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ــاهللا، مــن  ــوذ ب ــستغفره، ونع ــستعينه، و ن إن احلمــد هللا، نحمــده، و ن
رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يـضلل 

 .فال هادي له
 أن حممـدًا عبـده وأشهد .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

  .rورسوله 
َا اّلِذيَن آَمنُوْا اّتُقوْا اهللاَّ َحّق ُتَقاتِِه َوالََمتُوُتّن إِالّ َوَأْنُتْم ّمْسلُِموَن   َياَأهيُّ

ِذْي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلـَق ِمْنَهـا  ُكُم الَّ ُقْوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيآَأهيُّ
ــْنهُ  ــثَّ ِم ــا َوَب ــِه َزْوَجَه ــَسآَءُلوَن بِ ــِذْي َت ــْوا اهللاََّ الَّ ُق ــَسآًء َواتَّ ــْريًا َونِ َام ِرَجــاالً َكثِ

 َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيباً 
َا اّلِذيَن آَمنُوْا اّتُقوْا اهللاَّ َوُقوُلوْا َقْوالً َسِديداً  ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَامَلُكْم . َياَأهيُّ

 .ْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيطِِع اهللاَّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً َوَيْغِفْر َلكُ 
فإن أصـدق الكـالم كـالم اهللا، وخـري اهلـدي هـدي حممـد، : أما بعد

وّرش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضـاللة، وكـل ضـاللة 
 .يف النار
، وضـعتها فهذه دراسة عن علم خمتلف احلـديث ومـشكله: ما بعد أ
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 .تذكرة لنفيس ، وملن حيتاجها من إخواين وأبنائي طلبة العلم
 :وقد قسمتها عىل 

مـا كامل الرشيعة وعدم اختالفها، وطـرق تلقـي الـرشيعة و: مدخل 
 .خللقد يدخل فيها من 

 .مبادئ علم خمتلف احلديث ومشكله: املقصد األول 
 .قواعد علم خمتلف احلديث ومشكله: املقصد الثاين 

 .أهم املصنفات يف علم خمتلف احلديث ومشكله: قصد الثالث امل
أقوال العلامء تابعة حلديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم، وليس : اخلامتة

 .ألحد أن حيمل كالم الرسول صىل اهللا عليه وسلم عىل غري املراد منه
واهللا أسأل أن يتقبل مجيع عميل خالـصًا لوجهـه الكـريم، وداعيـًا إىل 

  .eه الرؤوف الرحيم سنة نبي
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 مدخل
 اختالفها وعدم الرشيعة كامل

 خلل من يدخلها وما للرشع األمة تلقي وطرق
 

 : الرشيعة وعدم اختالفها لكام: أوالً 
من املهامت التي حيتاج إىل رعايتها من يتفقه يف احلديث الرشيف؛ اعتقاد كامل الدين، 

 نظره إىل الصورة الكاملة، فيتبع و ال يبتدع، وأنه ال اختالف فيه وال تناقض، فينظر إىل الدين
وبإغفـال هـذا األصـل دخـل املبتـدعون، والزنادقـة، . ويبحث وجيتهد حتـت أفيائـه، وظاللـه

بشبههم ومقاالهتم عىل أهل اإلسالم، وبإغفاله خرج اخلوارج مـن الـدين كـام خيـرج الـسهم 
 :وبيان هذا األصل كام ييل. من الّرمية

 :كامل الرشيعة 
 فيها تبيان كل يشء حيتاج إليه اخللق eأن اهللا تعاىل انزل الرشيعة عىل رسوله   [اعلم

 eومل يمـت رسـول اهللا . يف تكاليفهم التي أمروا هبـا، وتعبـداهتم التـي طّوقوهـا يف أعنـاقهم
اليوم أكملـت لكـم ﴿: حتى كمل الّدين بشهادة اهللا تعاىل بذلك؛ حيث قال اهللا تبارك وتعاىل

، فكل مـن زعـم أنـه )٢: املائدة (﴾عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينادينكم وأمتمت 
 .)١(]﴾اليوم أكملت لكم دينكم﴿: بقي يف الدين يشء مل يكمل فقد كذب بقوله

فلم يبق للدين قاعدة حيتاج إليها يف الرضوريات واحلاجيـات، أو التكميليـات، إال [
عىل تلك الكليات موكوالً إىل نظر املجتهد؛ وقد بينت غاية البيان؛ نعم يبقى تنزيل اجلزئيات 

فإن قاعدة االجتهاد أيضًا ثابتة يف الكتاب والسنة، فال بد من إعامهلا، وال يـسوغ تركهـا، وإذا 

                                     
 ).٣٠٥ـ٢/٣٠٤(االعتصام )  ١(
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 .)١(]ثبت يف الرشيعة بأن ثّم جماالً لالجتهاد، وال يوجد ذلك فيام ال نص فيه
  :ال اختالف وال تناقض يف القرآن العظيم، والسنة النبوية 

أن اهللا سـبحانه وتعـاىل أنـزل القـرآن العظـيم مـربءًا مـن االخـتالف والتـضاد؛ [اعلم 
ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ﴿: ليحصل فيه كامل التدبر واالعتبار، فقال سبحانه وتعاىل َأَفال َيَتَدبَّ

دّل معنـى اآليـة عـىل أنـه بـريء مـن ؛ ف)٨٢:النساء(ِعنِْد َغْريِ اهللاَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختِالفًا َكثِريًا﴾ 
ق بعـضه بعـضًا،  ويعـضد بعـضه بعـضًا، مـن جهـة اللفـظ ومـن جهـة االختالف؛ فهـو يـصدِّ

  .)٢(]املعنى
وملّا تبني تنزه القرآن العظيم والسنة النبوية عن االختالف؛ صّح أن يكونا حكام بني [

تلـف يف نفـسه، فكـل اخـتالف واحلق ال خي. مجيع املختلفني؛ ألهنام إنام يقرران معنى هو احلق
وُه إَِىل : صدر من مكلف فالقرآن هو املهيمن عليه، قال اهللا تعاىل ٍء َفـُردُّ ﴿َفـإِْن َتنَـاَزْعُتْم ِيف َيشْ

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتـْأِويًال﴾  ؛ )٥٩:النـساء(اهللاَِّ َوالرَّ
؛ ألن الـسنة بيـان eفهذه اآلية وما أشبهها رصحية يف الرد إىل كتاب اهللا تعاىل، وإىل سنة نبيـه 

وأن البيان فيه شاف، اليشء بعده يقـوم مقامـه، . الكتاب، وهو دليل عىل أن احلق فيه واضح
؛ ألهنــم كـانوا إذا اختلفــوا يف مـسألة رّدوهــا إىل الكتـاب والــسنة، yوهكـذا فعــل الـصحابة 

اهم شاهدة هبذا املعنى، ال جيهلها من زاول الفقه، فال فائدة يف جلبها إىل هذا املوضـع وقضاي
 .لشهرهتا؛ فهو إذا مما كان عليه الصحابة

 فإذا تقرر هذا؛ 
 :عىل الناظر يف الرشيعة بحسب هذه املقدمة أمرانإن ف

 كليــًا يف أن ينظــر إليهــا بعــني الكــامل ال بعــني النقــصان، و يعتربهــا اعتبــاراً : أحــدمها

                                     
 ).٢/٣٠٥(االعتصام )  ١(

 ).٢/٣٠٧(االعتصام ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٦ 

. العبادات والعادات، و ال خيرج عنها البتة؛ ألن اخلروج عنها تيـه وضـالل، ورمـي يف عاميـة
فالزائد واملنقص يف جهتها هو املبتدع بإطالق واملنحرف عن . وقد ثبت كامهلا ومتامها! كيف

 .اجلادة إىل بنيات الطرق
ألخبـار النبويـة، وال بـني أن يوقن أنه ال تـضاد بـني آيـات القـرآن، وال بـني ا: والثاين

أحدمها مع اآلخر، بل اجلميع جاء عىل مهيع واحد، ومنتظم إىل معنى واحد، فـإذا أّداه بـادي 
الرأي إىل ظاهر اختالف، فواجب عليه أن يعتقد انتفاء االختالف؛ ألن اهللا قد شهد له أن ال 

م . اختالف فيه، فليقف وقوف املضطر السائل عن وجه اجلمـع . مـن غـري اعـرتاضأو املـسلِّ
فإن كان املوضع مما يتعلق به حكم عميل، فليلتمس املخرج، حتى يقف عىل احلق اليقـني، أو 

فإذا اتضح له املغزى، وتبينت له الواضـحة، فـال بـد . ليبق باحثًا إىل املوت وال عليه من ذلك
 كـل له من أن جيعلها حاكمة يف كل ما يعرض لـه مـن النظـر فيهـا، ويـضعها نـصب عينيـه يف

 .مطلب ديني، كام فعل من تقّدمنا ممن أثنى اهللا عليهم
ــرشيعة بعــني الكــامل ال النقــصان؛ دخــل عــىلوبــسبب إغفــال   املبتدعــة النظــر إىل ال

، فيقال لـه ذلـك، وُحيـّذر eاالستدراك عىل الرشع، وإليه مآل كل من كان يكذب عىل النبي 
 ...وإنام كذبت لهمل أكذب عليه، : ما يف الكذب عليه من الوعيد، فيقول

 النظـر، اختلـف عـىلعـدم إمعـان وبسبب ترك النظـر إىل الـرشيعة بعـني االنتظـام، و 
الفهم يف القرآن العظيم والسنة النبوية، فأحالوا باالختالف عليها حتسينًا للظن بعض الناس 

يقـرؤون ":  من حـال اخلـوارج حيـث قـالeبالنظر األّول، وهذا هو الذي عاب رسول اهللا 
 ؛ فوصفهم بعدم الفهم للقرآن، وعند ذلك خرجوا عىل أهـل )١("ن ال جياوز حناجرهمالقرآ

 كيف كـان فهمهـم يف القـرآن، ثـم مل يـزل هـذا اإلشـكال - رمحكم اهللا -فتأملوا ... اإلسالم

                                     
، ٣٣٤٤، حديث رقم }وإىل عاد أخاهم هودا{: أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعاىل) ١(

 .tعن أيب سعيد اخلدري ). ١٠٦٤(ومسلم يف كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، حديث رقم 
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يعرتي أقوامًا حتى اختلفت اآليات واألحاديث، وتدافعت عىل أفهامهم فجعجعوا بـه قبـل 
  .)١(]إمعـان النظر
 ني عىل هذا األصل أمور؛ وينب

أمهية مجع اآليات و األحاديـث واآلثـار الـواردة يف املوضـوع الواحـد لفهمهـا : منها 
 . والتفقه فيها ودفع اإلشكال املتوهم بينها إن وجد

احلــديث إذا مل جتمــع طرقــه مل ": رمحــه اهللا) هـــ٢٠٤ت(قــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل 
  .)٢(اهـ"تفهمه، احلديث يفرس بعضه بعضاً 

ــار عــدم انــسجامه مــع غــريه يف : ومنهــا  أن مــن عالمــات ضــعف القــول أو االختي
 .املوضوع نفسه
أن االختالف والتناقض املتوهم بني نصوص الرشع، إنـام هـو بالنـسبة لنظـر : ومنها 

 .املجتهدين
 .أن ال ترضب األحاديث بعضها ببعض، فلكل حديث وجهه: ومنها 

قــال أيب ســألت ": نــه أيب الفــضل صــالح قــالويف مــسائل أمحــد بــن حنبــل روايــة اب
أنه كان إذا بعث باهلـدي ثـم مل يمـسك عـن "  و rعبدالرمحن بن مهدي عام يروى عن النبي 

إذا دخل العـرش وأراد أن يـضحي فـال يأخـذ مـن ": ، وعن قوله)٣("يشء يمسك عنه املحرم
 .؟ فلم جيبني عبدالرمحن بيشء وسكت)٤("برشه

                                     
 ).٣١١ـ٢/٣٠٩(االعتصام ) ١(

 ).٢/٢١٢(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٢(

، ومـسلم يف )١٦٩٦(أخرجه البخاري يف كتاب احلج باب من أشعر وقلد بذي احلليفة أحـرم، حـديث رقـم ) ٣(
عـن ). ١٣٢١(كتاب احلج، باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الـذهاب بنفـسه، حـديث رقـم 

 .عائشة ريض اهللا عنها
). ١٩٧٧(، حـديث رقـم ...ه مسلم يف كتاب األضـاحي، بـاب هنـي مـن دخـل عليـه عـرش ذي احلجـةأخرج) ٤(

= 
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 وهلذا أمثال وأشباه يف السنن؛. هلذا وجه وهلذا وجه: فسألت حيي بن سعيد، فقال
 .)١(اهـ"ُيعطى كل حديث وجهه. وال ترضب األحاديث بعضها ببعض... ... ... 

____________________ 
= 

يَّ ": ولفظه َي َفـَال َيَمـسَّ ِمـْن َشـَعِرِه :  َقـاَل eَعْن ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ النَّبِ إَِذا َدَخَلـْت اْلَعـْرشُ َوَأَراَد َأَحـُدُكْم َأْن ُيـَضحِّ
ِه َشيْئًا ."َوَبَرشِ ُ 

، سـيأيت يف ، يف سـياق طويـل مفيـد جـدًا يف هـذا البـاب١٩٨-١٩٦ح ألبيـه أمحـد بـن حنبـل ص مسائل صال) ١(
 .املقصد الثاين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٩ 

 :طرق تلقي األمة للرشع وما يدخلها من خلل: ثانيًا 
 

ــال شــاه ويل اهللا الــدهلوي  ــي األمــة مــن ": رمحــه اهللا ) هـــ١١٧٦ت(ق اعلــم أن تلق
 : عىل وجهني، الرشعeالرسول 

واملتـواتر . تلقي الظاهر، وال بد أن يكون بنقـل؛ إّمـا متـواترًا أو غـري متـواتر: أحدمها
لفظًا كالقرآن العظيم، وكنبذ يسرية من األحاديث، ومنـه املتـواتر معنـى، ككثـري مـن أحكـام 
ف الطهارة، والصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، والبيوع، والنكاح، والغزوات، ممـا مل خيتلـ

 .فيه فرقة من فرق اإلسالم
ــا ــصحابة رســول اهللا : وثانيه ــرى ال ــي أن ي ــة، وه ــي دالل ــل، eالتلق ــول أو يفع  يق

اليشء الفالين : فاستنبطوا من ذلك حكًام من الوجوب وغريه، فأخربوا بذلك احلكم، فقالوا
ثم تلقـى التـابعون مـن الـصحابة كـذلك، فـدّون الطبقـة الثالثـة . واجب، وذلك اآلخر جائز

 .تاواهم، وقضاياهم، وأحكموا األمرف
 .ويف كل من الطريقتني خلل إنام ينجرب باألخرى، و ال غنى ألحدامها عن صاحبتها

أّما األوىل فمن خللها ما يدخل يف الرواية باملعنى من التبـديل، وال يـؤمن مـن تغيـري 
 .املعنى

 .ومنه ما كان األمر يف واقعة خاصة؛ فظنه الّراوي حكًام كلياً 
ه ما أخرج فيه الكالم خمرج التأكيد ليعضوا عليه بالنواجذ؛ فظن الـّراوي وجوبـًا ومن

أو حرمة، وليس األمر عىل ذلك؛ فمن كان فقيهًا وحرض الواقعة استنبط من القرائن حقيقـة 
 .احلال

وأّمــا الثانيــة فيــدخل فيهــا قياســات الــصحابة والتــابعني، واســتنباطهم مــن الكتــاب 
 مصيبًا يف مجيع األحوال، وربام كان مل يبلغ أحدهم احلديث أو بلغـه والسنة، وليس االجتهاد

بوجه ال ينتهض بمثله احلجة فلم يعمل به، ثم ظهر جلية احلال عىل لسان صحايب آخـر بعـد 
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 عىل يشء من قبل داللة العقل عـىل ارتفـاق، yوكثريًا ما كان اتفاق رؤوس الصحابة . ذلك
، ولـيس مـن أصـول )١("لفـاء الراشـدين مـن بعـديعليكم بسنتي وسنة اخل": eوهو قوله 
 .الرشع

