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 الكزميني حفظهما اهلل و أمد   والِدَي   إىل من ربيانً على الفضيلة
 مزهما يف الصالح والتقىيعيف 

 ، وأخصإىل إخىانً األعشاء حفظهم اهلل
 عماد، وأبى رمشي، وأبى املهند" أبى "

 إىل أخىاتً الكزميات
 إىل كل من له فضل علً  وأعاننً يف إجناس هذا البحث
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ىذكرىوتقدور

  شكر وتقديرشكر وتقدير
ا مف ذيف آمنكا كأكتكا العمـ درجات, كجعمنلذم خمؽ األرض كالسمكات, كرفع الالحمد هلل ا

ذيف كانكا لغيرىـ عمى مر منيـ العمماء الثقات, ال جعؿ  أىؿ القرآف كالرباط, كأكـر األمة بأف
في عاله عمى عظيـ فضمو  الزماف منارات, فأناركا الطريؽ لمف أراد الفكز كالنجاة, كأحمده جؿ  

حسانو, أف مف  عمي  بإتماـ ىذا البحث  َّأْشُكَرَّّرّبّ]قكلو تعالى: ل امتثالن كامتنانو كا  َّأْن َأْوِزْعنِي

[ىِْعَمتََكّالَّتِيَّأْىَعْمَتَّعَلَّّ
(ُ). 

ّاِحْسَال نُّ] كانطالقان مف قكلو تعػالى:   َّٓ لَزاُ ّاِحْسَال ِنّاِ ََ [َهلْلّ
َنّ] كقكلػو (ِ) ََ ْونَل ُّلْقل ََ ََ ّ ْْ َوَلَقل

َّيْشُكُرّلِنَْفِاّ ََ ٌّْاحِلْكَمَةَّأِنّاْشُكْرّهللَِّوَمْنَّيْشُكْرَّفإِىَّ َّمِول ّاهللََّغنِلي  [ ِهَّوَمْنَّكَفَرَّفإِنَّ
 يىٍشػكيري  لى »: كقكلػو  (ّ)

 .(ْ)«الن اسى  يىٍشكيري  لى  مىفٍ  الم وى 
/ نافذ حماد األستاذ الدكتورفإنني أتقدـ بخالص الشكر, كعظيـ المتناف ألستاذم كمشرفي 

شراؼ كتكجيو سديد -حفظو اهلل- , فقد كاف لو الدكر البػارز عمى ما حظاني بو مف صبر جميؿ, كا 
 كالفعاؿ كالمتميز في إثراء البحث كتصحيحو كمراجعتو, فبارؾ اهلل فيو.

 لجنة المناقشة:  الفاضميف عضكمٌ  ك أتكجو بالشكر إلى أستاذمٌ 
 .محمد أبك شعباف /فضيمة الدكتور
 .يكسؼ الشرافي /فضيمة الدكتور

رسػػالة, كتجميميػػا كتحسػػينيا بإرشػػاداتيـ السػػػديدة, ف تفضػػال مشػػككريف بالمكافقػػة عمػػى مناقشػػػة اليٍ ذى مػػال
 فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء, كجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتيـ.

كما كأشكر الجامعة اإلسالمية, كالعامميف فييا, كعمى رأسػيـ ريػيس الجامعػة الػدكتكر كمػاليف شػعت, 
بالشػكر كالتقػػدير أعضػاء قسػػـ  كعمػادة الدراسػات العميػػا, ككميػة أصػكؿ الػػديف كالعػامميف فييػػا, كأخػص

 الحديث الشريؼ.
 . المشككر في تكفير الكتب فيدىكما كأشكر األخت ميسر أبك عمرة, كاألخت ىبة فرج اهلل, عمى ج

األخت أـ محمد العسمي عمى جيدىا المشككر في التدقيؽ المغكم لمرسالة فبارؾ اهلل كما كأشكر 
 .فييا

 .ف  بجانبي فبارؾ اهلل فييف  اء لكقكفيكما كأشكر بنات أخي ناىدة كأميرة كسن
 سأؿ اهلل أف يجعؿ ذلؾ خالصان في ميزاف حسناتيـ.أفالشكر كؿ الشكر ليـ كلكؿ مف أعانني, ك 

                                                           
 {ُٗ}النمؿ: (ُ)

 {َٔ}الر حمف: (ِ)
 {ُِ}لقماف: (ّ)

(, قاؿ عنو األلباني: صحيح, انظػر: ُُْٖ/ِٕٖسنف أبي داكد: كتاب األدب, باب في شكر المعركؼ )ص (ْ)
 (.ُِٖ/ّصحيح سنف أبي داككد )
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ىمقدمظ

  مقدمة
, كنعػكذ بػاهلل مػف شػركر أنفسػنا كمػف سػييات أعمالنػا, كنسػتغفرهي  كنسػتعينوي  هي هلل نحمدي  الحمدى  إف       

يضمؿ فال ىادم لو, كأشيد أف ل إلو إل اهلل كحػده ل شػريؾ لػو,  مف ييده اهلل فال مضؿ لو, كمف
 أما بعد:, كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو

ف ػػؽ أف األمػػة اإلسػػالميةعمػػى   إف  ًمػػٍف نعػػـ اهلل      ف اظػػان عػػارفيف, كجيابػػذةن عػػالميف,  لمسػػنة كى حي
تضػػافرت ف ,ف, كتأكيػػؿ الجػػاىميف, كانتحػػاؿ الميٍبطمػػيفالغػػاليعنيػػا تحريػػؼ  كصػػيارفةن ناقػػديف, ينفػػكف

ىػػذا مػػا تنطػػؽ بػػو  ,لخػػدمتيا كالعنايػػة بيػػا حفظػػان كنقػػالن كتعميمػػان كتػػدكينان كتصػػنيفان كتطبيقػػان  ىـجيػػكد
عػػػػف اإلسػػػػالـً  -تبػػػػارؾ كتعػػػػالى-اهللي  ىـفجػػػػزاالتػػػػي تعمػػػػر المكتبػػػػة اإلسػػػػالمية,  آلؼ المصػػػػنفات

 كالمسمميفى خيرى الجزاًء.
ث مػػف العمػػـك الميمػػة لمػػدفاع عػػف السػػنة, فػػإف أعػػداء السػػنة مػػف كدراسػػة عمػػـ مختمػػؼ الحػػدي     
مستشػػرقيف كريػػرىـ كجػػدكا مػػف قضػػية مختمػػؼ الحػػديث ثغػػرة يػػدخمكف بيػػا لمطعػػف فػػي الك  (ٔ)زنادقػػةال

ثبػػات التعػػارض كالتنػػاقض بػػيف األحاديػػث النبكيػػة, مػػف أجػػؿ ذلػػؾ انبػػرل األيمػػة األعػػالـ  السػػنة, كا 
تنػػػاقض كل تعػػػارض بػػػيف األحاديػػػث النبكيػػػة كأنيػػػا مؤتمفػػػة  كتصػػػدكا ليػػػذه اليجمػػػات مثبتػػػيف أنػػػو ل
, ثػػػـ اإلمػػػاـ  الػػػدنٍينىكىرم مػػػاـ الشػػػافعي, ثػػػـ تبعػػػو ابػػػف قتيبػػػةمتفقػػػة, فكػػػاف أكؿ مػػػف تصػػػدل لػػػذلؾ اإل

الطحاكم, فكتبكا في ذلؾ مؤلفات مستقمة. كلقد تعرض بعض العمماء لقضية مختمؼ الحػديث فػي 
صػػحيحو, كاإلمػاـ الترمػػذم فػػي سػػننو, كاإلمػاـ ابػػف حجػػر فػػي ثنايػا كتػػبيـ مثػػؿ اإلمػاـ البخػػارم فػػي 
الذم قاـ بدراسة منيجو الباحث: جكاد دركيػش, ككػذلؾ اإلمػاـ ك فتح البارم شرح صحيح البخارم, 

العيني, فقد تناكؿ خالؿ شرحو لصحيح البخارم مسايؿ كثيرة في مختمؼ الحديث بطريقة منيجية 
؛ لػػذلؾ كػػاف ىػػذا البحػػث المكسػػكـ بػػػ: -حسػػب عممػػي -عمميػػة لػػـ تكشػػفو أم دراسػػة عمميػػة مسػػتقمة

)منيج العيني في مختمؼ الحديث دراسة تطبيقية عمى كتابو عمدة القارم شرح صحيح البخارم(. 
 القبكؿ في الدنيا كاآلخرة, إنو كليُّ ذلؾ كالقادر عميو.    وأف يكتب ل -تبارؾ كتعالى-أسأؿ اهلل 

 :أواًل: أىمية الموضوع وبواعث اختياره
 تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره في نقاط عدة منيا:       
أىميػػة عمػػـ مختمػػػؼ الحػػديث فػػػي فيػػـ الحػػػديث النبػػكم فيمػػان سػػػميمان, فيػػك مػػػف أشػػرؼ العمػػػكـ,  -ُ

 . كأدقيا مسمكان, كأقميا سالكان 

                                                           
نديؽ كىي كممة فارسية معربة يراد بيا قـك يقكلكف ببقاء الدىر, كل يؤمنكف باهلل كباليكـ الزنادقة: جمع ز  (ُ)

اآلخر, كأطمؽ المسممكف الزنديؽ أيضان: عمى مف يظير اإلسالـ كيبطف الكفر. انظر: لساف العرب 
 (.ُٓٓ/ّ(, كفتاكم شيخ اإلسالـ لبف تيمية )ُُٕٖ)ص:
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ىمقدمظ

 التعرؼ عمى مناىج العمماء كطرقيـ في دفع الختالؼ كالتكفيؽ بيف ما ظاىره التعػارض مػف -ِ
بيػػػذا العمػػػـ  الشػػػتغاؿاألحاديػػث يينٌمػػػي لػػػدل الباحػػث ممكػػػة فػػػي التعامػػؿ مػػػع النصػػػكص الشػػرعية, ك 

 .دقةن في النظر, كعمقان في البحث صاحبو يكرثي 
تشػػػجيع أسػػػتاذم ك شػػػيخي الػػػدكتكر نافػػػذ حمػػػاد لمكتابػػػة فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع ؛ حيػػػث أف مػػػنيج  -ّ

مة, فيػػك بحاجػػة إلػػى جيػػد كعنايػػة مػػف العينػػي فػػي مختمػػؼ الحػػديث لػػـ يفػػرد فػػي دراسػػة عمميػػة مسػػتق
 طمبة العمـ؛ لذلؾ آثرت الكتابة فيو. 

المساىمة في خدمة طمبة العمـ في تقريب الستفادة مف كتب السنة كشركحيا كذلػؾ بتكضػيح  -ْ
 مناىجيا كمقاصد مؤلفييا.

 إثراء المكتبة الحديثية في مجاؿ بياف مناىج عمماء الحديث في مختمؼ الحديث. -ٓ
 : أىداؼ البحث: ثانياً 
 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ عدة منيا:      
إزالة الشبيات التي أثيرت قديمان كحديثان حػكؿ التعػارض بػيف األحاديػث النبكيػة, كبيػاف أف ىػذا  -ُ

ل يمكػػف أف يتنػػاقض أك يخػػالؼ بعضػػو بعضػػان فقػػد قػػاؿ   التعػػارض فػػي الظػػاىر كأف كػػالـ النبػػي
َّوْسٌيُّيوَسىَوَم َّينْطُِقّع: َّ اهلل َّٓ َوٰى،ّاِْنُّهَوّاِ ِنّاْْلَ

(ُ). 
إبػػػػراز مػػػػنيج العالمػػػػة العينػػػػي فػػػػي دفػػػػع الخػػػػتالؼ كالتكفيػػػػؽ بػػػػيف مػػػػا ظػػػػاىره التعػػػػارض مػػػػف  -ِ

 األحاديث, كتسميط الضكء عمى القكاعد التي كظ فيا في ذلؾ.  
فيا كبيػاف مػدل الكقكؼ عمى جممة مف آراء العالمة العيني كأقكالو في مختمػؼ الحػديث كتصػني-ّ

 مكافقتو أك مخالفتو آلراء ريره مف العمماء.
 الكشؼ عف التنكع الجتيادم عند العمماء في التعامؿ مع مختمؼ الحديث. -ْ
العممػػاء األكايػػؿ كتكسػػيع السػػتفادة منيػػا  طػػرؽ التػػي تمكننػػا مػػف اسػػتثمار جيػػكدتحديػػد بعػػض ال -ٓ

  في الدراسات التطبيقية المعاصرة في عمـ الحديث. 
 ثالثًا: الدراسات السابقة: 

بعد الستفسار عف طريؽ سؤاؿ شيكخي كأساتذتي األفاضؿ, كالبحث في العديد مف قكاعد 
المعمكمات الخاصة بالدراسات األكاديمية كالمتعمقة بالجامعات اإلسالمية كالعربية, كبعد مراسمة 

ف طريؽ شبكة المعمكمات مركز الممؾ فيصؿ لمدراسات كالبحكث اإلسالمية بالرياض, كالبحث ع
"النترنت" تبيف أنو ل تكجد دراسة مستقمة حكؿ "منيج العالمة العيني في مختمؼ الحديث" كلكف 

 منيا: ىنػاؾ بعض الدراسات التي أٌصمىت كقىٌعدىت ليذا الفف كبىٌيػنىت أصكلو عند أىؿ العمـ عمكمان,
 حمد حيدر. عامر أ اختالؼ الحديث: اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي, تحقيؽ-ُ

                                                           
 {ْ,ّ}النجـ, آية:  (ُ)
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ىمقدمظ

 كرم, تحقيؽ عبد القادر أحمد عطا.تأكيؿ مختمؼ الحديث: عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدين -ِ
نافذ حسيف  كتكردالفاضؿ األستاذ ال , لشيخي كأستاذممختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف -ّ

 حفظو اهلل كرعاه كأعمى مقامو كقدره في الدنيا كاآلخرة. حماد
 . أسامة بف عبد اهلل خياطكتكر د, لمالفقياءك الحديث بيف المحدثيف كاألصكلييف  مختمؼ -ْ
 .عبد المجيد السكسكة, لمدكتكر منيج التكفيؽ كالترجيح بيف مختمؼ الحديث كأثره في الفقو -ٓ
 سميرة يكنس حمداف., لقكاعد رفع إشكاؿ الحديث -ٔ
البارم شرح صحيح البخارم,أ.  منيج ابف حجر في مختمؼ الحديث مف خالؿ كتابو فتح -ٕ

  جكاد دركيش.
وىناؾ بعض الدراسات التي تحدثت عف العالمة العيني وجيوده في خدمة الحديث، ولكنيا      

 لـ  تتناوؿ منيجو في مختمؼ الحديث بدراسة عممية مستقمة، ومف ىذه الدراسات:   
ـر الشيخ ناجي, كىي رسالة بدر الديف العيني كمنيجو في عمدة القارم, لمباحث أحمد مح -ُ

دكتكراه نكقشت في جامعة األزىر بالقاىرة, كمية أصكؿ الديف, قسـ الحديث في سنة 
 ـ.َُٖٗىػ/ََُْ

(, تأليؼ مالبدر الديف العيني كجيكده في عمكـ الحديث كعمـك المغة في كتابو: )عمدة القار  -ِ
 .د. ىند محمكد سحمكؿ, كىي رسالة دكتكراه نكقشت بجامعة دمشؽ

بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث, لمباحث صالح يكسؼ معتكؽ, كىي رسالة ماجستير  -ّ
 نكقشت في جامعة أـ القرل قامت بطباعتيا دار البشاير اإلسالمية باألردف.

كمع أىمية ىذه الدراسات العممية كمكانتيا إل أنيا تناكلت جيكد العالمة العيني في عمـك      
 فصكؿتيا ختمؼ الحديث بالطريقة التي تناكلاـ, كلـ تتناكؿ منيجو في مالحديث بشكؿ ع

 .   ا البحثىذ كمباحث
 رابعًا: منيج البحث وطبيعة العمؿ فيو:

   المادة العممية لمكضكع دراستي مفاعتمدت المنيج الستقرايي ثـ النتقايي في جمع      
 ما يمي: خالؿ كتاب: "عمدة القارم شرح صحيح البخارم", كقمت ب

: أقػػػدـ مقدمػػػة مختصػػػرة لممسػػػايؿ التػػػي سػػػتدرس, ثػػػـ أذكػػػر بعػػػض األحاديػػػث المتعارضػػػة فييػػػا أوالً 
كمػػنيج العينػػي فػػي التكفيػػؽ بينيػػا, ثػػـ أتبػػع ذلػػؾ بمنػػاىج العممػػاء فػػي ىػػذه  المسػػألة كالمقارنػػة بػػيف 

 منيج العيني كمنيج أكليؾ العمماء في التكفيؽ بيف ىذه األحاديث.
 ث إلى فصكؿ كمباحث كمطالب حسب الحاجة كمتطمبات الدراسة.ثانيان: قسمت البح

 : أعزك اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.ثالثاً 
 : منيجي في تخريج الحديثرابعاً 
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قمت بتخريج األحاديػث النبكيػة كاآلثػار مػف مصػادرىا األصػيمة, كالتكسػع فػي تخريجيػا حسػب  -ُ
نيدىا مستأنسػػػةن بػػػأقكاؿ العممػػػاء. أمػػػا األحاديػػػث التػػػي فػػػي الحاجػػػة, كمػػػف ثػػػـ بيػػػاف الحكػػػـ عمػػػى أسػػػا

 الصحيحيف فاكتفيت فقط باإلحالة إلى مكضعيا كعدـ تخريجيا إل عند الضركرة.     
صػػيارتي لمتخػػريج: أعػػزك الحػػديث إلػػى أقػػرب راكو اجتمػػع عنػػده الػػركاة كتػػابع التػػابعي أك عنػػد  -ِ 

الطعف, أما إذا كاف فػي السػند راكو فيػو ضػعؼ أك التابعي أك الصحابي إف كاف الركاة سالميف مف 
 مقاؿ فإنني أعزك الحديث إلى ذلؾ الراكم.

ػػن ؼ الػػذم ذكػػره فيػػو, ثػػـ -ّ عنػػد تخريجػػي لمحػػديث أذكػػر اسػػـ الميٌصػػنؼ الػػذم أكرد الحػػديث كالمصى
 كرقـ الحديث إف كجد.      كالجزء كالصفحة أذكر اسـ الكتاب الذم ذكر فيو الحديث كاسـ الباب

 : الترجمة لمركاة: مساً خا
عرفػػػػت بػػػػالركاة المبيمػػػػيف كالميممػػػػيف الػػػػذيف كرد ذكػػػػرىـ فػػػػي األحاديػػػػث كاألعػػػػالـ ريػػػػر  -ُ

 المشيكريف.
تكسعت في الترجمة فيما يتعمؽ بالجرح كالتعديؿ إذا كاف الراكم مف الركاة المختمؼ في  -ِ

 جرحيـ كتعديميـ, كذلؾ لمكصكؿ إلى خالصة الحكـ عميو.

المسػتخدمة فػي البحػث لػف أتػرجـ ليػـ, كاكتفيػت بػالتعريؼ بيػـ  األعالـ أصحاب الكتب -ّ
 في قايمة المراجع. 

: منيجػػي فػػي التكثيػػؽ: ذكػػرت اسػػـ المرجػػع كاسػػـ الشػػيرة لمؤلفػػو, ثػػـ أعػػرؼ بػػو كػػامالن فػػي سادسػػاً 
 قايمة المراجع.

 مف كتب معاجـ البمداف. -إف لـ تكف مشيكرة كمعركفة -: عرفت باألماكف كالبمدافسابعاً 
 : بينت رريب األلفاظ مف كتب رريب الحديث كالمعاجـ المغكية.اً ثامن

 : عرفت ببعض المصطمحات الحديثية.تاسعاً 
 : ضبطت األسماء المشكمة كالكممات التي يتكىـ في ضبطيا.عاشراً 

 : ذي ٍمتي البحث بفيارس عممية.الحادي عشر
 خامسًا: خطة البحث:

العينػػي فػػي مختمػػؼ الحػػديث دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى تتكػػكف خطػػة البحػػث المكسػػكـ بػػػ: " مػػنيج      
فصػكؿ كخاتمػة كفيػارس عمػى النحػك  ةكتابو عمدة القارم شرح صحيح البخارم " مف مقدمة كأربع

ىالتالي:
 الدراسػػات السػػابقة,ك أىػػداؼ البحػػث, ك كتشػػتمؿ عمػػى: أىميػػة المكضػػكع كبكاعػػث اختيػػاره,  المقدمػػة:

 منيج البحث كطبيعة العمؿ فيو.ك 
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 ؿالفصؿ األو
 اإلماـ العيني وكتابو عمدة القاري بو عمـ مختمؼ الحديث ب في التعريؼ مدخؿ

 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث:
    عمـ مختمؼ الحديثالتعريؼ ب المبحث األوؿ: مدخؿ في
 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:

 لغةن كاصطالحان  تعريؼ عمـ مختمؼ الحديث المطمب األوؿ:     
  مختمؼ الحديث كالتعارض العالقة بيف المطمب الثاني:     
 كمشكؿ الحديث مختمؼ الحديث العالقة بيف المطمب الثالث:     
  أىمية عمـ مختمؼ الحديث كأىـ مؤلفاتو المطمب الرابع:     
   الكاقع بيف األحاديث التعارضالختالؼ ك  حقيقة المطمب الخامس:     
 تمؼ الحديث ترتيب مسالؾ أىؿ العمـ في دفع مخ المطمب السادس:     

    العيني اإلماـ بدر الديفترجمة المبحث الثاني: 
 مطالب: ةخمسكيشتمؿ عمى 

 العيني مف الناحية السياسية كالعممية  عصر المطمب األوؿ:     
   كمكلده كأسرتواسمو كنسبو  المطمب الثاني:     
 نشأتو كحياتو العممية المطمب الثالث:     
  العممية كمنزلتو عند العمماء رحالتو المطمب الرابع:     
 شيكخو كتالميذه  المطمب الخامس:     

  توكفامؤلفات البدر العيني ك  :سادسالمطمب ال     
   عمدة القاري شرح صحيح البخاري ب: التعريؼ لثالمبحث الثا
 :ثالثة مطالبكيشتمؿ عمى 

 بالكتاب التعريؼ :المطمب األوؿ     
 عالمة العيني في كتابو عمدة القارممنيج ال المطمب الثاني:     
 أىمية كتاب عمدة القارم كمنزلتو بيف كتب الشركحالمطمب الثالث:      

 الفصؿ الثاني 
  الجمع بيف األحاديث المتعارضةمنيج العيني في 

 :خمسة مباحثكيشتمؿ عمى 
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 وأوجيو تعريؼ الجمع وشروطو المبحث األوؿ:
 ثالثة مطالب: كيشتمؿ عمى     

  .لغة كاصطالحان  تعريؼ الجمع مب األوؿ:المط
 .شركط الجمع :المطمب الثاني
 .أكجو الجمع المطمب الثالث:

   اف االختالؼ في األمر والنييبيالجمع بالثاني:  المبحث
 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

 .الجمع بحمؿ األمر عمى الستحباب ل لمكجكبالمطمب األوؿ:  
 .نيي عمى كراىة التنزيو الجمع بحمؿ ال المطمب الثاني: 
   .الجمع بالحمؿ عمى جكاز األمريف  المطمب الثالث: 

 المبحث الثالث: الجمع باعتبار بياف المغة 
 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

 .الجمع باعتبار العاـ كالخاص المطمب األوؿ:
 .الجمع باعتبار المطمؽ كالمقيد المطمب الثاني:
 .لمجمؿ كالمفسرالجمع باعتبار ا المطمب الثالث:

 المبحث الرابع: الجمع باعتبار فيـ األلفاظ ومدلوالتيا
 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 .الجمع باعتبار معرفة مدلكؿ المفظ المطمب األوؿ:
 .الجمع باعتبار اختالؼ المفظ  المطمب الثاني:
 .الجمع باعتبار ما يؤكؿ إليو المفظ المطمب الثالث:
 .تكفيؽ بيف األلفاظ الجمع بال المطمب الرابع:
 المتعارضة باعتبار األحواؿ بيف األحاديث الجمع المبحث الخامس:

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:
 .الجمع باعتبار اختالؼ األحكاؿ كاألشخاص المطمب األوؿ:
 .الجمع باعتبار اختالؼ الييية المطمب الثاني:
 .الجمع باعتبار اختالؼ األكقات المطمب الثالث:

 .الجمع باعتبار اختالؼ المحؿ بع:المطمب الرا
 . الجمع باعتبار اختالؼ الحادثة كتعدد القصة المطمب الخامس:
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 الفصؿ الثالث 
 إثبات النسخ بيف األحاديث المتعارضةمنيج العيني في 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 المبحث األوؿ: تعريؼ النسخ وشروطو وأقسامو

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:
 .كالفرؽ بينو كبيف التخصيصتعريؼ النسخ  :المطمب األوؿ     
  .والحكمة مف كقكعك  أىمية النسخ :المطمب الثاني     
 .توقرايف معرفك  وأقسام ك شركط النسخ المطمب الثالث:     

 دراسة تطبيقية العيني قرائف معرفة النسخ عند: المبحث الثاني
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:

  ريح النبيالنسخ بدللة تص المطمب األوؿ:
   قكؿ الصحابي النسخ بدللة :المطمب الثاني
 التاريخ النسخ بدللة المطمب الثالث:
 اإلجماع النسخ بدللة المطمب الرابع:

 معارضة العيني لمعمماء في دعكل النسخ المطمب الخامس:
 الفصؿ الرابع 

 الترجيح بيف األحاديث المتعارضةمنيج العيني في 
 :مبحثيفكيشتمؿ عمى 

 .وحكـ العمؿ بالدليؿ الراجح تعريؼ الترجيح وشروطو األوؿ: بحثالم
  يشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

 .: تعريؼ الترجيح لغة كاصطالحان المطمب األوؿ    
 .شركط الترجيح  المطمب الثاني:    
 .حكـ العمؿ بالدليؿ الراجح المطمب الثالث:    

 .والمتعارضة ةألحاديث المختمفمنيج العيني في الترجيح بيف ا :المبحث الثاني
 :ثالثة مطالب كيشتمؿ عمى

 .الترجيح باعتبار السند كما يتعمؽ بو :المطمب األوؿ     
 .الترجيح باعتبار المتف كما يتعمؽ بو المطمب الثاني:     
 .الترجيح باعتبار أمكر أخرل خارجة عف السند كالمتف المطمب الثالث:     
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 .تايج كالتكصياتكتشتمؿ عمى الن الخاتمة:
فيػػرس اآليػػات القرآنيػػة, فيػػرس األحاديػػث النبكيػػة, فيػػرس  كتتضػػمف مػػا يمػػي: الفيػػارس العمميػػة:

 تػػػراجـ الػػػركاة كاألعػػػالـ, فيػػػرس األلفػػػاظ الغريبػػػة, فيػػػرس األمػػػاكف كالبمػػػداف, فيػػػرس فيػػػرس الػػػركاة,
 المصادر كالمراجع, فيرس المكضكعات.

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  الفصل األولالفصل األول
علن خمتلف احلديث علن خمتلف احلديث بب  التعريفالتعريفهدخل يف هدخل يف 

  اإلهام العيني وكتابه عودة القارياإلهام العيني وكتابه عودة القاريببوو
 اإلماـ العيني وكتابو عمدة القاريو مدخؿ في عمـ مختمؼ الحديث : الفصؿ األوؿ

 
 كيشتمؿ عمى ثالثة مباحث:

 .عمـ مختمؼ الحديثمدخؿ في المبحث األوؿ: 
 .العيني اإلماـ بدر الديفترجمة المبحث الثاني: 

   .عمدة القارم شرح صحيح البخارمبريؼ التع: لثالمبحث الثا
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 الفصلىاألول:ىمدخلىفيىرلمىمختلفىالحدوثىواإلمامىالطونيىوكتابهىرمدةىالقاري

ى

 المبحث األوؿ: مدخؿ في مختمؼ الحديث
 .المطمب األوؿ: تعريؼ المختمؼ لغًة واصطالحاً 

 تعريؼ المختمؼ لغة:أواًل: 

مىػػؼى  كالخػػتالؼ اختمػػؼ, كالمختًمػػؼ بكسػػر الػػالـ اسػػـ  مفعػػؿل مصػػدر كىػػك, أصػػمو مػػادة خى
, مػػف اختمػػؼ األمػػراف إذا لػػـ يتفقػػا ككػػؿ مػػا لػػـ يتسػػاك فقػػد سػػـ مفعػػكؿالػػالـ ا فػػتحكالمختمىػػؼ ب ,فاعػػؿ

َتلِلٌأَّأْلَواُىلهُّ] قكؿ اهلل تعالى: كمنو تخالؼ كاختمؼ, ْ ُْ اٌبّ َ ََ ُطوِهَل ّ ُُ ُرُجِّملْنّ [ََيْ
كقكلػو تعػالى:  ,(ٔ)

َتلِفً ُّأُكُلهُّ] ْ ُْ ْرَعّ [َوالنَّْخَلَّوالزَّ
اختمفػكا, إذا ذىػب كيػٌؿ ؽ, يقػاؿ: تخػالؼ القػـك ك فػكاختمػؼ ضػد ات ,(ٕ)

كالخػتالؼ كالمخالفػة: أف يأخػذ كػؿ كاحػد طريقػان ريػر  ر,يـ إلى خالؼ ما ذىب إليو اآلخنكاحد م
 .(ٖ)طريؽ اآلخر في حالو كقكلو

 تعريؼ المختمؼ اصطالحًا:ثانيًا: 

 .(ٗ)يعارضيا مثميا" عرفو الحاكـ النيسابكرم, فقاؿ: "معرفة سنف لرسكؿ اهلل 

قكلو: "ىػك أف يػأتي حػديثاف متضػاداف فػي المعنػى ظػاىران فيكفػؽ بينيمػا أك كعرفو النككم ب
 .(٘)يرجح بينيما"

بقكلػػو: "ىػػك الحػػديثاف المقبػػكلف المتعارضػػاف فػػي  الحنفػػي يمبػػالح إبػػراىيـ كعرفػػو محمػػد بػػف 
كأف يطمب التاريخ أكلن فإف لـ يكجد يطمب الجمع, فإف لـ يمكػف تػرؾ العمػؿ  ,المعنى ظاىران مطمقان 

 .(ٙ)يما"ب

كأمػػا التيػػانكم فقػػد عرفػػو بقكلػػو: "ىمػػا الحػػديثاف المقبػػكلف المتعارضػػاف فػػي المعنػػى ظػػاىران   
 .(ٕ)كيمكف الجمع بيف مدلكلييما بغير تعسؼ"

 
                                                           

 {.ٗٔ}النحؿ: (ُ)

 {.ُُْ}األنعاـ: (ِ)

(, كالقامكس َُِْ)ص: (, كلساف العرب, لبف منظكرُِّ/ِ) معجـ مقاييس المغة, ابف فارس انظر: (ّ)
 (.َٖٖالمحيط, لمفيركز آبادم )ص:

 (.ِّٖمعرفة عمـك الحديث, لمحاكـ )ص: (ْ)

 (.َٗتدريب الراكم في شرح تقريب النككم, لمسيكطي )ص: (ٓ)

 (.ُْ)ص: لمحمد بف إبراىيـ الحمبي ة عمـك األثر,قفك األثر في صفك  (ٔ)

(7)
 (.ْٕ-ْٔ-قكاعد في عمـك الحديث, لمتيانكم )ص:  



 

 

11 

 الفصلىاألول:ىمدخلىفيىرلمىمختلفىالحدوثىواإلمامىالطونيىوكتابهىرمدةىالقاري

ى

كقاؿ أيضػان: الناسػخ كالمنسػكخ: " حػديثاف مقبػكلف متعارضػاف فػي المعنػى بحيػث ل يمكػف الجمػع  
 .(ٔ)ا.. "بيف مدلكلييما, كلكف ثبت المتأخر منيم

أنسػػب التعػػاريؼ  ىػػكف تعريػػؼ التيػػانكم أمػػف خػػالؿ النظػػر فػػي التعريفػػات السػػابقة: يبػػدك  
 كأكثرىا دللةن.

: عمػػػـ يتنػػػاكؿ الحػػػديثيف المػػػذيف يبػػػدك فػػػي ظاىرىمػػػا الخػػػتالؼ فمختمػػػؼ الحػػػديث وعميػػػو 
جػػو مػػف التعػػارض كالتضػػاد, فػػإذا بحثيػػا العممػػاء أزالػػكا تعارضػػيا مػػف حيػػث إمكػػاف الجمػػع بينيػػا بك ك 

    (ِ)كجكه الجمع المعتبرة, أك ببياف الناسخ كالمنسكخ, أك بترجيح أحدىما.

 .المطمب الثاني: العالقة بيف التعارض ومختمؼ الحديث
لكي ندرؾ العالقة بيف التعارض كمختمؼ الحديث فال بد مف معرفػة معنػى التعػارض لغػة  

 كاصطالحان:

 تعريؼ التعارض لغة:أواًل: 
لمغة مصدر "تعارض" يقتضي فػاعميف فػأكثر لالشػتراؾ فػي أصػمو المشػتؽ التعارض في ا   

 منو, فإذا قمنا تعارض الدليالف: كاف المعنى: تشارؾ الدليميف في التعارض الذم كقع بينيما.  
 ذكر منيا:أالمغة بعدة معاف في كيأتي التعارض 

المنتصػبة فػي  تقكؿ عرض الشيء كاعتػرض: انتصػب كمنػع كصػار عارضػان كالخشػبة المنع: -ُ
َعُلللواّاهللَُّعْرَةللًةّ :الطريػػؽ أك النيػػر كنحكىمػػا فتمنػػع السػػالكيف سػػمككيا, كمنػػو قكلػػو تعػػالى ََّتْ َٓ ]َو

ّالنَّ ِسَّواهللَُّسِموٌعَّعلِوٌم[ ْْيَ َُ ْصلُِحواّ َُ تَُّقواَّو ََ واَّو ََبُّ ََ ىُِكْمَّأْنّ ََ ِِلَْي
, أم ل تجعمػكا اهلل مانعػان معترضػان (ٖ)

 .(ٗ)ا يقربكـ إلى اهلل تعالىبينكـ كبيف م
يقاؿ عارض الشيء بالشيء معارضة أم قابمو, كعارضت كتابي بكتابو أم قابمتو,  المقابمة: -ِ

نػػػػو عارضػػػني العػػػػاـ  نيكػػػاف يعارضػػػػ "أف جبريػػػػؿ  كفػػػي الحػػػديث القػػػرآف فػػػػي كػػػؿ سػػػػنة مػػػرة, كا 
 . (ٙ)عارضة: المقابمة, قاؿ ابف األثير: أم كاف يدارسو جميع ما نزؿ مف القرآف مف الم(٘)مرتيف"

                                                           
 (.ْٕ-ْٔ-قكاعد في عمـك الحديث )ص: (ُ)

 (.ُٕانظر: مختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف, أ. د نافذ حماد )ص: (ِ)

 {ِِْ}البقرة: (ّ)

 (.ِٖٖٓلساف العرب )ص: (ْ)

 (.ِّّٔ/حِٗٔرم: كتاب المناقب, باب عالمة النبكة في اإلسالـ )صصحيح البخا (ٓ)

 (.ُِِ/ّالنياية في رريب الحديث كاألثر, لبف األثير) (ٔ)
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ى

]َوَعَرْةلنَ ّ, كمنو قكلػو تعػالى (ٔ)يقاؿ عرضت الشيء فأعرض؛ أم أظيرتو فظير الظيور: -ّ 

َهنََّمَّيْوَمئٍِذّلِْلَك فِِريَنَّعْرًة [  , أم أبرزىا حتى نظر إلييا الكفار.(ٕ) ََ
  .(ٖ)يالو أك حاذاهيقاؿ عارض فالف فالنان أم جانبو, كعدؿ عنو كسار ح المحاذاة والمجانبة: -ْ
: تقػػػكؿ عارضػػتو بمثػػػؿ مػػػا صػػنع, أم أتيػػػت بمثػػػؿ مػػػا أتػػى كفعمػػػت مثػػػؿ مػػػا المسػػػاواة والمثػػػؿ -ٓ

 . (ٗ)فعؿ

 :اً صطالحالتعارض ا ثانيًا:
أمػػا التعػػارض فػػي الصػػطالح, فقػػد عرفػػو األصػػكليكف بتعريفػػات متعػػددة تكػػاد أف تكػػكف    

 متقاربة مف المعنى المغكم.
, كعرفػػو أيضػػان ابػػف قدامػػة فقػػاؿ: (٘)اعمػػـ أف التعػػارض التنػػاقض"  فعرفػػو الغزالػػي بقكلػػو: "

, أمػػػػا البيضػػػػاكم فعرفػػػػو بأنػػػػو "تعػػػػادؿ اإلمػػػػارتيف فػػػػي نفػػػػس (ٙ)"اعمػػػػـ أف التعػػػػارض ىػػػػك التنػػػػاقض"
 .(ٚ)األمر"

, لكػف ىنػاؾ مػف عممػاء األصػكؿ مػف تتتجاكز المعنى المغكم كمػا ذكػر  فيذه التعاريؼ ل
 قتصر عمى ذكر تعريفيف منيا لشمكليما. أكسع, سعرفكا التعارض بتعريفات أخرل أ

التعارض بػيف الشػيييف ىػك تقابميمػا عمػى كجػو يمنػع كػؿ " :حيث قاؿ كيٌ بٍ السي تعريؼ ابف  فاألوؿ: 
 . (ٛ) "منيما مقتضى صاحبو

تعريػػؼ اإلسػػنكم حيػػث قػػاؿ:" تقابػػؿ األمػػريف عمػػى كجػػو يمنػػع كػػؿ كاحػػد منيمػػا مقتضػػي  واآلخػػر:
 .(ٜ)صاحبو

كييف عمػى كجػو يمنػع كػؿ منيمػا نستنتج: أف التعارض: ىك تقابؿ دليميف متساكمما سبؽ   
 اآلخر.  مقتضى

 

                                                           
  (.ِٖٖٓلساف العرب )ص: (ُ)

 {ََُ}الكيؼ: (ِ)

 (.ِٖٖٓلساف العرب )ص: (ّ)

 (ِٖٖٓ:لساف العرب )ص (ْ)
 (.ّٕٔ/ُالمستصفى في عمـ األصكؿ, لمغزالي ) (ٓ)

 (.ّٕٖكضة الناظر كجنة المناظر, لبف قدامة )ص:ر  (ٔ)

   (.ُٗٗ/ّمنياج الكصكؿ إلى األصكؿ, لمبيضاكم ) (ٕ)
 (.ُٗٗ/ّاإلبياج في شرح المنياج, لمسيٍبكي ) (ٖ)
 (.ََِ/ِنياية السكؿ شرح منياج األصكؿ, لإلسنكم ) (ٗ)
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 دوثىواإلمامىالطونيىوكتابهىرمدةىالقاريالفصلىاألول:ىمدخلىفيىرلمىمختلفىالح

ى

 أما التعارض في اصطالح المحدثيف:  
كنرل أف التعارض في كتبيـ جاء بنفس ، نجد أنيـ لـ يكردكا تعريفان اصطالحيان لمتعارضف

 معنى مختمؼ الحديث كما تقدـ في تعريؼ المختمؼ.   
ا مػقكؿ: إف مختمؼ الحػديث كتعػارض الحػديث لفظػاف مترادفػاف, كالعالقػة بينيأ الخالصة:  

فيػػك يشػػمؿ مختمػػؼ الحػػديث كيشػػمؿ ريػػره مػػف  ,فالتعػػارض أعػػـ كأشػػمؿ ,عالقػػة عمػػـك كخصػػكص
بينمػا مختمػؼ الحػديث خػاص بالسػنة: أم تعػارض حػديثيف أك أكثػر,  ,ضركب الخػتالؼ األخػرل

 ما مف التعارض.ككيفية تكجيو األحاديث إلزالة ما بيني

 .ؿ الحديثكِ شْ المطمب الثالث: العالقة بيف مختمؼ الحديث ومُ 
الحػديث كمختمػؼ الحػديث لبػد مػف معرفػة معنػى المشػكؿ لغػةن ميٍشػًكؿ لمعرفة العالقة بػيف  

 كاصطالحان:

 لغًة: الُمْشِكؿأواًل: 

منػو قيػؿ ىك اسـ فاعؿ مف اإلشػكاؿ: أم الممتػبس. يقػاؿ: أشػكؿ األمػر: التػبس كاخػتمط, ك  
 .(ٔ)لألمر المشتبو مشكؿ, كأمكر أشكاؿ: أم ممتبسة

 في االصطالح: الُمْشِكؿثانيًا: 

ًسي بأنو: "اسـ لمػا يشػتبو المػراد منػو بدخكلػو فػي أشػكالو عمػى كجػو ل يعػرؼ عرفو السىٍرخى  
 .(ٕ)شكاؿ"المراد إل بدليؿ يتميز بو مف بيف ساير األ

ىػػك اآلثػػار المركيػػة عػػف " قػػاؿ الطحػػاكم: يث,أمػػا عػػف تعريػػؼ الميشػػكؿ عنػػد عممػػاء الحػػد 
التثبػػت فييػػا, كاألمانػػة عمييػػا كحسػػف األداء ليػػا,  اباألسػػانيد المقبكلػػة التػػي نقميػػا ذكك  رسػػكؿ اهلل 

 .(ٖ)كيكجد فييا أشياء سقطت معرفتيا كالعمـ بما فييا عف أكثر الناس"

الحػػػديث يعنػػػي  كبػػػذلؾ يتبػػػيف الفػػػرؽ بػػػيف "مختمػػػؼ الحػػػديث" ك"مشػػػكؿ الحػػػديث", فمختمػػػؼ 
التعارض الظاىر بيف حديثيف أك أكثر, بينمػا مشػكؿ الحػديث قػد يكػكف سػببو رمػكض فػي المعنػى 

؛ لكنو قد يدخؿ في ان بحيث يحتمؿ المفظ في أصؿ المعاني المتعددة حقيقة كيككف المراد منيا كاحد
تيػػاد فػػي , فػػاختفى عمػػى السػػامع, كصػػار محتاجػػان إلػػى اج-كىػػي تمػػؾ المعػػاني المتعػػددة -أشػػكالو

                                                           
 (.َُِّلساف العرب )ص: (ُ)

  (.ُٖٔ/ُسي )أصكؿ السرخسي, لمحمد  بف أحمد السىٍرخى  (ِ)

  (.ٔ/ُشرح مشكؿ اآلثار, لمطحاكم ) (ّ)
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ى

مػف األلفػاظ  ان تمييزه بدليؿ... كمػا يمكػف أف يكػكف اإلشػكاؿ ناتجػان عػف اسػتعماؿ معنػى يحػاذم لفظػ
 .(ٔ)حتى يشتير بو, مع أنو مكضكع في األصؿ لمعنى آخر عمى سبيؿ الحقيقة"

كالعالقة بيف ميشكؿ الحديث كمختمؼ الحديث عالقة عمكـ كخصكص, فالمشكؿ أعـ مف  
 ختمؼ ميشكؿ, كليس كؿ ميشكؿ مختمفان.مختمؼ الحديث, فكؿ م

كقد فسر ذلؾ الدكتكر عبد المجيد محمكد فقاؿ: "أمػا مشػكؿ الحػديث أك اآلثػار, فيػك أعػـ 
مف اختالؼ الحديث, كمف الناسخ كالمنسكخ؛ ألف اإلشػكاؿ كىػك اللتبػاس كالخفػاء قػد يكػكف ناشػيان 

الحقيقػػة كنفػػس األمػػر, كقػػد مػػف كركد حػػديث ينػػاقض حػػديثان آخػػر مػػف حيػػث الظػػاىر, أك مػػف حيػػث 
ع ىػػػذا اإلشػػػكاؿ إمػػػا رفػػػينشػػػأ اإلشػػػكاؿ مػػػف مخالفػػػة الحػػػديث لمعقػػػؿ أك لمقػػػرآف أك لمغػػػة, كالمؤلػػػؼ ي

بالتكفيؽ بيف األثريف المتعارضيف, أك بياف نسخ فييمػا, أك بشػرح المعنػى بمػا يتفػؽ مػع العقػؿ, أك 
 . (ٕ)ذلؾ" القرآف, أك المغة, أك بتضعيؼ الحديث المكجب لإلشكاؿ كرده كرير

 .المطمب الرابع: أىمية عمـ مختمؼ الحديث وأىـ المؤلفات فيو
 :: أىمية عمـ مختمؼ الحديثأوالً 

يعتبػػػػر عمػػػػـ مختمػػػػؼ الحػػػػديث مػػػػف أىػػػػـ العمػػػػـك كأدقيػػػػا, فيحتػػػػاج إليػػػػو المحػػػػدثكف كالفقيػػػػاء 
زالػة مػا بينيػا مػف تعػارض, كمػا تكمػف أىميتػ و فػي كاألصكليكف كريرىـ مػف العممػاء؛ لفيػـ األدلػة كا 

يػػا بعػػػض الفػػرؽ كالمعتزلػػػة كالمشػػبية كريػػػرىـ حػػكؿ بعػػػض تإزالػػة كدفػػع بعػػػض الشػػبيات التػػػي أثار 
 األحاديث.

قػػػػاؿ ابػػػػف الصػػػػالح: "يكمػػػػؿ لمقيػػػػاـ بػػػػو األيمػػػػة الجػػػػامعكف بػػػػيف صػػػػناعتي الحػػػػديث كالفقػػػػو  
 .(ٖ)الغكاصكف في المعاني الدقيقة"

ع العممػػػػاء مػػػػف يػػػتػػػػو جمقػػػاؿ النػػػػككم: " ىػػػذا نػػػػكع مػػػػف أىػػػـ األنػػػػكاع, كيضػػػطر إلػػػػى معرفك  
الطكايػػؼ, كىػػك أف يػػأتي حػػديثاف متضػػاداف فػػي المعنػػى ظػػاىران فيكفػػؽ بينيمػػا, أك يػػرجح أحػػدىما, 
نمػػػا يكمػػػؿ لػػػو األيمػػػة الجػػػامعكف بػػػيف الحػػػديث كالفقػػػو, كاألصػػػكليكف الغكاصػػػكف عمػػػى المعػػػاني,  كا 

 .(ٗ)و"استيفاءه بؿ ذكر جممة ينبو بيا عمى طريقت كصنؼ فيو اإلماـ الشافعي كلـ يقصد

                                                           
  (.ِْٓ/ُانظر: تفسير النصكص في الفقو اإلسالمي, لمحمد أديب صالح ) (ُ)

 (.ِٔأبك جعفر الطحاكم كأثره في الحديث, لعبد المجيد محمكد )ص: (ِ)

 (.ِْٖعمـك الحديث, لبف الصالح )ص: (ّ)

 (.َٗشير النذير, لمنككم )ص:التقريب كالتيسير لمعرفة سنف الب (ْ)
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ى

نمػػا يكمػػؿ بػػو مػػف كػػاف إمامػػان جامعػػان لصػػناعتي الحػػديث كالفقػػو رايصػػان   كقػػاؿ السػػخاكم: "كا 
 .(ُ)عمى المعاني الدقيقة"

كقػػػاؿ السػػػيكطي: " كمػػػف جمػػػع مػػػا ذكرنػػػا مػػػف الحػػػديث كالفقػػػو كاألصػػػكؿ, كالغػػػكص عمػػػى 
 .(ٕ)المعاني الدقيقة ل يشكؿ عميو مف ذلؾ إل النادر في األحياف"

ذم جعػؿ الشػاطبي يعقػد ليػذا العمػـ فصػالن مسػتقالن فػي كتابػو مػكردان فيػو أقػكاؿ كلعؿ ىػذا الػ
العمماء مبينان أىمية ىذا العمـ حيث قػاؿ: " كلػذلؾ جعػؿ النػاس العمػـ معرفػة الخػتالؼ, فعػف قتػادة 

 . (ٖ)قاؿ: مف لـ يعرؼ الختالؼ لـ يشـ أنفو الفقو"
 .(ٗ)الؼ الفقياء فميس بفقيو"كعف ىشاـ بف عبيد اهلل الرازم: "مف لـ يعرؼ اخت 
كعف عطاء: " ل ينبغي ألحد أف يفتي الناس حتى يككف عالمان باختالؼ النػاس, فإنػو إف  

 .   (٘)لـ يكف كذلؾ رد مف العمـ ما ىك أكثؽ مف الذم في يديو"
كعػػػػف أيػػػػكب السػػػػختياني كابػػػػف عيينػػػػة: "أجسػػػػر النػػػػاس عمػػػػى الفتيػػػػا أقميػػػػـ عممػػػػان بػػػػاختالؼ  

 .(ٙ)أيكب: "كأمسؾ الناس عف الفتيا أعمميـ باختالؼ العمماء العمماء", كزاد
كعػػف مالػػؾ: "ل تجػػكز الفتيػػا إل لمػػف عمػػـ مػػا اختمػػؼ النػػاس فيػػو, قيػػؿ لػػو: اخػػتالؼ أىػػؿ  

 .(ٚ)"الرأم؟ قاؿ: ل, اختالؼ أصحاب محمد 
 .(ٛ)كعف سعيد بف أبي عركبة: "مف لـ يسمع الختالؼ فال نعده عالمان" 
 مف كجكه:  وكمكانت وىذه األقكاؿ عمى شيء, فإنما تدؿ عمى أىميتفإف دلت  :قمت 
فيك عمـ يدخؿ في كثير مف العمـك اإلسالمية مف حػديث كعمػكـ حػديث, كفقػو, كأصػكؿ فقػو  -ُ

 كرير ذلؾ.
 أف جميع الفرؽ كالطكايؼ بحاجة إلى معرفة ىذا الفف, ألنو يبيف الحؽ عند تعارض األدلة. -ِ
 .(ٜ)بيف األقكاؿ عند الطالع عمى أدلتيا, كسبب الخالؼ فييا ف المجتيد مف الترجيحكن مى يي  -ّ

                                                           
 (.َْٕ/ّفتح المغيث, لمسخاكم ) (ُ)

 (.ْٕٔتدريب الراكم, لمسيكطي )ص: (ِ)

 (.ُِِ/ٓالمكافقات, لمشاطبي ) (ّ)

 المصدر نفسو. (ْ)

 المصدر السابؽ. (ٓ)

 المصدر السابؽ. (ٔ)

 المصدر السابؽ. (ٕ)

  المصدر السابؽ. (ٖ)

 (.َُُمختمؼ الحديث أ.د. نافذ حماد )ص: (ٗ)
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ى

لػػػـ يػػػتكمـ فػػػي ىػػػذا العمػػػـ إل القمػػػة مػػػف العممػػػاء األفػػػذاذ, كالػػػذيف ليػػػـ قػػػدـ راسػػػخة فػػػي معرفػػػة  -ْ
المعػػػاني الدقيقػػػة مػػػع الفيػػػـ العميػػػؽ, كالقػػػدرة عمػػػى المكازنػػػة بػػػيف النصػػػكص, أمثػػػاؿ األيمػػػة: 

 .الشافعي, كابف قتيبة, كالطحاكم كريرىـ
 .(ٔ)قدر المستطاع ترجع أىمية ىذا العمـ إلى عدـ ترؾ حديث رسكؿ اهلل  -ٓ
يسػػػػاعد المفتػػػػي عمػػػػى فيػػػػـ النصػػػػكص, كمعرفػػػػة الناسػػػػخ كالمنسػػػػكخ, كبالتػػػػالي إعطػػػػاء الفتيػػػػا  -ٔ

 الصحيحة كالمناسبة لممسايؿ.
 يمكف مف الدفاع عف السنة, كرد الشبو كاألباطيؿ التي أثيرت نحكىا.   -ٕ

مػػف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى التكفيػػؽ  كأرجػػك ,ذا العمػػـ آثػػرت الكتابػػة فيػػوكألجػػؿ أىميػػة كمكانػػة ىػػ
 الفايدة بإذف اهلل.     ـيظمكتابة فيو لعلكالسداد, كما أناشد طمبة العمـ 

 .ثانيًا: أىـ المؤلفات في مختمؼ الحديث

اىػػتـ عممػػاء األمػػة بعمػػـ مختمػػؼ الحػػديث كمشػػكمو منػػذ عصػػر الصػػحابة, الػػذيف أصػػبحكا 
, فاجتيػدكا فػي كثيػر مػف األحكػاـ, كجمعػكا بػيف جميع أمكرىا بعد كفػاة الرسػكؿ  مرجع األمة في

كثيػػر مػػف األحاديػػث, كألفػػكا بينيػػا كبينػػكا المػػراد منػػو, كتتػػالى العممػػاء جػػيالن بعػػد جيػػؿ يكفقػػكف بػػيف 
األحاديػػػث التػػػي ظاىرىػػػا التعػػػارض, كيزيمػػػكف إشػػػكاؿ مػػػا يشػػػكؿ منيػػػا, لكػػػف لػػػـ يظيػػػر كفػػػف كعمػػػـ 

 لقرف الثاني اليجرم, فأكدعكه في مصنفات خاصة.مستقؿ, إل في ا

كمف دكافع التأليؼ في مختمؼ الحديث في القرف الثاني اليجرم أنػو ظيػر فػي ىػذا القػرف  
مف ينكر حجية رير المتكاتر منيا ممػا يػأتي عػف طريػؽ اآلحػاد, كمػف ينكػر حجيػة السػنة التػي ل 

تقؿ, كمػػف ينكػػر متػػكف أحاديػػث تتعػػارض فػػي تىػػًرد بيانػػان لمقػػرآف, أك مؤكػػدة لػػو, بػػؿ تػػأتي بحكػػـ مسػػ
ظاىرىا مع النص القرآني, أك تتعارض في ظاىرىا مع متكف أخرل في نفس الحكػـ, أك تتعػارض 

 . (ٕ)مع الفعؿ, أك القياس, أك الذكؽ العاـ

فكػػػاف أكؿ مػػػف تكمػػػـ كألػػػؼ فػػػي ىػػػذا العمػػػـ اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف إدريػػػس الشػػػافعي ك كتابػػػو: 
بعده التػأليؼ كالتصػنيؼ فػي عمػـ مختمػؼ الحػديث, كسػمؾ العممػاء فػي ثـ تكالى "اختالؼ الحديث" 

 التصنيؼ فيو مسمكيف:
تصنيؼ الكتب التي اىتمت بتعريؼ عمـ مختمؼ الحديث, كذكػر قكاعػده  المسمؾ األوؿ: 

 كأصكلو كأقسامو كبعض األمثمة عميو, كىذا نجده في كتب أصكؿ الفقو ككتب مصطمح الحديث. 

                                                           
 (.ُُِمختمؼ الحديث أ.د. نافذ حماد )ص: (ُ)
  (.ّٕالمصدر السابؽ )ص: (ِ)
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ى

يؼ الكتػػػب التػػػي اىتمػػػت بػػػذكر بعػػػض األحاديػػػث التػػػي ظاىرىػػػا تصػػػن   :المسػػػمؾ الثػػػاني
 .كطرؽ الجمع كالتكفيؽ بينيا، التعارضك الختالؼ 

 ومف أىـ ىذه الكتب:

 .   ىػ(ِٕٔ)ت: تأكيؿ مختمؼ الحديث, لإلماـ عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة -ُ    

  . ىػ(َُّ)ت: تيذيب اآلثار, لإلماـ محمد بف جرير الطبرم -ِ 

 . ىػ(ُِّ)ت: اآلثار كشرح معاني اآلثار, لإلماـ أحمد بف محمد الطحاكممشكؿ  -ّ 

 .  ىػ(َْٔ)ت: مشكؿ الحديث كبيانو, لإلماـ محمد بف الحسف بف فكرؾ -ْ  

كفي العصر الحديث اىتـ العمماء كالباحثكف بعمـ مختمؼ الحديث, فصػنفكا فيػو مصػنفات  
 مفيدة نافعة.

 كمف ىذه المصنفات:

 يف الفقياء كالمحدثيف, ألستاذم الدكتكر نافذ حماد.مختمؼ الحديث ب -ُ

المجيػد ره بالفقو اإلسالمي, لمدكتكر: عبػد منيج التكفيؽ كالترجيح بيف مختمؼ الحديث كأث -ِ
 محمد إسماعيؿ السكسكة.

 .المطمب الخامس: حقيقة االختالؼ والتعارض الواقع بيف األحاديث
نبكية ليس تعارضان حقيقيان في كاقع األمر؛ إف التعارض كالختالؼ الكاقع بيف األحاديث ال

بػػؿ ىػػك تعػػارض ظػػاىرم مرجعػػو كمػػرده إلػػى عجػػز المجتيػػد, كعػػدـ قدرتػػو عمػػى فيػػـ قصػػد الشػػارع 
كمػػراده مػػػف األحاديػػػث؛ كذلػػػؾ ألنػػػو يكجػػػب كػػػكف أحػػػدىما صػػػادقا,ن كاآلخػػػر كػػػذبان, إف كانػػػا خبػػػريف, 

َوىَّّٰوَم َّينْطُِقّ]: منزه عف ذلؾ كمعصكـ. قاؿ تعالى كالنبي  َّوْسٌيُّيوَسىّٰ،َّعِنّاْْلَ َّٓ [اِْنُّهَوّاِ
(ُ).  

قػاؿ الشػػاطبي نافيػػان كقػػكع الخػػتالؼ كالتعػػارض بػيف السػػنة النبكيػػة: "فثبػػت أنػػو ل اخػػتالؼ 
عمػػى كجػػكد الخػػالؼ فييػػا أصػػالن يرجػػع إليػػو مقصػػكدان مػػف  ةفػػي أصػػؿ الشػػريعة, كل ىػػي مكضػػكع

لػػػى مػػػا يتعمػػػؽ بيػػػـ مػػػف البػػػتالء, كصػػػح نفػػػي الشػػػارع, بػػػؿ ذلػػػؾ مػػػرده راجػػػع ألنظػػػار المكمفػػػيف,  كا 
 .(ٕ)الختالؼ في الشريعة كذمو عمى اإلطالؽ...."

                                                           
 {  ْ-ّ}النجـ, آية: (ُ)

 (.ٖٕ/ٓالمكافقات ) (ِ)
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ى

كقػػد نقػػؿ الخطيػػب البغػػدادم بسػػنده عػػف ابػػف خزيمػػة قكلػػو: "ل أعػػرؼ أنػػو ركم عػػف رسػػكؿ  
 .(ٕ)لؼ بينيما"ؤ , فمف كاف عنده فميأت بو حتى أ(ُ)فبإسناديف صحيحيف متضادا حديثاف  اهلل 

تكمػـ  لخطيب البغدادم في نفي كقكع الختالؼ: "ككػؿ خبػريف عمػـ أف النبػي كما قاؿ ا 
بيمػػػا فػػػال يصػػػح دخػػػكؿ التعػػػارض فييمػػػا عمػػػى كجػػػو, كأف كػػػاف ظاىرىمػػػا متعارضػػػيف؛ ألف معنػػػى 

يكػكف مكجػب أحػدىما منافيػان لمكجػب التعارض بيف الخبريف كالقرآف مف أمر كنيي كرير ذلػؾ, أف 
باحػػة كحظػػران, أك يكجػػب كػػكف أحػػدىما صػػادقان آلخػػر, كذلػػؾ ييٍبًطػػؿ التكميػػؼ ا إف كانػػا أمػػران كنييػػان, كا 

 . (ٖ)منزه عف ذلؾ أجمع, كمعصـك منو باتفاؽ األمة" خبريف, كالنبي  اكاآلخر كذبان إف كان

أمػػػا الحػػػافظ النسػػػفي فقػػػاؿ: "اعمػػػـ أف الحجػػػج الشػػػرعية مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة ل يقػػػع بينيػػػا  
نمػا التعارض حقيقة؛ ألف ذلػؾ مػف أمػار  ات العجػز, كاهلل تعػالى يتعػالى عػف أف يكصػؼ بػالعجز, كا 

يقػػع التعػػارض فيمػػا بيننػػا لجيمنػػا بالناسػػخ كالمنسػػكخ, كلجيمنػػا بالتػػاريخ حتػػى إذا عمػػـ التػػاريخ ل تقػػع 
 .(ٗ)المعارضة بكجو كلكف الالحؽ ناسخ لمسابؽ"

اهلل ثـ أحكاـ كقاؿ الشافعي: "كأكلى أف ل يشؾ عالـ في لزكميما, كأف يعمـ أف أحكاـ  
  .(٘)رسكلو ل تختمؼ, كأنيا تجرم عمى مثاؿ كاحد"

كقد نفى ابف قيـ الجكزيػة كقػكع أم تعػارض أك اخػتالؼ أك تضػاد حقيقػي بػيف األحاديػث   
عػػدـ صػػحة نقػػؿ الحػػديث مػػف الػػركاة, أك ناتجػػان عػػف إلػػى النبكيػػة محمػػالن ذلػػؾ الخػػتالؼ كالتعػػارض 

" كنحف نقكؿ: ل تعارض بحمد اهلل بيف أحاديثو الصحيحة.  عدـ معرفتيـ بالناسخ كالمنسكخ فقاؿ:
كقد رمط بػو بعػض الػركاة مػع  فإذا كقع التعارض, فإما أف يككف أحد الحديثيف ليس مف كالمو 

ككنػػو ثقػػة ثبتػػان, فالثقػػة يغمػػط, أك يكػػكف أحػػد الحػػديثيف ناسػػخان لبخػػر إذا كػػاف ممػػا يقبػػؿ النسػػخ, أك 
, فػال بػد مػف كجػو مػف ىػذه الكجػكه الثالثػة,  فػي نفػس كالمػو يككف التعارض فػي فيػـ السػامع ل

كأمػػا حػػديثاف صػػحيحاف صػػريحاف متناقضػػاف مػػف كػػؿ كجػػو, لػػيس أحػػدىما ناسػػخان لبخػػر, فيػػذا ل 
الػػذم ل يخػػرج مػػف شػػفتيو إل  يكجػػد أصػػالن, كمعػػاذ اهلل أف يكجػػد فػػي كػػالـ الصػػادؽ المصػػدكؽ 

, كالتمييز بيف صحيحو كمعمكلو, أك مف القصكر في الحؽ, كاآلفة في التقصير في معرفة المنقكؿ

                                                           
 ىكذا كجدتيا في األصؿ, كلعؿ الصكاب متضاديف أك تحتمؿ كجيان إعرابيان كتككف صكابان. (ُ)

  (.ّّْ-ِّْالكفاية في عمـ الركاية, لمخطيب البغدادم )ص: (ِ)

 (.ّّْالمصدر نفسو )ص: (ّ)

  (.ٖٖ/ِكشؼ األسرار, لمنسفي ) (ْ)

 (.ُّٕالرسالة, لمشافعي)ص: (ٓ)
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ى

كحمؿ كالمو عمى رير ما عناه بو,  أك منيما معان, كمف ىاىنػا كقػع مػف الخػتالؼ  فيـ مراده 
 . (ٔ)كمف الفساد ما كقع

كقػػاؿ الكمػػاؿ بػػف اليمػػاـ: "كالحػػؽ أف التعػػارض فػػي األدلػػة الشػػرعية, إنمػػا ىػػك فػػي الظػػاىر  
 .(ٕ)فقط ل في نفس األمر"

نما ىك اختالؼ ظاىرم    سباباأل مردهقمت: ل اختالؼ كل تعارض حقيقي بيف األدلة, كا 
 .   السابؽ عمماءال كالـ في ليا التي أشير

 .المطمب السادس: مسالؾ العمماء في ترتيب دفع التعارض
رض بػػػيف األحاديػػػث, إل أنيػػػـ اكضػػػع العممػػػاء طرقػػػان محػػػددة يمكػػػف مػػػف خالليػػػا دفػػػع التعػػػ

 مذاىب. ةثالث عمىي ترتيبيـ ليذه الطرؽ اختمفكا ف

 أواًل: مذىب المحدثيف في دفع التعارض بيف األحاديث:

مػػػف خػػػالؿ أقػػػكاؿ المحػػػدثيف عػػػف األحاديػػػث المختمفػػػة كالمتعارضػػػة ىػػػذا المػػػذىب يسػػػتنبط  
 كتقسيميـ ليا كمنيجيـ في التكفيؽ بينيا.

 قسميف:قاؿ ابف الصالح: اعمـ أف ما يذكر في ىذا الباب ينقسـ إلى 

القسـ األكؿ: أف يمكف الجمع بيف الحػديثيف, كل يتعػذر إبػداء كجػو ينفػي تنافييمػا, فيتعػيف 
 حينيذو المصير إلى ذلؾ, كالقكؿ بيما معان. 

 القسـ الثاني: أف يتضادا بحيث ل يمكف الجمع بينيما, كذلؾ عمى ضربيف: 

 بالناسخ كيترؾ المنسكخ.أحدىما: أف يظير ككف أحدىما ناسخان كاآلخر منسكخان, فيعمؿ 

الثػػاني: أف ل تقػػكـ دللػػة عمػػى أف الناسػػخ أييمػػا كالمنسػػكخ أييمػػا, فيفػػزع حينيػػذو لمتػػرجيح, 
 .(ٖ)كيعمؿ باألرجح منيما كاألثبت, كالترجيح بكثرة الركاة كصفاتيـ

 قاؿ النككم: كالمختمؼ قسماف:ك 

 أحدىما: يمكف الجمع بينيما فيتعيف كيجب العمؿ بيما.

                                                           
 (.ُْٗ/ْزاد المعاد, لبف قيـ الجكزية ) (ُ)
 (.َُْ/ّتيسير التحرير, لبف اليماـ ) (ِ)
 (.ِٖٔ-ِْٖعمـك الحديث, لبف الصالح )ص: (ّ)
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 لفىالحدوثىواإلمامىالطونيىوكتابهىرمدةىالقاريالفصلىاألول:ىمدخلىفيىرلمىمخت

ى

ل عممنػػػا بػػػالراجح, ل يمكػػػف الجمػػػع بكجػػػالثػػػاني:  و, فػػػإف عممنػػػا أحػػػدىما ناسػػػخان قػػػدمناه, كا 
 . (ٔ)ان كالترجيح بصفات الركاة ككثرتيـ في خمسيف كجي

كقاؿ الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد مكضحان مسالؾ المحدثيف في الجمع كالتكفيػؽ  
ا أف يككنا في القكة سكاء, بأف يككف بيف األحاديث المتعارضة: "اعمـ أف الحدثيف المتعارضيف, إم

مػػا أف يكػػكف أحػػدىما قكيػػان سػػميمان, كاآلخػػر  كػؿ كاحػػد منيمػػا مػػف الصػػحة كالسػػالمة بمنزلػػة اآلخػػر, كا 
 ضعيفان ل يخمك مف عمة.

ف كانػت الثانيػػة لػـ يعتبػػر تعارضػيما, كلػػـ ينظػػر إليػو؛ ألف القػػكم ل تػؤثر فيػػو معارضػػة   كا 
 كيككف العمؿ لمقكم.الضعيؼ, بؿ ييدر الضعيؼ كيترؾ, 

ف كانػػت األكلػػى, فإمػػا أف يكػػكف الجمػػع بينيمػػا ممكنػػان بػػأم طريػػؽ مػػف طػػرؽ الجمػػع مػػف   كا 
مػػا أف يكػػكف ذلػػؾ ريػػر ممكػػف, فػػإف كػػاف األكؿ عمػػؿ بيمػػا جميعػػا كػػؿ كاحػػد منيمػػا  ريػػر تىكىمُّػػؼ, كا 

ف كػاف الثػاني فإمػا أف يعمػـ تػاريخ كػؿ كاحػد منيمػا, كيكػكف أحػدىما  أسػبؽ مػف فيما حمػؿ عميػو, كا 
ما أف يجيؿ تاريخيما.  اآلخر تاريخان, كا 

ف كاف الثاني,   فإف كاف األكؿ فالمتقدـ منيما منسكخ كالمتأخر ناسخ, كيككف العمؿ لو, كا 
فإما أف يمكف ترجيح أحدىما بحاؿ ركاتو, أك بطرؽ تحمميػـ, أك كيفيػة ركايػتيـ, أك نحػك ذلػؾ مػف 

ىا الحػػازمي خمسػػيف كجيػػان, كزاد عميػػو العراقػػي طػػرؽ التػػرجيح المبينػػة فػػي عمػػـ األصػػكؿ, كقػػد عػػد
ما أف يتعذر ذلؾ.  حتى أكصميا ماية كعشرة, كا 

ف لـ يمكف تكقؼ بالعمؿ بيما جميعان, حتى يتبػيف   فإف أمكف ترجيح أحدىما فالعمؿ لو, كا 
 .(ٕ)لترجيح أحدىما,...." ان لمناظر كجي

التعػػارض بػػيف األحاديػػث  مػػف أقػػكاليـ إلػػى أف مػػنيج المحػػدثيف فػػي إزالػػة الخالصػػةقمػػت:  
 المختمفة يسير في خطكات:

محاكلة الجمع بيف المتعارضيف ما أمكف بأم كجو مف أكجػو الجمػع الصػحيحة؛ ألف إعمػاؿ  -ُ
 الدليميف أكلى مف ترؾ أحدىما.

ًمـ التػاريخ ككػاف أحػدىما متقػدمالبحث عف زمف صدكر القكليف مف الرسكؿ  -ِ عػف  ان , فإف عي
 ـ.اآلخر, فيحكـ بنسخ المتقد

                                                           
 (.َٗالتقريب كالتيسير )ص: (ُ)

  (.ِْْ-ِّْ/ِامش تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار, لمصنعاني )انظر: ى (ِ)
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ى

إذا لػػػـ يمكػػػف الجمػػػع بػػػيف الحػػػديثيف, كلػػػـ يعمػػػـ التػػػاريخ  يصػػػار لمتػػػرجيح بػػػيف األدلػػػة, كذلػػػؾ  -ّ
 باعتبار كجو مف أكجو الترجيح المعتبرة.

لمجمػع  ان فإف تعذ ر ذلؾ كمو, فإنو يجب التكقؼ بالعمؿ بيما جميعان, حتى يتبػيف لمنػاظر كجيػ -ْ
 لمتعارضيف معان.  أك لمترجيح بينيما, أك يحكـ بسقكط العمؿ بالدليميف ا

 .ثانيًا: مذىب جميور الفقياء في دفع التعارض بيف األحاديث

ينظر الفقياء كاألصكليكف في األدلة المتعارضة مف كتاب كسنة كقياس كريرىا, كيبحثكف  
نمػا ينظػركف إليػو فػي  في كيفية التكفيؽ بينيػا, كل ينظػركف لمحػديث مسػتقالن عػف األدلػة األخػرل, كا 

ضان كتكافقان, كقد كقع اختالؼ بػيف الفقيػاء فػي ترتيػب طػرؽ كمسػالؾ دفػع التعػارض صمتو بيا تعار 
 الظاىرم الكاقع بيف األدلة, كلكؿ أدلتو.

 فأما مذىب جميكر الفقياء, فخطكاتو في دفع التعارض ما يمي:

 الجمع بيف المتعارضيف إذا أمكف ذلؾ؛ ألف العمؿ بكؿ منيما أكلى مف الترؾ. -ُ

ى اآلخػػر إذا تعػػذر الجمػػع بينيمػػا, كذلػػؾ بكجػػو مػػف الكجػػكه الصػػالحة التػػرجيح ألحػػدىما عمػػ -ِ
 لمترجيح.

النسػػخ ألحػػدىما إذا تعػػذر الجمػػع أك التػػرجيح ألحػػدىما, كذلػػؾ بػػالنظر فػػي تػػاريخ الػػدليميف,  -ّ
 فإف عممو, فالمتأخر ينسخ المتقدـ.

كبعػد  الحكـ بسقكط المتعارضيف إذا تعذر الجمػع بينيمػا, أك التػرجيح, كلػـ يعػرؼ التػاريخ, -ْ
 ذلؾ يككف بالرجكع لمبراءة األصمية, كيفرض كأف الدليميف رير مكجكديف. 

ل  اكبعض العمماء يقػرر التخييػر؛ بػأف يأخػذ بأييػا شػاء إف كػاف ممػ يمكػف فيػو التخييػر, كا 
 .(ٔ)فيضطر إلى سقكط المتعارضيف, كالرجكع لمبراءة األصمية

 كمف أقكاؿ العمماء التي تدؿ عمى ىذا الترتيب: 

ػػػػكا الخبػػػػريف عمػػػػى كجكىيمػػػػا مػػػػا كجػػػػدكا  قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي: "كلػػػػـز أىػػػػؿ العمػػػػـ أف ييٍمضي
إلمضػػػاييما كجيػػػان, كل يىعيػػػدكنيما مختمفػػػيف كىمػػػا يحػػػتمالف أف يمضػػػيا, كذلػػػؾ إذا أمكػػػف فييمػػػا أف 

 .يمضيا معان, أك كجد السبيؿ إلى إمضاييما, كلـ يكف منيما كاحد بأكجب مف اآلخر" 

                                                           
(, كشػؼ األسػرار عػف أصػكؿ ِّٔ(, كشرح تنقيح الفصػكؿ لمقرافػي )ص:ٖ-ٕانظر: العتبار لمحازمي )ص: (ُ)

(, كشرح الكككب المنير, لمفتكحي ُُِ-َُِ/ّ(, كنياية السكؿ لإلسنكم )ٕٔ/ْالبزدكم, لعبد العزيز البخارم )
رشاد الفحكؿ, لمشككاني )ص:ُٓٔ-َٗٔ/ْ)  (.ُُِٕ-ُُِٔ(, كا 
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ى

يمضػػياف معػػان, إنمػػا  سػػب الحػػديثاف إلػػى الخػػتالؼ مػػا كػػاف ليمػػا كجػػوكقػػاؿ أيضػػان: "كل ين
المختمؼ ما لـ يمض إل بسقكط ريره, مثؿ أف يكػكف الحػديثاف فػي الشػيء الكاحػد ىػذا يحمػو كىػذا 

  .(ٔ)يحرمو"

: " إذا تعػػارض الحػػديثاف, أك اآليتػػاف, أك اآليػػة كالحػػديث فيمػػا يظػػف مػػف ل   كقػػاؿ ابػػف حػػـز
سػػػمـ اسػػػتعماؿ كػػػؿ ذلػػػؾ, ألنػػػو لػػػيس بعػػػض ذلػػػؾ أكلػػػى بالسػػػتعماؿ مػػػف يعمػػػـ, ففػػػرض عمػػػى كػػػؿ م

بعض, كل حديث بأكجب مف حديث آخر مثمػو, كل آيػة بػأكلى بالطاعػة ليػا مػف آيػة أخػرل مثميػا, 
 .(ٕ), ككؿ سكاء في باب كجكب الطاعة كالستعماؿ, كل فرؽ"ككؿ مف عند اهلل 

: "إذا تعػػارض دلػػيالف, فالعمػػؿ  قػػاؿك  بكػػؿ كاحػػد منيمػػا مػػف كجػػو أكلػػى مػػف العمػػؿ القىرىاًفػػيُّ
 . بأحدىما دكف اآلخر"

ح العمػػؿ بأحػػدىما مػػف كجػػو؛ ألف كػػؿ كاحػػد منيمػػا يجػػكز إطالقػػو  كقػػاؿ أيضػػان: "إنمػػا يػػرج 
بػػػدكف إرادة ذلػػػؾ الكجػػػو الػػػذم تػػػرؾ, كل يجػػػكز إطالقػػػو بػػػدكف جميػػػع مػػػا دؿ عميػػػو, فػػػإف ذلػػػؾ ىػػػدر 

 .(ٖ)بالكمية, فكاف األكؿ أكلى"

ح أحػػد الػػدليميف عمػػى اآلخػػر إذا لػػـ يمكػػف العمػػؿ بكػػؿ كاحػػد بٍ سيػػكقػػاؿ ابػػف ال كي: "إنمػػا يػػرج 
منيما, فإف أمكف كلك بكجو مف الكجكه فال يصار إلى الترجيح, بؿ يصار إلى ذلؾ ألنو أكلى مف 

 .(ٗ)العمؿ بأحدىما دكف اآلخر, إذ فيو إعماؿ الدليميف, كاإلعماؿ أكلى مف اإلىماؿ"

ح أحػػدىما عمػػى اآلخػػر, إذا لػػـ يمكػػف العمػػؿ بكػػؿ اإلٍسػػنىكم: "إذا  قػػاؿك  تعارضػػا فإنمػػا يػػرج 
كاحد منيما, فإف أمكف كلك مف كجو دكف كجو فال يصار إلى التػرجيح؛ ألف إعمػاؿ الػدليميف أكلػى 

 .(٘)مف إىماؿ أحدىما بالكمية, لككف األصؿ في الدليؿ ىك اإلعماؿ ل اإلىماؿ"

ي لبػػد مػػف اعتبارىػػا أف ل يمكػػف الجمػػع بػػيف كقػػاؿ الشػػككاني: "كمػػف شػػركط التػػرجيح التػػ 
 .(ٙ)المتعارضيف بكجو مقبكؿ, فإف أمكف ذلؾ تعيف المصير إليو"

قمت: ىذه بعض أقكاؿ العمماء التػي تػدؿ عمػى المػنيج كالخطػكات التػي اتبعيػا الفقيػاء فػي  
 التكفيؽ بيف األدلة المتعارضة التي ذكرناىا.  

                                                           
 (.ِّْ-ُّْالرسالة )ص: (ُ)

  (.ُِ/ِاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, لبف حـز ) (ِ)

 (.ِّٗشرح تنقيح الفصكؿ )ص: (ّ)

 (.ُِّ/ّاإلبياج في شرح المنياج, لبف السبكي ) (ْ)

 (.ِٕٔ/ِنياية السكؿ ) (ٓ)

 (.ُِِٔإرشاد الفحكؿ )ص: (ٔ)
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ى

 .ثالثًا: مذىب األحناؼ

األحنػػاؼ فػػي ترتيػػب الخطػػكات التػػي مػػف خالليػػا يػػتـ إزالػػة التعػػارض الكاقػػع  يختمػػؼ مػػنيج 
 بيف األدلة المتعارضة عف منيج المحدثيف, ككذلؾ جميكر الفقياء, فالترتيب عندىـ ما يمي:

النسػػخ ألحػػدىما فػػإذا عمػػـ المتػػأخر كػػاف ناسػػخان لممتقػػدـ إذا كػػاف الػػدليالف متسػػاكييف فػػي القػػكة  -ُ
 .بحيث ينسخ أحدىما اآلخر

 الترجيح ألحدىما عمى اآلخر بأحد كجكه المرجحات, كذلؾ إف لـ يعمـ التاريخ. -ِ

الجمع بيف الدليميف إف لـ يكجد مرجح كل عمـ بالتاريخ, ألف إعماؿ الدليميف المذيف ل مرجح  -ّ
 ألحدىما أكلى مف إىدارىما.

عمػػى النحػػك  تػػرؾ العمػػؿ بالػػدليميف كالمصػػير إلػػى األدنػػى منيمػػا فػػي الرتبػػة, فيعمػػؿ بػػو, كذلػػؾ -ْ
 اآلتي:

إذا تعارضػػت آيتػػاف ظػػاىران يعمػػؿ بمػػا ىػػك أدكف منيمػػا درجػػة, كىػػك السػػنة لمتكفيػػؽ بينيمػػا,  -أ 
كدفػع مػػا يبػػدك مػػف تعػػارض, كل يػػتـ السػػتدلؿ باليػة ثالثػػة؛ لػػيال يفضػػي ذلػػؾ إلػػى التػػرجيح 

 بكثرة األدلة.
ابة, كذلػػؾ إذا تعػػارض حػػديثاف يعمػػؿ بمػػا ىػػك أدكف منيمػػا, كىػػك القيػػاس, أك أقػػكاؿ الصػػح -ب 

 عمى خالؼ بينيـ في أييما يقدـ عمى اآلخر؟.

إذا تعارض قياساف, فإذا أمكف ترجيح أحدىما عمى اآلخر بدليؿ شرعي, فإنو يجب عمػى  -ج 
ف لػـ يػتمكف مػف التػرجيح عمػؿ المجتيػد بعػد التحػرم بمػا شػيد  المجتيد العمؿ بػالراجح, كا 

ذا اختار أح  دىما تعيف بالنسبة لو. لو قمبو, حيث إنو ليس كراء القياس حجة, كا 

إذا كقع تعارض بيف آيتيف أك حديثيف كلـ يجد المجتيد األدكف, أك كجده لكنو متعػارض,  -د 
فإنػػو يحكػػـ باألصػػؿ بمعنػػى سػػقكط المتعارضػػيف كالعمػػؿ عمػػى مػػا كػػاف عميػػو حكػػـ المسػػألة 

 .(ٔ)قبؿ كركد الدليميف

 كمف أقكاؿ فقياء الحنفية التي تدؿ عمى ىذا الترتيب:

ل فالترجيح, ثـ يقكؿ الك ماؿ بف اليماـ في حكـ التعارض: " حكمو النسخ إف عمـ المتأخر, كا 
ل قيًررىت األصكؿ" ل تركا إلى ما دكنيما عمى الترتيب إف كاف, كا  الجمع, كا 
(ٕ)  . 

                                                           
(, كأصكؿ الفقو, لمحمد الخضرم ُٓ/ِ(, ككشؼ األسرار, لمنسفي )ُْ/ِانظر: أصكؿ السىٍرخىسي ) (ُ)

 (.َّٔ-ّٗٓ)ص:

 (, لبف اليماـ.ُّٕ/ّ(, كتيسير التحرير)ّ/ّالتقرير كالتحبير, ) (ِ)
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ى

كيككناف قابميف لػو, كىػذا  ـ الثبكت: "كحكمو النسخ إف عمـ المتقدـ كالمتأخر,م  سى كيقكؿ شارح مي 
ل يعمػـ المتقػػدـ منيمػا فػػالترجيح إف أمكػف كيعمػػؿ بػالراجح؛ ألف تػػرؾ الػراجح خػػالؼ  جػػدان,ظػاىره  كا 

ف لػـ يمكػف الجمػع تسػاقطا؛ ألف العمػؿ  ل فالجمع بقدر اإلمكاف لمضركرة, كا  المعقكؿ كاإلجماع, كا 
بأحدىما عمى التعييف ترجيحه مف رير مػرجح, كالتخييػر ممػا ل كجػو لػو؛ ألف أحػدىما منسػكخه كمػا 

, فػػػالتخيير بينيمػػػا تخييػػػر بػػػيف مػػػا ىػػػك حكػػػـ اهلل تعػػػالى كبػػػيف مػػػا لػػػيس  ىػػػك فػػػي الظػػػاىر أك باطػػػؿ ه
 . (ٔ)حكمو"

قمػت: ممػػا سػػبؽ يتبػيف أف مػػنيج األحنػػاؼ يخػالؼ مػػنيج جميػػكر الفقيػاء كالمحػػدثيف؛ لكػػف  
ىناؾ مف األحناؼ مف ل يسير عمى ىذا المنيج, كيكافػؽ المحػدثيف أك جميػكر الفقيػاء, كيقػدمكف 

 عمى ريره مف ترجيح أك نسخ.الجمع 

قاؿ عبد العزيز البخارم الحنفي: "إذا تحقؽ التعارض بيف النصيف, كتعذر الجمع بينيما,  
فالسػػػبيؿ فيػػػو الرجػػػكع إلػػػى طمػػػب التػػػاريخ, فػػػإف عمػػػـ التػػػاريخ كجػػػب العمػػػؿ بالمتػػػأخر لككنػػػو ناسػػػخان 

ف لـ يعمـ سقط حكـ الدليميف لتعػذر العمػؿ بيمػا أك بأحػدىم ا عينػان؛ ألف العمػؿ بأحػدىما لممتقدـ, كا 
 .(ٕ)ليس بأكلى مف اآلخر"

اإلمػػاـ أبػػك الحسػػنات محمػػد بػػف عبػػد الحػػي الم ٍكنػػكم الينػػدم الحنفػػي مػػا جػػاء عػػف  كينقػػؿ 
ٍدشػةه مػف حيػث إخػراج نػص شػرعي عػف  الحنفية مف تقديـ النسخ عمى ريره, ثـ يقػكؿ: "لكػف فيػو خى

أف يطمػػب الجمػػع بػػيف المتعارضػػيف بػػأم كجػػو  العمػػؿ بػػو مػػع إمكػػاف العمػػؿ بػػو ريػػر ليػػؽ, فػػاألكلى
كػػػاف بشػػػرط تعمػػػؽ النظػػػر كرػػػكص الفكػػػر, فػػػإف لػػػـ يمكػػػف ذلػػػؾ بكجػػػو مػػػف الكجػػػكه, أك كيًجػػػدى ىنػػػاؾ 

 .  (ٖ)صريحان ما يدؿ عمى ارتفاع الحكـ األكؿ مطمقان, ًصٍير إلى النسخ إذا عرؼ ما يدؿ عميو"

في مختمؼ الحديث مػف خػالؿ  ككذلؾ العيني قاضي قضاة الحنفية, فبعد دراستي لمنيجو 
كتابو عمدة القارم شرح صحيح البخارم؛ تبيف أف منيجو كخطكاتو في إزالػة التعػارض الكاقػع بػيف 
ل فالترجيح إف كاف في أحدىما كجيان مف كجكه  األحاديث, أنو يقدـ الجمع بيف األدلة إف أمكف, كا 

ألبعػػد الحػػدكد كل يقػػكؿ بػػو إف أمكػػف التػػرجيح المعتبػػرة, ثػػـ النسػػخ, ككػػاف ل يختػػار النسػػخ كيقيػػده 
الجمع. فمثالن اعترض عمى الحازمي الذم قاؿ: بنسخ المضمضة مف شرب المبف؛ كذلؾ إلمكانية 

 , ككاف ل يأخذ بو إل بعد تحقؽ شركطو, ككجكد قرينة صحيحة تدؿ عميو. (ٗ)الجمع
 

                                                           
م ـ الثبكت, لمحمد بف نظاـ األنصارم ) (ُ)  (.ِّٔ/ِفكاتح الرحمكت شرح ميسى

  (. ٖٕ/ّؿ البزدكم )كشؼ األسرار عف أصك  (ِ)

  (.ُْٖ-ُّٖاألجكبة الفاضمة لألسيمة العشرة الكاممة, لمم ٍكنىكم )ص: (ّ)

 (.ُُٔ/ّانظر: عمدة القارم ) (ْ)
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ى

 المبحث الثاني: ترجمة اإلماـ بدر الديف العيني
  مف الناحية السياسية والعمميةعصره  المطمب األوؿ:

 أواًل: الناحية السياسية
ىػػػ, كفػػػي ىػػػذه الحقبػػػة التاريخيػػػة التػػػي عاشػػػيا ٖٓٓىػػػػ, كتػػػكفي سػػػنة ِٕٔكلػػد العينػػػي سػػػنة

 ىػ.ِٕٓالعيني شيد العالـ اإلسالمي حكـ دكلة المماليؾ التي استمرت نحك 

, يالء عمػى السػمطةتامتػاز عصػر المماليػؾ بكثػرة المشػاحنات الداخميػة مػف أجػؿ السػكلقد 
كبسبب التنافس بيف األمراء, كاألكصياء, ككاف يصػاحب كػؿ ىػذا حػركب داخميػة كمػؤامرات, كلقػد 
استمر ىذا الصراع بيف المماليؾ حتى ضعفت قكتيـ, فجػاء العثمػانيكف فانتصػركا عمػييـ فػي عػدة 

 .(ُ)قِّٗمعارؾ طاحنة كاف آخرىا معركة الريدانية سنة 

 ميةثانًيا: الناحية العم
كاف عصر المماليؾ عصران عجيبان بما يحمؿ مف مناقضات. فبينما يجػد المػرء نفسػو أمػاـ 

كأمػاـ  مػف التػالليؼ القيمػة شػامخ سياسة تسكدىا الفكضى كالفتف كالنزاعات, يجد نفسو أماـ صػرح 
ة , كبكثػػر كذلػػؾ لإلىتمػػاـ البػػالب مػػف قبػػؿ الحكػػاـ بػػالعمـ كالعممػػاء ,عػػدد ىايػػؿ مػػف العممػػاء كالمدرسػػيف

, كالمدرسػػة الصػػالحية (ّ), كالمدرسػػة الخركبيػػة البدريػػة(ِ)إنشػػاء المػػدارس مثػػؿ المدرسػػية الشػػيخكنية
, ككػػاف الحكػػاـ ييتمػػكف  بيػػذه المػػدارس اىتمامػػان بالغػػان, ينفقػػكف (ٓ), كالمدرسػػة المنصػػكرية(ْ)النجميػػة

ء, كأكفأىـ لمتدريس نفقات طايمة في إنشاييا, كيعتنكف بالطمبة عناية فايقة, كيختاركف أمير العمما
  .(ٔ)فييا فنشطت الحركة العممية كالثقافية نشاطان كبيران 

                                                           
(, التػػػاريخ اإلسػػػالمي, لمحمػػػكد ِْْ-ِّٔ/ِانظػػػر: حسػػػف المحاضػػػرة فػػػي تػػػاريخ مصػػػر كالقػػػاىرة لمسػػػيكطي ) (ُ)

 (.ِِ_ُِ/ٕشاكر )

ىػػ. انظػػر: ٕٔٓالمػدارس المصػرية, بناىػا األميػػر سػيؼ الػديف شػيخك العمػرم, سػنةالمدرسػة الشػيخكنية: إحػدل  (ِ)
 (.ِٔٔ/ِحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة )

المدرسػػػة الخركبيػػػة البدريػػػة: إحػػػدل المػػػدارس المصػػػرية, مػػػف إنشػػػاء البػػػدر أحمػػػد بػػػف محمػػػد الخركبػػػي. انظػػػر:  (ّ)
 ( كحيث يرد سأشير إليو بالخطط القريزية.َِٖ/ْالمقريزم) المكاعظ كالعتبار بذكر الخطط كاآلثار, لتقي الديف

المدرسة الصالحية النجمية: مف أميات المدارس المصرية, كمف أشير مدارس القاىرة, بناىا السمطاف الصالح  (ْ)
 (.ُِٕ/ْنجـ الديف األيكبي. انظر: الخطط المقريزية )

(, ِِٔ/ْالممػؾ المنصػكر. انظػر: الخطػط المقريزيػة ) المدرسة المنصكرية: إحػدل المػدارس المصػرية, بناىػا  (ٓ)
 (.ِْٔ/ِكحسف المحاضرة )

 (.ُٖ_ُٓ/ٕ(, كالتاريخ اإلسالمي )ِّٕ-ِٓٓ/ِانظر: حسف المحاضرة ) (ٔ)
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ى

قمت: إف العصر الذم عاش فيو العيني كػاف لػو أثػران بالغػان فػي بنػاء شخصػيتو التػي نبغػت 
ابف تغرم بردم  فقاؿ: "كػاف بارعػان فػي عػدة عمػكـ عالمػان بالفقػو  كأثنى عميو كميرت في عدة عمكـ

, (ُ)... كالتصريؼ كالمغػة مشػاركان فػي ريرىػا مشػاركة حسػنة أعجكبػة فػي التػاريخ كاألصكؿ كالنحك
كممػػػا سػػػاعده عمػػػى ذلػػػؾ عقميتػػػو المتفتحػػػة كعبقريتػػػو الفػػػذة كذاكرتػػػو الحافظػػػة كصػػػبره كمثابرتػػػو فػػػي 

   تحصيؿ العمـ. 

 .اسمو ونسبو ومولده وأسرتو المطمب الثاني:

 أوال: اسمو ونسبو:

بػف أحمػد بػف حسػيف بػف يكسػؼ بػف محمػكد القاضػي بػدر ىك محمكد بف أحمد بف مكسى 
  ., قاضي قضاة الحنفيةيمقب ببدر الديفك الديف, كيكنى أبك الثناء, كأبك محمد, 

   :ثانيًا: مولده

, (ٕ)تػابسنة اثنتيف كستيف كسبعماية, بعػيف كلد في السادس كالعشريف مف شير رمضاف 
فػػػذكر أنػػػو كلػػػد فػػػي السػػػابع كالعشػػػريف مػػػف  كمػػػا ذكػػػر ذلػػػؾ تمميػػػذه ابػػػف تغػػػرم بػػػردم, أمػػػا السػػػخاكم

 .(ٖ)رمضاف في العاـ نفسو

 ثالثًا: أسرتو:
ػػ  ه كانػػا قاضػػييف, كأحػػد جػػدكده حسػػيف دُّ كأسػػرة العينػػي مشػػيكرة بػػالعمـ كالصػػالح, فكالػػده كجى

 يكسؼ كاف مقريان لمقرآف.
ىػػ, كنشػأ بيػا, ثػـ انتقػؿ إلػى ِٕٓكقد كلد كالػده شػياب الػديف أحمػد بػف مكسػى بحمػب سػنة

 عيف تاب ككلي قضاءىا, كما تكلى أيضان إمامة المسجد فييا, يعظ الناس فيو.
ػػػػػة العممػػػػػاء الػػػػػكارديف   ككػػػػػاف رجػػػػػالن صػػػػػالحان يحػػػػػب الخيػػػػػر كيحسػػػػػف إلػػػػػى الغربػػػػػاء, كخاص 

 .  (ٗ)كالمنقطعيف عف األىؿ كاألكلد
                                                           

 (.ّّٓ/ٖالمنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي, لجماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم ) (ُ)

كبػة فػي الصػخر حصػينة كثيػرة الميػاه كالبسػاتيف, تبعػد ثػالث مراحػؿ عيف تػاب: بمػدة حسػنة كبيػرة كليػا قمعػة منق (ِ)
(, ُٕٔ/ْعػػف حمػػب, كانػػت تعػػرؼ بػػدلكؾ. كدلػػكؾ اآلف حصػػف خػػراب كىػػي مػػف أعمػػاؿ حمػػب . معجػػـ البمػػداف )

 كالنسبة إلييا عينتابي كقد تخفؼ فيقاؿ: العيني.

