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 هـ)٠٩/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

هذه دراسة عن أقـوال البيهقـي يف توضـيح أسـباب إعـراض البخـاري ومسـلم عـن  خلص:المست

بعض الروايات واأللفـاظ، وتظهـر أهميتهـا أن فيهـا بعـض الخدمـة للصـحيحين، وأهنـا متعلقـة بـآراء 

البيهقي الذي جمع بين الحديث والفقه. أما منهج البحث فهو االستقراء والتحليل. وقد كان الهـدف 

ذه الدراسة هو إبراز رأي الحافظ البيهقـي يف هـذا الموضـوع مـن خـالل جمـع أقوالـه األساسي من ه

 - إن وجـد - المتناثرة يف كتبه، ومناقشـة كالمـه شـرح� أو موافقـًة أو ردًا، وذكـر مـن وافقـه أو خالفـه

سواء بشكل عام يف بعض األسباب التي يصرح بأن الشيخين أعرضا عن الرواية ألجلها أو يف األمثلة 

لمذكورة يف البحث. ومن أهم النتائج أن العلماء ذكروا حالتين متى ما تـوفرت واحـدة منهمـا يمكـن ا

حينئــذ اعتبــار تــرك الشــيخين للروايــة بمنزلــة إعــراٍض متعمــٍد لقصــورها عــن شــرط الصــحة أو عــن 

رطهما شرطهما يف الكتاب، األولى: إذا كان الحديث أصالً يف بابه، والثانية: أن يكون اإلسناد على ش

أو رجاله رجالهما. وأن البيهقي يرى بأن إعراض الشيخين يكون ألسباب، منها: وجود ما يدل علـى 

انقطاع ظاهر أو خفي يف السند، أو لالختالف بين الرواة يف إسنادها أو متنها، أو لمخالفة متن الروايـة 

أوثـق أو أكثـر، أو لشـك لمتون أخرى أصح، أو لشذوذ الراوي يف المتن أو اإلسناد بمخالفته من هـم 

الراوي يف المتن أو السند، أو ألجل جهالة الراوي وعدم شهرته، أو لكونه مـن الوحـدان، أو ألنـه قـد 

اخُتلف يف اسمه، أو الحتمال أن تكون بعض ألفاظ الرواية مدرجة يف متن الحديث. وأما التوصـيات 

شرحه لصنيع النقاد، والتوصـية بكتابـة فمن أهمها: العناية بمصنفات البيهقي لعلمه وسهولة عبارته و

 أبحاث يف أسباب إعراض الشيخين عند علماء آخرين.

 مسلم. ،البخاري ،إعراض الشيخين ،البيهقي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This is a study on the sayings of Al-Bayhaqi to clarify the reasons for 
the refusal of Al-Bukhari and Muslim on some narrations. The main objective was to 
highlight the opinion of Al-Hafiz Al-Bayhaqi on this subject by collecting his 
statements scattered in his books, in addition to discussing his words with an 
explanation, approval, or response. The scholars mentioned two cases, when one of 
them is available, then the two sheikhs' abandonment of the narration can be 
considered as a deliberate reversal of their shortcomings in the condition of validity or 
their conditions in the book: If the hadith was a principle & If the narrators were on 
their terms. ALBayhaqi thinks that the two sheikhs are rejecting for some reasons: 
disconnection, disagreement, the doubt, the unknown narrator, the narrator added a 
few words to the core of the speech, the narrator which was narrated only by one 
person, The narrator whose differed in his name. As for the recommendations, one of 
the most important of them is: to take care of Al-Bayhaqi's works, due to his 
knowledge, ease of expression and explanation, for the making of critics, and also it is 
recommended to write new research papers on the causes of the two sheikhs' refusal 
of other scholars. 

Keywords: Al-Bayhaqi, refusal, Sheikh Bukhari and Muslim. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم علـى المبعـوث رحمـًة للعـالمين نبينـا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فإن من العلماء الذين لهم عناية واضـحة يف الصـحيحين، ولفتـات قيمـة 

، فـإن لـه كلمـات وتلميحـات مسـتعذبة يف بيـان مـنهج الشـيخين: الحـافظ البيهقـي 

يف كتبه حول منهج الشـيخين يف الروايـات والمرويـات، فأحببـت جمـع شـتات  متناثرة

شيء من تلك الكلمات التي توضـح رأيـه يف أسـباب إعـراض البخـاري أو مسـلم عـن 

بعـض الروايــات واأللفــاظ مــع تحليــل األمثلـة وتخــريج األحاديــث بطريقــة مختصــرة 

 تحقق الغرض من إيراد المثال وتتناسب مع األبحاث.

 الدراسة: أهمية* 

فيهــا بعــض الخدمــة ألهــم كتــابين مــن كتــب الحــديث صــحيحي البخــاري  -١

 ومسلم.

متعلقة بآراء عالم من علماء المسلمين ممن جمع العلـم الكثيـر يف الحـديث  -٢

 والفقه.

فيها جمع للمواضع التي ذكر فيها البيهقي سبب تعمد إعراض الشيخين عن  -٣

 الحديث أو بعض ألفاظه.

 اسة:أهداف الدر* 

إبراز رأي الحافظ البيهقي يف هذه المسألة من خالل جمع أقواله المتناثرة يف  -١

كتبه حول إعراض الشيخين عن الروايات واأللفاظ، مع مناقشتها بشـكل يتناسـب مـع 
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 طبيعة البحث وعدد الصفحات المتاح للنشر يف المجلة.

صــرح بــأن يف بعــض األســباب التــي ي - إن وجــد -ذكــر مــن وافــق البيهقــي  -٢

 الشيخين أعرضا عن الرواية ألجلها.

 مشكلة الدراسة:* 

اختلف العلماء يف عدم إخـراج الشـيخين لـبعض الروايـات أو األلفـاظ، هـل هـو 

لعلة؟ أو تركاه طلب� لالختصار؟ يف هذه الدراسة جمع وبيان لرأي أحد العلماء يف هذه 

 المسألة مع بيان أسباب هذا اإلعراض عن الروايات.

 هجية الدراسة:من* 

استخراج جميع األمثلة التي فيها تصـريح بسـبب إعـراض  االستقراء: أردت -١

الشــيخين عــن الروايــة، مــن ثــالث كتــب أساســية: الســنن الكبير/الخالفيات/معرفــة 

) ألجـل االختصـار قـدر اإلمكـان ٢٨) مثاًال، ذكرت منها (٣٠السنن، فاجتمع عندي (

يف المجلة، وإن ُوجد مثاٌل لم أذكـره، فـإن يف ليتوافق البحث مع شرط عدد الصفحات 

عن الصور المـذكورة  - فيما أحسب -الموجود ما يقوم مقامه إن شاء اهللا، وال يخرج 

 يف البحث.

أقتصر يف تحليل األمثلة وتخريج األحاديث على ما يحقق الغرض األساسي  -٢

عنـدي وجـود  للبحث، وهو: توضيح رأي البيهقـي، وأنـاقش كالمـه أحيانـ� إن تـرجح

 خطأ ما.

 :الدراسات السابقة* 

لم أجد دراسة لهـا صـلة وثيقـة بموضـوع البحـث إال رسـالة ماجسـتير يف جامعـة 

دراسـة «م، وعنواهنا: (إعالل الحـديث بعـدم إخـراج الشـيخين لـه ٢٠١٠الشارقة سنة 
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للباحث: زايد عيدروس الخليفي، وقد تواصلت مع بعض اإلخوة يف  ،)»نظرية تطبيقية

ارات للظفر بنسخة وقرأهتا؛ فلم أظفر هبا، وكما هـو واضـح يف عنواهنـا فإهنـا عامـة اإلم

وليست مختصة بجمع أقوال البيهقي، أما هذا البحث فإنـه ُيعنـي بجمـع وبيـان وإبـراز 

 آراء البيهقي تحديدًا.

 :هيكلية الدراسة* 

 قسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

  :الشـيخين لـبعض الروايـات واأللفـاظ وأثـره يف نسـبة  عدم إخـراجالمبحث األول

 الحكم بضعفها عندهما يف ضوء العلماء عموم� والبيهقي خصوص�، وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: أقوال العلماء يف عدم إخراج الشيخين للحديث وأثره 

  المطلــب الثــاين: نظــرة عامــة حــول الروايــات واأللفــاظ التــي ذكــر البيهقــي معهــا

 إعراض الشيخين، وموازنتها بأقوال العلماء.أسباب 

 :ــاين الروايــات التــي ذكــر معهــا البيهقــي ســبب إعــراض الشــيخين أو  المبحــث الث

 أحدهما، وفيه سبعة مطالب:

  ،المطلب األول: ترك روايات ظاهرها االتصال ولو كان إسنادها علـى شـرطهما

 لوجود ما يدل على انقطاع يف السند.

 رواية لمجرد وجود االختالف فيها.المطلب الثاين: ترك ال 

  ،المطلب الثالث: ترك الرواية التي يخالف ظاهُر متنِها متوَنـ� أخـرى أصـح منهـا

 ولو كان إسنادها على شرطه.

  المطلب الرابـع: تـرك الروايـة ألن الـراوي قـد خـالف مـن هـو أوثـق منـه أو أكثـر

 عددًا.
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 المطلب الخامس: ترك الرواية ألن الراوي قد شك فيها. 

 .المطلب السادس: ترك الرواية لسبب يف الراوي 

  ــ� يف مــتن ــرواة كالم ــض ال ــال إدراج بع ــة الحتم ــرك الرواي ــابع: ت المطلــب الس

 الحديث.

 .الخاتمة 

* * * 
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 المبحث األول

 عدم إخراج الشيخين لبعض الروايات واأللفاظ وأثره يف نسبة الحكم 

 هقي خصوص�بضعفها عندهما يف ضوء كالم العلماء عموم� والبي

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: أقوال العلماء يف عدم إخراج الشيخين للحديث وأثره* 

هذا المطلب ُيعنى باإلجابة على ثالثة أسئلة: األول: هل يصح أصالً اعتبار عدم 

إخراج الشيخين لبعض األحاديث أو األلفاظ بمنزلة حكم منهما بضعفها؟ والجواب: 

ح عــدد مــن أهــل أن الشــيخين قــد  - كمــا ســيأيت عنــد الســؤال الثــاين -العلــم  قــد صــرَّ

يتعمدان اإلعراض عن بعض الروايات لضعفها عندهما، أو لقصـورها عـن شـرطهما، 

أو صّرح بما يضـادها، ولكـن قـد  »من حيث الجملة«ولم أجد من عارض هذه الفكرة 

ــة حكــم م ــات بمنزل ــبعض الرواي ــرب عــدم إخــراج الشــيخين ل ــى ُيعت نهمــا يختلفــون مت

 بضعفها؟ وهذا هو السؤال الثاين، وجوابه: توجد حالتان نص عليها بعض أهل العلم:

الحالة األولى: إذا كان الحديث أصالً يف معناه وعمدًة يف بابه، ولم يخرجا حديث� 

 يقوم مقامه، فإن ذلك ال يكون إال لعلة خفية فيه: 

الَِّذي تركاه َأو َأحدهَما َمَع  إِذا َكاَن الَحِديث«بذلك فقال:  ابن الصالحوقد صرح 

ـة  ِصَحة إِْسنَاده أصالً فِي َمْعنَاُه ُعْمَدًة يف َبابه َولم يخرَجا َلُه نظيرا َفَذلِك َال يكون إال لِعلَّ

، وتبعه علـى )١(»فِيِه خفيت واطلعا َعَلْيَها َأو التارك َلُه مِنُْهَما َأو لغفلة عرضت َواهللا أعلم

                                           
 ).٩٥صصيانة صحيح مسلم (   )١(
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حين قال عن  ابن عبد الرب، وهذا ُيفهم أيض� من صنيع )١(المهفقال نحو ك النوويذلك 

عدم إخراج الشيخين ألحاديث مرفوعة تفيد جواز عـدم حضـور صـالة الجمعـة لمـن 

ولم يخرج البخاري وال مسلم بن الحجاج «صلى صالة العيد إذا وافقت يوم الجمعة: 

 .)٢(»منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها

  : إذا كان إسناد الحديث على شرطهما ومع ذلك لم يخرجاه:الحالة الثانية

مــن  يــرتكوقــد «قــال ابــن تيميــة يف أثنــاء كالمــه عــن البخــاري ومســلم وشــرطهما: 

 فـيظن مـن ال خـربة لـه أن كـل مـا رواه ذلـك الشـخصحديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، 

علـم شـريف  يحتج به أصحاب الصحيح، وليس األمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحـديث

يعرفه أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخـاري 

 .)٣(»صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحاهبا واهللا أعلم

التحقيـق: أنَّـه يصـفو منـه «وقال ابن رجب يف أثناء كالمه عـن مسـتدرك الحـاكم: 

وأما على شـرطهما بل على شرط أبي عيسى ونحوه،  صحيٌح كثير على غير شرطهما؛

؛ لكـن لعـزة مـن يعـرف العلـل كمعرفتهمـا فال، فقـلَّ حـديٌث تركـاه إال ولـه علـٌة خفيـة

وينقده، وكونه ال يتهيأ الواحد منهم إال يف األعصار الُمتباعدة: صار األمر يف ذلك إِلـى 

م بعـدهما إلـى بقيـة الكتـب االعتماد على كتابيهما، والوثوق هبما والرجـوع إليهمـا، ثـ

 .)٤(»الُمشار إليها

                                           
 ).١/٢٤شرح النووي على مسلم (   )١(

 ).١٠/٢٧٨التمهيد (   )٢(

 ).١٨/٤٢مجموع الفتاوى (   )٣(

 ) رسالة: الرد َعَلى من اتبع غير المذاهب األربعة.٢/٦٢٢مجموع رسائل ابن رجب (   )٤(
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 )١(ويشبه هذا قول الحاكم بعد أن أخرج ثالثـة أحاديـث رويـت بأسـانيد صـحيحة

ــار مــن رجــال الشــيخين:  فــإذا وجــد مثــل هــذه األحاديــث «رواهتــا مــن الحفــاظ الكب

باألسانيد الصـحيحة غيـر مخرجـة يف كتـابي اإلمـامين البخـاري ومسـلم لـزم صـاحَب 

 .)٢(»التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علتهالحديث 

وبعد ما سبق نأيت اآلن إلى التساؤل الثالث، وهـو: متـى يمكننـا أن ننسـب إليهمـا 

 تعمد اإلعراض عن الحديث؟ ومتى يمكننا القول بأهنما تركاه طلب� لالختصار؟

راض عـن الروايـة فـال الجواب واهللا أعلم: أننا إذا أردنا أن ننسب لهما تعمد اإلع

 بد من أمرين:

 أن يكون الحديث أصالً يف بابه، أو إسناده على شرطهما أو رجاله رجالهما. -١

البحث يف الحديث وطرقه، للتحقق مـن وجـود أو عـدم وجـود علـة توجـب  -٢

 ضعف الرواية، أو قصورها عن شرطهما:

طلبـ� لالختصـار  فإن لم توجد علة فيمكن أن يقال بأنه من القسم الـذي تركـاه -

 أو أهنما لم يريدا جمع كل الصحيح.

وإن وجدت فيه علة فال بد أن يغلب على الظن بأهنمـا قـد اطلعـا علـى الروايـة  -

أن يـذكراها يف  -١وعلتها، ولكن كيف تحصل غلبـة الظـن؟ لعـل مـن وسـائل ذلـك: (

                                           
 األسانيد الثالثة هي:   )١(

 ، عن ابن عمر.نصر بن علي، قال: حدثنا أبي، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين -١  

 مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. -٢  

 ابن المبارك قال: ثنا عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة. -٣  

 ).٦٠معرفة علوم الحديث للحاكم (ص   )٢(
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حــدثين أن تكــون الروايــة التــي تركاهــا مشــهورة متداولــة بــين الم -٢كتبهمــا األخــرى 

أن يكــون الــرواة مــن رجالهمــا)،  -٣ومــذكورة يف مصــنفاهتم يف عصــريهما ومــا قبلــه. 

 بأهنما قد تعمدا ترك الرواية. - من باب غلبة الظن -فحينئذ يمكن القول 

* * * 
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المطلب الثاين: نظرة عامة حول الروايات واأللفاظ التي ذكر البيهقي معهـا أسـباب * 

 .بأقوال العلماء إعراض الشيخين، ومقارنتها

عند النظر يف األمثلة التي ذكر معها البيهقي أسباب عـدم إخـراج الشـيخين؛ نجـد 

 اآليت:

أهنا ال تكاد تخرج عن إحدى الحالتين المذكورتين يف المطلب السابق: إما  أوًال:

أن يكون الحديث أصالً يف بابه وهو قليل جدًا، أو أن يكـون أحـد أسـانيده علـى شـرط 

أحدهما أو رجاله من رجالهما، وهـو األكثـر كمـا سـيلحظ ذلـك القـارئ،  الشيخين أو

 فصنيع البيهقي ينسجم مع ما تقدم ذكره عن أهل العلم يف المطلب األول.

ــ�: ــات  ثاني ــض الرواي ــن بع ــراض ع ــيخين لإلع ــت الش ــي دع ــباب الت ــرز األس أب

لبيهقـي يف قـد وافـق ا »مـن وجدتـه«أذكرهـا إجمـاًال مـع  -واأللفاظ مما ذكره البيهقـي 

 :- اعتبارها من األسباب

 أسباب متعلقة بوجود انقطاع ظاهر أو خفي يف اإلسناد، مثل: -١

أن ُيروى بإسناد ظـاهره االتصـال، ويـروى بإسـناٍد آخـر يـدل علـى أن الـراوي  -

وممـن لـه كـالم فيـه كما سيأيت يف الصورة األولى من المطلـب األول،  سمعها بواسطة

: بل إنه اعترب أن البخاري ُيعرض عن الرواية إذا تبـين أن لحاكما: موافقة لرأي البيهقي

ولمؤيد بن محمد ، )١(، وإنما سمعه من صحابي آخرالصحابي لم يسمعها من النبي 

                                           
: قلت لشيخنا أبـي عبـد اهللا«) فجاء يف المستدرك: ١/١٥٤المستدرك على الصحيحين للحاكم (   )١(

، إنما سـمعه مـن ؟ قال: ألن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي لمَ لْم يخرجا هذا الحديث

ثم نظرت فإذا األحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة «، قال الحاكم: »مالك بن صعصعة

 =،غير هذه، وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قـد سـمع أنـس بعضـه مـن النبـي 
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ُيفهم منه  ابن رجب، وكذلك وجدت مثاًال ذكره )١(عبارة تشابه ما قاله الحاكم الطوسي

يف فوائـده أن  الِحنَّـائِي، وذكـر )٢(هأن هذا من أسباب إعراض الشيخين عن الروايـة عنـد

ألن روايتـه عنـه إنمـا هـي عـن  ؛البخاري أعرض عن روايـة أبـي سـفيان عـن جـابر 

أن البخـاري أعـرض عـن  ذكر ابـن حجـر، ويف هذا البحث )٣(صحيفة ولم تكن سماع�

لهذا السبب، وسيأيت الكالم عنه يف أثناء  لفظ: (تقتله الفئة الباغية) يف حديث عمار 

 البحث.

: أن يروي الراوي قصةً لم يدركها، حصلت لشخٍص أدركه، ولم يذكر الواسطة -

، )٤(وهذه المسألة مبنية على التفريق بين أمرين: الرواية عن الشخص، والروايـة لقصـته

، والنبـي  كأن يحكي عروة بن الزبير قصًة لم يدركها حصلت بين خالته عائشة 

إنما يروي القصة مباشرة، فهذه إحـدى الصـور التـي وال يصرح بسماعه القصة منها، و

ح بــأن الشــيخين  يعــدها النقــاد مــن صــور المرســل، وهــذه المســألة لــم أجــد مــن صــرَّ

                                           
 ».غفاري، وبعضه من مالك بن صعصعة غير هذه، وبعضه من أبي هريرةوبعضه من أبي ذر ال=

ولـم يخرجـا هـذا الحـديث، مـع أنـه مـن شـرطهما، مـع أنـه «): ٧٤قال يف كتاب األربعين (ص   )١(

 .»ألنه رواية الصحابي عن الصحابي ؛حديث غريب عجيب

عن أبي جحيفة، عن  ) عن رواية عبد الرزاق، عن سفيان،٣٧٦ - ٥/٣٧٥قال يف فتح الباري (   )٢(

، عن أبي جحيفـة، أن بـالًال كـان يجعـل إصـبعيه يف عن رجلوروى وكيع، عن سفيان، «بالل: 

أذنيه، فرواية وكيع، عن سفيان تعلل هبا رواية عبـد الـرزاق عنـه، ولهـذا لـم يخرجهـا البخـاري 

نظـره  ، وعلقها البخاري بصيغة التمريض، وهذا من دقة- أيض� -مسندة، ولم يخرجها مسلم 

 .»ومبالغته يف البحث عن العلل والتنقيب عنها

 ).٢/٨٣٢الحنائيات (   )٣(

 ).٣١انظر: االتصال واالنقطاع للدكتور إبراهيم الالحم (ص   )٤(
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  يعرضان عن الرواية ألجلهـا إال مـا ذكـره البيهقـي يف أثنـاء كالمـه عـن أحـد األحاديـث 

 .- وسيأيت كالمه يف الصورة الثانية من المطلب األول -

ذكر البيهقي أن اإلمام مسلم� ُيعـرض  على أن الراوي قد دلس: وجود ما يدل -

عن الرواية إذا تبين أن الراوي قد دلَّس فيهـا، وممـن وجـدت لـه تصـريح� يف إعـراض 

، )١(محمــد بــن طــاهر المقدســي: الشــيخين عــن بعــض الروايــات ألجــل هــذا الســبب

 . )٢(والمعلمي

ن الشيخين ُيعرضان عن بعض : وممن ذكر أترك الرواية لوجود اختالف فيها -٢

، )٥(، وابـن تيميـة)٤(، والرافعـي)٣(الروايات لوجود االختالف فيهـا بـين الـرواة: ابـن رشـد

                                           
إال أن الشيخين لـم يخرجـا هـذا الحـديث مـن روايـتهم عـن «): ٤٦قال يف مسألة التسمية (ص   )١(

يق األوزاعي والسبب أن قتادة كان يدلس ولـم قتادة وإنما اعتمدوا على طريق شعبة وعلى طر

 .»يكن أحد يمكنه أن يسأله عما سمع مما لم يسمع إال شعبة

رسـالة: عمـارة القبــور يف   ) ٥/١/٥٤آثـار الشـيخ العالمـة عبــد الـرحمن بـن يحيـى المعلمــي (   )٢(

 يمكن الجمـع بأحـد وجهـين: األول: بـالحكم لروايـة القطـان ومـن معـه،«: اإلسالم، قال 

د التدليس من بعض الرواة ، الثاين: بتصحيح كال الروايتين، الحتمال رواية عبد الرحمن وخالَّ

مال إلى الوجه األول، وإال َلَما َعَدل عن رواية عبد الـرحمن مـع مـا   مسلمويشبه أن يكون 

 .»فيها من الفوائد

ْعَلَبـَة ُمْخَتَلـٌف فِيـِه، َولِـَذلَِك َلـْم َوَحِديُث َأبِـي ثَ «): ٣/٩قال يف بداية المجتهد وهناية المقتصد (   )٣(

ْيَخاِن اْلُبَخاِريُّ َوُمْسلِمٌ   ).١/٤٩٥، وانظر أيض�: المقدمات الممهدات (»ُيْخِرْجُه الشَّ

وسـمعت بعـض أهـل العلـم مـنهم كأنـه يوهنـه بمـا «): ٣/١٢٦قال يف شرح مسـند الشـافعي (   )٤(

 .»رجه البخاري وال مسلمولذلك لم يخ - يعني: اختالف الروايات -وصفت 

 .»اختلفت رواته يف ألفاظه؛ ولهذا أعرض البخاري عن روايته«): ٤/٢٤١مجموع الفتاوى (   )٥(
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 .)١(وابن رجب

 واالختالف الذي ذكره البيهقي له صور، منها:

، ذكر البيهقي أن هذا قد اختالف الرواة فيها إن كانت مدرجًة أو من صلب المتن - 

بخاري ومسلم لها، وممن وجدت له تصريح� بـأن البخـاري أو يكون من أسباب ترك ال

 .)٢(الحافظ ابن رجبمسلم� يعرضان عن مثل هذه الروايات لنفس السبب: 

كــالم موافــق  اخــتالف الــرواة فيمــا بيــنهم يف الرفــع أو الوقــف، والبــن رجــب -

 .)٣(لذلك

 خرون.بعض األلفاظ، فيذكرها بعضهم وال يذكرها آ اختالف الرواة يف ذكر -

اختالف الرواة فيما بينهم يف تعيين أحد الرواة المذكورين يف اإلسناد، فبعضهم  -

، ذكـره البيهقـي كمـا سـيأيت يف المبحـث يقول: هو فالن، ويقول آخرون: هو فالن آخر

 الثاين.

