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إنْالمدْهلل،ْحنمده،ْوْنستعينه،ْوْنستغفره،ْونعوذْابهلل،ْمنْشرورْأنفسنا،ْ
ْومنْسيئاتْأعمالنا،ْمنْيهدهْهللاْفالْمضلْله،ْومنْيضللْفالْهاديْله.

ْأنْحممداًْعبدهْورسولهْْوأشهدْوأشهدْأنْالْإلهْإالْهللاْوحدهْالْشريكْله.
.ْ

ل ُمون ْ ُوُتّنْإ الّْو أ ن خُتمخّْمسخ ح ّقْتُ ق ات ه ْو ال َت  أ ي ُّه اْاّلذ ين ْآم ُنواخْاتّ ُقواخْاّلّلْ  َْي 
ْ ه اْز وخج ه اْو ب ثَّ ن خ ٍةْو خ ل ق ْم  د  ْن  فخٍسْو اح  ْخ ل ق ُكمخْم نخ اْر بَُّكُمْالَّذ يخ أ ي ُّه اْالنَّاُسْات َُّقوخ َي 

هُْ ن خ ْك ان ْع ل يخُكمْخم  ْت س آء ُلون ْب ه ْو األ رخح ام ْإ نَّْاّللَّ  الَّذ يخ اْاّللَّْ  اًْو ن س آًءْو ات َُّقوخ ْك ث ْيخ ْم اْر ج ااًل
ْر ق يخباًْ

ْ ْل ُكمخْأ عخم ال ُكمخْو ي  غخف رخ س د يداً.ُْيصخل حخ و ُقوُلواخْق  وخالًْ أ ي ُّه اْاّلذ ين ْآم ُنواخْاتّ ُقواخْاّلّلْ  َي 
ْف از ْف  وخزاًْع ظ يماً.ل كُْ و ر ُسول ُهْف  ق دخ ْاّلّلْ  ْمخُْذنُوب ُكمخْو م نُْيط ع 

ْكالمْهللا،ْوخْيْاهلديْهديْحممد،ْوشّرْاألمورْ أماْبعد:ْفإنْأصدقْالكالم
ْ.حمداثهتا،ْوكلْحمدثةْبدعة،ْوكلْبدعةْضاللة،ْوكلْضاللةْيفْالنار

، وضنعتها ذنذةرل فسي ن  ، ما بعد : فهذه دراسة عنن علنم خمتلنف احلنديث ومشنكلهأ
 وملن حيتاجها من إخواين وأبسائ  طلبة افعلم.

 :ق مني  وقد ق متها على
ْالقسمْاألول

ْالدراسةْالنظريةْ:ْتعريفْبعلمْمتلفْالديث.
 ويشتمل على :

مننا قنند ينندخل ف هننا منندخل : ةمننال افشننريعة وعنندا اخترفهننا، وطننرع ذل نن  افشننريعة و 
 خلل.من 
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 امل صد األول : مبادئ علم خمتلف احلديث ومشكله.
 امل صد افثاين : قواعد علم خمتلف احلديث ومشكله.

  صد افثافث : أهم املصسيات يف علم خمتلف احلديث ومشكله.امل
أقننوال افعلمنناع  بعننة حلننديث افرسننول  ننلى   عل ننه وسننلم، وفنن   أل نند أ  : اخلامتننة

  .حيمل ةرا افرسول  لى   عل ه وسلم على غري املراد مسه
ْالقسمْالثاين

ْاملسائلْالتطبيقيةْعلىْمتلفْالديث.
األ اديننننث املتعلنننن   شننننكل    نننث أوردت األ اديننننث املتعل ننننة  ثتلننننف احلنننديث م

 احلديث.
 

ه افنروو  و  أسأل أ  يت بل مج ع عمل  خافصاً فوجهه افكرمي، وداع اً إىل سسة نب ن
 . افر  م 
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ْمدخل
 اخترفها وعدا افشريعة ةمال

 خلل من يدخلها وما فلشرع األمة ذل   وطرع
 

ْكما : ْالشريعةْوعدمْاختالفهاْ:ْلأوالًْ
من املهمات افيت حيتاج إىل رعايتها من يتي نه يف احلنديث افشنريفع اعت ناد ةمنال افندين، وأننه   اخنتر  

نظره إىل افصورل افكاملة، ف تبع و   يبتدع، ويبحث وجيتهند تنأ أف ائنه، وهرفنه.  ف ه و  ذساقض، ف سظر إىل افدين
وإبغيال هذا األ ل دخل املبتدعو ، وافزاندقة، بشبههم وم ا هتم علنى أهنل االسنرا، وإبغيافنه خنرج اخلنوارج منن 

 افدين ةما خيرج اف هم من افّرم ة. وب ا  هذا األ ل ةما يل :
ْكمالْالشريعةْ:

ف هنا ذب نا  ةنل  ن ع حيتناج إف نه اخللن  يف ذكناف يهم افنيت  ]أ    ذعاىل انزل افشريعة على رسنوفه   اعلم
 ننك ةمننل افننّدين بشننهادل   ذعنناىل بننذف ع  أمننروا ،ننا، وذعبننداهتم افننيت طّوقوهننا يف أعسنناقهم. ومل  ننأ رسننول   

 ﴾علننن كم نعمنننيت ورضننن أ فكنننم االسنننرا ديسنننااف نننوا أةملنننأ فكنننم دينننسكم وأمتمنننأ ﴿  نننث قنننال   ذبنننار  وذعننناىل: 
اف نننننوا أةملنننننأ فكنننننم ﴿(، فكنننننل منننننن زعنننننم أننننننه ب ننننن  يف افننننندين  ننننن ع مل يكمنننننل ف ننننند ةنننننذ  ب وفنننننه: 2)املائننننندل: 

 .(1)[﴾ديسكم
]فلم يب  فلدين قاعدل حيتاج إف ها يف افضرورايت واحلاج ات، أو افتكم ل نات، إ  وقند ب سنأ غاينة افب نا ع 

علنى ذلن  افكل نات موةنو ً إىل نظنر ا تهندع فنة  قاعندل ا جتهناد أيضناً تبتنة يف افكتنا  نعم يب نى ذسزينل ائزئ نات 
واف سة، فر بد من إعماهلا، و  ي وغ ذرةها، وإذا ثبنأ يف افشنريعة    مّ النا ً فرجتهناد، و  يوجند ذفن  ف منا   

 .(2)نص ف ه[
ْ:الْاختالفْوالْتناقضْيفْالقرآنْالعظيم،ْوالسنةْالنبويةْ

اعلم ]أ    سبحانه وذعناىل أننزل اف نرا  افعظن م منمعاً منن ا خنتر  وافتضنادع ف حصنل ف نه ةمنال افتندبر 
َترفنناً َةثَنننريًا  ﴿وا عتبننار، ف نننال سننبحانه وذعننناىل:  أَفَننر يَنتَنننَدبَنراوَ  افآ اننرآاَ  َوفَنننوآ َةنناَ  َمننننآ َعسآننَد َغنننريآَ ا ََ َفَوَجننداوا َف نننَه اخآ

االخ تالف ْفه وْيص دّ قْبعض هْبعض اً،ْويعض دْبعض هْبعض اً،ْدّل معن  ايينة علنى أننه بنر ع منن (ع ف82)افس اع:

                                           

 (.305ن2/304(  ا عتصاا )1)
 (.2/305(  ا عتصاا )2)
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 . (1)املع [ منْجهةْاللفظْومنْجهة
]وملّننا ذبننني ذسننزه اف ننرا  افعظنن م واف ننسة افسبويننة عننن ا خننتر ع  ننّي أ  يكننوان  كمننا بننني مج ننع املثتلينننيع 

تلنف يف ني نه، فكنل اخنتر   ندر منن مكلنف فناف را  هنو املهن من ألهنما إمنا ي ررا  مع  هو احل . واحلن    خي
َمسانوَ  اَب ََ  نتامآ ذنانآ َع فَننرادإوها َإىَل ا ََ َوافَرسانوَل َإ آ ةاسنآ َخنَر َذفَنَ  َخنريآ  عل ه، قال   ذعناىل: ففَنَة آ ذَنسَناَزعآتامآ يف َ ن آ  َوافآ َننوآَا ايآ

َْآَويننًر  )افس نناع: َ نننا  ع فهننذه اييننة ومننا أ ننبهها  ننرحية يف افننرد إىل ةتننا    ذعنناىل، وإىل سننسة نب ننه (ع 59َوَأ آ
أل  اف ننسة ب ننا  افكتننا ، وهننو دف ننل علننى أ  احلنن  ف ننه واضنني. وأ  افب ننا  ف ننه  ننا ،   نن ع بعننده ي ننوا م امننه، 

هم  نناهدل ،ننذا ع ألهنننم ةننانوا إذا اختليننوا يف م ننأفة رّدوهننا إىل افكتننا  واف ننسة، وقضنناايوهكننذا فعننل افصننحابة 
 املع ،   جيهلها من زاول افي ه، فر فائدل يف جلبها إىل هذا املوضع فشهرهتاع فهو إذا مما ةا  عل ه افصحابة.

 فةذا ذ رر هذاع 
 على افساهر يف افشريعة حب ب هذه امل دمة أمرا :ة  ف

ةل ناً يف افعبنادات وافعنادات، و     أ دمها: أ  يسظر إف ها بعني افكمال   بعني افس صا ، و يعتمها اعتباراً 
خيرج عسها افبتةع أل  اخلنروج عسهنا ذ نه وضنرل، ورمن  يف عماينة. ة نفب وقند ثبنأ ةماهلنا ومتامهنا. فافزائند واملنس ص 

 يف جهتها هو املبتدع إبطرع واملسحر  عن ائادل إىل بس ات افطرع.
ألخبننار افسبويننة، و  بننني أ نندمها مننع ايخننر، بننل وافثناين: أ  يننوقن أنننه   ذضنناد بننني اايت اف ننرا ، و  بننني ا

ائم ع جاع على مه ع وا د، ومستظم إىل مع  وا ند، فنةذا أّداه ابد  افنرأ  إىل هناهر اخنتر ، فواجنب عل نه أ  
يعت د انتياع ا ختر ع أل    قد  هد فنه أ    اخنتر  ف نه، فل  نف وقنو  املضنطر اف نائل عنن وجنه ائمنع. 

مننن غننري اعننإا . فننة  ةننا  املوضننع ممننا يتعلنن  بننه  كننم عملنن ، فل لننتم  املثننرج،  ننك ي ننف علننى احلنن  أو امل ننلَّم 
اف  ني، أو ف ب  اب ثاً إىل املوت و  عل نه منن ذفن . فنةذا اذضني فنه املتنزن، وذب سنأ فنه افواضنحة، فنر بند فنه منن أ  

ةل مطلنب دين ، ةمنا فعنل منن ذ نّدمسا   جيعلها  اةمة يف ةل ما يعر  فه من افسظر ف ها، ويضعها نصب ع س ه يف
 ممن أث    عل هم.

ا سنتدرا  علنى افشنرع، ى املبتدعنة افسظنر إىل افشنريعة بعنني افكمنال   افس صنا ع دخنل علنوب بب إغينال 
نّذر منا يف افكنذ  عل نه منن افوع ند، ف  ننول: مل وإف نه من ل ةنل منن ةنا  يكنذ  علنى افسن   ، ف  نال فنه ذفن ، وحيا

 وإمنا ةذبأ فه...أةذ  عل ه، 
افيهننم يف ى بعننض افسننا  افسظننر، اختلننف علننعنندا إمعننا  و ب ننبب ذننر  افسظننر إىل افشننريعة بعننني ا نتظنناا، و 

اف ننرا  افعظنن م واف ننسة افسبويننة، فأ ننافوا اب خننتر  عل هننا ت نن ساً فلظننن ابفسظننر األّول، وهننذا هننو افننذ  عننا  رسننول 

                                           

 (.2/307( ا عتصاا )1)
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   ع فو نيهم بعندا افيهنم فل نرا ، وعسند  (1)    جيناوز  سناجرهم"من  ال اخلوارج   ث قال: "ي نروو  اف نرا
ة ننف ةننا  فهمهننم يف اف ننرا ، م مل يننزل هننذا اال ننكال   -رمحكننم    -ذفنن  خرجننوا علننى أهننل االسننرا... فتننأملوا 

 . (2)يعإ  أقواماً  ك اختليأ ايايت واأل اديث، وذدافعأ على أفهامهم فجعجعوا به قبل إمعنا  افسظر[
   على هذا األ ل أمورع ويسب

مسهننننا : أمه ننننة مجننننع ايايت و األ اديننننث وايتر افننننواردل يف املوضننننوع افوا نننند فيهمهننننا وافتي ننننه ف هننننا ودفننننع 
 اال كال املتوهم ب سها إ  وجد. 

هننن( رمحننه  : "احلننديث إذا مل قمننع طرقننه مل ذيهمننه، احلننديث يي ننر 204قننال االمنناا أمحنند بننن  سبننل )ت
 . (3)بعضه بعضاً"اهن

 ومسها : أ  من عرمات ضعف اف ول أو ا خت ار عدا ان جامه مع غريه يف املوضوع ني ه.
 ومسها : أ  ا ختر  وافتساقض املتوهم بني نصوص افشرع، إمنا هو ابفس بة فسظر ا تهدين.

 ومسها : أ    ذضر  األ اديث بعضها ببعض، فلكل  ديث وجهه.
سنه أ  افيضنل  ناا قنال: "قنال أ  سنأفأ عبندافرمحن بنن مهند  عمنا ويف م نائل أمحند بنن  سبنل رواينة اب

، وعننن قوفننه: "إذا (4)و "أنننه ةننا  إذا بعننث ابهلنند  م مل   نن  عننن  نن ع   نن  عسننه ا ننرا"  يننرون عننن افسنن  
 ؟ فلم جيب  عبدافرمحن بش ع وسكأ.(5)دخل افعشر وأراد أ  يضح  فر أيخذ من بشره"

 : هلذا وجه وهلذا وجه. وهلذا أمثال وأ باه يف اف سنعف أفأ حي  بن سع د، ف ال
 .(6)"اهنوالْتضربْاألحاديثْبعضهاْببعض.ْيُعطىْكلْحديثْوجهه...ْ...ْ...ْ

                                           

، 3344( أخرجننننننه افبثننننننار  يف ةتننننننا  أ اديننننننث األنب نننننناع، اب  قوفننننننه ذعنننننناىل:  وإىل عنننننناد أخنننننناهم هننننننودا ،  ننننننديث رقننننننم 1)
 .(. عن أ  سع د اخلدر  1064وم لم يف ةتا  افزةال، اب  ذةر اخلوارج و ياهتم،  ديث رقم )

 (.311ن2/309( ا عتصاا )2)
 (.2/212( ائامع ألخرع افراو  وادا  اف امع )3)
(، وم نننننلم يف ةتنننننا  1696( أخرجننننه افبثنننننار  يف ةتنننننا  احلننننب اب  منننننن أ نننننعر وقلننننند بننننذ  احلل ينننننة أ نننننرا،  ننننديث رقنننننم )4)

(. عنننننننن عائشنننننننة 1321احلنننننننب، اب  اسنننننننتحبا  بعنننننننث اهلننننننند  إىل احلنننننننرا ملنننننننن   يريننننننند افنننننننذها  بسي نننننننه،  نننننننديث رقنننننننم )
 رض    عسها.

(. وفيظنننننه: 1977رجنننننه م نننننلم يف ةتنننننا  األضنننننا  ، اب  هنننننن  منننننن دخنننننل عل نننننه عشنننننر ذ  احلجنننننة...،  نننننديث رقنننننم )( أخ5)
ًئا".ا  "َعنآ أااَّ َسَلَمَة َأَ  افَسَ َ  َ  َفَر َ ََ  َمنآ َ َعرََه َوَبَشرََه َ  نآ را َوأَرَاَد َأَ داةامآ َأ آ ياَضحَّ  قَاَل: َإَذا َدَخَلأآ افآَعشآ

، سنننن أا يف امل صنننند ، يف سنننن اع طويننننل مي نننند جننننداً يف هننننذا افبننننا 198-196اا ألب ننننه أمحنننند بننننن  سبننننل ص ( م ننننائل  نننن6)
 افثاين.
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ْاثنياًْ:ْطرقْتلقيْاألمةْللشرعْوماْيدخلهاْمنْخلل:
 

علننى  ، افشننرعهننن( رمحننه   : "اعلننم أ  ذل نن  األمننة مننن افرسننول 1176قننال  نناه وا   افنندهلو  )ت
 وجهني:

أ نندمها: ذل نن  افظنناهر، و  بنند أ  يكننو  بس ننلع إّمننا متننواذراً أو غننري متننواذر. واملتننواذر فيظنناً ةنناف را  افعظنن م، 
وةسبننذ ي ننريل مننن األ اديننث، ومسننه املتننواذر معنن ، ةكثننري مننن أ كنناا افطهننارل، وافصننرل، وافزةننال، وافصننوا، واحلننب، 

 ف ف ه فرقة من فرع االسرا.وافب وع، وافسكاح، وافتزوات، مما مل خيتل
ي ننول أو ييعننل، فاسننتسبطوا مننن ذفنن   كمنناً  وتن هننا: افتل نن  د فننة، وهنن  أ  يننرن افصننحابة رسننول   

مننن افوجننو  وغننريه، فننأخموا بننذف  احلكننم، ف ننافوا: افشنن ع افيننرين واجننب، وذفنن  ايخننر جننائز. م ذل ننى افتننابعو  
 تاواهم، وقضاايهم، وأ كموا األمر.من افصحابة ةذف ، فدّو  افطب ة افثافثة ف

 ويف ةل من افطري تني خلل إمنا يسجم ابألخرن، و   غ  أل دامها عن  ا بتها.
 أّما األوىل فمن خللها ما يدخل يف افرواية ابملع  من افتبديل، و  ينمن من ذت ري املع .

 ومسه ما ةا  األمر يف واقعة خا ةع فظسه افرّاو   كماً ةل اً.
ه ما أخرج ف ه افكنرا خمنرج افتأة ند ف عضنوا عل نه ابفسواجنذع فظنن افنرّاو  وجنوابً أو  رمنة، وفن   األمنر ومس

 على ذف ع فمن ةا  ف  هاً و ضر افواقعة استسبط من اف رائن     ة احلال.
 وأّمننا افثان ننة ف نندخل ف هننا ق اسننات افصننحابة وافتننابعني، واسننتسباطهم مننن افكتننا  واف ننسة، وفنن   ا جتهنناد
مص باً يف مج نع األ نوال، ور نا ةنا  مل يبلنه أ ندهم احلنديث أو بلتنه بوجنه   يسنتهض  ثلنه احلجنة فلنم يعمنل بنه، م 

علنى  ن ع منن قبنل  ههر جل ة احلال على ف ا   حا  اخر بعد ذف . وةثرياً منا ةنا  اذيناع روو  افصنحابة 
، وفن   منن أ نول (1)ليناع افرا ندين منن بعند ": "علن كم ب نسيت وسنسة اخلد فة افع ل على ارذياع، وهنو قوفنه 

 افشرع.
 فمن ةا  متبحراً يف األخبار وأفياظ احلديث يت ّ ر فه افتيص  عن مزال األقداا.

وملّنا ةننا  األمنر ةننذف ع وجننب علنى اخلننائض يف افي نه أ  يكننو  متضننلعاً منن ةننر املشنربني ومتبحننراً يف ةننر 

                                           

(، وافإمننننننننذ  يف ةتننننننننا  افعلننننننننم اب  مننننننننا جنننننننناع يف األخننننننننذ ابف ننننننننسة واجتسننننننننا  4/126،127أخرجننننننننه أمحنننننننند يف امل ننننننننسد ) ( 1)
(، وابنننننن ماجنننننة 4607ة،  نننننديث رقنننننم )(، وأبنننننوداود يف ةتنننننا  اف نننننسة، اب  يف فنننننزوا اف نننننس2676افبننننندع،  نننننديث رقنننننم )

، ارم  يف امل دمنننننننة اب  اذبننننننناع اف نننننننسة(، وافننننننند42،45يف امل دمنننننننة، اب  اذبننننننناع سنننننننسة اخلليننننننناع افرا ننننننندين،  نننننننديث رقنننننننم )
(،  ننننننننننديث رقننننننننننم 8/107واحلننننننننننديث  ننننننننننححه افعرمننننننننننة األفبنننننننننناين يف إرواع افتل ننننننننننل ) .عننننننننننن افعننننننننننراب  بننننننننننن سننننننننننارية 

(2455.) 
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ع عل ننه مجهننور افننروال، ومحلننة افعلننم وذطنناب  ف ننه افطري تننا  مج عنناً، واّ  املننذهبني. وةننا  أ  ننن  ننعائر امللننة مننا  أمجنن
 .(1)أعلم"اهن

 قلأ: فاحلا ل أنه   بد يف ذل   افشرع من ائمع بني افطري تني:
 طري ة افس ل. -
 وطري ة افد فة. -

 ا ستسباط.ومن أجل ا  ت اط ف رمة افطري ني جاعت قواعد افرواية وافدراية، وقواعد ا ستد ل و 
 فاملتي ه جيمع بني افطري تني، ويستهب اف ب لني.

 ويراع  يف ف هه فلسصوص أ    خيرج عن فهم افصحابة رضوا  اّ  عل هم.
وهذا ملحوظ يف مراعال ةل خل ية را د ملا ةا  عل نه األمنر قبلنه، فافوا ند منسهم ملّنا يريند افعمنل بيهنم  ح 

 .(2)عه، وإ  ذر  ما  ح ، واذبع األمر األّولفه، يسظر ف ما ةا  قبلهع فة  اذي  م
 قال اخلطا  رمحه   ذعاىل: "ورأيأ أهل افعلم يف زمانسا قد  صلوا  زبني، وان  موا إىل فرقتني:

 أ حا   ديث وأثر.
 وأهل ف ه ونظر.

ة وةننننل وا نننندل مسهمننننا   ذتم ننننز عننننن أختهننننا يف احلاجننننة. و   ذ ننننتت  عسهننننا يف در  مننننا ذسحننننوه مننننن افبت نننن
واالرادلع أل  احلديث  سزفة األسا  افذ  هو األ ل، وافي نه  سزفنة افبسناع افنذ  هنو فنه ةنافيرع، وةنل بسناع مل يوضنع 

 . (3)على قاعدل وأسا  فهو مسهار، وةل أسا  خر عن بساع وعمارل فهو قير وخرا "اهن
على ضنوع فهنم سنلف األمنة. ومن هذا األ ل جاع قول أهل افعلم: يايهم اف را  افعظ م، واحلديث افسبو  

ه مننا ذوجننه إف ننه، ومننا ذا  إ  فلجمننع بننني مراعننال افس ننل وافد فننة، افننيت هنن  سننب ل املنننمسني، فمننن خافيهننا فةمنننا وجهتنن
 ويصلى جهسم وساعت مصرياً.
افصننح حة فنةذا وقننع افتعننار  فةمننا أ  يكننو    حبمنند   بننني أ اديثننه ذعنار   "قنال ابننن قنن م ائوزيننة: 

ني فنن   مننن ةرمننه  ننلى   عل نه و سننلم وقنند غلننط ف ننه بعننض افنروال مننع ةونننه ث ننة ثبتننا فافث ننة يتلنن  أو أ ند احلننديث
يكو  أ ند احلنديثني انسنثا ف خنر إذا ةنا  ممنا ي بنل افس نن أو يكنو  افتعنار  يف فهنم اف نامع   يف نين  ةرمنه 

  لى   عل ه و سلم فر بد من وجه من هذه افوجوه افثرثة 
ثا   ح حا   رحيا  متساقضا  من ةل وجه ف   أ دمها انسنثا ف خنر فهنذا   يوجند أ نر وأما  دي 

                                           

 ، ابختصار وذصر .(132ن1/131(  جة   افبافتة )1)
 .89ن  86( انظر مزيداً من افتيص ل  ول هذا املع  يف ةتا  "ما أان عل ه وأ حا " ص 2)
 (.1/5( معامل اف سن )3)
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ومعاذ   أ  يوجد يف ةرا افصادع املصندوع افنذ    خينرج منن بنني  نيت ه إ  احلن  وايفنة منن افت صنري يف معرفنة 
و سنلم ومحنل ةرمنه علنى غنري منا  املس ول وافتم  ز بني  ح حه ومعلوفه أو من اف صور يف فهم مراده  لى   عل نه

 .(1)"اهنوافي اد ما وقع وابهلل افتوف   ا ختر عساه به أو مسهما معا ومن ها هسا وقع من 
 

                                           

  .(4/134زاد املعاد )( 1)
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ْ(1)مبادئْعلم
ْمتلفْالديثْومشكله

ْ
منننن أننننواع علنننوا احلنننديث، فهنننو افسنننوع اف ننناد  وافثرثنننو  يف ةتنننا  ابنننن )علننم خمتلنننف احلنننديث ومشنننكله( 

 .(2)افصرح
ْريفه:حدهْوتع

ْمركبْإضايفْمنْكلمتنيْ:فإنهْعلمْ)متلفْالديث(،ْأّماْ
ْمتلفْ-1
ْالديث.ْ-2

وهنب افعلماع يف ذف  على أ  يبدأ بتعريف ةنل فيظنة علنى  ندل منن جهنة افلتنة م ب نا  املعن  افنذ  يسنتب 
 من إضافة ةل في  إىل ايخر بو يه علماً على افين املعني.

ْ(ْ:)ْمتلفْْفأبدأْبتعريفْكلمةْ:ْ
أنْيق ومْش يءْمق امْش يءْيف افلتنة : خمتلنف منن ا خنتر ، ومنادل )(.ل. ( دور علنى أ نل وا ند : 

، ةنناختر  األفننوا  وخلينناع يف األر  ، ةننل وا نند ي ننوا م نناا األخننر ، و خلننف فننم افصننائم أ  هننذه افرائحننة  أخ  ر
 األخرن . ذ وا م اا افرائحة

 و قد ذةر ابن فار  معس ني اخرين :    
 .ضد قداا ( خلف 1
 .( خلف : افتتري 2

  وير   أ  املعس ني يرجعا  إىل األول.
 : هو ائدل و املساهرل . التدوينْطالحصيفْااالختالفْْو
 املراد ائدل و املساهرل يف األمور افشرع ة. و 

 ، واختر  ةبري.ويف ةل مذهب ف ه  اختر   تري
  املذهب ورواايت إمامه. أّما افصتري فهو ما يكو  بني علماع املذهب تأ أ ول

                                           

َ افثمرل     واملوضوع     احلد  ≠  رلننعش    ادئ ةل فن ننننننن(  إ  مب1)  ما
 واضعنننننناف        بةننن     فضله   ≠فشارع ا ا سم ا ستمداد  كم          

 ومن درن ائم ع  ناز افشنرفا  ≠ اةتيى م ائل وافبعض ابفبعض          
 .284معرفة أنواع علم احلديث )م دمة ابن افصرح( / افعإ/ ص( 2)
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 أّما ا ختر  افكبري فهو ما يكو  بني املذهب واملذاهب األخرن.و 
ْ)ْالديثْ(ْ:ْْ

 فتة : ضد اف دمي ، و يطل  على افكرا ، وةأ  امللحوظ هو : اال داث.  
واحلننديث يف ا ننطرح أهننل احلننديث هننو : مننا أضنن ف إىل رسننول   مننن قننول أو فعننل أو ذ ريننر أو  ننية 

   ة أو خل  ة..خل
 .يف افظاهرهو األ اديث افيت ب سها ذساقض أو ذضاد وجبمع طريف افعلم املرةب ن ول : خمتلف احلديث : 

 : (فاملثتل)و
 ع اسم فاعل وبك رهااسم ميعول، بيتي افرا 

ف احلنننديث بينننتي افنننرا ي صننند بنننه األ ادينننث افنننيت ن نننب إف هنننا ا خنننتر  يف افظننناهر حب نننب نظنننر وخمتلَننن
 .تي هامل

  ف احلديث بك ر افرا ي صد به األ اديث افيت خافيأ بعضها بعضاً حب ب نظر املتي ه.وخمتلَ 
 ويف ا طرح علماع احلديث:

 خمتلف احلديث : احلديثا  امل بو   افلذا  ب سهما ذعار  يف افظاهر.
 أّما علم مشكل احلديثع فةنه مرةب إضايف من ةلمتني :

 مشكل. (1
 احلديث. (2

 ا عن ةلمة احلديث، ومل يب  إ  املشكل.وقد ذ ّدا افكر
 (املشكل)و

 نننز  وأ نننل ا  نننتباه أ  األمنننور يشنننبه بعضنننها بعضنننًا،فر  أ نننل)     ل (يعننن  ا نننتبه،يف افلتنننة : 
 ، ويلتب  بعضها ببعض، وةأ   بهها انتب فب ًا وغموضًا حب ب افظاهر فسظر املتي ه.ب سها

 ويف ا طرح علماع احلديث:
ف شننعر حب ننب افظنناهر ابفتضنناد ويلتننب ،  اديننث امل بوفننة افننيت يشننتبه معساهننا األمشننكل احلننديث : 

أو احلنديث وأ نل  أو  نديث واينة، أو احلنديث ني نه، سواع ةا  ذف  بني  نديث و نديث، أو افتساقض،
  رع  أو أمر ع ل  أو عاد .

 

ْكانتْلفظةْ)علم(  االدرا  واملعرفة. يفْاللغة:ْوإذا
 ع (1)املتعل ة جبهة ما]واأل ول افكل ة[امل ائل  ويف ا طرح افتدوين: الموعة

                                           

 (.1/43أجبد افعلوا ) :(، وقار  بن1/6( ةشف افظسو  )1)
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ْومشكلهْ:ْعلمْمتلفْالديثْتعريفْفإنْ
اخنتر  )ذسناقض أو ا منب سهديثني امل بنوفني افنذين حلناباملتعل نة واأل نول افكل نة ل ئهو معرفنة الموعنة امل نا

 .يتمض ويلتب  معساه يف ني ه أو مع غريهاذ  ، واحلديث افيف افظاهرذضاد( 
 :  لتعريفشرحْا

فثرج ،ذا مشكل احلديث افذ  هو ما  صل ف ه ا خنتر  بنني  نديث واينة أو  نديث منع قوفسا:)ابحلديثني( 
  ديث و أ ل  رع ، أو  احلديث و افع ل، أو  ديث أثر . أو بعضه، 
أو    ننند أدخنننل ةنننل  نننديث م بنننول، فشنننمل افصنننح ي فذاذنننه أو فتنننريه، واحل نننن فذاذنننهافوهنننذا :  )امل بنننوفني( قوفسنننا:

 فتريه. وا إز ،ذا اف  د عن احلديث غري امل بول، فر يع د ب سه وبني امل بول خرفاً. 
 ابمل بول ف ببني:افتعبري و 

 يكو   امًر أنواع احلديث غري املردودل.أ  (  1
درجتنننني خمتليتنننني، مثنننل  وقعنننأ ف نننه املعارضنننة بنننني  نننديثني خمتلينننني يف يننندخل يف افتعرينننف مننناأ  (  2

 حل ن.افصح ي وا
 ."افتعار  فرع افتصح ي" :و  بد من هذا اف  د ألهنم ي وفو 

فن مكن عسندهم أ   عفتعنار حلصنول افة  ق ل : ما افدف ل على اعتبار افعلماع الرد و نف اف بنول 
 ي ع ا ختر  بني  ديثني أ دمها  ح ي وايخر   ن؟ 

األ ننح ة، وهننذا دف ننل أ  فننائوا  : هننذا يظهننر مننن ذةننرهم أمننور افإجنن ي فننةهنم يرجحننو  حب ننب 
 فر  افتعار  يف األول ي ع بني  ديثني يف درجة اف بول دو  نظر إىل أ  يكوان يف درجة وا دل.

