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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة

  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى

  :وبعد

لذلك اهتم أهل العلم بعلم فإن انتفاء العلة عن احلديث من شروط قبوله عند أهل العلم، 
وقام بذلك اجلهابذة من أهل احلديث،ممن وصف باحلفظ،والفهم،واملعرفة،ذلك أن هذا العلم  ،العلل

مينع من ال ولكن هذا .أغمض علوم احلديث وأدقها،وقد تكلم عن صعوبته أهل العلم قدميا وحديثا
املنقول  حماولة االطالع على بعض مباحثه لطالب العلم الشرعي عرب تبسيط كالم أئمة هذا الشأن،

  .وهذا ما حاولت يف هذه املذكرة فعله.يف كتب علوم احلديث 

وقد ركزت يف هذه املذكرة على انتقاء األمثلة يف مجيع املوضوعات،فإن ذلك أراه يساهم يف رفع 
فهم اجلانب النظري ،لذلك على قارئ هذه املذكرة التمعن يف األمثلة الغموض وجتاوز الصعوبة يف 

، كما أن مما يذلل فهم مباحث هذا العلم مذاكرة بعض ما مضى من علوم احلديث اليت  الواردة فيها
  . ، وعلم اجلرح والتعديل مت دراستها من قبل،كمصطلح احلديث

  الدكتور خالد بن علي ذوييب:كتبه 
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  :لو الحديث المعلتعريف 

  :تعريف العلة لغة

  .1املرض،وما يتلهى به أو يشغل به،والسبب: معان ثالثتطلق العلة يف اللغة على 

  حديث معّل،أم معلل،أم معلول؟:وقد اختلف أهل العلم هل يقال 

حسن أن يقال األ و:" أعّله فالن بكذا قياسه،معّل وهو املعروف يف اللغة،قال العراقي:فقيل 
ألن معلل إن أطلقت كانت على سبيل االستعارة،فهو من علله . 2"بالم واحدة ال معلل فيه معل

َا َيْستَـْعِمُلونَُه ِمْن َعلَلُه ِمبَْعَىن : َوَال يـَُقالُ ":قال السخاوي. مبعىن أهلاه بالشيء وشغله ُهْم ِإمنٌل، فَِإنـُمَعل
َاُه بِالشْيِء َوَشَغَلُه ِبِه، َوِمْنُه تَـ  َعاِم، َوَما يـََقُع ِمَن اْستِ َأهلبِالط ِيبَحْيُث  ْعَماِل َأْهِل احلَِْديِث َلُه ،ْعِليُل الص

  .3"َعلَلُه ُفَالٌن، فـََعَلى َطرِيِق اِالْسِتَعاَرةِ : يـَُقوُلونَ 
ويسمونه :"نوويوقال ال،4"َمْرُذوٌل ِعْنَد َأْهِل اْلَعَربِيِة َواللَغةِ :" قال ابن الصالحأما لفظ معلول ف 

  .5"املعلول وهو حلن
  َمْعُلْولُ : ُمَعلًال، َوَال تـَُقلْ ... َوَسم َما ِبِعّلٍة َمْشُمْوُل : قال احلافظ العراقي يف األلفيةو 

كي عن غري حلن،فقد حُ " معلول"وأهل اللغة فيما نقل عنهم ليس بينهم اتفاق على أن لفظ 
ولذلك صّوب بعض أهل العلم .ب،واجلوهري،واملطرزيواحد منهم أنه مستعمل كابن القوطية،وقطر 

  .6"وعّل الشئ فهو معلول :" قال اجلوهري. استعماله
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وقد استعمل هذا اللفظ مجع من أئمة احلديث كاإلمام البخاري،كما هو واضح يف نقول 
يف  ابن حبان،و العقيلي يف الضعفاء الكبري هواستعمل.الرتمذي عنه،ولذلك استعمله أيضا هذا األخري

 أبو نعيم يف املستخرج على صحيح مسلم،و الدمشقي أبو مسعود و واحلاكم النيسابوري، ،الصحيح
  .ابن حزم يف كتبهو ،وكذا يف اخلالفيات البيهقي يف السنن الكربى ومعرفة السنن واآلثار،و 

ه فـَُهَو َوالصَواب أَنه جيوز َأن يـَُقال علّ ": قال الزركشي،ف"املعلول"وهلذا جّوز أهل العلم اطالق 
  .1"االعتالل َمْعُلول من اْلعلة و

فاملعلل ال جودة فيه،فإنه ال جيوز أصال إال بتجوز،فاألجود املعل كما :"وقال زكريا األنصاري
  .2" قال الناظم،وإن كان املعلول أوىل

  :تعريف العلة في اصطالح المحدثين

  :قال احلافظ العراقي يف األلفية
َها ُغُمْوٌض َوَخَفاٌء أثـَرْت ... ْسَباٍب  طََرْت َوْهَي ِعَباَرٌة َعْن أ   .ِفيـْ

فالعلة حسب ما ذكره العراقي هو ما استقر عليه اصطالح املتأخرين هي األسباب اخلفية 
ولكن املتتبع إلطالقها عند احملدثني املتقدمني جيد أن استعماهلا .الغامضة اليت تقدح يف صحة احلديث
وعلى غري  ،إىل جانب اخلفيقوا على الظاهر من األسباب أوسع من ذلك،حيث جندهم يطل

فتجدهم يُعّلون احلديث بضعف الراوي،وانقطاع يف السند وحنو ذلك من .إىل جانب القادحالقادح 
  .األسباب الظاهرة

إطالق واستعمل لفظ العلة يف كل سبب مينع من العمل باحلديث حىت وإن كان صحيحا ، ك
  :النسخالرتمذي العلة على 

مجيع ما يف هذا الكتاب من احلديث معمول به، وقد أخذ به بعض ":قال أبو عيسى  رمحه اهللا
  :، ما خال حديثني أهل العلم

                                                           

  .2/205:النكت على ابن الصالح -  1
  .195ص :فتح الباقي شرح ألفية العراقي -  2



5 

 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع بني الظهر والعصر : رضي اهللا عنهماحديث ابن عباس 
إذا :"هللا عليه وسلم إنه قالوحدث النيب صلى ا".باملدينة واملغرب والعشاء من غري خوف وال سقم

  .وقد بينا علة احلديثني مجيعا يف هذا الكتاب". شرب اخلمر فاجلدوه، فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه
 ما قد يستدل به فإمنا بّني ، قد بينا علة احلديثني مجيعا يف الكتاب: وقوله " : قال ابن رجب

  .1"للنسخ
  .أبيه التعليل بالنسخوقد نقل ابن أيب حامت يف كتابه العلل عن 

الذي فالنسخ علة ال تقدح يف صحة احلديث ولكن متنع العمل منه،ومعىن العلة هنا السبب 
  .مينع من العمل باحلديث وإن كان صحيحا

وهناك من أهل العلم من مجع بني الصحة والعلة،باعتبار أن هناك علال ال تقدح يف صحة 
َأن : اْعَلُموا َرِمحَُكُم اللهُ  ":"اإلرشاد"،فقد قال يف كتابه احلديث كاحلافظ أبو يعلى اخلليلي رمحه اهللا

َصِحيٍح ، ُمتـَفٍق َعَلْيِه ، : اْألََحاِديَث اْلَمْرِويَة َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى أَْقَساٍم َكِثريَةٍ 
ءُ  َوَصِحيٍح َمْعُلوٍل ، َوَصِحيٍح ُخمْتَـَلٍف ِفيهِ  َوأَفْـرَاٍد ، َوَما َأْخطََأ ِفيِه ِإَماٌم ، َوَما َأْخطََأ ِفيِه ِسي ، َوَشَواذ ،

  .2"اْحلِْفِظ ُيَضعُف ِمْن َأْجِلِه ، َوَمْوُضوٍع ، َوَضَعُه َمْن َال ِديَن َلهُ 

ِمْن َأْحنَاٍء َشىت ، َال ُميِْكُن فَاْلِعلُة تـََقُع ِلْألََحاِديِث : الصِحيُح اْلَمْعُلولُ َفَأما احلَِْديُث :قال
َفرُِد ِبِه ثَِقٌة ُمْسَنًدا. َحْصُرَها َها َأْن يـَْرِوَي الثـَقاُت َحِديثًا ُمْرَسًال ، َويـَنـْ فَاْلُمْسَنُد َصِحيٌح ، َوُحجٌة ، . َفِمنـْ

ْرَسالِ    " .َوَال َتُضرُه ِعلُة اْإلِ
  :منهار نذكوذكر اخلليلي أمثلة عن الصحيح املعلول 

 ، بـََلَغَنا َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : قَالَ  ،َعْن َماِلٍك  ،َحِديٌث َرَواُه َأْصَحاُب َماِلٍك ِيف اْلُمَوطِأ :املثال األول
 ِيبُف ِمَن اْلَعَمِل َما َال ُيِطيقُ  ،لِْلَمْمُلوِك طََعاُمُه َوَشرَابُُه «: قَالَ صلى اهللا عليه وسلم َعِن النَوَال ُيَكل«. 

 َوَرَواُه ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َطْهَماَن اْخلُرَاَساِين،  َالِم اْألَْصبَـَهاِينْعَماُن ْبُن َعْبِد السِد ْبِن  ،َعْن َماِلٍك  ،َوالنـَعْن ُحمَم
فـََقْد َصاَر احلَِْديُث بَِتْبِيِني ...َوَسلمَ َعِن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه  ،َعْن َأِيب ُهَريْـَرَة  ، َعْن أَبِيهِ  ،َعْجَالَن 

ْسَناِد َصِحيًحا  ِ  ،اْإلِ ِحيِح اْلُمبَـنيٍة َظَهَرتْ  ،يـُْعَتَمُد َعَلْيِه َوَهَذا ِمَن الصُه . ِحبُجوََكاَن َماِلٌك َرِمحَُه الل
                                                           

  .324-1/323:شرح علل الرتمذي البن رجب -  1
  .1/157:اإلرشاد -  2



6 

 

ُ ِإْسَناَدَها  ،يـُْرِسُل َأَحاِديَث  َا َأَجابَُه ِإَىل  ،يـََتَجاَسُر َأْن َيْسأََلُه َوِإَذا اْستَـْقَصى َعَلْيِه َمْن  ،َال يـُبَـني ُرمب
ْسَنادِ    .اْإلِ

  :فنالحظ على احلديث اآليت
الرواية األوىل اليت ساقها اخلليلي من طريق مالك بالغا أي حذف بداية اإلسناد فمالك ال -

سناد أي فيه فاحلديث ذا السياق غري متصل اإل.يروي عن أيب هريرة مباشرة بل بينهما أكثر من راو
  .علة ظاهرة

والطريق الثانية للحديث وردت عن مالك متصلة اإلسناد،حيث ذكر فيها الواسطة بينه وبني -
  .أيب هريرة،حيث رواه مالك عن حممد بن عجالن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

ي للرواية،فحكم اخلليل. صحيحفالطريق األول معلول،وملا فتش عن طرق أخرى وجد طريق -
  .صحيح معلول:على احلديث بأنه
َعْن َماِلٍك،  ،َوُهَو ثَِقٌة ِإَماٌم  ،َحِديٌث َرَواُه أَبُو َعاِصٍم الضحاُك ْبُن َخمَْلٍد الشْيَباِين : املثال الثاين

الشْفَعُة ِفيَما ملَْ «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  ،َعِن الزْهرِي، َعْن َسِعيٍد، َوَأِيب َسَلَمَة 
ُمْسَنًدا ُجمَوًدا َوالناِقُلوَن َرَوْوُه  ،َهَذا ِمما يـَتَـَفرُد ِبِه أَبُو َعاِصٍم  .»َفَال ُشْفَعةَ  ،يـَُقسْم فَِإَذا َوقَـَعِت احلُُْدوُد 

لَْيَس ِفيِه  ،َعِن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم  ، ُمْرَسًال َعْن َسِعيٍد َوَأِيب َسَلَمَة  ،َعِن الزْهرِي  ،ٍك َعْن َمالِ 
َلةَ  ،َوتَاَبَع َعَلى َذِلَك أَبَا َعاِصٍم َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَماِجُشوِن  ، َأِيب ُهَريـَْرةَ  ِمْن َأْهِل  ، َوَحيَْىي ْبُن َأِيب قـُتَـيـْ

ثـََنا بِِه : َخاَلَفَك َأْصَحاُب َماِلٍك ِيف َهَذا؟ فـََقالَ : َوقَاَل َأْهُل اْلَبْصَرِة ِألَِيب َعاِصمٍ . ِمْصَر َولَْيَسا ِبَذاكَ  َحد
َع َمِعي ،َوأَبُو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوُر َِا  ،َماِلٌك ِمبَكَة  َعْن  ،َعِن الزْهرِي  ،رَاِشٍد  َوَرَواُه َمْعَمُر ْبنُ . َهاُتوا َمْن مسَِ
َوُهَو اْلَمْحُفوُظ اْلُمَخرُج ِيف َصِحيِح اْلُبَخارِي  ،َعِن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم  ، َعْن َجاِبرٍ  ،َأِيب َسَلَمَة 

  .1"بـَيـْنُت َهَذا لُِيْسَتَدل ِبِه َعَلى أَْمثَالِِه  ،َوَغْريِِه  ،

  :على اآليت فنالحظ

أن رواية أيب عاصم موصولة أي ذكر فيها الصحايب وهو أبو هريرة رضي اهللا عنه،وقد شاركه -
  ".ليسا بذاك"يف هذه الرواية راويان حكم عليهما اخلليلي بأما 
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  .أصحاب اإلمام مالك رووا احلديث مرسال من غري ذكر الصحايب -

عن أيب سلمة أي مثل رواية مالك ،لكن وردت  هناك رواية ملعمر بن راشد رواها عن الزهري -
  .موصولة بذكر الصحايب وهو جابر رضي اهللا عنه

ملا كانت رواية أيب عاصم خالف ا أصحاب مالك،وهؤالء قد رووها مرسلة،فالرواية من -
وهي طريق طريق مالك معلولة،فتش عن طريق صحيحة من طريق الزهري،فوجد رواية معمر عنه 

فأصبح احلديث صحيح باعتبار هذه الطريق،معلول باعتبار الطريق .بر بن عبد اهللاموصولة بذكر جا
  .األوىل

َنَة  :املثال الثالث َعِن النِيب  َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ َعْن رِْبِعي َعْن ُحَذيـَْفةَ َعْن  ،َحِديُث اْبِن ُعيَـيـْ
َتُدوا بِال «: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  رُُه  ،الشاِفِعي : َرَواُه َعْنُه اْألَِئمةُ » َذْيِن ِمْن بـَْعِدياقـْ َعُه : يـَُقالُ  ،َوَغيـْ مسَِ

َعْن  ،َعْبِد اْلَمِلِك َعْن َعْبِد اْلَمِلِك َواحلَِْديُث َصِحيٌح َمْعُلوٌل؛ ِألَن ِيف بـَْعِض الرَوايَاِت َعْن  ،ِمْن زَاِئَدَة 
 َعنْ  ،َمْوًىل ِلرِْبِعي  رِْبِعي،  ْورِيُرُمهَا  ،َوَقْد َرَواُه ِمْسَعٌر َوالثـ   .1"َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ  ،َوَغيـْ

  :فنالحظ على هذا احلديث اآليت

أن رواية سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري ال يوجد فيها واسطة بني عبد امللك -
  .وربعي

أيضا كمسعر،والثوري وفيها زيادة راو بني  هناك رواية ختالف رواية ابن عيينة من طريق أئمة-
  .عبد امللك وربعي وهو موىل ربعي

فاحلديث بالنظر لكثرة من رواه بالزيادة هو الصحيح،يف حني أن رواية ابن عيينة اليت من  -
  .فصار احلديث صحيح معلول.دون زيادة تُعد معلولة

                                                           

  .1/376:اإلرشاد -  1
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ديث صحيحا معلوال،فعنده يضا،حبيث يكون احلأالعلة عند اخلليلي تشمل احلديث الصحيح ف
علة وبعد التفتيش تبّني أن هناك رواية ليس فيها هذه العلة ،كوجود طريق مرسلة  هاحلديث في

واخلليلي بقوله هذا كأنه يقول باحلكم للوصل  .للحديث وبعد مجع الطرق وجدنا طريقا موصوال
   .مطلقا إذا عارضه اإلرسال

احلديث بأسباب ظاهرة إىل جانب األسباب اخلفية،فيعلون فاملتقدمون من أهل النقد يُعّلون 
والتعليل بذلك ال خيرج العلة عن .احلديث بضعف الراوي،وباالنقطاع يف اإلسناد كاإلرسال وحنوه

معناها حسب رأي السخاوي،ألن الوقوف على تفرد املتصف بشيء من الضعف من اخلفي، فهي 
ع ليس كله من األسباب الظاهرة، فهناك انقطاع خفي كما أن االنقطا . 1بذلك مل خترج عن مقتضاها

َوَلِكن الظاِهَر َأن َقْصَدُهْم َمجُْع ُمْطَلِق اْلِعلِة َخِفيًة  :"قال السخاوي.ال يدرك إال من خالل مجع الطرق
ْرَشاَد لِبَـَياِن الراِجِح ِمنْ  :" وقال بعد ذلك.2"َغْريِِه ِجبَْمِع الطُرقِ  َكاَنْت َأْو ظَاِهَرًة، َال ِسيَما َوُهَو يُِفيُد اْإلِ

ْرَساِل ِمَن اْخلَِفي ِخلََفاِء اْلَقرَاِئِن اْلُمَرجَحِة َلُه َغالًِبا   .3"َوَحيَْتِمُل َأن التـْعِليَل بِاْإلِ

ال يقدح يف صحة  ومااملتقدمني هلم توسع يف استعمال لفظ العلة،حيث مشلت كل ما يقدح ف
سباب الظاهرة واخلفية، وحىت األسباب املانعة من العمل باحلديث الصحيح كما هو ديث من األاحل

فالعلة يف اصطالح املتأخرين هلا .يف حني قيدها املتأخرون باخلفاء والقدحاحلال عند اإلمام الرتمذي،
معىن أغليب،ألن ميداا حديث الثقات ،و خطأ الراوي الثقة أخفى من خطأ الضعيف،ألن الرواية من 

   .لذلك قيدوا العلة بذلك،الثقة مييل القلب إىل اعتمادها 

  :الحديث المعلول

                                                           

  .157ص :شرح التقريب -  1
  .1/286:فتح املغيث -  2
  .1/286:فتح املغيث -  3
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ِتِه، َمَع َأن ظَاِهرَُه ُهَو احلَْ  :"قال ابن الصالح ٍة تـَْقَدُح ِيف ِصحِلَع ِفيِه َعَلى ِعلِذي اطِديُث ال
َها   .1" السَالَمُة ِمنـْ

هو ":وأحسن منه أن يقال:نقل زكريا األنصاري عن ابن حجر قوله يف تعريف احلديث املعلولو 
  .2"حديث ظاهره السالمة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح

أيضا البقاعي يف النكت الوفية،إىل جانب احلوار الذي جرى بينه وبني شيخه ابن ونقل هذا 
  .3حجر حول هذا التعريف

فالذي استقر عليه االصطالح أن كل حديث ظاهره الصحة،وبعد التفتيش يف رواياته وجدنا 
تقدح  فيه علة قادحة،فما كان يف ظاهره ضعيف ال يدخل يف حّد املعلول،وكذا ما كان فيه علة لكن

  .يف صحته

حديث يرويه يعلى بن عبيد  لوا لغري القادح من األسباب بإبدال راو ثقة مبثله،مثلوقد مثّ 
فهذه الرواية يف ".البيعان باخليار:"الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر يرفعه

غلط فيه يعلى فجعل ظاهرها صحيحة،فيعلى خمرج له يف الصحيحني، ولكن اإلسناد فيه علة،فقد 
رواية سفيان عن عمرو بن دينار،والصحيح أا عن عبد اهللا بن دينار،كما رواها عن سفيان أصحابه 
األئمة كأيب نعيم الفضل بن دكني،وحممد بن يوسف الفريايب،ولذلك قالوا أن السند معلول،واملنت 

  .صحيح

  .دالة على وجود خطأ يف الرواية ولكن هناك من أهل العلم من يرى أن العلل كلها قادحة ألا

  ؟هل األصل في الرواية وجود العلة أم انتفاؤها

  واملقصود هل عند دراسة احلديث نتوقع مبدئيا وجود علة فيه أم عدم وجودها؟
                                                           

  .90ص :مقدمة ابن الصالح -  1
  .197ص :فتح الباقي -  2
  .1/501:النكت الوفية للبقاعي-  3
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  .1"عدم العلة والقادح هو األصل:" قال ابن الصالح

ال نسلم أن عدم العلة هو األصل؛ إذ لو كان هو األصل ما " :فتعقبه احلافظ ابن حجر بقوله
صحيح اإلسناد حيتمل أن يكون مع وجود العلة مل : اشرتط عدمه يف شرح الصحيح، وإذا كان قوهلم

  .2"يتحقق عدم العلة فكيف حيكم له بالصحة

ديث لو مل يكن يف احلديث علة يف األصل ملا اشرتطنا يف احلكالم ابن حجر من   قصود امل
  .الصحيح خلوه منها،وملا حبثنا يف كل رواية عن ذلك الشرط

  :أسباب العلة

الوهم من َوِهَم ف الوهم الذي يصدر من الثقة،و هو اخلطأ يف األحاديث  سبب وقوع العلة
وَغِلط .،والوهم ما أخطأ فيه املرء وجه الصواب مع إرادته ذلك اخلطأ؛ألنه الصواب يف ظنه3َغِلط:َوَمهًا

  .أي أن الراوي ال يتعمد ذلك بل يظن ما رواه هو الصواب.4أخطأ الصواب:َغَلطًا

ومما ال شك فيه أن اخلطأ مالزم للبشر،وأن أشد الرواة توقيا واتقانا ملا حيفظ قد يغلط 
فال يسلم أحد من اخلطأ ولو كان من كبار  وخيطئ،فاخلطأ ال يسلم منه أحد ثقة كان أم ضعيفا،

الك رمحه اهللا أخطأ يف أحاديث ذكرها أهل العلم،وكذا سفيان بن عيينة،وشعبة بن احلفاظ،فاإلمام م
م، فالراوي مهما بلغ حفظه وضبطه ال يسلم من ااحلجاج،وكل األئمة وقع هلم اخلطأ يف رواي

  :وعلى ذلك جاءت أقوال حفاظ احلديث وأئمتهم ومنهااخلطأ،

ك وقال عبد اهللا بن املبار ،1"لت من الغلط أحدليس يكاد يف:"قال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل
وقال ابن ،2"ومن ذا الذي ال خيطئ:"وقال اإلمام مالك رمحه اهللا،"ومن يسلم من الوهم:"رمحه اهللا

                                                           

  .38ص :مقدمة ابن الصالح -  1
  .1/474:النكت على كتاب ابن الصالح -  2
  .158ص:األفعال البن القوطية كتاب  -3

  .198ص:كتاب األفعال البن القوطية  - 4
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يعين ابن –مسعت حيىي :عن عباس الدوريو ،3"الذي يربئ نفسه من الغلط جمنون:"مهدي رمحه اهللا
لست :"وعن الدوري أيضا عن ابن معني،4"كذابمن ال خيطئ يف احلديث فهو  ":يقول -معني

مسعت أبا عبد :قال حنبل بن إسحاقو ،5"أعجب ممن حيّدث فيخطئ،إمنا العجب ممن حيدث فيصيب
ولقد -يعين القطان-ما رأيت أحدا أقل خطأ من حيىي بن سعيد:"يقول -يعين أمحد بن حنبل- اهللا

فليس من :"قال اإلمام مسلمو ،6"التصحيفومن يعرى من اخلطأ و :قال أبو عبد اهللا.أخطأ يف أحاديث
وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا واتقانا - ناقل خرب وحامل أثر من السلف املاضني إىل زماننا

وإمنا :"وقال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا،7"إّال والغلط والسهو ممكن يف حفظه ونقله-ملا حيفظ وينقل
ت عند السماع مع أنه مل يسلم من اخلطأ والغلط كبري أحد تفاضل أهل العلم باحلفظ واإلتقان والتثب

وقال الذهيب متعقبا العقيلي يف إيراده اإلمام علي بن املديين يف كتابه ،8"من األئمة مع حفظهم
أفما لك عقل يا عقيلي أتدري :" مث قال.9"ذكره العقيلي يف كتاب الضعفاء فبئس ما صنع:" الضعفاء

ن تعرفين من هو الثقة الثبت الذي ما غلط وال انفرد مبا ال يتابع وأنا أشتهي أ...فيمن تتكلم
  10...."عليه

فهذه األقوال وغريها يف مالزمة اخلطأ لإلنسان مهما كانت مرتبته ،جيعل احتمال وجود وهم يف 
على اخلطأ،فاحلديث يتألف من سند ومنت،والسند يتكون  هطبيعة األحاديث حتملرواية الثقات وارد ،و 

روى عن ابن ا،فاحلديث يُ  تتشابه يف األسانيد اليت تنقل اة قد تتشابه أمساؤهم،والروايةمن عدة رو 
                                                                                                                                                                                     

  .144ص:الكفاية يف علم الرواية -1
  .2/251:اآلداب الشرعية البن مفلح -2
  .:3/112ذيب التهذيب -3
  .2/251:اآلداب الشرعية البن مفلح -4
  .3/13:تاريخ ابن معني رواية الدوري -5

  .2/251:اآلداب الشرعية البن مفلح 6-
  .170ص:التمييز لإلمام مسلم -7
  .611ص:العلل الصغري بآخر السنن  -8
  .3/138:ميزان االعتدال -9

  .3/140:ميزان االعتدال-10
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ابن عمر عن  كما أن هناك أحاديث تُروى عنعمر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،
احلديث يرويه الرواي عن ، و ومتنوعةوغريمها،فاألسانيد كثرية متشاة عمر،و يرويه عنه سامل، ونافع،

ىل و العكس،أو يرويه شيخه موقوفا على الصحايب فيجعله مرفوعا إمرسال أ ويرويه غريهشيخه موصوال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم،أو تكثر روايته بإسناد معني فيخطأ يف األسانيد اليت ليست به،وهو ما 

وإىل جانب هذا قد ال يضبط الراوي ما رواه ألسباب متعلقة به كأن يكون اجلادة، يعرف بسلوك 
 ، أو بسبب كرب سنه،أصابه مرض ما أو مصيبة جعلت حفظه يتغري، حفظ األسانيد صعب عليه،أو

غياب الكتاب عنه خيطأ إن حّدث من حفظه،وسبب ذلك  تماد الراوي على الكتاب فقط جيعلاع و
حتل قد ال حيمل كتبه معه خوفا عليها أو لصعوبة محلها،كما أن بعض احملدثني أن الراوي عندما ير 

وإدخال الغري فيه ما ،الكتاب نفسه يعرتيه اآلفة كعدم الضبط ،مث إن دفن كتبه مث مل يستطع حتصيلها
كما .منهإن حدث  خيطأ الذي جيعل الروايالتصحيف والتحريف ليس منه دون أن يدري،إىل جانب 

فهذه بعض األسباب اليت جتعل الراوي يهم يف أ،يف رواية احلديث باملعىن جتعل الرواي خيط أن التساهل
ومعرفة هذه األسباب جيعل منها قرائن يف ترجيح الروايات .غريها،مذكورة يف تراجم الرواةروايته،وهناك 

  .عند االختالف،وتساهم يف احلكم على التفرد الصادر عن الرواة كما سيأيت بيانه

  :التعبير عن العلل في كتب النقد

وجب أن ال نعتقد أن تعليل األحاديث يف كتب النقد احلديثي ال يعرب عنها إال بلفظ العلة، 
فقد جتدهم يعربون عن ذلك باصطالحات تفيد وجود علة يف الرواية دون تصريح 

  ...هذا خطأ،وهم،غري حمفوظ،اليثبت،خالف فيه:بلفظها،كقوهلم

  : وغموض وصعوبته ديثأهمية علم علل الح
  

إن من شروط قبول احلديث انتفاء العلة عنه،والعلة تدل على وجود خطأ يف الرواية،فال ميكن 
احلكم على احلديث بالقبول وقد تبّني وجود خطأ من الراوي،فرغم أن الراوي يكون يف احلديث 
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املعلول من الثقات يف الغالب،إال أن هذا ال مينع من حصول اخلطأ منه،فتوثيق الراوي ليس حكما 
  .بعصمته من الوهم 

واخلطأ مالزم لإلنسان ال يسلم منه أحد ،والرواية األصل فيها كما سبق وجود علة فيها، لذلك  
   قال اإلمام احلديث،حىت كان هذا العلم من أهم علوم احلديث،وكان االهتمام به كبريا من أئمة 

 ْمحَِن ْبَن َمْهِديِمْن َأْن َأْكُتَب ِعْشرِيَن َحِديثًا : "َعْبَد الر ِإَيل َة َحِديٍث ُهَو ِعْنِدي َأَحبَألَْن َأْعِرَف ِعل
  .1"لَْيَس ِعْنِدي

  .2"أجل أنواع علم احلديث:" علم العلل وغريه اخلطيب البغدادي اعترب قدو 

العلل من أغمض علوم احلديث وأصعبها،ألن ميدانه حديث الثقات،فحديث ويُعد علم 
الضعفاء ليس فيه خفاء،فاحلديث الذي يرويه الراوي ارح غري مقبول عند أهل العلم ،وال حيتاج إىل  

َا يـَُعلُل احلَِْديُث : "َقاَل أَبُو َعْبِد اللِه احلاكم.كبري عناء يف االستدالل على ذلك َأْوُجٍه لَْيَس  ِمنْ َوِإمن
ْكثـُُر ِيف َأَحاِديِث الثـَقاِت َأْن َواٍه، َوِعلٌة احلَِْديِث، ت لِْلَجرِْح ِفيَها َمْدَخٌل، فَِإن َحِديَث اْلَمْجُروِح َساِقطٌ 

ثُوا ِحبَِديٍث َلُه ِعلٌة، فـََيْخَفى َعَلْيِهْم ِعْلُمُه، فـََيِصُري احلَِْديُث َمْعُلوًال  3"ُحيَد.  
فعلى هذا ال يسمى احلديث املنقطع :"قال ابن حجر بعد أن ساق كالم احلاكم النيسابوري

مثال معلوال، وال احلديث الذي راويه جمهول معلوال أو ضعيف وإمنا يسمى معلوال إذ آل أمره إىل 
ويف هذا رد على من زعم أن املعلول يشمل كل .شيء من ذلك مع كونه ظاهر السالمة من ذلك

  .4"مردود
فال يدخل يف احلديث املعلول كل حديث ضعيف،بل هو مقتصر على احلديث الذي يف ظاهره 

عدالة : الصحة،وبعد التفتيش وجد فيه علة،أي أن احلديث توفر فيه ثالثة شروط يف الظاهر
،وهذا الذي جعله من ميدان العلل حديث الثقاتولذلك كان .الرواة،وضبطهم،واتصال اإلسناد

التعليل أمر خفي ال  "العالئي قوله أناحلافظ نقل احلافظ ابن حجر عن ،وقد أصعب علوم احلديث
  .5"يقوم به إال نقاد أئمة احلديث دون من ال اطالع له على طرقه وخفاياها

                                                           

  .من طريق احلاكم. 2/295:،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع112ص :معرفة علوم احلديث للحاكم -  1
  .2/294:لراوي وآداب السامعاجلامع ألخالق ا -  2
  .112ص :معرفة علوم احلديث للحاكم -  3
  .2/710:النكت على ابن الصالح -  4
  .2/782:النكت على ابن الصالح للحافظ ابن حجر -  5
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وهذا الفن أغمض أنواع احلديث وأدقها مسلكا، وال يقوم  :"قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللاو 
به إال من منحه اهللا تعاىل فهما غايصا وإطالعا حاويا وإدراكا ملراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، وهلذا مل 
يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم املرجع يف ذلك ملا جعل اهللا فيهم من معرفة 

  .غوامضه دون غريهم ممن مل ميارس ذلك ذلك، واالطالع على
الروايتني على  وقد تقصر عبارة املعلل منهم، فال يفصح مبا استقر يف نفسه من ترجيح إحدى

 - األخرى كما يف نقد الصرييف سواء، فمىت وجدنا حديثا قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم 
  .1"يح احلديث إذا صححهفاألوىل إتباعه يف ذلك كما نتبعه يف تصح -بتعليله 

على شدة الغموض يف تعليل األحاديث لغري العارفني وقد نُقل عن أهل العلم عبارات تدل 
 ه أحكام النقاد بالكهانة كماشبّ بقواعد التعليل،ذلك أن من مل تتوفر يف شروط القيام بذلك،يُ 

الروايات، قال قيل،فمن مل يكن ذا حفظ،وفهم ومعرفة،اليستطيع أن يكتشف العلل اليت يف 
ُة ِفيِه ِعْنَدنَا اْحلِْفُظ، َواْلَفْهُم، َواْلَمْعرَِفُة َال َغيـْرَ :"احلاكم 2"َواحلُْج.  

