
  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 مجع الطرق وأثره يف فهم النص

 أ. عبدالكرمي شعبان عمر األعوج.
 .اجلامعة األمسرية اإلسالمية

abdulkarimshaeban@gmail.com 

 مقدمة
هلل الذي ال يكلف نفسا إال وسعها، والصالة والسالم على خري األمة ورسلها، صلى هللا  احلمد

 وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن هبم اقتدى.
 وبعد:

إذا كان القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا، وحيمل بعضه على بعض حىت يصح إدراك معانيه، وحيسن ف
وآكد؛ لكثرة طرقه، واختالف رواايته، وهذا ما عرب عنه أوىل  فهم مراميه، فاألمر يف حديث النيب 

 .(1)"احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضا" :اإلمام أمحد بقوله
وقد اهتم احملدثون جبمع أسانيد احلديث الواحد؛ ملا له من أمهية كبرية يف ميزان النقد احلديثي؛ ألن 

 در من بعض الرواة، ويتميز بذلك اإلسناد اجليد من الرديء.جبمع الطرق يتبني اخلطأ إذا ص
فجمع الرواايت الواردة يف املوضوع الواحد، ومقابلة بعضها ببعض، وإعمال النظر فيها، ضابط مهم 
من ضوابط فهم السنة النبوية فهما صحيحا، وال يستوي أبدا من ينظر يف قضية ما، يف جمموع األدلة 

يف بعض األدلة دون بعض، وإن كثريا من اخلالفات الفقهية يتبني عند  الواردة فيها، ومن ينظر
الفحص والتأمل أن منشأها غياب هذا املنهج، مما ينشأ عنه قصور يف الفهم أحياان، وأحياان أخرى 
اجلمود على ظواهر بعض النصوص دون النفاذ إىل أسباهبا ومقاصدها، وإعمال هذا املنهج الكلي يف 

 نصوص يستلزم التتبع والروية وملكة فقهية واسعة، وهذا كان ديدن الفقهاء احملققني.االستنباط من ال
حيث عمد  وملا كانت السنة النبوية هبذه املكانة قيض هللا يف كل عصر من يذب عن عرينها وحيميها،

 .الفهم السليم أهل احلديث لتأسيس ضوابط تعني على فهم مراد رسول هللا 

                                                           

ألخالق الراوي وآداب السامع، أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  اجلامع - 1
 (.2/212هـ(، احملقق: حممود الطحان، الناشر: مكتبة املعارف/ الرايض، )463البغدادي )ت
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وملا كانت هذه الضوابط هبذه األمهية، فإننا سنتكلم يف هذا الورقة البحثية عن ضابط يـُّعد من 
على أكمل وجه، أال وهو ضابط مجع طرق احلديث يف ابب  الضوابط املهمة يف فهم مراد النيب 

 )مجع الطرق وأثره يف فهم النص(.حتت عنوان:  واحد،
 أسباب اختيار املوضوع:

 اختياري هلذا العنوان أسباب، أمهها: وقد كان وراء 
. إقامة املؤمتر العلمي الدويل الثاين للسنة النبوية بكلية علوم الشريعة جبامعة املرقب، وقد كان أحد 1

 حماور املؤمتر: )ضوابط فهم السنة النبوية(، فقمت ابلكتابة حول هذا الضابط.
ول هذا املوضوع، والوقوف على مدى أتثري . الرغبة يف الوقوف على جهود اجلهابذة من العلماء ح2

 هذا الضابط يف اختالف الفقهاء واحملدثني.
 أمهية املوضوع:

وهي: بيان معىن مجع وتكمن أمهيته يف أمهية األهداف اليت يسعى الباحث للوصول إليها، 
 .الطرق أو ما يسمى ابالعتبار عند احملدثني، وإىل بيان أمهية مجع الطرق وأثره يف فهم سنة النيب 

 أهداف املوضوع:
 ميكن إمجال أهداف املوضوع زايدة على ما تقدم فيما يلي: 

 حد.من خالل مجع الطرق يف ابب وا . بيان أمهية الفهم الصحيح والسليم لسنة النيب 1
 .. الوقوف على مدى أمهية هذا الضابط يف فهم مراد النيب 2

 منهج البحث:
 استخدم الباحث )املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي(.

 منهجي يف البحث:
 من أبرز ما قمت به مما جيب التنبيه عليه ما يلي: 

 . قمت بعزو اآلايت القرآنية املذكورة يف البحث.1
 األحاديث املذكورة يف ثنااي البحث.. قمت بتخريج مجيع 2
. إذ كان احلديث موجودا يف الصحيحني، أو أصله فيهما، فإنين أكتفي يف احلكم عليه بتخرجيه 3

 فيهما، أو بوجود أصله فيهما، وإن مل يوجد فيهما حكمت عليه.
 . قمت بضبط ألفاظ مجيع األحاديث الواردة يف البحث.4
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للرتمجة، فلسنا يف  ا يف ثنااي البحث؛ ألين أرى هذا املقام ال حُيتاج فيه. مل أترجم للرواة الذين ذكرو 4
موضع حكم على األحاديث، وكذلك اَلعَلم الذي يُذَكر مع كتابه ال أتُرجم لُه؛ ألن ذكر العلم غري 

 جتنبا لثقل اهلوامش.، و مقصود بنفسه
 . مل أتعرض لأللفاظ الغريبة ببيان معانيها.5
يف موضعني متتاليني دون فاصل، فإنين أورده بعبارة املصدر نفسه، أما إذا فصل . عند ذكر املصدر 6

 بينهما مبرجع آخر فإنين أورده بعبارة املصدر السابق، وهذا إذا كان الذكر يف صفحة واحدة.
. إذا مت نقل الكالم حرفيا من املصدر فإنه جيعل بني عالميت تنصيص، أما إذا حدث تصرف يف 7

  شري إىل ذلك يف اهلامش بقويل: ينظر أو بتصرف.النقل فإنين أ
 خطة البحث:

 اقتضت ضرورة البحث أن يقسم إىل ثالثة مطالب:
 التعريف ابالعتبار، وأمهيته. املطلب األول: -
 أسباب تعدد املروايت. املطلب الثاين: -
 الواحد. الفوائد واآلاثر اليت جننيها من مجع طرق احلديث املطلب الثالث: -

 
جيعله لبنة  أن جيعـل هـذا العمـل املتواضـع خالصـا لوجهـه الكـرمي، وأنأدعـوا هللا  :وختامـا

وّكرمها به دون غريها من  صـاحلة فـي صـرح هـذا الفـن العظـيم الـذي اخـتص هللا بـه أّمـة نّبيـه حّممـد 
ابه من تقصري وخطأ، فالكمال هلل ش األمم، وأن ينفع به كل من قـرأه بقصـد االنتفـاع، وأعتـذر ّعمـا

 .وحده، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 املطلب األول: التعريف ابالعتبار، وأمهيته.

 :االعتبار لغة -
 ، وهو يف أصله يدل-العني والباء والراء  -يرجع أصل االعتبار إىل الفعل الثالثي )عرب( 

 على النفوذ واملضي يف الشيء.
رَة ِعبـْرَة، واملعرب معربا. وُهوَ   َمْأُخوذ من العبور واجملاوزة من َشْيء ِإىَل َشْيء، َوهِلََذا مسيت اْلعبـْ
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وقيل: االعتبار: مصدر "اعترب"، ومعىن االعتبار هو: التَّأّمل والتَّدبّر واالستدالل بذلك على 
 .(2) ِعَظم القدرة وبديع الصَّنعة
، كأنه قال: انظروا إىل من فـعل ما فُِعل فعوقب (3) اَي أُويل اأْلَْبَصاِر{}فَاْعَتربُوا ومنه قوله تعاىل

 مبا عوقب به، فتجنبوا مثل صنيعهم لئال ينزل بكم مثل ما نزل هبم.
وقيل هو: احلالة اليت يتوصل هبا من معرفة املشاهدة إىل غريه، ويكون مبعىن االختبار 

 .(4) واالمتحان
ريه أبن حيكم عليه حبكمه، ومنه مّسي األصل الذي ترّد إليه وقيل: هو رّد الشيء إىل نظ

 .(5)النظائر عربة 
من خالل ما سبق يتبني أن املعىن اللغوي لالعتبار يدور حول النظر يف الشيء مع اعتبار 

 .بعضه ببعض حىت يقع فهمه عليه
 االعتبار اصطالحا:

، وقد ضرب مثاال على االعتبار يُعد ابن حبَّان أول من تطرق ملفهوم االعتبار من احملدثني
 :شرح فيه كيفية إجراء االعتبار، واستفاد من كالمه كل من جاء بعده

:"وإين أمثل لالعتبار مثاال يستدرك به ما وراءه، وكأان جئنا إىل محاد بن -رمحه هللا-قال 
، مل جند ذلك اخلرب عند سلمة فرأيناه روى خربا عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة، عنِ  النيب 

                                                           

(، 4/529، مادة عرب، )1لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر، بريوت، ط -2
، 1فتح املغيث شرح ألفية احلديث، مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

وسى احلسيين القرميي (، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن م1/207هـ، )1403
(، معجم 1/147هـ(، ت: عدانن درويش، حممد املصري، مؤسسة الرسالة/ بريوت، )1094الكفوي، احلنفي )ت

، 1هـ( مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط1424اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبداحلميد عمر)ت
 (.2/1450م، )2008هـ/1429

 (.2سورة احلشر، اآلية ) - 3
التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين حممد املدعو بعبدالرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين  - 4

القاهرة، الطبعة:  -عبد اخلالق ثروت 38هـ(، الناشر: عامل الكتب 1031العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )ت
لكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن علي (. املصباح املنري يف غريب الشرح ا1/55م، )1990-هـ1410األوىل، 

 (.2/390بريوت، كتاب العني، ) –املقري الفيومي، الناشر : املكتبة العلمية 
ق(، الناشر: مكتبة لبنان انشرون، 1158كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد على التهانوي، )ت  - 5

 (.1/421م، )1996بريوت، 
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غريه من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، واالعتبار مبا روى غريه من أقرانه، 
فيجب أن نبدأ فننظر هذا اخلرب، هل رواه أصحاب محاد عنه، أو رجل واحد منهم وحده، فإن وجد 

رواية ضعيف عنه، ألزق ذلك أصحابه قد رووه، ُعِلم أن هذا قد حّدث به محاد، وإن وجد ذلك من 
بذلك الراوي دونه، فمىت صّح أنه روى عن أيوب ما مل يتابع عليه، جيب أن يتوقف فيه، وال يلزق به 
الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا اخلرب من الثقات عن ابن سريين غري أيوب، فإنُ وجد ذلك علم 

حينئذ هل روى أحد هذا اخلرب عن أيب  يوجد ما وصفنا، نُِظر أن اخلرب له أصل يرجع إليه، وإن مل
فإن ُوجد ذلك ُعِلم أن اخلرب له أصل، وإن يوجد ما قلنا نُِظر هل  هريرة غري ابن سريين من الثقات،

، فإن وجد ذلك صح أن اخلرب له أصل، ومىت غري أيب هريرة  النيب  روى أحد هذا اخلَبـَر عن
ُعِلم أن اخلرب موضوع ال شك فيه، وأن انقله الذي عدم ذلك واخلرب نفسه خيالف األصول الثالثة، 

 .(6) تفرد به هو الذي وضعه، هذا حكم االعتبار بني النقلة يف الرواايت"
 من خالل تعريف ابن حبان السابق ميكننا استنباط نقاط مهمة، هي:

يفهم من أن ابن حّبان مل خيص االعتبار براو معني، فكل الرواة خيضع حديثهم لالعتبار، وهذا  -1
 سياق كالمه، فقوله: "نقلة األخبار": عام يف الثّقات وغريهم.

