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 مجع الطرق والرواايت يف الباب الواحد وأثره يف فهم احلديث
 

 احممد فرج الزايديد. 
 جامعة املرقب

efalzeadyelmergib.edu.ly 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على نبينا الكرمي حممد بن عبد هللا وعلى آله  ،احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه 

 وصحبه أمجني 
 ا بعد،أم

وأمهيتها البالغة يف تفسري  ،فإن للسنة مكانتها السامية يف تشريع األحكام وبيان احلالل واحلرام
عرب فرتات  ،ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة القولية أو الفعلية  وصلت إلينا ابلسند من رسول هللا  وفهم معانيه، ،القرآن

منا بلغتنا عرب سلسلة من فالرواايت املتعددة للسنة إ،زمنية من عصر الصحابة فالتابعني فمن بعدهم  
 ،وأسس علمية متينة ،بقواعد ضابطة ،هذه الرواايت والطرق حمصها العلماء وغربلوها ،الرجال

ذلك أننا حنتاج لبيان صحة حديث ما  ،له أجبدايته وقواعده ومسلماته،صارت فيما بعد علماً يدرس
رقه ورواايته ليتقوى سنده ومن أهم  ما يساعد على ذلك مجع ط ،ــــ للعمل به ــ تصحيح سنده ومتنه

 ،فيقوى السند للحجية ،ولنفهم املقصود منه جبمع رواايته املتعددة يف الباب الواحد ،بكثرة الطرق
 ويسلم الفهم للتطبيق .

وأحد الضوابط املعينة على فهم السنة فهمًا صحيحًا بعد التأكد من صحة النص ــــــــ مجع طرق  
ال ميكن االعتماد على حديث واحد أو حديثني، ولو كان صحيحًا ــــ ورواايت احلديث الواحد ـــــــ ف

 يف استنباط حكم أو إصدار فتوى بل تنظر كل األحاديث الواردة يف املسألة وجيمع بينها .
وعندما أعلنت كلية علوم الشريعة عن مؤمترها العلمي الثاين ) فقه التعامل مع السنة النبوية ( رغبت 

ولشدة احلاجة إليه يف واقعنا  ،ألمهيته أوالً  ،الضابط الثالث ،من احملور الثاين فاخرتت ،يف املشاركة
 املعاصر اثنياً.
 .بـــــ مجع الطرق والرواايت يف الباب الواحد وأثره يف فهم احلديث وعنونت له : 
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  وجعلته يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة .
 تياره .: إشكالية البحث وأمهيته وأهدافه وأسباب اخ املقدمة

 وأتصيله وسببه. ،املبحث األول :  املقصود من مجع الطرق والرواايت
 املطلب األول : التعريف ابلطرق والرواايت .

 املطلب الثاين : التأصيل الشرعي لقاعدة تتبع الطرق والرواايت .
 املطلب الثالث : سبب تنوع الرواايت واختالفها.

 العلماء بذلك وعناية ،املبحث الثاين : فوائد مجع الطرق
 املطلب األول : فوائد مجع الطرق  )االعتبار( أو ) سرب احلديث (:

 املطلب الثاين : بيان عناية العلماء جبمع الطرق.
 املبحث الثالث : أثر ضابط مجع الرواايت يف فهم النص.

 املطلب األول : أثره يف فقه احلديث ودوره يف استنباط  األحكام.
 بع الطرق يف عدة مسائل من علم احلديث.املطلب الثاين :أثر تت

 املطب الثالث :أمثلة متعددة يف مجع الطرق والرواايت يف الباب الواحد من كتب الشروح 
 اخلامتة .
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 املقدمة
 إشكالية البحث وأمهيته وأهدافه وأسباب اختياره . 

 إشكالية البحث : 
ا طرق احلديث ؟ وما املقصود من مجعها ؟ وما حياول البحث اإلجابة عن عدة أسئلة أمهها : م

 األمهية املرجوة من هذا اجلمع ؟ وما دوره يف فقه احلديث ؟
 أمهية البحث :

تكمن أمهيته يف ضرورة البحث والتنقيب يف الضوابط واألسس اليت هنجها علماؤان لفهم السنة، 
الشرعي وكثرة هبارج احلياة  وابألخص يف هذا الزمن الذي شهد ضعف التعليم ،لشدة احلاجة إليها

وتنوع األفكار والنظرايت إىل جانب اهلجمة الشرسة على السنة بشىت الوسائل  ،وضيق الوقت
 والطرق من الغرب امللحد وعمالئه .

وأتويل مسج وما ذلك إال  ،أما من بين جلدتنا فقد رأينا من حيمل السنة ما ال حتمل بفهم سقيم
فإذا وقف طالب العلم على حديث ما وأراد  ،الفهم واالستنباط منه لفقد الوسيلة املعينة على حسن

تطبيقه يف واقعه ــ إما امتثااًل أو تركًا ــ لزمه استعمال أدوات الفهم املختلفة اليت بثها علماؤان يف ثنااي  
بوجود هذا اخللل يف أمته فحذرهم ونصح هلم فعند البيهقي قال  ملسو هيلع هللا ىلصولقد تنبأ النيب الكرمي ،(1كتبهم)

وانتحال املبطلني، وأتويل  ،: " حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني ملسو هيلع هللا ىلص
 (. 2اجلاهلني " )

مراده من  ملسو هيلع هللا ىلصينبغي أن يفهم عن الرسول حيث قال: " به الروح كالما قيماً وقد ذكر ابن القيم يف كتا
وضاللة نشأت يف اإلسالم غري غلو وال تقصري ...بل سوء الفهم عن هللا ورسوله أصل كل بدعة 

("3 .) 

                                                           

 .43( راجع ما كتبه د. يوسف القرضاوي يف كتابه القيم : كيف نتعامل مع السنة النبوية ص 1)
( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ، كتاب :الشهادات ، ابب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 2)

 .(20952احلديث.)
 –( الروح :حملمد بن أيب بكر بن أيوب ) ابن قيم اجلوزية(، تعليق: إبراهيم رمضان، الناشر: دار الفكر العريب 3)

 . 1/99م، 1996بريوت ,اتريخ الطبع: 
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ويقول الشيخ يوسف القرضاوي :"من الالزم لفهم السنة فهمًا صحيحًا أن جتمع األحاديث 
ويفسر  ،وحيمل مطلقها على مقيدها ،الصحيحة يف املوضوع الواحد حبيث يرد متشاهبها إىل حمكمها

 (.4بعض")وبذلك يتضح املعىن املراد منها وال يضرب بعضها ب ،عامها خباصها
وهنا تظهر أمهية معرفة  ،مما سبق نعلم أن الفهم السليم للسنة مهم جدًا يف تطبيقها والعمل هبا

 القواعد والضوابط للفهم الصحيح .
 أهداف البحث : 

 بيان أمهية الفهم السليم والتطبيق الصحيح للسنة النبوية . -1
 يف الفهم  السليم للحديث . بيان أمهية مجع الطرق والرواايت يف الباب الواحد وأثر ذلك  -2
 بيان مدى اهتمام العلماء هبذا الفن من خالل شروحهم للحديث .  -3
 معرفة الفوائد املرتتبة على مجع الطرق والرواايت للنص احلديثي .  -4

 أسباب اختيار البحث :
 ــ إثراء املكتبة احلديثية هبذا النوع من البحوث .1
 ؤمتر العلمي الثاين)فقه التعامل مع السنة النبوية (ــ  املشاركة اهلادفة يف فعاليات امل2
  ــ  خدمة السنة النبوية .3
 

 املبحث األول :  املقصود من مجع الطرق والرواايت وأتصيله وسببه.
 املطلب األول : التعريف ابلطرق والرواايت .

وكل  ،ي: يضرب:مجع مفردها الطريق :وهي السبيل الذي يطرق ابألرجل، أ يف اللغة أواًل : الطرق
 .ما يطرقه طارق معتادا كان أو غريه، استعري لكل مسلك يسلكه اإلنسان يف فعل مذموم أو حممود

(5.) 
 (.6املراد ابلطرق األسانيد كما قال علي القاري يف شرح النخبة )

                                                           

  123(كيف نتعامل مع السنة النبوية ،د. يوسف القرضاوي ص 4)
بد الرؤوف  املناوي القاهري ،الناشر: عامل ( التوقيف على مهمات التعريف، فصل الراء ،لزين الدين حممد ع5)

 .1/226م،1990-هـ1410القاهرة، الطبعة: األوىل، -عبد اخلالق ثروت 38الكتب 
 .1/159( شرح النخبة لعلي القاري 6)
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"  واحلديث يفسر بعضه بعضاً  ،قال اإلمام أمحد  ــ رمحه هللا: " احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه
وحنوها وإسناد ذلك إىل من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو  ،"وحقيقة الطرق : نقل السنة  (.7)

 .  (8)غري ذلك" 
 .  (9)أسانيد متعددة حلديث واحد " اثنياً : يف االصطالح : 

والسند هو: "اإلخبار عن طريق املنت،....... قال ابن مجاعة : وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع 
فسمي  ،عن سفح اجلبل ؛ألن املسند يرفعه إىل قائله أو من قوهلم :فالن سند أي معتمدوعال 

وحكاية  (10)اإلخبار عن طريق املنت سندًا ؛ العتماد احلفاظ يف صحة احلديث وضعفه عليه " 
والطريق املوصلة إىل املنت هي السند، فالسند هو قول املصنف ) البخاري  ،طريق املنت هو اإلسناد

قال :حدثنا فالن ..اخل . والسند هم أولئك الرواة الناقلون املذكورون قبل منت  ،دثنا فالنمثال( ح
 احلديث .