  أو بواسـطة  اختالف الرواة فيما إن كان الـراوي قـد سـمعه مـن شـيخه مباشـرة -

 راٍو آخر.

                                           
ويف إسناده اختالف، وقد روي موقوف� على عائشة ومرسـالً؛ «): ٢/٣٤٨قال يف فتح الباري (   )١(

 ).٣/٣٨فتح الباري ( :. وانظر أيض�»ولذلك لم يخرجه البخاري ومسلم

ورواية األوزاعي وغيره تدل على أن هذا القدر كان أبو هريرة «): ٨/٢٩٢قال يف فتح الباري (   )٢(

 .»يرويه عن كعٍب،.... وهي معللة بما ذكرناه؛ ولذلك لم يخّرج البخاري منها شيئ�

وقـد «) عن حـديث (إذا أقيمـت الصـالة فـال صـالة إال المكتوبـة): ٦/٥٥قال يف فتح الباري (   )٣(

لف فِي رفعه ووقفه، واختلف األئمة فِي الرتجيح،... وإنما َلْم يخرجه البخاري لتوقفه، أو اخت

 .»لرتجيحه وقفه
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، وممن سبق البيهقي يف بأكملها ألجل االختالف يف بعض ألفاظها ترك الرواية -

 .)١(أبو عبد اهللا الحاكماعتبار هذا أحد أسباب اإلعراض 

، ولو كان ظاهر ترك الرواية التي يخالف ظاهُر متنِها متون� أخرى أصح منها -٣

اض إسنادها صحيح� على شرطه، وممن وافق البيهقي يف اعتبار هذا أحد أسباب إعـر

  ، )٤(وابــن الصــالح، )٣(والقاضــي عيــاض، )٢(ابــن بطــالالشــيخين عــن بعــض الروايــات: 

 . )٦(وابن حجر، )٥(وابن تيمية

                                           
صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه، ولكنهمـا تركـاه «): ١/١٤٩قال يف المسـتدرك (   )١(

 .»للخالف الذي يف متنه من العدد

، وهـذا »بـاس: قـدمنا مـن المزدلفـة...عـن ابـن ع«): ٤/٣٦١قال يف شرح صـحيح البخـاري (   )٢(

إسـناد وإن كـان ظـاهره حسـنًا، فــإن حـديث ابـن عمـر وأســماء يعارضـانه، فلـذلك لـم يخرجــه 

 البخاري.

ِحيح َأن توقيتها من عمـر بـن «) عن ميقات أهل العراق: ٢/٣٢٥قال يف مشارق األنوار (   )٣( َوالصَّ

 .»َياَدة الُبَخاِرّي ، َقاُلوا: َولَِهَذا لم يخرج َهِذه الزِّ اْلخطاب 

َحِديث ُحَذْيَفَة بـِن أسـيٍد َهـَذا لـم ُيخرجـُه الُبَخـاِرّي فِـي «)، قال: ١/١٦٥فتاوى ابن الصالح (   )٤(

َووجد َحـِديث اْبـن َمْسـُعود  كَِتابه، َوَلَعلَّ َذلِك لَكونه لم يجده يلتئم َمَع َحِديث اْبن َمْسُعود 

 .»أقوى َوَأَصح

) بعد أن أشار إلى تعارض أحاديث الوضوء من مـس الـذكر: ٣٣النورانية (صقال يف القواعد    )٥(

ْيَخاِن: اْلُبَخاِريُّ ومسلم«  .»َولَِذلَِك َأْعَرَض َعنَْها الشَّ

والـذي عنـدي «) عن إعراض البخاري عن حـديث الجساسـة: ٢٤قال يف األسئلة الفائقة (ص   )٦(

ابن صياد، ويظهـر لـي أنـه رجـح عنـده مـا أن البخاري أعرض عنه لما وقع من الصحابة يف أمر 

 .»رجح عند عمر وجابر وغيرهما أن ابن صياد هو الدجال
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ولـذلك  ترك الرواية ألن الراوي قد خالف من هـو أوثـق منـه أو أكثـر عـددًا، -٤

 صور، منها:

ــر، وممــن وافــق  - أن يكــون الــراوي قــد خــالف يف المــتن مــن هــم أوثــق أو أكث

 وغيره. )١(ابن بطال: البيهقي

 أن يكون الراوي قد خالف يف اإلسناد من هم أوثق أو أكثر. -

وممـن وجـدت لـه تصـريح� بـأن ، ترك الرواية ألجل شك أحـد الـرواة فيهـا -٥

 .)٢(الشيخ أحمد شاكرأو مسلم� ُيعرضان عن الرواية لهذا السبب:  البخاري

 ك:، فمن ذلترك الرواية وراويها لسبب يف الراوي -٦

، ويشبه هذا قول الحاكم عن بعض الرواة الذين تركهم الشـيخان: عدم شهرته -

، ولعل هـذا تعبيـٌر مـن البيهقـي والحـاكم ُيقصـُد بـه الحكـم »لم يخرجا له لقلة حديثه«

 .)٣(على الراوي بالجهالة

                                           
إال أن ابــن عيينــة، وحمــاد بــن زيــد، وحمــاد بــن «): ٢/٢٨٨قــال يف شــرح صــحيح البخــاري (   )١(

 .»سلمة، أوقفوه على أبى هريرة، فلذلك تركه البخاري

عــدم ذكــر مســلم للفــظ جعلــت لــي األرض ) عــن ســبب ٧/٩٧مســند أحمــد (قــال يف تحقيــق    )٢(

فالظاهر عندي أن الزهري هو الذي كـان يشـك يف هـذه «مسجدًا وطهورًا من حديث الزهري: 

الكلمة أنه سمعها من ابن المسيب، فلذلك أعرض مسلم عن ذكرها يف هذا اِإلسناد واألسانيد 

 .»التي بعده

ــاكم (   )٣( ــحيحين للح ــى الص ــتدرك عل ــا«): ١/٦٦٨المس ــإن أب ــيح  ف ــا المل ــوزي وأب ــالح الخ ص

وسيأيت مزيـد تفصـيل  ».الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما يف عداد المجهولين لقلة الحديث

 يف الصورة األولى من المطلب السادس يف المبحث الثاين.
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، )١(ابـن منـده، وممـن وافقـه: الصحابي والتـابعي الـذي لـم َيـْرِو عنـه إال واحـد -

، وقيل: إن البخاري لم يخرج لهم إال شيئ� يسيرًا لمالبسات )٣(وابن عساكر، )٢(والحاكم

، أو أن تثبت صحبته بطريقة أخرى خاصة كوجود متابعات تامة أو قاصرة لهذا الراوي

مثل أن يكون من المعروفين المذكورين يف كتب السير يف غـزوة أو وفـد أو نحـو ذلـك 

  جهالـــة، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه الحـــافظفتتأكـــد بـــذلك صـــحبته ويرتفـــع عنـــه اســـم ال

 .)٤(العراقي

                                           
مــن حكــم الصــحابي أنــه إذا روى عنــه تــابعي واحــد، وإن كــان مشــهورًا مثــل «قــال ابــن منــده:    )١(

بن المسيب، ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجالن صار مشهورًا واحـتج  الشعبي، وسعيد

به، وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما، إال أحرفـ� تبـين 

 ).٢٣انظر: شروط األئمة الستة ألبي طاهر المقدسي (ص ».أمرها

 - واهللا أعلـم  - يعا هبذا اللفظ، والذي عنـدي ولم يخرجاه جم«): ١/٥٠قال مثالً يف المستدرك (   )٢(

أهنما أهماله لهصان بن كاهل، ويقال: ابن كاهن، فإن المعروف بالرواية عنه حميـد بـن هـالل 

 .»العدوي فقط

َوَناِجَيُة َهَذا َلْم َيـْرِو َعنْـُه َغْيـُر َأبِـي إِْسـَحاَق، «): ٥٤(ص »األربعون حديثا من المساواة«قال يف    )٣(

ْج َحِديَثُه اْلُبَخاِريُّ َفلَِهذَ   .»ا َلْم ُيَخرِّ

.. الصحبة هل ثبتت برواية واحد عنه أم ال بّد من اثنين؟ خالف بين أهل العلم، والحق «قال:    )٤(

تثبـت  أنه إن كـان معروفـ� بـذكره يف الغـزوات أو فـيمن وفـد مـن الصـحابة أو نحـو ذلـك؛ فإنـه 

 .)١٢٥ص(التقييد واإليضاح نظر: ا ».إال واحد عنه  يرِو  لم  وإن  صحبته  

)، ٥١٥ - ٥/٥١٤للمزيد حول هذه المسألة ُينظر: بيـان الـوهم واإليهـام يف كتـاب األحكـام (  

)، الوحــدان مــن رواة الصــحيحين ١١٤)، مــنهج اإلمــام البخــاري (ص١/٦١( فــتح المغيــث

 ).٧١٤(ص
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: ولكن هل هذه تعترب علـًة؟ ال يظهـر أهنـا أن يكون الراوي قد اخُتلف يف اسمه -

َوَقْد أعل ابن َحْزٍم اْلَخَبَر بِاِالْختَِالِف فِـي اْسـِم ُعَمْيـٍر «ُتعترب علًة قادحة، قال ابن حجر: 

ـٍة َتْقـ َقـهُ َدُح فِـي ِرَواَيتِـِه، َواْسِم َأبِيِه، َوَلْيَسـْت بِِعلَّ َح َحِديَثـهُ  َوَقـْد َعَرَفـُه َوَوثَّ ، )١(»َمـْن َصـحَّ

ويوجد عدد من الرواة المختلف يف اسمهم وقد أخـرج لهـم البخـاري، كـأبي بـردة بـن 

أبي موسى األشعري وغيـره مـن الـرواة الثقـات، ولعـل البيهقـي أراد أن االخـتالف يف 

  رد حينئـذ روايتـه ألجـل ذلـك، وتعقـب ابـن حجـر ، فُتـمجهـولاسم الـراوي يفيـد بأنـه 

 البن حزم المذكور آنف� يدل على هذا المعنى كذلك.

أن يكون الراوي الثقة من رجال الشـيخين إال أنـه ُمـتكلم يف روايتـه عـن شـيخ  -

ابـن رجـب ، وهذا لم أجد مثاًال عليه من كالم البيهقـي، ولكـن وجدتـه مـن كـالم بعينه

 .)٢(الحنبلي

 رواية الحتمال إدراج بعض الرواة كالم� يف متن الحديث.ترك ال -٧

* * * 

 

                                           
 ).١٢/٦٨فتح الباري البن حجر (   )١(

خرجـه اإلمـام أحمـد والنسـائي «) عن أحد األحاديث: ١/٢٩٩( قال ابن رجب يف فتح الباري  ) ٢(

كـاَن  والرتمذي وابن ماجه، من رواية سـفيان، عـن معمـر، عـن قتـادة، عـن أنـس، أن النبـي 

 يطوف على نسائه يف غسل واحد.

. وإنمـا لـم يخـرج البخـاري هـذا؛ ألن روايـة معمـر عـن قتـادة »حسن صحيح«وقال الرتمذي:   

 .»ليست بالقوية
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 المبحث الثاين

 الروايات التي ذكر معها البيهقي أسباب إعراض الشيخين أو أحدهما

 

 وفيه سبعة مطالب:

المطلــب األول: تــرك الروايــة التــي ظاهرهــا االتصــال ولــو كــان إســنادها أنــه علــى * 

 ع يف السند.شرطهما، لوجود ما يدل على انقطا

 وهذا له صور:

أن ُيروى الحديث بإسناد فيه راويان سمع أحدهما مـن اآلخـر،  الصورة األولى:

 .ويأيت بإسناد آخر يدل وجود واسطة بين الراويين

التي ذكـر البيهقـي أن البخـاري أعـرض فيهـا عـن الروايـة ألجـل هـذا  من األمثلة

 السبب:

 :)١مثال (

اء َعـــْن ِعْكِرَمـــَة: َخاحـــديث  )١(روى البخـــاري يف صـــحيحه   (َقـــاَل لـِــي لـِــد الَحـــذَّ

: اْنَطلَِقا إِلى َأبِي َسِعيٍد َفاْسَمَعا مِْن َحِديثِـِه، ا َنْحِمـُل .اْبُن َعبَّاٍس َوِالْبنِِه َعلِيٍّ .. َفَقـاَل: ُكنـَّ

اٌر َلبِنََتْيِن َلبِنََتْيِن، َفَرآُه النَّبِيُّ  ـاٍر، (لتَُّراَب َعنُْه، َوَيُقوُل: َفَينُْفُض ا َلبِنًَة َلبِنًَة َوَعمَّ َوْيَح َعمَّ

ارِ )٢(َتْقُتُلُه الِفَئُة الَباِغَيةُ  ـاٌر: َأُعـوُذ  )، َيْدُعوُهْم إِلى الَجنَِّة، َوَيْدُعوَنُه إِلى النـَّ َقـاَل: َيُقـوُل َعمَّ

                                           
ــحيح   )١( ــاري يف الص ــه البخ ــالة ،أخرج ــاب الص ــِجِد (   ،كت ــاِء الَمْس ــي بِنَ ــاُوِن فِ ــاُب التََّع  )١/٩٧َب

د، عن َعْبد الَعِزيـِز ْبـُن ُمْخَتـاٍر، ويف (٤٤٧ح( عـن إِْبـَراِهيم ْبـن ُموَسـى، عـن  )٢٨١٢) عن ُمَسدَّ

اِب، كالهما عن خالد الحذاء به.  َعْبدالَوهَّ

 =ذكر هذه الزيادة وعدم ذكرها، ولكنهـا موجـودة يف جميـع طبعـات اختلفت نسخ البخاري يف   )٢(
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 بِاهللاِ مَِن الِفَتِن).

ـاِب ُدوَن َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َعْن إِْبَراِهي«: )١(قال البيهقي َم بـن ُموَسـى َعـْن َعْبـِد اْلَوهَّ

ْفَظِة،   .»َوَكَأنَُّه إِنََّما َتَرَكَها لُِمَخاَلَفِة َأبِي َنْضَرَة َعْن َأبِي َسِعيٍد ِعْكِرَمَة فِي َذلَِك َهِذِه اللَّ

 المناقشة:

روايات أبي نضرة عن أبي سعيد التي  - بعد كالمه المذكور آنف� -ساق البيهقي 

، فيبـدو أن هـذا مـا بعدم سـماع هـذه الزيـادة مـن النبـي  ريح أبي سعيد فيها تص

قصده البيهقي بمخالفة أبي نضرة لعكرمة يف الرواية عن أبي سعيد، وهو نفس السـبب 

َوَيْظَهـُر لِـي َأنَّ اْلُبَخـاِريَّ (الذي ألجله رجح ابن حجر ترك البخاري هذا اللفظ، فقال: 

نُْكَتٍة َخِفيٍَّة َوِهَي َأنَّ َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ اْعَتـَرَف َأنَّـُه َلـْم َيْسـَمْع َهـِذِه َحَذَفَها َعْمًدا َوَذلَِك لِ 

َياَدةَ  تِـي َبيَّنَـْت َذلِـَك  مَِن النَّبِيِّ  الزِّ َواَيـُة الَّ َواَيِة ُمْدَرَجٌة، َوالرِّ َفَدلَّ َعَلى َأنََّها فِي َهِذِه الرِّ

اُر مِْن َطِريـِق َداُوَد ْبـِن َأبِـي ِهنْـٍد َعـِن َأبِـي َلْيَسْت َعَلى َشْرِط اْلبُ  ، َوَقْد َأْخَرَجَها اْلَبزَّ َخاِريِّ

َثنِي َأْصـَحابِي َوَلـْم .َنْضَرَة َعْن َأبِي َسِعيٍد َفَذَكَر اْلَحِديَث  ... َوفِيِه َفَقـاَل َأُبـو َسـِعيٍد: َفَحـدَّ

 .)٢()َأْسَمْعُه مِْن َرُسوِل اهللاِ 

أن عـدم فت نسخ البخاري يف ذكر هذه الزيادة يف صحيحه، ويبدو اختل مالحظة:

هو األثبت واألشهر قديم� كما نص على ذلك البيهقي  ذكر الزيادة يف صحيح البخاري

                                           
صــحيح البخــاري ومنهــا طبعــة: دار التأصــيل، والمكنــز، والطبعــة التــي بتحقيــق الشــيخ عبــد =

 القادر شيبة الحمد. 

 ).٥٤٨ - ٢/٥٤٦دالئل النبوة للبيهقي (   )١(

ابـن حجـر قـد أخرجهـا أحمـد يف )، والرواية التي أشـار إليهـا ١/٥٤٢فتح الباري البن حجر (   )٢(

 ).١١٠١١المسند (
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 .)١(ووافقه يف ذلك عدد من أهل العلم

 ):٢مثال (

، - )٣(وقد اختلف عنه على أوجـه أخـرى -، عن قتادة )٢(روى سعيد بن أبي عروبة

                                           
)، قــال ٢/٤٦٢كمــا يف الجمــع بــين الصــحيحين (ومــنهم: أبــو مســعود الدمشــقي والحميــدي    )١(

فِــي َهــَذا الَحــِديث ِزَيــاَدة َمْشــُهوَرة لــم يــذكرَها الُبَخــاِرّي أصــالً فِــي طريقــي َهــَذا «الحميــدي: 

 .»و َوقعت فحذفها لغرٍض َقصده فِي َذلِكالَحِديث، ولعلها لم تقع إَِلْيِه فيهَما، أَ 

)، وممن بحث هذه المسألة بالتفصيل: ١/٥٤٢ووافقه على ذلك الحافظ ابن حجر يف الفتح (  

ـــه: روايـــات الجـــامع الصـــحيح ونســـخه د.  ـــة«جمعـــة فتحـــي يف كتاب ـــة تطبيقي » دراســـة نظري

 )، ورجح عدم ثبوت هذا اللفظ يف صحيح البخاري.٢/٤٩٨(

)، والرتمـذي يف العلـل ٢٣٣٠)، وابن ماجـه (٣٦١٤( )،٣٦١٣)، وأبو داود (١٩٦٠٣أحمد (   )٢(

ــر (ص ــائي يف الكــربى (٢١٤ - ٢١٢الكبي ــن ســعيد بــن ٥٩٩٨)، والنس ــرق عــدة ع ــن ط   ) م

 أبي عروبة به.

ممن رواه عن ابن أبي عروبـة: ُغنـدر كمـا يف مسـند اإلمـام أحمـد، ولكـن وقـع يف بعـض  تنبيه:  

يف النسـخ «): ٣٢/٣٧٨ولـيس سـعيدًا، قـال محققـو مسـند أحمـد (النسخ أنـه رواه عـن شـعبة 

) ٢٦٨( »العلـل«الخطية و(م): شعبة، وهو تحريف قـديم، صـواُبه سـعيد، فقـد رواه أحمـد يف 

أطـراف «)، وصرح فيه باسمه، فقـال: سـعيد بـن أبـي عروبـة. وجـاء علـى الصـواب يف ٣٧٠و(

 .»أخذًا بما يف المطبوع، وقد أخطأ من اعتمد على أنه شعبة، )٧/١١٣( »المسند

قلت: وممن اعتمد على أنه شعبة بناء على الطبعة التي لديه اإلمام األلباين كما يف إرواء الغليل   

 )، فرأى أنه محفوظ عن شعبة موصوًال.٢٧٦و ٨/٢٧٤(

 روي عنه مرسالً وروي موصوًال، وروي عنه بإبدال رواة آخرين غير المذكورين أعاله.   )٣(

   ويـتلخص ممـا سـبق أن مـدار طـرق الحـديث كلهـا«): ٨/٢٧٦يف إرواء الغليـل ( قال األلبـاين  

 =على قتادة، وأهنم اختلفوا عليـه يف إسـناده اختالفـ� كثيـرًا وكـذلك يف -حاشا طريق سماك  -
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: (َأنَّ َرُجَلـْيِن بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري، عـن أبيـه، عـن جـده  عن سعيد

فِي َدابَّـٍة َلـْيَس لَِواِحـٍد مِنُْهَمـا َبيِّنَـٌة، َفَجَعَلـُه َبْينَُهَمـا نِْصـَفْيِن)  اْخَتَصَما إِلى َرُسوِل اهللاِ 

 [الحديث رجاله رجال الشيخين].

