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 سرقة احلديث 

 مفهومها، وصورها، ودوافعها، وآثارها
 

  *محمود أحمد يعقوب رشيد
 

 ملخـــص
 

ثقايثك اافهقاهيا ايتيقحلك اهقلق ال وقلك االو ق ك توصل الباحث من خالل هذا البحث إىل تعريف دقيق  فهوقوس ققرقحل اثقايث ال بقور ال قريفك القذلي ال عريقف ل ليقاب العالققحل لقة مهوقوس ققرقحل ا
االقيت   تقذهرها ه قل مصقاود اثقايث ال بقور  -من خالل تراجا الرااة اف ومة لسرقحل اثايث -ل اليسك اقرقحل السماعات اليت عوى الك ل ااألجزاءك ال حصر الكثري من صور قرقحل اثايثاا

ر ال ريفك يويوا حبث ُموق  يف ال رائن اليت يق ا مقن خال قا معرفقحل حلب اثقايث مسقراقك قراق اثايث لسرقحل اثايث ال بو عن الاااف  اليت دفعت ال ريفك مث جاء اثايث ل كل مهصل اموق  
 سرقحل عوى الراار اافرايات. مث ل حتايا حللهاظ ال  اد الصرحيحل اخلاصحل لاهتاس الرااة لسرقحل اثايثك اما ي الووا من حللهاظ اجلرح ع ا ن اد آخرينك مث لياب حلثر ال

 ايثك حللهاظ اجلرحك قول اثايث.قرقحل اث الكلمات الدالة:
 اف امقققققحل

 موات افؤم ةك العاق اثما هلل رب العافةك احلفضل الصالة احلل ال سويا عوى نبي ا افبعوث رمححل لوعافةك ار ل اهلل عن الصحالحل افخوصةك اعن حلزااجه حل 
ا حمكمحل ل  ا الرااة جرحاً اتعاياًلك احلخضعوا األخبار فباحل ال بول حلا الردك ف يااا صرحاً عومياً لعوقوس اثقايث   ف ا لذل احملاثوب جووداً عظيمحل يف خامحل الس حل ال بويحلك اا عوا قواع 

 هو الس حل افاورة. جتا له مثيالً ع ا األما األخرىك حياها يف ذلي ر ا اهلل ار ا رقوله صوى اهلل عويه اقواك ااثهاظ عوى افصار ال  ريعل الثاين حل  ا 
ايثك داب الوصققول إىل تعريققف  حظقت حلث ققاء ققراءك يف ه ققل مصقاود اثققايث إ ققاز احملقاثة الكققالس عقن قققرقحل اثققايث يف قسقا اثققايث صاف وقوبة فيك هققوب لققذهر صقور لسققرقحل اثقا  

 اثايث. جام   ذا افصاودك حلا حصر لصور السرقحلك حلا داافعواك حلا لو رائن اليت يع ماها احملاثوب  هتاس الراار لسرقحل 
رقحل اثققايثةك امصققاوحات ف وضققت ،ققيتك اترهققا رإبققيت يف إفققراد مو ققو  قققرقحل اثققايث لبحققث يققاق إىل الوصققول ل عريققف دقيقق  لسققرقحل اثققايثك اتبيققة العالقققحل لققة مصققاود صققق 

حاث لبعض الرااة لسرقحل اثايثك ات بق  ال قرائن القيت يع مقاها احملقاثوب  ثبقات صال ولة ا صالو  ة ا صال اليسة ا صقرقحل مساعات الك ل ااألجزاءةك مث  بط صورهاك االك ف عن الاااف  اليت 
 قرقحل اثايث عن السارق امراياته.السرقحل ات يياهاك الياب عبارات ال  اد الصرحيحل لا هتاس لسرقحل اثايث اما قالووا من حللهاظ اجلرح من ن اد آخرينك مث اثايث عن حلثر 

فمقا حلصقبت اثق  فيقه فمقن اهللك امقا اقعقت فيقه مقن خاقر فمقن نهسقل امقن ال قياابك لكرمي حلب يوف ين  جناز هذا البحث مس وفياً مجي  ماالبهك احلب ي  بوه مقينك خ اماً حلقال اهلل العزيز ا 
 ااهلل افوف  اا ادر إىل قواء السبيل. 

 ال اء عوى ما ت اس قسمت البحث إىل افباحث ايتيحلق  
 حلك لغحلك ااصاالحاً ف وياًك ايف مصود حايث.افبحث األالق تعريف السرق

 افبحث الثاينق العالقحل لة قرقحل اثايثك اقرقحل الك لك اقرقحل السماعات.
 افبحث الثالثق مواطن السرقحلك اصورها. 

 افبحث الرال ق دااف  قرقحل اثايث.
 افبحث اخلامسق ال رائن الاالحل عوى حلب اثايث مسراق.

   اد الصرحيحل لالسرقحلك اما ي الووا من حللهاظ اجلرح ع ا ن اد آخرين. افبحث السادسق حللهاظ ال
 افبحث السال ق حلثر قرقحل اثايث عوى الراار اافرارر. 

 اخلامتحل.
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 المبحث األول
 تعريف السرقة، لغة، وشرعًا، وفي علم مصطلح الحديث 

 أواًل: تعريف السرقة لغة 
ك حلهنقا ت قري إىل عقاة معقاب تقال يف  مووقا عوقى حلخقذ  قلء  وقوة لوغقري خهيقحلك ققال حللقو فقارس صققرقةق  حلصقل يقال عوقى -دة إىل مادة صقرقةلالعو  -يرى ال اظر يف معجا الوغحل العرليحل 

ع قا  -ارقك ف الق  قال الن عرفحلق السقارق. ان ل صاحل تاج العراس تعريف الن عرفحل لوسة8صك اقال الن م ظورق  السارقق من جاء مس رتاً إىل حرٍز فرخذ ما ً لغريه ة5صحلخذ  لء يف خهاء اقرت 
 .ة3صقل ق من جاء مس رتاً إىل حرٍز فرخذ ما ً لغريه فإب حلخذه من ظاهٍرك فوو ُُم وسك اًمس ول اُم  ولك اُُمرتسك فإب م   من يف يايه فوو إا-العرب

 ثانيًا: تعريف السرقة شرعاً 
ثقل يف البوقو ك االع قلك ااثقرزك اال صقابك حقز ت ميقز عقن ا خق السك اال وبقحلك االسقول االغوقولك اإريهقاك ققال اجلرجقاينق  حلخقذ حل اق اله وقاء قيقوداً  قرعيحل إىل تعريقف السقرقحل لغقحل ت م 

 .  ة1صك اقال ال ونورق  السرقحل  رعاًق حلخذ مكوف عاقل لالغ خهيحل قار ع رة دراها ة4صمكوف خهيحل قار ع رة دراها مضرالحل حمرزة مبكاب 
 علم مصطلح الحديثثالثًا: السرقة في 

صيسقرق اثقايثةك اققرارد مجوقحل  ت حاث ه ل افصاود عن قرقحل اثايث يف قسا اثايث اف ووبك اتهرد صوراً من ال ولك اان حال األحاديث االسقماعات ياوق  عوقى فعووقا عبقارة 
 من صور ال ول اليت حلطو  عويوا عوماء مصاود اثايث صقرقحل اثايثة. 

.. اققا ُياوق  عوقى هقققة ع ا حايثه عن اف ووبق  حلب يكوب اثايث معرافاً لراايحل رجل معةك فرُياى عن إريه طوباً لألإرابك ات هي قاً لسقوق توقي الراايقحل.218ت قال الن دقي  العيا ص 
واحا من الرااه نظريه يف الاب حل هق صناف ةك هل يرإقل فيقه رااي قه ع قهك ايقراج ققوقه لقه . احلها هذا افعىن ا ماس العراقل ل ولهق  ما هاب م  ه م ووراً لراٍا هق صقا ة فيبال لة6صراايه حلنه يسرق اثايث 

 .  ة2صلألإراب إذ ما اق غرلا  ا اقف عويه لكوب اف وور خالفه... اقا قيل يف فاعل هذا يسرق اثايث ارمبا قيل يف اثايث نهسه مسراق 
 ايث إب تعما فاعووا ذليك اهلق هقة عاة صور لسرقحل اث242اقا ذهر ا ماس الذهيب صت  

 حلب ي عما قول اقا راا مثلق ُمرة لن هعلك لكعل لن ُمرة. -

 حلا قول إق اٍد فنت. -

 حلا حلب يسم  حايثاً من رجلك مث ياعل حلنه مسعه من إريه. -

 حلا ا   إق اد صحيد فنت  عيف. -

 قرقحل صمسا  الك لة ا صاألجزاءة اهو   يسمعوا.حلا  -

 .ة2صفوو قارق اثايثك اهو الذر ي ال يف ح هق فالب يسرق اثايث  -فعل ما قب  -لثور ل ولهق من تعمامث ع ل الذهيب عوى هذه ا
 هققة صورتة من صور قرقحل اثايثك ،اق 218اذهر ا ماس السخاار ص 
 األاىلق  حلب يكوب حماث ي هرد حبايث فيجئ السارقك اياعل حلنه مسعه حليضاً من  يخ ذلي احملاث . 
 . ة2ص حلب يكوب اثايث عرق لراا فيضيهه لراا إريه  ن  ارهه يف طب  ه الثانيحلق  
 . ة51صهقققة ف الق  حلب يكوب اثايث م ووراً لرااك فيجعل مكانه آخر يف طب  هك حنو حايث م وور عن قا ك ُجعل عن ناف  لريإل فيه لغرال ه 255احلاجز ا ماس السيوطل صت  
صالسرقحلةك فإن ا ميكن حلب نصل إىل عاة مالحظاتك قب  ذهره من تعريهات لغويحلك اتعريهات  رعيحلك اهذلي تعريهات عوماء مصاود اثايث فهووس العا ال ظر الهاحص الاقي  فيما  

 م واق 
 ب حلحرزه الغري قواء حلهاب ما ً حلا حايثاً.حلاً ق يالحظ حلب ه اة قامساً م رتهاً لة افعىن الوغورك اافعىن اله وة اهذلي افعىن اثايثلك اهو تعما حلخذ  لء خهيحل لعا حل 
 عاً فهووس صقرقحل اثايثة.ثانياًق حلب ما ذهره الن دقي  العياك االذهيبك االسخاارك االسيوطلك هل صور لو ول فيب ا ق ادك ايف افنتك اليست تعريهاً جامعاً مان 
 ا يرايه. ثالثاًق حلب قارق اثايث يهعل ذلي م عمااً ل صا ا إرابك اترايج م 
ت ق  عوقى اثقايث م  قاً اإقق اداًك الغايقات  رالعاًق من خالل م العيت لصور صقرقحل اثايثة يف تراجا من حلهتا مقن القرااة لسقرقحل اثقايث يف ه قل الرجقالك اجقات حلب لوسقرقحل صقوراً هثقرية 

 حلخرى إري ا إرابك   يذهرها األئمحل يف ه ل عوا مصاود اثايث.
 

 عمااً. وصوت إىل تعريف جام  امان  فهووس صقرقحل اثايثةك هو حلنهق ان حال راا ثايث حلا حلهثر حلا لسما ك لادعاء مساعهك حلا إ اف ه لغرب راايهلكل ما يب  ذهرهك ت 
 امن ذلي ي بة ل ا حلب حلرهاب قرقحل اثايث ثالثحلك هلق  
 حلاً ق الراار السارق. 
 ثانياًق تعما الراار ا ن حال ل صا السرقحل. 
 اًق افسراقك قواء حلهاب حايثاً حلا ه الاً حلا مساعاً.ثالث 

 
 المبحث الثاني 

 العالقة بين سرقة الحديث، وكل من القلب، والوضع، والتدليس، وسرقة السماعات
اخار نادر فوذا   ي اح من  قباواك اإمقا  الث ات عمااً ي صا اخ بار حهاظ آخرينك حلا من إري قصا عن اهاال ول إما حلب ي   من اثهاظ  أواًل: عالقة سرقة الحديث بالقلب:

لسققرقحل اثققايثك فوققيس هققل قوققل ميسققى قققرقحل حلب ي قق  مققن الضققعهاء مققن إققري قصققا اهققذا يققال عوققى قوققحل  ققباواك فققإب تعمققا الث ققحل حلا الضققعيف ال وققل ل صققا ا إققراب اإققريهك صققار قققارقاً حلا م ومققاً 
 .ة55ص...ك فوو قارق اثايثك اهو الذر ي ال يف ح هك فالب يسرق اثايث  -يعين ال ول -الذهيبق  امن تعما ذلياثايثك إمنا لعض صور ال ول اف عما تعا قرقحل لوحايثك قال 

قرقحل اثايث لوب من حللواب ا   اثايثك اقرقحل اثايث حلخف  رراً من لوب آخقر مقن الو ق  هقوق ا ق  م قوب اثقايثك ققال القذهيبق  ققرقحل  ثانيًا: عالقة سرقة الحديث بالوضع: 
 ك فالسارق ي عما ان حال حايث له حلصل إالباًك لكن الو ا  خي و  م  اً   حلصل لهك اهذا حل ر من السرقحل.ة58صاثايث حلهوب من ا عهك ااخ القه يف ا مث 

ك ف ولقهق يسقور األققانيا حلرق  يضقعوا اا ق  ة53صاه قاة مقن القرااة مقن مجق  لقة ال قرينق السقرقحل االو ق ك هسقهياب الام ق لك ققال القن عقار فيقهق  يسقرق اثقايث ايسقور األققانيا  
امقق وا حليضققاً إلققراهيا افصيصققلك قققال فيققه الققن حبققابق يسققور اثققايث ايسققرقهك ايققراى عققن الث ققات مققا لققيس مققن ك ة54صحلخققف مققن ا قق  افققنت  -حلر ا قق  السقق ا -السقق ا ا قق ك اقققا ت ققاس حلب حلمققره

