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املل ّخص
تعد قضية اإلعالل ابالختالف من أهم مباحث علم علل احلديث ،فهي تعد من أهم الطرق لكشف خطأ الراوي يف
احلديث ،وقد أكثر األئمة النقاد املتقدمون من اإلعالل ابالختالف ،واستعماله كدليل على خطأ الراوي ،وهلم منهجم
اخلاص يف اإلعالل ابالختالف .وكان من بني هؤالء العلماء اإلمام ابن املنذر ( 319ه) رمحه هللا ،فقد أعل يف كتابه
"األوسط" عددا من األحاديث ابالختالف ،ويهدف هذا البحث ملعرفة منهجه يف التعامل مع االختالف ،ومعرفة
مدى موافقته ملنهج األئمة النقاد السابقني له .وتكمن إشكالية البحث يف أن النقاد املتقدمني كان هلم منهج خاص يف
التعامل مع االختالف ،مث بدا هذا املنهج خيتفي تدرجييا بعد املائة الثالثة ،وحبكم أن ابن املنذر قد عايش عصر النقاد
املتقدمني وعايش من جاء بعدهم كان لزاما دراسة منهجه ومقارنته مبنهج النقاد؛ ملعرفة مدى أتثره مبنهج املتقدمني
ومنهج من جاء بعدهم .وتظهر أمهية البحث يف أنه يتناول طريقة التعليل يف ذلك العصر ،وهذا يبني لنا منهج العلماء
يف التعليل وأسباب اختالفهم ،ولتحقيق أهداف البحث سلك الباحث املنهج التحليلي املقارن :حيث يقوم الباحث
بتحليل عبارات األئمة اليت تكشف منهجهم ،ومقارنة منهجم مبنهج اإلمام ابن املنذر ،وقد توصل البحث لنتائج وهي:
أن منهج ابن املنذر موافق ملنهج األئمة املتقدمني يف كون أحكامه ليست مطردة بل مبنية على القرائن.
الكلمات املفتاحية :موازنة ،منهج املتقدمني ،اإلعالل ،االختالف ،ابن املنذر
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Balance between the method of the past prominent scholars and the
method of Ibn al-Mundhir regarding of the effective cause of different
narration in his book Al_awsat
Elzalitni Saleh. A. Abdelhamid & Fouad Bounama
Abstract
Matter pertinent to (The effective cause of different narration) is one of the most focused area of
researches in the sciences of Hadith (Prophetic tradition). Furthermore, it is one of the best ways to
critically evaluate the mistakes of the narrators in the hadiths (Prophetic traditions) . Many past prominent
scholars have treated this subject of (of effective cause different narration ) critically and objectively and
implied it as a benchmark to detect mistakes in the narrators and they had their unique methodology with
regards to it .Among those prominent scholars was Imam Ibn al-mundhir (A.H 319), (may Allah have
mercy on him), who wrote in his book (Al awsat min as-sunan wa al-ijma’a wa al-ihtilaaf) a number of
hadiths with different narrative pattern, and understanding how he applied it and is it consistence with
previous schoolers methodology. The issue lie on this research to analyze the particular methodology of
previous prominent scholars of dealing with the issue of (The effective cause of different narration), this
wat of the previous scholar’s had been despaired gradually after the 3 century. By virtue of ibn almundhir had contemporary that kind scholars and the scholars who come after them, so it was
compulsory to study his methodology and compare it with the previous prominent scholars’ methodology
to understand his incidence by the methodology prominent scholars. The importance of this research to
address one of the greatest scholars of this knowledge and there is not adequate study in his methodology
.To achieve the research objectives, the researcher in this paper applied the method which is : (the
comparative analytical method) it is where researcher description the hadiths by the following the
methodology of ibn al- mundhir in understanding the effective cause of different narration and analyze
his provisions on hadiths and compare his provisions with past prominent scholars provisions. The
research reached some significant results: ibn al- mundhir one of the greatest scholars on science of
hadith he has a significant hadith Criticism methodology, the majority of his decision as same as the
previous methodology of prominent scholars and that provisions are not constant but based on evidence.
The research have preface and two chapters , the first chapter a bout the balance between the method of
the past prominent scholars and the method of Ibn al-mundhir , the second chapter, studying the
evidences which Ibn al-mundhir established his provisions methodology on it and after that a conclusion
shown the results of this study .
Keywords: Balance, methodology of past scholars, effective cause, different narration, Ibn al- mundhir
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املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله.
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فإن من أجل نعم هللا عز وجل على العبد بعد اإلسالم أن يوفقه لطلب العلم؛ ليكون على بصرية من
دينه ،وإن من أجل العلوم اليت جيب على طالب العلم أن يهتم هبا علم احلديث ،فهو -كما قيل-من أجل
العلوم وأنفعها ،وال حيسنه إال فحول الرجال وكملتهم؛ إذ هو العلم الذي يعيش به املرء مع النيب  ،حلظة
بلحظة ،حىت كأنه يراه ويسمعه ،ويكلمه ،وهلذا فقه احملدثون هذا األمر ،وسعوا فيه ،وبذلوا نفوسهم رخيصة
يف سبيل حفظ السنة ،ونقلها ،والذب عنها ،من حتريف الغالني وانتحال املبطلني.
فكان الصدر األول من الصحابة والتابعني أوعية حلفظ حديث رسول هللا  ،مث جاء بعدهم أتباع
التابعني وتبع األتباع فوضعوا القواعد اليت يعرف هبا الصحيح من املعلول ،وتكلموا يف الرجال ،ويف متون
السنة ،حىت صار علم احلديث علما له أصوله وقواعده ورجاله الذين برزوا فيه ،وتنوعت علوم احلديث إىل
أنواع كثرية ،ومن هذه األنواع وأمهها علم "علل احلديث " الذي هو رأس علم احلديث ،وأخطر أبوابه،
فتصدت له ثلة من األئمة برزوا فيه ،وكانوا أعالما هلذا العلم منهم :اإلمام ابن املديين ،وابن معني ،وأمحد
بن حنبل ،والبخاري ،ومسلم ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،والدراقطين وغريهم .وأخذ عنهم تالميذهم الذين نقلوا
لنا تعليالت األئمة ،واصطالحاهتم ،وهكذا أصبح هذا العلم ينتقل من جيل جليل ،مشافهة وتدوينا.
وكان من بني من خاض غمار هذا العلم ابلتطبيق والبيان اإلمام ابن املنذر " 319ه"- ،رمحه هللا-

