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زلمد أنس زلمد شعيب
عبدالشكور ظهّب




The importance of the "Sunnah" or "Hadith" is clearly understood in
Islam. Following this the knowledge of "Sound" and "Unsound" Ahadith is
very important also. This article is addressing a very critical side of
"Siences of Hadith". "Ikhtilaaf of the Narrators" or The Differences in
the Chains and the Texts of the Prophetic Ahadith is a topic related to
"Ilal-Al-Hadith". Differences between the Narrators have critical affect
"on the authenticity of Ahadith, here it is explained that what "Ikhtilaaf
is in terminology of the "Scholars of Hadith", their views regarding the
issue, Types of Ikhtilaaf and status or validity of every type. The
methodology of tackling the differences and the steps, preferences
while removing them. Finally, some applied examples has been provided
about the "Ikhtilaaf" from an important original reference book of
Hadith "Musnad Al-Bazzar" which is compiled during the golden period of
Narrating the Ahadith...3rd Century (A.H).

إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيأت
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل لو ،من يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال إلو اال هللا
وحده ال شريك لو ،وأشهد أف زلمدا عبده ورسولو
وأصحابو وسلم تسليماً كثّباً ،أما بعد:

( .)1صلى هللا عليو وعلى آلو

فإف اإلسالـ ىو السنة ،والسنة ىي اإلسالـ ،وال يقوـ أحدعلا إال باآلخر ( )2وإف من
ادلتفق عليو بْب ادلسلمْب األولْب كافة ،أف السنة النبوية -على صاحبها أفضل الصالة
والسالـ -ىي ادلرجع الثاين يف الشرع اإلسالمي ،يف كل نواحي احلياة ،من أمور غيبية
اعتقادية ،أو احكاـ عملية أو سياسية أو تربوية ،وأنو ال غلوز سلالفتها يف شيء من
ذلك لرأي أو اجتهاد او قياس ( )3وإذا كاف األمر كذلك ،فال بد من معرفة صحيحها
من سقيمها ،وال يتأتى ذلك إال بالتضلع يف احلديث وعلومو ومن أعلها وأعزىا وأشرفها
"علم علل احلديث" .وىذا البحيث اظلا ىو يتناوؿ قضية مهمة من قضايا علل احلديث
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أال وىي  " :اإلختالؼ على الراوي وأثره يف تعليل األحاديث  ،دراسة تطبيقية يف مسند
البزار .فال ؽلكن معرفة العلة يف احلديث بدوف معرفة االختالؼ وما ينتج عنو من آثار
تَبتب يف إعالؿ األحاديث وادلرويات ،فأبدأ بتوفيق هللا تعاذل وكرمو خبطة البحث كما
يلي:
التمهيد :تعريي االختالؼ لغة واصطالحاً.
ادلبحث األول :االختالف وتأثريه على تعليل الروايات .وفيو ثالثة مطالب:

ادلطلب األوؿ :مذاىب أىل العلم يف اختالؼ الرواة.
ادلطلب الثاين :أنواع االختالؼ وحكم كل نوع.
ادلطلب الثارل :طريقة بياف االختالؼ على الرواة ودفعو.
ادلبحث الثاين :أمثلة تطبيقية من مسند البزار.

وفيو ثالثة مطالب:

ادلطلب األوؿ :األحاديث الٍب وجد فيها االختالؼ يف اتصاؿ اإلسناد.
ادلطلب الثاين :األحاديث الٍب وجد فيها االختالؼ يف إبداؿ اإلسناد.
ادلطلب الثالث :األحاديث الٍب وجد فيها االختالؼ يف ادلتوف.
اخلامتة.

التمهيد :تعريف اإلختالف لغة وإصطالحا.

اإلختالؼ يف اللغة :قاؿ أمحد ابن فارس :اخلاء والالـ والفاء أصوؿ ثالثة :أحدىا ،أف
غليء شيء بعد شيء يقوـ مقامو .والثاين :خالؼ قداـ ،والثالث :التغّب.
إذل أف قاؿ :وأما قوذلم اختلي الناس يف كذا ،والناس خلفة .اي سلتلفوف -فمن الباب
األوؿ ألف كل واحد منهم ينحي قوؿ صاحبو ،ويقيم نفسو مقاـ الذي ضلّاه.
قلت :يتلخص من ىذا أف اإلختالؼ أصلو :اخللي ،اي أف غلي شيء بعد شيء،
واختلي الرجل مع الرجل أف ينحي قوؿ صاحبو ويقيم قوؿ نفسو مقاـ الذي ضلاه(.)4
العلة :يف اصطالح احملدثْب :أقدـ تعريي لإلختالؼ وقفت عليو عند احملدثْب ما نقل
عن اإلماـ أيب داود سليماف بن األشعث السجستاين "صاحب السنن" قاؿ:
()5

"اإلختالؼ عندنا ،ما تفرد قوـ على شيء وقوـ على شيء"
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معْب ويزيده وضوحاً
قلت :فهو يقرف بْب اإلختالؼ والتفرد أي من قبل الرواة على وجو ّ
ما قالو احلافظ أبو عمرو بن الصالح يف تعريي "ادلضطرب" واإلضطراب ينشأ عن
اإلختالؼ أيضا .فقاؿ ..." :ىو الذي زبتلي الرواية فيو فّبويو بعضهم على وجو
(.)6

وبعضهم على وجو آخر سلالي لو ،وإما نسميو مضطرباً إذا تساوت الروايتاف"
فاألوؿ تعريي احلديث الذي وقع فيو االختالؼ وبالقيد األخّب يكوف مضطربّا وهبذا
تتّصح العالقة بْب ادلعُب اللغوي وادلعُب اإلصطالحي وهللا ادلوفق.
ادلبحث األول :اإلختالف و تأثريه على تعليل الروايات.

اتضح شلا تقدـ أف االختالؼ يف احلديث أف يرويو راو على وجو وآخر أو آخروف على
أوجو أخرى ،وىنا نقي وقفة سلتصرة عند بعض كالـ احملحدثْب يف ىذا الشأف.
قاؿ اإلماـ مسلم – صاحب الصحيح رمحو هللا " : -أف الذي يدور بو معرفة اخلطأ يف
رواية فاقل احلديث إذا ىم اختلفوا فيو من جهتْب:
أحدعلا :أف ينقل الناقل خربا بإسناد فينسب رجال مشهورا بنسب يف إسناد خربه
خالؼ نسبتو الٍب ىي نسبتو ،أو يسميو بإسم سوا امسو ،فيكوف خطأ ذلك غّب خفي
على أىل العلم حْب يرد عليهم...
واجلهة األخرى :أف يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزىري أو غّبه من
األئمة بإسناد واحد ومًب واحد ،رلتمعوف على روايتو يف اإلسناد وادلًب ال ؼلتلفوف فيو
يف معُب ،فّبويو آخر سواىم عمن حدث عنو النفر الذين وصفنا ىم بعينو فيخالفهم يف
اإلسناد أو يقلب ادلًب فيجعلو خبالؼ ما حكى من وصفنا من احلفاظ ،فيعلم حينئذ أف
الصحيح من الروايتْب ما حدث اجلماعة من احلفاظ دوف الواحد ادلنفرد وإف كاف
حاففاً.
على ىذا ادلذىب رأينا أىل العلم باحلديث ػلكموف يف احلديث ،مثل شعبة وسفياف بن
عيينة وػليي بن سعيد وعبدالرمحن بن مهدي وغّبىم من آئمة أىل العلم.)7(،،
قلت :ومن ىذا الكالـ الرصْب يتبْب ما يلي:
 .1أف اخلطأ أو العلة إظلا يكوف يف احلديث الذي اختلي فيو رواتو.
 .2فقد ؼلتلفوف يف تسمية الرجاؿ أو نسبتهم ،ومعرفة ىذا ىْب ميسور.
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 .3وقد ؼلتلفوف يف اسناد حديث عن راو واحد أو يقلبوف ادلًب مع كوف اجلميع
متصفا بالثقة واحلفظ  ....والشاىد أف اخلطأ والوىم والعلة إظلا يدور حوؿ
اإلختالؼ.
 .4وحكى أف ىذا منهج أصحاب احلديث يف احلكم على األحاديث وىذا ما
جعل احلافظ ابن حجر يقوؿ" :فمدار التعليل يف احلقيقة على بياف
()8

