د  .مشعل الحداري

قول المحدثين "متفق عليه" معناه و استعماالته

قول المحدثين "متفق عليه" معناه واستعماالته

د  .مشعل بن محمد الحداري

اعتنى المحدثون باصطالحاتهم الحديثية أيما عناية ،وبرعوا في التأللي

بالمقال ،والنظم ،واالختصار ،والتنكيت ،و االستدراك  ...إلخ

فيهأا بط ارئأ تأتى ،فأللووا

ومأأن افلوأأاظ واالصأأطالحات التأأي اسأأتاماها المحأأدثون بكثأأر ال سأأيما فأأي ماأأال الاأأرو والتخأري ،

قولهم " متفق عليه " ،فما مانى هذا الاوظ ؟ وهل هو عاى مانى واحد ؟ وما استاماالته عندهم ؟ هذا ما
سنتطر إليه فيما ياي باون اهلل تاالى ،فنقول :
معنى متفق عليه لغة :

فيه . 1

االتوا ضد االختال  ،ومتو عايه أي غير مختا

قال التاعر أبو تمام حبيب بن أوس الطائي(ت131هأ) :
يص ُّدني عن َك ِ
الم َك َّ
فالرس ُل بيني وبينك الحد ُ
التوَ ُ
َ
َ ُ
حِديثُنا في الض ِ
َّم ِ
ير ُمتَِّو
الا ِم ِ
يع ُموتَِر ُ
أمرنا في َ
َ
و ُ
ِ
و أعين بالوصأ ِ
ال ترتت ُ 2
بلسرِارنا َح َوا ِاُبنا
تُوحي َ
ياني أنه بواطنهما غير مختاوة بخال ظاهرهما .

معنى متفق عليه اصطالحا :
يختاأ

المأراد بقأأول المحأأدثين متوأ عايأأه بأأاختال

إطالقاتهم في ذلك :

السأأيا الأأذي قيأأل فيأأه هأأذا االصأأطال  ،فمأأن

 - 1في سياق بيان حال المرويات :
و هذا عاى ثالثة أنواع :

األول  :المتفق على صحته :
أي م أأا تحققأ أت في أأه ت أأروط الح أأديم الص أأحي الخمس أأة ،وه أأي  :اتص أأال الس أأند ،وعدال أأة ال أأروا ،

وضبطهم ،والسالمة من التذوذ ،والسالمة من الااة القادحة .

قال الخاياي (ت444هأ) في كتابه "اإلرشاد في معرفة المحدثين" " :األحاديث المروية عن رسول

اهلل  على أقسام كثيرة  :صحيح متفقق عليقه ،وصقحيح معلقول ،وصقحيح متتلقف فيقه ،وشقوا وأفقراد،
وما أتطأ فيه إمام ،وما أتطأ فيه سيء الحفظ يضعف من أجله ،وموضوع وضعه من ال دين له .

فأمققا النققوع الصققحيح المتفققق عليققه  :فمثققل مققا يرويققه أحققد األئمققة ؛ كمال ق  ،وابققن أبققي ئ ق ،

والماجشون ،وابن جريج ،وغيرهم عن نافع ،عن ابن عمر ،عن النبي  . أو عن عمر ،عقن النبقي 

 .أو ما يرويه الزهري عن سالم بقن عبقد اهلل بقن عمقر ،عقن أبيقه ،عقن النبقي  . أو عقن عمقر ،عقن
النبي . 
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فمن لم يكن له معرفة بالحديث كقل مقا يجقده ب ق ا اإلسقناد حكقم بصقحته ،وانمقا يكقون كق ل إ ا

كانققت الققرواة إلققى أن يبل ق إلققى الزهققري ومال ق ث اتققا عققدوال ،فأمققا إ ا كققان فققي م ضققعيف أو رك ق علققي م
ضعيف ف ا األئمة يردونه وي كرون علته" . 3

قأأال ابأأن الصأأال (ت443ه أأ) فأأي كتابأأه الاظأأيم "علققوم الحققديث" " :الصققحيح يتنققوع إلققى متفققق

