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Abstract:
In the field of Defective Narrations or Ahādith Mu'allah,
collection and study of chains and tracks have great importance.
It is this process in which the difference in the texts and chains of
narrations comes to the surface and their defects become
evident. This difference in text and chains has different types,
like:
 Waṣl wa Irsāl: the presence or the absence of a narrator in
the chain of a narration.
 Raf' wa Waqf: attribution of a narration to the Prophet
(PBUH) or to his companion.
 Addition or Deletion in the text or in the chain of a narration
Sometimes, a narration has more than one types of differences.
To determine the preference among the differences of the said
types, scholars of Hadith (muḥaddithīn) have to use
Presumptions of Preference or Qarā'in al-Tarjīḥ. Some of these
presumptions are common among the hadith scholars known as
Common Presumptions or Qarā'in Aghlabiyah. The present
research discusses these presumptions with examples in light of
the book al-'Ilal al-Wāridah fi al- Ahādith al-Nabawiyah
authored by Imām al-Dārqutnī.
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لقد أنعم هللا على الناس إبرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين حيت يتم حاجتهم إىل
الرساالت ،مث اكتمل رساالت األنبياء والرسل خبامت النبيني حممد صلى هللا عليه وسلم الذي جعل
شريعته صاحلة لكل عهد ،وهلا ركنان عظيمان :القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وهذه أيضاً نعمة من
نعم هللا سبحانه وتعاىل على هذه األمة املرحومة أنه قد حفظ هلا شريعتها ودينها ،فحينما نرى
اتريخ النقد عند علماء املسلمني واحملدثني جند أن تعليل األحاديث ونقدها قد ظهر يف وقت
مبكر على يدي الصحابة والتابعني وأتباعهم إىل يومنا هذا ،واملتممل يف هذا العلم يعر صعوبته
كما أشار احلافظ ابن حجر رمحه هللا إىل غموضه ودقته وأضا أبن هذا العلم ال يعرفه إال من له
معرفة اتمة على أحوال الرواة ومراتبهم وحفظا قواي ابألسانيد واملتون.1
وعلل احلديث ال يظهر إال جبمع طرق احلديث كلها فالبد من مجع ألفاظ احلديث وأسانيدها
كلها كما هو يظهر من قول علي بن املديين واإلمام مسلم بن احلجاج رمحهم هللا تعاىل ،2وهبا
يُعر اختال األسانيد واملتون املختلفة املعلة على الرواة ،فمول من تكلم يف االختال بني
األسانيد فيما أعر هو اإلمام الرتمذي رمحه هللا ملا عر احلديث املضطرب .3ويقتضي اختال
األسانيد نظرا عميقا حىت يربز أنواع االختال فمنه ما خالف الثقة الضعيف أو عكسه ومنه ما
خالف الثقات الثقة أو عكسه وغري ذلك من تعارض الرفع والوقف والوصل واإلرسال .فالعلماء
يستخدمون قرائن كثرية حني يقع االختال بني األسانيد ،فالرواايت احملفوظة من الرواايت
املختلفة املعلة ُُيكم عليها بـ ـ ـ "الرواايت احملفوظة" بقرائن استخدمها العلماء احملدثون ،وبعد التتبع
واالستقراء جند أن القرائن املتبعة يف علم العلل بني الرواايت املختلفة املعلة على نوعني:
النوع األول :قرائن أغلبية (عامة).
النوع الثاين :قرائن خاصة.
ففي هذا البحث كتبت تفصيل أهم قرائن النوع األول العامة مع األمثلة التطبيقية من
كتاب "العلل الواردة يف األحاديث النبوية" لإلمام الدارقطين رمحه هللا.
القرينة األوىل :االختصاص ابلشيخ واملالزمة التامة معه مع األمثلة:
معىن االختصاص أن يكون للراوي مالزمة طويلة مع شيخه أكثر من اآلخرين ،وهذه
الصفة جتعل الراوي مقبوالً تفرداته يف ذلك الشيخ املعني وإن مل يكن له الدرجة العليا من التعديل
خبال اآلخرين من الثقات ،وكتب اجلرح والتعديل مملوءة من أقوال احملدثني الدالة على هذه
القرينة من كالم عيسى بن يونس السبيعي ،واحلافظ ابن شيبة ،وابن جبلة واإلمام أمحد وأمثاهلم.4
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وجند استعمال هذه القرينة عند احملدثني وعلماء العلل بـ ـ "فالن أثبت الناس يف فالن" أو
"فالن الزمه كثريا" أو "فالن أحفظ يف فالن" ،أو "فالن من أخص الناس" ،وغري ذلك من
األقوال املشهوره يف هذا الفن ،وهلا أمثلة كثرية ،منها اختصاص محاد بن سلمة يف اثبت البناين،
واختصاص حكم بن عتيبة يف إبراهيم النخعي واختصاص ُيىي القطان ووكيع بن اجلراح وابن
مهدي وأيب نعيم والفراييب يف الثوري واختصاص شعبة والثوري ابألعمش ،واختصاص هشام
الدستوائي وابن أيب عروبة وشعبة يف قتادة وغريها من األمثلة األخرى.5
وحاول العلماء واحملدثون بتصنيف تالميذ الشيوخ من رجال احلديث من له مالزمة اتمةً
وقرابً من شيخه ،يف طبقات متفاوتة ،كما فعل علي ابن املديين يف أصحاب انفع جعلهم يف تسع
طبقات ،وكما قسم اإلمام النسائي تالميذ ابن مهران على سبعة أقسام ،6فرواية من له القرب
التام واالختصاص بشيخ معني ،هلا ترجيح على غريه من الرواة لزايدة اطمئنان يف ترجيح روايته.
فيمكن للباحث الرتجيح بني األسانيد واملتون املختلفة املعلة بعد معرفة هذه القرينة وهذا هو
أسلوب احملدثني يف االحتجاج برواية من هو مشهور ابلرواية عن شيخه وبضبط حديثه ويرتكون
رواية من ليس له هذه الدرجة.
ومن األمثلة التطبيقية هلذه القاعدة من الكتب احلديثية ما رواها علي رضي هللا عنه عن
النيب صلى هللا عليه وسلم " َّ
حرم مكة " ،فاحلديث اختلف فيه على قتادة بن دعامة
إن هللا َّ
خبمسة طرق ،بني أصحابه على وجهني :هل هو عن أيب حسان أو عن احلسن البصري؟
فاجلماعة من أصحابه رووا من طريق أيب حسان وهم حجاج بن احلجاج ومهام وابن أرطاة وعمر
بن عامر .7وخالفهم سعيد بن أيب عروبة فروى من طريق احلسن البصري.8
وهذه الرواية مشهورة بـ " صحيفة علي رضي هللا عنه " ،وفضل الدارقطين حديث ابن
أيب عروبة لقرينة االختصاص ألنه كان من أخص الناس يف قتادة ،9فاختار العلماء روايته لقوته
واختصاصه يف قتادة وهللا أعلم.
ومنها ما رواه مهام عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم " الغسل يوم اجلمعة من السنة " ،فوجدان االختال على الثوري بني أصحابه من طريق
وبرة بن عبد الرمحن  -مهام بن احلارث  -عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه مرفوعاً ،يروي عنه
املغرية بن سقالب وإبراهيم الصنعاين .10ومن طريق آخر عن وبرة بن عبد الرمحن  -مهام بن
احلارث  -عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه موقوفاً عليه ،يرويه شعبة ومسعر واملسعودي.11
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فالوجه الثاين هو األصح لقرينة االختصاص ألن الرواة يف الوجه األول ليسوا من أخص
الناس يف الثوري وأما الوجه الثاين فمروي من أخص الناس به وهم أثبت الناس يف الثوري.