 ،ويقال له الطريق ؛ألنه يوصل للمقصود هنا وهو احلديث ،وسند احلديث هو ما ذكر قبل املنت
تقول : هذا  ،وقد يقال للطريق : الوجه ،كما يوصل الطريق احملسوس إىل ما يقصده السالك

 ،(11ديث ال يعرف إال من هذا الوجه ")ح
فال يصح أن يكون أحدمها عني  ،والطريق أمساء الرواة ،احلكاية فعل" :قال ابن قطلوبغا     

 ( .12")اآلخر
 
 

                                                           

(اجلامع ألخالق ..وآداب السامع للخطيب البغدادي ، حتقيق : صالح عويضة ،دار الكتب العلمية 7)
2/212. 

ي يف شرح تقريب النواوي جلالل الدين السيوطي ، بعناية مازن السرساوي ، دار ابن اجلوزي ، ( تدريب الراو  8)
 . 1/67هـ .  1433ط. الثانية 

(معجم مصطلحات احلديث وعلومه وأشهر املصنفني فيه ، أتليف الدكتور : حممد أبو الليث اخلري آابدي ،  9)
 .  93لنشر والتوزيع ، األردن ص م ، دار النفائس ل 2009هـ /  1429الطبعة األوىل 

 .1/7( تدريب الراوي  10)
 . 89( توجيه النظر ص11)
 .1/462( حاشية نزهة النظر 12)
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  (13)املقصود بطرق احلديث: الرواايت واألسانيد اليت روى هبا املؤلفون يف السنة النبوية حديثاً معيناً "
 الم إىل شخص آخر ومحله إليه .والرواية لغة : نقل الك

واصطالحاً: نقل احلديث وإسناده إىل من عزي إليه إبحدى صيغ األداء، مثل: حدثنا أو أخربان أو  
 . (14)مسعت أو عن، ومعىن نقله أي أخذه مث تبليغه، فمن مل يبلغ شيئاً ال يكون راوايً " 

 ت روااياملطلب الثاين :التأصيل الشرعي لقاعدة تتبع الطرق وال
يف مناسبات عديدة، مث تناقلوها  ملسو هيلع هللا ىلصقد كان الصحابة هم أول من تلقى األحاديث عن رسول هللا 

ويتتبع طرقها، للعمل هبا  ،فكان لزامًا أن يكونوا هم أول من يتثبت يف نقل األحاديث ،فيما بينهم
 وذكر العلماء أمثلة هلذا التثبت نذكر منها : ،ملسو هيلع هللا ىلصوأتكيد ثبوهتا عنه 

ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب حيىي عن عبد هللا بن عمرو قال: حدثت أن رسول هللا ـــــــــ   1
فوضعت يدي  ،قال: فأتيته فوجدته يصلى جالساً  ،قال :صالة الرجل قاعدًا نصف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص

فقال : مالك اي عبد هللا بن عمرو ؟ قلت: حدثت اي رسول هللا أنك قلت :صالة  ،على رأسي
  (15)وأنت تصلى قاعداً ؟ قال : أجل ولكين لست كأحد منكم " ،ف الصالةالرجل قاعداً على نص

ـــ ما رواه ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه 2
 ملسو هيلع هللا ىلصوما علمت لك يف سنة رسول هللا  ،فقال هلا أبوبكر :مالك يف كتاب هللا شيء ،تسأله مرياثها

 ملسو هيلع هللا ىلصفسأل الناس، فقال املغرية بن شعبة: حضرت رسول هللا  ،أل الناسشيئاً، فارجعي حىت أس
فقال أبوبكر : هل معك غريك ؟ فقام حممد بن مسلمة األنصاري، فقال مثل ما  ،أعطاها السدس

 .(16)فأنفذه هلا أبوبكر الصديق " ،قال املغرية
:كنت يف جملس من  ــ  ما رواه البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري ــ رضي هللا عنه قال3

 ،جمالس األنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال : استأذنت على عمر ثالاثً، فلم يؤذن يل
:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  ،فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثالاًث فلم يؤذن يل فرجعت ،فرجعت

ليه بينة، أمنكم أحد فقال عمر : وهللا لتقيمن ع،"إذا استأذن أحدكم ثالاًث فلم يؤذن له فلريجع "

                                                           

.منشور مبجلة العلوم  2( مهارات مجع طرق احلديث حبث حمكم  للدكتور إبراهيم عبد هللا  الالحم ص  13)
 م. 2012ـ / ه1434، بتاريخ  2، العدد  5الشرعية ، جامعة القصيم ، اجمللد 

 . 67( معجم مصطلحات احلديث ، مرجع سابق  ص  14)
 (. 735( صحيح مسلم كتاب : الصالة  ابب : جواز النافلة قائماً وقاعداً رقم )15)
 ( موطأ مالك كتاب الفرائض ،ابب مرياث اجلدة ،وسن أيب داود ،كتاب الفرائض ،ابب يف اجلدة .16)
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فكنت أصغر القوم، فقمت  ،؟ فقال أيب : وهللا ال يقوم معك إال أصغر القوم ملسو هيلع هللا ىلصمسعه من النيب 
 ( 17قال ذلك ") ملسو هيلع هللا ىلصفأخربت عمر أن النيب  ،معه

ويف  ،قال الذهيب: "يف هذا دليل على أن اخلرب إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما لو انفرد به واحد
طرق احلديث لكي يرتقي عن درجة الظن إىل درجة العلم، إذ الواحد جيوز  ذلك حض على تكثري

 ( .18عليه النسيان والوهم وال يكاد حيوز ذلك على ثقتني مل خيالفهما أحد ")
وقد زادت احلاجة إليه  ،وأما يف عصر التابعني فقد استمر احلال على منهج الصحابة يف تتبع الطرق

 رة الداخلني فيه من األمم والشعوب األخرى.وكث ،بسبب انتشار رقعة اإلسالم
" لقد حافظ التابعون الكرام على عمل التتبع الذي تلقوا مبادئه من الصحابة الكرام بتطبيقه بشكل 
أوسع مؤكدين على ضرورته وتزايد احلاجة إليه أكثر من السابق مع انتشار رقعة اإلسالم، وبعد عهد 

 (.  19النبوة")
 من أمثلة ذلك :

مسعت  :هــ ( عن عامر بن سعد عن سعد بن أيب وقاص قال90ث سعيد بن املسيب )يحد ـــ 1
 :قال سعيد ،"ون من موسى إال أنه ليس بعدي نيب: " أنت مين مبنزلة هار يقول لعلي ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

فقال: نعم، فقلت: أنت مسعته ؟ فقال :  فأتيته فذكرت له ما ذكر عامر، ،فأحببت أن أشافه سعداً 
 ( .20 اصطكتا ")نعم وإال

وهو البدري وامسه عقبة بن  ،عن علقمة بن قيس عن أيب مسعود ،ــ وروي عن عبد الرمحن بن يزيد2
: " من قرأ هباتني اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه " قال  ملسو هيلع هللا ىلصعامر ــ قال : قال رسول هللا 

 (. 21) ملسو هيلع هللا ىلص به عن رسول هللا فسألته فحدثين ،عبد الرمحن : فلقيت أاب مسعود وهو يطوف ابلبيت
                                                           

: التسليم واالستئذان ثالاَث رقم احلديث  كتاب االستئذان ،ابب ( صحيح البخاري،17)
هــ 1432،صحيح البخاري ،برتقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث القاهرة .1013(،6245)
 م .2011/

. وينظر ما سبق : االعتبار يف علوم احلديث الشريف ،دراسة أتصيلية منهجية ،أتليف 1/6( تذكرة احلفاظ 18)
 .58م ، ص 2013دار النوادر الطبعة األوىل : مشاء مجال األمسر ،

 .74( املصدر السابق ص19)
 (.8140( سنن النسائي ،كتاب: املناقب ، ابب: فضائل علي رضي هللا عنه ،رقم )20)
 .77( ينظر : االعتبار يف علوم احلديث ص 21)
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 وحفظه. ،وهذا يدل بوضوح على حرصهم على تتبع طرق احلديث والتأكد من مساع احلديث
 املطلب الثالث : سبب تنوع الرواايت واختالفها.

ألن طبيعة البيان  ،إن تعدد الرواايت والطرق يدل على استيعاب السنة جلوانب املوضوع الواحد
كذلك  ،ومقتضى احلال الذي يقدم فيه البيان ،حسب املبني هلم ،النبوي تقتضي هذا التعدد

على توجيه الصحابة واقتناص الفرص يف ذلك فيكرر احلديث يف أكثر من  ملسو هيلع هللا ىلصحرص النيب 
  .مناسبة 

 منها : ، وتعدد الرواايت له أسباب كثرية
 يف قضية واحدة .  _ تعدد القول أو الفعل الصادر من املصطفى 1
بسبب  .ديث يف أي طبقة من طبقات اإلسنادد حاصاًل من رواة احلوقد يكون التعد  -2 

والشك، ، واجلمع بني حديثني ، واختصار احلديث من عدمه ،والضبط ،اختالفهم يف قوة احلفظ
 . يف األحاديث الفعلية واختالفهم يف وصف فعله  واإلدراج، والقلب، والتقدمي والتأخري،

أو  ،أو إفتاءً  ،فمنهم من يرويه ابملعىن اختصارًاث ابملعىن؛ وهناك سبب مهم هو: رواية احلدي -3
 . ورعاً، أو لسبب آخر، وختتلف عبارهتم يف ذلك

يقول د. عبد العزيز  الطريفي يف أسباب تعدد رواية احلديث الواحد: "سبب تعدد الرواايت يعود   
، مل ملسو هيلع هللا ىلصيث اليت تروى عن النيب فمعلوم قطعًا أن كثريًا من األحاد ،إىل أمور منها : الرواية ابملعىن

وما تغاير اللفظ فيه فهو  ،ابجلملة ملسو هيلع هللا ىلصحبروفها وترتيبها كاملة، لكنه كالم النيب  ملسو هيلع هللا ىلصينطقها النيب 
 حيمل على املعىن يف الغالب .وقلة ضبط الرواة فرمبا تكون الواقعة يف اخلرب هي  اليت يهتم هبا الناقل 

املناسبة، واختالف فهوم النقلة، فرمبا يكون احلديث  فيضبطها، وال يعتين عناية اتمة فيما هو خارج
، فيحكيه أحدهم على وجه، وحيكيه اآلخر على وجه آخر إال أن املعىن واحد، ملسو هيلع هللا ىلصفعاًل من أفعاله 

 .(22)" فاحلديث حكاية فعل ال حكاية قول
أسباب تعدد منت احلديث تنقسم إىل " :وأمني القضاة أن ،ويذكر األستاذان شرف القضاة

 عني رئيسيني، وينقسم كل نوع منهما إىل أقسام متعددة.نو 

                                                           

/ 4/  14كة بتاريخ ( أسباب تعدد رواايت احلديث الواحد، مقال لعبد العزيز الطريفي على موقعه ابلشب 22)
 .م  2010
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وهو تعدد انشئ عن تعدد القول أو الفعل  ملسو هيلع هللا ىلصالنوع األول : التعدد الصادر عن رسول هللا  
 ( .23وليس للرواة عالقة به وهو على أقسام " ) ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

من طريقة  ــ الناسخ وذكرا منها ستة أقسام :اتفاق املعىن وتعدد الطرق ــ القيام ابلعمل أكثر  
 واملنسوخ ـــ ما قاله قبل الوحي وبعد الوحي ــ اختالف حال املخاطبني  ـــ تعدد املوصوف. 

