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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وأدى األمانة، وعمى آلو  ،، بمغ الرسالةوالصالة والسالم عمى نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمم
 ؛، وبعدوأصحابو الذين حفظوا األمانة وأدوىا إلى من بعدىم

تعدد روايات ظاىرة  فيالحظ الدارس لألحاديث النبوية وجود ظاىرة واسعة االنتشار ىي
 (.كذا روايةٍ  وفي)ورة يالحديث النبوي، وكثيرا ما تمر بالقارئ العبارة المش

مما  ،لرواياتيم غير المتخصصين أن ذلك دليل عمى عدم ضبط المحدثين بعض ويظن
ليذه الظاىرة أسبابيا  بأن يشكك في األحاديث النبوية، ويصرف الناس عن االلتزام بيا، عمماً 

العمماء السابقين أو المعاصرين من أفرد  ستحق الدراسة والبحث، ولكننا لم نجد منالمتعددة التي ت
ن كان بعض متفرقة  في أماكن العمماء قد ذكر بعض األسباب ىذا الموضوع بالبحث والتأليف، وا 

والمقارنة بين رواياتيا، وذكر اآلراء في  وبخاصة عند تعرضيم لشرح األحاديث ،من كتبيم
من يحاول استقصاء تمك األسباب التي أدت إلى ظاىرة  الروايات، ولكننا لم نجد التوفيق بين تمك

 .النبوي تعدد الروايات في الحديث

في بحث واحد، فبدأنا نجمع ما  ولذلك فقد وجدنا من المفيد أن نجمع ىذه األسباب
من خالل  أسبابا أخرى الحظناىا ثم أضفنا إلييا ،تناثر من كالم العمماء في ذلك مما وجدناه

يا عمى م  أو جُ  ،جمعنا كل ىذه األسباب مرحمة نظن فييا أننا إلى حتى وصمنا ،دراستنا لألحاديث
 .يطول البحث حتى ال فقط منيا بمثال أو مثالين سبب ا كلن  رَ األقل، وقَ 

وىذا  ،توىمكما يُ  ف الحديثأن نؤكد أن تعدد الروايات ليس ىو عمم مختمِ  ىنا ونود
 : ها من وجو االختالف بينيم

ظاىرا، وأما المختِمف فال بد فيو  تعارض في المعنى ولو قد تتعدد الروايات بالمفظ دون - أ
 .في الظاىر تعارض في المعنى ولوالمن 

ج األمر بالتوفيق وعندىا يعالَ  ،لمحديث ف الحديث قد ينشأ عن فيم خاطئكما أن مختمِ  - ب
فاألمر فيو ال ينبني عمى تفسير  ،الروايات بين األحاديث، وليس األمر كذلك في تعدد

 .الحديث وفيمو
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أو حديث  ،أو بين حديث وآية ،ما يكون بين حديث وحديث آخر ف الحديث غالباومختمِ  - ت
 .ولبا ما يكون في رواية الحديث نفسفغا وأما التعدد ،ومعقول أو محسوس

 .اشتراكيما في بعض الجوانب وىكذا فيما عممان مختمفان رغم

ىذا البحث ىو تعدد روايات المتن، ولم نتطرق إلى أسباب  إلى أن موضوعوتجدر اإلشارة 
ن  د، ولذلك سنعبذلك البحث تعدد روايات السند لئال يطول تعددت مخارجو ورواه الحديث واحدا وا 

 .يأكثر من صحاب

بنتيجة صحيحة عن  لمخروج ،كم تعدد الرواية لذلك السببكما أننا سنذكر بعد كل سبب حُ 
بما يطمئن المسممين  ،الرد وأمدى دقة عمماء الحديث في الحكم عمى األحاديث من حيث القبول 

التزاما بقولو تعالى  وفيما وتطبيقا، مون عمى السنة تعمماقبِ فيُ  ،إلى المصدر الثاني لمعقيدة والتشريع
 .ٔ{ َفاْنَتُيوا َعْنوُ  َنَياُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما}

 ،ٕت متن الحديث تنقسم إلى نوعين رئيسينياوقد وجدنا بعد التتبع والنظر أن أسباب تعدد روا
 .قسام متعددةمنيما إلى أ نوع وينقسم كل

  

                                                             
 .ٚاآلية سورة الحشر، من  ٔ
، دار إحياء ٛٙٔ/ٔأشار اإلمام النووي إلى ىذين النوعين في كتابو المنياج، شرح صحيح مسمم بن الحجاج  ٕ

 .التراث العربي، بيروت
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 النوع األول

 ممعميو وس التعدد الصادر عن رسول اهلل صمى اهلل

عالقة  عميو وسمم، وليس لمرواة صمى اهللتعدد ناشئ عن تعدد القول أو الفعل عن النبي وىو 
 :مىو عمى أقساو بذلك، 
 .فظاتفاق المعنى وتعدد الم: األول 

الحديث  ، ألنديث مرتين أو أكثر بألفاظ متعددةأن يقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم الح يأ
المعنى بأي يعبر عن  ولفظو من النبي صمى اهلل عميو وسمم، فمو أن ،النبوي معناه من اهلل تعالى

يذكر المعنى كمما وجد حاجة  لفظ يفيد ذلك المعنى، وقد كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
اتفاق المعنى، فإن اختمف المعنى فذلك قسم  لذلك، تعميما لممسممين وتذكيرا ليم، وكل ذلك مع

 .أو ىو من الرواة ،آخر

 :اكثيرة جدا مني واألمثمة عمى ذلك

 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو اأْلَْنَصاِري   َمْسُعودٍ  َأِبي َعنْ  - أ
رُ  ِإن ي :َفَقالَ  َوَسم مَ  ْبحِ  َصاَلةِ  َعنْ  أَلَتََأخ   الن ِبي   َرَأْيتُ  َفَما ،ِبَنا ُيِطيلُ  ِمم ا ُفاَلنٍ  َأْجلِ  ِمنْ  الصُّ
ا َأَشد   َقطُّ  َمْوِعَظةٍ  ِفي َغِضبَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى  ِإن   الن اُس  َأيَُّيا َيا :َفَقالَ  َيْوَمِئذٍ  َغِضبَ  ِمم 
ِعيفَ  اْلَكِبيرَ  َوَراِئوِ  ِمنْ  َفِإن   ،َفْمُيوِجْز  الن اَس  َأم   َفَأيُُّكمْ  ،ُمَنف ِرينَ  ِمْنُكمْ   .ٖ اْلَحاَجةِ  َوَذا َوالض 

 الن ِبي   َأن   رضي اهلل عنو الث َقِفيّ  اْلَعاصِ  َأِبي ْبن عن ُعْثَمانَ  حادثة أخرى وفي رواية أخرى في - ب
 ،َشْيًئا َنْفِسي ِفي َأِجدُ  ِإن ي الم وِ  َرُسولَ  َيا :ُقْمتُ  :َقالَ  ،َقْوَمكَ  ُأم   َلوُ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى
لْ  :َقالَ  ُثم   ،َثْدَيي   َبْينَ  َصْدِري ِفي َكف وُ  َوَضعَ  ثُم   ،َيَدْيوِ  َبْينَ  َفَجم َسِني ،اْدُنوْ  َقالَ   ِفي َفَوَضَعَيا َتَحو 

ن   ،اْلَكِبيرَ  ِفيِيمْ  َفِإن   ،َفْمُيَخف فْ  َقْوًما َأم   َفَمنْ  ،َقْوَمكَ  ُأم   :َقالَ  ثُم   ،َكِتَفي   َبْينَ  َظْيِري  ِفيِيمْ  َواِ 

                                                             
، أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام، رقم الحديث ٖٚ، ، كتاب الصالة، باب رقم ٖٓٗ/ٔصحيح مسمم  ٖ

 .عيسى الحمبي، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ٙٙٗ
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ن   ،اْلَمِريَض  ِعيفَ  يِيمْ فِ  َواِ  ن   ،الض  َذا ،اْلَحاَجةِ  َذا ِفيِيمْ  َواِ   َكْيفَ  َفْمُيَصل   َوْحَدهُ  َأَحُدُكمْ  َصم ى َواِ 
 .َٗشاءَ 

 ،في صحة الحديثين ، وىذا تعدد ال يؤثر، وتعدد الحادثة واضح جميفالمفظ في الحديثين متقارب
 . وال يشكك في ضبط رواتيما

 :ومن أمثمة ذلك أيضا 

 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفِإَذا الم َياِلي ِمنْ  َلْيَمةً  َخَرْجتُ  :َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  َذر   َأِبي َعنْ  - أ
 الم وُ  َجَعَمِني الم وِ  َنِبي   َيا :ُقْمتُ  ...َساَعًة  َمَعوُ  َفَمَشْيتُ ...  ِإْنَسانٌ  َمَعوُ  َوَلْيَس  َوْحَدهُ  َيْمِشي َوَسم مَ 
 َعَمْيوِ  ِجْبِريلُ  َذِلكَ  :َقالَ  ،َشْيًئا ِإَلْيكَ  َيْرِجعُ  َأَحًدا َسِمْعتُ  َما ،اْلَحر ةِ  َجاِنِب  ِفي ُتَكم مُ  َمنْ  ،ِفَداَءكَ 
 َدَخلَ  َشْيًئا ِبالم وِ  ُيْشِركُ  اَل  َماتَ  َمنْ  َأن وُ  ُأم َتكَ  َبش ْر  :َقالَ  اْلَحر ةِ  َجاِنِب  ِفي ِلي َعَرَض  الس اَلم
 .٘ ...اْلَجن َة 

 ِفي َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َمعَ  ُكن ا :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ وفي رواية أخرى  - ب
 :َذِلكَ  ِعْندَ  َفَقالَ  :َقالَ  ... َحَماِئِمِيمْ  َبْعضِ  ِبَنْحرِ  َىم   َحت ى :َقالَ  ،اْلَقْومِ  َأْزَوادُ  َفَنِفَدتْ  :َقالَ  َمِسيرٍ 
 َدَخلَ  ِإال   ِفيِيَما َشاك   َغْيرَ  َعْبدٌ  ِبِيَما الم وَ  َيْمَقى اَل  ،الم وِ  َرُسولُ  َوَأن ي الم وُ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَيدُ 
 .ٙ اْلَجن ةَ 

 الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َحْولَ  ُقُعوًدا ُكن ا :َقالَ  رضي اهلل عنو وفي رواية أخرى عن أبي ُىَرْيَرةَ  - ت
 َبْينِ  ِمنْ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَقامَ  ،َنَفرٍ  ِفي َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َأُبو َمَعَنا ،َوَسم مَ  َعَمْيوِ 

 َلِقيتَ  َفَمنْ  َىاتَْينِ  ِبَنْعَمي   اْذَىبْ  :َقالَ  َنْعَمْيوِ  َوَأْعَطاِني ُىَرْيَرةَ  َأَبا َيا :َفَقالَ  ...َعَمْيَنا  َفَأْبَطأَ  َأْظُيِرَنا
 .ٚ ِباْلَجن ةِ  َفَبش ْرهُ  َقْمُبوُ  ِبَيا ُمْسَتْيِقًنا الم وُ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َيْشَيدُ  اْلَحاِئطِ  َىَذا َوَراءِ  ِمنْ 

 َبْعُض  َبَصِري ِفي َأَصاَبِني :َقالَ  رضي اهلل عنو َماِلكٍ  ْبنِ  ِعْتَبانَ  وفي رواية أخرى َعنْ  - ث
 َمْنِزِلي ِفي َفُتَصم يَ  تَْأِتَيِني َأنْ  ُأِحبُّ  َأن ي َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  ِإَلى َفَبَعْثتُ  ،الش ْيءِ 