اإلختالؼ"
وقاؿ احلافظ ابن حجر أيضاً " :إف اطلع عليو ،أي على الوىم ،بالقرائن الدالة على
وىم راويو -من وصل مرسل او منقطع او إدخاؿ حديث يف حديث ،أو ضلو ذلك من
()9

األشياء القادحة ،وربصل معرفة ذلك بكثرة التتبع ومجع الطرؽ فهذا ىو ادلعلل".
قلت :وعليو فادلعلل أو ادلعلوؿ غالبا ما يكوف راويو يهم يف وصل ادلرسل أو ادلنقطع أو
إدخاؿ حديث يف حديث او الرفع والوقي ...إذ ما من علة يف اإلسناد أو ادلًب إال

وسببها االختالؼ ( .)10واالختالؼ (على الراوي) تشَبؾ فيو أنواع من علوـ احلديث،
كما قاؿ احلافظ زلمد بن إبراىيم احلسيِب ادلعروؼ ب ػ "ابن الوزير" :أو لوعلو (أي وىم
الراوي) مع ثقتو ،فإف اطلع عليو بالقرائن ومجع الطرؽ فػ "ادلعل" وىو جنس يدخل ربتو:
()11

الشاذ وادلنكر ادلضطرب"
وأضاؼ الشيخ الدكتور زلمد عمر سادل بازموؿ :إذل ما ذكر "احملفوظ"" ،ادلعروؼ"،

"ادلصحي"" ،احملرؼ" "ادلقلوب"" ،زيادة الثقة" و "ادلزيد يف متصل اإلسانيد"(.)12
والشك أف علم علل احلديث إظلا يتكوف من كل ىذه األنواع رلتمعة ويؤوؿ األمر برمتو
يف هناية ادلطاؼ إذل "االختالؼ" أي اختالؼ الرواة ،وؽلكن القوؿ بأف التعليل والعلل
مدارىا على اإلختالؼ ،وال غرابة يف ذلك فإف االختالؼ لو تأثّب بالغ يف تعليل
األحاديث إذ ال يكاداف أف ينفكاف عن بعضهما .وىذه ىي صناعة علل احلديث فإف
كانت الصناعات تشرؼ دبوضوعها وغايتها احلاجة إليو فقد اجتمعت فيو ثالث:
موضوعو :أحاديث ادلصطفى صلى هللا عليو وسلم ،غايتو :سبييز ادلقبوؿ ،من ادلردود من
احلديث ادلروي عنو صلى هللا عليو وسلم ،واحلاجة إليو شديدة إذ احلديث ىو األصل
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مع القرآف العفيم ،الذي يعتمد عليو دلعرفة الدين ،وشؤف احلياة ،إلقامة شرع هللا تعاذل

يف األرض(.)13

المطمب األول :مذاهب أهل العمم في االختالف عمى الرواة.
إذا وقع اختالؼ بْب الرواة فالعلماء يف ىذ االختالؼ ثالثة مذاىب ،وأذكرىا باإلغلاز
مع ما استند إليو أصحاب كل قوؿ مع ادلناقشة.
ادلذىب األوؿ :أف رلرد االختالؼ بْب الرواة يف حديث ّما يقدح يف صحة احلديث
ويعل بو إال إف دؿ دليل على أنو عند ادلختلي عليو بالطريقْب ،قاؿ بو بعض أىل

احلديث(.)14
ومستندىم :أف االختالؼ على الراوي دليل على عدـ ضبطو يف اجلملة ولو كاف رواتو
ثقاتاّ ،إال أف يقوـ دليل على أنو عند الراوي ادلختلي عليو عنهما مجيعا أو

بالطريقْب(.)15
مناقشة مستدؿ ىذا القوؿ :ىذا ادلذىب إظلا مبِب على شدة االحتياط والتوقي ،لكن
ليس معُب االحتياط أف يوىم الثقة بال حجة ويرد حديثو وأنو يلزـ االحتياط يف اجلهتْب
ال يف جهة واحدة ،ورلرد االختالؼ ال يلزـ منو القدح قاؿ ابن حجر رمحو هللا:
"االختالؼ عند احلفاظ ال يضر إذا قامت القرائن على ترجيح ،إحدى الروايات أو
أمكن اجلمع على قواعدىم" ( .)16وكذلك يف الصحيحْب وجد من ىذا النوع كثّب وىو
صحيح باالمجاع ،قاؿ احلافظ ابن حجر" :فما اختلي يف إرسالو ووصلو بْب الثقات
()17

فيي الصحيحْب منو مجلة"
قلت :معُب ذلك قطعا أف ليس كل اختالؼ يقدح يف صحة احلديث ويعل بو بل منو
ما ىو مردود مرجوح ومنو ما ىو راجح ،فيصار إذل الراجح ،فال تعويل على ىذا
ادلذىب ومن ذىب إليو وهللا أعلم.
ادلذىب الثاين( :وىو نقيض األوؿ) اف االختالؼ بْب الرواة الثقات ال يؤثر يف صحة
احلديث إال عند التنايف والتعارض يف ادلًب دوف السند وقاؿ بو عامة الفقهاء واألصوليْب
وبعض أصحاب احلديث.
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مستندىم :اف العمدة يف تصحيح احلديث عدالة الراوي وجزمو بالرواية ...صدؽ الراوي
وعدـ غلطو فمٌب حصل ذلك .وجاز أف ال يكوف غلطاً ،وأمكن اجلمع بْب روايتو ورواية
ما خالفو بوجو من الوجوه اجلائزه دل يَبؾ حديثو ( .)18قاؿ أبو يعلى اخلليلي" :أف يروي
الثقات حديثا مرسال ،ويتفرد بو ثقة مسندا ،فادلسند صحيح وحجة وال تضره علة

