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Abstract:
The differences in the transmissions of the Hadith have great
impact on the disagreement among the jurists, and this sets in
the diversity in Fiqh.
This research is about the disagreement of narrators from
Imam Sufyan al-Thawri in the Asanid of Hadiths which are
collected from the book “Ellal al-hadith by Imam alDaraqutni”. The difference among the narrators exist in the
Sanad by the change of narrator in the Sanad, and it results in
the disagreement its impact on the various jurisprudential
issues between Jurists
Key words: Canonical Ahadith, narrators of Sufyan al-Thori,
disagreement among the jurists
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احلمد هلل وحده والصالة والصالم على من ال نيب بعده ،أما بعد!
إن أئمة احلديث النقاد قد مجعوا بني الفقه واحلديث واهتموا بنقد املتون كما اهتموا
بنقد األسانيد ،وجند كثريا من احملدثني الذين مجعوا بني الفقه واحلديث ،فمن املتقدمني اإلمام
مالك والشافعي وأبو داؤد والرتمذي ومن املتأخرين اإلمام الدارقطين والبيهقي وأمثاهلم.
وحنن نعرف أن علم احلديث مل يدون يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وال يف
عهد من بعده تدويناً خاصاً ،ولذا جند العلماء قد اجتهدوا يف حفظه جهدا كبريا حىت ال يندرج
حتت حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ليس منه ،فنشأ علماً آخر خلدمة احلديث
الشريف وهو علم احلديث درايةً ،وحتته علوم كثرية منها علم العلل وهي من أهم هذه العلوم
* حماضر مبركز الشيخ زايد اإلسالمي جامعة بشاور.
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ومعرفته من أغمض فنون علم احلديث ،وله ميزة خاصة فهو كامليزان لتمييز احلديث الصحيح
من السقيم ،ونرى أن العلماء قد اعتنوا هبذا العلم عناية كبرية حىت إن معرفة علة واحدة يف
احلديث أفضل عندهم من االستفادة من عشرة أحاديث .1فتمييز احلديث الصحيح من
الضعيف ال ميكن إال بعد معرفة اختالفات املتون واألسانيد ،وهذا ال ميكن إال بعد ممارسة كبرية
يف علم العلل ومن عرف األسانيد هلا والرتجيح بينها فقد عرف الصحيح من الضعيف.
ويلزم على الباحث يف علم احلديث أن يقرأ طرق احلديث ويستقصيها من الكتب
احلديثية كلها وينظر أحوال الرواة ضبطاً واتقاانً ويعرف اختالفهم يف الرواايت ،وهذا أمر طبيعي
حديث و ٍ
ٍ
احد ،ألن الناس عاد ًة يتفاوتون حفظاً وضبطاً فيما
أن خيتلف رجال احلديث يف رواية
بينهم ،فرجال احلديث ختتلف أحواهلم قبوالً ورداً ،فمنهم يضبطون األحاديث اتقاانً ومنهم
يقصرون فيه ،فبعد النظر العميق يف القرائن يصل الباحث إىل النتيجة أن السند معلوال ابإلرسال
أو االنقطاع أو ابلوقف أو غري ذلك من األمور القادحة يف صحة احلديث.
ومعرفة مثل هذه االختالفات هلا أمهية كربى وأتثري كبري على اختالف الفقهاء يف
مسائل فقهية ،والعلماء قد حثوا على معرفة اختالفاهتا حىت يكون طالب العلم جامعا بني
احلديث والفقه ،2حىت أن اإلمام احلاكم جعل علم الفقه فرعاً من علوم احلديث ،3وهذا البحث

يدور حول اختالف الرواة على اإلمام سفيان الثوري يف أسانيد األحاديث اليت مجعتها من
كتاب العلل لإلمام الدارقطين "العلل الواردة يف األحاديث النبوية" ،ويقع االختالف بني
أصحاب الثوري يف السند إببدال را ٍو أو تغيريه آبخر يف السند ،مث ذكرت مثرة هذا االختالف
وأثرها على املسائل الفقهية املختلفة بني الفقهاء بسبب هذا االختالف بني أصحاب اإلمام
الثوري ،وأسأل هللا العظيم أن يسهل لنا األمر وجيعل هذا خالصاً لوجهه الكرمي.
كفارة الفطر يف هنار رمضان على الرتتيب أو على التخيري ملا روى أبو هريرة "أن رجال
.1
أفطر يف رمضان ،فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا".
التَّ ْخ ِريج:
كتابه:4

إن اإلمام الدارقطين ذكر أربعة طرق هلذه الرواية ابالختالف على سفيان الثوري يف
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الثوري ،من طريق منصور وهو عن الزهري ،عن محيد يروي عن أيب هريرة ،وهذا
الطريق يرويه مؤمل بن إمساعيل ،5وقد تكلم فيه بسبب حفظه.6



الثوري ،عن طريق منصور عن الزهري ،وهو عن سعيد بن املسيب ،عن أيب هريرة ،وهو
مروي عن مهران بن أيب عمر الرازي ،7وكان رجالً عادالً ولكن أساء حفظه.8



الثوري ،عن إبراهيم بن عامر ،وعن حبيب ،من طريق ابن املسيب مرسال ،يرويه ثالثة من
9
مر أحوال مؤمل أما عبد الرمحن وعبد
الثقات وهم ابن مهدي ،وعبد الرزاق ،ومؤمل  ،وقد ّ

الرزاق فهما ثقتان.10


الثوري ،من طريق إبراهيم بن عامر ،وحبيب ،عن ابن املسيب ،عن أيب هريرة ،يرويه
مهران ،11وقد سبق حاله آنفاً.