 .فمن كان متبحرًا يف األخبار وألفاظ احلديث يتيّرس له التفيص عن مزال األقدام
وملّــا كــان األمــر كــذلك؛ وجــب عــىل اخلــائض يف الفقــه أن يكــون متــضلعًا مــن كــال 

ع عليـه مجهـور الـرواة، وكان أحـسن شـعائر امللـة مـا  أمجـ. املرشبني ومتبحرًا يف كال املذهبني
 .)٢(اهـ"ومحلة العلم وتطابق فيه الطريقتان مجيعًا، واهللاّ أعلم

 :فاحلاصل أنه ال بد يف تلقي الرشع من اجلمع بني الطريقتني: قلت
 . طريقة النقل-
 . وطريقة الداللة-

ومـن أجـل االحتيـاط لـسالمة الطـريقني جـاءت قواعـد الروايـة والدرايـة، وقواعـد 
 .االستنباطاالستدالل و

 .فاملتفقه جيمع بني الطريقتني، وينتهج السبيلني
 .ويراعي يف فقهه للنصوص أن ال خيرج عن فهم الصحابة رضوان اهللاّ عليهم

وهذا ملحوظ يف مراعاة كل خليفة راشد ملا كان عليه األمر قبلـه، فالواحـد مـنهم ملّـا 
عه، وإال ترك مـا الح ، واتبـع األمـر يريد العمل بفهم الح له، ينظر فيام كان قبله؛ فإن اتفق م

                                     
، والرتمذي يف كتاب العلم باب ما جاء يف األخـذ بالـسنة واجتنـاب )٤/١٢٦،١٢٧(أخرجه أمحد يف املسند   ) ١(

، وابـن )٤٦٠٧( حـديث رقـم ، وأبوداود يف كتاب السنة، باب يف لـزوم الـسنة،)٢٦٧٦(البدع، حديث رقم 
ارمي يف املقدمـة بـاب اتبـاع ، والد)٤٢،٤٥(ماجة يف املقدمة، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين، حديث رقم 

، حـديث )٨/١٠٧(واحلديث صححه العالمة األلباين يف إرواء الغليـل  .tعن العرباض بن سارية ، السنة
 ).٢٤٥٥(رقم 

 .باختصار وترصف، )١٣٢ـ١/١٣١(حجة اهللا البالغة ) ٢(
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 .)١(األّول
ورأيــت أهــل العلــم يف زماننــا قــد حــصلوا حــزبني، ": قــال اخلطــايب رمحــه اهللا تعــاىل

 :وانقسموا إىل فرقتني
 .أصحاب حديث وأثر

 .وأهل فقه ونظر
و ال تستغني عنها يف درك ما تنحوه . وكل واحدة منهام ال تتميز عن أختها يف احلاجة

ة واإلرادة؛ ألن احلديث بمنزلـة األسـاس الـذي هـو األصـل، والفقـه بمنزلـة البنـاء من البغي
الذي هو له كالفرع، وكل بناء مل يوضع عىل قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خال عن 

  .)٢(اهـ"بناء وعامرة فهو قفر وخراب
عـىل ُيفهم القرآن العظيم، واحلـديث النبـوي : ومن هذا األصل جاء قول أهل العلم

ومـا ذاك إال للجمـع بـني مراعـاة النقـل والداللـة، التـي هـي سـبيل . ضوء فهم سـلف األمـة
 .ه ما توجه إليه، ويصىل جهنم وساءت مصرياً املؤمنني، فمن خالفها فإنام وجهت

الـصحيحة فـإذا وقـع  e  بحمـد اهللا بـني أحاديثـهتعـارضال ": قال ابن قيم اجلوزية
ني ليس من كالمه صـىل اهللا عليـه و سـلم وقـد غلـط فيـه التعارض فإما أن يكون أحد احلديث

بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا فالثقة يغلظ أو يكون أحد احلديثني ناسـخا لآلخـر إذا كـان ممـا 
يقبل النسخ أو يكون التعارض يف فهم السامع ال يف نفس كالمه صىل اهللا عليه و سلم فال بد 

 من وجه من هذه الوجوه الثالثة 
ثان صحيحان رصحيان متناقضان من كل وجه ليس أحدمها ناسخا لآلخر  وأما حدي

فهذا ال يوجد أصال ومعاذ اهللا أن يوجد يف كالم الصادق املـصدوق الـذي ال خيـرج مـن بـني 

                                     
 .٨٩ ـ ٨٦ ص "ما أنا عليه وأصحايب"انظر مزيدًا من التفصيل حول هذا املعنى يف كتاب ) ١(

 ).١/٥(معامل السنن ) ٢(
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شفتيه إال احلق واآلفة من التقصري يف معرفة املنقول والتمييـز بـني صـحيحه ومعلولـه أو مـن 
 و سلم ومحل كالمه عىل غري ما عناه به أو منهام معا ومن القصور يف فهم مراده صىل اهللا عليه

  .)١(اھـ" والفساد ما وقع وباهللا التوفيقاالختالفها هنا وقع من 
 

                                     
  .)٤/١٣٤(زاد املعاد ) ١(
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  )١(مبادئ علم
  خمتلف احلديث ومشكله

  
مــن أنــواع علــوم احلــديث، فهــو النــوع الــسادس ) علــم خمتلــف احلــديث ومــشكله(

 .)٢(والثالثون يف كتاب ابن الصالح
 :ريفهحده وتع

 :مركب إضايف من كلمتني فإنه ، )خمتلف احلديث(علم أّما 
  خمتلف-١
 . احلديث-٢

وهنج العلامء يف ذلك عىل أن يبدأ بتعريف كل لفظة عىل حدة من جهة اللغة ثـم بيـان 
 .املعنى الذي ينتج من إضافة كل لفظ إىل اآلخر بوصفه علًام عىل الفن املعني

 ) :خمتلف  ( : فأبدأ بتعريف كلمة 
أن يقـوم : دور عـىل أصـل واحـد ) ف.ل.خ(خمتلف من االختالف، ومادة : يف اللغة 

 ، كاختالف األلوان وخلفاء يف األرض ، كل واحد يقوم مقـام األخـر ، يشء مقام يشء أخر
 . األخرى و خلف فم الصائم أن هذه الرائحة تقوم مقام الرائحة

 :    و قد ذكر ابن فارس معنيني آخرين 
 .ضد قدام خلف ) ١
 .التغري : خلف ) ٢

                                     
  ُثمَّ الثمرة    واملوضوع      احلد ≠  رةــعش    ادئ كل فن ـــــــإن مب)  ١(

 واضعــــــال        بةــنس    فضله   ≠ارع الش االسم االستمداد حكم          
 ومن درى اجلميع حـاز الشـرفا  ≠ اكتفى مسائل والبعض بالبعض          

 .٢٨٤ص/ العرت) / مقدمة ابن الصالح(معرفة أنواع علم احلديث ) ٢(
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  .ويالحظ أن املعنيني يرجعان إىل األول
 .هو اجلدل و املناظرة  :  التدوينطالحصيف ااالختالف و
 . املراد اجلدل و املناظرة يف األمور الرشعيةو

 .، واختالف كبريويف كل مذهب فقهي اختالف صغري
  . املذهب وروايات إمامهأّما الصغري فهو ما يكون بني علامء املذهب حتت أصول

 .أّما االختالف الكبري فهو ما يكون بني املذهب واملذاهب األخرىو
 ) :  احلديث ( 

 . اإلحداث: ضد القديم ، و يطلق عىل الكالم ، وكأن امللحوظ هو :  لغة 
ما أضيف إىل رسول اهللا مـن قـول أو فعـل : واحلديث يف اصطالح أهل احلديث هو 

 ..قية أو خلقيةأو تقرير أو صفة خل
هــو األحاديـث التــي بينهــا : خمتلـف احلــديث : وبجمـع طــريف العلـم املركــب نقــول 

 .يف الظاهرتناقض أو تضاد 
 : )فاملختل(و

 ؛  اسم فاعلوبكرسهااسم مفعول، بفتح الالم 
ف احلديث بفـتح الـالم يقـصد بـه األحاديـث التـي نـسب إليهـا االخـتالف يف وخمتلَ 

 .تفقهالظاهر بحسب نظر امل
ف احلديث بكرس الالم يقصد به األحاديث التي خالفت بعضها بعضًا بحسب وخمتلِ 
  .نظر املتفقه

 :ويف اصطالح علامء احلديث
 .احلديثان املقبوالن اللذان بينهام تعارض يف الظاهر: خمتلف احلديث 

 :أّما علم مشكل احلديث؛ فإنه مركب إضايف من كلمتني 
 .مشكل ) ١
 .احلديث ) ٢
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 .م عن كلمة احلديث، ومل يبق إال املشكلوقد تقّدم الكال
 )املشكل(و

وأصل االشتباه أن األمور يشبه بعضها  يعني اشتبه،)ش ك ل ( أصل: يف اللغة 
، ويلتـبس بعـضها بـبعض، وكـأن شـبهها انـتج لبـساً وغموضـاً ميـز بينهـايبعضاً،فال 

 .بحسب الظاهر لنظر املتفقه
 :ويف اصطالح علامء احلديث

شكل احلــديث  شتبه معناهــا األ: مــ ــ شعر ويلتــبس، حاديــث املقبولــة التــي ي ــ في
أو احلديث   سواء كان ذلك بني حديث وحديث، بحسب الظاهر بالتضاد أو التناقض،

 .أو احلديث وأصل رشعي أو أمر عقيل أو عادي أو حديث وآية، نفسه،
  

 . اإلدراك واملعرفة:يف اللغة )علم(وإذا كانت لفظة 
 ؛ )١(املتعلقة بجهة ما]واألصول الكلية[ املسائل جمموعة: ويف اصطالح التدوين

 : ومشكله علم خمتلف احلديث تعريف فإن 
 امبيـنهديثني املقبولني الـذين حلاباملتعلقة واألصول الكلية ل ئهو معرفة جمموعة املسا

يغمض ويلتبس معناه يف نفسه أو مع ذي ، واحلديث اليف الظاهر) تناقض أو تضاد(اختالف 
 .غريها

  : لتعريفرشح ا
فخرج هبذا مشكل احلديث الذي هـو مـا حـصل فيـه االخـتالف بـني ) باحلديثني:(قولنا

حــديث و أصــل رشعــي، أو  احلــديث و العقــل، أو  أو حــديث وآيــة أو حــديث مــع بعــضه، 
  .حديث أثر 

                                     
 ).١/٤٣( أبجد العلوم :، وقارن بـ)١/٦(كشف الظنون ) ١(
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١٦ 

قيد أدخـل كـل حـديث مقبـول، فـشمل الـصحيح لذاتـه أو الوهذا :  )املقبولني( :قولنا
واحرتز هبذا القيد عـن احلـديث غـري املقبـول، فـال يعقـد بينـه . ه أو لغريهلغريه، واحلسن لذات
 . وبني املقبول خالفاً 

 :باملقبول لسببنيالتعبري و
 .يكون شامالً أنواع احلديث غري املردودةأن  ) ١
 درجتـني وقعت فيه املعارضة بني حديثني خمتلفني يف يدخل يف التعريف ماأن  ) ٢

 .احلسنخمتلفتني، مثل الصحيح و
 ."التعارض فرع التصحيح" :وال بد من هذا القيد ألهنم يقولون

 ؛لتعارضحلصول اما الدليل عىل اعتبار العلامء جمرد وصف القبول : فإن قيل 
 فيمكن عندهم أن يقع االختالف بني حديثني أحدمها صحيح واآلخر حسن؟ 

 هــذا يظهــر مــن ذكــرهم أمــور الرتجــيح فــإهنم يرجحــون بحــسب: فــاجلواب 
األصحية، وهذا دليل أن فرض التعارض يف األول يقع بني حديثني يف درجة القبـول 

 .دون نظر إىل أن يكونا يف درجة واحدة
 .املضادة غري املناقضة) )تناقض أو تضاد( اختالف ( :قولنا

 .ما ال جيتمعان وال يرتفعان يف املحل الواحد: النقيضان
 .ما ال جيتمعان وقد يرتفعان: املتضادان

هو مـن بـاب التنـاقض فـال يكون اخلالف بينهام منها ما  :ان املختلفاناحلديثو
ــان، ــان وال يرتفع ــسوخ داخــل يف  جيتمع ــسوخ، و املن خ و املن ــ ــاب الناس ــن ب ــذا م وه

، ومما يكون من باب التناقض فال جيتمعان و ال يرتفعان ما وهو نوع مستقل املختلف،
مع و ال علم املتـأخر مـن املتقـدم، فإنـه  إذا مل يمكن اجليدخل يف من ذلك يف الرتجيح

 .يصار إىل الرتجيح، واحلال هذه من باب اختالف التناقض بني احلديثني
كام يف بعض  ال جيتمعان وقد يرتفعان،فاحلديثان  ومنها ما هو من باب التضاد؛

 .أوجه اجلمع والتوفيق
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 :طالقاته وهي إببوصف االختالف عن احلديث املحكم حيرتز و
 .  الذي ال اختالف فيه احلديث )١
 .  احلديث غري املنسوخ  )٢
 .احلديث الناسخ  )٣

يطلق تارة مقابل ما دخله ناسخ ومنسوخ، فاملحكم ) املحكم(وهذا لبيان أن اسم 
، الذي مل يدخله نسخ، ويطلق تارة مقابل ما وقع فيه اختالف، ويطلق تارة بمعنى الناسخ

 . اختالف فيهويطلق تارة بمعنى ما ال
ــا رشعي بحــسب  )يف الظــاهر( :قولن ــ ــنص ال ــى االخــتالف عــن ال أخــرج ونف

توهم سبب  فإن .حمل وجود االختالف بحسب اجتهاد املجتهدين وخصص احلقيقة،
  ؛املجتهدينأفهام التعارض هو اختالف وجود 

 .إما بالنسبة لعلمهم بالسنة واألدلة األخرى
 ،أوجه االستنباط لتنوع وأ

 .اللغة أو غريهاالعلم بأو 
االخـتالف الـذي ن أل؛ ولـيس لألحاديـثباب االختالف ترجع إىل العلامء فأس

ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنْـِد َغـْريِ اهللاَِّ ﴿منفي عن الرشع يف احلقيقة من نوع التضاد  َأَفال َيَتَدبَّ
 وصـف كاشـف: ﴾كثرياً ﴿: تعاىل يف اآليةوقوله ، )٨٢:النساء (﴾َلَوَجُدوا فِيِه اْختِالفًا َكثِريًا 

االختالف قليل وكثري، والقليل هو اختالف التنوع، أو وصف معترب، فيكون . فال مفهوم له
 .والكثري هو اختالف التضاد

ويالحظ أن اآلية نفت االختالف عن القرآن ، فكل اختالف وإشكال يـأيت لـيس يف 
حــسب نظــر  ب:القــرآن ولكنــه يف نظــر املجتهــد، ولــذلك قيــد االخــتالف بكونــه يف الظــاهر 

 .املجتهد
فإمــا أن يكــون احلــديث مقيــداً أو خمصــصاً مل يبلــغ العــامل الــنص املقيــد أو 

  .املخصص
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  .أو كان احلديث مشكالً فاشتبه عليه معناه، ومل يقف عىل تفسريه
 .أو مل يصح لديه

 .أو مل ينتبه لداللته
 .)١(أو قام لديه من األصول االجتهادية ما جعله ال يلتفت إليه

هـذا رشوع يف ) واحلديث الذي يغمض ويلتبس معناه يف نفسه أو مع غريها: (اقولن
 ابينهام عمومأن  :الفرق بني خمتلف احلديث ومشكل احلديث، و )مشكل احلديث(تعريف 

أهنـام فيـشرتكان يف ؛ ، وليس كل مشكل خمتلففكل خمتلف مشكل ،اً  مطلقاً وخصوص
  .الظاهريف األحاديث املقبولة، التي بينها تعارض يف 

 ومشكل احلديث قد .وينفصالن بأن خمتلف احلديث ال يكون إال بني احلديثني
ــة، أو حــديث وأصــل  يكــون يف احلــديث الواحــد، أو يف احلــديثني، أو يف حــديث وآي

 : ويمكن أن أذكر الفروقات يف النقاط التالية.رشعي، أو أمر عقيل أو عادي
ني حــ ) ١ شكل أن خمتلـف احلــديث مــا يقــع فيــه االخـتالف بــ ديثني، أمــا املــ