املثال الثالث ما رواه سعد رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم " أل ْن ميتلئ جو أحدكم
قيحاً " ،فاختلف على مدار السند يف هذا احلديث على وجهني بني شعبة ومحاد بن سلمة،
فرواية شعبة مروية من طريق "يونس بن جبري عن حممد بن سعد عن أبيه رضي هللا عنه"،12
وخالفه محاد بن سلمة فمسقط ابن جبري من السند وأبدل حممدا بعمر فمخطم يف السند ،13ورجح
العلماء رواية شعبة لقرينة االختصاص وهو أن شعبة من أخص الناس بقتادة وروايته أقوى من
اآلخرين من أصحاب قتادة ،14ورجحها الدارقطين أيضاً هذا الطريق.15
املثال الرابع ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم "إذا مضى
داع يستجاب
شطر الليل ينـزل هللا إىل السماء الدنيا" فيقول  :هل من سائل يعطى ،هل من ٍ
له" ،فاختلف على مدار السند يف هذا احلديث يف الواسطة بني أيب هريرة وُيىي بن أيب كثري
ابختال هشام واألوزاعي ،أهي "أبو سلمة" (يف رواية هشام) ، 16أم هي "أبو جعفر" (يف رواية
األوزاعي) . 17ورجح العلماء طريق هشام ألنه من أثبت الناس يف ُييي بن أيب كثري.18
املثال اخلامس ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم "إذا قال
الرجل ألخيه  :اي كافر ،فقد ابء هبا أحدمها" ،فوقع االختال على الراوي (ُييي بن أيب كثري)
بني أصحابه ،هل هو بواسطة عبد هللا األعور عن أيب سلمة كما يف رواية النضر بن حممد ،19أم
عن أيب سلمة بدون الواسطة بينه وبني ابن أيب كثري كما يف رواية علي بن املبارك .20فاختار اإلمام
البخاري رواية علي بن املبارك ألنه من كبار أصحابه الثقات وأثبت الناس يف ُيىي بن أيب كثري.21
القرينة الثانية  :الرتجيح ابلعدد وكثرة الرجال مع األمثلة:

اعتمد على هذه القرينة معظم العلماء احملدثني وأطباء العلل وجعلوها من أهم القرائن
املتبعة للرتجيح بني الرواايت املعلة ابالختال على الرواة بني تالميذهم ،حيث وضحها اإلمام
القطان ملا وجد اإلمام الثوري خيالف اآلخرين من الثقات األعالم فجعل روايته من أوهامه لكثرة
خمالفة الرواة ،22وإليه أشار اإلمام الشافعي يف قوله أبن رواية اجلماعة هلا ترجيح يف خمالفة من
يتفرد به ،فيمكن أن خيطم الراوي يف خمالفة من هو أوثق منه ،أو يهم يف احلديث خبال من هم
عدد .23ورجح اإلمام أبو حامت يف علله طريقاً بني الرواايت املختلفة ملا رأى ثالثة رجال متفقني
على الوصل وهذا يدل على أن الرتجيح عنده بكثرة الرواة من قرائن الرتجيح .24واحتج هبا اإلمام

اإليضاح ( 35ديسمرب )2017

قرائن الرتجيح العامة بني ِّ
الرواايت املختلفة املعلة

175

البيهقي واخلطيب والدراقطين ،أبن رواية اجلماعة تقبل مبخالفة الواحد ،وألن الوهم واخلطم أبعد
عن الرواة املكثرين ألحدى الروايتني ،وألن اتفاق األعالم الثقات على الرواية يف خمالفة را ٍو
ابنفراده يدل على قوة ضبطهم وحفظهم للرواية  .25فالعدد وكثرة الرجال من قرائن الرتجيح عند
احلفاظ السابقني واحملدثني.
ومن األمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم" من توضم فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل " ،فوقع االختال على مدار
السند يف خمرج احلديث بني أصحابه ،فجعله اجلماعة من مسند مسرة عن طريق "قَتادة  -احلسن
 مسرة رضي هللا عنه" منهم شعبة 26ومهام 27وأبو عوانة ،28وخالفهم سعيد بن بشري وجعله منمسند جابر عن "طريق قَتادة  -احلسن  -جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه" ،29ورجح اإلمام
الدارقطين رواية اجلماعة 30ألن سعيد بن بشري خالف اجلماعة الثقات من أصحاب قتادة وقد
31
ضعفه العلماء خاصة يف قتادة  ،فالوجه األول راجح ألن الذين يروونه هم أكثر الناس عدداً
وقوة يف قتادة ،فعرفنا أن من خالف اجلماعة فقد وهم يف السند وروايتهم أقوى بسبب الكثرة
والعدد ،كما صوب العقيلي وابن حجر.32
املثال الثاين ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من
أعتق شقيصاً له من عبد ،ومل يكن له مال استسعى العبد يف مثن رقبته غري مشقوق عليه"،
فاختلف على قتادة يف هذا احلديث سنداً فإن مجاعة الثقات من أصحاب قتادة رواه من طريق
قتادة – النضر بن أنس – بشري بن هنيك" ،وهم سعيد وأابن وشعبة ومهام وحجاج بن حجاج
وجرير بن حازم ،33وخالفهم حجاج بن أرطاة فذكر من طريق قتادة – موسى بن النضر – بشري
34
أصحاب قتادة وهم مجاعة والوجه
معل لقرينة خمالفة حجاج بن أرطاة
َ
بن هنيك"  ،فالوجه الثاين ٌ
األول قوته ظاهرة لقرينة العدد والكثرة.
املثال الثالث ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
الصائمون ،وأكل طعامكم األبرار ،وزارتكم املالئكة " ،وجدان
أفطر عند قوم قال " :أفطر عن َدكم َّ
السند يدور على ُيىي بن أيب كثري واالختال عليه بني أصحابه يف خمرج احلديث ،فجلة من
أصحابه رووه عنه عن أنس رضي هللا عنه منهم هشام الدستوائي واألوزاعي وهشام بن حسان،35
وخالفهم خليل بن مرة فقد رواه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،36وصوب اإلمام الدارقطين طريق
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أنس رضي هللا عنه .37ألن اخلليل بن مرة قد خالف األثبات فروايتهم أقوى لكثرة عدده وقد تفرد
يف خمالفة اجلماعة ،وهي قرينة من قرائن الرتجيح بني الرواايت املختلفة املعلة.
املثال الرابع ما رواه أبو هريره رضي هللا عنه "قيل للنيب صلی هللا عليه وسلم َّ :
"إن اليهود
تقول َّ :
الصغرى! فقال رسول هللا :كذبت اليهود ،لو أراد هللا خلقاً مل يستطع
إن العزل هو املوؤدة ُّ
عزهلا" ،فاختلف على ُييي بن أيب كثري على وجهني :فاجلماعة من أصحابه رووه من طريق -
حممد بن عبد الرمحن  -أيب مطيع  -وقيل رفاعة ،وقيل أيب رفاعة – أيب سعيد اخلدري رضي هللا
عنه ،وهم معتمر وأبو إمساعيل القناد وعلي بن املبارك ومعاوية بن سالم وحرب بن شدَّاد وهشام
َّستَوائي وأابن ،38وخالفه صاحل بن رستم ،39وروايته مرجوحة لقرينة خمالفته أكثر أصحاب ُيىي
الد ْ
الثقات فتفرده ال يقبل يف خمالفة األثبات اجلماعة.
