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ة يف المجلة قواعد النشر العامَّ

1 .. الــنَّــْشــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو   ، مجلة  أو  كــتــاب  يف  قبل  مــن  ُنــشــر  قــد  المقال  يــكــون   أال 
وأن يكون إضافة للرتاث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات ، يلتزم فيها بعالمات الرتقيم التزاًما دقيًقا ، وتضبط اآليات القرآنية . 2 مادة النص : ُتَقسَّ
واألحاديث النبوية واألشعار واألمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبًطا كاماًل ، وكذلك ما 

يشكل من الكلمات، بحيث ُيَدقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم يف تحريرها الرتكيز الدقيق ، حتى ال يكون هناك فضول كالم ، وترقم هوامش . 3
كل صفحة على حدة ، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

َثَبُت المصادر والمراجع : يراعى يف كتابته اسم المصدر أو المرجع أواًل ، فاسم المؤلف، يليه . 4
اسم المحّقق أو المراجع أو المرتجم يف حال وجوده ، ثم اسم البلد التي نشر فيه ، َفَداُر النشر، 

وأخيًرا تاريخ الصدور .

ينبغي أن ال يزيد عن 25 صفحة كبيرة ، وتدخل يف ذلك الهوامش والمالحق . 5 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم واألشكال وصور المخطوطات  . 

مقاس 	.  يكون  بحيث   ،  word برنامج  الكمبيوتر  على  المقال  يكتب  أن   : الصفحة  مقاس   
الصفحة هو A4، بخط  Traditional Arabic والهوامش 2.5 سم من جميع الجهات، 

حجم الحرف ) 14 ( والمسافة بين األسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتاًبا مفاده أن مادته غير منشورة يف كتاب أو مجلة أخرى ، وأنه لم . 7
يرسلها للنشر يف مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خالل شهر من تاريخ تسلمها ، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 8
عدمه ، خالل مدة أقصاها 3 أشهر  .

التحكيم : تخضع المقاالت للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة الّسرية يف عملية . 9
إلى  بإرسالها  تقوم  فإهنا  أساسية،  تعديالت  إجراء  م  الُمَحكَّ أو  المجلة  رأت  وإذا  التحكيم. 

ل نشرها . صاحبها ، وتنتظر وصولها ، فإن تأخرت تأجَّ

يف حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوًقا لنشر . 10
مادة المقال بالمجلة .
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:  قال علي المديني

»  الَباُب إَِذا َلْم ُتْجَمْع ُطُرُقُه َلْم َيَتَبيَّْن َخَطُؤُه «

ٌل
َ
ِعل

باٌب ُيعنى بالمباحث التي تتعلق 

بعلل األحاديث النبوية َسنًَدا وَمْتنًا





155

ة وأثُره يف إعالل الحديث « » سلوُك الجادَّ

بقلم: محمد محب الدين أبو زيد

¢
مة المقدِّ

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على  الحمد هلل رب 

أجمعين، وبعد:

فإن الناظر يف كتب علل الحديث يجد الحفاظ كثيًرا ما ُيِعلُّون الحديث بأن راويه 

ة، أو نحوها  ة، أو لزم الطريق، أو سلك الَمَحجَّ قد سلك الجادة، أو أخذ طريق الَمَجرَّ

من العبارات.

فأردُت أن ألقي الضوء على هذا الموضوع المهم، وأن أتناوله بشيء من التفصيل، 

وذلك تحت المباحث اآلتية:

المبحث األول: تعريف »سلوك الجادة« لغة واصطالًحا.

المبحث الثاين: مرادفات »سلوك الجادة«.

المبحث الثالث: ُصَور سلوك الجادة.

ة من قرائن اإلعالل. المبحث الرابع: سلوك الجادَّ

المبحث الخامس: المتابعة على سلوك الجادة.
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ة ليس دلياًل على الصحة، والعكس صحيح.  المبحث السادس: عدم سلوك الجادَّ

المبحث السابع: متى ُيعتد بمخالفة الجادَّة؟

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

وهذا حين الشروع يف المقصود، واهلل المستعان.

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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املبحث	األول
تعريف	»سلوك	اجلادة«	لغة	واصطالًحا

أواًل: التعريف لغة:

۞ أما »سلوك« فهو مصدر من الفعل »سلك«، يقال: سلك الطريق، أي: ذهب 
فيه))).

منه.  وضح  وما  مسلكه  ومعظمه.وقيل:  الطريق  وسط  فهي:  ة«  »الجادَّ وأما   ۞
وقيل: هي الطريق األعظم الذي يجمع الطرق، وال بد من المرور عليه. وقيل: هي 

الطريق المستوية المستقيمة))).

فسلوك الجادة إذن هو: الذهاب يف وسط الطريق ومعظمه، أو الذهاب يف الطريق 
الواضحة المستوية المستقيمة.

ثانًيا: التعريف اصطالًحا:

الطريق،  تلك  يروي أحد رجالها حديًثا من غير  أن تكون هناك طريق معروفة، 
فيأيت بعض الرواة ويروي هذا الحديث بالطريق المعروفة، فيقع يف الوهم))).

ثالًثا: شرح التعريف:

هناك بعض األسانيد التي يكثر دوراهنا، بسبب كثرة رواية الراوي، وكثرة رواية 
أحد تالمذته عنه، وهكذا، مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أو رواية األعمش 

)1( ينظر: »مختار الصحاح« )ص: 152، مادة: س ل ك(، و»لسان العرب« )10/ 442، مادة: س ل ك(.

و»تاج   ،)	39 )ص:  للقاري  الفكر«  نخبة  و»شرح  د(،  د  ج  مادة:   92  /1( المنير«  »المصباح  ينظر:   )2(
العروس« )7/ 483 مادة: ج د د(.

)3( ينظر: »تدريب الراوي« )1/ 	30(. 
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عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو رواية حماد عن ثابت عن أنس، ونحو ذلك.

يسهل  مشهوًرا،  إسناًدا  تجعله  واحدة  بصورة  األسانيد  هذه  أحد  تداول  فكثرة 
حفظه كما يسهل سلوك الناس للجادة التي يمشون عليها.

وربما جاء حديث آخر يشرتك مع هذا اإلسناد المشهور )الجادة( يف بعض رجاله، 
ويختلف يف بعضهم اآلخر، فيرويه بعض الرواة َفَيِهم، فيذكر اإلسناد المشهور بتمامه 

بحكم االشرتاك يف بعضه))). 

)1( ينظر: »منهج اإلمام الدارقطني يف نقد الحديث يف كتاب العلل« )ص: 154(، ومقدمة تحقيق »علل 
والمتابعات«  بالشواهد  األحاديث  تقوية  يف  و»اإلرشادات   ،)118  /1( حاتم  أبي  البن  الحديث« 

)ص: 	29(. 
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املبحث	اثلاين
ة« مرادفات	»سلوك	اجلادَّ

ة« تِرد على ألسنة النقاد مثل:  هناك مصطلحات مرادفة لمصطلح »سلوك الجادَّ
العاَدة«. وهذا شرح مختصر  »تبع  الطريق«،  »لزم  ة«،  الَمَحجَّ ة«، »سلك  الَمَجرَّ »اتبع 

لهذه المصطلحات، مع ذكر أشهر النقاد الذين استعملوها:

ة«: أواًل: »اتبع الَمَجرَّ

ة«. وقد يعبِّر عنها بعُض النقاد بقوله: »أخذ طريق الَمَجرَّ

ة: هي باب السماء. وقيل: إهنا الطريق المحسوسة يف السماء التي تسير  والَمَجرَّ
منها الكواكب. وقيل: هي مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من األرض 

كوشاح أبيض يعرتض يف السماء))).