فيشمل هذا ويزيد عليه ما يقع فيه االختالف بـني حـديث وآيـة، وبـني 

                                     
يه املناطقة وصف التناقض، بحيث تكون إحدى القضيتني صـادقة التعارض احلقيقي الذي خيلع عل" )١(

واألخرى، ال يتم بني القضيتني املخصوصتني، إال حيث يتحقق مع االختالف يف اإلجياب والسلب، 
وحــدة  ) ٢. وحــدة املوضــوع ) ١: وجــود الوحــدات الــثامن، املعروفــة لــدى قــدماء املناطقــة، وهــي

وحـدة ) ٦. وحـدة املحمـول) ٥). العمـوم واخلـصوص(زء وحدة اجلـ) ٤. وحدة الكل ) ٣. الرشط
ــان التــساوي (قــوة والفعــل وحــدة ال ) ٨ .)يف بــاب واحــد (.وحــدة املكــان ) ٧ ).النــسخ (.الزم

والتي رّدها املتأخرون منهم إىل وحديت املوضـوع واملحمـول، حيـث أدرجـوا يف وحـدة  ) .والرتجيح
هو : واملوضوع . وا يف وحدة املحمول البواقيوأدرج. وحدة الرشط ووحدة الكل واجلزء: املوضوع

 مــن مقيــدات الدراســة يف الــسنة ".وقيــل هــو األمــر املوحــود يف الــذهن. حمــل العــرض املخــتص بــه
 !املنهجية
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١٩ 

حديث واصل رشعي، أو بني حديث وبعضه، أو بني حـديث واثـر، أو 
 .بني حديث وأمر عقيل

أن خمتلف احلديث بني حديثني خمتلفني، و املشكل قد يكون يف حـديث  ) ٢
 .واحد 

 .عاين ال يف األلفاظ أن خمتلف احلديث غالباً يكون يف امل ) ٣
ف احلــديث  ) ٤ ) عمــوم و خــصوص(فيــه تعــارض مــن وجــه يقــع أن خمتلــ

بينام يف املشكل أسباب التعارض أوسع مـن املختلـف، )  جممل و مبني(
و يـدل عـىل هـذا وجـوه ، فقد ترجـع إىل أمـر عقـيل أو أصـل يف الـرشع 

 .اجلمع 
 أكثـر أن مشكل احلديث هو الباب الذي قد يدخل فيه أعـداء اإلسـالم ) ٥

من خمتلف احلديث،  ألن املختلـف يكـون بـني حـديثني، و املـشكل قـد 
 .يكون يف أمور عقلية 

 .النظر يف مشكل احلديث أعرس من خمتلف احلديث  ) ٦
 .امتحان إيامن املرء باملشكل أكثر من املختلف  ) ٧

 : موضوع هذا العلم 
 .ا اإلشكالمعاين األحاديث النبوية التي يتوهم بينها االختالف، أو يتوهم فيه

 :مسائله 
ني احلــديثني املقبــولني أو اإلشــكال يف احلــديث،  ــ تتعلــق بالتعــارض املتــوهم ب
والنظر يف وجه اجلمع إن أمكن، فإن مل يمكن النظر يف متقدم واملتأخر، ليجعل املتأخر 
ناسخ للمتقدم، فإن مل يمكن نظر يف طريقة الرتجيح بني احلديثني، وذلـك يف مـا كـان 

 .لفمن باب املخت
ا النظر يف سبب اإلشكال، وإزالته بالرجوع إىل الروايات أو إىل :  املشكل فمسائله أّم

 .اللغة، أو يف معناه وتفسريه 
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 : استمداده 
من الروايات احلديثية، ومن كالم أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ومن اللغة، 

 .ومن وجوه الرتجيح يف أصول الفقه
 :ثمرته وفضله
 .احلديثية التي حيتاجها املتفقه يف السنة النبوية)١(ألنواعوهو من أهم ا

وإنام يكمل للقيام به األئمة اجلامعون بـني ": رمحه اهللا ) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 
  .)٢(اهـ"صناعتي احلديث والفقه الغواصون عىل املعاين الدقيقة

ل مــا يتــوهم مــن االخــتالف واإلشــكا eوهبــذا العلــم ينفــى عــن حــديث الرســول 
 .والتعارض والتناقض

 .eه رد عىل الزنادقة واملالحدة الطاعنني يف حديث الرسول فيو
و ال يكمل للناظر يف صحة احلديث وضعفه احلكم عـىل احلـديث إال بتحـصيل هـذا 

 .العلم وفهمه وتدبره
 .وفيه حتصيل أجر االجتهاد يف فهم السنة النبوية
 .علموفيه فهم ألسباب اختالف العلامء يف مسائل ال

 .وفيه تقوية امللكة العلمية للمتفقه
 :حكم تعلمه 

تعلم هذا العلم واجب عىل املتخصص املتصدي لبيـان احلـديث وعلومـه، وللكـالم 
 . يف الرشيعة بالفتوى والتعليم 

 .لعامة الناسومستحب 

                                     
 .٤٧٧حماسن االصطالح ص) ١(

 .٣٨٤ص/  عرت)/ مقدمة ابن الصالح(معرفة أنواع علم احلديث ) ٢(
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 : واضعه 
، فقد جاء يف أحاديث عن الرسـول eالذي وضع هذا العلم هذا العلم هو الرسول 

eيه الصحابة إىل ما يزيل املشكل، وجـاء فيهـا مـا يقتـيض تعلـيم أألمـة محـل املطلـق عـىل  تنب
 .املقيد والعام عىل اخلاص

َهنَيْتُُكْم َعْن " :َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ : اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأبِيِه َقاَل َعنْ 
يْتُُكْم َعْن ُحلُوِم اْألََضاِحيِّ َفْوَق َثـَالٍث َفَأْمـِسُكوا َمـا َبـَدا  َوَهنَ ،ِزَياَرِة اْلُقبُوِر َفُزوُروَها

ــمْ  ُبوا ،َلُك ــْرشَ ــا َوَال َت َه ــِقيَِة ُكلِّ ُبوا ِيف اْألَْس ــاْرشَ ــَقاٍء َف ــِذ إِالَّ ِيف ِس ــْن النَّبِي ــتُُكْم َع  َوَهنَيْ
 .)١("ُمْسكًِرا

 حصول النسخ، وهـذا مـن شار إىلأ بني قوليه بأن eففي هذا احلديث مجع الرسول 
 !قاعدة خمتلف احلديث

 إن رسـول اهللا صـىل اهللا :هريـرة ريض اهللا عنـه قـالعـن أيب  أخرج البخاري ومـسلم 
 يـا رسـول اهللا فـام بـال إبـيل :فقال أعـرايب. "ال عدوى وال صفر وال هامة": عليه و سلم قال

فمن أعدى ": فيجرهبا ؟ فقالتكون يف الرمل كأهنا الظباء فيأيت البعري األجرب فيدخل بينها 
 ."األول

 .e إشكاالً يف فهم كالمه eففي هذا احلديث أزال الرسول 
: َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاَُّ َصـىلَّ  النَّبِـيُّ  َقـاَل  :َقـاَل  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  )٢(وأخرج البخاري ومسلم

َساءُ  َأْهلَِها َأْكَثرُ  َفإَِذا النَّارَ  ُأِريُت "  َوَيْكُفـْرنَ  اْلَعـِشريَ  َيْكُفْرنَ  :َقاَل  ؟بِاهللاَِّ َأَيْكُفْرنَ  :ِقيَل  َيْكُفْرنَ  النِّ
ْحَسانَ  ْهرَ  إِْحَداُهنَّ  إَِىل  َأْحَسنَْت  َلوْ  اْإلِ ا ِمنَْك  َرَأْيُت  َما َقاَلْت  َشْيًئا ِمنَْك  َرَأْت  ُثمَّ  الدَّ  ."َقطُّ  َخْريً

                                     
 ).٩٧٧( ربه يف زيارة قرب أمه، حديث رقم eئذان النيب  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب است)١(

، ومـسلم يف كتـاب )٢٩( أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن، باب كفران العشري وكفر دون كفر، حديث رقـم )٢(
   ).٩٠٧(، حديث رقم eالكشوف، باب ما عرض عىل النبي 
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٢٢ 

، "يكفـرن":  مـن قولـه ما أطلقه يف أول احلديثeقيد رسول اهللا ففي هذا احلديث 
 !وجاء البيان هبذا القيد

ُجَل  َهَذا ُأِريدُ  َوَأَنا َخَرْجُت  :َقاَل  َقْيسٍ  ْبنِ  اْألَْحنَِف  َعنْ   َأْينَ  :َفَقاَل  َبْكَرةَ  َأُبو َفَلِقَينِي الرَّ
ا َيْعنِي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  اهللاَِّ َرُسولِ  َعمِّ  اْبنِ  َنْرصَ  ُأِريدُ  :ُقْلُت  :َقاَل  ؟َأْحنَُف  َيا ُتِريدُ   : َقاَل  َعلِي 
 َتَواَجـهَ  إَِذا" :َيُقـوُل  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاَُّ َصـىلَّ  اهللاَِّ َرُسـوَل  َسـِمْعُت  َفإِينِّ  اْرِجعْ  َأْحنَُف  َيا:  ِيل  َفَقاَل 

 َباُل  َفَام  اْلَقاتُِل  َهَذا اهللاَِّ َرُسوَل  َيا :ِقيَل  َأوْ  ْلُت َفقُ  َقاَل  النَّارِ  ِيف  َواملَْْقُتوُل  َفاْلَقاتُِل  بَِسْيَفْيِهَام  املُْْسلَِامنِ 
 .)١("َصاِحبِهِ  َقْتَل  َأَرادَ  َقدْ  إِنَّهُ  َقاَل  املَْْقُتولِ 

 .وهذا فيه توضيح املشكل
َبْريِ عن أيب  ْتنِي :َيُقوُل  اهللاَِّ َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  الزُّ ٍ  ُأمُّ  َأْخَربَ َ  :ُمَبرشِّ  النَّبِـيَّ  َسـِمَعْت  اَأهنَّ

ارَ  َيـْدُخُل  َال ": َحْفَصةَ  ِعنْدَ  َيُقوُل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  َجَرةِ  َأْصـَحاِب  ِمـنْ  اهللاَُّ َشـاءَ  إِنْ  النـَّ  الـشَّ
َتَها َباَيُعوا الَِّذينَ  َأَحدٌ   إِالَّ  ِمـنُْكمْ  َوإِنْ ﴿: ْفَصةُ َح  َفَقاَلْت  َفاْنَتَهَرَها !اهللاَِّ َرُسوَل  َيا َبَىل  :َقاَلْت  ".َحتْ

ـي ُثـمَّ ﴿: َوَجـلَّ  َعـزَّ  اهللاَُّ َقـاَل  َقـدْ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  النَّبِيُّ  َفَقاَل  ﴾َواِرُدَها جِّ ـِذينَ  ُننَ َقـْوا الَّ  اتَّ
ا فِيَها الظَّاملِِنيَ  َوَنَذرُ   .)٢("﴾ِجثِي 

َشةَ  َأنَّ : ُمَلْيَكةَ  َأِيب  اْبنُ عن   َال  َشْيًئا َتْسَمعُ  َال  َكاَنْت  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  النَّبِيِّ  َزْوَج  َعائِ
ى فِيهِ  َراَجَعْت  إِالَّ  َتْعِرُفهُ  َب  ُحوِسـَب  َمـنْ  :َقـاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  النَّبِيَّ  َوَأنَّ . َتْعِرَفهُ  َحتَّ  ُعـذِّ
َشةُ  َقاَلْت   :َقاَلـْت  ﴾،َيـِسًريا ِحـَساًبا ُحيَاَسـُب  َفـَسْوَف ﴿: َتَعـاَىل  اهللاَُّ َيُقـوُل  َس َأَوَلـيْ  :َفُقْلـُت  :َعائِ
َام  :َفَقاَل  َساَب  ُنوِقَش  َمنْ  َوَلكِنْ  اْلَعْرُض  َذلِِك  إِنَّ   .)٣("َهيْلِْك  اْحلِ

                                     
، )٣١( اقتتلوا فأصلحوا بينهام، حـديث رقـم  أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن باب وإن طائفتان من املؤمنني)١(

   ).٢٨٨٨(ومسلم يف كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب إذا تواجه املسلامن بسيفيهام ، حديث رقم 

   ).٢٤٩٦( أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل باب فضائل أصحاب الشجرة، حديث رقم )٢(

، )١٠٣( يفهمـه فراحـع فيـه، حـديث رقـم  أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من سمع شيئًا فلـم)٣(
   ).٢٨٧٦(ومسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها، باب اثبات احلساب، حديث رقم 
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 !واحلديثان من باب دفع اإلشكال وإزالته
 ممـا يـدخل يف ،مجلـةعىل الـصحابة ويف استدراكات أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها 

 .هذا الباب
كـانوا يأخـذون بـاآلخر فـاآلخر عـن ": ؛ فقد نقل أهنم yوعىل هذا جرى الصحابة 

 ."eرسول اهللا 
 .فدخل ما يتعلق باملختلف من مادة مروية ضمن كتب الرواية

للشافعي  رمحـه اهللا،  )اختالف احلديث(وأول مصنف مفرد يف هذا الباب هو كتاب 
للطحــاوي رمحــه اهللا،  ) بيــان مــشكل اآلثــار(كتــاب يبــة رمحــه اهللا، ثــم  كتــاب ابــن قتوبعــده 

 !وتوالت بعد ذلك الكتب املصنفة يف هذا العلم
 :نسبته إىل العلوم الرشعية 

فهو داخل يف الفقه هو داخل فيها، فهذا العلم يف حقيقته ضمن سائر علوم الرشيعة، 
 .والتفسري واحلديث واألصول
ملفـرس والـشارح للحـديث أن يـتكلم يف مـسائل علمـه إال بعـد و ال يستطيع الفقيه وا

اتقان علم خمتلف احلديث ومشكله، واملحدث الذي بتكلم يف احلـديث تـصحيحًا وتـضعيفًا 
 .حيتاج إىل هذا العلم، فإن مجلة مسائل نقد املتن تعود إليه

 وعالقته هبذه العلوم عالقة تداخل، فهو معها يف عالقة عموم وخصوص مطلق، أو
 !مقيد، بحسب العلم
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 املقصد الثاين
 قواعد تتعلق بمختلف احلديث ومشكله

 
 :أذكر هنا مجلة من القواعد تتعلق بعلم خمتلف احلديث ومشكله، وهي التالية

 القاعدة األوىل
النـاس أفهـام أن الرشع سامل من العيب ومن االختالف، وأن االختالف مرجعـه إىل 

ُروَن اْلُقـْرآَن َوَلـْو َكـاَن ِمـْن : د قال اهللا تبارك وتعاىلواجتهادهم، ال إىل الرشع؛ وق ﴿َأَفال َيَتَدبَّ
 ).٨٢:النساء(ِعنِْد َغْريِ اهللاَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختِالفًا َكثِريًا﴾ 
 :  وإن حصل تناقض فالبد من أحد أمرين": قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا

 .إما أن يكون أحد احلديثني ناسخا لآلخر
  .eأو ليس من كالم رسول اهللا 

فإن كان احلديثان من كالمـه ولـيس أحـدمها منـسوخا فـال تنـاقض وال تـضاد هنـاك 
البتة وإنام يؤتى من يؤتى هناك مـن قبـل فهمـه وحتكيمـه آراء الرجـال وقواعـد املـذهب عـىل 

 .)١(اهـ"السنة فيقع االضطراب والتناقض واالختالف واهللا املستعان
 إن اهللا سـبحانه وتعـاىل أنـزل القـرآن مـربأ عـن ": رمحـه اهللا) هــ٧٩٠(قال الـشاطبي 

﴿َأَفـال : االختالف والتضاد ، ليحـصل فيـه كـامل التـدبر واالعتبـار ، فقـال سـبحانه وتعـاىل 
ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْريِ اهللاَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختِالفًا َكثِريًا﴾   .)٨٢:النساء(َيَتَدبَّ

