
 "املدلس":
المدلس: "بضـ الميـ وفتح الالـ المشدودة" في المغة: مأخوذة مف الدلس "بفتح الالـ", وىو: 
اختالط الظالـ بالنور وأطمقو المحدثوف عمى األنواع اآلتية الشتراكيا في الخفاء وعدـ 

 الوضوح.
 وفي اصطالح المحدثيف لو أقساـ عدة أشيرىا ثالثة:

اإلسناد عرفو ابف الصالح, فقاؿ: ىو أف يروي عمف لقيو ما لـ يسمعو "القسـ األوؿ": تدليس 
منو موىما أنو سمعو منو أو عمف عاصره ولـ يمقو موىما أنو قد لقيو وسمعو منو, وذلؾ بأف 

, وقد يكوف بينيما واحد, وقد يكوف 1يأتي بمفظ محتمؿ كقاؿ فالف أو عف فالف, ونحوىما
 أكثر.

بف حجر في النخبة وشرحيا ففرؽ بيف ما إذا روى عمف لقيو ما وخالؼ ابف الصالح الحافظ ا
 لـ يسمعو منو, وما إذا عاصره, ولـ يمقو فجعؿ األوؿ تدليًسا والثاني مرساًل خفيًّا.

كأبي عثماف  بالحديث عمى أف رواية المخضرميف واستدؿ لما ذىب إليو بإطباؽ أىؿ العمـ
مف قبيؿ اإلرساؿ ال مف قبيؿ  - عميو وسمـصمى اهلل-النيدي, وقيس بف أبي حاـز عف النبي 

التدليس, ولو كاف مجرد المعاصرة يكتفى بو في التدليس, لكاف ىؤالء مدلسيف؛ ألنيـ عاصروا 
 ولكف لـ يعرؼ: ىؿ لقوه؟ أـ ال؟ قطًعا, -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 

بزار, وكالـ الخطيب في وممف قاؿ باشتراط المقاء في التدليس أيًضا اإلماـ الشافعي وأبو بكر ال
الكفاية يقتضيو, وىو المعتمد, ويعرؼ عدـ المالقاة بإخباره عف نفسو بذلؾ, أو جـز إماـ 

يكوف مطمع بذلؾ, وال يكفي أف يقع في بعض الطرؽ زيادة راٍو أو أكثر بينيما, الحتماؿ أف 
 .مف المزيد في متصؿ األسانيد

سفياف بف عيينة, فقاؿ: قاؿ الزىري كذا.  مثالو: ما روي عف عمي بف خشـر قاؿ: كنا عند
فقيؿ لو: حدثكـ الزىري؟ فسكت, ثـ قاؿ: قاؿ الزىري, فقيؿ لو: سمعتو مف الزىري؟ فقاؿ: لـ 

 أسمعو مف الزىري, وال ممف سمعو مف الزىري, حدثني عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىري.
عمماء, وذموه, وكاف شعبة بف "ذـ ىذا النوع": وقد كره ىذا القسـ مف التدليس جماعة مف ال

الشافعي أنو قاؿ: التدليس أخو الكذب, وقاؿ  الحجاج أشد الناس إنكارا لو, روى عنو اإلماـ
أيضا: "ألف أزني أحب إليَّ مف أف أدلس", واعتبر ابف الصالح ىذا القوؿ مف شعبة مبالغة في 

 .ر منوالزجر عنو والتنفي
ي قبوؿ رواية مف عرؼ بيذا النوع مف التدليس, فجعمو "حكـ ىذا النوع": وقد اختمؼ العمماء ف

فريؽ مف أىؿ الحديث والفقياء مجروحا بذلؾ, وقالوا: ال تقبؿ روايتو بحاؿ بيف السماع أو لـ 
يبيف, ونقؿ السيوطي في التدليس أف ابف عبد البر نقؿ عف أئمة الحديث أنو يقبؿ تدليس ابف 