 مثال على النوع األول : وهو اتفاق يف املعىن وتعدد يف اللفظ:
، فَإي 1 َن اللهَيايلي َلًة مي َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: َخَرْجُت لَيـْ ي َوْحَدُه،  ملسو هيلع هللا ىلصَذا َرُسوُل اَّللهي ــ َعْن َأيبي َذر ٍّ َرضي مَيْشي

ي يفي ظيل ي  َي َمَعُه َأَحٌد، قَاَل: َفَجَعْلُت أَْمشي  الَقَمري، َولَْيَس َمَعُه إيْنَساٌن، قَاَل: َفظَنَـْنُت أَنهُه َيْكرَُه َأْن مَيْشي
، فـََقاَل:  قَاَل: « اَي أاََب َذر ٍّ تـََعاَلهْ » فيَداَءَك، قَاَل: قـُْلُت: أَبُو َذر ٍّ، َجَعَليني اَّللهُ « َمْن َهَذا»فَاْلتَـَفَت فـََرآيني

رًا، فـَنَـَفَح فييهي »َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة، فـََقاَل:  قيلُّوَن يـَْوَم القيَياَمةي، إياله َمْن أَْعطَاُه اَّللهُ َخيـْ
ُ
ْكثيرييَن ُهُم امل

ُ
إينه امل

َاَلُه َوبـَنْيَ َيَدْيهي َوَورَاَءهُ  رًاميَييَنُه َومشي  «، َوَعميَل فييهي َخيـْ
 : َجارٌَة، « اْجليْس َها ُهَنا»قَاَل: َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة، فـََقاَل يلي قَاَل: فََأْجَلَسيني يفي قَاعٍّ َحْوَلُه حي

 : َع إيلَْيكَ »فـََقاَل يلي فـََلبيَث َعين ي فََأطَاَل قَاَل: فَاْنطََلَق يفي احلَرهةي َحىته اَل أَرَاُه، « اْجليْس َها ُهَنا َحىته أَْرجي
ْعُتُه َوُهَو ُمْقبيٌل، َوُهَو يـَُقوُل:  ْ َحىته « َوإيْن َسَرَق، َوإيْن َزنَ »اللُّْبَث، مُثه إيين ي مسَي قَاَل: فـََلمها َجاَء ملَْ َأْصربي

ه اَّللهي َجَعَليني اَّللهُ فيَداَءَك، َمْن ُتَكل يُم يفي َجانيبي احلَره  ًئا؟ قـُْلُت: اَي َنيبي ُع إيَلْيَك َشيـْ ْعُت َأَحًدا يـَْرجي ةي، َما مسَي
ْر أُمهَتَك أَنهُه َمْن َماَت  رْبييُل َعَلْيهي السهاَلُم، َعَرَض يلي يفي َجانيبي احلَرهةي، قَاَل: َبش ي الَ ُيْشريُك قَاَل: " َذليَك جي

رْبييُل، َوإينْ  ًئا َدَخَل اجلَنهَة، قـُْلُت: اَي جي َّللهي َشيـْ َسَرَق، َوإيْن َزَن؟ قَاَل: نـََعْم " قَاَل: قـُْلُت: َوإيْن َسَرَق،  ابي
 .(24«)نـََعْم، َوإيْن َشريَب اخلَْمرَ »َوإيْن َزَن؟ قَاَل: 

، قَاَل: َحىته هَ  ملسو هيلع هللا ىلصــ َعْن َأيبي ُهَريـْرََة، قَاَل: ُكنها َمَع النهيبي ي 2 ريٍّ، قَاَل: فـََنفيَدْت أَْزَواُد اْلَقْومي مه بيَنْحري يفي َمسي
، َفَدَعْوتَ  ْم، قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل هللاي، َلْو مَجَْعَت َما بَقيَي ميْن أَْزَوادي اْلَقْومي هللاَ  بـَْعضي مَحَائيليهي

َها، قَاَل: فـََفَعَل، قَاَل: َفَجاَء ُذو اْلبـُر ي بيبـُر يهي، َوُذو التهْمري بيَتْمريهي، قَاَل: َوقَاَل جمَُ  اهيٌد: َوُذو النـهَواةي بينَـَواُه، َعَليـْ
لنـهَوى؟ قَاَل: َكانُوا مَيُصُّونَُه َوَيْشرَبُوَن َعَلْيهي اْلَماَء، قَاَل: َفَدَعا َعلَ  َها قَاَل قـُْلُت: َوَما َكانُوا َيْصنَـُعوَن ابي يـْ

                                                           

( أسباب تعدد الرواايت يف متون احلديث شرف حممود القضاة ،وأمني حممد القضاة ،اجلامعة األردنية ،جملة 23)
 .8م ص1993دراسات ،اجمللد العشرون 

 (.6443( صحيح البخاري ، كتاب: الرقائق  ، ابب: املكثرون،  رقم )24)
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َأْن اَل إيَلَه إياله هللاُ، َوَأين ي َرُسوُل هللاي، اَل يـَْلَقى َأْشَهُد »َحىته َمََلَ اْلَقْوُم أَْزويَدتـَُهْم، قَاَل: فـََقاَل عيْنَد َذليَك: 
َر َشاك ٍّ فييهيَما، إياله َدَخَل اجْلَنهةَ   ( .25«)هللاَ هبييَما َعْبٌد َغيـْ

ه  ، قَالَ ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أنس ــ رضي هللا عنه ــ أََنُس ْبُن َماليكٍّ َأنه النهيبي اَي : »، َوُمعاٌذ َردييُفُه َعَلى الرهْحلي
، قَاَل: لَبـهْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي «اَي ُمَعاذُ »، قَاَل: لَبـهْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي َوَسْعَدْيَك، قَاَل: «ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍّ 

ْن َأَحدٍّ َيْشَهدُ »َوَسْعَدْيَك َثاَلاًث، قَاَل:  ْدقًا ميْن قـَْلبيهي، َأْن اَل إيَلَه إياله اَّللهُ َوأَنه  حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي  َما مي ، صي
ُروا؟ قَاَل: «إياله َحرهَمُه اَّللهُ َعَلى النهاري  ُ بيهي النهاَس فـََيْستَـْبشي « إيًذا يـَتهكيُلوا»، قَاَل اَي َرُسوَل اَّللهي: أََفاَل ُأْخربي

ًا") َا ُمَعاٌذ عيْنَد َمْوتيهي أَتُّثُّ  (.26َوَأْخبَـَر هبي
 ،وتعددت ألفاظه ،ابلرسالة دخل اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص ابلوحدانية ولرسوله نالحظ أن املعىن من شهد هلل

 وأسباب وروده .
وتعدد سبب  ،وحكاية احلال ،وذكرا منه : الرواية ابملعىن ،: التعدد الصادر من الرواةالنوع الثاين

تعدد اإلجاابت عند سؤال النيب  ،اختصار احلديث ،اجلمع بني حديثني ،ووصف الواقع ،النزول
 .(27)بعض احلديث دون بعض .. مساع الراوي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 وأوردا أمثلة لكل قسم .
 

 وعناية العلماء بذلك ،املبحث الثاين : فوائد مجع الطرق
 املطلب األول : فوائد مجع الطرق  )االعتبار( أو ) سرب احلديث (:

م االعتبار وسرب الطرق وتتبعها مهم يف كشف ضبط الرواة وأحياانً معرفة عدالتهم بتتبع طرق مروايهت
ومعرفة العلة اليت سيق هلا  ،ومهم أيضًا يف معرفة سبب ورود احلديث ،وموازنتها مبروايت غريهم

والراوي املبهم وغري ذلك، ومن  ،ومعرفة  احلديث املقلوب ،وتعني على احلكم على الراوي ،احلديث
 فوائده :

 ـــ التعريف ابلراوي :  1

                                                           

 (.27لدليل على أن من مات على التوحيد رقم ) ( صحيح مسلم كتاب الصالة ،ابب: ا25)
 (.128( صحيح البخاري كتاب ، العلم ابب : من خص ابلعلم قوماً رقم )26)

ينظر :أسباب تعدد الرواايت يف متون احلديث النبوي الشريف / شرف القضاة وأمني القضاة، دار الفرقان للنشر 
 وما بعدها . 11م ص 1999والتوزيع ،

 .46ــــــ  9ر السابق ص( ينظر املصد27)



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

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly  

وال  ،مهم يف احلكم على احلديث صحة وضعفاً وهذا أمر  ،مجع الطرق يعرف به الراوي معرفة اتمة 
شك أن تضعيف حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف يتغري بسببه احلكم الشرعي .قال 