ا َحِديُث َسِعيدِ « قال البيهقي: ْبِن َأبِي ُبْرَدَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َأبِي ُموَسى، َفُيَقاُل فِيِه  َوَأمَّ

: َأنَّ َمْتنَُه ُمْخَتَلٌف فِيِه َكَما َسَبَق ِذْكُرَنا َلُه، َواْلَحِديُث َحِديٌث َواِحٌد، أَحُدُهَمامِْن َوْجَهْيِن: 

َلْم َيْسَمْع َهَذا اْلَحِديَث مِـْن َأبِـي ُموَسـى، َقـاَل  : َأنَّ فِيِه إِْرَساًال، ُيَقاُل: إِنَّ َأَبا ُبْرَدةَ َواْآلَخرُ 

اُد ْبُن َسَلَمَة: َقاَل ِسَماُك ْبُن َحْرٍب:  ْثُت َأَنا «َحمَّ ِة ، »َأَبا ُبْرَدَة بَِهَذا اْلَحِديِث  َحدَّ َولَِهِذِه اْلَعلَّ

ْيَخاِن  ِحيِح  َلْم ُيْخِرْجُه الشَّ  .)١(»، َواُهللا َأْعَلمُ فِي الصَّ

 مناقشة:ال

هذا الحديث لم يسمعه أبو بردة من جده، وقد صرح البخاري نفسه بأن أبـا بـردة 

حـدثنا محمـد بـن بشـار، حـدثنا محمـد بـن «أخذ الحديث من سماك، فقال الرتمـذي: 

بكر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن 

هبـا  بـة لـيس لواحـد منهمـا بينـة، فقضـى النبـي يف دا رجلين اختصما إلى النبـي 

بينهما، فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سـماك 

بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمـد: روى حمـاد بـن سـلمة قـال: قـال سـماك بـن 

 .)٢(»حرب: أنا حدثت أبا بردة هبذا الحديث

ي بـردة لهـذا الحـديث، بـأن شـعبة قـد واستدل البيهقي أيض� على عدم سـماع أبـ

                                           
 .»متنه اختلفوا عليه=

 ).٥٠٦ - ٧/٥٠٥الخالفيات (   )١(

 ).٢١٤ - ٢١٢العلل الكبير للرتمذي (ص   )٢(
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َوإِْرَساُل ُشْعَبَة َهَذا اْلَحِديِث، َعْن «رواه عن قتادة عن سعيد عن أبي بردة مرسالً، فقال: 

ِة َما قَ  َالَلِة َعَلى ِصحَّ اَل َقَتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأبِي ُبْرَدَة، َعْن َأبِيِه فِي ِرَواَيِة ُغنَْدٍر، َعنُْه، َكالدَّ

 .)١(»، َواُهللا َأْعَلمُ ُبَخاِريُّ الْ 

 ):٣مثال (

ِد ْبِن اْلُمنَْكِدرِ حديث   َقاَل: (َذَهَب َرُسوُل اهللاِ   ، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللاِ )٢(ُمَحمَّ

َبـْت َلـُه َشـاًة َمْصـلِيًَّة. َقـاَل: َفأَ  َكـَل َوَأَكْلنَـا. ُثـمَّ إِلى اْمَرَأٍة مَِن اْألَْنَصاِر َوَمَعُه َأْصَحاُبُه، َفَقرَّ

َأ، ُثمَّ َصـلَّى، ُثـمَّ َرَجـَع إِلـى َفْضـِل َطَعامِـِه َفَأَكـَل، ُثـمَّ َحاَنـِت اْلَعْصـُر  ْهُر َفَتَوضَّ َحاَنِت الظُّ

ْأ) [رجاله رجال الشيخين].  َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

افِِعيُّ فِي ُسنَِن َحْرَمَلَة، َعـْن عَ «قال البيهقي:  ْبـِد اْلَمِجيـِد ْبـِن َعْبـِد اْلَعِزيـِز، َرَواُه الشَّ

َلْم َيْسَمِع اْبُن اْلُمنَْكِدِر َهَذا اْلَحِديَث مِْن َجابٍِر، إِنََّما «َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ُمْخَتَصًرا، ُثمَّ َقاَل: 

ِد ْبِن َعِقيلٍ  ِذي َقاَلـ»، َعْن َجابِرٍ َسِمَعُه مِْن َعْبِد اهللاِ ْبِن ُمَحمَّ ـافِِعيُّ ُمْحَتَمـٌل: ، َوَهَذا الَّ ُه الشَّ

ِد ْبِن اْلُمنَْكِدِر، َعْن  َجا َهَذا اْلَحِديَث مِْن ِجَهِة ُمَحمَّ ِحيِح َلْم ُيَخرِّ َوَذلَِك ِألَنَّ َصاِحبَِي الصَّ

ِحيِح، َمَع َكْوِن إِْسنَاِدِه مِْن َشْرطِِهَما ِد ْبنِ َجابٍِر فِي الصَّ َعِقيٍل، َقْد  ، َوِألَنَّ َعْبَد اهللاِ ْبَن ُمَحمَّ

 .)٣(»َرَواُه َأْيًضا َعْن َجابٍِر، َوَرَواُه َعنُْه َجَماَعةٌ 

 المناقشة:

من عدم سماع ابن المنكدر لهذا الحديث مـن مما يدل على ما أشار إليه البيهقي 

َثنَا «: ما رواه اإلمام أحمد يف المسند، قال: جابر ْيـَر ، َسِمْعُت اْبـَن اْلُمنَْكـِدِر غَ ُسْفَيانُ َحدَّ

                                           
 ).٢١/٢٦٢)، السنن الكبير (١٤/٣٥٥سنن واآلثار (معرفة ال   )١(

 ) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة.١٩٢أخرجه الرتمذي يف جامعه (   )٢(

 ).١/٤٤٥معرفة السنن واآلثار (   )٣(
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ٍة َيُقوُل: َعْن َجابٍِر  َفَظنَنُْتـُه: َسـِمَعُه  -َأْخَبَرنِي َمْن َسِمَع َجـابًِرا َوَكَأنِّي َسِمْعُتُه َيُقوُل:  -َمرَّ

ـِد ْبـِن َعِقيـٍل، َعـْن َجـابٍِر، َأنَّ النَّبِـيَّ مِْن اْبِن َعِقيلٍ  : ، اْبُن اْلُمنَْكِدِر، َوَعْبِد اهللاِ ْبـِن ُمَحمَّ

أْ ْحًما، َأَكَل لَ (  .)١(»ُثمَّ َصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

ـاِج «ولكن البيهقي أشار الحتمال دفع هذه العلة فقال:  إِالَّ َأنَّـُه َقـْد ُروي َعـْن َحجَّ

دٍ  اِق )٢(ْبِن ُمَحمَّ زَّ ِد ْبِن َبْكرٍ )٣(، َوَعْبِد الرَّ َقـاَل:  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن اْلُمنَْكـِدرِ ، )٤(، َوُمَحمَّ

َماِع فِيِه َوهًما مِـَن  َسِمْعُت  َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللاِ. َفَذَكُروا َهَذا اْلَحِديَث، َفإِْن َلْم َيُكْن ِذْكُر السَّ

ـِحيِح. َواُهللا َأْعَلـمُ  ، وروايـة )٥(»اْبِن ُجَرْيٍج، َفاْلَحـِديُث َصـِحيٌح َعَلـى َشـْرِط َصـاِحَبِي الصَّ

 سفيان مقدمة ألنه أوثق الرجلين.

ث بقصة لم يـدركها حصـلت لشـيٍخ  الصورة الثانية: ترك الرواية ألن الراوي حدَّ

 أدركه، دون التصريح برواية ذلك عنه. 

 من أمثلة ذلك:

، )٦(روى اإلمام َمالٍِك   َأنَّ َعْن ُعبَيِْد اهللاِ بِْن َعبِْد اهللاِ، ، َعْن َضْمَرَة ْبِن َسِعيٍد اْلَماِزنِيِّ

: (َما َكاَن َيْقَرُأ بِِه َرُسوُل اهللاِ   ُعَمَر بَْن اْلَخطَّاِب  ْيثِيَّ فِي اْألَْضَحى  َسَأَل َأَبا َواقٍِد اللَّ

   َواْلِفْطِر؟ َفَقاَل: َكاَن َيْقَرُأ فِيِهَما بِـ       :و ،]١[ق      

                                           
 ).١٤٢٩٩مسند أحمد (   )١(

 ).١٩١روايته أخرجها أبو داود (   )٢(

 ).١٤٤٥٣مسند أحمد (   )٣(

 ).١٤٤٥٣مسند أحمد (   )٤(

 ).١/٤٤٥رفة السنن واآلثار (مع   )٥(

 ).٢/٢٥١موطأ مالك ت األعظمي (   )٦(
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      :ال الشيخين ما عدا ضمرة فإنه من رجال مسلم].). [رجاله رج]١[القمر 

ـاَم «قال البيهقي مبين� احتمال االنقطاع يف السند:  َوَهَذا ِألَنَّ ُعَبْيَد اهللاِ َلـْم ُيـْدِرْك َأيَّ

ـحِ  ـِة َتـَرَك اْلُبَخـاِريُّ إِْخـَراَج َهـَذا اْلَحـِديِث فِـي الصَّ ـاُه، َوبَِهـِذِه اْلِعلَّ ، يِح ُعَمَر َوَمْسـَأَلَتُه إِيَّ

ِألَنَّ ُفَلْيَح ْبَن ُسَلْيَماَن َرَواُه: َعْن َضْمَرَة َعْن ُعَبْيِد اهللاِ َعْن َأبِي َواقٍِد َقاَل:  ؛َوَأْخَرَجُه ُمْسلِمٌ 

 .)١(»، َفَصاَر اْلَحِديُث بَِذلَِك َمْوُصوًال َسَأَلنِي ُعَمُر 

 المناقشة:

لـم يـدركها الـراوي األمر كما وصفه البيهقي، فرواية مالك نقـٌل لقصـة حصـلت 

ألهنا حصلت قبل زمنه، ولم يصرح فيها بالواسـطة، فهـي منقطعـة هبـذا االعتبـار، وأمـا 

 .)٢(اإلمام مسلم فدفع هذه العلة بأن رواها بإسناد متصل

 الصورة الثالثة: ترك الرواية لوجود ما يدل على أن الراوي قد دلَّس. 

 ول هذا السبب:ومن األمثلة التي وجدت فيها تصريح� للبيهقي ح

 ):١مثال (

أنـه َقـاَل: ، َعْن َأبِـي إِْسـَحاَق )٣(- كما يف صحيح البخاري -روى ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاِوَيَة 

ْحَمِن ْبُن اْألَْسَودِ  ، َعْن َأبِيِه، َأنَُّه َسِمَع َعْبَد اهللاِ َيُقوُل: َلْيَس َأُبو ُعَبْيَدَة َذَكَرُه، َوَلكِْن َعْبُد الرَّ

اْلَغائَِط، َفَأَمَرنِي َأْن آتَِيُه بَِثَالَثِة َأْحَجاٍر. َقاَل: َفَوَجْدُت َحَجَرْيِن َواْلَتَمْسُت  نَّبِيُّ (َأَتى ال

                                           
 ).٥/٧٨)، معرفة السنن واآلثار (٦/٥٦٦السنن الكبير (   )١(

 ،)٨٩١ح( ،)٢/٦٠٧صحيح كتاب صالة العيدين، باب ما ُيقـرأ بـه يف صـالة العيـد (رواه يف ال   )٢(

، َقاَل: َسَألَ  ْيثِيِّ  نِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب.بإسناده َعْن َأبِي َواقٍِد اللَّ

سنن ابن ماجـه )، ١٥٦ح، ()١/٤٣َباٌب: َال ُيْسَتنَْجى بَِرْوٍث ( كتاب الوضوء  صحيح البخاري    )٣(

)٣١٤.( 
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ْوَثـَة، الثَّالَِث َفَلْم َأِجْدُه، َفَأَخْذُت َرْوَثًة َفَأَتْيُت بَِها النَّبِيَّ  ، َفَأَخـَذ اْلَحَجـَرْيِن َوَأْلَقـى الرَّ

 ).»ْكٌس َهَذا رِ «َوَقاَل: 

َثنِي «ثم قال البخاري:  َوَقاَل إِْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف، َعْن َأبِيِه، َعـْن َأبِـي إِْسـَحاَق، َحـدَّ

ْحَمنِ   .)١(»َعْبُد الرَّ

ِحيِح َعْن َأبِي ُنَعْيٍم، َقاَل «قال البيهقي عن هذا الحديث:  َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ فِي الصَّ

: َوَقاَل إِْبرَ  ْحَمِن اْلُبَخاِريُّ َثنِي َعْبـُد الـرَّ اِهيُم ْبُن ُيوُسَف، َعْن َأبِيِه، َعْن َأبِـي إِْسـَحاَق، َحـدَّ

ِحيِح، َفَقْد قِيَل: إِنَّ َأَبا إِْسَحاَق َلْم َيْسَمْعُه مِْن بَِهَذا،  ْجُه فِي الصَّ َوَخاَلَفُه ُمْسلٌِم، َوَلْم ُيَخرِّ

ْحَمِن، إِنََّما َدلََّس َعنْهُ   .)٢(»َعْبِد الرَّ

 المناقشة:

الحديث رجاله رجـال الشـيخين، وأراد البيهقـي بيـان أن يف إسـناد هـذا الحـديث 

 صورة من صور التدليس وهي تدليس القطع، واستدل على ذلك بما رواه بإسناده:

َكاَن ُزَهْيٌر َوإِْسَرائِيُل َيُقـوَالِن َعَلـى َأبِـي إِْسـَحاَق: إِنَّـُه َكـاَن «قال علي بن المديني: 

ْحَمِن ْبُن اْألَْسـَوِد، َعـْن َأبِيـِه، َعـِن النَّبِـيِّ َيُقو َثنَا، َلكِْن، َعْبُد الرَّ  ُل: َلْيَس َأُبو ُعَبْيَدَة َحدَّ

 .)٣(»فِي اِالْستِنَْجاِء بِاْألَْحَجاِر الثََّالَثةِ 

                                           
 ) بصيغة التعليق.١٥٦يف صحيحه كما يف المصدر السابق (   )١(

مثلـة علـى تـدليس )، وهذا ُيعترب أحـد األ٥/٧٨)، وانظر: السنن الكبير (١/٢٤١الخالفيات (   )٢(

القطع وهو أن ُيحدث بلفظ يفيد السماع ثم يسكت وينوي القطع، ثـم يقـول: فـالن، وللمزيـد 

 ).١/٢٢٧انظر: فتح المغيث للسخاوي ( .حول هذا النوع

)، الســنن الكبيــر ١/٢٤١)، الخالفيــات للبيهقــي (١٠٩معرفــة علــوم الحــديث للحــاكم (ص   )٣(

 ).٤٦/٢٣٠)، تاريخ دمشق البن عساكر (٥/٧٨(
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 : اَذُكونِيِّ    َأْخَفـى، َقـاَل: َما َسِمْعُت بَِتْدلِيٍس َقـطُّ َأْعَجـَب مِـْن َهـَذا َوَال «َقاَل اْبُن الشَّ

َثنِي،  ْحَمِن، َعْن ُفـَالٍن، َعـْن ُفـَالٍن َوَلـْم َيُقـْل: َحـدَّ ْثنِي، َوَلكِْن. َعْبُد الرَّ َأُبو ُعَبْيَدَة َلْم ُيَحدِّ

 .)١(»َفَجاَز اْلَحِديُث َوَسارَ 

إال أن البخاري أورد بعد الحديث متابعة إبـراهيم بـن يوسـف التـي فيهـا تصـريح 

ديث، وكأنـه أراد اإلجابـة علـى مـن أعلـه بالتـدليس، ولكـن البيهقـي أبي إسحاق بالتح

 أجاب عن رواية البخاري المعلقة التي جاء فيها التصريح بالسماع: 

وِذْكُر إِْبـَراِهيَم ْبـِن ُيوُسـَف َسـَماَعُه َال َيْجَعُلـُه ُمتَِّصـًال، َفَقـْد: أخربنـا َأُبـو َعْبـِد اهللاِ «

وِريَّ َيُقوُل: َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن َمِعيٍن َيُقوُل: إِْبَراِهيُم اْلَحافُِظ، ثنا َأُبو اْلعَ  بَّاِس، َسِمْعُت الدُّ

 .»ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأبِي إِْسَحاَق َلْيَس بَِشْيءٍ 

على ذلك بعـدم التسـليم بـرد روايـة إبـراهيم بـن  )٢(وقد أجاب عدد من أهل العلم

وروى عنـه الشـيخان عـددًا مـن ، )٣(يوسف عن جده أبي إسـحاق، بـل هـو مختلـف فيـه

ْسَماِعيلِّي أخرج َهَذا الَحِديث فِـي مسـتخرجه علـى  األحاديث يف صحيحيهما، وَأن اْإلِ

ِحيح مِْن َطِريِق َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْلَقطَّاِن َعْن ُزَهْير، ويحيى بـُن سـعيد َال َيْرَضـى َأْن  )٤(الصَّ

 شيخه.َيْأُخَذ َعْن ُزَهْيٍر َما َلْيَس بَِسَماع ل

                                           
)، الســنن الكبيــر ١/٢٤١)، الخالفيــات للبيهقــي (١٠٩معرفــة علــوم الحــديث للحــاكم (ص   )١(

 ).٤٦/٢٣٠)، تاريخ دمشق البن عساكر (٥/٧٨(

)، فـتح ٩٩)، شـرح ابـن ماجـه لمغلطـاي (ص١/٢٠٨انظر: النفح الشذي البن سـيد النـاس (   )٢(

 ).١/٣٤٩الباري البن حجر (

 ).٢/٢٤٩ي (انظر: هتذيب الكمال للمز   )٣(

 نقالً عن المصادر السابقة، (المستخرج مفقود).   )٤(
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 ):٢مثال (

ـا «قال أبو إِْسَحاَق السبيعي:  َسَأْلُت اْألَْسَوَد ْبَن َيِزيَد، َوَكاَن لِي َجـاًرا َوَصـِديًقا َعمَّ

َثْتـُه َعائَِشــُة َعــْن َصـَالِة َرُســوِل اهللاِ  ْيــِل َوُيْحيِــي (؟ َفَقــاَل َقاَلــْت: َحدَّ َل اللَّ َكـاَن َينَــاُم َأوَّ

)، َفـإَِذا (َقْبـَل َأْن َيَمـسَّ َمـاءً َلُه إِلى َأْهلِِه َحاَجٌة َقَضى َحاَجَتُه، ُثمَّ َينَاُم آِخَرُه، ُثمَّ إِْن َكاَنْت 

لِ  َوَثـَب َفـَال َواهللاِ َمـا َقاَلـْت: َقـاَم َوَأَخـَذ اْلَمـاَء َوَال َواهللاِ َمـا (َقاَلْت:  )َكاَن ِعنَْد النَِّداِء اْألَوَّ

ـَالِة،  َقاَلْت: اْغَتَسل، َوَأَنا َأْعَلُم َما ُجـِل لِلصَّ َأ ُوُضوَء الرَّ ُتِريُد، َوإِْن َلْم َيُكْن َلُه َحاَجٌة َتَوضَّ

ْكَعَتْينِ   . [رجاله رجال الشيخين])١()»ُثمَّ َصلَّى الرَّ

ـِحيِح «: )٢(قال البيهقي َعـْن َيْحَيـى ْبـِن َيْحَيـى، َوَأْحَمـَد ْبـِن  )٣(َأْخَرَجُه ُمْسلٌِم فِي الصَّ

ــَل َأْن َيَمــسَّ َمــاءً « :هِ ُيــوُنَس ُدوَن َقْولـِـ ــِة  »َقْب ْفَظ ــِذِه اللَّ ــي َه ــوا فِ ــاَظ َطَعنْ َوَذلِــَك ِألَنَّ اْلُحفَّ

ُموَها َمْأُخوَذًة َعْن َغْيِر اْألَْسَوِد، َوَأنَّ َأَبا إِْسَحاَق ُربََّما َدلََّس َفَرَأْوَهـا مِـْن َتْدلِيَسـاتِهِ   ،َوَتَوهَّ

وا َعَلى َذلَِك بِِرَوايَ  ْحَمِن ْبـِن اْألَْسـَوِد، َعـِن اْألَْسـَوِد َواْحَتجُّ ، َوَعْبـِد الـرَّ ِة إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 .»بِِخَالِف ِرَواَيِة َأبِي إِْسَحاَق 

 المناقشة:

يخالف مـا جـاء يف روايـات أخـرى  »قبل أن يمس ماء«أن قوله:  أراد البيهقي 

إذا كان جنب�، فـأراد   كان رسول اهللا«، عن األسود، عن عائشة قالت: )٤(عن إبراهيم

                                           
 ).٩٩٠)، السنن الكبير للبيهقي (٢٤٧٠٦مسند أحمد (   )١(

 ).٢/١٢١السنن الكبير (   )٢(

ْيـِل، َوَعـَدِد َرَكَعـاِت النَّبِـيِّ  ،صحيح مسلم   )٣(  كتاب صالة المسافرين وقصرها، َباُب َصـَالِة اللَّ

ْيِل، وَ  ْكَعَة َصَالٌة َصِحيَحٌة (فِي اللَّ  ).٧٣٩ح( ،)١/٥١٠َأنَّ اْلِوْتَر َرْكَعٌة، َوَأنَّ الرَّ

 =كتاب الحيض َباُب َجَواِز َنْوِم اْلُجنُِب َواْستِْحَباِب اْلُوُضوِء َلـُه، َوَغْسـِل اْلَفـْرِج  ،صحيح مسلم   )٤(
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واستدل البيهقي بذلك على أهنا من تدليسات ، »أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصالة

ــن هــارون  ــد ب ــي إســحاق، إال أن: يزي ــه -أب ــو داود وســكت عن ــه أب ، - )١(كمــا نقــل عن

ذكروا بأهنا من أوهام أبي إسحاق ال تدليساته، وهو األظهر  )٣(، وابن رجب)٢(والرتمذي

نه من قبيل اختالف وتعارض ألفاظ الرواة، فاعتباره من األوهـام أقـرب مـن اعتبـاره أل

 من التدليسات.