ومنها ما رواه ابن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "املكيال
مكيال أهل املدينة ،والوزن وزن أهل مكة" ،فاختلف على الثوري يف هذه الرواية يف تعيني
الصحايب هل هي من ابن عمر أم من ابن عباس بني أصحابه؟ فرواه من طريق ابن عمر أربعة
وهم أبو نعيم والفراييب وإمساعيل وقببيصة ،40وخالفهم أبو أمحد الزبريي فرواه من طريق ابن
عباس ،41فالوجه الراجح هو األول لقرينة العدد فهم مجاعة وصوب اإلمام الطرباين أيضاً،42
واملخالف هلم قد تفرد وهو أبو أمحد الزبريي ،وومهه الدارقطين ملخالفته اجلماعة.43
القرينة الثالثة من قرائن الرتجيح "الضبط" ويشمل حفظ الصدر وضبط الكتاب
أما ضبط الصدر فمعناه أن يروي مجاعة الثقات احلديث بطريق واحد وخالفهم اآلخر
بطريق آخر ،وهنا مذاهب يف قبول قول من خيالف اآلخرين ورده إن كان ثقة حافظاً ملخالفة
اجلماعة له ،فمنهم من يقبل تفرد الراوي الثقة كاإلمام أمحد وحممد الذهلي وغريمها 44ومنهم من
يرد كالبخاري والرتمذي وأيب حامت ،45وحكم هذه املخالفة كحكم زايدات الثقات يف املتون
واألسانيد.
فالراوي خيطئ يف احلديث يف خمالفة من هو أوثق منه أو أييت بزايدة يف الرواية أو
بنقصان فهذا دليل على صحة روايته كما صرح به اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل .46وهذه املسملة
من أهم مسائل العلل وال نطيل فيها كالماً ألهنا حتتاج مزيدا من الوضوح ال يليق مقامه.
وأما الكتابة فال شك أن الضبط التام ال ُيصل بدون الكتابة ،وجند كثريا من حفاظ
احلديث أخطموا يف األسانيد واملتون بسبب عدم اهتمامهم ابلكتابة ،فالتزموا الكتابة أبنفسهم مثل
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غندر يف جملس شعبة فوجدوه أقل الناس خطم يف حديث شعبة وقدموه على من خيالفه يف
حديث شعبة ،47ومن أمثاله يف االعتماد على الكتابة الليث بن سعد وسامل بن أيب اجلعد ورواية
إسرائيل يف أيب إسحاق.48
ومن األمثلة التطبيقية هلذه القاعدة ما رواه عمر قال "خرجنا مع النيب صلى هللا عليه
وسلم إىل هاهنا يعين ذا احلليفة فقصر بنا الصالة" ،فاختلف على مدار السند (وهو شعبة) على
وجهني ،فمرة جند الرواية من طريق الضحاك  -حبيب بن عبيد  -جبري بن نفري  -ابن السمط–
عمر ،وروى هذا الطريق بقية عن شعبة ،49وخالفه اآلخرون فرووه من طريق يزيد بن مخري-
حبيب بن عبيد به ،ومنهم غندر ،50وأصحاب شعبة اآلخرون .فخالفوه وأبدلوا الضحاك بيزيد بن
مخري ،فرواية غندر أقوى وأصح لقرينة كتابة حممد بن جعفر عن شعبة كما قال اإلمام ابن مهدي
وابن املبارك ،51فالعلماء احملدثون رجحوا روايته ملا خالفوه اآلخرون ألنه كان يكتب أحاديث
شعبة ،ورجحها اإلمام الدارقطين والبزار.52
ومنها ما رواه عبد هللا بن عمرو قال  " :كان النيب صلی هللا عليه وسلم يتعوذ ابهلل من عل ٍم ال
ٍ
ودعاء ال يسمعٍ ،
وقلب ال خيشعٍ ،
ونفس ال تشبع" ،من رواية أيب سنان على اختال
ينفع،
الطريقني يف السند يف ذكر الواسطة وإسقاطها بني ابن أيب اهلذيل وعبد هللا بن عمرو ،فذكرها
ثالثة وهم خالد الطحان وعبيدة ويزيد من طريق أيب سنان  -ابن أيب اهلذيل  -عن ابن عمرو
رضي هللا عنه  ،53وأسقطها الثوري فروى من طريق  -ابن أيب اهلذيل  -عن شيخ – عن عبد هللا
رضي هللا عنه  ،54وبعد دراسة أحوال الرواة جند أن الوجه األول هو األصح لقرينة الضبط ألن
الرجال قد خالفوا الثوري وهو من األعالم الثقات والذين خالفوه وإن مل يصلوا يف التوثيق إىل
درجته لكن هناك قرينة حلفظهم التام هلذه الرواية وهي ذكر القصة يف الرواية فهذا يدل على
اهتمامهم لضبط احلديث ،فروايتهم أقوى هلذه القرينة ،وهللا أعلم.
ومنها ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لكل
دين خلقاً ،وخلق اإلسالم احلياء " ،فاختلف على اإلمام وكيع على وجهني وصالً وإرساالً،
فمرسله هناد وحممد األنباري من طريق مالك بن أنس  -سلمة بن صفوان - ،يزيد بن ركانة -
النيب صلی هللا عليه وسلم  .55ووصله يوسف القطان وعلي الصفار به بواسطة ركانه عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ،56وعرفنا بعد الدراسة أن الوجه املرسل أصح لقرينة الكتابة ألن الرواية هبذا
الوجه يف كتاب وكيع بن اجلراح ،57ورجح هذا الوجه ابن عبد الرب.58
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القرينة الرابعة وهي "سلوك اجلادة" وهلا تعابري خمتلفة عند احملدثني منها " تبع العادة "،59
احملجة " ،60أو" لزم الطَّريق " ،61أو " أخذ طريق اجملرة " ،62أو "أسهل عليه"،63
أو" سلك َّ
وليس هناك الفرق بني هذه الكلمات والعبارات ،يعنون هبا أن الراوي يروي الرواية من طريق
سلسلة معروفة تسرع إليها لسانه ،فيَ ِّه ُم فيها بسبب قلة ضبطه ،خبال من يروي الرواية إبسناد
64
غر ٍ
يب ال أييت هبا إال من له الضبط التام واإلتقان الكامل ،فاألئمة يعللون هبا األحاديث  ،فمثالً
حديث سعيد املقربي من طريق أيب هريرة رضي هللا عنه أو من طريق أيب سعيد عن أيب هريرة
رضي هللا عنه ،طريق مشهور أييت كثريا على لسان من يروي روايتهم خبال طريق سعيد عن أيب
سعيد املقربي من طريق ابن وديعة عن سلمان فهو طريق غريب ال يضبطه إال الثقات األعالم.65
وسلوك اجلادة إما يكون يف املنت وإما يف اإلسناد ،وأول من تكلم هبذه القرينة من السابقني
احملدثني هو ُيىي القطان ملا جعل نسبة اخلطإ إىل الثوري حينما عزا السند بطريق معرو وأخذ
طريق اجملرة فومهه وأرشده إىل الطريق الصحيح الغريب ،66وكذلك اإلمام ابن مهدي عند ما
صوب قول اإلمام ابن عيينة يف خمالفة مالك رمحهم هللا.67
وقد جند اجلماعة تقع يف "تبع العادة" كما حصل لإلمام سفيان بن عيينة ومعتمر بن
سليمان وحممد بن عبيد إبسقاط عبيد هللا بن عمر من السند خبال ما روى انفع عنه وهو كثرب
الرواية عن عبيد هللا بن عمر .68فروايتهم مرجوحة مع أهنم مجاعة ثقات ،فلقوة هذه القرينة ترجح
على العدد ،وقد سلكوا عكس ذلك فريجحون رواية من أخذ طريق اجملرة على من أييت بطريق
غر ٍ
يب وأييت بيانه يف غرابة السند.
