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 دالالت مصطلح )ال أصل لو( عند المحدثين

  مفتاح إبراىيم مفتاح الصل        

 
 22220.2022نشر بتاريخ                2222024022قبل بتاريخ              2222022020استلم بتاريخ 

 
   ملخص

 النبوي احلديث علـو جوانب من مهما جانبا تتناوؿ استقرائية، ربليلية دراسة عن عبارة ىو البحث ىذا   
 وىو العلماء مؤلفات يف كثريا يرتدد والذي احلديث علم مصطلحات من مصطلح دراسة عرب وذلك الشريف،
 يف البحث مشكلة وتكمن الوصف، هبذا النبوية األحاديث بعض العلماء يصف حيث ؛(لو أصل ال) مصطلح

 مقصودات استيعاب إىل البحث ويهدؼ إطالقو، حاؿ العلماء عند كثرية مدلوالت لو ادلصطلح ىذا أف
 ىذه من مدلوالهتم وإبراز أقواذلم وربرير العلماء مقاصد حصر يتم حبيث ادلصطلح، ىذا إطالؽ من العلماء
 00العلم لطلبة تيسريا العبارة

 مصطلح لو، أصل ال حديث، :المفتاحية الكلمات
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 مقدمة
احلمػػػد ل الػػػذي علػػػم بػػػالقلم، علػػػم اإلنسػػػاف مػػػا   يعلػػػم، والصػػػالـ والسػػػالـ علػػػ  رسػػػوؿ اذلػػػد  وعلػػػ   لػػػو 

 وصحبو والتابعني ذلم بإحساف إىل يـو الدين، وبعد5

فال خيف  عل  كل مسلم مػا للسػنة النبويػة مػن مكانػة عيفيمػة يف التشػريي اإلسػالممل؛ فهػمل ادلصػدر الثػاين مػن 
 هبا علماننا األجالء عناية دقيقة، فلمموىا والتمموا هبا فحفيفػوا كػل كلمػة أو حركػة يف مصادر التشريي، لذلك عِن 

 متوهنا وأسانيدىا، واحتاطوا يف نقلها كثريا0

وقد توالت أجيػاؿ ادلسػلمني علػ  ىػذه ادلهمػة العيفيمػة، فػربز الػة مػن العلمػاء األفػذاذ احلفػاظ فقّعػدوا القواعػد 
األفهاـ جهود السلف الصاحل يف نقد مرويػات السػنة وسبحيصػها، حػل وصػل إلينػا  وأّصلوا األصوؿ اليت تقّرب إىل 

 كما نر  ِعْلما َعَلما0

وعلػػم مصػػطلح احلػػديث يف نشػػرتو وتطػػوره كنػػريه مػػن فنػػوف العلػػم، كانػػت بدايتػػو  ػػال متنػػاارة يف كتػػب علػػـو 
ربريػػػرا دلسػػػائلو، و عػػػا ألبوابػػػو، الشػػػريعة والػػػدين   ألفػػػت فيػػػو مؤلفػػػات مسػػػتقلة يف بعػػػض أبوابػػػو، وتػػػواىل التػػػرليف 

 وتدقيقا لقواعده حل استو  عل  سوقو كعلم مستقّل0

وإف النرض األصلمل وادلقصود الكلمل من التصنيف يف كل فػن مػن فنػوف العلػم، ىػو تيسػري سػبيل الوصػوؿ إىل 
 (1)ادلطلوب عل  الطالبني، وتقريبو إىل أذىاف ادلقتبسني0

لـو احلديث، بتحرير مصطلحاتو وأنواعو، والتمثيػل ذلػا، شلػا يعػني طالػب ىػذا وتربز أمهية ادلوضوع5 يف تيسري ع
 العلم عل  فهمو، واإلجابة عن بعض ما يعرض لو من إشكاالت وتسانالت خبصوصو0

)حػديث ال أصػل لػو أو  :ومن العبارات اليت استعملها األئمػة احلفػاظ يف احلكػم علػ  بعػض األحاديػث قػوذلم
ربريػر قػػولتهم  -إف شػاء ال-مػراداهتم مػن ىػػذه العبػارة، وسػرحاوؿ يف ىػذا البحػػث لػيس لػو أصػل( وقػػد ا تلفػت 

وإبػػراز مػػػدلوالهتم مػػػن ىػػػذه العبػػػارة وحصػػرىا تيسػػػريا لطلبػػػة العلػػػم، فػػػال ادلوفػػ  وىػػػو ادلسػػػتعاف، وقػػػد جػػػاء البحػػػث 
 دالالت مصطلح )ال أصل لو( عند المحدثين.بعنواف5 

  

                                                           

 (20/.بدائي الصنائي يف ترتيب الشرائي5 للكاساين، ) -(1)
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 *أىمية موضوع البحث:  
 تبسيط وربرير مصطلحات علـو احلديث0 الرغبة يف -

  ي أقواؿ العلماء يف مصطلح ال أصل لو وربرير معانيو ادلقصودة0 -

 *أسباب اختيار موضوع البحث:  

 الرغبة يف ادلسامهة يف علـو السنة النبوية لتحصيل الشرؼ0 -

 الدربة عل  االستنباط والتحليل وربرير ادلصطلحات احلديثية0 -

 موضوع البحث:*أىداف   
  ي ما يتعّل  دبصطلح ال أصل لو من كالـ أىل الشرف0 -

 ربرير واستنباط ادلقاصد وادلعاين من إطالؽ ىذه ادلصطلح عند العلماء0 -

 توضيح مد  تدا ل بعض ادلصطلحات احلديثية والتنبيو عل  أمهية االنتباه لذلك0 -

 *صعوبات البحث:
مصػػػػطلح  تػػػػاج إىل اسػػػػتقراء وتتبػػػػي كبػػػػريين،  اصػػػػة إذا   توجػػػػد   تكمػػػػن الصػػػػعوبة يف كػػػػوف ربقيػػػػ  معػػػػ  أي

كتابػػات ودراسػػات حػػوؿ ادلوضػػوع، بػػل تكػػوف معلومػػات ادلوضػػوع متنػػاارة يف بطػػوف الكتػػب ربتػػاج للبحػػث عنهػػا 
 وبياهنا ومعرفة غرض العاِ  وقصده، وىذا  تاج لفهم ودربة كبريين0 

 *الدراسات السابقة:
فيما وقعت عليو عين مؤلفا مستقال عن هبذا ادلوضػوع، بػل ىػو موجػود يف كتػب  يف حقيقة األمر أين   أجد

احلػػديث بشػػكل متنػػاار، ولػػذا كانػػت الرغبػػة يف فػػتح ىػػذا البػػاب طمػػي مػػدلوالت ىػػذا ادلصػػطلح عنػػد العلمػػاء يف 
 حبث مستقل عس  أف يكوف ذلك باكورة لدراسة ىذا ادلصطلح بشكل أمشل وأعم 0

 ث:*المنهج المتبع في البح
سرت يف ىذه البحث عل  ادلنهج االستقرائمل التحليلمل، وذلك باستقراء كتػب احلػديث، و ػي كػل مػا وصػلنا 
إليػػو شلػػا قالػػو العلمػػاء يف ادلصػػطلح زلػػل الدراسػػة،   ربليػػل أقػػواذلم وربريرىػػا، واسػػتنباط معػػانيهم مػػن إطػػالؽ ىػػذه 

 احلديثيػة، مػن  ػالؿ إطػالؽ العلمػاء ذلػذا  ادلصطلح ومعرفة مد  التدا ل بني ىػذا ادلصػطلح وبػاقمل ادلصػطلحات
 



 مفتاح إبراىيم مفتاح الصل                                        دالالت مصطلح )ال أصل لو( عند المحدثين          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[57] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-7723 (enilnO)                                                                0772 22.2 -446× (Print) 
 

 

 
ادلصػػطلح وإرادة غػػريه مػػن ادلصػػطلحات وادلعػػاين، وكػػاف النػػرض األسػػاس ىػػو حصػػر مػػدلوالت العلمػػاء مػػن إطػػالؽ 

 ىذا ادلصطلح0

أىػػداؼ  -أسػػباب ا تيػػار موضػػوع البحػػث  -أمهيػػة موضػػوع البحػػث : وربتػػوي علػػ ىيكليــة البحــث: مقدمــة  
 .ادلنهج ادلّتبي يف البحث -الدراسات السابقة  –موضوع البحث صعوبات  -موضوع البحث 

 :وربتوي عل خطة البحث  -
 المبحث األول: عظم مكانة علماء الحديث ودقة منهجهم في علوم الحديث. -
 حكمها.-مفهومها-المبحث الثاني: مصطلحات المحدثين: منشؤىا  -
 وليس لو أصل((.المبحث الثالث: استعماالت المحدثين لمصطلح ))ال أصل لو  -
 الخاتمة. -
 فهرس المصادر والمراجع. -
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[57] 
 