ستفاد ذلك من قوله: ، يال حيكم بصحة احلديث، وال جبرح راو، إال بعد إجراء عملية االعتبار 2 -
 "فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، واالعتبار مبا روى غريه من أقرانه".

أن االعتبار ليس جمرد معرفة الشواهد واملتابعات، وإمنا يتعدى ذلك إىل اخلروج حبكم على الرواية  3-
يستفاد ذلك من قوله: "ومىت ُعدم ذلك، واخلرب نفسه خيالف ، وعلى الراوي من خالل املقارنة

وضعه، هذا األصول الثالثة، علم أن اخلرب موضوّع ال شك فيه، وأن انقله الذي تفرد به هو الذي 
 حكم االعتبار بني النقلة يّف الرواايت".

أن االعتبار يبدأ من أسفل السند، ويتدرج فيه إىل األعلى، طبقة تلو األخرى، وذلك ملعرفة  4 -
التفرد أو املتابعة أو الشواهد، ويفهم ذلك من قوله: "وإن مل يوجد ما وصفنا، نظر حينئذ، هل روى 

 غري ابن سرين من الثّقات أو ال ؟. أحد هذا اخلرب عن أيب هريرة 
                                                           

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، - 6
هـ(، حققه وخرج أحاديثه 739هـ(، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان )ت354حامت، الدارمي، الُبسيت )ت

 (.1/155م، )1988هـ/1408وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة/بريوت، الطبعة:األوىل، 
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متباينة من انحية وعرفوه مبعان وقد استفاد احملدثون من ابن حبان يف تعريفه لالعتبار، 
 :األلفاظ والعبارات؛ لكنها يف جمملها حتمل معان متقاربة، ويف ما يلي ذكر بعض هذه التعريفات

ديث وشواهده من املصنفات احلديثية، وهو ما شاع عند املتأخرين وهو: البحث عن طرق احل األول:
 .(7)للحديث الذي يُظن أنه فرٌد، لُيعلم هل له متابع أم ال ؟، وهو ما ذهب إليه ابن حجر وغريه 

املتابعة  –أن االعتبار هو جمرد التفتيش، أو هو اهليئة احلاصلة يف الكشف عنهما أي الثاين: 
 .(8)، وهو ما ذهب إليه السخاوي -والشاهد

هو مجع طرق حديث خمصوص، أو أحاديث راو خمصوص، واستقراؤها والنظر فيها، وهو  ث:الثال
 .(9)ماذهب إليه احلافظ السيوطي وابن عدي وغريه 

 .(10): هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه يف روايته غريه أو ال ؟ الرابع
 مصطلحات ذات صلة: -

"روز األمر وتعرف قدره"، يقال: خربت ما عند فالن وسربته، ويقال للحديدة  . السرب لغة هو:1
، وقال صاحب القاموس احمليط: السرب: "امتحان غور (11)اليت يعرف هبا قدر اجلراحة: "مسبار"

 .(12)اجلرح، وغريه"
                                                           

خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين  ينظر: - 7
هـ(، احملقق: عصام الصبابطي، عماد السيد، دار احلديث/ القاهرة، الطبعة: اخلامسة، 852)ت

 (.4/722م، الفرد النسيب، )1997هـ/1418
امللقن يف علم األثر، لشمس الدين أبو اخلري حممد (. التوضيح األهبر لتذكرة ابن 1/255ينظر: فتح املغيث، ) - 8

هـ(، الناشر: مكتبة أضواء السلف، 902بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )ت
 (.72م، )ص1998 -هـ  1418الطبعة: األوىل، 

ينظر: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: عبدالوهاب  - 9
 (.1/253الرايض، ) –عبداللطيف، مكتبة الرايض احلديثة 

-هـ 1418سورية، الطبعة الثالثة -ينظر: منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، دار الفكر دمشق - 10
جم علوم احلديث النبوي، عبدالرمحن بن ابراهيم اخلميسي، دار االندلس اخلضراء للنشر (. مع394م، )ص1997

 ه1421والتوزيع، جدة، السعودية، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل،
 (.43م، )ص2000

، احملقق: عبدالسَّالم حممد َهاُرون، الناشر: ينظر: معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فاِرس بن زَكرايّ  - 11
 (.3/98م، مادة سبع، )2002هـ، 1423احتاد الكتاب العرب، الطبعة: 

 (.517(، مؤسسة الرسالة، بريوت، )ص817ينظر: القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآابدي)ت - 12
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 استقصاء رواايت احلديث الواحد، وتتبع طرقه، مث اختبارها، وموازنتها برواايت اصطالحا هو:
 .(13)الثقات، كما ذكر ابن حبان 

وعرب عنه بعضهم أبهنا: إقامة الشيء يف  ،(14)املقابلة على سبيل املمانعة  . املعارضة لغة هي:2
 .(15)مقابلة ما يناقضه 

وعرب عنها ابن معني بقوله: "رمبا عارضت أبحاديث حيىي بن ميان أحاديث الناس، فما  اصطالحا:
 .(16)خالف فيها الناس ضربت عليه" 

 .(17)املواجهة . املقابلة لغة هي: 3
 قال اإلمام مسلم: "فبجمع هذه الرواايت، ومقابلة بعضها ببعض، يتميز صحيحها من  اصطالحا:

 .(18) سقيمها، وتتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم من احلفاظ"
 .(19)املوازنة بني شيئيني ملعرفة الظواهر املشرتكة بينهما . املقارنة لغة هي: 4

من املعلوم عند املتخصصني بعلم احلديث أن أكثر أحكام علماء اجلرح والتعديل على اصطالحا: 
الرواة كانت مبنية على استقراء أحاديث الراوي، مث النظر فيها، فيوثقونه إذا وجدوا الغالب عليه يف 

                                                           

حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، ينظر: اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حممد بن  - 13
هـ(، احملقق: حممود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي/حلب، الطبعة: األوىل، 354التميمي، أبو حامت، الُبسيت )ت

 (.3/27هـ، ابب امليم، )1396
 (.281التعريفات، للجرجاين، )ص ينظر: - 14
 (.309للمناوي، )صالتوقيف على مهمات التعاريف،  ينظر: - 15
اتريخ ابن معني )رواية الدوري(، أبو زكراي حيىي بن معني بن عون بن زايد بن بسطام بن عبدالرمحن املري  - 16

هـ(، احملقق: أمحد حممد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة 233ابلوالء، البغدادي )ت
 (.3/319) م،1979/ 1399املكرمة، الطبعة: األوىل، 

هـ، 1408، 2القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط: ينظر: - 17
 .295م، ص1988

هـ(، احملقق: د. حممد مصطفى 261التمييز، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت - 18
 (.209ه، )ص1410الثالثة، السعودية، الطبعة:  –املربع  -األعظمي، الناشر: مكتبة الكوثر 

هـ( مبساعدة فريق عمل، الناشر: 1424ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبداحلميد عمر )ت - 19
 (.3/1806م، )2008 -هـ 1429عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
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كأهنم ميزان لغريهم   أحاديثه موافقة الثقات الذين استقر احلكم عليهم من قبل ابلتوثيق، والذين صاروا
 .(20) املقارنةمن الرواة من مثل هذا الراوي الذي ال تعرف حاله إال مبثل تلك 

 اخلالصة:
 من خالل النظر يف معىن االعتبار، نتوصل إىل أن االعتبار يتلخص يف معنيني مها: 

استقصاء رواايت احلديث، وهو أن جيمع الناقد رواايت احلديث الواحد مجع استقصاء،  األول:
 وإحاطة، مستعمال شىت الوسائل، حىت يتيقن أبن كل طرق احلديث أو معظمها بني يديه.

االختبار، أي اعتبار تلك الرواايت، والنظر فيمن شورك من رواهتا، وتوبع ممن تفرد، أو  األمر الثاين:
 هذا يقتضي معرفة متابعات تلك الرواية، وشواهدها.خالف؛ و 

إذا فاالعتبار ليس قسما مقابال للمتابعات والشواهد كما قد يتوهم، إمنا هو البحث يف األسانيد       
يث أو عدم تعدده، ددد إسناد احلعملعرفة وجود املتابعات والشواهد، أو عدم وجودها، أي ملعرفة ت

 .(21)ناه أو عدم ذلك وملعرفة ورود حديث آخر مبع
 أمهية االعتبار: -

استدعى صنيع احملدثني ملعرفة الراوي احملتج به، مث املعترب به، مث الساقط، وضع ميزان دقيق ينخل 
فيه الرواة خنال، وينقر عنهم تنقريا، للوصول إىل القول الفصل فيهم، وكان هذا امليزان هو املعارضة 

 حلديث الراوي، أو االعتبار.
كانت علوم احلديث تعتمد أساسا على معرفة حال الرواة جترحيا وتعديال، ومعرفة الرواايت وملا  

تصحيحا وتعليال، كان لالعتبار مكانته البالغة، كوسيلة للكشف عن ذلك، إذ أنه أصل األمر ورأسه، 
 :ويف ما يلي بيان أمهية االعتبار ومكانته يف التصحيح والتعليل

به يُعرف صحيح الرواايت من ضعيفها، وذلك ابلنظر يف الطرق، وعرضها على ابقي الطرق  .1
 والرواايت، فيظهر االتفاق، والذي هو مظنة احلفظ، واالختالف أوالتفرد، واللذان مها مظنتا اخلطأ.

إذ من الطرق اليت تكشف أخطاء الرواة يف رواية األحاديث خمالفة بعضهم لبعض، ولذلك اشتهرت 
 .(22)مقولة أهل هذا الشأن "أن الباب إذا مل جيمع طرقه مل يتبني خطؤه"

 .(23) وقال ابن املبارك: "إذا أردت أن يصح لك احلديث فاضرب بعضه ببعض"

                                                           

 (.3/278نشر يف ملتقى أهل احلديث، ) معجم لسان احملدثني، حملمد خلف السالمة، احملقق: بال،: ينظر: - 20
 (.394ينظر: منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، )ص - 21
 (.2/212اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، ) - 22
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. ابالعتبار يتبني حال رواة احلديث من حيث التوثيق والتجريح، فمن ُعهد عليه اإلصابة، وكثرة 2
ن ُعهد عليه اخلطأ، وكثرة املخالفة للثقات، أو التفرد واإلغراب، املوافقة للثقات، كان ثقة مثلهم، وم

 ورواية ما ال يعرفون، كان ضعيفا يف حفظه.
قال ابن الصالح: "يعرف كون الراوي ضابطا أبن تعترب رواايته برواايت الثقات املعروفني 

لرواايهتم، عرفنا حينئذ   ابلضبط واإلتقان، فإن وجدان رواايته موافقة ولو يف األغلب أو من حيث املعىن
 .(24)كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدانه كثري املخالفة هلم، عرفنا اختالل ضبطه، ومل حنتج حبديثه"

 وهذا املنهج الذي كشف عنه ابن الصالح هو األكثر ممارسة يف صنيع النقاد من األولني، 
 ر شهرة، وانتشارا.واآلخرين، وهو الوسيلة املثلى ملعرفة ضبط الراوي حلديثه، وهي األكث

غلطه يف  . جبمع الطرق واعتبارها، يرتتب لدى الناقد زايدة علم، وكثرة فوائد، وضعف احتمال3
 احلكم على احلديث.

