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 الجديدعبر البرنامج  أهمية رسم شجرة األسانيد

 )للسند المحول عند اإلمام مسلم في صحيحه(
  2سورياني سودي، 1فايلة ياما

1Dr.Phayilah Yama , Pensyarah Jabatan Al-Quran & al-Sunnah FPPI, KUIS .phayilah@kuis.edu.my , 
2Surian Sudi, Ketua jabatan al-Quran & Sunnah, FPPI, KUIS. 

 

 الملخص

هو أمر مهم ألخذ رؤية واضحة عن طرق احلديث ومن عليه املدار ومن و رسم شجرة األسانيد من أهم التقنية يف دراسة علم ختريج احلديث، 
، ألن من مميزات منجه هو مجع عند اإلمام مسلم يف صحيح أصبح الرسم مرهق وصعب. وعندما يكون يف السند احملول خالف ومن تفرد

أنشأنا برنامج جديد ميكن تثبيتها عرب املتجر، يف  كيفية رمسها خطوة خطوة ليصل إىل طريقة لذا  األسانيد املختلفة للحديث الواحد يف صحيحه،
 مج اجلديد.الربنا ث يبني طريقة استخدامها هلذاصحيحة. ويف هذا البح

 شجرة األسانيد، سند التحويل، ح، صحيح مسلم، إمام مسلم. الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

صحيح مسلم هو أحد أهم كتب احلديث النبوي عند املسلمني من أهل السنة واجلماعة، ويعتربونه ثالث أصّح الكتب على اإلطالق 
. وأما منهجه يف بيان طرق احلديث استخدم طرق االختصار أي (5102)منزلة الصحيحني،  بعد القرآن الكرمي مّث صحيح البخاري

حتويل السند باستخدام الرمز )ح(، وكان يستخدمه أكثر من بقية أئمة احلديث. لذلك تسهيال للدارس واملدّرس يف توضيح وفهمها يف  
 ج التقنية احلديثة )آبس( عرب النقالة الذكية.ربنامالكيفية رسم شجرة األسانيد باستخدام 

 في تحويل السند في صحيحه:  ومنجه التعريف باإلمام مسلم

 نبذة مختصرة عن اإلمام مسلم:

، )بكر، د.ت( بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري  (5112)تدوين السنة،  هو أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم اسمه:
، ونشأ يف بيت علم وفضل )الدين، د.ت( هـ 512من أبرز علماء احلديث عند أهل السنة واجلماعة. ولد يف نيسابور حوايل عام 
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. أقبل اإلمام مسلم منذ صغره على مساع احلديث وحفظه، وكان أول مساع له )العسقالين، د.ت( حيث كان أبوه احلجاج من املشيخة
از، د.ت( ه 502عام  ، وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة. أخذ العلم أواًل عن شيوخ بالده ومسع الكثري من مروياهتم، وكانت له )قَاميم

بالد اإلسالمية عدة مرات، فرحل إىل احلجاز ألداء فريضة احلج والسماع من أئمة رحلة واسعة يف طلب احلديث طاف خالهلا ال
 احلديث وكبار الشيوخ، وزار املدينة النبوية ومكة املكرمة ورحل إىل العراق فدخل البصرة وبغداد والكوفة ورحل إىل الشام ومصر والري

سة عشرة عاًما يف طلب احلديث، لقي فيها عدًدا كبريًا من الشيوخ، ومجع ما يزيد على ثالمثائة . فمكث قرابة اخلم)سزكني، د.ت(
 .)حسني، د.ت( ألف حديث

 صحيح مسلم:كتاب نبذة عن  

 سبب تأليفه:

 فقد كان الداعي لتأليف مصنفه إجابة طلب وأسئلة الناس، استغرق تأليفه مخس عشرة سنة.