ومعمر ونظرائيما, ورجحو ابف حباف وقاؿ: ىذا  عيينة؛ ألنو إذا وقؼ أحاؿ عمى ابف جريج
شيء ليس في الدنيا إال لسفياف بف عيينة, فإنو كاف يدلس, وال يدلس إال عف ثقة متقف, وال 
يكاد يوجد لو خبر دلس فيو إال وقد بيف سماعو عف ثقة مثؿ ثقتو, ثـ مثؿ ذلؾ بمراسيؿ كبار 

 بو بكر البزار وأبو الفتح األزديإلى ذلؾ أالتابعيف, فإنيـ ال يرسموف إال عف صحابي وسبقو 
 وىذا يعتبر قوؿ ثاف.

والصحيح التفصيؿ: فما رواه المدلس بمفظ محتمؿ لـ يبيف فيو السماع واالتصاؿ, فيو مرسؿ 
ال يقبؿ, وما رواه بمفظ مبيف لالتصاؿ, نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا ونحوىا, فيو مقبوؿ محتج 

ا الضرب كثير كقتادة, وجد في الصحيحيف وغيرىما مف ىذبو, وليس أدؿ عمى ىذا مف أنو ي
نما ىو  والسفيانيف وىشاـ بف بشير, وعبد الرزاؽ, والوليد بف مسمـ؛ ألف التدليس ليس كذبا, وا 

ضرب مف اإليياـ بمفظ محتمؿ, وىذا الحكـ جار كما نص عميو الشافعي فيمف دلس ولو مرة 
 واحدة.

الصحيحيف وأشباىيما مف الكتب التي التزمت الصحة مف ومما ينبغي أف يعمـ أف ما كاف في 
محموؿ عمى ثبوت السماع مف جية أخرى, ولذلؾ  الرواية عف المدلسيف الذيف رووا بمفظ عف

نجد البخاري ومسمما كثيرا ما يذكروف لمحديث الواحد أكثر مف سند ليذا الغرض, وقد يختار 
 لسماع لكونيا عمى شرطو دوف تمؾ.صاحب الصحيح طريؽ العنعنة عمى طريؽ التصريح با

وفصؿ بعضيـ تفصيال آخر فقاؿ: إف كاف الحامؿ لو عمى التدليس تغطية الضعيؼ فجرح؛ ألف 
ال فال.  ذلؾ حراـ وغش وا 

"القسـ الثاني" تدليس الشيوخ: وىو أف يروي عف شيخ حديثا سمعو منو فيسميو أو يكنيو أو 
 ينسبو أو يصفو بما ال يعرؼ كي ال يعرؼ.

ثالو" ما روي عف أبي بكر بف مجاىد المقرئ أنو روى عف أبي بكر بف أبي داود السجستاني "م
فقاؿ: حدثنا عبد اهلل بف أبي عبد اهلل, وروى عف أبي بكر محمد بف الحسف النقاش المفسر 

ىػ, فقاؿ: حدثنا محمد بف سند نسبو إلى جد لو 151شيخ المقرئيف في عصره المتوفى سنة 
 عاٍؿ.

قاؿ ابف الصالح: إف ىذا القسـ أمره أخؼ مف األوؿ, وفيو تضييع لممروي عنو "حكمو": 
ولممروي أيضا؛ ألنو ربما ال يتنبو إليو فيصير بعض رواتو مجيوال, فال يقبؿ ذلؾ الحديث, 
وتوعير لطريؽ معرفتو عمى مف يطمب الوقوؼ عمى حالو وأىميتو, ويختمؼ الحاؿ في كراىة 

يو فقد يحممو عمى ذلؾ كوف شيخو غير ثقة أو كونو متأخر ذلؾ بحسب الغرض الحامؿ عم
الوفاة قد شاركو في السماع منو جماعة دونو, أو كونو أصغر سنا مف الراوي عنو, أو كونو 



كثير الرواية عنو, فال يجب اإلكثار مف ذكر اسمو بمفظ واحد, وتسمح بذلؾ جماعة مف 
 العمماء المصنفيف منيـ الخطيب البغدادي.

