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 عند احملدثني والفقهاء ه  رد   مجع طرق احلديث الواحد وأثره يف قبول احلديث أو
 )دراسة أتصيلية تطبيقية(

 عمر علي احلطبهد. 
 جامعة مصراته

aziz83bs91f@gmail.com 

 
 مقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
علم احلديث من أشرف العلوم الشرعية، بل هو أشرفها على اإلطالق بعد العلم فإن 

، وضبطوا هلا عمارهم يف التقعيد للسنة وعلومهابكتاب هللا تعاىل؛ لذا جند أئمة النقد قد أفنوا أ
الضوابط العلمية املتينة، ومن هذه القواعد تتبع طرق احلديث ونقدها ودراستها، حىت ابلغوا أميا 

ة يف التفتيش والنقد والتمحيص عن اختالف الرواايت وطرقها وعللها فأصبح علم معرفة مبالغ
 فيه مهارات احملدثني، ومقدراهتم على النقد.أس هذا العلم وميدانه الذي تظهر علل احلديث ر 

ُثمَّ إن لعلم احلديث واحلكم عليه مناهج ومدارس، منها منهج احملدثني النقاد من 
على مجع طرق احلديث ُث تتبع القرائن واملالبسات اليت حتيط هبا، خصوصا يف املتقدمني القائم 

 –قضية ما يتفرد به الثقة أو ما يزيده يف األسانيد أو املتون على غريه من الثقات، فإن الفقهاء 
يسلكون فيها منهجا سهال،  –وبينهم من املعاصرين من تصدوا ملهمة التصحيح والتضعيف 

ناد جمردا وال يكلفون أنفسهم يف مجع طرقه واملوازنة بينها واكتشاف عللها، وهو النظر يف اإلس
له أثر ابرز وكبري يف اختالفهم يف احلكم على احلديث قبوال وردا  -يف املنهج  -وهذا االختالف

 صحة وضعفا.
وهذا ما سنحاول يف أثناء هذا البحث املتواضع معرفة حقيقته من خالل طرح القواعد 

لتطبيقات العملية ألرابب املنهجني سالكني فيه طريق احلق واإلنصاف، وملتزمني مبنهج النظرية وا
  –إن شاء هللا  –علمي نزيه، بعيدين عن كل األهواء الذميمة شرعا 
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 : تتجلى أمهية البحث يف النقاط اآلتية:أمهية البحث
ابة الرئيسة يف الوصول إبراز أمهية مجع طرق احلديث الواحد عند احلكم عليه؛ لكونه البو  – 1

للحكم النهائي الدقيق على احلديث قبوال وردا. وإحياء للحقيقة العلمية القائلة: "الباب إذا مل 
 جتمع طرقه مل يتبني خطؤه"

يف احلكم على احلديث قبوال وردا، وتوضيح منهج -نظراي وتطبيقيا  –بيان اختالف املناهج  – 2
يث ومقارنتها وموازنتها قبل إصدار احلكم عليها، وبيان املنهج النقاد يف استقصائهم جلمع طرق احلد

الذي درج عليه الفقهاء واملتأخرون يف اقتصارهم على السند الواحد، دون البحث والتقصي عن 
 األسانيد األخرى.

 بيان أثر اختالف املناهج يف احلكم على احلديث قبوال وردا، على اختالفهم يف املسائل الفقهية. – 3
 الختيار املوضوع أسباب منها: اب اختيار املوضوع: أسب

إىل بيان  –عموما وطلبة احلديث املشتغلني ابلتخريج واحلكم على احلديث -حاجة طلبة العلم  – 1
املنهج القومي الذي سار عليه أئمة النقد يف احلكم على احلديث، من مجع طرقه واملوازنة بينها ومراعاة 

 بد من مراعاهتا عند احلكم على األحاديث.الضوابط واملعايري اليت ال

تنبيه طالب احلديث واملشتغلني ابحلكم على األحاديث إىل دقة منهج احملدثني وإزالة الستار عن  – 2
حقيقة كثري من القضااي اإلسنادية اليت مازالت غامضة لدى عدد كبري منهم، واإلسهام يف حفظ 

 السنة النبوية على منهج احملدثني النقاد.

اإلقبال الكبري من املعاصرين على نقل أقوال الفقهاء واملتأخرين يف احلكم على األحاديث  – 3
 والتسليم هبا دون النظر يف أحكام املتقدمني أئمة النقد.

 يهدف البحث إىل حتقيق اآليت:أهداف البحث: 

على قضية مجع طرق احلديث الواحد وبيان أثرها يف الصناعة النقدية يف الوصول  التأكيد – 1
 للحكم النهائي على احلديث.

إبراز أن للمتقدمني من أئمة النقد منهجا يسريون عليه، وهذا املنهج قائم على ضوابط ومعايري  – 2
 حمددة قد غابت على كثري من املتأخرين املشتغلني ابحلكم على األحاديث.

بيان أن للفقهاء ومن تبعهم من املتأخرين منهجا سلكوه يف تصحيح األحاديث وتضعيفها  – 3
 خيالف منهج احملدثني، األمر الذي أدى إىل اختالفهم يف النتيجة النهائية للحكم على احلديث.
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بعد البحث والتقصي وقف الباحث على عدة دراسات تتناول موضوع الدراسات السابقة: 
 كن من حيثيات أخرى، منها:مجع الطرق ل

مهارات مجع طرق احلديث، للباحث: د. إبراهيم الالحم. حيث تناول فيها كيفية مجع الطرق وكيفية - 1
 االستفادة منها واملوازنة بينها، ومل يتطرق لقضية اختالف مناهج احملدثني والفقهاء يف اعتبارها من عدمه.

مجع طرق احلديث وأمهيته يف فهم السنة النبوية، للباحث: إبراهيم بسرين، تناول فيها أمهية مجع  – 2
طرق احلديث يف الكشف عن سبب ورود احلديث والعلة اليت سيقت هلا احلكم ودفع توهم احلصر 

يف اعتبارها ودرء التعارض ومعرفة زايدة الثقات، ومل يتطرق لقضية اختالف مناهج احملدثني والفقهاء 
 من عدمه. 

مجع طرق احلديث الواحد عند احلكم عليه "دراسة أتصيلية "للباحث: خالد بن حممد راجح أبو  – 3
القاسم. تناول فيها الباحث أمهية وفوائد مجع طرق احلديث الواحد، وذكر مناذج جلمع طرق احلديث 

 اعتبارها من عدمه. الواحد. ومل يتطرق لقضية اختالف مناهج احملدثني والفقهاء يف 
 وتشتمل على: مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة. خطة البحث:

تشتمل على أمهية املوضوع، وسبب اختياره، واهلدف منه، والدراسات السابقة فيه،  املقدمة
 وخطة البحث، ومنهجه.

 حلد الفاصل بينهماالتمهيد. وفيه التعريف مبصطلح احملدثني والفقهاء أو )املتقدمني واملتأخرين( وا
 املبحث األول: مفهوم مجع طرق احلديث، وأمهيته يف كشف العلل، وفيه مطلبان:

  .املطلب األول: مفهوم مجع طرق احلديث
 .الثاين: أمهية مجع طرق احلديث يف كشف العلل املطلب
 الثاين: موقف احملدثني والفقهاء من مجع طرق احلديث وما ينتج عنه، وفيه مطلبان:  املبحث

 .املطلب األول: موقف احملدثني والفقهاء من قضية تفرد الراوي ابحلديث
 املطلب الثاين: موقف احملدثني والفقهاء من قضية خمالفة الراوي لغريه من الثقات.

أثر اختالف منهج احملدثني والفقهاء على قبول احلديث املبحث الثالث: مناذج تطبيقية لبيان 
 أو رده وفيه مطلبان:

 
  .املطلب األول: منوذج لتفرد الراوي ابحلديث وموقف احملدثني والفقهاء منه
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املطلب الثاين: منوذج ملخالفة الراوي غريه من الثقات ) زايدة الثقة( يف السند واملنت وموقف 
 احملدثني والفقهاء منه.

 ة. وفيها أهم النتائج.خامت
 منهج البحث: 

 وقد كان منهجي يف البحث على النحو اآليت:
البحث والتقصي عن النصوص الدالة على أمهية مجع طرق احلديث يف بيان علله  – 1

 واكتشاف خفاايه 
علقة جبمع استخراج النصوص الدالة على تقعيد القواعد النظرية ملنهج احملدثني والفقهاء يف القضااي املت – 2

طرق احلديث وما ينتج عن هذه العملية من معرفة هل الراوي شاركه غريه يف احلديث أو تفرد به او خالفه 
 غريه؟

ذكر مناذج تطبيقية لبيان اختالف احملدثني والفقهاء يف احلكم على احلديث بناء على اختالفهم  – 3
 يف املنهج الذي سلكه كل منهما.

فقد بذلت فيِه ما أرجو من هللا تعاىل له القبول،  فإن هذا هو جهدي املتواضع الذي وختاما  
 .وسعين من جهد، فإن وفقت فيه فلله تتعاىل الفضل واملنة، وإن كان غري ذلك فحسيب أين حاولت

والرب سبحانه وتعاىل يثيب َعَلى القصد ويعفو عن اخلطأ؛ فأساله سبحانه وتعاىل أن جينبنا 
 الزلل ويرشدان ِإىَل الصواب ويوفقنا إىل ما حيبه ويرضاه. 
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 متهيد
إن معرفة الدارس ملنهج احملدثني النقاد يف الصناعة احلديثية أمر ضروري، الختالف الفقهاء 

مسائله عمن تقدم، وهذا اخلالف مل يقع يف الصناعة احلديثية فقط، بل وقع  ومن أتخر من احملدثني يف
يف سائر العلوم الشرعية، وعلى هذا فإنه يلزم من طالب العلم معرفة طريقة أهل العلم يف كل فن من 

 الفنون.
ومصطلح "املتقدمني واملتأخرين"، أو ما يعرب عنه البعض بـ"احملدثني"و"الفقهاء" ليس 

بتدع ا، وال هو جديد على ساحة البحث العلمي؛ بل على العكس متاما: فهو مصطلح مصطلحا  م
  .مستخدم لدى أئمة املتأخرين بكثرة

قال احلافظ الذهيب: "فباهلل عليك اي شيخ ارفق بنفسك والزم اإلنصاف وال تنظر إىل هؤالء 
نس حمدثي زماننا حاشا وكال احلفاظ النظر الشزر وال ترمقنهم بعني النقص وال تعتقد فيهم أهنم من ج