عليه ،ومتتلف فيه ،كما سبق كره  .ويتنوع إلى مش ور ،وغري  ،وبين ل  .ثم إن درجات الصقحيح
تتفاوت في ال وة بحس تمكن الحديث من الصفات الم كورة التي تنبني الصحة علي ا ،وتن سم باعتبار
ل إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر" . 4

أالم ابأأن الصأأال ابأ ُأن الماقأأن (ت404ه أأ) فأأي كتاب أه "الت ق كرة فققي علققوم الحققديث"  " :ثققم
وأكأأد كأ َ
الصحيح ين سم إلقى متفقق عليقه ،ومتتلقف فيقه كمقا فقي المرسقل عنقد ال ائقل بقه ،وين سقم إلقى مشق ور
وغريق كمقا سقتعلمه ،ثقم إن درجقات الصقحيح تتفققاوت فقي ال قوة ألن تفقاوت مراتق الصقحة مرتق علققى
تمكن اإلسناد في شروط الصحة " انتهى . 5

و غير ذلك من عبارات افئمة المؤلوين في مصطا الحديم .

و هي طريقة أبي نايم افصبهاني في كتابه "حلية األولياء" . 4

قال الحافظ أبو الحسن عاي بن الموضأل المقدسأي (ت411ه أ) فأي كتابأه "األربعقين المرتبقة علقى

طب قققات األربعقققين"  7عقأأب حأأديم أنأأس  -  -قأأال :كانأأت ناقأأة لرسأأول اهلل  -  -تسأأمى الاضأأبا ،
وكانأأت ال تسأأب  ،فاأأا أع اربأأي عاأأى قاأأود فسأأبقها ،فتأ ذلأأك عاأأى المسأأامين ،فقأأالوا :سأأبقت الاضأأبا يأأا

رسول اهلل! فاما رأى ما في واأوههم قأال" :إن حقأا عاأى اهلل أن ال يرفأع تأيئا مأن الأدنيا إال وضأاه" .وقأول
أبي نايم" :هذا حديم ثابت صحي متو عايه ،رواه عبد اهلل بن المبأارك ،وبتأر بأن الموضأل ،والماتمأر،
وأبو خالد افحمر ورهير ،والوراري في آخرين ،عن حميد" :

"لأأم ياأأن أبأأو ناأأيم بقولأأه المتأأار إليأأه (متو أ عايأأه) اتوأأا البخأأاري ومسأأام رحمأأة اهلل عايهمأأا عاأأى

إخرااه في كتابيهما ،وانما أراد به سالمة راالأه مأن الخاأل ،وعأدم الطاأن فيأه بااأة مأن الااأل ،فيمأا يظهأر
لي واهلل أعام ،واال فهو مما انورد به البخاري  4عن مسام" ،وهو كما قال .

الثاني  :ما اتفق الشيتان  -البتاري و مسلم – على إتراجه في صحيحي ما :

قال ابن الصأال (ت443هأأ) فأي كتابأه "علقوم الحقديث" " :واذا انتهأى افمأر فأي مارفأة الصأحي

إلى ما خراه افئمة في تصانيوهم الكافاة ببيان ذلك  -كمأا سأب ذكأره  -فالحااأة ماسأة إلأى التنبيأه عاأى
أقسامه باعتبار ذلك .

فأول ما  :صحي أخراه البخاري ومسام امياا .9

الثاني  :صحي انورد به البخاري ،أي عن مسام .

الثالث  :صحي انورد به مسام ،أي عن البخاري .

الرابع  :صحي عاى ترطهما لم يخرااه .
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التامس  :صحي عاى ترط البخاري لم يخراه .
السادس  :صحي عاى ترط مسام لم يخراه .