                                                             
 .ٛٙٗ، رقم الحديث ٕٖٗ/ٔصحيح مسمم  ٗ
، كتاب الرقاق، باب المكثرون ىم المقمون، رقم الحديث ٕٓٙ/ٔٔصحيح البخاري وبيامشو فتح الباري  ٘

 .، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروتٖٗٗٙ
 .ٕٚالتوحيد، رقم الحديث ، كتاب الصالة، باب الدليل عمى أن من مات عمى ٘٘/ٔصحيح مسمم  ٙ
 .ٖٔ، الكتاب والباب السابقان، رقم الحديث ٜ٘/ٔالمرجع السابق  ٚ
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 َأوْ  الن ارَ  َفَيْدُخلَ  الم وِ  َرُسولُ  َوَأن ي الم وُ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأَحدٌ  َيْشَيدُ  اَل  َقالَ  ...ُمَصمًّى  َفَأت ِخَذهُ 
 .ٛ َتْطَعَموُ 

 َيا :َفَقالَ  َرُجلٌ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َأَتى َقالَ  رضي اهلل عنو َجاِبرٍ  َعنْ في رواية و  - ج
 ُيْشِركُ  َماتَ  َوَمنْ  ،اْلَجن ةَ  َدَخلَ  َشْيًئا ِبالم وِ  ُيْشِركُ  اَل  َماتَ  َمنْ  :َفَقالَ  ؟اْلُموِجَبتَانِ  َما الم وِ  َرُسولَ 
 .ٜ الن ارَ  َدَخلَ  َشْيًئا ِبالم وِ 

 َوُمعاذٌ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َأن   رضي اهلل عنو َماِلكٍ  ْبن وفي رواية أخرى عن َأَنس - ح
 ،َوَسْعَدْيكَ  الم وِ  َرُسولَ  َيا َلب ْيكَ  :َقالَ  ،َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َيا :َقالَ  الر ْحلِ  َعَمى َرِديُفوُ  رضي اهلل عنو

 ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َيْشَيدُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما :َقالَ  ،َثاَلثًا ،َوَسْعَدْيكَ  الم وِ  َرُسولَ  َيا َلب ْيكَ  :َقالَ  ،ُمَعاذُ  َيا :َقالَ 
ًدا َوَأن   الم وُ  َموُ  ِإال   َقْمِبوِ  ِمنْ  ِصْدًقا الم وِ  َرُسولُ  ُمَحم   .ٓٔالن اِر  َعَمى الم وُ  َحر 

لجنة أنو يدخل ا: وفي معنى دخول من قال ذلك الجنة أو تحريمو عمى النار أقوال لمعمماء، منيا
 .ٔٔ بعد الحساب والعذاب، وأنو يحرم عمى الخمود في النار

نما تعددت  ىذه بعض روايات الحديث، ويتضح منيا أن الحديث لم َيِرد بالمفظ نفسو دائما، وا 
رواياتو، ويتضح أيضا أن الحديث ورد في كل رواية من الروايات السابقة التي ذكرتيا بمناسبة 

تعدد الحادثة، وىو من أىم أسباب تعدد : تختمف عن األخرى، وىذا ىو الذي يسميو المحدثون
ايات، وينبغي تعميل التعدد بو ما أمكن ذلك، ألن األصل في الثقة أنو ضبط الحديث ونقمو الرو 

 .كما سمعو، فاألصل في الثقة الضبط ال عدمو، واهلل أعمم
 

 .القيام بالعمل بأكثر من طريقة: الثاني 
ليك بعض الروايات في ذلكوسمم ومن األمثمة عمى ذلك وضوؤه صمى اهلل عميو  :، وا 

أَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  - أ  .ٕٔ َمر ةً  َمر ةً  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َتَوض 
َأ َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َأن   رضي اهلل عنو َزْيدٍ  ْبنِ  الم وِ  َعْبدِ  َعنْ و  - ب َتْينِ  َمر تَْينِ  َتَوض   .ٖٔ َمر 

                                                             
 .ٖٖ، رقم الحديث ٔٙ/ٔصحيح مسمم  ٛ
 .ٖٜ، كتاب اإليمان، باب من مات ال يشرك باهلل، رقم الحديث ٜٗ/ٔصحيح مسمم  ٜ

 .ٕٛٔلعمم قوما، رقم الحديث ، كتاب العمم، باب من خص بإٕٙ/ٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٓٔ
 .، دار المعرفة، بيروتٕٕٙ/ٔفتح الباري البن حجر  ٔٔ
 .ٚ٘ٔ، رقم الحديث ٕٕ، كتاب الوضوء، باب رقم ٕٛ٘/ٔبيامشو فتح الباري صحيح البخاري و  ٕٔ
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 َعَمى َفَأْفَرغَ  ،ِبِإَناءٍ  َدَعا َعف انَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َرَأى َأن وُ  رضي اهلل عنو ُعْثَمانَ  َمْوَلى وعن ُحْمَرانَ  - ت
َناءِ  ِفي َيِميَنوُ  َأْدَخلَ  ثُم   ،َفَغَسَمُيَما ،ِمَرارٍ  َثاَلثَ  َكف ْيوِ   َوْجَيوُ  َغَسلَ  ثُم   ،َواْستَْنَشقَ  َفَمْضَمَض  ،اإلِْ
 ِإَلى ِمَرارٍ  َثاَلثَ  ِرْجَمْيوِ  َغَسلَ  ثُم   ،ِبَرْأِسوِ  َمَسحَ  ثُم   ،ِمَرارٍ  َثاَلثَ  اْلِمْرَفَقْينِ  ِإَلى َوَيَدْيوِ  ،َثاَلثًا

َأ َمنْ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  ثُم   ،اْلَكْعَبْينِ   ثُم   َىَذا ُوُضوِئي َنْحوَ  َتَوض 
 .ٗٔ َذْنِبوِ  ِمنْ  َتَقد مَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َنْفَسوُ  ِفيِيَما ُيَحد ثُ  اَل  َرْكَعتَْينِ  َصم ى

صمى اهلل عميو وسمم في أوقات مختمفة، وىذا التعدد مقبول  فالتعدد ىنا ناشئ عن تعدد فعل النبي
نما يدل  ، وال يثيرال يضر جواز  ذلك عمىالشك في رواية وضوء النبي صمى اهلل عميو وسمم، وا 
ألن ذلك ىو أكثر  ثالثا مرتين مرتين، واستحباب الوضوء ثالثاجواز الوضوء مرة مرة، و ء الوضو 

 .عميو وسمم ما كان يفعمو صمى اهلل
 

 .الناسخ والمنسوخ: الثالث 

وىو سبب من أسباب تعدد الروايات في  -م كما ىو معمو  -ىذا ال يكون إال في األحكام و 
، اسخ عن الحديث المنسوخ في المعنىالحديث الن ويختمف مختمفين،المسألة الواحدة في زمنين 

 الرواةقد يظن بأن الحادثة واحدة، وأن االختالف قد حدث من  وقد ذكرنا ىذ القسم ألن بعضيم
 .، وليس األمر كذلكخطأ

 :ألمثمة عمى ذلكومن ا

 َناٌس  َعَمْيوِ  َفَدَخلَ  ،َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  اْشَتَكى :َقاَلتْ  رضي اهلل عنيا َعاِئَشةَ  َعنْ  - أ
 ،ِقَياًما ِبَصاَلِتوِ  َفَصمُّوا ،َجاِلًسا َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَصم ى ،َيُعوُدوَنوُ  َأْصَحاِبوِ  ِمنْ 

ا ،َفَجَمُسوا اْجِمُسوا َأنْ  ِإَلْيِيمْ  َفَأَشارَ  َمامُ  ُجِعلَ  ِإن َما :َقالَ  اْنَصَرفَ  َفَمم   َرَكعَ  َفِإَذا ،ِبوِ  ِلُيْؤَتم   اإلِْ
َذا ،َفاْرَكُعوا َذا ،َفاْرَفُعوا َرَفعَ  َواِ   .٘ٔ ُجُموًسا َفَصمُّوا َجاِلًسا َصم ى َواِ 

صمى اهلل عميو وسمم في مرض  وقد كان ذلك في أول األمر ثم نسخ، ويدل عمى ذلك ما أمر بو
 .موتو حين صمى بالناس، وىو الحديث التالي

                                                                                                                                                                              
 .ٛ٘ٔ، رقم الحديث ٕٛ٘/ٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٖٔ
 .ٓٙٔ، رقم الحديث ٜٕ٘/ٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٗٔ
 .ٕٔٗ، ائتمام المأموم باإلمام، رقم الحديث ٜٔ، كتاب الصالة، باب رقم ٜٖٓ/ٔصحيح مسمم  ٘ٔ
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 :ُقْمَنا ؟الن اُس  َأَصم ى :َفَقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َثُقلَ  :َقاَلتْ  رضي اهلل عنيا َعاِئَشةَ عن ف - ب
 الم وِ  َرُسولَ  ِإن   ثُم   ،اأْلَي امَ  ِتْمكَ  -رضي اهلل عنو  - َبْكرٍ  َأُبو ِبِيمْ  َفَصم ى ... َيْنَتِظُروَنكَ  َوُىمْ  ،اَل 

 ،الظُّْيرِ  ِلَصاَلةِ  اْلَعب اُس  َأَحُدُىَما َرُجَمْينِ  َبْينَ  َفَخَرجَ  ،ِخف ةً  َنْفِسوِ  ِمنْ  َوَجدَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى
رَ  َذَىبَ  َبْكرٍ  َأُبو َرآهُ  َفَمم ا ،ِبالن اسِ  ُيَصم ي َبْكرٍ  َوَأُبو  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  ِإَلْيوِ  َفَأْوَمَأ ،ِلَيَتَأخ 
رَ  اَل  َأنْ  َوَسم مَ   َأُبو َوَكانَ  ،َبْكرٍ  َأِبي َجْنِب  ِإَلى َفَأْجَمَساهُ  ،َجْنِبوِ  ِإَلى َأْجِمَساِني :َلُيَما َوَقالَ  ،َيَتَأخ 
 ،َبْكرٍ  َأِبي ِبَصاَلةِ  ُيَصمُّونَ  َوالن اُس  ،َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   ِبَصاَلةِ  َقاِئمٌ  َوُىوَ  ُيَصم ي َبْكرٍ 

 .َٙٔقاِعٌد  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى َوالن ِبيُّ 

ك حكم الرواية المنسوخة رغم الثانية، ويتر  وفي مثل ىذه الحالة تؤخذ الرواية الناسخة، وىي
 .اصحتي

 .ايدل عمى عدم ضبط الرواة لما نقمو  يطعن في صحة الحديث، وال من التعدد الذي ال وىذا
 

 .هعميو وسمم قبل الوحي وبعد ما قالو صمى اهلل: الرابع 

أو طمعا في رحمة اهلل تعالى قبل  ،قوال في مسألة اجتيادا صمى اهلل عميو وسمم فقد يقول النبي
كن يم ل اأو خبر  ،الوحي مبينا أمر اهلل سبحانو في المسألةينزل عميو الوحي بذلك، ثم ينزل  أن

 .ماهلل عميو وسم صمى مناس فيتعدد كالموليعممو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فيبمغو 
 .ةممين في الجنة إلى جميع أىل الجنبنسبة المس ومن األمثمة عمى ذلك ما يتعمق

 آَدمُ  َيا الم وُ  َيُقولُ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو َسِعيدٍ  َأِبي فَعنْ  - أ
 .ٚٔ اْلَجن ةِ  َأْىلِ  ثُُمثَ  َتُكوُنوا َأنْ  أَلَْطَمعُ  ِإن ي ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوال ِذي َقالَ  ثُم   ...