فأكثر يف كتابه األوسط من إعالل األحاديث ،سواء حبكمه اخلاص ،أو ابلنقل عن أئمة قبله ،وقد أثىن
عليه مجع من العلماء واعرتفوا مبكانته يف علم احلديث .وكتابه األوسط شاهد على هذا؛ حيث إنه يعد
مصدرا مهما من مصادر اآلاثر ،فقد حوى قرابة العشرة آالف حديث وأثر يرويها بسنده اخلاص .وقد
ضمنه أحكامه احلديثية سواء يف الرجال أو العلل أو املسائل احلديثية ،مبا يدل على سعة اطالعه ومتكنه من
هذا العلم .فجاء هذا البحث للموازنة بني منهجه ومنهج األئمة املتقدمني يف اإلعالل ابالختالف.
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إشكالية البحث:
متيز القرن الثاين والثالث بكثرة النقاد وأئمة هذا الفن ،الذين تكلموا يف علل احلديث ،وقد اهتم احملدثون
ببيان علل األحاديث ،دون تدوين القواعد والضوابط هلذا العلم .مث خف النقد العملي يف القرون اليت
بعدهم ،حيث كان االجتاه يف القرون الالحقة إىل تدوين قواعد هذا العلم ،واالهتمام به نظراي ،ونتيجة
لذلك وقع التباين واالضطراب يف كثري من القضااي ،بني النقاد ومن جاء بعدهم ،حىت التبس األمر،
وخفت معامل منهج النقاد والسيما يف ابب العلل ،فيحدث اخللل عند الرجوع لكتب العلل ،فنجد
االختالف بني ما قرره العلماء يف كتبهم النظرية ،وبني تطبيقات النقاد العملية .وتعد قضية اإلعالل
ابالختالف من أبرز القضااي اليت حدث فيها التباين بني التنظري والتطبيق ،مما جيعل دراسة هذه القضية يف
عصر النقاد أمرا مهما؛ إلبراز منهجهم يف التعامل مع االختالف؛ حيث جند أن النقاد مل يسريوا على وترية
واحدة يف تناول هذه القضية ،بل كان هلم يف كل حديث نقد خاص ،خبالف من جاء بعدهم ،حيث
جعل هلا قواعد اثبتة ختالف يف نتائجها أحكام النقاد .وكان من بني هؤالء النقاد اإلمام ابن املنذر ،ابعتباره
عاش يف الفرتتني –تقريبا-؛ فقد عاصر أواخر عصر النقاد ،وكذلك عايش بداايت عصر التدوين والتقعيد،
وهذا األمر جيعل من دراسته أمرا مهما؛ ملعرفة حقيقة هذه املسألة وتطورها ،ومنهج اإلمام ابن املنذر فيها،
ومدى أتثري معاصرته للمرحلتني على تناول هذه القضية عنده.
أهداف البحث:
 .1معرفة منهج اإلمام ابن املنذر يف اإلعالل ابالختالف.
 .2مقارنة بني منهج األئمة املتقدمني ومنهج اإلمام ابن املنذر يف اإلعالل ابالختالف
أمهية البحث:
يستمد البحث أمهيته من:
 .1أنه يتناول منهج إمام من األئمة املتقدمني ،أكثر من إعالل األحاديث ،وهذا يعطي تصورا عن
قواعد ومصطلحات هذا العلم وتطورها.
 .2كذلك يستمد البحث أمهيته من أنه يتناول طريقة التعليل يف ذلك العصر ،وهذا يبني لنا منهج
العلماء يف التعليل وأسباب اختالفهم.
منهج البحث:
سلك الباحث يف هذا البحث:
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املنهج الوصفي التحليلي :حيث يقوم الباحث بتتبع كالم ابن املنذر يف كتابة "األوسط" حول اإلعالل
ابالختالف ،ومجعه وحتليله وتصنيفه والكشف عن منهجه وطريقته يف ذلك.
املنهج املقارن :وذلك مبقارنة منهج ابن املنذر وطريقته يف اإلعالل ابالختالف مبناهج األئمة قبله،
واستنباط أوجه االتفاق واالختالف بينهما.
الدراسات السابقة:
مل يقف الباحث –حسب اطالعه-على دراسات سابقة تناولت منهج ابن املنذر يف اإلعالل
ابالختالف؛ لكن هناك دراسات أجريت على أنواع أخرى من علوم احلديث عنده ،وهي كما يلي:
 .1الصناعة احلديثة عند ابن املنذر يف كتابه األوسط:
وهي رسالة للباحث علي بن إبراهيم النعيمي ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا -قسم أصول الدين
األردن ،-جامعة العلوم اإلسالمية العاملية عام 2015م.
هتدف هذه الدراسة لبيان منزلة ابن املنذر احلديثية ومعرفة موارده فيها ،ومدى موافقته النقاد أو خمالفته
هلم يف أحكامهم النقدية ،ويف جرح الرواة وتعديلهم ،ويف تصحيح األحاديث وتعليلها ،وملعرفة ما امتاز به
يف الصناعتني اإلسنادية واملتنية.
وقد سلك فيها الباحث املنهج االستقرائي حيث تتبع أقوال ابن املنذر احلديثية ،واملنهج التحليلي،
حيث قام بتحليل املكوانت العلمية ألقوال ابن املنذر ،واملنهج املقارن ،حيث عرض أقوال ابن املنذر على
أقوال العلماء ملعرفة موافقته هلم أو خمالفتهم.
وقد تناول الباحث ترمجة اإلمام ابن املنذر والتعريف بكتابه ،مث تناول الصناعة اإلسنادية واملتنية عنده
وكذلك التصحيح والتضعيف عند اإلمام وأقواله يف اجلرح والتعديل ،وإعالله لألحاديث ،وآرائه يف مصطلح
احلديث .وقد خلصت الدراسة إىل أن اإلمام ابن املنذر حمدث فقيه متمكن من صنعته يف العلمني.
التعليق على هذه الدراسة:
تشرتك هذه الدراسة مع حبثنا يف كوهنما يتناوالن اجلانب احلديثي لدى اإلمام ابن املنذر ،وكذلك التطرق
ملوضوع اإلعالل ابالختالف لدى اإلمام ابن املنذر.
وختتلفان يف كون هذا البحث خاص مبوضوع اإلعالل ابالختالف ،وأما الدراسة السابقة فإهنا تناولت
هذا امل وضوع ضمن عدة مواضيع أخرى ،دون املقارنة بني منهجه ومنهج األئمة ،ودون بيان لقرائن الرتجيح
عند اإلمام ابن املنذر.
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املبحث األول :التعريف ابإلمام ابن املنذر وبيان معىن العلة
املطلب األول :التعريف ابإلمام ابن املنذر
الفرع األول :امسه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته

هو اإلمام احلافظ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري 4،واكتفت املصادر اليت وقفت عليها

بذكر نسبه إىل جده ومل تزد على ذلك.
مل يرد يف الكتب اليت ترمجت البن املنذر اتريخ مولده ابلتحديد ،وقد ذكر الذهيب رمحه هللا أنه ولد يف
5
حدود موت أمحد بن حنبل،
أم ا عن نشأته فلم تذكر كتب الرتاجم الكثري عن نشأته ورحالته ،فلم تذكر كتب الرتاجم الكثري عنها،
والظاهر أن اإلمام ابن املنذر مل يكن مكثرا من الرحلة ،فالبلدان اليت ميكن اجلزم أبن اإلمام دخلها وطلب
العلم فيها هي :مكة 6،وبغداد 7،ومصر.8
وأما دمشق فقد نص الذهيب على عدم دخوله إليها ،وهبذا علل عدم ذكره يف اتريخ دمشق ،قال رمحه
هللا" :ومل يذكره احلاكم يف اترخيه نسيه ،وال هو يف اتريخ بغداد ،وال اتريخ دمشق ،فإنه ما دخلها".
10
تويف رمحه هللا سنة مثانية عشر وثالمثائة ،على ما ذكره الذهيب رمحه هللا.

9

الفرع الثاين :شيوته وتالمذته
لقد كان عصر اإلمام ابن املنذر زاخرا ابلعلماء يف شىت الفنون ،وقد أكثر ابن املنذر من األخذ على
املشايخ ،وهذا ما يفسر براعته يف خمتلف العلوم ،كالتفسري واحلديث والفقه ،وقد ذكر من ترجم لإلمام ابن
املنذر عددا قليال من املشايخ ،وتركوا الكثري منهم ممن روى عنهم يف األوسط فمن هؤالء املشايخ الذين
ذكرهم أصحاب الرتاجم:

11

 4النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف ،هتذيب األمساء واللغات ،ج ،2ص196؛ الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان ،سري أعالم النبالء،

ج ،14ص .490

 5الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،14ص.490

 6ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم ،األوسط ،ج ،11ص.102
 7املصدر نفسه ،ج ،4ص .454
 8املصدر نفسه ،ج ،1ص.467

 9الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،14ص.491
 10الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،3ص.5

 11الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،3ص ،5وانظر مشاخيه :صغري بن أمحد بن حممد حنيف ،مقدمة حتقيق كتاب األوسط ،ج ،1ص.60-17

موازنة بني منهج املتقدمني ومنهج ابن املنذر يف اإلعالل ابخالتتالف يف كتابه األوسط

-33-

حممد بن ميمون ،وحممد بن إمساعيل الصائغ ،وحممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ،والربيع بن سليمان،
13

واإلمام أبو حامت الرازي  ،12واإلمام حممد بن خزمية.
ابلرغم من نبوغ اإلمام ابن املنذر وكثرة تصانيفه وشهرهتا بني العلماء ،إال أننا مل جند عند من ترجم
لإلمام ذكر لكثري من تالمذته ،كذلك مل تصل إلينا كتبه مسندة ،أو عليها مساعات وقد ذكر الذهيب بعضا
من تالمذته حيث قال" :حدث عنه أبو بكر بن املقرئ ،وحممد بن حيىي بن عمار الدمياطي ،واحلسن بن
14

علي بن شعبان ،وأخوه احلسني بن علي ،وآخرون".
وقد ذكر احلافظ ابن حجر -رمحه هللا-أن حممد بن إبراهيم بن أمحد أاب طاهر األصبهاين روى عن
16
اإلمام ابن املنذر 15 .وقد ذكر حمققو كتاب األوسط البن املنذر عددا من تالميذه
الفرع الثالث :منزلته وأقوال العلماء فيه
لقد كانت منزلة اإلمام ابن املنذر عند العلماء عظيمة ،تتجلى يف عظيم الثناء عليه ،فقد لقب بشيخ
احلرم ،واعتماد العلماء يف نقل املذاهب على مؤلفاته ،فقد احتاج لكتبه أهل املذاهب كلها ،واعرتف بعلمه
أكابر العلماء ،فكان مرجعا ملختلف املذاهب.
قال اإلمام الشريازي" :وصنف يف اختالف العلماء كتبا مل يصنف أحد مثلها ،واحتاج إىل كتبه املوافق
17
واملخالف".
وقال اإلمام النووي" :املجمع على إمامته ،وجاللته ،ووفور علمه ،ومجعه بني التمكن يف علمي احلديث
ُ
18
والفقه ،وله املصنفات املهمة النافعة يف اإلمجاع واخلالف".
وقال اتج الدين السبكي" :نزيل مكة ،أحد أعالم هذه األمة وأحبارها ،كان إماما جمتهدا حافظا
19
ورعا".
20
وقال ابن انصر الدين" :هو شيخ احلرم ومفتيه ،ثقة جمتهد فقيه".
 12ابن املنذر ،األوسط ج ،3ص.115
 13املصدر نفسه ،ج ،1ص .348

 14الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،3ص.5

 15ابن حجر ،أمحد بن علي ،لسان امليزان ،ج ،6ص.483

 16مقدمة التحقيق كتاب األوسط البن املنذر ،ج ،1ص.61 ،60
 17الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف ،طبقات الفقهاء ،ص.108
 18النووي ،هتذيب األمساء واللغات ،ج ،2ص.196

 19السبكي ،علي بن عبد الكايف ،طبقات الشافعية الكربى ،ج ،3ص .102
 20ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ،شذرات الذهب ،ج ،4ص.90
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وابلرغم من اتفاق جل العلماء على توثيقه وإمامته ومتكنه من احلديث والفقه إال أن مسلمة بن قاسم
األندلسي والعقيلي -رمحهما هللا -تكلما فيه ،وجرحاه ،قال اإلمام الذهيب" :عدل صادق فيما علمت إال
ما قال فيه مسلمة بن قاسم األندلسي :كان ال حيسن احلديث ،ونسب إىل العقيلي أنه كان حيمل عليه
وينسبه إىل الكذب ،كان يروي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي ،ومل ير الربيع وال مسع منه ،وذكر غري
21
ذلك"...
وهذا غري قادح يف اإلمام من وجوه:
23

