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العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس وأثره على الراوي «هذا البحث يعاجل 

َُرغبيت يف إبراز جانب من اجلوانب اليت مل تـتناول بالبحث يف : ، دفعين إليه»واملروي

حياول البحث اإلجابة عن ، وبعض قضايا علوم احلديث املتعلقة بالرواية والدراية

نواعها؟ وما صورها؟ وهل هلا تأثري على الراوي ما املتابعة؟ وما أ:التساؤالت اآلتية

واملروي؟ وما هو التدليس؟ وما أنواعه؟ وما موقف احملدثني منه؟ وما حقيقة تدليس 

إبراز عناية  إىل البحث، ويهدف العطف وأنواعه؟ وهل له تأثري على الراوي واملروي؟

التفرقة بني عطف ، ون ودقتهم يف التعامل مع األسانيد واملتو،ملسو هيلع هللا ىلصاحملدثني بسنة النيب 

الرواة لبعض املرويات على بعض، هل هذا على سبيل املتابعة، أم على سبيل 

  . بيان أثر العطف للمتابعة، والعطف للتدليس على الراوي واملروي ، والتدليس؟

  . الرواية–الراوي – العطف للمتابعة – التدليس :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

This research deals with "conjunction in the narration 

between follow-up and concealment and its effect on the 

narrator and narrated". I was prompted by my desire to 

highlight an aspect that has not been discussed in some of the 

issues of hadith science related to the narration and know-

how, and the research attempts to answer the following 

questions: What is the follow-up? What are its types? What 

are its pictures? Does it have an effect on the narrator and the 

narrated? What is concealment? What are its types? What is 

the position of the Hadith scholars of it? What is the truth 

about apposition or conjunction concealment and its types? 

Does it have an effect on the narrator and the narrated ?, The 

research aims to highlight the care of the speakers of the 

Sunnah of the Prophet، and their accuracy in dealing with 

the chain of narrators and texts, and the distinction between 

the conjunction of the narrators on some other narrators. Is 
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this a matter of follow-up, or a matter of concealment?, and 

showing the effect of conjunction for follow-up, 

conjunction for concealment on narrator and narrated. 

Keywords: Concealment - conjunction to Follow - 

Narrator - The Narrated. 
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# " ! 

 المقــــــــدمـة

سلني، نبينا حممد صلى احلمد هللا رب العاملني، والصالة السالم على أشرف املر
  .على آله وصحبه أمجعنياهللا عليه و

  ...أما بعـد 

 وأثره على العطف في الرواية بين المتابعة والتدليس« يعاجل هذا البحث
َُ اليت مل تـتناول من اجلوانبرغبيت يف إبراز جانب : دفعين إليه ،»الراوي والمروي

   .بالبحث يف بعض قضايا علوم احلديث املتعلقة بالرواية والدراية

علوم احلديث، سواء منها ما ، وتنقلت بني كتب وقد عكفت على القراءة حوله
 يف ذهين، وتيقنت أمهية البحث فيه، هحىت اكتملت جوانبيتعلق بالرواية أم الدراية، 

، مث  وسألته التوفيق، فاستخرت اهللا ة ذلك، وجتليتهقيقفأردت الوقوف على ح

  . وإعداده مادة هذا البحثشرعت يف مجع 
  :البحثمشكلة 

تدليس العطف مل يتكلم فيه األئمة إال يف سطور متعددة، واقتصروا على 

  .أمنوذج واحد تناقلوه يف كتبهم
 ألن الباحث ُوندرة األمثلة والتطبيقات يف مثل هذه املسائل تعد من مشكال�ا؛

  .  فيها ال بد أن يتتبع كتب الرواية والدراية ليتمم املسألة على وجه قريب من الكمال

 :تساؤالت البحث
  :يحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

ما املتابعة؟ وما أنواعها؟ وما صورها؟ وهل هلا تأثري على الراوي واملروي؟ وما 

ف احملدثني منه؟ وما حقيقة تدليس العطف هو التدليس؟ وما أنواعه؟ وما موق
  وأنواعه؟ وهل له تأثري على الراوي واملروي؟

  : حدود البحث

، وبيان أنواعها، والكشف عن ً واصطالحاً تعريف املتابعة لغةيتناول البحث
  .صورها املتعددة، والوقوف على تأثريها على حال الراوي واملروي
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، وبيان أنواعه، وحقيقة تدليس العطف، ً واصطالحاً تعريف التدليس لغةًأيضاو

  .وبيان أنواعه، وموقف العلماء منه، والوقوف على تأثريه على الراوي واملروي
كل ذلك بصورة جتمع بني التنظري والتطبيق؛ لتجلية مسائل البحث بصورة 

  . توقف القارئ على حقيقة املراد منه

  :أهداف البحث
  .واملتون األسانيد مع التعامل يف ودقتهم ،ملسو هيلع هللا ىلصلنيب  إبراز عناية احملدثني بسنة ا:ًأوال

على سبيل هل هذا ، ة لبعض املرويات على بعض التفرقة بني عطف الرواً:ثانيا

   على سبيل التدليس؟أماملتابعة، 
 .  بيان أثر العطف للمتابعة، والعطف للتدليس على الراوي واملرويً:ثالثا

َُ والدراية اليت مل تـتناول إال بصورة الكشف عن بعض جوانب علوم الرواية ً:رابعا
  .مقتضبة، مع أمهيتها يف علوم الرواية

  :اختيار الموضوعأسباب 

 تضعيف بعض األحاديث  أمهية هذا املوضوع لعلوم احلديث، ألنه يرتتب عليه:ًأوال

  . أو تصحيحها، وجتريح بعض الرواة أو تعديلهم
، وكانت تطبيقا�م يقةحدود ضإال يف  أن تدليس العطف مل يتناوله املتقدمون ً:ثانيا

  .له حمدودة، فأردت جتليته وإيضاحه بصورة أوسع من حيث التنظري والتطبيق

 على السنة النبوية ً الوقوف على دقة احملدثني يف قبول الروايات وعدمها؛ حفاظاً:ثالثا
  .املطهرة

  . من خالل هذا املوضوع رغبة يف خدمة السنة النبويةً:رابعا

  :ت السابقةالدراسا
العطف يف الرواية بني املتابعة : مل تعن دراسة على حد اطالعي مبوضوع

ًوالتدليس وأثره على الراوي واملروي، غري أن هناك أحباثا المست جانبا من املوضوع  ً
  :مبعاجلة خمتلفة، وقد اطلعت منها على الدراسات التالية

رزان حممد ماجد عرفة، للباحثة احلديث املدلس دراسة تأصيلية تطبيقية، ـ ١

) ٢(العدد الثالثون–حبث منشور مبجلة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات 

 إىل مقدمة ومتهيد ومبحث متهيدي ومبحثني، أما ُسم البحثُ ق.م٢٠١٣حزيران 
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التمهيد فتناول احلديث عن أمهية االتصال يف احلكم على احلديث، واملبحث 

ص األول منهما ُفردات البحث، وأما املبحثان، فخالتمهيدي تناول التعريف مب
لتعريف التدليس وأقسامه وأمثلته التطبيقية واألسباب احلاملة عليه، والثاين لبيان 

حكم التدليس وأثره على عدالة الراوي وروايته، وبيان طبقات املدلسني وموقف 

  .العلماء منها
راتبه واملوصوفون به، حقيقته وأقسامه وأحكامه وم–ـ التدليس يف احلديث ٢

للدكتور مسفر بن مغرم اهللا الدميين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  .هـ١٤١٢
صاحل بن سعيد عومار اجلزائري، / ـ التدليس وأحكامه وآثاره النقدية، للدكتور٣

  .ه١٤٢٢اجلزائر 

عواد اخللف، أطروحة / ـ روايات املدلسني يف صحيح مسلم للباحث٤
  .م١٩٩٨ جامعة الكويت - كلية الشريعة–متطلبات درجة املاجستري الستكمال 

ـ روايات املدلسني يف صحيح البخاري، للباحث عواد اخللف، أطروحة ٥

  .م٢٠٠٠، كلية الشريعة، فاس املغربدكتوراه
أما حبثي فيختلف عن هذه الدراسات السابقة، حيث إنه يتناول العطف 

، وال عالقة له هما على  الراوي واملرويللمتابعة، وتدليس العطف وأثر كل من

  .بطبقات املدلسني وغري ذلك مما تناولته الدراسات السابقة
  :خطة البحث

  . وخامتةومبحثني،، ًحتقيقا ألهداف البحث، جاء البحث يف مقدمة

مشكلة البحث وتساؤالته، وحدوده، وأمهيته، : فتشتمل على: أما املقدمة
، والدراسات السابقة عليه، وخطة البحث بحثالوأسباب اختياري له، وأهداف 

 . ومنهج العمل فيه

  .العطف للمتابعة وأثره على الراوي والمروي: المبحث األول
  :مطلبانوفيه 

  .ا تعريف املتابعة وبيان أنواعها وصوره: األولالمطلب

  . العطف يف الرواية للمتابعة وأثره على الراوي واملروي: الثانيالمطلب
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  .تدليس العطف وأثره على الراوي والمروي: ي الثانالمبحث

  :مطلبانوفيه 
  . التدليس وأنواعه: األولالمطلب

  . على الراوي واملرويأثره : الثانيالمطلب

  . ففيها أهم النتائج اليت توصلت إليها:وأما الخاتمة
  .مث فهرس املصادر واملراجع

  :المنهج المتبع في هذه الدراسة

ًحتقيقا لألهداف ووصوال ل ، ًعددا من املناهجلنتائج املتوقعة من البحث اتبعت ً
َ املنهج االستقرائي، الذي يعتمد على مجع واستقراء أقوال العلماء يف الكالم األول

 املنهج التحليلي؛ لتحليل أقواهلم والوقوف على والثاينعلى جزئيات البحث، 

  .ها إىل نقدنحقائقها، ومقارنة بعضها ببعض، ونقد ما حيتاج م
ض جزئيات البحث،  املنهج االستنباطي الستنباط بعض األحكام املتعلقة ببعمث

  .م األئمة من القدماء واحملدثنيه، معتمدة يف ذلك على كالوتقسيم بعض أجزائ

َّ فهذا جهد املقل، وأسأل اهللا ــ تعاىل ــ أن مين علي بالصواب، ويعصم ً:وأخريا 
  .ع جميبالقلم من الزلل، والنفس من اهلوى، إنه مسي
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  :وفيه مطلبان

  .تعريف المتابعة وبيان أنواعها وصورها: المطلب األول

العطف في الرواية للمتابعة وأثره على : المطلب الثاني

  .الراوي والمروي
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  .تعريف المتابعة وبيان أنواعها وصورها: المطلب األول

  :تعريف المتابعة: ًأوال

ْوهو دال على التلو والقفو) تبع: ( مأخوذة من الفعل:في اللغة َ : َتبع القوم:  يقال،َّ

 وتبعت ،إذا مشى خلفهم وتالهم، واقتفى آثارهم، أو مروا فمضيت معهم واتبعتهم

َسرت يف إثره؛ واتـبعه وأتـبعه وتـتبـعه: الشيء َََّ َ ََْ ًقـفاه وتطلبه متبعا: َّ َّ  .)١( لهَ

َ موافقة الراوي رواية من يف طبقته، موافقة كلية أو جزئية:وفي االصطالح  قال ،َ

َالمتابـعة: "اجلعربي َ َُ ًرواية راو ولو بضعف ما حديثا: ْ ِ
َ َ َْ ِ ََ َ

ْ عن شيخهِ َ َِ، فإن رواه عنه ثقة َ ُ َ ُ ََ
َِ

ْه فمتابعة تامة أو عمن فـوقه فناقصةَغري َ َّ َ َ َّ َ")٢(.  