فما يف من مسيت أحد وهلل احلمد إال وهو بصري ابلدين عامل بسبيل النجاة وليس يف كبار حمدثي زماننا 
أحد يبلغ رتبة أولئك يف املعرفة فإين أحسبك لفرط هواك تقول بلسان احلال إن أعوزك املقال: من 

 ؟ما أصوله ؟وأي شيء أبو زرعة وأبو داود هؤالء حمدثون وال يدرون ما الفقه ؟وما ابن املديين ؟أمحد
ابلبيان واملعاين والدقائق وال خربة هلم ابلربهان واملنطق وال يعرفون هللا تعاىل وال يفقهون الرأي وال علم هلم 

عن أمثال هؤالء ولكن ابلدليل وال هم من فقهاء امللة فاسكت حبلم أو انطق بعلم فالعلم النافع هو ما جاء 
نسبتك إىل أئمة الفقه كنسبة حمدثي عصران إىل أئمة احلديث فال حنن وال أنت، وإمنا يعرف الفضل ألهل 

  . 1الفضل ذو الفضل "
صنف اإلمساعيلي "ُث قال يف ترمجة اإلمساعيلي صاحب املستخرج على صحيح البخاري: 

هرت حبفظ هذا اإلمام وجزمت أبن املتأخرين طالعته وعلقت منه وابت-رضي هللا عنه  –مسند عمر 
 .2على إايس من أن يلحقوا املتقدمني يف احلفظ واملعرفة"

وقال ابن حجر مبينا جاللة املتقدمني يف هذا الفن، وعلو كعبهم يف هذا العلم: "وهبذا التقرير 
مهم مبا يوجب يتبني عظم موقع كالم األئمة املتقدمني وشدة فحصهم، وقوة حبثهم وصحة نظرهم وتقد

 3املصري إىل تقليدهم يف ذلك والتسليم هلم فيه"
                                                           

 150/ 2تذكرة احلفاظ  1
 106/ 3تذكرة احلفاظ  2
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ولذا كان احلكم به من املتأخرين عسريا جدا، وللنظر فيه جمال، خبالف األئمة املتقدمني "وقال السخاوي: 
الذين منحهم هللا التبحر يف علم احلديث والتوسع يف حفظه؛ كشعبة والقطان، وابن مهدي وحنوهم، وأصحاهبم مثل 
أمحد وابن املديين، وابن معني، وابن راهويه، وطائفة، ُث أصحاهبم مثل البخاري، ومسلم، وأيب داود، والرتمذي، 
والنسائي، وهكذا إىل زمن الدارقطين والبيهقي، ومل جيئ بعدهم مساو هلم، وال مقارب. أفاده العالئي، وقال: فمىت 

تلف النقل مدا ؛ ملا أعطاهم هللا من احلفظ الغزير، وإن اخوجدان يف كالم أحد من املتقدمني احلكم به، كان معت
 .4"عنهم، عدل إىل الرتجيح

األصول حول مسألة زايدة الثقة:  وقال احلافظ العالئي بعد ان سرد آراء الفقهاء وعلماء
"كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن كعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد القطان وأمحد بن حنبل 
والبخاري وأمثاهلم يقتضي أهنم ال حيكمون يف هذه املسألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع 

  .5الرتجيح ابلنسبة إىل ما يقوى عند أحدهم يف كل حديث حديث"
ية يف مدى احرتام أئمتنا فكرة التفريق بني املتقدمني واملتأخرين يف وهذه النصوص واضحة وجل

 جمال احلديث وعلومه، وشعورهم العميق ابلفوارق العملية تنظريا وتطبيقا.
يقصدون هبا نقاد  كما أن هذه النصوص حتمل إشارة واضحة إىل أن كلمة "املتقدمني"

الكالم وغريهم ممن ينتهج هنجهم، ولذلك يكون  الفقهاء وعلماء احلديث، بينما يعنون ب "املتأخرين"
 .6احلد الفاصل بينهم منهجيا أكثر ال زمنيا

بينما ذهب بعض احملققني إىل أن احلد الفاصل بني املتقدمني واملتأخرين هو املائة الثالثة من 
، 7المثائة"اهلجرة إىل وقتنا احلاضر . قال الذهيب "فاحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو رأس سنة ث

 أي أن الزمان هو الفاصل الفعلي بني املتقدمني واملتأخرين. 
: شعبة والقطان وابن مهدي، وأصحاهبم مثل -على سبيل املثال ال احلصر-ومن هؤالء املتقدمني 

وطائفة، ُث أصحاهبم مثل البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي  أمحد وابن املديين وابن معني وابن راهويه
: -على سبيل املثال ال احلصر-والنسائي وهكذا إىل زمن الدارقطين والبيهقي، وأما املتأخرون فنذكر منهم 

النووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري، وعبد الغين صاحب الكمال، والذهيب واحلافظ ابن حجر وابن 
                                                                                                                                                                  

 726/ 2النكت على كتاب ابن الصالح  3
 313/ 1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث  4
 604/ 2نقله عنه ابن حجر يف النكت على ابن الصالح  5
  36، 35ينظر: املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها  6

 4/ 1تدال ميزان االع - 7
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وابن احلاجب، وابن عبد اهلادي وابن القطان الفاسي، وضياء الدين املقدسي واملنذري، وشرف الصالح، 
الدين الدمياطي، وتقي الدين السبكي، وابن دقيق العيد، واملزي، والسيوطي والسخاوي وأمحد شاكر واأللباين 

 واألرانؤوط .
تقدمني( و مصطلح        وقد التزمنا يف هذا البحث إبطالق مصطلح ) احملدثني ( على ) امل

 ) الفقهاء( على ) املتأخرين( بناء على األغلب ؛ وإال فإن من احملدثني فقهاء .
وحنن إذ نذكر الفرق بني املنهجني ونقرره؛ ال نقصد بذلك إمهال أحدمها واالعتناء ابآلخر، بل 

ينهلوا من ينابيع املتقدمني نرمي إىل إفادة طالب احلديث ابلفوارق بني املنهجني، حىت يسهل عليهم أن 
واملتأخرين، كلٌّ حبسب ما أبدع فيه وأجاد، وهللَا نسأل أن حيشران يف زمرهتم، وأن جيعلنا من املخلصني، 

 وابهلل التوفيق.
 املبحث األول: معىن مجع طرق احلديث الواحد ) االعتبار( وأمهيته يف كشف العلل

  بار (معىن مجع طرق احلديث ) االعت املطلب األول:
. تقول: الطريق  ر ويؤنَّثم الطرق لغة: مجيع طريق، والطريق تطلق مبعىن: السبيل، يذكَّ

، ويف حديث سربة: "أن الشيطان قعد           8األعظم، والطريق العظمى، واجلمع َأْطرَِقٌة وطمرقٌ 
 9البن آدم أبْطرمقة"

 احملدثني مبعىن السند أو اإلسناد.الطريق يف اصطالح احملدثني: تستعمل كلمة الطريق يف اصطالح 
 10قال ابن حجر: "واملراد ابلطرق: األسانيد "

واإلسناد لغة: مصدر للفعل الثالثي)أسند( من قوهلم: أسندت هذا احلديث إىل فالن، أسنده 
إسنادا إذا رفعته، والسند يطلق على معان، أشهرها :ما ارتفع من األرض من سفح اجلبل، وأييت مبعىن 

 .11املعتمد

                                                           

 .265/ 4ينظر: اتج اللغة  8
، واإلمام 3134احلديث رقم  21/ 6أخرجه النسائي يف سننه كتاب اجلهاد ابب ما ملن أسلم وهاجر وجاهد  9

 . 15958احلديث رقم  315/ 25أمحد يف مسنده 
 41/ 1نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  10
 266/ 2مجهرة اللغة  11
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قال ابن مجاعة: "وأخذه إما من السند، وهو ما ارتفع وعال من سفح اجلبل؛ ألن املسند 
ا العتماد  يرفعه إىل قائله؛ أو من قوهلم فالن سند، أي معتمد فسمى اإلخبار عن طريق املنت سند 

 .12"احلفاظ يف صحة احلديث وضعفه عليه
 .13": "اإلسناد رفع احلديث إىل قائلهاإلسناد اصطالحا: عرفه الطييب يف اخلالصة بقوله

 .14وعرفه احلافظ ابن حجر: "اإلسناد حكاية طريق املنت "
 .15وقال ابن مجاعة: "احملدثون يستعلمون السند واإلسناد لشيء واحد"

 .سمى عند احملدثني بـ) االعتبار (وعملية مجع الطرق ت
دل على النفوذ واملضي يف واالعتبار لغة: عرب: العني والباء والراء أصل صحيح واحد ي

. والعابر: الذي ينظر يف الكتاب فيعربه، أي يعترب بعضه ببعض 16"عربت النهر عبورا"الشيء، يقال: 
 .17حىت يقع فهمه عليه، واملعترب: املستدل ابلشيء على الشيء

 فمعىن االعتبار لغة: يدور حول النظر يف الشيء مع اعتبار بعضه ببعض حىت يقع فهمه عليه. 
عتبار اصطالحا: عرف ابن حجر االعتبار بقوله: "هو اهليئة احلاصلة يف الكشف عن اال

 .18املتابعة والشاهد"
وعرفه السيوطي فقال: "فاالعتبار أن أييت إىل حديث لبعض الرواة فيعتربه برواايت 

غريه فرواه عن  غريه من الرواة، بسرب طرق احلديث، ليعرف هل شاركه يف ذلك احلديث رلو
شيخه أو ال؟ فإن مل يكن فينظر هل اتبع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه؟ وهكذا إىل 

 .19آخر السند ...."
اليت روى هبا -ومن هنا يتبني لنا أن معىن مجع طرق احلديث الواحد: هو مجع األسانيد 

ألن كل حديث صحايب حلديث الواحد ابعتبار الصحايب الواحد؛ ا –لفون يف السنة النبويةاملؤ 

                                                           

 202اعد التحديث نقله عنه القامسي يف قو  12

13 30  
 19نزهة النظر  14

  202نقله عنه القامسي يف قواعد التحديث  15

 207/ 4معجم مقاييس اللغة  16

 501/ 12ينظر: اتج العروس  17
 681/ 2النكت على ابن الصالح  18
 281/ 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  19
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يمعدُّ مستقال عن غريه من الصحابة، فيقوم الباحث بدراستها ومقارنتها وعرض بعضها على 
 بعض واالنتهاء إىل نتيجة فيه قبوال وردا. 