 ( املضادل غري املساقضة.اختر  )ذساقض أو ذضاد( ) قوفسا:
 افس  ضا : ما   جيتمعا  و  يرذيعا  يف ا ل افوا د.

 املتضادا : ما   جيتمعا  وقد يرذيعا .
هننننو مننننن اب  افتسنننناقض فننننر جيتمعننننا  و  يكننننو  اخلننننر  ب سهمننننا مسهننننا مننننا  :ا املثتلينننن ا احلننننديثو 
، وممننا يكننو  وهننو نننوع م ننت ل وهننذا مننن اب  افساسننن و املس ننو(، و املس ننو( داخننل يف املثتلننف، يرذيعننا ،

منننع و   إذا مل  كنننن ائ منننن اب  افتسننناقض فنننر جيتمعنننا  و   يرذيعنننا  منننا يننندخل يف منننن ذفننن  يف افإجننن ي
 .علم املتأخر من املت دا، فةنه يصار إىل افإج ي، واحلال هذه من اب  اختر  افتساقض بني احلديثني

ةما يف بعض أوجه ائمع     جيتمعا  وقد يرذيعا ،فاحلديثا   ومسها ما هو من اب  افتضادع
 وافتوف  .
 طرقاذه وه  :إببو ف ا ختر  عن احلديث ا كم حيإز و 

 افذ    اختر  ف ه . احلديث  (1
 احلديث غري املس و( .   (2
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 احلديث افساسن . (3
وهذا فب ا  أ  اسم )ا كم( يطل   رل م ابل ما دخله انسن ومس و(، فا كم افذ  مل يدخله ن ن، 

 اختر  ف ه. ، ويطل   رل  ع  ما  ويطل   رل م ابل ما وقع ف ه اختر ، ويطل   رل  ع  افساسن
حمنننل وخصنننص  أخنننرج ونينننى ا خنننتر  عنننن افنننسص افشنننرع  حب نننب احل   نننة، يف افظننناهر() قوفسنننا:

  عا تهدينأفهاا افتعار  هو اختر  ذوهم وجود سبب فة   وجود ا ختر  حب ب اجتهاد ا تهدين.
 .إما ابفس بة فعلمهم ابف سة واألدفة األخرن

 ،أوجه ا ستسباطفتسوع  وأ
 .فلتة أو غريهاافعلم ابأو 
مسين  ا خنتر  افنذ  منن ننوع افتضناد   ألع وفن   فح ادينثا  ا ختر  ذرجع إىل افعلماع فأسب

َترفناً َةثَنرياً فعن افشرع يف احل   ة  ، (82)افس ناع:  أََفر يَنَتَدبَنراوَ  افآ ارآاَ  َوَفوآ َةناَ  َمننآ َعسآنَد َغنريآَ ا ََ َفَوَجنداوا َف نَه اخآ
ا خننتر  قل ننل وةثننري، فننر ميهننوا فننه. أو و ننف معتننم، ف كننو   : و ننف ةا ننف ةثننرياً فذعنناىل يف اييننة: وقوفننه 

 واف ل ل هو اختر  افتسوع، وافكثري هو اختر  افتضاد.
وير نن  أ  اييننة نيننأ ا خننتر  عننن اف ننرا  ، فكننل اخننتر  وإ ننكال أيا فنن   يف اف ننرا  وفكسننه يف 

  ب نظر ا تهد.حب: نظر ا تهد، وفذف  ق د ا ختر  بكونه يف افظاهر 
  فةما أ  يكو  احلديث م  دًا أو خمصصًا مل يبله افعامل افسص امل  د أو املثصص.

  أو ةا  احلديث مشكًر فا تبه عل ه معساه، ومل ي ف على ذي ريه.
 أو مل يصي فديه.

 أو مل يستبه فد فته.
 .(1)أو قاا فديه من األ ول ا جتهادية ما جعله   يلتيأ إف ه

واحلنننديث افنننذ  يتمنننض ويلتنننب  معسننناه يف ني نننه أو منننع غنننريه( هنننذا  نننروع يف ذعرينننف )مشنننكل : )قوفسنننا
فكننل خمتلننف  ،اً مطل نن اً وخصو نن اب سهمننا عمومننأ   افيننرع بننني خمتلننف احلننديث ومشننكل احلننديث:احلننديث(، و 

                                           

عل نننننه املساط نننننة و نننننف افتسننننناقض، حب نننننث ذكنننننو  إ ننننندن اف ضننننن تني  نننننادقة واألخنننننرن،   "افتعنننننار  احل   ننننن  افنننننذ  خيلنننننع  (1)
ينننننتم بنننننني اف ضننننن تني املثصو نننننتني، إ    نننننث يتح ننننن  منننننع ا خنننننتر  يف االجينننننا  واف نننننلب، وجنننننود افو ننننندات افثمنننننا ، 

ئنننننزع ( و ننننندل ا4( و ننننندل افكنننننل . 3( و ننننندل افشنننننرط.  2و ننننندل املوضنننننوع. (  1املعروفنننننة فننننندن قننننندماع املساط نننننة، وهننننن : 
(  8 .)يف اب  وا نننننند( و نننننندل املكننننننا .(  7 )افس ننننننن(. و نننننندل افزمننننننا .( 6( و نننننندل ا مننننننول. 5)افعمننننننوا واخلصننننننوص(. 

وافنننننيت رّدهننننا املتننننأخرو  منننننسهم إىل و نننندا املوضننننوع وا منننننول،   ننننث أدرجنننننوا   ننننول وافيعنننننل )افت نننناو  وافإجنننن ي( .و نننندل اف
رجننننننوا يف و نننننندل ا مننننننول افبننننننواق . واملوضننننننوع : هننننننو حمننننننل يف و نننننندل املوضننننننوع: و نننننندل افشننننننرط وو نننننندل افكننننننل وائننننننزع. وأد

 افعر  املثتص به. وق ل هو األمر املو ود يف افذهن." من م  دات افدراسة يف اف سة املسهج ةب
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أهنمننننا يف األ اديننننث امل بوفننننة، افننننيت ب سهننننا ذعننننار  يف ف شننننإةا  يف ع ، وفنننن   ةننننل مشننننكل خمتلننننفمشننننكل
  ظاهر.اف

ومشنكل احلنديث قند يكنو  يف احلنديث  ويسيصر     خمتلف احلنديث   يكنو  إ  بنني احلنديثني.
و كنن أ   افوا د، أو يف احلديثني، أو يف  ديث واية، أو  نديث وأ نل  نرع ، أو أمنر ع لن  أو عناد .

 أذةر افيروقات يف افس اط افتاف ة:
ثني، أمننا املشننكل ف شننمل هننذا ويزينند أ  خمتلننف احلننديث مننا ي ننع ف ننه ا خننتر  بننني  نندي (1

عل ه ما ي ع ف ه ا ختر  بنني  نديث واينة، وبنني  نديث وا نل  نرع ، أو بنني  نديث 
 وبعضه، أو بني  ديث واثر، أو بني  ديث وأمر ع ل .

 أ  خمتلف احلديث بني  ديثني خمتليني، و املشكل قد يكو  يف  ديث وا د . (2
 اين   يف األفياظ .أ  خمتلف احلديث غافبًا يكو  يف املع (3
ف ننه ذعننار  مننن وجننه )عمننوا و خصننوص( )المننل و مبننني(  ب سمننا ي ننع أ  خمتلننف احلننديث  (4

يف املشننكل أسننبا  افتعننار  أوسننع مننن املثتلننف ، ف نند ذرجننع إىل أمننر ع لنن  أو أ ننل يف 
 افشرع ، و يدل على هذا وجوه ائمع .

أةثننننر مننننن خمتلننننف أ  مشننننكل احلننننديث هننننو افبننننا  افننننذ  قنننند ينننندخل ف ننننه أعننننداع االسننننرا  (5
 احلديث،  أل  املثتلف يكو  بني  ديثني، و املشكل قد يكو  يف أمور ع ل ة .

 افسظر يف مشكل احلديث أع ر من خمتلف احلديث . (6
 امتحا  إ ا  املرع ابملشكل أةثر من املثتلف . (7

ْموضوعْهذاْالعلمْ:ْ
 اال كال. معاين األ اديث افسبوية افيت يتوهم ب سها ا ختر ، أو يتوهم ف ها

ْمسائلهْ:
ذتعلن  ابفتعنار  املتننوهم بنني احلنديثني امل بننوفني أو اال نكال يف احلنديث، وافسظننر يف وجنه ائمننع إ  
أمكننن، فننة  مل  كننن افسظننر يف مت نندا واملتننأخر، ف جعننل املتننأخر انسننن فلمت نندا، فننة  مل  كننن نظننر يف طري ننة 

 .فافإج ي بني احلديثني، وذف  يف ما ةا  من اب  املثتل
ا املشنكل فم نائله : افسظنر يف سنبب اال نكال، وإزافتنه ابفرجنوع إىل افنرواايت أو إىل افلتنة، أو يف معسناه  أّمن
 وذي ريه .

ْاستمدادهْ:ْ
من افرواايت احلديث ة، ومن ةرا أهل افعلم من افصحابة ومنن بعندهم، ومنن افلتنة، ومنن وجنوه افإجن ي يف 

 أ ول افي ه.
 :مثرتهْوفضله
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 احلديث ة افيت حيتاجها املتي ه يف اف سة افسبوية.(1)نواعوهو من أهم األ
وإمنننا يكمننل فل  نناا بننه األئمننة ائننامعو  بننني  ننساعيت احلننديث : "هننن( رمحننه   643قننال ابننن افصننرح )ت

 . (2)وافي ه افتوا و  على املعاين افدق  ة"اهن
 وافتعار  وافتساقض. ما يتوهم من ا ختر  واال كال و،ذا افعلم يسيى عن  ديث افرسول 

 .ه رد على افزاندقة واملر دل افطاعسني يف  ديث افرسول ف و 
 و   يكمل فلساهر يف  حة احلديث وضعيه احلكم على احلديث إ  بتحص ل هذا افعلم وفهمه وذدبره.

 وف ه تص ل أجر ا جتهاد يف فهم اف سة افسبوية.
 لم.وف ه فهم ألسبا  اختر  افعلماع يف م ائل افع

 وف ه ذ وية امللكة افعلم ة فلمتي ه.
ْحكمْتعلمهْ:

ذعلننم هننذا افعلنننم واجننب علنننى املتثصننص املتصننند  فب ننا  احلنننديث وعلومننه، وفلكنننرا يف افشننريعة ابفيتنننون 
 وافتعل م . 

 .فعامة افسا وم تحب 
ْواضعهْ:ْ

ه افصننحابة ذسب نن ، ف نند جنناع يف أ اديننث عننن افرسننول افننذ  وضننع هننذا افعلننم هننذا افعلننم هننو افرسننول 
 إىل ما يزيل املشكل، وجاع ف ها ما ي تض  ذعل م أألمة محل املطل  على امل  د وافعاا على اخلاص.

ننتاكامآ َعنننآ زاََيَرَل افآ اباننوَر " :قَنناَل َرساننولا ا ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلمَ :ابآننَن بناَريآننَدَل َعنننآ أَبَ ننَه قَالَ  َعنننآ  هَنَ نآ
َ ننكاوا َمننا بَننَدا َفكاننمآ َوهنََ  ،فَنزاوراوَهننا ََضنناَ  َّ فَنننوآَع ثَننَرَث َفَأمآ ننتاكامآ َعنننآ حلااننوَا األآ ننتاكامآ َعنننآ افَسَب ننَذ َإَ  يف  ، نآ َوهَنَ نآ

َكرًا َرباوا ما آ َ َ َة ةالََّها َوَ  َذشآ َسآ َرباوا يف األآ  .(3)"َسَ اَع فَا آ
 صنننول افس نننن، وهنننذا منننن قاعننندل خمتلنننف  نننار إىل أبنننني قوف نننه     فيننن  هنننذا احلنننديث مجنننع افرسنننول 

 احلديثب
:ْإنْرس  ولْهللاْص لىْهللاْعلي  هْوْس  لمْق  الْ:هري  رةْرض يْهللاْعن  هْق  الع  نْأ ْْأخنرج افبثننار  وم نلم 

َيْرس  ولْهللاْفم  اْابلْإبل  يْتك  ونْيفْالرم  لْكأف  اْالظب  اءْفي  أ ْْ:.ْفق  الْأع  را "الْع  دووْوالْص  فرْوالْهام  ة"
 األول".فمنْأعدوْ":ْيجرهباْ؟ْفقالالبعْيْاألجربْفيدخلْبينهاْف

                                           

 .477حماسن ا  طرح ص( 1)
 .384معرفة أنواع علم احلديث )م دمة ابن افصرح(/ عإ/  ص( 2)
 (.977ربه يف زايرل قم أمه،  ديث رقم ) ستئذا  افس  أخرجه م لم يف ةتا  ائسائز، اب  ا (3)
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 .إ كاً  يف فهم ةرمه  في  هذا احلديث أزال افرسول 
ثَنننرا  فَننَةَذا افسَننارَ  أارَيننأا ": َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى افسَننَ إ  قَننالَ  :قَننالَ  َعبَننا َ  ابآنننَ  َعنننآ  (1)وأخننرج افبثننار  وم ننلم  َأةآ

َلَها يارآ َ  افسََّ اعا  أَهآ يارآ َ  : لَ قَ  َيكآ يانرآ َ  :قَنالَ  ؟اَب ََ  أََيكآ يانرآ َ  افآَعَشنريَ  َيكآ َ نا َ  َوَيكآ َ نسآأَ  فَنوآ  االآَ آ نَداهانَ  َإىَل  َأ آ رَ  َإ آ  ماَ  افنَدهآ
ًئا َمسآ َ  رََأتآ  ًا َمسآ َ  رَأَيآأا  َما قَاَفأآ  َ  نآ  ."َقطإ  َخريآ

مننن قوفننه: "يكينننر "، وجنناع افب ننا  ،نننذا مننا أطل نننه يف أول احلننديث  ق ننند رسننول   فينن  هننذا احلننديث 
 اف  دب

سَننفَ  َعنننآ  َ آ ننأا  :قَننالَ  قَننن آ َ  بآنننَ  األآ ننرَلَ  أَباننو فَنَلَ  َننَ   افَرجاننلَ  َهننَذا أارَينندا  َوأانَ  َخَرجآ سَننفا  ايَ  ذارَينندا  أَيآنننَ  :فَنَ ننالَ  َبكآ  ؟َأ آ
ننرَ  أارَينندا  :قنالآننأا  :قَننالَ  سَننفا  ايَ :  َا  فَنَ ننالَ  :قَننالَ  َعَل ًّننا يَنعآننَ   َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى ا ََ  َرساننولَ  َعننمَّ  ابآنننَ  َنصآ  فَننَةيّنَ  ارآَجننعآ  َأ آ

نننَلَما َ  ذَنَواَجنننهَ  َإَذا" :يَن انننولا  َوَسنننَلمَ  َعَل آنننهَ  اَ ا  َ نننَلى ا ََ  َرسانننولَ  َسََعآنننأا  َي آَهَما افآما آ تانننولا  فَافآَ اذَنننلا  َبَ ننن نآ  قَنننالَ  افسَنننارَ  يف  َوافآَم آ
تاولَ  اَبلا  َفَما افآَ اَذلا  َهَذا ا ََ  َرساولَ  ايَ  َق لَ  أَوآ  أا فَن الآ   .(2)"َ اَ َبهَ  قَنتآلَ  أَرَادَ  َقدآ  َإنَها  قَالَ  افآَم آ

 وهذا ف ه ذوض ي املشكل.
ننعَ  أَنَننها  افننزإَبريآَ عنن أ   َمَذآنَ   :يَن اننولا  ا ََ  َعبآنندَ  بآنننَ  َجنناَبرَ  َسََ ننرَ  أااإ  َأخآ َعننأآ  اَأهَنَنن :ماَبشَّ  َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى افسَننَ َ  َسََ

َصننةَ  َعسآنندَ  يَن اننولا  خالا  َ  ": َ يآ ننَحا َ  َمنننآ  اَ ا  َ نناعَ  َإ آ  افسَننارَ  يَنندآ  ايَ  بَنلَننى :قَافَننأآ  ".َتآتَنَهننا اَبيَنعاننوا افَننَذينَ  َأَ نند   افَشننَجرَلَ  َأ آ
 َعننزَ  اَ ا  قَننالَ  قَنندآ  :َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى افسَننَ إ  فَنَ ننالَ   َوارَداَهننا َإَ   َمننسآكامآ  َوَإ آ ف: َصننةا َ يآ  فَنَ افَننأآ  فَاننآتَنَهَرَهننا با ََ  َرساننولَ 
 .(3)" َجَث ًّا َف َها افظَاَفَمنيَ  َونََذرا  اذَنَ وآا اَفَذينَ  نناَسجَّ  ماَ ف: َوَجلَ 

نَمعا  َ   َةانَنأآ   َوَسنَلمَ  َعَل آنهَ  اَ ا  َ نَلى افسَنَ َّ  وآجَ زَ  َعاَئَشةَ  أَ َ : ماَل آَكةَ  َأَ   ابآنا عن  ًئا َذ آ  رَاَجَعنأآ  َإَ   ذَنعآرَفانها  َ   َ ن نآ
 اَ ا  يَن اننولا  أََوفَنن آ َ  :فَن الآننأا  :َعاَئَشننةا  قَافَننأآ  عاننذَّ َ   اوَسننبَ  َمنننآ  :قَننالَ  َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى افسَننَ َ  َوأَ َ . ذَنعآرَفَننها  َ ننَك  َف ننهَ 

َ ا َ  ناوَقشَ  َمنآ  َوَفَكنآ  افآَعرآ ا  َذَف َ  َإمَنَا :فَنَ الَ  :قَاَفأآ   ،َيَ ريًا َ َ اابً  حياَاَسبا  َفَ وآ َ ف: ذَنَعاىَل  َل آ  احلَآ  .(4)"يَنهآ
 واحلديثا  من اب  دفع اال كال وإزافتهب

 مما يدخل يف هذا افبا . ،لةمجعلى افصحابة ويف استدراةات أا املنمسني عائشة رض    عسها 

                                           

(، وم نننننننلم يف ةتننننننننا  29أخرجنننننننه افبثنننننننار  يف ةتننننننننا  اال نننننننا ، اب  ةيننننننننرا  افعشنننننننري وةينننننننر دو  ةيننننننننر،  نننننننديث رقننننننننم ) (1)
   (.907،  ديث رقم )افكشو ، اب  ما عر  على افس  

(، 31سني اقتتلنننننننوا فأ نننننننلحوا ب سهمنننننننا،  نننننننديث رقنننننننم )أخرجنننننننه افبثنننننننار  يف ةتنننننننا  اال نننننننا  اب  وإ  طائيتنننننننا  منننننننن املننننننننم (2)
   (.2888وم لم يف ةتا  افينت وأ راط اف اعة، اب  إذا ذواجه امل لما  ب  ي هما ،  ديث رقم )

   (.2496أخرجه م لم يف ةتا  افيضائل اب  فضائل أ حا  افشجرل،  ديث رقم ) (3)
(، وم نننننننلم يف  103لنننننننم ييهمنننننننه فرا نننننننع ف نننننننه،  نننننننديث رقنننننننم )أخرجننننننه افبثنننننننار  يف ةتنننننننا  افعلنننننننم، اب  منننننننن َسنننننننع  ننننننن ئاً ف (4)

   (.2876ةتا  ائسة و ية نع مها، اب  اثبات احل ا ،  ديث رقم )
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 ."ع ف د ن ل أهنم : "ةانوا أيخذو  ابيخر فايخر عن رسول   وعلى هذا جرن افصحابة 
 فدخل ما يتعل  ابملثتلف من مادل مروية ضمن ةتب افرواية.

وأول مصننسف ميننرد يف هننذا افبننا  هننو ةتننا  )اخننتر  احلديث(فلشننافع   رمحننه  ، وبعننده ةتننا  )ب ننا  
 ل ايتر( فلطحاو  رمحه  ، م ةتا  ابن قت بة رمحه  ، وذوافأ بعد ذف  افكتب املصسية يف هذا افعلمبمشك

ْنسبتهْإىلْالعلومْالشرعيةْ:
فهنو داخنل يف افي نه وافتي نري واحلنديث هو داخل ف هنا، فهذا افعلم يف     ته ضمن سائر علوا افشريعة، 

 واأل ول.
وافشنننارح فلحنننديث أ  ينننتكلم يف م نننائل علمنننه إ  بعننند اذ نننا  علنننم خمتلنننف  و   ي نننتط ع افي  نننه واملي نننر

احلديث ومشكله، وا دث افذ  بتكلم يف احلديث ذصح حاً وذضع ياً حيتاج إىل هذا افعلم، فنة  مجلنة م نائل ن ند 
 املنت ذعود إف ه.

 ، حب ب افعلمبوعرقته ،ذه افعلوا عرقة ذداخل، فهو معها يف عرقة عموا وخصوص مطل ، أو م  د
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ْاملقصدْالثاين
 قواعدْتتعلقْمبختلفْالديثْومشكله

 
 أذةر هسا مجلة من اف واعد ذتعل  بعلم خمتلف احلديث ومشكله، وه  افتاف ة:

 اف اعدل األوىل
افسننا  واجتهننادهم،   إىل أفهنناا أ  افشننرع سننامل مننن افع ننب ومننن ا خننتر ، وأ  ا خننتر  مرجعننه إىل 

َترفنناً َةثَنن افشننرعع وقنند قننال ريًا    ذبننار  وذعنناىل: فأَفَننر يَنتَننَدبَنراوَ  افآ اننرآاَ  َوفَننوآ َةنناَ  َمنننآ َعسآننَد َغننريآَ ا ََ َفَوَجننداوا َف ننَه اخآ
 (.82)افس اع:

 قال ابن ق م ائوزية رمحه  : " وإ   صل ذساقض فربد من أ د أمرين: 
 إما أ  يكو  أ د احلديثني انسثا ف خر.

 .   من ةرا رسول   أو ف 
فة  ةا  احلديثا  من ةرمه وف   أ دمها مس وخا فنر ذسناقض و  ذضناد هسنا  افبتنة وإمننا يننذى منن يننذى 
هسا  من قبل فهمه وتك مه اراع افرجنال وقواعند املنذهب علنى اف نسة ف  نع ا ضنطرا  وافتسناقض وا خنتر  و  

 .(1)امل تعا "اهن
محنننه  : " إ    سنننبحانه وذعننناىل أننننزل اف نننرا  منننمأ عنننن ا خنننتر  وافتضننناد ، هنننن( ر 790قنننال افشننناط  )

 ف حصننل ف ننه ةمننال افتنندبر وا عتبننار ، ف ننال سننبحانه وذعنناىل : فأَفَننر يَنتَننَدبَنراوَ  افآ اننرآاَ  َوفَننوآ َةنناَ  َمنننآ َعسآننَد َغننريآَ ا ََ 
َترفاً َةَثريًا  )افس اع:  (.82َفَوَجداوا َف َه اخآ

معنن  اييننة علننى أنننه بننر ع مننن ا خننتر  ، فهننو يصنندع بعضننه بعضنناً ، ويعضنند بعضننه بعضنناً ، مننن  فنندل
 .(2)جهة افلي  ومن جهة املع "اهن

قلأ: فةذا ثبأ هذا يف اف را  افكنرمي ثبنأ يف اف نسة، إذ اف نسة مثنل اف نرا  افعظن م. وقند جعلهنا   ذبنار  
َ فَلسَنناَ  َمننا نناننّزََل إَفَنن آَهمآ َوَفَعَلهاننمآ وذعنناىل مب سننة فل ننرا  افكننرمي ف ننال ذعنناىل: فابَ  َر فَتنابَنننيَّ فآبَن َّسَنناَت َوافزإباننَر َوأَننآزَفآسَننا إَفَ آننَ  افننذَّةآ

تَنَليانوا َف نَه 44يَنتَنَيَكراوَ   )افسحل: َ هَلانما افَنَذ  اخآ َوهاندًن (، وقال ذبنار  وذعناىل: فَوَمنا أَننآزَفآسَنا َعَل آنَ  افآَكتَناَ  َإَ  فَتنابَننيَّ
َمسانننوَ   )افسحنننل: َنننًة فََ نننوآَا ينانآ (ع وملنننا ذبنننني ذسنننزه اف نننرا  واف نننسة عنننن ا خنننتر ،  ننني أ  يكنننوان  كمننناً عسننند 64َوَرمحآ

ا خننتر ، بننني مج ننع املثتليننني، فينن  اف ننرا  واف ننسة افب ننا  افشننايف، و   ي ننوا بعنندمها  نن ع ي ننوا م امهمننا، قننال 
َع فَنننرادإوها َإىَل  ذبننار  وذعنناىل: فاَي أَينإَهننا افَننَذينَ  ننَر َمننسآكامآ فَننَة آ ذَنسَنناَزعآتامآ يف َ نن آ َمآ  اَمساننوا أََط عاننوا اَ َ َوأََط عاننوا افَرساننوَل َوأاوَا األآ

                                           

  (.2/425إعرا املوقعني عن ر  افعاملني )( 1)
 (.2/307ا عتصاا )( 2)
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َْآَويًر  )افس اع: َ نا  َخَر َذَفَ  َخريآ  َوَأ آ تامآ ذنانآَمساوَ  اَب ََ َوافآ َنوآَا ايآ  .(1)(59ا ََ َوافَرساوَل َإ آ ةاسنآ
ويسب  على هذا أ  ما يبدو يف افظاهر من ذعار  أو اخنتر  وذسناقض إمننا حب نب ا تهند   حب نب افشنرع، فةننه 

   ذساقض و   اختر  يف احل   ة.
ْالقاعدةْالثانية

 ا ختر  نوعا  : 
 اختر  افتسوع. -
 اختر  افتضاد. -

، وهننو افننذ  يسظننر يف رفعننه يف هننوا افعلمنناعمنننا ي ننع ف هننا حب ننب فإواملسينن  عننن افشننريعة هننو افسننوع افثنناين، و 
 .قاعدل افسظر يف خمتلف احلديث

وأّمنننا افسنننوع األول فةننننه واقنننع يف افشنننريعة مثافنننه : اخنننتر   ننن ه دعننناع ا سنننتيتاح، واخنننتر   ننن ه أذةنننار 
  افرةوع واف جود، واختر    ه افتشهدب

، و   يياضننل افعبننادات حب ننب مننا وردامل ننلم يف يسننوع أ  ي بننل مج عننه، وأ   اخننتر  افتسننوع: واحلكننم يف 
 .(2)ب سها من غري دف ل، و   يع ب من أخذ بسوع مسها

ْالقاعدةْالثالثة
ْالنظرْيفْمتلفْالديثقاعدةْ

 هن( رمحه  : "اعلم أ  ما يذةر يف هذا افبا  يس  م إىل ق مني: 643قال ابن افصرح )ت
ر إبننداع وجننه يسينن  ذساف همنناع ف تعننني   سئننذ املصننري إىل أ نندمها : أ   كننن ائمننع بننني احلننديثني و  يتعننذ  

 ذف ، واف ول ،ما معا.
 اف  م افثاين : أ  يتضادا حب ث    كن ائمع ب سهما، وذف  على ضربني: 

 أ دمها : أ  يظهر ةو  أ دمها انسثا وايخر مس وخا ف عمل ابفساسن ويإ  املس و(.
اسننننن أيهمننننا واملس ننننو( أيهمننننا ف يننننزع   سئننننذ إىل افإجنننن ي ويعمننننل وافثنننناين : أ    ذ ننننوا د فننننة علننننى أ  افس

ابألرجنننني مسهمننننا واألثبننننأ ةننننافإج ي بكثننننرل افننننروا ل أو بصننننياهتم يف ك ننننني وجهننننا مننننن وجننننوه افإج حننننات وأةثننننر 
 . (3)وفتيص لها موضع غري ذا و  سبحانه أعلم"اهن

                                           

 (.2/309انظر ا عتصاا )( 1)
(، سنننننننري أعنننننننرا افسنننننننبرع 252-245، 243-24/242(، المنننننننوع افيتننننننناون )14/187انظنننننننر افتمه ننننننند  بنننننننن عبننننننندافم ) (2)

(11/419.)   
 .286-284معرفة أنواع علوا احلديث )م دمة ابن افصرح( / عإ/ ص( 3)
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م  (1)افإجن يقندموا ،   نث )احلسي نة( فبعض افسنا وذرذ ب اف اعدل على هذه افطري ة هو ما عل ه ائمهور، خرفاً 
 ع م افتوقف افس ن م ائمع

 وما ذهب إف ه ائمهور هو افصوا ع 
 .أل  ذ دمي افإج ي وافس ن إهدار فبعض األدفة

 .األ ل أ  افعمل جبم ع األدفة أوىلأل  و 
 .و أل  يف افإج ي ذوه م افث ة، واأل ل خرفه

 .و أل  األ ل عدا افس ن
 وأل  يف ائمع عمل جبم ع األدفة.

