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 علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذبقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 سلمرواه امل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البحث ملخص
بزايدة الثقة بني القبول والرد  ، ويتم هذه الدراسة جبمع رأي  خيتصيركز هذا البحث يف موضوع 

الفقهأ واحملدثني املتعلقة بزايدة الثقة ،  مع بيان تعريف زايدة الثقة وأنواعها مع األمثلة األحاديث 
الذى ورد فية الزايدة سوأ من املنت او السند، ومن مث بيان آراء العلمأ فيها. ويذكر الباحث 

لعلماء وآراءهم عن احلكم يف زايدة الثقة بني القبول والرد مع إعرتاض بينهم، والقول اختالف ا
الراجح منهم. وهتتم الدراسة ببيان كيفية وشروط قبول والرد األحاديث ، وقد اتبع الباحث يف 

ل  واملنهج التحليلي من خال نهُج املقارنة،واملنهج اَّلستقرائىي وامل التأصيليةهذه الدراسة املنهج 
 كتب مصطلح احلديث
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ABSTRACT 

In completing the research under the topic additional authenthic hadith 

compiler,Acceptance and rejection,researcher collects information,opinions,and beliefs 

among fuqahas and Muhaddith,as they are the expert in this field.The research also 

explains the division of addition,together with the hadith examples. 

The researcher  explains scholars opinions and the reason of the differensees among them 

based on their reasonings.To get a true answer ,researcher put foward the opinions of the 

widely accepred scholar. 

In this research, the researcher uses the method of extracfing and getting information 

from original source,investigating and researching by comparative anylasing in 

accordance to hadith compilation and books. 
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 جامعة املدينة العاملية

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورة

 روزيتا بن أبو بكر©  2014حقوق الطبع 

 زايدة الثقة بني القبول والرد

 
املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن َّل جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري 

 مكتوب من الباحث إَّل يف احلاَّلت اآلتية:

 ميكن اَّلقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1

حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزاي اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك ألغراض  .2
 تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا حيق  .3
 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 اإلهداء
على نعمته العظيمة .وأصلى وأسلم على املصطفى حممد األمني. وأهدي إىل والدي   احلمد هلل

 الكرميني وزوجيت وأبنائي وأسريت هذا العمل املتواضع وجعله هللا عمال صاحلا يف ميزان حسناته. 
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 شكر وتقدير

احلمدهلل الذى من  علي  إبجناز هذا البحث، وأتقدم ابلشكر والتقدير لفضيلة األستاذ املشارك 

حفظه هللا وهو املشرف ْلذا البحث على ما تكرم وتفضل من ور منصور بن يوسف كتالد 

تبارك  توجيهات نصائح وتصويب األخطاء من بداية الدراسة إىل فرتة تسليمها. وأسأل هللا

وتعاىل أن ينفع له يف عمره وعلمه وعمله وماله وأهله.وأتوجه كذلك ابلشكر اجلزيل للجامعة 

املدينة العاملية وخباصة كلية العلوم اإلسالمية ومركز الطالب للدراسات العليا على إاتحة الفرصة 

 يل يف إكمال دراسة املاجستري يف علوم

ابلتقدير أيضا ملن كانت له يد العون ْلذا البحث احلديث هبذه اجلامعة. وكما أنين أتوجه 

أبطروحة الفكرة علمية واملنهجية أو تصويب األخطاء، منذ بداية كتابيت ْلذا البحث. وأخص 

رشدان بن حممد و  امحدفردوس بن  حممدلإلخوة  و نور اهلدي بنت حممدالشكر وزوجيت 

علي مساعدهتم القيمة.وأخريا أسأل هللا تعاىل أن جيعل كل عملي خالصا لوجهه الكرمي، إنه  يتيم

 لنعم املوىل ونعم احلكيم والنصري.
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 الفصل االول : الفصل التمهيدى

 يشتمل هذا الفصل  علي:و 

 املقدمة 

 أمهية البحث

 إشكالية البحث 

 أهداف البحث

 السابقةة الدراس

 ستخدمة ىف البحثاملناهج امل

 هيكل البحث

 املقدمة 

إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  أعمالنا،من 
يهده هللا فال مضل له،ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد ان َّل إله إَّل هللا ،وأشهد ان حممد 

كتاب هللا عزوجل وهو حديث حممد صلى هللا عليه عبده ورسوله ، اما بعد فإن أصدق بعد  
َ لِلنااِس َما نُ ز َِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلاُهْم يَ تَ َفكاُرونَ وسلم ، قال هللا تعاىل " " فقام  َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 

لم أن العلم صلى هللا عليه وسلم مبينا له أبقواله وأفعاله وتقريرته أبسلوب واضح ومبني .فاع
احلديث مفخرٌة من مفاخر العلوم اإلسالمية، وجوهرة من جواهرها النفيسة، فقد كان أوَل منهٍج 

الصحيح من  علميٍ  يُوَضع يف اتريخ العلوم اإلنسانية لتمحيِص الرواايت وتدقيِق األخبار، ومعرفةِ 
عقائدهم، لذا راجْت عندهم يف من املردود، كانت تتعلق بدينهم أو تدخل  واملقبولِ ، الضعيف

 األساطري، وداَخَل معتقداهِتم التحريُف، وشاَبْت كتَبهم الرتهاُت واألابطيل. على ان اخلرب َّل يقبل 
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إَّل بعد معرفة سنده. ومن اجملاَّلت الغنية واخلصبة يف علوم احلديث واليت تستحق الكثري من 
  يل ملعرفة طبقات احلديث .الزايدة الثقة هي إحدى سبالبحث وبذل اجلهد وتعود.ان 

 
 أمهية البحث

 تتجلي أمهية البحث من خالل النقاط التالية :

موضوع الزايدة الثقة هي ابب دقيق من ابواب التعارض والرتجيح بني األدلة،وهي من  .1
 البحوث اْلامة عند احملدثني واألصوليني

ُل مسألة التفرد يف الرواية عصباً دقيقاً يتصل بشكل مباشر .2 بعدد من أنواع علوِم  تشكِ 
احلديث   اليت تعد من مباحثه األصيلة واألس اسية   ك  )احلديث الغريب(، و)زايدة الثقة(، 

و)احلديث الشاذ(، و)احلديث املنكر(، واليت يربط بينها مجيعاً تفرد الراوي إما أبصل 
 احلديث أو جبزء منه.

 إشكالية البحث

تابع خطوة احملدثني والعلمأ السابقة، ويدقق يف حبثه إن إشكالية البحث متكن جبمع األدلة مب
 موافقة ما اراد السنة، ومضى ابلدراسة بباب اخلاصة ليعمق ويدقق وإلزام ابلبينات 

 هذا البحث علي اإلجابة عن األسئلة التالية :يسري 

 ما مفهوم زايدة الثقة؟ .1

 ما أنواع زايدة الثقة ؟  .2

 ما موقف زايدة الثقة؟ .3
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 أهداف البحث

 يهدف الباحث من خالل حبثه حتقيق ما يلي :

 .بيان زايدة الثقة1

 .بيان أنواع زايدة الثقة2

 زايدة الثقةأئمة .بيان موقف 3

 الدراسة السابقة

ُكُتب الدكتور: محزة املليباري، فقد كان له اهتمام ظاهر هبذه املس ألة خاصة يف كتابيه: 1-
 املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين’و ، (288)عدد صفحة نظرات جديدة يف علوم احلديث’

، وكان له يف الكتابني طرح دقيق يف كثري من جوانب التفرد، لكنه مل (292)عدد صفحة 
يتوسع، ومل يستوعب ما يتعلق هبذا املوضوع من مسائل وفروع، وإمنا كان التفرد أحد األحباث 

 اليت تناوْلا يف كلٍ  من كتابيه.
 مهمة   حيث تناول فيه مسائل  ،للحافظ ابن رجب احلنبلي، الرتمذيشرح علل  كتاب-2

 ، وعرض لبعض القضااي الدقيقة يف هذا املوضوع.زايدة الثقةمن 
الشاذ واملنكر وزايدة الثقة كتاب الدكتور عبد القادر مصطفى عبد الرزاق احملمدي ، -3

وابجلملة فالبحث حافل، أجاد فيه مؤلفه (416)عدد صفحة  موازنة بني املتقدميت واملتأخرين
 .جوانبه ، لكنه مل يتوسع فيه ومل يتناول مجيعزايدة الثقةله كالم طيب يف موضوع وأفاد، وكان 
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 املناهج املستخدمة يف البحث

 

 مبىن هذا البحث قائم على

هي الدراسة النظرية من خالل كالم العلماء وتقعيدهم، واعتمادها  فالدراسة التأصيلية:-  
 يف الغالب على كتب املصطلح، وما فيها من تعريفات وحتريرات ومسائل.

، بتتبع نصوصهم، ومجع أقواْلم، وتقصي تعريفاهتم وحتريراهتم. االستقراء-  
اَّلختالف واَّلتفاق بينهم.القائُم على مقارنة آراء العلماء، وبيان نقاط منهُج املقارنة، -  
وبعد تتبع كالم العلماء واملقارنة أييت به لرصد النتائج املستخلصة، ومن  منهج التحليل العلمي-

 مَثا الرتجيح.
 

 هيكل البحث

:وقد رتب الباحث هذا البحث حسب الرتتيب األيت  

 ينفسم البحث إىل ثالثة فصول وخامتة.

 الفصل األول: التمهيدى

 ويشتمل على:

املقدمة ‹›  

أمهية البحث ›‹  

إشكالية البحث ›‹  
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أهداف البحث ›‹  

الدراسات السابقة ›‹  

املناهج املستخدمة ىف البحث  ›‹  

هيكل البحث ›‹  

 

 الفصل الثاين :زايدة الثقة وما يتعلق هبا

وأنواعها الزايدةمعىن املبحث االول:   

معىن الثقة وشروطاملبحث الثاىن:  

 زايدة الثقة اليت تدخل فيها:األنواع ثالثاملبحث ال
 

 كالم العلمأ عن زايدة الثقة  :الفصل الثالث 
 عن زايدة الثقة أئمة : موقف املبحث االول
 أسباب االختالف يف احلكم ابلتفرد املبحث الثاىن:

 
 وتشتمل على األيت : امتة اخل

 أهم النتائج والتوصيات

 املصادر واملراجع
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وما يتعلق هبا:زايدة الثقة  الفصل الثاين  

  مدخل:

،دخل ختالفًا بينا، كبريًا، عظيًماإاختلفت وجهة نظر العلماء فيها قد موضوع زايدات الثقات، 
علماء أجالء أيًضا يف هذا املوضوع، كمتأخرة األصوليني، وتكلم عن موضوع زايدة الثقة من 

 نظرة أصولية منطقية كالمية، فكانت الرؤية متعددة والبؤرة ليست متحدة من قبل علماءاحلديث، 

 فدخل يف هذه املسألة واملسألة للحق والصدق نقول هي مسألة احملدثني، هي زايدة الثقات،
 صلى هللا عليه وسلم.-زايدة زادها راٍو ثقة عن ابقي الرواة يف احلديث احلبيب النيب 

-ف  أوىل الن  اس هب  ا وأح  ق الن  اس أن يتكلم  وا هب  ا ه  م أه  ل احل  ديث ال  ذين عن  وا حب  ديث رس  ول هللا  
، نعم لكن مل يكن األمر على ذلك وَّل أبس ف العلم رمح ة ب ني أهل ه، ف دخل -صلى هللا عليه وسلم

ن يعت ين الفقهاء واألصوليني وتكلموا يف املسألة، فع ددوا وجه ة النظ ر ومل يرك زوا عل ى الب ؤرة ال يت ك ا
هب  ا علم  اء احل  ديث، وهب  ذه التقدم  ة ال  يت يغل  ب عل  ى ظ  ين أن ش  حذت اْلم  ة وش  وقتكم للموض  وع 

 نبدأ وندخل.

زايدة الثق  ة ه  ي أن يزي  د راٍو ثق  ة زايدة فيتف  رد هب  ذه ال  زايدة ع  ن ابق  ي ال  رواة الثق  ة، ه  ذه ه  ي زايدة 
مل  نت فيزي  د زايدة م  ا فيتف  رد هب  ذه الثق  ة، أن أييت راٍو ثق  ة ليزي  د زايدة م  ا س  واء كان  ت يف اإلس  ناد أوا

الزايدة عن ابقي الثقات، لكن اخلالف أنه زاد زايدة على ابقي رواة الثق ة، فه ل نقب ل زايدت ه؟ ه ل 
 نردها؟ هل هناك تفسري؟ هل هناك نظر؟ هنا حمل نظر العلماء.

وأنواعها الزايدةمعىن املبحث االول:    

 املطلب االول: تعريف الزايدة
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 : ضد النقصان .  اللغة الزايدة يف

 (1): " النمو " مبعىن

  )2(ومنه قول هللا عز وجل : فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياانً 

 (3(وقوله : إمنا النسيء زايدة يف الكفر

 أي منا وتكاثر

 الزايدة يف اإلصطالح

 (4) هي ما يتفرد به الثقة يف رواية احلديث، من لفظة أو مجلة، يف السند أو املنت-

أن يروي حافظان ثقتان عدَّلن حديثا واحداً عن شيخهما، ويف رواية أحدمها زايدة َّل يرويها -
 (5) اآلخر، أو يروي احلافظ الواحد الثقة حديثا مرتني، ويف إحدى روايتيه زايدة على األخرى

 املطلب الثاين:أنواع الزايدة

 :للزايدة من حيث املوافقة واملخالفة 
 ثالثة أنواع، قد قس م إبن صالح اىل 

                                                            
 6/123لسان عرب  1

 
                                                                   124سورة التوبة  2
 37سورة التوبة  3
 423منهج النقد يف علوم احلديث   4
 332جهود احملدثني يف نقد  منت احلديث النبوي  5
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 (.110(   مقدمة ابن الصالح )ص 5)

 



 

مجلته  تفرد برواية ث الذيدياحلأن َّل يكون فيه منافاة وخمالفة أصاًل ملا رواه غريه، ك االول:نوع 
    وَّل تعرض فيه ملا رواه الغري مبخالفة أصاًل ، فهذا مقبول.  ثقة

 عا سبق يف نو كم  -ردمه ال: أن يقع خمالفا منافيًا ملا رواه سائر الثقات، فهذا حكالثاىننوع 
 الشاذ. 

: ما يقع بني هاتني املرتبتني مثل زايدة لفظة يف حديث مل يذكرها سائر من روى الثالثنوع 
  (1)ذلك احلديث"

 –ومثل للنوع الثالث مبا رواه مالك عن انفع عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
       (2)املسلمني"كاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من ز فرض 

   (3) وروى عبيد هللا بن عمر وأيوب وغريمها هذا احلديث عن انفع عن ابن عمر دون هذه الزايدة.
  (4)وذكر الرتمذي أن مالكا تفرد من بني الثقات بزايدة قوله " من املسلمني" 

:صور الزايدةطلب الثالثامل  

 اللغوياملعىن على تشمل ان الزايدة الثقة عند احملدثني 
صور منها: احلقيقية، وأتيت على الزايدةيعىن  منووهو   

* أن أييت احلديث على نسق، مث ينفرد أحد الثقات بزايدة عبارة يف متنه، فإن صحت دخلت 
احلديث  من ستة وهىضمن نوع الصحيح أو احلسن، وإن كانت معلولة فإهنا تندرج أحد 

                                                            

  
( ومال  ك يف 984ب  رقم  7/63( ومس  لم يف ص  حيحه )كت  اب الزك  اة  1504ب  رقم  3/369(   أخرج  ه البخ  اري يف ص  حيحه ) كت  اب الزك  اة 2)

 (.  190ويف رواية حيىي  755( برقم 1/294)كتاب الزكاة  –برواية أيب مصعب  –املوطأ 
ومسلم ) املوضع السابق( وأخ رج رواي ة أي وب واللي ث مس لم _ أيض اً  (1512برقم 3/377(   أخرج رواية عبيد هللا . البخاري ) كتاب الزكاة 3)
 (. 984برقم  7/64) الزكاة  –
 
( 279والعل   ل"تويف س   نة )–(.  والرتم   ذي ه   و حمم   د ب   ن عيس   ى ب   ن س   ورة  احل   افظ الرتم   ذي ص   احب  "اجل   امع 3/62(   ج   امع الرتم   ذي ) 4)

 (.2/174انظر:شذرات الذهب )
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 احلديث،احلديث املصحف ،احلديث املدرج ،احلديث املضطرب ،احلديث الشاذ،الغريب 
 املقلوب. 

وص ل بالس ند، إم ا  زايدة يف* أن يتفق الرواة على رواية سنده بص ورة معين ة، مث ينف رد أح د ال رواة ب 
ك  ان م  ن   ل  زايدة ،منقط  ع أو رف  ع موق  وف، أو زايدة رج  ل يف اإلس  ناد، ف  إن اتص  ل الس  ند ب  دون ا

ألول ) وه  و ار الن  وع إن مل يتص  ل إَّل هب  ا فيك  ون م  ن ص  و املزي  د يف متص  ل األس  انيد إن مل يص  ح، و 
رس ل اخلف ي، و م ن املوصل املنقطع( ويكون ما خالفه إما منقطعاً فحسب أو مرس اًل أو معض اًل أ

راب ة واَّلض     طوق     د يش     رتك املعل     ول من     ه يف بع     ض أن     وع عل     ل امل     نت كالش     ذوذ والقل     ب والغراب     
 زيد يف السند(.والتصحيف )أما املدرج يف املنت فهو مبعىن امل

للف  ظ ل  يس ا، ونق  ص وق  د تك  ون ال  زايدة معنوي  ة، وذل  ك إذا خ  الف املنف  رد ب  نقص تغ  ري مع  ه املع  ىن
دة ين ذاك ابل زايسميتها حابلضرورة أنه يؤدي إىل نقص املعىن، بل قد يؤدي إىل زايدة فيه، فيصح ت

 املعنوية. 
طلق اً: "إن كان ت اللفظ ة الزائ دة يف مع رض تقري ره لقب ول زايدة الثق ة م –ويف ذلك يقول ابن ح زم 

انقصة من املعىن، فاحلكم للمعىن الزائد َّل للفظة الزايدة، ألن زايدة املعىن هو العموم، وه و ال زايدة 
    (1) حينئذ على احلقيقة".

ومثل لذلك مبا رواه اإلمام أمحد عن وكي ع ع ن ش عبة ع ن احلك م ع ن عب دالرمحن ب ن أيب ليل ى ع ن 
س   ول هللا ص   لى هللا علي   ه وس   لم ع   ن ل   بس احلري   ر وال   ديباج وآني   ة ال   ذهب حذيف   ة ق   ال: " هن   ى ر 

  (2)والفضة، وقال: هو ْلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة"
يث نم ا روي احل ده ذه، بي مث إن اللفظ الناقص يف ه ذا املث ال ، مل ي رد ع ن حذيف ة إَّل برواي ة وكي ع
األص  ل،  ذك  ر الش  رب ه  و م ن ط  رق ص  حيحه ع  ن حذيف  ة بلف  ظ الش  رب فيك ون اللف  ظ ال  ذي في  ه

 وما ورد بدونه زايدة ينبغي البحث يف قبوْلا من عدمه.

                                                            

(. وابن حزم هو احلافظ الفقيه أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد القرطيب الظاهري تويف 225 – 224/  1(   اإلحكام يف أصول األحكام ) 1)
 ( 340/ 1(  انظر :وفيات األعيان )457سنة  )
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  (.5/385(   مسند اإلمام أمحد ) 2) 



 

 املبحث الثاىن:معىن الثقة وشروطه

تعريف الثقةاملطلب االول:  

 الثقة ىف اللغة

واثقة  -الثقة مصدر قولك وثق به يثق ابلكسر فيهما  
، ويقال: فالن ثقة ،وثقة: ائتمنه ورجل ثقة وكذلك اَّلثنان واجلمع ، وقد جيمع على ثقات   

.نساء وهي ثقة . وجيمع على ثقات يف مجاعة الرجال وال  

  (.1)ووثقت فالان إذا قلت : إنه ثقة .. والواثقة مصدر الشىء الوثيق احملكم"

" وإذ أخ ذ هللا ميث اق   (3)" فقد استمسك ابلعروة ال وثقى"  (2)هللا : " وَّل يوثق واثقه أحد"وقال 
 وكلها مبعىن العقد واإلحكام .  (4)النبيني"

 الثقة ىف إصطالح

وقال احلافظ الذهيب)5( :وحد الثقة العدالة واإلتقان)6(" وفصال ذلك يف "السري" فقال :" الثقة 
يف عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل يف نفسه ، املتقن ملا محله ، الضابط ملا نقل ، وله 

 فهم ومعرفة ابلفن)1(" 

                                                            
 . 15/212ابن منظور : لسان العرب  - 1
 . 26الفجر  - 2
 . 256البق رة  - 3
 . 81آل عمران آية  - 4
 لرجال اإلمام احلافظ العالمة أبو عبدهللا مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، من مؤلفاته :" املوقظة يف املصطلح ، "ميزان اَّلعتدال يف نقد ا - 5

 . 9/105، وطبقات الشافعية  3/427، انظر : الدرر الكامنة  748" تويف سنة 
 . 1/5َّلعتدال ميزان ا - 6



 

  اَّلصطالحي.من أقدم ألفاظ اجلرح والتعديل استخداما على هذا املعىنولفظ الثقة 

:شروط الثقةىناملطلب الثا  

 الثقة عند احملدثني يشتمل اىل شرطني :

 اَّلول العدالة والثاىن الضبط

 العدل يف اللغة

 قال هللا تعاىل : " وأشهدوا ذوي عدل منكم")2( 

 وقال " حيكم به ذوا عدل منكم")3( .

