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Abstract
One of the most significant branches of Knowledge in Islamic Sciences is the science
of hadiīh. For it is the expertise of Muslim scholars to develop the tools for
establishing the chain of Narrators (isnād) by critically evaluating the text and the
chain of narrators. As the narrators being human have different capacities so it is
quite obvious that all of them do not have the same level of memory and ability to
transmit, which can result in the difference of words while narrating and sometimes
to contradictory expressions in narrations. This research is an attempt to study this
phenomenon in different perspectives and to explore that how this phenomenon has
been regulated by muhadithīn and how they critically judge the difference of
narrations. What are the measures and procedures adopted by them to evaluate
these narrations and how they prefer one of the narrations on the other following
the narrators through time and space, observing their memory status and evaluating
their learning abilities and judging their transmitting methods.
Keywords: Difference of Narrations, Methodologies of Muhadithīn, Ilal ul Hadiīh,
Solving the difference of Traditions.

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيأت أعنالنا من يهده هللا
فال ملل له ومن ضللل فال ااي له ونهدد أن  ا إله إ ا هللا ودده  ا شرك له ونهدد أن محمدأ عدد ورسوله
:وبعد
من املعلوم أن أعداء ا اسالم ضدذلون جدويام للنفوذ في املسلمين من خالل التهكي و زعزعة ا افكار وادفدم
الطعن في يضننا فقد بدأت الدغلاء في أفواادم وما تخفي صدورام أكبر وقد توجدوا قدضما وددضثا بالطعن في
مصايرالتهريع وخاصة في السنة الندوكة زاعمين بان ألعمارة تنهدم بانهدام األعمدة ا اسالم القرآن والسنة ولكن قد
" تكفل هللا دفظ اذا الدضن
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فالقرآن محفوظ في الصدور و السطور وسنة ندينا منقول بالسند عبر الداور مع ذل فان أعداء ا اسالم يائما في
انتهاز الفرص  ااثارة الهههات والطعون في ا اسالم و منها أنهم ضثيرون الهههات من خالل التعرض على ا اختالف في
الرواضات الحدضثية وانهم  ا ضنجحون في ذل فقد سخر هللا علماء اذه ا امة للدفاع والذب عن سنة نبيه فقاموا
ببيان الصحيح من السقيم كما عالجوا ظاارة ا اختالف معالجة يقيقة
فقد ضختلف الرواة في رواضة الحدضث الوادد فيروونه على أوجه مختلفة فيختلفون في سند الحدضث أو متنه أو فيهما
معا و قد ضخالف بعلدم بعلا في الرفع و الوقف أو بزكاية ر ٍاو في ا اسناي أو نقصانه وكذل ضخالف ألفاظ بعلدم
عن بعض في متن الحدضث والسبيل ملعرفته النظر في طرق الحدضث وسبر أدوال الرجال الوارية أسماؤام في اذه
الرواضات املختلفة ومعرفة أدوالدم و يرجاتهم من اللدط عموما و في شيوخدم الذضن اختلفوا عليهم خصوصا
فإن ظاارة اختالف الرواضات قد يرس من نواحى شتى و اناك بعض الدحوث معاصرة تعالج بعد الجوانب لدذه
القلية منها اختالف الحدضث للهيخ أسامة خياط لكنه جمع فيه معلومات عن اختالف في مدلول الرواضات و اما
اختالف الرواضات من ديث الرواضة فقد عالجدا الكثيرون ضمن بحوث عن علم العلل لكنه لم ضدرس كظاارة
مستقلة .
و سأتكلم في اذا الدحث عن ظاارة ا اختالف من خالل النقاظ التالية :
املطلب األول  :التعركف با اختالف و شروطه
املطلب الثاني :أامية معرفة ا اختالف
املطلب الثالث :أنواع ا اختالف
املطلب الرابع :صور ا اختالف
املطلب الخامس :معالجة ا اختالف

