
 عموم الحديث في مادة عشر الثالثةالمحاضرة 
======================  

 :الحديث المَدلس 
لغة: المدلس اسم مفعول مشتق من الفعل دلس، وىو مأخوذ من الدلس )بتحريك 

 س عن العرب يأتي بمعنى:الالم(، والدل
اختالط الظالم بالنور، وبمعنى التكتم والخفاء، وسمي بذلك ألن أمره يختمط ويظمم 

 ويخفي عمى الوقف عميو والباحث عنو.
اصطالحًا:  قسم عمماء الحديث التدليس إلي أقسام عدة، ولكل قسم تعريف خاص 

 بو، وىذه األقسام ىي:
 :القسم األول: تدليس اإلسناد 
ىو أن يروى الراوي المدلس عمن لقيو ما لم يسمعو منو، موىمًا أنو قد ”فو:  تعري

 ”.لقيو وسمع منو 
 كأن يقول: عن فالن، أو قال فالن.

 القسم الثاني: تدليس التسوية:
ىو أن يروى الراوي المدلس حديثًا عن شيخ ثقة غير مدلس، وىذا ”تعريفو:  

ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويو عن شيخ ثقة، الشيخ الثقة يروي عن شيخ 
 ”.فيأتي المدلس فيسقط الشيخ الضعيف ، ويجعل سند الحديث كمو ثقات 

 القسم الثالث: تدليس الشيوخ:
ىو أن يروى الراوي المدلس عن شيخ سمع منو حديثًا، فيسميو أو ”تعريفو:  

 ”.يكنيو أو ينسبو أو يصفو بما ال يعرف بو كي ال يعرف 
المدلس إلى ىذا الصنيع لكون شيخو غير ثقة أو ألنو لم يدرك الذي يروي  يمجأ

 عنو فيصفو أو يسميو بغير ما اشتير عنو ليصعب معرفتو.
 حكم حديث الراوي المدلس:

من شدد ومنيم من اختمف عمماء الحديث في قبول حديث الراوي المدلس فمنيم 
تساىل والصحيح الذي عميو جميور المحدثين أن ما رواه ىذا المدلس بمفظ 



محتمل السماع ولم يبين فيو التصريح بالسماع فيو حديث منقطع ضعيف 
 ومردود.

أما إن بين السماع وصرح بو كأن يقول: سمعت وحدثنا وأخبرنا فالن، فيو حديث 
 مقبول يحتج بو.   
 يس:طرق معرفة التدل

قرار الراوي المدلس بذلك إذا ُسئل.1   . إخبار وا 
 . نص واحد أو أكثر من أئمة الحديث عمى ذلك التدليس.2 
 :أشير المصنفات في التدليس والمدلسين 
 التبيين ألسماء المدلسين لمخطيب البغدادي. .1
 التبيين ألسماء المدلسين لسبط بن العجمي. .2
 .كتاب المدلسين لمحافظ أبي زرعو العراقي .3

 الحديث الموضوع :
 وىو لغة  : الممصق ، يقال : وضع فالن عمى فالن كذا ، أي : ألصقو بو .

اختالقا وكذبا مما لم يقمُو أو يفعمو أو  ىو ما نسب إلى رسول اهلل واصطالحًا : 
 يقره .

 حكم الوضع في الحديث الشريف : 
 . حرمة الكذب عمى رسول اهلل  (1
 .رواية الخبر الموضوع إال مع بيان أنو موضوع حرمة  (2

 وكال األمرين يعدان من الكبائر  .
 عالمات الوضع ودالئمو :لموضع في الحديث عالمات كثيرة منيا : 

 ركاكة لفظو وسذاجة أسموبو . (1
 فساد المعنى ومخالفتو لبدىيات العقول السميمة . (2
 أن يخالف صريح القرآن أو صريح السنة أو اإلجماع . (3
 أن يخالف المعموم من الدين بالضرورة . (4
 . أن يخالف حقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي  (5

      أن يكون فيو استيزاء وطعن باألنبياء والرسل .