اختلف على سفيان الثوري يف إسناد هذا احلديث على أربعة أوجه ،ووجدان أن الوجه
الثالث املرسل أصح وأرجح ألن رواة الوجه الثالث أوثق وأكثر عدداً من اآلخرين ،وألن عبد الرمحن بن
مهدي وعبد الرزاق من أثبت الناس يف سفيان الثوري كما نقل ابن طهمان وابن حمرز عن حيىي،12

وإن اإلمام الدارقطين رجح رواية ابن مهدي املرسلة بعد سرد الرواية.13

أثر ذلك احلديث على اختالف الفقهاء:

فكما عرفنا أن اإلرسال أصح يف هذه الرواية فالفقهاء بعضهم منهم قد رجحوا اإلرسال
وعملوا عليها وبعضهم قد تركوا العمل على هذه الرواية واستدلوا برواية أخرى يف خمالفة هؤالء الفقهاء،
ونتيجة االختالف تظهر يف مسألة مهمة بني الفقهاء ،وهي "هل الكفارة على الرتتيب أو على
التخيري"؟
القول األول  :أبن الكفارة تكون على الرتتيب عند الفقهاء الثالثة غري أن لإلمام أمحد قوالً غري هذا
أيضاً ،14وخالفهم اإلمام مالك كما سيأيت.
واستدلوا حبديث أيب هريرة أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -املذكور فيه مسألة األعرايب
ملا وقع على أهله فسأل عن الكفارة وأخربه عن ثالثة أمور ابلرتتيب حسب االستطاعة" ،15فظاهر
كلمات احلديث تدل أن الكفارة ابلرتتيب.16
القول الثاين :ورجح اإلمام مالك التخيري يف الكفارة بني األمور الثالثة املذكورة واتبعه اإلمام
أمحد.17
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واستدالهلم حديث أيب هريرة املذكور يف التخريج آنفاً. 18
فوقع التعارض بني الرواايت ،فحديث األعرايب يبني أن الكفارة على الرتتيب ملا ُروي عن
النيب صلى هللا عليه وسلم فيه االستطاعة ابلرتتيب ،وأما الرواية املذكورة يف كتاب العلل للدراقطين اليت
حنن يف الصدد هنا يربز أهنا على التخيري.19
بعد أن ذكرت القولني وأدلتهما يظهر لنا أن استدالل من يرى الرتتيب دون التخيري أرجح
وأصوب ،ألن رواية التخيري األصح فيه الطريق املرسل وهو قسم من احلديث الضعيف ،ورواية األعرايب
حديث صحيح مسند فراجحة ،وألن عدد من يرويها أكثر ،وإذا قدر التعارض رجحنا روايتهم حسب
قواعد األحاديث املعلّة ،ورجح اإلمام ابن قيم اجلوزية واحلافظ ابن حجر الرتتيب .20فلكل ما مضى
رجحت رأي القول األول أبن الكفارة على الرتتيب ،وهللا أعلم.
صوم يوم عرفة للحاج ملا روي عن ابن عمر "مل يصمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أبو
.2
بكر ،وال عمر ،وال عثمان".21

التَّ ْخ ِريج:
كتابه.22


أشار اإلمام الدارقطين إىل ثالثة طرق هلذه الرواية ابالختالف على سفيان الثوري يف

الثوري ،من طريق إمساعيل بن أمية ،وهو عن انفع ،عن ابن عمر ،23يرويه املؤمل بن
إمساعيل وهو جمروح بكثرة خطائه وسوء حفظه.24



الثوري ،من طريق ابن أمية ،عن رجل وهذا الطريق يرويه وكيع بن اجلراح ،25وهو موثق عند
علماء اجلرح والتعديل.26



الثوري ،واختلف عنه ،فقال متتام عنه مبتابعة مؤمل .وغريه يرويه عنه مبتابعة وكيع ،27يرويه
أبو حذيفة وقد تكلم فيه العلماء بسبب حفظه وكان يصحف .28

وجدان أن الطريق الثالث فيه جهتان ،فالذين يروون عن أيب حذيفة فهم اتبعوا مرة وكيعاً ومرة
مؤمل بن إمساعيل ،وأبو حذيفة بنفسه أقل مرتبة يف التعديل من وكيع بن اجلراح فبقي عندان الوجهني
األوليني ،فنرجح الوجه الثاين ألن وكيع من أثبت الناس يف الثوري .29فعلم من هذا أنه من أوثق الناس
ٍ
مر ،فالسند أصح ابلوجه الثاين ،وفيه رجل مبهم
يف الثوري ،مث إن أابحذيفة أيضاً اتبعه من وجه كما ّ
فالسند ضعيف هبذا الطريق.
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أثر ذلك احلديث على اختالف الفقهاء:

