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عبارة اإلواً وسمي إسٍاد يكع إىل جٍب إسٍاد؛ لعمّة تكوُ ٍِاك
"دراسة حتميمية"
دة .راوا ٌبين أبو طربوش*
تاريخ قبول البحث3232/23/7 :م

تاريخ وصول البحث3232/3/34 :م

ومخص

يحاول ىذا البحث فيم المقصود من عبارة اإلمام مسمم التي ذكرىا في مقدمة صحيحو عند سياقو

إن ىذه العبارة كانت
لمنيجو في التكرار ،حيث قال( :إسناد يقع إلى جنب إسناد؛ لعمّة تكون ىناك) ،إذ ّ
سبب إشكال بين العمماء ،حيث اختمفوا في مفيوميا والمقصود منيا؛ فمنيم من حمل مفيوم (العمّة) في

مما ّأدى إلى
العبارة عمى المعنى المغوي ،ومنيم من حمميا عمى المعنى االصطالحي عند
ّ
المحدثينّ ،
تقييد سبب تكرار األسانيد في صحيح مسمم عمى وجود عمّة في اإلسناد فحسب؛ لذا جاء ىذا البحث لدراسة
ثم مقارنتيا بصنيعو داخل الصحيح عند تك ارره
العبارة وتحميل ظاىرىا ،و ّ
النظر في تفسيرات العمماء لياّ ،
لمرأي الصواب في ىذه المسألة.
لألسانيد؛ وصوالً ّ

أن العمّة ىنا ال تُحمل عمى المعنىى االصىطالحي ،بىل عمىى المعنىى المّغىوي،
وقد َخمُص البحث إلى ّ
فيكون تكرار اإلمام مسمم لألسانيد في صحيحو ألسباب مختمفة سواء كانت تعميمية أو غير تعميمية.

الكممات المفتاحية :العمّة ،التكرار ،اإلسناد ،مسمم.

The phrase Imam Muslim is a chain of narrators located next
"to an Isnad; an "analytical study
Abstract
This research attempts to understand what is meant by the term Imam Muslim, which he
mentioned in the introduction to his Sahih when it comes to his method of repetition. It
is the subject of the problem, as the scholars differed on its concept. Some of them
carried it on the linguistic meaning, and some of them carried it on the idiomatic meaning of
the modernists, which led to restricting the reason for the repetition of the chain of narrators
in Sahih Muslim,This research aims to look at the scholars ’interpretations of this phrase,
and then compare it with its making within the correct one when it is repeated for the chain
of narrators, in order to find the right opinion on this issue. Different, either explanatory or
non-explanatory.
Keywords: illness, repetition, attribution, Muslim.
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املكدوة.
أما بعد:
الحمد هلل والصالة والسالم عمى ّ
سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعينّ ،
أن مىىنيب المؤلّى قىىد
ىّن مقى ّىدمات الكتىىب تعى ّىد تُرجمىىان لمىىنيب صىىاحب الكتىىاب وأىدافىىو التىىي دفعتىىو لمتىىألي  ،ورغىىم ّ
فى ّ
ُيعىىر مىىن خىىالل التتبىىع واالسىىتقراء ،نوان لىىم ُيفصىىح عنىىو فىىي مقدمتىىو ،فيكىىون كالظىىاىرة المنتش ىرة فىىي ثنايىىا كتابىىو نسىىتطيع اسىىتنتاج
فأمىا إذا
أن المقدمة ّ
تعد دليالً صريحاً عمى ما سيقوم بو المؤلّ بخال االسىتقراء الىذي يع ّىد دلىيالً ّ
منيجو من خاللياّ ،إال ّ
ظنّيىاًّ ،
اجتمع الدليالن فيكون ذلك أدعى وأقوى في تأكيد مني ٍب ما لمؤلّ

ما.

أىم المقدمات التي أفصح صاحبيا عن عممو فييىا وحظيىت باىتم ٍىام بىال ٍم مىن العممىاء فىي شىرحيا وتفسىيرىا( :مقدمىة
ومن ّ

إن اإلمىام مسىمم أبىان عىن منيجىو الىذي سىمكو داخىل الصىحيح ،كترتيبىو لمىرواة فىي البىاب ،وتكى ارره لألحاديىث،
صحيح مسىمم) ،إذ ّ
نوايراد العمل ،وغير ذلك.

أن العممىىاء اختمفىوا فىىي فيىىم بعىىض عبا ارتىىو ،فكانىىت تفسىىيراتيم لعبا ارتىىو فىىي المقدمىىة
أن مسىىمماً أفصىىح عىىن منيجىىو ّإال ّ
ومىىع ّ
مختمفىىة فيمىىا بيىىنيم كى ّّىل بحسىىب فيمىىو ووجيىىة نظ ىره ،ومىىن تمىىك العبىىارات التىىي استشىىكمت عمىىى العممىىاء واختمف ىوا فىىي فيميىىا ،قىىول
اإلمام مسمم( :إسناد يقع إلى جنب إسناد؛ لعمّة تكون ىناك) ،وىذه العبىارة سىيقت مىن خىالل كىالم اإلمىام مسىمم عىن منيجيتىو فىي

خاصىة يمتقىىي فييىىا منيجىان مىىن منىىاىب
ىّن ىىذه العبىىارة
تكىرار األسىىانيد والمتىون قسىىأنقل الفقىرة بأكمميىا فىىي المطمىب األولق؛ لىىذا فى ّ
ّ
ممىىا ّأدى إلىىى اخىىتال
اإلمىىام مسىىمم وىمىىا( :التك ىرار نواي ىراد العمىىل) ،فتقىىاطع المو ىىوعان فىىي عبىىارة واحىىدةّ ،

بىىين العممىىاء فىىي ىىىذا

أن تكى ارره يتجىاوز أسىباب تعميميىة ،وكى ّل ذلىك يرجىع إلىى فيىم
أن تك ارره ّ
مقيد فىي بيىان العمىل ،وبىين مىن يىرى ّ
المفيوم ،بين من يرى ّ

معنى (العمّة) المذكورة في العبارة ،إن كانت عمى المعنى المغوي أم االصطالح الحديثي.

لذا جاء ىذا البحث لتحميل ىذه العبارة وذكر أقوال العمماء فييىا عمىى اخىتالفيم ،ومناقشىة ىىذه األقىوال ،ث ّىم مقارنتيىا
أن المقارنة ستكون بين الدليل الصريح وىي العبارة التىي قاليىا مسىمم فىي المقدمىة ،مىع
بصنيع مسمم داخل الصحيح ،أيّ :
الظني وىو االستقراء والتتبع لصنيع مسمم داخل الصحيح؛ لموصول إلى المعنى المىراد مىن ىىذه العبىارة ،سىا مة اهلل  أن
الدليل ّ
يميمني الصواب.

وشكمة الدراسة.

تتمثّل مشكمة ىذه الدراسة في األس مة اآلتية:

ٔ -ما مفيوم العمّة الواردة في عبارة اإلمام مسمم؟ أىي عمى المعنى الحديثي المتعار عميو عند المحدثين؟ أم عمى
المعنى المغوي؟

ٕ -كي

فيم العمماء ىذه العبارة ،وما أقواليم فييا؟

ٖ -ما الراجح من أقواليم في ىذه العبارة مع الدليل عمى ذلك؟
ٗ -ما مقاصد اإلمام مسمم من تك ارره لألسانيد؟
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أِىيّة الدراسة.

أىمية ىذه الدراسة في مناقشة أقوال العمماء حول مفيوم عبىارة اإلمىام مسىمم ،وتحميىل ىىذه األقىوال والتفسىيرات ،ومىن
تكمن ّ

أي األقوال أقرب لصنيعو لمحاولة ترجيحو ،وّأييا أبعد من صنيعو الستبعاده.
ّثم مقارنتيا بصنيعو داخل الصحيح؛ لمعرفة ّ
أِداف الدراسة.
تيد

ىذه الدراسة إلى:

ٔ -تحميل ظاىر عبارة اإلمام مسمم.
ٕ -مناقشة أقوال العمماء في ىذه العبارة والترجيح بينيا.
ٖ -الوصول إلى فيم مقصد اإلمام مسمم من تكرار األسانيد.
الدراسات السابكة.

ىنىىاك العديىىد مىىن الد ارسىىات التىىي تكمّمىىت عىىن مىىنيب اإلمىىام مسىىمم بشىىكل عىىام فت ى ّىمنت منيجىىو فىىي التكىرار وفىىي بيىىان

عمىىى د ارسىىة تشىىرح ىىىذه العبىىارة

اختصىىت فىىي بيىىان منيجىىو التعميمىىي ،لكىىن لىىم أق ى
العمىىل ،وىنىىاك العديىىد مىىن الد ارسىىات التىىي
ّ
أن شىرحيم لمعبىارة لىم
وتحرر أقوال العمماء وتفسيراتيم لياّ ،
سيما ما ىو مبثوث فىي شىروح مقدمىة اإلمىام مسىمم ،غيىر ّ
ّ
خاصةّ ،
يتعر ىوا إلىى اخىتال العممىاء فىي مفيوميىا ولىم يىذكروا
أن ش ّىراح ّ
يتجاوز بيان المراد فييىا عنىد ال ّشىارح فقىط ،أيّ :
المقدمىة لىم ّ
تفسيراتيم ،ومن تمك ال ّشروح:




قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسمم ،لمحمد بن عمي اإلتيوبي.
ّ
العثماني.
العثماني ،ومحمد تقي الدين
فتح المميم شرح صحيح مسمم ،لشبير أحمد
ّ
ّ
شرح مقدمة صحيح مسمم ،د.عبد الكريم الخ ير.

وٍّج البحث.

المنيج التحميمي :من خالل تحميل عبارة اإلمام مسمم ،باإل افة إلى تحميل أقوال العمماء وتفسيراتيم ليا.
المنيج النقدي :من خالل مناقشة أقوال العمماء في ىذه المسألة ونقدىا ،والترجيح بينيا.

المنيج المقارن :من خالل مقارنة ظاىر العبارة وأقوال العمماء فييا بصنيعو داخل الصحيح.

خطة البحث.

قُ ّسم ىذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة ،فكان التقسيم كاآلتي:
أىميتيا وأىدافيا.
المقدمة :وفييا مشكمة الدراسة ،و ّ

المبحث األول :تحميل العبارة ومناقشة أقوال العمماء فييا ،وفيو مطمبان:
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المطمب األول :تحميل ظاىر العبارة.

المطمب الثاني :تفسيرات العمماء لعبارة اإلمام مسمم.
المبحث الثاني :مقاصد اإلمام مسمم من تكرار األسانيد ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :مقاصد غير تعميمية لتكرار األسانيد.

المطمب الثاني :مقاصد تعميمية لتكرار األسانيد.

أىم النتا ب.
الخاتمة ،وفييا ّ

املبحث األوه:

حتمين العبارة ،ووٍاقشة أقواه العمىاء فيّا.
تتبع صنيع اإلمام مسمم في إيراد األسانيد جنباً إلى جنب ،ومعرفة الفوا د واألسباب من إيرادىىا وتكرارىىا،
ال ّ
بد قبل ّ
وصوالً إلى فيم المقصود من عبارتىو التىي ىىي محى ّل الد ارسىة ،أن نحىاول فيىم ظىاىر العبىارة وتحميميىا ،ث ّىم بيىان تفسىيرات العممىاء
ليا واختالفيم في فيم المقصود منيا؛ فكان ىذا المبحث لتحميل العبارة ،وتحرير أقوال العمماء فييا.

املطمب األوه :حتمين ظاِر العبارة.