فدل معنى اآلية عىل أنه بريء من االخـتالف ، فهـو يـصدق بعـضه بعـضًا ، ويعـضد 
 .)٢(اهـ"بعضه بعضًا ، من جهة اللفظ ومن جهة املعنى

                                     
  ).٢/٤٢٥(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ١(

 ).٢/٣٠٧(االعتصام ) ٢(
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٢٥ 

. فإذا ثبت هذا يف القرآن الكريم ثبت يف الـسنة، إذ الـسنة مثـل القـرآن العظـيم: قلت
ُبِر َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك : وقد جعلها اهللا تبارك وتعاىل مبينة للقرآن الكريم فقال تعاىل نَاِت َوالزُّ ﴿بِاْلَبيِّ

ـُروَن﴾  ُهـْم َيَتَفكَّ َل إَِلـْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنـزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ : ، وقـال تبـارك وتعـاىل)٤٤:النحـل(الذِّ
َ َهلُـُم الَّـِذي اْخَتَلُفـوا فِ  يـِه َوُهـدًى َوَرْمحَـًة لَِقـْوٍم ُيْؤِمنُـوَن﴾ ﴿َوَما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب إِالَّ لُِتَبنيِّ

؛ وملــا تبــني تنــزه القــرآن والــسنة عــن االخــتالف، صــح أن يكونــا حكــًام عنــد )٦٤:النحــل(
االختالف، بني مجيع املختلفني، ففي القـرآن والـسنة البيـان الـشايف، و ال يقـوم بعـدمها يشء 

ـ: يقوم مقامهام، قال تبارك وتعاىل َـا الَّ ُسـوَل َوُأوِيل ﴿َيـا َأهيُّ ِذيَن آَمنُـوا َأطِيُعـوا اهللاََّ َوَأطِيُعـوا الرَّ
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيـْوِم اْآلِخـِر  وُه إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ اْألَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ

 .)١()٥٩:النساء(َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًال﴾ 
وينبني عىل هذا أن ما يبدو يف الظاهر من تعارض أو اختالف وتناقض إنام بحـسب املجتهـد 

 .ال بحسب الرشع، فإنه ال تناقض و ال اختالف يف احلقيقة
 القاعدة الثانية

 : االختالف نوعان 
 .اختالف التنوع -
 .اختالف التضاد -

، وهو الذي حسب فهوم العلامءنام يقع فيها بإواملنفي عن الرشيعة هو النوع الثاين، و
 .ينظر يف رفعه يف قاعدة النظر يف خمتلف احلديث

اخــتالف صــيغ دعــاء االســتفتاح، : وأّمــا النــوع األول فإنــه واقــع يف الــرشيعة مثالــه 
  !واختالف صيغ أذكار الركوع والسجود، واختالف صيغ التشهد

م يف العبادات بحسب ما املسلينوع  أن يقبل مجيعه، وأن : اختالف التنوعواحلكم يف 

                                     
 ).٢/٣٠٩(انظر االعتصام ) ١(
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 .)١(، و ال يفاضل بينها من غري دليل، و ال يعيب من أخذ بنوع منهاورد
 القاعدة الثالثة

 النظر يف خمتلف احلديثقاعدة 
اعلم أن ما يذكر يف هـذا البـاب ينقـسم إىل ": رمحه اهللا) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 

 : قسمني
 يتعذر إبداء وجه ينفـي تنـافيهام؛ فيتعـني أن يمكن اجلمع بني احلديثني وال:   أحدمها 

 .حينئذ املصري إىل ذلك، والقول هبام معا
 : أن يتضادا بحيث ال يمكن اجلمع بينهام، وذلك عىل رضبني: القسم الثاين 

أن يظهـر كـون أحـدمها ناسـخا واآلخـر منـسوخا فيعمـل بالناسـخ ويـرتك : أحدمها 
 .املنسوخ

ن الناســخ أهيــام واملنــسوخ أهيــام فيفــزع حينئــذ إىل أن ال تقــوم داللــة عــىل أ: والثــاين 
الرتجيح ويعمل بـاألرجح مـنهام واألثبـت كـالرتجيح بكثـرة الـروا ة أو بـصفاهتم يف مخـسني 

  .)٢(اهـ"وجها من وجوه الرتجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غري ذا واهللا سبحانه أعلم
، )احلنفيـة (فًا لبعض الناسوترتيب القاعدة عىل هذه الطريقة هو ما عليه اجلمهور، خال

 ؛  ثم التوقف ثم النسخ ثم اجلمع)٣(الرتجيحقدموا حيث 
                                     

، سـري )٢٥٢-٢٤٥، ٢٤٣-٢٤/٢٤٢(، جممـوع الفتـاوى )١٤/١٨٧( انظر التمهيـد البـن عبـدالرب )١(
   ).١١/٤١٩(أعالم النبالء 

 .٢٨٦-٢٨٤ص/ عرت) / مقدمة ابن الصالح(معرفة أنواع علوم احلديث ) ٢(

 ألهنم جعلوا حمل احلكـم باملعارضـة عنـد التـساوي، وأوجبـوا املـصري إىل الـراجح بـني الـدليلني غـري )٣(
إَذا َوَرَد ":  أصـول الفقـه عنـد احلنفيـة مـن كتـب)٢/٩٦(قال يف التوضـيح عـىل التنقـيح املتساويني، 

ًة  َأْو َيُكوُن ، َدلِيَالِن َيْقَتِيض َأَحُدُهْم َعَدَم َما َيْقَتِضيِه اْآلَخُر ِيف َحمَلٍّ َواِحٍد ِيف َزَماٍن َواِحٍد؛ َفإِْن َتَساَوَيا ُقوَّ
ا َأْقَوى بَِوْصٍف ُهَو َتابٌِع َفَبْينَُهَام املَُْعاَرَضُة وَ  ُة املَْْذُكوَرُة ُرْجَحانٌ َأَحُدُمهَ َوإِْن َكاَن َأْقَوى بِـَام ُهـَو َغـْريُ ، اْلُقوَّ

= 
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 وما ذهب إليه اجلمهور هو الصواب؛ 
 .ألن تقديم الرتجيح والنسخ إهدار لبعض األدلة

 .األصل أن العمل بجميع األدلة أوىلألن و
 .و ألن يف الرتجيح توهيم الثقة، واألصل خالفه

____________________ 
= 

ى ُرْجَحاًنا صُّ َراِجـٌح َعـَىل اْلِقَيـاِس ِمـْن َقْولِـِه ، َتابٍِع َال ُيَسمَّ ِزْن "عليـه الـصالة والـسالم : َفَال ُيَقاُل النَّ
ُيوِن َفُيْجَعُل َذلِـَك َعْفـًواَواملَُْراُد اْلَفْضُل اْلَقلِيُل لَِئالَّ . ("َوَأْرِجْح  َبا ِيف َقَضاِء الدُّ تِـِه ِيف ؛) َيْلَزَم الرِّ ـُه لِِقلَّ  ِألَنَّ

وَرَتْنيِ . (ُحْكِم اْلَعَدِم بِالنِّْسَبِة إَىل املَُْقابِلِ   َأْي فِيَام إَذا َكـاَن )َواْلَعَمُل بِاْألَْقَوى َوَتْرُك اْآلَخِر َواِجٌب ِيف الصُّ
ا َأقْ  ا َأْقَوى بَِام ُهَو َغْريُ َتابِعٍ َأَحُدُمهَ    .َوى بَِوْصٍف ُهَو َتابٌِع َوفِيَام إَذا َكاَن َأَحُدُمهَ

ةً ( ُل : َواْعَلْم َأنَّ اْألَْقَساَم َثَالَثٌة ) َوإَِذا َتَساَوَيا ُقوَّ لِيَلْنيِ َأْقَوى ِمْن اْآلَخِر بَِام ُهَو َغْريُ َتـ: اْألَوَّ ابٍِع َأْن َيُكوَن َأَحُد الدَّ
ا َأْقَوى ُيوَصُف بَِام ُهـَو َتـابٌِع َكـَام ِيف َخـَربِ اْلَواِحـِد الَّـِذي َيْرِويـِه : َوالثَّاِين  . َكالنَّصِّ َمَع اْلِقيَاسِ  َأْن َيُكوَن َأَحُدُمهَ

ًة َفِفـي اْلِقـْسَمْنيِ َأْن يَ : َوالثَّالِـُث  .َعْدٌل َفِقيٌه َمَع َخَربِ اْلَواِحِد الَِّذي َيْرِويـِه َعـْدٌل َغـْريُ َفِقيـهٍ  ُكوَنـا ُمتَـَساِوَيْنيِ ُقـوَّ
َلْنيِ اْلَعَمُل بِاْألَْقَوى َوَتـْرُك اْآلَخـِر َواِجـٌب  ـا الثَّالِـُث َفيَـْأِيت ُحْكُمـُه ُهنَـا ، اْألَوَّ َوإَِذا ، ِيف املَْـتِْن : َوُهـَو َقْوُلـُه ، َوَأمَّ

ًة َفاملَُْعاَرَضُة َختْتَصُّ بِالْ  ُل َفبَِمْعِزٍل َعنَْها َوإِْن َكاَن اْلَعَمُل بِـاْألَْقَوى َواِجبًـا َتَساَوَيا ُقوَّ ا اْألَوَّ ِقْسِم الثَّاِين َوالثَّالِِث َأمَّ
ْختَصُّ بِاْلِقْسِم الثَّاِين  ِجيُح إنََّام َيُكوُن َبْعَد املَُْعاَرَضِة َفيَ ْ ى َهَذا َتْرِجيًحا َفالرتَّ نَّةِ َفِفي اْلِكتَاِب . (َلِكْن َال ُيَسمَّ )  َوالسُّ

نََّة  نَِّة السُّ ـِة (َأْي ِيف ُمَعاَرَضِة اْلِكتَاِب اْلِكتَاَب َوالسُّ ا اْآلَخـَر إْذ َال َتنَـاُقَض َبـْنيَ َأِدلَّ ُحيَْمُل َذلَِك َعـَىل َنـْسِخ َأَحـِدِمهَ
عِ  ْ ـُه َدلِيـُل اْجلَْهـلِ ؛الرشَّ نَِّة َحقِ ).  ِألَنَّ ـُق َواْعَلـْم َأنَّ ِيف اْلِكتَـاِب َوالـسُّ ـَام َيتََحقَّ ـُه إنَّ َقـٍة ِألَنَّ يَقـَة التََّعـاُرِض َغـْريُ ُمتََحقِّ

ا َد َزَماُن ُوُروِدِمهَ َ ٌه َعـْن َتنِْزيـِل َدلِيَلـْنيِ ُمتَنَاِقـَضْنيِ ِيف ، التََّعاُرُض إَذا احتَّ َس ُمنَـزَّ اِرَع َتَعـاَىل َوَتَقـدَّ َوَال َشكَّ َأنَّ الشَّ
ُل  نَـا َزَماٍن َواِحٍد َبْل ُينَزِّ ْ َر َتَومهَّ َم َواملُْتَـَأخِّ ا َجِهْلنَـا املُْتََقـدِّ ا ملَـَّ ِل َلِكنـَّ ًرا َناِسـًخا لِـْألَوَّ ا َسـابًِقا َواْآلَخـَر ُمتَـَأخِّ  َأَحـَدُمهَ

ــِع َال َتَعــاُرَض  َشــاَرُة َتْرِجــُع إَىل التََّعــارُ : َفَقْوُلــُه . التََّعــاُرَض َلِكــْن ِيف اْلَواِق ــَراُد ُصــوَرُة ُحيَْمــُل َذلِــَك اْإلِ ِض َواملُْ
ا َعـَدَم َمـا َيْقتَـِضيِه اْآلَخـُر  اِريُخ . (التََّعاُرِض َوِهَي ُوُروُد َدلِيَلْنيِ َيْقتَـِيض َأَحـُدُمهَ ٍط ) َفـإِْن ُعِلـَم التـَّ َجـَواٌب لِـَرشْ

ِم  ُر َناِسًخا لِْلُمتََقدِّ َخلِّ (َحمُْذوٍف َأْي َيُكوُن املُْتََأخِّ َوُجيَْمُع َبيْنَُهَام َمـا َأْمَكـَن (َأْي َيْدَفُع املَُْعاَرَضَة ) ُص َوإِالَّ ُيْطَلْب املُْ
نَِّة َوِمنَْهـا إَىل اْلِقيَـاِس َوَأْقـَواِل  ْك َوُيـَصاُر ِمـْن اْلِكتَـاِب إَىل الـسُّ َ فِيَهـا َوإِالَّ ُيـْرتَ بََهْنيِ َفإِْن َتيَرسَّ ى َعَمًال بِالشَّ َوُيَسمَّ

َحاَبِة ريض اهللا تعــاىل  ــا َكــاَن الــصَّ ــَىل َم ــُر اْألَْصــِل َع ــُب َتْقِري ــَن َذلِــَك َوإِالَّ َجيِ ــاُرِض ... عــنهم إْن َأْمَك ــَد َتَع ِعنْ
 اهـ  ")اْآلَثارِ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٨ 

 .نسخو ألن األصل عدم ال
 .وألن يف اجلمع عمل بجميع األدلة

 . هذا ما جرى عليه عمل السلف و
سـبيل احلـديثني إذا اختلفـا يف الظـاهر وأمكـن ": رمحـه اهللا) هـ٣٨٨ت(قال اخلطايب 

التوفيق بينهام وترتيب أحدمها عىل اآلخـر أن ال حيمـال عـىل املنافـاة، و أن ال يـرضب بعـضها 
يف موضـعه وهبـذا جـرت قـضية العلـامء يف كثـري مـن ببعض، لكن يستعمل كل واحـد مـنهام 

 .)١(اهـ"احلديث
لو جاء اخلربان معًا، مقرتنني يف الذكر لصح الرتتيب فيهام و الستقام الكالم ": وقال

ومل يتناقض عند تركيب أحدمها عىل اآلخر، فكـذلك إذا جـاءا منفـصلني غـري مقرتنـني؛ ألن 
 .)٢(اهـ"الفتهمصدرمها عن قول من جتب طاعته و ال جتوز خم

إذا أمكــن اجلمـــع تعــني املـــصري ": رمحـــه اهللا) هـــ٧٠٢ت(قــال ابـــن دقيــق العيـــد 
 . )٣(اهـ"إليه

  إن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي يف املقوالت الرشعية؛ ": قال الشاطبي رمحه اهللا
 .فإما أن ال يمكن اجلمع بينهام أصًال، وإما أن يمكن

 . وظني، أو بني ظنيني؛ فهذا الفرض بني قطعيفإن مل ميكن
فأما بـني قطعيـني فـال يقـع يف الـرشيعة، وال يمكـن وقوعـه، ألن تعـارض القطعيـني 

 . حمال

                                     
 ).٥/٣٧(معامل السنن ) ١(
 ).٥/٨٨(معامل السنن ) ٢(

 ).٢/٢٣(إحكام األحكام ) ٣(
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 .)١(فإن وقع بني قطعي وظني بطل الظني
 .وإن وقع بني ظنيني فها هنا للعلامء فيه الرتجيح، والعمل باألرجح متعني

 وإن كـان وجـه اجلمـع ؛ فقـد اتفـق النظـار عـىل إعـامل وجـه اجلمـع،وإن أمكن اجلمع  
 .)٢(اهـ"ضعيفًا، فإن اجلمع أوىل عندهم، وإعامل األدلة أوىل من إمهال بعضها

 رابعةالقاعدة ال
ال يـصار إىل القـول بالنــسخ مـع إمكـان اجلمــع، فـإن إعـامل األدلــة أوىل مـن إمهاهلــا، 

 .واألصل عدم النسخ
ا لو جاء النـسخ رصحيـًا إذا مل يأت النسخ رصحيًا، أمّ : لنسخ احمل تقديم اجلمع عىل و

 أو الـصحايب أو يثبـت باإلمجـاع فاملـصري إليـه، و ال ينظـر يف eبأن ينص عىل ذلك الرسـول 
 !اجلمع والتوفيق

 :  وإن حصل تناقض فالبد من أحد أمرين": قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
 .إما أن يكون أحد احلديثني ناسخا لآلخر

  .eأو ليس من كالم رسول اهللا 
ن كان احلديثان من كالمـه ولـيس أحـدمها منـسوخا فـال تنـاقض وال تـضاد هنـاك فإ