الوجه األول :أن مسلمة بن قاسم متكلم فيه22 ،واهتمه البعض بضعف العقل.
الوجه الثاين :أن اإلمام استفاضت عدالته ،ومن ثبتت عدالته بيقني ال تزول إال بيقني.
الوجه الثالث :كالم اإلمام العقيلي غري مسند له فقد ذكره الذهيب بغري سند وبصيغة التضعيف
"ونسب" ،وال يوجد هذا الكالم يف كتاب الضعفاء للعقيلي.
الوجه الرابع :أن كالم العقيلي من قبيل كالم األقران ،الذي يطرح وال يقبل ،قال الذهيب" :وأما العقيلي
فكالمه من قبيل كالم األقران بعضهم يف بعض ،وقال أبو احلسن القطان :ال يلتفت إىل كالم العقيلي
24
فيه".
الفرع الرابع :مؤلفاته
لقد ألف اإلمام ابن املنذر يف شىت الفنون ،يف التفسري ،واحلديث ،والفقه ،وتعد كتبه عمدة لدى
العلماء ،مما يدل على مكانته العالية ،ولكن لألسف مل تصل إلينا كتبه كاملة ،فمنها ما فقد ابلكامل،
25
ومنها ما وصل إلينا انقصا ،فمن مؤلفاته:
 .1تفسري القرآن الكرمي

وقد صرح اإلمام ابن املنذر هبذا الكتاب يف كتابه األوسط كما يف كتاب التيمم عندما حتدث عن التيمم
للجنب فقال ..." :وقد ذكرت أسانيدها يف كتاب التفسري" .26وقد طبع الكتاب بدار املآثر بتحقيق عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي.

 21الذهيب ،ميزان اخالعتدال ،ج ،6ص.38
 22املصدر نفسه ،ج ،4ص.331

 23ابن حجر ،أمحد بن علي ،لسان امليزان ،ج ،8ص.62
 24الذهيب ،ميزان اخالعتدال ،ج ،4ص.30

 25للتوسع انظر :صغري بن أمحد بن حممد حنيف ،مقدمة حتقيق كتاب األوسط ،ج ،1ص.39-20
 26ا ابن املنذر ،األوسط ج ،2ص.132
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 .2كتاب السنن واإلمجاع واخالتتالف

وصرح اإلمام ابن املنذر هبذا الكتاب يف كتابه األوسط .27وقد صرح ابمسه كامال اإلمام السبكي رمحه
هللا حيث قال " :قال ابن املنذر يف كتاب السنن واإلمجاع واالختالف وهو كتاب مبسوط حافل" 28ومل
يقف الباحث-حبسب البحث-عليه مطبوعا ومل يشر املعاصرون ممن حققوا كتب ابن املنذر إىل طبعاته أو
أنه مفقود.
 .3كتاب املبسوط

قال ابن خلكان رمحه هللا" :وله كتاب (املبسوط ،أكرب من اإلشراف ،وهو يف اختالف العلماء ونقل
مذاهبهم أيضا" .29وأما عن وجوده فحاله كحال كتابه السنن.
 .4كتاب اإلشراف على مذاهب العلماء

وهو كتاب عظيم يف اختالف العلماء وبيان مذاهبهم ،قال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا" :-وقد اعتمد
على ابن املنذر مجاعة من األئمة فيما صنفه يف اخلالفيات ،وكتابه اإلشراف يف االختالف من أحسن
املصنفات يف فنه"  .30وقد طبع بدار املدينة للطباعة والنشر بتحقيق صغري بن أمحد بن حممد حنيف أبو
محاد.
 .5اإلمجاع
وهو كتاب مشهور ،نقل فيه اإلمام ابن املنذر إمجاعات العلماء يف املسائل الفقهية ،قال اإلمام الذهيب
رمحه هللا" :-وله كتاب "اإلمجاع" وهو صغري" 31 .وقد طبع مبكتبة الفرقان بتحقيق صغري بن أمحد بنحممد حنيف أبو محاد.
 .6اإلقناع

قال اإلسنوي" :وهو أحكام جمردة كمحرر الرافعي حجما ونظما 32 ".وقد طبع بتحقيق عبد هللا بن
عبد العزيز اجلربين بدون دار نشر ،وطبع بدار الكتب العلمية ،بتحقيق حممد حسن إمساعيل الشافعي.
33
وغريها من الكتب.
 27املصدر نفسه ،ج ،1ص.484

 28السبكي ،طبقات الشافعية ج ،3ص.105

 29ابن خلكان ،أمحد بن حممد بن أيب بكر ،وفيات األعيان ،ج ،4ص.207
 30ابن حجر ،لسان امليزان ،ج ،6ص.483
 31الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،3ص.5

 32اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي ،طبقات الشافعية ،ج ،2ص.197

 33انظر :صغري بن أمحد بن حممد حنيف ،مقدمة حتقيق كتاب األوسط ،ج ،1ص .111-107
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املطلب الثاين :بيان معىن العلة
الفرع األول :العلة يف اللغة
َِّ
لول .34
ليل وال تَ ُق ْل َم ْع ا
ض ،يقالَ :ع َّل يَعِ ُّل و ْاع َّ
اللُ تعاىل فهو ُم َع َل َ
تل و َ
أعلَّهُ ّ
املر ُ
وع ا
العلةُ ابلكسرَ :
قال ابن فارس" :العني والالم أصول ثالثة صحيحة ... :واألصل الثالث :العِلّةُ :املرض ،وصاحبُها
ايبَ :ع ّل املريض يَعِ ُّل ِعلّة فهو عليل" .35
عتل .قال ُ
ابن األعر ّ
ُم ّ
وأتيت العلة مبعىن احلدث الذي يشغل صاحبه ،وتوضع موضع العذر ،والسبب ،قال ابن منظور" :والعِلَّةُ
احلَ َدث يَ ْشغَل صاحبَه عن حاجته كأ َّ
َن تلك العِلَّة صارت ُش ْغال اثنيا َمنَ َعه عن ُش ْغله األَول ...فوضع العِلَّة
موضع العذر ويف املثل ال تَ ْع َد ُم َخ ْرقاءُ ِعلَّة يقال هذا لكل ُم ْعتَ ّل ومعتذر وهو يَ ْق ِدر ...وهذا ِعلَّة هلذا أَي
36
سبَب".
الفرع الثاين :العلة يف اخالصطالح
ِ
قادحة ِ
ِ
فيه.
قال ابن الصالح -رمحه هللا :-وهي عبارةا َع ْن أسباب خفيَّة غام َ
ضة َ

37

وقال النووي -رمحه هللا :-والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه .38
39
أن ِ
احلديث الذي اطُّلِع ِ
قد ُح يف صحته َم َع َّ
ظاهَرهُ السالمةُ منها
فاحلديث املعلَّ ُل :هو
فيه على ِعلَّة تَ َ
ُ
ُ
َ

املبحث الثاين :بيان منهج األئمة املتقدمني يف التعامل مع اخالتتالف

متهيد :تناول األئمة املتقدمون مسألة االختالف بكثرة يف كتبهم؛ حيث تعترب من أهم أبواب إعالل

املروايت ،فما من حديث -يف الغالب-إال وقد اختلف الرواة فيه على شيخهم؛ لذلك كانت هذه املسألة
من األمهية مبكان .ومما يزيد من أمهية هذه املسألة -أعين االختالف-أهنا من أهم املسائل اليت افرتق فيها
منهج احملدثني ومنهج الفقهاء واحملدثني املتأخرين.
ففي هذا املبحث سأحاول تسليط الضوء على منهجهم يف التعامل مع االختالف؛ وذلك أن األئمة
النقاد األوائل هم أهل الصنعة ،ومؤسسوها.
 34الفريوزآابدي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،ابب الالم ،فصل العني ،ص.1035
 35ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة مادة " عل " ج ،4ص.12
 36ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ج ،11ص.471

 37ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ،معرفة أنواع علم احلديث ،ص.187
 38النووي ،التقريب والتيسري ،ص .44

 39ابن الصالح ،معرفة أنواع علم احلديث ،ص187
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املطلب األول :كالم األئمة املتأترين عن منهج األئمة املتقدمني يف التعامل مع اخالتتالف
قال اإلمام العالئي " :كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن كعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد
40
القطان ذلك دائر مع الرتجيح ابلنسبة إىل ما يقوى عند أحدهم يف كل حديث حديث"
وقد ذكر اإلمام الزركشي مذاهب العلماء يف التعامل مع صورة من صور االختالف وهي تعارض
الوصل واإلرسال ،مث عقب عليها بقول اإلمام ابن دقيق العيد الذي يقول فيه" :إن ذلك ليس قانوان مطردا
ومبراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف صواب ما نقول ...ومل جيروا يف ذلك على قانون واحد يستعمل يف مجيع
41
األحاديث قال وأقرب الناس إىل اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر"
وقال احلافظ ابن حجر ":مث إن ابن الصالح خلط هنا طريقة احملدثني بطريقة األصوليني ،على أن
حلذاق احملدثني يف هذه املسألة نظرا آخر مل حيكه ،وهو الذي ال ينبغي أن يعدل عنه ،وذلك أهنم ال
42
حيكمون فيها حبكم مطرد ،وإمنا يدورون يف ذلك مع القرائن"
من خالل النصوص السابقة ميكن أن نقول :أبن منهج األئمة املتقدمني قائم على ركيزتني:
األول :أهنم ال حيكمون حبكم واحد مطرد يف كل اختالف ،بل هلم يف كل حديث نقد وحكم خاص.
الثاين :أن حكمهم مبين على القرائن اليت حتتف ابلرواية ،فال حيكمون على ظواهر األسانيد.
وسيظهر هذا األمر جليا يف املطلب اآليت.

