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 هـ)٣٠/٠٨/١٤٤٣يف  روقبل للنش هـ؛١٦/٠٦/١٤٤٣(قدم للنشر يف 

ـمن أهداف أعداء الدِّ  المستخلص: ومـن تلـك  ،حولهـاالشـبه  ثـارةوإ ،نة النبويـةين الطعن يف السُّ

 عـن سـنة رسـول اهللا ومـن أجـل المسـاهمة يف الـذبِّ  ،ناقض والتعارض بين األحاديثعاء التالشبه ادّ 

 دراسـة تطبيقيـة لحـديث أم سـلمة «لضوابط التعارض عنـد المحـدثين  :جاءت دراستي  ومـا

التعارض عنـد معرفة ضوابط إلى:  الدراسة هتدف .»يعارضه من أحاديث يف مسألة النظر إلى األعمى

، ومـا يعارضـه مـن روايـات تي تظهـر مـن خـالل دراسـة حـديث أم سـلمة المحدثين بخاصة، وال

المـنهج  انتهجـت يف دراسـتي األئمـة يف دفـع التعـارض بـين هـذه األدلـة. ومسـالك ،معارضة ظاهرية

أن الحـديث ال االستقرائي التحليلي االسـتنباطي. وخلصـت الدراسـة إلـى جملـة نتـائج مـن أهمهـا: 

حديث أم سلمة إسناد و ،تتحقق فيه الضوابط التي ذكرها المحدثون يكون مندرًجا يف هذا النوع حتى

 ــلمة ــولى أم س ــان م ــة نبه ــعيف؛ لجهال ــو ، ض ــث الصــحيحة  همتن ــه األحادي ــر؛ لمخالفت منك

لذلك فهو ال يندرج يف مختلف الحـديث؛ ألن مـن ضـوابط مختلـف الحـديث: أن يكـون  ،الصريحة

سـلك  ،مـن يـرى صـحة حـديث أم سـلمة  ج. أمـاالحديث وما يعارضه يف دائرة القبول واالحتجا

  بتخصيص العموم. ،مسلك الجمع بينه وبين الروايات المعارضة

 األدلة، المحدثون، دراسة تطبيقية، أم سلمة. ،التعارض، ضوابط :الكلمات المفتاحية
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Abstract: One of the goals of the enemies of Islamic religion is to challenge the 
Sunnah of Prophet Mohammed and cast suspicions around it. Among these suspicions 
is the claim that there are contradictions and inconsistencies between Hadiths. This 
study came in order to contribute to defending the Sunnah of the Messenger of Allah, 
the study titled: The controls of contradiction evidence of the Hadiths, "an applied 
study of the Hadith narrated by Umm Salamah, and the Hadiths that oppose it in the 
matter of women looking at a blind man." The study aimed at knowing and 
understanding the various Hadiths, explaining their controls, the grade of the Hadith 
narrated by Um Salamah May Allah Be Pleased with her, and explaining the Hadiths 
that opposing it, their degree, and the opinions of the Islamic Scholars in defending 
the contradiction between these evidences. In this research I used the Inductive 
Analytical Deductive Approach.  

The study reached of: that the Hadith is not included in this type until the controls 
and conditions mentioned by the Hadith narrators are fulfilled, and that the chain of 
narrators of the Hadith narrated by Umm Salamah, May Allah Be Pleased With Her, 
is weak, because of the ignorance of Nabhan the narrator, the freed slave of Umm 
Salamah, May Allah Be Pleased With Her, and the content of the Hadith is 
unaccepted. As for those who see the authenticity of the Hadith of Umm Salamah, 
may Allah be pleased with her; they followed the course of combining it with the 
opposing narrations, by specifying the general.  

Key words: Controls, conflict, Evidence, updated, applied study, Umm Salamah. 
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 المقدمة

 

ه ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن هللا، نحمـدُ  الحمدَ  إنَّ 

له، ومن يضلل فال هادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه  ضلَّ يهده اهللا فال مُ  نْ سيئات أعمالنا، مَ 

ه صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـ ا عبده ورسـولهمحمدً  إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ 

 أما بعد: ،وصحبه وسلم

من عند  نة وحٌي مات المسلمين الراسخة وأصولهم الثابتة: أن السُّ إن من مسلَّ 

        من عند اهللا، قال اهللا تعالى: اهللا، كما أن القرآن الكريم وحٌي 

     ]:٤-٣النجم[. 

 ،لـهالمصـدر الثـاين للتَّشـريع بعـد القـرآن العظـيم، وهـي مبينـة  نة النبوية هيفالسُّ 

 ،ورغـم هـذه المكانـة للسـنة النبويـة ،مقيدة لمطلقـه ،مخصصة لعامه ،مفصلة لمجمله

ومن تلك  ،فقد ظهر من يشكك فيها ويلقي الشبه نحوها ،واتفاق المسلمين على ذلك

  .الشبه: ادعاء التناقض والتعارض بين األحاديث

 على اهللا نعم وإن من ،)١(ن ذلك الطَّعن يف السنة النبوية والتشكيك فيهاهدفهم م

                                           
، ومـا قالـه مـن اّدعـى حديث أم سلمة  )٣٢٨مختلف الحديث (ص ذكر ابن قتيبة يف كتابه تأويل   )١(

 :قالوا: حديث يبطله اإلجماع والكتاب احتجاب زوجات النّبـّي «: على الحديث التناقض فقال

 فذكر الحديث، ودفع التعارض الظاهر بين األدلة كما سيأيت »...قالوا: رّويتم أّن ابن أّم مكتوم

ونحن لم نرد يف هـذا الكتـاب، « )١٩٥وقال يف موضع آخر من كتابه (بالتفصيل يف المبحث الثالث، 

وإّنمـا كـان غرضـنا الـّرّد علـى مـن ، ورسـله أن نرّد على الّزنادقة وال المكـّذبين بآيـات الّلـه 

 .»اّدعى على الحديث الّتناقض واالختالف، واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين
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 العزيز الكتاب فأما ، الكريم نبيه وسنة العزيز، كتابه بحفظ دينها حفظ األمة هذه

    :تعالى فقال خلقه، من أحد إلى ذلك يكل ولم ،بنفسه حفظه تولى اهللا فإن

      ]السنة فإن اهللا هيأ لها رجاًال أفذاذًا أفنوا  وأما. ]٩: الحجر

 .الدفاع عن سنة رسول اهللا  أوطاهنم، وأنفقوا أموالهم يف وفارقواأعمارهم، 

ما تناوله علماء الحديث يف مصـنفاهتم  ،ومن جملة جهود سلفنا يف هذا المضمار

أفـرد بعضـهم الحـديث فيـه مفصـًال يف مصـنفات بـل  ،من مباحث يف مختلف الحديث

 . )١(مستقلة مختصة به دون غيره من أنواع الحديث

لذا كان من أولى ما تتعين العناية به: دراسـة قضـية التعـارض الواقـع بـين ظـواهر 

ودفع ما يتبـادر إلـى األذهـان  ،وتحليلها والكشف عن خفاياها ،حديث رسول اهللا 

والـذب عنهـا  ،ل ذلـك أردت أن أسـاهم يف نصـرة السـنةمن أج ،من تضادها وتخالفها

ضــوابط التعــارض عنــد المحــدثين "وذلــك بدراسـة  ،بتفنيـد الشــبهات المثــارة حولهــا

وما يعارضـه مـن أحاديـث يف مسـألة النظـر إلـى  ،دراسة تطبيقية لحديث أم سلمة «

 . »األعمى

 موضوع البحث: * 

وبيان ضوابط  ،يات المعارضةوالروا النظر إلى األعمى بين حديث أم سلمة 

 مختلف الحديث عند المحدثين.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:* 

فـأردت  ،ما أثاره أعداء الدين من ادّعاء التنـاقض والتعـارض بـين األحاديـث -١

                                           
 .ول من التمهيدكما سيأيت يف المطلب األ  ) ١(
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 المساهمة يف التصدي لهذه الشبهة.

ومـا يعارضـه مـن أحاديـث مـن  ،أن بعض العلمـاء عـّد حـديث أم سـلمة  -٢

ممــا يجعــل الحاجــة ماســة لبيــان ضــوابط مختلــف الحــديث عنــد  ،حــديثمختلــف ال

 والمسالك المتبعة يف دفع التعارض بين األحاديث. ،المحدثين

ــوض مــن ال -٣ ــديث يف  خ ــن علــم الح ــلمة يحس ا تصــحيحً  حــديث أم س

ــوتضــعيفً  ة لجمــع طرقــه وبيــان حكمــه وفــق دراســة علميــة ا؛ ممــا يجعــل الحاجــة ماسَّ

 تخصصية.

 ث:حدود البح* 

ومــا   ضــوابط التعــارض عنــد المحــدثين، وتطبيقاهتــا علــى حــديث أم ســلمة 

 .يعارضه من روايات

 مشكلة البحث: * 

وأحاديـث أخـرى  ،حـديث أم سـلمة  ،ورد يف مسألة نظر المرأة إلـى األعمـى

ــه ــديث عنــد  ،تعارض ــوابط مختلــف الح ــى معرفــة ض ــة ماســة إل ــا يجعــل الحاج مم

وبيـان  ،والروايـات التـي تعارضـه ،أم سلمة  وتطبيق ذلك على حديث ،المحدثين

  مسالك العلماء يف دفع التعارض بين هذه األحاديث.

 أسئلة البحث: * 

 ما ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين؟  -١

 ؟ ما درجة حديث أم سلمة  -٢

 ما الروايات المعارضة له، وما درجتها؟  -٣

 ذه األدلة؟ما هي مسالك األئمة يف دفع التعارض بين ه -٤
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 أهداف البحث:* 

معرفة ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين بخاصة، والتي يظهر بعضـها  -١

 ا ال حقيقة.وما يعارضه ظاهرً  ، من خالل دراسة حديث أم سلمة

 .بيان درجة حديث أم سلمة  -٢

 ودرجتها. ،بيان األحاديث المعارضة له -٣

 هذه األدلة. بيان مسالك األئمة يف دفع التعارض بين -٤

 الدراسات السابقة:* 

مت دراسات حول مختلف الحديث من المحدثين:  ،والمتأخرين ،المتقدمين ُقدِّ

  أما الدراسات الحديثة فمنها: ،سأذكر دراسات المتقدمين يف تمهيد هذا البحث

ذكر فيـه  ،للدكتور نافذ حماد ،»مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين«كتاب 

وفّصـل يف مسـالك األئمـة يف دفـع التعـارض بـين  ،وأهميتـه ،لحديثتعريف مختلف ا

 النصوص الشرعية. 

 ،»وأثره يف الفقه اإلسـالمي مختلف الحديث منهج التوفيق والرتجيح بين«وكتاب 

وامتنـاع  ،التعـارض ذكر فيـه تعريـف ،السوسوة عبدالمجيد محمد إسماعيل :للدكتور

 ،ومسـالك دفـع التعـارض الظـاهري ،ويـةوقوع التعارض الحقيقي بين األحاديـث النب

 والرتجيح دون النسخ عند الفقهاء. ،واقتصر يف دراسته على مسلك التوفيق

للدكتور أسامة  »واألصوليين الفقهاء ،مختلف الحديث بين المحدثين«وكتاب: 

وشـروط مختلـف  ،ومشكله والفرق بينهمـا ،ذكر فيه تعريف مختلف الحديث ،خياط

وذكر أمثلة من السـنة علـى  ،متبعة لدفع التعارض بين األحاديثوالقواعد ال ،الحديث

 ومشكله. ،مختلف الحديث



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... دراسة تطبيقية حلديث أم سلمة«عند احملدثني ضوابط التعارض 

٣٣٦  

 ،ركزت على الجانب النظـري ،وهذه الدراسات النظرية وغيرها مما وقفت عليه

دون الربط بينها وبين الدراسـة  ،وإن كان بعضها ذكر أمثلة عامة على األحاديث النبوية

ذه الدراسات هو تطبيق الدراسة النظرية على حـديث والفرق بين دراستي وه ،النظرية

 ،باختيار تعريف مختلف الحديث الذي يتوافق مع حديث أم سلمة  ،أم سلمة 

وخاصة  ،ومشكله على حديث أم سلمة  ،وتطبيق الفروقات بين مختلف الحديث

 ضوابط مختلف الحديث.

: فقـد ظـر لألعمـىوالروايات المعارضة له يف مسألة الن ،أما حديث أم سلمة 

 ،وعـّده مـن مختلـف الحـديث ،جاء ذكره يف كتاب تأويل مختلف الحديث البن قتيبـة

ودفع  ،وإنما ذكر مخالفته لإلجماع ،وال الروايات المعارضة له ،ولم يذكر من أخرجه

 .)١(التعارض الظاهر كما سيأيت

ى مـا ومـن األمثلـة علـ« :)٣٥أسامة خياط يف كتابه السـابق: وقـال (ص وذكره د.

ونرى أن الدكتور  ،»كان إشكاله بسبب مخالفة اإلجماع..ثم ذكر حديث أم سلمة 

 ،أسامة حفظه اهللا مّثـل بـه علـى المشـكل؛ ألنـه سـيأيت يف الفـرق بـين مشـكل الحـديث

ولـم  ،أن التعارض إذا كان بين الحديث واإلجماع فهو من مشكل الحـديث ،ومختلفه

بـل ذكـر مخالفتـه  ،أحاديـث صـحيحة تعارضـه يذكر حفظه اهللا أن لهذا الحديث أيض�

وإنما اكتفـى بتخـريج الحـديث مـن مسـند اإلمـام  ،ولم يتطرق لدراسته ،اإلجماع فقط

 وسنن أبي داود مع ذكر قول أبي داود على الحديث عقب تخريجه. ،أحمد

جمـع طرقـه : وذلـك بدراسـة علميـة تخصصـية وعلى هذا فالحديث بحاجة إلـى

                                           
 .»الروايات المعارضة لحديث أم سلمة«يف المبحث الثالث:    )١(
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وبيان مسـالك  ،ودرجتها ،وبيان الروايات التي تعارضه ،درجته وبيان ،ودراسة إسناده

وتطبيق ضـوابط مختلـف الحـديث عنـد  ،العلماء يف دفع التعارض بين هذه األحاديث

 .-بإذن اهللا  -وهذا ما سيتناوله هذا البحث  ،على حديث أم سلمة  ،المحدثين

 منهج البحث: * 

 ئي التحليلي االستنباطي.المنهج المتبع يف البحث هو المنهج االستقرا

 أما اإلجراءات العملية فكما يلي:

 اآليات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية. عزوت -١

 ،ه المعتمـد يف التخـريجوجعلتُ  ،الحديث كامالً من سنن أبي داود نصَّ  نقلُت  -٢

د البـاحثين يف ؛ ألهنـا جـادة مطروقـة عنـروايـة أبـي داود وقد اخرتُت  ،وألفاظ الحديث

 تقديم أصحاب الكتب الستة على غيرهم.

