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 وقرائن الجمع بين األسانيد المختلفةوجوه 
 

 ةالدكتورة مىن عبد احلكيم الَعس  

  قسم علوم القرآن واحلديث

   كلية الشريعة

   جامعة دمشق

 

 ص البحثملخّ 

 بني من خالهلاالعلماء ّفق وجوه اجلمع اليت وَ  بيانَ لكتب علل احلديث  واسع استقراء  من خالل  هذا البحث حاول
بيل من قَ  ِمن َث  و  ,دبيل التعدّ وعّدوا االختالف بينها من قَ  ,وقوع التعارض بني هذه األسانيدوا نف إذ ؛األسانيد املختلفة

املختلفة سانيد ألا همعلى ردّ  هل ترجيحهمجلمع و با مقوهلليت استخدمها العلماء يف ا القرائنَ  ساق ة غري القادحة. ثّ العلّ 
 لأوّ  فصل ؛فصلني اثنني يفوذلك  ,فهاعلى ترجيح بعضها وإعالل خمالِ  أو ب,ضطراالة العلّ  احهم هلارَ ط  او  ,فيما بينها

 ,تعيني بعض رجال السندب بالزيادة والنقصان أم كان االختالف سواء ,بني األسانيد املختلفة وجوه اجلمعكلم عن ت
 أم رتكة بني أغلب وجوه اجلمعرائن مشكانت ق, سواء  قول باجلمعاليت استند إليها العلماء للقرائن التكلم عن  ثان   وفصل

 خاصة بوجه من الوجوه.

 هذا العلم ,وقواعده م أصول العللعل وضع لبنة يف بناء أسسب ةحياول املسامهوالقرائن الوجوه هلذه  والبحث باستقرائه
 اجة إ ى الكيري من اجلهد والبحث العلم  الدقيق.حبالذي ال يزال 
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 لفةوجوه وقرائن الجمع بين األسانيد المخت

 مة: المقدّ 

ا أم   .د وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبع هديه إ ى يوم الدينوالصالة والسالم على سيدنا حممّ  ,العاملني احلمد هلل ربّ 
 :بعد  

بل إن أغلب العلل الواقعة فيها ه   ,كتب علل احلديث الكيري من األحاديث اليت وقع االختالف يف إسنادها ت  ضمّ 
, فف  بعض األحاديث يكون هذا مل يكن واحدا  هذا االختالف  أثرالالفت لنظر الباحث أن  من لكنمن هذا النوع, 

 ال جند أثرا  هلذا االختالف بالقدح, بل آلخرويف بعضها ا ,ة قادحةختالف سببا  يف إعالل احلديث أو بعض طرقه بعلّ اال
 هاقادحة عنينفون العلة ال وجوه اجلمع, ومن ثَّ نها بوجوه من وجيمعون بي ,مجيعا   جند العلماء حيكمون بصحة هذه الطرق

فيها بني  العلماء الوجوه اليت مجع واستقراء إلى البحث دافعا  هذا كان ختالف. ولقد  بسبب هذا اال أو عن بعضها
يت ال مثل هذه األبحاث يةأهم   , وال ختفىترجيح هذا اجلمع والقول بهوالقرائن اليت استعملوها يف  ,األسانيد املختلفة

 .وتقعيدها بعض مسائل علم علل احلديث صيلتأل تسعى

سواء  ,ملختلفةيف اجلمع بني األسانيد ا علماءاللكالم  التحليلي ستقرائي  للمنهج اال يف هذا البحث وفقا   رت  سِ وقد 
 طرقه.و على احلديث  همالل حكمطا  من خستنبَ م   مأ ,على اجلمع ووجهه وقرينته ص  يف الن   أكان صرحيا  

 :ة اآلتيةالخط   وقد جاء البحث وفق هذا

 ته.وخط   ,منهجهو  ,سبب اختيارهو  ,أهمية البحث تتضمن مة:مقد  ال

 .معنى الجمع -أوال  : تمهيد

 .مع على الترجيحفي تقديم الج منهج المحدثين -ثانيا  

 .وجوه الجمع بين األسانيد المختلفةالفصل األول: 

 .الزيادة والنقصانفي فة انيد المختلالجمع بين األسالمبحث األول: 
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 .النزولو  اجلمع بالعلوّ املطلب األول: 

 .أو اجلرأة واهليبة ,اجلمع بالنشاط والفتور: اليايناملطلب 

 .بعض رجال السند عيينتفي المختلفة  الجمع بين األسانيد: المبحث الثاني

 .طرق احلديث داجلمع بتعدّ املطلب األول: 

 .حاديثد األاجلمع بتعدّ  الياين:املطلب 

 
 
 .ىسم  املطلب اليالث: اجلمع حبمل املبهم على امل

 .الفصل الثاني: قرائن الجمع بين األسانيد المختلفة

 .المشتركة بين أكثر من وجه من وجوه الجمعالمبحث األول: القرائن 

 .أكير من وجه  احلديث على أصحابه بتلقّ  تصريح الراوي املختَلف عليه أو أحداملطلب األول: 

 وإماا يف سياق واحد رواية أحد أصحاب الراوي املختلف عليه أو أكير لكال الوجهني املختلفني إمّ : ينلب اليااملط
 .يف سياقني منفصلني

 .: كيرة شيوخ الراوي املختَلف عليه وسعة حدييهاليالثاملطلب 

 .اختالف ألفاظ املنت بالزيادة أو النقص أو التغيري: الرابعاملطلب 

 .وتساويها ة الطرق املختلفةقوّ  :اخلامساملطلب 

 .بوجه من وجوه الجمع القرائن الخاصةالمبحث الثاني: 

 .عليه بالسماع يف الطريق الناقصة فتصريح الراوي املختلَ : ولاألاملطلب 

 .: شهرة الراوي باإلرسال والوقف, أو مجع الشيوخ وتفريقهميايناملطلب ال

 .خاتمة: نتائج البحثال
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 :تمهيد

 : ى الجمعمعن -أولا 

راسخة مع  ةحدييي   نة  ك  ن ر زق م  فيه إال مَ  ض  ها مسلكا ؛ لذا مل ي  قّ دالعلوم غموضا  وأ أشدّ  ّد علم علل احلديث مني  عَ 
وقد نّبه  يف ذلك. ة هذا الفنّ كالم أئمّ عها, مع استحضار  وصرب طويل يف التفتيش عن األسانيد وتتب  , فهم دقيق وذهن حادّ 

ها مسلكا , وال ث وأدقّ احلديأغمض أنواع  ا الفنّ هذ»: ه (852)ت احلافظ ابن حجر قال ,ى هذا األمرلعالعلماء قدميا  
, وهلذا مل يتكلم فيه إال ومعرفة ثاقبة ,وإدراكا  ملراتب الرواة ,العا  حاويا   فهما  غائصا , واطّ تعا ىإال َمن  منحه اهلل  بهيقوم 

كيرة ا العلم من طول املمارسة, و هذبد  يف  وال»: ه (795)ت ابن رجب احلنبل  وقال .(1)«اقهمأفراد أئمة هذا الشأن وحذّ 
كأمحد وابن   هنعى كيحىي القطان, ومن تلق    به, كير طالبه املطالعة يف كالم األئمة العارفنيفلي   به ردم املذاكِ املذاكرة, فإذا ع  

م أن يتكل   هلة, صلح كَ لَ قوة نفس ومَ  فيه لهوصارت  ,فيهمه وفقهت نفسه وفهِ  ,كلذزق مطالعة املديين وغريمها, فمن ر  

 .(2)«فيه

وي عّد االختالف بني األسانيد أحد فروع هذا العلم الشائك, بل هو جذعه الذي تنبيق عنه قواعده وأصوله اليت قررها 
 التعامل مع األسانيدهذا الفن يف  العلماء. وإذا كان اجلمع بني األسانيد املختلفة هو أحد املسالك اليت سلكها علماء

روا  ي الذي أكاجلمع  ماء علل احلديث من يح مراد عل وه هذا اجلمع وقرائنه من توض خوض يف وج قبل ال املختلفة, فال بدّ 

                                                           
 

 .711, ص2ج ,النكت على كتاب ابن الصالحالعسقالين ,  ( ابن حجر(1
 .469, ص2ج ,شرح علل الترمذي احلنبل , ( ابن رجب(2
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كالمها »أو  (3)«صحيح كالمها»و أ (2)«ها صحاحكلّ »أو  (1)«ها حمفوظةكلّ »هم:  بقولهم  ر عنه يف كتب من التعبي

 .(5)وحنوها (4)«حمفوظان

ن أصحابه اليقات املقبولني, وإال فال ي لتفت ختالف الواقع على الشي  قد صدر عمن كون اال وللقول باجلمع ال بدّ 
 إ ى هذا االختالف عليه, واألمر واضح يف ترجيح رواية اليقة املقبول على رواية الضعيف.

على  ثقات ف فيها رواة  ل  اخت   سانيد التي بين األ الظاهري   التعارضاألسانيد المختلفة إزالة فالمراد بالجمع بين 
  .ة صدورها عنهوصح   المختل ف عليه شيخالرواية عن الوجوه د ختالف على تعد  بحمل االشيوخهم 

 إمنا ,باملعىن االصطالح  للحديث الصحيحلطرق املختلفة ال يعين احلكم بصحتها بالصحة أو احلفظ ل احلكمهذا  إنّ و 
هذا  ل  محَ  من َث  و  ,أو الوجوه املختلفة ,على كال الوجهني ف عليهاملختلَ  ثاحملد   عن وصدورهاترجيح روايتها  يعين

أو  ,افيه النقطاع   ,هاأو كلّ , على الرغم من احتمال ضعف أحد هذه األسانيد د ال على التضادّ االختالف على التعدّ 
 أو غريها من أسباب الضعف. ,ايف أحد رواهت جرح  

 :عند توفر القرائن ين في تقديم الجمع على الترجيحثمنهج المحد   -ثانياا 

ه وقيام القرائن الدالة عليه, وإن  على الرتجيح عند إمكان وتقدميه اجلمعالقول بإ ى  ثنياحملد   قني مناحملقّ  ذهب مجهور

 .(1)كانت اجتهاداهتم قد اختلفت يف مدى توفر هذه القرائن والدالئل يف بعض األحاديث

                                                           
 