املطلب األول:اتلعريف باالختالف ورشوطه
ا
أوال:اتلعريف:
لغة:املختلف مأخوذ من ا اختالف وا اختالف ضد اإلتفاق ضقال " :اختلف ضد اتفق"
ُ
وكقال " :تخالف القوم واختلفوا إذا ذاب ك ّل وادد ِم ْن ُه ْم إلى خالف ما ذاب إليه اآلخر"وكقال ":تخالف األمران
َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ َ َّ
ََ ْ
ات
واختلفا إذا ل ْم ضتفقا وكل ما ل ْم ضتساو  :فقد تخالف واختلف كما جآء في قوله تعالى َ ﴿:وهو ال ِذي أنشأ جن ٍ
َ َ َ ُُ ْ َ
َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ً ُ ُ ُ ُ َ َّ ْ ُ َ َ ُّ َ َ َ
الر َّمان ُمتش ِاب ًها َوغ ْي َر ُمتش ِاب ٍه كلوا ِمن ث َم ِر ِه
ات والنخل والزرع مخت ِلفا أكله والزيتون و
ات وغير معروش ٍ
معروش ٍ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
ُ
إ َذا َأ ْث َم َر َوآتوا َحقه َي ْو َم َح َ
ب اْل ْسرفين ﴾1
ص ِاده َوال ت ْسرفوا إنه ال ُي ِح ُّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ َ
ّ
أ في دال اختالف أكله وكقال  ":اختلف الناس في كذا والناس خلفة أ مختلفون ألن كل وادد منهم ضنحي قول
نحاه " ومنه َدد ْضث َّ
صادده وكقيم نفسه مقام َّالذ ْ ّ
الن ِب ّي -صلى هللا عليه وسلم":استووا و ا تختلفوا فتختلف
ِ
ِ
قلوبكم"2
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بعلدم َع َلى َبعض في ُّ ُ
أ  :إذا ّ
تقدم ُ
وف تأاثرت ُق ُ
لوبهم
الصف ِ
ٍ

َ
ُ
األ ْل َفة َ
واملو َّية 3
ونهأ بينهم اختالف في
ِ

املفهوم االصطاليح:
أما املراي با اختالف انا ا اختالف في رواضة الحدضث وا اختالف ضظدر في أدد من الصور اآلتية :
 اختالف الرجل في تسمية الراو أو نسبته أو كنيته و ذل بأن ضذكره بعلدم على اسم اشتهر به و
اآلخرون ضذكرونه بإسم غير املهدور
 و مخالفة ر ٍاو من الرواة غيره بحيث ضقلب األسناي أو املتن أو ضأتي مخالفا ملا رواه غيره
قال اإلمام مسلم  -ردمه هللا – و او ضدين اختالف الرواة :
" فاعلم _ أرشدك هللا _ أن الذ ضدور به معرفة الخطأ في رواضة ناقل الحدضث  -إذا ام اختلفوا فيه -
من جدتين :
َّ
أدداما  :أن ضنقل الناقل ددضثا بإسناي فينسب رجال مهدورا بنسب في إسناي خبره خالف نسبته ال ِت ْي
ِه َي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه فيكون خطأ ذل غير ّ
خفي على أال العلم دين ضري
ٍ
عليهم
ّ
ْ
َ
والجدة األخرى  :أن ضرو نفر من دفاظ الناس ددضثا عن مثل الزار أو غيره من األئمة بإسناي وادد
ومتن وادد مجتمعون على رواضته في اإلسناي واملتن  ا ضختلفون ِف ْي ِه في معنى فيروكه آخر سواام
ْ َْ
عمن ددث ْ
عنه النفر الذضن وصفناام بعينه فيخالفدم في اإلسناي أو ضقلب املتن فيجعله بخالف ما
الصح ْيح من الرواضتين ما ّ
َّ
ددث الجماعة من الحفاظ
دكى من وصفنا من الحفاظ فيعلم
ٍ
دينئذ أن َّ ِ
ْ
َ َ
يون الوادد املنفري وإن َك َ
َ
ْ
ان دافظا على اذا املذاب رأضنا أال العلم بالحدضث ضحكمون في الح ِدضث
مثل شعدة 4وسفيان بن عيينة 5وكحيى بن سعيد 6وعدد الردمن بن مدد  7وغيرام من أئمة أال
العلم"8

وعلى اذا ا اختالف او مخالفة الرواة بعلدم بعلا وإتيانهم بالرواضة على أوجه مختلفة
قال أبو ُ
ياوي السجستاني _ ردمه هللا _ " ا اختالف عندنا ما تفري قوم على ش يء وقوم على ش يء"9
فا اختالف عند اإلمامين عدارة عن مخالفة الرواة في الرواضة إما في السند أو املتن فيرويها الدعض على وجه والدعض
اآلخر على وجه
و قد عرف الدكتور ماار

يسين الفحل 10ا اختالف بأنه "ما اختلف الرواة فيه سندا أومتنا"11

و عرف الدكتور أبو بكر الكافي 12اذه الظاارة فقال:
" أن ضرو الرواة عن شيخدم ددضثا ما فيقع بينهم تغاضر في سياق إسنايه أو متنه "13