 عظم مكانة علماء الحديث ودقة منهجهم في علوم الحديث: المبحث األول
وأقاويػػػل الصػػػحابة الكػػػراـ الّػػػذين شػػػاىدوا الػػػوحمل والّتنميػػػل ركنػػػني لشػػػرائي  فإنػػػو دلػػػا كانػػػت سػػػّنة رسػػػوؿ ال 

اإلسالـ، وادلرجي بعد كتاب ال العميم يف األحكػاـ، وكػاف الوصػوؿ إليهمػا وصػّحة موردمهػا بالّنقلػة والػرواة، وكػانوا 
 (1)األصل يف معرفتهما ىو اإلسناد0

الػػذي جعػػل دلعرفػػة صػػحيح احلػػديث مػػن سػػقيمو،  لػػذا كػػاف اإلسػػناد مػػن  صػػائ  ىػػذه األمػػة ا مديػػة، وىػػو
مثػل الػذي يطلػب العلػم بػال »ىػػ(5 227وأمنة للناس عل  دينهم، وأساسا لصحة النقل وسالمتو، قاؿ الشػافعمل)

 (2)«0إسناد مثل حاطب ليل لعّل فيها أفع  تلدغو، وىو ال يدري

لػػػو وكثػػػرة مػػػوا بتهم علػػػ  حفيفػػػو ىػػػػ(5 وفلػػػوال اإلسػػػناد وطلػػػب ىػػػذه الطائفػػػة 720وقػػػاؿ احلػػػاكم النيسػػػابوري )
منػػار اإلسػػالـ، ولػػتمكن أىػػل اإلحلػػاد والبػػدع فيػػو بوضػػي األحاديػػث، وقلػػب األسػػانيد، فػػإّف األ بػػار إذا  (3)لػػدرس

 (5)و0(4)تعّرت عن وجود األسانيد فيها كانتو برتا

شػدىم ربفيفػا وقد قػيض ال حلفػد دينػو رجػاال ىػم مػن أعيفػم النػاس صػدقا وأمانػة وديانػة، وأوفػرىم عقػوال، وأ
وربريػػا للصػػدؽ، ورلانبػػة للكػػذب، وأف أحػػدا مػػنهم ال  ػػاال يف ذلػػك أبػػاه وال ابنػػو وال شػػي و وال صػػديقو، وأهنػػم 

ربريػػرا   يبلنػػو أحػػد سػػواىم، ال مػػن النػػاقلني عػػن األنبيػػاء وال مػػن غػػري األنبيػػاء،  حػػرروا الروايػػة عػػن رسػػوؿ ال 
وىم شاىدوا شيو هم عل  ىذا احلػاؿ وأعيفػم، وأولئػك شػاىدوا مػن فػوقهم كػذلك وأبلػت، حػل انتهػ  األمػر إىل 

األمػػػم يػػػـو  مػػػن أاػػػ  ال علػػػيهم أحسػػػن الثنػػػاء، وأ ػػػرب برضػػػاه عػػػنهم وا تيػػػاره ذلػػػم، وازبػػػاذه إيػػػاىم شػػػهداء علػػػ 
 (6)القيامة0

ىػ( كلمة عيفيمة يف بيػاف مكانػة علمػاء احلػديث  اػرت نقلهػا كمػا ىػمل إذ قػاؿ5 234وألال ادليففر السمعاين )
 وومن أنف  معيفم أوقاتو وأيامو مشتنال باحلديث، والبحث عن سرية النقلة والػرواة؛ وقػف علػ  رسػو هم يف ىػذا 

قػواذلم وأفعػاذلم، وشػدة حػذرىم مػن الطنيػاف والملػل، ومػا بػذلوه مػن العلم، وكبري معرفتهم بػو، وصػدؽ ورعهػم يف أ
شػػدة العنايػػة يف سبهيػػد ىػػذا األمػػر، والبحػػث عػػن أحػػواؿ الػػرواة، والوقػػوؼ علػػ  صػػحيح األ بػػار وسػػقيمها، وكػػانوا 

                                                           
 (، بتصرؼ بسيط070./.ينيفر اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، ألال يعل  اخلليلمل، ) -(1)
 اليت وصلُت إليها0(، و  أجده يف شملء من كتب الشافعمل 27ابن أال حامت يف كتابو  داب الشافعمل، )نقلو عنو  -(2)
 (، مادة درس1/170.ودرسو الشملء أي عفا، ودرستو الريح5 أي زلتو وأزالتو، انيفر تاج العروس من جواىر القاموس5 دلرتض  المبيدي، ) -(3)
بن احلسن بن دريد  وبرتاو5 برت الشملء5 أي قطعو، وكل قطي برت، ومنو سيف باتر وبّتار وبتور أي قاطي، انيفر  هرة اللنة5 ألال بكر زلمد -(4)

 (، مادة وب ت رو0 202/.األزدي، )
 (720معرفة علـو احلديث5 لو، ) -(5)
 ( بتصرؼ بسيط0020، )سلتصر الصواع  ادلرسلة عل  اجلهمية وادلعطلة، البن ادلوصلملينيفر  -(6)
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وال فعلػػوا ىػػم برنفسػػهم  حبيػػث لػػو قتلػػوا   يسػػازلوا أحػػدا يف كلمػػة واحػػدة يتقّوذلػػا علػػ  رسػػوؿ ال 
نقلػػوا ىػػذا الػػدين إلينػػا كمػػا نقػػل إلػػيهم وأدوا كمػػا أّدي إلػػيهم، وكػػانوا يف صػػدؽ العنايػػة واالىتمػػاـ هبػػذا ذلػػك، وقػػد 

 (1)الشرف؛ ما جيل عن الوصف، ويقصر دونو الذكر0و

ىػػػػػ(5 واحلػػػػذاؽ مػػػػن احلفػػػػاظ لكثػػػػرة 240وأمػػػػا عػػػػن دقػػػػة علمهػػػػم، وسػػػػعة اطالعهػػػػم، فقػػػػد قػػػػاؿ ابػػػػن رجػػػػب )
 (2)ف ىذا يشبو حديث فالف، وال يشبو حديث فالفو0شلارستهم، ذلم فهم  اص يفهموف بو أ

وإذا أردنا أف نستبني عن رفعة شرف أصػحاب احلػديث ودقػتهم ونبػوغهم يف صػنعتهم فلننيفػر دلقالػة أال ادليففػر 
السػػمعاين حيػػث قػػاؿ فػػيهم واصػػفا مبػػدعا5 وفرمػػا العلمػػاء هبػػا، فػػإهنم ينتقػػدوهنا انتقػػاد اجلهابػػذة الػػدراىم والػػدنانري، 

يوفها، وير ذوف  يارىا، ولئن د ػل يف أغمػار الػرواة مػن وسػم بػالنلط يف األحاديػث، فػال يػروج ذلػك فيميموف ز 
علػ  جهابػػذة أصػحاب احلػػديث ووراػة العلمػػاء، حػل إهنػػم عػػّدوا أغػاليط مػػن غلػط يف اإلسػػناد وادلتػوف، بػػل تػػراىم 

 (3)يعّدوف عل  كل واحد منهم كم يف حديث غلط، ويف كل حرؼ حّرؼ، وماذا صّحفو0

فللو در علماء احلديث ويا ل ما نالوه من شرؼ ورفعة برف كانوا حراس الدين ومحاة سػنة  ػري ادلرسػلني عليػو 
 أفضل الصالة وأزك  التسليم0

 تطورىا -منشؤىا  -مصطلحات المحدثين: مفهومها: المبحث الثاني
وذلػك ليوصػلوا مػرادىم إىل إف لكل علم وفن يف الػدنيا ألفا ػا ومصػطلحات اصػطلح عليهػا علمػاء ىػذا الفػن 

 بعضهم وإىل غريىم،   إف ىذه ادلصطلحات تتطور وتتنري بتطور ىذا الفن حل تستقر وتثبت0

وأىل احلديث النبوي الشريف وعلمانه ليسوا استثناء من ذلك، بل ذلم قصػب السػب  يف وضػي قواعػد رصػينة 
طػػورت مصػػطلحات ىػػذا العلػػم زادت ىػػذه دلصػػطلحات علػػـو احلػػديث عػػربوا هبػػا عػػن صػػناعة ىػػذا العلػػم، ولقػػد ت

ادلصطلحات واأللفاظ وتطورت واعت  العلماء هبذه األلفػاظ ومػدلوالهتا وأولوىػا أمهيػة قصػو  فهػمل الػيت تعػرب عػن 
 ىذه العلم وصناعتو0