قال اإلمام وخلفاء هذا العلم رمبا يعسر حىت على األئمة اكتشاف علل بعض األحاديث،حىت 
 ْبَن اْلَمِديِين َة َحدِ : "رمحه اهللا َعِليَا أَْدرَْكُت ِعل 3"يٍث بـَْعَد أَْربَِعَني َسَنةً ُرمب.  

  .4" َوُهَو َفن َخِفَي َعَلى َكِثٍري ِمن ُعَلَماِء اَحلِديثِ  :"قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللاو 

  :موضعهاباعتبار  أقسام العلة

  .السند واملنت معا،وتقع يف املنتوتقع يف السند وهو األكثر،تقع العلة يف 

هذه األقسام باإلضافة إىل قدح العلة من عدمه ستة وقد استخرج احلافظ ابن حجر من 
  :أقسام،وهي

  .العلة يف االسناد وال تقدح مطلقا - 1
                                                           

  .2/711:النكت على ابن الصالح للحافظ ابن حجر -  1
  .  112ص :معرفة علوم احلديث للحاكم -  2
  .2/257:السامع للخطيب البغدادي اجلامع ألخالق الراوي وآداب -  3
  .63ص :اختصار علوم احلديث البن كثري -  4
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  .وال تقدح مطلقا ادالعلة يف املنت دون االسن - 2
  .العلة يف املنت واستلزمت القدح يف االسناد - 3
  .العلة يف االسناد وتقدح فيه دون املنت - 4
  .يه ويف االسناد معاالعلة يف املنت وتقدح ف - 5
  . 1العلة يف املنت وتقدح فيه دون االسناد  - 6

ميدان العلل األوسع ،فعلل األسانيد هي كما سيتبني من أنواعها  والعلة أكثر ما تقع يف اإلسناد
  .واألكرب

  :أقسام العلة باعتبار جنسها

  :هيول إىل عشرة أقسام،و أجناس املعل "معرفة علوم احلديث"م احلاكم يف قسّ 
  .أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من ال يعرف بالسماع ممن روى عنه - 1
  .أن يكون احلديث مرسال من وجه رواه الثقات احلفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة - 2
أن يكون احلديث حمفوظا عن صحايب ويروى عن غريه الختالف بالد رواته كرواية  - 3

  .املدنيني عن الكوفيني
حمفوظا عن صحايب فريوى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح مبا يقتضي صحته  أن يكون - 4

  .بل وال يكون معروفا من جهته
  .ة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى حمفوظةنأن يكون روى بالعنع - 5
  .وغريه ويكون احملفوظ عنه ما قابل االسناد باإلسنادأن خيتلف على رجل  - 6
  .شيخه أو جتهيلهاالختالف على رجل تسمية  - 7
، لكنه مل يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواه  مسع أن يكون الراوي عن شخص أدركه و -  8

  .عنه بال واسطة فعلتها أنه مل يسمعها منه
أن تكون طريقة معروفة يروي أحد رجاهلا حديثا عن غري تلك الطريق فيقع من رواه من  - 9

  .تلك الطريق بناء على اجلادة يف الوهم
  .أن يروى احلديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه - 10

                                                           

  .وانظر األمثلة عن كل قسم فيها.2/747:النكت على ابن الصالح البن حجر -  1
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، وإمنا  نذكرها فقد ذكرنا علل احلديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس مل:"قال احلاكم
، فإن معرفة علل احلديث من  حاديث كثرية معلولة يهتدي إليها املتبحر يف هذا العلمجعلتها مثاال أل
   . 1" أجل هذه العلوم

من أجناس هو سبيل التمثيل ال احلصر واالستيعاب،ويدل على ذلك وما ذكره احلاكم 
وما ذكره احلاكم ومن تبعه من أجناس ليست سوى صور عن ،"وبقيت أجناس مل نذكرها:"قوله

  .العلل

كوصل املرسل،ورفع   احلاصل يف الرواية الوهمنوع حبسب  ومن أنواع العلل أيضا
  ...درج،واملصحف،والشاذ،واملنكر،واملقلوباملضطرب،وامل...:املوقوف،واإلدراج والتصحيف

  :2التصنيف في علل الحديث

فيما يرويه كان يف عصر أول الناقلني  التعليل للرواية مع نشأا ،فالقول خبطأ الراوي وومهه نشأ
حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم ،وهم الصحابة رضي اهللا عنهم ،فالصحابة رغم أم عدول بإمجاع 

عين العصمة من طأ يف روايتهم ،فإن العدالة ال تعدم حصول اخل أن ذلك ال يعين األمة إال
وكذلك هو الشأن يف عصر التابعني .قل عنهم استدراك بعضهم عن بعض فيما رووهاخلطأ،ولذلك نُ 

واقع تباع التابعني تنقل مشافهة،فومن جاء بعدهم،وكانت مادة التعليل يف عصر الصحابة والتابعني وأ
ديث،اتسعت وملا بدأ تصنيف احل.،ونقل كل ذلك باألسانيداملشافهة : التصنيفعصر  قبل  ليعلتال

فني كانوا ينتقون األحاديث يف مصنفام،وينقدون األحاديث ويبينون عللها،وقد مادة العلل،ألن املصن
التصحيح :نقل إلينا كالمهم من خالل السؤاالت اليت كانت توجه إليهم يف النقد بشقيه

أنواع من التصانيف  -تبعا حلركة التأليف املزدهرة–مث كان بعد ذلك .يل،وجرح الرواة وتعديلهموالتعل
من قبل كبار احلفاظ يف مصنفات كبرية مرتبة على فكان مجع األحاديث املعلولة .يف النقد احلديثي

                                                           

  .1/304:وحررها السيوطي يف تدريب الراوي وذكر هلا أمثلة. 118-  113ص :معرفة علوم احلديث للحاكم -  1
مع العلم أن بعد صدور هذا الكتب .جهود احملدثني يف بيان علل األحاديث لعلي بن عبد اهللا الصياح :ينظر للتوسع أكثر  -  2

  .صدرت عشرات الكتب والبحوث



17 

 

ديث بعض املسانيد،وتطور التصنيف إىل ترتيبها على األبواب ليسهل الوقوف عليها،ومجع بعضهم أحا
  :الرواة املعلولة،ومن كتب العلل اليت وصلتنا،وهي مطبوعة

برواية أيب احلسن حممد بن  )ه234ت ( ابن املديينإلمام علي بن عبد اهللا كتاب العلل ل-
ومن أحسن كتاب وضع يف ذلك وأجله وأفحله  كتاب :" قال ابن كثري )ه291ت (بن الرباء اأمحد 
وذكر بعض أهل العلم على أنه مرتب على املسانيد،وقد بقي .1"لعلي بن املديين شيخ البخاري العلل 

  .منه جزء برواية ابن الرباء

،وبرواية )ه290ت (بن أمحد رواية عبد اهللا ) ه241ت (العلل ومعرفة الرجال لالمام أمحد -
ت (هانئ األثرم ن حممد بن ،وبرواية أيب بكر أمحد ب)ه275ت ( أمحد بن حممد املروذي

  .2"ومن أجودها كتاب العلل عن أمحد بن حنبل:"قال ابن الصالح).ه261

بقي من جزء وهو .)ه261ت (سلم بن احلجاج صاحب الصحيح لإلمام م التمييزكتاب -
  .مطبوع

مل يتمه وقال الذهيب يف : قال فيه اخلطيب) ه262ت (املسند املعلل ليعقوب بن شيبة -
ْسَنِد الَكِبْريِ ، العدُمي :" وقال يف السري.أحسن منه لكنه ما أمتهالتذكرة ما صنف مسند 

ُ
َصاِحُب امل

هو مرتب ف.3"النظِري املعّلل، الِذي مت ِمْن مَسانيِدِه َحنٌْو ِمْن َثالَِثْنيَ جملداً، َوَلْو َكُمَل َجلَاَء ِيف ماَئِة ُجمَلدٍ 
  .مر،ومل يبق منه سوى جزء من مسند ععلى املسانيد

،وقد رتبه القاضي أبو طالب )ه279ت ( امععيسى الرتمذي صاحب اجل أليبالعلل الكبري -
  .على أبواب الفقه

                                                           

  .64ص :اختصار علوم احلديث -  1
  .وصي اهللا عباسحول الكتاب ومنهجه انظر مقدمة التحقيق للدكتور . 251ص :مقدمة ابن الصالح -  2
  .12/476:سري أعالم النبالء -  3
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،وشرحه وهو مطبوع )هـ795ت( وشرحه ابن رجب آخر اجلامعوهو ب العلل الصغري للرتمذي-
حوذي يف شفاء الغلل يف شرح كتاب العلل،وهو مطبوع مع حتفة األ) ه1353ت(أيضا املباركفوري 

  .له

قال ابن  .1)ه292ت (بكر البزار أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق  أليباملسند الكبري املعلل -
وهو .2"ويقع يف مسند احلافظ أيب بكر البزار من التعاليل ما ال يوجد يف غريه من املسانيد:" كثري

  .مطبوع

املنتخب من العلل بقي منه .)ه311ت (بكر اخلالل أمحد بن حممد بن هارون  أليبالعلل -
  ).ه620ت(ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي 

قال ).ه317ت(علل األحاديث يف كتاب مسلم بن احلجاج،أليب الفضل بن عمار الشهيد -
َ ِعَلَلَها ِيف َصِحْيِح َورَأَْيت َلُه ُجزءًا ُمِفْيداً، ِفْيِه ِبْضَعٌة َوَثالَثـُْوَن َحِدْيثًا ِمَن اَألَحاِدْيِث الِيت :" الذهيب بـَني
  .وهو مطبوع.3"ُمْسِلٍم 

وقد شرحها .،وهو مرتب على األبواب)ه327ت (علل احلديث البن أيب حامت عبد الرمحن -
،وقد بقي جزء من هذا )ه744ت(د بن عبد اهلادي الصاحلي احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أمح

  .الشرح،وهو مطبوع

قال اخلطيب  .4 )ه 385ت ( البغدادي احلسن علي بن عمرالعلل للدارقطين أيب  -
وقد مجع أزمة ما :" قال احلافظ ابن كثريو .5"انتهى إليه علم األثر واملعرفة بعلل احلديث:"البغدادي

ذكرناه كله احلافظ الكبري أبو احلسن الدارقطين يف كتابه يف ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما 

                                                           

  .حمفوظ الرمحن زين اهللا رمحه اهللاحول الكتاب ومنهجه انظر مقدمة التحقيق للدكتور  -  1
  .64ص :اختصار علوم احلديث -  2
  .14/540:سري أعالم النبالء -  3
  .حمفوظ الرمحن زين اهللا رمحه اهللاحول الكتاب ومنهجه انظر مقدمة التحقيق للدكتور  -  4
  .12/34:تاريخ بغداد للخطيب -  5
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وهو مرتب على .1"مل يسبق إىل مثله، وقد أعجز من يريد أن يأيت بعدهرأيناه وضع يف هذا الفن، 
  .وقد مت طبعه.املسانيد

  .أيضا،وهو مطبوع مع اإللزامات لهالتتبع للدارقطين -

 الدارقطين عما أشكل الشيخ)ه401ت (الدمشقي إبراهيم بن حممد  أجوبة أيب مسعود -
َلى ُجزٍء ِفْيِه َأَحاِدْيُث ُمَعلَلٌة َألِيب َمْسُعود َوقفُت عَ :" قال الذهيب.على صحيح مسلم بن احلجاج

  .وهو مطبوع.2"يْقِضي بِإمامته 

وقد قام اإلمام الذهيب  )ه597ت (الفرح عبد الرمحن بن علي اجلوزي  أليبالعلل املتناهية -
  .هابتلخيص )ه748ت (

امللك الكتامي لعلي بن حممد بن عبد بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام -
وكالمها .وقد رد عليه اإلمام الذهيب رمحه اهللا.3)هـ628 ت(احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن القطان 

  .مطبوع
استدرك فيه على كتاب ) ه642ت( ابن املواقيب عبد اهللا حممد بن أيب حيىي بغية النقاد أل -

  .وقد طبع أيضا.ابن القطان الفاسي

 ألمحد بن لعلل اجلامع الصغري علل احلديث ككتاب املداويولبعض املعاصرين تصانيف يف 
  .، وأحاديث معلة ظاهرة الصحة ملقبل بن هادي الوادعي)ه1380ت( صديق الغماري حممد ابن

ووجود احلديث املعلول ال يقتصر على الكتب اليت أفردت مجعه،بل هناك مظان أخرى له، ففي 
املشهورة يذكر املصنفون تعليل األحاديث وإن مل يكن ذلك هو املقصود من  دواوين السنة

سنن ،و الرتمذيلإلمام امع اجلكالتصنيف،ويف بعضها مادة كبرية من تعليل األحاديث،
                                                           

  .64ص :اختصار علوم احلديث -  1
  .17/229:سري أعالم النبالء -  2
علم :حول الكتاب ومنهج املصنف ينظر ما كتبه حمققه الدكتور حسني آيت سعيد،وكذا رسالة دكتوراه إلبراهيم بن الصديق  -  3

  .علل احلديث من خالل كتاب بيان الوهم واإليهام
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السنن ،و عللها بني اليت املعلة األحاديث من كثري على اشتملحيث  صحيح ابن خزمية،و النسائي
  .الكربى للبيهقي

راجم قد اشتملت على مادة كبرية من التعليل،فيذكر يف ت اجلرح والتعديل املطولةكتب كما أن  
الضعفاء :ا،ومن املصنفات اليت اعتنت بذلك الراوي،أو اليت تفرد فيها الرواة األحاديث اليت أخطأ

الكبري للعقيلي،واروحني البن حبان،والكامل البن عدي وحنوها من الكتب اليت جتد فيها تفسري 
  .جلرحا

  :األحاديث عللطرق الكشف عن 

إذا كانت العلة من اخلفاء والغموض الذي ذكره أهل العلم وسبقت اإلشارة إىل ذلك، فكيف 
  تدرك،ومن هي طرق الكشف عن وجودها يف احلديث ؟

َويـَْنظَُر ِيف  طُرُِقهِ َجيَْمَع بـَْنيَ َوالسِبيُل ِإَىل َمْعرَِفِة ِعلِة احلَِْديِث َأْن :" قال اخلطيب البغدادي 
تْـَقاِن َوالضْبِط  اْخِتَالفِ    .1"ُرَواتِِه َويـُْعَتبَـَر ِمبََكاِِْم ِمَن اْحلِْفِظ َوَمْنزِلَِتِهْم ِيف اْإلِ

 قـَرَاِئنَ َغْريِِه َلُه، َمَع  َخاَلَفةِ الراِوي َومبُِ  تَـَفردِ َوُيْستَـَعاُن َعَلى ِإْدرَاِكَها بِ :" قال ابن الصالح عن ذلكو 
َأْو ُدُخوِل  تـَْنَضم ِإَىل َذِلَك تـَُنبُه اْلَعاِرَف ََِذا الشْأِن َعَلى ِإْرَساٍل ِيف اْلَمْوُصوِل، َأْو َوْقٍف ِيف اْلَمْرُفوِع،

ِبِه، َأْو يـَتَـَردُد  َحِديٍث ِيف َحِديٍث، َأْو َوْهِم َواِهٍم ِبَغْريِ َذِلَك، ِحبَْيُث يـَْغِلُب َعَلى ظَنِه َذِلَك، فـََيْحُكمُ 
  .وَُكل َذِلَك َمانٌِع ِمَن احلُْْكِم ِبِصحِة َما ُوِجَد َذِلَك ِفيهِ . فـََيتَـَوقُف ِفيهِ 

َأْن جيَِيَء احلَِْديُث بِِإْسَناٍد َمْوُصوٍل، َوجيَِيَء أَْيًضا : وََكِثريًا َما يـَُعلُلوَن اْلَمْوُصوَل بِاْلُمْرَسِل ِمْثلَ 
َقِطٍع أَقـَْوى ِمْن ِإْسَناِد اْلَمْوُصوِل، َوِهلََذا اْشَتَمَلْت ُكُتُب ِعَلِل احلَِْديِث َعَلى بِِإْسَنا   .2"َمجِْع طُرُِقهِ ٍد ُمنـْ

  :ونظم كالمه احلافظ العراقي يف األلفية فقال

                                                           

  .2/295:السامعاجلامع ألخالق الراوي وآداب  -  1
  .90ص :مقدمة ابن الصالح -  2
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  ُتَضم، يـَْهَتِديْ  قـَرَاِئنٍ َمَع ...  التـَفردِ وَ  َالفِ ُتْدَرُك بِاخلِ  

  .1"فاملعللمجع الطرق و  القرائنوالوهم إن اطلع عليه ":قال ابن حجر و 

فالوهم يف روايات الثقات ال يكتشف إال من خالل مجع طرق احلديث،وتكون هناك قرائن 
فعند مجع طرق احلديث قد جند أن الراوي قد تفرد بالرواية فلم .على اخلطأ،ووجه الصواب يف الرواية

هل أخطأ يف تفرده أم أصاب،أو بعبارة أخرى هل تفرده ذه  يشاركه أحد من الرواة،فننظر يف القرائن
  الرواية يقبل أم ال ؟

غريه يف سند احلديث أو متنه أو يف كليهما،فننظر أيضا يف القرائن اليت وقد جند الراوي خالف 
  .احتفت بالرواية ،لنكتشف سبب املخالفة،ومكمن الوهم،والرواية الصحيحة

والطريق إىل ذلك مجع .خمالفته غريه مع قرائن تنبه على وجود وهم تدرك العلة بتفرد الراوي أوف
النيسابوري  ل احلاكمقاوالذي يقوم بذلك وجب أن يتمتع باحلفظ واملعرفة والفهم كما .طرق احلديث

  .رمحه اهللا

  :جمع الطرق-1

بأنواعها  هنُقل عن أئمة هذا العلم أن مجع طرق احلديث هو السبيل إىل الكشف عن علل
 قال ابن املبارك،و 2"الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه:"رمحه اهللا قال علي بن املدييناملختلفة،
ويقصد أن تقارن بني رواياته .3"ن يصح لك احلديث فاضرب بعضه ببعض أإذا أردت :"رمحه اهللا
  .املختلفة

                                                           

  .92ص :نزهة النظر -  1
  .2/212:اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي -  2
  .2/295:اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي -  3
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لو مل :"فقال حيىي بن معني رمحه اهللا ولذلك كان حرص النقاد على مجع الطرق وحتصيلها،
لو مل نكتب احلديث من مائة :"ونقل اخلليلي عنه قوله.1"نكتب احلديث من ثالثني وجها ما عقلناه

جاء حيىي بن معني إىل عفان ليسمع منه كتب محاد بن  وقد. 2"وجه ما وقعنا على الصواب
واهللا :نفسا عن محاد بن سلمة،فقال نعم،حدثين سبعة عشر:ما مسعتها من أحد؟ قال:سلمة،فقال له

شأنك، فاحندر إىل : إّمنا هو درهم وأحندر إىل البصرة فأمسع من التبوذكي، فقال:ال حدثتك،فقال
مسعتها على :مل تسمع هذه الكتب عن أحد؟قال:البصرة وجاء إىل موسى بن إمساعيل،فقال له موسى
إن محاد بن سلمة كان :ذا؟فقالوما تصنع :الوجه من سبعة عشر نفسا وأنت الثامن،فقال

خيطئ،فأردت أن أمّيز خطأه من خطأ غريه،فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن 
اخلطأ من محاد نفسه،وإذا اجتمعوا على شيء عنه،وقال واحد خبالفهم علمت أن اخلطأ منه ال من 

 :"مة املعرفة البن أيب حامت بسنده يف تقدو .3"محاد،فأمّيز بني ما أخطأ هو بنفسه وبني ما أخطئ عليه
رحل معنا حيىي بن معني إىل أيب سلمة موسى بن إمساعيل التبوذكي ومسع جامع محاد بن سلمة وقد  

  .كان مسع من سبعة عشر نفسا
قال أبو حممد أراد بذلك زيادة بعضهم على بعض ألن محاد بن سلمة كان حدثهم من حفظه 

  .4"به فقل من مسع من محاد إال وقع عنده ما ليس عند غريه فكان يذكر الشئ بعد الشئ فيحدثهم
كل حديث ال يكون عندي من :" يقول) ه247ت (وهذا إبراهيم بن سعيد اجلوهري احلافظ 

  .5"مائة وجه فأنا فيه يتيم
فجمع الطرق إمنا يكون السبيل إىل معرف االتفاق أو االختالف يف الروايات،فإن وجد 

املنت أو فيهما معا،ينظر إىل إمكانية اجلمع،وإال النظر يف القرائن لتحديد اخلطأ، اختالف يف السند أو 
وترجيح الصحيح،كما أن مجع الطرق هو السبيل إىل معرفة التفرد،الذي قد تدل القرائن على وهم 

  .املتفرد

                                                           

  .2/212:،وذكره اخلطيب يف اجلامع45ص :املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل-  1
  .186ص :اإلرشاد للخليلي -  2
  .35-1/34:كتاب اروحني-3

  .315ص :تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت -  4
  .2/76:تذكرة احلفاظ للذهيب -  5
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ا إال جبمع الطرق وجدن فوملا كان مدار التعليل على بيان االختالف وال يتأتى ذلك وال يكتش
اإلمام علي بن املديين رمحه اهللا يستهل كتابه يف العلل بذكر أشهر األسانيد ،واليت ال خيلو كتاب من  

ْسَناُد َيُدوُر َعَلى ِستةٍ :" كتب السنة منها ،فقال رمحه اهللا  وذكر األئمة الذين ال تكاد  1"َنَظْرُت فَِإَذا اْإلِ
تنظر يف إسناد حديث إال وذكر واحد منهم أو أكثر،كالزهري،وقتادة،وعمرو بن دينار،وأيب إسحاق 
السبيعي،واألعمش،وحيىي بن أيب كثري،مث من أخذ عنهم كمالك بن أنس،وابن جريج،وسفيان بن 

عيينة،وشعبة بن احلجاج،مث الذين أخذوا عن هؤالء،كيحىي بن سعيد القطان،ووكيع بن اجلراح،   
فإن هؤالء من أئمة الرواية مشهورون ا،اعتىن .عبد اهللا بن املبارك،وعبد الرمحن بن مهدي وغريهمو 

أهل العلم بتحصيل ما روي عنهم،لذلك مجعوا خمتلف الروايات إليهم،فإن تفرد راو برواية أو خالف 
  .يف روايته عنهم عرفوا سبب ذلك،وعلموا بذلك اخلطأ،والصواب يف الرواية عنهم 

النظر يف القرائن بعد ع الطرق واملقارنة بينها يف السند واملنت لتحديد االختالف والتفرد،مث جمف
  .عليالتحيكم عليها صحة و  اليت حتتف بالرواية

  :التفرد-2

  .الفرد لغة مبعىن املنفردف.2"الِذي َال َنِظَري َلُه، َواجلَْْمُع أَفراد: اْلَفْردُ  :"التـَفرُد يف اللغة 

  .والتـَفرُد يف االصطالح ال خيرج عن هذا املعىن، إذ يطلقونه على ما رواه راو مل يشاركه فيه غريه

ستعمال بعض ،وغاير بينهما يف اال االصطالح مرادف للغريب عند بعض العلماء،فهو يف 
  :العلماء،فالغرابة على قسمني

وما  خمرجه وهو الصحايب،، ويقصد ا ما كان التفرد يف أصل السند أي غرابة مطلقة-
عند  أكثر األحاديث اليت تفرد ا الصحابة، وتفردهم مقبول عند أهل العلم باحلديث، فإنه يوجد

  .وذكر احلافظ ابن حجر أن أكثر ما يطلق الفرد على الغرابة املطلقة بعضهم ما ليس عند اآلخر،
                                                           

  .36:ص:العلل لعلي ابن املديين -  1
  .3/331:لسان العرب -  2
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  :همثال
فقد تفرد به عمر بن اخلطاب  ،1 .."إمنا األعمال بالنيات: "على ذلك حديث أشهر مثال

رضي اهللا عنه، فهو حديث صحيح غريب أو هو من أفراد الصحيح،فقد تفرد بروايته عن رسول 
،وتفرد بالرواية عن 2أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

بدء الوحي،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  يف كتاب:احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيح يف سبعة مواضع -  1
فمن كانت هجرته إىل اهللا :"...، خمتصرا؛فلم يذكر فيه قوله صلى اهللا عليه وسلم) 1:احلديث(صلى اهللا عليه وسلم 

امرئ ما األعمال بالنّية،ولكل :"، ولفظه)54:احلديث(اخل ...،ويف كتاب اإلميان،باب ما جاء أن األعمال بالنّية..."ورسوله
،ويف كتاب )2529:احلديث(اخل بنحوه ...،ويف كتاب العتق وفضله،باب اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق"احلديث...نوى

،ويف كتاب النكاح،باب من هاجر )3898:احلديث(مناقب األنصار،باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة 
،ويف  )6689:احلديث(،ويف كتاب األميان والنذور،باب النّية يف األميان )5070:احلديث(ا نوى أو عمل خريا ليتزوج امرأة فله م

يف كتاب :،وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيح)6953:احلديث(اخل ...كتاب احليل،باب يف ترك احليل وإن لكل امرئ ما نوى
يف كتاب الطالق،باب فيما عىن به :،وأبو داود)155:احلديث" (إّمنا األعمال بالنّية:"اإلمارة،باب قوله صلى اهللا عليه وسلم

يف  :، والنسائي)1647:احلديث(يف فضائل اجلهاد،باب فيمن يقاتل رياء للدنيا :، والرتمذي)2201:احلديث(الطالق والنّيات
،ويف كتاب الطالق،باب الكالم إذا قصد به فيما حيتمل معناه )75:احلديث(كتاب الطهارة،باب النّية يف الوضوء 

يف كتاب الزهد،باب النّية :وابن ماجه) 3803:احلديث(،ويف كتاب األميان والنذور،النية يف اليمني)3437:احلديث(
  ).4227احلديث(
مل :قلت.ذكر ابن منده أن مجاعة من الصحابة رووه فبلغوا العشرين:" 208ص " :التقييد واإليضاح"قال احلافظ العراقي يف  -2

وليس . العدد،وإمنا بلغ م مثانية عشرة فقط،فذكر جمرد أمسائهم من غري رواية لشيء منها،وال عزو ملن رواهيبلغ م ابن منده هذا 
املستخرج من كتب "ذكر ذلك يف كتاب له مسّاه .هو أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده ،وإّمنا هو ابنه أبو القاسم عبد الرمحن 

علي بن أيب طالب،وسعد :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهوممن رواه عن رس:فقال".الناس للّتذكرة 
بن أيب وقاص،وأبو سعيد اخلدري،وعبد اهللا بن مسعود،وعبد اهللا بن عمر،وعبد اهللا بن عباس،وأنس بن مالك،وأبو هريرة،ومعاوية 

مت،وجابر بن عبد اهللا،وعقبة بن عامر،وأبو ذر بن أيب سفيان،وعتبة بن عبد السلمي،وهالل بن سويد،و عبادة بن الصا
هالل :ويف املذكورين اثنان ليست هلما صحبة ومها:قلت.هكذا عّد سبعة عشرة غري عمر.الغفاري،وعتبة بن النّدر،وعتبة بن مسلم

وقد تتبعت .وبلغين أن احلافظ أبا احلجاج املزي سئل عن كالم ابن منده هذا فأنكره واستبعده...بن سويد،وعتبة بن مسلم
  ".إّمنا األعمال بالنيات"أحاديث املذكورين فوجدت أكثرها يف مطلق النية ال بلفظ 

فرد مل يروه عن "األعمال بالنّـيّات"فإن قيل حديث :وقال القاضي أبو بكر بن العريب يف معرض الدفاع عن قوله يف شرط البخاري
بأنه ال :املنرب حبضرة الصحابة،فلوال أم يعرفونه ألنكروه،وتعقب قلنا قد خطب به عمر رضي اهللا عنه على:قال.عمر إّال علقمة

يلزم من كوم سكتوا عنه أن يكونوا مسعوه من غريه،وبأن هذا لو سلم يف عمر منع يف تفرد علقمة،مث تفرد حممد بن إبراهيم عن 
انظر . هلم متابعات ال يعترب ا لضعفهاعلقمة،مث تفرد حيىي به عن حممد على ما هو الصحيح املعروف عند احملدثني،وقد وردت 

  .  26ص :نزهة النظر شرح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر
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،وتفرد بروايته عن 2يميحمّمد بن إبراهيم الت:،وتفرد بروايته عن علقمة1علقمة بن وقّاص:عمر
  .مث رواه عن حيىي اجلمع الكثري واجلّم الغفري أكثرهم أئمة.3حيىي بن سعيد األنصاري:حمّمد

وقد أمجع أهل العلم على صحة احلديث ذا اإلسناد رغم حصول التفرد يف أصله وبعد ذلك 
  .أيضا

فيه بالنسبة إىل راو أو وهو الذي حيصل التفرد ،ويكون التفرد يف أثناء السند:غرابة نسبية- 
  .بلد

وُسِئَل  َأِيب َعْن حديٍث :"قال ابن أيب حامت".إمنا األعمال بالنيات"رواية أخرى حلديث :مثاله
َرَواُه نُوُح بن َحِبيٍب  ، عن عبد ايد بن  عبد العزيز ْبِن َأِيب َرواد ، َعْن َماِلِك ْبن أََنٍس، َعْن َزْيِد ْبِن 

َا اَألْعَماُل : ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدري، َعِن النيب صلى اهللا عليه وسلم  أسَلَم، َعْن عطاءِ  ِإمن
  ؟... بِالنـياِت 

َا ُهوَ : قَاَل َأِيب  ِد : َهَذا حديٌث باطٌل ليس له أصٌل  ؛ ِإمنمالٌك  ، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُحمَم
 ْيِميصلى اهللا عليه وسلم ْبِن إبراهيم التـ اص، َعْن ُعَمَر، َعِن النيب4"، عن َعْلَقمَة بن َوق.  