 
 )كتاب صحيح مسلم(

، وثاين )علي، د.ت( يعترب صحيح مسلم من أمهات كتب احلديث النبوي عند أهل السنة واجلماعة، وهو أحد كتب اجلوامع
الصحيح من الصحيحني، وأحد الكتب الستة. وقد كان اإلمام مسلم من أبرز احلّفاظ يف عصره بشهادة معاصريه فانتخب أحاديث 

ثالمثئة ألف حديث مما حيفظ كما مّر سابقاً، ومل يرِو يف الكتاب إال األحاديث اليت أمجع العلماء على صّحتها، قال الدهلوي: "توّخى 
يف الكتاب مجيع األحاديث . فلم يستوعب اإلمام مسلم )اهلل، د.ت( جتريد الصحاح اجملمع عليها بني احملدثني املتصلة املرفوعة"

. وقد جرى يف )مسلم، د.ت( الصحيحة، قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إمنا وضعت ها هنا ما أمجعوا عليه"
 فا من التطويل"ذلك جمرى البخاري يف صحيحه، قال البخاري: "ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما صح، وقد تركت من الصحاح خو 

. وقد عمل اإلمام مسلم على تنقيح الكتاب ومراجعته وَعَرضه على عدد من شيوخ وقته منهم اإلمام أبو زرعة الرازي )القزويين، د.ت(
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الرازي، فكل ما أشار أن له أحد أكرب األئمة يف علوم احلديث وعلم اجلرح والتعديل، قال مسلم: "عرضت كتايب هذا على أيب زرعة 
 . )الدمشقي، د.ت( علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خّرجته"

 

 منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها:

ومنهم اإلمام  –دفعت األئمة األصل يف إخراج األحاديث بأسانيدها أن يُفَرد كل حديث بالرواية سندًا ومتناً، ولكن خشية التطويل 
 :)حسني ا.، د.ت( إىل اتباع طرق لالختصار، منها –مسلم 

: مجع بني شيوخه بالعطف حبرف الواو، طلبا لالختصار، وعدم تكرار اجلزء املشرتك من اإلسناد بأكمله، جمع الشيوخ بالعطف -0
 حممد بن بكار بن الريان، وعون بن سالم، قاال: حدثنا حممد بن طلحة..." احلديث.قال اإلمام مسلم يف صحيحه: "حدثنا 

وهو حرف  -أي االنتقال من سند إىل آخر-مجع بني األسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل  جمع األسانيد بالتحويل: -5
تصار األسانيد اليت تلتقي عند راو معني، بعدم "ح"، وكان اإلمام مسلم من أكثر األئمة استخداما لذلك، واهلدف من التحويل اخ

تكرار القدر املشرتك بينها، وتوضع حاء التحويل "ح" عند الراوي الذي تلتقي عند األسانيد، ويكون عليه مدار خمرج احلديث، وقد 
 توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من املنت، عند املوضع الذي يبدأ فيه اختالف الروايتني.

: إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو منت، فإنه قد يذكر لطرق أو جزء من حديث واإلشارة إلى الباقي لالختصارذكر بعض ا -2
بعضها ويشري إىل باقيها، دون أن يذكرها بطوهلا، فقد يقول: ورواه فالن عن فالن أيضا، قال اإلمام مسلم يف صحيحه بعد أن ذكر 

 َكهَمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف".  أحد األحاديث: "وساقوا احلديث مبعىن حديث

 منهجه في التصنيف:

وضع اإلمام مسلم مقدمة لكتابه تضمنت أحاديث مل تكن وفق شروط الصحة عنده، وتضمن سبعة ومخسني كتاباً أوهلا كتاب اإلميان 
 تضمن يف صحيحه أربعة آالف حديث صحيح وآخرها كتاب التفسري، ومل يُبّوبه يف صحيحه وإمّنا بّوبه اإلمام النووي فيما بعد،

 . )القرين، د.ت(

 :، د.ت(-) شروطه في اختيار أحاديث الصحيحة

 )اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الراوي، عدم الشذوذ، عدوم العلة(. شرط الصحة: -0
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قسم إىل ثالث طبقات: الطبقة األوىل: احلفاظ املتقنون، الطبقة الثانية: املتوسطون يف احلفظ  الرجال )الرواة(: -5
واالتقان، الطبقة الثالثة: الضعفاء واملرتوكون، فريوي عن أهل الطبقة األوىل يف األصول، والثانية يف الشواهد واملتابعات، 