واذا التعركف تقركب ملفاايم ا اختالف عند ا ائمة
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ا
ثانيا:رشوط االختالف:
 ا يهتغل بمعالجة كل اختالف بين الرواضات بل  ا بد من توفر بعض الهروط  اعتدار ا اختالف:

 إتحاد المخرج:
واملقصوي منه أ ضكون الرواضة التي إختلف الرواة فيه مخرجدا وادد وا ا فيحمل الرواضات على التعدي فال ضكون
15

قايدا قال ابن يقيق–14ردمه هللا " -واذا بهرط أن  ا ضكون الطركقان مختلفين بل ضكونان عن رجل وادد
قال ابن الصالح – ردمه هللا " : -وكندغي في التعارض أن ضكون املخرج واددا وإ ا فتعد الوجوه املختلفة طرقا
مستقلة"16

وإذا كان اناك إدتمال لتعدي الرواضات ضحمل الرواضة على التعدي ومما يعرف بأن الرواضات املختلفة
طرق مستقلة
 اختالف املخارج
 تداعد األلفاظ


سياق الحدضث في دكاضة واقعة ضظدر تعدياا17

 صحة الطريقين المختلفين:
فإذا كان أدد الطركقين ضعيف فال اعتدارلللعيف
قال اإلمام الهافعي _ردمطه هللا _ فإذا كان الحدضث مجدو ا أو مرغوبا عمن دمله كان كمن لم ضأت به ألنه ليس
بثابت

" 18

قال ابن يقيق العيد ":فإن كان أدد الوجوه مروكا من وجه ضعيف واآلخر من وجه قو
متعين

فال تعليل والعمل بالقو

"19

فإذا كان الحدضث مروكة من الراو اللعيف فوري ا اختالف من جدته  ا يهتغل ببيان ا اختالف والترجيح و إن ما
ضترك للعفه
قال الحافظ ابن حجر ردمه هللا ضمن جواباته عن اعتراضات الدارقطني ":20و أما أبو معهر 21فلعيف  ا
معنى للتعليل برواضته " 22

املطلب اثلاين:أهمية معرفة االختالف
ضظدر أامية معرفة ا اختالف بأنها من وسائل معرفة الصحيح من السقيم و مدار معرفة خطأ الرواة الثقات قال
اإلمام مسلم _ ردمه هللا _ " أن الذ ْ ضدور به معرفة الخطأ في رواضة ناقل ْال ْ
حدضث  -إذا ام اختلفوا ْ
"23
فيه
وقال ابن رجب " :24إعلم أن معرفة صحة الحدضث و سقمه تحصل من جدة الوجدين :
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أدداما  :معرفة رجاله و اثقتهم و ضعفدم ومعرفة اذا اين ألن الثقات و اللعفاء قد يونو في كثير من التصانيف
و قد اشتهرت بهرح أدوالدم التواليف
والوجه الثاني :معرفة مراتب الثقات و ترجيح بعلدم على بعض عند ا اختالف إما في اإلسناي و إما في الوصل
واإلرسال و إما في الوقف و الرفع واذا او الذ ضحصل من معرفته و إتقانه و كثرة ممارسته الوقوف على يقائق
علل الحدضث"25

وقال الخطيب الدغداي  ":السبيل إلى معرفة علة الحدضث أن تجمع بين طرقه وتنظر في اختالف رواته وتعتبر
بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في اإلتقان واللدط "26

وقال ابن الصالح _ ردمه هللا "و يستعان على إيراكدا( العلة ) بتفري الراو وبمخالفة غيره له مع قرائن تنلم إلى
ذل تنده العارف بهذا الهأن على إرسال في املوصول أو وقف في املرفوع أو يخول ددضث في ددضث أو وام واام
بغير ذل بحيث يغلب على ظنه ذل فيحكم به أو ضتريي فيتوقف فيه وكل ذل مانع من الحكم من صحة ما
وجد ذل

فيه" 27

فجعل ابن الصالح ردمه هللا مخالفة الرواة في الحدضث من وسائل معرفة العلة وبين أن وجوي ا اختالف مع عدم
ظدور الرجحان فيه من اسداب إمتناع الحكم بالصحة لألدايضث املختلفة
فيتدين أن معرفة ا اختالف الواقعة في األسانيد واملتون ويراسة اذه ا اختالفات لدا أامية كديرة ديث تفيد اذه
الدراسة في معرفة علل الحدضث وقد قال ابن حجر " :مدار التعليل في الحقيقة على بيان الخالف 28