                                           

قنننننال يف ألهننننننم جعلنننننوا حمنننننل احلكنننننم ابملعارضنننننة عسننننند افت ننننناو ، وأوجبنننننوا املصنننننري إىل افنننننراجي بنننننني افننننندف لني غنننننري املت ننننناويني،  (1)
َتَضنننننن  َأَ ننننننداهامآ َعننننننَدَا َمننننننا تننننننب أ ننننننول افي ننننننه عسنننننند احلسي ننننننةمننننننن ة (2/96افتوضنننننن ي علننننننى افتس نننننن ي ) : "إَذا َوَرَد َدفَنننننن َرَ  يَن آ

ننننَون بَ  َا أَقنآ ننننو ا َأَ نننندامها َخننننرا يف حَمَننننلَّ َواَ ننننَد يف َزَمنننناَ  َواَ ننننَدع فَننننَة آ َذَ نننناَواَي قناننننَوًل ، أَوآ َيكا َتَضنننن َه ايآ َمننننا يَن آ سَنها ننننَو َ بَننننع  فَنبَن نآ ننننَف ها َو آ
َحنننننااًن، فَنننننَر يناَ نننننالا  افآماَعاَرَضنننننةا  نننننَو َغنننننريآا َ بَنننننَع َ  ياَ نننننَمى راجآ نننننَون َ َنننننا ها َحنننننا  ، َوَإ آ َةننننناَ  أَقنآ افنننننَسصإ رَاَجننننني  َوافآ انننننَولا افآَمنننننذآةاوَرلا راجآ

ننننننلا افآَ َل ننننننلا فَننننننَئَر  ننننننرَادا افآَيضآ ". )َوافآما فَننننننَه : عل ننننننه افصننننننرل واف ننننننرا "زَ آ َوأَرآَجننننننيآ  يَنلآننننننَزَا افننننننّراََب يف َقَضنننننناَع َعلَننننننى افآَ  َنننننناَ  َمنننننننآ قَنوآ
َ ابَننننلَ  ننننَبَة إىَل افآما ننننَم افآَعننننَدَا اَبفسَّ آ ننننًوا(ع أَلَنَننننها َفَ َلتَننننَه يف  اكآ َعننننلا َذفَننننَ  َعيآ ياوَ  فَن اجآ َخننننَر َواَجننننب  افنننندإ ننننَون َوذَنننننرآ ا ايآ َقنآ . )َوافآَعَمننننلا اَبألآ

)َ َا أَ  يف افصإوَرَذنيآ َا أَقنآَون َ َا هاَو َغريآا َ َبَع.َأ آ َف َما إَذا َةاَ  َأَ دامها    قنآَون َبَو آَف هاَو َ َبع  َوَف َما إَذا َةاَ  َأَ دامها
ننننَون َ أَقنآ نننننوَ  َأَ نننندا افنننننَدفَ َلنيآ ََولا : َأ آ َيكا َقآَ نننناَا َثَرثَننننة  : األآ ننننَو َغنننننريآا  )َوَإَذا َذَ نننناَواَي قناننننَوًل( َواعآلَنننننمآ َأَ  األآ َخنننننَر َ َننننا ها َ بَننننَع َةنننننافَسصَّ َمنننننآ ايآ

ل   َمننننَع افآَ  َنننناَ .  ننننَو َ بَننننع  َةَمننننا يف َخننننَمَ افآَواَ ننننَد افَننننَذ  يَنرآَويننننَه َعنننندآ ننننَون ياوَ ننننفا َ َننننا ها َا أَقنآ ننننوَ  َأَ نننندامها  َفَ  ننننه  َمننننَع َوافثَنننناين : َأ آ َيكا
ل  َغننننريآا َفَ  ننننَه. ننننَون َوافثَافَننننثا : َأ آ  َخننننَمَ افآَواَ ننننَد افَننننَذ  يَنرآَويننننَه َعنننندآ َقنآ َ افآَعَمننننلا اَبألآ ََوفَنننننيآ َ األآ ننننَمنيآ َ قناننننَوًل َفَينننن  افآَ  آ ننننواَن ماَتَ نننناَوَينيآ َيكا

َ ، َوَإَذا َذَ ننننناَوايَ  فانننننها : يف افآَمننننننتآ نننننَو قَنوآ سَنننننا ، َوها نننننها ها ما ، َوأََمنننننا افثَافَنننننثا فَن َنننننأآَا  اكآ َخنننننَر َواَجنننننب   قنانننننَوًل فَافآماَعاَرَضنننننةا َ آنننننَتصإ َوذَننننننرآ ا ايآ
نننننننَون َواَجبًنننننننا َفَكننننننننآ َ  ابَ  َقنآ َهنننننننا َوَإ آ َةننننننناَ  افآَعَمنننننننلا اَبألآ ََولا فََبَمعآنننننننزََل َعسنآ نننننننَم افثَننننننناين َوافثَافَنننننننَث أََمنننننننا األآ  ياَ نننننننَمى َهنننننننَذا ذَنرآَج ًحنننننننا فآَ  آ

نننننننَم افثَنننننننناين. )َفَينننننننن  افآَكتَنننننننا ننننننننَتصإ اَبفآَ  آ ننننننننو ا بَنعآنننننننَد افآماَعاَرَضننننننننَة فَنَ ثآ ننننننننَسَة( َأ آ يف ماَعاَرَضننننننننَة افآَكتَنننننننناَ  فَنننننننافَإآَج يا إمَنَننننننننا َيكا َ  َواف إ
َ أََدفَنننننَة افَشننننن َخنننننَر إذآ َ  ذَنسَننننناقاَض بَننننننيآ نننننَن َأَ نننننَدمَهَا ايآ نننننَسَة )حياآَمنننننلا َذفَنننننَ  َعلَنننننى َن آ نننننَسَة اف إ نننننَل(. افآَكتَننننناَ  َواف إ َهآ رآَعع أَلَنَنننننها َدفَ نننننلا ائآ

نننننَسَة  َ  َ نننننَة أَلَنَنننننها إمَنَنننننا يَنَتَحَ ننننن ا افتَنَعنننننارا ا إَذا اَتَنننننَد َزَمنننننا ا واراوَدمَهَنننننا، َوَ  َواعآلَنننننمآ َأَ  يف افآَكتَننننناَ  َواف إ  َ  َ نننننَة افتَنَعننننناراَ  َغنننننريآا ماَتَح َّ
َ يف َزَمننننناَ  َواَ نننننَد بَنننننلآ يناسَنننننن َ ماتَنَساَقَضننننننيآ َخنننننَر زَّ َ نننننَ  َأَ  افَشنننننارََع ذَنَعننننناىَل َوذَنَ نننننَدَ  ماسَننننننزَه  َعننننننآ ذَنسآزَينننننَل َدفَ لَننننننيآ َا َسننننناَبً ا َوايآ لا َأَ نننننَدمها

َر ذَنَومَهآسَننننننا افتَنَعنننننناراَ  َفَكنننننننآ  تَننننننَأخَّ تَنَ نننننندََّا َوافآما ََوَل َفَكسَننننننا َفَمننننننا َجَهلآسَننننننا افآما رًا اَنَسننننننًثا فَننننننحآ فاننننننها : ماتَننننننَأخَّ يف افآَواقَننننننَع َ  ذَنَعنننننناراَ  . فَنَ وآ
َ نننناَرلا ذَنرآَجننننعا إىَل افتَنَعننننا َتَضنننن َه حياآَمننننلا َذفَننننَ  االآَ َا َعننننَدَا َمننننا يَن آ َتَضنننن  َأَ نننندامها َ يَن آ ننننرَادا  اننننوَرلا افتَنَعنننناراَ  َوَهننننَ  واراودا َدفَ لَنننننيآ راَ  َوافآما

تَنَ نننننندََّا )َوَإَ   را اَنَسننننننًثا فَلآما تَننننننَأخَّ ننننننو ا افآما َخننننننرا . )فَننننننَة آ عالَننننننَم افتَننننننارَينا( َجننننننَوا   َفَشننننننرآَط حَمآننننننذاوَ  َأ آ َيكا (  ياطآلَننننننبآ افآماثَ ايآ لَّننننننصا
َ فَنننننننَة آ ذَنَ َ ننننننَر َف َهننننننا  َكننننننَن َوياَ ننننننَمى َعَمننننننًر اَبفَشننننننبَنَهنيآ َمننننننا َمنننننننا أَمآ سَنها َفعا افآماَعاَرَضننننننَة )َوجياآَمننننننعا بَن نآ َ آ َوياَصننننننارا َمننننننننآ َأ آ يَنننننندآ َوَإَ  ياننننننإآ

نننننننَواَل افَصنننننننَحابََة رضننننننن    ذعننننننناىل َهنننننننا إىَل افآَ  َننننننناَ  َوأَقنآ نننننننَسَة َوَمسنآ رَينننننننرا افآَكتَننننننناَ  إىَل اف إ نننننننبا ذَن آ َكنننننننَن َذفَنننننننَ  َوَإَ  جيََ  عنننننننسهم إ آ أَمآ
َتَر("اهن   َل َعَلى َما َةاَ  ... َعسآَد ذَنَعاراَ  ايآ َ آ  األآ
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 هذا ما جرن عل ه عمل اف لف . و
هنن( رمحنه  : "سنب ل احلنديثني إذا اختلينا يف افظناهر وأمكنن افتوف ن  ب سهمنا وذرذ نب 388قنال اخلطنا  )ت

أ نندمها علننى ايخننر أ    حيمننر علننى املسافننال، و أ    يضننر  بعضننها بننبعض، فكننن ي ننتعمل ةننل وا نند مسهمننا يف 
 .(1)ضعه و،ذا جرت قض ة افعلماع يف ةثري من احلديث"اهنمو 

وقننال: "فننو جنناع اخلننما  معنناً، م إنننني يف افننذةر فصنني افإذ ننب ف همننا و  سننت اا افكننرا ومل يتسنناقض عسنند 
ذرة ب أ دمها على ايخر، فكذف  إذا جاعا مسيصلني غري م إنننيع أل  مصندرمها عنن قنول منن قنب طاعتنه و   

 .(2)ه"اهنقوز خمافيت
 . (3)هن( رمحه  : "إذا أمكن ائمع ذعني املصري إف ه"اهن702قال ابن دق   افع د )ت

 قال افشاط  رمحه  : " إ  افتعار  إذا ههر فباد  افرأ  يف امل و ت افشرع ةع 
 فةما أ     كن ائمع ب سهما أ ًر، وإما أ   كن.

 ، أو بني هس ني.ع فهذا افير  بني قطع  وه فإنْملْميكن
 فأما بني قطع ني فر ي ع يف افشريعة، و   كن وقوعه، أل  ذعار  اف طع ني حمال. 

 .(4)فة  وقع بني قطع  وه  بطل افظ 
 وإ  وقع بني هس ني فها هسا فلعلماع ف ه افإج ي، وافعمل ابألرجي متعني.

ةننا  وجننه ائمننع ضننع ياً، فننة  ائمننع ع ف نند اذينن  افسظننار علننى إعمننال وجننه ائمننع، وإ   وإنْأمك  نْاعم  ع
 .(5)أوىل عسدهم، وإعمال األدفة أوىل من إمهال بعضها"اهن

 رابعةاف اعدل اف
   يصار إىل اف ول ابفس ن مع إمكا  ائمع، فة  إعمال األدفة أوىل من إمهاهلا، واأل ل عدا افس ن.

جاع افس ن  نرحياً    ينسص علنى ذفن   فس ن : إذا مل أيت افس ن  رحياً، أّما فواحمل ذ دمي ائمع على و 
 أو افصحا  أو يثبأ ابالمجاع فاملصري إف ه، و   يسظر يف ائمع وافتوف  ب افرسول 

 قال ابن ق م ائوزية رمحه  : " وإ   صل ذساقض فربد من أ د أمرين: 

                                           

 (.5/37معامل اف سن )( 1)
 (.5/88معامل اف سن )( 2)
 (.2/23إ كاا األ كاا )( 3)
     كننننننن معنننننننه ائمنننننننع، بتح ننننننن  افو ننننننندات افتعنننننننار  احل   ننننننن ، افنننننننذ   -ف منننننننا يظهننننننر ا  -مننننننراده ابفتعنننننننار  هسنننننننا     (4)

 ب، يف اهلامش عسد  رح ذعريف املثتلفافثما  عسد املتكلمني، افيت سب أ اال ارل إف ها
 (.1/247ا عتصاا )( 5)



      هلُْكْ شْخومُْْيثْ دْ الخْ ْفُْلْ ت ْ ُمْخ

 

22ْ  

ْ

 إما أ  يكو  أ د احلديثني انسثا ف خر.
 . أو ف   من ةرا رسول   

احلديثا  من ةرمه وف   أ دمها مس وخا فنر ذسناقض و  ذضناد هسنا  افبتنة وإمننا يننذى منن يننذى  فة  ةا 
هسا  من قبل فهمه وتك مه اراع افرجنال وقواعند املنذهب علنى اف نسة ف  نع ا ضنطرا  وافتسناقض وا خنتر  و  

 .(1)امل تعا "اهن
ظننار علننى إعمننال وجننه ائمننع، وإ  ةننا  وجننه ع ف نند اذينن  افسوإنْأمك  نْاعم  عقننال افشنناط  رمحننه  : "

 .(2)ائمع ضع ياً، فة  ائمع أوىل عسدهم، وإعمال األدفة أوىل من إمهال بعضها"اهن
نننًر قَننناَل: اَي َرسانننوَل ا ََ َمنننا ينَ  لآنننَب ا قلنننأ : مثافنننه منننا جننناع َعننننآ َعبآنننَد ا ََ بآنننَن عاَمنننَر َرَضنننَ  اَ ا َعسنآهاَمنننا:  أََ  َرجا

رَ  فَ نرَاَويَرَت َوَ  افآنَمَاَنَ  اا َمنآ افثََّ اَ  قَاَل َرسانولا ا ََ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم: َ  يَنلآنَب ا افآ امانَص َوَ  افآَعَمنائََم َوَ  اافآماحآ
َ َوفآ َن آطَعآهاَمنا أَ  َ فَنلآ َنلآَب آ خاَيننيآ دا نَنعآَلنيآ ََياَ  َإَ  َأَ د  َ  جيََ ًئا َمَ نها َوَ  اخلآ َ َوَ  ذَنلآَب انوا َمننآ افثَّ َناَ  َ ن نآ نَيَل َمننآ افآَكعآبَننيآ سآ

" افَزعآَيرَا ا أَوآ َورآ  
(3). 

"َمننآ ملَآ  عن ابآَن َعَباَ  َرَضَ  اَ ا َعسنآهاَمنا قَناَل: َسََعآنأا افسَنَ َ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم خَيآطانبا بََعَرفَناَت:وما جاع 
رََا"جيََ  دآ َإزَارًا فَنلآ َنلآَب آ َسرَاَويَل فَلآماحآ َ َوَمنآ ملَآ جيََ َ فَنلآ َنلآَب آ اخلآاَينيآ  .(4)دآ افسَنعآَلنيآ

َ "فينن  احلننديث األول قننال:  ننَيَل َمنننآ افآَكعآبَنننيآ َ َوفآ َن آطَعآهاَمننا َأسآ َ فَنلآ َنلآننَب آ خاَينننيآ نندا نَنعآلَنننيآ "، فننأمر َإَ  َأَ نند  َ  جيََ
 يني أسيل من افكعبني ملن مل جيد افسعلني. وةا  هذا يف خطبته قبل احلب ابملديسةبب طع اخل

ندآ َإزَارًا فَنلآ َنلآنَب آ ويف احلديث افثاين قال وهو  َ َوَمننآ ملَآ جيََ َ فَنلآ َنلآنَب آ اخلآاَيننيآ ندآ افسَنعآلَننيآ خَيآطابا بََعَرفَناَت: "َمننآ ملَآ جيََ
رََا"  .َسرَاَويَل فَلآماحآ
 مر ابف طع.فلم أي

 فر يصار إىل اف ول ابفس ن هسا، مع إمكانه فلعلم ابفتأرين، وائمع ممكن   د افوجوه افتاف ة:
 األول : أ  ي ال جبواز األمرين.

 افثاين: أ  حيمل املطل  على امل  د.

                                           

  (.2/425إعرا املوقعني عن ر  افعاملني )( 1)
 (.1/247ا عتصاا )( 2)
،  وم نننننلم يف ةتنننننا  احلنننننب اب   (1542،  نننننديث رقنننننم )أخرجنننننه افبثنننننار  يف ةتنننننا  احلنننننب، اب  منننننا   يلنننننب  ا نننننرا (3)

 (.1177ما يباح فلمحرا حبب أو عمرل وما   يباح فه،  ديث رقم )
، وم ننننننلم ( 1841أخرجننننننه افبثننننننار  يف ةتننننننا  احلننننننب، اب  فننننننب  اخليننننننني فلمحننننننرا إذا  مل جينننننند افسعلننننننني،  ننننننديث رقننننننم ) (4)

 . (1178باح فه )ما يباح فلمحرا حبب أو عمرل وما   ياب  ، احلبيف ةتا  
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 افثافث: أ  ي ال: ابف طع ملن   ينثر على مافه وي در عل ه، وبعدا اف طع ملن ةا   افه خبرفهب
 ةرمه متع بع ،   -وهو افوجه افثاين من أوجه ائمع  -ا، ومن قال حبمل املطل  على امل  د هس

قنال ابنن اف ن م رمحنه  : "إمننا حيمنل املطلن  علنى امل  ند إذا مل ي نتلزا محلنه ْخنري افب نا  عنن وقنأ احلاجننة، 
 فة  استلزمه ب   على إطرقه وفه مثا   :

لننني فل لننب  خيننني"، ومل يشننإط قطعننا وقننال ابملديسننة علننى املسننم ملننن سننأفه مننا أ نندمها قوفننه: "مننن مل جينند نع 
يلنننب  ا نننرا: "منننن مل جيننند نعلنننني فل لنننب  خينننني وف  طعهمنننا أسنننيل منننن ةعب نننه". فهنننذا م  ننند و  حيمنننل عل نننه ذفننن  

ا  اف طنع  نرطا املطل ع أل  احلاضرين معه بعرفات من أهل اف من ومكة وافبواد  مل يشهدوا خطبته ابملديسة، فلو ةن
فب سه هلم فعدا علمهم به و   كن اةتياوهم  ا ذ دا من خطبته ابملديسه، ومن هسنا قنال أمحند ومنن  بعنه: إ  اف طنع 

 .(1)مس و( إبطرقه بعرفات افلب  ومل أيمر ب طع يف أعظم أوقات احلاجة"اهن
ا مطل ناً، أو حب نب احلنال، أل  مكا  ائمع،    ي ال جبواز األمنرين، إمنالاف ول ابفس ن متع ب، قلأ: 

 .(2)األ ل عدا افس ن
 

ْامسةالقاعدةْاخل
  يصننننار إىل اف ننننول ابفإجنننن ي مننننع إمكننننا  ائمننننعع أل  إعمننننال األدفننننة أوىل مننننن إمهننننال بعضننننها، وأل  يف 

 افإج ي ذوه م فلث ة وهو خر  األ ل.
إىل بعننض، واألخننذ جبم عننه وضننم بعضننه  هننن( رمحننه  : "ْف ننف ةننرا رسننول   456قننال ابننن  ننزا )ت

 .(3)فر ،   حيل سواه"اهن
                                           

 م  ت ننننننه": احلنننننن ض دا عننننننن سننننننأفته ملننننننن قوفننننننه :افثنننننناين ملثننننننالا" متنننننناا ةرمننننننه:. و (769-3/768)افشنننننناملة/ /بنننننندائع افيوائد (1)
 حيملهنننننا ومل هلنننننا فب سنننننه  نننننرطا افعننننندد ةنننننا   فلنننننو  اجنننننة وقنننننأ أننننننه منننننع عنننننددا يشنننننإط ملاغ نننننل ه" ] نننننديث متيننننن  عل نننننه[، و 

 "اهنوفوغه بت ل األمر  رع يكن مل وفعله هذ مع مل ر ا فةهنا افكلب وفوغ غ ل على
(: "واختلينننننننوا فننننننن من مل جيننننننند نعلنننننننني هنننننننل يلنننننننب  اخلينننننننني و  ي طعهمنننننننا؟ ذهننننننننب 4/16)افشننننننناملة/  /قنننننننال يف ا سنننننننتذةار (2)

عطنننننناع بننننننن أ  رابح وسننننننع د بننننننن سننننننامل اف ننننننداح وطائيننننننة مننننننن أهننننننل افعلننننننم إىل أ  مننننننن مل جينننننند افسعلننننننني فننننننب  اخليننننننني و  
وقننننال أةثننننر أهننننل افعلننننم  قننننال عطنننناع : يف قطعهمننننا ف نننناد و    حيننننب افي نننناد.  د بننننن  سبننننل. ي طعهمننننا، وبننننه قننننال أمحنننن

: إذا مل جيننننند ا نننننرا نعلنننننني فنننننب  اخلينننننني بعننننند أ  ي طعهمنننننا أسنننننيل منننننن افكعبنننننني.  و،نننننذا قنننننال مافننننن  بنننننن أنننننن  وافشنننننافع  
عمنننننر قننننند زاد علنننننى بنننننن عبنننننا  وافثنننننور  وأبنننننو  س ينننننة وإسنننننحاع وأبنننننو ثنننننور ومجاعنننننة منننننن افتنننننابعني.  وقنننننال افشنننننافع : ابنننننن 

 نننن ئا ن صننننه ابننننن عبننننا  و يظننننه ابننننن عمننننر، وذفنننن  قوفننننه: "وف  طعهمننننا أسننننيل مننننن افكعبننننني".   قننننال: واملصننننري إىل روايننننة 
 بن عمر أوىل"اهن ا

 (.3/240ا لى )( 3)
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 . (1)إمكا  ائمع"اهنعدا هن( رمحه  : "  يصار إىل افإج ي إ  عسد 702قال ابن دق   افع د )ت
 .(2)وقال: "إ  طري ة ائمع أوىل من طري ة افإج ي"اهن

  تمنال، وائمنع بنني احلنديثني هنن( رمحنه  : "  يصنار إىل افس نن ]وافإجن ي[ اب852قال ابن  جر )ت
 . (3)ممكن"اهن

 وافإج ي فه طرع ةثريل، ذصل إىل مئة وك ني طري اً، ذرجع إىل ثرثة اعتبارات:
 افإج ي ابعتبار اف سد. -
 افإج ي ابعتبار املنت. -
 افإج ي ابعتبار املنت واف سد. -

وجننوه افإجنن ي( ةتننب أ ننول افي ننه، وف هننا اب  هننن( رمحننه  : "وحمننل ب اهنننا )يعنن : 805قننال افبنالآ  نن  )ت
 .(4)مع ود فذف  فل سظره من يريد اخلو  ف ه"اهن

ْلسادسةالقاعدةْا
ذةنننر يف أ نننول افي نننه أ  منننن مل ي نننتطع افإجننن ي فرضنننه افتوقنننف، وهنننذا ابفس نننبة إىل ا تهننند   إىل امل نننأفة 

 ني ها.
ل افيرين مشروع يتعبد به، أو غري مشنروع فنر قال افشاط : "إذا ذعارضأ األدفة على ا تهد يف أ  افعم

يتعبننند بنننه، ومل يتبنننني مجنننع بنننني افننندف لني، أو إسننن اط أ ننندمها بس نننن أو ذنننرج ي أو غريمهنننا، ف ننند ثبنننأ يف األ نننول أ  
فرضنه افتوقننف، فلنو عمننل   تضنى دف ننل افتشنريع مننن غنري مننرجي فكنا  عننامرً  تشنابه، المكننا   نحة افنندف ل بعنندا 

 . (5)ا  افوقو  عن احلكم رأساً، وهو افير  يف   ه"اهناملشروع ة، فافصو 
 قلأ :  افتوقف هو افير  يف    ا تهد، فكن امل أفة فر  افتوقف ف ها فر  ع ل    وجود فهع

                                           

 (.2/35إ كاا األ كاا )( 1)
 (.2/35إ كاا األ كاا )( 2)
 (.5/56(، )1/277فتي افبار  )( 3)
عبننننند  عزينننننز افمزلننننن  ةتنننننا  "افتعنننننار  وافإجننننن ي بنننننني األدفنننننة افشنننننرع ة"،  ف. وفعبننننند افلط ننننن479 نننننطرح صحماسنننننن ا ( 4)

حبنننننث أ نننننوا م نننننار  ابملنننننذاهب االسنننننرم ة املثتلينننننة، انفنننننع جنننننداً يف هنننننذا، وفلننننندةتور حممننننند احليسننننناو  ةتنننننا  "افتعنننننار  
هنننننن، وقنننننند ذةننننننر 1408املسصنننننورل، افطبعننننننة افثان ننننننة  –وافإجننننن ي عسنننننند األ نننننوف ني وأثرمهننننننا يف افي ننننننه االسنننننرم "، دار افوفنننننناع 

   يف أّول ةتا  "ا عتبار يف افساسن واملس و( من ايتر" ك ني وجهاً فلإج ي، فانظرها هسا  إ   ئأ.احلازم
 ( 2/7ا عتصاا )( 5)
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: "اعلمنوا أ  اذبناع افكتنا  واف نسة اسنلم. هن( رمحه   238)ت قال إسحاع بن إبراه م احلسظل  )ابن راهويه(وقد 
 افدين ابملسازعة وافرد  راا، وا جتسا  عسه سرمة. واخلو  يف أمر

 وأرجو أ  جيوز اف  ا  على األ ل افثابأ من افعامل افيطن املت   .
 و  ذكاد قد   ئاً من ْويل افكتا  واف سة خمافياً ف سة افس   لى   عل ه وسلم إذا  حأ افرواية.

 وامل اي   فث ل اف سة عل هم. وعامة  رة  افعلم واف سة وأ حا  األهواع وافرأ 
 و  أعر   ديثني خيافف أ دمها ايخر.

 وفكل ما رو  من األ اديث املثتلية معا  يعلمها أهل افعلم ،ا.
 .(1)فبهذا افذ  ن لساه طري ة اف لف وما ةانوا عل ه"اهن

يثا   ننند   أعنننر  أننننه رو  عنننن افسننن  هنننن( رمحنننه  : "311)تحممننند بنننن إسنننحاع بنننن خز نننة وقنننال 
 .(2) ح حني متضادين فمن ةا  عسده فل أذ  به ألوفف ب سهما"اهن ادينسإبس

 ننني وجهنناً، فك ننف ويتضنني هننذا إذا ذننذةرت أ  طننرع افإجنن ي أةثننر مننن مئننة وجننه، أو ننلأ إىل مئننة وك
 ي ال ابفتوقف يف امل أفة؟ 

ذا  نني احلننديث فهننو وقنند قننرر أ  افتوقننف فننر  ع لنن  اف ننبك  يف رسننافته "معنن  قننول االمنناا املطلنن : إ
 مذه ".

ْبعةالقاعدةْالسا
 أوجه ائمع إذا مل ذتدافع ساغأع 

وذفنن  أنننه قنند  كننن ائمننع وافتوف نن   ةثننر مننن وجننه و  ذنندافع ب سهننا، وإذا ةانننأ ةننذف  سنناغأ مج عهنناع 
 ، ةذا أوجه ائمع إذا مل ذتدافع ساغأب(3)افسكات   ذتزا م: مثل ما ي ال

 ثامسةاف اعدل اف
رل أقننوال أهننل افباطننل وافبنندع واألهننواعع يوضننحه اف اعنندل نأوجننه ائمننع وافتوف نن  مننا يننند  إىل نصنن ف حننذر يف

 افتاف ة:
 

 تاسعةاف اعدل اف
ل مننن افصننحابة األوائنن مننذاهب مننن يعننر     جيننوز أ  أيا يف أوجننه ائمننع أو يف رفننع اال ننكال  ننذهب 

                                           

 .155( ن له أبو املظير اف معاين يف ا نتصار ألهل احلديث بواسطة  و  املسط  وافكرا ص1)
 .285فة أنواع علم احلديث )م دمة ابن افصرح( صمعر ( 2)
 (.  1/292(  ا  ة افشها  على افب ضاو  )3)
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 وافتابعني .
ر اف نرا  أو احلنديث وّْوفنه علنى غنري افتي نري املعنرو  عنن افصنحابة هن( رمحه  : "من ف ّ 728قال ابن ذ م ة )ت

 وافتابعني فهو ميإ على  ، ملحد يف اايت  ، حمرَّ  فلكلم عن مواضعه.
 . (1)وهذا فتي فبا  افزندقة واالحلاد، وهو معلوا افبطر  اب ضطرار من دين االسرا"اهن 

ْشرةاعالقاعدةْال
  .ف را  متشابه وحمارات فلع ول أ  يف احلديث ةما يف ا
هنن( رمحننه   املتشنابه يف اف ننرا  افعظنن م، ومنا ف ننه منن غمننو  ينزول بننرده علننى 276وملنا ذةننر ابنن قت بننة )ت

وةنرا  نحابته وافتنابعني وأ نعار افشنعراع وةنرا اخلطبناع  فن    ا كمع قال: "وعلى هنذا املثنال ةنرا رسنول   
 . (2)ر ابف صور عسه افسَنّ ا  املمَّز"اهن ملع  افلط ف افذ  يتحري ف ه افعامل املت دَّا، ويمسه   ع إ  وقد أيا ف ه ا

]واألنب نناع أ ننر مل ْت  ننا خيننافف  ننريي افع ننل افبتننة، وإمنننا جنناعت  ننا   يدرةننه افع ننل. فمننا جنناعت بننه افرسننل مننع 
 افع ل ثرثة أق اا،   رابع هلا افبتة:

 رل.ق م  هد به افع ل وافيط -
 وق م يشهد جبملته و   يهتد  فتيص له. -
 وق م ف   يف افع ل قول إدراةه. -

وأّمننا اف  ننم افرابننع، وهننو مننا حي لننه افع ننل افصننريي، ويشننهد ببطرنننه، فافرسننل بريئننو  مسننه، وإ  هننن ةثننري مننن ائهننال 
هلننه  ننا جنناعت بننه، وإّمننا املننّدعني فلعلننم واملعرفننة أ  بعننض مننا جنناعت بننه افرسننل يكننو  مننن هننذا اف  ننم، فهننذا إّمننا ئ

 .(3)ئهله حبكم افع ل، أوآ هلما[
ْعشراديةْالقاعدةْال

ابملع ننولع أل  افنندين إمَنننا هننو ا ن  نناد، وافت ننل م دو   "و  نعننار  سننسة افسَننَ   :قننواا اف ننسة األ ننبهاين قننال
 .(4)"اهنىَل إبطاهَلا فهو جهل   ع لافرد إىَل ما يوجبه افع لع أل  افع ل ما يند  إىَل قبول اف سة، فأما ما يند  إ

 وذ دمي افرأ  وافع ل على احلديث وذر  افت ل م فه يوقع يف ذوهم ا ختر  واال كال.
 عشر اف اعدل افثان ة

مجننع افننرواايت فلحننديث افوا نند، ويف املوضننوع افوا نند ي نناعد علننى ةشننف املعنن  وإزافننة اال ننكال و صننول ائمننع 

                                           

 (.13/243الموع افيتاون ) (1)
 .87( مشكل اف را  ص2)
 بتصر  ي ري. 206(  تية املودود ص3)
 (.509 /2ب ا  افآَمحجة ) يف ( احلجة 4)
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 .تر وافتوف   بني ما هاهره ا خ
 :من يريد افوقو  على املراد من احلديثإ  من مهمات 

 .أ  جيمع رواايت احلديث افوا د افذ  يريد ذي ريه
 بل وأ  يتتبع األ اديث افيت يف اببه. . وب ا  معساه

 ت صري يف ذف  قد يوقع يف سن فهم فلحديث افذ  يريد  ر ه، وب انه.افو 
: "احلننديث إذا مل قمننع طرقننه مل ذيهمننه، احلننديث يي ننر هننن( رمحننه  204قننال االمنناا أمحنند بننن  سبننل )ت

 . (1)بعضه بعضاً"اهن
 قال ابن  جر رمحه  : "إ  املتعني على من يتكلم على األ اديث: 

  أ  جيمع  طرقها.
  م جيمع أفياظ املتو ، إذا  حأ افطرع.

 .(2)ويشر ها على أنه  ديث وا دع فة  احلديث أوىل ما ف ر ابحلديث"
 .(3)وقال: "ذي ري احلديث ابحلديث أوىل من اخلو  ف ه ابفظن"

 عشر فثةافثا  اعدلاف
 ع سبب احلديث وفر ه وقصتهراعال ممن املهمات 

 فة  إمهال ذف  قد يوقع يف سوع افيهم .
 عشررابعة اف اعدل اف

 افشروط افتاف ة: املصري إىل افس ن يراعى ف ه 
 وجود املثافية. -
 نعذر ائمع وافتوف  . -
 افعلم ابفتارين. -

 فر يصار إف ه  جرد وجود املثافية مع إمكا  ائمع.
 و   يصار إف ه  جرد افعلم ابفتارين.

 و   يصار إف ه  جرد افظن.
أو بنسص افصنحا ،  نعم ي ندا افس نن علنى ائمنع، ويصنار إىل اف نول بنه إذا جناع  نرحياً بنسص افرسنول 

                                           

 عبارذه هذه ذصدع على ذي ري افعلل، وذي ري املعاين.و  (.2/212( ائامع ألخرع افراو  وادا  اف امع )1)
 (.1/475(  فتي افبار  )2)
 (.1/213(  فتي افبار  )3)
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 أو ابالمجاع.
 

 عشر ام ةاف اعدل اخل
 ندا احل   نة افشنرع ة علنى افعرف نة. وافعرف نة علنى افلتوينة. ت اعندل يف ذي نري افسصنوصع فافبد من مراعال   

 فة  مل جيد فلي      ة  رع ة، و       ة عرف ة  ار إىل احل   ة افلتوية.
 وذر  مراعال ذف  قد يوقع يف ذوهم اال كال واملساقضة.