املطلب الثاين :النصوص العملية لألئمة املتقدمني يف التعامل مع اخالتتالف
مر يف املطلب السابق بعض النصوص عن األئمة املتأخرين اليت تبني معامل منهج األئمة املتقدمني ،ويف
هذا املطلب سأذكر بعض كالم األئمة املتقدمني على األحاديث اليت وقع فيها نوع من أنواع االختالف،
كالتعارض بني الوصل واإلرسال ،والرفع والوقف ،وزايدة الثقة؛ ليظهر لنا جليا موقفهم من هذه القضية.
 .1تعارض الوصل واإلرسال

جاءت عن األئمة نصوص فُهم منها أهنم حيكمون حبكم عام عند االختالف ،كقول اإلمام البخاري يف
حديث "ال نكاح إال بويل" " الزايدة من الثقة مقبولة ،وإسرائيل بن يونس ثقة ،وإن كان شعبة ،والثوري

أرساله ،فإن ذلك ال يضر احلديث" .43
 40ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح ،ص.401
 41الزركشي ،بدر الدين حممد ،النكت على مقدمة ابن الصالح ،ج ،2ص.60
 42البقاعي ،برهان الدين إبراهيم بن عمر ،النكت الوفية ،ج ،1ص.426
 43البيهقي ،أبو بكر محد بن احلسني ،السنن الكربى ،ج ،7ص.175
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وقد رد احلافظ ابن حجر على من فهم هذا الفهم فقال ":لكن االستدالل أبن احلكم للواصل دائما
على العموم من صنيع البخاري يف هذا احلديث اخلاص ليس مبستقيم؛ ألن البخاري مل حيكم فيه ابالتصال
من أجل كون الوصل زايدة وإمنا حكم له ابالتصال ملعان أخرى رجحت عنده حكم املوصول ...فتبني أن
ترجيح البخاري لوصل هذا احلديث على إرساله مل يكن جملرد أن الواصل معه زايدة ليست مع املرسل ،بل
مبا يظهر من قرائن الرتجيح" .44وقد جاء عن اإلمام البخاري أنه حكم على أحاديث ابإلرسال ،ومل يرجح
الوصل .قال اإلمام الرتمذي ":سألت حممدا عن هذا احلديث فقال :الصحيح مرسل ،بسر بن سعيد
وسليمان بن يسار ،عن النيب  .45 "وهذا وغريه يدل على أن البخاري ال حيكم دائما ابلوصل ،وإمنا
حبسب القرائن.
قال اإلمام ابن أيب حامت " :وسألت أيب عن حديث رواه عبد العزيز املاجشون ،عن ابن املنكدر ،عن
جابر ،عن النيب  قال :دخلت اجلنة فرأيت الرميصاء  :...ما حال هذا احلديث؟
فقال :روى هذا احلديث سعيد بن سلمة بن أيب احلسام املديين ،عن ابن املنكدر ،عن بسر بن سعيد،
46
عن النيب  ،مرسل ،وقال :هو الصحيح".
يف هذا احلديث رجح اإلمام أبو حامت املرسل على املوصول ،على الرغم من أن الوجه املوصول قد
أخرجه البخاري ومسلم 47،وهذا ما يؤكد أن املتقدمني يعملون القرائن ،فقد الح أليب حامت من القرائن ما
جعله يرجح املرسل ،خبالف البخاري ومسلم فقد أخرجا املوصول.
وقال اإلمام ابن أيب حامت ":ومسعت أاب زرعة وذكر حديث رواه مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد
بن املسيب :أن رسول هللا  حني قفل من خيرب ،أسرى حىت إذا كان من آخر الليل ،عرس ،وقال لبالل:
اكأل لنا الصبح ،وانم رسول هللا  وأصحابه حىت طلعت الشمس ،فقال رسول هللا  :اقتادوا رواحلكم
 ،...وذكر احلديث...،وروى هذا احلديث أابن بن يزيد العطار عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أيب
هريرة عن النيب  .قال أبو زرعة :الصحيح :هذا احلديث :عن أيب هريرة ،عن النيب .48"

 44ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح ،ص 404 ،403

 45الرتمذي ،حممد بن عيسى ،العلل الكبري ،ص103؛ وانظر أيضا :البخاري :التاريخ الكبري ،ج ،1ص 133ج ،1ص.186
46
47

ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ،العلل ج ،6ص  498وانظر أيضا :ج ،1ص 548ج ،2ص 76ج ،2ص.148

أخرجه البخاري ،الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب مناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القرشي العدوي رضي هللا عنه ،رقم

 ،3679ج ،5ص ،10ومسلم ،الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبالل رضي هللا عنهما ،رقم
 ،2457ج ،7ص.145
48

ابن أيب حامت ،العلل ج ،2ص .578 ،577
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يف هذا احلديث رجح اإلمام أبو زرعة وجه الوصل على اإلرسال بقرينة العدد ،مع أن املرسل اإلمام
49

مالك ،فقد توبع معمر على احلديث ،وقد أخرجه اإلمام مسلم من طريق يونس عن الزهري موصوال.
وقد أشار اإلمام الرتمذي إىل تصحيح وجه اإلرسال فقال" :هذا حديث غري حمفوظ ،رواه غري واحد
50
من احلفاظ عن الزهري ،عن سعيد بن املسيب :أن النيب  ،ومل يذكروا فيه عن أيب هريرة"
يف هذا االختالف تبني أن منهج األئمة دائر على القرائن ،فكل إمام رجح وجها مبا بدا له من القرائن.
وقال اإلمام النسائي رمحه هللا ":أخربان حممد بن عبد هللا بن يزيد ،قال :حدثنا أيب ،قال :حدثنا مهام،
قال :حدثنا سفيان ومنصور وزايد وبكر ،كلهم ذكر أنه مسعه من الزهري حيدث أن ساملا أخربه أن أابه
أخربه أنه رأى النيب  وأاب بكر وعمر وعثمان ميشون بني يدي اجلنازة -بكر وحده مل يذكر عثمان .قال
51

لنا أبو عبد الرمحن :وهذا أيضا خطأ ،والصواب مرسل"
والذي يظهر أن منهج األئمة يف هذا الباب أهنم ال حيكمون عند تعارض الوصل واإلرسال حبكم واحد،
فال يرجحون دائما الوصل حبجة أنه زايدة من ثقة؛ بل يدورون مع القرائن حيث دارت.
وقد سلك والدراقطين 52 ،وابن عمار الشهيد 53 ،وغريهم هذا املسلك فرجحوا املرسل على املوصول
اترة واملوصول اترة أخرى.
 .2تعارض الوقف والرفع
قال اإلمام الرتمذي ":سألت حممدا عن هذا احلديث فقال :بعض أصحاب األعمش رووا هذا احلديث
فأوقفوه ،وأكثرهم رفعوه .والصحيح أنه مرفوع"  54قد رجح اإلمام البخاري الرفع على الوقف؛ ألنه رواية
األكثر ،وهي قرينة من قرائن الرتجيح املعروفة عند العلماء.
وقال اإلمام ابن أيب حامت ":قلت أليب :فأيهما الصحيح؟ موقوف أو مسند؟ قال :املسند أصح"

49
50
51

55

أخرجه مسلم ،الصحيح ،كتاب املساجد ومواضع الصالة -ابب قضاء الصالة الفائتة ،ج ،2ص .138

الرتمذي ،حممد بن عيسى ،اجلامع ،ج ،5ص.226

النسائي ،أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،ج ،1ص .405

 52الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر ،العلل ،ترجيح املرسل :ج ،4ص ،241ج ،11ص ،173ج ،12ص ،200ترجيح املوصول:
ج ،2ص ،182ج ،3ص ،98ج ،4ص ،207ج ،4ص ،229تصحيح الوجهني :ج ،14ص  ،126ج ،14ص  ،202التوقف عن
الرتجيح ج ،14ص.263
 53ابن عمار ،حممد بن أيب احلسني ،علل األحاديث يف كتاب الصحيح ،ترجيح املرسل :ص ،85ص .108
 54الرتمذي ،العلل الكبري ،ص  ،333وانظر أيضا :ص .353

 55ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،6ص 6وانظر أيضا :ترجيح املرفوع ج ،1ص  ،538ج ،3ص .148 ،147