  .ة56صيض  ك اقال الن العجملق  ف ولهق ايسويه م  ضاه حلنه ة51صحلحاديثوا 
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ليت إب افالس ي ولق صعن فالبة مو،اً السما   ن راى ع هك اهذا فيه متويه عوى السام ك لي ما السارق حياث عمن   يو ه لصيغحل صحاثينة ا ثالثًا: عالقة سرقة الحديث بالتدليس: 
 قرلت عثماب الن حليب  يبحل عن حليب ه قاس الرفقاعلف ف قالق إنقه يسقرق حقايث إقريه فريايقهك قوقتق حلعوقى تهيا السما ك اهو لذلي يكذب عوى من مسعهك امثالهق ما ن وه اثسة الن إدريسك قالق 

 .ة52صم وا من إري تاليس ع وا  اجه ال اليسف حلا عوى اجه الكذبف ف الق هيف يكوب تاليساً اهو ي ولق حاث ا الن حبابف ف الق يسرق اثايثك ايرار عن الث ات ما   يسم 
إذا هانقت ققرقحل اثقايث ان حقال راا ثقايث حلا حلهثقرك لادعقاء مساعقهك حلا إذاف قه لغقري راايقه عمقااًك فقرب قة سرقة السمماعات التمي علمل الكتمب واألجمساق بسمرقة الحمديث: رابعًا: عال 

ا ماس الذهيبق قرقحل اثقايث حلهقوب مقن ا قعه ااخ الققه يف ا مث... القيس   قرقحل الك ل ااألجزاء صورة من صور قرقحل اثايثك اهل حلهثر خاراًك احلعظا ازراًك ألهنا قرقحل ألحاديث هثريةك الذا قال
 .ة52صهذلي من يسرق األجزاء االك ل فإهنا حلحنس لكثري من قرقحل الرااة 

عوى الرقول صوى اهلل عويه اققواك لقل مقن  فوذا هذب  ردك ليس من الكذبافسر الذهيب رمحه اهلل قرقحل الك ل ل ولهق  احلما قرقحل السما  اادعاء ما   يسم  من الك ل ااألجزاءك  
   . ة52صهلل السرت االعهو الكذب عوى ال يوخك الن يُهِود من تعاناهك اقل من قرت اهلل عويه م واك فم وا من يه ضد يف حياتهك ام وا من يه ضد لعا افاتهك ف سرل ا

 
 المبحث الثالث

 مواطن السرقة، وصورها
 ق ت   قرقحل اثايث يف مواط ةك ،ا

 ا ق اد هوه حلا يف جزء م هك قواء حلهاب إق اد حايثك حلا إق اد مساعات لك ل حلا حلجزاء. - حل

 افنت هوه حلا جزء م ه. - ب

القرااة اف ومقة حلفقاهتا مقن تقراجا  -حلهثقر  قا ذهقر يف ه قل عوقا مصقاود اثقايث -ال اء عوى ما قب ك فإب لوسرقحل مقن افقواط ة السقال ة صقوراً م عقادةك اققا توصقوت إىل صقور هثقرية لوسقرقحل
 لسرقحل اثايثك اهل هاألكق 

 
 أواًل: صور السرقة في اإلسناد 

 الصورة األولل: إبدال راٍو أو أكثر براٍو أو أكثر من أقرانه من الطبقة نفسها عمدًا، ومثالها 
لن عقارق  يسقرق اثقايثك اققاق حقايثاً إقق اده عقن حليب الصقوت عقن حلب يض  السارق امسه لا ً من حلحا حلقرانه يف إق اد حايثك امثالهق حلمحا لن قومحل الكويفك قال فيه ا -5

 .ة85ص. ا ن فعل ذلي جحار ال املة81صحليب معاايحل حليب معاايحلك قرقه حلمحا لن قومحل من حليب الصوت احاث له عن 

ك امقا فعقل ذلقيك حليقوب لقن ة88صمقن  قيخ ذلقي احملقاث  إدعاء اف ارهحل يف السما ك ققال السقخاارق  حلب يكقوب حمقاث ي هقرد حبقايث فيجقلء السقارق ايقاعى حلنقه مسعقه حليضقاً  -8
ك قال حلهل الرموحلق  حقاث عقن القن افبقارة لرحاديقثك مث ققالق حقاثين حلال قي ة83صقوياك قال فيه الن معةق  هاب ياعل حلحاديث ال اسك ليس ل لء هاب يسرق األحاديث 

ك احممقا ة82صك احممقا لقن اثسقن افقاينة86صك اقاقن لقن نسقري البصقررة81صعيسى لقن عبقا اهلل العسق الينا ن اق  يف هذا السرقحلك ك ة84صال يوخ الذين حاث ع وا الن افبارة 
 .ة31صك احمما لن جالر الكويفة82صك اال ضر لن طاهر البصررة82صلن عبا الرمحن افكل

ك ا قن فعقل ذلقي عمقرا الراققيبك ققال ة35صه لراا إريه  قن  قارهه يف طب  قه إلاال راٍا حلث اء ا ق اد لراا آخر من طب  هك قال السخاارق  احلب يكوب اثايث عرق لراا فيضيه -3
ك ة33صك ا قن اقق  يف هقذه السقرقحلق عيسقى العسق الينة38صفيه الن عارق  يسرق اثايثك اقول إق اد حايث عن الزهرر عقن حلنقسك فجعوقه عقن حممقا لقن اف كقار عقن حلنقس 

 .ة34صاإلراهيا افصيصل

 الراوي إلل اسم آخر عمدًا:  الصورة الثانية: قلب اسم
 . ة31صيف إق اد حايثك احاث له قهياب لن عيي حل امثووا اثارث لن قريجك هاب من اف وورين لسرقحل اثايثك ف ا ذهر الع يولق  حلب اثارثك قول اقا قهياب لن ع بحلك إىل قهياب لن عيي حل 

امثا ققا مققا ذهققره الققن حجققر مققن حلب اثسققة الققن إدريققسك قققالق  قققرلت عثمققاب لققن حليب  ققيبحل عققن حليب ه ققاس دًا: الصممورة الثالثممة: يممدلس ثممم يقلممب صمميغة األداق إلممل صمميغة سممما  عممم 
 ك ا ققن فعققل ذلققي إلققراهيا لققن عبققا اهللة36صإنققه يسققرق حققايث إققريه فريايققه ك قوققتق حلعوققى اجققه ال ققاليسف حلا عوققى اجققه الكققذبف ف ققالق هيققف يكققوب تاليسققاً اهققو ي ققولق حققاث ا الرفققاعلف ف ققالق  

  .ة32صافصيصل
امثا ا جحار ال املك قال الن عارق  يسرق اثايث ايزيا يف ا ق ادك امثل لذليق لإق اد زاد جحار فيه الثورر ا  يراه حلحا يذه  الصورة الرابعة: زيادة راو في اإلسناد عمدًا: 
 . ة32صق  يسرق األحاديثك ايزيا من األقانيا ك ا ن فعل ذلي حليضاً صاحل لن حلمحا البغاادر قال فيه الن عارة32صالزيادة إريه 
ا ققن فعققل ذلققي جحققار ال ققاملك قققال الققن عققارق  يسققرق الصممورة المامسممة: تفممرد الممراوي المممتهم بسممرقة الحممديث عممن شمميمه بحممديث ال يرويممه خيممر  مممن تالميمم   لمم  الشممي :  

البصققررك قققال الققن عققارق  يسققرق اثققايثك اهققذه األحاديققث الققيت رااهققا عمققار هووققا إققري حمهوظققحل ا  يرايوققا  اعمققار .ة41صاثققايثك اتهققرد جحققار حبققايث عققن ل يققحل   يرايققه عققن ل يققحل إققري جحققار 
  .ة45صإريه 

ثقايث فالسقارق يضق  إقق اداً ُم و قاً مث يقرار لقه م  قاً لقه حلصقلك ا قن فعقل ذلقيك ققهياب الام ق لك ققال القن عقارق  يسقرق االصورة السادسة: يضع األسانيد لمتمون ال تعمرب بهما:  
 وصقل الباحقث مقن خقالل هقذا ك قة43صحلخف من ا ق  افقنت  -حلر ا   الس ا -ك قال الن العجملق  ف وله يسوى األقانيا حلر يضعوا اا   الس ا ا  ك اقا ت اس حلب حلمرهة48صايسوى األقانيا 

 مهووس قرقحل اثايثك اافهاهيا ايتيحلك اهلق ال ولك االو ق ك اال قاليسك اققرقحل السقماعات القيت البحث إىل تعريف دقي  فهووس قرقحل اثايث ال بور ال ريفك الذلي ال عريف ل لياب العالقحل لة
االيت   تذهرها ه ل مصقاود اثقايث ال بقور ال قريفك مث جقاء اثقايث ل قكل  -من خالل تراجا الرااة اف ومة لسرقحل اثايث -عوى الك ل ااألجزاءك ال حصر الكثري من صور قرقحل اثايث

اثقايث مسقراقك مث ل حتايقا حللهقاظ ال  قاد الصقرحيحل  هصل اموق  عن الاااف  اليت دفعت قراق اثايث لسرقحل اثايث ال بور ال ريفك يويوا حبث ُموق  يف ال رائن اليت ي ا مقن خال قا معرفقحل حلبم
 اب حلثر السرقحل عوى الراار اافرايات. اخلاصحل لاهتاس الرااة لسرقحل اثايثك اما ي الووا من حللهاظ اجلرح ع ا ن اد آخرينك مث لي

 قرقحل اثايثك حللهاظ اجلرحك قول اثايث. الكلمات الدالة:
 اف امقققققحل

 موات افؤم ةك العاق اثما هلل رب العافةك احلفضل الصالة احلل ال سويا عوى نبي ا افبعوث رمححل لوعافةك ار ل اهلل عن الصحالحل افخوصةك اعن حلزااجه حل 
حلا الردك ف يااا صرحاً عومياً لعوقوس اثقايث   لذل احملاثوب جووداً عظيمحل يف خامحل الس حل ال بويحلك اا عوا قواعا حمكمحل ل  ا الرااة جرحاً اتعاياًلك احلخضعوا األخبار فباحل ال بول  ف ا 

 ااثهاظ عوى افصار ال  ريعل الثاين حل  اهو الس حل افاورة. جتا له مثيالً ع ا األما األخرىك حياها يف ذلي ر ا اهلل ار ا رقوله صوى اهلل عويه اقواك 
ثقايثك داب الوصققول إىل تعريققف ا حظقت حلث ققاء ققراءك يف ه ققل مصقاود اثققايث إ ققاز احملقاثة الكققالس عقن قققرقحل اثققايث يف قسقا اثققايث صاف وقوبة فيك هققوب لققذهر صقور لسققرقحل ا 

 اافعواك حلا لو رائن اليت يع ماها احملاثوب  هتاس الراار لسرقحل اثايث. جام   ذا افصاودك حلا حصر لصور السرقحلك حلا د
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رقحل اثققايثةك امصققاوحات ف وضققت ،ققيتك اترهققا رإبققيت يف إفققراد مو ققو  قققرقحل اثققايث لبحققث يققاق إىل الوصققول ل عريققف دقيقق  لسققرقحل اثققايثك اتبيققة العالقققحل لققة مصققاود صققق 
ب  ثبقات مساعات الك ل ااألجزاءةك مث  بط صورهاك االك ف عن الاااف  اليت حاث لبعض الرااة لسرقحل اثايثك ات بق  ال قرائن القيت يع مقاها احملقاثو صال ولة ا صالو  ة ا صال اليسة ا صقرقحل 

 ثر قرقحل اثايث عن السارق امراياته.السرقحل ات يياهاك الياب عبارات ال  اد الصرحيحل لا هتاس لسرقحل اثايث اما قالووا من حللهاظ اجلرح من ن اد آخرينك مث اثايث عن حل
مقا اقعقت فيقه مقن خاقر فمقن نهسقل امقن ال قياابك خ اماً حلقال اهلل العزيز الكرمي حلب يوف ين  جناز هذا البحث مس وفياً مجي  ماالبهك احلب ي  بوه مقينك فمقا حلصقبت اثق  فيقه فمقن اهللك ا  

 ااهلل افوف  اا ادر إىل قواء السبيل. 
  اس قسمت البحث إىل افباحث ايتيحلق ال اء عوى ما ت 

 افبحث األالق تعريف السرقحلك لغحلك ااصاالحاً ف وياًك ايف مصود حايث.
 افبحث الثاينق العالقحل لة قرقحل اثايثك اقرقحل الك لك اقرقحل السماعات.

 افبحث الثالثق مواطن السرقحلك اصورها. 
 افبحث الرال ق دااف  قرقحل اثايث.

 ق ال رائن الاالحل عوى حلب اثايث مسراق.افبحث اخلامس
 افبحث السادسق حللهاظ ال  اد الصرحيحل لالسرقحلك اما ي الووا من حللهاظ اجلرح ع ا ن اد آخرين. 