 اف اعدل اف ادسة عشر
ع أل  األ ننل عنندا عسنند   اديننث علننى وجههننا علننى أسننا  افتسننوع، فهننذا هننو األوىلإذا أمكننن إمضنناع األ

 .، وأل  ف ه قسب ْخري افب ا  عن وقأ احلاجةوجود افتضاد وافتعار 
 ذضر  األ اديث بعضها ببعض، فلكل  ديث وجهه. فر

بنن مهند  عمنا ويف م نائل أمحند بنن  سبنل رواينة ابسنه أ  افيضنل  ناا قنال: "قنال أ  سنأفأ عبندافرمحن 
، وعننن قوفننه: "إذا (1)و "أنننه ةننا  إذا بعننث ابهلنند  م مل   نن  عننن  نن ع   نن  عسننه ا ننرا"  يننرون عننن افسنن  

 ؟ فلم جيب  عبدافرمحن بش ع وسكأ.(2)دخل افعشر وأراد أ  يضح  فر أيخذ من بشره"
 سنعف أفأ حي  بن سع د، ف ال: هلذا وجه وهلذا وجه. وهلذا أمثال وأ باه يف اف 

، واف ننلم ب ننع مضننمو  إىل أجننل،  (4)، وأذ  يف اف ننلم (3) ك منناً أ  يب ننع مننا فنن   عسننده" "هنننى افسنن  

                                           

(، وم نننننلم يف ةتنننننا  1696( أخرجننننه افبثنننننار  يف ةتنننننا  احلننننب اب  منننننن أ نننننعر وقلننننند بننننذ  احلل ينننننة أ نننننرا،  ننننديث رقنننننم )1)
(. عنننننننن عائشنننننننة 1321 نننننننه،  نننننننديث رقنننننننم )احلنننننننب، اب  اسنننننننتحبا  بعنننننننث اهلننننننند  إىل احلنننننننرا ملنننننننن   يريننننننند افنننننننذها  بسي

 رض    عسها.
(. وفيظنننننه: 1977( أخرجنننننه م نننننلم يف ةتنننننا  األضنننننا  ، اب  هنننننن  منننننن دخنننننل عل نننننه عشنننننر ذ  احلجنننننة...،  نننننديث رقنننننم )2)

َ  َفَر  ََ  "َعنآ أااَّ َسَلَمَة َأَ  افَسَ َ  را َوأَرَاَد َأَ داةامآ َأ آ ياَضحَّ ًئا".ا قَاَل: َإَذا َدَخَلأآ افآَعشآ  َ  َمنآ َ َعرََه َوَبَشرََه َ  نآ
(، وافس ننننننائ  1232( أخرجنننننه افإمنننننذ  يف ةتنننننا  افب ننننننوع، اب  منننننا جننننناع يف ةراه ننننننة ب نننننع منننننا فننننن   عسنننننند ،  نننننديث رقنننننم )3)

(، ويف اب  ب نننننننع مننننننا فننننننن   عسنننننند افبنننننننائع، 4601يف ةتننننننا  افب ننننننوع، اب  ب نننننننع افطعنننننناا قبنننننننل أ  ي ننننننتويف،  نننننننديث رقننننننم )
(، 3503د يف ةتنننننننا  افب نننننننوع، اب  يف افرجنننننننل يب نننننننع منننننننا فننننننن   عسنننننننده،  نننننننديث رقنننننننم )(، وأبنننننننوداو 4613 نننننننديث رقنننننننم )

 (.2205وابن ماجه يف ةتا  افتجارات، اب  افسه  عن ب ع ما ف   عسد ،  ديث رقم )
(، وم نننننننلم يف  2239( منننننننن ذفننننننن  منننننننا أخرجنننننننه افبثنننننننار  يف ةتنننننننا  اف نننننننلم، اب  اف نننننننلم يف ة نننننننل معلنننننننوا،  نننننننديث رقنننننننم )4)

َمننننا قَنننناَل: قَنننننَدَا 1604لم،  ننننديث رقنننننم )ةتننننا  امل نننناقال، اب  اف نننن (، وفينننن  افبثننننار : "َعنننننآ ابآننننَن َعبَننننناَ  َرَضننننَ  اَ ا َعسنآها
َاعَ  َرساننننولا ا ََ  َ أَوآ َثَرثَننننًة َ نننننَ  َإَسآ َ )أَوآ قَنننناَل َعننننناَمنيآ نننننَلياوَ  يف افَثَمننننَر افآَعننننناَا َوافآَعننننناَمنيآ   ننننلا( فَنَ ننننناَل: َمننننننآ افآَمَديسَنننننَة َوافسَننننا ا يا آ

َلفآ يف َة آَل َمعآلاوَا َوَوزآَ  َمعآلاوَا".  َسَلَف يف مَتآَر فَنلآ ا آ
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عنن ب نع منا فن   عسند ، واف نلم ب نع منا فن   عسند ، فهنو  فلنو رد أ ند احلنديثني ايخنر، ف  نول: قند هننى افسن  
 يب ع ما ف   عسده. مردودع مل جيز ذف . ويعطى هذا وجهه وذا  ف جوز اف لم، و   جيوز أ 

، فلهنننذا وجنننه، (1)وهنننى عنننن افصننرل بعننند افعصنننر، وقننال: "منننن أدر  مننن  نننرل افعصنننر رةعننة ف ننند أدرةهننا"
وهلننذا،   يبتنندئ  ننرل بعنند افعصننر متطوعنناً، فننةذا  أدر  رةعننة مننن عصننر يومننه، ف نند أدر ، وةننذف  فننو ذةننر  ننرل 

 . (2)رل أو ن  ها فل صلها إذا ذةرها"عصر فاذته  رها بعدما يصلى افعصر، ف وفه: "من انا عن  
، وقوفنه: (3)وقوفه: "من ابع  ال مصرال فصا بها ابخل ار إ   اع أم كها وإ   اع ردها و اعاً منن متنر"

ع فلهذا وجه، وهلذا وجه، إذا ا إن افشال أو افساقنة املصنرال فحلبهنا، فنة  أراد ردهنا ورد معهنا  (4)"اخلراج ابفضما "
 ذا ا إن عبداً فاستتله م وجد به ع باً، ةا  فه افتلة ابفضما ، فلهذا وجه وهلذا وجه. اعاً من متر، وإ

فياطمننة بسننأ أ   بنن ش إذ سننأفته ف افننأ: "إين أسننتحا  فننر أطهننر أفننأدع افصننرل؟   ومسننه قننول افسنن  
  افنننندا ف نننال: إمنننننا ذفننن  عننننرع وف  نننأ ابحل ضننننة، فنننةذا أقبلننننأ احل ضنننة فنننندع  افصنننرل وإذا أدبننننرت فاغ نننل  عسنننن

، وقنال حلمسنة "إذ قافنأ: إ  دمن  (1)، وقال فلنيت هلنا أايا معلومنة: "اجل ن  قندر منا تب ن    ضنت " (5)و ل "
                                           

(، 556( أخرجننننننه افبثننننننار  يف ةتننننننا  مواق ننننننأ افصننننننرل، اب  مننننننن أدر  رةعننننننة مننننننن افعصننننننر قبننننننل املتننننننر ،  ننننننديث رقننننننم )1)
(، 607وم نننننننلم يف ةتنننننننا  امل ننننننناجد ومواضنننننننع افصنننننننرل، اب  منننننننن أدر  رةعنننننننة منننننننن افصنننننننرل ف ننننننند أدر ،  نننننننديث رقنننننننم )

ننننننولا ا ََ  َرينآننننننَرَل قَنننننناَل: قَنننننناَل َرسا ننننننَر قَنبآننننننَل َأ آ وفينننننن  افبثننننننار : "َعنننننننآ َأَ  ها َدًل َمنننننننآ َ ننننننَرَل افآَعصآ َرَ  َأَ ننننننداةامآ َسننننننجآ : "َإَذا أَدآ
َدًل َمنآ َ َرَل افصإبآَي قَنبآَل َأ آ َذطآلاَع   افَشمآ ا فَنلآ اَتَم َ َرَذها" ذَنتآراَ  افَشمآ ا فَنلآ اَتَم َ َرَذها َوَإَذا أَدآَرَ  َسجآ

(، وم ننننننلم 597( أخرجنننننه افبثنننننار  يف ةتننننننا  مواق نننننأ افصننننننرل، اب  منننننن ن نننننن   نننننرل فل صننننننل إذا ذةنننننر،  ننننننديث رقنننننم )2)
(، وفيننننن  افبثنننننار : "َعننننننآ أَنَنننننَ  684يف ةتنننننا  امل ننننناجد ومواضنننننع افصنننننرل، اب  قضننننناع افصنننننرل افيائتنننننة،  نننننديث رقنننننم )

رَ فقَاَل: َمنآ َنَ َ  َ َرًل فَنلآ اَصلَّ َإَذا ذََةَرَها َ  َةَياَرَل هَلَا َإَ  َذَفَ   بآَن َماَفَ  َعنآ افَسَ َّ   " .َوأََقمآ افَصَرَل َفذَةآ
(، 2151( أخرجننننننننه افبثننننننننار  يف ةتننننننننا  افب ننننننننوع، اب  إ   نننننننناع رد املصننننننننرال ويف  لبهننننننننا  نننننننناع مننننننننن متننننننننر،  ننننننننديث رقننننننننم )3)

َرينآنننننننَرَل 1524ب نننننننع املصنننننننرال،  نننننننديث رقنننننننم )وأخرجنننننننه م نننننننلم يف ةتنننننننا  افب نننننننوع اب   كنننننننم  (. وفيننننننن  م نننننننلم: "َعننننننننآ َأَ  ها
نننننولا ا ََ  َ نننننَكَها َوَإَ  َرَدَهننننناقَننننناَل: قَننننناَل َرسا َهنننننا فَنننننَة آ َرَضنننننَ  َ َرَ،َنننننا أَمآ لابنآ َ لَنننننبآ َ،َنننننا فَنلآَ حآ نننننَإَن َ ننننناًل ماَصنننننرَاًل فَنلآ َنسنآ  : "َمننننننآ ا آ
 َوَمَعَها َ اع  َمنآ مَتآَر".

، افإمنننننننذ  يف ةتننننننا  افب نننننننوع اب  مننننننا جننننننناع فنننننن من ا نننننننإن افعبنننننند وي نننننننتتله م جينننننند بنننننننه ع بننننننناً، رجننننننه عنننننننن عائشننننننة ( أخ4)
(، وقننننننننال : "  ننننننننن  ننننننننح ي"، وأخرجننننننننه افس ننننننننائ  يف ةتننننننننا  افب ننننننننوع، اب  اخلننننننننراج ابفضننننننننما ، 1285 ننننننننديث رقننننننننم )
اً،  نننننننننديث رقنننننننننم (، وأبنننننننننو داود يف افب نننننننننوع اب  فننننننننن من ا نننننننننإن عبنننننننننداً فاسنننننننننتعمله م وجننننننننند ع بننننننننن4490 نننننننننديث رقنننننننننم )

(، واقتصننننننننروا علننننننننى روايننننننننة احلننننننننديث املرفننننننننوع، وأورده ابننننننننن ماجننننننننه يف قصننننننننة،  يف ةتننننننننا  افتجننننننننارات اب  اخلننننننننراج 3508)
 (، ويف سسد احلديث بذةر اف صة ةرا. 2262ابفضما   ديث رقم )

(، وم نننننننننلم يف ةتنننننننننا  احلننننننننن ض، اب  228( أخرجنننننننننه افبثنننننننننار  يف ةتنننننننننا  افوضنننننننننوع، اب  غ نننننننننل افننننننننندا،  نننننننننديث رقنننننننننم )5)
: َجننننناَعتآ فَاَطَمنننننةا بَسآنننننأا َأَ  333امل تحاضنننننة وغ نننننلها و نننننرهتا،  نننننديث رقنننننم ) (، وفيننننن  افبثنننننار : "َعننننننآ َعاَئَشنننننَة قَافَنننننأآ

= 
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، ألهنننا و ننيأ مننن دمهننا مننا مل ذصننف فاطمننة، فحكننم فكننل  (2)يننثب، ف ننال هلننا: ت ضنن  يف علننم   سننأ أو سننبع"
 وا دل مسهما حبكم، فلهذه ما قال هلا، وهلذه ما قال هلا.

 .(3)"اهنتضربْاألحاديثْبعضهاْببعض.ْيُعطىْكلْحديثْوجههوالْ
رَ َّ  َسننَع دَ  َأَ   َعنننآ مننا جنناع ومننن األمثلننة ةننذف :   َسََعآننتامآ  َإَذا": قَننالَ  َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى ا ََ  َرساننولَ  أَ َ  اخلآانندآ

 .(4)ر  وم لم" أخرجه افبثاافآماَنذَّ ا  يَن اولا  َما َمثآلَ  فَن اوفاوا افسََّداعَ 
طَننا َ  بآنننَ  عاَمننرَ  َعنننآ و  ننَما  اَ ا  افآماننَنذَّ ا  قَننالَ  َإَذا": َوَسننَلمَ  َعَل آننهَ  اَ ا  َ ننَلى ا ََ  َرساننولا  قَننالَ  :قَننالَ  اخلَآ ننَما  اَ ا  َأةآ  َأةآ

َما  اَ ا  َأَ داةامآ  فَنَ الَ  َما  اَ ا  َأةآ نَهدا  قَالَ  ماَ  َأةآ نَهدا  قَنالَ  اَ ا  َإَ   إَفَنهَ  َ   أَ آ  َأ آ نَهدا  قَنالَ  ماَ  اَ ا  َإَ   إَفَنهَ  َ   أَ آ  َأ آ  حماََمنًدا أَ َ  َأ آ
َهدا  قَالَ  ا ََ  َرساولا   َعلَنى َ ن َ  الَ قَن ماَ  اَب ََ  َإَ   قنانَولَ  َوَ   َ نوآلَ  َ   قَنالَ  افَصنَرلَ  َعلَنى َ ن َ  قَنالَ  ماَ  ا ََ  َرساولا  حماََمًدا أَ َ  َأ آ
نَما  اَ ا  قَنالَ  ماَ  اَب ََ  َإَ   قنانَولَ  َوَ   َ نوآلَ  َ   قَنالَ  افآَيَرحَ  نَما  اَ ا  َأةآ نَما  اَ ا  قَنالَ  َأةآ نَما  اَ ا  َأةآ  َ   قَنالَ  اَ ا  َإَ   إَفَنهَ  َ   قَنالَ  ماَ  َأةآ

______________________________ 
= 

بَننننننن آَش َإىَل افسَنننننننَ َّ  نننننننولا ا ََ   ا نننننننرا أَفَنننننننَأدَعا افَصننننننَرَل فَنَ ننننننناَل َرسا نننننننَتَحا ا فَننننننَر َأطآها نننننننَرأَل  أاسآ ننننننوَل ا ََ َإيّنَ امآ : اَي َرسا َ    فَنَ افَنننننننأآ
بنَنننننَرتآ فَاغآَ نننننَل  َعسآننننن َ  بَنلَنننننأآ َ  آَضنننننتاَ  فَنننننَدَع  افَصنننننَرَل َوَإَذا أَدآ َ َ نننننلَّ " ويف َإمَنَنننننا َذفَنننننَ  َعنننننرآع  َوفَننننن آَ  حَبَننننن آَض فَنننننَةَذا أَقنآ  افنننننَدَا ما

." َ ذَنَوَضَئ  َفكالَّ َ َرَل َ َك جيََ َع َذَفَ  افآَوقآأا  رواية: "ما
(، وم ننننننلم يف ةتننننننا  احلنننننن ض، اب  327يف ةتننننننا  احلنننننن ض، اب  عننننننرع ا ستحاضننننننة،  ننننننديث رقننننننم ) ( أخرجننننننه افبثننننننار 1)

َأهَنَننننننا قَافَننننننأآ َإَ  أاَا  (، وفينننننن  م ننننننلم: "َعنننننننآ َعاَئَشننننننَة َزوآَج افسَننننننَ َّ 334امل تحاضننننننة وغ ننننننلها و ننننننرهتا،  ننننننديث رقننننننم )
ننننَش افَننننيَت َةانَننننأآ َتآننننَأ َعبآننننَد افننننَرمحآَ  َر  َن بآننننَن َعننننوآَ  َ ننننَكأآ َإىَل َرساننننوَل ا ََ َ َب بَننننَة بَسآننننَأ َجحآ ثَنننن  قَننننندآ افننننَدَا فَنَ نننناَل هَلَننننا امآكا

َ اغآَتَ َل  َفَكاَنأآ ذَنتآَتَ لا َعسآَد ةالَّ َ َرَل"  َما َةاَنأآ َتآَب اَ  َ  آَضتاَ  ما
(، وافإمننننننذ  287يث رقنننننم )( أخرجنننننه أبنننننوداود يف ةتننننننا  افطهنننننارل، اب  منننننن قننننننال إذا أقبلنننننأ احل ضننننننة ذننننندع افصنننننرل،  نننننند2)

(، وابننننننن ماجننننننه يف  128يف ةتننننننا  افطهننننننارل، اب  مننننننا جنننننناع يف امل تحاضننننننة أهنننننننا قمننننننع مننننننن افصننننننرذني،  ننننننديث رقننننننم )
ةتننننا  افطهننننارل وسنننننسسها، اب  مننننا جننننناع يف افبكننننر إذا ابتننننندأت م تحاضننننة أو ةننننا  هلنننننا أايا  نننن ض فس ننننن تها  ننننديث رقنننننم 

أَبانننننننو َع َ نننننننى: "َهنننننننَذا َ نننننننَديث  َ َ نننننننن  َ نننننننَح ي . ... قَننننننناَل:  (. عنننننننن محسنننننننة بسنننننننأ جحنننننننش رضننننننن    عسهنننننننا. قَنننننننالَ 615)
ننننن بَنننننَل: ها َننننندا بآننننننا َ سنآ نننننَو َ نننننَديث  َ َ نننننن  َ نننننَح ي . َوَهَكنننننَذا قَننننناَل َأمحآ َنننننَديَث؟ فَنَ ننننناَل: ها َو َ نننننَديث  َوَسنننننأَفآأا حماََمنننننًدا َعننننننآ َهنننننَذا احلآ

َتَحاَضنننننننةَ  نننننننَح ا يف افآما آ َننننننندا َوَإسآ َبافانننننننها َأ آ  َ َ نننننننن  َ نننننننَح ي . وقَننننننناَل َأمحآ بَننننننناَل افنننننننَدَا َوَإدآاَبرََه َوَإقنآ َإَذا َةانَنننننننأآ ذَنعآنننننننَر ا َ  آَضنننننننَها إبََقنآ
بَننننننننننن ما هَلَننننننننننا َعلَننننننننننى َ ننننننننننَديَث فَاَطَمننننننننننَة بَسآننننننننننَأ َأَ   ا َرَل فَنننننننننناحلآاكآ ننننننننننَوَد َوَإدآاَبراها َأ آ يَنتَنتَننننننننننرَيَ َإىَل افصإننننننننننيآ ننننننننننوَ  َأسآ  آَش. َوَإ آ َةانَننننننننننأآ َيكا

َتَحاَضنننننننةا هَلَنننننننا  َ ذَنتآَتَ نننننننلا َوذَنتَنَوَضنننننننأا افآما آ نننننننَتَحاَ  فََةهَنَنننننننا ذَننننننندَعا افَصنننننننَرَل َأاَيَا أَقنآرَائََهنننننننا ما نننننننلَّ َ نننننننَرَل َأاَيا  َمعآراوفَنننننننة  قَنبآنننننننَل َأ آ ذا آ  َفكا
َننننننن آَض إبََ  ننننننننآ هَلَنننننننا َأاَيا  َمعآراوفَنننننننة  َوملَآ ذَنعآنننننننَر آ احلآ نننننننَتَمَر َ،َنننننننا افنننننننَداا َوملَآ َيكا ما هَلَنننننننا َعلَنننننننى َوذاَصنننننننلَّ  َوَإَذا اسآ بَننننننناَل افنننننننَدَا َوَإدآاَبرََه فَننننننناحلآاكآ قنآ

َش وََةَذَفَ  قَاَل أَباو عابَن آَد."اهن  َ َديَث مَحآَسَة بَسآَأ َجحآ
 ، يف س اع طويل مي د جداً يف هذا افبا .198-196( م ائل  اا ألب ه أمحد بن  سبل ص 3)
(  وم ننننننلم يف ةتننننننا  افصننننننرل 611ع املسنننننناد ،  ننننننديث رقننننننم )( أخرجننننننه افبثننننننار  يف ةتننننننا  األذا  اب  مننننننا ي ننننننول إذا َسنننننن4)

 (  .383اب  استحبا  اف ول مثل قول املنذ  ملن َسعه،  ديث رقم )
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 .(1)" أخرجه م لمَسةَ ائآَ  َدَخلَ  قَنلآَبهَ  َمنآ  اَ ا  َإَ   إََفهَ 
 في  احلديث األول أنه ي ول مثل ما ي ول املنذ   ك يف احل علتني.

 . ول و   قول إ  ابهلل" "ويف احلديث افثاين أنه ي ول يف احل علتني: 
، أل  احلنديث أألول عناا واحلنديث   كن أ  ي نال : بتثصن ص احلنديث األول ابفثنايننياحلديثين هذويف 
 ، واخلاص م دا على افعاا. افثاين خاص

 .و كن أ  يعمل ابحلديثني مرّل ،ذا ومرل ،ذا
ننَتَر  افآمابَنناح فَن َن اننول َ رًَل يف ةننرا فننه علننى احلننديثني: " َوقَنناَل اَبآننن افآماسآننَذَر  حَيآَتَمننلا أَ آ َيكاننوَ  َذفَننَ  َمنننآ اَ خآ

 .َةَذا َوَ رًَل َةَذا
رَيَن َعننن سَنهاَمنننا َوَجنننَب َوَ َكنننى بَنعآنننض افآماتَنننَأخَّ نننعا بَن نآ َمآ َكنننَن ائآ َننناَص َوافآَعننناَا َإَذا أَمآ ا انننول: أََ  اخلآ نننل األآ نآ بَنعآنننض أَهآ

ََسابََلَة. " :َإعآَماهلااَما، قَاَل: فََلَم َ  يناَ الا  ه  َعسآَد احلآ قَنَلَة، َوهاَو َوجآ َوآ َعَلَة َواحلآ َ نآ َ احلآ َتَحبإ فَلَ اَمَع أَ آ جَيآَمَع َبنيآ  . (2)اهنيا آ
 ع  -عسد   -قلأ: ما ذةره ابن املسذر رمحه  ، أقون 

 .ب بب اختر  خمرج احلديثني
 .وأل  قول ائمهور يلزا مسه ْخري افب ا  عن وقأ احلاجة

وأل  ائمع ب سهما يند  إىل إ داث  ورل يف افعبنادل غنري واردلع فاحلنديث يندل أ  امل نلم يشنرع فنه أ  ي نول مثنل 
ذ   ننك يف احل علتننني، ويشننرع فننه أ  ي ننول بنند ً مننن احل علتننني : "   ننول و   قننول إ  ابهلل"، فننائمع مننا ي ننول املننن 

ومننن أ ننول أهننل احلننديث يف األ اديننث إذا  ننحأ واختليننأ ومل يعننر  املتننأخر ع ب سهمننا إ ننداث فصننية غننري واردل
 . ف مضى ةل  ديث على وجهه.(3)من املت دا أهنا فلتوسعة وافتث ري

فهنو علنى ههنوره وعمومنه،  هن( رمحه  : "ةنل ةنرا ةنا  عامناً هناهراً يف سنسة رسنول   204شافع  )تقال اف
يندل علنى أننه إمننا أريند ابئملنة افعامنة يف افظناهر بعنض  –   هنو وأمن   - ك يعلم  ديث تبأ عن رسنول   

 ائملة دو  بعض، ةما و يأ من هذا وما ةا  يف مثل معساه.
افعلننم أ   اضننوا اخلننمين علننى وجههمننا، مننا وجنندوا المضننائهما وجهنناً، و  يعنندوهنما خمتليننني ومهننا حيننتمر  وفننزا أهننل 

ضننن ا معننناً، أو وجننند اف نننب ل إىل إمضنننائهما، ومل يكنننن وا ننند  وجنننب منننن  أ   ضننن ا، وذفننن  إذا أمكنننن ف همنننا أ   ا
 ايخر.

                                           

 (.  385( يف ةتا  افصرل اب  استحبا  اف ول مثل قول املنذ  ملن َسعه،  ديث رقم )1)
 ( بتصر  ي ري.2/91فتي افبار  )( 2)
 ن أهل احلديث أمحد وإسحاع بن راهويه، وافطم  وداود.(، وذةر م2/245إةمال املعلم ) (3)
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معنناً، إمنننا املثتلننف مننا مل  ننض  إ  ب نن وط غننريه، و   يس ننب احلننديثا  إىل ا خننتر  مننا ةننا  هلمننا وجهنناً  ضنن ا  
 .(1)مثل أ  يكو  احلديثا  يف افش ع افوا د، هذا حيله وهذا حيرمه"اهن

ْالقاعدةْالسابعةْعشر
  جرد استشكال معساه، أو وجود ذعار  ب سه وبني غريه.وذتل ط افث ة   يهجم على رد احلديث 

جننو  افت ننل م فل ننسة افسبويننة، وإ  مل ذبلتهننا افع ننول، ونبننأ وفننذف  ةننا  مننن أ ننول أهننل اف ننسة وائماعننة و 
 عسها األَساع، واستو ش مسها امل تمع، فر ذرد ابف  ا  واألمثال.

قال أمحند بنن  سبنل رمحنه  : "ومنن اف نسة افرزمنة افنيت منن ذنر  مسهنا خصنلة مل ي بلهنا ويننمن ،نا، مل يكنن 
"ة ننف". إمنننا  ي  ابأل اديننث ف ننه، واال ننا  ،ننا،   ي ننال: "مل" و  مننن  أهلهننا: اال ننا  ابف نندر خننريه و ننره. وافتصنند

 هو افتصدي  واال ا  ،ا. 
َكم فهع   ومن مل يعر  ذي ري احلديث، ويبلته ع له، ف د ةي ، وأ آ

 فعل ه اال ا  به  وافت ل م فه.  
 .(2)مثل  ديث "افصادع املصدوع"

 ومثل ما ةا  مثله يف اف در. 
وية ةلها. وإ  نبأ عن األَسناع، واسنتو ش مسهنا امل نتمع. وإمننا عل نه اال نا  ،نا وأ    ومثل أ اديث افر 

 يرد مسها  رفاً وا داً، وغريها من األ اديث املأثورات عن افث ات.
وأ    خيا ننم أ ننداً. و   يسنناهره. و   يننتعلم ائنندالع فننة  افكننرا يف اف نندر وافرويننة واف ننرا  وغريهننا مننن 

مننن أهننل اف ننسة،  ننك ينندع ائنندال،  -وإ  أ ننا  بكرمننه اف ننسة  -مسهنن  عسننهع   يكننو   ننا به اف ننسن مكننروه و 
 .(3)وي لم وينمن ابيتر"اهن

ابملع ولع أل  افندين إمننا هنو ا ن  ناد وافت نل م،  ومن أ ول أهل اف سة: "أ    نعار  سسة رسول   
بنننول اف نننسة، فأّمنننا منننا ينننند  إىل إبطاهلنننا فهنننو جهنننل   دو  افنننرد إىل منننا يوجبنننه افع نننلع أل  افع نننل منننا ينننند  إىل ق

                                           

 .342-341افرسافة ص( 1)
( فعلننننه يعنننن   ننننديث ابننننن م ننننعود: " نننندثسا رسننننول    ننننلى   عل ننننه وسننننلم وهننننو افصننننادع املصنننندوع: "إ  أ نننندةم جيمننننع 2)

رئكنننننة، ويف مواضنننننع يف بطنننننن أمنننننه...". أخرجنننننه افبثنننننار  يف ةتنننننا  اف ننننندر اب  يف اف ننننندر، ويف بننننندع اخللننننن  اب  ذةنننننر امل
(.انظنننننننر: 2643أخنننننننرن، وأخرجنننننننه م نننننننلم يف ةتنننننننا  اف ننننننندر اب  ة ي نننننننة اخللننننننن  ايدمننننننن  يف بطنننننننن أمنننننننه،  نننننننديث رقنننننننم )

(، وذعل ننننننن  املعلننننننن  علنننننننى ةتنننننننا  أ نننننننول اف نننننننسة ألمحننننننند بنننننننن  سبنننننننل رواينننننننة  عبننننننندو  114نننننننن10/113جنننننننامع األ نننننننول )
 . 43ص

 . 49ن42ص( أ ول اف سة ألمحد بن  سبل رواية عبدو  بن ماف  افعطار 3)
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 .(1)ع ل"
"وأ  ةنننل منننا َسعنننه املنننرع منننن ايتر ممنننا مل يبلتنننه ع لنننه، أ  عل نننه افت نننل م وافتصننندي ، وافتينننويض وافرضنننا،   

 .(2)يتصر  يف   ع مسها برأيه وهواه. ومن فّ ر من ذف    ئاً برأيه وهواه ف د أخطأ وضل"
رجل على ايتر يسبت  أ  ياتهم على االسرا، وأهل اف نسة يإةنو  افبحنث عمنا مل تنط وقافوا: "إذا طعن اف

بننه ع ننوهلم بننه مننن املشننكرت، افننيت مل يننتكلم ف هننا املت نندَّمو ، واألئمننة املاضننو ، ومل خيوضننوا ف ننه، وهننم اعلننم ابفتسزيننل 
 وافتأويل، ومسهم أخذ افعلم و،م ي تد .
  ب در ما أعطاه من افع ل، وف   افع ل اب ةت ا ، وإمنا هنو فضنل منن وقافوا: إمنا يطافب   ةل إن ا

 .(3) ، يعط  ةل إن ا  ما أراد، فاخلل  يتياوذو  يف افع ل"
قال ابن ذ م ة رمحه  : "إ  ما أخم به افرسول  نلى   عل نه وسنلم عنن ربنه فةننه جينب اال نا  بنه، سنواع 

ع املصنندوع، فمننا جنناع يف افكتننا  واف ننسة وجننب علننى ةننل منننمن اال ننا  بننه، عرفسننا معسنناه أو مل نعننر ع ألنننه افصنناد
 .(4)وإ  مل ييهم معساه"اهن

 .(5)وذةر ابن  جر افع  رين رمحه   أ  عدا االطرع على املراد من اخلم   ي تض  ذتل ط احلياظ
دفو     األ ننل عنندا وفائنندل هننذه اف اعنندل يف افننرد علننى افننذين ي نندمو  افإجنن ي علننى ائمننع، فننةهنم ي ننت

افتعار  وا ختر ، ووجوده بنني  نديثني دف نل علنى وجنود افتلنط وافنوهم منن أ ند افنروال، ف سظنر أو ً يف افإجن ي 
ف عتمند افنراجي ويطنرح املرجننوح، فنة  ذ ناواي وعلنم املت نندا منن املتنأخر  نري إىل افس ننن، وإ  نظنر يف ائمنع. أقننول: 

وأ  منا ي تشنعر منن ا خننتر  مرجعنه إىل ا تهندين ف سظننر أو ً يف ه م افث ننة، فنريد علنى هنن ع    األ ننل عندا ذنو 
 ائمع وافتوف  ، فة  مل  كن وعلم املتأخر ن ن املت دا ابملتأخر، فة  مل يعلم افتأرين  ري إىل افإج ي ب سهما.