 أمهية مجع طرق احلديث الواحد يف كشف العلل.: املطلب الثاين
لإلسناد أمهية كبرية لدى املسلمني، وذلك ملا لألحاديث من أمهية ابعتبارها املصدر الثاين 

مبا  ملسو هيلع هللا ىلصمن مصادر التشريع، ولوال اإلسناد واهتمام النقاد به واحلفاظ عليه الختلطت سنة نبينا 
ليس منها، وملا استطعنا التمييز بني صحيحها من سقيمها، فمدار قبول األخبار غالبا على 

 انيدها.أس
 . 20قال شعبة: "إمنا يعلم صحة احلديث بصحة اإلسناد "

وقال القاضي عياض: "فاعلم أوال أن مدار احلديث على اإلسناد فبه تتبني صحته ويظهر 
 21اتصاله"

وكما اهتم احملدثون ابإلسناد واحلفاظ عليه اهتموا أيضا جبمع طرق احلديث الواحد، 
احلديث، وأمهية كربى يف ميزان النقد احلديثي؛ ألن جبمع  وذلك ملا له من أثر ابرز يف كشف علل

الطرق يتبني اخلطأ، إذا صدر من بعض الرواة، وبذلك يتمّيز اإلسناد اجليد من الرديء، والصحيح 
 من الضعيف.

 .22ردت أن يصلح لك احلديث فاضرب بعضه ببعض"أقال ابن املبارك: "إذا 
، وقال أيضا: "اكتب 23ثني وجها ما عقلناه"وقال ابن معني: "لو مل نكتب احلديث من ثال

 .24احلديث مخسني مرة، فإن له آفات كثرية"
 . 25وقال علي بن املديين: "الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه "

                                                           

  57/ 1التمهيد  20
  194اإلملاع  21
 296/ 2خلالق الراوي وآداب السامع  اجلامع 22
 04/271اتريخ ابن معني )رواية الدوري(  23
 2/212أخرجه اخلطيب البغدادي، يف كتابه "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع"، بسنده،  24
  270/ 2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  25
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وقال احلافظ أبو زرعة العراقي: "واحلديث إذا مجعت طرقه تبنّي املراد منه، وليس لنا أن 
 .26ت "نتمسك برواية ونرتك بقية الروااي

ومن املعلوم أن العلة يف احلديث ٌتدرك أبمرين: التفرد واملخالفة، قال ابن الصالح: 
بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه  –العلة  –"ويستعان على إدراكها 

 و وقف يف املرفوع أو دخول حديث يف حديث أوأذا الشأن على إرسال يف املوصول العارف هب
 .27وهم واهم بغري ذلك ...."

وإثبات التفرد واملخالفة ال سبيل له إال بعملية )االعتبار ( وهي مجع طرق احلديث 
 ومقارنتها، فهو امليزان احلقيقي الذي تمعرف به املوافقة أو املخالفة أو التفرد .

فلالعتبار مكانته البالغة، كوسيلة للكشف عن ذلك، إذ أنه أصل األمر ورأسه سواء 
يف احلكم على الرواة أو على الرواايت، فبه يعرف الصحيح من الضعيف من الرواايت، وذلك 
ابلنظر يف الطرق اليت اعتربت وسربت، وعرضت على ابقي الطرق والرواايت يف ابهبا، 
فيظهر االتفاق، والذي هو مظنةَ  احلفظ، واالختالف أو التفرد، واللذان مها مظنتا 

بني حال رواة احلديث من حيث التوثيق والتجريح، فمن عهد عليه و ابالعتبار، يت .اخلطأ
اإلصابة، وكثرة املوافقة للثقات، كان ثقة مثلهم، ومن عهد عليه اخلطأ، وكثرة املخالفة 

فبسرب  28للثقات أو التفرد واإلغراب ورواية ما ال يعرفون، كان ضعيفا يف حفظه.
 املروايت، ومجع الطرق، واعتبارها، يتبني أوصاف احلديث، وآفاته، وخطأه .

ويمعرف كذلك جبمع الطرق ) االعتبار(: احلديث الغريب متنا وإسنادا، وهو الذي 
دون الصحايب، ومن ُث يعرف هل املنفرد عدل أو جمروح،  تفرد به الصحايب أو تفرد به راو  

 .29ثا وإمنا له مقاصد وغاايت يعلمها املشتغلون هبذه الصنعة فتكرار األسانيد مل يكن عب
، فنقسمها ملسو هيلع هللا ىلصقال اإلمام مسلم: "وإان نعمد إىل مجلة ما أسند من األخبار عن رسول هللا 

على ثالثة أقسام، وثالث طبقات من الناس على غري تكرار، إال أن أييت موضع ال يستغىن فيه عن 
ناد يقع إىل جنب إسناد، لعلة تكون هناك، ألن املعىن الزائد يف ترداد حديث فيه زايدة معىن، أو إس

                                                           

 181/ 7طرح التثريب  26
  90مقدمة ابن الصالح  27
 10رشادات يف تقوية احلديث ابلشاهد واملتابعات ينظر: اإل 28
 52ينظر: أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء  29
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احلديث احملتاج إليه يقوم مقام حديث اتم، فال بد من إعادة احلديث الذي فيه ما وصفنا من الزايدة، 
أو أن يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله رمبا عسر من 

 .   30ه إذا ضاق ذلك أسلم ....."مجلته، فإعادته هبيئت
 املبحث الثاين: موقف احملدثني والفقهاء من مجع طرق احلديث وما ينتج عنه

سبق أن ذكران يف املطلب الثاين من املبحث األول أن من خالل عملية االعتبار: وهي مجع 
مهمة من طرق احلديث الواحد ُث مقارنتها وعرض بعضها على بعض نستطيع أن خنلص إىل فوائد 

 فرد ابحلديث ؟ت مخالفهم أ مغريه من الرواة أالراوي  أوافقا: هأمه
ه وحفظه، وإن حصلت له تبثمن غريه من الرواة دل ذلك على ت فإن حصلت له املوافقة

املخالفة أو التفرد ابحلديث فهنا ألئمة النقد منهجا ينتهجونه وطريقا يسلكونه ملعرفة صواب الراوي 
الفقه واألصول  ةئمأوالتفرد من مظنة اخلطأ، وأما سهوه، ابعتبار أن املخالفة  من خطئه، وحفظه من

 لهم منهج آخر يسريون عليه يف التعامل مع هاتني القضيتني.فواملتأخرين 
وسبب اختالف املنهجني يرجع إىل مسألة هل مجع طرق احلديث الواحد هي أول مراحل 

 م على احلديث، فيحكم على كل إسناد مبفرده مستقال؟احلكم على احلديث أو ليس هلا أتثري يف احلك
 فمن أهم القضااي اليت تنتج من خالل مجع طرق احلديث: معرفة تفرد الراوي ابحلديث أو خمالفته لغريه 

مة احلديث والفقه وسنسلط الضوء يف هذا املبحث على هاتني القضيتني؛ لكي نرى موقف أئ
 عندمها أو ال؟ –يف كوهنما قد يكوانن علة تعل هبما املروايت  –هلما اعتبار واهتمام  منهما؟ وهل كان

 املطلب األول: موقف احملدثني والفقهاء من قضية تفرد الراوي ابحلديث.
غريه فيقال فيه: مل يتابع عليه  يقصد ابلتفرد: أن يروي الراوي حديثا عن شيخه ال يشاركه فيه

رد به فالن، ُث قد يكون التفرد مطلقا وهو التفرد يف طبقة من طبقات السند ومل و مل يروه غريه، أو تفأ
يكن لذلك املتفرد متابع، وقد يكون نسبيا حبيث يكون للحديث طرق أخرى مشهورة، ووقع التفرد يف 

 .31هذا الطريق
 .ة احلديث من تفرد الراوي ابحلديثموقف أئم أوال:

                                                           

 4/ 1مقدمة صحيح مسلم  30
  247/ 1ينظر: مقارنة املروايت  31
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وتصرفاهتم يف كتبهم يرى بوضوح اهتماهم الشديد بقضية تفرد الناظر يف كالم أئمة احلديث النقاد 
 مظنة اخلطأ، فقد يكون علة من العلل اليت تنقد هبا املروايت –التفرد  –الراوي فيما يرويه عن شيوخه ابعتباره 

فمن كالم أئمة النقد يف ذلك: التحذير من الغرائب، وما يتفرد به الرواة، منها قول علي بن 
 . 32من العلم ما ال يعرف، إمنا العلم ما عرف وتواطأت عليه األلسن " احلسني: "ليس

 .33وقول مالك: "شر العلم الغريب، وخري العلم الظاهر الذي قد رواه الناس "
 .34وقول أمحد: "إذا مسعت أصحاب احلديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ ....."

واألحاديث اليت وضعتها يف كتاب السنن أكثرها مشاهري ": وقال أبو داود يف وصف أحاديث السنن
وهي عند كل من كتب شيئا من احلديث إال أن متييزها ال يقدر عليه كل الناس والفخر هبا أهنا مشاهري فإنه ال 

 .35حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية مالك وحيىي بن سعيد والثقات من أهل العلم ...."
احلديث الشاذ فقال: "فأما الشاذ فإنه احلديث يتفرد به ثقة من الثقات وتكلم احلاكم على 

 . 36وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة"
وذكر اخلليلي تعريف الشاذ وعزاه حلفاظ احلديث أبنه: "ما ليس له إال إسناد يشذ بذلك شيخ، ثقة  

 .37ة يتوقف فيه، وال حيتج به"كان أو غري ثقة، فما كان من غري ثقة فمرتوك ال يقبل، وما كان عن ثق
ونقل ابن رجب عن أيب بكر الربدجيي قوله يف سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أيب 

: " املنكر هو الذي حيدث به ملسو هيلع هللا ىلصعروبة، أو هشام الدستوائي حبديث عن قتادة، عن أنس عن النيب 
إال من -منت احلديث  -ثالرجل عن الصحابة، أو عن التابعني، عن الصحابة، ال يعرف ذلك احلدي

فأما أحاديث قتادة اليت يرويها الشيوخ، مثل محاد  ، فيكون منكرا، ُث قال الربدجيي:طريق الذي رواه
بن سلمة، ومهام، وأابن واألوزاعي ننظر يف احلديث فإن كان حيفظ من غري طريقهم عن النيب، وال من 

 .38كان منكرا"طريق أخرى عن أنس إال من رواية هذا الذي ذكرت لك،  
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قال ابن رجب: "أكثر احلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد وإن مل يرو الثقات 
خالفه أنه ال يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه  

لكبار أيضا ، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم كالزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثقات ا
 .39لذلك ضابط يضبطه"

هنم يستنكرون ويردون تفرد الراوي أفهذه النصوص من أئمة النقد تدل داللة صرحية على 
 الضعيف ابحلديث، ويتوقفون يف بعض ما يتفرد به الثقة، بل قد يصرحون برده ونكارته هو أيضا . 