                                                           
 (7.0االنتصار ألصحاب احلديث5 لو، ) -(1)
 (000/.شرح علل الرتمذي5 لو، ) -(2)
 (020-03االنتصار ألصحاب احلديث لو5 ) -(3)



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

[78] 
 

فمصطلحات أىل احلديث ىمل5 ألفاظ سلصوصة موضوعة دلعاف ميتػاز بعضػها عػن بعػض باعتبػار 
طالقها عليها ىو االتّفاؽ علػ  وضػعها لتلػك ادلعػاين لتحصػل عنػد اسػتعماذلا مػي قيد مييمىا عن بعضها؛ وسبب إ

 (1)أداهتا اصطالح ادلعاين ودفي فساد التباسها بعضها ببعض0

مصػػػػطلحات ا ػػػػّداني الػػػػيت يتػػػػداولوهنا يف  ويقصػػػػد بعلػػػػم مصػػػػطلح احلػػػػديث برنػػػػو العلػػػػم الػػػػذي يكشػػػػف عػػػػن 
 ت مصطلحات ا داني إىل االاة أقساـ ىمل5 مصنفاهتم ودروسهم و ررىا ويدققها، وقد انقسم

 مصطلحات الرواية، وىمل كل ما يورده الرواة عل  ألسنتهم الرواة من ألفاظ ومصطلحات0 -
 ومصطلحات اجلرح والتعديل ونقد الرجاؿ0 -
 (2)ومصطلحات الت ريج؛ كقوذلم ىذا حديث صحيح أو ضعيف وغري ذلك0 -

ىػػ( مبينػا نشػرة ىػذا العلػم والتػدرج 302أما عن نشرة ىذا العلم والسرد التارخيمل لتطوره فقد قػاؿ ابػن ح ػر )
القاضػػمل أبػػو  -يعػػن علػػم مصػػطلح احلػػديث-الػػممن لتشػػكلو وتطػػوره والتصػػنيف فيػػو5 وأوؿ مػػن صػػنف يف ذلػػك 

و عبػػػد ال النيسػػػابوري، لكنػػػو   زلمػػػد الرامهرمػػػمي يف كتابػػػو5 وا ػػػّدث الفاصػػػلو لكنػػػو   يسػػػتوعب، واحلػػػاكم أبػػػ
يهػػػّذب و  يرتّػػػب، وتػػػاله أبػػػو نعػػػيم األصػػػبهاين، فعمػػػل علػػػ  كتابػػػو مسػػػت رجا وأبقػػػ  أشػػػياء للمتعقػػػب؛  ّ جػػػاء 

، …بعدىم اخلطيػب أبػو بكػر البنػدادي، فصػنف يف قػوانني الروايػة كتابػا اػاه5 واجلػامي خداب الّشػيخ والسػامي 
طيػب فر ػذ مػن ىػذا العلػم بنصػيب5 ف مػي القاضػمل عيػاض كتابػا لطيفػا  ّ جاء بعػدىم بعػض مػن تػر ر عػن اخل

 ااه5 واإلدلاعو، وأبو حف  ادلياصلمل جمءا ااه5 وما ال يسي ا ّدث جهلوو، وأمثاؿ ذلك من التصانيف اليت 

اشػػتهرت وبسػػطت ليتػػوفر علمهػػا وا تصػػرت ليتيسػػر فهمهػػا إىل أف جػػاء احلػػافد الفقيػػو تقػػمل الػػدين أبػػو عمػػرو 
  -ف مػي دلػا وت تػدريس احلػديث بادلدرسػة األشػرفية  -بن الصالح عبد الرمحاف الشػهرزوري نميػل دمشػ   عثماف

كتابػػػو ادلشػػػهور، فهػػػّذب فنونػػػو وأمػػػاله شػػػيئا بعػػػد شػػػملء؛ فلهػػػذا    صػػػل ترتيبػػػو علػػػ  الوضػػػي ادلتناسػػػب، واعتػػػ  
ئػػدىا، فػػاجتمي يف كتابػػو مػػا بتصػػانيف اخلطيػػب ادلتفرقػػة ف مػػي شػػتات مقاصػػدىا وضػػّم إليهػػا مػػن غريىػػا  ػػب فوا

تفّرؽ يف غريه، فلهذا عكف الناس عليو وساروا بسريه، فال  ص  كم نا م لػو وسلتصػر ومسػتدرؾ عليػو ومقتصػر 
 (3)ومعارض لو ومنتصرو0

                                                           

 (20..ينيفر ادل تصر يف علم األار5 ألال عبد ال الكافي مل، ) -(1)
 (7000/.ينيفر لساف ا داني5  مد  لف سالمة، ) -(2)
 وما بعدىا(0 23نمىة النيفر يف توضيح  بة الفكر يف مصطلح أىل األار5 البن ح ر، ) -(3)



 مفتاح إبراىيم مفتاح الصل                                        دالالت مصطلح )ال أصل لو( عند المحدثين          
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وقػػد أشػػاد كثػػري مػػن العلمػػاء بكتػػاب ابػػن الصػػالح وعػػدوه مػػن أفضػػل مػػا ألػػف يف ىػػذا العلػػم، قػػاؿ 
أىػػػػػل احلػػػػػديث يف معرفػػػػػة االصػػػػػطالح كتػػػػػاب علػػػػػـو احلػػػػػديث البػػػػػن ىػػػػػػ(5 وأحسػػػػػن مػػػػػا صػػػػػنف 321العراقػػػػػمل )
 (1)الصالحو0

وينبنمل التنبو إىل أف ا داني   جيتمعوا ليحرروا مصطلحات ىذا العلم، إمنػا كػاف كػل إمػاـ مػنهم يضػي لنفسػو 
علػػو معلػػـو مصػػطلحا فيػػورده يف كتابػػو أو كالمػػو، وردبػػا يشػػرح مػػراده منػػو يف كتابػػو أو يف كالمػػو أو يكػػرره بطريقػػة ذب

ادلعػػ  مػػن قػػرائن السػػياؽ وشػػواىد ادلقػػاـ وسلػػالف ذلػػك إّمػػا جاىػػل دبقتضػػ  ادلقػػاـ، أو قاصػػد ل هبػػاـ أو اإليهػػاـ، 
 فيمكن بذلك من  الؿ التتبي واالستقراء معرفة مراد العلماء من مصطلحاهتم0

ات ادلػتكلم، قبػػل وذلػذا وقػي النلػط يف الفهػم واالسػػتدالؿ يف شػل الفنػوف؛ بسػبب العػموؼ عػػن فهػم مصػطلح
 البدء يف تفهمو، واالستدالؿ بو0

وأيضا ينبنمل التنبػو أف البػد مػن التمييػم والفصػل بػني مػنهج ا ػداني مػن ادلتقػدمني، وبػني مػا أحداػو ادلتػر روف 
مصػػطلحات ىػػذا العلػػم، فهػػو صػػماـ أمػػاف للقواعػػد والضػػوابط الػػيت طبقهػػا السػػلف  مػػن توّسػػعات وا تػػماالت يف 

 ا العلموأقاموا عليها ىذ

كمػػا أف معرفػػة ادلصػػطلحات يف أي علػػم مػػن العلػػـو ال بػػّد منهػػا لطالبػػو، ومػػن ال يعرفهػػا فقػػد يقػػي يف أ طػػاء  
 كبرية و اصة إذا محّلها عل  اللنة اليت اعتادىا،   فهمها عل  ادلع  اللنػوي؛ لػذلك ذكػر ا ققػوف مػن العلمػاء، 

العلػػـو أف يػػورد األلفػػاظ ادلتعارفػػة فيػػو، مسػػتعمال ذلػػا يف  أنػػو ينبنػػمل دلػػن تكلػػم يف فػػن مػػن الفنػػوف، أو يف علػػم مػػن
 (2)معانيها ادلعروفة عند أربابو0

 استعماالت العلماء لمصطلح )ال أصل لو وليس لو أصل(: المبحث الثالث

مػػن ادلهػػّم يف ىػػذا البػػاب معرفػػة معػػ  األصػػل عنػػد أىػػل اللنػػة ويف اصػػطالح ا ػػّداني حػػل يقػػرب فهػػم ادلعػػ  
 حاتو يف فهم متناس 0وترتبط اصطال

                                                           

 (0..شرح مقدمة ابن الصالح5 للعراقمل، )التقييد واإليضاح  -(1)
 (230/.توجيو النيفر إىل أصوؿ األار5 لطاىر اجلمائري، )ينيفر  -(2)