بل به يعرف يرجات الرواة و مراتههم وكتعين خطأام :
قال اإلمام مسلم ردمه هللا " :فجمع اذه الراواضات و مقابلة بعلدا بدعض تتميز صحيحدا من سقيمدا و تتدين
رواة ضعاف األخدار من أضدايام من الحفاظ ولذل أضعف أال املعرفة بالحدضث عمر بن عدد هللا بن أبي
خثعم و أشداادم من نقلة األخدار لرواضتهم األدايضث املستنكرة التي تخالف رواضات الثقات املعروفين من
الحفاظ "29

املطلب اثلالث:أسباب وقوع االختالف
اناك عدة أسداب لالختالف 30بين الرواضات و ضتعلق اذه األسداب بتحمل الرواة وضدطدم و ايائهم للرواضات وأذكر
انا بعض األسداب الرئيسية:
 ما ضتعلق بالحفظ واللدط
 ما ضتعلق بالتحمل
 ما ضتعلق باألياء

ما ضتعلق بالحفظ واللدط
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 الوهم والخطأ
من املعلوم أن اإلنسان مدما بلغ من يرجة اإلتقان والحفظ ضدقى إدتمال الخطأ والوام ومن اثم نرى أن الوام
والخطأ ضدخل في ددضث الثقات والحفاظ أضلا :قال ابن املدارك  -31ردمه هللا" -ومن يسلم من الوام"32

قال اإلمام مسلم ردمه هللا " :ليس من ناقل خبر ودامل أاثر من السلف ملاضيين إلى زماننا ,وإن كان من أدفظ
الناس وأشدام توقيا واتقانا ملا ضحفظ وكنقل إ ا الغلط والسدو ممكن في دفظه

"33

بل قد يخل الوام والخطأ على الصحابة والتابعين وقد وامت عائهة – رض ي هللا عنها  -جماعة من الصحابة في
َ
رواضاتهم و املثال لذل قول عائهة رض ي هللا عنها في ددضث "الدكاء على امليت"َ " :ي ْغف ُر َّ ُ
اَّلل َألبى َع ْد ِد َّ
الر ْد َم ِن أ َما ِإ َّن ُه
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ط َأ "34
لم ضك ِذب ول ِكنه ن ِس ى أو أخ
فالوام أو الخطأ الناير يسبب لالختالف في الرواضة إذ ضختلف رواضة املخطيء عن رواضة غيره وقد قسم الترمذ
الرواة على أربعة أقسام وذكر اؤآلء في قسم الرابع وبين أنه لم يسلم من الغلط كدير أدد من األئمة 35ونقل ابن
رجب كالم كثير من األئمة في بيان اذا السبب للخطأ

النسيان :
ومن أسداب ا اختالف بين الرواضات نسيان الراو و النسيان والسدو غير مأمون على الحفاظ و ضمكن أن ضحدث
الراو الحدضث اثم ضنس ى تماما أنه قد دداثه أو يه في الراوكة 36فدذا ضؤي إلى ا اختالف في الرواضة

 االختالط :
ا اختالط في اللغة  :فساي العقل ضقال  :اختلط فالن أ فسد عقله وكقال  :خلط في أمره أفسد فيه وكقال :خولط
في عقله خالطا فدو خلط 37

أما في إصطالح املحداثين :فاإلختالط سوء الحفظ الطارئ على الراو إما لكبره أو لذااب بصره أو  ادتراق كتده
أو عدمدا بأن كان يعتمداا فرجع إلى دفظه فساء

38

وقال السخاو ":39او فساي العقل وعدم انتظام األقوال واألفعال إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض من
موت ابن أوسرقة مال أو ذااب كتب

أو ادتراقدا "40

ولعل تعدير السخاو أولى إذ ضظدر من التعدير أن اإلختالط فساي العقل وأما عدارة ابن حجر فتوام منها أن
اإلختالط وسوء الحفظ وادد – وهللا اعلم
قد ضطرأ ا اختالط على بعض الرواة مما ضؤاثر على الرواضة أديانا فيدخل في رواضة املختلط الوام والخطأ و ضؤي
ذل إلى وجوي ا اختالف بين الرواضات ففي مثل اذه الحا ات ضرجح الرواضة التي لم ضختلط راوكه

حكم رواية ا ْل ُم ْخت َ ِل ِط:
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قال ابن الصالح ردمه هللا " :والحكم فيهم أنه ضقدل ددضث من أخذ عنهم قدل اإلختالط و ا ضقدل ددضث من أخذ
عنهم بعد اإلختالط أو أشكل أمره فلم ٌضدر ال أخذ عنه قدل اإلختالط أو بعده "41
وقال الحافظ :و الحكم فيه أنه من ددث به قدل اإلختالط إذا تميز قدل و إذا لم ضتميز توقف
42