 43, ص6(.و ج477رقم) 149, ص4( و ج467رقم) 131, ص4( و ج121رقم) 76, ص2ج ,يث النبويةالعلل الواردة في األحاد( الدارقطين, (1
 وغريها. .... (965رقم)
 44, ص2ج العللالدارقطين, . و (684رقم) 54, ص3( و ج228رقم) 83, ص2ج العلل,, الرازي ابن أيب حامت. (126رقم) 83ص, العلل ,ابن املديين( (2
 وغريها.... (......3867رقم) 108, ص15( و ج1725رقم) 207, ص9( و ج229رقم) 214, ص2و ج (114رقم) 70, ص2( و ج99رقم)
 54, ص3( و ج229رقم) 83ص, 2جالعلل ابن أيب حامت, . و (243و 242رقم) 141( و ص138و 137)رقم 85ص, العلل الكبير ,( الرتمذي(3
 وغريها. ... (1362)رقم 292, ص7( و ج529رقم) 232, ص4ج العللالدارقطين, . و (684رقم)
 (......وغريها.1807رقم) 369, ص9( و ج1738رقم) 249, ص9( و ج1205رقم) 53, ص7( و ج60رقم) 268, ص1ج العلل( الدارقطين, (4

 155, ص2ج العل      لال      دارقطين, . و (315رق      م) 208, ص2( وج241رق      م) 100, ص2( و ج25رق      م) 432, ص1ج العل      ل ( انظ      ر: اب      ن أيب ح      امت,(5
 (....وغريها.707رقم) 62, ص5( و ج326رقم) 159, ص3ج ( و181رقم)
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ما ختتلف الرواة فيه »: إسنادها ف يفيف معرض دفاعه عن أحاديث صحيح البخاري املختلَ  جرقال احلافظ ابن ح
 ,بأن يكون احلديث عند ذلك الراوي على الوجهني مجيعا   :إن أمكن الجمعفاجلواب عنه  اإلسنادبتغيري رجال بعض 
 متنعاوإن  ..... يف احلفظ والعددحيث يكون املختلفون يف ذلك متعادلني ,ف ومل يقتصر على أحدمهافأخرجهما املصنّ 

عرض عن الطريق خرج املصنف الطريق الراجحة وي  في   ,يف احلفظ والعدد (2)متفاوتنيبأن يكون املختلفون غري متعادلني بل 

 فبدأ باجلمع أوال  عند إمكانيته فإن امتنع جلأ إ ى الرتجيح. .(3)«املرجوحة أو يشري إليها

القرائن  بل األمر يتبع ,بني اليقاتكل اختالف   فتح باب اجلمع والقول به عندال يعين  تقدمي اجلمع على الرتجيح لكن
 .ه على ذلك العلماءكما نبّ   ,غلقكبري من التجويزات ال ي    وإال النفتح باب  والدالئل, 

ث , حدّ شيخهأن يكون للحديث إسنادان عند ال جيوز  , فلمَ فإن قيل: إذا كان الراوي ثقة: »ذلك ا  ل ابن حجر مبينقا
وللحفاظ طريق , مبىن هذا العلم على غلبة الظنّ  , لكنّ قلنا: هذا التجويز ال ننكره ؟وباآلخر من رأيه ا  بأحدمها مرويّ 

  .(4)«عني منهملِ , وإمنا يعو ل يف ذلك على النقاد املط  يف ميل هذا معروفة في الرجوع إلى القرائن

ف عنه, فإن أمكن اجلمع بينهما ظاهر ذلك يوجب التوقّ  ض رواته, فإنّ لف يف اإلسناد على بعوكذا إذا اخت  »وقال: 

 .(5)«ة غري قادحة أن تلك العلّ تبنّي اإلسناد  بالقرائن التي تحف   على طريق أهل احلديث

 .(6)«دة ال مدخل هلا يف هذا الفنّ واالحتماالت العقلية اجملرّ »: وقال أيضا  

                                                                                                                                                                                                   
 

على ذلك أن نسبة القول باجلمع بني الروايات املختلفة يف كتب  ( ذهب بعض املعاصرين إ ى أن األصل عند احملدثني تقدمي الرتجيح على اجلمع وساق دليال  (1
, قواعد العلل وقرائن الترجيحالزرق , د.عادل عبد الشكور, انظر:  يصلح دليال  على ذلك. أن هذا ال. وال يفى نسبة ملا رجحوه من الرواياتالعلل قليلة جدا  بال

 .53ص
 .731, ص2ج, توجيه النظر. واجلزائري, 153, ص1ج ,تدريب الراوي, , انظر: السيوط ا  ها تصحيف( يف األصل: متقاربني. وأظنّ (2
 .347ص ,هدي الساري ,( ابن حجر(3
 .875, ص2ج كتاب ابن الصالح  , النكت على( ابن حجر(4

 .401, ص11ج ,فتح الباري ,ابن حجر :. وانظر747, ص2ج النكت على كتاب ابن الصالح( ابن حجر, (5
 45, ص1ج فتح الباري( ابن حجر, (6
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مل هذا االختالف ث حفظ الراوي للطرق املختلفة حبيث حي  ح عند احملدّ ليرتجّ  فرهامن تو  للجمع قرائن وأدلة ال بدّ  إذا  
ر هذه القرائن وصالحيتها للقول فّ ثني واجتهادهم يف مدى تو ظر احملدّ ن ال يفى أنّ  لكن. ال التضادّ  والتنوع دعلى التعدّ 

 ,إذ يلجأ بعضهم إ ى الرتجيح ,تلفةباجلمع ختتلف وتتباين, وهذا ما نراه واضحا  يف حكمهم على بعض األسانيد املخ
 يلجأ بعضهم اآلخر إ ى اجلمع.و 

: (1)قيف حديث نزع الِعر   ألسانيد متعددة خمتلفة على اإلمام الزهريّ  نا  سبب ختريج اإلمام البخاريقال ابن حجر مبيّ 
المحفوظ رواية  ارقطني أن  الدوقد أطلق ...... سعيد وأيب سلمة معا  ه عند الزهري عن ري من البخاري إ ى أنّ صِ وهو مَ »

 .(3)«ا طريق الجمع فهو ما صنعه البخاريوأم  , (2)وهو محمول على العمل بالترجيح ,ن تابعهمالك وم  

ي يف ختالف على الزهر يف االع ماجلإ ى  واإلمام الدارقطين ,لرتجيحوعلى العكس من هذا ذهب اإلمام البخاري إ ى ا

فمن الحف اظ من صح ح كال القولين, ومنهم اإلمام أحمد »حلافظ ابن رجب: قال ا .(4)حديث وقوع الفأرة يف السمن

 .(5)«ومنهم من حكم بغلط معمر النفراده بهذا اإلسناد, منهم البخاريُّ  .د بن يحيى الذُّهليُّ وغيرهماومحم  

                                                           
 

؟ ِم ن   لَ كَ  َه ل  : »فَ َق الَ  َأس  َود , غ  اَلم   ِل  و لِ دَ  الل ِه, س ولَ رَ  يَا: فَ َقالَ  َوَسل َم, َعَلي هِ  اهلل   َصل ى الن ِب   أََتى َرج ال   أَن   ه َري  َرَة, َأيب  وهو حديث( (1  َم ا: »قَ الَ  نَ َع م ,: قَ الَ  «ِإبِ ل 
,: قَالَ  «أَل َوان  َها؟ , نَ َزَع ه   َلَعل  ه  : قَ الَ  «َذلِ َك؟ فََأّن  : »قَالَ  نَ َعم ,: قَالَ  «أَو َرَق؟ ِمن   ِفيَها َهل  : »قَالَ  مح  ر  ص حيح البخ اري, انظ ر: . «نَ َزَع ه   َه َذا اب  نَ كَ  َلَع ل  ف َ : »قَ الَ  ِع ر ق 

  .4999, رقم 2032,ص5كتاب الطالق, باب: إذا عرض بنف  الولد, ج,  البخاري

 (.1679رقم ) 138, ص9ج العلل( انظر: الدارقطين, (2

 .443, ص9ج فتح الباري( ابن حجر, (3

, اب نِ وهو حديث ( (4  «ََس  َنك م   وَك ل  وا فَ اط َرح وه , َحو هَلَ ا َوَم ا أَل ق وَه ا: »فَ َق الَ  ََس  ن , يف  َس َقَطت   فَأ َرة   َعن   س ِئلَ : َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصل ى الل هِ  َرس ولَ  أَن   َمي م ونََة, َعن   َعب اس 
 286, ص7ج العل ل(, وال دارقطين, 233رق م ), 93, ص1, كتاب الوضوء, باب: ما يقع م ن النجاس ات يف الس من وامل اء, جصحيح البخاريانظر: البخاري, 

 (.1357رقم )

 .722, ص2ج شرح علل الترمذي( ابن رجب, (5
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الزيادة يف  فاالختالوهو  ,االختالفيف نوعني من أنواع  البحث االختالف الواقع بني األسانيد وقد حصرهذا 
 من هذين النوعني من االختالف وجوهَ  نوع ذكر لكل  فيَ  ,(1)بعض رجاله عينيتيف سياق السند  يف االختالفو  ان,والنقص
 القول باجلمع. هبا العلماء على اليت استدلّ  قرائنالتبعها بث ي   ,اجلمع

 :الفصل األول: وجوه الجمع بين األسانيد المختلفة

 الزيادة والنقصان:في بين األسانيد المختلفة  ل: الجمعالمبحث األو

زيادة بعضها على اآلخر, ويدخل يف هذا الباب تعارض الوصل واإلرسال يف ختالف بني عدد كبري من األسانيد وقع ا
الذي  لكنوالتدليس....  املرسل اخلف ّ كشف قة بوالزيادة املتعلّ  ,صل األسانيدوالوقف والرفع, والعال والنازل, واملزيد يف متّ 

املبحث يقوم على  ف, لذا فإن هذاقة باجلمع بينهما دون غريه من الرتجيح أو التوقّ يعنينا هنا فقط الزيادة والنقص املتعلّ 
 :نياآلتي نيلباملط

 : النزولو  المطلب األول: الجمع بالعلو  

مل سبب االختالف بني األسانيد على أنّ  ختَ َلف  ووجه هذا اجلمع بأن حي 
 
عليه قد َسع احلديث من شيخه الراوي امل

 نازال , ث لق  شي  شيخه وَسع منه احلديث مباشرة عاليا , أو العكس, ث حّدث به على الوجهني.