النظر يف الطرق  ،من أهم وسائل متييز الرواة ال سيما حني االشتباهإبراهيم بن عبد هللا الالحم : "
لرواة كان مشتبهًا مع غريه يف فقد يوجد يف بعض الطرق زايدة بيان ألحد ا ،األخرى للحديث

 (.28فتميز ابلطريق اجلديد") ،الطريق الذي مع الباحث
: الطرق والثاين ،: الطرق إىل املؤلفنياألول ،وقد قسم الطرق اليت حيصل هبا متييز الرواة على قسمني

 :وذكر له عدة أمثلة نورد منها مثاالً  ،بعد املؤلفني
عن  ،عن محيد ،عن إمساعيل ،عن علي بن حجر ،ه النسائيــ ذكر ابن عساكر يف األطراف ما روا

 نع ،( ـــــ يف ترمجة ) إمساعيل بن جعفر29إىل نصف أذنيه ") ملسو هيلع هللا ىلص: " كان شعر رسول هللا أنس قال
 ،عن محيد ،وذكره يف ترمجة ) إمساعيل بن إبراهيم املعروف اببن علية ،عن أنس ( فتعقبه املزي ،محيد

منسوابً )إمساعيل بن إبراهيم ( يف رواية الرتمذي عن علي بن عن أنس ( واعتمد املزي على أنه جاء 
 (. 30جعفر ")

 ــ الوقوف على املقاصد الشرعية ومعرفة العلة : 2
وهذا مهم للفقيه الذي  ،معرفة العلة اليت سيق من أجلها احلديث معينة لفهم املقاصد الشرعية

للصلوات يف غري خوف وال  ملسو هيلع هللا ىلصمثال حديث ابن عباس يف مجع النيب  ،يستنبط احلكم من النص
 ،والتيسري عليها ،فقد بينت إحدى رواايته العلة من ذلك وهي عدم إحراج األمة ،سفر وال مطر

 ملسو هيلع هللا ىلصــ  ابن عباس أنه قال صلى رسول الله أخرج مالك يف موطئه  من طريق سعيد بن جبري عن
 (.31")ال سفرلعشاء مجيعاً يف غري خوف و الظهر والعصر مجيعاً واملغرب وا

                                                           

 .505م ،  ص 2003( اجلرح والتعديل ،بقلم : ابراهيم بن عبد هللا الالحم ،مكتبة الرشد الطبعة األوىل 28)
 .8/183( سنن النسائي حباشية السندي ، كتاب الزينة ، ابب : اختاذ اجلمة 29)
 .509( اجلرح والتعديل ص 30)
الة يف السفر ،ابب: اجلمع بني الصالتني يف احلضر والسفر رقم ) ( املوطأ لإلمام مالك  ،كتاب : قصر الص31)

 .126(بشرح حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث ص4
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صلى ابملدينة سبعًا وُّثانيًا الظهر  ملسو هيلع هللا ىلصورواه البخاري من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس أن النيب 
 (.32والعصر واملغرب والعشاء ")

الظهر والعصر مجيعاً  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج مسلم من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس صلى رسول هللا 
مل فعل ذلك ؟ فقال :سألت ابن  ابملدينة من غري خوف وال سفر، قال أبو الزبري فسألت سعيداً 

 (.33: أراد أن ال حيرج أحداً من أمته ")فقال ،عباس كما سألتين
 ـــ معرفة سبب الورود :3

والظروف واملالبسات اليت أحاطت  ،وهذا مهم يف معرفة احلكمة اليت سيق من أجلها احلديث
ني اجملتهد يف األمر الذي يع ،وهل هو عام أو خاص بوقت معني أو حادثة خاصة ،ابحلديث

 استنباط احلكم .
من معرفة املالبسات اليت  ،يقول الشيخ يوسف القرضاوي: " فالبد لفهم احلديث فهماً سليماً دقيقاً 

وجاء بيااًن هلا وعالجًا لظروفها حىت يتحدد املراد من احلديث بدقة وال يتعرض  ،سيق فيها النص
 .(34أو اجلري وراء ظاهر غري مقصود ") ،لشطحات الظنون

 مثاله: 
من احلجر إىل احلجر ثالاثً  ملسو هيلع هللا ىلصما رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عمر أنه قال : رمل رسول هللا 

 ( . 35ومشى أربعاً ")
قال املشركون  ،وأصحابه مكة وقد وهنتهم محى يثرب ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال : قدم رسول هللا  وعن ابن عباس،

وأمرهم النيب  ،فجلسوا مما يلي احلجر : إهنم يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم احلمى ولقوا منها شدة
فقال املشركون : هؤالء  ،لريى  املشركون جلدهم ،وميشوا ما بني الركنني ،أن يرملوا ثالثة أشواط ملسو هيلع هللا ىلص

 .(36الذين زعمتم أن احلمى وهنتهم هؤالء أجلد من كذا وكذا ")
 .لعلة اليت ورد األمر به من أجلهافبينت الراوية الثانية سبب الرمل وا

 رفة زايدة الثقة :ــ مع4

                                                           

 (.543( صحيح البخاري ،كتاب : مواقيت الصالة ،ابب: أتخري الظهر إىل العصر ،رقم )32)
 (.705احلضر ،رقم ) ( صحيح مسلم ،كتاب : صالة املسافرين وقصرها، ابب: اجلمع بني الصالتني يف33)
   .125( كيف نتعامل مع السنة ،يوسف القرضاوي  ص 34)
 (.1262( صحيح مسلم ، كتاب :احلج ،ابب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة، رقم )35)
 (..2220( صحيح مسلم ، كتاب :احلج ،ابب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة، رقم )36)
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ألن الرواة خمتلفون يف التثبت والتيقظ  ،ومرجعه إىل اختالف الرواايت ،معرفة زايدة الثقات فن عظيم
 مثال ذلك : ،وال تتم معرفة الزايدة يف الرواية إال جبمع الطرق ،والفهم والضبط

ر صاع من متر أو أمر بزكاة الفط ملسو هيلع هللا ىلصما أخرجه مسلم عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ أن رسول هللا 
 .(37قال ابن عمر :"فجعل الناس عدله مدين من حنطة ") ،صاع من شعري

صاعًا من طعام أو صاعًا من متر أو  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث أيب سعيد اخلدري : "كنا نعطيها يف زمن النيب 
فلما جاء معاوية وجاء السمراء، قال : أرى مدًا من هذا  ،أو صاعًا من زبيب ،صاعًا من شعري

 .(38)يعدل مدين "
صدقة الفطر أو قال رمضان ـــ على الذكر واألنثى واحلر  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث ابن عمر :" فرض النيب 

 . (39صاعاً من متر أو صاعاً من شعري ..اخل") ،واململوك
فرض زكاة الفطر  من رمضان على  ملسو هيلع هللا ىلصويف املوطأ عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ :" أن رسول هللا 

 .(40من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني ") صاعاً من متر أو صاعاً  ،الناس
 .نت أهنا ال جتب على غري املسلمنيفزايدة ) من املسلمني( بي

 :ــ معرفة املبهم من الرواة5
وهو ما  ،ومعرفته مهمة جداً يف معرفة الثقات من الرواة من غريهم ،وهو ما أهبم من الرواة يف السند

 صحة وضعفاً. ،احلديثيرتتب عليه احلكم على 
 .ملنسوخ مبعرفة زمن إسالم الصحايبكذلك يستفاد منهم معرفة الناسخ وا

فقال : اي رسول هللا إنه  ،رجل أعمى ملسو هيلع هللا ىلص: " أتى النيب عن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه قالمثاله : 
 ،فرخص له ،أن يرخص له فيصلي يف بيته ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فسأل رسولَ  ،ليس يل قائد يقودين إىل املسجد

 (.41: فأجب ")قال ،: نعمقال ؟هل تسمع  النداء ابلصالة :لما وىل دعاه فقالف

                                                           

 (.984كاة الفطر على املسلمني ،من التمر والشعري رقم)( صحيح مسلم كتاب الزكاة ،ابب: ز 37)
  (.1437( صحيح البخاري ،أبواب صدقة الفطر، ابب: صاع من زبيب، رقم)38)
 (.1440( صحيح البخاري ،أبواب صدقة الفطر ،ابب: صدقة الفطر على احلر واململوك رقم )39)
 (.626)( موطأ مالك ، كتاب الزكاة ،ابب: مكيلة زكاة الفطر، برقم 40)
 ( سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،ابب : التشديد يف ترك اجلماعة .41)
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ووردت رواية عند أيب داود عن أيب رزين عن ابن أم مكتوم:  ،مل تذكر هذه الرواية اسم هذا الرجل
 ،فقال: اي رسول هللا :إين رجل ضرير البصر شاسع الدار ويل قائد ال يالئمين  ملسو هيلع هللا ىلص"أنه سأل النيب 

قال: ال أجد لك  ،؟ قال: نعمقال: هل تسمع النداء ؟لي يف بييترخصة أن أصفهل يل 
 .(42")رخصة

 .وبذلك زال اإلشكال ،فعلم اسم الراوي وهو ابن أم مكتوم من خالل طريق آخر
 :ــ معرفة اإلدراج يف املنت6

لت أيب عن :  سأقال ابن أيب حامت يف علل احلديث: ": االجتهاد يف علم احلديثقال يف كتاب
من فاتته صالة  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا األوزاعي عن انفع عن ابن عمر قالحديث رواه الوليد عن 

 ،"تفسري من قول انفع: القال أيب "،فرٌة ــ فكأمنا وتر أهله ومالهالعصر ـــ وفواهتا أن تدخل الشمس ص
ون التفسري عن ابن عمر ( رواي احلديث بد44( ومسلماً )43والدليل على هذا اإلدراج أن البخاري )

 .(45")صالة العصر كأمنا وتر أهله ومالهالذي تفوته : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 
 املطلب الثاين: بيان عناية العلماء جبمع الطرق والرواايت.