جُت  -٣ وحكمـت عليـه حسـب  ،ودرست إسناده ،تخريًجا موسًعا الحديثخرَّ

 المتبع يف طريقة التخريج ودراسة األسانيد.

جُت  -٤  ،األحاديث التي استشهدت هبا تخريجـا مختصـرًا مـع بيـان حكمهـا خرَّ

 ت به.فإن كانت يف الصحيحين أو أحدهما اكتفي

 دان.لباألماكن والب وعرفُت  ،غريب الحديث نُت بيَّ  -٥

 خطة البحث: * 

ــت البحــث يف ــد : مقدمــة،جعل ــث ،وتمهي ــة مباح ــم وثالث فهــرس ، وخاتمــة، ث

 .المصادر والمراجع

  :وأسـئلته اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، ومشـكلته،المقدمة، 

 اته، وخطة البحث.جراءإوموضوعه وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، و
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٣٣٨  

 وفيه مطلبان: ،التمهيد 

 :وأهميته وعناية المحدثين به ،تعريف مختلف الحديث المطلب األول. 

  :بينه وبـين مختلـف الحـديث  والفرق ،تعريف مشكل الحديثالمطلب الثاين

 .عن المحدثين

 يف  المتبعـة مسالكالو ،المبحث األول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين

 وفيه مطلبان: ،بين األحاديث دفع التعارض

  :ضوابط مختلف الحديث عند المحدثينالمطلب األول. 

  :بين األحاديث. مسالك المحدثين يف دفع التعارضالمطلب الثاين 

  المبحث الثاين: حديث أم سلمة، :وفيه: ثالثة مطالب 

 وتخريجه ،الحديث نصُّ : المطلب األول. 

  :دراسة إسناد الحديثالمطلب الثاين. 

 الحكم على الحديثلمطلب الثالث: ا. 

  المبحث الثالث: الروايات المعارضة لحديث أم سـلمة،  ومسـالك األئمـة يف

 دفع التعارض بين هذه األحاديث.

 :وتشتمل على أهم النتائج. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 ،بـه اا إلـى جنتـه، نافًعـا لوجهـه، مقرًبـأن يجعل هذا العمل خالًصـ هذا واهللا أسأل

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وعلى اهللا قصد السبيل

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 التمهيد

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: تعريف مختلف الحديث وأهميته وعناية المحدثين به *

 أوًال: تعريف مختلف الحديث:

وهـو ضـد  ،م وفتحهـا.من االخـتالفالمختلف والمختلف بكسـر الـال يف اللغة:

يقال: تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كل واحد منهم إلى خالف مـا ذهـب  .االتفاق

 . )١( وكل ما لم يتساو فقد تخالف واختلف ،إليه اآلخر

فـذهب األكثـرون  ،مختلـف««اختلف المحدثون يف ضبط كلمـة يف االصطالح: 

المختلـف  :أي »مـن«فاعل واإلضافة بمعنى أهنا بضم الميم وكسر الالم فهو اسم  إلى

الحـديث الـذي عارضـه ظـاهرًا  "فمـن ضـبطها بكسـر الـالم عرفـه بأنـه:  ،من الحديث

 .)٢(»مثله

  .وعليه فيكون المراد على هذا الضبط: الحديث نفسه

أهنـا بضـم المـيم وفـتح الـالم علـى أنـه مصـدر ميمـي بمعنـى  إلىوذهب آخرون 

ومـن  ،أي المختلـف يف الحـديث »يف«النحـو بمعنـى  واإلضـافة علـى هـذا ،االختالف

وهو أن يأيت حديثان متضادان يف المعنى ظاهرًا فيوفق « :ضبطها بفتح الالم عرفه بقوله

 . )٣(»أو يرجح أحدهما ،بينهما

                                           
 ).١/١٦٧)، القاموس المحيط البن منظور(٢/٢١٠معجم مقاييس اللغة البن فارس (انظر:   ) ١(

 ).٢١)، نزهة النظر البن حجر (ص١٢٢معرفة علوم الحديث للحاكم (صانظر:   ) ٢(

 =)، توضـيح٢/٦٥٠تـدريب الـراوي للسـيوطي ( ،)٩٠لنـووي (صالتقريب والتيسير لانظر:   ) ٣(
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٣٤٠  

 .)١(يكون المراد نفس التضاد والتعارض واالختالف :وعلى هذا الضبط

وهــو  التعريــف األول: علــى تقــدير صــحته ينطبــق عليــه وحــديث أم ســلمة 

 الحديث الذي عارضه ظاهًرا مثله.

 ثانًيا: أهميته وعناية المحدثين به:

هذا من «قال النووي:  ،من أهم أنواع علوم الحديث ،يعد علم مختلف الحديث

أهم األنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف...وإنما يكمل لـه األئمـة 

 .)٢(»قه، واألصوليون الغواصون على المعاينالجامعون بين الحديث، والف

ما ُيتوُهم من االختالف  ومن فوائد هذا العلم أنه ينفي عن حديث رسول اهللا 

وفيه رد على الزنادقة والمالحدة الطاعنين يف حديث رسول اهللا  ،والتعارض والتناقض

، ا الكتاب، ونحن لم نرد يف هذ«قال ابن قتيبة:  ،ومن وافقهم ممن ينتسب لإلسالم

وإّنما كان غرضنا الـّرّد علـى  ،ورسله أن نرّد على الّزنادقة وال المكّذبين بآيات الّله 

من اّدعى على الحديث الّتناقض واالخـتالف، واسـتحالة المعنـى مـن المنتسـبين إلـى 

 .)٣(»المسلمين

ولذلك نجد أن كثيرًا من العلماء اعتنوا بمختلـف الحـديث مـن ناحيـة التصـنيف 

                                           
 ).٢/٤٢٣األفكار للصنعاين (=

نزهـة  ،)٩٠التقريـب والتيسـير للنـووي (ص )،١٢٢معرفة علوم الحديث للحـاكم (صانظر:   ) ١(

مختلـف  ،)٥/٦٠لمحمد سـالمة ( عجم مصطلحات المحدثينم، )٢١النظر البن حجر (ص

 ).٢٦الحديث للدكتور أسامة خياط (

 .)٩٠التقريب والتيسير للنووي (ص  ) ٢(

 .)٩٠(ص المرجع السابق  ) ٣(
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٣٤١ 

 وحديًثا. ،اقديمً 

 :ثالًثا: من أهم المصنفات يف مختلف الحديث

قــال  ،وهـو أول مـن تكلـم فيـه ،هــ) ٢٠٤اختالف الحـديث للشـافعي (ت -

أجـل مــا صــنف يف ذلــك (يعنــي: مختلــف الحــديث) كتــاب ) هــ٨٠٥البلقينـي (ت

 .)١(، وهو مدخل عظيم لهذا النوع»اختالف الحديث«اإلمام الشافعي 

ل ابـن الــصالح ) قاـه٢٧٦مختلف الحديث، البن قتيبـة الـدينوري (تتأويل  -

وكتـاب مختلـف الحـديث البـن قتيبـة؛ يف هـذا المعنــى، إن يكــن «: هــ) ٦٤٣(ت

باعــه فيهــا، وأتـــى بـــما  قـد أحــسن فيــه مــن وجــه، فقــد أســاء يف أشــياء منــه قــصر

 .)٢(»غــيره أولى وأقوى

هـ) حوى كتابـه المشـكل ٣٢١شكل اآلثار، ألحمد بن سالمة الطحاوي (تم -

 ومختلف الحديث.

 .أما الدراسات الحديثة تقدمت يف الدراسات السابقة يف مقدمة هذا البحث -

 

بينـه وبـين مختلـف الحـديث عـن  فرقوال ،المطلب الثاين: تعريف مشكل الحديث* 

 .المحدثين

  غة:أوًال: تعريف مشكل الحديث يف الل

ويقـال:  ،يقال:أشـكل علـّي األمـر إذا اخـتلط ،المخـتلط ،المشكل هـو الملتـبس

                                           
 .)٤٧محاسن االصطالح للبلقيني (  ) ١(

 ).٢٨٥مقدمة ابن الصالح (  ) ٢(
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٣٤٢  

 .)١(سأشكل األمر إذا التب

لم أقف على نص يف تعريف المشكل يف اصطالح المحدثين إال  ويف االصطالح:

 وإّني نظرت يف اآلثار المروّية عنـه «ذكره الطحاوي يف مشكل اآلثار حيث قال:  ما

 ،وحســن األداء لهــا ،ولــة اّلتــي نقلهــا ذوو الّتثّبــت فيهــا واألمانــة عليهــاباألســانيد المقب

والعلم بما فيها عن أكثر النّاس فمال قلبي إلى  ،فوجدت فيها أشياء مّما يسقط معرفتها

تأّملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج األحكام اّلتـي فيهـا ومـن نفـي 

 .)٢(»اإلحاالت عنها

أحاديـث « :خلص مـن تعريـف الطحـاوي لمشـكل الحـديث بأنـهويمكن أن نست

أو معارضـة  ،يوهم ظاهرهـا معـاين مسـتحيلة ،بأسانيد مقبولة مروية عن رسول اهللا 

 .)٣(»لقواعد شرعية ثابتة

  :بين مشكل الحديث ومختلف الحديث فرقثانًيا: ال

من خالل تعريف مختلف الحديث ومشـكل الحـديث يمكـن القـول بـأن بينهمـا 

فبينما يبحث مختلف الحـديث يف التعـارض بـين األحاديـث يتسـع  ،وم وخصوصعم

مجال البحث يف مشكل الحديث ليشـمل البحـث يف الحـديث الصـحيح ومـا يعارضـه 

 أو حقيقة علمية. ،أو عقًال  ،أو إجماًعا ،حديًثاأو  ،آيةسواء كان هذا المعارض  ،ظاهًرا

                                           
)، القـــاموس المحـــيط للفيروزآبـــادي ٣/٢٠٤معجـــم مقـــاييس اللغـــة البـــن فـــارس (انظـــر:   ) ١(

)٣/٤٠٢.( 

 ).٣٢مختلف الحديث للخياط (  ) ٢(

)، القـــاموس المحـــيط للفيروزآبـــادي ٣/٢٠٤معجـــم مقـــاييس اللغـــة البـــن فـــارس (انظـــر:   ) ٣(

)٣/٤٠٢.( 
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٣٤٣ 

مشـــكل «و ،»ثمختلـــف الحـــدي«وقــد ســـوى بعـــض العلمـــاء بــين موضـــوعي 

 والطحاوي يف مشكل اآلثار. ،كابن قتيبة يف تأويل مختلف الحديث »الحديث

وأكثر المحـدثين مـن  ،وفّرق بعضهم بينهما كالشافعي يف كتابه اختالف الحديث

  .)١(لما تقدم من بيان الفوارق بينهماريب أن التفريق هو الصواب؛  وال ،المتأخرين

يعـد مـن مختلـف الحـديث ومشـكله  ،على تقـدير صـحته وحديث أم سلمة 

 ،)٢(اديث تعارضه يف الظاهر كما سيأيتأما باعتباره من مختلف الحديث فهناك أح أيًضا؛

 كما تقدم عن ابن قتيبة أنه ذكر ،فلمخالفته اإلجماع ،وأما باعتباره من مشكل الحديث

جمــاع قــالوا: حــديث يبطلــه اإل« يف كتابــه مــا قالــه مــن اّدعــى علــى الحــديث التنــاقض:

: قـالوا: رّويـتم أّن ابـن أّم مكتوم...الحـديث. احتجاب زوجات النّبـّي  - والكتاب

والنّاس مجمعون على أّنه ال يحرم على النّساء أن ينظرن إلى الّرجال إذا استرتن، وقـد 

 .)٣(»إلى المسجد، ويصّلين مع الّرجال كّن يخرجن يف عهد رسول الّله 

ومن األمثلـة علـى مـا كـان «كل الحديث قال: كذلك د.أسامة خياط عّده من مش

 . )٤(»إشكاله بسبب مخالفة اإلجماع...ثم ذكر حديث أم سلمة 

* * * 

                                           
ــر:   ) ١( ــانظ ــف س ــد خل ــدثين لمحم ــطلحات المح ــم مص ــديث ٥/٦٠( المةمعج ــنهج الح )، الم

 ). ١٢٣للسماحي (

  .»الرويات المعارضة لحديث أم سلمة«يف المبحث الثالث:   ) ٢(

 ، وتقدم يف الدراسات السابقة من هذا البحث.)٣٢٧(ص الحديث البن قتيبة مختلف تأويل  ) ٣(

 .)٣٥ص( الحديث ألسامة خياط مختلف  ) ٤(
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 المبحث األول

   ،ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين

 بين األحاديث يف دفع التعارض المتبعة مسالكالو

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب األول: ضوابط مختلف الحديث عند المحدثين* 

ذكــر المحــدثون أن الحــديث ال يكــون منــدرج� يف هــذا النــوع مــن أنــواع علــوم 