ْالقاعدةْالثامنةْعشر
ألحدْأنْحيملْكالمْالرسولْصلىْهللاْعليهْْأقوالْالعلماءْاتبعةْلديثْالرسولْصلىْهللاْعليهْوسلم،ْوليس

 وسلمْعلىْغْيْاملرادْمنه
قال ابن ذ م ة رمحه  : "ف   أل د أ  حيمل ةرا   ورسنوفه علنى وفن  مذهبنه، إ  مل يتبنني منن ةنرا   ورسنوفه 

 عل نه وسنلم، فن   قنول   ما يدل على مراد   ورسوفه، وإ  فأقوال افعلماع  بعة ف ول   ذعاىل ورسوفه  لى  

                                           

 (.  2/509( احلجة يف ب ا  ا جة )1)
 (.  2/435( احلجة يف ب ا  ا جة )2)
 (.  429-2/428( احلجة يف ب ا  ا جة )3)
 ( )افتدمرية(.3/41( الموع افيتاون )4)
 (.7/45( فتي افبار  )5)
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 ورسوفه  بعاً ألقواهلم.
فةذا ةا  يف وجو    ع نزاع بني افعلماع، وفي  افشارع قد اطرد يف معن ع مل جينز أ  يسنت ض األ نل املعنرو  منن  
ةرا   ورسوفه ب ول ف ه نزاع بني افعلماعع وفكن من افسا  من   يعر  مذاهب أهل افعلم، وقند نشنأ علنى قنول 

 .(1)يعر  غريه ف ظسه إمجاعاً"  
ر ةننرا   ورسننوفه. بننل فنن   أل نند أ  حيمننل ةننرا أ نند مننن  م قننال: "وامل صننود هسننا: يسبتنن  فلم ننلم أ  ي نندَّر قنندآ
افسننا  إ  علننى مننا عاننر  أنننه أراده،   علننى مننا حيتملننه ذفنن  افلينن  يف ةننرا ةننل أ نند، فننة  ةثننرياً مننن افسننا  يتننأّول 

ي ل  م ل  من جيعل افتأوينل ةأننه ذةنر منا حيتملنه افلين ، وقصنده بنه دفنع ذفن  ا نتب افسصوص املثافية ف وفه، 
عل ننه بننذف  افننسصب وهننذا خطننأب بننل مج ننع مننا قافننه   ورسننوفه جيننب اال ننا  بننه، فلنن   فسننا أ  ننننمن بننبعض افكتننا  

افننسص افننذ  واف ننه  ونكيننر بننبعض، وفنن   ا عتسنناع  ننراده يف أ نند افسصننني دو  ايخننر  وىل مننن افعكنن . فننةذا ةننا 
يعت نند أنننه اذّبننع ف ننه مننراد افرسننول فكننذف  افننسص ايخننر افننذ  ّْوفننه. ف كننو  أ ننل م صننوده معرفننة مننا أراده افرسننول 

 بكرمه، وهذا هو امل صود بكل ما جيوز من ذي ري وْويل عسد من يكو  ا طر ه ذتاير معسامها.
 فافتأويل عسدهم هو افتي ري. -رح املي رين ةما هو افتافب على ا ط  -وأّما من جيعلهما  ع  وا د 

وأّمنننا افتأوينننل يف ةنننرا   ورسنننوفه، فلنننه معننن  تفنننث غنننري معسننناه يف ا نننطرح املي نننرين، وغنننري معسننناه يف ا نننطرح 
 .(2)متأخر  افي هاع واأل وف ني ةما ب ط يف موضعه"اهن
ْإذاْتقررْمعكْهذاْاألصل،ْفإنهْينبينْعليهْأمور 

راد بشرح احلنديث وذي نريه إينراد ةنل منا حيتملنه افلين ، إمننا املنراد ب نا  منراد افرسنول  نلى   عل نه مسها: أنه ف   امل
 وسلم، فل ورد ما يدل عل ه أو ي اعد على افوقو  عل ه.

ومسها : أ  افتشاغل بكثرل إيراد األقوال يف ذي ري افلي  مما يسبت  افبعد عسه، ألنه يشتأ ذهن اف نارئ عنن افوقنو  
راد، وف كن هم افبا ث إيراد األقوال املعتمل يف مع  افسص   ةل   ع يرد ف كنو  ةحاطنب ف نل، حيمنل منا على امل

 ف ه افضرر وهو   يدر .
 هن( رمحه   على املي رين ذف ، ف ال رمحه  : "يف ذي ري اف را : 748وقد استسكر افذه  )ت

 مسه ما هو  تم. ومسه ما هو م تحب. 
 و]مسه[ مكروه. و]مسه[ مباح.

فكثننرل األقننوال يف اييننة مننع وهسهننا وبعنندها مننن افصننوا  افننذ  هننو وجننه وا نند دل اف نن اع  اخلطننا  افعننر  عل ننهع 
 مكروه  يظها وا عتماد عل هاع فة  اف ول افصح ي يض ع ب سها.

                                           

 .32( اال ا  ص1)
 .34ن33( اال ا  ص2)
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ريننف اف هننود، ممنننا إذا  وا ننرا  ينن  ذي ننري اف رامطنننة االَساع ل ننة وفرسننية املتصنننوفة افننذين  رّفننوا ةتننا   ، فنننوع ت
َسعه امل لم بل عامة األمة ببداعل ع وهلم علمنوا أ  هنذا افتحرينف افنإاع علنى   وذبنديل فلتسزينل. و  اسنتج ز ذةنر 

 .(1)أمثلة ذف ، فةنه من أَسب افباطل"اهن
 واف ول يف ذي ري احلديث ةاف ول يف ذي ري اف را  افعظ م، من هذه ائهة.

ى افظاهر املراد هو األ لع فنر جيعنل افشنارح فكنرا افرسنول  نلى   عل نه وسنلم مهنه إينراد ومسها : أ  افوقو  عل
 املعاين افتامضة واال ارات افيت   يدعمها افدف ل .

ومسهنننا : أ  األ ادينننث املثتلينننة واملشنننكلة   يسبتننن  أ  تمنننل علنننى منننا يوافننن  املنننذهب، بنننل علنننى املتي نننه أ  يراعننن  
 على ما هو أهدن واذ ى، ويراع  د فة افسص مع افسصوص األخرنب  ذي ري اف لف وفهم ةرمه

تك م اراع افرجال وقواعد املذهب علنى ومسها : أ  من أسبا  ذوهم ا ختر  واملعارضة بني افسصوص افثابتة هو 
 ب  ذساقض و  ذضاد هسا  افبتةف ها، وإ  فةنه  ا ضطرا  وافتساقض وا ختر ذوهم اف سة ف  ع 
 
 
 
 

                                           

 ، ضمن سأ رسائل فلذه  ت    جاسم افيه د افدوسر .209( م ائل يف طلب افعلم وفضله فلذه  ص1)
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ْاملقصدْالثالث
ْ

ْأهمْاملصنفاتْيفْمتلفْالديثْومشكله:
هننن( رمحننه  : "أجننل مننا 805. قننال افبل  نن  )ت(1)هننن( رمحننه  204)ت اخ  تالفْال  ديثْللش  افعيْ-

 ننسف يف ذفنن  )يعنن : خمتلننف احلننديث( ةتننا  "اخننتر  احلننديث" ف منناا افشننافع  رضنن    عسننه، وهننو منندخل 
 .(2)عظ م هلذا افسوع"اهن

 قلأ: 
جناع   -سنبحا     -، وجرت افعنادل أ  األوف نات ف هنا ن نص ، فكنن يف هذا افعلميعتم ةتابه أول ةتا  

 و ف   مجع املادل ف ط .  وضوح افرويةةتابه واف اً يف 
 املهمات افتاف ة: م دمة ماذعة يف فه و من وضوح افروية أ  جعل 

 .مسزفة اف سة
 .و ج ة خري اي اد

 .ثتلف احلديث تعل ة و ذةر قواعد م
 م ذةر األ اديث .

ْالكتاب:ْيفمساتْعامةْ
  .األ كاامج عها من أ اديث ، و  اً (  ديث 253) ف ه أورد  -
 .ومل يوردها بإذ ب معني -
 .أوردها ذ ريبا يف ستني ابابً  -
 .يورد احلديث وطرقه -
 مل يلتزا بطري ة مع سة وةلها يف دائرل أ اديث األ كاا يف ستني اباب . -
 ه ضعف ي وع فه املتابعات وافشواهد .   ةا  فإد احلديث م سدا و يور  -
وا  مل  كننن وعالننم املت نندا واملتننأخر  ،مسهجنه هننو علننى مننسهب مجهننور أهننل افعلننم يف ائمننع وافتوف نن  -

 .يكو  افس ن وا  مل يعلم يلجأ إىل افإج ي

                                           

هننننننن(، ومعننننننه اخننننننتر  مافنننننن  وافشننننننافع ، 204مننننننن طبعاذننننننه طبعننننننة ضننننننمن ةتننننننا  األا،  منننننند بننننننن إدرينننننن  افشننننننافع  )ت (1)
 وةتب أخرن، ويف اخره خمتصر املزين، ذصح ي حممد زهر  افسجار، دار املعرفة، بريوت.

 .477حماسن ا  طرح ص( 2)
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 وةا  م ت ر يف ذرج حه .  -
مجلننة مننن أ اديننث األ كنناا ، ومل يكننن يف  بننل ذةننرمج ننع األ اديننث مننن املثتلننف، مل ي ننتوعب  -

 عصره افينت افيت ذستشر ف ه ا عإاضات على األ اديث
ومنن وضنوح افروينة أننه مل خيلنط بنني املثتلنف واملشنكل، ومل أيت  (،اختر  احلنديث)َسى ةتابة  -

 املشكل.من حبديث 
 .األ اديث افعمل ة ف ط افكتا  ةله يف  -
 جرداً من افت ل د . مت  رمحه ةا  االماا افشافع   -

هننن( رمحننه 643. قننال ابننن افصننرح )ت(1)هننن(276)ت أتوي  لْمتل  فْال  ديث،ْالب  نْقتيب  ةْال  دينوريْ-
 : "وةتا  خمتلف احلديث  بن قت بةع يف هذا املع ، إ  يكنن قند أ  نن ف نه منن وجنه، ف ند أسناع يف أ ن اع مسنه 

 .(2)قصر ابعه ف ها، وأذى  ا غريه أوىل وأقون"اهن
 أ: قل

يل ب االماا ابن قت بة خبط ب أهل اف سة ، ومن   وخه ائا   وهنو خط نب املعتزفنة ، وةنا  عصنره يف قمنة افيتسنة 
وقنند أخنننذت ةتبنننه طنننابع افنننرد علنننى افزاندقنننة واملبطلنننني ومنننن منفياذنننه : " غرينننب احلنننديث " و" غرينننب اف نننرا  "  و " 

وا علنننى أهنننل احلنننديثع فنننأفف ةتنننا  ْوينننل خمتلنننف ْوينننل مشنننكل اف نننرا  "  وةتبنننه ةلهنننا ني  نننة وةنننا  وقتهنننا  هجننن
 احلديث وقد  ون على درر مسها:

 ذةر فضائل أهل احلديث  (1
 0إيراده طعو  املثافيني ألهل احلديث وه  ني   به امل تشرقني وافعصريني (2

ْمساتْعامةْيفْالكتابْ:ْ
 اغلب األ اديث يف األ اديث افعلم ة فلشبه يف افع  دل وافرد عل ها . -
 األسان د و فكسها قل لة . يورد ف ه -
اهتمامنننه ابئواننننب افلتوينننة و بكتنننب أهنننل افكتنننا  بنننل اعتمننناده عل هنننا أ  ننناان ، وهنننذه مشنننكله  -

 فكرية.
يع نند أ  نناانً املثافيننة بننني احلننديث ونننص مننن ةتننب أهننل افكتننا ، وعننذره أ  هننذا جنناع يف ةننرا  -

 ب املبطل افذ  يريد دفعه ورده، وإزافة اال كال عن  ديث افرسول 

                                           

 ع، من طبعاذه طبعة دار افكتا  افعر ، بريوت، وعل ه ذعل  ات ئمال افدين اف اَس  رمحه  .مطبو ( 1)
 .478م دمة ابن افصرح )مع حماسن ا  طرح( ص( 2)
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 ومن املر ظات أنه   يسظر إىل  حة اف سد . -
ومن املر ظات أنه مل ي توعب يف األ اديث افعلم ة ، و افعذر فه أنه اةتيى  ا وجد ف نه طعنن  -

 يف االسرا .
 مل ي ر على ذرذ ب معني.  -
مسهجننه ةافعلمنناع  يعتمنند اف ننسد، فكننن مننن غننري ذوسننع، وافتافننب اعتمنناده علننى افلتننة، واالنشنناع. -

افس ننن م افإجنن ي ، و إ  ةننا  ينخننذ عل ننه أنننه قنند يوقننع اخلننر  بننني  ننديث  ننح ي  ائمننع م
 و ديث ضع ف، أو  يع د اخلر  أ  اانً بني احلديث و نص من افتورال، وعذره ما ذ داب

 مل ي توعب، وغافب األ اديث ه  يف األمور افعلم ة، وف  أ يف األ كاا. -
َّسن  ةتابنه )ْوينل خمتلنف احلنديث(، ومجلنة منا أورده مل   ز بنني خمتلنف احلند  ومشنكله، منع اننه  -

أو أغلبنننننه يرجنننننع إىل املشنننننكل، فكنننننن يسبتننننن  ترينننننر اسنننننم افكتنننننا  أو ً هنننننل هنننننو "ْوينننننل خمتلنننننف 
 ؟"ْويل مشتبه احلديث"، أو "احلديث

  ننث إ  يف ذوج هننه   ي لنند مننذهباً، و   يتعصننب أل نند بع سننه مننن افعلمنناع ممننن قبلننه، م ننت ل  -
  ذظهر ب ول إ  يف اف ر  افرابع .قض ة افت ل د مل

ْ.(1)ه (321مشكلْاآلاثرْ،ْألمحدْبنْسالمةْالطحاويْ)تْْ-
 قلأ : 

 و ذ  األسان د و خلصه يف اللدين . هن( 474) هو ابن أخأ افشافع  و مل يدرةه ، وقد رذب افكتا  افباج 
ْمساتْعامةْيفْالكتابْ:ْ

 .م دمة ةتابه  تريه -
 أنه يست ب إىل أىب  س ية . مشى على طري ة ائمهور مع -
 يع  ذشمل افع ائد واأل كاا.أ اديثه علم ة و عمل ة  -
 اعتمد على االسساد . -
 تعصب .غري م ،م ت ل   يتبع افشافع  و   أ   س ية -
 افعلم ة . تهمن قرأ ةتابه ذ ون ملك -
 مل يبني مسهجه يف امل دمة . -

                                           

هنننننننن، وفنننننننه طبعنننننننة حم  نننننننة ةبنننننننريل فكامنننننننل 1388مطبنننننننوع،   ننننننندر اابد افننننننندةن، مطبعنننننننة اللننننننن  دائنننننننرل املعنننننننار  افعثمان نننننننة، ( 1)
 رننوط، منس ة افرسافة، بريوت.افكتا ، ت     ع ب األ
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 .   موضوعه، فشمل املثتلفمشكل األ اديث  -
 .(1)، فعبد  عل  افسجد  اف ص م األحاديثْالنبويةْوبيافامشكالتْ -
 .  (2)، ألسامة بن عبد  خ اط  يظه  متلفْالديثْوموقفْالنقادْمنه -

ومراجعنننة ةتننننب  ننننروح احلننننديث انفعننننة جننننداً، يف افكشننننف عنننن هننننذا افسننننوع، وهسننننا  ةتننننب أخننننرن ف  ننننأ 
 عمتثصصة يف املشكل فكسها ذعت  به عساية ةبريل

 .هن( رمحه  311فلطم  )ت(3)ها ةتا  "هتذيب ايتر"مس
 هن( رمحه  .321فلطحاو  )ت (4)وةتا  " رح معاين ايتر"

رسنافة  نتريل مي نندل  ، وهن  هنن( رمحنه  761فلعرئنن  )ت(5)"افتسب هنات ا ملنة علنى املواضنع املشنكلة" و
 افراو .يف ةشف بعض اال كا ت، وأغلبها نت جة خطأ من افساسن أو 

 :وهسا  ةتب اهتمأ ابملشكل واملثتلف من احلديث وإ  مل ذيرد فه، مثل
 .(6)ةتا  "افسظر افي  ي عسد مضاي  األنظار يف ائامع افصح ي"

 وةتا  "ةشف املتطى من املعاين واألفياظ افواقعة يف املوطأ"، ةرمها  مد افطاهر ابن عا ور رمحه  .
 

 ذسب ه:
ةشنف املشنكل "ةتنا  يف احلنديث( و   يريندو  بنه املعن  ا  نطر  ، منن ذفن   قد يطل و  )املشكل 

 هن( .597)تبن ائوز   "، يف أ اديث افصح حني
 َسات عامة يف افكتا :

 .خاص   اديث افصح حني -
 .على ةتا  ائمع بني افصح حني فلحم د مب  إنه  -

                                           

جنننننناع يف طننننننرل افكتننننننا : " حيتننننننو  هننننننذا  افكتننننننا  علننننننى األ اديننننننث افسبويننننننة افننننننيت استشننننننكلتها افعلننننننوا احلديثننننننة مننننننن طب ننننننة  (1)
وجتراف نننننة وفلك نننننة و  ننننن ة اا ... وف نننننه ب اهننننننا بنننننسي  افعلنننننوا احلديثنننننة. و ننننن جد اف نننننارئ يف افكتنننننا  مثننننناً    ننننناً فلننننندفاع 

     ومثاً    اً فلس د افيل ي  افعصر ".عن نصوص افدين امل د
 هن، وطبعة فدن دار افبشائر االسرم ة، بريوت.1406مطبوع، افطبعة األوىل ، مطابع افصيا، مكة املكرمة، ( 2)
 مطبوع، بتح    حممود  اةر، مطبعة املدين،  صر. ( 3)
 مدية.مطبوع ، بتح    حممد س د جاد احل ، اف اهرل، مطبعة األنوار ا ( 4)
 هن.1412مطبوع، ت    د. مرزوع بن ه ا  افزهراين، مكتبة افعلوا واحلكم، املديسة املسورل، افطبعة األوىل ( 5)
 هن1399ذون ،  -مطبوع ، افدار افعرب ة فلكتا ، ف ب ا ( 6)
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ةا  اال نكال يف فيظنة غريبنة أو املشكل عسد ابن ائوز  مصطلي عاا )اال كال افعاا ( سواع أ -
 .ضبط اسم راو  وهكذا أو قض ة إسسادية

مرذنننب  أل  أ ننله ائمنننع بننني افصنننح حني فلحم نند  عوفنن   علنننى األبننوا  ،ذرذ بننه علننى امل ننناند -
 على هذا األسا .

بنل حي نل علنى منا ذ ندا يف  ،  يع د افكنرا عل نهةنه احلديث إذا ذكرر من  ديث  حا  أخر ف -
  ايخر. م سد افصحا 

 .إذا ذكلم يف املثتلف جرن على طري ة ائمهور  -
 هو  سبل  املذهب و يواف  املذهب .غري م ت ل، ف -
   يورد األ اديث ابألسان د . -
 جاع ف ه خمتلف احلديث ومشكله ع على أسا  أ  املثتلف داخل يف مشكل احلديث.  -
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 اخلامتة
ْ

ْوانتهتْهذهْالدراسةْإىلْالنتائجْالتاليةْ:
ْكمالْالشريعةْوأنْالْتناقضْوْالْاختالفْحقيقيْفيها.تقْر - ْير
تقريرْأنْماْيوجدْمنْاختالفْالْخيرجْعنْحالبنيْأنْيكونْمنْاببْالتنوع،ْأوْأنْيكونْ -

 منْاببْالتناقض.ْ
 تقريرْأنْاختالفْالتنوعْموجودْيفْالشريعة. -
 جملتهدين.تقْيْأنْاختالفْالتناقضْغْيْموجودْيفْالشريعة،ْإمناْهوْحبسبْاجتهادْا -
 إيرادْالقواعدْالعلميةْالعامةْاملتعلقةْهبذاالباب. -
 توضيحْحمرتزاتْوقيودْالقاعدةْالعامةْيفْاملشكلْواملختلف. -
 بيانْأمهيةْالكتبْاملصنفةْيفْهذاْالباب. -
 تقريرْاسبقيةْالشافعيْرمحهْهللاْإىلْالتصنيفْوالتقعيدْهلذاْالعلم. -
املشكلْعلىْغْيْاملعىنْاملصطلحْعليهْيفْهذاْْالتنبيهْعلىْأنْمنْأهلْالعلمْمنْأطلقْاسم -

ْالباب.ْ
ْوهبذاْيتمْماْأردتْمجعهْيفْهذهْاملذكرة،ْوالمدْهللْالذيْبنعمتهْتتمْالصالات
ْسبحانكْاللهمْوحبمدكْأشهدْأنْالْإلهْإالْأنتْأستغفركْوأتوبْإليك.

ْوصلْاللهمْعلىْحممدْوعلىْآلهْوصحبهْوسلم
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْالقسمْالثاينْ
ْمسائلْيفْمتلفْالديثْومشكلهالدراسةْالتطبيقيةْ

 
 :األوىل امل أفة

 احلديث األول :
رَ َّ َعنآ َعطَاَع بآَن يَزَيَد افَل آَث َّ َسََعآأا َأاَب أَيإوَ  خياآَما َعنآ افَسَ َّ َ َلى اَ ا َعَل آَه  "1" َوَسَلَم قَاَل افزإهآ

َبلاوا  تَن آ َلَة َبَتاَئَط َو    َذ آ اَن َمنرَاَ  َض افآَ بنآ َسا افَشناَا فَنَوَجندآ بَنوآَل َوَفَكنآ َ رَّقاوا َأوآ َغرَّباوا قَاَل أَباو أَيإوَ  فَنَ نَدمآ
تَنتآَيرا ا ََ  َلَة فَنسَنسآَحَر ا َوَن آ  ."1"جاَعَلأآ ََنآَو افآَ بنآ

 احلديث افثاين :
بنَ َعنآ عاَمَر بآَن َعبآَد افآَعزَيَز  "2" نتَن آ لَنَة َبَيرآَجن  ماسآنذا َةنَذا وََةنَذا َفَحنَدَث َعنرَا ا أَنَها قَاَل َما اسآ لآأا افآَ بنآ

َبَل َبَه افآ َ  تَن آ َلَة َفَما بَنَلتَنها َأَ  افسَناَ  بآنا َماَفَ  َعنآ َعاَئَشَة َأَ  افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم أََمَر خَبَرئََه َأ آ يا آ بنآ
َرهاوَ  َذَف َ   ."2"َيكآ

 ائمع ب سهما :
ارذ  نأ فنوع ههنر ":عبد   بن عمر قال فكن ف ه  ديث احلديث افثاين   يعر  أنه تبأ،

ي ضننن   اجتنننه م نننتدبر اف بلنننة   نننلى   عل نننه وسنننلمب نننأ  يصنننة فنننبعض  ننناجيت فرأينننأ رسنننول   
ول اف بلننة ببنن أ  ن ننت بل  ننه وسننلم ننلى   علهنى رسننول   ":جننابر قننالو ننديث "3""م ننت بل افشنناا

 ."4""ت بلهافرأيته قبل أ  ي بض بعاا ي 
أل  افسهنننن  م نننندا علننننى   ننننديث افسهنننن  أرجنننني مننننن االاب ننننة، مننننن افعلمنننناع مننننن قننننال: .1

                                           

،وم نننننننننلم مننننننننن  ننننننننديث أ  هرينننننننننرل،يف "141"رواه افبثننننننننار  يف افوضننننننننوع ، اب    ذ ننننننننت بل اف بلنننننننننة بتننننننننائط أو بننننننننول/ح  "1"
 وافلي  فه."421ص/5ج"،واالماا أمحد"144"طابة/ح تافطهارل،اب  ا س

،م ننننننننننسد إسننننننننننحاع بنننننننننننن "1/60 "،سننننننننننسن افنننننننننندارقط "1/140"،مصننننننننننسف ابننننننننننن أ   نننننننننن بة"6/183"رواه االمنننننننننناا أمحنننننننننند "2"
 ."2/506"راهوية

 ."148 "رواه افبثار  يف افوضوع،اب  افتمز يف افب وت/ح  "3"
، أبننننننننننننننننننوداود يف افطهننننننننننننننننننارل، اب  يف افرخصننننننننننننننننننة يف "9"ح/افإمننننننننننننننننننذ  يف افطهننننننننننننننننننارل، اب  يف افرخصننننننننننننننننننة يف ذفنننننننننننننننننن  رواه "4"

 ."325"ح /يف افطهارل وسسسها، اب  افرخصة يف ذف  يف افكس ف ابن ماجه ،"13"ذف /ح
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 ألنه انقل عن األ ل. االاب ة،
 وهذا خمافف فل واعد،فهو ضع ف. وهذا اف ول ف ه افإج ي،

 فتحرمي.مة على افسه  واألوا ، لى   عل ه وسلمأ  هذا خاص ابفس   .2
 أل  اخلصو  ة تتاج إىل دف ل. وهذا اف ول ضع ف،

بننني افبس ننا  وعدمننه، فننةذا ةننا  ف ننه بس ننا  أو ةثبننا  جنناز ا سننت بال وا سننتدابر، ييننرع  .3
 .وإ  مل جيز
 أنه جيوز استدابر اف بلة ف ط يف افبس ا  أو افكثبا  دو  ا ستدابر. .4

واف ننننول األخننننري روايننننة عسنننند  ول افثافننننث،وائمهننننور علننننى اف نننن واف ننننو   األخننننريا  مهننننا األرجنننني،
 لد  ديثا يدل على ا ست بال ألنه أ وط،وفه رواية ذواف  قول ائمهور.احلسابلة،وهو راجي إذا مل 

 قبننل أ  ي ننبض بعنناا ي ننت بلها، صننلىأنننه رأن افسب  وذ نندا  ننديث جننابر رضنن    عسننه وف ننه:
 ."3"ل فهذا يرجي مذهب ائمهور يف افي ر 

 :ةن افثا امل أفة
 احلديث األول :

َ َدَثكامآ َأَ  افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم َةاَ  يَنباولا قَاَئًما فَنر ذاَصندَّقاوها َعنآ َعاَئَشَة قَاَفأآ َمنآ  "1"
 ."ما ابل اف   لى   عل ه وسلم قائماً "."1"َما َةاَ  يَنباولا َإ  قَاَعًدا

 :افثاين احلديث 
تانها ينآَيَة قَاَل أََذى افَسَ إ َ َلى اَ ا عَ  اذَ  َعنآ  "2" َ َدَعا َ َناَع َفَجئنآ َل آَه َوَسَلَم ساَباطََة قَنوآَا فَنَباَل قَاَئًما ما
 .اف باطة:مرمى اف مامة."2"َ َاَع فَنتَنَوَضأَ 

 ائمع ب سهما :
 عسها. هسا  من مجع ب سهما بت دمي  ديث عائشة رض    .1
أل  ف نه زايدت االثبات م ندا علنى افسين   يية ألنه مثبأ،دا  ديث  ذوهسا  من ق .2

                                           

يف افطهننننننارل، اب  افبننننننول يف  ، افس ننننننائ " 12 "يف افطهننننننارل، اب  مننننننا جنننننناع يف افسهنننننن  عننننننن افبننننننول قائمنننننناً/ح  ذ رواه افإمنننننن "1"
 ." 307 "اجة يف افطهارل، اب  يف افبول قاعداً/حم، ابن " 29  "افب أ جاف اً/ح 

ي علنننننننننننى يف افطهنننننننننننارل، اب  امل ننننننننننن ، م نننننننننننلم" 226 "ح/يف افوضنننننننننننوع، اب  افبنننننننننننول عسننننننننننند سنننننننننننباطة قنننننننننننوا رواه افبثنننننننننننار  "2"
 "253"ح/اخليني
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 علم.
وإ  فننة  األ ننل أ   وهسننا  مننن مجننع بننني افسصننوص    افبننول قائمنناً إمنننا ةننا  حلاجننةع .3

 يبول االن ا  قاعداً.
 حلاجة أو فتري  اجة. وهسا  من مجع    ةر األمرين جائز، .4

 إج ي إ  مع عدا إمكا  ائمع.و  يصار إىل اف  ي،األول وافثاين ف ه ذرج
فعلننه فلحاجنة،أل  ف نه مننر    ننلى   عل نه وسنلموأ  افسن   واخلطنا ، وافثافنث قنول افشننافع 

  أبضه،فةذا ثبأ احلديث فهو افراجي،وإ  مل يثبأ ف إجي اف ول افرابع.
 وقال بعضهم:أ  عائشة أخمت  ا علمأ و ذيية أخم  ا علم.

 افثافث:  أفةملا
 احلديث األول :

رَ َّ َعنننآ أَبَ ننَه قَنناعنن  "1" ننَو يَنتَنَوَضننأا ابآننَن َأَ  َسننَع َد اخلآانندآ َل َمننَررآتا اَبفسَننَ َّ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم َوها
َرها َمنآ  َها َوَهَ  ياطآرَحا َف َها َما ياكآ ع   افَسنَتَ فَنَ اَل افآَماعا   يناَسجَّ َمنآ بَئآَر باَضاَعَة فَن الآأا أَذَنتَنَوَضأا َمسنآ  اها َ  آ

"1". 
 احلديث افثاين :

نَألا َعننآ افآَمناَع َيكانو ا يف َعنآ ابآَن  "2" عاَمَر قَاَل َسََعآأا َرساوَل ا ََ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسنَلَم َوهانَو يا آ
ننَباَع  اَ   ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم َإَذا َةننَوافننَدَوا َّ قَنناَل فَنَ نناَل َرساننولا اافآَيننرَل َمنننآ اأَلرآَ  َوَمننا يَنساوباننها َمنننآ اف َّ

ََبثَ  َ ملَآ حَيآَملآ اخلآ افآَماعا قناَلَتنيآ
 األ اديث  بتة يف اف سن .و   ."2"

 ائمع ب سهما :
 وما دوهنا يسج ه ورود افسجاسة عل ه. احلديث األول ما ةا  فوع اف لتني، .1
 ننلى أل  افرسننول     علننة يف احلكننم،ني إمنننا جنناع مواف ننة ف نننال اف ننائل وفنناف لتنن أ  ذةننر .2

إذا بله املاع " وإمنا قال: اع إذا ةا  دو  اف لتني ووردت عل ه لاسة،مل حيكم بسجاسة امل   عل ه وسلم
مظسنة و فهن وميهومه أ  مادو  اف لتني إذا وردت عل ه لاسة قد حيمل اخلبنث، ،"قلتني مل حيمل اخلبث

                                           

ر ئننننننن، أبنننننننوداود يف افطهنننننننارل، اب  ماجننننننناع يف ب"66"يف افطهنننننننارل، اب  ماجننننننناع أ  املننننننناع   يسج نننننننه  ننننننن ع/ح رواه افإمننننننذ  "1"
 "326"ح/يف امل اه، اب  ذةر بئر بضاعة افس ائ  ،"66"بضاعة/ح

يف  ، افس نننننننائ "63"يف افطهنننننننارل، اب  منننننننايسج  املننننننناع/ح، أبنننننننو داود "67"يف افطهنننننننارل، اب  مسنننننننه اخنننننننر/ح رواه افإمنننننننذ  "2"
 "518"يف افطهارل، اب  م دار املاع افذ    يسج /ح ه، ابن ماج"52"امل اه، اب  افتوق أ يف امل اه/ح
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جم احلننديث يف اف لتننني مننع  ننديث ا مل يتتننري و ننف مننن أو ننافهعف سج  عسدهاعو،ننذا يس ننفننذف ، منن
 أ  افباق  على أ ل خل ته ومل يتتري. "املاع   يسج ه   ع"

 فائدل:  ✓
وذةننر اف لتننني خننرج مواف ننة ف نننال اف ننائل إذ احل ننا  افننيت يف افميننة ذكننو  قلتننني، ومعلننوا أ  

 افو ف افكا ف افذ    ميهوا فه. من اب  هذا جيعل ذةر اف لتني
 :ةافرابع امل أفة

 األول : ديثاحل
َا َإَهاَ  داَبَه فَنَ دآ    ."1""َطهارَ  َعنآ ابآَن َعَباَ  قَاَل قَاَل َرساولا ا ََ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم أَ إ

 احلديث افثاين :
َتَيعانننوا َمننننآ  َعَل آنننَه َوَسنننَ اَن َةتَنننا ا َرسانننوَل ا ََ َ نننَلى اَ ا َعننننآ َعبآنننَد ا ََ بآنننَن عاَكننن آَم قَننناَل أَ  َلَم َأ آ   ذَنسنآ

َتَة إبَََهاَ  َو  َعَصبَ   ."2"افآَم نآ
 احلديثا  ةرمها يف درجة امل بول .