 وقال : : اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم")4( . 

 ويف احلديث : "حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله")5(

والعدل من الناس :  لنفوس أنه مستقيم ، وهو ضد اجلورالعدل يف اللغة : " ما قام يف ا
 املرضى قوله وحكمه")1( .
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 16/70سري أعالم النبالء  - 1
 ( .2الطالق آية ) - 2
 ( .95املائدة آية ) - 3
 ( .106املائدة آية ) - 4
وابن عبدالرب يف  1/153وابن عدي يف الكامل  4/10وابن حبان يف الثقات  2/17احلديث أخرجه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  - 5

يف  -عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبدالرمحن عن النيب صلى هللا عليه وسلم كما أخرجه ابن عدي وابن عبدالرب  59-1/58التمهيد 
ن عبدهللا بن عمرو وأيب هريرة وأيب أمامة ، واحلديث خمتلف فيه ، إذ حكي عن اإلمام أمحد تصحيحه ، وضعفه ابو املواضع السابقة ع

احلسن بن القطان لضعف معان وإرسال إبراهيم بن عبدالرمحن مث قال :"وقد روي احلديث متصال من رواية مجاعة من الصحابة : علي بن 
 بن عمرو وجابر بن مسرة وأيب أمامة وكلها ضعيفة َّليثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوى املرسل أيب طالب وابن عمر وأيب هريرة وعبدهللا

  بتصرف . - 153املذكور" أ.ه  التقييد واإليضاح ص 



 

متقابالن كاملتضادين ؛ قال ابن فارس : "العني والدال والالم : أصالن صحيحان لكنهما 
أحدمها يدل على استواء واآلخر يدل على اعوجاج ، فاألول العدل من الناس : املرضي املستوي 

 الطريقة ...

 فأما األصل اآلخر فيقال يف اَّلعوجاج ، عدل وانعدل : أي انعرج ..")2

 العدل ىف اإلصطالح

ر ب  ه ، وت  وقي م  ا هن  ي عن  ه ، اخلطي  ب : "الع  دل ه  و م  ن ع  رف أبداء فرائض  ه ول  زوم م  ا أم  ق  ال 
وجتنب الفواحش املسقطة ، وحترى احلق والواجب يف أفعاله ومعامالت ه، والت وقي يف لفظ ه ي ا ي ثلم 
الدين واملروءة ، فمن كانت هذه حاله فه و املوص وف أبن ه ع دل يف دين ه ، ومع روف ابلص دق يف 

         3)حديثه"

   شروط العدالة

يف مقدمته خبمسة شروط هي : اإلسالم والبلوغ والعقل ،  حد ابن الصالح شروط العدالة
 والسالمة من أسباب الفسق وخوارم املروءة")4( .

وهو شرط متفق عليه ، وفسر ابن حجر  اإلسالم : -1
 "التقوى" يف تعريف العدل أبهنا "اجتناب األعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة")1(

                                                                                                                                                                                 
 . 9/83لسان العرب  - 1
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 . 4/246معجم مقاييس اللغة  - 2
 . 103 - 102الكفاية ص  - 3
 . 133مقدمة ابن الصالح ص  - 4



 

ويفرق من اشرتطه بني التحمل والرواية ، إذ يقبلون من الراوي بعد البلوغ ما  البلوغ : -2
حتمله صغريا ، وَّلعربة بقول من خالف ذلك ، لقبوْلم رواايت صغار الصحابة ، مثل احلسن بن 

 علي)2( ، وعمر بن أيب سلمه)3( ، والنعمان بن بشري)4( ، وغريهم .                        

، أما لو مسع يف    اختالطه      فال تقبل أخبار اجملنون وَّل املختلط بعد  العقل :  -3 
 حال جنونه مث أفاق ، فال يصح ذلك ألنه )وقت اجلنون( غري ضابط لذلك")5( 

ويف احلديث : "رفع القلم عن ثالثة : عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصغري حىت يكرب  
 ، وعن اجملنون حىت يعقل أو يفيق")1(

السالمة من أسباب الفسق  -4  

 وفسروها : ابجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر.)6( 

                                                                                                                                                                                 
  -السابق راجع امل –نزهة النظر  - 1

12 
 
له رواية يف السنن األربعة وغريها ، ولد سنة ثالث من اْلجرة وتويف   -سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -احلسن بن علي بن أيب طالب  - 2

 (2/86( اإلصابة ) 1/70، انظر:  اتريخ مولد العلماء ) 49سنة 
: انظر:اإلصابة 83له رواية يف الكتب الستة ، تويف سنة  -ربيب النيب صلى هللا عليه وسلم -عمر بن أيب سلمة بن عبداألسد املخرومي  - 3

(4/592 ) 
 
انظر : اتريخ مولد العلماء)  65النعمان بن بشري بن سعد األنصاري له رواية يف الكتب الستة ، ولد سنة ثنتني من اْلجرة ، وتويف سنة  - 4

 (440 /6(واإلصابة ) 1/64
 . 50الشوكاين : إرشاد الفحول ص  - 5
 ( .2/4فتح املغيث ) - 6
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قال القاضي أبو يعلى)1( :" كل من أتى بكبرية فهو فاسق حىت يتوب ، وكل من أتى  
 بصغرية ليس بفاسق . ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت رد خربه")2(

السالمة من خوارم املروءة: -5  

وقال ابن حبان)3( :" املروءة عندي خصلتان : اجتناب ما يكره هللا واملسلمون من   
 الفعال ، واستعمال ما حيب هللا واملسلمون من اخلصال)4( " 

وهذا التعريف وإن كان جامعا ، إَّل أنه عام ، خصصه الزجناين)5( بقوله: "املروءة : يرجع  
وأنت تعلم أن األمور العرفية قلما تضبط ، بل  يف معرفتها إىل العرف ، فال تتعلق مبجرد الشرع ،

هي ختتلف ابختالف األشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عادة أهله مبباشرة أمور ، لو 
لمروءة، ويف اجلملة : رعاية مناهج الشرع وآدابه ، واَّلهتداء ابلسلف واَّلقتداء ل .ابشرها غريهم

 هبم، أمر واجب الرعاية)6(

أقسام زايدة الثقة: املطلب الثالث   

                                                            
، انظر طبقات احلنابلة  458اء احلنبلي . له : "أحكام القرآن" "والعدة" وغريمها ، تويف سنة القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفر  - 1

(2/193. ) 
 ( .3/925العدة يف أصول الفقه ) - 2
 ( .16/92انظر السري ) 354و"الثقات" تويف سنة  -صاحب "الصحيح"-أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البسيت  - 3
 .( 232روضة العقالء )ص - 4

 
 
 ( .8/119عز الدين إبراهيم بن عبدالوهاب الزجناين من علماء القرن السابع ، له "شرح الوجيز" انظر "طبقات الشافعية" ) - 5
 .( 2/5فتح املغيث ، نقال عن "شرح الوجيز" ) - 6
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 الزايدة يف السند -االول

ن الصعب مكان ا ذل،  للزايدة يف السند صور وأنواع متعددة ، تفوق يف ذلك الزايدة يف املنت
رفع املوقوف بطع أو ملنقحصر تلك األنواع بتعريف يشملها مجيعاً ، إذ قد تكون الزايدة بوصل ا

  ذلك ...وغري داءو ابملخالفة يف صيغة األأو إبدراج رجل يف السند مع اتصاله بدونه ، أ

ولقد كان اعتبار أئمة احلديث هبذا النوع من الزايدة كبريا ، فأفردوا لكل جزئي ة من ه نوع ا خاص ا ، 
األمر الذي جعل بعض من َّل علم له ابحلديث يظن ذلك قصورا يف منهج احملدثني ع ن النظ ر يف 

روا ب  ه إىل اإلس ناد .واحل  ق ال  ذي ينبغ  ي أن يق  ال م نت احل  ديث ابلدق  ة واَّلس  تيعاب نفس ه ال  ذي نظ  
هنا ، هو أن املنت اتب ع للس ند واحلك م علي ه   ردا ق ول ابْل وى والتش هي ، وك م عي ب عل ى علم اء 

 ردوا أحاديث صحيحة ألن متنها مل يوافق ما أصلوه يف أذهاهنم .

 صور الزايدة يف الســـند 

 زايدة رجل يف اإلسناد املتصل . -1

هللا عليه وسلم على قربين حنو حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال : مر رسول هللا صلى 
" أما إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري ، أما أحدمها فكان ميشي ابلنميمة ، وأما فقال 

اآلخر فكان َّل يسترت من بوله " قال : فدعا بعسيب رطب فشقه ابثنني مث غرس على هذا 
واحدا مث قال : " لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبسا " ه  ذا احل  ديث رواه  واحدا وعلى هذا

 (1)منصور عن     اهد عن ابن عب  اس
 

 وصل املنقطع  -2
 ومنه إسناد املرسل ووصل املعضل وسائر أنواع اَّلنقطاع .
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ومن أمثلته حديث سعد بن أيب وقاص رضى هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل  
، (2)ومساه فويسقا .هذا احلديث رواه مالك ويونس عن الزهري عن سعد بن أيب وقاص الوزغ

 .(3)ورواه معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه موصوَّل 
يه على سار ف عمراً ما ليس بغريب عنه وإما أن فإما أن الزهري رواه مرسال وموصوَّل وهذ

 اجلادة ، وَّل يتبني ذلك إَّل بدراسة مجيع طرق احلديث .
 رفع املوقوف أو وقف املقطوع  -3

هنم يومئذ جبيؤتى  "ال : وْلذا أمثلة كثرية منها : حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه ق
 جيروهنا"  ْلا سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك

هذا احلديث رواه سفيان الثوري عن العالء بن خالد عن شقيق بن سلمة عن عبدهللا بن 
 . (4) مسعود موقوفا

ورواه حفص بن غياث عن العالء بن خالد عن شقيق بن سلمة عن عبدهللا بن مسعود عن 
 . ( 5) النيب صلي هللا عليه وسلم مرفوعا

 إبدال رجل برجل  -4
ابملقلوب ، حنو حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال : ملا رفع النيب صلى هللا عليه وهو ما يسمى 

وسلم رأسه من الركعة قال : " اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام ، وعياش بن أيب ربيعة 
، واملستضعفني مبكة من املؤمنني ،    اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم 

 .( 1)ين يوسف "رواه سفيان بن عيينة عن الزه ري عن سعي   د عن أيب هريرةسنني كس
                                                            

 6/354أخرج هذه الرواية الدار قطين يف " الغرائب " كما يف فتح الباري  (2)
 (2238برقم  14/488أخرج هذه الروية مسلم يف صحيحه ) كتاب السالم  (3)
  ( 2573برقم  4/701أخرج هذه الرواية الرتمذي ) صفة جهنم  (4)  
 (2842برقم  17/185أخرج هذه الرواية مسلم ) اجلنة وصفة نعيمها  (5) 
 (  675برقم  5/183) يف املساجد ومواضع الصالة ( ومسلم  6200برقم  10/580أخرج هذه الرواية البخاري ) كتاب األدب  (1)
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 .(  2)ورواه معم   ر عن الزه ري عن أيب سلم  ة عن أيب هريرة 
 فزاد معمر أاب سلمة بدَّل من سعيد بن املسيب .

 الزايدة يف صيغ األداء -5
كان   "الت : ها قهللا عنكالتصريح ابلتحديث وحنوه ، ومنه حديث أم املؤمنني عائشة رضي 

 .لصالة "ضوءه لو وضأ تكل أو ينام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن أي
هذا احلديث رواه إمساعيل بن علية ووكيع بن اجلراح وغندر عن شعبة عن احلكم بن عتيبة عن 

 إلسناد .، بصيغة العنعنة يف مجيع ا ( 3 )إبراهيم النخعي عن األسود عن عائشة 
 .(4) ورواه حممد بن املثىن عن غندر عن شعبة قال : حدثنا احلكم مسعت إبراهيم حيدث

 فزاد صيغة التحديث بني شعبة واحلكم وبني احلكم وإبراهيم 
 التصريح ابملبهم  -6

عن  ان النحوي عن عاصم بن أيب النجودومن أمثلته ما رواه سفيان بن عيينة عن سالم بن سليم
وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه عن رجل من ربيعة قال : قدمت املدينة فدخلت علىأيب وائل 

ورواه زيد  ( 3) احلديث.… أن أكون مثل وافد عاد  فذكرت عنده وافد عاد ، فقلت أعوذ ابهلل،
فصرح زيد  .( 4) بن حباب عن سالم عن عاصم عن أيب وائل عن احلارث بن يزيد البكري قوله

                                                            
 ( 2/271أخرج هذه الرواية اإلمام أمحد يف مسنده )  (2) 
 (  305برقم  3/220أخرج الرواية اإلمام مسلم يف صحيحه ) احليض   ( 3) 
 (  305برقم  3/220أخرج الرواية اإلمام مسلم يف صحيحه ) احليض   ( 4) 
 
 

 ( 3273برقم  391 /5أخرج هذه الرواية الرتمذي يف جامعه ) تفسري القران  ( 3) 
  ( 3274أيضا يف املوضع السابق ) برقم  -أخرج هذه الرواية الرتمذي   ( 4) 
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ومجيع هذه األمثلة َّل يتأتى احلكم عليها بقبول أورد إَّل بعد  م يف رواية سفيان . يف روايته مبا أهب
 الدراسة املتأنية لكل حديث على حدة.

 
زايدة ىف املنت -الثاىن   

 تعريفها :

ال  زايدة يف امل  نت : ه  ي رواي  ة امل  نت بص  يغة مل ي  ذكرها س  ائر م  ن روى احل  ديث . وهن  اك م  ن حص  ر 
ويري د ب ذلك ال زايدة يف امل نت  -الزايدة يف هذا القسم فقط ، فتكلم ع ن حك م ال زايدة . قب وَّل وردا 

) س   واء  ، دون اعتب   ار املخالف   ة يف الس   ند م   ن ال   زايدة .أن امل   راد يف ه   ذا البح   ث : مطل   ق ال   زايدة 
 كانت حقيقية أم معنوية ( 

خيتل  ف حك  م ال  زايدة يف امل  نت ابخ  تالف املق  ام ال  ذي ت  رد في  ه ، فت  ارة ي  رى النق  اد قبوْل  ا حكمهــا :
لغلبة جانب الصحة فيها ، واترة يرون ردها لرجحان الض عف يف روايته ا ، وه ذا اتب ع مل دى ق درة 

ك  ن إمجال  ه هن  ا ه  و ذك  ر بع  ض أن  واع الناق  د عل  ى الكش  ف ع  ن م  واطن العل  ل يف احلدي   ث. وم  ا مي
 الزايدة اليت َّل خالف ملعترب يف قبوْلا ، ومنها :

وه  ذه حكمه  ا حك  م املخالفــة ابلروايــة علــى صــيغة غــري صــيغة اىنماعــة ، واملعــىن واحــد.أواًل :
 الرواية ابملعىن ، اليت استقر عمل العلماء على قبوْلا بعد أن منعها طائف ة م نهم ، وذل ك ألن ع دم

احلديث املروي ابملعىن يقتضي رد أكثر احلديث ، أو التوقف في ه لص عوبة التميي ز ب ني اللف ظ قبول 
 املروي على املعىن وبني األصل .

 اختالف خمارج احلديث وتباعد ألفاظه .اثنياً :
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 :   أن جيعال حديثني مستقلني ، و إن اتفقا يف املعىن . وحكمه

: حديث سعد ب ن أيب وق اص رض ى هللا عن ه ، ع ن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم ق ال :" م ن  مثاله 
.ومبعن اه ح ديث أم امل ؤمنني عائش ة (1)تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك الي وم س م وَّلس حر"

رض  ي هللا عنه  ا أن الن  يب ص  لى هللا علي  ه وس  لم ق  ال :" إن عج  وة العالي  ة ش  فاء ، وأهن  ا ت  رايق أول 
.فتخص   يص ع   دد التم   رات بس   بع والش   فاء م   ن الس   م والس   حر ، يف احل   ديث األول ، (2) البك   رة"

زايدة مقبولة ، ألن كل حديث من هذين احل ديثني ، مس تقل ع ن اآلخ ر .وأمثل ة ذل ك فيم ا ص ح 
أو عل ى  -إن دل علي ه دلي ل  -من احلديث كثري ، وحيمل ما يقع بينها م ن تع ارض عل ى النس خ 

حسب ما يقتض يه املق ام .وإمن ا ذك ر ه ذا الن وع تن زَّل م ع  -أو حنو ذلك  التخصيص أو التقييد ..
ضمن زايدات الثق ات ، وق د س بق بي ان أن  -بعضهم على بعض  -من يدخل زايدات الصحابة 

الذي يبحث فيه احملدثون هو زايدات من دون الصحابة ولع ل ه ذا م ن أه م أس باب اخ تالفهم يف 
 .(3)هذه  املسألة

 زايدة الثقة :األنواع اليت تدخل فيهاثالثاملبحث ال
 احلديث الشاذ :املطلب األول

  الشذوذ يف اللغة
  (1)شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ، وكلمة شاذة.

                                                            

    ( .1/177( وأمحد يف مسنده ) 2047برقم  14/245( ومسلم ) يف األشربة 5769برقم  10/238أخرجه البخاري ) يف الطب  -1
                                                     

                                                                                  ( 6/77( وأمحد يف املسند )  4820برقم  14/246أخرجه مسلم )  -2

    18                                         (1/20أصول السرخسي ) (3) 

 (.    7/61(   لسان العرب )1)
 



 

   (1)يقول ابن فارس: " الشذوذ : اَّلنفراد، ويقال ذلك يف كل شيء"

 (2)اببه، وانفرد عن ذلك إىل غريه شاذاومسى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية 

 الشاذ يف اصطالح احملدثني :

 ا إما املعىنريدون هبكان احملدثون األوائل يطلقون بعض العبارات يف وصف األحاديث والرجال وي
يف ك  ل م  رة،  ص  طالحهمااللغ  وي املتب  ادر ، أو إح  دى املع  اين اخلاص  ة لتل  ك العب  ارة، م  ن غ  ري بي  ان 

 ة املتلقي، ومن ذلك " احلديث الشاذ".اعتماداً على بصري 

 :  (3)فيصفون احلديث أبنه شاذ ويريدون به مطلق التفرد، كما يف قول إبراهيم بن أيب عبلة

   (4)" من محل شاذ العلم محل شراً كثرياً"

كم ا يف ق ول احل  افظ ص اة ج زرة: "احل ديث الش  اذ :   –وه  ذا ي رد كث ريا  –وق د يري دون ب ه النك ارة 
ول  يس م  رادهم يف ك  ل ه  ذا تف  رد الثق  ة أبص  ل احل  ديث، ألن م  ن ل  وازم  (5)ذي َّل يع  رف" املنك  ر ال  

ه  ذا الق  ول احلك  م بش  ذوذ أكث  ر األحادي  ث الص  حيحة، إذ قلم  ا يوج  د ح  ديث َّل يتف  رد ب  ه بع  ض 

                                                                                                                                                                                 

 
 (.    2/500(    مل اللغة )2)
 (.   7/61(   لسان العرب ) 3)
 . 152(   اإلمام التابعي أبو إسحاق إبراهيم بن أيب عبلة العقيلي الشامي، تويف سنة 3)
 
   
 (.   6/324(   السري )4)
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ال   رواة يف طبق   ة أو أكث   ر م   ن طبق   ات اإلس   ناد، وْل   ذا ق   ال اإلم   ام الش   افعي : " ل   يس الش   اذ م   ن 
ريه ، ه   ذا ل   يس بش   اد، إمن   ا الش   اذ أن ي   روي الثق   ة ح   ديثاً احل   ديث أن ي   روي الثق   ة م   ا َّل يروي   ه غ   

     (1)"…خيالف فيه الناس

 أنـواع الـشــاذ :

ك  ون يش  رط أن : احل  ديث الف  رد املخ  الف ب  زايدة أو نق  ص م  ن م  نت ح  ديث أو س  نده، ب أحــدمها
 للحديث أصل على وجه، فيشذ ثقة بروايته على وجه آخر. 

    (2): " الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا ملا يوجب التفرد والشذوذ" الثاين

مي  ذ ش  يخه تالوَّل يش  رتط أن يك  ون للح  ديث أص  ل م  روي م  ن وج  ه آخ  ر، إمن  ا ينبغ  ي أَّل يك  ون ل
ن احلف   اظ  يك   ن م  ملأكث  ر ض  بطاً ومالزم   ة من  ه، مث يش   ذ ع  نهم بتف   رده حب  ديث َّل يروي   ه غ  ريه، إن 

 املشهورين ابلضبط واإلتقان. 