ولم يجزم بيذه ورجاء لرحمة اهلل تعالى،  من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم توقعاً  ذلك وقد كان
المسممين في الجنة إلى مجموع أىل الجنة، فذكر ذلك رسول اهلل  النسبة، ثم أعممو اهلل بنسبة

 .ة في الحديث التاليوبين أنيا ثمثا أىل الجن ،ٛٔبصيغة القطع والجزم  صمى اهلل عميو وسمم

                                                             
 .ٛٔٗ، رقم الحديث ٖٔٔ/ٔصحيح مسمم  ٙٔ
إن زلزلة الساعة }، قولو تعالى ٙٗ، كتاب الرقاق، باب رقم ٖٛٛ/ٔٔصحيح البخاري وبيامشو فتح الباري  ٚٔ

 .ٖٓ٘ٙيث رقم الحد{ شيء عظيم
 .ٖٛٛ/ٔٔفتح الباري البن حجر  ٛٔ
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 اْلَجن ةِ  َأْىلُ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو َأِبيوِ  َعنْ  ُبَرْيَدةَ  اْبنِ  فَعنْ  - ب
 .ٜٔ اأْلَُممِ  َساِئرِ  ِمنْ  َوَأْرَبُعونَ  ،اأْلُم ةِ  َىِذهِ  ِمنْ  ِمْنَيا َثَماُنونَ  ،َصف   َوِماَئةُ  ِعْشُرونَ 

 

 .اختالف حال المخاطبين: الخامس 
يناسبو، وىذا عين الحكمة  يخاطب كل شخص بما فقد كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 .الواحد بأجوبة متعددة في حاالت متعددة والصواب، ولذلك فقد يجيب عن السؤال
 :ذلك ومن األمثمة عمى

ْساَلمِ  َأيُّ  الم وِ  َرُسولَ  َيا :َقاُلوا :َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِبي َعنْ  - أ  َسِممَ  َمنْ  :َقالَ  ؟َأْفَضلُ  اإلِْ
 .ٕٓ َوَيِدهِ  ِلَساِنوِ  ِمنْ  اْلُمْسِمُمونَ 

 َأيُّ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َسَألَ  َرُجاًل  َأن   َعْنُيَما الم وُ  َرِضيَ  َعْمٍرو ْبنِ  الم وِ  َعْبدِ  َعنْ و  - ب
ْساَلمِ   .ٕٔ َتْعِرفْ  َلمْ  َوَمنْ  َعَرْفتَ  َمنْ  َعَمى الس اَلمَ  َوَتْقَرُأ ،الط َعامَ  ُتْطِعمُ  :َقالَ  ؟َخْيرٌ  اإلِْ

 ؟َأْفَضلُ  اْلَعَملِ  َأيُّ  :ُسِئلَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ و  - ت
 َحج   َقالَ  ؟َماَذا ثُم   :ِقيلَ  ،الم وِ  َسِبيلِ  ِفي اْلِجَيادُ  :َقالَ  ؟َماَذا ثُم   :ِقيلَ  ،َوَرُسوِلوِ  ِبالم وِ  ِإيَمانٌ  :َفَقالَ 

 .ٕٕ َمْبُرورٌ 

األجوبة في ذلك باختالف األحوال، واحتياج  اختالف :قال العمماء: " قال الحافظ ابن حجر
 "ٖٕ. ، وترك ما عمموهوالسامعون المخاطبين، وذكر ما لم يعممو السائل

 .ةوال يدل عمى الخطأ في نقل الروا ،مقبول ال يؤثر في صحة الحديث وىذا أيضا تعدد
 

 .تعدد الموصوف: السادس

تعدد النسبة، توىذا يكون في أمور من أبرزىا تعدد المنسوب أو المنسوب إليو في األعداد، ف
 .ويظن القارئ ألول وىمة أن في الحديث خمال، وليس األمر كذلك

                                                             
، ما جاء في كم صف أىل ٖٔ، طبعة دار الفكر، كتاب أبواب صفة الجنة، باب رقم ٜٛ/ٗالجامع لمترمذي  ٜٔ

 .، دار الفكرٖ٘ٗ/ٔحديث حسن، ومسند أحمد : ، وقال الترمذيٕٚٙالجنة، رقم 
 .ٔٔاإلسالم أفضل، رقم الحديث ، أي ٘، كتاب اإليمان، باب رقم ٗ٘/ٔصحيح البخاري  ٕٓ
 .ٕٔ، رقم الحديث ٘٘/ٔالمصدر السابق  ٕٔ
 .ٕٙإن اإليمان ىو العمل، رقم الحديث : ، من قالٛٔ، باب رقم ٚٚ/ٔالمصدر السابق  ٕٕ
 .ٜٚ/ٔ البن حجر فتح الباري ٖٕ
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إلى النبوة أحاديث تذكر نسبا  فقد ثبت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم في نسبة الرؤيا الصالحة
 :متعددة، نذكر منيا أصح روايتين

 ِمنْ  ُجْزءٌ  اْلُمْؤِمنِ  ُرْؤَيا :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ
 .ٕٗ النُُّبو ةِ  ِمنْ  ُجْزًءا َوَأْرَبِعينَ  ِست ةٍ 

ْؤَيا :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  اهلل عنيما رضي ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  - ب اِلَحةُ  الرُّ  الص 
 .ٕ٘ النُُّبو ةِ  ِمنْ  ُجْزًءا َسْبِعينَ  ِمنْ  ُجْزءٌ 

فالمفظان ثابتان عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، وقد جمع ابن حجر أقوال العمماء في ذلك، 
أن ذلك يرجع إلى أن مقامات األنبياء متفاوتة، وكذلك اإليمان والتقوى، فمذلك كانت نسبة : ومنيا

 .ٕٙرؤيا المؤمن إلى النبوة متعددة متفاوتة 

 :جينم، ففيو روايتانولعل من األمثمة عمى ذلك حديث بْعِث 

لُ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َأن   رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيْدَعى َمنْ  َأو 
ي ِتكَ  ِمنْ  َجَين مَ  َبْعثَ  َأْخِرجْ  (اهلل) َفَيُقولُ ...  آَدمُ   َأْخِرجْ  :َفَيُقولُ  ؟ُأْخِرجُ  َكمْ  َرب   َيا (آدم) َفَيُقولُ  ،ُذر 
 .ٕٚ َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  ِماَئةٍ  ُكل   ِمنْ 

آَدُم  َيا :الم وُ  َيُقولُ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو َسِعيدٍ  َأِبي َعنْ و  - ب
 .ٕٛ َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةً  ِماَئةٍ  ِتْسعَ  َأْلفٍ  ُكل   ِمنْ  :َقالَ  ؟الن ارِ  َبْعثُ  َوَما :َقالَ  ،الن ارِ  َبْعثَ  َأْخِرجْ  ...

فالناجون في الرواية األولى واحد من كل مائة، أما الناجون في الرواية الثانية فواحد من كل 
 .ألف، أي إن عدد الناجين في الرواية األولى عشرة أضعاف الناجين في الرواية الثانية

                                                             
 .ٖٕٕٙ، كتاب الرؤيا، رقم الحديث ٗٚٚٔ/ٗصحيح مسمم  ٕٗ
 .ٕٕ٘ٙقم الحديث ، كتاب الرؤيا، ر ٘ٚٚٔ/ٗصحيح مسمم  ٕ٘
 .ٖٛٙ-ٕٖٙ/ٕٔ البن حجر فتح الباري ٕٙ
 .ٜٕ٘ٙ، الحشر، رقم الحديث ٘ٗ، كتاب الرقاق، باب رقم ٖٛٚ/ٔٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٕٚ
إن زلزلة الساعة }، قولو تعالى ٙٗ، كتاب الرقاق، باب رقم ٖٛٛ/ٔٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٕٛ

 .ٖٓ٘ٙرقم الحديث { شيء عظيم
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أن ُيْحَمل حديث أبي سعيد عمى  ٜٕذكر الحافظ ابن حجر العسقالني  ولعل السبب في ذلك كما
يأجوج ومأجوج، ألن يأجوج ومأجوج  جميع ذرية آدم، وأن ُيحمل حديث أبي ىريرة عمى من عدا
 .ُذكروا في رواية أبي سعيد، ولم ُيذكروا في رواية أبي ىريرة

في الرواية، وكالىما مقبول، وىكذا فالروايتان صحيحتان، وكالىما ثابت، وليس فييما خطأ 
نما يدور جيد العمماء فييما عمى كيفية التوفيق بينيما، وليس عمى الترجيح، ألنيما صحيحتان  .وا 

واألقسام الستة السابقة جاء التعدد فييا من النبي صمى اهلل عميو وسمم، وليس من الرواة، 
إال وحي يوحى، وكل تمك  والنبي صمى اهلل عميو وسمم في ذلك ال ينطق عن اليوى، إن ىو

الروايات مقبولة، ما دامت أسانيدىا صحيحة، وىو تعدد مقبول، ال يشكك في صحة رواية 
 .األحاديث النبوية

  

                                                             
 .ٜٖٓ/ٔٔ البن حجر فتح الباري ٜٕ
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 النوع الثاني

 التعدد الصادر من الرواة

 :وىذا النوع لو أسباب كثيرة، سنذكر ما استطعنا أن نجده منيا، أو ما استنبطناه منيا
 .بالمعنىالرواية : األول

لتعميل تعدد الروايات في الحديث النبوي  ٖٓوىذا ىو السبب الرئيسي الذي يذكره المحدثون 
الشريف، وبخاصة قبل اكتمال تدوين الحديث، فكان الراوي من الصحابة أو ممن بعدىم يسمع 
 الحديث فيعيو ويحفظو، فإذا احتاج إلى ذكره بعد حين من الزمن ربما ال يستطيع ذكره بالمفظ

أو : نفسو، فيذكره بالمعنى، وقد كان بعض الصحابة يشير إلى أنو يروي الحديث بمعناه، فيقول
أمرنا النبي صمى اهلل : نحو ىذا، أو شبيو، وما شاكل ذلك، بل إن كل ما ذكره الصحابة بقوليم

م عميو وسمم بكذا، أو نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن كذا، فيو مروي بالمعنى، ألنو ل
يذكر لفظ النبي صمى اهلل عميو وسمم في األمر أو النيي، واألمثمة عمى الرواية بالمعنى ال 

ليك ىذا المثال  :تحصى، وا 

 ِبَيا َتَكم َمتْ  َكِمَمةٍ  َأْشَعرُ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ
 .ٖٔ َباِطلٌ  الم وَ  َخاَل  َما َشْيءٍ  ُكلُّ  َأاَل  :َلِبيدٍ  َكِمَمةُ  اْلَعَربُ 

 َقاَلَيا َكِمَمةٍ  َأْصَدقُ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي وَعنْ  - ب
ْمِت  َأِبي ْبنُ  ُأَمي ةُ  َوَكادَ  ،َباِطلٌ  الم وَ  َخاَل  َما َشْيءٍ  ُكلُّ  َأاَل  :َلِبيدٍ  َكِمَمةُ  َشاِعرٌ   .ُيْسِممَ  َأنْ  الص 

 َقاَلوُ  َبْيٍت  َأْصَدقُ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي وَعنْ  - ت
ْمِت  َأِبي اْبنُ  َوَكادَ  ،َباِطلٌ  الم وَ  َخاَل  َما َشْيءٍ  ُكلُّ  َأاَل  :الش اِعرُ   .ُيْسِممَ  َأنْ  الص 

 َقاَلْتوُ  َبْيتٍ  َأْصَدقُ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي وَعنْ  - ث
 .َباِطلٌ  الم وَ  َخاَل  َما َشْيءٍ  ُكلُّ  َأاَل  :الشَُّعَراءُ 