 ائمع ب سهما :
إذ   ةا  اخر األمنر،"    ذستيعوا ...: " بن عاك م، فحديث عبد  ب سهما انسن ومس و(  .1

 .قبل موذه بشهر  لى   عل ه وسلمةتب إف هم رسول   
يف املنذةال  "أ نا إهنا "تة افنيت ماذنأ  تنف أنيهنا ، ب سمنا يع  : امل  "عوا  ذستي" :أ  قوفه .2

. 
، إذ حمنننل افسهننن  عنننن ا نتيننناع إبهنننا  امل تنننة قبنننل افننندابغ ، وحمنننل ائنننواز   ذعنننار  ب سهمنننا .3

                                           

، افإمننننننذ  يف افلبننننننا  "366"غ/حرل جلننننننود امل تننننننة ابفنننننندابرواه م ننننننلم بلينننننن  إذا دبننننننه ... يف ةتننننننا  احلنننننن ض ، اب  طهننننننا "1"
افس ننننننننائ  ، "4123"، اب  أهننننننننب امل تننننننننة/ح أبننننننننوداود يف افلبننننننننا ، "1728"اب  ماجنننننننناع يف جلننننننننود امل تننننننننة إذا دبتننننننننأ/ح

افلبنننننننننننننا  ، اب  فنننننننننننننب  جلنننننننننننننود امل تننننننننننننننة إذا  ابننننننننننننننن ماجنننننننننننننه يف، "4241"تنننننننننننننة/حيف افينننننننننننننرع وافعتنننننننننننننريل ، اب  جلنننننننننننننود امل 
 وافلي  أل حا  اف سن . "3609"دبتأ/ح

، اب  مننننننننن رو  أ  بننننننننوداود يف افلبننننننننا ، أ"1729"رواه افإمننننننننذ  افلبننننننننا  ، اب  ماجنننننننناع يف جلننننننننو امل تننننننننة إذا دبتننننننننأ/ح "2"
، ابنننننننن "4249"، اب  منننننننا يننننننندبه بنننننننه جلنننننننود امل تنننننننة/حافس نننننننائ  يف افينننننننرع وافعتنننننننريل ،"4127" يستينننننننع إبهنننننننا  امل تنننننننة/ح

 . "3613"ماجه يف افلبا  ، اب  من قال  يستيع من امل تة إبها  و  عصب/ح
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 نتياع بعد افدبه .اب 
 ، إذ ف ه مجع بني احلديثني ، وإعمال هلما . ي األوجهوهذا أرج

ي نال فنه إهنا  إ  قبنل افندابغ ، فلمنا قنال :  ن سنرّا:جلد احل نوا   قال أبو عب د اف اسم ب 
 أ ا إها  دبه فهذا معساه أنه قبل افدبه .

 : ةاخلام  امل أفة
 احلديث األول :

َوَضنأَ واضانوَعها اَ  َإَذا أَرَاَد َأ آ يَنسَناَا َوهانَو جاسانب  ذنَ َ ا َعَل آَه َوَسنَلَم َةنَ  َرساوَل ا ََ َ َلى اَعنآ َعاَئَشَة أَ 
 .(1)فَلَصرَل قَنبآَل َأ آ يَنَسااَ 

 احلديث افثاين :
 ."2" َماعً اا َوهاَو جاساب  َو  َ َ إ َعنآ َعاَئَشَة قَاَفأآ َةاَ  َرساولا ا ََ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم يَنَسا

 وجه املعارضة:
 افوضوع بعدا م ه فلماع.ويف افثاين يي د عدا  يف احلديث األول أثبأ افوضوع،

 فك ف لمع ب سهما؟ واحلديثا  يف درجة وا دل من افصحة،
 ائمع ب سهما:

 ا ستحبا .و ر  األمر من افوجو  إىل  احلديث افثاين فب ا  ائواز، .1
  كن أ  ي ال ابفس ن. .2
 وةذا فعدا معرفة افتارين. فعدا ذعنّي املصري إف ه إ  مع ذعذإر ائمع،  د،ل به بعواف و   
فكنن عل نه  في نه جنواز أ  يسناا بندو  غ نل، معسناه افت نل، أ  قوهلا من غري أ     مناع، .3

مصننلحتها إىل افعبنند يف  وهنن  افننيت ذعننود أ  هننذا مننن األوامننر االر ننادية، و أ  يتوضننأ فلحننديث األول.
 واألوامر افيت ذعود إىل ايدا  واالر اد ف  أ على افوجو . ،أمر دن و 

 : ةاف ادس امل أفة
                                           

، اب  جننننننننننواز نننننننننننوا ائسننننننننننب ، م ننننننننننلم يف احلنننننننننن ض"288"، اب  ائسننننننننننب يتوضنننننننننناع م يسنننننننننناا/حرواه افبثننننننننننار  يف افت ننننننننننل "1"
 . "305"فت ل/حواستحبا  افوضوع فه وا

، اب  يف ، أبنننننننننوداود يف افطهنننننننننارل"118"يسننننننننناا قبنننننننننل أ  يتت نننننننننل/ح ب، اب  ماجننننننننناع يف ائسنننننننننرواه افإمنننننننننذ  يف افطهنننننننننارل "2"
 . "5581"، ابن ماجة يف افطهارل وسسسها/ح"228"افت ل/حائسب ينخر 
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 :لاحلديث األو 
َضننننناَع فَنلَنننننمآ  سَنننننا َرسانننننوَل ا ََ َ نننننَلى اَ ا َعَل آنننننَه َوَسنننننَلَم َفَشنننننَكوآاَن إَفَ آنننننَه َ نننننَر افَرمآ  َعننننننآ َخبَننننناَ  قَننننناَل أَذَن نآ

كَ   ."1"َساياشآ
 احلديث افثاين :

َنرإ فَننأَبآرَداوا َعنننآ  بآننَن عاَمنَر َعنننآ َرساننوَل ا ََ َ نَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم أَنَنها َد ا ََ َعننآ َعبآنن ننَتَد احلآ قَنناَل َإَذا ا آ
َرَّ َمنآ فَن آَي   ."2"َجَهَسمَ افَصرَل فََةَ  َ َدَل احلآ

 وجه املعارضة:
هلنننم ابالبنننراد منننن  ننندل احلنننر،ويف  سنننلمو   نننهصنننلى   علاحلنننديث األول نينننى اسنننتجابة افرسوفيف 

 افثاين أمرهم ابالبراد إذا ا تد احلر.
 ائمع ب سهما :

حابة منننن  ننندل افرمضننناع و نننرارل األر ،فلنننم جينننبهم أنننن  ذةنننر  نننكون افصننن  معارضننة،فة    
،أما أمره ابالبراد فشدل  رارل ائو،وهذا   ع وذا    ع اخر،ويف بعض  لى   عل ه وسلمافرسول 

 اةن ذ تمر افرمضاع وه   رارل األر  إىل قريب من املتر .األم
 : ةاف ابع امل أفة

 احلديث األول :
كم و  ذ ننننندموا بنننننني أينننننديكم إ  سنننننة و نننننرذكم قنننننرابنةهنم وفننننندةم إىل ائف ننننننمكم خ نننننارةم فننننن" 
 ."3""خ ارةم

 احلديث افثاين :
ةنننل بنننر   لوا خلنننفقنننال  ننن   نننلى   عل نننه وسنننلمعنننن مكحنننول عنننن أ  هرينننرل أ  رسنننول    

                                           

 "619"، اب  استحبا  ذ دمي افظهر يف أول افوقأ/حه م لم يف امل اجد ومواضع افصرلروا "1"
، م نننننننننلم يف امل ننننننننناجد ومواضنننننننننع "534" ننننننننندل احلنننننننننر/ح بنننننننننراد ابفظهنننننننننر يف، اب  االرواه افبثنننننننننار  يف مواق نننننننننأ افصنننننننننرل "2"

 .  "615"استحبا  االبراد ابفظهر يف  دل احلر/ح، اب  افصرل
بننننننننننننو ،  ورواه أ 298، ويف م ننننننننننننسد افرب ننننننننننننع ص 154مل أجننننننننننننده ،ننننننننننننذا افلينننننننننننن  إ  عسنننننننننننند ابننننننننننننن قت بننننننننننننة يف املثتلننننننننننننف ص "3"

نننننولا ا ََ َ نننننَلى اَ ا َعَل آنننننَه ابآنننننَن َعبَننننناَ  قَننننناَل قَنننننعنننننن  "، بليننننن  "726"، وابنننننن ماجنننننه/ح "590"داود/ح َوَسنننننَلَم فَ نانننننَنذَّ آ اَل َرسا
 " َفكامآ َخَ اراةامآ َوفآ َنناَمكامآ قنارَاواةامآ 
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 ."1"وفاجر
 ائمع ب سهما :

احلننديث األول يف افصننرل،وأما افثنناين فينن  االمامننة افعظمى،ف كننو  احلننديث مننن اب  املشننكل 
 ف. وف   من اب  املثتل

فين  افصننرل   ياصنلى خلننف االمناا افياسنن  ن مننامل يكنن هننو احلناةم أو انئبننه ن خا ننة إ  ةننا  
 األعظم.رل إ  خليه،جازت ةما ياصلى خلف االماا ف  ه اعت اد ،إ  أ    ذت  ر افص

 افثامن : امل أفة
 احلديث األول:

َ َنَواَ  َنَ  َئةً َعنآ ََساَرَل َأَ  افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسلَ  َ َنَواَ  اَبحلآ  ."2"َم هَنَى َعنآ بَن آَع احلآ
 احلديث افثاين:

نرَو َأ َ  نَز َج آًشنا فَنَسَينَدتآ ااَلبَنلا َرسانوَل ا ََ َ نَلى اَ ا َعَل آن َعنآ َعبآَد ا ََ بآنَن َعمآ َه َوَسنَلَم أََمنَرها َأ آ جياَهَّ
 ."3"افَصَدَقَة َفَكاَ  أَيآخاذا افآَبَعرَي اَبفآَبَعريَيآَن َإىَل َإَبَل افَصَدَقةَ  َفَأَمَرها َأ آ أَيآخاَذ يف َقرصَ 
 ائمع ب سهما :

افلحنم ابفلحم،وقنافوا   جينوز ححه قنال إ  املنراد ب نع لف يف  نحته،فمن  ناحلديث األول خمت
 هلذا احلديث:

يكننو  احلننديث  فننة  رددانه فننر ينندخل يف املثتلننف  خننترل  ننرط مننن افشننروط،وهو أ  .1
 م بوً .

                                           

نننننننننننوَل "بلي : "594"ورواه أبننننننننننوداود/ح "2/57"، افنننننننننندرقط  يف اف ننننننننننسن : "4/19":رواه افب ه نننننننننن  يف اف ننننننننننسن "1" حا َعنننننننننننآ َمكآ
َرينآننننَرَل قَنننناَل قَنننناَل رَ  ننننَعنننننآ َأَ  ها ننننَلَم بنَننننرًّا َةنننناَ  أَوآ فَنننناَجرًا ولا ا ََ َ ننننَلى اَ ا َعَل آننننَه َوَسننننلَ سا ننننلَّ ما آ تاوبَننننةا َواَجبَننننة  َخلآننننَف ةا َم افَصننننرلا افآَمكآ

أبو داود وافنننننندارقط  وافلينننننن  فننننننه : ننننننديث  ننننننلوا خلننننننف ةننننننل بننننننر وفنننننناجر، وقننننننال احلنننننناف  ابننننننن  جر:"َوَإ آ َعَمننننننَل افآَكبَننننننائَرَ 
أننننننه سنننننئل عسنننننه ف نننننال منننننا َسعسنننننا ،نننننذا بنننننن ائنننننوز  عنننننن أمحننننند اون نننننل  ...ول عنننننن أ  هرينننننرل حنننننوافب ه ننننن  منننننن  نننننديث مك

 "2/35" :تلث ص احلبري. افوقال افدارقط  ف   ف ها   ع يثبأ
أبنننننننوداود يف افب نننننننوع ، اب  ، "1237"، اب  ماجننننننناع يف ةراهنننننننة ب نننننننع احل نننننننوا  ابحل نننننننوا  ن ننننننن ئة/حرواه افإمنننننننذ  يف افب نننننننوع "2"

، ابننننننن ماجننننننه "4620" ننننننوا  ابحل ننننننوا  ن نننننن ئة/ح، افس ننننننائ  يف افب ننننننوع ، اب  ب ننننننع احل"3356" نننننن ئة/حناحل ننننننوا  ابحل ننننننو  
 . "2270"، اب  ائ وا  ابحل وا  ن  ئة/حيف افتجارات

 "3357"ح/افب وع، اب  يف افرخصة يف ذف  رواه أبوداود يف "3"
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وإ  أثبتسنننناه فس ننننول ب ننننع احل ننننوا  ابحل ننننوا  ن نننن ئة هننننو مننننن اب  املتمنننناثلني مننننع وجننننود علننننة  .2
 عن ب ع افلحم ابفلحم.افوز ،ف كو  افسه  

 افتاسع : امل أفة
 احلديث األول:

  ."1"رَاَج اَبفَضَما َ َعنآ َعاَئَشَة َأَ  َرساوَل ا ََ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم َقَضى َأَ  اخلآَ 
 احلديث افثاين:

َإَن ماَصرَاًل َعنآ َأَ  هاَرينآَرَل قَاَل قَاَل افَسَ إ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلمَ  َ َناَر َإَذا َ َلبَنَهنا َإ آ  َمنآ ا آ فَنهاَو اَبخلآ
 ."2"َ اَع َرَدَها َوَرَد َمَعَها َ اًعا َمنآ مَتآرَ 

 وجه املعارضة:
ديث اخلننراج ابفضننما ،معساه أ  خننراج افشنن ع افننذ  ملكتننه أو ا ننإيته فهننو فنن ،فك ف  نن يف

صنننرّال بنننرد  ننناع منننن متننن
ا
منننن خنننراج افشنننال زمنننن ر معهنننا مكنننا  احلل نننب وهنننو أيمنننران يف  نننديث افشنننال امل

 ضماهنا؟
 ائمع ب سهما :

صنرّال ةنا  وهن  عسند افبنائع، فهن  
ا
 صنلأ وهن  قال افعلماع   إ كال،أل  احللبات فلشال امل

منننع احلل نننب، فلمنننا  لبهنننا يف ضنننما  افبنننائع، فلمنننا ابع افشنننال واحلل نننب يف ضنننرعها،  نننار ةأننننه ابعهنننا 
 مكانه  اعاً من متر. املشإ  وجب عل ه أ  يرد

 افعا ر : امل أفة
 احلديث األول:

َارا أَ   ."3"َ  إ َبَصَ َبهَ َعنآ َأَ  رَاَفَع قَاَل قَاَل افَسَ إ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم ائآ

                                           

، افس نننننائ  يف افب نننننوع، "1285"اً/حجيننننند بنننننه ع بننننن رواه افإمنننننذ  يف افب نننننوع ، اب  ماجننننناع فننننن من يشنننننإ  افعبننننند وي نننننتتله م "1"
، أبننننننننننننوداود يف افب ننننننننننننوع ، اب  فنننننننننننن من ا ننننننننننننإن عبنننننننننننندا فاسننننننننننننتعمله م وجنننننننننننند بننننننننننننه "4490"اب  اخلننننننننننننراج ابفضننننننننننننما /ح

 "2243"، ابن ماجه يف افتجارات، اب  اخلراج ابفضما /ح"3508"ع باً/ح
يف افب نننننننوع ، اب   كنننننننم  ، م نننننننلم"2148"وافب نننننننر/ح رواه افبثنننننننار  يف افب نننننننوع ، اب  افسهننننننن  فلبنننننننائع أ    حيينننننننل االبنننننننل "2"

 .وافلي  فه "1251"، اب  ما جاع يف املصرال/ح، افإمذ  يف افب وع"1524"ب ع املصرال/ح
 "6980"فه/ح  ل، اب  ا ت ال افعامل ف هدنرواه افبثار  يف احل "3"
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 احلديث افثاين:
عَ  َعنننآ َجنناَبَر َرَضننَ  اَ ا َعسآننها َجَعننَل َرساننولا ا ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننهَ  َ ننمآ َوَسننَلَم افشإننيآ َة يف ةاننلَّ َمنناَل ملَآ ينا آ

َعةَ   ."1"فََةَذا َوقَنَعأآ احلآاداودا َو ارََّفأآ افطإراعا َفر  ايآ
 وجه املعارضة:

 ديث األول أثبأ افشيعة مطل اً،ويف افثاين نيى افشيعة بعد افت   م.احليف 
 ائمع ب سهما :

 م تحبة.   إ كال،فة  افشيعة ذكو  واجبة،وذكو 
 إذا مل ذ  م احلدود وةا  احل   ائعاً.واجبة 

 وم تحبة إذا ق مأ احلدود وع سأ احل وع.
ا مل ي  نننم فلوجنننو ،أ  فنننر فحنننديث ائنننار أ ننن  بصننن به فرسنننتحبا ،و ديث افشنننيعة ف مننن

  يعة واجبة   سذا .
 نننننل ،افتيضننننن ل   يكنننننو  إ  بنننننني اثسنننننني ا نننننإةا يف أ"أ  "وجنننننه افد فنننننة يف أفعنننننل افتيض ل:

اضل دّل على أ  فصا ب املل    ا وئاره   اً،وفكن    ائار أقنون فنر يتصنر  افو ف.فلما ف
 ر. إ  ابفرجوع إف ه.و ار  عن افوجو  بد فة احلديث ايخ

 :لعشر  ةاحلادي امل أفة
 احلديث األول:

 ."2"  رضاع بعد فصال:قال   لى   عل ه وسلمعن جابر رض    عسه أ  رسول    
 احلديث افثاين:

لَننَه يف بَن آننَتَهمآ َفأَذَننأآ ذَنعآننَ  ابنآسَننَعنننآ  َة َعاَئَشننَة َأَ  َسنناَفًما َمننوآىَل َأَ   اَذينآَيننَة َةنناَ  َمننَع َأَ   اَذينآَيننَة َوأَهآ
خالا  فّرََجالا َوَعَ َل َماَل افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم فَنَ اَفأآ َإَ  َساَفًما َقدآ بَنَلَه َما يَنبنآلاها اساَه آ  َعَ لاوا َوَإنَنها يَندآ

ًئا فَنَ نناَل هَلَننا افسَننَ إ  ننَ  َأَ   اَذينآَيننَة َمنننآ َذفَننَ  َ نن نآ سَننا َوَإيّنَ َأهانننإ َأَ  يف نَنيآ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم أَرآَضننَع َه  َعَل نآ
َهبآ اَفَذ  يف نَنيآَ  َأَ   نَ    اَذينآَيَة فَنَرَجَعأآ َتآراَم  َعَل آَه َوَيذآ  فَنَ اَفأآ َإيّنَ َقدآ أَرآَضعآتاها َفَذَهَب اَفَذ  يف نَنيآ

                                           

امل ننننننننننننناقال ، اب  اه يف سننننننننننننن، وم نننننننننننننلم  ع "2213"، اب  ب نننننننننننننع افشنننننننننننننري  منننننننننننننن  نننننننننننننريكه/حب نننننننننننننوعرواه افبثنننننننننننننار  يف اف "1"
 "1608"افشيعة/ح

 "7/319"رواه افب ه   يف اف سن: "2"
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 ."1"َأَ   اَذينآَيةَ 
 وجه املعارضة:

أثبتننه  ننك بعنند  صال،وافيصننال بعنند افعننامني،ويف افثنناينيف احلننديث األول نيننى افرضنناع بعنند افي
 افكم وبلوغ مبله افرجال.
 ائمع ب سهما :

 ننلى   اخلصو نن ة،وهم ائمهننور،و ك زوجننات افرسننول مننن ذهننب إىل مننن افعلمنناع  .1
 ،ماعدا عائشة،ودف لهم افسصوص األخرن،وأنه   رضاع إ  من ا اعة.عل ه وسلم
ل يف مثننننل  ننننال سننننامل مننننوىل أ  ومننننن افعلمنننناع مننننن ذهننننب إىل  ننننحة افرضنننناعة فلكبننننري  .2

 مسني عائشة. هذا   ن االسرا ابن ذ م ة،ومن أمهات املن  ذيية، وذهب إىل
رجا هذه افصورل. أ  امل أفة ف جمع:  عامة خصأ فلحاجة، و ا
 :لعشر  ةافثان  امل أفة

 احلديث األول:
نرَعا افآبَن آَضنَة فَنتنا آطَنعا يَنداها َعنآ َأَ  هاَرينآَرَل َعننآ افسَنَ َّ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم  قَناَل َفَعنَن اَ ا افَ نارََع َي آ

رَعا وَ  َبآلَ  َي آ  ."2" فَنتنا آَطعا َيداها احلآ
 احلديث افثاين:

 ارَ َعنننآ َعاَئَشننَة َعنننآ َرساننوَل ا ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم قَنناَل   ذنا آطَننعا يَنندا افَ ننارََع َإ  يف رابآننَع َديسَنن
 ."3"َفَصاَعًدا

 وجه املعارضة:
 ئمع؟جراا من افذهب،فما وجه ا 4,5: أ  افب ضة   ذبله ق متها ربع ديسار،وافديسار ق مته 

 ائمع ب سهما :

                                           

 "1453"افكبري/ح ة، اب  رضاعرواه م لم يف افرضاع "1"
اب   نننننننننننند اف ننننننننننننرقة  ،، م ننننننننننننلم يف احلنننننننننننندود"6783"اب  فعننننننننننننن اف ننننننننننننارع إذا مل ي ننننننننننننم/حرواه افبثننننننننننننار  يف احلنننننننننننندود،  "2"

 "1687"ونصا،ا/ح
، اب   نننننننند اف نننننننننرقة ، م ننننننننلم يف احلنننننننندود"6789"اب  قوفننننننننه ذعنننننننناىل واف نننننننننارع واف ننننننننارقة/ح ،رواه افبثننننننننار  يف احلنننننننندود "3"

 .وافلي  فه "1684"ونصا،ا/ح
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 ن ول:  معارضة،و كن ائمع:
أ  اف ننارع ي ننرع   نلى   عل ننه وسنلماحلنديث خننرج خمنرج افإه ننب ومنراد رسننول    .1

 ع افكبري.افب ضة وي تهني  مر اف رقة، ك ي رع افش 
 علننى رأ  ائسننود وذ ننمى أ   يكننو  املننراد ابفب ضننة ب ضننة افدجاجننة،وإمنا اخلننوذل افننيت .2

 ب ضتهم،أ  رووسهم،وهذه ذ او  أةثر من ربع ديسار،ومن م   معارضة.ب ضة،وي ال استباح 
 : لعشر  ةافثافث امل أفة

 احلديث األول:  
َون وَ فسَنَ َّ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم قَناَل َعنآ َأَ  هاَرينآَرَل َرَضنَ  اَ ا َعسآنها َعننآ ا َو  َهاَمنَة    َطنرَيَلَ   َعندآ

 ."1"َ َيرَ َو  
 احلديث افثاين:

ننَع َأاَب هاَرينآننَرَل بَنعآنندا يَن اننولا قَنناَل افسَننَ إ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم   ياننورََدَ  مماآننَر    أنننه َأَ  َسننَلَمةَ عننن  َسََ
 ."2"َلى ماَصيَّ عَ 

 احلديث افثافث:
ننذاوَا فَننرَاَرَ  َمنننآ عآننأا َرساننوَل ا ََ َ ننَلى اَ ا َعنننآ َأَ  هاَرينآننَرَل قَنناَل َسََ   َعَل آننَه َوَسننَلَم يَن اننولا فَننَر َمنننآ افآَمجآ

 ."3"اأَلَسدَ 
 وجه املعارضة:

 . "ون عد"يف احلديث افثاين يي د أ  املر  قد يعد ،فك ف ي ت  م مع قوفه:
 ائمع ب سهما:

 مع    عدون حيتمل وجهني: 
إ  افعننندون،فهو   يسيننن  افعننندون،إمنا يسيننن  هنننذا   سنننب ل فلمنننر   نيننن    عت ننناد أ  .1

                                           

 ننننننننه مننننننننن ، اب  افطننننننننريل وافيننننننننأل ومننننننننا يكننننننننو  ف، م ننننننننلم يف اف ننننننننرا"5757"، اب    هامننننننننة/حرواه افبثننننننننار  يف افطننننننننب "1"
 "2224"افشأا/ح

   عننننننندون و  طنننننننريل و  هامنننننننة و  ننننننننير ، ابم نننننننلم يف اف ننننننننرا ،"5771"، اب    هامنننننننة/حرواه افبثنننننننار  يف افطنننننننب "2"
 "2221"نوع/حو 

 "9345"رواه االماا أمحد/ح  "3"
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 ا عت ادعوعل ه فر معارضة بني األ اديث افيت ذثبأ افعدون. 
 أ  مع    عدون:ني  فوجود افعدون أ ًر. .2

 بني األ اديث.على املع  األول:  إ كال و  اعإا  
منن خمافطنة ا نذوا خشن ة   عل نه وسنلم   نلىمسنع افرسنول إمننا  إما املع  افثناين فنر إ نكال:

فهننو مننن اب  سنند افننذرائع  وهننو خننر  امل صننود  ننرعاً، أ  يصننل املننر  ف عت نند أنننه ب ننبب افعنندون،
 عن أ حا  افسيو  افضع ية.

 : لعشر  ةافرابع امل أفة
 احلديث األول:

َ نننَلى اَ ا َعَل آنننَه َوَسنننَلَم قَننناَل ملَآ يَنتَنوََةنننلآ َمننننآ  َ َ َ  افسَنننَل بآنننَن  انننعآَبَة َعننننآ أَبَ نننَه أَ َعننننآ افآَعَ ننناَر بآنننَن افآماتَنننريَ 
تَنَون َإآَقى َواةآ  ."1"اسآ

 احلديث افثاين:
َلَم قَناَل َإ آ َةناَ  يف َعاَ ما بآنا عاَمَر بآَن قَنَتاَدَل قَاَل َسََعآأا َجاَبرًا َعنآ افَسَ َّ َ َلى اَ ا َعَل آنَه َوَسن عن
َع َمنآ أَ  َويَ َ  آ َتَو َ دآ َعَة بََساَر َوَما أاَ بإ َأ آ َأةآ  ."2"َتكامآ َ َياع  َفَي  َ رآطََة حَمآَجَم َأوآ َفذآ

 وجه املعارضة:
يف احلديث األول مل  دح منن اةتون،بنل ف نه ذلمن ي إىل عندا ا ةتنواع،ويف افثناين أر ند إىل أ  

 شياع املشروع.افك  من طرع اف
 ائمع ب سهما:

من اةتنون أو اسنإقى علنى غنري افوجنه افشنرع    لى   عل ه وسلمل راد افرسو معارضة،فم  
يف أ   افنننة،فمسهم منننن اةتنننون واسنننإقى معل ننناً  ننندوث األثنننر علنننى ا ةتنننواع أو ا سنننإقاع،فكأنه هنننو 

  ة أهل ائاهل ة.فاعل افشياع وف     سبحانه وذعاىل،فهذا مل يتوةل،أو اةتون أو اسإقى على طري

                                           

، اب  ، ابنننننننننننننننننن ماجنننننننننننننننننه يف افطننننننننننننننننننب"2055"، اب  منننننننننننننننننا جننننننننننننننننناع يف ةراهننننننننننننننننننة افرق نننننننننننننننننة/حرواه افإمنننننننننننننننننذ  يف افطنننننننننننننننننب "1"
 .وافلي  فه "17490"، أمحد/ح"3489"افك /ح

، اب  ، م ننننننلم يف اف ننننننرا"5704"تننننننون أو ةننننننون غننننننريه وفضننننننل مننننننن مل يكتننننننو/حةا ، اب  مننننننن رواه افبثننننننار  يف افطننننننب "2"
إ  ةننننننننا  يف "بلينننننننن   329،وجنننننننناع عسنننننننند ابننننننننن قت بننننننننة يف املثتلننننننننف ص"2205"فكننننننننل داع دواع واسننننننننتحبا  افتننننننننداو /ح

 "  ع مما ذداوو  به خري في  بزغة  جاا أو فذعة بسار
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نرا منن دخنول ائسنة بتنري بعيث اف ويف  د ني أفنف،من فعلهنا غنري متوةنل علنى   فهنو ممنن حيا
   ا  و  عذا .