قال اخلطيب: "َقلَّ من يتمهر يف علم احلديث، ويقف على غوامضه، ويستثري اخلفي من 
بعضه، واشتغل بتصنيف أبوابه، وترتيب مشتته، وضم بعضه إىل  فوائده؛ إال من: مجع متفرقه، وألف

 .(25)أصنافه"
 . بسرب املروايت، ومجع الطرق، واعتبارها، يتبني أوصاف احلديث، وآفاته، وخطؤه.4

قال اخلطيب: السبيل إىل معرفة علة احلديث: أن جيمع بني طرقه، وينظر يف اختالف رواته، ويعترب 
 .(26) مبكاهنم يف احلفظ ومنزلتهم يف اإلتقان والضبط

 ."لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجها ما عقلناه" قال ابن معني:
 .(27)"، كذا عند اخلطيب وقال أيضا: "اكتب احلديث مخسني مرة، فإن له آفات كثرية

 
                                                                                                                                                                  

 (.2/295املصدر السابق، ) - 23
عبدالرمحن، أبو عمرو، املعروف اببن معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح، لعثمان بن  - 24

 (.106م، )ص1986هـ/1406هـ(، احملقق: نور الدين عرت، دار الفكر/سوراي، 643الصالح )ت
 (.2/280اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، ) - 25
 (.2/295) ملصدر نفسه،ا ينظر: - 26
 ملصدر نفسه.ا ينظر: - 27
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 املطلب الثاين: أسباب تعدد املروايت.
من اخلطأ البني أن يُعزى اختالف ألفاظ األحاديث اليت تتوارد على معىن واحد، إىل الرواية 

املتعددة بتعدد األزمنة واألمكنة، واحلوادث واألحوال، والسامعني  ابملعىن وحدها؛ بل كان جملالسه 
 نت ألفاظه واملستفتني، واملتخاصمني واملتقاضني، والوافدين واملبعوثني أثر كبري يف ذلك، فكا

ختتلف يف كل ذلك، إجيازا وإطنااب، ووضوحا وخفاء، وتقدميا وأتخريا، وزايدة ونقصاان، حبسب ما 
تقتضيه احلال، ويدعو إليه املقام، فيظن من ال علم عنده أن هذا من ابب التعارض، أو من عدم 

يناسبه، ومبا يكون  كان جييب كل إنسان عن مسألته مبا  ضبط الرواة، وواقع األمر أن رسول هللا 
 أنفع له أو للناس يف مجيع الظروف، أو يف الظرف الذي كان فيه االستفتاء.

 :(28)من هنا ميكن تلخيص أسباب تعدد الرواايت إىل 
 )قويل و فعلي(. تعدد صادر من النيب 1-
 .تعدد صادر من الرواة -2

 وفيما يلي تفصيل الكالم فيهما:
وهو تعدد انشئ عن تعدد القول أو الفعل )تعدد قويل وفعلي(:  التعدد الصادر من النيب 1-

 يف مسألة واحدة، وهو أنواع: عن النيب
احلديث مرتني أو أكثر أبلفاظ متعددة، كلما  أي أن يقول النيب  تعدد اللفظ مع اتفاق املعىن: -

 مثاله:دعت احلاجة إىل ذلك املعىن، تعليما للمسلمني وتذكريا هلم، 
فقال: ِإيّنِ أَلَأَتَخَُّر َعْن َصاَلِة الصُّْبِح  مسعود األنصاري قال: جاء رجل إىل رسول هللا عن أيب  -

َغِضَب يف َمْوِعظٍَة َقطُّ َأَشدَّ ممَّا َغِضَب يـَْوَمِئٍذ، فـََقاَل:  ِمْن َأْجِل ُفاَلٍن ممَّا يُِطيُل بَِنا، َفَما رَأَْيُت النَّيبَّ 
َوالضَِّعيَف َوَذا  "اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ ِمْنُكْم ُمنَـفِّرِيَن، فَأَيُُّكْم أَمَّ النَّاَس فـَْلُيوِجْز، فَِإنَّ ِمْن َورَائِِه اْلَكِبريَ 

 .(29)احْلَاَجِة"
قَاَل َلُه: أُمَّ قـَْوَمَك،  عثمان ابن أيب العاص الثقفي أن النيب  وورد يف حادثة أخرى، عن 

ًئا، قَاَل: اْدنُْه، َفَجلََّسيِن بـَنْيَ يََدْيِه، مُثَّ َوضَ  : ِإيّنِ َأِجُد يف نـَْفِسي َشيـْ َع َكفَُّه يف قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ

                                                           

متون احلديث النبوي، لشرف القضاة، وأمني القضاة، دار الفرقان أسباب تعدد الرواايت يف نظر بتصرف: ي - 28
  .58إىل  8م، من الصفحة 1999ه/1419األردن،  –للنشر والتوزيع، عمان 

بريوت،   –أخرجه مسلم يف الصحيح، بتحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  - 29
 .182( رقم 1/340الصالة يف متام، ) كتاب الصالة ، ابب أمر األئمة بتخفيف
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فـََوَضَعَها يف َظْهرِي بـَنْيَ َكِتَفيَّ، مُثَّ قَاَل: أُمَّ قـَْوَمَك، َفَمْن أَمَّ قـَْوًما َصْدرِي بـَنْيَ ثَْدَييَّ، مُثَّ قَاَل حَتَوَّْل 
َجِة، َوِإَذا َصلَّى فـَْلُيَخفِّْف، فَِإنَّ ِفيِهْم اْلَكِبرَي، َوِإنَّ ِفيِهْم اْلَمرِيَض، َوِإنَّ ِفيِهْم الضَِّعيَف، َوِإنَّ ِفيِهْم َذا احْلَا

 . (30) فـَْلُيَصلِّ َكْيَف َشاَء" َأَحدُُكْم َوْحَدهُ 
فتعدد اللفظ يف احلديثني واضح إال أنه متقارب، وتعدد احلادثة واضح، وهذا التعدد ال يؤثر  

 يف ضبط الرواة وال يشكك فيه، وابلتايل ال يؤثر يف صحة احلديثني.
، لكن بطريقة مغايرة يف وهو أن تتكرر نفس احلادثة من النيب  :القيام ابلعمل ألكثر من طريقة -

 :الوضوء للصحابة  كل مرة، ومثاله أحاديث تعليم النيب 
 َمرًَّة َمرًَّة. فقد روى البخاري َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل تـََوضَّأَ النَّيبُّ 

 تـََوضَّأَ َمرَّتـَنْيِ َمرَّتـَنْيِ. وروى َعْن َعْبِداَّللَِّ ْبِن َزْيٍد َأنَّ النَّيبَّ 
مُحْرَاَن َمْوىَل ُعْثَماَن َأْخبَـرَُه أَنَُّه رََأى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َدَعا ِبِِاَنٍء فَأَفْـرََغ َعَلى َكفَّْيِه  وروى عن

اَنِء َفَمْضَمَض، َواْستَـْنَشَق، مُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَل  ْيِه ِإىَل اًث، َويَدَ َثاَلَث ِمرَاٍر فـََغَسَلُهَما، مُثَّ أَْدَخَل مَيِيَنُه يف اإْلِ
، مُثَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ اْلِمْرفـََقنْيِ َثاَلَث ِمرَاٍر، مُثَّ َمَسَح ِبرَْأِسِه، مُثَّ َغَسَل رِْجَلْيِه َثاَلَث ِمرَاٍر ِإىَل اْلَكْعبَـنْيِ

 َم ِمْن َذنِْبِه( : َمْن تـََوضََّأ حَنَْو ُوُضوِئي َهَذا، مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ اَل حُيَدُِّث ِفيِهَما نـَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ
(31) . 

 يف أوقات خمتلفة، وأن هذا التعدد مقبول  فتعدد الفعل هنا انشئ عن تعدد فعل النيب 
 ، وإمنا يدل على جواز الوضوء أبي طريقة كانت.ال يضر، وال يثري الشك يف وضوء النيب 

مث ينسخ حبكم شرعي آخر خمتلف، فيتولد  وذلك أن ينزل احلكم على النيب  :الناسخ واملنسوخ -
 مثاله:من خالل ذلك تعدد للرواايت، أحدها منسوخة وأخرى انسخة، 

َفَدَخَل َعَلْيِه اَنٌس ِمْن َأْصَحاِبِه  ما رواه مسلم َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: اْشَتَكى َرُسوُل اَّللَِّ  
َجاِلًسا، َفَصلُّوا ِبَصاَلتِِه ِقَياًما، فََأَشاَر إِلَْيِهْم َأْن اْجِلُسوا، َفَجَلُسوا، فـََلمَّا  َرُسوُل اَّللَِّ  يـَُعوُدونَُه، َفَصلَّى

                                                           

 .186( رقم 1/341املصدر نفسه، ) ينظر: - 30
اجلامع الصحيح، بتحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، الطبعة يف  - 31

، ابب الوضوء مرتني مرتني، 156( رقم 1/70م، كتاب الصالة، ابب الوضوء مرة مرة، )1407/1987الثالثة،
 ، على التوايل.158( رقم 1/71، ابب الوضوء ثالاث ثالاث، )157( رقم 1/70)
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َماُم لِيـُْؤمَتَّ بِِه، فَِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوِإَذا َرَفَع فَاْرفـَُعوا، َوِإَذا َا ُجِعَل اإْلِ ًسا َفَصلُّوا َصلَّى َجالِ  اْنَصَرَف قَاَل: ِإمنَّ
 .(32)ُجُلوًسا" 

قال: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة فـَُقْلُت هَلَا: َأاَل حُتَدِّثِييِن َعْن  وروى أيضا عن عبيدهللا بن عبدهللا 
َتِظُروَنَك اَي  قَاَلْت: بـََلى، ثـَُقَل النَّيبُّ  َمَرِض َرُسوِل اَّللَِّ  فـََقاَل: َأَصلَّى النَّاُس؟ قـُْلَنا: اَل، َوُهْم يـَنـْ

َم، مُثَّ ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َوَجَد ِمْن نـَْفِسِه ِخفًَّة َفَخرََج بـَنْيَ  َرُسوَل اَّللَِّ ... َفَصلَّى هِبِْم أَبُو َبْكٍر تِْلَك اأْلَايَّ
ِة الظُّْهِر، َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، فـََلمَّا َرآُه أَبُو َبْكٍر َذَهَب لِيَـَتَأخََّر فََأْوَمَأ َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا اْلَعبَّاُس ِلَصاَل 

ٍر َأْن اَل يـََتَأخََّر، َوقَاَل هَلَُما َأْجِلَساين ِإىَل َجْنِبِه َفَأْجَلَساُه ِإىَل َجْنِب َأيب َبْكٍر، وََكاَن أَبُو َبكْ  إِلَْيِه النَّيبُّ 
 .(33)قَاِعٌد"  ، َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ِبَصاَلِة َأيب َبْكٍر َوالنَّيبُّ ُيَصلِّي َوُهَو قَائٌِم ِبَصاَلِة النَّيبِّ 

فالرواية األوىل تدل على أن ذلك كان يف أول األمر مث نسخ، ويدل على نسخه الرواية 
لناس، ويف هذه احلالة تؤخذ الرواية يف مرض موته حني صلى اب الثانية، وهي ما أمر به النيب 

 الناسخة، وترتك الرواية املنسوخة وإن كانت صحيحة.
كالما يف مسألة اجتهادا،   فقد يقول النيب  :قبل الوحي وما قاله بعد الوحي ما قاله النيب  -

 .قبل نزول الوحي بذلك، مث ينزل الوحي مبينا أمر هللا يف املسألة، فيبلغه للناس فيتعدد كالمه
ْنِذِر ملا أشار على النىب  ومن أمثلته

ُ
بتغري  ما أورده ابن كثري يف تفسريه: "أن ُحَباُب بن امل

من السماء، وجربيل جالس عند رسول هللا  إىل رأيه، نزل ملك مكان نزوله يوم بدر ورجع النىب 
  فقال ذلك امللك: اي حممد إن ربك يقرئك السالم ويقول لك: إن الرأي ما أشار به احلَُباُب ْبُن

نِذِر" 
ُ
 .(34)امل
خياطب كل شخص مبا يناسبه، وذلك أبن جييب عن  فقد كان النيب  :اختالف حال املخاطَبني -

 .نفس السؤال أبجوبة متعددة يف حاالت متعددة، وذلك كثري يف حياة وحديث النيب 
عن أفضل األعمال، فيجيب كل سائل جبواب غري جواب صاحبه،  : ُيسأل النيب فمثال

أو عن أفضل اجلهاد، فيذكر لكل مستفت نوعا من أعمال الرب غري ما يذكره لآلخر، أو عن أحب 

                                                           

 .82( رقم 1/309يف الصحيح، كتاب الصالة، ابب ائتمام املأموم ابإلمام، ) - 32
 .90( رقم 1/311املصدر نفسه، ) - 33
ورات حممد تفسري القرآن العظيم، بتحقيق: حممد حسني مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشيف  - 34

 (.4/21هـ، )1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –علي بيضون 
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أنواع الصدقة، فيذكر هلذا غري ما يذكره لذاك، أو يسأل عن معىن الرب واإلمث، فتعدد أجوبته بتعدد 
 السائلني، وهكذا.