اإلرساؿ( ".)19وقالوا :إف رواية احلديث الواحد تارة متصال وتارة مرسالً أو منقطعاً وضلوه
قوة للخرب ودليل شهرتو ،وربدث الناس بو ،فجعل ذلك علة يف احلديث شيء ال معُب
لو(.)20
مناقشة مستدذلم :ما قالوا بو إظلا بنوه على قبوؿ ما رواه الثقة مطلقاً ،وعدـ احلكم عليو
باخلطأ والوىم ،لكن الواقع عند التحقيق خالؼ ذلك ،إذ أف الثقة مع كونو ثقة قد
ؼلطئ وغلوز عليو الوىم ،فإذا ما ثبت عليو اخلطأ والوىم أو ضعي يف حاؿ معينة
فيصار إذل ذلك ،وال يقاؿ خطأ الثقة ووعلو أيضا مقبوؿ" .وىذا خالؼ ما نراه يف
تطبيقات أئمة احلديث ،مثالو :اإلماـ ػلٓب بن سعيد القطاف البصري ،قاؿ فيو اإلماـ
أمحد بن حنبل" :إليو ادلنتهي يف التثبت بالبصرة" ( )21مع ذلك قاؿ فيو ..." :ولقد

أخطأ يف أحاديث  ...ومن يعرى من اخلطأ والتصحيي ( .)22ومثل ىذا كثّب يف نقد
األئمة يف ىذا الشأف ،وىذا يرد رداً مفحماً على من يقوؿ هبذا القوؿ فهو ضعيي .وهللا
أعلى وأعلم.
ادلذىب الثالث :إف االختالؼ بْب الرواة منو ما ىو مؤثر يف ثبوت احلديث وتعليلو ومنو
ما ىو ليس دبؤثر يف ثبوت احلديث .وضلا ىذا النحو مجهور وأكثر أصحاب

احلديث(.)23
ودليلهم :أف احلديث الواحد ربكمو مالبسات ومداخالت ال تتوفر يف كل حديث إذ
ليست الرواة الثقات يف درجة واحدة ،وال أحواؿ الرواة منضبطة ،فالوىم والغلط واخلطأ
يطرأ على الثقات فمن دوهنم...
فإذا كاف األمر كذلك فال تطرد القاعدة الواحدة على مجيع األحاديث الٍب وقع القرائن
والَبجيحاتت وغّبىا من األمور ادلعموؿ هبا يف ىذا العلم ،إذ ىو مبِب على غلبة الفن،
فإف غلب على الفن بالقرائن أف الراوي قد ضبط ما ربملو يف موضع االختالؼ ،حكم
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بو ،وإف غلب على الفن أف الراوي دل يضبط ما ربملو _ وإف كاف ثقة -حكم بو يف

ذلك احلديث خاصة(.)24
قاؿ احلافظ أبو سعيد العالئي" :وأما أئمة احلديث ،فالتقدموف منهم كيحي بن القطاف،
وعبدالرمحن بن مهدي ،ومن بعدعلا كعلي بن ادلديِب وأمحد بن حنبل ،وػلي بن معْب،
وىذه الطبقة وكذلك من بعدىم كلبخاري ،وأيب حامت ،وي أيب زرعة الرازيْب ،ومسلم
والنسائي والَبمذي وأمثاذلم مث الدراقطِب واخلليلي كل ىؤالء يقتضي تصرفهم يف الزيادة
قبوالً ورداً ،الَبجيح بالنسبة إذل ما يقوى عند الواحد منهم يف كل حديث ،فال ػلكموف

يف ادلسألة حبكم كلي يعم مجيع االحاديث ،وىذا ىو احلق الصواب"(.)25
قلت :فما بينو رمحو هللا كاؼ شاؼ وأزيد فأقوؿ :حٌب أىل العلم باحلديث من
ادلتأخرين ينحوف ىذا النحو ويسلكوف ىذا الدرب نفسو خاصة أىل التحقيق منهم قاؿ
احلافظ بن حجر (وىو من ادلتأخرين) رمحو هللا" :والذين غلري على قواعد احملدثْب أهنم

ال ػلكموف عليو حبكم مستقل من القبوؿ والرد بل يرجحوف بالقرائن" (.)26
الراجح :ىو ادلذىب الثالث واألخّب ،وذىب إليو مجهور أصحاب احلديث ،اي
التفصيل يف االختالؼ من دوف احلكم عليو بقاعدة مطردة برده مطلقا أو قبوؿ كل قوؿ
يقولو الراوي يف االختالؼ.
وأسباب الَبجيح( :كما مر يف كالـ العالئي وغّبه)
- 1أف ىذا ىو منهج أصحاب احلديث من عصر متقدميهم إذل اليوـ ،وفيهم
جهابذة علماء احلديث والعللل :ابن القطاف وابن ادلديِب وأمحد
والبخاري وغّبىم.
- 2أف فيو يعمل بأمرين :عدـ توىيم الثقة بال حجة و توىيم الثقة حبجة.
- 3أف ىذا ادلنهج يتمشى ويتفق مع طريقة الرواية تعمال وأداء إذىي مبنية على
غلبة الفن.
- 4أف حاؿ الراوي زمن التحمل واألداء سلتلي ،ودرجة ضبطو يف زمن عن زمن
متفاوتو ،فكذلك حديثو يتفاوت يف الضبط.
- 5أنو وسط بْب ادلذىبْب )27( .وهللا أعلم

القلم  ---جوف 2015ء

اختالف الرواة وأثره يف تعليل األحاديث )(326

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطمب الثاني :أنواع اإلختالف وحكم كل نوع.
من حيث موضع وقوعو فإف االختالؼ يكوف تارة يف السند وتارة يف ادلًب.
والذي يكوف يف السند يتنوع أنواعا:
أحدىا :تعارض الوصل واإلرساؿ و ثانيها :تعارض الوقي والرفع وثالثها :تعارض
اإلتصاؿ واإلنقطاع ،ورابعها :أف يروي احلديث قوـ -مثال -عن رجل عن تابعي عن
صحايب ،ويرويو غّبىم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحايب بعينو .وخامسها:
زيادة رجل يف أحد اإلسنادين .وسادسها :االختالؼ يف اسم الراوي ونسبو إذا كاف
مَبددا بْب ثقة وضعيي(.)28

من يقدم ويرجح قوله من الرواة عند االختالف؟
إذا اختلي الرواة يف رواية احلديث على أوجو سواء يف الوصل واإلرساؿ ،أو الرفع
والوقي أو اإلتصاؿ واإلنقطاع وغّب ذلك فلو مخسة أحواؿ:

الحالة األولى :أف ادلختلفْب إما أف يكونوا متماثلْب يف احلفظ واإلتقاف ،أـ ال.
فادلتماثلوف إما اف يكوف عددىم من اجلانبْب سواء أـ ال .فإف استوى عددىم مع
استواء أوصافهم ،وجب التوقي حٌب يَبجح أحد الريقْب (أو الطرؽ) بقرينة من القرائن
فمٌب اعتضدت إحدى الطريقْب دبشء من وجوه الَبجيح حكم ذلا ،ووجوه الَبجيح
كثّبة ال تنحصر.
الحال الثانية :وإف كاف أحد ادلتماثلْب أكثر عددا ،فاحلكم ذلمػ على قوؿ األكثر،
وقد ذىب قوـ إذل تعليلو .وإف كاف من وصل أو رفع أكثر والصحيح خالؼ ذلك.