البتة وإنام يؤتى من يؤتى هناك مـن قبـل فهمـه وحتكيمـه آراء الرجـال وقواعـد املـذهب عـىل 
 .)٣(اهـ"السنة فيقع االضطراب والتناقض واالختالف واهللا املستعان

ق النظار عـىل إعـامل وجـه اجلمـع، ؛ فقد اتفوإن أمكن اجلمع": قال الشاطبي رمحه اهللا
ــة أوىل مــن إمهــال  وإن كــان وجــه اجلمــع ضــعيفًا، فــإن اجلمــع أوىل عنــدهم، وإعــامل األدل

                                     
ال يمكـن معـه اجلمـع، بتحقـق  التعـارض احلقيقـي، الـذي   - فـيام يظهـر يل - مراده بالتعارض هنا    )١(

 !، يف اهلامش عند رشح تعريف املختلفالوحدات الثامن عند املتكلمني، التي سبقت اإلشارة إليها

 ).١/٢٤٧(االعتصام ) ٢(

  ).٢/٤٢٥(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 .)١(اهـ"بعضها
َيا َرُسوَل اهللاَِّ : َأنَّ َرُجًال َقاَل :  مثاله ما جاء َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام : قلت 

َياِب َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َما َيْلَبُس املُْ  َال َيْلَبُس اْلُقُمَص َوَال اْلَعَامئَِم : ْحِرُم ِمْن الثِّ
ـْنيِ َوْلـَيْقَطْعُهَام  َفاَف إِالَّ َأَحٌد َال َجيِـُد َنْعَلـْنيِ َفْلَيْلـَبْس ُخفَّ انَِس َوَال اْخلِ اِويَالِت َوَال اْلَربَ َ  َوَال الرسَّ

ْعَفَراُن َأْو َوْرٌس  ُه الزَّ َياِب َشْيًئا َمسَّ  .)٢("َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعَبْنيِ َوَال َتْلَبُسوا ِمْن الثِّ

َسـِمْعُت النَّبِـيَّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلََّم : عن اْبـَن َعبَّـاٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعـنُْهَام َقـاَل وما جاء 
ُطــُب بَِعَرَفــاٍت  ْ ": َخيْ اِويــَل َمــْن َمل ــْد إَِزاًرا َفْلَيْلــَبْس َرسَ ــْنيِ َوَمــْن َملْ َجيِ ــْد النَّْعَلــْنيِ َفْلَيْلــَبْس اْخلُفَّ  َجيِ

 .)٣("لِْلُمْحِرمِ 
ْنيِ َوْلَيْقَطْعُهَام َأْسَفَل ِمـْن ": ففي احلديث األول قال إِالَّ َأَحٌد َال َجيُِد َنْعَلْنيِ َفْلَيْلَبْس ُخفَّ

وكان هذا يف خطبتـه قبـل . ع اخلفني أسفل من الكعبني ملن مل جيد النعلني، فأمر بقط"اْلَكْعَبْنيِ 
 !احلج باملدينة

ْنيِ َوَمْن ": َخيُْطُب بَِعَرَفاٍت ويف احلديث الثاين قال وهو  َمْن َملْ َجيِْد النَّْعَلْنيِ َفْلَيْلَبْس اْخلُفَّ
اِويَل لِْلُمْحِرمِ   ."َملْ َجيِْد إَِزاًرا َفْلَيْلَبْس َرسَ

 .لم يأمر بالقطعف
فال يصار إىل القول بالنـسخ هنـا، مـع إمكانـه للعلـم بالتـأريخ، واجلمـع ممكـن بأحـد 

 :الوجوه التالية
 .أن يقال بجواز األمرين: األول 

                                     
 ).١/٢٤٧(االعتصام ) ١(

،  ومـسلم يف كتـاب احلـج  )١٥٤٢(حـديث رقـم  أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب ما ال يلبس املحـرم، )٢(
 ).١١٧٧(باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح له، حديث رقم 

، ) ١٨٤١( أخرجـه البخـاري يف كتـاب احلـج، بـاب لـبس اخلفـني للمحـرم إذا  مل جيـد النعلـني، حـديث رقـم )٣(
 . )١١٧٨(ح له ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباباب ، احلجومسلم يف كتاب 
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 .أن حيمل املطلق عىل املقيد: الثاين
بالقطع ملن ال يؤثر عىل مالـه ويقـدر عليـه، وبعـدم القطـع ملـن كـان : أن يقال: الثالث

 !الفهحاله بخ
 ، - وهـو الوجـه الثـاين مـن أوجـه اجلمـع -ا، ومن قال بحمل املطلق عـىل املقيـد هنـ

 كالمه متعقب؛ 
إنام حيمل املطلق عىل املقيد إذا مل يستلزم محلـه تـأخري البيـان ": قال ابن القيم رمحه اهللا

 :عن وقت احلاجة، فإن استلزمه بقي عىل إطالقه وله مثاالن 
، ومل يشرتط قطعا وقال باملدينة عـىل "د نعلني فليلبس خفنيمن مل جي":  أحدمها قوله

مــن مل جيـد نعلـني فليلـبس خفـني ولـيقطعهام أسـفل مــن ": املنـرب ملـن سـأله مـا يلـبس املحـرم
فهذا مقيد وال حيمل عليه ذلك املطلق؛ ألن احلارضين معه بعرفات من أهـل الـيمن . "كعبيه

فلو كان القطع رشطـا لبينـه هلـم لعـدم علمهـم بـه ومكة والبوادي مل يشهدوا خطبته باملدينة، 
إن القطـع : وال يمكن اكتفاؤهم بام تقدم من خطبته باملدينه، ومن هنـا قـال أمحـد ومـن تابعـه

 .)١(اهـ"منسوخ بإطالقه بعرفات اللبس ومل يأمر بقطع يف أعظم أوقات احلاجة
ن، إمـا مطلقـًا، مكان اجلمع، بأن يقال بجواز األمـريإلالقول بالنسخ متعقب، : قلت

 .)٢(أو بحسب احلال، ألن األصل عدم النسخ

                                     
: احلـيض دم عـن سـألته ملـن قولـه :الثـاين ملثـالا" :متـام كالمـهو. )٧٦٩-٣/٧٦٨(/ الـشاملة/بدائع الفوائد )١(

 هلـا لبينـه رشطـا العدد كان فلو حاجة وقت أنه مع عددا يشرتط مل، و]حديث متفق عليه ["م اغسليهث حتيه"
 اهـ"ولوغه بغسل األمر رشع يكن مل ولعله تسمعه مل ربام فإهنا الكلب ولوغ غسل عىل حيملها ومل

واختلفوا فيمن مل جيد نعلني هل يلبس اخلفني وال يقطعهام؟ ذهـب "): ٤/١٦(/ الشاملة/ قال يف االستذكار )٢(
عطاء بن أيب رباح وسعيد بن سامل القداح وطائفة من أهل العلم إىل أن مـن مل جيـد النعلـني لـبس اخلفـني وال 

: وقال أكثر أهـل العلـم  .يف قطعهام فساد واهللا ال حيب الفساد:  قال عطاء  .  بن حنبليقطعهام، وبه قال أمحد
وهبذا قال مالك بن أنس والـشافعي .  إذا مل جيد املحرم نعلني لبس اخلفني بعد أن يقطعهام أسفل من الكعبني

= 
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 امسةالقاعدة اخل
ال يـصار إىل القـول بـالرتجيح مـع إمكـان اجلمـع؛ ألن إعـامل األدلـة أوىل مـن إمهـال 

 .بعضها، وألن يف الرتجيح توهيم للثقة وهو خالف األصل
عـضه إىل  وضـم بrتـأليف كـالم رسـول اهللا ": رمحـه اهللا) هــ٤٥٦ت(قال ابن حزم 

 .)١(اهـ"بعض، واألخذ بجميعه فرض، ال حيل سواه
عــدم ال يــصار إىل الرتجــيح إال عنــد ": رمحــه اهللا) هـــ٧٠٢ت(قــال ابــن دقيــق العيــد 

 . )٢(اهـ"إمكان اجلمع
 .)٣(اهـ"إن طريقة اجلمع أوىل من طريقة الرتجيح": وقال

بـاالحتامل، ] حوالرتجـي[ال يـصار إىل النـسخ ": رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
 . )٤(اهـ"واجلمع بني احلديثني ممكن

 :والرتجيح له طرق كثرية، تصل إىل مئة ومخسني طريقًا، ترجع إىل ثالثة اعتبارات
 . الرتجيح باعتبار السند-
 . الرتجيح باعتبار املتن-
 . الرتجيح باعتبار املتن والسند-

____________________ 
= 

ر قد زاد عىل بن عباس ابن عم: وقال الشافعي.  والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور ومجاعة من التابعني
واملـصري إىل : قـال.   "وليقطعهام أسـفل مـن الكعبـني": شيئا نقصه ابن عباس وحفظه ابن عمر، وذلك قوله

 اهـ "بن عمر أوىلارواية 

 ).٣/٢٤٠(املحىل ) ١(

 ).٢/٣٥(إحكام األحكام ) ٢(

 ).٢/٣٥(إحكام األحكام ) ٣(

 ).٥/٥٦(، )١/٢٧٧(فتح الباري ) ٤(
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٣٣ 

كتـب ) وجـوه الرتجـيح: نـييع(وحمـل بياهنـا ": رمحـه اهللا) هــ٨٠٥ت(قال الُبْلقينـي 
 .)١(اهـ"أصول الفقه، وفيها باب معقود لذلك فلينظره من يريد اخلوض فيه

 لسادسةالقاعدة ا
ذكـر يف أصـول الفقـه أن مــن مل يـستطع الرتجـيح فرضــه التوقـف، وهـذا بالنــسبة إىل 

 .املجتهد ال إىل املسألة نفسها
العمل الفالين مرشوع يتعبـد إذا تعارضت األدلة عىل املجتهد يف أن ": قال الشاطبي

به، أو غري مرشوع فـال يتعبـد بـه، ومل يتبـني مجـع بـني الـدليلني، أو إسـقاط أحـدمها بنـسخ أو 
ترجيح أو غريمها، فقد ثبت يف األصول أن فرضه التوقف، فلو عمل بمقتىض دليل التـرشيع 

الـصواب من غري مرجح لكـان عـامًال بمتـشابه، إلمكـان صـحة الـدليل بعـدم املـرشوعية، ف
 . )٢(اهـ"الوقوف عن احلكم رأسًا، وهو الفرض يف حقه

التوقف هو الفرض يف حق املجتهد، لكن املسألة فرض التوقف فيها فرض عقـيل :  قلت 
 ال وجود له؛

اعلمـوا أن ": رمحـه اهللا ) هــ٢٣٨ت ()ابن راهويـه(قال إسحاق بن إبراهيم احلنظيل وقد 
 أمر الدين باملنازعـة والـرد حـرام، واالجتنـاب عنـه واخلوض يف. اتباع الكتاب والسنة اسلم

 .سالمة
 .وأرجو أن جيوز القياس عىل األصل الثابت من العامل الفطن املتيقظ

                                     
التعارض والرتجيح بـني األدلـة " عبداهللا عزيز الربزنجي كتاب فولعبد اللطي. ٤٧٩طالح صحماسن االص) ١(

، بحث أصويل مقارن باملذاهب اإلسالمية املختلفة، نافع جدًا يف هـذا، وللـدكتور حممـد احلفنـاوي "الرشعية
نـصورة، الطبعـة  امل–، دار الوفـاء "التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمهـا يف الفقـه اإلسـالمي"كتاب 
 مخـسني وجهـًا "االعتبار يف الناسـخ واملنـسوخ مـن اآلثـار"ي يف أّول كتاب هـ، وقد ذكر احلازم١٤٠٨الثانية 

 .للرتجيح، فانظرها هناك إن شئت

 ) ٢/٧(االعتصام ) ٢(
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وال تكاد جتد شيئًا من تأويل الكتاب والسنة خمالفـًا لـسنة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم إذا 
 .صحت الرواية

 .رأي واملقاييس لثقل السنة عليهموعامة تاركي العلم والسنة أصحاب األهواء وال
 .وال أعرف حديثني خيالف أحدمها اآلخر

 .ولكل ما روي من األحاديث املختلفة معان يعلمها أهل العلم هبا
 .)١(اهـ"فبهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه

ال أعـرف أنـه روي عـن ": رمحـه اهللا) هــ٣١١ت(حممد بن إسحاق بن خزيمة وقال 
ــي  ــ حــديثان eالنب ــف اديننبإس ــه ألؤل ــأتني ب ــده فلي ــان عن ــضادين فمــن ك  صــحيحني مت
 .)٢(اهـ"بينهام

ويتــضح هــذا إذا تــذكرت أن طــرق الرتجــيح أكثــر مــن مئــة وجــه، أوصــلت إىل مئــة 
 سني وجهًا، فكيف يقال بالتوقف يف املسألة؟ ومخ

إذا : معنى قـول اإلمـام املطلبـي"وقد قرر أن التوقف فرض عقيل السبكي يف رسالته 
 ."صح احلديث فهو مذهبي

 بعةالقاعدة السا
 أوجه اجلمع إذا مل تتدافع ساغت؛ 

وذلك أنه قد يمكـن اجلمـع والتوفيـق بـأكثر مـن وجـه وال تـدافع بينهـا، وإذا كانـت 
، كـذا أوجـه اجلمـع إذا مل تتـدافع )٣(النكـات ال تتـزاحم: كذلك ساغت مجيعها؛ مثل ما يقال

 !ساغت

                                     
 .١٥٥نقله أبو املظفر السمعاين يف االنتصار ألهل احلديث بواسطة صون املنطق والكالم ص) ١(

 .٢٨٥ص) مقدمة ابن الصالح( أنواع علم احلديث معرفة) ٢(

 ).  ١/٢٩٢(حاشية الشهاب عىل البيضاوي ) ٣(
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 ثامنةالقاعدة ال
 يف أوجــه اجلمــع والتوفيــق مــا يــؤدي إىل نــرصة أقــوال أهــل الباطــل والبــدع ليحــذر

 :واألهواء؛ يوضحه القاعدة التالية
 تاسعةالقاعدة ال

 مـذاهب مـن يعـرف الال جيوز أن يأيت يف أوجه اجلمع أو يف رفع اإلشـكال بمـذهب 
 .ل من الصحابة والتابعني األوائ

 القرآن أو احلديث وتأّوله عىل غري التفسري من فّرس ": رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
ف للكلـم عـن  املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفـرت عـىل اهللا، ملحـد يف آيـات اهللا، حمـرِّ

 .مواضعه
 وهـــذا فـــتح لبـــاب الزندقـــة واإلحلـــاد، وهـــو معلـــوم الـــبطالن باالضـــطرار مـــن ديـــن 

  .)١(اهـ"اإلسالم
 رشةاعالقاعدة ال

  .القرآن متشابه وحمارات للعقول أن يف احلديث كام يف 
رمحـه اهللا املتـشابه يف القـرآن العظـيم، ومـا فيـه مــن ) هــ٢٧٦ت(وملـا ذكـر ابـن قتيبـة 

 وكـالم صـحابته rوعىل هذا املثال كالم رسول اهللا ": غموض يزول برده عىل املحكم؛ قال
املعنـى اللطيـف والتابعني وأشعار الشعراء وكالم اخلطباء  لـيس منـه يشء إال وقـد يـأيت فيـه 

م، وي زقالذي يتحري فيه العامل املتقدِّ  . )٢(اهـ"ر بالقصور عنه النَّّقاب املربِّ
فـام . واألنبياء أصال مل تأت بام خيالف رصيح العقل البتة، وإنام جاءت بام ال يدركه العقل[

 :جاءت به الرسل مع العقل ثالثة أقسام، ال رابع هلا البتة

                                     
 ).١٣/٢٤٣( جمموع الفتاوى )١(

 .٨٧مشكل القرآن ص) ٢(
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 .طرة قسم شهد به العقل والف-
 . وقسم يشهد بجملته و ال هيتدي لتفصيله-
 . وقسم ليس يف العقل قوة إدراكه-

وأّما القسم الرابع، وهو ما حييله العقل الرصيح، ويشهد ببطالنـه، فالرسـل بريئـون منـه، 
وإن ظن كثري من اجلهال املّدعني للعلم واملعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا 