د املتقدمني بقضية التفرد متمثال يف جوانب متعددة، منها كثرة وجند اهتمام أئمة النق
املصطلحات اليت عربوا هبا عن التفرد، مثل: الغرابة، التفرد، النكارة، الفائدة، ضيق املخرج، وكثرة 
املؤلفات يف األسانيد اليت وقع فيها تفرد، سواء إبطالق أو راو معني. ونصهم على التفرد يف احلديث 

 .40خترجيه، مثل ما يفعله الرتمذي يف سننه البخاري يف التاريخ الكبري وغريمها  املعني بعد
 : موقف الفقهاء من تفرد الراوي ابحلديثاثنيا

من أهم القضااي  -يف كوهنا قد تكون علة يعل هبا احلديث  -تعد قضية التفرد واالهتمام هبا 
احلديث النقاد، حيث إهنم يرون أنه ال أثر لرد اليت خالف فيها الفقهاء واملتأخرون ما كان عليه أئمة 

تفرد الراوي الثقة ومن يف حكمه، بل أكثرهم ال يبحث يف ذلك أصال، وال جيهد نفسه يف استقصاء 
 طرق احلديث ومقارنتها والنظر فيها.

 وإليك بعض نصوصهم: 
ب فقد وج ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن حزم: "إذا روى العدل عن مثله كذلك خربا حىت يبلغ به النيب 

األخذ به، ولزمت طاعته والقطع به، سواء أرسله غريه أو وقفه سواه، أو رواه كذاب من الناس، وسواء 
 . 41روي من طريق أخرى أو مل يرو إال من تلك الطريق ... "

وقال أيضا: " إذا روى العدل زايدة على ما روى غريه، فسواء انفرد هبا أو شاركه فيه مثله أو 
بتلك الزايدة فرض، ومن خالفنا يف ذلك فإنه يتناقض أقبح التناقض ...، وال دونه أو فوقه، فاألخذ 

فرق بني أن يروي الراوي العدل حديثا فال يرويه أحد غريه أو يرويه غريه مرسال أو يرويه ضعفاء، وبني 
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مها  أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة مل يروها غريه من رواة احلديث ...، وهذه الزايدة وهذا اإلسناد
 .42خرب واحد عدل حافظ، ففرٌض قبوهلما وال نبايل روي مثل ذلك غريمها، أو مل يروه سوامها ... "

حيث تعقب عبد احلق اإلشبيلي عندما ذكر أن النقاد يعللون بعض  -ومنه قول ابن القطان 
يضا أبو حممد على ، فقال: "وهناك اعتالالت أخر يعتل هبا أ-األحاديث أبن راويها انفرد هبا، أو مل يتابع 

طريقة احملدثني ...، فمن ذلك انفراد الثقة ابحلديث، أو بزايدة فيه، وعمله فيه هو الرد ـ ُث ذكر أمثلة على 
ذلك، ُث قال ـ: والذي له من هذا النوع هو كثري جدا ممات مل نذكر، مما هو عندان صحيح مل يضره هذا 

ر مثل مما ضعف به أحاديث ينبغي أن يقال فيها إهنا االعتالل ...، وإمنا أقصد يف هذا الباب إىل ذك
صحيحة لضعف االعتالل عليها كهذا االعتالل، الذي هو االنفراد، فإنه غري ضار إذا كان الراوي 

 .43ثقة........"
املنكر( ما نصه: "بلغنا عن أيب بكر أمحد بن ابن الصالح يف حديثه عن مصطلح ) وذكر

احلافظ: أنه احلديث الذي ينفرد به الرجل، وال يعرف متنه من غري روايته، ال من الوجه  هارون الربدجيي
الذي رواه منه وال من وجه آخر، فأطلق الربدجيي ذلك ومل يفصل، وإطالق احلكم على التفرد ابلرد أو 

ــري من أهل احلديث، والصواب فيه التفصيل ا ــ لذي بينّاه آنفا يف النكارة أو الشذوذ موجود يف كـــالم كثــ
 .44"شرح الشاذ ...

وكان ابن الصالح قد ذكر يف حديثه عن مصطلح )الشاذ( تعريف احلاكم واخلليلي للشاذ، 
لكنه مل يرتض كالمهما وقال: "بل األمر على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، 

ابحلفظ لذلك واضبط ـ كان ما انفرد به شاذا  فإن كان ما انفرد به خمالفا ملا رواه من هو أوىل منـه
مردودا وإن مل يكن فيه خمالفة ملا رواه غريه إمنا هو أمر رواه ومل يروه غريه، فينظر يف هذا الراوي املتفرد: 
فإن كان عدال حافظا موثوقا إبتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه ـ ُث قال: وإن مل 

فظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ُث هو يكن ممن يوثق حب
 رجة الضابط املقبول تفرده دائر بني مراتب متفاوتة حبسب احلال، فإن كان املنفرد به غري بعيد من د
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استحسنا ذلك حديثه ذلك، ومل حنطه إىل قبيل احلديث الضعيف، وإن كان بعيدا عن ذلك رددان ما 
 45فرد به، وكان من قبيل الشاذ املنكر ... "ان

وكالم ابن الصــالح يف تعريف احلديث ) الصحيح ( و ) احلسن ( يدور حول ما ذكره هنا، 
من أن حديث الـــــــراوي الثقـــــــــة يصحح، فإن خــــف ضبـطــه فهو احلـــديث احلـــــسن، وإن كان ضعيفـــــــــا 

 .46فهو الذي يضعف حديثه 
ومن املعلوم أن املصنفات يف )مصطلح( احلديث بعد ابن الصالح دارت يف الغالب حول  
كتابه، إما ابلشرح، أو االختصار، أو النظم، فوافق ابن الصالح على ما ذكرانه مجع غفري ممن ألف 

، وابن كثري يف )اختصار 48، كالنووي يف )اإلرشاد(47يف مصطلح احلديث منذ عصره إىل وقتنا احلاضر
، 51، وابن حجر يف )النكت على ابن الصالح( 50، والعراقي يف )التقييد واإليضاح( 49علوم احلديث( 

 .53، ونور الدين عرت يف )منهج النقد( 52والسيوطي يف )تدريب الراوي( 
بول وال شك أن خمالفة الفقهاء واملتأخرين ألئمة النقد املتقدمني خالف منهجي يرتتب عليه ق

صى من األحاديث، بل جتد أحدهم يرد  ما حكم عليه املتقدمون ابلرد  –صراحة  –ورّد ما ال حيم
إلجل التفرد، كأن يقول بعد كالم الناقد: كذا قال، وفالن ثقة فال يضر تفرده، أو يقول: قال فالن: 

 املبحث الثالث يف مل يتابع عليه نعم مل يتابع عليه فكان ماذا ؟!، وحنو هذه العبارات كما سيأيت يف
 اجلانب التطبيقي.
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املطلب الثاين: موقف احملدثني والفقهاء من قضية خمالفة الراوي لغريه من 
 الثقات

يقصد ابملخالفة: أن يروي راواين أو أكثر حديثا عن شيخ هلم، فيختلفون يف صفة روايتهم 
األوهام ال غرابة فيه، إذ  وهذا االختالف بني الرواة بسبب 54هلذا احلديث عنه، إسنادا أو متنا.

 .55يستحيل عرفا أن يكون الرواة يف مستوى واحد من االهتمام والتيقظ والدقة والتثبت والضبط 
وتنقسم االختالفات الواقعة بني الرواة قسمني رئيسني: االختالف يف سند احلديث، واالختالف يف 

ة، فمن أشهر أنواع اختالف الرواة يف سند منت احلديث، ويندرج حتت كل قسم من هذه األقسام أنواع متعدد
احلديث: اختالفهم يف وصل احلديث وإرساله، واختالفهم يف رفع احلديث ووقفه، واختالفهم يف اتصال السند 
وانقطاعه. ومن أشهر أنواع اختالف الرواة يف املنت: اختالفهم يف زايدة مجلة أو لفظة فيه، واختالفهم يف القول 

 يدرجوهنا حتت مبحث ) زايدة الثقات (. وهذه املخالفات سندا ومتنا   56يف قلب املنت. والفعل، واختالفهم
  .موقف احملدثني من خمالفة الراوي لغريه من الثقاتأوال: 

الناظر ملوقف أئمة النقد سواء يف نصوصهم أو تطبيقاهتم العملية جيد أهنم يتعامون مع 
املخالفة مبنهج سديد حمكم وهو أهنم يقومون مبقارنة املروايت املختلفة وعرض بعضها على بعض 
وموازنتها ودراستها وفحصها، ُث حيكمون ملن ترجح منها حبسب القرائن . فال يصححون األوجه  

أو حيكمون لبعضها أبنه الصواب، وعلى بعضها أبنه خطأ، إال بعد الدراسة والنظر، فليس كلها، 
األحاديث اليت وقع فيها االختالف، كأن يقال: احلكم ملن زاد، أو عندهم حكم عام مطرد على مجيع 

ائن احلكم لألكثر، وإمنا كل حديث له عندهم نظر خاص به، خيضع احلكم النهائي فيه جملموعة من القر 
 57واملرجحات يراعيها اإلمام حني يصدر حكمه.

 وإليك بعض نصوصهم: 
قال: "تعجب إيل أبو عبد هللا ممن يكتب اإلسناد  ذكر اخلطيب البغدادي بسنده عن امليموين

ويدع املنقطع، ُث قال: ورمبا كان املنقطع أقوى إسنادا، أو أكثر، قلت: بينه يل كيف؟ قال: يكتب 
اإلسناد متصال وهو ضعيف، ويكون املنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ُث يسنده، وقد كتبه هو على 
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، معناه لو كتب اإلسنادين مجيعا عرف ملسو هيلع هللا ىلصب إال ما جاء عن النيب أنه متصل،  وهو يزعم أنه ال يكت
 . 58املتصل من املنقطع يعين ضعف ذا، وقوة ذا "

ومراده أن احلديث الواحد خيتلف على أحد رواته، فريوى عنه مرة متصال ومرة منقطعا، وقد يكون 
 59فقط مل تتبني هذه العلة.املنقطع أقوى إسنادا إليه، فإذا مل يكتب اإلسناد املنقطع وكتب املتصل 

ن الذي يدور به معرفة اخلطأ يف رواية انقل احلديث .... أن يروي نفر أل اإلمام مسلم: اعلم أرشدك هللا قا
سناد  واحد جمتمعون على روايته يف اإلمن حفاظ الناس حدثنا عن مثل الزهري أو غريه من االئمة إبسناد واحد ومنت

سناد ين وصفناهم بعينه فيخالفهم يف اإلمعىن فريويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذواملنت ال خيتلفون فيه يف 
أو يقلب املنت فيجعله خبالف ما حكى من وصفنا من احلفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتني ما حدث 

ابحلديث حيكمون يف  ن كان حافظا على هذا املذهب رأينا أهل العلمإمن احلفاظ دون الواحد املنفرد و  اجلماعة
 .60احلديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من أئمة أهل العلم"

خيتلفون يف حفظهم واستيعاهبم، وقد ينقل بعضهم ما غفل عنه اآلخر،  -كما ذكران -والرواة والنقلة 
 حقة احلوادث، والنوازل املتنوعة املشاهد واملواضع. والسيما يف نقل األحاديث الطويلة ورواية الوقائع املتال

فبجمع هذه الرواايت ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من " :يقول اإلمام مسلم
 .61"سقيمها، ويتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم من احلفاظ....