 وهي: تيةإال إذا تحققت فيه الضوابط اآل ،الحديث

فالحـديث  عليهو ،يف دائرة القبول واالحتجاج وما يعارضه ،يكون الحديثأوًال: أن 

 :الضعيف ال يقوى على معارضة الحديث الثابت وال يشمله مختلف الحديث

فعندئـٍذ  ،أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجرب ضعفهإال 

ا؛ ألن دفع التعارض والبحث عن مسـالك التوفيـق بـين ميمكن للمعارضة أن تقع بينه

مختص بالثابت من السنن، والمقبـول مـن األخبـار. أمـا  ما تعارض من سنن النبي 

بين ما تعارض منه مع غيره من نوعه، المردود منها لعدم ثبوته، فإنه ال يشتغل بالتوفيق 

وجماع هذا أن ال «بل يكتفي برده من بعد أن يبين وجه هذا الرد وسببه. قال الشافعي: 

يقبل إّال حديث ثابت كما ال يقبل من الّشهود إّال من عـرف عدلـه، فـإذا كـان الحـديث 

 .)١(»مجهوال أو مرغوبا عّمن حمله كان كما لم يأت؛ ألّنه ليس بثابت

 أو مثلـه، مقبـوال معارضـة يكون أن إّما يخلو فال عورض؛ وإن«ال ابن حجر: وق

                                           
 ).٨/٥٩٩اختالف الحديث للشافعي (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. مىن بنت حممد احلمدان

  

٣٤٥ 

 .)١(»الّضعيف مخالفة فيه تؤّثر ال القوّي  ألنّ  أثر له؛ ال فالّثاين مردودا، يكون

، وعليــه فــإن قــول الصــحابي ال يقــوى علــى ةمرفوعــ حاديــثكــون األتثانًيــا: أن 

  :مخالفة الحديث النبوي

افِِعيُّ  فإن قـال قائـل: أّتهـم الحـديث المـروّي عـن النّبـّي إذا خالفـه «: َقاَل الشَّ

بعض أصحابه، جاز له أن يـّتهم الحـديث عـن بعـض أصـحابه لخالفـه؛ ألّن كـّال روى 

خاّصة معا وأن يّتهما، فما روي عن النّبّي أولى أن يصار إليه، ومن قال مـنهم قـوال لـم 

لـه عـن رسـول الّلـه؛ لمـا وصـفت مـن أّنـه يروه عن النّبّي لم يجز ألحد أن يقول إّنما قا

يعزب عن بعضهم بعض قوله، ولم يجز أن نذكره عنه إّال رأيا له ما لم يقله عن رسـول 

. ولو قال قائل: الّله، فإذا كان هكذا، لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الّله 

لموضـع، ال يجوز أن يكون إّال عن رسول الّله، لـم يحـّل لـه خـالف مـن وضـعه هـذا ا

وليس من النّاس أحـد بعـد رسـول الّلـه إّال وقـد أخـذ مـن قولـه وتـرك لقـول غيـره مـن 

 .)٢(»أصحاب رسول الّله، وال يجوز يف قول رسول الّله أن يرّد لقول أحد غيره

 ثالًثا: أن يرد حديث آخر معارض له يف المعنى الظاهري:

فسـد أولهـا آخرهـا أو فال تعترب من مختلف الحديث تلك األخبار واآلثار التـي ي

 .)٣(»مشكل الحديث«آخرها أولها. وإنما تعد هذه وأمثالها من نوع 

                                           
 ).٧٦(ص البن حجر النظر نزهة  ) ١(

 ).٨/٦١٨اختالف الحديث للشافعي (   )٢(

هـذا البحـث:  كما تقدم يف التعريف الثاين لمختلـف الحـديث يف اصـطالح المحـدثين ص مـن   )٣(

 ، وانظـر:»وهو أن يأيت حديثان متضادان يف المعنـى ظـاهرًا فيوفـق بينهمـا، أو يـرجح أحـدهما«

 ).٢٧مختلف الحديث للخياط (
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٣٤٦  

 .)١(ممكنًا عارضةالمت حاديثأو الرتجيح بين األ ،أو النسخ ،رابًعا: أن يكون الجمع

 

 .بين األحاديث المطلب الثاين: مسالك المحدثين يف دفع التعارض* 

ى أن التعـارض بـين األحاديـث يف سبق اإلشارة يف تعريـف مختلـف الحـديث إلـ

 :تعارض بين النصوص يف الحقيقة فإنه ال عليهو ،الظاهر

حـديثان بإسـنادين صـحيحين  ال أعرف أّنه روي عن النّبـّي « :ْبِن ُخَزْيَمةَ قال ا

  .)٢(»متضاّدين، فمن كان عنده فليأتني به ألؤّلف بينهما

فكّل خربين علم أّن « :الين قولهأبي بكر الباق بسنده إلى ونقل الخطيب يف الكفاية

وإن كـان ظاهرهمـا  ،تكّلم هبما فال يصّح دخول الّتعـارض فيهمـا علـى وجـه النّبّي 

 .)٣(»متعارضين...

 فإذا. الّصحيحة أحاديثه بين الّله بحمد تعارض ال: نقول ونحن« قال ابن القيم:و

 بعـض فيـه غلـط دوقـ كالمـه  من ليس الحديثين أحد يكون أن فإّما الّتعارض، وقع

 كـان إذا لآلخـر، ناسـخا الحـديثين أحـد يكون أو يغلط، فالّثقة ثبتا، ثقة كونه مع الّرواة

 مـن بـدّ  فال ، كالمه نفس يف ال الّسامع، فهم يف الّتعارض يكون أو النّسخ، يقبل مّما

 كـّل  مـن متناقضـان صـريحان صـحيحان حـديثان وأّمـا. الّثالثـة الوجـوه هـذه من وجه

 كـالم يف يوجـد أن الّلـه ومعاذ أصال، يوجد ال فهذا لآلخر، ناسخا أحدهما ليس وجه،

                                           
 سيأيت تفصيل ذلك يف المطلب التالي.  ) ١(

ــن الصــالح (صانظــر:    )٢( ، مختلــف الحــديث )٢/٧٧٨النكــت البــن حجــر ( ،)٢٨٥مقدمــة اب

 ). ٧٤لحسن عثمان (

 . )٤٣٣(ص البغدادي للخطيب الرواية علم الكفاية يف   )٣(
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 يف الّتقصـير مـن واآلفـة الحـّق، إّال  شـفتيه بـين مـن يخـرج ال اّلـذي المصدوق الّصادق

  .)١(»... مراده فهم يف القصور من أو ومعلوله، صحيحه بين والّتمييز المنقول معرفة

واختلفـوا يف المسـالك  ،لتعارض الظاهريوقد اتفق المحدثون يف وجوب دفع ا

  :)٢(وسأذكر هنا مذهب الجمهور

أن  أحدهما: اعلم أّن ما يذكر يف هذا الباب ينقسم إلى قسمين:« :قال ابن الصالح

يمكن الجمع بين الحديثين، وال يتعّذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعّين حينئذ المصير 

 إلى ذلك والقول هبما معا.

 أن يتضاّدا بحيث ال يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: اين:القسم الثّ 

أن يظهر كون أحدهما ناسخا واآلخر منسوخا، فيعمل بالنّاسـخ ويـرتك  أحدهما:

 المنسوخ.

أن ال تقوم داللة على أّن النّاسـخ أّيهمـا والمنسـوخ أّيهمـا، فيفـزع حينئـذ  والّثاين:

بصفاهتم يف  بت، كالّترجيح بكثرة الّرواة، أوإلى الّترجيح، ويعمل باألرجح منهما واألث

خمسين وجها من وجوه الّترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والّلـه سـبحانه 

 .)٣(»أعلم

                                           
 ).٤/١٣٧زاد المعاد البن القيم (  ) ١(

، خالًفـا للحنفيـة »المالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة«مذهب الجمهور من المحـدثين والفقهـاء   ) ٢(

فــإهنم قــدموا الرتجــيح أوًال، ثــم النســخ، ثــم الجمــع، ثــم التســاقط. انظــر: الرســالة للشــافعي 

ــالح (ص )،٣٤١( ــن الص ــة اب ــة ()٢٨٥مقدم ــن قدام ــاظر الب ــة الن ــة٢٠٨، روض ــر )، نزه    النظ

)، منهج التوفيق والرتجـيح ٢/٤١٩، هداية العقول للحسين بن القاسم ()٧٦(ص البن حجر

 ).١١٤للسوسرة (

 ).٢٨٦ -٢٨٤مقدمة ابن الصالح (ص   )٣(
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  وعلى هذا يكون ترتيب هذه المسالك على النحو التالي:

أول مـا يجـب علـى المحـدث فيمـا يظهـر لـه مـن التعـارض بـين  األول: الجمع:

وذلك بحمل كل واحـد مـن الحـديثين علـى وجـه  ،اول الجمع بينهماالحديثين أن يح

يختلف عن الوجه الذي ُحَمل عليه الحديث اآلخر؛ ألن العمل بكل من الحديثين ولو 

 .من وجه أولى من العمل بأحد النصين وترك اآلخر

 :وهناك عدة طرق للجمع بين األحاديث التي ظاهرها التعارض منها

 .مالجمع بتخصيص العمو -١

 الجمع بتقييد المطلق. -٢

 الجمع بحمل الوجوب على الندب. -٣

 الجمع بحمل التحريم على الكراهة.  -٤

 .)١( الجمع بحمل الحقيقة على المجاز -٥

إذا تعـذر علـى المحـدث الجمـع بـين النصـين علـى أي وجـه مـن  الثاين: النسخ:

ارض الظـاهري وهـو وجوه الجمع فإنه ينتقل إلى المسلك الثاين من مسالك دفـع التعـ

 .فلعل هذا التعارض بين النصوص نتيجة نسخ حكم متقدم بحكم متـأخر عنـه ،النسخ

ــأخر  وبالتــالي فــإن المنــاظر يف النصــوص ســيحاول الوقــوف علــى معرفــة تــاريخ المت

 .وذلك؛ ألن النص المتأخر سيكون ناسًخا للمتقدم ،والمتقدم

   ،بتصــريح الرســول  اإمــ ويمكــن التعــرف علــى النســخ بأحــد الســبل التاليــة:

                                           
اخــتالف ، وانظــر: لمبحــث الثالــثيقيــة يف اوســيأيت تفصــيل الطريقــة األولــى يف الدراســة التطب   )١(

 ).١٨١ -١٧٩)، مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد (٨/٦١٦الحديث للشافعي (
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أو  ،فينســـخ المتـــأخر المتقـــدم ،أو بمعرفـــة التـــاريخ للحـــديثين ،أو بقـــول الصـــحابي

 .)١(باإلجماع

ــاريخ المتقــدم  الثالــث: الرتجــيح: ــم ُيعلــم ت إذا تعــذر الجمــع علــى أي وجــه ول

ــأخر ــا ،والمت ــيح بينه ــلك الرتج ــى مس ــوص إل ــاظر يف النص ــل الن ــث  ،ينتق ــك ببح وذل

أو مـن ناحيـة  ،قوة لرتجيح أحدهما على اآلخر من ناحيـة داللتـهالحديثين من حيث ال

 .)٢( أو من أية ناحية من نواحي الرتجيح المعتربة شرًعا ،ثبوته

 وال يتم الرتجيح إال بتحقق شروط وهي:

 .والحجية الثبوت يف مستويين المتعارضان الحديثانِ  يكون أن -

 عارضة بوجه مقبول.متال األحاديث أو الحديثين بين الجمع إمكان عدم -

 .لآلخر ناسًخا الدليلين أحد يكون أال -

 .والجهة والمحل الوقت اتحاد مع الحكم يف المتعارضان الدليالن يتفق أن -

وإذا صح الحديث وجب القول به، إذا «: ويفهم هذا ضمنًا من قول الخطابي 

 .)٣(»لم يكن منسوًخا أو معارًضا بما هو أولى منه

                                           
 ).٢٧٧)، مقدمة ابن الصالح (ص٨االعتبار يف الناسخ والمنسوخ للحازمي (صانظر:    )١(

يح باعتبـار الرتجـ، الرتجـيح باعتبـار الحفـظ، الرتجـيح باعتبـار العـدد: قرائن الرتجيح كثيرة منهاو   )٢(

، متن الحديث من حيث قوة الداللة، والعموم والخصوص، والسالمة من الشذوذ واالضـطراب

تـرجيح ، الرتجيح العتبـارات خارجيـة كموافقـة أحـد الحـديثين لظـاهر القـرآن، أو لحـديث آخـر

 رواية من ُعرف باالختصاص وطول المالزمة، الرتجيح بتقديم المثبِت على النايف. 

 ).٢٨٦)، مقدمة ابن الصالح (ص٢١ - ١١(ص للحازميبار يف الناسخ والمنسوخ انظر: االعت  

ثين للـدكتور٤/٣٧معالم السنن للخطابي (انظر:   ) ٣(  =)، مختلف الحديث بـين الفقهـاء والمحـدِّ
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ذكر جمهور المحدثين أن الناظر يف النصوص إذا لم يتمكن من : الرابع: التوقف

 الرتجيح فإنه يتوقف.