 راو آخر، ممن يصلح أن خيرج حديثه، فرواه ةق روايهو ما واف«: وقال القامسي

  .)٣(»عن شيخه أو من فوقه

، الشهادة يؤدي ومن الدليل،: والشاهد يف اللغة، الشاهدويتصل باملتابعة مصطلح    
ويف ، أصل يدل على حضور وعلم وإعالم" ، وهو)شهد(اسم فاعل من وهو 

قال  ،)٤(صحايب آخر ديثُأن يروى حديث آخر بلفظه أو معناه من حاالصطالح 

  . )٥("أن يروى حديث آخر مبعناه: شاهدال: "السيوطي
ِسواء كان منوخص قوم املتابعة مبا حصل باللفظ،    َ َ رواية ذلك الصحايب أم ال، ٌ ِّ َّ ِ

َوالشاهد مبا حصل   باملعىن كذلك، َ
َ

ُ على الشاهد وبالعكس، واألمر تطلق املتابعةوقد  ِ ِ َّ
ً، سواء مسي متابعا أو  الذي هو التقوية حاصل بكل منهماإذ املقصودسهل، ِفيه  

                                                                 

  ). ٢٧/ ٨(، لسان العرب )١١٨٩/ ٣(، الصحاح )٣٦٢/ ١(مقاييس اللغة ) ١(

  ).٨٤: صـ(رسوم التحديث يف علوم احلديث ) ٢(

   ).١٢٨: صـ(قواعد التحديث ) ٣(

  )١٨٥: ص(املصطلحات احلديثية بني االتفاق واالفرتاق ) ٤(

  ). ٢٨٣/ ١(تدريب الراوي ) ٥(
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ِواألجزاء لذلك احلديث الذي واعلم أن تتبع الطرق من اجلوامع واملسانيد ًشاهدا،  ِ

ُيظن أنه فرد ليـعلم هل له متابع أم ال هو َ ٌَ ُِ
ْ َ َْ ُ ُ

ِ
ٌ َّ .ُاالعتبار: ُّ

) ١(  

ِوقول ابن الصالح    َّ ِ ِمعرفة االعتبار واملتابعات«: ُ ِ ِ والشواهدُ ِ َقد يوهم  أن االعتبار » َّ َّ َ ُ
ِ

ِقسيم هلما، وليس كذلك، بل هو  هيئة  التوصل إليهما ِ ِ ُّ ُ ُ َُ ٌ وهذه أمور يتداولو�ا يف  ،َ

َقال، )٢(نظرهم يف حال احلديث، هل تفرد به راويه أو ال؟ وهل هو معروف أو ال؟ َ 
ّالعراقي
ِ
َ
ِ َاالعتبار": ْ

ِ ِْيأيت َأن ِْ َإىل َ ِحديث ِ  من َغريه بروايات فتعتربه َالرواة َلبعض َ
ِبسرب َالرواة،

َ
ِاحلديث طرق ِ

ُشاركه َهل لتعرف َ ِاحلديث َِذلك ِيف َ
 َغريه، ٍراو َ

ُفـرواه ْشيخه َعن َََ ُشاركه يكن َِفإن َال؟ أم َ  يصلح َأي َحبديثه، َْيعترب َِّممن أحد َ
ِحديثه خيرج َأن ِحديث فيسمى ِِبه، واالستشهاد ِِبه لالعتبار َ َهذا َ ِالذي َ َّ 

ُشاركه ًتابعا َ َ")٣(.  

  :غرض المتابعات والشواهد
ُالغرض من املتابعات والشواهد للحديث تقويته، ويضاف لذلك       

 رضي - تكثري طرق احلديث، وبيان التواتر من الصحابة " أغراض أخرى 
، أو إثبات الزيادات يف املنت، أو توضيح بعض غموضه، أو -اهللا عنهم 

  )٤ (."ان الزمان واملكان وغريهالبي

  : أنواع المتابعةً:ثانيا

  .)٥(متابعة تامة، ومتابعة قاصرة: إىل قسمنياملتابعة  تنقسم 
                                                                 

، مقدمــة يف أصــول ١/٧٥نزهــة النظــر يف توضــيح خنبــة الفكــر يف مــصطلح أهــل األثــر،: ينظــر) ١(

  ٥٦احلديث، ص

  . ١/٨٢مقدمة ابن الصالح، ) ٢(

  .٣٤٥مصطلحات أهل األثر، صشرح خنبة الفكر يف ) ٣(

  ١٨٤املصطلحات احلديثية بني االتفاق واالفرتاق، ص: ينظر) ٤(

، )١/٢٨١(، تدريب الراوي )٢٥٩/ ١(، فتح املغيث ١/١٧٤مقدمة ابن الصالح، : راجع) ٥(

  ). ٤٩٣/ ١(توجيه النظر إىل أصول األثر 



    
 

 

 ٣٨٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  . فهي حصول املتابعة للراوي نفسه، الذي هو شيخ املصنف:أما التامة

  .)١( فهي حصول املتابعة لشيخ الراوي فمن فوقه:وأما القاصرة

َفـــاوت املتابعـــة حبـــسب بـعـــدها مـــن الـــراوي، فـــإن حـــصلت تت«: قـــال اإلمـــام الـــسخاوي
ِ

ْ ُ
  .)٢(»للراوي نفسه فهي التامة، أو لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة

َمث المتابـعــة إمــا تامــة إن حــصلت المــشاركة مــن جهــة الــرواي، و«: وقــال الكــافيجي ُ َُ َ
ِ َ َ َْ ِْ َِّ ََّ َ مــا إَّ

ْقاصرة إن حصلت من جانب شيخه أو ممن فـوقه َ ََِّ َ ْ َ َ
ِ

َ
ِ«)٣(.  

َِّفال بد من االتفاق يف السند إىل النيب : وحىت تكون املتابعة تامة َ ِ َِ، فإن حصل ملسو هيلع هللا ىلصََّ

 حىت لو كان ،ال تكون تامة، بل تكون قاصرةف: خالف يف طبقة من طبقات السند
، على خالف بني العلماء يف التفرقة بني املتابعة والشاهد؛ إذ )٤(يف طبقة الصحابة

ًيف طبقة الصحابة يعد شاهدابعضهم جعل أن االختالف  ُّ   ً. ال متابعاُ

  : مثال المتابعة التامة

أخربنا : حدثنا عبد اهللا بن يوسف، قال:  قال يف صحيحهما رواه البخاري

صالة اجلماعة «:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر

  .)٥(»تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

قرأت على مالك، عن : حدثنا حيىي بن حيىي قال: م، فقالفقد رواه اإلمام مسل

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ «: ، قالملسو هيلع هللا ىلصنافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا 

                                                                 

  ). ٤٧٩/ ١(فية ، النكت الوفية مبا يف شرح األل)٨٧: ص(نزهة النظر : راجع) ١(

  ).١٩٤: ص(الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية ) ٢(

   ).١٤٣: ص(املختصر يف علم األثر ) ٣(

  ).٣٤٥: ص(شرح خنبة الفكر للقاري ) ٤(

إذا فاتته اجلماعة «: أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة وكان األسود) ٥(

 فيه، فأذن وأقام وصلى ىإىل مسجد قد صل«: كوجاء أنس بن مال» ذهب إىل مسجد آخر

  ). ٦٤٥: (، برقم)١٣١/ ١(، »مجاعة



    
 

  

 ٣٨٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  .)١(»بسبع وعشرين درجة

َفقد تابع حيىي بن حيىي، وهو شيخ اإلمام مسلم راوي احلديث، عبد اهللا بن 
حلديث، يف رواية احلديث عن يوسف التنيسي، وهو شيخ اإلمام البخاري راوي ا

  .مالك بسنده ومتنه على السواء

  :مثال المتابعة القاصرة

حدثنا حيىي، عن : حدثين زهري بن حرب، وحممد بن املثىن، قاال: ما رواه مسلم قال
صالة الرجل يف «: ، قالملسو هيلع هللا ىلصأخربين نافع، عن ابن عمر، عن النيب : عبيد اهللا، قال

  .)٢(» وعشرينًعااجلماعة تزيد على صالته وحده سب
فقد روى احلديث عبيد اهللا بن عمر عن نافع، شيخ شيخ عبد اهللا بن يوسف، 

  . وهذه متابعة قاصرة

  : مثال الشاهد

: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا موسى بن إمساعيل، قال: ما رواه البخاري قال
سول قال ر: مسعت أبا هريرة، يقول: مسعت أبا صاحل، يقول: حدثنا األعمش، قال

ً صالة الرجل يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيته، ويف سوقه، مخسا: "ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
إذا توضأ، فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد، ال : ، وذلك أنهًوعشرين ضعفا

خيرجه إال الصالة، مل خيط خطوة، إال رفعت له �ا درجة، وحط عنه �ا خطيئة، فإذا 
 عليه، اللهم ارمحه، ِّاللهم صل:  دام يف مصالهصلى، مل تزل املالئكة تصلي عليه، ما

  .)٣("وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة 
                                                                 

أخرجـه مـسلم كتـاب املـساجد ومواضـع الـصالة، بـاب فـضل صـالة اجلماعـة، وبيـان التـشديد ) ١(

  ). ٦٥٠: (، برقم)٤٥٠/ ١(يف التخلف عنها 

 وبيـان التـشديد أخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، بـاب فـضل صـالة اجلماعـة،) ٢(

   ).٦٥٠: (، برقم)٤٥١/ ١(يف التخلف عنها 

إذا فاتته اجلماعة «: ، باب فضل صالة اجلماعة وكان األسوداآلذانأخرجه البخاري، كتاب ) ٣(

 فيه، فأذن وأقام وصلى ىإىل مسجد قد صل«: وجاء أنس بن مالك» ذهب إىل مسجد آخر

  ).٦٤٧: (، برقم)١٣١/ ١(،  »مجاعة



    
 

 

 ٣٨٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

وهذا . فقد اختلف صحايب احلديث، وساقه مبعىن حديث ابن عمر، وزيادة فيه

ًيعد شاهدا ُّ   . حلديث ابن عمرُ
  

   :والشاهد والقاصرة التامة المتابعة فيه اجتمع ما مثال

 عن األم يف الشافعي رواه ما: والشاهد والقاصرة التامة املتابعة فيه عاجتم ما مثال   و
" :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عمر ابن عن دينار بن اهللا عبد عن مالك

َّغم فإن تروه، حىتا تفطرو وال اهلالل، تروا حىت تصوموا فال وعشرون، تسع الشهر ُ 

 تفرد الشافعي أن قوم ظن اللفظ �ذا احلديث فهذا ،)١("ثالثني العدة فأكملوا عليكم
 " بلفظ اإلسناد �ذا عنه رووه مالك أصحاب ألن غرائبه، يف فعدوه مالك، عن به

َّغم فإن  مسلمة بن اهللا عبد وهو: ًمتابعا للشافعي وجدنا لكن، "له فأقدروا عليكم ُ

 له جدناوو ،تامة متابعة وهذه ،)٢(مالك عن عنه البخاري أخرجه كذلك القعنيب،
 زيد بن حممد أبيه عن حممد بن عاصم رواية من خزمية، ابن صحيح يف قاصرة متابعة

 رواية من مسلم صحيح ويف ،)٣("ثالثني فأكملوا" :بلفظ عمر، بن اهللا عبد جده عن

 له ووجدنا ،)٤("ثالثني فاقدروا" :بلفظ عمر ابن عن نافع عن عمر بن اهللا عبيد
 عليه اهللا صلى النيب عن عباس ابن عن حنني بن حممد ةرواي من النسائي رواهً شاهدا

 ورواه ،)٥(سواء بلفظه: عمر ابن عن دينار بن اهللا عبد حديث مثل فذكر وسلم،

 فأكملوا عليكم أغمي فإن" :بلفظ هريرة أيب عن زياد ابن حممد رواية من البخاري

                                                                 

  .١/٢٦٢األم،  )١(

َ، بــاب قـــول النَّــيب صــلى اهللا عليــه وســلم )١٩٠٧(٣/٢٧أخرجــه البخــاري،) ٢(
َّ ََّ ََ

ِ
ََْ ُ َُ ِّ ِ

ِ
ْ َإذا رأَيـــتم اهلــالل «َ َ ِ

ُ ُ ْ َ َ ِ

ُفصوموا، وإذا رأَيـتموه فأفطروا
ِ ََْ َُ ُ َُْ َ َ ِ ُ ُ« .  

ِ، بــــاب ذكــــر الــــدليل علــــى َأن األمــــر با)١٩٠٩(، )٢٠٢/ ٣(صــــحيح ابــــن خزميــــة، ) ٣(
َ َْ ْ َّ ََ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ ِلتـقــــدير َ ِ ْ َّ

ُللشهر إذا غم، َأن يـعد شعبان ثالثني يـوما، مث يصام َ َُ ً َ َ َُُّ ْ َ
ِ ََ ُ ْ َْ َّ ْ َّ ُ َ ِ ِ َّ ِ.  