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
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وقػػػوي   كثػػػر حػػػل قيػػػل فاألصػػػل لنػػػة5 يقػػػاؿ5 أصػػػل الشػػػملء أي أسػػػفلو، وأسػػػاس احلػػػائط أصػػػلو، 
 (1)أصل كّل شملء ما يستند وجود ذلك الّشملء إليو0

إمّنػا يقصػدوف بػو األوراؽ العتيقػة الّػيت كتػب  ويف اصطالح ا داني فإف األصل عل  األغلب من اصػطالحاهتم
ىػ(5 وجيب علػ  مػن  712أصل ااعو من شي و حني الكتابة وأابتو فيها، قاؿ اخلطيب البندادي )فيها ا ّدث 

كتب نس ة من أصل بعض الشيوخ أف يعارض نس تو باألصل، فػإف ذلػك شػرط يف صػّحة الروايػة مػن الكتػاب 
 (2)ادلسموعو0

برصػػل شػػي و أو نسػػ ة ربقػػ   ىػػػ(5 ووال  ػػّل للمسػػلم الّتقػػمّل الّروايػػة مػػا   يقابػػل077وقػاؿ القاضػػمل عيػػاض )
باألصػػل وتكػػوف مقابلتػػو لػػذلك مػػي الثّقػػة ادلػػرموف مػػا ينيفػػر فيػػو فػػإذا جػػاء حػػرؼ مشػػكل نيفػػر معػػو  وواػػ  دبقابلتهػػا 

 (3)حّل  ّق  ذلكو0

 يف معػػػرض كالمػػػو حػػػوؿ احلػػػديث الػػػذي فيػػػو أف رجػػػال أنشػػػد بػػػني يػػػدي النػػػ   :ىػػػػ(223قػػػاؿ ابػػػن تيميػػػة )
5 )ال حػػرج إف شػػاء ال(5 ىػػذا احلػػديث ال فقػػاؿ5 ىػػل علػػمّل و كمػػا إف عشػػقت مػػن حػػرجهلل، فقػػاؿ رسػػوؿ ال 
 (4)أصل لو، وليس ىو يف شملء من دواوين اإلسالـ وليس لو إسناد0

ومن  الؿ اطالعمل وشلارسيت ادلتواضعة للمؤلفات يف علػـو احلػديث وجػدت أف علمػاء احلػديث قػد اسػتعملوا 
( بػػػنفس اللفػػػد ولكػػػن معػػػانيهم ومقاصػػػدىم مػػػن ىػػػذا ادلصػػػطلح ليسػػػت ل لـــو ولـــيس لـــو أصـــلال أصـــمصػػطلح )

متفقة، وقد حاولت مستعينا بػال وحػده  ػي مػا أمكنػن  عػو مػن مػرادات العلمػاء مػن إطالقهػم ذلػذا ادلصػطلح، 
أصػل لػو أو وقد أردت من ىذا حصر ادلعػاين وادلقاصػد الػيت يقصػدىا العلمػاء مػن إطالقهػم علػ  احلػديث برنػو ال 

 ليس لو أصل فقط، وقد أوجمهتا فيما يريت5
 أوال: يطلق العلماء مصطلح )ال أصل لو( ويقصدون بو )الحديث المنكر(:

                                                           

(، مادة اذلممة والصاد وما بعدمها يف الثالامل، وينيفر أيضا ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح 24./.ينيفر مع م مقاييس اللنة5 البن فارس، ) -(1)
 مادة األلف مي الصاد وما يثلثهما0(، 1./.الكبري5 للفيوممل، )

 (2200/.اجلامي أل الؽ الراوي و داب السامي5 لل طيب البندادي، ) -(2)
 (040.اإلدلاع إىل معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع5 للقاضمل عياض، ) -(3)
(، وأ رجو ابن اجلوزي يف ادلوضوعات5 2.م )( برق10(، أ رجو أبو نعيم يف رللس من أماؿ أبو نعيم5 )241/.االستقامة5 البن تيمية، ) -(4)

 بن أويس، (، وقاؿ عقب إ راجو5 وقاؿ الدارقطن5 تفرد ِبِو ُحَسنْي اْبن عبد ال َعن ِعْكرَِمة، َوتفرد ِبِو َعن ُحَسنْي أَبُو أويس عبد ال0../2)
 وحسني َمتػُْروؾ َوأَبُو أويس َضِعيفو0
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احلػػديث الػػذي رواه أبػػو مصػػعب عػػن احلسػػني ابػػن زيػػد بػػن علػػمل، عػػن جعفػػر بػػن زلمػػد، ومثــال كلــ : 
اؿ5 واللهػم عبػدؾ وابػن أمتػك، احتػاج إىل صػّل  علػ  ميّػت، فكػرّب، فقػ عػن أبيػو، عػن يميػد بػن رُكانػة أف النػ  

 (2)ىػ(5 ىذا حديث منكر ال أصل لو2220قاؿ أبو حامت )( 1)رمحتك وأنت أغ  عن عذابوو0

احلديث الذي رواه نعيم بن محّاد، عن سفياف بن عيينة، عن أال المّناد، عن األعػرج، عػن أال ىريػرة، مثال آخر: 
فيػو عشػر مػا أمػر بػو ىلػك، وسػيريت علػ  النّػاس زمػاف مػن عمػل مػنكم  قاؿ5 وأنتم يف زماف من تػرؾ عن النّ  

 (3)عشر ما أمر بو صلاو0

وال شػػاىد، و  يػػرت بػػو  ىػػػ(5 وىػػذا حػػديث منكػػر ال أصػػل لػػو مػػن حػػديث رسػػوؿ ال 273قػػاؿ الػػذى  )
 (4)منكر احلديثو0 إمامتو  مي  وىو  عن سفياف سو  نعيم، 

 ثانيا: يطلقون مصطلح )ال أصل لو( ويقصدون بو )الحديث الموضوع(  أي ال أصل صحيحا لو: 
5 احلديث ادلروي عن زلّمد بن أمحد بن الّنضر األزدّي قاؿ5 حّدانا عبد الّرمحن بن عّفاف قاؿ5 حػّدانا عبػد ومثالو

أال اخلػري، عػػن عقبػة بػن عػػامر،  الػّرمحن بػن إبػػراىيم الّدمشػقمّل، عػن ليػػث بػن سػعد، عػػن يميػد بػن أال حبيػػب، عػن
 5 ودلّػػا عػػرج ال إىل الّسػػماء د لػػت جنّػػة عػػدف فوقعػػت يف كّفػػمل تّفاحػػة فانفلقػػت عػػن حػػوراء مرضػػّية، قػػاؿ النّػػّ  

كرّف أشفار عينيها مقػاد  أجنحػة الّنسػور، فقلػت5 دلػن أنػتهلل فقالػت5 أنػا لل ليفػة مػن بعػدؾ ادلقتػوؿ عثمػاف بػن 
 (6)ىػ(5 وىذا حديث موضوع ال أصل لوو2220قاؿ العقيلمل )( 5)عّفافو0

احلػديث ادلػروي عػن علػمّل بػن زلّمػد بػن عبػد احلميػد أنبرنػا أمحػد بػن علػمّل بػن الؿ حػّدانا أبػو احلسػن مثال آخـر: 
علػػمّل بػػن زلّمػػد بػػن عػػامر الّنهاونػػدّي حػػّدانا بكػػر بػػن سػػهل حػػّدانا زلّمػػد بػػن أال الّسػػرّي حػػّدانا الوليػػد بػػن مسػػلم 

5 وفتّػانو القػرب أربعػة5 منكػر ونكػري بػن حبيػب بػن صػهيب عػن أبيػو قػاؿ قػاؿ رسػوؿ ال  حّدانا عتبة بػن ضػمرة
 (7)وناكور وسّيدىم دوماف و0

                                                           

 (1720( برقم )22/274(، والطرباين يف ادلع م الكبري5 )2/222)أ رجو ابن قاني يف مع م الصحابة5  -(1)
 (7220( حديث رقم )2/727العلل5 البن أال حامت، ) -(2)
 (3/2020أ رجو ابن عدي يف الكامل5 )(، و 2247( حديث رقم )1/044)ذكره ابن أال حامت يف العلل،  -(3)
 (2/20)تذكرة احلفاظ5 للذى ،  -(4)
 (2220/.(، وابن اجلوزي يف ادلوضوعات5 )2/222 الضعفاء الكبري5 )أ رجو العقيلمل يف -(5)
 (2/2220الضعفاء الكبري5 للعقيلمل، ) -(6)
 (2/2270(، وقاؿ5 حديث منكر، وابن اجلوزي يف ادلوضوعات5 )722/.أ رجو اجلورقاين يف األباطيل5 ) -(7)
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 (1)لوو0 أصل  ال  موضوع  ىػ(5 وىذا حديث 042قاؿ ابن اجلوزي )