الحال الثالثة  :وأما غّب ادلتماثلْب فإما أف يتساووا يف الثقة أوال فإف تساووا يف الثقة،
فإف كاف من وصل أو رفع أحفظ ،فاحلكم لو ،وال يلتفت إذل تعليل من عللو بذلك-
أيضا .إف كاف العكس فاحلكم للمرسل والواقي.
الحال الرابعة :وإف دل يتساووا يف الثقة .فاحلكم للثقة وال يلتفت إذل تعليل من عللو
برواية غّب الثقة إذا خالي.

الحال الخامسة :إذا كاف رجاؿ أحد اإلسنادين أحفظ ورجاؿ اآلخر أكثر .فقد
اختلي ادلتقدموف فيو.
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فمنهم من يرى قوؿ األحفظ أوذل إلتقانو وضبطو ،وفيهم ػلٓب القطاف ومن تابعو،
ومنهم من يرى قوؿ األكثر أوذل .لبعدىم عن الوىم ،ومنهم عبدالرمحن بن مهدي ومن

ضلا ضلوه(.)29
قلت :وىذا الباب أيضا باب اجتهاد وغلبة الفن من دوف قاعدة مطردة ولكل حديث
مالبسات سلتلفة كما تقدـ ىذا ،وهللا ادلوفق.
واالختالف يف ادلنت:
أعل بو احملدثوف والفقهاء كثّبا من األحاديث ....وقاعدة ذلك على أحواؿ أيضا:

الحال األولى :إذا اختلفت سلارج احلديث وتباعدت ألفاظو أو كاف سياؽ احلديث
يف حكاية واقعة يفهر تعددىا فالذي يتعْب القوؿ بو أف غلعال حديثْب مستقلْب .وهبذا
يندفع االختالؼ.
الحال الثانية :وأما اذا بعد اجلمع بْب الروايات بأف يكوف ادلخرج واحداً فال ينبغي
سلوؾ تلك الطريق ادلتعسفة ،أي اجلمع بْب الروايات بتكلي وتعسي ال داعي لو.

الحال الثالثة :ما يبعد فيو احتماؿ التعدد ويبعد أيضا فيو اجلمع بْب الروايات فهو
على قسمْب:
أحدعلا :ماال يتضمن ادلخالفة بْب الروايات اختالؼ حكم شرعي ،فال يقدح ذلك يف
احلديث ،وربمل ادلخالفات –االختالؼ -على خلل وقع لبعض الرواة إذ رووه بادلعُب
متصرفْب دبا ؼلرجو عن أصلو.
ثانيهما :وإما إذا كانت ادلخالفة بْب الروايات ينبُب عليو االختالؼ يف حكم شرعي

فحينئذ يُبحث يف كتب سلتلي احلديث ومشكل احلديث وكتب الفقو وغّبىا( .)30وهللا
أعلم.

المطمب الثالث :طريقة بيان االختالف عمى الرواة ودفعه.
قبل البدء يف ىذا ال بد للباحث يف ىذا الشأف (علم علل احلديث واختالؼ الرواة) أف
يتّبع منهج أئمة احلديث والعلل ادلتمرسْب فيو فال عربة بأقواؿ غّبىم ادلبنية على رلرد
احتماالت وذبويزات أو افَباضات عقلية ،غّب واقعية ،كما قاؿ اإلماـ مسلم بن احلجاج
رمحو هللا..." :واعلم رمحك هللا ،أف صناعة احلديث ومعرفة أسبابو من الصحيح والسقيم
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إظلا ىي ألىل احلديث خاصة ،ألهنم احلفاظ لروايات الناس ،العارفْب هبا دوف

غّبىم .)31( "...وقاؿ احلافظ السخاوي" :اتفقوا على الرجوع يف كل فن إذل أىلو ،ومن
تعاطى ربرير فن غّب فنو فهو متعن ،فاهلل تعاذل بلطيي عنايتو أقاـ لعلم احلديث رجاال
()32

نقادا تفرغوا لو ،وأفنوا أعارىم يف ربصيلو ،والبحث يف غوامضو وعللو ورجالو،
قلت :وىذا ال ؼلتلي فيو اثناف ،إال أف من كاف جامعا بْب احلديث ومعرفتو والفقو
ومسائلو فال غرو أف يتكلم يف العلل واإلختالؼ ،بشرط الفهم وادلعرفة.

أوال :مجع طرؽ احلديث وتتبع الروايات والنفر فيها بدقة .قاؿ اإلماـ علي بن ادلديِب:

"الباب إذا دل ذبع طرقو دل يتبْب خطؤه" ( .)33وقاؿ اخلطيب البغدادي" :والسبيل إذل
معرفة علة احلديث أف غلمع بْب طرقو وينفر يف اختالؼ رواتو ،ويعترب دبكاهنم من
(.)34

احلفظ ،ومنزلتهم يف اإلتقاف والضبط"
قلت :فال بد من مجع طرؽ احلديث واستقصائها من ادلصادر األصلية ،وىذا ما يسمى
"بتخريج احلديث" أيضا .ألف ىذا ىو الطريق ادلوصل وادلبْب دلا بعده.

ثانيا :معرفة ادلدار ،الذي يدور عليو احلديث ،ومعرفة حالو من الضبط واإلتقاف وامسو
ونسبو ومولده ووفاتو ،وشيوخو و مرتبة حديثو عن شيوخو وكذا تالميذه من يقدـ قولو
عند االختالؼ يف الرواية ،وىل ىو مدلس أـ ال؟ حالو يف األرساؿ واألماكن والبلداف
وغّب ذلك من األمور ينبغي أف تدرس بعناية فائقة(.)35

ثالثا :بيان اختالف الرواة والروايات عمى المدار.
بعد مجع طرؽ احلديث وربديد من يدور عليو ال بد من بياف اختالؼ الرواة عن ادلدار
وموضع اتفاقو واختالفهم على األوجو الٍب اختلفوا عليها.
ويتأكد من سالمة األسانيد عن ادلدار وثبوت صحتها إليو فتبعد األسانيد الضعيفة
والواىية ويبْب ذلك .وكذلك االختالؼ على الرواة عن ادلدار ،وترتيب الروايات
واألسانيد عن ادلدار حسب االتفاؽ واالختالؼ مثال :يقاؿ يف احلديث الذي اختلي
فيو على الثوري ،رواه الثوري واختلي عنو على أوجو كذا وكذا ،الوجو األوؿ :رواه فالف
وفالف ،والثاين والثالث وىكذا .وىذا مهم جدا يف باب التعليل ،قاؿ احلافظ ابن حجر:
(. )36