ومن طريق  ,يف تعليقه على حديث القربين الذي أخرجه البخاري من طريق جماهد عن ابن عباسقال احلافظ ابن حجر 
على الوجهين يقتضي صحتهما عنده, فُيحمل له  -البخاري :أي–ه وإخراج»: (2)اسجماهد عن طاووس عن ابن عبّ 

 .(3)«اس بال واسطة أو العكساس, ثم سمعه من ابن عب  على أن  مجاهدا  سمعه من طاوس عن ابن عب  

                                                           
 

-777, ص2يف ن وع املض طرب ج نقال  عن العالئ ّ  نكته على كتاب ابن الصالحالواقعة يف األسانيد اليت ذكرها ابن حجر يف  ( انظر وجوه االختالف الستّ (1
 ت ابع  ع ن رج ل ع ن -م يال - ق وم احل ديث ي روي أن-4, واالنقط اع االتصال تعارض -3, والرفع الوقف تعارض -2, رسالواإل الوصل تعارض -1, وه : 790
 ك ان إذا ونس به ال راوي اسم يف االختالف -6, اإلسنادين أحد يف رجل زيادة -5, بعينه الصحايب عن آخر تابع  عن الرجل ذلك عن غريهم ويرويه صحايب, عن

 .347, صهدي الساري, ابن حجروانظر: إ ى النوعني الذين ذكرمها البحث. تعود مجيعها  الوجوهوهذه  .ضعيفو  ثقة بني مرتددا
, 1 غس ل الب ول, ج(, وباب: ما ج اء يف213رقم ) 88, ص1كتاب الوضوء, باب: من الكبائر أن ال يسترت من بوله, ج  ,صحيح البخاري( انظر: البخاري, (2
َم  ا: »فَ َق  الَ  ِبَقب    َري ِن, َوَس  ل مَ  َعَلي   هِ  اهلل   َص  ل ى الن   ِب   َم  ر  , ولفظ  ه: (215, رق م )88ص بَاِن, ِإن  ه  بَانِ  َوَم  ا لَي  َع  ذ  َا أَم   ا َكبِ  ري , يف  ي  َع  ذ   َوأَم   ا البَ   و ِل, ِم  نَ  َيس   َترت   الَ  َفَك  انَ  َأَح  د مه 

ِ, َفَشق َها َرط َبة , َجرِيَدة   َأَخذَ  ث    «بِالن ِميَمةِ  مَي ِش  َفَكانَ  اآلَخر    ملَ   َم ا َعن  ه َم ا ي َف  ف   َلَعل  ه  : »قَ الَ  َه َذا؟ فَ َعل  تَ  ملَِ  الل  ِه, َرس  ولَ  يَ ا: قَ ال وا َواِح َدة , قَ  رب    ك  ل   يف  فَ َغَرزَ  ِنص َفني 
 .«يَ ي َبَسا
 .697, ص8ج نفسهاملرجع . وانظر مياال  آخر على ذلك ذكره يف 317, ص 1ج فتح الباري( ابن حجر, (3
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على وجهني: أيوب عن ابن  ختياينّ اخت لف فيه على أيوب الس  ملا س ئل عن حديث ه ( 385)تين ط  ارق  وقال اإلمام الد  
كالهما صحيحان قد سمعه »عن عائشة:  عبد اهلل بن شقيقين عن عبد اهلل بن شقيق عن عائشة, وأيوب عن سري 

 .(1)«أيوب عن عبد اهلل بن شقيق, وأخذه عن ابن سيرين عنه

من باجلملة  ثبت سماعهكون الراوي املختَلف عليه   أوهلما: ؛قهمامن حتقّ  ال بدّ  طانشر  والنزول وللقول باجلمع بالعلوّ 
, فإن كان مدّلسا  كان إذا روى الطريق العال بالعنعنة سغير مدل   ثانيهما: أن يكون هذا الراوي, الطريق العال ه يفيخش

 من تصرحيه بالسماع. ال بدّ 

لم يوص ف ة؛ ألّن جماهدا  وهذا يف التحقيق ليس بعلّ »قال احلافظ ابن حجر تعليقا  على حديث القربين السابق: 
ة احلديث إذا مل يف مجلة من األحاديث, ..... فميل هذا ال يقدح يف صحّ  اس صحيحعه من ابن عب  بالتدليس, وسما

«سا  يكن راويه مدلّ 
(2). 

قوع الحتمال و  ,والنزول ة كال الطريقني واجلمع بينهما بالعلوّ ر هذين الشرطني غري كاف  يف القول بصحّ توفّ  لكن  
بيل املزيد يف متصل األسانيد, أو يف السند العال فيكون من قَ  ؛فيه الزيادةالذي وقعت  يف السند النازل الشذوذ والوهم

ح هذا الوجه من اجلمع  ر قرينة أو أكير ترجّ من توفّ  , لذا كان ال بدّ ل اخلف ّ رسابيل اإلفيكون من قَ  ؛الذي وقع فيه النقص
 أبّينه مفصال  يف الفصل اآليت.كما س

 أو الجرأة والهيبة. ,رالمطلب الثاني: الجمع بالنشاط والفتو 

ب ويفرت فيأيت به أو يتهيّ , -بالزيادة- ا  أ وينشط فيأيت بالسند تامّ أن يكون الراوي املختَلف عليه ممن يتجرّ وذلك ب
 ناقصا , وغالبا  ما يكون النشاط والفتور أو اجلرأة واهليبة سببا  يف اختالف األسانيد يف الرفع والوقف أو الوصل واإلرسال.

ختَلف عليه تبنّي عدم وقوع التعارض يف فإذا جاء
 
ت القرينة الدالة على النشاط والكسل أو اجلرأة واهليبة للراوي امل

 وأنه حد ث به على الوجهني. ,حدييه

                                                           
 

 (.3721رقم ) 373, ص14ج العلل( الدارقطين, (1
 .136ص ,في أحكام المراسيل جامع التحصيل ,, وانظر: العالئ 350ص هدي الساري( ابن حجر, (2
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ورواية الوقف ال تعارُض رواية  الرفع؛ ألن  الراوي قد ي نش ط فُيسِند, »وهذا ما صرّح به احلافظ ابن حجر بقوله: 

 .(1)«قفوقد ال ينشط في

فر فْ ُعُه ص حيح , وم ْن وقفه فقد »ه: فعِ ورَ  حديث   قفِ يف وَ  بن سرييند حممّ خالفا  على وقال الدارقطين بعد أن ذكر 

 .(2)«؛ يَ ر َفع  مرة , وي وِقف  أخرىأصاب؛ ألن  ابن سيرين كان يفع ُل مثل  هذا

والقوالن محفوظان عن » :هووصلِ  حديث   وقال كذلك بعد أن نقل االختالف على اإلمام مالك بن أنس يف إرسال

 .(3)«مالك

 ,دسنِ ينشط فيُ  أحيانا   ؛ث وكسلها هو من نشاط احملدّ وهذا إمنّ »: ه (463)ت رّ ابن عبد الب َ اإلمام   ه ما ذكره  وسبب  

 .(4)«على حسب املذاكرة لرسِ يكسل فيُ  وأحيانا  

يف  نا قوله من قبل  ف  صَ ة عند من وَ فإذا كانت العل  »ه: إ ى هذا بقول قبل  ه ( 261)ت رمحه اهلل وقد أشار اإلمام مسلم
, إمكان اإلرسال فيه, لزمه ترك االحتجاج يف قياد ن روى عنه شيئا  اوي قد َسع ممّ الرّ  م أنّ علَ فساد احلديث وتوهينه, إذا مل ي  

ا من قبل عن األئمة ن  لما بي    ن روى عنه, إال يف نفس اخلرب الذي فيه ذكر السماع,ه قد َسع ممّ قوله برواية من يعلم أنّ 
, وال يذكرون من سمعوه منه, وتارات هم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرساال  الذين نقلوا األخبار أن  

 .(5)«خربون بالنزول فيه إن نزلوا, وبالصعود إن صعدوافي  سندون الخبر على هيئة ما سمعوا, ينشطون فيها, فيُ 

                                                           
 

 .125, ص 13ج فتح الباري( ابن حجر, (1

 .(1831, رقم )29, ص 10ج ,العللالدارقطين, ( (2

 (.3088رقم ) 197, ص13ج املرجع نفسه,( (3

 .33, ص 22ج لما في الموطأ من المعاني واألسانيد, التمهيد, ( ابن عبد الرب(4
 .32, ص1, املقدمة, جالمختصر الصحيحالمسند ( مسلم بن احلجاج, (5
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الذين يروي  الراوي املختَلف عليه شيوخقص يف عدد الزيادة والنيف االختالف  ببا  يفيكون النشاط والفتور س قدو 
في حمل هذا أو أكير,  يا  ثان ا  أخرى عن هذا الشي  ويعطف عليه شيخ عن شي  واحد, ويروي تارة   عنهم, فريوي تارة  

 .همهم أو مجيعَ بعضَ ه تِ وتسميَ  ,نهمعل د شيوخه الذين حتمّ اتعد ه يفكسلِ  وأه على نشاطِ االختالف 

تارة عن  ث بهحد  الحديث قد يكون عند الراوي له عن جماعة من شيوخه فيُ »: ه (662)ت ارشيد العطّ قال الر  
ومع ذلك فال يكون  .... على حسب نشاطه وكسلهبهم أَساءهم, ورمبا أرسله تارة, , وتارة ي  بعضهم وتارة عن جميعهم

 .(1)«يثيقدح يف صحة احلد ما ذكرناه اعتالال  

على اإلمام الزهري يف تسمية شيوخه وعددهم: اخت لف فيه  حديث  ال احلافظ ابن حجر يف بيان صحة أسانيد وق

 .(2)«كان ينشط تارة فيذكر جميع شيوخه, وتارة يقتصر على بعضهم الزهريّ  فإنّ  ؛األقوال كل    ةُ ن صح  فتبي  »

 بعض رجال السند: تعيينفي المبحث الثاني: الجمع بين األسانيد المختلفة 

مع اتفاق  -ف عليهوهو غالبا  شي  الراوي املختلَ - تعيني أحد رجال السنديف  ويكون هذا االختالف بني األسانيد
في جمع بني  يف إهبام رجل من السند وتسميته, , أوبعد الراوي املختَلف عليه تعيني بقية رجال السنديف  وأة السند, بقيّ 

 مع اآلتية:هذا االختالف بأحد وجوه اجل

 :الحديث طرق المطلب األول: الجمع بتعدد

مل سبب االختالف على الراوي يف تعيني و  َمل اد املخرجأحد شيوخ السند مع احتّ وجه هذا اجلمع أن حي   على أن حي 
الواقع بني أصحاب ختالف فسبب اال ,ومن أكير من طريق أكير من وجهعلى حتم ل الراوي املختَلف عليه للحديث 

 ل وليس اخلطأ أو الوهم.د التحمّ دّ هو تعختَلف عليه امل

                                                           
 

 .215, صفي بيان ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة غرر الفوائد المجموعة, رشيد العطار( ال(1