 ثالثا: تطلق لفظة )ال أصل لو( عند المحدثين ويراد بها أن الحديث )ليس لو وجود في كتب السنة(.
فقاؿ الرجل5 ىل علػمّل و كمػا إف عشػقت مػن حػرجهللا، فقػاؿ  احلديث أف رجال أنشد بني يدي الن  مثالو: 

 (2)5 وال حرج إف شاء الو0رسوؿ ال 

 (3)قاؿ ابن تيمية5 وىذا احلديث ال أصل لو، وليس ىو يف شملء من دواوين اإلسالـ وليس لو إسنادو0

 (4)باليفاىر وال يتوىل السرائرو0حديث5 وأمرت أف أحكم مثال آخر: 

ىػ(5 واشػتهر بػني األصػوليني والفقهػاء وال وجػود لػو يف كتػب احلػديث ادلشػهورة وال األجػماء 422قاؿ الس اوي )
 (5)ادلنثورة، وجـم العراقمل برنو ال أصل لو، وكذا أنكره ادلمي وغريهو0

رابعا: قد تطلق لفظة )ال أصل لو( ويـراد بهـا أن الحـديث )ال أصـل لـو عـن راو معـين( ولكـن لـو أصـ  عـن 
 بمعنى ال أصل للحديث من ىذا الطريق ال من كل الطرق:غيره  

ـّ حبيبػػة، أّف النّػػّ  مثالـو:  حػػديث أال اليمػػاف، عػػن شػعيب بػػن أال محػػمة، عػػن الّمىػرّي، عػػن أنػػس بػػن مالػك، عػػن أ
 أريػػت مػػا تلقػػ  أّمػػيت مػػن بعػػدي وسػػفك بعضػػهم دمػػاء بعػػض، وكػػاف ذلػػك سػػابقا مػػن اللّػػو عػػّم وجػػّل، قػػاؿ5 و

 (6)فسرلتو أف يولّين شفاعة فيهم يـو القيامة ففعلو0

ىػػ( عػن ىػذا احلػديث فقػاؿ5 لػيس .27ىػ(5 سرلت أبا عبد الّلو أمحد بن حنبػل ).23اؿ أبو زرعة الرازي )ق
ديث شػػػعيب عػػػن أال حسػػػني، وقػػػاؿ ت5 كتػػػاب شػػػعيب عػػػن أال حسػػػني لػػػو عػػػن الّمىػػػرّي أصػػػل، بػػػل ىػػػو مػػػن حػػػ

 (1)ا تلط بكتاب الّمىرّي0

                                                           

 (2/2270ادلوضوعات5 البن اجلوزي، ) -(1)
 (20.)تقدـ زبرجيو5  -(2)
 (2410/.االستقامة لو5 ) -(3)
(5   أقف لو عل  سند وال وجود لو يف كتب احلديث ادلشهورة وال يف األجماء ادلنثورة، وقاؿ ابن ادللقن 70.قاؿ ابن كثري يف ربفة الطالب ) -(4)

ىا، وُسئل عنو حافد زماننا  اؿ الدَّين (5 ىذا احلديث غريب ال أعلم من  رجو من أصحاب الكتب ادلعتمدة وال غري 4/042يف البدر ادلنري )
 ادلمي فقاؿ5 ال أعرفو0

 (120.ادلقاصد احلسنة يف بياف كثري من األحاديث ادلشتهرة عل  األلسنة5 للس اوي، ) -(5)
( برقم 0/02(، والطرباين يف ادلع م األوسط5 )227.2( برقم )70/244أ رجو أمحد يف مسنده من حديث أـ حبيبة رضمل ال عنها5 ) -(6)

(،ونقل احلاكم بإسناده إىل أال اليماف أنو قاؿ5 احلديث حديث المىري، والذي 222( برقم )23./.(، واحلاكم يف ادلستدرؾ5 )7173)
 حداتكم بو عن ابن أال حسني غلطُت فيو بورقة قلبُتها0
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احلػػديث ادلػػروي عػػن أال موسػػ  زلّمػػد بػػن ادلثػػ ، عػػن زلّمػػد بػػن جعفػػر، عػػن شػػعبة، عػػن  مثــال آخــر:
 أمػر بػاألجراس أف تقطػي مػن أعنػاؽ اإلبػل قتادة، عن سعد بن ىشاـ، عن عائشػة رضػمل ال عنهمػا، أف النّػ  

 (2)يـو بدر0

ىػػػػ(5 ووىػػػذا حػػديث ال أصػػػل لػػػو عنػػدنا مػػػن حػػػديث شػػعبة وإمّنػػػا يعػػػرؼ مػػػن 2.2قػػاؿ أبػػػو الفضػػػل الشػػهيد )
 (3)حديث سعيد بن أال عروبةو0

 خامسا: تطلق لفظة ال أصل لو ويراد بها أن الحديث موقوف وال أصل لو مرفوعا:

 (4)قاؿ5 وليس يف احللمّل زكاةو 0عن أال المّبري، عن جابر، عن الّنّ  ومثالو: 

 (5)ىػ(5 وىذا ال أصل لو مرفوعا، والّصحيح أنّو موقوؼ عل  جابر7030قاؿ أبو بكر البيهقمل )

 5قد يطلق العلماء مصطلح )ال أصل لهـ( ويريدون الحديث الذي )ال إسناد لو ألبتة(سادسا: 

تيميػػػة5 وىػػػذا لػػػيس لػػػو إسػػػناد عنػػػد أىػػػل قػػػاؿ ابػػػن (  6)حػػػديث5 ومػػػن أكػػػل مػػػي منفػػػور لػػػو غفػػػر لػػػوو0مثالـــو: 
 (8)، وقاؿ ابن ح ر5 وال أصل لو صحيح، وال حسن، وال ضعيفو0(7)العلمو

 (9)حديث5 واحلديث يف ادلس د يركل احلسنات كما تركل البهائم احلشيشو0مثال آخر: 

                                                                                                                                                                                 

 (2730الفوائد ادلعللة5 ألال زرعة الرازي، ) -(1)
(، وأ رجو النسائمل يف الكرب 5 كتاب5 السري، باب5 20.11( برقم )72/31عائشة رضمل ال عنها5 ) أ رجو أمحد يف مسنده من حديث -(2)

 (5 أ رجو أمحد ورجالو رجاؿ الصحيح270./0(، قاؿ اذليثممل يف رلمي الموائد )3203( برقم )2../3األمر بقطي األجراس، )
 (20..ارود الّشهيد، )علل األحاديث يف كتاب الصحيح ادلسلم بن احل اج، البن اجل -(3)
(، قاؿ البيهقمل يف ادلعرفة 2/227(، وذكره الميلعمل يف نصب الراية من طري  ابن اجلوزي )2/72أ رجو ابن اجلوزي يف التحقي 5 ) -(4)

رلهوؿ، فمن جابر، مرفوعا، باطل ال أصل لو، وعافية بن أيوب  (5 ووالذي يُرو  عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أال المبري، عن 72./1)
 احتج بو مرفوعا كاف منررا بدينو، دا ال فيما نعيب بو ادل الفني يف االحت اج برواية الكذابني، وال يعصمنا من أمثالوو0

 (720./1معرفة السنن واخاار5 ألال بكر البيهقمل، ) -(5)
ىذا احلديث ال أصل لو وإمنا يُرو  ىذا عن بعض (5 و42./3(، قاؿ ابن كثري يف تفسريه )22ذكره ابن تيمية يف أحاديث القصاص5 ) -(6)

 منفور لو غفر لوهلل قاؿ5 ال ولكن اخف أقولوو0 مي  أكل  من  الصاحلني أنو رأ  الن  صل  ال عليو وسلم يف ادلناـ فقاؿ5 يا رسوؿ ال أنت قلت 
 (220أحاديث القصاص5 البن تيمية، ) -(7)
 (1230ادلقاصد احلسنة للس اوي5 ) -(8)
 (، وقد ذكرنا حكم السبكمل والعراقمل عل  ىذا احلديث يف ادلنت020./.ذكره النمات يف اإلحياء5 ) -(9)



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
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 (2)، وقاؿ العراقمل5 و  أقف لو عل  أصلو0(1)ىػ(5 و  أجد لو إسناداو.22قاؿ السبكمل )

سابعا: قد يطلق علمـاء الحـديث مصـطلح )ال أصـل لهــ( ويقصـدون بهـا أنـو لـيس للحـديث إسـناد صـحيح 
 أو حسن ثابت:

ــــ  ــــة علــــى كل قػػػػاؿ للعبػػػػاس5 )يػػػػا عػػػػم أال أصػػػػلك أال أحبػػػػوؾ أال  حػػػػديث أال رافػػػػي أف النػػػػ   :ومــــن األمثل
 (3)وذكر صالة التسابيح0…( أنفعك