                                                             
 .وبخاصة في كتب عموم الحديث وكتب شروح الحديث ٖٓ
 .ٕٕٙ٘، كتاب الشعر، رقم الحديث ٛٙٚٔ/ٗىذه الرواية والروايات األربع التي تمييا من صحيح مسمم  ٖٔ
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 ِإن   :َيُقولُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قال رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  عن أبيو  - ج
 .َذِلكَ  َعَمى َزادَ  َما ،َباِطلٌ  الم وَ  َخاَل  َما َشْيءٍ  ُكلُّ  َأاَل  :َلِبيدٍ  َكِمَمةُ  َشاِعرٌ  َقاَلَيا َكِمَمةٍ  َأْصَدقَ 

إن النبي صمى اهلل : أن نقول قبول، وليس من المفيذه خمس روايات متعددة عن صحابي واحد
 عميو وسمم قال كل ىذه األلفاظ في مرات متعددة ولم يسمعيا في كل ىذه المرات إال أبو ىريرة

 .رضي اهلل عنو

وسأكتفي ( إنما األعمال بالنيات)ومن األمثمة عمى تعدد األلفاظ بسبب الرواية بالمعنى حديث 
 .شية اإلطالة بال كبير فائدةبذكر روايات الجممة األولى من الحديث فقط، خ

لقد وردت ىذه الجممة عمى عدة روايات، عمما بأن ىذا الحديث حديث غريب، تدور كل 
رواياتو الصحيحة عمى يحيى بين سعيد األنصاري، فمم يروه عن النبي صمى اهلل عميو وسمم إال 

عمقمة إال محمد  عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إال عمقمة بن وقاص الميثي، ولم يروه عن
بن إبراىيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراىيم إال يحيى بن سعيد، ثم تشعب السند بعد 

 :، وىذه أىم الروايات الصحيحة لمجممة األولى فقطيحيى

 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َقالَ  اْلِمْنَبرِ  َعَمى َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  اْلَخط ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ عن  - أ
 .ٕٖ ... ِبالن ي اِت  اأْلَْعَمالُ  ِإن َما َيُقولُ  َوَسم مَ 

 .ٖٖ ِبالن ي ةِ  اْلَعَملُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َقالَ  َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  اْلَخط ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  - ب

 َيُقولُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َيُقولُ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  اْلَخط اِب  ْبنَ  ُعَمرَ عن  - ت
 .ٖٗ ِبالن ي ةِ  اأْلَْعَمالُ  ِإن َما

 .ِٖ٘بالن ي ةِ  اأْلَْعَمالُ  َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  اْلَخط ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ عن  - ث

فيذه أربع روايات لمجممة األولى فقط، وكميا عند البخاري، ومن غير المقبول أن يكون النبي 
صمى اهلل عميو وسمم قد قال ىذه الروايات جميعا في مرات متعددة، ولم يسمعو في كل مرة من 
ىذه المرات إال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو، ومن غير المقبول أيضا أن يكون النبي صمى 

                                                             
 .، الحديث األولوبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٕٖ
 .ٓٚٓ٘، رقم الحديث ...، كتاب النكاح، باب من ىاجر ٘ٔٔ/ٜصحيح البخاري وبيامشو فتح الباري  ٖٖ
 .ٜٛٙٙ، كتاب األيمان والنذور، باب النية في األيمان، رقم الحديث وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٖٗ
 .ٜٕٕ٘، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان، رقم الحديث ٓٙٔ/٘ فتح الباري وبيامشو صحيح البخاري ٖ٘
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صحابة آخرون ثم لم يرو أحد منيم عميو وسمم قد قال كل ىذه الروايات وسمعيا مع عمر اهلل 
شيئا من كل ىذه الروايات، ولذلك لجأنا إلى تفسير ىذا التعدد بالرواية بالمعنى، وليس بعدد 

 .الحادثة

نما يصح تفسير التعدد في ألفاظ المتون بالرواية بالمعنى إذا تبين أن الحادثة واحدة ل م وا 
تتعدد، فإن تعددت الحادثة فيصار في تفسير تعدد األلفاظ إلى القسم األول من النوع األول 

 .الصادر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم

وىكذا نجد الحديث قد تعددت ألفاظو والمعنى واحد، وذلك من التعدد المقبول عند المحدثين، 
 .في الحالة الخامسة إن شاء اهلل تعالىوأما الرواية بالمعنى التي تغير معنى الحديث فستأتي 

 

 .حكاية الحال: الثاني

ويكون ىذا في األحاديث الفعمية، التي يصف فييا بعض الصحابة فعال من أفعال النبي صمى 
اهلل عميو وسمم، وفي ىذه الحالة ال يمكن أن تتحد ألفاظ الصحابة في وصف الفعل، عمما بأن 

 :األمثمة عمى ذلكالمعنى واحد، وىذا كثير جدا، ومن 

 َرَفعَ  َفِإَذا ،َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َخْمفَ  ُيَصمُّونَ  َكاُنوا َأن ُيمْ عن الَبراِء رضَي اهلُل عنو  - أ
 َجْبَيَتوُ  َوَسم مَ  وِ َعَميْ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َيَضعَ  َحت ى َظْيَرهُ  َيْحِني َأَحًدا َأرَ  َلمْ  الرُُّكوعِ  ِمنْ  َرْأَسوُ 
ًدا َوَراَءهُ  َمنْ  َيِخرُّ  ُثم   ،اأْلَْرضِ  َعَمى  .ٖٙ ُسج 

 ِلَمنْ  الم وُ  َسِمعَ  :َقالَ  ِإَذا َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َكانَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو عنوو  - ب
 َنَقعُ  ثُم   ،َساِجًدا َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َيَقعَ  َحت ى َظْيَرهُ  ِمن ا َأَحدٌ  َيْحنِ  َلمْ  ،َحِمَدهُ 
 .َبْعَدهُ  ُسُجوًدا

 َرَكعَ  َفِإَذا ،َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َمعَ  ُيَصمُّونَ  َكاُنوا َأن ُيمْ  رضي اهلل عنو وعنو - ت
َذا ،َرَكُعوا ُكوعِ  ِمنْ  َرْأَسوُ  َرَفعَ  َواِ   َوَضعَ  َقدْ  َنَراهُ  َحت ى ِقَياًما َنَزلْ  َلمْ  َحِمَدهُ  ِلَمنْ  الم وُ  َسِمعَ  :َفَقالَ  الرُّ
 .َنت ِبُعوُ  ثُم   ،اأْلَْرضِ  ِفي َوْجَيوُ 

                                                             
، متابعة اإلمام، رقم الحديث ٜٖ، كتاب الصالة، باب رقم ٖٙٗ، ٖ٘ٗ/ٔالروايات الخمس في صحيح مسمم  ٖٙ

ٗٚٗ ،ٗٚ٘. 
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 َحت ى َظْيَرهُ  ِمن ا َأَحدٌ  َيْحُنو اَل  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َمعَ  ُكن ا :َقالَ  رضي اهلل عنو وعنو - ث
 .َسَجدَ  َقدْ  َنَراهُ 

 ،اْلَفْجرَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َخْمفَ  َصم ْيتُ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُحَرْيثٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ و  - ج
 َيْسَتِتم   َحت ى َظْيَرهُ  ِمن ا َرُجلٌ  َيْحِني اَل  َوَكانَ  {اْلُكن سِ  اْلَجَوارِ  ِباْلُخن سِ  ُأْقِسمُ  َفاَل } َيْقَرُأ َفَسِمْعُتوُ 
 .َساِجًدا

فيذه خمس روايات لكيفية متابعة الصحابة الرسول صمى اهلل عميو وسمم في الصالة، تعددت 
 .ألفاظيا مع عدم االختالف في المعنى

 وليس ىذا القسم كالرواية بالمعنى، فالرواية بالمعنى تكون لألحاديث القولية التي قاليا النبي
صمى اهلل عميو وسمم بمفظ معين، فرواىا الصحابي بمفظ آخر، أما حكاية الحال فميس لمنبي 
صمى اهلل عميو وسمم لفظ فييا، ألنيا من األحاديث الفعمية، فيعبر الصحابي أو الصحابة رضي 

 .اهلل عنيم عن فعمو صمى اهلل عميو وسمم بألفاظ متعددة، وال يمكن عادة أن يكون المفظ واحدا
 

 .التقديم والتأخير: الثالث

وىذا ليس من الرواية بالمعنى، بل ىو من الرواية بالمفظ نفسو مع تقديم وتأخير، إما ألن الراوي 
لم يضبط الترتيب، أو ألنو يرى أن الترتيب في مثل ىذه األحاديث غير ميم، وىذا إذا كان 

 .ممخرج الحديث واحدا، فإن تعدد فيو من النبي صمى اهلل عميو وسم

 :من أمثمة التقديم والتأخير من الرواةو 

 َواَل  ،َتَحس ُسوا َواَل  ... َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ
 .ٖٚ ِإْخَواًنا الم وِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا ،َتَداَبُروا َواَل  ،َتَباَغُضوا َواَل  ،َتَحاَسُدوا َواَل  ،َتَناَفُسوا َواَل  ،َتَجس ُسوا

 َواَل  ،َتَحاَسُدوا اَل  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي وَعنْ  - ب
 .ِإْخَواًنا الم وِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا ،َتَناَجُشوا َواَل  ،َتَحس ُسوا َواَل  ،َتَجس ُسوا َواَل  ،تََباَغُضوا

 َواَل  ،َتَقاَطُعوا اَل  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ و  - ت
 .ِإْخَواًنا َوُكوُنوا ،َتَحاَسُدوا َواَل  ،تََباَغُضوا َواَل  ،َتَداَبُروا

                                                             
رقم  ،ٓٔ،ٜ، كتاب البر والصمة واآلداب، رقم الباب ٜٙٛٔ-ٜ٘ٛٔ/ٗالروايات األربع من صحيح مسمم  ٖٚ

 .ٕٗٙ٘، ٖٕٙ٘الحديث 
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 َواَل  ،َتَحاَسُدوا اَل  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي وَعنْ  - ث
 .َتَداَبُروا َواَل  ،َتَباَغُضوا َواَل  ،تََناَجُشوا

فيذه عدة روايات عن صحابي واحد، فييا تقديم وتأخير في تعداد المنييات، ومثل ىذا ال يؤثر 
الرواة، فيذا من التعدد المقبول، وىذه الروايات أيضا في قبول الرواية، وال يطعن في ضبط 

 .تصمح أمثمة ألقسام أخرى من تعدد الروايات

خرج الحديث واحدا، فإذا تعددت مخارجو فقد يكون وىذا من التعدد الذي نمجأ إليو إذا كان مَ 
وي لمروايتين الرا سر التقديم والتأخير بتعدد الحادثة مع أن الصحابيفَ من تعدد الحادثة، بل قد يُ 

 :ومثال ذلك واحد، إذا دلت قرينة عمى ذلك

ْساَلمُ  ُبِنيَ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنيما ُعَمرَ  اْبنِ عن  - أ  َعَمى اإلِْ
دَ  َأنْ  َعَمى :َخْمَسةٍ  َقامِ  ،الم وُ  ُيَوح  اَلةِ  َواِ  يتَاءِ  ،الص  َكاةِ  َواِ   :َرُجلٌ  َفَقالَ  ،َواْلَحج   ،َرَمَضانَ  َوِصَيامِ  ،الز 
 الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتوُ  َىَكَذا ،َواْلَحجُّ  َرَمَضانَ  ِصَيامُ  اَل  :َقالَ  ؟َرَمَضانَ  َوِصَيامُ  اْلَحجُّ 
 .َٖٛوَسم َم  َعَمْيوِ 

ْساَلمُ  ُبِنيَ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنيما ُعَمرَ  اْبنِ  وَعنْ  - ب  َعَمى اإلِْ
َقامِ  ،ُدوَنوُ  ِبَما َوُيْكَفرَ  ،الم وُ  ُيْعَبدَ  َأنْ  َعَمى :َخْمسٍ  اَلةِ  َواِ  يَتاءِ  ،الص  َكاةِ  َواِ   َوَصْومِ  ،اْلَبْيِت  َوَحج   ،الز 