منيجيتىىو فىىي تكىرار األحاديىىث واألسىىانيد ،كمىىا ذكىىر أثنىىاء كالمىىو عىىن
يعبىىر فييىىا عىىن
ّ
سىىاا اإلمىىام مسىىمم فىىي مقدمتىىو جممىىة ّ

السبب في ىذا التكرار ،وكالمو كاآلتي:
ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الن ِ
ُسن َد م َن ْاألَ ْخَب ِار َع ْن َر ُسول اهلل  ،فََن ْقس ُميَا َعمَىى ثَ َالثَىة أَ ْق َسىامَ ،وثَ َىالث طََبقَىات م َىن َّ
ىاس
"إَِّنا َن ْعم ُد إِلَى ُج ْممَة َما أ ْ
َن يىأْتِي مو ِ ىع َال يسىتَ ْغَنى ِفي ِىو ع ْىن تَىرَد ِاد ح ِىد ٍ
َّ
اد َيقَىع إِلَىى َج ْن ِ
ِ
ىب إِ ْس َىن ٍاد،
يث ِفي ِىو ِزَي َ
َ
َعمَى َغ ْي ِر تَ ْك َر ٍار ،إِال أ ْ َ َ َ ْ ٌ ُ ْ
َ ْ
ىادةُ َم ْعًنىى ،أ َْو إ ْس َىن ٌ ُ
يث الَِّذي ِف ِ
اد ِة ا ْلح ِد ِ
ِ
ِ ٍ
يث ا ْلم ْحتَ ِ ِ
الزِ َد ِفي ا ْلح ِد ِ
ِ ِ َّ ٍ
كِ ،أل َّ
يو َما
َن ا ْل َم ْعَنى َّا
ون ُىَنا َ
وم َمقَ َام َحديث تَ ٍّام ،فَ َال ُب َّد م ْن إِ َع َ َ
ُ َ
َ
لعمة تَ ُك ُ
اج إلَْيو َيقُ ُ
ص ْفَنا ِم َن ّْ
اد ِة.)ٔ(".... ،
الزَي َ
َو َ
يكرر الحديث ّإال لسببين:
وفي ىذه الفقرة أو ح اإلمام مسمم منيجو في التكرار ،حيث ّإنو ال ّ
ٔ -سبب يتعمّا في المتون واالختال الحاصل فييا.
ٕ -سبب يتعمّا في األسانيد واالختال

الحاصل فييا.

والتكرار في صحيح مسمم عمى ثالثة صور:
ٔ.

تكرار إسناد الحديث ومتنو.

ٕ.

السند.
تكرار المتن دون ّ

ٖ.

السند دون المتن.
تكرار ّ
وصورة التكرار التي ليا عالقة في عبارة اإلمام مسمم ىي الصورة الثالثة( :تكرار اإلسناد دون المتن)؛ وذلك لقولىو:
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أن تكى ارره ليىىذه
(أو إسىناد يقىىع إلىى جنىىب إسىناد) ،أيّ :أنىىو يك ّىرر أسىىانيد الحىديث الواحىىد بىاختال طرقىىو وتع ّ
ىددىا ،ثى ّىم ب ّىين ّ
المكررة لقولو(:لعمّة تكىون ىناك)،وىنىا محى ّل اإلشىكال ،فيىل يقصىد مىن ذلىك ّأنىو ال
الصورة ال يكون ّإال لعمّة في أحد األسانيد ّ

يك ّىرر اإلسىناد إلىى لعمّىة قبىالمعنى الحىديثيق؟ ،أم ّأنىو يقصىد بالعمّىىة السىبب والفا ىدة؟ ،فيكىون مفيىوم سىياا مسىمم ّأنىو ال يكىّىرر
السند ّإال لفا دة أو سبب يستدعي التكرار ،سواء كان السبب بيان عمّة
إسنادية -بالمعنى الحديثي -أو فا د إسنادية؟.
ّ
بد من تو يح مفيوم العمّة في المغة.
وحتى نصل إلى نتيجة مبد ية ال ّ

مفيوم العمّة عند أىل المّغة:

إن ِ
العمّة في المعنى المغوي ليا ٍ
عدة ،سأقتصر في بيان المعاني التي يفتقر إلييا البحث ،فمن معانييا:
معان ّ
ّ
(ٕ)
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ت ُش ْغ ًال ثَانًِيا َمَن َعوُ َع ْن ُش ْغمِ ِو ْاأل ََّو ِل"(ٖ).
ار
ص
ة
م
ع
ل
ا
ك
م
ت
َن
أ
ك
و
ي
ج
و
ن
ع
و
ب
اح
ص
ل
غ
ش
ي
ث
د
ح
أو
،
ض
ر
ََ ٌ َ َْ ُ َ َُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ّأولا :ا ْل َم َ
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
الر ْح َم ِن َي ْ ِرب ِر ْجمي بِ ِعمَّة
ان َع ْب ُد َّ
السبب ،يقول ابن منظور"َ :و َى َذا عمة ليَ َذا ،أَيَ :
سببَ ،وِفي َحديث َعا َشةَ :فَ َك َ
ثانياّ :
الر ِ
احمَ ِة(ٗ) ،أَي :بِ َسَببِيَا"(٘).
َّ
()ٙ

كما يطما األصوليون والفقياء العمّة عمى ما كان سبباً في وجوب الحكم ،أو الباعث عمى التشريع.

المعنيى ْىين
السىىبب ،وكىال
َ
يظيىر مىن خىىالل كىالم أىىل المغىىة فىي معنىى العمّىة أنيىا تفيىد معنىىى المىرض ،كمىا ّأنيىىا تفيىد معنىى ّ

محتمىل فىي عبىارة اإلمىام مسىمم (لعمّىة تكىىون ىنىاك) ،وىىذا ىىو السىبب فىي اخىتال العممىىاء فىي فيىم مقصىد اإلمىام مسىمم مىن ىىىذه
ِ
ىع
العبارة ،فمنيم من حمل معناىا عمى المرض وبالتالي استعمميا عمى معنى العمّىة عنىد المح ّىدثين وىىيَ :
"س َىبب غىامض قَىادح َم َ
ِ ()ٛ
()ٚ
َّالمةُ اطُّمِع ِف ِ
ِ
َّ ِ
يو َب ْع َد التَّ ْفتِ ِ
يش َعمَى قَاد ٍح" .
َ
َّالمة"  ،أو كما قال السخاويَ ":خَبٌر ظَاى ُرهُ الس َ َ
أَن الظاىر الس َ

السند ّإال لوجود عمّة فيو ،أي :بمعنى الخطأ والوىم.
يكرر ّ
فيكون منيجو في تكرار األسانيد أن ال ّ
أن األصىل
السىبب ،أيّ :أنىو يك ّىرر السىند لسىبب مع ّىين أو فا ىدة مىن بينيىا وجىود عمّىة مىا ،ال ّ
ومنيم من حمميا عمى معنى ّ

في ىذا التكرار ىو العمّة ذاتيا ،بل ىي أحد أسبابو مع وجود أسباب أخرى تستمزم التكرار.
السبب في اختال
في معنى العمّة ىو ّ

أن االختال
مما سبا يتّ ح ّ
ّ
اآلتي أنقل أقوال العمماء في تفسيرىم ليذه العبارة.

العمماء في فيم عبىارة اإلمىام مسىمم ،وفىي المطمىب

املطمب الثاٌي :أقواه العمىاء يف وفّوً عبارة اإلواً وسمي.

أن عبىارة اإلمىام مسىمم فىي قولىو:
بعد بيان مفيوم العمّة عند أىل المّغة ،ومفيوميا في المصطمح الحديثيّ ،
يتبين لنا ّ
(إسناد يقع إلى جنب إسناد ،لعمّة تكون ىناك) تحتمل الوجيين ،فقد يكون مقصد اإلمام مسمم من تكىرار السىند وجىود عمّىة
ٍ
أن مقصده من التكرار أغراض كثيىرة تتعمّىا باإلسىناد؛ فيكىون مفيىوم العمّىة فىي عبارتىو ُيحمىل
في سند آخر يريد بيانيا ،أو ّ
(السبب أو الفا دة).
عمى معنىّ :

ألن كال المعنيين وارد سأنقل أقوال العمماء في تفسيرىم لعبارة اإلمام مسممّ ،ثم مناقشتيا وصىوالً إلىى األرجىح واألكثىر قربىاً
و ّ

من صنيع مسمم داخل صحيحو.

وأقوال العمماء في تفسيرىم ليذه العبارة منيا ما كان عند شرحيم لمقدمة الصحيح ،أو عند بيانيم لمنيجو في التكرار أو
اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع ( ً2021/1443 ،)4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبارة اإلواً وسمي إسٍاد يكع إىل جٍب إسٍاد
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فّن ُّ
كل من ىؤالء العمماء كان لو تفسيره وشرحو ليذه العبارة ،نواليك أقواليم:
منيجو في إيراد العمل؛ لذا ّ
"السبب أو الفائدة":
ّأولا :أقوال من َح َمل العمّة بمعنى ّ
أن بع ىيم
من خالل ّ
النظر إلى أقوال العمماء في شرحيم وتو يحيم لعبارة اإلمام مسمم المذكورة في مقدمتو نجىد ّ
السبب أو الفا دة ،فمن ذلك:
يفيم ىذه العبارة بمعنى ّ

يكرر -رحمو اهلل -ذكر األحاديث إال
 قول الدكتور حمزة المميباري عند ذكره لمنيب مسمم في تكرار األحاديث" :وال ّ
ص ُعب عميو تقطيعو وتجز تو حسب مو وعاتو
ل رورة ،كأن يكون الحديث قصي اًر ومشتمالً عمى أكثر من مو وع ،وقد َ
حالً؛ لما
التي احتوى األحاديث عمييا ،أو أن يكون في إسناد الحديث أمر يقت ي منو إعادة حديث سابا بسنده ومتنو ّ

وقع في ذلك اإلسناد من عمّة ،أو تحقيق ا لفائدة إسنادية ،أو غرض عممي"(.)ٜ

إما أن يكون لوجود عمّة؛ أي -بالمصطمح الحديثي -الذي يقصد منو
يفيم من كالم د .المميباري أن تكرار مسمم لإلسناد ّ

عممي ،فمم يقتصر في كالمو عمى العمّة فحسب.
الخطأ أو الوىم ،أو أن يكون لتحقيا فا دة إسنادية أو غرض
ّ


قول الدكتور محمد الطوالبة بعد أن ذكر كالم اإلمام مسمم حول التكرار" :فقد أجمل اإلمام مسمم في ىذا القول الغايات

جوة من تكرار األسانيد والمتون ،والمتمثّمة في إظيار الفوائد اإلسنادية والمتنية ،وما تشتمل عميو من أنواع
والمقاصد المر ّ
(ٓٔ)
عموم الحديث الناتجة من النظر في الطرا واألحاديث الواردة في المسألة الواحدة" .

فيو أي اً يجعل تكرار األسانيد في صحيح مسمم ال يقتصر عمى عمّة في إسناد آخر لقولو( :إظيار الفوا د اإلسنادية

سنبينو في المبحث التالي.
مما ّ
والمتنية) ،فالفوا د قد تشمل عمى العمل وغيرىا ّ
 ما قالو الدكتور أمين الق اة وكذلك الدكتور شر الق اة في بحث ليما يتعمّا بمنيب اإلمام مسمم في صحيحو،

يكرر الحديث ّإل إذا كانت الطرق مشتممة عمى فائدة في السند أو في المتن
حيث عر ا منيجو في التكرار ّثم قاال" :أّنو لم ّ
أو فييما مع ا ،وىي في الغالب ذات الفوا د التي كان يقصد إلى تحقيقيا البخاري في التكرار ،فمسمم ىو تمميذ البخاري ،وال
غرابة في أن يتأثر بمنيجو ويستفيد منو ،وىذه الفوائد مثل :تعدد الطرا ،نواخراج الحديث عن حد الغرابة ،واشتمالو عمى
زيادات في المتن أو ألفاظ مختمفة أو غير ذلك"(ٔٔ).