فيه وكذا من اشتده األمر فيه و إنما يعرف ذل باعتدار اآلخذضن عنه
فالحكم في ذل ضكون باعتدار الرواة عن املختلط:
 فمن أخذ عنه قدل ا اختالط قدل ددضثه
 ومن أخذ عنه بعد ا اختالط لم ضقدل ددضثه إ ا إذا تابعه من روى عنه قدل اإلختالط
 ومن أشكل أمره ولم يعرف أخذ عنه بعد ا اختالط أو قدله فلم ُض ْقدل ددضثه أضلاإ ا إذا تابع من روى
عنه قدل اإلختالط 43

 خفة الضبط للظروف الطارئة :
ضتأاثر ضدط الراو باختالف األدوال واألماكن والهيوخ لظروف طارئة 44كعدم توفر الوسائل التي تمكنه من ضدط
ما سمعه أو بسبب الحالة النفسية في بعض الظروف فيدخل عليه الوام أو بسبب ضياع بعض ما كتده عن
بعض شيوخه فيحدث من دفظه واو لم ضتقن فيه فيخطيء في الحدضث فمن انا ضدخل ا اختالف في الرواضة ومن
أمثلته:

 االنشغال ع َْن ا ْل َح ِديْث أو اإلشتغال بأمور أخرى:

ومن اسداب خفة اللدط إنهغال الراو عن طلب الحدضث و تعليمه دتى ضقل عناضته به و إشتغاله بأمور أخرى
كالقلاء أو طلب الفقه ونحوه :وقد جعل ابن رجب قاعدة ":الفقداء املعتنون بالرأ َد َّتى يغلب عليهم ا اشتغال ِبه
ْ
َ
 ا ضكايون ضحفظون ال َح ِد ْضث ك َما ضندغي و ا ضقيمون أسانيده و ا متونه وكخطئون في دفظ األسانيد كثيرا وكروون
املتون باملعنى

وكخالفون الحفاظ في ألفاظه "45

قال اإلمام مسلم ردمه هللا :ومنهم من امه دفظ املتون يون أسانيداا فيتهاون بحفظ األاثر ضتخرصدا من بعد
فيحيلدا بالتوام على قوم غير الذ أي

إليه عنهم 46

وقال ابن ددان" 47فإذا ددث الفقيه من دفظه فربما صحف األسماء وأقلب ا اسانيد ورفع املوقوف وأوقف
املرسل واو  ا يعلم لقلة عناضته به وأتى باملتن على وجده فال ضجوز ا ادتجاج برواضته إ ا من كتاب أو ضوافق
الثقات في األسانيد "48

فممن اشتغله القلاء دفص بن غياث النخعي تغير دفظه في اآلخر قليال وذل ملا ولي القلاء جفا كتده قال أبو
زرعة ساء دفظه بعد ما استقض

ي "49
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و بعض الرواة خف ضدطدم لكثرة إشتغالدم بالعداية قال ابن رجب " :منهم من شغلته العداية عن الحفظ فكثر
الوام في ددضثه فرفع املوقوف ووصل املرسل

"  50وممن شغلته العداية عن الحدضث أبان بن أبي عياش 51

املثال  :ومن أمثلة اختالف الواري من اذه املدخل ددضث أبان في قنوت الوتر فإنه رفعه و الناس ضقفونه على
ابن مسعوي

52

ما يتعلق بالتحمل :
 قصر الصحبة للشيخ وقلة الممارسة لحديثه:
من املعلوم أن املمارسة للعمل تؤي إلى اإلتقان وكذا اإلعاية للدرس ضجعله راسخا وقلة املمارسة تؤي إلى عدم
اإلتقان فالراو الذ قصر صحدته ومالزمته للهيخ لم ضتقن أدايضثه فيدخل عليه الوام والخطأ فيأتي على وجه
مخالف لغيره من رواة اذا الهيخ ومن اثم ااتم املحداثون بمالزمة الهيخ ااتماما بليغأ واعتمدوا عليها لتمييز
األواام واعتبروا كثرة املالزمة يليال على إتقان الراو ألدايضث الهيخ الذ  ازمه فرجحوا أدايضثه على أدايضث من
قصر صحدته للهيخ فمثال جعلواأصحاب الزار خمس طدقات قال ابن رجب :
"ان أصحاب الزار خمس طدقات :
الطدقة األولى :جمعت الحفظ و اإلتقان وطول الصحدة للزار والعلم بحدضثه واللدط له كمال و ابن
عيينة و عديد هللا بن عمر و معمر وكونس و عقيل وشعيب وغيرام و اؤ اء متفق على تخركج ددضثهم عن
الزار
الطدقة الثانية  :أال الحفظ و اإلتقان لكن لم تطل صحدتهم للزار و إنما صحدوه ملدة يسيرة ولم ضمارسو
ددضثه وام في إتقانه يون الطدقة األولى كاألوزاعي والليث وعدد الردمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن
راشد و نحوام