فرواه عبد ايد بن عبد العزيز ْبِن َأِيب َرواد َعْن َماِلِك، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، : " قال الدراقطين 
أَما َأْصَحاُب َماِلٍك اْحلُفاُظ َعْنُه، فـََرَوْوُه وَ . َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب سعيد اخلدري، ومل يتابع عليه

 َعْن َماِلٍك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُحمَمِد ْبِن ِإبـَْراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوقاٍص، َعْن ُعَمَر، َوُهوَ 
  .5"الصواب
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32-33 .  
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ٍد تـََفرَد ِبِه َعْبُد اْلَمِجيِد َوَمْشُهورُُه َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعْن َزيْ : "وقال أبو نعيم األصبهاين
  .1"َوَصِحيُحُه َما ِيف اْلُمَوطِأ َماِلٌك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيدٍ 

ألن ابن أيب رواد هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها أشهرها : "...وقال ابن عبد الرب
عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا خطأ أنه روى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

احلديث، وهذا خطأ ال شك فيه عند أحد من " إمنا األعمال بالنيات: "صلى اهللا عليه وسلم قال
أهل العلم باحلديث وإمنا حديث األعمال بالنيات عند مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن 

لك رواه الناس عن حيىي بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ليس له غري هذا اإلسناد وكذ
  .2"سعيد

فالتفرد هنا وقع من أحد الرواة يف أثناء السند وليس يف املخرج عند الصحايب،حيث تفرد عبد 
ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد برواية هذا احلديث عن مالك بإسناد مل ينقله غريه،ألن الصحيح عن 

األنصاري عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن مالك باإلسناد املشهور عن حيىي بن سعيد 
  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ،ولذلك حكم أهل العلم على هذا التفرد باخلطأ

الفرد إن كان :التـَفرُد صفٌة متعلقٌة بالراوي، واحلديث الذي تـََفرَد بروايِته أحُد رواتِِه يطلقون عليهو 
  .لغريب إن كانت الغرابة يف أثناء السندالتفرد يف أصل السند،واحلديث ا

، مث وجب التنبيه على أن إطالق احملدثني للتفرد أو الغرابة ليس مطرد حسب التقسيم السابق
  .بل إن ذلك خيتلف من حديث آلخر،فقد يطلق التفرد على الغرابة املطلقة،والغرابة النسبية

 ال يتابع عليه،أو ال يعرف إال منتفرد به فالن،أو :بقوهلمعن التفرد بنوعيه العلم  أهلويعرب 
وحنو ذلك من  هذا احلديث من أفراد فالن،:الوجه ،وليس يرويه إال فالن،ويقولون  أيضا  هذا

  .العبارات اليت تدل على عدم املشاركة واملتابعة
ن بعض وقد صنف علماَء احلديث مصنفات مجعوا فيها األحاديث اليت حصل فيها التفرد م

الغرائب "، والبغدادي أليب املظفر البزار" غرائب مالك"للدارقطين، و"  غرائب مالك: "الرواة،مثل
  .، وغريهاالبن منده" غرائب شعبة"للدارقطين، و" واألفراد
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ومن الكتب اليت تضمنت تفردات الرواة ومل تفرد هلا أي أا من مظان الغرائب،كتاب حلية  
واخلطيب البغدادي يف كتبه،وكذا الدارقطين يف م األصبهاين رمحه اهللا،م أيب نعياألولياء لإلما

وفيه »  املعجم األوسط« "عن معاجم الطرباين: قال الذهيبو .سننه،واحلاكم والبيهقي يف كتبهما
  .1"األحاديث األفراد والغرائب، صّنفه على ترتيب أمساء شيوخه

  :حكم التفرد

وقد كما هو احلال يف املثال األول، يكون صحيحا مقبوالقد فالتفرد ليس علة يف حد ذاته ،و 
  .فالتفرد ليس علة ولكن مظنة وجودها ،كما يف املثال الثاين  يقبل يكون معلوال ضعيفا ال

  :التفرد من الضعيف

فتفرده دون شك  إذا كان حديث الراوي الضعيف يدخل يف دائرة املردود حىت وإن وافق غريه،
فتفرد الراوي الضعيف عن باقي أصحاب الشيخ الثقات من أوضح ضعفه، غري مقبول،وهو قرينة على

  .الرباهني على ضعف ما تفرد به
فمن كان ضعيفا بأي سبب من أسباب الطعن فيه يعد تفرده منكرا،وكذا من مل يعرف حاله 

ال يقبل ف،ويدخل يف ذلك املختلف يف ضبطهم 2أي جمهول احلال،ألنه داخل يف دائرة اجلرح
  .فكل من أشعر حاله خبفة الضبط،مل يقبل تفرده ابتداء،إن تفرد الصدوق،وحىت 3تفرده

ومثل .أما من عرف بالثقة فنعم، وأما من وثق ومثل أمحد االمام يتوقف فيه:" قال اإلمام الذهيب
  .4"صاحل احلديث، فال نرقيه إىل رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكراً : أيب حامت يقول

نه كان يلقن إذا انفرد بأصل مل يكن حبجة، أل: قال النسائي:" بن حرب قال النسائي يف مساك
صدوق،وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة،وقد تغري بأخرة فكان رمبا :"قال ابن حجر.1"فيتلقن
  .2"تلقن
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، َعْن ُقداَمَة ومسعُت َأِيب وذَكَر َحِديثًا َرَواُه قـُراُن ابن َمتام  ، َعْن أميََن بِن نَاِبل:" قال ابن أيب حامت
فسمعُت  . رأيُت النيب صلى اهللا عليه وسلم يطوُف بِاْلبَـْيِت، َيْسَتِلُم اَحلَجر ِمبِْحَجِنه: اْلَعاِمرِي  ؛ قَاَل  

بِن نَاِبل ملَْ يـَْرِو َهَذا احلديَث َعْن أَْميََن ِإال قـُراٌن، َوال أَرَاُه َحمُْفوظًا، أَْيَن َكاَن أصحاُب أميََن : َأِيب يـَُقولُ 
  .3!"َعْن َهَذا احلَِْديِث؟

فأبو حامت يستنكر هذا التفرد من قرّان بن متام،متسائال ملاذا مل يرو أصحاب أمين بن نابل هذه 
:" احلديث،فهذا الراوي مل يبلغ من الضبط واالتقان الذي ألجل يتحمل تفرده،فقد قال فيه ابن حجر

  .4"صدوق رمبا أخطأ
  :التفرد من الثقة

،لكن ذلك ليس على إطالقه،بل يقبل إال إن وجدت قرائن تدل على ومههفالتفرد من الثقة أما 
  .يف الطبقات املتأخرة وأالطبقات املتقدمة، جيب النظر يف التفرد هل حصل يف

التفرد يف الطبقات املتقدمة اليت من شأا عدم التعدد والشهرة مثل طبقة الصحابة والتابعني، ف
،ولذلك وجدنا يثري التساؤل أما التفرد يف الطبقات املتأخرة فإنه يثري الريبة والشكتفردهم حمتمل،وال 

  .أئمة احلديث قبلوا تفردات الصحابة،كذا التابعني،إال إن وجدت قرائن تدل على خطأ يف هذا التفرد

وللزهري حنو من تسعني حديثا يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال  :"قال اإلمام مسلم
  .5" يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد 

:" فالثقات الكبار فال يضر تفردهم،فقد قال الذهيب يف عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي
  .6"الثقفي ال ينكر له إذا تفرد حبديث، بل وبعشرة
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ظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد وإن مل وأما أكثر احلفا:"قال ابن رجب
يرو الثقات خالفه أنه ال يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه 
واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، وهلم يف 

  .1"وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه كل حديث نقد خاص،
رتبته، وأدل على بل الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل ل :"قال اإلمام الذهيب

ه يف الشئ ثر، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوها، اللهم إال أن يتبني غلطه وومهاعتنائه بعلم األ
ول شئ إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم فيعرف ذلك، فانظر أ

عنده ما هذا احلديث ال يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد : أحد إال وقد انفرد بسنة، فيقال له
وإن إكثار الراوي من .وإن تفرد الثقة املتقن يعد صحيحا غريبا...ليس عند اآلخر من العلم

  .2" ال يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصريه مرتوك احلديث األحاديث اليت
،كيف ميكن ألحد الرواة أن يروي حديثا فإنه يثري الشك :التفرد يف الطبقات املتأخرةأما 

اليتابعه عليه أحد،خاصة وأن يف الطبقات املتأخرة قد انتشرت الروايات ورحل أهل العلم يف حتصيل 
تفرد الراوي حىت وإن كان ثقة يثري يف النفوس الريبة، فإن روى شيئا الروايات ومساعها من طرق عدة،ف

  عم راو ليس عند باقي الرواة عنه نتساءل أين كان بقية أصحاب الراوي األخرين ؟

  .لذلك عّد أئمة النقد ما تفرد به الرواة يف الطبقات املتأخرة من أوهامهم

ْعُت َأْمحََد بَن َحْنَبٍل : األَثـَْرمُ قال  َمْعَمٍر، َعِن : ملَْ نـََزْل نَُداِفُع أَمَر الَواِقِدي َحىت َرَوى َعنْ :يـَُقْولُ مسَِ
َهاَن، َعْن أُم َسَلَمةَ    .  "أَفـََعْمَياَواِن أَنـُْتَما؟": قَالَ  َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ :الزْهرِي، َعْن نـَبـْ

َلَة فِ  رُُه َعِن الزْهرِي َفَجاَء ِبَشْيٍء الَ ِحيـْ   .3ْيِه، فـََهَذا َحِدْيُث يـُْوُنَس، َما َرَواُه َغيـْ

عن الزهري،ألن احلديث مل  فاإلمام أمحد يستنكر تفرد الواقدي برواية هذا احلديث عن معمر
  .يروه عن الزهري إال يونس

                                                           

  .2/582:شرح علل الرتمذي -  1
  .141-3/140:ميزان االعتدال -  2
  .9/455:أعالم النبالءسري  -  3



30 

 

َحاِفظاً، ُمْتِقناً، َوَقْد تـََفرَد ِيف َال َرْيَب أَنُه َكاَن : قـُْلتُ : قال الذهيب يف ترمجة عثمان بن أيب شيبةو 
زَاِن االْعِتَداِل َسَعِة ِعْلِمِه ِخبَبَـَرْيِن ُمْنَكَرْيِن َعْن َجرِْيٍر الضيب، ذََكْرتـُُهَما ِيف كِ  َغِضَب َأْمحَُد بُن َحْنَبٍل َتاِب ِميـْ

  .1ِمْنُه؛ ِلَكْونِِه َحدَث َِِما
  :المخالفة

  :المخالفة في اللغة

ُم َواْلَفاُء ُأُصوٌل َثَالثَةٌ :" قال ابن فارس َأَحُدَها َأْن جيَِيَء َشْيٌء بـَْعَد َشْيٍء يـَُقوُم : اْخلَاُء َوالال
اٍم، َوالثاِلُث التـَغيـرُ  اِين ِخَالُف ُقدا قـَْوُهلُمُ ... َمَقاَمُه، َوالثاُس ِخْلَفةٌ : َوأَماُس ِيف َكَذا، َوالنَأْي  اْختَـَلَف الن

ُهْم يـَُنحي قـَْوَل َصاِحِبِه، َويُِقيُم نـَْفَسُه ُمَقاَم الِذي  ،ُخمَْتِلُفوَن، َفِمَن اْلَباِب اْألَوِل  ِألَن ُكل َواِحٍد ِمنـْ
  .2"َحناهُ 

خالفته خمالفة وخالفا وختالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إىل خالف  :"قال الفيوميو 
  .3"وهو ضد االتفاق واالسم اخللف بضم اخلاء ما ذهب إليه اآلخر

  :المخالفة في االصطالح

وهي أن يروي حديث أكثر من راو فيخالف راو أو أكثر باقي الرواة يف السند أو املنت أو  
  .كليهما

  .يف السند،أو املنت،أو السند واملنت معا تقعاملخالفة ف

مرسال،أو مرة مرفوعا كون غري مؤثر كأن يروي الراوي احلديث مرة موصوال ومرة املخالفة قد ت
  .التعدد يف السومرة موقوفا، وحيصل ذلك ب

  :مثاله
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، َعْن   ِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ بن َسْعٍد، َعْن اللْيث : سألُت َأِيب َعْن حديٍث َرَواهُ :"قال ابن أيب حامت
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكَل حلََْم شاٍة، ُمث : اْبِن عباس، َعِن   ْبِن َيَسار َعطَاءِ ، َعْن َزْيِد ْبِن أسَلمَ 

  .صلى ومل يـَتَـَوضأْ 
، عن النيب صلى َأِيب رَاِفعٍ ، َعْن َعطَاءٍ ، َعْن َزْيِد ْبِن أسَلم، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ َوَرَواُه َمْعٌن ، َعْن 

  اهللا عليه وسلم ؟
ْنِذر، َعْن َمْعن ْبِن ِعيَسى، َعْن ِهَشاِم ْبِن :  فقال أيب 

ُ
ثنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن امل مجيًعا َصِحيَحني ؛حد

َسْعٍد، َعْن َزْيِد ْبِن أسَلم، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأِيب رافٍع وابِن َعباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ 
َمجََعُهما

1.  
المها من رواية هشام بن سعد،فاختلفت رواية ك  نالحظ أن احلديث فيه اختالف رغم أن

الليث بن سعد عن رواية معن بن عيسى القزاز وكالمها من الثقات املشهورين،فرواية الليث تنتهي إىل 
ابن عباس رضي اهللا عنهما،ورواية معن تنتهي إىل أيب رافع رضي اهللا عنه، ودليل صحة كال الروايتني 

فهذا االختالف .مجع فيها عطاء الرواية عن أيب رافع وابن عباسأن هناك رواية عن معن بن عيسى 
  .غري مؤثر يف صحة احلديث

 ْبُن َأيب َخاِلٍد َعن قـَْيٍس، ُهَو َحِديٌث َرواه ِإْمسَاِعيلُ : " ديث فـََقالَ ن حالدارقطين عاإلمام وسئل 
ُهْم َمْن َأْسَنَدُه ِإَىل النيب َصلى اللُه َعليه وَسلَم، :فَاْختَـَلُفوا َعَلْيِه ِفيهِ ،فـََرَواُه َعْنُه َمجَاَعٌة ِمَن الثـَقاتِ  َفِمنـْ

ُهْم َمْن َأْوقـََفُه َعَلى َأيب َبْكٍر، َفِممْن َأْسَنَدُه ِإَىل النيب َصلى اللُه َعليه وَسلَم َعبد اللِه ْبُن  وأَبو  ،ُمنَريَوِمنـْ
وَحيَىي ْبُن  ،وُعَبيد اللِه ْبُن َعمرو،وُهَشيم ْبُن َبِشٍري  ،ْبُن ُمعاويةوُزهري  ،وَحيَىي ْبُن َسعيد اْألَُمِوي  ،ُأسامة

وَعبد الرِحيِم  ،َويَزِيُد ْبُن َهاُرونَ  ،َوُمَرجى ْبُن َرَجاءٍ  ،وَمْروان ْبُن ُمعاوية اْلَفزَارِي  ،َعبد اْلَمِلِك ْبِن َأيب َغِنيةَ 
 ،وُشعبة ْبُن احلَْجاجِ  ،ِسِم، َوَعِلي ْبُن َعاِصٍم، وَجرير ْبُن َعبد احلَِْميدِ َواْلَولِيُد ْبُن اْلَقا ،ْبُن ُسليمانا

 ،َوَهياُج ْبُن ِبْسطَامٍ  ،وَعبد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم الَقْسَملي ،َويُوُنُس ْبُن َأيب ِإسحاق ،َوَماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ 
فَاتـَفُقوا َعَلى َرْفِعِه ِإَىل النيب َصلى اللُه َعليه .ي، َووَِكيُع ْبُن اجلَْراحِ وأَبو َمحَْزَة السكرِ  ،َوُمَعلى ْبُن ِهَاللٍ 

  .وَسلمَ 
وُعَبيد اللِه ْبُن ُموَسى،  ،َوِإْمسَاِعيُل ْبُن ُجمَاِلدٍ ،وُسفيان ْبُن ُعَيينة  ،َوَخاَلَفُهْم َحيَىي ْبُن َسعيد الَقطان

  .وقوفًا َعَلى َأيب َبْكرٍ فَرَوْوُه َعن ِإْمسَاِعيَل مَ 
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 ،َواحلََْكُم ْبُن ُعَتيبة،َوَذر ْبُن َعبد اللِه اْهلَْمَداِين  ،َوطَارُِق ْبُن َعبد الرَمحن ،َوَرَواُه بـََياُن ْبُن ِبشر
  .فـََرُووُه َعن قـَْيٍس َعن َأيب َبْكٍر َموقوفًا ،وَعبد اْلَمِلِك ْبُن َمْيَسَرةَ  ،وَعبد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمري

يُع ُرَواِة َهَذا احلَِْديِث ثَِقاٌت، َوُيْشِبُه َأْن َيُكوَن قـَْيُس ْبُن َأيب َحازٍِم َكاَن يـَْنَشُط ِيف الرواية مرة  َومجَِ
  .1فيسنده، ومرة جينب عنه فيقف َعَلى َأيب َبْكرٍ 

رفع والوقف،حيث رواه مجع من الرواة تعارض بني الفاحلديث الذي يتكلم عنه الدراقطين فيه 
فحكم الدارقطين على أن الكل قد أصاب يف روايته عن قيس .الثقات مرفوعا،ورواه مجع آخر موقوفا

ابن أيب حازم،وسبب االختالف قد يرجع إىل قيس نفسه الذي قد يكون رواه مرة مرفوعا،ورواه أخرى 
  .ؤثر ألنه ال حيكم على إحدى الروايتني بالعلةفهذا النوع من املخالفة غري م.موقوفا

وهي املقصودة عند  الذي دلت القرائن على وجود خطأ يف الرواية ، خمالفة مؤثر وهيوهناك 
اطالق التعليل ا، وهنا يكون الرتجيح بني الروايات فيكون هناك الصحيح وهناك املعلول، وإن 

   .ن ذلك اضطرابا وهو من أنواع العلةتساوت الروايات فلم ميكن اجلمع أو الرتجيح كا

اإلدراج، : فينتج عن املخالفة ،واالختالف عليه مدار التعليل،وأنواع العلة كلها راجعة إليه
عن أمهية االختالف يف  قال احلافظ ابن حجر،...والقلب،واضطراب،والشذوذ،والنكارة

املصنف عن اخلطيب أن جيمع طرقه، فالسبيل إىل معرفة سالمة احلديث من العلة كما نقله ":التعليل
مدار التعليل يف احلقيقة وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، ف. فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمته

  .2"على بيان االختالف

  :أمثلة عن المخالفة

ثـََنا ُحمَمد بن اْلمثىن ثـََنا معدي بن ُسَلْيَمان أَبُو ُعْثَمان َصاحب : قال اإلمام مسلم:المثال األول
َها  :قَالَ  ُحمَمد بن عجَالن يذكر َعن أَبِيه َعن أيب ُهَريـَْرةالطَعام قَاَل مسَِعت  من أََتى َجَنازَة فَاْنَصرف َعَليـْ

َها َكاَن َلُه ِقريَاط ،اَن َلُه ِقريَاطَفِإذا شيعها كَ  ،ىل َأهلَها َكاَن َلُه ِقريَاطإ ذا جلس َحىت ، فإفَِإذا صلى َعَليـْ
والقرياط مثل جبل أحد َأو  :َوقَاَل َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم ،يْقضى َقَضاُؤَها َكاَن َلُه ِقريَاط
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َوأَنـُهْم مل يذكُروا ِيف اَحلِديث  ،افـََهِذِه الرَوايَة املتقنون من أهل اْحلِْفظ على خَالفهَ  .أعظم من جبل أحد
َها مث يرجع :ال قرياطنيإ َكَذِلك روى َأْصَحاب أيب ،َوملن انْتظر َدفنَها قرياطان ،ِقريَاط ملن صلى َعَليـْ

هللا َعَلْيِه ويروي َعن غري أيب ُهَريـَْرة َعن النِيب صلى ا،ُهَريـَْرة َعن أيب ُهَريْـَرة َعن النِيب صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم 
َفَأما َحِديث معدي بن ُسَلْيَمان ِيف رَِوايَته من ذكر أَْربـََعة قراريط فَلم  ...َوسلم ِبُوُجوه َذَوات عدد 

  .إسناده َعن اْبن عجَالنيواطأ َعَلْيِه من َوجه من اْلُوُجوه اْلَمْعُروَفة وخولف ِيف 
َعن النِيب صلى  َعن أيب َحازِم َعن أيب ُهَريْـَرةكيَسان ُحمَمد بن َحاِمت ثـََنا حيىي َعن يزِيد بن   َحدَثين

   .اهللا َعَلْيِه َوسلم اَحلِديث

ْقُربي َعن أيب ُهَريـَْرةَوأَبُو َعاِصم َعن 
َ
  .َعن النِيب صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم اْبن عجَالن َعن امل

  . َعَلْيِه َوسلمَعن النِيب صلى اهللا َوالزْهرِّي َعن اْبن اْلمسيب َعن أيب ُهَريـَْرة

  . َوأَبُو ُمزَاحم َعن أيب ُهَريـَْرة 

  .َعن النِيب صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم والسائب بن يزِيد َعن َعاِئَشة

  .ُمَعاِويَة بن َسالم والوليد بن عبد الرْمحَن َعن أيب ُهَريـَْرةَرَواُه  

  .مثل َذِلك َواْلُمَسيب بن رَافع َعن اْلَرباء 

َعن النِيب صلى  َعن اْبن يُوُسف بن َسالم َعن أيب سعيدَوسليَمان بن ِبَالل َعن َعْمرو بن حيىي  
  .اهللا َعَلْيِه َوسلم ِمبثل َذِلك

نالحظ أن احلديث يف خمالفة يف سنده حيث أن من رواه عن أيب هريرة مل يروه أحد عن ابن 
  .ن عجالن فهو عن املقربي عن أيب هريرة،ومن رواه عن ابعجالن عن أبيه إال معدي بن سليمان

وهناك خمالفة يف متنه فما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر قراطني فقط، ويف حديث 
معدي بن سليمان ذكر أربعة قراريط،وهو خالف ما ورد من حديث أيب هريرة،وعائشة،والرباء،وأيب 

  .سعيد رضي اهللا عنهم
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، فروايته من هذا احلديث سندا ومتناللرواية املعروفة فما رواه معدي بن سليمان معلول مبخالفته 
  .منكرة باعتبار أن علماء اجلرح والتعديل حكموا عليه بالضعف

  :المثال الثاني
   ".ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْأُكْل بَِيِميِنهِ  :"َحِديُث َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  

  .َرَواُه نـُْعَماُن ْبُن رَاِشٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيٍد َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 
  .َوَرَواُه َمْعَمُر َعِن الزْهرِي َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيهِ 

َنَة َوَصاِلُح ْبُن َكْيَسانَ    .ن عمرِن الزْهرِي َعن أيب بكر بن عبيد اهللا َعن ابعَ  َوَرَواُه اْبُن ُعيَـيـْ
َنةَ    .َوَرَواُه َعْبُد الرْمحَِن ْبُن ِإْسَحاَق َكَما َرَواُه اْبُن ُعيَـيـْ

   .َوَرَواُه ُجَوْيرِيَُة َعْن َماِلٍك َعِن الزْهرِي َعن أيب بكر بن عبيد اهللا َعن اْبن عمر
 َعن أيب بكر بن عبيد اهللا ُمْرسلَفَما َرَواُه َمْعَمٌر َعِن الز ْهرِي.  

َوَحِديث النـْعَماِن ُمْنَكٌر ملَْ يـَُتاِبْعُه َعَلْيِه َأَحٌد َوَحِديُث َماِلٍك َكَحِديِث ُجَوْيرِيََة قدمي وََكاَن 
  .1يْسندهُ 

نالحظ أن مدار احلديث على الزهري وكل من رواه من طريق جعله عنه عن أيب بكر بن عبيد 
،كمعمر،وابن عيينة،مالك إال النعمان بن راشد فقد خالفهم فرواه عن الزهري عن سعيد عن أيب اهللا 
ليس من  النعمان بن راشدعلى روايته بأا منكرة ألن  علي بن املديينفحكم اإلمام .هريرة

  .2"صدوق سىيء احلفظ:"قال فيه ابن حجر وقد.الثقات

  :المثال الثالث
  ".َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َجاَرهُ  :"-يرفعه– َحِديُث َأِيب ُهَريـَْرةَ 

  َعْن َأِيب ُشَرْيٍح اْخلُزَاِعي َرَواُه َماِلٌك َواْبُن ِعْجَالَن َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُربِي.  
  .ْقُربِي َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ َوَرَواُه عبد الرْمحَن بن ِإْسَحاق فخالفهما فـََرَواُه َعْن َسِعيٍد اْلمَ 
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  .1َواحلَِْديُث ِعْنِدي َحِديُث َماِلٍك َواْبُن ِعْجَالَن َوَأْخطََأ َعْبُد الرْمحَِن ْبُن ِإْسَحاقَ 

نالحظ أن عبد الرمحن بن إسحاق قد خالف كال من مالك وابن عجالن يف رواية هذا 
حني رواه االثنان عن سعيد املقربي عن أيب احلديث،فرواه عن سعيد املقربي عن أيب هريرة،يف 

شريح،فحكم ابن املديين خبطأ عبد الرمحن، ألنه خالف من هم أوثق منه أي اإلمام مالك وابن 
  .عبد الرمحن عجالن،ولو خالف اإلمام مالك فقط حلكم عليه باخلطأ أيضا ألنه أرجح من

  :المثال الرابع
ًنا َوأَمَر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن بـََعَث َرُسو  :"َحِديُث َأِيب ُهَريـَْرةَ  ُل اللِه صلى َعَلْيِه َوَسلَم َسرِيًة َعيـْ

  ".ثَاِبتٍ 
  َرَواُه َمْعَمٌر َعِن الزْهرِي َعْن َعْمرِو ْبِن َأِيب ُسْفَياَن الثـَقِفي َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ 

َفَخالف معمرا ِيف  .َسْيِد ْبِن َجارِيََة الثـَقِفي َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَوَرَواُه يُوُنُس َعِن الزْهرِي َعْن َعْمرِو ْبِن أُ 
  .ِإْسَناِدهِ 

رُُه َعَلى َعْمرِو ْبِن ُأَسْيٍد َوُهَو الصَوابُ    .2َواحلَِْديُث ِعْنِدي َحِديُث يُوُنَس ِألَنُه تَابـََعُه َغيـْ

أنه إمام ثقة مشهور،  نالحظ أن علي بن املديين حكم على حديث معمر بأنه خطأ رغم
وحكم بأن رواية يونس هي الصحيحة،ألن يونس قد تابعه غريه يف روايتها اي أن أكثر من راو قد 

فحديث معمر يسمى شاذ ألنه خالف من هو .رواها على النحو الذي رواها يونس،فرجح بالعدد هنا
  .أرجح منه

  :القرائن

فعيلة مبعىن املفاعلة، مأخوذ من املقارنة، ويف : يف اللغة: القرينة:" قال اجلرجاين:تعريفها
  .1"االصطالح، أمر يشري إىل املطلوب
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  .القرائن هي أمارات تتعلق بأحوال الرواة والروايات فتفيد صحتها أو علتها

إن وقوع التفرد أو االختالف يف الرواية يدفع إىل البحث عن قرائن للحكم على التفرد أو 
أرجح،فمن تفرد بزيادة يف احلديث ال ميكن احلكم بقبوهلا أو رّدها إال من خالل الرواية املخالفة وأيها 

كما سبق عند -ألن التفرد يف حد ذاته ال يعد من العلل وكذلك االختالف .القرائن اليت تفيد ذلك
أن االختالف عند :" إال إذا وجدت قرائن تدل على ذلك،قال احلافظ ابن حجر -الكالم عليهما

  .2"ضر إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن اجلمع على قواعدهمالنقاد ال ي

فاحلكم على احلديث عند االختالف أو التفرد عند النقاد يكون وفق القرائن اليت حيكم وفقها 
على رواية بأا حمفوظة،واألخرى شاذة،وعلى رواية بأا معروفة واألخرى منكرة،وحنو ذلك من 

حذاق النقاد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم " :ابن رجب عن ذلكقال .األحكام
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، هلم فهم خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث فالن 

وهذا مما ال يعرب عنه بعبارة حتصره وإمنا يرجع فيه . وال يشبه حديث فالن فيعللون األحاديث بذلك
  .3"ليت خصوا ا عن سائر أهل العلمالفهم، واملعرفة، ا أهله إىل جمرد

  :قرائنأنواع ال

  .كاألحفظية واإلمامة  رتبتهب تتعلق بالراويقرائن *

  . وكثرة الصحبة له،فهذا جيعله أعرف حبديثه،وأكثر إتقانا ملا يرويه عنه مالزمة الرواي لشيخه*

َحدثَنا عبد الرزاق قَاَل مسَِعت بن اْلُمَبارك يـَُقول َحدثِين أيب قَاَل :"قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد
  . 4"َما رَأَْيت أحدا أروى َعن الزْهرِّي من معمر ِإال َما َكاَن من يُوُنس فَِإن يُوُنس كتب كل َشْيء

                                                                                                                                                                                     

  . 174ص :التعريفات -  1
  .1/368:هدي الساري مقدمة فتح الباري -  2
  .1/163:شرح علل الرتمذي -  3
  .1/172:علل اإلمام أمحد -  4
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َفرُِد بَِأَحاِديْ :" قال اإلمام الذهيب يف خالد بن خداش َث َعْن َمحاِد بِن أَبـَْلُغ َما نـََقُموا َعَلْيِه أَنُه يـَنـْ
ًة  ُه َالَزَمُه ُمدَعَلى لِْيِنِه، فَِإن 1"َزْيٍد، َوَهَذا َال َيُدل.  