يفسران أي اً تك ارره لألسانيد بوجود فا دة أو سبب ما يقت ي تك اررهّ ،ثم أو حا بعض من ىذه الفوا د كّخراج
فيما ّ
حد الغرابة.
الحديث عن ّ
ٍ
ا بى (يقَع) ،أي :يذكر ذلك الالحا بعد السابا ٍ
ِ ِ َّ ٍ
ّْ
وفائدة
لعمة
 قول محمد األمين في شرحو لممقدمة :وقولُو( :لعمة) متعم ٌ َ ُ
(ى َنا َك) ،أي :في ِ
السابق ُم َع ْن َع ٌن ،أو في الالحق ُعمٌُّو وفي
اإلسناد الالحا دون السابا كتصريحو بالسماع و
ُ
وج ُد ُ
ُ
(تكون) وتُ َ
السابق نزو ٌل(ٕٔ).

ىص المىىدلّس ،وكوجىىود
فسىىر العمىة ىنىىا بالفا ىدة ،ثى ّىم ذكىر بعىىض مىىن ىىذه الفوا ىىد كالتصىريح بالسىىماع وىىذا مىىا يخ ّ
فقىد ّ
إسناد عال وآخر نازل فيذكرىما تك ار اًر.
يفسر عبارة اإلمام مسمم ( إسناد يقع إلى جنب إسناد ،لعمة تكون ىناك) عمى معنى
مما سبا ّ
أن من العمماء من ّ
يت ح ّ
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السبب أو الغرض الذي يستمزم منىو تكىرار ذاك اإلسىناد ،سىواء كىان ىىذا الغىرض تعميمىي أو تحقيىا فوا ىد أخىرى ،كمىا مثّىل

سنبينو في المبحث التالي.
عميو بع يم وكما ّ

ثاني ا :أقوال من َح َمل العمّة عمى معناىا الحديثي.
وأقصد بذلك العمّة التي يأتي معناىا في المّغة (المرض) ،وفي االصطالح الحديثي سىبب غىامض يقىدح فىي صىحة

فسىر كىالم اإلمىام مسىمم فىي عبارتىو (إسىناد يقىع إلىى جنىب إسىناد؛
الحديث ،أو بمعنى الخطأ والوىم في الرواية ،فمىن العممىاء مىن ّ

أن مسىمماً ال يك ّىرر اإلسىناد إال لوجىود عمّىة فىي أحىد اإلسىنادين ،فاقتصىر تكى ارره فىي اإلسىناد عمىى بيىان العمىل
لعمّة تكون ىنىاك)ّ ،
فحسب ،نواليك بيان أقواليم:



قول ابن رشيد الفيري عند بيانو لرواية أخرجيا اإلمام مسمم عمى اختال

في إسنادىا ،حيث قال" :ثم أتبعتو باختال
(ٖٔ)

تكرر إل لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد؛ لعمة تكون ىناك"
الرواة فيو عمى شرطك من أّنك ل ّ

.

فقد جعل تكرار اإلمام مسمم لألسانيد المختمفة مقتصر عمى وجود عمّة في أحد تمك األسانيد.
"بين َرِح َموُ اهللُ تعالى أنو سيبدأ -إن شاء اهلل -في تخريب
 قول اإلتيوبي عند شرحو لمراد اإلمام مسمم من التكرارّ :
يفصميا ،وىي أنو يقصد إلى جممة من األحاديث المسندة إلى رسول اهلل  ،فيقسميا
الكتاب المسؤول ،وتأليفو بالطريقة التي ّ
إلى ثالثة أقسام ،نوالى ثالث طبقات من الرواة ،وذلك بال تكرار لمحديث ،إال إذا كان المقام يستدعي التكرار؛ إال لوقوع زيادة

المعنى في الحديث المكرر؛ إذ الزيادة تقوم مقام الحديث التام المستق ّل ،أو لكون اإلسناد فيو عمّة ،ل توجد في الثاني ،فمو
كرره؛ ُليعمم أن تمك العمة غير مؤثّرة فيو"(ٗٔ).
ترك تكراره لتُُو ّىم تأثير تمك العمة في صحة الحديثُ ،
في ّ
مرتين ،فأكثر ،إال إذا دعت الحاجة إلى التكرار ،وذلك في مو عين:
يكرر الحديث الواحد ّ
إلى أن قال" :وال ّ

ٔ)

ٕ)

عاماً ،ووجد في الثاني ما
أن يكون الحديث الثاني فيو زيادة تو ّ ح المراد من الحديث األول ،كأن يكون األول ّ
مرة أخرى ،ألن تمك الزيادة تقوم مقام
يخصص عمومو ،أو يكون مطمقًا ،وفي الثاني تقييده ،أو نحو ذلك ،فيعيده ّ

ظاىرا ،لكنو كال تكرار؛ لما ُذكر.
ار
الحديث المستق ّل ،فيو نوان كان تكرًا
ً
أن يكون في اإلسناد األول عمّة ،كأن يكون فيو مدلّس ،أو مختمط ،ويكون في الثاني ما يزيل ذلك ،كأن يقع فيو

صرحوا بالسماع ،كشعبة ،أو يكون
التصريح بسماع المدلّس ،أو يكون الراوي عنو ال يروي عن شيوخو المدلسين إال ما ّ

مرة أخرى؛ إلزالة تمك العمّة(٘ٔ).
الراوي عن المختمط رواه قبل اختالطو ،أو نحو ذلك ،فيعيده ّ
أن ذكره لإلسناد اآلخر إلزالة تمك العمّة وبيان عدم
يت ح من كالم اإلتيوبي تقييده لتكرار اإلسناد بشرط وجود عمّة فيو ،و ّ

السند ال
تأثيرىا عمى صحة الحديث ،ومثّل عمييا بالتدليس واالختالط وغير ذلك ،والذي يظير من كالم اإلتيوبي ّ
أن تكرار ّ
ينبو إلى احتمالية وجود أسباب أخرى لمتكرار اإلسنادي عند مسمم.
يكون ّإال لبيان عمّة فيو ،ولم ّ


قول الدكتور عاشور دىني عند بيانو ألغراض التكرار عند مسمم ":ولإلمام مسمم غر ان في تكرار الحديث:

الغرض األول :معرفة االختال

الواقع في المتن ويستش

ذلك من قولو( :إال أن يأتي مو ع ال يستغنى فيو عن ترداد

حديث فيو زيادة معنى) ،وىذه إشارة لطيفة منو إلى وقوع المخالفة بين رواة الحديث في متن الحديث بأن زاد بع يم
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وأنقص البعض اآلخر ،وقد اقتصر عمى الزيادة المتنية دون غيرىا لكثرتيا وكثرة طرا الترجيح فييا ،وىذا ليس منو اقتصا ًار

عمى ىذا نوانما المتتبع لألحاديث التي يذكر فييا الخال يرى بو وح أنو لم يقتصر عمييا فقط نوانما ذكرىا عمى سبيل التمثيل
ال غير ،فمذلك قال ":وسنزيد إن شاء اهلل شرحا نواي احا في موا ع من الكتاب عند ذكر األخبار المعممة".
الغرض الثاني :معرفة االختال

الواقع في اإلسناد ،وذلك من خالل قولو ( :إال أن يأتي مو ع ال يستغنى فيو عن ترداد

حديث ....أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعمة تكون ىناك) وىذا نتيجة وقوع المخالفة بين األسانيد من إرسال موصول أو

وصل مرسل ،أو وقف مرفوع أو رفع موقوف ،أو زيادة راو في ثنايا السند وغير ذلك من الختالفات اإلسنادية"(.)ٔٙ

فىي األسىانيد مىع وجىود

ُيفيم من تفسيره لغرض مسمم مىن تكىرار األسىانيد أن يكىون ىىذا التكىرار عنىد وجىود اخىتال
المخالفىىة ،وذلىىك فىىي قولىىو ( وقىىوع المخالفىىة بىىين األسىىانيد) ،ومثّىىل عمييىىا بتعىىارض الوصىىل واإلرسىىال والرفىىع والوقى

وغيىر

أن الغىرض مىن تكىرار مسىمم لألسىانيد ىىو وجىود عمّىة قالخطىأ والىوىمق فىي أحىد األسىانيد فحسىب وال
ذلكّ ،
وكأنو يشير ّإال ّ
يتعدى ىذا الغرض.
ّ

أن مسىمماً
ىنص -أي د .عاشىورّ -
وقد عمّا الدكتور حذيفة الخطيب عمىى كىالم د .عاشىور حيىث قىال" :ففيىم مىن ال ّ
ال يك ى ّىرر ف ىىي ص ىىحيحو ّإال لبي ىىان االخ ىىتال أو العمّىىة ،أو كمييم ىىا وى ىىذا فيم ىىا أرى رأي ص ىىحيح؛ ألن بي ىىان العمّىىة يقت ىىي
أن كىىل تك ىرار واخىىتال
التك ىرار؛ ليتبى ّىين االخىىتال فتُعىىر العمّىىةّ ،
لكنىىو ال يعنىىي ّ
االختال ألغراض أخرى"(.)ٔٚ

ي ىراد منىىو التعميىىل ،فمسىىمم يكى ّىرر ويىىورد

وىو كما قال د .الخطيب ،فميس ك ّل تكرار يورده اإلمام مسمم يقت ي التعميل كما فيم ذلك د .عاشور.

وفي حاشية فتح المميم في شرح صحيح مسمم ،يقول المعمّا" :قال بعىض الف ىالء المحىدثين :قولىو( :إسىناد يقىع):

"إنو عط

عمى (زيادة معنى) أي :إنما يعيد الحديث لزيادة المعنى أو لعمة اإلسناد واهلل أعمم"(.)ٔٛ

السند لعمّة فيو ،فيقتصر تك ارره عمى الزيىادة فىي المىتن ،أو العمّىة
ّ
ويكرر ّ
وكأن مسمماً يك ّرر المتن لزيادة في ألفاظوّ ،
في اإلسناد.
وىناك من العمماء من استشيد في ىذه العبارة لبيان منيب اإلمام مسمم في إيراده العمل في كتابو الصحيح ،فمن ذلك:


قول الدكتور أبو بكر كافي عند بيانو لرواية أخرجيا مسمم بالوجيين" :وكذلك بالنسبة لصنيع اإلمام مسمم في صحيحو

مصد اًر بيا الباب ومعتمداً عميياّ ،ثم
فالظاىر منو أن يرّجح طريا الميث ال از د عمى الطريا الناقصة؛ وذلك ألنو أوردىا ّأوالً
ّ
"ثم ّإنا إن شاء
أورد بعدىا الطريا الناقصة ليشير إلى الخال ّ ،
ويبين العمة .وىذه الطريقة -رحمو اهلل -في صحيحو فقد قالّ :
اهلل مبتد ون في تخريب ما سألت وتأليفو عمى شريطة سو

أذكرىا لك وىو أن نعتمد إلى جممة ما أسند من األخبار عن

رسول اهلل  فنقسميا عمى ثالثة أقسام ثالثة طبقات من الناس عمى غير تكرار إال أن يأتي مو ع ال يستغني فيو عن ترداد

حديث فيو زيادة معنى ،أو إسناد يقع إلى جنب إسناد؛ لعمة تكون ىناك"(.)ٜٔ

أما تمميذه -مسمم-
 وكذلك فيما قالو الدكتور عبد القادر المحمدي عند حديثو عن منيب التعميل في الصحيحينّ ":
َّ
فّن لو منيجية تكاد تختم تماماً عن شيخو ،فيو يورد الحديث المعمول -عنده -بشكمو المعمول ،عمى حالو ولكنو ي عو بعد
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"إنا إن شاء اهلل مبتد ون
بين ذلك اإلمام مسمم في خطبة الكتاب فقالّ :
يصرح بعّمتو في مو عو ،وقد ّ
الحديث الصحيح ،وال ّ
في تخريب ما سألت ،وتأليفو عمى شريطة سو أذكرىا لك ،وىو إنا نعمد إلى جممة ما أسند من األخبار عن رسول اهلل
 فنقسميا عمى ثالثة أقسام ،وثالث طبقات من الناس ،عمى غير تكرار ،إال أن يأتي مو ع ال يستغنى فيو عن ترداد
حديث فيو زيادة معنى ،أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعمة تكون ىناك"(ٕٓ).