لذلك اعتىن العلماء ابجلمع  ،إن أمهية مجع طرق ورواايت احلديث يف املوضوع الواحد ظاهرة جلية
على ذلك علم من علوم السنة أطلق عليه بعض العلماء السرب كما عند ابن وقام  ،عناية كبرية

أو االعتبار عند علماء املصطلح   ،املقابلة كما عند مسلم أو ،أو املعارضة كما عند ابن معني ،حبان
  .(46أو املقابلة أو املوازنة عند بعض املعاصرين )

أنه فرد املسانيد واألجزاء للحديث الذي يظن واملراد منه كما قال ابن حجر تتبع الطرق من اجلوامع و 
 ؟ ليعلم هل له متابع أم ال

                                                           

 ( أخرجه أبوداود ، كتاب :الصالة نباب: التشديد يف ترك صالة اجلماعة .42)
 (.29( صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة ،ابب: إمث من فاتته العصر رقم )43)
 200التغليظ يف تفويت صالة العصر،رقم )  ( صحيح مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب:44)

،622 . ) 
( ينظر: االجتهاد يف علم احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي ،أتليف د. علي انيف البقاعي ،دار البشائر 45)

 .507م ، ص 2009هــ1430اإلسالمية الطبعة األوىل 
حبث مقدم إىل ندوة علوم  7د عزي .ص( ينظر : السرب عند احملدثني وإمكانية تطبيقه عند املعاصرين د. أمح46)

 م بكلية الدراسات االسالمية بديب .2003أبريل  10ــ8احلديث واقع وآفاق بتاريخ 
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وقد تنوعت مناهج املصنفني يف علم احلديث وتباينت يف ذكر طرق احلديث الواحد أو االكتفاء 
بطريق واحد لبعض األحاديث، والغاية واحدة هي متييز الصحيح من الضعيف ,وإليك أمثلة من 

 :مت جبمع الطرقبعض املصنفات اليت اهت
ومن كتب  ،: فتح الباري شرح صحيح البخاريومن كتب الشروح ،: صحيح مسلممن كتب املتون

 .: كتاب جامع األصولاجلوامع
املتوىف  ،لإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي :صحيح مسلم -1

 هـ ( . 261)
حيث) إنه كان يكرر منت احلديث بتمامه  ،سلك اإلمام مسلم يف صحيحه  مسلكًا متميزاً    

، حبيث يؤدي إىل فوائد جديدة وكان منهجه يف  ،إذا كان فيه زايدة يف األلفاظ أو اختالف بـَني 
وهدفه من هذا أن يضع القارئ أمام  ،مث يتبعها الرواايت األخرى ،هذا أن يبدأ ابلرواية األمت

يها وفوائدها الفقهية .... ويذكر احلديث مجيع األلفاظ الواردة حىت ال يفوته شيء من معان
بتمامه، مث يتبعه رواايت أخرى ال يذكر متوهنا، إمنا يكتفي ابإلشارة إىل االختالفات بني هذه 

     (47)املتون "
فهو جيمع طرق املنت الواحد من غري تكرار، فإذا احتد املنت ال يكرره، وإذا كان االختالف يسرياً   

 . ألنه وقتئذ يصري متناً آخر ،االختالف يعيد املنتوحني يكثر  ،نبه عليه
العسقالين جر : احلافظ أمحد بن علي بن حح الباري شرح صحيح البخاري صاحبهفت -2

 .هـ 852املتوىف سنة 
وقد أشار إىل منهجه يف ذلك يف مقدمته "هدي الساري" قال: مث أستخرج ما يتعلق به َغرٌض 

ملتنية واإلسنادية من تتمات وزايدات وكشف غامض، صحيح يف ذلك احلديث من الفوائد ا
وتصريح مدلس بسماع، ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات 

بشرط الصحة أو احلسن فيما أورده من  ،املسانيد واجلوامع واملستخرجات واألجزاء والفوائد
 ـ (48)ذلك" 

                                                           

( دراسات يف مناهج احملدثني، أمني القضاة ،و عامر حسن صربي دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان ط  47)
 .  99ــ  98م . ص 2011هـ / 1432

  . 5فتح الباري البن حجر ص هدي الساري مقدمة    ( 48)
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بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري  ـ جامع األصول : مؤلفه : املبارك بن حممد 3
 هـ606الشافعي أبو السعادات املشهور اببن األثري. املتوىف سنة 

املعتمدة  : " عمد فيه املؤلف إىل األحاديث اليت وعتها السنةيقول حمقق الكتاب يف مقدمته     
مذي والنسائي اليت حوت معظم ما : املوطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والرت عند الفقهاء واحملدثني

وذلل  ،فجمعها وأدجمها كلها يف مؤلف واحد بعد أن رتبها وهذهبا ،ملسو هيلع هللا ىلصصح عن النيب الكرمي 
 . (49)" يقة اليت اتبعها يف تصنيف الكتابصعاهبا وقرب نفعها وافتتحه مبقدمة ضافية فصل الطر 

 : وكانت خطته كالتايل
يثبت إال اسم الصحايب يف احلديث أو اسم  حذف أسانيد األحاديث اليت أوردها، ومل -1

 .ابعي الراوي عن الصحايب يف األثرالت
واآلاثر عن الصحابة، أما أقوال التابعني واألئمة  ملسو هيلع هللا ىلصذكر متون األحاديث عن النيب  - 2

 .اجملتهدين فلم يوردها إال اندراً 
واحد ؛ ألن كل ا أصحاب األصول الستة يف الرتتيبعدل عن الطريقة اليت اتبعه -3

فعمد إىل  ،منهم ذكر أحاديث يف ابب من كتابه، ذكرها غريه يف غري تلك األبواب
وبىن األبواب  ،األحاديث املضمنة يف هذه األصول فاعتربها وتتبعها، واستخرج  معانيها

 .املعىن الذي دلت عليها األحاديث على
ن معىن إال أنه كل حديث انفرد مبعىن أثبته يف ابب خيصه، وأما ما اشتمل على أكثر م -4

 .الباب الذي هو به أخص وأغلب عليهأبحدها أخص وهو فيها أغلب، فقد أثبته يف 
إذا كان احلديث يشتمل على أكثر من معىن وال يغلب أحد املعاين على اآلخر أورده يف  -5

 . (50)آخر الكتاب يف اللواحق 
 
 
 
 

                                                           

( مقدمة جامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثري اجلزري، حتقيق شعيب األرنؤوط، نشر وتوزيع،  49)
 مكتبة احللواين ،مكتبة دار  البيان ، ب ، ج .

 ( ينظر مقدمة حتقيق جامع األصول، مصدر سابق . 50)
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 ر ضابط مجع الرواايت يف فهم النصاملبحث الثالث : أث
 ول : أثر مجع الرواايت يف فقه احلديث واستنباط األحكام.املطلب األ

الشك أن مجع طرق احلديث الواحد مهم جدًا فيما يتعلق بعمل الفقيه بل هي أساسي وضروري 
 ،حيث إن الفقيه يسعى وراء احلكم الشرعي يف مسألة ما من خالل تتبع أدلتها من السنة املطهرة

رمبا زادت احلكم  ،ة عن أخرى، وفيها زايدة ليست يف غريهافألفاظ احلديث قد أتيت يف طريق خمتلف
 ،وضوحًا أو قيدت حكمًا ورد مطلقا يف غريها أو بينت ما ورد مبهمًا أو خصصت ما ورد عاماً 

وال يكتفي بطريق  ،وابلتايل البد للفقيه أن يتتبع كل الطرق ليصل إىل احلكم الصحيح يف املسألة
 واحد.

مه عن حديث املسيء صالته  مسألة تتبع الطرق وأمهيتها عند كالوقد أشار ابن دقيق العيد إىل
... إال أن على طالب التحقيق ثالث وظائف أحدها : أن جيمع طرق احلديث وحيصي فقال: "

 . (51)األمور املذكورة فيه وأيخذ ابلزائد فالزائد، فإن األخذ ابلزائد واجب "
لعلماء الذين شرحوا دواوين السنة  كابن عبد الرب وقد سلك طريق التقصي والتتبع  للطرق كثري من ا

 وابن حجر يف فتح الباري وغريهم ممن جاء بعدهم . ،وابن القيم يف زاد املعاد ،يف التمهيد
      .الذهاب إىل مسجد قباء أو إىل موضع قباء 

 قال ابن عبد الرب يف التمهيد : "حدثين عن مالك عن انفع، عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 
 كان " أييت قباء راكبا وماشيا".  ملسو هيلع هللا ىلص

وعبد هللا بن وهب  ،وإسحاق بن عيسى الطباع ،هكذا قال حيىي عن مالك عن انفع واتبعه القعنيب
وعبد هللا بن انفع ورواه جل رواة املوطأ عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر واحلديث 

بن عمر، على ما روى القعنيب ومن اتبعه وعبد هللا بن دينار مجيعا عن ا ،صحيح ملالك عن انفع
أنه كان أييت قباء راكبا وماشيا، والدليل  ملسو هيلع هللا ىلصفهو عند مالك عنهما مجيعا عن ابن عمر عن النيب 

على أن هذا احلديث ملالك عن انفع وأنه من حديث انفع كما هو من حديث عبد هللا بن دينار ـــــ 
إال أن أيوب قال فيه ) مسجد  ،ن انفع عن ابن عمرأن أيوب السختياين وعبيد هللا بن عمر روايه ع

قباء(  ومل يقل مالك وال عبيد هللا مسجد قباء )وإمنا قاال قباء( وقباء موضع معروف وهو مذكر 
                                                           

بدون  الطبعة: مطبعة السنة احملمدية، الناشر:ق العيد، ابن دقي ،(  إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام51)
 .4ــ4/ 2 ،طبعة وبدون اتريخ
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ممدود، ........واختلف يف معىن هذا احلديث فقيل كان أييت قباء زائرا لَلنصار، وهم بنو عمرو، 
ا ويسرتيح عندهم، وقيل كان أييت قباء للصالة يف مسجدها وقيل كان أييت قباء يتفرج يف حيطاهن