وهذا النوع من التعدد حيدث يف أمور من أبرزها تعدد املنسوب إىل املنسوب إليه املوصوف:  تعدد -
 يف األعداد، فتتعدد النسبة بتعدد الرواايت، فيظن القارئ أن هناك خلال يف احلديث.

للرؤاي وأهنا جزء من النبوة؛ ولكن اختلفت الرواايت يف هذه النسبة،  نسبة النيب  ومثاله: 
: "ِإنَّ ُرْؤاَي اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء قال: قال رسول هللا  رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة وهي: ما 

 .(35)ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعنَي ُجْزًءا ِمْن النـُّبـُوَِّة "
" الرُّْؤاَي الصَّاحِلَُة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي  :قال: قال رسول هللا  وما رواه أيضا عن ابن عمر  

 .(36)ُجْزًءا ِمْن النـُّبـُوَِّة "
، وقد ذكر ابن حجر أقوال العلماء يف ذلك، ومن فاحلديثان صحيحان اثبتان عن النيب  

تلك األقوال: فمن كان من غري األنبياء يف صالحه وصدقه على رتبة تناسب حال نيب من األنبياء  
ه جزءا من نبوة ذلك النيب، وملا كانت كماالهتم متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات كانت رؤاي

 .(37)الصادقني متفاوتة
 :التعدد الصادر من الرواة -2

 وهذا النوع أيضا له أسباب كثرية وحاالت متعددة، منها:
وهو من أكثر األسباب الذي يذكرها احملدثون لتعليل تعدد الرواايت يف احلديث  الرواية ابملعىن: -

النبوي، وال يكون إال يف األحاديث القولية، فقد كان الرواة من الصحابة ومن بـَْعَدهم يسمعون 
األحاديث فيعوها وحيفظوها، فإذا احتاج أحدهم لذلك احلديث رواه؛ لكن أحياان قد ال يستطيع 

 .س اللفظ، فريويه ابملعىنروايته بنف

                                                           

 .6( رقم 4/1773يف صحيحه، كتاب الرؤاي، ) - 35
 .9( رقم 4/1775املصدر نفسه، ) - 36
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، رقم كتبه ينظر:  - 37

وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام ِبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، الناشر: 
 (.12/368)، 1379بريوت،  -دار املعرفة 
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وإمنا يصح تفسري تعدد ألفاظ احلديث الواحد أبنه رواية ابملعىن إذا تبني أن احلادثة واحدة ومل 
تتعدد، أما إذا تعددت احلادثة فإنه يفسر أبنه من قبيل تعدد اللفظ بتغري احلادثة مع اتفاق املعىن، وهو 

 من القسم األول من النوع األول.
قال: "إمنا األعمال ابلنيات"،  عن النيب  : ما رواه عمر بن اخلطاب مثلةومن أبرز األ

َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاِت(، )اأْلَْعَماَل اِبلنِّيَِّة(، )اْلعَمُل  فقد وردت هذه اجلملة من احلديث أبربع رواايت:)ِإمنَّ
َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَِّة((38)اِبلنِّيَِّة(  .(39) ،)ِإمنَّ

، ومن غري املعقول أن يكون قد هبذا احلديث عن النيب  فرد عمر بن اخلطاب فقد ان
، ومن غري يف مرات متعددة، ومل يسمعه يف كل هذه املرات إال عمر بن اخلطاب  قاهلا النيب 

صحابة آخرون، ومل يرو  ومسعها مع عمر بن اخلطاب  املعقول أيضا أن يكون قد قاهلا النيب 
 أحد منهم شيئا.

، ويف هاته احلالة ال ميكن ويكثر ذلك يف وصف الصحابة للسنن الفعلية للنيب  :حكاية احلال -
د، وهو كثري، منه وصف الصحابة لصالة النيب أن تتفق األلفاظ يف وصف الفعل، وإن كان املعىن واح

: 
فَِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع ملَْ َأَر َأَحًدا ، أَنَـُّهْم َكانُوا ُيَصلُّوَن َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ  ما ورد عن الرباء  -

َهَتُه َعَلى اأْلَْرِض، مُثَّ خيَِرُّ َمْن َورَاَءُه ُسجًَّدا. حَيْيِن َظْهرَُه َحىتَّ َيَضَع َرُسوُل اَّللَِّ   َجبـْ
َدُه ملَْ حيَْ  قال: كان رسول هللا  وعنه  - َع اَّللَُّ ِلَمْن محَِ ِن َأَحٌد ِمنَّا َظْهرَُه َحىتَّ يـََقَع ِإَذا قَاَل مسَِ

 َساِجًدا، مُثَّ نـََقُع ُسُجوًدا بـَْعَدُه. َرُسوُل اَّللَِّ 
، فَِإَذا رََكَع رََكُعوا، َوِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع فـََقاَل: أَنَـُّهْم َكانُوا ُيَصلُّوَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  وعنه  -

ُ ِلَمنْ  َع اَّللَّ َدُه، ملَْ نـََزْل ِقَياًما َحىتَّ نـَرَاُه َقْد َوَضَع َوْجَهُه يف اأْلَْرِض، مُثَّ نـَتَِّبُعُه. مسَِ  محَِ
 .(40) اَل حَيُْنو َأَحٌد ِمنَّا َظْهرَُه َحىتَّ نـَرَاُه َقْد َسَجدَ  قال: كنا مع النيب  وعنه  -

                                                           

اري يف الصحيح، كتاب الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا أخرجها البخ ألحاديث الثالثةا - 38
 ( ،1/3 رقم )ويف كتاب 6311( رقم 6/2461، ويف كتاب األميان والنذور، ابب النية يف اإلميان، )1 ،

 على التوايل. 4783( رقم 5/1951النكاح، ابب من هاجر أو عمل خريا لتزويج امرأة فله ما نوى، )
)إمنا األعمال ابلنية( وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من  أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب اإلمارة، ابب قوله  - 39

 .155( رقم 3/1515األعمال، )
، ابب متابعة اإلمام والعمل بعده، ابب لصالةمسلم يف الصحيح، كتاب ا اأخرجهاألحاديث األربعة  - 40

 لتوايل.على ا 200، 199، 198، 197( رقم 1/345)
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لكيفية  فهذه رواايت أربع اختلفت ألفاظها واملعىن واحد، كلها تصف حال الصحابة   
 .متابعة صالة النيب 

أي أن يذكر الراوي جزءا من احلديث حسب ما يقتضيه احلال، فيظن بعض  :اختصار احلديث -
 .مسعه كامالالرواة أن ما مسعه هو كل احلديث، فريويه كما مسعه خمتصرا، ويرويه اآلخر بطوله كما 

واالختصار يكون متعمدا من الراوي، وقد اشتهر اإلمام البخاري هبذا، وخباصة عندما ال جيد   
رواية للحديث يتوافر فيها شرطه، وذلك خشية التكرار من غري فائدة، كما اشتهر بتقطيع املنت 

 وتفريقه بني الكتب واألبواب.
 ومن أشهر ما رواه البخاري مقطعا، حديث "إمنا األعمال ابلنيات":   

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل ُدنـَْيا ُيِصيبـُهَ  - َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاِت، َوِإمنَّ ا، َأْو ِإىَل اْمرَأٍَة )ِإمنَّ
 إِلَْيِه(.يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإىَل َما َهاَجَر 

ُسولِِه، اِبلنِّيَِّة، َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإىَل اَّللَِّ َورَ  )اأْلَْعَمالُ  -
 .(41)َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه لُدنـَْيا ُيِصيبُـَها أَْو اْمرَأٍَة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإىَل َما َهاَجَر إِلَْيِه( 

أي أن يتعدد الداعي للوحي، فينزل الوحي معاجلا لعدة أمور أو قضااي أو تعدد سبب النزول:  -
 ومن أمثلة ذلك:، وقائع حتدث أو أسئلة ترد على النيب 

ْعُت ِمثْـَلَها َقطُّ قَاَل: )َلْو تـَْعَلُموَن َما   قال: َخَطَب َرُسوُل هللا ما ورد عن أنس  - ُخْطَبًة َما مسَِ
ُتْم َكِثريًا(، قَاَل فـََغطَّى َأْصَحاُب َرُسوُل هللاأَعْ   ُوُجوَهُهْم هَلُم َخِننٌي، فـََقاَل   َلُم َلَضِحْكُتْم قَِليالً َولََبَكيـْ

 .(42)َرُجٌل َمْن َأيب؟ قَاَل )فالن(، فنزلت هذه اآلية }اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{
اْسِتْهزَاًء فـَيَـُقوُل الرَُّجُل َمْن َأيب ؟ َويـَُقوُل  قال: َكاَن قـَْوٌم َيْسأَُلوَن َرُسوَل هللا  ابن عباس  عن -

ِإْن  وا َعْن َأْشَياءَ الرَُّجُل َتَضلُّ اَنقـََتُه أَْيَن اَنَقيِت ؟ فَأَنـَْزَل هللا ِفيِهْم َهِذِه اآليَة:}اَي أَيُـَّها الِذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَلُ 
 .(43)تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{، َحىتَّ فـَرََغ ِمَن اآليَِة ُكلَِّها 

قال: َلمَّا نـََزَلْت: }َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ البَـْيِت َمْن اْسَتطَاَع إِلَْيِه  عن علي بن أيب طالب  -
فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َأيف ُكلِّ َعاٍم ؟ قَاَل:  ، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َأيف ُكلِّ َعاٍم ؟ َفَسَكَت،(44)َسِبياًل{

                                                           

 سبق خترجيها. - 41
 (.103سورة املائدة، اآلية ) - 42
 .4346، 4345( رقم 4/1689أخرجهما البخاري يف الصحيح، كتاب التفسري، سورة املائدة، ) - 43
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ُ: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإنْ   تـُْبَد َلُكْم اَل، َوَلْو قـُْلُت: نـََعْم, َلَوَجَبْت، فَأَنـَْزَل اَّللَّ
 .(45)َتُسؤُْكْم{ 
 .(46)نزوهلا  قال ابن حجر: ال مانع أن يكون اجلميع سبب 

وهو من تصرف الرواة، وهو كثري، فقد يروي الراوي حديثني، اترة يفصل كل اجلمع بني حديثني:  -
واحد بنفسه، وأحياان جيمع بينهما، فيظن السامع أهنما حديث واحد، وهذا إمنا يعرف من خالل 

 ومن أمثلته:تتبع رواية الرواة اآلخرين، 
َييِت، َوَمْن َرآين يف اْلَمَناِم فـََقْد  : عن النيب عن أيب هريرة  - قال: )َتَسمَّْوا اِبمسِْي، َواَل َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ

ًدا فـَْليَـتَـبَـوَّأْ َمْقَعَدُه ِمنْ   النَّاِر(. َرآين، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل يـََتَمثَُّل يف ُصوَرِت، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ
َييِت( م وعنه قال: قال أبو القاس -  .(47): )َتَسمَّْوا اِبمسِْي َواَل َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ
واحد، ويكون  -أي الراوي األعلى  –ويكون ذلك يف حالة كان خمرج احلديث التقدمي والتأخري:  -

التقدمي والتأخري إما ألن الراوي مل يضبط الرتتيب، أو يرى أن الرتتيب يف هذه األمور غري مهم، أو 
 ومن أمثلته:احلال، يقدم ما يتطلبه 

ُكْم َوالظَّنَّ، فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احلَِديِث، َواَل حَتَسَُّسوا،  أن رسول هللا  عن أيب هريرة  - قال:" ِإايَّ
 َوالَ جَتَسَُّسوا، وال تنافسوا، َواَل حَتَاَسُدوا، َوالَ تـََباَغُضوا، َوالَ َتَدابـَُروا ...".