السابع  :صحي عند غيرهما ،وليس عاى ترط واحد منهما .
هذه أمهات أقسامه ،وأعالها افول ،وهو الذي يقول فيه أهل الحديم كثي ار  " :صحي متو عايه

"  .يطاقون ذلك ويانون به اتوا البخأاري ومسأام ،ال اتوأا افمأة عايأه  .لكأن اتوأا افمأة عايأه الرم مأن

ذلك وحاصل ماه ،التوا افمة عاى تاقي ما اتوقا عايه بالقبول ". 10

قال الحافظ ابن حار الاسقالني (ت451هأ) في كتابه "النكت على ابن الصالح" مااقا عاى قأول

ابأأن الصأأال آن أ

الأأذكر  " :قولأأه  ( :الصأأحي يتنأأوع إلأأى متو أ عايأأه ومختا أ

فيأأه ) أي مأأن اتأأتراط

االتصال فيه عند من لم يقبل المراسيل ،وعدمه عند من قباه ،واتأتراط عأدم التأذوذ والااأة عنأد المحأدثين،

وعدم اتتراط ذلك عند الوقها .

وقد ذكر الحاكم أن الصحي من الحديم عتر أقسام ،خمسة متو عايها ،وخمسة فيها خال :

فققاألول مققن ال سققم األول  :اختيأأار البخأأاري ومسأأام  -وهأأو الدراأأة افولأأى مأأن الصأأحي  -الأأذي

يرويأأه عأأن الصأأحابي المتأأهور الأأذي لأأه راويأأان ثأأم عأأن التأأاباي وتأأابع التأأاباي كأأذلك إلأأى حأأد التأأيخين،
وافحاديم المروية بهذا الترط ال يباغ عددها عتر آال

.

الثاني  :الصحي بنقل الادل الضابط ،عن الادل الضابط ،إلى الصحابي ،وليس له إال راو واحد

.

الثالث  :أخبار اماعة من التاباين الذي ليس لهم إال راو واحد .

الرابع  :هذه افحاديم اففراد الغرائب التي يرويها الثقات الادول ،تورد بها ثقة مأن الثقأات ،ولأيس

لها طر مخراة في الكتب .

التامس  :أحاديم اماعة من افئمة عن آبائهم عن أاأدادهم ولأم تتأواتر الروايأة عأن آبأائهم عأن

أادادهم بها إال عنهم .

وأما افقسام الخمسة المختا

في صحتها :

فاألول  :المرسل ،صحي عند أهل الكوفة .

الثاني  :رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم ،وهي صحيحة عند اماعة منهم .

الثالث  :خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسامين فيسنده ،ثم يرويه عنه اماعة من

الثقات فيرساونه .

الرابققع  :روايأأة محأأدم صأأحي السأأماع ،صأأحي الكتأأاب ،ظأأاهر الادالأأة ،غيأأر أنأأه ال ياأأر مأأا

يحأأدم بأأه ،وال يحوظأأه ،كألكثر محأأدثي رماننأأا ؛ فأ ن هأأذا القسأأم صأأحي عنأأد أكثأأر أهأأل الحأأديم ،وأمأأا أبأأو
حنيوة ومالك فال يريان الحاة به .

التامس  :روايات المبتدعة وأهل افهوا ؛ ف ن رواياتهم عند أهل الاام مقبولة إذا كانوا صادقين.
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قول المحدثين "متفق عليه" معناه و استعماالته

قال الحاكم  :فهذه أقسام ذكرتها لئال يتوهم متوهم أنه ليس يص إال ما أخراه البخاري ومسام".11
وعقب ابن الماقن (ت404هأ) عاى قول ابن الصال قولأه  " :الصحيح أقسقام  :أعقاله مقا اتفقق

عليه الشيتان"  .ب وله " :قلت  :وأعلى منه ما اتفق عليه مع ما باقي الكت

الستة ،وفيه قلة .

ثم ما انفرد به البتاري ،ثم مسلم ،ثم ما على شرط ما ،ثم ما على شرط البتاري ،ثم مسلم ،ثم

صحيح عند غيرهما .