وقال اخلطيب البغدادي: "والسبيل إىل معرفة علة احلديث أن جيمع بني طرقه وينظر يف 
 .62اختالف رواته ويعترب مبكاهنم من احلفظ ومنزلتهم يف اإلتقان والضبط"

وقد كان حفاظ احلديث يهتمون كثريا جبمع طرق احلديث الواحد ال للتكثري بل ملعرفة اخلطأ من 
لى ذلك ما أخرجه ابن حبان يف كتاب اجملروحني بسنده عن ابن معني أنه الصواب إذا اختلفوا، يدل ع

قال: "إن محاد بن سلمة كان خيطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غريه، فإذا رأيت أصحابه قد 
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اجتمعوا على شيء علمت أن اخلطأ من محاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم 
 . 63منه ال من محاد، فأميز بني ما أخطأ هو بنفسه وبني ما أخطئ عليه."خبالفهم علمت أن اخلطأ 

وقد توارد مجع من األئمة املتأخرين على إيضاح وبيان موقف ومنهج احملدثني أئمة النقد يف حال اختالف 
رسل ومسند، : أنه إذا تعارض رواية م-أو أكثرِِهم  -الرواة، فقال ابن دقيق العيد: إنَّ َمْن حكى عن أهل احلديث 

أو واقف ورافع، أو انقص وزائد: أن احلكم للزائد، فلم جند يف هذا اإلطالق، فإن ذلك ليس قانوان مطردا، ومراجعة 
 .64أحكامهم اجلزئية تعرف صواب ما نقول، وأقرب الناس إىل اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر "

القطان يف قوهلما بتقدمي من وصل وقال ابن عبد اهلادي يف مناقشته البن اجلوزي وابن 
ومن تبعه يف أن  -يريد ابن اجلوزي  -احلديث أو رفعه دائما: "وهذه الطريقة اليت سلكها املؤلف 

 . 65األخذ ابملرفوع يف كل موضع طريقة ضعيفة، مل يسلكها أحد من احملققني وأئمة العلل"
(: "كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن  وقال العالئي يف كالمه على مسألة ) تعارض الوصل واإلرسال 

كعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد القطان وأمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلم يقتضي أهنم ال حيكمون يف هذه 
املسألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع الرتجيح ابلنسبة إىل ما يقوى عند أحدهم يف كل حديث 

  66حديث"
لحداق من احملدثني يف هذه املسألة نظرا مل حيكه ابن الصالح، وهو الذي         وقال البقاعي: فإن ل

 .  67ال ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أهنم ال حيكمون منها حبكم مطرد، وإمنا يديرون ذلك على القرائن 
 موقف الفقهاء من خمالفة الراوي لغريه من الثقات. اثنيا:

مسألة اختالف الرواة وما يتفرع عنه من مسائل مثل:  فالناظر ملنهج الفقهاء واألصوليني يف
تعرض الوصل واإلرسال و تعارض الرفع والوقف وزايدة الثقات وحنو ذلك = يرى أن هلم منهجا 
معروفا ومشهورا يف هذا وهو أن اإلسناد إذا اجتمعت فيه شروط الصحة الظاهرة وهي: عدالة الرواة 

، وإن خولف بعض رواته، أبن رواه غريه من الثقات وضبطهم واتصال السند، فهو إسناد صحيح

                                                           

 35/ 1اجملروحني، البن حبان  63
 28/ 1شرح اإلملام أبحاديث األحكام  64
  188/ 1تنقيح التحقيق  65
 604/ 2حجر  النكت على كتاب ابن الصالح، البن 66
 308/ 1نقله عنه الصنعاين يف توضيح األفكار  67
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، أي أن الفقهاء حيكمون على 68مرسال، أو موقوفا، أو حبذف راو من اإلسناد، أو بدون الزايدة 
 السند الذي أمامهم وال يقومون جبمع طرقه والنظر يف اختالف رواته.

 وإليك بعض نصوصهم:
أبو عبد هللا حيث قال يف معرض حديثه  ممن نسب هذا القول للفقهاء واألصوليني احلاكم

عن أقسام الصحيح املختلف فيه: "القسم الثالث من الصحيح املختلف فيه خرب يرويه ثقة من 
الثقات عن إمام من أئمة املسلمني فيسنده ُث يرويه عنه مجاعة من الثقات فريسلونه "وذكر مثاال له، 

ال على مجلة من األخبار املروية هكذا فهذه األخبار ُث قال: "وهذا القسم مما يكثر ويستدل هبذا املث
صحيحة على مذهب الفقهاء فإن القول عندهم فيها قول من زاد يف اإلسناد أو املنت إذا كان ثقة 
.فأما أئمة احلديث فإن القول فيها عندهم قول اجلمهور الذي أرسلوه ملا خيشى من الوهم على هذا 

   69الواحد "
ا: ابن الصالح، فحيث ذكر اختيار اخلطيب البغدادي يف مسألة وممن نسبه إليهم أيض

إلرسال( يف أن "احلكم للمسند إذا كان اثبت العدالة ضابطا للرواية، فيجب قبول ا)تعارض الوصل و 
خربه، ويلزم العمل به، وإن خالفه غريه، وسواء كان املخالف له واحدا أو مجاعة، وهذا القول هو 

 . 71ل ابن الصالح معقبا: "وما صححه هو الصحيح يف الفقه اصوله "، ُث قا70الصحيح عندان "
وكذلك نسبه إليهم ابن دقيق العيد، فقد قال يف كالمه على احلديث الصحيح: "ومداره 
مبقتضى أصول الفقهاء واألصوليني على صفة عدالة الراوي العدالة املشرتطة يف قبول الشهادة على ما 

ملرسل منهم زاد يف ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب احلديث أن ال قرر من الفقه، فمن مل يقبل ا
يكون شاذا وال معلال ويف هذين الشرطني نظر على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثريا من العلل اليت 

 . 72يعلل هبا احملدثون احلديث ال جتري على أصول الفقهاء"

                                                           

 430/ 1ينظر: مقارنة املروايت  68
 47املدخل إىل كتاب االكليل  69
 411ينظر: الكفاية  70
 72مقدمة ابن الصالح  71
 5االقرتاح يف بيان االصطالح  72
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ا يف طريقهم احتاطوا فيها وابلغوا يف وقال أبو احلسن بن احلصار األندلسي: "إن للمحدثني أغراض
االحتياط وال يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك كتعليلهم احلديث املرفوع أبنه قد روي موقوفا أو مرسال 

 .  73وكطعنهم يف الراوي إذا انفرد ابحلديث أو بزايدة فيه أو ملخالفة من هو أعدل منه وأحفظ "
 كتب التخريج وغريها، بل جتاوز بعضهم إىل وقد انتشر هذا املذهب انتشارا واسعا، يف 

 ختطئة منهج أئمة احلديث، وعيبه بعد نسبته إليهم.
فمن ذلك ما قاله اإلمام ابن حزم: "وأما دعوى ابن معني أو غريه ضعف حديث رواه 
الثقات، أو ادعوا فيه أنه خطأ من غري أن يذكروا فيه تدليسا فكالمهم مطروح مردود؛ ألنه دعوى بال 

 .74هان "بر 
أيضا بعد أن ذكر حديثا اختلف فيه على املدار بزايدة راو وإسقاطه، وجزم ابن حزم أبنه مسعه  وقال

مرة هكذا، ومرة هكذا: "وإال فأي شيء يف هذا مما يقدح يف الرواية؟ وددان أن تبينوا لنا ذلك وال سبيل إليه إال 
طأ، ومن قلدهم أسوأ حاال بدعوى فاسدة هلج هبا قوم من أصحاب احلديث، وهم فيها خمطئون عني اخل

 .75منهم"
ومنهم ابن اجلوزي يف بعض كتبه، فمن ذلك قوله يف جواب من أعل حديثا ابلوقف: "الرفع 
زايدة والزايدة من الثقة مقبولة كيف وقد وافقه غريه فإن مل يعتد برواية املوافق اعترب هبا ومن عادة احملدثني 

  .76وقفو مع الواقف احتياطا وليس هذا مذهب الفقهاء"أهنم إذا رأوا من وقف احلديث ومن رفعه 
ومنهم كذلك ابن القطان الفاسي، فإنه تبىن مذهب ابن حزم وردد كثريا من عباراته، فمن 

 . 77ذلك قوله: ال عيب على احلديث أن يروى اترة مسندا، واترة مرسال "
وقوله: "إذا كان رافعه ثقة، ووقفه ثقة، فهذا ال يضره، وال هو علة فيه ...، فالقضاء للواقف  

 .78على الرافع يكون خطأ "
ومن جرى على مذهب الفقهاء واألصوليني اإلمام النووي يف كتبه، مثل )اجملموع( و)رايض 

ا املذهب يف أجوبته عن الصاحلني( و)األذكار( و)شرح صحيح مسلم( و)األربعون(، واعتمد على هذ
                                                           

 107، 106النكت على ابن الصالح للزركشي  73
 113/ 4احمللى  74
 179/ 1احمللى  75
 154/ 1التحقيق يف مسائل اخلالف  76
 286/ 3بيان الوهم واإليهام  77
 364/ 3بيان الوهم واإليهام  78
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األحاديث اليت انتقدها الدارقطين وغريه على مسلم، فسلك ضرواب من التجويز العقلي لتفادي ختطئة 
 . 79الرواة 