"فمدار التعليل يف احلقيقة على بياف االختالؼ

"
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رابعا :الموازنة بين الروايات وبيان الراجح منها ووجه الترجيح:
بعد ذكر االختالؼ وبياف أوجهو ينتقل الباحث إذل ادلوازنة وادلقارنة بْب الروايات الٍب
اختلي فيها ،ويدرسها بدقة ويفحصها وؽلعن النفر فيها حٌب يعرؼ األوجو الراجحة
وادلرجوحة ،فيبْب ما ترجح لديو وما دل يَبجح مع احلجة والربىاف على ترجيحاتو.
فيكوف متيقفا الصطالحات أئمة احلديث سابقيهم والحقيهم حٌب ال ؼلطئ عليهم
ويتبع أئمة علل احلديث يف التعليل وادلقارنة ،وعدـ التسرع يف الرد عليهم إال حبجة
دامغة ذبري على قواعد أصحاب احلديث ....يقوؿ احلافظ ابن رجب احلنبلي" :قاعدة
مهمة :حذاؽ النقاد من احلفاظ ،لكثرة شلارستهم للحديث و معرفتهم بالرجاؿ
وأحاديث كل واحد منهم ،ذلم فهم خاص يفهموف بو أف ىذا احلديث يشبو حديث
فالف ،وال يشبو حديث فالف ،فيعللوف األحاديث بذلك ،وىذا شلا ال يعرب عنو بعبارة
()37

صوا هبا عن سائر أىل العلم".
ربصره و إظلا يرجع فيو إذل رلرد الفهم وادلعرفة الٍب ُخ ّ

قرائن الرتجيح اليت تطبق للمقارنة بني الروايات اليت اختلف فيها و معرفة الراجح

منها:

وىذا ما ال ينبغي ذباىلو كما ىو ظاىر ،قاؿ احلافظ ابن رجب" :معرفة مراتب الثقات،
وترجيح بعضهم على بعض عند االختالؼ  ،إما يف اإلسناد ،وإما يف الوصل واإلرساؿ،
وإما يف الوقي والرفع وضلو ذلك ،وىذا ىو الذي ػلصل من معرفتو وإتقانو ،وكثرة
()38

شلارستو الوقوؼ على دقائق علل احلديث".
وىذه القرائن ووجوه الَبجيح فهي أيضا ال زبضع لضوابط ،لكثرهتا وتشعبها ،كما قاؿ
ابن حجر رمحو هللا" :وجوه الَبجيح كثّبة ال تنحصر ،والضابط ذلا بالنسبة غلى مجيع
األحاديث ،بل كل حديث يقوـ بو ترجيح خاص ،وإظلا ينهض بذلك ادلمارس الفطن
الذي أكثر من مجع الطرؽ والرويات ،وذلذا دل ػلكم ادلتقدموف يف ىذا ادلقاـ حبكم كلي
يشمل القاعدة ،بل ؼلتلي نفرىم حبسب ما يقوـ عندىم يف كل حديث دبفرده وألجل
()39

ىذا كاف رلاؿ النفر يف ىذا أكثر من غّبه،،
وىنا أذكر بعض أشهر ادلرجحات الٍب تقدـ فكرة عن كيفية دفع االختالؼ ومعرفة
الراجح منو،
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- 1الَبجيح باحلفظ واإلتقاف والضبط :وىذا وقع كثّبا يف ترجيحات احلفاظ وأئمة
العلل ،ومنو ما نقل ابن أيب حامت عن أبيو وأيب زرعة يف حديث اختلي فيو سفياف
()40

وشعبة ،أيهما صحيح؟ فقاال :سفياف أحفظ من شعبة وحديث الثوري أصح.

- 2الَبجيح بالعدد والكثرة ،وقاؿ اإلماـ الشافعي" :العدد الكثّب أوذل باحلفظ من
()41

الواحد،،
وقاؿ الدارقطِب يف معرض كالمو عن حديث :ويشبو أف يكوف القوؿ قوذلم ،لكثرة
()42

عددىم واتفاقهم على خالؼ مالك،،

- 3الَبجيح بالنفر إذل أصحاب الراوي ادلقدمْب فيو ،وىذه من أشهر القرائن ادلستعملة
يف كتب العلل ،وقد نقل ىذا عن األئمة ادلتقدمْب وادلتأخرين وكالىم مبثوث يف
الكتب.
وقد قاؿ احلافظ ابن رجب :معرفة مراتب أعياف الثقات الذين تدور غالب األحاديث
الصحيحة عليهم ،وبياف مراتبهم يف احلفظ وذكر من يرجح قولو منهم عند
()43

اإلختالؼ،،

- 4

ونقل بالتفصيل أقواؿ األئمة يف ذلك فأجاد رمحو هللا.

الَبجيح باعتبار البلداف واتفاقها .ومن ذلك قوؿ اإلماـ أيب حامت الرازي" :أىل

الشاـ أضبط حلديثهم من الغرباء" ( .)44ونقل اخلطيب عن محاد بن زيد رمحو هللا:
()45

- 5

- 6

"بلدي الرجل أعرؼ بالرجل"

الَبجيح بالزياة يف اإلسناد أو غّبه ،ومن ىذا القبيل قوؿ أيب حامت الرازي البنو دلا
سألو :دل حكمت برواية ابن ذليعة ،وقد عرفت ابن ذليعة وكثرة أوىامو؟ فقاؿ" :ألف
يف رواية ابن ذليعة زيادة رجل ولو كاف نقصاف رجل ،كاف أسهل على ابن ذليعة

حففو"( .)46ومنها وجود قصة يف اخلرب فهي تدؿ ذل صحة احلديث وػلكم
برجحانو على غّبه.

يرجح رواية الراوي عن أىل بيتو على غّبه ،مثل أيب إسحاؽ السبيعي وأىل بيتو.
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- 7

ويرجح للراوي أو الرواة الذين مسعوا يف رلالس متعدده و أوقات سلتلفة على
()47

غّبىم.

وقاؿ احلافظ ابن حجر" :ووجوه الَبجيح كثّبة ال تنحصر...

()48

ادلبحث الثاين :أمثلة تطبيقية من مسند البزار.

بعد ما تقدـ من النفريات وأقواؿ أىل العلم باحلديث يف االختالؼ ال بد من اإلتياف
بأمثلة تطبيقية من مسند البزار ،وبالتحديد منو ،مسند الصحايب اجلليل ،الفقيو عبدهللا
بن مسعود رضي هللا عنو ،وأبْب تعاليل البزار ذلذه األحاديث مث أقواؿ األئمة اجلهابذة
من أصحاب احلديث يف ذلك احلديث .ؽلكن تقسيمها إذل األحاديث ادلعلولة
باالختالؼ يف مسند البزار على ثالثة أضرب:
الضرب األوؿ :ما وجدفيها االختالؼ يف اتصاؿ اإلسناد
الضرب الثاين :ما وجد فيها االختالؼ يف إبداؿ اإلسناد
الضرب الثالث :ما وجد فيها االختالؼ يف ادلتوف.
وربت كل ضرب من ىذه األضرب أنواع عند التفاصيل:
الضرب األول :األحاديث اليت وجد فيها االختالف ىف اتصال اإلسناد.