العممػػػػػػاء كالػػػػػػركاة, لمسػػػػػػخاكم (, كالػػػػػػذيؿ عمػػػػػػى رفػػػػػػع األصػػػػػػر أك بغيػػػػػػة ُُّ/َُالضػػػػػػكء الالمػػػػػػع, لمسػػػػػػخاكم ) (ّ)
 (.ُْٖ/ٗ(, كشذرات الذىب, لبف العماد )ِْٖ)ص:

( عػف العينػي فػي عقػد الجمػاف. ٔٓنقؿ ذلؾ د. صالح معتكؽ, بدر الػديف العينػي كأثػره فػي عمػـ الحػديث )ص: (ْ)
 (.ِٕٖ/ِٔالجزء المخطكط )
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ى

ىػػػػ, كدفنػػػت فػػػي مدرسػػػة ُٖٗكتػػػزكج العينػػػي أـ الخيػػػر التػػػي تكفيػػػت فػػػي ربيػػػع األكؿ سػػػنة  
 .(ٕ)ىػ ُٖٖ, كأنجبت لو أكلدان ذكرت الكتب منيـ: عبد العزيز الذم تكفي سنة (ٔ)ازكجي

بػراىيـ كأحمػد (ٖ)ىػػ ِِٖعكنان فػي ربيػع اآلخػر سػنة كعبد الرحمف الذم مات مط , كعمػي كا 
 .(ٗ)ىػ , كدفنكا في مدرسة أبييـ ّّٖكفاطمة, كقد تكفكا في طاعكف سنة 

كاف , ك (٘)كالده األمير الشيابي أحمد القصر العينيكلو ابف اسمو عبد الرحيـ, ينسب إلى  
عمػػػػى الػػػػدقايؽ, كتػػػػكفي سػػػػنة  عمػػػػى درجػػػػة مػػػػف العمػػػػـ, كلػػػػو شػػػػرحه عمػػػػى صػػػػحيح البخػػػػارم, كشػػػػرحه 

 .(ٙ)ىػْٖٔ
كدفنػػت فػػي  ىػػػ ,ْٖٗكمػػف أكلده البنػػات ريػػر فاطمػػة: زينػػب التػػي ماتػػت فػػي صػػفر سػػنة  

 مدرسة أبييا.
أسماءىف فقد جاء في ترجمة محمد بف أبي بكػر كما أف لو بنات أخريات لـ تذكر الكتب  

ىػػ أنػو تػزكج ابنػة ُٖٗىػػ كالمتػكفى سػنة ُْٖبف محمد بػف أبػي الكفػاء المقدسػي الشػافعي المكلػكد 
 .(ٚ)البدر العيني

كمػػف ذلػػؾ نسػػتطيع أف نسػػتنتج أف البػػدر العينػػي كانػػت لػػو أكثػػر مػػف زكجػػة أك أنػػو تػػزكج 
ىػػ كلػػيس مػػف ُْٖالكفػػاء كلػد عػػاـ  يره أبػػكذلػػؾ ألف صػبػأخرل بعػػد كفػاة أـ الخيػػر اآلنفػػة الػذكر. ك 
 ىػ.ُٖٗالمعقكؿ أف يتزكج بنتان مكلكدة قبؿ عاـ 
 فيذه أسرة العيني أصكلن كفركعان.

 .: نشأة العيني وحياتو العمميةالثالمطمب الث
نشأ العيني في أكناؼ أسرة راسخة بالعمـ كالديف, تكمؤه بعنايتيا, كتغذكه بمعارفيا, ككاف   

 ؾ أثر كبير في بناء شخصيتو الفذة. لذل
فقد أحاطو أبكه بعنايتو كرعايتػو منػذ نعكمػة أظفػاره, فكجيػو إلػى حفػظ القػرآف كتعمػـ القػراءة 
كالكتابػػة, فأحضػػره إلػػى محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف إبػػراىيـ القزكينػػي الػػذم لػػـ يكػػف لػػو نظيػػر فػػي الخػػط 

                                                           
 (.ُْٔ/ُِالبدر الطالع, لمشككاني ) (ُ)

 (.ِّْ/ْالضكء الالمع ) (ِ)

 (.ُٔٓ/ْالضكء الالمع ) (ّ)

( عف عقد الجماف الجزء ٕٓنقؿ ذلؾ د. صالح معتكؽ, بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث )ص: (ْ)
 (.ّّٖ-ّّٕ/ِٖالمخطكط )

 (.ّْٓ/ُالضكء الالمع ) (ٓ)

 (.ّٔٓ/ِٔٓ/ُىدية العارفيف, إسماعيؿ باشا البغدادم ) (ٔ)

 (.ُٔٗ/ٕالضكء الالمع ) (ٕ)
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ى

 . (ٔ)الـالحسف, ككاف عمره إذ ذاؾ نحك سبع سنيف فكتب عميو بعض األق
ىػػػ( قػػرأ عميػػو ّٕٗكأكؿ قراءتػػو لمقػػرآف قػػرأه عمػػى محمػػد بػػف عبيػػد اهلل شػػارح المصػػابيح )ت

 .(ٕ)المعكذتيف إلى ربع القرآف
ًعػػػػػػػزن  ثػػػػػػػـ أتػػػػػػػـ حفظػػػػػػػو عػػػػػػػف ظيػػػػػػػر قمػػػػػػػب فػػػػػػػي عينتػػػػػػػاب, فقػػػػػػػرأ بقػػػػػػػراءة حفػػػػػػػص عمػػػػػػػى المي

 .   (ٖ)ىػ( كسمع عميو الشاطبيةِٕٗالحنفي)ت
كالعربيػة كالمنطػؽ, فقػرأ عميػو رمػز الكنػكز فػي  ثـ لـز الشمس محمػد الراعػي فػي الصػرؼ 

ىػػ(, كسػمع عميػو بقػراءة شػخص يػدعى أيػكب الركمػي شػرح مطػالع ُّٔالحكمة لبمدم المتكفى )
, كمػراح األركاح فػي التصػريؼ, ألحمػد بػف عمػي (ٗ)ىػ(ٕٔٔاألنكار, لقطب الديف الرازم المتكفى )

أيضػػػان, كشػػػرح الشػػػافية فػػػي الصػػػرؼ  فػػػي المنطػػػؽ لمقطػػػب الػػػرازم (٘)بػػػف مسػػػعكد, كشػػػرح الشمسػػػية
بىٍردم المتكفى )  ىػ(.ْٕٔلمجارى

ىػػػػ(, كالتكضػػػيح عمػػػى مػػػتف التنقػػػيح ّٖٓثػػػـ قػػػرأ الفصػػػؿ فػػػي النحػػػك لمزمخشػػػرم المتػػػكفى ) 
 .(ٙ)ىػ( ْٕٗىػ( عمى جبريؿ بف صالح البغدادم )ْٕٕلصدر الشريعة المحبكبي المتكفى )

ىػػ(, كضػكء ِٕٗيػر الػديف القصػير )ىػػ( عمػى خَُٔكقرأ المصباح في النحك لممطرزم ) 
 .(ٚ)ىػ( ٕٕٕىػ( عمى ذم النكف السيرمارم )ْٖٔالمصباح لإلسفراييني )

ىػػػ( القػػدكرم فػػي فقػػو الحنفيػػة, ٖٕٗكقػػرأ عمػػى ميكاييػػؿ بػػف حسػػيف بػػف إسػػراييؿ التركمػػاني ) 
 ىػ(. ْٗٔكالمنظكمة لمنسفي في الخالفيات, كما سمع عميو مجمع البحريف, لبف الساعاتي )

 كقرأ عمى حساـ الديف الرىاكم مصنفو البحار الزاخرة في الفقو عمى المذاىب األربعة. 
ىػ( التبياف في المعاني, كالبياف لمطيبي, كسمع ٖٖٕرمارم )كعمى عيسى بف الخاص الس 

عميػػػو رالػػػب الكشػػػاؼ, كقػػػرأ عميػػػو رالػػػب الكشػػػاؼ, كقػػػرأ عميػػػو أيضػػػان مػػػتف الزىػػػراكيف قػػػراءة بحػػػث 
 ىػ( كرير ذلؾ.ِٔٔمكـ لمسىكىاكي )كاتقاف, كمفتاح الع

                                                           
الجزء  -( عف عقد الجماف ٖٓصالح معتكؽ, بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث )ص:نقؿ ذلؾ د.  (ُ)

 (.َْٓ/ِٔالمخطكط )

 (.ّْْ/ِٔ(عف عقد الجماف الجزء المخطكط )ٕٓنقؿ ذلؾ د. صالح معتكؽ )ص: (ِ)
 (.ُِْ-ُْْ/ِٔالمصدر نفسو ) (ّ)
 (.ِْٗية العمماء كالركاة لمسخاكم )ص:(, كالذيؿ عمى رفع األصر, أك بغُُّ/َُالضكء الالمع ) انظر: (ْ)
ىػ( شرحو التفتازاني كالقطب الرازم. انظر: ّٗٔالشمسية متف مختصر في فف المنطؽ لمقزكيني المتكفي ) (ٓ)

 (.َُّٔ/ِكشؼ الظنكف, لشياب الديف الحسيني )
ماف الجزء ( عف عقد الجٗٓنقؿ ذلؾ د. صالح معتكؽ, بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث )ص: (ٔ)

 (.ُُّ/َُ(, كالضكء الالمع )َْْ/ِٔالمخطكط )

 (.ِْٗ(, كالذيؿ عمى رفع األصر )ص:ُُّ/َُالضكء الالمع ) انظر: (ٕ)
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ى

كريرىمػػػا عػػػف  (ٔ)كأخػػػذ  فػػػي سػػػنة ثمػػػانيف كسػػػبعماية تصػػػريؼ العػػػزم كالفػػػرايض السػػػراجية 
 ىػ(.َٖٓمحمكد بف محمد العينتابي )

 .(ٕ)كبرع في ىذه العمكـ, كباشر النيابة عف أبيو في القضاء 

 .: رحالتو العممية ومنزلتو عند العمماءرابعالمطمب ال
البدر العيني بمػا تمقػاه عمػى مشػايخ بمػده مػف العمػـ بػؿ دفعػو طمكحػو إلػى الرحمػة لـ يكتؼ  

 في طمب العمـ, كىذه ىي عادة طالب العمـ كالمحدثيف منيـ خاصة منذ القرف األكؿ لميجرة. 
ىػػػػ فقػػػرأ بيػػػا عمػػػى الجمػػػاؿ يكسػػػؼ بػػػف مكسػػػى ّٖٕفػػػأكلى رحالتػػػو كانػػػت إلػػػى حمػػػب سػػػنة  

 في الفقو الحنفي. (ّ)اليداية, كشرح األخسيكتي ىػ( كسمع عميو بعض َّٖالمىمىطي )
كأخذ عف حيدر الركمي شرحو عمى الفػرايض السػراجية. ثػـ عػاد إلػى بمػده فػي السػنة التػي  

 . (ٗ)تمييا
لى كختا(٘)ثـ رحؿ إلى بيسنا  فأخذ عف عالء الػديف، (ٙ), فأخذ عف كلي الديف البيسني, كا 

لى ممطية    .(ٖ)يف الكشافيفأخذ عف بدر الد, (ٕ) الكختاكم, كا 
ىػػػ( الػػذم قػػدـ َٕٗىػػػ فمقػػي فييػػا عػػالء الػػديف السػػيرامي )ٖٖٕثػػـ زار بيػػت المقػػدس سػػنة  

لزيارة القدس الشريؼ. كنترؾ البدر العيني يحدثنا عما حصؿ لو مع شيخو السيرامي, يقكؿ: "فممػا 
خ كلػـ أره لمقدس قدمت أنا إلى القدس لمزيارة, فاجتمعت بو ككنػت أسػمع بالشػي -أم العالء-كصؿ

                                                           
 ىػ(, انظر: كشؼ الظنكف ٓٓٔتصريؼ العزم مختصر لعز الديف إبراىيـ بف عبد الكىاب المتكفى بعد ) (ُ)
ندم المتكفى في نياية القرف السادس. انظر: كشؼ (, كالفرايض السراجية, لسراج الديف السجاك ُُّٖ/ ِ)

 (.ُِْٕ/ِالظنكف )

 (.ِْٗ(, كالذيؿ عمى رفع األصر )ص:ُُّ/َُالضكء الالمع ) انظر: (ِ)

مخطكط اسمو الكافي شرح منتخب األصكؿ, لمحمد بف محمد بف عمر األخسيكتي.. مركز الماجد لمثقافة  (3)
 .-قسـ المخطكطات -كالتراث

 (.ُُّ/َُمع )الضكء الال (ْ)

بيسنا بالباء كالسيف المفتكحتيف بينيما ىاء ساكنة, قمعة حصينة في الشماؿ الغربي لعيف تاب بينيما مسيرة  (ٓ)
يكميف فييا بساتيف كنير صغير كمسجد جامع كىي بمدة كاسعة الخير كالخصب. تقكيـ البمداف, عماد الديف 

 (.ِٓٔإسماعيؿ بف محمد بف عمر أبك الفداء )ص:

كختا بفتح الكاؼ كسككف الخاء, قمعة عالية البناء كأحد الثغكر اإلسالمية في بالد الشاـ ليا بساتيف كنير,  (ٔ)
 (ِّٔبينيا كبيف ممطية مسيرة يكميف. انظر: تقكيـ البمداف )ص:

لثغكر ممطية: بفتح أكلو كثانيو كسككف الطاء كتخفيؼ الياء, كالعامة تقكلو بتشديد الياء ككسر الطاء مف ا (ٕ)
الجزرية الشامية بمدة ذات أشجار كفكاكو كأنيار كىي مف بناء السكندر كجامعيا مف بناء الصحابة تبعد مرحمتيف 

 (ّٖٓعف كختا. انظر: تقكيـ البمداف )ص:

  (.َّْ(, كالذيؿ عمى رفع األصر )ص:ُُّ/َُالضكء الالمع ) (ٖ)
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ى
كفي قمبي منو اشتياؽ عظيـ, فاجتمعت بو فكجدتو أفضؿ الناس عممان كأحسف الناس ممقاة كحممان, 
كدعتني صحبتو المنيفػة أف أذىػب إلػى الػديار المصػرية فػي خدمتػو كلػـ يكػف ذلػؾ ببػالي, بػؿ كػاف 

يار فػػػي خػػػاطرم تكميػػػؿ الزيػػػارة كالرجػػػكع لمػػػكطف, فميػػػذا تركػػػت الػػػكطف كاألىػػػؿ كتكجيػػػت إلػػػى الػػػد
 .(ٔ)المصرية بعد إقامتنا في القدس عشرة أياـ"

كأقره بيا خادمان, كفي ذلؾ يقكؿ العيني:  (ٕ)فقدما القاىرة كنزل بالمدرسة الظاىرية البرقكقية 
طمبنػػي الشػػيخ كقػػاؿ لػػي: اقبػػؿ فػػي ىػػذه  -ىػػػ(ٖٖٕأم )-"ثػػـ لمػػا كػػاف أكؿ رمضػػاف فػػي ىػػذه السػػنة

ذا السػػـ ل يميػػؽ بػػي؟ فقػػاؿ: ىػػذا عنػػد النػػاس, فأنػػت المدرسػػة كظيفػػة خػػادـ خادميػػا, فقمػػت لػػو: ىػػ
عندم بمثابة النايب عني, تحدث فييا في كؿ ما لي فيو مف الحديث, فعند ذلؾ قبمتيػا, ل لمنظػر 
نمػػػػا لمنظػػػػر إلػػػػى الكتسػػػػاب مػػػػف فكايػػػػده, كالتممػػػػي لػػػػيالن كنيػػػػاران فػػػػي صػػػػحبتو  إلػػػػى ىػػػػذا المعنػػػػى, كا 

 .(ٖ)كعكايده"
مػف التمػكيح فػي شػرح التكضػيح قطعة طعة مف أكؿ الكشاؼ, ك فأخذ عنو أكثر اليداية, كق 

 . (ٗ)إلى القياس, كشرحو عمى التمخيص, كالتنقيح, كأخذ عنو أيضان المعاني كالبياف كريرىما
كفػي القػػاىرة عاصػمة دكلػػة المماليػؾ كممتقػػى عمماييػا, أخػػذ البػدر العينػػي الحػديث كعمكمػػو  

 عف كبار محدثييا.
 .ىػ(َٖٗاص التركي)كأخذ الفقو عف أحمد بف خ

كأخػػػػذ رالػػػػب محاسػػػػف الصػػػػطالح فػػػػي عمػػػػـ الحػػػػديث عػػػػف مؤلفػػػػو سػػػػراج الػػػػديف البمقينػػػػي 
 .(ٙ)(٘)ىػ( بقراءة السراج قارئ اليدايةٖٕٗىػ( في مجالس عديدة في حدكد سنة )َٖٓ)
ىػػ( بقػراءة الشػمس محمػػد ّٕٗكسػمع الشػاطبية فػي القػراءات عمػى أبػػي الفػتح العسػقالني ) 

 .(ٚ)يثبف عمي الزراثي
ىػػ( صػحيح مسػمـ, كاإللمػاـ لبػف دقيػؽ العيػد, كبقػراءة الشػياب َٖٔكعمى الزيف العراقػي ) 

 .(ٛ)األشمكني بقمعة الجبؿ سمع عميو البخارم
                                                           

 (.ُٔ( كما ذكر د صالح معتكؽ )ص:ُُّ-َُّ/ِٔعقد الجماف ) (ُ)

ىػػ ٖٖٕىػ كىي عامرة إلػى اآلف كتعػرؼ بجػامع البرقكقيػة, افتتحػت سػنة ٖٕٔأنشأىا الممؾ الظاىر برقكؽ سنة  (ِ)
 (.ٖٗ/ِكألقى السيرامي أكؿ درس بيا في حضكر أعياف القاىرة. انظر الخطط التكفيقية )

 (.ُٔ( كما ذكر د صالح معتكؽ )ص:ُُّ/ِٔعقد الجماف الجزء المخطكط ) (ّ)

 (.ْ-ّ(, كمقدمة عمدة القارم )ُُّ/َُضكء الالمع )ال (ْ)
 (.ُُّ/َُالضكء الالمع ) (ٓ)

ىك عمر بف عمي بف فارس الحسيني الحنفي سمي بقارئ اليداية؛ ألنو قرأىا عمى شيخو ثالث مرات, كاف أبػا  (ٔ)
 (.َُٗ/ٔىػ. الضكء الالمع )ِٖٗحنيفة زمانو مات

 (.ُُّ/َُالضكء الالمع ) (ٕ)
محمد بػف عمػي بػف محمػد الزراثيثػي, اشػتغؿ بػالعمـ كعنػي بػالقراءات كىػك آخػر مػف ركل القػراءات  ىك شمس الديف

 (.ُٖٓ/ِىػ. انظر: راية النياية في طبقات القراء )ِٖٓبمصر عف أصحاب الصايب مات 
 (. ُُّ/َُالضكء الالمع ) (ٖ)
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ى

ىػػػ( الكتػػب السػػتة مػػا خػػال النسػػايي, ككػػذلؾ مسػػند َٖٗكسػػمع عمػػى تقػػي الػػديف الػػدجكم ) 
ءتػػػػو كسػػػػماعو عميػػػػو سػػػػنة أربػػػػع اإلمػػػػاـ أحمػػػػد كالػػػػدارمي كمسػػػػند عبػػػػد بػػػػف حميػػػػد, ككػػػػاف انتيػػػػاء قرا

 .(ٔ)كثمانماية
ىػػ( كأجػازه بجميػع ُِٖكقرأ الشفا لمقاضػي عيػاض مػف أكلػو إلػى آخػره عمػى ابػف الككيػؾ ) 

مركياتو كمسمكعاتو كما أجيز لو مف مشايخو, ككػاف ذلػؾ فػي شػعباف سػنة تسػع كثمانمايػة أيضػان, 
 .(ٕ)كما قرأ الجزء الخامس مف مسند أبي حنيفة لمحارثي

ىػػػ(, كالسػػنف ِٕٖسػػنف الػػدارقطني فػػي سػػنة ثمػػاف كثمانمايػػة عػػف نػػكر الػػديف الفيػػٌكٌم ) كأخػػذ 
 .(ٖ)الكبرل لمنسايي, كالتسييؿ لبف مالؾ, في السنة التي تمييا

كأخذ شرح معػاني اآلثػار لمطحػاكم, كمصػابيح السػنة لمبغػكم عػف تىٍغػرم بىػٍرمىش التركمػاني  
 .(ٗ)ىػ(ِّٖ)
ج الػػػديف عمػػػر, ككػػػذا سػػػمع مػػػف الحػػػافظ نػػػكر الػػػديف كسػػػمع الصػػػحاح لمجػػػكىرم عمػػػى سػػػرا 

 .(٘)الييثمي
ىػ فقرأ عمػى الػنجـ ابػف الكشػؾ ْٕٗكفي أثناء ىذه المدة دخؿ دمشؽ في ربيع األكؿ سنة  

 .(ٚ)بدمشؽ (ٙ)ىػ( بعضان مف أكؿ صحيح البخارم بالمدرسة النكريةٕٗٗالحنفي )
ك إلييػا فػي مقدمػة كتابػو عمػدة كلمعيني رحمة أخرل ل نعرؼ شييان عف تفاصيميا, أشار ىػ 

"ثػػـ إنػػي لمػػا رحمػػت إلػػى الػػبالد الشػػمالية النديػػة قبػػؿ الثمانمايػػة مػػف اليجػػرة األحمديػػة  القػػارم فقػػاؿ:
لنشر فضػمو عنػد ذكم األلبػاب, ظفػرت ىنػاؾ  -يقصد البخارم-مستصحبان في أسفارم ىذا الكتاب

يتعمؽ مف إخراج ما فيو مف الكنكز  مف بعض مشايخنا بغرايب النكادر كفكايد كالبلئ الزكاىر مما
 . (ٛ)كاستكشاؼ ما فيو مف الرمكز"

                                                           
ؽ عػػػف عقػػػد الجمػػػاف الجػػػزء (, كمػػػا ذكػػػر د صػػػالح معتػػػك ُٔبػػػدر الػػػديف العينػػػي كأثػػػره فػػػي عمػػػـ الحػػػديث )ص: (ُ)

 (.ُُّ/ َُ( الضكء الالمع )ّٔٓ/ِٕالمخطكط )

 (.ُِّ-ُُّ/ َُالضكء الالمع ) (ِ)

 (. ُّْ(, كالذيؿ عمى رفع األصر )ص:ُِّ/َُالضكء الالمع ) (ّ)

 (. ُّْ(, كالذيؿ عمى رفع األصر )ص:ُِّ/َُالضكء الالمع ) (ْ)

 (. ُّْصر )ص:(, كالذيؿ عمى رفع األُِّ/َُالضكء الالمع )  (ٓ)

المدرسة النكرية بدمشؽ, ىي أكؿ دار أنشيت لمحػديث, بناىػا نػكر الػديف زنكػي, كتػكلى مشػيختيا الحػافظ   أبػك  (ٔ)
ىػػ( كريػرىـ, ِٕٔىػ(, كابف أخيو زيف األمناء ابف عسػاكر )ََٔىػ(, ككلده القاسـ )ُٕٓالقاسـ ابف عساكر سنة )

 (. ْٔٔ/ُكي. انظر: الدارس في تاريخ المدارس, لمنعيمي )كىي اآلف مسجد جامع, كبيا قبر نكر الديف زن

 (.ِّْ(, كالذيؿ عمى رفع األصر )ص:ُِّ/َُالضكء الالمع ) (ٕ)
 (.ّ/ُعمدة القارم ) (ٖ)
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ى

ىذا ما استطعت جمعو مف رحالت بدر الديف العيني العممية, كما تمقاه مف عمماء عصره  
فػػي مختمػػؼ العمػػـك كالفنػػكف, كالتػػي كػػاف ليػػا األثػػر العظػػيـ فػػي بنػػاء تمػػؾ الشخصػػية العمالقػػة التػػي 

 العمماء. بيف  ككزفه  منزلةه أصبح ليا 

 :منزلة العيني بيف العمماء
"كاف بارعان في عدة عمكـ عالمان بالفقو كاألصكؿ كالنحك  فقاؿ:  أثنى عميو ابف تغرم بردم 

كالتصريؼ كالمغة مشاركان في ريرىا مشاركة حسػنة أعجكبػة فػي التػاريخ حمػك المحاضػرة محظكظػان 
فػي المنقػكؿ كالمعقػكؿ ل يستنقصػو إل  كثيػر الطػالع كاسػع البػاعك  ,عند الممػكؾ إل الممػؾ جقمػؽ

 . (ٔ) مغرض قىؿ  أف يذكر عمـ, إل كيشارؾ فيو مشاركة حسنة"
كأثنى عميو السخاكم فقاؿ: "ككاف إمامان عالمػان عالمػةن عارفػان بالتصػريؼ كالعربيػة كريرىػا,  

 عة كالكتابة"  لمتاريخ كالمغة كثير الستعماؿ ليا, مشاركان في الفنكف ل يمؿ مف المطال ان حافظ
كنقؿ عف ابف خطيب الناصرية قكلو عنو: "كىك إماـ عالـ فاضؿ مشارؾ في عمـك كعنده  

 . (ٕ)حشمة كمركءة كعصبية كديانة" 
كما أثنى عميو ابف إياس الحنفػي فقػاؿ: " كػاف عالمػة نػادرة فػي عصػره عالمػان فاضػالن, لػو 

 (ّ)سػان يٍ النقػؿ فػي التػكاريخ, ككػاف رى  عدة مصنفات جميمة, ككػاف حسػف المػذاكرة جيػد الػنظـ, صػحيح
 .(ٗ)حشمان 

زادة فقػاؿ: "كػاف إمامػان  لكأثنى عميو مف المتأخريف أحمد بف مصطفى الشيير بطاش كبر  
 .(٘)عالمان عالمةن عارفان بالعربية كالتصريؼ كريرىما, حافظان لمغة كثير الستعماؿ لحكاشييا"

: "كىػك اإلمػاـ العػالـ العالمػة الحػافظ المػتقف كأثنى عميو أيضػان أبػك المعػالي الحسػيني فقػاؿ 
المنفرد بالركاية كالدراية, حجة اهلل عمى المعانديف كآيتو الكبرل عمى المبتدعيف ..." إلى أف يقكؿ: 

مػػف مشػػاىير عصػػره عممػػان كزىػػدان ككرعػػان كلػػو اليػػد الطػػكلى فػػي الفقػػو كالحػػديث,  " كبالجممػة كػػاف 
 .(ٙ)كقد أسؼ المسممكف عمى فقده" 

                                                           
 (.ّّٓ/ٖالمنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي, لجماؿ الديف يكسؼ بف تغرم بردم ) (ُ)

 (.ُِّ/َُالضكء الالمع ) (ِ)

: اعتمى عمييـٍيسان: مشى متبختران, ك راس يىريسي رى  (3) .قمت: المعنى أنو صاحب قدر كمكانة. انظر: راس القـك
بيدمتاج العركس (.َٓٓالقامكس المحيط )ص:  (ُّٖ/ُٔ) , لمرتضى الز 

 (.ِِٗ/ِبدايع الزىكر في كقايع الدىكر, لبف إياس الحنفي ) (ْ)

 (.ِّْ/ُلشيير بطاش كبرل زاده )مفتاح السعادة كمصباح السيادة, ألحمد بف مصطفى ا (ٓ)

 (.ُُٗ/ُُٖ/ِراية األماني في الرد عمى النبياني, ألبي المعالي الحسيني ) (ٔ)
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ى

 .: شيوخو وتالميذهخامسالمطمب ال
تبػػيف مػػف خػػالؿ الحػػديث عػػف طمػػب البػػدر العينػػي لمعمػػـ كرحالتػػو فػػي ذلػػؾ؛ أنػػو أخػػذه عػػف 
كبػار األيمػة كالمشػايخ فػي مختمػؼ العمػـك فػي ذلػؾ العصػر؛ لػذلؾ أرل مػف الميػـ اإللمػاح إلػى نبػذ 

 مف تراجـ بعضيـ كذكر ما أخذه العيني عنيـ.
 ي:اإلماـ زيف الديف العراق-ُ

ىك الشيخ العالمة زيف الديف عبػد الػرحيـ بػف حسػيف بػف أبػي بكػر العراقػي الشػافعي, كػاف 
فاضػػالن كرعػػان, عالمػػان بػػالنحك كالمغػػة كالغريػػب كالقػػراءات كالحػػديث كالفقػػو كأصػػكلو, كػػاف مشػػيكران فػػي 
الشاـ كمصر بالمحدث, اشتغؿ بسماع الحديث النبكم كالتصنيؼ كالتػدريس, كاجتمػع عميػو الطمبػة 

 ىػ(.َٖٔإلى أف أدركو األجؿ سنة)
ذكره اإلماـ العيني في تاريخو كقاؿ: "إنو سمع عميو صحيح البخارم مػف أكلػو إلػى آخػره, 

 .  (ٔ)ىػٖٖٕبقراءة الشيخ شياب الديف األشمكني بقمعة الجبؿ الجامع في سنة 
 جماؿ الديف المىمىطي الحنفي:-ِ
المىمىطػػي الحنفػػي, كػػاف عالمػػان  ىػػك يكسػػؼ بػػف مكسػػى بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف الشػػرؼ 

فاضالن محققان, لو يد طكلى بالفقو كأصكلو, مستحضران لمفػركع رايػة الستحضػار, متصػديان لإلفتػاء 
فتػػػػاء كتػػػػػدريس حتػػػػػى أدركتػػػػو المنيػػػػػة سػػػػػنة  فػػػػي المعضػػػػػالت طػػػػكؿ أيامػػػػػو, كلػػػػػـ يػػػػزؿ فػػػػػي حكػػػػػـ كا 

 .(ٕ)ىػ(َّٖ)
انت سعاد كمغني المبيب لبف كسمع عنو العيني شرح األلفية المسمى بالتكضيح, كشرح ب 

 . (ٖ)ىشاـ, كىك أحد الذيف أجازكا العيني باإلفتاء كالتدريس
 أحمد العينتابي الضرير: -ّ
ابف خميؿ بف عبد الرحمف المقرئ المجكد , كاف رجالن فاضالن كصاحب قراءات ككانت لو  

 يد طكلى في حؿ الشاطبية كحفظيا.
اؿ: "قػرأت عميػو القػرآف الكػريـ, كعرضػتو عميػو مػف ذكره العيني في تاريخو كأثنػى عميػو كقػ 

 (ٗ)أكلػػو إلػػى آخػػره مػػراران عديػػدة عػػف ظيػػر قمػػب بركايػػة حفػػص كريػػره, كقػػرأت عميػػو كتػػاب النكني ػػػة

                                                           
(, ُٖٕ-ُُٕ/ْ(, كالضكء الالمع )ُُٗ-َُٗ/ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف, لعمي بف داكد الصيرفي ) (ُ)

   (. ٔ/ُكمقدمة عمدة القارم )

 (.ّّٔ-ّّٓ/َُ(, كالضكء الالمع )ُُِ-ُُٗ/ ِ)انظر: نزىة النفكس كاألبداف  (ِ)

 (.ُِّ-ُُِ/ ِنزىة النفكس كاألبداف ) (ّ)

النكنية في القراءة لمسخاكم, شرحيا إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ القفاعي الحمكم. انظر: كشؼ الظنكف  (ْ)
(ِ/ُْٖٗ.) 
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ى

 .(ٔ)..." ىػ , كأنا مناىز لمبمكغ كمراىؽ لإلدراؾٕٕٔكبعض "الشاطبية" كذلؾ في حدكد سنة 
 بدر الديف الكاعظ: -ْ
اهلل الركمػػػي ثػػػـ العينتػػػابي, كػػاف عالمػػػان فاضػػػالن متكرعػػػان, ذكػػػره محمػػكد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػد  

العيني في تاريخو كأثنػى عميػو فقػاؿ: " كػاف متجنبػان عػف النػاس, مشػتغالن بالعبػادة كبػالعمكـ كالػكعظ 
كتذكير الناس, كأدرؾ في بالد الػركـ كبػار مشػايخنا, كأخػذ العمػـ عػنيـ .... كلػـ يػزؿ يػذكر النػاس 

و المنيػػة فػػي حػػدكد الثمػػانيف كالسػػبعماية, كىػػك أحػػد مشػػايخي الػػذيف أخػػذت كيعظيػػـ إلػػى أف أدركتػػ
م في عمػـ التصػريؼ كسػمعت عميػو كتػاب المصػابيح عنيـ كقرأت عميو بمدينة عينتاب كتاب العىزن 

 .(ٕ)لمبغكم بقراءة الشيخ شمس الديف المشيكر بالالـ البابي
كم الشافعي: -ٓ  تقي الديف الد جى
كم, تفقػػو كاشػػتغؿ كتقػػدـ كميػػر, ككػػاف  محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد  الػػرحمف بػػف حيػػدرة الػػد جى

ذاكػػران لمعربيػػة كالمغػػة كالغريػػب كالتػػاريخ, مشػػاركان فػػي الفقػػو كريػػره, ككػػاف كثيػػر الستحضػػار دقيػػؽ 
 بػف ماـ أحمػد كمسػندم الػدارمي كعبػدلكتب الستة إل النسايي كمسند اإلالخط, سمع عميو العيني ا

 .(ٖ)الحميد
 ٍمقيني:ف البي سراج الدي -ٔ
مػة دىػره شػياب الكنػاني الشػافعي, كػاف عال   ىك عمر بف رسالف بف نصير بف صالح بػف 

فػػي سػػاير  ىكحػػافظ عصػػره, انتيػػت إليػػو الرياسػػة فػػي الفقػػو كالمشػػاركة فػػي ريػػره, ككػػاف لػػو يػػد طػػكل
 .(ٗ)العمكـ, كل سيما في الفركع كاألصكؿ كعمـ الحديث كضبط الرجاؿ

ىػػ( فػي مجػالس ٖٕٗمحاسف الصطالح فػي عمػـ الحػديث سػنة ) كأخذ عنو العيني رالب 
 . (٘)عديدة بقراءة السراج قارئ اليداية

 العالء السنيرىامي الحنفي: -ٕ
ىػػك أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد العجمػػي شػػيخ المدرسػػة الظاىريػػة, كػػاف مػػف أكػػابر العممػػاء  

معاني كالبياف كالفقو, أخػذ عنػو األماثؿ, أفاد الناس في عمكـ عديدة, ككاف إليو المنتيى في عمـ ال
  .(ٙ)العيني أكثر اليداية كقطعة مف أكؿ الكشاؼ, كأخذ عنو المعاني كالبياف كرير ذلؾ

 
                                                           

 (.ِٕٗ/ُ(, كالضكء الالمع )ُٕٓ-ُْٕ/ ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف ) (ُ)

 (  ُْٔ/َُ(, كالضكء الالمع )ُٕٓ/ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف ) (ِ)

   (. ُٗ/ٗ(, كالضكء الالمع )ِّْ/ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف ) (ّ)

 (.ٖٓ/ٔ(, كالضكء الالمع )ُُٕ/ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف ) (ْ)

 (.ُُّ/َُالضكء الالمع ) (ٓ)
 (.   ُُٖ/ُنزىة النفكس كاألبداف ) (ٔ)
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ى

 شياب الديف الحنفي: -ٖ
ىػػك أحمػػد بػػف خػػاص أحػػد الفضػػالء المتميػػزيف, أكثػػر مػػف الشػػتغاؿ بالفقػػو كالحػػديث لػػيالن 

  .(ٕ)قو,أخذ عنو العيني الف(ٔ)كنياران, ككتب كجمع كدر س
 شرؼ الديف بف الككيؾ: -ٗ
محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد المطيػػؼ بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد, شػػيخ المحػػدثيف, تكػػاثرت عميػػو  

الطمبة, كتنافسكا في األخذ عنو, انقطع في آخر عمره بمنزلو مالزمػان إلسػماع الحػديث النبػكم إلػى 
 .(ٖ)ىػُِٖأف مات سنة 

ف الكبػػػػرل لمنسػػػػايي, كالتسػػػػييؿ, لبػػػػف قػػػػرأه عميػػػػو العينػػػػي الشػػػػفا لمقاضػػػػي عيػػػػاض, كالسػػػػن 
 .(ٗ)مالؾ
 تىغرم برمش التُّريٍكماني: -َُ
أبك المحاسف زيف الديف, أصمو مف بالد الركـ, كاعتنى بطمب العمـ مف بمده, ثػـ قػدـ إلػى  

القػػػاىرة فػػػي دكلػػػة الممػػػؾ الظػػػاىر برقػػػكؽ, ككػػػاف قػػػد صػػػحب جماعػػػة مػػػف التػػػرؾ بمصػػػر كاسػػػتفاد 
أعيػػػاف النػػػاس, اشػػػػتغؿ بػػػالعمـ كأخػػػذ عػػػف المشػػػايخ, ككػػػاف كثيػػػػر  بصػػػحبتيـ جاىػػػان كتعظيمػػػان عنػػػد

ىػػػ(, أخػػذ عنػػو العينػػي شػػرح معػػاني اآلثػػار لمطحػػاكم َِٖالستحضػػار لفػػركع مذىبػػو, تػػكفي سػػنة )
  . (٘)كمصابيح السنة لمبغكم

 قطب الديف الحمبي: -ُُ
لت قي ابف عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد النكر بف منير القطب بف المحدث ا 

الحػػػافظ القطػػػب الحمبػػػي األصػػػؿ, ثػػػـ المصػػػرم, حفػػػظ القػػػرآف الكػػػريـ, كسػػػمع عمػػػى مشػػػايخ عصػػػره 
, كقػػػرأ عميػػػو العينػػػي بعػػػض المعػػػاجيـ (ٙ)ىػػػػ(َٖٗبمصػػػر, كتصػػػرؼ بػػػأبكاب القضػػػاة, تػػػكفي سػػػنة )

 . (ٚ)الثالثة لمطبراني
 ميكاييؿ بف حسيف التركماني الحنفي: -ُِ
لشػػػيخ فخػػػر الػػػديف إيػػػاس كريػػػره, كباشػػػر فييػػػا بعػػػض نزيػػػؿ عينتػػػاب, قػػػدميا فأخػػػذ عنػػػو ا 

                                                           
 (.ُِٗ/ُالضكء الالمع ) (ُ)

  (.ُُّ/ُالمصدر السابؽ ) (ِ)

 (. ُُُ/ٗ(, كالضكء الالمع )َّْ/ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف ) (ّ)

 (.   ُّْالذيؿ عمى رفع األصر )ص: (ْ)

 (.   ِّ-ُّ/ّ(, كالضكء الالمع )ٕٓ- ٔٓ/ْانظر: المنيؿ الصافي ) (ٓ)

 (.ُّٕ/ْالضكء الالمع ) (ٔ)

 (.   ُّْمى رفع األصر )ص:الذيؿ ع (ٕ)
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ى

 (ٕ), تفقػػػػػو العينػػػػػي بػػػػػو, كقػػػػػرأ عميػػػػػو القػػػػػٌدكرم(ٔ)ىػػػػػػ( ٖٕٗالمػػػػػدارس, كلـز اإلفػػػػػادة, كتػػػػػكفي سػػػػػنة )
 .(ٖ)كالمنظكمة, كسمع عميو مجمع البحريف

 أبك الفتح العسقالني: -ُّ
قػرأ بالس ػبع, محمد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد أبػك الفػتح, المقػرئ, إمػاـ جػامع طكلػكف,  

ىػػػ(, سػػمع عميػػو العينػػي الشػػاطبية ّٕٗمحػػـر سػػنة )بػػالخرة, فتكػػاثركا عميػػو, مػػات فػػي  كأقػػرأ النػػاس
  .(ٗ)بقراءة الزراثيثي

 ابف الًكشؾ األىٍذرعي: -ُْ
نجػػػـ الػػػديف أحمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػي العػػػزن صػػػالح األذرعػػػي, ثػػػـ الدمشػػػقي  

لػيى قضػاء دمشػؽ ع كستيف, فمـ تطب لو فرجع, الحنفي, كتفق و ككلي قضاء مصر سنة سب ككػاف كى
, كقػد (٘)ىػ(ٕٗٗس بأماكف, كىك أقدـ المدرسيف كالقضاة, كاف عارفان صارمان تكفي سنة )ر  مراران كد

 .   (ٙ)قرأ عميو العيني بعضان مف أكؿ صحيح البخارم بالمدرسة النكرية بدمشؽ
 :تالميذ البدر العيني

فنكف العمـ ما ناؿ, كصػنؼ مػف التصػانيؼ مػا صػنؼ كتعػددت  إف رجالن كالعيني ناؿ مف 
دركسو في المساجد كالمػدارس لحقيػؽه أف يكثػر اآلخػذكف عنػو, كيػؼ ل كقػد شػيد بفضػمو القاصػي 

؛ لكػػف لكثػػرتيـ سػػأكتفي بػػذكر أىميػػـ وكالػػداني, كقػػد أشػػارت كتػػب التػػراجـ إلػػى كثيػػر ممػػف أخػػذ عنػػ
 كأكثرىـ استفادة مف العيني.

 اليماـ: كماؿ الديف بف -ُ

صػؿ, ثػـ القػاىرم الحنفػي, ىك محمد بف عبد الكاحد بف عبػد الحميػد بػف مسػعكد السنيكاسػي األ
مػػة فػػي الفقػػو كاألصػػكؿ كالنحػػك كالتصػػريؼ كالمعػػاني كالبيػػاف كالتصػػكؼ محققػػان جػػدليان كػػاف عال  

 (.ىػُٖٔنظ اران, تفرد في عصره بعمكمو, كاشتير ذكره, صنؼ التصانيؼ المفيدة, تكفي سنة )

                                                           
 (.َٔٔ/ٖشذرات الذىب, لبف العماد ) (ُ)

القدكرم :ىك كتاب في فركع الحنفية لإلماـ أبي الحسيف أحمد بف محمد القدكرم البغدادم الحنفي  (ِ)
 (.ُُّٔ/ِىػ(انظر:  كشؼ الظنكف )ِْٖ)ت

 (. ِْٗالذيؿ عمى رفع األصر )ص: (ّ)
ىػ(. ْٗٔيف في فركع الحنفية, لإلماـ ابف الساعاتي البغدادم الحنفي )ت ككتاب مجمع البحريف كممتقى النير 

  (.ََُٔ/ِانظر: كشؼ الظنكف )

 (.ُُّ/َُ( كالضكء الالمع )ُّْانظر: الذيؿ عمى رفع األصر )ص: (ْ)

 (.َٗٔ-َٖٔ/ٖشذرات الذىب ) (ٓ)

 (.ُِّ/َُ(, كالضكء الالمع )ِّْانظر: الذيؿ عمى رفع األصر )ص: (ٔ)
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ى

أشػػعار العػػرب, ككػػاف أحػػد المقػػربيف عنػػده فػػي  فػػي سػػمع مػػف البػػدر العينػػي الػػد كاكيف الس ػػبع 
 .(ٔ)محدنثي المؤيدية

اكم: -ِ  شمس الديف الس خى

ىػػك محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عثمػػاف بػػف محمػػد الس ػػخاكم األصػػؿ, 
 يا, حتى بمغكا أربعماية شيخ.القاىرم الشافعي المصنؼ, أخذ عف مشايخ عصره بمصر كنكاحي

فػي الحفػاظ المتػأخريف مثمػو,  اهلل بػف فيػد المكػي: ".... لػـ أر قاؿ عنو تمميذه الشػيخ جػار
كيىٍعمىـ ذلؾ كؿ مف اطمع عمى مؤلفاتو أك شاىده, كىك عارؼ بفنو, مصنؼ في تراجمو.... كلك لـ 

متػو", كلػو فػتح المغيػث شػرح يكف لو مف التصانيؼ إل الضػكء الالمػع؛ لكػاف أعظػـ دليػؿ عمػى إما
ألفيػػة الحػػديث, كالمقاصػػد الحسػػنة فػػي األحاديػػث المشػػتيرة عمػػى األلسػػنة, كريػػر ذلػػؾ كثيػػر, تػػكفي 

 .  (ٕ)ىػ(َِٗسنة )

ابػف  -األربعػيف التػي انتقاىػا شػيخي  أم  -أم العيني -كقاؿ الس خاكم: "كقد قرأت عميو  
خمسيف, كعرضت عميػو قبػؿ ذلػؾ صفر سنة إحدل ك  مف  خامسالمف صحيح مسمـ في  –حجر 

 .(ٖ)محافيظي, كسمعت عدةن مف دركسو, بؿ قرض لي بعض تصانيفي, كبالب في الثناء عمي"

 ابف تىٍغرم بىٍردم: -ّ

ىك يكسؼ بف تغرم بردم, الجماؿ, أبك المحاسف بف األتابكي. اشتغؿ بفقو الحنفية كأخذ 
تىب كصن ؼ كانتيت إليو رياسػة ىػذا الشػأف مف العمكـ, كمىيىر في التاريخ ككى  ان مف كبار العمماء كثير 

 في عصره.

لو مصن فات كثيرة منيا: المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي, كالنجكـ الزاىرة في ممػكؾ 
 .(ٗ), كقد أخذ عف العيني الفقو, كلزمو في أخذ التاريخىػ( ْٕٖمصر كالقاىرة, تكفي سنة )

 ابف أسد األميكطي: -ْ

ف عبػػد الكاحػػد بػػف أحمػػد, شػػياب الػػديف الس ػػكىٍندرم القػػاىرم الشػػافعي, ىػػك أحمػػد بػػف أسػػد بػػ 
كاف إمامان عال مة متيف األسيمة, بينف األجكبة مشاركان في فنكف, متقدمان فػي القػراءات, محبػان لمعمػـ, 
مثػابران فػػي التحصػػيؿ حتػػى ممػػف ىػػك دكف طبقتػػو, كػاف مػػف محاسػػف مصػػر, أخػػذ عػػف العينػػي شػػرح 

                                                           
 (. ّْٗ-ّْٕ/ٗ(, كشذرات الذىب )ُِّ-ُِٕ/ٖر: الضكء الالمع )انظ (ُ)

 (.ِٓ-ِّ/َُ(, كشذرات الذىب )ِّ -ُ/ٖانظر: الضكء الالمع ) (ِ)

 (.ّْٓالذيؿ عمى رفع األصر)ص: (ّ)

 (.َٔٓ/ِ(, كىدية العارفيف )َّٖ -َّٓ/َُانظر: الضكء الالمع ) (ْ)
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ى

نظػـ فػي  ع فػي ذيػؿو عمػى تػاريخ العينػي, كقػدصػانيفو, كذكػر الس ػخاكم أنػو شػر الشكاىد كريره مػف ت
تٍػػػرؼ مػػػف األشػػػرؼ إلػػػى األشػػػرؼ" كاعتنػػػى بكتبػػػو فحش ػػػاىا كقي ػػػد  التػػػاريخ أرجػػػكزة سػػػماىا "الػػػذيؿ المي
 .(ٔ)ىػ(ِٕٖمشكميا, تكفي سنة )

 نكر الديف الد كماكم: -ٓ
مكلػػد ثػػـ القػػاىرم األزىػػرم الشػػافعي, ىػػك عمػػي بػػف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف خميفػػة, الػػد كماكم ال 

ىػػػػ(, َٖٗاشػػػتغؿ فػػػي الفقػػػو كالحسػػػاب كالنحػػػك كالمعػػػاني كالبيػػػاف كالمنطػػػؽ كالحػػػديث, تػػػكفي سػػػنة )
مػػو مػػف  ككانػػت عالقتػػو بػػالعيني كطيػػدة, فقػػد لزمػػو حتػػى أخػػذ عنػػو مػػا كتبػػو عمػػى المقامػػات, كحم 

 .(ٕ)شرحو لمبخارم كرير ذلؾ
 أىٍرريكف شاه الًبٍيدمرم: -ٔ
مػػػف مماليػػػؾ بيػػػدمر الخػػػكارزمي نايػػػب الشػػػاـ, كػػػاف رجػػػالن جيػػػدان مػػػايالن لمخيػػػر يحػػػب  كػػػاف 

 العمماء, تركي الجنس, يفيـ لغة العجـ, كلكف مع عجمة كقمة تثبُّت. 
ىػػػػ( بقمعػػػة َِٖقػػػاؿ العينػػػي: "كقػػػد سػػػمع عمػػػي  البخػػػارم كمسػػػممان كالمصػػػابيح", قتػػػؿ سػػػنة )

 .(ٖ)دمشؽ
نىفٌي:-ٕ ٍيرىفي  الحى  ابف الص 
عمٌي بف داكد بف إبراىيـ نكر الديف القاىرم الجكىرم الحنفي, يعرؼ بابف داكد كبابف  ىك 

, قاؿ الس خاكم: "زعـ أنو حفظ القرآف كالعمدة كالقػدكرم كألفيػة النحػك كالخزرجيػة ... كأنػو  ٍيرىفي  الص 
نبػاء كمػف مؤلفاتػو: نزىػة النفػكس كا ,جكد القراءات كقرأ في الفقو ...", ككتب في التاريخ ألبػداف, كا 
 .(ٗ)اليصر في أبناء العصر, أخذ عف العيني التاريخ

 شمس الديف القىٍميكبي الحجازم: -ٖ
ىك محمد بف محمد بػف أحمػد الشػمس القىٍميػكبي ثػـ القػاىرم الشػافعي, كيعػرؼ بالحجػازم,  

 ادرة.كاف إمامان عالمان فاضالن ماىران في الفرايض كالحساب كالعربية, مع لطؼ المحاضرة كالمن
أذف لػػو العينػػي فػػي إصػػالح تصػػانيفو, فقػػد قػػرأ عمػػى العينػػي شػػرحو لمشػػكاىد, كأصػػمح فيػػو  

 .(٘)ىػ(ْٖٗبتحقيقو شييان كثيران بعد تكقفو عف ذلؾ, تكفي سنة )
 
 

                                                           
 (.ْٕٔ/ٗىب )(, كشذرات الذُِّ -ِِٕ/ُانظر: الضكء الالمع ) (ُ)

 (.ُّٕ -ُِٕ/ٓانظر: الضكء الالمع ) (ِ)

 (.ِٕٔ/ِ(, كالضكء الالمع)ّٔ/ِانظر: نزىة النفكس كاألبداف ) (ّ)

 (.ُِٗ -ُِٕ/ٓانظر: الضكء الالمع ) (ْ)

 (.ُٓ/ٗانظر: المصدر نفسو ) (ٓ)
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ى

ٍيرىفي العىٍسقىالني: -ٗ  ابف الص 
ػػدىقىة بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد العىٍسػػقالني, المكنػػيٌ    ىػػك أحمػػد بػػف بػػف صى

األصػػػؿ, القػػػاىرم الشػػػافعي, شػػػياب الػػػديف أبػػػك الفضػػػؿ, أسػػػمع الحػػػديث كدر س الفقػػػو كنػػػاب فػػػي 
  القضاء في الديار المصرية.

 .(ٔ)ىػ(َٓٗأخذ عف العيني عمـ الحديث, كشرح شكاىد األلفية, تكفي سنة ) 
 أبك حامد البىٍمًبيسي -َُ
ر ممػػٌي المقًدسػػي الشػػافعي, ىػػك محمػػد بػػف خميػػؿ بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػٌي, البىٍمًبيسػػي األصػػؿ, ال 

نزيؿ القاىرة, كيعرؼ بابف المؤقنت, درس بمػكاطف كنػاب فػي القضػاء عػف جماعػة, كصػن ؼ شػرحان 
لممنياج كالبيجة كجمع الجكامع كرير ذلؾ, أخذ عف العينػي شػكاىد الشػكاىد, كأذف لػو كأثنػى عميػو 

 .(ٕ)ىػ(ٖٖٖبخطو  رير مرة تكفي سنة )
سىيني: -ُُ  بدر الديف الحي
ىػػػك حسػػػف بػػػف قمقيمػػػة الحنفػػػي, درس الحنفيػػػة بجػػػامع الظػػػاىر, كأخػػػذ عػػػف البػػػدر العينػػػي,  

 .(ٖ)ىػ(َٖٔكاستقر بو إماـ مدرستو, تكفي قريب )
 شرؼ الديف الط نكبي: -ُِ
ىػػك عيسػػى بػػف سػػميماف بػػف خمػػؼ بػػف داكد شػػرؼ الػػديف الط نػػكبي القػػاىرم الشػػافعي, كػػاف  

ة ريػػر متػػأننؽ فػػي سػػاير أحكالػػو, أخػػذ عػػف العينػػي كاخػػتص بػػو فاضػػالن بارعػػان محبػػان فػػي العمػػـ كالفايػػد
  .(ْ)ىػّٖٔمات 

كىناؾ العديد ممف أخذ عف العيني أك ممف عرض عميو أك جاز لو, لكػف المقػاـ ل يتسػع  
 لذكرىـ.

  ووفاتو البدر العينيمؤلفات  :سادسالمطمب ال
صػان, شػيد لػو بػذلؾ تمميػذه يعتبر البػدر مػف أكثػر العممػاء تأليفػان, كمػف أبػرزىـ جمعػان كتمحي

اكم إذ قاؿ: "كصنؼ الكثير بحيث ل أعمـ بعد شيخنا تصانيؼ أكثر منو"  .(٘)الس خى
  

                                                           
 (.ُّٔٗ/ِ(, ككشؼ الظنكف )ُّٔ/ُانظر: الضكء الالمع ) (ُ)

 (.ِّْ/ٕانظر: الضكء الالمع ) (ِ)

 (.ُِّ-ُُّ/ّانظر: المصدر نفسو ) (ّ)

 (.ُْٓ-ُّٓ/ٔانظر: الضكء الالمع ) (ْ)

 (.ُّّ/َُالمصدر نفسو ) (ٓ)
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ى

ككػػذلؾ تمميػػذه ابػػف تىٍغػػرم بىػػٍردم فقػػاؿ: " قىػػؿ  أف ييػػٍذكىر عمػػـ إل كيشػػارؾ فيػػو مشػػاركة جيػػدة 
 . (ٔ)كمصنفاتو كثيرة"
لكاسع مف مؤلفاتو إل القميؿ, منػو مػا ىػك ل نجد بيف أيدينا مف ذلؾ الجـ ا -اليكـ –لكننا 

مطبكع, كمنو ما ىك مخطكط متفرنؽ في مكتبات العمـ كقسػـ ثالػث مفقػكد نجػد ذكػره عنػد مترجمػي 
 العيني, كسنكتفي بذكر المطبكعة كالمخطكطة.

 : (ِ)أواًل: المؤلفات المطبوعة 
 البناية في شرح اليداية: -ُ

ب اليداية, لعمٌيً بف أبي بكر بف عبد الجميؿ كىك كتاب في الفقو الحنفي, شرح عمى كتا
 ىػ(.ّٗٓاني )تنى يٍ رً رٍ المى 
 رمز الحقايؽ شرح كنز الدقايؽ: -ِ

 ىػ(.َُٕفي الفقو الحنفي, ككنز الدقايؽ, لعبد اهلل بف أحمد بف محمكد الن سىفي )ت
كض الزاىر في سيرة الممؾ الظ اىر: -ّ  الر 

 ىػ(.ِْٖسنة ) أل فو العيني ىدية لمسمطاف الظاىر المتكفي
 السيؼ الميند في سيرة الممؾ المؤيد "شيخ المحمكدم" : -ْ    
 ىػ(.ِّٖكألفو أيضان ىدية لمسمطاف المؤيد شيخ المحمكدم المتكفي سنة ) 

 أجزاء مف عقد الزماف في تاريخ أىؿ الزماف. -ٓ
 العمـ اليينب شرح الكمـ الطيب. -ٔ

 ىك مكضكع البحث(.عمدة القارم في شرح صحيح البخارم: ) ك  -ٕ
 فتكل في كتابة التاريخ. -ٖ
فرايد القاليد في مختصر شرح الشكاىد المعركؼ بالشكاىد الصغرل, كىك مختصر كتاب  -ٗ

 "المقاصد النحكية".
 كشؼ القناع الميرني عف ميًيمات األسامي كالكينى. -َُ
 .المقاصد النحكية في شرح شكاىد األلفية, المعركؼ بالشكاىد الكبرل -ُُ
   مالح األلكاح في شرح مراح األركاح. -ُِ
 .(ٖ)كسايؿ الفية في شرح العكامؿ الماية -ُّ

                                                           
 (.َُ/ُٔالنجـك الزاىرة ) (ُ)
البدر العيني كجيكده في عمـك الحديث كعمـك المغة في كتابو عمدة القارم شرح صحيح البخارم, د. ىند  (ِ)

  (.ْٗ-ُٗسحمكؿ )ص:

ماجستير, تحقيؽ: محمكد محمد العامكدم, الجامعة اإلسالمية, كمية اآلداب قسـ المغة العربية,سنة  رسالة (ّ)
 ـ.ُٕٗٗ
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ى

 شرح سنف أبي داكد.  -ُْ

 مؤلفاتو المخطوطة:  -ثانياً 
 التأريخ البدرم في أكصاؼ أىؿ العصر. -ُ

يكجد منو نسخة فػي معيػد المخطكطػات العربيػة فػي جامعػة الػدكؿ العربيػة مجمػداف, بخػط 
 .(ٔ)كرقة ِّّىػ في ّْٖة المؤلؼ سن

 .(ٕ)كيكجد منو جزءاف في المكتبة األحمدية بتكنس
 تكميؿ األطراؼ. -ِ

ذكره الككثرم في مقدمتو عمى عمدة القػارم, كذكػر أنػو مجمػد تكجػد منػو نسػخة فػي مكتبػة 
 .(ٖ)ّٕٖشييد باشا عمي برقـ 

 الحاكم في شرح قصيدة الس اكم.-ْ
 .(ٗ)ّْٔٗالعربية بتركيا رقـ  تكجد منو نسخة في مكتبة المخطكطات

ٍر الزاىرة في شرح البحار الزاخرة. -ٓ  الدُّرى
 .(٘)تكجد نسخة منو بالمكتبة الخديكية 

 شرح خطبة مختصر الشكاىد. -ٔ
 .(ٙ)ّٓتكجد منو نسخة بدار الكتب المصرية رقـ  
 عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف. -ٕ
  (ٚ)ُِٓٔقـ تكجد منو نسخة في متحؼ األكقاؼ بتركيا ر  
 مباني األخبار في شرح معاني اآلثار.-ٖ

 .(ٛ)بخط المؤلؼ في خمسة أجزاء ِٖٖٖٗيكجد منو نسخة مصكرة عف استانبكؿ رقـ 
                                                           

(, كذا ذكرت د. ِٓ/ِ/ِفيرس المخطكطات المصكرة في معيد المخطكطات العربية بجامعة الدكؿ العربية ) (ُ)
 (.ٓٗقارم شرح صحيح البخارم )ص:ىند سحمكؿ, العيني كجيكده في عمـ الحديث كالمغة في كتابو عمدة ال

 (.ّٔٔفيرس المخطكطات المكتبة األحمدية بتكنس )ص: (ِ)

 (.ُٖ/ُمقدمة عمدة القارم ) (ّ)

 (.ٓٗ(, كذا ذكرت د. ىند سحمكؿ )ص:ِٗٓ/ِنكادر المخطكطات العربية في مكتبات تركيا ) (ْ)

بدر العيني كجيكده في عمـك الحديث ( (, كذا ذكرت د. ىند سحمكؿ, الَٓ/ّفيرست المكتبة الخديكية ) (ٓ)
 (.ٔٗكعمـك المغة )ص:

( (, كذا ذكرت د. ىند سحمكؿ, البدر العيني كجيكده في ُٔٗ/ٔانظر: تاريخ األدب العربي لبرككمماف ) (ٔ)
 (.ٕٗعمـك الحديث كعمـك المغة )ص:

العيني كجيكده في عمـك (, كذا ذكرت د. ىند سحمكؿ, البدر ِٗٓ/ِنكادر المخطكطات العربية في تركيا ) (ٕ)
 (.ٖٗالحديث كعمـك المغة )ص:

 ( دكف عزك.َُّكذا قاؿ د. معتكؽ )ص: (ٖ)
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ى
 مجمكع يشتمؿ عمى حكايات. -ٗ
 .(ٔ)َٓذكره برككمماف, ك ذكر أنو يكجد مخطكطان في مكتبة حسيف حمبي  

 ية.المسايؿ البدرية المنتخبة مف الفتاكم الظير -َُ
 . (ٕ)ِْٖيكجد منو نسخة بخط المؤلؼ في دار الكتب المصرية في مجمد كاحد رقـ  

 الميٍستىٍجمع في شرح المىٍجمىع. -ُُ
 .(ٖ)َٕٔٔيكجد منو نسخة في المكتبة الكطنية بتكنس, رقـ  

 مغاني األخيار عف رجاؿ معاني اآلثار.-ُِ
كنسػػخة أخػػرل فػػي مجمػػد  تكجػػد نسػػخة بػػدار الكتػػب المصػػرية فػػي مجمػػديف بخػػط المؤلػػؼ, 

 .(ٗ)كرقة َِٖمخطكطة في 
 المقدمة السكدانية في األحكاـ الدينية.-ُّ
 .(٘)" ُّْٗذكرىا برككمماف كقاؿ: " يكجد مخطكطان في أيا صكفيا  

 مقصد الطالب في شرح قصيدة ابف الحاجب. -ُْ
 .(ٙ)( ّْٔٗيكجد منو نسخة في مكتبة المخطكطات بتركيا رقـ )

 ؾ في شرح تحفة الممكؾ.منحة السمك  -ُٓ
 .(ٚ)كرقة ُٕٔتكجد نسخة في دار الكتب الكطنية بتكنس في  

 ميزاف النصكص في عمـ العركض. -ُٔ
 .(ٛ)( ّْٔٗتكجد منو نسخة بتركيا رقـ ) 
 

                                                           
(, كػػذا ذكػػرت د. ىنػػد سػػحمكؿ, البػػدر العينػػي كجيػػكده فػػي عمػػـك الحػػديث كعمػػـك ُٓٗ/ٔتػػاريخ األدب العربػػي ) (ُ)

 (.ٗٗالمغة )ص:
 المصدر نفسو.   (ِ)
(, كػذا ذكػرت د. ىنػد سػحمكؿ, البػدر العينػي ُُٗ/ُ/ٖكطنية فػي تػكنس)الفيرس العاـ لممخطكطات بدار الكتب ال (ّ)

 (.ٗٗكجيكده في عمـك الحديث كعمـك المغة )ص:

( قسػػـ )مصػػطمح الحػػديث(, كػػذا ذكػػرت د. ىنػػد سػػحمكؿ, البػػدر َِّ/ُفيػػرس مخطكطػػات دار الكتػػب المصػػرية ) (ْ)
 (.   ََُالعيني كجيكده في عمـك الحديث كعمـك المغة  )ص:

( (, كػػذا ذكػػرت د. ىنػد سػػحمكؿ البػػدر العينػػي كجيػكده فػػي عمػػـك الحػػديث كعمػػـك ُٔٗ/ٔخ األدب العربػػي )تػاري (ٓ)
 (.ََُالمغة )ص:

 (.َُُ(, كذا ذكرت د. ىند سحمكؿ )ص:َِٔ/ِنكادر المخطكطات العربية ) (ٔ)

ؿ (, كػػػػػذا ذكػػػػػرت د. ىنػػػػػد سػػػػػحمك ِْ/ُ/ٖالفيػػػػػرس العػػػػػاـ لممخطكطػػػػػات بػػػػػدار الكتػػػػػب الكطنيػػػػػة فػػػػػي تػػػػػكنس ) (ٕ)
 (.َُُ)ص:

 (.ٓٗ( (, كذا ذكرت د. ىند سحمكؿ  )ص:ُِٔ/ِنكادر المخطكطات العربية ) (ٖ)
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ى

 نخب األخبار في تنقيح مباني األخبار. -ُٕ
 .(ٔ)( ُِٔٓتكجد نسخة في دار الكتب المصرية رقـ ) 

 مسايؿ التصريؼ.كسايؿ التعريؼ في  -ُٖ
مصػػكرة عػػف  ِٕ-ُمػػف ّّّٔتكجػػد نسػػخة بػػدار الكتػػب المصػػرية ضػػمف مجمػػكع رقمػػو  

 .(ٕ)نسخة خطية بمكتبة بمدية المنصكرة 
 .(ٖ)شرح قطعة مف سنف أبي داكد, في مجمديف ذكره السخاكم -ُٗ
كمػػػا ىنػػػاؾ مجمػػػكع مػػػف الكتػػػب التػػػي نسػػػبت لمعينػػػي لكنيػػػا مفقػػػكدة , ذكرتيػػػا الباحثػػػة ىنػػػد    

 .(ٗ)كؿ بمغت حكالي ستة كثالثيف كتابان سحم
 :وفاة البدر العيني

فني في ليمة  عاش البدر العيني ثالثان كتسعيف سنة مالزمان لمجمع كالتصنيؼ, إلى أف تيكي
ىػ, كدفف مف الغد بمدرستو التي أنشأىا بجكار داره, ككانت ٖٓٓالثالثاء رابع ذم الحجة سنة 

 .(٘)وجنازتو مشيكدة ككثر أسؼ الناس عمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(, كػػذا ذكػػرت د. ىنػػد سػػحمكؿ ُُُ/ُفيػػرس المخطكطػػات المصػػكرة فػػي معيػػد إحيػػاء المخطكطػػات العربيػػة ) (ُ)

 (.َُّ)ص:

 (.ُٕٗ/ّ( كأحاؿ إلى فيرس دار الكتب المصرية )َُٖكذا قاؿ د. معتكؽ, )ص: (ِ)

( دكف َُِ( ككػػذا قػػاؿ د. معتػػكؽ, بػػدر الػػديف العينػػي كأثػػره فػػي عمػػـ الحػػديث )ص:ُّْ/َُالضػػكء الالمػػع ) (ّ)
 .عزك.

 (. َُُ-َُّالبدر العيني كجيكده في عمـ الحديث كالمغة, ىند سحمكؿ )ص: (ْ)

 (.ّٕٗ(, كالتبر المسبكؾ )ص:ُِّ/َُالضكء الالمع ) (ٓ)
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ى

 المبحث الثالث: عمدة القاري في شرح البخاري

ىػػك مػػف أجػػؿن كتػػب العينػػي كأشػػيرىا, بػػؿ ىػػك مػػف أجػػٌؿ شػػركح صػػحيح البخػػارم كمػػف يقػػرأ 
 الكتاب يعرؼ ذلؾ حقان.

 أىمية كتاب عمدة القاري ومنزلتو بيف الشروح. المطمب األوؿ:
م, كأكسػػعيا كأجمعيػػا, كمػػف أجػػؿن يعػػد كتػػاب عمػػدة القػػارم مػػف أىػػـ شػػركح صػػحيح البخػػار 

مصػػػػػنفات العينػػػػػي, اتبػػػػػع فيػػػػػو طريػػػػػؽ البسػػػػػط كاإليضػػػػػاح مػػػػػف خػػػػػالؿ النقػػػػػؿ كالتحقيػػػػػؽ, كالبحػػػػػث 
كالتمحػػيص, حتػػى رػػدا مكسػػكعةن حديثيػػة تتػػكارد فييػػا البحػػكث الفقييػػة كالمغكيػػة كالنحكيػػة كالصػػرفية 

 كالبالرية, فضالن عف الستنباطات الحديثية كالفقيية كالعممية. 
 كمف أىمية كمكانة ىذا الكتاب ألمكر:كت 
أف العيني أكدع فيو خالصة فكػره, كزبػدة عممػو, كبػذؿ فػي تصػنيفو جيػدان كبيػران إذ اسػتمر فػي  -ُ

كاف ابتػداؤه فيػو فػي آخػر  عشريف سنة, كذكر ذلؾ في خاتمة الكتاب حيث قاؿ:أكثر مف تصنيفو 
 .(ٔ)ىػ ْٕٖجمادم األكلى سنة ٓىػ كفرغ منو في َِٖرجب سنة 

أف العيني رحؿ إلى البالد الشمالية, كالتقى ىناؾ بكبار العمماء كاستفاد منيـ, كذكر ذلػؾ فػي  -ِ
ثػػـ إنػػي لمػػا رحمػػت إلػػى الػػبالد الشػػمالية النديػػة قبػػؿ الثمانمايػػة مػػف اليجػػرة  مقدمػػة الكتػػاب فقػػاؿ: "

مػػػف األحمديػػة مستصػػػحبا فػػػي أسػػػفارم ىػػػذا الكتػػػاب لنشػػػر فضػػػمو عنػػػد ذكم األلبػػػاب ظفػػػرت ىنػػػاؾ 
الزكاىػػر ممػػا يتعمػػؽ باسػػتخراج مػػا فيػػو مػػف الكنػػكز  ئبعػػض مشػػايخنا بغرايػػب النػػكادر كفكايػػد كػػالبل

  .(ٕ)كاستكشاؼ ما فيو مف الرمكز
يعتبػػر عمػػدة القػػارم أكسػػع فػػي الشػػرح كالتحميػػؿ مػػف فػػتح البػػارم عمػػى الػػررـ مػػف مكانػػة كسػػعة  -ّ

إلى  ٕٕعمدة القارم مف الصفحة كشيرة الفتح, فمثالن شرح حديث ىرقؿ مع أبي سفياف شغؿ في 
مػف الجػزء األكؿ, مػع  ْٓإلػى ُّمف الجزء األكؿ بينما شغؿ في فػتح البػارم مػف الصػفحة  َُُ

العمـ أف صفحة العمدة أكبر مػف صػفحة فػتح البػارم, ككػذلؾ عػدد صػفحات عمػدة القػارم بأجزايػو 
ذُٕٓٓ, كعدد صفحات فػتح البػارم عػدا المقدمػة ُّٕٔالخمسة كالعشريف  ا عممنػا أف صػفحة .كا 

العمدة أكبر مف صفحة الفتح استطعنا أف نقكؿ بأف حجـ عمدة القارم يزيد عمى حجـ فتح البارم 
 .(ٖ)بنحك ربعو 

منيجػػو فػػي الشػػرح فيػػك يػػكرد الحػػديث كيشػػرع فػػي شػػرحو كاضػػعان عنػػاكيف أمػػاـ كػػؿ مكضػػكع,  -ْ
, بيػاف األنسػاب, بيػاف فكايػد فيذكر مثالن: تعمؽ الحديث بالترجمة, بيػاف رجالػو, بيػاف ضػبط الرجػاؿ

                                                           
 .(َّْ/ِٓ) عمدة القارم (ُ)

 .(َِ/ُ)سابؽ المصدر ال (ِ)
 (.ِِٓانظر: بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث, د. صالح معتكؽ )ص: (ّ)
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ى

تتعمؽ بالرجاؿ, بياف لطايؼ إسناده, بياف نكع الحديث, بياف تعدد الحديث في الصحيح, بياف مف 
أخرجػػو ريػػره, بيػػاف اخػػتالؼ لفظػػو, بيػػاف المغػػة, بيػػاف اإلعػػراب, بيػػاف الصػػرؼ, بيػػاف البيػػاف, بيػػاف 

 .(ٔ)عمؽ بالحديث البديع, األسيمة كاألجكبة, بياف استنباط األحكاـ, فكايد تت
ثناء العمماء عميو فقد أثنى عميو الس خاكم فقاؿ: "فشػرح البػدر حافػؿ؛ لكنػو لػـ ينتشػر كانتشػار  -ٓ

شػػػرح شػػػيخنا, كل اسػػػػتدعت ممػػػكؾ األطػػػػراؼ مػػػف صػػػاحب مصػػػػر طمبػػػو, كل تنػػػػافس العممػػػاء فػػػػي 
 . (ٕ)تحصيمو مف حياة مؤلفو كىمـ جرا, كذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء"

الشػػيخ محمػػد أنػػكر شػػاه الكشػػميرم فقػػاؿ: "كأمػػا شػػرح العينػػي فأحسػػنيا ثنػػى عميػػو أككػػذلؾ   
 . (ٖ)لأللفاظ شرحان كأتميا تفسيران كأكثرىا لنقكؿ الكبار جمعان"

 تكارد فيو البحكث العممية كمف ىذه البحكث: -ٔ
 بدر الديف العيني كمنيجو في عمدة القارم, لمباحث أحمد محـر الشيخ ناجي, كىي رسالة -أ

دكتكراه, نكقشت في جامعة األزىر بالقاىرة, كمية أصكؿ الديف, قسـ الحديث في سنة 
 ـ.َُٖٗىػ/ََُْ

بدر الديف العيني كجيكده في عمـك الحديث كعمـك المغة في كتابو: )عمدة القارم(, تأليؼ د.  -ب
 ىند محمكد سحمكؿ, كىي رسالة دكتكراه نكقشت بجامعة دمشؽ.

يجو النحكم في كتابة عمدة القارم في كتابو: )عمدة القارم(, تأليؼ بدر الديف العيني كمن -ج
مكسى سالـ أبك جميداف, كىي رسالة ماجستير نكقشت بالجامعة اإلسالمية بغزة, كمية اآلداب في 

 ـ. ََِٗىػ/َُّْسنة 
عمدة القارم في كتابو: )عمدة القارم(,  وبدر الديف العيني كمنيجو في البالرة في كتاب -د 

 لـ يناقش بعد, بالجامعة اإلسالمية بغزة, كمية اآلداب. بحث

   .لكتاببا المطمب الثاني: التعريؼ
 أواًل: تاريخ بدء العيني و تاريخ انتيائو مف تأليؼ العمدة: 

ىػػ ْٕٖجمػادم األكلػى سػنة  ٓىػ كفرغ منػو فػي َِٖكاف ابتداؤه فيو في آخر رجب سنة 
ع في خمسة كعشريف جزءان, كىك بخط مؤلفو في كاحد . كالكتاب مطبك (ٗ)كما ذكر في آخر الكتاب

 كعشريف جزءان.
 

                                                           
 (.ُِِانظر: بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث, د. صالح معتكؽ )ص: (ُ)

 (.ُّّ/َُالضكء الالمع ) (ِ)

 (.ّّ/ُفيض البارم عمى صحيح البخارم, لمحمد أنكر الكشميرم ) (ّ)

 .(َِّ/ِٓرم )عمدة القا (ْ)
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ى

 :ثانيًا: المقدمة وما تضمنتو
قدـ العيني لكتابػو بمقدمػة ذكػر فييػا: أىميػة السػنة, ك مكانػة صػحيح البخػارم, كذكػر فييػا 

 :(ٔ)أنو شرح معاني اآلثار كسنف أبي داكد, كبيف فييا سبب تأليفو ليذا الشرح فقاؿ
 كمف أفضؿ العطايا. أف في الزكايا خبايا, كأف العمـ مف منايح اهلل  أف يعمـ -ُ
إظيػػار مػػا منحنػػي اهلل مػػف فضػػمو العزيػػز, ك اقػػداره إيػػام عمػػى أخػػذ شػػيء مػػف عممػػو الكثيػػر,  -ِ

 كالشكر مما يزيد النعمة, كمف الشكر إظيار العمـ لألمة.
 ,قػد أممػتيـ بسػكؼ كلعػؿ كثرة دعاء بعض األصحاب بالتصدم لشرح ىػذا الكتػاب عمػى أنػي -ّ

ػ كلـ يجد ذلؾ بما قؿ   ككادعػتيـ مػف يػـك  ,كخػادعتيـ عمػا كجيػكا إلػي بأخػادع اللتمػاس ؿٌ كجى
كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف أنػػكاع العمػػـك عمػػى كثػػرة شػػجكنيا  ,إلػػى يػػـك كضػػرب أخمػػاس ألسػػداس

كرػػزارة تشػػعب فنكنيػػا عػػز عمػػى النػػاس مراميػػا كاستعصػػى عمػػييـ زماميػػا صػػارت الفضػػايؿ 
ة المعػػالـ مخفكضػػة الػػدعايـ كقػػد عفػػت أطالليػػا كرسػػكميا كاندرسػػت معالميػػا كتغيػػر مطمكسػػ

   .(ٕ)منثكرىا كمنظكميا كزالت صكاىا كضعفت قكاىا
ظير ما فيػو مػف ألكنزلت في فناء ربع ىذا الكتاب : "(ٖ)كبيف مقصده في ذلؾ الشرح فقاؿ

الت كأكرد فيػو مػف سػاير كى ٍشػاألمكر الصعاب كأبيف ما فيو مف المعضالت كأكضح ما فيػو مػف المي 
نصػاؼ المتجنػب عػف جانػب الفنكف بالبياف ما صعب منػو عمػى األقػراف بحيػث أف النػاظر فيػو باإل

كمػػا  ,ف أراد مػػا يتعمػػؽ بػػالمعقكؿ فػػاز بكمالػػوا  ك  ,ف أراد مػػا يتعمػػؽ بػػالمنقكؿ ظفػػر بالمالػػوإعتسػاؼ ال
 ."طمب مف الكمالت يمقاه كما ظفر مف النكادر كالنكات يرضاه

ا انكشػفت بيػا مسػتكرات ىػذا ني قدحت أفكػارم بزنػاد الػذكاء حتػى أكرت أنػكارن إثـ " ـ قاؿ:ث
كاجتيػدت بالسػير  ,كتصديت لتجميتو عمى منصة التحقيؽ حتى كشػؼ عػف كجيػو النقػاب ,الكتاب

كخضػػت فػػي  ,الطكيػػؿ فػػي الميػػالي الطكيمػػة حتػػى ميػػزت مػػف الكػػالـ مػػا ىػػي الصػػحيحة مػػف العميمػػة
اسػػػػتخرجتيا مػػػػف األصػػػػداؼ  رٌ رى دي مػػػػف اهلل اإلجابػػػػة كالتكفيػػػػؽ حتػػػػى ظفػػػػرت بًػػػػ بحػػػػار التػػػػدقيؽ سػػػػايالن 

كبجكاىر أخرجتيا مف الغالؼ حتى أضاء بيا ما أبيـ مف معانيو عمػى أكثػر الطػالب كتحمػى بيػا 
عمػػى  فجػػاء بحمػػد اهلل كتكفيقػػو فػػكؽ مػػا فػػي الخػػكاطر فايقػػان  ,مػػف شػػركح ىػػذا الكتػػاب مػػا كػػاف عػػاطالن 

 . (ٗ)م" عمدة القارم في شرح البخار  :بكتاب كايد كالنكادر مترجمان ساير الشركح بكثرة الف

                                                           
 (.ُِ-َِ/ُ) مقدمة عمدة القارم (ُ)

 .(ُِ /ُ) المصدر نفسو (ِ)

 .(ُِ/ُ)المصدر السابؽ  (ّ)

 .(ِِ/ُ) المصدر السابؽ (ْ)
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ى

األكلػػى: مػػف طريػػؽ  كذكػػر فييػػا سػػنده فػػي ىػػذا الكتػػاب إلػػى اإلمػػاـ البخػػارم مػػف طػػريقيف:        
ًكم   .(ٔ)اإلماـ العراقي, كالثانية: مف طريؽ تقي الديف الد جى

شػػػر فكايػػػد, التاسػػػعة منيػػػا: فػػػي ضػػػبط كذكػػػر فييػػػا فكايػػػد تتعمػػػؽ بالصػػػحيح أكصػػػميا إلػػػى ع        
األسػػماء المكػػررة المختمفػػة فػػي الصػػحيحيف, كىػػي مكجػػكدة بنصػػيا فػػي مقدمػػة شػػرح النػػككم عمػػى 

مع اختالؼ يسير في الترتيب, كزيادة شرح كتعقيػب, دكف أف يػذكر العينػي عمػف  (ٕ)صحيح مسمـ
 .  (ٖ)نقميا. كاتبع ذلؾ بمقدمة تنبئ عف مبادئ العمـ كمكضكعاتو كمسايمو

 .: منيج العيني في عمدة القاريلثالمطمب الثا
سػػمؾ العينػػي فػػي شػػرحو مسػػمكان يتسػػـ بالبسػػط كاإليضػػاح, ناىجػػان نيجػػان عمميػػان تعميميػػان يتميػػز       

بالدقػػػة كالشػػػمكؿ كالسػػػتيعاب, فػػػالمتتبع لشػػػرح العينػػػي يممػػػس منيجيػػػة عمميػػػة كاضػػػحة فػػػي عػػػرض 
 ألمكر التالية:األحاديث كشرحيا, كتتجمى ىذه المنيجية في ا

 أواًل: الترجمة:
عرابيػػا, كبيػػاف عالقػػة       يبػػدأ العينػػي الشػػرح مػػف خػػالؿ مناقشػػة ترجمػػة البػػاب, ببيػػاف معناىػػا كا 

 . (ٗ)األبكاب ببعضيا, كبياف عالقة الحديث بالترجمة
 ثانيًا: شرح الحديث مف خالؿ العناويف التالية:

سػػماء كاأللقػػاب كاألنسػػاب, بحيػػث : فيػػكفي حػػؽ الكػػالـ فػػي الرجػػاؿ كضػػبط األبيػػاف رجالػػو -ُ
 . شأفيغني عف تطىمُّب ذلؾ في الكتب المؤلفة في ىذا ال

م ة في باب عمكـ الركاية كالركاة.بياف لطائؼ اإلسناد -ِ  : اجتمع لو في ىذا الباب فكايد جى

: يسػرد مكاضػع الحػديث فػي الكتػب كاألبػكاب, راكيػان أسػانيدىا بياف مواضعو فػي الصػحيح -ّ
 . ا, مقارنان كمكازنان كأحيانان متكني

: أم رير البخارم كمسمـ كأصػحاب السػنف, فيخػرج الحػديث فييػا  بػذكر بياف مف أخرجو -ْ
 .(٘)الكتاب المكجكد فيو, كيذكر اإلسناد, كيقارف بيف المتكف

: كذلػػؾ ببيػػػاف الخػػتالؼ بػػيف الركايػػػات المتعػػددة لمحػػػديث الكاحػػد سػػػندان دراسػػة االخػػػتالؼ -ٓ
مناقشان أقكاؿ العمماء مكازنان كمرجحان كناقدان؛ لػذلؾ اسػتحؽ منػا كمتنان بمنيج عممي كاضح. 

    -مكضكع البحث -الدراسة. 

                                                           
 (.ِِ/ُعمدة القارم ) (ُ)

  (.ّٗ/ُ, كشرح النككم )(ِٗ/ُ) المصدر نفسو (ِ)

 .(ِّ/ُ) المصدر السابؽ (ّ)

 .(َِٖ/ِ) المصدر السابؽ (ْ)

 (.َِٗ/ِالسابؽ )المصدر  (ٓ)
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ى

: فيتنػػػاكؿ ألفػػػاظ الحػػػديث بالشػػػرح كالتحميػػػؿ المغػػػكم مسػػػتعينان بػػػالقراف الكػػػريـ بيػػػاف المغػػػات -ٔ
 .(ٔ)كركايات الحديث ناقالن أقكاؿ المغكييف كالشراح مكازنان كمرجحان كمحققان 

يكجد. بياف القبايؿ        : كذلؾ برفع اإلبياـ حيفالواقعة في الحديث بياف األماكف -ٕ
 .(ٕ)كاألماكف كما يتعمؽ بيا 

ممعنػػى, كقػػد اشػػتمؿ لكجػػكه اإلعرابيػػة المحتممػػة خدمػػةن لفيجتيػػد فػػي بيػػاف ابيػػاف اإلعػػراب:  -ٖ
 .(ّ)كتكجييات إعرابية دقيقة جديرة بالبحث كالدراسة بيانو ىذا عمى مباحث نحكية ميم ة

: فقػػد اجتيػػد فػػي تحميػػؿ المفػردات كبيػػاف اشػػتقاقاتيا كريػػر ذلػػؾ مػػف البحػػكث بيػػاف الصػػرؼ -ٗ
 .(ٗ)الصرفية المتعمقة بالكممة

ػػػة فػػػي البالرػػة كاسػػػتنباط مػػػا فػػي األحاديػػػث مػػػف  :بيػػػاف البيػػػاف -َُ كاشػػتمؿ عمػػػى بحػػكث ميم 
 .(٘)شذرات بياني ة تعيف عمى فيـ المعنى مع تذكُّؽ رفيع لمبياف النبكم

مػػف الحػػديث, كبسػػط الكػػالـ فػػي ذلػػؾ مػػكردان  ألحكػػاـ الفقييػػة والفوائػػد العمميػػةاسػػتنباط ا -ُُ
 .(ٙ)المسايؿ الخالفية مناقشان كمعمالن, مستشيدان بأقكاؿ األيمة كالعمماء

لكػػف العينػػي اختمػػؼ منيجػػو فػػي شػػرحو, فكػػاف فػػي األجػػزاء األربعػػة األكلػػى قػػد أطػػاؿ كثيػػران؛ 
لترتيػػػب كالتبكيػػػب المشػػػار إلييمػػػا, كاقتصػػػر عمػػػى لكػػػف بعػػػد ذلػػػؾ أكقػػػؼ ىػػػذه التفاصػػػيؿ, كاختػػػؿ ا

عناكيف: مطابقة الحديث لمترجمػة, كذكػر رجالػو, كذكػر لطػايؼ إسػناده, كمػف أخرجػو ريػره, كذكػر 
معناه, كذكر ما يستفاد منو. ذكر ذلؾ في شرح كؿ حديث إلى الجزء الحادم عشر, حيػث انقطػع 

دىػػا إلػػى الجػػزء السػػابع عشػػر, لكنػػو يػػذكر مػػا ىػػذا الترتيػػب, فتػػارة يػػكرد ىػػذه العنػػاكيف كتػػارة ل يكر 
يتعمػػؽ بالشػػرح سػػندان كمتنػػان إلػػى نيايػػة الكتػػاب يػػتكمـ عػػف مطابقػػة الحػػديث لمترجمػػة كمكاضػػعو فػػي 
البخارم كمف أخرجو ريره, كالكالـ عمى رجالػو, ثػـ يشػرحو دكف ذكػر عنػاكيف, كػؿ ذلػؾ مػع بسػط 

 . (ٚ)تصار حيث تدعك الحاجة إليوالقكؿ في ترجمة الباب مف أكؿ الكتاب إلى آخره, كالق

 

                                                           
 (.ُٖٗ/ُعمدة القارم ) (ُ)

 .(ِّٗ/ِ) المصدر نفسو (ِ)

 (.ُُِ/ِالمصدر السابؽ  ) (ّ)

 (.ُٗٗ/ُالمصدر السابؽ ) (ْ)

 (.ُٗٗ/ُالمصدر السابؽ ) (ٓ)

 (.ََِ/ُالمصدر السابؽ ) (ٔ)

 (.ُِِانظر: بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث, د. صالح معتكؽ )ص: (ٕ)
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 الفصلىاألول:ىمدخلىفيىرلمىمختلفىالحدوثىواإلمامىالطونيىوكتابهىرمدةىالقاري

ى

كمػػػف منيجػػػو أيضػػػان إيػػػراد العتراضػػػات كالػػػرد عمييػػػا كدفػػػع الستشػػػكالت بقكلػػػو فػػػإف قيػػػؿ  
 . (ٔ)كقمت, حتى يقرر أخيران ما يذىب إليو

, كفيو مباحث نفيسة في (ٕ)كما فيو تعقبات عمى بعض شراح صحيح البخارم قبمو 
 كاـ كالتي تتعمؽ بالخالؼ بيف المذاىب.مكضكعات مختمفة, كخاصة في أحاديث األح

 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُِ/ٔلقارم )عمدة ا (ُ)

 (.ُٕٔ/ٔانظر: ) (ِ)



 
 
 
 
 
 

  الثانيالثانيالفصل الفصل 
  اجلوع بنياجلوع بنيهنهج العيني يف هنهج العيني يف 

ىىاألحاديث ادلتعارضتاألحاديث ادلتعارضت
 منيج العيني في الجمع بيف األحاديث المتعارضةالثاني: الفصؿ 

 
 :خمسة مباحثكيشتمؿ عمى 
 كأكجيو. تعريؼ الجمع كشركطو :المبحث األوؿ

 الختالؼ في األمر كالنيي. افبيالجمع ب: الثاني المبحث
 : الجمع باعتبار بياف المغة.المبحث الثالث
 : الجمع باعتبار فيـ األلفاظ كمدلكلتيا.المبحث الرابع

 .المتعارضة باعتبار األحكاؿ بيف األحاديث الجمع :المبحث الخامس
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 المبحث األوؿ: تعريؼ الجمع وشروطو وأوجيو  
تبعػػو ببيػػاف أىػػـ شػػركط أالصػػطالح, ثػػـ ك الجمػػع فػػي المغػػة  بػػدأ فػػي ىػػذا المبحػػث بتعريػػؼأ

 الجمع كأكجيو في أربعة مطالب عمى النحك اآلتي:

 المطمب األوؿ: تعريؼ الجمع لغة واصطالحًا:

 أواًل: الجمع في المغة:
 .(ٔ)الجمع مصدر قكلؾ جمعت الشيء, إذا جيت بو مف ىينا كىينا, فاجتمع 

َأََيَْالللُ ّ]ّ:كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى .(ٕ)جميػػػع ضػػػد المتفػػػرؽكيػػػأتي بمعنػػػى تػػػأليؼ المفتػػػرؽ, كال

[اِحْىَا ُنَّألَّْنَّىْجَمَعِّعَظ َمهُّ
(ّ) . 

قاؿ الزمخشرم: كالمعنى "نجمعيػا بعػد تفرقيػا كرجكعيػا رميمػان كرفاتػان مختمطػان بػالتراب بعػد 
 . (ٗ)ما سفتيا الرياح, كطيرتيا في أباعد األرض.."

الى ًذٍكريه: أيظف ابف آدـ أف لف نقدر عمى جمع عظامو كقاؿ ابف جرير الطبرم: "يقكؿ تع
 .(٘)بعد تفرقيا؟"

 . (ٔ)" الجمع ضـ الشيء بتقريب بعضو مف بعض, يقاؿ جمعتو فاجتمع" كيقكؿ الرارب:

 ثانيًا: الجمع اصطالحًا:
ىك إعماؿ الحديثيف المتعارضيف الصالحيف لالحتجاج, كالمتحديف زمنان, كذلؾ بحمػؿ كػؿ 

حمؿ صحيح يزيؿ تعارضيما كاختالفيما, كالعػاـ كالخػاص, كالمطمػؽ كالمقيػد, كنحػك منيما عمى م
ظيار أف الختالؼ رير مكجكد بينيما حقيقة  .(ٕ)ذلؾ, كا 

                                                           
  (.ٖٕٔ/ُلساف العرب ) (ُ)

  (.َُٕ/ُالقامكس المحيط ) (ِ)

 .  {ّ:قيامة}ال (ّ)

 (.َُٗ/ْالكشاؼ عف حقايؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, لمزمخشرم ) (ْ)
 (.ُٖٗ/ُْجامع البياف, لبف جرير الطبرم ) (ٓ)

 (.ٔٗاني )ص:المفردات, لمرارب األصفي  (ٔ)

(, كمختمػػؼ َُّانظػػر: مختمػػؼ الحػػديث بػػيف المحػػدثيف كاألصػػكلييف كالفقيػػاء , ألسػػامة عبػػد اهلل خيػػاط )ص: (ٕ)
  (.ّٖ-ُِ/ِ(, كاإلحكاـ, لبف حـز )ِ/ّ(, التقرير كالتحبير )ُّٖالحديث أ.د نافذ حماد )ص:
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ىلمتطارضظالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىا

 .المطمب الثاني: شروط الجمع
لػػػػيس كػػػػؿ جمػػػػع بػػػػيف دليمػػػػيف يتبػػػػيف مػػػػف التعريػػػػؼ السػػػػابؽ لمجمػػػػع فػػػػي الصػػػػطالح؛ أف  

 كمف أىـ ىذه الشركط: طان متعارضيف يصح, بؿ إف لمجمع الصحيح شرك 

أف يكػػػكف كػػػؿ دليػػػؿ مػػػف الػػػدليميف المتعارضػػػيف ثابػػػت الحجيػػػة, فػػػال يجػػػكز  الشػػػرط األوؿ:
 الجمع بيف دليميف ضعيفيف؛ ألنيما ليسا بدليميف.

فػإذا كػاف الحػػديثاف كالىمػا مػف النػػكع المػردكد فيتركػاف كيعمػػؿ بغيرىمػا, كل يشػتغؿ بشػػيء 
 .(ُ)مف الجمع بينيما

لبخػػر, فػػال يجػػكز  أف يكػػكف كػػؿ دليػػؿ مػػف الػػدليميف المتعارضػػيف مسػػاكيان  :الشػػرط الثػػاني
 .لقكمبؿ يصار ىنا إلى ترجيح ا ؛كدليؿ ضعيؼ ,الجمع بيف دليؿ قكم

يقػػكؿ طػػاىر الجزايػػرم: "الحػػديث المقبػػكؿ إذا عارضػػو حػػديث ريػػر مقبػػكؿ, أخػػذ بػػالمقبكؿ 
 .(ِ)كترؾ اآلخر, إذ ل حكـ لمضعيؼ مع القكم"

أل يػؤدم الجمػع بػيف الػدليميف إلػى إبطػاؿ نػص مػف نصػكص الشػريعة, أك  :الشرط الثالث
؛ القكاعد المقررة في المغة , كل يخالؼيخالؼ عرؼ الشريعة كمبادييا السامية إبطاؿ جزء منو, كل

 ألنو إذا أدل إلى ذلؾ كاف جمعان رير معتبر, كل يمكف أف يعتمد عميو في األحكاـ الشرعية.

كؿ بعػػػػض األصػػػػكليكف: كػػػػؿ تأكيػػػػؿ يرفػػػػع الػػػػنص أك شػػػػييان منػػػػو فيػػػػك قػػػػاؿ الغزالػػػػي: " يقػػػػ
 .(ّ)باطؿ"

كقػاؿ إمػاـ الحػرميف: "ممػا رم ػظ الشػافعي فيػو القػكؿ عمػى المػؤكليف, كػؿ مػا يػؤدم التأكيػؿ 
 .(ْ)فيو لتعطيؿ المفظ"

أف يػزكؿ الخػتالؼ بػالجمع, كأف ل يكػكف تقابميمػا عمػى كجػو التنػاقض أك  الشرط الرابع:  
كالتكفيػؽ  -مػثالن -حيث يستحيؿ الجمػع بينيمػا, فػإف أمكػف الجمػع بػيف حػديثيف متعارضػيفالتضاد ب

ل فقػػد يكػػكف  بػػيف مػػدلكلييما, فػػال بػػد أف ينػػدفع التعػػارض الػػذم كػػاف كاقعػػان بينيمػػا بصػػكرة تامػػة, كا 
 أحدىما ناسخان لبخر, أك يرجح أحدىما عمى اآلخر.