 افبحث السال ق حلثر قرقحل اثايث عوى الراار اافرارر. 
 اخلامتحل.
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 المبحث األول
 تعريف السرقة، لغة، وشرعًا، وفي علم مصطلح الحديث 

 : تعريف السرقة لغة أوالً 
ك حلهنقا ت قري إىل عقاة معقاب تقال يف  مووقا عوقى حلخقذ  قلء  وقوة لوغقري خهيقحلك ققال حللقو فقارس صققرقةق  حلصقل يقال عوقى -لالعودة إىل مادة صقرقة -يرى ال اظر يف معجا الوغحل العرليحل 

ع قا  -. ان ل صاحل تاج العراس تعريف الن عرفحل لوسارقك ف الق  قال الن عرفحلق السقارقة8صفرخذ ما ً لغريه ك اقال الن م ظورق  السارقق من جاء مس رتاً إىل حرٍز ة5صحلخذ  لء يف خهاء اقرت 
 .ة3صقل ق من جاء مس رتاً إىل حرٍز فرخذ ما ً لغريه فإب حلخذه من ظاهٍرك فوو ُُم وسك اًمس ول اُم  ولك اُُمرتسك فإب م   من يف يايه فوو إا-العرب

 قة شرعاً ثانيًا: تعريف السر 
ول االغوقولك اإريهقاك ققال اجلرجقاينق  حلخقذ حل اق اله وقاء قيقوداً  قرعيحل إىل تعريقف السقرقحل لغقحل ت مثقل يف البوقو ك االع قلك ااثقرزك اال صقابك حقز ت ميقز عقن ا خق السك اال وبقحلك االسق 

 .  ة1صمكوف عاقل لالغ خهيحل قار ع رة دراها  ك اقال ال ونورق  السرقحل  رعاًق حلخذة4صمكوف خهيحل قار ع رة دراها مضرالحل حمرزة مبكاب 
 ثالثًا: السرقة في علم مصطلح الحديث

صيسقرق اثقايثةك اققرارد مجوقحل  ت حاث ه ل افصاود عن قرقحل اثايث يف قسا اثايث اف ووبك اتهرد صوراً من ال ولك اان حال األحاديث االسقماعات ياوق  عوقى فعووقا عبقارة 
 ويوا عوماء مصاود اثايث صقرقحل اثايثة. من صور ال ول اليت حلطو  ع

.. اققا ُياوق  عوقى هقققة ع ا حايثه عن اف ووبق  حلب يكوب اثايث معرافاً لراايحل رجل معةك فرُياى عن إريه طوباً لألإرابك ات هي قاً لسقوق توقي الراايقحل.218قال الن دقي  العيا صت  
ي ه ع هك ايراج قوقه له س العراقل ل ولهق  ما هاب م  ه م ووراً لراٍا هققققق صقا ة فيبال لواحا من الرااه نظريه يف الاب حل هقققق صناف ةك هل يرإل فيه راا. احلها هذا افعىن ا ماة6صراايه حلنه يسرق اثايث 

 .  ة2صنهسه مسراق  لألإراب إذ ما اق غرلا  ا اقف عويه لكوب اف وور خالفه... اقا قيل يف فاعل هذا يسرق اثايث ارمبا قيل يف اثايث
 هقققة عاة صور لسرقحل اثايث إب تعما فاعووا ذليك اهلق 242اقا ذهر ا ماس الذهيب صت  

 حلب ي عما قول اقا راا مثلق ُمرة لن هعلك لكعل لن ُمرة. -

 حلا قول إق اٍد فنت. -

 حلا حلب يسم  حايثاً من رجلك مث ياعل حلنه مسعه من إريه. -

 حلا ا   إق اد صحيد فنت  عيف. -

 ا قرقحل صمسا  الك لة ا صاألجزاءة اهو   يسمعوا.حل -

 .ة2صفوو قارق اثايثك اهو الذر ي ال يف ح هق فالب يسرق اثايث  -فعل ما قب  -مث ع ل الذهيب عوى هذه الثور ل ولهق من تعما
 هققة صورتة من صور قرقحل اثايثك ،اق 218اذهر ا ماس السخاار ص 
 حبايث فيجئ السارقك اياعل حلنه مسعه حليضاً من  يخ ذلي احملاث .األاىلق  حلب يكوب حماث ي هرد  
 . ة2صالثانيحلق  حلب يكوب اثايث عرق لراا فيضيهه لراا إريه  ن  ارهه يف طب  ه  
 . ة51صُجعل عن ناف  لريإل فيه لغرال ه  هقققة ف الق  حلب يكوب اثايث م ووراً لرااك فيجعل مكانه آخر يف طب  هك حنو حايث م وور عن قا ك255احلاجز ا ماس السيوطل صت  
ن ا ميكن حلب نصل إىل عاة مالحظاتك العا ال ظر الهاحص الاقي  فيما قب  ذهره من تعريهات لغويحلك اتعريهات  رعيحلك اهذلي تعريهات عوماء مصاود اثايث فهووس صالسرقحلةك فإ 

 م واق 
 غورك اافعىن اله وة اهذلي افعىن اثايثلك اهو تعما حلخذ  لء خهيحل لعا حلب حلحرزه الغري قواء حلهاب ما ً حلا حايثاً.حلاً ق يالحظ حلب ه اة قامساً م رتهاً لة افعىن الو 
 ايثة.عاً فهووس صقرقحل اثثانياًق حلب ما ذهره الن دقي  العياك االذهيبك االسخاارك االسيوطلك هل صور لو ول فيب ا ق ادك ايف افنتك اليست تعريهاً جامعاً مان 
 ثالثاًق حلب قارق اثايث يهعل ذلي م عمااً ل صا ا إرابك اترايج ما يرايه.  
ت ق  عوقى اثقايث م  قاً اإقق اداًك الغايقات  رالعاًق من خالل م العيت لصور صقرقحل اثايثة يف تراجا من حلهتا مقن القرااة لسقرقحل اثقايث يف ه قل الرجقالك اجقات حلب لوسقرقحل صقوراً هثقرية 
  إرابك   يذهرها األئمحل يف ه ل عوا مصاود اثايث.حلخرى إري ا

 
 إ اف ه لغرب راايه عمااً. لكل ما يب  ذهرهك توصوت إىل تعريف جام  امان  فهووس صقرقحل اثايثةك هو حلنهق ان حال راا ثايث حلا حلهثر حلا لسما ك لادعاء مساعهك حلا 
 امن ذلي ي بة ل ا حلب حلرهاب قرقحل اثايث ثالثحلك هلق  
 حلاً ق الراار السارق. 
 ثانياًق تعما الراار ا ن حال ل صا السرقحل. 
 ثالثاًق افسراقك قواء حلهاب حايثاً حلا ه الاً حلا مساعاً. 

 
 المبحث الثاني 

 العالقة بين سرقة الحديث، وكل من القلب، والوضع، والتدليس، وسرقة السماعات
   من اثهاظ الث ات عمااً ي صا اخ بار حهاظ آخرينك حلا من إري قصا عن اها اخار نادر فوذا   ي اح من  قباواك اإمقا ال ول إما حلب ي أواًل: عالقة سرقة الحديث بالقلب:

قوققل ميسققى قققرقحل لسققرقحل اثققايثك فوققيس هققل حلب ي قق  مققن الضققعهاء مققن إققري قصققا اهققذا يققال عوققى قوققحل  ققباواك فققإب تعمققا الث ققحل حلا الضققعيف ال وققل ل صققا ا إققراب اإققريهك صققار قققارقاً حلا م ومققاً 
 .ة55ص...ك فوو قارق اثايثك اهو الذر ي ال يف ح هك فالب يسرق اثايث  -يعين ال ول -اثايثك إمنا لعض صور ال ول اف عما تعا قرقحل لوحايثك قال الذهيبق  امن تعما ذلي

حلخف  رراً من لوب آخقر مقن الو ق  هقوق ا ق  م قوب اثقايثك ققال القذهيبق  ققرقحل  قرقحل اثايث لوب من حللواب ا   اثايثك اقرقحل اثايث ثانيًا: عالقة سرقة الحديث بالوضع: 
 ك فالسارق ي عما ان حال حايث له حلصل إالباًك لكن الو ا  خي و  م  اً   حلصل لهك اهذا حل ر من السرقحل.ة58صاثايث حلهوب من ا عهك ااخ القه يف ا مث 

ك ف ولقهق يسقور األققانيا حلرق  يضقعوا اا ق  ة53صو ق ك هسقهياب الام ق لك ققال القن عقار فيقهق  يسقرق اثقايث ايسقور األققانيا اه قاة مقن القرااة مقن مجق  لقة ال قرينق السقرقحل اال 
ت مققا لققيس مققن ك امقق وا حليضققاً إلققراهيا افصيصققلك قققال فيققه الققن حبققابق يسققور اثققايث ايسققرقهك ايققراى عققن الث ققاة54صحلخققف مققن ا قق  افققنت  -حلر ا قق  السقق ا -السقق ا ا قق ك اقققا ت ققاس حلب حلمققره

 . ة56صك اقال الن العجملق  ف ولهق ايسويه م  ضاه حلنه يض  ة51صحلحاديثوا 
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ليت إب افالس ي ولق صعن فالبة مو،اً السما   ن راى ع هك اهذا فيه متويه عوى السام ك لي ما السارق حياث عمن   يو ه لصيغحل صحاثينة ا ثالثًا: عالقة سرقة الحديث بالتدليس: 
يسقرق حقايث إقريه فريايقهك قوقتق حلعوقى  ا ك اهو لذلي يكذب عوى من مسعهك امثالهق ما ن وه اثسة الن إدريسك قالق  قرلت عثماب الن حليب  يبحل عن حليب ه قاس الرفقاعلف ف قالق إنقهتهيا السم

 .ة52صك ايرار عن الث ات ما   يسم  م وا من إري تاليس ع وا اجه ال اليسف حلا عوى اجه الكذبف ف الق هيف يكوب تاليساً اهو ي ولق حاث ا الن حبابف ف الق يسرق اثايث
إذا هانقت ققرقحل اثقايث ان حقال راا ثقايث حلا حلهثقرك لادعقاء مساعقهك حلا إذاف قه لغقري راايقه عمقااًك فقرب رابعًا: عالقة سرقة السمماعات التمي علمل الكتمب واألجمساق بسمرقة الحمديث:  

مث... القيس  ثايثك اهل حلهثر خاراًك احلعظا ازراًك ألهنا قرقحل ألحاديث هثريةك الذا قال ا ماس الذهيبق قرقحل اثقايث حلهقوب مقن ا قعه ااخ الققه يف ا قرقحل الك ل ااألجزاء صورة من صور قرقحل ا
 .ة52صهذلي من يسرق األجزاء االك ل فإهنا حلحنس لكثري من قرقحل الرااة 

لسما  اادعاء ما   يسم  من الك ل ااألجزاءك فوذا هذب  ردك ليس من الكذب عوى الرقول صوى اهلل عويه اققواك لقل مقن افسر الذهيب رمحه اهلل قرقحل الك ل ل ولهق  احلما قرقحل ا 
   . ة52صهلل السرت االعهو الكذب عوى ال يوخك الن يُهِود من تعاناهك اقل من قرت اهلل عويه م واك فم وا من يه ضد يف حياتهك ام وا من يه ضد لعا افاتهك ف سرل ا

 
 المبحث الثالث

 مواطن السرقة، وصورها
 ت   قرقحل اثايث يف مواط ةك ،اق 

 ا ق اد هوه حلا يف جزء م هك قواء حلهاب إق اد حايثك حلا إق اد مساعات لك ل حلا حلجزاء. - ت

 افنت هوه حلا جزء م ه. - ث

حلفقاهتا مقن تقراجا القرااة اف ومقة  -حلهثقر  قا ذهقر يف ه قل عوقا مصقاود اثقايث -ر هثقرية لوسقرقحلال اء عوى ما قب ك فإب لوسرقحل مقن افقواط ة السقال ة صقوراً م عقادةك اققا توصقوت إىل صقو 
 لسرقحل اثايثك اهل هاألكق 

 
 أواًل: صور السرقة في اإلسناد 

 الصورة األولل: إبدال راٍو أو أكثر براٍو أو أكثر من أقرانه من الطبقة نفسها عمدًا، ومثالها 
ن  من حلحا حلقرانه يف إق اد حايثك امثالهق حلمحا لن قومحل الكويفك قال فيه الن عقارق  يسقرق اثقايثك اققاق حقايثاً إقق اده عقن حليب الصقوت عقحلب يض  السارق امسه لا ً  -4

 .ة85ص. ا ن فعل ذلي جحار ال املة81صحليب معاايحلك قرقه حلمحا لن قومحل من حليب الصوت احاث له عن حليب معاايحل 

ك امقا فعقل ذلقيك حليقوب لقن ة88صل السقخاارق  حلب يكقوب حمقاث ي هقرد حبقايث فيجقلء السقارق ايقاعى حلنقه مسعقه حليضقاً مقن  قيخ ذلقي احملقاث إدعاء اف ارهحل يف السما ك ققا -1
حلال قي ك قال حلهل الرموحلق  حقاث عقن القن افبقارة لرحاديقثك مث ققالق حقاثين ة83صقوياك قال فيه الن معةق  هاب ياعل حلحاديث ال اسك ليس ل لء هاب يسرق األحاديث 

ك احممقا ة82صك احممقا لقن اثسقن افقاينة86صك اقاقن لقن نسقري البصقررة81صك ا ن اق  يف هذا السرقحلك عيسى لقن عبقا اهلل العسق الينة84صال يوخ الذين حاث ع وا الن افبارة 
 .ة31صك احمما لن جالر الكويفة82صك اال ضر لن طاهر البصررة82صلن عبا الرمحن افكل