، بــاب وجــوب صــوم رمــضان لرؤيــة اهلــالل، والفطــر لرؤيــة )١٠٨٠(٢/٧٥٩صــحيح مــسلم، ) ٤(

  ً.اهلالل، وأنه إذا غم يف أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوما

  ).٢١١٨(٤/١٣٣ئي، السنن الصغرى للنسا) ٥(



    
 

  

 ٣٨٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

 والنووي حالصال ابن صنيع وظاهر ،باملعىن شاهد وذلك ،)١( "ثالثني شعبان عدة

 أن سبق مما تبني وقد ،ثالثة أنواع وأ�ا والشواهد، للمتابعات قسيم االعتبار أن يوهم
 وسرب والشواهد، املتابعات: للنوعني التوصل هيئة هو وإمنا بعينه، ًنوعا ليس االعتبار

  .)٢(فقط ملعرفتها احلديث طرق

   :صور المتابعة: ًثالثا

  : كالتاليبيانها فثالثة  وأما صور المتابعة

ً أن يتابع راو راويا:الصورة األولى ُ آخر يف اإلسناد نفسه، فيعطف الثاين على ٍ
 وكان ،حدثنا فالن وفالن:  فيقول املصنف،أول، فتكون رواية الثاين متابعة لألول

  ً.مسلم يفعل هذا كثريا

حدثنا حيىي بن حيىي، وأبو بكر بن أيب شيبة، : ما رواه مسلم قال: ومن ذلك

أخربنا جرير، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر، :  عن جرير، قال حيىيًق، مجيعاوإسحا

: عن أبيه، عن حبيب بن سامل، موىل النعمان بن بشري، عن النعمان بن بشري، قال
 يقرأ يف العيدين، ويف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى، وهل ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا «

يد واجلمعة، يف يوم واحد، يقرأ �ما وإذا اجتمع الع«: ، قال»أتاك حديث الغاشية

  .)٣(» يف الصالتنيًأيضا

فقد عطف اإلمام مسلم أبا بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، على حيىي 

بن حيىي، يف الرواية عن جرير، فتكون رواية االثنني متابعة جلرير، مث ساق السند واملنت 

  .بلفظ حيىي بن حيىي

حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب، وحممد :  قالما رواه مسلم: ًومن ذلك أيضا

                                                                 

َ، باب قــول النَّـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  )١٩٠٩(٢/٢٧أخرجه البخاري،) ١(
َّ ََّ ََ

ِ
ََْ ُ َُ ِّ ِ

ِ
ْ َإذا رأَيــتم اهلـالل «َ َ ِ

ُ ُ ْ َ َ ِ

ُفصوموا، وإذا رأَيـتموه فأفطروا
ِ ََْ َُ ُ َُْ َ َ ِ ُ ُ« .  

  ).١٦١: ص(الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث،  )٢(

  ).٨٧٨(برقم ) ٥٩٨/ ٢(ُمعة، باب ما يقرأ يف صالة اجلمعة أخرجه مسلم، كتاب اجل) ٣(



    
 

 

 ٣٨٩ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

حدثنا حيىي وهو ابن سعيد القطان، عن : بن املثىن العنزي، واللفظ البن املثىن، قاال

ما حق امرئ مسلم، «:  قالملسو هيلع هللا ىلصعبيد اهللا، أخربين نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا 
  .)١(»له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتني، إال ووصيته مكتوبة عنده

فقد عطف اإلمام مسلم حممد بن املثىن العنزي على أيب خيثمة زهري بن حرب، 

  . يف الرواية عن حيىي بن سعيد القطان، وساق احلديث بلفظ ابن املثىن

ُالتحويل، اليت تستخدم للتحويل من إسناد ) ح(أن تكون بـ  :الصورة الثانية
سناد آخر، فهذا يعين أن وحني يسوق اإلمام احلديث بسنده، مث حيول إل ،إلسناد

  .شيخه املذكور بعد حاء التحويل، تابع شيخه يف اإلسناد األصل الذي ساقه

حدثنا أبو كامل اجلحدري، حدثنا محاد يعين : ما رواه مسلم قال: ومن ذلك

 حدثنا إمساعيل يعين ابن علية، كالمها عن وحدثين زهري بن حرب،ابن زيد، ح 

ح وحدثين هارون أخربنا ابن وهب، أخربين يونس، ، ح وحدثين أبو الطاهرأيوب، 
 ح وحدثنا حممد، حدثنا ابن وهب، أخربين أسامة بن زيد الليثي، بن سعيد األيلي

 حدثنا ابن أيب فديك، أخربنا هشام يعين ابن سعد، كلهم عن نافع، عن بن رافع،

له «: ًيعا، وقالوا مج، يعين السابق ذكره مبثل حديث عبيد اهللاملسو هيلع هللا ىلصابن عمر، عن النيب 
، كرواية »يريد أن يوصي فيه«: ، إال يف حديث أيوب، فإنه قال»شيء يوصي فيه

  .)٢(حيىي، عن عبيد اهللا

متابعة أيوب ويونس، وأسامة بن زيد الليثي، وهشام : ويظهر من هذا اإلسناد
  .بن سعد، حلماد بن زيد يف الرواية عن نافع

 مصدر خمتلف أو يف املصدر متابعة تظهر من طريق آخر يف :الثالثةالصورة 

نفسه،  وقد سبق بيا�ا يف املثال األول الذي سقته، يف حديث فضل صالة اجلماعة 
  .ردعلى صالة الف

                                                                 

  ).١٦٢٧: (برقم) ١٢٤٩/ ٣(صحيح مسلم، كتاب الوصية، ) ١(

   ).١٦٢٧: (، برقم)١٢٤٩/ ٣(صحيح مسلم، كتاب الوصية ) ٢(
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  .العطف في الرواية للمتابعة وأثره على الراوي والمروي: المطلب الثاني

عة  وهذا ال يكون إال إذا كانت املتاب،)١( التقوية تفيد املتابعةسبق وذكرنا أن 
  .  ال ينجرب، فال تصلح للتقويةً أما إذا كانت ضعيفة ضعفا،صاحلة لذلك

ٍليس كل ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه، بل : "قال ابن الصالح ُّ
ِفمنه ضعف يزيله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ : ذلك يتفاوت ً ُ ُ

ٍاه قد جاء من وجه آخر،  فإذا رأينا ما رو،راويه مع كونه من أهلِ  الصدق والديانة

ُ وكذلك إذا كان ضعفه من حيث ،ُعرفنا أنه مما قد حفظه ومل خيتل فيه ضبطه له
ٌاإلرسال، زال بنحو ذلك، كما يف املرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف ٌ ُ ِ

ُ َ ِ 
ِومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك لقوة قليل، يزول بروايته من وجه آخر،  ٌ

ِالضعف، وتقاعد ه
ِذا اجلابر عن جربه ومقاومته، كالضعف الذي ينشأ من كون ُ ِ ِ ِ َ

ًالراوي متهما بالكذب أو كون احلديث شاذا ِ ِ
ً وهذه مجلة تفاصيلها تدرك باملباشرة ، َّ

  .)٢("والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة 

قد حبث مع ابن الصالح : "النكت على مقدمة ابن الصالحوقال الزركشي يف 

إما : احلق يف هذه املسألة أن يقال: ه املواضع احلافظ أبو الفتح اليعمري، وقاليف هذ
ًأن يكون الراوي املتابع مساويا لألول يف ضعفه أو منحطا عنه أو أعلى منه، فأما مع  ً
ًاالحنطاط فال تفيد املتابعة شيئا، وأما مع املساواة فقد يقوى ولكنها قوة ال خترج عن 

عيف يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف  بل الض،رتبة الضعيف
ما إن أاملتابع، وال يتوجه االحتجاج بواحد منهما، وإمنا يظهر أثر ذلك يف الرتجيح، و

كان املتابع أقوى من الراوي األول إن أفادت متابعته رفع �مة الضعيف عن الطريق 

  .)٣("ًاألول فال مانع من القول بأنه يصري حسنا

                                                                 

  ). ٨٧: ص(نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر : ينظر) ١(

البحــر الــذي زخــر يف شــرح : ، وينظــر)١٧٨: ص(مقدمــة ابــن الــصالح وحماســن االصــطالح ) ٢(

  .٣/١٠١٨-٣/١٠١٧ألفية األثر، 

  ).١/٣٢٢(النكت على مقدمة ابن الصالح، ) ٣(
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

َّوال خيفى أن هذا كله فيما إذا : "، قال"وهو تفصيل حسن: " الزركشيوأضاف

  على كل ىان من الفضائل فاملتابعة فيه تقوكان احلديث يف األحكام، فإن ك
  .وهذه التقوية إما أن تكون للرواية نفسها، أو حلال الراوي .)١("تقدير

، مام ابن الصالحفهو ما سبق بيانه، وما أكده اإل: أما تقويتها للرواية نفسها

 فتكون باعتبار حاله، ومقارنة مروياته مبرويات غريه من :وأما التقوية لحال الراوي
  .ً وتعديالًالثقات، ومدى موافقته ملا رووا أو خمالفته؛ لتحديد مرتبته جرحا

  :متابعات تفيد تقوية الحديث

َما روته أم املؤمنني عائشة ــ رضي اهللا عنـها ـمن ذلك  َْ َُ َ
ِ
َ ُ َ َّـ أن النيب ِ َِّ َ قالملسو هيلع هللا ىلصََّ َ :

َ�كسر عظم امليت ككسره حيا« ِِ
ْ َْ َ َِ ِّ

َ
ِ ْ َ ُ«.  

ّ الدراوردي، عن ، من طريق عبد العزيز بن حممد)٢(هذا احلديث أخرجه أبو داود
ٍسعد 

ٍيعين ابن سعيد- ْ
َ عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة، أن رسول اهللا - َ ِ َ ْ  ملسو هيلع هللا ىلصَ

ِكسر عظم امليت ككسر: "قال َ ِ ِّ ِ َ ُ ْ �ه حياَ ِ."  

وأخرج روايته إسحاق بن راهويه  عبد اهللا بن املبارك، :َّـ وتابع الدراوردي

  .٥٦١/ ٢، وهناد يف الزهد ١٠٠٦، برقم ٢/٤٣٨

ٍوكذلك تابعه ابن جريج، وداود بن قـيس، كما عند عبد الرزاق يف مصنفه،  ْ ْ ْ َْ ُ ُُ َُ َ ٍ َ ُ
ذه متابعات وه. ١٧٧٣٢، برقم ٣٩١/ ٩كتاب العقول، باب كسر عظم امليت 

  .تامة

َوتابع سعد بن سعيد -  ُ حممد بن عبد الرمحن األنصاري، كما عند اإلمام :َ
ُحيىي بنوكذلك تابعه . ٢٤٦٨٦، برقم ٢١٨/ ٤١أمحد  ْ َ ٍ سعيد، كما عند ابن َْ ِ

َ
ََحبان، ذكر اإلخبار عما يستحب للمرء من حتفظ أذى الموتى وال  َ َ َْ ْ ْ َ ََّ ِ ََُِّ ْ َ ُ َ

ِ
ْ ْ ِْ ُّ َ َ ِ ْ ِ

ُ ْ
َّسيِ ِما يف ِ

َ
                                                                 

  ).١/٣٢٢(نفسه، ) ١(

ُكتــــــاب اجلنــــــائز، بــــــاب يف احلفــــــار جيــــــد العظــــــم، هــــــل يتنكــــــب ذلــــــك املكــــــان؟ ) ٢(
َّ

َ ُ ّ١١٦/ ٥ ،

  .٣٢٠٧برقم
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

ْأجسادهم،  
ِ ِ

َ ْ َّوتابعه حارثة بن حممد، كما عند الطحاوي يف . ٣١٦٧، برقم ٧/٤٣٧َ َُ َُِ َ
ِشرح مشكل اآلثار، باب بـيان مشكل ما روي عن رسول اهللا  ِِ

