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Resarch 

Summary The upside down Hadith is a Hadith in 
which another narrator has changed, or in which 

the word has changed, or the whole chain of 
transmission, or the whole wording of the text, or 

both. The upside down hadith falls into three 
categories: The change in chain of transmission, 

The change in the wording of the taxt (Hathees) 
and the change in the chain of transmission and 

the wording of the  

taxt 
together. The first category: The change in the 

chain of transmission: It is the substitution of the 
narrator with another narrator. It occurs from the 

narrator by mistake or intentionally. As for the 
mistake, no one is safe from it, even the most 

senior scholar. Such as if one of the narrators 
changes the name of Kaab bin Murra with Murra 

bin Kaab , if he becomes a man by changing 
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Another man, it does not constitute the 
authenticity of the narration if they are 

trustworthy or its weakness if they are weak. As 
for whoever intentionally changes, it will be for 

strangers or for the test. The first harm is great 
and its offense is great. The change for the test, 

many scholars approved it. It was done by senior 
imams, such as Shu'bah, Hammad bin Salamah, 

and Yahya bin Ma'in. 

 Its benefit is to know whether or not the narrator 
has the determination. The second category.  

Of the upside down Hadith: The change in the 
body, It will be with the method, some of his 

wording turns on the narrator, and its meaning 
changes. There are types: The first type: a change 

in one word. The second: a change in the name 
inside the wording of the text. The third: a change 

in the whole wording of the text. The third 
category: The change in the chain of transmission 

and the wording of the text together. Then I 
mentioned the ruling on the upside down hadith, 

and showed that its ruling differs according to 
cause to it and motive for it: If the change 

occurred from the narrator by mistake, then there 

is nothing against him. If the change is repeated 
from him, that is evidence of his lack of 

determination. If it was intentionally and 
intended to test, then it is permissible. And if it 

was intentionally intended to stranger and entice 
then it is forbidden by the agreement of the 

scholars of Hadith. The books classified in the 
upside down hadith: they are two books of al-

Khatib al-Baghdadi and al-Khafiz Ibn Hajar Then I 
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mentioned how the upside down hadith is known, 
and the benefits of Knowingit . 
Key words: 

Upside down Hadith - Heart in the chain of transmission - Heart 

in Matn - Heart for examination - Ruling on upside down hadith - 

Books classified in upside down hadith - How to know the 

inverted hadith - Benefits of knowing the inverted hadith 

 املقذهة
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 تؼشٌف احلذٌث املقلوب :
 1: تؼشٌفه لغة :أوالً 
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 ثاًًٍا تؼشٌفه اصطالحًا :

   تؼشٌف اتي الصالح للحذٌث املقلوب :

 هالحظات ػلى التؼشٌف :
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 تؼشٌف الزهثً للحذٌث املقلوب :

 هالحظات ػلى التؼشٌف :
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 تؼشٌف اتي حجش للحذٌث املقلوب :

 هالحظات ػلى تؼشٌف اتي حجش :

 لحذٌث املقلوب :تؼشٌف السخاوي ل
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 تؼشٌف السٍوطً للحذٌث املقلوب :  

 هالحظات ػلى تؼشٌف احلافظ السٍوطً :

 ث املقلوب :التؼشٌف املختاس للحذٌ

 أسكاى قلة احلذٌث:        
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 أًواع القلة يف اإلسٌاد :
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  الٌوع الثاًً: القلة ػوذًا :
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 هي كاى ٌفؼل رلك هي أجل االهتحاى -ب 
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 تؼض األهثلة هي قلة احلذٌث ألجل االهتحاى : 
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حي تالقلة أٌضَا : حموذ تي ػجالى  -3
ُ
وممي اهت
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 القسن الثاًً هي أقسام املقلوب ) قلة تاملنت ( 
 تؼشٌفه : 
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 الٌوع الثاًً : قلة يف االسن داخل املنت 
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 الٌوع الثالث : قلة املنت كله  
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 هؼًا : واملنت اإلسٌاد يف القلة فٍه وقغ ها:  القسن الثالث
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 حكن احلذٌث املقلوب 
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 حكن قلة احلذٌث لالختثاس :
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 حكن قلة احلذٌث ػوذًا لإلغشاب :

 الكتة املصٌفة يف احلذٌث املقلوب : 
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ؼشف كٍف
ُ
  املقلوب ؟ احلذٌث ٌ
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