ومن األمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلی
هللا عليه وسلم  " :إمنا الدين النصيحة ،إمنا الدين النصيحة ،إمنا الدين النصيحة "....اخل واختلف
على املدار بوجهني عن الثوري من طريق سهيل – أبيه -أيب هريرةرضي هللا عنه يرويه بشر،69
وخالفه اآلخرون من طريق سهيل  -عطاء بن يزيد  -متيم الداري رضي هللا عنه منهم ابن
مهدي ،ووكيع بن اجلراح وُيىي بن سعيد القطان وأبو نعيم والفراييب وقبيصة بن عقبه وعبد الرزاق
الصنعاين ومؤمل ،70ويتبني من هذا التفصيل كله أن الوجه الثاين هو الراجح لقرينة سلوك اجلادة،
فلعل أن الراوي يف الوجه األول قد أخذ طريق اجملرة من طريق سهيل عن أبيه ،عن أيب هريرة رضي
هللا عنه ،وهذا طريق معرو يتسرع إليه األلسنة كما جند يف الكتب احلديثية فمخطم يف هذا
الطريق ،والرواة ابلوجه الثاين جاؤوا بطريق آخر غري هذا الطريق ،وهذا يدل على زايدة حفظهم
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وضبطهم هلذا الطريق فاحملفوظ هو الوجه الثاين ،ومما يؤيد هذا القول من أقوال األئمة هو قول
اإلمام الدارقطين والطحاوي وابن حجر رمحهم هللا.71
ومنها ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم " َّ
إن أول ما
ُياسب به العبد يوم القيامة صالته " ،فاختلف على قتادة على مخسة ٍ
أوجه بني أصحابه ،منهم
مهام وسعيد فرواي احلديث من طريق قَتادة  -احلسن  -حريث بن قبيصة  -أيب هريرة رضي هللا
عنه  ،72ومنهم خليد بن دعلج من طريق قَتادة عن أنس رضي هللا عنه  ،73فالوجه األول قوي
لقرينة غرابة السند حيث أن الوجه الثاين مروي من خليد وقد تبع العادة يف عزو السند ألن السند
من قتادة أييت عن أنس دوماً ،فال توجد حديث آخر يف الكتب احلديثية هبذا السند فيندر الوهم
من اثنني.
ومنها ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم " اقتلوا األسودين
يف الصالة  :احلية والعقرب" ،فاختلف علي ُيىي بن أيب كثري يف إسناد هذا احلديث على وجهني
ضم بن َج ْوس  -أيب هريرة،
ض ْم َ
فاجلماعة من الثقات روى احلديث من طريق ُيىي بن أيب كثري َ -
منهم معمر وهشام وعلي ،74أما الذي خالفهم فهو أيوب بن عتبة من طريق ُيىي بن أيب كثري -
أيب سلمة  -أيب هريرة ،75فلزم الطريق السهل وهذا الطريق مرجوح لقرينة سلوك اجلادة ألنه قد
أتى ابلسند الذي هو مشهور يف ُيىي بن أيب كثري ،وخالفوه اجلماعة الثقات من أصحاب ُيىي
ورجح اإلمام الدارقطين والعقيلي طريقهم.76
ومن األمثلة أيضاً ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه "أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن
كسب األمة" ،فوقع االختال على اإلمام وكيع بوحهني ،فريويه أمحد بن حنبل ،وابن راهويه،
وابن أيب شيبة عن  -وكيع -شعبة -حممد بن جحادة  -أيب حازم  -أيب هريرة رضي هللا عنه ،77
أما الذي خالفهم فقد أبدل السند ابلثوري بعد اإلمام وكيع وهو يوسف القطان ،78فالراجح فيه
الوجه األول لقرينة سلوك اجلادة فلعل يوسف القطان أخذ طريق اجملرة فمخطم فيه.
القرينة اخلامسة  :وهي غرابة السند:
واملقصود منها أن سند احلديث أو متنه خمتلَف على را ٍو ،وأحد من تالميذه يتفرد بطريق
آخر خمالفة اآلخرين ،وال يكون هناك احتمال أنه جرى على طريق اجملرة ،فهذا يدل على اهتمامه
التام حلفظ هذا السند أو املنت ويقل احتمال الوهم يف روايته ،على أن يكون فيه احتماالً لضعف
روايته ولكن اندراً ،فمعظم األحيان روايته أقوى بطريقه الغريب ،79واالستغراب يف اإلسناد ال
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يضبطه إال الثقة احلافظ ،80والسلسلة املعروفة اليت تسرع إليها لسان احملدثني يسبق الوهم إىل مثل
هذا السند خبال السلسلة الغريبة ال أييت هبا إال احلافظ املتقن .81ويستدل هبذه القرينة السابقون
من العلماء احملدثني كاإلمام أيب حامت والدارقطين رمحهم هللا.82
ومن األمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا
عليه وسلم " إذا مضى شطر الليل ينـزل هللا إىل السماء الدنيا فيقول  :هل من سائل يعطى ،هل
داع يستجاب له" ،فوقع االختال على ُيىي بن أيب كثري يف تعيني الراوي بينه وبني أيب هريرة
من ٍ
رضي هللا عنه ،بني أيب سلمة وأيب جعفر بني أصحاب ُيىي فرواه اإلمام األوزاعي من طريق ُيىي
 أبو سلمة  -أيب هريرة رضي هللا عنه  ،83وخالفه هشام من طريق ُيىي  -أبو جعفر  -أيبهريرة رضي هللا عنه  ،84فالوجه الثاين أصح لقرينة غرابة السند ألن اخلطم والوهم يندر يف مثل هذا
الوجه لغرابة السند ،والوجه األول سلك فيه الراوي جادة.