 .ٜٖ َرَمَضانَ 

ي مثل ىذه الحالة أن والراجح فوىنا نجد تقديم الحج عمى الصوم، عمى خالف الرواية األولى، 
 .ٓٗمن تعدد الحادثة ال من تصرف الرواة، وىو ما رجحو اإلمام النووي رحمو اهلل تعالى  ىذا

 

 .تعدد سبب النزول: الرابع

الحكم الشرعي فييا، أو تعمق لقد نزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم تعالج أمورا وقعت، وتبين 
د لنزول اآلية الواحدة عدة أسباب، وربما ظن رِ كم، وما شاكل ذلك، وقد يَ برز بعض الحِ عمييا، وتُ 

بعض الناس أن ذلك من التعدد واالختالف الذي يدل عمى خطأ بعض الرواة، وقد يمجأ بعضيم 
                                                             

 .ٙٔصحيح مسمم، كتاب اإليمان، باب بيان أركان اإليمان، رقم الحديث  ٖٛ
 .ٙٔالمرجع السابق، المكان السابق، رقم الحديث  ٜٖ
 .ٛٚٔ/ٔ لمنووي المنياج شرح صحيح مسمم ٓٗ
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فقد تنزل اآلية لمعالجة عدة  إلى الترجيح، فيأخذ بالراجح ويترك المرجوح، وليس األمر كذلك،
أمور وقعت، فيروي كل صحابي السبب الذي عرفو لنزول اآلية، فيجتمع لدينا عدة أسباب لمنزول 

 :كميا صحيحة، وال يناقض بعضيا بعضا، ومن أمثمة ذلك

 َسِمْعتُ  َما ُخْطَبةً  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َخَطبَ  :َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  َأَنسٍ  َعنْ  - أ
 َرُسولِ  َأْصَحابُ  َفَغط ى :َقالَ  ،َكِثيًرا َوَلَبَكْيُتمْ  َقِمياًل  َلَضِحْكُتمْ  َأْعَممُ  َما َتْعَمُمونَ  َلوْ  :َقالَ  َقطُّ  ِمْثَمَيا
 َىِذهِ  َفَنَزَلتْ  .ُفاَلنٌ  :َقالَ  ؟َأِبي َمنْ  :َرُجلٌ  َفَقالَ  ،َخِنينٌ  َلُيمْ  ُوُجوَىُيمْ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ 
 .ٔٗ {َتُسْؤُكمْ  َلُكمْ  تُْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسَأُلوا اَل } اآْلَيةُ 

 َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َيْسَأُلونَ  َقْومٌ  َكانَ  :َقالَ  َعْنُيَما الم وُ  َرِضيَ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  - ب
 َىِذهِ  ِفيِيمْ  الم وُ  َفَأْنَزلَ  ؟َناَقِتي َأْينَ  :َناَقُتوُ  َتِضلُّ  الر ُجلُ  َوَيُقولُ  ؟َأِبي َمنْ  :الر ُجلُ  َفَيُقولُ  ،اْسِتْيَزاءً 
 .ٕٗ ُكم َيا اآْلَيةِ  ِمنْ  َفَرغَ  َحت ى {َتُسْؤُكمْ  َلُكمْ  تُْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسَأُلوا اَل  آَمُنوا ال ِذينَ  َأيَُّيا َيا} اآْلَيةَ 

ا :َقالَ  رضي اهلل عنو َعِمي   َعنْ  - ت  {َسِبياًل  ِإَلْيوِ  اْسَتَطاعَ  َمنْ  اْلَبْيِت  ِحجُّ  الن اسِ  َعَمى َوِلم وِ } َنَزَلتْ  َلم 
 ُقْمتُ  َوَلوْ  ،اَل  :َقالَ  ؟َعامٍ  ُكل   ِفي الم وِ  َرُسولَ  َيا :َقاُلوا ،َفَسَكتَ  ؟َعامٍ  ُكل   ِفي الم وِ  َرُسولَ  َيا :َقاُلوا
 .ٖٗ {َتُسْؤُكمْ  َلُكمْ  تُْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسَأُلوا اَل  آَمُنوا ال ِذينَ  َأيَُّيا َيا} الم وُ  َفَأْنَزلَ  ،َلَوَجَبتْ  َنَعمْ 

 .ٗٗ ال مانع أن يكون الجميع سبب نزوليا واهلل أعمم: قال ابن حجر
 

 .وصف الواقع: الخامس

وىذا غير حكاية الحال التي تكون في األحاديث الفعمية، فحكاية الحال وصف لفعل النبي صمى 
اهلل عميو وسمم، كوصف صالتو أو وضوئو، أما وصف الواقع فيو وصف الظروف واألحوال 
المحيطة بالحديث، من ظروف زمانية ومكانية دون ما يتعمق بفعمو صمى اهلل عميو وسمم، 

لرواية بالمعنى، كما ىو األمر في األحاديث القولية، ومن أمثمة ذلك تعدد ووصف الواقع غير ا

                                                             
، واآلية من ٕٔٙٗ، رقم الحديث ٕٔ، كتاب التفسير، باب رقم ٕٓٛ/ٛصحيح البخاري وبيامشو فتح الباري  ٔٗ

 .ٔٓٔسورة المائدة، رقم 
 .ٕٕٙٗالمصدر السابق، رقم الحديث  ٕٗ
، دار الفكر، بيروت، ٛٗٓ٘، أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة المائدة، رقم الحديث ٕٕٖ/ٗلترمذي اجامع  ٖٗ

 .ىذا حديث حسن غريب من حديث عمي: وقال الترمذي
 .ٖٕٛ/ٛفتح الباري البن حجر  ٗٗ
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ألفاظ الرواية في المدة التي أقاميا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم في مكة عام الفتح وىو يقصر 
 :الصالة

 َعَشرَ  ِتْسَعةَ  ِبَمك ةَ  َوَسم مَ  ْيوِ َعمَ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َأَقامَ  :َقالَ  َعْنُيَما الم وُ  َرِضيَ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  - أ
 .٘ٗ َرْكَعتَْينِ  ُيَصم ي َيْوًما

 َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْوتُ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُحَصْينٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  - ب
 .ٙٗ َرْكَعتَْينِ  ِإال   ُيَصم ي اَل  ،َلْيَمةً  َعْشَرةَ  َثَماِني ِبَمك ةَ  َفَأَقامَ  ،اْلَفْتحَ  َمَعوُ  َوَشِيْدتُ 

 ِبَمك ةَ  َعْشَرةَ  َسْبعَ  َأَقامَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنيما َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  - ت
اَلةَ  َيْقُصرُ   .ٚٗ الص 

فالحادثة واحدة وعدة األيام التي أقاميا الرسول صمى اهلل عميو وسمم فييا روايات ثالث، والجمع 
سبع عشرة حذفيما، ومن : تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: بينيا أن من قال

أي عد يوم الدخول نصف يوم ألنو دخل أثناءه، وكذلك يوم  .ٛٗقال ثماني عشرة عد أحدىما 
 .، فكانت إقامتو جزءا من كل منيما، فعدىما يوما واحداالخروج

 .طعن في ضبط الرواة ليذا الحديثوىذا تعدد مقبول ال يَ 
 

 .الجمع بين حديثين: السادس

أنيما حديث واحد، وقد يفصل بينيما فقد يجمع الراوي في بعض األحيان حديثين، يظن السامع 
 .ذلك من رواية الرواة اآلخرين لكل من الحديثينفي مرة أخرى، فيتبين أنيما حديثان، ويتبين 

 :ومن األمثمة عمى ذلك

                                                             
، مقام النبي صمى اهلل عميو وسمم ٕ٘، كتاب المغازي، باب رقم ٕٔ/ٛري وبيامشو فتح الباري صحيح البخا ٘ٗ

 .ٜٕٛٗبمكة زمن الفتح، رقم الحديث 
 .مٕٜ٘ٔ، كتاب الصالة، باب متى يتم المسافر، مطبعة مصطفى الحمبي، ٕٓٛ/ٔسنن أبي داود  ٙٗ
 .المرجع السابق، المكان السابق ٚٗ
 .ٕٙ٘/ٕفتح الباري البن حجر  ٛٗ
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ْوا :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ  َتْكتَُنوا َواَل  ،ِباْسِمي َتَسم 
 َعَمي   َكَذبَ  َوَمنْ  ،ُصوَرِتي ِفي َيَتَمث لُ  اَل  الش ْيَطانَ  َفِإن   ،َرآِني َفَقدْ  اْلَمَنامِ  ِفي َرآِني َوَمنْ  ،ِبُكْنَيِتي
ًدا  .ٜٗ الن ارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  َفْمَيتََبو أْ  ُمَتَعم 

 َواَل  ،ِباْسِمي َسمُّوا :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى اْلَقاِسمِ  َأُبو َقالَ  :قال رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ عن أبي  - ب
 .ٓ٘ ،ِبُكْنَيِتي َتْكتَُنوا

 َفَقدْ  اْلَمَنامِ  ِفي َرآِني َمنْ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َقالَ  :َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  َأَنسٍ  َعنْ و  - ت
 .ٔ٘ ِبي َيَتَخي لُ  اَل  الش ْيَطانَ  َفِإن   ،َرآِني

 بينما أفردىا في الثانية، وكذلك فعل أنس، فقد جمع أبو ىريرة في الرواية األولى بين الحديثين،
 .فنتجت عدة روايات، وىذا أيضا ال يضر وال يطعن في ضبط الرواة لما رووا

 

 .اختصار الحديث: السابع

أي أن يذكر الراوي جزءا من الحديث بحسب ما يقتضيو الحال، وخشية التطويل، فيظن بعض 
عو، ويرويو من سمع الحديث كمو كما سمعو الرواة أن ما سمعو ىو كل الحديث، فيرويو كما سم

 .أيضا

، فاالختصار يكون متعمدا مع تذكر كامل الحديث، بينما واالختصار يختمف عن النسيان
 .النسيان يتم بسبب عدم تذكر جزء من الحديث كما سيأتي

حديث يتوافر موقد اشتير البخاري باختصار الحديث، وبخاصة عندما ال يجد رواية جديدة ل
، وذلك خشية التكرار من غير فائدة، كما اشتير بتقطيع المتن وتفريقو بين الكتب شرطو فييا

 .واألبواب

 :ومن األمثمة عمى االختصار في الحديث، حديث ابن مسعود في رواياتو المتعددة
                                                             

، إثم من كذب عمى النبي صمى اهلل ٖٛ، كتاب العمم، رقم الباب ٕٕٓ/ٔصحيح البخاري وبيامشو فتح الباري  ٜٗ
 .ٓٔٔعميو وسمم، رقم الحديث 

، كنية النبي صمى اهلل عميو وسمم، ٕٓ، كتاب المناقب، باب رقم ٓٙ٘/ٙ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٓ٘
 .ٜٖٖ٘رقم الحديث 

، من رأى النبي صمى اهلل عميو ٓٔ، كتاب التعبير، باب رقم ٖٖٛ/ٕٔوبيامشو فتح الباري  البخاريصحيح  ٔ٘
 .ٜٜٗٙوسمم في المنام، رقم الحديث 
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ًدا ِإن   :َقالَ  رضي اهلل عنو َمْسُعودٍ  ْبنِ  الم وِ  َعْبدِ  َعنْ  - أ  ِإن   ... َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى ُمَحم 
اًبا ُيْكَتبَ  َحت ى َوَيْكِذبُ  ،ِصد يًقا ُيْكَتبَ  َحت ى َيْصُدقُ  الر ُجلَ   .ٕ٘ َكذ 