ك ا قن فعقل ذلقي عمقرا الراققيبك ققال ة35ص ق اد لراا آخر من طب  هك قال السخاارق  احلب يكوب اثايث عرق لراا فيضيهه لراا إريه  قن  قارهه يف طب  قه إلاال راٍا حلث اء ا -6
ك ة33صرقحلق عيسقى العسق الينك ا قن اقق  يف هقذه السقة38صفيه الن عارق  يسرق اثايثك اقول إق اد حايث عن الزهرر عقن حلنقسك فجعوقه عقن حممقا لقن اف كقار عقن حلنقس 

 .ة34صاإلراهيا افصيصل

 الصورة الثانية: قلب اسم الراوي إلل اسم آخر عمدًا: 
 . ة31صيي حل يف إق اد حايثك احاث له قهياب لن عامثووا اثارث لن قريجك هاب من اف وورين لسرقحل اثايثك ف ا ذهر الع يولق  حلب اثارثك قول اقا قهياب لن ع بحلك إىل قهياب لن عيي حل 

امثا ققا مققا ذهققره الققن حجققر مققن حلب اثسققة الققن إدريققسك قققالق  قققرلت عثمققاب لققن حليب  ققيبحل عققن حليب ه ققاس الصممورة الثالثممة: يممدلس ثممم يقلممب صمميغة األداق إلممل صمميغة سممما  عمممدًا:  
ك ا ققن فعققل ذلققي إلققراهيا لققن عبققا اهلل ة36صيققف يكققوب تاليسققاً اهققو ي ققولق حققاث ا الرفققاعلف ف ققالق  إنققه يسققرق حققايث إققريه فريايققه ك قوققتق حلعوققى اجققه ال ققاليسف حلا عوققى اجققه الكققذبف ف ققالق ه

 . ة32صافصيصل
امثا ا جحار ال املك قال الن عارق  يسرق اثايث ايزيا يف ا ق ادك امثل لذليق لإق اد زاد جحار فيه الثورر ا  يراه حلحا يذه  الصورة الرابعة: زيادة راو في اإلسناد عمدًا: 

 . ة32صك ا ن فعل ذلي حليضاً صاحل لن حلمحا البغاادر قال فيه الن عارق  يسرق األحاديثك ايزيا من األقانيا ة32صدة إريه الزيا
ا ققن فعققل ذلققي جحققار ال ققاملك قققال الققن عققارق  يسققرق الصممورة المامسممة: تفممرد الممراوي المممتهم بسممرقة الحممديث عممن شمميمه بحممديث ال يرويممه خيممر  مممن تالميمم   لمم  الشممي :  

. اعمققار البصققررك قققال الققن عققارق  يسققرق اثققايثك اهققذه األحاديققث الققيت رااهققا عمققار هووققا إققري حمهوظققحل ا  يرايوققا ة41صاثققايثك اتهققرد جحققار حبققايث عققن ل يققحل   يرايققه عققن ل يققحل إققري جحققار 
 . ة45صإريه 

ال رار لقه م  قاً لقه حلصقلك ا قن فعقل ذلقيك ققهياب الام ق لك ققال القن عقارق  يسقرق اثقايفالسقارق يضق  إقق اداً ُم و قاً مث يقالصورة السادسة: يضع األسمانيد لمتمون ال تعمرب بهما:  
  . ة44صالذهيبق  امن تعما ذلي ارهل م  اً عوى إق اٍد ليس لهك فوو قارق اثايثك اهو الذر ي ال يف ح هق فالب يسرق اثايث 

ققارق اثققايث يوقزق ل ققوس رآهقاك حلحاديققث تعقرق ع ققا احملقاثة ل ققوس   يقرها السققارقك ا قن فعققل ذلققي ات مثقل هققذه الصقورة لكققوب  الصورة السابعة: يلسق أحاديث قوم بقوم:  
  . ة41صصاحل البغاادرك قال الن عارق  يسرق األحاديثك ايوزق حلحاديث تعرق ل وس   يرهاك عوى قوس آخرين   يكن ع اها اقا رآها 

مرققل قوقل م عمقا هافقه ققرقحل اثقايثك ا قن هقاب يهعوقه صقاحل البغقاادرك ققال القن عقارق يسقرق األحاديقثك ايوصقل افرققلك فإ افحل راا يف إق اد الصورة الثامنة: وصل المرسل:  
 . ة42صك ا،اس لن مسوا الكويفة42صك االهضل األنااهلة42صك ا ن هاب يهعل ذلي عيسى العس الينة46صاهو لة األمر جااً يف جتسره عوى اصل حلحاديث مرقوحل

األمقر جقااً  إب رف  افوقوق صورة حلخرى مقن صقور ققرقحل األققانياك ا قن فعقل ذلقي صقاحل البغقاادرك ققال القن عقارق  يسقرق األحاديقث ايرفق  افوققوقك اهقو لقةسعة: رفع الموقوب: الصورة التا
 .ة11صجتسره عوى رق  حلحاديث موقوفحل 

لرااة م واق عمرا الراقيبك قال الن عار فيهق  يسقرق اثقايثك اققا قوقل إقق اد حقايثق صايقل لألع قاب اهذا األمر قاس له عاد من االصورة العاشرة: قلب إسناد متن لمتن آخر:  
جوه فك ة14صك االهضل األنااهلك قال فيه الن عارق  قرق األحاديثك اقول إق اد حايثق صمن جاء إىل اجلمعحل فاليغ سلةة13ةكص18صك اجعوه ثايثق صاه ز عرش الرمحن فوت قعاةة15صمن ال ارة

 .ة16ةكص11صثايثق صمر ال يب جب ازة ف اس  اة
ا ن فعل هذه الصور حيىي لن حلهثاك فوو من اف وورين لسرق اثايثك قال الن خاققابق  هقاب رحوقحل رفي قل الصورة الحادية عشرة: تحمل الحديث وجادة، والتحديث به سماعًا:  

 ك حلرق   يس جزه رااي واك مث حا يا عوى حلهنا من مسموعاته.ة12صحلحاديث حهص هووا مث جاء يا معه إىل البيت ف سد لالكوفحل فما مس  من حهص لن إياث إ  ع رة حلحاديثك 
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قققال الققن معققة يف حيققىي لققن حلهققثاق  هققاب يكققذب. جققاء إىل مصققر فبعققث إىل الققوراقة فا ققرتى حلصققو ا اقققالق الصممورة الثانيممة عشممرة: سممرقة الحممديث بطلممب اإلجممازة مممن خيممر أهلهمما:  
 ك فا جازة   ت رتىك اإمنا تؤخذ من حلصحاب األصول اليس من ال ساخ. ة12صيزاها يل حلج

س القذهيب صقور ققرقحل اتكوب لسرقحل افنت هوهك حلا الزيادة فيهك حلا لإلااله مب  ول آخر من األحاديثك حلا ايثارك حلا اثكا ااألمثال م عمقااًك اققا لقة ا مقا ثانيًا: صور السرقة في المتن: 
 ل ولهق  افنت

 .ة12ص حلب يسرق م  اً فيرك لإق اد  عيف ليس لذلي افنت  الصورة األولل: 
  .ة61ص حلا يرك إىل حايث  عيف ايض  له إق اداً صحيحاً  الصورة الثانية: 
وبك م وققا حققايثق صمققن حلدرة رهعققحل مققن الصققالةك ف ققا حلدرة الزيققادة يف اف ققوب ا ققن فعققل ذلققي الهضققل األناققاهلك قققال الققن عققار فيققهق  اقققرق حلحاديققثك ازاد يف اف قق الصممورة الثالثممة: 

 .ة68صك ارااه الهضل لزيادةق صاإب حلدرهوا جووقاً صوى حلرلعاًةة65صالصالةة
ل حلا حلجقزاء حايثيقحل   هاب لعض قراق اثايث يوح وب حلمساءها حلا حلمساء إقريها يف مساعقات ه ق  ثالثًا: سرقة الكتب واألجساق الحديثية بتغير السماعات المدونة وإدعاق سماعها: 

ك امقن صقور ققرقحل السقماعات القيت حل قارت ة63صيوخ يسمعوهاك هذلاً م وا اافرتاءك قال الذهيب يف تعريف قرقحل السماعاتق  ادعاء ما   يسم  من الك ل ااألجقزاءك... اهقذا مقن الكقذب عوقى ال ق
 إليوا ه ل الرتاجاق 

هققققةك حلنه حلث  امسه يف لعض مساعات حلليه اليت   يسمعوا م قهك ا  مقن 115فهل ترمجحل حمما لن عبا افوي البغاادر ص لغير :الصورة األولل: أن يلحق السارق اسمه علل سماعات  
ن عوققل لققن  ققاذابك افعققراق لققالن ك ايف ترمجققحل حلمحققا لققن اثسققة لققة64صجققااز الثمققانة اهققاب اثقق  مساعققه يف حلجققزاء  ققيوخ حلليققهك لققذليق   ققعهه الققن ناصققر ااهتمققه لالكققذب...ك اقققال الققن السققمعاينق 

ك ايف ترمجقحل ل قاء لقن حليب  قاهر اثرميقلك ققال القن ال جقارق  ااقق  لإجقازاتك فك قط احلثبقت امسقه مكقاب ة61صالُسكررك قال اخلايلق  اهاب ع اه لعض ه قل جقاهك فقرث  فيقه السقما  ل هسقه لقرخرٍة 
  . ة66صزات فاف ضد الاب هذلهك اقا حلث  امسه يف حلهثر من حللف جزء.   حتل الراايحل ع ه الك طك احلل اها يف الزيتك فخهل الك ط...ك مث ظورت حلصول ا جا

فهقل ترمجقحل إلقراهيا لقن الهضقل األصقبواينك ققال القن طقاهر اف اققلق  اهقاب يكقذب نهسقهك الغقريه يف ا جقازات    الصورة الثانية: أن يلحق أسماق خير  علل السماعات طلبما الممال: 
 .ة62صهل حة يوح  فيه حلمساء حلقواس من حلهل الثورةك اي حذها يا هاب له جزء...ك  

ك اهقاب ي قرتر ة62صهقققةك قال الن ال جارق  هاب حيي حلمساء إريه يف األجزاءك ايثبت امسه 138فهل ترمجحل حلمحا لن اثسة اف اقل صت  الصورة الثالثة: أن يضيف اسمه واسم خير : 
 .ة62صحلمساء آخرين إريه يف إق اد هذه الك لك قال الن حجرق  في ولق حلثبت هؤ ء يف هذا اجلزء  الك ل من ال ساخ اياول م وا إ افحل

 
 المبحث الرابع

 دوافع سرقة الحديث
 إب افاو  عوى حلحوال من اهتا لسرقحل اثايث من الرااة يوحظ تعماها قرقحل اثايثك ايكمن اراء هذه السرقحل عاة دااف  من حل،واق 

 الك ب والدس في الحديث، واإليهام بصحة ما يروونه من أحاديث باطلة الدافع األول:  
هذب عوى رققول اهلل صقوى اهلل عويقه الذا جنا يف لعض تراجا ّقراق اثايث حلحاديث مو وعحلك ألب السرقحل صورة من صور الو  ك ايكهل السارق من ازر السرقحل الوعيا ال ايا فن   

يب هريقرة مرفوعقاًق ىل ا   اف وب ارفعوا إىل الرقول صوى اهلل عويه اقواك قال الذهيب رمحه اهلل يف ترمجقحل السقرر لقن عاصقا ا مقذاينق  امقن لاليقاه... عقن حلاقواك اقا دفعت قرقحل اثايث لعضوا إ
حللقو لكقر الصقاي ةك امقن مصقائبهق ...ك عقن حلنقس مرفوعقاًق صهلل موقي  صا مياب لال ار يذهل ا ا ااثزبةك امن مصائبه حلنه حلتى حبايث م  هق صرحليت حول العرش اردة مك وب فيوا حمما رقول اهللك

 .ة21صمن ياقوتحل عوى زمردة هل يوس ُيسعرة 
مقر لقن  صوى اهلل عويه اققواك القذهر عاقال الن حجر يف ترمجحل اثسة لن عبا الرمحن ا ح ياطلق  راى... عن عائ حل ر ل اهلل ع وا قالتق  زي وا  السكا لالصالة عوى رقول اهلل 

إلقه إ  اهلل حممقا رققول اهللك حللقو لكقر ك اراى عقن القن عبقاس ر قل اهلل ع ومقاك ققالق  ققال رققول اهلل صقوى اهلل عويقه اققواق صلقيس يف اجل قحل  قجرة إ  عوقى هقل ارققحل م وقا مك قوبق   ة25صاخلااب 
  .ة28صة ق هذا لاال ااف وا له حس-الن حجر -قوتالصاي ك عمر الهاراقك عثماب ذا ال ورينةك 

 ك اقا قاق له الن عار حلحاديث هذيا اف اقلك م واقة23صاقال الن عار يف ترمجحل موقى لن حمما اف اقلق  يسرق اثايث  
 ا حلنظقراا مقن حلطعمكقا يف اهلل ل مقحلك   يامحل قالاألالق ما رااه عن الن عباسك عن ال يب صوى اهلل عويه اقواق  إب لومساهة دالحلك قيلق يا رقول اهلل اما دال واف قالق إذا هاب يوس ال 

 . ة24صحلا هسا ثولاًك حلا ق اها  رلحلك فردخووه اجل حل 
 .ة21ص الثاينق ما رااه عن الن عباس هذليك قالق  قال رقول اهلل صوى اهلل عويه اقواق اجل حل حتت حلقااس األموات من   ن حلدخونك امن   ن حلخرجن 
قارق اثايثك اقا   ي ور  قارق اثايث عن قرقحل حلحاديث مو وعحلك مث يضقيف امسقه يف حلققانياهاك امثقال ذلقي مقا جقاء يف ترمجقحل ال ضقر اما قب  ذهره هاب ا عا لوم وب من قبل  

