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 :المدلَّس -
 :التدليس تعريف -1
 السمعة عيب كتمان: المغة في والتدليس" التدليس" من مفعول، اسم: المدلس: لغةً  -أ

 الظالم، اختالط أو الظممة، وىو" الدلس" من مشتق التدليس وأصل المشتري، عن
 فصار أمره، أظمم الحديث عمى الواقف عمى لتغطيتو المدلس فكأن القاموس؛ في كما

 .مدلسا الحديث
 .لظاىره وتحسين اإلسناد، في عيب إخفاء: اصطالحا -ب
 :التعريف شرح -2
 فيسقط السند، في االنقطاع وىو اإلسناد، في الذي العيب المدلِّس يستر أن أي

 ويحسن اإلسقاط، ىذا إخفاء في ويحتال شيخو شيخ عن ويروي شيخو، المدلِّس
 .فيو سقط ال متصل، بأنو يراه الذي يوىم بأن اإلسناد ظاىر

 :التدليس أقسام -3
 .الشيوخ وتدليس اإلسناد، تدليس: ىما رئيسيان قسمان لمتدليس

 :اإلسناد تدليس -4
 أصحيا وسأختار مختمفة، بتعريفات التدليس من النوع ىذا الحديث عمماء عرف لقد

 وأبي البزار، عمرو بن أحمد بكر أبي اإلمامين تعريف وىو -نظري في- وأدقيا
 :ىو التعريف وىذا. القطان بن الحسن

 يذكر أن غير من منو، يسمع لم ما منو سمع قد عمن الراوي يروي أن: تعريفو -أ
 .منو سمعو أنو
 عن الراوي يروي أن: اإلسناد تدليس أن التعريف ىذا ومعنى: التعريف شرح -ب

نما منو، يسمعو لم دلسو الذي الحديث ىذا لكن األحاديث، بعض منو سمع قد شيخ  وا 
 محتمل بمفظ األول الشيخ عن ويرويو الشيخ، ذلك فيسقط عنو، آخر شيخ من سمعو
 سمع بأنو يصرح ال لكن. منو سمعو أنو غيره ليوىم" عن" أو" قال" كـ وغيره، لمسماع

 قد ثم بذلك، كذابا يصير ال حتى" حدثني" أو" سمعت: "يقول فال الحديث، ىذا منو
 .أكثر أو واحًدا أسقطو الذي يكون
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 لمتعريف ذكره بعد القطان بن الحسن أبو قال: الخفي اإلرسال وبين بينو الفرق -ج
 ".منو يسمع لم عمن روايتو اإلرسال أن: ىو اإلرسال وبين بينو والفرق: "السابق
يضاح  لم شيئا شيخ عن يروي خفيا إرساال والمرِسل المدلِّس من كال أن: ذلك وا 
 أحاديث الشيخ ذلك من سمع قد المدلس لكن وغيره، السماع يحتمل بمفظ منو، يسمعو
 ال أبًدا، الشيخ ذلك من يسمع لم خفيا إرساال المرسل أن حين عمى دلسيا، التي غير

 .لقيو أو عاصره لكنو غيرىا، وال أرسميا التي األحاديث
 عن: عيينة ابن لنا قال: "قال خشرم بن عمي إلى بسنده الحاكم، أخرجو ما: مثالو -د

 حدثني. الزىري من سمعو ممن وال ال،: فقال الزىري؟ من سمعتو: لو فقيل الزىري،
 وبين بينو اثنين عيينة ابن أسقط المثال ىذا ففي" الزىري عن معمر عن الرزاق عبد

 .الزىري
 :التسوية تدليس -5
 .اإلسناد تدليس أنواع من نوع الحقيقة في ىو التدليس من النوع ىذا
 أحدىما لقي ثقتين بين ضعيف راوٍ  إسقاط ثم شيخو، عن الراوي رواية ىو: تعريفو -أ