فقد استشيدا في عبارة اإلمام مسمم (إسناد يقع إلى جنب إسناد ،لعمة تكون ىنىاك)؛ لبيىان منيجيىة اإلمىام مسىمم فىي

منيجيتىىو التعميميىىة فىىي صىىحيحو وذلىىك حىىين قىىال:
أن مسىىمماً كىىان لىىو عبىىارة أو ىىح مىىن ذلىىك يبى ّىين فييىىا
ّ
إي ىراد العمىىل ،مىىع ّ
يد ،إِن َشاء اهلل تَعالَى َشرحا نوِاي احا ِفي موا ِ ع ِمن ا ْل ِكتَ ِ ِ ِ
َخب ِار ا ْلمعمَّمَ ِة ،إِ َذا أَتَْيَنا عمَْييا ِفي ْاألَم ِ
ىاك ِن
اب ع ْن َد ذ ْك ِر ْاأل ْ َ
ًْ َ َ ً
ََ َ َ
َُ
َ"و َسَن ِز ُ ْ َ ُ َ
َ َ
َ
(ٕٔ)
َّ ِ ِ
يا بِيا َّ
الش ْرُح و ِْ
األولى واألو ح في االستشياد.
اإلي َ ُ
اح ،إِ ْن َش َ
التي َيم ُ َ
اء اهللُ تَ َعالَى" ؛ فيي ْ
َ
أن العمماء في تكرار مسمم لألسانيد بحسب فيميم لعبارتو عمى قسمين:
خالصة ىذا المطمب ّ
ٔ -التك ارر ألغراض وفوا د إسنادية مختمفة.

ٕ -التكرار لوجود عمّة فحسب.
حديثيىة
عمميىة
ّ
أن مقصد اإلمام مسىمم مىن عبارتىو ىىو تكىرار األسىانيد ألغىراض ّ
والذي أميل إليو بعد بيان تفسيرات العمماء ّ

ىيبين لنىا مىدى ص ّىحة ىىذا الىرأي مىن خىالل
وفوا د
إسنادية ّ
يقيد التكرار باألسىباب التعميميىة فحسىب ،والمبحىث اآلتىي س ّ
متعددة ،ولم ّ
ّ
النظر والتتبع في صنيع مسمم داخل الصحيحّ ،ثم محاولة استنباط الفوا د من إيراده لألسانيد جنباً إلى جنب.
املبحث الثاٌي:

وكاصد اإلواً وسمي وَ تكرار األساٌيد.
ىي ليىىذه العبىىارة؛
بعىىد بيىىان أق ىوال العممىىاء وتفسىىيراتيم لعبىىارة اإلمىىام مسىىمم ،ال بى ّىد مىىن الوقىىو عمىىى الجانىىب التطبيقى ّ
وصىوالً إلىى الىرأي الىراجح فىي ىىذه المسىىألة؛ فكىان ىىذا المبحىىث لبيىان األمثمىة عمىىى تكىرار األسىانيد فىىي الصىحيح مىع بيىىان
المقاصد المختمفة منيا.

املطمب األوّه :تكرار األساٌيد ملكاصد غري تعميمية.
تقى

الناظر إلى صنيع مسمم في سرده لمروايات وتك ارره لألسانيد يجد ّأنو يك ّىرر لغايىات ومقاصىد مختمفىة ومتع ّىددة لىم
إن ّ
ّ
التعميميىة مىىن تكىرار األسىانيد فىي صىىحيح
عمىى بيىان العمىل فحسىىب؛ فكىان ىىذا المطمىب لبيىىان مقاصىده المتع ّىددة غيىر
ّ

ىي فيىىو األدعىىى لمقبىىول مىىن تحميىىل ظىىاىر النصىىوص
مسىىمم؛ نواثبىىات مفيىىوم عبارتىىو (لعمّىىة تكىىون ىنىىاك) بشىىكل عممىىي تطبيقى ّ
والترجيح بين أقوال العمماء المختمفة ،فّليك بعض من ىذه المقاصد:
المقصد األول :بيان ما عميو المدار.

أن ىىىذا الحىىديث بيىىذا
إن مسىىمماً قىىد يكى ّىرر أسىىانيد حىىديث بعينىىو لبيىىان نقطىىة االلتقىىاء ومىىا عميىىو المىىدار؛ ليبىّىين لمقىىارئ ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
السند ،ومثال ذلك :حديث َعْبد اهلل ْبن د َينارَ ،عن ْابن ُع َمَر،
تفرد بروايتو عن شيخو إلى آخر ّ
اإلسناد مداره عمى راو معّين ّ
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َن رسو َل ِ
اهلل َ نيَى َع ْن َب ْي ِع ا ْل َوَال ِءَ ،و َع ْن ِىَبتِ ِو»(ٕٕ).
«أ َّ َ ُ
عدة طرا كمّيا تجتمع عنىد عبىد اهلل بىن دينىار ،فمىن الىرواة عنىو :سىميمان بىن بىالل ،وابىن
فقد رواه اإلمام مسمم من ّ
عيينة ،نواسماعيل بن جعفر ،وسفيان بن سعيد ،وشعبة ،وعبيد اهلل ،وال حاك ،كمّيم عن عبد اهلل بن دينىار ،وأخىرج مسىمم

ىذه الطرا جميعاً(ٖٕ).

الناس ُكمُّيم ِعيا ٌل عمَى ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن ِد َين ٍار ِفي َى َذا ا ْلح ِد ِ
يث».
َ
كما ّأنو عمّا عمى ىذا الحديث بقولوَ َ َ ْ ُ ُ َّ « :
وكذلك في حديث ْاب ِن َعب ٍ
ىت ا ْل َح ِ
ىي
ىار ِثَ ،س ِىم َعتْوُ َو ُى َىو َي ْق َأُ
ىتَ :يىا ُبَن َّ
ىر َوا ْل ُم ْر َس َىال ِت ُع ْرفًىا فَقَالَ ْ
َّاس قَىا َل" :إِ َّن أ َُّم ا ْلفَ ْ ِىل بِْن َ
ك ى ِذ ِه السُّورةَ .إَِّنيا َآل ِخر ما س ِمعت رسو َل ِ
َّ ِ ِ
اهلل َ ي ْق َأُر بِيَا ِفي ا ْل َم ْغ ِر ِب"(ٕٗ).
اءتِ َ َ
ُ َ َ ْ ُ َُ
لَقَ ْد َذك ْرتَني بِق َر َ
َ
َ
فيذا الحديث بيذا المتن أخرجو مسمم من طريا الزىري ،رواه عنو جمع من الىرواة مىنيم :مالىك ،وسىفيان ،ويىونس،

ومعمر ،وصالح ،كمّيم عن الزىري بّسناده إلى ابن عباس ،وكمّيا أخرجيا مسمم في صحيحو.

فتكرار اإلمام مسمم ليذا الحديث بيذه األسانيد كان لبيان ما عميو المدار ،وما اتفا الرواة عمى روايتو عن شيخيم،

دون أن يكون ىناك عمّة أو خطأ يراد بيانو.
المقصد الثاني :بيان سماع الراوي الحديث عن أكثر من شيخ وتحديثو عنيم جميع ا.

يبين طرا الحديث لمراوي الواحد ،فالراوي قد يسمع الحديث من أكثر من
فمن مقاصد تكرار األسانيد عند مسمم أن ّ
الراوي واسع الرواية كثير الحديث ،مثال ذلك:
مرة عن شيخّ ،
سيما إن كان ّ
شيخ فيرويو في ك ّل ّ
حديث أَبي ىرْيرةَ " :إِ َّن رسو َل ِ
َّىار ُ ِ
اهلل  قَا َلَ « :ال ي ْزنِي َّ ِ ِ
ا الس ِ
ا
ىين َي ْس ِىر ُ
ىين َي ْزنِىي َو ُى َىو ُم ْىؤ ِم ٌنَ ،وَال َي ْس ِىر ُ
َ
اح َ
الزانىي ح َ
َُ
َُ َ
(ٕ٘)
ِ
ِ
ين َي ْش َرُبيَا َو ُى َو ُم ْؤم ٌن»" .
َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،وَال َي ْش َر ُ
ب ا ْل َخ ْم َر ح َ
فيذا الحديث مداره عمى الزىري ،وقد رواه الزىري عن ثالثة شيوخ:

المسيب.
ٔ -سعيد بن
ّ
ٕ -أبو سممة.

ٖ -أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.




وقد أخرجيا مسمم جميعيا ،وكان سياقو ليذه األسانيد كاآلتي:
اإلسناد األولَ :ع ِن ْاب ِن ِشي ٍ
سِّي ِبَ ،يقُ َوال ِن :قَا َل أَُبو ُىَرْيَرةَ....
سمَ َم َة ْب َن َع ْبِد َّ
اب ،قَ َ
س ِع َ
س ِم ْع ُ
يد ْب َن اْل ُم َ
الر ْح َم ِنَ ،و َ
ت أََبا َ
الَ :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شامَ ،ع ْن أَبي ُى َرْي َرةَ.....
َخ َب َرني أ َُبو َب ْكر ْب ُن َع ْبد َّ
اإلسناد الثاني :قَا َل ْاب ُن شيَاب ،أ ْ
الر ْح َمن ْبن ا ْل َحارث ْبن ى َ
اإلسناد الثالثَ :ع ِن ُّ
ش ٍامَ ،ع ْن أَبِي
سمَ َمةََ ،وأَِبي َب ْك ِر ْب ِن َع ْبِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل َح ِارِث ْب ِن ِى َ
سِّي ِبَ ،وأَِبي َ
الزْى ِريَّْ ،ع ِن ْاب ِن ا ْل ُم َ
ُى َرْي َرةَ.....

ىأن
وكأن مسمماً يريد أن ّ
أن الزىري سمعو عن أكثر من شيخ؛ حتى ال ُيظ ّىن ب ّ
يبين شيوخ الزىري في ىذا الحديث ،و ّ
ّ
الزىري رواه عن أحد شيوخو ىىؤالء فحسىب فىّن ُروي عىن آخىر ظ ّىن أنىو وىىم ،فىأخرج مسىمم طىرا الزىىري جميعىاً حتىى ال

ظن وجود عمّة في اإلسناد ،والزىري كثير الحديث واسع الرواية فال ُيستغرب منو كثرة شيوخو في الحديث الواحد ،كما ّأننا
ُي ّ
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نرى اختال

مرة ،ولعمّو أي ا من الفوا د التي أراد اإلمام مسمم التنبيو عمييا.
صيم
التحمل في ك ّل ّ
ّ

المقصد الثالث :توضيح اسم الراوي.