 : لعشر  ةاخلام  امل أفة
 احلديث األول:
أنننه قننال   ذيضننلوين علننى يننون  بننن مننك و   ننايروا بننني   ننلى   عل ننه وسننلمعننن رسننول   

 ."1"األنب اع
 احلديث افثاين:

َرسانننولا ا ََ َ نننَلى اَ ا َعَل آنننَه َوَسنننَلَم َأاَن َسننن َّدا َوفَنننَد اَدَا يَننننوآَا افآَ َ اَمنننَة َو  َل قَننناَل  قَننناَسنننَع دَ َعننننآ َأَ  
رَ   ."2"َفثآ

 وجه املعارضة:
 ويف افثاين إخبار خبر  افسه . ة ف هنى عن ذيض له على يون  بن مك،

 ائوا  عل ه من وجوه :
 م.إما أنه قافه قبل أ  يعل .1
 افه ذواضعاً.ق أو .2
 مسعسا أ  نياضل بني األنب اع على جهة افتس ص. .3
 أما ابفتوق ف فر   . مسعسا أ  نياضل بني األنب اع من عسد أني سا، .4

ف ننال افرسننول  أ  اثسننني اختصننما يف األنب نناع، افثافننث وافرابننع ينندل عل ننه واقعننة احلننديث افثنناين:
   ذيضلوا بني األنب اع.  لى   عل ه وسلم

 : لعشر  ةاف ادس ة أفامل
 األول:احلديث 

                                           

ل أ   ، اب  قوفنننننننننه ذعننننننننناىل وهنننننننننأ ادينننننننننث األنب ننننننننناع يف، ورواه افبثنننننننننار  116لنننننننننف احلنننننننننديث  بنننننننننن قت بنننننننننة صْوينننننننننل خمت "1"
ابآنننننننَن عنننننننن "بلي : "2376"، اب  يف ذةنننننننر ينننننننون  عل نننننننه اف نننننننرا/ح، وم نننننننلم يف افيضنننننننائل"3396" نننننننديث موسنننننننى/ح

َبَت  َفَعبآَد َأ آ يَن اوَل َأاَن َخريآ  َمنآ ياوناَ  بآَن َمَك   لى   عل ه وسلمَعَباَ  َعنآ افَسَ َّ   "قَاَل   يَنسنآ
صننننننننلى   ، افإمننننننننذ  يف املساقننننننننب، اب  يف فضننننننننل افسب "2278"اب  ذيضنننننننن ل نب سننننننننا حممنننننننند/ح ،يضننننننننائلفيف ارواه م ننننننننلم  "2"

 وافلي  فه."3615"/ح عل ه وسلم
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َرن َأَوفان ها َخنريآ  أَاآ َعنآ أََنَ  قَاَل قَاَل َرساولا ا ََ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم َمثَنلا أاَمنيَت َمثَنلا افآَمطَنَر   ياندآ
 ."1"اَخراها 

 احلديث افثاين:
ننراا َغرَيبًننا َوَسنن َنعاودا َةَمننا بَننَدأَ  َوَسننَلمَ ى اَ ا َعَل آننهَ َعنننآ َأَ  هاَرينآننَرَل قَنناَل قَنناَل َرساننولا ا ََ َ ننلَ   بَننَدأَ ااَلسآ

 ."2"َغرَيًبا َفطاوىَب فَلآتاَراَبعَ 
 وجه املعارضة:

 أثبأ افتربة يف احلديث افثاين وه  اف لة،مع أ  احلديث األول ف ه ةثرل اخلري.
 ائمع ب سهما:
 بة.فر ذسايف بني اخلريية وافتر    ذعار ،
ف لة،أننه يف أول األمنر قلنة م بعند ذفن  ةثرل،وهنو يف نين  افنزمن يف أول بة  عن  افةذا قلسا افتر 

 األمر،وةذا يف اخر افزما  جيتمع األمرا  زمن اف لة وافكثرل.
فرمننننانع أ  جيتمننننع يف أول األمننننر زمسننننا  ، ف كننننو  ف ننننه خرييننننة مننننع قلننننة،وزمن ف ننننه خرييننننة مننننع  

 اال كال.ال ةذا انيصلأ ائهة ز ةثرل،وةذا يف اخر افزما ،ف
إ  افعب نند   ننلى   عل ننه وسننلممثننل زمننن افرسننافة اجتمننع ف ننه قلننة مننع غربننة،إذ مل يتبننع افرسننول 

 مائة أفف.  لى   عل ه وسلموامل اةني،م ةثر افداخلو ، ك  ب مع رسول   
فننننة وافعلننننم  مننننور وفكننننن قنننند ذكننننو  ابملعر  و  يلننننزا أ  ذكننننو  افتربننننة مننننن جهننننة اف لننننة وافكثننننرل،

 ةذا  يف اخر األمر.ة،و ين،في  أول األمر قد ذوجد هذه افتربافد
 و   سع أنه بعد هذه افتربة يف أول األمر يوجد ذوسع يف افعلم واملعرفة  عان ه.

 : لعشر  ةاف ابع امل أفة
 احلديث األول:

َنندَّثا َعنننآ افسَننَ َّ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَ ننازََا قَاَعنندآتا َأاَب هاَرينآننَرَل َكآننَ  َسننَسنَي َفَ نن وأَبَنن قَننالَ  َه َوَسننَلَم َمعآتاها حيا
رَائَ َل َذ اوساهامآ األَنآَبَ اعا ةاَلَما َهَلَ  َنَ ٌّ َخَلَيها َنَ ٌّ  َ كاو ا خاَلَيناعا َوَسن َوَإنَنها   نَنَ َ بَنعآنَد  قَاَل َةاَنأآ بَنساو َإسآ

                                           

 "2869"، اب  مثل افصلوات اخلم /حرواه افإمذ  يف األمثال "1"
 "145"، اب  ب ا  أ  االسرا بدأ غريباً وس عود غريبا/حال ا رواه م لم يف ا "2"
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َْآمانننننرا  ثنانننننراوَ  قَنننننافاوا َفَمنننننا  َعنننننَة اأَلَوَل فَننننناأَلَوَل أَعآطانننننو فَنَ كآ نننننمآ فَنننننَةَ  اَ َ َسنننننائَلاهامآ َعَمنننننا اَن قَننننناَل فانننننوا بَبَن نآ هامآ َ َ ها
َإآَعاهامآ   ."1"اسآ

 احلديث افثاين:
َ نن  بَ َننَدَه قَنناَل َرساننولا ا ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم َوافَننَذ  نَنيآ  : لقنناهاَرينآننَرَل َرَضننَ  اَ ا َعسآننها  َأَ   عننن

َزآيَنةَ فَ اوَ َكَن َأ آ يَنسآزََل َف كامآ ابآنا  َسآزَينَر َوَيَضنَع ائآ تانَل اخلآ َ نَر افَصنَل َب َويَن آ  َويََين َض َمنرآمَيَ َ َكًمنا ما آَ نطًا فَنَ كآ
بَنَلها َأَ د    ."2"افآَمالا َ َك   يَن آ
 وجه املعارضة:

بأ يف افثناين ننزول ع  نى عل نه اف نرا يف اخنر نيى يف احلديث األول أ  يكو  نب ناً بعنده،وأث
 افزما .

 ما:ب سه ائمع
   ذتجدد افسبول أل د بعد . .1
 وسلم.  ذشريع أيا بعد ،فع  ى أيا بشريعة حممد  لى   عل ه  .2

 : لعشر ة افثامس امل أفة
 افبحث األول:
هلل نن  قنط وأننه ا ةينر ابقنال من   لى   عل ه وسلمقافوا رويتم أ  رسول    قال ابن قت بة : 

 ."3"قلبه م رداه إىل مكانه ر م غ،بعث إف ه ملكا  فاستثرجا من قلبه وهو  تري عل ة
 احلديث افثاين:
 ."4"قومه أربعني سسةرويتم أنه ةا  على دين قال ابن قت بة : 

                                           

، اب  وجنننننننننو  ، م نننننننننلم يف االمننننننننارل"3455"، اب  منننننننناذةر عنننننننننن بنننننننن  اسننننننننرائ ل/حاألنب ننننننننناع ث اديننننننننرواه افبثننننننننار  يف أ "1"
 "1842"افوفاع بب عة اخللياع األول فاألول/ح

، اب  نننننننننزول ع  ننننننننى ابننننننننن مننننننننرمي  كمنننننننناً ، م ننننننننلم يف اال ننننننننا "2222"رواه افبثننننننننار  يف افب ننننننننوع، اب  قتننننننننل اخلسزيننننننننر/ح "2"
 "155"بشريعة نب سا/ح

 نننننح ي إمجاعنننننا خر نننننة   نننننديث منننننا ةينننننر ابهلل نننننن  قنننننط معسننننناه ، وقنننننال ابنننننن املل نننننن : 111صخمتلنننننف احلنننننديث ْوينننننل  "3"
 2/334:افبدر املسري

 111ْويل خمتلف احلديث ص "4"
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 وجه املعارضة:
ةننا  علننى   ل ننه وسننلمصننلى   عيف احلننديث األول نيننى ةيننر أ  ننن ،ويف افثنناين أ  رسننول افله

 دين قومه افباطل أربعني سسة.
 ائمع ب سهما:

نه  نه على دين قومه أ سلم لى   عل ه و و ف افس     إ كال يف احلديث ، فر يلزا من
 يو ى إف ه.يعبد األ ساا معهم،إمنا مل يكن يسكر عل هم،ألنه مل 

 نننساا،ومل ع،ومل يكنننن يعبننند األيتحسننث يف غنننار  نننرا  نننلى   عل نننه وسنننلمةمننا ةنننا  رسنننول   
 أيمرهم ويسهاهم.
 : لعشر  ةافتاسع امل أفة

 احلديث األول:
خالا َعنآ َعبآَد ا ََ قَاَل قَاَل َرسانولا ا ََ  َسَنَة َمننآ َةناَ  يف  َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم   يَندآ قَنلآبَنَه َمثنآَ نالا  ائآ

خالا افَساَر َمنآ َةاَ  يف قَنلآَبَه َمثنآَ الا  َ َ َبَة َمنآ َخرآَدَل َمنآ َةمآَ َو   ."1"َبَة َمنآ َإ َا َ  َيدآ
 احلديث افثاين:

َ  افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم َوَعلَ َعسآها قَاَل أَذَن آأا  َذرَّ َرَضَ  اَ ا  َعنآ َأَ    آَه ثَنوآ   أَبنآَ ضا َوهانَو اَنئَنم  ما
تانها َوقَن َ َ  فَنَ ناَل َمنا َمننآ َعبآنَد قَناَل   إَفَنَه أَذَن نآ نتَن نآ َسَنَة قنالآنأا وَ دآ اسآ َ َمناَت َعلَنى َذفَنَ  َإ  َدَخنَل ائآ َإ آ َإ  اَ ا ما

 َوَإ آ َزََن ََن َوَإ آ َسننَرَع قَنناَل َوَإ آ َزََن َوَإ آ َسننَرَع قنالآننأا َزََن َوَإ آ َسننَرَع قَنناَل َوَإ آ َزََن َوَإ آ َسننَرَع قنالآننأا َوَإ آ زَ 
 ."2"َرَع َعَلى َرغآَم أَنآَف َأَ  َذرَّ َوَإ آ َسَرَع قَاَل َوَإ آ َزََن َوَإ آ سَ 

 ائمع ب سهما:
 اًع.  يدخلها ابتد .1
 ائسة.افكم إذا أريد به افكير األةم املثرج من امللة فهذا   يدخل  .2

اخلنروج منن امللنة فهسنا تصنل أما إذا أريد ابفكنم افنذ  يعنإ  االن نا  يف خل نه و  ي نتوجب 
                                           

، اب  ماجنننننننننننننننناع يف ، افإمننننننننننننننننذ  يف افننننننننننننننننم وافصننننننننننننننننلة"91"اب  تننننننننننننننننرمي افكننننننننننننننننم وب انننننننننننننننننه/حرواه م ننننننننننننننننلم يف اال ننننننننننننننننا ،  "1"
 وافلي  فه. "1998"افكم/ح

، م نننننننلم يف اال نننننننا  ، اب  منننننننن منننننننات   يشنننننننر  ابهلل  ننننننن ئاً "5827"، اب  افث نننننننا  افبننننننن ض/ح افلبنننننننا يفرواه افبثنننننننار   "2"
 ."94"دخل ائسة/ح
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 إ   اع   أدخله ائسة وإ   اع عذبه. و  يدخل ائسة ابتداًع، املعارضة،
 افعشرو  : امل أفة

 ول:احلديث األ
ننَل َمنننآ األَنآَصنناَر َفَجننعننن  اَع افسَننَ إ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم َ ننَك َوقَننَف أَنَننَ  قَنناَل ةاسَننا يف بَن آننَأ َرجا

نإاآ َأَخنَذ َبَعَضناَدَل افآبَناَ  فَنَ ناَل األََئَمنةا َمننآ قنانَريآَش وَ فَ  مَحاوا َرمَحانوا هَلانمآ َعلَن آكامآ َ ن ٌّ َوَفكانمآ َمثآنلا َذفَنَ  َمنا َإَذا اسآ
ننننوا َعننننَدفاوا َوَإَذا َعاَهننننداوا َوفَننننن َعننننلآ َذفَننننَ  َمننننسنآهامآ فَنَعَل آننننَه َفعآسَننننةا اَوَإَذا َ َكما  ََ َوافآَمرَئَكننننَة َوافسَنننناَ  وآا َفَمنننننآ ملَآ يَنيآ

 ."1"َأمجآََعنيَ 
 احلديث افثاين:

يننة   نا مننا  ننائ  ف ننه عنن عمننر رضنن    عسنه أنننه قننال عسند موذننه فننو ةننا  سنامل مننوىل أ   ذي
 ."2"افش 

 ائمع ب سهما:
 ننلى   فلواقننع،إ  ةننا  خننماً،وإ  ةننا  أمننراً فك ننف خيافيننه افرسننول األئمننة مننن قننريش خمننافف 

 فهذا خمافف فحمر وافواقع."وإ  ْمر عل كم عبد  بش "ب وفه:  ه وسلمعل
يف ب ننننا  أ  اف ر نننن ة و ننننف مننننرجي يف   ننننلى   عل ننننه وسننننلمهننننذا  احلننننديثا  مننننن افرسننننول 

 وجد من يصلي ف مامة وهو قر  ،ووجد غنري اف ر ن ،ي دا اف ر ن ،ةما ورد يفاالمامة، ع  أنه فو 
 فهو و ف مرجي    رط  حة،فر يصي محله على اخلم."وهاقدموا قريشاً و  ذنخر "احلديث

 افعشرو  :و  ةاحلادي امل أفة
 احلديث األول:

َعلَنى افآَيطآنَرَل َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم ةانلإ َموآفانوَد ياوفَندا َعننآ َأَ  هاَرينآنَرَل َرَضنَ  اَ ا َعسآنها قَناَل قَناَل افسَنَ إ 
َجَّ َفأَبَنَواها يناَهوَّدَ  رَانََه َأوآ  ا َعاعَ انََه َأوآ يناَسصَّ َتبا افآَبَه َمَة َهلآ ذَنَرن َف َها َجدآ  ."3"َ انََه َةَمَثَل افآَبَه َمَة ذناسنآ

 احلديث افثاين:
                                           

 . "12433"رواه االماا أمحد يف امل سد/ح "1"
 122خمتلف احلديث  بن قت بة ص "2"
، اب  معننننننن  ةنننننننل موفنننننننود يوفننننننند رد، م نننننننلم يف اف ننننننن"1385"، اب  ماق نننننننل يف أو د املشنننننننرةني/حرواه افبثنننننننار  يف ائسنننننننائز "3"

 . "2658"على افيطرل/ح
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 "طن أمهواف ع د من سعد يف ب مه،افش   من     يف بطن أ"
ننعاوَد افننزإَبريآَ افآَمكَّنن َّ َأَ  َعنناَمَر بآننَن َواثَلَننَة  َ َعنننآ َأَ   ننَع َعبآننَد ا ََ بآننَن َم آ ممننم افَشننَ  إ َمنننآ َدثَننها أَنَننها َسََ

َهَ  َه َوافَ َع دا َمنآ واَعَ  َبَتريآ  ."1"َ َ َ  يف َبطآَن أامَّ
 وجه املعارضة:

  ل،ويف افثاين قبل افو دل.ل أثبأ افش اول واف عادل بعد افو ديث األو يف احلد
 ائمع ب سهما:
ني،فاحلننديث افثنناين خيننم عننن األمننر ابفس ننبة ألقنندار  ،فهننو يننتكلم يف بننني احلديثائننوا :  ذسننا

 عن اف در،ويف األول خيم عن احلال يف واقع افدن ا.
  ما يتعل  بعلم افبشر.وافثاين ف فاألول ف ما يتعل  بعلم  ،

 :عشرو واف ةافثان  امل أفة
 احلديث األول:

اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم فَننوآ  َأَ  افآَكننرَ  أاَمننة  َمنننآ األاَمننَم  اَل قَنناَل َرساننولا ا ََ َ ننَلىَعبآننَد ا ََ بآننَن ماَتَيننَل قَنن
َها ةالَ  تنالاوا َمسنآ َودَ أَلَمرآتا َبَ تآَلَها ةالََّها فَاقنآ  ."2" َأسآ

 احلديث افثاين:
نإاا َأَ  َذرَّ قَاَل قَاَل َرساولا ا ََ َ َلى اَ ا َعَل آ َعنآ  ها َإَذا َةناَ  َه َوَسَلَم َإَذا قَاَا َأَ داةامآ ياَصنلَّ  فََةنَنها َي آ

َ َيَديآننَه َمثآننلا  ننَل فَننَةَذا ملَآ َيكانننآ بَنننيآ َ َيَديآننَه َمثآننلا اَخننَرَل افَر آ ننَل فََةنَننها يَن آطَننبَنننيآ َمننارا َوافآَمننرآأَلا  اَخننَرَل افَر آ عا َ ننرَذها احلَآ
َودا  نَوَد َمننآ افآ َوافآَكلآبا اأَلسآ نَيَر قَناَل اَي قنالآأا اَي َأاَب َذرَّ َما اَبلا افآَكلآنَب اأَلسآ َنَر َمننآ افآَكلآنَب اأَل آ َكلآنَب اأَلمحآ

َودا َ  آطَا   اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم َةَما سَ ابآَن َأَخ  َسأَفآأا َرساوَل ا ََ َ َلى    ."3"أَفآَتَ  فَنَ اَل افآَكلآبا اأَلسآ
 عارضة:وجه امل

                                           

وعسننننننننننننند افطنننننننننننننماين يف املعجنننننننننننننم ،  "2645"ح/ نننننننننننننة خلننننننننننننن  ايدمننننننننننننن  يف بطنننننننننننننن أمنننننننننننننهرواه م نننننننننننننلم يف اف ننننننننننننندر ، اب  ة ي "1"
 ."عن أ  هريرل قال قال رسول     لى   عل ه وسلم  اف ع د من سعد يف بطن أمه " 8/223:األوسط

أبنننننننو داود يف افصننننننن د ، اب  يف ا ننننننناذ ، "1486"، اب  ماجننننننناع يف قتنننننننل افكنننننننر /حاا وافيوائننننننندكنننننننواه افإمنننننننذ  يف األ ر  "2"
، ابنننننننن "4280"، اب   نننننننية افكنننننننر  افنننننننيت أمنننننننر ب تلهنننننننا/حافس نننننننائ  يف افصننننننن د وفنننننننذابئي ،"2845"فلصننننننن د وغنننننننريه/ح
 "3205"، اب  افسه  عن اقتساع افكلب إ  ةلب   د/حماجه يف افص د

 "510"اب  قدر ماي إ املصل /ح ،واه م لم يف افصرلر  "3"
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 افو ف األول  نه ةلب وافثاين   طا .
 ائمع ب سهما:
فوع ةننل سننساا مسهننا "فننة  افشنن طا  يإةننب عل ننه ويتلننب  ف ننه ةمننا قننال عننن االبننل   معارضننة،

 ائن ذرةب عل ه.نه ف   بكلب فةنه ةلب فكن أ ود   طا ،فل   مع  قوفه األس"  طا 
 وافعشرو  : ةافثافث امل أفة

 احلديث األول:
َهننا َأَ  ابآننَن عاَمننَر َرفَننَع َإىَل افسَننَ َّ َسننأا   اَمَة َعنننآ َهَشنناَا َعنننآ أَبَ ننَه قَنناَل ذاَةننَر َعسآننَد َعاَئَشننَة َرَضننَ  اَ ا َعسنآ

لَنَه فَنَ افَنأآ َوَهنَل َإمَنَنا قَناَل رَ  َإَ  افآَم َّنَأ يناَعنَذ ا يف قَنمآَ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسنَلمَ  سانولا ا ََ َ نَلى اَ ا َه بَباَكناَع أَهآ
لَنها فَ َنبآكانوَ  َعَل آنَه ايَ  قَافَنأآ َوَذاَ  َمثآنلا قنَ َعَل آَه َوَسَلَم َإنَها فَ  فَنَه َإَ  َرسانوَل ا ََ  ناَعَذ ا خَبََط َئَتَه َوَذنآَبَه َوَإَ  أَهآ وآ

رََةنَي فَنَ اَل هَلامآ َما قَا اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم قَاَا َعَلى افآَ َل َب َوَف هَ  َ َلى َر َمنآ افآماشآ َمعاوَ  َمنا قَنتنآَلى َبدآ َل َإهَنامآ فََ  آ
َ قَننرََأتآ َإنَنأَقاولا َإمَنَا قَاَل َإهَنانمآ ايَ  فَ َنعآَلمانوَ  َأَ  َمنا ةاسآنأا أَقان نَمعا افآَمنوآَذى َوَمنا أَنآنَأ ولا هَلانمآ َ ن ٌّ ما َ    ذا آ

َمَع َمنآ يف   ."1"افَسارَ   افآ اباوَر يَن اولا َ نَي ذَنبَنَوعاوا َمَ اَعَدهامآ َمنآ َ ا آ
 احلديث افثاين:

 "  ر  األج اد افباف ة واألرواح افيان ة ..."
إذا دخننل   ننلى   عل ننه وسننلم عسننه قننال ةننا  رسننول    ن عبنند   بننن م ننعود رضنن   عنن

ا افسثرل افنيت خرجنأ منن افندن ا يان ة واألبدا  افباف ة وافعظااف را عل كم أيتها األرواح اف ئبانة ي ولا
 ."2"وه  ابهلل منمسة افلهم ادخل عل هم رو ا مس  وسرما مسا

 وجه املعارضة:
 نياه. يف احلديث األول أثبأ َساع املوذى،ويف احلديث افثاين

 ا:مهائمع ب س

                                           

، اب  امل ننننننننأ يعنننننننذ  ببكننننننناع أهلننننننننه/ح ، م نننننننلم يف ائسنننننننائز"3979"، اب  قتنننننننل أ  جهننننننننل/حتننننننناز رواه افبثنننننننار  يف امل "1"
عبنننننننند   بنننننننننن عمننننننننر قنننننننننال وقننننننننف رسنننننننننول    عنننننننننن  "بلينننننننن   488ص/2هتنننننننننذيب ايتر ج، ورواه افطحنننننننناو  يف "932"

اي عتبننننة بننننن رب عنننننة واي  نننن به بننننن رب عنننننة واي أاب جهننننل بننننن هشننننناا اي :ف ننننال روسننننلم  علنننننى اف ل ننننب يننننوا بننننند ننننلى   عل ننننه 
 . " فر  اي فر  وافذ  ني  حممد ب ده إهنم ي معو  ةرم  اي 

  545رواه ابن اف   يف عمل اف وا وافل لة ص "2"
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اف ماع املسي  عسهم إمنا هنو َسناع فاملوذى ي معو  إذا أراد   أ  ي معهم،أو أ   معارضة،  
إذا وضننع امل ننأ يف قننمه فةنننه " بننول فلح ،وجنناع يف احلننديث إثبننات َسنناَع عنناا فكننل أ نندا سننتجابة واف

 . "ي مع قرع نعاهلم
 وافعشرو  :ة افرابع امل أفة

 احلديث األول:
نأَفاَ   َعَل آَه َوَسنَلَم َةناَ  يَن انولا افَلهانَم إَ َةاَ  حياَدَّثا َأَ  َرساوَل ا ََ َ َلى اَ ا   هَ رآَمَة أَنَ  َأَ   نعَ  يّنَ َأسآ

 ."1"َغَساَ  َوَغَ  َموآ  َ 
 احلديث افثاين:

ننننَعنننننآ أَنَننننَ  َأَ  َرساننننوَل ا ََ َ ننننَلى اَ ا َعَل آننننَه َوَسننننَلَم قَننننا ننننَك ًسا َل افَلها ننننَك ًسا َوأََمتآننننَ  َم آ َم َأ آ َننننَ  َم آ
شاننرآين يف  ننَرَل افآَمَ نناَةنَي يَنننوآَا افآَ َ اَمننَة فَنَ افَننأآ َعاَئَشننةا ملََ َوا آ َسَننَة قَنبآننَل زامآ خالاوَ  ائآ  اَي َرساننوَل ا ََ قَنناَل َإهَناننمآ يَنندآ

َكنَي َوَفوآ َبَشن َّ مَتآنَرَل اَي َعاَئَشنةا َأَ ن َّ َشةا   أَغآَسَ اَئَهمآ َ َرآبََعنَي َخرَيًيا اَي َعائَ   افآَمَ ناَةنَي َوقَننرَّبَ َهمآ ذَنرادَّ  افآَم آ
 ."2"افآَ َ اَمةَ  فََةَ  اَ َ يناَ رَّباَ  يَنوآاَ 

 وجه املعارضة:
منننننن افي نننننر وامل كسة،وي نننننأل   أ  يكنننننو   صنننننلى   عل نننننه وسنننننلمة نننننف ذعنننننوذ رسنننننول افله

 افي ر. م ك ساً،وامل كسة يدخل ف ها
 ائمع ب سهما:

 بها اين امل ننكسة  عنن  اف لننة افننيت ذعطنن   نناينندفع اال ننكال أ  املننراد يف احلننديث افثنن .1
 فهذا   يسايف ذعوذه من افي ر. "افلهم اجعل رزع ال حممد قو ً  "افكيا  ةما يف قوفه 

ع موذهنننب افنننبعض إىل أ  املنننراد ابمل نننكسة هنننو افتواضنننع واخلشنننوع،ونص عل نننه ابنننن رجنننب يف جنننا .2
 ر.افعلوا واحلكم،وعلى هذا فةنه   يتساىف مع افتعوذ من افي 

 مشكل احلديث :
 : األوىل امل أفة

َلًة َمَع افَسَ َّ َ َلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم فَنَسظَنَر إَ  لَنَة َعنآ َجرَيَر بآَن َعبآَد ا ََ قَاَل ةاَسا جالاوًسا فَ نآ ىَل افآَ َمنَر فَ نآ
                                           

 . "15194"رواه االماا أمحد يف امل سد/ح "1"
 "2352"اع املهاجرين يدخلو  ائسة ... حر ، اب  ما جاع أ  ف افزهدرواه افإمذ  يف  "2"
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ننرَ  َ  َل أَرآبَننَع َعشآ َ  َرَبكاننمآ َةَمننا ذَنننَروآ ننمآ َسننَإَوآ ننَتطَعآتامآ فَنَ نناَل َإَنكا يَتَننَه فَننَة آ اسآ  َأ آ   ذناتآَلباننوا َهننَذا   ذاَضنناماوَ  يف راوآ
َد َربَّنَ  قَنبآنَل طالانوعَ  َ قَنرَأَ َوَسبَّيآ حَبَمآ َ  َوقَنبآَل غاراوَ،َا فَافنآَعلاوا ما َ  َوقَنبآنَل  افَعَلى َ رَل قَنبآَل طالاوَع افَشمآ َشنمآ

 ."1"افآتاراو َ 
 بات افروية ذشب ه .ل مشكل ، ألهنم يرو  إثهذا احلديث عسد األ اعر 

  ذدرةننننه "أمنننا أهننننل اف ننننسة فننننةهنم ي وفو :وجننننه اال ننننكال يف أنننننه يسننننايف يف هنننناهره قوفننننه ذعنننناىل:
 ، واحلديث يثبأ افروية ؟"إن  فن ذراين"وقال:"األبصار

 فدفع هذه اال كال :
  اخللن  يف ائسنة منن  اعرل افذين يسينو  روينة   ينوا اف  امنة      يعطنلى األنرد ع .1

 نننننتط عوا أ  ينننننروا بنننننه  ،وأننننننه   يلنننننزا منننننن روينننننة   ذشنننننب هه اف ننننندرل منننننا فننننن   هلنننننم يف افننننندن ا، منننننا ي
يف احلننديث إمنننا  ننَبه افرويننة ابفرويننة ومل يشننبَّه املرئنن    ننلى   عل ننه وسننلمابملثلوقني،وذفنن  أ  افرسننول 

 .ي ول:ذرو  ربكم ةما ذرو   لى   عل ه وسلمفرسول ملرئ ، فااب
ونينن  االدرا    يسينن  افروينننة،فة  االدرا   عنن  اال اطننة ابفشننن ع ، وأنننأ قنند ذننندر   .2

افش ع و  ت ط به، ةما ذرن اف مر و  ت ط به من مج ع ائهات،وهلل املثل األعلى،فةن  يوا اف  امة 
 ط به.ذرن   ةما ذرن اف مر دو  أ  ذدرةه أو ت 

أل    جيعننل فلمنننمسني  يف قصننة موسننى   ذسينن  ثبننوت افرويننة يف ايخننرل، ونينن  افرويننة .3
 يف ايخرل اف درل على رويته.

 :ةافثان  امل أفة
َ  رََجنال  ممَننآ َ ن عن َنوآ َ َبَ  اأََن ا بآنا َماَفَ  َأَ  افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم قَناَل فَنرَيََدَ  َعلَنَ  احلآ

نننوا داوين َفحَقانننوَفَن َأ آ َر َّ أاَ ننن آَحاَ  أاَ ننن آَحاَ  فَنَل نا َ نننَك  تاَلجا َ ننناَفَن َا َإنَنننَ    َإَذا رَأَينآنننتناهامآ َوراَفعانننوا َإَاَ اخآ
َدثاوا رَ  َما َأ آ   ."2"َذدآ

 وجه اال كال:
                                           

، م ننننننلم يف امل نننننناجد "4851"اب  قوفننننننه سننننننبي حبمنننننند ربنننننن  قبننننننل طلننننننوع افشننننننم /ح رواه افبثننننننار  يف ذي ننننننري اف ننننننرا ، "1"
 "633"اب  فضل  را افصبي وافعصر/ح ،ومواضع افصرل

 نننننننو  إثبنننننننات افيضنننننننائل، اب   ، م نننننننلم يف"4625"ح/علننننننن هم  نننننننه داً اب  وةسنننننننأ ، ذي نننننننري اف نننننننرا رواه افبثنننننننار  يف  "2"
 "2295"ح/ لى   عل ه وسلمنب سا حممد
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فصنحابة فشنريعة يف فضنل افنةذا قلسنا أننه خينافف األ نول امل نررل يف ا أ  افصحابة مسهم مرذدين،
 فهو من املشكل،وإ  ةا  خيافف أ اديث فضل افصحابة فهو من خمتلف احلديث.

 ائوا :
ق ل حيمل على أ  املنراد ،نم املسناف ني، ينانَرًد علنى هنذا أننه قنال أ نحا ، وةنا  افرسنول  .1

 يعلم املساف ني.  لى   عل ه وسلم
هنة، وةأننه إخبنار جاويف هنذا و  ، وافكنرا علنى افعمنوا،افردل لقال: أهمن افعلماع من  .2

 قرر هذا املع  ابن عبد افم.  ا س حصل ف كو  احلديث من عرمات افسبول،
فكنننا  منننن أهنننل  عنننن ةنننل منننن انت نننب ف سنننرا ومل يتم ننن  ب نننسته، أ  هنننذا احلنننديث .3
فهننننم أ ننننحابه وأذباعننننه يف افنننندعول  م ننننمى األ ننننحا  مننننن اب  افتوسننننع، عوافبنننندع، وإطننننراألهننننواع 

 إ  احلديث يشمل أهل األهواع وافبدعع فةهنم يطردو  عن  وضه. و : وفوافرسافة، وفذف  افعلماع ي
 :ةافثافث مل أفةا

بَّننَه قَنناَل َهننَذا َمننا َ ننَدثَنَسا أَباننو هاَرينآننَرَل َعنننآ َرساننوَل ا ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم فَننذََةَر َعنننآ مَهَنناَا بآننَن ماسنَ 
َها َوقَاَل َرسانولا ا ََ  َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم َجناَع َملَن ا افآَمنوآَت َإىَل ماوَسنى َعَل آنَه افَ نرا فَنَ ناَل  َأَ اَديَث َمسنآ

َ َملَننَ  افآَمننوآَت فَنَيَ َأَهننا قَنناَل فَنَرَجننَع افآَملَنن ا َإىَل فَنن ا ََ ها َأَجننبآ َربَننَ  قَنناَل فَنَلطَننَم ماوَسننى َعَل آننَه افَ ننرا َعنننيآ
سَنها َوقَناَل ارآَجنعآ أَرآَسلآَتَ  َإىَل َعبآَد َفَ    يارَيدا افآَموآَت َوَقدآ فَنَ أَ َع آَ  قَناَل فَننَرَد اَ ا إَ   َ ذَنَعاىَل فَنَ اَل َإنَ  فَ آنَه َع نآ

َ ثَننوآَر َفَمنا ذَننَواَرتآ  َ َناَل َفَضنعآ يَنَدَ  َعلَنى َمننتآ ََ اَل ذارَيدا فََة آ ةاسآَأ ذارَيدا احلآ داَ  َمننآ َ نعآَرَل يَن َإىَل َعبآَد  فَن الآ احلآ
َ مَتاوتا قَاَل فَاي َ َمهآ قَاَل ما َ ًة فََةَنَ  َذَع شا َ،َا َسَسًة قَاَل ما َ  َمنآ َقرَيَب َر َّ أََمتآَ  َمنآ اأَلرآَ  افآماَ َدَسَة َرمآ

َها َإىَل َجانَنننَب افطَرَينننَ  َعسآنننَد  حَبََجنننَر قَننناَل َرسانننولا ا ََ َ نننَلى اَ ا َعَل آنننَه َوَسنننَلَم َوا ََ فَنننوآ َأيّنَ  َعسآنننَدها أَلَرينآنننتاكامآ قَنننمآ
 ."1"افآَكَث َب اأَلمحآَرَ 

 ال:وجه اال ك
ومعلننوا مننابني اخلل تنننيع فك ننف  ة ننف يلطننم موسننى ملنن  املننوت وهننو بشننر وذا  ملنن ، .1

 يت لط بشر على مل ؟

                                           

، م نننننننننلم يف افيضنننننننننائل، اب  منننننننننن  "3407"رواه افبثنننننننننار  يف أ ادينننننننننث األنب ننننننننناع، اب  وفنننننننننال موسنننننننننى وذةنننننننننره بعننننننننند/ح "1"
 "2372"فضائل موسى عل ه اف را/ح



      هلُْكْ شْخومُْْيثْ دْ الخْ ْفُْلْ ت ْ ُمْخ

 

64ْ  

ْ

 ة ف يتعدن موسى على مل  وهو ن ؟ .2
 ة ف ذنثر افلطمة بعور املل ؟ .3

وسنن اع احلننديث أ   ا ختصننار، وإ  سنن اع احلننديث يسينن  هننذا اال ننكال، ال ننكال:ا سننبب
 املل  أذى موسى على ه ئة بشر.