ه إىل مخ  س طبق  ات ال  ذي قس  م احل  ازمي ش  يوخ (3)وم  ن أب  رز األمثل  ة عل  ى ذل  ك : اإلم  ام الزه  ري
 ملخصها: 

 . ملالزمةا: قوم مجعوا بني العدالة التامة واإلتقان واحلفظ وطول  الطبقة األوىل

                                                            

     (.  119(   رواه عنه اإلمام احلاكم يف معرفة علوم احلديث )ص1)
 
 (.  1/234(   فتح املغيث )2)

 
    
  (.47) ص  –بتصرف  –(  شروط األئمة اخلمسة 3)
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ه م دون تهم يس رية، و دة مالزمم: قوم شاركوا أهل الطبقة األوىل يف العدالة، إَّل أن  الطبقة الثانية
 األوىل يف اإلتقان. 

القب ول  جل رح فه م ب نيغوائ ل ا ة، غ ري أهن م مل يس لموا م ن: ق وم مث ل األوىل يف املالزم الطبقة الثالثـة
 والرد. 

 : كالثانية يف قلة املالزمة ، وكالثالثة يف العدالة. الطبقة الرابعة

    (1)  : نفر من اجملهولني والضعفاء .الطبقة اخلامسة

 حـكـم الـشــاذ : 

ذ ون الش    امل يك    ن حك    م الش    اذ مث    ار إش    كال ل    وَّل أن بع    ض احملقق    ني ذه    ب إىل ج    واز أن يك    
ي  ة َّل تن  ايف املرجوحص  حيحاً ألن احلك  م عل  ى رواي  ة ابلش  ذوذ إمن  ا ه  و ت  رجيح لرواي  ة عل  ى أخ  رى، و 

 لكونه  له، َّل الصحة، فيكون هناك صحيح وأصح، فيعمل ابلراجح دون املرجوح ألجل معارضته

       (3)ومثل لذلك بقصة مجل جابر، الذي روي يف الصحيحني  (2) .مل يصح طريقه

 : وميكن أن جياب عن ذلك ابلتايل

                                                            

       (.47) ص  –بتصرف  –(  شروط األئمة اخلمسة 1)
(. م ع املث ال للنك ت أثن اء 18 – 17( وعزاه َّلبن حجر دون بيان موضعه ، كما عزاه صاحب "البيان املكمل" )ص 1/18(   فتح املغيث )2)

 ، فلعله ساقط من النسخ املطبوعة.  237الكالم على التنبية األول بعد تعريف الصحيح ، ومظنته يف اجلزء األول : ص 
 

  
( وق  ال يف آخ  ره : وق  ول الش  عيب "أبوقي  ة" أكث  ر واَّلش  رتاط أكث  ر وأص  ح عن  دي" 2718ب  رقم  5/314الش  روط (   أخرج  ه البخ  اري )كت  اب 3)

 (.715برقم  /6/33وأخرجه مسلم )كتاب املسافاة 
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فق    ة ت    اج إىل موادر م    ا حته    ذه املس    ألة َّل حتت    اج إىل ال    رأي اجمل    رد الس    امل م    ن املعارض    ة بق     أواًل:
 اصطالح أكثر احملدثني، شأهنا يف ذلك شأن سائر العلوم التأصيلية. 

نهم يف أول ع  نقول  ة وا يص  فون احل  ديث ابلش  ذوذ عن  د إرادة بي  ان ض  عفه ) والنص  وص املفالنق  اد ك  ان
و أخط  أ ف  وظ، أحمه  ذا املبح  ث تؤي  د ذل  ك( ويف الغال  ب يع  ربون عن  ه بق  وْلم : ه  ذا احل  ديث غ  ري 
يقول   ون : فروايت   ه لراوي   ه يف روايت   ه. وحن   و ذل   ك.. ويبين   ون أن ذل   ك حمم   ول عل   ى نس   يان املخ   الف 

 أوىل ابحلفظ من الواحد"  "الع دد الكثري

ف احل  ديث ن د تعري  : ق  د ذه  ب م ن زع  م ص حة احل  ديث الش  اذ إىل اش رتاط انتف  اء الش  ذوذ ع اثنيـاً 
  الصحيح، فكيف حيكم عليه ابلصحة ومل تنطبق عليه مجيع شروطها.

م ل أحدمها والع تلزم رد: ليس من منهج احملدثني الرتجيح بني حديثني صحيحني ترجيحاً يس اثلثاً 
 ابآلخر

. إمن   ا يس   عون م   ا اس   تطاعوا إىل اجلم   ع بينهم   ا أبي وج   ه م   ن وج   وه اجلم   ع، وأب   رز مث   ال ل   ذلك 
أما قصة مجل جابر ؛ اليت أخرجها البخ اري يف ص حيحه بس نده ع ن أحاديث األحكام املتعارضة.

أن  ه ك  ان يس  ري عل  ى مج  ل ل  ه ق  د أعي  ا، فم  ر الن  يب ص  لى هللا علي  ه وس  لم  -رض  ي هللا عن  ه– ج  ابر
فض  ربه فس  ار س  ريا ل  يس يس  ري مثل  ه، مث ق  ال : "بعني  ه أبوقي  ة" فبعت  ه واس  تثنيت محالن  ه إىل أهل  ي، 
فلم  ا ق  دمنا أتيت  ه ابجلم  ل ونق  دين صن  ه ، مث انص  رف، فأرس  ل عل  ى أث  ري، ق  ال: " م  ا كن  ت آلخ  ذ 

    (1)خذ مجلك ذلك فهو مالك" مجلك ، ف

                                                            

 (.  2718برقم  5/314(   صحيح البخاري )كتاب الشروط 1)
     



 

فأس  ند احل  ديث عل  ى الوج  ه ال  راجح عن  ده، مث عل  ق بع  ده  موع  ة م  ن ال  رواايت املوافق  ة، وأخ  رى 
 (1)معارضة، وقال عقبها: " وقول الشعيب: " أبوقية أكثر واَّلشرتاط أكثر وأصح عندي" 

 : سباب التاليةق، لألفار لا: قياس احلديث الشاذ واحملفوظ على الناسخ واملنسوخ قياس مع رابعاً 

 ( احلديث املنسوخ قد يكون أصح من الناسخ ومع ذلك يعمل ابلثاين وَّل يعمل ابألول. أ
    
ب( الناسخ واملنسوخ كل منهما حديث مستقل عن اآلخر، ومل يعمد فيها إىل النسخ 

بل لورود النص على ذلك فال  ال للرأي فيه.  لتعارضهما،   
العلة فيه من حيث حكم املنت، َّل من حيث السند.. فيكون الرد ألجله َّل ج  ( أن املنسوخ " 

ينايف احلكم على سنده ابلصحة، خبالف السند فإن كون الرد ألجله ينايف صحته، ألن فيه طعنا 
 فيه")2(  

و غ ري حمف وظ" أ"ط أ" أو : يعرب األئمة غالباً عن احلديث الش اذ ابخلط أ، فيقول ون "ه ذا خ خامساً 
طئ ه يف راوي وخلو كان صحيحاً عندهم ما وصفوه مب ا ي دل عل ى ض عفه، فتعي ني غل ط ال "غلط" و 

لش اذ إَّل حل ديث اذلك احلديث ابلذات َّلميك ن أن يتط رق مع ه احتم ال الص حة ، ول و مل يص فوا ا
واي  ة ، تل  ك الر ابلش  ذوذ والتف  رد فحس  ب، لك  ان ذل  ك مظن  ة لل  رد ألن  ه ج  اء يف مع  رض اإلنك  ار ل

 صيغ الصرحية للرد؟ فكيف وقد عربوا ابل

                                                            

 (. 3/404(   حرف العطف مل يرد يف سائر النسخ املطبوعة، وأضيف تبعا لتغليق التعليق) 1)
  (. 19(   البيان املكمل يف حتقيق الشاذ واملعلل )ص 2)
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ق  ال أب  و داود : ول  و اح  تج رج  ل حب  ديث غري  ب وج  دت م  ن يطع  ن في  ه وَّل حي  تج ابحل  ديث ال  ذي 
 (1)احتج به إذا كان احلديث غريباً شاذاَ"

بني أن واع عل وم احل ديث ت داخل كب ري حبي ث يص عب الك الم عل ى بع ض أنواع ه دون تط رق ألن واع 
 فيه    ا ص    ياغتها بش    كل متسلس    ل، في    أيت آخ    رون أخ    رى منه    ا، وي    ربز ذل    ك يف حماول    ة املص    نفني

 (2)ويتعقبون عليهم فيعيدون ترتيبها بصورة أخرى، َّلتسلم يا أوردوه على سابقيهم من اعرتاضات

 (3)"…" ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له، مع قرائن تنضم إىل ذلك 

 احلديث الشاذ

 رجاله ثقات، وظاهره الصحة ويتوصل إىل معرفته ابملخالفة وحنوها. 

أبمثل    ة ي    دخل بعض    ها ض    من احل    ديث الش    اذ، ومنه    ا ح    ديث  (4)أيض    اً مثل    وا للح    ديث املعل    ول
    (6)الذي رواه األوزاعي وشعبة بن احلجاج كالمها عن قتادة. (5)البسملة

                                                            

 (.      29(   رسالة أيب داود ألهل مكة ) ص 1)
( فق  د اس  توعب مراح  ل الت  أليف  91 – 72(   انظ  ر تط  ور الت  أليف يف عل  وم احل  ديث يف كت  اب: جه  ود احمل  دثني يف نق  د م  نت احل  ديث") ص 2)

       فيها وفصلها.
       24                              .115 – 114(   مقدمة ابن الصالح ص 3)

                                         
 
 (   هناك خالف بني حول صحة هذه التسمية لغواي، فأجازها بعض علماء اللغة ومنعها آخرون.       4)
 (.       116(   ذكر هذا املثال ابن الصالح وغريه. ) انظر مقدمة ابن الصالح ص 5)
 (. 51 – 2/50) كتاب الصالة ( والبيهقي يف السنن الكربى 399برقم  2/353(   أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ) كتاب الصالة 6)

 
  



 

كالمه ا ع ن أن س ب ن مال ك أن ه ص لى خل ف الن يب ص لى هللا علي ه   (1)ورواه مالك عن محيد الطويل
وس   لم وأيب بك   ر وعم   ر وعثم   ان رض   ي هللا ع   نهم، فك   انوا يس   تفتحون ابحلم   د هلل رب الع   املني، َّل 

 يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وَّل يف آخرها. 

 والبيهقي.  ارقطينافعي والدوهذه الزايدة " َّل يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم " أعلها الش

ق  ال الش  افعي ) يف رواي  ة مال  ك ع  ن محي  د( : " خالف  ه س  فيان ب  ن عيين  ة والف  زاري والثقف  ي وع  دد 
    (2)لقيتهم سبعة أو صانية متفقني خمالفني له، والعدد الكثري أوىل ابحلفظ من واحد"

( : "  -ن زايدة بدو  –وقال الدارقطين ) عقب خترجيه للحديث من طرق عن قتادة عن أنس 
    (3)وهو احملفوظ عن قتادة وغريه عن أنس"

 وهنا يصح القول أبن الشذوذ َّليعدو أن يكون نوع من أنواع العلل. 

ده   ا ش   ذوذ ت عل   ة ر أم   ا زايدات الثق   ات فعالقته   ا هبم   ا ظ   اهرة، فم   ىت كان   ت ال   زايدة م   ردودة كان   
ن   د احل   ديث قي   ان علثق   ات يلتدات اراويه   ا ملخالفت   ه م   ن ه   و أوث   ق من   ه. إذن فاحل   ديث املع   ل وزاي

 .الشاذ

: املزيد يف متصل األسانيدىناملطلب الثا  
 

                                                            

 ( لكن ليس فيها ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم.  227برقم  1/87(   أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ) الصالة 1)
 

 
        (.2/52(   السنن الكربى للبيهقي )2)
  (.316 /1(   سنن الدارقطين ) 3)
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 تعريفه : 

مل ي   ذكر العلم   اء املص   نفون يف عل   وم احل   ديث تعريف   اً للمزي   د يف متص   ل األس   انيد فق   د ابت   دأ اب   ن 
الكالم عليه ب ذكر مثال ه، مكتفي اً بوص فه املب ني ل ه، وتبع ه عل ى ذل ك ك ل م ن ش رح أو  (1)الصالح

خل   ص املقدم    ة إَّل احل    افظ اب    ن كث   ري ال    ذي عرف    ه أبن    ه:" أن يزي   د راو يف اإلس    ناد رج    اًل مل ي    ذكره 
   (2)غريه"

اقص  ة ة النالرواي   ي  ه    يءلك  ن ه  ذا التعري  ف ل  يس تعريف  اً دقيق  اً يف بيان  ه ، ذل  ك أهن  م ق  د اش  رتطوا ف
نظ  ر يف ، وَّل يبص  يغة التح  ديث )أو م  ا حيتم  ل التح  ديث ( وأن يك  ون ال  راوي ل  ذلك م  ن الثق  ات

 زايدة الضعفاء وَّل نقصاهنم. 

ق    ال احل    افظ العالئ    ي ) عن    د ذك    ر املرس    ل اخلف    ي( : " مث َّلب    د يف ك    ل ذل    ك أن يك    ون موض    ع 
اإلرس  ال ق  د ج  اء في  ه ال  راوي بلف  ظ )ع  ن( وحنوه  ا، فأم  ا م  ىت ك  ان بلف  ظ ) ح  دثنا( وحن  وه، مث ج  اء 
احلديث يف رواية أخرى عنه بزايدة رجل بينهما فه ذا ه و املزي د يف متص ل األس انيد ويك ون احلك م 

    (3) لألول"

ءت بص  يغة ا إن ج  اف  إذا ج  اءت الرواي  ة الناقص  ة بص  يغة العنعن  ة ك  ان ذل  ك م  ن املرس  ل اخلف  ي، أم  
 ألسانيد. ا متصل التحديث، مث جاءت الراوية الزائدة بصيغة العنعنة، كان ذلك من املزيد يف

                                                            

     (275(   مقدمة ابن الصالح )ص 1)
 

   
      ( .2/485(   اختصار علوم احلديث )2)
(. والعالئي هو صالح الدين أبوسعيد خلي ل كيكل دي الش افعي م ن مؤلفات ه ش رح ح ديث ذي الي دين: "نظ م  146(   جامع التحصيل )ص 3)

 26                (.6/190الفرائد " انظر شذرات الذهب )
 



 

قرين  ة لص  حة، لوذل  ك عل  ى الغال  ب، إذ ق  د حيك  م النق  اد عل  ى بع  ض م  ا ج  اء عل  ى ه  ذه الص  ورة اب
 ظهرت ْلم. 

  حـكم الـمـزيـد 
ك   ن م   نهم م   ن للثق   ة". ااختل   ف العلم   اء ح   ول حك   م املزي   د قب   وًَّل وردا تبع   اً َّلخ   تالفهم يف "زايدة 

يف  –ده عن   –ئن ح  اول إجي  اد خصوص  ية للمزي  د ع  ن غ  ريه م  ن أن  واع "زايدات الثق  ات" لوج  ود ق  را
  صيغ التحمل واألداء، وهذه القرائن من املمكن أن تعطي فيه حكماً عاماً.

زي د اه" متيي ز املض وع ومس لذا صنف احلافظ اخلطيب البغدادي مصنفاً أثىن عليه العلماء يف ه ذا املو 
 يف متصل األسانيد" وقسم أحاديثه فيه إىل قسمني من حيث القبول والرد: 

 كر الزايدة يف اإلسناد. : ما حكم فيه بصحة ذ فاألول

 : ما حكم فيه برد الزايدة وعدم قبوْلا.والثاين

   (1) :مزيد أقسام

 القسم األول : 

 ما ترجح فيه احلكم بكونه مزيداً فيه، وأن احلديث متصل بدون ذلك الزائد.
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       -بتصرف  –( 127(   هذا التقسيم مستفاد من احلافظ العالئي يف جامع التحصيل )ص 1)



 

ج  ابر وق  د مثل  وا ل  ه مب  ا روي ع  ن عب  دهللا ب  ن املب  ارك ح  دثنا س  فيان ع  ن عب  دالرمحن اب  ن يزي  د ب  ن 
حدثين بسر بن عبيد هللا مسعت أاب إدريس اخلوَّلين يقول مسعت واثله بن األسقع مسع ت أاب مرث د 

   (1)الغنوي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " َّل جتلسوا على القبور وَّل تصلوا إليها"

س  فيان فمم  ن ق  ال اب  ن الص  الح: " ف  ذكر س  فيان يف ه  ذا اإلس  ناد زايدة وه  م. أم  ا ال  وهم يف ذك  ر 
دون ابن املب ارك، َّل م ن اب ن املب ارك، ألن مجاع ة ثق ات رووه ع ن اب ن املب ارك ع ن اب ن ج ابر نفس ه 

   (2)ومنهم من صرح فيه بلفظ اإلخبار بينهما"

وك  ذا زايدة أيب إدري  س اخل  وَّلين، إذ روى ه  ذا احل  ديث ع  ن عب  دالرمحن ب  ن يزي  د ب  ن ج  ابر : الولي  د 
   (5)، وعيسى بن يونس(4)وصدقة بن خالد  (3) بن مسلم.

ع ع  ن أيب ن األس  قوغ  ريهم ع  ن عب  د ال  رمحن ب  ن يزي  د ب  ن ج  ابر ع  ن بس  ر ب  ن عبي  دهللا ع  ن واثل  ة اب  
 مرثد، دون ذكر أيب إدريس اخلوَّلين. 

 ملزيد. ادود من لذا نسب العلماء فيها الوهم إىل ابن املبارك ، واعتربوه من النوع املر 

                                                            

( والرتم   ذي يف س   ننه)كتاب اجلن   ائز 972ب   رقم7/43(   خ   رج ه   ذه الرواي   ة دون ذك   ر س   فيان فيه   ا: اإلم   ام مس   لم يف ص   حيحه ) يف اجلن   ائز 1)
  (.4/135بسر و أيب إدريس ) ( واإلمام أمحد يف مسنده بصيغة السماع بني 1050برقم  3/367

 
       

 ( ومل أجد رواية ابن املبارك عن سفيان فيما بني يدي من كتب األصول.      275(   مقدمة ابن الصالح ) ص 2)
كالمه  ا بص  يغة العنعن  ة، وأخرج  ه اإلم  ام   760ب  رقم  2/67( والنس  ائي يف س  ننه )972ب  رقم  7/42(   أخ  رج روايت  ه اإلم  ام مس  لم ) يف اجلن  ائز 3)

 (.      135/  4أمحد بصيغة السماع )
 (.     1/329( ويف مسند الشامني)433برقم  192 /19(   أخرج روايته الطرباين يف املعجم الكبري )4)
 (.  3229برقم  3/210أخرج روايته أبو داود يف سننه ) يف اجلنائز   ( 5)
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خطأ، أخطأ فيه ابن املبارك وزاد فيه عن أيب إدريس اخلوَّلين،  قال البخاري: " حديث ابن املبارك
وإمنا هو بسر بن عبيد هللا عن واثلة ب ن األس قع، هك ذا روى غ ري واح د ع ن عب د ال رمحن ب ن يزي د 
ب    ن ج    ابر ، ول    يس في    ه ع    ن أيب إدري    س اخل    وَّلين، وبس    ر ب    ن عبي    د هللا ق    د مس    ع م    ن واثل    ة ب    ن 

ظ  يم مث  ل اب  ن املب  ارك يف ه  ذا اإلس  ناد بتفس  ريين متجه  ني: وق  د فس  روا غل  ط إم  ام ع  (1)األس  قع"
: ذكره ابن أيب حامت عن أبي ه وه و أن بس راً كث ريا م ا حي دث ع ن أيب إدري س فغل ط املب ارك  أحدمها

وظن أن هذا يا روي عن أيب إدريس عن واثلة، وقد مسع هذا احلديث بسر م ن واثل ة نفس ه، ألن 
   (2)أهل الشام أعرف حبديثهم"

: ذكره املزي عن الدارقطين : وهو أن ابن املبارك قد أدخل حديثاً يف حديث، ألن وهيب  ثاينوال
ب ن خال  د رواه ع  ن عب  د ال  رمحن ب  ن يزي  د ب  ن ج ابر ع  ن بس  ر اب  ن عبي  د هللا ع  ن أيب إدري  س ع  ن أيب 

   (3)سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم"

 القسم الثاين:

 إذا روي بدون الراوي املزيد.ما ترجح فيه احلكم عليه ابإلرسال 

 ه لوك ان عن  دهظ  اهر أن ف الراوي م ىت ق ال ع  ن ف الن، مث أدخ ل بين ه وبين  ه يف ذل ك اخل رب واس طة، فال
 رس اَّل خفي اً إرس لة   معن األعلى مل ي دخل الواس طة إذ َّل فائ دة يف ذل ك، وتك ون الرواي ة األوىل 

 لس حكم املرسل.إذا مل يعرف الراوي ابلتدليس ، وإَّل فمدلسة، وحكم املد

                                                            

 (.    3/368(   جامع الرتمذي )1)
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 (.       1/349(   علل ابن أيب حامت )2)
        (.8/329( حتفة األشراف ) 3)



 

وتتأك  د  ص  حة ال  زايدة إذا ك  ان ال  راوي مكث  راً ع  ن الش  يخ ال  ذي روى عن  ه ابلواس  طة، كهش  ام ب  ن 
ع  روة ع  ن أبي  ه ، و اه  د ع  ن اب  ن عب  اس.. فل  و أن ه  ذا احل  ديث عن  ده عن  ه؛ لك  ان يس  اير م  ا روى 

 . (1)منهعنه، فلما رواه بواسطة بينه وبني شيخه املكثر عنه، علم أن هذا احلديث مل يسمعه 

و أكث ر أو أف ظ من ه وإن مل يكن مكث را عن ه، ع رف ذل ك مبخالف ة راوي الطري ق املرس لة مل ن ه و أح
 حنو ذلك.