فيها  تسير  التي  المعروفة  الطريق  يف  مشى  المشهورة،  الرواية  سلك  من  فكأن 
ة«. الكواكب يف السماء، وهي التي ُتعرف بـ »الَمَجرَّ

الشافعي)))،  اإلمــام  منهم:  النقاد،  من  جماعٌة  المصطلح  هذا  استعمل  وقد 
والحاكم)))، والخطيب البغدادي))).

ة«: ثانًيا: »سلك الَمَحجَّ

ة: الطريق الواضح البيِّن، أو جادة الطريق))). الَمَحجَّ

)1( »تاج العروس« )10/ 400، مادة: ج ر ر(، و»المعجم الوسيط« )1/ 117(.
)2( »مناقب الشافعي« للبيهقي )2/ 5(.

)3( »معرفة علوم الحديث« )ص: 118(.
)4( »تاريخ بغداد« )4/ 7	3(. 

)5( ينظر: »األلفاظ« البن السكيت )ص: 344(، و»مجمل اللغة« البن فارس )ص: 221(.
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المديني)))،  بن  علي  منهم:  النقاد،  من  جماعة  المصطلح  هذا  استعمل  وقد 
والدارقطني)))، والخطيب البغدادي))).

ثالًثا: »لزم الطريق«:

أي: سلك الطريق المعروفة المشهورة.

أيًضا  واستعمله  المصطلح)))،  هذا  استعمال  من  الــرازي  حاتم  أبو  أكثر  وقد 
البيهقي))).

رابًعا: »تبع العادة«:

أي: تبع الطريق المعتادة المألوفة، وقد استعمل هذا المصطلح الحافظ ابن حجر 
العسقالين))).

)1( »نتائج األفكار« )208/2(.

)2( »التعليقات على المجروحين« )ص: 5	2(.

)3( »الفصل للوصل المدرج يف النقل« )1/ 439(.

)4( »علل الحديث« البن أبي حاتم )رقم: 288، 582، 	128، 1823، 2237، 	229(.

)5( »معرفة السنن واآلثار« )3/ 434 رقم 5211(.

)	( »النكت على ابن الصالح« )2/ 10	(.
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املبحث	اثلالث
ة ُصَور	سلوك	اجلادَّ

هناك طرق عديدة من يسلكها يقال: إنه سلك الجادة :

۞ منها : أن يكون راٍو مشهور بالرواية عن شيخ ومكثر عنه، ثم يأيت ويروي حديًثا 
األول  الراوي عن شيخه  فيرويه عن هذا  بعضهم،  فيشتبه ذلك على  آخر،  عن شيخ 
المكثر عنه، وذلك مثل رواية: أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن المنكدر عن جابر، وأبي 

حازم عن سهل بن سعد.

غلًطا  الحديث  كان  إذا  المدينة  »أهل  طالب:  أبي  روايــة  يف  أحمد  اإلمــام  قال 
يقولون: ابن المنكدر عن جابر. وأهل البصرة: ثابت عن أنس. يحيلون عليهما«))).

وذلك الشتهار رواية ابن المنكدر عن جابر، ورواية ثابت عن أنس، فصار كل 
من لم يتقن إذا روى حديًثا عن ابن المنكدر، يجعله عن جابر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن رواه 

عن ثابت جعله عن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص))).

مثال ذلك: قال ابن أبي حاتم: »سألُت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن 
عمرو)))، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خطب بالحزورة، فقال: »إِنَِّك 

، َوَلْواَل َأنِّي ُأْخِرْجُت، َما َخَرْجُت مِنُْه))) «)))؟ َأَحبُّ َأْرِض اهللِ إَِليَّ

فقاال: هذا خطأ؛ َوِهم فيه محمد بن عمرو؛ رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن 

)1( »شرح علل الرتمذي« البن رجب )2/ 93	(.
)2( ينظر: »شرح علل الرتمذي« )2/ 93	- 94	(.

)3( هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدين، صدوق له أوهام، كما يف »تقريب التهذيب« )188	(.
 ، بالتذكير  منه.  العلل -كما ذكر محققوه-:  التي طبع عليها كتاب  الخطية  النسخ  هكذا وقعت يف كل   )4(

والظاهر أن صواهبا ) منك ( .
)5( أخرجه أبو يعلى يف »المسند« )5954(، والطحاوي يف »شرح مشكل اآلثار« )	314(، و»شرح معاين 

اآلثار« )1	41( من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به.
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عبد اهلل بن عدي بن الحمراء، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)))، وهو الصحيح«))).

قال الحافظ ابن حجر: »سلك محمد بن عمرو الجادة، فقال: عن أبي سلمة عن 

أبي هريرة رضي اهلل عنه«))). 

بغير  شيخ  عن  يروي  أنه  مشهور  راٍو  هناك  كان  إذا  الصورة  هذه  تحت  ويدخل 

واسطة، فإذا جاء أحدهم فجعل واسطة بين الراوي وشيخه، كان األول موافًقا للجادة، 

وذلك مثل حديث اختلف فيه الرواة، فرواه بعضهم عن يونس بن يزيد عن الزهري، 

ويونس مشهور بالرواية عن الزهري، ورواه آخرون عن يونس عن عقيل عن الزهري، 

فأدخلوا »عقياًل« واسطة بينهما، قال الحافظ ابن حجر: »وكأن من لم يذكر فيه عقياًل 

جرى على الجادة؛ ألن يونس مكثر عن الزهري«))).

ومن هذه الصور أيًضا: أن يكون هناك نسخة مشهورة، متوهنا بإسناد واحد،   ۞
النسخة،  بإسناد آخر مخالف إلسناد هذه  يروي حديًثا  ثم  الشيوخ،  يرويها شيخ من 

فيشتبه على بعض الرواة، فيروي هذا الحديث بإسناد النسخة المشهورة، وذلك مثل: 

نسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ونسخة أبي الزناد عن األعرج عن أبي 

هريرة، ونسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ونسخة حماد بن سلمة 

عن ثابت عن أنس، وغيرها.

سليمان  بن  محمد  رواه  حديث  عن  أبي  »سألُت  حاتم:  أبي  ابن  قال  مثال: 

)1( أخرجه أحمد يف »المسند« )18715(، والرتمذي يف »السنن« )3925(، وابن ماجه يف »السنن« )3108( 
من طريق الزهري به.

)2( »علل الحديث« )830(.

)3( »النكت على ابن الصالح« )2/ 10	(.