ىػػ(5 وحػديث أال رافػي ىػذا ضػعيف لػيس لػو أصػل يف 072ال )ىػ(5 قاؿ أبو بكر بػن العػر 121قاؿ النووي )
، وقولػو5 )لػيس لػو أصػل يف الصػحة (4)الصحة وال يف احلسػن، قػاؿ5 وإمنػا ذكػره الرتمػذي لينبّػو عليػو لػئال ينػرّت بووػػ
 .وال احلسن( أي ليس لو سند صحيح وال حسن بل يرو  برسانيد ضعيفة

مػػػا أمكػػػن  عػػػو مػػػن إطالقػػػات العلمػػػاء دلصػػػطلح )ال أصػػػل لػػػو( ومػػػراداهتم مػػػن ذلػػػك، حاولػػػت  عهػػػا ىـــذا 
والتمثيػػل ذلػػا دبػػا اسػػتطعت ودبػػا يناسػػب ادلقػػاـ، وسػػرحاوؿ يف حبػػث   ػػر إف شػػاء ال مناقشػػة مػػا توصػػلت إليػػو يف 

ويػػروي النليػل بػػإذف ال ىػذا البحػث مػػن مػدلوالت أرادىػا العلمػػاء عنػد إطالقهػػم ذلػذا ادلصػطلح دبػػا يشػفمل العليػل 
 تعاىل، فرسرؿ ال الكر  أف جيعل ما قدمت نافعا للمسلمني و  ر دعواي أف احلمد ل رب العادلني0

 
 

 
 
 

 

                                                           

 (1/2470طبقات الشافعية الكرب 5 للسبكمل، ) -(1)
 (320.ادلنن عن محل األسفار يف األسفار، يف زبريج ما يف اإلحياء من األ بار5 للعراقمل، ) -(2)
(، وأ رجو الرتمذي يف سننو، كتاب5 الوتر، 242.( برقم )2/712كتاب5 صالة السفر، باب5 صالة التسبيح، )  أ رجو أبو داود يف سننو، -(3)

(، وقاؿ عقبو5 ىذا حديث غريب من حديث رافي، وأ رجو البيهقمل يف 732(، حديث رقم )123/.باب5 ما جاء يف صالة التسبيح، )
لرواياتها ومضعف لها بل ومكذب للحديث كما عند  تسبيح بني مصحح(،وقد ا تلف العلماء يف صالة ال22./2شعب اإلمياف5 )

(5 حصيلة أقواؿ العلماء والروايات فيها وانته  إىل ربسني احلديث 72(، وقد ذكر ابن ح ر يف أماليو )72./2ابن اجلوزي يف ادلوضوعات )
 دب موع طرقو وال أعلم0

 (310.األذكار5 للنووي، ) -(4)



 مفتاح إبراىيم مفتاح الصل                                        دالالت مصطلح )ال أصل لو( عند المحدثين          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[77] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-7723 (enilnO)                                                                0772 22.2 -446× (Print) 
 

 

 الخاتمة
 احلمد ل وحده، والصالة والسالـ عل  من ال ن  بعده، وبعد5

عػػػدد مػػػن النتػػػائج بفضػػػل ال فمػػػن  ػػػالؿ دراسػػػيت ذلػػػذا ادلوضػػػوع واقتفػػػاء جوانبػػػو وربريػػػر مسػػػائلو توصػػػلت إىل 
 أوجمىا فرقوؿ5

مصػػطلحات أىلػػو ومقاصػػدىم ومػػراتبهم علػػ  سػػبيل اال تصػػار واإلجيػػاز،  يسػػتعاف هبػػذه األحبػػاث علػػ  فهػػم -.
 لتكوف كادلد ل إىل الّتوّسي يف ىذا الفّن0

 إف العربة من ادلصطلحات يف كل العلـو ىو قصد ادلتكلم ال القارئ0 -2

 )ال أصل لو( ويقصدوف بو )احلديث ادلنكر(0 يطل  العلماء مصطلح -2

 يطل  العلماء مصطلح )ال أصل لو( ويقصدوف بو )احلديث ادلوضوع(0 -7

 يطل  )ال أصل لو( عند ا داني ويراد هبا أف احلديث )ليس لو وجود يف كتب السنة(0 -0

دبعػ  كػن لػو أصػال عػن غػريه، تطل  لفيفة )ال أصل لو( ويػراد هبػا أف احلػديث )ال أصػل لػو عػن راو معػني( ول -1
 .ال أصل للحديث من ىذا الطري ، ال من كل الطرؽ

 (0البتةيطل  العلماء مصطلح )ال أصل لو( ويريدوف احلديث الذي )ال إسناد لو  -2

يطلػػ  علمػػاء احلػػػديث مصػػطلح )ال أصػػػل لػػو( ويقصػػػدوف هبػػا أنػػو لػػػيس للحػػديث إسػػػناد صػػحيح أو حسػػػن  -3
 اابت0

ىػػػذا مػػػا جػػػادت بػػػو القر ػػػة وسػػػاؿ بػػػو القلػػػم فػػػالعفو العفػػػو، وصػػػل  ال وسػػػلم علػػػ  سػػػيدنا زلمػػػد وعلػػػ   لػػػو -4
 وصحبو، واحلمد ل رب العادلني0

 فهرس المصادر والمراجع

أحاديث القصاص، ادلؤلف5 تقمل الدين أبو العباس أمحد بػن عبػد احللػيم بػن عبػد السػالـ بػن عبػد ال بػن أال  -
ىػػ(، ا قػ 5 د0 زلمػد بػن لطفػمل الصػباغ، 223ابن تيمية احلراين احلنبلمل الدمشقمل )ادلتوىف5 القاسم بن زلمد 

 ـ4330.ىػ / 723.بريوت، الطبعة5 الثالثة  –الناشر5 ادلكتب اإلسالممل 
 داب الشافعمل ومناقبو ألال زلمد عبد الرمحن بن زلمػد بػن إدريػس بػن ادلنػذر التميمػمل، احلنيفلػمل، الػرازي ابػن  -

 ىػػػ(، كتػػب كلمػػة عنػػو5 زلمػػد زاىػػد بػػن احلسػػن الكػػواري، قػػدـ لػػو وحقػػ  أصػػلو وعلػػ  222أال حػػامت )ادلتػػوىف5 
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 -ىػػػ  727.بنػػاف، الطبعػػة5 األوىل، ل –عليػػو5 عبػػد النػػن عبػػد اخلػػال ، الناشػػر5 دار الكتػػب العلميػػة، بػػريوت 

 ـ0 2222
ىػػػػ(، ربقيػػػ 5 عبػػػد القػػػادر 121األذكػػػار، ادلؤلػػػف5 أبػػػو زكريػػػا زليػػػمل الػػػدين  ػػػىف بػػػن شػػػرؼ النػػػووي )ادلتػػػوىف5  -

لبنػػػاف، طبعػػػة جديػػػدة منقحػػػة،  –األرنػػػؤوط رمحػػػو ال، الناشػػػر5 دار الفكػػػر للطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػي، بػػػريوت 
 ـ0 447. -ىػ  7.7.

 معرفػػة علمػػاء احلػػديث، ألال يعلػػ  اخلليلػػمل،  ليػػل بػػن عبػػد ال بػػن أمحػػد بػػن إبػػراىيم بػػن اخلليػػل اإلرشػػاد يف -
الريػػاض، الطبعػػة5  –ىػػػ(، ا قػػ 5 د0 زلمػػد سػػعيد عمػػر إدريػػس، الناشػػر5 مكتبػػة الرشػػد 771القػػموين )ادلتػػوىف5

 ىػ 7240.األوىل، 
بد السالـ بػن عبػد ال بػن أال القاسػم بػن زلمػد االستقامة5 لتقمل الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن ع -

ىػ(، ا ق 5 د0 زلمد سا ، جامعة اإلمػاـ زلمػد بػن سػعود 223ابن تيمية احلراين احلنبلمل الدمشقمل )ادلتوىف5 
 ىػ7220.ادلدينة ادلنورة، الطبعة5 األوىل،  -
عمروف اليحص  السبيت، أبػو  اإلدلاع إىل معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع5 عياض بن موس  بن عياض بن -

القػػػاىرة /  -ىػػػػ(، ربقيػػػ 5 السػػػيد أمحػػػد صػػػقر، الناشػػػر5 دار الػػػرتاث / ادلكتبػػػة العتيقػػػة 077الفضػػػل )ادلتػػػوىف5 
 ـ4220. -ىػ 224.تونس، الطبعة5 األوىل، 