رض  ى هللا  –ومثال  ه م  ا رواه األوزاع  ي ع  ن حي  ىي ب  ن أيب كث  ري ع  ن أيب س  لمة ع  ن عب  دهللا ب  ن عم  رو 
يق وم اللي ل ف رتك قي ام قال :  قال يل النيب صلى هللا عليه وسلم "َّل تك ن مث ل ف الن ك ان –عنهما 

اللي   ل" ه   ذا احل   ديث رواه اب   ن املب   ارك ومبش   ر ب   ن إمساعي   ل والولي   د ب   ن مس   لم ع   ن األوزاع   ي هب   ذا 
اإلسناد. ورواه عمرو بن أيب سلمة وبشر بن بكر وابن أيب العشرين وعمر بن عبد الواحد مجيعهم 

س لمة ع ن عب دهللا ب ن  عن األوزاع ي ع ن حي ىي ب ن أيب كث ري ع ن عم ر ب ن احلك م ب ن ث وابن ع ن أيب
 . بزايدة عمر بن احلكم بني حيىي وأيب سلمة.(2)عمرو

 القسم الثالث: 

                                                            

   -ابختصار –( 132(   جامع التحصيل )ص 1)
 

      
( 1767ب  رقم  3/253( والنس  ائي يف الس  نن )قي  ام اللي  ل 1152ب  رقم  3/37(   أخ  رج رواي  ة اب  ن املب  ارك: البخ  اري يف ص  حيحه ) التهج  د 2)

(، وأخ   رج رواي   ة اب   ن أيب 1331ب   رقم  2/125وأخ   رج رواي   ه الولي   د: اب   ن ماج   ه ) –أيض   اً يف املوض   ع الس   ابق  –وأخ   رج رواي   ة مبش   ر : البخ   اري 
( وأخ رج رواي ة عم رو ب ن 2641ب رقم  6/67وأخرج رواية عمر ب ن عبدالواح د: اب ن حب ان يف ص حيحه ) –يف املوضع السابق العشرين: البخاري 

( والعالئ ي يف ج امع التحص يل 153( وق د ذك ر ال دارقطين يف التتب ع )ص2725ب رقم  8/291أيب سلمة : اإلمام مس لم يف ص حيحه ) الص يام )
 ة الزايدة، فإما أن يكون ثبت ْلما ذلك من طريق أخرى، وإما أنه وهم اتبع فيه اآلخر األول.( : الوليد بن مسلم ضمن روا130)ص: 
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وكي ف  – أيض اً  -" ما يظهر فيه كون ه ابل وجهني ، أي أن ه مسع ه م ن ش يخه األدىن، وش يخ ش يخه
 ما رواه كان متصاًل" وهذا يدرك بطرق منها: 

  تصريح الراوي أبنه مسعه على الوجهني

 ومثاله: حديث بسرة يف الوضوء من مس الفرج 

وروي ع ن هش ام ع ن أبي ه   (1) حيث روي من عدة طرق عن هشام بن ع روة ع ن أبي ه ع ن بس رة.
 (2)عن مروان بن احلكم عن بسرة 

والص حيح أن ع روة ب ن ال زبري ق د ص رح أبن ه مسع ه عل ى (3)فأعل بعض هم الرواي ة األوىل ابإلرس ال.  
روان ب ن احلك م ع ن بس رة بن ت ص فوان قال ت ق ال رس ول هللا ص لى هللا الوجهني حي ث ق ال ع ن م 

عليه وسلم : "من مس ذكره فليتوضأ" قال عروة: فسألت بسرة فصدقته، ويف رواية: فأنكر ع روة، 
   (4)فسأل بسرة فصدقته"

قال ابن حبان " وأما خرب بسرة الذي ذكرانه ، فإن عروة بن الزبري مسعه من م روان ب ن احلك م ع ن 
بسرة، فلم يقنعه ذلك حىت بعث مروان شرطيا له إىل بسرة فسأْلا مث أاتهم فأخربهم مبثل ما قالت 
بس رة، فس  معه ع روة اثني  اً ع  ن الش رطي ع  ن بس  رة، مث مل يقنع ه ذل  ك، ح  ىت ذه ب إىل بس  رة فس  مع 

                                                            

( وابن ماجه 447برقم   1/216والنسائي يف سننه )الطهارة  –( 82برقم  1/126(   منها ما أخرجه الرتمذي يف جامعه ) الطهارة 1)
 (.       479برقم  1/161)الطهارة 

 (. 163برقم  1/100( والنسائي يف السنن ) الطهارة 181برقم  1/46(   أخرجه أبو داود يف السنن ) الطهارة 2)
 

      
(: "هشام ابن عروة 1/216( ومل أجد من أعل الرواية عن بسرة، إَّل قول النسائي) 135 – 134(   ذكر ذلك العالئي يف جامع التحصيل)3)

       .                                                           وهللا أعلممل يسمع من أبيه هذا احلديث ،
 (  232 – 1/229( واحلاكم يف املستدرك )الطهارة 400 – 3/396(   أخرجه ابن حبان يف صحيحه ) 4)
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منه   ا، ف   اخلرب ع   ن ع   روة ع   ن بس   رة متص   ل ل   يس مبنقط   ع وص   ار م   روان والش   رطي كأهنم   ا عاريت   ان 
   (1) من اإلسناد." يسقطان

 الطريقة الثانية اليت يدرك هبا أن الراوي قد مسعه على الوجهني: 

م ن األعل ى،  ن ه مسع هأغلبة الظن القوي ، أما  رد "احتم ال أن يك ون رواه ع ن الواس طة مث ت ذكر 
 فهو مقابل مبثله ،

خ   ر ف   رواه  آن   ه في   ه ب   ل األوىل أن يك   ون رواه ع   ن األعل   ى ج   راي عل   ى عادت   ه مث ت   ذكر أن بين   ه وبي
 كذلك" 

 

 ومن القرائن املغلبة للظن أبنه مسعه وأداه على الوجهني:

 قلة إرسال الراوي وتدليسه. 

 اختصار املنت أو متامه.وغري ذلك. 

 ومن أمثلته : 

ا، وبواسطة ريرة حينهريرة ، حيث كان يرويها عن أيب هطائفة من أحاديث سعيد املقربي عن أيب 
الص حيحني  خرج ت يفأبيه حينا آخر، وقد ذكر منها الدارقطين يف " التتب ع" س بعة أحادي ث ق د أ

 هي: 

                                                            

 (.164برقم1/100من بسرة(  يف السنن ) الطهارة (  املوضع السابق: واحلديث الذي أشار إليه أخرج النسائي بعضه ) إىل عودة احلرسي 1)
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 حديث " املسيء صالته" -
 حديث " خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم" -
 حديث " دعاء النوم"-
 حمرم"حديث " سفر املرأة بال -
 حديث " فضل الصالة على اجلنازة"-
 حديث " األمة"-
 حديث " يلقى إبراهيم أابه" -
 

 القسم الرابع : 

،  س قاط الزائ درس ال إب" ما يتوقف فيه لكونه حمتماًل لكل واحد من األمرين.. فهو م رتدد ب ني اإل
 وبني اَّلتصال واحلكم بكونه مزيدا فيه" 

 والفرق بينه وبني ما قبله أن احتمال كونه على الوجهني ليس قوايً . 

 ومن أمثلته: 

 -ي هللا عن  هرض  –م  ا أخرج  ه البخ  اري بس  نده ع  ن أيب عب  د ال  رمحن الس  لمي ع  ن عثم  ان ب  ن عف  ان 
 ه"قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " خريكم من تعلم القرآن وعلم

ب   ه ورواه (1)ي ع   ن علقم   ة ب   ن مرث   د ع   ن أيب عب   دالرمحن الس   لمي فه   ذا احل   ديث رواه س   فيان الث   ور 
 .  (2)شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة . عن أيب عبد الرمحن السلمي

                                                            

       (5028برقم  74 /9(   أخرجه البخاري يف الصحيح ) فضائل القرآن 1)
 

 33           (   5027برقم  74 /9(   أخرجه البخاري يف الصحيح ) فضائل القرآن 2) 



 

د بن جح ادة ف": حمموقد اتبع كال من شعبة وسفيان مجاعة ، ذكر منهم املزي يف " حتفة األشرا
 اتبعوا شعبة.وعبدهللا بن عيسى بن أيب ليلي وقيس بن الربيع، ثالثتهم 

   (1) وعمرو بن قيس املالئي وأبو حنيفة النعمان وموسى بن قيس الفراء قد اتبعوا سفياان. 

  " وقد أطنب احلافظ أبو العالء العطار يف كتابه " اْلادي يف القرآن" يف

  (2)ختريج طرقه ، فذكر ين اتبع شعبة وين اتبع سفياان مجعاً كثرياً" 

عدم لقسم لذا اهوقد يرى املتأمل دخول بعض ما ذكر من أمثلة يف األقسام السابقة ضمن 
لرتجيح اجه من لى و عوضوح احلجة فيها، وقد يرى دخول هذا املثال يف بعض األقسام السابقة 
 فهو عن ثقة، ما داركيف  تظهر له قوته، واخلالف يف هذا واسع لكونه مبين على الرأي، واإلسناد

كون املرتوك ل أن يحتماا إذا كان املزيد ضعيفاً فهنا حيكم ابإلرسال عند الرتدد، َّلخبالف م
 ضعيفاً. 

 

 :تــفرد الثقةالثالثاملطلب 
 احلديث الفرد : 

به  انفرد  ماتناولت كتب مصطلح احلديث وعلومه احلديث الفرد بشكل عام، دون فصل بني
 لتفردنواع األ كل أما التعريف فهو شامالثقة وما انفرد به غريه، إَّل يف حكم كل منها، 

                                                                                                                                                                                 

 
   
 (      258 /7(   حتفة األشراف )1)
   ( ومل أجد ذكر كتاب العطار هذا ضمن فهارس الكتب.9/74الباري )(   فتح 2)
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، ومنهم من عدمها نوعاً (1)مث إن منهم من فصل بينه وبني الغريب فجعل كل واحد منهما نوعا
فجعل الوصف ابلغرابة مرادفاً للوصف ابلتفرد( ومنهم من جعل الغريب نوعا من أنواع (2)واحدا 
 . (3)التفرد

 وحاصل تعريفهم له هو: 
ر إسناده على شخص واحد )ولو يف بعض الطرق دون بعض( أو مجاعة احلديث الذي مدا

    (4) حيملون صفة مشرتكة، يف أي موضع وقع التفرد، دون الصحابة.
ن فرد الثقة دو تنا هو نا هوهبذا التعريف يدخل مجيع أنواع التفرد ضمن احلديث الفرد، والذي يهم

 غريه، وأييت عند ذكر األنواع.
 

 : الفردأنواع احلديث 
 قسم العلماء احلديث الفرد إىل قسمني. 

 الفرد املطلق : -االول
 عيفاً وهو ما كان مدار إسناده على رجل واحد دون الصحايب، ثقة كان أو ض

ناد، وقد ت اإلسطبقا فريجع اإلسناد إليه ولو تعددت الطرق، وقد يقع التفرد يف طبقة من
 يكون يف أكثر من طبقة. 

 اد ابلتفرد عند اإلطالق فإن أريد غريه قيد. وهذا النوع هو املر 

                                                            

 (       233 – 232(   ذهب إىل ذلك بعض الكتاب املعاصرين، انظر على سبيل املثال : " احلديث النبوي" للصباغ ) ص 1)
 (.       24،  21(   انظر شرح النخبة ) ص 2)
 (.       256و  113(   انظر مقدمة ابن الصالح ) ص 3)
  (.24– 21(   هذا التعريف مستخلص من شرح النخبة ) ص 4)
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 مثاله: 
  (1) حديث النهي عن بيع الوَّلء وعن هبته.

 حيث تفرد به عبدهللا بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. 
ن دينار يف  ابعبدهللا قال اإلمام مسلم عقب خترجيه ْلذا احلديث: " الناس كلهم عيال على

 هذا احلديث" 
عن  دينار  بنوقال الرتمذي : " هذا حديث حسن صحيح َّل نعرفه إَّل من حديث عبدهللا

 ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم.. 
ويروى عن شعبة قال: لوددت أن عبدهللا بن دينار حني حدث هبذا احلديث أذن يل حىت  

 (2)كنت أقوم إليه فأقبل رأسه" 
 بن دينار مقروانً بغريه ألنه خمالف للمحفوظ عن مث حكم الرتمذي بوهم من رواه عن عبدهللا

 ، (3)مجع من احلفاظ
 (4)عد منهم أبو نعيم األصبهاين مخسة وثالثني نفساً.

 مظنة الفرد املطلق : 
 ا: ذكر العلماء بعض املصنفات اليت اعتنت هبذا النوع من احلديث ومنه

 (1)مسند البزار 

                                                            

         (.1506رقم  10/402( ، ومسلم ) كتاب العتق 6756برقم  12/42(   أخرجه البخاري )كتاب الفرائض 1)
 (.438 /4(   جامع الرتمذي ) كتاب الوَّلء واْلبة 2)
 .                              املوضع نفسه  –(   املصدر السابق 3)
 
(وأبو نعيم هو احلافظ اإلمام أمحد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين من مؤلفاته "املستخرج على الصحيحني تويف 12/44(   فتح الباري ) 4)

 (1/111انظر:ميزان اَّلعتدال) 430سنة
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 للطرباين"  (2)"املعجم األوسط
رتبه فيها. "  (4)للدارقطين، وقد مجعه احلافظ حممد بن طاهر يف "أطراف " (3)"األفراد "
 للحافظ بن شاهني (5)األفراد "

 الفرد النسيب -الثاىن
 ة. ة خاصوهو ما كان مدار طرقه ) أو بعضها( على رواة ) أو راو( حيملون صف

 وهذا إذا مسي فرداً فإمنا ينسب إىل تلك الصفة، ويقيد هبا. 
  –يف الغالب  –أما إن أطلق الوصف له بكونه فرداً، فإن ذلك يكون مثار انتقاد واعرتاض 

   (6) للحديث الفرد. ابلنيات" الذي أورده بعضهم كمثالكما يف حديث" إمنا األعمال 
ه أبو سعيد اخلدري وغريه عن النيب صلى هللا عليه فاعرتض عليه أبنه مل ينفرد به عمر، بل روا

  (8)، إمنا أراد به التفرد بشرط الصحة.وقد أجيب عنه أبنه مل يرد التفرد املطلق (7)وسلم

                                                                                                                                                                                 

 (.1409لوم واحلكم  أجزاء منه ابسم : البحر الزخار" ) املدينة : مكتبة الع(  مطبوع بعض 1)
 
 (.1405(  مطبوع ) الرايض : مكتبة املعارف 2)
( انظر : فهرست املنتخب من 56،  35 موع  123 – 110، 1/10(  خمطوط ، ويوجد منه أجزاء يف املكتبة الظااهرية بدمشق ) 3)

 (.273خمطوطات احلديث ) ص 
( : "بلغين أنه يطبع"وحممد بن طاهر هو اإلمام ابو الفضل 1/189حقق يف جامعة اإلمام حممد بن سعود ، قال حمقق الباعث احلثيث )    (4)

 (.4/242(.انظر تذكرة احلفاظ )507املقدسي احلافظ الظاهري ،له مصنفات يف علوم احلديث منها:"شروط األئمة الستة"تويف سنة)
( ضمن  موع فيه من  مصنفات احلافظ ابن شاهني وهو أبو حفص عمر بن  1415امس منه ) الكويت : دار ابن األثري (    طبع اجلزء اخل5)

 (.11/265أمحد بن شاهني البغدادي احلافظ ،له مصنفات يف علوم احلديث منها: "الفوائد " انظر اتريخ بغداد )
عنه : " حديث فرد تفرد به عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث تفرد  وقال –حتقيق عرت  – 69(   ابن الصالح : علوم احلديث ص 6)

     به عن عمر علقمة مث عن علقمة حممد.." 
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( وقد تنكب هو ومن بعده تلميذه ابن حجر التمثيل هبذا احلديث يف مؤلفاهتما 101(   ذكر  ذلك العراقي يف " التقييد واإليضاح " ) ص 7)

 األخرى: " ألفية احلديث " للعراقي وشرح النخبة" َّلبن حجر.       
         .670،  2/669(   النكت على ابن الصالح 8)

 



 

 
 أنواع الفرد النسيب:     

 . ن غريهعاتر ما تفرد به راو ) ثقة كان أو ضعيفاً( عن راو آخر، وإن تو  – 1
 ومثاله: 

السنن عن سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن ما رواه أصحاب 
    (1)الزهري عن أنس: " أن النيب صلى هللا عليه وسلم أومل على صفية بسويق ومتر"
  (2) وهذا احلديث مل يروه عن بكر إَّل وائل ومل يروه عن وائل إَّل سفيان بن عيينة.

لكنه صرح يف بعض الرواايت أنه مسعه  (3)واسطةوقد روي عن سفيان عن الزهري من غري 
 (4)من الزهري لكنه ملن حيفظه وثبته فيه وائل عن ابنه

 (5)ورواه إمساعيل بن عياش عن احلجاج بن أرطاة عن الزهري
 -(6)كما يف الصحيحني  –واحلديث مروي عن أنس من غري طريق الزهري 

                                                                                                                                                                                 

 
وقال عن أبيه بدل ابنه وأشار إىل  1095برقم  3/403( والرتمذي )يف النكاح 3744برقم  3/341د ) كتاب األطعمة (   أخرجه أبو داو 1)

 (.         1909برقم  3/443رواية اَّلبن( وابن ماجه )النكاح 
          (.1/253(   ذكر ذلك العراقي يف ألفيته وتبعه السخاوي يف شرحها )2)
( وابن املقرئ ) كما يف منتقى ابن اجلارود 6/259( وأبو خيثمة ) كما يف مسند أيب يعلى 3/110محد ) كما يف مسنده (   رواه عنه اإلمام أ3)

 (        181ص 
 ( كما يف مسند أيب يعلى ) املوضع السابق(.        4)
 (.  182برقم  69/  24(   أخرج هذه الرواية الطرباين يف املعجم الكبري )5)
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( ع ن 2235ب رقم423 /4( ، وه و م ن رواي ة محي د ع ن أن س، ويف البي وع )5085ب رقم  9/126(   انظر ص حيح البخ اري ) كت اب النك اح 6)

( ع ن اثب ت البن اين وعب د العزي ز ب ن ص هيب 1365ب رقم  230/  10عمرو بن أيب عمرو من أنس .. وغريمها . ويف صحيح مس لم يف النك اح ) 
 37م عن أنس.        وشعيب بن احلبحاب ، ثالثته



 

ع حديثه كالزهري وقتادة وانفع وهو ما ويدخل يف هذا النوع : ما تفرد به راو عن إمام جيم
   (1)خص ابن مندة الغريب به" 

 تفرد أهل بلد ابحلديث من أصله عن راو أو العكس.  – 2
 ومثاله: 

ى هللا عليه وسلم قال: " عن النيب صل –رضي هللا عنه  –ما رواه عبد هللا بن بريدة عن أبيه 
احلق فقضى  جل عرفنة فر القضاة ثالثة: واحد يف اجلنة واثنان يف النار، فأما الذي يف اجل

 يفل فهو لى جهعبه، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل قضى للناس 
 النار" 

أبوهاشم الرماين، وأبو محزة هذا احلديث رواه عن عبدهللا بن بريدة: سعد بن عبيدة ، و 
    (2) السكري.