)4( »فتح الباري« )10/ 	14(. ومثل رواية مجاهد عن ابن عباس، فجاء األعمش، فأدخل بينهما طاوًسا، 
وستأيت دراسة هذا المثال بشيء من التفصيل تحت المبحث السادس، وهو المثال الرابع. 
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األصبهاين)))، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أنه 
كان يصلي يف اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة؟))).

المسيب بن رافع، عن  أبي إسحاق، عن  أبي: هذا خطأ؛ رواه سهيل، عن  فقال 

عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص))).

وقال أبي: كنُت معجًبا هبذا الحديث، وكنُت أرى أنه غريب، حتى رأيُت: سهيل، 

أم حبيبة، عن  بن أوس، عن عنبسة، عن  المسيب، عن عمرو  أبي إسحاق، عن  عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فعلمُت أن ذاك لزم الطريق«))).

َور أيًضا: رواية األبناء عن اآلباء، مثل: عمرو بن شعيب عن  ۞ ومن هذه الصُّ
أبيه،  عن  صالح  أبي  بن  وسهيل  جده،  عن  أبيه  عن  حكيم  بن  وهبز  جده،  عن  أبيه 

وعبد اهلل بن بريدة عن أبيه.

قال الحافظ ابن حجر: »رواية األبناء عن اآلباء هي الجادة المسلوكة الغالبة«))).

الرحمن)))  عبد  بن  حصين  أن  ذلك  »ومن  رجب:  ابن  الحافظ  قال  ذلك:  مثال 

رفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث  أبيه، عن  وائل، عن  بن  مرة، عن علقمة  بن  روى عن عمرو 

اليدين يف الصالة))). 

)1( وهو صدوق يخطئ، كما يف »التقريب« )5930(.

)2( أخرجه النسائي يف »السنن« )1811(، وابن ماجه يف »السنن« )1142( من طريق محمد بن سليمان بن 
األصبهاين به.

)3( أخرجه النسائي يف »الكربى« )1483( وابن خزيمة يف »الصحيح« )1189( من طريق فليح، عن سهيل بن 
أبي صالح، عن أبي إسحاق، عن المسيب، عن عنبسة، عن أم حبيبة به، دون ذكر: »عمرو بن أوس«.

)4( »علل الحديث« )288(.

)5( »نزهة النظر« )ص: 119( باختصار وتصرف.

)	( هو السلمي أبو الهذيل الكويف، ثقة تغيَّر حفظه يف اآلخر، كما يف »التقريب« )9	13(.

)7( أخرجه الطرباين يف »الكبير« )22/ 12 رقم 8(، والدارقطني يف »السنن« )1121( من طريق حصين به.
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ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخرتي، عن عبد الرحمن اليحصبي، 
عن وائل بن حجر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص))).

وسئل عن ذلك أحمد، فقال: شعبة َأْثَبُت يف عمرو بن مرة من حصين، القول قول 
شعبة، من أين يقع شعبة على أبي البخرتي، عن عبد الرحمن اليحصبي، عن وائل؟))).

يشير إلى أن هذا إسناد غريب ال يحفظه إال حافظ، بخالف علقمة بن وائل عن 
أبيه، فإنه طريق مشهور«))).

الراوي عن شيخه بصيغة من صيغ األداء  َور أيًضا: أن يروي  ۞ ومن هذه الصُّ
التي تدل على االتصال أو تحتمله، مثل: )حدثنا، أخربنا، عن( فهذه موافقة للجادة، 

مخالفة  فهي  ُأخبِرت(،  ثت،  )ُحدِّ مثل:  باالنقطاع،  توحي  التي  األداء  صيغ  بخالف 

ة، واهلل أعلم. للجادَّ

َور أيًضا: رواية الصحابي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا اختلف الرواة يف  ۞ ومن هذه الصُّ
حديث فرواه بعُضهم عن صحابي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ورواه اآلخرون عن هذا الصحابي 
عن صحابي آخر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو عن هذا الصحابي عن صحابي آخر من قوله، كان 

ة. األول هو الموافق للجادَّ

يقول الحافظ ابن حجر: »العادة والغالب أن اإلسناد إذا انتهى إلى الصحابي 

ِذكُر صحابي  الصحابي  بعد  فلما جاء هنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  بعده: عن  قيل  اهلل عنه  رضي 

ضبًطا،  أتقن  هكذا  ضبطه  من  أن  على  غالًبا  الظن  كان  قوله،  من  والحديث  آخر 

واهلل أعلم«))).

)1( أخرجه أحمد يف »المسند« )18848( من طريق شعبة به.

)2( »العلل ومعرفة الرجال« رواية عبد اهلل )1058(.

)3( »شرح علل الرتمذي« )2/ 843(.

)4( »النكت على ابن الصالح« )2/ 714(. 
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ويدخل تحت هذه الصورة أيًضا: االختالف يف رفع الحديث ووقفه، أو وصله 
ة المسلوكة، دون الوقف واإلرسال. وإرساله؛ فإن الرفع والوصل هما الجادَّ

مثل  بجابر،  ُيعَرف  وكان  صالًحا،  رجاًل  المنكدر  ابن  »كان  أحمد:  اإلمام  قال 
مرساًل،  بالشيء  ث  حدَّ فربما  الرقاشي،  يزيد  عن  ث  يحدِّ وكان  أنس،  عن  ثابت 

فجعلوه عن جابر«))).

وقال الحافظ ابن حجر يف معِرض كالمه على تعارض الرفع والوقف: »يرتجح 
الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة«))).

َور التي من سلكها يقال: إنه سلك الجادة، ويالحظ أن هذه  هذه هي أشهر الصُّ
الصور يجمعها رابط واحد يف الغالب، وهو شهرة رواية الراوي عن شيخه، وأهنا قد 
تتداخل، فقد تكون هناك نسخة مشهورة، وهي يف الوقت نفسه من رواية األبناء عن 

اآلباء، وهكذا، مثل نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واهلل الموفِّق.

)1( »مسائل أحمد« رواية أبي داود )ص: 407(.

)2( »النكت على ابن الصالح « )2/ 10	(. وينظر: »فتح المغيث« )1/ 215(.
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املبحث	الرابع
ة	من	قرائن	اإلعالل سلوك	اجلادَّ

يعرفه  لما  مشاهبًا  شيًئا  رأى  فإذا  ويألفه،  يعرفه  الذي  الشيء  على  اإلنسان  يعتاد 
ق  ى وحقَّ تروَّ فإذا  بينهما من اختالف،  ما  يراعي  أن  الشيء، دون  ويألفه حسبه ذلك 
النظر تبين له أهنما شيئان مختلفان، ففي أسماء األعالم -على سبيل المثال- إذا رأى 
غير المتفطن: )جمرة، وأجمد، وخازم، وبسر، ...( فإنه سرعان ما يقرؤها: )حمزة، 
وأحمد، وحازم، وبشر( على الجادة المألوفة، ال سيما إذا لم تنقط هذه األسماء يف 

المخطوطات القديمة.