ُ َ ُْ َ ُ ََ ََ َ ِ ِ ْ ِ
ِيف كسر عظم  ملسو هيلع هللا ىلصُ ْ َ ِ ْ َ ِ

ِالميت  َِّ  /٢، وهناد يف الزهد ٣١ أيب عاصم يف الديات ِ، وابن١٢٧٦، برقم ٣/٣٠٩ْ

  .٩٥/ ٧، وأيب نعيم يف احللية ٥٦٢

ُ القاسم بن حممد، كما عند الدارقطين يف سننه، :َوتابع عمرة عن عائشة -
  .٣٤١٥، برقم ٢٥٢/ ٤كتاب احلدود والديات وغريه 

  

  .متابعات قاصرة: وهذه المتابعات لسعد بن سعيد، وعمرة

َّوهي ترتقي باحلديث من احلسن إىل الصحة؛ فإسناد أيب داود ِّ  حمتمل التحسني، ُ

  .من أجل حممد بن عبد العزيز الدراوردي

ّوعبد العزيز بن حممد بن عبيد بن أيب عبيد الدراوردي
ِ
ْ َ َّ َ َُ َُ ِ َّ ، )١(صدوق خيطئ: َُ

  .)٢(صدوق خيطئ: وسعد بن سعيد

 حممد، ِ بكر بنوأيب، وداود بن قيس، ابن املبارك،  وابن جريجإال أن متابعة  - 

ِّمد بن عبد الرمحن األنصاري، وحيىي بن سعيد، وحارثة بن َُومتابعة حم ،للدراوردي ِْ َ َْ ْ ِ َ ََّ ِ
ْ ْ َّ

  . قد ارتقت باحلديث إىل مرتبة الصحة.. حممد، لسعد بن سعيد 

: وله شاهد لكنه ضعيف، روته أم املؤمنني أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ وفيه

                                                                 

، )٣٩٥/ ٥(ح والتعديل البن أيب حامت ، اجلر)٤٩٢/ ٥(الطبقات الكربى : راجع ترمجته يف) ١(

، �ـذيب الكمـال يف )٨٩٦/ ٢(التعديل والتجريح ملن خرج لـه البخـاري يف اجلـامع الـصحيح 

  ). ١٨٧/ ١٨( أمساء الرجال 

، الــــضعفاء )١٧٩صـــــ(، الثقــــات للعجلــــي  )٤٢٤/ ٥(الطبقــــات الكــــربى : راجـــع ترمجتــــه يف) ٢(

، الثقـات البـن حبـان )٨٤/ ٤(ديل البـن أيب حـامت ، اجلرح والتع)٥٣صـ ( واملرتوكون للنسائي

، �ــــــذيب الكمــــــال يف أمســــــاء الرجــــــال )٣٨٩/ ٤(، الكامــــــل يف ضــــــعفاء الرجــــــال )٤/٢٩٨(

  ). ٤٨٢/ ٥(، سري أعالم النبالء )١٠/٢٦٢(
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

ِككسر عظم احلي يف اإلمث" ِْ ِْ ْ ِّْ ََ ِ ِ ْ َ    .)١("ًه حياككسر: " منً، بدال"َ

ِوأما احلديث إذا مل توجد له متابعات أو شواهد، فهو احلديث الفرد، فإن سلم 
َ

 ضابطني، وسلم من الشذوذ والعلة، فهو ًمن عدم االتصال، وكان رواته عدوال

  ً.صحيح، وإن اختل شرط من شروط احلديث الصحيح، كان مردودا

د، كتاب اجلنائز، باب يف  وجتدر اإلشارة إىل أن هذا احلديث أخرجه أبو داو
ُجيد العظم، هل يتنكب ذلك املكان احلفار 

َّ
َ ، ابن ٣٢٠٧ ح ٥٤٤ -  ٥٤٣/ ٣ُ

، وأمحد ١٦١٦ ح ٩٦/ ١ام امليت ماجه، اجلنائز، باب يف النهي عن كسر عظ

/ ٤، والبيهقي ٧٧٦ ح ١٩٦ ًباب فيمن آذى ميتا) موارد(، وابن حبان ٦/٥٨
 واحلديث على ١٢٠/ ١٣، ١٨٩/ ٣طيب ، وتاريخ اخل٣٩٣/ ٥، وشرح السنة ٥٨

سعد بن سعيد بن قيس األنصاري، أخو حيىي بن سعيد صدوق : شرط مسلم فيه

وله متابع، فاحلديث :  قلت١١٨سيء احلفظ، أخرج له مسلم، التقريب، 
  )٢(.صحيح

ما معىن " بإسناد على شرط مسلم   ولنا وقفة مع قول صاحب البدر التمام 

، بل الذي ىً، وأيضا أنه ال يشرتط ثبوت اللقال مسلمذلك؟ على أن رجاله رج
 وهذه املسألة اختلف فيها البخاري ومسلم، وال شك أن ،يشرتط هو املعاصرة فقط

البد من ثبوت املالقاة بني الراوي ومن : الرأي رأي البخاري فيها، فالبخاري قال

أو تثبت عدم إما أن تثبت مالقاته، :  فاألقوال ثالثة،روى حىت يتحقق االتصال
مالقاته، أو تثبت املعاصرة ومل تثبت املالقاة وال عدمها، إذا ثبت عدم املالقاة فقد 

ً متصال، وإذا ثبتت املالقاة فهو متصل حيكم ُّيعداتفق البخاري ومسلم على أنه ال 
                                                                 

ِأخرجه ابن ماجه، أبواب اجلنائز، باب يف النـَّهي عن كسر عظام الميت  ) ١( َِّ ْ
ِ َ ِ ِ ْ َ ْ ََ ِ ْ ِ ، برقم )٥٤١/ ٢(ٌ

َمـــن طـــرق أيب عبـيـــدة بـــن عبـــد اللـــه بـــن زمعـــة، عـــن أُمـــه عـــن أَم ســـلمة، مبثلـــه) ١٦١٧( ََ َُ َ ْ ْ َِّ َ َ َ ُ
ِ ِِّ َ ْ ْ ْ ْ َْ ِ َّ ِ َ  وهـــو ،َ

َِهــذا إســناد فيــه عبــد اهللا بــن زيــاد : " قــال البوصــريي،ضــعيف؛ فيــه عبــد اهللا بــن زيــاد، جمهــول
ِ ِ

َ ْ ِ َ َ
ِجمهول ولعله عبد اهللا بن زياد بن مسعان المدين ِْ َ َ ُْ َ َّ ََ   .٥٥/ ٢ مصباح الزجاجة ،" أحد املرتوكنيَْ

   .٤/٢٢٥ُالبدر التمام شرح بلوغ املرام، ) ٢(
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

ّباالتصال إال أن يصرح بأنه مل يسمعه منه فإنه صرح بأنه مل يسمعه منه فإننا نعدو 
، وأما إذا مل تثبت املالقاة وعدمها ولكن املعاصرة ثابتة فمسلم رمحه اهللا ما صرح به

يرى أنه متصل والبخاري يرى أنه غري متصل، وال شك أن ما ذكره البخاري أصح؛ 

  )١ (.ألن األصل عدم املالقاة حىت تثبت

 

                                                                 

  .، باب اللحد والشق يف القرب٢/٥٩٥فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام، : ينظر) ١(
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  .التدليس وأنواعه: المطلب األول

ال يدالس وال :  وفالن ال يدالس وال يوالس قال،السواد والظلمة: الدلس  
 فلم ًإذا باعك شيئا: املدالسة: وقال مشر، ال خيون ال يوارب: أي: يظلم، وال يوالس

 ودلسته فتدلس، ،إذا خفي:  واندلس الشيء،دلس يل سلعة سوء: قاليبينه لك، ي

إذا مل يبني : دلس يف البيع ويف كل شيء: يقال: وقال الليث، وتدلسه أال يشعر به
ِكتمان عيب السلعة عن املشرتي: وهو يف البيع ،عيبه ِ

َ ُ واملدالسة،ُ َ َ
ُ

ومنه . املخادعة: 

  )١ (.ال يدالس، أي ال خيادع: قوهلم

 أن وهو اإلسناد، يف التدليس أخذ هذا ومن: ق األزهري على ذلك بقولهوعل  

 منه، مسعه ممن دونه عمن مسعه وإمنا رآه، قد كان وقد األكرب الشيخ عن به حيدث
 المرىء: يقول ًأعرابيا ومسعت. الظلمة: والدلسة. الثقات من مجاعة ذلك فعل وقد

 وال خيانة فيه يل ما: أي ،دلس وال ولس األمر هذا يف يل ما فيه، بسوء قرف

  )٢ (.خديعة

 وكأنه السيد ابن قاله الظالم وهو الدلس من مشتق إنه حجر ابن احلافظ وقال 
 الدلس من مأخوذ إنه البقاعي وقال الصواب وجه لتغطيته الناظر على أمره أظلم

 ومنه البصر عن األشياء لتغطية سبب هو الذي الظالم اختالط وهو بالتحريك

 متاعه يف الذي العيب عنه سرت أي فالن على فالن دلس يقال البيع يف التدليس

  )٣ (.األمر عليه أظلم كأنه

                                                                 

، )٩٣٠/ ٣(، الــصحاح )٢٩٦/ ٢(مقــاييس اللغــة : ، وينظــر)٢٥٢/ ١٢(�ــذيب اللغــة،   )١(

  ). ٨٦ /٦(لسان العرب 

  ).٢٥٣/ ١٢(�ذيب اللغة : ينظر) ٢(

النكـت علــى مقدمــة ابــن : وينظــر ).٣١٥/ ١(توضــيح األفكــار ملعـاين تنقــيح األنظــار : ينظـر) ٣(

إسعاف ذوي = شرح األثيويب على ألفية السيوطي يف احلديث  و، وما بعدها٢/٦٧الصالح، 

  )١٦١/ ١(الوطر بشرح نظم الدرر يف علم األثر 
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ًوتأسيسا على ما سبق يتضح أن التدليس فيه ظلمة ينتج عنها تغطية حقيقة 
األمر عن الناظر إليها، وقد تكون هذه التغطية لسرت عيب، كما يصنع بعض البائعني 

ًللناس تنفيقا للسلعة، وقد ال يكون وراء تلك التغطية من كتمان عيب ما يبيعونه 
  .والظلمة عيب وال خلل

أما تعريف التدليس يف اصطالح احملدثني فيختلف باختالف أقسامه، حيث 

تدليس اإلسناد، وتدليس الشيوخ، وتابعه على هذا : جعله ابن الصالح على قسمني

  )١ (.مالتقسيم مجاعة منهم احلافظ ابن حجر والسخاوي وغريه

تدليس اإلسناد، وتدليس الشيوخ، : أما احلافظ العراقي فجعله ثالثة أقسام

وتدليس التسوية، ومن جعله قسمني أدخل تدليس التسوية يف تدليس اإلسناد، 

ية والعطف والقطع والسكوت وجعله أحد أنواعه، ويتفرع عن األخري تدليس التسو
االختالف شيء يتعلق باحلكم، بل هو ، وال ينبين على هذا والصيغ، وتدليس البلدان

 )٢ (.اصطالح وال مشاحة فيه

 فهو أن يروي الراوي مباشرة :"وخنتار تعريف العراقي للتدليس، حيث عرفه بقول  

 أو أن يروي ، أنه مسعه منهًعن شيخه الذي مسع منه، ما رواه عنه بواسطة، مومها
 وهو مكروه ،و تدليس اإلسناد وه، أنه لقيه ومسعه منهًعمن عاصره ومل يلقه، مومها

  .)٣("رب من اإليهام يف الرواية؛ ألنه ضًجدا

ْقول ابن خشرم: ومن أمثلته ْكنا عند سفيان بن عيينة، فقال: "َ قال الزهري : " ُ
  .)٤("حدثين به عبد الرزاق عن معمر عنه: "أمسعت منه هذا؟، قال: فقيل له" كذا 

                                                                 

  .٧٤//١مة ابن الصالح، مقد: ينظر) ١(

، وتوجيـه النظـر إىل أصـول األثـر، ١/٩٧التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابـن الـصالح، : ينظر) ٢(

٢/٥٦٨.  