والتوقــف يف الحقيقــة  ،ال إلـى النصــوص نفسـها ،وهـذا بالنســبة إلـى النــاظر فيهــا

 ال أعـرف أّنـه روي عـن النّبـّي « :ْبـِن ُخَزْيَمـةَ وتقدم قول ا ،نظري ليس له أثر عملي

 .)١(»ين، فمن كان عنده فليأتني به ألؤّلف بينهماحديثان بإسنادين صحيحين متضادّ 

* * * 

                                           
 ).٢٢٦ - ٢٢٢نافذ حماد (ص=

كـت الن ،)٢٨٥مقدمـة ابـن الصـالح (صتقدم يف المطلب الثاين مـن المبحـث األول، وانظـر:    )١(

 ). ٧٤، مختلف الحديث لحسن عثمان ()٢/٧٧٨البن حجر (
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 المبحث الثاين

 حديث أم سلمة 

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .وتخريجه ،الحديث نصُّ : المطلب األول* 

 الحديث: نصُّ  :أوالً 

ثنا  :ننهيف ُســ  قــال أبــو داود ثنا ابــن المبــارك، عــن  محمــدحــدَّ بــن العــالء، حــدَّ

، حدَّ  ، قالت: كنُت عنـَد  عن أّم سلمة ،ثني نبهان مولى أّم سلمةيونس، عن الزهريِّ

، فأقبل ابن ُأم مكتـوم، وذلـك بعـد أن ُأمِرنـا بالِحجـاب، )١(وعنده ميمونةُ   رسوِل اهللا

 !فقلنا: يا رسول اهللا، أليس أعمى، ال ُيبصرنا وال يعرفنا؟ )احَتِجبا منه(:  فقال النبيُّ 

 .)٢()ألستما ُتبصرانه ،نتُماأَفَعمياوان أ( : فقال النبيُّ 

                                           
 يف الهـاء علـى عطفـا منصـوبة »وميمونـة  اهللا رسـول عنـد كانـت أّنهـا«: الرتمـذي روايـة ويف   )١(

 .»اهللا رسول« على عطفا مجرورة »ميمونة« أيضا وتروى. »أهنا«

 سلمة أم بيت يف كان  هبأن ليشعر ؛»أن« اسم على »ميمونة« يعطف أن األوجه«: الطيبي قال  

 يدل بينهما الفصل وإيقاع عليه، المعطوف عن المعطوف تأخير ألن عليها؛ داخلة وميمونة

     :تعالى كقوله الثانية، وتبعية األولى أصالة على          

 غير من عطف ولو الرفع، يف له تابع� كان إسماعيل أن على دّل لي الفصل؛ أوقع]. ١٢٧ :البقرة[

 الملك البن المصابيح شرح)، ٧/٢٢٧٤( للطيبي المشكاة انظر: شرح. »الشركة َأْوَهم فصل

)٣/٥٥٢.( 

 كتاب اللباس، باب يف قوله:    )٢(                  :٣١[النور [

 ).٤١١٢رقم ( )،٦/٢٠٤(
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 تخريج الحديث: :ثاني�

 :ثالثة طرقوقد جاء عنه من  ،الزهريهذا الحديث مداره على 

، ابن شهاب عن  ،يونس بن يزيد رواه :الطريق األولى   نبهـان مـولى  عـنالزهـريِّ

 وقد جاء عنه من طريقين: ، ُأمِّ سلمة عن ،ُأمِّ سلمة

، ابن شهاب عن  ،عن يونس بن يزيد ،اركأوًال: رواه عبد اهللا بن المب  عنالزهريِّ

 وقد جاء عنه من عدة طرق: ، عن ُأمِّ سلمة ،نبهان مولى ُأمِّ سلمة

 واختلف عليه: المبارك، عن عبداهللا بن ،رواه عبد الرزاق

عبد الّرّزاق، عن ابن المبارك، عن يـونس، عـن عن  ،رواه إسحاق بن راهويه -١

 . ى أّم سلمة، عن أّم سلمةالّزهرّي، عن نبهان مول

 )٢(شرح مشـكل اآلثـار يف ومن طريقه: الطحاوي ،)١(يف مسنده بن راهويهاأخرجه: 

 بنحوه. ،به ،عن ابن المبارك ،عن عبد الرزاق

معمر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن عبد الّرّزاق، عن بن أبي الّسرّي، ا رواه -أ

  . أّم سلمة عن الّزهرّي، عن نبهان مولى أّم سلمة، عن

ـد عـنَخاِزم ْبن َيْحَيـى اْلَحْلـَوانِّي،  من طريق )٣(ه تاريخالخطيب يف  أخرجه:   ُمَحمَّ

ِريِّ  أبي بنا  بنحوه.  ،به ،عن عبد الرزاق ،السَّ

أمـا  ،وخالصة االختالف على عبـدالرزاق أن الوجـه األول: لـم ُيـذكر فيـه معمـر

م يتبين أن الوجه األول عن عبد الرزاق هو الراجح؛ فقد رواه  الثاين: ذكر فيه. ومما تقدَّ

                                           
 . )١٨٤٨)، رقم (٤/٨٤(  ) ١(

 . )٢٨٩رقم ( )،١/٢٦٥(   )٢(

 ).٢٨٢١رقم ( )،٩/٢٩٥(  ) ٣(
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 وهـو ابـن أبـي السـريأما الوجه الثاين من رواية  ،)١(إسحاق بن راهويه، وهو ثقة حافظ

 .)٢(صدوق له أوهام كثيرة

حدث هبذا الحديث خازم «لما سئل عن هذا الحديث:  العلل يف الدارقطنيوقال 

لرزاق، عن معمر، عن ابن المبـارك، بن يحيى الحلواين، عن ابن أبي السري، عن عبد ا

 .)٣(»وإنما رواه عبدالرزاق، عن ابن المبارك، ليس فيه معمر ؛عن يونس، ووهم فيه

ابـن عـن  ،عن يـونس بـن يزيـد ،عن عبد اهللا بن المبارك ،رواه عدد من الرواة -٢

، شهاب   .  عن ُأمِّ سلمة ،نبهان مولى ُأمِّ سلمة عنالزهريِّ

ْحَمِن ْبن َمْهِديٍّ عن  )٤(دهيف مسنأحمد  أخرجه:   ومن  ،)٥(يف سننهداود  وأبو ،َعْبدالرَّ

 ،عـن محــمد بـن العـالء )٧(هتاريخـوالخطيـب يف  ،)٦(السـنن الكـربىيف  لبيهقـيا طريقه:

ومن  ،عن أبي بكر بن أبي شيبة )٩(يف مسندهيعلى  وأبو ،عن سويد )٨(يف جامعهالرتمذي و

يف  لطـرباينوا ،)١١(يف صـحيحه ابـن حبـانو ،)١٠(شرح مشـكل اآلثـارطريقه: الطحاوي يف 

                                           
 ).٥٠٤كما يف تقريب التهذيب البن حجر (  ) ١(

 ). ٩٩كما يف تقريب التهذيب البن حجر (  ) ٢(

)١٥/٢٣٢(  ) ٣ .( 

 ). ٢٦٥٣٧رقم ( ،)٤٤/١٥٩(  ) ٤(

 ). ٤١١٢(رقم  )،٦/٢٠٤(  ) ٥(

 ). ١٣٥٢٥(رقم  )،٧/١٤٨(  ) ٦(

 ). ٨١٧رقم ( ،)٤/٢٦(  ) ٧(

 ). ٢٧٧٨رقم ( ،)٤/٣٩٩(  ) ٨(

 . )٦٩٢٢رقم ( ،)١٢/٣٥٣(  ) ٩(

 ). ٢٨٩رقم ( ،)١/٢٦٥(  ) ١٠(

 ). ٥٥٧٥رقم ( ،)١٢/٣٨٧(  ) ١١(
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 .)٣(هتاريخوالخطيب يف  ،)٢(التمهيدوابن عبد الرب يف  ،)١(المعجم الكبير

والخطيب  ،من طريق عارم أبي النعمان )٤(المعجم الكبيريف  -أيض�  - لطرباينوا

 ، من طريق عبدالرحمن بن مهدي.)٥(ه تاريخيف 

 بنحوه. ،به ،عن يونس بن يزيد ،جميعهم عن عبد اهللا بن المبارك

، ابـن شـهاب عـن  ،عن يونس بن يزيد ،رواه ابن وهب: ثاني� نبهـان  عـنالزهـريِّ

 . ُأمِّ سلمة عن ،مولى ُأمِّ سلمة

 .)٧(شرح مشكل اآلثاروالطحاوي يف  ،)٦( السنن الكربىيف  لنسائيا أخرجه:

 بنحوه.  ،به ،عن ابن وهب ،كالهما عن يونس بن األعلى

ْهِريِّ  ،ابن أخي الزهري بن عبد اهللا محمدَمْعَمر وق الثانية: رواه الطري َعْن  ،َعِن الزُّ

 . أم سلمة عن ،َنْبَهان

عـن  )٩(هتاريخـومن طريقه: الخطيـب يف  ،)٨(ت الكربىالطبقاابن سعد يف  أخرجه:

د بن َعْبِد اهللا ،محمد الواقدي  بنحوه. ،به ،عن الزهري ،َعن َمْعَمر ْبِن َراِشد، َوُمَحمَّ

                                           
 ). ٦٧٨رقم ( ،)٢٣/٣٠٢(  ) ١(

)١٩/١٥٥(  ) ٢ .( 

 ). ٨١٧رقم ( ،)٤/٢٦(  ) ٣(

 . )٦٧٨)، رقم (٢٣/٣٠٢(   )٤(

 . )١٨٤٨)، رقم (٤/٨٤(  ) ٥(

 . )٩١٩٧)، رقم (٨/٢٩٣(   )٦(

 . )٢٨٨)، رقم (١/٢٦٥(   )٧(

)٨/١٤٣(   )٨ .( 

 )٨١٨()، رقم ٤/٢٦(  ) ٩(
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كــان يقلــب «َقـال: يف الضـعفاء قــول يحيـى بــن معـين يف الواقــدي  لعقيلــيوذكـر ا

 .)١(»ليس بثقة ،َحديث يونس يجعلها َعن َمْعَمر

وحـدث بـه الواقـدي، عـن «لما سئل عن هذا الحـديث:  العلليف  الدارقطنيقال 

: لم يرو هـذا معمر، عن الزهري، فأنكره عليه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقاال

 .)٢(»غير يونس، عن الزهري، ثم وجد بمصر من رواية نافع بن يزيد عن عقيل

ســتأيت يف  ،-التــي أشــار إليهــا الــدارقطني  - ،عــن عقيــل ،وروايــة نــافع بــن يزيــد 

 الطريق الثالثة.

  ن، َعْن َنْبَهاَن َمْوَلى ُأمِّ َسَلَمة، َعـعن الزهري، الدخ بن ُعَقْيلالطريق الثالثة: رواه 

 . ةمُأّم سل

 ،)٤(السنن الكـربىوالنسائي يف  ،)٣(المعرفة والتاريخيعقوب بن سفيان يف  أخرجه:

هتذيب والمزي يف  ،)٧(هتاريخوالخطيب يف  ،)٦(اآلدابويف  ،)٥(السنن الكربىيف  لبيهقيوا

 .)٨(الكمال

 بنحوه. ،به ،عن عقيل بن خالد ،جميعهم من طريق نافع بن يزيد

                                           
)٤/١٠٨(   )١( . 

)١٥/٢٣٢(   )٢ .( 

)١/٤١٦(  ) ٣.( 

 ). ٩١٩٨رقم ( )،٨/٢٩٣(  ) ٤(

 ). ١٣٥٢٤رقم ( ،)٧/١٤٧(  ) ٥(

 . )٥٩٨رقم ( ،)٢٤٤(ص  ) ٦(

)٤/٢٨(  ) ٧ .( 

)٢٦/١٨٣(  ) ٨ .( 
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 .: دراسة إسناد الحديثالمطلب الثاين* 

 : أبو كريب الكويف ،بن العالء بن كريب الهمداين محمد -

  وغيرهم. ،وسفيان بن عيينة ،ووكيع ،عن: ابن المبارك روى

 .)هـ٢٤٧وغيرهم. مات سنة ( ،روى عنه الجماعة

 .)١(ثقة حافظ

أبـو عبـد الـرحمن  ،عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلـي التميمـي مـوالهم -

 :روزيالم

 . وغيرهم ،وشعبة ،والثوري ،يونس بن يزيد األيلي :روى عن

د ْبن العالءروى   وغيـرهم. ،وإسـحاق بـن راهويـه ويحيـى بـن معـين ،عنه: ُمَحمَّ

 ).هـ١٨١. مات سنة (روى له الجماعة

 .)٢(جمعت فيه خصال الخير ،ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ،أحد األئمة

 :د، أبو يزيد األيلي، مولى آل أبي سفيانيونس بن يزيد بن أبي النجا -

 وغيرهم. ،وهشام بن عروة ،والقاسم بن محمد ،روى عن: الزهري

 روى له الجماعة. ،وبقية بن الوليد وغيرهم ،وابن وهب ،روى عنه: ابن المبارك

 ).ـه١٥٩مات سنة (

 ثقة. قال العجلي، وابن معين، وأحمد، والنسائي:

                                           
تقريب التهذيب  ،)٩/٣٨٥هتذيب التهذيب البن حجر ( ،)٣٤/٢٢٥للمزي ( هتذيب الكمال   )١(

 ).٥٠٠البن حجر (

)، تقريـب التهـذيب ٥/٣٨٢)، هتذيب التهذيب البن حجـر (١٦/١٣هتذيب الكمال للمزي (  ) ٢(

 ). ٣٢٠البن حجر (
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ْهِرّي َمالك َومعمر َوُيوُنسأثبت النَّا :بن مِعيناَقال   .س فِي الزُّ

ال أن يـونس أحفـظ إا أروى للزهـري مـن معمـر مـا رأيـت أحـدً  :بن المباركقال ا

 . وبنحوه قال اإلمام أحمد.ال يونس فإنه كتب على الوجهإويف رواية  ،للمسند

ْهـِرّي َفوجـدُت  َسـِمعُت : - أيضـ� -وقال اإلمـام أحمـد   َأَحاِديـث ُيـوُنس َعـن الزُّ

وقـال يعقـوب  .الواحد ربما سمعه مراًرا وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل عليـه الحِديَث 

 .صالح الحديث عالم بحديث الزهري: بن شيبة

وزيـاد بـن  ،بـن عيينـة ومعمـراأثبت الناس يف الزهري مالك و :بن المدينيوقال ا

 .ويونس من كتابه ،سعد

 وقال ابن المبارك: كتابه عن الزهري صحيح.