 والثالثة فال يعرج عليهم.
 معاصرة الراوي ملن روى عنه بالعنعنة، مع إمكانية لقائهما، وانتفاء موانع اللقاء.: اشرتط اتصال السند المعنعن -2

 :)للمحدثني:، د.ت( منهجه في ترتيب أحاديث صحيحه

 رّتب اإلمام مسلم كتابه على األبواب. الترتيب على األبواب: -0

 كان اإلمام مسلم يتوّخى تقدمي األخبار اليت هي أسلم من العيوب من غريها وأنقى )األصح(.  ترتيب األحاديث في الباب: -5

 اختيار األحاديث الصحيحة عند الشيخين في صحيحهما ين فيمنهجالمقارنة بين 

 منهج اإلمام البخاري في صحيحه:

 .)اليمين، د.ت( ه522. تويف ه091حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبة. ولد يف مدينة خباري سنة اسمه: 

  سبب تأليفه

من دواعي تصنيفه أنّه كان جالساً مرًّة يف جملس علٍم، فطرح شيخه إسحاق بن راهويه فكرة مجع األحاديث الصحيحة يف كتاٍب،  -0
 .(:5102)صكاري،  فوقعت تلك الفكرة يف قلبه، فعزم على تنفيذها

 سبب عزمه على تدوين احلديث أنّه رأى يف منامه أنّه حيمل بيده مروحًة يذّب هبا عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم.وقيل إّن  -5
 :مدة تأليفه

ه(، واستمرت جهوده يف مجع األحاديث مدة 525وبدأ اإلمام البخاري يف تدوين صحيحه سنة مئتني واثنني وثالثني هجرية ) -0
( حديثًا ، ورتبها يف سبعة 36222استطاع خالهلا مجع ما يقارب سبعة آالٍف ومخسمئة وثالثة وستني ) ( سنًة،55اثنتني وعشرين )

 ( كتاباً.93وتسعني  )

 منهجه في التصنيف:

يتضّمن يف صحيحه مقدمًة، كما إّن اإلمام البخاري كان كثريًا ما يقطع األحاديث يف صحيحه حبسب األبواب، ولذلك قيل أّن فقه 
بخاري يف أبوابه.وضع بعض األحاديث املعّلقة اليت ُحذف من سندها راٍو أو أكثر، حيث بلغت األحاديث املعلقة عنده ألفاً اإلمام ال
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(. فقد تضمن صحيح البخاري سبعة وتسعني كتابًا أّوهلا كتاب بدء الوحي، وآخرها كتاب التوحيد. 0210وثالمثئٍة وواحٍد وأربعني )
 أبواب كثرية. وضّم سبعة آالف ومخسمائة وثالثة وستون حديثاً صحيحاً.وقد بـَّوَب البخاري صحيحه ب

 : شروطه في قبول األحاديث الصحيحة

أن تتوفر يف كل حديث خيرجه يف صحيحه شروط احلديث الصحيح: )اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم  الصحة: -0
 الشذوذ، عدم العلة(.

 لراوي بني احلفظ واالتقان، وبني طول املالزمة للراوي املكثر.أن جيمع ا الرجال )الرواة(: -5

أن يثبت اتصال الراوي مبن روى عنه بالعنعنة بالنص، دون االكتفاء باملعاصرة وإمكانية اللقاء فقط. أّن  اتصال السند المعنعن: -2
 ط البخاري يف قبول احلديث، بال تاريخ(.)شرو  اإلمام البخاري كان أكثر تشّدداً يف قبول احلديث يف السند املعنعن اللقاء.

 

 منهجه في ترتيب أحاديث صحيحه:

بىن اإلمام البخاري كتابه على تراجم الفقه، حيث خيرج احلديث من الباب لينتزع منه الداللة على ما  الترتيب على أبواب الفقه: -0
ترمجه به، ويكتفي حبديث أو حديثني، وأحيانا يستدل للمسألة بعدد من األحاديث على طريقة استخراج الفقه منها، ال أنه يقصد 

 الفوائد احلديثية.

يكن لإلمام البخاري منهج مطرد يف ترتيب أحاديث الباب الواحد، بل كان ترتيب أحاديث  مل ترتيب األحاديث في الباب:-5
 الباب خيضع يف كل مرة للغرض الذي من أجله ساق تلك األحاديث.