 .783, ص 2ج لى كتاب ابن الصالحالنكت ع( ابن حجر, (2
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قال . له للحديث عن أكير من شي املختَلف عليه, في جمع بتحم   تعيين شيخ الراوياالختالف يف هذا قد يكون و 
إسحاق عن  و: أبمها على وجهني بيع ّ اإلمام الدارقطين يف علله بعد أن ساق حدييا  اخت لف فيه على أيب إسحاق الس  

 .(1)«القوالن محفوظان عن أبي إسحاق»إسحاق عن حيىي بن وثّاب عن ابن عمر:  ونافع عن ابن عمر, وأب

 عمر يف سياق سند حديث  االختالف على الزهريكما يف   ,ن هو فوق شيخهتعيين م  في أو يكون االختالف 
ر بن و  سْ المِ روة عن هري عن ع  روايتيه عن الز   اشد يف إحدىر بن رَ مَ ع  , فقد رواه مَ (2)يف االختالف يف قراءة سورة الفرقان

. وقد  مرعن ع   اري  الق   حمن بن عبد  الر   عبدِ عن  روةَ عن ع   هري  عن الز   بن أنس   رواه مالك  و ,  مرعن ع   مةر  خْ م  
ها كلُّ »وساق أسانيد أخرى للزهري مجع فيها بني الشيخني يف سياق واحد وقال:  ,ح الدارقطين الطريقني مجيعا  صحّ 

 .(3)«يمحفوظة عن الزهر  صحاح  

 د األحاديث.المطلب الثاني: الجمع بتعد  

مل سبب االختالف على الراوي يف سند حديث   كونه قد حتّمل حدييني خمتلفني   على ما ووجه هذا اجلمع أن حي 
ما يف الراوي املختَلف عليه هيواشرتاك سند ,يف املعىن تشابه متنيهماني وليس حدييا  واحدا , لكن بسبب بإسنادين مستقلّ 

 حديث بسنده اخلاص به. وهو يف حقيقته من باب استقالل كل   ,ظ ّن أنّه اختالف واقع يف سند حديث واحد

م عن بعض فقال بعد أن تكلّ  ؛هذا الوجه من اجلمع يف شرحه لعلل الرتمذي هذا وقد أّصل احلافظ ابن رجب احلنبل ّ 
لف يف إسناده حديث واحد, فإّن ظهر أنه احلديث الذي اخت   لم أنّ ه إذا ع  علم أن هذا كلّ وا»قرائن الرتجيح بني األسانيد: 
هما حديثان كم طخطأ أحدمها ..... فهذا يقول عل  بن املديين وغريه من أئمة الصنعة: حدييان بإسنادين, مل حي  

                                                           
 

 (.2777رقم ) 349, ص 12ج العلل( الدارقطين, (1

ع  ت  : قَ الَ  أَن ه   الَقارِي , َعب د   ب نِ  الر مح َنِ  َعب دِ  َعن  ( (2 ع  ت  : يَ ق  ول   َعن  ه , الل  ه   َرِض  َ  اخَلط  ابِ  ب  نَ  ع َم رَ  َسَِ , ب  نِ  َحِك يمِ  ب  نَ  ِهَش امَ  َسَِ  َم ا َغ ري ِ  َعلَ ى الف ر قَ انِ  س  وَرةَ  يَ ق  رَأ   ِح زَام 
َهل ت ه   ث    َعَلي ِه, أَع َجلَ  أَن   وَِكد ت   أَق  رَأَنِيَها, َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصل ى الل هِ  َرس ول   وََكانَ  أَق  َرؤ َها,  َوَس ل َم, َعَلي  هِ  اهلل   ل ىَص  الل  هِ  َرس  ولَ  بِ هِ  َفِجئ  ت   ِبرَِدائِ ِه, لَب ب ت  ه   ث    ان َصَرَف, َحّت   أَم 
, ,«اق  رَأ  : »ِل  قَالَ  ث    ,«أ ن زَِلت   َهَكَذا: »قَالَ  فَ َقرَأَ, ,«اق  رَأ  : »َله   قَالَ  ث    ,«أَر ِسل ه  : »ِل  فَ َقالَ  أَق  رَأ تَِنيَها, َما َغري ِ  َعَلى يَ ق رَأ   َهَذا َسَِع ت   ِإين  : فَ ق ل ت    َذاَهَك : »فَ َق الَ  فَ َقرَأ ت 
َعةِ  َعَلى أ ن زِلَ  الق ر آنَ  ِإن   أ ن زَِلت   , َسب   ر ف  , كت اب اخلص ومات, ب اب: ك الم اخلص وم بعض هم يف بع ض, ص حيح البخ اري. أخرج ه: البخ اري, «تَ َيس رَ  َما ِمن ه   فَاق  َرء وا َأح 
, رق م 561, ص1اب: بيان أن القرآن على سبعة أح رف, ج, كتاب صالة املسافرين وقصرها, بمسلم صحيح( واللفظ له, ومسلم, 2287, رقم )851, ص2ج
(818.) 

 (.229رقم ) 214, ص2ج العلل( الدارقطين, (3
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طأ أحد اإلسنادين وإن اختلف لفظ ..... وكيري من احلفاظ كالدارقطين وغريه ال يراعون ذلك, وحيكمون طخبإسنادين

 .(1)«إذا رجع إ ى معىن متقارب ,احلدييني

بة, عن أبي ال  أبي قِ فرواه مجاعة, عن : ةبَ اَل : اخت لف فيه على أيب قِ (2)أفطر احلاجم واحملجوم""حديث  كما يف
.  وبان  , عن ث  حبي  الر   ماء  سْ أ   ة, عن أبيب  ال  عن أبي قِ ورواه آخرون,  . وس  بن أ   ادِ د  , عن ش  نعاني  الص   شعثِ األ  
دا  عن هذا احلديث فقال: ليس يف هذا الباب سألت حممّ »: ه (279)ت ؛ قال الرتمذيّ سنادينح البخاري كال اإلصحّ و 

كالهما عندي ان. فقلت له: كيف مبا فيه من االضطراب؟! فقال: وبَ وثَ  وس  اد بن أَ من حديث شدّ  ش ء أصحّ 

 .(3)«صحيح

ثَنا», قال: يف علله  مذي  الرت   اإلمام   الذي ساقه بيع ّ الس   اقَ يب إسحَ تالف على أَ وكما يف االخ , َبش ار   ن  ب حم َم د   َحد 
ثَ َنا ثَ َنا, َفر  َجع ن  ب حم َم د   َحد   ب وع اَمر  َرج ال    الل هِ  َرس ول   َكانَ " :يَ ق ول   ر اءِ الب    تُ س ِمع: ق ال  , ح اق  ِإس أِبي ع ن, َبة  ش ع َحد 
ثَ َنا. "ه  ِمن َسنَ َأح َقط   ئ اَشي َرأَي ت   َما اء  مَحرَ  ح ل ة   َعَليهِ  هِ أ ذ نَي َمةِ َشح ِإ َى  اجل  م ةِ  َعِظيمَ  ال َمنِكَبنيِ  َبنيَ  َما بَِعيدَ  ثَ َنا, َهن اد   َحد   َحد 
اِبرِ  ع ن, ح اق  ِإس يأ ب ع ن, َعثِ اأَلش َعنِ , َقاِسمِ ال ن  ب يَ ر  َعب ِحَيان   َلةَ لَي  الل هِ  َرس ولَ  ت  "رَأَي: قَالَ , ُمر ة  س   بنِ  ج   ت  َفَجَعل ِإض 
ا ت  َسأَل ".َقَمرِ ال ِمنَ  َسن  َأح ِديِعن فَ َله وَ  رَاء  محَ  ح ل ة   هِ َوَعَلي َقَمرِ ال َوِإ َى   الل هِ  َرس ولِ  ِإ َى  ظ ر  أَن  َهَذا تَ َرى: َله   ت  فَ ق ل حم َم د 

ِديثَ  ا,  اَل : قَالَ  بَ رَاِء؟ال َعنِ  َحاقَ ِإس َأيب  َحِديثَ  ه وَ  احلَ  أ ن هُ  .ِديثُ الح ذ اك   رُ غ ي ه ذ  ِميع ا نِ الح ِديث ي ر أ ى ك   ج 

 .(4)«نِ يُفوظ  م ح

 ى.م  س  على المُ  مِ به  المطلب الثالث: الجمع بحمل المُ 

                                                           
 

 .729, ص 2ج شرح علل الترمذي( ابن رجب, (1

سنن  ,اجه(. وابن م2369, رقم )308, ص2, كتاب الصوم, باب:الصائم حيتجم, جسنن أبي داوداحلديث من حديث شداد بن أوس أخرجه: أبو داود, ( (2
, املوضع السابق, رقم السنن(. ومن حديث ثوبان: أبو داود, 1681, رقم )537, ص1كتاب الصيام, باب: ما جاء يف احلجامة للصائم, ج ابن ماجه,

 (.1680, املوضع السابق, رقم )السنن (, وابن ماجه,2367)
 (.208رقم ) 121ص ,العلل الكبيرالرتمذي, ( (3

 (.639و  638قم )ر  344ص املرجع نفسه,( (4
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و تسميته, في حمل املبهم يف وذلك بأن يقع االختالف بني األسانيد بإهبام أحد الرواة أ ؛ووجه اجلمع فيه واضح
ى يف اإلسناد اآلخر, ويكون أحد الرواة قد أهبمه نسيانا  أو اختصارا  أو لغري ذلك من أسباب أحد األسانيد على املسمّ 

 .(1)وقد نّص العلماء أّن من طرق معرفة املبهم ورود طريق أخرى معرّفة به اإلهبام.