فموسننى ملننا فطمننه فطمننه علننى أنننه بشننر ادعننى أنننه ملنن ، وافلطمننة أثننرت علننى امللنن  يف  ننورذه 
فتناا   واب وفطمنة موسنى علنى أننه ادعنى أننه ملن  املنوت، افبشرية، و  يلزا ْثره على  ورذه امللك نة،

 إ كال ابفرواية املب وطة افيت   اختصار ف ها.
 :ةافرابع امل أفة

َ  اَ ا َعسآننها قَنناَل قَنناَل َرساننولا ا ََ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم ََنآنننا َأَ نن إ اَبفَشنن َّ َمنننآ َعنننآ َأَ  هاَرينآننَرَل َرَضنن
 ."1"َ   افآَموآَذى قَاَل َأَوملَآ ذنانآَمنآ قَاَل بَنَلى َوَفَكنآ فََ طآَمَئَن قَنلآَ  َإبنآرَاَه َم َإذآ قَاَل َر َّ أََرين َة آَف تاآ 

 ال:وجه اال ك
 وأثبأ افش  البراه م. افش  فسي ه؟صلى   عل ه وسلمة ف يثبأ افرسوف

 ائوا : 
إ  احلننديث مل ي نن  الثبننات افشنن ، إمنننا سنن   فسي ننه، فهننو ي ننول: أان أوىل أ  أ نن  فننو ةنننا  

  ا أين مل أ   فمن اب  أوىل أ    يكو  إبراه م قال هذه امل افة  كاً. سا  الال فلش ع وفكنه
 :ةاخلام  امل أفة
َما َسَلَم َعبآَد ا ََ بآَن عاَمَر قَاَل َ َلى بََسا افَسَ إ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم افآَعَشاَع يف اَخَر َ َ اذََه فَنلَ َعنآ 

َها   يَنبنآَ ى ممَنآ هاَو َعَلى َ اَل أَرَأَينآَتكا قَاَا فنَ  َلَتكامآ َهَذَه فََةَ  رَأآَ  َماَئَة َسَسَة َمسنآ َر اأَلرآَ  َأَ د  مآ فَ نآ  ."2"َههآ
 وجه اال كال:

 وأيضاً إ كال يف قض ة امل  ي افدجال. أنه وجد على رأ  مائة سسة أان ،
 ائوا :

                                           

م ننننننننننننلم يف  ،"4537"أرين ة ننننننننننننف ت نننننننننننن  املننننننننننننوذى/حرواه افبثننننننننننننار  يف ذي ننننننننننننري اف ننننننننننننرا ، اب  وإذ قننننننننننننال إبننننننننننننراه م ر   "1"
  "151"اال ا ،اب  زايدل طمأن سة اف لب بتظاهر األدفة/ح

 ننننننننلى   عل ننننننننه ، م ننننننننلم يف فضننننننننائل افصننننننننحابة، اب  قوفننننننننه "116"رواه افبثننننننننار  يف افعلننننننننم، اب  اف ننننننننمر يف افعلننننننننم/ح "2"
 "2537" ْا مائة/ح وسلم
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 .  عل ه وسلم لى أنه خاص ابفذين  ضروا م افته  .1
 فر معارضة. ورد يف  ديث مت م افدار  يف افدجالع أ  هذا عاا خمصوص  ا .2
 ائزيرل من األر  املأهوفة.ومل ذكن  أ  هذا يف األر  املأهوفة، .3
وائزيننرل افننيت ف هننا افنندجال مننن ائزائننر املعمننورل  أ  هننذا يف مننا ةننا  علننى ههننر األر ، .4

 فر ذدخل يف احلديث. املتمورل ابمل اه،
 :ةاف ادس امل أفة

قافوا رويتم عنن عبند افعزينز بنن املثتنار األنصنار  عنن  :"1""تلف احلديثخم"قال ابن قت بة يف 
ج قننال  ننهدت أاب سننلمة بننن عبنند افننرمحن يف م ننجد افبصننرل وجنناع احل ننن فجلنن  إف ننه عبنند   افننداان

ر ثننورا  مكننورا  يف أنننه قننال إ  افشننم  واف منن ننلى   عل ننه وسننلم فحنندث عننن أ  هريننرل عننن افسنن  
 وسنننلم نننلى   عل نننه ف نننال احل نننن ومنننا ذنبهمنننا قنننال إين أ ننندث  عنننن رسنننول   افسنننار ينننوا اف  امنننة 

 .ذنبهما وهذا من قول احل ن رد عل ه أو على أ  هريرلقافوا قد  دع احل ن ما  ف كأ
مننا ينندل هننذا احلننديث ضننع ف، وامل صننود مننن إيننراده املعنن : وهننو أنننه ثبننأ يف أ اديننث واايت 

 ن دو    يف افسار.على أ  من عبد   ئاً من دو    فهو وما يعبد م
 دو   . يف افذين عبدوا ع  ى وعزير، ما ذنب هذه املعبودات من واال كال

قال افعلماع: من ا ذ إهلاً من دو    من افصاحلني واألنب اع  يدخل بذاذه افسار، وإمنا يصنور 
 معهم يف جهسم.  عبدوه، ف كو و ثل هلم هذا افذ  

 :ةاف ابع امل أفة
َه َوَسنننَلَم َإَذا طَلَنننَع َ اَجنننبا َمنننَر َرَضنننَ  اَ ا َعسنآهاَمنننا قَننناَل قَننناَل َرسانننولا ا ََ َ نننَلى اَ ا َعَل آنننَعننننآ ابآنننَن عا 

َ  فَننَدعاوا افَصنن َ  فَننَدعاوا افَصننرَل َ ننَك ذَننمآاَز َوَإَذا َغنناَ  َ اَجننبا افَشننمآ رَل َ ننَك َذَت ننَب َو  َتَ َنساننوا افَشننمآ
َ قَنرآيَنآ َ  آطَا َبَصرَذكامآ طا  َ  َو  غاراوَ،َا فََةهَنَا َذطآلاعا َبنيآ  ."2"لاوَع افَشمآ

 وجه اال كال:
 ذطلع يف اف ماع؟  افش طا ، وهة ف ذطلع بني قرين 

                                           

 100ص  "1"
ومواضننننننننع افصننننننننرل، اب   د، م ننننننننلم يف امل نننننننناج"3273"إبلنننننننن   وجسننننننننودل/حرواه افبثننننننننار  يف بنننننننندع اخللنننننننن ، اب   ننننننننية  "2"

 "828"أوقات افصرل/ح
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 ائوا :
 جاع مثله يف وقأ افترو . اافطلوع، وةمأ  هذا يف وقأ  .1
جهة املشرع وةنذف  منن  املراد أ  افش طا  يتمثل ويستصب يف ااحل   ة، إمناملراد ف    .2

  بدوا فلرائ  أهنا ذطلع بني قرن ه.ف فةذا  لوا عسد افشروع أو افترو  ةأهنم  لوا فه، جهة املتر ،
 :ةافثامس امل أفة

َ َ  َأَ داةامآ َمنآ نَنوآَمَه فَنر ينَ َعنآ َأَ  هاَرينآَرَل َأَ  افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم قَ  تَن نآ تآَمن آ يَنَدها اَل َإَذا اسآ
رَ  أَيآَن اَبَذأآ َيداها يف ااَلاَنَع َ َك يَنتآَ َلَها َثرًت فََةنَها     ."1"َيدآ

 وجه اال كال:
 ة ف   يدر  ويده يف جانبه؟

ى موضننع مننن افسجاسننة أو دفنع اال ننكال أ  املننراد أنننه   يندر  أيننن ذطننو  يننده، فر ننا ذ نع علنن
 فلت ذر.

 :ةافتاسع امل أفة
افسَننَ إ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم َ ننلإوا يف َمننرَاَبَض افآتَننَسَم َو  َد ا ََ بآننَن ماَتَيننَل افآماننَزينَّ قَنناَل قَنناَل َعنننآ َعبآنن

 ."2"ذاَصلإوا يف أَعآطَاَ  ااَلَبَل فََةهَنَا خاَلَ أآ َمنآ افَشَ اَطنيَ 
 وجه اال كال:

 ة ف خل أ االبل من افش اطني؟
 .ةما ف رهتا رواية ابن  با     أنه على رأ  ةل مجل   طا ،ائوا

 :لافعا ر  امل أفة
نرَو قَناَل قَناَل َرسانولا ا ََ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم َمننآ   َجناجا بآننا َعمآ رََمَة قَاَل َ َدَثَ  احلَآ ةاَ نَر َعنآ َعكآ

َرن فَ    ."3"فَنَ ا  َ َدعَ ذََةرآتا َذَفَ  أَلَ  هاَرينآَرَل َوابآَن َعَباَ  َأوآ َعرََج فَنَ دآ َ َل َوَعَل آَه َ َجة  أاخآ

                                           

وغنننننننننريه  ، م نننننننننلم يف افطهنننننننننارل، اب  ةراهنننننننننة غمننننننننن  املتوضننننننننن "162"سنننننننننتجمار وذنننننننننراً/حرواه افبثنننننننننار  افوضنننننننننوع، اب  ا  "1"
 "278"ح/يده...

 "769" أعطا  االبل/ح، ابن ماجه يف امل اجد وائماعات، اب  افصرل يف"16186"رواه أمحد/ح "2"
، أبننننننننننوداود يف املساسنننننننننن ، اب  "940"يف احلننننننننننب، اب  مننننننننننا جنننننننننناع يف افننننننننننذ  يهننننننننننل ف ك ننننننننننر أو يعننننننننننرج/ح  رواه افإمننننننننننذ "3"

، ابننننننن ماجننننننه يف املساسنننننن ، "2861"، افس ننننننائ  يف مساسنننننن  احلننننننب، اب  فنننننن من أ صننننننر بعنننننندو/ح"1862"اال صننننننار/ح
= 
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  ححه رفع اال كال،ومن ضعيه نيى اال كال. ناحلديث، فماختليوا يف  حة 
 وجه اال كال:

 "...فة  أ صرمت "ذةرت اال رل مع اهلد   ةهد ، وايي ل بتري  .1
 ايية مل ذذةر إجيا  احلب واحلديث أوجب احلب. .2

 ا :ائو 
بعننض افي هنناع  مافيننر ، وفهنناحلننب مننن قابننل ملننن مل يننند    اهلنند ، وإجينناأ  ف نند  ننل بعنند 

ملننا جنناع فلحديب ننة   ننلى   عل ننه وسننلمعلننى أ  عل ننه  جننة م نناا احلجننة افننيت أ ننرا ،ننا،أل  افرسننول 
 ى افعمرل افيت بعدها عمرل اف ضاع.وأ صر ب بب مسع املشرةني،ذبي اهلد  وَس

افعمرل فةهنا عمرل اف ضن ة   عمنرل  اافير ، وأمجة عل ه احلب إذا مل يكن  ب    وافراجي: أ
 قض ة افصلي ةما  رح بذف  ابن اف  م.  اف ضاعع أ

صنننلى   عل نننه أ  افرسوف لافوجنننو ، وافننندف علنننى  ا سنننتحبا ،  أو ن نننول عل نننه  جنننة علنننى 
َصَر  وسلم َصَر أ  يعتمر.ملا أا آ  مل أيمر من أا آ

 اصنر ابفعندو  نأاخنرن، ومنمسه وعل نه  جنة  لوافعرج، ف تحل كم خاص ابفك ر  اوق ل: هذ
 فعل ه اهلد  و  يلزمه  جة أاخرن.

 :لعشر  ةاحلادي امل أفة
َهننا َعنننآ افسَننَ َّ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم قَنناَل َكآنن    َننَرَا َعننآ َعاَئَشننَة َرَضننَ  اَ ا َعسنآ ننتَنلآَن يف احلآ  فَنَواَسنن ا ينا آ

 ."1"َوافآَكلآبا افآَع اورا  ا افآَيأآَرلا َوافآَع آَر ا َواحلآاَداَي َوافآتارَا
 وجه اال كال:

 ة ف ذو ف افدوا   هنا فاس ة وافي   من  يات افتكل ف؟
 املراد افي   افلتو   ع  اخلروج عن األ ل.  ائوا : أ

 :لعشر  ةافثان  امل أفة

______________________________ 
= 

 "3077"اب  ا صر/ح
يف احلنننننب، اب  منننننا يسننننند  فلمحننننننرا  ، م نننننلم"3314"اخللننننن ، اب  كننننن  منننننن افننننندوا  فواسننننن /حرواه افبثنننننار  يف بننننندع  "1"

 "1198"وغريه قتله من افدوا /ح
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َ َرساننولا ا ََ َ ننَلى  َهننا قَافَننأآ ذناننوايّفَ َعَل آننَه َوَسننَلَم َوَدرآعاننها َمرآهاونَننة  َعسآننَد  اَ ا َعنننآ َعاَئَشننَة َرَضننَ  اَ ا َعسنآ
 ."1"يَنهاوَد َّ بََثرَثنَي َ اًعا َمنآ َ َعريَ 

 وجه اال كال:
 ة ف رهن افة احلر  عسد عدو؟ .1

هننذا اف هننود  ةننا  تننأ افعهنند  درع، موإمنننا هننو  ل،أ  افنندرع ف  ننأ افننة  ننر  ةبننري  جوابننه:
 وةا  يف  ال ضعف.

 م لم؟ملاذ مل ي إ  من  .2
 و، أوسلمصلى   عل ه به: فعل سببه أنه مل يت  ر من امل لمني من فديه ما حيتاجه افرسوفجوا

 خش  أنه إذا طلبه من م لم ف عط ه بدو  م ابل،ف كو  ف ه إجحا .
 ؟"إان   ن تعني  شر "مل استعا  ب هود  وقد قال  .3

ل ره بعننض أهننجوابننه: احلننديث خمرجننه يف ا سننتعانة ابملشننرةني يف اف تننال دو  غننريه، أو ةمننا ذةنن
 برجاع إسرا املشر  افذ  رّده. لى   عل ه وسلم افعلم من أ  ذف  واقعة عني فعله 

 ة ف ذعامل مع اف هود  وقد أمر إبخراجهم؟ .4
جناع يف  اوافَب َنع، ةمناستوطاهنم، ومتك سهم من إقامنة املعابند  جوابه: امل صود إبخراج اف هود أ 

 "  جيتمع يف جزيرل افعر  ديسا "احلديث
 وقد هنى عن موا ل املشرةني. موا ل، د ف ه نوعافتعامل مع اف هو  .5

هننذا احلننديث دف ننل هنناهر علننى أ  افتعامننل مننع افكيننار يف املعننامرت افظنناهرل فنن     جوابننه: أ
، "  يسهنناةم   عنن افنذين مل ي ناذلوةم يف افنندين"يسننايف اال نا  و  ذعناىل ي نول:منن اب  افتنوا افنذ  

 ب ة ةما يف افزواج.لم وافكتابل هسا  نوع من احلب يكو  بني امل 
 :لعشر  ةافثافث امل أفة

َ َنلا  َع َوَمنا َعنآ َعاَئَشنَة قَافَنأآ سانَحَر افسَنَ إ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم َ نَك َةناَ  خيا َعنلا افَشن آ  إَفَ آنَه أَنَنها يَنيآ
َ قَاَل  َعلاها َ َك َةاَ  َذاَت يَنوآَا َدَعا َوَدَعا ما  اَ َ أَفنآتَناين َف َمنا َف نَه َ نَياَئ  َأَ ين َرجانرَ  فَنَ َعنَد َأَ نَعرآَت َأ َ يَنيآ

                                           

، م نننننننننلم يف امل ننننننننناقال، "2916"/ح صننننننننلى   عل نننننننننه وسنننننننننلمرواه افبثننننننننار  يف ائهننننننننناد واف نننننننننري، اب  ماق نننننننننل يف درع افسب  "1"
 "1603"اب  افرهن وجوازه يف احلضر ةاف ير/ح
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َلَ  فَنَ اَل أَ  َا َعسآَد رَأآَس  َوايَخرا َعسآَد رَجآ َا َف َخَر َما َوَجعا افَرجاَل قَاَل َمطآباو   قَناَل َوَمننآ طَبَنها َأَ دامها َ دامها
ا قَناَل يف ماشانَط َوماَشناَقَة َوجانفَّ طَلآَعنَة ذََةنَر قَناَل فَنأَيآَن هانَو قَناَل يف بَئآنَر قَناَل َف َمنا ذَ قَاَل فََب ندا بآننا اأَلعآَصنَم 

َهنننا افسَنننَ إ َ ننن َُآلاَهنننا َةأَنَنننها راعاو ا َذرآَواَ  َفَثنننرََج إَفَ نآ َ َرَجنننَع فَنَ ننناَل فََعاَئَشنننَة َ ننننَي َرَجنننَع  َلى اَ ا َعَل آنننَه َوَسنننَلَم ما
َتها فَنَ اَل   أََما َأاَن فَنَ دآ َ نَياين اَ ا َوَخَشن أا َأ آ ياثَنرَي َذفَنَ  َعلَنى افسَناَ  َ نرًّا ماَ فَشَ اَطنَي فنَ ا َرجآ َتثآ   الآأا اسآ

 ."1"أآ افآَبئنآرا داَفسَ 
 وجه اال كال:

 أ  هذا خيافف افعصمة،فك ف يص به؟
 ائوا :

ل إف نننه األعنننداع وأ  يصننن افرسنننافة،إمننننا عصنننمه   يف ذبل نننه   نننلى   عل نننه وسنننلمأ  افرسنننول 
 ابف تل،وإ  فهو بشر يعإيه ما يعإ  غريه.

أننه ةنا  خي نل إف نه  وةنا  غاينة اف نحر: واف حر من ننوع املنر  افنذ  قند يعنإ  سنائر افسنا ،
 أنه أيا ن اعه وهو  أيذ هن، وهو نوع من افته ن وافتث  ل.

 :لعشر  ةافرابع امل أفة
َلَم جَ َعنآ َجاَبَر َأَ  َرجار مَ  اَع افَسَ َ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم فَناعآَإََ  اَبفنّزاََن فَنَأعآَرَ  َعسآنها افسَنَ إ نآ َأسآ

َ َه أَرآبَنَع َمنرَاَت قَناَل فَنها افسَنَ إ َ نَلى اَ ا َعَل آنَه َوَسنَلَم أَبَنَ َلى اَ ا عَ  َ  جاسانو   َل آَه َوَسَلَم َ َك َ َهَد َعَلى نَنيآ
َصسآَأ قَاَل نَنَعمآ َفَأَمَر َبَه فَنراَجَم اَبفآماَصَلىقَ   ."2"اَل   قَاَل ا آ

َل َرَضننَ  اَ ا َعسنآهاَمننا َعنننآ افسَننَ َّ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم قَنناَل َواغآنندا اَي َعنننآ َزيآننَد بآننَن َخافَننَد َوَأَ  هاَرينآننرَ 
رَأََل َهَذا فََة آ اعآإََ أانَن آ ا َإىَل   ."3"َفأآ فَارآمجاآَهاامآ

 وجه اال كال:
 أ  ايية ف   ف ها ذةر افرجمب

                                           

 "2189" را، اب  اف حر/حف، م لم يف ا"3268"ل ، اب   ية إبل   وجسوده/حرواه افبثار  يف بدع اخل "1"
، م ننننننننننلم يف احلنننننننننندود، اب  مننننننننننن اعننننننننننإ  علننننننننننى ني ننننننننننه "6820"رواه افبثننننننننننار  يف احلنننننننننندود، اب  افننننننننننرجم ابملصننننننننننلى/ح "2"

 "1691"ابفزان/ح
افننننننننننزان، اب  مننننننننننن اعننننننننننإ  علننننننننننى ني ننننننننننه ، م ننننننننننلم يف "2315"رواه افبثننننننننننار  يف افوةافننننننننننة، اب  افوةافننننننننننة يف احلنننننننننندود/ح "3"

 "1698"ابفزان/ح
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 جوابه:
قنال رسنول  ،"أو جيعنل   هلنن سنب رً "زاين قنال:وملا ذةر    كم افث ب افن اف سة ذبني اف را ،

وافننرجم، و  افث ننب ابفث ننب جلنند مائننة  خننذوا عنن  قنند جعننل   هلننن سننب ًر، صننلى   عل ننه وسننلمافله
فو  أ  ي ول افسنا  زدت يف اف نرا   و ديث عمر: ،"إف   افذةر فتبني فلسا  ...وأنزفسا "ذعاىل ي ول:

 ا فارمجومها افبتة.فكتبتها، افش ن وافش ثة إذا زن 
 :لعشر  ةاخلام  امل أفة

ر اَي بناسَن َ  َصَة َبَكأآ َعَلى عاَمَر فَنَ اَل َمهآ ا ََ َ نَلى اَ ا  ةا أملَآ ذَنعآَلَمن  َأَ  َرسانولَ َعنآ َعبآَد ا ََ َأَ  َ يآ
َلَه َعَل آ   ."1"هَ َعَل آَه َوَسَلَم قَاَل َإَ  افآَم ََّأ يناَعَذ ا بَباَكاَع أَهآ

 وجه اال كال:
 ."وأ  ف   ف ن ا  إ  ماسعى" "و  ذزر وازرل وزر أخرن"أ  احلديث خمافف ف وفه ذعاىل:

 ف ه ذوج هات:ائوا : افعلماع هلم 
 يو   أهله ابفس ا ة عل ه. أ  هذا يف امل أ افذ  .1
 أ  هذا امل أ يعلم أ  أهله س يعلو  ذف  و  يسهاهم. .2
 وهذا اختاره ابن ذ م ة. أ  املراد ابفعذا  افتأذ ، .3

 واختار افبثار  افوجه افثاين.           
 اف اد  عشر: امل أفة

ََسةَ افَسَ َ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم قَ َعنآ ابآَن َعَباَ  َأَ   َودا َمنآ ائآ َجرا اأَلسآ  ."2"اَل احلَآ
 وجه اال كال:

 ؟ة ف يكو  من ائسة وهذا يف افدن ا وَنن نراه .1
 "ما عني رأت و  أذ  َسعأ ... "جاع يف احلديث أ  يف ائسة .2

 ائوا :
                                           

، م ننننننلم يف ائسننننننائز، اب  امل ننننننأ "1288"يعننننننذ /ح  ننننننلى   عل ننننننه وسننننننلم ثننننننار  يف ائسننننننائز، اب  قننننننول افسنننننن برواه اف "1"
 "927"يعذ  ببكاع أهله عل ه/ح

افس ننننننننائ  يف مساسنننننننن  احلجننننننننن اب  ذةننننننننر  ،"877"افإمننننننننذ  يف احلننننننننب، اب  ماجنننننننناع يف فضننننننننل احلجننننننننر األسننننننننود/ح رواه "2"
 "2935"احلجر األسود/ح
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وذةنر أ  يف  ائسنة، أ  اع ذكنو  يف صلى   عل ه وسلمأ    أخم على ف ا  رسوهل .1
عأ،فر يلنزا منن ذفن  أ  ةنل  ن ع علنى هنذه افصنية،وفذف  و نف ائسة ما  عني رأت و  أذ  َس

ع يف ائسنننة فننن  أ  ذتث لهنننا وذتصنننورها،ويكو  احلجنننر األسنننود منننن أ ننن ا  نننلى   عل نننه وسنننلمافرسنننول 
 ذف .

صنلى أ  يكو  احلجر األسود يف أ له من ائسة وفكن اعإاه منا و نيه فسنا رسنول افله .2
 " اسننود مننن خطننااي بنن  اداأانزل احلجننر األسننود مننن ائسنة ةافثتامننة افب ضنناع م"يف قوفننه:   عل نه وسننلم

 إمنا اعإاه افتت ري ب بب خطااي ب  ادا،  يته افيت ةا  عل ها يف ائسة،فاحلجر افذ  نراه ف  أ ه  
 وهذا افرأ  هو املعتمد.

 :لعشر  ةاف ابع امل أفة
َب ااَلَماعَ َعسآها قَاَل هَنَى افَسَ إ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوسَ َعنآ َأَ  هاَرينآَرَل َرَضَ  اَ ا   ."1"َلَم َعنآ َة آ

 وجه اال كال:
    سع من ة ب اال اع؟ما فذ

ةمننا قنننال   يننزول اال ننكال إذا علمسننا أ  احلننديث يا صنند بنننه ة ننب االمنناع مننن افننزان، ائننوا :
 . و  ذكرهوا فت اذكم على افبتاعف ذعاىل:

 :لعشر  ةفثامسا امل أفة
داةامآ فَنلآَ أآةاننلآ بََ َم سَنننَه َوَإَذا اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم قَننناَل َإَذا َأَةننَل َأَ نن َعنننآ ابآننَن عاَمننَر َأَ  َرسانننوَل ا ََ َ ننَلى

َر ا  َر آ بََ َم َسَه فََةَ  افَش آطَاَ  أَيآةالا َبَشَمافََه َوَيشآ  ."2"َبَشَمافَهَ  َ َرَ  فَنلآَ شآ
  كال:وجه اال

 هل افش طا  أيةل؟
ويشننر  مننن  ننربسا وجيننامع معسننا إذا مل نننذةر  ،علننى  ائننوا : نعننم افشنن طا  أيةننل مننن أةلسننا 

 واهلر: افش طا . "أذرضى أ  يشر  مع  اهلر"ي ة و ية   نعلمها، وقد جاع يف احلديث:ة 
 :لعشر  ةافتاسع امل أفة 

                                           

 "2283"فبت  واالماع/حارواه افبثار  يف االجارل، اب  ة ب  "1"
 "2020"رواه م لم يف األ رية، اب  ادا  افطعاا وافشرا  وأ كامهما/ح "2"
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َل طَائَرَ َأَ  َرزَيَن قَاَل قَاَل َرساولا ا ََ  اَي َعَلى رَجآ َتآ َ َلى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم افرإوآ  َمنا ملَآ ذناَعنَمآ فَنَةَذا عانمَّ
 ."1"َوقَنَعأآ 

 وجه اال كال:
ت وقعأ،  وةثري من افرواي ذعم و  ذ ع؟ ة ف أ  افرواي إذا عامَّ

م  سعو  افشنثص ف   مع  احلديث أ  أ  رواي ذعم ذ ع ةما يظن افعامة،  ك إهن ائوا :
.  أ  ياعمَّ

 فتعبري افصح يعفةنه يرن وقوع افرواي.وفكن املع  افصح ي أ  من عم افرواي ا
ف نننال     نننديث افرجنننل افنننذ  جننناع وقنننص روايه فطلنننب أبنننو بكنننر ذعبريهنننا،وافننندف ل علنننى ذفننن

في نه دف نل علنى أننه فن   ةنل ذعبنري فلنرواي ي نع  أ بأ بعضاً وأخطأت بعضناً، صلى   عل ه وسلمافسب 
 ،فمن افتعبري ما ي ع ومسه ما  ي ع.ويكو   واابً 
 افعشرو : امل أفة

َ متاآَ نكاها فَنَ ناَل َرسانولا ا ََ عاَمَر َرَضَ  اَ ا َعسنآهاَما أَ َعنآ ابآَن  نَتَعريا احلآالَنَ  فَلسَناَ  ما رَأًَل َةاَنأآ َذ آ َ  امآ
َْآخاننذا َعلَننى افآَ ننوآاَ َ ننَلى اَ ا َعَل آننَه َوَسننَلَم فَتَنتاننبآ َهننَذَه افآَمننرآأَ  َ قَنناَل َرساننولا ا ََ  لا َإىَل ا ََ َوَرساننوفََه َوذَنننراَد َمننا  ما

 ."2"ى اَ ا َعَل آَه َوَسَلَم قامآ اَي َبرلا َفثاذآ بََ َدَها فَاقآطَعآَهاَ لَ 
 وجه اال كال:

 يدها وه  ةانأ ذ تعري ومل ذكن ذ رع؟ صلى   عل ه وسلمة ف ي طع افرسوف
 ائوا :

قطننع مننن افعلمنناع مننن مل يننر يف احلننديث إ ننكاً ، وقننال: ي طننع يف جحننود افعاريننة ةمننا  .1
 يد املثزوم ة.  عل ه وسلمصلى  افرسوف

ومن افعلماع من قال: حيمل ذةر جحود افعارية علنى اف نرقة، وقند جناع ذةنر ذفن  يف  .2
قة   بعنننض رواايت احلنننديث ف نننافوا: هنننذه املنننرأل ةاننننأ ذ نننتعري وقحننند، وةاننننأ ذ نننرع، واف طنننع فل نننر 

                                           

،أبننننننننننننننننننوداود يف األد ، اب  ماجنننننننننننننننننناع يف  "2278"فننننننننننننننننننروايع، اب  ماجنننننننننننننننننناع يف ذعبنننننننننننننننننري افننننننننننننننننننرواي/حرواه افإمنننننننننننننننننذ  يف ا "1"
 "3914"، ابن ماجه يف ذعبري افرواي، اب  افرواي إذا عمت وقعأ/ح"5020"افرواي/ح

اف ننننننننننارع، اب   افس ننننننننننائ  يف قطنننننننننع ينننننننننند ،"4395"أوداود يف احلننننننننندود، اب   يف اف طننننننننننع يف افعنننننننننور إذا جحنننننننننندت/ح رواه "2"
 "4889"زاً وما  يكو /حمايكو   ر 
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 فلعارية افيت قحدها.
 ماً، فر ذعار .اومن افعلماع من قال: جحود افعارية يف مع  اف رقة مت .3

وائمهنور علننى افثنناين. واألول روايننة ألمحنند بننن  سبننل، وافثافننث مننن ابننن اف نن م مصننرياً مسننه ف ننول 
 ائمهور، قافه افصسعاين يف سبل اف را.

 


