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املخالفة للثقات
إذا كان سبب الطعن يف الراوي خمالفته للثقات -وهو السبب السابع -فينتج عن خمالفته للثقات مخسة أنواع من

واملصحف".
علوم احلديث ،وهي" :املدرج ،واملقلوب ،واملزيد يف متصل األسانيد ،واملضطرب،
َّ

ج
ال ُْم ْد َر ُ
* -تعريفه :أ -لغة :اسم مفعول من "أدرجت" الشيء يف الشيء :إذا أدخلته فيه ،وضمنته إايه.
ب -اصطالحا :ما غُرّي سياق إسناده ،أو أ ر
ُدخ َل يف متنه ما ليس منه بال فصل.
َِ
ومدرج املنت.
مدرج اإلسنادَ ،
املدرج قسمانَ :
* -أقسامهَ :
مدرج اإلسناد - *:تعريفه :هو ما غُرِّي سياق إسناده.
أَ -

* -من صوره :أن يسوق الراوي اإلسناد ،فيعرض له عارض ،فيقول كالما من قبل نفسه ،فيظن بعض
من مسعه أن ذلك الكالم هو منت ذلك اإلسناد ،فّيويه عنه كذلك فيتغّي سياق اإلسناد.
ت َ ر َّ
َّها رر "
* -مثاله :قصة اثبت بن موسى الزاهد يف روايتهَ " :م ْن َكثُ َر ْ
س َن َو ْج ُههُ رِبلن َ
ص َالتُهُ ِبلل ْي رل َح ُ
وأصل القصة أن اثبت بن موسى ،دخل على شريك بن عبد هللا القاضي وهو ميلي ويقول" :حدثنا

األعمش ،عن أيب سفيان ،عن جابر قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،" ...وسكت ليكتب املستملي ،فلما
ت َ ر َّ
َّها رر " ،وقصد بذلك اثبتا لزهده وورعه،
نظر إىل اثبت قالَ " :م ْن َكثُ َر ْ
س َن َو ْج ُههُ رِبلن َ
ص َالتُهُ ِبلل ْي رل َح ُ
فظن اثبت أنه منت ذلك اإلسناد ،فكان حيدث به كذلك.

درج املنت:
بُ -م َ

* -تعريفه :ما أدخل يف متنه ما ليس منه بال فصل.
* -أن الراوي يقول كالما يريد أن يستدل عليه ِبحلديث ،فيأيت به بال فصل ،فيتوهم السامع أن الكل
حديث :،رمثَالُه ما رواهُ ْ ر
يب رم ْن ررَوايَرة أرَيب قُطْ ٍن َو َشبَابَ َة ،فَ َّرقَ ُه َما َع ْن ُش ْعبَةََ ،ع ْن ُُمَ َّم رد بْ رن رزَاي ٍدَ ،ع ْن
ُ َ ََ
اْلَط ُ
ول َّر
اَّلل  -صلَّى َّ ر
وءَ ،ويْل لر ْْلَ ْع َق ر
اب رم َن النَّا رر»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
أرَيب ُه َريْ َرةَ قَ َ
َسبرغُوا ال ُْو ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم « :-أ ْ
َ
ض َ ٌ
ضوء»  ،م ْدر ر
ر
آد َمَ ،ع ْن
يَ ،ع ْن َ
ج م ْن قَ ْو رل أرَيب ُه َريْ َرةََ ،ك َما بُرِ َ
 .فَ َق ْولُهُ« :أ ْ
َسبرغُوا ال ُْو ُ َ ُ َ ٌ
ّي ريف ررَوايَة الْبُ َخا ر رِ
ر
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ره َو َسلَّ َم
ُش ْعبَةََ ،ع ْن ُُمَ َّم رد بْ رن رزَاي ٍدَ ،ع ْن أرَيب ُه َريْ َرَة ،قَ َ
َسبرغُوا ال ُْو ُ
ال :أ ْ
وء ،فَرإ َّن أ ََِب الْ َقاس رم َ -
ض َ
الَ « :ويْل لر ْْلَ ْع َق ر
اب رم َن النَّا رر»
 قَ ٌَ
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قال اْلطيب" :وهم أبو قطن وشبابة يف روايتهما له عن شعبة على ما سقناه ،وقد رواه اجلم الغفّي عنه
كرواية آدم".