 أنه مجع بني احلجّ  ري, عن عل   ذ  يم الع  لَ يث بن س  رَ سئل عن حديث ح   بعد أن ومياله ما أورده الدارقطين يف علله

لم -ة ذر   من بني عُ  عن رجل   طاء  ع   بنِ  كيرِ ن بُ ع   ر  عَ س  لف عنه؛ فرواه مِ واخت   اء  طَ عَ  بن   ري  كَ يرويه ب  ». فقال: (2)والعمرة

 .(3)«عن عل ّ  ليم  بن سُ  يثِ ر  حُ قاال عن  طاء  بن ع   كيرِ عن بُ  وشريك   . وَسّاه اليوري  عن عل    -يسم ه

واحلسني   احلسن   اهلل  برسولِ  اسِ الن   أشبه   وسئل عن حديث هاين بن هاين, عن عل   
يرويه أبو ». فقال: (4)

عن م, سلِ بن م   . ورواه إَساعيل  عن أبي إسحاق, عن هاني بن هاني عن علي  لف عنه؛ فرواه إسرائيل, إسحاق واخت  

 .(5)«. وهو هاني بن هانيسم اه, عن علي  أبي إسحاق, عن رجل قد 

 .الفصل الثاني: قرائن الجمع بين األسانيد المختلفة

 :بين أكثر من وجه من وجوه الجمع ائن المشتركةالمبحث األول: القر 

ه من ير من وجهبا على أك ن ي ستدلّ ألتصل ح و  ,هبا على اجلمع بني األسانيد املختلفة ي ستدلّ  واملراد هبا القرائن اليت
 .ه اجلمع السابقةوجو 

 .أكثر من وجهي الحديث على بتلق  أو أحد أصحابه المطلب األول: تصريح الراوي المختل ف عليه 

 وجوه اجلمع السابقة. كلّ الستدالل هبا على  تصلح لقوية وه  قرينة 
                                                           

 

 .375ص, علوم الحديثمعرفة أنواع  : ابن الصالح,( انظر(1
 (.3700, رقم )149, ص2حمرما  به يف حّجة الوداع, ج , كتاب مناسك احلج, باب: ما كان النّب شرح معاني اآلثارأخرجه: الطحاوي, ( (2
 (.347رقم ) 183, ص 3ج العلل( الدارقطين, (3

 (.3779, رقم )660, ص5كتاب املناقب, باب: مناقب أيب حممد احلسن بن عل  بن أيب طالب, جنن الترمذي, سأخرجه: الرتمذي, ( (4
 (.478رقم ) 148, ص 4ج العلل( الدارقطين, (5
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فيكون تصرحيه هذا دليال   ,يه للحديث عاليا  ونازال  ات بتلقّ كأن يصرح الراوي املختَلف عليه نفسه يف إحدى الرواي

 . (1)ة كال الطريقني عنهصحّ على بّينا  

 بنِ ا بيبِ بعد أن ساق حدييا  وقع االختالف يف سنده على حَ  ه (327)ت ازيأيب حامت الر   ابن   اإلمام   ه  مياله ما ذكرَ 
  :ابت  أيب ثَ 

 
 س عن أبيه عن أيب هريرة, وحَ و  طَ حبيب عن ع مارة عن أيب امل

 
ريرة. قال: س عن أبيه عن أيب ه  و  طَ بيب عن أيب امل

نان؛ قال: بن سِ  ثنا أمحد  أيب حامت؛ قال: حد   بن   الرمحنِ  د عبد  علة هذه األحاديث. أخربنا أبو حممّ  فوجدت  حدييا  بنّيَ »
: بيب  قال ح  . سِ و  ط  , عن أبي المُ مير  عُ  بنِ  مارة  , عن عُ بيب  عن ح  , سفيان   ناث؛ قال: حد  هدي  مَ  بن   محنِ الر   ثنا عبد  حد  

؛ (2)جميع الحديثين صحيحين. قال: فقد بان أّن  , فحدثين عن أبيه, عن أيب هريرة, عن النبّ سو  ط  فلقيت أبا المُ 

 مارةَ من ع   يب  قد َسع حبَ 
 
«سو  طَ , ومن أيب امل

(3). 

عد أن ذكر اختالف أصحاب قال الدارقطين ب .يه عنه على الوجهنيبتلقّ  أصحاب املختَلف عليه ح أحد  رّ صَ أن ي  أو 
بي ن في روايته  اني  ختي  فإن أيوب الس  ا اخلالف فيه على حيىي بن سعيد, وأمّ »ه: قفِ حديث ووَ  حيىي بن سعيد يف رفعِ 

 .(4)«, فهو عنه على الوجهين صواب  هُ ع  ف ْ ر   رك  ة, ثم ت  مر   هُ ع  ذلك من يحيى, وأنه رف    عن يحيى أن  

, عن عل ّ  بن   رزوق, وعاصم  مَ  بن   نيفة  ه, فرواه حَ فعِ اخت لف عنه يف رَ »عليه:  اض ّ القَ  وقال يف اختالف أصحاب شريك  
ريك, فقال فيه: , عن ش  دائنيُّ الم   حفص   بنُ  ورواه عليُّ ريك. , عن شَ عدِ اجلَ  بن   ه عل   فَ . ووق َ ريك, مرفوعا  إ ى النب شَ 

 . (5)«ريك  عن ش   القوالن جميعا   ه, فصح  عْ رف   لم ي   ة  , ومر  ة  مر   هُ ع  ف   ر  

                                                           
 

 .134ص جامع التحصيل : العالئ ,( انظر(1

 كذا يف األصل, والصواب: صحيحان.( (2

 .134ص جامع التحصيل( والعالئ  يف 4060)رقم 316, ص15ج العلل ,الدارقطين:مياال  آخر(.وانظر 776رقم)163, ص3جالعلل ( ابن أيب حامت, (3

 (.3754رقم ) 406, ص14ج العلل( الدارقطين, (4

 (.995رقم ) 83, ص6ج املرجع نفسه,( (5
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ا في سياق إم   ,فينف عليه أو أكثر لكال الوجهين المختلِ رواية أحد أصحاب الراوي المختل  المطلب الثاني: 
 في سياقين منفصلين: إماو واحد 

ء من وقد أكير العلما على الوجهني. املختَلف عليه شي ال دعن كون احلديثيته تلك قرينة على صحة  فتكون روا
 وجوه اجلمع السابقة كذلك. وه  قرينة تصلح لكلّ  ؛القرينة االستدالل هبذه

ألن يحيى بن أبي   ؛كالهما عندي صحيح»: البة قالأيب قِ  اخت لف فيه على يف حديث   عن البخاريّ  نقل الرتمذيّ 

 (1)«ثين جميعا  روى الحدي ,اددّ شعث عن شَ البة عن أيب األَ وعن أيب قِ  ,انعن ثوبَ  َساءَ البة عن أيب أَ روى عن أيب قِ  ثير  ك  

 .(2)«بذلك ن الجمعُ وتعي   يعني فانتفى االضطرابُ » قال ابن حجر تعليقا  على هذا:

كان عند ه بأنّ  مشق ّ الد   وقد جزم أبو مسعود  »: بن َبشري يمشَ يف حديث آخر اخت لف فيه على ه   ابن حجر وقال
طريق ابن إسحاق  فال تضرّ  ,ى الوجه األولالقدماء كانوا يروونه عنه عل شيم  وأن أصحاب ه   ,شيم على الوجهينهُ 

يهق   قال البَ  .ةاملذكور 
 .(4)«شيم على الوجهينليمان قد رواه عن هُ ويؤكد ذلك أن سعيد بن سُ : (3)

القوالن محفوظان عن » :بيع قال اإلمام الدارقطين يف علله بعد أن ساق حدييا  اخت لف فيه على أيب إسحاق الس  و 
اب ونافع, عن ابن ث  د بن جابر وغريمها روياه عن أيب إسحاق, عن حيىي بن وَ عاوية وحممّ ل بن م  ي  حَ الر   ألنّ  أبي إسحاق

 .(5)«جمعوا بين اإلسنادين جميعا   مر,ع  

                                                           
 

 (.210-208رقم ) 121ص العلل الكبير ,( الرتمذي(1

 .177, ص4جفتح الباري ( ابن حجر, (2

 (.6155رقم) 399, ص3ج ,السنن الكبرى انظر: البيهق ,( (3
 .446, ص2ج فتح الباري( ابن حجر, (4

 (.2777رقم ) 349, ص 12ج العلل( الدارقطين, (5
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ث  حديسند األعمش يف  لىلفتني ع ة الروايتني املخت ء يف صحبعد أن ذكر أقوال العلما احلنبل ّ  رجب   وقال ابن  
ا يستدل به األئمة كيريا  , وهذا ممّ ابن إدريس روى الحديث باإلسناد األول أيضا  لصحة ذلك أن  ا يشهدوممّ »: (1)وحالر  

  .(2)«على صحة رواية من انفرد باإلسناد إذا روى احلديث باإلسناد الذي روى به اجلماعة

 :حديثه عةُ س  المطلب الثالث: كثرة شيوخ الراوي المختل ف عليه و  

بعض رجال السند, سواء باحلمل على تعدد  تعينييف تعمل يف اجلمع بني األسانيد املختلفة وهذه القرينة أكير ما ت س
 أو تعدد احلديث نفسه.  ,الواحد طرق حتمل احلديث

جد وقد و   ,سمعه منهما جميعا  مل أن يكون الراوي ورمبا احت  » ته بقوله:كَ ليه احلافظ ابن حجر يف ن  وهذا ما أشار إ
 .(3)«قرُ الطُّ  بالطلب وتكثيرِ  يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء  , لكن ذلك ذلك يف كيري من احلديث

 فيكون احلديث عنده عن شيخني, وال يلزم من ذلك اط راده يف كلّ  ,الز هري صاحب حديث» ... وقال يف الفتح: 
 .(4)«مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخف عليه يف شيخه, إال أن يكون لِ من اخت  

كالهما »: يف حديث   بيع ّ بعد أن ساق اختالفا  على أيب إسحاق الس   ه (277الرازي )ت وقال أبو حامت

 .(1)«كان أبو إسحاق واسع الحديث ,(5)صحيحين

                                                           
 

َنا: قَالَ هو حديث عبد اهلل بن مسعود ( (1 ِديَنِة, َخِربِ  يف  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل   َصل ى الن ِب   َمعَ  أَم ِش  أَنَا بَ ي  
َ
 فَ َق الَ  اليَ ه  وِد, ِم نَ  بِنَ َف ر   َفَم ر   َمَع ه , َعِس يب   َعلَ ى ك أ  يَ تَ َو  َوه وَ  امل

أَل وه , الَ : بَ ع ض ه م   َوقَالَ  الر وِح؟ َعنِ  َسل وه  : لِبَ ع ض   بَ ع ض ه م   ء   ِفيهِ  جيَِ ء   الَ  َتس  َره ونَه , ِبَش   أَلَن ه ,: بَ ع ض ه م   فَ َقالَ  َتك   ال ر وح ؟ َم ا الَقاِس مِ  أَبَ ا يَ ا َق الَ ف َ  ِم ن  ه م , َرج ل   فَ َقامَ  لََنس 
, إِلَي ِه, ي وَحى ِإن ه  : فَ ق ل ت   َفَسَكَت, ا فَ ق م ت  أَل وَنكَ : »)قَالَ  َعن ه , اجن ََلى فَ َلم   َهَكَذا: اأَلع َمش   قَالَ («. قَِليال   ِإال   الِعل مِ  ِمنَ  أ وت وا َوَما َريب   أَم رِ  ِمن   الر وح   ق لِ  الر وحِ  َعنِ  َوَيس 