 .)١(]جلهله بام جاءت به، وإّما جلهله بحكم العقل، أْو هلامالقسم، فهذا إّما 
 عرشادية القاعدة احل

 بـاملعقول؛ ألن الـدين إنَّـام هـو eوال نعارض سـنة النَّبِـي " : قوام السنة األصبهاينقال
االنقياد، والتسليم دون الرد إَىل ما يوجبه العقل؛ ألن العقل ما يؤدي إَىل قبول السنة، فأما ما 

 .)٢(اهـ"إَىل إبطاِهلا فهو جهل ال عقليؤدي 
وتقــديم الــرأي والعقــل عــىل احلــديث وتــرك التــسليم لــه يوقــع يف تــوهم االخــتالف 

 .واإلشكال
  عرشالقاعدة الثانية

مجع الروايات للحديث الواحد، ويف املوضوع الواحد يـساعد عـىل كـشف املعنـى وإزالـة 
 .ختالفاإلشكال وحصول اجلمع والتوفيق بني ما ظاهره اال

 :من يريد الوقوف عىل املراد من احلديثإن من مهامت 
 .أن جيمع روايات احلديث الواحد الذي يريد تفسريه

 . بل وأن يتتبع األحاديث التي يف بابه. وبيان معناه
 .تقصري يف ذلك قد يوقع يف سؤ فهم للحديث الذي يريد رشحه، وبيانهالو

                                     
 . بترصف يسري٢٠٦حتفة املودود ص)  ١(

 ).٥٠٩/ ٢( بيان املَْحجة ِيف احلجة ) ٢(
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احلــديث إذا مل جتمــع طرقــه مل ": رمحــه اهللا) هـــ٢٠٤ت( بــن حنبــل قــال اإلمــام أمحــد
  .)١(اهـ"تفهمه، احلديث يفرس بعضه بعضاً 

 : إن املتعني عىل من يتكلم عىل األحاديث": قال ابن حجر رمحه اهللا
  .أن جيمع  طرقها

  .ثم جيمع ألفاظ املتون، إذا صحت الطرق
 .)٢(" ما فرس باحلديثويرشحها عىل أنه حديث واحد؛ فإن احلديث أوىل

 .)٣("تفسري احلديث باحلديث أوىل من اخلوض فيه بالظن": وقال
  عرشلثة الثاقاعدةال

 ؛ سبب احلديث وفرشه وقصتهراعاة ممن املهامت 
 .فإن إمهال ذلك قد يوقع يف سوء الفهم 

 عرشرابعة القاعدة ال
 : الرشوط التاليةاملصري إىل النسخ يراعى فيه 

 .وجود املخالفة -
 .نعذر اجلمع والتوفيق -
 .العلم بالتاريخ -

 .فال يصار إليه بمجرد وجود املخالفة مع إمكان اجلمع
 .و ال يصار إليه بمجرد العلم بالتاريخ

 .و ال يصار إليه بمجرد الظن

                                     
 .ارته هذه تصدق عىل تفسري العلل، وتفسري املعاين وعب).٢/٢١٢(اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ١(

 ).١/٤٧٥(فتح الباري )  ٢(

 ).١/٢١٣(فتح الباري )  ٣(
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 eنعم يقدم النسخ عىل اجلمع، ويصار إىل القول به إذا جـاء رصحيـًا بـنص الرسـول 
 .أو بنص الصحايب، أو باإلمجاع

  عرشامسةقاعدة اخلال
. قدم احلقيقـة الـرشعية عـىل العرفيـةتقاعدة يف تفسري النصوص؛ فالال بد من مراعاة 
فإن مل جيد للفـظ حقيقـة رشعيـة، و ال حقيقـة عرفيـة صـار إىل احلقيقـة . والعرفية عىل اللغوية

 .اللغوية
 .وترك مراعاة ذلك قد يوقع يف توهم اإلشكال واملناقضة
 القاعدة السادسة عرش

؛  عنـديإذا أمكن إمضاء األحاديث عىل وجهها عىل أساس التنوع، فهـذا هـو األوىل
 .، وألن فيه جتنب تأخري البيان عن وقت احلاجةألن األصل عدم وجود التضاد والتعارض

 . ترضب األحاديث بعضها ببعض، فلكل حديث وجههفال
 أيب ســألت قــال": ويف مــسائل أمحــد بــن حنبــل روايــة ابنــه أيب الفــضل صــالح قــال

أنه كان إذا بعث باهلـدي ثـم مل يمـسك عـن "  و rعبدالرمحن بن مهدي عام يروى عن النبي 
إذا دخل العـرش وأراد أن يـضحي فـال يأخـذ مـن ": ، وعن قوله)١("يشء يمسك عنه املحرم

 .؟ فلم جيبني عبدالرمحن بيشء وسكت)٢("برشه
  أمثال وأشباه يف السنن؛وهلذا. هلذا وجه وهلذا وجه: فسألت حيي بن سعيد، فقال

                                     
، ومـسلم يف )١٦٩٦(أخرجه البخاري يف كتاب احلج باب من أشعر وقلد بذي احلليفة أحـرم، حـديث رقـم ) ١(

عـن ). ١٣٢١(، حـديث رقـم كتاب احلج، باب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الـذهاب بنفـسه
 .عائشة ريض اهللا عنها

). ١٩٧٧(، حـديث رقـم ...أخرجه مسلم يف كتاب األضـاحي، بـاب هنـي مـن دخـل عليـه عـرش ذي احلجـة) ٢(
يَّ ": ولفظه َي َفـَال َيَمـسَّ :  َقـاَل eَعْن ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ النَّبِ  ِمـْن َشـَعِرِه إَِذا َدَخَلـْت اْلَعـْرشُ َوَأَراَد َأَحـُدُكْم َأْن ُيـَضحِّ

ِه َشيْئًا ."َوَبَرشِ ُ 
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 ، والـسلم بيـع )٢( ، وأذن يف الـسلم)١(" حكيًام أن يبيع مـا لـيس عنـدهrهنى النبي "
عـن بيـع مـا لـيس r قـد هنـى النبـي : مضمون إىل أجل، فلو رد أحد احلديثني اآلخر، فيقول

 ويعطى هذا وجهه وذاك فيجوز. عندك، والسلم بيع ما ليس عندك، فهو مردود؛ مل جيز ذلك
 .السلم، و ال جيوز أن يبيع ما ليس عنده

مــن أدرك مــن صــالة العــرص ركعــة فقــد ": وهنــى عــن الــصالة بعــد العــرص، وقــال
، فلهذا وجه، وهلذا، ال يبتدئ صالة بعد العـرص متطوعـًا، فـإذا  أدرك ركعـة مـن )٣("أدركها

:  لقولهعرص يومه، فقد أدرك، وكذلك لو ذكر صالة عرص فاتته صالها بعدما يصىل العرص،
  .)٤("من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"

                                     
، والنسائي )١٢٣٢(أخرجه الرتمذي يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم ) ١(

، ويف باب بيـع مـا لـيس عنـد البـائع، )٤٦٠١(يف كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستويف، حديث رقم 
، )٣٥٠٣(يف كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقـم ، وأبوداود )٤٦١٣(حديث رقم 

 ).٢٢٠٥(وابن ماجه يف كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، حديث رقم 
، ومـسلم يف )٢٢٣٩(من ذلك ما أخرجه البخاري يف كتاب السلم، باب السلم يف كيل معلوم، حديث رقـم ) ٢(

اٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعـنُْهَام َقـاَل ": ، ولفظ البخاري)١٦٠٤(، حديث رقم كتاب املساقاة، باب السلم : َعـْن اْبـِن َعبـَّ
) َأْو َقـاَل َعـاَمْنيِ َأْو َثَالَثـًة َشـكَّ إِْسـَامِعيُل ( املَِْدينََة َوالنَّاُس ُيْسِلُفوَن ِيف الثََّمِر اْلَعاَم َواْلَعاَمْنيِ eَقِدَم َرُسوُل اهللاَِّ 

َف ِيف َمتٍْر َفْليُْسِلْف ِيف َكيٍْل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن َمْعُلومٍ َمْن : َفَقاَل   ."َسلَّ
أخرجه البخـاري يف كتـاب مواقيـت الـصالة، بـاب مـن أدرك ركعـة مـن العـرص قبـل املغـرب، حـديث رقـم ) ٣(

، ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب مـن أدرك ركعـة مـن الـصالة فقـد أدرك، حـديث )٥٥٦(
إَِذا َأْدَرَك َأَحُدُكْم َسْجَدًة ِمْن َصـَالِة ": eَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َقاَل ": ، ولفظ البخاري)٦٠٧(رقم 

بِْح َقبَْل َأْن َتْطُلَع الـ ْمُس َفْليُتِمَّ َصَالَتُه َوإَِذا َأْدَرَك َسْجَدًة ِمْن َصَالِة الصُّ ْمُس َفْليُـتِمَّ اْلَعْرصِ َقبَْل َأْن َتْغُرَب الشَّ شَّ
  "َصَالَتهُ 

، )٥٩٧(أخرجه البخاري يف كتـاب مواقيـت الـصالة، بـاب مـن نـيس صـالة فليـصل إذا ذكـر، حـديث رقـم ) ٤(
، ولفــظ )٦٨٤(ومــسلم يف كتــاب املــساجد ومواضــع الــصالة، بــاب قــضاء الــصالة الفائتــة، حــديث رقــم 

يِّ ": البخاري ـاَرَة َهلَـا إِالَّ َذلِـَك : َقاَل  eَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعْن النَّبِ َمـْن َنـِيسَ َصـَالًة َفْليُـَصلِّ إَِذا َذَكَرَهـا َال َكفَّ
= 
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٤٠ 

من باع شاة مرصاة فصاحبها باخليار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا ": وقوله
 ؛ فلهـذا وجـه، وهلـذا وجـه، إذا اشـرتى الـشاة أو )٢("اخلراج بالـضامن": ، وقوله)١("من متر

عها صاعًا من متر، وإذا اشرتى عبـدًا فاسـتغله ثـم الناقة املرصاة فحلبها، فإن أراد ردها ورد م
 .وجد به عيبًا، كان له الغلة بالضامن، فلهذا وجه وهلذا وجه

إين أسـتحاض فـال ":   لفاطمـة بنـت أيب حبـيش إذ سـألته فقالـتrومنه قول النبي 
إنـام ذلـك عـرق وليـست باحليـضة، فـإذا أقبلـت احليـضة فـدعي : أطهر أفأدع الصالة؟ فقال

اجلـيس ":  ، وقـال للتـي هلـا أيـام معلومـة)٣("وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصـيلالصالة 

____________________ 
= 

َالَة لِِذْكِري﴿  ".﴾َوَأِقْم الصَّ
، )٢١٥١(أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب إن شاء رد املرصاة ويف حلبها صـاع مـن متـر، حـديث رقـم ) ١(

َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ": ولفظ مسلم). ١٥٢٤(ع املرصاة، حديث رقم وأخرجه مسلم يف كتاب البيوع باب حكم بي
َها ": eَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َقاَل  اًة َفْليَنَْقِلْب ِهبَا َفْليَْحُلبَْها َفإِْن َرِيضَ ِحَالَهبَا َأْمَسَكَها َوإِالَّ َردَّ ى َشاًة ُمَرصَّ َمْن اْشَرتَ

 ."َوَمَعَها َصاٌع ِمْن َمتْرٍ 
، الرتمذي يف كتاب البيوع باب ما جاء فيمن اشـرتى العبـد ويـستغله ثـم جيـد بـه عيبـًا، tه عن عائشة أخرج) ٢(

، وأخرجه النسائي يف كتاب البيوع، بـاب اخلـراج بالـضامن، "حسن صحيح": ، وقال )١٢٨٥(حديث رقم 
، حـديث رقـم ، وأبو داود يف البيوع باب فيمن اشرتى عبـدًا فاسـتعمله ثـم وجـد عيبـاً )٤٤٩٠(حديث رقم 

، واقتــرصوا عــىل روايــة احلــديث املرفــوع، وأورده ابــن ماجــه يف قــصة،  يف كتــاب التجــارات بــاب )٣٥٠٨(
 . ، ويف سند احلديث بذكر القصة كالم)٢٢٦٢(اخلراج بالضامن حديث رقم 

، ومـسلم يف كتـاب احلـيض، بـاب )٢٢٨(أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث رقـم ) ٣(
َجاَءْت َفاطَِمُة بِنُْت : َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ": ، ولفظ البخاري)٣٣٣(ستحاضة وغسلها وصالهتا، حديث رقم امل

يِّ  َىل النَّبِ ٍش إِ َالَة َفَقاَل َرُسـوُل اهللاَِّ:  َفَقاَلْت eَأِيب ُحبَيْ ينِّ اْمَرَأٌة ُأْستََحاُض َفَال َأْطُهُر َأَفَأَدُع الصَّ  e َيا َرُسوَل اهللاَِّ إِ
َم ُثمَّ َصيلِّ  َالَة َوإَِذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِيل َعنِْك الدَّ  "َال إِنََّام َذلِِك ِعْرٌق َوَليَْس بَِحيٍْض َفإَِذا َأْقبََلْت َحيَْضتُِك َفَدِعي الصَّ

يَء َذلَِك اْلَوْقُت ": ويف رواية ى َجيِ ِئي لُِكلِّ َصَالٍة َحتَّ  ."ُثمَّ َتَوضَّ
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٤١ 

حتيـيض يف علـم : إن دمي يثج، فقال هلا: إذ قالت"، وقال حلمنة )١("قدر ما حتبسك حيضتك
 ، ألهنا وصفت من دمها ما مل تصف فاطمة، فحكم لكـل واحـدة مـنهام )٢("اهللا ست أو سبع

 .ذه ما قال هلابحكم، فلهذه ما قال هلا، وهل
 .)٣(اهـ"ُيعطى كل حديث وجهه. وال ترضب األحاديث بعضها ببعض

 َعَلْيـهِ  اهللاَُّ َصـىلَّ  اهللاَِّ َرُسـوَل  َأنَّ  اْخلُـْدِريِّ  َسـِعيدٍ  َأِيب  َعـنْ مـا جـاء : ومن األمثلـة كـذلك
نُ املُْ  َيُقوُل  َما ِمْثَل  َفُقوُلوا النَِّداءَ  َسِمْعُتمْ  إَِذا": َقاَل  َوَسلَّمَ   .)٤( أخرجه البخاري ومسلم"َؤذِّ

نُ  َقاَل  إَِذا": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  اهللاَِّ َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  اْخلَطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ و  َؤذِّ  اهللاَُّ  املُْ

                                     
، ومـسلم يف كتـاب احلـيض، )٣٢٧( كتاب احليض، باب عرق االستحاضة، حديث رقم أخرجه البخاري يف) ١(

َـا eَعـْن َعاِئـَشَة َزْوِج النَّبِـيِّ ": ، ولفـظ مـسلم)٣٣٤(باب املستحاضة وغـسلها وصـالهتا، حـديث رقـم   َأهنَّ
ْمحَنِ  َت َعبِْد الرَّ ي َكاَنْت َحتْ تِ َىل َرُسوِل اهللاَِّ َقاَلْت إِنَّ ُأمَّ َحبِيبََة بِنَْت َجْحٍش الَّ َم َفَقـاَل َهلَـا e ْبِن َعْوٍف َشَكْت إِ  الدَّ

بُِسِك َحيَْضتُِك ُثمَّ اْغتَِسِيل َفَكاَنْت َتْغتَِسُل ِعنَْد ُكلِّ َصَالةٍ  ي َقْدَر َما َكاَنْت َحتْ  "اْمُكثِ
، )٢٨٧( رقــم أخرجـه أبــوداود يف كتــاب الطهـارة، بــاب مــن قـال إذا أقبلــت احليــضة تـدع الــصالة، حــديث) ٢(

، وابن )١٢٨(والرتمذي يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املستحاضة أهنا جتمع من الصالتني، حديث رقم 
ماجه يف كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كـان هلـا أيـام حـيض فنـسيتها 

. ... َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ": ُبو ِعيَسىَقاَل أَ . عن محنة بنت جحش ريض اهللا عنها). ٦١٥(حديث رقم 
ًدا َعْن َهَذا اْحلَِديِث؟ َفَقاَل : َقاَل  ُهـَو : َوَهَكـَذا َقـاَل َأْمحَـُد ْبـُن َحنْبَـلٍ . ُهَو َحِديٌث َحـَسٌن َصـِحيٌح : َوَسَأْلُت ُحمَمَّ

ِم َوإِْدَبـاِرِه وَقـاَل َأْمحَـُد َوإِْسـَحُق ِيف املُْـْستََحاَضِة إِ . َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  َذا َكاَنـْت َتْعـِرُف َحيْـَضَها بِإِْقبَـاِل الـدَّ
شٍ  ْفَرِة َفـاْحلُْكُم َهلَـا َعـَىل َحـِديِث َفاطَِمـَة بِنْـِت َأِيب ُحبَـيْ َىل الـصُّ َ إِ َوإِْن . َوإِْقبَاُلُه َأْن َيُكوَن َأْسَوَد َوإِْدَبـاُرُه َأْن َيتََغـريَّ

ـُأ لُِكـلِّ َكاَنْت املُْْستََحاَضُة َهلَا أَ  اَم َأْقَراِئَهـا ُثـمَّ َتْغتَـِسُل َوَتتََوضَّ َالَة َأيَّ َا َتَدُع الصَّ هنَّ اٌم َمْعُروَفٌة َقبَْل َأْن ُتْستََحاَض َفإِ يَّ
اٌم َمْعُروَفٌة َوَملْ َتْعِرْف اْحلَيَْض بِإِ  ُم َوَملْ َيُكْن َهلَا َأيَّ ِم َوإِْدَبـاِرِه َفـاْحلُْكُم َهلَـا َصَالٍة َوُتَصيلِّ َوإَِذا اْستََمرَّ ِهبَا الدَّ ْقبَاِل الدَّ

 اهـ".َعَىل َحِديِث َمحْنََة بِنِْت َجْحٍش َوَكَذلَِك َقاَل َأُبو ُعبَيْدٍ 
 .، يف سياق طويل مفيد جدًا يف هذا الباب١٩٨-١٩٦مسائل صالح ألبيه أمحد بن حنبل ص ) ٣(

ن ومـسلم يف كتـاب )٦١١( املنـادي، حـديث رقـم أخرجه البخاري يف كتاب األذان بـاب مـا يقـول إذا سـمع) ٤(
 )  .٣٨٣(الصالة باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن سمعه، حديث رقم 
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٤٢ 

 إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  َقاَل  اهللاَُّ إِالَّ  إَِلهَ  َال  َأنْ  َهدُ َأْش  َقاَل  ُثمَّ  َأْكَربُ  اهللاَُّ َأْكَربُ  اهللاَُّ َأَحُدُكمْ  َفَقاَل  َأْكَربُ  اهللاَُّ َأْكَربُ 
ًدا َأنَّ  َأْشَهدُ  َقاَل  ُثمَّ  اهللاَُّ إِالَّ  ـًدا َأنَّ  َأْشـَهدُ  َقـاَل  اهللاَِّ َرُسوُل  ُحمَمَّ  َعـَىل  َحـيَّ  َقـاَل  ُثـمَّ  اهللاَِّ َرُسـوُل  ُحمَمَّ

َالةِ  ةَ  َوَال  َحْوَل  َال  َقاَل  الصَّ ةَ  َوَال  َحـْوَل  َال  َقـاَل  اْلَفـَالِح  َعَىل  َحيَّ  َقاَل  ُثمَّ  بِاهللاَِّ إِالَّ  ُقوَّ  بِـاهللاَِّ إِالَّ  ُقـوَّ
 َقْلبِـهِ  ِمـنْ  اهللاَُّ إِالَّ  إَِلـهَ  َال  َقاَل  اهللاَُّ إِالَّ  إَِلهَ  َال  َقاَل  ُثمَّ  َأْكَربُ  اهللاَُّ َأْكَربُ  اهللاَُّ َقاَل  َأْكَربُ  اهللاَُّ َأْكَربُ  اهللاَُّ َقاَل  ُثمَّ 

 .)١( أخرجه مسلم"اْجلَنَّةَ  َدَخَل 
 .ففي احلديث األول أنه يقول مثل ما يقول املؤذن حتى يف احليعلتني

 ."حول و ال قوة إال باهللاال": ويف احلديث الثاين أنه يقول يف احليعلتني
، ألن احلـديث بتخصيص احلديث األول بالثاين:  يمكن أن يقال نياحلديثين هذويف 
 . م واحلديث الثاين خاص، واخلاص مقدم عىل العامأألول عا

 .ويمكن أن يعمل باحلديثني مّرة هبذا ومرة هبذا
َتِمـُل َأْن َيُكـوَن َذلِـَك ِمـْن اِالْخـتَِالف ":  يف كالم لـه عـىل احلـديثنيَوَقاَل اِْبن املُْنِْذِر  َحيْ

 .املَُْباح َفَيُقول َتاَرًة َكَذا َوَتاَرًة َكَذا
ِريَن َعْن َبْعض َأْهل اْألُُصولَوَحَكى َبْعض َأنَّ اْخلَاصَّ َواْلَعامَّ إَِذا َأْمَكَن اْجلَْمُع :  املَُْتَأخِّ

َمَع َبْنيَ اْحلَْيَعَلِة َواْحلَْوَقَلةِ : َقاَل ، َبْينَُهَام َوَجَب إِْعَامُهلَُام  اِمِع َأْن َجيْ َوُهَو ، َفلَِم َال ُيَقاُل ُيْسَتَحبُّ لِلسَّ
  .)٢(اهـ".  اْحلََنابَِلةِ َوْجٌه ِعنْدَ 
 ؛  - عندي -ما ذكره ابن املنذر رمحه اهللا، أقوى : قلت

 .بسبب اختالف خمرج احلديثني
 .وألن قول اجلمهور يلزم منه تأخري البيان عن وقت احلاجة

وألن اجلمــع بيــنهام يــؤدي إىل إحــداث صــورة يف العبــادة غــري واردة؛ فاحلــديث يــدل أن 
ول مثل ما يقول املؤذن حتى يف احليعلتني، ويرشع له أن يقول بدالً مـن املسلم يرشع له أن يق

                                     
 ).  ٣٨٥(يف كتاب الصالة باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن سمعه، حديث رقم ) ١(

 .بتصرف يسري) ٢/٩١(فتح الباري ) ٢(
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٤٣ 

ومــن ؛ ، فــاجلمع بيــنهام إحــداث لــصفة غــري واردة"ال حــول و ال قــوة إال بــاهللا": احليعلتــني 
أصول أهل احلديث يف األحاديث إذا صحت واختلفـت ومل يعـرف املتـأخر مـن املتقـدم أهنـا 

 .يث عىل وجههفيمىض كل حد. )١(للتوسعة والتخيري
 فهو rكل كالم كان عامًا ظاهرًا يف سنة رسول اهللا ": رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(قال الشافعي 

 يدل عىل أنه – بأيب هو وأمي -عىل ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول اهللا 
إنام أريد باجلملة العامة يف الظاهر بعض اجلملة دون بعض، كام وصفت من هذا وما كـان يف 

 .ثل معناهم
ولــزم أهــل العلــم أن ُيمــضوا اخلــربين عــىل وجههــام، مــا وجــدوا إلمــضائهام وجهــًا، وال 
يعدوهنام خمتلفني ومها حيتمالن أن يمـضيا، وذلـك إذا أمكـن فـيهام أن ُيمـضيا معـًا، أو وجـد 

 .السبيل إىل إمضائهام، ومل يكن واحد بأوجب من اآلخر
 هلـام وجهـًا يمـضيان معـًا، إنـام املختلـف مـا مل و ال ينسب احلديثان إىل االختالف مـا كـان

ــذا  ــه وه ــذا حيل ــيشء الواحــد، ه ــل أن يكــون احلــديثان يف ال ــسقوط غــريه، مث ــض  إال ب يم
 .)٢(اهـ"حيرمه

 القاعدة السابعة عرش
بمجـرد استـشكال معنـاه، أو وجـود تعـارض وتغليط الثقة ال هيجم عىل رد احلديث 

 .بينه وبني غريه
هل السنة واجلامعـة وجـوب التـسليم للـسنة النبويـة، وإن مل ولذلك كان من أصول أ

 .تبلغها العقول، ونبت عنها األسامع، واستوحش منها املستمع، فال ترد بالقياس واألمثال
ومن السنة الالزمة التي من ترك منها خـصلة مل يقبلهـا ": قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا
والتــصديق باألحاديــث فيــه، . ر خــريه ورشهاإليــامن بالقــد: ويــؤمن هبــا، مل يكــن مــن  أهلهــا
                                     

  .أهل احلديث أمحد وإسحاق بن راهويه، والطربي وداود، وذكر من )٢/٢٤٥( إكمال املعلم )١(
 .٣٤٢-٣٤١الرسالة ص) ٢(
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٤٤ 

 . إنام هو التصديق واإليامن هبا. "كيف"  و ال"مل": واإليامن هبا، ال يقال
 ومن مل يعرف تفسري احلديث، ويبلغه عقله، فقد كفي، وأْحكِم له؛ 

 .  فعليه اإليامن به  والتسليم له
 .)١("الصادق املصدوق"مثل حديث 

 . رومثل ما كان مثله يف القد
وإنـام . وإن نبت عن األسامع، واستوحش منهـا املـستمع. ومثل أحاديث الرؤية كلها

 .عليه اإليامن هبا وأن ال يرد منها حرفًا واحدًا، وغريها من األحاديث املأثورات عن الثقات
و ال يتعلم اجلدال؛ فإن الكـالم يف القـدر والرؤيـة . و ال يناظره. وأن ال خياصم أحداً 

 وإن أصاب بكالمه السنة -ها من السنن مكروه ومنهي عنه؛ ال يكون صاحبه والقرآن وغري
 .)٢(اهـ" من أهل السنة، حتى يدع اجلدال، ويسلم ويؤمن باآلثار-

 بـاملعقول؛ ألن الـدين إنـام rأن ال نعارض سنة رسول اهللا ": ومن أصول أهل السنة
العقـل مـا يـؤدي إىل قبـول الـسنة، هو االنقياد والتسليم، دون الرد إىل ما يوجبه العقـل؛ ألن 

 .)٣("فأّما ما يؤدي إىل إبطاهلا فهو جهل ال عقل
وأن كل ما سمعه املرء مـن اآلثـار ممـا مل يبلغـه عقلـه، أن عليـه التـسليم والتـصديق، "

ومـن فـّرس مـن ذلـك شـيئًا برأيـه . والتفويض والرضا، ال يترصف يف يشء منها برأيه وهـواه

                                     
إن أحـدكم ": حدثنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو الصادق املـصدوق": لعله يعني حديث ابن مسعود) ١(

ئكة، ويف أخرجه البخاري يف كتاب القدر باب يف القدر، ويف بدء اخللق باب ذكر املال. "...جيمع يف بطن أمه
مواضــع أخــرى، وأخرجــه مــسلم يف كتــاب القــدر بــاب كيفيــة اخللــق اآلدمــي يف بطــن أمــه، حــديث رقــم 

، وتعليق املعلق عىل كتاب أصول السنة ألمحـد بـن حنبـل )١١٤ـ١٠/١١٣(جامع األصول : انظر).٢٦٤٣(
 . ٤٣رواية  عبدوس ص

 . ٤٩ـ٤٢أصول السنة ألمحد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار ص) ٢(

 ).  ٢/٥٠٩(احلجة يف بيان املحجة ) ٣(
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٤٥ 

 .)١("وهواه فقد أخطأ وضل
إذا طعــن الرجــل عـىل اآلثــار ينبغــي أن ُيــتهم عـىل اإلســالم، وأهــل الــسنة ": وقـالوا

مون،  يرتكـون البحــث عـام مل حتــط بــه عقـوهلم بــه مـن املــشكالت، التــي مل يـتكلم فيهــا املتقــدِّ
واألئمة املاضون، ومل خيوضوا فيه، وهم اعلم بالتنزيـل والتأويـل، ومـنهم أخـذ العلـم وهبـم 

 .يقتدي
ــالوا ــام: وق ــل إن ــيس العق ــل، ول ــن العق ــاه م ــا أعط ــدر م ــسان بق ــل إن ــب اهللا ك  يطال

ــاوتون يف  ــاخللق يتف ــا أراد، ف ــسان م ــل إن ــي ك ــن اهللا، يعط ــضل م ــو ف ــام ه ــساب، وإن باالكت
 .)٢("العقل

إن ما أخرب به الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن ربـه فإنـه ": قال ابن تيمية رمحه اهللا
مل نعرف؛ ألنه الصادق املـصدوق، فـام جـاء يف الكتـاب جيب اإليامن به، سواء عرفنا معناه أو 

 .)٣(اهـ"والسنة وجب عىل كل مؤمن اإليامن به، وإن مل يفهم معناه
وذكر ابن حجر العسقالين رمحه اهللا أن عدم اإلطالع عىل املـراد مـن اخلـرب ال يقتـيض 

 .)٤(تغليط احلفاظ
 القاعدة الثامنة عرش

صىل اهللا عليه وسلم، وليس ألحد أن حيمل كالم أقوال العلامء تابعة حلديث الرسول 
 الرسول صىل اهللا عليه وسلم عىل غري املراد منه

ليس ألحد أن حيمل كـالم اهللا ورسـوله عـىل وفـق مذهبـه، إن مل ": قال ابن تيمية رمحه اهللا

                                     
 ).  ٢/٤٣٥(احلجة يف بيان املحجة ) ١(

 ).  ٤٢٩-٢/٤٢٨(احلجة يف بيان املحجة ) ٢(

 ).التدمرية) (٣/٤١(جمموع الفتاوى ) ٣(

 ).٧/٤٥(فتح الباري ) ٤(
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٤٦ 

هللا يتبني من كالم اهللا ورسوله ما يدل عىل مراد اهللا ورسوله، وإال فأقوال العلامء تابعة لقـول ا
 .تعاىل ورسوله صىل اهللا عليه وسلم، ليس قول اهللا ورسوله تابعًا ألقواهلم

فإذا كان يف وجوب يشء نـزاع بـني العلـامء، ولفـظ الـشارع قـد اطـرد يف معنـى؛ مل جيـز أن 
ينتقض األصل املعروف من كالم اهللا ورسوله بقول فيه نزاع بني العلـامء؛ ولكـن مـن النـاس 

 .)١("علم، وقد نشأ عىل قول ال يعرف غريه فيظنه إمجاعاً من ال يعرف مذاهب أهل ال
ر قْدر كالم اهللا ورسـوله: واملقصود هنا": ثم قال بـل لـيس ألحـد . ينبغي للمسلم أن يقدِّ

أن حيمل كالم أحد من الناس إال عىل ما ُعـرف أنـه أراده، ال عـىل مـا حيتملـه ذلـك اللفـظ يف 
 النصوص املخالفة لقوله، يسلك مسلك من جيعل كالم كل أحد، فإن كثريًا من الناس يتأّول

وهـذا ! التأويل كأنه ذكر ما حيتمله اللفظ، وقصده بـه دفـع ذلـك املحـتج عليـه بـذلك الـنص
بل مجيع ما قاله اهللا ورسوله جيب اإليامن به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفـر ! خطأ

فإذا كان النص . بأوىل من العكسببعض، وليس االعتناء بمراده يف أحد النصني دون اآلخر 
فيكـون أصـل . الذي وافقه يعتقد أنه اّتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص اآلخر الذي تأّوله

مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكالمه، وهذا هو املقصود بكل ما جيوز من تفـسري وتأويـل 
 .عند من يكون اصطالحه تغاير معنامها
 فالتأويـل - كـام هـو الغالـب عـىل اصـطالح املفـرسين - وأّما مـن جيعلهـام بمعنـى واحـد

 .عندهم هو التفسري
وأّما التأويل يف كالم اهللا ورسوله، فله معنى ثالث غري معناه يف اصطالح املفرسين، وغري 

 .)٢(اهـ"معناه يف اصطالح متأخري الفقهاء واألصوليني كام بسط يف موضعه
  أمور؛إذا تقرر معك هذا األصل، فإنه ينبني عليه