                                                           
  (.ٔٗانظر: شرح نخبة الفكر, لعمي القارم )ص: (ُ)

 (.ُٖٓ/ُلى أصكؿ األثر, لطاىر الجزايرم )صتكجيو النظر إ (ِ)

 (.ّْٗ/ُالمستصفى ) (ّ)

 (.ْٕٔ/مسألة ُّٗ/ُالبرىاف في أصكؿ الفقو, لمجكيني ) (ْ)
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

دلػػػيالف, فإمػػػا أف يسػػػتحيؿ الجمػػػع أك  قػػػاؿ الغزالػػػي: " أمػػػا الشػػػرعيات, فػػػإذا تعػػػارض فييػػػا 
يمكػػػف, فػػػإف امتنػػػع الجمػػػع لككنيمػػػا متناقضػػػيف فمثػػػؿ ىػػػذا لبػػػد أف يكػػػكف أحػػػدىما ناسػػػخان, كاآلخػػػر 
منسكخان, فإف أشكؿ التاريخ, فيطمب الحكـ في دليؿ آخر, كيقػد ر تػدافع النصػيف, فػإف عجزنػا عػف 

 . (ٔ)دليؿ آخر, فنتخير العمؿ بأييما شينا"

مف يقكـ لمجمع أىالن لػذلؾ بػأف يكػكف مػف البػارعيف المتمرسػيف  أف يككف :الخامسالشرط 
فػػي الحػػديث كعمكمػػو, كالفقػػو, كأصػػكؿ الفقػػو, كأف يكػػكف ذا بػػاع فػػي عمػػكـ المغػػة, عارفػػان بػػدللت 

 .ألفاظيا, كدقايؽ معانييا

نمػػػا يكمػػػؿ لمقيػػػاـ بػػػو  قػػػاؿ ابػػػف الصػػػالح: األيمػػػة الجػػػامعكف بػػػػيف  -مختمػػػؼ الحػػػديث-"كا 
 ".(ٕ)الحديث كالفقو الغكاصكف عمى المعاني الدقيقةصناعتي 

أف يكػػكف الجمػػع بػػيف الػػدليميف؛ لغػػرض صػػحيح, كعمػػى كجػػو صػػحيح, السػػادس: الشػػرط 
 فالغرض الصحيح ىك: رفع التعارض القايـ بينيما, كيككف مستندان إلى دليؿ شرعي. 

 .كأما الكجو الصحيح: أف يككف مقبكلن, رير متعسؼ كل متكمؼ

نمػػا شػػرطكا فػػي مختمػػؼ الحػػديث: أف يمكػػف فيػػو الجمػػع بغيػػر تعسػػؼ؛ يقػػكؿ ال  جزايػػرم: "كا 
ألف  الجمػػع مػػع التعسػػؼ ل يكػػكف إل بحمػػؿ الحػػديثيف المتعارضػػيف معػػان أك أحػػدىما عمػػى كجػػو ل 
يكافؽ منيج الفصحاء, فضػالن عػف مػنيج البمغػاء فػي كالميػـ, فكيػؼ يمكػف نسػبة ذلػؾ إلػى أفصػح 

ؽ؛ كلذلؾ جعمكا ىذا في حكـ ما ل يمكف فيو الجمع, كقد ترؾ بعضيـ الخمؽ كأبمغيـ عمى اإلطال
 .(ٖ)ذكر ىذا القيد اعتمادان عمى ككنو مما ل يخفى"

: أف يككف الحػديثاف المتعارضػاف مػثالن كارديػف فػي زمػف كاحػد, فػإذا اختمػؼ الشرط السابع 
األمػػة عمػػى نسػػخ زمػػف الحػػديثيف, كدؿ أحػػدىما صػػراحة عمػػى أنػػو ناسػػخ أك منسػػكخ, أك اجتمعػػت 

ف لػػـ يػػذكركه,  أحػػدىما, أك العمػػؿ بأحػػدىما, كلػػك لػػـ يػػذكر النسػػخ, فإنػػو يػػدؿ عمػػى أنػػو منسػػكخ, كا 
 .   (ٗ)كبالتالي: فإف الجمع بينيما يؤدم إلى الجمع بيف ماىك دليؿ, كما ىك ليس بدليؿ

                                                           
 (.ّٓٓ/ّالمستصفى ) (ُ)

 (.ِْٖعمـك الحديث, لبف الصالح )ص: (ِ)

 (.َِٓ-ُٗٓتكجيو النظر )ص: (ّ)

 (.َِِ-ُّٖانظر: األجكبة الفاضمة, لممىٍكنىكم )ص: (ْ)
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 .المطمب الثالث: أوجو الجمع بيف األحاديث المتعارضة
ميػػػة فػػػي الجمػػػع بػػػيف األحاديػػػث مالنظريػػػة, كمسػػػالكيـ الع مػػػف خػػػالؿ تتبػػػع أقػػػكاؿ العممػػػاء

المتعارضػػة, نجػػد أف ىنػػاؾ طرقػػان لمجمػػع بػػيف األخبػػار, كدفػػع مػػا يػػكىـ التعػػارض الظػػاىرم بينيػػا؛ 
نمػػا ركػزكا عمػى أىػػـ ىػذه الطػػرؽ؛ ألنيػـ اعتبػػركا كػؿ جمػػع  لكػنيـ لػـ يػػذكركا جميػع طػػرؽ الجمػع, كا 

مػػا لػػـ يخػػؿ بشػػركط الجمػػع  ان معتبػػر  ان صػػحيح ان جمعػػيكفػػؽ بػػيف األحاديػػث التػػي ظاىرىػػا التعػػارض؛ 
 المعتبرة عند العمماء.

قػػاؿ الشػػاطبي: "إف رالػػب مػػا اديعػػيى فيػػو النسػػخ إذا تؤمػػؿ, كجدتػػو متنازعػػان فيػػو, كمحػػتمالن  
كقريبان مف الجمع بيف الدليميف عمػى كجػو: مػف كػكف الثػاني بيانػان لمجمػؿ, أك تخصيصػان لعمػكـ, أك 

 . (ٔ)بو ذلؾ مف أكجو الجمع"تقييدان لمطمؽ, كما أش
كقػػد يكػػكف الخػػتالؼ بػػيف األحاديػػث؛ لخػػتالؼ الحػػاؿ, أك المحػػؿ أك األمػػر كالنيػػي, كقػػد  

 يككف الختالؼ؛ لختالؼ األلفاظ كمدلكلتيا.
كىذا عرض لبعض طػرؽ الجمػع التػي سػمكيا العممػاء لمجمػع بػيف األدلػة المتعارضػة كىػي  

 ما يمي:
 .ياألمر كالني عتبارالجمع با -ُ
 .الجمع باعتبار العاـ كالخاص -ِ

 .الجمع باعتبار المطمؽ كالمقيد -ّ

 .الجمع باعتبار المجمؿ كالمفسر -ْ

 .الجمع باعتبار األلفاظ كمدلكلتيا -ٓ

 .الجمع باعتبار األحكاؿ -ٔ

 .الجمع بتعدد القصة -ٕ

تكمـ بالتفصػػيؿ عػػف مػػنيج العينػػي فػػي الجمػػع بػػيف األدلػػة المتعارضػػة مػػف خػػالؿ أمثمػػة أكسػػ
 ابو عمدة القارم.تطبيقية مف كت

 
 
 
 
 

                                                           
 (.َّْ/ّالمكافقات ) (ُ)
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 المبحث الثاني: الجمع ببياف االختالؼ في األمر والنيي
إف األكامر كالنكاىي في القرآف الكريـ, كالسنة النبكية ىما مدار التكميؼ, كعمييمػا يرتكػز, 

 لذا أكلىما األيمة المجتيدكف اىتمامان كبيران.
كالنيػػي؛ ألف معظػػـ البػػتالء بيمػػا,  : "أحػػؽ مػػا يبػػدأ بػػو فػػي البيػػاف األمػػرقػػاؿ الَسَرْخِسػػي 

 . (ٔ)كبمعرفتيما تتـ معرفة األحكاـ كيتميز الحالؿ مف الحراـ"
لػػػػزاـ, أك نػػػػدب  , أك (ٕ)كقػػػػد بػػػػيف العممػػػػاء مػػػػا تفيػػػػده ىػػػػذه األكامػػػػر كالنػػػػكاىي مػػػػف كجػػػػكب كا 

 .  (ٖ)إباحة
: كاحػػد,  " إف األكامػػر كالنػػكاىي المتعمقػػة بػػاألمكر المطمقػػة ليسػػت عمػػى كزاف قػػاؿ الشػػاطبي 

بػؿ منيػا مػا يكػكف مػف الفػرايض, أك مػف النكافػػؿ فػي المػأمكرات, كمنيػا مػا يكػكف مػف المحرمػػات , 
أكمػػػػف المكركىػػػػات مػػػػف المنييػػػػات؛ لكنيػػػػا ككمػػػػت إلػػػػى أنظػػػػار المكمفػػػػيف؛ ليجتيػػػػدكا فػػػػي نحػػػػك ىػػػػذه 

 .   (ٗ)األمكر"
 .المطمب األوؿ: الجمع بحمؿ األمر عمى االستحباب ال لموجوب

-بحديث فيو أمر, ثـ يتحدث مف بعد ذلػؾ حػديثان أك يفعػؿ شػييان  اهلل فقد يتحدث رسكؿ 
أنيمػػا  يعػػارض فػػي الظػػاىر مػػا تحػػدث بػػو أكلن, فيحسػػب النػػاظر فػػي قكليػػو  -فػػي نفػػس المسػػألة

مختمفاف رير مؤتمفيف؛ لكف العمماء يكفقكف بينيما بأف األمر في الحديث األكؿ لػـ يكػف لمكجػكب؛ 
  لستحباب. ابؿ ىك لمندب ك 

شػرب  ما جاء في المضمضة مف المبف, فجاءت أحاديث أف الرسػكؿ  ومف أمثمة ذلؾ:
شػرب لبنػان كلػـ   , كجػاءت أحاديػث تفيػد خػالؼ ذلػؾ أنػو (ٓ)لبنان فمضمض, كقاؿ: "إف  لو دسػمان"

 يمضمض, كلـ يتكضأ كصمى.
ف كمف ىذه األحاديث التػي تفيػد المضمضػة مػف شػرب المػبف مػا أخرجػو البخػارم بسػنده مػ 

قىاؿى  ,شىًربى لىبىننا فىمىٍضمىضى  أىف  رىسيكؿى الم ًو  حديث ابف عباس  ًإف  لىوي دىسىمنا :كى
(ٙ) . 

                                                           
 (.ُُ/ُأصكؿ السرخسي ) (ُ)

(ِ) ( ف تركو لـ يؤثـ كلـ يؤجر. اإلحكاـ, لبف حـز  ( .ٕٕ/ّالندب: ىك ما إف فعمو المرء أجر, كا 
 ( .ٕٕ/ّاإلباحة: ىي ما إف فعمو المرء لـ يؤثـ كلـ يؤجر. اإلحكاـ, لبف حـز ) (ّ)

 ( .َُْ/ّالمكافقات ) (ْ)

(5)
كىك الشيء الذم يظير عمى المبف مف الدىف. انظر مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار,  :كدكا دسمان:  

 (.َُٔ/ّ(, كعمدة القارم )ِِٔ/ُلمقاضي عياض )

يحيػى بػف بيكىٍيػر, كقتيبػة  عػف (ُُِ/حْٔصحيح البخارم: كتاب الكضكء, باب ىؿ يمضمض مػف المػبف )ص (ٔ)
 عػف عبيػد بػف عبػد اهلل بػف عتبػة, عػف ابػف شػياب, بػف عيقىٍيػؿ,عػف عيقىٍيػؿ بػف خالػد  الميث بف سػعد, بف سعيد, عف
 بو. عف ابف عباس 
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ػكا ًمػٍف  :قىػاؿى  أىف  الن بًػي   بسنده مػف حػديث ابػف عبػاس  كما أخرجو ابف ماجو مىٍضًمضي
الم بىًف فىًإف  لىوي دىسىمنا
(ٔ)  . 

شرب لبنان, فمـ يمضمض ما أخرجو أبك داكد بسنده   كمف األحاديث التي تفيد أف النبي
م ى ًإف  رىسيكؿى الم ًو قاؿ:  مف حديث أنس  ٍأ كىصى ـٍ يىتىكىض  لى ـٍ ييمىٍضًمٍض كى شىًربى لىبىننا فىمى

(ٕ) . 
قمػػت: ل اخػػػتالؼ كل تعػػارض بػػػيف الركايػػات, كلقػػػد قػػاـ العينػػػي كريػػره مػػػف العممػػاء بإزالػػػة  

 جييف:التعارض بينيا عمى ك 

                                                           
عبػد الػرحمف  ( عػفٖٔ/حَُُسنف ابػف ماجػة: كتػاب الطيػارة كسػننيا, بػاب المضمضػة مػف شػرب المػبف )ص (ُ)

 عف الزىرم بو عف األكزاعي, الكليد بف مسمـ, عف ابف إبراىيـ الدمشقي,
ػػػػكنم, فالعمػػػػدة حػػػػديث البخػػػػارم, كذكػػػػرت حػػػػديث ابػػػػف ماجػػػػو قمػػػػت: فيػػػػو الكليػػػػد بػػػػف مسػػػػمـ: ثقػػػػة  ؛ لكنػػػػو يػػػػدلس كييسى

 لالستيناس. 

عف زيػد  عثماف بف أبي شيبة عف (ُٕٗ/حّٖ/صُسنف أبي داكد: كتاب الطيارة, باب الرخصة في ذلؾ )ج (ِ)
 بو. بف الحباب, عف مطيع بف راشد, عف تكبة العنبرم, عف أنس 

, ابػف معػيف: أحاديثػو عػف الثػكرم مقمكبػة قاؿك  عيٍكمي, كثقو ابف المديني, كابف معيف: أبك الحسيف الزيد بف الُحباب
ابػف كذكره ابف حباف في الثقات. قاؿ أبك حاتـ: صػدكؽ صػالح الحػديث, كقػاؿ أحمػد صػدكؽ كثيػر الخطػأ, كطػكؿ 

الثػكرم, مػف  كلو أحاديث تستغرب, عف سػفياف ,عدم ترجمتو, ثـ قاؿ: زيد مف أثبات الككفييف ل يشؾ في صدقو
كقػػاؿ الػػذىبي: لػػـ يكػػف بػػو بػػأس قػػد يىًيػػـ, كقػػاؿ ابػػف حجػػر: صػػدكؽ  كميػػا مسػػتقيمة الث ػػٍكرمٌ  ريػػر كعػػف جيػػة إسػػنادىا

 يخطئ في حديث الثكرم. 
. انظػػر الجػػرح كالتعػػديؿ ان قمػػت: ىػػك صػػدكؽ يخطػػئ فػػي حػػديث الثػػكرم كحػػديثنا لػػيس عػػف الثػػكرم فينػػا يكػػكف صػػدكق

ميػػػػزاف (, ك ُٔٔ/ْ, كالكامػػػػؿ فػػػػي الضػػػػعفاء)(ُْٓ/ ُالكاشػػػػؼ )ك  ,(ُّْ/ ٔالثقػػػػات لبػػػػف حبػػػػاف ), ك (ِٔٓ/ّ)
 .(ُّٓتقريب التيذيب )ص:ك  ,(ُْٗ/ّالعتداؿ )

قاؿ زيد بف حباب دل ًني شعبة عمى , كركل عنو زيد بف الحباب ,ك البصرم ركل عف تكبة العنبرم :مطيع بف راشد
, كقػػاؿ ابػػف حجػػر: يعػػرؼ ل :الػػذىبي, كقػػاؿ  عبةشػػ عميػػو أثنػػى فػػي تيػػذيب التيػػذيب :داكد أبػػك قػػاؿىػػذا الشػػيخ, ك 

 مقبكؿ, كقاؿ شعيب األرنؤكط كبشار معركؼ: مجيكؿ تفرد بالركاية عنو زيد بف الحباب كلـ يكثقو أحد. 
 (,ٓٗ/ْكتيػػػذيب التيػػػذيب ) ,(َْٓ/ٔ) (, كميػػػزاف العتػػػداؿّٖ/ُقمػػػت: ىػػػك مجيػػػكؿ. انظػػػر: سػػػنف أبػػػي داكد )

 (.ّٕٖ/ّقريب التيذيب ), تحرير ت(ْٗٗتقريب التيذيب )ص:ك 
حسنو ابػف حجػر, كاأللبػاني, كقػاؿ العينػي: إسػناده ل بػأس بػو.  ضعيؼ لجيالة مطيع بف راشد, لكف قمت: اإلسناد

 (.ِٔ/ُ(, صحيح أبي داكد, لأللباني )ُِٔ/ّ(, كعمدة القارم )ّٕٓ/ُانظر: فتح البارم )
 ر بف داسة, عف أبي داكد بو بمثمومف طريؽ أبي بك (ِْٖص/ ُج) أخرجو البييقي في السنف الكبرل

( مف طريؽ أبي كريب محمد بف العػالء بػف كريػب اليمػداني, عػف زيػد َٗكابف شاىيف في الناسخ كالمنسكخ )ص:
 بف الحباب بو بمثمو.

 ( مف طريؽ أبي عمي محمد بف أحمد بػف عمػرك المؤلػؤم,َْٗ/صْكالضياء المقدسي في األحاديث المختارة )ج
 ثمو.عف أبي داكد بو بم
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الجمع, كذلؾ أف تحمؿ األحاديث الػكاردة فػي األمػر بالمضمضػة مػف المػبف عمػى أف  :أوالً 
, (ٖ)ابػف حجػر كافقػو, ك (ٕ), ككافؽ بو الترمػذم(ٔ)األمر لالستحباب ل لمكجكب. كبو قاؿ العيني

 . (ٗ)كالمباركفكرم

ألمػر فإف قمت: ركل ابف ماجو ىذا الحػديث بصػيغة األمر)مضمضػكا مػف المػبف( كأصػؿ ا
 لمكجكب. 

لكجػكب؛ لكػف إذا كجػد دليػؿ لالسػتحباب حمػؿ عميػو كالػدليؿ اقمت: نعـ األصػؿ فػي األمػر 
 ىنا مكجكد, كىك حديثنا الذم ركاه أبك داكد بسند حسف.  

لػػـ يمضػػمض مػػف  الػػذم ذكػػر فيػػو أف النبػػي  : النسػػخ بػػأف يكػػكف حػػديث أنػػس ثانيػػاً 
ا" مف المبف كقاؿ: لنبي الذم مضمض فيو ا المبف ناسخ لحديث ابف عباس   ،"ًإف  لىوي دىسىمن

 .  (٘)كبو قاؿ ابف شاىيف

 العممػػاء كمػػنيـ قمػػت: الكجػػو المناسػػب إلزالػػة التعػػارض بػػيف الركايػػات, ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو
 العيني أف األمر لالستحباب ليس لمكجكب. 

 .المطمب الثاني: الجمع بحمؿ النيي عمى كراىة التنزيو
في  -فيو نيي عف فعؿ شيء, ثـ يتحدث مف بعد ذلؾ حديثان  بحديث كذلؾ أف يتحدث 

ل يػػدؿ عمػػى النيػػي, فيزيػػؿ العممػػاء ىػػذا التعػػارض حسػػب مػػا يبػػدك لػػبعض النػػاس,  -نفػػس المسػػألة
نمػػا يريػػد التنزيػػو, ككراىػػ بأنػػو  فعمػػو بحيػػث ل يترتػػب  ةل يريػػد تحػػريـ الشػػيء الػػذم نيػػى عنػػو, كا 

 .   (ٙ)عمى فعمو إثـ

ًكمى عنػو  جػاءمػا  :ومػف أمثمػة ذلػؾ   أنػو نيػى عػػف  فػي أكػؿ الكمػب الميع مىػـ مػف صػيده فىػري
ذا األكػؿ ممػا صػاده الكمػب الميع مىػـ, إذا أكػؿ منػو فقػاؿ  : إذا أرسػمت كمبػؾ الميعىم ػـ, فقتػؿ, فكػؿ, كا 

: إذا أرسػػمت كمبػػؾ المعمػػـ كذكػػرت اسػػـ اهلل أنػػو أبػػاح ذلػػؾ فقػػاؿ  أكػػؿ, فػػال تأكػػؿ, كركم عنػػو 
ف أ  كؿ منو.فكؿ, كا 

                                                           
  (.ُُٔ/ّانظر: عمدة القارم ) (ُ)

 (.ٖٗ/حِّانظر: سنف الترمذم )ص (ِ)

 (.ّٕٓ/ُانظر: فتح البارم, لبف حجر ) (ّ)

 (.ِٕٗ/ُانظر: تحفة األحكذم, لممباركفكرم ) (ْ)

 (.َٗالناسخ كالمنسكخ, لبف شاىيف )ص: انظر: (ٓ)

ف تركو (ٔ)  (.ٕٕ/ّأجر. اإلحكاـ, لبف حـز ) المكركه: ما إف فعمو المرء لـ يؤثـ كلـ يؤجر كا 
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تفيػػػد النيػػػي عػػػف األكػػػؿ مػػػف صػػػيد الكمػػػب إذا أكػػػؿ منػػػو مػػػا أخرجػػػو  تػػػيكمػػػف األحاديػػػث ال 
ًإذىا  :فىقىػاؿى   سىػأىٍلتي الن بًػي   :قىاؿى  يما كالمفظ لمبخارم مف حديث عدم بف حاتـ يالشيخاف  بسند

ٍمتى كىٍمبىؾى اٍلميعىم ـى  ذىا أىكىؿى فىالى  ,فىقىتىؿى فىكيؿٍ  ،(ٔ) أىٍرسى مىى نىٍفًسوً  ,تىٍأكيؿٍ  كىاً  ا أىٍمسىكىوي عى أيٍرًسؿي كىٍمًبي  :قيٍمتي  .فىًإن مى
رى قىاؿى  مىى كىٍمًبؾى  ,فىالى تىٍأكيؿٍ  :فىأىًجدي مىعىوي كىٍمبنا آخى رى  ,فىًإن مىا سىم ٍيتى عى مىى كىٍمبو آخى ـن عى ـٍ تيسى لى كى

(ٕ)  . 
ف أكػؿ منػو مػا أخرجػو تعارض ذلؾ كتفيد إباحة األكؿ مػف صػ تيكمف األحاديث ال   يده, كا 

شىًنين  أبك داكد بسنده مف حديث أبي ثعمبة ٍيًد اٍلكىٍمػًب ًإذىا   رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى  :قىاؿى  (ٖ) اٍلخي ًفي صى
ـى الم ًو فىكيؿٍ  ذىكىٍرتى اٍس ٍمتى كىٍمبىؾى كى ٍف أىكىؿى ًمٍنوي  ,أىٍرسى مىٍيؾى يىدىاؾى  ,كىاً  كيٍؿ مىا رىد ٍت عى كى

 (ٗ). 

 ىناؾ تعارض بيف الركايات كلقد سمؾ العمماء في إزالة ىذا التعارض عدة كجكه:  مت: ق  
 

                                                           
: ىك الضارم المدرب عمى الصيد  انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة ) (ُ) ـٍ  .(ُُٕٗ/ُالميعىم 

( عػػف حفػػص بػػف ٕٓ/حٖٓصػػحيح البخػػارم: كتػػاب الكضػػكء, بػػاب المػػاء الػػذم يغسػػؿ بػػو شػػعر اإلنسػػاف)ص (ِ)
 بو شراحيؿ الشعبي, عف عدم بف حاتـ  عمر, عف شعبة, عف عبد اهلل بف أبي السفر, عف عامر بف

ػة )ص ( ُِٗٗ/حٕٗٗكصحيح مسمـ: كتاب الصيد كالذبايح كمػا يؤكػؿ مػف الحيػكاف, بػاب الصػيد بػالكالب الميعىم مى
 مف طريؽ بياف بف بشر, عف الشعبي بو بنحكه. 

 ,اسػـ أبيػو كمػا تػرلاختمفػكا فػي اسػمو ك  , كقيػؿ جػرىـ بػف ناشػر,جرثـك بف لشر بػف النضػر أبػك ثعمبػة الخشػني (ّ)
 ,إلػى قكمػػو كػاف ممػػف بػايع تحػت الشػػجرة كضػرب لػػو بسػيمو يػـك خيبػػر كأرسػمو رسػػكؿ اهلل  ,كىػك مشػيكر بكنيتػػو

نزؿ الشاـ كمات في أكؿ إمرة معاكية كقيؿ مات في إمرة يزيد كقيؿ إنو تكفي في سنة خمس كسبعيف في  ,فأسممكا
سػػػتيعاب فػػػي معرفػػػة ال انظػػػر: الخػػػكلني كجبيػػػر بػػػف نفيػػػر. إمػػػرة عبػػػد الممػػػؾ كاألكؿ أكثػػػر ركل عنػػػو أبػػػك إدريػػػس

 (.ٖٕٓ/ُ) , لبف عبد البراألصحاب

( عف محمد بف عيسى, عف ىشيـ بف بشير ِِٖٓ/حَٔٓسنف أبي داكد: كتاب الصيد, باب في الصيد )ص (ْ)
هلل بػف عبػد اهلل, عف بسر بف عبيد اهلل عػف أبػي إدريػس الخػكلني عايػذ ا بف القاسـ بف دينار, عف داكد بف عمرك,

 بو.  اٍلخيشىًنين  عف أبي ثعمبة
ىك ابف بشير بف القاسـ بف دينار ثقة ثبت؛ لكنو مػدلس مػف المرتبػة الثالثػة. انظػر: طبقػات المدلسػيف لبػف  :ىشيـ

 (. ْْحجر )ص:
 قمت: تدليسو ىنا ل يضر؛ألنو صرح بالسماع.

كقػاؿ أبػك  ,أحمد بف حنبؿ: حديثػو مقػارب عنو قاؿ, ك بوكقاؿ أبك زرعة: ل بأس , كثقو ابف معيف :داكد بف عمرك
 يكتب حديثو, كليس بالقكم. كقاؿ أبك داكد: صالح. , كقاؿ العجمي:كقاؿ أبك داكد: صالح, حاتـ: شيخ

المعمػـ الػذم أخرجػو أبػك داكد كقػاؿ بحديث: إذا أرسػمت كمبػؾ داكد بف عمرك  : انفردأما اإلسناد فقاؿ عنو الذىبي 
(, ُّْ/ُ(, كالثقػػات لمعجمػػي )َِْ/ّحػػديثنا. انظػر: الجػػرح كالتعػديؿ, لبػػف أبػي حػػاتـ الػرازم ) عنػو: منكػػر كىػك

 (.ِٗ/ّكميزاف العتداؿ, لمذىبي )
المخرج في الصحيحيف كماؿ لمترجيح في أحد  كقاؿ العيني: ل بأس بو؛  لكنو ل يقاـك  حديث عدم بف حاتـ 

 (. ٖٔ/ّعمدة القارم ) قكليو. انظر:
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 : الجمع.أوالً 
أبػا  , ككافػؽ بػو (ٔ): كبػو أجػاب: العينػيالجمع وذلؾ بحمؿ النيي عمى كراىة التنزيو -ُ  

    . (ٗ)الزرقانيكافقو ك  ،(ٖ), كالخطابي(ٕ)داكد
: فػإف كػاف قبػؿ إنفػاذ حياتػو, فػال يؤكػؿ و الكمػبالجمع باختالؼ الوقت الػذي أكػؿ فيػ -ِ  

 مػػف صػػيده كقػػد أجمػػع العممػػاء أنػػو إف أكػػؿ الكمػػب ,منػػو كعميػػو يحمػػؿ حػػديث عػػدم بػػف حػػاتـ 
كل يحؿ أكمػو, كىػك فػى معنػى , (٘)ىك  ذى أنو رير مٍ  ,قايمة حتى مات مف أجؿ أكمو مازالت, كحياتو
: إذا أكػؿ فقػد أفسػده كأمسػؾ حيػث قػاؿ  ابػف عبػاسك  , كعميو يحمؿ قػكؿ أبػي ىريػرة (ٙ)الكقيذ

 عمى نفسو. 
ىػك ك  ,كقتػادة ي,كالنخع ,كطاكس ,كعكرمة ,كعطاء ي,قاؿ بذلؾ مف التابعيف: الشعبمف ك 

سػحاؽ كأبػك ثػكر قػالكا كميػـ: إذا أكػؿ  يكالشافع مأبك حنيفة كأصحابو كالثكر  إليو ذىب ما كأحمد كا 
 يده. ـ, فال يؤكؿ صمى ع  الكمب مف الصيد فيك رير مي 

نفاذ حياتو, فيؤكؿ منو كعميو يحمؿ حديث أبي ثعمبة   ف كاف أكؿ بعد قتمو كا  كعميػو  كا 
عػػف الصػػيد يأكػػؿ منػػو الكمػػب  عنػػدما سػػأؿ سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص  عػػف أنػػس  لى كً ري مػػا  يحمػػؿ

ف لـ يبؽ منو إل جكفو, كما ركم عف ابف عمر  أنو ل يرل بذلؾ بأسػان, كمػا ركم  فقاؿ: كؿ كا 
 , فأكػؿ منػو فكػؿ, كمػا ركم عػف أبػي ىريػرة (ٚ)قػاؿ: إذا أرسػمت كمبػؾ أك بازيػؾ  عف سػمماف

ليػو ذىػب األكزاعػي, كالميػث بػف  كاختمؼ عنو, كسعيد بف المسيب, كالحسف كابف شياب كربيعة, كا 
؛ ألف قتؿ الكمب لمصيد بعد إرسالو كالتسمية عميو يعتبػر تذكيػة, كل يضػر أكػؿ الكمػب منػو (ٛ)سعد

   .      (ٜ)كبو قاؿ إسماعيؿ ابف إسحاؽ, كابف الميمب بعد تذكيتو,

                                                           
 (.ٖٔ/ّة القارم )عمد (ُ)
 (.َٔٓ/ِسنف أبي داكد) (ِ)
 .(ُْٖ/ْ) , لمخطابيمعالـ السنفانظر:  (ّ)
 .(ّْٓ/ِ) , لمزرقانيشرح الزرقاني عمى المكطأانظر:  (ْ)
  (.ُْٔ/ِرير مذكى: رير مذبكح. النياية في رريب الحديث كاألثر, لبف األثير ) (ٓ)
 ذكاتيػا.   انظػر: كالمكقػكذة: التػي تيضػرىبي فتمػكت, كل ييػدرىؾ ,المػرض: الكقيذ معناه في كالميـ: الشػديد الكقيذ (ٔ)

 .(ِّٖ/ُ) , ألبي بكر األنبارمالزاىر في معاني كممات الناس
 .(ُِِ/ٗالبازم: ىك ضرب مف الصقكر. المحكـ كالمحيط األعظـ, لبف سيده ) (ٚ)
 .(ِٕٔ -ِٕٓ/ٓ) عبد البرالجامع لمذاىب الفقياء كعمماء األقطار, لبف  الستذكارانظر:  (ٖ)
 .(ِّٗ/ٓابف بطاؿ ) شرحانظر:  (ٗ)

ٍفرة, أبي بف أحمد بف الميمب :الميمب  الٌتاٌمػة كالعناية كالٌذكاء, كالمعرفة العمـ أىؿ مف كاف, األسىدمٌ  القاسـ أبك صي
, ـ يطبػع بعػد. سماه الكككب السارم في شرح صحيح البخارم" لػ " البخارمٌ  صحيح شرح"  في كتابنا صن ؼ بالعمـك

 (.ِِْ/ِٗ(, كتاريخ اإلسالـ لمذىبي)ٕٗٓ/ُٕ. انظر سير أعالـ النبالء, لمذىبي )(ىػ ّْٓ:تكفى)
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

بعػػػض  قػػػاؿ: قػػػاؿبػػػف التنػػػيًف : أجػػػاب بػػػو االجمػػػع باعتبػػػار سػػػبب قتػػػؿ ومػػػوت الصػػػيد-ّ  
أصحابنا: ىك عاـ فيحمؿ عمى الذم أدركو ميتان مف شػدة العػدك, أك مػف الصػدمة, فأكػؿ منػو ألنػو 

        . (ٔ)مى صاحبوصار عمى صفة ل يتعمؽ بيا اإلرساؿ, كل اإلمساؾ ع
 : كذلػؾ أف عػديان كػاف مكسػػران فػاختير لػو الحمػؿ عمػػىالجمػع بػاختالؼ حػػاؿ الشػخ -ْ 

 . (ٕ)فإنو كاف بعكسو األكلى بخالؼ أبي ثعمبة

 :: النسخثانياً 
  أف يكػػػكف األصػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ حػػػديث عػػػدم بػػػف حػػػاتـ كبػػػو قػػػاؿ الخطػػػابي أيضػػػان: كذلػػػؾ

ف أكػؿ فيمػا مضػى مػف الزمػاف كتقػدـ منػو  كيككف ,كيككف النيي عمى التحريـ البات المراد بقكلو كا 
 .  (ٗ), كقاؿ ابف بطاؿ: قاؿ بو بعض مشايخنا(ٖ)ل في ىذه الحاؿ.

 الترجيح:  ثالثًا:
 لعدة كجكه:  كذلؾ بترجيح ركاية عدم بف حاتـ 

كركايػػة أبػػي ثعمبػػة فػػي ريػػر الصػػحيحيف  فػػي الصػػحيحيف كمتفػػؽ عمػػى صػػحتيا, ألنيػػا -ُ
 .عيفيا, فيي ل تقاـك ركاية عدم بف حاتـ مختمؼ في تض

صػػػريحة مقركنػػػة بالتعميػػػؿ المناسػػػب لمتحػػػريـ كىػػػك خػػػكؼ  ركايػػػة عػػػدم بػػػف حػػػاتـ  -ِ
 اإلمساؾ عمى نفسو. 

الميتػػػة, فػػػإذا شػػػككنا فػػػي السػػػبب المبػػػيح رجعنػػػا إلػػػى تحػػػريـ أنيػػػا مؤي ػػػدة باألصػػػؿ فػػػي  -ّ
ُكلُرواّاْسلَمّاهللَِّعَلْولِهَّفُكلُّّ]األصؿ. كظاىر القرآف أيضان كىك قكلػو تعػالى:  ُْ َّل َّأْمَالْكَنَّعَللْوُكْمَّوا واِِّم

يُعّاحِلَا ِب[ ّاهللَََّسِ ُقواّاهللَّاِنَّ ََّ  .(ٙ)؛ فإف مقتضاىا أف الذم يمسكو مف رير إرساؿ ل يباح(٘) َوا
, ككافػؽ بػو البخػارم, كذلػؾ يسػتنبط مػف ترجمتػو حيػث تػرجـ بقكلػو (ٚ)قاؿ بو العينػي أيضػان 

يلعُّ]تعالى:  ّاهللَََّسِ ُقلواّاهللَّاِنَّ ََّ ُكُرواّاْسلَمّاهللَِّعَلْولِهَّوا ُْ َّ َّأْمَاْكَنَّعَلْوُكْمَّوا [احِلَال ِبَّّفُكُلواِِّم
كبقػكؿ  (ٛ)

                                                           
 .(ُٕٓ/ٗلبف حجر ) ,فتح البارمانظر:  (ُ)

 ذكره ابف حجر دكف تحديد قايمو قاؿ: " قاؿ بعضيـ". (ُٕٓ/ٗ) انظر: المرجع نفسو (ِ)

 .(ُْٖ/ْ), معالـ السنفانظر:  (ّ)

 .(ِّٗ/ٓبف بطاؿ ), لشرحر: انظ (ْ)

 .{ْ}المايدة: (ٓ)

 .(ُٕٓ/ٗلبف حجر ) ,فتح البارمانظر:  (ٔ)

 (.ُّٖ/ُِعمدة القارم ) انظر: (ٕ)

 (. َُِٖصحيح البخارم )ص:  (ٖ)
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ىلجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىا

ليػو ذىػب : إذا أكؿ الكمب فقد أفسده. ك ابف عباس  , (ٖ), كالشػككاني(ٕ), كالسػيكطي(ٔ)ابػف حجػرا 
 .(ٗ)كالمباركفكرم

 أف لمعيني في ىذه المسألة وجييف:نرى سبؽ  قمت: مف خالؿ النظر فيما  
 تنزيو. الكراىة  عمى بحمؿ النييالجمع:  -ُ 
, كذلؾ لما عمى ركاية أبي ثعمبة  : كذلؾ بترجيح ركاية عدم بف حاتـ الترجيح -ِ 

 سبؽ ذكره منو مف مقتضيات الترجيح.  
كمػنيـ مػف  أيػو محػتمالن , فمنيـ مػف كػاف ر ةاختمؼ العمماء في الجمع في ىذه المسأل قمت:   

 أبعد: 
 .: نيي كراىة ك تنزيو فيذا كارد كممكفمف رأى أف النيي

مكسػران بخػالؼ  : بػأف ركايػة عػدم بػف حػاتـ رأى الجمع باختالؼ حاؿ السائؿمف وأما 
 فيذا مستبعد؛ لكجكد العمة كىي إمساؾ الكمب لنفسو. أبي ثعمبة 

كت كقتػػؿ الصػػيد الػػذم قالػػو ابػػف التػػيف, فيػػذا : أم سػػبب مػػوأمػػا مػػف رأى الجمػػع الخػػتالؼ السػػبب
 أيضان مستبعد. 

إحدل الكجكه التي احتمميا الخطابي, كبعػض شػيكخ  وأما مف رأى التوفيؽ بينيا بالنسخ:
 ابف بطاؿ كما ذكر فيك مستبعد.  
فيػػػك كارد لمػػػا عضػػػدكه بمقتضػػػيات التػػػرجيح المعمػػػكؿ بيػػػا عنػػػد  وأمػػػا مػػػف رأى التػػػرجيح:

 التكفيؽ.العمماء ىذا كباهلل 
: الجمع بػاختالؼ الكقػت الػذم أكػؿ منػو الكمػب ىػؿ ىػك قبػؿ قتمػو الذي أميؿ إليو يو الرأ

ك ذكاتو أـ بعد؟. كبناءن عميو يمكف الجمع بيف الركايات؛ فإف كػاف أكػؿ منػو قبػؿ إنفػاذ حياتػو, فػال 
تػػو كقػػد أجمػػع العممػاء أنػػو إف أكػؿ الكمػػب كحيا يؤكػؿ منػػو, كعميػو يحمػػؿ حػػديث عػدم بػػف حػاتـ 

, فيػذا الػرأم معنػى الكقيػذ فػيكل يحػؿ أكمػو, كىػك ى ك  ذى قايمة حتى مػات مػف أجػؿ أكمػو أنػو ريػر ٍمػ
جميعػان؛ ألنػو يسػتبعد أف يكػكف ذلػؾ العػدد  الذم يمكف  الجمع بػو بػيف األدلػة, كأقػكاؿ الصػحابة 

أف بعضػيـ مف الصحابة ل يميز حكـ الصيد الذم يأكػؿ منػو الكمػب الميعىم ػـ كالخػتالؼ فيػو حتػى 
كعميػػو يكػػكف الخػػتالؼ فػػي فيمنػػا لمقصػػدىـ رضػػكاف اهلل عمػػييـ  كػػأبي ىريػػرة  افكرد عنػػو األمػػر 

 ىذا كاهلل أعمى كأعمـ.  

                                                           
 .(ُٕٓ/ٗلبف حجر ) ,فتح البارمانظر:  (ُ)

 .(ُِّلمسيكطي كريره )ص: ,شرح سنف ابف ماجو (ِ)

 .(ٖٕ/ُٓ) ككاني, لمشنيؿ األكطارانظر:  (ّ)
  .(ّٓ/ٓتحفة األحكذم )انظر:  (ْ)
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 .المطمب الثالث: الجمع بالحمؿ عمى جواز األمريف 
فػػػي نفػػػس  -, ثػػػـ يفعػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ مػػػا يخػػػالؼ ىػػػذا األمػػػرفعػػػالن  كذلػػػؾ أف يفعػػػؿ النبػػػي 

عمػػػي اإلباحػػػة, كجػػػػكاز  ىػػػذا التعػػػارض الظػػػاىرم كذلػػػؾ بحمػػػؿ فعمػػػو  فيزيػػػؿ العممػػػاء -المسػػػألة
 األمريف.   

بعػد انتيايػو مػف الصػالة. فقػد   : األحاديػث الػكاردة فػي انصػراؼ النبػي ومف أمثمة ذلػؾ 
ينصػػرؼ عػػف يسػػاره, كيخالفػػو مػػا  أنػػو قػػاؿ: إف أكثػػر مػػا رأيػػت النبػػي  ركم عػػف ابػػف مسػػعكد 

 ينصرؼ عف يمينو.  رأيت رسكؿ اهلل  أنو قاؿ: أكثر ما ركم عف أنس 
أمػػا الركايػػة التػػي تفيػػد انصػػرافو عػػف  يسػػاره فأخرجيػػا الشػػيخاف بسػػندىما مػػف حػػديث ابػػف 

ػًرؼى ًإل   قاؿ: مسعكد  مىٍيػًو أىٍف لى يىٍنصى قعػا عى ًتًو يىػرىل أىف  حى ػالى ـٍ ًلمش ٍيطىاًف شىٍيينا ًمػٍف صى ديكي لى يىٍجعىٍؿ أىحى
ٍف يىًميًنًو لى  ٍف يىسىاًرهً  قىٍد رىأىٍيتي الن ًبي  عى ًرؼي عى كىًثيرنا يىٍنصى

(ٔ)  . 
, السُّػػدنمن  فأخرجيػػا مسػػمـ بسػػنده مػػف حػػديث كأمػػا الركايػػة التػػي تفيػػد انصػػرافو عػػف يمينػػو 

ػػا :قىػاؿى  ػٍف يىًمينًػي  سىػأىٍلتي أىنىسن ػػم ٍيتي عى ػًرؼي ًإذىا صى ػػ أىكٍ  ,كىٍيػؼى أىٍنصى ػػٍف يىسىػاًرم قىػاؿى أىم  ػػا عى ا أىنىػا فىػأىٍكثىري مى
ٍف يىًميًنوً  رىأىٍيتي رىسيكؿى الم ًو  ًرؼي عى  . (ٕ)يىٍنصى

فالنػػػاظر لمركايػػػات يحسػػػب أف بينيػػػا تعػػػارض, كلقػػػد سػػػمؾ العينػػػي كريػػػره مػػػف العممػػػاء فػػػي  
زالة التعارض الظاىرم  كجييف:  عمى التكفيؽ بينيا كا 

                                                           
أبػي    ( عػفِٖٓ/حُّٕصحيح البخارم: كتاب األذاف, بػاب النفتػاؿ كالنصػراؼ عػف اليمػيف كالشػماؿ )ص (ُ)

عػف  عف شعبة بػف الحجػاج, عػف األعمػش سػميماف بػف ميػراف, عػف عمػارة بػف عميػر, الكليد ىشاـ بف عبد الممؾ,
 بو.  عف ابف مسعكد األسكد بف يزيد بف قيس, 

كصػػػحيح مسػػػمـ: كتػػػاب: صػػػالة المسػػػافريف كقصػػػرىا, بػػػاب جػػػكاز النصػػػراؼ مػػػف الصػػػالة عػػػف اليمػػػيف كالشػػػماؿ 
 ( مف طريؽ ككيع بف الجراح, عف األعمش بو بنحكه.  َٕٕ/حَِٖ)ص

 (.ّّاألعمش: ىك سميماف بف ميراف مدلس؛ لكنو مف المرتبة الثانية فتدليسو ل يضر. طبقات المدلسيف )ص:
صػػػحيح مسػػػمـ: كتػػػاب صػػػالة المسػػػافريف كقصػػػرىا, بػػػاب جػػػكاز النصػػػراؼ مػػػف الصػػػالة عػػػف اليمػػػيف كالشػػػماؿ  (ِ)

 بو. عف أنس  السُّدنم عف كضاح بف عبد اهلل, عف بف سعيد, ( عف قتيبةَٖٕ/حَِٖ)ص

جمػػس بالمدينػػة فػػي كػػاف ي أبػػك محمػػد إسػػماعيؿ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي كريمػػة, قيػػؿ سػػمي السُّػػدنم؛ ألنػػو الس ػػد:ي:
, كثقػو العجمػي, كذكػره ابػف حبػاف المقػانع كػاف يبيػع بيػا ,دة مسػجد الككفػةنسبة إلى سُّػ كقيؿ: د,مكضع يقاؿ لو السُّ 

يكتػب  إل بخير, كقاؿ: أبك حػاتـ هيذكر  ان حدأبف سعيد القطاف: ل بأس بو, ما سمعت  يىيحفي الثقات, كقاؿ عنو 
 . صدكؽ ييـ كرمي بالتشيع  , كقاؿ ابف حجر:ليف: زرعة كأب, كقاؿ: حديثو كل يحتج بو

قمت: ىك صدكؽ , كقكؿ ابف حجر رمي بالتشيع ل يؤثر فالعمماء أجازكا الركاية في مثؿ ذلؾ إل أف يكػكف داعيػان 
(, تيػػػػذيب ُْٖ/ِ(, الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ )َِ/ْ(, الثقػػػػات لبػػػػف حبػػػػاف)ِِٕ/ُلبدعتػػػػو. انظػػػػر: الثقػػػػات لمعجمػػػػي )

 (.ُُْ( تقريب التيذيب )ص: ُٖٓ/ُ) التيذيب, لبف حجر
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 الجمع: :أوالً 
فأخبر كػؿ , أخرلتارة  كذاؾتارة ىذا يفعؿ  كأنو كاف  بحمؿ األمريف عمى الجواز: -ٔ

نما كره ابف مسعكد  بما اعتقد أنو األكثر منيـ أف يعتقد كجكب النصراؼ عف اليميف. ك بو  كا 
بػاب النفتػاؿ ", ككافؽ بو البخارم كذلؾ يستنبط مػف ترجمتػو لمحػديث حيػث تػرجـ لػو (ٔ)قاؿ العيني

مستشػيدان  لترمػذم مضػيفان أف ذلػؾ حسػب حاجتػو اكافػؽ  , ك(ٕ)"كالنصراؼ عف اليميف كالشماؿ
ًكمى عف عمي  ف كانت حاجتو , أخذ عف يمينو, يمينو عف إف كانت حاجتو : أنو قاؿ بما ري كا 

إف أكثر أىؿ العمـ عنػدىـ اسػتكاء األمػريف  , كابف عبد البر حيث قاؿ:(ٖ)عف يساره أخذ عف يساره
, (ٜ), كالشػككاني(ٛ), كابػف رجػب(ٚ), كابػف القػيـ(ٙ)مكالنػكك ، (٘)عيػاض , كالقاضي(ْ)كاألفضؿ اليميف
 .(ٓٔ)كالمباركفكرم
فػي المسػجد انصػرؼ  فػإف كػاف  : كذلؾ باعتبار مكاف كجػكده باختالؼ المكاف  -ِ

, كأما إف كاف خارج المسجد في سفر كريره انصرؼ مف جية اليسار كذلؾ ألنو باتجاه حجرتو 
ليو ذىب ك  ،عف يمينو          .   (ٔٔ)ابف حجرا 

 الترجيح: ثانيًا: 
رجػػح  مػػع أنػػس  ك ىػػك رأم آخػػر لبػػف حجػػر حيػػث يقػػكؿ: إذا تعػػارض اعتقػػاد ابػػف مسػػعكد  

 كذلؾ لكجكه منيا: ابف مسعكد 
كأقػرب إلػى مكقفػو فػي الصػالة  أعمـ كأسف كأكثر مالزمة لمنبي  ابف مسعكد  أف -ُ
 . مف أنس 
 مف تيكيًمـ فيو كىك السُّدنم. في إسنادهنس فإسناد أحديث ابف مسعكد متفؽ عميو أما   -ِ

                                                           
 (.َِٕ/ ٔانظر: عمدة القارم ) (ُ)

 (.ُّٕانظر: صحيح البخارم )ص: (ِ)

 (.ّٖانظر: سنف الترمذم )ص: (ّ)
 .(َّّ/ ٔ) الستذكارانظر:  (ْ)

 .(ُْ/ ّ)الميٍعًمـ بفكايد مسمـ, لمقاضي عياض إكماؿ انظر:  (ٓ)

 (.َِِ/ٓانظر: شرح النككم ) (ٔ)

 .(ِّٔ/ّابف القيـ ) مع شرح الحافظعكف المعبكد  انظر: (ٕ)
 .(ْْٗ/ٕ) رجبلبف  ,فتح البارمانظر:  (ٖ)
 .(ّْْ/ْ) , لمشككانينيؿ األكطارانظر:  (ٗ)

 . (َِْ/ِتحفة األحكذم )انظر:  (َُ)

 (.ّْٗ/ِ)لبف حجر ,فتح البارمانظر:  (ُُ)
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

كانػػت فػػي جيػػة  تكافػػؽ ظػػاىر الحػػاؿ؛ ألف حجػػرة النبػػي  أف ركايػػة ابػػف مسػػعكد  -ّ
 .(ٔ)عف يساره بعد, فرأيت منازؿ النبي   يساره؛ لقكؿ عمارة بف عمير: أتيت المدينة

يػره مػف أىػؿ العمػـ : الكجػو المناسػب لمجمػع بػيف األدلػة ىػك مػا ذىػب إليػو العينػي, كرقمت 
كػػػاف تبعػػان لحاجتػػو, فػػإذا اسػػػتكل األمػػراف, انصػػرؼ عػػف اليمػػػيف  بجػػكاز األمػػريف, كأف انصػػرافو 

اآلتػػػي  لعمػػػـك األحاديػػػث المصػػػرحة فػػػي فضػػػؿ التيػػػامف: كحػػػديث أنػػػس, كابػػػف عبػػػاس, كعايشػػػة 
 لجية اليميف.     إف شاء اهلل في مسألة الجمع باختالؼ الييية في تقديمو  اذكرى

مسعكد, فميست بسبب أصؿ النصراؼ عػف اليمػيف بف اا الكراىية التي اقتضاىا كالـ كأم
نما ىي في حؽ مف يرل أف ذلؾ لبد منو, فإف مف اعتقد كجكب كاحد مف األمػريف  أك الشماؿ, كا 

 . (ٕ)عميو مخطئ, كليذا قاؿ: "يرل أف حقان عميو", فإنما ذـ مف رآه حقا

قػاؿ ابػف المينىينػر 
المنػدكبات تنقمػب إلػي مكركىػات, إذا رفعػت عػف رتبتيػا؛ ألف  فيػو: إف (ٖ)

التيػػػامف مسػػػتحب فػػػي كػػػؿ شػػػيء أم مػػػف أمػػػكر العبػػػادة؛ لكػػػف لمػػػا خشػػػي ابػػػف مسػػػعكد أف يعتقػػػدكا 
 . (ٗ)كجكبو, أشار إلى كراىتو كاهلل أعمـ

                                                           
 (.ُُٖ/ُعمارة بف عمير أحد ركاة الحديث. سنف أبي داكد ) (ُ)
 (.َِِ/ٓانظر: شرح النككم ) (ِ)

 ىمػا أخكاف, كؿُّ منيمػا يعرؼ بػ "ابف المينىينر" . ابف المينىينر:  (ّ)
ىػػ, لػو كتػاب المتػكارم عمػى ّٖٔاألكؿ: ناصر الديف أبك العباس أحمػد بف محمػد خطيػب اإلسػكندرية, تػكفي سػنة 

  (.51/136(, تاريخ اإلسالـ, لمذىبي )8/84) الكافي بالكفيات, لصالح الديف الصفدم تراجـ أبكاب البخارم.
, كيعػػرؼ بالصػػغير, لػػو شػػرح عمػػى صػػحيح هــ 695كالثػػاني: زيػػف الػػديف أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد, تػػكفي سػػنة 

 (.ِٔٔ/ِٓتاريخ اإلسالـ ) البخارم ككتاب مستقؿ في الكالـ عمى التراجـ.

نىينػػر فػػي كتابػػو المطبػػكع" المتػػكارم عمػػى تػػراجـ قمػػت: لػػـ أجػػد كػػالـ ابػػف المي  (ّْٗ/ِلبػػف حجػػر ) ,فػػتح البػػارم (ْ)
 أبكاب البخارم" لعمو يككف في كتاب آخر لـ يطبع بعد.
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ىمتطارضظالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىال

 المبحث الثالث: الجمع باعتبار بياف المغة 
مػػف مظػػاىر قػػكة كبيػػاف المغػػة,  ان مظيػػر يعتبػػر تمػػكيف الخطػػاب, كبيػػاف المقاصػػد كالغايػػات,  

كاتساع مادتيا؛ فقػد يجتمػع لمحكػـ التشػريعي خصػايص تجعمػو عامػان ينطبػؽ عمػى جميػع الحػالت, 
كيكػػػكف لػػػذلؾ القصػػػد رايػػػة خاصػػػة, ثػػػـ يػػػأتي مػػػا يبػػػيف حػػػده, كيحصػػػر نطاقػػػو, كقػػػد يػػػأتي الحكػػػـ 

و مػع أمػر زايػد عمػى حقيقتػو التشريعي مطمقان رير مقيد بصفة أك بشرط, كيرد تػارة أخػرل متنػاكلن لػ
الشاممة لجنسو مف صفة أك شرط, كقد يأتي الحكـ التشريعي مجمالن يفتقر إلى ريره لمبياف, فيأتي 
ما يبينو كيكشؼ عف مراده كيككف مفسران لو. فبمعرفتنا لمغة كمقاصد الشريعة نسػتطيع الجمػع بػيف 

 تناكلو في ىذا المبحث بإذف اهلل.أالركايات, كىذا ما س

 .مطمب األوؿ: الجمع باعتبار العاـ والخا ال
فيك:  أما الخا , (ٔ): المفظ الكاحد الداؿ عمى مسمييف فصاعدان مطمقان معان ويقصد بالعاـ 

كؿ لفظ كضع لمعنى كاحد معمكـ عمى النفراد, كىك إما أف يككف خصكص الجػنس أك النػكع, أك 
تككف  بحديث أك يفعؿ فعالن  النبي أف يتحدث ب. كذلؾ (ٕ)خصكص العيف, كإنساف, كرجؿ, كزيد

 نفسػػػيا دللتػػػو عامػػػة, ثػػػـ يتحػػػدث بػػػالخر, أك يصػػػدر منػػػو فعػػػؿ تكػػػكف دللتػػػو خاصػػػة فػػػي المسػػػألة
 فيتعارض الحديثاف في الظاىر. 

أنو أمر بتغييره, كجػاء عنػو  كمف أمثمة ذلؾ: ما ركم في تغيير الشيب حيث جاء عنو   
ػػػبى  , كجػػػاءت , كابػػف عمػػر, كأنػػػس بكػػر  كـ أبػػككػػذلؾ الصػػحابة كمػػػني أيضػػان أنػػو خىضى

كػاف يخضػب,  , كركم عػف عمػرنيى ككره تغييػره, كلػـ يخضػب  ركايات تخالؼ ذلؾ أنو 
 كترؾ ذلؾ.   

كالمفػػظ  يمايبالخضػػاب مػػا أخرجػػو الشػػيخاف بسػػند فالركايػػات التػػي تػػدؿ عمػػى أمػػر النبػػي   
ٍيػػػػػرىةى  مػػػػػف حػػػػػديث لمبخػػػػػارم ػػػػػارىل لى يىٍصػػػػػبيغيكفى : يُّ الن بًػػػػػ : قػػػػػاؿقىػػػػػاؿى   أىبًػػػػػي ىيرى ًإف  اٍليىييػػػػػكدى كىالن صى
اًلفيكىيـٍ   .(ٖ)فىخى

                                                           
 (.ِّٓ/ِاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لبمدم ) (ُ)

 (.ٓٔ-ُٔ/ُشرح المنار لمنسفي, لعز الديف بف عبد المطيؼ بف عبد العزيز بف الممؾ) (ِ)

الحميػػدم عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر بػػف  ( عػػفٖٗٗٓ/حُُْٗضػػاب )صصػػحيح البخػػارم: كتػػاب المبػػاس, بػػاب الخ (ّ)
عيسى, عف سفياف بف عيينة ,عف الزىرم, عف أبي سممة عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عكؼ, كسميماف بف يسار, 

 بو. عف أبي ىريرة 
( عػػف يحيػػى بػػف َُِِ/حِٕٖكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب المبػػاس كالزينػػة, بػػاب فػػي مخالفػػة الييػػكد فػػي الصػػبب )ص

   ى, كأبك بكر بف أبي شيبة, كعمرك الناقد, كزىير بف حرب, عف سفياف بف عيينة بو بمثمو يحي
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ٍبػػًد اهللً  كمػػا أخرجػػو مسػػمـ بسػػنده مػػف حػػديث  ػػاًبًر ٍبػػًف عى افىػػةى   جى : أيتًػػيى بًػػأىًبي قيحى   (ٔ) قىػػاؿى
ػػةً  ًلٍحيىتيػػوي كىالث غىامى يىػػٍكـى فىػػٍتًح مىك ػػةى كىرىٍأسيػػوي كى
ػػا, فىقىػػاؿى رىسيػػ (ٕ) , كؿي اهللً بىيىاضن كا ىىػػذىا ًبشىػػٍيءو ينػػري كىاٍجتىًنبيػػكا  : رى

الس كىادى.
(ٖ)  

ػػػبى ككػػػذلؾ ابػػػف عمػػػر فالركايػػػة التػػػي تػػػدؿ عمػػػى أف النبػػػي  مػػػا أخرجػػػو الشػػػيخاف  خىضى
ٍبػًد الػر ٍحمىًف  :قىػاؿى كالمفظ لمبخارم عندما سألو ابػف جػريج  يما مف حديث ابف عمر يبسند يىػا أىبىػا عى

اًبؾى يىٍصنىعييىا قىاؿى رىأىٍيتيؾى تىٍصنى  دنا ًمٍف أىٍصحى ـٍ أىرى أىحى ٍيجو قىػاؿى  :عي أىٍربىعنا لى ػرى مىا ًىيى يىػا اٍبػفى جي رََأْيتُػَؾ منيػا:  كى
ْفَرةِ  ػْفَرةُ فقػاؿ:  َتْصُبُغ ِبالص  َفَأَنػا ُأِحػب  َأْف َأْصػُبَغ  ،َيْصػُبُغ ِبَيػا َفػِِن:ي رََأْيػُت َرُسػوَؿ المَػِو  ،َأَمػا الص 

 . (ٗ)ِبَيا

                                                           
 ابف أبي قحافة. ىكذا مكجكدة بصحيح مسمـ, كأقكؿ: لعؿ المقصكد ىك أبك بكر  (ُ)
نػػكار بػػو. مشػػارؽ األالشػػيب  بيػاض كالزىػػر فشػػبو الثمػػرأىبػيض  كىػػك: الثغػػاـ يقػاؿ لػػو شػػجران  أك نبتػػان يعنػػي  :ثغامػة (ِ)

 (.ُّْ/ُعمى صحاح اآلثار )
صػػػػػػػحيح مسػػػػػػػػمـ: كتػػػػػػػاب المبػػػػػػػػاس كالزينػػػػػػػة, بػػػػػػػػاب خضػػػػػػػاب الشػػػػػػػػيب بصػػػػػػػفرة أك بحمػػػػػػػػرة كتحريمػػػػػػػو بالسػػػػػػػػكاد  (ّ)

عف أبي خيثمة زىير بف معاكيػة, عػف أبػي الزبيػر محمػد بػف مسػمـ بػف , ( عف يحيى بف يحيىَُِِ/حُٕٖ)ص
 بو  تدرس, عف جابر بف عبد اهلل 
كثقو ابف معيف كالعجمي كالنسػايي كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات, كركل عنػو  أبك الزبير:كمحمد بف مسمـ بف تدرس 

مالػػؾ, كمالػػؾ ل يػػركم إل عػػف ثقػػة, كقػػاؿ عنػػو أبػػك زرعػػة كأبػػك حػػاتـ: ل يحػػتج بػػو, كضػػعفو شػػعبة كقػػاؿ عنػػو ابػػف 
 المدلسيف.حجر: صدكؽ, ككصفو رير كاحد مف العمماء بالتدليس كعده ابف حجر في المرتبة الثالثة مف 

قمت: الخالصة مف ترجمتو كما قاؿ أحمد ابف عدم: إنو ثقة في نفسو إل أنو يػركم عػف بعػض الضػعفاء, فيكػكف 
تمؾ مف جية الضعيؼ, كل يككف مف قبمو, كأبك الزبير يػركل أحاديػث صػالحة كلػـ يتخمػؼ عنػو أحػد كىػك صػدكؽ 

ضر إل إذا نص أحد العمماء عمػى إسػناد بعينػو فيكػكف كثقة ل بأس بيا, أما بالنسبة لمتدليس قمت: أف تدليسو ل ي
فيػػو ضػػعؼ, كأبػػك الزبيػػر إمػػاـ كاسػػع العمػػـ كثيػػر الحػػديث أرمػػب العممػػاء احػػتج بػػو, كحػػديثنا ىػػك عػػف جػػابر كنػػص 

؛ لكف الحػديث فػي صػحيح مسػمـ, كبعػد التخػريج, كجػدت ركايػة فػي المعجػـ العمماء أف في سماعو مف جابر شيء
, الثقػػات, لبػػف (ٕٔ/ٖالجػػرح كالتعػػديؿ )انظػػر: (, ِٗ/ٗاع. المعجػػـ الكبيػػر, لمطبرانػػي )الكبيػػر صػػرح فييػػا بالسػػم

(, ٖٓٗ(, تقريػػػػب التيػػػػذيب )ص:ُِٗ/ٕ(, الكامػػػػؿ فػػػػي الضػػػػعفاء )ِّٓ/ِ(, الثقػػػػات لمعجمػػػػي )ُّٓ/ٓحبػػػػاف )
 (.ْٓطبقات المدلسيف )ص:

 عبػد اهلل بػف يكسػؼ, عػف (ُٔٔ/حٕٓالكضػكء, بػاب رسػؿ الػرجميف فػي النعمػيف )ص صحيح البخػارم: كتػاب (ْ)
ٍقبيًرم, عف  . عف عبيد بف جريج, عف ابف عمر مالؾ, عف سعيد المى

ٍقبيًرم: ثقة تغير قبؿ مكتو بأربع سنيف ما أظنو ركل شييان في الختالط كلذلؾ احتج قاؿ الحافظ الذىبي:  كسعيد المى
 .(ّٗص:اليي )المختمطيف لمع(, ُُٕ/ٖبو مطمقان أرباب الصحاح. انظر تاريخ اإلسالـ )

( مػػف طريػػؽ يحيػػى بػػف ُُٕٖ/حّْٔكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الحػػج, بػػاب اإلىػػالؿ مػػف حيػػث تنبعػػث الراحمػػة )ص
 يحيى, عف مالؾ, بو بمثمو.
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يما يكاف يخضب بالحناء كالكتـ ما أخرجو الشيخاف بسند كالركاية التي تفيد أف أبا بكر
اًلػػؾو  :قىػػاؿى عنػػدما سػػألو ابػػف سػػيريف  كالمفػػظ لمسػػمـ مػػف حػػديث أنػػس  ػػأىٍلتي أىنىػػسى ٍبػػفى مى أىكىػػافى   سى

ـٍ ًباٍلًحن اًء كىاٍلكىتىـً  :يىٍخًضبي فىقىاؿى   بىٍكرو أىبيك  نىعى
(ٔ)(ِ)  . 

 كاف يخضب كيػأمر بالخضػاب؛ ككػذلؾ أبػا بكػر  يذه الركايات تدؿ عمى أف النبي ف
لػـ يخضػب, ك أنػو نيػى  ؛ لكف جاءت ركايات تقابميا, حيث جاء فييا: أف النبػي  كابف عمر

 .  ككره تغيير الشيب, ككذلؾ عمر

مسػػمـ مػػف يما كالمفػػظ ليكالركايػػة التػػي تفيػػد أف النبػػي لػػـ يخضػػب مػػا أخرجػػو الشػػيخاف بسػػند
اًلػػؾو عنػػدما سػػألو ابػػف سػػيريف  حػػديث أنػػس  ػػأىٍلتي أىنىػػسى ٍبػػفى مى  ىىػػٍؿ كىػػافى رىسيػػكؿي الم ػػًو   قىػػاؿى سى
ابى كىافى ًفي ًلٍحيىًتًو شىعىرىاته ًبيضه  :خىضىبى فىقىاؿى  ـٍ يىٍبميٍب اٍلًخضى لى

(ّ)  . 
ابػػػف  ديثكػػػره تغييػػػر الشػػػيب مػػػا أخرجػػػو أحمػػػد بسػػػنده مػػػف حػػػ كالركايػػػة التػػػي تفيػػػد أنػػػو  

 .      (ٗ)"ذكر منيا تغيير الشيب يكره عشر خالؿ:   : "كاف رسكؿ اهلل ؿقا مسعكد

                                                           
بػف سػميماف  ( عػفُّٗٗ/حْٕٔكأصػحابو )ص صحيح البخارم: كتاب مناقب األنصار, باب ىجرة النبػي  (ُ)

 بو بنحكه. أبي عبمة, عف عقبة بف كساج, عف أنس  عف محمد بف ًحٍمير, عف إبراىيـ بف عبد الرحمف,
( عف محمد بف بكار بف الرياف, عف إسػماعيؿ ُِّْ/حْٓٗ)ص كصحيح مسمـ: كتاب الفضايؿ, باب شيبو 

  بو.  عف عاصـ األحكؿ, عف ابف سيريف عف أنس  بف زكريا,

(ِ)
ـُ   , كالنياية في رريب الحديث (ّّْ/ٓ) , لمفراىيدمالعيف .: نبات يخمط مع الكسمة لمخضاب األسكدالَكَت

 (.ٖٓ/ٕ. العيف )يؤخذ مف الخضاب بعد ما يذىب لكنو باليد كالشعر ما: الِحّناءو  (.َُٓ/ٓكاألثر )

( عػػػف محمػػػد بػػػف بكػػػار بػػػف الريػػػاف, عػػػف ُِّْ/حْٓٗ)ص صػػػحيح مسػػػمـ: كتػػػاب الفضػػػايؿ, بػػػاب شػػػيبو  (ّ)
 بو. نسعف عاصـ األحكؿ, عف ابف سيريف عف أ إسماعيؿ بف زكريا,

سػػػميماف بػػػف عبػػػد  ( عػػػفُّٗٗ/حْٕٔكأصػػػحابو )ص كصػػػحيح البخػػػارم: كتػػػاب المناقػػػب, بػػػاب ىجػػػرة النبػػػي 
 بو بنحكه. عف محمد بف ًحٍمير, عف إبراىيـ بف أبي عبمة, عف عقبة بف كساج, عف أنس الرحمف,

بػػف حسػػاف, عػػف  عػػف القاسػػـ ( عػػف جريػػر بػػف عبػػد الحميػػد, عػػف الػػركيف بػػف الربيػػع,َّٓٔ/ِٗ/ٔمسػػند أحمػػد) (ْ)
 بو.  , عف ابف مسعكد عمو عبد الرحمف بف حرممة

 : كثقو العجمي, كقاؿ ابف شاىيف: قاؿ عنو أحمد  بف صالح: ثقة, كذكره ابف حباف في الثقات,والقاسـ بف حساف
قىاؿ قىاؿ كثؽ, الكاشؼ في الذىبي كى بػد مػف سػمع نعمػـ ل: الرازم حاتـ أبك كى : البخػارم قػاؿ أـ ل, مسػعكد ٍبػف اهلل عى
قىاؿ, حالو يعرؼ ل: القطاف ابف قاؿك  ,كل يعرؼ منكر حديثو  . مقبكؿ :حجر ابف كى

الثقػػػػات لبػػػػف حبػػػػػاف ك  ,(ِٕٔ)ص: , لبػػػػف شػػػػاىيفتػػػػاريخ أسػػػػماء الثقػػػػػاتك  ,(َُِ/ِ) لمعجمػػػػي ,الثقػػػػاتانظػػػػر: 
 يػػػػػػػػػػبالتقر ك  ,(َْٗ/ّتيػػػػػػػػػػذيب التيػػػػػػػػػػذيب )ك  ,(َُٖ/ٕالجػػػػػػػػػػرح كالتعػػػػػػػػػػديؿ )ك  ,(ُِٕ/ِالكاشػػػػػػػػػػؼ )ك  ,(َّٓ/ٓ)

 (. ِٔٔ/ّ(, كالكىـ كاإليياـ, لبف القطاف )َٕٗ:)ص
قىػاؿ ,قػاؿ البخػارم: ل يصػح حديثػو: كثقو ابف سعد, كذكره ابػف حبػاف فػي الثقػات, ك وعبد الرحمف بف حرممة  أبػك كى

, كقػاؿ الػذىبي: لػـ يصػح حديثػو, كقػال بشػار كلػـ أسػمع أحػدا ينكػره كيطعػف عميػو ,ليس بحديثػو بػأس :الرازم حاتـ
  .: مجيكؿ فقد تفرد عنو بالركاية ابف أخيو القاسـ بف حساف العامرم كما ركل إل عف ابف مسعكدكشعيب



 

 

68 

ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

لػػـ يغيػػر شػػيبتو مػػا أخرجػػو الطحػػاكم بسػػنده مػػف حػػديث أبػػي  كالركايػػة التػػي تفيػػد أف عمػػر     
ل يغيػػر شػػيبو   يغيػػر بالحنػػاء كالكػػتـ, كرأيػػت عمػػر    "رأيػػت أبػػا بكػػر عػػامر األنصػػارم قػػاؿ:

 ,فيي لو نكر يـك القيامة ,يقكؿ: "مف شاب شيبة في اإلسالـ  كقاؿ: "سمعت رسكؿ اهلل, بشيء
     .  (ٔ)فال أحب أف أرير شيبي"

 فيؿ ىناؾ تعارض بيف الروايات؟.

 لقد ذىب العيني كريره مف العمماء إلزالة الختالؼ مف أكجو:

 الجمع:  :أوالً 

 الجمع بداللة العاـ والخا :  -ٔ

ايات الكاردة في تغيير الشيب كالنيي عف تغييره كميا صػحيحة؛ لكػف بعضػيا كذلؾ أف الرك 
: خػػالفكا الييػػكد كريػػركا الشػػيب, المػػراد منػػو الخصػػكص أم ريػػركا عػػاـ كبعضػػيا خػػاص, فقكلػػو 

                                                                                                                                                                      

الجػرح ك ( َُِ/ٓالثقات لبف حباف )ك  ,(َِٓ/ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ك  ,(ِْٖ/ٓ) الطبقات الكبرل انظر:
, (ُِٕ/ْاف العتػػداؿ )ميػػز ك  ,(ِٓٔ/ُالكاشػػؼ )ك  ,(ّٕ)ص: الضػػعفاء الصػػغير لمبخػػارمك  ,(ِِِ/ٓكالتعػػديؿ )

 (.ُّْ/ِتحرير تقريب التيذيب )
قمػػت: اإلسػػناد ضػػعيؼ. قػػاؿ أبػػك داكد: انفػػرد بإسػػناده أىػػؿ البصػػرة, كحكػػـ عميػػو األلبػػاني بأنػػو منكػػر. انظػػر: سػػنف  

 (.ُّْ(, ضعيؼ سنف أبي داكد)ص:ِِِْ/حّٕٓأبي داكد )ص
(, كالنسػايي: كتػػاب ِِِْ/حّٕٓالػػذىب )صأخرجػو أبػك داكد فػػي السػنف: كتػاب الخػػاتـ, بػاب مػا جػػاء فػي خػاتـ 

(, كالبييقػي فػي السػنف َُّٗ/ُّّ/ٖ(, كفػي السػنف الكبػرل )َٖٖٓص/حُٕٕالزينة, باب الخضاب بالصػفرة )
(, كأبػػك داكد الطيالسػػي ُّْ/ْ, كالحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ )(ْٓٗ/ُِ) وصػػحيح فػػي ابػػف حبػػافك  (ّٖٕ/ٕالكبػػرل )

( مػػف طػػرؽ ِٖٔ/ٗ(, كالطحػػاكم فػػي مشػػكؿ اآلثػػار )ُّٖ/ُه )(, كابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مسػػندُِّ/ُفػػي مسػػنده )
( مف طريؽ أبي حصيف عثماف بػف عاصػـ, َْٖٗ/ُٔٓ/ٗجميعيـ عف الركيف بو بنحكه. كالطبراني في األكسط)

     عف القاسـ بف حساف بو بنحكه.
 كعمػػي بػػف عبػػد, يكسػػؼ إبػػراىيـ بػػف أبػػي داكد, كمالػػؾ بػػف عبػػد اهلل بػػف ( عػػفَّٕ/ٗمشػػكؿ اآلثػػار لمطحػػاكم ) (ُ)

 بو. , عف أبي عامر األنصارمثابت بف العجالف عف ,محمد بف حمير عف ,عبد اهلل بف يكسؼ عفالرحمف, 
كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: , كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات, كقػػاؿ دحػػيـ لػػيس بػػو بػػأس, ابػػف معػػيف وكثقػػ :ثابػػت بػػف العجػػالفك 

ي: صػػالح الحػػديث, كقػػاؿ ابػػف حجػػر صػػدكؽ. , قػػاؿ الػػذىبكقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: أنػػا متكقػػؼ فيػػو الحػػديث, صػػالح
الكاشػػػؼ ك  ,(ُِٓ/ٔالثقػػػات لبػػػف حبػػػاف )ك  ,(ْٓٓ/ِالجػػػرح ) قمػػػت: ىػػػك صػػػدكؽ. كعميػػػو فاإلسػػػناد حسػػػف. انظػػػر

 .(ُِّتقريب التيذيب )ص:  ,(ٖٓ/ّميزاف العتداؿ )ك  ,(ِِٖ/ُ)
 . (ُٖٓ/ٔ) , لبف األثيرأسد الغابة صحابي جميؿ. انظر: أبك عامر األنصارم

(, كبمسػند الشػامييف ٕٔ/ُ(, كالطبرانػي فػي المعجػـ الكبيػر )َُُ/ُابف أبي عاصـ فػي اآلحػاد كالمثػاني ) أخرجو
محمػد بػف  ( مػف طػرؽ جمػيعيـ عػفُُٖ/ْٕ/ُ(, كأبك نعػيـ األصػبياني فػي معرفػة الصػحابة )ِْٖ/ّبو بمثمو )
 مثمو.بو ب ثابت بف عجالف, عف مجاىد, عف ابف عمر عفسكيد بف عبد العزيز,  عف مصفى,
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الشيب الذم ىك نظير شيبة أبػي قحافػة 
فيػك الػذم  (ّ),  أك مخمسػان (ٕ), كأمػا مػف كػاف أشػمط (ٔ)

غيره. كقاؿ: مف شاب شيبة فػي اإلسػالـ.... الحػديث, ألنػو ل يجػكز أف أف ل ي أمره رسكؿ اهلل 
قكؿ متضاد كل نسخ فتعيف الجمع, فمف ريره مف الصحابة فمحمكؿ عمى  يككف مف رسكؿ اهلل 

األكؿ, كمػػف لػػـ يغيػػره فعمػػى الثػػاني, مػػع أف النيػػي نػػدب ل فػػرض, أك كػػاف النيػػي نيػػي كراىػػة ل 
, (ٓ)عػػف الطبػػرم نقػػالن  ,(ْ)كىػػذا مػػا قالػػو العينػػي فيػػا عمػػى ذلػػؾ.تحػػريـ؛ إلجمػػاع سػػمؼ األمػػة ك خم

 (ٜ)نػػػاكم, كالمي (ٖ), كالسػػػيكطي(ٚ), ككافقػػػو القاضػػػي عيػػػاض(ٔ)أي ػػػد الطبػػػرم أيضػػػان ابػػػف بطػػػاؿممػػػف ك 
ثـ , تغير الشيب يختص بمف كاف في الكفر أف يككف كاحتمؿى  كالقارم إل أنو قاؿ: ،(َُ)كالشككاني

, كاحتمػػػؿ أف يكػػػكف كاسػػػتدؿ بقضػػػية ابػػػف أبػػػي قحافػػػة , التغييػػػر بعػػػد أسػػػمـ ليشػػػيب فػػػي اإلسػػػالـ
  .(ٔٔ)مختصان بأىؿ الجياد إظياران لمييبة كترىيبان لمعدك

 الجمع باختالؼ األحواؿ:  -ٕ

 ىك عمى حاليف:ك 

 حسب عادة أىؿ البمد الصبب أك تركو فخركجو عف العادة شيرة فمكركه. -أ

ككف أحسف منيا مصبكرة فالترؾ أكلى كمف كاف حسب نظافة الشيب فمف كانت شيبتو نقية ت-ب
 .(ُِ)عمف نقموبياف قالو القاضي عياض, نقالن عف ريره دكف  شيبتو تستشبع فالصبب أكلى. 

 

 

                                                           
 ابف أبي قحافة ؛لكف ىكذا كجدتيا. أبك قحافة: المقصكد بو ىك أبك بكر (ُ)
 .(َِْ/ٔ. العيف )كيقاؿ لمرجؿ أشمط شمط: الش مطي في الرجؿ: شيب المحية, كىك في المرأة: شيب الرأس (ِ)
ًميس رمب  (ّ)  .(ُُٓرب )ص: المغرب في ترتيب المعانظر:  .مس الس كادتاخ بياضو كأنوشعر ميٍخًمس كىخى
 (.ٖٕ/ِِانظر: انظر: عمدة القارم ) (ْ)

   (.ُٕٓ-ُٔٓتيذيب األثار لمطبرم )ج المفقكد ص (ٓ)
(, كلقػد َٗ/ٔأبك جعفر: محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف خالػد الطبػرم إمػاـ المفسػريف كالمػؤرخيف. ميػزاف العتػداؿ )

  (.ٖٕ/ِِ) كىـ العيني حيث نسب ىذا الكالـ لمحب الطبرم. انظر:عمدة القارم

 .(ُّٓ-ُِٓ/ٗابف بطاؿ ) شرحانظر:  (ٔ)

 .(ِٓٔ/ٔـ )مً عٍ إكماؿ المي انظر:  (ٕ)

  (.ُّْ/ٓانظر: الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج, لمسيكطي ) (ٖ)

 .(َْْ/ِ) , لمميناكمفيض القديرانظر:  (ٗ)

 .(ْْْ/ُنيؿ األكطار )انظر:  (َُ)

 .(َِّٖ/ٕ) , لمقارمحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيانظر:  (ُُ)
 .(ِٓٔ/ٔـ )مً عٍ إكماؿ المي انظر:  (ُِ)
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 الجمع بحمؿ األمر لالستحباب:  -ٖ

كىك ما عميو النككم حيث قاؿ: مػذىبنا اسػتحباب خضػاب الشػيب بحمػرة أك بصػفرة لمرجػؿ 
 .(ٔ)اد, كقيؿ يكره كراىة تنزيو كالتحريـ أكلىكالمرأة كيحـر خضابو بالسك 

  .(ٕ)الجمع ببياف الجواز: قاؿ بو ابف حجر -ٗ

 : النسخ: ثانياً  

ًكم عف ابف عباس  قاؿ بو الطحاكم, كاف فيمػا  "أف رسكؿ اهلل  كحجتو في ذلؾ ما ري
أحػدث  عمػى ذلػؾ, حتػى ىـ عميو", فكػاف  لـ يؤمر فيو بشيء يحب مكافقة أىؿ الكتاب عمى ما

فػػي  يخػػالؼ الخضػػاب, فػػأمر بػػو, كعقمنػػا أف جميػػع مػػا ركم عنػػو  فػػي شػػريعتو شػػييان  اهلل تعػػالى
 .      (ٖ)األمر باستعماؿ الخضاب متأخر عف ذلؾ

 :ة: أنو ال تعارض أصاًل بيف األدلثالثاً 

, ككافقػػو ابػػف القػػيـ (ٗ)مػف تغييػػر الشػػيب ىػػك نتفػػو قالػو جريػػر عنػػو النبػػي  ىكأف الػذم نيػػ
  .(٘)ميو أف المنيي عنو أيضان خضابو بالسكادكعقب ع

: قد أجمع العمماء عمى أف  حكـ تغيير الشيب كخضابو مستحب كلػيس بكاجػب, فيػذا قمت
ل يحتاج أف يككف بيف األدلة عمكـ كخصكص, فمف أراد أف يغير فمو ذلؾ, كمف ل يريد فمو ذلؾ 

ر بقي عمى اإلباحة فال ين غى أجر كمف ل يي  يككف عمؿ بالمستحب كلوك  رى ي  أيضان, كعميو يحمؿ مف رى 
أنػو خضػب بالصػفرة  عػف النبػي  يؤثـ, كما يؤيد ذلؾ ما ركاه الشػيخاف مػف حػديث ابػف عمػر 

قميؿ فيك حسب قكليـ مف الشيب المنيي عف  كمعمكـه أف شيبو  كىك يفعؿ ذلؾ تأسيان بالنبي 
ف قػػاؿ بالنسػخ فمسػػتبعد أيضػػان كنقػػكؿ لػػو: تغييػره. كأمػػا مػػف قػػاؿ بػػاختالؼ األحػكاؿ مسػػتبعد, كأمػػا مػػ

 مف قاؿ بالكجكب؟ حتى يحتاج لدعكل النسخ.

عػػف تغييػػر الشػػيب  فالكجػػو المناسػػب لمجمػػع بػػيف األدلػػة أنػػو ل تعػػارض بينيػػا كأف نييػػو 
 كاف ألمريف: 

                                                           
 .(َٖ/ُْشرح النككم )انظر:  (ُ)

 (.ُٔٔ/ٔانظر: فتح البارم, لبف حجر ) (ِ)

 .(ِٖٗ-َّٗ/ٗشرح مشكؿ اآلثار )انظر:  (ّ)
 (.ِٗ/ٔجرير بف عبد الحميد: أحد ركاة الحديث. مسند أحمد ) (ْ)

 .(ِٕٓ/ُُالقيـ )عكف المعبكد كحاشية ابف انظر:  (ٓ)
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عػف  تغيره بمعنى: نتفو؛ ألنو تغيير لمخمقة, كيؤكد ذلؾ مػا ركاه عمػرك بػف العػاص  -أ
  . (ٔ)عف نتؼ الشيب" النبي  "نيى النبي 

," عف النبي  تغيره بالخضاب األسكد كيؤكده ما ركاه جابر  -ب  كا ىىػذىا ًبشىػٍيءو ينػري  رى
 ".كىاٍجتىًنبيكا الس كىادى 

                                                           
عػف عبػد العزيػز بػف  ( عف قتيبة, َٖٔٓ/ ٕٗٔسنف النسايي: كتاب الزينة, باب النيي عف نتؼ الشيب )ص (ُ)

ًزي ػػةى  محمػػد بػػف عبيػػد, عػػف عمػػارة بػػف عػػف شػػعيب بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف  , عػػف عمػػرك بػػف شػػعيب,رى
 عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص بو. العاص,

ٍرًدمُّ محمد  عبد العزيز بف قاؿ ابف حجر: "صدكؽ كاف يحدث مف كتب ريره فيخطئ", بػؿ ىػك ثقػة, إل فػي  الد رىاكى
 عبد اهلل العمرم, كثقو مالؾ, كابف معيف, كابف سعد, كالعجمي, كذكره ابف حباف في الثقات.

ضػع آخػر فضػمو كقاؿ النسايي: ليس بالقكم, كقاؿ مرة ليس بػو بػأس, كقػاؿ أبػك زرعػة: سػيء الحفػظ؛ لكػف فػي مك 
عمى فميح بف سميماف كابف أبي الزناد, ككتابو صحيح كمػا ذكػر اإلمػاـ أحمػد كريػره؛  لكنػو يغمػط فػي أحاديػث عبػد 
اهلل العمرم الضعيؼ فيجعميا عف عبيد اهلل بف عمر الثقة؛ كألجؿ ذلؾ تكمـ فيو مف تكمػـ. انظػر: الطبقػات الكبػرل 

(, كتيػػذيب َّٔ/ُ(, ك الثقػػات لمعجمػػي )ُُٔ/ٕلبػػف حبػػاف ) (, ك الثقػػاتّٓٗ/ٓ(, كالجػػرح كالتعػػديؿ)ِْٗ/ٓ)
 (.ُّٕ/ِ(, كتحرير تقريب التيذيب, لبشار معركؼ كشعيب األرنؤكط )ُْٗ/ُٖالكماؿ )

ًزٌية  (.ُّٕقاؿ ابف حجر: ل بأس بو. انظر: تقريب التيذيب )ص: ،كعمارة بف رى
كأبػػػك زرعػػػة الػػػرازم كابػػػف سػػػعد كالعجمػػػي  قمػػػت: كمػػػا قػػػاؿ شػػػعيب كبشػػػار بػػػؿ ىػػػك ثقػػػة, فقػػػد كثقػػػو أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ 

كالدراقطني, كقاؿ ابف معيف كالنسايي: ليس يو بأس, كقاؿ أبك حاتـ ما بحديثو بأس, كاف صدكقان كذكره ابف حباف 
"الثقات" كل نعمـ فيو جرحان سكل تضعيؼ ابػف حػـز لػو, كىػك شػبو ل شػيء فػال يعتػد بػو.  انظػر: الطبقػات الكبػرل 

مكسػػكعة (, ك ِْْ/ٓ(, كالثقػػات لبػػف حبػػاف )ّٖٔ/ٔ(, كالجػػرح كالتعػػديؿ )ُّٔ/ِمعجمػػي )(, كالثقػػات لَْٔ/ٓ)
(, كتحريػػر تقريػػب ُِْ/ٓ(, كميػػزاف العتػػداؿ )ْٕٔ/ُأقػػكاؿ أبػػي الحسػػف الػػدارقطني فػػي رجػػاؿ الحػػديث كعممػػو )

 (.ٓٔ/ّالتيذيب)
عجمي, كذكره ابف حباف , الخالصة مف ترجمتو: صدكؽ. كثقو الكعمرك بف شعيب بف محمد بف عمرك بف العاص

, حديثػو يكتػب بقكم ليس عنو أبك حاتـ قاؿوفي الثقات ككثقو ابف معيف, كسيؿ عف حديثو مرةن فقاؿ: ليس بذاؾ, 
, كقػاؿ أبػك زرعػة: كأنػو ثقػة فػي نفسػو منػو القمػب فػي كجػس كربمػا بػو احتججنػا كربمػا حديثػو اكتػب أنػا كقاؿ أحمد:

(, ُٖٕ/ِف حجػر صػدكؽ, كركل عنػو الثقػات  انظػر: الثقػات, لمعجمػي )إنما تكمـ فيو بسبب كتػاب عنػده, قػاؿ ابػ
 (.ّٖٕ(, ك تقريب التيذيب )ص:ْٖٔ/ٖ(, كالثقات لبف حباف )ِّٖ/ٔكالجرح كالتعديؿ )

, الخالصة مف ترجمتو: صدكؽ, اختمؼ في سػماعو مػف جػده كشعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص
 ف الراجح سماعو مف جده. عبد اهلل بف عمرك بف العاص؛ لك

حػدث مػف كتػاب جػده  ف شػعيبان إ :يقػاؿ  كقاؿ أبك زرعػة , كابػف العراقػي: قاؿ ابف حباف: ل يصح سماعو مف جده,
 كالضػمير قاؿ العاليي األصح انو سمع مف جػده عبػد اهلل بػف عمػرك كابػف عمػر كابػف عبػاس , ك كلـ يسمعو منو

لى عمرك كمحمد كالد شعيب مات في إجده عايد إلى شعيب ل  المتصؿ في قكليـ عمرك بف شعيب عف أبيو عف
قد صرح بسماعو مػف  , كقاؿ ابف حجر: و جده كسمع منو كثيران ًفمى كى كشعيب صغير فى  ,حياة أبيو عبد اهلل بف عمرك

, كقػاؿ بشػار معػركؼ كشػعيب األرنػؤكط: ف كاف الجميع صػحيحة كجػدت صػكرة التػدليسإف ,جده في أحاديث قميمة
   ت سماعو مف جده.صدكؽ ثب

تحفػػػة التحصػػػيؿ فػػػي ذكػػػر ركاة المراسػػػيؿ )ص: ك  (,ْٖٖ/ُ(, كالكاشػػػؼ )ّٕٓ/ْانظػػػر: الثقػػػات لبػػػف حبػػػاف )  
 (. ُُٖ/ِ, كتحرير تقريب التيذيب )(ّْطبقات المدلسيف )ص: , ك (ُْٖ

 قمت: كعميو فيككف حسف اإلسناد, كقاؿ عنو األلباني حسف صحيح.  
( ُِِٖ/حُّٔسننو: كتاب األدب, باب ما جاء في النيي عف نتؼ الشيب)صكالحديث أخرجو: الترمذم في 

 (َٖٓ/ ٕالسنف الكبرل ), كالبييقي في (ُٓٓ/ُُ) ومصنففي  ابف أبي شيبةك  ,(ُِٓ/ُُ) كأحمد في مسنده
 جميعيـ مف طريؽ عمرك بف شعيب عف أبيو بمثمو.
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 .المطمب الثاني: الجمع باعتبار المطمؽ والمقيد
ا دؿ ىػك مػ وأمػا المقيػد:, (ٔ): ىك لفظ يدؿ عمػى مػدلكؿ شػايع مػف جنسػوويقصد بالمطمؽ

, كعميػػو فقػػد يتحػػدث (ٕ)عمػػى مػػدلكؿ معػػيف, أك ىػػك مػػا كصػػؼ المػػدلكؿ المطمػػؽ بصػػفة زايػػدة عميػػو
بحديث مطمؽ شايع في أفراده, ثـ يتحدث بحديث آخر يقيده بشرط أك صفة زايػدة عميػو,  النبي 

 فيتعارض الحديثاف في الظاىر.
, ح يػػث ذكػػر مػػف ضػػمنيـ كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ: الفكاسػػؽ الخمػػس المبػػاح قػػتميف  بالحػػؿ كالحػػـر

 بصفة. ان , كجاء في ركاية أخرل مقيدان الغراب؛ لكف جاء ذكر الغراب في ركاية مطمق
ػر فالركايػة المطمقػة أخرجيػا البخػارم بسػنده مػف حػديث ٍبػًد الم ػًو ٍبػًف عيمى ف  رىسيػكؿى الم ػًو أى   عى

   ٍحػػػًرـه فىػػػ :قىػػػاؿى ػػػٍف قىػػػتىمىييف  كىىيػػػكى مي ٍمػػػسه ًمػػػٍف الػػػد كىابن مى مىٍيػػػوً خى نىػػػاحى عى ٍمػػػبي  ,كىاٍلفىػػػٍأرىةي  ,اٍلعىٍقػػػرىبي  :الى جي كىاٍلكى
كىاٍلغيرىابي كىاٍلًحدىأىةي  ,اٍلعىقيكري 

(ٖ). 
كالركاية المقيػدة التػي قيػدت الغػراب بصػفة الغػراب األبقػع أخرجيػا مسػمـ بسػنده مػف حػديث 

ػػٍف الن بًػػين   عايشػػة  ٍمػػسه فىكىاًسػػؽي  :أىن ػػوي قىػػاؿى  عى ـً  ييٍقػػتىٍمفى  (ٗ)خى ػػرى ي ػػةي  :ًفػػي اٍلًحػػؿن كىاٍلحى كىاٍلغيػػرىابي  ,(٘)اٍلحى
اأٍلىٍبقىعي 
كىاٍلكىٍمبي اٍلعىقيكري  ,كىاٍلفىٍأرىةي  ,(ٙ)

دىي ا ,(ٚ) كىاٍلحي
(ٛ). 

فالناظر لمركايات يالحظ أف ركاية البخارم كانت مطمقة في ذكر الغراب, أما ركاية مسػمـ  
 التكفيؽ؟. يتـ يؼقيدتو باألبقع, كىذا تعارض بيف الركايات فكف

                                                           
  (.ٓ/ّاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لبمدم ) (ُ)

 (.ٓ/ّ) المصدر نفسو (ِ)

)ص (ّ) (عػػف عبػػد اهلل ُّّٓ/حِّٔصػػحيح البخػػارم كتػػاب بػػدء الخمػػؽ بػػاب خمػػس مػػف الفكاسػػؽ يقػػتمف فػػي الحػػـر
 . عف عبد اهلل ابف عمر عف عبد اهلل بف دينار, مالؾ, عف ابف مسممة,

الربيػػػع  أبػػػي (عػػفُُٖٗ/حْٗٔكصػػحيح مسػػػمـ كتػػاب الحػػػج بػػػاب مػػا ينػػػدب لممحػػـر كريػػػره مػػػف قتػػؿ الػػػدكاب )ص
     بو. الزىراني, عف حماد بف زيد, عف ىشاـ بف عركة, عف عركة, عف عايشة 

تفسػػػير رريػػػب مػػػا فػػػي  الخػػػركج عػػػف الحػػػؽ. تحميمػػػو, كالفسػػػؽ: القتػػػؿ إلػػػى تحػػػريـ عػػػف خػػػرجف: فكاسػػػؽ خمػػػس (ْ)
 (.ُِٗ/ُالصحيحيف )

سػماييا, كٍانيػا إنمػا ذكػرت لينبػو بيػا ىذه الخمس دكف أ بمعانيالتحريـ يتعمؽ ذكر الحية بدلن مف العقرب قمت:  (ٓ)
 .(َُٔ/ْ) ـمً عٍ إكماؿ المي  .العمة فيعمى ما شاركيا 

(, النيايػػػة فػػػي رريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر َِٓ/ُ. المحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ )سػػػكاده بيػػػاض يخػػػالط: أبقػػػع رػػػراب(ٔ)
(ُ/ُْٓ.) 