ولذلك فإن المتيقظين من محققي الرتاث إذا اختلفت النسخ الخطية يف موضع 
حوا النسخة التي خالفت الجادة؛ ألن أغلب  ما، فإن من طرق الرتجيح عندهم أن يرجِّ

ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف المشهور.

وكذلك الحال يف علم الحديث، فإنه إذا اختلف راويان يف حديث، فرواه أحدهما 
على طريقة مشهورة معروفة، ورواه اآلخر على طريقة أخرى غير معروفة وال مشهورة، 

فإن النقاد غالًبا ما يرجحون الثاين على األول.

وذلك ألن الطريق المشهور يتوارد على الذهن، ويسبق إليه اللسان كثيًرا، فيسلكه 
من ال يحفظ، أما الطريق غير المألوف فال يسلكه إال حافظ متقن.

وقد تتابع العلماء على تقرير هذه القاعدة، فمن ذلك:

قال يحيى بن سعيد القطان: »كنُت إذا أخطأُت، قال لي سفيان الثوري: أخطأَت 
ث يوًما عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل  يا يحيى. فحدَّ

ِة إِنََّما ُيَجْرِجُر فِي َبْطنِِه َناَر َجَهنََّم«. َهِب َواْلِفضَّ ِذي َيْشَرُب فِي آنَِيِة الذَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الَّ
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قال:  عليك))).  أهون  هذا  اهلل،  عبد  أبا  يا  أخطأَت  فقلُت:  سعيد:  بن  يحيى  قال 
فكيف هو يا يحيى؟ 

قال: قلُت: حدثنا عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن 
عبد الرحمن، عن أم سلمة، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص))). فقال لي: صدقَت يا يحيى...«))).

امرأة يقال لها  وقال الحميدي: »حدثنا سفيان)))، حدثنا صفوان بن سليم، عن 
َوَكافُِل  »َأَنا  أبيها، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  الفهري، عن  أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة 

اْلَيتِيِم، َلُه َأْو لَِغْيِرِه، فِي اْلَجنَِّة َكَهاَتْيِن« وأشار سفيان بأصبعيه))). 

الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان)))  الحميدي: قيل لسفيان))): فإن عبد  قال 
أصوب يف هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه، أدرك صفوان)))؟ قالوا: ال، 
ولكنه قال: إن مالًكا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار. وقاله سفيان عن أنيسة عن أم 

سعيد بنت مرة عن أبيها، فمن أين جاء هبذا اإلسناد؟!

)1( أي: أسهل عليك يف الحفظ؛ ألن »نافع عن ابن عمر« سلسلة مشهورة.

)2( أخرجه مسلم )5	20(، والنسائي يف »الكربى« )843	( من طريق يحيى بن سعيد به.

	20(. ويف »مسند أحمد« من زيادات ابنه  )3( »معجم ابن المقرئ« )1010(، و»تاريخ بغداد« )	1/ 
َتْصَحُب  »اَل  حديث:  يف  هذه،  تشبه  الثوري  مع  للقطان  حدثت  أخرى  حكاية   )27401( اهلل  عبد 

َجَرٌس«. فِيَها  ُرْفَقًة  اْلَماَلئَِكُة 

)4( هو ابن عيينة.

بن  المفرد« )133( من طريق سفيان  »األدب  والبخاري يف  »المسند« )1	8(،  الحميدي يف  )5( أخرجه 
عيينة به.

)	( هو الثوري على ما أرجحه.

)7( هو ابن عيينة.

سفياُن  »أدرك   :)842  /2( الرتمذي«  علل  »شرح  يف  ووقع  صفوان؟  مهدي  ابُن  أدرك  يعني:   )8(
علل  »شرح  من  عرت  الدين  نور  الدكتور  طبعة  راجعُت  ثم  أعلم.  واهلل  خطأ،  وأراه  صفوان؟« 
يف  الذي  وهو  مثبت،  هو  كما  صفوان«  »أدرك  هكذا:  فيها  النص  فوجدت   )728 )ص:  الرتمذي« 

الصواب. وهو  للبيهقي،  الكربى«  »السنن 
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فقال سفيان: ما أحسن ما قال! لو قال لنا صفوان: عن عطاء بن يسار. كان أهون 
علينا من أن يجيء هبذا اإلسناد الشديد«))).

ورجح روايَة ابن عيينة أيًضا أبو حاتم وأبو زرعة))) والدارقطني))).

وقال ابن عدي: »حدثنا أحمد بن محمد بن حرب، حدثنا عبيد اهلل القواريري، 

اْلَقْوِم  »َساقِي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  أنس  عن  ثابت،  عن  زيد،  بن  حماد  عن 

آِخُرُهْم«.

قال الشيخ))): وكذب على القواريري، وإنما يروي هذا الحديث عبد اهلل بن أبي 

بكر المقدمي، وهو ضعيف، عن حماد بن زيد، فألزقه هو على القواريري، والقواريري 

ثقة، والمقدمي مع ضعفه أخطأ على حماد بن زيد فقال: عن ثابت، عن أنس)))، وكان 

هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو ثابت، عن عبد اهلل بن رباح، عن أبي قتادة)))«))).

قد  حفظه،  سوء  مع  الحفاظ،  عن  المنفرد  كان  »فإن  رجب:  ابن  الحافظ  وقال 

سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه ال يكاد يرتاب يف وهمه وخطئه؛ ألن 

الطريق المشهور تسبق إليه األلسنة واألوهام كثيًرا، فيسلكه من ال يحفظ.

ومثال ذلك: روى حماد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي، 
عن الحارث، أن رجاًل قال: يا رسول اهلل إين أحب فالًنا. قال: »َأْعَلْمَتُه؟«. قال: ال. 

)1( »السنن الكربى« للبيهقي )	/ 3	4(.

)2( »علل الحديث« البن أبي حاتم )2023(.

)3( »العلل« )14/ 30 رقم 	339(.

)4( هو ابن عدي.

)5( لم أجد هذه الرواية، واهلل أعلم.

)	( أخرجه أحمد يف »المسند« )22577(، والرتمذي يف »السنن« )1894(، وابن ماجه يف »السنن« )3434( 
من طريق حماد بن زيد عن ثابت به.

)7( »الكامل« )1/ 331(. وينظر أيًضا: )4/ 481(، )5/ 123(، )7/ 4	4، 544(.
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الحديث))). هكذا رواه حماد بن سلمة، وهو أحفظ أصحاب ثابت، وأثبتهم يف حديثه. 
وخالفه من لم يكن يف حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت، كمبارك بن فضالة، 

وحسين بن واقد، ونحوهما، فرووه عن ثابت، عن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص))).

حاتم)))،  أبو  منهم  خالفه،  من  وخطأ  حماد،  قول  بصحة  هنا  الحفاظ  وحكم 

والنسائي)))، والدارقطني))).

سلسلة  أنس  عن  ثابت  رواية  أن  يعني  الطريق))).  لزم  مبارك  حاتم:  أبو  قال 

بخالف  حفظه،  قلَّ  من  فيسلكها  واألوهام،  األلسنة  إليها  تسبق  مشهورة،  معروفة، 

ما قاله حماد بن سلمة؛ فإن يف إسناده ما ُيستغرب فال يحفظه إال حافظ.