من تتبع كتب الفقه املتأخرة واألحباث املعاصرة وجد فيها ظاهرة إطالق القول بقبول زايدة 
والرفع، والواقع أن هذا اإلطالق مل يكن سليما الثقة ملعاجلة تعارض الوصل واإلرسال، وتعارض الوقف 

 . 80على منهج النقاد، وأن الرتجيح أو اجلمع بينهما إمنا يكون عندهم حسب القرائن واألدلة 
ومن خالل هذه النصوص يتبني لنا أن مذهب الفقهاء واألصوليني يف هذه املسألة هو أهنم ال 

ه واملوازنة بينهم ُث ترجيح ما يكون أقرب للصواب يبالون جبمع طرق احلديث والنظر يف اختالف روات
ابعتبار القرائن، بل جندهم دائما حيكمون على األسانيد مفردة، ويقتصرون على السند الواحد دون 
التعرض للعلل، فبالتايل حيكمون للزائد عن الناقص حبجة أن من حفظ حجة على من مل حيفظ، وقد 

يقه، واشتغال أئمة احلديث املتأخرين به يف كتبهم املتعلقة انتشر هذا املذهب كثريا، لسهولة تطب
م بتخريج األحاديث كالعراقي والبوصريي وابن حجر والسيوطي، خبالف منهج احملدثني أئمة النقد فإهن

ها ويقارنون بني اختالف رواهتا، ُث حيكمون عليها حبسب القرائن نجيمعون طرق احلديث ويوازنون بي
 هبا .واملالبسات احمليطة 

املبحث الثالث: مناذج تطبيقية لبيان أثر اختالف منهج احملدثني والفقهاء على قبول احلديث أو 
 رده

يف هذا املبحث منوذجني تطبيقيني يوضح الفرق بني منهج احملدثني النقاد ومنهج الفقهاء  وسأعرض
 األصوليني يف قضييت تفرد الراوي ابحلديث وخمالفته لغريه من الرواة، اللتني مها من خمرجات مجع طرق احلديث.

 .ملطلب األول: منوذج لتفرد الراوي ابحلديث وموقف احملدثني والفقهاء منها
ذا رحم حمرم فقد من ملك :)ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  –يث ابن عمر حد

 .عتق(
 : ختريج احلديث

                                                           

 436/ 1ينظر: مقارنة املروايت  79
 151نظرات جديدة يف علوم احلديث  80
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احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه )معلقا( يف أبواب النكاح ابب ما جاء فيمن ملك ذا رحم 
، والنسائي يف السنن الكربى كتاب العتق ابب من ملك ذا 1365بعد احلديث رقم  639/ 3حمرم 

، وابن ماجه يف سننه كتاب العتق ابب من ملك ذا رحم حمرم 4877احلديث رقم  13/ 5رحم حمرم 
، كلهم من طرق عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، 2525احلديث رقم  844/ 2فهو حر 

 عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر به.
)ضمرة بن ربيعة( وهو فاحلديث من خالل خترجيه ومجع طرقه تبني أن مدار احلديث على 

 ثقة، وقد تفرد به عن شيخه سفيان الثوري.
 ولنأيت اآلن لننظر إىل حكم احلديث عند أئمة النقد، وعند الفقهاء ومن سار على سريهم.

 : حكم احلديث عند احملدثني النقاد:أوال
قلت ألمحد: فإن ضمرة حيدث عن الثوري عن عبدهللا عن ابن "قال أبو زرعة الدمشقي: 

ر )من ملك ذا رحم فهو حر( فأنكره، ورده ردا شديدا، وقال: لو قال رجل هذا كذب مل يكن عم
  81"خمطئا

وقال ابن القيم: "قال اإلمام أمحد عن ضمرة: إنه ثقة، إال أنه روى حديثني ليس هلما أصل، 
 . 82أحدمها هذا احلديث "

على هذا احلديث، وهو حديث خطأ وقال الرتمذي: بعد أن ذكره معلقا عن ضمرة: "مل يتمابع ضمرة  
 . 83عند أهل احلديث "

  84وقال النسائي: بعد أن أخرجه: "ال نعلم أحدا روى هذا احلديث عن سفيان غري ضمرة، وهو حديث منكر "
 . 85وعده الساجي يف األحاديث اليت رواها ضمرة وهي مناكري 
يف هذا الباب، حديث ابن عمر مل وقال ابن املنذر: "قد تكلم الناس يف احلديثني اللذين روينا 

 86يروه عن الثوري غري ضمرة، وحديث احلسن عن مسرة، وقد تكملم فيه، وليس منهما اثبت"

                                                           

 461/ 4، وهتذيب التهذيب 459اتريخ أيب زرعة الدمشقي  81
  409/ 5هتذيب سنن أيب داود  82
  639/ 3الرتمذي  سنن 83
 13/ 5السنن الكربى  84
 37/ 7إكمال هتذيب الكمال  85
 280/ 2اإلشراف على مذاهب العلماء  86
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وقال البيهقي: وهم فيه راويه ...، واحملفوظ هبذا اإلسناد حديث )النهي عن بيع الوالء وعن 
 87هبته ( فقد رواه أبو عمري عن ضمرة عن الثوري مع احلديث األول.

رد ضمرة بن فث تواردوا على استنكاره ورده، لتذا كالم أئمة النقد وموقفهم من حديث ضمرة، حيه
ربيعة به عن شيخه سفيان الثوري، وإن كان ضمرة ثقة يف نفسه إال أهنم ردوا حديثه لقرائن ظهرت هلم منها أنه 

 حلديث وأدخل حديث يف حديث. ال حيتمل تفرده؛ ألنه مل يكن من املربزين يف الثوري، وأنه أخطا يف هذا ا
 حكم احلديث عند الفقهاء واملتأخرين  اثنيا:

قال ابن حزم: "فهذا خرب صحيح كل رواته ثقات، تقوم به احلجة، وقد تعلل فيه .. أبن ضمرة 
 88انفرد به وأخطأ فيه فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل؛ ألنه دعوى بال برهان"

وقال عبد احلق اإلشبيلي: "عللوا هذا احلديث ابن ضمرة تفرد به ومل يتابع عليه، وقال بعض 
سنده ثقة، وال يضره أ املتأخرين: ليس انفراد ضمرة علة فيه؛ ألن ضمرة ثقة، واحلديث صحيح إذا

 89انفراده به ... "
 .90"وهذا الصواب"القطان هذا عن عبد احلق ُث قال  ونقل ابن 

غري رتكماين متعقبا البيهقي يف كالمه السابق: "ليس انفراد ضمرة به دليال على أنه وقال ابن ال
حمفوظ، وال يوجب ذلك علة فيه، ألنه من الثقات املأمونني ...، واحلديث إذا انفرد به مثل هذا كان 

 .91"صحيحا، وال يضره تفرده، فال أدري من أين وهم يف هذا احلديث راويه كما زعم البيهقي ... 
وذكر هذا احلديث األلباين يف إرواء الغليل، ُث ذكر تعليل بعض النقاد له بتفرد ضمرة، وما 
أشار إليه البيهقي يف بيانه لسبب وهم ضمرة وأنه يروي هبذا اإلسناد حديث ) النهي عن بيع الوالء 

 مجيعا، وعن هبته ( وهو احملفوظ هبذا اإلسناد ُث قال: "هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ احلديثني

                                                           

 7/37، إكمال هتذيب الكمال 460 – 459/ 1اتريخ أيب زرعة الدمشقي ينظر:  87
 190/ 8احمللى  ينظر: 88
 15/ 4األحكام الوسطى  ينظر: 89
 437/ 5بيان الوهم واإليهام  ينظر: 90
 290/ 10اجلوهر النقي ينظر: 91
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هو ثقة فال غرابة أن يروي متنني بل وأكثر إبسناد واحد فالصواب أن احلديث هبذا اإلسناد صحيح 
 . 92"وقد صححه مجاعة ....

وقال احلسني آيت سعيد يف حتقيقه لكتاب )الوهم واإليهام( متعقبا النقاد أيضا: "أما قول 
، وقول الرتمذي: مل يتابع عليه ضمرة على النسائي:  إنه حديث منكر، وقول البيهقي: وهو غري حمفوظ

هذا احلديث، وهو حديث خطأ عند أهل احلديث، ليس بسليم ألن ضمرة ثقة وفوق الثقة فال يضره 
 . 93التفرد بشيء مل يروه غريه، وما ذنبه إذا مل حيفظ غريه ما حفظ ؟ فهل يعاقب برد ما تفرد به ؟ "

وموقفهم من حديث ضمرة، حيث تواردوا على هذا كالم الفقهاء ومن تبعهم من املتأخرين 
تصحيحه وقبوله، بل زاد األمر على ذلك إىل رد أقوال النقاد واستغرابه، وذلك أن منهجهم يف احلكم 
على احلديث أهنم حيكمون على األسانيد جمردة دون النظر يف العلل من تفرد راويه أو خمالفته، فإذا  

 ال ينبغي ألحد أن يرد حديثه !!كان راوي احلديث ثقة فاحلديث صحيح، و 
وخالصة املسألة: أن هذا احلديث أعله مجاعة من النقاد قائلني أبن ضمرة تفرد به عن 
الثوري، ومنهم أبوزرعة وأمحد والنسائي والساجي وابن املنذر والبيهقي، وصححه الفقهاء واملتأخرون 

ن القطان وابن الرتكماين واأللباين وغريهم قائلني أبن ضمرة ال يضر تفرده، منهم ابن حزم واإلشبيلي واب
.وبذلك يتبني لنا الفرق الواضح اجللي بني املنهجني يف احلكم على احلديث الفرد الذي تفرد به أحد 
رواته، وسبب هذا االختالف راجع إىل مسألة هل مجع طرق احلديث والنظر فيه له اعتبار حقيقي يف 

 أو ال ؟ الوصول إىل احلكم النهائي على احلديث
منوذج ملخالفة الراوي غريه من الثقات ) زايدة الثقة( وموقف احملدثني : املطلب الثاين

 والفقهاء منه
سأقتصر يف هذا املطلب على ذكر منوذجني ملخالفة الراوي غريه من الثقات . وذلك يف صورتني من 

 صورة ) الزايدة يف منت احلديث (. صوره وهي: يف السند صورة ) تعارض الوصل واإلرسال ( ويف  املنت
 : صورة ) تعارض الوصل واإلرسال (أوال

 قال: -صلي هللا عليه وسلم-أن النيب: -رضي هللا عنه  –حديث أيب هريرة 
 )من حسن إسالم املرء  ترُكُه ما ال يعنيه(

 ختريج احلديث:
                                                           

 170/ 6إرواء الغليل  92
 437، 436/ 5الوهم واإليهام  93
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وابن  2317احلديث رقم  136/ 4احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب أبواب الزهد 
من طريق  3976احلديث رقم  1315/ 2ماجه يف سننه كتاب الفنت ابب كف اللسان عن الفتنة 

 .-رضي هللا عنه –قـمرَّة بن عبد الرمحن عن الزمهري عن أيب َسلمة عن أيب هريرة 
احلديث  307/ 11ومعمر يف جامعه  3احلديث رقم  903/ 2وأخرجه مالك يف املوطأ 

 ملسو هيلع هللا ىلصالزهري عن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، أن رسول هللا  كالمها عن  20617رقم 
  قال: )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه( مرسال

من خالل ختريج احلديث ومجع طرقه تبني أن مدار احلديث هو )الزهري( وقد اختلف فيه  
رواه مالك ومعمر ويونس عنه، فرواه قرة بن عبد الرمحن عنه عن أيب سلمة عن أيب هريرة )متصال(، و 

 عنه عن علي بن احلسني )مرسال(. 
 ولنأيت اآلن لننظر إىل حكم احلديث عند احملدثني، وعند الفقهاء ومن سار على سريهم.