  .١/٩٧التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، : ينظر) ٣(

   ).٥٤: ص(الباعث احلثيث ) ٤(
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 يغري فيه امسه أو ًع منه حديثاما يروي احملدث عن شيخ مس على ًويطلق أيضا

كنيته أو نسبه أو حاله املشهور من أمره لئال يعرف والعلة يف فعله ذلك كون شيخه 
غري ثقة يف اعتقاده أو يف أمانته أو يكون متأخر الوفاة قد شارك الراوي عنه مجاعة 

 عنده ً أو يكون أصغر من الراوي عنه سنا أو تكون أحاديثه اليت،دونه يف السماع منه

تدليس عنه كثرية فال حيب تكرار الرواية عنه فيغري حاله لبعض هذه األمور، وهذا هو 
  )١ (.الشيوخ

بلغين : ومن أمثلته ما رواه اخلطيب يف الكفاية من طريق أمحد بن حنبل أنه قال

: ه بأيب سعيد فيقولوكان يكني: أن عطية كان يأيت الكليب فيأخذ عنه التفسري، قال
الكليب يكىن أبا : ل اخلطيبقا" وكان هشيم يضعف حديث عطية، يدقال أبو سع

وإمنا غري عطية كنيته ليوهم الناس أنه يروي عن أيب سعيد اخلدري التفسري ، النضر

  )٢ (.الذي كان يأخذه عنه

مبا روى اإلمام املقرئ أبو بكر بن جماهد، أنه :  لذلكًوضرب ابن الصالح مثاال

حدثنا عبد اهللا بن أيب : ن أيب داود السجستاين، فقالروى عن أيب بكر عبد اهللا ب

حدثنا : عبد اهللا، وروى عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش املفسر املقرئ فقال
  .)٣(حممد بن سند، نسبه إىل جد له

 يرجع إىل شيء : من التدليس)اإلسناد والشيوخ( وسبب هذين النوعين

من املدلسني، حيث كانوا ال  وهذا معروف به مجاعة ،مذموم، كضعف الراوي
  .يدلسون إال عن الضعفاء

أو يرجع لشيء مباح، كصغر سنه، أو تأخره ونزول رتبته، أو لكثرة الرواية عنه 

َأنف أن حيدث عنه بواسطة
ِ)٤( .  

                                                                 

  ١/٣٦٦الكفاية يف علم الرواية، : ينظر) ١(

  ١/٣٦٦ علم الرواية، الكفاية يف: ينظر) ٢(

  ). ٢٥٦/ ١(تدريب الراوي : وراجع). ١٥٦: ص(مقدمة ابن الصالح ) ٣(

  ). ٧٥: ص(رسوم التحديث يف علوم احلديث : راجع) ٤(
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مسعت اهليثم بن خارجة «: وقد ذكر اإلمام السيوطي عن صاحل جزرة، قال

تروي عن : كيف؟ قلت:  قالقد أفسدت حديث األوزاعي،: قلت للوليد: يقول
األوزاعي، عن نافع وعن األوزاعي، عن الزهري وعن األوزاعي، عن حيىي بن سعيد، 

َعبد اهللا بن عامر األسلمي، وبينه وبني الزهري : وغريك يدخل بني األوزاعي وبني نافع
َّأجل األوزاعي أن يروي عن مثل هؤالء: فما حيملك على هذا؟ قال! أبا اهليثم قرة ُّ ُِ ،

َفإذا روى األوزاعي عن هؤالء وهم ضعفاء، أحاديث مناكري، فأسقطتهم أنت، : قلت
َوصري�ا من رواية األوزاعي عن الثقات، ضعف األوزاعي، فلم يلتفت إىل قويل ِّ ُ«)١(.  

والتدليس يكون بغري صيغة التحديث، فيكون بالعنعنة أو األنأنة أو بغري صيغة، 
قدمنا «: ما روي عن أمحد بن حنبل قال: ن ذلكومفالن حدثنا فالن، : ن يقولكأ

إىل مكة إىل ابن عيينة وكان حيدث، عن الزهري يف املوسم الجتماع الناس فلما أن 

َحدثنا الزهري، عن القاسم بن حممد عن عائشة، فلما أن انقضى : قعدنا إليه، قال َ ِ
َ َْ ََّ َُ َ َّ

ىي بن معني فقال الزهري، عن سامل، عن أبيه، فقام حي: احلديث استأنف فقال

ْسألتك باهللا أبا حممد من دون الزهري؟ فقال أوليس يف الزهري من مقنع؟ قال بلى  َ َّ َُ
: اكتبوا معمر، عن الزهري، فوثب حيىي بن معني فقال:  قال اقعد فقعد، فقال،َِّمتم

َّسألتك باهللا يا أبا حممد من دون معمر؟ قال أوليس يف معمر من مقنع؟ قال اقعد  َُ
سألتك باهللا : اكتبوا ابن املبارك، عن معمر، عن الزهري فقام ابن معني، فقالفقال 

َّأبا حممد من دون ابن املبارك؟ فقال بعض أصحابنا اكتبوا ال بارك اهللا لكم  قال ابن ،َُ
  .)٢(»ُحنبل فعلمت أنه أفهمنا

وهو أن يروي عن شيخني من شيوخه ما : تدليس العطف: ومن أنواع التدليس

 شيخ اشرتكا يف الرواية عنه، ويكون قد مسع احلديث الذي دلسه من مسعاه من
أحدمها دون اآلخر، فيصرح بالسماع من الذي مسع منه، وبنية القطع يعطف الثاين 

ًالذي مل يسمع منه، فيوهم أنه مسع منه أيضا
وإمنا حدث بالسماع عن األول مث  ،)٣ (

                                                                 

   ).٢٥٩/ ١(تدريب الراوي ) ١(

   ).١٤٠: ص(علوم احلديث أليب عمرو الداين ) ٢(

  .١/٣٣٩اين تنقيح األنظار، ، وتوضيح األفكار ملع١/٥٩الغرامية يف مصطلح احلديث ، )٣(
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  .فالن أي حدث فالن: نوى القطع فقال

كره احلاكم يف معرفة علوم احلديث، قال وفيما حدثونا أن مجاعة من ومثاله ما ذ
 على أن ال يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك، فكان ًأصحاب هشيم اجتمعوا يوما

: عن إبراهيم، فلما فرغ قال هلم، ومغرية، حدثنا حصني: يقول يف كل حديث يذكره

: ًة حرفا مما ذكرته، إمنا قلتمل أمسع من مغري: ال، فقال: هل دلست لكم اليوم فقالوا
فكل ما حدثتكم عن حصني فهو مساعي ومل ، حدثين حصني ومغرية غري مسموع يل

»ًأمسع من مغرية من ذلك شيئا
)١(.  

وقد زعم بعض املعاصرين أن القصة غري صحيحة؛ ألن احلاكم ذكرها بغري 
سند

)٢(
  . وذكروا أن هذا النوع من التدليس ليس له صورة حقيقية.

 من أقوال التابعني، وأخبارهم منقولة بغري إسناد، ومع ً مردود؛ ألن كثرياوهذا

ذلك تلقاها العلماء بالقبول؛ ألن شهر�ا أغنت عن ذكر إسنادها، ال سيما وأن 
احملدثني كانوا يتساهلون فيما ورد عن الصحابة والتابعني من أخبار، خبالف ما ورد 

كانوا يتشددون يف قبول املنقول؛ خشية عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فقد 

  .الكذب عليه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

فمغالطة أخرى؛ أل�ا منقولة عن ! أما أن هذا التدليس ليس له صورة حقيقة

 وعن سفيان بن عيينة، ومعمر  جابر،  أيب الزبري عنهشيم يف روايات متعددة، وعن

 يف ً يف كتب املصطلح، وتطبيقياً،فهذا النوع من التدليس ثابت نظريا، بن راشد
  .مرويات من ذكر�م، وغريهم

قها ليس فلم أجد، ولذا فإن إحلاًوقد حبثت كثريا عن مناذج هلذا النوع من التد

  .بتدليس اإلسناد أوىل وأوجب

  

                                                                 

  ). ١٥٨/ ١(والنكت على كتاب ابن الصالح ). ١٠٥/ ١(معرفة علوم احلديث ) ١(

  ) .٢٥٠/ ٢(معجم مصطلحات احملدثني . لسان احملدثني) ٢(
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  : العطفتدليسأنواع 

نية قطع  عطف راو على راو، اشرتكا يف الرواية عن شيخ، مع :النوع األول - 
  .شهر هلذا النوع من أنواع التدليس وهو املعىن األ،الثاين عن األول

هو أن يروي عن الشيخني من شيوخه، ما مسعاه من «: بن حجراقال احلافظ 

شيخ اشرتكا فيه، ويكون قد مسع ذلك من أحدمها دون اآلخر، فيصرح عن األول 
َبالسماع، ويعطف الثاين عليه، فيوهم أنه حدث عنه ب  وإمنا حدث - ً  أيضا-السماع َّ

  .)١(»فالن أي حدث فالن: بالسماع عن األول، مث نوى القطع فقال

وقد صرح اإلمام السخاوي ـ رمحه اهللا ـ بأن الراوي ينوي القطع حال العطف 
 ،)٢(»وحدث فالن: وفالن، أي:  مث قال،وهذا حممول على أنه نوى القطع«: فقال

  .)٣(به كما سبق عن احلاكم أيب عبد اهللاوكان يفعله هشيم بن بشري مع طال

  : روايات يف سنن سعيد بن منصور، منهاًويدلل على ذلك أيضا

َحدثنا هشيم، قال: قوله َ ِ منصور، عن احلسن، وَنا: ُ َِ َ َْ َ ٌ ُ ِنا جويرب، عن الضحاك:ْ َّ َّ ِ َ ِْ
َ ُ، 

َْالتـيمي، عن أيب جملز، مث ساق اخلرب: و
ِ

َّْ
)٤(.  

سليمان التيمي، بل عطفه على مساعه من فهشيم مل يصرح بالسماع من 
  .منصور وجويرب

َحدثنا هشيم، قال:  قول سعيد بن منصور:ًومثله أيضا َ ٌ ْ َ ُأخبـرين عباد بن : ُ ْ ََّ ِ
َ َ ْ َ

ِراشد، عن احلسن  َِ َْ َ
ٍ ِ

َوأبو األشهب، عن أيب الرجاء أنـهما كانا يقرآن... َ َ َ َُ َََّ َ ََ ْ َُّ ِ َ ٌفرهان (: ْ ََِ
ٌمقبوضة َْ ُ   .)٥(]٢٨٣: البقرة[ )َ

                                                                 

  ). ٦١٧/ ٢(النكت على كتاب ابن الصالح ) ١(

  ).٢٢٨/ ١(فتح املغيث ) ٢(

  ).٤٧: ص(دلسني طبقات امل: وراجع). ٢٦٠/ ١(تدريب الراوي ) ٣(

   ).٨٧٤/ ٣(التفسري من سنن سعيد بن منصور ) ٤(

  ). ١٠٠٣/ ٣(التفسري من سنن سعيد بن منصور )٥(



    
 

  

 ٤٠٢ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  . نهعباد بن راشد، ومل يصرح بالتحديث  أبا األشهب على عٌفعطف هشيم

َحدثنا هشيم، قال: َ ـ قول سعيد بن منصورًومثله ـ أيضا َ ٌ ْ َ ٌنا يونس، وعوف، : ُ ْ َ َ ُ ُ َُ
ُعن احلسن، أنه كان يـقرأ ََ ْ َ ََ َ َُّ ِ َِ ْ ُّاحلي القيوم: (َ   .)١(]٢٥٥البقرة ) [ُّ

، ومل يصرح بالسماع منه، فلعله دلسه عنه  على يونسًفقد عطف هشيم عوفا

  .وأمثلة أخرى كثرية... تدليس العطف 

ت دومعلوم أن أبا الزبري حممد بن مسلم، كان يدلس عن جابر وغريه، وقد ور

  .بعض الروايات، عطف فيها من مل يسمع منه على جابر بغري صيغة التحديث

 بن بشار، حدثنا عبد حدثنا حممد: ومما ورد يف ذلك ما رواه أبو داود قال
 أخر ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : الرمحن، حدثنا سفيان، عن أيب الزبري عن عائشة وابن عباس

  .)٢(الليل إىل النحر يوم طواف

عائشة، ومساعه من ابن عباس صحيح، أما فقد روى بالعنعنة عن ابن عباس و
 مساعه من أم املؤمنني عائشة، ففيه نظر، وعطفه عائشة على ابن عباس موهم أنه