ويرتتب عليه اختالف الفقهاء يف املسألة الفقهية وهي صوم يوم عرفة للحاج ،فرجح اإلمام
مالك والشافعي واإلمام أمحد أبن صوم يوم عرفة غري مستحب للحاج ولو كان يستطيع ،ملا روي عن
ابن عمر رضي هللا عنهم احلديث املذكور عن عمل النيب صلى هللا عليه وسلم وفعل اخللفاء الثالثة

األُول" ،30وملا روت أم الفضل بنت احلارث رضي هللا عنهما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم عن شربه
اللنب يوم عرفة على بعريه ، 31أما اإلمام أبو حنيفة فاختار استحبابه للحاج يف صورة عدم الضعف عن
الوقوف بعرفة فلو وقع الضعف فيكره عنده أيضاً" ،32فاحلنفية قد تركوا احلديث الضعيف الذي استدل
به مجهور الفقهاء ،وعرفنا حكمه بعد الدراسة أنه ضعيف السند ،وجاءوا مستدال برواية أيب قتادة
رضي هللا عنه أبهنا كفارة السنة املاضية والباقية إذ أهنم ينطبقوهنا على من يستطيع الصوم يف ذلك اليوم
دون أن يشتغلوه عن ذكر هللا واألعمال الصاحلة األخرى بسبب الضعف  ،واحلديث صحيح خمرج يف

الصحيح  ،33وهللا أعلم.
.3

الوتر سنة مؤكدة ،أم واجب ملا روي عن علي ،قال "الوتر سنة سنها رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ليس حبتم ،فأوتروا اي أهل القرآن ،فإن هللا حيب الوتر".34

التَّ ْخ ِريج


الثوري ،من طريق أيب إسحاق ،وهو عن عاصم بن ضمرة ،عن علي وهذا الطريق يرويه
مخسة رواة وهم ابن اجلراح  ،وابن مهدي ،والفضل والزبريي وابن مهام ،35وهم ثقات أعالم
معروفون.36



الثوري ،من طريق أيب إسحاق ،وهو عن احلارث ،عن على والطريق مروي من ابن املبارك
ومعاوية بن هشام  ،37أما ابن املبارك فثبت فقيه موثق ،ومعاوية بن هشام ع ّدله العلماء و
تكلموا يف ضبطه.38

اختلف على سفيان الثوري يف إسناد هذا احلديث على وجهني ،وبعد الدراسة وجدان أن
الوجه األول أصح ألنه مروي من الثقات وهم أكثر قوة وتوثيقاً وعدداً ،وكذلك هم أثبت الناس يف

الثوري ، 39فالسند قوي واحلديث صحيح ابلوجه األول ،ويرتتب عليه اختالف الفقهاء يف مسألة
فقهية ،وهي "مسألة الوتر".
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أثر ذلك احلديث على اختالف الفقهاء:

فجماهري الفقهاء رجحوا سنية صالة الوتر مؤكدة وليس بواجب ،40ودليلهم قول النيب صلى

هللا عليه وسلم السابق املدروسة ،41مستدلني بعدم وجوبه مبا روي عن األعرايب ملا سأل النيب صلى هللا
عليه وسلم عن الصلوات املكتوبة اخلمسة فذكرها اخلمسة وجعل غريها من املتطوعات".42
أما اإلمام أبو حنيفة فريى أنه واجباً مستدال بوجوبه بقول النيب صلى هللا عليه وسلم أبن من

مل يؤد الوتر فليس منا وأعاده ثالثً ،43وأيضاً رواية أخرى ذكر فيها أدائها بصيغة األمر

44

وهو

للجوب.45

 .4سجدات املفصل يف القرآن ملا روي عن أيب هريرة سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف:
"{إذا السماء انشقت} ،و {اقرأ ابسم ربك الذي خلق}".46

َّخ ِريج:
الت ْ


الثوري من طريق أيوب بن موسى ،وهو عن عطاء بن مينا ،عن أيب هريرة ،يرويه اجلماعة من
الثقات وهم عبد الرزاق وعبد الرمحن وحممد بن يوسف وإسحاق بن إبراهيم ووكيع ،47وكلهم
ثقات.48



الثوري ،وهو من طريق أيوب من طريق عطاء بن يسار ،عن أيب هريرة ،يرويه وكيع ،49وقد
مر حاله .فاختلف على سفيان الثوري يف إسناد هذا احلديث هل هو بواسطة عطاء بن
ّ
ميناء أم عطاء بن يسار؟ فخمسة من أصحاب سفيان الثوري يروون بواسطة عطاء بن ميناء
وخالفهم وكيع ابتيان عطاء بن يسار ،فالوجه األول أصح ألن الوجه األول مروي من
اجلماعة الثقات وهم أكثر عدداً وثقة ،وقد سلكوا مسلك اجلادة  ،وكذلك فيهم من أثبت
الناس يف الثوري ومنهم عبد الرمحن ووكيع والفراييب ،50والوجه الثاين وإن كان مرواي من
طريق وكيع وهو ثقة من أثبت الناس يف سفيان ،ولكن خالفه عبد الرمحن بن مهدي ،وإذا
اختلف وكيع وعبد الرمحن بن مهدي ،فعبد الرمحن أثبت كما قال أبو عبد هللا وأمحد بن
حنبل وابن زايد" .51مث إن اإلمام الدارقطين قال بنفسه أبن الراوي َوِهم يف ذكر عطاء بن
يسار ،وتوبع سفيان الثوري بواسطة ابن ميناء برواية ابن عيينة وابن جريج ،واتبعه ابن جريج
وابن عيينة ،52وعطاء بن ميناء هو صدوق عند العلماء 53فاحلديث حسن بسببه.
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54