53

فدو اء الذضن في الطدقة الثانية إنما جعل في الثانية لكونهم لم ضمارسوا الحدضث من الهيخ فألجل ذل
ام لم ضدلغوا في اإلتقان ما بلغه الطدقة األولى
ومن أمثلة ا اختالف الواقع من جدة ممن قل ممارسته لحدضث شيخ من شيوخه دماي بن سلمة فدو ممن قل
ممارسته في أضوب السختياني  54و سفيان بن دسين في ددضث الزار

فإنه سمعه في املوسم فقط55

 أخذ الحديث حال المذاكرة:
ومن أسداب ا اختالف بين الرواضات أخذ الحدضث دال املذاكرة و أن ضتذاكر أال العلم فيما بينهم في
مجالسدم بدعض األدايضث فإنهم دين ذاك  ا ضحرصون على الدقة في أياء الرواضة لتيقنهم أنها لم ضقصد بها السماع
منهم 56
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فلما كان الراو  ا ضحتاط في مجلس املذاكرة فربما ضذكر الرواضة مختلفا عما رواه في مجلس التحدضث فالرواضة التي
اخذ عنه دال املذاكرة تسبب ا اختالف فجعل املحداثون أخذ الحدضث مذاكرة علة فيه :

ما يتعلق باألداء:
 الرواية بالمعنى :
ومن أسداب ا اختالف في الرواضات رواضة الحدضث باملعنى وذل ألن الراو إذا  ا ضؤي األلفاظ بعينها و ضرو باملعنى
الذ فدمه و يعبر عنه بألفاظه فربما ضرو على غير الجدة التي أركد من اذا الكالم إذ الناس ضتفاضلون في أفدامدم
كما تتفاضل صالديتهم في الديان والتعدير فالراواضة باملعنى قد تؤي إلى ا اختالف بين الرواضات و خاصة إذا أخطأ
الراو وغير املعنى و صحف فيه

وقد ذكر ابن رجب بعض األمثلة لتحركف املعاني من قدل الرواة 57

 إختصار الحديث :
ومن أسداب اإلختالف بين الرواضات اختصار بعض الرواة للحدضث و ذل أن الروا إذا قد  ا ضذكر الحدضث
باللفظ فيذكر بعلا منه أو ضختصره فيؤي ذل إلى ا اختالف و التغاضر بين الرواضات

 تدليس الثقات:
من السند 58واذا يسبب ا اختالف

ومن أسداب ا اختالف في الرواضات تدليس الثقات إذ املدلس ربما يسقط الراو
في األسانيد وربما الراو الذ أسقطه املدلس ضكون ممن ضخالف الثقات -إذ الراو الذ أسقطه املدلس غالدا
ضكون ضعيف _ فمن اذا الداب ضدخل ا اختالف بين الرواضات في املتون

املطلب الرابع:أنواع االختالف
ضقع ا اختالف بين الرواة في أمور كثيرة غير محصورة وكنقسم ا اختالف بإعتدار أاثره على الرواضة إلى قسمين:

االختالف غير المؤثر:
من صوره أن ضختلف الرواة في التعدير فيذكر كل وادد منهم األلفاظ املترايفة بحيث  ا ضختلف املعنى فدذا من
ما  ا ضلر قال الترمذ ردمه هللا " :فأما من أقام اإلسناي و دفظه و غير اللفظ فإن اذا عندام واسع إذ لم ضتغير
املعنى "59

وكذل اذا اختلف الرواة على ر ٍاو فدعلدم ضذكره باسمه وبعلدم ضذكره بكنيته أو بلقده وبعلدم ضذكره بوصف
اشتهر به  60وكذل دال ا اختالف في صيغ التلقي من رواة اثقات غير املدلسين فيذكر الدعض دداثنا واآلخر أخبرنا
فمثل اذا ا اختالف  اتلر 61

ومن صورا اختالف غير القايح رواضة العدل عن تابعي عن صحابي معين فيروكه غيره عن ذل التابعي بعينه عن
صحابي آخر فدذا ا اختالف غير القايح لجواز أن ضكون التابعي سمع عن صحابيين معا 62