أبو الزبري مسع :  عن هذا احلديث وقلت لهًسألت حممدا: " قال الرتمذي،مسعه منها

  .)٣("وإن يف مساعه من عائشة نظرا،  أما ابن عباس فنعم:من عائشة وابن عباس؟ قال

كان «:  يعقوب بن شيبة قالً،وقد ورد هذا عن سفيان بن عيينة أيضا

يسند الكالم عن أحدمها، فإذا سفيان بن عيينة رمبا حيدث باحلديث عن اثنني ف

 وهذا هو عينه تدليس العطف ،)٤(»حدث به عن اآلخر على االنفراد أوقفه أو أرسله
  .الذي كان يفعله هشيم وأبو الزبري

ًمبا رواه عن ليث وابن أيب جنيح مجيعا، عن جماهد، "ومثل له احلافظ ابن رجب 
                                                                 

   ).١٠٣٢/ ٣(املصدر السابق ) ١(

   ).٢٠٠٠: (، برقم)٣٥٣/ ٣(راجع سنن أيب داود ) ٢(

  ).١٣٤: صـ(العلل الكبري للرتمذي ) ٣(

  ). ٨٦٦/ ٢(شرح علل الرتمذي ) ٤(



    
 

 

 ٤٠٣ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

فكنا إذا وقفنا عليه : ميدي، قال احل"حديث القيام للجنازة"عن أيب معمر، عن علي 

مل يدخل يف اإلسناد أبا معمر إال يف حديث ليث خاصة يعين أن حديث ابن أيب 
 وقد رواه ابن املديين وغريه عن ابن ،ًجنيح كان يرويه عن جماهد، عن علي منقطعا

 ورواه ابن أيب شيبة وغريه، عن ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح ،عيينة �ذين اإلسنادين

)١("ًوذكر يف إسناده جماهدا، وهو وهموحده 
.  

وقد كان «: قال احلافظ ابن رجب. معمر بن راشد: ًوممن كان يفعله أيضا

بعض املدلسني يسمع احلديث من ضعيف فريويه عنه، ويدلسه معه عن ثقة مل 

 عن ،يسمعه منه، فيظن أنه مسعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغري واحد
هذا عمل أبان، يعين أنه :  قال أمحد،"إنه �ى عن الشغار" ملسو هيلع هللا ىلصأنس عن النيب 

  .)٢(» وإمنا معمر لعله دلسه،حديث أبان

أحدمها مطعون فيه، : ًيروي الرجل حديثا عن اثنني" أن :النوع الثاني - 
 وهذا مما ال جيوز ،)٣("واآلخر ثقة، فيرتك ذكر املطعون فيه أو يبهمه، ويذكر الثقة

 يف حديث، ً محل حديث املطعون فيه على الثقة، ويدخل حديثافعله؛ ألنه رمبا يكون

 غري ثابت وحنوه؛ لذلك جتد احلذاق من احملدثني؛ لكثرة حفظهم ًفيثبت لفظا
  .يشبه حديث فالن، وال يشبه حديث فالن: ُُِّوممارستهم يعلون احلديث بقوهلم

 عن ابن أن شعيب بن أيب محزة روى: " مبا ذكره أبو حامتًوضربوا لذلك مثال

  .املنكدر، عن جابر حديث االستفتاح يف الصالة بنحو سياق حديث علي

وروي عن شعيب، عن ابن املنكدر، عن األعرج، عن حممد بن مسلمة، فرجع 

 وإمنا رواه الناس عن األعرج، عن عبيد اهللا بن أيب رافع، عن ،احلديث إىل األعرج

  .علي بن أيب طالب

نه رواه إ وقيل ،ذا اإلسناد إسحاق بن أيب فروةومن مجلة من رواه عن األعرج �
                                                                 

  ).٨٦٦/ ٢ (،نفسه) ١(

  ).٨٦٥/ ٢ (نفسه،) ٢(

  ). ٨٦٤/ ٢ (نفسه،) ٣(



    
 

  

 ٤٠٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

 وروى عن حممد بن محري، عن شعيب بن أيب ،عن عبد اهللا بن الفضل عن األعرج

 ورواه أبو ،محزة، عن ابن أيب فروة، وابن املنكدر، عن األعرج، عن حممد بن مسلمة
مد معاوية، عن شعيب، عن إسحاق عن األعرج، عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن حم

 وكذا قال أبو حامت ، فظهر �ذا أن احلديث عند شعيب عن ابن أيب فروة،بن مسلمة

  .)١("هذا احلديث من حديث إسحاق بن أيب فروة يرويه شعيب عنه: الرازي

 أن حديث االستفتاح رواه شعيب عن: وحاصل األمر: "قال ابن رجب

ر ابن املنكدر،  فمنهم من ترك إسحاق، وذك،إسحاق بن أيب فروة، وابن املنكدر

  .)٢(" وكذا وقع يف سنن النسائي،عن ابن املنكدر وآخر: ومنهم من كىن عنه، فقال

ً بسند، مث يعطف سنداً أن يسوق حديثا:النوع الثالث -   آخر ويسوقه بغري ٍ

   . وكان يفعله هشيم بن بشري ،صيغة التحديث

حدثنا هشيم حدثين أيب قال : "قال" العلل: "فقد ذكر عبد اهللا بن أمحد يف
 جعل يوم خيرب ملسو هيلع هللا ىلصقال أخربنا الكليب عن أيب صاحل عن بن عباس أن رسول اهللا 

حدثين أيب قال حدثنا : " آخر، قالً، وساق إسناداًللفرس سهمني وللرجل سهما

  .)٣(" مثل ذلكملسو هيلع هللا ىلصوعبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النيب : هشيم قال

عن شيخه الكليب، مث عطف عليه فأنت ترى أن هشيم بن بشري ساق احلديث 

عبيد اهللا بن عمر، دون أن يذكر صيغة الرواية عنه؛ لذلك قال عبد اهللا بن أمحد بعد 

ُّ، وهذا يعد )٤(»مسعت أيب يقول مل يسمعه هشيم من عبيد اهللا«: ذكر الروايتني ُ
  ً.تدليسا

من ُ أن ينفي مساع احلديث من األول، مث يتبعه بذكر آخر، :النوع الرابع - 
                                                                 

  ). ٨٦٣/ ٢(، وشرح علل الرتمذي )٣٢١/ ٥(علل احلديث البن أيب حامت : راجع) ١(

ـــــل الرتمـــــذي ) ٢( ـــــاب ،)١٣١/ ٢(وراجـــــع الروايـــــة يف ســـــنن النـــــسائي ، )٨٦٤/ ٢(شـــــرح عل  كت

  ). ٨٩٨: (االفتتاح، برقم

  ). ٢١٩٢، ٢١٩١: (، برقم)٢٦١/ ٢(اية ابنه عبد اهللا العلل ومعرفة الرجال ألمحد رو) ٣(

  ).٢٦٢/ ٢(العلل ) ٤(



    
 

 

 ٤٠٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  . أنه مسع منهًغري صيغة أداء، مومها

  .)١(وقد ادعى بعضهم أن أبا إسحاق السبيعي فعله، وتعجب من هذا التدليس

حدثنا زهري، عن : حدثنا أبو نعيم، قال«: ففي صحيح اإلمام البخاري، قال

ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، أنه : أيب إسحاق، قال

 الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار، فوجدت ملسو هيلع هللا ىلصأتى النيب «: اهللا يقولمسع عبد 
حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته �ا، فأخذ احلجرين وألقى 

  .)٢(»هذا ركس«: وقال» الروثة

عن أيب إسحاق أنه كان : وكان زهري وإسرائيل يقوالن«: قال علي بن املديين
عن النيب ، عن أبيه، ة حدثنا، ولكن عبد الرمحن بن األسودليس أبو عبيد: "يقول

ما مسعت بتدليس قط «: الشاذكوين يف االستنجاء باألحجار الثالثة، قال ابن ملسو هيلع هللا ىلص

عن ، قال أبو عبيدة مل حيدثين، ولكن عبد الرمحن» أعجب من هذا، وال أخفى
  .)٣(»حدثين فجاز احلديث، وسار: فالن، عن فالن، ومل يقل

ُّوهذا يعد ، وهو قريب من النوع األول، كما صرح بذلك السخاوي ـ ً تدليساُ

ـ ومساه ابن دقيق العيد خفي التدليس ـ قول أيب ) ٤(وقريب منه«: رمحه اهللا ـ يف قوله
  .وساق اخلرب. )٥(»... إسحاق السبيعي 

إال أن اإلمام أبا إسحاق مل يقصد ذلك، بدليل أن البخاري قال بعد أن ذكر 

وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أيب إسحاق، حدثين عبد «: بقةالرواية السا
  .، فصرح هنا بسماع أيب إسحاق من عبد الرمحن»الرمحن

                                                                 

  ). ٢٦٠/ ١(تدريب الراوي ) ١(

  ). ١٥٦: (، برقم)٤٣/ ١(صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ال يستنجى بروث ) ٢(

  ). ١٠٩: ص(معرفة علوم احلديث ) ٣(

  .أي قريب من النوع األول من أنواع تدليس العطف) ٤(

  ). ٢٢٨/ ١(فتح املغيث ) ٥(



    
 

  

 ٤٠٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

مراد أيب إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة «: لذلك قال احلافظ ابن حجر

  .)١(»ذكره أي لست أرويه اآلن عن أيب عبيدة وإمنا أرويه عن عبد الرمحن

أراد البخاري �ذا التعليق ـ يعين الذي ذكر فيه تصريح أيب و«: ًوقال أيضا

 َّإسحاق بالسماع من عبد الرمحن ـ الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا اخلرب،

 على ًوقد استدل اإلمساعيلي أيضا...  ذلك عن سليمان الشاذكوين كما حكى
لقطان رواه عن صحة مساع أيب إسحاق هلذا احلديث من عبد الرمحن، بكون حيىي ا

والقطان ال يرضى أن يأخذ عن زهري ما ليس : "زهري، فقال بعد أن أخرجه من طريقه

وكأنه عرف ذلك باالستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح " بسماع أليب إسحاق
  .)٢(»من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس

  

                                                                 

  ).٢٥٧/ ١(فتح الباري البن حجر ) ١(

  ). ٢٥٨/ ١(فتح الباري البن حجر ) ٢(



    
 

 

 ٤٠٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  .أثره على الراوي والمروي: المطلب الثاني

  

دثون التدليس عامة ـ ويدخل فيه تدليس العطف ـ، وبالغوا يف التنفري منه، ذم احمل

ُِحىت أثر عن شعبة بن احلجاج ـ رمحه اهللا ـ أنه قال على سبيل املبالغة يف الزجر عنه 

َّألن أزين أحب إيل من أن : "، وقال"التدليس أخو الكذب: "والتنفري منه، أنه قال ُّ َ
  .)٢("ن السماء إىل األرض أحب إيل من أن أدلسألن أسقط م: " وقال،)١("أدلس

 على سبيل املبالغة والتنفري من التدليس، وإال -رمحه اهللا  -وكل هذا من شعبة 

  . من التدليسًفالكذب والزنا وإهالك النفس، أشد جرما

 أنه يدخل يف حديث: أقل حاالت املدلس عندي: "وقال أبو عاصم النبيل

  .)٣("ط كالبس ثويب زوراملتشبع مبا مل يع "ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

وقال . )٤("التدليس ذل: "وذكر عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، أنه قال
ّسليمان املنقري َ

التدليس، والغش، والغرور، واخلداع، والكذب حتشر يوم تبلى : "ِ

  .)٥("السرائر يف معاد واحد

ري التدليس عن غ: وهذا يتنزل على من دلس عن الثقات، وأشد منه يف الزجر
  .)٦(الثقات، كما قال احلافظ ابن رجب

                                                                 

  .١/٧٤مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح ) ١(

  ). ٢٣٤/ ١(فتح املغيث ) ٢(

واحلديث يف البخاري كتـاب النكـاح، ). ٨٢/ ٢(النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ) ٣(

، ومـسلم كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب النهـي عـن التزويـر يف اللبـاس )٥٢١٩: (برقم) ٣٥/ ٧(