  .صدوق، له إفرادات عن الثوري: وقال ابن عدي:" وقال يف حممد بن يوسف الفريايب
  .2"نه الزمه مدة، فال ينكر له أن ينفرد عن ذاك البحرأل: قلت

ببيان اختالف طبقات أصحاب أي إمام على حسب درجام يف ولذلك اهتم األئمة النقاد 
فقاموا باملوازنة  بني  التوثيق والتجريح وكثرة املالزمة، كرتتيب أصحاب الزهري،وأصحاب نافع وغريمها،

ألن ذلك سيفيد عند اختالف الرواية عنهما،حيث الرواة يف شيخ بعينه،وترتيبهم األحفظ فاألحفظ،
  ...وىل على الثانية،والثانية على الثالثة وهكذاترجح رواية الطبقة األ

  .كون الراوي ولد الشيخ أو قريبه أو مواله   *

ٍث َرَواُه صاُحل بُن  سألُت  َأِيب َوأَبَا ُزْرَعَة َعْن حدي:"قال ابن أيب حامت. صحة كتاب الراوي *
عبد اهللا، َعِن اْبِن َعباس، َعن عمار،  وعبُدالرمحِن ابُن ِإْسَحاَق،َعِن الزْهري، َعْن ُعَبيداهللا بنَكْيسان ،

  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ِيف التيمم؟
َهَذا خطأٌ؛ َرَواُه مالك، وابن ُعَيينة ، َعن الزْهري، عن ُعَبيداهللا بن عبد اهللا، َعْن أَبِيِه، َعن : فـََقاال

  .َعمار، َوُهَو الصحيُح، ومها أحَفظُ 
ونُس ، وُعَقْيٌل  ، وابُن َأِيب ذئب  ، عن الزْهري، عن ُعَبيداهللا  بن عبد اهللا، عن قد َرَواُه ي: قلتُ 

  !عمار  ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وُهْم َأصحاُب الُكُتب
  . 3مالٌك صاحُب كتاب، وصاحُب ِحْفظ: فـََقاال

                                                           

  .10/489:سري أعالم النبالء-  1
  .4/71:ميزان االعتدال -  2
  .489-1/488:أيب حامتالعلل البن  -  3
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خاصة إن كان يف  ومن قرائن الرتجيح اليت هلا عالقة بالكتاب أن حيدث الراوي من كتابه
ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات هلم كتاب صحيح ويف حفظهم بعض :"حفظهم كالم،قال ابن رجب

  ".شيء،فكانوا حيدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون،وحيدثون أحيانا من كتبهم فيضبطون

عبد الرزاق بن مهام الصنعاين،وعبد العزيز بن حمّمد الداروردي،ومهام بن حيىي :وذكر منهم
  .1لعوذي،وشريك بن عبد اهللا النخعي،وحفص بن غياث النخعيا

منهج الراوي يف الرواية فشعبة احلجاج مثاال ال حيدث باحلديث إال إذا مسعه أكثر من مرة وال *
  .شك أن هذا مرجحا عند االختالف

مشاركة الراوي يف ،وكأن تتضمن الرواية ما يفيد ضبطها من قبل الراوي كصور املسلسل *
  .الرواية وهذا خاص بالصحابة رضي اهللا عنهم حادثة

فالراوي قد  .يرجح رواية غريهم إن كانوا ثقاتمما ، يف بعض الرواة الثقات نسيبوجود ضعف *
  : يضعف يف بعض شيوخه،ويف مكان دون آخر،ويف زمان دون آخر،وإليك تفصيل ذلك

ضعف خبالف حديثهم هناك رواة ثقات يف أنفسهم لكن حديثهم يف بعض الشيوخ فيه -أوال
  :،ومثال ذلك عن بقية شيوخهم

  .2ضعيف يف قيس بن سعد:محاد بن سلمة-

                                                           

  .239-233ص:شرح علل الرتمذي1-
ُهم للتثبيت  :"قال اإلمام مسلم رمحه اهللا -  2 َوقد يكون من ثَِقات اْلُمحدثني من يضعف رَِوايَته َعن بعض رَِجاله الِذي محل َعنـْ

ِديث َومن ُعَلَمائهْم على َأن أثبت الناس ِيف ثَابت يكون َلُه ِيف َوقت َوذكر قصة َوالدلِيل على َما بَينا من َهَذا اْجِتَماع أهل احلَ 
 ان َوحيىي بن مِعني َوأمحد بن َحْنَبل َوَغريهم من أهل اْلمعرَفة َوَمحاد بن َسلَمة وََكَذِلَك قَاَل حيىي اْلقطاد يعد ِعْندهم اذا اْلبناِينّ َمح

َوَداُود بن أيب ِهْند واجلريري َوحيىي بن سعيد َوَعْمرو بن ِديَنار وأشباههم فَِإنُه حدث َعن غري ثَابت كحديثه َعن قـََتاَدة َوأَيوب َويُوُنس 
ة وَعلى َهَذا خيطىء ِيف َحِديثهْم كثريا َوغري َمحاد ِيف َهُؤَالِء أثبت ِعْندهم كحماد بن زيد َوعبد اْلَواِرث َويزِيد بن ُزَرْيع َواْبن علي

 ِذي َوصفَنا َعن َمحَصار أثبتهم ِفيِه َجْعَفر بن بْرقَان َعن َمْيُمون بن مْهرَان َويزِيد اْلمَقال ال اد ِيف حسن َحِديثه َوَضبطه َعن ثَابت َحىت
ا  ِديثه َعن َغريمهَ بن االصم فـَُهَو أغلب الناس َعَلْيِه َواْلعلم ما وحبديثهما َوَلو ذهبت تزن جعفرا ِيف غري َمْيُمون َواْبن االصم َوتْعَترب حَ 

ُهم   .218- 217ص :التمييز لإلمام مسلم ".كالزهري َوَعْمرو بن ِديَنار َوَسائِر الرَجال لوجدته َضِعيفا َرِديء الضْبط َوالرَوايَة َعنـْ



39 

 

  .ضعيف يف قتادة:جرير بن حازم-

  .ضعيف يف سعيد املقربي:حمّمد بن عجالن-

  .ضعيف يف الزهري:جعفر بن برقان-

  .ضعيف يف حيىي بن أيب كثري:عكرمة بن عمار اليمامي-

  .1ضعيف يف عطاء:حبيب بن أيب ثابت-

وقد يكون الراوي ضعيفا يف شيوخ بلد بعينه لضياع كتبه عنهم،كإمساعيل بن عياش 
أمجع النقاد على أنه خيطئ يف حديث احلجازيني والعراقيني، وحديثه عن أهل بلده :احلمصي

وذكر ابن معني أن سبب ذلك ضياع كتابه يف روايته عن أهل احلجاز .الشاميني أصح من غريه
  .2فخلط يف حفظه عنهم

الثقات الذين ضعفوا يف :انظر للمزيد عن ذلك دراسة الدكتور صاحل بن حامد الرفاعي     
  .بعض شيوخهم

  :من ضعف حديثه يف بعض األماكن دون بعض-ثانيا

من حّدث يف مكان مل يكن معه فيه كتبه فخلط،وحّدث يف مكان آخر من كتبه -أ
  :مثال ذلك.منه يف موضع آخر فضبطفضبط،أو مسع يف مكان من شيخ فلم يضبط عنه،ومسع 

يف رحالته إىل أصبهان كان :سليمان بن داود أبو داود الطيالسي البصري احلافظ-
  .3حيّدث من حفظه فكان خيطئ بسبب ذلك

                                                           

  .فما بعدها 244ص:شرح علل الرتمذي-1
  .242ص:،شرح علل الرتمذي:1/162-164ذيب التهذيب -2
  .237ص:الرتمذي،شرح علل :2/90-92ذيب التهذيب-3
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دخل مصر فحدثهم :"قال ابن حبان:حمّمد بن إبراهيم بن مسلم،أبو أميو الطرسوسي-
بين االحتجاج خبربه إّال ما حّدث من  من حفظه من غري كتاب بأشياء أخطأ فيها،فال يعج

  .1"كتابه

جممع على توثيقه،لكن ملا توىل القضاء :حفص بن غياث أبو عمر النخعي الكويف-
ببغداد زمن الرشيد ساء حفظه،فمن كتب عنه من كتابه فهو أصح ممن مسع منه من 

  .2حفظه،ومجيع ما حّدث به ببغداد هو من حفظه

قال النقاد أن ما رواه بالبصرة ال خيلو من :ي نزيل اليمنمعمر بن راشد أبو عروة البصر -
  .3الوهم؛ألن كتبه مل تكن معه،خبالف حديثه يف اليمن فإن كتبه كانت معه

ذكر غري واحد من النقاد أن هشاما :هشام بن عروة بن الزبري أبو املنذر القرشي املدين-
أرجع ابن رجب ذلك إىل أن كتبه مل نقم عليه حديثه بالعراق،وقالوا أن حديثه باملدينة أحسن،و 

  .4تكن معه يف العراق

يزيد بن هارون من مسع منه بواسط هو أصح ممن :"قال اإلمام أمحد:يزيد بن هارون-
  .5"مسع منه ببغداد؛ألنه كان بواسط يُلقن فريجع إىل ما يف الكتب

وفة فسماعه أن من مسع منه بالك:"قال أمحد:عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة املسعودي-
  .6"صحيح ومن مسع منه ببغداد فسماعه خمتلط

                                                           

  .،:3/493ذيب التهذيب9/137:الثقات1-
  .،:1/458-459ذيب التهذيب9/24:،سري أعالم النبالء186-3/185:اجلرح والتعديل -2

  . ،:4/125-126ذيب التهذيب242، 239ص:،شرح علل الرتمذي257-8/255:اجلرح والتعديل - 3
  . ،:4/275-276ذيب التهذيب240ص:شرح علل الرتمذي -4
  .240ص:املصدر نفسه-5
  .241، 229ص:املصدر نفسه -6
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من حّدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحّدث عن غريهم فلم - ب
  :حيفظ،ومنهم

إذا حّدث عن الشاميني فحديثه عنهم جيد،وإذا حّدث :إمساعيل بن عّياش احلمصي-
  .عن غريهم فحديثه مضطرب

هل الشام،وروايته عن أهل احلجاز وأهل حديثه جيد عن أ:بقية بن الوليد احلمصي-
  .1العراق فكثري املخالفة

  .كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة:معمر بن راشد-

من كان ثقة مث طرأ عليه ما ساء به حفظه باختالط أو تغّري بآخرة،وقد سبق - ثالثا
  . الكالم عن ذلك عند ذكر االختالط

  .جعلها ابن القيم رمحه اهللا من عالمات الوضعيف الرواية املخالفة،وقد  ركاكة املعىن*

،فإذا خالف الراوي أكثر من راو ثقة فروايتهم أرجح من روايته ألن اخلطأ أبعد عن قرينة العدد*
  .العدد من الواحد

يرجح خطأه،أي أنه رواها على الوهم مث اكتشف ذلك فرتاجع عن  رجوع الراوي عن الرواية*
  .هذه الرواية

  :الجادةقرينة سلوك *

 لزوم الطريق،أو سلوك ارة،أو ركوب ارة،جرى على اجلادة:بعبارات أخرى مثل ويعرب عنها
  .الطريق املعروفة املعتادة :وغريها من العبارات اليت تعين

                                                           

  .242ص:املصدر نفسه - 1
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ز بن حكيم، عن ،و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كرواية الراوي عن أبيه عن جده،مثل
َسِعيُد ْبُن َأِيب ،و علي بن حسني عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب،و أبيه عن جده معاوية القشريي

هِ  َعْن أَبِيِه، َعْن َجد ،هِ ،و بـُْرَدَة ْبِن َأِيب ُموَسى اَألْشَعرِي ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجد.  

  .األسانيد املشهورة كمالك عن نافع عن ابن عمر :ومن اجلادة أيضا

أن يكون ُجُل رواية الراوي عن شيخ بعينه لكنه روى عن غريه،كأيب الزبري عن دة ومن اجلا
  .جابر،فقد حّدث أيضا عن طاووس، وسعيد بن جبري

ومن اجلادة أيضا املسلك املعتاد يف الرواية كرواية التابعي عن الصاحيب،والصحايب عن النيب 
قال .اإلسناد أو رواية صحايب عن مثله  صلى اهللا عليه وسلم،وغري اجلادة وجود أكثر من تابعي يف

رضي اهللا  -سلك اجلادة؛ ألن العادة والغالب أن اإلسناد إذا انتهى إىل الصحايب  "...:ابن حجر
فلما جاء هنا بعد الصحايب ذكر  - صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب : قيب بعده - تعاىل عنه 

  .1"من ضبطه هكذا أتقن ضبطا  كان الظن غالبا على أن-صحايب آخر واحلديث من قوله 
على وجودها،ألن القوق بأا علة يستلزم القول بتعليل كل  سلوك اجلادة ليست علة بل قرينةو 

،ولكن إن وجدنا اختالفا بني الروايات فبعض الرواة 2األحاديث الصحيح اليت رويت بطرق معروفة
رواه على اجلادة والبعض اآلخر رواه على غريها ،فلعل سبب االختالف هو سلوك اجلادة، حيث وهم 

  .تبع الطريقة املعتادةفالراوي 

إذا تعارضت اجلادة مع غري اجلادة فالصحيح غري اجلادة،ألا أدعى إىل احلفظ،وأبعد عن ف
،فوجب أن يكون هناك قرائن تفيد أن سلوك اجلادة خطأ،  ن هذا ليس على إطالقهاخلطأ،ولك

  .كأحفظية من سلك غريها،أو أن من سلك غري اجلادة أكثر عددا وحنو ذلك من القرائن

                                                           

  .1/278:،ونقله عنه السخاوي يف الفتح2/714:النكت على ابن الصالح -  1
  .فال يستبعد أن يكون للراوي طريق أخرى للرواية،ولكن ال يستعمل هذا من جهة التجويز العقلي،بل من واقع الرواية -  2
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بَِناًء َعَلى  - َرَواُه ِمْن تِْلَك الطرِيِق ف قد أخطأ، سلك اجلادة فتبعا هلذه القرائن ميكن القول أن من
فرواية غري اجلادة أي الطريق املعتادة ، 1ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه،ِيف اْلَوْهِم  ووقع -اْجلَادةِ 

فسلوُك َغْريِ اجلَادِة َدال على مزيِد التحفظ؛ كما أشار إليه : "يقوُل السخاوي .قرينة على احلفظ
 َساِئي2"الن .  

  :أمثلة

ثـََنا َماِلٌك، َعْن :المثال األول نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمرَ أورد اخلليلي من طريق َأْمحَُد ْبُن َأِيب طَْيَبَة، َحد 
ِإن اللَه "ُمث قـَرَأَ » َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َمخٌْس َال يـَْعَلُمُهن ِإال اللهُ «: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : قَالَ 

ُر َأْمحََد، َوَرَواُه َأْصَحاُب َماِلٍك َعْنُه َعْن "  ْنَدُه ِعْلُم الساَعةِ عِ  َعْبِد اْآليََة ملَْ يـَْروِِه َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َغيـْ
  . 3َوُهَو اْلَمْشُهوراللِه ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر 

  
ثَـ : قَالَ  الزهري ُمْصَعبٍ  َأيبففي املوطأ برواية  َنا َماِلٌك، َعْن َعْبد اهللا ْبن دينار، َعْن َعْبد اهللا َحد

  .4"َمَفاتُِيح اْلَغْيِب َمخٌْس ال يـَْعَلُمَها ِإال الله   :"ْبن ُعَمر قَالَ ا

  .5حيىي بن بكري وسعيد بن عفري قاال حدثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمرورواه 

معن عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر وأخرجه البخاري يف الصحيح من طريق 
  .يرفعه

مجيع من رواه عن اإلمام مالك من أصحابه الثقات فسلك  1فقد خالف أمحد بن أيب طيبة
مالك عن نافع عن ابن عمر،يف حني أن الرواية :الطريق املعروفة عن مالك يف غري هذا احلديث،وهي

  .ابن عمرمالك عن عبد اهللا بن دينار عن :الصحيحة هي
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،  ذكره السيوطي كمثال لسلوك اجلادة،وهو مارواه:المثال الثاني ِه احلِْزَاِمياْلُمْنِذِر ْبِن َعْبِد الل
َأن َرُسوَل اللِه  َصلى اللُه َعَلْيِه « َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن اْلَماَجُشوِن، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمرَ َعْن 

َتَتَح الصَالَة، قَالَ    .، احلَِْديثَ » ُسْبَحاَنَك اللُهم : َوَسلَم َكاَن ِإَذا افـْ
َا ُهَو ِمْن َحِديِث : قَالَ  ِة، َوِإمنَأَخَذ ِفيِه اْلُمْنِذُر َطرِيَق اْجلَاد َه ْبُن اْلَفْضِل، َعْبِد اْلَعزِيِز، ثـََنا َعْبُد الل

 ِه ْبِن َأِيب رَاِفٍع، َعْن َعِلي2َعِن اْألَْعرَِج، َعْن ُعبَـْيِد الل.  

عبد العزيز بن املاجشون عن عبد اهللا :فقد سلك املنذر بن عبد اهللا الطريق املعتادة السهلة وهي
زيز بن عبد الع:بن دينار عن ابن عمر فوهم يف ذلك،ألن الطريق األصعب هي الصحيحة،وهي

  .املاجشون عن عبد اهللا بن الفضل،عن األعرج،عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي

َماِلٍك، َعْن سألُت  أَبَا ُزْرَعَة َعْن حديٍث َرَواُه َمكي  ، َعْن  :"قال ابن أيب حامت:المثال الثالث
  النجاِشي، فَكرب أَْربـًَعا؟ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى َعَلى: نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ 

َا ُهوَ : فـََقالَ  ِب، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : َهَذا خطأٌ؛ ِإمنْهري، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيعن َماِلٌك  ، َعِن الز ،
 يصلى اهللا عليه وسلم؛ َوِهَم فيه َمك 3النيب  .  

جبلة يف هذا احلديث إسنادا آخر  وقد روى مكي بن إبراهيم وحباب بن:" وقال ابن عبد الرب
عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرب على النجاشي أربعا وليس 

  .4"هذا اإلسناد يف املوطأ هلذا احلديث وال أعلم أحدا حدث به هكذا عن مالك غريمها 

ر،والصحيح غري مالك عن نافع عن ابن عم:فقد سلك مكي بن إبراهيم اجلادة وهي هنا
  .مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة:اجلادة،وهي
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َماِم َأْمحََد َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد اْلَقطاِن أَنُه قَالَ يف :المثال الرابع َحدَث ُسْفَياُن الثـْورِي، : ُمْسَنِد اْإلِ
َال «: ، َعِن النِيب  َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  أَنُه قَالَ اْبِن ُعَمرَ  ُعبَـْيِد اللِه ْبِن ُعَمَر، َعْن نَاِفٍع، َعنِ َعْن 

  .» َتْصَحُب اْلَمَالِئَكُة رُفـَْقًة ِفيَها َجَرسٌ 
َثِين : َكْيَف ُهَو؟ قـُْلتُ : فـََقالَ  -َعثـَْرَت : َأيْ  -َتِعْسَت يَا أَبَا َعْبِد اللِه : فـَُقْلُت َلهُ  ِه َحدُعبَـْيُد الل

، َعْن َأِيب اجلَْراِح، َعْن أُم َحِبيَبةَ ا  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -، َعِن النِيب ْبُن ُعَمَر َعْن نَاِفٍع، َعْن َساملٍِ
  .1َصَدْقتَ : فـََقالَ 

عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن :فقد خطّأ القطان الثوري يف روايته ألنه رواها على اجلادة
عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن سامل عن أيب اجلراح عن أم :عمر،وصحح له الرواية وهي غري اجلادة

  .جّل رواية نافع عن ابن عمروسبب خطأ سفيان الثوري أن .حبيبة

  

  :قرينة تجويد اإلسناد*

جتويد اإلسناد من العبارات اليت يستعملها النقاد يف كل إسناد خالف به أحد الرواة غريه جبعله 
أجود من جهة الوصل أو الرفع،أي يكون فيه إرسال أو انقطاع فيجعله موصال، أو يكون من موقوفا 

دهلا بالصيغ أي من كالم الصحايب فيجعله من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم،أو يكون فيه عنعنة،فيب
  .الصرحية،وقد يقصد بتجويد اإلسناد جعل كل الرواة من األجواد بعد إسقاط الرواة الضعفاء

فهذه احلاالت يصري فيها اإلسناد جيدا يف الظاهر لكن بعد مجع طرق احلديث تتبني 
  .النقّصر به فوضّده جّوده فالن ، :يقالو .التعليلفجّوده فالن ال حيمل يف الغالب إال معىن .علته

وجتويد اإلسناد ليس علة يف حد ذاته كما سبق القول يف سلوك اجلادة بل قد يكون قرينة على 
  .فهناك روايات جّود رواا السند ومل حيكم عليها بالتعليل.وجود خطأ يف الرواية
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بُو َخاِلٍد اْألَْمحَُر أَ  َجودَ : َعْن َهَذا احلَِْديِث فـََقالَ  1َسأَْلُت ُحمَمًدا :"قال اإلمام الرتمذي:ذلك مثال
اَهَذا احلَِْديَث  دٌ  ،َواْسَتْحَسَن َحِديَثُه ِجدَوَرَوى بـَْعُض َأْصَحاِب اْألَْعَمِش ِمْثَل َما َرَوى أَبُو : قَاَل ُحمَم
  .2"َخاِلٍد اْألَْمحَرُ 

املثال فتجويد الراوي قد ال يكون علة إن وجدت قرائن على صحة روايته كما هو احلال يف هذا 
  .حيث أن متابعة الراوي على روايته قرينة على صحة روايته

وهنا وجب التنبيه إىل وجوب فهم هذا اللفظ عند ما يطلقه النقاد وفق السياق الذي ذكر 
  .فيه،فال حيكم مبجرد صدوره يف احلديث على أنه تعليل له

  :أمثلة

حديث ابن اهلاد عن حممد بن  -يعين مسلم–وأخرج :"قال أبو احلسن الدراقطين:المثال األول
من " بسم اهللا أرقيك:"عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب سلمةإبراهيم عن 

  .حديث الداروردي متصال

  .وقد خالفه نافع بن يزيد،وزهري بن حممد عن ابن اهلاد عن حممد عن عائشة،ومل يذكر أبا سلمة

أيب سلمة يف  بذكر الداروردي مسلم بأا معلولة،أخطأ فيها فحكم اإلمام الدرقطين على رواية
الدمشقي خالف الدارقطين يف هذا احلكم ودافع عن رواية اإلمام مسلم هلذا  مسعود اإلسناد،لكن أبا

وقد جّوده أيضا قتيبة وغريه،وبكر بن مضر عن ابن اهلاد كرواية الداروردي،وبكر من :"احلديث بقوله
فأثبت عند أصحاب احلديث من زهري بدرجات،فيحكم البن اهلاد عليهما،وال  وابن اهلاد. األثبات

  .3"حيكم هلما عليه

ثـََنا َعْمٌرو قَالَ  :قال البزار:المثال الثاني نا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن : نا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع قَالَ : َحد
: يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َأَال تـَرَاُه؟ قَالَ : َل وَُكْنُت َرُجًال َحِديَد اْلَبَصِر فـَُقْلتُ تـَرَاَءيـَْنا اهلَِْال : ثَاِبٍت، َعْن أََنٍس قَالَ 
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ثـَُنا فـََقالَ  أَْنَشَأ  ُحيَد َم يُرِيَنا : " أَْرُجو َأْن أَرَاُه، َوأَنَا َعَلى ِفرَاِشي، ُمثى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلَجَعَل َرُسوُل الل
َلَة َبْدٍر، َهَذا َمْصرَُع ُفَالٍن َغًدا ِإْن َشاَء اللُه، َوَهَذا َمْصرَُع ُفَالٍن َغًدا ِإْن َشاَء اللهُ  َمَصارِعَ  ، َفَما اْلَقْوِم لَيـْ

ُهْم َعِن اْلَمْصرَِع الِذي قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوَهَذا احلَِْديثُ  َجوَد ِإْسَناَدُه  أََماَط َأَحٌد ِمنـْ
ُر ُسَلْيَماَن َجيَْعُلُه َعْن أََنٍس، َعِن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم وَ  َال َحنَْفُظ َأَحًدا َرَواُه ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة َوَغيـْ

  .1َعِن النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِإال ُعَمرُ 

البزار على رواية سليمان بن املغرية بأا جمّودة،ألنه ذكر فيها عمر بن فقد حكم اإلمام 
اخلطاب رضي اهللا عنه،حيث روى أنس احلديث عنه،يف حني روى غري سليمان بن املغرية احلديث 

وقد صحح البزار هنا .فيجعله عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم دون ذكر عمر
  .ألن هذا احلديث ال يروى إال عن عمر رضي اهللا عنهالرواية اّودة، 

من الكثرة اليت ال ميكن ضبطها،وقد من الضروري عن الكالم عن القرائن اإلشارة إىل أا و 
يكون للرواية قرينة أو أكثر،وقرائن الرتجيح تتعدد يف الرواية،والقرائن قد تكون واضحة ظاهرة 

ها،والقرائن ال تعتمد على جمرد الظن،أو التجويز العقلي،بل هي أحيانا،وخفية حتتاج إىل إمعان النظر في
حقائق نتجت عن جهد كبري يف تتبع أحوال الرواة املختلفة،لذلك كانت هذه القرائن حمل قبول لدى 

  .النقاد،فاستعملوها يف معرفة أسباب االختالف،والتفرد،واستعملوها للرتجيح بني الروايات

واية إىل أخرى ،فال تكون قرينة األحفظية هي دائما املرجح، بل قد واحلكم بالقرائن يتغري من ر 
نتجاوزها يف حاالت لقرينة العدد،ولذلك كان لكل حديث نقده اخلاص حبسب ما احتف به من 

ووجوه الرتجيح كثرية ال تنحصر وال ضابط هلا بالنسبة إىل مجيع :" قال احلافظ ابن حجر .القرائن
  .2"به ترجيح خاص األحاديث، بل كل حديث يقوم
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فسلوك اجلادة قرينة على وجود الوهم عند االختالف،لكن ال تكون دائما كذلك،فغري اجلادة 
  .قد يكون هو اخلطأ حسب قرائن أخرى

  :أقسامها،وصورها، وحكمها:الزيادة من الثقة

ن يروي مجاعة حديثًا واحدًا بإسناد واحد، ومنت واحد أ" :قال ابن رجب يف املقصود منها
  .1"فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، مل يذكرها بقية الرواة

هي ما يتفرد به الثقة يف رواية احلديث من لفظة أو مجلة يف السند  :وعرفها نور الدين عرت بقوله
  .2أو املنت

  :أقسامها

  .يف السند،وتقع يف املنت الزيادة تقع

باقي رواة  همل يذكر حديث من بعض الرواة يف إسناد  زيادة راو :السند الزيادة في-أوال
عدم  حالة ،ويكون ذلك يف الصحايب فمن دون،واحلديث من دون هذه الزيادة يكون يفاحلديث

، وهناك نوع آخر من الزيادة يف اإلسناد،وهي ما كان اإلسناد رفع املوقوفو وصل املرسل، ك: تصالاال
د،وهذه الصور من ى باملزيد يف متصل األسانييف ظاهره متصال،ورغم ذلك يأيت راو فيزيد فيه،ويسم

فصل بني تعارض الوصل واإلرسال ،وتعارض الوقف  الزيادة رغم أن احلافظ العراقي يف ألفيته
قال البقاعي عن فصل العراقي يف األلفية بني تعارض الوصل والرفع،واملزيد،وبني زيادة الثقة،وقد 

كان األليق هذا ضمن زيادات الثقات،فإنه من ":واإلرسال،وتعارض الرفع والوقف وزيادة الثقة
  .3"تها،فإن الوصل يستلزم الزيادة على اإلرسال،لكن الرفع قد ال يزيد على الوقفلمج
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 اْبنُ  قَالَ  َكَما - لِتَـَعلِقهِ ;  الثـَقاتِ  ِلزِيَاَداتِ  َضمهُ  اْألَْنَسبُ  وََكانَ  :"وقال احلافظ السخاوي
َعَنةِ  ِيف  اْلَكَالمُ  اْجنَر  َلما َوَلِكنهُ  بِِه، - الصَالحِ   ِمنْ  َوُمْرَسًال  َوْجٍه، ِمنْ  ُمتِصًال  اْلَمْرِوي  َعمارٍ  حلَِِديثِ  اْلَعنـْ

  .1" َذِلكَ  ِمْثلِ  ِيف  بِاحلُْْكمِ  ِإْرَداَفهُ  نَاَسبَ  آَخَر،

  :تعارض الوصل واإلرسال

  .2"  ُمْرَسًال  َوبـَْعُضُهمْ  ، ُمتِصًال  بـَْعُضُهمْ  يـَْرِويَهُ  َأنْ  :"قال السخاوي

وخالفه غريه ،وجود حديث رواه راو فأكثر مرسال،أي من غري ذكر الصحايب  :واملقصود منه
  .وقد سبقت اإلشارة إىل أن هذه الصورة تعّد من جتويد األسانيد.أي بذكر الصحايب فأورده موصال

  :أمثلة تعارض الوصل واإلرسال

ثـََنا َأِيب : اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىلقال :المثال األول َحد ِه ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنَربِيثـََنا ُعبَـْيُد الل َحد
ثـََنا ُشْعَبُة َعْن ُخبَـيْ  قَاَال َحد ْمحَِن ْبُن َمْهِديثـََنا َعْبُد الر َحد ُد ْبُن اْلُمثـَىنثـََنا ُحمَم ِب ْبِن َعْبِد ح و َحد

َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذبًا َأْن ُحيَدَث :" قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ :ْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم قَالَ الرْمحَِن عَ 
  ".ِبُكل َما مسَِعَ 