-40-

صاحل عبد الرزاق عبد احلميد الزليتين ،فؤاد بوالنعمة

وقال اإلمام الدارقطين ":وأما قتادة :فرواه أسود بن عامر ،عن شعبة ،عن قتادة ،فنحا به حنو
56
الرفع .وغريه يرويه عن شعبة موقوفا .والذين رفعوه ثقات ،وقد زادوا ،وزايدة الثقة مقبولة ،وهللا أعلم.
وقد يرجحون الوقف على الرفع:
قال اإلمام الرتمذي " :سألت حممدا عن هذا احلديث فقال :الصحيح هو عن عبد هللا بن مسعود
57
موقوفا"
وقال اإلمام النسائي ":أخربان حممد بن منصور قال :حدثنا إمساعيل بن عمر قال :حدثنا داود بن
قيس ،عن حممد بن عجالن ،عن حيىي بن سعيد ،عن أنس بن مالك ،أنه رأى النيب  يصلي على محار
58
وهو راكب إىل خيرب ،والقبلة خلفه قال :أبو عبد الرمحن :هذا خطأ ،والصواب موقوف"
وقال اإلمام البزار ":وهذا الكالم إمنا حيفظ ،عن ابن عباس موقوفا .رواه املنهال ،عن سعيد ،عن ابن
59
عباس وجماهد ،عن ابن عباس ،وال نعلم أسنده إال مسلم".
ال خيتلف منهج األئمة مع تعارض الوقف والرفع عن منهجهم يف التعامل مع تعارض الوصل واإلرسال،
فالباب واحد عندهم ،فقد يرجح األئمة املوقوف أحياان ،وقد يرجحون املرفوع كل حبسب القرائن.
 .3زايدة الثقة
تعد قضية زايدة الثقة من أهم قضااي االختالف ،بل ترجع غالب الصور إىل زايدة الثقة ،فتعارض
الوصل واإلرسال ،والرفع والوقف مرده إىل مسألة زايدة الثقة ،وما قيل يف هاتني املسألتني سابقا ينسحب
على هذه املسألة.
ومفهوم زايدة الثقة عند األئمة النقاد املتقدمني ":أن يروي مجاعة حديثا واحدا إبسناد واحد ،ومنت
واحد فيزيد بعض الرواة فيه زايدة ،مل يذكرها بقية الرواة" 60فال تقتصر الزايدة عندهم على راو واحد ،بل
61
يطلقوهنا على زايدة مجاعة من الثقات.
وأما منهجهم يف قبول الزايدة يظهر من خالل هذه النصوص:

 56الدارقطين ،العلل ،ج ،11ص  ،347وانظر ترجيح املرفوع ج ،10ص ،40ج ،8ص.20
 57الرتمذي ،العلل الكبري ،ص ،64انظر أيضا ص ،40ص ،51ص ،91ص.96

 58النسائي ،السنن الكربى ،كتاب املساجد-ابب الصالة على احلمار ،ج ،1ص405
59

البزار ،أمحد بن عمرو ،املسند ،ج ،11ص ،195وانظر أيضا :ج ،3ص ،236ج ،3ص344؛ وابن أيب حامت ،العلل ،ج،4

ص ،241ج.568 ،5

 60ابن رجب ،عبد الرمحن بن شهاب الدين ،شرح علل الرتمذي ،ج ،2ص.635

 61انظر :ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،2ص ،263والدارقطين ،العلل ،ج ،2ص ،225ج ،3ص.98
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قال اإلمام الشافعي ":ويكون إذا شرك أحدا من احلفاظ يف حديث مل خيالفه فإن خالفه وجد حديثه
62

أنقص كانت يف هذه دالئل على صحة خمرج حديثه ومىت ما خالف ما وصفت أضر حبديثه"
قال احلافظ ابن حجر عقب هذا النص ":ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك حبديثه،
63
فدل على أن زايدة العدل عنده ال يلزم قبوهلا مطلقا ،وإمنا تقبل من احلفاظ"
وقال اإلمام أبو حامت ":ولكن زايدة احلافظ على احلافظ تقبل"  64وقال أيضا ":رواه الثوري ومل يذكر
65

هذه الزايدة ،إال أن أاب عوانة ثقة ،وزايدة الثقة مقبولة".
66
وقال اإلمام أبو زرعة ":إذا زاد حافظ على حافظ قبل ،وابن املبارك حافظ "
قال اإلمام الرتمذي ":فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه"  .67وقد علق احلافظ ابن
68

رجب على هذا النص بقوله ":يعين :وإن كان الذي زاد ثقة ال يعتمد على حفظه ال تقبل زايدته".
يف هذه النصوص جند أن األئمة قيدوا الزايدة املقبولة بكوهنا من احلافظ ،وهو أعلى درجة من الثقة،
فمقتضى كالمهم أنه ليس كل ثقة تقبل زايدته ،بل جيب أن يكون حافظا.
وقد يرد على هذا الفهم أن لفظ احلافظ يطلق على واسع الراوية ،املكثر منها ،حىت وإن كان يف حفظه
شيء ،ويف هذا نظر؛ ألن الباب خاص ابلثقات فاجلميع متفق على أن الضعيف إذا تفرد بزايدة ال تقبل،
فدل هذا على أن مرادهم ابحلافظ ليس واسع الرواية فقط ،بل البد أن جيمع مع سعة الرواية احلفظ.
ويؤيد هذا قول احلافظ بن رجب السابق ":وإن كان الذي زاد ثقة ال يعتمد على حفظه ال تقبل زايدته"
واخلالصة أن ظاهر النصوص السابقة يدل على أن األئمة يقبلون زايدة الثقة مطلقا ،لكن هذا الظاهر
غري مراد ،وذلك أننا جندهم يف تطبيقاهتم خيالفون ما قعدوه من كون زايدة الثقة مقبولة مطلقا ،كما أن هذه
النصوص فيها ما يشري للتقييد بكون راوي الزايدة من احلفاظ ،ال أن يكون من عامة الثقات فقط.
قال احلافظ ابن رجب " :وهذه احلكاية إن صحت فإمنا مراده الزايدة يف هذا احلديث .وإال فمن أتمل
كتاب اتريخ البخاري تبني له قطعا أنه مل يكن يرى أن زايدة كل ثقة يف اإلسناد مقبولة".

 62الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،ص.465 ،464
 63ابن حجر ،نزهة النظر ،ص.213

 64ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،6ص.166
 65ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،4ص.248

 66ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،3ص ،384وانظر :الزرقي ،عادل عبد الشكور ،قواعد العلل ،ص.60
 67الرتمذي ،اجلامع ،ج ،6ص.251

 68ابن رجب ،شرح علل الرتمذي ،ج ،2ص.630
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وهكذا الدارقطين يذكر يف بعض املواضع أن الزايدة من الثقة مقبولة ،مث يرد يف أكثر املواضع زايدات
كثرية من الثقات ،ويرجح اإلرسال على اإلسناد .فدل على أن مرادهم بزايدة الثقة يف مثل تلك املواضع
69
اخلاصة ،كون الثقة مربزا يف احلفظ ،وقال الدارقطين يف (حديث) زاد يف إسناده رجالن ثقتان رجال" اه
وهناك قيد آخر نص عليه بعض األئمة وهو أن تثبت هذه الزايدة وأال تكون ومها من احلافظ.
قال اإلمام مسلم" :واجلهة األخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري ،أو غريه من
األئمة إبسناد واحد ومنت واحد ،جمتمعون على روايته يف اإلسناد واملنت ،ال خيتلفون فيه يف معىن ،فريويه
آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم يف اإلسناد ،أو يقلب املنت فيجعله
خبالف ما حكى من وصفنا من احلفاظ ،فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتني ما حدث اجلماعة من
احلفاظ ،دون الواحد املنفرد وإن كان حافظا ،على هذا املذهب رأينا أهل العلم ابحلديث حيكمون يف
احلديث مثل شعبة وسفيان بن عيينه وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من أئمة أهل
70

العلم"
ففي هذا النص يبني اإلمام مسلم أن احلافظ قد ترد زايدته إذا خالف احلفاظ ،وقريب منه توقف اإلمام
أمحد عن قبول زايدة اإلمام مالك يف زايدته "من املسلمني" يف حديث الصدقة ،مع كون اإلمام مالك أمري
املؤمنني يف احلديث ،ومن كبار احلفاظ.
قال احلافظ ابن رجب ":هذه الرواية تدل على توقفه يف زايدة واحد من الثقات ،ولو كان مثل مالك،
حىت يتابع على تلك الزايدة ،وتدل على أن متابعة مثل العمري ملالك مما يقوي رواية مالك ،ويزيل عن
71
حديثه الشذوذ واإلنكار".
قال احلافظ ابن حجر ":واملنقول عن أئمة احلديث املتقدمني :كعبد الرمحن بن مهدي ،وحيىي القطان،
وأمحد بن حنبل ،وحيىي بن معني ،وعلي بن املديين ،والبخاري ،وأيب زرعة ،وأيب حامت ،والنسائي،
والدارقطين ،وغريهم ،اعتبار الرتجيح فيما يتعلق ابلزايدة وغريها ،وال يعرف عن أحد منهم إطالق قبول
72

الزايدة".
مر يف املطلب األول من خالل كالم األئمة املتأخرين أن منهج املتقدمني قائم على ركيزتني ومها عدم
اطراد أحكامهم ،وأهنم يدورون مع القرائن ،ويف هذا املطلب يظهر ذلك جليا من خالل النصوص اليت
نقلت عنهم ،فقد رأينا أهنم اترة حيكمون على احلديث ابلوصل كما يف حديث "ال نكاح إال بويل"،
 69ابن رجب ،شرح علل الرتمذي ،ج ،2ص.638
 70مسلم ،التمييز ،ص.90

 71ابن رجب ،شرح علل الرتمذي ،ج ،2ص.632
 72ابن حجر ،نزهة النظر ،ص.212
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واحلديث اآلخر الذي حكم البخاري عليه ابإلرسال ،وكذلك األمر يف الرفع والوقف ،فقد نقل الرتمذي
عن البخاري أنه مرة حكم على حديث ابلرفع ومرة ابلوقف ،وأما زايدة الثقة فقد مر أن اإلمام أمحد قد
توقف يف قبول زايدة اإلمام مالك " من املسلمني" فدل على أن الزايدة عنده ليست مقبولة على اإلطالق،
وكذلك الدارقطين يذكر يف بعض املواضع أن الزايدة من الثقة مقبولة ،مث يرد يف أكثر املواضع زايدات كثرية
من الثقات ،ويرجح اإلرسال على اإلسناد .وهللا أعلم.