 .(ََُ/ِح اآلثار )مشارؽ األنكار عمى صحا. كؿ سبع كجارح يعقر كيفترس :اٍلكىمب اٍلعىقيكر (ٕ)

أبػي بكػر  ( عػفُُٖٗ/حْٗٔصػحيح مسػمـ: كتػاب الحػج, بػاب مػا ينػدب لممحػـر كريػره مػف قتػؿ الػدكاب )ص (ٖ)
محمػد بػف جعفػر, عػف شػعبة, عػف  كابف بشػار, عػف ابف المثنى, محمدح ك  عف شعبة, عف رندر, ابف أبي شيبة,

 بو.   قتادة, عف سعيد بف المسيب, عف عايشة 
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 لقد ذىب العيني كريره مف العمماء لمتكفيؽ بيف الركايات مف أكجو: 

 : الجمع بحمؿ المطمؽ عمى المقيد: أوالً 
كذلػػؾ بحمػػؿ الركايػػات المطمقػػة عمػػى الركايػػة المقيػػدة بػػالغراب األبقػػع, كعميػػو ل يجػػكز قتػػؿ 

بقػػع فػػال يبتػػدئ بػػاألذل, فػػال يبػػاح ريػػر الغػػراب األبقػػع؛ ألنػػو يبتػػدئ بػػاألذل, كأمػػا الغػػراب ريػػر األ
, كأفتػػػكا بجػػػكاز أكمػػػو, فبقػػػي مػػػا عػػػداه ممتحقػػػان (ٕ)كرػػػراب الػػػزرع, كيقػػػاؿ لػػػو الػػػزاغ (ٔ)قتمػػػو: كػػػالعقيؽ

 .(ٙ)القرطبيك , (٘), كابف المنذر(ٗ), ككافؽ بو ابف خزيمة(ٖ)باألبقع. كىذا ما قاؿ بو العيني

 :: الترجيحثانياً 
كشػػذت فرقػػة مػػف أىػػؿ الحػػديث فقػػالكا: ل يقتػػؿ " ؿ:كىػػذا مػػا مػػاؿ إليػػو ابػػف بطػػاؿ حيػػث قػػا

 ب, عػف عايشػةين سىػالمحـر إل الغراب األبقع خاصة. كرككا فى ذلؾ حػديثنا عػف قتػادة, عػف ابػف المي 
كىػذا الحػديث ل يعػرؼ مػف حػديث ابػف المسػيب, كلػـ يػركه عنػو ريػر قتػادة,   , عػف النبػى  
 يكجػػد عنػػدىـ, مػػع معارضػػتو حػػديث ابػػف مػػدلس, كثقػػات أصػػحاب سػػعيد مػػف أىػػؿ المدينػػة ل كىػػك
      .  (ٛ), كقاؿ ابف قدامو الركايات المطمقة أصح(ٚ)", فال حجة فيو  كحفصة,   عمر

  مذاىب األئمة األربعة: : وىو ما عميوثالثاً 
مػػػا أف يككنػػكا اعتمػػػدكا إف خاصػػة عمػػى أنػػو يسػػػتثنى مػػف األمػػػر بقتػػؿ الغػػػراب رػػراب الػػػزرع

بػاألبقع كألحقػكا بػو مػا فػي معنػاه فػي األذل كأكػؿ الجيػؼ كىػك   ايشة يد الذم في حديث عيالتق
مػػا أف ,(ٜ)الغػػداؼ لختصػػاص  لغمبتػػو ؛د بػػاألبقعيػػكجعمػػكا التقي يككنػػكا أخػػذكا بالركايػػات المطمقػػة, كا 

                                                           
 .(ْٔ/ُكالعىٍقعىؽي: طاير طكيؿ الذ يؿ أبمؽ ييعىٍقًعؽي بصكتو كجمعيو عقاعؽ. العيف )العىقيؽي:  (ُ)

كىػػك  الزيتػػكف ألنػػو يأكمػػوكرػػراب الػػزرع كرػػراب  يقػػاؿ لػػو: الغػػراب الزرعػػي ل يأكػػؿ الجيػػؼ صػػغير رػػراب :الػػز اغ (ِ)
( ُِْفػي ترتيػب المعػرب )ص:المغػرب  كالجمع زيغػاف. ربرة كميؿ ًإلىى اٍلبيىاض أسكد برأسو صغير نحك الحمامة
 .(َْٕ/ُالمعجـ الكسيط )

  (.ِٔٓ/َُانظر: عمدة القارم ) (ّ)

 (.ْٔ/ْفتح البارم, لبف حجر) (ْ)
  المصدر نفسو, كلـ أجد كالـ ابف المنذر في كتبو المطبكعة؛ كلعمو يككف في كتاب رير مطبكع بعد. (ٓ)

 (.ِٖٓ/ّالعباس القرطبي ) انظر: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ, ألبي (ٔ)

 (.ّْٗ/ْانظر: شرح ابف بطاؿ ) (ٕ)

 (.َِّ/ّالمغني, لبف قدامة ) (ٖ)

ػػػػخـ الػػػػكافر الجنػػػػاحيف. المحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ  (ٗ) ػػػػراب القػػػػيظ الض  الغيػػػػداؼ: الغيػػػػراب, كخػػػػٌص بىعضػػػػيـ بًػػػػًو ري
(ٓ/ْٖٔ). 
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فيػك مسػتثنى بػدليؿ منفصػؿ كاهلل  كأخرجكا عػف ذلػؾ رػراب الػزرع كىػك الػزاغ لحػؿ أكمػو, الحكـ بو,
(ٔ)أعمـ

.    
 ما قكؿ ابف بطاؿ بالترجيح كريره مف عدـ صحة الركاية ففيو نظر لكجكه: : أقمت
 أما دعكل التدليس فمردكدة:  -ُ

كىػذا مػف ركايػة شػعبة,  ألف شعبة ل يركم عف شيكخو المدلسػيف إل مػا ىػك مسػمكع ليػـ,
  ة بسماع قتادة.بؿ صرح النسايي في ركايتو مف طريؽ النضر بف شميؿ عف شعب

 مردكد بإخراج مسمـ ليا. كأما نفي الثبكت ف -ِ
 .(ِ)أف الترجيح ليس مف شرط في قبكؿ الزيادة, كالزيادة مقبكلة مف الثقة الحافظ -ّ

يػد بػاألبقع يكالكجو المناسب لمجمع بيف الركايات حمؿ المطمؽ عمى المقيد؛ لكػف التق قمت:
اه ابػػف كمػػا سػػم (ٖ)لختصػػاص الحكػػـ بػػو, كعميػػو يشػػمؿ الغػػراب الغػػداؼ كىػػك رػػراب البػػيفك لغمبتػػو 

قدامػػة, لتحػػاد العمػػة كىػػي حرمػػة أكميػػـ, كأكميػػـ الجيػػؼ, كأذاىػػـ, كيخػػرج مػػف الحكػػـ رػػراب الػػزرع 
 الذم يأكؿ الحب؛ لحؿ أكمو كىك الزاغ.     

 .المطمب الثالث: الجمع باعتبار المجمؿ والمفسر
 (ٗ): ىك مال يعقؿ معناه مف لفظو كيفتقر في معرفة المراد إلى ريرهيقصد بالمجمؿ

: ىك ما استقؿ بنفسو في الكشػؼ عػف المػراد, كل يفتقػر فػي معرفػة المػراد منػو المفسر أما
بحديث مجمػؿ يخفػى عمػى الػبعض تفسػيره, فيقػع اخػتالؼ  . كعميو قد يتحدث النبي (٘)إلى ريره

 بحديث آخر يفسر الحديث المجمؿ فيزكؿ الختالؼ.  ظاىرم بيف األدلة, فيتحدث النبي 
رمػض عمػى الصػحابة رضػكاف اهلل عمػييـ مػف فيػـ معنػى الظمػـ فػي : مػا ومف أمثمػة ذلػؾ

وَن[ قكلو تعػالى ُْ لُمّاِلَْملُنَّوُهلْمُّمْهَتل َهُْمُُِّظْلٍمُّأوَلئِلَكَّْلُ ََ َََمنُواَّوََلَّْيْلبُِاواّاِي ]الَِّذيَنّ
, فعنػدما نزلػت (ٙ)

ّا: أيُّنػػا ل يظمػػـ نفسػػو؟ فػػأنزؿ اهلل تعػػالى قػػاؿ أصػػحاب رسػػكؿ اهلل  للَ َّلُظْلللٌمَّعظِللوٌم[]اِنَّ ْ لِّشر
(ٚ) 

                                                           
 (.ٕٔ/ٓانظر: طرح التثريب في شرح التقريب, لمعراقي ) (ُ)

 .(ْٔ/ْلبف حجر ) ,تح البارمف  (ِ)
ثػػػر إيسػػقط ًفػػػي الػػػديار  ألنػػػو ؛رػػراب اٍلبىػػػيف, كسػػػمى األسػػػكد أحمػػػر الًمٍنقىػػار كالػػػرنٍجمىٍيفىػػػك: الغػػراب رػػراب البىػػػٍيًف  (ّ)

ػف نػكح يٍ بى : سػمي رػراب اٍلبىػيف لً كقػاؿ آخػركفكؿ بعضػيـ. قىػ ىػذاالظاعنيف يتقمـ.  بخبػر  ليأتيػو أرسػمو؛ًحػيف  نػو عى
 .(َِٔ/ْتيذيب المغة )ك  ,(ُٔٓ/ِ) لبف قتيبة ,رريب الحديث .ماء الطكفاف

  (.ُْٓ/ّ(, اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, لبف حـز )َُٗالميمىٍع في أصكؿ الفقو, لمشيرازم )ص: (ْ)

 (.ِْ/ُ(, اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, لبف حـز )َُُالميمىٍع في أصكؿ الفقو, لمشيرازم )ص: (ٓ)

 .{ِٖ}األنعاـ: (ٔ)

 .{ُّلقماف:} (ٕ)
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فجاءت الركايات تبيف مكقؼ الصحابة مف اآلية, فأخرج البخارم عدة ركايات فيما بينيا اختالؼ, 
 كلكنو اختالؼ ظاىرم.

ابي الن بًػػين " فجػػاء فػػي ركايػػة شػػعبة عػػف األعمػػش انىػػوي ًبظيٍمػػـو :  قىػػاؿى أىٍصػػحى ـٍ يىٍمػػًبٍس ًإيمى أىيُّنىػػا لىػػ
لىٍت لى تي  ٍشًرٍؾ ًبالم ًو ًإف  الشنٍرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه فىنىزى

(ٔ). 
قىاليكاكجاءت في ركاية جرير, عف األعمش " انىػوي ًبظيٍمػـو فىقىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو  :كى ـٍ يىٍمػًبٍس ًإيمى أىيُّنىا لى

 : ًلىظيٍمـه عىًظيـه ًإف  الشنٍرؾى  :ًإن وي لىٍيسى ًبذىاؾى أىلى تىٍسمىعي ًإلىى قىٍكًؿ ليٍقمىافى ًلٍبًنو"(ٕ). 

ـي نىٍفسىػوي  :فىقىػاليكا يىػا رىسيػكؿى الم ػوً  كجاء في ركاية عيسى بف يػكنس, عػف األعمػش" أىيُّنىػا لى يىٍظًمػ
ا قىاؿى ليٍقمىافي ًلٍبًنًو كىىيكى يىًعظيػو ,لىٍيسى ذىًلؾى  :قىاؿى  ـٍ تىٍسمىعيكا مى ٍؾ ًبالم ػًو يىػا بينىػي  لى تيٍشػرً  :ي ًإن مىا ىيكى الشنٍرؾي أىلى

 . (ٖ)"ًإف  الشنٍرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه 
قىػاليكا كجاء في ركاية ككيع عف األعمػش" ـٍ نىٍفسىػوي فىقىػاؿى رىسيػكؿي  :كى ـٍ يىٍظًمػ ػا : أىيُّنىػا لىػ لىػٍيسى كىمى

ا قىاؿى ليٍقمىافي ًلٍبًنًو يىا بينىي  لى تيٍشًرٍؾ ًبالم ًو ًإف  ا لشنٍرؾى لىظيٍمـه عىًظيـه تىظينُّكفى ًإن مىا ىيكى كىمى
(ٗ)  . 

عيسػػى بػػف يػػكنس, ككيػػع ك فالنػػاظر لمركايػػات يػػرل أف بػػيف ركايػػة شػػعبة عنػػو كبػػيف جريػػر,  
   . اختالؼ؛ لكنو ظاىرم

كلقػػد قػػاـ العينػػي بػػالجمع بينيمػػا بجعػػؿ إحػػداىما مبينػػة لألخػػرل, فيكػػكف المعنػػى: لمػػا شػػؽ 
َ َّلُظْلٌمّ عمييـ أنزؿ اهلل تعػالى ْ ّالِّشر أف الظمػـ المطمػؽ فػي إحػداىما  فػأعمميـ النبػي  َعظِوٌم[]اِنَّ

ف ركايػة إ, كابػف حجػر إل أنػو قػاؿ: (ٙ), ككافؽ بػو النػككم(٘)يراد بو المقيد في األخرل, كىك الشرؾ

                                                           
ّصحيح البخارم: كتاب أحاديث األنبياء, باب قكلػو تعػالى:  (ُ) ََ َنّاحِلْكَمَةَّأِنّاْشُكْرّهللَِّوَمْنَّيْشُكْرَّفلإِىَّ ََ ْونَ ُّلْق ََ ََ ّ ْْ ]َوَلَق

] ٌْ َّمِو ّاهللََّغنِي   شعبة, عف األعمػش, عف ( عف أبي الكليد,ِّْٖ/حَٔٔ)صُِلقماف: َيْشُكُرّلِنَْفِاِهَّوَمْنَّكَفَرَّفإِنَّ
 بو. عف عمقمة بف قيس بف عبد اهلل بف مالؾ, عف عبد اهلل بف مسعكد  عف إبراىيـ,

ّ]صحيح البخارم: كتاب تفسير القرآف, باب قكلو تعالى  (ِ) لْ ُِّل هللِّاِنَّ ِّْشِ َُ ّ َٓ ّ نَليَّ ُُ نِلِهَّوُهلَوَّيِعُظلُهَّيل ّ ُْ
ِٓ ُنّ ََ َّق َلُّلْقل ُْ

َواِ

َ َّلُظْلٌمّعَّ ْ  عػف إبػراىيـ, عػف جريػر, عػف األعمػش, قتيبة بف سعيد, ( عفْٕٕٔ/حِّٗ)ص ُّلقماف: [ظِومٌّالِّشر
 بو.    عف عمقمة ابف قيس بف عبد اهلل بف مالؾ, عف عبد اهلل بف مسعكد 

ُُّ]صحيح البخارم: كتاب أحاديث األنبياء, باب قكلو تعػالى (ّ) نِِهَّوُهَوَّيِعُظُهَّيل ّ ُْ
ِٓ ُنّ ََ َّق َلُّلْق ُْ

َّواِ لْ ُِّل هللِّاِنَّ ِّْشِ َُ ّ َٓ ّ نَليَّ

للَ َّلُظْلللٌمَّعظِللومٌّ ْ عػػف  عػػف إسػػحاؽ, عػػف عيسػػى بػػف يػػكنس, عػػف األعمػػش, (ِّْٖ/حَٔٔ)ص ُّلقمػػاف: [الِّشر
   بو. عف عمقمة عف عبد اهلل  إبراىيـ,

( ّٕٗٔ/حَُِّصحيح البخارم: كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ, باب ما جاء في المتأكليف )ص (ْ)
 بو. عف عمقمة, عف عبد اهلل  عف إبراىيـ, عف ككيع, عف األعمش, عف إسحاؽ بف إبراىيـ,

خالصػػو )ص ( عػف أبػػي بكػر بػف أبػػي شػيبة, عػػف ُِْ/حٕٓكصػحيح مسػمـ كتػػاب اإليمػاف بػػاب صػدؽ اإليمػاف كا 
   عبد اهلل بف إدريس, عف ككيع, بو. 

 (.ُّْ/ُ)انظر: عمدة القارم  (ٓ)

 (.ُّْ/ِكم )انظر: شرح النك  (ٔ)
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نِِهَّوُهلَوَّيِعُظلُهَّيل ّ: سبب نزكؿ قكلػو تعػالى شعبة تدؿ عمى أف سؤاؿ الصحابة  ُْ
ِٓ ُنّ ََ َّق َلُّلْق ُْ

]َواِ

نَيَّّ َ َّلُظْلٌمَّعظِوٌم[ُُّ ْ ّالِّشر ْ ُِّ هللِّاِنَّ َُِّْشِ ّ ككيػع عنػو تػدؿ أف ك عيسػى بػف يػكنس, ك  , كركايػة جريػر,(1)َٓ
اآلية التي في لقماف كانت معمكمة عندىـ؛ كلذلؾ نبييـ عمييا, كيحتمؿ أف يككف نزكليا كقػع فػي 

 . (ٕ)الحاؿ فتالىا عمييـ ثـ نبييـ فتمتيـ الركايتاف
ناسب لمجمع بيف الركايات ىك ما قالو العيني كريره أف ركاية شػعبة تعتبػر الكجو الم قمت:

 مفسرة لمركايات.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(ُ)

 .{ُّ}لقماف: 
 .(َُُ/ُفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ِ)
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 المبحث الرابع: الجمع باعتبار فيـ األلفاظ ومدلوالتيا

عمـ المغػة لػو أىميػة بالغػة؛ إذ يسػتحيؿ عمػى مػف ل يفيػـ المغػة أف يجمػع بػيف األدلػة التػي 
 رض.يبدك ظاىرىا التعا

كثمػػػػرة عمػػػػـ المغػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػي معرفػػػػة معػػػػاني المفػػػػردات كمػػػػدلكلتيا, كفيػػػػـ حقايقيػػػػا, فمػػػػف  
منيا مػا يحمػؿ أحيانػان المفردات ما يككف لو أكثر مف مدلكؿ, كمنيا ما يككف لو أكثر مف معنى, ك 

عمػػى المجػػاز؛ لػػذا كػػاف معرفػػة كثيػػران مػػف األحكػػاـ متكقػػؼ عمػػى معرفػػة المغػػة كاإلحاطػػة بمػػدلكلت 
  لفاظ. األ

 الجمع باعتبار معرفة مدلوؿ المفظ.المطمب األوؿ: 
 "بنيػؾ", ك لفػظ (ٔ)"ولػدؾ": لفػظ ومف أمثمة ذلػؾ مف األلفاظ ما يككف ليا أكثر مف مػدلكؿ  

ػػاف بػػف بشػػير  ابنػػي ىػػذا  (ٕ)فقػػاؿ لػػو: إنػػي نحمػػت حيػػث جػػاء لمنبػػي  الػػكارديف فػػي حػػديث النٍُّعمى
 "."أكؿ بنيؾ نحمتكجاء في ركاية أخرل بمفظ  ثمو"،أكؿ ولدؾ نحمت م: "رالمان فقاؿ لو 

أخرجيػػا البخػػارم بسػػنده مػػف حػػديث أكػػؿ ولػػدؾ نحمػػت مثمػػو" كالركايػػة التػػي جػػاءت بمفػػظ "
ٍمػتي  :فىقىػاؿى   أىتىى بًػًو ًإلىػى رىسيػكًؿ الم ػوً   أىف  أىبىاهي النٍُّعمىاف بف بشير  ػا فىقىػاؿى  ًإننػي نىحى من  :اٍبنًػي ىىػذىا ريالى

ٍمتى ًمٍثمىوي قىاؿى أىكيؿ   لىًدؾى نىحى  .(ٖ)فىاٍرًجٍعوي  :لى قىاؿى  :كى

ػاف بػف "أكؿ بنيػؾ نحمػتالركاية التي جاءت بمفظ ك  " أخرجيػا مسػمـ بسػنده مػف حػديث النٍُّعمى
ػػا فىقىػػاؿى  :فىقىػػاؿى  أىتىػػى بًػػي أىبًػػي ًإلىػػى رىسيػػكًؿ الم ػػًو  :قىػػاؿى  بشػػير من ٍمػػتي اٍبنًػػي ىىػػذىا ريالى بىًنيػػؾى  أىكيػػؿ   :ًإننػػي نىحى

ٍمتى قىاؿى   .(ٗ)لى قىاؿى فىاٍرديٍدهي  :نىحى

بػالتكفيؽ بػيف  مػف العممػاء فالناظر لمركايتيف يظف أف بينيا اختالفان, كلقد قاـ العيني كريػره
" فػإف البنػيفيشمؿ الذككر كاإلناث كأمػا لفػظ " الولد": كذلؾ أف لفظ "باعتبار مدلكؿ المفظالركايتيف 

                                                           
الػذككر. قمػت: فالكلػد يشػمؿ  . أم؟مػف كلػدؾ  كـ الذكرة يقاؿ :البنة قالو أبك الحسف, كقاؿ الفراءك  البف :الكلد (ُ)

  .(ُْْ/ْالمخصص )ك  ,(ّٖٓ/ِمقاييس المغة )البنيف كالبنات. انظر: معجـ 
ٍمتيوي  قكلؾ مصدر: بالضـ: كالنيٍحؿي ت, نحمت: أعطي (ِ) ّىِْحَللًةَّفلإِْنّ لقكلو  العىًطي ةً  مف نىحى ِنَّ ِِ َق  ُْ ل ََ َُواّالنرَال َ ّ ََ ]َو

ٍ ِّمنُْهَّىْفًا َّفُكُلوُهَّهنِوًئ َّمِريًئ [   .{ْ}النساء: صِْبَنَّلُكْمَّعْنََّشْ
( عف عبد اهلل ابف ِٖٔٓ/حْٖٗىبة الكلد )صصحيح البخارم: كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا, باب  (ّ)

يكسػػؼ, عػػف مالػػؾ بػػف أنػػس, عػػف ابػػف شػػياب, عػػف حميػػد بػػف عبػػد الػػرحمف, كمحمػػد بػػف النعمػػاف بػػف بشػػير, عػػف 
 بو.   النعماف بف بشير 

( عػػف يحيػػى بػػف ُِّٔ/حِٔٔصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب اليبػػات, بػػاب كراىيػػة تفضػػيؿ بعػػض األكلد باليبػػة )ص (ْ)
 بو بمعناه.يحيى, عف ابف شياب 
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ف كػػػان كا إناثػػػان كذكػػػكران فعمػػػى سػػػبيؿ التغميػػػب, كعميػػػو يكػػػكف ل اخػػػتالؼ بػػػيف كػػػانكا بنػػػيف فظػػػاىر كا 
 .      (ٖ), كالزرقاني نقالن عف ابف حجر(ٕ), كلقد كافؽ في ذلؾ ابف حجر(ٔ)الركايتيف

 قمت: ىذا الكجو المناسب لمجمع بيف األدلة, فمفظ كلد يشمؿ البنيف كاإلناث. 
أكلده عمى بعػض؛ كذلػؾ لػيال يجعػؿ فػي قمت: كفيو دللة عمى أف ل يفضؿ الكالد بعض 

 في ركاية أخرل " أل يسرؾ أف يككنكا في برؾ سكاء".  فيما بينيـ أك نحكه لقكلو  يان قمبيـ شي
 فإف قمت إف كىب بعضيـ دكف بعض فما الحكـ؟.   

أنػػو مكػػركه كلػػيس بحػػراـ كاليبػػة صػػحيحة, كقػػاؿ أحمػػد  :الشػػافعيحنيفػػة كمالػػؾ, ك  كأبػػذىػػب  قمػػت:
سحاؽ كريرىـ: ل يجكزكالثكرم   . (ٗ)كا 

 .المطمب الثاني: الجمع باعتبار اختالؼ المفظ
فيػػأتي دليػػؿ بمفػػظ مػػا, كيػػأتي دليػػؿ آخػػر بمفػػظ  ان ىنػػاؾ مػػف األلفػػاظ مػػا تحمػػؿ معنػػى كاحػػد

بيف األدلة؛ لكف بعد النظػر كالرجػكع لمعنػى المفػظ نجػد أف  ان مغاير, فيظف البعض أف ىناؾ اختالف
 ل معاني. الختالؼ اختالؼ ألفاظ

ركايػات حػديث الييػكدم الػذم قتػػؿ  فػي (ٙ)، ولفػظ "رَضػَخ"(٘)ومػف أمثمػة ذلػؾ: لفػظ "رَض" 
بما فعؿ بيا الييكدم, فاختمفت ألفاظ الركايات في تبيف آلية  جارية, فجاءت تشتكي لرسكؿ اهلل 

 جػػريف"" رَض رأسػػيا بػػيف حلمييػػكدم. فجػػاءت ركايػػة أف الييػػكدم  القتػػؿ, ككيفيػػة عقػػاب النبػػي 
 ككػذلؾ عقػاب النبػي "رماىػا بحجػر" , ك ركايػة أنػو " رضػخ رأسػيا بػيف حجػريف"كفي ركاية أنػو 

" قتمو بػيف  ركاية أنو ك  " رضخ رأسو" ك ركاية أنو  " رَض رأسو"، لمييكدم ففي ركاية أنو 
 .حجريف"

                                                           
 (.َِٓ/ُّانظر: عمدة القارم) (ُ)

 .(ُِّ/ٓلبف حجر ) ,فتح البارمانظر:  (ِ)

 .(ُِٓ/ّشرح الزرقاني )انظر:  (ّ)

 .(ُُٕ/ّمعالـ السنف )انظر:  (ْ)

: رض (ٓ) , (َُّمختػار الصػحاح )ص:ك  ,(ّْٕ/ِمقػاييس المغػة )ك  ,(ٖ/ٕالعػيف ) الشػيء. انظػر: دقػؾ: الػر ضُّ
   .(ِِٗ/ِالحديث كاألثر )النياية في رريب ك 

ا: الٌدؽُّ كىاٍلكىٍسري لَرْضخِ ا (ٔ)  ,  (َّْ/ِمقػاييس المغػة ), كمعجػـ (ُٕٔ/ْالعيف )انظر:  . : الش ٍدخ. كالر ٍضخي أىٍيضن

 .(ِِٗ/ِالنياية في رريب الحديث كاألثر )ك 
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أىف   ؿ:قػػا أخرجيػػا البخػػارم بسػنده مػػف حػديث أنػػس  "رَض"فالركايػة التػػي جػاء فييػػا لفػظ  
ٍيًف فىًقيػػؿى لىيىػػا ػػرى جى اًريىػػةو بىػػٍيفى حى ػػٍف فىعىػػؿى بًػػًؾ ىىػػذىا :يىييكًديعػػا رىض  رىٍأسى جى ت ػػى سيػػمنيى ؟.  مى فه حى فه أىٍك فيػػالى أىفيػػالى

ت ى أىقىر  ًبوً  من ًبيُّ لفىأيًتيى ًبًو  ,اٍليىييكًدمُّ  ٍؿ ًبًو حى ـٍ يىزى ارىةً  ,فىمى فىريض  رىٍأسيوي ًباٍلًحجى
(ٔ).  

ػدىا  قػاؿ: أخرجيا البخارم بسنده مف حػديث أنػس  "رضخ"كالركاية التي جاء فييا لفظ  عى
ٍيًد رىسيكًؿ الم ًو  اًريىةو  يىييكًدمٌّ ًفي عى مىى جى ا ,عى ػاحن ذى أىٍكضى ػخى رىٍأسىػيىا (ٕ)فىأىخى مىٍييىػا كىرىضى فىػأىتىى ًبيىػا  ,انىػٍت عى

قىػٍد أيٍصػًمتىتٍ  كىًىػيى ًفػي آًخػرً  أىٍىمييىا رىسيكؿى الم ػًو  ػٍف قىتىمىػؾً : فىقىػاؿى لىيىػا رىسيػكؿي الم ػًو  ,رىمىػؽو كى فه  ؟مى فيػالى
ٍيػًر ال ػًذم قىتىمىيىػا :فىقىػاؿى  ,ًلغىٍيػًر ال ػًذم قىتىمىيىػا فىأىشىػارىٍت ًبرىٍأًسػيىا أىٍف لى  ػرى رى ػػؿو آخى  :فىأىشىػارىٍت أىٍف لى فىقىػػاؿى  ,ًلرىجي

فه ًلقىاًتًميىا فىأىشىارى  ٍيفً  فىأىمىرى ًبًو رىسيكؿي الم ًو  ,ٍت أىٍف نىعىـٍ فىفيالى رى جى فىريًضخى رىٍأسيوي بىٍيفى حى
(ٖ) . 

 :قىػػػاؿى  أخرجيػػػا البخػػػارم بسػػػنده مػػػف حػػػديث أنػػػس  "رمػػػى"كالركايػػػة التػػػي جػػػاء فييػػػا لفػػػظ 
ًدينىػًة قىػاؿى  ػاحه ًباٍلمى مىٍييىا أىٍكضى اًريىةه عى ٍت جى رىجى ػرو  :خى جى   فىًجػيءى ًبيىػا ًإلىػى الن بًػين  :قىػاؿى  فىرىمىاىىػا يىييػكًدمٌّ ًبحى

ػػؽه فىقىػػاؿى لىيىػػا رىسيػػكؿي الم ػػوً  مى ًبيىػػا رى فه قىتىمىػػؾً    :كى فىعىػػٍت رىٍأسىػػيىا ,فيػػالى مىٍييىػػا قىػػاؿى  ,فىرى ػػادى عى فه قىتىمىػػؾً  :فىأىعى  ,فيػػالى
فىعىٍت رىٍأسىيىا فىقىاؿى لىيىا ًفي الث اًلثىةً  فه قىتىمىؾً  :فىرى فىضىتٍ  ,فيالى ا ًبًو رىسيػكؿي الم ػًو  ,رىٍأسىيىا فىخى فىقىتىمىػوي بىػٍيفى , فىدىعى

ٍيف رى جى اٍلحى
(ْ). 

فالناظر لمركايات يظف أف بينيا تعارضان كاختالفان؛ لكنو ظاىرم, كلقد قاـ العيني بػالتكفيؽ  
, الػػػرض, كالرضػػػخبػػػيف الركايػػػات فقػػػاؿ: الخػػػتالؼ اخػػػتالؼ فػػػي األلفػػػاظ ل فػػػي المعػػػاني, فػػػإف 

حيػث قػاؿ: رضػخو  ان , ككافؽ بػو القاضػي عياضػ(٘)و عبارة ىينا عف الضرب بالحجارة., كمالرجـك
بػػيف حجػػريف, كرميػػو بالحجػػارة, كرجمػػو بيػػا بمعنػػى, كالجػػامع رمػػى بحجػػر أك أكثػػر, كرأسػػو عمػػػى 

                                                           
 (عػػػف  ٕٖٔٔ/حُُُّ)صصػػػحيح البخػػػارم: كتػػػاب الػػػديات, بػػػاب سػػػؤاؿ القاتػػػؿ حتػػػى يقػػػر كاإلقػػػرار بالحػػػدكد   (ُ)

 بو. أنس  فع عف قتادة السدكسي, حجاج بف منياؿ, عف ىماـ بف يحيى بف دينار,
كصػػػػػػحيح مسػػػػػػمـ: القسػػػػػػامة كالمحػػػػػػاربيف كالقصػػػػػػاص كالػػػػػػديات, بػػػػػػاب ثبػػػػػػكت القصػػػػػػاص بالقتػػػػػػؿ بػػػػػػالحجر كريػػػػػػره 

 ( مف طريؽ ىماـ بف دينار عف قتادة بو بنحكه.  ُِٕٔ/حِٗٔ)ص

النياية في رريب الحديث  .كضح: كاحدىا لبياضيا, بيا؛ سميت الفضة, مف عمؿي الحمي مف نكع أكضاح:  (ِ)
 (ُٔٗ/ٓكاألثر )

( عػف األكيسػي ِٓٗٓ/حَُْٖصحيح البخارم: كتاب الطػالؽ بػاب اإلشػارة فػي الطػالؽ كريػره كاألمػكر )ص (ّ)
جػاج, عػف ىشػاـ عبد العزيز بف عبد اهلل بف يحيى بػف عمػرك بػف أكيػس, عػف إبػراىيـ بػف سػعد, عػف شػعبة بػف الح

 بو. بف زيد, عف أنس 

كصػػػػػػحيح مسػػػػػػمـ: القسػػػػػػامة كالمحػػػػػػاربيف كالقصػػػػػػاص كالػػػػػػديات, بػػػػػػاب ثبػػػػػػكت القصػػػػػػاص بالقتػػػػػػؿ بػػػػػػالحجر كريػػػػػػره 
 بو. ( مف طريؽ أبي ًقالبة, عف أنس ُِٕٔ/حِٗٔ)ص

( مف طريؽ محمد بف    عبد ٕٕٖٔ/حُُُّصحيح البخارم: كتاب الديات باب القتؿ بالحجر كالعصا )ص (ْ)
  بو.      عف شعبة بف الحجاج, عف ىشاـ بف زيد بف أنس, عف أنس  هلل بف نمير, عف عبد اهلل بف إدريس,ا

 (.ّٓٓ/ُِانظر: عمدة القارم ) (ٓ)
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, كبػيف قكلػػو: رض رأسػيا بػػيف حجػريفابػف حجػػر حيػث قػاؿ: ل تنػافي بػػيف قكلػو: ككافقػو , (ٔ)آخػر
 .  (ٕ)ا بأنو رماىا بحجر, فأصاب رأسيا, فسقطت عمى حجر آخر, كيجمع بينيرضخ رأسيا

قمػػػت: بعػػػد الرجػػػكع لكتػػػب المغػػػة لمبحػػػث عػػػف معػػػاني تمػػػؾ األلفػػػاظ كجػػػدت أف لػػػيس بينيػػػا  
 في المعاني فجميعيا بمعنى الدؽ كالرمي بالحجارة؛ كعميو نقكؿ: ل اختالؼ بينيا. اختالؼ

 كفي الحديث دللة عمى: قمت: 
 [النفسُّ لنًْفس] ؿ بالمرأة لقكلو جكاز قتؿ الرج -ُ

(ّ). 
ثبػػػكت القصػػػاص فػػػي القتػػػؿ بالمثػػػؿ, كأنػػػو ل يخػػػتص بالمحػػػدد, كىػػػك مػػػذىب جميػػػكر العممػػػاء  -ِ

 . (ٗ)كمنيـ األيمة الثالثة مالؾ, كالشافعي, كأحمد

 .المطمب الثالث: الجمع باعتبار ما يؤوؿ إليو المفظ
  كىػك خػالؼ لػو ضػعفػي ريػر مػا ك  لمفػظاسػتعماؿ اىػك كذلؾ بحمؿ المفظ عمى المجاز: ك  

باعتبػػار مػػا يػػؤكؿ إليػػو, كىػػذا مػػف بيػػاف كجمػػاؿ المغػػة العربيػػة, فينػػاؾ مػػف األلفػػاظ  الحقيقػػة؛ كذلػػؾ
نمػػا يعػػدؿ عنػػو كذلػػؾ لمعػػاف ثالثػػة كىػػي: التسػػاع كالتككيػػد  تطمػػؽ كل يػػراد بيػػا المعنػػى الحقيقػػي, كا 

 كسبب العدكؿ ىنا التساع. ،(٘) فإف عيًدمت الثالثة تعي نت الحقيقة ,كالتشبيو

فمف أكجو الجمع بيف الركايات حمؿ المفظ عمى المجاز باعتبار ما يؤكؿ إليو المفظ, كمف 
, فجػػاءت ركايػػة تفيػػد أنػػو كػػاف فػػي ركايػػات حػػديث أبػػي ذر "ُبػػْرد"", كلفػػظ  ُحمَػػةأمثمػػة ذلػػؾ: لفػػظ "

فقيػؿ لػو:  ان كرالمػو بيػٍرد "اً " ُبػْردكرالمو كذلؾ, كجاءت ركاية أخرل تفيػد أنػو كػاف يمػبس "ُحَمة"يمبس 
م ة.  لك جمعت بينيـ كانت حي

كًر أخرجيػػا البخػػارم بسػػنده مػػف حػػديث   (ٙ)"ُحمَػػة"فالركايػػة التػػي تفيػػد أنػػو كػػاف يمػػبس  ٍعػػري اٍلمى
ٍيدو قىاؿى ا بىذىةً   لىًقيتي أىبىا ذىر   :ٍبًف سيكى مىٍيًو  (ٚ)ًبالر  ًمًو  "ُحَمةٌ "كىعى مىى ريالى ػٍف ذىًلػؾى فىقىػاؿ "ُحَمةٌ "كىعى  :فىسىػأىٍلتيوي عى

ػًو فىقىػاؿى ًلػي الن بًػيُّ  ػالن فىعىي ٍرتيػوي ًبأيمن ػوً : ًإنني سىابىٍبتي رىجي ي ٍرتىػوي ًبأيمن اًىًمي ػةه  ,يىػا أىبىػا ذىر  أىعى ؤه ًفيػؾى جى ًإن ػؾى اٍمػري

                                                           
 (.ْٖٔ/ٓانظر: إكماؿ الميٍعًمـ ) (ُ)
 .(َِٕ/ُِفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ِ)

 {ْٓ:مايدة}ال(ّ)
 .(ْْٔ)ص:  د اهلل البساـ, عبتيسير العالـ شرح عمدة األحكاـ (ْ)

 .(ّٔٓ/ُ) , لمسيكطيالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا انظر: (ٓ)

م ػػػػة:  (ٔ)  رريػػػػب الحػػػػديث لمخطػػػػابي  طييػػػػا. عػػػػفثكبػػػػاف إزار كرداء كل تسػػػػمى حمػػػػة حتػػػػى تكػػػػكف جديػػػػدة تحػػػػؿ الحي
 .(ُٔٗ/ُمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار )(, ك ِٕٓ)ص: رريب الصحيحيف تفسير, ك (َُُ/ ِ)

الربذة: مف قرل المدينة عمى ثالثة أٌياـ قريبة مف ذات عرؽ عمى طريؽ الحجاز إذا رحمػت مػف فيػد تريػد مٌكػة,  (ٕ)
 .(ِْ/ّمعجـ البمداف ). انظر: كبيذا المكضع قبر أبي ذر
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ـٍ  ليكي كى ـٍ خى ًإٍخكىانيكي
ـٍ  (ٔ) ـٍ الم وي تىٍحتى أىٍيًديكي عىمىيي كهي تىٍحتى يىًدهً فى  ,جى ػا يىٍأكيػؿي  ,مىٍف كىافى أىخي ٍلييٍمًبٍسػوي  ,فىٍمييٍطًعٍموي ًمم  كى

ا يىٍغًمبيييـٍ  ,ًمم ا يىٍمبىسي  ـٍ مى ـٍ فىأىًعينيكىيـٍ  ,كىلى تيكىمنفيكىي فىًإٍف كىم ٍفتيميكىي
(ٕ) . 

ٍعػػ أخرجيػػا مسػػمـ بسػػنده مػػف حػػديث (ٖ)"اً "بػػردكالركايػػة التػػي تفيػػد أنػػو كػػاف يمػػبس  كًر ٍبػػًف اٍلمى ري
ٍيدو قىػاؿى  ٍرنىػا بًػأىًبي ذىر   :سيكى مىٍيػًو   مىرى بىػذىًة كىعى ًمػًو ًمٍثميػوي فىقيٍمنىػا يىػا أىبىػا ذىر   "ُبػْردٌ "ًبالر  مىػى ريالى ٍعػتى  :كىعى مى لىػٍك جى

ـه  :فىقىاؿى  "ُحَمةً "بىٍينىييمىا كىانىٍت  ؿو ًمٍف ًإٍخكىاًني كىالى بىٍيفى رىجي ًمي ػةن  ,ًإن وي كىافى بىٍيًني كى كىانىٍت أيمُّػوي أىٍعجى فىعىي ٍرتيػوي , كى
ػػوً  اًىًمي ػػةه  :فىقىػػاؿى  فىمىًقيػػتي الن بًػػي   ,فىشىػػكىاًني ًإلىػػى الن بًػػين  ,ًبأيمن ؤه ًفيػػؾى جى يىػػا  :قيٍمػػتي  .يىػػا أىبىػػا ذىر  ًإن ػػؾى اٍمػػري

ػػوي  ػػبُّكا أىبىػػاهي كىأيم  ػػاؿى سى ػػٍف سىػػب  الرنجى اًىًمي ػػةه  :قىػاؿى  .رىسيػكؿى الم ػػًو مى ؤه ًفيػػؾى جى ـٍ  ؛يىػػا أىبىػػا ذىر  ًإن ػػؾى اٍمػػري ـٍ ًإٍخػػكىانيكي ىيػػ
ـٍ  ـٍ الم وي تىٍحتى أىٍيًديكي عىمىيي ـٍ ًمم ا تىٍأكيميكفى  ,جى ـٍ ًمم ا تىٍمبىسيكفى  ,فىأىٍطًعميكىي ـٍ فىًإٍف  ,كىأىٍلًبسيكىي ا يىٍغًمبييي ـٍ مى كىلى تيكىمنفيكىي

ـٍ فىأىًعيني   . (ٗ)كىيـٍ كىم ٍفتيميكىي
مىة" كجاءت أخػرل بمفػظ "بيػٍرد", كمعمػكـه  اختمفت األلفاظ في الركايات فجاءت ركاية بمفظ "حي

مىة: عبارة عف ثكبيف, كالبيٍرد: عبارة عف ثكب كاحد. فكيؼ نكفؽ بينيما؟.  أف الحي
مىػػةقمػت   : لقػػد قػاـ العينػي بػػالجمع كالتكفيػؽ بينيمػػا, كذلػؾ بحمػؿ الركايػػة التػي فييػػا )عميػو حي

مىة( عمى المجاز باعتبار ما يؤكؿ إليو المفظ, كذلؾ أف يضـ إلى الثكب الذم كػاف  كعمى رالمو حي
 .(٘)عمى كؿ كاحد منيما ثكب آخر, أك باعتبار إطالؽ اسـ الكؿ عمى الجزء

: كيمكػف الجمػع بػيف الػركايتيف, بأنػو كػاف وخالفو ابف حجر في التوفيؽ بينيما حيث قػاؿ
حتػػو ثػػكب خمػػؽ مػػف جنسػػو, كعمػػى رالمػػو كػػذلؾ, ككأنػػو قيػػؿ لػػو لػػك بػػرد جيػػد ت عمػػى أبػػي ذر 

أخذت البرد الجيػد فأضػفتو إلػى البػرد الجيػد الػذم عميػؾ, كأعطيػت الغػالـ البػرد الخمػؽ بدلػو لكانػت 
مىػػة جيػػدة فتمتػػيـ بػػذلؾ الركايتػػاف, كيحمػػؿ قكلػػو فػػي حػػديث األعمػػش لكانػػت حمػػة أم كاممػػة الجػػكدة  حي

اعترض عميو حيث قاؿ: لػيس الجمػع ف العيني لـ يسمـ لو في ذلؾ و؛ لك(ٙ)فالتنكير فيو لمتعظيـ 
يقصد ابف حجر_ ليس بجمع, كيعمػؿ ذلػؾ فيقػكؿ:  –إل بالطريؽ الذم ذكرتو, ك ما ذكره البعض 

                                                           
ليكيـ:  (ُ) كى ار مشػارؽ األنػكار عمػى صػحاح اآلثػانظػر: أىم يصػمحكنيا  أمػكركـ أىم خدمكـ كعبيدكـ ال ػذيف يتخكلػكفخى
(ُ /ِْٖ). 

( عػػػف َّ/حِٗصػػػحيح البخػػػارم: كتػػػاب اإليمػػػاف, بػػػاب المعاصػػػي مػػػف أمػػػر الجاىميػػػة كل يكفػػػر صػػػاحبيا)ص (ِ)
 بو. عف المعركر بف سكيد, عف أبي ذر  سميماف بف حرب, عف شعبة, عف كاصؿ األحدب,

كد. (ّ)  .(ِّّ/ ٗط األعظـ )المحكـ كالمحيانظر:  البيرد, بضـ فسككف: ثكب مخطط جمعو أبراد, كأبرد, كبيري

لباسو مما يمبس )ص (ْ) ( عف أبي ُُٔٔ/حْٖٔصحيح مسمـ: كتاب اإليماف , باب إطعاـ المممكؾ مما يأكؿ كا 
 بو. بكر بف أبي شيبة, عف ككيع بف الجراح عف األعمش, عف المعركر بف سكيد, عف أبي ذر 

( مػف طريػػؽ حفػػص بػػف ريػػاث ََٓٔ/َُُٕكصػحيح البخػػارم: كتػػاب األدب, بػػاب مػا ينيػػى مػػف السػػب كالمعػػف )
 عف األعمش بو بنحكه.  

 (.ِّٖ/ُانظر: عمدة القارم ) (ٓ)
 (.َُٖ/ُفتح البارم, لبف حجر) انظر: (ٔ)
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إف كالمو يقتضي كجكد حمتػيف باجتمػاع الجديػديف عميػو كالخمقػيف عمػى عبػده, كىػذا يخػالؼ ركايػة 
"أتيت أبا ذر, فػإذا حمػة عميػو منيػا ثػكب كعمػى عبػده منيػا  اإلسماعيمي مف طريؽ معاذ عف شعبة

 . (ٔ)فيي تدؿ عمى حمة كاحدة ثكب"
: الكجو المناسب لمجمع بػيف الػركايتيف ىػك مػا قالػو العينػي, كذلػؾ بحمػؿ الركايػة التػي قمت

مىػػة عمػػى المجػػاز باعتبػػار مػػا يػػؤكؿ إليػػو المفػػظ, مىػػة كعمػػى رالمػػو حي كذلػػؾ يتناسػػب مػػع  فييػػا عميػػو حي
, كركايػػػة أبػػػي (ٖ), كركايػػػة اإلسػػػماعيمي(ٕ)يػػػة مسػػػمـ السػػػابؽ ذكرىػػػا, كركايػػػة البخػػػارم فػػػي األدبركا
 . (ٗ)داكد

 .المطمب الرابع: الجمع بالتوفيؽ بيف األلفاظ
اجتيد العيني ما أمكف في األخذ بكؿ مف الحديثيف المتعارضيف في الظاىر متممنسان كجكه 

كبيػػاف مػػا يػػؤكؿ إليػػو المعنػػى؛ ًلييػػزاؿ المػػبس كييٍرفىػػٍع  الجمػػع مػػف خػػالؿ التػػدقيؽ فػػي مػػدلكؿ الحػػديث,
 اإلبياـ.

 : التكفيػػػؽ بػػػيف الركايػػػات الػػػكاردة فػػػي صػػػناعة منبػػػر الرسػػػكؿ ومػػػف األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ
أف تجعؿ رالميا النجار يصنع لو شػييان يجمػس  فجاءت ركاية تدؿ عمى أف المرأة سألت رسكؿ 

طمػػب مػف المػػرأة أف  ايػػة تػدؿ عمػػى أف الرسػكؿ : إف شػيت ففعمػػت. كجػاءت رك عميػو فقػاؿ ليػػا 
 تأمر رالميا النجار أف يعمؿ لو أعكادان يجمس عمييا.   

أخرجيػا البخػارم بسػنده مػف  أما الركاية التي تدؿ عمى أف المرأة ىي التي سألت النبي  
مىٍيػًو فىػًإف  ًلػي يىػا رىسيػكؿى الم ػًو أىلى أىٍجعىػ :أىف  اٍمػرىأىةن قىالىػتٍ  حديث جابر بف عبد اهلل  ؿي لىػؾى شىػٍيينا تىٍقعيػدي عى

ارنا ا نىج  من ًإٍف ًشٍيًت فىعىًممىٍت اٍلًمٍنبىرى  :قىاؿى   ريالى
(٘) . 

ىػػػك الػػػذم طمػػػب مػػػف المػػػرأة أف تػػػأمر رالميػػػا  كأمػػػا الركايػػػة التػػػي تػػػدؿ عمػػػى أف النبػػػي 
بىعىػػثى بػػر فقػػاؿ: أخرجيػا البخػػارم بسػػنده مػػف حػػديث سػيؿ بػػف سػػعد, إذ أتػػاه رجػػاؿ يسػألكنو عػػف المن

مىػٍيًيف   اٍمرىأىةو  ًإلىى رىسيكؿي الم ًو  ارى يىٍعمىؿي ًلػي أىٍعػكىادنا أىٍجًمػسي عى مىًؾ الن ج   ,ًإذىا كىم ٍمػتي الن ػاسى  أىٍف ميًرم ريالى

                                                           
 (.ِّٖ/ُانظر: عمدة القارم ) (ُ)

 (.َْٖٔ/حُُٗٔصحيح البخارم: كتاب األدب, باب ما ينيى مف السب كالمعف )ص (ِ)

 (.ِّٖ/ُ(, كعمدة القارم )َُٖ/ُرم لـ يطبع بعد. فتح البارم )مستخرج اإلسماعيمي عمى صحيح البخا (ّ)

 (.ُٕٓٓ/حِّٗسنف أبي داكد: كتاب األدب, باب في حؽ المممكؾ )ص(ْ)

( عػػف ْْٖ/ حَُٕصػػحيح البخػػارم: كتػػاب الصػػالة, بػػاب السػػتعانة بالنجػػار كالصػػناع فػػي أعػػكاد المنبػػر)ص (ٓ)
   بو.  عف أبيو أيمف ابف أـ أيمف, عف جابر بف عبد اهلل  عبد الكاحد بف أيمف, خالد بف يحيى بف صفكاف, عف
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مييىػػػا تٍػػػوي يىٍعمى ػػػاءى ًبيىػػػا ,(ٔ) اٍلغىابىػػػةً  ًمػػػٍف طىٍرفىػػػاءً  فىأىمىرى ـ  جى ػػػمىٍت ًإلىػػػى رىسيػػػكًؿ  ,ثيػػػ فىػػػأىمىرى ًبيىػػػا  ,ًبيىػػػا  الم ػػػوً فىأىٍرسى
مىٍيوً  مىسى عى ًضعىٍت فىجى فىكي
(ٕ) . 

زالػػة التعػػارض      فالركايػػات تػػدؿ عمػػى اخػػتالؼ بينيػػا, كلقػػد قػػاـ العينػػي فػػي الجمػػع بينيػػا كا 
 الظاىرم؛ كذلؾ مف خالؿ التدقيؽ في مدلكؿ كؿ حديث كالتكفيؽ بيف ألفاظيما مف كجييف: 

بدأت بالمسػألة, فممػا أبطػأ الغػالـ بعممػو اسػتنجزىا إتمامػو, إذ : يحتمؿ أف تككف المرأة أوالً 
 يعمـ طيب نفس المرأة بما بذلتو مف صنعة رالميا. 

. ككافػؽ بػػو (ٖ)إلػػى المػرأة ليعرفيػا مػا يصػنع الغػػالـ مػف األعػكاد : أف يكػكف إرسػالو ثانيػاً   
أكلن عمػى رسػكؿ اهلل  , كبالكجػو األكؿ كافػؽ النػككم حيػث قػاؿ: أف المػرأة عرضػت ىػذا(ٗ)ابف بطػاؿ

  ثـ بعث إلييا النبي  يطمب تنجيز ذلؾ(٘). 
يحتمػؿ أنػو لمػا فػكض األمػر إلييػا بقكلػو ليػا: إف  وسمؾ ابف حجر مسمكًا آخر حيث قاؿ:  

ػػػو  شػػػيت كػػػاف ذلػػػؾ سػػػبب الػػػبطء, ل أف الغػػػالـ كػػػاف شػػػرع كأبطػػػأ, كل أنػػػو جيػػػؿ الصػػػفة كىػػػذا أىٍكجى
و  . (ٙ)األىٍكجي

 ,ض األمر إلييا بقكلو ليا: إف شيتاسب لمجمع بيف األدلة: أنو لما فك  قمت: كالكجو المن
 كاف ذلؾ سبب البطء, كىك ما قالو ابف حجر كاهلل أعمـ.

                                                           
( ُّٖ/ُمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ): انظر. األنيار كشطكط البادية شجر مف طرفاء الغابة:  شجرة (ُ)

 .(ّٗٗ/ّالنياية في رريب الحديث كاألثر ). انظر:  مف المدينة مف عكالييا كقاؿ ابف األثير: ىي مكضع قريب

قتيبة بف سعيد, عف عبد العزيز بف سممة  ( عفَِْٗ/حّٓٗصحيح البخارم: كتاب البيكع, باب النجار)ص (ِ)
 بو.  بف دينار, عف أبي حاـز سممة بف دينار, عف سيؿ 

( ْْٓ/حُِٗ)ص كصحيح مسمـ: كتاب المسػاجد كمكاضػع الصػالة, بػاب جػكاز الخطػكة كالخطػكتيف فػي الصػالة
 كبزيادة. قتيبة بف سعيد بو بنحكه  عف

  .(ُُّ/ْ) عمدة القارمانظر:  (ّ)

 .(ََُ/ِلبف بطاؿ ) صحيح البخارم, شرحانظر:  (ْ)

 .(ّْ/ٓشرح النككم عمى مسمـ )انظر:  (ٓ)

  .(ْٖٔ/ ُلبف حجر ) ,فتح البارم (ٔ)
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 المبحث الخامس: الجمع بيف األحاديث المتعارضة الختالؼ أحواليا
يقصػػػػد باألحاديػػػػث المتعارضػػػػة لخػػػػتالؼ األحػػػػكاؿ: ىػػػػي التػػػػي تختمػػػػؼ بسػػػػبب اخػػػػتالؼ 

أك اخػػػػتالؼ اليييػػػػة, أك اخػػػػتالؼ الكقػػػػت, أك اخػػػػتالؼ المحػػػػؿ, أك اخػػػػتالؼ الحادثػػػػة األشػػػػخاص, 
فيختمػػػؼ الخطػػػاب؛ ألجػػػؿ ذلػػػؾ. كيجمػػػع بينيمػػػا بحمػػػؿ أحػػػدىما عمػػػى حالػػػة, كاآلخػػػر عمػػػى حالػػػة 

 .(ٔ)أخرل

 (ٕ): األحاديػػث الػػكاردة فػػي مقػػدار المػػاء المسػػتخدـ لمطيػػارة,ومػػف أمثمػػة ذلػػؾ عنػػد العينػػي
كاألحاديػث  ،(ٗ)كاألحاديث في تقديـ األكابر ،(ٖ)رأة مف ماليا بإذف زكجيا,كاألحاديث في إنفاؽ الم
كاألحاديث في لكف لكاء النبي ،  (٘)في أمن األعماؿ أفضؿ

, كاألحاديث في طكؿ شػعر النبػي (ٙ) 

, كاألحاديػػث فػػػي الكقػػت الػػػذم أيٍخبًػػػرى بػػو أىػػػؿ المدينػػػة بتحكيػػؿ القبمػػػة مػػػف بيػػت المقػػػدس إلػػػى (ٚ)

 .(ٛ)الكعبة

 .لمطمب األوؿ: الجمع باختالؼ األحواؿ واألشخا ا
      أف يجيػػػػػب السػػػػػايؿ بمػػػػػا يناسػػػػػب حالػػػػػو, فكانػػػػػت تختمػػػػػؼ إجاباتػػػػػو كػػػػػاف مػػػػػف ىديػػػػػو 

 لمسؤاؿ الكاحد كذلؾ باختالؼ األشخاص كاألحكاؿ.

أف  أىمُّ األعمػاؿ أفضػؿ؟ فأجػاب ؿ فػي حػديث أبػي ىريػرة يكمػف أمثمػة ذلػؾ: عنػدما سػ 
,  ؿ فػػي حػػديث أبػػي ذري, كعنػػدما سػػثػػـ الحػػج ثػػـ الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل, ,بػػاهلل اإليمػػاف يا:أفضػػم
ـ بػػػر ثيػػػ ,الصػػػالة, فأجابػػػو: ؿ فػػػي حػػػديث ابػػػف مسػػػعكد يكحينمػػػا سػػػ الجيػػػادثػػػـ ى  ,اإليمػػػاف فقػػػاؿ:
 .الجياد ثـ, الكالديف

  

                                                           
 (.ُْْ/ّانظر: تيسير التحرير) (ُ)
 (.ُِْ/ّ) عمدة القارم انظر: (ِ)
 (.َِْ/ٖ) نفسو صدرانظر: الم (ّ)
 (.ُِٗ/ُِ)صدر السابؽ الم انظر: (ْ)
 (.ِٔٗ/ُ) صدر السابؽالم انظر: (ٓ)
 (.ِّّ/ُْ) صدر السابؽالم انظر: (ٔ)
 (.ِٖ/ِِ) صدر السابؽالم انظر: (ٕ)
 (.ُْٗ/ُ)صدر السابؽ انظر: الم (ٖ)
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ٍيػرىةى  كمف ىذه األحاديث ما أخرجو الشيخاف بسندىما مف حديث    م ػوً أىف  رىسيػكؿى ال  أىبًػي ىيرى
  ؿي فىقىاؿى اذىا :ًإيمىافه ًبالم ًو كىرىسيكًلًو ًقيؿى  :سيًيؿى أىمُّ اٍلعىمىًؿ أىٍفضى اٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ الم ػًو ًقيػؿى  :قىاؿى  ؟ثيـ  مى

اذىا كر :قىاؿى  ؟ثيـ  مى ٍبري جٌّ مى حى
(ٔ) . 

ٍف أىًبي ذىر  ك        ػؿً   سىأىٍلتي الن ًبي   :قىاؿى   عى ػؿي قىػاؿى  أىمُّ اٍلعىمى ػافه ًبالم ػوً  :أىٍفضى كىًجيىػاده ًفػي  ,ًإيمى
ؿي قىاؿى  :قيٍمتي  ,سىًبيًموً  قىاًب أىٍفضى ننا :فىأىمُّ الرن ىىا ثىمى كىأىٍنفىسييىا ًعٍندى أىٍىًميىا ,أىٍعالى

ـٍ أىٍفعىػٍؿ قىػاؿى  :قيٍمتي  .(ٕ)  :فىًإٍف لى
اًيعنا ـٍ أىٍفعىػٍؿ قىػاؿى فىػ :قىػاؿى  (ٗ)أىٍك تىٍصنىعي أًلىٍخػرىؽ , (ٖ) تيًعيفي ضى ػدىقىةه  :ًإٍف لىػ تىػدىعي الن ػاسى ًمػٍف الش ػرن فىًإن يىػا صى

مىى نىٍفًسؾى  د ؽي ًبيىا عى  .(٘) تىصى

ٍف اٍبًف مىٍسعيكدو ك     ػؿي قىػاؿى  أىف  رىجيالن سىػأىؿى الن بًػي    عى ػاًؿ أىٍفضى ٍقًتيىػا :أىمُّ اأٍلىٍعمى ةي ًلكى ػالى  ,الص 
ًبرُّ اٍلكىاًلدىٍيفً  ثيـ  اٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ الم وً  ,كى

(ٙ)
.    

                                                           
س, أحمػد بػف يػكن عػف (,ِٔ/حِٖ)ص كتػاب اإليمػاف, بػاب مػف قػاؿ أف اإليمػاف ىػك العمػؿ :البخػارم صػحيح (ُ)

 بو. عف أبي ىريرة عف سعيد بف المسيب ابف شياب الزىرم, عف إبراىيـ بف سعد, عف
( عػف محمػد ُّٓ/ح ُٔبػاهلل تعػالى مػف أفضػؿ األعمػاؿ )ص اإليمػافكػكف كتاب اإليماف, باب كصحيح مسمـ:  

 ابف جعفر بف زياد, عف إبراىيـ ابف سعد, عف ابف شياب بو, بمثمو.
 الػػديباج( ُِ/ِ. مشػػارؽ األنػػكار عمػػى صػػحاح اآلثػػار )فعيػػا, كأجكدىػػا, كأكثرىػػا ثمنػػان أر  أم :يػػامأى عنػػد أنفسػػيا (ِ)

 (ََُ/ُ) بف الحجاج, لمسيكطي مسمـعمى صحيح 

 ضايعان: بالضاد المعجمة كبعػد األلػؼ تحتانيػة لجميػع الػركاة فػي البخػارم كمػا جػـز بػو القاضػي عيػاض كريػره, (ّ)
لمقابمتػو  بالمعجمػة؛ كقاؿ الدارقطني: كىك الصػكاب جاءت بالميممة, ككذا ىك في مسمـ, إل في ركاية: السمرقندم

 , لبػػػػف حجػػػػرفػػػػتح البػػػػارمك  (,ُُٓ/ُّعمػػػػدة القػػػػارم ) الػػػػذم لػػػػيس بصػػػػانع كل يحسػػػػف العمػػػػؿ. بػػػػاألخرؽ: كىػػػػك
(ٓ/ُٕٕ). 
يث الخيرؽ بالضـ: الجيؿ كالحمؽ كخرؽ يخرؽ خرقان فيك أخرؽ كالسـ الخيرؽ بالضػـ. النيايػة فػي رريػب الحػد (ْ)

قيٍسطي )(ِٔ/ِكاألثر)  (.ٖٔ/ُ, كاألخرؽ: الذم ل رفؽ لو كل سياسة عنده. الدليؿ في رريب الحديث لمسىرى
ػػٍف  عػػف عبيػػد اهلل بػػف مكسػػى,( ُِٖٓ/حْٕٕصكتػػاب العتػػؽ, بػػاب أم الرقػػاب أفضػػؿ ) :البخػػارم صػػحيح (ٓ) عى

 و.  ي  ذىر   عف أبيميرىاًكحو  أبي عركة بف الزبير, عف ىشاـ بف عركة, عف
( مػف طريػػؽ ُّٔ/ح ُٔصكصػحيح مسػػمـ: كتػاب اإليمػػاف, بػاب كػػكف اإليمػاف بػػاهلل تعػالى مػػف أفضػؿ األعمػػاؿ )

 حبيب مكلى عركة, عف عركة بو, إل أنو قاؿ: "تيعيف صانعان أك تصنع ألخرؽ".
( عف سػميماف بػف حػرب عػف شػعبة ّْٕٓ/حُّْٗالتكحيد, كسمى الصالة عمالن)ص كتاب :البخارمصحيح  (ٔ)

ك الش ٍيبىاًنين  أبي ابف إياس سعد بف العيزار عف الكليد الحجاج عف بف  بو.  عف ابف مسعكد  عىٍمرو
مػػف طريػػؽ  (ُّٕ/حُٔصكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب اإليمػػاف, بػػاب كػػكف اإليمػػاف بػػاهلل تعػػالى مػػف أفضػػؿ األعمػػاؿ )

 كت أف أستزيده إل إرعاءن عميو.سميماف بف أبي سميماف الشيباني عف الكليد بف العيزار بو, إل أنو قاؿ:" ما تر 
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فيػػذه الركايػػات ظاىرىػػا الخػػتالؼ؛ حيػػث ذكػػر فػػي الركايػػة األكلػػى أف األفضػػمية لإليمػػاف 
بػاهلل, ثػػـ الجيػػاد, ثػػـ الحػػج, كفػػي الركايػػة الثانيػػة ذكػر اإليمػػاف بػػاهلل ثػػـ الجيػػاد, كفػػي الركايػػة الثالثػػة 

 يا الصالة كبر الكالديف. ذكر الجياد في المرتبة الثالثة كقدـ عمي

 ولقد قاـ العيني بالجمع والتوفيؽ بينيا بوجييف: 

بمػػا يكافػػؽ  سػػأؿلكػػؿ مػػف كػػاف   النبًػػيجػػكاب  إف :: بػػاختالؼ األشػػخاص فقػػاؿأحػػدىما
 .(ٔ)بما يميؽ بو, أىك ررضو

فػػإف الجيػػاد كػػاف فػػي , بحسػػب الكقػػت اآلخػػر: بحسػػب اخػػتالؼ الكقػػت كالحػػاؿ حيػػث قػػاؿ:
بحسػػػب , أىك أداييػػػاكالػػػتمكف مػػػف  األعمػػػاؿ؛ ألنػػػو كػػػاف الكسػػػيمة لمقيػػػاـ بيػػػا,أفضػػػؿ  ابتػػػداء اإلسػػػالـ

 يقتضػػي حػػاؿ ددتجػػ كربمػػا, الصػػالة عمػػى الصػػدقةتعاضػػدت عمػػى فضػػؿ  فػػإف النصػػكص الحػػاؿ؛
 .(ٕ)الصدقة حيف إذف أفضؿفىتككف  مضطرمكاساة 

بػيف األحاديػث جمع ي الالذم قاؿ: ف (ٖ)كبيذا الجمع كافؽ ريره مف العمماء كالقىف اؿ الكبير
 :فاوجي

 . كاألشخاص اختالؼ األحكاؿنو جرل عمى أ: األوؿ

كبالكجػو األكؿ أجػاب:  (ٗ).كػذا األعمػاؿ:مػف أفضػؿ  المػراد, ك مػرادة "مفلفظة " ف  أ الثاني:
ي , كالطيبػ(ٗ)التُّكًرًبٍشًتيُّ ك  ,(ٖ), كالعز بف عبد السالـ(ٕ) اٍلقيٍرطيًبيُّ , ك (ٔ), كالقاضي عياض(ٓ)ابف بطاؿ

أيضػان , ك (َُ) لكنو؛ أررب في قكلو: أف ثػـ فػي قكلػو "ثػـ أم" تفيػد تراخػي المرتبػة ل تراخػي الزمػاف.
                                                           

 (.ْ/ٓنظر: عمدة القارم )ا (ُ)
 (.ْ/ٓ) المصدر نفسونظر: ا (ِ)
: محمد بف عمي بف إسماعيؿ الشاشي, الشافعي, إماـ عصره بال مدافعة, كػاف فقييػان, أصػكليان, لغكيػان, بكر أبك (ّ)

 اسػػػاف, كالعػػػراؽ, كالحجػػػاز كالشػػػاـ,شػػػاعران, سػػػار ذكػػػره فػػػي الشػػػرؽ كالغػػػرب, لػػػو تصػػػانيؼ مشػػػيكرة, كرحػػػؿ إلػػػى خر 
  .(ِِٖ/ِكتيذيب األسماء كالمغات) (,ِّٖ/ُٔأعالـ النبالء) نظر: سير( اىػّٓٔبالشاش ) تكفي كالثغكر.

   .(7ِّْْٕٕ/ِ) , لمحميمينظر: المنياج في شعب اإليمافا (ْ)
    (          ّْٓ/َُشرح ابف بطاؿ ) :نظرا (ٓ)
              .(ّْٕ/ُـ )مً عٍ إكماؿ المي  نظر:ا (ٔ)
 .(ِٕٓ/ُالمفيـ ) نظر:ا (ٕ)
  (.(ٓٗ/ُ) , لمعز بف عبد السالـنظر: قكاعد األحكاـ في مصالح األناـا (ٖ)
 .(ٕٖٗ/ّ) تُّكًرًبٍشًتيُّ لم، نظر: الميسر في شرح مصابيح السنةا (ٗ)
  .(ٕٖٔ/ّ) , لمطيبيالكاشؼ عف حقايؽ السنفالمسمى  شرح مشكاة المصابيح نظر:ا (َُ)
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, كالنػككم (ٔ)كابػف عثيمػيف  ,(ٓ)السندمك , (ْ)كالسيكطي ,(ّ)كابف اليماـ  ,(ِ) كابف حجر  ,(ُ) الشاطبي
اإليمػػاف  : يكػػكفعمػػى ىػػذا الكجػػو الثػػاني, فقػػاؿ: حيػػث ذكػػر كػػالـ القف ػػاؿ, كعقػػب عميػػو فػػي الكجػػو

كالباقيػػػات مػػػف أفضػػػؿ األعمػػػاؿ كاألحػػػكاؿ, ثػػػـ يعػػػرؼ فضػػػؿ  فػػػي ككنيػػػا متسػػػاكيةه  أفضػػػميا مطمقػػػا, ن
بعضػػػيا عمػػػى بعػػػض بػػػدليؿ تػػػدؿ عمييػػػا كتختمػػػؼ بػػػاختالؼ األحػػػكاؿ كاألشػػػخاص. كقػػػاؿ أف "ثػػػـ" 

 . (ٕ)لمترتيب في الذكر كليس لمترتيب في األفضمية

محمػكؿ عمػى   : إف حػديث ابػف مسػعكد اؿوسمؾ ابف دقيؽ العيد مسمكًا آخػر حيػث قػ
, كأريػػػد بػػػذلؾ الحتػػػراز عػػػف  أفضػػػؿ عبػػػادات البػػػدف الصػػػالة: الفقيػػػاء قػػػاؿكمػػػا  األعمػػػاؿ البدنيػػػة,

: "أفضػؿ األعمػاؿ  ىريػرة  ياإليماف ألنو مف أعماؿ القمػكب, فػال تعػارض بينػو كبػيف حػديث أبػ
: إف تقػديـ الجيػاد فػي حػديث أبػي : فقػاؿوتبعػو ابػف رجػب عمػى ذلػؾ وعقػب عميػو, (ٛ)إيماف باهلل"

إنما كاف ذلؾ حيث كاف الجياد فرض عػيف, فكػاف حينيػذ أفضػؿ األعمػاؿ بعػد اإليمػاف,  ىريرة 
أم عػف الحػج  خر عف فػرض األعيػافتأ كقرينان لو, فمما نزلت الرخصة كصار الجياد فرض كفاية

 .(ٜ)اـ الكفكدحيث كاف الحج تطكعان, فإف الصحيح أف فرضو تأخر إلى عكقدـ الجياد 

رل أف أكثػرىـ أجػاب: بػالجمع بػيف األحاديػث, أ: مف خالؿ النظر في أقػكاؿ العممػاء. قمت
كأف الختالؼ بينيا؛ لخػتالؼ األحػكاؿ, كاألشػخاص المخػاطبيف, كىػذا الكجػو: الػذم أيػده العينػي 

عماؿ كػذا, مف أفضؿ األ حيث قاؿ:" يقاؿ إف المراد مف قكؿ القف اؿ, كاعترض عمى الكجو الثاني:
كأفضػػميـ, كيػراد مػػف  أك مػف خيرىػا, فحػػذفت "مػف" كىػػي مػرادة  كمػا يقػػاؿ: فػالف مػػف أعقػؿ النػاس 

 . (ٓٔ)قمت: فيو نظر" أفضؿ الناس كأعقميـ.

فػػي ككنيػػا مػػف أفضػػؿ األعمػػاؿ,  قمػػت: لعمػػو اعتػػرض عميػػو؛ ألنػػو جعػػؿ األعمػػاؿ متسػػاكية
ممػا لشػؾ فيػو. كالباقيػات يعػرؼ فضػؿ  سكل اإليمػاف بػاهلل كرسػكلو, فيػك مػف أفضػميا مطمقػان كىػذا

األحػكاؿ كاألشػخاص, كىػذا فيػو نظػر؛  بػدليؿ تػدؿ عمييػا, كتختمػؼ بػاختالؼ بعضيا عمػى بعػض
                                                           

    .(ُّ/ٓنظر: المكافقات )ا (ُ)
   .(ُِ/ِ) , لبف حجرفتح البارم نظر:ا (ِ)
 .(ُْٖ /ٓلمكماؿ لبف اليماـ ) ,نظر: فتح القديرا (3)
 .(ََُ/ُنظر: الديباج )ا (ْ)
 .(ْٗ/ٖحاشية السندم عمى سنف النسايي ) نظر:ا (ٓ)
 .(ِّْ/ٓلبف عثيميف ) ,نظر: شرح رياض الصالحيفا (ٔ)
    .(ٖٕ/ِ) شرح النككم نظر:ا (ٕ)
  .(ُِٖ/ُ) , لبف دقيؽ العيدحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـانظر: ا (ٖ)
  .(7ُُِِّْ/ْلبف رجب ) ,نظر: فتح البارما (ٗ)
 (.ْ/ٓعمدة القارم ) (َُ)
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لقػػكؿ اهلل تبػػارؾ  ألنػػو معمػػكـ أف اإليمػػاف أفضػػميا مطمقػػان, ثػػـ بعػػده تػػأتي الفػػرايض كلشػػؾ فػػي ذلػػؾ؛
لكف؛ يزيد فضؿ بعضػيا   (ُ)« عميوافترضت  مما ي  إلى  كما تقرب إلي  عبدم بشيء أحب»كتعالى 

ف "ثػػـ" تفيػد الترتيػػب لألفضػمية فيػػذا بعيػػد, إعمػى بعػػض حسػب األحػػكاؿ كاألشػخاص. أمػػا مػػف قػاؿ 
نما "ثـ" تفيد الترتيب لمذكر.  كا 

, فمػػػرده لخػػػتالؼ قصػػػد السػػػايؿ, كأف خطػػػاب وأمػػػا قػػػوؿ ابػػػف دقيػػػؽ العيػػػد، وابػػػف رجػػػب
األعمػاؿ, ككػاف  ؿ عف أفضػؿأس : مف نبيال كاف حسب قصد السايؿ؛ فمذلؾ أجاب الرسكؿ 

أبي  لدخكلو في مسمى األعماؿ كما ذكرىا في حديث ؛اإليماف باهلل كرسكلو قصده األعماؿ القمبية
ذكػر الصػػالة  :ىػك مػراد السػايؿ أف أعمػػاؿ الجػكارح تبػيف لػو, كحػيف , كحػديث أبػي ذر ىريػرة 

ىػذا القػػكؿ قمػت: . أعمػاؿ الجػػكارح ؛ فػػإف الصػالة أفضػؿ لػو, كمػا ذكرىػا فػػي حػديث ابػف مسػعكد
 .كارد كاألكؿ أرجح كاهلل أعمـ

 .المطمب الثاني: الجمع بينيا باختالؼ الييئة
 . (ٕ)وىي الًجٍمسىة التي يجمسكف عمييا, أك الصفة, أكىي حاؿ الشيء ك كيفيت الييئة:

كذلؾ  مف أكجو الجمع بيف األحاديث المختمفة باختالؼ األحكاؿ: الجمع باختالؼ الييية,
 عمييا.  ابحمؿ الختالؼ عمى الحالة التي يككنك 

: األحاديػػػث الػػػكاردة فػػػي تقػػػديـ الكبيػػػر عمػػػى الصػػػغير, كالفاضػػػؿ عمػػػى أمثمػػػة ذلػػػؾ ومػػػف
الصػػغير عمػػى الكبيػػر بتقػػديـ الغػػالـ  المفضػػكؿ, كجػػاءت أحاديػػث تقابميػػا حيػػث قػػدـ فييػػا النبػػي 

  بتقػػديـ األعرابػػي عمػػى أبػػي بكػػر عمػػى األشػػياخ بالشػػرب, كقػػدـ المفضػػكؿ عمػػى الفاضػػؿ, كذلػػؾ 
 بالشرب أيضان. 

بف أبي  سيؿ مف حديثيما كالمفظ لمبخارم يكمف ىذه األحاديث ما أخرجو الشيخاف بسند
 «ربنػػكى  ربنػػكى »: النبػػي  فقػػاؿ يػػتكمـ, بػػف سػػيؿ الػػرحمف عبػػدفػػي القسػػامة عنػػدما تقػػدـ  (ٖ) حثمػػة 

                                                           
 .(َِٓٔ/حُِْٕصكتاب الرقاؽ, باب التكاضع ) :البخارمصحيح  (ُ)
(, كالمخصػػػص لبػػػف سػػػيده ْْٕ/ْ(, كالمحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ )ُّ/ُانظػػػر: الفػػػركؽ المغكيػػػة, لمعسػػػكرم ) (ِ)
 (.ِٗ/ُ(, كمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار )ِّّ/ّ)

اختمؼ في اسـ أبيو, فقيؿ: عبد الم ًو, كعبيد الم و, كقيؿ: عامر بف ساعدة بف عامر بف  :سيؿ بف أىًبي حثمة (ّ)
كىك   سنة ثالث مف اليجرة, قاؿ الكاقدم: قبض الن ًبٌي عدم ٍبف مجدعة ٍبف حارثة ٍبف الحارث ٍبف عمرك. كلد 

 .(َٕٓ/ِ) , لبف األثيرأسد الغابة. انظر: لكنو حفظ عنو ؛ابف ثماني سنيف
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, أحدث ىككاف  ك يريد السف  . (ٔ)فسكت القـك
ػػرى ؾ مػػا أخرجػػو الشػػيخاف بسػػندىما كالمفػػظ لمسػػمـ مػػف حػػديث ككػػذل ٍبػػدى الم ػػًو ٍبػػفى عيمى أىف    عى
نىػػاـً أىتىسىػػك ؾي ًبًسػػكىاؾو  :قىػػاؿى   رىسيػػكؿى الم ػػوً  ػػرً  ,أىرىانًػػي ًفػػي اٍلمى ا أىٍكبىػػري ًمػػٍف اآٍلخى ػػديىيمى ًف أىحى ػػالى ػػذىبىًني رىجي  ,فىجى

ٍلتي السنكىاؾى اأٍلىٍصغىرى ًمٍنييمى   .  (ٕ)كىبنٍر فىدىفىٍعتيوي ًإلىى اأٍلىٍكبىرً  :فىًقيؿى ًلي ,افىنىاكى
ب اسو  كما أخرجو أبك يعمى بسنده مف حديث : كىافى رىسيكؿي الم ًو   اٍبًف عى " ًإذىا سىقىى  قىاؿى

: اٍبدىءيكا ًباٍلكىًبيرً  : ًباأٍلىكىاًبًر" ,قىاؿى  . (ٖ)أىٍك قىاؿى

                                                           
ثػـ مػف لػـ يػؼ بػذلؾ  (ُ) صحيح البخارم: كتاب االجزية, باب المكادعة كالمصالحة مع المشػركيف بالمػاؿ كريػره  كا 

 بػف بشػير عػف ,بػف سػعيد بػف قػيس يحيػى عف المفضؿ, بف بشر عف بف مسرىد, مسدد ( عفُّّٕ/حَٗٔ)ص
  بو.  بف أبي حثمة  سيؿ عف يسار,

( مػف طريػؽ أبػي ُٗٔٔ/حَٗٔكصحيح مسمـ: كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالػديات, بػاب القسػامة )ص
 كبزيادة. بف أبي حثمة بو سيؿ ليمى عبد اهلل بف عبد الرحمف بف سيؿ, عف

: كتػاب الطيػارة, بػاب دفػع السػكاؾ لألكبػر )صصحيح البخار  (ِ)  عفػافعػف  (ِْٔ/ح  َٕم معمقان بصيغة الجـز
( عػػف اسػػحاؽ بػػف الحسػػف ٓٔ/صُ, كصػػمو البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل )جبػػو جكيريػػة, بػػف صػػخر بػػف مسػػمـ, عػػف

 الحربي كىك ثقة عف عفاف بو بمثمو. 
عػػػف نصػػػر بػػػف عمػػػي عػػػف أبيػػػو عمػػػي ( ََّّ/حَُُِ)ص كصػػػحيح مسػػػمـ: كتػػػاب الرؤيػػػا, بػػػاب رؤيػػػا النبػػػي 

 بو.  عمر ابف عف نافع, عف الجيضمي عف صخر بف جكيرية

 خالػػد عػػف ,عبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ عػػف ,عػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف سػػيـ( ُّٓص/ْج) أبػػي يعمػػى مسػػند (ّ)
ذ اءي   بو.  ابف عباس عىًف  ,عكرمة , عفاٍلحى

, ابػف الخطيػبكثقػو ك فػي الثقػات قػاؿ: ربمػا أخطػأ,  ابف حباف ذكره ,ثقة: طاكيمحمد بف عبد الرحمف بف سيـ األن
(, ك تقريػػػػػب التيػػػػػذيب ّٖٓ/ّتػػػػػاريخ بغػػػػػداد, لمخطيػػػػػب البغػػػػػدادم), ك (ٕٖ/ٗانظػػػػػر الثقػػػػػات لبػػػػػف حبػػػػػاف) حجػػػػػر
 (.ٖٗٔ)ص:

ديثػو كل يحػتج حػاتـ: يكتػب ح ككثقو اإلماـ أحمد, كابف معيف, كريرىما, كقػاؿ أبػ ثقة: ،خالد بف ميراف أبك المنازؿ
بو, كىذا تشدد منو. قاؿ د نافذ: لعمو قاؿ ذلؾ؛ مف أجؿ دخكلو في عمؿ السمطاف, أك مف أجؿ ما قالػو حمػاد بػف 
زيػػد تغيػػر بػػػأخرة؛ لكػػف ىػػػذا ل يكصػػمو إلػػى عػػػدـ الحتجػػاج بحديثػػػو, فػػال زاؿ ركاة الحػػديث الثقػػػات يعممػػكف بجمػػػع 

اعة مف الػكرعيف جماعػة دخمػكا فػي أمػر الػدنيا, فضػعفكىـ الصدقات, كدكر العشكر, كقاؿ ابف حجر: قد عاب جم
قىػػٍؼ  ألجػػؿ ذلػػؾ, كل أثػػر لػػذلؾ التضػػعيؼ مػػع الصػػدؽ كالضػػبط كاهلل المكفػػؽ, أمػػا عػػف اختالطػػو إف ثبػػت, فإنمػػا ييتىكى
فيمف تأكد سماعو منو بعد الختالط, كليس لو متابع ممف أخذ عنو قبؿ الختالط.انتيػى. أمػا قػكؿ ابػف حجػر ثقػة 

(, كبحػػػث مػػػدلكؿ ّّٓ/ّفػػػأقكؿ لقػػػد ثبػػػت سػػػماعو عػػػف عكرمػػػة. انظػػػر الجػػػرح كالتعػػػديؿ لبػػػف أبػػػي حػػػاتـ )يرسػػػؿ 
 (.ِِٗ(, كتقريب التيذيب )ص:ٕٓمصطمح ل يحتج بو عند أبي حاتـ: د نافذ حماد )ص:

تثبػت أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس أصمو بربرم ثقة ثبت عالـ بالتفسير لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر كل  :عكرمة
(, كجػػزء فػػي حػػاؿ عكرمػػة مػػكلى ابػػف عبػػاس, لإلمػػاـ عبػػد العظػػيـ المنػػذرم ٕٖٔتقريػػب التيػػذيب )ص: عنػػو بدعػػة

 (.ّٓ)ص:
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كالفاضػػؿ عمػػى المفضػػكؿ, كيقابميػػا مػػا  ،الصػػغيرفيػػذه األحاديػػث تفيػػد تقػػديـ الكبيػػر عمػػى 
(ُ)عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  أخرجو الشيخاف

  أيًتيى الن بًػيُّ  :قىاؿى  ـه  ,ًبقىػدىحو ػٍف يىًمينًػًو ريػالى فىشىػًربى ًمٍنػوي كىعى
ػػاًرهً  ػػٍف يىسى ـي أىتىػػٍأذىفي ًلػػي أىٍف أيعٍ  :فىقىػػاؿى  ,أىٍصػػغىري اٍلقىػػٍكـً كىاأٍلىٍشػػيىاخي عى ػػالى ػػا كيٍنػػتي  :ًطيىػػوي اأٍلىٍشػػيىاخى قىػػاؿى يىػػا ري مى

أًليكًثرى 
دنا يىا رىسيكؿى الم ًو فىأىٍعطىاهي ًإي اه (ٕ)  . (ّ)ًبفىٍضًمي ًمٍنؾى أىحى

ًمبىػٍت ًلرىسيػكًؿ الم ػًو   بػف مالػؾ أنػس يما مػف حػديثيكما أخرجو الشيخاف بسػند    أىن يىػا حي
ػػاةه دىاًجػػفه  ًشػػيبى  كىًىػػيى ًفػػي دىاًر أىنىػػًس ٍبػػفً , (ٗ)شى اًلػػؾو كى مى

ػػاءو ًمػػٍف اٍلًبٍيػػًر ال تًػػي ًفػػي دىاًر أىنىػػسو  (٘)  ,لىبىنييىػػا ًبمى
ت ى ًإذىا نىزىعى اٍلقىدىحى ًمػٍف ًفيػوً  ,اٍلقىدىحى  فىأىٍعطىى رىسيكؿى الم ًو  مىػى يىسىػاًرًه أىبيػك بىٍكػرو  ,فىشىًربى ًمٍنوي حى ػٍف  كىعى كىعى

                                                                                                                                                                      

 محمػد بػف عبػد الػرحمف بػف سػيـك  ,رير عكرمػة فمػف رجػاؿ البخػارم ,مف رجاؿ الشيخيف: ركاتو كىذا سند صحيح
ابػف حجػػر,  اهكقػك يف سػميـ أسػد, كالػكادعي , كحسػالييثمػيمػف رجػاؿ مسػمـ. حكػـ عمػى إسػناده بالصػحة العراقػي, ك 

(, كعمػػػػػػػػػدة ٖٗ/َُ) كفػػػػػػػػػتح البػػػػػػػػػارم ,(ُٖ/ٓ) الزكايػػػػػػػػػد مجمػػػػػػػػػع, ك (ِٓ/ٔطػػػػػػػػػرح التثريػػػػػػػػػب ) انظػػػػػػػػػر كالعينػػػػػػػػػي.
ىػػػػػػ ُِِْ(, كالجػػػػػامع الصػػػػػحيح ممػػػػػا لػػػػػيس فػػػػػي الصػػػػػحيحيف: لمقبػػػػػؿ ىػػػػػادم الػػػػػكادعي  تػػػػػكفي:ُِٗ/ُِالقػػػػػارم)

(.ْ/ُِٕ.) 
  مي بف أحمد بف النضر, عف محمد بف سيـ بو .عف ع (ُِٗ/ْالمعجـ األكسط )أخرجو الطبراني: 

( مف طريؽ محمد بف إبراىيـ بف المقرئ, عف أبػي يعمػى ّْٔ/صُُكأخرجو المقدسي: في األحاديث المختارة)ج
 بو. 

مػف طريػؽ عبػداف, عػف ابػف المبػارؾ, عػف خالػد, عػف عكرمػة مرسػالن  (ِّٕ/ُّ)كأخرجو البييقي: شعب اإليماف 
 .  بمفظ "ابدءكا باألكابر"

بف مالؾ بف خالد بف ثعمبة بف حارثة بف عمرك بف الحارث بف ساعدة بف كعب بف الخزرج ا :سيؿ بف سعد (ُ)
الستيعاب في معرفة  .كىك ابف خمس عشرة سنة  تكفي رسكؿ اهلل  ,يكنى أبا العباس ,الساعدم األنصارم

 .(ْٔٔ/ِاألصحاب )
 صػحاح عمػى األنػكار مشػارؽ انظػر:. أكل أكػـر بػو أحػدان  غيػري،ألحػٍد  ال أتركػو أي ل أكثر بفضمي منؾ أحدان: (ِ)

 (.ِّٕ/ِ(, كالنياية في رريب الحديث كاألثر, لبف األثير )ُٖ/ُ) اآلثار

صحيح البخارم: كتاب المساقاة, باب في الشرب كمف رأل صدقة الماء كىبتو ككصيتو جايزة مقسػكمان كػاف أك  (ّ)
محمػد بػف مطػرؼ بػف داكد أبػي رسػاف, عػف سػممة  عػف أبي مػريـ سعيد بف ( عفُِّٓ/حِْْرير مقسـك )ص

, عف سيؿ بف سعد   بو. بف دينار أبي حاـز
( مػػف طريػػؽ ََِّ/حَْٖكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب األشػػربة, بػػاب اسػػتحباب إدارة المػػاء كالمػػبف كنحكىمػػا عػػف )ص

 مالؾ بف أنس عف أبي حاـز بو بمثمو
. انظػػػر: النيايػػػة فػػػي رريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر, لبػػػف األثيػػػر شػػػاة داجػػػف: ىػػػي التػػػي يعمفيػػػا النػػػاس فػػػي بيػػػكتيـ (ْ)
(ِ/َُِ.) 
, الصػػحيحيف فػػي مػػا رريػػب تفسػػيرك  ،(ِِّ/ّمعجػػـ مقػػاييس المغػػة لبػػف فػػارس )، انظػػر .كمػػزج خمػػط :َشػػِيبَ  (ٓ)

 . (َِٔ/ِ)اآلثار صحاح عمى األنكار مشارؽ( وٜٖٕ/ٔ)لمحميدم 
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ػري كى  فىقىاؿى  ,يىًميًنًو أىٍعرىاًبيٌّ  ػاؼى أىٍف ييٍعًطيىػوي اأٍلىٍعرىابًػي  أىٍعػًط أىبىػا بىٍكػرو يىػا رىسيػكؿى الم ػًو ًعٍنػدىؾى عيمى فىأىٍعطىػاهي  ,خى
مىى يىًميًنًو ثيـ  قىاؿى  اأٍلىٍيمىفى فىاأٍلىٍيمىفى  :اأٍلىٍعرىاًبي  ال ًذم عى

(ٔ) . 
 فيؿ ىناؾ تعارض بيف األحاديث؟.

نما ىك في الظػاىر, كأف الجمػع بينيػا  إلى أف ىذه األحاديث رير مختمفة, ذىب العيني كا 
ممكف, كذلؾ باختالؼ الييية كالحالػة التػي يجمسػكف فييػا: إمػا أف يككنػكا متسػاكيف فػي الجمسػة أف 

ىػػػذه خص تفػػػ أك خمفػػػو, أك حيػػػث ل يكػػػكف فػػػييـ, أك عػػػف يسػػػاره كميػػػـ, يجمسػػػكا بػػػيف يػػػدم الكبيػػػر,
مػا أف, عمػـك تقػديـ األيمػػفمػف  الصػكرة عػػف اآلخػر  بعضػيـمػػيف الػرييس ك عػف ي يـجمػس بعضػي كا 
ف كػاف صػغيران, أك مفضػكلن, مف كاف عمى يمػيف الػرييس, يقدـ ففي ىذه الصكرةيساره,  يخػص ك  كا 

, كزيػف (٘), كالنػككم(ٗ), كابػف حػـز(ٖ)كبػو قػاؿ: ابػف بطػاؿ ,(ٕ)عمػكـ ىػذا األثػر بالبػداءة بػالكبير مف
 .(ٓٔ), كالمباركفكرم(ٜ)كالشككاني ,(ٛ)كالزرقاني، (ٚ), كابف حجر(ٙ)الديف العراقي

نمػا ىػك فػي الظػاىر  قمت: مػف خػالؿ النظػر فػي الركايػات يتضػح أنػو ل اخػتالؼ بينيػا, كا 
كذلؾ لختالؼ الييية كالحالة التي يجمسكف فييػا: فعنػدما كػانكا متسػاكيف فػي الجمسػة ظيػر الخمػؽ 

نػزاؿ النػا س منػازليـ, كعنػدما كػاف الكريـ كاألدب الرفيع, الذم حثنا عميو ديننا مف تكقير الكبير, كا 
ف كػاف صػغيران, أك  ميزة لبعضيـ فػي الجمػكس فػي جيػة اليمػيف, فقػدـ  مػف يجمػس عمػى يمينػو كا 

ييٍعًجبيػوي   الم ػوً  رىسيػكؿى  أىف  »  عايشػة نحكه لحديثك  الشرابًفي  التيامف فيبياف السنة مفضكلن؛ ل
طيييكًرهً  ًمًو كى تىرىجُّ ٍأًنًو كيمنوً  الت يىمُّفي ًفي تىنىعًُّمًو كى ًفي شى   .(ٔٔ)« كى

                                                           
 ( عػف الحكػـ بػف شػعبة أبػك اليمػاف عػف,ِِّٓ/حِْْصصحيح البخارم: كتاب المساقاة, باب في الشرب ) (ُ)

 بو.     عف أنس  الزٍُّىًرمن  ابف أبي حمزة دينار, عف شيعىٍيبه 
( مػف طريػؽ 7َُِِّٔٗ/حَْٖك صحيح مسمـ كتاب: األشربة, باب استحباب إدارة المػاء كالمػبف كنحكىمػا )ص

 بو بنحكه.  أبي طكالة األنصارم, عف أنس 

 .(ُِٗ/ُِرم )عمدة القاانظر:  (ِ)

 .(ٕٓ/ٔبف بطاؿ )اشرح انظر:  (ّ)

 .(ُٖٗ)ص:بف حـز ل ,لمحمىانظر: ا (ْ)

 .(َِِ/ُّ) شرح النككمانظر:  (ٓ)

 .(ِٓ/ٔ) , لمعراقيطرح التثريب في شرح التقريبانظر:  (ٔ)
 .(ٖٗ/َُلبف حجر ) ,فتح البارمانظر:  (ٕ)

 .(ُّْ/ْشرح الزرقاني عمى المكطأ )انظر:  (ٖ)

 .(ِٔٓ/ُٓ) نيؿ األكطار: انظر (ٗ)

 .(ُٔ/ٔتحفة األحكذم )انظر:  (َُ)

(, ك صػػػحيح مسػػػػمـ: كتػػػػاب ُٖٔ/حٕٓصػػػحيح البخػػػػارم: الكضػػػكء بػػػػاب التػػػػيمف فػػػي الكضػػػػكء كالغسػػػػؿ )ص (ُُ)
 (.ِٖٔ/حُُّالطيارة, باب التيمف في الطيكر كريره )ص
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 لػػـ يسػػتأذف األعرابػػي, أمػػا فػػي حػػديث ابػػف عبػػاس اسػػتأذنو فػػإف قمػػت فػػي حػػديث أنػػس 
 قمت: أجاب عنو العمماء مف أكجو:

 .أف األشياخ أقارب الغالـ -ُ        
ككػػاف حػػديث العيػػد   ان أف يكػػكف فعػػؿ ذلػػؾ تطييبػػان لخػػاطر األشػػياخ؛ ألف فػػييـ خالػػد-ِ

فإنػػػو مطمػػػيف الخػػػاطر راضو بكػػػؿ مػػػا يفعمػػػو   راد تأليفػػػو بػػػذلؾ بخػػػالؼ أبػػػي بكػػػر باإلسػػػالـ, فػػػأ
     .   النبي

أف األعرابػػي قػػد يكػػكف فػػي خمقػػو جفػػاء كنفػػرة كمػػا يغمػػب ذلػػؾ عمػػى األعػػراب, فخشػػي  -ّ
مػػف اسػػتيذانو أف يتػػكىـ إرادة صػػرفو إلػػى أصػػحابو, كربمػػا سػػبؽ إلػػى قمبػػو شػػيء ىمػػؾ بػػو  النبػػي 

 . (ٔ)يةلقرب عيده بالجاىم
, كتقػديـ جيػة اليمػيف (ٕ)كفيو دليؿ عمى شرؼ جية اليميف, فالتفضيؿ كاف؛ ألجػؿ الجيػة 

  .(ٗ)كالكجكب عند ابف حـز، (ٖ)بالشرب كريره عمى كجو الستحباب عند الجميكر

 .المطمب الثالث: الجمع باعتبار اختالؼ األوقات
مغػاير عػف اآلخػر, فيجمػع  منيمػا فػي زمػفو كحػاؿو  صد بو أف يأتي دليالف أك أكثر كػؿكيق

 بينيا باعتبار اختالؼ الكقت.
فمنيػا مػا يػدؿ عمػى أف طػكؿ  : الركايػات الػكاردة فػي طػكؿ شػعر النبػي ومف أمثمة ذلػؾ

كاف يضرب منكبيػو, كمنيػا مػا يػدؿ أف  كاف قريبان مف منكبيو, كمنيا ما يفيد أف شعره  شعره 
 كاف ألنصاؼ أذنيو.  شعره 

ػدنا  :يىقيػكؿي  مػا أخرجػو البخػارم بسػنده مػف حػديث البػراء كمف ىذه األحاديث  ػا رىأىٍيػتي أىحى مى
م ةو  ٍمرىاءى ًمٍف الن ًبين  أىٍحسىفى ًفي حي اًلؾو  حى اًبي عىٍف مى م تىوي  :قىاؿى بىٍعضي أىٍصحى لىتىٍضًربي قىًريبنا ًمٍف  (٘)ًإف  جي

ٍنًكبىٍيوً  مى
(ٙ) . 