* * * 

                                           
)، ٥٩١سنن ابـن ماجـه ()، ٣٠٥ح، ()١/٢٤٨امَِع (إَِذا َأَراَد َأْن َيْأُكَل َأْو َيْشَرَب َأْو َينَاَم َأْو ُيجَ =

 ).٢٤٩)، سنن النسائي الكربى (٢٢٤سنن أبي داود (

 ).٢٢٨سنن أبي داود (   )١(

 ).١١٩سنن الرتمذي (   )٢(

 ).١/٣٦٤فتح الباري البن رجب (   )٣(
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٥١١ 

 المطلب الثاين: ترك الرواية لمجرد وجود االختالف فيها:* 

يصرح البيهقي بأن سبب ترك الشيخين لبعض الروايات هو اختالف الرواة فيها، 

خــتالف؟ الجــواب: ال، وهــذا مــن أظهــر ولكــن هــل ُيعرضــان عــن الروايــة لمجــرد اال

ــود  ــد وج ــه عن ــد األوج ــان أح ــلم� يرجح ــاري أو مس ــد البخ ــا نج ــرًا م ــياء، فكثي األش

 .)١(االختالف ويخرجانه يف صحيحيهما، وإنما ُيعرضان إذا كان االختالف فيه قوة

وترك الرواية بسبب اختالف الرواة فيها يمكننـا تقسـميه حسـب مـا وجـدت مـن 

 لى ست صور:كالم البيهقي إ

 الصورة األولى: ترك بعض األلفاظ الختالف الرواة فيها إن كانت مدرجًة أو ال:

 مثال:

َبْيـِر، َعـْن  روى الليث بن سعد، عن ُعَقيل بن خالد، عن الزهري، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

ْألََواِخَر مِْن َرَمَضاَن َحتَّى َكاَن َيْعَتكُِف اْلَعْشَر ا : (َأنَّ النَّبِيَّ َزْوِج النَّبِيِّ   َعائَِشةَ 

ــْن َبْعــِدهِ  ــمَّ اْعَتَكــَف َأْزَواُجــُه مِ ــاُه اُهللا، ُث ــُرَج إِالَّ «، )٢(َتَوفَّ ــِف َأْن َال َيْخ ــي اْلُمْعَتكِ ــنَُّة فِ َوالسُّ

تِي َال ُبدَّ مِنَْها، َوَال َيُعوَد َمِريًضا، َوَال َيَمسَّ اْمَرَأَتهُ   ).)٣(»لَِحاَجتِِه الَّ

                                           
و بكر كـايف للمزيد حول هذه المسألة واألمثلة عليها ُينظر يف منهج اإلمام البخاري للدكتور: أب   )١(

 ».المبحث الثالث: المخالفة وأثرها يف التعليل  ): «٢٥٨(ص

)، وأبـو داود ١١٧٢) عن عبد اهللا بن يوسف التنيسي، ومسـلم (٢٠٢٦إلى هنا رواه البخاري (   )٢(

) عـن قتيبـة بـن سـعيد، كالهمـا [التنيسـي وقتيبـة] عـن ٣٥٢٢( )، والنسائي يف الكربى٢٤٦٢(

 ة: (والسنة يف المعتكف).الليث به، ولم يذكروا زياد

) ويف الصـغير ٨٥٩٣( )،٨٥٧١رواه هبذا السـياق مـع تلـك الزيـادة البيهقـي يف السـنن الكبيـر (   )٣(

 ) من طرقه عن يحيى بن بكير، عن الليث به.٣٦٧٦ويف الشعب ( ،)١٤٤٤(
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ـِحيِح إِلـى «: )١(البيهقيقال  َقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ َوُمْسلٌِم َصْدَر َهَذا اْلَحِديِث فِي الصَّ

نَُّة فِي اْلُمْعَتكِِف َأْن َال َيْخُرَج،  ـاِظ فِيـهِ َقْولِِه: َوالسُّ َجـا اْلَبـاقَِي ِالْخـتَِالِف اْلُحفَّ : َوَلـْم ُيَخرِّ

، َوُيْشـبُِه َأْن  مِنُْهْم َمْن َزَعَم َأنَُّه مِْن َقـْولِ  ْهـِريِّ َعائَِشـَة، َومِـنُْهْم َمـْن َزَعـَم َأنَّـُه مِـْن َقـْوِل الزُّ

، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة  َيُكوَن مِْن َقْوِل َمْن ُدوَن َعائَِشَة، َفَقْد َرَواُه ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َال َيُعوُد َمِريًضا، َوَال ُيِجيُب َدْعـَوًة، َوَال اْعتَِكـاَف إِالَّ اْلُمْعَتكُِف َال َيْشَهُد ِجنَاَزًة، وَ (َقاَل: 

 .)»بِِصَياٍم، َوَال اْعتَِكاَف إِالَّ فِي َمْسِجٍد َجامِعٍ 

ْيِث إِلى َقْولِِه: «: )٢(وقال البيهقي أيض� ِحيِح َعْن ُقَتْيَبَة، َعِن اللَّ َأْخَرَجهُ ُمْسلٌِم فِي الصَّ

َوَلْم ُيْخِرِج اْلَباقَِي، َوَكَذلَِك اْلُبَخاِريُّ َلْم ُيْخـِرِج اْلَبـاقَِي؛  )َواُجُه مِْن َبْعِدهِ ُثمَّ اْعَتَكَف َأزْ (

، َوَبْعُضُهْم َيُقوُل: ُهَو َقْوُل َعائَِشَة  ْهِريِّ  .»ِألَنَُّهْم َيُقوُلوَن: ُهَو مِْن َقْوِل الزُّ

 قلت: لدينا يف هذا الحديث اختالفان:

 على الليث بن سعد يف ذكر هذه الزيادة مع الحديث: االختالف األول:

فرواه عبد اهللا بن يوسف التنيسي كما عند البخاري، وقتيبة بن سـعيد كمـا عنـد  -

 مسلم وبعض أصحاب السنن، عن الليث بن سعد دون هذه الزيادة.

 ورواه يحيى بن بكير عن الليث كما عند البيهقي مع هذه الزيادة. -

الحتمال أن يكـون الـذي أدرج هـذه الزيـادة هـو الزهـري،  )٣(رقطنيوأشار اإلمام الدا

                                           
 ).٦/٣٩٥معرفة السنن واآلثار (   )١(

والسنة يف المعتكف أن ال «قوله: «): ٢/١٢٨)، وقال يف السنن الصغير (٥/١١٦الخالفيات (   )٢(

قد قيل: إنه من قول عروة، ولذلك لم يخرج البخاري ومسـلم هـذه الزيـادة » يخرج، إلى آخره

 ).٥/٤٣٣، وانظر: شعب اإليمان (»يف الصحيح

 =يقال: إن قولـه: وأن السـنة للمعتكـف إلـى آخـره لـيس«): ٣/١٨٧قال الدارقطني يف السنن (   )٣(
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 ، وليست مدرجة.فرأى أهنا ثابتة من قول عائشة  )١(وخالفه يف ذلك اإلمام األلباين

كحديث آخر  أن هذه الزيادة قد رويت عن عروة عن عائشة االختالف الثاين: 

 ض األشياء، ومنها:، ثم الذين رووه كرواية منفصلة اختلفوا يف بع)٢(منفصل

أم هو عروة كمـا أشـار إلـى ذلـك  اختالفهم يف القائل أصالً هل هي عائشة  -

 .)٣(البيهقي

اختالفهم يف ذكر كلمة السنة، فمنهم من ذكرها، ومنهم من جعلها قوًال ورأيـ�  -

أنه من  رجح )٥(، وكذلك الدارقطني)٤(لعائشة كما أشار إلى ذلك أبو داود وكأنه يرجحه

                                           
 .»، وأنه من كالم الزهري، ومن أدرجه يف الحديث فقد وهم واهللا أعلم ي من قول النب=

 ).٤/١٤٠إرواء الغليل (   )١(

) مـن طريـق عبـِد الـرحمن بـن إسـحاق عـن الزهـري، عـن ُعـروة عـن ٢٤٧٣أخرجه أبو داود (   )٢(

ـنُة علـى الُمْعتكِـِف أن ال َيُعـوَد مريضـ�، وال َيْشـَهَد جنـ ازة، وال َيَمـسَّ عائشَة، أهنـا قالـت: (السُّ

امرأًة، وال ُيباِشَرَها، وال َيْخُرَج لَِحاَجٍة إال لِما ال ُبدَّ منه، وال اعتكـاَف إال بَِصـْوٍم، وال اعتكـاَف 

إال يف مسجٍد َجامِع). وانظر: بالغات ابن شهاب الزهـري وإدراجاتـه يف الكتـب السـتة د. عبـد 

 ).١٧٤الحميد عبد الرزاق (ص

َقْد َذَهَب َكثِيٌر مِـَن «) اختالف� آخر يف هذه الجملة فقال: ٤/٥٢٦السنن الكبير (ذكر البيهقي يف    )٣(

اِظ إَِلى َأنَّ َهَذا اْلَكَالَم مِْن َقْوِل َمْن ُدوَن َعائَِشَة َوَأنَّ َمْن َأْدَرَجُه فِي اْلَحِديِث َوِهَم فِيـهِ  ، َفَقـْد اْلُحفَّ

ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة َقـاَل: اْلُمْعَتكِـُف َال َيْشـَهُد ِجنَـاَزًة، َوَال َيُعـوُد  َرَواُه ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َعْن ِهَشامِ 

 .»َمِريًضا، َوَال ُيِجيُب َدْعَوًة، َوَال اْعتَِكاَف إِالَّ بِِصَياٍم، َوَال اْعتَِكاَف إِالَّ فِي َمْسِجِد َجَماَعةٍ 

 .»يقوُل فيه: قالت: (السنة)، جعَله قوَل عائِشة غيُر عبِد الرحمن بن إسحاق ال«قال أبو داود:    )٤(

ــل (   )٥( ــدارقطني يف العل ــن «): ٩/١٦٨قــال ال ــن قــال: َع ــول َم ــث َق ــِذه األَحادي ــواب مــن َه والصَّ

ْهري، َعن ُعروة، َعن عائِشة، َأن النَّبي   =كـان َيعَتكِـف الَعشـر األَواِخـر، َحتَّـى َتَوفـاه اهللا، الزُّ
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عائشة ورأيها، وابن عبد الرب أيض� رأى عدم ثبوت كلمة (السنة) ولكنه رجح أنـه قول 

 .)١( من قول الزهري ال عائشة 

 الصورة الثانية: ترك الرواية الختالف الرواة يف إسنادها رفع� أو وقف�:

 مثال:

ــي  ــْن َأبِ ، َع ــيِّ ْيثِ ــَد اللَّ ــِن َيِزي ــاِء ْب ــْن َعَط ــِرّي، َع ْه ــوَب  روى الزُّ ــاَل:  َأيُّ ــاِريِّ َق اْألَْنَص

َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسلٍِم، َفَمْن َأَحبَّ َأْن ُيوتَِر بَِخْمِس َرَكَعاٍت َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َأَحبَّ َأْن  (اْلِوْتُر 

الَّ َأْن ُيـومَِئ ُيوتَِر بَِثَالٍث َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َأَحبَّ َأْن ُيوتَِر بَِواِحَدٍة َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َلـْم َيْسـَتطِْع إِ 

 .إِيَماًء َفْلَيْفَعل). [رجاله رجال الشيخين]

هذا الحديث قد اختلف الرواة عن الزهري يف رفعه ووقفه، قـال البيهقـي بعـد أن 

َجاهُ «ذكر اختالفهم:  ، وقد سبقه إلى )٢(»َولَِهَذا اِالْختَِالِف َتَرَكُه اْلبَُخاِريُّ َوُمْسلٌِم َوَلْم ُيَخرِّ

ْيَخْيِن َتَرَكا َهَذا اْلَحِديَث َلَتْوقِيِف َبْعِض «لحاكم، فقال: ذلك شيخه ا َلْسُت َأُشكُّ َأنَّ الشَّ

ا َال ُيَعلُِّل مِْثَل َهَذا اْلَحِديِث  ْهِريِّ إِيَّاُه، َهَذا مِمَّ  .)٣(»َأْصَحاِب الزُّ

 المناقشة:

ْيثِيِّ  ْهِري، َعْن َعَطاِء ْبِن َيِزيَد اللَّ َأيُّـوَب اْألَْنَصـاِريِّ  ، َعْن َأبِـي اختلف الرواة عن الزُّ

                                           
 .»َقول عائِشة من »ُسنَّة االعتِكاف«و=

ْحَمِن ْبـُن «): ٨/٣٣٠قال يف التمهيد (   )١( نَُّة) إِالَّ َعْبُد الرَّ َوَلْم َيُقْل َأَحٌد فِي َحِديِث َعائَِشَة َهَذا: (السُّ

ْهِريِّ فِي َصـْوِم اْلُمْعَتكِـِف  ُه ِعنَْدُهْم إِالَّ مِْن َقْوِل الزُّ َوُمَباَشـَرتِِه  إِْسَحاَق، َوَال َيِصحُّ َهَذا اْلَكَالُم ُكلُّ

 .»َوَسائِِر اْلَحِديِث 

 ).٢١٧ - ٢/٢١٦الخالفيات (   )٢(

 ).١/٤٤٥المستدرك على الصحيحين للحاكم (   )٣(
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، )١(: َعْبد اهللاِ ْبُن ُبَدْيٍل اْلُخَزاِعيُّ عن الزهري موقوف�يف رفع الحديث ووقفه، فممن رواه 

 .)٣(، أبو معيد حفص بن َغْيالن)٢(سفيان بن عيينة

 .)٦(ْبُن َنافِع ، ُدَوْيدُ )٥(، بكُر بن وائل)٤(: اْألَْوَزاِعيوممن رواه عن الزهري مرفوع�

عن معمر موقوفـ�، وخالفـه ُوَهْيـب بـن  )٧(واختلف على معمر: فرواه عبد الرزاق

 .)٨(خالد فرواه َعْن َمْعَمر مرفوع�

ويحتمل أن يكون البخاري قد تركه لرتجيحه الوجه الموقوف، فهو الوجه الذي 

، وقـال )١٠(»بِـي أيُّـوبُهـَو مِـْن َكـالِم أَ «، وأبو حـاتم الـرازي حـين قـال: )٩(رجحه الذهلي

َواِب  َأْوَلى  اْلَمْوُقوُف «النسائي:   .)١١(»بِالصَّ

                                           
 ).٥٩٤مسند الطيالسي (   )١(

ــيبة (   )٢( ــي ش ــن أب ــنف اب ــائي (٦٨٥٩مص ــنن النس ــاوي ١٧١٣)، س ــار للطح ــاين اآلث ــرح مع )، ش

)١/٢٩٢.( 

 ).١٧١٢سنن النسائي (   )٣(

 ).١/٢٩١)، شرح معاين اآلثار للطحاوي (١٧١١)، سنن النسائي (١١٩٠ن ابن ماجه (سن  ) ٤(

 ).٢٩٣)، مختصر قيام الليل للمروزي (ص١٤٢٢سنن أبي داود (  ) ٥(

 ).١٧١٠سنن النسائي (   )٦(

 ).٤٦٣٣مصنف عبد الرزاق (   )٧(

 .)١/٢٩١)، شرح معاين اآلثار للطحاوي (١/٣٩٣المعرفة والتاريخ للفسوي (   )٨(

 ).٢/٢١٧الخالفيات للبيهقي (   )٩(

 ).٢/٤٢٩العلل البن أبي حاتم (   )١٠(

 ).٢/١٥٦السنن الكربى للنسائي (   )١١(
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 الصورة الثالثة: ترك بعض األلفاظ يف الرواية الختالف الرواة يف ذكرها أو عدمه:

 مثال:

، َقـاَل: (ُقْلـُت لَِرُسـوِل اهللاِ  ـَلِميِّ َفـَذَكَر اْلَحـِديَث  حديث ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحَكِم السُّ

ْئَب بِ  انِيَّـِة، َفَوَجـْدُت الـذِّ ُطولِِه، َقاَل: ُثمَّ َأَطَلْعُت ُغنَْيَمًة َتْرَعاَها َجاِرَيٌة لِي قَِبَل ُأُحٍد َواْلَجوَّ

ًة، ُثـمَّ  َقْد َأَصاَب مِنَْها َشاًة، َوَأَنا َرُجٌل مِْن َبنِي آَدَم آَسـُف َكَمـا َيْأَسـُفوَن، َفَصـَكْكُتَها َصـكَّ

، َقاَل: َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاِ، َأَفـَال َرُسوِل اهللاِ اْنَصَرْفُت إِلى  ، َفَأْخَبْرُتُه َفَعُظَم َذلَِك َعَليَّ

» َأْيـَن اُهللا؟«، َفَقـاَل َلَهـا: َقاَل: َفِجْئـُت بَِهـا َرُسـوَل اهللاِ ». َبَلى اْيتِنِي بَِها«َأْعتُِقَها؟ َقاَل: 

ــَماِء. َقــ إِنََّهــا ُمْؤمِنَــٌة «َفَقاَلــْت: َأْنــَت َرُســوُل اهللاِ. َقــاَل: » َمــْن َأَنــا؟«اَل: َقاَلــِت: اُهللا فِــي السَّ

 »).َفَأْعتِْقَها

ًعـا مِـْن َحـِديِث اْألَْوَزاِعـيِّ  َأْخَرَجـُه ُمْسـلِمٌ َوَهـَذا َصـِحيٌح، َقـْد «قال البيهقـي:  ُمَقطَّ

اِف، َعْن َيْحَيى ْبِن َأبِي َكثِيـٍر  وَّ اجٍّ الصَّ ـِة اْلَجاِرَيـةِ ُدوَوَحجَّ َتَرَكَهـا مِـَن ، َوَأُظنُّـُه إِنََّمـا َن قِصَّ

َواِة فِي َلْفظِهِ  نَِن ُمَخاَلَفَة َمْن اْلَحِديِث ِالْختَِالِف الرُّ َهاِر مَِن السُّ ، َوَقْد َذَكْرُت فِي كَِتاِب الظِّ

 .)١(»َخاَلَف ُمَعاِوَيَة ْبَن اْلَحَكِم فِي َلْفِظ اْلَحِديِث 

 المناقشة:

يصح قول البيهقي بأن اإلمام مسلم� قد أخرج حديث األوزاعـي والصـواف، ال 

عن يحيى بن أبي كثير (دون قصة الجارية)، بل إنـه أخـرج الحـديث كـامالً وفيـه قصـة 

بعـد أن أخـرج الحـديث  - وزمنـه مقـارب لـزمن البيهقـي -الجارية، وقد قال البغـوي 

                                           
ِحيِح مِْن َحِديِث «، وقال يف السنن الكبير: )٢/٣٢٧األسماء والصفات (   )١( َأْخَرَجُه ُمْسلٌِم فِي الصَّ

ِة اْلَجاِرَيةِ   .»اْألَْوَزاِعيِّ ُدوَن قِصَّ
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ُمْسلٌِم، َعْن َأبِي َبْكِر ْبِن َأبِي َشْيَبَة، َعْن إِْسَماِعيَل  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َأْخَرَجهُ «: )١(كامالً 

اٍج   .)٢(، والرواية موجودة يف صحيح مسلم بتمامها»ْبِن إِْبَراِهيَم، َعْن َحجَّ

الصورة الرابعة: عدم إخراج الحديث ألجل اختالف الرواة يف اإلسناد يف تعيـين 

 .الراوي

واة المذكورين يف اإلسناد، فبعضهم يقول: هو قد يختلف الرواة يف تعيين أحد الر

فالن، ويقول آخرون: بل هو فـالن آخـر، فـذكر البيهقـي أن مثـل هـذه الحالـة ُتعـد مـن 

أسباب إعـراض الشـيخين عـن بعـض الروايـات إذا لـم يتعـين أحـدهما بـدليل وروايـة 

 ظاهرة، ومن أمثلة ذلك:

 ):١مثال (

: ف، عن وابصة بـن معبـد حديث حصين بن عبد الرحمن، عن هالل بن يسا

ـفِّ َوْحـَدُه، َفـَأَمَرُه النَّبِـيُّ  َأنَّ َرُسوَل اهللاِ «  »َأْن ُيِعيـدَ  َرَأى َرُجًال ُيَصلِّي َخْلَف الصَّ

[حصين مـن رجـال الشـيخين، وهـالل مـن رجـال مسـلم وروى لـه البخـاري تعليقـ�، 

 صحابي لم يخرج له الشيخان]. ووابصة 

وقد َسِمْعُت مِْن َأْهـِل اْلِعْلـِم بِاْلَحـِديِث َمـْن َيـْذُكُر َأنَّ « افعي:نقل البيهقي عن الش

ثِيَن َمْن ُيْدِخُل َبْيَن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف، َوَوابَِصَة فِيِه َرُجًال، َومِـنُْهْم َمـْن َيْرِويـِه  َبْعَض اْلُمَحدِّ

نُـُه بَِمـا  َعْن ِهَالٍل، َعْن َوابَِصَة َسـِمَعُه مِنْـُه، َوَسـِمْعُت َبْعـَض  َأْهـِل اْلِعْلـِم مِـنُْهْم َكَأنَّـُه ُيَوهِّ

 .»َوَصْفُت 

                                           
 ).٣/٢٣٩ح السنة للبغوي (شر   )١(

ــِه    )٢( ــْن إَِباَحتِ ــَالِة، َوَنْســِخ َمــا َكــاَن مِ ــاُب َتْحــِريِم اْلَكــَالِم فِــي الصَّ صــحيح مســلم كتــاب الصــالة َب

 ).٥٣٧ح، ()١/٣٨١(
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٥١٨  

ُث، َعـْن «ثم قال البيهقي:  َة َقاَل: َسِمْعُت ِهَالَل ْبَن َيَساٍف ُيَحدِّ َوَرَواُه َعْمُرو ْبُن ُمرَّ

َر بِـِه َفـَرَواُه َعـْن ِهـَالٍل، ..، َومِنُْهْم َمْن َقصَّ .َعْمِرو ْبِن َراِشٍد، َعْن َوابَِصَة ْبِن َمْعَبٍد َفَذَكَرُه،

َعْن َوابَِصَة، َوُرِوَي مِْن َأْوُجٍه ُأَخَر َعْن ِزَياِد ْبِن َأبِي اْلَجْعِد، َعْن َوابَِصَة، َوُرِوَي مِْن َوْجـٍه 

ْجُه اْلُبَخاِريُّ َوَال ُمْسلٌِم فِي ، آَخَر َعْن َعلِيِّ ْبِن َشْيَباَن، َعِن النَّبِيِّ  ِحيِح، َوَلْم ُيَخرِّ الصَّ

افِِعيُّ مَِن اِالْختَِالِف فِي إِْسنَاِد َحِديِث َوابَِصةَ   .)١(»لَِما َحَكاُه الشَّ

 المناقشة:

 هذا الحديث كما قال البيهقي قد اختلف الرواة يف إسناده، فرواه:

فوقف بـي  زياد بن أبي الجعدقال: أخذ بيدي  هالل بن يساف، عن )٢(حصين -١

فقــال:  يقــال لــه وابصــة بــن معبــد  اب رســول اهللا علــى شــيخ بالرقــة مــن أصــح

 .َأْخَبَرنِي َهَذا َأنَّ َرُسوَل اهللاِ 

ةَ ، َعْن )٣(ُشْعَبةُ  -٢ ُث َعْن ِهَالَل ْبَن يَِساٍف ، َقاَل: َسِمْعُت َعْمِرو ْبِن ُمرَّ َعْمـِرو ، ُيَحدِّ

 ، َعْن َوابَِصَة.ْبِن َراِشدٍ 

، عـن هـالل بـن يسـافر بـن عطيـة، عـن ، عن األعمش، عن شم)٤(أبو معاوية -٣

                                           
 ).١٨٤ -٤/١٨٢معرفة السنن واآلثار (   )١(

 ،)٥٨٨٧)، مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة (٩٠٨)، مســـند الحميـــدي (١٧٦مســـند الشـــافعي (ص   )٢(

، )١٨٠٠٢مســــند أحمــــد (، - )١٠٠٤ومــــن طريقــــه ابــــن ماجــــه يف الســــنن ( - )٣٦٠٨٠(

 ).٢٣٠)، جامع الرتمذي (١٣٠٦)، مسند الدارمي (١٨٠٠٧(

)، ٦٨٢)، ســنن أبــي داود (١٨٠٠٥( )،١٨٠٠٠)، مســند أحمــد (٧٥٤مســند ابــن أبــي شــيبة (   )٣(

 ).٢١٩٩)، صحيح ابن حبان (٢٣١جامع الرتمذي (

 ).١٨٠٠٤)، مسند أحمد (٧٥٢شيبة ( مسند ابن أبي   )٤(
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٥١٩ 

عـن رجـل صـلى خلـف الصـفوف وحـده،  ، قال: سـئل رسـول اهللا وابصة بن معبد

 .)يعيد الصالة(فقال: 

  زيـاد بـن ، عـن عمـه عبيـد بـن أبـي الجعـد، عـن )١(يزيد بن زياد بن أبي الجعـد -٤

 ، عن وابصة بن معبد.أبي الجعد

علـى ثالثـة أوجـه: األول: رواه قـد اختلـف عنـه  هالل بن يسافونالحظ هنا أن 

حصين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة من رجال الصـحيحين، والثـاين: رواه عمـرو 

بن مرة، وهو ثقة من رجال الصحيحين، الثالث: رواه شـمر بـن عطيـة مـن الـرواة عنـد 

عـل ، ول)٢(»اْضـطَِراب إِْسـنَاده  فِي «الرتمذي والنسائي، ولذلك قال ابن عبد الرب أنه قال: 

الوجه األول هو األرجح ألمرين: األول: أنه قد توبع كما يف الوجـه الرابـع، الثـاين: أن 

 فيه قصة وهذه من قرائن الرتجيح عند النقاد.