وأعالها األول على ما سلف ،وهو الق ي ي قال فيقه كثيق ار صقحيح متفقق عليقه ،يعنقون بقه اتفقاق

البتاري ومسلم ،ال اتفاق األمة عليه ،لكن اتفاق األمة الزم من ل وحاصل معقه ؛ التفقاق األمقة علقى
تل ي ما اتف ا عليه بال بول ،وك ا ما انفرد به أحدهما " انتهى

11

.

وهأأي طريقأأة النأأووي (ت474ه أ) التأأي نأأي عايهأأا فأأي مقدمأأة كتابأأه "ريققاا الصققالحين " فقأأد قأأال:

"وا ا قلت في آتر حديث  :متفق عليه فمعناه  :رواه البتاري ومسلم"
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ونبه الحافظ ابن حار عاى اتحاد الصحابي فقال في كتابه "النكت على ابن الصالح" " :تنبيه:
اميع ما قدمنا الكالم عايه من المتو هو  :ما اتوقا عاى تخرياه من حديم صحابي واحد .

أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديم صحابي غير الصحابي الذي أخراه عنه اآلخأر

مع اتوا لوظ المتن أو ماناه  .فهل يقال في هذا أنه من المتو ؟ فيه نظر عاى طريقة المحدثين .

والظاهر :من تصرفاتهم أنهم ال يادونه من المتو  ،إال أن الاأورقي مأنهم اسأتامل ذلأك فأي كتأاب

"المتفققق" لأأه فأأي عأأد أحاديأأم ،وقأأد قأأدمنا حكايأأة ذلأأك عنأأه ومأأا يتمتأأى لأأه ذلأأك إال عاأأى طريقأأة الوقهأأا
ولننظر ملخذ ذلك.

وذلك أن كون ما اتوقا عاى تخرياه أقوى مما انورد به واحد منهما ،و له فائدتان :

إحداهما  :أن اتواقهما عاى التخري عن راو من الأروا يريأده قأو  ،فحينئأذ مأا يألتي مأن روايأة ذلأك
الراوي الذي اتوقا عاى التخري عنه أقوى مما يلتي من رواية ما انورد به أحدهما .

والثققاني  :أن اإلسأأناد الأأذي اتوقأأا عاأأى تخرياأأه يكأأون متنأأه أقأأوى مأأن اإلسأأناد الأأذي انوأأرد بأأه واحأأد

منهما.
ومن هنا يتبين أن فائد المتو إنما تظهر فيما إذا أخراا الحديم من حديم صحابي واحد.

نام ،قد يكون فأي ذلأك الاانأب  -أيضأا  -قأو مأن اهأة أخأرى ،وهأو أن المأتن الأذي تتاأدد طرقأه

أقوى من المتن الذي ليس له إال طري واحد  ،فالذي يظهر من هذا أن ال يحكم فحد الاانبين بحكم كاأي
.

بأأل قأأد يكأأون مأأا اتوقأأا عايأأه مأأن حأأديم صأأحابي واحأأد إذا لأأم يكأأن فأأردا غريبأأا أقأأوى ممأأا أخراأأه

أحدهما من حديم صحابي غير الصأحابي الأذي أخراأه اآلخأر ،وقأد يكأون الاكأس إذا كأان مأا اتوقأا عايأه

من حديم صحابي واحد فردا غريبا ،فيكون ذلك أقوى منه  -واهلل أعام . -
تنبيه آتر:
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هذه افقسام التي ذكرها المصن
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لاصحي ماتية عاى قواعد افئمة ومحققأي النقأاد إال أنهأا قأد ال

تطرد ؛ فن الحديم الذي ينورد به مسام  -مثال  -إذا فأر

مايئأه مأن طأر كثيأر حتأى تباأغ التأواتر أو

التهر القوية ويوافقه عاى تخرياه متترطو الصحة  -مثال  -ال يقال فيه  :إن ما انورد البخاري بتخرياه

إذا كأأان فأأردا لأأيس لأأه إال مخأأرى واحأأد أقأأوى مأأن ذلأأك ،فايحمأأل إطأأال مأأا تقأأدم مأأن تقسأأيمه عاأأى افغاأأب

افكثر  -واهلل أعام – " انتهى كالم ابن حار

14
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.