 أبو زرعة: ال بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. وقال

ْهِرّي منكرات: يف حديث - مرة -وقال اإلمام أحمد  وقال أيض�:  ،يونس عن الزُّ

يونس كثير الخطأ. وقال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة فجهدت به الجهـد أن يقـيم 

 .فظرأيت يونس بن يزيد األيلي وكان سيئ الح وقال: ،حديثا، فلم يقدر عليه

 .»كان صاحب كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده شيء«قال أبو زرعة: و

 المنكر. يءكان حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالش :بن سعداوقال 

 ويف غيـر ا قلـيًال ثقة إال أن يف روايته عن الزهـري وهًمـقال ابن حجر يف التقريب: 

 .الزهري خطأ

جمهور مطلًقا وإنمـا ضـعفوا بعـض روايتـه حيـث وثقه الوقال يف هدي الساري: 

 .)١(أو يحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة ،يخالف أقرانه

                                           
 =، هتـذيب)٢/٦٨٤()، الضعفاء ألبي زرعـة ٩/٢٤٧ي حاتم (الجرح والتعديل البن أبانظر:    )١(
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 واهللا أعلم. ،قلت: وأقرب األقوال للصواب ما ذكره ابن حجر يف هدي الساري

 :الزهري أبو بكر ،بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب القرشي محمد -

  بـن  محمـدوالقاسـم بـن  ،وعطـاء بـن أبـي ربـاح ،روى عن: نبهان مولى أم سلمة

 وغيرهم. ،أبي بكر

وغيـرهم. روى لـه الجماعـة. مـات  ،ويونس بـن يزيـد ،ومعمر ،مالكروى عنه: 

 ).ـه١٢٥(سنة 

 .)١(فقيه الحافظ متفق على جاللته وإتقانهال

  زوج النبي  مولى أم سلمة ،المخزومي أبو يحيى المدين القرشي نبهان -

 :ومكاتبها

  .موالته أم سلمة  وى عنر

 روى عنه: الزهري. روى له األربعة.

  وقال الذهبي يف الكاشف: ثقة. بن حبان يف الثقات.اذكره 

من يعرفه الزهري ويصفه وقال يف الفتح: فإن  ،وثق وقال ابن حجر يف التلخيص:

 !ولم يجرحه أحٌد ال ترد روايته ،أم سلمة بأنه مكاتب

يعني هذا الحـديث، وحـديث:  !روى حديثين عجيبين نبهان وقال اإلمام أحمد:

                                           
هدي السـاري البـن حجـر  ،)١١/٤٥٠()، التهذيب البن حجر ٣٢/٥٥٧للمزي ( ،الكمال=

 ).٦١٤)، تقريب التهذيب البن حجر (٤٧٨(

)، تقريـب ٩/٤٤٥)، هتـذيب التهـذيب البـن حجـر (٢٦/٤١٩للمـزي ( هتذيب الكمالانظر:    )١(

 .)٥٠٦التهذيب البن حجر (
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وكأنه أشـار إلـى ضـعف قال ابن قدامة:  ،)١()إَذا َكان ِإلْحداكن ُمَكاَتب، َفْلَتْحَتِجب مِنْه(

 .إذ لم يرو إال هذين الحديثين المخالفين لألصول؛ حديثه

البخاري ومسلًما صاحبي الصحيح لم يخرجا إن « وقال البيهقي عقب الحديث:

الجهالـة  دِّ أو لـم يخـرج مـن َحـ ،وكأنـه لـم يثبـت عدالتـه عنـدهما ،يثه يف الصـحيححد

 .»برواية عدٍل عنه

 ،ألن راويـه عـن أم سـلمة ؛عند أهل النقـل هذا الحديث ال يصحُّ وقال القرطبي: 

 .نبهان موالها وهو ممن ال يحتج بحديثه

 .َغْيُر اْبِن ِشَهاٍب َنْبَهاُن َمْجُهوٌل َلْم َيْرِو َعنُْه وقال ابن عبد الرب: 

 وقال: قال ابن حزم: مجهول.  ،وذكره الذهبي يف ذيل الضعفاء

 .مقبول من الثالثةوقال ابن حجر يف التقريب: 

                                           
 سفيان الثوري، واخُتلف عليه فيه:روى هذا الحديث   ) ١(

اين  رواهف -١   ، -) ٥٠١١)، (٥/٥٤(فيمـا أخرجـه النسـائي يف الكـربى  -َمْخَلد بن يزيـَد الحـرَّ

ــل وُحســين بــُن حفــصو عــن ســفيان  - )١٥/٢٣١(» العلــل«فيمــا ذكــر الــدارقطني يف  - مؤمَّ

هـري، عـن نبهـان، عـن أم سـلمةالثوري، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل  ، طلحة، عن الزُّ

 .عن النبي 

ــرباينا -ورواه قبيصــة فيمــا أخرجــه:  -٢   ــر يف  لط ــم الكبي ــن، -) ٦٧٧( )٢٣/٣٠٢(المعج  ع

د ْبن ْحَمِن، َعن َنْبَهان، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، ُسْفَيان، َعْن ُمَحمَّ  [أسقط الزهري]. عن النبي  َعْبِد الرَّ

وهـو محفـوظ صـحيح عـن الزهـري، وقولهمـا عـن « د ذكـره للوجـه األول:قال الدارقطني بعـ  

 .»الزهري أشبه بالصواب من قول قبيصة

وإسناد الحديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لجهالة نبهان كمـا يف ترجمتـه، وقـد أشـار لضـعفه   

 .)١٢/٩٠٤(اإلمام أحمد كما تقدم، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة 
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ولـم يـرد فيـه  ،قلت: والخالصة يف حاله أنـه مجهـول؛ فلـم يـرِو عنـه إال الزهـري

 ،آل طلحة الرحمن مولى بن عبد أما ما ذكره المزي من رواية محمد ،جرح وال تعديل

لذلك لم يذكر البخاري يف تاريخه ممن روى عنه  ،عنه؛ فإهنا ليست محفوظة كما تقدم

وأمــا ِذْكــر ابــن حبــان لــه يف الثقــات؛ فــإن ابــن حبــان مــن عادتــه توثيــق  ،غيــر الزهــري

فهــذا يخــالف ذكــره لــه يف الضــعفاء  ،وأمــا قــول الــذهبي يف الكاشــف: ثقــة ،المجاهيــل

اه: فلعلـه تصـحيف مـن الناسـخ كمـا قـرره األلبـاين فقـال: وإقراره تجهيل ابـن حـزم إيـ

وثق؛ كما هي عادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان، ولـم يكـن روى عنـه  ولعل األصل:«

  وأمـا قـول  ،»ثقـة أو الطـابع إلـى: ، ثـم انحـرف ذلـك علـى َالنَّاِسـخ»الثقـات«جمع من 

ال يعد تعـديالً؛ فـإن ف ،ابن حجر يف الفتح ووصف الزهري له بأنه مكاتب أم سلمة 

يف ترجمة  -فقد قال ابن القطان  ،من تتبع تراجم الرواة وجد أمثلة كثيرة مثل هذا النوع

، وال قضـى لـه بالثقـة قـول الزهـري: سـمعت أبـا حـالال يعرف لـه «: - أبي األحوص

فـإذا كـان الزهـري إذا « :. قال األلبـاين»األحوص يحدث يف مجلس سعيد بن المسيب

َث عن أ وقد سمعه يحدث يف مجلس ابـن المسـيب؛ ال يلـزم منـه أن  ،بي األحوصَحدَّ

أبا األحوص ثقة؛ فمن باب أولى أنه ال يلزم من وصف الزهري لنبهان بأنـه مكاتـب أم 

  ا.هـ. »سلمة أنه ثقة، كما هو ظاهر ال يخفى على أهل النهى

كمـا  - ،وابـن عبـد الـرب ،والبيهقـي ،وقد صرح بجهالته: ابن حـزم وأقـره الـذهبي

؛ أي: إذا توبـع، وإال؛ فهـو لـين الحـديث؛ »مقبـول« التقريـب: الحافظ يف وقال -تقدم 

 .)١(واهللا أعلم ،كما رجح القول بجهالته األلباين ،التقريب مقدمة يفكما 

                                           
الســنن الكــربى ، )٥/٤٨٦الثقــات البــن حبــان (، )٨/١٣٥الكبيــر للبخــاري ( التــاريخانظــر:    )١(

 =،)٧/١٠٦المغنـي البـن قدامـة ( ،)١٩/١٥٥( البن عبد الربالتمهيد ، )١٠/٥٥٠للبيهقي (
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 .المطلب الثالث: الحكم على الحديث* 

 ؛بـــين مصـــحح ومضـــعف اختلـــف المحـــدثون يف الحكـــم علـــى الحـــديث مـــا

: عقـب تخـريج الحـديث الرتمـذي قـال ، نبهان مولى أم سـلمة الختالفهم يف حال

وقـال ابـن حجـر  ،)١(وابن الملقن ،ابن حبان كما صححه ،»هذا حديٌث حسٌن صحيٌح «

وإسناده قوي وأكثر ما علل بـه انفـراد الزهـري بالروايـة عـن نبهـان وليسـت « يف الفتح:

ولـم يجرحـه أحـٌد ال  ،لمةبعلٍة قادحٍة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتـب أم سـ

 .)٣(»وهو حديٌث مختلٌف يف صحته«. وقال يف موضع آخر: )٢(»ترد روايته

والبيهقـي  ،)٤(كمـا تقـدم أشار إلى إنكاره بتعجبـه منـهفقد  اإلمام أحمد وقد ضعفه

ولـم أر مـن رضـيت مـن «وذكر قـول الشـافعي:  ،أشار إلى جهالة نبهان عقب الحديث

 تقـدم قـول، و)٦(ابن عبد الربكما ضعفه  ،)٥(»هذين الحديثين أهل العلم يثبت واحًدا من

                                           
هتـذيب الكمـال يف ، )١٢/٢٢٨تفسـير القرطبـي (، )٤/١٧٥( للقطـانبيان الـوهم واإليهـام =

ــال ( ــماء الرج ــف، )٢٩/٣١١أس ــذهبي الكاش ــعفاء ،)٢/٣١٦( لل ــوان الض ــل دي ــذهبي ذي  لل

 هتذيب التهـذيب، )٣/٣١٥( البن حجرالتلخيص ، )٩/٣٣٧فتح الباري البن حجر ( ،)٧٣(

 سلسـلة األحاديـث الضـعيفة ،)٥٥٩( البـن حجـر تقريـب التهـذيب ،)١٠/٤١٦( البن حجـر

 .)١٢/٩٠٤( لأللباين

 .)٧/٥١٢( البن الملقن البدر المنير   )١(

 )٩/٣٣٧بن حجر (فتح الباري ال   )٢(

 ).١/٥٥٠فتح الباري البن حجر (   )٣(

 يف ترجمة نبهان.   )٤(

 .يعني هذا الحديث، وحديث نبهان اآلخر المتقدم يف ترجمته   )٥(

 .)١٩/١٥٥( البن عبد الربالتمهيد    )٦(
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وضـعفه األلبـاين يف  ،أنـه ال يصـح عنـد أهـل الحـديث« :-يف ترجمة نبهـان  - القرطبي

وقال أيض� لمـا  ،»الحديث مع ضعف إسناده، منكر يف متنه« السلسلة الضعيفة: وقال:

مـن المقادسـة وغيـرهم،  وعلى ذلك جـرى كثيـر مـن الحنابلـة ذكر تضعيف األئمة له:

 .)١(»وهو الذي يقتضيه علم الحديث وأصوله

ومما تقدم يظهر أن القول بتضعيف إسناد الحديث مع نكارة متنه هـو الصـواب؛ 

أمـا نكـارة متنـه؛  ،أما ضعف إسـناده فقـد تقـدم أن الـراجح يف حـال نبهـان أنـه مجهـول

 التالي. لمخالفته األحاديث الصحيحة الصريحة كما سيأيت يف المبحث

وهـب  إال ما رواه أبو بكر الشافعي يف الفوائـد مـن طريـق ولم أقف له على شاهد

معتمر بن سليمان، عـن أبيـه، عـن أبـي عثمـان،  عن ،بن سليمان محمد عنبن حفٍص، 

فجـاء ابـن أم مكتـوٍم  ،جالسـتين  عن أسامة قال: كانت عائشـة وحفصـة عنـد النبـي

 .)٢()!َوَأْنُتَما َعْمَياَواِن؟(َقاَل:  ،َقاَلَتا: إِنَُّه َأْعَمى، فَ )ُقوَما( : بيُّ فقال لهما النَّ 

اٌب يضع الحديث،  :قال أبو عروبة ،وإسناده واٍه جدًا؛ فيه وهب بن حفص هو كذَّ

 .يكذُب كذًبا فاحًشا

ارقطني: يضع اْلَحِديث وقال  .)٣(الدَّ

* * * 

                                           
 .)١٢/٩٠٤( لأللباينسلسلة األحاديث الضعيفة    )١(

 .)١٥٠)، (١/١٨٢(لشافعي الفوائد الشهير بالغيالنيات ألبي بكر ا   )٢(

  .)٣/٢٥٨الموضوعات البن الجوزي (   )٣(
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 المبحث الثالث

   ،الروايات المعارضة لحديث أم سلمة 

 سالك األئمة يف دفع التعارض بين هذه األحاديثوم

 

 : أصح األحاديث المعارضة لحديث أم سلمة 

: قالـت - المتفـق عليـه -يف نظرها إلى الحبشـة وهـم يلعبـون   َعائَِشة حديث

ا على باب حجريت والحبشة يلعبون يف المسجد، ورسول يومً   لقد رأيت رسول الّله(

 .)١()لعبهم إلى يسرتين بردائه، أنظر  الّله

بجواز وضعها الخمار عنها أمام الصريح  الصحيح  بنت قيس حديث فاطمةو

سلمة، أّن فاطمة بنت قيٍس، أخت  يأبمن حديث أخرجه: مسلم يف صحيحه  ،األعمى

الّضّحاك بن قـيٍس، أخربتـه، أّن أبـا حفـص بـن المغيـرة المخزومـّي، طّلقهـا ثالًثـا، ثـّم 

بـن الوليـد يف نفـٍر، اأهله: ليس لك علينا نفقٌة، فانطلق خالد  انطلق إلى اليمن، فقال لها

ق امرأتـه ثالًثـا، فهـل لهـا أبا حفٍص طلَّ  إنَّ «يف بيت ميمونة، فقالوا:   فأتوا رسول اهللا