 )٢مثال (

بالصداق والميـراث المـرأة تـويف عنهـا زوجهـا ولـم  رواية قضاء ابن مسعود 

لَِبـْرَوَع بنـِت واشـق  أنه شهد قضاء النبي  أحد الحاضرينفذكر يفرض لها صداق�، 

األشجعية التي تويف عنها زوجها ولم يفرض لها صداق�، وأنـه قضـى لهـا بمثـل قضـاء 

 ابن مسعود. [رويت القصة بأسانيد بعُضها رجاُلها رجال الشيخين أو أحدهما].

وهـذا « قـال البيهقـي:، يف تعيين الـراوي الـذي شـهد قضـاء النبـي  قد اختلف

حة الحـديث، فقــد يســمي مــن هـؤالء الــرهط بعــض الــرواة االخـتالف ال يقــدح يف صــ

                                           
 ).١٣٠٧)، مسند الدارمي (١٨٠٠٣مسند أحمد (   )١(

 ).٢٥١المحرر يف الحديث (ص   )٢(
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٥٢٠  

واحدًا، وبعضـهم أخـذ، وبعضـهم يطلـق، ولـوال ثقـة مـن أسـنده لمـا فـرح عبـد اهللا بـن 

، إال أن صـاحبي الصـحيح لـم يخرجـاه يف الصـحيح لهـذا االخـتالفمسعود بروايتـه، 

 .)١(»أيض� يف القول به ولذلك توقف الشافعي 

 المناقشة:

َوَلـْم َأْحَفْظـُه «لمذكور أعاله أراد فيه الرد على الشافعي حين قـال: كالم البيهقي ا

ًة َعْن  ًة ُيَقاُل َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َوَمرَّ ِسـنَاٍن،  ْبـِن  َمْعِقـِل  َبْعُد مِْن َوْجٍه َيْثُبُت مِْثُلُه، َوُهَو َمرَّ

ى ًة َعْن َبْعِض َأْشَجَع َال ُيَسمَّ  .)٢(»َوَمرَّ

 :يف تعيين الراوي الذي شهد قصة قضاء النبي وقد اختلف 

، عـن إبـراهيم، بـن المعتمـر عن منصور )٣(فقيل: معقل بن سنان: رواه: الثوري -

 ، وهو إسناد على شرط الشيخين.عن علقمة، عن ابن مسعود 

 .)٤(وقيل: معقل بن يسار: روي عن الثوري وهو غير المحفوظ عنه -

ـا ْبـِن َأبِـي َزائِـَدةَ وقيل: ناٌس من أشـجع: رواه يَ  - ، )٥(ْحَيـى ْبـُن َزَكِريَّ ـْعبِيِّ ، َعـِن الشَّ

 .َعْلَقَمَة، عن ابن مسعود  َعْن 

                                           
 ).٣/٧٩السنن الصغير (   )١(

 ).٥/٧٤األم (  ) ٢(

ـــن ماجـــه (١٨٤٦٦(، )١٥٩٥٣مســـند أحمـــد (   )٣( )، النســـائي ١١٤٥)، الرتمـــذي (١٨٩١)، اب

 ».وهو على شرط الشيخين): «٦/٣٥٨إرواء الغليل ( ، قال األلباين يف)٣٣٥٦()، ٣٣٥٥(

ـواُب: َمعِقـُل بـُن ِسـناٍن. «) وقـال: ١٤/٥١٨رواه البيهقي يف السنن الكبير (  ) ٤( وَهـذا وَهـٌم، والصَّ

حَمِن بُن َمهِدىٍّ وَغيُره  ».كما َرواه عبُد الرَّ

 ).٢٩٠٧٢مصنف ابن أبي شيبة (  ) ٥(
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٥٢١ 

ــرواة مــن المحتمــل أن يكــون ســبَب إعــراض  وقــد ذكــر البيهقــي أن اخــتالف ال

، )١(مؤثر عنـد بعـض أهـل العلـم - لو ثبت -الشيخين عن هذا الحديث، وهو اختالف 

قول بعض الرواة: (نـاس مـن أشـجع)، ومثـل هـذه العبـارة تـدل ولكنه دفع هذه العلة ب

سبب� آخر على أن مثل هذا االختالف هو أقرب الختالف التنوع ال التضاد، إال أن ثمة 

، وهو ما أشار له الدارقطني مـن اخـتالف يف وصـل لعله يكون سبب إعراض الشيخين

 .)٢(»وصحيحه عن الشعبي وإبراهيم؛ مرسالً «الحديث وإرساله، وقال: 

الصورة الخامسة: ترك الرواية لوجود اختالف بين الرواة إن كان الراوي قد سمعه 

 .من شيخه مباشرة أو بواسطة راٍو آخر

 مثال

إذا مـس أحـدكم ذكـره، (: قـال رسـول اهللا «حديث بسرة بنت صفوان قالت: 

 .)»فليتوضأ

َجاُه ِالْختَِالٍف َوَقـَع فِـي  َوإِنْ َوَحِديُث ُبْسَرَة بِنِْت َصْفَواَن، «: )٣(قال البيهقي َلْم ُيَخرِّ

ا بَِسائِِر ُرَواِة َحِديثَِهاَسَماِع ُعْرَوَة مِْن ُبْسَرَة، َأْو ُهَو َعْن َمْرَواَن، َعْن ُبْسَرةَ   .»؟ َفَقِد اْحَتجَّ

 المناقشة:

هـم مـن رجـال  ورواته الذين قبل بسرة  -هذا الحديث رواه عروة بن الزبير، 

 ختلف يف إسناده كما قال البيهقي، على أوجه:وا - الشيخين

                                           
ألة يف كتاب: مقارنـة المرويـات للـدكتور إبـراهيم الالحـم انظر بعض التفصيل حول هذه المس  ) ١(

)٢/٣٩٢.( 

 ).١٤/٥٢علل الدارقطني (   )٢(

 )١/٤١٢معرفة السنن واآلثار (   )٣(
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٥٢٢  

عبد اهللا بن إدريس، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن مروان بـن الحكـم، عـن  -١

 .)١( بسرة 

 .)٢( يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة  -٢

َبْيـِر َقـاَل: ، عن الزهري وهشام بن عروة، َعْن )٣(معمر -٣ َتـَذاَكَر ُهـَو  ُعـْرَوَة ْبـِن الزُّ

ــْن  ــوَء مِ ــْرَواُن اْلُوُض َثْتنِي  َوَم ــدَّ ــْرَواُن: َح ــاَل َم ــْرِج، َفَق ــسِّ اْلَف ــْفَواَن، َم ــُت َص ــَرُة بِنْ .. .ُبْس

ُعْرَوَة َلْم َيْقنَْع بَِحِديثِِه، َفَأْرَسَل َمْرَواُن إَِلْيَها ُشـْرطِي�ا َفَرَجـَع َفـَأْخَبَرُهْم َأنََّهـا َسـِمَعْت  َفَكَأنَّ 

 .َرُسوَل اهللاِ 

َثنِي اْبُن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبـِن َأبِـي َبْكـٍر، َعـْن ُعـْرَوَة، )٤(اْبُن ُجَرْيٍج  -٤ ، َقاَل: َحدَّ

. ُث، َعْن ُبْسَرَة بِنِْت َصْفَواَن، َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجَهنِيِّ  َأنَُّه َكاَن ُيَحدِّ

تالف يف إسناده، ففي بعض الطرق أن بسـرة واألظهر أن إعراضهما هو لهذا االخ

 ، ويف بعضها أهنا أخذته عن زيد بن خالد.صرحت بسماعه من النبي 

يحتمل أن يكون فيه عنده علٌة غيـُر هـذا االخـتالف لـم «وقال الحافظ ابن حجر: 

نطَّلع نحن عليها، فال يلزمه إخراجه، النحطاطـه عـن شـرطه. نعـم، ال يمنـُع ذلـك مِـَن 

ر مِـْن ضـيِق شـرطه يف القول بصحَّ  ؛ ألّن الرتمـذيَّ حكـى عنـه أنَّـه »جامعـه«ته، لمـا تقـرَّ

حه، واهللا أعلــم، وأمــا إشــعار كــالم  ــأنَّ  - صــاحب المســتخرج - اإلســماعيليصــحَّ ب

                                           
 ) عن محمد بن عبد اهللا بن نمير، عن عبد اهللا بن إدريس به.٤٩٧أخرجه ابن ماجه (   )١(

هشام قال: حدثني أبي، أن بسـرة ) عن يحيى بن سعيد، عن ٢٧٢٩٥أخرجه أحمد يف المسند (   )٢(

 بنت صفوان أخربته.

 ).٤١١مصنف عبد الرزاق (   )٣(

 ).٤١٢( المرجع السابق   )٤(
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ج هذا الحديث، وأعرض عن حديث بسرة ألن الَحرسيَّ يف حـديث  ؛البخاريَّ إنما خرَّ

 .)١(»....فليس بصوابُبسرة لم ُيسمَّ 

ت: قول ابن حجـر أن البخـاري قـد صـححه، أخـذه مـن عبـارة البخـاري التـي قل

، وقـولهم أصـح )٢(»َأَصحُّ َشْيٍء فِي َهَذا الَبـاِب َحـِديُث ُبْسـَرةَ «نقلها عنه الرتمذي وهي: 

 شي يف الباب ال يلزم منه الحكم بالصحة.

 .الصورة السادسة: ترك الرواية بأكملها ألجل االختالف يف بعض ألفاظها

ذكر البيهقـي أن البخـاري قـد ُيعـرض عـن الروايـة إذا كـان الـرواة قـد اختلفـوا يف 

 بعض ألفاظها، فرووها بألفاظ مختلفة مع اتحاد مخرجه.

 )١مثال (

حديث النهي عن نكاح المتعة روي يف الصحيحين عن عدد من الصحابة، إال أن 

 البخاري. أخرجها مسلم فحسب وتركها رواية الربيع بن َسْبَرة عن أبيه 

بِيِع ْبِن َسْبَرَة «قال البيهقي مبين� سبب ذلك:  ْجـُه اْلُبَخـاِريُّ فِـي َحِديُث الرَّ َلـْم ُيَخرِّ

ِحيِح، َواْعَتَمَد  ِحيِح َأُظنُُّه ِالْختَِالٍف َوَقَع َعَلْيِه فِي َتاِريِخِه، َوَقْد َأْخَرَجُه ُمْسلٌِم فِي الصَّ الصَّ

 .)٣(»ِألَنََّها َأْكَثرُ  ؛َعاِم اْلَفْتِح ِرَواَياِت َمْن َرَواُه فِي 

 المناقشة:

 الربيع بن َسْبَرة قد اختلف الرواة عنه يف تحديد تاريخ الحديث على وجهين:

 فقيل: (يوم الفتح) هكذا رواه عن الربيع كل من:* 

                                           
 ).١/٣٤٧الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي (   )١(

 ).١/١٤١الرتمذي يف الجامع (   )٢(

 ).١٠/١٧٦معرفة السنن واآلثار (   )٣(
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 ، عن الزهري.)٣(، وصالح بن كيسان)٢(، ومعمر)١(سفيان بن عيينة -

 عمرو بن الحارث.، عن )٤(عبد اهللا بن وهب -

 .، عن عمارة بن غزية األنصاري)٦(، وبشر بن المفضل)٥(وهيب بن خالد -

 ، عن عبد الملك بن الربيع بن سربة.)٧(إبراهيم بن سعد -

 ، عن عبد العزيز بن الربيع بن سربة.)٨(يحيى بن يحيى -

وا فهؤالء خمسة من الرواة [الزهري، عمرو، عمارة، عبد الملك، عبد العزيز] قال

 يف روايتهم عن الربيع: (عام الفتح).

                                           
 ).٢٢١٨)، مسند الدارمي (٨٤٧)، سنن سعيد بن منصور (٨٦٩مسند الحميدي (   )١(

)، السـنن ١٤٠٦)، صـحيح مسـلم (١٥٣٣٧)، مسـند أحمـد (١٧٠٦٦مصنف ابن أبي شـيبة (   )٢(

 ).٥٧٣١الكربى للنسائي (

ُثـمَّ ُنِسـَخ،  كتاب النكاح َباُب نَِكاِح اْلُمْتَعِة، َوَبَياِن َأنَّـُه ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ، ُثـمَّ ُأبِـيَح،صحيح مسلم    )٣(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٦َواْسَتَقرَّ َتْحِريُمُه إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة (

ــة (٨٤٦ســنن ســعيد بــن منصــور (   )٤( )، المعجــم الكبيــر للطــرباين ٤٠٦١)، مســتخرج أبــي عوان

)٦٥٢٤.( 

 )١٥٣٤٦مسند أحمد (   )٥(

َأنَّـُه ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ، ُثـمَّ ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ،  كتاب النكاح َباُب نَِكاِح اْلُمْتَعِة، َوَبَيانِ صحيح مسلم    )٦(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٤َواْسَتَقرَّ َتْحِريُمُه إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة (

كتاب النكاح َباُب نَِكاِح اْلُمْتَعِة، َوَبَياِن َأنَّـُه ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ، ُثـمَّ ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ، صحيح مسلم    )٧(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٥َواْسَتَقرَّ َتْحِريُمُه إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة (

كتاب النكاح َباُب نَِكاِح اْلُمْتَعِة، َوَبَياِن َأنَّـُه ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ، ُثـمَّ ُأبِـيَح، ُثـمَّ ُنِسـَخ، صحيح مسلم    )٨(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٥َواْسَتَقرَّ َتْحِريُمُه إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة (
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٥٢٥ 

 بينما جاء يف طريقين عن الربيع: (حجة الوداع):* 

 ، عن الزهري.)١(بن أمية إسماعيل -

، عن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن )٤(، وعبدة بن سليمان)٣(وجعفر بن عون ،)٢(معمر -

 عبد العزيز.

ــي: ــال البيهق ــَو َأَصــحُّ َوُرَوا« وق ــْتِح، َوُه ــاَم اْلَف ــرُ َع ــُه َأْكَث ، ورجــح البيهقــي أن )٥(»ُت

، وأن المحفوظ عن الربيع بن سربة هـو )٦(إسماعيل بن أمية وهم يف روايته عن الزهري

 .)٧(رواية الجماعة

 )٢مثال (

 ذكر البيهقي رواية َحبِيِب ْبِن َأبِي َثابٍِت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيـٍر، َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس 

ْهِر َواْلَعْصِر، َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بِاْلَمِدينَِة فِي َغْيـِر  ُسوُل اهللاِ أنه َقاَل: (َجَمَع رَ  َبْيَن الظُّ

 َخْوٍف َوَال َمَطٍر...).

ِحيِح َعْن َأبِي َبْكِر ْبـِن َأبِـي َشـْيَبَة َوَغْيـِرِه َعـْن «ثم قال البيهقي:  َرَواُه ُمْسلٌِم فِي الصَّ

َوَلْم ُيْخِرْجُه اْلُبَخاِريُّ َمَع َكـْوِن َحبِيـِب ْبـِن َرْيٍب َوَغْيِرِه َعْن َوكِيٍع، َأبِي ُمَعاِوَيَة َعْن َأبِي كُ 

                                           
 )٢٠٧٢)، سنن أبي داود (١٥٣٣٨مسند أحمد (   )١(

 .-)١٥٣٤٥يف المسند ( ومن طريقه أحمد -)، ١٤٠٤١مصنف عبد الرزاق (   )٢(

 ).٢٢١٨مسند الدارمي (   )٣(

 ).١٩٦٢سنن ابن ماجه (   )٤(

 ).١٠/١٧٥معرفة السنن واآلثار (   )٥(

 ).٣/٥٩)، السنن الصغير (٧/٣٣١السنن الكبير (   )٦(

 انظر أيض�: المصادر السابقة.   )٧(
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َوَلَعلَُّه إِنََّما َأْعَرَض َعنُْه َواهللاُ َأْعَلُم لَِما فِيِه مَِن اِالْختَِالِف َعَلى َسِعيِد  َأبِي َثابٍِت مِْن َشْرطِِه،

 .)١(»ْبِن ُجَبْيٍر فِي َمْتنِهِ 

 ة:المناقش

 ذكر البيهقي أن رواية سعيد بن جبير قد اختلف عليه يف متنها على وجهين:

يف صحيحه من طريق أبي الزبير عن سـعيد بـه بلفـظ (مـن غيـر  )٢(فرواه مسلم -١

 ).سفرخوف وال 

من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سـعيد بـه بلفـظ (مـن  )٣(ورواه مسلم كذلك -٢

 ).مطرغير خوف وال 

اء كالم البيهقـي ولـم يتعقبـوه حـول إعـراض البخـاري كمـا وقد نقل بعض العلم

 ).٥٤٢/ ٢فعل ابن عبد الهادي يف تنقيح التحقيق (

* * * 

 

                                           
 ).٦/٢١٥السنن الكبير للبيهقي (   )١(

ــي اْلَحَضــِر (   )٢( ــَالَتْيِن فِ ــْيَن الصَّ ــِع َب ــاُب اْلَجْم ــرها، َب ــافرين وقص ــالة المس ــاب ص  ،)١/٤٨٩كت

 ).٧٠٥ح(

ــي اْلَحَضــِر (   )٣( ــَالَتْيِن فِ ــْيَن الصَّ ــِع َب ــاُب اْلَجْم ــرها، َب ــافرين وقص ــالة المس ــاب ص  ،)١/٤٩٠كت

 ).٧٠٥ح(
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المطلب الثالث: ترك الرواية التي يخالف ظاهُر متنِها متون� أخرى أصح منها، ولـو * 

 كان إسنادها صحيح� على شرطه.

 ):١مثال (

: (َأنَّ النَّبِـيَّ عـن عائشـة  - البخاريولم يخرجه  -يف صحيحه  )١(أخرج مسلم

 .( ُم إِالَّ فِي اْآلِخَرِة مِنُْهنَّ  َكاَن ُيوتُِر بَِخْمِس َرَكَعاٍت َال َيْجلُِس َوَال ُيَسلِّ

كـان يــوتر  قـال البيهقـي بعــد أن أخـرج بعـض األحاديــث التـي فيهـا أن النبــي 

ـافِِعيُّ َفنَْأُخُذ بِاْلَجِميِع َكَمـا َقـاَل ا«: بركعة واحدة ، َوَنْخَتـاُر َمـا َوَصـْفنَا فِـي ِرَواَيـِة لشَّ

ْهـِريِّ َعَلـى ِحْفـِظ َغْيـِرِه، َولُِمَواَفَقتِـِه  ، َعْن ُعْرَوَة، َعـْن َعائَِشـَة؛ لَِفْضـِل ِحْفـِظ الزُّ ْهِريِّ الزُّ

ِد َعْن َعائَِشَة، َوِرَواَيَة اْلُجْمُهوِر َعْن َعبْ  ِد اهللاِ ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اهللاِ ْبِن ِرَواَيَة اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

َوبَِهَذا النَّْوِع مَِن التَّْرِجيِح َتَرَك اْلُبَخاِريُّ ِرَواَيَة ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة فِي ، َعبَّاٍس، َعِن النَّبِيِّ 

ِحيِح اْلِوْتِر، َوِرَواَيَة َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم، َعْن َعائَِشةَ فِي اْلِوْتِر، َفَلْم ُيخَ  ْج َواِحَدًة مِنُْهَما فِي الصَّ رِّ

َواَيـاِت  َثنَا َمَع َكْونِِهَما مِـْن َشـْرطِِه فِـي َسـائِِر الرِّ   ، َأْخَبَرَنـا َأُبـو َعْبـِد اهللاِ اْلَحـافُِظ َقـاَل: َحـدَّ

ٍد َيُقوُل: َسِمْعُت  َيْحَيـى ْبـَن َمِعـيٍن َأُبو اْلَعبَّاِس ْبُن َيْعُقوَب َقاَل: َسِمْعُت اْلَعبَّاَس ْبَن ُمَحمَّ

ْهِريُّ َأْثَبُت فِي ُعْرَوَة مِْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة فِي ُعْرَوةَ   .)٢(»َيُقوُل: الزُّ

 المناقشة:

حديث الوتر بواحدة روي عن عدد من الصحابة، فمـن ذلـك: حـديث ابـن عمـر 

                                           
ْيِل، َوَعَدِد َرَكَعاِت النَّبِيِّ    )١( رواه مسلم يف صحيحه كَِتاُب َصَالِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصِرَها َباُب َصَالِة اللَّ

 ) ْكَعَة َصَالٌة َصِحيَحٌة ْيِل، َوَأنَّ اْلِوْتَر َرْكَعٌة، َوَأنَّ الرَّ  ).٧٣٧ح( ،)١/٥٠٨فِي اللَّ

 ).٤/٦٧اآلثار (معرفة السنن و   )٢(
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)١( والزهري عن عروة عن عائشة ، )٢( وابن عباس ، )٣(. 

كالم البيهقي يف سبب ترك البخاري لحديث الـوتر  )٤( رجب وقد نقل الحافظ ابن

 بخمس ركعات، ولم يتعقبه.

 ):٢مثال (

ْهَباِء َقاَل ِالْبِن َعبَّاٍس: َهـاِت )٥(أخرج مسلم يف صحيحه رواية َطاُوسٍ  : (َأنَّ َأَبا الصَّ

َواِحـَدًة؟  َوَأبِـي َبْكـٍر  مِْن َهنَاتَِك َأَلْم َيُكْن َطـَالُق الـثََّالِث َعَلـى َعْهـِد َرُسـوِل اهللاِ 

ــا َكــاَن فـِـي َعْهــِد ُعَمــَر  ــَالِق َفَأْمَضــاُه  َقــاَل: َقــْد َكــاَن َذلـِـَك، َفَلمَّ َتَتــاَبَع النَّــاُس فـِـي الطَّ

 َعَلْيِهْم). 