ويرتتب علي هذه الرواية املسألة الفقهية وهي " :سجدات املفصل"

فاختار الفقهاء أن

املفصل يشتمل على ثالث سجدة كما هو معروف عندان يف املصحف ،واستدلوا ابحلديث

55

السابق املدروس عن أيب هريرة رضي هللا عنه وفيها فعل النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة

وأيضاً رواية عمرو بن العاص رضي هللا عنه املذكور فيها عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم

بثالثة سجدات يف املفصل ،56ورواية أخرى عن أيب رافع ملا رأى أاب هريرة ساجدا يف الصالة
57
بقراءة {إذا السماء انشقت} فسأله فقال أن أاب القاسم سجد بتالوة هذه اآلايت  ،وأيضاً
رواية ابن مسعود رضي هللا عنه املنقول فيها عمل النيب صلى هللا عليه وسلم بسجدة قرأة سورة

النجم واتبعه من القوم ،58وألن فيها آيتني أمرات ابلسجود.59

أما اإلمام مالك فالرواية املشهورة منه بعدم سجدات املفصل ،واحتج مبا روى زيد بن
ثبت رضي هللا عنه عن عمله أبنه قرأ سورة النجم فلم يسجد ، 60وأيضاً فقهاء أهل املدينة مل

يسجدوا يف النجم واالنشقاق وقراء أهل املدينة أيضاً . 61فكأن اإلمام مالك رمحه هللا ما احتج
حبديث أيب هريرة السابق ابلوجه األصح ألن الراوي فيه هو عطاء بن ميناء وهو صدوق
فاحلديث حسن ،واستدل ابحلديث الصحيح املخرج يف صحيح مسلم كما ذكران  ،وهللا أعلم.
 .5حكم الوتر أبكثر من ثالث ملا روي عن أم سلمة" ،كان النيب صلى هللا عليه وسلم
يوتر بسبع ومخس ال يفصل بينهن بتسليم وال كالم".62
التَّ ْخ ِريج


الثوري ،من طريق منصور ،عن احلكم ،وهو عن مقسم ،عن ابن عباس ،عن أم سلمة ،وهذا
الطريق يرويه خملد بن يزيد احلراين ومؤمل بن إمساعيل ،63ومها قد تكلما فيهما بسبب
حفظهما.64



الثوري ،من طريق منصور ،وهو عن احلكم ،عن مقسم ،عن أم سلمة .يرويه عبد الرزاق
وحيىي بن آدم ،65ومها ثقتان.66
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بعد الدراسة وجدان أن الوجه الثاين أرجح ألنه مشتمل على الرواة الثقات وهم أكثر عدداً وثقةً ووجدان

من يتابع رواية الثوري ابلوجه الثاين وهم جرير بن عبد احلميد ،وزهري .67فالوجه الثاين أرجح  ،وفيه

ضعف النقطاعه ويرتتب عليه املسألة الفقهية وهي " حكم الوتر أبكثر من ثالث بتسليم"،

أثر ذلك احلديث على اختالف الفقهاء:

رجح احلنابلة أن األرجح يف الوتر أن ال جيلس إال يف آخرهن سواء خبمس أو بسبع "،
حلديث عائشة  -رضي هللا عنها – ملا روت عمل النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه كان يقوم
ابلليل بثالث عشرة ركعة واجللوس كان يف آخرها .68وحلديث أم سلمة  -رضي هللا عنها –

املدروسة آنفاً بعدم الفصل بني الصالة ابلتسليم ،69فاحلجة هلم احلديث السابق مع انقطاعه.70

وذهب اإلمام الشافعي بفضيلة السالم بعد كل ركعتني ،71حلديث رواه اإلمام مسلم أبنه النيب

صلى هللا عليه وسلم كان يوتر بواحدة" ،72فجاؤوا حبديث صحيح خمرج يف صحيح اإلمام
مسلم ،وتركوا احلديث السابق النقطاعه ،وهللا أعلم.
.6

حكم السجدة يف السهو يف الصالة ملا روي عن عبد هللا" ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف

السهو يف الصالة".73

التَّ ْخ ِريج


الثوري ،رووه عنه ،من طريق منصور وهو عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبد هللا ،وهذا
الطريق يرويه عبيد بن سعيد األموي والنعمان والفراييب وحممد بن عبد هللا بن الزبري وحيىي بن
آدم ، 74وكلهم ثقات.75



الثوري ،عن طريق حصني بن عبد الرمحن ،وهو عن إبراهيم ،وهذا الطريق مروي عن معاوية
بن هشام ،76وهو صدوق له أوهام.77



الثوري ،من طريق أيب حصني ،وهو عن إبراهيم ،يرويه اثنان ومها أشعث الرازي ،وابن
الضريس ،78ومها قد تكلما فيهما بسبب حفظهما.79