قأأال ابأأن الماقأأن (ت404ه أأ) فأأي كتابأأه "البققدر المنيققر فققي تتققريج األحاديققث واآلثققار الواقعققة فققي
الشرح الكبير" " :الحِديم التَّ ِ
اسع عتر باد ال ِم َائة :
َ
َّ
َعأأوذ بأأك مأأن
أان َيأأد ُعو ِفأأي آخأأر َّ
الصأأال  :الاهُأ َّأم إِنأأي أعأأوذ بأأك مأأن َعأ َذاب القَبأأرَ ،وأ ُ
َّأنأأه َ -  -كأ َ
فت َنة ال َم ِسي َّ
َعوذ بك من فت َنة المحيا وفتنة ال َم َمات ،الاَّهُ َّم إِني أعوذ بك من الملثم والمغرم".
الداَّالَ ،وأ ُ
ه َذا الحِديم متَّو عاَي ِه بِالاَّو ِظ المذ ُكور من حِديم عائِ َتأة  -ر ِ
أاد  " :فَقيأل :
ضأي اهلل َعنهَأا  -بِ ِرَي َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ال ِ :إن الرال ِإذا غرم حدم فكذب ،ووعد فلخا ". 15
َيا َر ُسول اهللَ ،ما أَكثر َما تستايذ من المغرم ! فَقَ َ
فني عاى اتوا البخاري و مسام عاى إخرااه بالاوظ ،مع اتحاد الصحابي .
الثالث  :ما اتفق الشيتان و أحمد على إت ارجه :
وهي منه خاي لبا

المؤلوين ،وهي طريقة الماد ابن تيميأة اأد تأيخ اإلسأالم ابأن تيميأة فأي

كتاب أه "المنتقأأى مأأن افخبأأار فأأي افحكأأام"
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الأأذي تأأرحه التأأوكاني فأأي " نيأأل افوطأأار " ف نأأه أبأأان عأأن

اصطالحه في مقدمة كتابه حيم قال ":والاالمة لما رواه البخاري ومسام أخراأاه  .ولبقيأتهم رواه الخمسأة،
ولهأأم سأأباتهم رواه الاماعأأة ،وفحمأأد مأأع البخأأاري ومسأأام متو أ عايأأه ،وفيمأأا سأأوى ذلأأك أسأأمي مأأن رواه

مأنهم" ،قأال التأوكاني ":قولأه ( وفحمأد مأع البخأاري الأخ ) المتأهور عنأد الامهأور أن المتوأ عايأه هأو مأا
اتو عايه التيخان من دون اعتبار أن يكون ماهما غيرهما ،والمصن
اتوقا عايه وأحمد ،وال متاحة في االصطال ".

رحمه اهلل قد اال المتو عايه ما

 - 2في سياق بيان حال الرواة :

ويانون أنه اتو النقاد عاى توثيقه و لم يضاوه أحد .

وهذا يكثر منه الخاياي في كتابه "اإلرشاد"

17

وغيره ،من ذلك قوله " :نأافع مأولى ابأن عمأر  :مأن

أئمة التاباين ،من أهل المدينة ،إمام في الااأم متفق عليقه ،صأحي الروايأة ،فمأنهم مأن يقدمأه عاأى سأالم،
ومنهم من يقارنه به " .

 - 3في سياق بيان حال المسائل :
وهذا يانون به أن ال خال

في المسللة التي هم في صدد بيانها أو بحثها .