أمػػات األذكػػار يف فضػػل صػػالة التسػػبيح، ادلؤلػػف5 أبػػو الفضػػل أمحػػد بػػن علػػمل بػػن زلمػػد بػػن أمحػػد بػػن ح ػػر  -
 بريوت0 –ىػ(، ربقي 5 كيالين زلمد  ليفة، الناشر5 مؤسسة قرطبة ٢٥٨ين )ت العسقال

االنتصػػػار ألصػػػحاب احلػػػديث ألال ادليففػػػر، منصػػػور بػػػن زلمػػػد بػػػن عبػػػد اجلبػػػار ابػػػن أمحػػػد ادلػػػروز  السػػػمعاين  -
ىػػ(، ا قػ 5 زلمػد بػن حسػني بػن حسػن اجليػماين، الناشػر5 مكتبػة 734التميممل احلنفمل   الشػافعمل )ادلتػوىف5 

 ـ4410. -ىػ 7.2.السعودية، الطبعة5 األوىل،  –ضواء ادلنار أ
بػػدائي الصػػنائي يف ترتيػػب الشػػرائي5 لعػػالء الػػدين، أبػػو بكػػر بػػن مسػػعود بػػن أمحػػد الكاسػػاين احلنفػػمل )ادلتػػوىف5  -

 ـ4310. -ىػ 721.ىػ(، دار الكتب العلمية، الطبعة5 الثانية، 032
الػدين أبػو حفػ   ادلؤلػف5 ابػن ادللقػن سػراج، عػة يف الشػرح الكبػريالبدر ادلنري يف زبريج األحاديث واألاار الواق -

 ا قػػ 5 مصػػطف  أبػػو النػػيط وعبػػد ال بػػن سػػليماف ، ىػػػ(327عمػػر بػػن علػػمل بػػن أمحػػد الشػػافعمل ادلصػػري )ت 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[78] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-7723 (enilnO)                                                                0772 22.2 -446× (Print) 
 

 

الطبعػػػػػػة5 االوىل، ، السػػػػػػعودية-الريػػػػػػاض -الناشػػػػػػر5 دار اذل ػػػػػػرة للنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػي ، وياسػػػػػػر بػػػػػػن كمػػػػػػاؿ
 0ـ2227-ىػ720.

وس مػػػػػن جػػػػػواىر القػػػػػاموس5  مػػػػػد بػػػػػن زلمػػػػػد احلسػػػػػين، أبػػػػػو الفػػػػػيض ادلقلػػػػػب دبرتضػػػػػ  المبيػػػػػدي تػػػػػاج العػػػػػر  -
 (، بدوف طبعة، بدوف تاريخ، دار اذلداية2200.)ت5

ربفػػة الطالػػب دبعرفػػة أحاديػػث سلتصػػر ابػػن احلاجػػب، ادلؤلػػف5 أبػػو الفػػداء إااعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػري القرشػػمل  -
، الطبعة5 الطبعة الثانية ىػ(، الناشر5 دار 227البصري   الدمشقمل )ت   ـ4410. -ىػ 7.1.ابن حـم

ىػػ(، حققػػو و ػرج أحاديثػػو5  042التحقيػ  يف أحاديػث اخلػػالؼ، ادلؤلػف5 أبػو الفػػرج ابػن زلمػػد اجلػوزي )ت  -
مسػػعد عبػػد احلميػػد زلمػػد السػػػعدين، علػػ  علػػ  ادلسػػائل الفقهيػػة واللنويػػػة وألفػػاظ األحاديػػث5 زلمػػد فػػػارس، 

 ـ0 447. -ىػ  7.0.بريوت، الطبعة5 األوىل،  –الناشر5 دار الكتب العلمية 
ادلؤلػػػف5 مشػػػس الػػػدين أبػػػو عبػػػد ال زلمػػػد بػػػن أمحػػػد بػػػن عثمػػػاف بػػػن قاميػػػاز الػػػذى  )ادلتػػػوىف5 تػػػذكرة احلفػػػاظ،  -

 ـ4430. -ىػ7.4.لبناف، الطبعة5 األوىل، -ىػ(، الناشر5 دار الكتب العلمية بريوت273
 227ااعيل بن عمر بن كثري القرشػمل البصػري   الدمشػقمل )ت تفسري القر ف العيفيم، ادلؤلف5 أبو الفداء إ -

 –ىػػػػ(، ا قػػػػ 5 زلمػػػػد حسػػػػني مشػػػػس الػػػػدين، الناشػػػر5 دار الكتػػػػب العلميػػػػة، منشػػػػورات زلمػػػػد علػػػػمل بيضػػػػوف 
 ىػ0 7.4. -بريوت، الطبعة5 األوىل 

احلسػني بػن عبػد التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، ادلؤلف5 أبػو الفضػل زيػن الػدين عبػد الػرحيم بػن  -
ىػػ(، ا قػػ 5 عبػػد الػػرمحن زلمػػد عثمػػاف، الناشػػر5 زلمػػد 321الػرمحن بػػن أال بكػػر بػػن إبػػراىيم العراقػػمل )ادلتػػوىف5 

 ـ4140.ىػ/234.عبد ا سن الكت  صاحب ادلكتبة السلفية بادلدينة ادلنورة، الطبعة5 األوىل، 
ابن أمحػد بػن موىػب، السػمعوين اجلمائػري،   توجيو النيفر إىل أصوؿ األار5 طاىر بن صاحل )أو زلمد صاحل(  -

حلػب،  –ىػ(، ا ق 5 عبد الفتاح أبو غدة، الناشر5 مكتبة ادلطبوعات اإلسػالمية 223.الدمشقمّل )ادلتوىف5 
 ـ4400. -ىػ 7.1.الطبعة5 األوىل، 

بػػو سػػنن الرتمػػذي، ادلؤلػػف5 زلمػػد بػػن عيسػػ  بػػن سػػورة بػػن موسػػ  بػػن الضػػحاؾ، الرتمػػذي، أ -اجلػػامي الكبػػري  -
بريوت، سنة النشػر5  –ىػ(، ا ق 5 بشار عواد معروؼ، الناشر5 دار النرب اإلسالممل 224عيس  )ادلتوىف5 

 ـ0 443.
اجلػػامي أل ػػػالؽ الػػػراوي و داب السػػػامي5 ألال بكػػػر أمحػػػد بػػػن علػػمل بػػػن اابػػػت بػػػن أمحػػػد بػػػن مهػػػدي اخلطيػػػب  -

 الرياض، د ط، د ت0 –ؼ ىػ(، ربقي 5 د0 زلمود الطحاف، مكتبة ادلعار 712البندادي )ادلتوىف5 
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ىػػػػ(، ربقيػػػ 5 رمػػػمي .22 هػػػرة اللنػػػة5 ألال بكػػػر زلمػػػد بػػػن احلسػػػن بػػػن دريػػػد األزدي )ت5 -
 بريوت0 –ـ، دار العلم للماليني 432.منري بلعبكمل، الطبعة األوىل، 

الػػػػػدرر ادلنتثػػػػػرة يف األحاديػػػػػث ادلشػػػػػتهرة، ادلؤلػػػػػف5 عبػػػػػد الػػػػػرمحن بػػػػػن أال بكػػػػػر، جػػػػػالؿ الػػػػػدين السػػػػػيوطمل )ت  -
جامعػة ادللػك سػعود،  -ربقي 5 الدكتور زلمد بن لطفمل الصػباغ، الناشػر5 عمػادة شػؤوف ادلكتبػات  ىػ(،..4

 الرياض0
ىػػػ(، حققػػو و ػػرج أحاديثػػو5  222السػػنن الكػػرب ، ادلؤلػػف5 أبػػو عبػػد الػػرمحن أمحػػد بػػن شػػعيب النسػػائمل )ت  -

يػػػػو5 شػػػػعيب حسػػػػن عبػػػػد ادلػػػػنعم شػػػػل ، )دبسػػػػاعدة مكتػػػػب ربقيػػػػ  الػػػػرتاث يف مؤسسػػػػة الرسػػػػالة(، أشػػػػرؼ عل
بػػريوت، الطبعػػة5 األوىل،  –األرنػػانوط، قػػدـ لػػو5 عبػػد ال بػػن عبػػد ا سػػن الرتكػػمل، الناشػػر5 مؤسسػػة الرسػػالة 

 ـ0 .222 -ىػ  .72.
شرح علل الرتمػذي، ادلؤلػف5 زيػن الػدين عبػد الػرمحن بػن أمحػد بػن رجػب السػالممل، البنػدادي،   الدمشػقمل،  -