- 1التي وقع فيها االختالف في الوصل واإلرسال:
ومثالو :قاؿ البزار رمحو هللا :حدثنا احلسن بن ػلي ثنا زلمد بن عوف ثنا حد بن ذكواف
عن منصور عن إبراىيم عن علقمة عن عبدهللا" :أف النيب صلى هللا عليو وسلم تعجل
من العباس صدقة سنتْب".
قاؿ البزار يف تعليل احلديث" :وىذا احلديث إظلا يرويو احلفاظ عن منصور عن احلكم بن
عتيبة مرسالً ،وزلمد بن ذكواف ىذا لْب احلديث ،قد حديث بأحاديث كثّبة دل بتابع
()49

عليها".
قلت :فقد أعلو باالختالؼ يف الوصل واإلرساؿ على منصور مث بْب الراجح من الرواية
وتعليلو ظاىر وقد وافقو أئمة العلل اآلخرين ،فقد سأؿ ابن أيب حامت أباه وأبا زرعة عن
ىذا احلديث أي إسناد زلمد بن ذكواف وقاال :ىو خطأ ،إظلا ىو منصور ،عن احلكم
عن احلسن مسلم بن يناؽ :أف النيب صلى هللا عليو وسل بعث عمر ....مرسل ،وىو
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الصحيح".

( )50

وقاؿ الدارقطِب رمحو هللا عن ادلوصوؿ " :وىو وىم ،والصحيح ،عن
()51

منصور عن احلكم ،عن احلسن بن مسلم يناؽ مرسالً".
قلت :فقد وقع االختالؼ يف وصلو وإرسالو والراجح اإلرساؿ كما بْب األئمة وقرينة
الَبجيح ىي احلفظ واإلتقاف وثقة الرواة .وهللا أعلم

- 2التي وقع فيها االختالف في اتصالها وانقطاعها:
قاؿ البزار :حدثنا احلسن بن ػلي األرزي واحلسْب بن مهدي،حدثنا زلمد بن الصلت
ثنا عبدهللا بن رجاء ادلكي عن ىشاـ بن حساف عن زلمد بن سّبين عن أيب ىريرة عن
أسلم على رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم وىو يف
عبدهللا بن مسعود قاؿ :كنت ّ
الصالة فّبد علي ،أو علينا ،فلما قدمنا من احلبشة سلّمنا عليو فلم يرد علينا ،فقلنا :إنا
كنا نسلّم عليك فَبد علينا ،قاؿ :إف هللا تبارؾ وتعاذل ػلدث يف الليل والنهار ما شاء.
قاؿ البزار معلال احلديث باالختالؼ يف انقطاعو واتصالو" :وىذا احلديث ال نعلمو
يروي عن أيب ىريرة عن ابن مسعود إال من ىذا الوجو هبذا اإلسناد ،وال نعلم رواه إال
موصال .وقد روي عن ابن سّبين عن
أبو يعلى عن عبدهللا بن رجاء هبذا اإلسناد ّ
عبدهللا بن مسعود كاف يسلم على رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم وىو يف الصالة
مرسالّ (أي منقطعاً)...

()52

قلت :وقد رواه عبدالرزاؽ يف "ادلصني" ( )53عن أيوب السختياين عن ابن سّبين عن
ابن مسعود ،منقطعاً ،وىو الراجح ،أي اإلنقطاع ،بقرينة األحففية .قاؿ ابن ادلديِب:
ليس أحد أثبت يف ابن سّبين من أيوب وابن عوف ،إذا اتفقا ،وإذا اختلفا فأيوب

أثبت ...وقد تكلم شعبة يف حديث ىشاـ بن حساف عن ابن سّبين )54( ،والرواة عنو
ذلم أوىاـ.
الضرب الثاين :األحاديث اليت وجد فيها االختالف يف إبدال اإلسناد.

وقد يكوف االختالؼ يف إبداؿ اإلسناد فمنها:

- 1األحاديث اليت وقع فيها االختالف يف إبدال صحايب بآخر.

قاؿ اإلماـ البزار :حدثنا بشر بن خالد العسكري حدثنا ادلغّبة بن سقالب حدثنا زلمد
بن اسحاؽ عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس عن عبدهللا بن مسعود
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قاؿ :وجدت أبا جهل لعنو هللا يف قتلى بدر ،وبو رمق فحززت رأسو ...اخل .وقاؿ البزار
معلالّ إياه" :وىذا احلديث ال نعلمو يروي عن ابن عباس عن ابن مسعود إال من ىذا
()55

الوجو متصالً"
قلت :يقصد أنو يستغرب روايتو عن ابن عباس عن ابن مسعود ،وقد رواه أبونعيم

األصبهاين يف معرفة الصحابة ح  )56(5385وغّبه بإسناده عن طريق عكرمة عن ابن
عباس عن ابن مسعود عن معاذ بن عمرو بن اجلموح ،دوف ابن مسعود ،وىو الصحيح،
لثقة رواتو ،أي بقرينة األكثرية واألحففية وهللا أعلم.
- 2ومنها التي وقع فيها االختالف بإبدال اإلسناد دون الصحابي،

ومثاله:
قاؿ اإلماـ البزار :حدثنا حامت بن بكر الذراع حدثنا زلمد بن عبدهللا احلنائي حدثنا
شعبة ،عن احلكم عن إبراىيم ،عن علقمة‘عن عبدهللا،عن النيب صلى هللا عليو وسلم أنو
قاؿ :يا معشر الشباب من كاف منكم ذا طوؿ فلينكح ،وإال فعليو بالصوـ ،فإنو لو
وجاء .وقاؿ البزار عقب ذلك معلالً إياه بإبداؿ اإلسناد ..." :وإف كاف دل يتابعو غّبه
()57

(أي حامت بن بكر) وإظلا ػلفظ احلديث عن شعبة عن األعمش"
قلت :وىو كما قاؿ رمحو هللا ألف أثبت الرواة يف شعبة قد رووه عنو عن األعمش وىو
الراجح.

()58

الضرب الثالث :األحاديث التي وجد فيها االختالف في متونها.
وبعض األحاديث إظلا وقوع االختالؼ فيها من جهة متوهنا:

- 1فمنها ما أعلها البزار باالختالف يف التغيري يف ادلنت ،فبعض الرواة لومهو
يقع منو التغيري وادلخالفة يف منت احلديث.

قاؿ البزار :حدثنا زلمد بن عثماف بن أيب صفواف الثقفي حدثنا أيب حدثنا سفياف
الثوري ،عن مساؾ عن عبدالرمحن عن عبدهللا بن مسعود عن أبيو أنو قاؿ :ال يصلح
صفقتاف يف صفقة قاؿ :وأمرنا رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم بإسباغ الوضوء.
قاؿ البزار عقبها يف تعليلها" :وىذا احلديث دل نسمعو إال من زلمد بن عثماف عن أبيو،
وأخرج إليو زلمد بن عثماف كتاباً ذكر أنو كتاب أبيو ،فيو ىذا احلديث"

(،)59
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قلت :فقد أشار إذل علتو وىي يف ادلًب وقد فصل القوؿ يف االختالؼ فيها احلافظ
العقيلي رمحو هللا فبْب االختالؼ يف ادلًب بأنو قد اختلي يف متنو ،ورفعو ووقفو أيضاً،
قاؿ العقيلي" :وىذا أوذل (أي ادلوقوؼ) وأما أمرنا رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم
بإسباغ الوضوء فال أصل لو هبذا اإلسناد من حديث الثوري ،وقد روي بغّب ىذا
اإلسناد ،كأنو حديث دخل فيو حديث وادلًب يروى بغّب ىذا اإلسناد خبالؼ ىذا
()60

اللفظ"
قلت :وما ذكره كاؼ شاؼ يف بياف االختالؼ يف مًب احلديث والراجح منو.