 :شروط قبول الحديث بين صحيح البخاري وصحيح مسلم

اختلف البخاري عن مسلم يف شروط قبول احلديث، فاحلديث الذي يشتمل على سند فالن عن فالن اشرتط   -0
)الفرق بني  البخاري فيه اللُّقيا، بينما تساهل مسلم يف ذلك فاشرتط املعاصرة للرواة مع إمكانية اللُّقيا لقبول احلديث

 . (-صحيح البخاري وصحيح مسلم:، 
، التعريف املختصر -) كما كان البخاري أكثر تشددًا من مسلم يف شرط العدالة والضبط الواجب توفرها يف الرواة -5

 . (-بصحيح البخاري وصحيح مسلم، 
راوي كثري املالزمة كما ُعِرف عن اإلمام مسلم خترجيه لبعض األحاديث ملن مل يسلم راويها من غوائل اجلرح، إذا كان ال -2

 .)شروط قبول احلديث عند الشيخني، بال تاريخ( ملن روى عنه
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 أمثلة لألحاديث المرموزة بالرمز )ح( التحويل وكيفية رسم شجرة األسانيد. 

 المسجدين:: كتاب اإليمان، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين 1الحديث 

ثـََنا َعبمُد اللَِّه بمُن مُنريمٍ وأَبُو ُأَساَمَة، َعنم ُعبَـيمِد اللَِّه  ِر بمُن َأيب َشيمَبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبكم ثـََنا َأيب )عبد حبمِن ُعَمَر َحدَّ ثـََنا ابمُن مُنريمٍ)حممد(، َحدَّ : َوَحدَّ
ثـََنا ُعبَـيمُد اللَِّه، َعنم ُخبَـيمبِ  َم، قَاَل: بمِن َعبمِد الرَّْحمَِن، َعنم َحفمِص بمِن َعاِصٍم، َعنم َأيب ُهَريـمَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليمِه َوَسلَّ  اهلل(، َحدَّ

رَِها” يَُّة ِإىَل ُجحم ميَاَن لََيأمِرُز ِإىَل المَمِديَنِة َكَما تَأمِرُز احلَم  .لم، أخرجه مسلم يف صحيحه. كتاب اإلميان ()مس “ِإنَّ اإلمِ

   
 )اختيار احلديث من خالل الربنامج(

 التعريف بشجرة األسانيد:

ا عموديا، وإما تنازلي، وهذا الرسم إما أفقيا أو ، واتصال السند بني الراوي واملروي عنه هو عبارة عن رسم توضيحي لبيان طرق الرواية
 شجرة األسانيد متكننا أن حندد املدار بأنواعها، أو املتابعات أو الشواهد للحديث.، ومن خالل ايأو تصاعد
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 )الشكل العام لشجرة األسانيد(

 

 

 التعريف بالبرنامج:

م( خصيص لتعليم كيفية رسم شجرة األسانيد احملولة عند اإلمام مسلم يف صحيحه 5109-5102أنشئت هذا الربنامج من العام )
يكون رسم شجرة األسانيد بطريقة صحيحة، والذي يتميز منهج األمام مسلم عن بقية األئمة بأنه قام جبمع خطوة خطوة، حىت 

 م(.5102األسانيد للمنت الواحد عن طريق حتويل السند باحلرف )ح( و )و( العطف ، مما جعل منهجه خيتلف عن البقية. )فايلة، 
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 )الواجهة لشاشة الربنامج(

 أهمية البرنامج:

طلبة ،  22يف قسم القرآن والسنة حوايل من خالل التقييم لدرجة الطلبة قبل استخدام هذا الربنامج، أخذنا عيينة لطلبة السنة الثانية 
 قاموا برسم شجرة األسانيد احملولة عند اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان.

 احلاصل على الدرجة كما هي موضحة يف اجلدول:

 عدد الطلبة الدرجة
0 01 

0.2 02 
5 2 

562 2 
2 9 

262 2 
1 1 

162 0 
2 1 
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262 1 
2 1 

 2جمموعة الدرجات:  

 
طالب/ طالبة، أما  22أشخاص فقط من بني  1فقط  2/2من خالل الرسم البياين جند أن الطلبة احلاصلة على الدرجة الكاملة 

ال أحد  2.2- 2شخص. أما  02،  0.2اصلة على احل أشخاص، وأكثر عدد األشخاص 01هم  2/0احلاصلة على أدىن درجة 
 حصل على هذه الدرجة.