 لن طاهر حلنه قرق حايثاً مو وعاًك احل اق امسه يف إق اده لال حلحا الرااةك قال ال ضر لن طاهرق 
مسقق  رجقالً يسققل لرإوثقاًك ف قالق صاتسققبه فإنقه نبققه نبيقاً مققن األنبيقاء لصقالة الهجققرةك اهقذا يعققرق لصقهواب لققن ى اهلل عويققه اققوا  مسعقت ققويااً حيققاث عقن ق ققادةك عقن حلنققسك حلب ال قيب صقو 

 .ة26صعيسى عن قوياك اال ضر لن طاهر قرقحل م ه ألنه معراق يف مجوحل من يسرق اثايث 
يقث يقال عوقى قوقحل ت قواها هللك ا قعف صقاقوا احلمقان واك ات قاميوا حقل ال قووة االظوقور عوقى الصقاق فمقا ققرقوه مقن حلحاد الدافع الثاني: الملل في عدالمة ممن يسمرق الحمديث: 

 االرد. ااألمانحلك فسرقوا األحاديثك االسماعات اليت عوى الك ل ااألجزاءك فجعووا عاال وا ا باوا عر حل لوجرحك اما رااه من حلحاديث عر حل لو  ا
فاألحاديث اليت قرقت يظن من يعرق حال قارقواك امن ليس له قعحل إطال  عوى طرق األحاديث حلب هذه الارق ب الرواة في الرواية عنه: الدافع الثالث: اإلتيان بالغرائب لترخي 

 ك اقال العراقلقة22صال العراقلق  هل يرإل يف رااي وا ع هك ايراج قوقوا له الوخوق من هذه ايفحل هره حلهل اثايث ت ب  الغرائل من ال وادر اليت رااها هذا السارق داب إريه فريايوا ع هك ق
 .ة22صك اقال الن دقي  العياق  فرياى عن إريه طوباً لإلإرابك ات هيذاً لسوق توي الراايحل ة22ص اهذا قا يُ صا له حليضاً ا إراب  
ك اققال الققن عققارق  امحققاد لققه ة21صتققراجا ُقققراق اثقايث ت بيققه ال  ققاد عوققى إقرائبوا ام كققراهتاك احلهنققا   ي ققالعوا عويوقاك قققال الققن حبققاب يف محقاد الكققويفق  يسققرق اثققايث لقذا يالحققظ يف  

ي بقة عوقى رااياتقه الضقعف اعامقحل امقا يرايقه ك اقال الن عقارق ة28صيسرق اثايث ك اهذا يف حلقيا الكويفق قال الن حبابق  ة25صحلحاديث إرائل اإفرادات يف الث ات اعامحل اما يرايه   ي العه عويه 
 .ة22صك ايوول البصررة26صك اثسة لن عول الكويفة21صك اقهياب لن حمما الام  لة24صك ا ن فعل ذلي اثسة لن عبا الرمحن البغاادرة23ص  ي ال  عويه

لعض الرااة يسرق اثايث عن  يوخ   يارهوا حلا   يو وا رإبحل يف تكثري مراياتهك ا ن فعل ذلي حليوب الرموقلك ققال القن معقة فيقهق  هقاب  شيوخ:الدافع الرابع: الرخبة في تكثير مروياته عن ال
ة. اهذلي حليضاً ال ضر لن طاهر البصررك قال فيه 22صك اقال حلهل الرموحلق  حاث عن الن افبارة لرحاديثك مث قالق حاثين حلال ي ال يوخ الذين حاث ع وا الن افبارة ة22صياعل حلحاديث ال اس 

 .ة21صالن عارق   عيف جااً يسرق اثايثك احياث عمن   يرها ا  حي مل ق حل حلب يراها 
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ما ي اح يف عاال هك قال الن عار يف يوجر لعض الرااة  ن   ي  ور لالراايحل إىل قرقحل اثايث ليكثر مراياتهك في   يف الدافع المامس: الجهل، وقلة بضاعة السارق في الحديث:  
. اقال الن حباب يف ،اس ة28صاقاق الن اجلوزر حملما البوخل حايثاً قال فيهق  هذا حايث   يصد ك ة25صحمما البوخلق   عيفك حاث ا لر ياء م كرةك ايسرق اثايث ا  يكن من حلهل اثايث 

  .ة23ص ات ما ليس من حلحاديثوا عوى قوحل معرف ه لص اعحل اثايث الكويفق  هاب  ن يسرق اثايث احياث لهك ايرار عن الث
فبعض من حلل ول مقن القرااة له قااب لصقره حلا ه بقه جلقر إىل ققرقحل اثقايثك ارمبقا ل قن اثقايث احلداه عوقى حلنقه مقن مراياتقهك  الدافع السادس: االختالط بسبب فقدان الكتب أو البصر: 

ك اققال القن حقالك  يف حلحاديثقه طقاليط احلمقا حلصقوله فوقل صقحاحك ذهبقت ه بقه يف آخقر عمقره اققاء حهظقه ة24ص وط اهاب هوفياًك   ي ال  عوى عامحل حايثه قال الن معة يف حمما الكويفق  عمل ااخ
 .ة22صا مبا ليس من حايثه فيبالغ يف الكذب ك اقال الن حليب عاصا فيهق  رحلي ه لعاما عمى حاث عن الوليا لن مسوة26ص. اقال الن عارق  ال ضر البصرر يسرق اثايث ة21صاهاب يو ن 

 المبحث المامس
 القرائن الدالة علل أن الحديث مسورق

عوقى لعقض احملقاثةك اهقذا افعقىن هقو قا ي بل لعض اله واء اثايث اف ووب لاع باره طري اً حلخرى لوحايثك اهذا ناجا عن حلب حلمقر اثقايث اف وقوب ققا خهقل عوقيواك همقا ققا خيهقل  
ك حلما احملاثوب اثهاظ ال  ادك ف  وس ع اها قرائن حيكموب يا عوقى الاريق  الثانيقحل حلهنقا م وولقحلك ة22صثانيحل لوحايث عويه قول الن افو نق  اإب اله واء ي بووب اثايث اف ووب لاع باره طري اً  من حيمل

ك امقن ة22صاثة قرائن اظ وب حيكموب يا عوى اثايث لرنه م ووبك اقا ياو  عوى اايه حلنهق يسرق اثايث ن يجحل لسعحل حمهوظاهتاك اقريها لارق األحاديثك قال الن حجرق  لكن ت وس ع ا احمل
 توي ال رائنق 
عقل مكانقه راا آخقر يف فيج  ورة اثايث لة احملاثة من طري  لعي هك فيرك له السارق إريباً من طري  حلخرىك قال الن الصقالحق  اهقو حلب يكقوب اثقايث م قووراً لقراا القرينة األولل: 

ك اققال الع يوقل لعقا حلب ققاق حقايثاً مسقراقاًق    حنهقظ هقذا مقن حقايث األعمقن إمنقا هقذا مقن حقايث ة511صطب  ه ليصرب لذلي إريباً مرإولاً فيه هحايث م وور لققققق صقا ة فيجعل مكانه صنافعقاًة 
 .ة515صقويل لن حليب صاحل عن حلليه 

القن حبقاب يف  ق اد حايث ع ا احملاثة لوصف معة من حيث الوقف حلا ا رقالك فيرك له السارق مرفوعاً حلا موصوً ك في به اثهاظ عوى حلنقه مسقراقك ققالحلب يُعرق إ القرينة الثانية:  
ك فققرااه ة513صك م وقاق  هقو الاوقور مقاحله اثقل مي  قه ك اققا ققاق القن عقارك ااخلايقلك االقن حبقاب موقوفقات رفعوقا السقرر لقن عاصقاة518صالسقرر لقن عاصقاق  هقاب يسقرق اثقايث ايرفق  افوقوفقات 

 .ة516صك ا ن هاب يهعل ذلي ،اس لن مسوا الزاها الكويفة511ص إمنا يعرق من حايث حليب لكر موقوفاً . قال الن حجرق ة514صالسرر مرفوعاً 
 عيف عن ذلي ال يخ عرق اثهاظ حلب الضعيف قرقهك امثالهق حايث يرايه حرمل لن عمارة عن  عبحل  حلب يُعرق اثايث لراايحل عاد معووس من الث ات له عن  يخواك فإذا رااه القرينة الثالثة:

رمحن ك هذا اثايث يرايه مجاعحل من الث ات عن حرمل م واق ال واريررك احللقو قاامقحل السرخسقلك احممقا لقن عبقا القة512صعن ق ادةك عن حلنس مرفوعاًق  من هذب عول م عمااً فوي بوحل م عاه من ال ار 
 .  ة512صالع ربرك احلمحا لن صاحل افصررك اقرقه م وا السرر لن عاصا م  مجاعحل من الضعهاء مثوه 

اعيقل لقن عويقحل عقن حلب   يعرق اثايث إ  من طري  را تهرد له عقن  قيخهك فريايقه السقارق عقن ذلقي ال قيخك امثالقهق حقايث حمهقوظ تهقرد لقه يع قوب القاارقل عقن إمس القرينة الرابعة: 
ك اققا راى السقرر عقن حهقص لقن إيقاث ة551صك قرقه السرر لن عاصا م ه هاب يسقرق األحاديقث األفقراد ايرايوقا ة512صىي لن ع ي  عن حمماك عن حليب هريرة مرفوعاًق  هنى حلب يبال يف افاء الراها حي

 . ة558صا لن حلميحل عن حهص لن إياثك فريقه السرر ك رااه ال اقة555صحايثاً مرفوعاً ق ص  تظور ال ماتحل ألخيي فيعافيه اهلل عز اجل ايب ويية
فمققن اققق  يف الو قق  هققاب حلمققر قققرقحل اثققايث هي ققاً عويققهق فمققثالً السققرر لققن عاصققا هققاب  ققن يسققرق اثققايث. قققال الققذهيبق  امققن حلب يعققرق الققراار لو قق  اثققايثك القرينممة المامسممة:  

ك ققال ة513صمك وب فيوا حمما رقول اهللةك امن مصائبهق حاث عن حلنس مرفوعاًق صهلل موي من ياقوتحل عوى زمقردة هقل يقوس يسقعرة حلنه حلتى حبايث م  هق صرحليت حول العرش اردة  -السرر -مصائبه
 الن حجرق

   .ة554ص اقال ال  اش يف اثايث األخريق ا عه السرر  
صره ا  يو هك قال الن عار يف ال ضر البصررق   قعيف جقااً يسقرق اثقايثك احيقاق قري حل ال اريخك حيث يك ف هذب راايحل السارق عمن   يوح هك حلا عمن عا القرينة السادسة: 

ك اقققا قققاق الققن حجققر عققاة حلحاديققث قققرقوا ة551صعمققن   يققرها ا  حي مققل ققق ه حلب يققراهاك امعققراق لرنققه يثققل عوققى حققايث ال ققاس ايسققرقهك ايققراى عمققن   يوح وققا االضققعف عوققى حايثققه لققة 
   .ة556صال ضر

اققال  كة552صظ راايحل السارق حلحاديث عن ث ات   تعرق هذه األحاديث ع واك قال الن عار يف نعيا البصررق   قعيف يسقرق اثقايثك اعامقحل مقا يرايقه إقري حمهقو  بعة:القرينة السا 
ك اقال الن عارق  عمار البصرر  عيفك ة581صررق  م كر اثايث ك اقال البخاة552صك اقال الن حبابق   يخ يرار عن الث ات العجايل    وز ا ح جاج له حبال ة552صحللو حالق  ليس ل ور 

 . ة588صايسرق اثايث اعامحل ما يرايه إري حمهوظك اهذه األحاديث اليت رااها عمار هووا إري حمهوظحل ا  يرايوا إريه 
رفي ل لالكوفحل فما مس  من حهص لن إياث إ  ع رة حلحاديقث ف سقخ حلحقاايث حهقص هووقا معرفحل األقراب لرقراهناك امثاله قوله الن خاقاب يف حيىي لن حلهثاق هاب حيىي  القرينة الثامنة: 

. اققال ة584صلقف حقايث ك اقال الن حلهثاق مسعت القن افبقارة عقن يقونس القن يزيقا حلرلعقحل آ ق حقايث إمقالءك ققال القن معقةق   ااهلل مقا مسق  القن افبقارة مقن يقونس حلة583صمث جاء يا معه إىل البيت
 .    ة586ص. اقال الن معةق  جاء إىل مصر فبعث إىل الوراقة فا رتى حلصو ا اقالق حلجيزاها يل ة581ص احاث الن حلهثا عن عبا اهلل لن إدريس لرحاديث   يسمعوا م ه اخلايلق 

 المبحث السابع 
 ألفاظ النقاد الصريحة بالسرقة، وما يقابلها من ألفاظ الجرح عند نقاد آخرين

 
حللهاظ صرحيحل دالحل عوى اصف الراار لسرقحل اثقايثك احللهقاظ إقري صقرحيحل  -يف حللهاظ اجلرح اال عايل -يث حلمراً قادحاً يف عاالحل الراار ترد يا مرايات الراارك اقا اردتتُعا قرقحل اثا 