قد يجيء اسم الراوي في بعض الطرا ميمالً ،أو مبيماً ،أو كنيةً ،أو غير ذلك ،فيقصىد مسىمم مىن تكى ارره لألسىانيد

ليتميز بو عن غيره ،مثال ذلك:
بيان اسم الراوي؛ ّ
ال رسو ُل ِ
اهلل ْب ِن ع ْبِد ِ
ما رواه ُشعبةَ ،ع ْن ع ْبِد ِ
اهلل َ « :آيةُ اْل ُمَن ِاف ِ
ض
ت أََن ًسا ،قَ َ
اهلل ْب ِن َج ْب ٍر ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
ا ُب ْغ ُ
َ
َْ َ َ
ال :قَ َ َ ُ
ص ِارَ ،و َآيةُ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ُح ُّ
ص ِار».
ب ْاأل َْن َ
ْاأل َْن َ
ففي ىذا اإلسناد شيخ شعبة ىو عبد اهلل بن عبد اهلل بن جبر ،ثم رواه مسمم من طريا آخر عن ُشعبةُ ،ع ْن ع ْبِد ِ
اهلل
َْ َ َ
ّ
ا ْب ِن ع ْب ِد ِ
ص ِار َآيةُ ِْ
النفَا ِ
اهللَ ،ع ْن أََن ٍ
يم ِ
سَ ،ع ِن َّ
انَ ،وُب ْغ ُ يُ ْم َآيةُ ّْ
النبِ ّْي  أََّنوُ قَا َلُ « :ح ُّ
اإل
ا»(.)ٕٙ
َ
ب ْاأل َْن َ
َ
أن (عبد اهلل بن عبد اهلل) المذكور في اإلسناد الثاني ىو ابن جبر.
فاإلسناد األول ّبين ّ
وكذلك فيما سيا بمقبو ،فيرويو مسمم بأكثر من طريا لبيان اسمو ،مثال ذلك:

ال
ش ْع َبةَ ،ح َو َح َّدثََناهُ ْاب ُن ا ْل ُمثََّنىَ ،و ْاب ُن َب َّش ٍار ،قَ َ
"ح َّدثََنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَبِي َش ْيَبةََ ،ح َّدثََنا ُغ ْن َدٌرَ ،ع ْن ُ
يقول اإلمام مسممَ :
شدعب ُة ،ع ِىن ا ْلح َك ِىم ،ع ْىن مج ِ
ىي ْب ِىن َك ْع ٍ
ىب ،أ َّ
َن
اى ٍىدَ ،ع ِىن ْاب ِىن أَبِىي لَْيمَىىَ ،ع ْىن أَُب ّْ
َ َُ
َ
ْاب ُن ا ْل ُمثََّنىَ :ح َّىدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َج ْعفَ ٍرَ ،ح َّددثََنا ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ
النبِ َّي َ ك ِ
ِ
ِ
َّ
ىال:
َن تَ ْق َأَر أ َّ
آن َعمَىى َح ْىر ٍ  ،فَقَ َ
ُمتُى َ
ْم ُر َ
ك أْ
ك ا ْلقُ ْىر َ
َ
ان ع ْن َد أَ َ اة َبني غفَ ٍار ،قَا َل :فَأَتَاهُ ج ْب ِري ُل  ،فَقَا َل :إ َّن اهللَ َيأ ُ
َّ ِ
ِ
آن َعمَىىى
َن تَ ْق َأَ
ىر أ َّ
َسىأَ ُل اهللَ ُم َعافَاتَىوُ َو َم ْغِف َرتَىىوُ َ ،نوِا َّن أ َّ
ُمتُى َ
ْم ُر َ
ىا َذلِى َ
ُمتِىي َال تُ ِطيى ُ
ك أْ
ىك ا ْلقُ ْىر َ
«أ ْ
ك» ،ثُ َّىم أَتَىىاهُ الثانَيىةَ ،فَقَىىا َل« :إ َّن اهللَ َيىأ ُ
َّ ِ
ِ
ىر
َن تَ ْقى َأَ
َس ىأَ ُل اهللَ ُم َعافَاتَىىوُ َو َم ْغِف َرتَىىوُ َ ،نوِا َّن أ َّ
ْم ُر َ
ىا َذلِ ى َ
ُمتِىىي َال تُ ِطيى ُ
ك أْ
َحى ْىرفَْي ِن» ،فَقَىىا َل« :أ ْ
ك» ،ثُى َّىم َجى َ
ىاءهُ الثالثَىةَ ،فَقَىىا َل :إ َّن اهللَ َي ىأ ُ
َح ُر ٍ  ...الحديث"(.)ٕٚ
أ َّ
ُمتُ َ
آن َعمَى ثَ َالثَ ِة أ ْ
ك ا ْلقُ ْر َ
األول رواه ابن أبىي شىيبة عىن غنىدر ،وفىي الثىاني رواه ابىن المثنىى عىن محمىد بىن جعفىر ،ومحمىد بىن جعفىر
ففي اإلسناد ّ

وكأن مسمماً يريد بيان من ىو غندر فساا اإلسناد الثاني.
يمقّب بغندرّ ،
فيبين اسمو في اإلسناد آخر ،ومثال ذلك:
أو أن يجيء إسناد يسوا فيو كنية الراوي دون اسمو ّ
ِ ِ
ىال:
وسىى ،قَ َ
وسىَ ،ع ْن أَبِي ُب ْرَدةََ ،ع ْن أَبِي ُم َ
ما رواه مسمم من طريا أ َُبي ُب ْرَدةَ ْب ُن َع ْبد اهلل ْب ِن أَِبي ُب ْرَدةَ ْب ِن أَِبي ُم َ
قُ ْمت :يا رسو َل ِ
ِ
ِ
َي ِْ ِ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِو َوَي ِد ِه».
اهلل أ ُّ
اإل ْس َالم أَ ْف َ ُل؟ قَا َلَ « :م ْن َسم َم ا ْل ُم ْسم ُم َ
ُ َ َُ
دن ع ْب ِدد ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
اهلل ،بِيَى َذا ِْ
اإل ْس َىن ِاد
يم ْب ُن َس ِع ٍيد ا ْل َج ْو َى ِر ُّ
ىامةَ ،قَىا َلَ :ح َّددثَني ُبَرْي ُدد ْب ُ َ
يَ ،ح َّدثََنا أَُبو أ َ
ُس َ
ّ
ثم قال مسممَ :و َحدثَنيو إ ْب َراى ُ
()ٕٛ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين أَ ْف َ ُل؟ فَ َذ َك َر مثْمَوُ" .
قَا َلُ :س ِ َل َر ُسو ُل اهلل  أ ُّ
َي ا ْل ُم ْسمم َ
فقد ساا اإلسناد األول مو ّ حاً من ىو أبو بريدة فذكر اسمو كامالً ،ثم اقتصر في اإلسناد الثىاني عمىى بيىان اسىمو واسىم

أبيو فقط.

الص َال ِة ،فَقَا َل رسىو ُل ِ
وكذلك في حديث ع ِن ا ْلبر ِ
ىك َشىاةُ لَ ْح ٍىم»،
ض َّحى َخالِي أ َُبو ُب ْرَدةَ قَ ْب َل َّ
اهلل « :تِْم َ
اء حيث قَا َلَ :
َُ
َ ََ
فَقَىىا َل :يىىا رسىىو َل ِ
ك» ،ثُى َّىم قَىىا َلَ « :مى ْىن َ ى َّ
اهلل ،إِ َّن ِع ْنى ِىدي َج َذ َع ىةً ِمى َىن ا ْل َم ْعى ِىز ،فَقَىىا َل َ « :ى ّْ
ىحى قَْبى َىل
ص ىمُ ُح لِ َغ ْيى ِىر َ
ىح بِيَىىاَ ،وَال تَ ْ
َ َُ
ِِ
َّال ِة ،فََِّّنما َذبح لَِن ْف ِس ِو ،وم ْن َذبح بع َد الص َ ِ
ين».
الص َ
َص َ
َ ََ
اب ُسَّنةَ ا ْل ُم ْسمم َ
ََ ََ َْ
َّالة فَقَ ْد تََّم ُن ُس ُكوَُ ،وأ َ
اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع ( ً2021/1443 ،)4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثم رواه بّسناد آخر ّبين اسم خالو أبي بريدة :حيث قال ا ْلبر ِ
َن َخالَ ُو أ ََبا ُب ْدرَدةَ ْبد َن ِن َي ٍ
َن
اء ْب ِن َع ِاز ٍب :أ َّ
ىح قَْب َىل أ ْ
دارَ ،ذَب َ
ََ
ّ
النبِ ُّي  ،فَقَا َل :يا رسو َل ِ
َي ْذَب َح َّ
اهلل ... ،الحديث".
َ َُ
ثم ساقو مىن طىرا أخىرى بّىمىال اسىمو كىامالً حيىث قىال البىراء
فقد ّبين ّ
أن أبا بريدة في ىذا الحديث ىو ابن نيارّ ،
ىول ِ
ىاز ٍبَ :خطَبنىا رسىو ُل ِ
اهلل َ يى ْىوَم َّ
ْب ِىن َع ِ
اهلل ،إِ َّن
صىمّْ َي» ،قَىا َل :فَقَددا َل َخدالِيَ :يىا َر ُسى َ
الن ْح ِىر ،فَقَىا َلَ « :ال َيى ْذَب َح َّن أ َ
َحى ٌىد َحتَّىى ُي َ
ََ َ ُ
يو م ْكروه ثَُّم َذ َكر بِمعَنى ح ِد ِ
َّ ِ ِ
يث ُى َش ْيٍم"(.)ٕٜ
َ َْ َ
َى َذا َي ْوٌم الم ْح ُم ف َ ُ ٌ
فبعد أن أو ح اسم خال البراء بن عازب  ،رواه مبيماً.

أن مسمماً قد يك ّىرر األسىانيد بيانىاً منىو وتو ىيحاً ألسىماء الىرواة التىي قىد تىرد أحيانىاً مبيمىة أو ميممىة ،أو
مما سبا يت ح ّ
ّ

فيكرر األسانيد لبيان أسما يم.
أن يذكر الراوي بكنيتو أو لقبوّ ،
المقصد الرابع :بيان تصريح الراوي بالسماع.