وأبو حاتم كثيًرا ما يعلِّل األحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من األئمة«))).

يضبط  ال  من  لسان  إليها  يسبق  معروفة  سلسلة  عائشة  عن  »عروة  أيًضا:  وقال 

ووهمه، بخالف: عروة عن ابن عمر، فإنه غريب، ال يقوله إال حافظ متقن«))).

الجادة،  بسلوك  يقع  ما  أغلب  األسانيد  يف  »الخطأ  اليماين:  المعلمي  وقال 

فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان 

)1( أخرجه النسائي يف »الكربى« )9940(، وعبد بن حميد كما يف »المنتخب من المسند« )443( كالهما 
من طريق حماد بن سلمة به.

)2( رواية مبارك بن فضالة أخرجها أحمد يف »المسند« )12514(، وأبو داود يف »السنن« )5125(. ورواية 
حسين بن واقد أخرجها أحمد يف »المسند«  )12430(، والنسائي يف »الكربى« )9939(.

)3( »العلل« )2237(.

)4( »السنن الكربى« )9941(.

)5( »العلل« )12/ 24 رقم 1	23(.

)	( »العلل« )2237(.

)7( »شرح علل الرتمذي« )2/ 841(. 

)8( »فتح الباري« البن رجب )5/ 35(. وينظر أيًضا: )8/ 111(.
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يمضي على  ثم  الثاين،  بالسند  يسمع رجل من هشام خربًا  فقد  بن عمير،  عبيد  عن 
السامع زمان، فُيشبَّه عليه، فيتوهم أنه سمع ذاك الخرب من هشام بالسند األول، على 

ما هو الغالب المألوف.

خربًا  هشام  عن  رويا  بأن  اختلفا  راوَيْين  وجدوا  إذا  الحديث  أئمة  تجد  ولذلك 
واحًدا جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله اآلخر عن هشام عن أبيه 
موا األول وُيخطِّئوا الثاين، هذا مثال، ومن راجع كتب علل  عن عائشة، فالغالب أن يقدِّ

الحديث وجد من هذا ما ال ُيحصى«))).

)1( »التنكيل« )2/ 	82(. 
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املبحث	اخلامس
ة املتابعة	ىلع	سلوك	اجلادَّ

قد يتتابع بعض الرواة على سلوك الجادة، ويرى النقاد أهنم قد أصابوا يف ذلك؛ 

وهو  السادس،  المبحث  تحت  لذلك  مثال  دراسة  وسيأيت  بالخرب،  محيطة  لقرائن 

الثالث. المثال 

وقد يتتابعون على سلوك الجادة إال أن هذا التتابع ال يفيد شيًئا، ويرى النقاد أن 

هؤالء الرواة وإن اتفقوا، إال أن ما اتفقوا عليه مما يسهل أن تتوارد عليه األذهان، وأن 

يتفق على الخطأ فيه جماعة، وسنضرب أمثلة على هذه الحالة:

المثال األول: 

عن  سليمان)))،  بن  معتمر  رواه  حديث  عن  أبي)))  »سألُت  حاتم:  أبي  ابن  قال 
ص يف الحجامة  حميد الطويل، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرخِّ

والمباشرة للصائم؟))).

من  وجماعة  قــتــادة)))،  رواه  قوله،  سعيد  أبي  عن  هو  إنما  خطأ؛  هذا  فقاال: 
الحفاظ)))، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله.

ه  ه السؤال إلى أبيه فقط، وسيأيت الجواب بصيغة التثنية: »قاال«، مما قد يدل على أن السؤال موجَّ )1( كذا وجَّ
ألبي زرعة أيًضا، واهلل أعلم.

)2( وهو ثقة، كما يف »التقريب« )785	(.

)3( أخرجه النسائي يف »الكربى« )3224(، وابن خزيمة يف »الصحيح« )7	19( من طريق معتمر به.

)4( وروايته أخرجها النسائي يف »الكربى« )3231(، وابن خزيمة يف »الصحيح« )1971( من طريق شعبة، 
عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد من قوله.

للنسائي  الكربى«  »السنن  يف  وروايتهم  علية،  بن  وإسماعيل  عدي،  أبي  وابن  المفضل،  بن  بشر  مثل:   )5(
.)3227 ،322	 ،3225(
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قلت: إن إسحاق األزرق))) رواه عن الثوري، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن 
أبي سعيد، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

قاال: َوِهم إسحاق يف الحديث.

قلت: قد تابعه معتمر. 

قاال: َوِهم فيه أيًضا معتمر«))).

المثال الثاين: 

ُسئل الدارقطني: عن حديث أبي إدريس الخوالين، عن معاذ بن جبل، عن النبي 
« الحديث. ، َواْلُمَتَزاِوِريَن فِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل اهلُل: َوَجَبْت َمَحبَّتِي لِْلُمَتَحابِّيَن فِيَّ

فقال: »يرويه: جماعة من أهل الحجاز والشام عن أبي إدريس، منهم: أبو حازم 
سلمة بن دينار)))، والوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج)))، ومحمد بن قيس القاص)))...، 
وعطاء الخراساين)))، ويزيد بن أبي مريم)))، ويونس بن ميسرة بن حلبس)))؛ كلهم عن 

)1( هو إسحاق بن يوسف بن مرداس، ثقة، كما يف »التقريب« )	39(، وروايته أخرجها النسائي يف »الكربى« 
)3228(، والرتمذي يف »العلل الكبير« )215(، لكن عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، 

عن أبي سعيد الخدري مرفوًعا.

)2( »العلل« )	7	(.

)3( وهو ثقة عابد، كما يف »التقريب« )2489(، وروايته أخرجها أحمد يف »المسند« )22030(.

على  ولكنها   )22002( »المسند«  يف  أحمد  أخرجها  وروايته   ،)743	( »التقريب«  يف  كما  ثقة،  وهو   )4(
صورة الموقوف.

)5( وهو ثقة، كما يف »التقريب« )245	(، وروايته أخرجها أحمد يف »المسند« )22131(.

يف  الطحاوي  أخرجها  وروايته   ،)4	00( »التقريب«  يف  كما  ويدلس،  ويرسل  كثيًرا  يهم  صدوق  وهو   )	(
»شرح مشكل اآلثار« )3893(، والطرباين يف »المعجم الكبير« )20/ 79 رقم 147(.

)7( وهو ال بأس به، كما يف »التقريب« )7775(، وروايته أخرجها الطرباين يف »مسند الشاميين« )1403(.

)8( وهو ثقة عابد معمر، كما يف »التقريب« )	791(، وروايته أخرجها الطحاوي يف »شرح مشكل اآلثار« 
.)3892(
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أبي إدريس، عن معاذ بن جبل، وكلهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ.

وخالفهم: محمد بن مسلم الزهري -وهو أحفُظ من جميعهم- فرواه عن أبي 

بن  شداد  وأدركُت  عنه،  ووعيُت  الصامت  بن  عبادة  أدركُت  قال:  الخوالين  إدريس 

أوس ووعيُت عنه -وعدَّ نفًرا من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص- قال: وفاتني معاُذ بُن جبل 

وُأخربُت عنه)))«.