عمقل يبقة حللهقاظ ال  قاد افسق خامحل يف اهتقاس القرااة لسقرقحل اثقايث لوهقظ صقريدك  مؤداها الاعن يف عاال وا ا باوا. امن خالل دراقيت اف رنيحل لرتاجا الرااة اف ومقة لسقرقحل اثقايثك اج وقات يف
 هو عوى ال حو ايكقاحللهاظ اجلرح اليت ياو وا ال  اد عوى رااة اهتموا لالسرقحلك لغري لهظ السرقحلك اقا رتبت فيه حللهاظ األئمحل ال  اد حسل ارادها ع واك ا 

 
 قابلها من ألفاظ الجرح عند النقاد ما ألفاظ صريحة لالتهام بالسرقة الناقد

 الن موار -5
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ة582صلص يسرق اثايث هقة522صت 

 عول لن اجلعا -8
  يسرق اثايث ا عوه ل هسه هقة831صت 
 الن معة -3

 هققة833صت 
ك لص يسرق ة582صيسرق اثايث

 .ة582صاثايث
ك هاب يكذبك   يكن مرموناًك   يكن لث حلك  عيفك  عيف ليس ل لءك ُموط يكذب ليس ل لءك هذابك هذاب خبيث

 ي ول اثايث
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 الن ح بل -4
 ك  عيف  ة531صحلحاديثه مو وعحلك حلعرق لال خويط قققققققققققق هقة845صت 
 البخارر -1

 ه م اهريك ليس لال وري كوموب فيهك  عيفك ه اه عجائلك م كر اثايثك ع ا قققققققققققق هققة816صت 
 حللو حال الرازر -6

لة اثايثك  عيفك ااهل اثايثك م كر اثايثك رار ع ه م اهريك  عيف اثايثك ذاهل اثايثك هاب مغهاًلك ترهت  قققققققققققق هقة822صت 
 يطك يرك لاأللاطيل.اثايث ع هك ترهت حايثهك هاب يكذبك حاث لافو وعاتكمرتاة اثايثك ليس ل لءك حلحاديثه فيوا طو

حللو زرعحل الام  ل  -2
 هقة825صت

 
ليس ل لءك ترهت حايثهك ترهت ال حايث ع هك هاب يكذبك ااهل اثايثك قاقط ع ا العواك هذاب حلحاديثه مو وعحلك  قققققققققققق

 حلنكرت عويه حلحاديثك حلحاديثه ف ط طويط.
 ال سائل -2

 ل لءك مرتاة  عيفك ليس لث حلك ليس قققققققققققق هقة313صت 
الع يول  -2
 مرتاةك هثري الوها قققققققققققق هة388صت
 الن حليب حال -51

 حايثه ليس حايث حلهل الصاقك ليس لال ور قققققققققققق هقة382صت 

 حللو حباب -55
 ةقه314صت 

 ة534ك 533ك 538ك 535صيسرق اثايث 
 .ة531صيسرق اثايث احياث له

الث ات ما   يسم  م واك يرار افو وعاتك  يخ يرر األعاجيلك هاب يكذبك فاحن يُوح  يف ه به اثايثك يرار عن 
الغوطك حياث عن الث ات ما ليس من حايثواك يغرب اخيائك  يخ حياث يف ال وها اال سياب حلا اثسبابك ي ول األقانياك 

 ي ول اثايثك ي ول األخبارك يسرق األحاديث ايوزقه لالث ات
حللو نعيا  -58
 هة362اين صتاألصهو

 
 ة536صيسرق اثايث 

 قاقط يرار افو وعاتك يرار البواطيلك  عيف  

 األزدر -53
 هاب يض  اثايثك  عيف جااً ي كوموب يف حهظهك حياث عن الث ات لالبواطيل افو وعاتك راى عن الث ات األعاجيل. قققققققققققق هقة324صت 
 الاارقاين -54

 اث لاف اهريك مرتاةك  عيفك هذاب دجالك يرار اف وولات االبواطيلحي ة532صيسرق اثايث هقة321صت 
 حلحاديثه مو عحل قققققققققققق هققة416اثاها ص -51

الن مردايه  -56
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ة532صيسرق اثايث ةقه451صت
اخلويول  -52
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ة532صاثايثيسرق  ةقه446صت
اخلايل  -52
 ة541إري ث حلك يضعف يف اثايثك هثري اف اهريص قققققققققققق ةقه463صت
الن اجلوزر  -52
 ُيسور اثايثك هذاب ة545صيسرق هة633ص
الن الرتهماين  -81

 حياث عن الث ات لالبواطيل ة548صيسرق اثايث هققة241صت 
الذهيب  -85
 هة242تص

ااه يسرق  ة543صرق اثايثيس
 مرتاة م وا ة544صاثايث

 
  

 لعا الوقوق عوى ما قب  من عبارات لألئمحل ال  ادك فإب ال اظر ميكن حلب يذهر لعض افوحوظات اليت تو د ما ارد يف اجلاالق
حلا نسياب حلا إهوقحلك فوقذا يُعقذر لسقعحل حمهوظاتقه ا   قرح لقذلي إ  إذا   اهتاس الراار لسرقحل اثايث جرح حي اج إىل دقحل يف إطالقهك فو اة حافظ قول لعض األحاديث ن يجحل اها -5

حلا الضققعيف الققذر ان حققل هثققر ا،ققهك حلمققا الضققعيف الققذر قوققل لعققض األحاديققث خاققر حلا إهوققحل حلا لسققوء حهققظ فوققذا قققادح يف  ققباهك حلمققا الو ققا  حلا افقق وا لالكققذب حلا افققرتاة 
 راايه عمااًك فوذا من ي ال فيهق يسرق اثايث. حايثاً حلا حلهثرك لادعاء مساعهك حلا إ اف ه لغري

 .مجي  حلقوال األئمحل يف الراار الذر اهتا لسرقحل اثايث جرحاً حلا تعايالً حلمر ناف  يف اثكا عوى الراار لالسرقحل اثايث حلا ل هيوا ع ه -8

 ت ل عن ا هتاس لالسرقحل.يالحظ حلب حللهاظ اهتاس الراار لسرقحل اثايث لوهظ صريدك ت الووا حللهاظ  اياة من اجلرح    -3

ال اقا   ياو  عوى هوب الراار ققارقاً حلا يالحظ حلحياناً تهاات يف حللهاظ اجلرح لة ال  ادك امرد ذلي إىل ا خ الق يف اج وادات ال  اد يف جرح الراار ل اء عوى حلمور م واق حلب  -4
 حلنه ظن حلب ما اق  فيه الراار من ان حال قا اق  م ه ا،اً   عمااً.

 ام كر اثايثة. ا ع ا ماال حل األلهاظ السال حل م  مراتل حللهاظ اجلرح اال عايل عن الن حجر حلهنا تس وعل افراتل من افرتبحل الثانيحل من صهذابك ايكذبكجن -1

الققن حليب حققالك ااألزدرك اال سققائلك االع يوققلك يالحققظ حلب عققاداً مققن األئمققحل    رحققوا حلر راا لوهققظ قققرقحل اثققايثك ها مققاس البخققاررك احلمحققا لققن ح بققلك احللققو حققالك احللققو زرعققحلك ا  -6
 ااثاهاك ااخلايل البغاارك إري حلهنا حكموا عوى الراار لرلهاظ حلخرى تهيا الرتة إذا عرق الراار لالسرقحلك ا  مساححل يف ا صاالح.

 لوجرح لسرقحل اثايث هوق الن حباب.حل اق خااماً هققةك حلال من حلطو  لهظ قرقحل اثايث يف جرح الرااةك احلب حلهثر األئم522حلب عبا الرمحن لن موار صت  -2

 المبحث السابع 
 أثر سرقة الحديث من الراوي والمروي
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مرايقاهتا لقالردك اققا ققاعا ال  قاد يف ذلقي ققعحل حهظوقاك امعقرف وا لاقرق لة األئمحل ال  اد حلحوال من اهتا لسرقحل اثايث من الرااةك احكموا عويوا لالكذب االو ق ك احكمقوا عوقى 
 ايكقايثك امعرف وا لرحوال الرااةك امن خالل دراقيت لرتاجا اف ومة لسرقحل اثايث يف ه ل الرجال تبة يل موقف احملاثة من مراياهتاك هاث

أن المرأي المتفمق عليمه أو مرويمات ال  علمل المرخم -سمق  هم ا المرأي لنمانمة العلميمة -أواًل: ال ُيحتج بروايمة سمارق الحمديث، وال تحمل الروايمة عمنهم إال لالعتبمار ال لالختبمار 
ك ايف ترمجقحل حممقا لقن جقالر الكقويفك ققال القن حبقابق ة541صقال الن حباب يف ترمجحل ال ضر لن قومحل افكلق  هاب  ن يسقرق اثقايثك   حتقل الراايقحل ع قه إ  لالع بقار تصلح لالختبار وال لالعتبار: 

ك اقال الاارقاين فيهق  هو احلخوه ي  ارل ا يف الضعف قيل لهق يرتهابك ف الق   لل يع رب يمقا.   حيقل ا ح جقاج ة546صما ذاهر له فيحاث له   هون حلعمى يوح  يف ه به ما ليس من حايثه ايسرق
رايقه ا يقل فيمقا يسقرل احيقاث مبقا ي قرحل عويقهك   حيقل ك ايف عبقا الوهقاب لقن الضقحاةك ققال القن حبقابق  حلخربنقا  قيوخ ا حلنقه هقاب يسقرق اثقايثك اية542صلهك ا  القذهر ع قه إ  عوقى جوقحل ا ع بقار 

  .ة542صا  الذهر ع ه إ  عوى جوحل ا ع بار ا ح جاج لهك 
ك ايف ترمجقحل عبقا ة542صا انهقرد لقه مقن ايثقار اقال الن حبابق  إلراهيا األنصارر هاب ي ول األخبار ايسرق اثايثك فا ح ياط يف حلمره ا ح جاج مبا ااف  الث ات من األخبقارك اتقرة مق 

. اقال الن حجر يف ترمجحل إمساعيل افاينق  احلما ال قيخاب فقال يظقن يمقا حلهنمقا حلخرجقا ع قه إ  الصقحيد مقن حايثقه ة511صاهلل البغاادرك قال الن حبابق  يسرق األخبار اي وبواك   حي ج مبا انهرد له 
 .ة515صالذر  ارة فيه الث ات 

قاس احملاثوب لك الحل حايث اف ومة لسرقحل اثايثك اال  بيه عويه يف تقرامجوا حقز   يغقرت لقه حلحقا فريايقه عق واك لمسروق من خير  حتل ال يحدث به: ثانيًا: كتاب حديثهم للتمييس ا 
يف اثقارث لقن ققريج البغقاادرك ققال القن عقارق   قعيف . ا ة513صك اقال فيه حسة اجلعهلق  يك ل حايثه يف مجوحل الضعهاء ة518صفهل ترمجحل حليوب الرمول قال الن معةق  هاب يسرق األحاديث 

ك اققال حللقو حقالق   قعيف ة516صك ايف ققهياب الام ق لك ققال القن عقارق يسقرق اثقايثة511صك اقال فيه حللقو زرعقحلق  ققا ه بقت ع قه مث ترهقت حايثقه اام  ق  عقن ال حقايث ع قه ة514صيسرق اثايث 
 .ة512صاثايث ه بت ع ه ا  حلحاث ع ه 

آف قابق ا هتقاس لسقرقحل اثقايث الاقاعن يف العاالقحلك االقوها اال سقياب يف هقذه اثالقحل اج معقت عوقى القراار إ ا خلب علل المتهم بالسرقة التوهم والنسيان سقط االحتجما  بمه:  ثالثًا: 
اقققال الع يوقلق  لصققرى هثققري  كة512صالبغقاادرك قققال القن عققارق هقاب يسققرق اثقايثالااع قاب يف الضققبطك القذلي يسقق ط ا ح جقاج لققهك ا  يك قل حايثققه إ  لالع بقار ا  لالخ بققارك امثالقه إلققراهيا 

ك اققال القن حبقابق  هقاب حيقاث ة565صك ايف إلقراهيا لقن عقار الكقويفق ققال القاارقاينق يسقرق اثقايثة561صك اقال الن حبابق  هاب حيقاث عوقى ال قوها ااثسقباب فسق ط ا ح جقاج لقه ة512صالوها 
    .ة568صفس ط ا ح جاج له  عوى ال وها اال سياب

اهقاب حللقو حقال   يك قل عقن افقرتاةك اافقرتاة مقن رتبقحل مقن يسقرق اثقايث نهسقواك امثالقه عوقى البغقاادرك  رابعًا: ال يكتب حديث السارق إ ا عرب بالسرقة وبالوضع كالقصما:: 
 قال الن عارق 
ك اققال القن معقة   هقو هقذابك هقاب يقذاهرنا اثقايثك فقإذا حلصقبد إقاا لقه يف رقعقحل ة564صاب مرتاة اثايث ليس ل قلء ك قال حللو حالق  حلدره ه ا  حله ل ع ه اهة563ص يسرق اثايث  

 .ة562صك اموقى اف اقلة566صك ا ن هاب يهعل ذلي حمما افاينة561صي ول حلصبت حايثاً آخر يف هذه الرقعحل 
ك ة562صن ترة حايث مقن ققرق اثقايثك امثالقه ققهياب الام ق لك ققال القن عقارق  يسقرق اثقايث ايسقور األققانيا امن األئمحل مخامسًا: ترك حديثه، وعدم التحديث بما يرويه:  