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن ُخبَـيْ  ْبُن َحْفٍص َحد ثـََنا َعِلي ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحد ْمحَِن وَحدِب ْبِن َعْبِد الر
  .َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِمبِْثِل َذِلكَ 

و حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا هشيم عن سليمان التيمي عن أيب عثمان : قال اإلمام مسلم
  ".حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع: " عنهقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا:النهدي قال

حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن أيب إسحق عن أيب 
  .1"حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع:" األحوص عن عبد اهللا قال
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ن عاصم هذا احلديث احلديث عند اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ورد مرسال حيث رفع حفص ب
وقد أردف اإلمام مسلم الرواية املرسلة برواية أخرى .للنيب صلى اهللا عليه وسلم،وحفص من التابعني

  :موصولة،وهو كذلك عند أيب داود

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح و حدثنا حممد بن احلسني حدثنا :قال أبو داود رمحه اهللا
ن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم قال ابن حسني يف علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب ب

قال ".كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع:" حديثه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ومل يسنده إال هذا الشيخ يعين علي بن حفص :قال أبو داود.ومل يذكر حفص أبا هريرة:أبو داود
  .املدائين

رواه شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم أن :"اىلقال املازري رمحه اهللا تع
هكذا روي من حديث معاذ .فأتى به مرسال مل يذكر فيه أبا هريرة...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بن معاذ،وغندر،وعبد الرمحن بن مهدي عن شعبة،ويف نسخة أيب العباس الرازي وحده يف هذا 
وقد أسنده مسلم بعد .عن أيب هريرة مسندا وال يثبت هذااإلسناد عن شعبة عن خبيب عن حفص 

والصواب أنه مرسل :ذلك من طريق علي بن حفص املدائين عن شعبة،قال علي بن عمر الدارقطين
  .2"عن شعبة كما رواه معاذ وغندر وابن مهدي

هو  وإذا ثبت أنه روي متصال ومرسال فالعمل على أنه متصل هذا:"قال اإلمام النووي رمحه اهللا
الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب األصول ومجاعة من أهل احلديث وال يضر كون األكثرين رووه 

  .3"مرسال،فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة

هذا مرسل وكذلك رواه غندر عن حفص بن ):" هـ662ت(قال رشيد الدين العطار رمحه اهللا 
يق آخر متصل من حديث علي بن حفص املدائين عمر عن شعبة إّال أن مسلما رمحه اهللا أردفه بطر 

                                                                                                                                                                                     

  .6:احلديث أخرجه اإلمام مسلم يف مقدمة الصحيح،باب النهي عن احلديث بكل ما مسع،رقم -  1
  .274-1/273:املعلم بفوائد مسلم-  2
  .1/97:شرح صحيح مسلم-3



51 

 

عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاتصل بذلك،واجلواب 
عن هذا الوجه الثاين،ولكن رواية ابن مهدي ومن تابعه على إرساله أرجح؛ألم أحفظ وأثبت من 

،والزيادة من الثقة مقبولة عند أهل العلم،وهلذا املدائين الذي وصله،وإن كان قد وثقه حيىي بن معني
أورده مسلم من الطريقني ليبني االختالف الواقع يف اتصاله وقدم رواية من أرسله؛ألم أحفظ وأثبت  

  .1"يكتب حديثه وال حيتج به :كما بيناه،وقد سئل أبو حامت الرازي عن علي بن حفص هذا فقال

  ".أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري يدخل اجلنة":حديث:المثال الثاني

حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو النضر هاشم بن :اإلمام مسلم يف الصحيح هأخرج
القاسم الليثي، حدثنا إبراهيم يعين ابن سعد، حدثنا أيب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب 

  .»دة الطرييدخل اجلنة أقوام، أفئدم مثل أفئ«: صلى اهللا عليه وسلم، قال

حدثنا أبو النضر، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا أيب، عن أيب سلمة، عن :" يف مسند أمحد
  " يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري : " أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال رسول : حدثين أيب، عن أبيه، عن أيب سلمة، قال: حدثناه يعقوب، قال :ويف املسند أيضا
 :" الصواب، يعين مل يذكر أبا هريرةوهو : "   بن اإلمام أمحد قال عبد اهللا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ."يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري " 
َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب هريرة، قال رسول اهللا صلى  َوُسِئَل َعْن َحِديثِ  -:" قال الدارقطين يف العلل

  .َيْدُخُل نَاٌس ِمْن أُمِيت اْجلَنَة، أَْفِئَدتـُُهْم ِمْثُل أَْفِئَدِة الطْريِ : اهللا عليه َوَسلمَ 
بـْرَاِهيَم ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، يـَْرِويِه ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َسْعٍد َواْختُِلَف َعْنُه؛فـََرَواُه أَبُو النْضِر، َعْن إِ : فـََقالَ 

ُرُمهَا يـَْرِويِه، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َسْعٍد، َعِن .َوتَابـََعُه ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َأِيب اللْيثِ .َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  َوَغيـْ
  .2وهو الصواب.أبيه، عن أيب سلمة مرسل

حجاج بن الشاعر عن أيب النضر عن إبرهيم بن سعد عن وأخرج مسلم عن :" وقال يف التتبع
  ".يدخل اجلنة أقوام مثل أفئدة الطري: "أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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ومل يتابع أبو النضر على وصله عن أيب هريرة، واحملفوظ عن إبراهيم بن سعد عن أيب : قال
وسلم ، كذلك رواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم وغريمها عن سلمة مرسًال َعِن النِيب صلى اهللا عليه 

  .1"إبراهيم بن سعد واملرسل هو الصواب

  .يعقوب وسعد مرسال من دون ذكر أليب هريرة:ورواه ابناء إبراهيم بن سعد

،يف حني روى غريه احلديث مرسال من ة فزاد أبا هريرة أي رواه موصوالعاخالف أبو النضر اجلم
الوصل من باب ألن املوصول هو الراجح ،عند من يقبل الزيادة مطلقا فاحلديث .رةغري ذكر أليب هري

  .الزيادة

  :ومن يقول باحلكم وفق القرائن يرجح الرواية املرسلة،وذلك للقرائن اآلتية

  .العدد،فاألكثر رووه مرسال-1

  .يعقوب وسعد:بناهإإبراهيم بن سعد،ومها  من رواه مرسال فيهم من هو أعلم حبديث-2

عبد اهللا بن اإلمام أمحد،وكذا اإلمام  -أي تصحيح الرواية املرسلة  –وقد حكم وفق هذا 
  .الدارقطين

  :تعارض الرفع والوقف

  .2" َمْوُقوًفا َوبـَْعُضُهمْ  َمْرُفوًعا، الثـَقاتِ  بـَْعضُ  احلَِْديثَ  يـَْرِويَ  َأنْ :" قال احلافظ السخاوي

،أي من غري  منسوبا إىل الصحايب من قوله أو فعله وجود حديث رواه راو فأكثر: واملقصود منه
مرفوعا من قول أو فعل النيب ،وخالفه غريه فأورده أن جيعله من قول أو فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إىل أن هذه الصورة تعّد من جتويد األسانيد أيضا وقد سبقت اإلشارة.صلى اهللا عليه وسلم
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ى رواية املرفوعة عند معارضتها باملوقوفة بالعلة،ال يعين أن ووجب التنبيه هنا إىل أن احلكم عل
احلديث مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،وإمنا املقصود أن رفع الرواية من تلك الطريق معلولة، 

  .ألن الصحيح أا نقلت موقوفة،وهذا ال يعين عدم وجود طرق أخرى صحيحة مرفوعة

 ِإَذا«: َرفـََعهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  نَاِفٍع، َعنْ  ُعْقَبَة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َكرَِوايَةِ :"قال السخاوي
َا اْختَـَلطُوا، ْكِبريُ  ُهوَ  فَِإمنَشاَرةُ  الت  .اْخلَْوفِ  َصَالةِ  ِيف  احلَِْديثُ  »بِالرْأسِ  َواْإلِ

 ِالْخِتَالفِ  ِعلةً  َذِلكَ  يـَُعدوا فـََلمْ  قـَْولِِه، ِمنْ  ُجمَاِهدٍ  َعنْ  َكِثٍري، اْبنِ  َعنِ  أَْيًضا، ُجَرْيجٍ  اْبنُ  َوَرَواهُ 
  .1"اْلُبَخارِي  َصِحيحِ  ِيف  اْلَمْرُفوعُ  َبلِ  ِفيِه، السَنَدْينِ 

  :أمثلة  تعارض الرفع والوقف

  ".الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أباح فيه الكالم:"حديث:المثال األول

  .بن كيسانمدار احلديث على طاووس 

رواه عبد اهللا بن طاووي،وإبراهيم لن ميسرة،وعطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس -
  .موقوفا

  .ورواه عطاء بن السائب وليث بن أيب سليم عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا-

  .ورواه احلسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم مرفوعا-

  :رواية املوقوفة على ابن عباس بسببرجح أهل العلم ال

 .أن رواا أثبت -1
 .رواا أكثر -2
 .فيهم عبد اهللا بن طاووس،وهو ثقة،وأعرف حبديث أبيه -3
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  ...النسائي،والبيهقي،واملنذري،والنووي،وابن تيمية،وابن عبد اهلادي:اختيار وهذا

خلف نا ابن أيب عدي حدثنا أبو سلمة حيىي بن :قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا:المثال الثاني
عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".زوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم:"قال

حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء :حدثنا حممد بن جعفر،قال:وحدثنا حممد بن بشار،قال:قال
  .وه ومل يرفعهعن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو حن

الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو :عن هذا احلديث فقال -يعين البخاري-فسألت حممدا:قال
  .موقوف

وهذا أصح من حديث ابن أيب عدي،ويف الباب عن سعد،وابن عباس،وأيب :قال الرتمذي
هكذا رواه ابن أيب عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد ...سعيد،وأيب هريرة

عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،وروى حممد بن جعفر وغري واحد عن شعبة عن  اهللا بن
يعلى بن عطاء فلم يرفعه،وهكذا رواه سفيان عن يعلى بن عطاء موقوفا ،وهذا أصح من 

  .احلديث املرفوع

فقد رجح البخاري والرتمذي وقف حديث عبد اهللا بن عمرو خالف الرواية املرفوعة عنه رغم 
  :قد ورد مرفوعا عن مجع من الصحابة،وسبب ترجيح الوقف يف هذه الروايةأن احلديث 

أن حممد بن جعفر خالف ابن أيب عدي،وحممد من أوثق الناس يف شعبة وأعرفهم  -1
 .حبديثه

 .خرين حملمد بن جعفرمتابعة رواة آ -2
  .أن الرواية الصحيحة عن يعلى عن عبد اهللا الوقف ألن سفيان وافق شعبة على ذلك -3

  :في متصل األسانيدالمزيد 
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  .وهو خيتلف عن جتويد اإلسناد .رجال مل يذكره غريه املتصل وهو أن يزيد راو يف اإلسناد

ليس كل رواية فيها زيادة راو يف إسنادها معلولة،ألن بعض الرواة قد روى عن وننبه إىل أن 
فيها زيادة قد تكون هي شيخه أحاديث مباشرة أحيانا،وبواسطة أو أكثر أحيانا ،فالرواية اليت تكون 

  .الصحيحة،وذلك بالرجوع إىل القرائن اليت تفيد ذلك

  :المزيد في متصل األسانيد أمثلة

َع َعْبَد اِهللا ْبَن َعاِمِر ْبِن أَبِيهِ َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،  َعْن  :يف املوطأ:المثال األول ؛ أَنُه مسَِ
َنا : َربِيَعَة يـَُقولُ  طاِب الصْبحَ َصليـْ . فـََقرََأ ِفيَها ِبُسورَِة يُوُسَف َوُسوَرِة  احلَْج، ِقرَاَءًة َبِطيَئةً . َورَاَء ُعَمَر ْبِن اخلَْ

  .1َأَجلْ : َقالَ .َواللِه، ِإذاً، َلَقْد َكاَن يـَُقوُم ِحَني َيْطُلُع اْلَفْجرُ : فـَُقْلتُ 
َعُه ِمْن َعْبِد اهللا ْبن َخاَلَفُه َأْصَحاُب ِهَشاٍم فـَرَ :" قال الدراقطين َوْوُه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة أَنُه مسَِ

ُهمْ  ،َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ملَْ َيْذُكُروا ِفيِه ُعْرَوةَ  َوَعْبُد اللِه ْبُن  ،َوَحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطانُ  ،ُسْفَياُن الثـْورِي  :ِمنـْ
ُرُهْم  ،َوَعْبُد اْلَعزِيِز الدرَاَوْرِدي  ،َوَعِلي ْبُن ُمْسِهرٍ  ،ُمَباَركِ َوَعْبُد اللِه ْبُن الْ  ،ِإْدرِيسَ  َوُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد َوَغيـْ

   .فَاْلَقْوُل قـَْوُهلُْم ألَنـُهْم ثَِقاٌت ُحفاٌظ َوَقِد اْجَتَمُعوا َعَلى قـَْوٍل َواِحٍد ِخالَف قـَْوِل َماِلكٍ 
  ْن ِهَشاٍم ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن َعاِمرٍ َوقَاَل َحيَْىي اْلَقطاُن عَ 

َثِين أَنُه َصلى َخْلَف ُعَمرَ  ِه ْبَن َعاِمٍر َفَحدَوقَاَل اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ِهَشاٍم َسأَْلُت َعْبَد الل  
ْعُت َعْبَد اللِه ْبَن َعاِمرٍ    َوقَاَل ُوَهْيٌب َعْن ِهَشاٍم مسَِ

  الدرَاَوْرِدي َعْن ِهَشاٍم َأن َعْبَد اللِه ْبَن َعاِمٍر َأْخبَـرَهُ َوقَاَل 
َصلْيُت :"َحِديُث َعْبِد اللِه ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة  :قـُْلُت َألِيب َعْبِد اللِه َأْمحََد ْبِن َحْنَبلٍ  :َوقَاَل األَثـَْرمُ 
َعُه فـََقاَل َهَذا اآل ؟" َخْلَف ُعَمَر اْلَفْجرَ  َن ِيف اْلُكُتِب الِيت قرؤوها َعَلى َماِلٍك َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َوَقْد مسَِ

  .2"ِهَشاٌم ِمْن َعْبِد اللِه ْبِن َعاِمرٍ 
ثـََنا ُسْفَياُن َعْن ِهَشاٍم  :قـَرَْأُت َعَلى َأِيب :" ويف علل اإلمام أمحد برواية ابنه عبد اهللا ٌل قَاَل َحدُمَؤم

طاِب ِيف الصْبِح فـََقَرَأ ُسوَرَة يُوُسَف وَ ْبِن ُعرْ ا احلَْج َوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعاِمٍر أَمَنا ُعَمُر ْبُن اخلَْ
  .ِقرَاَءًة َبِطيَئةً 
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َعْبِد اللِه ْبِن َعاِمٍر  اْلَعَدِين يـَْعِين َعِن الثـْورِي ِيف َحِديِث ِهَشاٍم َعْن ُعْرَوَة َعنْ  :قـَرَْأُت َعَلى َأِيب  -
  .َأن ُعَمَر قـَرَأَ ِيف اْلفْجر ِبُسوَرة يُوُسف

َع َعْبَد اللِه ْبَن َعاِمِر ْبِن  : َوقـَرَْأتُُه َعَلى َعْبِد الرْمحَنِ  :قَاَل أيب - َماِلٌك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة أَنُه مسَِ
َنا َورَاَء ُعَمَر َفذََكَرهُ    .َربِيَعَة يـَُقوُل َصليـْ

َعاِمِر  َأْخبَـَرنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن َعْبِد اللِه ْبنِ  :بن ِإْدرِيَس قَالَ اومسعته ِمْنُه :قـَرَْأُت َعَلى َأِيب  -
  .ْبِن َربِيَعَة قَاَل َصلْيُت َخْلَف ُعَمَر َفذََكَر َحِديَث ُمَؤمٍل ِإال أَنُه ملَْ يـَُقْل َعْن أَبِيهِ 

َثِين َعْبُد اللِه ْبُن َعاِمٍر قَاَل َصلْيُت َخْلَف  :قـَرَْأُت َعَلى َأِيب  - َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد َعْن ِهَشاٍم قَاَل َحد
  .َفذََكَر ِمثْـَلهُ ُعَمَر 

ْعُت ُعَمَر  :قـََرْأُت َعَلى َأِيب  - وَِكيٌع َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة قَاَل مسَِْعُت َعْبُد اللِه ْبُن َعاِمٍر قَاَل مسَِ
  .يـَُقوُل َفذََكَر ِمثْـَلهُ 

ثـََنا ِهَشاٌم َعْن َعْبِد اللِه ْبِن  :قـَرَأت على أيب - ى بَِنا ُعَمُر َفذََكَر أَبُو ُمَعاِويََة قَاَل َحدَعاِمٍر َصل
  .ِمثْـَلهُ 

ثـََنا ِهَشاٌم قَاَل َأْخبَـَرِين َعْبُد اللِه ْبُن َعاِمٍر َفذََكَرهُ  :قـَرَْأُت على أيب - 1َحدثَنا بن ُمنَْريٍ قَاَل َحد.  
  :ذكر َحِديث وهم َمالك بن أنس ِيف اسناده:" قال اإلمام مسلمو 
الك َعن ِهَشام َعن أَبِيه أَنه مسع عبد اهللا بن َعامر بن ربيَعة يـَُقول صليَنا َورَاء ثـََنا قـُتَـْيَبة ثـََنا مَ  -

ذن َواهللا َكاَن يقوم ِحني إ :عمر بن اْخلطاب الصْبح فَـَقرََأ ُسوَرة يُوُسف َوسورَة احلَْج ِقرَاَءة بطيئة َفقلت
ُلم جرا َماِلًكا ِيف َهَذا االسناد ِيف َفَخالف َأْصَحاب ِهَشام هَ  :قال مسلم .أجل:قَاَل  ؟يطلع اْلفْجر
  .َهَذا اَحلِديث
أَبُو ُأَساَمة َعن ِهَشام قَاَل َأْخربِين عبد اهللا بن َعامر بن ربيَعة قَاَل صليت خلف عمر فـََقَرأَ رواه 

  .ُسوَرة احلَْج َوسوَرة يُوُسف ِقرَاَءة بطيئة وَِكيع َعن ِهَشام َأْخربِين عبد اهللا بن َعامر
  .وحامت َعن ِهَشام َعن عبد اهللا بن َعامر قَاَل صلى بَِنا عمر

فـََهُؤَالِء عدة من َأْصَحاب ِهَشام كلهم قد َأمجُعوا ِيف َهَذا االسناد على خالف  :قال مسلم 
  .2"َمالك َوالصَواب َما قَاُلوا دون َما قَاَل َمالك 
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،فقد خالف فيها عددا كبريا من فنالحظ أن أهل العلم اعتربوا رواية اإلمام مالك وهم 
أصحاب هشام بن عروة،حيث أنه زاد راو يف السند،والسند من دونه متصل،فجعل الرواية  عن هشام 
عن أبيه عن عبد اهللا بن عامر،وكل من روى عن هشام جعلها عن هشام عن عبد اهللا بن عامر من 

  .دون ذكر أبيه
والقول عندي قول  ":قالهشام بن عروة،ف ورجح ابن عبد الرب رواية مالك ألنه األوثق يف

ولكن قرينة العدد إىل جانب األحفظية ترجح أن اإلمام مالك هو من .1"مالك؛ ألنه أقعد شام
ولعل سبب خطأ مالك أن هشام بن عروة عن أبيه كثرية فظن مالك أن على هذا .أخطأ يف الرواية

  .روى احلديث،فسلك اجلادة فأخطأ
وحدثين علي بن حجر السعدي، حدثنا الوليد بن مسلم،  :اإلمام مسلمقال :المثال الثاني

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد اهللا، عن واثلة، عن أيب مرثد الغنوي، قال
  .»ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها«: عليه وسلم
وحدثنا حسن بن الربيع البجلي، حدثنا ابن املبارك، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن بسر  :قال

مسعت : ، عن واثلة بن األسقع، عن أيب مرثد الغنوي، قالأيب إدريس اخلوالينبن عبيد اهللا، عن ا
  .2"ال تصلوا إىل القبور، وال جتلسوا عليها: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

حدثنا الوليد، عن ابن جابر، عن بسر بن : أخربنا علي بن حجر قال :نسائيقال اإلمام ال
ال «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيد اهللا، عن واثلة بن األسقع، عن أيب مرثد الغنوي قال

  .»تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها
وسألُت  َأِيب َعْن حديٍث َرَواُه ابُن اْلُمَباَرِك  ، َعِن اْبِن جابر  ، عن ُبْسر  " :قال ابن أيب حامت

الَ  ":بن ُعَبيداهللا ، َعْن َأِيب ِإْدرِيَس ، َعْن واثَِلة  ، َعْن َأِيب َمْرَثد  ، َعِن النيب صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ؟"َهاُتَصلوا ِإَىل الُقُبوِر، َوالَ َجتِْلُسوا َعَليْـ 

يـََرْوَن أن ابَن اْلُمَباَرِك َوِهَم ِيف َهَذا احلَِْديِث؛ أدخَل أَبَا ِإْدرِيَس اخلَْوالين بـَْنيَ ُبْسر  ْبِن : قَاَل َأِيب 
  .ُعَبيداهللا  َوبـَْنيَ واثَِلة
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َجاِبٍر، عن ُبْسر بن َوَرَواُه ِعيَسى بُن يُوُنَس  ، وَصَدقُة بُن َخاِلٍد  ، والوليُد بُن ُمْسِلٍم  ، َعِن اْبِن 
  .مسعُت واثَِلَة حيدث َعْن َأِيب َمْرَثد الَغَنوي، َعِن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ُعَبيداهللا؛ قَالَ 

َع ِمْن واثَِلة، وََكِثريًا َما حيدث ُبْسٌر َعْن َأِيب ِإْدرِيَس؛ فَغِلَط ابُن اْلُمَباَرِك، : قَاَل َأِيب  ُبْسٌر  َقْد مسَِ
 فظن ا رَوى  َعْن َأِيب ِإْدرِيَس، َعْن واثَِلة، َوَقْد مسَع َهَذا احلديَث ُبْسٌر  ِمْن واثَِلَة نفِسه؛ألنَهَذا مم أن

  .1"أهَل الشام أعرُف حبديِثهم
نالحظ أن أهل العلم حكموا على رواية ابن املبارك باخلطأ،حيث أنه زاد يف سند احلديث أبا 

وواثلة،والسند من دونه متصل ألن بسرا مسع من واثلة،وسبب الغلط أن بسرا   إدريس اخلوالين بني بسر
  .كثريا ما يروي عن أيب إدريس فوهم ابن املبارك فسلك به اجلادة

  ."ن يتعاطى السيف مسلوالأى النيب صلى اهللا عليه وسلم :"حديث:المثال الثالث
ثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاِويََة اُجلَمِحي الَبْصرِي، قَالَ  :قال اإلمام الرتمذي اُد ْبُن َسَلَمَة، : َحدثـََنا َمح َحد

  ."نـََهى َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأْن يـُتَـَعاَطى السْيُف َمْسُلوالً ": َعْن َأِيب الزبـَْريِ، َعْن َجاِبٍر قَالَ 
  .اِب َعْن َأِيب َبْكَرةَ َوِيف البَ 

َوَرَوى اْبُن َهلِيَعَة َهَذا  ،َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َمحاِد ْبِن َسَلَمةَ :قال الرتمذي
َم، َوَحِديُث َمحاِد ، َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسل بـَنَة اُجلَهِين اَحلِديَث، َعْن َأِيب الزبـَْريِ، َعْن َجاِبٍر، َعْن 

 2ْبِن َسَلَمَة ِعْنِدي َأَصح.  
حدثنا علي بن محشاذ العدل، ثنا إمساعيل بن إسحاق، وعلي بن عبد العزيز،  :"قال احلاكم

ى «: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا محاد بن سلمة، عن أيب الزبري، عن جابر، رضي اهللا عنه قال: قاال
هذا حديث صحيح على شرط مسلم » لم أن يتعاطى السيف مسلوالرسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .3"ومل خيرجاه 
ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَعاِويََة اجلَُْمِحي قَاَل :" قال ابن حبانو  ِه ْبُن َقْحطََبَة، قَاَل َحدَأْخبَـَرنَا َعْبُد الل

ثـََنا َمحاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َأِيب الزبـَْريِ عَ  ُه نـََهى َعْن َأْن َحدَم أَنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبْن َجاِبٍر َعِن الن
  .4"يـُتَـَعاَطى السيف مسلوال
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رواية أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل الرواية،ولكن فاحلديث ورد من 
اجلهين بني جابر والنيب صلى اهللا عليه ،حيث زاد بنة 1الرتمذي ذكر رواية البن هليعة خالف يف غريه

  .أحفظ منه من هو فحكم الرتمذي على روايته بالوهم،ألن ابن هليعة قد خالف.وسلم
ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعَرَفَة قَالَ  :قال البزار:المثال الرابع نا ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْنيٍ، َعِن : نا ُهَشْيٌم قَالَ : َحد

، َعنْ  َمْن بَاَع َعْبًدا َولَُه «: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : ، َعْن ُعَمَر قَالَ أَبِيهِ  الزْهرِي، َعْن َساملٍِ
َط ْلَباِئِع، ِإال َأْن َيْشَرتَِط اْلُمْبَتاُع، َوَمْن بَاَع َخنًْال َقْد أُبـَرْت فـََثَمُرَها لِْلَباِئِع ِإال َأْن َيْشرتَِ َماٌل َفَمالُُه لِ 

، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمرَ . »اْلُمْبَتاعُ  ، َعِن النِيب َوَهَذا احلَِْديُث َال نـَْعَلُم َأَحًدا قَاَل ِفيِه َعِن الزْهرِي، َعْن َساملٍِ
،ْهرِياُظ يـَْرُوونَُه َعِن الزُسْفَياُن ْبُن ُحَسْنيٍ َوَأْخطََأ ِفيِه، َواْحلُف َم ِإالى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَعِن  َصل ، َعْن َساملٍِ

  .2اْبِن ُعَمَر، َعِن النِيب َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َوُهَو الصَوابُ 
،حيث أنه زاد راو وهو عمر بن البزار رواية سفيان بن حسني مبخالفته للحفاظ فقد أعلّ 

  .اخلطاب،فالصواب أن احلديث روي عن ابن عمر،وقد جعله سفيان عن ابن عمر عن عمر
ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن زِيَاٍد الصاِئُغ قَالَ : قال البزار:المثال الخامس والسادس َحد : ٍد نا يُوُنُس ْبُن ُحمَم

: َقالَ نا َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، َعِن النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم : قَالَ 
  .»َمِن ابـَْتاَع طََعاًما َفَال يَِبْعُه َحىت َيْستَـْوِفَيهُ «

قَاَل : نا َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر قَالَ : َونَا يُوُنُس ْبُن ُحمَمٍد قَالَ 
  .» ِإَذا َكانُوا َثَالثًَة َفَال يـَتَـَناَجى اثـَْناِن ُدوَن َصاِحِبِهَما«: َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 

َا يـَْرِويِهَما الثـَقاُت اْحلُفاُظ َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النِيب َصلى اُهللا َعلَ  َوَهَذانِ  ْيِه احلَِْديثَاِن ِإمن
نَاِفٍع، َعِن  َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، ِإال َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر اْلُعَمرِي، َعنْ : َوَسلَم، َوَال نـَْعَلُم َأَحًدا قَالَ 

  .3اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، وَملَْ يـَُتاَبْع َعَلْيهِ 

                                                           

1  -  َة اُجلَهِينأي روي على الصواب فرمبا هو خطأ مطبعي،أو .الذي يف املطبوع من املسند من طريق ابن هليعة ليس فيه َعْن بـَن
  .خطأ يف النسخة املعتمدة من املسند

  .1/224:مسند البزار -  2
  .265-1/264:مسند البزار -  3
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ومثل احلديث السابق أخطأ عبد اهللا بن عمر العمري يف روايته،وخالف احلفاظ،بأن جعل كال 
  .احلديثني من رواية ابن عمر عن عمر،وغريه رواها عن ابن عمر دون ذكر عمر

ثـَنَ : قال البزار:المثال السابع نا ُشْعَبُة، : نا ُسْفَياُن ْبُن َحِبيٍب قَالَ : ا احلََْسُن ْبُن قَـَزَعَة َقالَ َحد
َصَالُة السَفِر رَْكَعَتاِن، َوَصَالُة اجلُُْمَعِة «: قَاَل ُعَمرُ : َعْن زُبـَْيٍد، َعْن َعْبِد الرْمحَِن ْبِن َأِيب لَيـَْلى قَالَ 

ُر َقْصٍر َعَلى ِلَساِن ُحمَمٍد َصلى اهللاُ رَْكَعَتاِن، َوَصَالُة اْلِفْطِر رَْكَعَتانِ  ، َوَصَالُة اْألَْضَحى رَْكَعَتاِن َمتَاٌم َغيـْ
  .»َعَلْيِه َوَسلمَ 

لَ   ى، َعْن  َوَهَذا احلَِْديُث َرَواُه يَزِيُد ْبُن زِيَاِد ْبِن َأِيب اجلَْْعِد، َعْن زُبـَْيٍد، َعْن َعْبِد الرْمحَِن ْبِن َأِيب لَيـْ
ْبُن زِيَاٍد  ، َعْن ُعَمَر، َوُشْعَبَة، َوالثـْورِي فـََلْم َيْذُكرَا َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة، َوُمهَا َحاِفظَاِن، َويَزِيدُ ْبِن ُعْجَرةَ  َكْعبِ 

ُر َحاَفظٍ  فـََغيـْ
1.  