 : حكم احلديث عند احملدثني أوال
 94قال اإلمام أمحد: "ال يصح إالَّ عن علي بن احلسني مرسال  ".

، وال ملسو هيلع هللا ىلصي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب وقال البخاري: "وقال بعضهم عن الزهر 
 . 95"ملسو هيلع هللا ىلصيصح إال عن علي بن حسني عن النيب 

 .96وممن ضعفه: ابن معني 
وقال الرتمذي بعد أن أخرج احلديث من طريق قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة 

إال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة: "هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب 
 .97من هذا الوجه "

وهكذا "» ُث أخرجه الرتمذي من طريق مالك عن الزهري عن علي بن احلسني مرسال، وقال عقبه:
حنو حديث مالك  ملسو هيلع هللا ىلصروى غري واحد من أصحاب الزهري عن الزهري، عن علي بن حسني، عن النيب 

                                                           

 .287/ 1جامع العلوم واحلكم  94
  220/ 4التاريخ الكبري  95
 287/ 1ينظر: جامع العلوم واحلكم  96
 136/ 4سنن الرتمذي  97
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مرسال، وهذا عندان أصح من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة، وعلي بن حسني مل يدرك علي بن أيب 
 .98«طالب

بعد أن ذكر االختالف فيه عن الزهري: "والصحيح قول من أرسله عن علي  وقال الدارقطين
  99".ملسو هيلع هللا ىلصبن احلسني، عن النيب 

 100احلسني مرسال". وقال يف موضع آخر: "والصحيح حديث الزهري، عن علي بن
وقال يف مكان آخر: "يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه عبد هللا بن بديل عن الزهري عن 

ه األوزاعي عن قرة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة. وكالمها وهم. سامل عن أبيه. وروا
والصحيح: عن الزهري عن علي بن احلسني مرسال. وقيل: عن الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه 

 .  101وال يصح".
 .102وقال يف مكان آخر: "والصواب من ذلك قول من قال: عن الزهري عن علي بن احلسني مرسال 

 103العقيلي بعد أن ذكر االختالف الواقع فيه: "والصحيح حديث مالك"وقال 
 .104وقال أبو نعيم: اختلف على الزهري فيه على أقاويل، وصوابه مرسل

 .105وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح مرسال"
أي الزهري عن  –وقال ابن رجب: وأما أكثر األئمة، فقالوا: ليس هو مبحفوظ هبذا اإلسناد 

مرسال، كذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا هو حمفوظ عن الزهري، عن علي بن حسني، عن النيب -يب هريرة سلمة عن أأيب 
من "»رواه الثقات، عن الزهري، منهم مالك يف املوطأ، ويونس، ومعمر، وإبراهيم بن سعد إال أنه قال: 

د، وحيىي بن إميان املرء تركه ما ال يعنيه" ، وممن قال: إنه ال يصح إال عن علي بن حسني مرسال اإلمام أمح
 .106من وجوه أخر وكلها ضعيفة." ملسو هيلع هللا ىلصمعني، والبخاري، والدارقطين، وقد روي عن النيب 

                                                           

 137/ 4سنن الرتمذي  98
 110/ 3علل الدارقطين  99

 27/ 8علل الدارقطين  100
 147/  13علل الدارقطين  101
 13/259علل الدارقطين  102
 9/ 2الضعفاء الكبري  103
 671/ 2معرفة الصحابة  104
 48األربعون الصغرى  105
 288، 287/ 1جامع العلوم واحلكم  106



  2021/  6/  10-8: املوافق                          قبجامعة املر  -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 

هذا كالم أئمة النقد وموقفهم من حديث الزهري الذي اختلف فيه عنه، حيث إهنم رجحوا الرواية 
لقرائن ومعطيات  -رواية قرة بن عبد الرمحن عنه-خطئوا الرواية املتصلة ا، و -رواية مالك ومعمر عنه-املرسلة 

 ظهرت هلم. 
وحني يعل النقاد حديثا موصوال على أساس أن األمر الواقع والثابت يف ذلك احلديث هو 

 إرساله حسب داللة القرائن احمليطة به.  
 حكم الفقهاء واملتأخرين على احلديث  اثنيا:

 . 107يف ) األذكار ( وحكم عليه أبنه: حسن احلديث ذكره النووي
 . 108وصححه يف موضع آخر منه
 .110، ويف ) رايض الصاحلني (109وحسنه أيضا يف ) األربعون (

 .112و ) التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ( 111وصححه األلباين يف )مشكاة املصابيح(
 .114و ) ختريج سري أعالم النبالء( 113وصححه شعيب األرانؤوط يف ) ختريج شرح الطحاوية (

وقال ابن عبد الرب: "وال يصح فيه عن الزهري إال إسنادان: أحدمها ما رواه مالك ومن اتبعه 
وهم أكثر أصحاب الزهري عن علي بن حسني مرسال، واآلخر ما رواه األوزاعي عن قرة بن حيوئيل 

لي بن حسني أشهر وأكثر، وما عدا عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مسندا. واملرسل عن ع
  .115هذين اإلسنادين فخطأ ال يعرج عليه "

 .عبد الرب أنه يصحح الطريقني معافالظاهر من كالم ابن 

                                                           

107 334  
108 374 
109 64  
110 56 
 4840احلديث رقم  1361/ 3 111
 229احلديث رقم  302/ 1 112
113 342 
114 16 /97 
 9/198التمهيد  115
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قال ابن رجب: وقد حسنه النووي رمحه هللا، ألن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرمحن 
وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد الرب: هذا احلديث حمفوظ عن الزهري هبذا  بن حيوئيل

 .116اإلسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسني النووي له
هذا موقف الفقهاء ومن تبعهم من املتأخرين، حيث حكموا على الرواية املتصلة حبسب اإلسناد 

اية املرسلة ويسموهنا زايدة، والزايدة من الثقة مقبولة، وال يرون الظاهر أمامهم على أهنا رواية مستقلة عن الرو 
أن هلا عالقة ابلرواية املرسلة، ومبا أن مجيع رواهتا ثقات فحكموا عليها ابلصحة والقبول دون نظر يف بقية 

 الرواايت. 
متصال  خالصة املسألة: هذ احلديث أعله مجاعة من النقاد املتقدمني أبن قرة بن عبد الرمحن رواه

وخالف من هم أوىل منه عددا وصفة، منهم اإلمام أمحد والبخاري والرتمذي والعقيلي والدارقطين والبيهقي 
وأبو نعيم وابن رجب، وصححه بعض الفقهاء واملتأخرين؛ ألهنم حكموا على اإلسناد جمردا دون النظر يف 

 يب األرانؤوط.  االختالف الواقع فيه، منهم ابن عبد الرب والنووي واأللباين وشع
 صورة ) الزايدة يف املنت (اثنيا: 

إمنا جعل االمام ليؤمت به، فاذا كرب فكربوا، وال تكربوا ) قال:ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  حديث أيب هريرة،
مسع هللا ملن  :وإذا قال حىت يكرب، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وال تركعوا حىت يركع،

ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا، وال تسجدوا حىت يسجد، وإن صلى جالسا  :فقولوا محده،
 .فصلوا جلوسا أمجعون(
 : ختريج احلديث

، أبوداود يف سننه 9438احلديث رقم  257/ 15احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 
كتاب ، والنسائي يف سننه  604احلديث رقم  165/ 1كتاب الصالة ابب اإلمام يصلي من قعود 

 921احلديث رقم  141/ 2االفتتاح ابب أتويل قوله تعاىل: وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا 
،  846احلديث رقم  276/ 1وابن ماجه يف سننه كتاب إقامة الصالة ابب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا 

 أيب هريرة. كلهم من طريق أيب خالد األمحر، عن ابن عجالن، عن زيد بن أسلم، عن أيب صاحل، عن
ومن خالل مجع طرق هذا احلديث تبني لنا أن يف هذا احلديث زايدة يف متنه وهي قوله: 

 )وإذا قرأ فأنصتوا( زادها أبو خالد األمحر، ومل يذكرها أحد غريه.
 ولننظر اآلن إىل موقف احملدثني والفقهاء من هذه الزايدة:  

                                                           

 287/ 1ينظر: جامع العلوم واحلكم  116
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 : حكم احملدثني على هذه الزايدة أوال
معني: "يف حديث أيب خالد األمحر حديث بن عجالن إذا قرأ فأنصتوا قال ليس  قال حيي بن
 "117 .بشيء ومل يثبته ووهنه
حدثنا بكر، عن ابن عجالن، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن  :قال "حدثنا عثمان، :وقال البخاري

 .118خالد األمحر""وال يعرف هذا من صحيح حديث ابن  ومل يذكروا: "فأنصتوا ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  أيب هريرة،
قال أبو داود عقب خترجيه هلذا احلديث: "هذه الزايدة وإذا قرأ فأنصتوا ليست مبحفوظة، 

 119الوهم عندان من أيب خالد "
وقال ابن أيب حامت الرازي: "مسع أيب وذكر حديث أيب خالد االمحر عن ابن عجالن عن زيد  

جعل االمام ليؤمت به فاذا قرأ فأنصتوا، قال  قال امناملسو هيلع هللا ىلصبن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 
  120أيب: ليس هذه الكلمة ابحملفوظ وهو من ختاليط ابن عجالن"