  ).٢١٢٩: (، برقم)١٦٨١/ ٣(وغريه والتشبع مبا مل يعط، 

  ) ١٧٤/ ١(تلخيص املتشابه يف الرسم ) ٤(

  )١٧٤/ ١ (نفسه،) ٥(

  ).٥٨٤/ ٢(شرح علل الرتمذي ) ٦(



    
 

  

 ٤٠٨ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  :تأثير التدليس على الراوي

ُّترد :  يف الراوي الذي ثبت تدليسه، فتشدد فيه بعضهم وقالاختلف العلماء ُ
، ً وتساهل آخرون، فكانوا ال يرون به بأسا،)١(روايته سواء صرح بالسماع أم مل يصرح

  .)٢(وهم الواقعون فيه، كما يقول يعقوب بن شيبة

 فإذا كان املدلس ثقة، وصرح بالتحديث بلفظ ،التفصيل: والصحيح يف ذلك
وغري ذلك من صيغ التصريح ...) حدثنا، وأخربنا، ومسعت (حمتمل للسماع، كـ 

 وإن روى بصيغة ال حتتمل السماع، كالعنعنة واألنأنة، ،بالسماع، فحديثه مقبول

  .وبغري صيغة، فحديثه يشبه احلديث املرسل يف رده

ُجمع طرقه، وينظر فيها، هل صرح بالتحديث يف روايات أخرى أو ال؟ وهل فت
ورد للرواية متابعة صحيحة ترقيها أو ال؟ فإن صرح يف رواية أخرى، أو وقفنا على 

متابعة صحيحة، فاحلديث مقبول، وإن مل يصرح ومل نقف على متابعة صحيحة، 
  .فاحلديث مردود

ِّ املدلس بلفظ حمتمل مل يبني فيه الصحيح أن ما رواه: "قال ابن الصالح ٍ
ُ

ِّ

ٍالسماع واالتصال، حكمه حكم املرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبني لالتصال حنو ِّ ُ ُ ُ
ِ

َ ُ ْ ُ َ َ :
ٌّوأشباهها؛ فهو مقبول حمتج به، ويف .. مسعت، وحدثنا، وأخربنا  َ ُ

" الصحيحني"ِ

َقتادة، : ـَ ك،�وغريمها من الكتب املعتمدة من حديث هذا الضرب كثري جدا
ِواألعمش، والسفيانـني، وهشيم بن بشري، وغريهم ٍ ِ

َ ْ َ ُ ِ ْ َ ً وهذا ألن التدليس ليس كذبا، ،ُّ
  .)٣("ِوإمنا هو ضرب من اإليهام بلفظ حمتمل

 رضي اهللا عنه  - واحلكم بأنه ال يقبل من املدلس حىت يبني، قد أجراه الشافعي 

 التدليس يثبت مبرة؛ ألنه نوع يشري إىل أن العادة يف، وهذا فيمن عرفناه دلس مرة
مرة فقد أكد على أن من دلس وقد جاء ما يؤكد ذلك يف الرسالة للشافعي، . جرح

                                                                 

  .١/٧٤مقدمة ابن الصالح ) ١(

  ). ٢٣٤/ ١(فتح املغيث ) ٢(

  .١/١٦١مقدمة ابن الصالح ) ٣(
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

فقد أبان لنا عورته يف روايته، وليست تلك العورة بكذب فريد �ا حديثه، وال نصيحة 

ال يقبل من مدلس : يف الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة والصدق، فقلنا
   )١ (.)أخربين(، و)حدثين: ( حىت يقول فيهًثاحدي

 أنه إذا قال املدلس بلفظ حمتمل السماع وعدمه ال يقبل منه حىت ومعىن ذلك

يبني أنه مسعه منه أو مسعه ممن مسعه منه، وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من 
 يبني أنه مث إذا بني أنه مسعه ممن أسند اخلرب إليه قبل، وإن مل... . دلس مرة واحدة 

  )٢( .مسعه ممن مسعه منه فقد تأكد فيه شيء فيه اخلالف

أهل الكوفة، وبعض أهل البصرة، : ًوقد ذكر األئمة أن أكثر احملدثني تدليسا
  .وهو يف البغداديني قليل

وأما أهل احلجاز واحلرمني ومصر، وكذلك أهل خراسان واجلبل وأصبهان وبالد 

ذلك أهل املغرب وطرابلس والقريوان واألندلس، فارس وخوزستان وما وراء النهر، وك
ًفال يعلم أن أحدا.. وسائر أعمال هذه البلدان   من أئمتهم دلس، فليس التدليس ُ

  .)٣(من مذاهبهم

  :تأثيره على الرواية

ُفــإن كــان الــراوي الــذي عطــف عليــه آخــر مقبــول الروايــة، فــال يــضر مــن عطــف  ُ
ة مــردودة، ســواء يف ذلــك أكــان الــذي ، فالروايــًعليــه عطــف تــدليس، وإن كــان ضــعيفا

ُعطف عليه ثقة أم غري ثقة؛ ألنه لو كان ثقة فتدليس العطف ينفي مسـاع تلميـذه منـه، 
ُّقــال الــشافعي، فقــد اجتمعــت علتــان فيــه لــرد روايتــهوإن كــان غــري ثقــة  ُ فمــن عرفنــاه :"َ َ َ

ِدلس مرة فقد أنبأ ذلك عـن عـوار يف حديثـه، ٍ ُ َ َ
ِ َ َ ً َ

مـن حديثـه إال مـا  قبـل فـإن كـان ثقـة مل نَّ

)٤("صرح فيه
 .  

                                                                 

  .١/٤٤١وانظر النكت الوفية مبا يف شرح االلفية.١/١٦١مقدمة ابن الصالح : ينظر) ١(

  .٢/٨٧ النكت: ينظر) ٢(

   ).١٦٤، ١٦٣، ١٦٢: ص(علوم احلديث أليب عمرو الداين ) ٣(

  .١/٤٥٠النكت الوفية مبا يف شرح االلفية: ينظر) ٤(
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  :اخلامتة
  : البحث إىل جمموعة من النتائج أبرزهاتوصل :البحث نتائجأهم  

ٍأن العطف يف الرواية قد يكون عطف راو أو رواة على راو آخر، وقد : ًأوال

  .يكون عطف رواية على أخرى

عليه، متابعة أن العطف قد يفهم منه متابعة الراوي املعطوف للمعطوف : ًثانيا

  .تقوي روايته، أو تبقيها على حاهلا

أن املتابعة تصلح للتقوية إذا توافر فيها شروط قبول الرواية، أما إذا اختل : ًثالثا

 إذا كانت شاذة أو ًمنها شرط، فال تصلح للجرب والتقوية، بل قد تزيد احلديث ضعفا

  .منكرة

 على ٍ، وعطف راوً كان مدلساأن العطف قد يفهم منه تدليس الراوي، إذا: ًرابعا

  .آخر، ومل يصرح بالتحديث من الراوي الثاين

  .أن تدليس العطف أربعة أنواع: ًخامسا

  .  عطف راو على راو، اشرتكا يف الرواية عن شيخ، مع نية قطع الثاين عن األول-١

أحدمها مطعون فيه، واآلخر ثقة، فيرتك ذكر : ً أن يروي الرجل حديثا عن اثنني-٢

  .طعون فيه أو يبهمه، ويذكر الثقةامل

ً بسند، مث يعطف سنداً أن يسوق حديثا-٣   . آخر ويسوقه بغري صيغة التحديثٍ

ُ أن ينفي مساع احلديث من األول، مث يتبعه بذكر آخر، من غري صيغة أداء، -٤
  . أنه مسع منهًمومها

ر، ومل  على آخً أن الراوي املدلس إذا عطف رواية على أخرى أو راوياً:سادسا

  . ُترد روايته، فإذا صرح بالسماع منهما، محلت على االتصال: يصرح بالسماع
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  واملراجع أهم املصادر

 دار املعرفــة )هـــ٢٠٤: املتــوىف(افعي أبــو عبــد اهللا حممــد بــن إدريــساألم، الــش ،– 

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠بريوت، بدون طبعة،

  بــن عمــرو بــن الباعــث احلثيــث شــرح اختــصار علــوم احلــديث، للحــافظ إمساعيــل

، حتقيـق، علـي بـن حـسن بـن علـي بـن عبـد احلميـد ) ه٧٧٤(كثري املتوىف سـنة 

 ه،١٤١٧يـــــــاض، الطبعـــــــة األوىل، احللـــــــيب األثـــــــري، مكتبـــــــة دار املعـــــــارف، الر

علــي حممــد ونــيس، دار ابــن . د: أمحــد حممــد شــاكر، إشــراف، وحتقيــق م١٩٩٦

  ،  هـ١٤٣٥اجلوزي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

 ــــة األثــــر، البحــــ ــــدين أبــــو الفــــضل ر الــــذي زخــــر يف شــــرح ألفي احلــــافظ جــــالل ال

أيب : ، حتقيــــق ودراســــة) هـــــ٩١١ - ٨٤٩(الرمحن بــــن أيب بكــــر الــــسيوطي عبــــد

أنـــس أنـــيس بـــن أمحـــد بـــن طـــاهر األندونوســـي، مكتبـــة الغربـــاء األثريـــة، اململكـــة 

  .ت.العربية السعودية، د

 ّمــد بــن ســعيد الالعــي، املعــروف ُالبــدر التمــام شــرح بلــوغ املــرام، احلــسني بــن حم
ِبــــاملغريب 

َ
، علــــي بــــن عبــــد اهللا الــــزبن، دار هجــــر: ، حتقيــــق) هـــــ١١١٩: املتــــوىف(

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤،  الطبعة األوىل

 ــــراوي، عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر  الــــسيوطي، حتقيــــق، عبــــد الوهــــاب تــــدريب ال

  .اللطيف، مكتبة الرياض احلديثة، الرياضعبد

  شرح مقدمة ابن الصالح، أبو الفضل زيـن الـدين عبـد الـرحيم التقييد واإليضاح

، )هــ٨٠٦: املتـوىف(بن احلسني بن عبد الرمحن بـن أيب بكـر بـن إبـراهيم العراقـي ا

ــــة املنــــورة، الطبعــــة : حتقيــــق ــــة الــــسلفية باملدين ــــد الــــرمحن حممــــد عثمــــان، املكتب عب

  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩األوىل، 
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

 د بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أمحـــد بـــن تلخـــيص املتـــشابه يف الرســـم، أبـــو بكـــر أمحـــ

طــالس ، ُ، حتقيــق، ســكينة الــشهايب)ه٤٦٣ىف املتــو(مهــدي اخلطيــب البغــدادي 

   م١٩٨٥للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق الطبعة األوىل، 

 هــــ٣٧٠: املتـــوىف(، أبـــو منـــصور  اللغـــة، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن األزهـــري�ـــذيب( ،

 بـــــريوت، الطبعـــــة –يب حممـــــد عــــوض مرعـــــب، دار إحيــــاء الـــــرتاث العــــر: حتقيــــق

  .م٢٠٠١األوىل، 

 الـــــسمعوين اجلزائــــــري، مث ظـــــر إىل أصــــــول األثـــــر، طــــــاهر بـــــن صــــــاحلتوجيـــــه الن ،

عبد الفتاح أبو غـدة، مكتبـة املطبوعـات : ، حتقيق)هـ١٣٣٨: املتوىف(ّالدمشقي 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ حلب، الطبعة األوىل، –اإلسالمية 

  ، الــــسيد شــــرف الــــدين أمحــــد، دار الثقــــات، حممــــد بــــن حبــــان البــــسيت، حتقيــــق

  .ه١٣٩٥الفكر، ط األوىل، 

 مطبعــة جملــس ، ) ه٣٢٧ت (عبــد الــرمحن بــن أيب حــامت الــرازي، اجلــرح والتعــديل

  .م١٩٥٣ -ه ١٣٧٣ - اهلند - حيدرأباد الدكن -دائرة املعارف العثمانية 

 حممـــد  إلبـــراهيم اجلعـــربي، حتقيـــق ودراســـة،رســـوم التحـــديث يف علـــوم احلـــديث ،

  .ه١٤٠٧، رسالة ماجستري بقسم السنة، جامعة اإلمام بالرياض، اخلضري

 لإلمام أيب داود سليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بـشري بـن ،سنن أيب داود 