مثال :حديث عائشة يف بدء الوحي " :وَكا َن ََيْلُو برغَا رر رحر ٍاء فَي تَحن ُ ر ر
َّ
اِل
َّث فيه َ -و ُه َو الت َ
َ َ َ
َ
َّعبُّ ُد  -الليَ ر َ
ات ر
ذَو ر
مدرج من كالم الزهري.
الع َدد“ فقولهَ -" :و ُه َو الت َ
َ
َّعبُّ ُد " َ
َ
* -دواعي اإلدراج:
داوعي اإلدراج متعددة ،أشهرها ما يلي:
أ -بيان حكم شرعي.
ب -استنباط حكم شرعي من احلديث قبل أن يتم احلديث.
ج -شرح لفظ غريب يف احلديث.
* -كيف يدرك اإلدراج؟:
يدرك اإلدراج أبمور ،منها:
أ -ورود احلديث منفصال يف رواية أخرى.
ب -التنصيص عليه من بعض األئمة املطلعّي.
ج -إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكالم.
د -استحالة كونه ملسو هيلع هللا ىلص يقول ذلك.
* -حكم اإلدراج:
اإلدراج حرام إبمجاع العلماء ،من احملدثّي ،والفقهاء ،وغّيهم ،ويستثىن من ذلك ما كان لتفسّي
غريب؛ فإنه غّي ممنوع ،ولذلك فعله الزهري وغّيه من األئمة.
* -أشهر املصنفات فيه:
"الفصل للوصل املدرج يف النقل" للخطيب البغدادي.
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املقلوب
* تعريفه :إبدال لفظ آبخر ،يف سند احلديث ،أو متنه ،بتقدمي ،أو أتخّي ،وحنوه.
* -أقسامه :ينقسم املقلوب إىل قسمّي رئيسيّي ،مها:
مقلوب السند ،ومقلوب املنت.
أ -مقلوب السند :وهو ما وقع اإلبدال يف سنده.

* أن يقدم الراوي ويؤخر يف اسم أحد الرواة ،واسم أبيه؛ كحديث مروي عن " َك ْع ر
ب بْ رن ُم َّرَة " فّيويه
الراوي عن " ُم َّرة بن َك ْعب".

ب -مقلوب املنت :وهو ما وقع اإلبدال يف متنه.

ومثاله :حديث أيب هريرة عند مسلم ،يف السبعة الذين يُ رظلُّ ُه ُم هللاُ ريف رظلرِ ره يَ ْو َم ََل رظ َّل إرََّل رظلُّهُ .ففيه
”:ورجل تَص َّد َق بر ٍ
اها َح ََّّت ََل تَ ْعلَ َم َميرينُهُ َما تُ ْن رف ُق رِشَالُهُ " :فهذا مما انقلب على بعض الرواة،
ص َدقَة فَأَ ْخ َف َ
َ
ََ ُ ٌ َ
ر
وإمنا هوَ " :ح ََّّت ََل تَ ْعلَ َم ِشَالُهُ َما تُ ْن رف ُق َميرينُهُ ".
َّص رل ْاألَسانر ر
الْم رزيد ريف مت ر
يد
َ
ُ
َ
تعريفه  :رزاي َدةُ را ٍو يف أثناء بر ٍ ر
ر
ال.
صُ
سنَد ظَاه ُرهُ ْاَلتِ َ
َ
َ

* -مثاله :ما روى ابن املبارك قال :حدثنا سفيان ،عن عبد الرمحن بن يزيد ،حدثين بُ ْسر بن ُعبَ ْي رد هللا،
قال :مسعت أِب إدريس قال :مسعت َواثرلَ َة يقول :مسعت أِب َم ْرثَ ٍد يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
ر
صلُّوا إرلَْي َها»
سوا َعلَى الْ ُقبُوررَ ،وََل تُ َ
وسلم يقولََ « :ل ََتْل ُ
* -الزايدة يف هذا املثال يف موضعّي ،املوضع األول :يف لفظ "سفيان" واملوضع الثاين :يف لفظ "أِب
إدريس" وسبب الزايدة يف املوضعّي هو الوهم.
أ -أما زايدة "سفيان" فوهم ممن دون ابن املبارك؛ ألن عددا من الثقات رووا احلديث عن ابن املبارك،
عن عبد الرمحن بن يزيد مباشرة ،ومل يذكروا سفيان ،ومنهم من صرح فيه ِبإلخبار.
ب -وأما زايدة "أِب إدريس" فوهم من ابن املبارك؛ ألن عددا من الثقات رووا احلديث عن عبد
الرمحن بن يزيد ،فلم يذكروا أِب إدريس ،ومنهم من صرح بسماع بُ ْسر من واثلة.