، وأرسـل إليهـا أن ال )ليست لهـا نفقـة، وعليهـا العـّدة( : من نفقٍة؟ فقال رسول اهللا

أّن أّم شريك يأتيها (إلى أّم شريك، ثّم أرسل إليها: ، وأمرها أن تنتقل )٢(تسبقيني بنفسك

                                           
) من ٨٩٢( )،٢/٦٠٨()، ومسلم يف صحيحه ٤٥٤( )،١/٩٨(أخرجه: البخاري يف صحيحه    )١(

 ، واللفظ للبخاري.  عائشة حديث

لو لم يقل فـإين ناكحـك فهـو حتى  ،أي ال تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعالمك لي بذلك   )٢(

شـرح انظـر:  .بالخطبة وهو جائز يف عدة الوفـاة وكـذا عـدة البـائن بـالثالث صور التعريضمن 

 .)٩/١٧٩البن حجر ( فتح الباري، )١٠/١٠٠النووي على مسلم (
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ابن أّم مكتوم األعمى، فإّنك إذا وضعت خمارك لم  المهاجرون األّولون، فانطلقي إلى

أســامة بــن زيــد بــن   فانطلقــت إليــه، فلّمــا مضــت عــّدهتا أنكحهــا رســول اهللا ،)يــرك

 .)١(»حارثة

ينبغي  ،ين حديث أم سلمة وب ،وقبل دفع التعارض الظاهر بين هذه الروايات

 : وبين قوله تعالى ،دفع التعارض المتوهم بين هذه الروايات             

               :فاآلية ال تعارض هذه الروايات؛ وذلك ألن ]٣١[النور :

وذلك  ،؛ ألن من النظر ما يباحيف اآلية للتبعيض؛ فالواجب غض بعض البصر )من(

فالمرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما ال يجوز للرجل أن  ،للرجال والنساء

وعلى هذا تكون األحاديث التي فيها  ،أما العورة فال ،يطلع من المرأة كالرأس ونحوه

ومن ثم ينتفي التعارض  ،تخصيص� لعموم اآليةجواز نظر المرأة إلى الرجل 

 .)٢(المتوهم

قد تقدم فوبين هذه الروايات:  ،أّما دفع التعارض الظاهر بين حديث أم سلمة 

   ،وابــن حبــان يف صــحيحه ،كالرتمــذي ؛تصــحيح بعــض األئمــة لحــديث أم ســلمة 

فهو تابعي لم يرد فيه جرح  ،؛ باعتبار حال نبهانووجه تصحيحه عندهم ،وابن الملقن

وإسناده قوي وأكثـر مـا « :ابن حجروقال  ،تثقااللذلك ذكره ابن حبان يف  ،تعديل وال

علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلـٍة قادحـٍة فـإن مـن يعرفـه الزهـري 

 .)٣(»ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحٌد ال ترد روايته

                                           
 ).١٤٨٠)، (٢/١١١٥(صحيح مسلم    )١(

 .)١٢/٢٢٨( القرطبي ، تفسير)١٩/١٥٤( الطربي انظر: تفسير   )٢(

 تقدم يف الحكم على الحديث.  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. مىن بنت حممد احلمدان

  

٣٦٥ 

وهـذا  ،لذلك سلكوا مسلك الجمع والتوفيق بينه وبين األحاديـث المعارضـة لـه

 فسلك بعضهم: ،التي يسلكها األئمة يف دفع التعارض الظاهر أحد المسالك

ـــلك  -١ ـــعمس ـــوم الجم ـــيص العم ـــع ،بتخص ـــوه الجم ـــد وج ـــو أح ـــا  وه   كم

 :)١(تقدم

خاصة وحـديث  كان حديث نبهان ألزواج النبي  :قال األثرم لإلمام أحمد -

  .)٢(فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم

  هــذا ألزواج النبــّي « :ديثعقــب تخــريج الحــ بقولــهكمــا ســلكه أبــو داود  -

اعتّدي عند ابن أّم مكتوم، فإّنه رجل أعمى (لفاطمة بنت قيس:   خاّصة، وقال النبّي 

 .)تضعين ثيابك عنده

وهـذا جمـع « :يف التلخيص الحبيـر بعـد أن ذكـر جمـع أبـي داود قال ابن حجر -

 .)٣(»حسن

 ،الحـديث يف كتابـه تأويـل مختلـف ذكر حـديث أم سـلمة  كذلك ابن قتيبة -

 جميع على النّكاح بتحريم خصصن كما ، الّله رسول ألزواج خاّصة وهذه«وقال: 

 .)٤(»المسلمين

                                           
 يف المطلب األول من المبحث الثاين.  ) ١(

ــي   )٢( ــه. انظــر: المغن ــبهم عن ــه يف ســؤاالته، وإنمــا ذكــره الفقهــاء يف كت ــم أقــف علي ــن ل  قدامــة الب

)٧/١٠٦(. 

 .)٣/٣١٥( الحبير البن حجر التلخيص   )٣(

 ).٣٢٨تأويل مختلف الحديث البن قتيبة (ص  ) ٤(
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سلكه أيًضا الفقهاء الذين قالوا بجواز نظر المرأة إلى ما  ،وهذا المسلك للمحدثين

 .)١(ليس بعورة من الرجل

                                           
؛ إن كان بشهوة أو تخشـى منـه فتنـة، كمـا نـص لرجلا اتفق الفقهاء على تحريم نظر المرأة إلى   )١(

 عليه النووي، واختلفوا يف النظر الذي ال شهوة فيه، وال تخشى منه فتنة على قولين:

جواز نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل، وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد  األول:  

   ، وفاطمـة بنـت قـيس ائشـة يف رواية، وهـو أحـد قـولي الشـافعي، مسـتدلين بحـديث ع

بيَّنت السنة يف هذين الحديثين الصحيحين الصريحين وجه الداللة:  .-تقدم ذكرها يف المتن  -

لو ُمنعن النظر،  ؛ ألهننَّ أن للمرأة النظر من الرجل إلى ما ليس بعورة دون شهوة عند أمن الفتنة

 نُظرن إليهم.لوجب على الرجال الحجاُب، كما وجب على النّساء، لئّال ي

  :وحملوا قوله تعالى                     :على : ]٣١[النور

 .-كما تقدم يف المتن  -يف اآلية للتبعيض  »من«؛ ألن غض البصر عما ال يجوز من العورات

ـافِِعيِّ مطلًقـا تحـريم نظـر المـرأة إلـى الرجـل األجنبـيالثاين:    روايـة يف ، و، َوُهـَو أحـد قـول الشَّ

 د.مذهب أحم

  : اهللا تعالى بعموم قولاستدلوا                   

 .]٣١[النور:

 .-مناط الدراسة  -  حديث أم سلمةبكما استدلوا   

جـواز نظـر المـرأة  لما تقدم من األحاديث الصـحيحة الصـريحة يف ؛القول األول هو الراجحو  

إلى ما ليس بعورة من الرجل، إذا كان بال شهوة، وال تخشى منه فتنـة. وأمـا مـا ينـاقش بـه أدلـة 

م أن هذه األحاديث مخصصة لعموم اآلية التي استدلوا هبـا. وأمـا حـديث  القول الثاين فقد تقدَّ

م أنه ضع أم سلمة  ته بناء على مـا ذهـب إليـه بعـض العلمـاء فقد تقدَّ يف، وعلى فرض صحَّ

. كما رجح هذا القـول كثيـر مـن أهـل العلـم كـابن فإنه يحمل على أنه خاص بأزواج النبي 

 =األصـل المعـروف: انظـر بطال، وابن عبد الرب، والقرطبي، وابن حجر، واأللباين، وابـن بـاز.
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٣٦٧ 

م مكتـوٍم بن أابأن األمر باالحتجاب من : ابن حجر بين هذه األحاديث جمع -٢

لكون األعمى مظنة أن ينكشف منه شـيٌء وال يشـعر بـه فـال يسـتلزم عـدم جـواز  ؛لعله

 .)١( النظر مطلًقا

بـأن  ،-المتقدم  - عائشة  وبين حديث ،حديث أم سلمة  بين الجمع -٣

 قبل نزول الحجاب: أما حديث عائشة  ،بعد نزول الحجاب حديث أم سلمة 

 عائشة حديث يف ما أنّ  ذلك عن له جوابنا فكان« :الطحاوي يف مشكل اآلثارقال 

 ســلمة أمّ  حــديث يف مــا ..وكــان.وميمونــة ســلمة أمّ  لحــديث مضــاّدته لنــا يــبن لــم هــذا

 وكـان ،الحجـاب... نـزول بعـد كـان أّنـه علـى ،بـه وموقوفـا المعنى مكشوف وميمونة

 ويف نّـاسال عـن  اهللا رسـول نساء يف الحجاب نزول لتقّدم فيه ذكر ال عائشة حديث

 .)٢(»الحجاب نزول بعد كان أّنه على يحمله أن ألحد وليس عنهنّ  النّاس حجاب

؛ )٣()(يسـرتين بردائـه: يف الرواية الثانيةبأن قولها « :ابن حجر بقوله هذا القول ردّ و

 .)٤(»على أن ذلك كان بعد نزول آية الحجاب دالٌّ 

                                           
البـن  التمهيـد ،)٧/٣٦٤البن بطـال ( ير)، شرح صحيح البخا٣/٥٦بالمبسوط للشيباين (=

)، ٧/١٠٦المغنـي البـن قدامـة ( ،)٢/٣٢٣بدائع الصـنائع للكاسـاين (، )١٩/١٥٥( عبد الرب

سلسـلة األحاديـث  ،)٩/٣٣٦)، فتح الباري البـن حجـر (٦/١٨٤شرح النووي على مسلم (

 .)٤/٨٨( البن باز )، الحلل اإلبريزية١٢/٩٠٤( ، لأللباينالضعيفة

 . )٩/٣٣٧الباري البن حجر (فتح    )١(

  )١/٢٦٩( اآلثار للطحاوي مشكل شرح   )٢(

 تقدم تخريجها يف الحديث المتفق عليه يف هذا المبحث.    )٣(

 ).٢/٤٤٥فتح الباري البن حجر (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... دراسة تطبيقية حلديث أم سلمة«عند احملدثني ضوابط التعارض 

٣٦٨  

لـيس فيـه أهنـا  بـأن حـديث عائشـة  :بينه وبين حـديث عائشـة  الجمع -٤

نظرت إلى وجوههم وأبداهنم، وإنما نظرت إلى لعـبهم وحـراهبم، وال يلـزم مـن ذلـك 

 .)١(تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بال قصد صرفته يف الحال

 ،بأنه ال يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهـو اللعـبُأجيب عن قولهم هذا: و

ــوف وهــو الالعــب ــين الموص ــة  ،وب ــأن عائش ــى اللعــب دون فك ــم إل تنظــر يف زعمه

 .)٢(الالعب

بـأن عائشـة كانـت يومئـٍذ صـغيرة دون  عائشـة  بينه وبـين حـديث الجمع -٥

 )٣((فاقدروا على ما تقتضي به عبارة الحديث؛ فقد جاء يف رواية الزهري قولها: :البلوغ

 .)٦())٥(اللهو الحديثة السن، الحريصة على )٤(قدر الجارية

                                           
 ).٦/١٨٤شرح النووي على مسلم (، )٢٥٢اآلداب للبيهقي (   )١(

 ).١١٤الرد المفحم لأللباين (ص  ) ٢(

روا أطول مقامها فاقدروا  ) ٣( : بضم الدال وكسرها. لغتان من التقدير، أي قيسوا قَِياس أمرَها، وقدِّ

عذري ورغبتـي فقـدروا   للنظر لذلك، والفاء جواب شرط مقدر، أي حيث قدر رسول اهللا

)، مشـارق األنـوار علـى صـحاح ٢/١١٢عذر أمثالي. الفائق يف غريب الحديث للزمخشري (

 ).٢/١٧٣اآلثار للقاضي عياض (

ــا. شــرح النــووي علــى مســلم  :الجاريــة  ) ٤( ــًة، لُِســرعة َجْريَِه ــْن ُدون الُبلــوغ، ُســميت جاري هــي َم

 ).٣/٥٠٢البن المربد ( )، الدر النقي٦/١٨٤(

وتحرص على إدامته ما أمكنهـا  ا بليغ�والمعنى أهنا تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حب�   ) ٥(

 ).٦/١٨٤ل. شرح النووي على مسلم (وال تمل ذلك إال بعد زمن طوي

) ٨٩٢()، ٢/٦٠٨()، ومسـلم يف صـحيحه ٥٢٣٦()، ٧/٣٨(أخرجها البخاري يف صـحيحه   ) ٦(

 ، واللفظ للبخاري. كالهما من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة
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أن يبلـغ النسـاء  (أحببـُت قولهـا يف بعـض الروايـات: « :قولهورد ذلك ابن حجر ب

مشعر بأن ذلك وقـع بعـد أن صـارت لهـا ضـرائر، أرادت الفخـر علـيهن،  .)١(مقامه لي)

أن وفـد الحبشـة قـدم سـنة «ابـن حبـان:  ويف روايـة .بلوغهـا فالظاهر أن ذلك وقـع بعـد

 .)٣(»خمس عشرة سنة فيكون عمرها حينئذٍ  ،)٢(»سبع

                                           
ـــا: ا   )١( ـــائيأخرجه ـــنن يف ال لنس ـــربى (س ـــن٨٩٠٢)، (٨/١٨١الك ـــق ) م ـــي طري ـــلمة أب ـــن س  ب

  : لــي فقــال يلعبــون المســجد الحبشــة دخــل: قالــت  زوج النّبــّي  ائشــة،ع عــن عبــدالّرحمن،

 علـى ذقنـي فوضـعت وجئتـه بالبـاب فقـام (نعم،: فقلت إليهم؟) تنظري أن أتحّبين حميراء (يا

 اهللا رسـول فقـال طّيبـا) القاسـم أبا يومئذ قولهم (ومن: قالت خّده) إلى وجهي فأسندت عاتقه

 :(حسبك) تعجـل  (ال: فقلـت (حسـبك): قال ثمّ ، لي فقام تعجل، ال اهللا رسول يا: فقلت