قال ابن حجر : " تفرد به أهل مرو عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه ، وقد مجعت طرقه يف 
 (3)جزء"  

 تفرد أهل بلد برواية حديث عن أهل بلد أخرى:  – 3
فيقولون عن حديث ما : تفرد به اخلراسانيون عن الكوفيني أو تفرد به البصريون عن املدنيني 

 وحنو ذلك.(5)…اجلزيرة تفرد به أهل مكة ومحله عنهم أهل أو (4)

                                                            

      (256(   نقل ذلك عنه ابن الصالح يف مقدمته ) ص 1)
 

    
( وفيه )سهل بن عبيدة( وهو تصحيف و 1322برقم  3/612(   أخرج رواية سعد بن عبيدة : الرتمذي يف جامعه ) كتاب األحكام 2)

( وابن 3573برقم  3/299األقضية  و داود يف سننه )كتاب( وغريه وأخرج رواية أيب هاشم : أب10/290التصحيح من هتذيب الكمال )
         (99( وأخرج رواية أيب محزة السكري، احلاكم يف املدخل ) ص 2315برقم  3/93ماجه يف سننه ) كتاب األحكام 

    39(.       706/  2(   النكت على ابن الصالح )3)
 (        101( معرفة علوم احلديث ) ص 4)
                 ( نقال عن ابن أيب داود   190/  1(   سنن الدارقطين ) 5)



 

لكن بتتبع األمثلة اليت مثلوا هبا ْلذا النوع يظهر أن هذا التفرد إمنا هو عن رجل واحد من 
أخرى، ولغرابة ذلك نسب التفرد فيه إىل أهل البلد، ويف أهل بلد عن رجل من أهل بلد 

هذه احلالة يكون من أنواع التفرد املطلق َّل النسيب، أما عن املعىن الظاهر فيبدو أنه َّل يكاد 
يوجد تفرد من هذا النوع، إذ من املستبعد أن يروي بعض أهل الكوفة حديثاً َّل يسمعه منهم 

مع سعة علمه واطالعه مل يستطع أن ميثل لتفرد  (1)إَّل اخلراسانيون ، بل إن ابن حجر
شخص عن أهل بلد، مع كونه يكن الوقوع ملن كثر شيوخه واهتم العلماء بتدوين حديثه  

 فكيف هبذا النوع الذي يعز وجوده؟ –كالزهري 
 

 ه  تفرد أحد رواة احلديث ابلعدالة والضبط خبالف سائر من روا – 4
ذا قية الرواة ْليكون بفالك، فيقولون: مل يروه ثقة إَّل سفيان أو مل يروه ثقة عن الزهري إَّل م

 احلديث ضعفاء. 
ثني من احملد منهج وهناك من جعل هذا النوع من أنواع التفرد املطلق ، لكن هذا خيالف
نوا من ا أو كتمالً اَّلعتبار برواايت الضعفاء، وَّلسيما إن كان ضعفهم ضعفاً قريباً حم

سن، جة احلىل در إاملستورين أو حنو ذلك، حيث أن اجتماعهم على رواية حديث يرقى به 
 فكيف إذا وافقهم يف ذلك ثقة. 

  -كما مر قريبا  –ردا فمث إن من العلماء من انتقد اعتبار احلديث الذي هذه صفته حديثاً 
 ومثال هذا النوع : 

                                                            

 (.2/707(   انظر النكت على ابن الصالح )1)
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" ما كان يقرأ به  -ارضي هللا عنهم –طاب حديث أيب واقد الليثي عندما سأله عمر بن اخل
 " ق والقرآن هما ب رأ فيرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األضحى والفطر، فقال: " كان يق

 اجمليد" " واقرتبت الساعة وانشق القمر" 
:  مل يروه ثقة إَّل ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد هللا بن عبدهللا عن (1)هذا احلديث قالوا عنه

  (2)أيب واقد
وقد روي هذا احلديث من طريق األسود عن عروة بن الزير عن أيب واقد عن عائشة، وفيه 

    (3)ابن ْليعة وهو ضعيف"
    (4)وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وهو من طريق ابن ْليعة ايضاَ 

 تعاىل هللا رضي-ون عمر قال احلاكم: ويف الباب عن عائشة وابن عمر وأيب هريرة وعبدهللا ب
 والطرق إليهم فاسدة.  -عنهم

 
 حكم تفرد الثقة : 

اختلفت عبارات النقاد يف قبول تفرد الثقة ورده، أن الثقة مقبول احلديث وإن تفرد به، ما مل 
خيالف يف ذلك األصول أو ما رواه الثقات حبيث يصعب اجلمع بينهما، ويعربون عن ذلك 

د الرواية األخرى، فهذه هي اليت يقع الرتجيح بينها وبني ابملنافاة، اليت " يلزم من قبوْلا ر 
    (5)معارضها ، فيقبل الراجح ويرد املرجوح"

                                                            

 (        1/255مع شرحها( وتبعه السخاوي يف " فتح املغيث" )  1/253(   القائل : هو احلافظ العراقي يف ألفيته ) 1)
 (.         891برقم  6/431(. ومسلم ) يف صالة العيد 589برقم  1/229يف املوطأ ) براوية أيب مصعب ) (   أخرجه اإلمام مالك2)
( عن أيب واقد وعائشة، وذكر الذهيب 4/343( والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر)246 /3(   أخرج هذه الرواية الطرباين يف املعجم الكبري ) 3)

 يف حديث ابن ْليعة.( أن العمل على تضع1/590يف الكاشف )
          (.1/438( واحلاكم يف املستدرك )2/46(   أخرج هذه الرواية الدارقطين يف سننه )4)
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ما انفرد  إن كانيه، ففويف ذلك يقول احلافظ ابن الصالح : " إذا انفرد الراوي بشيء نظر 
إن و مردوداً اذا د به شانفر  به خمالفاً ملا رواه من هو أوىل منه ابحلفظ لذلك وأضبط ، كان ما

املنفرد،   هذا الراويينظر يفريه فمل تكن فيه خمالفة ملا رواه غريه، وإمنا أمر رواه هو ومل يروه غ
ن مل فراد فيه، وإح اَّلن يقد فإن كان عدَّل حافظا موثوقاً إبتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ، ومل
زحاً له عن ، مزح ما لهيكن ين يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خار 

 حيز الصحيح.
 : لذا كان ينبغي تفصيل األحكام يف تفرد الثقة على النحو التايل

 أواًل : 
ن ما يظهر ْلم كمون مبا فيحإن العلماء عندما ينظرون إىل احلديث الفرد، َّل ينظرون إليه  رد
 هنا قد تبدوألهبا،  فصحونإسناده ومتنه، إمنا يعملون يف ذلك القرائن الالزمة اليت قد َّل ي

 مةيه من األئان راو كوإن   لغري املمارس الفطن غري مؤثرة، فيقتصرون على إعالله ابلتفرد حىت
 الثقات. 

مالك  رواية ان منكقال اإلمام أبو داود السجستاين : " إنه َّل حيتج حبديث غريب ولو  
 وحيىي بن سعيد والثقات من أئمة العلم. 

مث أورد قول يزيد بن أيب حبيب: " إذا مسعت احلديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف 
   (1)وإَّل فدعه"

 اثنياً: 

                                                            

 (. 30 – 29(   رسالة أيب داود ألهل مكة ) ص 1)
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ه هم العدل يف دينفمن -كما سبق بيانه يف تعريف الثقة  –تبهم الثقات متفاوتون يف مرا
حلديث، افنون  ره يفالضابط حلديثه لكنه مل يشتهر بذلك لقلة شيوخه وتالميذه وعدم تبح

  ومنهم من هو أعلى من ذلك.
رد به ففيحتمل ما ت لطبقة،يف ا كما أن الرواة يتفاوتون يف مرتبة العدالة، كذلك يتفاوتوناثلثاً : 

له لم وكثرة رجاوع العد شيرجال الطبقات املتقدمة، أكثر يا حيتمل تفرد من سواهم، وَّل سيما بع
 واتساع الرحلة يف طلب احلديث . 

من  منه،وقد َّل يقبل يتفرد أبحاديث كثرية عن شيوخه فتقبل –مثاًل  –فهذا اإلمام الزهري  
 بعض ثقات تالميذه، ما تفردوا به عنه.

 ه فيه غريه. ن يشركلى أيعين إذا انفردوا ابلرواية عمن جيمع حديثه، وكانت الدواعي متوفرة ع
عن شعبة عن بكري بن  -وهو أحد احلفاظ الثقات –ومن ذلك حديث شبابة بن سوار املدائين 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن  -رضي هللا عنه –عطاء عن عبدالرمحن بن يعمر 
   (1)املزفت"الدابء و 

قال اإلمام الرتمذي: " هذا حديث غريب من قبل إسناده َّل نعلم أحدا حدث به عن شعبة غري 
   (2)شبابة.. وحديث شبابة إمنا يستغرب ألنه تفرد به عن شعبة"

 
 العالقة بني تفرد الثقة وزايدة الثقة: 

فهومني لياً بني املجاضحاً و اط تبالزايدة يف احلديث إسناداً ومتناً فرع من فروع التفرد، ويظهر اَّلر 
 ا. من خالل البحث يف حكم كل منهما، والنظر يف األمثلة املطروحة لكليهم

                                                            

 (         3404برقم 4/73( وابن ماجة ) يف اَّلشربة 761 /5( والرتمذي يف العلل ) 5644برقم  308 /8(   أخرجه النسائي ) كتاب األشربة 1)
  (. .5/761(   العلل ) أخر اجلامع 2)
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فعند الكالم عن حكم "زايدة الثقة" قبوًَّل ورداً َّلبد من حترير املوقف الفصل من "تفرد الثقة" 
يث، والتفرد تفرد احلدألن من الباحثني من يسوي بينهما فيقول أبن الزايدة: تفرد جبزء من 

   (1) أصله فال فرق.ابحلديث 
 قبل..َّل تومنهم من يقول: التفرد غري مقبول مطلقا، والزايدة نوع منه فيبنغي أ

 نواع التفرد النسيبأنوع من  صحيحة فزايدة الثقة –بغض النظر عن النتائج  –وهذه املقدمات 
 لنتيجة ستكونا" ألن لثقةاكان رد التفرد بعمومه مسلما ؛ ملا احتيج للبحث يف مسألة "زايدة ولو 

 واحدة. 
 

 كالم العلمأ عن زايدة الثقة  :الفصل الثالث 
 : موقف العلمأ عن زايدة الثقة االولاملبحث 

زايدة يف مقدمة ابن الصالح وما بعدها من كتب املصطلح من غياب الوحدة املوضوعية بني 
الثقة وبني ما يتصل هبا من األنواع كالشاذ واملنكر والعلة وغريها، إذ كانت مطروقة يف مواضع 

دون الرتكيز على بلورة الصلة فيما بينها، حبيث خييل إىل القارئ أهنا أنواع  (2)متباعدة منها،
 .مستقلة يتميز كل منها أببعاده وخصائصه عن اآلخر

يقة الفقهاء، واألصوليني، وطريقة احملدثني يف معاجلة هذه املسألة،  وكذلك ظاهرة التلفيق بني طر 
كان ْلا دور كبري يف تعقيد أمرها، وأول كتاب جنده قد انتهج هذا األسلوب املزدوج هو كتاب '' 

، مث أصبح ذلك منهجا مستقرا عند الالحقني؛ إذ وسعوا يف  (3)الكفاية'' للخطيب البغدادي

                                                            

           ( وسيأيت تفصيل هذه األقوال.1/224(   انظر اإلحكام يف أصول األحكام َّلبن حزم ) 1)
  وَّل أعين بذلك إلصاق هتمة التقصري بعلمائنا الصاحلني؛ فإين أحس عن يقني بوجود أهداف تعليمية وتربوية وراء اختيارهم ْلذا األسلوب يف( 2)

 كتب املصطلح، ومن أمهها تسهيل حبث أنواع علوم احلديث، وتيسري حفظ مصطلحاهتا للطلبة املبتدئني

، وقد قال احلافظ ابن حجر : ''وهو توسط بني املذهبني'' ) يعين مذهب الفقهاء ومذهب احملدثني ،  429 - 424انظر الكفاية ص: (2)
 واجلدير ابلذكر أن معيار القبول يف الزايدة هو أن يكون الراوي عدَّل حافظا ثقة متقنا
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م واألصول حول تلك املسألة، مع ذكر حجج كل منهم، حىت طغت كتبهم سرد آراء أهل الكال
 آراؤهم فيها على رأي نقاد احلديث

من النصوص ما يؤيد ذلك  : 
وقد صنف يف ذلك احلافظ أبو بكر اخلطيب مصنفا حسنا مساه "متييز ": قال ابن رجب احلنبلي

ذكر الزايدة يف اإلسناد املزيد يف متصل األسانيد" وقسمه قسمني: أحدمها ما حكم فيه بصحة 
وتركها، والثاين ما حكم فيه برد الزايدة وعدم قبوْلا، مث إن اخلطيب تناقض فذكر يف كتاب 

الكفاية للناس مذاهب يف اختالف الرواة يف إرسال احلديث ووصله كلها َّل تعرف عن أحد من 
ايدة من الثقة تقبل متقدمي احلفاظ، إمنا هي مأخوذة من كتب املتكلمني، مث إنه اختار أن الز 

مطلقا كما نصره املتكلمون وكثري من الفقهاء وهذا خيالف تصرفه يف كتاب متييز املزيد، وقد عاب 
 .تصرفه يف كتاب "متييز املزيد" بعض حمدثي الفقهاء، وطمع فيه ملوافقته ْلم يف كتاب الكفاية")1(

بطريقة األصوليني، فإن للحذاق من إن ابن الصالح خلط هنا طريقة احملدثني " ويقول البقاعي:
احملدثني يف هذه املسألة نظرا مل حيكه، وهو الذي َّل ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أهنم َّل حيكمون 

 .فيها حبكم مطرد، وإمنا يديرون ذلك على القرائن")2(
: وأما الشيخ تقي الدين بن الصالح فإنه توسط بني أهل احلديث وأئمة  ويقول احلافظ العالئي

 األصول، وقسم الزايدة إىل ثالثة أقسام )3(
واجلدير ابلذكر أن هذه املسألة من تلك األنواع اليت جيب الرجوع فيها إىل نقاد احلديث وحدهم 

لكوهنا يف صلب ختصصاهتم النقدية، وألن منهجهم يف نقد املروايت ينبغي أن يكون وحده 
الثقات؛ إذ كانت حجتهم يف ذلك حفظ املعول عليه يف معرفة املقبول واملردود من زايدات 

األحاديث وفهم حمتواها ومعرفة مالبسات رواايهتا، ولذا َّل يكون كافيا يف قبول الزايدات أن 
                                                            

 428 - 1/427ابن رجب احلنبلي، شرح العلل (1)

 340 - 1/339ألفكار نقله الصنعاين يف كتابه توضيح ا(2)

 215العالئي، نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، ص: (3)
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حبجة أن النقاد جعلوا ذلك قرينة لقبوْلا يف بعض  يعتمد على ثقة راويها وإتقانه اعتمادا كليا
فسها صاحلة لالعتماد يف املروايت األخرىاملروايت؛ إذ إنه َّل يلزم أن تكون تلك القرينة هي ن . 

ووجوه الرتجيح كثرية َّل تنحصر وَّل ضابط ْلا ابلنسبة إىل مجيع األحاديث، بل كل " :ايضايقول 
حديث يقوم به ترجيح خاص. وإمنا ينهض بذلك املمارس الفطن الذي أكثر من الطرق 

ي يشمل القاعدة بل خيتلف نظرهم والرواايت. وْلذا مل حيكم املتقدمون يف هذا املقام حبكم كل
 .حبسب ما يقوم "عندهم يف كل حديث مبفرده.وهللا أعلم")1(

: ''يتبني عظم موقع كالم األئمة املتقدمني، وشدة فحصهم، وقوة ويقول احلافظ ابن حجر
حبثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم مبا يوجب املصري إىل تقليدهم يف ذلك ) يعين يف التصحيح 

 .والتضعيف(، "والتسليم ْلم فيه )2("
فمىت وجدان حديثا قد حكم إمام من األئمة املرجوع إليهم بتعليله، فاألوىل …ويقول أيضا:''

 ".اتباعه يف ذلك كما نتبعه يف تصحيح احلديث إذا صححه)3("
أما كالم هؤَّلء األئمة املنتصبني ْلذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما "ويقول احلافظ ابن كثري : 

 ذكر أسباب، وذلك للعلم مبعرفتهم، واطالعهم، واضطالعهم يف هذا الشأن، واتصافهم من غري
ابإلنصاف والداينة، واخلربة والنصح، َّل سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه مرتوكا أو  

افقتهم، لصدقهم كذااب، أو حنو ذلك. فاحملدث املاهر َّل يتخاجله يف مثل هذا وقفة يف مو 
 ".وأمانتهم و نصحهم")4(

فمىت وجدان يف كالم أحد املتقدمني احلكم به كان معتمدا ملا أعطاهم هللا من  ويقول السخاوي:
 .احلفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إىل الرتجيح اه) 5(

وتظهر يا ذكران أمهية دراستنا ل ''مسألة زايدة الثقة'' دراسة نقدية مركزة على اجلانب الذي يكون 
                                                            

 2/712ونقله احلافظ يف النكت (1)

 2/726النكت على كتاب ابن الصالح  ( 2)

 64. انظر اختصار علوم احلديث ص:  2/711النكت  ( 3)

 79اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث: (4)
  605 - 2/604، والنكت  1/344. وتوضيح األفكار  237 /1فتح املغيث (  5)
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مباشر للمعضالت العلمية اليت أشران إليها آنفا، وبعيدة عن أسلوب احلشو والتكرار،  فيه حل
 .اْلدف الذي نصبو إليه من وراء كتابة هذا البحث عسى أن حنقق بذلك

ولذلك عقدان هذا البحث لننظر ماذا تقرر يف كتب املصطلح اليت نعدها مصادر أصيلة يف علوم 
 احلديث

واحلجة فيه عندان احلفظ والفهم واملعرفة َّل "يف نوع العلة:  احلاكم قول اإلمام أيب عبد هللا
 .من أحسن ما ينبغي أن يقال يف  ال زايدة الثقة (1")غري

 الزايدة يف السند
أن من أكثر ما خيتلف عليه الرواة يف السند : الوصل واإلرسال ، يا دفع بعض العلماء 

املرسل من احلديث ابملوصول ، لذا فإنه سيكتفى يف هذا للتصنيف يف هذا الفن ، حىت َّل خيتلط 
 املبحث ابلنظر يف موقف البيهقي من هذا النوع فقط   منعا للتكرار واإلطالة.

وقد تبني يا سبق )1( أن هناك من قال أبن املنهج الصحيح   أو املتوافق مع منهج احملدثني   
ن الصحيح ترجيح الوصل على اإلرسال ترجيح اإلرسال على الوصل مطلقا ، وهناك من قال أب

 مطلقا ، لكونه زايدة من ثقة جيب قبوْلا .

 وفيما يلي النظر ابألمثلة يف منهج البيهقي يف هذه املسألة :

أخرج البيهقي يف سننه بسنده )2(عن علي بن عبد هللا بن جعفر قال : حدثنا سفيان عن 
هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر ميشون أمام الزهري عن سامل عن أبيه قال : " رأيت النيب صلى 

 اجلنازة ".
                                                            

 1/425ابن رجب احلنبلي، شرح العلل  ( 1)

 يف فصل " موقف العلماء من زايدة الثقة   نظراي   " (1)
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مث ذكر أن ين روى هذا احلديث عن الزهري : معمر وابن جريج وعقيل ويونس، واختلف 
 فيه على كل واحد منهم وصال وإرساَّل .

قال البيهقي : " وين وصله واستقر على وصله ومل خيتلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة 
أعلم " حجة ثقة وهللا  

 فهنا رجح الوصل ملا كانت قرائن الوصل أقوى

 
 عند االوصوليني والفقهأاملطلب االول:

 موقف الفقهاء واألصوليني
 قد إختلف بينهم اىل ثالثة أقوال:

 أواًل : القبول املطلق
 " قول مجاعة من أئمة الفقه واألصول" )1( دون شرط

قال الغزايل : " انفراد الثقة بزايدة يف احلديث عن مجاعة النقلة مقبول عند اجلماهري،   
سواء أكانت الزايدة من حيث اللفظ، أو من حيث املعىن، ألنه لو انفرد بنقل حديث عن 

 مجيع احلفاظ لقبل، فكذلك إذا انفرد بزايدة، ألن العدل َّل يتهم مبا أمكن".)2(
 وإىل هذا ذهب مجهور الشافعية، ومنهم : اجلويين)3( ، وأبو إسحاق الشريازي)1(،

                                                                                                                                                                                 
 ( 4/23السنن الكربى ) كتاب اجلنائز  (2)
           (..2/688(   النكت على ابن الصالح َّلبن حجر ) 1)
انظ  ر:   505(  وه  و اإلم  ام أب  و حام  د حمم  د ب  ن حمم  د الغ  زايل الفقي  ه الش  افعي امللق  ب حبج  ة اإلس  الم ت  ويف س  نة 168 /1(   املستص  فى ) 2)

    48                                         (   6/191طبقات الشافعية )
انظر:البداي  ة  478ع  ايل عب  د املل  ك ب  ن عب  د هللا ب  ن يوس  ف األص  ويل امل  تكلم ت  ويف س  نة ( وه  و إم  ام احل  رمني أب  و امل425 /1(   يف الربه  ان ) 3)

 (          13/99والنهاية)



 

 واآلمدي)2(.. وغريهم ، حىت قال ابن حجر: ".. وأعجب من ذلك إطالق كثري من 
الشافعية القول بقبول زايدة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غري ذلك")3( وعلى هذا 

 جرى النووي يف مصنفاته. )4( 
–وقد ذكر  – بعض احلنابلة  أن القبول مطلقا هو مذهب اإلمام أمحد يف رواية  

 ورجحوها )5(. 
–قال ابن قدامة : " انفراد الثقة يف احلديث بزايدة، مقبول  سواء كانت لفظا أو معىن  

  ألنه لو انفرد حبديث لقبل ، فكذلك إذا انفرد بزايدة " )6(–
ة على ما روى غريه وين ذهب إىل ذلك ابن حزم حيث يقول: " وإذا روى العدل زايد

 فسواء انفرد هبا أو شاركه فيها غريه )مثله أو دونه أو فوقه( فاألخذ بتلك الزايدة فرض")7(
 حجة أصحاب هذا القول

 استدل القائلون بقبول "زايدة الثقة " ابألدلة التالية:
قياس مسألة " زايدة الثقة" على خرب الواحد، ْلذا قالوا إنه لو انفرد حبديث لقبل، -1

فكذلك إذا انفرد بزايدة،وصرح بذلك ابن حزم فقال: " وَّل فرق بني أن يروي الراوي العدل 
حديثا فال يرويه أحد غريه، أو يرويه غريه مرسال، أو يرويه ضعفاء، وبني أن يروي الراوي 

                                                                                                                                                                                 

،انظ    ر وفي    ات  476( وه    و الفقي    ه الش    افعي أب    و إس    حاق إب    راهيم ب    ن عل    ي ب    ن يوس    ف الف    ريوزأابدي ت    ويف س    نة321(   يف التبص    رة ) ص 1)
 (        1/29األعيان)

 (.          2/108)  (   يف اَّلحكام2)
 (.          72(   شرح ن خبة الفكر ) ص 3)
 (.          618 /2(   النكت ) 4)
 ( واستنكره.           242(   نقل ذلك عنهم : ابن رجب يف : شرح علل الرتمذي ) ص 5)
انظر:البداي     ة  620املقدس     ي ت     ويف س     نة  ( وه     و الفقي     ه احلنبل     ي موف     ق ال     دين عب     د هللا ب     ن أمح     د ب     ن قدام     ة63(   روض     ة الن     اظر ) ص 6)

 (          13/99والنهاية)
 (.223 /2(   اإلحكام يف أصول األحكام ) 7)

49 
           



 

ئدة مل يروها غريه من رواة احلديث، وكل ذلك سواء واجب قبوله ابلربهان العدل لفظة زا
الذي قدمناه يف وجوب خرب الواحد العدل احلافظ، وهذه الزايدة وهذا اإلسناد مها خرب 

واحد عدل حافظ ففرض قبوْلما.. وانفراد العدل ابللفظة كانفراده ابحلديث كله، وَّل فرق" 
(1) 

الرواية ، على زايدة الشاهد يف اخلرب، فكما تقبل زايدة الشاهد يف قياس زايدة الثقة يف -2
 (2) اخلرب، فكذا يف الرواية من ابب أوىل، ألن الزايدة َّل تقدح ابلشهادة مع أهنا ترد ابلتهمة.