* -أشهر املصنفات فيه :كتاب "متييز املزيد يف متصل األسانيد" للخطيب البغدادي
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*

ب
ال ُْم ْ
ضطَ رر ُ

ٍ رٍ
َّ ر
سا رويٍَة يف القوة.
* -تعريفهُ :ه َو الذي يُ ْرَوى َعلَى أ َْو ُجه ُخمْتَل َفة ُمتَ َ
* -شرح التعريف :أي هو احلديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة ،حبيث َل ميكن التوفيق
بينها أبدا ،وتكون مجيع تلك الرواايت متساوية يف القوة من مجيع الوجوه ،حبيث َل ميكن ترجيح
إحداها على األخرى بوجه من وجوه الرتجيح.
* -شروط حتقق اَلضطراب :أنه َل يسمى احلديث مضطرِب إَل إذا حتقق فيه شرطان ،ومها:
أ -اختالف رواايت احلديث ،حبيث َل ميكن اجلمع بينها.
ب -تساوي الرواايت يف القوة ،حبيث َل ميكن ترجيح رواية على أخرى.
أما إذا ترجحت إحدى الرواايت على األخرى ،أو أمكن اجلمع بينها بشكل مقبول ،فإن صفة
اَلضطراب تزول عن احلديث ،ونعمل ِبلرواية الراجحة يف حالة الرتجيح ،أو نعمل جبميع الرواايت يف
حالة إمكان اجلمع بينها.
* -أقسامه:

ينقسم املضطرب إىل قسمّي؛ مضطرب السند ،ومضطرب املنت ،ووقوع اَلضطراب يف السند أكثر.

ول َّر
الَ « :شيَّ بَ ْت رين ُهو ٌد
ت .قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
يث أرَيب بَ ْك ٍر ،أَنَّهُ قَ َ
اَّلل أ ََر َ
أ -مضطرب السند :ومثالهَ :ح رد ُ
اك رش ْب َ
ال َّ
ف َعلَْي ره فر ريه
َخ َواتُ َها» قَ َ
ْينَ :ه َذا ُم ْ
ب فَرإنَّهُ َملْ يُ ْرَو إرََّل رم ْن طَ رر ريق أرَيب إر ْس َحا َقَ ،وقَ رد ا ْختُلر َ
َوأ َ
الد َارقُط ر ُّ
ضطَ رر ٌ
ر
َعلَى َْحن رو َع َ ر ٍ ر
وَلَ ،ورم ْن ُه ْم َم ْن َج َعلَهُ رم ْن ُم ْسنَ رد أرَيب
صا
ش َرة أ َْو ُجه ،فَم ْن ُه ْم َم ْن َرَواهُ ُم ْر َس االَ ،وم ْن ُه ْم َم ْن َرَواهُ َم ْو ُ
ات ََل
كَ ،وُرَواتُهُ ثرَق ٌ
بَ ْك ٍرَ ،ورم ْن ُه ْم َم ْن َج َعلَهُ رم ْن ُم ْسنَ رد َس ْع ٍدَ ،ورم ْن ُه ْم َم ْن َج َعلَهُ رم ْن ُم ْسنَ رد َعائر َ
ش َة َوغَ ْرّي َذلر َ
ميُْ ركن تَررجيح ب ْع ر
ض ره ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ضَ ،وا ْجلَ ْم ُع ُمتَ َع َّذ ٌر.
ُ ْ َُ
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ف
ص َّح ُ
املُ َ
* -تعريفه :تغيّي الكلمة يف احلديث إىل غّي ما رواها الثقات ،لفظا أو معىن.
املصحف ِبعتبار موقعه إىل قسمّي ومها:
* -تقسيماته :ينقسم
َّ
يف يف اإلسناد :ومثاله :حديث شعبة ،عن "الع َّوام بن مر ر
اج ٍم " )ِبلر راء ر
ص َّح َفهُ حيىي
ص رح ٌ
 -1تَ ْ
واجليم(َ .
َ
َُ
ّي فقال :عن " الع َّوام بن مز ر
بن َمع ٍ
اح ٍم " ( رِب َّلز ر
اي َوا ْحلَ راء) .
َ ُ َُ
اب موسى ب رن عُ ْقبةَ إرلَي ره ،إبررسنَ ر
ر
ر
يف ريف ال َْم ْ ر
ادهر َع ْن َزيْ رد بْ رن
ص رح ٌ
 -2تَ ْ
نت :ومثاله َما َرَواهُ ابْ ُن ََل َيعةََ ،ع ْن كتَ ر ُ َ ْ َ ْ ْ
ر
ول َّر
ر
اَّلل  -صلَّى َّ ر
َاثبر ٍ
ت " أ َّ
احتَ َج َر ريف
َن َر ُس َ
احتَ َج َم ريف ال َْم ْس رجد "َ ،وإر َّمنَا ُه َو رِب َّلراء " ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ْ -
َ
ص ٍّي حجراة ي ر ر
ص أَو ح ر
ررر
ص َّح َفهُ ابْ ُن ََلر َيعةَ ،لر َك ْونرره أَ َخ َذهُ رم ْن كرتَ ٍ
اب برغَ ْرّي َمسَ ٍاع،
صلِي ف َيها " ،فَ َ
ُ َْ ُ َ
ال َْم ْسجد ِبُ ٍِ ْ َ
ك ُم ْسلر ٌم ريف كرتَ ر
اب الت َّْميري رز لَهُ.
ذَ َك َر ذَلر َ
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