 ص  حيح( واللف  ظ ل  ه, ومس  لم, 125, رق  م )58, ص1, كت  اب العل  م, ب  اب: "وم  ا أوتي  تم م  ن العل  م إال قل  يال", جص  حيح البخ  اري. أخرج  ه: البخ  اري, ِقرَاَءتِنَ  ا يف 
 (.2794, رقم )2152, ص4عن الروح, ج , كتاب صفات املنافقني وأحكامهم, باب: سؤال اليهود النب مسلم

 .720, ص2ج شرح علل الترمذي, ( ابن رجب(2

 .783, ص2جالنكت ( ابن حجر, (3

 .15, ص13ج فتح الباري( ابن حجر, (4

 كذا يف األصل "صحيحني", والصواب صحيحان.( (5
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أحسب الثالثة كلها صحاح, وقتادة  »ة من ثالثة أوجه: امَ عَ ادة بن دَ تَ وقال يف حديث آخر اخت لف فيه على ق َ 

 .(2)«كان واسع الحديث

 .اختالف ألفاظ المتن بالزيادة أو النقص أو التغييرلمطلب الرابع: ا

ذه الزيادة أو التغيري هلكون يف ,وذلك بأن يقع يف متون األسانيد املختلفة بعض التباين من زيادة أو نقص أو تغيري
   عنه.ته عمن اخت لف عنه لتعدد التلقّ وصح   ,مبتنه سند باستقالل كل   داللتها

؛ كاجلمع بالعلو والنزول, وتعدد وجوه اجلمع السابقةوجه من  أكير منستدالل هبا على الاصلح ية قرينال وهذه
 الشيوخ, وتعدد األحاديث.

فكان  ما إذا اختلف رواية المتن ومنه أيضا  »: القويّ  يف تعداده لقرائن اجلمع بالعلو والنزول بالظنّ  الئ ّ قال اإلمام العَ 

 . (3)«رواية على حدة كل    فإنه يظهر والحالة هذه أن  بدون الزائد أو بالعكس, بتمامه بالواسطة, وروى بعضه 

وقال احلافظ ابن حجر يف استدالله على صحة صنيع البخاري يف تصحيح طريقني اخت لف فيهما على جماهد باجلمع 

 .(4)«اسبّ على ما يف روايته عن ابن ع ده أن في سياقه عن طاوس زيادةويؤي  »والنزول:  بينهما بالعلوّ 

؛ عن قتادة عن أنس, وعن قتادة عن سعيد بن (5)تادة يف حديث الغاريف االختالف على قَ  ازيّ الر   وقال أبو حامت

 .(6)«ألفاظهما مختلفة الحديثان عندي صحيحان؛ ألن  »أيب احلسن عن أيب هريرة: 
                                                                                                                                                                                                   

 

 (.1634رقم ) 547, ص4ج العلل( ابن أيب حامت, (1

 (.228رقم ) 83, ص2ج املرجع نفسه,( (2

 .136ص جامع التحصيلالعالئ , ( (3

 .401, ص11, و ج697, ص8ج فتح الباريابن حجر,  وانظر مياال  آخر على ذلك ذكره. 317, ص 1ج فتح الباريجر, ( ابن ح(4

أبي  سندمأخرجه من حديث أنس وأيب هريرة: الطيالس ,  وهو حديث طويل يف قصة النفر اليالثة الذين أ طبق عليه الغار فتوسلوا إ ى اهلل بصاحل أعماهلم. ((5
 .أصل احلديث يف الصحيحني من حديث اين عمر و  (.2126, رقم )504,ص3مسند أنس, ج ,داود الطيالسي

 (.2832رقم ) 649, ص6ج العلل( ابن أيب حامت, (6
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وعالمة ذلك أن يكون في »ل: د األحاديث, قاوهذا ما أشار إليه احلافظ ابن رجب يف كالمه عن اجلمع بتعدّ 
ه بن املديين وغري   , فهذا يقول عل   ه حديث آخربه على أن   ستدل  أحدهما زيادة على اآلخر, أو نقص منه, أو تغير يُ 

 .(1)«ة الصنعة: مها حدييان بإسنادينمن أئمّ 

عائشة, ومالك ؛ مالك عن الزهري عن عروة عن على وجهني وقال الدارقطين يف حديث اخت لف فيه على مالك
ألفاظهما تختلف,  ين؛ ألن  القوالن عن مالك محفوظ  ويشبه أن يكون »عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: 

«ً  وإن كان معناهما متفقا
(2). 

  شر  عبة عن أيب بِ حديث رواه ش   كذلك يفابن حجر   وقال احلافظ
 
رواه األعمش عن و ل عن أيب سعيد, كِ َو ت َ عن أيب امل

الشتمال طريق األعمش على  ؛الطريقين محفوظان والذي يرتج ح يف نقدي أنّ » ة عن أيب سعيد:ضرَ  نَ شر عن أيبأيب بِ 
ث به تارة عن هذا, فحدّ  ,ه كان عند أيب بشر عن شيخنيومن تابعه, فكأنّ  زيادات في المتن ليست في رواية شعبة

 . (3)«وتارة عن هذا

 .وتساويها ة الطرق المختلفةقو   :المطلب الخامس

يلجأ  ومن َث   ,قوية قرينة على أخرىح صحته, فيميل بعض العلماء إ ى تترج   قوية طريق قرينة يكون يف كلّ  واملراد هبا أن
ويدخل يف هذا الباب   .يف نظره وإمكانية اجلمع وتساويهما ة القرينتنيقوّ لإ ى اجلمع  همبعضيذهب  يف حني, إ ى الرتجيح

 وتعارضت فيما بينها وتقاربت بالقوة. ,ها يف الطرق املختلفةد بعضجِ قرائن الرتجيح إذا و   كلّ 

 الوجوه. هبذه القرينة على أكير من وجه من وجوه اجلمع, بل ه  تصلح لكلّ  واست دلّ 

                                                           
 

 .729, ص 2ج شرح علل الترمذي( ابن رجب, (1

 (.3478رقم ) 129, ص14ج العلل( الدارقطين, (2

(, 840رق م ) 253, ص3جالعل ل  (, اب ن أيب ح امت,14رق م ) 30ص العل ل الكبي رلرتم ذي, وانظ ر أميل ة أخ رى: ا .455, ص4ج ف تح الب اري( ابن حجر, (3
 .730, ص2ج شرح علل الترمذي(, ابن رجب, 2666رقم ) 239, ص12ج العللالدارقطين, 
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يف سند حديث املس ء صالته, فقد خالف احلافظ حيىي  ريّ مَ االختالف الواقع على عبيد اهلل بن عمر الع  ك وذلك
يّ عبيد اهلل كلّ بن سعيد القطان أصحاب ا مل يذكر و عن أبيه عن أيب هريرة,  هم فرواه عن عبيد اهلل عن سعيد املقرب 

رواية  (2)الدارقطين يف علله حرجّ و رواية حيىي,  (1)ح الرتمذيرجّ  ", ومن ثَّ عن أبيه"صحاب عبيد اهلل اليقات يف السند أ

 .(3)والعالئ  يف إلزاماته بخاري ومسلم والدارقطينمنهم ال ,همااجلمع بينو  صحة الطريقني إ ى همبعض مالو  اجلماعة,
ا الرواية األخرى وأم   ,ا رواية يحيى فللزيادة من الحافظأم   ؛حمن الروايتين وجه مرج   لكل  »قال ابن حجر: 

 .(4)«َساعه من أيب هريرة, ومن َثّ أخرج الشيخان الطريقني ف بالتدليس, وقد ثبتَ وصَ مل ي   سعيدا   , وألنّ فللكثرة

يحصل االستواء في رد حيث هذا إمّنا يطّ »بقوله:  (5)ته على ابن الصالحكَ ابن حجر يف ن   أشار إ ى هذه القرينةو 
 .البةني سندين خمتلفني على أيب قِ بن املديين يف اجلمع ب عل ّ ل بعد أن نقل قوال  وذلك . «الضبط واالتقان

  هري  لف فيه ز وهذا ما أراده أبو حامت بعد أن س ئل عن حديث اختَ 
َ
يف  بيع ّ على أيب إسحاق الس   سعودي  بن معاوية وامل

. وهلذا قال (7)«(6)كان متقن  وزهير  ن أهل زمانه, حبديث ابن مسعود مِ  أعلم كان المسعودي  »: , قالتعيني اسم شيخه

 .(8)«نيويشبه أن يكونا صحيحَ  »الدارقطين فيه: 

                                                           
 

 .(303رقم ) 103, ص2, جما جاء يف وصف الصالة :باب الصالة, , كتابالسنن انظر: الرتمذي,( (1

 .(2050رقم ) 361, ص10( ج(2

 .134ص جامع التحصيل . العالئ ,(9رقم ) 132ص ,اإللزامات والتتبع الدارقطين, .277, ص2ج فتح الباري( انظر: ابن حجر, (3
  .277, ص2ج فتح الباري( ابن حجر, (4

 .383, ص1( ج(5

 كذا يف األصل "متقن", والصواب: متقنا .( (6

 (.2647رقم ) 434, ص6ج العلل ابن أيب حامت,( (7

 (.909رقم ) 317, ص5ج العللالدارقطين,  ((8
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 ةوها قرينة قوية يف ترجيح الطريق الغريبفإهنم عد  ؛ ةهبا خمالفة اجلادّ ومن قرائن الرتجيح اليت أكير العلماء من االستدالل 

ما يرجح  ىخر وجد يف الطريق األو  ,دت هذه املخالفة يف طريق من طرق احلديث املختَلف فيهجِ , فإذا و  (1)ةعلى اجلادّ 
ع بينهما باحلمل على تعدد طرق هذا احلديث.كالكيرةأيضا    احلفظ  , مج 

حه البخاري من كال الوجهني عنه؛ فقد أخرجه البخاري صحّ و لذي اخت لف فيه على ابن أيب ذئب كما يف احلديث ا

. قال (2)يحرَ عن أيب ش   يّ عن أيب هريرة, ومن طريق ابن أيب ذئب عن سعيد املقرب   يّ من طريق ابن أيب ذئب عن سعيد املقرب  
, فكان ينبغ  ترجيحهم؛ ه: عن أبي هريرةقالوا في -من أصحاب ابن أبي ذئب :أي–األكثر »احلافظ ابن حجر: 