الثوري ،عن جابر ،عن عبد الرمحن وهو عن األسود عن عبد هللا بن مسعود .يرويه عبد
الرزاق ،80وهو ثقة يف الثوري.81
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اختلف على سفيان الثوري يف إسناد هذا احلديث على ثالثة وجوهٍ ووقفت على راب ٍع ،وبعد
دراسة هذه الوجوه الثالثة أرى أن الوجه األول أصح ألن رواة الوجه األول سلكوا مسلك اجلادة ،وهم
أكثر ثقة وعدداً ،وفيهم من أثبت الناس يف حديث الثوري وهو الفراييب،
ويرتتب عليه املسألة الفقهية يف صورة شك املصلي يف الصالة يف عدد ركعاته أو يف
السجدة ،فماذا يفعل ؟

أثر ذلك احلديث على اختالف الفقهاء:
مجاهري الفقهاء من املالكية والشافعية اختاروا للمصلي أن ميشي على اليقني وهو األقل
مث يسجد للسهو ،فما استدلوا ابحلديث السابق بسبب ضعفه ابلوجه األصح ،وهو رواية عن
اإلمام أمحد أيضاً.
أما رواية أخرى عن احلنابلة فريون البناء على غالب الظن ويكمل صالته ويسجد
للسهو ودليلهم رواية ابن مسعود السابق املذكور آنفاً.82

واستدل اجلمهور حبديث أيب سعيد اخلدري  -رضي هللا عنه  -الطويل الذي ذكر

فيها سهو املصلي ابلتفصيل وفيه أن أييت على اليقني ويسجد قبل التسليم للسهو ،83واختار
األحناف يف الشك استينافاً لو وقع له أول مرة حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف حالة
الشك أبنه يستقبل الصالة ،84وإال فيبين على أكرب رأيه ،لقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :إذا

شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب".85
.7

التَّ ْخ ِريج:


سجدة التالوة يف سورة ص ملا روي عن ابن عباس ،عن عمر "أنه سجد يف (ص)".86
الثوري من طريق سليمان العبسي ،وهو عن أيب هبرية ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس،
عن عمر ،وهذا الطريق مروي عن ابن املبارك ،وهو إمام معروف ثقة.87



الثوري بدون ذكر ابن عباس .يرويه وكيع ،وعبد هللا بن الوليد العدين ،88فاإلمام وكيع ثقة

89

والعدين صدوق.90
بعد الدراسة جند أن الوجه الثاين أصح ابالنقطاع ،ويرتتب على هذه الرواية اختالف الفقهاء
وهو " سجدة سورة (ص) "
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أثر ذلك احلديث على اختالف الفقهاء:

اتفق فقهاء األحناف واملوالك على مشروعية سجود التالوة يف سورة (ص)  ،واستدلوا

ملذهبهم ،91ابلرواية السابقة املدروسة ،92والصحيح أن الرواية مروية بطرق خمتلفة واألصح منها
طريق مرسل ،ففيه انقطاع وهلذا اختار اإلمام الشافعي واألمحد بعدم مشروعيتها يف (ص)،93
مستدلون ابحلديث الذي روى أبو داود عن أيب سعيد رضي هللا عنه الذي ذكر فيه قصة عن
قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب سورة (ص) ،وسجد وتبعه من الصحابة يف السجدة
94
ومرة أخرى ملا قرأ أتهبوا له فزجرهم النيب صلى هللا عليه وسلم فنزل فسجد وسجدوا"  ،وأيضاً
رواية ابن عباس يف صحيح البخاري مصرحاً أبن سورة (ص) ال تعد من عزائم السجود،95

فرتكوا رواية الثوري ابلوجه الثاين املنقطع واستدلوا برواايت صحيحة خمرجة يف الصحيح ،وهللا أعلم.

اخلامتة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأقام للدين والشريعة اإلسالمية يف كل زمان
من ينفون عنها حتريف الغالني ودافعوا عن أتويل اجلاهلني ،وبعد هذا البحث القصري وصلت
إىل النتائج التالية:
 .1معرفة االختالف يف األسانيد واملتون هلا صلة قوية بعلم علل احلديث ،وهبا يعرف
احلديث الصحيح من الضعيف.
.2

إن معرفة االختالف ال يعرفها إال من له فهم ثقب وممارسة كبرية يف الرواايت وطرقها.

.3

ال ميكن الوصول إىل االختالف يف األسانيد إال جبمع الطرق واملقارنة بينها.
االختالف على را ٍو و ٍ
احد بني أصحابه ينتج أحياانً إىل العلة رفعاً ووقفاً أو وصالً
وإرساالً أو بتبديل را ٍو أو غري ذلك ،ومن مث حيتاج إىل الرتجيح بينها وله قواعد وأصول

.4

بينها العلماء.
.5

ٍ
مسائل فقهية تنبين على تلك
هذا االختالف تؤثر هنائياً على اختالف الفقهاء يف
الرواايت املختلفة على مدار السند ،وهو سبب رئيسي الختالف الفقهاء.

.6

تبني لنا أن احلديث والفقه توأمان ومن يعتقد أن أحدمها منفصل عن اآلخر فقد
أخطأ ،بل أئمة القرون األوىل قد مجع بينهما.

اإليضاح ( 36عدد)2 :

(ديسمرب )201۸

159

وصلى هللا على النيب املصطفى ،آمني.