 " اَل حَتَاَسُدوا، َوالَ تـََباَغُضوا، َواَل جَتَسَُّسوا، َواَل حَتَسَُّسوا، ...". وعنه: قال رسول هللا  -
 .(48) : "اَل حَتَاَسُدوا، وال تـََناَجُشوا، وال تـََباَغُضوا، وال َتَدابـَُروا ..."وعنه قال: قال رسول هللا  -
قبول، وهذا التقدمي فهذه الرواايت عن صحايب واحد، فيها تقدمي وأتخري، وهو من التعدد امل  

  والتأخري ال يؤثر يف الرواية، وال يف ضبط الراوي.
 

                                                                                                                                                                  

 (.97ورة آل عمران، اآلية )س - 44
علي  . وقال: حديث814( رقم 3/178أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الصوم، ابب كم فرض احلج، ) - 45

 حديث حسن غريب.
 (.8/282فتح الباري، ) - 46
( رقم 1/52، )أخرجهما البخاري يف الصحيح، األول يف كتاب العلم، ابب إمث من كذب على النيب  - 47

 .3346( رقم 3/1301، ). والثاين يف كتاب املناقب، ابب كنية النيب 110
الثالثة أخرجها البخاري يف الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظن والتجسس  األحاديث - 48

 على التوايل. 32، 30، 28( رقم 4/1985والتنافس، )
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 الفوائد واآلاثر اليت جننيها من مجع الطرق. املطلب الثالث:
قال اإلمام أمحد: )احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث يفسر بعضه بعضا(، فرب لفظة  

اسم ُمبهم يف حديث يرد ُمصّرحا به يف حديث  مشكلة يف حديث ترد ُمفّسرة يف حديث آخر، ورب
آخر، وقد يكون اللفظ عاما يف حديث وله خمصص يف حديث آخر، أو مطلقا وله مقيد، وما إىل 

 ذلك، وهذا الفقه ال يتأتى إال جبمع رواايت احلديث الواحد وإعمال النظر فيها.
ف مصادرها، والتنسيق بينها، وقريب من هذا، مجع املعاصرين ملروايت السرية النبوية من خمتل

مما يعني على االقرتاب من الصورة احلقيقية للحدث التارخيي على عهد النبوة، ويعني أيضا على فقه 
السرية النبوية فقها صحيحا، وحل بعض اإلشكاالت اليت تنشأ من اعتماد بعض الرواايت والغفلة عن 

د إىل قسمني، فوائد تتعلق ابإلسناد، وفوائد رواايت أخرى يف املوضوع، وقد قّسم أهل الشأن الفوائ
 :(50(، )49)وفيما يلي ذكرها: تتعلق ابملنت، 

 أ. معرفة سبب ورود احلديث:
وهذه املعرفة قد ال تظهر إال جبمع رواايته، والنظر فيها، فما مل تصرح به بعض الرواايت من 

 ومن أمثلته:أسباب ورود احلديث، قد تصرح به رواايت أخرى، 
قال: )َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقْد مَهَْمُت  عند البخاري أن رسول هللا  يب هريرة حديث أ

النَّاَس، مُثَّ ُأَخاِلَف ِإىَل رَِجاٍل  َأْن آُمَر حبََطٍب فـَُيْحَطَب، مُثَّ آُمَر اِبلصَّاَلِة فـَيـَُؤذََّن هَلَا، مُثَّ آُمَر َرُجاًل فـَيَـُؤمَّ 
يًنا، أَوْ  ُد َعْرقًا مسَِ ِمْرَماتـَنْيِ َحَسنَـتَـنْيِ  فَُأَحّرَِق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه جيَِ

 .(51)َلَشِهَد اْلِعَشاَء(
أن اجلماعة فرض عني؛ لكن اجلمهور على أهنا  وقد استدل بعض العلماء هبذا احلديث على

ليست كذلك، وأجابوا عن هذا احلديث: أبن هؤالء املتخلفني كانوا منافقني وسياق احلديث يقتضيه، 

                                                           

 أكادير.  -كلية اآلداب -: من ضوابط فهم السنة النبوية، أمحد بن حممد فكري ينظر - 49
( فائدة، ومن أراد االطالع 31مد نصر الدسوقي اللبان إىل )وقد أوصلها د. أمحد معبد عبدالكرمي، و د. حم -50
: علل احلديث بني القواعد النظرية والتطبيق العملي، أمحد معبد عبدالكرمي، حممد نصر الدسوقي اللبان، مكتبة ينظر

 (.17 - 10م، )ص2015ه،1437اجلامعة األزهرية، الطبعة األوىل، 
 .618( رقم 1/231ابب وجوب صالة اجلماعة، )يف صحيحه، كتاب اجلماعة واإلمامة،  - 51
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 فإنه ال يظن ابملؤمنني من الصحابة أهنم يؤثرون العظم السمني على حضور اجلماعة مع رسول هللا 
 .(52) به مث تركه، ولو كانت فرض عني ملا تركهويف مسجده؛ وألنه مل حيرق؛ بل َهمَّ 

وقد بينت رواايت أخرى أنه وارد على سبب، وأن املقصود به أهل النفاق خاصة ال عموم 
: )ِإنَّ أَثـَْقَل َصاَلٍة َعَلى اْلُمَناِفِقنَي قال: قال رسول هللا  املسلمني، من ذلك حديث أيب هريرة 

ًوا، َوَلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر اِبلصَّاَلِة َصاَلُة اْلِعَشاِء َوَصاَلُة اْلفَ  ْجِر، َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفيِهَما أَلَتـَْومُهَا َوَلْو َحبـْ
ٍم اَل َيْشَهُدوَن فـَتـَُقاَم، مُثَّ آُمَر َرُجاًل فـَُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، مُثَّ أَْنطَِلَق َمِعي ِبرَِجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب ِإىَل قـَوْ 

أن التخلف عن صالة  ، وبني حديث عبدهللا بن مسعود (53) الصَّاَلَة فَُأَحّرَِق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم اِبلنَّاِر(
ُه، اجلماعة كان سيمة أهل النفاق بقوله: )َلَقْد َرأَيـْتـَُنا َوَما يـََتَخلَُّف َعْن الصَّاَلِة ِإالَّ ُمَناِفٌق َقْد ُعِلَم نَِفاقُ 

َعلََّمَنا ُسَنَن  َكاَن اْلَمرِيُض لََيْمِشي بـَنْيَ َرُجَلنْيِ َحىتَّ ََيِْتَ الصَّاَلَة، َوقَاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   أَْو َمرِيٌض ِإنْ 
، ورواه أبو داود بلفظ: )َوَلَقْد (54)اهْلَُدى، َوِإنَّ ِمْن ُسَنِن اهْلَُدى الصَّاَلَة يف اْلَمْسِجِد الَِّذي يـَُؤذَُّن ِفيِه( 

ُ النَِّفاِق(  َها ِإالَّ ُمَناِفٌق بـَنيِّ رَأَيـْتـَُنا َوَما يـََتَخلَُّف َعنـْ
، (56)، والنسائي بلفظ: )ِإالَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوٌم نَِفاقُُه((55)

 .(57)وابن ماجه بلفظ: )ِإالَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوُم النَِّفاِق(
 :ة اليت سيق هلا احلديث، ومثالهب/ التعليل، أو معرفة العل

 األحاديث اليت يفيد ظاهرها وجوب االغتسال ليوم اجلمعة، كحديث أيب سعيد اخلدري 

                                                           

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، كتاب الصالة، ابب فضل صالة اجلماعة وبيان ينظر:  - 52
 .651( حديث رقم 5/153التشديد يف التخلف عنها، )

، التخلف عنهاكتاب الصالة، ابب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف أخرجه مسلم يف صحيحه،   - 53
 .252( رقم 1/451)

 .256( رقم 1/453املصدر نفسه، ) - 54
بريوت، د ط ، كتاب  –يف السنن، بتحقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا  - 55

 .550( رقم 1/150الصالة، ابب يف التشديد يف ترك اجلماعة، )
 –ر سليمان البنداري, سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية يف السنن الكربى، حتقيق: عبدالغفا - 56

م، كتاب اإلمامة واجلماعة، ابب احملافظة على الصلوات اخلمس حيث 1991ه، 1411بريوت، الطبعة األوىل، 
 .922( رقم 1/297ينادى هبن، )

( 1/497اب املساجد، )سنن، كتب حواشيه: حممود خليل، الناشر: مكتبة أيب املعاطي، د ط، كتيف ال - 57
 .777رقم
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 )ويف رواية: )ُغْسُل يـَْوِم اجْلُُمَعِة َواِجٌب (58)مرفوعا: )ُغْسُل يـَْوِم اجْلُُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ حُمَْتِلٍم ،
مرفوعا: )ِإَذا أَرَاَد َأَحدُُكْم َأْن ََيِْتَ اجْلُُمَعَة  ، وحديث ابن عمر (59)اجْلََنابَِة( َعَلى ُكلِّ حُمَْتِلٍم َكُغْسلِ 

، ويف رواية عنه أيضا: )اْلُغْسُل يـَْوَم اجْلُُمَعِة َعَلى ُكلِّ َحاملٍِ ِمَن الّرَِجاِل، َوَعَلى ُكلِّ اَبِلٍغ (60)فـَْليَـْغَتِسْل(
 وحنوها. (61) ِمَن النَِّساِء(

وقد بينت رواايت أخرى أن األمر يف هذه األحاديث وارد لعلة معلومة هي: أن القوم كانوا 
يروحون إىل صالة اجلمعة يف ثياب مهنتهم، فكانت تنبعث منهم روائح، فأمروا ابالغتسال ألجل 

،  ذلك، وترجم لذلك ابن حبان بقوله: ذكر العلة اليت من أجلها أُِمَر القوم ابالغتسال يوم اجلمعة
َنا َمْطَرٌة : )َلَقْد رَأَيـْتـَُنا َوحَنُْن ِعْنَد نَِبيَِّنا وذكر فيه حديث أيب موسى األشعري  ، َوَلْو َأَصابـَتـْ

َنا السََّماُء  ، وعند أمحد بلفظ: )َلْو َشِهْدتـََنا َوحَنُْن َمَع نَِبيَِّنا (62) َلَشَمْمَت ِمنَّا رِيَح الضَّْأِن( ِإَذا َأَصابـَتـْ
َا لَِباُسَنا الصُّوُف( َحِسْبَت  عند البخاري  ، وأصرح منه حديث عائشة (63)َأنَّ رحَِيَنا رِيُح الضَّْأِن، ِإمنَّ