(ٖٓ)

ىطي وىىو مىن المدلّسىين  ،فقىد أخىرج روايتىو ّأوالً بالعنعنىة ث ّىم
ومثال ذلىك مىا رواه مىن طريىا ىشىيم بىن بشىير الواس ّ
سدي ٍ
َّارَ ،ع ْىن َي ِزي َىد
أتبعيا بما رواه
َخَب َرَنىا ُى َ
مصرحاً بالسماع عن شيخو حيث قال مسممَ :ح َّدثََنا َي ْحَيى ْب ُن َي ْحَيى ،أ ْ
ش ْدي ٌمَ ،ع ْدن َ
ّ
ي ،قَىا َل :قَىا َل رسىو ُل ِ
ِ ِ
ِ
صِ
ا ْلفَِق ِ
ىي
ىار ّْ
ىان ُك ُّىل َنبِ ٍّ
اهلل « :أ ْ
ُع ِطي ُ
ىت َخ ْم ًسىا لَ ْىم ُي ْعطَيُ َّىن أ َ
َح ٌىد قَْبمىيَ ،ك َ
َُ
يرَ ،ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد اهلل ْاأل َْن َ
َحمر وأَسوَد ،وأ ِ
ِِ
ّْ
اصةً ،وُب ِعثْ ُ ِ
ُي ْب َع ُ ِ
ت لِ َي ا ْل َغَنا ِ ُم ... ،الحديث».
ُحمَّ ْ
ت إلَى ُكل أ ْ َ َ َ ْ َ َ
ث إلَى قَ ْومو َخ َّ َ
َخَب َرَنىا َجىابِ ُر ْب ُىن َع ْب ِىد
ش ْي ٌم ،أ ْ
"ح َّدثََنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَبِي َش ْيَبةََ ،ح َّدثََنا ُى َ
َّارَ ،ح َّدثََنا َي ِزي ُىد ا ْلفَِقي ُىر ،أ ْ
ثم أتبعو بقولوَ :
َخ َب َرَنا َ
سي ٌ
ّ
(ٖٔ)
ِ
ِ
اهلل أ َّ
َن َر ُسو ُل اهلل  قَا َل فَ َذ َك َر َن ْح َوهُ" .
أن مسمماً يريد تأكيد سىماع ىشىيم مىن س ّىيار وذلىك حىين أخىرج روايتىو الثانيىة المص ّىرحة بسىماع
فالذي نراه من ىذا التكرار ّ
سيار ،وىذا تأكيداً من مسمم عمى انتفاء شبية التدليس في رواية ىشيم.
ىشيم من ّ
وكذلك فيما رواه من طريا أبي الزبير عن جابر في الحديث اآلتي:

ىون َسَ ،ح َّىدثََنا ُزَى ْي ٌىرَ ،ح َّىدثََنا أَُبىو ُّ
َخَب َرَنىا أَُبىو َخ ْيثَ َمىةََ ،ع ْدن أَِبدي
وح َّىدثََنا َي ْحَيىى ْب ُىن َي ْحَيىى ،أ ْ
"وح َّدثََنا أ ْ
َح َم ُىد ْب ُىن ُي ُ
الزَب ْي ِىر ،ح َ
َ
َن رسو َل ِ
الدب ِ
اهلل َ نيى ع ِن َّ ِ
ير وا ْل ُم َزفَّ ِت و ُّ
ُّ
َّاء».
َ َ
الزَب ْي ِرَ ،ع ْن َجا ِب ٍرَ ،و ْاب ِن ُع َم َر« ،أ َّ َ ُ
َ
النق ِ َ

وح َّىدثَنِي ُم َح َّم ُىد ْب ُىن َرِافى ٍعَ ،ح َّىدثََنا َع ْب ُىد ال َّىرَّاز ِ
َخَب َرَنىا ْاب ُىن
ا ،أ ْ
كرره بتصريح سماع أبي الزبير من جابر حيث قىالَ " :
ثم ّ
ّ
َّ ِ (ٕٖ)
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ت َر ُسو َل اهلل َ« ،ي ْنيَى َع ِن ا ْل َجّْر و ُّ
َخ َب َرني أ َُبو ُّ
الدبَّاء َوا ْل ُم َزفت» .
ُج َرْي ٍب ،أ ْ
سم َع ْاب َن ُع َم َرَ ،يقُو ُلَ :سم ْع ُ
الزَب ْي ِر ،أَن ُو َ
َ
وأبو الزبير وىو محمد بن مسمم بن تدرس الم ّكي مىن المدلسىين أي ىاً(ٖٖ) ،فقىد ك ّىرر روايتىو لبيىان سىماعو الحىديث مىن
مصرحة بالسماع لنفي شبية التدليس في روايتو.
ابن عمر ،فاألولى جاءت بالعنعنة ،بينما الثانية جاءت
ّ
المقصد الخامس :بيان الختالف في األسانيد.
وأقصىىد بىىاختال

اختَم ى
األسىىانيد ،أي :مىىا َ

فيىىو رواتىىو بىىين الرفىىع والوق ى  ،أو الوصىىل واإلرسىىال ،أو زيىىادة راو فىىي

إسناد وحذفو في آخر ،إلى غير ذلك من صور االختال .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راوا أبو طربوش

أو الوصىل عمىى اإلرسىال

ىتم التىرجيح بينيىاُ ،في َىرّجح الرفىع عمىى الوقى
وىذا االختال الىذي يقىع فىي األسىانيد ّ
إمىا أن ي ّ
وىكذا ،نواما أن تعمّل جميعيا ،نوا ّما أن تص ّىحح جميعيىا ،حيىث ال يكىون ليىذا االخىتال كبيىر أثىر ،فىّذا ُروي الحىديث مرفوعىاً
ومم ىىن فوق ىىو ،فيروي ىىو ب ىىالعمّو
ال ي ّ ى ىره وقف ىىو ،نواذا ُرِوي موصى ىوالً ال ي ى ّىره إرس ىىالو ،أو أن يس ىىمع الى ىراوي الح ىىديث م ىىن ش ىىيخو ّ
الروايات ،وىذا ليس عمى إطالقو بىل بمعرفىة القى ار ن
والنزول ،إلى غير ذلك من األسباب التي تجعل االختال ال ي ّر في ّ
يكرر األسانيد لبيان االختال
التي ُيستد ّل بيا عمى صحة أوجو االختال  ،وما ّ
أود بيانو ىنا ّ
أن مسمماً ّ
أمثمة ذلك:

بينيا ،وفىي مىا يمىي

ٔ) الختالف في الرفع والوقف.
ِ
ط ّْىر ٍ  ،و ْاب ِىن أ َْب َجىرَ ،ع ِىن َّ
الش ْىعبِ ّْي
ان ْب ُن ُعَي ْيَنةََ ،ع ْن ُم َ
"ح َّدثََنا َس ِع ُ
قال اإلمام مسممَ :
يد ْب ُن َع ْم ٍرو ْاألَ ْش َعث ُّيَ ،ح َّدثََنا ُس ْفَي ُ
َ
َ
قَا َل :س ِمع ُ ِ
ط ِريى ٍ ،
ط ّْىر ُ ْب ُىن َ
انَ ،ح َّىدثََنا ُم َ
ش ْع َب َة ِرَو َاي اة -إِ ْن َ
يرةَ ْب َن ُ
اء اهللُ -حَ ،و َح َّدثََنا ْاب ُن أَبِي ُع َم َرَ ،ح َّدثََنا ُس ْفَي ُ
َ ْ
ش َ
ت ا ْل ُمغ َ
دول ِ
ِ
و َع ْب ُد ا ْلممِ ِك ْب ُن َس ِع ٍيدَ ،س ِم َعا َّ
س ِ
اهلل 
س ِدم ْعتُ ُو َعمَدى ا ْل ِم ْن َب ِدر َي ْرفَ ُع ُ
دو إِلَدى َر ُ
الش ْىعبِ َّيُ ،ي ْخبِ ُىر َع ِىن ا ْل ُمغي َىرِة ْب ِىن ُش ْىعَبةَ ،قَىا َلَ :
َ
َ
َّ
ِ
ِ
طى ّْىر ٌ  ،و ْابى ُىن أ َْب َجىىر َسى ِىم َعا َّ
ِ
َّ
َّ
َّ
الشى ْىعبِ َّيَ ،يقُىىو ُل:
م
ا
ن
ث
ىد
ى
ح
،
ة
ى
ن
ي
ي
ع
ىن
ى
ب
ان
ي
ف
ى
س
ا
ن
ث
د
ى
ح
ىو
ى
ل
ظ
ى
ف
الم
و
ىم
ى
ك
ح
ل
ا
ىن
ى
ب
ىر
ى
ش
ب
ي
ن
ث
ىد
ى
ح
و
:
ل
ىا
ى
ق
َ ْ ُ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ
َ َ ََ َ
ُْ ْ ُ ََْ
َ
َ
ِ
ت ا ْل ُم ِغ َيرةَ ْب َن ُش ْىعَبةَُ ،ي ْخبِ ُىر بِ ِىو َّ
وسىى
َح ُدد ُى َما ،أ َُراهُ ْاب َىن أ َْب َج َىر -قَىا َلَ " :سىأ َ
انَ :رفَ َع ُ
سد ْف َي ُ
َس ِم ْع ُ
دو أ َ
َل ُم َ
ىاس َعمَىى ا ْلم ْنَب ِىر -قَدا َل ُ
الن َ
ِ
ِ
ربَّوُ ،ما أ َْدَنى أ ْ ِ
َي
يء َب ْع َد َما أ ُْد ِخ َل أ ْ
َى ُل ا ْل َجَّنة ا ْل َجَّنىةَ ،فَُيقَىا ُل لَىوُْ :اد ُخ ِىل ا ْل َجَّنىةَ ،فََيقُىو ُل :أ ْ
َىل ا ْل َجَّنة َم ْن ِزلَةً ،قَا َلُ :ى َو َر ُج ٌل َي ِج ُ
َ َ
(ٖٗ)
بَ ،ك ْي َ َوقَ ْد َن َز َل َّ
َر ّْ
َخ َذاتِ ِي ْم ... ،الحديث" .
َخ ُذوا أ َ
اس َمَن ِازلَيُ ْمَ ،وأ َ
الن ُ
فينا ّبين مسمم االختال في رفع الحديث ووقفو ،حيث اختم فيو عمىى ال ّشىعبي فرفعىو أحىدىما عنىو وأوقفىو آخىر كمىا
قال ذلك ابن عيينة.

ٕ)

الختالف في الوصل واإلرسال.

ٖ)

الختالف بزيادة راو وحذفو.

َّىختَِيانِ ّْيَ ،ع ْىن َع ْم ِىرو
ىيَ ،ح َّىدثََنا الثَّقَِف ُّ
ما رواه اإلمام مسمم موصوالًَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُىن أَبِىي ُع َم َىر ا ْل َم ّْك ُّ
ىوب الس ْ
ىيَ ،ع ْىن أَُّي َ
ي ،ع ْن ثََال ثَ ٍة ِم ْن ولَِد سع ٍدُ ،كمُّيم يح ِّدثُ ُو ع ْن أَِب ِ
ِ
َن َّ
يدو ،أ َّ
ىي َ د َخ َىل َعمَىى
ْب ِن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن ُح َم ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد َّ
النبِ َّ
َ
ُْ ُ َ
الر ْح َم ِن ا ْلح ْمَي ِىر ّْ َ
َ َْ
ك؟» ...الحديث".
ودهُ بِ َم َّكةَ ،فََب َكى ،قَا َلَ « :ما ُي ْب ِكي َ
َس ْع ٍد َي ُع ُ
ىوبَ ،ع ْىن َع ْم ِىرو ْبى ِن َس ِىع ٍيدَ ،ع ْىن ُح َمْي ِىد ْب ِىن
"وح َّىدثَنِي أَُبىو َّ
الربِيى ِع اْل َعتَ ِك ُّ
ىيَ ،ح َّىدثََنا َح َّم ٌ
ىادَ ،ح َّىدثََنا أَُّي ُ
كرره مرسىالً حيىث قىالَ :
ثم ّ
ِ
وده بَِن ْح ِو حِد ِ
ٍ ِ ِ
َّ
يث الثَّقَِف ّْي"(ٖ٘).
الرْح َم ِن اْل ِح ْمَي ِر ّْ
َعْبِد َّ
س ْعٍد ،قَالُواَ :م ِر َ
َ
س ْع ٌد بِ َمكةَ ،فَأَتَاهُ َر ُسو ُل اهلل َ ي ُع ُ ُ
ض َ
يَ ،ع ْن ثََالثَة م ْن َولَد َ
ما رواه مسمم من طريا سعيد بن أبي سعيد عن أبيو ،حيث قال:
ِ ِ
يد ،ع ْدن أَِب ِ
يد ْب ُن أَِبي س ِع ٍ
ِ
ٍِ
ِ
يدوَ ،ع ْدن
س ِع ُ
َ
َ
َح َّدثَني ُم َح َّم ُد ْب ُن ا ْل ُمثََّنىَ ،ح َّدثََنا َي ْحَيى ْب ُن َسعيدَ ،ع ْن ُعَب ْيد اهلل ،قَا َلَ ":ح َّدثَني َ
اهلل  ،فَىىرَّد رسىىو ُل ِ
ىول ِ
َن رسىىو َل ِ
اهلل َ د َخ ى َل ا ْلم ْس ى ِج َد فَى َىد َخ َل ر ُج ى ٌل فَصىىمَّى ،ثُى َّىم َجىىاء فَسىىمَّم َعمَىىى رسى ِ
اهلل 
َ َُ
َُ
َ
أَِبددي ُى َرْيد َدرةَ :أ َّ َ ُ
َ
َ
َ َ َ
ص ّْل».
الس َ
ص ّْل فََِّّن َ
ك لَ ْم تُ َ
َّال َم ،قَا َلْ « :ارِج ْع فَ َ
ث ى ىم كرره من طريا سعيد دون ذكر أبيو ،حيث ق ى ىال" :ح َّدثَنا أَبو ب ْك ِر ْبن أَبِي َش ْيبةَ ،ح َّدثَنا أَبو أُسامةَ ،وع ْب ُد ِ
اهلل ْب ُن
َ َ َ ُ َ َ ََ
َ َ ُ َ
ُ
ّ ّ
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نمْي ٍر ،ح وح َّدثَنا ْابن نمْي ٍر ،ح َّدثَنا أَبِي ،قَ َاال :ح َّدثَنا عبْي ُد ِ
اهلل ،ع ْن س ِع ِيد ْب ِن أَِبي س ِع ٍ
يدَ ،ع ْن أَِبي ُىَرْيَرةَ ....،الحديث"(.)ٖٙ
َ َ
َ َ َُ
َ
َ َ
َ َ َ ُ َُ
َُ
أن مسمماً أخرج رواية مىا؛
فمن مقاصد مسمم في تكرار األسانيد ىو بيان االختال  ،وكثي اًر ما كان ّ
يردد العمماء قوليم ّ
فييا.