 ملا نزل فيه أنه أسس على التقوى.،تربكا به
وقال أبو عمر: ليس على شيء من هذه األقاويل دليل ال مدفع له، وممكن أن تكون كلها أو  

قباء  بعضها وهللا أعلم واألوىل يف ذلك محل احلديث جممله على مفسره فيكون قول من قال مسجد
 . (52)مفسرا ملا أمجل غريه وقد جاءت آاثر تصحح ذلك واحلمد هلل" 

 فيما يتعلق مبسألة إسبال اإلزار هل هو حمرم مطلقاً أم عند اخليالء؟ 
هل من أطال إزاره وقع يف اإلمث مطلقًا ولو كان ذلك عادة يف بيئته ؟ أم قصد اخليالء والكرب هو 

 سبب التحرمي؟
قال: " ثالثة ال يكلمهم هللا يوم  ملسو هيلع هللا ىلصورد عند مسلم من حديث أيب ذر ــ رضي هللا عنه عن النيب 

 (. 53واملسبل إزاره ") الذي ال يعطي شيئاً إال منة، واملنفق سلعته ابحللف الكاذب، ،املنان القيامة:
ينظر إليهم وال يزكيهم  :" ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة والرواية عن أيب ذر ــ رضي هللا عنهويف 

ثالث مرات قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم اي  ملسو هيلع هللا ىلصقال : فقرأها رسول هللا  ،وهلم عذاب أليم
 (.54رسول هللا ؟ فقال : املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب ")

 (. 55 النار "): " ما أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يفيب هريرة ــ رضي هللا عنهري عن أوعند البخا
وقد كىن ابلثوب عن  ،ومتوعد ابلعذاب ،املعىن أن ما كان أسفل القدمني من اإلزار مذموم صاحبه 

 .تعذابن ابلنار جراء إسبال اإلزارفاملراد أن قدمي املسبل  ،القدمني
من : »ملسو هيلع هللا ىلصفعن ابن عمر قال: قال رسول هللا  ،لكن ورد من طرق أخرى تفسري اإلسبال املنهي عنه

ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن جر 
 (.56« )إنك لست ممن يفعل ذلك خيالءأتعاهد ذلك منه، فقال: 

ال  من جر إزاره: "أبذين هاتني يقول  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ مسعت رسول هللا 
 ( .57")ن هللا ال ينظر إليه يوم القيامةفإ ،يريد بذلك إال املخيلة

                                                           

 .132ــ 5/131( التمهيد 52)
 ( أخرجه مسلم ،كتاب :اإلميان ،ابب : حترمي إسبال اإلزار .53)
 ( مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب : حترمي إسبال اإلزار .54)
 .5787ل من الكعبني فهو يف النار رقم : (صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،ابب: ما أسف55)
 (5784( صحيح البخاري، كتاب اللباس ، ابب : ما أسفل الكعبني يف النار ، رقم )56)
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 فذكر املخيلة صراحة يف هذه الرواية .
....وهو تصريح أبن مناط التحرمي اخليالء، وأن اإلسبال قد يكون للخيالء، : "قال يف نيل األوطار

خرج ( علي أنه 58فإهنا املخيلة " يف حديث جابر بن سليم )وقد يكون لغريه فال بد من محل قوله "
خمرج الغالب، فيكون الوعيد املذكور يف حديث الباب متوجها إىل من فعل ذلك اختياال، والقول 

من الناس  أبن كل إسبال من املخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن
 ا عرفت.أليب بكر مل ملسو هيلع هللا ىلص طور اخليالء بباله، ويرده ما تقدم من قوله خمن يسبل إزاره مع عدم 

وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث وعدم إهدار قيد اخليالء املصرح به يف الصحيحني، وقد مجع 
بعض املتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحرمي اإلسبال مطلقا، وأعظم ما متسك به حديث جابر. 

قيد ابخليالء وأما حديث أيب أمامة فغاية ما فيه التصريح أبن هللا ال حيب املسبل، وحديث الباب م
 (. 59ومحل املطلق على املقيد واجب" )

مث إن مجع الطرق يعني على الوقوف على املقصد الشرعي ال يتأتى إال بتتبع الرواايت يقول    
الشيخ الطاهر بن عاشور : " وعلى الفقيه أن جييد النظر يف اآلاثر اليت يرتاءى منها أحكام خفييت 

فإن مل جيد هلا حمماًل من املقصد الشرعي نظر يف خمتلف علُلها ومقاصدها، وميح ص أمرها. 
الرواايت، لعله أن يظفر مبسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة، فأبرز مرويه يف صورة تُؤذن أبن 

وعليه أيضاً أن ينظر إىل األحوال العامة يف األمة اليت وردت تلك  ،حكمه مسلوُب احلكمة واملقصد
 اآلاثر عند وجودها.

هنى عن احملاقلة،  ملسو هيلع هللا ىلص خديج وأنس بن مالك أن رسول هللا لك يف األمرين حديث رافع بنمثال ذ
فقد محله ابن عباس على أن رسول هللا مل ينه عنه، ولكنه قال: "ألَن مينح أحدُكم  ،أي كراء املزارع

ري أيب ومحله مالك وابن شهاب وابن املسيهب على تفس.  أخاه خرٌي له من أن أيخذ خراجًا معلوماً 

                                                                                                                                                               

 ( صحيح مسلم ،كتاب اللباس ، ابب من جر ثوبه خيالء .57)
( أخرجه أبوداود والنسائي من حديث جابر بن سليم : وارفع إزارك إىل نصف ساقك فإن أبيت فإىل 58)

 لكعبني وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة وإن هللا ال حيب املخيلة ".ا
 .2/133( نيل األوطار 59)
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هنى عن احملاقلة. واحملاقلة: كراء األرض ابحلنطة. ولذلك ترجم هذا  ملسو هيلع هللا ىلصسعيد اخلدري : أن رسول هللا 
 .  (60)"فلم يـََر للمحاقلة معىن غري هذا احلديث مع غريه يف املوطأ برتمجة املزابنة واحملاقلة.

 ،ن النظر يف سائر األحاديثإن االكتفاء بظاهر حديث واحد دو : "ويقول الشيخ يوسف القرضاوي
ويبعد عن جادة الصواب وعن املقصود  ،وسائر النصوص املتعلقة مبوضوعه كثريًا ما يوقع يف اخلطأ

 .(61الذي سيق له احلديث ")
وقد أورد الدكتور القرضاوي عدة أمثلة لبيان ضرورة مجع األحاديث الصحيحة يف املوضوع الواحد 

 .(62) مطلقها على مقيدها ..اخلويرد متشاهبها إىل حمكمها وحيمل 
 املطلب الثاين :أثر تتبع الطرق يف عدة مسائل من علم احلديث.

 أوالً :  أثره يف دفع التعارض بني األحاديث .
) ،فتتبع الطرق ،جلمع الطرق أثر ظاهر يف دفع التعارض بني األحاديث اليت يكون ذلك يف ظاهرها

ألسانيد ال ميكن الوصول إليها إال جبمع الطرق والنظر فيها ومعرفة االختالفات الواقعة يف املتون وا
واألحوال والوقائع وطرق التحمل وكيفية األداء من أجل  ،مع املعرفة التامة ابلرواة والشيوخ والتالميذ

 ( .63معرفة اخلطأ من الصواب وكيفية وقوع اخللل واخلطأ يف الرواية ()
 :و التايلوميكن إيراد بعض األمثلة على ذلك على النح

: " الغسل قال ملسو هيلع هللا ىلصــــ احلديث الذي أخرجه البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب 
 (.64يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم ")

من جاء منكم اجلمعة : "يقول ملسو هيلع هللا ىلص: مسعت رسول هللا قال ،وحديث ابن عمر عند البخاري
 (.65")فليغتسل

يف:  ملسو هيلع هللا ىلصفكان قول رسول هللا يوم اجلمعة واجب، قال الشافعي: " أن الغسل يفهم من احلديثني
وأمره ابلغسل، حيتمل معنيني: الظاهر منهما أنه واجب، فال جتزئ  ،"غسل يوم اجلمعة واجب"

                                                           

احملقق: حممد احلبيب ابن  ،( مقاصد الشريعة اإلسالمية،: حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور60)
 .3/156م ، 2004 -هـ  1425الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، . اخلوجة

 .128( كيف نتعامل مع السنة النبوية ص61)
 .132ـــــــــ  123( املصدر السابق ص62)
 .86( أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء ص63)
 (.820( صحيح البخاري يف صفة الصالة ،ابب: وضوء الصبيان ومىت جيب عليهم الغسل رقم )64)
 .854،ابب: هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء و الصبيان رقم ( البخاري ، كتاب اجلمعة 65)
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الطهارة لصالة اجلمعة إال ابلغسل، كما ال جيزئ يف طهارة اجلنب غري الغسل، وحيتمل واجب يف 
 (.66والنظافة")االختيار واألخالق 

من توضأ يوم اجلمعة فبها : "ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث مسرة بن جندب ــ رضي هللا عنه ــ قال : قال رسول هللا 
 (.67" )ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل

قال عمر:" أية ف ،وعمر بن اخلطاب خيطب ،دخل رجل من أصحاب النيب يوم اجلمعةوحديث "
لبت من السوق، فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، ساعة هذه؟ فقال: اي أمري املؤمنني انق

 (.68")أيمر ابلغسلكان  ،فقال عمر: " الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول هللا
 ،أخربان الثقة عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه كمثل معىن حديث مالك: "قال الشافعي 

 .  (69")عثمان بن عفانى الداخل يوم اجلمعة بغري غسل "ومس
 . هذين الطريقني أن الغسل غري واجبيفهم من 

وعلم أن  ،أنه كان أيمر ابلغسل ملسو هيلع هللا ىلصفلما حفظ عمر عن رسول هللا قال الشافعي يف الرسالة : "   
ابلغسل وعلم  ملسو هيلع هللا ىلصمث ذكر عمر لعثمان أمر النيب  ،ابلغسل ملسو هيلع هللا ىلصعثمان قد علم من أمر رسول هللا 