 –المرقػػػاء  -ر مهػػػاـ عبػػػد الػػػرحيم سػػػعيد، الناشػػػر5 مكتبػػػة ادلنػػػار ىػػػػ(، ا قػػػ 5 الػػػدكتو 240احلنبلػػػمل )ادلتػػػوىف5 
 ـ4320. -ىػ 722.األردف، الطبعة5 األوىل، 

ىػػػ(، 222الضػعفاء الكبػري، ادلؤلػػف5 أبػو جعفػر زلمػػد بػن عمػػرو بػن موسػ  بػػن محػاد العقيلػمل ادلكػػمل )ادلتػوىف5  -
 -ىػػػػ 727.ت، الطبعػػػة5 األوىل، بػػػريو  –ا قػػػ 5 عبػػػد ادلعطػػػمل أمػػػني قلع ػػػمل، الناشػػػر5 دار ادلكتبػػػة العلميػػػة 

 ـ4370.
ىػػػػ(، .22طبقػػػات الشػػػافعية الكػػػرب ، ادلؤلػػػف5 تػػػاج الػػػدين عبػػػد الوىػػػاب بػػػن تقػػػمل الػػػدين السػػػبكمل )ادلتػػػوىف5  -

ا قػػػ 5 د0 زلمػػػود زلمػػػد الطنػػػاحمل، د0 عبػػػد الفتػػػاح زلمػػػد احللػػػو، الناشػػػر5 ى ػػػر للطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػي، 
 ىػ7.20.الطبعة5 الثانية، 

يف كتػػاب الصػحيح ادلسػػلم بػن احل ػاج، ادلؤلػػف5 أبػو الفضػػل زلّمػد بػن أال احلسػػني أمحػد بػػن  علػل األحاديػث -
ىػػػ(، 2.2زلّمػػد بػػن عّمػػار بػػن زلّمػػد بػػن حػػاـز بػػن ادلعلّػػ  بػػن اجلػػارود اجلػػارودّي، اذلػػروّي، الّشػػهيد )ادلتػػوىف5 

 الرياض، د ت0 –ا ق 5 علمل بن حسن احلل ، الناشر5 دار اذل رة للنشر والتوزيي 
العلػػل البػػػن أال حػػػامت، ادلؤلػػػف5 أبػػػو زلمػػد عبػػػد الػػػرمحن بػػػن زلمػػػد بػػن إدريػػػس بػػػن ادلنػػػذر التميمػػػمل، احلنيفلػػػمل،  -

 ىػػػػ(، ربقيػػػ 5 فريػػػ  مػػػن البػػػاحثني بإشػػػراؼ وعنايػػػة د/ سػػػعد بػػػن عبػػػد ال 222الػػػرازي ابػػػن أال حػػػامت )ادلتػػػوىف5 
 -ىػػػػػ  722.بعػػػػة5 األوىل، احلميػػػػد و د/  الػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرمحن اجلريسػػػػمل، الناشػػػػر5 مطػػػػابي احلميضػػػػمل، الط

 ـ22210



 مفتاح إبراىيم مفتاح الصل                                        دالالت مصطلح )ال أصل لو( عند المحدثين          
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الفوائد ادلعللة5 اجلمء األوؿ والثاين من حديثو، ادلؤلف5 عبد الرمحن بػن عمػرو بػن عبػد ال بػن  -
ىػػػ(، ا قػػ 5 رجػػب بػػن .23صػػفواف النصػػري ادلشػػهور بػػرال زرعػػة الدمشػػقمل ادللقػػب بشػػيخ الشػػباب )ادلتػػوىف5 

 ـ22220-ىػ 722.يت، الطبعة5 األوىل، الكو  –عبد ادلقصود، توزيي5 مكتبة اإلماـ الذى  
ىػػػ(، ربقيػػ 5 عػػادؿ أمحػػد عبػػد  210الكامػػل يف ضػػعفاء الرجػػاؿ، ادلؤلػػف5 أبػػو أمحػػد بػػن عػػدي اجلرجػػاين )ت  -

-بػػريوت -علػػمل زلمػػد معػػوض، شػػارؾ يف ربقيقػػو5 عبػػد الفتػػاح أبػػو سػػنة، الناشػػر5 الكتػػب العلميػػة -ادلوجػػود
 ـ0 442.ىػ  7.3.لبناف، الطبعة5 األوىل، 

ف ا ػداني)مع م مصػػطلحات ا ػداني(  مػد  لػػف سػالمة، سػػتة أجػماء نشػرىا ادلؤلػػف يف موقػي ملتقػػ  لسػا -
 ـ، و  أعثر عل  طبعة لو22220أىل احلديث سنة 

سلتصر الصواع  ادلرسلة علػ  اجلهميػة وادلعطلػة، مؤلػف األصػل5 زلمػد بػن أال بكػر بػن أيػوب بػن سػعد مشػس  -
ىػػ(، ا تصػره5 زلمػد بػن زلمػد بػن عبػد الكػر  بػن رضػواف البعلػمل مشػس  .20الدين ابػن قػيم اجلوزيػة )ادلتػوىف5
مصػػػر،  –ا قػػػ 5 سػػػيد إبػػػراىيم، الناشػػػر5 دار احلػػػديث، القػػػاىرة ىػػػػ(،  227الػػػدين، ابػػػن ادلوصػػػلمل )ادلتػػػوىف5 

 ـ222.0 -ىػ  722.الطبعة5 األوىل، 
زلمد بن سػليماف بػن سػعد بػن ادل تصر يف علم األار )مطبوع ضمن كتاب5 رسالتاف يف ادلصطلح(، ادلؤلف5  -

شػر5 ىػػ(، ا قػ 5 علػمل زويػن، النا324مسػعود الرومػمل احلنفػمل زليػمل الػدين، أبػو عبػد ال الكػافي مل )ادلتػوىف5 
 ىػ7220.الرياض، الطبعة5 األوىل،  –مكتبة الرشد 

نات5 ادلسػػػتدرؾ علػػػ  الصػػػحيحني، ادلؤلػػػف5 أبػػػو عبػػػد ال زلمػػػد بػػػن عبػػػد ال احلػػػاكم النيسػػػابوري، مػػػي تضػػػمي -
الػػذى  يف التل ػػي  وادليػػماف والعراقػػمل يف أماليػػو وادلنػػاوي يف فػػيض القػػدير وغػػريىم، دراسػػة وربقيػػ 5 مصػػطف  

 ـ4420. –ىػ ..7.بريوت الطبعة5 األوىل،  –عبد القادر عطا، الناشر5 دار الكتب العلمية 
عػادؿ  -ىػػ(، ا قػ 5 شػعيب األرنػؤوط  .27مسند اإلماـ أمحد بن حنبل، ادلؤلػف5 اإلمػاـ أمحػد بػن حنبػل ) -

 مرشد، و  روف، إشراؼ5 د عبد ال الرتكمل، الناشر5 مؤسسة الرسالة0
ىػػ(، 222ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري5 ألمحد بن زلمػد بػن علػمل الفيػوممل   احلمػوي، أبػو العبػاس ) -

 بريوت، د ط، د ت0 –كتبة العلمية ادل
ادلع ػػم األوسػػط، ادلؤلػػف5 سػػليماف بػػن أمحػػد بػػن أيػػوب بػػن مطػػري الل مػػمل الشػػاممل، أبػػو القاسػػم الطػػرباين )ت  -

أبػو الفضػل عبػد ا سػن احلسػين، الناشػر5 دار  -ىػ(، ا ق 5 أبو معاذ طارؽ بن عػوض ال بػن زلمػد  212
 ـ0 440. -ىػ  7.0.القاىرة، عاـ النشر5  –احلرمني 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 
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مع ػػم الصػػحابة، ادلؤلػػف5 أبػػو احلسػػني عبػػد البػػاقمل بػػن قػػاني بػػن مػػرزوؽ بػػن وااػػ  األمػػوي  -
ادلدينػػة  -ىػػػ(، ا قػػ 5 صػػالح بػػن سػػا  ادلصػػرايت، الناشػػر5 مكتبػػة النربػػاء األاريػػة .20بػػالوالء البنػػدادي )ت 
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The connotations of the term (no origin for) according to 
hadith scholars 

Moftah Ibrahim Moftah Alsull 

Abstract  
         This research is an inductive analytical study, dealing with an 
important aspect of the sciences of the Prophet's Hadith, through the 
study of a term of Hadith science, which is frequently repeated in the 
writings of scientists, which is a term (has no origin); where scientists 
describe some of the Prophet's hadiths with this description, and the 
problem of the research lies in the fact that this term has many 
meanings among scientists once it is launched, and the research aims 
to understand the intentions of scientists from the launch of this term, 
so that the purposes of scientists are limited and edited Their 
statements and highlighting their meanings from this phrase to 
facilitate the students of science 
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