ْدقَ  ِإن   :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو وَعنْ و  - ب  ،اْلِبر   ِإَلى َيْيِدي الص 
ن   ن   ،اْلَجن ةِ  ِإَلى َيْيِدي اْلِبر   َواِ  يًقا ُيْكَتبَ  َحت ى َلَيْصُدقُ  الر ُجلَ  َواِ  ن   ،ِصد   ِإَلى َيْيِدي اْلَكِذبَ  َواِ 

ن   ،اْلُفُجورِ  ن   ،الن ارِ  ِإَلى َيْيِدي اْلُفُجورَ  َواِ   .ٖ٘ َكذ اًبا ُيْكَتبَ  َحت ى َلَيْكِذبُ  الر ُجلَ  َواِ 

ْدقِ  َعَمْيُكمْ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو وَعنْ و  - ت ْدقَ  َفِإن   ،ِبالص   الص 
ن   ،اْلِبر   ِإَلى َيْيِدي ْدقَ  َوَيَتَحر ى َيْصُدقُ  الر ُجلُ  َيَزالُ  َوَما ،اْلَجن ةِ  ِإَلى َيْيِدي اْلِبر   َواِ   َحت ى الص 
ي اُكمْ  ،ِصد يًقا الم وِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  ن   ،اْلُفُجورِ  ِإَلى َيْيِدي اْلَكِذبَ  َفِإن   ،َواْلَكِذبَ  َواِ   ِإَلى َيْيِدي اْلُفُجورَ  َواِ 
 .ٗ٘ َكذ اًبا الم وِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحت ى اْلَكِذبَ  َوَيَتَحر ى َيْكِذبُ  الر ُجلُ  َيَزالُ  َوَما ،الن ارِ 

صحابي واحد، ولكنيا مختمفة طوال وقصرا، وقد وقع في األولى والثانية فيذه ثالث روايات عن 
 .اختصار من الثالثة

ومن األمثمة عمى ذلك حديث ذي اليدين، وسأذكر بعض روايات ىذا الحديث عن أبي ىريرة 
 :فقط

 :َفِقيلَ  ،َرْكَعَتْينِ  الظُّْيرَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َصم ى :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ
 .٘٘ َسْجَدَتْينِ  َسَجدَ  ثُم   ،َسم مَ  ثُم   ،َرْكَعَتْينِ  َفَصم ى ،َرْكَعتَْينِ  َصم ْيتَ 

 َفَقالَ  ،اْثَنتَْينِ  ِمنْ  اْنَصَرفَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ و  - ب
اَلةُ  َأَقُصَرتْ  :اْلَيَدْينِ  ُذو َلوُ   َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ؟الم وِ  َرُسولَ  َيا َنِسيتَ  َأمْ  ؟الص 

 َفَصم ى َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَقامَ  ،َنَعمْ  :الن اُس  َفَقالَ  ؟اْلَيَدْينِ  ُذو َأَصَدقَ  :َوَسم مَ 
 .ٙ٘ َأْطَولَ  َأوْ  ُسُجوِدهِ  ِمْثلَ  َفَسَجدَ  َكب رَ  ثُم   ،َسم مَ  ُثم   ،ُأْخَرَيْينِ  اثَْنتَْينِ 

                                                             
 .ٕٙٓٙ، رقم الحديث ٕٛ، كتاب البر والصمة واآلداب، باب رقم ٕٕٔٓ/ٗصحيح مسمم  ٕ٘
 .ٕٚٓٙرقم الحديث ، ٜٕ، كتاب البر والصمة واآلداب، باب رقم ٖٕٔٓ/ٗصحيح مسمم  ٖ٘
 .ٕٚٓٙالمصدر السابق، رقم الحديث  ٗ٘
، كتاب األذان، باب ىل يأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس، رقم ٕ٘ٓ/ٕ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٘٘

 .٘ٔٚالحديث 
، كتاب األذان، باب ىل يأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس، رقم ٕ٘ٓ/ٕ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٙ٘
 .ٗٔٚلحديث ا
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 ِإْحَدى َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َصم ى :َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - ت
 ،اْلَمْسِجدِ  ُمَقد مِ  ِفي َخَشَبةٍ  ِإَلى َقامَ  ُثم   ،َسم مَ  ثُم   ،َرْكَعتَْينِ  اْلَعْصرَ  َظن ي َوَأْكَثرُ  اْلَعِشي   َصاَلَتيْ 
 َسَرَعانُ  َوَخَرجَ  ،ُيَكم َماهُ  َأنْ  َفَياَبا ،َعْنُيَما الم وُ  َرِضيَ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َأُبو َوِفيِيمْ  ،َعَمْيَيا َيَدهُ  َفَوَضعَ 
اَلةُ  َأَقُصَرتْ  :َفَقاُلوا الن اسِ   :َفَقالَ  اْلَيَدْينِ  ُذو َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َيْدُعوهُ  َوَرُجلٌ  ،الص 
 ،َسم مَ  ثُم   ،َرْكَعَتْينِ  َفَصم ى ،َنِسيتَ  َقدْ  ،َبَمى :َقالَ  ،تُْقَصرْ  َوَلمْ  َأْنَس  َلمْ  :َفَقالَ  ؟َقُصَرتْ  َأمْ  ؟َأَنِسيتَ 

 ِمْثلَ  َفَسَجدَ  َفَكب رَ  َرْأَسوُ  َوَضعَ  ثُم   ،َفَكب رَ  َرْأَسوُ  َرَفعَ  ثُم   ،َأْطَولَ  َأوْ  ُسُجوِدهِ  ِمْثلَ  َفَسَجدَ  ،َكب رَ  ثُم  
 .ٚ٘ َوَكب رَ  َرْأَسوُ  َرَفعَ  ُثم   ،َأْطَولَ  َأوْ  ُسُجوِدهِ 

طوال وقصرا، وقد وقع في  فيذه ثالث روايات عن صحابي واحد، لحادثة واحدة، ولكنيا مختمفة
 .األولى والثانية اختصار من الثالثة

نما من الرواة، أما االختصار الذي اشتير بو البخاري  وىذا االختصار ليس من البخاري وا 
 :فمن أمثمتو

 الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :َقالَ  اْلِمْنَبرِ  َعَمى َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  اْلَخط اِب  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ  - أ
ن َما ،ِبالن ي اتِ  اأْلَْعَمالُ  ِإن َما :َيُقولُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ   ُدْنَيا ِإَلى ِىْجَرُتوُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  ،َنَوى َما اْمِرئٍ  ِلُكل   َواِ 

 .ٛ٘ ِإَلْيوِ  َىاَجرَ  َما ِإَلى َفِيْجَرُتوُ  َيْنِكُحَيا اْمَرَأةٍ  ِإَلى َأوْ  ،ُيِصيُبَيا

 اأْلَْعَمالُ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  اْلَخط ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ  - ب
 َوَمنْ  ،َوَرُسوِلوِ  الم وِ  ِإَلى َفِيْجَرُتوُ  َوَرُسوِلوِ  الم وِ  ِإَلى ِىْجَرُتوُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  ،َنَوى َما َواِلْمِرئٍ  ،ِبالن ي ةِ 
 .ٜ٘ ِإَلْيوِ  َىاَجرَ  َما ِإَلى َفِيْجَرُتوُ  َيَتَزو ُجَيا اْمَرَأةٍ  َأوْ  ُيِصيُبَيا ِلُدْنَيا ِىْجَرُتوُ  َكاَنتْ 

وىذا االختصار غير الرواية بالمعنى، واالختصار ال يطعن في صحة رواية الحديث فيو تعدد 
 .مقبول
 

 

 

                                                             
، كتاب السيو، باب من يكبر في سجدتي السيو، رقم الحديث ٜٜ/ٖ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٚ٘

ٕٕٜٔ. 
 .صحيح البخاري، الحديث األول ٛ٘
 .ٜٕٕ٘، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان، رقم الحديث ٓٙٔ/٘ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٜ٘
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 .سماع الراوي بعض الحديث دون بعض: الثامن

فقد كان بعض الصحابة رضوان اهلل عمييم يدخل ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتحدث فيفوتو 
يتحدث فيفوتو ما قيل بعد ما قيل قبل دخولو، وقد يخرج بعضيم ورسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

خروجو، وكان بعضيم يحضر الحديث كمو، فيروي كل منيم ما حضره وسمعو، فتتعدد الروايات 
 .مف زيادة ونقصاوتخت

وىذا سبب غير االختصار الذي سبق، فالراوي في االختصار حضر الحديث كمو، ولكنو 
 .اقتصر عمى رواية بعضو بالمفظ، وىو غير النسيان أيضا

 :ومن األمثمة عمى ذلك

 َفَأَتاهُ  ،ِلمن اسِ  َيْوًما اِرًزابَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َكانَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  - أ
يَمانُ  َما :َفَقالَ  ِجْبِريلُ   الن اَس  ُيَعم مُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  َىَذا :َفَقالَ  ،َشْيًئا َيَرْوا َفَممْ  ،ُردُّوهُ  :َفَقالَ  ... ؟اإلِْ
 .ٓٙ ِديَنُيمْ 

 َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنْحنُ  َبْيَنَما :َقالَ  رضي اهلل عنو اْلَخط اِب  بنِ  عن ُعَمرَ  - ب
 َمنْ  َأَتْدِري ُعَمرُ  َيا :ِلي َقالَ  ثُم   ،َمِميًّا َفَمِبْثتُ  اْنَطَمقَ  ثُم   ... َرُجلٌ  َعَمْيَنا َطَمعَ  ِإذْ  َيْومٍ  َذاتَ 

 .ٔٙ ِديَنُكمْ  ُيَعم ُمُكمْ  َأتَاُكمْ  ِجْبِريلُ  َفِإن وُ  :َقالَ  ،َأْعَممُ  َوَرُسوُلوُ  الم وُ  :ُقْمتُ  ؟الس اِئلُ 

 َيا :َفَقالَ  ِبَثاَلٍث  َذِلكَ  َبْعدَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َفَمِقَيِني ... رضي اهلل عنو ُعَمرُ  َقالَ  - ت
 .ٕٙ...  الس اِئلُ  َمنْ  َتْدِري َىلْ  ُعَمرُ 

عميو وسمم أخبرىم أنو جبريل في  فيذه ثالث روايات لمحديث، في األولى أن النبي صمى اهلل
( مميا)اليوم نفسو، بعد انطالقو وبحثيم عنو، بينما تذكر الثانية أن ذلك كان بعد وقت طويل 

 .وتبين الثالثة أن ذلك كان بعد ثالثة أيام، والحادثة واحدة، فكيف ذلك؟

وسمم من  أن عمر غادر المجمس فور انصراف السائل، وأخبر النبي صمى اهلل عميو: الجواب
أن السائل ىو جبريل عميو السالم في اليوم نفسو، ولما لقي  بقي من الصحابة رضي اهلل عنيم

 .ىل عمم من السائل؟ وأخبره بأنو جبريل: عمر في اليوم الثالث سألو
                                                             

 .ٓ٘، سؤال جبريل، رقم الحديث ٖٚ، كتاب اإليمان، باب رقم ٗٔٔ/ٔالباري صحيح البخاري وبيامشو فتح  ٓٙ
 .ٛ، كتاب اإليمان، الباب األول، رقم الحديث ٖٛ، ٖٚ/ٔصحيح مسمم  ٔٙ
 .ٖٕٛٚ، أبواب اإليمان، باب ما جاء في وصف جبريل، رقم الحديث ٕٓٔ/ٗجامع الترمذي  ٕٙ
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ولذلك كانت صيغة الرواية الثانية والثالثة موجية إلى عمر بصيغة المفرد وباسمو الصريح 
، ورجحو ابن حجر، وضعف ابن حجر أن ٖٙوىذا ما قالو النووي ( لسائل؟يا عمر أتدري من ا)