االختالف المؤثر:
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وله صور عدضدة منها أن ضرو الراو مخالفا ملن او أواثق منه ومن صوره أن ضرو الراو الثقة مخالفا ملن او
مثله في الحفظ واإلتقان ومن صوره أضلا رواضة الحافظ الثبت مخالفة لجماعة من الثقات و ا ضظدر املرجح قال
الحافظ ابن حجر "ا اختالف ضقدح ديث  ا ضقوى بعض الوجوه

"63

املطلب اخلامس :صور االختالف
صور وقوع ا اختالف عدضدة وقد ذكر اإلمام مسلم –ردمه هللا صور ا اختالف فقال :
َّ
أدداما  :أن ضنقل الناقل ددضثا بإسناي فينسب رجال مهدورا بنسب في إسناي خبره خالف نسبته ال ِت ْي ِه َي نسبته
أو يسميه باسم سوى اسمه
ّ
والجدة األخرى  :أن ضرو نفر من دفاظ الناس ددضثا َع ْن مثل الزار أو غيره من األئمة بإسناي وادد ومتن وادد
مجتمعون على رواضته في اإلسناي واملتن  ا ضختلفون ِف ْي ِه في معنى فيروكه آخر سواام عمن ددث ع ْنه النفر الذضن
وصفناام بعينه فيخالفدم في اإلسناي أو ضقلب ْاملَ ْتن فيجعله بخالف ما دكى من وصفنا من الحفاظ 64
فيقع ا اختالف في األسانيد كما ضقع في املتون والذ في السند فصوره كما ذكر الحافظ نقال عن العالئي:
 اختالف الرواة في الوصل واإلرسال
 اختالف الرواة في الرفع والوقف
 تعارض اإلتصال واإلنقطاع
 اختالف الرواة في الرواضة عن الصحابي مثال أن ضرو بعض الرواة الحدضث عن تابعي عن صحابي وكروكه
غيره بنفس اإلسناي عن تابعي آخر عن نفس الصحابي
 اختالفدم في زكاية الرجل في أدد اإلسنايضن
 اختالفدم في إسم الراو

ونسده إذا كان مترييا بين الثقة واللعيف 65

وأما اختالف املتن فمن صوره:
 ا اختالف في لفظة من الفاظ الحدضث أو في بعض ألفاظ الحدضث
 ا اختالف في الزكاية والنقص
 ا اختالف في معني الحدضث من ديث اإلطالق والتقييد أو العموم والخصوص أو الديان و ا اجمال


ا اختالف في التقدضم و التأخير 66

وقد عالج األئمة اذه الصور لالختالف تحت املدادث اآلتية من علم املصطلح :
الهاذ و املحفوظ
املنكر و املعروف
وزكاية الثقة
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املطلب السادس  :معاجلة االختالف عند املحدثني
ومن األمور التي ااتم به املحداثون إاتماما كديرا معالجة ا اختالف الواقع في رواضات الثقات وذل من خالل تتدع
الطرق وسبر الرواضات و النظر في األسانيد وفي أدوال الرواة فلدذا معرفة اذا العلم من أصعب العلوم ألن معرفة
ا اختالف من مدادث علم العلل بل التعليل أكثر ما ضكون مدنيا على التعليل با اختالف
وعند ا اختالف بين الرواضتين املحداثون ضتدعون منهجا معينا للتخلص من اذه ا اختالف فأول ما ضتجدون إليه او
محاولة الجمع بين الرواضات و ا ضحكمون بالخطأ على الرواضة ملجري اإلختالف
قال الحافظ ابن رجب ":فإن ظدر أنه ددضثان بإسنايضن لم ضحكم بخطأ أدداما و عالمة ذل أن ضكون في أدداما
زكاية على اآلخر أو نقص منه أو تغيير – يستدل به على أنه ددضث ٍ آخر فدذا ضقول علي بن املدضني و غيره من
أئمة الصنعة  :اما ددضثان بإسنايضن "67

وقال الحافظ ابن حجر  " :إذا اختلفت مخارج الحدضث و تداعدت ألفاظه أو كان سياق الحدضث في دكاضة واقعة
ضظدر تعدياا فالذ

ضتعين القول به أن ضجعل ددضثين مستقلين "68

فأشار الحافظ إلى اثالاثة عالمات للقول بعدم ا اختالف والجمع بين الرواضات وهي:
 اختالف املخارج
 تداعد األلفاظ
 سياق الحدضث في دكاضة واقعة ضظدر تعدياا
وقال ابن يقيق العيد " :فإن أمكن الجمع بين تل الوجوه بحيث ضمكن أن ضكون املتكلم معبرا باللفظين الواريضن
" 69