؛ ألنه أحفُظ الجماعة«))). قال الدارقطني: »والقوُل قوُل الزهريِّ

المثال الثالث: 

ذكر أبو يعلى الخليلي أن الشافعي وغيره من األئمة رَوْوا عن مالك، عن نافع، 
عن ابن عمر موقوًفا،أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه 

من الركوع))).

وأنه قد أخطأ فيه رزق اهلل بن موسى، وهو صالح)))، فرواه عن يحيى بن سعيد 
القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص به مجوًدا، وتابعه على خطئه 

داود بن عبد اهلل بن أبي الكرم الجعفري)))، عن مالك مثله.

ثم ذكر أن سهل بن فرخان األصبهاين الزاهد))) رواه عن الربيع بن سليمان،عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسنًدا، وأن الحاكم قد  ابن عمر، عن  نافع، عن  الشافعي، عن مالك، عن 

خطَّأ سهاًل يف روايته.

)1( أخرجها معمر يف »الجامع« )20750( عن الزهري.

)2( »العلل« )	98(.

)3( أخرجه أبو داود يف »السنن« )742( من طريق القعنبي عن مالك.

)4( روايته أخرجها العقيلي يف »الضعفاء« )2/ 8	(.

)5( وهو صدوق ربما أخطأ، كما يف »التقريب« )1795(، ولم أجد من أخرج روايته، واهلل أعلم.

)	( لم أجد أحًدا ترجم له، كما لم أجد أحًدا أخرج روايته هذه، واهلل أعلم.
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ثم قال الخليلي: »فهذا مما أخطأ فيه هؤالء، ولم يتعمدوا الكذب«))).

المثال الرابع: 

ذكر الحافظ ابن حجر أن الرواة قد اختلفوا على عبيد اهلل بن عمر بن حفص يف 
حديث النهي عن القزع، فرواه بعضهم عنه عن عمر بن نافع عن نافع، ورواه اآلخرون 
سلكوا  »وكأهنم  المسقطين:  رواية  عن  قال  ثم  نافع،  بن  عمر  بإسقاط  نافع  عن  عنه 
الجادة؛ ألن عبيد اهلل بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه، والعمدة على من 
زاد عمر بن نافع بينهما؛ ألهنم حفاظ، وال سيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن 

جريج، واهلل أعلم«))).

)1( »اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث« )1/ 202(. 

)2( »فتح الباري« )10/ 4	3(.
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املبحث	السادس
	ىلع	الصحة،	والعكُس	صحيح

ً
ة	ليس	ديلال عدم	سلوك	اجلادَّ

إذا تقرر أن سلوك الجادة من قرائن الخطأ عند االختالف، فال يلزم منه أن يكون 
من لم يسلكها مصيًبا دائًما، فقد يخالف الراوي الجادَة ويكون مخطًئا، وقد يسلكها 
بالقرائن  ُيعرف ذلك  ويكون مصيًبا، وقد يكون سالكها ومخالفها كالهما مصيبين، 

ة بالخرب، ولنأخْذ على ذلك بعض األمثلة: المحتفَّ

المثال األول: 

قال ابن أبي حاتم: »سألُت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن المطعم بن 
حديًثا  ثنا  حدِّ الحنظلية:  البن  قال  معاوية  أن  الحسن،  أبي  بن  الحسن  المقدام، عن 
فِي  َمْعُقوٌد  »اْلَخْيُل  سمعَته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فقال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

َنَواِصيَها اْلَخْيُر إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«؟))).

الفزاري، عن المطعم بن المقدام،  َوْهٌم؛ رواه أبو إسحاق  قال أبي: هذا عندي 
عن جسر بن الحسن، عن يعلى بن شداد، عن سهل بن الحنظلية، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)))، 

وهذا أشبه.

قلُت ألبي: فلَِم َلْم تحكم للحديث المرسل؟

البصري  والحسن  منه،  يسمع  لم  معنى؛  له  ليس  الحسن  عن  المطعم  فقال: 
عن سهل بن الحنظلية ال يجيء، وأبو إسحاق الفزاري أحفُظ وأتقُن من يحيى بن 

حمزة«))).

)1( أخرجه البغوي يف »معجم الصحابة« )1005(،  وابن قانع يف »معجم الصحابة« )1/ 8	2( من طريق 
يحيى بن حمزة به.

)2( لم أقف على هذه الرواية، واهلل أعلم.

)3( »علل الحديث« )	92(. 
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المرسل  ة- على  للجادَّ الموصول -وهو موافٌق  ح  أبا حاتم رجَّ أن  فنالحْظ هنا 
المخالف لها، وقد سأله ابنه عن عدم ترجيح المرسل، فأجابه بأن هناك قرائن جعلته 
يحكم للموصول، وهي: أن المطعم ال ُيعرف بالرواية عن الحسن، والحسن ال يروي 

عن ابن الحنظلية، كما أن الفزاري أحفظ وأتقن من يحيى بن حمزة))).

المثال الثاين: 

عن  أبيه،  عن  هشام،  عن  يونس،  بن  عيسى  عن  »الصحيح«  يف  البخاري  روى 

عائشة رضي اهلل عنها، قالت: كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبُل الهدية وُيثِيُب عليها. ثم قال: 

»لم يذكر وكيع)))، ومحاضر)))، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة«))).

د به عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون، فرواه عن هشام عن أبيه  فهذا الحديث تفرَّ

فأخرج  مرساًل،  هشام  عن  فروياه  ومحاضر  وكيع  وخالفه  الجادة،  على  عائشة  عن 

ًحا لها، وأشار إلى المرسلة. البخاري الرواية الموصولة الموافقة للجادة مرجِّ

ووافقه على ذلك الرتمذي أيًضا؛ حيث قال بعد أن أخرج رواية عيسى بن يونس 

الموصولة: »هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ال نعرفه مرفوًعا إال من 

حديث عيسى بن يونس عن هشام«))).

)1( وينظر مثال شبيه هبذا يف »علل الدارقطني« )1403( مقارنة بما يف »صحيح البخاري« )	321(.

يقبل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »كان  قال:  عروة  بن  هشام  عن   )21971( »المصنف«  يف  شيبة  أبي  ابن  روايته  أخرج   )2(
الهدية، وُيثِيُب ما هو خيٌر منها«.

يف  شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  فقال  وكيع؛  حديث  »أما   :)(((  /(( التعليق«  »تغليق  يف  الحافظ  قال  لكن 
»مصنفه«: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال« فذكره، وزاد فيه: »عن أبيه«، فاهلل أعلم.

 /5( الباري«  »فتح  ينظر:  حجر،  ابن  الحافظ  عليها  يقف  لم  وكذا  هذه،  محاضر  رواية  على  أقف  لم   )3(
210(، و»تغليق التعليق« )3/ 355(.

)4(  »صحيح البخاري« )2585(.

)5( »سنن الرتمذي« )1953(.
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وذكر الحافظ أن البخاري رجح الرواية الموصولة بحفظ رواهتا))).