                                                           
 .(ِٓ/ٔ) طرح التثريب في شرح التقريبانظر:  (ُ)
 (.ُِٕ/ِحديث الصحيحيف, لمجكزم )انظر: كشؼ المشكؿ في  (ِ)
 .(ُٔ/ٔتحفة األحكذم )انظر:  (ّ)
 (.ُٖٗانظر: المحمى )ص: (ْ)
م ة: (ٓ) النيايػة فػي  (,ُّٓ/ ُ) مشػارؽ األنػكار عمػى صػحاح اآلثػارالمنكبػيف مػف شػعر الػرأس.  ما سقط عمػى الجي

 (.ََّ/ُ) رريب الحديث كاألثر
إسػػراييؿ بػػف  عػػف مالػػؾ بػػف إسػػماعيؿ عػػف (َُٗٓ/حُُْٗ)صصػػحيح البخػػارم: كتػػاب المبػػاس, بػػاب الجعػػد  (ٔ)

 .أبي إسحاؽ قاؿ: سمعت البراء بف عازب 
المختمطػيف  ثقػة قػد اخػتمط؛ لكػف إسػراييؿ ممػف سػمع منػو قبػؿ الخػتالط. عمرك بف عبػد اهلل السػبيعيكأبك إسحاؽ: 
 .(ُّْالنيرات )ص:الككاكب , ك (ِّٕالرتباط بمف رمي مف الركاة بالختالط )ص:ك  ,(ّٗلمعاليي )ص:
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ػػا كىػػافى رىسيػػكؿي الم ػػًو  :يىقيػػكؿي   مػػا أخرجػػو مسػػمـ بسػػنده مػػف حػػديث البػػراء    ػػالن مىٍربيكعن رىجي
(ٔ) 

ٍنًكبىػػٍيفً  ػا بىػٍيفى اٍلمى بىًعيػدى مى
ًة أيذينىٍيػوً . (ٕ) ػًة ًإلىػى شىػػٍحمى م  ـى اٍلجي ًظػي عى

ٍمػػرىاءي . (ٖ) م ػةه حى مىٍيػًو حي ػػٍيينا  ,(ٗ) عى ػا رىأىٍيػتي شى مى
  .(٘) قىطُّ أىٍحسىفى ًمٍنوي 

اًلػؾو كالمفػظ لمبخػارم مػف حػديث يما يكما أخرجو الشيخاف بسػند عنػدما سػيؿ  أىنىػسى ٍبػفى مى
ػٍف شىػػعىًر رىسيػكًؿ الم ػػو رىًجػػالن  رىسيػكًؿ الم ػػًو  كىػافى شىػػعىري  :فىقىػػاؿى  , عى

ٍعػػدً , (ٚ)لىػٍيسى ًبالس ػػًبطً  ,(ٙ) كىلى اٍلجى
(ٛ) 

اًتقً   . (ٜ)وبىٍيفى أيذينىٍيًو كىعى
كتقابميػػا الركايػػة التػػي تفيػػد أف شػػعره   لػػـ يبمػػب منكبيػػو كىػػذه الركايػػات تفيػػد أف شػػعره 
كىػافى  أىف  الن بًػي   يما كالمفػظ لمبخػارم مػف حػديث أنػس ييضرب منكبيػو أخرجيػا الشػيخاف بسػند

ٍنًكبىٍيوً   . (ٓٔ)يىٍضًربي شىعىريهي مى

                                                           
ٍنًكػب ع: مكضػ, كالعػاتؽالعاتقاف: ما بػيف المنكبىػٍيفً  (ُ) , لمػرازم الصػحاحكمختػار  ,(ُْٔ/ُالعػيف ). الػرداء مػف المى
 . (ُّٕص:)

 .(ُٗٓص:المخصص ), ك (َٓٗ/ِالمعجـ الكسيط ) .كالكتؼ مجتمع الرأس كالعضد المٍنًكب: (ِ)

النياية في رريػب (, ك ُٓٓ)ص: رريب الصحيحيف تفسير .ٌمؽ القرطميعى  كفيو أسفميا مف شحمة األذف: ما لف (ّ)
   .(ْْٗ/ِالحديث كاألثر )

م ػة الحمػػراء: ىػي بػػرداف يمانيػػاف,  ل يخالطيػا ريرىػػا, كرمػػط مػف ظػػف أنيػػا حمػراء بحتػػان  قػاؿ ابػػف القػيـ: (ْ) نمػػا الحي كا 
 السـ باعتبار ما فييا مف الخطػكط.كساير البركد اليمانية, كىي معركفة بيذا  بخطكط حمر مع األسكد منسكجاف

 .(ْٖ/ُُعكف المعبكد كحاشية ابف القيـ )

( ِّّٕ/حّٓٗكأنػػو كػػاف أحسػػف النػػاس كجيػػان )ص: صػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الفضػػايؿ, بػػاب فػػي صػػفة النبػػي  (ٓ)
 عف محمد بف المثنى كمحمد بف بشار, عف محمد بف جعفر, عف شعبة, عف أبي إسحاؽ بو.  

النيايػػة فػػػي رريػػب الحػػػديث كاألثػػػر بينيمػػػا. , بػػػؿ ه لػػـ يكػػػف شػػػديد الجعػػكدة, كل شػػػديد السػػبكطة: أم شػػػعر الن رىًجػػ (ٔ)
 .  (ََُٔص:لساف العرب )ك  (ٔٔ/ُالمخصص )(, ك ُِٖ) ص:رريب الصحيحيف تفسيرك  ,(َِّ/ِ)

 .(ٔٔ/ُالمخصص )ك  (,ُِٖ) رريب الصحيحيف تفسير: الشعر المسترسؿ. السبط (ٕ)

ذا زادت الجعػػػػػػكدة لمتجمػػػػػػعالشػػػػػػعر المنقػػػػػػبض ا :الجعػػػػػػد (ٖ)    رريػػػػػػب  تفسػػػػػػير . فػػػػػػي الشػػػػػػعر قيػػػػػػؿ الشػػػػػػعر قطػػػػػػط كا 
   . (ٔٔ/ُالمخصص )(, ك ُِٖ)ص: الصحيحيف

عف عمرك بف عمي, عػف كىػب بػف جريػر,  (َٓٗٓ/حَُُٓصحيح البخارم: كتاب المباس, باب الجعد )ص (ٗ)
 بو.  عف أنس  قتادة السدكسي,عىٍف  عف جرير بف حاـز بف زيد,

 عػف ( عػف شػيباف بػف فػركخ,ِّّٖ/حّٓٗ)ص: : كتػاب الفضػايؿ, بػاب فػي صػفة شػعر النبػي كصحيح مسمـ
, عف قتادة,  بمثمو. عف أنس  جرير بف حاـز

 (عػػف إسػػحاؽ بػػف منصػػكر بػػف بيػػراـ, عػػفَّٗٓ/حُُْٗصػػحيح البخػػارم: كتػػاب المبػػاس, بػػاب الجعػػد )ص (َُ)
 بو. عف أنس  عف ىماـ بف يحيى بف دينار, عف قتادة السدكسي حباف بف ىالؿ,

( عػف زىيػر بػف حػرب, ٓٗ-ِّّٖ/حّٓٗ)ص: كصحيح مسػمـ: كتػاب الفضػايؿ, بػاب فػي صػفة شػعر النبػي 
 عف حباف بف ىالؿ بو بمثمو.
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أقؿ مف شحمة األذف إلى أنصاؼ أذنيػو التػي أخرجيػا  ككذلؾ الركاية التي تفيد أف شعره 
اًؼ أيذينىٍيوً   كىافى شىعىري رىسيكًؿ الم ًو  :قىاؿى  ف حديث أنس مسمـ بسنده م  . (ٔ)ًإلىى أىٍنصى

 فيؿ ىناؾ تعارض بيف الروايات؟.
نما ىك في الظاىر, كأف الجمع بينيا ممكف, قمت : ل تعارض كل اختالؼ بيف الركايات, كا 

 كجكه منيا:  عدة مف عمى ذلؾ  أجاب العمماء لمتكفيؽ بينيماك 
 ختالؼ باعتبار األكقات كاألحكاؿ.أف الب -ُ

نمػا ىػك فػي الظػاىر, كأف مػف  العينػيإليػو كىك ما ذىب  أف ىػذه األحاديػث ريػر مختمفػة, كا 
نمػػا ذلػؾ إخبػػار عػػف  الجمػع بينيػػا ممكػػف, كذلػؾ بػػاختالؼ الكقػػت, كاإلخبػار لػػيس عػػف كقػت كاحػػد, كا 

ذا رفػػؿ عنػػو بمػػب منكبيػػو, فػػإذا أكقػػات مختمفػػة, يمكػػف فييػػا زيػػادة الشػػعر بغفمتػػو عػػف قصػػو, فكػػاف إ
 (ٕ)تعاىده كقصو يبمب شحمة أذنيو, أك قريبان مف منكبيو, فأخبر كؿ كاحػد عمػا رأل كشػاىده كعاينػو.

 . (ٗ), كالكرماني(ٖ)بو ابف بطاؿ افؽك 

                                                           
 بػػػف يحيػػػى,  يحيػػػى ( عػػػفِّّٖ/حّٓٗ)ص: صػػػحيح مسػػػمـ: كتػػػاب الفضػػػايؿ, بػػػاب فػػػي صػػػفة شػػػعر النبػػػي (ُ)

 بو. عف أنس حميد بف أبي حميد,  عف إسماعيؿ بف عمية, كأبي كريب, عف
ميد الطكيؿحي ك   عبيدة الخزاعػي البصػرم, كثقػو ابػف سػعد؛ ثػـ قػاؿ: ) إل أنػو ربمػا دلػس عػف أنػس  أبك :ميد بف أبي حي

    .حاتـ؛ كزاد: )ل بأس بو( بف مالؾ(, كيحيى بف معيف, كالعجمي, كأبك
 ,أك ثبتو فييا ثابت ابت البينانيمف ث كالباقي سمعيا كعشريف حديثان  أربعان يسمع حميد مف أنس إل قاؿ شعبة: لـ 

لػو أحاديػث كثيػرة مسػتقيمة ... كقػد حػدث عنػو ) قػاؿ ابػف عػدم:, ك ة مف المدلسػيفثذكره ابف حجر في المرتبة الثالك 
فػإف تمػؾ األحاديػث ؛ األيمة, كأما ما ذكر عنو أنو لـ يسمع مف أنػس إل مقػدار مػا ذكػر كسػمع البػاقي مػف ثابػت عنػو

أحاديػث فػأكثر مػا   عػف أنػس ,ألنو قد ركل عف أنس كقػد ركل عػف ثابػت ؛أنيا عف ثابت عنويميزىا مف كاف يتيمو 
في بابو أف الذم ركاه عف أنس البعض مما يدلسػو عػف أنػس كقػد سػمعو مػف ثابػت كقػد دلػس جماعػة مػف الػركاة عػف 

    .ثقة محتج بو(مراسيؿ قد تبيف الكاسطة فييا كىك  قاؿ العاليي: )عمى تقدير أف تككف , كمشايخ قد رأكىـ(
كىػـ الػذيف احتمػؿ األيمػة تدليسػيـ كخرجػكا  -إلحاقو بالمرتبة الثانية  األكلىف تدليسو محتمؿ, ك ا  ثقة مطمقان ك  ىك قمت:

أشػبو مػف إلحاقػػو  -؛ أك لكػكنيـ ل يدلسػكف إل عػػف ثقػة اإلمػػامتيـ كقمػة تدليسػيـ فػي جنػػب مػا ركك  ؛ليػـ فػي الصػحيح
فيػك ممػا سػمعو  أىػؿ العمػـ أف مػا دلسػو عػف أنػس ذكػرما عرؼ بالتدليس عف أنػس؛ كقػد بالمرتبة الثالثة؛ كذلؾ أنو إن

, أك سػكل خمسػة أحاديػث ميدان لـ يسمع مف أنسعنو؛ كثابت ثقة, كأما ما تقدـ عف شعبة مف أف حي  مف ثابت البينىاني
ػاء شيػٍعبىة إلػى حميػدقػاؿ حمػاد بػف سػممة فقػد أربع كعشريف حديثان,  قػاؿ: سػمعتوثػـ  ,فحدثػو بػوفسػألو عػف حػديث  ,: جى

 كلكنػو شػدد عمػي   ؛قػد سػمعتو مػف أنػس :قػاؿ .فممػا قػاـ فػذىب ,أحسب, قاؿ: فقاؿ شيٍعبىة بيده ىكذا أنػي ل أريػده :قاؿ
(, ِّٓ/ُ(, كمعرفػػة الثقػػات )ُِٗ/ّ(, كالجػػرح كالتعػػديؿ )ُٕٖ/ٕ. انظػػر: الطبقػػات, لبػػف سػػعد )فأحببػػت أف أشػػدد

تحفػة التحصػيؿ فػي ذكػر , ك (ّٓ)ص:(, طبقات المدلسيفٕٔ/ّبف عدم الجرجاني )كالكامؿ في الضعفاء, عبد اهلل 
 .(ِٖ)ص: , لبف العراقيركاة المراسيؿ

 (.ِٖ/ِِانظر: عمدة القارم ) (ِ)

 .(ُٓٓ/ ٗابف بطاؿ ) شرحانظر:  (ّ)
 (.ُُٔ/ُِانظر: الككاكب الدرارم, لمكىٍرماني ) (ْ)
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صػػػؿ إلػػػى يبػػػأف المػػػراد أف معظػػػـ شػػػعره كػػػاف عنػػػد شػػػحمة أذنيػػػو, كمػػػا استرسػػػؿ منػػػو  -ِ
 . (ٖ), كابف حجر(ٕ)و ابف التيف, كتبع(ٔ). قاؿ بو الداككدمالمنكب

خمفػو  كمػا ,الػذم بػيف أذنيػو كعاتقػو كىػك, أف ما يمي األذف ىك الذم يبمب شحمة أذنيػو-ّ
   . (ٙ), كالسيكطي(٘), كتبعو النككم(ٗ)و القاضي عياضقال .ىك الذم يضرب منكبيو

, كتبعػػػػػو (ٚ)ابػػػػػف حجػػػػر . قالػػػػوعمػػػػى تعػػػػػدد أحكالػػػػو  يحمػػػػػؿأف اخػػػػتالؼ األحاديػػػػث  -ْ  
 .    (ٓٔ)المباركفكرم, ك (ٜ), كالمناكم(ٛ)لقارما

كػػاف بػػيف أذنيػػو كعاتقػػو, أك إلػػى شػػحمة أذنيػػو, أك  شػػعره  كالركايػػات التػػي تفيػػد أف: قمػػت
 تضرب قريبان مف منكبيو, ل اختالؼ بينيا كىي بمعنى كاحد.

يضػػػػرب منكبيػػػػو, أك إلػػػػى أنصػػػػاؼ أذنيػػػػو ففييػػػػا   أمػػػػا الركايػػػػات التػػػػي تفيػػػػد أف شػػػػعره 
ؼ؛ لكنػػو اخػػتالؼ ظػػاىرم, كالجمػػع بينيػػا بػػأف ذلػػؾ؛ لخػػتالؼ الكقػػت كاألحػػكاؿ كىػػذا مػػا الخػػتال

ذىػػب إليػػو ابػػف بطػػاؿ, كالكرمػػاني, كتػػبعيـ إليػػو العينػػي, كاخػػتالؼ الكقػػت كالحػػاؿ يػػدؿ عمػػى تعػػدد 
. المبػاركفكرمنػاكم, ك القػارم, كالمي فيػو حػد قكليػو, كتبعػو أالحالة, كىذا ما ذىب إليو: ابف حجر فػي 

 ىك الكجو المناسب لمجمع بيف الركايات كاهلل أعمـ. كىذا 

 .المطمب الرابع: الجمع باختالؼ المحؿ
مف أكجو الجمػع كالتكفيػؽ بػيف الركايػات الجمػع بػاختالؼ المحػؿ؛ كذلػؾ بحمػؿ التعػارض, 

 كالختالؼ؛ لتغاير المكاف.   

                                                           
"النصػيحة" الػذم شػرح بػو صػحيح  لػو كتػاب المغربػيداكدم المػالكي أبك جعفر أحمد بػف نصػر الػالد اكدم: ىك  (ُ)

بػراىيـ إل (.انظر: الػديباج المػذىب فػي معرفػة أعيػاف عممػاء المػذىب,ىػػ َِْ. تكفى بتممساف )سنة:اإلماـ البخارم
 (. َُِ/ٕ, كترتيب المسالؾ كتقريب المدارؾ لمقاضي عياض )(ُٓٔ/ُ) بف عمي بف محمد, ابف فرحكف

السفاقسي المحدث المغربي المالكي لو شرح عمى صحيح البخارم لـ يطبػع. انظػر:  عبد الكاحدىك  يف:ابف الت (ِ)
 .(ِٕٖكنيؿ البتياج بتطريز الديباج, لمتنبكي )ص:, (ْٔٓ/ُ(, ككشؼ الظنكف )ّٓٔ/ُىدية العارفيف)

 (.ُٔٔ/ٔانظر: فتح البارم, لبف حجر) (ّ)

 (.َّْ/ٕانظر: اكماؿ الميٍعًمـ ) (ْ)

 (.ُٗ/ُٓانظر: شرح النككم ) (ٓ)
 (.َّّ/ٓانظر: الديباج عمى صحيح مسمـ ) (ٔ)

 (. ُٔٔ/ٔانظر: فتح البارم, لبف حجر ) (ٕ)

 .(َُّٕ/ٗ) , لمقارممرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحانظر:  (ٖ)

 . (ٕٓ/ٓ) , لمميناكمفيض القديرانظر:  (ٗ)

 .(ْْْ/ ٓ) ,  لممباركفكرمتحفة األحكذمانظر:  (َُ)
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تحػكؿ القبمػة مػف : األحاديث الكاردة في الكقت الذم أخبر بػو أىػؿ المدينػة بمف أمثمة ذلؾ
بيت المقدس إلى الكعبة, فجاء في بعض الركايات أف أىؿ المدينػة أيٍخبًػركا بتحػكؿ القبمػة مػف بيػت 
المقػػدس إلػػى الكعبػػة كػػاف كقػػت صػػالة العصػػر, كجػػاءت ركايػػة أخػػرل تػػدؿ عمػػى أنيػػـ أيٍخبًػػركا بػػذلؾ 

 كقت صالة الصبح.  
رجيا البخارم بسنده مف حػديث كالركاية التي تفيد أف اإلخبار كاف كقت صالة العصر أخ

ـى  البراء  كىػافى  قىاؿى لىم ا قىًد ٍقػًدًس ًسػت ةى عىشىػرى أىٍك سىػٍبعىةى عىشىػرى شىػٍيرنا كى ػم ى نىٍحػكى بىٍيػًت اٍلمى ًدينىةى صى اٍلمى
وى ًإلىى اٍلكىٍعبىًة فىأىٍنزىؿى الم وي  ػاىقىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي الس   ييًحبُّ أىٍف ييكىج  لنيىن ػؾى ًقٍبمىػةن تىٍرضى اًء فىمىنيكى  امى

(ٔ) 
ػاًر فىقىػاؿى  مىػى قىػٍكـو ًمػٍف اأٍلىٍنصى رىجى فىمىر  عى ؿه اٍلعىٍصرى ثيـ  خى م ى مىعىوي رىجي وى نىٍحكى اٍلكىٍعبىًة كىصى ىيػكى يىٍشػيىدي  :فىكيجن

م ى مىعى الن ًبين  وى ًإلىى اٍلكىٍعبى  أىن وي صى ًة اٍلعىٍصرً  ,ةً كىأىن وي قىٍد كيجن الى ـٍ ريكيكعه ًفي صى فيكا كىىي رى فىاٍنحى
(ٕ) . 

كتقابميػػػا الركايػػػة التػػػػي تفيػػػد أف اإلخبػػػار كػػػػاف كقػػػت صػػػالة الصػػػػبح مػػػا أخرجػػػو الشػػػػيخاف 
ٍبًح  (ٖ)قىاؿى بىٍينىا الن اسي ًبقيبىاءو  يما كالمفظ لمبخارم مف حديث عبد اهلل بف عمريبسند ًة الصُّ الى ًفي صى

ػػاءىىيـٍ  مىٍيػػًو الم ٍيمىػػةى قيػػٍرآفه   ًإف  رىسيػػكؿى الم ػػًو  :آتو فىقىػػاؿى  ًإٍذ جى قىػػٍد أيًمػػرى أىٍف يىٍسػػتىٍقًبؿى اٍلكىٍعبىػػةى  ,قىػػٍد أيٍنػػًزؿى عى كى
ـٍ ًإلىى الش ٍأـً  ,فىاٍستىٍقًبميكىىا كىييي كىانىٍت كيجي كا ًإلىى اٍلكىٍعبىةً  ,كى فىاٍستىدىاري

(ٗ)  . 

ػػمني نىٍحػػكى بىٍيػػًت  أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو   سأنػػ كمػػا أخرجػػو مسػػمـ بسػػنده مػػف حػػديث كىػػافى ييصى
ٍقػػػًدسً  لىػػػٍت قىػػػٍد نىػػػرىل تىقىمُّػػػبى كىٍجًيػػػؾى ًفػػػي الس ػػػمىاءً  ,اٍلمى ػػػاىىا ,فىنىزى لنيىن ػػػؾى ًقٍبمىػػػةن تىٍرضى ػػػٍطرى  ,فىمىنيكى ؿن كىٍجيىػػػؾى شى فىػػػكى

                                                           
  .{ُْْ البقرة:} (ُ)
 يىٍحيىػى( عػف ِِٕٓ/حُّْٖصحيح البخػارم: كتػاب أخبػار اآلحػاد, بػاب مػا جػاء فػي إجػازة خبػر الكاحػد )ص (ِ)

ػٍف ًإٍسػرىاًييؿى  عػف ككيػع بػف الجػراح, ابف مكسى بػف عبػد ربػو, ػٍف اٍلبىػرىاء بػف يػكنس بػف أبػي إسػحاؽ السػبيعي, عى     عى
 بو.

أمػا الخػتالط فإسػراييؿ سػمع منػو قبػؿ الخػتالط, كأمػا التػدليس فقػد صػرح  -مخػتمط كمػدلس-أبك إسحاؽ السػبيعي 
ػا تىكيكنيػكا  كتاب تفسير القرآف باب قكلو  بالسماع مف البراء  ٍيػرىاًت أىٍيػفى مى لنييىػا فىاٍسػتىًبقيكا الخى ًلكيؿ  ًكٍجيىةه ىيػكى ميكى كى

مىى كيؿن شىيٍ  ًميعنا ًإف  اهللى عى ـي اهللي جى  (.   ِْْٗ/َٖٓ" )ص{ ُْٖ}البقرة: ءو قىًديره يىٍأًت ًبكي

     (.َِّ/ْقباء: قرية عمى بعد ميميف مف المدينة, ككاف يسكنيا بنك عمرك بف عكؼ. انظر: معجـ البمداف ) (ّ)

صحيح البخارم: كتاب الصالة, باب ما جاء في القبمة كمػف لػـ يػر اإلعػادة عمػى مػف سػيا فصػمى لغيػر القبمػة   (ْ)
عػف عبػد اهلل بػف عمػر  عف عبد اهلل بف دينػار, مالؾ بف أنس, عف ( عف عبد اهلل بف يكسؼ,َّْ/ حََُ)ص 
  .بو 

( عػػف   ِٔٓ/حُِّكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػالة, بػػاب تحكيػػؿ القبمػػة مػػف القػػدس لمكعبػػة )ص
 قتيبة بف سعيد, عف مالؾ بف أنس بو بمثمو إل أنو قاؿ "فاستداركا إلى القبمة". 
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ػمى  ػؿه ًمػٍف بىنًػي سى ػر  رىجي رىاـً فىمى مىةى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى
ًة اٍلفىٍجػرً كىىيػ (ٔ) ػالى ٍكعىػةن فىنىػادىل ,ـٍ ريكيػكعه ًفػي صى ػم ٍكا رى قىػٍد صى  :كى
ـٍ نىحٍ  اليكا كىمىا ىي لىٍت فىمى كن  .(ٕ)اٍلًقٍبمىةً كى أىلى ًإف  اٍلًقٍبمىةى قىٍد حي

كقػػد جمػػع العينػػي بػػيف الركايػػات مبينػػان أف ىػػذا الخػػتالؼ سػػببو اخػػتالؼ المحػػؿ, حيػػث أف 
لمدينة أخبركا بتحكيؿ القبمة مف بيت المقدس إلػى الكعبػة كقػت صػالة الركايات التي فييا أف أىؿ ا

العصر تحمؿ عمى مف كاف داخؿ المدينة, كأما الركايات التي تدؿ عمى أنيػـ أخبػركا كقػت صػالة 
     الصبح تحمؿ عمى مف كاف خارج المدينة كىـ أىؿ قباء. 

, العصػػر ا مػػع النبػػي أف التػػي صػػالى "الجمػػع بػػيف ركايػػة العصػػر كالصػػبح قػػاؿ العينػػي:  
كأمػا ركايػة , فيػذا مػف ركايػة البػراء , في تمػؾ الصػالة كىػي العصػر األنصارمر عمى قـك مف ك 

, كعمػى ىػذا يقػع الجمػع بػيف األحاديػث, أنيا الصبح فيي صالة قباء ثػاني يػكـ ابف عمر كأنس 
كأمػا أىػؿ , لعصػركمر عمييـ في صػالة ا, مسجد بالمدينة , بؿ أىؿفالذم مر بيـ ليسكا أىؿ قباء
 . (ٖ)كما جاء مصرحان بو بالركايات", قباء, فأتاىـ في صالة الصبح

كىذا الجمع الذم ذىب إليو العيني كافؽ ريره مف العمماء, كابف العربػي الػذم قػاؿ:" كجػو 
الجمع بيف اختالؼ الركاية في الصبح كالعصر أف األمر بمب إلى قـك في العصر كبمػب أىػؿ قبػاء 

 في الصحيحيف كابف حجر الذم قاؿ:" ىذا ل يخالؼ حديث البراء  (ٗ)في الصبح"
أنيـ كانكا فػي صػالة الصػبح ألف الخبػر كصػؿ كقػت العصػر إلػى مػف ىػك داخػؿ المدينػة كىػـ بنػك 

, ككصؿ الخبر كقت الصبح إلى مف ىػك خػارج المدينػة, كىػـ , كذلؾ في حديث البراء (٘)حارثة
 . (ٚ) عمر  كذلؾ في حديث ابف (ٙ)بنك عمرك بف عكؼ

ىػػذا ىػػك الصػػكاب لمجمػػع بػػيف األدلػػة, ك قػػد قػػاؿ النػػككم: إف أمكػػف حمػػؿ الحػػديثيف  قمػػت: 
, كأمػػا مػػف مػػاؿ إلػػى (ٛ)عمػػى الصػػحة, فيػػك أكلػػى مػػف تػػكىيف ركايػػة العػػدكؿ المخرجػػة فػػي الصػػحيح

 , فيذا رأم مستبعد.كأنس  ترجيح ركاية الصبح ألنيا جاءت في ركاية ابف عمر 

                                                           
  (.َِٖ/ّبنك سممة: حي مف األنصار ينسبكف إلى سممة بف سعد الخزرجي. انظر: األنساب لمسمعاني ) (ُ)

( مػف ِٕٓ/حُِّصحيح مسمـ: كتاب المساجد كمكاضع الصالة, بػاب تحكيػؿ القبمػة مػف القػدس لمكعبػة )ص (ِ)
 بو. عف ثابت, عف أنس  حماد بف سممة, عف عف عفاف, طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة,

 (.ّٖٓ/ُعمدة القارم ) (ّ)

 (.ُّٗ/ِعارضة األحكذم, لبف العربي ) (ْ)

 (.   َُٓ/ِبنك حارثة: ىـ بنك حارثة مف الخزرج, أحد بطكف األنصار. انظر: األنساب لمسمعاني ) (ٓ)

ة بنك عمرك بف عكؼ: بطف كبير مف األكس, ككانت منازليـ بقباء. انظر: معجـ قبايؿ العرب القديمة كالحديث (ٔ)
(ِ/ّْٖ.) 

 (.َّٔ/ُفتح البارم ) (ٕ)

 .(ْٖٔلمنككم  مع تدريب الراكم)ص: -التقريب انظر: (ٖ)
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 .الجمع باختالؼ الحادثة أو تعدد القصة المطمب الخامس:
مػػف أكجػػو الجمػػع كالتكفيػػؽ بػػيف الركايػػات الجمػػع بػػاختالؼ الحادثػػة, كتعػػدد القصػػة؛ كذلػػؾ 

 بحمؿ التعارض, كالختالؼ؛ لختالؼ الحادثة كتعدد القصة.   

: ما ركم في سبب رفع العمـ بتحديد ليمػة القػدر, فجػاءت ركايػة تػدؿ عمػى ومف أمثمة ذلؾ
خرجػػػت ألخبػػػركـ بميمػػػة القػػػدر, فتالحػػػى فػػػالف  بب فػػػي ذلػػػؾ تشػػػاجر رجمػػػيف حيػػػث قػػػاؿ: أف السػػػ

, حيػث قػاؿ:  كفالف فرفعػت, كجػاءت أخػرل تػدؿ عمػى أف سػبب الرفػع ىػك إيقاظػو   مػف النػـك
 رأيت ليمة القدر, ثـ أيقظني بعض أىمي, فنسيتيا.

م بسػنده مػف حػديث فالركاية التي تدؿ عمى أف السبب ىك تشاجر الرجميف أخرجيػا البخػار 
ػػػػرىجى الن بًػػػػيُّ  :قىػػػػاؿى  عبػػػػادة بػػػػف الصػػػػامت  نىػػػػا ًبمىٍيمىػػػػًة اٍلقىػػػػٍدرً   خى ًلييٍخًبرى

ػػػػى, (ٔ) حى ًف ًمػػػػٍف  (ٕ)فىتىالى ػػػػالى رىجي
ـٍ ًبمىٍيمىًة اٍلقىٍدرً  :فىقىاؿى  ,اٍلميٍسًمًميفى  كي رىٍجتي أًليٍخًبرى فه  ,خى فيالى فه كى ى فيالى حى ٍيػرنا فىريًفعىٍت كىعىسىػى أىٍف يى  ,فىتىالى كيػكفى خى

ـٍ  اًمسىةً  ,لىكي فىاٍلتىًمسيكىىا ًفي الت اًسعىًة كىالس اًبعىًة كىاٍلخى
(ٖ) . 

أخرجيػا  كتعارضيا الركاية التي تفيد أف سبب الرفع ىك النسياف إليقاظ بعض أىمػو لػو 
ٍيرىةى  مف حديث مسمـ بسنده ـ  أىٍيقىظىنًػي بىٍعػضي  ,اٍلقىػٍدرً أيًريػتي لىٍيمىػةى  :قىػاؿى  أىف  رىسيػكؿى الم ػًو  أىًبي ىيرى ثيػ

فىاٍلتىًمسيكىىا ًفي اٍلعىٍشًر اٍلغىكىاًبرً  ,فىنيسنيتييىا ,أىٍىًمي
(ٗ)   . 

 

 

                                                           
فييػػا  الميمػػة التػػي تقػػد ر ىػػيقيػػؿ ك  .أم ذات القػػدر العظػػيـ شػػأنيا كفضػػميا لعظػػـ ؛بػػذلؾ ليمػػة القػػدر: قيػػؿ سػػميت (ُ)

ة فػػػػػػي رريػػػػػػب الحػػػػػػديث (, كالنيايػػػػػػُّٕ/ ِ. انظػػػػػػر: مشػػػػػػارؽ األنػػػػػػكار عمػػػػػػى صػػػػػػحاح اآلثػػػػػػار )كتقضػػػػػػى األرزاؽ
 (.ِِ/ْكاألثر)

 (.ِّْ/ْتالحى رجالف : أم تنازعا كتخاصما انظر: النياية في رريب الحديث كاألثر ) (ِ)

 ( عػفَِِّ/حِّٖصحيح البخارم: كتاب صالة التراكيح, بػاب رفػع معرفػة ليمػة القػدر لتالحػي النػاس )ص: (ّ)
ميد بف أبي  عف خالد بف الحارث, عف محمد بف المثنى, ميد,حي  بو. عبادة بف الصامت  عف ,عف أنس  حي

( عػػف   ُِِ-ُُٔٔ/حّْٓصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الصػػياـ, بػػاب فضػػؿ ليمػػة القػػدر كالحػػث عمػػى طمبيػػا )ص: (ْ)
عػػف ابػػف شػػياب  عػػف يػػكنس بػػف يزيػػد, عػػف عبػػد اهلل ابػػف كىػػب, كأحمػػد بػػف عمػػرك أبػػي الطػػاىر كحرممػػة بػػف يحيػػى

 ..بي ىريرة بف عبد الرحمف عف أ عف أبي سممة الزىرم,
يػػػػػػكنس بػػػػػػف يزيػػػػػػد: مختمػػػػػػؼ فػػػػػػي تكثيقػػػػػػو إل أنيػػػػػػـ كثقػػػػػػكه فػػػػػػي الزىػػػػػػرم كحػػػػػػديثنا يركيػػػػػػو عػػػػػػف الزىػػػػػػرم. الكاشػػػػػػؼ 

 (.َْْ/ِلمذىبي)

(, كمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ُّٖ/ُالعشر الغكابر:  العشر البكاقي. انظر: تفسير رريب الصحيحيف )
(ِ/ُِٕ.) 
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ىالفصلىالثاني:ىمنكجىالطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 فيؿ ىناؾ تعارض بيف الروايتيف؟.

: نعػػػـ؛ لكنػػػو ظػػػاىرم كيمكػػػف الجمػػػع بينيمػػػا كلقػػػد ذىػػػب العينػػػي, كريػػػره مػػػف العممػػػاء قمػػػت
زالة التعارض.   بالجمع بينيما كا 

 كفؽ بيف الركايتيف مف كجييف:فالعيني 

منامػان, فيكػكف سػبب  بالحمؿ عمى التعدد, بأف تكػكف الرؤيػا فػي حػديث أبػي ىريػرة  -ُ
النسياف اإليقاظ, كأف تككف الرؤيا فػي حػديث ريػره فػي اليقظػة, فيكػكف سػبب النسػياف مػا ذكػر مػف 

 المخاصمة.
 . (ٔ)سببيف عفبالحمؿ عمى اتحاد القضية, كيككف النسياف كقع مرتيف  -ِ  

كىذا خػالؼ حػديث عبػادة, إل أنػو قػد يجػكز أف  كبالكجو األكؿ كافؽ الطحاكم حيث قاؿ:  
 .   (ٖ)كابف بطاؿ تبعان لو، (ٕ)عاميف ييككف ذلؾ كاف ف

يحمػػؿ  فإمػػا أف حيػػث قػاؿ ابػػف حجػر: (ٗ)المبػػاركفكرمو كبػالكجييف كافػػؽ ابػف حجػػر, كتبعػ 
كأف  اإليقػاظ, سبب النسياف  منامان, فيككف بي ىريرة حديث أ ًفي بأف تككف الرؤيا عمى التعدد,
يحمػؿ  أك مػا ذكػر مػف المخاصػمة فيكػكف سػبب النسػياف في حديث ريره فػي اليقظػة, تككف الرؤية

أيقظني  عف سببيف كيحتمؿ أف يككف المعنى كيككف سبب النسياف كقع لمرتيف عمى اتحاد القصة,
  .(٘)فنسيتيا لالشتغاؿ بيـ بينيمافقمت ألحجز  فسمعت تالحي الرجميف بعض أىمي

 فيمػػا يمػػيالف إلػػى تػػرجيح ركايػػة عبػػادة بػػف الصػػامت وخػػالؼ ابػػف عبػػد البػػر، والبػػاجي
 كعميو أف سبب النسياف يككف تالحي الرجميف.

بسػػػبب  عنػػػو بعػػػد أف كػػػاف عمميػػػا األظيػػػر أنػػػو رفػػػع عمػػػـ تمػػػؾ الميمػػػة قػػػاؿ ابػػػف عبػػػد البػػػر:
 . (ٙ)التالحي

ف كػاف قػد أكقػظ, فإنػو, تالحػي الػرجميف يكػكف سػبب نسػيانيا كيحتمػؿ أف وقاؿ البػاجي:  كا 
 .(ٚ)يذكر الرؤية مف يكقظ مف نكمو

                                                           
 (. ُٕٗ/ُُانظر: عمدة القارم ) (ُ)

 (.َٗ/ّانظر: شرح معاني اآلثار, لمطحاكم) (ِ)

 .(ُٖٓ/ْابف بطاؿ )انظر: شرح  (ّ)

 .(ُّٗ/ٕ), لممباركفكرم عاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحر مانظر:  (ْ)

 .(ُّٓ/ْلبف حجر ) ,فتح البارمانظر:  (ٓ)

 .(ّّّ/َُ) انظر: الستذكار (ٔ)

 .(ٖٗ/ِ) باجيأ, لسميماف بف خمؼ الالمنتقى شرح المكطانظر:  (ٕ)



 

 

111 

ىلطونيىفيىالجمدىبونىاألحادوثىالمتطارضظالفصلىالثاني:ىمنكجىا

: الجمع المناسب بيف الركايتيف ىك الحمؿ عمى التعدد كىك ما ماؿ إليو العيني حيػث بػدأ بػو. قمت
ـٍ ًبمىٍيمىػًة اٍلقىػٍدًر؟ أىلى أيٍخبًػري » قػاؿ:  :ركاه عبد الرزاؽ عف سعيد بف الميسىينب مرسالن قاؿ ما كيدعمو كي

ـٍ كىأىنىا أىٍعمىمييىا ثيـ  أيٍنًسيتييىا : لىقىٍد قيٍمتي لىكي   .(ٔ)«قىاليكا: بىمىى, فىسىكىتى سىاعىةن ثيـ  قىاؿى
ـٍ " فإف قمت: ما كجو الخيرية في قكلو  ٍيرنا لىكي  "؟فىريًفعىٍت كىعىسىى أىٍف يىكيكفى خى

فقػػؿ   بتمػػؾ الميمػػة,لقتنعػػكا  ؛عينػػت كلػػك, طمبيػػاعمػػى  ليػػـ كتميػػا أحػػرصألف  :أجػػاب ابػػف الجػػوزي
   . (ٕ)عمميـ

                                                           
( عف عبد الممؾ بػف عبػد العزيػز بػف جػريج, عػف يػكنس بػف سػيؼ, ِْٗ/ْالمصنؼ: لعبد الرزاؽ الصنعاني ) (ُ)

 عف سعيد بف المسيب بو.

: مقبػكؿ, قمػت: ىػك ثقػة, كثقػو الػدارقطني, كقػاؿ (َُٖٗ)ص: : قػاؿ عنػو ابػف حجػر فػي التقريػبيكنس بف سػيؼك 
الدارقطني فػي رجػاؿ الحػديث  أبك الحسف مكسكعة أقكاؿ  و الذىبي. انظر:ابف سعد: كاف معركفان لو أحاديث, ككثق

 (.َّْ/ِ(, كالكاشؼ)ُّٖ/ٕ, كالطبقات )(ّٕٓ/ِكعممو )
. انظػػر: تقريػػب أحػػد العممػػاء األثبػػات الفقيػػاء الكبػػار اتفقػػكا عمػػى أف مرسػػالتو أصػػح المراسػػيؿ: كسػػعيد بػػف المسػػيب

   (. قمت: اإلسناد حسفّٖٖالتيذيب )ص:
 (.َٖ/ِؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف )كش (ِ)



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالثالفصل الثالث
إثباث النسخ بني هنهج العيني يف 

 األحاديث ادلتعارضت
 إثبات النسخ بيف األحاديث المتعارضةالفصؿ الثالث: منيج العيني في 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 .أقساموتعريؼ النسخ كشركطو ك المبحث األوؿ: 
 .دراسة تطبيقية العيني قرايف معرفة النسخ عند: المبحث الثاني
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ىالفصلىالثالث:ىمنكجىالطونيىفيىإثباتىالندخىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 المبحث األوؿ: تعريؼ النسخ وشروطو وأقسامو

نتبعػػػو ببيػػػاف شػػػركطو كأقسػػػامو كالحكمػػػة مػػػف أبػػدأ فػػػي ىػػػذا المبحػػػث بتعريػػػؼ النسػػػخ, ثػػػـ كأ
 كقكعو في ثالثة مطالب عمى النحك التالي:

 .بينو وبيف التخصي المطمب األوؿ: تعريؼ النسخ والفرؽ 
 أواًل: النسخ في المغة: 

 أىميا: طمؽ النسخ في المغة عمى عدة معافكي

 األوؿ:  بمعنى الرفع واإلزالة، وىي نوعاف: 
قامة آخر مقامو "كنسخت الشمس الظؿ"  -ٔ إزالة إلى بدؿ, كىي عبارة عف إبطاؿ شيء كا 

ؿ محمػػو. كيمكػػف اعتبػػار قكلػػو تعػػالى أم أذىبتػػو كحمػػت محمػػو, ك"نسػػخ الشػػيب الشػػباب" إذا أزالػػو كحػػ
ََّشْ ٍّ ّاهللََّعََلُّكلر ْعَلْمَّأنَّ ََ ِّمنَْه َّأْوِّمْثلَِه َّأََلّْ َيٍةَّأْوُّىنِْاَه َّىْيِتَُِّخْْيٍ ََ يٌر[]َم َّىنَْاْخِّمْنّ ِْ  مف ىذا النكع. (1)َّق

بطالػػػو مػػػف ريػػػر إقامػػػة بػػػدؿ  -ٕ  عػػػف إزالػػػة إلػػػى ريػػػر بػػػدؿ, كىػػػي عبػػػارة عػػػف رفػػػع الحكػػػـ كا 
" أم أبطمتيػػا كأزالتيػػا . كيمكػػف اعتبػػار قكلػػو (ٕ)المنسػػكخ, كمػػف ىػػذا قػػكليـ: "نسػػخت الػػريح آثػػار القػػـك

َي َِِهَّواهللَُّعلِوٌمَّسكِوٌم[ تعالى ََ َُّيْكُِمّاهللُّ ْوَط ُنُّثمَّ ]َفَونَْاُخّاهللَُّم ُّيْلِقيّالشَّ
(ٖ). 

  .(ٗ)بو كيبطمو قاؿ الزمخشرم: في معنى قكلو تعالى "فينسخ اهلل" أم يذىب 

 الثاني: بمعنى النقؿ والتحويؿ:
كىػػك نقػػؿ الشػػيء مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف: كقكلػػؾ "نسػػخت الكتػػاب"أم نقمػػت مػػا فػػي الكتػػاب, 

لل ُّكنَّلل ّ, كمنػو قكلػو تعػػالى (٘)كلػيس المػراد إعػداـ مػا فيػػو أك إبطالػو ّاِىَّ نَلل َّينْطِلُقَّعَلللْوُكْمُِّل حَلقر ُُ ]َهلَذاّكَِت 

ْعَمُلوَن[َىْاَتنِْاُخَّم ُّكنّْ ََ ُتْمّ
 ننقمو إلى الصحؼ كمنيا إلى ريرىا.  أم (ٙ)

 ".(ٚ)قاؿ الزمخشرم: "إنا كنا نستنسخ الماليكة ما كنتـ تعممكف أم نستكتبيـ أعمالكـ

                                                           
(ُ)

 .{َُٔ}البقرة: 
(, ُِٔ(, كالقامكس المحيط )ص:َْْٕ(, كلساف العرب )ص:ِِْ/ٓانظر: معجـ مقاييس المغة ) (ِ)

(, كركضة الناظر, لبف ٔ(, كالعتبار في بياف الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار, لمحازمي )ص:ّٔ/ِكالمستصفى )
رشاد الفحكؿ, لمشككاني )ص:ْٕ/ّلبمدم )(, كاإلحكاـ ّٔقدامة )ص:  (. ْٖٕ(, كا 

(ّ)
 .{ِٓ}الحج: 

 (.ُٗ/ّالكشاؼ ) (ْ)
 (.ٕٓ/ّ(, كاإلحكاـ لبمدم )ٔالعتبار)ص: (ٓ)
(ٔ)

    .{ِٗ}الجاثية: 

 .(.ُّٓ/ّالكشاؼ ) (ٕ)
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ىالفصلىالثالث:ىمنكجىالطونيىفيىإثباتىالندخىبونىاألحادوثىالمتطارضظ

 :ثانيًا: تعريؼ النسخ في االصطالح 
عػػػرؼ عممػػػاء األصػػػكؿ النسػػػخ بتعريفػػػات كثيػػػرة نػػػذكر منيػػػا مػػػا عػػػرؼ بػػػو جماعػػػة مػػػنيـ 

ًفيالقاضػػػي أبػػػك بكػػػر  ػػػٍيرى ني كالص  كالشػػػيخ أبػػػك إسػػػحاؽ الشػػػيرازم كالغزالػػػي كاآلمػػػدم كابػػػف  (ُ)البػػػاًقال 
كريػػرىـ: " أنػػو الخطػػاب الػػداؿ عمػػى ارتفػػاع الحكػػـ الثابػػت بالخطػػاب المتقػػدـ عمػػى كجػػو  (ِ)األنبػػارم

 ". (ٖ)لكله لكاف ثابتان مع تراخيو عنو
ك بكػػػر البػػػاًقاٌلىني" أنػػػو فقػػػاؿ: كقػػػد أطبػػػؽ المتػػػأخركف عمػػػى مػػػا ذكػػػره أبػػػ ورجحػػػو الحػػػازمي

الخطاب الداؿ عمى ارتفػاع الحكػـ الثابػت بالخطػاب المتقػدـ عمػى كجػو لػكله لكػاف ثابتػان مػع تراخيػو 
 .  (ٗ)عنو. كىذا حد صحيح

كعرفػػو ابػػف الصػػالح بتعريػػؼ قريػػب مػػف تعريػػؼ القاضػػي, فقػػاؿ النسػػخ: "ىػػك رفػػع الشػػارع  
كقػػػع لنػػػا سػػػالـ مػػػف اعتراضػػػات كردت عمػػػى  حكمػػػان متقػػػدمان بحكػػػـ منػػػو متػػػأخر" ثػػػـ قػػػاؿ: كىػػػذا حػػػد

 .(٘)ريره
كقػػد رجػػح عممػػاء األصػػكؿ تعريػػؼ القاضػػي أبػػي بكػػر البػػاقالني عمػػى التعريفػػات األخػػرل 

 لشمكلو كاتساعو.

 :الفرؽ بيف النسخ والتخصي  :ثالثاً 
لمػػا كػػاف التخصػػيص شػػديد الشػػبو بالنسػػخ لشػػتراكيما فػػي اختصػػاص الحكػػـ بعػػض مػػا يتناكلػػو    

 مف كجكه: كذلؾ بياف الفرؽ بينيما  إلى األمر اجالمفظ, احت
مػػػف لفػػػظ العػػػاـ الػػػداؿ عميػػػو,  ف أف مػػػدلكؿ المفػػػظ الخػػػاص لػػػـ يكػػػف مػػػرادان ي  أف التخصػػػيص بىػػػ :األوؿ

 بالحكـ, ثـ رفع بالنسخ . بخالؼ المنسكخ, فإف مدلكلو كاف مرادان 
أشخاص كثيرة,  د, أكأف النسخ يتطرؽ إلى كؿ حكـ, سكاء كاف ثابتنا في حؽ شخص كاح :الثاني

كالتخصيص ل يتطرؽ إل إلى األكؿ, كمنيـ مف عبر عف ىذا بعبارة أخرل فقػاؿ: التخصػيص ل 
   .كالنسخ يدخؿ فيو ,يدخؿ في األمر بمأمكر كاحد

                                                           
, كلد سنة عمٌي بف داكد بف إبراىيـ نكر الديف القاىرم الجكىرم الحنفي, يعرؼ بابف داكد كبابف الص   (ُ) ٍيرىفي 

 (.  ُِٕ/ٓىػ. انظر: الضكء الالمع )ُٖٗ

(2)
ىػػػػ. انظػػػر: سػػػػير أعػػػالـ النػػػػبالء َّْأبػػػك بكػػػر, ىػػػػك محمػػػد بػػػف القاسػػػػـ بػػػف بشػػػار بػػػػف األنبػػػارم, تػػػكفي سػػػػنة  
(ُٓ/ِْٕ.) 

 (.ٖٕٓإرشاد الفحكؿ )ص: (ّ)

 (.ٔالعتبار )ص: (ْ)

 (.ِٕٕعمـك الحديث )ص: (ٓ)
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أف التخصيص ل يجكز حتػى ل يبقػى مػف العػاـ شػيء, بػؿ ل بػد أف يبقػى كاحػد أك جمػع  :الثالث
 ع جميع مدلكؿ النص.كما سبؽ, كالنسخ يجكز أف يرف

أف التخصػػيص قػػد يكػػكف بغيػر خطػػاب الشػػرع, كاإلجمػػاع كدليػػؿ العقػػؿ كالحػػس كمػػا سػػبؽ,  :الرابػػع
 كالنسخ ل يككف إل بخطاب الشرع, أك ما قاـ مقامو.

أف دليػػؿ التخصػيص قػػد يكػكف متقػدـ الكجػػكد عمػى مػػا يخصصػو, بخػػالؼ دليػؿ النسػػخ؛  :الخػامس
 فإنو يشترط تأخيره .

ل يجكز تخصيص شريعة بشريعة أخرل, كيجكز نسػخيا بيػا, كمػا ثبػت مػف تناسػخ  أنو :السادس
 الشرايع .
أف التخصيص أعـ مػف النسػخ؛ ألف التخصػيص بيػاف, كالنسػخ رفػع, كرفػع الحكػـ يسػتمـز  :السابع

 البياف, كالبياف ل يستمـز رفع الحكـ .
البيػػػاف عػػف كقػػػت العمػػػؿ ل أف التخصػػيص ل يكػػػكف إل قبػػؿ العمػػػؿ ألنػػػو بيػػاف, كتػػػأخير  :الثػػػامف

 .  يجكز, كالنسخ يجكز قبؿ العمؿ كبعده
 أف التخصيص يجكز أف يككف باإلجماع, كالنسخ ل يجكز أف يككف باإلجماع. التاسع:
 أف التخصيص يجكز أف يككف في األخبار كاألحكاـ, كالنسخ يختص بأحكاـ الشرع. العاشر:

 . (ٔ)مى التراخيأف التخصيص عمى الفكر, كالنسخ ع الحادي عشر:

 .المطمب الثاني: أىمية النسخ والحكمة مف وقوعو
لمعرفػػػػة عمػػػػـ الناسػػػػخ كالمنسػػػػكخ أىميػػػػة كبيػػػػرة عنػػػػد أىػػػػؿ العمػػػػـ مػػػػف الفقيػػػػاء كاألصػػػػكلييف 

ككقكعو في الشريعة لو حكمة بالغة فػي مراعػاة مصػالح العبػاد  ,كالمفسريف حتى ل تختمط األحكاـ
 كرفع الحرج عنيـ. 

 رفة عمـ الناسخ والمنسوخ:أىمية معأواًل: 
ييعىػػدي معرفػػة عمػػـ الناسػػخ كالمنسػػػكخ, كاإلحاطػػة بػػو فػػي القػػػرآف الكػػريـ كالسػػنة المطيػػرة مػػػف 
أكلكيات ما يجب أف يعرفو كؿ مف يتصدر لمقضػاء, أك الفتيػا, أك بيػاف الحػالؿ كالحػراـ, فيػك عمػـ 

 دقيؽ كصعب, كيحتاج اإللماـ بو إلى عناية فايقة كاىتماـ بالب. 
قػػػد اىػػػتـ السػػػمؼ الصػػػالح بمعرفػػػة ىػػػذا العمػػػـ, كأىٍكلػػػكه عنايػػػةن كبيػػػرة؛ ألنػػػو مػػػف أىػػػـ عمػػػكـ كل 

 الشريعة كأخطرىا حيث تتعمؽ بو األحكاـ كما يترتب عمى ذلؾ مف إلغاء لبعضيا أك تغيير فييا.

                                                           
(, ِّْ/ِ(, كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو, لمزركشي )ٖٖٓ/ِ) ف الطُّكفي, لسميماشرح مختصر الركضة (ُ)
رشاد الفحكؿك   (.َّٔ)ص: ا 
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ػػر  عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  بقػػاص   قػػاؿ أبػػك عبػػد الػػرحمف عبػػد اهلل بػػف حبيػػب السػػممي: "مى
: ىمكػػت ل, فقػػاؿ لػػو عمػػي  فقػػاؿ لػػو: عممػػت الناسػػخ مػػف المنسػػكخ؟ فقػػاؿ: عمػػى النػػاس, يقػػصُّ 

   كأىمكت". 
بقاص يقص, فككزه برجمو, ثـ قاؿ لو: ىػؿ  كقاؿ الضحاؾ بف مزاحـ: "مىر  ابف عباس  

 . (ٔ)تدرم ما الناسخ كالمنسكخ؟ فقاؿ: ل, فقاؿ لو: ىمكت كأىمكت"
بػػػػف الصػػػػالح عنػػػػو: " ىػػػػذا فػػػػف ميػػػػـ ككػػػػذلؾ مػػػػف جػػػػاء بعػػػػدىـ مػػػػف العممػػػػاء حيػػػػث قػػػػاؿ ا 

مستصعب, ركينا عف الزىرم أنو قػاؿ: أعيػا الفقيػاء كأعجػزىـ أف يعرفػكا ناسػخ  حػديث رسػكؿ اهلل 
 "مف منسكخو(ٕ). 
كقاؿ النككم: "ىك فف ميـ كصعب ... أدخؿ فيو بعض أىؿ الحديث ما لػيس منػو لخفػاء  

 .(ٖ)معناه"
أكيػػدة كفايدتػػو عظيمػػة, ل  -اسػػخ كالمنسػػكخ أم الن –معرفػػة ىػػذا البػػاب  قاؿ القرطبي: " 

يسػػػتغني عػػػف معرفتػػػو العممػػػاء, كل ينكػػػره إل الجيمػػػة األربيػػػاء, لمػػػا يترتػػػب عميػػػو مػػػف النػػػكازؿ فػػػي 
 . (ٗ)األحكاـ, كمعرفة الحالؿ مف الحراـ"

كقػػػاؿ الحػػػػازمي: "ىػػػػك عمػػػـ جميػػػػؿ ذك رػػػػكر كرمػػػػكض, دارت فيػػػو الػػػػرؤكس, كتاىػػػػت فػػػػي  
كقػػػد تػػػكىـ بعػػػض مػػػف لػػػـ يحػػػظ مػػػف معرفػػػة اآلثػػػار إل اآلثػػػار, كلػػػـ الكشػػػؼ عػػػف مكنكنػػػو النفػػػكس, 

ييح صػػٍؿ مػػف طريػػؽ األخبػػار إل األخبػػار أف الخطػػب فيػػو جمػػؿ يسػػير, كالمحصػػكؿ منػػو قميػػؿ ريػػر 
اتضػػػح لػػػو  كثيػػر, كمػػػف أمعػػػف النظػػػر فػػػي اخػػػتالؼ الصػػػحابة فػػي األحكػػػاـ المنقكلػػػة عػػػف النبػػػي 

  . (٘)ماقمناه"
مف تتمات الجتياد, إذ الركف األعظـ في باب الجتيػاد معرفػة  كقاؿ أيضان: "ثـ ىذا الفف  

النقػؿ, كمػػف فكايػػد النقػؿ: معرفػػة الناسػػخ كالمنسػكخ, إذ الخطػػب فػػي ظػكاىر األخبػػار يسػػير, كتجشػػـ 
نما اإلشكاؿ فػي كيفيػة اسػتنباط األحكػاـ مػف خفايػا النصػكص, كمػف التحقيػؽ  كمفيا رير عسير, كا 

 .  (ٙ)ا إلى رير ذلؾ مف المعاني"فييا معرفة أكؿ األمريف كآخرىم

                                                           
 (.  ْ(, كالعتبار)ص:ُٓانظر: الناسخ كالمنسكخ, لمزىرم )ص: (ُ)

 (. ّ(, كالعتبار)ص:ِٕٔعمـك الحديث )ص: (ِ)

 (.ُٖٗ/ِالتقريب, لمنككم ) (ّ)
 (.ّْ/ِالجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي ) (ْ)

 (.ِالعتبار)ص: (ٓ)

 (.ْالمصدر نفسو )ص: (ٔ)
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: "ل يحػػؿ لمسػػمـ يػػؤمف بػػاهلل كاليػػـك اآلخػػر أف يقػػكؿ فػػي شػػيء مػػف القػػرآف   كقػػاؿ ابػػف حػػـز
 . (ٔ)كالسنة ىذا منسكخ إل بيقيف"

مف أجػؿ ىػذه المكانػة, قػاـ كثيػر مػف األيمػة بالتصػنيؼ فػي ىػذا الفػف, فسػجمكا كػؿ قضػية 
 .(ٕ)متقدـ مف المتأخر, كالناسخ مف المنسكخمف قضاياه, ككشفكا عف رمكضو, كبينكا ال

عمػػػى المعاصػػػريف مػػػف طمبػػػة العمػػػـ أف يترس ػػػمكا خطػػػا سػػػمفيـ مػػػف العنايػػػة كالىتمػػػاـ فلػػػذا 
كالدراسػػػػة, ليػػػػذا العمػػػػـ الجميػػػػؿ؛ ليفيمػػػػكا األحكػػػػاـ, كيميػػػػزكا الحػػػػالؿ مػػػػف الحػػػػراـ, كيبطمػػػػكا شػػػػبيات 

 المشككيف كالحاقديف.

 :ثانيًا: الحكمة مف وقوع النسخ
شريعة مبناىا كأساسيا عمى الًحكىـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد, كىي كميػا عػدؿ ال

كحكمة كرحمة كمصالح؛ لذلؾ فال يخمكا تشريع مف الشارع عػف حكمػة بالغػة, أك مصػمحة ظػاىرة, 
 أك منفعة عاجمة أك آجمة.

جػاز كالنسخ بني عمى ىذه الحكـ كلكحظت فيو مصػالح المكمفػيف فػي كػؿ حػيف. كيمكػف إي 
 أظير حكـ النسخ كمقاصده فيما يأتي:

 العتناء بالمكمفيف, كالترقي بيـ في مدارج الثكاب, كالمباعدة بينيـ كبيف الحرج. أواًل:
 كذلؾ أف النسخ إما أف يككف إلى ما ىك أشؽ أك ما ىك أيسر.

 فإف كاف األكؿ فيك لزيادة المثكبة كحسف الجزاء. 
ف كاف الثاني فيك لمتخفيؼ كرفع   الحرج.كا 

ككال األمريف مظير بىينف لعظـ عناية الشارع بالمكمفيف, كحرصو عمى إسعادىـ في الػدنيا 
 كاآلخرة.
 تدرج التشريع حتى يككف مكافقان كماليمان لقدرات المكمفيف, كمعينان ليـ عمى حسف المتثاؿ. ثانيًا:
 .(ٖ)مطيع مف العاصيابتالء العباد كاختبارىـ؛ ليميز اهلل الخبيث مف الطيب, كال ثالثًا:

                                                           
 (.ّٖ/ْاإلحكاـ, لبف حـز ) (ُ)

مف أشير المؤلفات التي ألفت في ىذا الفف: كتاب العتبار, لمحازمي, كناسخ الحديث كمنسكخو, لبف  (ِ)
 شاىيف, كرسكخ األحبار في منسكخ األخبار, لمجعبرم.

رشاد الفحكؿ )ص:ُِٓ/ِ)انظر: مناىؿ العرفاف, لمزرقاني   (ّ) (, كمختمؼ الحديث, ألسامة عبد اهلل ُٕٗ(, كا 
  (.َُٖخياط )ص:
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 المطمب الثالث: شروط النسخ وأقسامو وقرائف معرفتو

 :أواًل: شروط النسخ
 يجب تكافرىا كتحققيا بيف األحاديث المتعارضة منيا: (ٔ)ذكر العمماء لمنسخ شركطان 

 الشرط األوؿ: 
ع تحقؽ التعارض بيف الناسخ كالمنسكخ بحيث ل يمكف الجمع بينيما بكجو مف كجكه الجم 

 الصحيحة.
 : "إف كجػػدنا األمػػريف ل يمكػػف اسػػتعماليما معػػان أك كجػػدنا إحػػداىما كػػاف بعػػد  قػػاؿ ابػػف حػػـز

 . (ٕ)اآلخر بال شؾ ... فقد أيقنا بالنسخ
إل مػػع قػػاطع النسػػخ,  –أم النسػػخ  -"ل ينبغػػي قبػػكؿ تمػػؾ الػػدعكل فيػػو وقػػاؿ الشػػاطبي: 

 .(ٖ)فييما" بحيث ل يمكف الجمع بيف الدليميف, كل دعكل اإلحكاـ
 الشرط الثاني:

أف يكػػكف كػػالن مػػف الناسػػخ كالمنسػػػكخ حكمػػان شػػرعيان ثابتػػان فػػػي الػػنص, فػػإف كانػػت األحكػػػاـ  
فػػال يطمػػؽ  أم كانػػت مباحػة لمنػػاس قبػػؿ بعثػػة النبػػي  –عقميػة بػػأف كانػػت ثابتػػة بػػالبراءة األصػػمية 
 . (ٗ)عمييا نسخان, كىذا ىك رأم جميكر العمماء

 الشرط الثالث: 
التسػػاكم بػػيف الناسػػخ كالمنسػػكخ فػػي القػػكة, أك أف يكػػكف الناسػػخ أقػػكل مػػف المنسػػكخ. كقػػكع  

 كيعني الجميكر بالقكة قكة الثبكت كالدللة.
" أف يككف الناسخ مثػؿ المنسػكخ فػي القػكة أك أقػكل منػو, ل إذا كػاف دكنػو  قاؿ الشوكاني: 

 . (ٓ)في القكة؛ ألف الضعيؼ ل يزيؿ القكم"
 :الشرط الرابع

ٍكًمػػػوأف   مقيػػػدان بكقػػػت محػػػدد يقتضػػػػي  -أم المنسػػػػكخ -ل يكػػػكف الخطػػػاب المرفػػػكع حي
دخكلو زكاؿ الحكـ, فػإذا كػاف الحكػـ مقيػدان بكقػت كمعينػان بغايػة, فػإف انتيػاء الكقػت, كتحقػؽ الغايػة 

                                                           
سػػػػي ) (ُ) (, كشػػػػرح الكككػػػػب ْٗ/ّ(, كالتقريػػػػر كالتحبيػػػػر )ٗ-ٔ(, كالعتبػػػػار )ص:ّٔ/ِانظػػػػر: األصػػػػكؿ لمس ٍرخى

رشػػاد الفحػػكؿ )ص:ٕٔ/ِ) لممٌكنىػػكم (, كفػػكاتح الرحمػػكت,ِٗٓ/ّالمنيػػر, لبػػف النجػػار ) , كالمستصػػفى (ِٕٗ(, كا 
(ِ/ٖٗ.) 

 (.ْٖٓ/ْاإلحكاـ, لبف حـز ) (ِ)
 (.َُٔ/ّالمكافقات ) (ّ)

 (.ِّٓمختمؼ الحديث, د. نافذ )ص: (ْ)

رشاد الفحكؿ )ص:ٕٔ/ِ(, كفكاتح الرحمكت )ٕٕ/ِانظر: أصكؿ السرخسي ) (ٓ)  (.ِٕٗ(, كا 
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ُّللواّثللُّّ]داؿ عمػػى انتيػػاء العمػػؿ بػػو, كل سػػبيؿ إلػػى إنيايػػو بالنسػػخ, كذلػػؾ كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى  َّأِِت مَّ

ّ ْولِّالصر [َّو َمّاََِلّاللَّ
 فدخكؿ الميؿ راية تنتيي عندىا صفة كجكب الصياـ. (ٔ)
 الشرط الخامس: 

أف يكػػكف الخطػػاب الناسػػخ متراخيػػان عػػف المنسػػكخ كمنفصػػالن عنػػو, فػػال يجػػكز النسػػخ  
بخطػاب متقػدـ عمػى المنسػػكخ, كىػذا أمػر بػػدىي, كمػا ل يجػكز النسػخ بخطػػاب اقتػرف مػع المنسػػكخ 

صفة أك استثناء, فإنػو  نو إذا كاف مقترنان بو, كأف يرد في أحد الحديثيف شرط أكفي زمف كاحد, أل
نما ىك تخصيص.   ل يعد نسخان كا 

كيرل أكثر العمماء بأنو يكفي مف مػدة التراخػي فتػرة بحيػث تكفػي مػف تمكػيف المكمػؼ    
ف لـ يتمكف مف الفعؿ  .(ٕ)بيا مف عقد القمب, كا 

 الشرط السادس:
نمػا أف يككف النسخ   بخطاب شرعي, كليذا ل يككف ارتفاع الحكـ بمكت المكمؼ نسػخان, كا 

 سقكط تكميؼ؛ ألف كضع الحكـ في ىذه الحالة قاصره عف الحياة, فال يحتاج إلى الرفع.
 الشرط السابع:

أف يككف المنسكخ مما يجكز فيو النسخ كاألحكاـ الشرعية العممية, بخالؼ أحكاـ العقايد,  
 ر المحضة فكؿ ذلؾ ل يقع فيو النسخ.كاألخالؽ, كاألخبا

قػػاؿ الشػػػيرازم: "اعمػػـ أف النسػػػخ ل يجػػكز إل فيمػػػا يصػػح كقكعػػػو عمػػى كجيػػػيف, كالصػػػـك  
 .(ٖ)كالصالة كالعبادات الشرعية"

أم ا ما يتعمؽ بذات اهلل كصفاتو كرسمو كاليكـ اآلخر, ككذلؾ مكاـر األخالؽ, فال يقع فييا  
 يجرم عمييا التغيير كل تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف.   النسخ, حيث أف ىذه األحكاـ ل

قػػاؿ السػػيكطي: "ل يقػػع النسػػخ إل فػػي األمػػر كالنيػػي, كلػػك بمفػػظ الخبػػر, أمػػا الخبػػر الػػذم  
 .(ٗ)ليس بمعنى الطمب, فال يدخمو النسخ كمنو الكعد كالكعيد"

 
 
 
 

                                                           
(ُ)

 .{ُٕٖ}البقرة: 

 (.ّٔ/ِانظر: أصكؿ السرخسي ) (ِ)

 (.ُٔٔقو )ص:الممع في أصكؿ الف (ّ)

   (.ٖٔ/ّاإلتقاف في عمـك القرآف, لمسيكطي ) (ْ)
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 :ثانيًا: أقساـ النسخ
 ارضة إلى أربعة أقساـ:ينقسـ النسخ بيف األحاديث النبكية المتع

 نسخ المتواتر بالمتواتر: -ٔ
كىذا القسـ اتفؽ العمماء عمى كقكعو كجكازه. قاؿ ابػف قدامػة: " يجػكز نسػخ القػرآف بػالقرآف 

 .(ٔ)كالسنة المتكاترة بمثميا"
 نسخ اآلحاد بالمتواتر: -ٕ

ككػػػذلؾ اتفػػػؽ العممػػػاء عمػػػى جػػػكازه كأف كقكعػػػو مػػػف بػػػاب أكلػػػى مػػػف كقػػػكع نسػػػخ المتػػػكاتر 
تكاتر, حيػػػػث أف اآلحػػػػاد أضػػػػعؼ مػػػػف المتػػػػكاتر, فيجػػػػكز كقػػػػكع نسػػػػخو أم نسػػػػخ اآلحػػػػاد كىػػػػك بػػػػالم

 .(ٕ)الضعيؼ بالمتكاتر كىك القكم, كمع ذلؾ فإنو لـ يقع
 نسخ اآلحاد باآلحاد: -ٖ
كىػػذا النػػكع أيضػػان اتفػػؽ عممػػاء األصػػكؿ عمػػى جػػكاز كقكعػػو, كأف أكثػػر النسػػخ الكاقػػع فػػي  

 .(ٖ)ف قدامة: كيجكز نسخ اآلحاد باآلحادقاؿ اب السنة النبكية مف ىذا النكع.
 نسخ المتواتر باآلحاد: -ٗ
 .كىذا النكع اتفؽ عمماء األصكؿ عمى جكاز كقكعو عقالن, كاختمفكا في جكازه شرعان  

قػػاؿ الشػػككاني: " كأمػػا نسػػخ المتػػكاتر مػػف السػػنة باآلحػػاد فقػػد كقػػع الخػػالؼ فػػي ذلػػؾ فػػي 
ألكثػػركف كحكػػاه الػػرازم, عػػف األشػػعرية, كالمعتزلػػة, الجػػكاز ك الكقػػكع, أمػػا الجػػكاز عقػػالن فقػػاؿ بػػو ا

نما  كنقؿ ابف برىاف التفاؽ عميو فقاؿ: " ل يستحيؿ عقالن نسخ الكتاب بخبر الكاحد بال خالؼ, كا 
 .(ٗ)الخالؼ في جكازه شرعان" 

 :ثالثًا: قرائف معرفة النسخ
 خو.  حدد عمماء األصكؿ كالحديث كالفقو قرايف لمعرفة ناسخ الحديث مف منسك 

قػاؿ:    بػو, كحػديث بريػدة منيػا: مػا يعػرؼ بتصػريح رسػكؿ اهلل " :فقاؿ ابف الصالح
  .(ٓ) قاؿ: " كنت نييتكـ عف زيارة القبكر, فزكركىا " أف رسكؿ اهلل 

 

                                                           
رشاد الفحكؿ )ص:ْْانظر: كركضة الناظر)ص: (ُ)  (. َٖٗ(, كا 

 (.ُٔٓ-َٔٓ/ّمختصر التحرير ) -شرح الكككب المنير (ِ)

رشاد الفحكؿ )ص:ْْانظر: ركضة الناظر)ص: (ّ)  (. َٖٗ(, كا 

رشاد الفحك ْٓانظر: ركضة الناظر)ص: (ْ)  (.َٖٗؿ )ص:(, كا 

 .(ُُِسيأتي تخريجو )ص: (ٓ)
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 " كاف آخر األمريف مف رسكؿ اهلل  , كحديث جابر كمنيا ما يعرؼ بقكؿ الصحابي
 . (ُ) ترؾ الكضكء مما مست النار"

أفطػػر "قػػاؿ:   عػػرؼ بالتػػاريخ, كحػػديث شػػداد بػػف أكس كريػػره أف رسػػكؿ اهلل ينيػػا: مػػا كم
  .(ِ)الحاجـ كالمحجـك "

كمنيػػا: مػػا يعػػرؼ باإلجمػػاع, كحػػديث قتػػؿ شػػارب الخمػػر فػػي المػػرة الرابعػػة, فإنػػو منسػػكخ, 
ػػنٍ عػػرؼ نسػػخو بانعقػػاد اإلجمػػاع عمػػى تػػرؾ العمػػؿ بػػو, كاإلجمػػاع ل يى  ػػنٍ خ كل يي سى كلكػػف ؛ خسى

   .  (ٖ)ؿ عمى كجكد ناسخ ريره, كاهلل أعمـ بالصكابيد
 :وعميو فقرائف معرفة النسخ أربعٌ 

 بذلؾ. تصريح النبي  -ُ
 قكؿ الصحابي دكف مخالؼ لو.  -ِ

 بدللة التاريخ.  -ّ

 بدللة اإلجماع.  -ْ
تناكليا فػػي المبحػػث اآلتػػي إف شػػاء اهلل " قػػرايف النسػػخ عنػػد العينػػي دراسػػة أكىػػذه القػػرايف سػػ
 الؿ كتابو عمدة القارم في شرح صحيح البخارم".تطبيقية مف خ

                                                           
 (ُُٕسيأتي تخريجو )ص: (ُ)
(2)

 (ُِٓسيأتي تخريجو )ص:  
 (.ِٕٕعمـك الحديث )ص:  (ّ)
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 المبحث الثاني: قرائف معرفة النسخ عند العيني دراسة تطبيقية
إف القرايف التي يستدؿ مف خالليا عمػى معرفػة النسػخ عنػد العينػي ىػي نفػس القػرايف التػي 

 -ّي, ما يعرؼ بقكؿ الصػحاب -ِ, ما يعرؼ بتصريح الرسكؿ  -ُنص  عمييا العمماء كىي: 
تناكليا فػػي ىػػذا المبحػػث بشػػيء مػػف التفصػػيؿ أمػػا يعػػرؼ بدللػػة التػػاريخ, كمػػا يعػػرؼ باإلجمػػاع كسػػ

 كالتمثيؿ إف شاء اهلل. 

 :المطمب األوؿ: النسخ بداللة تصريح الرسوؿ 
ى إليو مف ربو.  إف النبي  ًبًمب لمشريعة, كىك أعمـ الناس بيا بما ييكحى  ىك المي
َّينْطِّّ:قاؿ تعالى ّاَْلَوى،]َوَم  َّعِن لمناسخ  فكاف بيانو  ,(ٔ)[  ِإْن ُهَو ِإَّلا َوْحٌي يُوَحى ُق

 بالنسخ:    تناكؿ في ىذا المطمب مثاليف صرح بيما أكالمنسكخ مف أىـ القرايف لمعرفتو, كسكؼ 

 :المثاؿ األوؿ: نسخ النيي عف زيارة القبور
: كنػت قػد احػة ذلػؾ بقكلػو بإب أنػو نيػى عػف زيػارة القبػكر, ثػـ صػرح  لقد جاء عنو   

  نييتكـ عف زيارة القبكر, فزكركىا.   
أىبًػػي  فالركايػػة التػػي كرد فييػػا النيػػي عػػف زيػػارة القبػػكر أخرجيػػا الترمػػذم بسػػنده مػػف حػػديث

ٍيرىةى  ك ارىاًت اٍلقيبيك  أىف  رىسيكؿى الم ًو   ىيرى      .  (ٕ)رلىعىفى زى

                                                           
  .{ّ:النجـ} (ُ)

 عػف قتيبػة بػف سػعيد, (َُٔٓ/حَِٓسنف الترمذم: كتاب الجنػايز, بػاب مػا جػاء فػي كراىيػة زيػارة القبػكر)ص (ِ)
عػف  عػف عمػر بػف أبػي سػممة, عػف أبيػو عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػف عػكؼ, عف أبي عكانة كضاح بف عبػد اهلل,

 .أبي ىريرة 
ىػػ, ُِّكعمر بف أبي سممة بف عبد اهلل بف عبد الػرحمف بػف عػكؼ, قاضػي المدينػة صػدكؽ يخطػئ, قتػؿ بالشػاـ 

فيػو ريػره  فال يحتج بما يخػالؼ ,صدكؽ يخطئ ليس بقكم في حفظو كبعد تتبع أقكاؿ العمماء فيو, أخمص إلى أنو
 تػػاريخكال ,(ُْٔ/ٕالثقػػات لبػػف حبػػاف ), ك (ُُٖ/ٔالجػػرح كالتعػػديؿ ) . انظػػر:أبػػك حػػاتـو مػػا قالػػكىػػذا  ,مػػف حديثػػو
مف تكمـ فيو كىك ك  ,(ِْٔأحكاؿ الرجاؿ )ص: ك  ,(ُٖٔ/ِالثقات لمعجمي ), ك (ِْٔ/ِبف أبي خيثمة )ل الكبير,

 .(َُْمكثؽ )ص: 
 (. ّٕٓ/ُانظر: صحيح سنف الترمذم) كعميو فاإلسناد حسف, كحسنو األلباني.

( عػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف الجنيػػد, عػػف قتيبػػة, كابػػف ماجػػو: ِْٓ/ٕكالحػػديث أخرجػػو ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو )
 أحمػد( مػف طريػؽ محمػد بػف طالػب, ك ُٕٔٓ/حِٕٔكتاب الجنايز, باب ما كرد فػي النيػي عػف زيػارة القبػكر )ص

( عػػف أبػػي كامػػؿ, كالطيالسػػي فػػي ِّّ/ُٓبػػزار فػػي مسػػنده )عػػف يحيػػى بػػف إسػػحاؽ, كال (ُْٔ/ ُْ) فػػي مسػػنده
 ( جميعيـ عف أبي عكانة بو بمثمو. ُُّ/ْمسنده )
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 ارة القبػػكر مػػا أخرجػػو مسػػمـ بسػػنده مػػف حػػديثكالركايػػة التػػي كرد فييػػا نسػػخ النيػػي عػػف زيػػ 
ٍيدىةى  بيرى
(ُ)   قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى:  ًٍف ًزيىارىًة اٍلقيبيكر ـٍ عى كىىا ,نىيىٍيتيكي كري فىزي

(ٕ) . 

ٍيػػرىةى  كأيضػان مػػا أخرجػػو مػػف حػديث  ػػوً   قىػػاؿى زىارى الن بًػيُّ   أىبًػػي ىيرى فىبىكىػػى كىأىٍبكىػػى  ,قىٍبػػرى أيمن
كٍ  بنػي ًفػي أىٍف أىٍسػتىٍغًفرى لىيىػا :فىقىاؿى  ,لىوي مىٍف حى ـٍ ييػٍؤذىٍف ًلػي ,اٍسػتىٍأذىٍنتي رى كرى قىٍبرىىىػا ,فىمىػ  ,كىاٍسػتىٍأذىٍنتيوي ًفػي أىٍف أىزي
كا اٍلقيبيكرى  ,فىأيًذفى ًلي كري فىًإن يىا تيذىكنري اٍلمىٍكتى  ,فىزي

(ٖ). 

ػػر  الن   ككػػذلؾ مػػا أخرجػػو البخػػارم مػػف حػػديث أنػػس  بًػػاٍمرىأىةو تىٍبًكػػي ًعٍنػػدى قىٍبػػرو  بًػػيُّ قىػػاؿى مى
ننػػي :ات ًقػػي الم ػػوى كىاٍصػػًبًرم قىالىػتٍ  :فىقىػاؿى  ـٍ تىٍعًرٍفػوي  ,ًإلىٍيػػؾى عى لىػػ ػػٍب ًبميًصػػيبىًتي كى ـٍ تيصى ًإن ػػوي  :فىًقيػػؿى لىيىػػا .فىًإن ػػؾى لىػ
ـٍ تىًجػٍد ًعٍنػدىهي بىػك ابً  ,فىأىتىٍت بىابى الن بًػين ,  الن ًبيُّ  ـٍ أىٍعًرٍفػؾى  :فىقىالىػتٍ  ,يفى فىمىػ ػٍبري ًعٍنػدى  :فىقىػاؿى  ,لىػ ػا الص  ًإن مى

ًة اأٍليكلىى ٍدمى  . (ٗ)الص 

                                                           
(ُ) 

ٍبد اهلل, كقيؿ يكنى أبا سيؿ ,بف عبد اهلل بف الحارث بريدة بف الحصيب   , أسمـ قبؿ صحابي جميؿ يكنى أبا عى
الستيعاب في معرفة األصحاب  .تحت الشجرة بدر, كلـ يشيدىا كشيد الحديبية, فكاف ممف بايع بيعة الرضكاف

(ُ/ُٖٓ). 

كحمػد  عف أبي بكر بف أبي شيبة (ٕٕٗ/حّٕٕربو )ص صحيح مسمـ: كتاب الجنايز, باب استيذاف النبي  (ِ)
عف محارب بػف  ضرار بف مرة كىك عف أبي سناف عف, محمد بف فضيؿ, بف عبد اهلل بف نمير كمحمد بف المثنى

عف أبيو بريدة عف ابف بريدة,  دثار,
   بو.  

"صدكؽ عارؼ رمي بالتشيع"؛ لكػف ىػك ثقػة, احػتج بػو الشػيخاف  قاؿ عنو ابف حجر كمحمد بف فضيؿ بف رزكاف,
فػػػي صػػػحيحييما, ككثقػػػو ابػػػف معػػػيف, كالعجمػػػى, كابػػػف شػػػػاىيف عػػػف ابػػػف المػػػديني: ثقػػػة ثبػػػت فػػػي الحػػػديث, كقػػػػاؿ 

ع حسف الحديث, كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ مف أىػؿ العمػـ, الدارقطني: كاف ثبتان في الحديث, كقاؿ أحمد: كاف يتشي
التيػػذيب  تقريػػب انظػػر: كقػػاؿ النسػػايي: لػػيس بػػو بػػأس, كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ عنػػو: شػػيخ, كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات,.

 ٖ(, كالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ ) َِٓ/(ِ (, كمعرفػػػػة الثقػػػػات لمعجمػػػػيُِٗ(, كتػػػػاريخ أسػػػػماء الثقػػػػات )ص:َِٓ)ص: 
 .(ُٓٔ/ِي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو )مكسكعة أقكاؿ أبك  (,ٖٓ/

كزىير ابف  أبي بكر بف شيبة ( عفٕٔٗ/حّٕٕربو )ص صحيح مسمـ: كتاب الجنايز, باب استيذاف النبي  (ّ)
 .عف أبي ىريرة  عف أبي حاـز سمماف مكلى عزة عف يزيد بف كيساف, محمد بف عبيد, عف حرب,

: "صػدكؽ يخطػئ" كىػك عنػدم صػدكؽ حسػف الحػديث, فقػد كثقػو ابػف معػيف, , قاؿ عنػو ابػف حجػركيزيد بف كيساف
كالنسايي كالدارقطني, كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: يخطئ كيخالؼ, كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف: ىك صالح 
كسط ليس ىػك ممػف يعتمػد عميػو, كقػاؿ أبػك حػاتـ: يكتػب حديثػو, محمػو السػتر, صػالح الحػديث, كسػيؿ أيحػتج بػو؟ 

بعػػض مػػا يػػأتي بػػو صػػحيح كبعضػػو ل, كذكػػره البخػػارم فػػي الضػػعفاء, كقػػاؿ أحمػػد كػػاف صػػدكقان, كقػػاؿ  ل, قػػاؿ:
(, ّْٓ/ٖالذىبي: حسف الحديث, كقد ذىب إلى ما قمت صاحبا تحرير التقريب. انظر: التاريخ الكبير, لمبخارم )

(, كميػػػػزاف ّٖٗ/ِلكاشػػػػؼ )(, كاُِِ/ّ(, كالضػػػػعفاء كالمتػػػػرككيف, لبػػػػف الجػػػػكزم )ِٖٓ/ٗكالجػػػػرح كالتعػػػػديؿ )
 (.ُُٖ/ْ(, تحرير تقريب التيذيب )َُُٖ(, كتقريب التيذيب )ص:ُِٔ/ٕالعتداؿ )

آدـ بػػف أبػػي إيػػاس, عػػف شػػعبة بػػف  ( عػػفُِّٖ/حَِٓصػػحيح البخػػارم كتػػاب الجنػػايز بػػاب زيػػارة القبػػكر)ص (ْ)
  بو.  عف أنس بف مالؾ  عف ثابت بف أسمـ, الحجاج,
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صػػػريح فػػػي نسػػػخ نيػػػي زيػػػارة  نقػػػالن عػػػف ابػػػف الميمىقنػػػف: إف حػػػديث بريػػػدة  (ٔ)قػػػاؿ العينػػػي  
ف األمة ميٍجًمعىة عمى زيارة قبر نبينا  عف زيارة  كمعنى النيي كاف كأبي بكر كعمر القبكر, كا 

القبكر, إنما كاف في أكؿ اإلسالـ عند قػربيـ بعبػادة األكثػاف, كاتخػاذ القبػكر مسػاجد, فممػا اسػتحكـ 
اإلسالـ كقكم في قمكب الناس, كأمنت عبادة القبكر كالصالة إلييا نسخ النيػي عػف زيارتيػا؛ ألنيػا 

 .(ٕ)تذكر باآلخرة كتزىد في الدنيا

القبػكر فصػحيح, كالحػديث فػي اإلباحػة لزيػارة القبػكر  كقاؿ ابف شػاىيف: "كالنيػي عػف زيػارة 
 .(ٖ)فصحيح, كىك ناسخ لألكؿ"

 . (ٗ)كأشار الجعبرم إلى نسخ النيي بما جاء بجكازه قكلن كفعالن  

قمػػػت: إف النيػػػي عػػػف زيػػػارة القبػػػكر منسػػػكخ بأحاديػػػث اإلباحػػػة, كأف اإلباحػػػة عامػػػة لمرجػػػاؿ 
اء, فقػػاؿ الحػػازمي: أىػػؿ العمػػـ قاطبػػة عمػػى اإلذف فػػي كالنسػػاء؛ لكػػف العممػػاء اختمفػػكا فػػي زيػػارة النسػػ

 .(ٙ)ككافقو النككم (٘)ذلؾ لمرجاؿ

كقاؿ ابف عبد البر: قاؿ بعضػيـ: اإلباحػة فػي زيػارة القبػكر إباحػة عمػكـ, كمػا كػاف النيػي   
عػػف زيارتيػػا نيػػي عمػػكـ, ثػػـ كرد النسػػخ فػػػي اإلباحػػة عمػػى العمػػكـ, فجػػايز لمرجػػاؿ كالنسػػاء زيػػػارة 

 .(ٚ)القبكر

 مثػػػػؿ: : إباحػػػػة زيػػػػارة القبػػػػكر لمنسػػػػاء؛ لكػػػػف عمػػػػييف  مراعػػػػاة الضػػػػكابط الشػػػػرعيةوالصػػػػواب
كعػػدـ النياحػػة كاقتػػراؼ أل يكػػكف كقػػت شػػبية, مراعػػاة كقػػت الزيػػارة,  كعػػدـ التػػزيف ككػػذلؾ الحتشػػاـ

ػػيٍ مى عػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي مي  . كدليػػؿ  إباحػػة زيارتيػػا لمنسػػاء, مػػا أخرجػػو أبػػك يعمػػى بسػػندهالبػػدع أف  ةكى
مػػف قبػػر  :يػػا أـ المػػؤمنيف مػػف أيػف أقبمػػت قالػػت :أقبمػػت ذات يػػـك مػػف المقػػابر فقمػت ليػػا  ايشػةع

قالػت: ؟ نيػى عػف زيػارة القبػكر  كػاف رسػكؿ اهلل لػيسليػا أ :أخي عبد الرحمف بف أبي بكر فقمػت

                                                           
 (.ٗٗ/ٖانظر: عمدة القارم ) (ُ)

  (.ُّٓ/ٗانظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح, لبف الميمىقنف ) (ِ)

 (.ُٕٓالناسخ كالمنسكخ )ص: (ّ)

 (.ِّّ)ص: رسكخ األحبار في منسكخ األخبار (ْ)

 (.َُّالعتبار )ص: (ٓ)

 (.ْٕ/ٕشرح النككم ) (ٔ)

 (. ُٕٕ/ُٓالستذكار ) (ٕ)
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ثػػـ أمػػر  ,أف تؤكػػؿ فػػكؽ ثػػالث كقػػد كػػاف نيػػى عػػف لحػػـك األضػػاحي ,نعػػـ كػػاف نيػػى عػػف زيارتيػػا
 .(ٔ)نيى عف شرب نبيذ الجر ككاف ,بأكميا

 :المثاؿ الثاني: نسخ النيي عف أكؿ لحـو األضاحي بعد ثالث
 بإباحة ذلؾ. أنو نيى عف أكؿ لحـك األضاحي فكؽ ثالث, ثـ صرح   لقد جاء عنو  

عػف أكػؿ لحػـك األضػاحي مػا أخرجػو الشػيخاف  مف الركايات التػي كرد فييػا نيػى النبػي  
بىٍيػػدو  أبػػي مػػف حػػديث يما كالمفػػظ لمبخػػارميبسػػند ػػًيٍدتي  :قىػػاؿى  عي ًمػػين ٍبػػًف أىبًػػي طىاًلػػبو  العيػػد شى ػػعى عى   مى

طىبى  ٍطبىًة ثيـ  خى م ى قىٍبؿى اٍلخي ـٍ فىػٍكؽى    ًإف  رىسيػكؿى الم ػوً  :الن اسى فىقىاؿى بفىصى ػكـى نيسيػًككي ـٍ أىٍف تىػٍأكيميكا ليحي نىيىػاكي
ثو   .(ٕ)ثىالى

لى يىٍأكيػػٍؿ  :أىن ػػوي قىػػاؿى   الن بًػػين  عػػف حػػديث ابػػف عمػػر ككػػذلؾ مػػا أخرجػػو مسػػمـ بسػػنده مػػف  
ثىًة أىي اـو  ده ًمٍف لىٍحـً أيٍضًحي ًتًو فىٍكؽى ثىالى  .(ٖ)أىحى

كمف الركايات التػي كرد فييػا نسػخ النيػي عػف أكػؿ لحػـك األضػاحي بعػد ثػالث مػا أخرجػو 
ٍيػػػدىةى  مسػػػمـ أيضػػػان بسػػػنده مػػػف حػػػديث ػػػكـً كنػػػت قػػػد ى  :الم ػػػًو  قىػػػاؿى رىسيػػػكؿي  :قىػػػاؿى   بيرى ػػػٍف ليحي ـٍ عى نىيىٍيػػػتيكي

ا بىدىا لىكي  ثو فىأىٍمًسكيكا مى اًحين فىٍكؽى ثىالى  .(ٗ)ـاأٍلىضى

                                                           
 احي  الت   أبي عف مسمـ, بف طاـسٍ بً  عف ع,يٍ رى زي  بف يزيد عف ياؿ,نٍ المً  بف محمد ( عفِْٖ/ٖ)مسند أبي يعمى   (ُ)

قاؿ حسيف سميـ أسد : إسناده بو. قمت: صحيح اإلسناد, ك  , عف عايشةكةيٍ مى مي  أبي ابف عف حميد, بف يزيد
 .صحيح

كالىما مف طريؽ أبي  (,ُُّ/ْ(, كالبييقي في السنف الكبرل )ِٔٓ/ُكالحديث أخرجو: الحاكـ في المستدرؾ )
 المثنى معاذ بف المثنى عف محمد بف المنياؿ بو بنحكه.