- 2ومنها األحاديث التي وقع االختالف في متونها ألجل اختصار

الرواة:
قاؿ البزار :حدثنا امساعيل بن حفص األبلي حدثنا عبدة بن سليماف حدثنا األعمش
عن إبراىيم عن علقمة عن عبدهللا أف النيب صلى هللا عليو وسلم العن باحلمل.
قاؿ اإلماـ البزار يف تعليل الرواية باالختصار يف متنها" :وىذا احلديث اختصره عبدة
()61

وقد رواه جرير وأبوعوانة ،ودل يذكرا ىذا اللفظ"
قلت :وىو كذلك وإنا احلديث الصحيح ليس فيو اللعاف باحلمل ،وزاده توضيحا ،اإلماـ
أمحد بن حنبل فقاؿ وحكم عليو بالنكارة" :ىذا باطل اظلا قاؿ :إف جاءت بو كذا

وكذا )62 ( "...والراجح الصحيح يف مًب احلديث :أنو العن بالقذؼ ،مث بعد االنصراؼ
ذكر لعلها أف ذبيء بو أسود .كما ذكر اإلاـ أمحد وغّبه .وهللا أعلم.

الھوامش
( )1ىذه خطبة احلاجة وىي سنة كاف السلي الصاحل يقدموهنا بْب يدي دروسهم وكتبهم وسلتلي
شؤوهنم ،وانفر :األلباين :زلمد ناصر الدين ،خطبة احلاجة الٍب كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو
وسلم يعلمها أصحابو .مكتبة ادلعارؼ ،الرياض ط1421 ،1ىػ ،ص .3
( )2انفر :الربهباري ،أبو زلمد احلسن بن علي بن خلي ت 329ىػ‘ شرح السنة ،مكتبة الغرباء
األثرية ،ادلدينة ادلنورة (دل يذكر السنة) ص  ،67ربقيق :خالد بن قاسم الردادي.
( )3انفر األلباين ،زلمد ناصر الدين ،احلديث حجة بنفسو يف العقائد واألحكاـ ،مكتبة العارؼ
الرياض ط1425-1ىػ ،ص .25

القلم  ---جوف 2015ء

اختالف الرواة وأثره يف تعليل األحاديث )(335

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )4انفر :أبو احلسْب أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،دار عادل الكتب /دار اجليل،
بّبوتػ ط  1999-1420ج  2ص  ،213-210ربقيق :عبدالسالـ زلمد ىاروف.
( )5انفر :ادلزي ،أبو احلجاج يوسي بن عبدالرمحن ط  2ج  26ص  ،431هتذيب الكماؿ،
ربقيق :بشار عواد معروؼ،مؤسسة الرسالة ،بّبوت‘ 1413ىػ.

( )6انفر :ابن الصالح ،عثماف بن عبدالرمحن ابو عمرو الشهرزوري ،ت  ،643علوـ احلديث ،ص
( 269بدوف ذكر الطبعة) .دار ادلعارؼ ،القاىرة .ربقيق :عائشو بنت الشاطئ.

( )7النيسابوري ،مسلم بن احلجاج القشّبيػ ت 261ىػ" ،التمييز" ص  67ط 1431 ،1ىػ ،دار
اآلفاؽ-القاىرة .ربقيق :أمحد مصطفى شعباف.
( )8العسقالين ،أمحد بن زلمد بن علي بن حجر ا لشافعي ،النكت على كتاب ابن الصالح ،مكتبة
الفرقاف-عجماف ط 1429 ،3ىػ ،ج  2ص  .182ربقيق :د-ربيع بن ىادي ادلدخلي.
( )9العسقالين ،أمحد بن زلمد بن علي بن حجر ا لشافعي ،نزىة النفر يف توضيح طلبة الفكر يف
مصطلح أىل األثر ،مكتبة ادلعارؼ الرياض ،ط 1431-1ىػ ،ص  ،89ضلقيق :سلمد صبحي
حالؽ.
()10

انفر :الدكتور عمر اؽلاف ابوبكر ،التأسيس يف فن دراسة األسانيد ،مكتبة ادلعارؼ

الرياض ،ط1421 ،1ىػ ،ص .133

انفر :ابن الوزير ،زلمد بن إبراىيم احلسيِب ،ادلختصر يف علوـ احلديث ،ص
()11
اإلماـ أمحد -القاىرة .ط1431 1ىػ ،ص .214-212
()12

 ،43دار

انفر :بازموؿ ،زلمد بن عمر بن سادل ،األنواع وادلصطلحات احلديثية الٍب تتداخل مع

احلديث ادلقلوب ،داراإلماـ أمحد -القاىرة( ،ضمن الدراسات احلديثية) ط
1429ىػ.

 ،1ص ، 203

( )13انفر :بازموؿ ،زلمد بن عمر بن سادل ،تعليل حديث الراوي إذا جاء عنو ما ؼلالفو ،دار
اإلماـ أمحد ،القاىرة ،ص .358
()14

انفر :ابن دقيق العيد ،أبو الفتح زلمد بن علي بن وىب القشّبي ،اإلقَباح يف بياف

االصطالح .دار البشائر ،بّبوت ط 1ص 1417( 223ىػ) ربقيق :د -عامر صربي.

()15
()16

ادلرجع السابق ص .215
انفر :أمحد بن زلمد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي ،ىدي الساري (ص  )31مع

فتح الباري ،الطبعة السلفية ،دار ادلعرفة ،بّبوت ص  ،368ربقيق :زلب الدين اخلطيب.

()17

انفر :ابن حجر العسقالين ،النكت على ابن الصالح ج 1ص .214
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( )18انفر :الزركشي ،بدر الدين زلمد بن هبادرادلنهاجي ،النكت على مقدمة ابن الصالح،
أضواء السلي ،القاىرة .ط ،1ج ،2ص  ،209ربقيق :زين العابدين بن زلمد1419 ،ىػ.
( )19انفر :اخلليلي ،أبو يعلى اخلليل بن عبدهللا بن أمحد القزويِب ،اإلرشاد يف معرفة علماء
احلديث ،مكتبة الرشد ،الرياض ط 1ج 1ص  ،163ربقيق :سعدي اذلامشي (دل يذكر السنة).
()20

الفأسي ،أبو احلسن علي بن زلمد بن عبدادللك ،بياف الوىم واإليهاـ الواقعْب يف كتاب

األحكاـ ،دار طيبة الرياض ،ج 5ص  ،438ربقيق :د-احلسْب آيت سعيد ط1418-1ىػ.