أورد البزار يف هذا احلديث الرواية الصحيح،مث نّبه إىل وجود رواية معلولة،أخطأ فيها أحد 
كعب لن عجرة،جعله بني عبد :يزيد بن زياد،حيث خالف فيها،فزاد راو يف السند،هو الرواة،وهو

الرمحن بن أيب ليلى وعمر،يف حني مل يذكره غريه من احلفاظ كشعبة والثوري،فرجح روايتهما على 
  .روايته

  :الزيادة في المتن- ثانيا

  .الرواةوهي زيادة يزيدها أحد الرواة يف منت احلديث مما مل يذكره باقي 

إذا انفرد الثقة بزيادة يف احلديث، :" والزيادة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية،قال الزركشي
، فإن الواو زيادة يف اللفظ، وتارة " ولك احلمد"، " ربنا لك احلمد"فتارة تكون لفظية، كقوله يف 

  .2"يف حديث زكاة" من املسلمني"تكون معنوية تفيد معىن زائدا كرواية

                                                           

  .466-1/465:مسند البزار -  1
  .6/231:البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي -  2
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منافية أي فيها خمالفة ملا رواه باقي  تكون ملا ورد من دوا،وقد غري منافيةقد تكون زيادة وال
  .الرواة حبيث ال ميكن اجلمع بني الروايات

  :في المتن أمثلة الزيادة
  ".السابعة بالرتاب:"زيادة:المثال األول

قتادة، أن حممد بن حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا أبان، حدثنا : أخرج أبو داود يف السنن
إذا ولغ الكلب يف اإلناء، «: سريين، حدثه، عن أيب هريرة، أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .»فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالرتاب
وأما أبو صاحل، وأبو رزين، واألعرج، وثابت األحنف، ومهام بن منبه، وأبو : قال أبو داود 

  .هريرة، ومل يذكروا الرتابن أيب السدي عبد الرمحن رووه ع
أن رسول الله صلى الله عليه : وأخرجه البخاري  ومسلم  من حديث األعرج عن أيب هريرة

  ".إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات: "وسلم قال
، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُموَسى ه، أنا أَبُو َبْكِر ْبُن َداسَ َوَأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلي الروْذبَارِي : ويف سنن البيهقي

 ِيبالن ثَُه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَد ْبَن ِسريِيَن، َحدُحمَم ى اُهللا َعَلْيِه ْبُن ِإْمسَاِعيَل، ثنا أَبَاُن، ثنا قـََتاَدُة، َأنَصل 
نَاِء فَاْغِسُلوُه : " َوَسلَم، قَالَ  َوقَاَل َسِعيُد ْبُن " َسْبَع َمراٍت، الساِبَعُة بِالتـرَاِب ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِيف اْإلِ

َأْخبَـَرنَاُه أَبُو َبْكِر ْبُن اْحلَاِرِث، أنا َعِلي ْبُن ُعَمَر اْحلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر .َبِشٍري، َعْن قـََتاَدَة اْألُوَىل بِالتـرَابِ 
َحنَْوُه ِإال  ٍئ، ثنا ُحمَمُد ْبُن َبكاٍر، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشٍري، َعْن قـََتاَدَة، بِِإْسَناِدهِ النـْيَسابُورِي، ثنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َهانِ 

  ."اْألُوَىل بِالتـرَاِب " :أَنُه قَالَ 
من خالل هذه الروايات يتبني وجود زيادة يف احلديث أوردها بعض الرواة من طريق قتادة 

أخرجها البخاري ومسلم وغريمها،ولذلك أشار أبو داود وكذا البيهقي ليست يف باقي الروايات كاليت 
  .إىل خطأ الراوي فيها

صحيح لكن قوله السابعة ":بقولهيف صحيح أيب داود  ى احلديثعل حكم الشيخ  األلباينوقد 
  ".شاذ واألرجح األوىل بالرتاب
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  .1يف حديث اإلشارة بالسبابة يف التشهد" حيركها:"زيادة:المثال الثاني

احلديث مداره على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي اهللا 
وقبض ثنتني،وحّلق ...ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف يصليإألنظرن :قلت:عنه،قال

  ".اإلام والوسطى،وأشار بالسبابة -أحد الرواة–حلقة،ورأيته يقول هكذا،وحلق بشر 

أما زائدة ".أشار بالسبابة يدعو ا:"،وبعضهم قال"لسبابةوأشار با:"فجّل الرواة رووا احلديث 
فتفرد زائدة من بني الرواة بلفظ ".مث رفع أصبعه،فرأيته حيركها يدعو ا:"بن قدامة فروى احلديث بلفظ 

وزائدة ثقة،لكن غريه ممن روى احلديث مل يذكر هذه الزيادة،كسفيان الثوري، وسفيان بن ".حيركها"
  .جاج،وبشر بن املفضل،وغريهم من الثقات دون الزيادة ولكن باأللفاظ السابقةعيينة،وشعبة بن احل

  .أي خرب زائدة .2"إال يف هذا اخلرب" حيركها"ليس يف شيء من األخبار ":قال ابن خزمية

حيتمل أن يكون املراد بالتحريك اإلشارة ا،ال تكرير حتريكها،فيكون موافقا ":وقال البيهقي
  .أي رواية مسلم للحديث .3"لرواية ابن الزبري

فقد أشار أهل العلم إىل تفرد زائدة بن قدامة ذه الزيادة،وخالف كل من روى احلديث،خاصة 
  .األئمة منهم

وقد حاول البيهقي أن جيمع بني رواية زائدة ورواية غريه بقوله أن لفظ التحريك التحريك هنا 
يكون هناك تعارض بني رواية زائدة اليت  رمبا املقصود منه اإلشارة،دون التحريك،وذلك حىت ال

  .بالتحريك،ورواية غريه

                                                           

  .البشارة يف شذوذ حتريك األصبع يف التشهد وثبوت اإلشارة،ألمحد بن سعيد األشهيب:ينظر حول هذا املوضوع -  1
  .1/376:صحيح ابن خزمية -  2
  .2/189:السنن الكربى للبيهقي -  3
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وقد حكم الشيخ األلباين رمحه اهللا بقبولة الزيادة لعدم املنافاة بني الرواية اليت فيها زيادة 
والروايات اليت ليس فيها زيادة،باعتبار أن اإلشارة ال تنايف التحريك،كما أن أئمة احلديث قبلوا هذه 

  .1وإن كان بعض أهل العلم مل يعمل ا كما هو احلال بالنسبة لألحناف.وعملوا االزيادة 

اللهم رب هذه ."يف حديث حني يسمع األذان" إنك ال ختلف امليعاد:"زيادة:المثال الثالث
الدعوة التامة،والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضلية،وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته،حلت له 

  ".يوم القيامة شفاعيت

مدار احلديث على علي بن عياش،عن شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر،عن جابر عن 
رواه مجاعة من الثقات األثبات عن علي بن عياش من دون ذكر .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الزيادة،كأمحد بن حنبل،والبخاري،وعمرو بن منصور،وإبراهيم بن يعقوب وغريهم

  .العلم على هذه الزيادة بعدم القبول ألن الراوي خالف ا من هم أوثق منهفحكم أهل 

  :حكم الزيادة 
وصل املرسل،ورفع واملقصود هنا مجيع صور الزيادة وأنواعها ،أي مما كان يف السند،ك

  .املوقوف،واملزيد،أو الزيادة يف املنت
ا،باعتبارها صادرة من اختلف أهل العلم يف حكمها اختالفا كبريا،فهناك من قبلها مطلق

ثقة،ألن الزيادة من الضعيف غري مقبولة باإلمجاع،فاعترب من قبل زيادة الثقة مطلقا أن الزيادة مبثابة 
حديث منفصل،وحديث الثقة مقبول دون شك،كما أن بعضهم اعترب الزيادة دليل على حفظ من 

رّد الزيادة من الثقة مطلقا باعتبارها زاد،فاحلكم ملن زاد ألنه عنده مزيد علم،وهناك من أهل العلم من 
من الشذوذ الذي جيب أن ينتفي عن الرواية الصحيحة،ومنهم من قال أن حكم الزيادة يقبل 

الذي زادها غري من روى  دها بعضهم بعدم املنافاة،وقال بعضهم إمنا تقبل إن كانبشروط،فقيّ 
يدل على ى عدم الضبط و احلديث ناقصا،وال تقبل ممن رواه مرة ناقصا،ألن ذلك يدل عل

                                                           

البشارة يف شذوذ حتريك األصبع يف التشهد وثبوت :املعاصرين درس فيها الزيادة وحكم بشذوذها مساهاهناك رسالة لبعض -  1
  .اإلشارة،ألمحد بن سعيد األشهيب،وقد رّد عليه الشيخ األلباين يف صفة الصالة فلرياجعهما من أراد التفصيل يف املسألة



64 

 

االضطراب،وحكم بعضهم بقبول الزيادة إن كان من زادها أحفظ ممن مل يزدها،وذهب البعض إىل 
  .القول بعدم القبول املطلق،وال الرد املطلق ويرجعون احلكم للقرائن

هو احلكم عليها وفق و وأهم األراء حوهلا هو الرأي األول وهو القبول املطلق،والرأي األخري،
  .القرائن

وهذا الكالم ليس .1"ومذهب اجلمهور من الفقهاء واحملدثني قبوهلا مطلقاً  :"النووي قال
دقيقا،ألن مجهور احملدثني على خالف ما قال،صحيح أن هناك من قال من احملدثني بقبول الزيادة 

لزيادة من على أن ا 2مطلقا،كما هو احلال عند اإلمام البزار الذي صرّح يف مسنده يف مواضع كثرية
  .مجيع احملدثنيالثقة مقبولة مطلقا،لكن هذا ليس رأي 

متعقبا ما ذكر ابن الصالح حول حكم الزيادة،والذي وافقه عليه  البقاعياحلافظ قال 
مث إن ابن الصالح خلط هنا طريقة احملدثني بطريقة األصوليني،على أن حلذاق احملدثني يف :"النووي

حيكه،وهو الذي ال ينبغي أن يُعدل عنه،وذلك أم ال حيكمون فيها حبكم هذه املسألة نظرا آخر مل 
  .3"مطرد،وإمنا يدورون يف ذلك مع القرائن

فنسبة القبول املطلق لزيادة الثقة إىل احملدثني خطأ،فال ميكن تعميم قبوهلا من بعضهم ممن تبع 
الزيادة مطلقا ال يتأتى على القول بقبول ":بقوله السخاوي الفقهاء واألصوليني،وقد عّرب عن ذلك

  .4"طريق احملدثني املشرتطني يف املقبول نفي الشذوذ املفسر منهم مبخالفة الثقة من هو أرجح منه

فالذي عليه كبار احملدثني النقاد عدم قبول الزيادة مطلقا،وال رّدها مطلقا،وليس هلم فيها حكم 
وأما أئمة احلديث فاملتقدمون :" قال احلافظ العالئي رمحه اهللا .حكم خاص بهمطرد،بل لكل حديث 

منهم كيحىي بن سعيد القطان،وعبد الرمحن بن مهدي ومن بعدمها كعلي بن املديين،وأمحد بن 
حنبل،وحيىي بن معني وهذه الطبقة،وكذلك من بعدهم كالبخاري،وأيب حامت،وأيب زرعة 
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هلم،مث الدارقطين،واخلليلي كل هؤالء يقتضي تصرفهم من والرتمذي وأمثا والنسائي، الرازيني،ومسلم،
الزيادة قبوال وردا الرتجيح بالنسبة إىل ما يقوى عند الواحد منهم يف كل حديث،وال حيكمون يف 

ومنهم من حكم يف املسألة حبكم  .وهذا هو احلق والصواب.املسألة حبكم كلي يعم مجيع األحاديث
حتد الس أو تعدد، كثر الساكتون عنها أو تساووا،فمن كلي،وقبل الزيادة من الثقة سواء ا

احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ،وأبو حامت بن حبان،فقد أخرجا من صحيحهما كثريا من :هؤالء
  .1"األحاديث املتضمنة للزيادة اليت تفرد ا راو واحد،والذين رووه بدوا عدد كثري

ي ومسلم يف التعامل مع الزيادات بكل عن منهج اإلمامني البخار  قال احلافظ ابن حجرو 
  :أن منهجهما تقدمي الوصل على اإلرسال عند التعارضصورها وذلك يف معرض الرّد على من زعم 

متسك ذا من زعم أن العمدة ملن وصل على من أرسل التفاق الشيخني على تصحيح  "
والتحقيق أما ليس هلما يف تقدمي الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع  ،املوصول هنا على املرسل

وإال فكم حديث أعرضا عن تصحيحه لالختالف يف وصله  ،القرينة فمهما ترجح ا اعتمداه
  .2"وإرساله
تَـَقدمَني  كعبِد :" عن منهج احملدثني يف التعامل مع الزيادة قالو 

ُ
نقوُل عن أَئمِة اَحلديِث امل

َ
وامل

ديين، والُبخاري، ال
َ
رمحِن بِن  َمْهدي، وحيىي الَقطاِن، وَأمحَد بِن حنبٍل، وحيىي بِن َمعٍني، وعلي بِن امل

جيِح فيما يتعلُق بالزيادِة  وغريِهم  اعتباُر الرت ارقطينوالد ، سائيوَأيب  ُزْرعَة الرازي  ، وَأيب  حاٍمت، والن
  .3"َأحٍد منُهم ِإطالُق قَبوِل الزيادةِ  وغريها، وال يـُْعَرُف  عن

واحلافظ ابن حجر له كالم خمالف ملا ذكره يف منهج احملدثني يف التعامل مع الزيادة،حيث أنه 
يكون الرتجيح،قال يف نزهة النظر يرى أن الزيادة تقبل من الثقة رد عدم منافاا،فإن وقعت املنافاة 

الصحيِح واَحلسِن؛ مقبولٌة؛ َما ْمل تـََقْع ُمناِفَيًة ِلروايِة َمْن ُهو : راويِهما؛ أيوزِيادُة " :شرح خنبة الفكر
ِإما َأْن تكوَن  ال تَناِيفَ  بيَنها  وبَني روايِة َمن مل  َيْذُكْرها؛ : ألن الزيادَة ،َأْوَثُق ممن مل َيْذُكْر تلك الزيادةِ 

ا يف فهذه تـُْقَبُل ُمْطلقاً  قُة وال يَرويه عن شيِخِه ؛ ألالذي ينفرُِد بِه  الث  ستقل
ُ
ُحْكِم احلديِث امل
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جيُح .غريُه وايِة  األخرى، فهذه هي  اليت يـََقُع الرتالر ا َأْن تكوَن  ُمناِفيًة  حبيُث يلزُم ِمن قبوِهلا َردوِإم
  . 1حُ بينها  وبَني معارِِضها  ، فيـُْقَبُل الراجُح  ويـَُرد املرجو 

َوالصِحيُح :" عن املنهج الصحيح الذي جيب أن يتعامل وفقه مع الزيادات قال الزيلعيو 
اِفظًا ثـَْبتًا، التـْفِصيُل، َوُهَو أَنـَها تـُْقَبُل ِيف َمْوِضٍع ُدوَن َمْوِضٍع، فـَتـُْقَبُل إَذا َكاَن الراِوي الِذي َرَواَها ثَِقًة حَ 

 "ِمْن اْلُمْسِلِمنيَ  ":ِمثْـُلُه، َأْو ُدونَُه ِيف الثـَقِة، َكَما قَِبَل الناُس زِيَاَدَة َماِلِك ْبِن أََنٍس، قـَْوَلهُ  َواَلِذي ملَْ َيْذُكْرَها
ِيف َذِلَك َحَكَم ِيف َصَدَقِة اْلِفْطِر، َواْحَتجِ َا َأْكثـَُر اْلُعَلَماِء، َوتـُْقَبُل ِيف َمْوِضٍع آَخَر لَِقرَاِئَن َختُصَها، َوِمْن 
ِتَها،  َها، َفِفي َمْوِضٍع ُجيَْزُم ِبِصحزِيَاَدٍة َهلَا ُحْكٌم َخيُص ا فـََقْد َغِلَط، َبْل ُكلَوِيف َمْوِضٍع ...ُحْكًما َعام

َوِيف َمْوِضٍع يغلب على الظن ...َوِيف َمْوِضٍع جيزم خبطأ الزيادة،...يـَْغِلُب َعَلى الظن ِصحتـَُها، 
  .2"خطأها

فحكم الزيادات ال يكون مطردا،حبيث نقبل كل زيادة وردت من ثقة،فال حنكم بالوصل الذي 
عارضه إرسال،وال لرفع عارضه وقف،بل حنكم وفق القرائن اليت حتتف بالرواية وهي كثرية كما سبق 

 وفق الكالم ،وال حيكم لزيادة يف املنت بالقبول رد أن ثقة رواها،كما ال حيكم أيضا بشذوذها إال
  .القرائن اليت تفيد ثبوا،وعدمه

  
  :الحديث الشاذ

اُل َيُدل َعَلى ":قال ابن فارس:الشاذ يف اللغة ُني َوالذاِالْنِفرَاِد َواْلُمَفاَرَقةِ  :الش . ْيُء َيِشذالش َشذ
  .3"ُشُذوًذا

  .4"َعِن اجلُْْمُهوِر َوَنَدَر، فـَُهَو شاذ انـَْفَرَد : َشذ َعْنُه َيِشذ وَيُشذ ُشُذوًذا:" قال ابن منظورو 
  .5"أي تفرد عن اجلمهور - بضم الشني وكسرها  -شذ يشذ :" قال اجلوهريو 

  .عن الناس التفرد:هو  فالشذوذ يف اللغة 
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  :الشاذ في االصطالح
ُعّرف الشاذ يف االصطالح بتعاريف متباينة ،وخمتلفة،فالبعض جعله خاص مبا تفرد به 

عض جعله متعلق باملخالفة،وقيده البعض بالرواي الثقة،وجعله البعض يف الثقة الراوي،والب
  .تعريف اإلمام الشافعي،واحلاكم،واخلليلي:والضعيف،ومن أهم ما ورد فيه من التعاريف

  :الشاذ عند اإلمام الشافعي
الشاذ ِعْنَدنَا َما يـَْرِويِه الثـَقاُت َعَلى َلْفٍظ  ":نقل اخلليلي عن الشاِفِعي َوَمجَاَعٌة ِمْن َأْهِل احلَِْجازِ 

  .1"َواِحٍد َويـَْرِويِه ثَِقٌة ِخَالَفُه زَائًِدا َأْو نَاِقًصا

لَْيَس الشاذ ِمَن احلَِْديِث َأْن يـَْرِوَي الثـَقُة َما َال :" وما ساقه النووي ومن تبعه يف لفظ الشافعي أنه
 َرُُه، ِإمن   .2"ا الشاذ َأْن يـَْرِوَي الثـَقُة َحِديثًا ُخيَاِلُف َما َرَوى الناُس يـَْرِوي َغيـْ

  :قال احلافظ العراقي يف األلفية

  َال فَالشاِفعي حقَقهْ ِفيِه امل... اِلُف الثـَقْه َما خيَُ : َوُذو الشُذوذِ 

احلفظ واالتقان،ألن  يعين إن كان كال منهم دونه يف:قال السخاوي عند شرح تعريف الشافعي
العدد الكثري أوىل باحلفظ من الواحد،وتطرق اخلطأ للواحد أكثر منه للجماعة،وإّال فلو خالف واحدا 

  ".فقط مع كونه أحفظ منه وأتقن كان شاذا
واحلاصل أنه خمالفة الثقة ملن هو أرجح منه ملزيد ضبط أو كثرة عدد،وكذا لغري ذلك من وجوه 

كن اجلمع بني الطرفني فيها،وإن كان الفقهاء واألصوليون يقولون فيما إذا كان الرتجيحات خمالفة ال مي
  .3"املرجوح أثبت والراحج نفى املثبت مقدم على النايف

فالشافعي جعل الشاذ ما رواه الثقة خمالفا غريه،فخصه برواية الثقة دون غريه،وخصه أيضا 
،لكن السخاوي  ملخالفة فيه بني واحد ومجاعةوظاهر كالمه أن الشاذ تكون ا.باملخالفة،ونفى التفرد
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 عند شرح السابق وّسع املعىن،بأن املقصود هو خمالفة الراوي الثقة ملن هو أوىل منه من جهة العدد
،ومن جهة احلفظ واإلتقان،فلو خالف ثقة من هو أحفظ منه ولو كان  حىت وإن كانوا دونه يف احلفظ

  .واحدا ُعّد ذلك شاذا

  :الحاكمالشاذ عند 

َفَأما الشاذ فَِإنُه َحِديٌث يـَتَـَفرُد ِبِه ثَِقٌة ِمَن الثـَقاِت، َولَْيَس لِْلَحِديِث َأْصٌل ":رمحه اهللا قال احلاكم
  .1"ُمَتاِبٌع ِلَذِلَك الثـَقةِ 

فالشاذ .2"مل يعترب املخالفة أيضا،ولكنه قّيده بالثقة،فصار أخص من القول قبله:"قال السخاوي
  .ند احلاكم يتعلق بالتفرد دون املخالفة،ومقيد برواية الثقة دون غريهع

  :الشاذ عند الخليلي

َما لَْيَس لَُه ِإال ِإْسَناٌد َواِحٌد َيُشذ : الشاذ : َوالِذي َعَلْيِه ُحفاُظ احلَِْديثِ :" قال اخلليلي رمحه اهللا
َر ثَِقٍة  َرْوٌك  ،ِبَذِلَك َشْيٌخ ثَِقٌة َكاَن َأْو َغيـْ ٍة َوَما َكاَن َعْن ثِقَ  ،َال يـُْقَبُل  ،َفَما َكاَن َعْن َغْريِ ثَِقٍة َفَمتـْ

  .3"َوَال ُحيَْتج ِبِه  ،يـُتَـَوقُف ِفيِه 
فالشاذ عند اخلليلي مقّيد بالتفرد أيضا دون املخالفة كما قال احلاكم،لكنه خيتلف معه يف أن 

 هشاذ تفرد به الضعيف،وهذا حكم:وكأن الشاذ عنده على قسمني.التفرد يكون من الراوي الثقة وغريه
  .لتوقف،وال حيتج بهوشاذ تفرد به الثقة،وحكمه االرتك،

  :قال احلافظ العراقي يف األلفية
  َولِْلَخِليلْي ُمْفَرُد الراوي فـََقطْ ... واحلَاِكُم اِخلَالَف ِفيِه ما اْشتَـَرْط 

َفرُِد ِبِه اْلَعْدُل اْحلَاِفُظ الضاِبُط  :" قال ابن الصالح متعقبا تعريف احلاكم واخلليلي فـَُيْشِكُل ِمبَا يـَنـْ
َا اْألَْعَماُل بِالنـياِت : " َكَحِديثِ  ِه " ِإمنُه َعْنُه َعْن َرُسوِل اللَد بِِه ُعَمُر َرِضَي اللُه َحِديٌث فـَْرٌد تـََفرفَِإن
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 ُد ْبنُ َصلَعْن َعْلَقَمَة ُحمَم اٍص، ُمثَد ِبِه َعْن ُعَمَر َعْلَقَمُة ْبُن َوقتـََفر َم، ُمثُه َعَلْيِه َوَسلَعْنُه  ى الل ِإبـْرَاِهيَم، ُمث
  .َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد َعَلى َما ُهَو الصِحيُح ِعْنَد َأْهِل احلَِْديثِ 

َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه : " َحِديُث َعْبِد اللِه ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمرَ : َذِلكَ َوَأْوَضُح ِمْن َذِلَك ِيف 
  .، تـََفرَد بِِه َعْبُد اللِه ْبُن ِديَنارٍ ".َوَسلَم نـََهى َعْن بـَْيِع اْلَوَالِء َوِهَبِتِه 

، َعْن أََنسٍ  ْهرِيَة َوَعَلى رَْأِسِه : " َوَحِديُث َماِلٍك، َعِن الزَم َدَخَل َمكُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبالن َأن
  .تـََفرَد ِبِه َماِلٌك َعِن الزْهرِي ". اْلِمْغَفُر 

َوِيف َغرَاِئِب . ثَِقةٌ َفُكل َهِذِه ُخمَرَجٌة ِيف الصِحيَحْنيِ َمَع أَنُه لَْيَس َهلَا ِإال ِإْسَناٌد َواِحٌد تـََفرَد بِِه 
ُر قَِليَلٍة    .1"الصِحيِح َأْشَباٌه ِلَذِلَك َغيـْ

  .2"احلاصل من كالمهم أن اخلليلي يسوي بني الشاذ والفرد املطلق:" قال احلافظ ابن حجر

ويف الصحيحني مما ليس له إال إسناد واحد تفرد به ثقة،والعدد ليس شرطا يف الصحيح،وهذا 
احلاكم واخلليلي،كما أن احلاكم خالف ما ذكر يف كتابه املستدرك حيث أنه صحح خالفا ملا أطلقه 

أحاديث تفرد ا بعض الثقات،ومل حيكم عليها بالشذوذ،ولذلك وجب تقييد كالمه بأنه يعين به الثقة 
  .3املخالف لغريه ممن هو أحفظ وأكثر كما قال الشيخ األلباين رمحه اهللا

فرد أن فيه املقبول،واملردود،وعلى رأي احلاكم واخلليلي كل تفرد وقد سبق عند الكالم على الت
غري مقبول سواء كان من ثقة أو من ضعيف،واالنتقاد املوجه للحاكم واخلليلي وجيه،لذلك رّجح أهل 

  .العلم يف تعريف الشاذ ما نُقل عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا
هو ما خالَف راِويِه :الشاذّ :"والتفرد فقاليف تعريفه للشاذ بني املخالفة  الذهيبومجع اإلمام 

  .4"الثقاِت، أو ما انـَْفَرد به َمن ال َحيتِمُل حالُه قبوَل تفرِده
احلديث الذي رواه الثقة أو املقبول خمالفا يف سنده أو :األوىل يف تعريف الشاذ أن يضبط بأنهو 

  .اجلَْْمُع بني روايته ورواية غريهمتنه من هو أوىل منه مبزيد ضبط أو كثرة عدد حبيث َال ُميِْكُن 
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وهذا أدق من  1قال شيخنا:"ها على دقة وصعوبة احلكم على احلديث بالشذوذمنبّ  قال البقاعي
العلل بكثري،فال يتمكن من احلكم به إال من مارس الفن غاية املمارسة،وكان يف الذروة من الفهم 

  .2"ية امللكةالثاقب،ورسوخ القدم يف الصناعة،فرزقه اهللا تعاىل ا

ولعل هذا الذي جعل أهل العلم خيصونه بالذكر يف تعريف احلديث الصحيح ،باشرتاط انتفائه 
  .يف احلديث،وذكر انتفاء العلة رغم أنه من أنواعها

وسبب صعوبة احلكم على احلديث بالشذوذ أن املخالفة ال تكون دائما مؤثرة حبيث حيكم 
  .املخالفة ميكن اجلمع فيهاعلى رواية املخالف بالشذوذ،وبعض 

أو  ،أو رفع املوقوف ،وصل املرسلكأو فيهما معا،ففي السند   ،و املنتأ ،والشذوذ يقع يف السند
  .إثبات راو،أو حذفه وحنو ذلك

  :أمثلة الحديث الشاذ
، َواْبُن َماَجهْ : مثال الشذوذ يف السند:المثال األول َساِئيَوالن ،ْرِمِذيِمْن َطرِيِق اْبِن  َما َرَواُه التـ

 اٍس َأنَنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعْوَسَجَة، َعِن اْبِن َعب ى َرُجًال تـُُويفَ َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه  َصل «ُعيَـيـْ
  .يثَ احلَْدِ  . . .» َقهُ ، وَملَْ َيدَْع َوارِثًا ِإال َمْوًىل ُهَو َأْعتَـ اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

  .فَِإن َمحاَد ْبَن َزْيٍد َرَواُه َعْن َعْمرٍو ُمْرَسًال ِبُدوِن اْبِن َعباسٍ 

  .ورواه ابن جريج وغريه مثل رواية ابن عيينة،أي بالوصل،حيث ذكر الصحايب

فخالف محاد ابن عيينة وابن جريج وغريمها يف رواية احلديث،حيث أنه رواه مرسال أي من دون 
َنَة  حني رواه يف ذكر ابن عباس، رُهُ  واْبَن ُعيَـيـْ اْلَمْحُفوُظ : َوِلَذا قَاَل أَبُو َحامتٍِ  .موصوال اْبُن ُجَرْيٍج َوَغيـْ
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َنَة َهَذا، َمَع َكْوِن َمحاٍد ِمْن َأْهِل اْلَعَداَلِة َوالضْبِط، َوَلِكنُه َرجَح رَِوايََة َمنْ  ُهْم َأْكثـَُر َعَدًدا  َحِديُث اْبِن ُعيَـيـْ
  .1ْنهُ مِ 

احلديث فيه تعارض وصل وإرسال،فأرسله محاد بن زيد،ووصل سفيان بن عيينة، وابن جريج ف 
وغريمها،فرغم أن محاد من أهل احلفظ إال أن النقاد حكموا على روايته بالشذوذ ورجحوا رواية ابن 

  .أكثر عدداعيينة وغريه ألن ابن عيينة أوثق الناس يف عمرو بن دينار، كما أن من وصل احلديث 

أَياُم ":ِيف َحِديثِ  "يـَْوِم َعَرَفةَ "ُة زِيَادَ : َوِمثَالُُه ِيف اْلَمْنتِ : مثال الشذوذ يف املنت:المثال الثاني
َا َجاَء َِا ُموَسى ْبُن َعلِ "التْشرِيِق أَياُم َأْكٍل َوُشْربٍ  َا، َوِإمنِيِع طُرُِقِه ِبُدو ي ْبِن ، فَِإن احلَِْديَث ِمْن مجَِ

 َربَاٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َكَما َأَشاَر إِلَْيِه اْبُن َعْبِد اْلبَـر.  
َعَلى . َواْألََحاِديُث ِإَذا َكثـَُرْت َكاَنْت أَثـَْبَت ِمَن اْلَواِحِد الشاذ، َوَقْد َيِهُم اْحلَاِفُظ َأْحَيانًا: قَاَل اْألَثـَْرمُ 

  .إِنُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ : َصحَح َحِديَث ُموَسى َهَذا اْبُن ُخَزْميََة، َواْبُن ِحباَن،َواْحلَاِكُم، َوقَالَ أَنُه َقْد 
 ْرِمِذيْمَكاِن َمحِْلَها َعلَ : َوقَاَل التـ ُر ُمَناِفَيٍة ِإلِ ى ِإنُه َحَسٌن َصِحيٌح، وََكَأن َذِلَك ِألَنـَها زِيَاَدُة ثَِقٍة َغيـْ

  .2 الثـَقِة، َواْلُمَخاَلَفةِ : َحاِضرِي َعَرَفَة َوِمبَا تـََقرَر ُعِلَم َأن الشاِفِعي قـَيَد التـَفرَد ِبَقْيَدْينِ 

  

  :الحديث المنكر

  :المنكر في اللغة

َها النوُن َواْلَكاُف َوالراُء َأْصٌل َصِحيٌح يَُدل َعَلى ِخَالِف :"قال ابن فارس اْلَمْعرَِفِة الِيت َيْسُكُن إِلَيـْ
  .3"ملَْ يـَْقبَـْلُه قـَْلُبُه وَملَْ يـَْعَرتِْف ِبِه ِلَسانُهُ : َوَنِكَر الشْيَء َوأَْنَكَرهُ . اْلَقْلبُ 

ْنَكُر ِمَن اَألمر:" قال ابن منظور
ُ
  .1"ِخَالُف اْلَمْعُروفِ : وامل
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واالصطالحي ظاهرة خاصة إذا علمت أم يطلقون ولعل وجه املناسبة بني املعىن اللغوي 
  .املعروف يف مقابل املنكر