مو فقد قاؿ العراقي: جـز ابف الصباغ في العدة أف مف فعؿ ذلؾ لكوف مف روى عنو أما حك
نما أراد أف يغير اسمو ليقبموا خبره, يجب أف ال يقبؿ خبره يعني يكوف  غير ثقة عند الناس, وا 
ف كاف ىو يعتقد فيو الثقة, فيو غمط لجواز أف يعرؼ غيره مف جرحو ما ال  مجروحا بذلؾ, وا 

ف  يقبؿ خبره حتى يعرؼ مف كاف لصغر سنو, فيكوف ذلؾ رواية عف مجيوؿ ال يعرفو ىو, وا 
, وقاؿ اآلمدي: إف فعمو لضعفو فجرح أو لضعؼ نسبة أو الختالفيـ في قبوؿ روى عنو

ال  روايتو, فال يكوف جرحا وقاؿ ابف السمعاني: إف كاف بحيث لو سئؿ عنو لـ يبينو, فجرح وا 
 فال.

س عمى ىذا, روى البييقي في المدخؿ عف محمد بف رافع قاؿ: ومنع بعضيـ إطالؽ اسـ التدلي
قمت ألبي عامر: كاف الثوري يدلس؟ قاؿ: ال, قمت: أليس إذا دخؿ كورة يعمـ أف أىميا ال 

ذا عرؼ بالكنية  ذا عرؼ الرجؿ باالسـ كناه, وا  سماه؟ يكتبوف حديث رجؿ قاؿ: حدثني رجؿ, وا 
 .قاؿ: ىذا تزييف ليس بتدليس

لث" تدليس التسوية, وىو أف يسقط المدلس غير شيخو لضعفو أو لصغره, فيصير "القسـ الثا
الحديث ثقة عف ثقة, فيحكـ لو بالصحة, وممف اشتير بذلؾ الوليد بف مسمـ كاف يحذؼ شيوخ 
األوزاعي الضعفاء, ويبقي الثقاة, فقيؿ لو: لقد أفسدت حديث األوزاعي, قاؿ: كيؼ؟ فقيؿ لو: 

افع, وعف األوزاعي عف الزىري, وغيرؾ يدخؿ بيف األوزاعي وبيف تروي عف األوزاعي عف ن
نافع عبد اهلل بف عامر األسممي, وبينو وبيف الزىري إبراىيـ بف مرة, قاؿ: أنبؿ األوزاعي أف 
يروي عف مثؿ ىؤالء فقيؿ لو: فإذا روى عف ىؤالء, وىـ ضعفاء أحاديث مناكير, فأسقطتيـ 

ف الثقات ضعؼ األوزاعي؟ فمـ يمتفت الوليد إلى ذلؾ أنت وصيرتيا مف رواية األوزاعي ع
 القوؿ؛ قاؿ الخطيب: وكاف األعمش وسفياف الثوري يفعالف مثؿ ىذا.

"حكـ ىذا القسـ" وىذا النوع شر األقساـ, وفيو تغرير شديد, قاؿ العراقي: وىو قادح فيمف تعمد 
ف وصؼ بو الثوري واألعمش, فال اعتذار  فعمو, وقاؿ الحافظ ابف حجر: ال شؾ أنو جرح, وا 

عنيما أنيما ال يفعالنو إال في حؽ مف يكوف ثقة عندىما ضعيفا عند غيرىما, وابف القطاف 
سمى ىذا النوع تسوية بدوف لفظ التدليس, فيقوؿ: سواه فالف, وىذه تسوية, والقدماء 

 .ذكر مف فيو األجواد, وحذؼ غيرىـ يسمونو: تجويدا, فيقولوف: جوده فالف أي
 