، فـََيْأتُوَن يف اْلُغَباِر ُيِصيبـُهُ  َتابُوَن يـَْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن َمَنازهِِلِْم َواْلَعَوايلِّ ْم اْلُغَباُر َواْلَعَرُق، قالت:)َكاَن النَّاُس يـَنـْ
ُهْم اْلَعَرُق، فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ فَـ  ُهْم َوُهَو ِعْنِدي فـََقاَل النَّيبُّ  َيْخرُُج ِمنـْ : َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمُتْ ِإْنَساٌن ِمنـْ

 َكاَن النَّاُس قالت: )قَاَلْت َعاِئَشُة  ، ويف حديث عمرة (64) لِيَـْوِمُكْم َهَذا(

                                                           

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب صفة الصالة، ابب وضوء الصبيان ومىت جيب عليهم الغسل والطهور  - 58
 .820( رقم 1/293وحضورهم اجلماعة والعيدين واجلنائز وصفوفهم، )

مصر، كتاب  –اث العريب أخرجه مالك يف املوطأ، بتحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرت  - 59
 .228( رقم 1/101اجلمعة، ابب العمل يف غسل يوم اجلمعة، )

 .1( رقم 2/579، )كتاب اجلمعةأخرجه مسلم يف صحيحه،   - 60
ابن حبان يف الصحيح، اتبع كتاب الطهارة، ذكر لفظة أومهت عاملا من الناس أن غسل يوم اجلمعة أخرجه  - 61

 .1227( رقم 4/28فرض ال جيوز تركه، )

(رقم 4/37يف صحيحه، غسل اجلمعة، ذكر العلة اليت من أجلها أمر القوم ابالغتسال يوم اجلمعة، ) - 62
1235. 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي،  - يف املسند، بتحقيق: شعيب األرنؤوط - 63
( رقم 32/531م، حديث أيب موسى األشعري،)2001هـ،1421الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،

19758. 
 .860( رقم 1/306من أين تؤتى اجلمعة وعلى من جتب، )ابب يف صحيحه، كتاب اجلمعة،  - 64
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َئِتِهْم، َفِقيَل هَلُْم: َلْو اْغَتَسْلُتْم( َمَهَنةَ   .(65)أَنـُْفِسِهْم، وََكانُوا ِإَذا رَاُحوا ِإىَل اجْلُُمَعِة رَاُحوا يف َهيـْ
 ج/ دفع توهم احلصر:

أحاديث أفضل األعمال، فقد روى اإلمام مسلم عن أيب عمرو الشيباين عن عبدهللا  ومثاله:
  عن النيب  َفالناظر يف هذا (66)ْعَماِل أَْو اْلَعَمِل الصَّاَلُة ِلَوْقِتَها، َوِبرُّ اْلَواِلَدْيِن( قال: )أَْفَضُل اأْل ،

يف هذا احلديث فقط، ولكن وردت  احلديث قد يظن اقتصار أفضلية العمل على ما ذكر النيب 
 منها:أحاديث كثرية تبني أفضيلة أعمال أخرى، 

ُرورٌَة، َأْو . احلج املربور أو العمرة: حلديث النيب 1 ٌة َمبـْ : " أَْفَضُل اأْلَْعَماِل ِإالَّ َمْن َعِمَل مبِْثِلِهَما: َحجَّ
 .(67)ُعْمرٌَة "

:" أَْفَضُل اأْلَْعَماِل ِإميَاٌن اِبهلِل، َوِجَهاٌد يف َسِبيِل هللِا، َوَحجٌّ . اإلميان ابهلل واجلهاد: حلديث النيب 2
ُروٌر" َمبـْ

(68). 
ِإميَاٌن اِبهلِل، مُثَّ »: "وقد سئل: َأيُّ اأْلَْعَماِل أَْفَضُل ؟ قَاَل: . الصالة على وقتها: حلديث النيب 3

 .(69)الصَّاَلُة أَلَوَِّل َوْقِتَها "
 .(70) : " أنَّ أَْفَضَل اأْلَْعَماِل أَْدَوُمَها". املداومة على العمل الصاحل : حلديث النيب 4
:" أَْفَضُل اأْلَْعَماِل ِعْنَد اَّللَِّ ِإميَاٌن اَل َشكَّ ِفيِه، َوَغْزٌو اَل ُغُلوَل  . غزو ال غلول فيه: حلديث النيب 5

ُروٌر"   ، وكذا أيضا أحاديث أحب األعمال، وأفضل اجلهاد.(71)ِفيِه، َوَحجٌّ َمبـْ
                                                           

 .861(رقم1/307)من أين تؤتى اجلمعة وعلى من جتب،ابب  ،كتاب اجلمعة،يف صحيحهأخرجه البخاري -65
 .140( رقم 1/89، )ابب بيان كون اإلميان ابهلل تعاىل أفضل األعماليف الصحيح، كتاب اإلميان،  - 66
، وقال شعيب األرنؤوط: 17027( رقم 29/252أخرجه أمحد يف املسند، حديث عمرو بن عبسة، ) - 67

 ثقات رجال الشيخني. حديث صحيح رجاله
 –املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبداجمليد السلفي، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم أخرجه الطرباين يف  - 68

. 791( رقم 24/314م، حديث الشفاء بني عبدهللا بنت هاشم، )1983 -ه1404املوصل، الطبعة الثانية، 
جاهلما ثقات. ينظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن وقال اهليثمي: رواه أمحد والطرباين يف الكبري ور 
 .200( رقم 1/224هـ، )1412 -أيب بكر اهليثمي، الناشر: دار الفكر، بريوت 

 .211( رقم 25/83، )املصدر نفسه، حديث أم فروة بنت أيب قحافة أخت أيب بكر الصديق  - 69
أخرجه صحيح ابن خزمية، أبوبكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر النيسابوري  - 70
هـ(، احملقق: حممد مصطفى األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي/ بريوت، كتاب الصالة، ابب ذكر 311)ت

. وقال األعظمي: 1277( رقم 2/261عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، ) الدليل على أن هني النيب 
 إسناده صحيح.
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َعٌة يُِظلُُّهْم اَّللَُّ يف : ما رواه البخاري يف الصحيح من حديث أيب هريرة  ومثاله أيضا: )َسبـْ
َماُم اْلَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ يف ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمعَ  لٌَّق يف اْلَمَساِجِد، ِظلِِّه يـَْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه، اإْلِ

ِه، َوَرُجٌل طََلبَـْتُه اْمرَأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَاٍل فـََقاَل ِإيّنِ َوَرُجاَلِن حَتَاابَّ يف اَّللَِّ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا َعَليْ 
َق َأْخَفى َحىتَّ اَل تـَْعَلَم مِشَالُُه َما تـُْنِفُق مَيِيُنُه، َوَرُجٌل ذََكَر اَّللََّ َخا لًِيا فـََفاَضْت َأَخاُف اَّللََّ، َوَرُجٌل َتَصدَّ

َناُه(  َعيـْ
(72). 

هؤالء السبعة هم فقط من حَيَْظْون هبذه املكُرَمة، لكن أفادت فظاهر هذا احلديث يوهم أن 
 منها:رواايت أخرى أن هذا احلصر غري مراد، وأن مثة خصال أخرى متنح صاحبها هذا الفضل، 

  :)...، َوَمنْ  قال: قال رسول هللا  . كفالة اليتيم واألرملة، كما يف حديث جابر بن عبدهللا 1
ُ يف ِظلِِّه َوأَْدَخَلُه َجنـََّتُه(   .(73)َكَفَل يَِتيًما َأْو أَْرَمَلًة َأظَلَُّه اَّللَّ

عند مسلم مرفوعا: )َمْن أَْنَظَر  . إنظار املعسر أو وضع الدين عنه، كما يف حديث أيب الَيَسر 2
 .(74) ُمْعِسرًا َأْو َوَضَع َعْنُه َأظَلَُّه هللاُ يف ِظلِِّه(

قال: "أَْوَحى اَّللَُّ ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم: اَي  أن رسول هللا  اخلُُلق: كما يف حديث أيب هريرة . ُحسُن 3
ْن ُخُلَقَك، َوَلْو َمَع اْلَكاِفِر َتْدُخُل َمْدَخَل اأْلَبـْرَاِر، فَِإنَّ َكِلَميِت َسبَـَقْت ِلَمْن َحُسَن خُ  ُلُقُه َأْن َخِليِلي، َحسِّ

 .(75)، َوَأْن َأْسِقَيُه ِمْن َحِظريَِة ُقْدِسي، َوَأْن أُْدنَِيُه ِمْن ِجَوارِي( أُِظلَُّه حَتَْت َعْرِشي
ُ  . إظالل الغازي يف سبيل هللا: كما يف حديث عمر بن اخلطاب 4 :) َمْن َأَظلَّ رَْأَس َغاٍز أَظَلَُّه اَّللَّ

يـَْوَم اْلِقَياَمِة ... ( 
(76). 

                                                                                                                                                                  

ابن حبان يف الصحيح، كتاب السري، ابب فضل اجلهاد، ذكر البيان أبن اجلهاد الذي هو من أفضل أخرجه  - 71
 .4597( رقم 10/458األعمال هو اجلهاد املتعري عن الغلول، )

 .629( رقم 1/234د،)ابب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجكتاب اجلماعة واإلمامة،  - 72
يف املعجم األوسط، بتحقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد, عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين، أخرجه الطرباين  - 73

. وقال اهليثمي: رواه 9292( رقم 9/117ه، ذكر من امسه هاشم، )1415القاهرة ، الناشر: دار احلرمني/ 
 كالم.الطرباين يف األوسط وفيه اخلليل بن مرة وفيه  

 .74( رقم 4/2301يف الصحيح، كتاب الزهد والرقائق، ابب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر، ) - 74
. وقال اهليثمي: رواه الطرباين يف األوسط وفيه 6506( رقم 6/315يف املعجم األوسط، )أخرجه الطرباين  - 75

 .12662رقم  (8/46مؤمل بن عبد الرمحن الثقفي وهو ضعيف. ينظر: جممع الزوائد، )
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 أن رسول هللا  . عون اجملاهد وإرفاد الغارم وعون املكاتب: كما يف حديث سهل بن حنيف 5
 يف ِظلِِّه يـَْوَم ال قال:) َمْن َأَعاَن جُمَاِهًدا يف َسِبيِل هللِا، أَْو َغارًِما يف ُعْسَرتِِه، َأْو ُمَكاتًِبا يف َرقـََبِتِه، أَظَلَُّه هللاُ 

 .(77)ِظلَّ ِإالَّ ِظلَُّه( 
 د/ معرفة املبهم:
الذي رواه مسلم يف ابب أمور اإلسالم قال: جاء  حديث طلحة بن عبيد هللا ومثاله: 

 .(78)من أهل جند اثئر الرأس ... احلديث(  رجل إىل رسول هللا 
 .فاملبهم هنا بينته رواية أخرى لإلمام مسلم، وهو الصحايب ضمام بن ثعلبة الغفاري 

َما ُكنَّا ََنْبـُُنُه ِبرُقْـَيٍة، فـََرقَاُه  وفيه: )فـََقاَم َمَعَها َرُجلٌ  حديث أيب سعيد اخلدري  ومثاله أيضا:
ُهْم نـََعْم فََأاَتُه فـََرقَاُه ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب( (79)فـَبَـرَأَ(  ، وعند أيب داود: (80)، وعند مسلم: )فـََقاَل َرُجٌل ِمنـْ

 .(81)ْم َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلَْرِقي( )فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: نـَعَ 
راوي احلديث كما  فاملبهم هنا بينته الرواايت األخرى، وأنه هو نفسه أبو سعيد اخلدري 