رُّ  ألنيا أسرع في الشدة ؛ كأراد بالنيي عف الجرار المدىكنة, : جمع جرة كىك اإلناء المعركؼ مف الفخارالجى
 .(َِٔ/ُ. النياية في رريب الحديث كاألثر )كالتخمير

( ُٕٓٓ/حَُٖٗما يؤكؿ مػف لحػـك األضػاحي كمػا يتػزكد منيػا )صصحيح البخارم: كتاب األضاحي, باب  (ِ)
عػف الزىػرم, عػف أبػي عيبىٍيػد سػعد بػف عبيػد  عػف يػكنس بػف يزيػد, عػف عبػد اهلل بػف المبػارؾ, عف حباف بف مكسى,

 بو.  مكلى, عبد الرحمف بف أزىر عف عمي 
( مػػف ُٗٔٗ/حُٖٔصكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب األضػػاحي, بػػاب بيػػاف مػػا كػػاف مػػف النيػػي عػػف لحػػـك األضػػاحي )

 طريؽ سفياف بف عيينة, عف الزىرم, بو  بمثمو مختصران.
( عػف َُٕٗ/حُٖٔصحيح مسمـ: كتاب األضاحي, باب بيػاف مػا كػاف مػف النيػي عػف لحػـك األضػاحي )ص (ّ)

 بو.  عف نافع مكلى ابف عمر, عف ابف عمر عف ليث بف سعد, قتيبة بف سعيد كمحمد بف رمح,
عػػف  (ٕٕٗ/حُٖٖمسػػمـ كتػػاب األضػػاحي, بػػاب بيػػاف مػػا كػػاف مػػف النيػػي عػػف لحػػـك األضػػاحي )ص صػػحيح (ْ)

عػف  عف محارب بف دثار, ضرار بف مرة, كىك عف أبي سناف محمد بف عبد اهلل بف نمير, عف محمد بف فضيؿ,
 بو. ابف بريدة, عف أبيو بريدة 
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كين ا لى نىٍأكيؿي  :يىقيكؿي   ان ككذلؾ ما أخرجو البخارم بسنده مف حديث عطاء أنو سمع جابر  
ًث ًمننػػى فىػػرىخ صى لىنىػػا ػػكـً بيػػٍدًننىا فىػػٍكؽى ثىػػالى ديكا :فىقىػػاؿى   الن بًػػيُّ  ًمػػٍف ليحي ك  تىػػزى ٍدنىػػا ,كيميػػكا كى ك  تىزى  :قيٍمػػتي  .فىأىكىٍمنىػػا كى

ًدينىةى قىاؿى  ت ى ًجٍينىا اٍلمى  .(ٔ)لى  :ًلعىطىاءو أىقىاؿى حى

  اختمؼ العمماء في األخذ بيذه األحاديث عمى أقواؿ:   
 الجمع مف وجييف:  :القوؿ األوؿ

 :النيي كاف لعمة -ُ
ًنعيػػكا مػػف ذلػػؾ فػػي أكؿ اإلسػػالـ مػػف أجػػؿ الداف ػػة, فممػػا (ٕ)ي الداف ػػةكتمػػؾ العمػػة ىػػ  , ككػػانكا مي

, (٘)كابػف بطػاؿ، (ٗ)كقػاؿ بػو الطحػاكم ,(ٖ)زالت زاؿ كلك عادت لعػاد, كىػك مػف أحػد أقػكاؿ الشػافعي
 .(ٚ), كابف حجر(ٙ)كالقرطبي

 :عمى الكراىة محموؿ النيي -ِ 
نمػػا كػاف لمكراىػػة قػاؿ الشػافعي: يشػػبو أف يكػكف النيػػي  كذلػؾ أف النيػي لػػـ يكػف لمتحػريـ, كا 

عػػػف إمسػػػاؾ لحػػػكـ الضػػػحايا بعػػػد ثػػػالث إذا كانػػػت الداف ػػػة؛ عمػػػى معنػػػى الختيػػػار ل عمػػػى معنػػػى 
كيحتمؿ أف يككف النيي عػف إمسػاؾ لحػـك  الفرض, قالو الشافعي احتمالن؛ لكنو رجح النسخ فقاؿ:

 .(ٖ)الضحايا بعد ثالث منسكخان عمى كؿ حاؿ
  

                                                           
مسػػدد بػػف  ( عػػفُُٕٗ/حِّٖصػػدؽ ) صصػػحيح البخػػارم: كتػػاب الحػػج, بػػاب مػػا يؤكػػؿ مػػف البػػدف كمػػا يت (ُ)

جػابر  بػف أبػي ربػاح أنػو سػمع عىطىاء عف ابف جريج عبد الممؾ بف عبد العزيز حدثو مسرىد, عف يحيى بف سعيد,
 بو. بف عبد اهلل 

( مػػف ُِٕٗ/حُٕٖك صػػحيح مسػػمـ: كتػػاب األضػػاحي, بػػاب بيػػاف مػػا كػػاف مػػف النيػػي عػػف لحػػـك األضػػاحي )ص
مىٍيةى, عف ابف ج قػاؿ: نعػـ"  أقػاؿ حتػى جينػا المدينػة قمت: لعطاء ريج بو بمثمو, إل أف ابف جريج قاؿ:"طريؽ ابف عي

قػػػاؿ العينػػػي: التكفيػػػؽ بػػػيف قكلػػػو: "ل" كقكلػػػو "نعػػػـ" يحمػػػؿ عمػػػى أنػػػو نسػػػي, فقػػػاؿ: ل, ثػػػـ تػػػذكر فقػػػاؿ نعػػػـ. عمػػػدة 
 (. ُٖ/َُالقارم)

قػػـك مػػف األعػػراب يريػػدكف . كالد اف ػػة: ىػػـ يىػػًدفُّكف دفػػان يقػػاؿ الداف ػػة  القػػـك يسػػيركف جماعػػة لػػيس بالشػػديد.الد اف ػػةي:  (ِ)
 ,ليفرقكىػا كيتصػدقكا بيػا فنيػاىـ عػف ادخػار لحػـك األضػاحي, يريد أنيػـ قػـك قػدمكا المدينػة عنػد األضػحى, المصر

 .(ُِْ/ِ. النياية في رريب الحديث كاألثر )فينتفع أكليؾ القادمكف بيا

 (.ِّٗالرسالة, لمشافعي )ص: (ّ)

  (.ُٕٖ/ْمعاني اآلثار, لمطحاكم ) شرح (ْ)

  (.ِّ/ٔشرح ابف بطاؿ ) (ٓ)

 (.ّٕٗ-ّٖٕ/ٓالمفيـ ) (ٔ)

 (.ِٖ/َُفتح البارم, لبف حجر) (ٕ)

 (. ُٖٗ/ٓ(, كطرح التثريب في شرح التقريب )َِْالرسالة )ص: (ٖ)
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 :لثاني: نسخ النيي عف األكؿ واالدخار مف لحـو األضاحي بعد ثالثالقوؿ ا
كعميو فيباح اليكـ الدخار فكؽ ثالثػة, كاألكػؿ إلػى مػا شػاء لصػريح حػديث جػابر كحػديث 

ٍيدىة , كحكاه النككم في شػرح مسػمـ عػف جمػاىير العممػاء, كىػك مػف نسػخ (ٔ)كىذا قكؿ العيني  بيرى
 .(ٕ)السنة بالسنة
 :تحريـ أكؿ لحـو األضاحي بعد ثالث :القوؿ الثالث

كعميػػو يحػػـر إمسػػاؾ لحػػكـ األضػػاحي, كاألكػػػؿ منيػػا بعػػد ثػػالث, كأف  حكػػـ التحػػريـ بػػػاؽ,   
 . (ٖ) حكاه النككم عف عمي كابف عمر، تمسكان بظاىر أحاديث النيي

 .  (ْ)  كحكاه الحازمي عف عمى كالزبير كعبد اهلل بف كاقد كابف عمر
ّى النيي قمت: الصكاب ىك:  ٌّ ٍيدىة أٌف   عف األكؿ منسكخ لصريح حديث جابر كحديث بيرى

 .(٘)كجميعيا في الصحيح, كبو قاؿ جميكر الصحابة كالتابعيف كاأليمة  األربعة

 . المطمب الثاني: النسخ بداللة قوؿ الصحابي
يـ , كتعممكا الشريعة في مدرسة النبكة, فيعتبر قػكلىـ الذيف شاىدكا النبي  الصحابة 

اكؿ فػػي ىػػذا أتنػػ, كسػػكؼ فػػي الناسػػخ كالمنسػػكخ, مػػف أىػػـ القػػرايف لمعرفػػة النسػػخ بعػػد تصػػريحو 
 بالنسخ:    المطمب مثاليف صرح بيما بعض الصحابة 

 .المثاؿ األوؿ: نسخ الوضوء مما مست النار
قػاؿ: كػاف آخػر  أنو أمر بالكضكء مما مسػت النػار, كجػاء عػف جػابر  لقد جاء عنو 

 ترؾ الكضكء مما مست النار. رسكؿ اهلل األمريف مف 
 فالركاية التي جػاء فييػا األمػر بالكضػكء ممػا مسػت النػار أخرجيػا مسػمـ بسػنده مػف حػديث 

كءي ًمم ا مىس ٍت الن اري  سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  :قىاؿى  زيد بف ثابت  يىقيكؿي اٍلكيضي
(ٙ) . 

                                                           
 (.ُٖ/َُعمدة القارم ) (ُ)

(, المنتقػى ِِٓ/ّ, لبف عبػد البػر )عاني كاألسانيدلما في المكطأ مف الم(, كانظر أيضان : التمييد ُِٗ/ُّ) (ِ)
عػػػكف (, ك ٗٗ/ٓ(, كتحفػػػة األحػػػكذم )ََٓ/ٗ(, كنيػػػؿ األكطػػػار )ُٕٗ/ٓ(, طػػػرح التثريػػػب )ّٗ/ّشػػػرح المكطػػػأ)

 .(ٗ/ٖ) شرح سنف أبي داكد, لمحمد شمس الحؽ العظيـ آبادم, مع شرح ابف قيـ الجكزيةالمعبكد 

 (. ُِٗ/ُّشرح النككم ) (ّ)

 (.ُْٓار )ص:العتب (ْ)
 (.ّٖٗانظر: رسكخ األحبار في منسكخ األخبار )ص: (ٓ)
( عف عبػد الممػؾ بػف شػعيب بػف ُّٓ/حُٔٓصحيح مسمـ: كتاب الحيض, باب الكضكء مما مست النار)ص (ٔ)

عػف ابػف شػياب, عػف عبػد الممػؾ  بف خالد,عيقىٍيؿ  عف عف أبيو شعيب بف الميث, عف جده الميث بف سعد, الميث,
 بو  عف زيد بف ثابت  عف خارجة بف زيد األنصارم, بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, ابف أبي بكر
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ست النار ما أخرجو النسايي بسنده مف فمف الركايات التي دلت عمى نسخ الكضكء مما م  
ٍيًف ًمٍف رىسيكًؿ الم ًو  :قىاؿى  حديث جابر كًء ًمم ا مىس ٍت الن اري  كىافى آًخرى اأٍلىٍمرى تىٍرؾي اٍلكيضي

(ٔ) . 
أنػػو سػػألو سػػعيد بػػف الحػػارث عػػف  ككػػذلؾ مػػا أخرجػػو البخػػارم بسػػنده مػػف حػػديث جػػابر    

ػػافى الن بًػين  لى  :فىقىػاؿى  الكضػكء ممػا مسػت النػار مى  ,لى نىًجػدي ًمٍثػؿى ذىًلػؾى ًمػٍف الط عىػاـً ًإل  قىًمػػيالن  قىػٍد كين ػا زى
نىاًديؿي  ـٍ يىكيٍف لىنىا مى ٍدنىاهي لى نىا ,فىًإذىا نىٍحفي كىجى سىكىاًعدىنىا كىأىٍقدىامى أي  ,ًإل  أىكيف نىا كى مني كىلى نىتىكىض   . (ٕ) ثيـ  نيصى

 أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو  كالمفػػظ لمبخػػارم شػػيخاف مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس ككػػذلؾ مػػا أخرجػػو ال  
أٍ  ـٍ يىتىكىض  لى م ى كى  .(ٖ)أىكىؿى كىًتؼى شىاةو ثيـ  صى

 قد اختمؼ العمماء في مسألة الوضوء مما مست النار إلى أقواؿ:ف
 :القوؿ األوؿ: ال ينتقض الوضوء مما مستو النار

كر الصديؽ كعمر بف الخطػاب كعثمػاف بػف عفػاف كعمػي بػف أبػي طالػب كذىب إليو أبك ب 
كعبد اهلل بف مسعكد كأبك الدرداء كابف عباس كعبػد اهلل بػف عمػر كأنػس بػف مالػؾ كجػابر بػف سػمرة 
كزيد بف ثابت كأبك مكسى األشعرم كأبػك ىريػرة كأبػي بػف كعػب كأبػك طمحػة كعػامر بػف ربيعػة كأبػك 

أبػػي حنيفػػة ابة, كذىػػب إليػػو جمػػاىير التػػابعيف, كىػػك مػػذىب كىػػؤلء كميػػـ صػػح أمامػػة كعايشػػة 
سحاؽ بف راىكيو كيحيى بف يحيى كأبي ثكر كأبي خيثمػة, كاحػتج ىػؤلء ك  مالؾ كالشافعي كأحمد كا 

باألحاديػػث الػػكاردة بتػػرؾ الكضػػكء ممػػا مسػػتو النػػار, كأجػػابكا عػػف حػػديث الكضػػكء ممػػا مسػػت النػػار 
 بجكابيف:

                                                           
 ( عػػف عمػػرك بػػف منصػػكر,ُّٓ/حّٕسػػنف النسػػايي: كتػػاب الطيػػارة, بػػاب تػػرؾ الكضػػكء ممػػا ريػػرت النػػار)ص (ُ)

 بو. عف جابر عف محمد بف المنكدر, عف شعيب بف أبي حمزة, عف عمي بف عياش,
شػػػرح فػػي  , كالطحػػػاكم(ُْٔ/ّ)و صػػحيح فػػػي ابػػػف حبػػافك  ,(ِٖ/ُ) وصػػحيحفػػػي ف خزيمػػة ابػػػكالحػػديث أخرجػػو 

 فػي ابػف شػاىيفك  (ُْٗ/ْ) مسػند الشػامييف , كفي(ٖٓ/ٓالمعجـ األكسط ) , كالطبراني في(ٕٔ/ُ) معاني اآلثار
 األكسػػػػط فػػػػي ابػػػػف المنػػػػذر(, ك ُّٔ/ُ) معجػػػػـ الصػػػػحابة فػػػػي ابػػػػف قػػػػانع(, ك ٕٔ)ص: ناسػػػػخ الحػػػػديث كمنسػػػػكخو

( جميعيـ مػف طريػؽ عمػي بػف عيػاش, عػف شػعيب بػف أبػي حمػزة ُِْ/ُ)السنف الكبرل  في لبييقي(, كآِِ/ُ)
 بو بمثمو.

  (.  ٔٔ/ُقمت: صحيح اإلسناد, ككذلؾ قاؿ عنو األلباني. انظر صحيح سنف النسايي )

د بػف عػف محمػ ( عػف إبػراىيـ بػف المنػذر,ْٕٓٓ/حَُٕٕصحيح البخارم: كتاب األطعمة, باب المنديؿ )ص (ِ)
 بو.  فيمىٍيح, عف أبيو فيمىٍيح بف سميماف بف أبي المغيرة, عف سعيد بف الحارث, عف جابر

(عف عبد اهلل ابف َِٕ/حْٔصحيح البخارم: كتاب الكضكء, باب مف لـ يتكضأ مف لحـ الشاة كالسكيؽ )ص (ّ)
 بو. عف مالؾ, عف زيد بف أسمـ, عف عطاء بف يسار, عف عبد اهلل بف عباس  يكسؼ,

 بػػف    عبػػد اهلل بػػف مسػػممة ( عػػفّْٓ/حُٔٓكصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الحػػيض بػػاب الكضػػكء ممػػا مسػػت النػػار)ص 
 , عف مالؾ بو بمثمو.قىٍعنىب
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اب : أنو منسكخ بحديثاألوؿ  تػرؾ  :ىيػكى  قىاؿى " كىافى آخر اأٍلىمػرٍيًف مػف رىسيػكؿ اهلل   رجى
كء ًمم ا مست الن ا    . (ٔ)"راٍلكضي

 : أف المراد بالكضكء ىك رسؿ الفـ كالكفيف.الثاني
 القوؿ الثاني: ينتقض الوضوء مما مست النار

ىػػػؤلء كذىػػب إليػػو عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز كالحسػػف البصػػرم كالزىػػرم كأبػػك ًقالبػػة, كاحػػتج   
  باألحاديث الكاردة بالكضكء مما مستو النار.  

قمت: كالصػحيح المعمػكؿ بػو عنػد عممػاء السػمؼ كالخمػؼ أف أحاديػث الكضػكء ممػا مسػت 
النار منسكخة "كالخالؼ الذم حكيناه كاف في الصدر األكؿ, ثـ أجمع العممػاء بعػد ذلػؾ عمػى أنػو 

 .(ٖ)ي, كبو أجاب العين(ٕ)ل يجب الكضكء مما مست النار"
 طريػػػؽ مػػػف كأمػػػا: مػػػف قػػػاؿ بالنسػػػخ, كيستشػػػيد لػػػذلؾ بػػػالنظر حيػػػث قػػػاؿ الطحػػػاكل يؤيػػػدك 

ىػػذه األشػػياء التػػي قػػد اختمػػؼ فػػي أكميػػا أنػػو يػػنقض الكضػػكء أـ ل إذا مسػػتيا رأينػػا  قػػد أنػػاف ,النظػػر
ل يػػنقض الكضػػكء, فأردنػػا أف ننظػػر ىػػؿ لمنػػار  اىػػالنػػار إياالنػػار؟ كقػػد أجمػػع أف أكميػػا قبػػؿ مماسػػة 

ؤدل بػو تػ ان طػاىر  (ٗ)القػراح المػاء أف فرأينػا ,حكميا إلييػابو ؿ قى نٍ يي إذا مستيا فى  األشياءفي يجب حكـ 
عمػى مػا كػاف عميػو  تػوطيار  يأف حكمػو فػ فصار مما قػد مسػتو النػار ض, ثـ رأيناه إذا سخفك الفر 

البػدء, فينتقػؿ حكمػو إلػى ريػر مػا كػاف قبػؿ  لػـ تحػدث فيػو حكمػان  كأف النػار ,إيػاهقبؿ مماسػة النػار 
أف تمسػػو النظػػر أف الطعػػاـ الطػػاىر الػػذل ل يكػػكف أكمػػو قبػػؿ  يكػػاف فػػفممػػا كػػاف مػػا كصػػفنا كػػذلؾ 

 كل تغيػػر حكمػػو, كيكػػكف حكمػػو بعػػد مسػػيس النػػار ,مسػػتو النػػار ل تنقمػػو عػػف حالػػو إذا النػػار حػػدثان 
 .(٘)ان كنظر  ان كحكمو قبؿ ذلؾ قياس ,إياه

ػكًء  قػاؿ: سػيؿ النبػي  زب كقد اختمؼ في لحـك اإلبؿ لحديث البراء بف عا ػًف اٍلكيضي عى
ًبًؿ فىأىمىرى ًبوً  كـً اإٍلً  . ًمٍف ليحي

 
 
 

                                                           
, كالعتبػار فػي بيػاف (ْٖ/ْشػرح النػككم ), ك (َُٓ/ِالسػتذكار ) (, كُِٗ/ُ)األكسط لبف المنػذرانظر:  (ُ)

خبػػار أىػػؿ(, ك ْٕالناسػػخ كالمنسػػكخ مػػف اآلثػػار )ص: الرسػػكخ فػػي الفقػػو كالتحػػديث بمقػػدار المنسػػكخ مػػف الحػػديث  ا 
 .(ِّ)ص: 

 .(ْٖ/ْشرح النككم ) (ِ)

 .(ُٔٓ/ّعمدة القارم ) (ّ)
 .(ُٕٕ/ِمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار )القراح: ىك الذم لـ يشب بغيره. انظر:   الماء (ْ)

 (.ٗٔ/ُشرح معاني اآلثار ) (ٓ)
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 قوليف:بأجاب العمماء إلزالة االختالؼ 
  القوؿ األوؿ:

 قىػاؿى "كىػافى آخػر اأٍلىمػرٍيًف مػف رىسيػكؿ اهلل   أجاب بو الجميكر بأنو منسكخ بحػديث جػابر
 كء ًمم ا مست الن ا     ."رىيكى ترؾ اٍلكضي

 القوؿ الثاني: 
سػحاؽ بػف راىكيػو , كالنػككم كقػالكا  الكضكء مػف لحػكـ اإلبػؿ, كقػاؿ بػو أحمػد بػف حنبػؿ, كا 

 .    (ٔ)عاـ, كحديث الكضكء مف لحـك اإلبؿ خاص, فيحمؿ الخاص عمى العاـ أف حديث جابر
 كيؤيده القياس كالنظر.  الكضكء مف لحكـ اإلبؿ منسكخ أيضان بحديث جابر قمت:  

فإنػػا قػػد رأينػػا اإلبػػؿ كالغػػنـ سػػكاء فػػي حػػؿ  ,كأمػػا مػػف طريػػؽ النظػػرالطحػػاكم فػػي ذلػػؾ:  قػػاؿ
فػالنظر عمػى  ,كأنو ل تفترؽ أحكاميمػا فػي شػيء مػف ذلػؾ ,بيعيما كشرب لبنيما كطيارة لحكميما

فكػذلؾ ل كضػكء فػي  ,فكما كاف ل كضكء في أكؿ لحـك الغنـ ,ذلؾ أنيما في أكؿ لحكميما سكاء
   .(ٕ)كىك قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ كمحمد بف الحسف رحميـ اهلل تعالى ,ؿأكؿ لحـك اإلب

 :المثاؿ الثاني: نسخ القياـ لمجنازة
 قػػاؿ: كػػاف  أنػػو كػػاف يقػػكـ لمجنػػازة ثػػـ جػػاء نسػػخ القيػػاـ, فعػػف عمػػي  لقػػد جػػاء عنػػو 

 يقـك لمجنازة ثـ جمس بعد.
لبخارم بسػنده مػف حػديث جػابر لمجنازة ما أخرجو ا فمف الركايات التي تدؿ عمى قيامو 

ـى لىيىػػا الن بًػػيُّ  :قىػػاؿى  بػػف عبػػد اهلل  نىػػازىةه فىقىػػا ػػر  ًبنىػػا جى قيٍمنىػػا بًػػًو فىقيٍمنىػػا يىػػا رىسيػػكؿى الم ػػوً   مى ًإن يىػػا ًجنىػػازىةي  :كى
فىقيكميكا ,ًإذىا رىأىٍيتيـٍ اٍلًجنىازىةى  :يىييكًدم  قىاؿى 

(ٖ) . 

ػػٍف الن بًػػين   (ْ)امر بػػف ربيعػػةكمػػا أخرجػػو أيضػػان بسػػنده مػػف حػػديث عػػ ًإذىا رىأىل  :قىػػاؿى  عى
ـٍ ًجنىػػػازىةن  ػػػديكي اًشػػػينا مىعىيىػػػا ,أىحى ـٍ يىكيػػػٍف مى ػػػعى ًمػػػٍف قىٍبػػػًؿ أىٍف  ,فىػػػًإٍف لىػػػ منفىػػػوي أىٍك تيكضى منفىيىػػػا أىٍك تيخى ت ػػػى ييخى ـٍ حى فىٍمػػػيىقي

منفىوي    .(٘)تيخى

                                                           
 .(ْٖ/ْشرح النككم ) (ُ)

 (.َٕ/ُاني اآلثار )شرح مع (ِ)

 عػف ( عػف معػاذ بػف فضػالة,ُُُّ/حِٔٓ)ص صحيح البخارم: كتاب الجنايز, بػاب مػف قػاـ لجنػازة ييػكدم (ّ)
 بو.  عف عبيد اهلل بف مقسـ عف جابر عف يحيى بف أبي كثير, ىشاـ بف أبي عبد اهلل,

(4)
بف عامر بف سعد بػف عبػد اهلل بػف  كعب بف مالؾ بف ربيعة حميؼ ليـ: ىك ابف العنزم العدكم عامر بف ربيعة 

 (.ُِٓ/ُ) , لبف عبد البرستيعاب في معرفة األصحاب. ال الحارث بف رفيدة بف عنز بف كايؿ بف قاسط

عػف  ( عف قتيبػة بػف سػعيد,َُّٖ/حِٓٓصحيح البخارم: كتاب الجنايز, باب متى يقعد إذا قاـ لمجنازة )ص (ٓ)
 بو. ,عف عامر بف ربيعة  ابف عمر عف عف نافع مكلى ابف عمر, الميث بف سعد,

 ( عف محمد بف رمح بو بمثمو.ٖٓٗ/حَّٕكصحيح مسمـ: كتاب الجنايز, باب, القياـ لمجنازة )ص
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ا أخرجو مسمـ بسنده مف حديث مسعكد كمف الركايات التي تدؿ عمى نسخ القياـ لمجنازة م 
ـ  قىعىػدى  كاف يقكؿ في شأف الجنايز: إف رسكؿ اهلل   ان بف الحكـ األنصارم أنو سمع عمي ـى ثيػ  ,قىػا

نىازىةي  ًضعىٍت اٍلجى ت ى كي ـى حى ك قىا بىٍيرو رىأىل كىاًقدى ٍبفى عىٍمرو د ثى ًبذىًلؾى أًلىف  نىاًفعى ٍبفى جي ن مىا حى كىاً 
(ٔ).    

 د اختمؼ العمماء في مسألة القياـ لمجنازة إلى أقواؿ:قف

 القوؿ األوؿ: الجمع  
 بحمؿ األمر لالستحباب: -ٔ

نمػػا ىػػك لمنػػدب كالسػػتحباب, كاختػػاره النػػككم  كذلػػؾ أف قيامػػو  لمجنػػازة لػػيس لمكجػػكب, كا 
ف حيث قاؿ: حديث القياـ ليس بمنسكخ كل تصح دعكل النسخ في مثػؿ ىػذا؛ ألف النسػخ إنمػا يكػك 

  . (ٕ)إذا تعذر الجمع بيف األحاديث كلـ يتعذر
 :كاف لعمة أف قيامو  -ٕ

, كفي (ٖ)"عٌ زَ الموت فَ "إف  كاختمفت األحاديث في تعميؿ القياـ لمجنازة, ففي حديث جابر 
, كفػي حػديث (ٗ)""أليسػت نفسػاً التعميػؿ بككنيػا نفسػان حيػث قػاؿ:  حديث سيؿ بف حنيؼ كقيس

قػػاؿ: "إنمػػا تقومػػوف  , كفػػي حػػديث عبػػد اهلل بػػف عمػػرك (٘)لممالئكػػة" "إنمػػا قمنػػاقػػاؿ:  أنػػس 
"فكػػره أف تعمػػو رأسػػو جنػػازة  عمػػي كفػػي حػػديث الحسػػف بػػف، (ٙ)إعظامػػًا لمػػذي يقػػبض األرواح"

       (ٛ)آذاني ريحيا"قاؿ: " كفي حديث ابف عباس ، (ٚ)ييودي فقاـ"

إنمػػا ك"أليسػػت نفسػاً"، و"إف المػوت فػزع"، )" قػاؿ: إف قكلػو  أجػاب بػو ابػف حجػر حيػث 
, ل اخػػتالؼ بينيػػا؛ ألف القيػػاـ "إنمػػا تقومػػوف إعظامػػًا لمػػذي يقػػبض األرواح"(", كقمنػػا لممالئكػػة

لمجنازة فيػو تعظػيـ ألمػر اهلل الػذم يقػبض األركاح, كفيػو تعظػيـ لمماليكػة القػايميف بػأمره فػي قػبض 
    .(ٜ)األركاح

                                                           
سػػحاؽ بػػف  (ِٔٗ/حِّٕصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الجنػػايز, بػػاب نسػػخ القيػػاـ لمجنػػازة)ص (ُ) عػػف محمػػد بػػف المثنػػى كا 

عف يحيى بف سعيد, عف كاًقد بف عمرك بف سعد بف معاذ  ي,جميعان, عف عبد الكىاب الثقف إبراىيـ كابف أبي عمر
 بو.  عف مسعكد بف الحكـ األنصارم, عف عمي  عف نافع بف جبير, األنصارم,

  (.ِٕ/ٕانظر: شرح مسمـ ) (ِ)

 (.َٔٗ/حُّٕصحيح مسمـ: كتاب الجنايز, باب القياـ لمجنازة )ص (ّ)

  (.ُُِّ/حِٔٓ)ص ازة ييكدمصحيح البخارم: كتاب الجنايز, باب مف قاـ لجن (ْ)

  (.ُِٗٗ/حَّٗسنف النسايي: كتاب الجنايز, باب الرخصة في ترؾ القياـ )ص (ٓ)

  (.ِّْ/ٕصحيح ابف حباف ) (ٔ)

 (.ُِٕٗ/حَّٗسنف النسايي: كتاب الجنايز, باب الرخصة في ترؾ القياـ )ص (ٕ)

 (.ْٖٖ/ُشرح معاني اآلثار ) (ٖ)

 (.ُِٓ/ّانظر: فتح البارم, لبف حجر ) (ٗ)
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 :اني: النسخالقوؿ الث
يقػكـ لمجنػازة ثػـ  حيث قاؿ: كاف  عف عمي  ما جاءب ,منسكخ مجنازةل القياـ فكذلؾ أ

 . (ٕ)ككافؽ بو ابف شاىيف (ٔ)جمس بعد. أجاب بو العيني

باحتمالت فقاؿ: كىذا ل  أيضان حيث تكمـ عف حديث عامر بف ربيعة  الشافعيكافؽ ك 
قػاـ ليػا لعمػة, كقػد ركاىػا بعػض المحػدثيف أنيػا كانػت  يعدك أف يككف منسكخان. كأف يككف النبػي 
 جنازة ييكدم, فقاـ ليا كراىة أف تطكلو. 

تركػػو بعػػد فعمػػو, كقػػاؿ: كالحجػػة فػػي ذلػػؾ فػػي  كقػػاؿ: كأييمػػا كػػاف فقػػد جػػاء عػػف النبػػي 
ف كػػاف األكؿ اسػػتحبابان, فػػاآلخر  اآلخػػرة مػػف أمػػره إف كػػاف األكؿ كاجبػػان, فػػاآلخر مػػف أمػػره ناسػػخ, كا 

؛ ألنػو اآلخػر مػف مف أمر  ف كاف مباحان فال بأس بالقياـ كالقعكد, كالقعػكد أحػب إلػي  ه الستحباب, كا 
 .(ٖ), ثـ إف حديث القياـ لمجنازة عاـ في جنازة المسمـ كريره مف أىؿ الكتابفعمو 

 الترجيح:   :القوؿ الثالث

المػػوت "إف ، وأليسػػت نفسػػاً": )"كذلػػؾ بتػػرجيح الركايػػات التػػي جػػاء فييػػا التعميػػؿ بقكلػػو  
عمػى الركايػات التػي  "إنما تقوموف إعظامًا لمػذي يقػبض األرواح"(", كإنما قمنا لممالئكةك"فزع"، 

 كره أف تعمك رأسو؛ كذلؾ لكجكه: قاـ تأذيان مف ريح الييكدم, كأنو  جاء فييا التعميؿ بأنو 

 .أسانيدىا ل تقاكـ تمؾ بالصحة  -ُ

, أما في ىذه الركايػات, فيػك ظػاىر أنػو فظ النبي كالتعميؿ في تمؾ الركايات صريح مف ل  -ِ
      .(ٗ)مف اجتياد الصحابي, كىذا ما قالو ابف حجر

يقػػكـ لمجنػػازة ثػػـ  حيػػث قػػاؿ: كػػاف  عػػف عمػػي  مػػا جػػاءب قمػػت: القيػػاـ لمجنػػازة منسػػكخ
 جمس بعد.

 .التاريخالمطمب الثالث: النسخ بداللة 
 ان كطو, كػاف لبػد أف يكػكف الناسػخ متػأخر مف خالؿ تعريؼ العمماء لمنسخ كبياف حػده كشػر 

 عف المنسكخ؛ فمذلؾ كاف معرفة التاريخ مف القرايف الميمة لتميز الناسخ مف المنسكخ.

                                                           
  (.ُٔٓ/ٖانظر: عمدة القارم ) (ُ)

 (.ُٕٖالناسخ كالمنسكخ )ص: (ِ)

 (.ّٓٓانظر: اختالؼ الحديث, لمشافعي )ص: (ّ)

 (.ُِٔ/ّانظر: فتح البارم, لبف حجر ) (ْ)
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تناكؿ فػي ىػذا المطمػب مثػاليف عمػى أكسػ، (ٔ)"كمنيا مػا يعػرؼ بالتػاريخ" قاؿ ابف الصالح:
 ذلؾ إف شاء اهلل.

 :المثاؿ األوؿ: نسخ قتؿ نساء و ذراري المشركيف

قتػػؿ نسػػاء ك ذرارم المشػػركيف, فقػػاؿ: ىػػـ مػػنيـ ل حمػػى إل هلل كرسػػكلو  عػػف لقػػد سػػيؿ 
 كجػػاء عنػػو أنػػو كجػػد ,  امػػرأةن مقتكلػػةن فقػػاؿ: مػػا كانػػت ىػػذه لتقاتػػؿ, كبعػػث رجػػالن لخالػػد  

 .  (ٕ)كل عسيفان  يأمره أف ل يقتمف  امرأةن 
حرمػػػة ليػػػـ أخرجيػػػا البخػػػارم مػػػف فالركايػػػة التػػػي جػػػاء فييػػػا أف ذرارم المشػػػركيف مػػػنيـ كل  

ث امىة  حديث الصعب بف جى
ػر  بًػيى الن بًػيُّ  :قىػاؿى  (ٖ) بًػاأٍلىٍبكىاءً  مى

د افى  (ٗ) ػٍف أىٍىػًؿ  ,(٘) أىٍك بًػكى سيػًيؿى عى كى
ـٍ قىػاؿى  ,الد اًر ييبىي تيكفى ًمٍف اٍلميٍشًرًكيفى  ذىرىاًرينًيػ ـٍ كى ابي ًمٍف ًنسىػاًيًي ـٍ كى  :فىييصى ـٍ ًمػٍنيي لى ًحمىػى  :سىػًمٍعتيوي يىقيػكؿي ىيػ

ًلرىسيكًلوً     . (ٙ) ًإل  ًلم ًو كى
كمف الركايات التي جاء فييا النيي عف قتػؿ نسػاء المشػركيف مػا أخرجػو الشػيخاف, كالمفػظ   

ٍقتيكلىػةن ًفػي بىٍعػًض مىغىػاًزم رىسيػكؿً  :قىػاؿى  مف حديث ابف عمر لمبخارم فىنىيىػى  الم ػًو  كيًجػدىٍت اٍمػرىأىةه مى
ٍبيىافً  رىسيكؿي الم ًو  ٍف قىٍتًؿ الننسىاًء كىالصن عى

(ٚ)  . 

                                                           
 (.ِٖٕعمـك الحديث )ص: (ُ)

(ِ) : مقػاييس المغػػة  :ليخػػدـ. انظػرًسػؼى اٍعتي  : ىػػك المممػكؾ المسػتياف بػػو الػذماأٍلىٍصػمىًعين ىػك األجيػػر كقػاؿ  اٍلعىًسػيؼي
(ْ/ُِّ). 

ث امىة (ّ) ة, كػاف ينػزؿ كداف مػف اٌمػث  مػف بنػي عػامر بػف ليػث, كىػك أخػك مسػمـ بػف جى  :بف قيس الميثػي الصعب بف جى
. مات في خالفة أبي بكر الصػديؽ, ك ركل عنو عبد اهلل بف عباس, كشريح بف عبيد الحضرميٌ  ,أرض الحجاز

 .(ُٗ/ّأسد الغابة ) , ك(ّْٖص:صحاب )الستيعاب في معرفة األ
معجػػـ  .ة ممػػا يمػي المدينػػة ثالثػػة كعشػػركف مػػيالفىػػحٍ قريػػة مػػف أعمػػاؿ الفػػرع مػف المدينػػة, بينيػػا كبػػيف الجى  :كاءٍبػاألى  (ْ)

 .(ٕٗ/ُالبمداف )

 .ةفىػػحٍ ف الجى مػػ قريبػػة أميػػاؿ ثمانيػػة بينيػػا كبػػيف األبػػكاء, الفػػرعنػػكاحي مػػف  جامعػػة قريػػة : بػػيف مكػػة كالمدينػػةافد  كى  (ٓ)
 .(ّٓٔ/ٓمعجـ البمداف )

( َُِّ/حٕٕٓصحيح البخارم: كتاب الجياد كالسير, باب أىؿ الػدار يبيتػكف فيصػاب الكلػداف كالػذرارم )ص (ٔ)
عػف سػفياف بػف عيينػة, عػف الزىػرم, عػف عبيػد اهلل بػف عبػد اهلل بػف عتبػة, عػف ابػف عبػاس  عف عمي بػف عبػد اهلل,

 ث امىة  بو. , عف الصعب بف جى

إسػػػحاؽ بػػػف  ( عػػػفَُّٓ/ٕٕٓصػػػحيح البخػػػارم: كتػػػاب الجيػػػاد كالسػػػير, بػػػاب قتػػػؿ النسػػػاء فػػػي الحػػػرب )ص (ٕ)
   بو.  عف نافع, عف ابف عمر عف أبي أسامة, عف عبيد اهلل بف عمر, إبراىيـ,

أبي بكر ابف  ( عفُْْٕ/ِّٕكصحيح مسمـ: الجياد كالسير, باب تحريـ قتؿ النساء كالصبياف في الحرب )ص
 بو بمثمو.  عف عبيد اهلل بف عمر, عف محمد بف بشر كأبي أسامة, شيبة, أبي
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  كين ا مىعى رىسيكًؿ الم وً  :قىاؿى  ككذلؾ ما أخرجو أبك داكد بسنده مف حديث رباح بف ربيع 
مىػى شىػٍيءو  ػٍزكىةو فىػرىأىل الن ػاسى ميٍجتىًمًعػػيفى عى ػالن فىقىػػاؿى  ,ًفػي رى ءً ا :فىبىعىػثى رىجي ػعى ىىػؤيلى ـى اٍجتىمى ػالى ػػاءى  ,ٍنظيػٍر عى فىجى

مىػػى اٍمػػرىأىةو قىًتيػػؿو  :فىقىػػاؿى  ػػا كىانىػػٍت ىىػػًذًه ًلتيقىاتًػػؿى  :فىقىػػاؿى  ,عى ًليػػدً  :قىػػاؿى  .مى اًلػػدي ٍبػػفي اٍلكى ػػًة خى مىػػى اٍلميقىدنمى فىبىعىػػثى  ,كىعى
اًلدو  :رىجيالن فىقىاؿى   .(ٔ)فناعىًسي كىلى  ,لى يىٍقتيمىف  اٍمرىأىةن  : قيٍؿ ًلخى

 اختمؼ العمماء في مسألة قتؿ نساء و ذراري المشركيف عمى أقواؿ:
 :القوؿ األوؿ: الجمع بيف األدلة

 وذلؾ بتحريـ قتؿ نساء وأطفاؿ الكفار إال إذا قاتموا
يريد في حكـ الديف, فإف الكافر محكـك لو بػالكفر, كلػـ  "ىـ منيـ" كقالكا: يقصد بقكلو 
نما ىك إذا لػـ يمكػف الكصػكؿ إلػى آبػاييـ, يرد بيذا القكؿ إباحة دماي يـ تعمدان ليا, كقصدان إلييا, كا 

عػف قتػؿ النسػاء  فإذا أصيبكا لختالطيـ باآلباء لـ يكف عمييـ في قتميـ شيء, كقد نيػى النبػي 
ىـ ؤ قػػد ارتفػػع الحظػػر, كأحمػػت دمػػافكالصػػبياف, فكػػاف ذلػػؾ عمػػى القصػػد ل قتػػاؿ فػػييف, فػػإذا قػػاتمف 

, كحكػػاه (ٕ)ف المػػرأة المقتكلػػة" مػػا كانػػت ىػػذه لتقاتػػؿ. كىػػذا مػػا قػػاؿ بػػو الخطػػابيعػػ كدلػػيميـ قكلػػو 
النككم في شرح مسمـ ك قاؿ: إنو ميٍجمىع عميو عند جماىير العمماء
(ٖ)   . 

 

                                                           
عمػر  عػف ( عػف أبػي الكليػد الطيالسػي,ِٗٔٔ/حْٗٔسنف أبي داكد: كتاب الجياد, باب في قتؿ النسػاء )ص (ُ)

ق ع ابف ٍيًفي بف رباح, اٍلميرى ق ع بف صى ٍيًفي بف رباح, عف جده رباح بف ربيع بو. عف أبيو ميرى  بف صى
ق ػػػػػع كعمػػػػػر بػػػػػف (, كتيػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ, لمًمػػػػػزنم ُّْ/ٔ: أخمػػػػػص لترجمتػػػػػو صػػػػػدكؽ. انظػػػػػر: الجػػػػػرح كالتعػػػػػديؿ )اٍلميرى

  (. ْٖ/ّ( كتحرير تقريب التيذيب, لبشار معركؼ كشعيب األنؤكط )ّْْ/ٖ(, كالثقات لبف حباف )َٖٓ/ُِ)
ق ػػعك  ػػٍيًفي بػػػف ربػػاح: أخمػػػص لترجمتػػو صػػػدكؽ. انظػػر: الثقػػػات لبػػف ح ميرى (, كالجػػرح كالتعػػػديؿ َْٔ/ٓبػػػاف )بػػػف صى
 (.ُّٔ/ّ(, كتحرير تقريب التيذيب )ُْٖ/ٖ)

ٍحبة كركاية عف الن ًبي  رباح بف ربيع: ٍنظىمة الكاتب, لو صي ريػاح  باليػاء  كاختمفكا في اسػمو فقػاؿ بعضػيـ: أخك حى
   .(َُِٖ/ِ)المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني (, ك َُُٔ/ِالصحابة, لألصبياني ) ةبالمثناة. انظر:  معرف

 (.ُْْ/ِحسف صحيح. انظر صحيح سنف أبي داككد ) :قمت: إسناده حسف, كقاؿ األلباني
فػػػي  الركيػػػانيك ( ُّٗ/ٗ) السػػػنف الكبػػػرل , كفػػػي(ُِٓ/ُّمعرفػػػة السػػػنف كاآلثػػػار )كالحػػػديث أخرجػػػو البييقػػػي فػػػي 

 ي بو بمثمو.مف طرؽ عف أبي الكليد الطيالس (ّٕ/ٓالمعجـ الكبير )في  لطبرانيكا( َْْ/ِ) همسند
يعمػػػػى  كأبػػػػ, ك (ُٔٗ/ِ) همسػػػػندفػػػػي  ابػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة, ك (ُِّ/ٔ) ومصػػػػنففػػػػي  عبػػػػد الػػػػرزاؽ الصػػػػنعاني كأخرجػػػػو 

, (ِٕ/ٓالمعجػػـ الكبيػػر )فػػي  لطبرانػػيكا ,(َُُ/ُُ) وصػػحيح فػػي ابػػف حبػػاف, ك (ُُٓ/ّ) همسػػند فػػي المكصػػمي
 ق ع, عف جده بنحكه., مف طرؽ عف أبي الزناد, عف ميرى (َُُٔ/ّمعرفة الصحابة )في  نعيـ ك بكأ

ق ع, عف أبيو عف جده بنحكه.(ُِِ/ٓاآلحاد كالمثاني )في  ابف أبي عاصـكأخرجو   , مف طرؽ عف عمر بف ميرى

 .(ٖٓ/ّ) انظر: معالـ السنف (ِ)

  (.ْٖ/ُِانظر: شرح النككم ) (ّ)
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 :القوؿ الثاني: تحريـ قتؿ نساء وأطفاؿ الكفار
حػػػؿ أف كقػػػالكا: إنػػػو ل يجػػػكز قتػػػؿ النسػػػاء كالكلػػػداف فػػػي دار الحػػػرب عمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ, كل ي

يقصػػد إلػػى قتػػؿ ريػػرىـ, إذا كػػاف ل يػػؤمف فػػي ذلػػؾ تمفيػػـ, كمػػف ذلػػؾ: أف إذا أىػػؿ الحػػرب تترسػػكا 
بصبيانيـ ككاف المسممكف ل يستطيعكف رمييـ إل بإصابة صبيانيـ, فحراـ رمييـ. كىػذا مػا قالػو: 

 .  (ٔ)مالؾ كاألكزاعي

 القوؿ الثالث: النسخ في وجييف:
ث امة والصبياف:  الوجو األوؿ: جواز قتؿ النساء ناسخان  كاعتبركا حديث الصعب بف جى

 .(ٕ) ألحاديث النيي عف القتؿ
, : كاحتجػػكا بحػػديث ربػػاح بػػف الربيػػع الوجػػو الثػػاني: النيػػي عػػف قتػػؿ النسػػاء واألطفػػاؿ

إنمػػا كػػاف مقػػاتالن  ؛ ألف خالػػدان كاسػػتدلكا بػػو عمػػى أف النيػػي كػػاف متػػأخران عػػف حػػديث الصػػعب 
 .    (ٙ), كالجعبرم(٘), كابف حجر(ٗ), ككافؽ الزىرم(ّ)قالو العيني سنة ثماف. ىذا ما
مػػػا تػػػكجييكـ : بتحػػػريـ قتػػػؿ النسػػػاء كالصػػػبياف قػػػكلن كاحػػػدان. نقػػػكؿ ليػػػـ أمػػػا مػػػف قػػػاؿ:قمػػػت: 
 ؟ كىك حديث صحيح أخرجو البخارم. لحديث الصعب 

نو ناسخ ألحاديث النيػي, إ   ف ذلػؾ مسػتبعد؛ كأما مف قاؿ: بجكاز قتؿ النساء كالصبياف, كا 
؛ كألف خالػدان عػف حػديث الصػعب  , الذم دؿ عمى النيي متػأخره ألف حديث رباح بف الربيع 

     .إنما كاف مقاتالن سنة ثماف 
, الذم دؿ عمى النيي ناسػخ لحػديث الصػعب كأما مف قاؿ: إف حديث رباح بف الربيع  
د العممػاء, فيػذا كارد كيؤكػده مػا أخرجػو ؛ كذلؾ بدللة التاريخ أحد قرايف النسخ المعمكؿ بيػا عنػ

يقػكؿ: لى ًحمىػى ًإل     سىػًمٍعتي رىسيػكؿى الم ػًو  قػاؿ: ابف حباف بإسنادو حسػف مػف حػديث الصػعب 
ًلرىسيػػكًلوً  ػػأىٍلتيوي , ًلم ػػًو كى سى ػػفٍ   كى دً  عى ـ   ,ـٍ ًمػػٍنيي  فىػػًإن ييـٍ  نىعىػػـٍ : قىػػاؿى  ؟ مىعىييػػـٍ  أىنىٍقػػتيميييـٍ  اٍلميٍشػػًرًكيفى  أىٍكلى ػػفٍ  نىيىػػى ثيػػ  عى

نىٍيفو  يىٍكـى  قىٍتًمًيـٍ   . كحنيف كانت سنة ثماف.  (ٚ)"حي

                                                           
 (.  ّّٔ/ُْ(, كعمدة القارم )ُُٕ/ٔانظر: فتح البارم, لبف حجر ) (ُ)

لعيني ىذا القكؿ لمحػازمي؛ لكنػو كىػـ فػي ذلػؾ, فالحػازمي لػـ يحػدد رأيػو فػي ىػذه المسػألة صػراحةن كل قد نسب ا (ِ)
نما عرض أقكاؿ العمماء دكف تعقيب أك ترجيح   (.ُِّ)ص:انظر: العتبار  .ضمنان, كا 

 (.ّْٔ/ُْانظر: عمدة القارم ) (ّ)
  .(ٕٖ/ّ) انظر: معالـ السنف (ْ)

 (.ُُٕ/ٔحجر )انظر: فتح البارم, لبف  (ٓ)

 (.ََٓانظر: رسكخ األحبار في منسكخ األخبار )ص: (ٔ)

 (.ّْٕ/ُصحيح ابف حباف ) (ٕ)



 

 

125 
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كالػػرأم المناسػػب عنػػدم ىػػك إعمػػاؿ األدلػػة كالجمػػع بينيػػا, كذلػػؾ بتحػػريـ قتػػؿ نسػػاء كأطفػػاؿ 
الذم اٍستيًدؿى بو عمػى النسػخ, حيػث جػاء  الكفار إل إذا قاتمكا, كالدليؿ ىك حديث رباح بف ربيع 

 عف المرأة المقتكلة.  "ما كانت ىذه لتقاتؿ"بقكلو:  و بو عمة نيي

 :المثاؿ الثاني: نسخ الفطر بالحجامة

", ثـ جاء عنو " أنو قاؿ: لقد جاء عنو   أنو احتجـ كىك صايـ. أفطر الحاجـ كالمحجـك

ػػد اًد ٍبػػًف فالركايػػة التػػي تفيػػد أف الحجامػػة تبطػػؿ الصػػياـ أخرجيػػا أبػػك داكد بسػػنده, مػػف حػػديث  شى
مىػٍت  أىف  رىسيكؿى الم ًو  (ٔ) ٍكسو أى  ٍشػرىةى خى ػاًف عى ؿو ًباٍلبىًقيًع كىىيكى يىٍحتىًجـي كىىيػكى آًخػذه ًبيىػًدم ًلثىمى مىى رىجي أىتىى عى

افى فىقىاؿى  ـي  :ًمٍف رىمىضى اًج كـي  أىٍفطىرى اٍلحى كىاٍلمىٍحجي
(ٕ) . 

بسػنده مػف حػديث ابػف احتجـ كىػك صػايـ مػا أخرجػو البخػارم  كالركاية التي تدؿ عمى أنو 
ـى كىىيكى ميٍحًرـه  ف  الن ًبي  أى  عباس  اًيـه  ,اٍحتىجى ـى كىىيكى صى كىاٍحتىجى

(ٖ).  

و قد اختمؼ العمماء في إزالة التعارض بيف الروايات الواردة في الحجامػة لمصػائـ عمػى 
 أقواؿ: أواًل القوؿ بالجمع في وجوه:

" : وفػػي قكلػػ إف الحجامػػة ل تفطػػر كمقصػػده  -ٔ   لػػيس ألجػػؿ "أفطػػر الحػػاجـ والمحجػػـو
مػػا  الحجامػة؛ بػػؿ إنمػػا لمعنػػى آخػػر, كىػػك أف الحػػاجـ كالمحجػػكـ كانػػا يغتابػػاف رجػػالن, فمػػذلؾ قػػاؿ 

قاؿ, كعميو يككف ليس المقصكد بإفطارىمػا ذلػؾ, كاإلفطػار باألكػؿ كالشػرب كالجمػاع؛ كلكػف حػبط 
فطػػار يكجػػب القضػػاء. كىػػذا مػػا قالػػو أبػػك أجرىمػػا؛ بسػػبب الغيبػػة, فصػػارا بػػذلؾ كػػالمفطريف, ل أنػػو إ

تعقبو ابف خزيمة فقاؿ: إنو أعجكبة؛ ألف القايؿ بو ل ك , (٘), كتبعو الطحاكم(ٗ)األشعث الصنعاني

                                                           
ابػػف أخ حسػػاف بػػف ثابػػت األنصػػارم, يكنػػى أبػػا يعمػػى, نػػزؿ الشػػاـ بناحيػػة  شػػداد بػػف أكس بػػف ثابػػت بػػف المنػػذر (ُ)

 (ْٗٔ/ِة األصحاب )فمسطيف كمات بيا سنة ثماف كخمسيف, كىك ابف خمس كسبعيف . الستيعاب في معرف

, بػػاب فػػي الصػػايـ يحػػتجـ )ص (ِ) عػػف  مكسػػى بػػف إسػػماعيؿ, ( عػػفِّٕٔ/حُْٓسػػنف أبػػي داكد: كتػػاب الصػػـك
األشػعث شػراحيؿ بػف آدة, عػف شػداد  عف أبي ًقالبة, عف أبػي أيكب بف كيساف, عف بف خالد بف عجالف, كيىىٍيبك 

 بو. بف أكس 
ابػف أبػي شػيبة , ك (َِٗ/ْ) ومصػنففي بد الرزاؽ الصنعاني ع, ك (ِٓٓ)ص:ه مسند كالحديث أخرجو الشافعي في

 مف طرؽ جميعيـ عف أبي ًقالبة بو بمثمو. (َٖ/ّ) ومصنففي 
بىػػة كأىبًػػك  , ثقػػة كثيػػر اإلرسػػاؿ؛ لكػػف ثبػػت سػػماعو مػػف أبػػي األشػػعث : ىػػك عبػػد اهلل بػػف زيػػد بػػف عمػػرك بػػف نابػػؿى ًقالى

 (. ٖٓ/ٓالصنعاني. انظر الجرح كالتعديؿ )

 عػػف بػػف أسػػدميعىم ػػى  (عػػفُّٖٗ/حٖٔٓخػػارم: كتػػاب الصػػـك بػػاب الحجامػػة كالقػػيء لمصػػايـ )صصػػحيح الب (ّ)
   بو. عف عكرمة عف ابف عباس  أيكب عف كيىىٍيب

 أبك األشعث الصنعاني: شراحيؿ بف آدة, أحد مف ركل ذلؾ الحديث. (ْ)

 (.ٗٗ/ِانظر: شرح معاني اآلثار ) (ٓ)
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, كقاؿ أحمػد: كمػف سػمـ مػف الغيبػة؟ لػك كانػت الغيبػة تفطػر مػا كػاف  يقكؿ إف الغيبة تفطر الصايـ
 .   (ٔ)لنا صكـ

اجـ كالمحجػػػـك لإلفطػػػار, أمػػػا المحجػػػـك فممضػػػعؼ, كأمػػػا ٍض الحػػػإف الحجامػػػة قػػػد تيعىػػػرن  -ِ
الحػػاجـ فألنػػو ل يػػأمف أف يصػػؿ إلػػى جكفػػو مػػف طعػػـ الػػدـ, كىػػذا كمػػا يقػػاؿ لمرجػػؿ الػػذم يتعػػرض 

ف كاف سالمان. ىذا ما قالو المناكم  .(ِ)لميالؾ: قد ىمؾ فالف, كا 
و عػػذرىما مػػر بيمػػا مسػػاءن, فقػػاؿ: "أفطػػر الحػػاجـ كالمحجػػكـ", فكأنػػ إف رسػػكؿ اهلل  -ّ

 . (ّ)بيذا, أك كانا أمسيا كدخال في كقت اإلفطار. كىذا ما نقمو الخطابي
إف الحجامة مكركىة في حؽ مف كاف يضعؼ بيا كتػزداد الكراىػة, إذا كػاف الضػعؼ  -ْ  

يبمب إلى حد يككف سببان لإلفطار, كل تكره في حؽ مف كاف ل يضعؼ بيا, كعمى كؿ حاؿ تجنب 
" فتعػػيف حمػػؿ قكلػػو  الحجامػػة لمصػػايـ أكلػػى, ػػكـي ـي كىاٍلمىٍحجي ػػاًج عمػػى المجػػاز ليػػذه األدلػػة  "أىٍفطىػػرى اٍلحى

  . (ْ)الصارفة لو عف معناه الحقيقي

  القوؿ بالنسخ:  :ثانياً 
" منسػكخ كذلؾ بككف حديث شداد بف أكس  -ُ  بحػديث ابػف  ان "أفطر الحػاجـ كالمحجػـك

ـى كىىيكى مي "  ف  الن ًبي  أى   عباس اًيـه اٍحتىجى ـى كىىيكى صى أف   ألف حديث شداد بف أكس "؛ٍحًرـه كىاٍحتىجى
 ف  الن بًػي  أى  كحػديث ابػف عبػاس سنة ثماف,  فيرمضاف, كالفتح كاف  فيعاـ الفتح  وقال  يالنب
 " ػاًيـه ـى كىىيػػكى صى ٍحػػًرـه كىاٍحػتىجى ـى كىىيػكى مي   حجػة الػػكداع سػنة عشػر, فخبػػر ابػف عبػػاس", كػاف فػػي اٍحػتىجى
إل أف الشػػافعي أضػػاؼ ، (ٙ), ككافػػؽ بػػو الجميػػكر(٘)ىػػذا مػػا قالػػو العينػػي متػػأخر ينسػػخ المتقػػدـ 

ق ى قايالن: "فإف   .صػكمو أف يضػعؼ, فيفطػرى ييعىرنضى  ليال ؛احتياطان ًإلىي   رجؿ الحجامة كاف أحبتىكى
ف احتجـ فال تفطره الحجامة  .(ٚ) "فىط رىه عموإل أف يحدث بعدىا ما تفطره, مما لك لـ يحتجـ, فف, كا 

 
                                                           

 . (ِْْ/ِ) , لمصنعانيسبؿ السالـ (ُ)

 .(ّٓ/ِ) , لمميناكمفيض القدير (ِ)
  (ّٓٓ/ِمعالـ السنف ) (ّ)

نما نقمو عف ريره فقاؿ: كقيػؿ فيػو كجػو  قمت: قد كىـ العيني في نسبة ىذا القكؿ لمخطابي؛ ألف الخطابي لـ يقمو كا 
 مر بيما مساءن فقاؿ: الحديث .....   آخر: أف رسكؿ اهلل 

 .(ِٔٓ/ٖنيؿ األكطار ) (ْ)

 (.ٖٓ/ُُ) عمدة القارم (ٓ)

(, كفػػتح البػػارم, لبػػف حجػػػر َُْ, كالعتبػػػار )ص:(ُِٓ/َُالسػػتذكار )ك  ,(َّٓص: اخػػتالؼ الحػػديث ) (ٔ)
 (.َُّ/ِ, كشرح الزرقاني )(ِْْ/ِسبؿ السالـ )( ك َِٔ/ْ)

 .(َّٓص:اختالؼ الحديث ) (ٕ)
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 القوؿ بالترجيح:  :ثالثاً 
" عمى ركايػة ابػف عبػاس   "احػتجـ  كذلؾ بترجيح ركاية أكس  " أفطر الحاجـ كالمحجـك

, كابػػف القػػيـ, (ٔ)كىػػذا مػػا قالػػو: أحمػػد بػػف حنبػػؿ كأتباعػػو. كاحػػتجـ كىػػك صػػايـ"محػػـر  كىػػك النبػػي
. أمػػا أ قػػالكا: إف الركايػػة جػػاءت أنػػو احػػتجـ  قػػالكا: إف تمػػؾ  احػػتجـ كىػػك صػػايـ نػػو كىػػك محػػـر
كعمؿ ذلؾ ابف القيـ فقاؿ: "مػف المقطػكع  ، لـ يذكركا صيامان  الزيادة رمط, كأصحاب ابف عباس 

ػرى ضػافلػـ يحػـر فػي رم بو أف ىذه القصة لـ تكػف فػي رمضػاف, فػإف النبػي  كانػت  ه , فػإف عيمى
اف, كلػػـ يكػػف محرمػػان فغايتيػػا فػػي صػػكـ تطػػكع فػػي كميػػا فػػي ذم القعػػدة, كفػػتح مكػػة كػػاف فػػي رمضػػ

السفر, كقد كاف آخر األمريف الفطر في السفر, كلما خػرج مػف المدينػة عػاـ الفػتح صػاـ حتػى بمػب 
صاـ في سفر بعد ىذا قط, كلما  , ثـ أفطر كالناس ينظركف إليو, ثـ لـ يحفظ عنو أنو (ِ)الكديد

لػـ يكػف  , فعممكا أنو لفضؿ إليو بقدح فشربو شؾ الصحابة في صيامو يكـ عرفة, أرسمكا أـ ا
مػػا قبػػؿ  , إمػػا رمػػط كمػػا قػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ كريػػره, كا  صػػايمان, فقصػػة الحتجػػاـ كىػػك صػػايـ محػػـر

" كعمػى  الفتح قطعان, كعمى التقديريف, فال يعارض بيا قكلو  عاـ الفػتح "أفطػر الحػاجـ كالمحجػـك
امػة ل تفطػر أكل يػدؿ, فػإف لػـ يػدؿ لػـ يصػمح ىذا فحػديث ابػف عبػاس, إمػا أف يػدؿ عمػى أف الحج

ف دؿ فيك منسكخ بما ذكرنا مػف حػديث شػداد بػف أكس  , فإنػو مػؤرخ بعػاـ الفػتح, فيػك لمنسخ, كا 
 .(ٖ)"متأخر عف إحراـ النبي صايمان كتقريره ما تقدـ

لػيس ألجػؿ الحجامػة؛ بػؿ إنمػا " أفطػر الحػاجـ كالمحجػكـ" قمت: أما مف قاؿ: إف قكلػو  
 آخر, كىك أف الحاجـ كالمحجكـ كانا يغتاباف رجالن, فيذا مردكد, كمستبعد.لمعنى 

ٍض الحاجـ كالمحجكـ لإلفطار, أما المحجكـ فممضعؼ, كأما مف قاؿ: إف الحجامة قد تيعىرن 
 مف أف يصؿ إلى جكفو مف طعـ الدـ, فيذا كارد.أكأما الحاجـ فألنو ل ي

 ف كاف يضعؼ بيا كتزداد الكراىة, إذا كأما مف قاؿ: إف الحجامة مكركىة في حؽ م 
 كاف الضعؼ يبمب إلى حد يككف سببان لإلفطار, فيذا كارد.

 كأما مف قاؿ: بالترجيح فيذا مردكد لكجييف:  
كىػك صػايـ" رمػط,  "احػتجـ   مف قاؿ: إف الزيادة التي في حديث ابػف عبػاس األوؿ:

 . فيذا مردكد؛ ألنيا جاءت بسند صحيح, كفي صحيح البخارم
قيٍطًني جاء دليؿ آخر يدعـ ذلؾ كيؤكده كىك ما ركاه الثاني: ػٍف » ثابػت البُّنىػانين  عف الد ارى عى

ٍعفىػرى ٍبػفى أىبًػي طىاًلػبو  ػاًيـً أىف  جى امىةى ًلمص  ؿي مىا كىًرٍىتي اٍلًحجى : أىك  ػر  بًػًو   أىنىسو قىاؿى ػاًيـه فىمى ـى كىىيكىصى اٍحػتىجى
                                                           

 .(ِْْ/ِسبؿ السالـ ) (ُ)

 البالد أسماء مف استعجـ ما معجـ أنظر: .كأمج عسفاف منزلتي بيفمكضع بيف مكة كالمدينة  :يددً الكى  (ِ)
 (.ُُُٗ/ْ, أبك عبيد البكرم )كالمكاضع

 .(َُٓ/ٔ) الجكزية ابف قيـ شرح سنف أبي داكد مع شرحعكف المعبكد انظر:  (ّ)
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: " أىفٍ   الن بًػػيُّ  ػػصى الن بًػػػيُّ "طىػػرى ىىػػػذىافً فىقىػػاؿى ـ  رىخ  ,   , ثيػػ ػػاًيـً ػػػًة ًلمص  امى   ككػػاف أنػػػس بىٍعػػدي ًفػػي اٍلًحجى
اًيـه   .   (ٔ)«يىٍحتىًجـي كىىيكى صى

ناسػػػخ, كحػػػديث  أف حػػػديث ابػػػف عبػػػاس  قمػػػت: القػػػكؿ المناسػػػب؛ إلزالػػػة التعػػػارض ىػػػك: 
ق ىإفطػػار الحػػػاجـ كالمحجػػػـك منسػػػكخ؛ لكػػػف األفضػػػؿ أف ي الحجامػػػة حػػػاؿ صػػػكمو, لػػػيال الصػػػايـ  تىػػكى

 تضعفو, فيفطر, كىذا ما قالو الشافعي.
د ما ذىب إليو بالقياس كالنظر, حيػث قػاؿ: "كمػع حػديث ابػف عبػاس القيػاس, أف لػيس ي  أك  

ؿ زً ٍنػػ, كأف الرجػػؿ قػػد يي الفطػػر مػػف شػػيء يخػػرج مػػف الجسػػـ, إل أف يخرجػػو الصػػايـ مػػف جكفػػو متقييػػان 
, (ٕ)كيتكضأ كيخرج منو الخالء كالريح كالبكؿ كيغتسؿ كيتنكرفال يبطؿ صكمو, كيعرؽ  رير متمذذو 

نما يفطر مف إدخاؿ البدف كالتمذذ بالجماع أك التقيؤ, فيككف عمػى ىػذا إخػراج  فال يبطؿ صكمو, كا 
 شػػػيء مػػػف جكفػػػو كمػػػا عمػػػد إدخالػػػو فيػػػو, قػػػاؿ: كالػػػذم أحفػػػظ عػػػف بعػػػض أصػػػحاب رسػػػكؿ اهلل 

 .  (ٖ)بالحجامة" ر أحده طً فٍ كالتابعيف كعامة المدنييف, إنو ل يي 
 طريػؽمػف  كجيػوكأمػا كيؤيد الطحاكم مف قاؿ بالنسخ, كيستشيد لذلؾ بالنظر حيث قاؿ: 

رأينػػا خػػركج الػػدـ أرمػػظ أحكالػػو أف يكػػكف حػػدثنا تنػػتقض بػػو الطيػػارة. كقػػد رأينػػا الغػػايط إنػػا النظػػر ف
أف يكػػكف الػػدـ فػالنظر عمػػى ذلػػؾ , كالبػكؿ خركجيمػػا حػػدث تنػػتقض بػو الطيػػارة, كل يػػنقض الصػػياـ

 .(ٗ)النظر كذلؾ كباهلل التكفيؽ يفالحجامة ف ,كذلؾ, كرأينا ل يفطره فصد العركؽ

 .المطمب الرابع: النسخ بداللة اإلجماع
كلكػف  ؛خسى نٍ خ كل يي سى نٍ كاإلجماع ل يى  .....,كمنيا: ما يعرؼ باإلجماع," قاؿ ابف الصالح: 

 . (٘)"يدؿ عمى كجكد ناسخ ريره, كاهلل أعمـ بالصكاب
كقاؿ العيني: فإف قمت: كيؼ ثبت النسخ باإلجماع؟ ألف اإلجماع ل يككف إل بعد النبي  

 ف النسخ في حياة النبي ا, كأك  لالتفاؽ عمى أف ل نسخ بعده؟ 
قاؿ العيني: قد جكز ذلؾ بعض مشايخنا بطريؽ أف اإلجماع يكجب عمػـ اليقػيف كػالنص, 

ككنػو حجػة أقػكل مػف الخبػر المشػيكر, فػإذا كػاف النسػخ  فيجكز أف يثبت الػنص بػو, كاإلجمػاع فػي

                                                           
قيٍطًني:سنف  (ُ) ( قاؿ الدارقطني: ركاتو ثقات, كل أعمـ لو ُْٗ/ّكتاب الصياـ, باب الحجامة لمصايـ ) الد ارى

 ة. عم
كيحمؽ بو شعر العانة. تيذيب المغة,  كيسكل منو الًكٍمس, الذم يحرؽ مف الحجر :النُّكرىةي يىتىنىكر: يحمؽ الشعر, ك  (ِ)

 .(ُٗٔ/ُٓ) المغة, لألزىرم
 .(َّٓص:اختالؼ الحديث ) (ّ)

 (.َُِ/ِشرح معاني اآلثار ) (ْ)

 (.ِٕٕعمـك الحديث )ص:  (ٓ)
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يجػػكز بػػالخبر المشػػيكر, فجػػكازه باإلجمػػاع أكلػػى عمػػى أف ذلػػؾ اإلجمػػاع ىػػك عمػػى مػػا اسػػتقر عميػػو 
الذم قد رفع ما كاف قبمػو ممػا يخالفػو, فصػار اإلجمػاع مظيػران لمػا قػد كػاف فػي  آخر أمر النبي 

       .(ٔ)فافيـ حياة النبي 

ما جاء في عدد التكبيػرات فػي صػالة الجنػازة, فجػاءت الركايػات مختمفػة  ذلؾ:ومف أمثمة  
في ذلؾ, فمنيا: ما جاء فييا خمس تكبيػرات, كمنيػا مػا جػاء فييػا سػبع تكبيػرات, كمنيػا جػاء فييػا 

 تسع تكبيرات كمنا ما جاء فييا أربع تكبيرات. 
مػػػف حػػػديث عبػػػد  هفمػػػف الركايػػػات التػػػي جػػػاء فييػػػا خمػػػس تكبيػػػرات مػػػا أخرجػػػو مسػػػمـ بسػػػند 

ٍيػػده  الػػرحمف بػػف أبػػي ليمػػى قػػاؿ: نىاًيًزنىػػا أىٍربىعنػػا  كىػػافى زى مىػػى جى ػػا ,ييكىبنػػري عى ٍمسن نىػػازىةو خى مىػػى جى ن ػػوي كىب ػػرى عى  ,كىاً 
ييكىبنريىىا كىافى رىسيكؿي الم ًو  :فىسىأىٍلتيوي فىقىاؿى 

(ٕ). 
أىبًػػي  بسػػنده مػػف حػػديثكمػػف الركايػػات التػػي جػػاء فييػػا أربػػع تكبيػػرات مػػا أخرجػػو البخػػارم 

ٍيرىةى  ٍمفىوي فىكىب رى أىٍربىعنا نىعىى الن ًبيُّ  :قىاؿى  ىيرى فُّكا خى ـى فىصى اًشي  ثيـ  تىقىد  اًبًو الن جى  .(ٖ)ًإلىى أىٍصحى

قاؿ العيني: كالجكاب عف األحاديث التي فييػا التكبيػر عمػى الجنػازة بػأكثر مػف أربػع: أنيػا   
قاؿ: قػبض رسػكؿ اهلل  أخرجو الطحاكم بسنده مف حديث إبراىيـ النخعي , كاستدؿ بما(ٗ)منسكخة 

  كالنػاس مختمفػػكف فػي التكبيػػر عمػى الجنػػايز, ل تشػػاء أف تسػمع رجػػال يقػكؿ: سػػمعت رسػػكؿ اهلل
   كآخػػر يقػػكؿ: سػػمعت رسػػكؿ اهلل يكبػػر سػػبعان ,  كآخػػر يقػػكؿ: سػػمعت رسػػكؿ اهلل يكبػػر خمسػػان ,
  مفكا فػي ذلػؾ, فكػانكا عمػى ذلػؾ حتػى قػبض أبػك بكػرإل سػمعتو, فػاخت يكبر أربعان فممػا كلػي .

, فأرسػػؿ إلػػى رجػػاؿ مػػف أصػػحاب , كرأل اخػػتالؼ النػػاس فػػي ذلػػؾ, شػػؽ ذلػػؾ عميػػو جػػدان عمػػر
متى تختمفػكف عمػى النػاس, يختمفػكف مػف  فقاؿ: إنكـ معاشر أصحاب رسكؿ اهلل , رسكؿ اهلل 

تجتمعكف عميو فكأنما أيقظيـ.  فانظركا أمران  بعدكـ, كمتى تجتمعكف عمى أمر يجتمع الناس عميو,
: بػؿ أشػيركا أنػتـ عمػي, فإنمػا أنػا فقالكا: نعـ ما رأيت يا أمير المؤمنيف, فأشر عمينا, فقاؿ عمػر

بشػػر مػػثمكـ. فتراجعػػكا األمػػر بيػػنيـ, فػػأجمعكا أمػػرىـ عمػػى أف يجعمػػكا التكبيػػر عمػػى الجنػػايز, مثػػؿ 

                                                           
 (.ُٗٔ/ٖعمدة القارم ) (ُ)

( عف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة كمحمػد ٕٓٗ/حَّٕكتاب الجنايز, باب الصالة عمى القبر )صصحيح مسمـ:  (ِ)
ابف المثنى كابف بشػار, عػف محمػد بػف جعفػر, عػف شػعبة بػف الحجػاج, عػف عمػرك بػف مػرة, عػف عبػد الػرحمف بػف 

 بو.  أبي ليمة, عف زيد 

عف مسدد بف مسرىد, عف  (ُُّٖ/ح ِٔٓصحيح البخارم: كتاب الجنايز, باب الصفكؼ عمى الجنازة )ص (ّ)
ٍيع يزيد بف رى    بو. عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة  , عف مىٍعمىر, عف الزىرم,زي

عػػف  ( عػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة,ِٓٗ/ حّٗٔكصػحيح مسػمـ: كتػاب الجنػايز, بػاب التكبيػر عمػى الجنػػازة )ص
ي اف,  بنحكه. عف سعيد بف ميناء, عف جابر يزيد بف ىاركف, عف سميـ بف حى

 (.ُٖٔ/ٖعمدة القارم ) (ْ)
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قػد رد األمػر   فيػذا عمػر ,ات, فأجمع أمرىـ عمى ذلػؾالتكبير في األضحى كالفطر, أربع تكبير 
كىـ حضركا مف فعؿ رسكؿ  ,بذلؾ عميو في ذلؾ إلى أربع تكبيرات بمشكرة أصحاب رسكؿ اهلل 

, فكػأف مػا فعمػكا مػف ذلػؾ عنػدىـ أكلػى ممػا قػد كػانكا  , كزيد بػف أرقػـ ما ركاه حذيفةك  اهلل 
ـ مأمكنكف عمى ما قد فعمكا كما كانكا مأمكنيف عمى مػا ألني ؛عممكا. فذلؾ نسخ لما قد كانكا عممكا

ف كػػانكا قػػد فعمػػكا فػػي عيػػد  قػػد رككا. فكػػاف إجمػػاعيـ عمػػى مػػا قػػد أجمعػػكا عميػػو مػػف ذلػػؾ حجػػة, كا 
 . (ٔ)خالفو  رسكؿ اهلل 

قمت: فما ذىب إليو العيني ىك ما اتفؽ عميو الفقياء مف أىؿ الفتكل باألمصار كذلؾ "أف 
ز أربع ل زيادة عمى ما جاء في اآلثار المسندة مف نقؿ الثقات كمػا سػكل ذلػؾ التكبير عمى الجناي

 . (ٕ)"عندىـ شذكذ ل يمتفت إليو اليـك كل يعرج عميو
                                                           

اس فيدعف ( ْٓٗ/ُ) شرح معاني اآلثار (ُ) عبيػد اهلل بػف عمػرك, عػف عف عمي بف معبد,  عف, بف سميماف النىخ 
 بو.   النخعي عف عمر , عف إبراىيـ بف أبي سميماف األشعرم عف حماد ,ةسى يٍ نى زيد يعني ابف أبي أي 

ػاس فيدك   ىػذا الميممػة, السػيف آخرىػا كفػي المعجمػة الخػاء كتشػديد النػكف بفػتح لنخػاس, االمصػرم بػف سػميماف النىخ 
كتبػت فكايػده كلػـ يقػض . قػاؿ ابػف أبػي حػاتـ: كالػدكابٌ  كالغممػاف الجػكارم بيػع في دللن  يككف مف يطمؽ عمى السـ

  .ثبتا ثقة ككاف ,البز في دلل كاف: قاؿ أنو يكنس ابف عف ذكر: , كقاؿ الذىبيلنا السماع منو
 .(ُْٔ/َِ(, كتاريخ اإلسالـ )ٖٗ/ٕ(, كالجرح كالتعديؿ )َْٕ/ٓانظر: األنساب, لمسمعاني )

بف أبي سميماف األشعرم, قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ ل يحتج بحديثو, كىك مستقيـ في الفقػو, فػإذا جػاء باآلثػار  حمادك 
رادات كررايػب, كىػك متماسػؾ كقػاؿ ابػف عػدم: يقػع فػي أحاديثػو إفػ، شكش, كقاؿ ابف حجر: فقيو صدكؽ لو أكىػاـ

 . في الحديث ل بأس بو
 قمت: ىك ثقة, كثقو يحيى ابف معيف, كالنسايي, كالعجمي, كابف شاىيف, ذكره ابف حباف في الثقات, كقػاؿ الػذىبي:

كقػاؿ بشػار معػركؼ كشػعيب األرنػؤكط:  -كىك ثقة–, كفضمو يحيى بف سعيد عمى مغيرة بف مقسـ ثقة إماـ مجتيد
 حسف الحديث.  ىك فقيو صدكؽ

كقمت: لعؿ مف ضعفو بسبب ما نسب إليو مف اإلرجاء, أك لنشػغالو بالفقػو كىػك تضػعيؼ ضػعيؼ. انظػر: الجػرح 
, (ّْٗ/ُالكاشػػػػػؼ ), ك (ََُتػػػػػاريخ أسػػػػػماء الثقػػػػػات )ص:(, ك َِّ/ُ(, كالثقػػػػػات, لمعجمػػػػػي )ُْٕ/ّكالتعػػػػػديؿ )

( تحريػػر تقريػػب ُٗٓ/ْثقػػات لبػػف حبػػاف ), كال(ٖ/ّالكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ )(, ك ّْٔ/ِكميػػزاف العتػػداؿ )
 (,.ِٗٔالتيذيب )ص:

 قمت: جميع ركاة اإلسناد ثقات, فيككف صحيح اإلسناد.
( مػف طريػؽ أبػي حنيفػة, عػف حمػاد بػف أبػي سػميماف, ِٖكالحديث أخرجػو األصػبياني فػي مسػند أبػي حنيفػة )ص:

 عف إبراىيـ النخعي, عف عمقمة بف قيس النخعي بو مختصران.
( مػف طريػؽ سػعيد بػف المسػيب, بػو َٔ/ْ(, كالبييقػي فػي السػنف الكبػرل )َِٗ/ُف الجعػد فػي مسػنده )كأخرجو اب
 مختصران.

( مػف طريػؽ أبػي كايػؿ ْٗٗ/ُ(, كالطحػاكم فػي شػرح معػاني اآلثػار )ْٖٗ/ّكأخرجو ابف أبي شيبة فػي مصػنفو )
 بو مختصران.   شقيؽ بف سممة, عف عمر 

مرقػػاة المفػػاتيح , ك (ِٔ/ٕشػػرح النػػككم )(, ك َُِِ/حِِْالترمػػذم )ص كسػػنف ,(ِّٗ/ٖالسػػتذكار )انظػػر:  (ِ)
 مع شرحعكف المعبكد ك  ,(ّْٗ/ٕنيؿ األكطار )ك  ,(ِٕٓ/ِسبؿ السالـ )ك  ,(ُُٔٗ/ ّشرح مشكاة المصابيح )

 .(ّْٗ/ٖابف القيـ )
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قمػػت: األحاديػػث التػػي فييػػا التكبيػػر عمػػى الجنػػازة بػػأكثر مػػف أربػػع إنيػػا منسػػكخة, كيمكػػف   
 ترجيح الركاية التي جاء فييا أربع تكبيرات كذلؾ ألمكر:

 ف الركاية التي جاء فييا أربعان مخرجة في الصحيحيف.إ  -ُ
جماع الصحابة عمى العمؿ بيا.  -ِ  كا 

         , , فػػػػػإف حػػػػديث النجاشػػػػػي جػػػػػاء مػػػػػف ركايػػػػػة أبػػػػػي ىريػػػػػرة إنيػػػػا آخػػػػػر مػػػػػا كقػػػػػع منػػػػػو   -ّ
فعميػػػو   كمػػكت النجاشػػػي كػػػاف بعػػد إسػػػالـ أبػػي ىريػػػرة , متػػأخر اإلسػػػالـ كأبػػك ىريػػػرة 

 يككف ىك الناسخ.

 .لخامس: معارضة العيني لمعمماء في دعوى النسخالمطمب ا 
بعػػد تتبػػع أقػػكاؿ العينػػي فػػي النسػػخ نجػػد أنػػو ل يأخػػذ بػػو إل بعػػد تحقػػؽ شػػركطو, ككجػػكد  

قرينػػةو تػػدؿ عميػػو مػػف القػػرايف المعمػػكؿ بيػػا عنػػد العممػػاء, ككػػاف يعػػارض أحيانػػان العممػػاء فػػي دعػػكل 
 النسخ إف أمكف الجمع.

 أف الرسػكؿ  تفيػد مضمضػة مػف المػبف فجػاءت أحاديػث: مػا جػاء فػي الذلػؾ ومف أمثمػة
شرب لبنػان   : "إف لو دسمان", كجاءت أحاديث تفيد خالؼ ذلؾ أنو فمضمض كقاؿ  شرب لبنان 

الػػذم ذكػػر فيػػو أف  كلػػـ يمضػػمض كلػػـ يتكضػػأ كصػػمى, فقػػاؿ بعػػض العممػػاء: إف حػػديث أنػػس 
مػػف  الػذم مضػػمض فيػو النبػي  لػـ يمضػمض مػػف المػبف ناسػخ لحػػديث ابػف عبػاس   النبػي 

 ".ان ًإف  لىوي دىسىم" المبف كقاؿ:
فالحػػديث الػػذم يفيػػد المضمضػػة مػػف شػػرب المػػبف أخرجػػو البخػػارم بسػػنده مػػف حػػديث ابػػف  

قىاؿى  ان شىًربى لىبىن ف  رىسيكؿى الم ًو قاؿ: إ عباس   . (ٔ)ان ًإف  لىوي دىسىم : فىمىٍضمىضى كى
شرب لبنان فمـ يمضمض أخرجو أبك داكد بسنده عف أنس  أف النبي كالحديث الذم يفيد 

  :ًإف  رىسيكؿى الم ًو قاؿ  م ى ان شىًربى لىبىن ٍأ كىصى ـٍ يىتىكىض  لى ـٍ ييمىٍضًمٍض كى فىمى
(ٕ) . 

 كلقد قاـ العيني كريره مف العمماء بإزالة التعارض بينيا عمى كجييف: 
األحاديػث الػكاردة فػي األمػر بالمضمضػة مػف المػبف الجمع, كذلؾ أف تحمؿ  الوجو األوؿ:

 .   (ٖ)كىذا ما قاؿ بو العيني عمى أف األمر لالستحباب ل لمكجكب,

                                                           
 (.ُُِ/حْٔصحيح البخارم: كتاب الكضكء, باب ىؿ يمضمض مف المبف )ص (ُ)

(, قػد سػبؽ تخريجػو كالحكػـ عميػو ُٕٗ/حّٖ/صُاب الطيػارة, بػاب الرخصػة فػي ذلػؾ )جسػنف أبػي داكد: كتػ (ِ)
   (.ٔٓانظر: )ص:

 (.ُُٔ/ّانظر: عمدة القارم ) (ّ)
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لـ يمضمض   الذم ذكر فيو أف النبي  : النسخ بأف يككف حديث أنس الوجو الثاني
لىػػوي ًإف  " مػف المػػبف كقػػاؿ: الػػذم مضػمض فيػػو النبػػي  مػف المػػبف ناسػػخ لحػديث ابػػف عبػػاس 

ا  .  (ٔ)كبو قاؿ ابف شاىيف  "دىسىمن
فىػًإف قمػت: اٌدعػى  لكف  العيني قد اعترض عمى ابف شاىيف الػذم قػاؿ: بالنسػخ حيػث قػاؿ:

ب اس ناسخ لحديث  أنس أف حديثابف شاىيف   .  اٍبف عى
 .(ٕ)؟إلى دعكل النسخ حتى يحتاج كمف قاؿ: بالكجكبأحد,  بو : لـ يقؿأم العيني قمت

 ف أف مف منيج العيني بالنسخ:قمت: يتبي
 أنو ل يتكسع بالقكؿ بالنسخ بؿ يقيده ألبعد الحدكد. -ُ

 أنو عندما يختار النسخ ل يختاره إل بعد تحقؽ شركطو. -ِ 
 كأنو ل يأخذ بالنسخ إذا أمكف الجمع بيف الحديثيف المتعارضيف. -ّ 

ىب إليو العيني بػالجمع بػيف كالكجو المناسب إلزالة التعارض بيف الركايات ىك ما ذ قمت:
عمػػاؿ األدلػػة أكلػػى مػػف القػػكؿ بالنسػػخ مػػا ، كجػػكبالاألدلػػة بحمػػؿ األمػػر عمػػى السػػتحباب كلػػيس  كا 

 أمكف الجمع بكجو صحيح.
 
 
 
 
 

                                                           
 (.َٗالناسخ كالمنسكخ )ص: انظر: (ُ)

 .(ُُٔ/ّانظر: عمدة القارم ) (ِ)



 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  الرتجيح بني الرتجيح بني هنهج العيني يف هنهج العيني يف   

 األحاديث ادلتعارضتاألحاديث ادلتعارضت
 
 المتعارضةالترجيح بيف األحاديث الفصؿ الرابع: منيج العيني في 

 :مبحثيفكيشتمؿ عمى 
 كحكـ العمؿ بالدليؿ الراجح. تعريؼ الترجيح كشركطواألوؿ:  بحثالم

 كالمتعارضة. ةمنيج العيني في الترجيح بيف األحاديث المختمف  :المبحث الثاني
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 المبحث األوؿ: الترجيح وشروطو وحكـ العمؿ بالدليؿ الراجح

فػي كىػك يح كشركطو كحكـ العمؿ بالدليؿ الػراجح تعريؼ الترج مىىذا المبحث عكيشتمؿ 
 ثالثة مطالب عمى النحك اآلتي:

 المطمب األوؿ: تعريؼ الترجيح لغًة واصطالحاً 
 أواًل: الترجيح في المغة:

الػػراء كالجػػيـ كالحػػاء أصػػؿ كاحػػد, يػػدؿ عمػػى رزانػػة كزيػػادة. يقػػاؿ: رجػػح الشػػيء, كىػػك  :رجػػح
 . .راجح, إذا رزف, كىك مف الرجحاف

جيح مصدر رجح, كيطمؽ كيػراد بػو التمييػؿ كالتغميػب كالتثقيػؿ, كأرجػح الميػزاف أم أثقمػو كالتر 
   حتى ماؿ.
عمػػػػى المثػػػػؿ  الحمػػػػـ: كالرجاحػػػػة ثقػػػػؿ فمػػػػـ يخػػػػؼ,أم  :: رجػػػػح فػػػػي مجمسػػػػوفػػػػي المثػػػػؿ كيقػػػػاؿ

  . (ٔ)أيضان 

 ثانيًا الترجيح في االصطالح: 
 المعنى المغكم. عرفو عمماء األصكؿ بتعريفات متقاربة, ل تبعد كثيران عف

  .(ٕ)قاؿ ابف الحاجب: "الترجيح اقتراف األمارة بما تقكل بو عمى معارضيا"
 . (ٖ)كقاؿ البيضاكم: " الترجيح تقكية إحدل األمارتيف عمى األخرل ليعمؿ بيا"

نمػػا خػػص التػػرجيح باألمػػارتيف, أم بالػػدليميف الظنيػػيف؛ ألف التػػرجيح ل  كقػػاؿ اإلسػػنكم: "كا 
 .(ٗ)ت, كل بيف القطعي كالظني"يجرم بيف القطعيا

كقػاؿ الػرازم: "التػرجيح: تقكيػػة أحػد الطػرفيف عمػػى اآلخػر؛ لػيعمـ األقػػكل فيعمػؿ بػو كيطػػرح  
 .(٘)اآلخر"

كقػػاؿ عبػػد العزيػػز البخػػػارم: " التػػرجيح: ىػػك إظيػػار قػػػكة ألحػػد الػػدليميف المتعارضػػيف, لػػػك  
  .(ٙ)انفردت عنو ل تككف حجة معارضة"

 

                                                           
 (.ّٗٓلكسيط )ص:(, كالمعجـ أُٓٓ(, كلساف الميزاف )ص:ْٖٗ/ِ(, كمقاييس المغة )ٖٕ/ّالعيف) (ُ)

 (.ّّٗشرح العضد عمى مختصر المنتيى األصكلي, لعضد الديف اإليجي )ص: (ِ)

 (.َِٖ/ّاإلبياج في شرح المنياج, لمبيضاكم ) (ّ)

 (.ْْٓ/ْنياية السكؿ ) (ْ)

 (.ّٕٗ/ٓالمحصكؿ, لمرازم ) (ٓ)

  (.ٕٔ/ْلعبد العزيز البخارم ) كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم, (ٔ)
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ريفػػات مػػف عػػدة اعتراضػػات, أكردىػػا عممػػاء األصػػكؿ فػػي كتػػبيـ, ككػػاف كلػػـ تسػػمـ ىػػذه التع 
ػػػػ ف لمدللػػػػة عمػػػػى يٍ حى الً أقميػػػا اعتراضػػػػان تعريػػػػؼ اآلمػػػػدم الػػػذم قػػػػاؿ: التػػػػرجيح: ىػػػػك اقتػػػراف أحػػػػد الص 

ىماؿ اآلخر  .(ٔ)المطمكب مع تعارضيما بما يكجب العمؿ بو, كا 
فقػػكؿ اآلمػػدم )اقتػػراف أحػػد كلعػػؿ ىػػذا التعريػػؼ ىػػك األكثػػر دقػػة فػػي الدللػػة عمػػى التػػرجيح  

الصالحيف( يحتػرز بػو عمػا ليسػا بصػالحيف لمدللػة, أك أحػدىما صػالح كاآلخػر لػيس بصػالح, إنمػا 
 الترجيح ل يككف إل مع تحقؽ التعارض, كل تعارض مع عدـ الصالحية لألمريف أك أحدىما.

إف التػرجيح كقكلو )مع تعارضيما( يحترز بػو عػف الصػالحيف المػذيف ل تعػارض بينيمػا, فػ 
 إنما يطمب عند التعارض ل مع عدمو.

ىماؿ اآلخر( يحترز بػو عمػا اخػتص بػو أحػد الػدليميف   كقكلو )بما يكجب العمؿ بأحدىما كا 
  .(ٕ)عف اآلخر مف الصفات الذاتية أك العرضية, كل مدخؿ لو بالتقكية كالترجيح

 :المطمب الثاني: شروط الترجيح
يف لصحة الترجيح شركطان لبد مف تحققيا حتى يعتبر اشترط جميكر المحدثيف كاألصكلي

 جمميا فيما يمي:أالترجيح صحيحان 
أف يتسػاكل الػدليالف المتعارضػاف فػي الثبػكت كالحجيػة, فػال يعتبػر التػرجيح  الشرط األوؿ:

 .(ّ)صحيحان بيف القرآف كخبر اآلحاد مثالن, أك بيف الصحيح المتكاتر كضعيؼ اإلسناد
يصػح التػرجيح بػيف أمػريف إل بعػد تكامػؿ ككنيمػا طػريقيف لػك انفػرد كػؿ يقكؿ الػرازم: " ل 

 (ٗ)فإنو ل يصح ترجيح الطريؽ عمى ما ليس بطريؽ" -أم بأمارة أك طريؽ -كاحد منيما
أل يمكػػف الجمػػع بػػيف المتعارضػػيف بكجػػو مقبػػكؿ, فػػإف أمكػػف ذلػػؾ تعػػػيف  الشػػرط الثػػاني:

 المصير إليو, كلـ يجز المصير إلى التراجيح.
قػػاؿ الػػرازم: " إذا تعػػارض الػػدليالف فالعمػػؿ بكػػؿ كاحػػد منيمػػا مػػف كجػػو, أكلػػى مػػف العمػػؿ  

 .(٘)بأحدىما دكف الثاني"
 أل يثبت أف أحدىما منسكخ كاآلخر ناسخ. الشرط الثالث: 
 . (ٙ)قاؿ ابف قدامة: " فإف لـ يمكف الجمع كل معرفة النسخ رجحنا فأخذنا باألقكل" 

                                                           
 (.ُّٕ/ْ, لبمدم )اإلحكاـ (ُ)

 المصدر نفسو. (ِ)

 (.ُُُٓانظر: إرشاد الفحكؿ )ص: (ّ)

 (.ّٕٗ/ٓالمحصكؿ ) (ْ)

  (.َْٔ/ٓالمصدر نفسو ) (ٓ)

  (.َِٖركضة الناظر )ص: (ٔ)
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ا تعػػػارض نصػػػاف عمػػػى الشػػػرط الػػػذم ذكرنػػػاه كتىأر خػػػا, فالمتػػػأخر كقػػػاؿ إمػػػاـ الحػػػرميف: " إذ
 .(ٔ)ينسخ المتقدـ, كليس مف مكاقع الترجيح"

أف يككف الدليالف ظنييف, ألف الظنكف تتفاكت في القكة حقيقة, كل يتصكر  الشرط الرابع:
ىػػػذا التفػػػاكت فػػػي القطعيػػػيف, إذ ىمػػػا معمكمػػػاف, كلػػػيس فػػػي بعػػػض المعمػػػـك أقػػػكل كل أرمػػػب مػػػف 

 .(ٕ)بعض
قػػاؿ الػػرازم: "التػػرجيح ل يجػػرم فػػي األدلػػة اليقينيػػة.....ألف التػػرجيح عبػػارة عػػف التقكيػػة,  

كالعمـ اليقيني ل يقبؿ التقكية؛ ألنو إذا قارنػو احتمػاؿ النقػيض كلػك عمػى أبعػد الكجػكه, كػاف ظنػان ل 
ف لـ يقارنو ذلؾ لـ يقبؿ التقكية"  .(ٖ)عممان, كا 
, كلكػػف إذا ثبػػت التعػػارض بػػيف  نصػػيف قػػاطعيف, فإنػػو ل مجػػاؿ لمتػػرجيح عمػػى سػػبيؿ الجػػـز

نما يدفع التعارض بأف يعتبر المتأخر ناسخان لممتقدـ  . (ٗ)كا 
قػػػاؿ العبػػػادم: ل قطعيػػػاف مػػػف حيػػػث الدللػػػة عقميػػػيف كانػػػا أك نقميػػػيف أك مختمفػػػيف, إل أف  

 .(٘)لبخر ان يككف أحدىما ناسخ
ف أحػػدىما قطعيػػان كاآلخػػر ظنيػػان, فإنػػو ل يػػرل العممػػاء اشػػتراط عػػدـ كػػك  الشػػرط الخػػامس: 

 .(ٙ)مجاؿ لمترجيح بيف القطعي كالظني؛ لستحالة بقاء الظف في مقابمة العمـ
بيف عمـ كظٌف؛ ألف مػا عمػـ كيػؼ يظػف خالفػو,  -الترجيح-قاؿ ابف قدامة: : "كل يتصكر 

 . (ٚ)كظف خالفو شؾ؟ فكيؼ يشؾ فيما يعمـ؟"
نمػػػا ىػػػك كيعتبػػػر ابػػػف اليمػػػاـ أف تقػػػديـ ال قطعػػػي عمػػػى الظنػػػي لػػػيس مػػػف قبيػػػؿ التػػػرجيح, كا 

باعتبػػار ذاتػػو لككنػػو قطعيػػان, كلػػػيس باعتبػػار كصػػؼ تػػابع لػػػو, ألف المماثمػػة بػػيف القطعػػي كالظنػػػي 
 ..(ٜ),كأما العبادم فيرل أف ككف أحدىما قطعيان ىك مف جممة المرجحات(ٛ)مفقكدة

  

                                                           
 (.ُُٖٗ/ُٔٔ/ُالبرىاف ) (ُ)

 (. ّٗٗ/ٓ(, المحصكؿ )ٖٕ/ْانظر: كشؼ األسرار ) (ِ)

 (,.ّٗٗ/ٓالمحصكؿ ) (ّ)

 (.ٕٕ/ْار عف أصكؿ البزدكم )انظر: كشؼ األسر  (ْ)

 (.ّّْشرح العبادم عمى شرح المحمى عمى الكرقات في األصكؿ )ص: (ٓ)

 (.ٖٕ/ْانظر: كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم ) (ٔ)

 (.َِٖركضة الناظر )ص: (ٕ)

 (.ُّٕ/ّانظر: تيسير التحرير ) (ٖ)

 (.ّّْشرح العبادم عمى شرح المحمى عمى الكرقات في األصكؿ )ص: (ٗ)
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مػػػع اتحػػػاد الكقػػػت كالجيػػػة أف يتفػػػؽ الػػػدليالف المتعارضػػػاف فػػػي الحكػػػـ  الشػػػرط السػػػادس:
َ ّ] , كعميو فال تعارض بيف النيي عف البيع مثالن في كقت النداء كما قاؿ تعػالى:(ٔ)كالمحؿ  َي َّأُّيُّ

لُِكلْمّ َُ ُرواّالَبْولَعّ َُ ُِْكلِرّاهللَِّو ُمَعلِةَّف ْسلَعْواّاََِلّ ُُ ََلِةِّمْنَّيلْوِمّا اُّىوِدَيّلِلصَّ َُ َََمنُواّاِ َّلُكلمّْالَِّذيَنّ اِْنُّكنْلُتْمَّّخلْْيٌ

ْعَلُمللونَّ ََ]
حػػيف سػػيؿ: أم الكسػػب  كبػػيف اإلذف بػػو مػػف ريػػر ىػػذا الكقػػت كمػػا قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  (ٕ)

 .  كذلؾ؛ لختالؼ الحكـ في كؿ منيما (ٖ)أطيب؟ قاؿ: عمؿ الرجؿ بيده, ككؿ حج مبركر
 أف يككف المشتغؿ بالترجيح مستكمالن شركط الجتياد. الشرط السابع:

لتقريػػػب: معرفػػػة مختمػػػؼ الحػػػديث, كحكمػػػو ىػػػذا فػػػف مػػػف أىػػػـ األنػػػكاع, قػػػاؿ النػػػككم فػػػي ا
كيضػػطر إلػػى معرفتػػو جميػػع العممػػاء مػػف الطكايػػؼ, كىػػك أف يػػأتي حػػديثاف متضػػاداف فػػي المعنػػى 
ػػػؿ لػػػو األيمػػػة الجػػػامعكف بػػػيف الحػػػديث كالفقػػػو,  ظػػػاىران, فيكفػػػؽ بينيمػػػا أك يػػػرجح أحػػػدىما, إنمػػػا يٍكمي

 .(ٗ)كاألصكليكف الغكاصكف في المعاني

 .المطمب الثالث: حكـ العمؿ بالدليؿ الراجح
ف إلػػػػػى جػػػػػكاز التػػػػػرجيح بػػػػػيف األدلػػػػػة عنػػػػػد يذىػػػػػب جميػػػػػكر المحػػػػػدثيف كالفقيػػػػػاء كاألصػػػػػكلي
 التعارض, ككجكب العمؿ بالدليؿ الراجح دكف المرجكح.