اهلوامش:
 1ابن أيب حامت  ،عبد الرمحن بن حممد  ،العلل البن أيب حامت  ،حتقيق فريق من البااحثني إبشاراف دس ساعد بان
عبااد هللا احلميااد و دس خالااد باان عبااد الاارمحن اجلريسااي 1427 ،1 : ،ه ا مطااابع احلميضااي 1س ، 9واباان
رجااب ،عبااد الاارمحن باان أمحااد  ،شاارح علاال الرتمااذي حتقيااق :الاادكتور مهااام سااعيد ،مكتبااة املنااار  -األردن ،
1407 ،1 :ها1 ،س. 470
 2انظر أقواهلم على سبيل املثال :احلاكم  ،أبو عبد هللا حمماد بان عباد هللا  ،معرفاة علاوم احلاديث ،حتقياق السايد
معظم حسني ،دار الكتب العلمية – بريوت1977 ،2 : ،م ص  . 60القرطيب  ،يوسف بان عباد هللا ،
جامع بيان العلم وفضله ،حتقيق :أبو األشبال الزهريي ،دار ابن اجلاوزي ،اململكاة العربياة الساعودية،1: ،
 1994م 2س. 46
 3معرفة علوم احلديث  ،للحاكم .63 :
 4انظر لطرق احلديث واالختالف على الثوري :الدارقطين ،علي بن عمار  ،العلال الاواردة يف األحادياث النبوياة
 ،حتقي ااق وختا اريج :حمف ااول ال اارمحن الس االفي  1985 :1 ،م .دار طيب ااة – الا ارايض 10س  223املس ااألة
.1988
 5انظر :أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاق  ،مستخرج  ،حتقيق :أمين بن عاارف الدمشاقي ،دار املعرفاة – باريوت،
1998 ،1 :م2 ،س  ، 204الاادارقطين ،علااي باان عم اار  ،الساانن ،حتقي ااق :شااعيب االرن ااؤو وآخاارون،
مؤسسة الرسالة ،بريوت  2004 1: ،م3 ،س  ، 204ابن خزمية ،حممد بن إسحاق ،الصاحيح  ،حتقياق:
الدكتور مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي 2003 3 : ،م رقم احلديث .1950
 6احلااافظ العسااقالين ،أمحااد باان علااي  ،تقريااب التهااذيب ،حتقيااق:د .حممااد عوامااة ،دار الرشاايد سااوراي – :
 1406 ،1ها ،ص.555 :
 7أخرجه ابن خزمية .1951
 8تقريب التهذيب ص.549 :
 9انظر :الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهاام  ،املصانف ،حتقياق  :حبياب الارمحن األعظماي ،املكتاب اإلساالمي –
بريوت1403 ،2 : ،ها4 ،س .196
 10انظر أحواهلما على الرتتيب :تقريب التهذيب ص 351 :وص.354 :
 11أخرجه ابن خزمية يف .1951
 12سؤاالت ابن طهمان :الرتمجة  323وسؤاالت ابن حمرز :الرتمجة . 516
 13انظ اار لط اارق احل ااديث واالخ ااتالف عل ااى الث ااوري "العل اال الا اواردة يف األحادي ااث النبوي ااة 10س  223املس ااألة
.1988
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 14انظاار :املرغيناااين ،علااي باان أيب بكاار ،،اهلدايااة يف شاارح بدايااة املبتاادي ،حتقيااق :طااالل يوسااف ،دار احياااء
ال ارتاث العااريب  -بااريوت 2 -س ،265والنااووي  ،حميااي الاادين حيااىي باان شاارف ،اذمااوع شاارح املهااذب دار
الفكاار 6س ،333والبهااوتى ،منصااور باان يااونس  ،كشاااف القناااع عاان مااا اإلقناااع ،دار الكتااب العلميااة
2س .327ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد  ،احمللى ابآلثر ،دار الفكر – بريوت 4س.328
 15انظار :الشايباين ،أمحاد بان حمماد بان حنباال  ،املساند  ،حتقياق :شاعيب األرناؤو وآخارون -إشاراف :د عبااد
هللا بن عبد احملسن الرتكي  ،مؤسسة الرساالة –  1421 ،1 :ه 2س )6944( 208و البخااري ،حمماد
ب اان إمساعي اال  ،ص ااحيح البخ اااري 1419 2:ه ا ا دار الس ااالم للنش اار و التوزي ااع – ال ا ارايض  1936ويف
( )1937ويف ( 2600و )6710ويف ( )6087ويف ( )6709والقشااريي ،مساالم باان احلجاااج ،صااحيح
مسلم حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي1375 ،1 : ،ه  2564ويف (.)2565
 16انظر :ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد  ،املغين  ،مكتبة القاهرة 3س.128
الرعيين ،مشس الدين حممد بن حممد  ،مواهب اجلليل يف شارح خمتصار خليال ،دار الفكار،
 17انظر :احلطاب ُّ
1992 ،3 :م 2س ،43املغين 3س.127
18
19

قد سبق خترجيه.
انظاار للتفصاايل :اباان رشااد  ،أبااو الوليااد حممااد باان أمحااد  ،بدايااة اذتهااد وهنايااة املقتصااد ،دار احلااديث –
القاهرة 2004 ،م 1س.305
انظ اار :هت ااذيب اب اان ق اايم اجلوزي ااة م ااع املختص اار 3س .272العس ااقالين ،أمح ااد ب اان عل ااي .ف ااتح الب اااري ش اارح
صحيح البخاري1379 ،ه ،دار املعرفة – بريوت 4س.168
أشااار إىل طاارق احلااديث واالخااتالف علااى ساافيان اإلمااام الاادارقطين يف العلاال ال اواردة يف األحاديااث النبويااة
13س  41املسألة .2932