( )21ابن أيب حامت ،عبدالرمحن بن زلمد بن إدريس احلنفلي ،اجلرح والتعديل ،دائرة ادلعارؼ
العثمانية ،اذلند ،ج  9ص .150،151

( )22البغدادي ،أبوبكر أمحد بن ثابت اخلطيب ،تاريخ بغداد ،دار مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ط 1
ج  ،14ص .140
( )23انفر :العالئي :أبو سعيد خليل بن أمحد بن كيكلدي الشافعي ،جزء يف تصحيح حديث
القلتْب ،مكتبة الَببية اإلسالمية ،القاىرة ط 1ص  ،49ربقيق :أيب أسحاؽ احلويِب.
()24

انفر :بازموؿ ،أمحد بن عمر سادل ،ادلقَبب يف بياف ادلضطرب ،دار اخلراز ،جده ،ط

1

1422ىػ ،ص ( 78،77وفيو تفصيل ما ذكرنا ىنا).

( )25العالئي :أبو سعيد خليل بن أمحد ،نفم الفرائد دلا تضمنو حديث ذي اليدين من الفوائد،
دار ابن اجلوزي الرياض ،ط1416( 1ىػ) ص  ،209ربقيق :بدر البدر.
()26

انفر :ابن حجر العسقالين ،النكت على ابن الصالح ص  164ج .2

( )27انفر :بازموؿ ،أمحد بن عمر سادل ،ادلقَبب يف بياف الضطرب ،ص  ،78وىو حبث مفيد
يف ىذا الباب.
( )28انفر :ابن حجر العسقالين ،النكت على ابن الصالح ،ج  ،2ص  247،248ونقلو
عن احلافظ العالئي رمحها هللا.
( )29انفر :امحد بن حجر العسقالين ،النكت على كتاب ابن الصالح ،ج
.249
()30

 2ص -247

ادلرجع السابق ،ج 2ص .274-258

( )31انفر :مسلم بن احلجاج القشّبي النيسابوري" ،التمييز" دار اآلفاؽ ،القاىرة ،ط  1ص
.181
()32

انفر :السخاوي مشس الدين أبو اخلّب زلمد بن عبدالرمحن ت 902ىػ ،فتح ادلغيث يف

شرح ألفية احلديث للعراقي ،دار الكتب العلمية ،بّبوت ،ط ( 2مصورة) ص  .230والتأسيس
يف دراسة األسانيد ص .129
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( )33انفر :اخلطيب أبوبكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي ت463 :ىػ ،اجلامع ألخالؽ
الراوي وآداب السامع ،مكتبة ادلعارؼ الرياض ،ط1403( 1ىػ) ج  2ص .212
()34

ادلرجع السابق ،ج  2ص .295،296

( )35انفر :الصياح ،علي بن عبدهللا ،ادلنهج العلمي يف دراسة احلديث ادلعل ،دار ابن اجلوزي،
الرياض ط1430 ،1ىػ ص .40-33
( )36انفر :ابن حجر العسقالين ،النكت على كتاب ابن الصالح ،مكتبة الفرقاف ،عجماف-
ج 2ص  ،117وانفر :التأسيس يف دراسة األسانيد ،ص .131-129
()37

ابن رجب ،زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب السالمي البغدادي مث الدمشقي أبو

الفرج ،ت795 :ىػ ،شرح علل الَبمذي ،مكتبة الرشد ط
ربقيق :د-علاـ عبدالرحيم.
()38
()39

1426 ( 4ىػ) ج  2ص ،861

ادلرجع السابق ،ج 2ص .663
ابن حجر العسقالين ،النكت على كتاب ابن الصالح ج  2ص .247،248

( )40انفر :بن أيب حامت ،عبدالرمحن بن زلمد بن إدريس احلنفلي" ،العلل" ج 1ص  ،406دار
ادلعرفة ،عناية زلب الدين اخلطيب ط1405- 1ىػ.
()41

انفر :ابن رجب،عبدالرمحن ،شرح علل الَبمذي ،ج 1ص .425

( )42انفر :الدارقطِب ،علي بن عمر ابو احلسن ت 385ىػ ،األحاديث الٍب خولي فيها مالك
بن أنس ،مكتبة الرشد الرياض ،ط 1432 ( ،2ىػ) ص  ،43،44ربقيق :رضا بن خالد
اجلزائري.
()43

انفر :ابن رجب ،شرح علل الَبمذي ،ج 2ص .665

()44

انفر :ابن أيب حامت الرازي ،عبدالرمحن ،العلل ،ج 1ص  ،369ادلسألة .1092

( )45انفر :البغدادي ،أبوبكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب ،الكفاية يف علوـ الرواية ،دار
الكتب العلمية ،بّبوت ،ط1409( ،1ىػ) ص .106
ابن أيب حامت الرازي ،عبدالرمحن زلمد بن إدريس ،العلل .ج  1ص  ،171ادلسألة488 :
()46
وغّبىا.
()47

.62

()48

انفر :الصيّاح ،د-علي بن عبدهللا ،ادلنهج العلمي يف دراسة احلديث ادلعل ،ص
ابن حجر العسقالين ،النكت على ابن الصالح ،ج  2ص .247،248

-50
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( )49البزار :أمحد بن عمرو بن عبداخلالق العتكي ،ت 291ىػ" ،ادلسند" ط  ،2دار الكتب
العلمية بّبوت (مصورة) ج  3ص  .303ربقيق :د/زلفوظ الرمحن السلفي ،عادؿ ادلصري،
صربي عبداخلالق.
()50
()51

ابن أيب حامت :عبدالرمحن بن زلمد الرازي ،العلل ،ج 2ص .596
الدارقطِب :علي بن عمر بن مهدي ،أبو احلسن الدارقطِب ،العلل الوارده يف األحاديث

النبوية ،دار طيبة الرياض ،ط 1432 ( 2ىػ) ج  3ص  ،377ربقيق :زلفوظ الرمحن السلفي،
وخالد ادلصري.
()52

البزار :امحد بن عور بن عبداخلالق" ،ادلسند" ج 4ص .269

( )53انفر :عبدالرزاؽ بن علاـ الصنعاين" ،ادلصني" دار إحياء الَباث العريب بّبوت1412 ،ىػ،
ج  2ص .335
( )54ابن رجب احلنبلي ،عبدالرمحن ،شرح علل الَبمذي ،مكتبة الرشد ،ج
.688،699

2ص

()55

انفر البزار ،ادلسند ،ج  5ص .248

()56

األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبدهللا ،ت 420ىػ ،معرفة الصحابة ،دار الوطن الرياض،

ط1419 ،1ىػ ،ربقيق :عادؿ الغزازي.

()57

انفر :البزار ،ادلسند ،ج  ،5ص .248

( )58انفر :النسائي ،امحد بن شعيب ت 303ىػ" ،اجملتىب من السنن" ،مكتب ادلطبوعات
اإلسالمية ،حلب .دل يذكر الطبع ،ربقيق :عبدالفتاح أبو غدة.
()59

البزار ،ادلسند ،ص ،284-283ج .5

( )60العقيلي :أبوجعفر زلمد بن عمرو بن موسى ،الضعفاء ،دار الكتب العلمية ،بّبوت ،ط،1
(1404ىػ) ج  3ص  ،288ربقيق :عبدادلعطي قلعجي.
()61

انفر :ادلسند ،ج  4ص .323

( )62ابن عبداذلادي ،زلمد بن أمحد بن عبداذلادي احلنبلي ت744ىػ ،أضواء السلي ،الرياض،
ط 1418 ،1ىػ ،ج 4ص .440