 .ٗٙلرواية الترمذي وغيره كما سبق ( مميا)مصحفة عن رواية ( ثالثا)رواية 

وىذا التعدد ال يدل عمى خطأ الرواة، وال عمى ضعف بعض الروايات بحجة تعارضيا، بل 
 .ىو كما ذكرنا من التعدد المقبول

 

 .اإلجابات عن سؤال النبي صمى اهلل عميو وسمم لكثرة الحاضرينتعدد : التاسع

وىذا غالبا حين يكون الجمع كبيرا فيسأليم النبي صمى اهلل عميو وسمم سؤاال، فيجب بعضيم، وال 
يمكن أن يكون جوابيم جميعا واحدا، وبسبب كثرة العدد فال يسمع الراوي كل اإلجابات فيروي كل 

 .منيم ما سمع من اإلجابات

 :ومن األمثمة عمى ذلك ما كان في حجة الوداع

 َيْومَ  الن اَس  َخَطبَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   َعْنُيَما الم وُ  َرِضيَ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  - أ
 .٘ٙ... َحَرامٌ  َيْومٌ  :َقاُلوا ؟َىَذا َيْومٍ  َأيُّ  الن اُس  َأيَُّيا َيا :َفَقالَ  الن ْحرِ 

 :َقالَ  الن ْحرِ  َيْومَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َخَطَبَنا :َقالَ  َعْنوُ  الم وُ  َرِضيَ  َبْكَرةَ  َأِبي َعنْ و  - ب
 .ٙٙ... َأْعَمُم  َوَرُسوُلوُ  الم وُ  :ُقْمَنا ؟َىَذا َيْومٍ  َأيُّ  َأَتْدُرونَ 

 َبْينَ  الن ْحرِ  َيْومَ  َوَقفَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنيما ُعَمرَ  اْبنِ  وَعنْ  - ت
ةِ  ِفي اْلَجَمَراِت   َيْومُ  :َقاُلوا ؟َىَذا َيْومٍ  َأيُّ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َفَقالَ  ِفيَيا َحج   ال ِتي اْلَحج 
 .ٚٙ... الن ْحرِ 

                                                             
 .ٓٙٔ/ٔالمنياج لمنووي  ٖٙ
 .ٕ٘ٔ -ٕٗٔ/ٔفتح الباري البن حجر  ٗٙ
، الخطبة أيام منى، رقم الحديث ٕٖٔ، كتاب الحج، باب رقم ٖٚ٘/ٖ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٘ٙ

ٖٜٔٚ. 
 .ٕٗٚٔ، وانظر ٔٗٚٔ، المكان السابق، رقم الحديث وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٙٙ
، بتحقيق ٖٛ٘ٓرقم الحديث ، الخطبة يوم النحر، ٙٚ، كتاب المناسك، باب رقم ٙٔٓٔ/ٕسنن ابن ماجو  ٚٙ

 .محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى الحمبي



 ~24 ~ 
 

واحدة لم تتكرر، وليست من الرواية بالمعنى، واألصل في مثل ىذه فيذه ثالث روايات في حادثة 
الحالة أن تتعدد اإلجابات، فال يمكن أن تكون إجابة عشرات اآلالف من الصحابة واحدة، فميس 

 .العجيب أن تتعدد اإلجابات، بل العجيب أن ال تتعدد

 يمكن أن يسمع كل وىكذا فقد تعددت اإلجابات، وروى كل صحابي اإلجابة التي سمعيا، وال
 .راو منيم كل اإلجابات في ىذا الجمع الحاشد، وىكذا تعددت الروايات

 .وىذا أيضا من التعدد المقبول الذي ال يشكك في صحة الحديث
 

 .تفاوت الحفظ: العاشر

يسمع الحديث في كثير من األحيان مجموعة من الرواة، وربما كان الحديث طويال فيحفظو 
ويحفظ بعضيم جزءا منو، فيروي كل منيم ما حفظ، فتتعدد رواية الحديث الواحد بعضيم كامال، 
 .زيادة ونقصانا

وىذا أمر طبيعي في البشر، فمو أننا ذكرنا حديثا أمام مجموعة من الطالب، ثم طمبنا منيم 
بعد ذلك مباشرة أن يذكروه، لما استطاع أكثرىم أن يرويو بألفاظو كميا، بل ال يستطيع بعضيم 

 .كره بكل معانيوذ

ورغم التحري الشديد عند الصحابة وكثير من الرواة إال أنيم بشر يعترييم النسيان، وبخاصة 
إذا طال الزمن بين السماع واألداء، وقد اشتكى أبو ىريرة رضي اهلل عنو من ذلك إلى رسول اهلل 

 اْبُسطْ  :َقالَ  ،َأْنَساهُ  َكِثيًرا َحِديثًا ِمْنكَ  َأْسَمعُ  ِإن ي الم وِ  َرُسولَ  َيا ُقْمتُ : صمى اهلل عميو وسمم، فقال
 .ٛٙ َبْعَدهُ  َشْيًئا َنِسيتُ  َفَما ،َفَضَمْمُتوُ  ،ُضم وُ  :َقالَ  ثُم   ،ِبَيَدْيوِ  َفَغَرفَ  :َقالَ  ،َفَبَسْطُتوُ  ،ِرَداَءكَ 

وىذا من أىم األسباب التي جعمت أبا ىريرة أكثر الصحابة حديثا مع تأخر إسالمو، فقد 
 .حظي في ىذا المجال بما لم يحظ بو غيره

                                                             
 .ٜٔٔ، حفظ العمم، رقم الحديث ٕٗ، كتاب العمم، باب رقم ٕ٘ٔ/ٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٛٙ



 ~25 ~ 
 

 َمَقاًما َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  ِفيَنا َقامَ : وىذا ىو عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو يقول
 ،َحِفَظوُ  َمنْ  َذِلكَ  َحِفظَ  ،َمَناِزَلُيمْ  الن ارِ  َوَأْىلُ  ،َمَناِزَلُيمْ  اْلَجن ةِ  َأْىلُ  َدَخلَ  َحت ى ،ْمقِ اْلخَ  َبْدءِ  َعنْ  َفَأْخَبَرَنا
 .ٜٙ َنِسَيوُ  َمنْ  َوَنِسَيوُ 

 :حديث سؤال جبريل الشيير ومن أمثمة تعدد الروايات لتفاوت الحفظ،

ْساَلمِ  َعنْ  َأْخِبْرِني ...َقاَل  رضي اهلل عنو اْلَخط اِب  ْبنِ  عن ُعَمرَ  - أ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ؟اإلِْ
ْساَلمُ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  ًدا َوَأن   ،الم وُ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َتْشَيدَ  َأنْ  اإلِْ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  ُمَحم 

اَلةَ  َوتُِقيمَ  ،َوَسم مَ  َكاةَ  َوُتْؤِتيَ  ،الص   ،َسِبياًل  ِإَلْيوِ  اْسَتَطْعتَ  ِإنْ  اْلَبْيتَ  َوَتُحج   ،َرَمَضانَ  َوَتُصومَ  ،الز 
يَمانِ  َعنْ  َفَأْخِبْرِني :َقالَ  ،َوُيَصد ُقوُ  َيْسَأُلوُ  َلوُ  َفَعِجْبَنا :َقالَ  .َصَدْقتَ  :َقالَ   ُتْؤِمنَ  َأنْ  :َقالَ  ؟اإلِْ
 .ٓٚ َصَدْقتَ  :َقالَ  .َوَشر هِ  َخْيِرهِ  ِباْلَقَدرِ  َوُتْؤِمنَ  ،اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ،َوُرُسِموِ  ،َوُكتُِبوِ  ،َوَماَلِئَكِتوِ  ،ِبالم وِ 

 وأن ،اهلل رسول محمدا وأن ،اهلل إال إلو ال أن تشيد أن :اإلسالم ... رضي اهلل عنو ووعن - ب
 وتصوم ،الوضوء تتم وأن ،الجنابة من وتغتسل ،وتعتمر ،وتحج ،الزكاة وتؤتي ،الصالة تقيم

 ؟اإليمان ما محمد يا :قال ،صدقت :قال ،نعم :قال ؟مسمم فأنا ذلك فعمت فإذا :قال ،رمضان
 بالبعث وتؤمن ،والميزان ،والنار بالجنة وتؤمن ،ورسمو ،وكتبو ،ومالئكتو ،باهلل تؤمن أن :قال
 .ٔٚ وشره خيره بالقدر وتؤمن ،الموت بعد

يَمانُ  َفَما...  رضي اهلل عنوو عنو  - ت  َواْلَبْعِث  ،َوالن ارِ  َواْلَجن ةِ  ،َوَماَلِئَكِتوِ  ،ِبالم وِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  :َقالَ  ؟اإلِْ
 .ٕٚ ُكم وِ  َواْلَقَدرِ  ،اْلَمْوِت  َبْعدَ 

ْساَلمُ  َفَما...  رضي اهلل عنو وعنو - ث اَلةِ  ِإَقامُ  :َقالَ  ؟اإلِْ يتَاءُ  ،الص  َكاةِ  َواِ   َوِصَيامُ  ،اْلَبْيِت  َوَحجُّ  ،الز 
 .ٖٚ اْلَجَناَبةِ  ِمنْ  َوُغْسلٌ  ،َرَمَضانَ  َشْيرِ 

 .ٗٚ ... َواْلِميَزانِ  ،َواْلِحَساِب  ،َوالن ارِ  ِباْلَجن ةِ  َوُتْؤِمنَ ...  رضي اهلل عنووعنو  - ج

                                                             
 .ٕٜٖٔ، كتاب بدء الخمق، رقم الحديث ٕٙٛ/ٙ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٜٙ
 .ٓٔ، ٜ، ٛاإليمان، الباب األول، رقم الحديث ، كتاب ٖٙ/ٔصحيح مسمم  ٓٚ
 .، دار الكتب العممية، بيروتٙٔ، كتاب اإليمان، باب قواعد الدين، رقم الحديث ٖ٘/ٔموارد الظمآن لمييثمي  ٔٚ

 .، دار الفكرٛٓٔ/ٕ، ٕٚ/ٔمسند أحمد  ٕٚ
 .ٕ٘/ٔمسند أحمد  ٖٚ
 .ٜٕٔ/ٗ، ٜٖٔ/ٔمسند أحمد  ٗٚ
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فيذه خمس روايات في حادثة واحدة، وليست من الرواية بالمعنى، ففي ىذه الروايات زيادة في 
أن بعضيم حفظ ما  –واهلل أعمم  –المعنى ال في المفظ فقط، والتفسير األولى بالصواب في ذلك 

لم يحفظ البعض اآلخر، فروى كل منيم ما حفظ، وبخاصة أن الحديث طويل ال يسيل حفظو 
 .لمجميع

ال  –عمى الراجح  –ىذه الزيادات تقبل و  إن كانت من ثقة، ولم يخالف من ىو أوثق منو، وا 
 .فيي زيادات مردودة، كما ىو مقرر عند عمماء الحديث

 

 .الشك: الحادي عشر

أي أن يشك الراوي عند روايتو في جزء من الحديث، ويصرح بشكو في ىذا الجزء من الحديث، 
 .وأمانتو في نقل الحديث النبوي وىذا يدل عمى مدى دقة الراوي

وقد نجد رواية أخرى لمحديث ليس فييا شك ممن رواىا، وىنا يحمل حديث من شك عمى 
 .حديث من جزم ولم يشك

 :ومن أمثمة ذلك

 َمِسيَرةَ  َخَرجَ  ِإَذا َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َكانَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو َماِلكٍ  ْبن عن َأَنس
 .٘ٚ َرْكَعَتْينِ  َصم ى (الش اكُّ  ُشْعَبةُ ) َفَراِسخَ  َثاَلَثةِ  َأوْ  َأْمَيالٍ  َثاَلَثةِ 