22

أشااار إىل طاارق احلااديث واالخااتالف علااى ساافيان اإلمااام الاادارقطين يف العلاال ال اواردة يف األحاديااث النبويااة
13س  41املسألة .2932
أخرجااه أمحااد 2س 5411 72و النسااائي ،أمحااد باان شااعيب  ،الساانن الكااربى ،حتقيااق  :حساان عبااد املاانعم
شليب ،مؤسسة الرسالة – بريوت 1421 ،1 : ،ها رقم احلديث  ،2838والبزار 12س .105
تقريب التهذيب ص.555 :
أخرجه أمحد 2س5411 72م والطربي يف هتذيب اآلثر 1س .362
تقريب التهذيب ص.581 :

20
21

23
24
25
26

 27أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثر 2س  72مبتابعة مؤمل ومل أجد رواية أيب حذيفة يف متابعة وكيع.
 28تقريب التهذيب ص.554 :
 29أبااو زك اراي ،حيااىي باان معااني  ،اتريااخ اباان معااني بروايااة الاادوري بتحقيااق :د .أمحااد حممااد 1979 :1 ،م ،
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي  -مكة املكرمة 2 ،س  .631شرح علل الرتمذي 2س .722
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 30الرتمذي  ،حممد بن عيسى  ،سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخارون  1395 ،2 :ه ا
 2س .116
 31أخرجه البخاري  4س  237ومسلم  2س . 791
 32ابن عابدين ،حمماد أماني  ،رد احملتاار علاى الادر املختاار ،دار الفكار-باريوت1992 ،2 : ،م 2س ،83
ومواهب اجلليل  2س  ،403اخلطيب الشربيين ،مشس الدين ،حممد بن أمحد  ،مغين احملتاج إىل معرفاة معااين
ألفال املنهاج ،دار الكتب العلمية1994 1 : ،م  1س  446كشاف القناع  2س .339
 33أخرجه مسلم  2س . 819
 34للتفصيل  :العلل الواردة يف األحاديث النبوية 4س  76املسألة .439
 35روايااة وكيااع يف مسااند أمحااد 1س 652 86ويف الكااربى للنسااائي  1294ويف مصاانف اباان أيب شاايبة 2س 92
ويف مسااند أيب يعلااى 1س  .457وروايااة اباان مهاادي يف مسااند أمحااد 1س 761 98والرتمااذي  ،454وروايااة
أيب نعاايم يف النسااائي 3س ،229وروايااة أيب أمحااد ال ازبريي يف الساانن الك اربى للبيهقااي 2س  657وروايااة عبااد
الرزاق الصنعاين يف مصنفه 3س .3
 36انظ ا اار أحا ا اواهلم عل ا ااى الرتتي ا ااب :تقري ا ااب الته ا ااذيب ص ،581 :وص ،351 :وص ،487 :وص،446 :
وص.354 :
 37للتفصيل  :العلل الواردة يف األحاديث النبوية 4س  76املسألة .439
 38انظر أحواهلما على الرتتيب تقريب التهذيب ص ،320 :و ص.538 :
 39انظر  :ابن أيب حامت ،عباد الارمحن بان حمماد .اجلارح والتعاديل  :دائارة املعاارف العثمانياة ،حيادر آابد 7 ،
س  353و املاازي ،يوس ااف ب اان عب ااد ال اارمحن .هتااذيب الكمااال يف أمساااء الرجااال .حتقيااق :د  -بشااار ع اواد
معروف1980 :1 .م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت30 ،س .476
40
41
42
43

44

املغين البن قدامة  2س  ،210واذموع للنووي  4س  21 - 12والدسوقي  1س .312
حديث قد سبق خترجيه.
أخرجه البخاري  5س  287ومسلم  1س .41
انظاار :السجسااتاين  ،سااليمان باان األشااعث  ،ساانن أيب داود إبش اراف صااا ،باان عبااد العزيااز  ،دار السااالم
للنشاار و التوزيااع ال ارايض1420 ،1 : ،ها ا  2س  - 130 - 129وأورده املنااذري يف خمتصاار الساانن  2س
.122
أخرجه الرتمذي  2س  314واحلاكم  1س .306

 45اهلداية  1س .303 - 300
 46العلل الواردة يف األحاديث النبوية 8س  341املسألة .1612
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 47رواية عبد الرزاق يف مصنف عبد الارزاق  5887ورواياة عباد الارمحن يف أمحاد 2س 9940 461ويف صاحيح
ابن خزمية  ،554ورواية حممد بان يوساف يف الادارمي  1471ورواياة وكياع وإساحاق يف النساائي 2س،162
ويف الكربى  1041ويف صحيح ابن خزمية .554
 48انظاار أح اواهلم علااى الرتتيااب :تقريااب التهااذيب ص .354 :و ص .351 :و ص .515 :و ص .99 :و
ص.581 :
 49حتفة األشراف 10س.269
 50اجلرح والتعديل 6س.204
 51اخلطيب  ،أمحد بن علي  ،اتريخ بغداد ،بتحقيق د بشار عواد 1422 ،1 : ،هاا ،دار الغارب اإلساالمي
 بريوت  10س  .243هتذيب الكمال 17س .437 52روايااة اباان جاريج أخرجااه عبااد الاارزاق  5887وروايااة اباان عيينااة يف مسااند احلمياادي  991ويف مص انف اباان
أيب شاايبة 2س 4234 6ويف مسااند أمحااد 2س 7390 249ويف صااحيح مساالم  1239ويف ساانن أبااو داود
 1407ويف سنن ابن ماجة  1058ويف سنن الرتمذي  573ويف صحيح ابن حبان . 2767
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