                                           
)، ٩٩٣)، (٩٩٠ح( ،)٢/٢٤رواه البخاري يف صحيحه، أبواب الوتر، باب مـا جـاء يف الـوتر (   )١(

ْيِل ( ْيِل َمْثنَى َمْثنَى، َواْلِوْتُر َرْكَعٌة مِْن آِخِر اللَّ ) من ٧٤٩ح( ،)١/٥١٦ومسلم يف: َباٌب: َصَالُة اللَّ

ْيِل مَ (مرفوع�:  حديث ابن عمر  ْبَح َصلَّى َرْكَعـًة َصَالُة اللَّ ْثنَى َمْثنَى، َفإَِذا َخِشَي َأَحُدُكُم الصُّ

 ).َواِحَدًة ُتوتُِر َلُه َما َقْد َصلَّى

ْيـِل، َوَعـَدِد َرَكَعـاِت    )٢( رواه مسلم يف صحيحه، كَِتاُب َصَالِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصـِرَها، َبـاُب َصـَالِة اللَّ

ْيِل، َوَأنَّ  النَّبِيِّ  ْكَعـَة َصـَالٌة َصـِحيَحٌة ( فِي اللَّ   ) عـن ٧٣٦ح( ،)١/٥٠٨اْلـِوْتَر َرْكَعـٌة، َوَأنَّ الرَّ

ْيِل إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة ُيوتُِر مِنَْهـا بَِواِحـَدةٍ  َأنَّ النَّبِيَّ (: أم المؤمنين  ، ويف )َكاَن ُيَصلِّي بِاللَّ

 .)َرْكَعَتْيِن َوُيوتُِر بَِواِحَدةٍ  إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة، ُيَسلُِّم مِْن ُكلِّ (رواية: 

ْيـِل َمْثنَـى َمْثنَـى، َواْلـِوْتُر    )٣( رواه مسلم يف صحيحه كَِتاُب َصَالِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصِرَها َباُب َصَالُة اللَّ

ْيــِل ( أنــه ُســئل عــن الــوتر، فَقــاَل:  ) عــن ابــن عبــاس ٧٥٣ح( ،)١/٥١٨َرْكَعــٌة مـِـْن آِخــِر اللَّ

 .)َرْكَعٌة مِْن آِخِر اللَّْيلِ (َيُقوُل:  َرُسوَل اهللاِ  َسِمْعُت 

 ).٩/١٣٣فتح الباري البن رجب (  )٤(

 ).١٤٧٢ح( ،)٢/١٠٩٩صحيح مسلم، كتاب الطالق، َباُب َطَالِق الثََّالِث (   )٥(
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ِحيِح مِْن َحِديِث اْبِن «: قال البيهقي اِج فِي الصَّ َهَذا َحِديٌث َأْخَرَجُه ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجَّ

َواَياِت، ، َوَغْيِرِه، ُجَرْيٍج  ْجُه، َوَأُظنُّهُ لَِما فِيِه مَِن اْلِخَالِف لَِسائِِر الرِّ َوَتَرَكُه اْلبَُخاِريُّ َفَلْم ُيَخرِّ

 .)١(»َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَغْيِرهِ 

 المناقشة:

بوقـوع الطـالق  ُأعلت هذه الرواية بأهنا مخالفة لما كان يفتـي بـه ابـن عبـاس 

وعمـرو ، )٣(وعطـاء، )٢(ل هذه الفتيا عنه عدد من أصحابه، ومنهم: مجاهـدثالث�، وقد نق

 وغيرهم. ،)٥(سعيد بن جبير، و)٤(بن دينار

إال أن ابن العربي ذكر أن البخاري تركه لسبب آخر، فقال: (لـم ُيـدِخِل البخـاريُّ 

ْهَباء اْنفَرَد به ولم يتابِْعُه عليه أحد من أصحا ، )٦(ِب ابِن عبَّاس)هذا الحديَث؛ ألّن أبا الصَّ

واألظهر أن السبب األقوى لرتك البخاري هذا الحديث هو مـا ذكـره البيهقـي، إذ لهـذا 

                                           
 ).٧/٥٥١)، وانظر: السنن الكبير للبيهقي (١١/٣٧معرفة السنن واآلثار (   )١(

)، ســنن ١١٣٥٢( )،١١٣٥١( )،١١٣٤٧)، مصــنف عبــد الــرزاق (١٩٢(صمســند الشــافعي    )٢(

)، شـرح ١١١٣٩)، المعجم الكبيـر للطـرباين (٤٩٩)، معجم ابن األعرابي (٢١٩٧أبي داود (

)، ٤٠٣٥( )،٤٠٣٤( )،٣٩٢٧( )،٣٩٢٦)، سنن الـدارقطني (٣/٥٨معاين اآلثار للطحاوي (

 عن مجاهد. ) من طرق عدة١٤٩٧٨( )،١٤٩٤٤السنن الكبير للبيهقي (

 ).١٤٩٧٩)، السنن الكبير للبيهقي (١١٣٤٨مصنف عبد الرزاق الصنعاين (   )٣(

 ).١٤٩٨٠)، السنن الكبير للبيهقي (١٧٨١٣مصنف ابن أبي شيبة (   )٤(

)، شرح ١٧٨٠٤)، مصنف ابن أبي شيبة (١١٣٥٣( )،١١٣٥٠مصنف عبد الرزاق الصنعاين (   )٥(

)، ٣٩٢٩( )،٣٩٢٨( )،٣٩٢٥( )،٣٩٢٤دارقطني ()، سنن الـ٣/٥٨معاين اآلثار للطحاوي (

 ).١٤٩٧٦( )،١٤٩٤٥السنن الكبير للبيهقي (

 ).٧٢٥)، القبس (ص٥/٥٤١قاله يف كتابيه: المسالك يف شرح موطأ مالك (   )٦(
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 .)١(السبب ضعفه اإلمام أحمد وغيره من أهل العلم

 ):٣مثال (

يف صــحيحه روايــة هشــام الدســتوائي، عــن عــامر األحــول، عــن  )٢(أخــرج مســلم

عّلمـه هـذا األذان،  رة، أن نبي اهللا مكحول، عن عبد اهللا بن محيريز، عن أبي محذو

 .فذكر الدستوائي يف هذه الرواية صفة األذان، ولم يذكر صفة اإلقامة

فذكر فيـه األذان واإلقامـة، ولكـن ، عن عامر األحول )٣(همام بن يحيىبينما رواه 

، ورجح البيهقي أن هذا االختالف هو سبب ترك اختلف عنه يف اإلقامة على عدة أوجه

 مسلم لرواية همام.اإلمام 

، َعْن َعامٍِر اْألَْحـَوِل فِـي التَّْرِجيـِع ُدوَن «قال البيهقي:  ْسُتَوائِيُّ َهَكَذا َرَواُه ِهَشاٌم الدَّ

َقاَمِة.  اْإلِ

اُم ْبـُن َيْحَيـى، َعـْن َعـامٍِر اْألَْحـَوِل فِيِهَمـا، َواْخُتلِـَف َعَلْيـِه فِـي َلْفظِـِه فِـي  َوَرَواُه َهمَّ

َقاَمِة: ًرا  اْإلِ َقاَمُة مِْثُل َذلَِك، َوقِيَل َعنُْه ُمَفسَّ َقاَمُة َمْثنَى َمْثنَى، َوقِيَل َعنُْه واْإلِ َفِقيَل َعنُْه: َواْإلِ

َقاَمِة، َوَأنَّ النَّبِيَّ  َقاَمَة َسْبَع َعْشَرَة َكلَِمًة. َتْثنَِيُة اْإلِ َمُه اْألََذاَن تِْسَع َعْشَرَة َكلَِمًة، َواْإلِ  َعلَّ

ُف َهـِذِه  َوإِْفَرادِ َواُم َأبِي َمْحُذوَرَة َوَأْوَالِدِه َعَلى التَّْرِجيِع فِي األَذاِن َودَ  َقاَمِة ُيَضعِّ اْإلِ

                                           
)، شـرح علـل الرتمـذي ١٧٧١ - ٤/١٧٧٠مسائل اإلمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه (انظر:    )١(

ــى ذلــك: ٢/٦٢٥( ــه عل ــاء ()، وممــن وافق ــر اخــتالف العلم   )، ٢/٤٦٣الطحــاوي يف مختص

 ).٣/٢٣٧وابن المنذر كما نقل عنه الخطابي مقرًا له يف معالم السنن (

 ).٣٧٩ح، ()١/٢٨٧صحيح مسلم كتاب بدء الصالة َباُب ِصَفِة اْألََذاِن (   )٢(

)، جــامع الرتمــذي ٥٠٢)، ســنن أبــي داود (٧٠٣)، ســنن ابــن ماجــه (١٥٣٨١مســند أحمــد (   )٣(

)١٩٢.( 
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َقاَمِة، َولَِذلَِك َأْو لَِغْيِرِه َتـَرَك ُمْسـلِمُ  َواَيَة، َأْو َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْألَْمَر َصاَر إِلى إِْفَراِد اْإلِ  ْبـُن الرِّ

اِج  اٍم، َعْن َعامِرٍ  اْلَحجَّ تِـي َلـْيَس فِيَهـا ِرَواَيَة َهمَّ ، َواْعَتَمَد َعَلى ِرَواَيِة ِهَشاٍم، َعْن َعـامٍِر، الَّ

َقاَمِة، َواُهللا َأْعَلمُ   .)١(»ِذْكُر اْإلِ

 المناقشة:

ذكر البيهقي أن رواية همام بن يحيى مخالفة لما جرى عليـه عمـل أبـي محـذورة 

ــَذا «أيضــ�: وأوالده يف األذان، وقــال  ــُتَوائِيُّ َه ْس ــِد اهللاِ الدَّ ــي َعْب ــُن َأبِ ــْد َرَوى ِهَشــاُم ْب َوَق

َقاَمـِة فِيـِه، َوَذلِـَك اْلِمْقـَداُر َأْخَرَجـُه ُمْسـلُِم ْبـُن  اْلَحِديَث َعْن َعامٍِر اْألَْحـَوِل ُدوَن ِذْكـِر اْإلِ

َم ِذْكُرَنا َلُه،  ِحيِح َكَما َتَقدَّ اِج فِي الصَّ كِّ َولَ اْلَحجَّ اِم ْبِن َيْحَيى لِلشَّ ُه َتَرَك ِرَواَيَة َهمَّ فِي  )٢(َعلَّ

َقاَمِة اْلَمْذُكوَرِة فِيهِ   .)٣(»َواُهللا َأْعَلمُ  َسنَِد اْإلِ

يجوز أن يكون مسـلم تـرك «قال ابن الرتكماين معلق� على كالم البيهقي األخير: 

ز، وألن هشـام� حديث همام العتقاده أنه غير محفـوظ: لمخالفتـه عمـل أهـل الحجـا

 .)٤(»أتقن منه

                                           
 ).٢/٢٢٩معرفة السنن واآلثار (   )١(

وال أدري ما الشك الذي يف سند اإلقامة التي ): «١/٤١٧قال ابن الرتكماين يف الجوهر النقي (   )٢(

 ».يف حديث همام

قلت: لم أجد أي روايٍة عن يحيى فيها أنه شك يف اإلسناد، بل اتفق الرواة عنه على روايته عـن   

عل البيهقي قصد: َشّك اإلمام مسلم يف ثبوت اإلقامة هبذا اللفـظ الـذي همام بنفس اإلسناد، فل

 يف رواية همام، ال أن همام بن يحيى شك يف اإلسناد.

 ).٣/١٧٥السنن الكبير للبيهقي (   )٣(

 ).١/٤١٨الجوهر النقي (   )٤(
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قلت: وكالم ابن الرتكمـاين يوافـق كـالم البيهقـي المـذكور أوًال بـأن روايـة همـام 

 مغايرة لما عليه العمل.

* * * 
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٥٣٣ 

المطلب الرابع: ترك الرواية ألن الراوي قد شذ (وهو أن يخالف من هو أوثق منه أو * 

 .أكثر عددًا)، وذلك يف الحديث الذي اتحد مخرجه

 الصورة األولى: ترك لفظ من األلفاظ يف المتن ألن الراوي قد شذ فيه.

 ):١مثال (

قالت: (جـاءت  ، عن أبيه، عن عائشة )١(حديث هشام بن عروة يف الصحيحين

فقالـت: يـا رسـول اهللا، إين امـرأة ُأسـتَحاُض فـال  فاطمة بنت أبي ُحبيش إلـى النبـي 

ال، إنما ذلك عـرق، ولـيس بحـيض، فـإذا (: أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا 

 ).)أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

تفرد حماد بن زيد بروايته عن هشام بن عروة وزاد يف الحديث حرف� حكم عليـه 

ِم  ئِيعدد من أهل العلم بالخطأ، وهو قوله: (َفاْغِسلِي َعنِْك َأَثَر الدَّ  .)٢()َوَتَوضَّ

ِحيِح َعْن َخَلِف ْبِن ِهَشامٍ «ال البيهقي عن رواية حماد: ق ُدوَن  )٣(َرَواُه ُمْسلٌِم فِي الصَّ

ِئ) َواِة، َعْن ِهَشامٍ «، »َقْولِِه: (َوَتَوضَّ َفُه لُِمَخاَلَفتِِه َسائَِر الرُّ  .)٤(»َوَكَأنَُّه َضعَّ

 المناقشة:

نـه تعمـد تـرك مـا جـاء يف نصَّ اإلمام مسلم بعد أن ذكر إسناد روايـة حمـاد علـى أ

 .)٥(»ويف حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره«رواية حماد، فقال: 

                                           
كَِتـاُب  ،سلم)، صحيح م٣٠٦ح( ،)١/٦٩َباُب اِالْستَِحاَضِة (  صحيح البخاري كَِتاُب الَحْيض    )١(

 ).٣٣٣ح( ،)١/٢٦٢َباُب اْلُمْسَتَحاَضِة َوَغْسلَِها َوَصَالتَِها ( ،اْلَحْيضِ 

 ).٢١٧السنن الكربى للنسائي (   )٢(

 خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة.   )٣(

 ).٢/٤٨٤السنن الكبير للبيهقي (   )٤(

 ).٣٣٣ح( ،)١/٢٦٢َتَحاَضِة َوَغْسلَِها َوَصَالتَِها (َباُب اْلُمْس  ،كَِتاُب اْلَحْيضِ  ،صحيح مسلم   )٥(
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٥٣٤  

اِد بـِن «وقال النسائي:  ئِي) َغْيَر َحمَّ ال َأْعَلُم َأنَّ َأَحًدا َذَكَر فِي َهَذا الَحِديِث (َوَتَوضَّ

ئِيَزْيٍد، َوَقْد َرَوى َغْيُر َواِحٍد َعن ِهَشاٍم َوَلْم َيْذُكْر فِ   .)١(»يِه َوَتَوضَّ

 ):٢مثال (

، أنـه ، َعـِن النَّبِـيِّ )٢(يف الصحيحين حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة 

اِرِق فِي ُرُبِع ِدينَاٍر).  َقاَل: (ُتْقَطُع َيُد السَّ

من طريق سفيان بن عيينـة عـن الزهـري جعـل فيهـا  )٣(ويف رواية عند اإلمام مسلم

يقطـع السـارق  كـان رسـول اهللا «من قوله، فقال فيه: ال  الحديث من فعل النبي 

 ».يف ربع دينار فصاعداً 

ـِحيِح، «قال البيهقي:  ْجُه اْلُبَخـاِريُّ فِـي الصَّ َوَأُظنُّـُه َوَحِديُث اْبِن ُعَيْينََة َهَذا َلْم ُيَخرِّ

َواِة فِي َلْفظِِه، َواْضطَِرابِهِ   .)٤(»فِيهِ  إِنََّما َتَرَكُه لُِمَخاَلَفِة َسائِِر الرُّ

 المناقشة:

 هذا الحديث اختلف على سفيان بن عيينة يف لفظه:

 بنحو لفظ الصحيحين المتفق عليه. من قول النبي  )٥(فرواه جماعة عنه -١

                                           
 ).٢٧١السنن الكربى للنسائي (   )١(

 َباُب َقْوِل اهللاِ َتَعاَلى:   صحيح البخاري كَِتاُب الُحُدوِد    )٢(               

َباُب  ،كَِتاُب اْلُحُدودِ  ،)، صحيح مسلم٦٧٨٩ح( ،)٨/١٦٠َوفِي َكْم ُيْقَطُع؟ ( ]٣٨[المائدة:

ِرَقِة َونَِصابَِها (  ).١٦٨٤ح( ،)١٣١٣ - ٣/١٣١٢َحدِّ السَّ

ِرَقِة َونَِصابَِها ( ،كَِتاُب اْلُحُدودِ  ،صحيح مسلم   )٣(  ).١٦٨٤ح( ،)٣/١٣١٢َباُب َحدِّ السَّ

 ).١٢/٣٥٧معرفة السنن واآلثار (   )٤(

 ).٧٤٠)، إسحاق بن راهويه يف مسنده (٢٨١الحميدي يف المسند ( )،٦/١٤٠الشافعي يف (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(عدد ال

  د. عبد العزيز بن أمحد بن حممد العباد

  

٥٣٥ 

كمــا يف روايــة مســلم يف - فجعلــوه مــن فعــل النبــي  )١(ورواه جماعــة عنــه -٢

 الصحيح.

علــى هــذا يكــون وصــف والظــاهر أن هــذا االخــتالف إنمــا هــو مــن ابــن عيينــة، ف

البيهقي لروايته باالضطراب صحيح�، ومما يدل على أن كـال الـوجهين محفـوظ عـن 

ابن عيينة، أن كال� منهما قد رواه عنه بعض كبار الثقات، وأيض� رواه ابـن راهويـه علـى 

ألنه من روايـة قـدماء مـن أصـحاب ابـن عيينـة  ؛الوجهين جميع�، والوجه األول أصح

افعي، والحميـدي هــو أثبــت أصـحاب ابــن عيينـة، ولهــذين الســببين كالحميـدي والشــ

 .)٢(رجح المعلمي هذا الوجه

 ):٣مثال (

ى بُِكنَْيتِـي، َوَمـْن  ى بِاْسِمي، َفـَال َيَتَكنـَّ روى أبو الزبير عن جابر مرفوع�: (َمْن َتَسمَّ

ى بِاْسِمي)  .)٣(َتَكنَّى بُِكنَْيتِي، َفَال َيَتَسمَّ

ـِحيِح، َمـَع َكـْوِن َذا فِيَما َوهَ «قال البيهقي:  ـاِج فِـي الصَّ   َلْم ُيْخِرْجُه ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجَّ

ُه إِنََّما َلْم ُيْخِرْجُه لُِمَخاَلَفتِِه: ِرَواَيَة اْبِن اْلُمنَْكِدِر، َوَسـالِ  َبْيِر مِْن َشْرطِِه، َوَلَعلَّ ِم ْبـِن َأبِي الزُّ

 .)٤(»اَلَفتِِه ِرَواَيَة َأبِي ُهَرْيَرَة، َوَأنَِس ْبِن َمالٍِك َأبِي اْلَجْعِد، َعْن َجابٍِر، ُثمَّ ُمخَ 

                                           
)، علــي بــن حجــر كمــا يف ٢٤٠٧٨)، أحمــد يف المســند (٩٨٣إســحاق بــن راهويــه يف مســنده (   )١(

 ).١٤٤٥جامع الرتمذي (

 ).١١/١٨٩آثار الشيخ العالمة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي (   )٢(

 ).٤٩٦٦()، سنن أبي داود ١٤٣٥٧مسند أحمد (   )٣(

وَأحاديُث النَّهِى على اإلطالِق ): «١٩/٤٠٩)، وقال يف السنن الكبير (١٤/٧٨معرفة السنن (   )٤(

 ».أكَثُر وَأَصحُّ َطريًقا



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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٥٣٦  

 المناقشة:

رواه أبـو الزبيــر،  الــذي حينمــا ذكـر أن الحــديث هبـذا اللفـظ أصـاب البيهقـي 

مرفوعـ�:  ، عـن جـابر )١(مخالف للفظ حديث سالم بن أبي الجعـد يف الصـحيحين

، وممـن ضـعف ثبـوت »سم أقسم بيـنكمتسموا باسمي وال تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قا«

 .)٢( هذا اللفظ ألجل تلك المخالفة وغيرها: العالمة األلباين 

 الصورة الثانية: ترك الرواية ألن الراوي قد شذ يف اإلسناد

 مثال:

: (إَِذا َكاَن َيْوُم الُجُمَعـِة يف الصحيحين، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ  حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

ـِذي َوَقَفِت  ِر َكَمَثـِل الَّ َل، َوَمَثُل الُمَهجِّ َل َفاألَوَّ الَمالَئَِكُة َعَلى َباِب الَمْسِجِد َيْكُتُبوَن األَوَّ

ِذي ُيْهِدي َبَقَرًة، ُثمَّ َكْبًشا، ُثمَّ َدَجاَجـًة، ُثـمَّ َبْيَضـًة، َفـإَِذا َخـَرَج اِإلَمـاُم  ُيْهِدي َبَدَنًة، ُثمَّ َكالَّ

ْكَر).َطَوْوا ُصُحَفُهْم، وَ   َيْسَتِمُعوَن الذِّ

، عـن الزهـري، عـن )٣(هذا الحديث رواه سـفيان بـن عيينـة كمـا يف صـحيح مسـلم

 .، عن أبي هريرة، عن النبي سعيد بن المسيب

: - كمـا فِـي ِرَواَيـِة َحْرَمَلـَة، َواْلُمَزنِـيِّ عنـه -عن الشافعي أنه قـال  )٤(ونقل البيهقي

نَاِد َهَذا اْلَحِديِث، َخاَلَفُه: اْبُن َأبِي ِذْئٍب، َوإِْبَراِهيُم ْبُن َسْعِد ْبِن َقْد ُخولَِف ُسْفَياُن فِي إِْس «

                                           
، صحيح مسلم )٣٥٣٨ح( ،)٤/١٨٦( َباُب ُكنَْيِة النَّبِيِّ    ،كَِتاُب الَمنَاقِِب  ،صحيح البخاري   )١(

)٢١٣٣.( 

 .)٦/١٠٧٦ة (سلسلة األحاديث الصحيح   )٢(

 ).٨٥٠ح( ،)٢/٥٨٧َباُب َفْضِل التَّْهِجيِر َيْوَم اْلُجُمَعِة ( ،كَِتاُب اْلُجُمَعةِ  ،صحيح مسلم   )٣(

 .وما بعده) ٤/٣٩٣معرفة السنن واآلثار (   )٤(
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٥٣٧ 

، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  ، َعْن َأبِي َعْبِد اهللاِ اْألََغرِّ ْهِريُّ َثنَا الزُّ  .»إِْبَراِهيَم، قاَال: َحدَّ

مِـْن َواِحـٍد، إِالَّ َأْن َيُكـوَن  َواْثنَاِن َأْوَلى بِاْلِحْفظِ «ونقل عن الشافعي أيض� أنه قال: 

 .»اْبُن ِشَهاٍب َرَواُه َعنُْهَما َجِميًعا

َواةِ  اْلُبَخاِريُّ َوَكاَن «ثم قال البيهقي:  ، َفـَأْخَرَج: َذَهَب إِلى التَّْرِجيِح بَِكْثـَرِة الـرُّ

، َعـْن َأبِـي َسـَلَمَة،)١(َحِديَث إِْبـَراِهيَم ْبـِن َسـْعدٍ  ْهـِريِّ ، َعـْن َأبِـي ُهَرْيـَرَة،  ، َعـِن الزُّ َواْألََغـرِّ

، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، )٢(َوَحِديَث اْبِن َأبِي ِذْئٍب  ، َعِن اْألََغرِّ ْهِريِّ ْج َحـِديَث ، َعِن الزُّ َوَلـْم ُيَخـرِّ

اِج إِلى اِالْحتَِماِل بَِأْن َيُكوَن الزُّ ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْينََة،  ْهـِريُّ َرَواُه َعـْن َوَذَهَب ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجَّ

 .»َسِعيٍد َكَما َرَواُه َعِن اْألََغرِّ 

 المناقشة:

األرجح أنه ال ُتعل روايٌة بأخرى، فكل األوجه محفوظة عن الزهري، فابن عيينة ثقـة 

قيـَل لُِسـْفيَاَن: إِنَُّهـْم َيُقوُلـوَن فِـي َهـَذا اْلَحـِديِث َعـِن «ثبت إمام حافظ، وقد قال الحميـدي: 

، َمـا َسـِمْعتُُه إِالَّ  ُهَرْيـَرَة، َقـاَل  ، َعْن َأبِـي اْألََغرِّ  ، َذَكـَر اْألََغـرَّ َقـطُّ ْهـِريَّ ُسـْفيَاُن: َمـا َسـِمْعُت الزُّ

، «، وقال الدارقطني: )٣(»ُهَرْيَرةَ  َسِعيٍد، َأنَُّه َأْخبََرُه َعْن َأبِي  َعْن  َقاَل َيْحيَى بُْن َسـِعيٍد اْألَنَْصـاِريُّ

ْهِريِّ  ، َعـْن َأبِـي ُهَرْيـَرَة، َعِن الزُّ : َعْن َأبِي َسَلَمَة، َوَسـِعيِد ْبـِن اْلُمَسـيِِّب، َوَأبِـي َعْبـِد اهللاِ اْألََغـرِّ

ْهِريِّ  ؛َجَمَع بَيَْن الثََّالَثِة، َوُهَو اْلَمْحُفوظُ   .)٤(»ِألَنَّ َيْحيَى َجَمَع بَيَْن الثََّالَثِة فِي ِرَواَيتِِه َعِن الزُّ

* * * 

                                           
 ).٣٢١١ح( ،)٤/١١٢َباُب ِذْكِر الَمَالئَِكِة (   ،كَِتاُب َبْدِء الَخْلِق  ،صحيح البخاري   )١(

 ).٩٢٩ح( ،)٢/١٢َباُب اِالْستَِماِع إَِلى الُخْطَبِة (   ،كَِتاُب الُجُمَعةِ  ،لبخاريصحيح ا   )٢(

 .)٢/١٧٦مسند الحميدي (   )٣(

 ).٨/٦٤علل الدارقطني (   )٤(
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٥٣٨  

 .لب الخامس: ترك الرواية ألن الراوي قد شك فيها ولم يجزمالمط* 

 مثال:

سفيان طلحة بـن  األعمش، عن أبي  ، عن )١(روى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق

ــنَّْور) [رجالــه رجــال  هنــى عــن  : (أن النبــي نــافع، عــن جــابر  ثمــن الكلــب والسِّ

 الصحيحين إال أبا سفيان فمن رجال مسلم].