ري المقبُ  ولكن عارض ذلك أن سعيدا  ث به يف حال سفره, ث يف بلده كان أتقن ملا حيدّ الراوي إذا حدّ  ده: أنّ ويؤيّ 
ة, فكانت مع من قال: "عنه, عن أبي مشهور بالرواية عن أبي هريرة, فمن قال: " عنه, عن أبي هريرة" سلك الجاد  

 . ووافق البخاري  (3)«ة الوجهينيقتضي صح   البخاري   فصنيعُ  .. ومع ذلك...ليست عند اآلخرين ة علم  يح" زيادر  شُ 

 .(4)بن حنبل وأبو حامت ا الطريقني أمحد  تعلى صحة كل

االختصاص واإلتقان يف  , فإذا اجتمعت مع قرينة(5)فإهنا تدل على احلفظ ؛وكما يف قرينة وقوع قصة يف السند
ع بينهما بتعدّ  ةفاملختلِ  ىخر الطريق األ  د الطرق.مج 

وليس جلرير بن زيد يف البخاري سوى هذا احلديث, »قال ابن حجر يف ذكر خالف على سامل بن عبداهلل بن عمر: 
ه عن ق ِوي  عند البخاري أن  , فقال عن سامل عن أيب هريرة, والزهري يقول عن سامل عن أبيه, لكن هريّ وقد خالف فيه الز  

                                                           
 

 .725, ص2, جشرح علل الترمذيانظر: ابن رجب, ( (1

 (.5670, رقم)2240,ص5, كتاب األدب, باب: إث من ال يأمن جاره بوائقه, جصحيح البخاريالبخاري, ( (2

 .444, ص10ج فتح الباريابن حجر, ( (3

 (.2203رقم ) 598, ص5ج العللانظر: ابن أيب حامت, ( (4

 .363ص, هدي الساري, حجرانظر: ابن ( (5
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 ة إتقان الزهري ومعرفته بحديث سالم, ولقول جرير بن زيد في روايته: كنتُ يه وعن أبي هريرة معا , لشد  سالم عن أب

  .(1)«ظ ذلك عنهفِ ه ح  أبا هريرة, فإنها قرينة في أن   على باب داره فقال: سمعتُ  مع سالم  

ختَلف عل وكذا إذا روى كاّل  
 
 . يهمن الطريقني مجاعة من أصحاب امل

ح صواب الوجهني عنه, بسبب , فإنه رجّ لى قيس بن أيب حازم بالوقف والرفعرقطين حبديث اخت لف فيه عكما فعل الدا
وجميع رواة هذا »وا عنه من الوجهني: أصحابه الذين روَ  ثقة من روى كال الوجهني عنه, فقال بعد أن سرد مجاعةَ 

على أيب فه قِ ن عنه في  ة يجبُ سنده, ومر  فيُ  ة  ة مر  نشط في الروايكان ي  شبه أن يكون قيس بن أيب حازم , وي  الحديث ثقات

 .(2)«بكر

من الروايتين جماعة من أصحاب  وقد تابع كال   » ابن حجر يف حديث اخت لف فيه على األوزاع , قال:كما فعل و 

 .(3)«ث به على الوجهنيوكأنه كان حيدّ , األوزاعي فاالختالف منه

 .وجوه الجمعة بوجه من المبحث الثاني: القرائن الخاصّ 

 ف عليه بالسماع في الطريق الناقصة:تصريح الراوي المختل  المطلب األول: 

التصريح بالسماع يف الطريق  أن ذكرنا يف وجوه اجلمع أنّ , وقد سبق والنزول ة باجلمع بالعلوّ وهذه القرينة خاصّ 
وقرينة أيضا  على صحة  ,سلراوي املدل  ا فه  شرط يف حقّ  سني,ف عليه من املدل  املختلَ شرط إذا كان الراوي  ةالعالي

 سا  أم ال.هذا الوجه مطلقا  سواء أكان الراوي مدل  

عن الراوي الزائد اإلسناد اخلال »يف نوع املزيد يف متصل األسانيد قال:  ه (643)ت وهذا ما نّص عليه ابن الصالح
نوع  رف يفا ع  مَ باإلسناد الذي ذكر فيه الزائد, لِ  ال  عل معلّ " يف ذلك فينبغ  أن حيكم بإرساله, وجي  ن ع إن كان بلفظة "

                                                           
 

 .261, ص 10ج فتح الباريابن حجر, ( (1

 (.47رقم ) 252, ص1ج العلل( الدارقطين, (2

 .38, ص3ج فتح الباريابن حجر, ( (3
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, كما يف امليال فيه تصريح بالسماع أو باإلخباروإن كان يف النوع الذي يليه,  اهلل تعا ىشاء  ل, وكما يأيت ذكره إناملعلّ 

 .(1)«لك من رجل عنه, ثم سمعه منه نفسهفجائز أن يكون قد سمع ذالذي أوردناه, 
من ضروب  ضربا   بيل العال والنازلن حجر محل االختالف بالزيادة والنقص على رجل من قَ وقد عّد احلافظ اب

, فقال يف حديث أخرجه ةالطريق الناقص ومنها التصريح بالسماع يف ,م قرينة على ذلكغري املقبول, ما مل تق  االحتمال 

بن أيب ارواه حامت  :قال الدارقطين ؛عن عائشة يكةلَ بن أيب م  اقوله عن »يكة: لَ اخت لف فيه على ابن أيب م   (2)البخاري
ألنه زاد وهو حافظ  وقوله أصحّ  ,ثتين عائشةد حد  بن حممّ  ثين القاسم  حدّ  :ليكة فقالرية عن عبد اهلل بن أيب مَ غِ صَ 

على ث به من القاسم عن عائشة فحدّ  ه َسع من عائشة وَسعه  ه حممول على أنّ ه بأنّ وغري   وويّ به الن  وتعقّ  .(3)متقن

  ,ليكة له عن عائشة في بعض طرقهبن أبي مُ اوقد وقع التصريح بسماع  ,وهذا مجرد احتمال :قلت .(4)الوجهني
ه سمع من مل على أن  ن الح  وتعي   ,فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند ,كما يف السند الياين من هذا الباب

ث زاد قرينة أخرى سبق أن أشرنا إليها يف القرائن  «كسأو بالع عه من عائشة بغير واسطةمِ س   م  القاسم عن عائشة ثُ 
يف روايته بالواسطة ما ليس يف روايته بغري واسطة وإن   فيه أنّ  والسرّ » املشرتكة وه  الزيادة أو التغيري يف املنت, فقال:

 .(5)«وهذا هو املعتمد حبمد اهلل ,امها واحدا  كان مؤدّ 

 , أو جمع الشيوخ وتفريقهم.الوقفو  باإلرسالاوي : شهرة الر  المطلب الثاني

 بالنشاط والفتور أو اجلرأة واهليبة. وه  قرينة خاصة بوجه اجلمع

                                                           
 

 .287ص ,علوم الحديث, ابن الصالح( (1

 (.4655, رقم )1885, ص4{, جيسريا   با  ب حسااسَ , كتاب تفسري القرآن, باب: }فسوف حي  صحيح البخاريالبخاري, ( (2

اكتفى بذكر االخ تالف و  (.3705, رقم )360, ص14ج ,العللمل أجد نص كالم الدارقطين هذا, وإن كان رّجح رواية حامت بن أيب صغرية بالزيادة يف كتابه ( (3
 (.190, رقم )349ص اإللزامات والتتبععلى ابن أيب مليكة دون ترجيح يف 

 .209, ص17, جمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجال النووي,( (4
 .401, ص11ج فتح الباريابن حجر, ( (5
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شك  أو غريه وقف احلديث  عه, فإذا عرض لهورّ يه وتا  باإلرسال أو الوقف نتيجة توقّ وذلك بأن يكون الراوي مشهور 
ا تة كلفتكون هذه الشهرة قرينة على صحّ  موصوال .أو أرسله احتياطا , وإن كان روي عنه على التحقيق مرفوعا  أو 

 الطريقني عنه.

ابن زيد  ثقة, غري أنّ  وكل   ,محاد بن زيد أثبت من ابن سلمة»: ه (262)ت قال يعقوب بن شيبة؛ اد بن زيدكحم  
إليه, فكان , وكان جليال  مل يكن له كتاب يرجع وكثير الشك بتوقيهمعروف بأنه يقصر يف األسانيد, ويوقف املرفوع, 

 .(1)«وأحيانا يهاب الحديث وال يرفعه ,أحيانا  يذكر فيرفع الحديث

عه, يه وتور  من توق  ابن سريين »يف وقف حديث ورفعه:  عليهقال الدارقطين بعد أن ذكر اختالفا  ؛ د بن سيرينومحم  

رفُعه صحيح, »موضع آخر:  وقال يف .(2)«على حسب نشاطه يف احلال فتارة يصرح بالرفع, وتارة يومئ, وتارة يتوق  

«يا  ما توقف عن رفع الحديث توق  عادة ابن سيرين أنه رب   وقد عرفت  
(3). 

 وقال ابن حبان .(4)«عادة مالك إرسال األحاديث وإسقاط رجلومن »قال احلافظ الدارقطين:  ؛مالك بن أنسو
ويرسلها مرة, ويسندها أخرى؛ على  لمالك يرفع في األحايين األخبار, ويوقفها مرارا , عادة  كانت »: ه (354)ت

 .(5)«. فاحلكم أبدا  ملن رفع عنه وأسند, بعد أن يكون ثقة حافظا  متقنا  حسب نشاطه

كان ابن شهاب رمحه اهلل أكير الناس حبيا  على هذا الشأن؛ فكان »: قال اإلمام ابن عبد الربّ  ؛ابن شهاب الزهريو 
على قدر نشاطه في  ,ة عن بعضهمومر   ,ة عن أحدهمومر   ,ة عنهمر  ث به مربما اجتمع له في الحديث جماعة فحد  

ما لحقه الكسل ما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض, كما صنع في حديث اإلفك وغيره, ورب  حين حديثه, ورب  

                                                           
 

 .11, ص3ج ,تهذيب التهذيب ابن حجر,( (1
 (.1827رقم ) 25, ص10ج العلل( الدارقطين, (2

 (.1830رقم ) 28, ص 10ج املرجع نفسه,( (3

 (.980رقم ) 63, ص 6ج املرجع نفسه,( (4

 .(5185حديث ) 592, ص11ج ,تقريب صحيح ابن حبان اإلحسان في ,ابن حبان( (5
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ما انشرح فوصل وأسند, على حسب ما تأتي به المذاكرة, فلهذا اختلف أصحابه عليه اختالفا   فلم يسنده, ورب  
 لك ما قلنا روايته حلديث ذي اليدين؛ رواه عنه مجاعة, فمرة يذكر فيه واحدا , ومرة اثنني, ومرة ويبنّي  يرا  في أحاديثه.كب

 .(1)«مجاعة, ومرة مجاعة غريها, ومرة يصل, ومرة يقطع

 .الخاتمة: نتائج البحث

اخلوض  علل احلديث, وي عد   مت عليها كتبة العلمية اليت قال االختالف بني األسانيد أغلب املادّ شك  ي   .1
ثني يف هذا االختالف والقول باجلمع أو الرتجيح أو االضطراب من املسالك الوعرة اليت اختلفت اجتهادات احملدّ 

 فيها.