املبحث الثاين :منهج اإلمام ابن املنذر يف التعامل مع اخالتتالف
ملعرفة منهج ابن املنذر يف التعامل مع االختالف جيدر بنا إيراد بعض النصوص اليت ذكرها ابن املنذر يف
كتابة "األوسط" ،أثناء كالمه على بعض الرواايت اليت وقع فيها االختالف بني الرواة.
قال اإلمام ابن املنذر رمحه هللا ":إن قالوا :ليس يف رواية معمر عن الزهري ذكر ال ِّدابغ ،قيل له :قد روى
هذا احلديث ابن عيينة ،وعقيل ،والزبيدي ،وهؤالء من ثقات أصحاب الزهري ،وقد ذكروا ال ِّدابغ يف

حديثهم ،واحلافظ إذا زاد يف احلديث شيئا فزايدته مقبولة"  ،73ففي هذا النص يبني ابن املنذر أن من زاد
لفظ " ال ِّدابغ " يف احلديث مجاعة من احلفاظ ،وقد وصفها ابلزايدة وقبلها.
هذا فيما يتعلق مبفهوم الزايدة ،أما حكم زايدة الثقة عنده فقد جاءت نصوص عنه يصرح فيها بقبول
زايدة الثقة؛ حيث قال اإلمام ابن املنذر رمحه هللا" :وإذا روى احلديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصال وأرسله
بعضهم يثبت احلديث برواية من روى موصوال عن النيب  ومل يوهن احلديث ختلف من ختلف عن اتصاله
74
وهذا السبيل يف الزايدات يف األسانيد والزايدات يف األخبار ،وكثري من الشهادات".
إذ يفهم من هذا النص أن اإلمام يرى أنه إذا تعارض وصل وإرسال يقدم الوصل ،إذ كان الواصل ثقة.
وقال اإلمام ابن املنذر رمحه هللا ":قال أبو بكر :وقد تكلم متكلم يف حديث أيب موسى األشعري وقال:
قوله« :وإذا قرأ فأنصتوا» ،إمنا قاله سليمان التيمي.
وقال أبو بكر :وإذا زاد احلافظ يف احلديث حرفا وجب قبوله ،وتكون زايدة كحديث يتفرد به ،وهذا
مذهب كثري من أهل العلم يف كثري من أبواب الشهادات ،وغري ذلك ،وملا اختلف أسامة ،وبالل يف صالة
النيب  يف الكعبة ،فحكم الناس لبالل؛ ألنه يثبت أمرا نفاه أسامة ،كانت كذلك رواية التيمي؛ ألنه أثبت
75
شيئا مل يذكره غريه".

 73ابن املنذر ،األوسط ،ج ،2ص400

 74املصدر نفسه ،ج ،2ص ،308وانظر :علي النعيمي ،الصناعة احلديثة عند ابن املنذر يف كتابه األوسط ،رسالة دكتوراه ،ص.208
 75ابن املنذر ،األوسط ،ج ،3ص.262 ،261
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وقال أيضا ":واحلافظ إذا زاد يف احلديث شيئا فزايدته مقبولة"
وقال أيضا ":والزايدة يف األخبار إذا ثبتت جيب استعماهلا إذ الزايدة يف اخلرب يف معىن حديث تفرد به
77
الراوي ،فكما جيب قبول ما ينفرد به الثقة من األخبار كذلك جيب قبول الزايدة منه .وهللا أعلم"
يصرح اإلمام يف هذه النصوص أبن الزايدة من الثقة مقبولة ،فهي كاحلديث الذي ينفرد به الثقة،
ونلحظ يف هذه النصوص أن اإلمام قيد قبول الزايدة بقيدين:
القيد األول :أن تكون الزايدة من احلافظ الذي يعتمد على حفظه ،فقال" :وإذا زاد احلافظ"،
"واحلافظ إذا زاد" ،وهذا عني ما نص عليه األئمة ،كالرتمذي وأيب حامت وأيب زرعة وغريهم.
القيد الثاين  :ثبوت هذه الزايدة من احلافظ ،فقد أشار إىل هذا بقوله" :والزايدة يف األخبار إذا ثبتت"

فقيدها أبن تكون اثبتة صحيحة.

هذا من الناحية النظرية ،أما عند التطبيق فقد سلك اإلمام منهج األئمة املتقدمني يف إعمال القرائن،
وعدم اطراد قبول الزايدة.؛ فقد أعل -رمحه هللا -زايدة عيسى بن يونس" البغل والفرس" يف حديث غَُّرة
اجلنني ،فقال رمحه هللا تعاىل" :وأان أخشى أن يكون زايدة الفرس والبغل غلطا من عيسى بن يونس؛ ألن
حديث أيب هريرة قد رواه احلفاظ فلم يذكر أحد منهم يف حديثه الفرس والبغل ،وقد غلط عيسى بن يونس
78

يف غري شيء ،ولو ثبتت هذه الزايدة اليت قاهلا عيسى لوجب القول هبا".
ففي هذا النص مل يقبل اإلمام زايدة عيسى بن يونس ،مع كونه من احلفاظ ،بل قد َّ
عدها غلطا وومها،
واستدل على ذلك مبخالفته احلفاظ ،ومل يسر على ما قرره من اعتبار هذه الزايدة كاحلديث املنفرد.
كذلك يف عدة أحاديث رجح اإلمام اإلرسال على الوصل ،والوقف على الرفع منها:
قال اإلمام ابن املنذر ":حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،قال :أخربان عبد الرزاق ،قال :أخربان ابن جريج،

ُ ُ
قال أخربين عطاء بن السائب :أن عبد هللا بن حبيب أخربه( ،عن علي) ،عن النيب  أنه قالَ  :و َءاتوهم
ذ ذ ٓ َ َ َٰ ُ
ك ۡم ( النور )33:قال" :ربع الكتابة".
مِن ذما ِل ٱَّلل ِ ٱَّلِي ءاتى

قال أبو بكر :هذا ال يصح عندهم مرفوعا ،وإمنا يصح موقوفا من قول علي.

حدثنا إسحاق قال :أخربان عبد الرزاق ،قال :أخربان معمر ،عن عطاء اخلراساين ،عن أيب عبد الرمحن
ذ
ُ ُ
79
ٱَّللِ قال :يرتك للمكاتب ربع كتابته"
أن عليا قال يف قوله َ و َءاتوهم مِن ذما ِل
 76ابن املنذر ،األوسط ،ج ،2ص.400
 77املصدر نفسه ،ج ،3ص168

 78املصدر نفسه ،ج ،13ص 376
 79ابن املنذر ،األوسط ،ج ،11ص 470 ،469
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يف هذا املثال رجح اإلمام ابن املنذر وجه الوقف على الرفع؛ ألن الرفع انفرد به ابن جريج عن
82

اجلماعة 80،منهم معمر 81،وزهري بن معاوية.
وقرينة الرتجيح اليت أعملها اإلمام ابن املنذر هي العدد.
وقال اإلمام ابن املنذر ":أخربان حامت بن منصور ،أن احلميدي حدثهم ،قال :حدثنا عبد الوهاب بن
عبد اجمليد ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جابر بن عبد هللا :أن النيب  قضى ابليمني مع الشاهد.
83

قال أبو بكر :الصحيح جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن النيب  مرسل ،كذلك رواه مالك والثوري".
يف هذا النص رجح اإلمام املرسل ،ألن من أرسله مالك والثوري ،والذي وصله عبد الوهاب بن عبد
اجمليد الثقفي ،وهو ثقة ،ولكنه أقل حفظا من مالك والثوري ،وقد أعمل اإلمام ابن املنذر قرينة األحفظ.
85

وقد وافق اإلمام ابن املنذر يف حكمه عدد من األئمة ،منهم :اإلمام البخاري 84،واإلمام الرتمذي،
86
واإلمامان أبو زرعة وأبو حامت.
وقال أيضا ":وليس يثبت عن النيب  يف إثبات الشاهدين يف النكاح خرب إال حديث مرسل ،عن
87
احلسن ،عن النيب  يف إثبات الشاهدين ،ال تقوم به احلجة ومل يرفعه أكثرهم".
يف هذا املثال جند أن اإلمام ابن املنذر رجح املرسل-مع عدم احتجاجه به-أن األكثر مل يرفعه ،فقد
أعمل قرينة العدد.
واحلاصل أن منهج اإلمام ابن املنذر موافق ملنهج األئمة يف التعامل مع االختالف ،فهو ال يسري على
حكم واحد مطرد ،يف قبول الزايدة مطلقا ،ويعمل القرائن للرتجيح.
وأما الن صوص النظرية اليت قد يفهم منها أنه يسري على منهج خمالف هلم فهي من جنس ما قد جاء عن
األئمة ،كذلك أحكامه العملية ختالف هذه النصوص النظرية ،مما يدل على مراده منها ليس على اإلطالق،
وليست على ظاهرها حرفيا ،وهللا أعلم

 80أخرج روايته :عبد الرزاق ،املصنف ،كتاب املكاتب ،ابب "وآتوهم من مال هللا الذي آاتكم" ،ج ،8ص 375رقم .15589
 81املصدر نفسه ،ج ،8ص 375رقم .15590
 82أخرجه الدارقطين ،يف العلل معلقا ،ج ،4ص.164
 83ابن املنذر ،األوسط ،ج ،7ص .58 ،57
 84الرتمذي ،العلل الكبري ،ص.202
 85الرتمذي ،اجلامع ،ج ،3ص.21

 86ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،4ص.254 ،253
 87ابن املنذر ،األوسط ،ج ،8ص .318 ،317
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املبحث الثالث :قرائن الرتجيح عند األئمة املتقدمني وعند اإلمام ابن املنذر
متهيد :بيان مفهوم القرائن
القرينة لغة :قال ابن فارس( ":قرن) القاف والراء والنون أصالن صحيحان ،أحدمها يدل على مجع

شيء إىل شيء ،واآلخر شيء ينتأ بقوة وشدة".