                                     
 .٣٢اإليامن ص) ١(

 .٣٤ـ٣٣اإليامن ص) ٢(
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٤٧ 

أنه ليس املراد برشح احلديث وتفسريه إيـراد كـل مـا حيتملـه اللفـظ، إنـام املـراد بيـان : منها
 .مراد الرسول صىل اهللا عليه وسلم، فليورد ما يدل عليه أو يساعد عىل الوقوف عليه

أن التشاغل بكثرة إيراد األقوال يف تفسري اللفظ مما ينبغي البعد عنه، ألنـه يـشتت : ومنها 
 القارئ عن الوقوف عـىل املـراد، ولـيكن هـم الباحـث إيـراد األقـوال املعتـربة يف معنـى ذهن

 .النص ال كل يشء يرد فيكون كحاطب ليل، حيمل ما فيه الرضر وهو ال يدري
يف تفسري ": رمحه اهللا عىل املفرسين ذلك، فقال رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(وقد استنكر الذهبي 

 : القرآن
 .  هو مستحبومنه ما. منه ما هو حتم

 .مكروه] منه[و. مباح] منه[و
فكثرة األقوال يف اآلية مع وهنها وبعدها من الصواب الذي هو وجـه واحـد دل الـسياق  

 .اخلطاب العريب عليه؛ مكروه حفظها واالعتامد عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها
حّرفـوا كتـاب اهللا، واملحرم حفظ تفسري القرامطة اإلسامعيلية وفالسـفة املتـصوفة الـذين 

فـوق حتريـف اليهــود، ممـا إذا  ســمعه املـسلم بــل عامـة األمــة ببـداءة عقــوهلم علمـوا أن هــذا 
وال اسـتجيز ذكـر أمثلــة ذلـك، فإنـه مـن أســمج . التحريـف افـرتاء عـىل اهللا وتبــديل للتنزيـل

 .)١(اهـ"الباطل
 .هةوالقول يف تفسري احلديث كالقول يف تفسري القرآن العظيم، من هذه اجل

أن الوقوف عىل الظاهر املراد هو األصل؛ فال جيعل الشارح لكالم الرسول صـىل : ومنها 
 .اهللا عليه وسلم مهه إيراد املعاين الغامضة واإلشارات التي ال يدعمها الدليل 

أن األحاديث املختلفة واملشكلة ال ينبغي أن حتمل عىل ما يوافق املذهب، بل عـىل : ومنها 
 عـىل مـا هـو أهـدى واتقـى، ويراعـي داللـة eي تفسري السلف وفهـم كالمـه املتفقه أن يراع

                                     
  .، ضمن ست رسائل للذهبي حتقيق جاسم الفهيد الدورسي٢٠٩مسائل يف طلب العلم وفضله للذهبي ص) ١(
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٤٨ 

 !النص مع النصوص األخرى
حتكـيم آراء أن من أسباب توهم االختالف واملعارضة بني النـصوص الثابتـة هـو : ومنها 

 فيها، وإال االضطراب والتناقض واالختالفتوهم الرجال وقواعد املذهب عىل السنة فيقع 
 !وال تضاد هناك البتةال تناقض فإنه 
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٤٩ 

 املقصد الثالث
 

 :أهم املصنفات يف خمتلف احلديث ومشكله
) هــ٨٠٥ت(قـال البلقينـي . )١(رمحـه اهللا) هـ٢٠٤ت ( اختالف احلديث للشافعي-
 "اخـتالف احلـديث"كتـاب ) خمتلـف احلـديث: يعنـي(أجـل مـا صـنف يف ذلـك ": رمحه اهللا

 .)٢(اهـ" عظيم هلذا النوعلإلمام الشافعي ريض اهللا عنه، وهو مدخل
 : قلت

 -لكن ، ، وجرت العادة أن األوليات فيها نقص يف هذا العلميعترب كتابه أول كتاب 
 .  و ليس مجع املادة فقط وضوح الرؤيةجاء كتابه وافيًا يف  -سبحان اهللا 

 : املهامت التاليةمقدمة ماتعة يف له و من وضوح الرؤية أن جعل 
 .منزلة السنة
 .ري اآلحادوحجية خ

 .مختلف احلديثبو ذكر قواعد متعلقة 
 .ثم ذكر األحاديث 

 : الكتابيفسامت عامة 
  .األحكاممجيعها من أحاديث  ، واً حديث ) ٢٥٣( فيه أورد  -
 .ومل يوردها برتتيب معني -
 .أوردها تقريبا يف ستني باباً  -

                                     
ــشافعي  )١( ــاب األم، ملحمــد بــن إدريــس ال ــه طبعــة ضــمن كت ، ومعــه اخــتالف مالــك )هـــ٢٠٤ت(مــن طبعات

 .والشافعي، وكتب أخرى، ويف آخره خمترص املزين، تصحيح حممد زهري النجار، دار املعرفة، بريوت

 .٤٧٧حماسن االصطالح ص) ٢(
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٥٠ 

 .يورد احلديث وطرقه -
 .حكام يف ستني بابا مل يلتزم بطريقة معينة وكلها يف دائرة أحاديث األ -
 .ه ضعف يسوق له املتابعات والشواهد ين كان فإيورد احلديث مسندا و -
 وان مل يمكـن ،منهجه هو عىل منهج مجهـور أهـل العلـم يف اجلمـع والتوفيـق -

 .وُعلم املتقدم واملتأخر يكون النسخ وان مل يعلم يلجأ إىل الرتجيح
 . وكان مستقال يف ترجيحه  -
ــف، مجيــع األمل يــستوعب  - ــة مــن أحاديــث حاديــث مــن املختل بــل ذكــر مجل

ــىل  ــه االعرتاضــات ع ــرش في ــي تنت ــتن الت ــرصه الف األحكــام ، ومل يكــن يف ع
 األحاديث

ــة  - ــني ،)اخــتالف احلــديث(ســمى كتاب ــط ب ــه مل خيل ــة أن  ومــن وضــوح الرؤي
 .املشكلمن املختلف واملشكل، ومل يأت بحديث 

 .األحاديث العملية فقط الكتاب كله يف  -
 . متجردًا من التقليد اهللا رمحه مام الشافعي كان اإل -

قـال ابـن الـصالح . )١()هــ٢٧٦ت ( تأويل خمتلف احلديث، البن قتيبـة الـدينوري-
وكتـاب خمتلــف احلـديث البــن قتيبـة؛ يف هــذا املعنـى، إن يكــن قــد ": رمحــه اهللا) هــ٦٤٣ت(

ــام غــري ــى ب ــا، وأت ــه فيه ــرص باع ــه ق ــياء من ــاء يف أش ــد أس ــه، فق ــن وج ــه م ه أوىل أحــسن في
 .)٢(اهـ"وأقوى
 : قلت

                                     
 . من طبعاته طبعة دار الكتاب العريب، بريوت، وعليه تعليقات جلامل الدين القاسمي رمحه اهللامطبوع،) ١(

 .٤٧٨ص) مع حماسن االصطالح(مقدمة ابن الصالح ) ٢(
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٥١ 

يلقب اإلمام ابن قتيبة بخطيب أهل السنة ، ومن شيوخه اجلاحظ وهو خطيـب املعتزلـة ، 
: وكان عرصه يف قمة الفتنة وقد أخذت كتبه طابع الرد عىل الزنادقة واملبطلني ومـن مؤلفاتـه 

لها نفيسة وكـان   وكتبه ك" تأويل مشكل القرآن "  و " غريب القران " و" غريب احلديث "
وقتها  هجوم عىل أهل احلديث؛ فـألف كتـاب تأويـل خمتلـف احلـديث وقـد حـوى عـىل درر 

 :منها
 ذكر فضائل أهل احلديث  ) ١
 ٠إيراده طعون املخالفني ألهل احلديث وهي نفس شبه املسترشقني والعرصيني ) ٢

 : سامت عامة يف الكتاب 
 .ة والرد عليها اغلب األحاديث يف األحاديث العلمية للشبه يف العقيد -
 .يورد فيه األسانيد و لكنها قليلة  -
اهتاممه باجلوانب اللغوية و بكتـب أهـل الكتـاب بـل اعـتامده عليهـا أحيانـا ،  -

 .وهذه مشكله فكرية
يعقد أحيانًا املخالفة بني احلديث ونص مـن كتـب أهـل الكتـاب، وعـذره أن  -

شكال عن حـديث هذا جاء يف كالم املبطل الذي يريد دفعه ورده، وإزالة اإل
 ! eالرسول 

 .ومن املالحظات أنه ال ينظر إىل صحة السند  -
ومن املالحظات أنه مل يستوعب يف األحاديث العلمية ، و العذر له أنه اكتفى  -

 .بام وجد فيه طعن يف اإلسالم 
 . مل يرس عىل ترتيب معني -
 .يعتمد السند، لكن من غري توسع، والغالـب اعـتامده عـىل اللغـة، واإلنـشاء -

منهجه كالعلامء اجلمع ثم النسخ ثم الرتجيح ، و إن كان يؤخذ عليـه أنـه قـد 
يوقع اخلالف بني حديث صحيح وحديث ضعيف، أو  يعقد اخلالف أحيانًا 

 !بني احلديث و نص من التوراة، وعذره ما تقدم
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ـــست يف  - ـــة، ولي ـــب األحاديـــث هـــي يف األمـــور العلمي مل يـــستوعب، وغال
 .األحكام

تأويــل خمتلــف (لــف احلــدي ومــشكله، مــع انــه ّســمي كتابــه مل يميــز بــني خمت -
، ومجلة ما أورده أو أغلبه يرجع إىل املشكل، لكن ينبغي حترير اسم )احلديث

 تأويل خمتلف احلديث، أو تأويل مشتبه احلديث؟"الكتاب أوالً هل هو 
يف توجيهه ال يقلد مذهبًا، و ال يتعصب ألحد بعينـه مـن العلـامء ممـن مستقل  -

 .حيث إن قضية التقليد مل تظهر بقوة إال يف القرن الرابع قبله، 
 .)١()هـ٣٢١ت(مشكل اآلثار ، ألمحد بن سالمة الطحاوي   -

 : قلت 
 وحــذف ) هـــ٤٧٤ (هــو ابــن أخــت الــشافعي و مل يدركــه ، وقــد رتــب الكتــاب البــاجي

 .األسانيد و خلصه يف جملدين 
 : سامت عامة يف الكتاب 

 .مقدمة كتابه صغريه -
 . عىل طريقة اجلمهور مع أنه ينتسب إىل أبى حنيفة مشى -
 .أحاديثه علمية و عملية  -
 .اعتمد عىل اإلسناد  -
 . و عدم التعصب ،مستقل ال يتبع الشافعي و ال أيب حنيفة -
 . العلمية تهمن قرأ كتابه تقوى ملك -
 .مل يبني منهجه يف املقدمة  -

                                     
هــ، ولـه طبعـة حمققـة كبـرية لكامـل ١٣٨٨مطبوع، حيدر آباد الدكن، مطبعة جملس دائـرة املعـارف العثامنيـة، ) ١(

 .نؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوتالكتاب، حتقيق شعيب األر
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 .   موضوعه، فشمل املختلفمشكل األحاديث  -
 .)١(، لعبداهللا عيل النجدي القصيميحاديث النبوية وبياهنامشكالت األ -
  . )٢(، ألسامة بن عبداهللا خياط حفظه اهللاخمتلف احلديث وموقف النقاد منه -

ومراجعة كتب رشوح احلديث نافعة جدًا، يف الكشف عن هذا النوع، وهنـاك كتـب 
 ؛أخرى ليست متخصصة يف املشكل لكنها تعتني به عناية كبرية

 .رمحه اهللا) هـ٣١١ت(للطربي )٣("هتذيب اآلثار" كتاب منها
 .رمحه اهللا) هـ٣٢١ت( للطحاوي )٤("رشح معاين اآلثار"وكتاب 

 ، وهي رمحه اهللا) هـ٧٦١ت(للعالئي )٥("التنبيهات املجملة عىل املواضع املشكلة" و
رســالة صــغرية مفيــدة يف كــشف بعــض اإلشــكاالت، وأغلبهــا نتيجــة خطــأ مــن الناســخ أو 

 .راويال
 :وهناك كتب اهتمت باملشكل واملختلف من احلديث وإن مل تفرد له، مثل

 .)٦("النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح"كتاب 
، كالمهــا ملحمــد "كــشف املغطــى مــن املعــاين واأللفــاظ الواقعــة يف املوطــأ"وكتــاب 

 .الطاهر ابن عاشور رمحه اهللا

                                     
 حيتوي هذا  الكتاب عىل األحاديث النبوية التي استشكلتها العلـوم احلديثـة مـن طبيـة ":  جاء يف طرة الكتاب)١(

وشـيجد القـارئ يف الكتـاب مثـاالً حيـًا . وفيه بياهنا بنفس العلـوم احلديثـة... وجغرافية وفلكية وحسية الخ 
   ."ومثاالً حيًا للنقد الفلسفي العرصيللدفاع عن نصوص الدين املقدس 

 .هـ، وطبعة لدى دار البشائر اإلسالمية، بريوت١٤٠٦مطبوع، الطبعة األوىل ، مطابع الصفا، مكة املكرمة، ) ٢(
 . مطبوع، بتحقيق حممود شاكر، مطبعة املدين، بمرص) ٣(
 .ديةمطبوع ، بتحقيق حممد سيد جاد احلق، القاهرة، مطبعة األنوار املحم) ٤(

 .هـ١٤١٢مرزوق بن هياس الزهراين، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة األوىل . مطبوع، حتقيق د) ٥(

 هـ١٣٩٩ تونس، -مطبوع ، الدار العربية للكتاب، ليبيا ) ٦(
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 :تنبيه

و ال يريـدون بـه املعنـى االصـطالحي، مـن ذلـك )  احلـديثاملـشكل يف(قد يطلقون 
 ) .هـ٥٩٧ت(بن اجلوزي ال، "كشف املشكل يف أحاديث الصحيحني"كتاب 

 :سامت عامة يف الكتاب
 .خاص بأحاديث الصحيحني -
 .عىل كتاب اجلمع بني الصحيحني للحميديمبني إنه  -
ن ســواء أكــا) اإلشــكال العــام (املــشكل عنــد ابــن اجلــوزي مــصطلح عــام  -

 .اإلشكال يف لفظة غريبة أو ضبط اسم راوي وهكذا أو قضية إسنادية
 ألن أصـله اجلمـع بـني الـصحيحني ؛ وليس عىل األبـواب،ترتيبه عىل املساند -

 . مرتب عىل هذا األساسللحميدي
 بل حييل ،ال يعيد الكالم عليهإنه احلديث إذا تكرر من حديث صحايب أخر ف -

  .خر اآلعىل ما تقدم يف مسند الصحايب
 .إذا تكلم يف املختلف جرى عىل طريقة اجلمهور  -
 .هو حنبيل املذهب و يوافق املذهب غري مستقل، ف -
 .ال يورد األحاديث باألسانيد  -
جاء فيه خمتلف احلديث ومشكله ؛ عىل أساس أن املختلف داخل يف مـشكل  -

  . احلديث
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 اخلامتة
 

 :وانتهت هذه الدراسة إىل النتائج التالية 
 . كامل الرشيعة وأن ال تناقض و ال اختالف حقيقي فيهاتقرير -
تقرير أن ما يوجد من اختالف ال خيرج عن حالبني أن يكون من باب التنوع،  -

 . أو أن يكون من باب التناقض
 .تقرير أن اختالف التنوع موجود يف الرشيعة -
تقري أن اختالف التناقض غري موجود يف الرشيعة، إنام هو بحسب اجتهاد  -

 .جتهدينامل
 .إيراد القواعد العلمية العامة املتعلقة هبذاالباب -
 .توضيح حمرتزات وقيود القاعدة العامة يف املشكل واملختلف -
 .بيان أمهية الكتب املصنفة يف هذا الباب -
 .تقرير اسبقية الشافعي رمحه اهللا إىل التصنيف والتقعيد هلذا العلم -
ملشكل عىل غري املعنى املصطلح التنبيه عىل أن من أهل العلم من أطلق اسم ا -

 . عليه يف هذا الباب
 وهبذا يتم ما أردت مجعه يف هذه املذكرة، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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