وهذا مبين على  (3)أن راوي الزايدة " قاطع ابلسماع، واآلخرون ما قطعوا ابلنفي"-3
 (4)مقدم على النفي" القاعدة األصولية" اإلثبات 

هذا وقد أجابوا على اعرتاض املانع من قبول" زايدة الثقة" ابحتمال أن يكون من       
     لزايدة، قد دخل أو خرج أثناء اجمللس، أو أنه طرأ عليه ما شغل فكره.ا      مل ينقل

 
 اثنياً : الرد املطلق 

فال تقبل زايدة الثقة وإن توفرت فيها مجيع شروط القبول، ألن الراوي ْلا قد خالف 
 الثقات. 

 وهذا ما نقله األهبري عن بعض املالكية)5( وهو املختار عنده)6(. 
ونسبه اجلويين يف " الربهان")1( والغزايل يف " املنخول")2( وابن رجب يف"شرح علل 

 الرتمذي")3( أليب حنيفة. 

                                                            

 (   املرجع السابق.           1)
 (.          1/425(   انظر : الربهان للجويين ) 2)
 (.          1/425(   الربهان  ) 3)
 (.          1/173(   انظر : موسوعة القواعد الفقهية للبورنو) 4)
( واألهب ري هو:أب و بك ر حمم د ب ن عب د هللا ب ن حمم د التميم ي الفقي ه امل الكي ت ويف 43 /2(   شرح مراقي السعود لعبد هللا بن إب راهيم العل وي ) 5)

         50                        (  16/332انظر : سري أعالم النبالء ) 375سنة 
 (.          1/248(   فتح املغيث للسخاوي ) 6)



 

حاب هذا القول حجة أص  
" أن ضبط الراوي إمنا يعرف مبوافقة املعروفني ابلضبط، فإذا مل يوافقوه يف الرواية مل يعرف -1

 ويف هذه احلالة َّل ميكن اجلزم بكونه "ثقة".  (4)ضبطه"
 .(5)" أن احتمال تطرق الغلط والسهو على الواحد، أكثر من احتمال تطرقه إىل اجلماعة"-2

: أنه لو اجتمع مجاعة يف  لس " فنقلوا عن صاحبه كالما، وانفرد واحد منهم وشاهد ذلك 
بزايدة غري الباقني   مع كثرهتم وشدة عنايتهم مبا مسعوه ورووه- َّلطرح السامعون تلك الزايدة 
")6(     وْلذا كان ما اتفق " عليه من اخلرب يقني، والزايدة مشكوك فيها، فال يرتك اليقني 

 ابلشك" )7(. 
3-أن الرتك على وفق النفي األصلي، واإلثبات على خالفه، فكان أوىل" )8(ألن األصل 

–براءة الذمة ، وقد تعارضت مع أمر مشكوك فيه، وهذا فيما لو مل يكن الرتك يقيناً  كما يف   
 الفقرة السابقة. 

أنه لو كان ْلذه الزايدة أصل ملا خص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضهم هبا، ألن يف  -4
 بعد نقلهم لتلك الزايدة أو مبعارضتهم ْلا.  (9)ذلك تعريضاً للباقني للخطأ"

                                                                                                                                                                                 

( أن اجلويين يف الربه ان حك ى ع ن أيب حنيف ة القب ول وال ذي يف الربه ان 2/693( وذكر احلافظ ابن حجر يف النكت )424 /1(   الربهان ) 1)
            -كما هو مثبت  –عكسه 

 (.          284(   املنخول ) ص 2)
( ومل أجد ذلك يف كتب األحناف املعتمدة، بل لقد نص مجاعة من احلنفية على قبول ال زايدة، كالسرخس ي 243 /1(   شرح علل الرتمذي ) 3)

           -وقد سبق ذكر أقواْلم -والكمال بن اْلمام واتبعه أمري ابدشاه، 
 (.          131 /2(   املعتمد أليب احلسني البصري ) 4)
           (.110 /2كام يف أصول األحكام لآلمدي ) (   اإلح5)
 (.          131 /2(   املعتمد ) 6)
 (.          323(   التبصرة يف أصول الفقه للشريازي ) ص 7)
 (.     110 /2(   اإلحكام لآلمدي )8)

51 
      

           -املوضع السابق  –(   التصربة 9)



 

أنه " قد جرت عادة الرواة بتفسري األحاديث، وإدراج ذلك يف مجلة اخلرب، فال يؤمن أن -5
 (1)هذا اجلنس فيجب أَّل تقبل" تكون هذه الزايدة من

 الـرد :
لتايل:لقد أجاب املخالفون عن هذه احلجج بعد إيرادهم ْلا على النحو ا  

ثقات يف الف النه خفيما يتعلق برد الزايدة لكون راويها َّل يستحق أن يوصف ابلضبط، أل-1
عينه ث بديك احلروايته؛ فقد أجيب عنه أبن معرفة الضبط َّل تكون من خالل النظر يف ذل

يكون  ه لئالايدتفحسب، بل تعرف مبجموع حديث الراوي، فإذا ثبتت كان من األوىل قبول ز 
 ذلك قادحاً فيما قرر من توثيقه.

أما عن وضع احتمال توهم الراوي أنه مسع تلك الزايدة ومل يكن قد مسعها ابلفعل ألنه واحد -2
ه الرازي بقوله: " َّل نزاع يف اجلواز خمالف للجماعة، فتخطئته أوىل من ختطئتهم، فقد أجاب عن

لكن األغلب على الظن أن راوي الزايدة أبعد عن السهو، ألن ذهول اإلنسان  –على اجلملة  –
 (2)عما مسعه أكثر من تومهه فيما مل يسمع أنه مسعه" 

وذكر اآلمدي أن ما ذكروه من احتماَّلت يف حق من مل يرو الزايدة أكثر، وهو قوْلم 
يكون من مل ينقل الزايدة قد دخل يف أثناء اجمللس ومسع بع ض احلديث أو خرج  ابحتمال" أن

…لطارئ قبل مساع الزايدة  … أو أن يكون قد طرأ ما شغله عن مساع الزايدة وفهمها من  
 سهو أو أمل أو جوع أو عطش مفرط أو فكرة يف أمر مهم.." )3(

الناقل للزايدة مساوايً لعدد مث إن الرتجيح ابلعدد غري "مطرد فيما إذا كان عدد 
 اآلخرين")4( ين مل يرو الزايدة، فقد يكون راوي الزايدة واحدا وقد يكون أكثر من ذلك. 

                                                            

           -نفس الصفحة  –(   املرجع السابق 1)
 (.          2/1/678(   احملصول ) 2)
 (.  109 /2(   اإلحكام يف أصول األحكام ) 3)
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           (.2/110(   املرجع السابق )4)



 

أما عن قوْلم أبن ترك الزايدة موافق للنفي األصلي، والزايدة خمرجه له عن ذلك، فقد أجابوا -3
  (1)ثبت"عنه أبنه" معارض مبا إذا كانت الزايدة مقتضية حلكم لوَّلها ل

وقوْلم" لوكان ْلذه الزايدة أصل ملا خص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضهم هبا" أجيب -4
عنه ابَّلحتماَّلت السابقة من نسيان وغريه، و " أبنه جيوز أن َّل حيدث بعضهم جبميع احلديث 

  (2)على التفصيل إذا مل تدع احلاجة إىل البيان"
د  لس السماع ويف هذه احلالة تكون الزايدة لكن اَّلحتمال األخري مبين على تعد

 مقبولة عند مجيع الفقهاء واألصوليني. )3(
 رب، فال يؤمنلة اخل مجيفقوْلم : " إنه قد جرت عادة الرواة  بتفسري األحاديث، وإدراج ذلك -5

 أن تكون الزايدة من هذا اجلنس.."
من الثقة ابلذات، ألن أجيب عنه أبن هذا اَّلحتمال وارد عقال، لكنه بعيد الوقوع 

عدالته وأمانته متنعه من أن يدرج يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ما ليس منه، مومها أنه 
 من قوله، ولو فعل لكان ذلك قادحا يف عدالته. 

مث لو أجرى هذا اَّلحتمال يف الزايدة ، فإنه يلزم جراينه على مجيع احلديث كذلك، فال 
 يبقى حديث إَّل واحتمال الشك يف لفظه واقع، فتبطل مجيع األحاديث.)4(

 اثلثاً : التفصيـل 
روط من فقيه آلخر. حبيث تقبل الزايدة إذا توفرت فيها شروط معينة، وختتلف تلك الش  

وإىل التفصيل ذهب بعض املتأخرين، قال ابن حجر:"وين صرح بذلك اإلمام فخر 
–الدين، وابن األبياري  وغريمها -شارح الربهان  … 

                                                            

 (   املرجع السابق  1)
 (.          323(   التبصرة للشريازي ) ص 2)
 .          ائلني ابلتفصيل(   انظر : الشرط األول من شروط الق3)
  (.2/110(   انظر : اإلحكام يف أصول األحكام لألمدي ) 4)
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: وإمنا أردت إبيراد هذا بيان أن األصوليني مل يطبقوا على القبول مطلقا، إبن صالح قال
 بل اخلالف بينهم")1( 

 
 عند احملدثني املطلب الثاىن:

انقسم يف هذه املسألة إىل فريقني ؛ فريق يرى أن الذي جيري على قواعد احملدثني هو 
 القبول املطلق إذا كان الراوي ثقة، وفريق يرى التفصيل يف ذلك. 

 الفريق األول: 
ابلقبول املطلق للزايدة.   

قال اخلطيب البغدادي: " قال اجلمهور من الفقهاء وأصحاب احلديث: زايدة الثقة 
لة إذا انفرد هبا، ومل يفرقوا  بني زايدة يتعلق هبا حكم شرعي أو َّل يتعلق هبا حكم ، وبني مقبو 

زايدة توجب نقصاان من أحكام تثبت خبرب ليست فيه تلك الزايدة،وبني زايدة توجب تفسري 
احلكم الثابت أو زايدة َّل توجب ذلك، وسواء كانت الزايدة يف خرب رواه راويه مرة انقصا مث 

 رواه بعد وفيه تلك الزايدة، أو كانت الزايدة قد رواها غريه ومل يروها هو")2(
فهو هنا حيكي عن مجهور احملدثني القبول املطلق، يف مجيع األحوال سواء كانت الزايدة 
موافقة أو خمالفة، وهذا هو الراجح عنده، إذ قال بعدما أورد بعض اآلراء يف املسألة : " 

وال : أن الزايدة الواردة مقبولة على كل الوجوه، ومعمول هبا إذا  والذي خنتاره من هذه األق
 كان راويها عدَّل حافظا ومتقنا ضابطا")3(

                                                            

            (.613 /2(   النكت على ابن الصالح )1)
      (.465 – 464(   الكفاية يف علم الرواية ) ص 2)
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 (.           456(   املرجع السابق )ص 3)



 

وهذا القيد ) عدَّل حافظاً ، ومتقنا ضابطاً( هو ما فرق به ابن حجر)1( بني مذهب 
اخلطيب ومذهب األصوليني، فاخلطيب اشرتط العدالة والضبط،وهم قبلوا ذلك من العدل 

 مطلقا، دون النظر إىل مقدار ضبطه ومرتبته. 
مث إن اخلطيب سار على هذا املنهج يف زايدة اإلسناد فقدم الوصل على 

اإلرسال)2(،والرفع على الوقف، واملوصول على املقطوع، " سواء كان املخالف له واحد أو 
 مجاعة"

–وعلق احلافظ الذهيب على ذلك  فقال:  -يف مقدمة نقده لكتاب ابن القطان 
"وقاعدته كابن حزم وأهل األصول، يقبل ما روى الثقة سواء خولف أو رفع املوقوف أو 

 وصل املرسل")3(
ب لكن يبدو أن ابن القطان ذكر ذلك حكاية ملذهبه يف املسألة، ومل يرد تقرير مذه

احملدثني فيها، وقد جزم احلافظ ابن حجر بذلك، لقول ابن القطان: " هذا هو احلق يف هذا 
األصل،وهو اختيار أكثر األصوليني، وكذا اختاره من احملدثني طائفة منهم: أبو بكر البزار، 

 لكن أكثرهم ) يعين احملدثني( على الرأي األول )يعين تقدمي اإلرسال على الوصل(. )4( 
وعلى ذلك سار النووي ، فأورد يف مقدمته)5( على " صحيح مسلم"  مقالة اخلطيب 

وأيدها، مث قال يف موضع آخر: " وقد سبق بيان هذه القاعدة يف الفصول السابقة، يف 
                                                            

 (           693/  2(   النكت على ابن الصالح ) 1)
( وذك   ر عن   ه أن   ه خ   الف ذل   ك يف كتاب   ه " متيي   ز 451،  457،  456،  451(   املواض   ع عل   ى الت   وايل يف الكفاي   ة ) ص 7(  )6( ) 5(  )2)

ايدة يف اإلسناد وتركها، والث اين م ا حك م في ه املزيد يف متصل األسانيد " الذي قسم فيه الزايدة إىل " قسمني : أحدمها ما حكم فيه بصحة ذكر الز 
، ويريد اخلطيب ابملقطوع هنا: املنقطع ، َّل ما روي موقوفا على التابعي كم ا 243. ه  من شرح العلل َّلبن رجب ص 1برد الزايدة وعدم قبوْلا" 

             يف اصطالح ابن الصالح ومن جاء بعده.
 (.          71(   نقد بيان الوهم واإليهام  )ص 3)
( وما بني القوسني توضيح من ابن حجر.   والبزار هو: احلافظ أبوبكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق  2/604(   النكت على ابن الصالح ) 4)

 (.     13/554(.انظر سري أعالم النبالء )292البصري تويف سنة )
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 (.           145 /1سلم ) (   شرح صحيح م5)



 

مقدمة هذا الشرح، مث يف مواضع بعد ذلك، وبينا أن الصحيح )بل الصواب( الذي عليه 
أو موصوَّل الفقهاء واألصوليون وحمققو احملدثني؛ أنه إذا روي احلديث مرفوعاً وموقوفا 

ومرسال، حكم ابلرفع والوصل ، ألهنا زايدة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل يف 
 احلفظ والعدد" )1(

 وهذا يدل على متسكه هبذا الرأي قوَّل وعمال.
وإليه ذهب ابن الصالح يف زايدة السند ، ألن من زاد "مثبت وغريه ساكت، ولو كان 

 انفيا فاملثبت مقدم عليه، ألنه علم ما خفي عليه")2(
 االعرتاض على الفريق األول: 

اعرتض على أصحاب هذا القول مبا اتفق عليه احملدثون )3(يف حد الصحيح، حيث 
اشرتطوا فيه " أن َّل يكون شاذا، وفسروا الشاذ أبنه ما رواه الثقة فخالفة من هو أضبط منه 

 أو أكثر عددا" )4(
أغفل ذلك منهم مع اعرتافه ابشرتاط انتفاء  قال احلافظ ابن حجر " والعجب ين

 الشذوذ يف حد احلديث الصحيح وكذا احلسن")5(
وذلك بناء منه على أحد تعريفي الشاذ، وَّل يعرتض عليه أبهنم أرادوا التعريف اآلخر) 

لفة وهو مطلق التفرد( ألن الشذوذ إن مل يقبل عند التفرد مطلقا، فاألوىل أَّل يقبل عند املخا
ه يرد عليهم ، مث إن – القول بقبول التفرد مع رد الشذوذ.  -أيضا   

                                                            

            (.6/275(   املرجع السابق )1)
 .           93(   علوم احلديث ص 2)
 .           3(   حكى هذا اَّلتفاق ابن دقيق العيد يف " اَّلقرتاح " ص 3)
 (.           612 /2(   النكت ) 4)
 .    71(   نزهة النظر ص 5)
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وهنا " َّلبد من اإلتيان ابلفرق أو اَّلعرتاف ابلتناقض")1( وكيف يتصرف هؤَّلء- 
–القائلون ابلقبول املطلق  إذا أتتهم زايدة من ثقة، َّل ميكن اجلمع بينها وبني رواية اجلمهور،  

 مع احتاد خمرج احلديث؟
جيح.  كل واحد منهما حديثا مستقال، وعملنا ابلرت : اعتربانفإن قالوا  
: هل هذا الرتجيح بناء على النظر يف عدالة الرواة وعددهم..وما إىل ذلك من قيل هلم

 وجوه ترجيح أحد اإلسنادين ، أم بناء على أمر خارجي؟
للتفصيل.  فإن كان ابلنظر إىل اإلسناد، فقد عدلوا عن مطلق القبول وعادوا  

مر خارجي ، أبطل ذلك احتاد املخرج.وإن كان أب  
وقد وقع اإلمام احلازمي يف حنو ذلك عندما ذكر من وجوه الرتجيح: كثرة الرواة وكون 

أحد الراويني أتقن وأحفظ، وذلك يف الوجهني األول والثاين، مث قال بعد ذلك. " الوجه 
الثاين، فريجح األول، ألن الثاين واألربعون: أن يكون يف أحد اخلربين زايدة َّل تكون يف 

الزايدة عن الثقة مقبولة، ولذا قدم خرب الرتجيع يف األذان على خرب من رواه من غري 
 ترجيع")2( 

                                                            

            (.612 /2على ابن الصالح ) (   النكت 1)
( 379رق   م  324– 4/322، وخ   رب الرتجي   ع يف األذان رواه مس   لم يف ص   حيحه ) كت   اب الص   الة 46(   اَّلعتب   ار يف الناس   خ واملنس   وخ ص 2)

 – 631،  629رق  م  6-2/3(، والنس  ائي )يف األذان 505– 500رق  م  138 /1( وأب  و داود ) الص  الة 3/408واإلم  ام أمح  د يف مس  نده )
( م   ن ح   ديث 708،709رق   م  394-1/392( واب   ن ماج   ه ) يف األذان 192،  191رق   م  367-1/366( والرتم   ذي ) يف الص   الة 633

( وأب و داود )يف 4/43أما خرب األذان بدون ترجيع فقد أخرجه األمام أمحد يف املس ند ) هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة .=أيب حمذورة مؤذن رسول 
 ( عن عبدهللا بن زيد صاحب رؤاي 706رقم  1/389( وابن ماجه )189رقم  1/359( والرتمذي )يف الصالة 499رقم 1/135الصالة 
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ح ديث عب دهللا ب ن زي د م ا  ( وذك را ع ن ال ذهلي أن أص ح ط رق1/390( والبيهق ي يف الك ربى )1/189األذان، وأخرجه ابن خزميه يف ص حيحه)
س ألت "لل ه الكب ري قول ه : علرتم ذي يف ايم التيمي ع ن حمم د ب ن عب دهللا ب ن زي د ع ن أبي ه ، وأورد البيهق ي ع ن رواه ابن اسحاق عن حممد بن إبراه

ر يف الف تح ) ذك ر اب ن حج و حمم د ب ن إمساعي ل البخ اري ع ن ه ذا احل ديث فق ال: " ه و عن دي ح ديث ص حيح"ومل أج د ذل ك يف "العل ل الكب ري" 
           بن املسيب . ا. ه  وله شواهد من رواايت عدد من الصحابة .( أن له شاهدا صحيحا يف مراسيل سعيد 2/78



 

 الفريق الثاين:
. شرطنيوهم من قال ابلرتجيح بني الرواايت وْلم يف   

األول:  شرطال  
 الرتجيح ابعتبار احلفظ)1( والعدد

 احلافظ ابن حجر عن مجاعة من النقاد منهم: ذهب 
اإلمام الشافعي الذي " أشار إىل أن الزايدة مىت تضمنت خمالفة األحفظ أو األكثر عددا ، أهنا 

حيث قال:"إمنا يغلط الرجل خبالف من هو أحفظ منه، أو أييت بشيء يف (2)تكون مردودة" "
 (3)وهو منفرد" احلديث يشركه فيه من مل حيفظ منه ما حفظ، وهم عدد

 (4)وكذا ابن خزمية الذي قبل الزايدة " إذا تكافأت الرواة يف احلفظ واإلتقان"
أن يروي  :، مثل ثقاتوتبعهما على ذلك الدارقطين عندما ) سئل عن احلديث إذا اختلف فيه ال
 الثوري حديثا وخيالفه فيه مالك والطريق إىل كل واحد منهما صحيح؟ 

ليه ثقتان حيكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة مثبتة، تقبل منه تلك قال: ينظر ما اجتمع ع
 (5)الزايدة، وحيكم ألكثرهم حفظا وثبتا على من دونه"

 فاشرتط هنا ثالثة شروط : العدد، وعدم املخالفة، واحلفظ.  