ومنها ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا
ضرب أحدكم فليت َِّّق الوجهَّ ،
فإن هللا خلق آدم على صورته" ،فاختلف على قتادة يف الواسطة عن
أيب هريرة أبيب رافع وأبيب أيوب ،فابن أيب عروبة يروي عن قتادة عن أيب رافع ،85وخالفه اجلماعة
فرووا عن أيب أيوب منهم مهام واملثىن وشعبة.86
ورجح العلماء الوجه الثاين لقرينة غرابة السند ولعدم شهرة السند هبذا الوجه ألن األوهام
من األثبات يف مثل هذا السند اندر.87
القرينة السادسة وهي "اتفاق البلدان" ،وهي من أهم قرائن الرتجيح ولكنها غامضه
على كثري من أطباء العلل لصعوبة معرفتها .فمهل البلد أعلم برواية شيخهم خبال الغرابء ،فإذا
شيخ يرجح رواية أهل بلده ،وجند العلماء احملدثني يرجحون رواية املدنيني يف املخالفة
اختلف على ٍ
على مالك ،ورواية البصريني لو اختلفوا على قتادة والكوفيني على اختال األعمش رمحهم هللا،
ألهنم أعر حباهلم ،88كما رجح أبو زرعة عبيد هللا يف انفع وفضل أبو حامت "صاحل" على عقيل
يف الزهري بسبب اتفاق بلداهنم ،89للعلماء أقوال كثريه تدل على أمهية هذه القرينة ،منها اإلمام
البخاري وابن حبان وابن عدي والسمعاين.90
ومن األمثلة على هذه القرينة ما رواه أبو أيوب األنصاري  :قال  :قال رسول هللا صلی
هللا عليه وسلم  ":أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة بثلث القرآن ،فمشفقنا أن أيمران أبمر نعجز عنه
فسكتنا" ...اخل .فاختلف على منصور بن املعتمر أبربعة أوجه بني أصحابه:
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األول  :من طريق هالل بن يسا  -الربيع بن خثيم  -عمرو بن ميمون  -امرأة- ،
أبو أيوب رضي هللا عنه عن النيب صلی هللا عليه وسلم ،يرويه شعبة احلجاج.91
ويف الوجه الثاين أدخل عبد الرمحن بن أيب ليلى بني "عمرو بن ميمون وامرأة" يرويه
زائدة ،92أما الوجه الثالث أدخل ربعياً يف السند بدالً عن هالل بن يسا مث عزاه مثل الوجه
الثاين يرويه عبد العزيز العمي  ،93ويف الرابع أسقط عمروا بن ميمون مث عزا السند مثل األول
يرويه جرير.94
بعد الدراسة جند أن الوجه الثاين راجحا لقرينة "اتفاق البلدان" ،ألن الرواة ابلوجه الثاين
عن منصور بن املعتمر مها زائده وإسرائيل ومها من أهل الكوفة ومنصور أيضاً من الكوفة ،فرواية
أهل البلد أوىل من غريه ورجحه العلماء اآلخرون منهم اإلمام الرتمذي والدارقطين وأبو حامت
والنسائي رمحهم هللا.95
ومنها ما رواه عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من كذب
علي متعمداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار"،
فاختلف على مدار السند وهو أبو معاوية على ثالثة أوجه بني أصحابه يف ذكر
الواسطة وإسقاطها يف السند ،فتفرد هناد ابلوجه األول عنه من طريق األعمش  -طلحة  -عمرو
بن شرحبيل  -النيب صلی هللا عليه وسلم  .96أما الوجه الثاين فمدخل حممد بن العالء "أاب عمار"
بني طلحة وابن شرحبيل ،97ويف الوجه الثالث جند ُيىي بن طلحة الريبوعي يذكر "أاب عمار" مثل
الوجه الثاين و "علي" بعد ابن شرحبيل.98
فالوجه الثاين أصح لقرينة "اتفاق البلدان" ،ألن حممد بن العالء من أثبت الرجال برواية
الكوفة من اآلخرين وخاصة من هناد ،وقال حممد بن عبد هللا بن منري  ":ما ابلعراق أكثر حديثاً
من أيب كريب ،وال أعر حبديث بلدان منه".99
ومنها ما رواه أنس بن مالك قال "عرق النساء أتخذ إلية كبش عريب ال عظيمة وال
صغرية .....اخل" ،فوقع االختال على هشام بن حسان بني أصحابه على وجهني ،فرواه يزيد
بن هارون عنه من طريق أنس بن سريين عن أنس بن مالك موقوفاً ،100وخالفه أبو أسامة ومحاد
بن زيد وحممد بن عبد هللا األنصاري والوليد الدمشقي وروح بن عبادة ومعتمر بن سليمان ،فرووه
مرفوعاً ،101واألصح هو الوجه الثاين لقرينة اتفاق البلدان ألن مدار احلديث من أهل البصرة
والذين يروون عنه هم أيضاً من البصرة والذي خالفه هو من أهل واسط ،فروايته مرجوحة.

اإليضاح ( 35ديسمرب )2017

قرائن الرتجيح العامة بني ِّ
الرواايت املختلفة املعلة

182

ومنها ما رواه أبو أمامة قال  " :أنشم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم غزوة فمتيته فقلت
 :اي رسول هللا ادع يل ابلشهادة " ،فوقع االختال على هشام بني أصحابه ابلوجهني ،فروح
وعبد األعلى يرواين عنه من طريق واصل – حممد – رجاء -أبو أمامة ،102وخالفه عبد الرزاق
الصنعاين فمسقطه "واصل" من السند ،103والوجه األول هو األصح لقرينة "اتفاق البلدان" ،ألن
مدار احلديث من أهل البصرة ،والوجه األول مروي من البصريني ،والذي خالفهم هو من أهل
الصنعان ،والقاعدة أن "بلدي الراوي أدرى حبديثه".
اخلامتة :

احلمد هلل محداً كثرياً يليق بعظمة ربنا الكرمي الذي سهل لنا إكمال هذا البحث الذي قضينا
فيه مدة من الزمن ميكن أن نستنبط النتائج التالية :
 .1إن تعليل احلديث ال يقتصر على قول و ٍ
احد بل لكل حديث قرائن خاصة لرتجيحه،
مستنبطة من أقوال األثبات املتقدمني من خالل تعليلهم األحاديث متضمنا صحة
املرجوح أوالً ،فبناء على قواعدهم ال ُيكمون على احلديث قبوالً ورداً بل يرجحون
طريقاً ويرتكون اآلخر مرجوحاً.
 .2تبني من خالل دراسيت هلذا البحث أن االختال بني رجال احلديث يف رواية يسبب
العلة فيها فيُحكم بينها ابلقرائن عند احملدثني.
 .3قرائن الرتجيح بني الرواايت املختلفة املعلة كثرية ومن خالل دراسيت لقرائن الرتجيح
وجدان القرائن أكثر استعماالً عند احملدثني بني الرواايت املختلفة املعلة يف العدد واحلفظ
واالختصاص ابلشيخ واتفاق البلدان وسلوك اجلادة وغرابة السند.
 .4إن معرفة االختال بني الرواايت هلا أمهية كبرية وداخل يف علم العلل الذي كامليزان
لبيان الصحيح من السقيم.
وصلى هللا على النيب املصطفى ،آمني.
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اهلوامش:
1
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9

للتفصــيل :العســقالين ،أمحــد بــن علــي ،نزهــة النظــر يف توضــيح فبــة الفكــر يف مصــطلح أهــل
األثر ،حتقيق :نور الدين عرت -مطبعة الصباح ،دمشق ،ط 1421 ،3 :هـ ص .72
انظر :أبو احلسن القشريي ،مسلم بن احلجـاج ،التمييـز ،حتقيـق د .حممـد مصـطفى األعظمـي،
مكتبة الكوثر – السعودية ،ط1410 ،3 :هـ ،ص .209
ينظ ــر :أب ــو عيس ــى ،حمم ــد ب ــن عيس ــى الرتم ــذي ،العل ــل الص ــغري ،حتقي ــق :أمح ــد حمم ــد ش ــاكر
واجلماعة ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.130/1 ،
انظــر :أبــو موســى ،حممــد بــن عمــر األصــبهاين ،اللطــائف مــن دقــائق املعــار يف علــوم احلفــاظ
األع ــار  ،حتقي ــق :أب ــو عب ــد هللا حمم ــد مس ــك ،دار الكت ــب العلمي ــة ،ط 1420 ،1 :ه ـ ـ ،ص
 .272اخلطيــب ،أبــو بكــر أمحــد بــن علــي ،اجلــامع ألخــالق الـراوي وآداب الســامع حتقيــق :د.