ليبين االختال
ّ
الروايىىات
ىىىذه أىى ّىم المقاصىىد التىىي مىىن أجميىىا ي ّكىىرر اإلمىىام مسىىمم األسىىانيد ،وىنىىاك مقاصىىد وغايىىات أخىىرى ،ترجىىع إلىىى حىىال ّ
يكرر األسانيد لغايات غير تعميمية.
ورواتيا وال يمكن حصرىا بيذه المقاصد ،نواّنما أردت بيان ّ
أن مسمماً ّ

املطمب الثّاٌي :تكرار األساٌيد ملكاصد تعميمية.
أن لمسمم -رحمو اهلل -مقاصد وأغراض غير تعميميىة مىن تكى ارره لألسىانيد ،وفىي ىىذا
السابا ّ
ات ح من خالل المطمب ّ
أن مسىىمماً يكىّىرر األسىىانيد ألسىىباب
المطمىىب سى ّ
ىأبين تكى ارره لألسىىانيد لبيىىان عمّىىة فىىي أحىىد األسىىانيد المكىّىررة؛ لنو ّكىىد مىىا نىىؤول إليىىو ّ

تعميمية وغير تعميمية ،فمن األمثمة عمى تك ارره لبيان العمل في األسانيد:

ٔ) ما رواه من طريا أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن باختال في اسىمو ىىل ىىو مىولى ع ّىزة أم مىولى عىروة ،حيىث
ِ ِ
ِ
َخَب َرنِي أَُبو ُّ
الزَب ْي ِر،
اج ْب ُن ُم َح َّم ٍد ،قَا َل :قَا َل ْاب ُن ُج َرْي ٍب :أ ْ
ون ْب ُن َع ْبد اهللَ ،ح َّدثََنا َح َّج ُ
ساا مسمم الحديث بقولوَ :
"وح َّدثَني َى ُار ُ
أََّنىوُ َس ِىم َع َع ْب َىد ال َّىر ْح َم ِن ْب َىن أ َْي َم َىنَ ،م ْدولَى َع َّدزةََ ،ي ْسىأَ ُل ْاب َىن ُع َم َىر ،وأَُبىو ُّ
كَ ،ك ْيى َ تَ َىرى ِفىي َرُج ٍىل َ
الزَب ْي ِىر َي ْس َىمعُ َذِلى َ
طمَّ َ
ام َأرَتَىىوُ
ىا ْ
َ
ول ِ
ض َعمَى َعي ِد رس ِ
اهلل  ... الحديث».
َحا ِ ً ا؟ فَقَا َلَ :
طمَّ َ
ام َأرَتَوُ َوِى َي َحا ِ ٌ
ْ َُ
ا ْاب ُن ُع َم َر ْ

مبيناً مو ع العمّة ،حيث قال" :وح َّدثَنِ ِ
الرَّاز ِ
َخَب َرنِي أَُبو
يو ُم َح َّم ُد ْب ُن َرِاف ٍعَ ،ح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َخَب َرَنا ْاب ُن ُج َرْي ٍب ،أ ْ
ا ،أ ْ
كرره ّ
َ
ثم ّ
ّ
اج ،وِفيوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
َّ
َّ
الزَب ْي ِر ،أَنوُ َسم َع َع ْب َد َّ
الر ْح َمن ْب َن أ َْي َم َنَ ،م ْولَى ُع ْرَوةََ ،ي ْسأَ ُل ْاب َن ُع َم َرَ ،وأَُبو الزَب ْير َي ْس َمعُ ،بمثْل َحديث َحج ٍ َ
ض ّْ
اد ِة".
الزَي َ
َب ْع ُ
()ٖٚ
ث قَا َل ُع ْرَوةَ :إَِّن َما ُى َو َم ْولَى َعَّزةَ" .
َخطَأَ َح ْي ُ
سمِ ٌم" :أ ْ
ثم قَا َل ُم ْ
ّ

أن الصحيح ما ُرِوي في اإلسناد األول.
فقد ذكر اإلسناد الثاني لبيان العمّة الواردة فيو و ّ
ومرة عنو عن أبيو،
ٕ) ما رواه عن
مرة عن ابن بحينة ّ
القعنبي من طريا عبداهلل بن مالك ابن بحينة ،حيث رواه القعنبي ّ
ّ
ِ
اىيم ْبن سعٍد ،ع ْن أَبِ ِ
ِ
يوَ ،ع ْن
ّ
فبين مسمم خطأ القعنبي في ذكر أبيو حيث قالَ :ح َّدثََنا َعْب ُد اهلل ْب ُن َم ْسمَ َمةَ اْلقَ ْعَنبِ ُّيَ ،ح َّدثََنا إِْب َر ُ ُ َ ْ َ
َّ
ِ
َن رسو َل ِ
ٍِ
ِ ِ
اهلل  مَّر بِرُج ٍل ُي ّْ
ٍِ
َح ْف ِ
يم ْ
ص َالةُ الصْ
ُّب ِحَ ،ف َكم َموُ
ت َ
َ
ص ْب ِن َعاصمَ ،ع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َمالك ْاب ِن ُب َح ْي َنةَ ،أ َّ َ ُ
َ َ
صميَ ،وقَ ْد أُق َ
ك رسو ُل ِ
اهلل ؟ قَا َل :قَا َل ِلي« :ي ِ
ٍ
َح ُد ُك ُم
َح ْ
وش ُ
ك أْ
صمّْ َي أ َ
ُ
ص َرْفَنا أ َ
َن ُي َ
طَنا َنقُو ُلَ :ما َذا قَا َل لَ َ َ ُ
بِ َش ْيء َال َن ْد ِري َما ُى َوَ ،فَم َّما ْان َ
يو ،قَا َل أَبو ا ْلحس ْي ِن مسمِم« :وقَولُ ُو ع ْن أَِب ِ
اهلل ْب ُن مالِ ٍك ْاب ُن بح ْي َنةَ ،ع ْن أَِب ِ
ُّبح أَربعا» .قَا َل ا ْلقَع َنِب ُّي ع ْب ُد ِ
يو ِفي َى َذا
ُ ُ َ ُ ٌْ َ ْ َ
َ
َُ
َ
ْ
الصْ َ ْ َ ً
َ
ا ْلح ِد ِ
طأٌ».
يث َخ َ
َ
كرر الحديث من غير طريا القعنبي ودون ذكر (أبيو) ليؤ ّكد عمى خطأ القعنبي في زيادة أبيو ،فساا اإلسناد اآلتي:
ّثم ّ
ص ْب ِن ع ِ
ِ ِ
ِ
اىيمَ ،ع ْن َح ْف ِ
ِ ٍ َّ
قال مسممَّ َ :
اصٍمَ ،ع ِن ْاب ِدن ُب َح ْي َندةَ،
َ
"حدثََنا قُتَْيَبةُ ْب ُن َسعيدَ ،حدثََنا أَُبو َع َو َانةََ ،ع ْن َس ْعد ْب ِن إ ْب َر َ
ُّب ِح ،فَ أرَى رسو ُل ِ
ّْ ِ
ِ
اهلل  ر ُج ًال ُي ّْ
ُّب َح أ َْرَب ًعا؟»(.)ٖٛ
يم ْ
صمّْي الص ْ
ص َالةُ الص ْ
يم ،فَقَا َل« :أَتُ َ
َ
َ َُ
ت َ
َ
قَا َل :أُق َ
صمي َوا ْل ُم َؤذ ُن ُيق ُ
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ٖ) كما أخرج حديث من وجيين باختال اسم أحد الرواة ،فمن ذلك ما قالو" :ح َّدثَنا مح َّم ُد ْبن عْبِد ِ
اهلل ْب ِن ُن َمْي ٍرَ ،ح َّدثََنا أَبِي،
َ َ َُ ُ َ
ول ِ
ِ
ض ِلرس ِ
اهلل َ و ُى َو ِفي َسفَ ٍر،
وسى ْب ُن َ
ُّوب أَ َّن أ ْ
َح َّدثََنا َع ْمُرو ْب ُن ُعثْ َم َ
طْم َحةَ ،قَا َلَ :ح َّدثَني أَُبو أَي َ
َعَاربِيِّا َعَر َ َ ُ
انَ ،ح َّدثََنا ُم َ
ط ِام َناقَتِ ِو  -أَو بِ ِزم ِ
اميَا ثَُّم  ...الحديث".
َخ َذ بِ ِخ َ
فَأ َ
ْ َ
وح َّىدثَنِي ُم َح َّم ُىد ْب ُىن َحىاتٍِم،
كرره من طريا شعبة لكن عن محمد بىن عثمىان ال عمىرو بىن عثمىان ،يقىول مسىممَ " :
ثم ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ىان،
م
ث
ع
ىوه
َب
أ
و
،
دب
ى
و
م
دن
ب
اهلل
دد
ب
ع
دن
ب
دان
م
ث
ع
دن
ب
دد
م
ح
م
ا
ن
ث
دد
ح
،
ة
ب
ىع
ش
ا
ن
ث
ىد
ح
،
ىز
ي
ب
ا
ن
ث
ىد
ح
:
ىاال
ق
،
ىر
ش
ب
ىن
ب
ن
م
ح
الر
َو َع ْب ُد َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ٌ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َْ َ
النبِ ّْي  بِ ِمثْ ِل َى َذا ا ْلح ِد ِ
ِ
ُّوبَ ،ع ِن َّ
يث"(.)ٖٜ
وسى ْب َن َ
ط ْم َحةَُ ،ي َح ّْد ُ
َ
ث َع ْن أَبِي أَي َ
أََّنيُ َما َسم َعا ُم َ
وب َّ
ال:
الش ْيَبانِ َّي ،قَ َ
ثم وجدت ابن مندة ينقل كالماً لإلمام مسمم حول ىذا الحديث إذ قالَ ":س ِم ْع ُ
ت ُم َح َّم َد ْب َن َي ْعقُ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َغ ْيَرُه
ان ُى َو َع ْمٌروِ ،أل َّ
م
ث
ع
ن
ب
د
م
ح
م
:
ل
ا
ق
ف
،
يث
د
ح
ل
ا
ا
ذ
ى
ن
ع
و
ت
ل
َ
أ
س
و
ا،
م
م
س
م
ت
ع
م
س
:
ل
و
ق
ي
،
ة
م
م
س
ن
ب
د
م
َح
أ
َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
َس ِم ْع ُ
ت ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َُ ُ َ ْ ُ ُ ْ ً َ َ ُْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
َرَواهُ َع ْن َع ْم ٍرو"(ٓٗ).
َن ي ُكون مح َّم ٌد َغ ْير م ْحفُ ٍ
وظ إَِّن َما ُى َو َع ْمٌرو»(ٔٗ).
وكذلك قال البخاري أي اً« :أ ْ
َخ َشى أ ْ َ َ ُ َ
َ َ
ليبين خطأ شعبة في اسم شيخو ،ومن المشيور خطأ شىعبة فىي أسىماء الىرواة،
كرر إسناده في الصحيح؛ ّ
ّ
وكأن مسمماً ّ
(ٕٗ)
يقول أبو داود" :وشعبة يخطئ فيما ال ي ره وال يعاب عميو ،يعنيِ :في األَسماء" ،وبنحوه قال العجمي.