؛ وَ «قال البيهقي:  اِج ُدوَن اْلُبَخاِريِّ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط ُمْسلِِم ْبِن اْلَحجَّ

َبْيِر، َوَال بِِرَواَيِة َأبِي ُسْفَياَن،  َوَلَعـلَّ ُمْسـلًِما إِنََّمـا َلـْم َفإِنَّ اْلُبَخاِريَّ َال َيْحَتجُّ بِِرَواَيِة َأبِي الزُّ

ِحيِح؛ ِألَنَّ وَ  اِح َرَواُه َعـِن اْألَْعَمـِش َقـاَل: ُيْخِرْجُه فِي الصَّ   َقـاَل َجـابُِر ْبـُن (كِيَع ْبـَن اْلَجـرَّ

، َفاْألَْعَمُش َكاَن َيُشـكُّ )َقاَل اْألَْعَمُش: َأَرى َأَبا ُسْفَياَن َذَكَرهُ (، ُثمَّ َقاَل: )َعْبِد اهللاِ، َفَذَكَرهُ 

 .)٢(»بَِذلَِك َضِعيَفةً فِي َوْصِل اْلَحِديِث، َفَصاَرْت ِرَواَيُة َأبِي ُسْفَياَن 

 المناقشة:

ذكر البيهقي أن لعل سبب إعراض مسلم عن رواية هذا الحديث أن األعمش لم 

 .)٣(»ُسْفَيان َأحسب فِيِه َأَبا «يجزم يف تعيين الراوي، فقد رواه وكيع عن األعمش: 

َال َهـَذا َحـِديٌث فِـي إِْسـنَاِدِه اْضـطَِراٌب، وَ «قال الرتمـذي عقـب إخـراج الحـديث: 

نَّْوِر، َوَقـْد ُرِوَي َهـَذا الَحـِديُث، َعـِن  َيِصحُّ فِي  األَْعَمـِش، َعـْن َبْعـِض َأْصـَحابِِه،  َثَمِن السِّ

 .»األَْعَمِش فِي ِرَواَيِة َهَذا الَحِديِث  َجابٍِر، َواْضَطَرُبوا َعَلى  َعْن 

                                           
 ).١٢٧٩)، جامع الرتمذي (٢٤٧٩سنن أبي داود (   )١(

 ).١١/٣٥٢السنن الكبير (   )٢(

وروى ابـن أبـي شـيبة الحـديث بإسـناده يف المصـنف  ،)٣/٥٤١( »روايـة الـدوري«تاريخ ابن معين    )٣(

َثنَا َوكِيٌع، َعِن ٢١٥٠٩(  َجابٍِر). ُسْفيَاَن، َذَكَرُه َعْن  اْألَْعَمِش، َقاَل: َأَرى َأنَّ َأبَا  ) وقال فيه: (َحدَّ
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 .المطلب السادس: ترك الرواية لسبب يف الراوي* 

 ب الجهالة وعدم الشهرة: الصورة األولى: بسب

األظهر أن وصف البيهقي للراوي بعدم الشهرة يعني أنه مجهـول، ويـدل علـى ذلـك 

أنــه وصــف بعــض الــرواة بعــدم الشــهرة يف موضــع وقــد صــرح أهنــم مجهولــون يف موضــع 

ــر ــ�)١(آخ ــيهم جرح ــرف ف ــه ال يع ــر أن ــهم ذك ــر: )٢(، وبعض ــن حج ــيهم اب ــال ف ــهم ق ، وبعض

 .)٤(كاد تجد فيهم جرح� أو تعديالً صريح� من النقاد المتقدمين، وبعضهم ال ت)٣((مجهول)

 مثال:

، حديث صالة المنفرد خلف الصف الذي روي مـن طريـق علـي بـن شـيبان 

، عن عبد اهللا بن بـدر، قـال: حـدثني عبـد الـرحمن بـن علـي بـن )٥(رواه مالزم بن عمرو

                                           
) عن إسماعيل بـن جسـتاس (لـيس بمشـهور)، وقـال عنـه ١١/٣٤٠مثال ذلك: قوله السنن الكبير (   )١(

)، وقــال كــذلك عــن عيســى بــن موســى القرشــي يف مجهــول): (٨/١٧٦الســنن واآلثــار ( يف معرفــة

) يف الســنن الصــغير مجهــول): (لــيس بمشــهور)، بينمــا صــرح بأنــه (٩/١٥٣معرفــة الســنن واآلثــار (

)، وعندي بحث يف دراسة مصطلح (غير مشهور) عند الحافظ البيهقي، كتبته ألننـي لـم أجـد ٢/٣٦٦(

 علم يف المسألة وال من درس هذا المصطلح، وهو غير منشور حتى اآلن.القوًال ألحد من أهل 

 مالزم بن عمرو، وهو المذكور يف المثال موضع الدراسة يف هذه الصورة.مثال ذلك:    )٢(

)، ومعرفـة السـنن واآلثـار ٢/٣٨٩عمرو بن عمير، قال البيهقـي يف السـنن الكبيـر (مثال ذلك:    )٣(

 .»مجهول«): ٤٢٥د قال عنه ابن حجر يف التقريب (ص) بأنه غير مشهور، وق٢/١٣٥(

)، الجـرح والتعـديل ١/٣٤٩إسـماعيل بـن جسـتاس، انظـر: التـاريخ الكبيـر للبخـاري (مثال:    )٤(

 ).٢/١٦٤البن أبي حاتم (

، مسـند أحمـد -  )١٠٠٣ومـن طريقـه ابـن ماجـه ( - ) ٣٦٠٨١( )،٥٨٨٨مصنف ابن أبي شـيبة (   )٥(

 ).٢٢٠٢)، صحيح ابن حبان (١٥٦٩()، صحيح ابن خزيمة ٣٩/٥١٧(
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حتـى قـدمنا علـى النبـي شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان مـن الوفـد قـال: خرجنـا 

 فبايعنا وصلينا خلفه، فرأى رجالً يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي اهللا ،

  :لـيس يف » اسَتْقبِل صالَتك، فال صالة للذي خلـف الصـف«حتى انصرف، فقال]

 إسناده أحد من رجال الشيخين، ولكن قد يكون الحديث أصالً يف بابه].

، َوَال ُمْسلٌِم «خلف الصف:  قال البيهقي عن حديثي المنفرد ْجهُ اْلبَُخاِريُّ َوَلْم ُيَخرِّ

ِحيِح:  افِِعيُّ مِـَن اِالْخـتَِالِف فِـي إِْسـنَاِد َحـِديِث َوابَِصـَة،فِي الصَّ َولَِمـا فِـي  لَِما َحَكاُه الشَّ

 .)١(»إِْسنَاِد َحِديِث َعلِيِّ ْبِن َشْيَباَن مِْن َأنَّ ِرَجاَلُه َغْيُر َمْشُهوِرينَ 

 المناقشة:

يف أثنـاء تضـعيفه  - لعل المقصود بعدم الشهرة هو مالزم بن عمرو، فإن البيهقي قـال 

ا ُمَالِزُم بُْن َعْمٍرو َفإِنَُّه َشيٌْخ َيَمامِيٌّ َلـْم َأْسـَمْع َذَكـَرُه َعبُْد اهللاِ بُْن بَْدٍر ثَِقٌة، «: -  حديث� آخر َوَأمَّ

َمـاَم ، إِالَّ َأنَّ َأبَا بَ َأَحٌد بَِجْرٍح  ـبِْغيَّ اْإلِ َقـاَل: ُمـَالِزٌم فِيـِه نََظـٌر،  ْكِر بَْن إِْسَحاَق بِْن َأيُّوَب الصِّ

ِحيِح  لم أجد للبيهقي فيـه كالمـ�،  )٣(، وكذلك عبد الرحمن بن علي)٢(»َوَليَْس َلُه ذِْكٌر فِي الصَّ

 ولم أجد فيه جرح� أو تعديالً من المتقدمين إال توثيق ابن حبان والعجلي وأضراهبما.

 الصورة الثانية: ترك رواية الصحابي والتابعي الذي لم يرو عنه إال واحد:

 ):١مثال (

، عـن أبيـه، عـن جـده، أن )٤(حديث هبز بن حكـيم بـن معاويـة بـن حيـدة القشـيري

                                           
 ).١٨٤ -٤/١٨٢معرفة السنن واآلثار (   )١(

 ).١/٣٣٠الخالفيات (   )٢(

 ).٢/٣٣٩)، تحرير تقريب التهذيب (١٧/٢٩٤انظر: هتذيب الكمال (   )٣(

 ).٢٢٤١( )،٢٢٣٦)، سنن النسائي الكربى (١٥٧٥)، سنن أبي داود (٢٠٠٣٨مسند أحمد (   )٤(
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قال: (يف كل سائمة إبل يف أربعين بنت لبون، وال يفرق إبل عن حساهبا،  ول اهللا رس

فلــه أجرهــا، ومــن منعهــا فإنــا  -قــال ابــن العــالء: مــؤتجرًا هبــا  -مــن أعطاهــا مــؤتجرًا 

 ، ليس آلل محمد منها شيء).آخذوها وشطر ماله، َعْزمِة من َعَزمات ربنا 

، فَأّما البخاريُّ »السنن«َرَجه أبو داوَد يف كِتاِب َهذا َحديٌث َقد أخ«: )١(قال البيهقي

حابي أو الّتابِِعي إذا َلم َيُكْن له وُمسلٌِم، فإِنَُّهما َلم ُيخِرجاه  َجرًيا على عاَدتِِهما يف أنَّ الصَّ

 وُمعاوَيُة بُن َحْيَدَة الُقَشيِري َلم َيثُبـْت  ،»الصحيحين«إالَّ راٍو واِحٌد َلم ُيخِرجا َحديَثه يف 

 .»ِعنَدُهما ِرواَيُة ثَِقٍة عنه َغيُر ابنِه، فَلم ُيخِرجا َحديَثه يف الصحيح

 المناقشة:

مـن خـالل -بعد البحث يف كتب السنة المشهورة كمسند أحمد، والكتـب السـتة 

سـوى ابنـه  لم أجد فيها أي راٍو عن معاوية بن حيدة  -)٤٢٧/ ٨تحفة األشراف (

 من المبحث األول ذكر بعض من وافق البيهقـي يف حكيم، وقد تقدم يف المطلب الثاين

 مسألة رواية الوحدان يف الصحيحين.

 ):٢مثال (

ْهِريِّ  ، َعْن َنْبَهاَن، َمْوَلى ُأمِّ َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت: َقاَل َرُسـوُل اهللاِ )٢(حديث الزُّ

 ِّي َفْلَتْحَتِجْب مِنُْه).: (إَِذا َكاَن ِعنَْد ُمَكاَتِب إِْحَداُكنَّ َما ُيَؤد 

ْهِريِّ مِْن َنْبَهـاَن، «: )٣(قال البيهقي إِالَّ َأنَّ َوَحِديُث َنْبَهاَن َقْد َذَكَر فِيِه َمْعَمٌر َسَماَع الزُّ

                                           
 ).٦/٥٧)، معرفة السنن واآلثار (٨/٨٢السنن الكبير (   )١(

)، سنن ٣٩٢٨)، سنن أبي داود (٢٥٢٠)، سنن ابن ماجه (٢٦٦٥٦( )،٢٦٦٢٩مسند أحمد (   )٢(

 ).٥٠١٢النسائي الكربى (

 ).١٤/٤٤٩معرفة السنن واآلثار (   )٣(
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، َفُهَو عِ  ْهِريِّ ِحيِح َلْم ُيْخِرَجاُه ِألَنَُّهَما َلْم َيِجَدا ثَِقًة َيْرِوي َعنُْه َغْيَر الزُّ نَْدُهَما َصاِحَبِي الصَّ

. َأْو ِألَنَّـُه َلـْم َيْثُبـْت ِعنْـَدُهَما مِـْن َعَداَلتِـِه َال َيْرَتِفُع َعنْـُه اْسـُم اْلَجَهاَلـِة بِِرَواَيـِة َواِحـٍد َعنْـهُ 

 .»َوَمْعِرَفتِِه َما ُيوِجُب َقُبوَل َخَبِرِه، َواُهللا َأْعَلمُ 

 المناقشة:

مـن خـالل  -والكتب السـتة  بعد البحث يف كتب السنة المشهورة كمسند أحمد،

 لم أجد فيها أي راٍو عن نبهان سوى ابن شهاب الزهري. -)٣٤/ ١٣تحفة األشراف (

 الصورة الثالثة: عدم إخراج الحديث ألن أحد الرواة قد اخُتلف يف اسمه.

 )١مثال (

ابـن  َعْن َصـْفَواَن ْبـِن ُسـَلْيٍم، َعـْن َسـِعيِد ْبـِن َسـَلَمَة مـولى )١(روى مالك يف الموطأ

اِر، أخـربه، َأنَّـُه َسـِمَع َأَبـا ُهَرْيـَرَة  األَْزَرِق، أن اْلُمِغيَرِة ْبِن َأبِي ُبْرَدَة َوُهَو مِْن َبنِـي َعْبـِد الـدَّ

، َفَقـاَل: َيـا َرُسـوَل اهللاِ إِنَّـا َنْرَكـُب اْلَبْحـَر، َوَنْحِمـُل يقول: (َجاَء َرُجٌل إِلى َرُسوِل اهللاِ 

ـُأ بِـِه؟ َفَقـاَل َرُسـوُل اهللاِ  َمَعنَا اْلَقلِيَل  ْأَنا بِِه َعطِْشـنَا، َأَفنََتَوضَّ ُهـَو (: مَِن اْلَماِء، َفإِْن َتَوضَّ

 ).)الطَُّهوُر َماُؤُه، اْلِحلُّ َمْيَتُتهُ 

ـِحيَحْيِن « قال البيهقي: ـاِج فِـي الصَّ ْجـُه اْلُبَخـاِريُّ َوُمْسـلُِم ْبـُن اْلَحجَّ َوإِنََّما َلْم ُيَخرِّ

: ْختَِالٍف َوَقَع فِي اْسِم َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة، َواْلُمِغيَرِة ْبِن َأبِي ُبْرَدَة، ِال  ـافِِعيُّ َولَِذلَِك َقـاَل الشَّ

 .)٢(»فِي إِْسنَاِدِه َمْن َال َأْعِرُفهُ 

َواْخَتَلُفوا َأْيًضا فِـي اْسـِم َسـِعيِد ْبـِن َسـَلَمَة: َفِقيـَل َكَمـا َقـاَل «: وقال البيهقي أيض�

                                           
 ).٦٠الموطأ (   )١(

 ).٢٢٤ - ١/٢٢٢معرفة السنن واآلثار (   )٢(
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ـِذي َأَراَد مَ  ، َوقِيـَل: َسـَلَمُة ْبـُن َسـِعيٍد َوُهـَو الَّ الٌِك، َوقِيَل: َعْبُد اهللاِ ْبُن َسـِعيٍد اْلَمْخُزومِـيُّ

ـِذي َأَقـاَم إِ  افِِعيُّ بَِقْولِِه: فِي إِْسنَاِدِه َمْن َال َأْعِرُفُه، َأِو اْلُمِغيَرُة، َأْو ُهَمـا. إِالَّ َأنَّ الَّ ْسـنَاَدُه الشَّ

نَنِ ثَِقٌة  َأ َوَأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد فِي السُّ  .)١(»َأْوَدَعُه َمالُِك ْبُن َأَنٍس اْلُمَوطَّ

  وهــو حـديث مختلــف يف إسـناده، فقيــل: َعـْن صــفوان ْبـن ســليم «وقـال المـزي: 

وقيل: عنه، َعْن َعبد اهللاِ ْبـن َسـِعيد المخزومـي، وقِيـَل: عنـه، َعـْن َسـَلَمة ْبـن  -هكذا  -

اْلُمِغيَرة ْبن َأبي بردة، َعن أبي ُهَرْيرة، وقِيَل: َعن اْلُمِغيَرة ْبـن َأبـي بـردة، َعـن َسِعيد، عن 

َأبِيِه، َعن َأبِي ُهَرْيرة. ورواه َيِزيَد ْبِن َأبـي َحبِيـٍب، َعـِن الُجـَالح َأبِـي كثيـر، َعـن كثيـر ْبـن 

 .)٢(»ْيرةَسَلَمة المخزومي، َعن اْلُمِغيَرة ْبِن َأبي ُبْرَدَة، َعن َأبِي ُهرَ 

 المناقشة:

باإلضافة لالختالف الذي ذكره البيهقي يف اسمه، فقد اختلف أيض� يف نسبه، قال 

َوَوَجْدَنا ُجَالًحا َأَبا َكثِيٍر َقْد َرَوى َهَذا اْلَحِديَث َعْن َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة، َفنََسَب « الطحاوي:

ــى آِل اْألَْزَرِق، َســِعيًدا َهــَذا إِلــى َمْخــُزوٍم، َوَخــاَلَف َصــْفَواُن  ــِه؛ ِألَنَّ َصــْفَواَن َنَســَبُه إِل فِي

 .)٣(»َوَلْيُسوا مِْن َمْخُزومٍ 

وأمـا االخـتالف يف اسـم المغيـرة بـن أبـي بـردة، فلخصـه الحـافظ المـزي بقولــه: 

المغيرة بن َأبي بردة: وُيقال: المغيـرة ْبـن َعبـد اهللاِ ْبـن َأبـي بـردة، مـن بنـي عبـد الـدار، «

 .)٤(»ل: َعبد اهللاِ ْبن المغيرة ْبن َأبي بردة، الكناينحجازي، وُيقا

                                           
 ).١/٦السنن الكبير للبيهقي (   )١(

 ).١٠/٤٨٠هتذيب الكمال (   )٢(

 ).١٠/٢٠٥شرح مشكل اآلثار (   )٣(

 ).٢٨/٣٥٢هتذيب الكمال (   )٤(
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٥٤٤  

َوَقْد َأَقاَم إِْسـنَاَدُه َمالِـُك ْبـُن َأَنـٍس، «البيهقي رجح رواية اإلمام مالك فقال:  ولكن

ْيـُث ْبـُن َسـْعدٍ     ، َعـْن َيِزيـَد، َعـِن اْلُجـَالِح )١(َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َوَتاَبَعـُه َعَلـى َذلِـَك: اللَّ

َأبِي َكثِيٍر، ُثمَّ َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث، َعِن اْلُجَالِح، كَِالُهَما َعْن َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة، َعِن اْلُمِغيَرِة 

، َفَصاَر اْلَحِديُث بِـَذلَِك َصـِحيًحا، َكَمـا َقـاَل ْبِن َأبِي ُبْرَدَة، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ 

 .)٢(»َواَيِة َأبِي ِعيَسى َعنْهُ اْلُبَخاِريُّ فِي رِ 

ْيَخْيِن فِي عـدم «وقال ابن الملقن:  ِذي اعتذر بِِه اْلَبْيَهِقّي َعن الشَّ َوَهَذا اْلَوْجه ُهَو الَّ

ـــي »: اْلمعرَفـــة«تخريجهمـــا لَهـــَذا الَحـــِديث، َفَقـــاَل فِـــي كتـــاب  إنَّمـــا لـــم يخرَجـــاُه فِ

د بن َسـلَمة، والمغيـرة بـن أبـي بـردة، َوَهـَذا الْختَِالف َوقع فِي اْسم سعي» َصِحيَحْيِهَما«

م، َفَال يضر حينئٍذ اِالْختَِالف  غير ضار؛ إِْذ قد َزاَلت اْلَجَهاَلة َعنُْهَما عين� َوَحاًال َكَما تقدَّ

 .)٣(»فِي اسمهما

 ): ٢مثال (

اَل: (َأَتـى ، َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة َقـ- يف صحيح مسلم - )٤(حديث َجْعَفِر ْبِن َأبِي َثْورٍ 

ُر مِْن ُلُحوِم اْلَغنَِم؟ َقاَل:  َرُجٌل النَّبِيَّ  إِْن ِشْئَت، «َوَأَنا ِعنَْدُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللاِ َأَنَتَطهَّ

ُر مِـْن ُلُحـومِ » َنَعمْ «َقاَل: َأَفُأَصلِّي فِي َمَرابِِض اْلَغنَِم؟ َقاَل: » َوإِْن ِشْئَت َفَدعْ   َقاَل: َأَفـَأَتَطهَّ

بِِل؟ َقاَل:  بِِل؟ َقاَل: » َنَعمْ «اْإلِ  »).َال «َقاَل: َأَفُأَصلِّي فِي َمَباِرِك اْإلِ

                                           
 ).٢٩٥الطهور للقاسم بن سالم (ص   )١(

 ).١/٢٣١معرفة السنن واآلثار (   )٢(

 ).٣٥٦ - ١/٣٥٥البدر المنير (   )٣(

  سـنن )، ٣٦٠ح( ،)١/٢٧٥بِـِل (َبـاب اْلُوُضـوِء مِـْن ُلُحـوِم اْإلِ  ،كتـاب الحـيض ،صحيح مسلم   )٤(

 ).٤٩٥ابن ماجه (
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٥٤٥ 

ـا اْلُبَخـاِريُّ «بعد أن ذكر الحديث وطرقه التي يف صحيح مسـلم:  قال البيهقي َوَأمَّ

ْج َحِديَث اْبِن َمْوَهٍب وَ  ُه إِنََّما َلْم ُيَخرِّ ْجُه، َوَلَعلَّ َأْشَعَث: ِالْخـتَِالٍف َوَقـَع فِـي َفإِنَُّه َلْم ُيَخرِّ

 .)١(»، َوَقْوِل َعلِيِّ ْبِن اْلَمِدينِيِّ لَِجْعَفٍر َهَذا: ُهَو َمْجُهوٌل اْسِم َجْعَفِر ْبِن َأبِي َثْورٍ 

 المناقشة:

  قــول البيهقــي بــأن البخــاري لــم يخــرج الحــديث لالخــتالف يف اســم جعفــر بــن 

) ١٨٨/ ٢م لجعفـر يف التـاريخ الكبيـر (أبي ثور قد يكون متجهـ�، فـإن البخـاري تـرج

 وذكر االختالف يف اسمه ولم يصرح برتجيح شيء.