                                                            

(   غالب  اً م  ا يطل  ق العلم  اء " احلف  ظ " ويري  دون ب  ه الض  بط عموم  ا ، ألن اَّلعتم  اد عل  ى ض  بط الص  در يف الق  رون األوىل ك  ان أك  رب، وي  دل عل  ى 1)
 .           263 – 262انظر الكفاية ص  –ذلك أنه مل يشرتط أحد منهم احلفظ إَّل اإلمام مالك 

 (.          688 /2(   النكت ) 2)
 (.          8/563كتاب اختالف احلديث )  –(   األم 3)
 ( وليست العبارة يف مظنتها من صحيح ابن خزمية.          138(   جزء القراءة خلف اإلمام للبيهقي )ص4)
وقد حترفت " السلمي" يف "النكت عل ى اب ن -رسالة ماجستري غري مطبوعة –ق : خليل حسن محادة بتحقي –(   سؤاَّلت السلمي للدارقطين 5)

 .  ( إىل السهمي ، وهو تصرف غري سديد689 /2الصالح" )
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ونسب لإلمام أمحد وغريه اشرتاط احلفظ دون الع دد ، ويف ذلك يقول احلافظ ابن -اَّلول 
تكرر يف هذا الكتاب ذكر اَّلختالف يف الوصل واإلرسال، والوقف والرفع ، وكالم  رجب: " قد

 (1)أمحد وغريه من احلفاظ يدور على اعتبار قول األوثق يف ذلك واألحفظ أيضاً"
 (2) ويف عبارة الرتمذي نص على اشرتاط احلفظ دون العدد.-الثاىن

 (3) وإىل حنو ذلك ذهب ابن عبد الرب.-لثثاال
قال ابن حجر : "فحاصل كالم هؤَّلء األئمة أن الزايدة إمنا تقبل ين يكون حافظاً  

ع من زاد عليهم يف ذلك، فإن كانوا أكثر عدداً منه أو كان فيهم من متقناً ، حيث يستوي م
 هو أحفظ منه ، أو كان غري حافظ ، ولو كان يف األصل صدوقاً، فإن زايدته َّل تقبل. )4( 

الثاين  شرطال  
 الرتجيح ابلنسبة إىل ما يقوى يف كل حديث 

–ونقل هذا املسلك ابن اجلوزي  وإن كان مل يرتضه   – فذكر يا تركه البخاري ومسلم وَّل  
وجه لرتكه: املرفوع إذا عارضه املوقوف قال:" فرتك هذا َّل وجه له ، ألن الرفع زايدة ، 

والزايدة من الثقة مقبولة إَّل أن يقفه األكثرون ويرفعه واحد ، فالظاهر غلطه، وإن كان من 
 اجلائز أن يكون حفظ دوهنم")5( 
هب إليه ، فإنه بني هنا موقف اإلمامني، وأهنما َّل وبغض النظر عن مدى صحة ما ذ

  -كما نسب إليهما  -يقبالن الزايدة مطلقا

                                                            

 .           243(   شرح علل الرتمذي ص 1)
         (.    5/759) –كتاب العلل   –(   جامع الرتمذي 2)
 (   منهج ابن عبد الرب 3)
 ( وَّل يعارض هذا ما سبق تقريره من قبول زايدة الصدوق على من هو مثله أو دونه، ألنه قيد ذلك مبن كان غري حافظ. 2/690(   النكت )4)
وغ ريه ت ويف س نة ( وه و: احل افظ أب و الف رج عب د ال رمحن ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن اجل وزي ل ه مص نفات يف عل وم احل ديث 34 /1(   املوضوعات ) 5)

 ( 8/481انظر :مرآة الزمان ) 597
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قال ابن دقيق العيد : " من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية 
مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو انقص وزائد؛ أن احلكم للزائد فلم يصب يف هذا 

قانوانً مطرداً ، ومبراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف صواب ما اإلطالق، فإن ذلك ليس 
 نقول")1( 

وتبعه احلافظ العالئي فقال:"وأما أئمة احلديث فاملتقدمون منهم كيحىي بن سعيٍد القطان 
وعبد الرمحن بن مهدي، ومن بعدمها كعلي بن املديين وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وهذه 

اري وأيب حامت وأيب زرعة الرازيني ومسلٍم والنسائي والرتمذي الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخ
وأمثاْلم، مث الدارقطين واخلليلي، كل هؤَّلء يقتضي تصرفهم يف الزايدة قبوًَّل ورداً الرتجيح 

ابلنسبة إىل ما يقوى عند الواحد منهم يف كل حديث، وَّل حيكمون يف املسألة حبكم كلي 
 يعم مجيع األحاديث، وهذا هو احلق الصواب.)2( 

وين أخذ هبذا املسلك العالمة البقاعي، الذي اعترب ما قرره ابن الصالح،)3( خلطا 
لطريقة احملدثني بطريقة األصوليني ألن " للحذاق من احملدثني يف هذه املسألة نظرا مل حيكه 
 ،وهو الذي َّل ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أهنم َّل حيكمون فيها حبكم مطرد ، وإمنا يديرون

 ذلك على القرائن")4( 
 وقد فصل الفريق الثاين مسالك األئمة على النحو التايل: 

                                                            

( إىل مقدمة " شرح اإلملام" ول يس يف اجل زء األول م ن نس خة املكتب ة األزهري ة من ه مقدم ة، 2/604(  عزا هذا النص ابن حجر يف " النكت" )1)
كما زعم ذلك الكتاين يف الرسالة املستطرفة   -ختصر اآلخرفلعل املصنف قد أفردها يف جزء مستقل ! أو أن له كتابني ابسم اإلمام أحدمها شرح مل

م ن مؤلفات ه "اَّلق رتاح" يف أص ول احل ديث  702(. وابن دقيق العيد هو:اإلمام أبو الفتح تقي الدين حممد بن علي القشريي ت ويف س نة 180)ص 
 (6/5،انظر:شذرات الذهب )

انظر:ت     ذكرة  303رمحن أمح     د ب     ن ش     عيب ب     ن عل     ي اخلراس     اين ت     ويف س     نة ( والنس     ائي ه     و :اإلم     ام أب     و عب     د ال     209( نظ     م الفرائ     د )ص 2)
              (2/698احلفاظ)

 وسبق ذكره مع أقوال الفريق األول.             – 93 – 92كما يف علوم احلديث ص   –(   وهو أتييده ملذهب اخلطيب 3)
 ( ولعل البقاعي ذكر ذلك يف " النكت الوفية على األلفية " . 340 – 399 /1(   توضيح األفكار للصنعاين ) 4)
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إما أن يكون املختلفان ) زايدة ونقصا( متماثلني يف احلفظ واإلتقان والعدد، فحكمه التوقف -1
 (1) حىت يرتجح أحد الطرفني بقرينة.

هنا لألكثر عددًا ،أو العكس أو يكونوا متماثلني يف احلفظ واإلتقان دون الع دد ، فاحلكم -2
أبن تساووا يف الع دد دون احلفظ واإلتقان، فالقول قول األحفظ واألكثر اتقاان، وهذه قاعدة 

  (2) كما حكاه احلافظ العالئي.  –متفق على العمل هبا عند أهل احلديث 
 دون احلفظ ، فاحلكم لألحفظ. (3)أويكونوا متساوين يف الثقة -3
 أوَّل يتساوون يف الثقة ، فاحلكم لألوثق. -4
كان عن ثقة، ما دار كيف  أن يكون اَّلختالف إببدال ثقة بثقة، فكالمها مقبول ، ألن اإلسناد -5

 رابً. اد مضطإلسنابشرط أن يكون املبدل ين له اعتناء ابلطلب وتكثري الطرق، وإَّل كان 
فمنهم من  يه ،فكثر، وهذا خمتلف أو يكون رجال أحد األسنادين أحفظ، ورجال اآلخر أ-6

 ..ة جداً جة قوي در قدم األحفظ ، ومنهم من قدم األكثر ، لكن إذا مل ينته عدد األكثر إىل
 

هذا هو ملخص ما صرح به من رأي احملدثني يف هذه املسألة ، ويالحظ فيه مدى 
إهنم يقبلون تفاوت املتأخرين يف نقلهم ملذاهب أئمة احلديث املتقدمني ، فطائفة تقول : 

مطلقا، وطائفة تقول: إهنم يردون مطلقا ، وطائفة تقول: إهنم حيكمون حسب ما يظهر ْلم 
 من قرائن..

–ذلك ألنه َّل يوجد للمتقدمني أقوال صرحية يف املسألة  إَّل اندراً   – وترجيح أحد  
و ذاك . الفريقني على اآلخر َّلبد وأن يكون معززاً أبقواْلم أو أبمثلة تطبيقية تؤيد هذا أ  

 
                                                            

  (.783، 2/777(   النكت )1)
 (.             201(   انظر : نظم الفرائد )ص2)
 .   (   لعل احلافظ يريد ابلثقة هنا : العدالة3)
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 أسباب االختالف يف احلكم ابلتفرد املبحث الثاىن:
 املطلب االول: إغفال شروط العلمأ

يسري عليها يف حكمه على األسانيد والرجال، وهذه خاصة قواعد ْلم احلديث عند العلمأ
قد خيالف بعضهم يف بعض ذلك، لعدم اتفاقهم املسبق عليه، أو  ويوجد،يستعمل به القواعد 

 ألن له اصطالحا خاصاً يف ذلك "وَّل مشاحة يف اَّلصطالح" إذا مل يلزم غريه به.

لذا فإنه ينبغي عند اَّلحتجاج بقول إمام من أئمة النقد النظر يف شروطه اخلاصة   إن  
( 507ك حممد بن طاهر املقدسي )املتوىف وجدت   ومنهجه يف القبول والرد، وقد تنبه إىل ذل

( عندما صنفا يف شروط أئمة احلديث، فإن املتأمل يف شروط 584واإلمام احلازمي )املتوىف 
اإلمام البخاري   مثاًل   يف صحيحه يرى أنه التزم أَّل خيرج من احلديث إَّل ما بلغ الغاية يف 

صرح بذلك نظرايً عندما قال: " مل الصحة. من غري أن ينفي صحة أحاديث خارج كتابه، وقد 
 أخرج يف هذا الكتاب إَّل صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر)1(. 

ومسى الكتاب :" اجلامع الصحيح املسند املختصر" وطبق ذلك عملياً عندما صحح  
 أحاديث مل يذكرها يف كتاب "اجلامع الصحيح")2(.

يح ْلا.  لذا كان من اخلطأ اَّلحتجاج على ضعف األحاديث بعدم ختريج أصحاب الصح  

مث يف اجلرح والتعديل قد يكون لبعضهم شروط خاصة يف التوثيق والتجريح، أو يف إطالق  
بعض العبارات، مثل قول النسائي: "َّل يرتك الرجل عندي حىت جيتمع اجلميع على تركه)1( ومع 

 ذلك َّل يؤخذ مبطلق ذلك وَّل يطبق على كل من وثقه النسائي. 
                                                            

 (.7هدي الساري )ص  (1)
 انظر: "العلل الكبري" للرتمذي. (2)
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قال ابن حجر: "إن الذي يتبادر إىل الذهن من أن مذهب النسائي يف الرجال مذهب  
 …متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والرتمذي جتنب النسائي إخراج حديثه

صحيحنيبل جتنب النسائي إخراج حديث مجاعة من رجال ال …  

مث نقل قول الزجناين: إن أليب عبد الرمحن شرطاً يف الرجال أشد من شرط البخاري  
 ومسلم)2(".

 املطلب الثاين : عدم اعتبار طبقة الراوي عند احلكم ابلتفرد
، ذلك أن منهم من تويف رضى هللا عنهم كانو مالكا وحارسا بعلم احلديث الصحابة ان  

أضف إىل ذلك عدم  يلقى مع التابعني  وسلم   أو من بعده بقليله يف حياته   صلى هللا علي
اتساع حميط الدولة اإلسالمية، مقارنة مبا تاله من عصور، اصطلح املؤرخون على تسميتها 

بعصور اَّلزدهار، وكان من النتائج الالزمة لذلك قلة التابعني الذين تلقوا عنهم، وحمدودية الرحلة 
.-تال ذلك من عصورمقارنة مبا -يف طلب احلديث  

بدأ عدد املسلمني يزداد بصورة كبرية ويزداد معهم عدد املهتمني ابلسنة من هنا قد  
النبوية والعلوم الشرعية بعامة. وتزداد العناية ابلرحلة إىل معظم األقطار اإلسالمية ألخذ العلم من 

 منابعه. 

فراد معدودين، فال تعرف لذ كان من الطبيعي أن تنحصر الرواية يف القرون املتقدمة أب 
أكثر األحاديث إَّل من رواية رجل واحد َّل يتابعه فيه غريه، فهذا حديث َّلبن عمر َّل يرويه عنه 

                                                                                                                                                                                 
 (.55مقدمه ابن الصالح )ص  (1)
. 471( والزجن  اين ه  و: أب  و القاس  م س  عد ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د والزجن  اين احل  افظ الزاه  د، ت  ويف س  نة 483-1/482النك  ت عل  ى اب  ن الص  الح ) (2)

 (.18/385( والسري )2/1174انظر: تذكرة احلفاظ )
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إَّل انفع، وذاك حديث أليب موسى َّل يرويه إَّل حطان، وحديث عن أيب هريرة َّل يروي إَّل 
 األعرج

 حول كيفية التفرد، وَّل ريبة مث إن "التفرد يف هذه الطبقات َّل يثري يف نفس الناقد تساؤَّلً  
يف مدى ضبطه ملا تفرد به، حيث إن تداخل األحاديث واآلاثر ابلنسبة إليهم، احتمال يكاد 

 يكون معدوماً، نظرا حملدودية األسانيد اليت يتداوْلا هو ومعاصروه وقصرها)1(

أما يف الطبقات املتأخرة فإن األمر خيتلف عن ذلك حيث اتساع الدولة اإلسالمية، 
وتفرق العلماء يف األمصار، وتفرغ العلماء والدارسني ْلذا العلم ، ورحلتهم يف طلبه، طلباً لعلو 
اإلسناد، بعد أن كثرت الوسائط بينهم وبني خمارجه، فكان احلديث الواحد يرويه عن الشيخ 

دد من التالميذ، مع احلرص على حفظه ابلتدوين. الواحد ع  

وعند تصفح الكتب اليت تعتين بذكر معظم الشيوخ والتالميذ، "كتهذيب الكمال" يالحظ أن 
عدد الشيوخ والتالميذ لفضالء الرواة ومشاهريهم يف العصور املتقدمة حمدوداً، بينما يستغرق 

 ذكرهم عدة صفحات إذا كانت الرتمجة لرجل من الطبقات املتأخرة عنها)2(. 

فإذا تفرد رجل من رجال الطبقات املتأخرة برواية حديث عن شيخ مشهور، يعتين الرواة  
عادة جبمع حديثه، كان ذلك مدعاة للتوقف والريبة يف سبب تفرد ذلك الرجل عنه ابلذات، وَّل 

بعض أصحابه   سيما إن مل يكن ين له خصوصية بذلك الشيخ، أو كانت روايته خمالفة لرواية 
 وإن مل تنافها. 

                                                            

 (.23املتقدمني واملتأخرين )ص ( املوازنة بني 1)
( وه و م ن 26/419( ووازن بني عدد شيوخه وعدد تالميذه مث وازن ذلك كله برتمجة اب ن ش هاب )11/66( انظر: ترمجة سعيد بن املسيب )2)
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لتفريق بني الطبقات يف اجلرح والتعديل، فقد ذهب مجهور احملدثني إىل عدم اعتباره، 
من التابعني، واجملهول كذلك إَّل أن بعضهم رمبا وثق اجملاهيل  فالضعيف مردود الرواية وإن كان

ئي وابن حبان والعجلي وابن من القدماء إذا رأى روايتهم مستقيمة، ومن هؤَّلء ابن معني والنسا
 سعد)1(.

 خامتة البحث

،وبعد وصول البحث اىل سبحانك ريب، أشهد أن َّل إله إَّل أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 هنايته

 نتائج البحث
  :تتمثل أهم نقاط هذا البحث فيما يلي

عرض موضوع زايدة الثقة يف أكثر من موضع من كتب املصطلح مرة حتت عنوان خاص، .1
  .ضمن أنواع، مثل املعلول والشاذ واملنكروأخرى 

إذا كان احلكم على زايدة الثقة منوطا بنوعية القرائن احمليطة هبا، كما بينها اإلمام ابن  .2
الصالح نفسه يف نوع العلة وفق أصول النقد عند احملدثني، فإن األنواع األخرى اليت تشكل معه 

تفاصيل احلكم واألبعاد النقدية، لكن قبول زايدة وحدة موضوعية جيب أن حتذو حذو ذلك يف 
الثقة يف الشاذ واملنكر أصبح مقيدا أبخص القرائن؛ وهو أن يكون راويها أحفظ وأوثق. وأما يف 
نوع زايدة الثقة فكان احلكم خمالفا متاما لكل ما تقدم؛ حيث ترد الزايدة فقط إذا كانت منافية ملا 

                                                            
، انظ ر اتري خ 230( وابن سعد هو: احلافظ حممد بن سعد بن مني ع كات ب الواق دي، ل ه الطبق ات الك ربى ت ويف س نة 255انظر التنكيل )ص  (1)

 (.5/321بغداد )
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 .زايدة منافية لذلك فتكون مرتددة بني القبول والردرواه الناس، وأما إذا مل تكن ال
ولعل هذا اَّلضطراب يرجع سببه إىل غياب الوحدة املوضوعية، وازدواجية املنهج يف معاجلة تلك 
األنواع، إذ اَّلنتقال من منهج احملدثني إىل منهج علماء الفقه واألصول كان واضحا وملموسا يف  

 .كثري من كتب املصطلح
ضيه خصائص هذه األنواع وترابط بعضها ببعض أن يكون احلكم يف زايدة الثقة والذي تقت .3

دائرا على نوعية القرائن واملالبسات احلافة هبا، وإذا مل تتوافر فيها تلك القرائن فيبقى األصل يف 
هذه املسألة هو القبول، لكونه ثقة قليل اخلطأ، وبذلك يوفق بني نصوص املتقدمني اليت يدل 

 .ى القبول مطلقا وبني تطبيقاهتم العملية القائمة على مراعاة القرائن فيها ودَّلَّلهتاظاهرها عل
وميكن أن نربهن بذلك على أن اعتبار األصل يف حال الرواة الثقات وجعل ذلك قاعدة يف .4

قبول أحاديثهم املتفردة أو زايداهتم َّل ينهض به إَّل الناقد املتمرس الفطن الذي له إطالع واسع 
واقع الرواايت ومالبساهتا، وأما من الباحث العادي الذي َّل يعرف نوعية تلك املالبسات على 

واملرجحات وَّل طبيعة دَّلَّلهتا فيعد اعتماد األصل يف مجيع أنواع الزايدات اليت تقع من الثقة 
 .خرقا وتقصريا بل  ازفة خطرية

كما تقرر يف كتب املصطلح'' وابلتايل وكل هذه النتائج تفند اَّلدعاء أبن ''زايدة الثقة مقبولة   .5
مل يعد  ال بعد اآلن لرتديد هذه الدعوى ملناقضتها ملواقف النقاد املؤسسة على احلفظ والفهم 

 علمح احلديث أيضا. وهلل اواملعرفة، بل لكتب مصطل

زايدة الثقة هم مجهور الفقهأ َّل احملدثون،ومجهور احملدثون يعملون .اجلمهور الذين يقبلون 6
القرائن وَّل يقبلوهنا مطلقا ومن احملدثني كالبيهقى وابن خزمية وابن حبان وغريهم األصل عندهم 
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 التوصيات