وتقدم كأالم الخاياأي ،وقأال الاالئأي فأي كتابأه":جقامع التحصقيل فقي أحكقام المراسقيل" أثنأا كالمأه

عأأن تاري أ

الحأأديم المرسأأل " :وحاصأأل كأأالم الحأأاكم وابأأن عبأأد البأأر نقأأال عأأن أئمأأة الحأأديم اختصأأاي
5

د  .مشعل الحداري

قول المحدثين "متفق عليه" معناه و استعماالته

المرسأأل بمأأا رواه التأأاباي عأأن النبأأي  -  -لكنأأه فأأي التأأاباي الكبيأأر متفققق عليققه وفأأي التأأاباي الصأأغير
مختا

".19

فيه هل هو مرسل أم ال"  ،14ومثاه قول السيوطي" :تر الضاي

الموضوع وهأذا أمأر متوأ عايأه

ومراع الضمير وسيا الكالم في كل ما تقدم هو الماول عايه والموسر لمراد المتكام ،واهلل أعام.
 1المصباح المنير ،لاويومي(ي ،95ماد  :وف ) طباة المكتبة الاصرية -بيروت.

 1بيت من بحر المنسر فبي تمام ،انظر :ديوان أبي تمام (الموسوعة التارية -أبو ظبي).
 3اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،لاخاياي ( ، )157-154/1ت :د .محمد سايد ،طباة الرتد– الريا

.

 4علوم الحديث ،ال بن الصال (ي ، )15طباة دار الوكر المااصر ،ومثاه في الكتب المتااقة به.
 5الم نع في علوم الحديث ( )44/1طباة دار فوار.

 4انظر مثال :حلية األوليقاء ( 334/1و117/1 ،339و191و 47/7 ،194و )131طباأة دار الكتأاب الاربأي-بيأروت.

ورااع :أبو نايم افصبهاني وكتابه حاية افوليا (.)41/1

( 7ي )454 -457ت :محمد الابادي ،طباة أضوا السا  -الريا

.

 4أخراه البخاري ،الصحيح ( -40،1053/3كتاب الاهاد والسير -95 ،باب ناقة النبي  ، رقم.)1717
ِ
ِ
عايه)".
الحديم بقولهم( :متو
 9قال الاراقي ،شرح التبصرة والت كرة (" : )43/1وهو الذي ُياب ُر عنه أه ُل
 10علوم الحديث (ي ، )14-17طباة دار الوكر المااصر.

 11النكقققت علقققى م دمقققة ابقققن الصقققالح ( ،)114-115/1وقأأول الحأأاكم ماخأأي مأأن كتابأأه المقققدتل إلقققى كتقققا اإلكليقققل

(ي )50-33ت :د .فؤاد عبد المنام ،ط :دار الدعو – اإلسكندرية.

 11الم نققع فققي علققوم الحققديث ( ، )74-75/1وانظأأر :اليواقيققت والققدرر فققي شققرح نتبققة ابققن حجققر ،لامنأأاوي

( ، )79/1ت :المرتض أأى الأ أرين ،طبا أأة الرت أأد -الري أأا

 ،وتوجيقققه النظقققر إلقققى أصقققول األثقققر لاا ارئ أأري

( )304/1ت :عبد الوتا أبو غد – حاب ،وتوضقيح األفكقار لمعقاني تن قيح األنظقار ( )44/1ت :محمأد
محي الدين عبد الحميد.

 13رياا الصالحين ( )11 / 1ت :د .ماهر الوحل ،وقال النووي ،تالصة األحكقام فقي م مقات السقنن وقواعقد األحكقام

حيأأم قأأال (ي" : )40فمأأا كأأان فأأي صأأحيحي البخأأاري ومسأأام  -رحمهمأأا اهلل  -قاأأت فأأي آخ أره (متو أ عايأأه) ؛ ف أ ن اتو أ
لوظهما اقتصرت عاى (متو عايه)  ،واال قات (لوظه لوالن)  ،وان راد أحدهما أو غيرهما رياد فيه نبهت عايها".
 14النكت على كتا ابن الصالح (.)344-344/1

 15البدر المنير في تتريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير (.)45 / 4
 14المنت ى من األتبار في األحكام ( )14/1مع نيل افوطار– الطباة المنيرية.
 17اإلرشاد في معرفة علماء الحديث (،105/1رقم.)31

 14جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ي ، )19ت :حمدي الساوي ،طباة عالم الكتب -بيروت.
 19تدري الراوي في شرح ت ري النواوي ( ، )159/1ت :عبد الوهاب عبد الاطي .
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