ح بعض األئمة اإلرسال، مثل: أحمد بن حنبل)))، ويحيى بن معين)))،  وقد رجَّ

وأبو داود)))، والدارقطني))).

المثال الثالث: 

روى مطرف بن طريف))) وحبيب المعلم)))، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن 

المسيب، عن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َنْذَر َواَل َيِميَن فِي َمْعِصَيِة اهللِ«.

بن  الرحمن  وعبد  األخنس)))،  بن  اهلل  وعبيد  إسحاق)))،  بن  محمد  وخالفهما 

أبيه، عن  الحارث)1))، ومطر الوراق)))) وغيرهم، فرَوْوه عن عمرو بن شعيب، عن 

جده، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( »هدي الساري« )ص: 1	3(. 

)2( »هتذيب الكمال« )23/ 8	(.

)3( »تاريخ ابن معين« رواية الدوري )2973(.

)4( »فتح الباري« البن حجر )5/ 210(.

)5( »التتبع« )185(. وقال يف »الغرائب«: »تفرد به عيسى بن يونس عن هشام، وهو صحيح عنه«. كما يف 
»أطراف الغرائب« )5/ 500(.

)	( وهو ثقة فاضل، كما يف »التقريب« )705	(، وروايته ذكرها الدارقطني يف »العلل« )181(، وأخرجها 
ابن عدي يف »الكامل« )4/ 25( من طريق ذواد بن علبة عن مطرف، وذواد ضعيف.

)7( وهو صدوق، كما يف »التقريب« )1115(، وروايته أخرجها أبو داود يف »السنن« )3272(.

)8( روايته أخرجها أحمد يف »المسند« )932	(.

يف  أحمد  أخرجها  وروايته   ،)4275( »التقريب«  يف  كما  يخطئ«،  »كان  حبان:  ابن  قال  صدوق،  وهو   )9(
»المسند« )990	(، وأبو داود يف »السنن« )3274(.

)10( وهو صدوق له أوهام، كما يف »التقريب« )3831(، وروايته أخرجها ابن ماجه يف »السنن« )2047(.

)11( وهو صدوق كثير الخطأ، كما يف »التقريب« )99		(، وروايته أخرجها أحمد يف »المسند« )9	7	(، 
وأبو داود يف »السنن« )2190(.
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عن  أبيه  عن  بالرواية  معروف  شعيب  بن  عمرو  فإن  ة؛  الجادَّ سلكوا  قد  فهؤالء 
جده، فالقاعدة تقتضي أن تكون روايتهم مرجوحة، والرواية األولى المخالفة للجادة 

هي الراجحة.

لكننا نجد الدارقطني يقول بعدما عرض االختالف يف هذا الحديث: »ويشبه أن 
يكونا صحيحين، واهلل أعلم«))).

يتفقوا  أن  فيبعد  رواها،  من  لكثرة  ة؛  للجادَّ الموافقة  الرواية  صحح  إنما  ولعله 
جميًعا على الخطأ، واهلل أعلم))).

المثال الرابع:

قال:  عباس  ابن  عن  مجاهد،  عن  منصور،  عن  »الصحيح«  يف  البخاري  روى 
يف  بان  ُيعذَّ إنسانين  صوت  فسمع  مكة،  أو  المدينة،  حيطان  من  بحائٍط  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  مرَّ 

قبورهما. الحديث))).

ة؛ فإن مجاهًدا مشهوٌر بالرواية عن ابن عباس، وقد  وهذه الرواية موافقة للجادَّ
لها، وهي رواية األعمش، عن  المخالفة  الروايَة  أيًضا  »الصحيح«  البخاري يف  روى 

مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس))).

للجادة  المخالف  مًعا،  الوجهين  يصحح  أنه  على  يدل  البخاري  اإلمام  وصنيع 
والموافق لها، يقول الحافظ ابن حجر: »مجاهد صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير 
منه، واشتهر باألخذ عنه، لكن روى هذا الحديَث األعمُش عن مجاهد، فأدخل بينه 

)1( »علل الدارقطني« )181(. 

)2( وينظر أمثلة أخرى شبيهة هبذا يف »العلل« البن أبي حاتم )1409، 2203(، و»العلل الكبير« للرتمذي 
)14(، و»العلل« للدارقطني )18	1(.

)3( »صحيح البخاري« )	21(.

)4( »صحيح البخاري« )218(.
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وبين ابن عباس طاوًسا، كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين 
يقتضي صحتهما عنده، فُيحمل على أن مجاهًدا سمعه من طاوس عن ابن عباس، ثم 
سمعه من ابن عباس بال واسطة، أو العكس، ويؤيده أن يف سياقه عن طاوس زيادة على 
ح ابن حبان بصحة الطريقين مًعا)))، وقال الرتمذي:  ما يف روايته عن ابن عباس، وصرَّ

رواية األعمش أصح)))«))).

فال  األعمش)))،  رواية  فرجح  الحديث  هذا  عن  البخاريَّ  الرتمذيُّ  سأل  لكن 
أدري هل تغيَّر اجتهاده، أم أن ترجيح طريق على األخرى ال يقتضي عدم صحتها؟ 

واهلل أعلم))).

)1( »صحيح ابن حبان« )3129- برتتيب ابن بلبان(.

)2( »سنن الرتمذي« )70(.

)3( »فتح الباري« )1/ 317(. 

)4( »العلل الكبير« )	3(.

 -  300 )ص:  كايف  بكر  أبي  للدكتور  وتعليلها«  األحاديث  تصحيح  يف  البخاري  اإلمام  »منهج  ينظر:   )5(
.)302
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املبحث	السابع
ة؟ مىت	يُعتد	بمخالفة	اجلادَّ

أما  واحًدا،  حديًثا  إسناده  يف  المختلف  الحديث  كان  إذا  ة  الجادَّ بمخالفة  ُيعتدُّ 

إذا تبين أهنما حديثان بإسنادين مختلفين، فال تأثير لها حينئذ، وُيعلم ذلك بأن يكون 

طرق  من  الحديثان  ُيروى  أن  أو  تغيير،  أو  نقص  أو  بزيادة  مختلًفا  الحديثين  سياق 

متعددة، وغير ذلك.

قال ابن رجب: »واعلم أن هذا كله إذا ُعلم أن الحديث الذي اخُتلف يف إسناده 

حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، لم ُيحكم بخطأ أحدهما.

وعالمة ذلك: أن يكون يف أحدهما زيادة على اآلخر، أو نقص منه، أو تغيُّر ُيستدل 

به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المديني))) وغيره من أئمة الصنعة: هما 

حديثان بإسنادين.

أحد  بخطأ  ويحكمون  ذلك،  يراعون  ال  وغيره  كالدارقطني  الحفاظ  من  وكثير 

المديني  وابن  متقارب،  معنى  إلى  إذا رجع  الحديثين،  لفظ  اختلف  وإن  اإلسنادين، 

ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين؛ إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث 

ما ال  فأما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  الصالة على  متعددة: كحديث  النبي ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه  ُيروى عن 

ُيعرف إال بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك«))).