ْشـــداد بـــن عمـــرو األزدي السجـــستاين
ِ ِألرنـــؤوط، حممـــد كامـــل َشـــعيب ا: حتقيـــق. ِّ َّ َ

  .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ األوىل ، الطبعةدار الرسالة العاملية،ةقر

 لإلمـــــام أيب عبـــــد الـــــرمحن أمحـــــد بـــــن شـــــعيب بـــــن علـــــي ،ســـــنن اإلمـــــام النـــــسائي 

 طبعـــة مكتـــب املطبوعـــات ،عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة:  حتقيـــق،اخلراســـاين، النـــسائي

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦ الطبعة الثانية، ، حلب–اإلسالمية 
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  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  ،السنن الصغرى للنسائي، أبو عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي اخلراسـاين

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات : ، حتقيــق)هـــ٣٠٣: تــوىفامل(النــسائي 

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ حلب، الطبعة الثانية، –اإلسالمية 

  ســــنن ســــعيد بــــن منــــصور، تــــأليف، أبــــو عثمــــان ســــعيد بــــن منــــصور بــــن شــــعبة

الــدار ،، حتقيــق، حبيـب الــرمحن األعظمـي )ه٢٢٧املتـوىف (اخلراسـاين اجلوزجــاين 

  .م ١٩٨٢-ه ١٤٠٣ألوىل،  اهلند الطبعة ا-السلفية 

  الطبعــــة ّر ســــعد بــــن عبــــد اهللا احلميــــد، الــــدكتو: حتقيق منــــصور،بــــنســــنن ســــعيد

  . م١٩٩٣ ه، ١٤١٤دار الصميعي الرياض، السعودية، سنة األوىل،

  مؤســسة )ه٧٤٨ت (ســري أعــالم النــبالء، لإلمــام مشــس الــدين حممــد الــذهيب ،

  .م١٩٩٦ه، ١٤١٧الرسالة، بريوت، احلادية عشرة، 

 ُّرح ألفيـــة الـــسيوطي يف احلـــديث املـــسمى شـــ ِ َِّ َإســـعاف ذوي الـــوطر بـــشرح نظـــم «َْ َ
َالــــدرر يف علــــم األثــــر ، الــــشيخ حممــــد ابــــن العالمــــة علــــي بــــن آدم ابــــن موســــى »ُّ

 اململكــــــة العربيــــــة -األثيــــــويب الولــــــوي، مكتبــــــة الغربــــــاء األثريــــــة، املدينــــــة املنــــــورة 

  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤السعودية، الطبعة األوىل، 

 مهـام :ابن رجب احلنبلي شهرته، ابن رجب احلنبلي، حتقيق رح علل الرتمذي،ش 

،  الثانيــــــة، مكتبــــــة الرشـــــد البلـــــد، الريـــــاض الطبعـــــةعبـــــد الـــــرحيم ســـــعيد شـــــهرته

  .م٢٠٠١ه، ١٤٢١

  شــرح مــشكل اآلثــار، أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك بــن

، يب األرنــؤوط شــع:قيــق، حت)ه٣٢١املتــوىف (لطحــاوي  ايســلمة األزدي احلجــر

  . ه١٤١٥ -مؤسسة الرسالة الطبعة، األوىل 

  حممـــــد، ) ســـــلطان(شـــــرح خنبـــــة الفكـــــر يف مـــــصطلحات أهـــــل األثـــــر، علـــــي بـــــن



    
 

  

 ٤١٤ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

 حممـد نـزار :، حتقيـق)هـ١٠١٤: املتوىف(أبواحلسن نور الدين املال اهلروي القاري 

  .ت.ط، د.بريوت، د/  لبنان -متيم وهيثم نزار متيم، دار األرقم 

 رح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر شرحه الدكتور سعد بن عبـد اهللا آل محيـد، ش

اعتىن به أبو عبيدة ماهر بن صاحل ل مبـارك، دار علـوم الـسنة، الريـاض، الطبعـة 

  . م٢٠٠٠ ه، ١٤٢٠الثانية، 

  إلمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري، حتقيــق)يــةتــاج اللغــة وصــحاح العرب(الــصحاح ،ّ: 

  .م١٩٧٩ه، ١٣٩٩، ٢ر العلم للماليني، طأمحد عبدالغفور عطار، دا

  صــحيح ابــن خزميــة، أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة بــن املغــرية بــن صــاحل

حممـــد مـــصطفى . د: ، حتقيـــق)هــــ٣١١: املتـــوىف(بـــن بكـــر الـــسلمي النيـــسابوري 

  .ت.، د بريوت–عظمي، املكتب اإلسالمي األ

 يــق حممـــد زهـــري بـــن حملمـــد بــن إمساعيـــل البخـــاري اجلعفـــي حتق، صــحيح البخـــاري

دار طـــوق ، وطبعــة ١٤١٢، طبعـــة دار الكتــب العلميــة، بـــريوت، ناصــر الناصــر

  .هـ١٤٢٢، النجاة

 لإلمـــام مـــسلم بـــن احلجـــاج أبـــو احلـــسني القـــشريي النيـــسابوري ،صـــحيح مـــسلم 

  .، حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث، بريوت) ه٢٦١(

 ن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي اخلراســـاين، الـــضعفاء واملرتوكـــون، أبـــو عبـــد الـــرمح

 حلــب -، حتقيــق، حممــود إبــراهيم زايــد ، دار الــوعي )ه٣٠٣املتــوىف (النــسائي 

  .ه١٣٩٦الطبعة األوىل، 

  طبقــــات املدلــــسني، أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر، حتقيــــق، عاصــــم بــــن عبــــد اهللا

  .ه١٤٠٣القريريت، مكتبة املنار، عمان، الطبعة األوىل



    
 

 

 ٤١٥ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  حــامت عبــدالرمحن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي، حتقيــق ، علــل احلــديث البــن أيب

  .ه١٤٠٥حممد الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 

  ،العلــل الكبــري لإلمــام الرتمــذي، حتقيــق، محــزة ديــب مــصطفى، مكتبــة األقــصى

  . ه١٤٠٦عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

 دار اخلـاىن، ين حنبـل الـشيباىن املكتـب اإلسـالمالعلل ومعرفة الرجال ألمحـد بـ ،

  . م ١٩٨٨ه، ١٤٠٨بريوت ، والرياض 

  ٦٢٤(الغراميـــة يف مـــصطلح احلـــديث، أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن فـــرح اإلشـــبيلي - 

 -، دار املـآثر، املدينـة املنـورة مرزوق بن هياس الزهراين:  وتوثيق، شرح) هـ٦٩٩

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفــــضل ، ري شــــرح صــــحيح البخــــاريفــــتح البــــا

قــام . حممــد فــؤاد عبــد البــاقي: رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه، فعيالعــسقالين الــشا

 - دار املعرفـــة ،حمـــب الـــدين اخلطيـــب: بإخراجـــه وصـــححه وأشـــرف علـــى طبعـــه

  . ه١٣٧٩بريوت، 

 تـب العلميـة، فتح املغيث، مشس الدين حممد بـن عبـدالرمحن الـسخاوي، دار الك

  .ه١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل، 

 قيــق فــتح ذي اجلــالل واإلكــرام بــشرح بلــوغ املــرام، حممــد بــن صــاحل العثيمــني، حت

، املكتبــة اإلســالمية للنــشر والتوزيــع، الطبعــة صــبحي بــن حممــد رمــضان: وتعليــق

  . م٢٠٠٦ -ـ  ه١٤٢٧األوىل، 

 حتقيـق عـدي اجلرجـايند بـن عبـد اهللا بـنأليب أمحـ، الكامل يف ضعفاء الرجال ،: 

  .ه ١٤٠٩ ، الطبعة الثالثة،   دار الفكر بريوت،حيي خمتار غزاوي



    
 

  

 ٤١٦ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةني  من العدد السادس والثالثاخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  الكفايـة يف علـم الروايـة، أبـو بكـر أمحـد بــن علـي بـن ثابـت بـن أمحـد بـن مهــدي

إبـــراهيم ، أبـــو عبـــداهللا الـــسورقي: ، حتقيـــق)هــــ٤٦٣: املتـــوىف(اخلطيـــب البغـــدادي 

  .ت.، دينة املنورة املد-كتبة العلمية محدي املدين، امل

  ،لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صـادر، بـريوت

  .هـ١٣٧٤،  األوىل الطبعةلبنان،

 ُمعجــــم يعــــىن بــــشرح مــــصطلحات احملــــدثني القدميــــة واحلديثــــة  (،لــــسان احملــــدثني ُ
ِورمــوزهم وإشـــارا�م وشــرح مجلـــة مـــن مــشكل عبـــارا�م وغريــب تـــراكيبهم ونـــادر 

  .ت.د.حممد خلف سالمة: املؤلف ). يبهمأسال

 حممــــد :، حتقيــــق بــــن أيب بكــــر بــــن إمساعيــــل الكنــــائيألمحــــد، لزجاجــــةمــــصباح ا 

   .ه١٤٠٣ ، الطبعة الثانية ، دار العربية بريوت،املنتقى الكشناوي

  املــصطلحات احلديثيــة بــني االتفــاق واالفــرتاق، د راويــة بنــت عبــد اهللا بــن علـــي

َّ قــسم الــشريعة والدراســات اإلســالمية، اآلداب والعلــوم جــابر، رســالة دكتــوراه يف

 هــ ١٤٣٩ اململكة العربيـة الـسعودية، ،اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز جبدة

  . م٢٠١٨ -

 أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق، حبيب اهللا األعظمـي، ،املصنف 

  .ه١٣٩٠، الطبعة األوىل، 

 حتقيـق، عبـد الـسالم حممـد  أمحد بن فارس بـن زكريـا، مقاييس اللغة، أبو احلسني

  .م ١٩٩٩ه، ١٤٢٠دار اجليل، بريوت، لبنان، ، الطبعة الثانية، هارون

  مقدمــة ابــن الــصالح، عثمــان بــن عبــد الــرمحن، أبــوعمرو، تقــي الــدين املعــروف

 ســوريا، -نــور الــدين عــرت، دار الفكــر: ، حتقيــق)هـــ٦٤٣: املتــوىف(بــابن الــصالح 

ــــريوت، – املعاصــــر دار الفكــــر ، وطبعــــة دار املعــــارف، م١٩٨٦ -هـــــ ١٤٠٦ ب



    
 

 

 ٤١٧ 

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

  وأثره على الراوي واملروي العطف يف الرواية بني املتابعة والتدليس

  .ت.عائشة عبد الرمحن، د/ د: حتقيق

  مقدمــة يف أصــول احلــديث، عبــد احلــق بــن ســيف الــدين بــن ســعد اهللا البخــاري

ســـلمان احلـــسيين النـــدوي، دار : ، حتقيـــق)هــــ١٠٥٢: املتـــوىف(الـــدهلوي احلنفـــي 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بعة الثانية،  لبنان، الط– بريوت -البشائر اإلسالمية 

  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مـصطلح أهـل األثـر، أبـو الفـضل أمحـد بـن

، حتقيــق نــور )هـــ٨٥٢: املتــوىف(علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العــسقالين 

 . م٢٠٠٠ - هـــ ١٤٢١الــدين عــرت، مطبعــة الــصباح، دمــشق، الطبعــة الثالثــة، 

لم املــدين، نــشر اجلامعــة الــسلفية، اهلنــد، الطبعــة حتقيــق عبــد الــسالم بــن أيب أســو

  .١٤٠٣الثانية 

  ،ـــدين إبـــراهيم بـــن عمـــر البقـــاعي ـــة، برهـــان ال النكـــت الوفيـــة مبـــا يف شـــرح األلفي

،  ه١٤٢٨ الطبعـة األوىل، ، مكتبة الرشـد ناشـرون، ماهر ياسني الفحل:حتقيق

  . م٢٠٠٧

 ،ن حممد بن عبـد اهللا بـن أبو عبد اهللا بدر الدي النكت على مقدمة ابن الصالح

، زيـن العابـدين بـن حممـد. د:  حتقيق،)هـ٧٩٤: املتوىف(�ادر الزركشي الشافعي 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الرياض، الطبعة األوىل، –أضواء السلف 

  