 عن يرويو الثقة وذلك ثقة، شيخ عن حديثا الراوي يروي أن: ذلك وصورة. اآلخر
 سمع الذي المدلس فيأتي اآلخر، أحدىما لقي قد الثقتان ويكون ثقة، عن ضعيف،
 شيخو عن اإلسناد ويجعل السند، في الذي الضعيف فيسقط األول، الثقة من الحديث
 .ثقات كمو اإلسناد فيسوي محتمل، بمفظ الثاني، الثقة عن الثقة،
 معروفا يكون ال قد األول الثقة ألن التدليس؛ أنواع شر التدليس من النوع وىذا

 فيحكم آخر، ثقة عن رواه قد التسوية بعد كذلك السند عمى الواقف ويجده بالتدليس،
 .شديد غرر وفيو. بالصحة لو
 :ىما يفعمو، كان من أشير -ب
 ."تقية عمى منيا فكن نقية، ليست بقية أحاديث: "مسير أبو قال. الوليد بن بقية -1
 .مسمم بن الوليد -2
 :مثالو -ج
 رواه الذي الحديث وذكر- أبي سمعت: "قال" العمل" في حاتم أبي ابن رواه ما

 عمر، ابن عن نافع، عن األسدي وىب أبو حدثني: قال بقية عن راىويو، بن إسحاق
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 لو الحديث ىذا: أبي قال -"رأيو عقدة تعرفوا حتى المرء إسالم تحمدوا ال: "حديث
 فروة، أبي بن إسحاق عن عمرو، بن اهلل عبيد الحديث ىذا روى. يفيمو من قل أمر
 اهلل وعبيد. وسمم عميو اهلل صمى النبي عن عمر، ابن عن ثقة ضعيف ثقة نافع، عن
 يفطن ال كي أسد بني إلى ونسبو بقية فكناه أسدي، وىو وىب، أبو كنيتو عمرو، بن
 ."لو ييتدى ال فروة أبي بن إسحاق ترك إذا حتى لو،
 :الشيوخ تدليس -6
 أو يكنيو، أو فيسميو، منو، سمعو حديثا شيخ عن الراوي يروي أن ىو: تعريفو -أ

 .يعرف ال كي بو يعرف ال بما يصفو أو ينسبو،
 :التعريف شرح -7
 وال إسقاط يوجد ال يعني منو، سمعو حديثا شيخ عن المدلس الراوي يروي أن أي

 نسبتو، أو كنيتو، أو الشيخ، السم وتغطية تمويو يوجد لكن الشيوخ، تدليس في حذف
 .صفتو أو

 :يكون أن: ذلك وتوضيح
 .الطحان أحمد بن محمود: الشيخ اسم -1
 .حفص أبو: وكنيتو -2
 .الطحان: ونسبتو -3
 :حدثني: فيقول المدلس فيأتي. بيضاء لحيتو أن: صفاتو ومن -4
 .أحمد ابن -1
 ".سييل أبو" أو -2
 ".الحمبي محمود" أو -3
 ".البيضاء المحية ذو" أو -4

 :ألنو وذلك الشيخ، عمى تنطبق األمور فيذه
 .حقيقة أحمد ابن ىو: لالسم بالنسبة -1
 .أبنائو من ابن سييال ألن سييل؛ أبو فيو: لمكنية وبالنسبة -2
 .حمب مدينة من ألنو حمبي؛ فيو: لمنسبة وبالنسبة -3
 .حقيقة بيضاء لحية ذو فيو: لصفتو وبالنسبة -4
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 اإلخفاء من نوع بيا فتسميتو األسماء، بيذه الناس بين يعرف ال الشيخ ولكن
 ال كي بو يعرف ال بما يصفو المدلس؛ يريده الذي ىو وىذا الشيخ، السم والتدليس
 .ذلك غير أو سن، صغر أو كضعف، فيو؛ عيب لوجود وذلك يعرف؛