له  كان  إذا  أما  واحد،  سند  للمتن  كان  إذا  كله  هذا  أن  »واعلم  حجر:  ابن  وقال 

سندان، فال يجري فيه هذا الخالف.

)1( ينظر: »نتائج األفكار« )208/2(.

)2( »شرح علل الرتمذي« )2/ 843(.
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وقد روى البخاري يف »صحيحه« من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن 
َشاَرُة  َواإْلِ التَّْكبِيُر  ُهَو  َفإِنََّما  اْخَتَلُطوا  »إَِذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   عن  عمر  ابن  نافع، عن 

ْأِس...« الحديث. وعن ابن جريج، عن ابن كثير، عن مجاهد موقوًفا))). بِالرَّ

فلم يتعارض الوقف والرفع هنا؛ الختالف اإلسنادين، واهلل أعلم«))).

مثال لذلك: قال الرتمذي: »حدثنا محمد بن العالء، حدثنا عبدة، عن محمد بن 
َعَلى  َأُشقَّ  َأْن  »َلْواَل  أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  أبي سلمة، عن  عمرو، عن 

َواِك ِعنَْد ُكلِّ َصاَلٍة«))). اْلُمْؤمِنِيَن أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ

وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد 
َواِك  تِي أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ الجهني قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

ْيِل...«الحديث))). ْرُت َصاَلَة اْلِعَشاِء إَِلى ُثُلِث اللَّ ِعنَْد ُكلِّ َصاَلٍة، َوأَلَخَّ

فسألُت محمًدا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: حديث زيد بن خالد أصح.

قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيًضا؛ ألن 
هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، ويف حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد 

زيادة ما ليس يف حديث أبي هريرة، وكالهما عندي صحيح«))).

ح حديث أبي سلمة عن زيد بن  فنالحظ هنا أن اإلمام البخاري رحمه اهلل قد رجَّ
ة، والثاين موافق  خالد على حديث أبي سلمة عن أبي هريرة؛ ألن األول مخالف للجادَّ

)1( ينظر: »صحيح البخاري« )943(.

)2( »النكت على ابن الصالح« )2/ 11	(.

بن سليمان، عن  »السنن« )22( من طريق عبدة  »المسند« )7853(، والرتمذي يف  أخرجه أحمد يف   )3(
محمد بن عمرو به.

أخرجه أحمد يف »المسند« )17032(، وأبو داود يف »السنن« )47(، والرتمذي يف »السنن« )23( من   )4(
طريق ابن إسحاق به.

)5( »العلل الكبير« )13، 14(.
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لها؛ فأبو سلمة مشهوٌر بالرواية عن أبي هريرة، إال أن الرتمذي ذهب إلى أهنما جميًعا 
صحيحان، وعلَّل ذلك بأن هذا المتن معروٌف من حديث أبي هريرة؛ فقد روي من 
فهما  هريرة،  أبي  حديث  يف  ليست  زيادًة  خالد  بن  زيد  حديث  يف  وأن  وجــه)))،  غير 

حديثان مختلفان، واهلل أعلم))).

)1( ينظر: »سنن الرتمذي« )1/ 34 حديث رقم 22(.

)2( وينظر مثال آخر تحت المبحث السادس، وهو المثال الرابع.
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اخلاتمة
وفيها أهمُّ النتائج:

احتوى  التي  النتائج  أهم  أستخلص  أن  أستطيع  المتواضع  العمل  هذا  ختام  يف 
عليها، وهي:

النقاد  ألسنة  على  تِرُد  الجادة«  »سلوك  لمصطلح  مرادفة  مصطلحات  هناك   -1
مثل: »اتبع المجرة«، »سلك المحجة«، »لزم الطريق«، »تبع العادة«.

2- لسلوك الجادة صور كثيرة يجمعها رابط واحد يف الغالب، وهو شهرة رواية 
الراوي عن شيخه.

3- سلوك الجادة من قرائن اإلعالل؛ وذلك ألن الطريق المشهور يتوارد على 
الذهن، ويسبق إليه اللسان كثيًرا، فيسلكه من ال يحفظ، أما الطريق غير المألوف فال 

يسلكه إال حافظ متقن.

أصابوا يف  قد  أهنم  النقاد  ويرى  الجادة،  الرواة على سلوك  بعض  يتتابع  قد   -4
ذلك، وقد يتتابعون على سلوك الجادة، إال أن هذا التتابع ال يفيد شيًئا، وهذا كله راجٌع 

إلى القرائن المحيطة بالخرب.

5- ال يلزم أن يكون من خالف الجادة مصيًبا دائًما، فقد يخالف الراوي الجادَة 
كالهما  ومخالفها  سالكها  يكون  وقد  مصيًبا،  ويكون  يسلكها  وقد  مخطًئا،  ويكون 

ة بالخرب. مصيبين، ُيعرف ذلك بالقرائن المحتفَّ

ة إذا كان الحديث المختَلُف يف إسناده حديًثا واحًدا، أما  	- ُيعتدُّ بمخالفة الجادَّ
بأن يكون  ُيعلم ذلك  لها حينئذ،  تأثير  بإسنادين مختلفين، فال  تبين أهنما حديثان  إذا 
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طرق  من  الحديثان  ُيروى  أن  أو  تغيير،  أو  نقص  أو  بزيادة  مختلًفا  الحديثين  سياق 
متعددة، وغير ذلك.

ين  وأخيًرا : ال أنسى أن أشكر الشيخ الفاضل أبا تراب عادل بن محمد، الذي أمدَّ
نبينا  اهلل على  أجمعين، وصلى  أهله  فيه ويف  وبارك  اهلل خيًرا،  فجزاه  األمثلة،  ببعض 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.
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االستدراك والتعقيب

يسرُّ » مجلة الرتاث النبوي « بدًءا من العدد القادم بإذن اهلل أن تستحدث باًبا 

َبات واالستدراكات على  بعنوان »االستدراك والتعقيب« وتفتح باهبا الستقبال التََّعقُّ

مقاالت المجلة بأعدادها السابقة وفاء لَِحقِّ العلم وأداء لَِحقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو ، مهما اجتهدنا يف 

ز ، ومهما بذلنا من ُوْسع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ

العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة ، من نقٍد هادف ، لنبلغ بالعمل ما 

ة واإلتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتََّسامي عليه ليس  ونقول كما قال العالمة أحمد شاكر  ))): » الضِّ

 :(((  من أخالق العلماء ، وليس من أخالق المؤمنين«، ويقول العالمة السيد صقر

»يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ 

له من مالحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديًما، والطابعين حديًثا « . 

ونأمل من إخواننا ُمراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص فيما يكتبه 

السالم  العالمة عبد  ، وما أحسن وصف  تعقبات على إخوانه  أو  من استدراكات 

هارون ))) لعملية النقد التي كانت بين جيل األفذاذ من محققي الرتاث ، حين 

قال : » كان النقد حيًّا ال يستثير حفيظة وال ُيوِغر قلًبا « . واهلل ولي التوفيق .

۞۞۞
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