 لخاتمة:ا

على رسم شجرة األسانيد بطريقة صحيحة خاصة من خالل درجات االمتحان ، جند أن بناء هذا الربنامج مهم للطلبة ، تساعدهم 
 .يف سند التحويل عند اإلمام مسلم املرموز )ح(

 المراجع:

 باس مشس الدين أْحد بن حممد بن أيب بكر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، )طبعة دار صادر(.ابن خلكان، أبو الع
ابن الصالح، عثمان بن عبد الرْحن، أبو عمرو، تقي الدين: صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط وْحايته من اإلسقاط والسقط،  

 )طبعة دار الغرب اإلسالمي(.
 أْحد بن علي بن حممد بن أْحد العسقالين: هتذيب التهذيب، )طبعة دار إحياء الرتاث العريب(.ابن حجر، أبو الفضل 

10

13

36

9

3

4

1
0 0

4

نتائج الطلبة

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
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از: تذكرة احلفاظ   )طبعة دار الكتب العلمية(. -الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أْحد بن عثمان بن قَاميم
 بن سعود اإلسالمية(. سزكني، فؤاد سزكني: تاريخ الرتاث العريب، )طبعة جامعة اإلمام حممد

 الطوالبة، د. حممد عبد الرْحن: اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه، )دار عمار(.
 العقاين، سيد حسني: صالح األمة يف علو اهلمة، )مؤسسة الرسالة(.

 مجعة، عماد علي: املكتبة اإلسالمية، )سلسلة الرتاث العريب اإلسالمي(.
د وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف بـالشاه ويل اهلل: اإلنصاف يف بيان أسباب الدهلوي، أْحد بن عبد الرحيم بن الشهي

 االختالف، )طبعة دار النفائس(.
 دار الكتب العلمية(. -صحيح مسلم: )طبعة البايب احلليب 

الساعدي اليمين )طبعة مكتب أْحد بن عبد اهلل بن أيب اخلري اخلزرجي األنصاري  -خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال 
 املطبوعات اإلسالمية/دار البشائر(.

 أبو يعلى اخلليلي، خليل بن عبد اهلل بن أْحد بن إبراهيم بن اخلليل القزويين: اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، )طبعة مكتبة الرشد (.
يهات اجململة على املواضع املشكلة، )طبعة اجلامعة العالئي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي: التنب

 اإلسالمية باملدينة املنورة(.
 :العنكبوتية الشبكة

 الشاوش، د. رمضان حسني: اإلمام مسلم وصناعة التحويل يف األسانيد من خالل صحيحه، جملة أصول الدين.
 الشريفاملناهج اخلاصة للمحدثني: منهج اإلمام مسلم، موقع املقاالت، احلديث  
 http://articles.islamweb.net/media/index.php  

 كتب يف الساحة اإلسالمية"، املكتبة العربية الكربى.-عائض بن علي القرين، "خطب وحماضرات للشيخ عائض القرين
  /https://www.islamweb.net/ar/articleمناهج احملدثني: 

  /https://www.islamweb.net/ar/article/168231املناهج اخلاصة للمحدثني: 
 . https://mawdoo3.com: 52/13/5112تدوين السنة النبوية"، االسالم ويب، 

(، "التعريف املختصر بصحيح البخاري 52-5-5102أكجكال عايل وأبو احلسن هشام احملجويب وأبو مرمي عبد الكرمي صكاري )
 . www.alukah.netوصحيح مسلم"، 

 . https://mawdoo3.comشروط البخاري يف قبول احلديث: 
  https://mawdoo3.comالفرق بني صحيح البخاري وصحيح مسلم: 

 alukah.netwww."التعريف املختصر بصحيح البخاري وصحيح مسلم"، 
  www.islamweb.netحلديث عند الشيخني"،  شروط قبول ا
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