، وفيه: )فـََقاُلوا: َهْل ِفيُكْم َمْن يـَْرِقي ِمَن الَعْقَرِب؟ أخرجه الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري 
حلاكم من حديثه أيضا: )فـََقاُلوا: َهْل َأَحٌد ِمْنُكْم يـُْرِقي؟ فـَُقْلُت َأاَن ، وعند ا(82)قـُْلُت: نـََعْم َأاَن ...(

 .(83)رَاٍق(
                                                                                                                                                                  

ابن حبان يف الصحيح، ابب فضل اجلهاد، ذكر إظالل هللا جل وعال يوم القيامة من أظل رأس غاز أخرجه  - 76
 .4628( رقم 10/486يف سبيله، )

. وقال 5591، 5590( رقم 6/86أخرجه الطرباين يف الكبري، حديث سعيد بن قيس األنصاري، ) - 77
عبد هللا بن سهل بن حنيف ومل أعرفه وعبد هللا بن حممد بن عقيل حديثه حسن. اهليثمي: رواه أمحد والطرباين وفيه 

 .9463( رقم 5/515ينظر: جممع الزوائد، )
 .80( رقم 1/40يف الصحيح، كتاب اإلميان، ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم، ) - 78
( رقم 4/1319، )ائل فاحتة الكتابض، ابب بيان فضائل القرآنأخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب ف - 79

4721. 
 .65( رقم 4/1727يف الصحيح، كتاب السالم، ابب جواز أخذ األجرة على الرقية ابلقرآن واألذكار، ) - 80
 .3900( رقم 4/14يف السنن، كتاب الطب، ابب كيف الرقي، ) - 81
. وقال: حديث 2063(رقم4/398يف أخذ األجر على التعويذ، ) يف السنن، كتاب الطب، ابب ماجاء -82

 حسن.
، 1املستدرك على الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية/بريوت، طيف  - 83

 وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه هبذه السياقة. .2054( رقم1/746م، )1990ه/1411
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 هـ/ معرفة املقلوب:
قدم بغداد فاجتمع قبل جملسه قوم من أصحاب احلديث  ما روينا أن البخاري  ومثاله:

وعمدوا إىل مائة حديث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا 
املنت ملنت آخر، مث حضروا جملسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك األحاديث املقلوبة التفت 

 .(84)سناده وكل إسناد إىل متنه، فأذعنوا له ابلفضل إليهم فرد كل منت إىل إ
يف السبعة الذين يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال  حديث أيب هريرة  ومثاله أيضا:

، وذكر منهم )َوَرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحىتَّ اَل تـَْعَلَم مِشَالُُه َما تـُْنِفُق مَيِيُنُه(، هكذا يف (85)ظله
احلديث ِبضافة النفقة إىل اليمني، ووقع عند مسلم بلفظ: )َحىتَّ اَل تـَْعَلَم مَيِيُنُه َما تـُْنِفُق  رواايت
، وهو خمالف ملا رواه األئمة، وابلنظر يف رواايت احلديث يتبني أن القلب وقع عند مسلم يف (86)مِشَالُُه(

أيضا للسنة املعهودة من اإلنفاق  متنه، وأن الصحيح ما جاء يف سائر الرواايت األخرى، وهو املوافق
 ابليمني، ولذا ترجم عليه البخاري يف كتاب الزكاة بقوله: )ابب الصدقة ابليمني(.

 و/ معرفة زايدة الثقة اليت تفيد حكما زائدا على ابقي الرواايت:
اعلم أن معرفة زايدة الثقة فن لطيف يستحسن العناية به ملا يستفاد ابلزايدة من األحكام، 

 ييد اإلطالق وإيضاح املعاين وغري ذلك، وإمنا يعرف جبمع الطرق األبواب.وتق
، فهذه األحاديث وما شاهبها (87) هنى عن مثن الكلب ما ورد من طرق كثرية أنه  مثاله:

تفيد عموم النهي عن مثن الكلب، لكن استحضار الرواايت األخرى يف املوضوع أفادت جواز 

                                                           

يضاح شرح مقدمة ابن الصالح، أليب الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني بن التقييد واإلينظر :  - 84
هـ(، احملقق: عبدالرمحن حممد عثمان، الناشر: حممد عبداحملسن 806عبدالرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )ت

 .(134م، )ص1969هـ/1389الكتيب صاحب املكتبة السلفية ابملدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 
 سبق خترجيه. - 85
 .91( رقم 2/715، )ضل إخفاء الصدقة، ابب فلزكاةيف الصحيح، كتاب ا - 86
  .2122( رقم 2/997، )ن الكلب، ابب مثلبيوعصحيح البخاري، كتاب ا - 87
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قال: )نـََهى َرُسوُل  االنتفاع بثمن كلب الصيد، فقد روى محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر 
نـَّْوِر ِإالَّ َكْلَب َصْيٍد(  اَّللَِّ   ، ومحاد ثقة.(88)َعْن مَثَِن اْلَكْلِب َوالسِّ

إسناد فبعض العلماء يعد هذه الزايدة زايدة ثقة يتعني قبوهلا، فقد قال ابن الرتكماين: )هذا 
جيد، فظهر أن احلديث صحيح، واالستثناء زايدة على أحاديث النهي عن مثن الكلب فوجب قبوهلا( 

(89). 
 قال:) أََمَر النَّيبُّ  األحاديث اليت توجب زكاة الفطر، كحديث ابن عمر  ومثاله أيضا:

ْيِن ِمْن ِبزََكاِة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، قَاَل َعْبُد اَّللَِّ  : َفَجَعَل النَّاُس ِعْدَلُه ُمدَّ
َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو  قال:) ُكنَّا نـُْعِطيَها يف َزَماِن النَّيبِّ  ، وحديث أيب سعيد اخلدري (90)ِحْنطٍَة(

مَتٍْر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، أَْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب، فـََلمَّا َجاَء ُمَعاِويَُة َوَجاَءْت السَّْمرَاُء قَاَل: أَُرى  َصاًعا ِمنْ 
ْيِن( ا ِمْن َهَذا يـَْعِدُل ُمدَّ َصَدَقَة اْلِفْطِر أَْو قَاَل  قال: )فـََرَض النَّيبُّ  ، وحديث ابن عمر (91)ُمدًّ

 .(92)الذََّكِر َواأْلُنـَْثى َواحْلُرِّ َواْلَمْمُلوِك َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي فـََعَدَل( "َرَمَضاَن" َعَلى
فهذه األحاديث وما شاكلها تفيد عموم وجوب الزكاة على املسلم وغري املسلم، لكن 

 استحضار الرواايت األخرى يف املوضوع أفادت وجوهبا على املسلمني دون غريهم.
 بزايدة لفظة )من املسلمني(، قال: )فـََرَض زََكاَة  فقد روى مالك حديث ابن عمر 

ْو أُنـَْثى، اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعَلى النَّاِس َصاًعا ِمْن مَتٍْر، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد، ذََكٍر أَ 
، وهي زايدة ثقة مقبولة، اْسُتِدلَّ هبا على اشرتاط اإلسالم يف وجوب زكاة الفطر، (93)ِمَن اْلُمْسِلِمنَي(

فال جتب على الكافر عن نفسه ابتفاق، كما استدل بعموم قوله: )من املسلمني( على تناوهلا ألهل 

                                                           

، حسن عبداملنعم شليب، أخرجه الدارقطين يف السنن، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط - 88
م،  2004 -هـ1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –عبداللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 . ومل حيكم عليه أو يعلق عليه احملققون.3068،  3067( رقم 4/43كتاب البيوع، )
ني فحل اهلييت، الناشر: دار الكتب العلمية، أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء، ماهر ايس - 89

 (.1/368م، )2009 -هـ 1430لبنان، عام النشر:  –بريوت 
أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الزكاة، أبواب فرض زكاة الفطر، ابب صدقة الفطر صاعا من متر،  - 90

 .1436( رقم 2/548)
 .1437( رقم 2/548املصدر نفسه، ) - 91
 .1440( رقم 2/549املصدر نفسه، ) - 92
 .626( رقم 1/284أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الزكاة، ابب مكيلة زكاة الفطر، ) - 93
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جيب البادية، خالفا للزهري وربيعة والليث، واستدل هبا أيضا مجهور العلماء على أن العبد الكافر ال 
على وليه أن يؤدي عنه زكاة الفطر، خالفا ملذهب الكوفيني، ورجح ابن عبدالرب مذهب اجلمهور 

)من املسلمني( يقضي ملالك والشافعي، وهو النظر أيضا؛ ألنه طهرة للمسلمني  قائال: قوله 
 .(94)ال يتزكى فال وجه ألدائها عنه  وتزكية، وهذا سبيل الواجبات من الصدقات، والكافر

 ز/ معرفة املهمل:
ما رواه ابن ماجه عن علي بن حممد عن سفيان بن عيينة عن الزهري فأمهل علي بن  مثاله:و

حممد، ومها اثنان يف هذه الطبقة، وكالمها من شيوخ ابن ماجه وكالمها كويف، وكالمها يروي عن سفيان 
 مبا أخطأ.بن عيينة، أحدمها الطنافسّي وهو ثقة، واآلخر ابن أيب اخلصيب، صدوق ر 

 ح / معرفة الناسخ من املنسوخ:
 ومثاله:وهو ابب عظيم يرتتب عليه معرفة ما عليه العمل، وترك ما هو منسوخ، 

قال:" أَْفَطَر احْلَاِجُم  أن رسول هللا  حديث شداد بن أوس بن اثبت األنصاري  -
اجم واحملجوم على حد سواء ، فالناظر إىل هذا احلديث يظن أن احلجامة مفطرة للح(95)َواْلَمْحُجوُم"

إذا كانت احلجامة يف هنار الصيام، ولكن ابلنظر والتتبع جند أن البخاري قد أخرج عن ابن عباس 
 ََِّأنَّ َرُسوَل اَّلل" : "(96)اْحَتَجَم َوُهَو َصائٌِم. 

لتأخره عنه، فقد ذكر  هذا انسخ حلديث شداد بن أوس  فحديث ابن عباس 
كان يف حجة الوداع   الشافعي: أن حديث شداد كان زمن الفتح سنة مثان، وحديث ابن عباس 

 سنة عشر من اهلجرة، فبان بذلك أن الثاين انسخ لألول.