 .ة521صحايثه  ك ام وا هذلي حمما افاينك اقال فيه ال سائلق  مرتاة اثايث ا  يك لة562صحلما حللو حال احللو زرعحل ف ا ترها حايثهك اقال حللو حالق   عيف اثايث ه بت ع ه ا  حلحاث ع ه 
اعققاس ا ح جقاج مبقن يسققرق اثقايث ققببه الاعققن يف عاال قهك امثالقه ذلققي نعقيا لقن مققوز ك ققال القن عققارق   قعيف يسقرق اثققايثك  سمابعًا: عمدم االحتجمما  بممن يسممرق الحمديث: 

ك ة523صك اققال البخقاررق  م كقر اثقايث ة528صث ات العجايل    وز ا ح جقاج لقه حبقال ك اقال فيه الن حبابق   يخ يرار عن الة525صال عيا إري ما ذهرت من اثايث اعامحل ما يرايه إري حمهوظ
ك امقق وا يوقققول البصقققررك قققال القققن حبقققابق   ققيخ يسقققرق اثقققايث    ققوز ا ح جقققاج لقققه ة524 صاإمساعيققل لقققن حممققاك ققققال القققن حبققابق   قققن ي وقققل األقققانيا ايسقققرق اثقققايث    ققوز ا ح جقققاج لقققه

ك امق وا هقذلي صقاحل البغقاادرك ققال فيقه القن حبقابق يسقرق ة526صوا محاد الكويفك قال الن حبابق يسرق اثايث ايوزق لالث ات ما ليس من حلحاديثواك    وز ا ح جاج لقه حبقالك ام ة521صحبال 
 .ة522صالآ ق حايث فيما خرج من ال يوخ ااأللوابك    وز ا ح جاج له حباثايث ي وبه العوه قا قول حلهثر من ع رة 

 
 اخلامتحل
 

 لعا الاراقحل السال حل افعم حل فصاود قرقحل اثايث اما ي عو  لهك ل ال وصل إىل ال  ائج ايتيحلق 
 إب قرقحل اثايث هل ان حال راا ثايث حلا حلهثرك لادعاء مساعهك حلا إ اف ه لغري راايه عمااً. -5

 لو  ك اال اليسك اقرقحل الك لك اقرقحل السماعات.ل ال وصل إىل لياب العالقحل لة قرقحل اثايث اهل من ال ولك اا -8

مصقاود اثقايث ألهنقا يعقااهنا توصل الباحث إىل الكثري من صور قرقحل اثايث اليت ل اق خالصوا مقن تقراجا القرااة اف ومقة لسقرقحل اثقايثك االقيت   يقذهرها حلصقحاب ه قل  -3
 من لاب آخرك ه عارض الرف  االوقفك االوصل اا رقال.

 حلا ل  ص يريااب قرته.دااف  قرقحل الكذبك اترايج ما ليس لصحيدك اطول ا إراب لريإل يف الراايحل ع هك حلا ل كثري مراياتهك حلا لضعف يف عاال وا حلا  باواك  إب من حلها -4

عرق اثايث لوصف هالوقف حلا ا رقال فريفعه قامت قرائن ع ا احملاثة تال عوى حلب اثايث مسراقك م واق  ورة اثايث لاري حل معي حلك فريايه السارق من طرق حلخرىك حلا ي -1
يكققوب اثققايث حمهوظققاً حلصققاًلك حلا حلب  السققارق عققن إققريهاك حلا لال ققاريخ فققيعوا حلب السققارق   يققارة حلا   يوقق  مققن راى ع ققهك حلا ل  بيققه حلقرانققه عوققى األحاديققث الققيت قققرقواك حلا حلب  

 يكوب السارق م وماً لالو   ف سول له نهسه قرقحل اثايث.

 حتايا األلهاظ الصرحيحل اليت اق عمووا العوماء يف اهتاس الراار لسرقحل اثايثك اما ي الووا من حللهاظ اجلرح من ن اد آخرين.ل  -6

   ي بل احملاثوب مرايات قارق اثايث إ  لالع بار ا  لالخ بارك ا  يرااب ع وا إ  قرقاهتا لو حذير الرااة من رااي وا. -2

 
 ا وامن
 

 ة.531ا م اييس الوغحل صصالن فارسك معج ة5ص
 ة.5/5531الهرياز آلادرك ال اموس احمليط ص ة8ص

 ة.5/6324الزليارك تاج عراس ص ة3ص

 ة.5/516اجلرجاينك ال عريهات ص ة4ص

 ة.5/526ال ونورك حلنيس اله واء ص ة1ص
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 ة.5/58الن دقي  العياك ا قرتاح ص ة6ص

 ة.5/823السخاارك ف د افغيث ص ة2ص

 ة.5/581الذهيبك افوقظحل ص ة2ص

 ة.5/321ث صالسخاارك ف د افغي ة2ص

 ة.5/825تاريل الراار ص السيوطلك ة51ص

 ة.5/581الذهيبك افوقظحل ص ة55ص

 ة.5/321السخاارك ف د افغيث ص ة58ص

 ة.3/481الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة53ص

 ة.5/582الن العجملك الك ف اثثيث ص ة54ص

 ة.5/811الن حبابك ه اب اجملراحة ص ة51ص

 ة.5/36الن العجملك الك ف اثثيث ص ة56ص

 ة5/25اب صالن حجرك لساب افري  ة52ص

 ة.5/581الذهيبك افوقظحل ص ة52ص

 ة.5/581الذهيبك افوقظحل ص ة52ص

 ة.1/62الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال يف  عهاء الرجال ص ة81ص

 ة.5/526الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال يف  عهاء الرجال ص ة85ص

 ة.5/321السخاارك ف د افغيث ص ة88ص

 ة.426-3/422افزرك هتذيل الكمال ص ة83ص

 ة.4/415ايحل الاارر صالن معةك ال اريخ را  ة84ص

 ة.1/812الن عاى الكامل يف  عهاء الرجال ص ة81ص

 ة.6/13الن عاى الكامل يف  عهاء الرجال ص ة86ص

 ة.2/515الن حجرك هتذيل ال وذيل ص ة82ص

 ة.6/528الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة82ص

 ة.2/82الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة82ص

 ة.8/525الن حبابك اجملراحة ص ة31ص

 ة.5/321غيث صالسخاارك ف د اف ة35ص

 ة.1/511الن عار الكامل يف  عهاء الرجال ص ة38ص

 ة.1/812الن عار الكامل يف  عهاء الرجال ص ة33ص

 ة.5/811الن حبابك ه اب اجملراحة ص ة34ص

 ة.5/852الع يولك الضعهاء الكبري ص ة31ص

 ة.5/25الن حجرك لساب افرياب ص ة36ص

 ة.5/25الن حجرك لساب افرياب ص ة32ص

 ة.5/526الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة32ص

 ة.4/23الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة32ص

 ة.5/526الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة41ص

 ة.1/21الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة45ص

 ة.3/481الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة48ص

 ة.5/582الن العجملك الك ف اثثيث ص ة43ص

 ة.5/58الذهيبك افوقظحل ص ة44ص

 ة.4/23ل صالن عارك الكامل يف  عهاء الرجا ة41ص

  ة.4/23الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة46ص

 ة.1/812الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة42ص

 ة.6/52الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة42ص

 ة.4/312ةك الذهيبك ميزاب ا ع اال ص3/26الن حبابك اجملراحة ص ة42ص

 ة.4/23الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة11ص

 ة.26لعواك لابق من حلعاد اثايث ثالثا ليهوا ع هك لرقا صالبخاررك الصحيدك ه ابق ا ة15ص

 ة.3125البخاررك الصحيدك ه ابق فضائل الصحالحلك لابق م اقل قعا لن معاذك لرقا ص ة18ص

 ة1/511الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة13ص

 ة.5842البخاررك الصحيدك ه ابق اجلمعحلك لابق اخلابحل عوى اف ربك لرقا ص ة14ص

 ة.5842ابق اجل ائزك لابق من قاس جل ازة يوودرك لرقا صالبخاررك الصحيدك م  ة11ص

 ة.6/52الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة16ص

 ة.54/818اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة12ص
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 ة.54/818اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة12ص

 ة. 5/58الذهيبك افوقظحل ص ة12ص

 ة.5/58الذهيبك افوقظحل ص ة61ص

 ة.111ن حلدرة من الصالة رهعحلك لرقا صالبخاررك الصحيدك ه ابق الصالةك لابق م ة65ص

 ة.6/52الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة68ص

 ة.5/58الذهيبك افوقظحل ص ة63ص

 ة.8/862الن حجرك لساب افيزاب ص ة64ص

 ة.4/558اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة61ص

 الذهيبك ميزاب ا ع اال  ة66ص
 ة.5/22الن حجرك لساب افيزاب ص ة62ص

 ة.5/22الن حجرك لساب افيزاب ص ة62ص

 ة.5/22حجرك لساب افيزاب صالن  ة62ص

 ة.8/552الذهيبك ميزاب ا ع اال ص ة21ص

 ة8/828الن حجرك لساب افيزاب ص ة25ص

 ة.8/828الن حجرك لساب افيزاب ص ة28ص

 ة6/842الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة23ص

 ة6/842الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة24ص

 ة6/842الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة21ص

 ة.3/448  عهاء الرجال صالن عارك الكامل يف ة26ص

 ة.5/825ةك السيوطلك تاريل الراار ص5/823السخاارك ف د افغيث ص ة22ص

 ة.5/824السخاارك ف د افغيث ص ة22ص

 ة.5/58الن دقي  العياك ا قرتاح ص ة22ص

 ة8/841ةك الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص5/814الن حبابك اجملراحة ص ة21ص

 ة.8/841الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة25ص

 ة.5/521الن حبابك اجملراحة ص ة28ص

 ة.5/411الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة23ص

 ة.8/331الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة24ص

 ة.3/481الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة21ص

 ة.8/362الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة26ص

 ة.8/61الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة22ص

 ة.426-3/422افزر هتذيل الكمال ص ة22ص

 ة.4/415الن معةك ال اريخ راايحل الاارر ص ة22ص

 ة.2/82الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة21ص

 ة.6/542الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة25ص

 ة.8/613الن اجلوزرك العول م  اهيحل ص ة28ص

 ة.4/312ةك الذهيبك ميزاب ا ع اال ص3/26الن حبابك اجملراحة ص ة23ص

 ة.4/45الع يولك الضعهاء الكبري ص ة24ص

 ة.2/22الن حجرك هتذيل ال وذيل ص ة21ص

 ة.2/82الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة26ص

 ة.6/64الن حجرك لساب افيزاب ص ة22ص

 ة.843-5/845الن افو نك اف    يف عووس اثايث ص ة22ص

 ة.8/822الن حجرك ال كت عوى الن الصالح ص ة22ص

 ة.5/825السيوطل ك تاريل الراار ص ة511ص

 ة.5/825السيوطلك تاريل الراار ص ة515ص

 ة.5/311بابك اجملراحة صالن ح ة518ص

 ة.62الرتمذرك اجلام  الصحيدك ه ابق الاوارةك لابق ما جاء يف ماء البحر حلنه طوورك رقا ص ة513ص

 ة.2/528صةك اخلايلك تاريخ لغااد 5/311الن حبابك اجملراحة ص ة514ص

 ة.3/58الن حجرك لساب افيزاب ص ة511ص

 ة.4/312ةك الذهيبك ميزاب ا ع اال ص3/26الن حبابك اجملراحة ص ة516ص

 ة.5882البخاررك الصحيدك ه ابق اجل ائزك لابق ما يكره من ال باححل عوى افيتك رقا ص ة512ص

 ة.3/461الن عارك الكامل ص ة512ص
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 ة.825مسواك الصحيدك ه ابق الاوارةك لابق ال ول عن البول يف افاء الراهاك لرقا ص ة512ص

 ة.5/311ةك الن حبابك اجملراحة ص2/528اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة551ص

 ة.582ةك لرقا ص88/13 افعجا الكبري صالارباين ة555ص

 ة.5/311الن حبابك اجملراحة ص ة558ص

 ة.5/311ةك الن حبابك اجملراحة ص8/552الذهيبك ميزاب ا ع اال ص ة553ص

 ة.3/58الن حجرك لساب افيزاب ص ة554ص

 ة.2/82الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة551ص

 ة.6/64الن حجرك لساب افيزاب ص ة556ص

 ة.6/51ال صالن عارك الكامل يف  عهاء الرج ة552ص

 ة.2/464الن حليب خالك اجلرح اال عايل ص ة552ص

 ة.3/21حللو حبابك اجملراحة ص ة552ص

 ة.4/824الع يولك الضعهاء الكبري ص ة581ص

 ة.3/525ال سائلك الضعهاء اافرتاهة ص ة585ص

 ة.1/21الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة588ص

 ة.54/818اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة583ص

 ة.55/512الن حجرك هتذيل ال وذيل ص ة584ص

 ة.54/818اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة581ص

 ة.54/818اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة586ص

 ة.8/183افزرك هتذيل الكمال ص ة582ص

 ة.4/415حللو معةك ال اريخ راايحل الاارر ص ة582ص

 ة.5/831الن حجرك هتذيل ال وذيل ص ة582ص

 ة.5/132الذهيبك ميزاب ا ع اال ص ة531ص

 ة.5/842ل صةك ميزاب ا ع اا5/531الن حبابك اجملراحة ص ة535ص

 ة.5/521الن حباب اجملراحة ص ة538ص

 ة.5/818الن حبابك اجملراحة ص ة533ص

 ة.5/311لن حبابك اجملراحة ص ة534ص

 ة.581-5/552الن حبابك ه اب اجملراحة ص ة531ص

 ة.4/515احلصبواينك طب ات احملاثة يف حلصبواب ص ة536ص

 ة.8/238العول م  اهيحل ص ة532ص

 ة.5/555الن حجرك لساب افيزاب ص ة532ص

 ة.4522الن حجرك ال  ريل ص ة532ص

 ة.4/832اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة541ص

 ة.5/36قبط لن العجملك الك ف اثثيث عمن رمى لو   اثايث ص ة545ص

 ة.8/68الن الرتهماينك اجلوهر ال  ل ص ة548ص

 ة.8/426ة ا ص8/54اثاهاك افس ارة ص ة543ص

 ة.5/4الذهيبك افغين ص ة544ص

 ة.3/15الن حبابك اجملراحة ص ة541ص

 ة.8/525الن حبابك اجملراحة ص ة546ص

 ة.2/22ذيل ال وذيل صالن حجرك هت ة542ص

 ة.8/542الن حبابك اجملراحة ص ة542ص

 ة.581-5/552الن حبابك اجملراحة ص ة542ص

 ة.8/42الن حبابك اجملراحة ص ة511ص

 ة.828-5/825الن حجرك هتذيل ال وذيل ص ة515ص

 ة.5/553الع يولك الضعهاء الكبري ص ة518ص

 ة.364-5/312الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة513ص

 ة.8/526ص الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ة514ص

 ة.3/26الن حليب حالك اجلرح اال عايل ص ة511ص

 ة.3/481الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص  ة516ص

 ة.4/835الن حليب حالك اجلرح اال عايل ص ة512ص

 ة.5/41ةك الن حجرك لساب افيزاب ص5/812الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة512ص