حممود الطحان ،مكتبة املعار – الرايض .306 /1
انظــر تفصــيل هــذه األمثلــة :زيــن الــدين ،عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن رجــب ،شــرح علــل الرتمــذي،
حتقيــق الــدكتور مهــام عبــد الــرحيم ســعيد،مكتبة املنــار األردن ط1407 ،1 :هـ ـ  665/2ومــا
بعدها.
انظر الكالم علـى الطبقـات وتفاصـيله :النسـائي ،أمحـد بـن شـعيب ،الطبقـات ،حتقيـق مشـهور
حسن وأصحابه ،مكتبة املنار – األردن ط1408 ،1 :هـ ص .53
روايــة حجــاج أخرجهــا النســائي يف ســننه الصــغرى ح ( )4746ويف الكــربى ( )220/4وروايــة
مه ــام أخرجه ــا أمح ــد يف املس ــند ح ( )959وأب ــو داود ح ( )2035والنس ــائي يف الص ــغرى ح
( )4745ويف الكربى ( )220/4والطحاوي يف املشكل ح ( )3148والبيهقـي (. )330/5
ورواية ابن أرطـاة أخرجهـا الـدارقطين ح ( . )3128وروايـة عمـر بـن عـامر أخرجهـا عبـد هللا بـن
أمحد يف زوائد املسند ح( )991والنسائي يف الصغرى ح(. )4735
رواي ــة س ــعيد أخرجه ــا أمح ــد يف املس ــند ح ( )993وأب ــو داود ح ( )4530والبـ ـزار ()290/2
والنس ـ ـ ـ ــائي يف الص ـ ـ ـ ــغرى ح ( )4734ويف الك ـ ـ ـ ــربى ( )208/5وأب ـ ـ ـ ــو يعل ـ ـ ـ ــى يف املس ـ ـ ـ ــند ح
(338و )628والطحــاوي يف املشــكل ( )272/3واحلــاكم يف املســتدرك ( )141/2والبيهقــي
يف سننه (. )53/8
أبــو زكـرايُ ،يــىي بــن معــني ،معرفــة الرجــال بروايــة أمحــد بــن حممــد ابــن حمــرز ،حتقيــق :حممــد كامــل
القصــار ،جممــع اللغــة العربيــة – دمشــق ،ط1405 ،1 :ه ــ ،115/1 ،وشــرح علــل الرتمــذي
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 ،503/2ابــن عــدي ،أبــو أمحــد اجلرجــاين ،الكامــل يف ضــعفاء الرجــال ،حتقيــق :عــادل أمحــد
وصاحبه ،الكتب العلمية – بريوت ،ط1418 ،1 :هـ .396/3
روايــة ابــن الســقالب توجــد يف املعجــم الكبــري لإلمــام الطـرباين ح (  .) 10501وروايــة إبـراهيم
يف حلية األولياء أليب نعيم .178/4
وروايتهم أخرجها أبو نعيم يف حلية األولياء .178/4
رواي ــة ش ــعبة أخرجه ــا الطَّيالس ــي املس ــند ( )202واب ــن أيب ش ــيبة ( )282/5وأمح ــد يف املس ــند
(175/1و177و )181ومســلم ( )2258وابــن ماجــة ( )3760و ِّ
الرتمــذي ( )2852والبـ َّـزار
يف املسـ ـ ـ ــند ( )14/4وأبـ ـ ـ ــو يعلـ ـ ـ ــى (125/2و )138- 137والطَّحـ ـ ـ ــاوي يف شـ ـ ـ ــرح املعـ ـ ـ ــاين
(.)295/4
أخرجها أمحد يف املسند (.)175/1
اتريخ الدَّارمي (46و )425رواية ابن حمرز ( )115/1شرح العلل (.)508-504/2
ال ــدارقطين ،أب ــو احلس ــن عل ــى ب ــن عم ــر ،العل ــل ال ـواردة يف األحادي ــث النبوي ــة ،حتقي ــق :حمف ــوظ
الرمحن ،دار طيبة – الرايض ،ط 1405 ،1 :هـ ،دار ابن اجلوزي – الدمام.362/4 ،
روايــة هشــام يف مســند الطيالســي ح ( )2638وأمحــد (258/2و )521والــدارمي ح ()129
والنسائي يف سننه الكربى (.)123/6
روايــة األوزاعــي أخرجهــا مســلم ح ( )758وابــن أيب عاصــم يف الســنة ح ( )509والنســائي يف
الكربى (.)123/6
شرح علل الرتمذي .487-486/2
انظر :املعجم األوسط للطرباين .24/5
اجلامع لإلمام البخاري ح .6103
أبـو زكـرايُ ،يـىي بــن معـني ،اتريــخ ابـن معــني بروايـة الــدوري ،حتقيـق :د .أمحــد حممـد نــور ســيف،
مركز البحث العلمي  -مكة املكرمة ،ط1979 ،1 :م.180/4 ،
العلل الواردة يف األحاديث النبوية .211/5
الشافعي ،حممد بن إدريس ،اختال احلديث ،دار املعرفة – بريوت1410 ،هـ ص.127
انظر :ابن أيب حامت ،عبـد الـرمحن بـن حممـد ،علـل احلـديث ،حتقيـق :فريـق مـن البـاحثني ،مطـابع
احلميضي ،ط 1427 ،1 :هـ .391/2
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انظـر :البيهقـي ،أمحــد بـن احلســني ،كتـاب القـراءة خلـف اإلمــام ،حتقيـق :حممــد السـعيد زغلــول،
دار الكتـب العلميــة – بـريوت ،ط 1405 ،1 :ص .316اخلطيــب ،أمحـد بــن علـي ،الكفايــة
يف عل ــم الرواي ــة ،حتقي ـ ـق :أب ــو عب ــدهللا الس ــورقي وأص ــحابه ،املكتب ــة العلمي ــة  -املدين ــة املن ــورة،
ص .476الــدارقطين ،أبــو احلســن علــى بــن عمــر ،ســنن الــدارقطين ،حتقيــق :شــعيب االرنــؤوط،
مؤسسة الرسالة – لبنان ،ط 1424 ،1 :هـ .44/3
رواية شعبة أخرجها أمحد يف املسـند ( )11/5والرتمـذي ح ( )497والنسـائي ( )522/1وابـن
خزمية يف صحيحه ( )128/3والطرباين يف املعجم الكبري (.)199/7
وروايت ــه أخرجه ـا أمح ــد يف املس ــند (8/5و  15و 16و )22وأب ــو داود ح( )358وال ــدارمي ح
( )1548والطحاوي ( )119/1والطرباين يف املعجم الكبري (.)199/7
وروايتــه يف :أبــو جعفــر ،حممــد بــن عمــرو ،الضــعفاء الكبــري ،حتقيــق :عبــد املعطــي قلعجــي ،دار
املكتبة العلمية – بريوت ،ط1984 ،1 :م.167/2 ،
انظر :الضعفاء الكبري .167/2
العلل الواردة يف األحاديث النبوية .263/10
اتريخ ابن معني برواية ابن حمرز .112/1
انظ ــر :الض ــعفاء الكب ــري  167/2و :العس ــقالين ،أمحـ ـد ب ــن عل ــي ،التلخ ــيص احلب ــري يف ـ ـريج
أحاديث الرافعي الكبري ،حتقيق :أبو عاصم حسن ،مؤسسة قرطبة – مصر ،ط1995 ،1 :م،
.134/2
رواي ـ ـ ــة س ـ ـ ــعيد أخرجه ـ ـ ــا أمح ـ ـ ــد (255/2و426و )472والبخ ـ ـ ــاري ح ( )2492ومس ـ ـ ــلم ح
( )1503وابــن ماجــة ح ( )2527وأبــو داود ح (3934و  )3935وروايــة أابن أخرجهــا أبــو
داود ح ( )3933والنسـ ــائي يف الك ـ ــربى ( )185/3والطحـ ــاوي يف ش ـ ــرح املع ـ ــاين ()107/3