 ومكاين لي مقامه النّساء يبلغ أن أحببت ولكنّي إليهم، النّظر حّب  لي (وما: قالت اهللا) رسول يا

إسـناده صـحيح، « :- بعدما عزاه للنسـائي وحـده -) ٢/٤٤٤( »الفتح«يف  ابن حجر قال .منه)

. وقـال األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة » يف هـذاولم أر يف حديث صحيح ذكـر (الحميـراء) إال

ــيخين؛ غيــر يــونس بــن «): ٧/٨١٨( ــال الش ــه كلهــم ثقــات رج ــناد صــحيح رجال ــذا إس وه

 .»عبداألعلى، فهو على شرط مسلم وحده

 عائشـة عـن، عـروة عـن الّزهرّي، طريق من) ٥٨٧٦(١٣/١٨٦أخرجها ابن حبان يف صحيحه   ) ٢(

  الّلـه ورسـول أّيامهمـا، يف وتغنّيـان بـدّفين، تغنّيـان اريتـانج وعنـدها عليها دخل بكر أبا أنّ 

 فإّنهـا بكـر، أبـا يا (دعهما: وقال ثوبه،  الّله رسول فكشف بكر، أبو فانتهرهما بثوبه، مسترت

 المسـجد، يف يلعبون قاموا  الّله رسول على الحبشة وفد قدم ولّما: عائشة قالت عيد)، أّيام

إســناده  ...)المســجد يف يلعبــون وهـم إلــيهم أنظــر وأنــا بردائـه ينيســرت  الّلــه رســول فرأيـت

 ).٨/٣١٤صحيح، وصححه األلباين يف التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (

 ).٢/٤٤٥فتح الباري البن حجر (  ) ٣(
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٣٧٠  

سلكه أيًضا الفقهاء الذين قالوا بتحريم نظـر  ،من الجمع والذي قبله وهذا الوجه

 .)١(المرأة إلى الرجل األجنبي مطلًقا

ال يندرج يف مختلف الحديث وال يف ُمشكله؛  أن حديث أم سلمة  والصواب:

وُمشكله: أن يكون الحديث ومـا يعارضـه يف دائـرة  ،ألن من ضوابط مختلف الحديث

إال أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجـرب  ،القبول واالحتجاج

وحـديث  - )٢(وقد تقدم تفصيل ذلك -؛ مافعندئٍذ يمكن للمعارضة أن تقع بينه ،ضعفه

ولم أقـف لـه علـى  ،ضعيف؛ لجهالة نبهان مولى أم سلمة، ونكارة المتن أم سلمة 

ــ ،شــاهد إال مــا رواه أبــو بكــر الشــافعي وإســناده واٍه جــداً  ــه ال يقــاوم صــحة وعلي ه فإن

كمـا  ،األحاديث المعارضة، ومن ثم فهو مرجوح، كما حكـم بـذلك جمـع مـن األئمـة

 . )٣(تقدم

فاطمة بنت قيس صحيح اإلسـناد والحجـة بـه الزمـة،  حديث«: الربِّ ابُن عبدقال 

 .)٤(»وحديث أم سلمة ال تقوم به حجة

 .)٥(»حديث، وإذ ال؛ فالال وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صحَّ « وقال األلباين:

* * * 

                                           
 تقدم تفصيل المسألة يف هذا المبحث.   )١(

 .»ضوابط مختلف الحديث«يف المطلب األول من المبحث األول:   ) ٢(

 يف الحكم على الحديث.  ) ٣(

 .)١٩/١٥٥( البن عبدالرب التمهيد   )٤(

  .)١٢/٩٠٤( لأللباينسلسلة األحاديث الضعيفة    )٥(
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 الخاتمة

 

من إتمامه، وقـد ظهـر لـي  به عليَّ  نَّ مَ  على ما اهللا  ويف ختام هذا البحث أحمدُ 

 من خالل هذا البحث النتائج التالية:

فال يكون الحديث مندرًجا  ،أن لمختلف الحديث ضوابط ذكرها المحدثون -١

 يف هذا النوع حتى تتحقق فيه تلك الضوابط.

 ، ضـعيف؛ لجهالـة نبهـان مـولى أم سـلمة حديث أم سـلمة أن إسناد  -٢

 منكر؛ لمخالفته األحاديث الصحيحة الصريحة. همتنو

   : حـــديث عائشـــة أصـــح الروايـــات المعارضـــة لحـــديث أم ســـلمة  -٣

 وحــديث فاطمــة بنــت قــيس  ،يف نظرهــا للحبشــة وهــم يلعبــون -المتفــق عليــه  -

 وهو يف صحيح مسلم. ،األعمىعنها أمام  بجواز وضعها الخمارالصريح 

ال           :تعــــــالى قولــــــهأن  -٤

ــل؛ ألن  ــى الرج ــرأة إل ــر الم ــواز نظ ــا ج ــي فيه ــث الت ــارض األحادي ــن(ُيع ــة  )م يف اآلي

ومن ثم ينتفي التعارض  ،اآليةوعليه تكون هذه األحاديث مخصصة لعموم  ،للتبعيض

 .المتوهم

سلك مسلك الجمع بينه وبين  ،بعض من يرى صحة حديث أم سلمة  أن -٥

 ألزواج النبـي فجعـل حـديث أم سـلمة  ،بتخصـيص العمـوم ،الروايات المعارضة

  والروايات المعارضة للناس عامة. ،خاصة  

لف الحديث وال يف أنه ال يندرج يف مخت أن الصواب يف حديث أم سلمة  -٦

وُمشكله: أن يكون الحديث ومـا يعارضـه  ،ُمشكله؛ ألن من ضوابط مختلف الحديث
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٣٧٢  

ضعيف؛ ال يقاوم صحة األحاديث  وحديث أم سلمة  ،يف دائرة القبول واالحتجاج

 المعارضة.

 :التوصيات

والذي  ،أن يعنوا بمثل هذا النوع من الدراسات ،يف السنة بالمتخصصينأهيب  -

وتطبيقاهتـا علـى األحاديـث  ،باحث فيه بين الدراسات النظرية لعلوم الحديثيجمع ال

 النبوية.

والندوات التي تتناول تفنيد الشبهات المثارة حـول  ،أوصي بإقامة المؤتمرات -

والذّب  ،من أجل المساهمة يف نصرة السنة ،وتبني مشاريع بحثية يف ذلك ،السنة النبوية

 عنها.

ومـا كـان فيـه مـن خطـأ فمـن نفسـي  ،فمن اهللا من صواٍب وما كان يف هذا البحث 

وأن ينفـع بـه  ،ا لوجهـهوأسـأله أن يجعـل هـذا العمـل خالًصـ ،وأسـتغفر اهللا ،والشيطان

وعلــى آلــه  ،محمـدوصـلى اهللا وســلم علـى نبينــا  ،كاتبـه والنــاظر فيـه إنــه سـميع قريــب

 .وصحبه أجمعين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

علي  محمدهـ)، تحقيق: عبد السالم ٣٧٠الجصاص، أحمد بن علي الرازي (تأحكام القرآن،  - 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥، بيروت: لبنان دار الكتب العلمية، ١شاهين، ط

 ،بيـروت ،دار المعرفـة ،هــ)٢٠٤ ت( الشـافعي محمـدأبو عبد اهللا  ،الشافعي ،اختالف الحديث - 

 .هـ١٤١٠

هـ)، اعتنى به وعلق عليـه: ٤٥٨اآلداب، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي (ت - 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ١أبو عبد اهللا السعيد المندوه، ط

هـــ)، ٨٥٢اإلصــابة يف تمييــز الصــحابة، ابــن حجــر العســقالين، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي (ت - 

، بيـروت: دار الكتـب العلميـة ١أحمـد عبـد الموجـود وعلـى محمـد معـوض، طتحقيق: عادل 

 .ـه١٤١٥

األم، الشــافعي، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إدريــس بــن شــافع بــن عبــد المطلــب القرشــي المكــي  - 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠هـ)، د.ط، بيروت: دار المعرفة، ٢٠٤(ت

أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الحنفـي بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، عالء الدين،  - 

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، ٢هـ)، ط٥٨٧(ت

البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير، ابن الملقن أبـو حفـص عمـر  - 

هــ)، تحقيـق: مصـطفى أبـو الغـيط وعبـد اهللا بـن سـليمان وياسـر بـن ٨٠٤بن علي بن أحمد (ت

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ، ١كمال، ط

بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد بـن عبـد الملـك  - 

، الريـاض: دار ١هــ)، تحقيـق: د. الحسـين آيـت سـعيد، ط٦٢٨الكتامي الحميـري الفاسـي (ت

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨طيبة، 

 -المكتـب االسـالمي  ،)ه٢٧٦بد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة (المتـوىف: ع ،تأويل مختلف الحديث - 

 .هـ١٤١٩ ،٢ط ،مؤسسة اإلشراق
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الـدكن:  -هــ)، حيـدر آبـاد ٢٥٦التاريخ الكبير، البخاري، أبو عبد اهللا محمـد بـن إسـماعيل (ت - 

 د.ط، د. ت.دائرة المعارف العثمانية، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، 

هـ)، تحقيق: د. بشار ٤٦٣غداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (تتاريخ ب - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ١عواد معروف، ط

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييـز سـقيمه مـن صـحيحه، وشـاذه مـن محفوظـه،  - 

- هــ١٤٢٤: دار باوزير للنشـر والتوزيـع، ، جدة١هـ)، ط١٤٢٠األلباين محمد ناصر الدين (ت

 م.٢٠٠٣

تفسير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، أبو جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد  - 

هـ)، تحقيق: د. عبد اهللا بـن عبـد المحسـن الرتكـي، بالتعـاون ٣١٠بن كثير بن غالب اآلملي (ت

ر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجـر، مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هج

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١ط

تفسير القرطبـي، الجـامع ألحكـام القـرآن، القرطبـي، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد األنصـاري  - 

، القـاهرة: دار الكتـب ٢هـ)، تحقيق: أحمـد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش، ط٦٧١الخزرجي (ت

 م.١٩٦٤-هـ١٣٨٤المصرية، 

هـ)، تحقيـق: محمـد ٨٥٢تهذيب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالين (تتقريب ال - 

 م. ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، سوريا: دار الرشيد، ١عوامة، ط

التلخيص الحبيـر يف تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، ابـن حجـر، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي  - 

 م.١٩٨٩ -هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، ١هـ)، ط٨٥٢العسقالين (ت

التمهيد لما يف الموطأ مـن المعـاين واألسـانيد، ابـن عبـد الـرب، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن  - 

هـــ)، تحقيــق: مصــطفى بــن أحمــد ٤٦٣محمــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي (ت

 والشـــؤون األوقـــاف عمـــوم وزارة: المغـــرب ط،.د البكـــري، الكبيـــر العلـــوي، محمـــد عبـــد

 .ـه١٣٨٧ اإلسالمية،

، الهنـد: ١هــ)، ط٨٥٢ذيب التهذيب، ابن حجر، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي العسـقالين (تهت - 

 هـ.١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، 
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هتذيب الكمـال يف أسـماء الرجـال، المـزي، أبـو الحجـاج، يوسـف بـن عبـد الـرحمن القضـاعي  - 

 - ـهــ١٤٠٠، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ١هـــ)، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، ط٧٤٢(ت

 م.١٩٨٠

هــ)، طبـع ٣٥٤الثقات، ابـن حبـان، أبـو حـاتم الـدارمي، محمـد بـن حبـان التميمـي البسـتي (ت - 

 خان المعيد بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد

 . م١٩٧٣ - ـه١٣٩٣ العثمانية، المعارف دائرة: الهند ،١ط العثمانية، المعارف دائرة مدير

أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي، تحقيـق: أحمـد  ،الجامع الصحيح سنن الرتمذي، الرتمذي - 

 د.ط، د. ت.بيروت،  ،محمد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العربي

الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزين، الماوردي، أبو الحسن  - 

هـ)، تحقيـق: الشـيخ علـي محمـد معـوض والشـيخ ٤٥٠ب البصري (تعلي بن محمد بن حبي

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان: دار الكتب العلمية،  -، بيروت ١عادل أحمد عبد الموجود، ط

الحلل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري لإلمام: عبـد العزيـز بـن بـاز، بقلـم:  - 

 هـ.١٤٢٨، السعودية: دار التدمرية للنشر والتوزيع، ١أبي محمد عبد اهللا بن مانع الروقي، ط

ديوان الضعفاء والمرتوكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، الذهبي، أبو عبد اهللا محمد  - 

، مكـة: ٢هــ)، تحقيـق: حمـاد بـن محمـد األنصـاري، ط٧٤٨بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز (ت

 .هـ١٣٨٧مكتبة النهضة الحديثة، 

فحم على مـن خـالف العلمـاء وتشـدد وتعصـب وألـزم المـرأة أن تسـرت وجههـا وكفيهـا الرد الم - 

، ١هــ)، ط١٤٢٠وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة، األلباين، محمد ناصر الدين (ت

 .ـه١٤٢١األردن: المكتبة اإلسالمية،  -عمان 

بـاين، محمـد ناصـر الـدين سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا السـيئ يف األمـة، األل - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢، الرياض: دار المعارف، ١هـ)، ط١٤٢٠(ت

، الريـــاض: مكتبـــة ١هــــ)، ط١٤٢٠محمـــد ناصـــر الـــدين (ت ،األلبـــاين ،السلســـلة الصـــحيحة - 

 هـ.١٤١٦المعارف، 
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هــ)، تحقيـق: محمـد ٢٧٣سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينـي (ت:  - 

 .د.ط، د. تعبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  فؤاد

سنن أبـي داود، أبـو داود، سـليمان بـن األشـعث أبـو داود السجسـتاين األزدي، تحقيـق: محمـد  - 

  .د.ط، د. تمحيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، 

هـــ)، حققــه ٣٠٣الســنن الكــربى، النســائي أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب الخراســاين (ت - 

وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم لـه: عبـد اهللا بـن 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١سة الرسالة، مؤس: بيروت ،١ط الرتكي، المحسن عبد

هــ)، ٤٥٨السنن الكربى، البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحسـين الخسـروجردي الخراسـاين، (ت - 

 م.٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤بيروت: دار الكتب العلمية، ، ٣تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط

هــ)، تحقيـق: ٥١٦شرح السنة، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بـن الفـراء الشـافعي (ت - 

 هــ١٤٠٣، دمشق، بيروت: المكتب اإلسـالمي، ٢محمد زهير الشاويش، ط، شعيب األرنؤوط

 م.١٩٨٣ -

عباس أحمد بن حسـين المقدسـي الرملـي شرح سنن أبي داود، ابن رسالن، شهاب الدين أبو ال - 

مصـر:  - ، الفيـوم١هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين بإشراف خالـد الربـاط، ط ٨٤٤الشافعي (ت

 م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧دار الفالح، 

  تحقيـق:هــ)، ٤٤٩شرح صحيح البخاري، البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف (ت - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣: مكتبة الرشد، ، الرياض٢، طأبي تميم ياسر بن إبراهيم

ين بـن فِِرْشـَتا الَكرمــاينّ،  -  ـد بـن عــزِّ الـدِّ شـرح مصـابيح السـنة لإلمـام البغــوي، ابـن الملـك، محمَّ

، ١هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة مـن المحققـين بإشـراف: نـور الـدين طالـب، ط٨٥٤(ت

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣إدارة الثقافة اإلسالمية، 

(الكاشف عن حقائق السنن)، الطيبي، شرف الدين الحسين مصابيح، المسمى بـشرح مشكاة ال - 

الرياض): مكتبة  -، (مكة المكرمة ١هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، ط٧٤٣بن عبد اهللا (

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧نزار مصطفى الباز، 
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 ،هــ)٣٢١شرح مشكل اآلثار، الطحـاوي، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـالمة األزدي (ت - 

 م.١٤٩٤ - هـ١٤١٥، الناشر: مؤسسة الرسالة، ١تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط

ــاين (ت -  ــد الخراس ــر أحم ــو بك ــي، أب ــان، البيهق ــعب اإليم ــي ٤٥٨ش ــد العل ــدكتور عب ــه: ال ــ)، حقق هـ

 هـ.١٤٢٣، الرياض: مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ١عبدالحميد حامد، ط

وسـننه وأيامـه،   = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهللا ريصحيح البخا - 

 هـ.١٤٢٢، دار طوق النجاة، ١البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير، ط

)، مسـلم  صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول اهللا - 

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بيــروت: دار إحيــاء  هـــ)، تحقيــق:٢٦١بــن الحجــاج النيســابوري (ت

 .د.ط، د. تالرتاث العربي، 

هــ) ٣٢٢الضعفاء الكبير، العقيلي، أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حمـاد المكـي (ت - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ العلمية، المكتبة دار: بيروت ،١ط قلعجي، أمين المعطي تحقيق: عبد

ي زرعة الرازي)، أبو زرعة الرازي عبيد اهللا بن عبـد الكـريم بـن الضعفاء (سؤاالت الربذعي ألب - 

 .د.ط، د. تهـ)، تحقيق: أبي عمر محمد األزهري، ٢٦٤يزيد (ت

الطبقات الكربى، ابن سعد، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيـع البصـري الزهـري، دار صـادر،  - 

 .د.ط، د. ت ،بيروت

الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد  الطــرق الحكميــة، ابــن قــيم الجوزيــة، شــمس - 

 هـ)، الناشر: مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت.٧٥١(ت

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، الدارقطني، أبو الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد البغـدادي  - 

 هـ.١٤٢٧، الدمام: دار ابن الجوزي، ١هـ)، علق عليه: محمد بن صالح الدباسي، ط٣٨٥(ت

القاري شرح صحيح البخاري، العيني، أبو محمد محمود بن أحمـد بـن حسـين الغيتـابي  عمدة - 

 هـ)، بيروت: دار إحياء الرتاث العربي، د.ط، د. ت.٨٥٥الحنفي (ت

ــد  -  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــو القاســم محمــود ب ــري أب ــر، الزمخش ــديث واألث ــب الح ــائق يف غري الف

ــان: دار ٢هيم، طضــل إبــراتحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الف ،هـــ)٥٣٨(ت ، لبن

 ت.المعرفة، د.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

   ... دراسة تطبيقية حلديث أم سلمة«عند احملدثني ضوابط التعارض 

٣٧٨  

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، أحمـد بـن علـي بـن حجـر، رقـم كتبـه  - 

 .ـه١٣٧٩وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط.، بيروت: دار المعرفة، 

، ١حمـد زكـي الخـولي، طفتح الودود يف شرح سنن أبي داود، أبو الحسـن السـندي، تحقيـق: م - 

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١المدينة: مكتبة أضواء المنار، 

الكايف يف فقه اإلمـام أحمـد، ابـن قدامـة المقدسـي، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أحمـد  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية، ١هـ)، ط٦٢٠(ت

ن يوســـف بـــن علـــي الكواكـــب الـــدراري يف شـــرح صـــحيح البخـــاري، الكرمـــاين، محمـــد بـــ - 

 م.١٩٨١ - هـ١٤٠١، بيروت: دار إحياء الرتاث العربي، ٢هـ)، ط٧٨٦(ت

المجموع شرح المهـذب (مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي)، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين  - 

 هـ)، دار الفكر.٦٧٦يحيى بن شرف (ت

هــ)، بيـروت: ٤٥٦المحلى باآلثار، ابن حزم األندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت - 

 دار الفكر، د.ط، د. ت.

 ،السعودية ،دار ابن حزم ،ألسامة خياط ،واألصوليين الفقهاء ،مختلف الحديث بين المحدثين - 

 م.٢٠٠١ ،١ط

ثين  -   ،١ط ،مصــر ،المنصــورة ،دار الوفــاء ،نافــذ حمـاد ،مختلـف الحــديث بــين الفقهـاء والمحــدِّ

 .ـه١٤١٤

 .هـ١٤١٥ ،بيروت ، دار الكتب العلمية،١هـ)، ط١٧٩(ت المدونة، مالك بن أنس المدين - 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري المعـروف بـابن البيـع، محمـد بـن  - 

 .د.ط، د. تلبنان،  -بيروت  -هـ)، دار المعرفة ٤٠٥عبد اهللا بن حمدويه (ت

، دمشـق: ١قيق: حسين سـليم أسـد، طمسند أبي يعلى، أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى، تح - 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤دار المأمون للرتاث، 

  مســند إســحاق بــن راهويــه، ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد الحنظلــي، تحقيــق:  - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢ اإليمان، مكتبة: المدينة ،١ط البلوشي، الحق د. عبدالغفور بن عبد
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عبد اهللا أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباين، تحقيـق: شـعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو  - 

، مؤسسـة ١األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرين، إشراف: د. عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكـي، ط

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرسالة، 

مشارق األنـوار علـى صـحاح اآلثـار، ابـن عيـاض، أبـو الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن عمـرون  - 

 .د.ط، د. ت، المكتبة العتيقة ودار الرتاث، هـ)٥٤٤اليحصبي السبتي (ت

المعجم الكبير، الطرباين، أبو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي  - 

ــلفي، ط٣٦٠(ت ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ـــ)، تحقي ــي، ٢ه ــرتاث العرب ــاء ال ، دار إحي

 م.١٩٨٣

عثمان بـن عبـد الـرحمن، المعـروف  ،حمعرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصال - 

ــوىف:  ــالح (المت ــابن الص ـــ)٦٤٣ب ــق: ،ه ــرت تحقي ــدين ع ــور ال ــر ،ن ــوريا -دار الفك ــروت ،س  ،بي

 .هـ١٤٠٦

هــ)، د.ط. ٦٢٠المغني، ابن قدامـة المقدسـي، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أحمـد (ت - 

 م.١٩٦٨-هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، 

والية العلم واإلرادة، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب  مفتاح دار السعادة ومنشور - 

 هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت.٧٥١(ت

ــره يف الفقــه اإلســالمي مــنهج التوفيــق -  ــين مختلــف الحــديث وأث ــد  ،والرتجــيح ب ــد المجي د. عب

 هـ.١٤١٨، ١، دار النفائس، عّمان، ط السوسوة

لم بـن الحجـاج، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف المنهاج شرح صحيح مسـ - 

 .ـه١٣٩٢، بيروت: دار إحياء الرتاث العربي، ٢هـ)، ط٦٧٦(ت

المهــذب يف فقـــه اإلمـــام الشـــافعي، الشــيرازي، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بــن علـــي بـــن يوســـف  - 

 .د.ط، د. تهـ)، دار الكتب العلمية، ٤٧٦(ت

هــ)، ضـبط وتقـديم ٥٩٧الدين عبـد الـرحمن بـن علـي (تالموضوعات، ابن الجوزي، جمال  - 

- هـــ١٣٨٨، المدينــة المنــورة: المكتبــة الســلفية، ١عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، ط وتحقيــق:

 م.١٩٦٨
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أبو الفضل أحمد بن حجـر العسـقالين  ،رنزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األث - 

 هـ.١٤٢١، ٣ط ،بعة الصباح، دمشقمط ،نور الدين عرت :حققه ،هـ)٨٥٢(المتوىف: 

ارى مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقالين، الحـافظ أحمـد بـن علـي (ت  -  )، ـهـ٨٥٢هدي السَّ

وعليه تعليقات مهمة للعالمة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر الرباك، حققه: أبو قتيبة نظر محمـد 

 الفاريابي، دار طيبة، د.ط، د. ت.

* * * 
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Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad (d.620 AH), ediția I, Dar al-
Kutub al-Ilmiyya, 1414 AH-1994 d.Hr. 

 - Al-Kamil fi Wafa'a Al-Rijal, Al-Jarjani, Abu Ahmed bin Adi (d. 365 AH), anchetă 
de: Adel Ahmad Abd Al-Muawjid și Ali Muhammad Muawad. 

 - Al-Kawakeb Al-Darari în Sharh Sahih Al-Bukhari, Al-Kirmani, Muhammad bin 
Yusuf bin Ali (d. 786 AH), Ediția 2, Beirut: Casa reînvierea patrimoniului arab, 
1401 AH - 1981 d.Hr. 

 - Al-Majmoo 'Sharh al-Muhdhab (cu completarea al-Sabki și al-Muti'i), al-Nawawi, 
Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf (d. 676 AH), Casa Fikr 

 - Cunoașterea tipurilor de științe hadith, cunoscută sub Ibn Al-Salah, Othman 
numele de Ibn Al-Salah (decedat: 643 AH, Dar Al-Fikr - Siria, Beirut, 1406  

 - Diverse hadituri printre savanții moderni și juriștii fundamentalisti, de Usama 
Khayyat, Dar Ibn Hazm, Arabia Saudită, ediția I, 2001 d.Hr. 

 - Al-Mahli in Antiquities, Ibn Hazm Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmed 
bin Saeed (d. 456 AH), d. T., Beirut: Dar Al-Fikr, d. T. 

 - The Blog, Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani (d.179 AH), 
prima ediție, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1415 AH-1994AD 

 - Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, Abu Abdullah Al-Hakim Al-Nisaburi, cunoscut sub 
numele de Ibn Al-Sale, Muhammad bin Abdullah bin Hamdawiya 

 - Musnad of Abi Ya'la, Abu Ali, Ahmad bin Ali bin al-Muthanna, edited by: 
Hussein Salim Asad, 1st Edition, Damasc: Dar Al-Ma'mun Heritage, 1404 AH - 
1984 AD. 
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 - Musnadul lui Ishaq bin Rahwayh, Ibn Rahwayh, Ishaq bin Ibrahim bin Mukhalled 
Al-Hanzali, editat de: Dr. Abdul-Ghafoor Bin Abdul-Haq Al-Balushi, Ediția I, Al-
Madinah: Biblioteca Al-Iman, 1412-1991AD. 

 - Musnad al Imamului Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah Al-Shaibani, editat de: 
Shuaib Al-Arna`ut, 1. Ediția fundației Al-Risala 1421 AH - 2001 

 - Mashareq Al-Anwar în Sahih Al-Athar, de judecătorul Ayyad) 
 - Nazhat Al-Nazar, Ahmad bin Hajar Al-Asqalani (T. 852 AH), editat de Ater, 

ediția a treia, 1421 AH. 
 - Al-Mu'jam al-Kabir, al-Tabarani, Abu al-Qasim Suleiman bin Ahmed bin (d. 360 

AH), ediția a doua. Patrimoniu 1983 d.Hr. 
 - Al-Mughni, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din 

Abdullah bin Ahmed (d.620 AH), Biblioteca Cairo, 1388 AH. 
 - Diverse Hadite printre juriști și moderniști, de Dr. Nafez Hammad, Egipt, Prima 

ediție, 1414 AH. 
 - Cheia casei fericirii și a răspândirii stării cunoașterii și a voinței, Ibn Qayyim al-

Jawziya, Muhammad ibn Abi Bakr bin Ayyub (d. 1927) 
 - Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Nawawi (d. 676 AH) Ediția a II-
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 - Al-Muhadhdhab în jurisprudența imamului Al-Shafi’i, Al-Shirazi, Abu Ishaq 
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 - Al-Mawdooq, Ibn al-Jawzi, Jamal al-Din Abd al-Rahman bin Ali (d.597 AH), 

control, prezentare și investigațieAbdul Rahman Muhammad Othman, etajul 1, 
Medina: Biblioteca Salafi, 1388 AH-1968AD. 

 - The Lookout, Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani (decedat: 852 AH), editat de: Ater, 
Al-Sabah Press, Damasc, Ediția a 3-a, 1421 AH 

 - Hoda Al-Sari, Introducere în Fateh Al-Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz 
Ahmed bin Ali (d.852 AH) și despre el comentarii importante ale cărturarului șeic: 
Abd Al-Rahman bin Nasser Al-Barrak 
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