88

واصطالحا" :أمر يشري إىل املطلوب" 89،أو ما يدل على املراد من غري كونه صرحيا" .90

واملناسب للمعىن االصطالحي هو األصل الثاين؛ فكأن القرينة تدفع الباحث وتضطره إىل ترجيح أحد
الوجهني على اآلخر.91
املطلب األول :قرائن الرتجيح عند األئمة املتقدمني
مر يف املطلب األول من املبحث األول أن األئمة املتقدمني ليس هلم حكم خاص مطرد على كل
اختالف ،بل حكمهم يدور مع القرائن .ومن أشهر هذه القرائن:
 .1قرينة العدد
هذه القرينة من أكثر القرائن اليت اعتمدها احملدثون يف الرتجيح ،وهي تقوم على مبدأ أن اجلمع والعدد
أوىل ابلصواب من الفرد أو األقل ،فعندما خيالف راوي مجعا من الرواة فاألوىل تقدمي اجلمع على الفرد؛
وذلك لقرب الوهم من الفرد أكثر من اجلمع.
قال اإلمام الشافعي" :والعدد أوىل ابحلفظ من الواحد"  ،92وقال اإلمام الدارقطين ":وليست هذه
اللفظة اليت ذكرت فيه حمفوظة وهي قوله وسنة نبينا أل ّن مجاعة من الثقات رووه عن األعمش عن إبراهيم
93
عن السود أن عمر قال ال جنيز يف ديننا قول امرأة ومل يقولوا فيه وسنة نبينا".

 88ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص.76

 89اجلرجاين ،علي بن حممد ،معجم التعريفات ،ص.146
 90الربكيت ،حممد عميم ،قواعد الفقه ،ص ،428وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،33ص156
91العمراين ،اندر السنوسي ،قرائن ترجيح احملفوظ على الشاذ ،ج ،1ص.175

 92الشافعي ،األم ،ج ،10ص ،167وانظر :الزرقي ،قواعد العلل وقرائن الرتجيح ،ص.55
 93الدارقطين ،العلل ،ج ،2ص ،141وانظر أيضا :ج ،1ص ،243ج ،3ص.19
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 .2قرينة احلفظ أو الرتجيح ابألحفظ
من املعلوم أن الرواة يتفاوتون يف درجة احلفظ واإلتقان ،فمنهم احلافظ املتقن ،ومنهم من يهم قليال،
ومنهم سيء احلفظ؛ وألجل هذا التفاوت اعتمد العلماء رواية الراوي األحفظ ،وقدموها على غريه .واحلفظ
قد يكون ابلصدر أو ابلكتاب ،ويرجح العلماء صاحب كتاب على غريه ممن ليس لديه كتاب يف الغالب.
قال اإلمام ابن أيب حامت ":وسألت أيب ،وأاب زرعة ،عن حديث؛ رواه صاحل بن كيسان ،وعبد الرمحن بن
إسحاق ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا ،عن ابن عباس ،عن عمار ،عن النيب  يف التيمم ،فقاال:
هذا خطأ ،رواه مالك ،وابن عيينة ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا ،عن أبيه ،عن عمار ،وهو
الصحيح ،ومها أحفظ.
قلت :قد رواه يونس ،وعقيل ،وابن أيب ذئب ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن عبد هللا ،عن عمار ،عن
94
النيب  ،وهم أصحاب الكتاب ،فقاال :مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ".
يف هذا اجلواب نلحظ أن أاب حامت وأاب زرعة قد رجحا رواية مالك وابن عيينة؛ ألهنما أحفظ ممن
خالفها ،ونلحظ أن ابن أيب حامت قد استدرك عليهما أبن من خالفهم صاحب كتاب ،فاحلق تقدميه ،فكان
جواهبم أن مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ صدر ،فقد مجع بني احلفظني.
 .3قرينة سلوك اجلادة
واجلادة هي سلسلة سند معروفة يروى هبا أحاديث كثرية ،فيصل الراوي إىل أوهلا فيسبق ومهه إليها فيتابع
95

السند إىل آخرها ،ويكون السند من طريق آخر ،فينقلب السند على الراوي
قال اإلمام ابن رجب ":قال أبو حامت :مبارك لزم الطريق ،يعين به أن رواية اثبت عن أنس سلسلة
معروفة مشهورة ،تسبق إليها األلسنة واألوهام ،فيسلكها من قل حفظه ،خبالف ما قاله محاد بن سلمة،
فإن يف إسناده ما يستغرب ،فال حيفظه إال حافظ ،وأبو حامت كثريا ما يعلل األحاديث مبثل هذا ،وكذلك
غريه من األئمة" .96وقد يعرب األئمة عنها بتعبريات أخرى مثل :لزم الطريق ،اتبع اجملرة ،كان أسهل عليه،
97
وغريها

 94ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،1ص.489 ،488

 95عرت ،نور الدين عرت ،حملات موجزة يف أصول علل احلديث ،ص.55
 96ابن رجب ،شرح علل الرتمذي ،ج ،2ص.842

 97انظر :الدريس ،خالد بن منصور ،سلوك اجلادة وأثره يف إعالل احلديث ،جملة جامعة امللك سعود م ،17ع ،2ص.897
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 .4قرينة اخالتتصاص
وتعد هذه القرينة من أهم قرائن الرتجيح عند األئمة ،ومبىن هذه القاعدة على مراتب الثقات وطبقاهتم
يف شيوخهم .فالرواة املكثرون كالزهري ،واألعمش ،وقتادة ،وأيب إسحاق السبيعي وحنوهم ،هلم رواة كثر
يروون عنهم ،وهؤالء ليسوا على درجة واحدة من حفظ حديث شيخهم ،فبعضهم يكون مقدما يف الشيخ
ملزيد عنايته وممارسته حلديث شيخه ،أو طول مالزمته ،أو كونه من أهله أو حنو ذلك من األسباب اليت
جتعل الراوي مقدما يف شيخه.
قال ابن أيب حامت" :وسألت أيب عن حديث رواه إبراهيم بن سعد ،عن ابن شهاب ،عن حممد بن عبد
الرمحن بن ماعز ،عن سفيان بن عبد هللا الثقفي ،قلت أان :اي رسول هللا ،حدثين أبمر أعتصم به ...
احلديث؟ قال أيب :خولف إبراهيم بن سعد فيه ،رواه عقيل ،عن ابن شهاب؛ قال :حدثين حممد بن أيب
سويد :أن جده سفيان بن عبد هللا ،قال :اي رسول هللا .قلت أليب :أيهما أصح؟ قال :قد اتبع إبراهيم بن
سعد على روايته إبراهيم بن إمساعيل بن جممع ،واتبع عقيل على روايته يونس بن يزيد .قال أيب :حديث
98
عقيل ويونس أشبه ،هم أفهم ابلزهري".
املطلب الثاين :قرائن الرتجيح عند اإلمام ابن املنذر
قد أعمل اإلمام ابن املنذر القرائن يف الرتجيح بني أوجه االختالف ،إال أنه مل يصرح يف كل ترجيح
ابلقرينة اليت اعتمدها ،وإمنا يكتفي ابلرتجيح ،وميكن استنباط القرائن من خالل عبارته عند الرتجيح.
 .1قرينة العدد
وقد أعمل اإلمام ابن املنذر هذه القرينة ،فقال رمحه هللا ":قال أبو بكر :وليس يثبت عن النيب  يف
إثبات الشاهدين يف النكاح خرب إال حديث مرسل ،عن احلسن ،عن النيب  يف إثبات الشاهدين ،ال
تقوم به احلجة ومل يرفعه أكثرهم 99،".ففي هذا احلديث رجح اإلمام ابن املنذر الوقف على الرفع ،وعلل
حكمه أبن أكثر الرواة مل يرفعوه.
 .2قرينة احلفظ أو الرتجيح ابألحفظ
أعمل اإلمام ابن املنذر هذه القرينة ،ونقل عن العلماء استعماهلم هلا ،فقال رمحه هللا تعاىل ":وقال
100
أيضا ":الصحيح جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن النيب  مرسل ،كذلك رواه مالك والثوري".
 98ابن أيب حامت ،العلل ،ج ،6ص.47-45