 بني األسانيد اليت اختَ َلف فيها رواة  ثقات إزالة التعارض الظاهريّ معىن اجلمع بني األسانيد املختلفة:  .2
 .املختَلف عليه وصحة صدورها عنه شي الرواية عن الوجوه ف على تعدد حبمل االختالعلى شيوخهم 

ة عليه, وإن كانت ه وقيام القرائن الدالّ إمكانعلى الرتجيح عند  اجلمع تقدمي يدل علىثني احملدّ  عمل .3
 .اجتهاداهتم قد اختلفت يف مدى توفر هذه القرائن والدالئل يف بعض األحاديث

من االختالف مها:  رئيسني يف نوعني اليت ذكرها العلماء ني األسانيداالختالف بكافة وجوه حصر  نت .4
 .رجالهبعض  تعينيسياق السند يف االختالف يف النقص, و االختالف يف الزيادة و 

اجلمع بالنشاط و  ,النزولو  اجلمع بالعلوّ  ه  :وجوه اجلمع اليت وّفق هبا العلماء بني األسانيد املختلفة .5
اجلمع حبمل املبهم على و  ,اجلمع بتعدد األحاديثو  طرق احلديث,اجلمع بتعدد و  ,يبةأو اجلرأة واهل ,والفتور
 .ىاملسمّ 

                                                           
 

 .45, ص7ج التمهيدابن عبد الرب,  ((1
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 قد كون الراوي املختَلف عليهي أنأحدمها: قهما؛ من حتقّ  ن ال بدّ اوالنزول شرط للقول باجلمع بالعلوّ  .6
, فإن  بالعنعنة ةا روى الطريق العاليإذ ا  سمدل   أن ال يكونوالياين: , ةالطريق العالي ه يفمن شيخباجلملة ثبت َساعه 

 كان مدّلسا  كان ال بد من تصرحيه بالسماع.

اجلمع بني الوصل واإلرسال والوقف والرفع ممكن, وذلك حبمل صدور احلديث عن الراوي املختَلف عليه  .7
 أو جرأته وهيبته. ,على الوجهني بسبب نشاطه وفتوره

ن؛ قرائن ل إليها البحث نوعااملختلفة وتوص   بني األسانيد دل هبا العلماء على اجلمعالقرائن اليت استَ  .8
, وقرائن خاصة بوجه واحد فقط من هذه هبا على أكير من وجه من وجوه اجلمع لّ مشرتكة تصلح ألن ي ستدَ 

, وجهنيأصحابه بتلق  احلديث على ال تصريح الراوي املختَلف عليه أو أحده : الوجوه. أّما القرائن املشرتكة ف
كيرة شيوخ الراوي املختَلف عليه و  ,أو أكير لكال الوجهني املختلفني ف عليهة أحد أصحاب الراوي املختلَ روايو 

: قرينة التصريح قرينتانف ةاصّ اخلقرائن أّما ال. و ة الطرق املختلفة وتساويهاقوّ و , اختالف ألفاظ املنتو , وسعة حدييه
رينة شهرة الراوي باإلرسال والوصل أو الوقف والرفع للجمع والنزول, وق بالسماع يف السند الناقص للجمع بالعلوّ 

 بالنشاط والفتور أو اجلرأة واهليبة.

 لدالة عليه وقوهتا, ويتبع ذلكحبسب عدد القرائن اَيضع ف و  األسانيد املختلفةالقول باجلمع بني يَقوى  .9
 اتفاق العلماء على القول باجلمع أو اختالفهم فيه.

 

 نيالعامل واحلمد هلل ربّ 
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 البحث ومراجع صادرم
  ّحتقيق: فريق من الباحيني بإشراف وعناية , العلل, د بن إدريس بن املنذر الرازيابن أيب حامت, عبد الرمحن بن حمم

 (.م 2006 -ه   1427الطبعة األو ى, , مطابع احلميض , )خالد بن عبد الرمحن اجلريس .سعد بن عبد اهلل احلميد ود.د

  ّاإلحسان يف تقريب صحيح  ,بن بلبان ترتيب: األمري عالء الدين عل ّ , ان بن أمحد الب سيت بّ د بن ححممّ  ,انابن حب
 .م 1988 -ه   1408 الطبعة األو ى,, مؤسسة الرسالة, بريوت, )شعيب األرنؤوط حتقيق ان,ابن حبّ 

 ,الطبعة األو ى,  ,مطبعة دائرة املعارف النظامية, اهلند) ,هتذيب التهذيب ,أمحد بن عل  ابن حجر العسقالين
 (.ه 1326

 عبد , وعّلق عليه: الدين اخلطيب حه وأشرف على طبعه: حمبّ صحّ  ,فتح الباري ,, أمحد بن عل العسقالين ابن حجر
 ه (.1379بريوت,  -دار املعرفة , )العزيز بن عبد اهلل بن باز

  الناشر: , )ن هادي عمري املدخل ق ربيع بيقحت ,النكت على كتاب ابن الصالح, أمحد بن عل العسقالين, ابن حجر
 (.م1984ه /1404عمادة البحث العلم  باجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, الطبعة األو ى, 

  ه (.1379بريوت,  -دار املعرفة ) ,هدي الساري ,, أمحد بن عل العسقالين حجرابن 

 نور الدين عرت, )دارق الدكتور يقحت, مذيشرح علل الرت  ,بد الرمحن بن أمحد بن رجب, زين الدين عاحلنبل  ابن رجب 
 .(م1978 -ه  1398الطبعة األو ى, دمشق,  –الح للطباعة والنشرامل

 حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي  ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد, التمهيد, ابن عبد الرب, يوسف بن عبد اهلل بن حممد
 (.ه  1387 , املغرب –ف والشؤون اإلسالمية وزارة عموم األوقا, ), حممد عبد الكبري البكري

  ,فيصل  -دار إحياء الكتب العربية , )حتقيق حممد فؤاد عبد الباق  سنن ابن ماجه, حممد بن يزيد القزويين, ابن ماجه
 .(عيسى البايب احللب

 اإلسالم   املكتب, )ق: حممد مصطفى األعظم يق, العلل, حتابن املديين, عل  بن عبد اهلل بن جعفر السعدي– 
 (.1980الطبعة اليانية, , بريوت

  ,املكتبة العصرية, صيدا , )ق حممد حمي  الدين عبد احلميديق, سنن أيب داود, حتسليمان بن األشعثأبو داود– 
 (.بريوت
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  دمشق,  -البخاري, حممد بن إَساعيل بن إبراهيم, صحيح البخاري, حتقيق د.مصطفى البغا, )دار العلوم اإلنسانية
 بعة األو ى(.الط

 , دار الكتب العلمية, بريوت , )ق حممد عبد القادر عطايقحت ,السنن الكربى ,أمحد بن احلسني بن عل  البيهق– 
 (.م 2003 -ه   1424الطبعة اليالية, ن, لبنا

  ,براهيم وحممد فؤاد عبد الباق  وإ أمحد حممد شاكر حتقيق وتعليق, سنن الرتمذي, حممد بن عيسى بن َسو رة  الرتمذي
 (.م 1975 -ه   1395الطبعة اليانية, , مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب , )عطوة عوض

 ق صبح  السامرائ  يق, حترتبه على كتب اجلامع: أبو طالب القاض , العلل الكبري ,الرتمذي, حممد بن عيسى بن َسو رة
 (.1409الطبعة األو ى, , بريوت –, مكتبة النهضة العربية عامل الكتب, )حممود خليل الصعيديو أبو املعاط  النوري و 

  ,حلب –مكتبة املطبوعات اإلسالمية , )عبد الفتاح أبو غدة , حتقيقتوجيه النظر, طاهر بن صاحل ابن أمحداجلزائري ,
 (.م1995 -ه  1416الطبعة األو ى, 

 ,دار , )عبد الرمحن مقبل بن هادي الوداع  دراسة وحتقيق الشي  أبو ,اإللزامات والتتبع ,عل  بن عمر الدارقطين
 .م 1985 -ه   1405الطبعة اليانية, , لبنان –الكتب العلمية, بريوت 

  حتقيق وختريج: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلف  ,العلل الواردة يف األحاديث النبوية, الدارقطين, عل  بن عمر بن أمحد ,
 (.م 1985 -ه   1405الطبعة األو ى , الرياض –دار طيبة )

 غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث , رشيد العطار, حيىي بن عبد اهلل بن عل ال
 ه (.1417املدينة املنورة, الطبعة األو ى,  –املقطوعة, حتقيق حممد خرشايف, )مكتبة العلوم واحلكم 

  ,(.ه  1425الطبعة األو ى, , دار احملدث للنشر والتوزيع, )يح قواعد العلل وقرائن الرتجالزرق , د.عادل عبد الشكور 

 (. دار طيبة, )ق أبو قتيبة نظر حممد الفاريايبيقحت ,السيوط , عبد الرمحن بن أيب بكر, تدريب الراوي 

 ,عامل , شرح معاين اآلثار, )حممد سيد جاد احلقو حممد زهري النجار حتقيق  ,أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي
 (.م 1994 -ه  1414 ,الطبعة األو ى, بالكت

 , دار  , )ق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكيق, مسند أيب داود الطيالس , حتسليمان بن داود بن اجلارود الطيالس
 (.م 1999 -ه   1419الطبعة األو ى, , مصر –هجر 
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 , ق محدي عبد اجمليد يقحت املراسيل, يف أحكام جامع التحصيل, صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي  العالئ
 (.1986 – 1407الطبعة اليانية, , بريوت –عامل الكتب , )السلف 

 ق حممد فؤاد يقحت, املختصر  املسند الصحيح, مسلم بن احلجاج, مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري
 (.بريوت –دار إحياء الرتاث العريب , )عبد الباق 

 ,بريوت –دار إحياء الرتاث العريب املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, ) ,ين حيىي بن شرفحمي  الد النووي ,
 ه (.1392الطبعة اليانية, 

 