ذكره عمر قبل الصالة بنسيانه، فلم ا مل  فقد ،عثمان ذلك فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي
دل ذلك على أهنما قد علما أن أمر  ،يرتك عثمان الصالة للغسل، وملا مل أيمره عمر ابخلروج للغسل

  ملسو هيلع هللا ىلصابلغسل على االختيار ال على أن ال جيزئ غريه ؛الن عمر مل يكن ليدع أمره  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ل وأمر النيب ابلغسل إال والغسل كما وصفنا على ابلغسل وال عثمان إذ علمنا انه ذاكر لرتك الغس

 (.70االختيار ")
 اثنيا: أثره يف معرفة سبب ورود احلديث

                                                           

( الرسالة حملمد بن ادريس الشافعي ،احملقق: رفعت فوزي عبد املطلب، دار النشر: دار الوفاء،ـ مصر، الطبعة: 66)
 .2001،1/136هـ،  1422األوىل، سنة الطبع: 

( ، والنسائي ، كتاب 357يف الوضوء يوم اجلمعة )( سنن الرتمذي ، كتاب أبواب اجلمعة ،ابب: ما جاء 67)
 (.1380اجلمعة ،ابب: الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة )

 .1/136( الرسالة للشافعي 68)
 ( املصدر السابق.69)
 .1/136( الرسالة للشافعي 70)
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وهو مهم جدًا لفهم ،(71سبب ورود احلديث املقصود منه "ما ورد احلديث ألجله زمن وقوعه:)
 ،اوبعض األحاديث هلا أسباب وردت حال وقوعه ،فالعلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب ،احلديث

 بعث معلماً وموجهاً ومبيناً للقرآن . ملسو هيلع هللا ىلصوالكثري من األحاديث مل يرد هلا ؛فالرسول 
 أو يف بعض طرقه األخرى. ،وقد يذكر سبب الورود يف نص احلديث

: " أفضل ملسو هيلع هللا ىلصأورد السيوطي يف كتاب اللمع ما رواه البخاري من حديث زيد بن اثبت من قوله  
 .(72صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ")

ائل من وقد ورد يف األحاديث عن سؤال سائل وهو ما أسنده ابن ماجه والرتمذي يف بعض الشم
بييت أو الصالة يف  : أميا أفضل الصالة يف ملسو هيلع هللا ىلصسألت رسول هللا : "حديث عبد هللا بن سعد قال

 : ) أال ترى إىل بييت ما أقربه من املسجد فَلن أصلي يف بييت أحب إيل من أن،املسجد ؟ قال
 (.73أصلي يف املسجد إال أن تكون صالة مكتوبة ( )

 .ر يف هذا الطريق سبب ورود احلديثفقد ظه
 اثلثاً أثره يف معرفة غريب احلديث

لكن وردت رواايت أخرى  ،وقع يف بعض األحاديث ألفاظ غريبة مبعىن أهنا قليلة االستعمال يف اللغة
 :نت معناها وأظهرته صرحياً من ذلكبي

إذا دعي أحدكم  فليجب، فإن  : " ملسو هيلع هللا ىلصه مسلم عن أيب هريرة ــ رضي هللا عنه ــ عن النيب ـــ ما أخرج
 (.74")وإن كان مفطراً فليطعم ،كان صائماً فليصل

 (.75قال يف إكمال املعلم : " أي فليدع ألرابب الطعام ابملغفرة والربكة ")
 ،صلى على النيب صالةيدل على هذا املعىن ما ورد يف أحاديث أخرى كحديث أيب هريرة من 

 (.76صلت عليه املالئكة عشراً ")
                                                           

م 2009 (معجم مصطلحات احلديث وعلومه ، حممد أبو الليث اخلري آابدي ، دار النفائس الطبعة األوىل71)
 .71ص 

 (. 698(صحيح البخاري ،كتاب اجلماعة ،ابب : صالة الليل  ، رقم )72)
( اللمع يف أسباب احلديث ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، حققه : غياث عبد اللطيف دحدوح ،دار 73)

 .62املعرفة ، بريوت لبنان ،ص 
 (.1431دعوة رقم ) ( صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،ابب: األمر إبجابة الداعي إىل 74)
( إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ،حتقيق د. حيىي إمساعيل ،دار الوفاء ،ط. 75)

 .4/604م. 2005الثالثة 



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

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                             sunnaconf.elmergib.edu.ly  

 رابعاً : أثره يف بيان املقصود من لفظ وارد يف احلديث
 (.77إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليجب"): "ملسو هيلع هللا ىلصوعند مسلم عن ابن عمر عن النيب   

 (.78")وليمة عرس فليجبا دعي أحدكم إىل إذ: "ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق آخر عنه قال 
 عن ابن عمر أيضاً بني أن الدعوة جيب إجابتها سواء وليمة عرس أو غريه.لكن يف رواية 

حد أخاه فليجب عرسًا كان أو إذا دعا أ: "ملسو هيلع هللا ىلصفمن طريق آخر عن ابن عمر كان يقول عن النيب 
 (. 79")حنوه

يتعلق اآلخرون ابلرواايت و  ،قد حيتج به من خيص وجوب اإلجابة بوليمة العرس: "قال النووي
 (.80)"املطلقة

 املطلب الثالث :أمثلة متعددة يف مجع الطرق والرواايت يف الباب الواحد من كتب الشروح 
اعترب كثري من الشراح مسألة تتبع طرق ورواايت احلديث من شروط شرح احلديث وفهم معناه 

 وبيان االختالف واالتفاق ،وحاول كثري منهم مجع الرواايت ،لذلك اعتنوا هبا أميا اعتناء ،ومقصوده
 ولنضرب أمثلة على ذلك : ،بينها

 ،ووجوب السعي لتحصيل الرزق ،ــ كراهية السؤال لكل من فيه قدرة على العمل والسعي1
 وهل هذا مطلق أو فيه استثناء ؟

قال:" والذي نفسي بيده، ألن أيخذ أحدكم حبله،  ملسو هيلع هللا ىلصــــــ  يف حديث أيب هريرة، أن رسول هللا 1
ـــ فيسأله أعطاه أو  أييت رجال أعطاه هللا من فضله-فيحتطب على ظهره، خري له من أن 

 (.81)"منعه
يف هذا احلديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعي : "قال ابن عبد الرب يف التمهيد

واالكتساب وفيه ذم املسألة ومحد املعاجلة والسعي والتحرف يف املعيشة وقد وردت أحاديث عن 

                                                                                                                                                               

 ( النسائي يف صفة الصالة ،ابب الفضل يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم .76)
 الدعوة .(  مسلم ،كتاب النكاح ،ابب: األمر إبجابة 77)
 (  املصدر السابق .78)
 (  مسلم ،كتاب النكاح ،ابب: األمر إبجابة الدعوة .79)
 .9/184م ، 2003( شرح النووي على صحيح مسلم، مكتبة الصفا ، الطبعة األوىل 80)
 ( أخرجه مالك يف املوطأ كتاب : الصدقة ،ابب ما جاء يف التعفف عن املسألة .81)
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ة صحاح فيها شفاء ملن تدبرها ووقف عل معانيها وهي تفسر معىن هذا يف ذم املسألة كثري  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 الباب وتوضح املراد من حديثه وهللا املوفق للصواب.

عن ابن شهاب أن أاب عبيد موىل عبد الرمحان بن أزهر أخربه : "لمث ذكر عدة رواايت للحديث قا
دكم حبزمة حطب فيحملها على ظهره ألن حيتزم أح: "ملسو هيلع هللا ىلصأنه مسع أاب هريرة يقول: قال رسول هللا 

 (. 82)"من أن يسأل رجال فيعطيه أو مينعهفيبيعها خري له 
مث بني يف رواية أخرى جواز املسألة يف حالني اثنني : عند السلطان ؛ألن له حقًا يف بيت مال  

 .أو محالة أو غريها مما هو ضرورة والثاين إذا اضطر للمسألة بسبب دين ،املسلمني
قال: "  املسائل كدوح يكدح هبا الرجل وجهه فمن  ملسو هيلع هللا ىلص..عن مسرة عن النيب " ابن عبد الربقال  

 "إال أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يف أمر ال جيد منه بداشاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك 
ا ......قال أبو عمر : "  السؤال ال جيوز ملن فيه منة وقوة وأدن حيلة يف املعيشة إال أن يسأل ذ

سلطان ألن له عنده حقا يف بيت املال وإن مل يتعني أو يسأل يف أمر ال بد له منه من محالة 
يتحملها أو دين أدانه يف واجب أو مباح يسأل من يعرف أن كسبه ال أبس به وهم 

 (.83الصاحلون")
 واملقصود من ذلك : ،ـــ  اليد العليا واليد السفلى2

وتباينت أقوال العلماء يف ذلك ففي حديث عبد هللا  ،اليد السفلىورد مدح اليد العليا وأهنا خري من 
قال ـ وهو على املنرب ـ وذكر الصدقة والتعفف  ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر رضي هللا عنهما  ـ أن  رسول هللا 

 . (84)والسفلى هي السائلة "  ،واملسألة :" اليد العليا خري من اليد السفلى" . فاليد العليا املنفقة
احلديث ) فاليد العليا املنفقة والسفلى هي السائلة ( وقع اختالف فيها هل هي اجلملة األخرية من 

 من احلديث أو مدرجة فيه ؟ 
أورد ابن حجر ـ رمحه هللا ـ املراد من قوله : ــ اليد العليا هي املنفقة أو املتعففة ـــ وابللفظني وردت 

وقال واحد  ،محاد بن زيد: املنفقة قال ابن حجر:" قال أبو داود: قال األكثر عن ،رواايت احلديث
وكذا قال عبد الوارث عن أيوب .فأما الذي قال عن محاد :املتعففة ـ ابلعني وفاءين ـ   ،عنه : املتعففة