ورواي ــة ش ــعبة أخرجه ــا الطيالس ــي ح ( )2451ومس ــلم ح ( )1503وأب ــو داود ح ()3929
ورواية مهام أخرجهـا الطحـاوي يف املشـكل ( .)436/13وروايـة حجـاج توجـد معلقـا يف جـامع
البخاري ( .)341/3ورواية جرير يف صحيح البخاري ح ( )2526ومسلم ح (.)1503
يوجد الطريق يف شرح معاين اآلاثر للطحاوي (.)107/3
رواي ــة هش ــام أخرجه ــا أمح ــد يف املس ــند (118/3و )201وال ــدارمي ح ( )1779والنس ــائي يف
الكـربى ( )202/4واإلمــام الطـرباين يف املعجـم األوســط ( .)99/1وروايــة األوزاعـي أشــار إليهــا
أبو نعيم يف حلية األولياء ( .)72/3ورواية هشام أخرجها النسائي يف الكربى (.)82/6
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رواية اخلليل أخرجها الدارقطين يف األفراد ( )326/5ومتام يف فوائده (.)902
العلل الواردة يف األحاديث النبوية .142/2
رواية معتمر يف سنن النسائي ( )341/3ويف مسند أيب يعلى ( )405/10وروايـة أيب إمساعيـل
القنـاد أخرجهــا النســائي يف الكـربى ( )341/5وروايــة علــي بـن املبــارك أخرجهــا أمحــد ()33/3
والنسائي يف الكربى ( )341/5ويف شرح معاين اآلاثر ( ،)31/3ورواية معاوية بن سالم أشار
إليها ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ( . )371/9ورواية حرب بن شداد أشار إليهـا البخـاري
يف الكىن (ص . )31ورواية هشام الدستوائي أخرجها أمحد (51/3و )53والنسائي يف الكربى
( )341/5وتوجد يف شرح معاين اآلاثر ( ،)31/3ورواية أابن أخرجها أبـو داود ح ()2164
والبيهقي يف سننه الكربى (. )375/7
العلل الواردة يف األحاديث النبوية .143/2
رواي ــة أيب نع ــيم أخرجه ــا أب ــو داود ح ( ) 3340والنس ــائي ح( ) 2519والط ـرباين يف املعج ــم
الكبــري ح( ،)13449والبيهقــي يف الســنن الكــربى  ،31/6وروايــة الفـراييب رواهــا الطحــاوي يف
ش ــرح مش ــكل اآلاثر ح( )1252ورواي ــة إمساعي ــل أخرجه ــا أب ــو عبي ــد يف األمـ ـوال ص ،696
ورواية قبيصة رواها البيهقي .170/4
روايته أخرجها البزار ح(  )876والبيهقي .31/6
نقله عنه البيهقي يف سننه الكربى .31/6
العلل الواردة يف األحاديث النبوية .375/1
شرح علل الرتمذي .722/2
سنن الرتمذي ح ( ،)1798علل احلديث البن أيب حامت .12/2
اختال احلديث ص.294
العلل البن أَيب حامت .25/1
انظر :العلل البن أَيب حامت .188/1
مل جند من خرج هذا الطريق وعرفنا من صنيع اإلمام الدارقطين أن راويه هو بقية.
رواية غندر أخرجها أمحد  29/1ومسلم يف جامعه ح (.)1531
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،التاريخ الكبري ،دائرة املعار العثمانية ،طبعة حيدر آابد ،57/1
املـزي ،يوســف بـن عبــد الـرمحن ،هتــذيب الكمـال يف أمســاء الرجـال ،حتقيــق الـدكتور بشــار عـواد،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط.8/25 1400 ،1 :
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العلل الواردة يف األحاديث النبوية  ،162/2ومسند البزار .447/1
روايــة الطحــان أخرجهــا اإلمــام أمحــد  ،449/11وأبــو نعــيم يف حليــة األوليــاء  ،362/4وروايــة
عبيدة يف مصنف ابن أيب شيبة ح (  ،) 29141ورواية يزيد رواها اإلمام أمحد .120/11
رواه ــا اإلم ــام أمح ــد يف املس ــند  ،117/11والنس ــائي ح (  ) 5457ويف الس ــنن الك ــربى ح (
 )7874ورواها احلاكم يف املستدرك .534/1
روايـة هنــاد يف الزهــد لإلمــام وكيــع ح(  ،،) 1347ومــن طريقــه :رواه ابــن عبــد الــرب يف التمهيــد
 ،143-142/21ورواية األنباري أيضاً يف التمهيد .142/21
رواي ــة يوس ــف القط ــان يف التمهي ــد الب ــن عب ــد ال ــرب  .143/21ورواي ــة علـ ـي أيضـ ـاً يف التمهي ــد
 258-257/9ويف شعب اإلميان لإلمام البيهقي .136/6
انظر :الزهد له .) 383 ( 672/2
انظر :التمهيد له .142/21
العســقالين ،أمحــد بــن علــي ،النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح ،حتقيــق :ربيــع بــن هــادي عمــري
املدخلي ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة ،ط1404 ،1 :هـ .610/2
نتائج األفكار البن حجر .194/2
العلل البن أَيب حامت 107/1و203و428و109/2و249و.267
ابـن البيــع ،حممــد بـن عبــد هللا احلــاكم ،معرفـة علــوم احلــديث ،حتقيـق :الســيد معظــم حســني ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،ط1397 ،2 :هـ ص.118
العلل البن أَيب حامت  . 354/2الكامل البن عدي 331/1و144/2و.397
شرح علل الرتمذي .726/2
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حتقيق :البـاحثون ،مكتبـة
الغرابء األثرية  -املدينة النبوية ،ط 1417 ،1 :هـ .111/8
اخلطي ــب ،أب ــو بك ــر أمح ــد ب ــن عل ــي ،اتري ــخ بغ ــداد ،حتقي ــق :ال ــدكتور بش ــار ع ـواد ،دار الغ ــرب
اإلسالمي – بريوت ،ط1422 ،1 :هـ .138-136/14
شرح علل الرتمذي .728/2
العسقالين ،أمحـد بـن علـي ،فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري ،مـع تعليقـات الشـيخ ابـن ابز،
دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه.446/10 ،
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رواه ابــن أيب عاصــم يف كتــاب الســنة ص  506 – 505ح (  ،) 1092وأبــو نعــيم يف حليــة
األولياء .142/7 ،242/6
رواي ـ ــة اب ـ ــن مه ـ ــدي أخرجه ـ ــا أب ـ ــو عبي ـ ــد يف األمـ ـ ـوال ح (  ،) 2واإلم ـ ــام أمح ـ ــد  138/28ح
( ،)16940ورواه مس ـ ـ ــلم  75/1ح (  ،) 96/55ورواه النس ـ ـ ــائي  176/4ح ( ،) 4209
ورواي ــة اب ــن اجل ـراح يف كتاب ــه الزه ــد  621/1ح (  )346وأمح ــد  148/28ح( ،) 16947