تقريب التهذيب ص.392 :
من سورة (ق) إىل سورة (الناس).
أخرجه مسلم  1س . 406
أخرجه أبو داود  2س  120التلخيص البن حجر  2س .9
أخرجه البخاري  2س  559ومسلم  1س . 407
أخرجه البخاري  2س  553ومسلم  1س .405
جمموع  4س  ،63 - 62الكاساين  ،أبو بكر بن مسعود  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشارائع ،دار الكتاب
العلمية1986 2 : ،م  1س  ،193واملغين  1س .617
أخرجه البخاري  2س  554ومسلم  1س . 406
جواهر اإلكليل  1س  ،71تفسري القرطيب  7س  ،357والدسوقي  1س .308
العلل الواردة يف األحاديث النبوية 15س  205املسألة .3951
انظاار روايتهمااا  :أخرجااه النس ااائي يف الكااربى (حتفااة األش اراف) 13س 18181واب اان أيب عاصاام ، 3083
والنسائي يف الكربى  ، 433والطرباين يف الكبري23س  378واخلطيب يف اترخيه 5س.138-137
انظر أحواهلما على الرتتيب :تقريب التهذيب ص .524 :و ص.555 :

 65أخرجه أمحد 6س ، 310ويف 6س ، 321والنسائي يف "الكاربى" حتفاة االشاراف 13س 18214والطارباين يف
املعجم الكبري 23س  283ويف مصنف عبد الرزاق 3س . 27
 66انظر أحواهلما على الرتتيب :تقريب التهذيب ص .354 :تقريب التهذيب ص.587 :
 67أخرجه أمحد 6س 290و"ابن ماجة"  1192و"النسائي" 3س .239ويف "الكربى" .1312
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 68أخرجه مسلم  1س . 508
 69أخرجه النسائي  3س . 339
 70واحلديث منكر عند ابن أيب حامت الرازي "علل احلديث  1س ." 160
 71هناية احملتاج  2س  ،109 ،108واإلنصاف  2س  ،169 ،168وكشاف القناع  1س .417
 72أخرجه مسلم  1س . 508
 73العلل الواردة يف األحاديث النبوية 5س  118املسألة .764
 74أخرجااه اباان حبااان 6س  383وأبااو نعاايم يف اتريااخ أصاابهان 1س  408ويف املسااتخرج أليب عوانااة 1س 517
والطحاوي يف شرح معاين اآلثر 1س  433وأخرجه أمحد 1س. 3975 419
 75انظ اار أح اواهلم :تقريااب الته ااذيب ص .377 :و ص 564 :و ص .515 :و ص .487 :و ص.555 :
و ص.587 :
 76أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 10س  27ويف مسند البزار 5س .11
 77تقريب التهذيب ص.538 :
 78أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري 1س  137ويف املعجم الكبري 10س .27
 79انظر ترمجة أشعث  :اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2س  .276اجلرجاين  ،ابن عادي  ،الكامال يف ضاعفاء
الرجااال ،حتقيااق :عااادل أمحااد عبااد املوجااود-علااي حممااد معااوض ،وشااارك يف حتقيقااه :عبااد الفتاااح أبااو ساانة،
1997 :1م .دار الكتب العلمية  -بريوت-لبنان 2س  .56وحيىي يف تقريب التهذيب ص.592 :
 80رواه الطرباين يف املعجم الكبري 10س  31ويف مصنف عبد الرزاق الصنعاين 2س . 302
 81تقريب التهذيب ص.354 :
 82أخرجه البخاري  1س  504ومسلم  1س .401
83
84

أخرجه الرتمذي  2س .245
الزيلعااي ،أبااو حممااد عبااد هللا باان يوسااف ،نصااب الرايااة ألحاديااث اهلدايااة ،حتقيااق :حممااد عوامااة  -مؤسسااة
الراين للطباعة والنشر  -بريوت 11997 :م  2س  173وقال الزيلعي " :حديث غريب".
أخرجه البخاري  1س  504ومسلم  1س .401
العلل الواردة يف األحاديث النبوية 2س  87املسألة .130
تقريب التهذيب ص.320 :
إنين مل أجد كال الطريقني من سفيان الثوري غري أن اإلمام الدارقطين أشار إىل من رواها عن الثوري.

89
90
91
92

تقريب التهذيب ص.581 :
تقريب التهذيب ص.328 :
فتح القدير  1س  ،381وبدائع الصنائع  1س  ،193وجواهر اإلكليل  1س .71
أخرجه البخاري  2س .552

85
86
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88
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 93هناية احملتاج  2س  ،88املغين  1س  ،618اذموع  4س .61 – 60
 94أخرجه أبو داود  2س .124
 95أخرجه البخاري  2س .552
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