يف ضوء نتائج البحث يكون من املفيد أن نقرتح على إخواننا الباحثني يف  ال احلديث وعلومه 
عناية كبرية مبسألة الوحدة املوضوعية بني أنواع علوم احلديث مع دراسة مقارنة بني ما أن يولوا 

يعرض يف كتب املصطلح من تعريفات ونظرايت وبني تطبيقاهتا يف كتب النقاد األصالء، ككتب 
الصحاح والسنن والعلل والرجال هبدف التوصل لفهم مضامني كل مصطلح حديثي فهما 

د منهج احملدثني النقاد عن منهج الفقهاء املتأخرين يف التصحيح صحيحا متكامال، وجتري
 .والتضعيف واملسائل املتعلقة هبما

 .وهبذا النوع من البحث العلمي يكون الباحث قد أضاف يف املعارف ما يثري املكتبات احلديثية
  .أعلم.وهللا 
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 آداب الزفاف يف السنة املطهرةم(.1997-ه1337الباىن حممد انصر الدين ).1
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 ..بريوت:عامل كتب: محدي عبد اجمليد السلفي(حتقيق2)طيف أحكام املراسيل
 

صبحي  :حتقيق)دط(علل الرتمذي الكبريم(1989-ه1409) طالب القاضيأبو .33
مكتبة النهضة الناشر عامل الكتب ،بريوت:السامرائي ، أبو املعاطي النوري ، حممود حممد الصعيدي

 .العربية
 
 

واالفراد اطراف الغرائب م(1998-ه1418ابو قيسراىن حممد بن طاهر).34
 .العلميةد.ط.بريوت: دار الكتب القطىن.للدار 
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.د.ط.د.م.جامعة العدة ىف اصول الفقه ابو يعلى حممد بن احلسني الفرأ احلنبلي .د.ت..35
 .اَّلزهر

 
-ه1423)أىب حامت احلافظ أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد اْلادي املقدسي .36

 م(2003
أضواء : رايض.سامي بن حممد بن جاد هللا : حتقيق (1)ط.تعليقة على علل ابن أىب حامت

 .السلف 
 

-ه1426حامت احلافظ اىب حممد عبد الرمحن بن اىب حامت) ايب.37
 ..رايض:مكتبة فهد الوطنية اثنأ النشر1م(ط.2006

 
 ..د.ط.القاهرة :دار حلديثاملسند لإلمام امحدامحد بن حممد بن حنبل .د.ت..38
 

الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث م(1994-ه144امحد حممد شاكر ).39
 .رايض:دار السالم 1ط:للحافظ ابن كثري 

 
اإلحكام يف أصول .(م1984-ه1404) علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن اآلمدي.40

 األحكام
  .دار الكتاب العريب  :بريوت.د. سيد اجلميلي حتقيق : (.1)ط  
 
 

التمهيد يف ختريج م(1980-ه1400)أبو حممداألسنوي عبد الرحيم بن احلسن األسنوي .41
 .مؤسسة الرسالة :ريوت.ب د. حممد حسن هيتو : حتقيق( 1ط)الفروع على األصول
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: الرايض ( 1ط:) فتح الباري ( م1998-ه1418البحاري أبو عبدهللا حممد بنامساعيل).42

 .مكتبة دار السالم

حتقيق حممد .د.ط  البيهقيسنن م(1994-ه1414البيهقى ابو بكر أمحد بن حسني ).43
 .دار الباز:عبد القادر عطا، ، مكة املكرمة 

 املدخل يف سنن الكربىم(1999-ه1419البيهقى ابو بكر أمحد بن حسني).44
 ..د.ط.د.م.اظوأ السلف

حتقيق أمحد شاكر  (.2ط) سنن الرتمذي.م(1978-ه1398الرتمذى حممد بن عيسى).45
 .مصطفى احلليبد.م .ه ، 1398

 
طبقات الشافعية م(1993-ه1413)اتج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي .46

 (2)طالكربى
 ..د.مد. حممود حممد الطناحي حتقيق :

حتفة األشراف م(1983-م1403)مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي .47
، والدار  املكتب اإلسالمي.بريوت ق : عبد الصمد شرف الدينيقحت (2)طمبعرفة األطراف

 .القي مة
 
 

شروط م(1926-ه1336احلازمى ايب بكر حممد بنوس احلاذمى ).48
 ..د.ط.د.م.مكتبة القدسى للنشر والتوزيع مخسةاالئمة
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يف حتقيق البيان املكمل م(1978-ه1398حسني حمسن األنصارى اليماين ).49
 ..د.ط.د.م.اجلامعة السلفيةوالعللالشاذ

 
 (1)ط قواعد وضوابطل احلديث املعلول م(1997-ه1417)املليباريمحزة عبد هللا .50

 .دار ابن حزم :بريوت
.د.ط  عبقرية اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث مسنده الصحيح .د. محزة عبد هللا املليباري.51

  .دار ابن حزم.بريوت:

الكفاية يف علم م(1947-ه1357خطيب البغدادى ابو بكر أمحد بن على بن اثبت ).52
 .دائرة املعارف :اْلند د.ط.الرواية للخطيب البغدادي

سنن الدار القطين ابو حسن على بن عمر بن امحد بن مهدى الدارالقطىن البغدادى.د.ت..53
 ..حتقيق:شعيب اَّلرنؤط.د.ط.د.م.مؤسسة الرسالة 1.ط. الدار القطىن

تذكرة  (م1998 -ه 1419)حممد بن أمحد بن عثمان الذهىبالذهيب مشس الدين .54
 .دار الكتب العلمية بريوت:لبنان . حتقيق: زكراي عمريات(1)ط:احلفاظ

 
ميزال اإلعتدال م(1995-ه1416)حممد بن أمحد بن عثمان الذهىبالذهيب مشس الدين .55

حتقيق:الشيخ على حممد معوض والشيخ عادل امحد عبد املوجود.بريوت  1.ط:يف نفد الرجال
 .لبنان:دار الكتب العلمية

 
سري اعالم م( 1996-ه1416)حممد بن أمحد بن عثمان الذهىبالذهيب مشس الدين .56

 ..د.ط .د.م. مؤسسة الرسالة النبأل
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املوقضة ىف م(2001-ه1421)محمد بن أمحد بن عثمان الذهىبالذهيب مشس الدين.57
 ..د.ط .د.م.دار اإلسالمية للطباعة والنشر املصطلح لإلمام الذهىب

اتريخ مولد م( 1990-ه1410ربعى حممد بن عبدهللا محد عبدهللا بنامحد بن سليمان .58
  .د.ط.د.ب. دار العاصمة العلمأ ووفياهتم.

.د.ط.د.م.دار الربهان يف علوم القرانم(2006-ه1426زركشى حممد بن هبار ).59
 .احلديث

واإليضاح شرح  التقييد( م1969ه /1389)زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي .60
حممد عبد احملسن :ابملدينة املنورة  (1)طحتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان.مقدمة ابن الصالح

 .الكتيب صاحب املكتبة السلفية
 

نصب الراية ألحاديث م(1947-ه1357مجا الدين اىب حممد الزيلعى احلنفى)زيلعي .61
 .دار احلديث .مصر:حتقيق حممد يوسف البنوري .د.ط. اهلداية للزيلعي

 
 

فتح املغيث شرح الفية م(1969-ه1387السخاوي حممد ابن عبد الرمحن السخاوى).62
 ..د.ط. د.م.مكتبة السلفيةحديث للعراقى

 السرخسىم( 1997-ه1417السرخسى حممد بن امحد بن اىب سهل ).63
 ..د.ط.د.بريوت:دار املعرفة للطباعة والنشر
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احلافظ جالل الدين ابو فضل عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطى  لسيوطيا.64
دار  :بريوت (1)طيف شرح تقريب النووىتدريب الراوي م(1997-ه1417الشافعى)

 .الكتب العلمية

 )د.ط(األم م( 1973-ه1393 )الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي.65
 .دار املعرفة:بريوت

ارشاد فحول اىل م(1997-ه1417حممد الشوكاىن ) الشوكاين حممد بن على بن.66
 ..د.ط.د.م مؤسسة الكتب الثقافيةحتقيقالعلم االصول

 
.د.ط  توضيح األفكار للصنعاين .م(1997-ه1417صنعاىن حممد بت امساعيل).67
 .دار الكتب العلمية :بريوت.

الزخار يف البحر م(1993-ه1413عبد اجلاىن حمسن األمني احلسيىن العاملى الشافعى ).68
 ..دط.د.م شركة الكتىبشرح أحاديث لالئمة األظهار

شذرات الذهب يف م( 1996-ه1406)عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي.69
بن  ادار :دمشق  .د.ط.حتقيق عبد القادر األرنؤوط، حممود األرانؤوط)د.ت(أخبار من ذهب

 .كثري
 

الشاذ واملنكر والزايدة م(2005-ه1329)عبد القادر مصطفى عد الرزاق احملمدى .70
 (بريوت لبنان:دار الكتب العلمية.1)ط الثقة موازنة بني املثقدمني واملتاخرين
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نظم  م(1996-ه1416صالح الدين ابو سعيد خليل كيكلدى الشافعى) العالئي.71
. حتقيق بدر بن عبد هللا البدر  (1)ط الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد

 .دار ابن اجلوزي: السعودية
 

املستصفى من علم م(1971-ه1391الغزاىل ابو حامد حممد بن حممد بن حممد ).72
 ..د.ط.مصر:دار مصر العربية لألعالم والنشر والتوزيع األصول

تعليقات املنخول من م(1998-م1318الغزاىل ابو حامد حممد بن حممد بن حممد ).73
 ..د.ط.بريوت :دار الفكر املعاصراالصول

(.بريوت 6.)طالقاموس احمليطم(.1999-ه1419الفريوز آابدى حممد بن يعقوب .).74
 :مؤسسة الرسالة.

 ..د.ط.بريوت:دار احيا والرتاث العرىب املوطأم(1985-ه1406مالك بن انس).75

 بشرح جامع الرتمذىفة األحوذي حتم(1990-ه1410صفي الرمحن .)باركفوري امل.76 
 .دار الكتب العلمية :ريوت (.ب1)ط
 

طالل آل  : قيقحتد.ط.. سؤاالت السلمي للدارقطين.د.ت. حممد بن احلسني السلمي.77
 . .د.محيان

 
اىنامع املسند الصحيح املختصر من السنن بنقا العدل مسلم،مسلم بن احلجاج .د.ت .78

 ..د.ط.بريوت:دار إحيأ الرتاث العريب عن العدل عن الرسول
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هتذيب الكمال  م(1970-ه1400)املزي يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي.79
 .مؤسسة الرسالة :بريوت حتقيق : د. بشار عواد معروف(1ط:)املزي

 
(.مصر 1.)طالكربى من السننابو عبد الرمحن امحد بن شعيب بن علي.د.ت .النسائي .80
 .الراين:دار 

اجملتىب من م( 1986-ه1406ابو عبد الرمحن امحد بن شعيب بن علي.)النسائي .81
 (.حتقيق عبد الفتاح أبو غدة .حلب مكتبة املطبوعات اإلسالمية.1)طالسنن

نور الدين أبو احلسن على بن سلطان حممد القاري اْلروي املعروف "مبال على .82
الشيخ عبد الفتح أبو :حتقيق مصطلحات أهل األثرشرح شرح خنبة الفكر يف  )د.ت()القاري"

 .دار األرقم :لبنان / بريوت)د.ط( غدة، حققه وعلق عليه: حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم 
 

.د.ط.بريوت:دار منهج النقد يف علوم احلديث م(1985-ه1405نور الدين العرت ).83
 .الفكر املعاصر للطباعة والنشر والتوزيع

 
ملنهاج شرح صحيح ه(ا1972-ه1392بكر زكراي حيىي بن شرف بن مري) النووي ابو.84

 .(.بريوت:دار إحيأ الرتاث العرىب2)طمسلم بن احلجاج
منشورات دار اآلفاق . د.ط.د.م،معرفة علوم احلديث .د.تللحاكم النيسابورينيسابوري .85

 .اجلديدة
 
 

-ه1409) هللا بن األكفاين  78هبة هللا بن أمحد بن حممد بن هبة .86



 

حتقيق د. عبد هللا بن أمحد بن سلمان )د.ط(ذيل ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتمم(1989
 .دار العاصمة:الرايض. احلمد

 
 ملصادر ابللغة األجنبيةالثاىن:ا

 1-Muhammad Idris Marbawi(1350)Kamus Marbawi-Arab Melayu(4st edition) 

Mesir:maktabah Mustafa albabihilbi Waauladahu .  

2-Abdul Rauf Dato,Haji Hassan,Abdul HalimSallehKhairulAmin Mohd Zain,Wan 

Norainawati Hamzah (2011)Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab/Bahasa Arab-Bahasa 

Melayu(2st edition)Malaysia:KHLPrinting Co Sdn Bhd,Selangor Darul Ehsan., 

3-Joyce M.Hawkins(2011)Kamus Dwi Bahasa Oxford Fajar.(5st edition)Malaysia:Vivar 

Printing Sdn Bhd,Selangor Darul Ehsan 
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 فهرس األايت القرأَنية يف البحث

     سورة ال عمران                           

 (81اَّلية ) مقطع منقَاَل فَاْشَهُدوا َوَأاَن َمَعُكْم ِمَن الشااِهِديَن .1

 سورة البقرة                        

يٌع َعِليٌم .2 ُ مسَِ  (256)اَّلية مقطع منفَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ََّل اْنِفَصاَم َْلَا َواَّللا

 سورة التوبة                       

َا الناِسيُء زاَِيَدٌة يف اْلُكْفِر 3  (37)مقطع من اَّلية ِإمنا

 (124)اَّلية مقطع من َفَأماا الاِذيَن آَمُنوا فَ زَاَدهْتُْم ِإميَااًن َوُهْم َيْستَ ْبِشُروَن .4

  سورة الطالق                       
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 (2)اَّلية مقطع من َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم .5

 سورة الفجر                       

 (26)اَّلية َوََّل يُوِثُق َواَثَقُه َأَحٌد .6 

 سورة املائدة                       

 (95)اَّليةمقطع من  حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم .7

 (106)اَّلية  مقطع من  اثْ َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكمْ .8

 سورة النحل                            

َ لِلنااِس َما نُ ز َِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلاُهْم يَ تَ َفكاُرونَ َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك .9  (44مقطع من اَّلية ) الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 

 

 فهرس األحاديث املتعلقة يف البحث

  (أمر بقتل الوزغ ومساه فويسقا)        1
،رقم حديث 293،ص11مسلم صحيح مسلم،كتاب السالم،ابب استحباب قتل الوزغ،ج

:4154. 
اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج عياش بن أيب )       2

ربيعة اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها 
 (عليهم سنني كسين يوسف
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،ص 2كتاب احليض،ابب ترك القنوت يف سائر الصلوات ج   البيهقي،سنن البيهقي الكربى،
 .2921،رقم حديث:200

  (إن يف عجوة العالية شفاء أو إهنا ترايق أول البكرة)       3

،رقم 360،ص10كتاب األشربة،ابب فضل متر املدينة،جمسلم،صحيح مسلم،
 .3815حديث:

أنه كان يسري على مجل له قد أعيا فمر النيب صلى هللا عليه وسلم فضربه فدعا له )        4
مثله مث قال بعنيه بوقية قلت ال مث قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت فسار بسري ليس يسري 

محالنه إىل أهلي فلما قدمنا أتيته ابىنمل ونقدين مثنه مث انصرفت فأرسل على إثري قال ما  
 (كنت آلخذ مجلك فخذ مجلك ذلك فهو مالك

،ص 9،جخباري،صحيح خباري،كتاب الشروط،ابب اذا إشرتط البائع ظهر الدابة اىل مكان 
 .2517،رقم حدبث:233

إهنما يعذابن وما يعذابن يف كبري أما هذا فكان ال يسترت من بوله وأما هذا فكان )      5 
  (ميشي ابلنميمة

،رقم 224،ص 1كتاب الطهارة،ابب الوضؤ من مس ذكره،جأبو داود،سنن اىب داود،
 .154حديث:

 (أومل على صفية بسويق ومتر )     6 

 .1899،رقم حديث:25،ص 6ماجة،سنن إبن ماجة،كتاب النكاح،ابب الوليمة،ج إبن  

 خريكم من تعلم القرآن وعلمه )      7   (

القران،ابب خريكم من تعلم القران  ،كتاب فضائل  خباري،صحيح خباري
 .4639،رقم حديث:439،ص25وعلمه،ج
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  (ةأمام اىنناز رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر ميشون )      9

،رقم 131،ص 4ترمذي،سنن ترمذي ،كتاب اجلنازة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،ج 
 .928حديث:

رفع القلم عن ثالثة : عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن )     10
  (اجملنون حىت يفيق

،رقم 55،ص 5 البيهقي،سنن ضغري للبيهقي،كتاب حدود،ابب اجملنون يصيب احلد،ج
 .2611حديث:

سأل أاب واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األضحى )       11
 (والفطر فقال كان يقرأ فيهما بق والقرآن اجمليد واقرتبت الساعة وانشق القمر

 ،رقم411،ص 4مسلم ،صحيح مسلم،كتاب صالة العيدين،ابب ما يقرأ يف صالة العيدين،ج  
 .1477حديث:

صليت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا )     12
يستفتحون ابحلمد هلل رب العاملني ال يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف 

 (آخره
،رقم 362،ص 2مسلم ،صحيح مسلم،كتاب الصالة،ابب حجة من قال َّل جيهر ابلبسملة،ج

 .606حديث:
فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر أو عبد )     13

   (ذكر أو أنثى من املسلمني
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،رقم 410،ص 5ابن ماجة، سنن إبن ماجة،كتاب زكاة،ابب صدقة الفطري،ج 
 .1816حديث:

عنده وافد قدمت املدينة فدخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت  )    14
عاد فقلت أعوذ ابهلل أن أكون مثل وافد عاد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما وافد 

عاد قال فقلت على اخلبري سقطت إن عادا ملا أقحطت بعثت قيال فنزل على بكر بن 
 (معاوية فسقاه اخلمر

،ص 11م،جالرتمذي،سنن الرتمذي،كتاب تفسري القران عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 .3196،رقم حديث:78

القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاض يف اىننة رجل قضى بغري احلق فعلم ذاك )     15
فذاك يف النار وقاض ال يعلم فأهلك حقوق الناس فهو يف النار وقاض قضى ابحلق فذلك 

 (يف اىننة

وسلم،ابب ما جأ عن الرتمذي،سنن الرتمذي،كتاب اَّلحكام عن رسول هللا صلى هللا عليه 
 .1244،رقم حديث:155،ص 5رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القاضى،ج 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن أيكل أو ينام توضأ )      16
 (وضوءه للصالة

،ص 2مسلم،صحيح مسلم،كتاب حيض،ابب جواز نوم احلنب واستحباب الوضوء للصالة،ج
 .461،رقم حديث:176

املزفت مث يقول أبو هريرة واجتنبوا  ال تنتبذوا يف الدابء وال يف )       17
 (احلنامت
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،ص 10مسلم،صحيح مسلم،كتاب األشربة،ابب النهي عن اَّلنتاذ من املزفت واإلنتبأ،ج 
 .3690،رقم حديث:214

 

  (ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها)      18

،رقم  34،ص 9ايب داود،كتاب اجلنائز،ابب يف كراهة القعود علي القرب،ج ابو داود،سنن 
 .2810حديث:

 (ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فرتك قيام الليل)     19

،ص 4،كتاب اجلمعة،ابب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه،جالبخاري،صحيح خباري
 . 1084،رقم حديث:326

صلى هللا عليه وسلم على قربين فقال إهنما يعذابن وما يعذابن يف  مر رسول هللا )       20
كبري أما هذا فكان ال يستنزه من البول وأما هذا فكان ميشي ابلنميمة مث دعا بعسيب رطب 

 (فشقه ابثنني مث غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا

 19،رقم حديث:31،ص 1طهارة،ابب اإلستربأمن البول،جابو داود،سن ايب داود،كتاب 

 (من تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر)       21

،رقم 359،ص 10مسلم،صجيج مسلم،كتاب األشربة،ابب فضل متر املدينة،ج 
 .3814حديث:

 (من مس ذكره فليتوضأ)       22

الطهارة،ابب الوضوء من مس ذكره،ج  ،سنن ايب داود،كتاب ابو داود
 .154،رقم حديث:224،ص 1
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هنى عن احلرير والديباج وعن الشرب يف آنية الذهب والفضة وقال هي هلم يف )      23
 ( الدنيا ولكم يف اآلخرة

،ص 10ابو داود،سنن ايب داود،كتاب اَّلشربة،ابب يف شرب يف انية الذب والفضة،ج
 .3235،رقم حديث:157

 

 (هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الوالء وعن هبته)      24 

 .2530،رقم حديث:130،ص8،ج،سنن ايب داود،كتاب الفرائض،ابب يف بيع الوألابو داود

 

 ( )حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله      25

 .20700،رقم حديث:26021،ص 1،جامع الكبري السيوطى،ابب حرف اليأ،جالسيوطى

 (يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا )     26

الرتمذي،سنن الرتمذي،كتاب صفة جهنم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.ابب ما جاء يف 
 2496،رقم حديث:139،ص 9صفة النار،ج
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