ولم ترد رواية أخرى تبين الصواب وترجح أحد االحتمالين، ولذلك يبقى الشك قائما، وينبغي 
 .في مثل ذلك األخذ باألحوط وىو ىنا الفراسخ

 :أخرى تزيموومن أمثمة الشك الذي جاءت رواية 

 آَيةً  َتْقَرُءونَ  ِإن ُكمْ  :رضي اهلل عنو ِلُعَمرَ  َقاُلوا اْلَيُيودَ  َأن   رضي اهلل عنو ِشَياٍب  ْبنِ  َطاِرقِ  َعنْ 
 َوَأْينَ  ،ُأْنِزَلتْ  َيْومٍ  َوَأي   ،ُأْنِزَلتْ  َحْيثُ  أَلَْعَممُ  ِإن ي :ُعَمرُ  َفَقالَ  ،ِعيًدا اْلَيْومَ  َذِلكَ  اَلت َخْذَنا ِفيَنا ُأْنِزَلتْ  َلوْ 

 َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َوَرُسولُ  ،ِبَعَرَفةَ  ُأْنِزَلتْ  ،ُأْنِزَلتْ  َحْيثُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ 
 .ُٙٚجُمَعٍة  َيْومَ  َكانَ  َأُشكُّ  :ُسْفَيانُ  َقالَ  ،ِبَعَرَفةَ  َواِقفٌ 

                                                             
 .ٜٔٙسافرين، الباب األول، رقم الحديث ، كتاب صالة المٔٛٗ/ٔصحيح مسمم  ٘ٚ
 .ٖٚٔٓ، كتاب التفسير، رقم الحديث ٕٖٕٔ/ٗصحيح مسمم  ٙٚ
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 َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َعَمى َنَزَلتْ  :بما شك فيو سفيانوقد جزم غير سفيان 
 .ُٚٚجُمَعٍة  َيْومِ  ِفي ِبَعَرَفاتٍ 

 َصم ى الن ِبيُّ  َقالَ : قال رضي اهلل عنو ومن األمثمة عمى ذلك أيضا، ما رواه سيل بن سعد
ِتي ِمنْ  اْلَجن ةَ  َلَيْدُخَمن   :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ   - َأَحِدِىَما ِفي َشك   - َأْلفٍ  ِماَئةِ  َسْبعُ  َأوْ  ،َأْلًفا َسْبُعونَ  ُأم 

ُلُيمْ  َيْدُخلَ  َحت ى ِبَبْعضٍ  َبْعُضُيمْ  آِخذٌ  ُمَتَماِسِكينَ   َلْيَمةَ  اْلَقَمرِ  َضْوءِ  َعَمى َوُوُجوُىُيمْ  ،اْلَجن ةَ  َوآِخُرُىمْ  َأو 
 .ٛٚ اْلَبْدرِ 

 اْبنُ فينا شك الراوي في العدد، ولكن العدد جاء في رواية أخرى بال شك، وذلك فيما رواه 
 َوَىؤاَُلءِ  ... اأْلَُممُ  َعَمي   ُعِرَضتْ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيُّ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنيما َعب اسٍ 
 .ٜٚ َعَذابَ  َواَل  َعَمْيِيمْ  ِحَسابَ  اَل  ،ُقد اَمُيمْ  َأْلًفا َسْبُعونَ 

 .وفي ىذه الحالة فإن رواية الذين جزموا تقدم عمى رواية من شك ومن لم يجزم
 

 .الخطأ: الثاني عشر

كل راو معرض لمخطأ ، ولكن الخطأ من الراوي سيء الحفظ كثير، أما من الثقة فيو قميل جدا، 
 :وقد يقع الخطأ عمى عدة حاالت أىميا

 .يثالقمب في الحد :أوال

 :وذلك مثل

 ِظم وِ  ِفي الم وُ  ُيِظمُُّيمْ  َسْبَعةٌ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  .ٔ
 .ٓٛ ِشَماُلوُ  تُْنِفقُ  َما َيِميُنوُ  َتْعَممَ  اَل  َحت ى َفَأْخَفاَىا ِبَصَدَقةٍ  َتَصد قَ  َوَرُجلٌ  ...ِظمُُّو  ِإال   ِظل   اَل  َيْومَ 

 :والرواية الصحيحة المعروفة في مصادر السنة ىي

                                                             
 .صحيح مسمم، المكان السابق، والرقم نفسو ٚٚ
، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا، رقم الحديث ٙٓٗ/ٔٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٛٚ

ٖٙ٘ٗ. 
 .ٔٗ٘ٙوالباب السابقان، رقم الحديث المصدر السابق، الكتاب  ٜٚ
 .ٖٔٓٔ، فضل إخفاء الصدقة، رقم الحديث ٖٓ، كتاب الزكاة، باب رقم ٘ٔٚ/ٕصحيح مسمم  ٓٛ
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 ِظم وِ  ِفي الم وُ  ُيِظمُُّيمْ  َسْبَعةٌ  :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنْ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  .ٕ
 .ٔٛ َيِميُنوُ  تُْنِفقُ  َما ِشَماُلوُ  َتْعَممَ  اَل  َحت ى ...ِظمُُّو  ِإال   ِظل   اَل  َيْومَ 

 .، فالصدقة تكون باليمين وليس بالشمالٕٛفالرواية األولى مقموبة 
 

 .اإلدراج: ثانيا

إن أحدكم يجمع خمقو في بطن أمو أربعين ...  :ابن مسعود رضي اهلل عنو وذلك مثل حديث
 .ٖٛ( ... نطفة)يوما 

أي مصدر من مصادر  روايات الحديث في في ليا ذكر ليسمدرجة، ( نطفة)فكممة 
، ولكنيا موجودة في بعض كتب المتأخرين، كما في الحديث الرابع من األربعين النووية ،ٗٛ السنة

ويبدو أن النووي ذكرىا توضيحا وتفسيرا وتسمية لألربعين األولى، فظنيا بعضيم من الحديث، 
 .وليست كذلك، فيي كممة مدرجة ليست من الحديث

 

 .التصحيف :ثالثا

 .٘ٛمن شوال كان كصيام الدىر ( شيئا)من صام رمضان ثم أتبعو : وذلك مثل حديث

 .ٙٛ الد ْىرِ  َكِصَيامِ  َكانَ  َشو الٍ  ِمنْ  ِستًّا َأْتَبَعوُ  ُثم  . والصحيح
 

 

 

                                                             
، من جمس في المسجد ينتظر ٖٙ، كتاب األذان، باب رقم ٖٗٔ/ٕ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٔٛ

 .ٓٙٙالصالة، رقم الحديث 
 .دار السعادة، مصر، ٕٜٕ/ٔتدريب الراوي لمسيوطي  ٕٛ
 .ن النووية لمنووي، الحديث الرابعاألربعو  ٖٛ
، وصحيح ٗ٘ٗٚ، رقم الحديث ٕٛ، كتاب التوحيد، باب رقم ٓٗٗ/ٖٔ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٗٛ

 .ٖٕٗٙ، كتاب القدر، الحديث األول، رقم الحديث ٖٕٙٓ/ٗ -والمفظ لو  -مسمم 
 .ٜٗٔ/ٕتدريب الراوي لمسيوطي  ٘ٛ
، استحباب صوم ستة أيام من شوال، رقم الحديث ٜٖ، كتاب الصيام، باب رقم ٕٕٛ/ ٕح مسمم صحي ٙٛ

ٔٔٙٗ. 
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 .الشذوذ: رابعا

 َصم ى ِإَذا :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي اهلل عنو ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  :وذلك مثل
ْكَعتَْينِ  َأَحُدُكمْ  ْبحِ  َقْبلَ  الر   .ٚٛ َيِميِنوِ  َعَمى َفْمَيْضَطِجعْ  الصُّ

خالف عبد الواحد العدد الكثير من الناس في ىذا، فإن الناس إنما رووه من : قال البييقي
 .ٛٛفعل النبي صمى اهلل عميو وسمم، ال من قولو 

 

 .واية بالمعنى خطأالر : خامسا

 ممسو  عميو اهلل صمى اهلل رسول سألت:  قال رضي اهلل عنو مسعود بن اهلل عبد عن: وذلك مثل
 .ٜٛ وقتيا أول في الصالة:  قال ؟أفضل العمل أي

اَلةُ : فقد اتفق أصحاب شعبة عمى رواية في أول )، ورواىا بعضيم ٜٓ َوْقِتَيا َعَمى الص 
 .ٜٔوكأن من رواىا كذلك ظن أن المعنى واحد : قال ابن حجر( وقتيا

وىكذا تتعدد الروايات في الحاالت السابقة كميا، وىي جميعا تعود إلى سبب واحد وىو 
 الخطأ، ولممحدثين جيود ضخمة وأساليب متعددة الكتشاف األخطاء التي وقعت في بعض

 .الروايات الصحيحةالروايات، وردىا إلى 

وال شك في أن ىذا التعدد غير مقبول، فترد الروايات التي حدثت فييا األخطاء، وتقبل 
الروايات الصحيحة، فإن تعذرت معرفة الرواية من غيرىا فيعتبر الحديث مضطربا وىو حديث 

 .ضعيف

  

                                                             
 .، كتاب الصالة، باب االضطجاع بعدىآٜٕ/ٔسنن أبي داود  ٚٛ
 .ٖٕ٘/ٔتدريب الراوي لمسيوطي  ٛٛ
 .، دار الكتاب العربي، كتاب الصالة، الباب األولٜٛٔ/ٔالمستدرك لمحاكم  ٜٛ
، فضل الصالة لوقتيا، رقم ٘، كتاب مواقيت الصالة، باب رقم ٜ/ٕ وبيامشو فتح الباري صحيح البخاري ٜٓ

 .ٕٚ٘الحديث 
 .ٓٔ/ٕفتح الباري البن حجر  ٜٔ
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 نتائجال

النتائج التي أظيرىا ىذا البحث بعد أن استعرضنا ىذه القضية وتتبعنا أسبابيا يمكننا أن نجمل 
 :وىي

أن تعدد متون الحديث أمر طبيعي وظاىرة موجودة في نقل األخبار والروايات، فال يمكن  .ٔ
 .اعتبار ذلك دليال عمى عدم ضبط الرواة لألحاديث

التشريع اإلسالمي، كتعدد أن كثيرا من أسباب ىذا التعدد إنما ىو ليدف يتناسب مع طبيعة  .ٕ
مور بو، وتنوع طرقو، ونسخ بعض األحكام، واختالف حال المخاطبين، صور العمل المأ

 .وغير ذلك

أن اختالف روايات الحديث أسيم في توسيع دائرة االستنتاج الفقيي واالجتياد، وفتح المجال  .ٖ
 .أمام المجتيدين ليأخذ كل منيم من روايات الحديث ما ينسجم مع مقاصد الشريعة وروحيا

النبوي ال يعد من قبيل عمم مختمف الحديث، فكل موضوع يختمف أن تفاوت متون الحديث  .ٗ
 .عن اآلخر، رغم وجود بعض التداخل بينيما

أن تفاوت الروايات ال يعني أن األحاديث النبوية لم ترو بألفاظيا، فاألصل أن األحاديث  .٘
أسباب مروية بالمفظ، إال ما ثبت أنو مروي بالمعنى، فالرواية بالمعنى سبب واحد من جممة 

 .تفاوت الروايات

األصل في تفاوت الروايات صدوره من النبي صمى اهلل عميو وسمم بألفاظ متعددة، إال إذا  .ٙ
 .ثبت أن الحادثة واحدة لم تتعدد

أن تفاوت روايات الحديث الصادر عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مقبول في جميع  .ٚ
 .ل إال ما كان راجعا إلى الخطأحاالتو، وأما التفاوت الصادر عن الرواة فيو مقبو 

 واهلل تعالى أعمم
 والحمد هلل الذي تتم بنعمتو الصالحات
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