ولكن قال البيهقي دافع� للعلة التي من المحتمل أن يكون البخـاري قـد أعـرض 

ـا ْبـنَ «عن الحديث ألجلها:  ، َوَزَكِريَّ ُل اْلَحِديَث، َوَذلِـَك ِألَنَّ ُسـْفَياَن الثَّـْوِريَّ  َهَذا َال ُيَعلِّ

 َأبِي َزائَِدَة َتاَبَعا َزائَِدَة َعَلى ِرَواَيتِِه، َعْن ِسَماٍك، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأبِي َثْوٍر، َعْن َجابٍِر.

َوُشْعَبُة َأْخَطـَأ فِيـِه  »َعْن ِسَماٍك، َعْن َأبِي َثْوِر ْبِن ِعْكِرَمَة ْبِن َجابِرٍ «َوإِنََّما َقاَل ُشْعَبُة: 

َوَجْعَفُر ْبُن َأبِي َثْوٍر َرُجٌل َمْشُهوٌر، َوُهَو مِْن َوَلِد َجابِِر ْبِن «تِّْرمِِذيُّ َقاَل: َقاَلُه َأُبو ِعيَسى ال

ـْعَثاِء، َوَمـْن . »َسُمَرةَ  َرَوى َعنُْه َهُؤَالِء الثََّالَثُة: ِسَماٌك، َواْبُن َمْوَهٍب، َوَأْشَعُث ْبُن َأبِي الشَّ

 .)٢(»ْن َحدِّ اْلَجَهاَلةِ َرَوى َعنُْه مِْثُل َهُؤَالِء َخَرَج عَ 

ودفع البيهقي علة االختالف يف اسـم الـراوي بأنـه معـروٌف وبأنـه قـد خـرج عـن حـد 

الجهالة، ُيفسر ما ذكرته يف المطلب الثاين من المبحث األول أن سبب التعليل بـاالختالف 

 يف اسم الراوي هو احتمال كونه مجهوًال ال ُيعرف، فإذا ُعرف زالت تلك العلة.

 ** * 

                                           
 ).١/٤٥١معرفة السنن واآلثار (   )١(

 .المرجع السابق   )٢(
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٥٤٦  

 .المطلب السابع: ترك الرواية الحتمال إدراج بعض الرواة كالم� يف متن الحديث* 

 مثال:

ـِه َتَعـاَلى تِْسـَعًة َوتِْسـِعيَن اْسـًما َمـْن  أورد البيهقي الرواية المفسرة لحديث: (إنَّ لِلَّ

 ي رواه:َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّة) التي فيها ذكر هذه األسماء التسعة والتسعين، والذ

ـْختَِيانِيُّ َوِهَشـاُم ْبـُن )١(بُن اْلُحَصْيِن ْبـِن التُّْرُجَمـانِ  اْلَعِزيزِ َعْبُد  - ، حـدثنا َأيُّـوُب السَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  اَن، َعْن ُمَحمَّ  .َحسَّ

َناِد، َعِن اْألَْعَرج، َعـْن ، عن ُشَعْيِب ْبِن َأبِي َحْمَزَة، َعْن َأبِي )٢(اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلِمٍ  - الزِّ

 [هذا إسناد رجاله رجال الصحيحين]. َأبِي ُهَرْيَرَة 

َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن التَّْفِسيُر َوَقـَع مِـْن َبْعـِض «: )٣(قال البيهقي بعد رواية عبد العزيز

َواةِ  ْحتَِمـاِل َتـَرَك اْلُبَخـاِريُّ َوُمْسـلٌِم َولَِهـَذا اِال ، َوَكَذلَِك فِي َحِديِث اْلَولِيِد ْبِن ُمْسـلِمٍ ، الرُّ

ِحيِح   .»إِْخَراَج َحِديِث اْلَولِيِد فِي الصَّ

 المناقشة:

َجـاُه فِـي «قال الحاكم عقب إخراج رواية الوليـد بـن مسـلم:  َهـَذا َحـِديٌث َقـْد َخرَّ

ِحيَحْيِن بَِأَسانِيَد َصِحيَحٍة ُدوَن ِذْكِر اْألََسامِي فِيِه، َواْلِعلَّ  ُة فِيـِه ِعنْـَدُهَما َأنَّ اْلَولِيـَد ْبـَن الصَّ

ةٍ  َد بِِسَياَقتِِه بُِطولِِه، َوَذَكَر اْألََسامَِي فِيِه َوَلْم َيْذُكْرَها َغْيُرُه، َوَلْيَس َهَذا بِِعلَّ ، َفـإِنِّي ُمْسلٍِم َتَفرَّ

ِة اْلَحِديِث َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن مُ  مَّ
ْسلٍِم َأْوَثُق َوَأْحَفُظ َوَأْعَلـُم َوَأَجـلُّ مِـْن َال َأْعَلُم اْختَِالًفا َبْيَن َأئِ

َأبِي اْلَيَماِن َوبِْشِر ْبِن ُشَعْيٍب َوَعلِيِّ ْبِن َعيَّاٍش َوَأْقَرانِِهْم مِْن َأْصـَحاِب ُشـَعْيٍب، ُثـمَّ َنَظْرَنـا 

                                           
 ).١/٣٣)، األسماء والصفات للبيهقي (٤٢)، مستدرك الحاكم (٣/١٥الضعفاء للعقيلي (   )١(

 ).٤١)، مستدرك الحاكم (٣٥٠٧جامع الرتمذي (   )٢(

 ).٥٢)، وانظر أيض�: االعتقاد للبيهقي (ص١/٣٢األسماء والصفات للبيهقي (   )٣(
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٥٤٧ 

ـ ـْختَِيانِيِّ َوِهَشـاِم ْبـِن َفَوَجْدَنا اْلَحِديَث َقْد َرَواُه َعْبُد اْلَعِزيِز ْبـُن اْلُحَصـْيِن، َعـْن َأيُّ وَب السَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  اَن َجِميًعا، َعْن ُمَحمَّ  .)١(»َحسَّ

ِد «قـال ابـن حجـر معقبـ� علـى كـالم الحـاكم:  ـُة ِعنْـَدُهَما ُمْطَلـَق التََّفـرُّ َفَلـْيَس اْلِعلَّ

َياِق  َكْوِن  اْحتَِماُل  َبِل  َواةِ  ُمْدُرًجا مِنْ  السِّ  .)٢(»َبْعِض الرُّ

ومــا قالــه ابــن حجــر هــو الصــواب، يــدل علــى ذلــك مــا جــاء يف روايــة الــدارمي 

َثنَا  ، َحدَّ َمْشِقيُّ اٍر الدِّ َثنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َثنَا ُخَلْيُد  بن  الَولِيُد  المفسرة، فقال: (َحدَّ ُمسلم، َحدَّ

ِد ْبِن  َقـاَل:  ِسيِريَن، َعْن َأبِـي ُهَرْيـَرَة، َعـْن َرُسـوِل اهللا ْبُن َدْعَلج، َعن َقَتاَدة، َعْن ُمَحمَّ

َها  اْسًما َمْن  تِْسَعة َوتِْسِعيَن  لِلِه  (  .)الَجنَّةَ  َدَخَل  أحصاها ُكلَّ

َثنَا  ُمْسلٍِم، َثنَا َسِعيُد ْبُن َعْبـِد الَعِزيـِز مِْثـَل َذلِـَك، َوَقـاَل:  ْبُن  الَولِيُد  َقاَل ِهَشاٌم: َوَحدَّ

َها فِي الُقْرآن: ُهَو اهللا الذي َال إَِله إال ُهَو  ِحيُم...ُكلُّ ْحَمُن، الرَّ  .)٣()الرَّ

* * * 

                                           
 ).١/٦٢المستدرك للحاكم (   )١(

 ).٢٤٠األمالي المطلقة (ص   )٢(

 ).٢/١٠١٦)، وانظر: تحرير علوم الحديث للجديع (٥٦نقض الدارمي على المريسي (ص   )٣(
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٥٤٨  

 الخاتمة

 

 أوًال: النتائج:

ذكر أهل العلـم حـالتين ُيعتـرب فيهمـا تـرك الشـيخين للروايـة بمنزلـة إعـراض  -١

 متعمد لقصورها عن شرط الصحة عموم� أو عن شرطهما خصوص� وذلك:

 كان الحديث أصالً يف بابه. إذا -

 أن يكون اإلسناد على شرط الشيخين أو أحدهما أو رجاله من رجالهما. -

صنيع البيهقي يف األمثلة المذكورة يف هذا البحث ينسـجم مـع مـا ذكـره أهـل  -٢

 الحالتين المذكورتين آنف�. إحدىالعلم، فكل األمثلة ال تكاد تخرج عن 

البخـاري أو مسـلم لـبعض الروايـات واأللفـاظ  يرى البيهقي أن عدم إخراج -٣

 إنما هو ألجل سبب يوجب ذلك، ومن هذه األسباب:

على انقطاع يف السند، كأن يأيت الحـديث بإسـناد آخـر يـدل علـى  يدلوجود ما  -

ث بقصـة لـم يـدركها حصـلت لشـخص  وجود واسطة بين الراويين، أو أن الراوي حدَّ

 اوي قد دلَّس.أدركه، أو لوجود ما يدل على أن الر

 لمجرد وجود االختالف فيها سواء يف إسنادها أو متنها. الروايةترك  -

التي يخالف ظاهُر متنِها متون� أخرى أصح منها، ولو كان إسنادها  الروايةترك  -

 صحيح� على شرطه.

 قد خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددًا. الراويألن  -

 ها.ترك الرواية ألن الراوي قد شك في -

ترك الرواية لسبب يف الراوي إما بسبب الجهالة وعدم الشهرة، أو ألنه لم يـرو  -
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 عنه إال واحد، أو ألنه قد اخُتلف يف اسمه.

 الحتمال إدراج بعض الرواة كالم� يف متن الحديث. الروايةترك  -

 ثاني�: التوصيات:

فإنــه أحــد أوصـي بالعنايــة بمصــنفات البيهقـي واســتخراج مســائلها المهمـة،  -١

العلماء الذين جمعوا الفقه والحديث، وعبارتـه سـهلة وواضـحة، وتشـرح الكثيـر مـن 

 تصرفات النقاد، وتوضح الكالم المجمل يف التعليل وأسبابه.

أوصي بعمل أبحاث أخرى يف أسباب إعراض الشيخين عن بعض الروايات  -٢

ل هـذا الموضـوع: واأللفاظ عند علماء آخـرين، وممـن لـه كـالم متنـاثر يف كتـبهم حـو

 الحاكم، ابن رجب الحنبلي، ابن حجر العسقالين.

* * * 
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 المراجعو قائمة المصادر

 

االتصــال واالنقطــاع، الالحــم، إبــراهيم بــن عبــد اهللا الالحــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة  - 

 .م٢٠٠٥ – هـ١٤٢٦األولى، 

ّلِمـّي الَيمـاين، بعنايـة: مجموعـة مـن البـاحثين آَثار الّشـيخ الَعّالَمـة َعْبـد الـّرحمن ْبـن يْحَيـي الُمعَ  - 

د الِعْمَران، دار عالم الفوائد، الطبعة األولى،   هـ.١٤٣٤بإشراف: َعلِي ْبن ُمَحمَّ

األربعون حديثا من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة، ابن عساكر، ثقة الدين أبو القاسـم علـي بـن  - 

 م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤لي طه بو سريح، الطبعة األولى، الحسن بن هبة اهللا، دراسة وتحقيق: أبو ع

  ، رضـي الـدين الطوسـي، األربعون عن المشـايخ األربعـين واألربعـين صـحابيا وصـحابية  - 

ِد بِن َأبِـي َصـالٍِح، تحقيـق: عـامر حسـن  ِد بِن َعلِيِّ بِن َحَسِن بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ َأُبو الَحَسِن الُمَؤيَّ

 ،)، الطبعـة األولـى٧اإلسالمية ضمن سلسـلة األجـزاء والكتـب الحديثيـة (صربي، دار البشائر 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

، األلبـاين، محمـد ناصـر الـدين بـن نـوح، المكتـب إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السـبيل - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية

حجر العسقالين، أحمد بن علي، المحقق: محمد إبـراهيم األسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة، ابن  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ،حفيظ الرحمن، الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة األولى

األسماء والصفات، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسـَرْوِجردي الخراسـاين،  - 

 -اشــدي، مكتبــة الســوادي، جــدة حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد اهللا بــن محمــد الح

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

  البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعـة يف الشـرح الكبيـر، ابـن الملقـن، سـراج الـدين  - 

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بـن 

السـعودية، الطبعـة االولـى،  - الريـاض -ليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيـع س

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥
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بداية المجتهد وهناية المقتصد، ابن رشد الحفيـد، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد، دار  - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة،  –الحديث 

لكتـب السـتة، د. عبـد الحميـد عبـد الـرزاق، جامعـة بالغات ابن شهاب الزهري وإدراجاتـه يف ا - 

 م.٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، 

  بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، ابن القطان، علي بن محمـد بـن عبـد الملـك، المحقـق:  - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨الرياض، الطبعة األولى،  –د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة 

هيد لمـا يف الموطـأ مـن المعـاين واألسـانيد، ابـن عبـد الـرب، يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد، التم - 

ــاف  ــوم األوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكبي ــد عب ــوي ومحم ــد العل ــن أحم ــطفى ب ــق: مص تحقي

 هـ.١٣٨٧المغرب،  –والشؤون اإلسالمية 

  المحقــق: هتــذيب الكمــال يف أســماء الرجــال، المــزي، يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف،  - 

 م.١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠بيروت، الطبعة األولى،  –د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

  الجمع بين الصحيحين، الَحِميدي، محمد بن فتوح بن عبد اهللا بـن فتـوح بـن حميـد، المحقـق:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الثانية،  –د. علي حسين البواب، دار ابن حزم 

ِد بِن إِْبـَراِهْيَم بـِن الُحَسـْيِن، المحقـق: خالـد رزق محمـد الحنائيات، ا -  لِحنَّائِي، الُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨جرب أبو النجا، أضواء السلف، الطبعة األولى، 

الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين، تحقيـق  - 

العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال، ودراسة: فريق البحث 

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 

ــَرْوِجردي، المحقــق:  -  ــن موســى الُخْس ــن علــي ب ــن الحســين ب ــوة، البيهقــي، أحمــد ب ــل النب   دالئ

 -هــ ١٤٠٨يـان للـرتاث، الطبعـة األولـى د. عبد المعطـي قلعجـي، دار الكتـب العلميـة، دار الر

 م.١٩٨٨

سنن الرتمذي، الرتمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة، المحقق: بشار عواد معـروف، دار الغـرب  - 

 م.١٩٩٨اإلسالمي، بيروت، 
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سنن أبي داود، السجسـتاين، سـليمان بـن األشـعث، المحقـق: شـَعيب األرنـاؤوط، دار الرسـالة  - 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، العالمية، الطبعة األولى

السنن الصغير، البيهقي، أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى، المحقـق: عبـد المعطـي أمـين  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان، الطبعة األولى، 

ر التأصـيل، السنن الكربى، النسائي، أحمد بن شعيب، تحقيق: مركز البحوث بدار التأصـيل، دا - 

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣القاهرة، الطبعة األولى، 

السنن الكبير، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق: الدكتور عبـد اهللا بـن عبـد المحسـن  - 

 -هـــ ١٤٣٢الرتكــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية، الطبعــة األولــى، 

 م.٢٠١١

ن يزيد القزويني، المحقـق: شـعيب األرنـاؤوط، دار الرسـالة سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد ب - 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العالمية، الطبعة األولى، 

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبـو تمـيم  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

، الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكـريم، المحقـق: أبـو بكـر وائـل شرُح مُ  -  افِعيِّ ْسنَد الشَّ

د بكر زهران، وزارة األوقاف والشؤون اِإلسالمية إدارة الشؤون اِإلسالمية، قطـر، الطبعـة  محمَّ

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى، 

عيب األرنــاؤوط، شــرح مشــكل اآلثــار، الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة، تحقيــق: شــ - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

شعب اإليمان، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق: الـدكتور عبـد العلـي عبـد الحميـد  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، 

عيل، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسما - 

 هـ.١٤٢٢طوق النجاة، الطبعة األولى، 

هـــ)، تحقيــق: شــعيب ٣٥٤صــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان، محمــد بــن حبــان الُبســتي ( - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 
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بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى  صحيُح ابن ُخَزيمة، ابن خزيمة، محمد - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األعظمي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 

صحيح مسلم، اإلمام مسلم، مسلم بن الحجاج، المحقق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  - 

 الرتاث العربي، بيروت.

ــو عمــرو عثمــان ابــن الصــالح ( -  ــد اهللا ٦٤٣صــيانة صــحيح مســلم، أب هـــ)، المحقــق: موفــق عب

 هـ.١٤٠٨بيروت، الطبعة: الثانية،  –عبدالقادر، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

العلل الكبير، الرتمذي، محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: صـبحي السـامرائي، عـالم الكتـب،  - 

 هـ.١٤٠٩بيروت، الطبعة األولى،  - مكتبة النهضة العربية

 األحاديث النبوية، الدارقطني، علي بن عمر، المحقق: محمد صالح الدباسي، العلل الواردة يف - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ ،مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثالثة

ــد اهللا  -  ــق عب ــق: د. موف ــرحمن، المحق ــد ال ــن عب ــان ب ــالح، عثم ــن الص ــالح، اب ــن الص ــاوى اب فت

 هـ.١٤٠٧طبعة األولى، بيروت، ال –عبدالقادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب 

 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، مكتبة الغرباء األثرية  - 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧المدينة النبوية، الطبعة األولى، 

فتح المغيث بشـرح ألفيـة الحـديث للعراقـي، السـخاوي، محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد،  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مصر، الطبعة األولى،  –كتبة السنة المحقق: علي حسين علي، م

القواعــد النورانيــة الفقهيــة، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســالم، حققــه وخــرج  - 

 هـ.١٤٢٢أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة األولى،  .أحاديثه: د

هـــ)، ٧٩٥بــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب (مجمــوع رســائل الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي، ع - 

هــ ١٤٢٤المحقق: طلعت بن فؤاد الحلواين، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية، 

 م.٢٠٠٣ -

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم،  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المد
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مسألة التسمية، ابن القيسراين، محمد بـن طـاهر بـن علـي المقدسـي، تحقيـق: عبـد اهللا بـن علـي  - 

 جدة، الطبعة األولى. –مرشد، مكتبة الصحابة 

مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اإلسـفراييني، تحقيـق: أيمـن بـن  - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩بيروت، الطبعة األولى،  –دار المعرفة عارف الدمشقي، 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبد اهللا، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  - 

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١بيروت، الطبعة األولى،  -الكتب العلمية 

 –الحــديث  مســند أحمــد، ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦القاهرة، الطبعة األولى، 

مسند الحميدي، الحميدي، عبد اهللا بن الزبير بـن عيسـى بـن عبيـد اهللا القرشـي، تحقيـق: حسـن  - 

اَراينّ، دار السقا، دمشق، الطبعة األولى،   م.١٩٩٦سليم أسد الدَّ

، المكتبـة العتيقـة ودار مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضـي عيـاض، عيـاض بـن موسـى - 

 الرتاث.

مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد، تحقيق: كمال يوسـف الحـوت،  - 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة األولى،  –مكتبة الرشد 

مصــنف عبــد الــرزاق، عبــد الــرزاق بــن همــام، المحقــق: حبيــب الــرحمن األعظمــي، المجلــس  - 

 هـ.١٤٠٣بعة: الثانية، الهند، الط - العلمي

معرفــة الســنن واآلثــار، البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي، المحقــق: عبــد المعطــي أمــين  - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢قلعجي، دار الوفاء، الطبعة األولى، 

هــ)، ٤٠٥معرفة علوم الحديث أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بـن محمـد بـن حمدويـه ( - 

ــة المحقــق: الســيد معظــم  ــة،  -حســين، دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٣٩٧بيــروت، الطبعــة: الثاني

 م.١٩٧٧

منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها (مـن خـالل الجـامع الصـحيح)، أبـو بكـر  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٢كايف، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى، 
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، مؤسسة زايد بـن سـلطان آل هنيـان الموطأ، مالك بن أنس، المحقق: محمد مصطفى األعظمي - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥رات، الطبعة األولى، اإلما –أبو ظبي  ،لألعمال الخيرية واإلنسانية

 –هـــ ١٤٣٥الوحــدان مــن رواة الصــحيحين، عــداب الحمــش، دار اإلعــالم، الطبعــة األولــى،  - 

 م.٢٠١٤

* * * 
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