 .(٘)قاؿ الرازم: األكثركف اتفقكا عمى جكاز التمسؾ بالترجيح
 كقد استدؿ أصحاب ىذا المذىب بما يمي: 
 قاؿ الرازم: لنا كجكه: 
فػػي  إجمػػاع الصػػحابة عمػػى العمػػؿ بػػالترجيح, فػػإنيـ قػػدمكا خبػػر عايشػػة  الوجػػو األوؿ: 

, كخبر مف ركت مف أزكاجو " أنو كاف (ٙ)التقاء الختانيف عمى قكؿ مف ركل "إنما الماء مف الماء"
 .(ٚ)أنو "مف أصبح جنبان فال صكـ لو" يصبح جنبان" عمى ما ركل أبك ىريرة 

                                                           
 (.ُُُٓإرشاد الفحكؿ )ص: (ُ)

(ِ)
 .{ٗالجمعة:} 

( مف طريؽ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عتبة بف عبد اهلل بف مسعكد المسعكدم, عف َِٓ/ِٖمسند أحمد ) (ّ)
كايؿ أبي بكر, عف عباية بف رفاعة بف رافع بف خديج, عف جده رافع بف خديج. كقد أخرجو أحمد مف طرؽ, 

 (.َٔ/ْالزكايد )صحيح اإلسناد. انظر: مجمع 

  (.َٗالتقريب كالتيسير )ص: (ْ)

رشاد الفحكؿ )ص:ِّٔ(, كشرح تنقيح الفصكؿ )ص:ّٖٗ/ٓانظر: المحصكؿ ) (ٓ)  (.ُُُٔ(, كا 

 (.ّّْص/حَٖصحيح مسمـ: كتاب الحيض, باب إنما الماء مف الماء ) (ٔ)

 (.ُْٓسيأتي تخريج الحديث كدراستو )ص: (ٕ)
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أف الظنييف إذا تعارضا, ثـ رجح أحدىما عمى اآلخر, كاف العمػؿ بػالراجح  الوجو الثاني: 
 .(ٔ)"ما رآه المسممكف حسنان, فيك عند اهلل حسف" متعينان عرفان, فيجب شرعان لقكلو 

أنو لك لـ يعمؿ بالدليؿ الراجح لـز العمؿ بالمرجكح, كترجيح المرجكح عمى  الوجو الثالث: 
 .(ٕ)تنع في بداىة العقكؿالراجح مم

 .(ٖ)قاؿ الرازم: كأنكره بعضيـ, كقالكا عند التعارض يمـز التخيير أك التكقؼ
 كقد استدلكا عمى ما ذىبكا إليو بما يمي: 
َُْص ِر[: يقػكؿ اهلل  األوؿ:  واَّي ُّأوِِلّاِلَ ]َف ْعَتَِبُ

ففػي اآليػة أمػر بالعتبػار مطمقػان مػف  (ٗ)
جح كرأم مرجكح, كعميو فال كجو لكجكب العمؿ بالراجح دكف المرجكح؛ بيف رأم را (٘)رير تفصيؿ

  ألف العمؿ بالمرجكح داخؿ في األمر بالعتبار. 
 ىذا الدليؿ: مىكقد أجيب ع 
  .(ٙ)إف دللة اآلية عمى المطمكب ظني, كاألخذ بالترجيح قطعي فال تقاكمو -ُ 
إلزاـ مجتيد عمى القكؿ فػي مسػألة قاؿ اإلماـ الجكيني بيذا الصدد: "كليس مف اإلنصاؼ  

 (ٚ)مسمكيا القطع"
كأجػػػاب الػػػرازم بقكلػػػو: "إف مػػػا ذكرتػػػو دليػػػؿ ظنػػػي, كمػػػا ذكرنػػػاه دليػػػؿ قطعػػػي, كالظنػػػي ل  

 .(ٛ)يعارض القطعي"
إف راية ما تفيده اآلية ىك األمر بالنظر كالعتبار, كلػيس فػي اآليػة مػا ينػافي القػكؿ  -ِ 

لػػػدليؿ الػػػراجح, بػػػؿ يقتضػػػي النظػػػر كالعتبػػػار بالعمػػػؿ بالػػػدليؿ بكجػػػكب العمػػػؿ بػػػالترجيح, كاألخػػػذ با
 . (ٜ)الراجح؛ ألنو أقكل مف ريره في نظر المرجح, فيككف أكلى بالعتداد بو مف المرجكح

                                                           
(. أخرجو أحمػد فػي ْٓٓبسند جيد. تحفة الطالب )ص: ف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ ابف كثير: ىذا مأثكر ع (ُ)

( كميػـ مػف طريػؽ عاصػـ, ّٕٓ/ُ(, كأبك نعيـ في حمية األكلياء )ٖٗ/ّ(, كالحاكـ في المستدرؾ )ْٖ/ٔمسنده )
بيش, عف عبد اهلل بف مسعكد مكقكفان.   عف ًزرن بف حي
(: ركاه أحمػد كالبػزار كالطبرانػي ُٕٕ/ُالييثمػي فػي المجمػع )قاؿ الحاكـ: ىػذا حػديث صػحيح كلػـ يخرجػاه. كقػاؿ 

 (. ََّٔفي الكبير, كرجالو مكثقكف, كقد صحح أ. أحمد شاكر إسناده, ىامش المسند )رقـ 

 (.ّٖٗ/ٓالمحصكؿ ) (ِ)

رشاد الفحكؿ )ص: ِّٖ(, كانظر تنقيح الفصكؿ )ص:ُّٖ/ٓانظر: المصدر نفسو ) (ّ)  (.ُُُٖ(, كا 

(ْ)
 .{ِ}الحشر: 

 (.ِّٕ/ْاإلحكاـ لبمدم ) (ٓ)

 (ُُُٗإرشاد الفحكؿ )ص: (ٔ)
  (.َُُٕ/ِٓٔ/ِالبرىاف ) (ٕ)

 (.ّٗٗ/ٓالمحصكؿ ) (ٖ)

  (.ٕٕ/ْانظر: كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم ) (ٗ)
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  .(ٔ)كقد أنكر الشككاني: أف تككف مف اآلية دللة عمى محؿ النزاع بكجو مف الكجكه
ذا كػػاف الػػدليؿ المرجػػكح ظػػاىران, (ٕ)"نحػػف نحكػػـ بالظػػاىر" يقػػكؿ رسػػكؿ اهلل الثػػاني:  , كا 

 . (ٗ), كما أف الحديث يقتضي إلغاء زيادة الظف(ٖ)فالعمؿ بو جايز كما جاء بغيره مف األدلة
 ىذا الدليؿ: عمىكقد أجيب  

 , أم بيذا المفظ.(٘)إف ىذا الحديث ل أصؿ لو -ُ
خػر, إف الحديث يدؿ عمى جكاز العمؿ بالظاىر, كىك ما ترجح أحد طرفيو عمى اآل -ِ

مػػػع كجػػػكد الػػػدليؿ الػػػراجح, فػػػالمرجكح المخػػػالؼ ل يكػػػكف راجحػػػان مػػػف جيػػػة مخالفتػػػو 
 .(ٙ)لمراجح, فال يككف ظاىران فيو

 مػػػػارات الظنيػػػػة المتعارضػػػػة لعتبػػػػر فػػػػي البينػػػػاتإف التػػػػرجيح لػػػػك اعتبػػػػر فػػػػي األالثالػػػػث: 

معتبػر فػي  المتعارضة, كلىتىرىج ح شيادة األربعة عمػى شػيادة الثنػيف, مػا داـ التػرجيح ريػر
 .(ٕ)ماراتالبينات, فكذلؾ رير معتبر في األ

 ىذا الدليؿ:مى كقد أجيب ع
ًمـ اآلمدم بامتناع الترجيح في باب الشيادة, كقاؿ: بؿ عندنا يقدـ األربعة عمى  -ُ لـ ييس 

 . (ٛ)قكؿ الثنيف عمى رأم لنا
 

                                                           
 (.َُُِانظر إرشاد الفحكؿ )ص: (ُ)

د, كسػألت عنػو الحػافظ أبػا قاؿ ابف كثير: ىػذا الحػديث كثيػران مػا يميػج بػو أىػؿ األصػكؿ, كلػـ أقػؼ لػو عمػى سػن (ِ)
: "إنمػا أقضػي بنحػك مػا أسػمع". تحفػة الطالػب الحجاج المزم فمـ يعرفو, لكف لو معنى في الصحيح, كىػك قكلػو 

(. كقاؿ الشككاني: يحتج بو أىؿ األصكؿ, كل أصؿ لو, كقد كرد في حديث آخر ما يفيد ذلؾ كما فػي ُْٕ)ص:
 (.ُُُٗكؿ )ص:" إنما أقضي بما أسمع". إرشاد الفح قكلو 

ىشػاـ, عػف عػركة,  مػف طريػؽ كالحديث الذم بمعناه أخرجو الشػيخاف بسػندييما  كالمفػظ لمبخػارم عػف أـ سػممة  
ا أىنىا بىشىػره  :قىاؿى  الن ًبين  عف  عف زينب بنت أـ سممة, عف أـ سممة  ـٍ  ,ًإن مى ػكي لىعىػؿ  بىٍعضى ـٍ تىٍختىًصػميكفى ًإلىػي  كى ن كيػ كىاً 

ًتًو ًمٍف بىٍعضو  أىٍف يىكيكفى  ج  فى ًبحي ا أىٍسمىعي  ,أىٍلحى مىى نىٍحًك مى ػٍيينا ,كىأىٍقًضيى لىوي عى ػؽن أىًخيػًو شى ٍيتي لىوي ًمٍف حى ٍف قىضى ػذ ,فىمى  ٍ,فىػالى يىٍأخي
ػػػػػا أىٍقطىػػػػػعي لىػػػػػوي ًقٍطعىػػػػػةن ًمػػػػػٍف الن ػػػػػارً  . صػػػػػحيح البخػػػػػارم: كتػػػػػاب الشػػػػػيادات, بػػػػػاب مػػػػػف أقػػػػػاـ البينػػػػػة بعػػػػػد الػػػػػدليؿ فىًإن مى

 (.َِٖٔ/حَُٓ)ص

 (.ُْٔ/ْاإلحكاـ لبمدم ) (ّ)

 (.ّٗٗ/ٓالمحصكؿ ) (ْ)

 (.ِانظر: تخريج الحديث السابؽ في الحاشية رقـ ) (ٓ)

رشاد الفحكؿ )ص:ٕٕ/ْانظر: كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم) (ٔ)  (.َُُِ(, كا 

 (.ٕٗ/ْ(, ككشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم )ِّٕ/ْانظر: اإلحكاـ لبمدم) (ٕ)

 (.ِّٕ/ْكاـ لبمدم )اإلح (ٖ)
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   .(ٔ)شيادة الثنيفكنسب ابف اليماـ لإلماميف مالؾ كالشافعي تقديـ شيادة األربعة عمى  
كذكػػر إمػػاـ الحػػرميف أف اإلمػػاـ مالكػػان, كطكايػػؼ مػػف عممػػاء السػػمؼ, يػػركف تػػرجيح البينػػة  

عمى البينة, ثـ قاؿ, إف ظف  ظاٌف أف ل ترجيح في البينة, كرآه مسػتندان إلػى تكقيفػات تعبديػة, فيػذا 
 .(ٕ)ل يعارض ما ثبت قطعان تكاتران في الترجيح كالعمؿ بو

ػمنـ بامتنػاع التػرجيح فػي بػاب الشػيادة فقػد أنو ل -ِ  أجػاب ابػف اليمػاـ بػأف ىنػاؾ فارقػان ك سي
كبيػػػران بػػػيف الشػػػيادة كالػػػدليؿ؛ ألف الشػػػيادة فػػػي الشػػػرع مقػػػدرة بعػػػدد معمػػػكـ, فمػػػـ تعػػػد محػػػؿ اجتيػػػاد, 
بخػػػالؼ تمػػػػؾ األدلػػػػة؛ ألنيػػػػا مبنيػػػة عمػػػػى النظػػػػر كالتأمػػػػؿ, ككػػػػـ مػػػف كجػػػػو يتػػػػرجح بػػػػو األدلػػػػة دكف 

 .  (ٖ)الشيادات
ـ  األمر أف نصاب الشيادة عمة تامػة لمحكػـ شػرعان, كىػي   كقاؿ صاحب فكاتح الرحمكت: ت

.أم فاألربعة كالثناف عمى السكاء في إيجاب الحكـ, فال رجحاف ألحدىما عمػى  ل تزيد كل تنقص
 .(ٗ)اآلخر في اإليجاب

فيػػػو إلػػػى  نتيػػػيأكبعػػػد ىػػػذا العػػػرض المجمػػػؿ لمكقػػػؼ العممػػػاء مػػػف العمػػػؿ بالػػػدليؿ الػػػراجح,  
تػػرجيح قػػكؿ الجميػػكر فػػي ذلػػؾ, ككجػػكب العمػػؿ بالػػدليؿ الػػراجح؛ كذلػػؾ لقػػكة أدلػػتيـ, كسػػالمتيا مػػف 
العتراض, كلكثرة ما كقع لمصحابة مف الترجيح الذم ييقكم ما ذىب إليو الجميكر, كيضعؼ رأم 

 المخالفيف, كاهلل أعمـ.

                                                           
 (.ُّٓ/ّتيسير التحرير ) (ُ)

 (. ُُٗٔ/ُٓٔ/ِالبرىاف ) (ِ)

 (.ُّٓ/ّتيسير التحرير ) (ّ)

م ـ الثبكت ) (ْ)  (.ِِٓ/ِفكاتح الرحمكت بشرح ميسى
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 المبحث الثاني: منيج العيني في الترجيح دراسة تطبيقية
أتناكؿ في ىذا المبحث منيج العيني في الترجيح معتمػدةن عمػى التقسػيـ الثالثػي لمتػرجيح س 

التػػرجيح باعتبػػار أمػػكر خارجػػة  -ّالتػػرجيح باعتبػػار المػػتف  -ِالتػػرجيح باعتبػػار السػػند  -ُكىػػك: 
 :عف السند كالمتف, في ثالثة مطالب

 .المطمب األوؿ: الترجيح باعتبار السند
 انية كجكه:كيتضمف ىذا المطمب ثم 

 الوجو األوؿ: الترجيح باعتبار تقديـ الرواية الموجودة في الصحيحيف أو أحدىما

ىما أصح افي الصحيح كتبعو اإلماـ مسمـ, ككتاب َصنَّفاإلماـ البخارم ىك أكؿ مف  
كتابيف بعد كتاب اهلل العزيز؛ لذلؾ اعتبر العمماء الحديث المخرج في الصحيحيف, أك أحدىما 

 .(ٔ)ديـ عمى ما ىك مخرج فيما سكاىماأكلى بالتق

 :تقديـ الرواية المتفؽ عمييا المثاؿ األوؿ:

المتفػؽ عمييػا فػي ألفػاظ التشػيد,  ما جاء في تقديـ ركاية ابف مسعكد ومف أمثمة ذلؾ:  
 .عمى ركاية ابف عباس 

ػػقػػاؿ:  كالركايػػة المتفػػؽ عمييػػا أخرجيػػا الشػػيخاف مػػف حػػديث ابػػف مسػػعكد  م ٍينىا كين ػػا ًإذىا صى
ٍمػؼى الن بًػين  ًميكىاًييػػؿى  خى مىػػى ًجٍبًريػؿى كى ـي عى فو  ,قيٍمنىػػا الس ػالى فيػالى فو كى مىػى فيػػالى ـي عى فىاٍلتىفىػػتى ًإلىٍينىػا رىسيػػكؿي  ,الس ػالى

ـي  :فىقىػػػاؿى  الم ػػػًو  ـٍ  ,ًإف  الم ػػػوى ىيػػػكى الس ػػػالى ػػػديكي ػػػم ى أىحى ػػػمىكىاتي كىالط ينبىػػػاتي فىٍميىقيػػػٍؿ الت ًحي ػػػاتي ًلم ػػػًو كى  ,فىػػػًإذىا صى الص 
ػػالً  مىػػى ًعبىػػاًد الم ػػًو الص  مىٍينىػػا كىعى ـي عى كىاتيػػوي الس ػػالى بىرى ػػةي الم ػػًو كى مىٍيػػؾى أىيُّيىػػا الن بًػػيُّ كىرىٍحمى ـي عى ـٍ ًإذىا  ,ًحيفى الس ػػالى فىػػًإن كي

اًء كىاأٍلىرٍ  اًلحو ًفي الس مى ٍبدو ًلم ًو صى ابىٍت كيؿ  عى م دنا  .ضً قيٍمتيميكىىا أىصى أىٍشيىدي أىٍف لى ًإلىوى ًإل  الم وي كىأىٍشيىدي أىف  ميحى
ٍبديهي كىرىسيكليوي  عى
(ٕ).  

كالركاية التي لـ يتفؽ عمييا أخرجيا مسػمـ كأصػحاب السػنف كالمفػظ لمسػمـ مػف حػديث ابػف  
ػػػافى رىسيػػػكؿي الم ػػًو  قػػػاؿ: عبػػاس  نىػػػ كى ػػػا ييعىمنمي ػػػيُّدى كىمى نىػػػا الت شى ػػػافى يىقيػػػكؿي  ,ا السُّػػكرىةى ًمػػػٍف اٍلقيػػػٍرآفً ييعىمنمي  :فىكى

                                                           
 (.َْ/ّ(, كالتقرير كالتحبير )ُُِّ/ُانظر: إرشاد الفحكؿ ) (ُ)

ػٍيؿ بػف دكػيف, ُّٖ/حَُٕ)ص خػرةصحيح البخارم: كتػاب األذاف, بػاب التشػيد فػي اآل (ِ) ( عػف أبػي نيعىػٍيـ الفيضى
 بو. عف عبد اهلل بف مسعكد  عف شقيؽ بف سممة, األعمش سميماف بف ميراف, عف

( مػف طريػؽ منصػكر بػف المعتمػر, عػف َِْ/حُِٕكصحيح مسمـ: كتاب الصالة, باب التشيد في الصالة )ص
 .  بو أبي كايؿ شقيؽ بف سممة, عف عبد اهلل بف مسعكد 
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ػمىكىاتي الط ينبىػػاتي ًلم ػوً  كىػػاتي الص  كىاتيػػوي  ,الت ًحي ػاتي اٍلميبىارى بىرى ػػةي الم ػًو كى مىٍيػؾى أىيُّيىػػا الن بًػيُّ كىرىٍحمى ـي عى ـي  .الس ػػالى الس ػػالى
مىٍينىا اًلًحيفى  ,عى مىى ًعبىاًد الم ًو الص  م دنا رىسيكؿي الم وً  أىٍشيىدي  .كىعى أىٍف لى ًإلىوى ًإل  الم وي كىأىٍشيىدي أىف  ميحى

(ٔ) . 

حى العيني ركاية ابف مسعكد    ؛ بعدة مرجحات منيا: كلقد رج 

   نيا متفؽ عمى صحتيا عند الشيخيف.أ -ُ

معػدكد فػي ك  كحديث ابف عبػاس مػذككر .... كحديث ابف مسعكد متفؽ عميو" قاؿ العيني: 
مسػػمـ كأعمػػى درجػػة الصػػحيح عنػػد الحفػػاظ مػػا اتفػػؽ عميػػو الشػػيخاف كلػػك فػػي أصػػمو فكيػػؼ إذا  أفػػراد

 . (ٕ)"اتفقا عمى لفظو

 كثرة الركاة. -ِ

قاؿ العيني: ىذا الطحاكم الجيبذ أخرج حديث ابف مسعكد "شرح معاني اآلثػار" مػف اثنػي 
 . (ٖ)عشر طريقان 

ؿ: أصػػح حػديث عػػف النبػػي فػػي تػرجيح تشػػيد ابػػف مسػعكد حيػػث قػا الترمػذم ككافػؽ العينػػي
 .(ٗ)في التشيد تشيد ابف مسعكد كالعمؿ عميو عند أكثر أىؿ العمـ

: أصح حديث عندم في التشيد حػديث " ابػف مسػعكد ", يػركل عنػو مػف حيث قاؿ البزارك 
؛ كل أثبت في التشيد أثبت منو, كل أصح إسنادان  , كل نعمـ ركم عف النبي نيؼ كعشريف طريقان 

 .(٘)بكثرة األسانيد كالطرؽ د تضافران كل أش رجالن 

 .(ٙ)كأشيرىا رجالن  أصحيا إسنادان   تشيد ابف مسعكد فإ كالخطابي حيث قاؿ: 

ف كػػاف  كالنػػككم حيػػث قػػاؿ: تشػػيد ابػػف مسػػعكد أفضػػؿ؛ ألنػػو عنػػد المحػػدثيف أشػػد صػػحة كا 
 .(ٚ)الجميع صحيحان 

 
                                                           

قتيبػػة بػػف سػػعيد ك محمػػد بػػف  ( عػػفَّْ/حُّٕصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الصػػالة, بػػاب التشػػيد فػػي الصػػالة )ص (ُ)
بىٍيػر, كعػف طػاكس بػف  رمح, عف ليث بف سعد, عف أبي الزبير محمد بػف تػدرس )سػبؽ ترجمتػو(, عػف سػعيد بػف جي

 . كيساف, عف ابف عباس 

 (.ُٓٔ/ٔعمدة القارم ) (ِ)

 (.ِٓٔ/ُالمصدر نفسو) (ّ)

 (.َٖسنف الترمذم )ص: (ْ)

 .(ِْٖ/ُسبؿ السالـ ) (ٓ)
 .(ِِٖ/ُمعالـ السنف ) (ٔ)

 .(ُُٔ/ْشرح النككم عمى مسمـ ) (ٕ)
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ٍيمىًعٌي حيث ك   .(ٔ)يو األمر كأقمو الستحباباألخذ بتشيد ابف مسعكد أكلى ألف ف : قاؿالز 
ركايػػة ابػػف مسػػعكد أصػػح, كليػػذا اختػػاره أبػػك حنيفػػة, كأحمػػد, كجميػػكر كالقػػارم حيػػث قػػاؿ: 

 . (ٕ) كالمحدثيف الفقياء
ػػػحى تشػػػيد ابػػػف عبػػػاس   لمزيػػػادة التػػػي فيػػػو, كىػػػي قكلػػػو المباركػػػات  كخػػػالؼ الشػػػافعي كرج 

ُمواَّعََلَّأْىفُّكلمكافقتو القرآف كىك قكلو  ّاهللُِّمَب َرَكًةَّصورَبًةّ[]َفَالر
ِْ وًَّةِّمْنِّعنْ

ِاُكْمََّتِ
 (ٖ) .  

 الزيػادة مختمػؼ فييػا كحػديث ابػف مسػعكد لكف العيني لـ يسمـ لو في ذلػؾ كرد  عميػو: أف  

 لمػا فػي القػرآف كجػو مػف التػرجيح فػال يفضػؿ بػذلؾ عمػى الػذم لػو  ككنو مكافقان أما ك  ,متفؽ عميو
 .(ٗ)كجكه مف الترجيح

ح تشيد عمركخ  الذم عممو الناس عمى المنبػر: التحيػات هلل,  الؼ مالؾ أيضان لكنو رج 
   .(٘) الزاكيات هلل, الطيبات, الصمكات هلل, السالـ عميؾ إلخ

أنػو مكقػكؼ عميػو فػال ب تشػيد عمػر بػف الخطػاب لعػف تػرجيح مالػؾ لكف العيني أجػاب 
  .(ٙ) يمحؽ المرفكع إلى النبي 

أكلى بالترجيح لما عضده العمماء بالمرجحػات السػابؽ ذكرىػا؛  كد قمت: تشيد ابف مسع
 لكف ىذا ل يعني عدـ جكاز ريره.

  .  (ٚ)قاؿ النككم: كاتفؽ العمماء عمى جكازىا كميا: يعني التشيدات الثابتة مف كجو صحيح
 :المثاؿ الثاني: الترجيح بتقديـ رواية الصحيح

ل يتطػػكع  صػحيح البخػارم فػػي كػكف النبػي مػا جػػاء فػي تقػديـ ركايػػة ومػف أمثمػػة ذلػؾ: 
 .كاف يتطكع بعد الظير في السفر بعد الظير في السفر, عمى ركاية الترمذم في ككنو 

ػػًحٍبتي رىسيػػكؿى الم ػػًو قػػاؿ:  فركايػػة البخػػارم أخرجيػػا مػػف حػػديث ابػػف عمػػر فىكىػػافى لى , صى
ٍكعىتىٍيفً  مىى رى كىعيمىرى كىعيٍثمىافى كىذىًلؾى كىأىبىا بىٍكرو  ,يىًزيدي ًفي الس فىًر عى

(ٛ).  

                                                           
ٍيمىًعي ) (ُ)  (.ُِْ/ُنصب الراية, لمز 
 .(ّّٕ/ِمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (ِ)
 .{ُٔ}النكر: (ّ)
 (.ُٓٔ/ٔعمدة القارم ) (ْ)
 .(ِِٖ/ُمعالـ السنف ) (ٓ)
 (.ُٓٔ/ٔعمدة القارم ) (ٔ)
 .(ُُٔ/ْشرح النككم ) (ٕ)
صػػػػػػػحيح البخػػػػػػػارم: كتػػػػػػػاب تقصػػػػػػػير الصػػػػػػػالة, بػػػػػػػاب مػػػػػػػف لػػػػػػػـ يتطػػػػػػػكع فػػػػػػػي السػػػػػػػفر دبػػػػػػػر الصػػػػػػػالة كقبميػػػػػػػا  (ٖ)

( عف مسدد بف مسرىد, عف يحيى بف سعيد بف فركخ, عف عيسى بف حفص بػف عاصػـ عػف َُُِ/حُِٖ)ص
 بو. مر أبيو حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب, عف ابف ع
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م ٍيتي مىعى الن بًػين  :اؿقى  كركاية الترمذم التي تقابميا أخرجيا مف حديث ابف عمر أيضان    صى
ٍكعىتىٍيفً  ٍكعىتىٍيفً  ,الظٍُّيرى ًفي الس فىًر رى بىٍعدىىىا رى كى

(ٔ). 

زالػػػة ىػػػذا الخػػػتالؼ مػػػف فالنػػػاظر لمػػػركايتيف يػػػرل أف بينيػػػا اختالفػػػان كلقػػػد أجػػػاب العينػػػي إل 
 كجييف:

 :الجمع أواًل:

: الجػكاب أف النفػؿ المطمػؽ كصػالة الميػؿ لػـ  نقالن عف زيف الديف بػف المنيػر (ٕ)قاؿ العيني 
 و المتقدـ؛ يعني حديث الباب عمى:يمنعيما ابف عمر كل ريره, فأما السنف الركاتب, فيحمؿ حديث

, كحديثػػػو فػػػي ىػػػذا البػػػاب الػػػذم ركاه الغالػػػب مػػػف أحكالػػػو فػػػي أنػػػو ل يصػػػمي الركاتػػػب -ُ
ف لػػـ يتأكػػد فعميػػا فيػػو  الترمػػذم, عمػػى أنػػو فعمػػو فػػي بعػػض األكقػػات لبيػػاف اسػػتحبابيا فػػي السػػفر, كا 

 كتأكيده في الحضر. 

 أنو كاف نازلن في كقت الصالة كل شغؿ لو يشتغؿ بو عف ذلؾ.  -ِ

فػي  -ابػف عمػر -ريػديسايران كىػك عمػى راحمتػو, ككافػؽ ابػف بطػاؿ حيػث قػاؿ:  كاف أك -ّ
ألنػو قػد ركل ابػف  ؛األرض يف يالسفر قبؿ صالة الفريضة كل بعدىا, يعن يلـ أره يتطكع ف قكلو:
السفر حيػث تكجيػت بػو, كأنػو كػاف يتيجػد  يأنو كاف يصمى عمى راحمتو ف : يعف النب عمر

                                                           
( عػف عمػي بػف حجػر, عػف ُٓٓ/حُِْسنف الترمذم: كتاب الجمعة, باب ما جاء فػي التقصػير بالسػفر )ص (ُ)

 بو.  حفص بف رياث, عف الحجاج بف أرطاة, عف عطية بف سعد بف جنادة العكفي, عف ابف عمر 
عػػػة . أنظػػػر: الجػػػر ح كالحجػػػاج بػػػف أرطػػػاة, أىٍخميػػػص بعػػػد ترجمتػػػو: أنػػػو صػػػدكؽ يخطػػػئ, كمػػػدلس مػػػف المرتبػػػة الراب

 .(ْٗ)ص:  طبقات المدلسيف, ك (ِْٖ/ُالثقات لمعجمي ), ك (ُٔٓ-ُْٓ/ّلبف أبي حاتـ ) كالتعديؿ,
عطيػػة بػػف سػػعد بػػف جنػػادة العػػكفي, أخمػػص بعػػد ترجمتػػو أنػػو صػػدكؽ يخطػػئ, كمػػدلس مػػف المرتبػػة الرابعػػة. أنظػػر: 

 .(َٓ)ص: طبقات المدلسيف, ك (ِّٖ/ٔلبف أبي حاتـ ) الجر ح كالتعديؿ,
( مػف طريػؽ محمػد ْْٓ/حُُْكالحديث أخرجو الترمذم: كتاب الجمعة, باب ما جاء في التطكع في السفر )ص

 بو. بف عبد الرحمف بف أبي ليمى, عف عطية بف سعد بف جنادة العكفي كنافع مكلى ابف عمر, عف ابف عمر 
عد بػف جنػادة العػكفي, ( مػف طريػؽ فػراس بػف يحيػى, عػف عطيػة بػف سػّْٔٓ/ح ِْٓ/صٗكأحمد في مسػنده )ج

 بو. عف ابف عمر 
قمت: ضعيؼ اإلسناد, منكر المتف فيػك يخػالؼ الحػديث الػذم أخرجػو الترمػذم مػف طريػؽ محمػد بػف عبػد الػرحمف 

بػو, ككػذلؾ ضػعفو  ابف أبي ليمى, عف عطية بف سعد بف جنادة العكفي كنافع مكلى ابف عمػر, عػف ابػف عمػر 
 (.ُٓٓ/حُِْ(. كلكف حسنو الترمذم )صَٔ)ص: األلباني؛ انظر: ضعيؼ سنف الترمذم,

 (.َُِ/ٕانظر: عمدة القارم ) (ِ)
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قػػػؿ ذلػػػؾ عػػػف , كبػػػو قػػػاؿ النػػػككم, كن(ٔ)السػػػفر, كعمػػػى ىػػػذا التأكيػػػؿ ل تتضػػػاد األخبػػػار يبالميػػػؿ فػػػ
 . (ِ)الجميكر

: أف المفظ في حديث الباب, ىك بمفظ كاف, كىي ل تقتضي الػدكاـ ابف المنير كعقب قكلو
 بؿ كل التكرار عمى الصحيح, فال تعارض بيف حديثيو.

 يحمؿ عمى بياف الجكاز كالختيار,أجاب بو النككم حيث قػاؿ: أف قكؿ ابف عمر  -ْ
ف الفريضة محتمة فمك شرعت تامة لتحتـ إتماميػا كأمػا النافمػة ىذا بأ  بف عمراأجابكا عف قكؿ 

 .كتعقبو ابف حجر فقػاؿ:(ٖ)ر فييايٍ خى فيي إلى خيرة المصمي فطريؽ الرفؽ بو أف تككف مشركعة كيي 
بػػيف اإلتمػػاـ كصػػالة  ألتممػػت يعنػػي أنػػو لػػك كػػاف مخيػػران  لػػك كنػػت مسػػبحان  :بقكلػػو بػػف عمػػرامػػراد 
 .(ٗ) الراتبة

 :الترجيح ثانيًا:

قاؿ العينػي: فػإف قيػؿ الػذىاب إلػى تػرجيح تعارضػيما. قمنػا: التػرجيح بحػديث البػاب أصػح  
, ابػف حجػر, حيػث اسػتدؿ بمػا أخرجػو مسػمـ عػف (ٙ), ككافػؽ ابػف دقيػؽ العيػد(٘)لككنو فػي الصػحيح

ًحٍبتي اٍبفى عيمىرى  حفص بف عاصـ قاؿ: م ى لىنىا الظٍُّيرى  :ًفي طىًريًؽ مىك ةى قىاؿى    صى ٍكعىتىٍيفً فىصى ـ   ,رى ثيػ
مىٍسنىا مىعىوي  ,أىٍقبىؿى كىأىٍقبىٍمنىا مىعىوي  مىسى كىجى اءى رىٍحمىوي كىجى ت ى جى ػم ى ,حى ٍيػثي صى انىٍت ًمٍنوي اٍلًتفىاتىةه نىٍحػكى حى فىػرىأىل  ,فىحى

ا ًء قيٍمتي  :فىقىاؿى  ,نىاسنا ًقيىامن ا يىٍصنىعي ىىؤيلى كفى قىاؿى  :مى ًتي لىٍك كيٍنػتي ميسىػبن  :ييسىبنحي ػالى ٍمػتي صى ىٍتمى ا ألى يىػا اٍبػفى   حن
ًحٍبتي رىسيكؿى الم ًو  ,أىًخي ػًحٍبتي أىبىػا  ,ًفي الس فىرً   ًإنني صى وي الم ػوي كىصى ت ى قىبىضى ٍكعىتىٍيًف حى مىى رى ـٍ يىًزٍد عى فىمى
ػوي الم ػػوي  ,بىٍكػرو  ت ػى قىبىضى ٍكعىتىػٍيًف حى مىػػى رى ـٍ يىػًزٍد عى ػرى  ,فىمىػ ػًحٍبتي عيمى ػػوي  ,كىصى ت ػى قىبىضى ٍكعىتىػٍيًف حى مىػى رى ـٍ يىػػًزٍد عى فىمىػ
ػوي الم ػوي  ,الم وي  ت ػى قىبىضى ٍكعىتىػٍيًف حى مىػى رى ـٍ يىًزٍد عى ًحٍبتي عيٍثمىافى فىمى قىػٍد قىػاؿى , ثيـ  صى ـٍ ًفػي  } :الم ػوي  كى لىقىػٍد كىػافى لىكيػ

سىنىةه   . (ٚ) { رىسيكًؿ الم ًو أيٍسكىةه حى

يؽ بيف الركايتيف: ىك ترجيح ركاية صحيح البخارم عمى ركاية الكجو المناسب لمتكفقمت:  
 الترمذم, كىك الكجو الثاني الذم ذىب إليو العيني؛ إلزالة التعارض بيف الركايات. 

                                                           
 .(ُٗ/ّابف بطاؿ ) ,شرحانظر:  (ُ)
 (.َُِ/ٓانظر: شرح النككم ) (ِ)

 (.ُٖٗ/ٓانظر: المصدر نفسو ) (ّ)

 ..(ٕٕٓ/ِفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ْ)
 (.َُِ/ٕانظر: عمدة القارم ) (ٓ)

 .(ِّٗ/ُ) , لبف دقيؽ العيداـ شرح عمدة األحكاـإحكاـ األحكانظر:  (ٔ)

 (. ٖٗٔ/حِّٕصحيح مسمـ: كتاب صالة المسافريف كقصرىا. باب صالة المسافريف كقصرىا )ص (ٕ)
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 :الترجيح بكثرة الرواة الوجو الثاني:

ذىب جميكر المحدثيف كاألصكلييف إلى القكؿ بالترجيح بكثرة الركاة, كتقديـ الحديث الذم 
 .(ٔ)عدد ركاتو عمى معارضو يزيد

كػاف يسػمـ  التػي جػاء فييػا أنػو  كمف أمثمة ذلػؾ: تػرجيح ركايػة سػعد بػف أبػي كقػاص 
التػي جػاء  مػف الصػالة عمػى ركايػة سػعد بػف أبػي كقػاص  عف يمينو كعف يساره عند انتيايو 

عػف عػدد كبيػر يسمـ تسميمة كاحدة؛ كذلؾ لكثػرة الػركاة, فركايػة التسػميمتيف جػاءت  فييا أنو كاف 
 بخالؼ الركاية األخرل.  مف الصحابة 

كػاف يسػمـ عػف يمينػو كعػف يسػاره أخرجيػا مسػمـ بسػنده مػف  فالركاية التي جاء فييا أنػو 
ػٍف يىًمينًػوً  كيٍنػتي أىرىل رىسيػكؿى الم ػًو  :قىػاؿى  حديث سعد بف أبي كقػاص  ػمنـي عى ت ػى  ,ييسى ػٍف يىسىػاًرًه حى كىعى

دن   . (ٕ)هً أىرىل بىيىاضى خى

كالركايػػة التػػي جػػاء فييػػا تسػػميمة كاحػػدة أخرجيػػا الطحػػاكم بسػػنده مػػف حػػديث سػػعد بػػف أبػػي  
ـٍ  أىف  رىسيكؿى اهلًل  كقاص  مىٍيكي ـي عى ًة تىٍسًميمىةن كىاًحدىةن: الس الى ـي ًفي آًخًر الص الى من كىافى ييسى

(ٖ).  

                                                           
رشاد الفحكؿ )ص:ِْ/ِ(, األصكؿ في عمـ األصكؿ, لمسرخسي )ُُِٔ/ِالبرىاف ) (ُ)  (.ُُِٕ(, كا 

بػػػػػػاب السػػػػػػػالـ لمتحميػػػػػػػؿ مػػػػػػف الصػػػػػػػالة عنػػػػػػػد فراريػػػػػػػا الصػػػػػػػالة.  صػػػػػػحيح مسػػػػػػػمـ: كتػػػػػػػاب المسػػػػػػاجد كمكاضػػػػػػػع (ِ)
( عػف إسػحاؽ بػػف إبػراىيـ, عػػف أبػي عػػامر العقػدم عبػػد الممػؾ بػػف عمػرك القيسػػي, عػف عبػػد اهلل ِٖٓ/حِِّ)ص

 بو.  ابف جعفر, عف إسماعيؿ بف محمد, عف عامر بف سعد , عف سعد 
 (.ْٔٗيب التيذيب )ص:كعبد اهلل بف جعفر بف عبد الرحمف: قاؿ عنو ابف حجر: "ل بأس بو "تقر 

قمػػت : ىػػك ثقػػة, كثقػػو أحمػػد بػػف حنبػػؿ, كابػػف معػػيف, كقػػاؿ مػػرة: ل بػػأس بػػو, كالبخػػارم, كابػػف المػػديني, كالعجمػػي,  
كبكار بف قتيبػة, كالترمػذم, كالحػاكـ, كلػـ يػتكمـ بػو سػكل ابػف حبػاف كتعقبػو الػذىبي كذكػر أف ذلػؾ إسػراؼ كمبالغػة 

(, ِِٓ/ِ(, كالثقات, لمعجمي )ّْٗ/ِالتاريخ الكبير, لبف أبي خيثمة )(, ك ِِ/ٓمنو. انظر:  الجرح كالتعديؿ )
       (.  ُٖٗ/ِ(, كتحرير تقريب التيذيب )ّْٕ/ُْ(, كتيذيب الكماؿ )ُُٕ/ِكالضعفاء كالمترككف, لبف الجكزم )

,  ربيػػع عػػف (ِٔٔ/ُشػػرح معػػاني اآلثػػار ) (ّ) م, عػػف عبػػد عػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر الزىػػر , كركح بػػف الفػػرجالًجيػػًزمُّ
ٍرًدمُّ العزيز بف محمد   عػف سػعد  ,عػف عػامر بػف سػعد, عف مصعب بف ثابػت, عػف إسػماعيؿ بػف محمػد ,الد رىاكى

 بو.
ٍرًدمُّ عبد العزيز بف محمد   .-سبؽ ترجمتو-ثقة  الد رىاكى

(, كأحػػكاؿ ِِْ/ُمصػػعب بػػف ثابػػت: أخمػػص لترجمتػػو ضػػعيؼ الحػػديث. انظػػر: الطبقػػات الكبػػرل مػػتمـ التػػابعيف )
 (. ْٓٗ(, كتقريب التيذيب )ص:َّْ/ٖ(, كالجرح كالتعديؿ )ِْٓ/ُالرجاؿ )

مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ, عػػف مصػػعب يػػف  (ِٕٔ/ُ) كالحػػديث أخرجػػو: الطحػػاكم فػػي شػػرح معػػاني اآلثػػار
 يسمـ تسميمتيف.  كاف  عف سعد  ,عف عامر بف سعد, ثابت, عف إسماعيؿ بف محمد
ٍردم ,كقد كافؽ ابف كقاؿ الطحاكم: عبد اهلل بف  المبارؾ مع حفظو كجاللة قدره قد ركاه  عف مصعب خالؼ الد رىاكى

 المبارؾ محمد بف عمرك. قمت اسناده ضعيؼ.
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يـ فػػي آخػػر الصػػالة اثنتػػاف, اختمػػؼ العممػػاء فػػي ىػػذا البػػاب, فػػذىب العينػػي: إلػػى أف التسػػم  
كرجػػػػح ركايػػػػة التسػػػػميمتيف؛ لكثػػػػرة ركاتيػػػػا, كذكػػػػر: أف الطحػػػػاكم فػػػػي معػػػػاني اآلثػػػػار أخػػػػرج حػػػػديث 

كىـ: سعد بف أبي كقاص كعمٌي بف أبي طالب كعبد   التسميمتيف عف ثالثة عشر مف الصحابة
عػػازب ككايػػؿ بػػف اهلل بػف مسػػعكد كعمػػار بػػف ياسػػر كعبػد اهلل بػػف عمػػر كجػػابر بػػف سػمرة كالبػػراء بػػف 

حجػػػر كعػػػدم بػػػف عميػػػرة الحضػػػرمي كأبػػػك مالػػػؾ األشػػػعرم كطىٍمػػػؽ بػػػف عمػػػي كأكس بػػػف أكس كأبػػػك 
 . (ٔ)رمثة

كأضػػاؼ العينػػي مجمكعػػة مػػف الصػػحابة فقػػاؿ: كفػػي البػػاب أيضػػان عػػف جػػابر بػػف عبػػد اهلل 
 كأبي سعيد الخدرم كسػيؿ بػف سػعد كحذيفػة بػف اليمػاف كالمغيػرة بػف شػعبة ككايمػة بػف األسػقع كعبػد

أف المصػػػػمي يسػػػمـ فػػػػي آخػػػر صػػػػالتو  عشػػػػركف صػػػحابيان رككا عػػػػف رسػػػكؿ اهلل   اهلل بػػػف زيػػػد
 .(ٕ)تسميمتيف: تسميمة عف يمينو, كتسميمة عف يساره

كاف يسمـ تسػميمة كاحػدة مػف   النبي  عفركم ككافؽ العيني ابف عبد البر فقاؿ: إف ما 
 أنيػػا معمكلػػة ل يصػػححيا إل , ك حػػديث أنػػس ,ك حػػديث عايشػػة ,حػػديث سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص

 .أىؿ العمـ بالحديث
نمػػػا الحػػػديث كمػػػا ركاه : قػػػاؿ أيضػػػان عػػػف حػػػديث سػػػعد ك  بػػػف اىػػػذا كىػػػـ عنػػػدىـ كرمػػػط كا 

المبػارؾ كريػره عػف مصػعب بػف ثابػت عػف إسػماعيؿ بػف محمػد بػف سػعد عػف عػامر بػف سػعد عػف 
 . (ٖ)كاف يسمـ عف يمينو كيساره أبيو أف رسكؿ اهلل 

ٍرًدم, كأف  كالطحاكم حيث أجاب  بما محصمو: أف ركاية التسميمة الكاحدة ىي ركايػة الػد رىاكى
 .(ٗ): أنو كاف يسمـ تسميمتيف عبد اهلل بف المبارؾ كريره خالفكه في ذلؾ, كرككا عنو عف النبي 

ىػػػػذا حػػػػديث منكػػػػر, ىػػػػك عػػػػف عايشػػػػة : كأبػػػػك حػػػػاتـ حيػػػػث قػػػػاؿ: عػػػػف حػػػػديث عايشػػػػة   
 .(٘)ان مكقكف

لينػػة تقػػارب فػػي الضػػعؼ, كالتسػػميمتيف  االركايػػة فػػي تسػػميمة أسػػانيدى: مػػي حيػػث قػػاؿيٍ قً كالعي   
 .(ٙ)أثبت كأجكد طرقا

                                                           
 .(ِٗٔ-ِٔٔ/ُشرح معاني اآلثار )انظر:  (ُ)

 (.ّٕٔ/ُأبك رمثة التيمي, حبيب بف حياف, لو صحبة. أسد الغابة )

 (.ُٕٕ/ٔانظر: عمدة القارم ) (ِ)

   .(َْٗ-ْٖٗ/ُلستذكار )ر: اانظ (ّ)

 .(ِٕٔ-ِٔٔ/ُشرح معاني اآلثار )انظر:  (ْ)

 .(َّْ/ِعمؿ الحديث لبف أبي حاتـ ) (ٓ)

 .(ٕٓ/ْ)لمعقيمي الضعفاء  (ٔ)
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"أنو كاف يسمـ تسػميمة كاحػدة تمقػاء كجيػو",   : كقد ركم عنوابف قيـ الجكزية حيث قاؿك 
 . (ٔ)صحيح كلكف لـ يثبت عنو ذلؾ مف كجو

كاألكزاعي كمالؾ إلى  كقد خالؼ عمر بف عبد العزيز كالحسف البصرم كمحمد بف سيريف 
أف التسػػميـ فػػػي آخػػػر الصػػػالة مػػػرة كاحػػػدة, كيحكػػػى ذلػػؾ عػػػف ابػػػف عمػػػر كأنػػػس كسػػػممة بػػػف األكػػػكع 

 .  , كاحتجكا في ذلؾ بحديث سعد بف أبي كقاص كعايشة 
 قمت: الكجو المناسب إلزالة التعػارض تػرجيح ركايػة التسػميمتيف كىػك مػا ذىػب إليػو العينػي 

 مكر:كذلؾ أل كريره مف العمماء
 .الترجيح لككنيا في أحد الصحيحيف, فيي في صحيح مسمـ -ُ
 كما ذكر العيني. ان ثبتت عف عشريف صحابيقد الترجيح باعتبار كثرة الركاة, ف -ِ

الترجيح باعتبار صحة اإلسناد, بخالؼ ركاية التسميمة, فجاءت مف طرؽ معمكلة, كما  -ّ
 ذكر العمماء.  

 :ثؽالوجو الثالث: الترجيح بتقديـ رواية األو 
 .(ٕ)اعتبر العمماء مف أكجو الترجيح أف يككف أحد الراكييف أتقف كأحفظ 

تقديـ ركاية سفياف بف عيينة, عمى ركاية يكنس بف يزيد؛ لختالفيما في  ومف أمثمة ذلؾ:
يػد السػارؽ فػي ربػع دينػار فصػاعدان", كركايػة  متف الركايػة, فركايػة سػفياف جػاء فييػا "كػاف يقطػع 

 قاؿ: "تقطع يد السارؽ في ربع دينار".   النبي يكنس جاء فييا عف 

  كىافى رىسيكؿي الم ػًو  :قىالىتٍ   فركاية سفياف عف الزىرم أخرجيا مسمـ بسنده عف عايشة
اًعدنا ٍبًع ًدينىارو فىصى يىٍقطىعي الس اًرؽى ًفي ري
(ٖ) . 

م عػف عايشػةيما كالمفػظ لمبخػار يأخرجيا الشيخاف بسػند عف الزىرم كركاية يكنس بف يزيد
ٍف الن ًبين   بيًع ًدينىارو  :قىاؿى   عى تيٍقطىعي يىدي الس اًرًؽ ًفي ري

(ٗ). 

                                                           
 (.ِٗٓ/ ُزاد المعاد ) (ُ)

 (.َُالعتبار )ص: (ِ)
سحاؽ بف  ( عف يحيى بف يحيىُْٖٔ/ٗٗٔصحيح مسمـ: كتاب الحدكد, باب حد السرقة كنصابيا ) (ّ) كا 

 إبراىيـ كابف أبي عمر عف سفياف بف عيينة عف الزىرم, عف عمرة بنت عبد الرحمف, عف عايشة ؾ بو.

ِّمَنّاهللِّ]صحيح البخارم: كتاب الحدكد, باب قكلو تعالى:  (ْ) ًٓ َّكَاَب َّىَك  ََ َزاً ُِّ ََ ّ ََ َُّيُ
ِْ َوالاَّ ِرُقَّوالاَّ ِرَقُةَّف ْقَطُعواَّأْي

َّعزِّ ٍيسو عف عبد اهلل بف كىب, عف ٖٕٗٔ/حُِٓٗ{ )صّٖ}المايدة: [يٌزَّسكِومٌَّواهللُ ( عف إسماعيؿ بف أبي أيكى
 يكنس بف يزيد, عف ابف شياب, عف عركة بف الزبير كعمرة, عف عايشة ؾ بو.

ٍيسو إسماعيؿ بف أبي     : "صدكؽ أخطأ في أحاديث مف حفظو" قمت: ضعيؼ الحديث إل في صحيح البخارم.أيكى

كحرممة بف يحيى كالكليد  (عف أبي الطاىرُْٖٔ/ٗٗٔح مسمـ: كتاب الحدكد, باب حد السرقة كنصابيا )كصحي
 بو. عف ابف شياب, عف عركة كعمرة عف عايشة  يف شجاع, عف ابف كىب, عف يكنس بف يزيد
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 لقد ذىب العمماء إلزالة التعارض بيف الركايتيف مف كجييف:
 الترجيح: أواًل:

ح العيني ركاية سفياف بف عيينة عمى ركاية يكنس بف يزيد؛ كذلؾ ألف سفياف أتقػف    لقد رج 
 كأكثؽ.

عينػػي: سػػفياف إمػػاـ عػػالـ كرع زاىػػد حجػػة ثبػػت مجمػػع عمػػى صػػحة حديثػػو, ككيػػؼ قػػاؿ ال
 . (ُ)يقارنو يكنس بف يزيد

كاحتج بقكؿ ابف سعد: كاف يكنس حمك الحديث ككثيره, كليس بحجة, كربمػا جػاء بالشػيء 
 . (ٕ)المنكر

 ككافؽ الطحاكم العيني في ترجيح ركاية ابف عيينة فقاؿ: يكنس ل يقػارب عنػدكـ كل عنػد
 .(ٖ)ريركـ سفياف بف عيينة فكيؼ تحتجكف بقكؿ يكنس, كتترككف قكؿ سفياف؟

قمػت: صػحيح أف سػػفياف إمػاـ عػالـ كرع زاىػػد حجػة ثبػػت مجمػع عمػى صػػحة حديثػو؛ لكػػف 
ىنػػاؾ مػػف عممػػاء الحػػديث مػػف يقػػدمكف يػػكنس فػػي الزىػػرم عمػػى سػػفياف بػػف عيينػػة لمعػػايير خاصػػة 

ل  يؾ أقكاؿ العمماء في ذلؾ: مثؿ: المالزمة كطكؿ الصحبة, كرير ذلؾ, كا 

ف ىنػاؾ مػف يقػدـ سػفياف بػف عيينػة عمػى يػكنس بػف إقاؿ يحيى بف معػيف: عنػدما قيػؿ لػو 
يعنػػي أيػػاـ  -إنمػػا يقػػكؿ ذاؾ مػػف سػػمع منػػو, كأم شػػيء كػػاف سػػفياف, إنمػػا كػػاف رميمػػان  يزيػػد, قػػاؿ:

 .(ٗ) -الزىرم

بحػػػديث  : معمػػػر كيػػػكنس عالمػػػافابػػػف أبػػػي خيثمػػػة: سػػػمعت يحيػػػى بػػػف معػػػيف يقػػػكؿقػػػاؿ 
 .(٘)الزىرم

عمػػى يػػكنس أحػػدان, كعمػػؿ ذلػػؾ  نحػػف ل نقػػدـ فػػي الزىػػرمكقػػاؿ أحمػػد بػػف صػػالح المصػػرم: 
  .الكاحد ربما سمعو مف الزىرم مراران ث الحدي فكجد ,حاديث يكنس عف الزىرمأتتبع بأنو 

ذا سار إلى المدينة زاممو يكنسأ: ككاف الزىرم إذا قدـ أيضان قاؿ ك   .(ٙ)يمة نزؿ عمى يكنس كا 

                                                           
 (.ّْْ/ِّعمدة القارم ) (ُ)

 (.َّٔ/ٕالطبقات الكبرل ) (ِ)

  (.ُْٔ/ّانظر: شرح معاني اآلثار ) (ّ)

 .(ُُٗركاية الدارمي )ص:  ,تاريخ ابف معيف (ْ)

 .(ِِٕ/ُ) بف أبي خيثمةل الكبير,  تاريخال (ٓ)

 .(ِْٗ/ٗلبف أبي حاتـ ) ,الجرح كالتعديؿ (ٔ)
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 . (ٔ)قاؿ يعقكب بف شيبة: يكنس بف يزيد عالـ بحديث الزىرم, كصالح الحديثك 

قػاؿ ابػػف كىػب: أخبرنػػي يػػكنس بػف يزيػػد قػاؿ: أرسػػمني ابػػف شػياب فػػي شػيء, فمٌمػػا عػػدت ك  
قمػػػت لبػػػف شػػػياب: مػػػا حػػػٌدثت بعػػػدم؟ قػػػاؿ: يػػػا يػػػكنس, ل تكػػػاثر العمػػػـ مكػػػاثرة, خػػػذه فػػػي الميػػػالي 

 .(ٕ)كاألياـ

: كػاف يػكنس أحفظيػـ لممسػند. كقػاؿ: -كذكر أصحاب الٌزىرم -المبارؾ قاؿ عبد اهلل بفك 
 ما رأيت مثؿ معمر في الٌزىرم إٌل أٌف يكنس كاف آخذ لممسند.

فإنػو كتػب  ,: ليس أحػد أعمػـ بحػديث الٌزىػرم مػف معمػر إٌل مػا كػاف مػف يػكنسأيضان كقاؿ 
 .(ٖ)الكتب عمى الكجو

 الوجو الثاني الجمع:

أف ابػف عيينػة أرجػح فػي الزىػرم مػف يػكنس فػال معارضػة بينيمػا  قاؿ ابف حجر: كلك سػمـ
   .(ٗ)أخبرت بالقكؿ كالفعؿ  فتككف عايشة 

أخبػرت  قمت: الكجو المناسب إلزالة التعارض ىك ما ذىب إليو ابف حجر بأف عايشػة 
 بالقكؿ كالفعؿ.

 :الوجو الرابع: الترجيح باعتبار تقديـ المرفوع عمى الموقوؼ

عمػػى رفعػػو, كاآلخػػر قػػد اختمػػؼ فػػي  كػػكف أحػػد الحػػديثيف متفقػػان  التػػرجيح مػػف أكجػػو يعتبػػر
الصػػحابي, فيجػػب تػػرجيح مػػا لػػـ يختمػػؼ فيػػو عمػػى مػػا اختمػػؼ فيػػو؛ ألف المتفػػؽ  عمػػى رفعػػو, ككقفػػو

عمى رفعو حجة مف جميع جياتو, كالمختمؼ فػي رفعػو عمػى تقػدير الكقػؼ ىػؿ يكػكف حجػة أـ ل؟ 
 .(٘)ب إلى الحيطةفيو خالؼ, كاألخذ بالمتفؽ عميو أقر 

: ترجيح ركاية البخارم المرفكعة في ركػكب الثالثػة الدابػة, عمػى ركايػة ابػف مف أمثمة ذلؾ
 مرفكعة في النيي عف ذلؾ.الأبي شيبة رير 

                                                           
 .(َّٔ/ْٕلبف عساكر ) ,تاريخ دمشؽ (ُ)

 .(َّْ/ْٕ) المصدر نفسو (ِ)

 .(َّْ/ْٕلبف عساكر ) ,تاريخ دمشؽ (ّ)

 .(َُّ/ُِحجر ) فتح البارم لبف (ْ)

  (.ُٓالعتبار )ص: (ٓ)
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ـى  :قىػاؿى  مػف حػديث ابػف عبػاس بسػنده فركاية البخػارم المرفكعػة أخرجيػا البخػارم  ػا قىػًد لىم 
ٍبًد اٍلميط ًمبً مىك ةى اٍستىٍقبىمىتٍ  الن ًبيُّ  ٍيًممىةي بىًني عى مىؿى كىاًحدان  ,وي أيرى ٍمفىوي  فىحى رى خى بىٍيفى يىدىٍيًو كىآخى

(ٔ)  . 

اؿ: قىػػ كالركايػػة المكقكفػػة أخرجيػػا ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو مػػف حػػديث عبػػد اهلل بػػف بريػػدة
ٍمعيكفه  : مى رىآًني أىًبي ًرٍدؼى ثىاًلثو فىقىاؿى
(ٕ). 

 بيف الركايتيف مف كجييف: ذىب العمماء إلزالة التعارض

  الترجيح: أواًل:

كذلؾ بترجيح الركاية المرفكعة التي في البخارم عمى الركاية المكقكفة, كىذا ما ذىب إليو 
العيني حيػث قػاؿ: حػديث ابػف بريػدة ريػر مرفػكع, كقػاؿ أيضػان: مختصػر الجػكاب: أف كػؿ مػا جػاء 

 . (ٖ)ـ حديث الباب كأمثالوعف رككب الثالثة مرتدفيف ل يقاك  في النيي مف أخبار

 الجمع:  ثانيًا:

 ريػػر مطيقػػة كالحمػػار مػػا إذا كانػػت الدابػػة عػػف ذلػػؾ عمػػى مػػا كرد فػػي الزجػػر بحمػػؿ كذلػػؾ 
 كالناقة كالبغمة. مثالن كعكسو عمى عكسو

                                                           
ميعىم ى  ( عفُٖٕٗ/حِّْصحيح البخارم: كتاب العمرة, باب استقباؿ الحاج القادميف كالثالثة عمى الدابة )ص (ُ)

ٍيع, عف بف أسد, رى  بو. خالد بف ميراف, عف عكرمة, عف ابف عباس  عف يزيد بف زي

ٍيدىة عف عبد اهلل بف, جبريؿ بف أحمر عف, بف إدريس عف عبد اهلل( ُْْ/ُّمصنؼ ابف أبي شيبة ) (ِ)  بو. بيرى
 (.ُْٗ. قاؿ ابف حجر صدكؽ ييـ. تقريب التيذيب )ص:وجبريؿ بف أحمر أبو بكر الَجَممي

قمت: ىػك صػدكؽ, كثقػو ابػف معػيف, كابػف شػاىيف, كقػاؿ أبػك زرعػة: شػيخ, كقػاؿ النسػايي: لػيس بػالقكم, كقػاؿ ابػف 
حجػػػة, كقػػػاؿ بشػػػار معػػػركؼ كشػػػعيب األرنػػػؤكط: ىػػػك حسػػػف الحػػػديث إل إذا خكلػػػؼ  حػػػـز األندلسػػػي: ل تقػػػـك بػػػو

(, كتحريػػػر ّٖٖ/ُ(, كميػػػزاف العتػػػداؿ )ٔٓ/ُ(, ك تػػػاريخ الثقػػػات )ْٗٓ/ِفيضػػػعؼ. انظػػػر: الجػػػرح كالتعػػػديؿ )
 (.  َِٗ/ُتقريب التيذيب )

: كنػػا نتحػػدث معػػو إذ مػػر ثالثػػة مييىػػاًجًر ٍبػػًف قيٍنفيػػذو قىػػ ( حػػديثِْْ/ُّكأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو أيضػػان ) اؿى
عمى حمار, فقاؿ لبخػر مػنيـ: انػزؿ لعنػؾ اهلل, قػاؿ: فقيػؿ لػو: تمعػف ىػذا اإلنسػاف ؟ قػاؿ: فقػاؿ: إنػا قػد نيينػا عػف 

  ىذا: أف يركب الثالثة عمى الدابة. 
أحػػدكـ,  زاذاف قػػاؿ: رأل ثالثػػة عمػػى بغػػؿ فقػػاؿ لينػػزؿ ( حػػديثِْْ/ُّكأخػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو أيضػػان )

 لعف الثالث.  فإف رسكؿ اهلل 
 .نيى أف يركب ثالثة عمى دابة"  " أف النبي  جابرحديث   (ِٕٖ/ٕكأخرج الطبراني في األكسط ) 

ضعيؼ كحديث ابف بريدة مكقكؼ, كحػديث ميػاجر ضػعيؼ, كحػديث زاذاف مرسػؿ ل  قاؿ العيني: حديث جابر
 (.َُِ/ِِيعارض المرفكع المتصؿ. انظر: عمدة القارم )

 (.َُِ/ِِانظر: عمدة القارم ) (ّ)
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إذا كانػػػػت  جػػػػكاز ركػػػػكب ثالثػػػػة عمػػػػى الدابػػػػة العممػػػػاء كافػػػػة قػػػػاؿ النػػػػككم مػػػػذىبنا كمػػػػذاىب
 .(ٔ)مطيقة

ب إلزالػػة التعػػارض بػػيف األدلػػة ىػػك الجمػػع بينيػػا, كذلػػؾ بجػػكاز ركػػكب قمػػت: الكجػػو المناسػػ
  ثالثة عمى دابػة إذا كانػت مطيقػة, كيؤيػد ذلػؾ: مػا أخرجػو ابػف أبػي شػيبة بسػنده عػف ابػف عمػر 

   .(ٕ)عشرة عمى دابة بعد أف تطيقنا" رأبالي لك كنت عاش "ما كنت: قاؿ

 :اية الفقيوالوجو الخامس: الترجيح بتقديـ رو 

 يػػان يمػػف أكجػػو التػػرجيح كػػكف أحػػد ركاة الحػػديثيف مػػع تسػػاكييـ فػػي الحفػػظ كاإلتقػػاف فق يعتبػػر 
 .(ٖ)باجتناء األحكاـ مف مثمرات األلفاظ, فالستركاح إلى حديث الفقياء أكلى ان عارف

فػي عػدد مػرات رسػؿ اإلنػاء إذا كلػب   تقديـ ركاية عبػد اهلل بػف مغفػؿ ومف أمثمة ذلؾ: 
حيػث جػاء فييػا  كمب حيث جاء رسمو سبعان كالثامنة عفره بالتراب, عمى ركاية أبي ىريرة فيو ال

 أفقو. رسمو سبعان فقط, كذلؾ ألف ابف مغفؿ 

عبد  عف بف عبد اهللميطىرنؼى  أخرجيا مسمـ بسنده مف حديث فركاية عبد اهلل بف ميغىف ؿ  
بً  أىمىرى رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى  اهلل بف مغفؿ  بً  :ثيـ  قىاؿى  ,ًبقىٍتًؿ اٍلًكالى بىاؿي اٍلًكالى ـٍ كى ا بىالييي ػصى  ,مى ثيـ  رىخ 

ٍمػػػًب اٍلغىػػػنىـً  كى ػػػٍيًد كى ٍمػػػًب الص  قىػػػاؿى  ,ًفػػػي كى نىػػػاءً  :كى ٍمػػػبي ًفػػػي اإٍلً لىػػػبى اٍلكى كهي  ,ًإذىا كى فنػػػري ػػػر اتو كىعى ػػػٍبعى مى فىاٍرًسػػػميكهي سى
  .(ٗ)الث اًمنىةى 

الشػػيخاف بسػػندىما كالمفػػظ لمبخػػارم مػػف حػػديث األعػػرج عػػف  أخرجيػػا كركايػػة أبػػي ىريػػرة 
ـٍ  :قىاؿى  ًإف  رىسيكؿى الم ًو  قاؿ: أبي ىريرة  ًدكي  .(٘)فىٍميىٍغًسٍموي سىٍبعنا ,ًإذىا شىًربى اٍلكىٍمبي ًفي ًإنىاًء أىحى

عػدد مػرات رسػؿ اإلنػاء إثػر  التكفيػؽ بػيف الركايػات التػي جػاء فييػا لقد اختمؼ العمماء فػي
 :كجوأ عمىالكمب فيو  كلكغ

                                                           
كتحفػػة األحػػكذم  ,(ّٔٗ/َُفػػتح البػػارم لبػػف حجػػر )(, ك ٖٗ/ٖ, كشػػرح النػػككم )(ُْٓ/ْبػػف بطػػاؿ )اشػػرح  (ُ)
(ٖ/ْٖ.)  

 .(َّٖ/ٓمصنؼ ابف أبي شيبة ) (ِ)

 (.ُٓانظر: العتبار )ص: (ّ)

معػاذ بػف  عبيػد اهلل بػف معػاذ, عػف (عػفَِٖ/حُّٔصحيح مسمـ: كتاب الطيارة, باب حكـ كلكغ الكمػب )ص (ْ)
بػف عبػد اهلل, عػف  سىػًمعى ميطىػرنؼى  شعبة بف الحجاج, عف أبي التياح يزيػد بػف حميػد, معاذ بف نصر بف حساف, عف

 بو. عبد اهلل بف مغفؿ 

 ( عػفُِٕ/حٖٓالكضػكء, بػاب إذا شػرب الكمػب فػي إنػاء أحػدكـ, فميغسػمو سػبعان )ص صحيح البخارم: كتػاب (ٓ)
  بو. عف األعرج, عف أبي ىريرة  أبي الزناد عبد اهلل بف ذككاف, عف عف مالؾ, هلل بف يكسؼ,عبد ا

 بمثمو. (عف يحيى بف يحيى, عف مالؾ بوُٕٗ/حُّٓكصحيح مسمـ: كتاب الطيارة, باب حكـ كلكغ الكمب )ص
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  جيح:ر الت :أوالً 

بأف يغسؿ ثماف مرات الثامنة بالتراب, كىذا ما ذىب إليو  بترجيح ركاية عبد اهلل بف مغفؿ  -ُ
 :مريفكذلؾ أل العيني, كذلؾ

 كعمؿ ذلؾ: أفقو مف أبي ىريرة  أف عبد اهلل بف مغفؿ  :أوالً 

لتفقيو النػاس, كىػذا مػا قالػو  ف الخطاب أحد العشرة الذيف بعثيـ عمر ب ابف مغفؿ أف  -أ
 . (ٔ)الحسف البصرم 

 مف أصحاب الشجرة, فيك أفقو مف أبي ىريرة كاألخذ بركايتو أحكط. أف  ابف مغفؿ  -ب

 الترجيح باعتبار زيادة الثقة -ٕ

فييا زيادة ثقة, كزيادة الثقة مقبكلػة, كل سػيما مػف صػحابي  كذلؾ أف ركاية ابف ميغىف ؿ  
كتركيا ل كجو لو, فالحديثاف في نفس األمر كالكاحد, كالعمؿ بػبعض الحػديث كتػرؾ بعضػو  فقيو,

, (ٖ)ابػػػػػف حجػػػػػر وكافقػػػػػقػػػػػاؿ العينػػػػػي ك  , كبػػػػػو(ٕ)ل يجػػػػػكز, كاعتػػػػػذارىـ ريػػػػػر متجػػػػػو لػػػػػذلؾ المعنػػػػػى
 .(ٗ)كالشككاني

كاحػدة مػنيف بػالتراب مػع المػاء فكػأف التػراب  أف المػراد ارسػمكه سػبعان كذلؾ بػ الجمع: ثانيًا:
ىػػذا مػػذىبنا كمػػذىب مالػػؾ كأحمػػد . كبػػو أجػػاب النػػككم فقػػاؿ: ك قػػايـ مقػػاـ رسػػمة فسػػميت ثامنػػة ليػػذا

قكلػػو كعفػػركه الثامنػػة بػػالتراب ظػػاىر فػػي ككنيػػا  فقػػاؿ: ؛ لكػػف تعقبػػو ابػػف دقيػػؽ العيػػد(٘)ركالجمػػاىي
انيػػة رسػػمة مسػػتقمة لكػػف لػػك كقػػع التعفيػػر فػػي أكلػػو قبػػؿ كركد الغسػػالت السػػبع كانػػت الغسػػالت ثم

  . (ٙ)يف التراب في األكلىيكىذا الجمع مف مرجحات تع يب مجازان تر كف إطالؽ الغسمة عمى التكيك

, قالػو أبػك ييغسؿ مف كلػكغ الكمػب كمػا ييغسػؿ مػف سػاير النجاسػات كل عػدد فػى ذلػؾ :ثالثاً 
 .(ٚ)حنيفة

                                                           
 .(ِٔٔ/ُٖالتمييد ) (ُ)

 (.ِٔ-ُٔ/ّانظر: عمدة القارم ) (ِ)

 .(ِٕٕ/ُبف حجر )ل ,فتح البارمانظر:  (ّ)

 .(ٓٓ/ُنيؿ األكطار )انظر:  (ْ)

شرح سنف ابػف ماجػو ك  ,(ُِْ/ِطرح التثريب ), ك (َِٕ/ُبطاؿ ) ابفشرح , ك (ُٖٓ/ّشرح النككم )انظر:  (ٓ)
 .(َْٔ/ِمرقاة المفاتيح )ك  ,(ُّلمسيكطي كريره )ص: 

 (.ِٗ/ُانظر: إحكاـ األحكاـ في شرح عمدة األحكاـ ) (ٔ)

 .(ُِْ/ِطرح التثريب ), ك (َِٕ/ُبطاؿ ) ابفشرح انظر:  (ٕ)
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قمت: الكجو المناسب ىك ما ذىب إليو جماىير العمماء مػف الجمػع بػيف الػركايتيف, كذلػؾ  
فسػػميت  ,فكػػأف التػػراب قػػايـ مقػػاـ رسػػمة ,كاحػػدة مػػنيف بػػالتراب مػػع المػػاء ارسػػمكه سػػبعان ف المػػراد بػػأ

 .ثامنة
  فائدة عممية:

قػػد بػػيف بعػػض أطبػػاء العصػػر كجػػو رسػػؿ اإلنػػاء سػػبعان مػػف كلػػكغ الكمػػب طبػػان, كىػػك أف فػػي  
جػػػػػت أمعػػػػاء أكثػػػػػر الكػػػػالب دكدة شػػػػػريطية صػػػػػغيرة جػػػػدان طكليػػػػػا ميميمتػػػػػرات, فػػػػإذا راث الكمػػػػػب خر 

صؽ كثير منيا بالشعر الذم بالقرب مف دبػره, فػإذا أراد الكمػب أف مالبكيضات بكثرة في الركث, في
ينظؼ نفسو بمسانو كما ىي عادتو تمكث لسانو كفمو بيا, كانتشػرت فػي بقيػة شػعره بكاسػطة لسػانو 

عػض مػف فػرنج أك بأك ريره, فإذا كلب الكمب في إنػاء, أك شػرب مػاء, أك قبمػو إنسػاف كمػا يفعػؿ اإل
فرنج في العادات القبيحة, عمقت بعض ىذه البكيضػات بتمػؾ األشػياء, كسػيؿ كصػكليا إلػى قمد اإل

فتصؿ إلى معدتو كتخرج منيا األجنة, فشقت جدار المعدة, كتصؿ إلػى  ,أك شربو ,فمو أثناء أكمو
 .(ٔ)أكعية الدـ, فتحدث أمراضان كثيرة في المخ, كالقمب, كالرية, إلى رير ذلؾ

 :لسادس: الترجيح باعتبار صاحب القصةالوجو ا
اعتبػر العممػاء مػف أكجػو التػرجيح أف يكػكف أحػد الػراكييف صػاحب القصػة, فيػرجح حديثػو؛ 

 .(ِ)ألف صاحب القصة أعرؼ بحالو مف ريره كأكثر اىتمامان 
 "كػاف يصػبح جنبػان  أف النبػي  مػا ركم عػف عايشػة كأـ سػممة تقديـومف أمثمة ذلؾ: 

" كىذا أم ، أعمـ بذلؾ مف ريرىـ ففي، ر يخصيف, كيحدث معيف  لككنيف  مف زكجاتو ثـ يصـك
 مف أصبح جنبان فقد أفطر ذلؾ اليكـ"." عمى ما كاف يقكؿ أبك ىريرة 

" أخرجيػػا الشػػيخاف بسػػند "كػػاف يصػػبح جنبػػان  فالركايػػة التػػي جػػاء فييػػا أنػػو  يما يثػػـ يصػػـك
ٍمنىػا  ,كيٍنتي أىنىا كىأىبًػي اؿ:كالمفظ لمبخارم مف حديث أبي بكر بف عبد الرحمف ق ت ػى دىخى فىػذىىىٍبتي مىعىػوي حى

اًيشىةى  مىى عى مىى رىسيكًؿ الم ًو  :قىالىتٍ  عى نيبػ ًإٍف كىافى لىييٍصًبحي  أىٍشيىدي عى ـ   ان جي ـو ثيػ ٍيػًر اٍحػًتالى ػاعو رى ًمػٍف ًجمى
مىمىةى  مىى أيـن سى ٍمنىا عى كميوي ثيـ  دىخى  .(ٖ)ؾى فىقىالىٍت ًمٍثؿى ذىلً  ,يىصي

                                                           
 .(ُٖٗ-ُٖٖ/ِمرعاة المفاتيح )(, ك ِٗ/ُانظر: إحكاـ األحكاـ في شرح عمدة األحكاـ ) (ُ)

 (.ُُالعتبار )ص: (ِ)
, بػػػاب ارتسػػػاؿ الصػػػايـ )ص (ّ) ( عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػممة, عػػػف ُِٓٗ/حّٓٔصػػػحيح البخػػػارم: كتػػػاب الصػػػـك

ف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ بف المغيػرة, عػف أبػي بكػر بػف عبػد الػرحمف مالؾ, عف سيمىي  مكلى أبي بكر ب
قاؿ: كنت أنا كأبي حيف دخمنا عمى عايشة كأـ سممة, كعػف أبػي اليمػاف, عػف شػعيب, عػف الزىػرم, عػف أبػي بكػر 

 و.ب بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, عف أبيو عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, عف عايشة كأـ سممة 
( عػػػف َُُٗ/حِْٗكصػػػحيح مسػػػمـ: كتػػػاب الصػػػياـ, بػػػاب صػػػحة صػػػـك مػػػف طمػػػع عميػػػو الفجػػػر كىػػػك جنػػػب )ص

عف عبد ربو بف سعيد بف قيس  عف عبد اهلل ابف كىب بف مسمـ, عف عمرك بف الحارث, ,اأٍلىٍيًميٌ  ىاركف بف سعيد
ث بػف ىشػاـ بػف المغيػرة, عػف عف أبي بكر بف عبد الػرحمف بػف الحػار  عف عبد اهلل بف كعب الًحٍميىرم, بف عمرك,
 بنحكه.  أـ سممة
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 كالركايػة التػي تفيػد أف الصػايـ إذا أصػبح جنبػػان فميفطػر أخرجيػا النسػايي بسػنده مػف حػػديث
فاسػتيقظ قبػؿ أف يطمػع الفجػر, ثػـ نػاـ  ,فػي رمضػاف عبد اهلل بف عبد اهلل بف عمر, أنػو احػتمـ لػيالن 

فػي فاسػتفتيتو  ,حػيف أصػبحت  قبؿ أف يغتسؿ فمـ يستيقظ حتى أصػبح , قػاؿ: فمقيػت أبػا ىريػرة
" قػاؿ عبػد اهلل  قػد " كػاف يػأمر بػالفطر إذا أصػبح الرجػؿ جنبػان   ذلؾ فقاؿ: أفطر فإف رسكؿ اهلل 

أقسػـ بػاهلل لػيف  :ؿفذكرت لو الذم أفتاني بو أبك ىريرة, فقػا ,بف عبد اهلل: فجيت عبد اهلل بف عمرا
ف بدا لؾ أف تصكـ يكمان أفطرت ألكجعف متنيؾ صي  .(ٔ)فافعؿ ,آخر ـ, كا 

 

 عمماء في إزالة التعارض بيف الركايتيف إلى ثالثة كجكه: اختمؼ ال
 : الترجيح أواًل:

, كىػػػذا مػػا قػػػاؿ بػػػو عمػػى ركايػػػة أبػػي ىريػػػرة  كذلػػؾ بتػػػرجيح ركايػػة عايشػػػة كأـ سػػػممة
مػػف تػػرجيح خبػػر  مػػاأصػػحاب القصػػة, كأكلػػى بتػػرجيح خبرى اىمػػ  ألف عايشػػة كأـ سػػممة العينػػي؛

 . أبي ىريرة 

ككافؽ  ،(ٕ)ليؿ عمى ترجيح ركاية صاحب الخبر إذا عارضو حديث آخرقاؿ العيني: فيو د
العيني النككم حيث قػاؿ: أجمػع أىػؿ األمصػار عمػى صػحة صػكـ الجنػب, سػكاء كػاف مػف احػتالـ 

 .(ٖ)كبو قاؿ جماىير الصحابة كالتابعيف أك جماع,

 النسخ:  ًا:ثاني

فرض الصياـ كاف منع في  ألف اهلل تعالى عند ابتداء ؛الخبر منسكخ إف :بف خزيمةقاؿ ا
ثـ  ,فيحتمؿ أف يككف خبر الفضؿ كاف حينيذ ,ليؿ الصكـ مف األكؿ كالشرب كالجماع بعد النكـ

فيمـز أف يقع ارتسالو  ,فكاف لممجامع أف يستمر إلى طمكعو ,أباح اهلل ذلؾ كمو إلى طمكع الفجر
بمب الفضؿ كل أبا ىريرة كلـ ي ,فدؿ عمى أف حديث عايشة ناسخ لحديث الفضؿ ,بعد طمكع الفجر

كقرره , (٘), كالخطابي(ٗ)فاستمر أبك ىريرة عمى الفتيا بو ثـ رجع عنو بعد ذلؾ لما بمغو ,الناسخ
                                                           

محمػد عػف  (َِٔ/صّ)ج صياـ مف أصبح جنبػان  باب ,-سرد الصياـ-كتاب الصياـ  :السنف الكبرل لمنسايي (ُ)
عػف عبػد اهلل بػف عبػد اهلل بػف عمػر,  , عػف الزىػرم,شعيب بف أبي حمػزة عفبشر بف شعيب,  عفبف عبد الممؾ, 
 بو. عف أبي ىريرة 

( مػف طريػؽ بشػر بػف أبػي حمػزة, عػف شػعيب بػف أبػي حمػزة ِّٗ/صْالطبراني في مسند الشػامييف )ج أخرجوو 
 بو بمثمو

 (.ٖ/ُُانظر: عمدة القارم ) (ِ)

 (. ِِِ/ٕ, كشرح النككم )(ُِْ/ْطرح التثريب في شرح التقريب )ك (، ْٗ/ْبطاؿ ) ابفشرح انظر:  (ّ)

 ..(ُْٕ/ْفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ْ)

 (.ِْٓ/ِنظر: معالـ السنف )ا (ٓ)
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ّىَِا ئُِكْم[ :دقيؽ العيد بأف قكلو تعالى بفا ّاََِل َفُث ّالرَّ وَ ِم ّالصر َّلوَْلَة ّلَُكْم يقتضي إباحة  (ٔ) ]ُأِسلَّ
فيمـز إباحة الجماع فيو كمف  ,الكقت المقارف لطمكع الفجر الكطء في ليمة الصكـ كمف جممتيا
فإف إباحة التسبب لمشيء إباحة لذلؾ  ,كل يفسد صكمو ضركرتو أف يصبح فاعؿ ذلؾ جنبان 

ىذا  أف في حديث عايشة -أم دعكل النسخ – كيقكيو كابف حجر حيث قاؿ: ،(ٕ)الشيء
ييا قد رفر اهلل لؾ ما تقدـ كما تأخر كأشار األخير ما يشعر بأف ذلؾ كاف بعد الحديبية لقكلو ف

إلى آية الفتح كىي إنما نزلت عاـ الحديبية سنة ست كابتداء فرض الصياـ كاف في السنة 
 .(ٖ)الثانية

 الجمع:  اً ثالث

باف األمر في حديث أبي ىريرة أمر إرشاد إلى األفضؿ فإف األفضؿ أف يغتسؿ  كذلؾ
, نقمو النككم عف عمى بياف الجكاز ث عايشة فمك خالؼ جاز كيحمؿ حدي ,قبؿ الفجر

إف الذم نقمو البييقي كريره عف نص الشافعي  حجر فقاؿ:ابف  لكف تعقبو ؛(ٗ)أصحاب الشافعي
   .(٘)سمكؾ الترجيح

: الكجػػو المناسػػب إلزالػة التعػػارض بػيف الػػركايتيف ىػك تػػرجيح مػا ركم عػػف عايشػػة كأـ قمػت
 في ذلؾ ألمكر: سممة

فيما أصحاب القصة, كما قاؿ العيني, كىـ أعمػـ بػذلؾ مػف  تا الرسكؿ ألنيما زكج -ُ
 . أبي ىريرة 

 , كمعمـك أف ركاية الثنيف تقدـ عمى ركاية الكاحد.   لمكافقة أـ سممة لعايشة -ِ

كالمعقػكؿ كىػك أف الغسػؿ  ,ركايتيما تكافؽ المنقكؿ كىك ما تقػدـ مػف مػدلكؿ اآليػة ألف -ّ
فيجػػب عميػػو  ,فقػػد يحػػتمـ بالنيػػار ,س فػػي فعمػػو شػػيء يحػػـر عمػػى صػػايـشػػيء كجػػب بػػاإلنزاؿ كلػػي

 .(ٙ)فكذلؾ إذا احتمـ ليال بؿ ىك مف باب األكلى ,بؿ يتـ صكمو إجماعان  ؛كل يحـر عميو ,الغسؿ
مػػع أنػػو  أنػػو لػػـ يسػػمع ىػػذا الحػػديث مػػف النبػػي رجػػكع أبػػي ىريػػرة كاعترافػػو بػػالحؽ, ك  -ْ

 .كاف يمكنو أف يركيو عنو بال كاسطة

                                                           
 .{ُٕٖ}البقرة: (ُ)

 .(ٕ/ِإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ )انظر:  (ِ)

 .(ُْٖ/ْفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ّ)
 (.ُِِ/ٕانظر:  شرح النككم ) (ْ)

 .(ُْٖ/ْفتح البارم لبف حجر )انظر:   (ٓ)

 .(ُْٖ/ْفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ٔ)
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 :تقديـ الرواية المتصمة بالسماع: الترجيح باعتبار سابعالوجو ال
, كالثػػاني (ُ)اعتبػػر العممػػاء مػػف أكجػػو التػػرجيح أف يكػػكف أحػػد الحػػديثيف سػػماعان أك عرضػػان  

, فيكػػػكف األكؿ أكلػػػى بػػػالترجيح لمػػػا يتخمػػػؿ األقسػػػاـ مػػػف شػػػبية (ْ)أك مناكلػػػة (ّ)أك كجػػػادة (ِ)كتابػػػةن 
 . (ٓ)النقطاع لعدـ المشافية

تػرجيح ركايػة الترمػذم فػي السػاعة التػي يرجػى بيػا اسػتجابة الػدعاء يػـك مف أمثمة ذلػؾ: و 
 الجمعة؛ لتصاليا بالسماع عمى ركاية مسمـ التي فييا انقطاع.

رىسيػكؿي الم ػًو  قىػاؿى  :قىػاؿى  فالركاية المتصػمة أخرجيػا الترمػذم بسػنده مػف حػديث أبػي ىريػرة   
:  ًٍيري يىٍكـو طىمىعىٍت ًفيو ميعىةً  خى ـي  ,الش ٍمسي يىٍكـي اٍلجي ًمؽى آدى ن ػةى  ,ًفيًو خي ًفيػًو أيٍدًخػؿى اٍلجى ًفيػًو أيٍىػًبطى ًمٍنيىػا ,كى  ,كى

ػمني فىيىٍسػأىؿي الم ػوى ًفييىػا شىػٍيينا ًإل  أىٍعطىػاهي ًإي ػاهي  ٍبده ميٍسًمـه ييصى ًفيًو سىاعىةه لى ييكىاًفقييىا عى ٍيػرىةى  .كى  : قىػاؿى أىبيػك ىيرى
ـو فىمى  ٍبدى الم ًو ٍبفى سىالى ًديثى ,  ًقيتي عى ـي ًبًتٍمؾى الس اعىةً  :فىقىاؿى  ,فىذىكىٍرتي لىوي ىىذىا اٍلحى أىٍخًبٍرًني  :فىقيٍمتي  ,أىنىا أىٍعمى

مىػػي   ٍيػػؼى تىكيػػك  :فىقيٍمػػتي  ,ًىػػيى بىٍعػػدى اٍلعىٍصػػًر ًإلىػػى أىٍف تىٍغػػريبى الش ػػٍمسي  :قىػػاؿى  ,ًبيىػػا كىلى تىٍضػػنىٍف ًبيىػػا عى في بىٍعػػدى كى
قىٍد قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ,اٍلعىٍصرً  ػمني :كى ٍبػده ميٍسػًمـه كىىيػكى ييصى ػم ى ًفييىػا ,لى ييكىاًفقييىا عى ًتٍمػؾى الس ػاعىةي لى ييصى  ,كى

ـو  ٍبدي الم ًو ٍبفي سىالى ٍجًمسنا يىٍنتىًظػري ال أىلىٍيسى قىٍد قىاؿى رىسيكؿي الم ًو : فىقىاؿى عى مىسى مى ةى فىييػكى ًفػي مىٍف جى ػالى ص 
ةو  الى فىييكى ذىاؾى  :بىمىى قىاؿى  :قيٍمتي  ؟صى

(ٙ) . 

                                                           
(1)

 .(ٓٓالتقريب كالتيسير لمنككم )ص: . انظر:راءة على الشيخ عرضاً: أي ق 
(2)

ىػػػي أف يكتػػػب مسػػػمكعو لغايػػػب أك حاضػػػر بخطػػػو أك بػػػأمره, كىػػػي ضػػػرباف: مجػػػردة عػػػف اإلجػػػازة, الكتابػػػة:   
أك إليؾ كنحكه مػف عبػارة اإلجػازة, كىػي فػي الصػحة كالقػكة كالمناكلػة المقركنػة, كأمػا  ,كمقركنة بأجزتؾ ما كتب لؾ

 .(ْٔالتقريب كالتيسير لمنككم )ص: . انظر:فمنع الركاية بيا قـك ,المجردة
(3)

كمػا أشػار إليػو  -أم: رير مسمكع مف العرب, بمعنى أف أىؿ الصػطالح  ؛دان ل  كى مصدر كجدتو مي  :ةي ادى جى كً الٍ  لفظ 
ماع كل إجػازة كل كا قػكليـ: كجػادة. فيمػا أخػذ مػف العمػـ مػف صػحيفة مػف ريػر سػدي ل  كى  -المعافى بف زكريا النيركاني 

  .(َِٓ/ِفتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) . انظر: مناكلة
ىي ضػرباف مقركنػة باإلجػازة, كمجػردة, فالمقركنػة أعمػى أنػكاع اإلجػازة مطمقػان, كمػف صػكرىا أف يػدفع  المناكلة: (ْ)

ب كالتيسػير لمنػػككم التقريػ .الشػيخ إلػى الطالػب أصػؿ سػػماعو أك مقػابالن. كيقػكؿ: ىػذا سػماعي أك ركايتػػي عػف فػالف
 .(ُٔ)ص: 

 (.ُُالعتبار )ص: (ٓ)
( عف إسحاؽ ُْٗ/حَُّسنف الترمذم: كتاب الجمعة, باب ما جاء في الساعة التي ترجى يـك الجمعة )ص (ٔ)

عػف يزيػػد بػف عبػػد اهلل ابػػف  عػف مالػػؾ بػف أنػػس, معػف بػػف عيسػى بػػف يحيػى بػػف دينػػار, عػػف بػف مكسػػى األنصػارم,
 بو. ـ ,عف أبي سممة, عف أبي ىريرة عف محمد بف إبراىي الياد,

 ىذا حديث حسف صحيح. الترمذم:قاؿ قمت: صحيح اإلسناد, ك 
 ,(1146ح/181ص)كالحديث أخرجو: ابك داكد في سننو كتاب الصالة باب فضؿ يـك الجمعة كليمة الجمعة 
, (1431ح/233ص)ة كالنسايي في سننو كتاب: الجمعة, باب ذكر الساعة التي يستجاب فييا الدعاء يـك الجمع

جميعيـ مف طريؽ يزيد بف عبد اهلل بف  (355/ 3) كالبييقي في السنف الكبرل (214/ 16)كأحمد في مسنده 
 بو بنحكه بزيادة. عف محمد بف إبراىيـ الياد
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كالركايػػػة التػػػي فييػػػا انقطػػػاع أخرجيػػػا مسػػػمـ بسػػػنده مػػػف حػػػديث أبػػػي بػػػردة بػػػف أبػػػي مكسػػػى   
ػػرى  :قىػػاؿى  :قىػػاؿى  األشػػعرم  ٍبػػدي الم ػػًو ٍبػػفي عيمى ػػٍف رىسيػػكًؿ الم ػػًو   ًلػػي عى ػػدنثي عى ػػًمٍعتى أىبىػػاؾى ييحى ًفػػي  أىسى

ميعىػػةً  ًة اٍلجي ـٍ سىػًمٍعتيوي يىقيػػكؿي  :قيٍمػػتي  :قىػاؿى  ؟شىػٍأًف سىػاعى ػا بىػػٍيفى أىٍف  :يىقيػكؿي  سىػًمٍعتي رىسيػػكؿى الم ػًو  :نىعىػ ًىػػيى مى
ةي  ى الص الى ـي ًإلىى أىٍف تيٍقضى ا مى  . (ٔ)يىٍجًمسى اإٍلً

ديف عبد إلزالة التعارض بيف الركايتيف مف كجييف كافؽ بيما شيخو زيف ال (ٕ)ذىب العيني 
 :الرحيـ العراقي

ف لػػػـ يقػػػؿ بالنتقػػػاؿ يكػػػكف األمػػػر  الجمػػػع: :أوالً  كذلػػػؾ أف يصػػػار إلػػػى القػػػكؿ بالنتقػػػاؿ, كا 
 بالترجيح.

 : كذلؾ بترجيح األحاديث الكاردة في ككنيا بعد العصر ألمكر:الترجيح ًا:ثاني

 لكثرتيا. -ُ

 اتصاليا بالسماع.ك  -ِ

 لـ يختمؼ في رفعيا.     -ّ

الػذم جػاء فيػو أنيػا بػيف أف يجمػس اإلمػاـ إلػى أف  أبػي مكسػى  قاؿ العيني: أما حػديث
نقضى الصالة, فميس فيو إل كجػو كاحػد مػف كجػكه التػرجيح؛ كىػك ككنػو فػي أحػد الصػحيحيف دكف 

 بقية األحاديث؛ كلكف عارض ككنو في أحد الصحيحيف أمراف:

كىٍيػر بػف عبػد اهلل األمر األكؿ: أنو ليس متصالن بالسماع بػيف مخرمػة بػف بيكيػر كبػيف أبيػو بي 
, كقػاؿ عبػاس الػدكرم عػف ابػف (ٖ)بف األشج, قاؿ أحمد بف حنبؿ: مخرمػة ثقػة كلػـ يسػمع مػف أبيػو

 .   (ٗ)عف أبيو كتاب ومعيف: مخرمة ضعيؼ الحديث ليس حديثو بشيء, يقكلكف: إف حديث

ر نػػػو لػػػـ يرفعػػػو ريػػػأكاألمػػػر الثػػػاني: أف أكثػػػر الػػػركاة جعمػػػكه مػػػف قػػػكؿ أبػػػي بػػػردة مقطكعػػػان, ك 
 مخرمة عف أبيو, كىذا الحديث مما استدركو الدارقطني عمى مسمـ.