اخلامتة.

َخمُص ىذا البحث إلى النتائج اآلتية:
(السبب) ال عمى المعنى االصطالحي الحديثي.
ّأولا :مفيوم العمّة في عبارة اإلمام مسمم ُيقصد بيا ّ
ثانيا :وقوع الخطأ من بعض العمماء في تقييد تكرار اإلمام مسمم لألسانيد بأغراض تعميمية فحسب؛ ذلك لحمميم معنى العمّة
المحدثين.
عمى المعنى االصطالحي عند
ّ

تتعدى كونيا مقاصد تعميمية ،بل ىناك مقاصد أخرى ّبينتيا الدراسة ،منيا:
ثالث ا :مقاصد اإلمام مسمم من تكرار األسانيد ّ
بيان أسماء الرواة ،وما عميو المدار ،نواثبات تصريح المدلس في السماع ،وغير ذلك من المقاصد.

لكنيا ليست األساس في منيجية التكرار
رابع اّ :
تعد العمّة في اإلسناد مقصداً من مقاصد اإلمام مسمم في تكرار األسانيدّ ،
عند اإلمام مسمم.

اهلواو

.

(ٔ) مسمم بن الحجاج النيسابوري (ت ٕٔٙىى) ،مقدمة صحيح مسمم ،تحقيا :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار إحياء التراث،
(د.ت)( ،د .ط) ،جٔ ،صٗ.

(ٕ) إبراىيم مصطفى؛ أحمد الزيات؛ حامد عبد القادر؛ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة( ،د.ت)(،د .ط) ،جٕ ،صٖٕ.ٙ
ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٛٔٚىى) ،القاموس المحيط ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٕٓٓ٘ ،م( ،ط ،)ٛصٖ٘ٓٔ.
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(ٖ) أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر الرازي (ت ٙٙٙىى) ،مختار الصحاح ،تحقيا :يوس
ٜٜٜٔم( ،ط٘) ،ص.ٕٔٚ

الشيخ محمد ،بيروت ،الدار النموذجية،

(ٗ) أخرجو :مسمم ،الصحيح ،كتاب الحب ،باب بيان وجوب وجوه اإلحرام ،حٕٔٔٔ

(٘) أبو الف ل محمد بن مكرم ابن منظور (ت ٔٔٚىى) ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادرٔٗٔٗ ،ىى( ،طٖ) ،جٔٔ ،صٔ.ٗٚ

( )ٙأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل الزركشي (ت ٜٗٚىى) ،البحر المحيط في أصول الفقو ،دار الكتبئٜٜٗ ،م( ،طٔ) ،ج،ٚ
صٗٗٔ.

( )ٚأبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بيادر الزركشي الشافعي (ت ٜٗٚىى) ،النكت عمى مقدمة ابن الصالح ،تحقيا:
د .زين العابدين بن محمد ،الرياض ،أ واء السم ٜٜٔٛ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٖٓٔ.

( )ٛأبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٕٜٓىى) ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ،تحقيا :عمي حسين عمي ،مصر،
مكتبة السنةٕٖٓٓ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٕٚٙ

( )ٜد .حمزة عبد اهلل المميباري ،عبقرية اإلمام مسمم في ترتيب أحاديث مسنده ،دار ابن حزمٜٜٔٚ ،م( ،طٔ) ،صٖٔ.

عمارٕٓٓٓ ،م( ،طٕ) ،صٕٕٔ.
عمان ،دار ّ
(ٓٔ) د .محمد عبد الرحمن الطوالبة ،اإلمام مسمم ومنيجو في صحيحوّ ،
(ٔٔ) أ.د .أمين محمد الق اة ،و أ.د .شر محمود الق اة ،منيب اإلمام مسمم في صحيحو ،المجمة العممية لكمية أصول الدين،
جامعة األزىر ،العددٕٔ ،سنة ٕٓٓٓم ،ص.ٜٔ

(ٕٔ) محمد األمين اليرري الشافعي ،الكوكب الوىاج شرح صحيح مسمم ،دار طوا النجاةٕٜٓٓ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،ص٘.ٜ

(ٖٔ) محمد بن عمر السبتي ابن رشيد الفيري (ت ٕٔٚىى) ،السنن األبين والمورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند
المعنعن ،تحقيا :صالح سالم المصراتي ،المدينة المنورة ،مكتبة الغرباءٔٗٔٚ ،ىى( ،طٔ) ،صٓٓٔ.

(ٗٔ) محمد بن عمي اإلتيوبي ،قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسمم بن الحجاج ،دار ابن الجوزئٕٗٗ ،ىى( ،طٔ)،
جٔ ،ص.ٕٙٚ

(٘ٔ) اإلتيوبي ،قرة عين المحتاج ،جٔ ،ص.ٕٜٙ

( )ٔٙد .عاشور دىني ،منيج اإلمام مسمم بن الحجاج في ذكر األخبار المعممة من خالل كتابو الصحيح ،رسالة دكتوراه ،جامعة
العقيد حاج الخ ر ،الج از ر ،نوقشت سنة ٕ٘ٓٓم ،صٖٕٔ.ٕٔٗ-

( )ٔٚد .حذيفة شري

الشيخ صالح الخطيب ،منيج اإلمام مسمم في التعميل في الجامع الصحيح ،رسالة دكتوراه ،نوقشت في

الجامعة األردنية سنة ٕٓٔٓم ،صٖ٘.

( )ٔٛشبير أحمد العثماني ،فتح المميم بشرح صحيح مسمم ،تعميقات :محمد رفيع العثماني ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي،
ٕٓٓٙم( ،طٔ) ،جٔ ،صٖٓٔ.

( )ٜٔد .أبو بكر كافي ،منيج اإلمام البخاري في تصحيح األحاديث وتضعيفيا ،بيروت ،دار ابن حزمٕٓٓٓ ،م( ،طٔ) ،صٖٗٓ.

(ٕٓ) د.عبد القادر بن مصطفى المحمدي ،الشاذ والمنكر وزيادة الثقة :موازنة بين المتقدمين والمتأخرين ،بيروت ،دار الكتب
العمميةٕٓٓ٘ ،م( ،طٔ) ،صٕ.ٕٛ

(ٕٔ) مسمم ،مقدمة الصحيح ،ص.ٚ

(ٕٕ) مسمم ،الصحيح ،كتاب العتا ،باب النيي عن بيع الوالء ،ح.ٔ٘ٓٙ
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????? ?????? ???? ????? ??? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? "????? ???????" The phrase Imam Muslim is a chain of narrators located next to an Isnad; an "a

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راوا أبو طربوش
(ٖٕ) المصدر السابا ،ح.ٔ٘ٓٚ

(ٕٗ) المصدر نفسو ،كتاب الصالة ،باب القراءة في المغرب ،حٕ.ٗٙ

(ٕ٘) المصدر نفسو ،كتاب اإليمان ،باب بيان نقصان اإليمان ،ح.٘ٚ

( )ٕٙالمصدر نفسو ،كتاب اإليمان ،بيان أن حب األنصار وعمي  من اإليمان ،حٗ.ٚ

( )ٕٚالمصدر نفسو ،كتاب صالة المسافرين وقصرىا ،بيان أن القرآن عمى سبعة أحر  ،حٕٔ.ٛ
( )ٕٛالمصدر نفسو ،كتاب اإليمان ،باب تفا ل اإلسالم ،حٕٗ.
( )ٕٜالمصدر نفسو ،كتاب األ احي ،باب وقتيا ،حٔ.ٜٔٙ

(ٖٓ) ينظر :أحمد بن عمي بن حجر العسقالني (ت ٕ٘ٛىى) ،طبقات المدلسين :تعريف اىل التقديس بمراتب الموصوفين
عمان ،مكتبة المنارٜٖٔٛ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٗٚ
بالتدليس ،تحقيا :د .عاصم القريوتيّ ،
(ٖٔ) مسمم ،الصحيح ،كتاب المساجد وموا ع الصالة ،باب جعمت لي األرض طيورا ،حٕٔ٘.
(ٕٖ) المصدر السابا ،كتاب األشربة ،باب النيي عن االنتباذ بالمزفت ،ح.ٜٜٔٛ
(ٖٖ) ابن حجر ،طبقات المدلسين ،جٔ ،ص٘ٗ.

(ٖٗ) مسمم ،الصحيح ،كتاب اإليمان ،باب أدنى أىل الجنة منزلة ،ح.ٜٔٛ
(ٖ٘) المصدر السابا ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثمث ،ح.ٕٔٙٛ

( )ٖٙالمصدر نفسو ،كتاب الصالة ،باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،ح.ٖٜٚ

( )ٖٚالمصدر نفسو ،كتاب الطالا ،باب تحريم طالا الحا ض بغير ر اىا ،حٔ.ٔٗٚ

( )ٖٛالمصدر نفسو ،كتاب صالة المسافرين ،باب كراىة الشروع بنافمة بعد شروع المؤذن ،حٔٔ.ٚ
( )ٖٜالمصدر نفسو ،كتاب اإليمان ،باب بيان اإليمان الذي يدخل الجنة ،حٖٔ.

(ٓٗ) محمد بن إسحاا ابن مندة العبدي (ت ٖٜٙىى) ،اإليمان ،تحقيا :د .عمي بن محمد الفقييي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
ٔٗٓٙىى( ،طٕ) ،جٔ ،ص ،ٕٙٚح.ٕٔٙ

(ٔٗ) محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٕ٘ٙىى) ،الجامع الصحيح ،تحقيا :محمد زىير الناصر ،دار طوا النجاةٔٗٔٓ ،ىى،
(طٔ) ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،ح.ٖٜٔٙ

(ٕٗ) ينظر :يوس

بن عبد الرحمن المزي (ت ٕٗ ،)ٚتيذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيا :د .بشار عواد ،بيروت ،مؤسسة

الرسالةٜٔٛٓ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٗ.ٜٗ
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