 99ابن املنذر ،األوسط ،ج ،8ص.318 ،317
 100املصدر نفسه ،ج ،7ص.58 ،57
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وقال أيضا ":تكلم يف حديث بريد بن أيب مرمي بعض أصحابنا ،فذكر أن ذكر قنوت الوتر ال يصح،
قال :ألن شعبة روى هذا احلديث فلم يذكر الوتر ...قال هذا القائل :شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن
101
أيب إسحاق ،وأبو إسحاق"
ففي النص األول رجح اإلمام ابن املنذر رواية مالك والثوري؛ ألهنما أحفظ من غريمها ،مع أن من
خالفهما أكثر عددا ،وابلرغم أن هناك عددا من الرواة قد اتبعوا مالكا والثوري إال أن ابن املنذر قد اكتفى
بذكر أحفظهم وأكثرهم إتقاان.
وأما النص الثاين فقد نقل كالم اإلمام ابن خزمية يف ترجيحه عدم صحة ذكر الوتر ،واستدل على أن
شعبة مل يذكرها ،وأنه أحفظ من الرواة الذين مل يذكروها.
 .3قرينة سلوك اجلادة
قال اإلمام ابن املنذر رمحه هللا" ":وأخربان حممد بن عبد هللا ،عن ابن وهب قال أخربين مالك وعبد هللا
بن عمر ،عن انفع ،عن ابن عمر ،أن رسول هللا  قال« :أحفوا الشوارب ،وأعفوا اللحى» قال أبو بكر:
102
والصحيح إمنا هو مالك عن أيب بكر بن انفع"
يف ه ذا احلديث بني اإلمام ابن املنذر أن الراجح هو مالك عن أيب بكر عن انفع ،وذلك أن من رواه
عن مالك سلك فيه اجلادة؛ فسلسلة مالك عن انفع عن ابن عمر مشهورة ،فيسبق الوهم إليها ،ولذلك
رجح اإلمام ابن املنذر الوجه الثاين مالك عن أيب بكر بن انفع .وهللا أعلم
 .4قرينة اخالتتصاص
رجح اإلمام ابن املنذر-فيما يظهر وهللا أعلم-هبذه القرينة حديثني ،فقال رمحه هللا ":وأجيب أبن من
حجة من قال هذا القول خرب رواه إمساعيل بن عياش ،عن موسى بن عقبة ،عن الزهري ،عن
أيب بكر بن عبد الرمحن ،عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا " : من ابع سلعة فأفلس
امل بتاع فوجدها بعينها ومل يقبض من مثنها شيئا فهي له ،فإن قبض من مثنها شيئا فهو أسوة
103
الغرماء"  ...قال أبو بكر :وهذا خرب ال أحسبه يثبت ،وذلك أن مالكا مل يرفعه" .
وقال أيضا" :وقد روينا عن النيب  يف هذا الباب حديثا مفسرا وقد تكلم بعض أهل العلم يف
إسناده .حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري ،ان أبو قدامة ،ان معاذ بن هشام ،حدثين أيب عن قتادة عن أيب
 101ابن املنذر ،األوسط ،ج ،5ص.221 ،220
 102املصدر نفسه ،ج ،1ص.342
 103املصدر نفسه ،ج ،11ص.32
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حرب بن أيب األسود ،عن أبيه ،عن علي ،أن نيب هللا  قال يف بول الرضيع« :يغسل بول اجلارية وينضح
على بول الغالم» قال قتادة« :هذا إذا مل يطعم فإذا طعم غسال مجيعا» .وقد روينا يف هذا الباب غري هذا
104
احلديث وقد ذكرته يف غري هذا املوضع ،وحديث قتادة مل يرفعه سعيد بن أيب عروبة"
يف احلديث األول رجح اإلمام ابن املنذر رواية اإلمام مالك ألنه األحفظ واألثبت يف الزهري ،خبالف
موسى بن عقبة ،ومما يقوي استعماله هلذه القرينة أنه خص ابلذكر مالكا ،مع أن غري مالك من أصحاب
الزهري قد اتبعوا مالكا على عدم الرفع.
ويف احلديث الثاين كذلك ،فقد خص ابلذكر سعيد بن أيب عروبة ابعتبار أنه األثبت يف قتادة ،ابلرغم
من أن مهام بن حيىي قد اتبعه .وهللا أعلم.
اخلامتة:
 .1يقوم منهج األئمة يف التعامل مع االختالف على ركيزتني مها :عدم اطراد أحكامهم ،وأن
حكمهم قائم على القرائن.
 .2منهج األئمة يف زايدة الثقة أهنم ال يقبلون كل زايدة ،بل البد أن تكون من احلافظ ،وأن تكون
اثبتة ،وأن ظاهر عبارهتم يفيد قبوهلم للزايدة مطلقا ،لكن عند النظر يف أحكامهم جند أن
الظاهر غري مراد منهم ،بل هو حكم خاص يف حديث خاص.
 .3عند تعارض الوصل واإلرسال ،أو الوقف والرفع ال حيكم األئمة دائما ابلوصل أو الرفع ،وإمنا
يعملون القرائن.
 .4يتفق منهج اإلمام ابن املنذر مع منهج النقاد يف كونه غري مطرد ،بل له يف كل حديث نقد
خاص.
 .5منهج اإلمام ابن املنذر أنه يعمل القرائن للحكم على االختالف ،كما هو منهج األئمة النقاد.
 .6وافق اإلمام ابن املنذر النقاد يف كونه ال يقبل زايدة الثقة مطلقا ،ويقيد قبوهلا أبن تكون من
احلافظ ،ال مطلق الثقة ،وأن تكون اثبتة.

 104ابن املنذر ،األوسط ،ج ،2ص.270 ،269

موازنة بني منهج املتقدمني ومنهج ابن املنذر يف اإلعالل ابخالتتالف يف كتابه األوسط

-51-

املصادر واملراجع:
 البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ،التاريخ الكبري( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط،
1407ه1986/م).

 الربكيت ،حممد عميم اإلحسان اجملددي ،قواعد الفقه( ،كراتشي :الصدف ببلشرز ،ط،1
1407ه1986/م).
 البزار ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ،البحر الزتار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن وآخرون( ،املدينة
املنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط2009/1988 ،1م).

 البقاعي ،برهان الدين إبراهيم بن عمر ،النكت الوفية مبا يف شرح األلفية ،حتقيق :ماهر ايسني
الفحل( ،الرايض :مكتبة الرشد ،ط1428 ،1ه 2007/م).

 البيهقي ،محد بن احلسني بن علي بن موسى ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3ه 2003/م).
 الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ،العلل الكبري ،حتقيق :حيىي السامرائي وآخرون( ،بريوت:عامل
الكتب ،ط1409 ،1ه1999/م).

 اجلرجاين ،علي بن حممد السيد الشريف ،معجم التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي،
(القاهرة :دار الفضيلة ،ط ،1د.ت).
 ابن أيب حامت ،أبوعبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر الرازي ،العلل ،حتقيق :فريق من
الباحثني ،إشراف سعد احلميد( ،د.م :د.ن ،ط1427 ،1ه2006/م).

 ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح ،حتقيق :ماهر الفحل،
(الرايض :دار امليمان ،ط1434 ،1ه2013/م).



 ،نزهة النظر ،حتقيق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي( ،الرايض :مطبعة سفري
الرايض ،ط1422 ،1ه2002/م).

 الدارقطين ،علي بن عمر بن أمحد بن مهدي ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،حتقيق:
حمفوظ الرمحن زين هللا( ،الرايض :دار طيبة ،دار ابن اجلوزي ،ط1405 ،1ه،
1427ه1985/م).
 الدريس ،خالد بن منصور ،سلوك اجلادة وأثره يف إعالل احلديث ،جملة جامعة امللك سعود
اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين1425 ،ه2004/م).

-52-

صاحل عبد الرزاق عبد احلميد الزليتين ،فؤاد بوالنعمة

 ابن رجب ،عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي ،شرح علل الرتمذي ،حتقيق :مهام سعيد،
(الرايض :مكتبة الرشد ،ط1421 2ه2001/م).

 الزرقي ،عادل بن عبد الشكور الزرقي ،قواعد العلل وقرائن الرتجيح( ،الرايض :دار احملدث،
ط1425 1ه2004/م).
 الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح،
حتقيق :زين العابدين بن حممد بال فريج( ،الرايض :أضواء السلف ،ط1419 1ه1998/م).

 الشافعي ،حممد بن إدريس ،األم ،حتقيق :رفعت فوزي( ،املنصورة :دار الوفاء ،ط1422 ،1
ه2001/م).
 عرت ،نور الدين عرت ،حملات موجزة يف أصول علل احلديث( ،القاهرة :مكتبة دار السالم ،ط،1
1434ه2013/م).
 ابن عمار ،أبو الفضل بن عمار الشهيد ،علل األحاديث يف كتاب صحيح مسلم ،حتقيق علي
احلليب( ،الرايض :دار اهلجرة للتوزيع ،ط1412 ،1ه1991/م).

 العمراين ،اندر السنوسي العمراين ،قرائن ترجيح احملفوظ على الشاذ ويف زايدة الثقة عند ابن
حجر( ،الرايض :مكتبة الرشد ،ط1431 ،1ه2010/م).
 ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم
هارون( ،دمشق :دار الفكر ،د.ط1399 ،ه 1979/م).
 مسلم ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي ،التمييز ،حتقيق :عبد القادر احملمدي( ،الرايض:
دار ابن اجلوزي ،ط1430 ،1ه2009/م).

 املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( ،مصر :مطابع الصفوة ،ط،1
1416ه1995/م).

 النعيمي ،علي بن إبراهيم النعيمي ،الصناعة احلديثة عند ابن املنذر يف كتابه األوسط ،رسالة
دكتوراه ،كلية الدراسات العليا-قسم أصول الدين (األردن :جامعة العلوم اإلسالمية العاملية،
1436ه2015/م).