  :المنكر في االصطالح
كما كان احلال يف تعريف الشاذ،وقع االختالف بني أهل العلم يف تعريف املنكر أيضا،ومن 

  :أبرز التعريفات له نذكر
  :المنكر عند الحافظ أحمد بن هارون البرديجي

أَنُه احلَِْديُث الِذي : َغَنا َعْن َأِيب َبْكٍر َأْمحََد ْبِن َهاُروَن اْلبَـْرِدِجيي اْحلَاِفظِ بـَلَ :" قال ابن الصالح
ُنُه ِمْن َغْريِ رَِوايَِتِه َال ِمَن اْلَوْجِه الِذي َرَواُه ِمْنُه َوَال مِ  َفرُِد ِبِه الرُجُل، َوَال يـُْعَرُف َمتـْ ْن َوْجٍه آَخَر، َفَأْطَلَق يـَنـْ

  .2"ْلبَـْرِدِجيي َذِلَك وَملَْ يـَُفصلْ ا
  :قال احلافظ العراقي يف األلفية

  َأْطَلَق، َوالصَواُب ِيف التْخرِْيجِ ... الَفْرُد َكَذا البَـْرِدِجيْي  : َواْلُمنَكرُ 

ُنُه عند الربدجيي هو اْلُمْنَكُر فاحلديث  ِمْن َغْريِ ِجَهِة رَاِويِه، احلَِْديُث اْلَفْرُد َوُهَو الِذي َال يـُْعَرُف َمتـْ
  .3َفَال ُمَتاِبَع لَُه ِفيِه، َبْل َوَال َشاِهدَ 

فيالحظ على تعريف الربدجيي أنه جعل املنكر ما تفرد به الراوي حبيث مل يشاركه غريه يف 
 ،فيشمل التعريف ما تفرد به الثقةروايته، وال يوجد للحديث شاهد ،ولكنه مل يبني حال الراوي املتفرد 

وسبق الكالم عن حكم التفرد،وأن ما كان من ضعيف فهم غري مقبول وذلك حمل .والضعيف
إمجاع،أما التفرد من الثقة،ففيه املقبول واملردود،لذلك تعريف الربدجيي منتقد خاصة يف عدم ختصيص 

  .املنفرد بالضعيف،ولذلك أشار ابن الصالح إىل أن تعريفه فيه إطالق،وهو حيتاج إىل تفصيل
اإلمام أمحد على ما أخطأ فيه الثقات حكم املنكر،مثل ما أخطأ فيه اإلمام  أطلقو 

  .األوزاعي،وكذا فعل أبو زرعة وأبو حامت،واألمثلة على ذلك كثرية يف كتاب ابن أيب حامت يف العلل
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يطلق علي بن املديين وكذا أمحد بن حنبل النكارة على مطلق التفرد،وإن مل خيالف الراوي،وقد و 
  .هم أنه خطأ،وإن كان هذا من الثقةترجح عند

وقد ُيسمي مجاعٌة من احلفاظ احلديَث الذي ينفرد به مثُل ُهَشْيم وحفص بن :" قال الذهيب
فإن كان املنفرُد ِمن طبقة مشيخة األئمة، أطلقوا النكارَة َعَلى ما انفرَد به مثُل عثمان . منكراً : ِغياثٍ 

  .1"هذا منكر : ِكّي، وقالوابن أيب شيبة، وأيب َسَلمة التُبوذَ 
اإلمام أمحد وكذا الربدجيي ال يطلقان لفظ املنكر على مطلق التفرد بل حني فيتضح بذلك أن 

  .يرتجح لديهما اخلطأ يف روايته
وعالمة املنكر :" قال اإلمام مسلم. واملنكر بالنظر إىل إطالق املتقدين ال يقيد راويه بالضعف

روايته للحديث على رواية غريه من أهل احلفظ والرضا، خالفت  يف حديث احملدث، إذا ما عرضت
روايته روايتهم، أو مل تكد توافقها، فإذا كان األغلب من حديثه كذلك كان مهجور احلديث، غري 

  .2"مقبوله، وال مستعمله 

جتد األئمة من املتقدمني خيتلف حكمهم على احلديث الواحد،فأبو داود حيكم عليه بكونه  و
  .كم النسائي عليه بكونه غري حمفوظ أي أنه شاذحيو منكرا،

  .يعرب بغري احملفوظو النسائي يطلق املنكر على حديث الثقة،ويطلق عليه أيضا لفظ الشاذ ف

  :قسم ابن الصالح املنكر إىل قسمني بالنظر إىل كالم األئمة املتقدمني و 
َفرُِد اْلُمَخاِلُف ِلَما َرَواُه الثـَقاتُ -األول  رَِوايَُة َماِلٍك، َعِن الزْهرِي، َعْن َعِلي ْبِن ُحَسْنيٍ، ك: اْلُمنـْ

ْسِلُم َال يَِرُث اْلمُ : " َعْن ُعَمَر ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقالَ 
  ".اْلَكاِفَر َوَال اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم 

َرُه ِمَن الثـَقاِت ِيف قـَْولِهِ    .ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن، ِبَضم اْلَعْنيِ : َفَخاَلَف َماِلٌك َغيـْ
لزْهرِي قَاَل َأن ُكل َمْن َرَواُه ِمْن َأْصَحاِب ا" التْمِييِز " َوذََكَر ُمْسِلٌم َصاِحُب الصِحيِح ِيف ِكَتاِب 

  .َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، يـَْعِين، ِبَفْتِح اْلَعْنيِ : ِفيهِ 
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َوَعْمٌرو َوُعَمُر َوذََكَر َأن َماِلًكا َكاَن ُيِشُري بَِيِدِه ِإَىل َداِر ُعَمَر ْبِن ُعْثَماَن، َكأَنُه َعِلَم أَنـُهْم ُخيَالُِفونَُه، 
َر  يًعا َوَلُد ُعْثَماَن، َغيـْ َا ُهَو َعْن َعْمرٍو  َأن َهَذا احلَِْديثَ مجَِ رُُه َعَلى  -ِبَفْتِح اْلَعْنيِ  -ِإمن َوَحَكَم ُمْسِلٌم َوَغيـْ

  .َماِلٍك بِاْلَوْهِم ِفيِه، َواللُه َأْعَلمُ 
تْـَقاِن َما ُحيَْتَملُ : َوالثاِين  َما ُرويَناُه ِمْن : َمَعُه تـََفرُدهُ  َوُهَو اْلَفْرُد الِذي لَْيَس ِيف رَاِويِه ِمَن الثـَقِة َواْإلِ

َهاَحِديِث َأِيب زَُكْريٍ َحيَْىي ْبُن ُحمَمِد ْبِن قـَْيٍس، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ال : لُه َعنـْ
ْلبَـَلَح بِالتْمِر، فَِإن الشْيطَاَن ِإَذا رََأى َذِلَك َغاظَُه، ُكُلوا ا: " َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

تـََفرَد بِِه أَبُو زَُكْريٍ، َوُهَو َشْيٌخ َصاِلٌح، َأْخرََج َعْنهُ ". َعاَش اْبُن آَدَم َحىت َأَكَل اجلَِْديَد بِاْخلَِلِق : َويـَُقولُ 
َر أَنُه ملَْ يَـ  َلَغ َمْن ُحيَْتَمُل تـََفرُدُه، َواللُه َأْعَلمُ ُمْسِلٌم ِيف ِكَتاِبِه، َغيـْ ُلْغ َمبـْ بـْ

1.  
نالحظ أن ابن الصالح قسم املنكر إىل قسمني،القسم األول ما رواه الثقة خمالفا أو متفردا 
وهذا املعىن إمنا يطلق على الشاذ،والقسم الثاين وهو ما تفرد به الضعيف،وهذا املعىن يطلق على 

  .الصالح ال يفرق بني الشاذ واملنكراملنكر،فابن 

ضعف :وضع قيدين إلطالق املنكر،ومهايف عدم التفرقة بينهما،و  احلافظ ابن حجر ولذلك تعقبه
خمالفة الثقة ال توجب النكارة، وإمنا  :"يف الفرق بينهما قال .الراوي،وخمالفة ثقة أو صدوق أو أكثر

  .2"توجب عندنا الشذوذ

كالمها عند النظر يف تعريف املنكر والشاذ عند من يفرق بينهما نالحظ أما جيتمعان يف أن  
قال .،وكالمها ناتج عن املخالفة،لكن خيتلفان يف أن راوي املنكر ضعيف،وراوي الشاذ ثقةمردود

ْنَكِر ُعمومًا وُخصوصًا ِمن َوْجٍه؛ ألن  :"احلافظ ابن حجر
ُ
بينَـُهما  اْجِتماعًا يف َأن بَني الشاذ وامل

ْنَكَر رَاويِه  ضعيفٌ 
ُ
خالَفِة، واْفرتاقًا يف َأن الشاذ راويِه  ثقٌة أو صدوٌق، وامل

ُ
وقد َغَفَل َمن .اْشِرتاِط  امل

  .3"َسوى بينَـُهما
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ما انفرد به الضعيف،وحىت ما انفرد به الصدوق،وقد سبق اإلشارة إىل  املنكر الذهيب وقد جعل
وهو ما انفرد الراوي :" عن املنكر  نقد ال يقبلون تفرد كل من خف ضبطه،قال الذهيبأن أهل ال

  .1"وقد يـَُعد ُمْفَرُد الصُدوِق منَكراً . الضعيُف به

ولكن الذهيب اكتفى بذكر التفرد دون اإلشارة إىل املخالفة،وكان الواجب النص عليها إىل 
  .جانب التفرد

ثقة أو صدوق أو فيكون احلديث املنكر هو ما تفرد به الراوي الضعيف أو خالف به 
ورغم ذلك وجب فهم املراد من هذا املصطلح وفق اطالق أئمة النقد،ومراعاة خصوصة كل إمام .أكثر

  .يف اطالقه

  :المنكرالحديث مثال 
كما فعل   "البلح بالتمركلوا :"كل من أراد التمثيل للحديث املنكر ذكر حديث:المثال األول

فتح املغيث،وشرح التقريب،ويف الغاية : يف كتبه السخاويوكذا فعل .ابن الصالح كما سبق نقل عنه
َحِديث َأىب زَُكْريٍ حيىي بن ُحمَمد بن قيس، َعن ِهَشام بن ُعْرَوة، َعن أَبِيه، َعن :"شرح اهلداية، قال فيه

َها  َمْرُفوعا - َعاِئَشة  اَحلِديث تفرد بِِه أَبُو زَُكْريٍ، َوُهَو شيخ َصاحل، " كلوا البلح بِالتْمِر "  :رضى اهللا َعنـْ
 َواْبن حَبان، حمل تفرده، َوقد ضعفه اْبن مِعنيتأخرج لَُه ُمسلم ىف ِكَتابه، غري أَنه مل يبلغ مبلغ من ي

َها َهَذا : يَوقَاَل اْبن عد   .2"َأَحاِديثه ُمْسَتِقيَمة، سوى أَْربـََعة عد ِمنـْ
  ".ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْأُكْل بَِيِميِنهِ  :"َحِديثُ ::الثانيالمثال 

  .َرَواُه نـُْعَماُن ْبُن رَاِشٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيٍد َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  :قَاَل َعِلي  بن املديين 
  .َوَرَواُه َمْعَمُر َعِن الزْهرِي َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيهِ 

َنَة َوَصاِلُح ْبُن َكْيَسانَ     .ن عمرَعِن الزْهرِي َعن أيب بكر بن عبيد اهللا َعن اب َوَرَواُه اْبُن ُعيَـيـْ
َنةَ    .َوَرَواُه َعْبُد الرْمحَِن ْبُن ِإْسَحاَق َكَما َرَواُه اْبُن ُعيَـيـْ

  .عبيد اهللا َعن اْبن عمرَوَرَواُه ُجَوْيرِيَُة َعْن َماِلٍك َعِن الزْهرِي َعن أيب بكر بن 
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  .َفَما َرَواُه َمْعَمٌر َعِن الزْهرِي َعن أيب بكر بن عبيد اهللا ُمْرسل
َوَحِديث النـْعَماِن ُمْنَكٌر ملَْ يـَُتاِبْعُه َعَلْيِه َأَحٌد َوَحِديُث َماِلٍك َكَحِديِث ُجَوْيرِيََة قدمي وََكاَن 

  .1يْسندهُ 
يف سند احلديث الثقات حيث جعله من حديث أيب بن راشد اجلزري النعمان فقد خالف 

هريرة رضي اهللا عنه،وقد رواه معمر،وابن عيينة،ومالك،وغريهم من حديث ابن عمر،فاحلديث مل يروه 
وحكم على هذا احلديث بالنكارة ألن الذي خالف وهو النعمان بن .الزهري إال من حديث ابن عمر

  .2ل ابن حجركم قا  صدوق سيء احلفظراشد 
  :الحديث المضطرب

اْخَتل، : واْضَطَرب أَْمره ...َيْضَطِرُب َأي َيْضِرُب بعُضه بـَْعًضا ":قال ابن منظور:في اللغة
  .3"وحديٌث ُمْضَطِرُب السَنِد، وأَْمٌر ُمْضَطِربٌ 

ُهَو الِذي َختَْتِلُف الرَوايَُة ِفيِه فـَيَـْرِويِه بـَْعُضُهْم َعَلى  :"قال ابن الصالح يف تعريفه:في االصطالح
يِه ُمْضَطرِبًا ِإَذا َتَساَوِت الرَوايـََتانِ  َا ُنَسم َحْت . َوْجٍه َوبـَْعُضُهْم َعَلى َوْجٍه آَخَر ُخمَاِلٍف َلُه، َوِإمنا ِإَذا تـََرجأَم

 َعْنُه، َأْو َغيـْرَ  ا اْألُْخَرى بَِأْن َيُكوَن رَاِويَها َأْحَفَظ، أَْو َأْكثـََر ُصْحَبًة لِْلَمْرِوي ِإْحَداُمهَا ِحبَْيُث َال تـَُقاِوُمهَ 
ْضَطِرِب َوَال َذِلَك ِمْن ُوُجوِه التـْرِجيَحاِت اْلُمْعَتَمَدِة، فَاحلُْْكُم لِلراِجَحِة، َوَال يُْطَلُق َعَلْيِه ِحيَنِئٍذ َوْصُف اْلمُ 

  .4"ُحْكُمهُ َلُه 
هو احلديث الذي يروى على أوجه خمتلفة من رواة يف كل وجه أو أقل،بل ولو روي :املضطربف

  .على وجهني فقط،وتكون هذه األوجه متساوية،ال ترجيح ألحدها على اآلخر،وال جيمع بينها
لراوي أو مالزمته،أو غريها من فإن رجحت إحدى الروايات على اآلخرى حبفظ ا

  .كم للراجحة،وال يكون احلديث مضطربارجحات،فاحلامل
  :،وهيباالضطرابإذا توفر يف الرواية ثالثة أمور حكم عليه ف
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 .تكافؤ الروايات،حيث ال ميكن الرتجيح بينها -2
 .عدم إمكانية اجلمع -3

ْشَعارِِه بِأَنُه ملَْ " :حكم المضطرب   .1"ُيْضَبطْ َواِالْضِطرَاُب ُموِجٌب َضْعَف احلَِْديِث؛ ِإلِ
فهذا يُوِهُن احلديَث، : أما إذا اختَـَلف مجاعٌة فيه، وأَتـَْوا به على أقواٍل عًدة:" قال اإلمام الذهيب 

نعم، لو َحدَث به على ثالثِة أوجٍه َترجُع إىل وجٍه واحد، فهذا ليس . وَيُدل على أن راِويَه مل يُتِقنه
عن الزهري، : "ويقول ُعَقيلٌ ". هري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرةعن الز : "كأن يقوَل مالكٌ . مبُْعَتلّ 

  .2"معاً " عن الزهري، عن َسِعيٍد و أيب َسَلمة: "ويَرويَه ابُن عيينة". عن أيب َسَلمة
لكن هذا التلون يف احلديث الواحد باإلسناد الواحد مع احتاد املخرج :" قال احلافظ ابن حجرو 

ضبطه إال أن يكون من احلفاظ املكثرين املعروفني جبمع طرق احلديث فال يوهن راويه وينبئ بقلة 
  .3"يكون ذلك داال على قلة ضبطه

حديث غريب خرجه أبو نعيم يف احللية والاللكائي يف  ":رمحه اهللا يف ختريج املختصر وقال
ى السنة ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول فقد قال احلاكم لو كان حمفوظا حكمت بصحته عل

شرط الصحيح لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال فذكرها وذلك مقتضى 
  ."لالضطراب واملضطرب من أقسام الضعيف

  
ْسَناِد، َوَقْد :" قال ابن الصالح:أقسامه ُمث َقْد يـََقُع اِالْضِطرَاُب ِيف َمْنتِ احلَِْديِث، َوَقْد يـََقُع ِيف اْإلِ
  .4"َوَقْد يـََقُع بـَْنيَ ُرَواٍة لَُه َمجَاَعةٍ : رَاٍو َواِحدٍ يـََقُع َذِلَك ِمْن 
صور متعددة كاالختالف بالوصل واإلرسال،والرفع والوقف،وزيادة له :ب يف السنداضطر واال

  .راو وإنقاصه، وحنو ذلك ،واالضطراب يف السند هو األكثر
  :أمثلة الحديث المضطرب
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سفيان يرفعه يف نضح الفرج بعد الوضوء،فقد حديث جماهد عن احلكم بن :المثال األول
جماهد عن احلكم أو ابن :جماهد عن احلكم عن أبيه،وقيل:اختلف عليه على عشرة أقوال فقيل

  .عن رجل من ثقيف عن أبيه:احلكم عن أبيه،وقيل
،فقد أشار الدارقطين إىل اضطرابه،لالختالف "شيبيت هود وأخواا:"حديث:المثال الثاني

مع ثقة رواته تعذر اجلمع بني  فاحلديث.1مدار اإلسناد وهو أبو إسحاق السبيعيالشديد على 
فقد اختلف على أيب إسحاق على حنو .قه املختلفة بني إرسال،واتصال،وزيادة ونقص وإبدالطر 

 عشرة أوجه،فمنهم من رواه عنه مرسال ،ومنهم من رواه موصوال، ومنهم من جعله من مسند أيب
ن مسند سعد،ومنهم من جعله من مسند أم املؤمنني عائشة،وغري ذلك بكر،ومنهم من جعله م

  .من أوجه االختالف،ورواة كل ذلك ثقات،ال ميكن الرتجيح بينهم،واجلمع متعذر
ط َحِديِث ك:المثال الثالث َرةِ  ، اخلَْ ِإَذا ملَْ جيَِْد َعًصا يـَْنِصبـَُها «: الِذي َلْفظُهُ  ِمَن اْلُمَصلي لِلستـْ

َعِطَفًة َكاهلَِْالِل ِفيَما قَالَُه َأْمحَُد، أَْو َجيَْعُلُه بِالطوِل ِفيَما قَالَُه  ،»َيَدْيِه، فـَْلَيُخط َخطا بـَْنيَ  َأْي يُِديُر َدارًَة ُمنـْ
َعْنُه، : فَِإنُه ِقيلَ  ،أَُميَة ُمَسدٌد، فَِإن ِإْسَناَد َهَذا احلَِْديِث  َكِثُري اِالْخِتَالِف َعَلى رَاِويِه، َوُهَو ِإْمسَاِعيُل ْبُن 

ِه ُحرَْيٍث، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  ِد ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن َجدَعْن َأِيب َعْمرِو ْبِن ُحمَم.  
  .َعْنُه، َعْن َأِيب َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : َوِقيلَ 
ِه ُحَرْيِث ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َأِيب َعْنُه، َعْن َأِيب َعْمرِو : َوِقيلَ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن َجدْبِن ُحمَم

  .ُهَريـَْرةَ 
ِه ُحَرْيٍث َرُجٍل ِمْن َبِين ُعْذَرَة، َعْن َأِيب : َوِقيلَ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن َجدَعْنُه، َعْن َأِيب ُحمَم

  .ُهَريـَْرةَ 
ِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْنهُ : َوِقيلَ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه َعْن َجدَعْن َأِيب ُحمَم ،.  
  .َعْنُه، َعْن ُحمَمِد ْبِن َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : َوِقيلَ 
  .َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْنُه، َعْن ُحَرْيِث ْبِن َعماٍر، َعْن : َوِقيلَ 
ِه ُحَرْيِث ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : َوِقيلَ  ٍد، َعْن َجدَعْنُه، َعْن َأِيب َعْمرِو ْبِن ُحمَم.  
ِه ُحرَْيٍث، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ : َوِقيلَ  ُر َذِلكَ . َعْنُه، َعْن َأِيب َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن َجد   .َوِقيَل َغيـْ
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ُر َواِحٍد ِمَن اْحلُفاِظ َولِ  َكالنـَوِوي ، َواْبِن َعْبِد اْهلَاِدي َوَغْريِِه ِمَن اْلُمَتَأخرِيَن   ،َذا َحَكَم َغيـْ
  .1بِاْضِطرَاِب َسَنِدِه، َبْل َعزَاُه النـَوِوي لِْلُحفاظِ 

حديث انـَْفَرَد بِِه  يف اضطراب املنتذكر السيوطي أن أحسن ما ميثل به :المثال الرابع
، َعْن قـََتاَدَة أَنُه َكَتَب إِلَ : ُمْسِلٌم ِيف َصِحيِحِه ِمْن رَِوايَِة اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلمٍ  ثـََنا اْألَْوزَاِعي ْيِه ُخيِْربُُه، َعْن َحد

ُه َعَلْيِه َوَسلَم  َوَأِيب َبْكٍر، َوُعَمَر، َصلْيُت َخْلَف النِيب  َصلى الل «: ِن َماِلٍك أَنُه َحدثَُه،قَالَ باأََنِس 
 اللِه الرْمحَنِ  ِبْسمِ ﴿، َال َيْذُكُروَن  ﴾احلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ ﴿َوُعْثَماَن، َفَكانُوا َيْستَـْفِتُحوَن بِـ 

، َأْخبَـَرِين ِإْسَحاُق . » ِمْن َأوِل ِقرَاَءٍة، َوَال ِيف آِخرَِها ﴾الرِحيمِ  َرَواُه ِمْن رَِوايَِة اْلَولِيِد، َعِن اْألَْوزَاِعي ُمث
َع أََنًسا َيْذُكُر َذِلكَ    .ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِيب طَْلَحَة أَنُه مسَِ

َصلْيُت َورَاَء َأِيب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، «: ٍد، َعْن أََنٍس قَالَ َوَرَوى َماِلٌك ِيف اْلُمَوطِأ، َعْن ُمحَيْ 
َصلْيُت : ، َوزَاَد ِفيِه اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َماِلكٍ   ﴾ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ ﴿َفُكلُهْم َكاَن َال يـَْقَرُأ 

  .» َعَلْيِه َوَسلمَ َخْلَف َرُسوِل اللِه َصلى اللُه 
 ُهْم َمْن : اْختُِلَف ِيف أَْلَفاِظ َهَذا احلَِْديِث اْخِتَالفًا َكِثريًا ُمَتَداِفًعا ُمْضَطرِبًا: قَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَـر ِمنـْ

  .َصلْيُت َخْلَف َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  َوَأِيب َبْكٍر، َوُعَمرَ : يـَُقولُ 
ُهْم َمْن َيْذُكُر ُعْثَمانَ    .َوِمنـْ

ُهْم َمْن يـَْقَتِصُر َعَلى َأِيب َبْكٍر َوُعْثَمانَ    .َوِمنـْ
ُهْم َمْن َال َيْذُكُر،    .»  ﴾ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ ﴿َفَكانُوا َال يـَْقَرُءوَن «َوِمنـْ

ُهْم َمْن قَالَ    .»  ﴾اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ  ِبْسمِ ﴿َفَكانُوا َال َجيَْهُروَن بِـ «: َوِمنـْ
ُهْم َمْن قَالَ    .»  ﴾ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ ﴿َفَكانُوا َجيَْهُروَن بِـ «: َوِمنـْ
ُهْم َمْن قَالَ    .»  ﴾احلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ ﴿َفَكانُوا يـَْفَتِتُحوَن اْلِقرَاَءَة بِـ «: َوِمنـْ

ُهْم َمنْ    .»  ﴾ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيمِ ﴿َفَكانُوا يـَْقَرُءوَن بِـ «: قَالَ  َوِمنـْ
، َوَهَذا اْضِطرَاٌب َال تـَُقوُم َمَعُه ُحجٌة ِألََحٍد، َوِمما َيُدل َعَلى َأن أََنًسا ملَْ يـَْرِو نـَْفَي اْلَبْسَمَلةِ : قَالَ 

ِديِث، َرَوى بِاْلَمْعَىن َفَأْخطََأ، َما َصح َعْنُه َأن أَبَا َسَلَمَة َسأَلَُه، َأَكاَن َوَأن الِذي زَاَد َذِلَك ِيف آِخِر احلَْ 
ِبْسِم اللِه الرْمحَِن ﴿، أَْو بِـ   ﴾احلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ ﴿َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  َيْستَـْفِتُح بِـ 
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َلَك، َأْخَرَجُه َأْمحَُد، َواْبُن : ؟ فـََقالَ  ﴾الرِحيمِ  ِإنَك َسأَْلَتِين َعْن َشْيٍء َما َأْحَفظُُه، َوَما َسأََلِين َعْنُه َأَحٌد قـَبـْ
  .1ُخَزْميََة ِبَسَنٍد َعَلى َشْرِط الشْيَخْنيِ 

 :الحديث المقلوب

ُم َواْلَباُء َأْصَالِن َصِحيَحانِ  :"قال ابن فارس:القلب في اللغة َعَلى : اْلَقاُف َوالال َأَحُدُمهَا َيُدل
  .2"َخاِلِص َشْيٍء َوَشرِيِفِه، َواْآلَخُر َعَلى َرد َشْيٍء ِمْن ِجَهٍة ِإَىل ِجَهةٍ 

 منْ  َحّوَلهُ  إذا قـََلَبهُ  منْ  هوَ  :"قال البقاعي .3"َحتْويُل الشيِء َعْن َوْجِههِ : الَقْلبُ :" قال ابن منظور
  .4" آخرَ  حالٍ  إىل حالٍ 

 أَوْ  َعْمًدا بَِغْريِهِ  َما ِبرَِوايَةٍ  يـُْعَرفُ  َمنْ  تـَْغِيريُ  اْلَقْلبِ  َحِقيَقةُ  ":قال السخاوي:وفي االصطالح
  .5"َسْهًوا

وقال .6"وحقيقة القلب تغيري من يعرف برواية ما بغريه عمدا أو سهوا":وقال يف شرح التقريب
 َحنْو طبقاته ىف أخر راو َمَكانَهُ  فَيْجَعل مثال، كسامل راو َعن َمْشُهور َحِديث يكون :"اهلدايةيف شرح 

والقلب يقع أضا يف  .وهذا التعريف يصح يف أحد قسمي القلب،وهو القلب يف اإلسناد .7"نَاِفع
  .يف فتح املغيث فلعل التعريف األدق هو ما ذكره.السَند ِإَىل  بِالنْسَبةِ  قَِليل املنت،ولكنه

بإن يكون اسم أحد الراويني  :مثال القلب يف السند،و القلب يقع يف السند ،ويقع يف املنتو 
كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، وعبد اهللا بن :،مثلخر،مع كوما من طبقة واحدةاسم أب اآل

  .مسافع بدل مسافع بن عبد اهللا
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حدثنا بِِه أمحُد ْبن ِعَصام األَْنَصارِّي، َعْن َأِيب  سألُت  َأِيب َعْن حديثٍ :قال ابن أيب حامت:ومثاله
: َبْكر احلََنفي  ، َعْن ُسْفيان  ، َعن ُحَكيم ْبن َسْعٍد، َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ظَْبيان، َعْن َسْلمان  ؛ أَنُه قَالَ 

  داٍعي  ؟ من َوَجَد ِيف َبطِنه رِزا  ِمْن بـَْوٍل، أو غاِئط، فلَينَصِرْف غَري متكلٍم، وال
َا ُهوَ : فسمعُت َأِيب يقول ُسْفيان  ، َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ظَْبيان، َعن ُحَكيم : هذا إسناٌد  مقلوٌب؛ ِإمن

  .1بن سعد، عن َسْلمان

 ،"إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا،وإذا أذن بالل فال :"حديث:مثال القلب يف املنتو 
  ."ن ابن أم مكتوماذتسمعوا أواشربوا حىت  إن بالل يؤذن بليل فكلوا":والصواب

ورجل تصدق بصدقة أخفاها :"،ففي لفظ"السبعة الذين يظلهم اهللا :"ومن أمثلته أيضا حديث
" حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه"،فانقلب على أحد الرواة،وإمنا هو "حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله

  .كما يف الصحيحني

  .تحانا للراوي كما هو يف قصة امتحان اإلمام البخاري يف بغدادقد يقع القلب عمدا امو 

  :الحديث المدرج

َويـَُقاُل . َطَواُه وأَدخله: َدرََج الشيَء ِيف الشْيِء َيْدُرُجه َدْرجاً، وأَْدَرَجه :"قال ابن منظور:في اللغة
  .2"َطوِيـُتهُ : وأَْدَرْجُت الكتابَ . أَْدَرْجُته ألَنه يُْطَوى َعَلى َوْجِههِ : ِلَما َطَويـَْتهُ 

د أا من زيادة يُعتق -الصحايب فمن دونه–هو احلديث الذي زاد فيه الراوي :وفي االصطالح
  . احلديث لعدم فصلها ، وهي ليست منه

  .واإلدراج قد يقع يف السند أو يف املنت

  :ويأتي على وجوه منها :في السنداإلدراج 
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أن يكون الراوي قد روى متنني خمتلفني،كل منت بإسناد،فريوي بعضهم املتنني بإسناد من -1
  .فيه من املنت االخر ما ليس فيهاإلسنادين،أو يروي أحد املتنني بإسناده اخلاص،ويزيد 

َأن َرُسوَل اللِه َصلى : "بن َماِلكٍ  ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن شهاب، عن أنس:مثاله
ِإْخَوانًا، َوال حيَِل ِلُمْسِلٍم ال تـََباَغُضوا، َوال َحتَاَسُدوا، َوال َتَدابـَُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اللِه : اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 

  ".َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثالَث لََياٍل 

  ".وال تنافسوا"وروى سعيد بن أيب مرمي احلديث عن مالك عن ابن شهاب فزاد يف متنه،

، َوُسْفَياُن ْبُن َهَذا احلَِْديَث َعِن اْبِن ِشَهاٍب ُشَعْيُب ْبُن َأِيب َمحَْزَة، َوَمْعَمُر ْبُن رَاِشدٍ  وقد روى
ُهُم اللْفظََة الِيت زَاَدَها َسِعيُد ْبُن َأِيب  َنَة، وحممد بن اْلَولِيِد الزّبيِدي، وَملَْ َيْذُكْر َأَحٌد ِمنـْ َمْرَميَ َعْن َماِلٍك، ُعيَـيـْ

  .َعَلى َماِلٍك َعِن ابن شهاب، َوَقْد َوِهَم ِفيَها اْبُن َأِيب َمْرَميَ "ال تـََناَفُسوا: "َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َوِهيَ 
َا يـَْرِويَها َماِلٌك ِيف َحِديِثِه َعْن َأِيب الزنَاِد، َعِن اَألْعرَِج، عن أيب هريرة َوِإمن.  