 :مثالو -ب
 بو يريد اهلل، عبد أبي بن اهلل عبد حدثنا: "القراء أئمة أحد مجاىد، بن بكر أبي قول
 ".السجستاني داود أبي بن بكر أبا
 :التدليس حكم -8
 ذمًّا أشدىم من شعبة وكان العمماء، أكثر ذمو. جدًّا فمكروهٌ : اإلسناد تدليس أما -أ

 ".الكذب أخو التدليس: "منيا أقواال، فيو فقال لو،
 فيمن قادح إنو: "العراقي قال حتى منو، كراىة أشد فيو: التسوية تدليس وأما -ب

 ".فعمو تعمد
 يسقط لم التدليس ألن اإلسناد؛ تدليس من أخف فكراىتو: الشيوخ تدليس وأما -ج

نما أحدا،  السامع، عمى معرفتو طريق وتوعير عنو، المروي تضييع بسبب الكراىة وا 
 .عميو الحامل الغرض بحسب كراىتو في الحال وتختمف

 :التدليس عمى الحاممة األغراض -9
 :وىي أربعة، الشيوخ تدليس عمى الحاممة األغراض -أ
 .ثقة غير كونو أو الشيخ، ضعف -1
 ىذا بعد جاءوا جماعة منو السماع في الطالب شارك بحيث الشيخ، وفاة تأخر -2

 .الطالب
 .عنو الراوي من أصغر يكون بحيث الشيخ، سن صغر -3
 صورة عمى شيخو اسم ذكر من اإلكثار يحب فال الشيخ، عن الرواية كثرة -4

 .واحدة
 :وىي خمسة، اإلسناد تدليس عمى الحاممة األغراض -ب
 .عالٍ  إسناده أن الناس يوىم أن أي اإلسناد؛ عمو توىيم -1
 .الكثير منو سمع شيخ عن الحديث من شيء فوات -2
 .الشيوخ تدليس في المذكورة األولى الثالثة األغراض -5 ،4 ،3
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 :وهي ثالثة: المدل س ذم   أسباب -11
 .منو يسمع لم ممن السماع إييامو -أ

 .االحتمال إلى الكشف عن عدولو -ب
 .مرضيا يكن لم عنو دلس الذي ذكر لو بأنو عممو -ج

 :المدلس رواية حكم -11
 :وىما قوالن، أشيرىا أقوال؛ عمى المدلس رواية قبول في العمماء اختمف

ن مطمقا، المدلس رواية رد -أ  القول وىذا. "جرح نفسو التدليس ألن السماع؛ َبيَّنَ  وا 
 ".معتمد غير
 ".الصحيح القول وىو: "التفصيل -ب
 .حديثو قبل نحوىا أو" سمعت: "قال إن أي روايتو، قبمت بالسماع صرح إن -1
ن -2  .حديثو يقبل لم ونحوىا" عن: "قال إن أي روايتو، تقبل لم بالسماع يصرح لم وا 

 التدليس؟ يعرف بم -12
 :ىما أمرين، بأحد التدليس يعرف

 .عيينة البن جرى كما دلس، أنو -سئل إذا- نفسو المدلس إخبار -أ
 .والتتبع البحث من ذلك معرفتو عمى بناءً  الشأن؛ ىذا أئمة من إمام نص -ب
 :والمدلسين التدليس في المصنفات أشير -13

 :أشيرىا كثيرة، والمدلسين التدليس في مصنفات ىناك
 التبيين" واسمو المدلسين، أسماء في واحد البغدادي، لمخطيب مصنفات ثالثة -أ

 .التدليس أنواع من نوع لبيان منيما كال أفرد واآلخران ،"المدلسين ألسماء
 ".الرسالة ىذه طبعت وقد" الحمبي ابن الدين لبرىان: المدلسين ألسماء التبيين -ب
 وقد" حجر ابن لمحافظ بالتدليس، الموصوفين بمراتب التقديس أىل تعريف -ج

 ".أيضا طبعت