فهو مسدد كذلك رويناه عنه يف مسنده رواية معاذ بن املثىن عنه ومن طريقه أخرجه بن عبد الرب يف 

                                                           

 . 16/470( التمهيد 82)
 .473/ 16مهيد ( الت83)
 ( .1429( صحيح البخاري :كتاب الزكاة ، ابب: ال صدقة إال عن ظهر غىن ، رقم )  84)
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الزهراين كما رويناه يف كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب وقد اتبعه على ذلك أبو الربيع  ،التمهيد
القاضي .... وقد أخرجه أبو نعيم يف املستخرج من طريق سليمان بن حرب عن محاد بلفظ " واليد 

 العليا يد املعطي "، وهذا يدل على أن من رواه عن انفع بلفظ املتعففة فقد صحف .
فع فاختلف عليه أيضا، فقال حفص بن ميسرة قال ابن عبد الرب : ورواه موسى بن عقبة عن ان 

أخرجه بن حبان من  ،قلت: وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه ،عنه: املنفقة كما قال مالك
 فقال :املنفقة. ،طريقه. قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى

سائي: قال ابن عبد الرب: رواية مالك أوىل وأشبه ابألصول، ويؤيده حديث طارق احملاريب عند الن
قائم على املنرب خيطب الناس، وهو يقول: "يد املعطي العليا "  ملسو هيلع هللا ىلصقال :قدمنا املدينة فإذا النيب 

 انتهى .
صحيح عن حكيم بن حزام  والبن أيب شيبة والبزار من طريق ثعلبة بن زهدم مثله، وللطرباين إبسناد

"، وللطرباين عطى أسفل األيديويد امل ،ويد املعطي فوق يد املعطى ،يد هللا فوق يد املعطيمرفوعا: "
فهذه األحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي  ....ديث عدي اجلذامي مرفوعا مثله..من ح

 .(85)املنفقة املعطية، وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو املعتمد وهو قول اجلمهور" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 49/ 4( فتح الباري  85)
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 اخلامتة
العلمية أن تصاغ يف هناية البحث خامتة حتوي  متاشيا مع ما هو مألوف ومتعارف عليه يف البحوث

 بعضاً من النتائج والتوصيات واملقرتحات :
 أوالً النتائج : 

حيث يستطيع الباحث أن يتتبع مجيع  ،ـــ  أمهية تتبع طرق ورواايت احلديث يف الباب الواحد1
 ويطبقه على أساس هذا الفهم . ،ليفهم املراد من النص احلديثي ،الطرق

 بط مجع الرواايت وتتبع الطرق له أمهيته عند علمائنا السابقني وكانت عنايتهم به كبرية .ــ ـ ضا2
ألن طبيعة البيان  ،ــ إن تعدد الرواايت والطرق يدل على استيعاب السنة جلوانب املوضوع الواحد3

 ومقتضى احلال الذي يقدم فيه البيان. ،حسب املبني هلم ،النبوي تقتضي هذا التعدد
 تعدد الرواايت للحديث كثرية ومتنوعة . ــ أسباب4
ويف ذلك حض على تكثري طرق  ،كان أقوى وأرجح مما لو نفرد به واحد ،ــ اخلرب إذا رواه ثقتان5

احلديث لكي يرتقي عن درجة الظن إىل درجة العلم، إذ الواحد جيوز عليه النسيان والوهم وال يكاد 
 حيوز ذلك على ثقتني مل خيالفهما أحد.

عتبار وسرب الطرق وتتبعها مهم يف كشف ضبط الرواة وأحيااًن معرفة عدالتهم بتتبع طرق ــ اال6
ومعرفة العلة اليت سيق هلا  ،ومهم يف معرفة سبب ورود احلديث ،مروايهتم وموازنتها مبروايت غريهم

 والراوي املبهم . ،ومعرفة  احلديث املقلوب ،وتعني على احلكم على الراوي ،احلديث
 التوصيات : 

 هذه بعض املقرتحات املهمة يف هذا املوضوع :
ـــ أقرتح على الباحثني يف جمال السنة ضرورة االهتمام مبثل هذه الدراسات ألمهيتها يف تصحيح فهم 1

 السنة  .
ــ االهتمام بتنشئة جيل علمي يتعمق يف دراسة السنة  وال يكتفي مبجرد احلصول على شهادات 2

 علمية فقط .
ستفيد القائمون على إعداد املناهج الدراسية يف اجلامعات من البحوث املنشورة يف ــ أوصي أبن ي3

 وأال تضيع هذه اجلهود العلمية وتلك األموال اليت صرفت عليها.،هذا املؤمتر
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 املصادر واملراجع
 الطبعة األوىل  ،دار احملدثني ،ماهر ايسني الفحل ،أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء

 21م .2008هــ /1429
 دار  ،أتليف د. علي انيف البقاعي ،االجتهاد يف علم احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي

 م.2009هــ1430البشائر اإلسالمية الطبعة األوىل 
  ،إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة احملمدية

 .4ــ4/ 2الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، 
  وأمني حممد القضاة ،تعدد الرواايت يف متون احلديث شرف حممود القضاةأسباب، 

 م .1993اجمللد العشرون  ،جملة دراسات ،اجلامعة األردنية
  أسباب تعدد رواايت احلديث الواحد، مقال لعبد العزيز الطريفي على موقعه ابلشبكة

 م . 2010/ 4/  14بتاريخ 
  بعناية مازن السرساوي ،الدين السيوطيتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي جلالل، 

 هـ . . 1433ط. الثانية  ،دار ابن اجلوزي
 حتقيق: زكراي  ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب ،تذكرة احلفاظ : مشس الدين

 1998 -هـ 1419لبنان، الطبعة األوىل -عمريات, الناشر: دار الكتب العلمية بريوت
 م.

 اعتىن به : عبد الفتاح أبوغدة ،للشيخ طاهر اجلزائري ،هل األثرتوجيه النظر إىل أصول أ، 
                                                                                                                                                                            م.                                                                                                                           2009الطبعة الثانية بريوت 

 لزين الدين حممد عبد الرؤوف  املناوي  ،التوقيف على مهمات التعريف، فصل الراء
عة: األوىل، القاهرة، الطب-عبد اخلالق ثروت 38الناشر: عامل الكتب  ،القاهري
 م.1990-هـ1410

 دار  ،حتقيق : صالح عويضة ،اجلامع ألخالق ..وآداب السامع للخطيب البغدادي
 الكتب العلمية .

  م 2003مكتبة الرشد الطبعة األوىل  ،بقلم : ابراهيم بن عبد هللا الالحم ،اجلرح والتعديل
. 
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 ادي التتوي، حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع مع السنن(، حممد بن عبد اهل
حلب، الطبعة:  –الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية  ،أبو احلسن، نور الدين السندي

 م.1986 – 1406الثانية، 
  حاشية نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر لعلي بن سلطان اهلروي

 شركة دار األرقم . ،قدم له الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ،القاري
  عامر حسن صربي دار جهينة للنشر و  ،احملدثني، أمني القضاةدراسات يف مناهج

 م.2011هـ / 1432والتوزيع، عمان ط 
 احملقق: رفعت فوزي عبد املطلب، دار النشر: دار  ،الرسالة حملمد بن ادريس الشافعي

 .2001هـ،  1422الوفاء،ـ مصر، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 
  ألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة : حممد بن الروح يف الكالم على أرواح األموات وا

 بريوت. –الناشر: دار الكتب العلمية  ،أيب بكر بن  سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
 حبث مقدم إىل ندوة ،السرب عند احملدثني وإمكانية تطبيقه عند املعاصرين د. أمحد عزي

راسات االسالمية بديب م بكلية الد2003أبريل  10ــ8علوم احلديث واقع وآفاق بتاريخ 
. 
 احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد،  ،سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث

 بريوت. –الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 
  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى  الرتمذي، أبو عيسى، احملقق: بشار

 م. 1998بريوت، سنة النشر:  –عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 
 حققه  ،سنن الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي الدارقطين

وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز 
 -هـ  1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –هللا، أمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م 2004
 احملقق: حممد عبد القادر  ،السنن الكربى :أمحد بن احلسني  اخلراساين، أبو بكر البيهقي

 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 م. 2003

 لعلي بن سلطان حممد اهلروي القاري، قدم له  ،شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
شركة دار  ،وهيثم نزار متيم ،حققه وعلق عليه : حممد نزار متيم ،لفتاح أبوغدةالشيخ عبد ا
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 األرقم بن أي األرقم بيوت لينان .
 هــ 1432دار احلديث القاهرة . ،برتقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي ،صحيح البخاري

 م .2011/
 دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث مصر .،صحيح مسلم 
  م.2008دار الشروق الطبعة اخلامسة  ،يوسف القرضاوي ،السنةكيف نتعامل مع 
 حققه : غياث عبد  ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،اللمع يف أسباب احلديث

 بريوت لبنان . ،دار املعرفة ،اللطيف دحدوح
 أتليف الدكتور : حممد أبو  ،معجم مصطلحات احلديث وعلومه وأشهر املصنفني فيه

 ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،م 2009هـ /  1429طبعة األوىل ال ،الليث اخلري آابدي
 األردن  .

  :مقاصد الشريعة اإلسالمية،: حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، احملقق
 -هـ  1425حممد احلبيب ابن اخلوجة، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 

 م . 2004
 يث حبث حمكم  للدكتور إبراهيم عبد هللا  الالحم  .منشور مبجلة مهارات مجع طرق احلد

 م. 2012هـ / 1434بتاريخ  ،2العدد  ،5اجمللد  ،جامعة القصيم ،العلوم الشرعية
 دار احلديث . ،املوطأ لإلمام مالك  بشرح حممد فؤاد عبد الباقي 
 بن حممد  نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار :حممد بن علي

 م.2000القاهرة الطبعة األوىل  ،دار احلديث ،الشوكاين