 ة.6/46اخلايل البغاادرك تاريخ لغااد ص ة512ص

 ة.8/228هيحل صالن اجلوزرك العول م  ا ة561ص
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 ة.8/238الن اجلوزرك العول م  اهيحل ص ة565ص

 ة.8/238الن اجلوزرك العول م  اهيحل ص ة568ص

 ة.1/854الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة563ص

 ة.6/815الن حليب حالك اجلرح اال عايل ص ة564ص

 ة.3/515 ة. الذهيبك ميزاب ا ع اال ص58/15اخلايلك تاريخ لغااد ص ة561ص

 ة.5/833ال سائلك الضعهاء اافرتاهة صةك 2/515الن حجرك هتذيل ال وذيل ص ة566ص

 ة.2/565ةك الن حليب حالك اجلرح اال عايل ص6/342الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة562ص

 ة.3/481الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة562ص

 ة.4/835الن حليب حالك اجلرح اال عايل ص ة562ص

 ة.5/833ال سائلك الضعهاء اافرتاهة ص ة521ص

 ة.6/51الرجال ص الن عارك الكامل يف  عهاء ة525ص

 ة.3/21الن حبابك اجملراحة ص ة528ص

 ة.4/824الع يولك الضعهاء الكبري ص ة523ص

 ة.5/842ة. الذهيبك ميزاب ا ع اال ص5/531الن حبابك اجملراحة ص ة524ص

 ة.5/818الن حبابك اجملراحة ص ة521ص

 ة.8/841الن عارك الكامل يف  عهاء الرجال ص ة526ص

 ة.5/323الن حبابك اجملراحة ص ة522ص

 .565ك ص8ليحل ا قالميحلك طقالك حمماق م وج الرت  ة522ص

 
 

 افصادر اافراج  
 

 س.5218الن حليب حالك عبا الرمحن لن حمماك اجلرح اال عايلك دار إحياء الرتاث العريب لرياتك 
 الن حليب حيثمحل زهري لن حربك ال اريخ الكبريك دار الهاراق.

 هققققق.5344ك 5هر ال  لك  وس دائرة افعارق ال ظاميحل الكائ حل يف ا  ا لبواة حيار آلادك طالن الرتهماينك عوى لن عثماب افارديينك الس ن الكربى ايف ذيوه اجلو 
 هققققققك دار الهكرك دم  ك الابعحل الثانيحل.5416الن مجاعحلك حمما لن إلراهياك اف ول الرار يف ُم صر عووس اثايث ال بورك حت ي ق حميل الاين عبا الرمحن رمضابك 

 .5سك دار الك ل العوميحلك لرياتك ط5416الرمحن لن عوىك الضعهاء اافرتاهةك حت ي ق عبا اهلل ال ا لك الن اجلوزرك عبا 
 .5هققققققققك دار الك ل العوميحلك ط5413هققققققةك العول اف  اهيحلك حت ي ق خويل افيسك 122الن اجلوزرك عبا الرمحن لن عول صت 

 سك دار الهكر.5221رق الاين حلمحاك الن حبابك حمما لن حبابك الث اتك حت ي ق  
 س.5224هققققققققةك هتذيل ال وذيلك دار الهكرك لرياتك 218الن حجرك حلمحا لن حجر صت 

 .5226الن حجرك لس ا افيزابك مؤقسحل األعظملك لرياتك 
 .سك دار الر ياك قوريا5226هققققققةك ت ريل ال وذيلك حت ي ق حمما عوامحلك 218الن حجرك حلمحا لن عول ص
 .5سك عمادة البحث العومل لاجلماعحل ا قالميحلك افاي حل اف ورةك ط5224هقققققققةك ال كت عوى ه اب الن الصالحك حت ي ق رلي  افاخولك 218الن حجرك حلمحا لن عول ص
 .5سك ال اهرةك ط5415مك بحل الن تيميحلك هققققققةك ال ول افساد يف الذب عن افس ا لإلماس حلمحاك حت ي ق مك بحل الن تيميحلك 218الن حجرك حلمحا لن عوى ص
 .5هقققققققققك مابعحل قهري لالرياضك ط5488هقققققققةك نزهحل ال ظر يف تو يد خنبحل الهكر يف مصاود حلهل األثرك حت ي ق عبا اهللك 218الن حجرك حلمحا لن عول ص

 س.5224ك 5الهارايبك طال ورزاررك م امحل الن الصالحك مك بحل الن الصالحك حللو عمر عثماب لن عبا الرمحن 
 سك دار الهكر لريات.5222الن عارك عبا اهلل لن عارك الكامل يف الضعهاءك حت ي ق ُم ار إزاارك 

 الن عساهرك عول لن اثسن ال افعلك تاريخ دم  ك حت ي ق عول  ريرك دار الهكر لواباعحل اال  ر اال وزي ك لب اب.
 لوغحلك ح  ه  واب الاين حللو عمراك دار الهكرك لريات.الن فارسك حلمحا لن فارسك معجا اف اييس يف ا

 هققق5455عوميحلك لرياتك الابعحل األاىلك الن ماهو ك عول لن هبحل اهلل لن حليب نصر لن ماهو ك ا همال يف رف  ا رتياب عن افؤتوف اافخ وف يف األمساء االكىنك دار الك ل ال
 ك مرهز البحث العومل اإحياء الرتاث ا قالملك مكحل افكرمحلك الابعحل األاىل.5222 – 5322حل الااررك حت ي ق حلمحا قيفك الن معةك حيىي لن معةك تاريخ الن معة رااي

 هقققققك دار فواز لو  رك السعوديحلك الابعحل األاىل.5453الن افو نك عمر لن عول لن حلمحا األنصاررك اف    يف عووس اثايثك حت ي ق عبا اهلل اجلاي ك 
 .5226ك 5 ظورك حمما لن مكرسك لساب العربك دار صادرك لرياتك طالن م

 حللو حالك حمما لن حبابك اجملراحةك حت ي ق حمما إلراهياك دار الوعلك حول.
 .5ك دار الث افحلك الاار البيضاءك ط5224 – 5411حللو نعيا األصبواينك حلمحا لن عبا اهللك الضعهاءك حت ي ق فاراق محادةك 

 ك مؤقسحل الرقالحلك لرياتك الابعحل الثانيحل.5228 – 5458اهلل لن حمماك طب ات احملاثة لرصبواب االواردين عويواك حت ي ق عبا الغهور البوو لك  األنصاررك عبا
 البخاررك حمما لن إمساعيلك ال اريخ الكبريك حت ي ق السيا ها ا ال اارك دار الهكرك لب اب.

 .3ك دار الن هثريك اليمامحلك لرياتك ط5222 – 5412غاك البخاررك الصحيدك حت ي ك مصاهى ديل الب
 البغاادرك حلمحا لن عول حللو لكر اخلايلك تاريخ لغاادك دار الك ل العوميحلك لريات.

 البغاادرك حلمحا لن عول حللو لكر اخلايلك اف ه  اافهرتقك حت ي ق حمما اثامارك دار ال ادررك دم  .
 حيدك حت ي ق حلمحا حمما  اهر اآخرابك دار إحياء الرتاث العريبك لريات.الرتمذرك حمما لن عيسىك اجلام  الص
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 .5سك دار الك اب العريبك لرياتك ط5411اجلرجاينك عول لن حمماك ال عريهاتك حت ي ق إلراهيا األلياررك 
 .5ل العوميحلك لرياتك طسك دار الك 5221اثاهاك حمما لن عبا اهللك افس ارة عوى الصحيحةك حت ي ق مصاهى عبا ال ادر عااك 

 .5ك ال ا رق مك بحل الر اك الرياضك ط5412اخلويولك اخلويل لن عبا اهلل ال زايينك ا ر اد يف معرفحل عوماء اثايثك حت ي ق حمما قعيا عمر إدريسك 
 .5دار ال بوحل لوث افحل ا قالميحلك جاةك ط سك5228 – 5453الذهيبك حمما لن حلمحاك الكا ف يف معرفحل من له راايحل يف الك ل الس حلك حت ي ق حمما عوامحلك 

 س.5222الذهيبك حمما لن حلمحاك افغين يف الضعهاءك دار الك ل العوميحلك لرياتك 
 .5سك لرياتك دار الك ل العوميحلك ط5221هقققق/5451حمما لن حلمحاك ميزاب ا ع اال يف ن ا الرجالك حت ي ق عول حمما عوضك  الذهيبك

 .1ك ص5سك حول مك بحل افابوعات ا قالميحلك ط5411هقققةك افوقظحلك حت ي ق ال يخ عبا اله اح حللو إاةك 242الذهيبك حمما لن حلمحا ص
 .5سك حل واء السوفك الرياضكط5222الزره لك حمما لن عبا اهللك ال كت عوى م امحل الن الصالحك حت ي ق زين العالاين لن حمماك 

 هققك دار اثايثك مصر.5312يث ا اايحلك حت ي ق حمما يوقف الب وررك الزيوعلك عبا اهلل لن يوقفك نصل الرايحل ألحاد
 س.5266الزليارك حمما مرتضىك تاج العراس من جواهر ال اموسك دار ليبيا لو  رك ل غازرك 

 .5سك دار اثايثك ال اهرةك ط5222قبط لن العجملك ا إ باط مبن رمى لا خ الطك حت ي ق عالء ر اك 
 هققققققق.5413ك 5حمما لن عبا الرمحنك ف د افغيث  رح حللهيحل اثايثك دار الك ل العوميحلك لب ابك ط السخاارك مشس الاين

 .السيوطلك عبا الرمحن لن حليب لكرك تاريل الراار يف  رح ت ريل ال واارك حت ي ق عبا الوهاب عبا الوايفك مك بحل الرياض اثايثحلك الرياض
 .8ك مك بحل العووس ااثكاك افوصلك ط5223 – 5414كبريك حت ي ق محار لن عبا اجمليا السوهلك الارباينك قويماب لن حلمحاك افعجا ال

 الاحاب حممود الاحابك تيسري مصاود اثايثك مك بحل افعارق لو  ر اال وزي .
 سك دار الك ل العوميحلك لريات.5224الع يولك حمما لن عمر الضعهاء الكبريك حت ي ق عبا افعال قوعجلك 

 .5سك ال ا رق دار الوفاءقك جاةك ط5416نورك قاقا لن عبا اهللك حلنيس اله واء يف تعريهات األلهاظ اف ااالحل لة اله واءك حت ي ق حلمحا الكبيسلك ال و 
 .8ك افاي حل اف ورةك طسك افك بحل السوهيحل5263حمما لن عبا الرمحنك حتهحل األحوذر ل رح جام  الرتمذرك حت ي ق عبا الوهاب لن عبا الوايفك افبارههوررق 

 .5هققققققك ط5316اف اارك عبا الرءاق اف اارك فيض ال ايرك مصرك افك بحل ال جاريحلك 
 .5هقققققك دار الوعلك حولك ط5362ال سائلك حلمحا لن  عيلك الضعهاء اافرتاهةك حت ي ق حممود إلراهيا زاياك 

 حت ي ق حمما فؤاد عبا الباقلك دار إحياء الرتاث العريبك لريات. ال يسالوررك ا ماس مسوا لن اثجاجك اجلام  الصحيدك 
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ABSTRACT 

 
This paper resulted in a precise definition for the concept of hadith plagiarism through which it can be distinguished from 
other concepts such as: al-Qcdb, al-Wad', al-Tadlees and the plagiarism of the books and narration license. It also 
comprehended the types of hadith plagiarism, which are not mentioned in the books of the science of hadith throughout 
studying the plagiarism-criticized narrators. The study dealt in detailed manner with the motivations behind plagiarism. 
Also it dealt with signs and indications through which one can decide that there was plagiarism. Finally the research 
determined the obvious wordings of the critics related to the topic and the encountering ones in other branches of 
knowledge. The study also presented the impact of hadith plagiarism on the narrators and narrated. Keywords: Hadith 
Plagiarism, Wordings of the Critics, Al-Qalb.    
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