عن معنى وادد فال إشكال أضلا
ولكن يهترط فيه أن ضكون الجمع بغير تعسف و ا تكون مدنيا على التجوكز العقلي مخالفا ملا تثبته اإلسناي فدذا غير
مقدو ٍل عند املحداثين
قال الحافظ ابن حجر :
"فأما إذا بعد الجمع بين الرواضات بأن ضكون املخرج واددا فال ضندغي سلوك تل الطرق املتعسفة " 70

وكذل إذا ترجح الخطأ في أدد الجاندين  ا ضقال بالجمع بينهما
فإن ضتعذر الجمع ضلجأ إلى الترجيح بين الرواضتين والترجيح بين الرواضتين ضكون مدنيا على الوجوه املعتبرة للترجيح
قال ابن الصالح  -ردمه هللا – "إنما نسميه ملطربا إذا تساوت الرواضتان أما إذا ترجحت إددااما بحيث  ا
من وجوه الترجيحات املعتمدة" 71

تقاومدا األخرى بأن ضكون راويها أدفظ أو أكثر صحدة للمرو عنه أو غير ذل
اثم تكون الترجيح لكل ددضث دسب ما تقتليه وتالبس من القرائن قال الحافظ:

" ووجوه الترجيح كثيرة  ا تنحصر و ا ضابط لدا بالنسدة جميع الحدضث بل كل ددضث ضقوم به ترجيح
خاص "72
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فاملخرج من ا اختالف إما الجمع و إما الترجيح و ا ضدقى ا اختالف ضارا إذا وجدنا السبيل إلى أدداما قال الحافظ:
"ا اختالف عند الحفاظ  ا ضلر إذا قامت القرائن على ترجيح إددى الرواضات أو أمكن الجمع على قواعدام"73

فإن لم ضظدر الترجيح فيحكم على الحدضث باإلضطراب قال ابن الصالح  -ردمه هللا – "إنما نسميه ملطربا إذا
تساوت الرواضتان "74

قال الحافظ ابن حجر " ا اختالف على الحفاظ في الحدضث  ا ضوجب أن ضكون ملطربا إ ا بهرطين  :أدداما :
إستواء وجوه ا اختالف فمتى رجح أدد األقوال قدم و ا يعل الصحيح باملرجوح اثانيهما  :مع اإلستواء أن ضتعذر
فحينئذ ضحكم على
الجمع على قواعد املحداثين و يغلب على الظن أن ذل الحافظ لم ضحفظ ذل الحدضث بعينه
ٍ
تل الرواضة ودداا باإلضطراب و ضتوقف عن الحكم بصحة ذل الحدضث لذل

"75

ويعتبر مثل اذا ا اختالف قايدا قال الحافظ " :ا اختالف ضقدح ديث  ا ضقوى بعض الوجوه"76

وقال املعلمي اليماني :77
فاإلضطراب اللار أن ضكون الحدضث حجة على أدد الوجدين مثال يون اآلخر و ا ضتجه الجمع و ا
الترجيح أو ضكثر اإلضطراب ويهتد بحيث ضدل أن الراو امللطرب الذ مدار الحدضث عليه لم
ضلدط78

فإذا لم ضترجح أدد الحدضثين و لم يعرف وجه الجمع ضتوقف دتى ضظدر املخرج

79

اخلاممة:
وفي الختام اذكر اام ما توصلت اليه من النتائج
 تتدع الطرق وسبر الرواضات واملقارنة بين الرواضات لدا يور كدير في تحدضد ا اختالف و معالجته
 معرفة ا اختالف في ا اسانيد و املتون من مدادث علم العلل
 الخطوة ا اولى في للتخلص من ا اختالف محاولة الجمع بين الرواضات وذل من خالل دمل الرواضة على
التعدي و القرائن الدالة على ذل :
 اختالف املخارج
 تداعد األلفاظ
 سياق الحدضث في دكاضة واقعة ضظدر تعدياا
ومن شروط الجمع عند املحداثين أن ضكون الجمع بغير تعسف و ا تكون مدنيا على التجوكز العقلي مخالفا ملا تثبته
اإلسناي
فإن ضتعذر الجمع ضلجأ إلى الترجيح بين الرواضتين والترجيح بين الرواضتين ضكون مدنيا على الوجوه املعتبرة
للترجيح
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تكون الترجيح لكل ددضث دسب ما تقتليه وتالبس من القرائن
واذا ما وصلت إليه من الدحث وأسأل هللا والسداي
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