وروايــة القط ــان يف مس ــند أمح ــد  140/28ح(  ) 16941وروايــة أيب نع ــيم يف مس ــند اب ــن أيب
شـيبة  320/2ح (  ) 820والطـرباين يف املعجــم الكبـري  52/2ح (  ) 1260وروايــة الفـراييب
رواه ــا البيهق ــي يف ش ــعب اإلمي ــان  323/4ح (  ،) 5265ورواي ــة قبيص ــة أخرجه ــا أب ــو عوان ــه
املســند ،37-36/1ورواي ــة الصــنعاين رواه ــا اإلمــام أمح ــد  141/28ح(  . ) 16942ورواي ــة
مؤمل رواها أبو القاسم البغوي يف الرتغيب والرتهيب  454/1ح ( .) 812
ابــن القيس ـراين ،أبــو الفضــل حممــد بــن طــاهر ،أط ـرا الغرائــب واألف ـراد مــن حــديث رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم لإلمام الدارقطين ،حتقيق :حممود حممد حممود حسن وصاحبه ،دار الكتب
العلميـة – بـريوت ،ط 1419 ،1 :ه ـ  ،346/5الطحـاوي ،أبــو جعفـر أمحـد بــن حممـد ،شــرح
مشــكل اآلاثر ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط 1415 ،1 :ه ــ .75/4 ،ابــن
حجر ،أمحد بن علي ،تغليق التعليق على صحيح البخاري ،حتقيـق :سـعيد عبـد الـرمحن موسـى
القزقي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ط 1405 ،1 :هـ .58/2
روايـة مهـام أخرجهـا ِّ
الرتمـذي ( )314والنسـائي ح ( )465ويف الكـربى ( )144/1والطحـاوي
يف مشــكل اآلاثر ( . )187/6وروايــة ســعيد بــن بشــري أخرجهــا الطـرباين يف مســند الشــاميني ح
( )2673وابن عساكر يف اترخيه .277/20
انظر :املعجم األوسط للطرباين .127/4
روايــة معمــر أخرجهــا أمحــد ( )233/2وابــن ماجــة ( )1245والنســائي يف الكــربى ()358/1
واب ـ ــن خزمي ـ ــة ( )41/2واحل ـ ــاكم يف املس ـ ــتدرك ( ،)256/1ورواي ـ ــة هش ـ ــام رواه ـ ــا ال ـ ــدارمي ح
( )1512والنسـائي ( .)10/3وروايـة علـي توجــد يف مسـند أمحـد (473/2و )475وأبــو داؤد
( )918والرتمذي ح (.)390
العلل الواردة يف األحاديث النبوية (. )49/8
العلل الواردة يف األحاديث النبوية ( )144/2و ( . )49/8والضعفاء الكبري (. )237/2
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رواية اإلمام أمحد  169/16ح(  .)10229ورواية ابن راهويه يف مسـنده  238/1ح()196
ورواية ابن أيب شيبة يف مصنفه  474/4ح ( .)22248
ذكرها أبو نعيم يف حلية األولياء .101/7
العلل البن أَيب حامت (. )60/2
شرح علل الرتمذي (. )726/2
فتح الباري البن رجب (. )111/8
الربقــاين ،أمحــد بــن حممــد ،سـؤاالت الربقــاين للــدارقطين روايــة الكرجــي عنــه ،حتقيــق :عبــد الــرحيم
حممــد أمحــد القشــقري ،كتــب خانــه مجيلــي – ابكســتان ،ط1404 ،1 :ه ص .500والعلــل
البن أيب حامت (. )125/2
أخرجه ــا مس ــلم ح ( )758واب ــن أيب عاص ــم يف الس ــنة ح ( )509واب ــن خزمي ــة يف التَّوحي ــد ح
(.)301
أخرجها أمحد (258/2و )521والدرامي ح ( )129والنسائي يف الكربى (.)123/6
السنة ح ( )528واإلمام الطرباين يف املعجم األوسط ح (.)25/8
أخرجها ابن أيب عاصم يف ُّ
فرواية مهام رواها اإلمام أمحد (347/2و )463ومسلم ح ( ،)2612ورواية املثىن رواها أمحد
( )519/2ومسلم ح ( )2612ورواية شعبة أخرجها مسلم ح (.)2612
العلـ ــل ال ـ ـواردة يف األحادي ـ ــث النبويـ ــة ( )225/3وأيض ـ ـاً ( )205/11ويف ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ح
(.)2612
الكفاية يف علم الرواية ص.133
أبــو زرعــة ،عبــد الــرمحن بــن عمــرو ،اتريــخ أيب زرعــة حتقيــق :شــكر هللا نعمــة هللا القوجــاين ،جممــع
اللغة العربية – دمشق ،ص . 1075
انظر :التاريخ الكبري ( . )224/1الكامل يف ضعفاء الرجال (.)398/4
رواه أمحـ ــد  527/38ح  23547ورواه البخـ ــاري يف التـ ــاريخ الكبـ ــري  ،137/3والنسـ ــائي يف
السنن الكربى  173/6ح ( .) 10516
رواه عنــه ابــن الض ـريس يف فضــائل القــرآن ص  184ح (  ،) 255وابــن عبــد الــرب يف التمهيــد
 .256-255/7ورواه البيهقي يف شعب اإلميان  506/2ح( .)2544
رواه النسائي 173/6ح(  ) 10519والطرباين يف املعجم الكبري  167/4ح( .) 4029
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رواه النســائي يف الســنن الكــربى 173/6ح(  ) 10515والط ـرباين يف املعجــم الكبــري 167/4
ح( .) 4027
انظر أقواهلم يف :السنن لإلمام الرتمذي  .21 /5العلل الواردة يف األحاديث النبويـة -101/6
 .103علـ ـ ــل احلـ ـ ــديث البـ ـ ــن أيب ح ـ ـ ــامت 80/2س  .1735والنسـ ـ ــائي يف السـ ـ ــنن الك ـ ـ ــربى
173/6ح .10519
رواه هناد بن السري يف الزهد  639/2ح ( . ) 1387
رواه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر  371/1ح( .) 419
العلل الواردة يف األحاديث النبوية .219/5
هتذيب الكمال .247-246/26
رواه أبو نعيم يف حلية األولياء .276/6
رواي ــة أيب أس ــامة يف حلي ــة األولي ــاء  ،276/6ويف أخب ــار أص ــبهان  ،284/2ورواي ــة مح ــاد يف
املسـتدرك  ،408/4وروايـة حممـد األنصــاري يف مسـند أمحـد  21/21ح (  ،) 13295وروايــة
الوليـ ـ ـ ــد يف ابـ ـ ـ ــن ماجـ ـ ـ ــه  101/4ح (  ) 3463ويف املسـ ـ ـ ــتدرك  .206/4وروايـ ـ ـ ــة روح يف
املستدرك  .292/2ورواية معتمر يف املستدرك .206/4
روايـ ــة روح يف مسـ ــند اإلمـ ــام أمحـ ــد  454/36ح (  ،) 22140والط ـ ـرباين يف املعجـ ــم الكبـ ــري
 91/8ح (  .) 7465ورواية عبد األعلى أخرجها الروايين يف املسند  268/2ح (.)1176
رواه عبـ ـ ــد الـ ـ ــرزاق يف املصـ ـ ــنف  308/4ح (  ،) 7899والط ـ ـ ـرباين يف املعجـ ـ ــم الكبـ ـ ــري 91/8
ح(..)7464