 ِإياُكْم َوالظن، فَِإن الظن َأْكَذُب احلَِْديِث، َوال: َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ "
 ُسوا، َوال تـََناَفُسوا، َوال َحتَاَسُدوا، َوال تـََباَغُضوا، َوال َتَدابـَُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اللُسوا، َوال َحتَسِه َجتَس

   .1"إخواناً 
َمْنزِلَُنا َغًدا ِإْن َشاَء اللُه بِاخلِيِف  :َحِديُث َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  :ه أيضاومثال

  ".ِعْنَد الضَحى
 ِيف ِإْسَناِدهِ :بن املديينقَاَل َعِلي ْهرِيفَاْختُِلَف َعَلى الز ْهرِيَوِإبـْرَاِهيُم ْبُن ،َرَواُه الز فـََرَواُه اْألَْوزَاِعي

  ْبِن َجمَْمٍع ُكلُهْم َعْن الزْهرِي َعْن َأِيب َسَلَمَة َعْن أيب ُهَريـَْرة سعد والنعمان بن رشاد َوِإبـْرَاِهيم اْبن ِإْمسَاِعيلَ 
َوَهْل "ِإال َأن معمرا أدرجه ِيف اَحلِديث َعِلي ْبِن ُحَسْنيٍ َعْن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد 

  "َمْنزِلَُنا َغًدا"ِفيِه  َفَأْدرََج اْلَكَالمَ  "تـََرَك ِيل ُعَقْيٌل َمْنزًِال 
َساَمَة َوَقْد َرَواُه ُحمَمُد ْبُن َأِيب َحْفَصَة َعِن الزْهرِي َعْن َعِلي ْبِن ُحَسْنيٍ َعْن َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن َعْن أُ 

  .2"منزلنا باخليف"وَملَْ يذكر ِفيِه 
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وبينهم يف إسناده اختالف،فيجمع الكل يف إسناد  أن يروي بعض الرواة حديثا عن مجاعة-2
  .واحد مما اختلفوا فيه،ويدرج رواية من خالفهم معهم على االتفاق

ثـَنَا ُحمَمُد ْبُن َبشاٍر، قَالَ :قال الرتمذي :مثاله قَالَ : َحد ،ْمحَِن ْبُن َمْهِديثـََنا َعْبُد الر ثـََنا : َحد َحد
َرُسوَل اِهللا،  يَا: قـُْلتُ : ُسْفَياُن، َعْن َواِصٍل، َعْن َأِيب َواِئٍل، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َعْبِد اِهللا، قَالَ 

ْنِب َأْعَظُم؟ َقالَ َأي ا ا َوُهَو َخَلَقَك، قَالَ : لذ ِه ِندَماَذا؟ قَالَ : قـُْلتُ : َأْن َجتَْعَل لِل َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك : ُمث
  .َأْن تـَْزِينَ ِحبَِليَلِة َجارِكَ : ُمث َماَذا؟ قَالَ : قـُْلتُ : َخْشَيَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك، قَالَ 

  .َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ 
ثـََنا بـُْنَداٌر، قَالَ  قَالَ : َحد ،ْمحَِن ْبُن َمْهِديثـََنا َعْبُد الر ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، : َحد َحد

  .ْثِلهِ َسلَم مبِِ َواَألْعَمِش، َعْن َأِيب َواِئٍل، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َعْبِد اِهللا، َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 
  .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، قَالَ  - بِيِع أَبُو َزْيٍد، قَالَ : َحدثـََنا َسِعيُد ْبُن الر ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َواِصٍل : َحد َحد
ْنِب َسأَْلُت َرُسوَل اِهللا َصل : اَألْحَدِب، َعْن َأِيب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اِهللا، قَالَ  الذ َم َأيُه َعَلْيِه َوَسلى الل

ا َوُهَو َخَلَقَك، َوَأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك ِمْن َأْجِل َأْن يَْأُكَل َمَعَك َأْو ِمْن طََعاِمَك، : َأْعَظُم؟ قَالَ  ِه ِندَأْن َجتَْعَل لِل
َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اِهللا ِإَهلًا آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـْفَس ﴿َوَتَال َهِذِه اآليََة : قَالَ . َوَأْن تـَْزِينَ ِحبَِليَلِة َجارِكَ 

َم الِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه الِيت َحرَم اللُه ِإال بِاَحلق َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما ُيَضاَعْف َلُه الَعَذاُب يـَوْ 
  .﴾ُمَهانًا

ُسْفَياَن، َعْن َمْنُصوٍر، َواَألْعَمِش، َأَصح ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة، َعْن َواِصٍل، ألَنُه زَاَد ِيف َحِديُث 
  .ِإْسَناِدِه َرُجالً 

، قَالَ  ُد ْبُن اْلُمثـَىنثـََنا ُحمَم ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َواِصٍل، َعْن َأِيب َواِئٍل،: َحدثـََنا ُحمَم َحد 
  .َعْن َعْبِد اِهللا، َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َحنَْوهُ 

  .1َهَكَذا َرَوى ُشْعَبُة، َعْن َواِصٍل، َعْن َأِيب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اِهللا، وَملَْ َيْذُكْر ِفيِه َعْمَرو ْبَن ُشَرْحِبيلَ 
مش، فان واصال يرويه عن أيب وائل رواية واصل األحدب هذه مدرجة على رواية منصور واألعف

وقد رواه ،هكذا رواه شعبة وغريه عن واصل  "عمرو بن شرحبيل"عن ابن مسعود مباشرة ال يذكر فيه 
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ن ذكر، عمرو بن شرحبيل أدرج أسنادين مفصال  ، ومن ذلك يتبني حيىي القطان، عن الثوري باال
  .على رواية منصور واألعمش

  1املدرج يف النقل الفصل للوصلذكره اخلطيب يف 
ن يسوق الراوي اإلسناد فيعرض له عارض،فيقول كالما من عند نفسه،فيظن بعض من أ -3

  .مسعه أن ذلك الكالم هو منت اإلسناد فريويه عنه كذلك
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُحمَمٍد الطْلِحي قَالَ :"قال ابن ماجه :مثاله ثـََنا ثَاِبُت ْبُن ُموَسى أَبُو يَزِيَد، : َحد َحد

: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن َشرِيٍك، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِيب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، قَالَ 
  .2»َكثـَُرْت َصَالتُُه بِاللْيِل َحُسَن َوْجُهُه بِالنـَهارِ َمْن  «

باطل، شبه على ثابت، وذلك أن شريكا كان : البن عدي يف ترمجة ثابت " الكامل"يف 
: مزاحا، وكان ثابت رجال صاحلا، فيشتبه أن يكون ثابت دخل على شريك، وكان شريك يقول

: صلى اهللا عليه وسلم ، فالتفت فرأى ثابتا، فقال ميازحهاألعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب  
من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت لغفلته أن هذا الكالم الذي قال شريك هو 

. من اإلسناد الذي قرأه، فحمله على ذلك، وإمنا ذلك قول شريك، واإلسناد الذي قرأه متنه معروف
هو طلحة بن : عابدا، وهو ضعيف احلديث أيضا، وأبو سفيان وثابت بن موسى كان ضريرا: قلنا
  .نافع

  ." اروحني"حبان يف ترمجته من ، وابن " الضعفاء"وأخرجه العقيلي يف ترمجة ثابت من 
ي ثَاِبُت ْبُن ُموَسى الزاِهُد َدَخَل َعَلى َشرِيِك ْبِن َعْبِد اللِه اْلَقاضِ  :"قَاَل اْحلَاِكُم َرِمحَُه اللُه 

قَاَل رسول اهللا  :َواْلُمْسَتْمِلي بـَْنيَ َيَدْيِه َوَشرِيٌك يـَُقوُل حدثَنا اْألَْعَمُش َعْن َأِيب ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر قَالَ 
بِاللْيِل َحُسَن  َمْن َكثـَر َصَلَواتِهِ  :صلى هللا َعَلْيِه َوَسلَم وَملَْ يَْذُكِر اْلَمْنتَ فـََلما َنَظَر ِإَىل ثَاِبِت ْبِن ُموَسى قَالَ 

َا أَرَاَد ِبَذِلَك ثَاِبَت ْبَن ُموَسى ِلُزْهِدِه َوَوَرِعِه ،َوْجُهُه بِالنـَهاِر  ُه َرَوى احلَِْديَث ،َوِإمنثَاِبُت ْبُن ُموَسى أَن َفَظن
ْسَناِد  اْألَْعَمِش َعْن َأِيب ُسْفَياَن َعْن  َفَكاَن ثَاِبُت ْبُن ُموَسى ُحيدث ِبِه َعْن َشرِيٍك َعنِ ،َمْرُفوًعا ََِذا اْإلِ

َولَْيَس ِهلََذا احلَِْديِث َأْصٌل ِإال ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوَعْن قـَْوٍم ِمَن اْلَمْجُروِحَني َسَرُقوُه من ثابت بن ،َجاِبرٍ 
  .3"موسى فـََرَوْوُه َعْن َشرِيكٍ 

                                                           

  .2/819:النقلالفصل للوصل املدرج يف  -  1
  .1/422:سنن ابن ماجه -  2
  . 63ص :املدخل إىل كتاب اإلكليل للحاكم -  3



85 

 

يف املنت يقع يف أوله،أو يف واملدرج ،هو املقصود عن ذكر احلديث املدرجو :في المتناإلدراج 
  .وسطه،أو يف آخره

حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :مثال ما وقع في أول المتن
  ".ويل لألعقاب من النار.أسبغوا الوضوء:"وسلم

  .رواه أبو قطن وشبابة عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة

عن آدم عن شعبة :مدرجة من قول أيب هريرة كما ورد يف رواية البخاري" أسبغوا الوضوء:"فعبارة
أسبغوا الوضوء،فإن أبا القاسم صلى اهللا عليه :"عن حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

وهم أبو قطن وشبابة يف روايتهما عن :"قال اخلطيب البغدادي".ويل لألعقاب من النار:" وسلم قال
  .جلم الغفري عنه كرواية آدمشعبة،وقد رواه ا

 :"ما ورد يف الصحيحني عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها:مثال المدرج في وسط المتن
... اللَياِيلَ َذَواِت الَعَدِد قـَْبَل َأْن يـَْنزَِع ِإَىل َأْهِلهِ  -َوُهَو التـَعبُد  -وََكاَن َخيُْلو ِبَغاِر ِحرَاٍء فـََيَتَحنُث ِفيِه ...
."  

  .أدرجها أحد الرواة للتفسري قيل هو اإلمام الزهري" هو التعبد:"فجملة

واهللا لو تعلمون ما :"... أيب ذر رضي اهللا عنه يرفعهحديث :مثال المدرج في آخر المتن
أعلم، لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا، وما تلذذمت بالنساء على الفرشات، وخلرجتم إىل الصعدات 

َوِيف الَباِب َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، :" قال الرتمذي".واهللا لوددت أين كنت شجرة تعضد" جتأرون إىل اهللا
  .َوَعاِئَشَة، َواْبِن َعباٍس، َوأََنسٍ 

، قَالَ . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ  أَبَا َذر ُكْنُت َشَجَرًة : َويـُْرَوى ِمْن َغْريِ َهَذا الَوْجِه َأن َلَوِدْدُت َأين
  .1"دُ تـُْعضَ 
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مدرجة من كالم أيب ذر فقد فصلت يف رواية ".واهللا لوددت أين كنت شجرة تعضد:" فجملة
  .الرتمذي

وسألُت  َأِيب َعْن حديٍث َرَواُه َمْعَمر  ، َعِن الزْهري، َعْن َأِيب :" قال ابن أيب حامت:ومثاله أيضا
َا َجَعَل رسوُل اللِه صل: َسَلمة، َعْن َجاِبٍر؛ قَالَ  ْفَعة ِفيَما ملَْ يُقَسم، فَِإَذا ُقِسَم، ِإمنى اهللا عليه وسلم الش

  وَوقَعِت احلدوُد؛ َفال ُشْفَعَة؟
ا َجَعَل النيب صلى «: َهَذا الَقْدرُ : الِذي ِعْنِدي أن كالَم النيب صلى اهللا عليه وسلم: قَاَل َأِيب  إمن

فَِإَذا «: َقْط ، َوُيْشِبُه َأْن يكوَن بقيُة اْلَكالِم ُهَو كالَم َجاِبرٍ » اهللا عليه وسلم الشفعَة ِفيَما ملَْ يـُْقَسم
  .َواللُه أعلم.»وقَعِت احلدوُد؛ َفال ُشْفَعةُقِسم، و 

  وِمبَ استدلَْلَت َعَلى َما تـَُقوُل؟: قلُت له
ا َجَعَل النيب صلى اهللا عليه وسلم«: ألنا َوَجْدنَا ِيف احلَِْديثِ : قَالَ  ْفَعَة ِفيَما ملَْ يـُْقَسم إمنالش « ،

، فـَُهَو َكالٌم ُمسَتقَبٌل، َوَلْو َكاَن الكالُم األخُري عن النيب صلى » ... فَِإَذا وقـََعِت احلدوُد «َمت  اْلَمْعَىن، 
َا َجَعَل النيب صلى اهللا عليه وسلم الشْفَعة ِفيَما ملَْ «: اهللا عليه وسلم ، َكاَن يـَُقولُ  ِإَذا : يُقَسم، َوقَالَ  ِإمن

، فلما ملَْ جنَِْد  ذكَر احلَِْكايَِة َعِن النيب صلى اهللا عليه وسلم ِيف اْلَكالِم  اَألِخِري؛ » ... وقَعت احلدوُد 
 استدلَْلنا أن استقباَل اْلَكالِم األخِري ِمْن َجاِبٍر؛ ألَنُه ُهَو الراوي َعْن رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا احلديثَ 
أن النيب صلى اهللا «: وكذلك بـَْعُض  حديِث َماِلٍك  ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيٍد َوَأِيب َسَلمة

: ، فـََيحتمُل ِيف َهَذا احلَِْديثِ » عليه وسلم َقَضى بالشْفَعِة ِفيَما ملَْ يـُْقَسْم، فإذا وقَعِت احلدوُد َفال ُشْفَعة
خُري كالَم َسِعيٍد َوَأِيب َسَلمة، وَحيَتمُل َأْن يكوَن كالَم اْبِن ِشَهاٍب، َوَقْد ثَبَت ِيف أْن يكوَن الكالُم األ

اجلُْْمَلِة قضاُء  النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشْفَعة ِفيَما ملَْ يـُْقَسم ِيف َحِديِث اْبِن ِشَهاٍب، َوَعَلْيِه العمُل 
  . 1"ِعْنَدنَا 

  :طرق معرفة اإلدراج
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ْدرَِج ِمما أُْدرَِج فيهِ :ويُْدَرُك اِإلدراجُ :" احلافظ ابن حجر قال 
ُ
أَو ،بُوروِد روايٍة ُمَفصلٍة للَقْدِر امل

طلعنيَ 
ُ
أو باستحالَِة كوِن النيب  صلى اهللا ،بالتنصيِص على ذلك ِمن الراوي، أَو ِمن بعِض األئمِة امل

  .1"عليه وسلم  يقوُل ذلك 
  :املدرجفطرق معرفة 

  ".أسبغوا الوضوء:"من رواية أخرى تفصل القدر املدرج،مثل حديثورود احلديث -
 .التنصيص على ذلك من الراوي نفسه أو من بعض األئمة املطلعني-
استحالة أن يكون الكالم املدرج صدر من النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ورد يف حديث أيب -

والذي نفسي بيده لوال "للعبد املصلح اململوك أجران: "رسول اهللا قالأيب هريرة أن هريرة رضي اهللا عنه 
  .اجلهاد يف سبيل اهللا،واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك

والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا،واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا :" فعبارة
ه ميتنع أن يصدر ذلك منه،فيستحيل متين النيب ليس من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم،ألن" مملوك

  .صلى اهللا عليه وسلم الرق،كما أن أّمه غري موجود ليربّها
والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد :"أمحداإلمام فصل كما يف مسند ال هوقد ورد احلديث في

  .2"يف سبيل اهللا،واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك
  :حكم اإلدراج

دراج إن كان للتفسري يتسامح فيه كما هو احلال فيما فعله الزهري،ولكن األوىل أن ينص اإل
  .على ذلك

  .صدور ذلك منه يطعن يف ضبطه ة،فال حرج عليه،وكثر وإن كان خطأ من غري تعمد
َمْن تـََعمَد : " قال اْبِن السْمَعاِين َوَغْريِهِ .من التلبيس والتزيد هوإن كان عن تعمد فهو حرام ملا في

اِبَني  ُف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه، َوُهَو ُمْلَحٌق بِاْلَكذْن ُحيَرْدرَاَج فـَُهَو َساِقُط اْلَعَداَلِة، َوِمم   .3"اْإلِ
  : قال السيوطي يف ألفيته

  َوِعْنَدَي التـْفِسُري َقْد ُيَساَمحُ ...  وَُكل َذا ُحمَرٌم َوقَاِدحُ 
  :التصانيف في الحديث المدرج
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ت (الفصل للوصل املدرج يف النقل أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  -
  .وهو مطبوع). هـ463

وهو ).هـ911 ت(املدرج إىل املدرج  لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -
  .مطبوع

  
  :الحديث المصحف والمحرف

  :تعريف التصحيف

 :َوأَما َمْعَىن التْصِحيِف َوقَـْوهلِِْم َصَحِفي فـََقْد َقاَل اْخلَِليُل ْبُن َأْمحَدَ :" قال أبو أمحد العسكري
َأْصُل َهَذا َأن قـَْوًما   :هُ َوقَاَل َغيـْرُ  ،الصَحِفي الِذي يـَْرِوي اْخلَطََأ َعَلى ِقرَاَءِة الصُحِف بِاْشِتَباِه اْحلُُروفِ 

فـَيـَُقاُل ،َفَكاَن يـََقُع ِفيَما يـَْرُوونَُه التـْغِيُري ،َكانُوا َأَخُذوا اْلِعْلَم ِمَن الصُحِف ِمْن َغْريِ َأْن يـَْلَقوا ِفيِه اْلُعَلَماَء 
  .1"َوْمَصَدرُُه التْصِحيفُ ،فـَُهَو ُمصحٌف ،َأْي َقْد َرَوْوُه َعِن الصُحِف ،ِعْنَدَها َقْد َصحُفوا 

الصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه وإذا نسب إليها قيل  :"قال الفيومي يف املصباح
رجل صحفي بفتحتني ومعناه يأخذ العلم منها دون املشايخ كما ينسب إىل حنيفة وجبيلة حنفي 

صحف بضم امليم وجبلي وما أشبه ذلك واجلمع صحف بضمتني وصحائف مثل كرمي وكرائم وامل
أشهر من كسرها والتصحيف تغيري اللفظ حىت يتغري املعىن املراد من املوضع وأصله اخلطأ يقال صحفه 

  .2"فتصحف أي غريه فتغري حىت التبس
أن يقرأ الشيء على خالف ما أراد كاتبه، أو على ما اصطلحوا : التصحيف": قال اجلرجاين

  .3"عليه

  :تعريف التحريف

  .1"تغيري اللفظ دون املعىن: التحريف :"قال اجلرجاين
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خالفُة بتَـْغيِري حرٍف أَو ُحروٍف َمَع بَقاِء صورِة اَخلط يف ": قال احلافظ ابن حجرو 
ُ
ِإْن كانِت امل

َصحفُ .السياقِ 
ُ
َُحرفُ .فِإْن كاَن ذلك بالنسبِة ِإىل النـْقِط  ؛ فامل

  .2"َوِإْن كاَن بالنسبِة إىل الشْكِل؛ فامل
 واجليم، ،والنون والثاء،والياء، الباء،والتاء،:ويكون ذلك يف احلروف املتماثلة يف الرسم مثل

 ،وحِبيب وخبيب ،حباب وحتات وخباب وجناب وحيان وحبان.واحلاء،واخلاء فهذا هو التصحيف 
  .ورباح ورياح ،وحازم وخازم ،َوَمحَْزة ومجرة ،وعباس َوَعياش ،َوبشر َوبسر ،وحارثة َوَجارِيَة

وامليم والعني وحنوها فهذا هو التحريف حسب  ،والراء لوتغيري احلرف الناتج عن شكله كالدا
،فيطلق التصحيف والتحريف وهذا التفريق مل يكن عند املتقدمني فإم مل يفرقوا بينهما.ابن حجر
  .مبعىن واحد

َأَشد :" رمحه اهللا ِلي ْبَن اْلَمِديِين عَ  قالوالتصحيف يقع يف السند،ويف املنت،ولكنه يف السند أكثر،
  .3"التْصِحيِف التْصِحيِف ِيف اَألْمسَاءِ 

  :أسباب التصحيف

  األخذ من الكتب-

  التشابه يف رسم احلروف يف العربية-

  سوء السمع-

  الوراقون-

  .احلمل على املألوف-

  :ما يدفع التصحيف
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يَهاِم ِيف ُرَواِة تـَْقِييُد اْألَْمسَاِء :" قال اخلطيب ْعَجاِم َحَذرًا ِمْن بـََواِدِر التْصِحيِف َواْإلِ بِالشْكِل َواْإلِ
ط، َوَختَْتِلُف ِيف اللْفِظ، ِمْثَل ِبْشٍر َوُبْسرٍ  ، َوبـَُرْيٍد َوبَرِيٍد، اْلِعْلِم َمجَاَعٌة َتْشَتِبُه َأْمسَاُؤُهْم َوأَْنَسابـُُهْم ِيف اخلَْ

ذََكْرنَاُه ، َوَعياٍش َوَعباٍس، َوَحياَن َوِحباَن، َوِحباَن َوَحناٍن، َوُعبَـْيَدَة َوَعِبيَدَة، َوَغْريِ َذِلَك ِمما َقْد َوبَرِيٍد َويَزِيدَ 
َعِة احلَِْديِث َتْصِحيُف َهِذِه اْألَمسَْ  اِء، َوَحتْرِيُفَها، ِيف ِكَتاِب التـْلِخيِص، َفَال يـُْؤَمُن َعَلى َمْن ملَْ يـََتَمهْر ِيف َصنـْ

َقَط َوُتْشَكَل، فـَيـُْؤَمَن ُدُخوُل اْلَوْهِم ِفيَها َوَيْسَلَم ِمْن َذِلَك َحاِمُلَها َورَاِويَها   .1"ِإال َأْن تـُنـْ

َسِعيٍد َمْن تـََفلَت ِمَن التْصِحيِف؟ َكاَن َحيَْىي ْبُن : " ونقل بسنده إىل اإلمام َأْمحََد ْبَن َحْنَبٍل، يـَُقولُ 
ُر َذاَك َال، وََكاَن َهُؤَالِء َأْصَحاُب الشْكِل َوالتـْقِييدِ  َعفاُن، َوبـَْهٌز، : ُيَشكُل احلَْْرَف ِإَذا َكاَن َشِديًدا، َوَغيـْ

  .2"َوِحباُن 
َا ُمِهم، َجِليلٌ  َفن  :"قال السخاوي عن أمهية معرفة التصحيف اظِ  ِمنَ  بَِأْعَبائِهِ  يـَنـَْهضُ  ِإمناْحلُف 

   .3"احلُْذاقُ 
  :عالقة التصحيف بعلل الحديث

عندما يصحف الراوي يف سند احلديث أو متنه ألحد األسباب املذكورة سابقا فإنه خيالف غريه 
ممن رواه على الصواب،وال شك أن ذلك ال يكتشف إال جبمع الطرق والنظر يف القرائن الدالة على 

،لذلك يعد معرفة التصحيف من مباحث يكتشف دون ذلكالتصحيف،ألن بعض التصحيف ال 
  .العلة

  :أمثلة التصحيف
، قَالَ  :في اإلسناد َد ْبَن يُوُنَس اْلُكَدميِْيِل ْبِن ِإْمسَاِعيَل فـََقرَأَ َعَلْيِه : " عن ُحمَمَحَضْرُت َجمِْلَس ُمَؤم
َعٌة َوَسْبِعَني، فَ : َرُجٌل ِمَن اْلَمْجِلسِ  َثُكْم َسبـْ ٌل َوقَالَ َحدِمْن َأْهِل : اْلَفَىت ِمْن أَْيَن؟ فـََقالَ : " َضِحَك ُمَؤم

  .4"ُشْعَبُة ْبُن احلَْجاِج، َوُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد الثـْورِي : ِمْصَر، فـََقالَ 
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َنَة فـََقالَ و  َثُكُم : َجاَء َحِبيٌب َكاِتُب َماِلٍك يـَْقرَُأ َعَلى ُسْفَياَن ْبِن ُعيَـيـْ َعْن ِجرَاِب َحد اْلَمْسُعوِدي
، قَاَل ُسْفَيانُ  ْيِمياٌب، َوقـَرََأ َعَلْيهِ : التـوُب َعِن اْبِن ِشريِيَن، فـََقاَل : لَْيَس ُهَو ِجرَاٌب، َجوَثُكْم أَي َحد

  .1"لَْيَس ُهَو اْبُن ِشريِيَن، اْبُن ِسريِيَن : ُسْفَيانُ 

َومن االخبار الِيت رويت على اْلَغَلط : مسلمقال اإلمام :ومن أمثلة التصحيف في المتن
َعن ِعَياض َعن أيب  َحدثَنا أَبُو بكر بن أيب شيَبة ثـََنا قبيَصة ثـََنا ُسْفَيان َعن زيد بن أسلم:والتصحيف
 :يـَُقولبا احلَُْسْني أمسَِعت  .ُكنا نورثه على عهد َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم يـَْعِين اْجلد  :سعيد قَالَ 

ُكنا نوديه على عهد   :منا َكاَن اَحلِديث ََِذا االسناد َعن ِعَياض قَالَ إو ،َهَذا خرب صحف ِفيِه قبيَصة 
ىل إلم يقر ِقرَاَءته َفقلب قـَْوله فَ  ،يـَْعِين ِيف الطَعام َوَغريه ِيف زََكاة اْلفطر،َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم 

  .2فـََقاَل يـَْعِين اْجلد ،قلب َلُه معىن مث  ،يورثه :َأن قَالَ 
 :ىل اهللا عز َوجل َثَالثَةإن أْبغض الناس إ: أمثلة أخرى عن التصحيف فقال وذكر اإلمام مسلم
  .أَرَاَد ملحدا ِيف اْحلرم ...ملحد ِيف احلرفة وََكَذا وََكَذا

أَرَاَد الّروح  ،ى َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم َأن تتخذ الّروح عرضا :ذ قَالَ إوكرواية اآلخر 
  .3َغرضا

َلَعَن َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ «: قَالَ رضي اهللا عنهما  ُمَعاِويََة ْبَن َأِيب ُسْفَيانَ ومثاله أيضا حديث 
ُيَشقُقوَن : َشِهْدُت وَِكيًعا َمرًة قَالَ : قَاَل أَبُو نـَُعْيمٍ  .»َق الشْعرِ َعَلْيِه َوَسلَم الِذيَن ُيَشقُقوَن اْخلَُطَب َتْشِقي

  .4"بِاْخلَاِء : قَاَل، فـَُقْلتُ " احلََْطَب َتْشِقيَق الشْعِر 
َسَأَل ُغَالٌم : اْلَقَوارِيرِي، يـَُقولُ مسَِْعُت ُعبَـْيَد اللِه ْبَن ُعَمَر : َعْبُد اللِه ْبُن َأْمحََد ْبِن َحْنَبٍل، قَالَ وروى 

َثَك َعْمٌرو، َعْن َجاِبٍر، : َمحاَد ْبَن زَْيٍد فـََقالَ  َم نـََهى " يَا أَبَا ِإْمسَاِعيَل، َحدى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَصل ِيبالن َأن
ا نـََهى َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َعِن اْخلُْبِز َفِمْن يَا بـَُين، ِإذَ : فـََتَبسَم َمحاٌد فـََقالَ : َعِن اْخلُْبِز، قَالَ 

َا ُهوَ  اُس، ِإمنى اهللاُ «: ِإيْش َهِذِه النَصل ِيبَم َعِن اخلنـََهى الن6»5ْربِ  َعَلْيِه َوَسل.  
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: اْلُكوَفَة، فـََقاَم ُمْسَتْمِلي َأْهِل اْلُكوَفِة فـََقالَ َقِدَم َداُوُد ْبُن َأِيب ِهْنَد َعَلْيِهُم : " َمِعنيٍ َحيَْىي ْبَن وقال 
  .1»ُيَكفُن الصِيب ِيف ثـَْوبٍ «: ؟ يُرِيدُ » ُيَكفُن الضِيب ِيف ثـَْوبٍ «: َكْيَف َحِديُث َسِعيدٍ 

  .نغري،صحف إىل البعرييا أبا عمري ما فعل ال :حديث:ومثاله أيضا

  .جرس،صحف إىل فرسا صحب املالئكة رفقة فيهتال : وحديث

  :المؤلفات في التصحيف

تصحيفات :أيضا وله.)هـ382 ت(أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري  أليب أخبار املصحفني-
  .كالمها مطبوع  احملدثني
وهو . )هـ911 ت(عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي لالتطريف يف التصحيف -
  .مطبوع
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  :أكثر حول موضوعات المذكرة ينظر لإلطالع 

  .علي بن عبد اهللا الصياح:المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل-

  علي بن عبد اهللا الصياح:جهود المحدثين في بيان علل الحديث-

  عادل بن عبد الشكور الزرقي:قواعد العلل وقرائن الترجيح-

  مصطفى باحو:العلة وأجناسها عند المحدثين-

  حمزة عبد اهللا المليباري:قواعد وضوابط:لولالحديث المع-

عبد القادر مصطفى :موازنة بين المتقدمين والمتأخرين:الشاذ والمنكر وزيادة الثقة-

  المحمدي

  ماهر ياسين الفحل:أثر علل الحديث في اختالف الفقهاء-

  مقبل بن هادي الوادعي:أحاديث معلة ظاهرها الصحة-

  

 