                                                           

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب النمري، حتقيق: ينظر:  - 94
املغرب،  -ارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية حممد عبدالكبري البكري، الناشر: وز  مصطفى بن أمحد العلوي, 

 (.14/334ه، )1387
. وقال: 774( رقم 3/144أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الصوم، ابب كراهية احلجامة للصائم، ) - 95

 حديث حسن صحيح.
 .1837( رقم 2/685للصائم، )والقيء ، ابب احلجامة لصيام، كتاب الصحيحيف ا لبخاريأخرجه ا - 96
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وغريهم احلجامة للصائم،  وبناء على ذلك كره قوم من أهل العلم من أصحاب النيب  
شداد منسوخ حبديث ابن عباس لتأخره عنه، ولذلك يرون جواز وذهب املالكية إىل: أن حديث 

 .(97)احلجامة للصائم، وأنه ال شيء ال على احلاجم وال على احملجوم 
وقال الشافعي: لو توقى رجل احلجامة وهو صائم كان أحب إيل، ولو احتجم صائم مل أر 

 .(98)ذلك أن يفطره 
ما مبصر فمال إىل الرخصة، ومل ير قال الرتمذي: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأ

 .(99)احتجم يف حجة الوداع وهو حمرم  ابحلجامة للصائم أبسا، واحتج أبن النيب 
 .(100)بينما ذهب احلنابلة إىل العمل حبديث شداد بن أوس األنصاري، ومل يقولوا بنسخه 

 ح/ ختصيص العام:
هنى عن مثن الكلب، فهذه  ورد من طرق كثرية يف الصحيحني وغريمها أنه  مثاله:

األحاديث وما شاهبها تفيد عموم النهي عن مثن الكلب، لكن استحضار الرواايت األخرى يف 
املوضوع أفادت أن النهي ليس على عمومه، وبينت جواز االنتفاع بثمن كلب الصيد، فقد روى محاد 

نـَّْوِر ِإالَّ َكْلَب َصْيٍد(، َعْن مثََ  : )نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر  ِن اْلَكْلِب َوالسِّ
 .(101)ومحاد ثقة 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/298)ينظر: املوطأ،  - 97
(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 204األم، لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي)تينظر:  - 98

 (.2/119م، )1983ه 1403م، الطبعة الثانية: 1980ه 1400الطبعة االوىل، 
 (.3/144) ينظر: سنن الرتمذي، - 99

حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي  املغين البن قدامة، أليبينظر:  - 100
هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، اتريخ النشر: 620احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )ت

 (.3/120م، فصل احلجامة يفطر هبا احلاجم واحملجوم، )1968 -هـ 1388
 معرفة املقلوب(.يف الفائدة السادسة ) بق ذكرهس - 101



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 اخلامتة
احلمد هلل أوال وآخرا، وبعد هذه الدراسة املوجزة ملوضوع "مجع الطرق وأثره يف فهم النص"، 

 نتوصل إىل نتائج مهمة، من أبرزها:
على  ، وهو يف أصله يدل-والباء والراء العني  -. أن االعتبار لغة يرجع إىل الفعل الثالثي )عرب( 1

 النفوذ واملضي يف الشيء.
هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه يف روايته غريه أو . أن االعتبار اصطالحا 2

 ال ؟.
 . أن لالعتبار مصطلحات مرادفة هي: السرب، املعارضة، املقابلة، املقارنة.3
بال للمتابعات والشواهد كما قد يتوهم، إمنا هو البحث يف األسانيد . أن االعتبار ليس قسما مقا4

ملعرفة وجود املتابعات والشواهد، أو عدم وجودها، أي ملعرفة تدد إسناد احليث أو عدم تعدده، وملعرفة 
 ورود حديث آخر مبعناه أو عدم ذلك.

 ، مث الساقط.. أن لالعتبار أمهية كبرية ملعرفة الراوي احملتج به، مث املعترب به5
. من أبرز فوائد االعتبار ما يلي: به يُعرف صحيح الرواايت من ضعيفها، ويتبني حال رواة احلديث 6

من حيث التوثيق والتجريح، وجبمع الطرق واعتبارها يرتتب لدى الناقد زايدة علم، وكثرة فوائد، 
 فاته، وخطؤه.وضعف احتمال غلطه يف احلكم على احلديث، وبه يتبني أوصاف احلديث، وآ

)قويل و فعلي(،  . أن لتعدد املروايت أسباب ميكن إمجاهلا يف سببني هم: تعدد صادر من النيب7
 تعدد صادر من الرواة.

. أن جلمع الطرق يف ابب واحد عدة فوائد هي: معرفة سبب ورود احلديث، معرفة العلة اليت سيق 8
املقلوب، معرفة زايدة الثقة اليت تفيد حكما زائدا  هلا احلديث، دفع توهم احلصر، معرفة املبهم، معرفة

 على ابقي الرواايت، معرفة املهمل، معرفة الناسخ من املنسوخ، ختصيص العام.
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 قائمة املصادر واملراجع
. أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء، ماهر ايسني فحل اهلييت، الناشر: دار الكتب 1

 م.2009هـ/1430لبنان، عام النشر:  –العلمية، بريوت 
. اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 2

هـ(، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي 354التميمي، أبو حامت، الُبسيت )ت
الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، 739)ت

 م.1988هـ/1408الطبعة: األوىل، 
. أسباب تعدد الرواايت يف متون احلديث النبوي، لشرف القضاة، وأمني القضاة، دار الفرقان للنشر 3

 م.1999ه/1419األردن،  –والتوزيع، عمان 
الفكر للطباعة والنشر (، دار 204. األم، لإلمام ايب عبد هللا حممد بن ادريس الشافعي )ت4

 م.1983ه/1403م، الطبعة: الثانية، 1980ه 1400والتوزيع، الطبعة االوىل، 
. اتريخ ابن معني )رواية الدوري(، أبو زكراي حيىي بن معني بن عون بن زايد بن بسطام بن 5

لعلمي هـ(، احملقق: أمحد حممد نور سيف، مركز البحث ا233عبدالرمحن املري ابلوالء، البغدادي )ت
 م.1979ه/1399مكة املكرمة، الطبعة: األوىل،  -وإحياء الرتاث اإلسالمي 

. تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: عبدالوهاب 6
 الرايض. –عبداللطيف، مكتبة الرايض احلديثة 

ن عمر بن كثري القرشي البصري مث . تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(، أليب الفداء إمساعيل ب7
هـ(، احملقق: حممد حسني مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات 774الدمشقي )ت

 هـ.1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –حممد علي بيضون 
. التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، أليب الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني بن 8

 هـ(، احملقق: عبدالرمحن حممد عثمان، الناشر: 806بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )ت عبدالرمحن
 م.1969هـ/1389املكتبة السلفية ابملدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب النمري، 9
 حممد عبدالكبري البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون  العلوي, حتقيق: مصطفى بن أمحد 

 ه.1387اإلسالمية/ املغرب،
هـ(، احملقق: حممد مصطفى 261. التمييز، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت10

 ه.1410السعودية، الطبعة: الثالثة،  –املربع  -األعظمي، الناشر: مكتبة الكوثر 
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. التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر، لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبدالرمحن بن 11
هـ(، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الطبعة: األوىل، 902حممد بن أيب بكر بن عثمان السخاوي )ت

 م.1998هـ/ 1418
بن حممد احلسين، الكحالين . توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، حممد بن إمساعيل بن صالح 12

هـ(، احملقق: أبو عبدالرمحن 1182مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عزالدين، املعروف كأسالفه ابألمري )ت
لبنان، الطبعة: األوىل  -صالح بن حممد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية, بريوت

 م.1997هـ/1417
املدعو بعبدالرؤوف بن اتج العارفني بن علي  . التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين حممد13

عبداخلالق  38هـ(، الناشر: عامل الكتب1031بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )ت
 م.1990هـ/1410القاهرة، الطبعة: األوىل،  -ثروت
. اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، حتقيق: مصطفى 14

 –ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة/ جامعة دمشق، الناشر: دار ابن كثري، اليمامة 
 م.1987ه/1407بريوت، الطبعة الثالثة، 

. اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق : أمحد 15
 بريوت. –ريب حممد شاكر وآخرون، الناشر : دار إحياء الرتاث الع

. اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي 16
 هـ(، احملقق: حممود الطحان، الناشر: مكتبة املعارف / الرايض.463اخلطيب البغدادي )ت

 اشيه: هـ(، كتب حو 273. سنن ابن ماجة، البن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )ت17
 حممود خليل، الناشر: مكتبة أيب املعاطي.

. سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي 18
جْستاين )ت  هـ(، احملقق: حممد حميي الدين عبداحلميد، الناشر: املكتبة العصرية، 275السِّ

 بريوت. –صيدا 
ن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار . سنن الدارقطين، أليب احلس19

هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، حسن عبد املنعم 385البغدادي الدارقطين )ت
لبنان، الطبعة: األوىل،  –شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م.2004هـ/ 1424
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ن النسائي الكربى، أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن النسائي، حتقيق: عبدالغفار سليمان . سن20
 م.1991ه/1411بريوت، الطبعة األوىل،  –البنداري, سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

. صحيح ابن خزمية، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي 21
 بريوت. –هـ(، احملقق: حممد مصطفى األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي 311النيسابوري )ت

. صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد 22
 بريوت. –الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

الفضل العسقالين الشافعي،  . فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر أبو23
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام ِبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب 

 .1379بريوت،  -الدين اخلطيب، الناشر: دار املعرفة 
. فتح املغيث شرح ألفية احلديث، مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، دار الكتب 24

 هـ.1403ن، الطبعة األوىل، لبنا –العلمية 
سورية، الطبعة:  –. القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر/ دمشق 25

 م.1988هـ/1408م الطبعة الثانية 1993تصوير 
 (، ، الناشر مؤسسة الرسالة، بريوت.817. القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآابدي)ت26
ق(، الناشر: مكتبة لبنان 1158. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد على التهانوي، )ت27

 م.1996انشرون، بريوت، 
 . الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، 28

 بريوت. –لرسالة حممد املصري، مؤسسة ا -هـ(، ت: عدانن درويش 1094أبو البقاء احلنفي )ت
 . لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل.29
. اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن 30

م زايد، الناشر: دار هـ(، احملقق: حممود إبراهي354َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الُبسيت )ت
 هـ.1396الوعي/حلب، الطبعة: األوىل، 

 هـ.1412دار الفكر، بريوت،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نورالدين علي بن أيب بكر اهليثمي،. 31
. املستدرك على الصحيحني، بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، 32

 م.1990ه/1411بريوت، الطبعة: األوىل، 
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. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 33
هـ(، احملقق: شعيب األرنؤوط/ عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدهللا بن عبداحملسن 241)ت

 م.2001هـ /1421الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ملنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، الناشر: . املصباح ا34

 بريوت. –املكتبة العلمية 
. املعجم األوسط، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين 35
سيين، الناشر: دار هـ(، حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد, عبداحملسن بن إبراهيم احل360)ت

 ه.1415احلرمني/القاهرة ، 
. املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق: محدي بن عبداجمليد 36

 م.1983ه/1404املوصل، الطبعة الثانية،  –السلفي، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 
هـ( مبساعدة فريق عمل، 1424ميد عمر )ت. معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبداحل37

 م.2008هـ/1429الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
. معجم لسان احملدثني، حملمد خلف السالمة، احملقق: بال، الناشر: مت نشره يف ملتقى أهل 38

 احلديث.
 الم حممد َهاُرون، . معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فاِرس بن زَكراِّي، احملقق: عبدالسَّ 39

 م.2002هـ/1423الناشر: احتاد الكتاب العرب، الطبعة: 
 . معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح، لعثمان بن عبدالرمحن، أبو عمرو، 40

هـ(، احملقق: نور الدين عرت، الناشر: دار الفكر/ سوراي، 643تقي الدين املعروف اببن الصالح )ت
 م.1986هـ/1406املعاصر/ بريوت، سنة النشر:  دار الفكر

. املغين البن قدامة، أليب حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي مث 41
هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون 620الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )ت

 م.1968هـ/1388طبعة، 
حيح مسلم بن احلجاج، أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي، الناشر: دار . املنهاج شرح ص42

 ه.1392إحياء الرتاث العريب/ بريوت، الطبعة: الثانية، 
. منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، دار الفكر دمشق، سورية، الطبعة الثالثة، 43

 م.1997ه، 1418
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بو عبدهللا األصبحي، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي، . موطأ اإلمام مالك، ملالك بن أنس أ44
 مصر. –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

. خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين 45
هـ(، احملقق: عصام الصبابطي، عماد السيد، الناشر: دار احلديث/القاهرة، الطبعة: 852)ت
 م.1997هـ/1418مسة، اخلا
. نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن 46

هـ(، حققه على نسخه مقروءة على املؤلف وعلق عليه: نور الدين عرت، 852حجر العسقالين )ت
 م.2000هـ/1421، 3الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، ط

 