  121"وإذا قرأ فأنصتوا ال نعلم أحدا اتبع ابن عجالن على قوله"  :وقال النسائي
 122 "قال فيه فإذا قرأ فأنصتوا وهذا الكالم ليس مبحفوظ يف هذا احلديث" وقال الدارقطين:

حيث  هذا موقف أئمة النقد من هذه الزايدة اليت زادها أبو خالد األمحر أو ابن عجالن 
؛ ألن ليس كل زايدة عندهم مقبولة، إمنا خيضعون الزايدات للقرائن، فقد تواردوا على ردها وإعالهلا

 تقبل وقد ال تقبل، وحكموا بردها هنا ملخالفة أيب األمحر بقية الرواة عن ابن عجالن. 
 حكم احلديث عند الفقهاء واملتأخرين: نيا:اث 

 صحح مجع من الفقهاء املتأخرين هذه الزايدة، ومنهم:

                                                           

 من رواية الدوري 455/ 3 اتريخ حيي بن معني 117
 62جزء القراءة خلف اإلمام لإلمام البخاري  118
 165/ 1سنن أيب داود  119
 395/ 2علل ابن أيب حامت  120
 141/ 2سنن النسائي  121

 187/ 8علل الدارقطين  122
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ابن عبد الرب فقال: "فإن قال قائل إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا مل يقله أحد يف حديث أيب هريرة  
هما من هو غري ابن عجالن وال قاله أحد يف حديث أيب موسى غري جرير عن التيمي قيل له مل خيالف

 .123أحفظ منهما فوجب قبول زايدهتما...."
  ،124وقال ابن حجر يف فتح الباري: "وممن حكم بصحتها النووي يف شرحه لصحيح مسلم

 .125"وصححها ابن حجر يف إحتاف املهرة
 . 126"صحيحوقال األلباين: "

موقف الفقهاء ومن تبعهم من املتأخرين، حيث قبلوا الزايدة، بناء على مذهبهم القائل  هذا
بقبول كل زايدة وعدها كحديث مستقل، دون النظر يف مجع طرق احلديث والنظر يف اختالف الرواة 

 يف ذكرها وعدم ذكرها.
 خالصة املسألة: 

و ابن عجالن قد زاد فيه أاألمحر  املتقدمني أبن أاب خالد هذ احلديث أعله مجاعة من النقاد
زايدة مل يذكرها غريهم من الرواة ممن هم أوثق منهما، ابن معني والبخاري وأبوحامت وأبوداود والنسائي 

والدارقطين، وصححها بعض الفقهاء واملتأخرين؛ ألهنم نظروا إىل الزايدة على أهنا حديث مستقل    
 احلاصلة فيه، منهم ابن عبد الرب والنووي وابن حجر واأللباين.  ال عالقة له ببقية الرواايت واالختالفات

  

                                                           

 34/ 11التمهيد  123
 123/ 4ينظر:  124
 345/ 15ينظر:  125
 121/  2 إرواء الغليل 126
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 خامتة
 ففي ختام هذه الدراسة توصل الباحث إىل عدد من النتائج:

 أن مجع طرق احلديث هو البوابة الرئيسة للوصل إىل احلكم املناسب على احلديث. – 1
 يف السند او املنت. أن من أمهية مجع طرق احلديث الوصول إىل علل احلديث سواء – 2
التفريق بني منهج احملدثني املتقدمني والفقهاء املتأخرين يف احلكم على احلديث ضرورة تقتضيها  – 3

 التأصيالت النظرية والتطبيقات العملية لكل منهما .
االختالف الواقع يف الصناعة احلديثية بني املنهجني ال يقتضي تبديعا وال تضليال، وال يعَدم  – 4

 خص األجر على اجتهاده إن كان أهال لالجتهاد.الش
مجع طرق احلديث من أهم القضااي اليت خالف فيها الفقهاءم ومن سار على منهجهم أهَل  – 5

 احلديث أئمة النقد 
من القضااي املتفرعة عن مجع طرق احلديث: تفرد الراوي، وهي عند املتقدمني من أئمة النقد  – 6

يث تفرد به راويه نقد خاص، خبالف املتأخر الذي يعترب أن تفرد الثقة يف مظنة اخلطأ وهلم يف كل حد
 أي عصر مقبول مطلقا ألنه ثقة، وال يعتربون ابلبحث والتقصي عن انفراده أو موافقته لغريه.

من القضااي املتفرعة عن مجع طرق احلديث: اختالف الراوي أو ما يسمى بزايدة الثقة سواء يف -7
وهي عند املتقدمني خيضعوهنا للقرائن، وهلم يف كل زايدة نقد خاص، خبالف املتأخر السند أو املنت. 

الذي ينظر إىل الزايدة على اهنا رواية مستقلة تقبل مطلقا إذا كان الزائد ثقة، وال يعتربون ابلبحث 
 والتقصي عن األسانيد األخرى للحديث.
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 فهرس املصادر واملراجع
 ف الفقهاء، ملاهر الفحل، دار عمار، ط: األوىل أثر علل احلديث يف اختال – 1
 األحكام الوسطى، لعبد احلق اإلشبيلي، مكتبة الرشد، تح: محدي السلفي، صبحي السامرائي - 2
 اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، دار اآلفاق اجلديدة، تح: أمحد شاكر - 3
 ط: الثانية، تح: أمحد شاكر اختصار علوم احلديث، البن كثري، دار الكتب العلمية، – 4
 األذكار، للنووي، دار الفكر، تح: عبد القادر األرنؤوط – 5
 األربعون الصغرى، أليب بكر البيهقي، دار الكتاب العريب، الطبعة:األوىل، تح: أبو إسحاق احلويين -6
 إرشاد طالب احلقائق، للنووي، مكتبة اإلميان، ط: األوىل، تح: عبد الباري السلفي -7
 اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، للخليلي، مكتبة الرشد، الطبعة: األوىل، تح: حممد إدريس. - 8
 اإلرشادات يف تقوية احلديث ابلشاهد واملتابعات، لطارق عوض هللا، دار ابن تيمية، ط: االوىل - 9

 بعة: الثانيةإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لأللباين، املكتب اإلسالمي، الط -10
 اإلشراف على مذاهب العلماء، البن املنذر، مكتبة مكة الثقافية،الطبعة: األوىل، تح: األنصاري -11
 االقرتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد، دار الكتب العلمية . – 12
 ة إبراهيمإكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي، الفاروق للنشر، الطبعة:األوىل، تح: عادل حممد، أسام -13
 اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية، للقاضي عياض، دار الرتاث، الطبعة: األوىل، تح: أمحد صقر - 14
 بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، البن القطان، دار طيبة،الطبعة:األوىل،تح: احلسني سعيد-15
 اتج العروس، للزبيدي، دار اهلداية، تح: جمموعة من احملققني. – 16
 اتريخ أيب زرعة الدمشقي اليب زرعة،رواية: أيب امليمون، جممع اللغة العربية، تح:شكر هللا القوجاين -17
 اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الغرب اإلسالمي، ط:األوىل، تح: بشار عواد معروف -18
 = التاريخ الكبري، للبخاري، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد . 19
 حقيق يف أحاديث اخلالف،البن اجلوزي، دار الكتب العلمية، ط:األوىل، تح: مسعد السعدينالت -20
 تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، للسيوطي، دار طيبة، تح: نظر حممد الفاراييب - 21
 تذكرة احلفاظ، للذهيب، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل -22
 الدين العراقي، املكتبة السلفية، ط: األوىل، تح: عبد الرمحن عثمانالتقييد واإليضاح، لزين  -23
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب، وزارة األوقاف املغرب، تح: مصطفى العلوي، -24
 السعودية، الطبعة: الثالثة. –املربع  -التمييز، لإلمام مسلم، مكتبة الكوثر  -25
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تحقيق يف أحاديث التعليق، البن عبد اهلادي، دار أضواء السلف، ط: األوىل تنقيح ال -26
 تح:سامي جاد هللا وعبد العزيز اخلباين.

توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، لألمري الصنعاين، دار الكتب العلمية، ط:األوىل، تح:  -27
 أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة.

 هتذيب التهذيب، البن حجر،مطبعة دائرة املعارف النظامية،الطبعة: الطبعة: األوىل . -28
 اجلامع، ملعمر بن راشد، اجمللس العلمي بباكستان، الطبعة: الثانية، تح: حبيب الرمحن األعظمي -29
 طجامع العلوم واحلكم،البن رجب، مؤسسة الرسالة، الطبعة: السابعة، تح: شعيب األرانؤو  -30
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، مكتبة املعارف، تح: حممود الطحان -31
 جزء القراءة خلف اإلمام، للبخاري، املكتبة السلفية،ط: األوىل، تح: فضل الرمحن الثوري. -32
 بعلبكي مجهرة اللغة، البن دريد األزري، دار العلم للماليني، ط: األوىل، تح: رمزي منري -33
 اجلوهر النقي على سنن البيهقي، البن الرتكماين، دار الفكر -34
 املكتبة اإلسالمية، ط: األوىل، تح: أبو عاصم الشوامي  اخلالصة يف معرفة احلديث، للطييب، – 35
 رسالة أيب داود إىل أهل مكة، أليب داود، دار إحياء الكتب العربية، تح: حممد الصباغ -35
 ني، للنووي، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، تح:شعيب األرنؤوطرايض الصاحل -36
 سنن ابن ماجه، البن ماجه، دار إحياء الكتب العربية، تح: حممد فؤاد عبد الباقي -37
 سنن الرتمذي، للرتمذي، مطبعة مصطفى البايب احلليب الطبعة: الثانية، تح: أمحد حممد شاكر -38
 الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة، تح: حممد عبد القادر عطاالسنن الكربى، للبيهقي، دار  -39
 السنن الكربى، للنسائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،، تح: حسن عبد املنعم شليب -40
 شرح اإلملام أبحاديث األحكام، البن دقيق العيد، دار النوادر، ط: الثانية، تح:حممد العبد هللا -41
 شرح صحيح مسلم، للنووي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية . -42
 شرح علل الرتمذي، البن رجب، مكتبة املنار، الطبعة: األوىل، تح: الدكتور مهام سعيد -43
 صيد اخلاطر، البن اجلوزي، دار القلم، ط: األوىل، تح: حسن املساحي سويدان -44
 ، دار العلم للماليني، الطبعة: الرابعة، حتقيق: أمحد عطارالصحاح اتج اللغة، للجوهري -45
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم، دار إحياء الرتاث، تح: حممد فؤاد عبد الباقي . -46
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 ن الدين العراقي، دار إحياء الرتاث العريب.طرح التثريب يف شرح التقريب، لزي -48
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