                                                           
( عػػف أبػػي الطػػاىر ّٖٓ/حُّّصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الجمعػػة, بػػاب فػػي السػػاعة التػػي فػػي يػػـك الجمعػػة )ص (ُ)

, عػف أبػي  عػف أبيػو بكيػر بػف عبػد اهلل بػف األشػج, ر,بيكىٍيػ عػف مخرمػة بػف عبػد اهلل بػف كىػب,عػف  كعمي بف خشـر
 بو. عف أبيو  بردة بف أبي مكسى األشعرم

, أىٍخميػػػػص بعػػػد ترجمتػػػو: أنػػػػو صػػػدكؽ أيٍختيًمػػػؼى فػػػػي سػػػماعو مػػػف أبيػػػػو. انظػػػر: الجػػػرح كالتعػػػػديؿ بيكىٍيػػػر كمخرمػػػة بػػػف
 (.ّٗ/ْ(, تيذيب التيذيب )ُٕٔ/ٖكامؿ في الضعفاء )(, الَُٔ/ٔ(, ك الثقات لبف حباف )ّّٔ/ٖ)

 (.ّّٓ/ٔعمدة القارم ) (ِ)

  (.ّّٔ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (ّ)

 (.ّْٔ/ٖالجرح كالتعديؿ ) (ْ)
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كفي الكجو األكؿ كىك: الجمع بيف الركايات كذلؾ بأف تككف الساعة منحصرة في الكقتيف 
دؿ عمػػػػى أحػػػػدىما فػػػػي كقػػػػت كدؿ عمػػػػى اآلخػػػػر فػػػػي كقػػػػت آخػػػػر, كينبغػػػػي  المػػػػذككريف, كيكػػػػكف 

 . (ٕ), كابف عبد البر(ٔ)العيني اإلماـ أحمدالجتياد في الدعاء في كال الكقتيف, كافؽ بو 

في ككنيا بعد العصر قاؿ بو العيني  كفي الكجو الثاني: ترجيح قكؿ عبد اهلل بف سالـ 
ًكػػيى عػػف أحمػػد أنػػو قػػاؿ: أكثػػر األحاديػػث عمػػى ذلػػؾ ككافػػؽ بػػو الترمػػذم, كحي
البػػر  عبػػد    , كابػػف (ٖ)

حيػث قػاؿ: التػرجيح لمػا فػي الصػحيحيف,  , كابف حجػر(ٗ)حيث قاؿ: إنو أثبت شيء في ىذا الباب
أك أحػػػػدىما إنمػػػػا ىػػػػك حيػػػػث ل يكػػػػكف ممػػػػا انتقػػػػده الحفػػػػاظ كحػػػػديث أبػػػػي مكسػػػػى ىػػػػذا, فإنػػػػو أيًعػػػػؿ  

 . (٘)نقطاع كالضطراببال

التي  كذىب جماعة مف العمماء إلى خالؼ ما يرل العيني, كرجحكا ركاية أبي مكسى  
 أخرجيا مسمـ منيـ:

البييقػػي مػػف طريػػؽ أبػػي الفضػػؿ أحمػػد بػػف سػػممة النيسػػابكرم أف اإلمػػاـ مسػػمـ حيػػث ركل  
  (ٙ)مسممان قاؿ: حديث أبي مكسى أجكد شيء في ىذا الباب كأصحو, كبو قاؿ البييقي

كأبك العباس القرطبي حيث قاؿ: حديث أبي مكسى نص في مكضع الخػالؼ, فػال يمتفػت 
 . (ٚ)لغيره

بنػػاه عمػػى القاعػػدة المعركفػػة  -قطنييقصػػد الػػدار -كالنػػككم حيػػث قػػاؿ: كىػػذا الػػذم اسػػتدركو
لػػو, كألكثػػر المحػػدثيف؛ أنػػو إذا تعػػارض فػػي ركايػػة الحػػديث كقػػؼ كرفػػع أك إرسػػاؿ كاتصػػاؿ حكمػػكا 
بالكقؼ كاإلرسػاؿ, كىػي قاعػدة ضػعيفة ممنكعػة, كالصػحيح طريقػة األصػكلييف كالفقيػاء, كالبخػارم 

 .        (ٛ)دة ثقةكمسمـ كمحققي المحدثيف؛ أنو يحكـ بالرفع كالتصاؿ؛ ألنيا زيا

فمعؿ مسممان ممف  , ...,اختمؼ في سماع مخرمة مف أبيوإنو قد  كالمباركفكرم حيث قاؿ: 
صح كثبت عندىـ سماع مخرمػة مػف أبيػو, كيػدؿ عمػى ذلػؾ مػا ركاه البييقػي مػف طريػؽ أحمػد بػف 

رمػة سممة أف مسممان قاؿ: حديث أبي مكسى أجكد شيء في ىذا الباب كأصحو. كلك سممنا أف مخ
                                                           

  (.ِِْ/ِفتح البارم لبف حجر ) (ُ)

 (.ِْ/ُٗالتمييد ) (ِ)

 (.ْٖٗ/حُِٗسنف الترمذم)ص (ّ)

 (.ْٔ/ِّالتمييد ) (ْ)

 (.ِِْ/ِ) فتح البارم لبف حجر (ٓ)

 (.ّْٓ/ّالسنف الكبرل, لمبييقي ) (ٔ)

 (.ْْٗ/ِالمفيـ ) (ٕ)

  (.ُُْشرح النككم ) (ٖ)
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لػػـ يسػػمع مػػف أبيػػو ل يضػػر؛ ألنػػو يػػركم مػػف كتػػب أبيػػو, كالعمػػؿ بالكجػػادة جػػايز. قػػاؿ النػػككم: أمػػا 
العمؿ بالكجادة, فعف المعظـ أنػو ل يجػكز. كعػف الشػافعي كنظػار أصػحابو جػكازه. كقطػع الػبعض 
بكجكب العمؿ بيا عند حصكؿ الثقة بو, قػاؿ: كىػذا ىػك الصػحيح الػذم ل يتجػو فػي ىػذه األزمػاف 

 .  (ٔ)يرهر

الصػحيح فػي كعبد الكريـ الخضير حيث قاؿ: المرجح ما جاء في صحيح مسػمـ؛ ألف مػا  
؛ ألننا إذا طعنا في الصحيحيف لـ يبؽ لنا شػيء إل كيمكػف الطعػف ….مرجح عمى قكؿ كؿ قايؿ,

فيػػػو, فصػػػيانة ليػػػذيف الكتػػػابيف المػػػذيف تمقتيمػػػا األمػػػة بػػػالقبكؿ, كأجمعػػػت عمػػػى قبػػػكؿ مػػػا فييمػػػا كل 
 اكؿ أحػد عمييمػػا, ل الػدارقطني كل ريػػره, فػالقكؿ الػذم يختػػاره اإلمػاـ مسػػمـ أف الحػديث مرفػػكعيتطػ

كمنيـ مف بمب بو أبا مكسى كلـ يرفعػو, فجعمػو مكقكفػان  مف حديث أبي بردة عف أبيو عف النبي 
 مف قكلػو, كمػنيـ مػف قطعػو فكقفػو عمػى أبػي بػردة, إذا تنزلنػا كقمنػا: إنػو مػف قػكؿ أبػي مكسػى, ىػؿ

مكسػى  كيمكف أف يقكلو أبك مكسى مف تمقاء نفسو أك أف لو حكـ الرفع؟ ىذا ل يمكف أف يقكلػو أبػ
مػػف تمقػػاء نفسػػو, بػػؿ لػػو حكػػـ الرفػػع, كلػػذا جػػـز جمػػع مػػف األيمػػة, بػػؿ قطعػػكا بػػؿ صػػرحكا بأنػػو ىػػك 
الصػػػػكاب أف سػػػػاعة اإلجابػػػػة فػػػػي يػػػػـك الجمعػػػػة ىػػػػي مػػػػا بػػػػيف أف يجمػػػػس اإلمػػػػاـ إلػػػػى أف تقضػػػػى 

 .(ٕ)الصالة

قمػػت: كالكجػػو المناسػػب إلزالػػة التعػػارض بػػيف األدلػػة ىػػك الجمػػع بػػيف الركايػػات, كذلػػؾ بػػأف  
دؿ عمػػى أحػػدىما فػػي كقػػت كدؿ عمػػى  تكػػكف السػػاعة منحصػػرة فػػي الػػكقتيف المػػذككريف, كيكػػكف 

 اآلخر في كقت آخر, كينبغي الجتياد في الدعاء في كال الكقتيف.
 ء عمى الرجاؿ  فيما يخصيفالوجو الثامف: الترجيح بتقديـ رواية النسا

اعتبػػر العممػػاء مػػف أكجػػو التػػرجيح أف يكػػكف أحػػد الػػركاة مباشػػران لمػػا ركاه, كالثػػاني حاكيػػان, 
 .(ٖ)فالمباشر أعرؼ بالحاؿ

 "كػاف يصػبح جنبػان  أف النبػي  ما ركم عف عايشػة كأـ سػممةومف أمثمة ذلؾ: تقديـ 
" كىذا أمر يخصيف مػف أصػبح جنبػان فقػد أفطػر ذلػؾ " عمى مػا كػاف يقػكؿ أبػك ىريػرة ، ثـ يصـك

 اليكـ".

يما يثػػـ يصػػـك أخرجيػػا الشػػيخاف بسػػند كػػاف يصػػبح جنبػػان  فالركايػػة التػػي جػػاء فييػػا أنػػو 
ٍمنىػا  كالمفظ لمبخارم مف حديث أبي بكر بف عبػد الػرحمف قػاؿ: ت ػى دىخى كيٍنػتي أىنىػا كىأىبًػي فىػذىىىٍبتي مىعىػوي حى

                                                           
 .(ِْٔ/ْ) مرعاة المفاتيح (ُ)
 ., بترقيـ الشاممة آليا(ِْ/ْٕعبد الكريـ الخضير ) ,شرح المحرر في الحديث (ِ)

 (.ُُالعتبار )ص: (ّ)
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ايً  مىى عى مىى رىسيكًؿ الم ًو  :قىالىتٍ  شىةى عى نيب  أىٍشيىدي عى ـ   ان ًإٍف كىافى لىييٍصًبحي جي ـو ثيػ ٍيًر اٍحًتالى ًمٍف ًجمىاعو رى
كميوي  مىمىةى  ,يىصي مىى أيـن سى ٍمنىا عى  .(ٔ)فىقىالىٍت ًمٍثؿى ذىًلؾى  ,ثيـ  دىخى

 نسػايي بسػنده مػف حػديثكالركاية التي تفيد أف الصايـ إذا أصبح جنبػان, فميفطػر أخرجيػا ال
فػي رمضػػاف فاسػتيقظ قبػؿ أف يطمػػع الفجػر, ثػـ نػػاـ  عبػد اهلل بػف عبػد اهلل بػػف عمػر, أنػو احػػتمـ لػيالن 

فاسػتفتيتو فػي ذلػؾ  ,فمـ يستيقظ حتى أصبح, قاؿ: فمقيت أبا ىريرة حػيف أصػبحت ,قبؿ أف يغتسؿ
" قاؿ عبد اهلل بػف عبػد  بان قد كاف يأمر بالفطر إذا أصبح الرجؿ جن" فقاؿ: أفطر فإف رسكؿ اهلل 

: أقسػػـ بػػاهلل لػػيف ؿ, فقػػا فػػذكرت لػػو الػػذم أفتػػاني بػػو أبػػك ىريػػرة ,اهلل: فجيػػت عبػػد اهلل بػػف عمػػر
ف بدا لؾ أف تصكـ يكمان    .(ٕ)فافعؿ ,آخر أفطرت ألكجعف متنيؾ صـ, كا 

 مف أصبح جنبان, فقػد أفطػر ذلػؾ: كعدكلو عف قكلو كالركاية التي تبيف تراجع أبا ىريرة 
أىف  أىبىػاهي  :قىػاؿى  اليكـ أخرجيا الشيخاف بسندىما كالمفظ لمبخارم مف حديث أبي بكر بف عبػد الػرحمف

ػػمىمىةى  اًيشىػػةى كىأيـ  سى ػػٍركىافى أىف  عى ًف أىٍخبىػػرى مى ٍبػػدى الػػر ٍحمى تىػػاهي أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو   عى كىػػافى ييٍدًركيػػوي اٍلفىٍجػػري  أىٍخبىرى
نيبه ًمٍف أى  كـي  ,ٍىًموً كىىيكى جي يىصي اًرثً  ,ثيـ  يىٍغتىًسؿي كى ًف ٍبًف اٍلحى قىاؿى مىٍركىافي ًلعىٍبًد الر ٍحمى ـي ًبالم ػًو لىتيقىػرنعىف   :كى أيٍقًسػ

ًدينىػةً  مىػى اٍلمى يًػذو عى ػٍركىافي يىٍكمى مى ٍيػرىةى كى ٍبػدي الػر ٍحمىفً : فىقىػاؿى أىبيػك بىٍكػرو  ,ًبيىا أىبىػا ىيرى ـ   ,فىكىػًرهى ذىًلػؾى عى قيػدنرى لىنىػا أىٍف ثيػ
مىٍيفىػػةً  نىٍجتىًمػعى بًػػًذم اٍلحي
ٍيػػرىةى  ,(ّ) كىانىػػٍت أًلىبًػػي ىيرى ٍيػػرىةى  ,ىينىاًلػػؾى أىٍرضه   كى ًف أًلىبًػػي ىيرى ٍبػػدي الػػر ٍحمى  : فىقىػػاؿى عى

ـٍ أىٍذكيػػٍرهي لىػػؾى  مىػػي  ًفيػػًو لىػػ ـى عى ػػ ػػٍركىافي أىٍقسى لىػػٍكلى مى ػػمىمىةى فىػػذىكىرى قىػػ ,ًإننػػي ذىاًكػػره لىػػؾى أىٍمػػرنا كى اًيشىػػةى كىأيـن سى  :فىقىػػاؿى  ,ٍكؿى عى

                                                           
, باب ارتساؿ الصا (ُ) (عف عبد اهلل بف مسممة, عف مالؾ, ُِٓٗ/حّٓٔيـ )صصحيح البخارم: كتاب الصـك

عبػد الػرحمف قػاؿ:  عف سيمىي  مكلى أبي بكر بف عبد الرحمف بػف الحػارث بػف ىشػاـ بػف المغيػرة, عػف أبػي بكػر بػف
كنت أنا كأبي حيف دخمنا عمى عايشة كأـ سممة, ح كعف أبػي اليمػاف, عػف شػعيب, عػف الزىػرم عػف أبػي بكػر بػف 

 بو. رث بف ىشاـ, عف أبيو عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, عف عايشة كأـ سممةعبد الرحمف بف الحا
( عػف ىػاركف َُُٗ/حِْٗصحيح مسمـ: كتاب الصياـ, باب صحة صـك مف طمع عميو الفجر كىك جنب )ص

عػف عبػد ربػو بػف سػعيد بػف قػيس بػف  عػف عبػد اهلل بػف كىػب بػف مسػمـ, عػف عمػرك بػف الحػارث, ,اأٍلىٍيًمػيٌ  بف سعيد
عف أبػي بكػر بػف عبػد الػرحمف بػف الحػارث بػف ىشػاـ بػف المغيػرة, عػف أـ  عف عبد اهلل بف كعب الًحٍميىرم, عمرك,
 بنحكه. سممة

محمػد  عػف (َِٔ/صّ)ج صياـ مف أصبح جنبػان باب  -سرد الصياـ -كتاب الصياـ  :السنف الكبرل لمنسايي (ِ)
عػف عبػد اهلل بػف عبػد اهلل بػف عمػر,  عػف الزىػرم,, شعيب بف أبي حمػزة عفبشر بف شعيب,  عفبف عبد الممؾ, 
 بو. عف أبي ىريرة 

 ( مف طريؽ بشر بف أبي حمزة عف شعيب بف أبي حمزة بو بمثمو.ِّٗ/ْأخرجو الطبراني في مسند الشامييف )
مىٍيفىةً  (ّ) خبار دار كفاء الكفاء بأ . انظر:كميقات أىؿ المدينة : ىي قرية بينيا كبيف المدينة ستة أميؿ,ًذم اٍلحي

  .(ِٔ/ْالمصطفى )
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ب اسو  د ثىًني اٍلفىٍضؿي ٍبفي عى ـي  ,كىذىًلؾى حى ٍيرىةى  ,كىىيف  أىٍعمى ٍف أىًبي ىيرى ٍبًد الم ًو ٍبًف عيمىرى عى قىاؿى ىىم اـه كىاٍبفي عى   كى
ؿي أىٍسنىدي   كىافى الن ًبيُّ  يىٍأميري ًباٍلًفٍطًر كىاأٍلىك 

(ٔ) . 

؛ لكػف الػذم (ِ)لعمماء في إزالة التعارض بيف الركايتيف في ثالثة كجػكه تقػدـ ذكرىػااختمؼ ا
ييمنػػػا ىػػػك رأم العينػػػي فػػػي المسػػػألة, فنػػػرل أف العينػػػي ذكػػػر فػػػي ىػػػذه المسػػػألة كجيػػػيف مػػػف كجػػػكه 

 الترجيح:

 ترجيح ركاية صاحب القصة, سبؽ الحديث فيو. الوجو األوؿ:

 يخصيف  إذا خالفيـ فيو الرجاؿ. ترجيح ركاية النساء فيما  الوجو الثاني:

قاؿ العيني: فيو دليؿ عمى ترجيح ركاية صاحب الخبر إذا عارضو حديث آخػر, كتػرجيح 
ما ركاه النساء مما يختص بيف إذا خالفيف فيو الرجػاؿ, ككػذلؾ األمػر فيمػا يخػتص بالرجػاؿ عمػى 

 . (ٖ)ما أحكمو األصكليكف في: باب الترجيح لبثار

فػػي ذلػػؾ لمػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف أكجػػو  جيح ركايػػة عايشػػة كأـ سػػممةقمػػت: الصػػكاب ىػػك تػػر 
 .  الترجيح التي تميزت بو عف ركاية أبي ىريرة 

 .المطمب الثاني: الترجيح باعتبار المتف
 كيتضمف ىذا المطمب أربعة كجكه: 

 الوجو األوؿ: الترجيح باعتبار تقديـ الرواية المتفؽ عمى ألفاظيا
ا اختمفت الركاية فيو كالثاني لـ تختمؼ, فيقدـ الحديث الذم لػـ إذا تعارض حديثاف أحدىم 

 . (ٗ)تختمؼ الركاية فيو

                                                           
( عف عبد اهلل بف مسممة, عف ُِٔٗ/حّٓٔصحيح البخارم: كتاب الصـك باب الصايـ يصبح جنبان )ص (ُ)

مالؾ, عف سيمىي  مكلى أبي بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ بف المغيرة, عف أبي بكر بف عبد الرحمف 
سممة, ح كعف أبي اليماف, عف شعيب, عف الزىرم عف أبي بكر قاؿ: كنت أنا كأبي حيف دخمنا عمى عايشة كأـ 

 بو.  بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, عف أبيو عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, عف عايشة كأـ سممة
( عف محمد َُُٗ/حِْٗكصحيح مسمـ: كتاب الصياـ, باب صحة صـك مف طمع عميو الفجر كىك جنب )ص

عيد, عف ابف جريج عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج, عف عبد الممؾ بف أبي بكر بف حاتـ, عف يحيى بف س
 بو. بف عبد الرحمف, عف أبي بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ, عف أبي ىريرة 

(ِ)
 (ُّٕ)ص:  

 (.ٖ/ُُعمدة القارم ) (ّ)

 (.ُْالعتبار )ص: (ْ)
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المتفػؽ عمييػا فػي ألفػاظ التشػيد,  ما جاء في تقديـ ركاية ابف مسعكد ومف أمثمة ذلؾ:  
 .عمى ركاية ابف عباس 

ا ًإذىا كين ػػقػػاؿ:  كالركايػػة المتفػػؽ عمػػى لفظيػػا أخرجيػػا الشػػيخاف مػػف حػػديث ابػػف مسػػعكد 
ٍمػؼى الن بًػين  م ٍينىا خى ًميكىاًييػؿى  صى مىػى ًجٍبًريػؿى كى ـي عى فو  ,قيٍمنىػا الس ػالى فيػالى فو كى مىػى فيػالى ـي عى فىاٍلتىفىػتى ًإلىٍينىػا  ,الس ػالى

ـي  :فىقىػػػػاؿى  رىسيػػػػكؿي الم ػػػػًو  ـٍ  ,ًإف  الم ػػػػوى ىيػػػػكى الس ػػػػالى ػػػػديكي ػػػػم ى أىحى ػػػػمىكىاتي  فىٍميىقيػػػػٍؿ الت ًحي ػػػػاتي  ,فىػػػػًإذىا صى ًلم ػػػػًو كىالص 
مىػى ًعبىػػادً  مىٍينىػػا كىعى ـي عى كىاتيػوي الس ػالى بىرى ػةي الم ػػًو كى مىٍيػػؾى أىيُّيىػا الن بًػػيُّ كىرىٍحمى ـي عى ػػاًلًحيفى  كىالط ينبىػاتي الس ػالى  ,الم ػًو الص 

ػاًلحو ًفػي الس ػمىاءً  ٍبػدو ًلم ػًو صى ابىٍت كيػؿ  عى ـٍ ًإذىا قيٍمتيميكىىا أىصى كىاأٍلىٍرًض أىٍشػيىدي أىٍف لى ًإلىػوى ًإل  الم ػوي كىأىٍشػيىدي  فىًإن كي
ٍبديهي كىرىسيكليوي  م دنا عى أىف  ميحى
(ٔ).  

كالركاية التي لـ يتفؽ عمى لفظيا أخرجيا مسمـ كأصحاب السنف كالمفظ لمسمـ مػف حػديث  
ػ كىافى رىسيكؿي الم ػًو  قاؿ: ابف عباس  نىػا الت شىػيُّدى كىمى نىػا السُّػكرىةى ًمػٍف اٍلقيػٍرآفً ييعىمنمي  :فىكىػافى يىقيػكؿي  ,ا ييعىمنمي

ػػةي الم ػػًو كى  مىٍيػػؾى أىيُّيىػػا الن بًػػيُّ كىرىٍحمى ـي عى ػػمىكىاتي الط ينبىػػاتي ًلم ػػًو الس ػػالى كىػػاتي الص  كىاتيػػوي الت ًحي ػػاتي اٍلميبىارى ـي  .بىرى الس ػػالى
مىٍينىا اًلحً  ,عى مىى ًعبىاًد الم ًو الص  م دنا رىسيكؿي الم وً  .يفى كىعى أىٍشيىدي أىٍف لى ًإلىوى ًإل  الم وي كىأىٍشيىدي أىف  ميحى

(ٕ) . 
فالنػػاظر لمػػركايتيف يػػرل أف ىنػػاؾ اختالفػػان بسػػيطان فػػي األلفػػاظ بػػيف الػػركايتيف, كزيػػادة لفػػظ 

فػي "التحيػات المباركػات الصػمكات" كحػرؼ الػكاك  فػي قكلػو  المباركات في ركايػة ابػف عبػاس 
مىكات كالطيبات". في قكلو  ركاية ابف مسعكد   "كالص 

حى العيني ركاية ابف مسعكد    ؛ بعدة مرجحات منيا: كلقد رج 
 أنيا متفؽ عمى صحتيا, كلفظيا عند الشيخيف. -ّ
 ألف الركاة عنو مف الثقات لـ يختمفكا في ألفاظو.   -ْ

                                                           
 عف عف أبي نيعىٍيـ الفضؿ بف دكيف, (ُّٖ/حَُٕ)ص آلخرةصحيح البخارم: كتاب األذاف, باب التشيد في ا (ُ)

 بو. عف عبد اهلل بف مسعكد  عف شقيؽ بف سممة, األعمش سميماف بف ميراف,

( مػف طريػؽ منصػكر بػف المعتمػر, عػف َِْ/حُِٕكصحيح مسمـ: كتاب الصالة, باب التشيد في الصالة )ص
 بمثمو.  بو,  أبي كايؿ شقيؽ بف سممة, عف عبد اهلل بف مسعكد 

قتيبػػة بػػف سػػعيد ك محمػػد بػػف  ( عػػفَّْ/حُّٕصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الصػػالة, بػػاب التشػػيد فػػي الصػػالة )ص (ِ)
بىٍير, كعف طاكس بف كيسػاف, عػف ابػف  رمح, عف ليث بف سعد, عف أبي الزبير محمد بف تدرس, عف سعيد بف جي

 بو. عباس 
خالصػة فػي احػتج بػو أرمػب العممػاء كتدليسػو ل ( كالٔٔسػبؽ ترجمتػو )صالزبير محمد بف مسمـ بػف تػدرس,  كأبك 

سنادنا صحيح . انظر: الطبقات الكبرل يضر إل إذا نص أحد العمماء عمى إسناد بعينو أف فيو ضعؼ فيضعؼ كا 
 (.ْٓ(, طبقات المدلسيف )صَْٔ/ِٔكتيذيب الكماؿ ) (,ُّٓ/ٓ(, كالثقات لبف حباف )َّ/ٔ)
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ف عبػاس مػذككر معػدكد فػي كحػديث ابػ .... كحديث ابف مسػعكد متفػؽ عميػو" قاؿ العيني: 
أفػػراد مسػػمـ كأعمػػى درجػػة الصػػحيح عنػػد الحفػػاظ مػػا اتفػػؽ عميػػو الشػػيخاف كلػػك فػػي أصػػمو فكيػػؼ إذا 

 . (ٔ)"اتفقا عمى لفظو
  زيادة لفظ الكاك في ركاية ابف مسعكد  -ّ

كقاؿ العيني: كمف المرجحات ثبكت الكاك, في الصمكات كالطيبات, كىي تقتضي المغايرة  
كالمعطكؼ عميو, فتككف كؿ جممة ثناء مستقالن, بخالؼ ما إذا حذفت, فإنيا تككف  بيف المعطكؼ

 .(ٕ)صفة لما قبميا, كتعدد الثناء في األكؿ صريح, فيككف أكلى

 ,ذلػؾ فػي بتشػديده اهلل عبػد عػف ركم مػا استحسػنا: قػاؿ قاؿ العيني: ىذا الطحاكم الجيبذ
ينبغي أف يتشيد إل بخاص مػف التشػيد يعنػي كميػـ ل  أنو عمى اتفقكا قد كانكا إذ عميو كإلجماعيـ

 ,فػإذا كػاف كػذلؾ ,كل يكػكف بػأم لفػظ كػاف ,إل بألفاظ مخصكصة ,اتفقكا عمى أف التشيد ل يككف
ألف الػركاة  ؛فصار ككنو متفقا عميو دكف ريره مػف مرجحاتػو ,فالمتفؽ عميو أكلى مف المختمؼ فيو

 ,تمقيػػا كأف ابػػف مسػػعكد تمقػػاه عػػف النبػػي  ,ؼ ريػػرهعنػػو مػػف الثقػػات لػػـ يختمفػػكا فػػي ألفاظػػو بخػػال
 رسػػكؿ اهلل    " أخػػذت التشػػيد مػػف فػػي  :فػػركل الطحػػاكم مػػف طريػػؽ األسػػكد بػػف يزيػػد عنػػو قػػاؿ

 .  (ٖ) كلقننيو كممة كممة "
كقػػاؿ مسػػمـ: إنمػػا أجمػػع النػػاس عمػػى تشػػيد ابػػف مسػػعكد ألف أصػػحابو ل يخػػالؼ بعضػػيـ 

 .(ٗ)بعضا, كريره اختمؼ أصحابو
: إنو أصح حديث ركم في التشيد. كمف مرجحاتو أنو متفؽ يُّ مً ىٍ الذُّ محمد بف يحيى اؿ كق

 .(٘)عميو دكف ريره كأف ركاتو لـ يختمفكا في حرؼ منو بؿ نقمكه مرفكعا عمى صفة كاحدة
  تشيد ابف مسعكد فإ حيث قاؿ: ,في ترجيح تشيد ابف مسعكد الخطابي   ككافؽ العيني

 . (ٙ)ىا رجالن كأشير  ,أصحيا إسنادان 
ف كػػاف   كالنػػككم حيػػث قػػاؿ: تشػػيد ابػػف مسػػعكد أفضػػؿ؛ ألنػػو عنػػد المحػػدثيف أشػػد صػػحة كا 

 .(ٚ)الجميع صحيحان 

                                                           
 (.ُْٔ/ٔعمدة القارم ) (ُ)

 (.ُْٔ/ٔرم )عمدة القا (ِ)

  (.ِْٔ/ُمشكؿ اآلثار )  (ّ)

 .(ِْٖ/ُسبؿ السالـ ) (ْ)

 .(ِْٖ/ُ) المصدر نفسو  (ٓ)

 .(ِِٖ/ُمعالـ السنف ) (ٔ)

 .(ُُٔ/ْشرح النككم ) (ٕ)
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, لمػػػا قػػػدمنا مػػػف اختػػػاره أبػػػك حنيفػػػة, كأحمػػد, كجميػػػكر الفقيػػػاء, كالمحػػػدثيف مػػػا كىػػػذاقمػػت: 
 . (ٔ)المرجحات

ػػػحى تشػػػيد ابػػػف عبػػػاس   ىػػػي قكلػػػو المباركػػػات لمزيػػػادة التػػػي فيػػػو, ك  كخػػػالؼ الشػػػافعي كرج 
ّاهللُِّمَب َرَكًةَّصورَبًةّ] :كىك قكلو كلمكافقتو القرآف

ِْ وًَّةِّمْنِّعنْ
ُمواَّعََلَّأْىُفِاُكْمََّتِ [َفَالر

(ٕ).  
ف كانػػت ركايػػة ابػػف مسػػعكد أشػػد قػػاؿ الطيبػػي: كاختػػار الشػػافعي ركايػػة ابػػف عبػػاس   , كا 

ّاهللِّ كألنػو المكافػؽ لقكلػو تعػالىصحة, ألنو أفقػو, كلشػتماؿ كمػا ركاه عمػى الزيػادة,  ِْ وَّلًةِّملْنِّعنْل
]ََتِ

ُمَب َرَكًةَّصورَبًةّ[
كىافى رىسيكؿي " كىك قكلو. في لفظو ما يدؿ عمى زيادة ضبطو لفظ الرسكؿ  كألنو ،(ٖ)

ا ييعىمنمينىا السُّكرىةى ًمٍف اٍلقيٍرآفً  الم ًو    . (ٗ)" ييعىمنمينىا الت شىيُّدى كىمى
الزيػػادة مختمػػؼ فييػػا كحػػديث ابػػف مسػػعكد نػػي لػػـ يسػػمـ لػػو فػػي ذلػػؾ كرد  عميػػو: أف لكػػف العي 

ككنو مكافقا لما في القرآف كجو مف الترجيح فال يفضؿ بذلؾ عمػى الػذم لػو كجػكه أما ك  ,متفؽ عميو
 .(٘)مف الترجيح

ػػح تشػػيد عمػػر   الػػذم عممػػو النػػاس عمػػى المنبػػر: التحيػػات هلل,  كخػػالؼ مالػػؾ أيضػػان كرج 
   .(ٙ) يات هلل, الطيبات, الصمكات هلل, السالـ عميؾ إلخالزاك

أنػػو مكقػػكؼ عميػػو فػػال  تشػػيد عمػػر بػػف الخطػػاب لعػػف تػػرجيح مالػػؾ لكػػف العينػػي أجػػاب 
  .(ٚ) يمحؽ المرفكع إلى النبي 

أكلى مف ريره مع صحة ريره, لما سبؽ ذكره مف   قمت: ترجيح تشيد ابف مسعكد 
 كجكه الترجيح. 
 :تقديـ رواية اإلثبات عمى النفيالوجو الثاني: 

قاؿ العمماء إذا تعارض خبراف ككاف أحدىما مثبتان كاآلخر منفيان قاؿ أكثر العمماء يقدـ 
 .(ٖ)اإلثبات عمى النفي؛ ألف مع اإلثبات زيادة عمـ فاألخذ بركايتو أكلى

                                                           
 .(ّّٕ/ِمرقاة المفاتيح ) (ُ)

 .(ِِٖ/ُمعالـ السنف ) (ِ)

 .{ُٔ}النكر: (ّ)
 (.َُِّالكاشؼ عف حقايؽ السنف )ص: (ْ)

 (.ُٓٔ/ٔرم )عمدة القا (ٓ)

 .(ِِٖ/ُمعالـ السنف ) (ٔ)

 (.ُٓٔ/ٔعمدة القارم ) (ٕ)

ػػػػػػػػػػػػػػػػع )ص: (ٖ) رشػػػػػػػػػػػػػػػػاد الفحػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ )ص:ُٕٕانظػػػػػػػػػػػػػػػػر: الميمى (, البرىػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الفقػػػػػػػػػػػػػػػػو ُُّٕ(, كا 
 (.َُِٓ/مسألةٖٓٔ/صِ)ج
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في  عنو التي أثبت فيو دعاء كصالة النبي  تقديـ ركاية بالؿ ومف أمثمة ذلؾ: 
  الكعبة.  في التي نفى فييا صالة النبي   الكعبة, عمى ركاية ابف عمر

كالمفظ لمبخػارم  يمايبسند في الكعبة أخرجيا الشيخاف فالركاية التي أثبتت صالة النبي  
ػؿى اٍلكىٍعبىػةى  ىىػذىا رىسيػكؿي الم ػًو  قيػؿ لػو: مف حديث ابف عمػر  ػرى  ,دىخى كىالن بًػيُّ  فىأىٍقبىٍمػتي  :فىقىػاؿى اٍبػفي عيمى

  رىجى ا بىػٍيفى اٍلبىػابىٍيفً  ,قىٍد خى لن قىاًيمن لن  ,كىأىًجدي ًبالى ػم ى الن بًػيُّ  :فىقيٍمػتي  ,فىسىػأىٍلتي بًػالى  :ًفػي اٍلكىٍعبىػًة قىػاؿى  أىصى
ٍمػػػػتى  ػػػػاًرًه ًإذىا دىخى مىػػػػى يىسى ٍكعىتىػػػػٍيًف بىػػػػٍيفى الس ػػػػاًريىتىٍيًف الم تىػػػػٍيًف عى ـٍ رى ػػػػرىجى فى  ,نىعىػػػػ ـ  خى ػػػػم ى ًفػػػػي كىٍجػػػػًو اٍلكىٍعبىػػػػًة ثيػػػػ صى

ٍكعىتىٍيفً  رى
(ٔ)  . 

فػي الكعبػة أخرجيػا الشػيخاف بسػندىما كالمفػظ لمبخػارم  كالركاية التي نفػت صػالة النبػي  
ؿى الن ًبيُّ  :قىاؿى  مف حديث ابف عباس  ػرىجى  لىم ا دىخى ت ى خى ؿن حى ـٍ ييصى لى ا ًفي نىكىاًحيًو كيمنيىا كى اٍلبىٍيتى دىعى

قىاؿى ىىًذًه اٍلًقٍبمىةي  ,ًمٍنوي  ٍكعىتىٍيًف ًفي قيبيًؿ اٍلكىٍعبىًة كى رىجى رىكىعى رى فىمىم ا خى
(ٕ) . 

 ذىب العمماء إلزالة التعارض بيف الركايتيف مف كجييف:  
 
 
 

                                                           
ُّمَصًَلّ]صحيح البخارم: كتاب الصالة, باب قكلو تعالى:  (ُ) َراِهوَم ُْ ّاِ َّمَق ِم ِّمْن ُذوا

ِ  {521بقرة:[ }الَواَّتَّ
عف سيؼ بف سميماف, عف مجاىد, عف  سعيد بف فركخ, عف يحيى بف ( عف مسدد بف مسرىد,ّٕٗ/حٗٗ)ص

 بو.   ابف عمر 

(عف يحيى بػف ُِّٗ/حِْٓكصحيح مسمـ: كتاب الحج, باب استحباب دخكؿ الكعبة لمحاج كريره لمصالة )ص
  بنحكه.  يحيى التميمي عف مالؾ, عف نافع, عف ابف عمر 

لللَراِهوَمُّمَصلللًَلّ]: صػػػحيح البخػػػارم: كتػػػاب الصػػػالة, بػػػاب قكلػػػو تعػػػالى (ِ) ُْ لللُذواِّملللْنَّمَقللل ِمّاِ
ِ { 521[ }البقررررة:َواَّتَّ

إسحاؽ بف إبراىيـ بف نصر, عف عبد الرزاؽ بف ىماـ, عف ابف جريج عبد الممػؾ بػف عبػد  ( عفّٖٗ/حٗٗ)ص
 بو. سمع ابف عباس  عف عطاء بف أبي رباح,العزيز بف جريج, ً 

سحاؽ بف إبراىيـ بف نصرو   (.  ُِٔ, قاؿ ابف حجر عنو: صدكؽ. انظر: تقريب التيذيب )ص:ا 
أخمص لترجمتو ثقة, فقد أكثر البخارم مف الركاية عنو في "صحيحو", ككثقو ابف حباف كل نعمـ فيو جرحان. انظر: 

 (.ُُْ/ُتحرير تقريب التيذيب )
( عػف إسػحاؽ َُّّ/حِٓٓة لمحػاج كريػره لمصػالة )صكصحيح مسمـ: كتاب الحج, باب استحباب دخكؿ الكعب

عػػف  عػػف ابػػف جػػريج قػػاؿ: قمػػت لعطػػاء: أسػػمعت ابػػف عبػػاس  عػػف محمػػد بػػف بكػػر, كعبػػد بػػف حميػػد, بػػف إبػػراىيـ
 بنحكه.  أسامة بف زيد 

 (.ِٖٗقاؿ ابف حجر عنو: صدكؽ يخطئ. انظر: تقريب التيذيب )ص: ومحمد بف بكر
(, كتيػػػذيب الكمػػػاؿ ِْْ/ٕ(, كالثقػػػات لبػػػف حبػػػاف )ُِِ/ٕح كالتعػػػديؿ )كالخالصػػػة أنػػػو: صػػػدكؽ. انظػػػر: الجػػػر 

 (.  ُِٕ/ّ(, ك تحرير تقريب التيذيب )ّّٓ/ِْ)
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 : الترجيح أواًل:
كبػو أجػاب العينػي فقػاؿ: ىػذاف نفػي  عمى ركايػة ابػف عبػاس  كذلؾ بترجيح ركاية بالؿ 

ثبػػات فػػي رك  ايتػػيف, فركايػػة اإلثبػػات مقدمػػة, ككيػػؼ كقػػد صػػرح بػػالؿ فػػي الحػػديث المػػذككر. بقكلػػو كا 
 .(ٔ)"نعـ ركعتيف؟"

كأنػػو لػػـ  ,البيػػت يكأمػػا اخػػتالؼ اآلثػػار أنػػو صػػمى فػػ ككافػػؽ العينػػي ابػػف بطػػاؿ حيػػث قػػاؿ:
عمػى  ييصؿ, فاآلثار أنو صمى أكثر, كلك تساكت فػى الكثػرة لكػاف األخػذ بالمثبػت أكلػى مػف النػاف

 . (ٕ) كلو العمماءما يق
ركايػػة أنػػو صػػمى أكلػػى مػػف ركايػػة أنػػو لػػـ يصػػؿ؛ ألنيػػا زيػػادة  كابػػف عبػػد البػػر حيػػث قػػاؿ:

 .(ٖ)مقبكلة كليس قكؿ مف قاؿ: لـ يفعؿ عف شيادة
ألنػو مثبػت فمعػو زيػػادة  ؛أجمػع أىػؿ الحػديث عمػى األخػذ بركايػة بػالؿ كالنػككم حيػث قػاؿ:

 :بػػف عمػػػراكليػػذا قػػاؿ  ؛ذات الركػػكع كالسػػػجكدفكجػػب ترجيحػػو كالمػػػراد الصػػالة المعيػػكدة  ,عمػػـ
كاشػتغمكا  ,فسببو أنيـ لمػا دخمػكا الكعبػة أرمقػكا البػاب ,كأما نفي أسامة ,كنسيت أف أسألو كـ صمى

 ,ثػػـ اشػػتغؿ أسػػامة بالػػدعاء فػػي ناحيػػة مػػف نػػكاحي البيػػت ,يػػدعك فػػرأل أسػػامة النبػػي  ,بالػػدعاء
 ؛لقربو كلـ يره أسامة ؛فرآه بالؿ ,صمى النبي ثـ  ,كبالؿ قريب منو ,في ناحية أخرل كالنبي 

رػػالؽ البػػاب كأمػػا بػػالؿ فحققيػػا  ,كجػػاز لػػو نفييػػا عمػػال بظنػػو ,لبعػػده كاشػػتغالو مػػع خفػػة الصػػالة كا 
 .(ٗ)فأخبر بيا

  الجمع: ثانيًا:

: كيحتمؿ أف يككف عميو السالـ دخؿ البيت مرتيف, فػالمرة لمجمع بيف الركايتيف فقاؿ الميمبذىب 
 . (٘)ذلؾ فيصمى فيو, كالمرة األخرل دعا كلـ يصؿ, فمـ تتضاد األخبار الكاحدة 

قمت: الكجو المناسب لمجمع بيف الركايتيف ىك ما ذىب إليو العيني كريره مف العممػاء مػف    
 النافي.  , عمى ركاية ابف عباس فمعو زيادة عمـ ,ألنو مثبت؛ ترجيح ركاية بالؿ 

 
 
 

                                                           
 (.ُٕٗ/ْعمدة القارم ) (ُ)

 .(ٕٓ/ِبطاؿ ) ابف شرح (ِ)
 (.ُّٕ/ُٓ) التمييد (ّ)

 (.ِٖ/ٗشرح النككم ) (ْ)

 .(ٕٓ/ِبطاؿ ) ابف شرح (ٓ)
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 :: تقديـ رواية القوؿ عمى الفعؿالوجو الثالث

 مػػف أكجػػو التػػرجيح المعمػػكؿ بيػػا عنػػد العممػػاء تقػػديـ ركايػػة القػػكؿ عمػػى الفعػػؿ إف تعارضػػا؛
فالقكؿ أبمب في البياف؛ كألف الناس لـ يختمفكا فػي كػكف قكلػو عميػو حجػة, كاختمفػكا فػي اتبػاع فعمػو؛ 

تقػػديـ ركايػػة  :كمػػف أمثمػػة ذلػػؾ كألف الفعػػؿ مػػا يػػدؿ لنفسػػو عمػػى شػػيء بخػػالؼ القػػكؿ فيكػػكف أقػػكل.
 .(ُ)القكؿ في النيي عف الركعتيف بعد العصر, عمى ركاية الفعؿ

يما كالمفػػػظ لمبخػػػارم مػػػف حػػػديث كريػػػب مػػػكلى ابػػػف يفركايػػػة القػػػكؿ أخرجيػػػا الشػػػيخاف بسػػػند 
ًف ٍبفى أىٍزىىرى  عباس ٍبدى الر ٍحمى ب اسو كىاٍلًمٍسكىرى ٍبفى مىٍخرىمىةى كىعى اًيشىةى أى  أىف  اٍبفى عى ميكهي ًإلىى عى  :فىقىاليكا ٍرسى

ًميعنػا ـى ًمن ا جى مىٍييىا الس الى ًة اٍلعىٍصػرً  ,اٍقرىٍأ عى ػالى ػٍف الػر ٍكعىتىٍيًف بىٍعػدى صى ػٍميىا عى سى قيػٍؿ لىيىػا ,كى ٍنػًؾ  :كى ًإن ػا أيٍخًبٍرنىػا عى
قىػػٍد بىمىغىنىػػا أىف  الن بًػػي   ػػمنينىييمىا كى ٍنيىػػا  أىن ػػًؾ تيصى ب ػػاسو  ,نىيىػػى عى قىػػاؿى اٍبػػفي عى ػػعى  :كى كيٍنػػتي أىٍضػػًربي الن ػػاسى مى كى

ٍنػوى  ط اًب عى ٍيػبه  ,عيمىرى ٍبًف الخى اًيشىػةى  :فىقىػاؿى كيرى مىػى عى ٍمتي عى ػميكًني ,فىػدىخى ػا أىٍرسى ػٍؿ  :فىقىالىػتٍ  ,فىبىم ٍغتييىػا مى سى
مىمىةى  رىٍجتي ًإلىٍيًيـٍ  ,أيـ  سى ـٍ ًبقىٍكًليىا ,فىخى اًيشىػةى فى , فىأىٍخبىٍرتييي ػميكًني بًػًو ًإلىػى عى ا أىٍرسى مىمىةى ًبًمٍثًؿ مى  ,رىدُّكًني ًإلىى أيـن سى

مىمىةى  ٍنيىا سىًمٍعتي الن ًبي   :فىقىالىٍت أيُـّ سى م ى اٍلعىٍصػرى  ,يىٍنيىى عى منيًيمىا ًحيفى صى ػؿى  ,ثيـ  رىأىٍيتيوي ييصى ـ  دىخى ثيػ
ػرى  مىي  كىًعٍنًدم ًنٍسكىةه ًمػٍف بىنًػي حى ػارً عى اًريىػةى  ,اـو ًمػٍف اأٍلىٍنصى ػٍمتي ًإلىٍيػًو اٍلجى ٍنبًػًو فىقيػكًلي  :فىقيٍمػتي  ,فىأىٍرسى قيػكًمي ًبجى

ػػمىمىةى : لىػوي  ا :تىقيػػكؿي لىػػؾى أيُـّ سى ػػمنيًيمى ػػٍف ىىػػاتىٍيًف كىأىرىاؾى تيصى ػػًمٍعتيؾى تىٍنيىػػى عى  ,فىػػًإٍف أىشىػػارى ًبيىػػًدهً  ,يىػػا رىسيػػكؿى الم ػػًو سى
ٍنوي  اًريىةي  ,فىاٍستىٍأًخًرم عى ٍنوي  ,فىفىعىمىٍت اٍلجى رىٍت عى رىؼى قىاؿى  ,فىأىشىارى ًبيىًدًه فىاٍستىٍأخى ي ػةى  :فىمىم ا اٍنصى يىػا ًبٍنػتى أىبًػي أيمى

ٍف الر ٍكعىتىٍيًف بىٍعدى اٍلعىٍصرً  ن وي أىتىاًني نىػاسه ًمػفٍ  ,سىأىٍلًت عى ٍبػًد اٍلقىػٍيسً  كىاً  ػٍف الػر ٍكعىتىٍيًف ال ,عى م تىػٍيًف فىشىػغىميكًني عى
بىٍعدى الظٍُّيًر فىييمىا ىىاتىافً 
(ٕ). 

ػػًحٍبنىا  :قىػػاؿى  ككػذلؾ مػػا أخرجػػو البخػارم مػػف حػػديث معاكيػة  ةن لىقىػػٍد صى ػػالى ػمُّكفى صى ـٍ لىتيصى ًإن كيػػ
منييىا ,رىسيكؿى الم ًو  ا يىٍعًني الر ٍكعىتىٍيًف بىٍعدى اٍلعىصٍ  ,فىمىا رىأىٍينىاهي ييصى ٍنييمى لىقىٍد نىيىى عى  . (ٖ)رً كى

قىالىػػػٍت  يما كالمفػػػظ لمبخػػػارم مػػػف حػػػديث عايشػػػة يكركايػػػة الفعػػػؿ أخرجيػػػا الشػػػيخاف بسػػػند 
ـٍ يىكيػػػػػػٍف رىسيػػػػػػكؿي الم ػػػػػػًو  ٍكعىتىػػػػػػاًف لىػػػػػػ ًنيىػػػػػػةن  رى ا ًسػػػػػػرعا كىلى عىالى ػػػػػػٍبحً  .يىػػػػػػدىعيييمى ًة الصُّ ػػػػػػالى ٍكعىتىػػػػػػاًف قىٍبػػػػػػؿى صى   ,رى

 
                                                           

 .(ُٗالعتبار )ص: انظر:  (ُ)
 (عػػفُِّّ/حُِْ: كتػاب أبػػكاب السػػيك, بػاب إذا كمػػـ كىػك يصػػمي فأشػػار بيػده كاسػػتمع )صالبخػػارمصػحيح  (ِ)

 بو. كيرىٍيب عف ,بيكىٍير عف يحيى بف سميماف, عف عبد اهلل بف كىب, عف عمرك بف الحارث,
 صػػػػحيح مسػػػػمـ: كتػػػػاب صػػػػالة المسػػػػافريف ك قصػػػػرىا, بػػػػاب معرفػػػػة الػػػػركعتيف المتػػػػيف كػػػػاف يصػػػػمييما  النبػػػػي  ك

  ( عف حرممة بف يحيى, عف عبد اهلل بف كىب بو, بمثمو.ّْٖ/حِّْ)ص
( عػف ٕٖٓ/حُِٗصحيح البخارم: كتاب مكاقيت الصػالة, بػاب ل تتحػرل الصػالة قبػؿ رػركب الشػمس )ص (ّ)

عف شعبة بف حجاج, عف أبي التىي اح يزيد بف حميد الضبعي,  محمد بف جعفر اليذلي, ريٍندىرمحمد بف أباف, عف 
ٍمرى    بو. بف أباف, عف معاكية اف حي
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ٍكعىتىاًف بىٍعدى اٍلعىٍصر كىرى
(ٔ).  

 ب العمماء إلزالة التعارض كالختالؼ بيف الركايات مف كجكه:ذى
  الترجيح: أواًل:

كىك ما ذىب إليو العيني حيث قاؿ: إف القكؿ كالفعؿ إذا تعارضا يقدـ القكؿ عمػى الفعػؿ؛ 
 يقدـ الحاظر عمى المبػيح لكف قيده فقاؿ ليس عمى إطالقو, فإف كاف أحدىما حاظران كاآلخر مبيحان 

 .(ٕ) أك فعالن سكاء كاف قكلن 

 قمت: كالحاظر ىنا ىك حديث القكؿ, فيقدـ عمى حديث الفعؿ كما يفيـ مف قكؿ العيني.

د, حيػػث قػػاؿ: يػػككافػػؽ العينػػي فػػي تقػػديـ ركايػػة القػػكؿ عمػػى الفعػػؿ الكرمػػاني؛ لكػػف دكف تقي 
كالجػػكاب الصػػحيح أف النيػػي قػػكؿ, كصػػالتو فعػػؿ, كالقػػكؿ كالفعػػؿ إذا تعارضػػا يقػػدـ القػػكؿ كيعمػػؿ 

 .  (ٖ)وب

 الجمع بيف الروايات مف وجوه:  ثانيًا:

 أف النيي كاف في صالة ل سبب ليا, كصالة النبي كانت بسبب قضاء صالة فايتة الظير. -ُ

 كاف بدكف التحرم. أف النيي كاف فيما يتحرل فييا, كفعمو  -ِ

 في ذلؾ الكقت مف خصايصو. أف صالة النبي  -ّ

كبػػأف العمػػة فػػي النيػػي ىػػك  -لػػؾ كدفػػع كىػػـ التحػػريـ, بيػػاف ذفػػأراد -أف النيػػي كػػاف لمكراىػػة,  -ْ
 التشبو بعبدة الشمس, كالرسكؿ منزه عف التشبو بيـ.

مييػا مػدة عمػره جبػران لما قضى فايتة ذلؾ اليكـ, ككاف في فكاتو نكع تقصػير, كاظػب ع بأنو  -ٓ
 لما كقع منو.

  .(ْ)ماني, كأبطميا جميعان رٍ كىذه الكجكه السابقة قاليا الكى   

                                                           
( ِٗٓ/حَُّصحيح البخارم: كتاب مكاقيت الصػالة, بػاب مػا يصػمى بعػد العصػر مػف الفكايػت كنحكىػا )ص (ُ)

عػف عبػد الػرحمف بػف  سميماف بف أبي سميماف بف فيػركز, الش ٍيبىاًنين  عف مكسى بف إسماعيؿ, عف عبد الكاحد, عف
 بو. األسكد, عف أبيو, عف عايشة  

 صػػػػحيح مسػػػػمـ: كتػػػػاب صػػػػالة المسػػػػافريف ك قصػػػػرىا,  بػػػػاب معرفػػػػة الػػػػركعتيف المتػػػػيف كػػػػاف يصػػػػمييما  النبػػػػي و
  .  , بو. بمثموميٍسًير ( عف أبي بكر بف أبي شيبة, عف عمي بفّٖٓ/حّّٓ)ص

 (.ُِٓ/ٓعمدة القارم ) (ِ)

 (.ِِٖ/ْالككاكب الدرارم, لمكىٍرماني ) (ّ)

  (.ِِٕ/ْالككاكب الدرارم ) (ْ)
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, (ٖ), كزيػػػػػػف الػػػػػػديف العراقػػػػػػي(ٕ), ككافقػػػػػػو ابػػػػػػف عبػػػػػػد البػػػػػػر(ٔ)األكؿ منيػػػػػػا: قػػػػػػاؿ الشػػػػػػافعيكبالكجػػػػػػو 
 .  (ٗ)كالمباركفكرم

لػػـ يكػػف   يجمػػع بػػيف الحػػديثيف بأنػػو  كأجػػاب ابػػف حجػػر بكجػػو آخػػر لمجمػػع بينيمػػا فقػػاؿ: 
. كيشػػػير إلػػػى ذلػػػؾ قػػػكؿ  كل أـ سػػػممة ,  يصػػػمييما إل فػػػي بيتػػػو, فمػػػذلؾ لػػػـ يػػػره ابػػػف عبػػػاس

قد  , كتبعو الشككاني فقاؿ:(٘): ككاف ل يصمييما في المسجد مخافة أف تثقؿ عمى أمتو عايشة
جمػػػع بػػػيف ركايػػػة النفػػػي كركايػػػة اإلثبػػػات بحمػػػؿ النفػػػي فػػػي المسػػػجد, أم لػػػـ يفعميمػػػا فػػػي المسػػػجد, 

 .   (ٙ)كاإلثبات عمى البيت
كػؿ باطػؿ ل قكلػو كال : اعترض العينػي عمػى الكرمػاني فػي إبطالػو كػؿ األقػكاؿ, فقػاؿ:قمت 

 : رير مكجو آخربؿ فيو شيء مكجو ك  ؛يمشي في الكؿ
 أواًل: األمور التي وافؽ بيا العيني الكرماني بكونيا باطمة: 

 بػػأف , كعمػػؿ ذلػػؾ؛أف النيػػي كػػاف فػػي صػػالة ل سػػبب ليػػا كىػػذا ريػػر صػػحيح إبطػػاؿ -ُ
  .النيي عاـ كتخصيصو بالصالة التي ل سبب ليا تخصيص بال مخصص كىذا باطؿ

القػكؿ كالفعػؿ إذا تعارضػا يقػدـ القػػكؿ لػيس عمػى إطالقػو فػإف أحػدىما إذا كػػاف  :قكلػو  -ِ
 .فافيـ أك فعالن  يقدـ الحاظر عمى المبيح سكاء كاف قكلن  كاآلخر مبيحان  حاظران 

  ثانيًا: األمور التي خالفو فييا:
 ألنػػو إذا قػػاـ, كىػػذا ريػػر صػػحيح عمػػى إطالقػػو ,ف األصػػؿ عػػدـ الختصػػاصإ :قكلػػو -ُ

عمػى كأفعػاؿ الصػحابة  ,كىينػا قػد قامػت دليػؿ مػف األحاديػث ,الدليؿ عمى الختصػاص فػال ينكػر
   , كالدليؿ:بعد العصر كاف مف خصايصو  توأف صال
إذ لك لـ يكف مف  ,عدـ التخصيص لبعد العصر كانت مستمرة ترد دعك    صالتو -أ 
" قمػت يػا  :فػي حػديث أـ سػممة قالػتكلـ يأمر بذلؾ أل تػرل  ,ألمر بقضاييا إذا فاتت ؛خصايصو
خػػالؼ  وفػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف حكػػـ ريػػره فييمػػا إذا فاتتػػ ,ل " :قػػاؿ ؟أفنقضػػييا إذا فاتتػػا :رسػػكؿ اهلل

كػػاف يػػداـك  كىنػػا شػػيء آخػػر يمػػزميـ كىػػك أنػػو  ,فمػػيس ألحػػد أف يصػػمييما بعػػد العصػػر, حكمػػو
ىذا مف خصايص رسكؿ اهلل فإف عكرضكا يقكلكف  ,كىـ ل يقكلكف بو في األصح األشير ,عمييما
  في الستدلؿ بالحديث يقكلكف األصؿ عدـ التخصيصك.  

                                                           
 (.ُْٗ-ُْْ/ُانظر: األـ ) (ُ)

 (.ّْ/ُّالتمييد ) انظر: (ِ)

 .(ُِٗ/ِطرح التثريب في شرح التقريب )انظر:  (ّ)

 .(ُٓٓ/ْمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )انظر:  (ْ)
 .(ٖٕ/ِفتح البارم لبف حجر ) (ٓ)

 .(ّٗ/ٓ)نيؿ األكطار  (ٔ)
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  فػػإف حػػديث أبػػي أمامػػة ,ريػػر صػػحيحنفيػػو التشػػبو بالكفػػار مػػف عبػػدة الشػػمس؛ ك  -ِ
عػػف الصػالة فػػي تمػؾ األكقػػات؛ لعػػدـ  الػذم أخرجػػو مسػمـ بسػػنده, دؿ عمػى أف مػػف أسػػباب نييػو 

ثـ اقصر عػف  ,صؿ الصبح :كؿ اهلل أخبرني عف الصالة فقاؿيا رس :" فقمتكالحديث التشبو بيـ 
 ,"ركحينيذ يسجد ليا الكفا ,فإنيا تطمع بيف قرني الشيطاف ,الصالة حيف تطمع الشمس حتى ترتفع

كالشارع أخبر بأف الشيطاف يحػاذم الشػمس بقرنيػو  ,كفيو أيضا " فإنيا تغرب بيف قرني الشيطاف "
فنيػػػى الشػػػارع عػػػف الصػػػالة فػػػي ىػػػذيف  ,ر يسػػػجدكف ليػػػا حينيػػذكالكفػػػا ,عنػػد الطمػػػكع كعنػػػد الغػػػركب

 .(ٔ)حتى ل يككف المصمكف فييما كالساجديف ليا ؛الكقتيف

قمػػت: الكجػػو المناسػػب إلزالػػة التعػػارض بػػيف األدلػػة, كىػػك الجمػػع بػػيف األدلػػة, كذلػػؾ بػػأف النيػػي 
كىػػػذا  كانػػػت بسػػبب قضػػػاء صػػالة فايتػػػة الظيػػر, كػػاف فػػػي صػػالة ل سػػػبب ليػػا, كصػػػالة النبػػي 

ٍف الػر ٍكعىتىٍيًف بىٍعػدى اٍلعىٍصػرً " :كاضح صراحة مف قكلو  ي ةى سىأىٍلًت عى ن ػوي أىتىػاًني نىػاسه  ,يىا ًبٍنتى أىًبي أيمى كىاً 
ٍبًد اٍلقىٍيسً  ٍف الػر ٍكعىتىٍيًف الم تىػٍيًف بىٍعػدى الظٍُّيػر ,ًمٍف عى ػا ىىاتىػافً  ً,فىشىغىميكًني عى , عمييػا كأمػا دكامػو ، (ٕ)"فىييمى

 فيك مف خصايصو ".

 :الوجو الرابع: الترجيح باعتبار زيادة الثقة
اعتبر العمماء مف المرجحات بيف األخبار المتعارضة أف يككف في أحد الخبريف زيادة ل  

 .  (ْ)مقبكلة (ٖ)تككف في الثاني فيرجح األكؿ ألف زيادة الثقة

ذاف كالػكتر باإلقامػة كجػػاءت تقػػديـ الركايػة التػي جػاء فييػا الشػػفع فػي األومػف أمثمػة ذلػؾ: 
قػػد  عبػػارة يريػػد أنػػو كػػاف يفػػرد ألفػػاظ اإلقامػػة كميػػا إٌل - فييػػا الزيػػادة عػػف أيػػكب قػػاؿ: "إل اإلقامػػة"

بيػػا تمػػؾ الزيػػادة, كجػػاء فييػػا  عمػػى الركايػػة التػػي لػػـ تػػأت -مػػرتيف ىػػافإنػػو كػػاف يكرر  ,قامػػت الصػػالة
 الشفع باألذاف كالكتر باإلقامة.
أخرجيػا  -اشػتممت عمػى الزيػادة-فييا الشفع بػاألذاف كالػكتر باإلقامػة  فالركاية التي جاءت

ػٍف  أيػكب عػف أبػي قالبػة يما كالمفظ لمبخػارم مػف حػديثيالشيخاف بسند ؿه  :قىػاؿى  أنػس عى أيًمػرى بًػالى
قىامىةى  ,أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى  قىامىةى ًإل  اإٍلً كىأىٍف ييكًترى اإٍلً

(٘) . 

                                                           
 (.ُِٓ/ٓعمدة القارم ) (ُ)
 (. ُِّّ/حُِْصحيح البخارم )ص (ِ)
  .(َُٗ)ص: الباعث الحثيث . انظر:تفرد الراكم بزيادة في الحديث عف بقية الركاة عف شيخ ليـزيادة الثقة:  (ّ)
 (.َِالعتبار )ص: (ْ)
( عف سػميماف بػف حػرب, عػف حمػاد َٓٔ/حُّّصحيح البخارم: كتاب األذاف, باب األذاف مثنى مثنى )ص (ٓ)

 بو. عف أبي ًقالبة, عف أنس بف زيد, عف سماؾ بف عطية, عف أيكب, 
يتػار اإلقامػة )ص  ( عػف خمػؼ بػف ىشػػاـ,ّٖٕ/حُْٔكصػحيح مسػمـ: كتػاب الصػالة, بػاب األمػر بشػػفع األذاف كا 

مىي ة,  بو, بمثمو. عف أبي ًقالبة عف أنس  عف خالد الحذاء عف حماد بف زيد عف إسماعيؿ بف عي
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يػػا الشػػفع بػػاألذاف كالػػكتر باإلقامػػة أخرجيػػا الشػػيخاف كالمفػػظ لمبخػػارم كالركايػػة التػػي جػػاء في  
ػػا كىثيػػرى الن ػػاسي قىػػاؿى  :قىػػاؿى  بػػف مالػػؾ أىنىػػًس عػػف أبػػي ًقالبػػة عػػف  خالػػد الحػػذ اء أيضػػان مػػف حػػديث  :لىم 

ًة ًبشىػػٍيءو يىٍعًرفيكنىػػوي  ػػالى ٍقػػتى الص  ػػكا كى كا أىٍف يىٍعمىمي كا نىػػا ,ذىكىػػري كا أىٍف ييػػكري فىػػأيًمرى  ,ان سػػأىٍك يىٍضػػًربيكا نىاقيك  ,رنافىػػذىكىري
قىامىةى  ؿه أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى كىأىٍف ييكًترى اإٍلً  .  (ٔ)ًبالى

أم عبػارة  -ذىب العيني لترجيح الركايػة التػي جػاءت فييػا الزيػادة كىػي الشػفع فػي اإلقامػة  
 , عمى الركاية التي جاء فييا الكتر باإلقامة.-قد قامت الصالة

مىاني: كالجكاب أف زيػادة الثقػة مقبكلػة كحجػة بػال خػالؼ, كأمػا نقالن عف الكىرٍ  (ٕ)عينيقاؿ ال 
عمػػػؿ أىػػػؿ المدينػػػة فمػػػيس بحجػػػة, مػػػع أنػػػو معػػػارض بعمػػػؿ أىػػػؿ مكػػػة كىػػػي مجمػػػع المسػػػمميف فػػػي 

 .   (ٖ)المكاسـ كريرىا

فالمشػيكر مػف مػذىبنا الػذم تظػاىرت  كقد كافؽ العيني جميكر العمماء حيث قػاؿ النػككم: 
كبػػو قػػاؿ أحمػػد كجميػكر العممػػاء أف اإلقامػػة إحػػدل عشػػرة كممػػة اهلل أكبػػر  ,يػو نصػػكص الشػػافعيعم

اهلل أكبر أشيد أف ل إلو إل اهلل أشيد أف محمدا رسكؿ اهلل حي عمى الصالة حي عمػى الفػالح قػد 
  .(ٗ)قامت الصالة قد قامت الصالة اهلل أكبر اهلل أكبر ل إلو إل اهلل

كر عنػػػو أف اإلقامػػػة ىػػػي عشػػػر كممػػػات فمػػػـ يػػػثف لفػػػظ اإلقامػػػة, قػػػاؿ كخػػػالؼ مالػػػؾ فالمشػػػي 
زيػػادة أيػػكب كمػػا ركاه  ف سػػمؼ عمػػى إفػػراد اإلقامػػة, كلػػك صػػح  المالكيػػة: عمػػؿ أىػػؿ المدينػػة خمفػػان عػػ

الككفيكف مف تثنية اإلقامة جاز أف يككف ذلؾ في كقت ما, ثـ ترؾ لعمؿ أىؿ المدينة عمى اآلخر 
   .(٘)الذم استقر األمر عميو

كأجػػاب بعػػػض الحنفيػػة بػػػدعكل النسػػخ, كأف إفػػػراد اإلقامػػة كػػػاف أكلن ثػػـ نسػػػخ بحػػديث أبػػػي  
 محذكرة, كىذا قكؿ مردكد ألمريف:

 

                                                           
عػػػػػف         (عػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػالـ,َٔٔ/حُّّ)ص صػػػػػحيح البخػػػػػارم: كتػػػػػاب األذاف بػػػػػاب األذاف مثنػػػػػى مثنػػػػػى (ُ)

   بو. عف أبي ًقالبة عف أنس  عبد الكىاب الثقفي, عف خالد الحذاء
يتػار اإلقامػة )ص (عػف إسػحاؽ بػف إبػراىيـ ّٖٕ/حُّّكصحيح مسمـ: كتاب الصالة, باب األمػر بشػفع األذاف كا 

   بو, بمثمو. ف أنس عف أبي ًقالبة ع الحنظمي, عف عبد الكىاب الثقفي, عف خالد الحذاء

 (.ُِٔ/ٓعمدة القارم ) (ِ)

 (ٕ/ٓالككاكب الدرارم ) (ّ)

 .(ٖٕ/ْشرح النككم ) (ْ)
 (.ٕ/ٓالككاكب الدرارم ) (ٓ)
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 جاء مف طرؽ ل تكازم بالصحة حديث إفراد اإلقامة. -ُ

رجع بعد الفػتح إلػى المدينػة كأقػر   ما احتج بو اإلماـ أحمد بما أخرجو الحاكـ أف النبي  -ِ
 .(ٔ)اد اإلقامة, كعممو سعد القرظ فأذ ف بو بعدهباللن عمى إفر 

قمت: الكجو المناسب إلزالة التعارض بيف األدلة ىك ما ذىب إليو العيني, كجميكر 
فراد اإلقامة إل في لفظ "قد قامت الصالة".  العمماء مف قبكؿ زيادة الثقة, كا 

 .المطمب الثالث: المرجحات باعتبار أمور خارج السند والمتف
 كيتضمف ىذا المطمب أربعة كجكه:        

 الوجو األوؿ: ترجيح الحديث الموافؽ لمقرآف

قاؿ اإلماـ الشافعي: إف األحاديث إذا اختمفت لـ نذىب إلى كاحد منيا دكف ريره إل  
لسبب يدؿ عمى أف الذم ذىبنا إليو أقكل مف الذم تركنا, ثـ ذكر عمى رأس ىذه األسباب: أف 

 .(ٕ)بو بكتاب اهلل, فإذا أشبو كتاب اهلل كانت فيو الحجةيككف أحد الحديثيف أش

تقديـ الركاية التي تدؿ عمى حرية المرأة في اإلنفاؽ مف ماليا؛ كذلؾ ومف أمثمة ذلؾ: 
 لمكافقتيا لمقرآف الكريـ.

الركاية التي تدؿ عمى حرية المرأة في اإلنفاؽ مف ماليا أخرجيا الشيخاف بسندىما كالمفظ 
ؿه  أىف  رىسيكؿى الم ًو  ث ابف عباس لمبخارم مف حدي مىعىوي ًبالى رىجى كى ـٍ ييٍسًمعٍ  ,خى  النساء فىظىف  أىن وي لى

ٍرأىةي تيٍمًقي اٍلقيٍرطى  عىمىٍت اٍلمى دىقىًة فىجى ذي ًفي طىرىًؼ ثىٍكًبوً  (ٖ) فىكىعىظىييف  كىأىمىرىىيف  ًبالص  ؿه يىٍأخي ًبالى اتىـى كى كىاٍلخى
(ٗ).   

 

 

 

                                                           
 (.َٖٔ-َٕٔ/ّ) المستدرؾ (ُ)

 (.ِْٖالرسالة )ص: (ِ)
 .(َِٖ/ِرريب الحديث إلبراىيـ الحربي ) . انظر:ما عمؽ في شحمة األذف :اٍلقيٍرط (ّ)
( عػف سػميماف بػف حػرب, عػف ٖٗ/حْْالبخارم: كتاب العمـ, باب عظة اإلماـ النساء كتعميميف )ص صحيح (ْ)

 بو. شعبة بف الحجاج, عف أيكب بف أبي تميمة كيساف, عف عطاء بف أبي رباح, عف ابف عباس 
( مػػف طريػػؽ سػػفياف ابػػف عيينػػة عػػف أيػػكب بػػف أبػػي تميمػػة ْْٖ/حُّْكصػػحيح مسػػمـ: صػػالة العيػػديف, بػػاب )ص

 ساف بو, بمثمو.كي
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داكد بسنده عف عبد اهلل بف عمرك بف  استيذاف المرأة زكجيا أخرجيا أبك التي تفيدكالركاية 
تىيىا :قىاؿى  أىف  رىسيكؿى الم ًو  العاص  يىا ًعٍصمى ٍكجي اًليىا ًإذىا مىمىؾى زى كزي ًلٍمرىأىةو أىٍمره ًفي مى لى يىجي

(ٔ)   . 

 كايتيف مف كجكه: كقد ذىب العيني كريره مف العمماء إلزالة التعارض بيف الر  
 الترجيح:  أواًل:
 ترجيح الرواية الموافقة لمقرآف: -ٔ

, ككافقػػػػو (ٕ)قالػػػػو الشػػػػافعي لمكافقتيػػػػا لكتػػػػاب اهلل  كذلػػػػؾ بتػػػػرجيح ركايػػػػة ابػػػػف عبػػػػاس 
]َفنِْصُأَّمل ّ العيني, فركاية ابف عباس الدالة عمى حرية إنفاؽ المرأة مف ماليا تكافؽ قكلو تعػالى:

ّ َّٓ َأْنَّيْعُفوَن[َفَرْةُتْمّاِ
ٍ ِّمنُْهَّىْفًال َّفُكُللوُهَّهنِوًئل َّمِريًئل [كقكلو:  ،(ٖ) ]َفإِْنّصِْبَنَّلُكْمَّعْنََّشْ

(ٗ)
،ّوقولله:ّ

ْتُِِّه[ َْ ّاْفَت ََ ّفِو ََ نَ َحَّعَلْوِه َُ ]َفََلّ
ل َّأْوَّدْيلٍن[ , كقكلػو:(٘) لَْيِّ َ

َِ لوٍَّةُّيو
َِ َّو ِْ ْعل َُ ]ِملْنّ

, كلػـ يفػرؽ, (ٙ)
 ت عمى نفكذ تصرفيا في ماليا دكف إذف زكجيا.فدلت ىذه اآليا

 الترجيح باعتبار السند:-ٕ
 .(ٚ)فيي أقكل, فقدمت عمى الركاية األخرل, قالو العيني ترجيح ركاية ابف عباس  -أ

                                                           
( عػػف مكسػػى بػػف ّْٔٓ/حّٔٔسػػنف أبػػي داكد: كتػػاب البيػػكع, بػػاب فػػي عطيػػة المػػرأة بغيػػر إذف زكجيػػا )ص (ُ)

إسماعيؿ, عف حماد بف سممة بف دينػار, عػف داكد بػف أبػي ىنػد كحبيػب المعمػـ, عػف عمػرك بػف شػعيب, عػف أبيػو 
 بو.  لعاص شعيب بف محمد بف عمرك بف العاص, عف جده عبد اهلل بف عمرك بف ا

(, َُُ/ّكحبيػػب المعمػػـ, أبػػك محمػػد مػػكلى معقػػؿ بػػف يسػػار, أخمػػص لترجمتػػو صػػدكؽ. انظػػر: الجػػرح كالتعػػديؿ )
(, كتقريػػػػب التيػػػػذيب َُّ/ُ(, كالكاشػػػػؼ )ُِْ/ٓ(, كتيػػػػذيب الكمػػػػاؿ )ِّّ/ّكالكامػػػػؿ فػػػػي ضػػػػعفاء الرجػػػػاؿ )

 (.َِٓ/ُ(, كتحرير تقريب التيذيب )ِِِ)ص:
 مرك بف العاص صدكؽ سبؽ ترجمتو. كعمرك بف شعيب بف محمد بف ع

 سبؽ ترجمتو. -كشعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص, صدكؽ 
 قمت: كعميو فاإلسناد حسف.

(, كأحمػػد فػػػي ّٕٔٓ/حُٖٓكالحػػديث أخرجػػو النسػػػايي كتػػاب اٍلعيٍمػػػرىل, بػػاب عطيػػة المػػػرأة بغيػػر إذف زكجيػػػا )ص
(, كالبييقي في السنف الكبرل: ٖٓ/ِكالحاكـ في المستدرؾ )(, ّٖ/ّ(, كالطبراني في األكسط )ِّٔ/ُُمسنده )

( مػف طػرؽ عػف حمػاد ابػف سػممة, ََُ/ٔكتاب الحج, باب الخبػر الػذم كرد فػي عطيػة المػرأة بغيػر إذف زكجيػا )
 عف داكد بف أبي ىند بو, بنحكه.  

 (ِْٓ/ِاألـ ) (ِ)

   .{ِّٕ}البقرة: (ّ)

 .{ْ}النساء: (ْ)

 .{ِِٗ}البقرة: (ٓ)

 .{ُِلنساء:}ا (ٔ)

 (.ُٕٖ/ِعمدة القارم ) (ٕ)
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 الطعف بركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عبد اهلل بف عمرك بف العاص  -ب  
: صحيفة منقطعة   عيني اعترض عميو مف كجييف:؛ لكف ال(ٔ)قاؿ ابف حـز

 األكؿ: أف شعيبان صرح بعبد اهلل بف عمرك, فال انقطاع.
الثػػاني: أف الحػػاكـ أخرجػػو مػػف حػػديث حمػػاد بػػف سػػممة عػػف داكد بػػف أبػػي ىنػػد كحبيػػب المعمػػـ عػػف 

 .   (ٕ)صحيح اإلسناد :كقاؿ  ,عمرك بو
 : الجمع:ثانياً 

كجيػػا فػػي التصػػرؼ فػػي ماليػػا, عمػػى كذلػػؾ بحمػػؿ الركايػػة التػػي تفيػػد اسػػتيذاف المػػرأة ز  -ُ
 .  (ٖ)األىٍكلى, كاألدب, كحسف العشرة كيحتمؿ أف يككف ذلؾ في رير الرشيد, قالو الخطابي

أف المػػراد مػػف مػػاؿ زكجيػػا ل مػػف ماليػػا, اعتػػرض العينػػي عمػػى ىػػذا القػػكؿ كقػػاؿ: فيػػو  -ِ
 نظر. 

ة عمػػى حريػػة الدالػػ قمػػت: يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف العينػػي يميػػؿ لتػػرجيح ركايػػة ابػػف عبػػاس 
 تصرؼ المرأة في ماليا, كأي دى ذلؾ بعدة مرجحات:

 أقكل, فقمت: ىذا ظاىر كذلؾ ألمكر: أف ركاية ابف عباس  -ُ

 في صحيح البخارم. أف ركاية ابف عباس  -أ 
ػػػػا  : "لزكجػػػة الزبيػػػر مكافقتػػػو لقكلػػػو  -ب ػػػًخي مى مىٍيػػػًؾ اٍرضى لى تيػػػػكًعي فىييػػػكًعيى الم ػػػوي عى

أيضان: " يا نساء المسممات, ل تحقرف جارة لجارتيا كلك ًفٍرًسف  كقكلو  ,(ٗ)" اٍستىطىٍعتً 
 .    (٘)شاة"

   لـ يطعف فيو بخالؼ عبد اهلل بف عمرك بف العاص. كحديث ابف عباس  -ج
, قمػػت: كىػػذا ظػػاىر أيضػػان كلقػػد ذكرنػػا اآليػػات التػػي تػػدؿ عمػػى مكافقتػػو لكتػػاب اهلل  -ِ 

 يا.حرية المرأة في التصرؼ في مال
كأمػػا مػػف قػػاؿ بػػالجمع بػػيف الػػركايتيف كحمػػؿ ركايػػة اإلذف عمػػى األدب كحسػػف العشػػرة كمػػف 

 باب أىٍكلى, فقمت: ىذا كارد. 

                                                           
 (.ُّٖٓالمحمى )ص: (ُ)

 (.ٖٓ/ِالمستدرؾ ) (ِ)

 .(ِِٓ/ّمعالـ السنف )  (ّ)

مسمـ: الزكاة, باب  صحيح(, ك ُّْْ/حِٕٗالبخارم: كتاب الزكاة, باب الصدقة فيما استطاع )ص صحيح (ْ)
   (.َُِٗ/حّٕٗالحث عمى اإلنفاؽ ككراىة اإلحصاء )ص

 (.ِٔٔٓ/ْٖٔبخارم: كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا, باب فضؿ اليبة )صصحيح ال  (ٓ)
 .(ِْٗ/ّالنياية في رريب الحديث كاألثر ) .ف: عظـ قميؿ المحـسً رٍ الفً 
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كأمػػا مػػف قػػاؿ إف المقصػػكد مػػاؿ الػػزكج ل ماليػػا, فيػػذا مػػركد, كدللػػة الحػػديث كاضػػحة أنػػو 
 ماليا ل ماؿ زكجيا.

 :الوجو الثاني: ترجيح الحديث الموافؽ لحديث آخر
لػػدليؿ آخػػر  أف يكػػكف أحػػد الخبػػريف مكافقػػان  مػػف المرجحػػات بػػيف األخبػػارأف بػػر العممػػاء اعت

 .  (ٔ)فيقدـ عمى اآلخر لمعاضدة الدليؿ لو ,مف كتاب أك سنة أك قياس
ثباتيا  في رجب  اعتماره  ترجيح نفي عايشة ومف أمثمة ذلؾ:  أف جميع عيمىًره كا 
الػػذم أثبػػت أف  , عمػػى إثبػػات ابػػف عمػػر تػػو خػػال التػػي كانػػت مػػع حج كانػػت فػػي ذم القعػػدة,

 إثبات ابف عباس في حديث آخر.  اعتمر في رجب؛ كذلؾ لمكافقة إثبات عايشة النبي 
فػػي رجػػب, ككػػذلؾ نفػػي   أنػػو اعتمػػر كالركايػػة التػػي اشػػتممت عمػػى إثبػػات ابػػف عمػػر  

ٍمػتي أىنىػ أخرجيػا البخػارم بسػنده مػف حػديث مجاىػد بػف جبػر قػاؿ: عايشػة  بىٍيػًر دىخى ا كىعيػٍركىةي ٍبػفي الزُّ
ٍسػػًجدى  ػػرى  , اٍلمى ٍبػػدي الم ػػًو ٍبػػفي عيمى اًيشىػػةى  فىػػًإذىا عى ٍجػػرىًة عى ػػاًلسه ًإلىػػى حي ٍسػػًجًد  ,جى ػػمُّكفى ًفػػي اٍلمى ذىا نىػػاسه ييصى كىاً 

ى ةى الضُّحى الى ًتًيـٍ  :قىاؿى  .صى الى ـٍ ا ,ًبٍدعىةه ثيـ   :فىقىاؿى  ,فىسىأىٍلنىاهي عىٍف صى  :قىػاؿى   ٍعتىمىرى رىسيكؿي الم وً قىاؿى لىوي كى
مىٍيًو قىاؿى  ,أىٍربىعنا ًإٍحدىاىيف  ًفي رىجىبو  ٍجرىةً  :فىكىًرٍىنىا أىٍف نىريد  عى ٍؤًمًنيفى ًفي اٍلحي اًيشىةى أيـن اٍلمي سىًمٍعنىا اٍسًتنىافى عى  ,كى

ػػٍركىةي  ػػ :فىقىػػاؿى عي ػػٍؤًمًنيفى أىلى تىٍسػػمىًعيفى مى ػػاهي يىػػا أيـ  اٍلمي ًف قىالىػػتٍ يىػػا أيم  ٍبػػًد الػػر ٍحمى ػػا يىقيػػكؿي  :ا يىقيػػكؿي أىبيػػك عى  :قىػػاؿى  :مى
ػبو قىالىػتٍ  ًإف  رىسيكؿى الم ًو  :يىقيكؿي  ػرىاتو ًإٍحػدىاىيف  ًفػي رىجى ٍبػًد الػر ٍحمىًف  :اٍعتىمىرى أىٍربىػعى عيمى ـي الم ػوي أىبىػا عى يىػٍرحى

ا ا مى ا اٍعتىمىرى عيٍمرىةن ًإل  كىىيكى شىاًىديهي كى ٍعتىمىرى ًفي رىجىبو قىطُّ مى
(ٕ). 

اًيشىػةى أيضػان مػا أخػرج ابػف ماجػو بسػنده مػف حػديث  ككذلؾ يػدؿ عمػى إثبػات عايشػة   عى
ـٍ يىٍعتىًمٍر رىسيكؿي الم ًو  :قىالىتٍ   عيٍمرىةن ًإل  ًفي ًذم اٍلقىٍعدىةً  لى

(ٖ).  

                                                           
 .(ُٕٔالممع )ص:  (ُ)

عػف جريػر  ( عػف قتيبػة بػف سػعيد,ُٕٕٓ/حّّٖ)ص صحيح البخارم: كتاب الحج, باب كـ اعتمػر النبػي  (ِ)
     بو. عف مجاىد, كعركة بف الزبير, عف عبد اهلل بف عمر  , عف منصكر بف المعتمر,بف عبد الحميد

( مػف طريػؽ عطػاء بػف أبػي ربػاح, عػف ُِٓٓ/حْٕٗ)ص كصحيح مسمـ: كتاب الحج, باب بياف عمر النبي 
 فما قاؿ ل, كل نعـ سكت. , بزيادة قاؿ: كابف عمر يسمع  عف عبد اهلل بف عمر  عركة بف الزبير,

 عػف أبػي بكػر بػف أبػي شػيبة, (ِٕٗٗ/حَٕٓسنف ابف ماجو: كتاب المناسؾ, باب العمرة في ذم القعدة )ص (ّ)
 بو. عف عايشة  عف مجاىد بف جبر, عف عبد اهلل بف نمير, عف األعمش,

, بػف أبػي ثابػت عػف عػركة حبيػبعايشػة, بػيف مجاىػد ك  قمت: لقد كقع في بعض النسخ المطبكعة لسنف ابف ماجو 
 (.ِّٗ/ُِ ") يك نب و عميو محقؽ "تحفة األشراؼكىك س

 (.ّٗ/ّحكـ األلباني فقاؿ: صحيح انظر: صحيح سنف ابف ماجو ) 

 بنحكه. ( مف طريؽ عباد بف عبد اهلل, عف عايشة ْٖ/ّْكالحديث أخرجو أحمد في مسنده )
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فػػي  مػػف ككنػػو اعتمػػر  قػػكؿ ابػػف عمػػر   كلقػػد ذىػػب العينػػي لتػػرجيح نفػػي عايشػػة
 رجب.

قاؿ العيني: فإف قمت: نفت عايشة كأثبت ابف عمر, كالقاعدة تقديـ اإلثبات عمػى النفػي,  
ـى لبػػف عمػػر عمػػى عايشػػة؟ قمػػت: إف إثبػػات ابػػف عمػػر ككنيػػا فػػي رجػػب يعارضػػو إثبػػات  ًكػػ فيػػال حي

ف نفػت رجػب,  آخر, كىك ككنػو فػي ذم القعػدة, فكالىمػا نػاؼ لكقػت مثبػت لكقػت آخػر, فعايشػة كا 
فقػػد أثبتػػت ككنيػػا فػػي ذم القعػػدة,...., فأثبتػػت عايشػػة كػػكف الثالثػػة فػػي ذم القعػػدة خػػال التػػي فػػي 
حجتػػو, فتػػرجح إثبػػات عايشػػة لػػذلؾ, فػػإف إثبػػات ابػػف عبػػاس أيضػػان كػػذلؾ, كانفػػرد ابػػف عمػػر بإثبػػات 

ثبػػات ابػػف عمػػر كحػػده, كانضػػـ لػػذلؾ كػػكف إرجػػب, فكػػاف إثبػػات عايشػػة مػػع ابػػف عبػػاس أقػػكل مػػف 
 .(ٔ) ايشة أنكرت عميو ما أثبتو في رجب, كسكت, فكجب المصير إلى قكؿ عايشة ع

 ألمريف: قمت: يتضح مف قكؿ العيني أنو رجح نفي عايشة عمى إثبات ابف عمر 
نفػػت عػػف كقػػت, كأثبتػػت فػػي كقػػت آخػػر, ككافػػؽ إثباتيػػا إثبػػات ابػػف  ألف عايشػػة  -ُ 
 .عباس 

 .     عايشة عندما أنكرت عميو  سككت ابف عمر -ِ
فيػذا صػكاب, فقػد أخػرج   كافػؽ إثبػات ابػف عبػاس : أما قكلو: إف إثبػات عايشػة قمت

ـٍ يىٍعتىًمٍر رىسيكؿي الم ًو  :قىاؿى  ابف ماجو بسنده مف حديث ابف عباس  , كلقد (ٕ)ًإل  ًفي ًذم اٍلقىٍعدىةً  لى
 :قىػػاؿى  يما مػف حػػديث أنػس يد, فقػػد أخرجػو الشػػيخاف بسػن ان أيضػان أنسػ كافػؽ إثبػات عايشػػة 
ًتوً   اٍعتىمىرى رىسيكؿي الم ًو  ج   .(ٖ)......أىٍربىعى عيمىرو كيم ييف  ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة ًإل  ال ًتي كىانىٍت مىعى حى

استدؿ بو مف خالؿ سككت ابف عمر, فيذا أيضػان صػكاب كيؤكػده  كأما األمر الثاني الذم
فمػا قػاؿ: ل كل نعػـ سػكت, فسػككتو يػدؿ  بػف عمػر يسػمعا: ك قاؿخره الزيادة التي ركاىا مسمـ في آ

, ككافؽ بو العمماء عمى أنو اشتبو عميو أك نسي أك شؾ, كليذا سكت عف اإلنكار عمى عايشة 
عمى أنو اشتبو عميو أك نسي أك شؾ, كليذا سكت عف اإلنكار  قاؿ العمماء: ىذا يدؿ قاؿ النككم:

   .(ٗ)فيذا الذم ذكرتو ىك الصكاب الذم يتعيف المصير إليو ,ـعمى عايشة كمراجعتيا بالكال

                                                           
  (.َُٔ/َُعمدة القارم ) (ُ)

 عثمػاف بػف أبػي شػيبة, ( عػف.ِٔٗٗ/حَٕٓم القعػدة )صسنف ابف ماجو: كتاب المناسؾ, بػاب العمػرة فػي ذ (ِ)
 بو. عف ابف عباس  , عف ابف أبي ليمى,عف عطاء بف أبي رباح, عف يحيى بف زكريا بف أبي زايدة

؛ لكػػف يقكيػػو حػػديث أنػػس إسػػناد حػػديث ابػػف عبػػاس ضػػعيؼ لضػػعؼ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليمػػىقمػػت: 
 .السابؽ ذكرىـ  كعايشة

 (. ُْْٖ/حَٕٗصحيح البخارم: كتاب المغازم, باب رزكة الحديبية )ص (ّ)
 (. ُِّٓ/حْٕٗ)ص كصحيح مسمـ: كتاب الحج, باب بياف عمر النبي 

 .(ٓ/ْتحفة األحكذم ), ك (ُٕٔ/ِشرح الزرقاني ), ك (ِّٓ/ٖشرح النككم )(, ك ّٖٔ/ّانظر: المفيـ ) (ْ)
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ىػك تػرجيح  كقػكؿ ابػف عمػر  قمت: الكجو المناسب إلزالة التعارض بيف قػكؿ عايشػة 
 كذلؾ ألمريف:   قكؿ عايشة 
 .مكافقتيا لقكؿ ابف عباس كأنس  -ُ
 .  كعدـ إنكاره لعايشة  سككت ابف عمر -ِ

 :ار قاعدة شرعيةالوجو الثالث: الترجيح باعتب

إذا تعارض خبراف, كاعتضد أحدىما بقياس األصكؿ, ككػاف أقػرب إلػى القكاعػد المميػدة قػاؿ 
 .(ٔ)العمماء: يقدـ ما يكافؽ القكاعد

ف يعذباف في القبر عمى النميمة كعدـ الستبراء مف البكؿ يٍ ذى م: ترجيح ككف الومف أمثمة ذلؾ
 عمـك في الشريعة أف الشفاعة ل تككف إل لمسمـ.ليما كم مف المسمميف؛ كذلؾ لشفاعة النبي 

ليـ بالشفاعة أخرجيا البخارم بسنده مف حديث  رجا فالركاية التي تدؿ عمى أف النبي 
ًدينىًة أىٍك مىك ةى  مىر  الن ًبيُّ  :قىاؿى  ابف عباس  اًيطو ًمٍف ًحيطىاًف اٍلمى ٍكتى ًإٍنسىانىٍيًف  ,ًبحى فىسىًمعى صى

اييعىذ بىاًف  ا ييعىذ بىاًف ًفي كىًبيرو  الن ًبيُّ  :فىقىاؿى  ,ًفي قيبيكًرًىمى مى ديىيمىا لى  :ثيـ  قىاؿى , ييعىذ بىاًف كى بىمىى كىافى أىحى
ري يىٍمًشي ًبالن ًميمىةً  ,يىٍستىًتري ًمٍف بىٍكًلوً  كىافى اآٍلخى مىى ,كى عى عى تىٍيًف فىكىضى ًريدىةو فىكىسىرىىىا ًكٍسرى ا ًبجى كيؿن  ثيـ  دىعى
ا ًكٍسرىةن  ـى فىعىٍمتى ىىذىا قىاؿى  :فىًقيؿى لىوي  ,قىٍبرو ًمٍنييمى ـٍ تىٍيبىسىا أىٍك  :يىا رىسيكؿى الم ًو ًل ا لى ٍنييمىا مى ف ؼى عى لىعىم وي أىٍف ييخى
 .(ٕ)ًإلىى أىٍف يىٍيبىسىا

براني الط اأخرجي -أم كفار -كالركاية التي تقابميا التي تدؿ عمى ككنيـ مف أىؿ الجاىمية
عمى قبكر نساء مف بني النجار ىمككا في  اهلل بي مر ن :قاؿ  جابر  حديث فمبسنده 

 . (ٖ)الجاىمية فسمعيـ يعذبكف في القبكر في النميمة

                                                           
 (.ُُِِ/مسألةّٕٔ/صِالبرىاف في أصكؿ الفقو )ج (ُ)

( عػػف عثمػػاف بػػف ُُٔ/حٓٔصػػحيح البخػػارم: كتػػاب الكضػػكء, بػػاب مػػف الكبػػاير أف ل يسػػتتر مػػف بكلػػو )ص (ِ)
عف جرير بف عبد الحميد عف منصكر بف المعتمػر, عػف مجاىػد بػف جبػر, عػف ابػف  محمد بف إبراىيـ بف عثماف,

 بو. عباس 
( مػػف طريػػؽ ِِٗ/حُّٗالسػػتبراء )صصػػحيح مسػػمـ: كتػػاب الطيػػارة, بػػاب الػػدليؿ عمػػى نجاسػػة البػػكؿ ككجػػكب 

  بو بنحكه.  طاكس بف كيساف, عف ابف عباس 

بػػف  ,عمػػرك بػػف خالػػد الحرانػػي عػػف ,عبيػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحيـ البرقػػيعػػف  (ْْ/ٓ)المعجػػـ األكسػػط  (ّ)
 بو.  عف جابر محمد بف مسمـ بف تدرس, سامة بف زيد عف ابى الزبيرأعف  ,لييعة

مشػيخة النسػايي تسػمية الشػيكخ )ص:  , أخمص لترجمتو صدكؽ. انظػر:مد بف عبد الرحيـ البرقيعبيد اهلل بف محك 
 (.ْْٔ, كتقريب التيذيب )ص:(ِٔ/ّتيذيب التيذيب )ك  ,(ِٗ

الخالصػػة أنػػو: صػػدكؽ اخػػتمط بعػػد احتػػراؽ كتبػػو, كركايػػة ابػػف المبػػارؾ كابػػف كىػػب أعػػدؿ مػػف  ،كعبػػد اهلل بػػف لىًييعػػة
 =,المختمػػؼ فػػييـ, ك (ِّٕ/ٓالكامػػؿ فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ ) ك, (ُْٖ-ُْٕ/ٓعػػديؿ )الجػػرح كالت ريرىمػػا. انظػػر:
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اختيًمؼ في المقبكريف ىؿ ىـ مف المسمميف أـ مف الكفار, فقاـ العيني بإزالة التعارض بيف 
 الركايات مف كجييف:

 ف المسمميف كذلؾ ألمكر:ترجيح ككنيـ م :أوالً 
كيؤكػػد ذلػػؾ الزيػػادة التػػي فػػي مسػػمـ  ليمػػا, كالشػػفاعة ل تكػػكف إل لمسػػمـ, شػػفاعة النبػػي   -ُ

 "فأحببت بشفاعتي", فثبت بذلؾ ككنيـ مف المسمميف.

أنػػو جػػاء فػػي بعػػض الركايػػات "مػػر بقبػػريف مػػف قبػػكر األنصػػار جديػػديف" كلقػػب األنصػػار   -ِ
 كلـ يعرؼ بيا مسمى في الجاىمية. إسالمي إذ لقبكا بو لنصرىـ النبي 

" مػػف دفنػػتـ اليػػكـ ىػػا ىنػػا" فيػػذا أيضػػان يػػدؿ عمػػى أنيمػػا كانػػا مسػػمميف, ألف البقيػػع  قكلػػو   -ّ
 مقبرة المسمميف, كالخطاب ليـ.

 : الجمع بتعدد القضية   ثانياً 

 كقبراىمػاتخفيػؼ العػذاب,  االشفاعة كرجػا ليمػ النبي  اف طمب ليماذملف اافيككف المقبكر 
 في مقبرة المسمميف ىـ مسمميف بال شؾ. اف, كمكجكدافيدجد

ف ىمكا في الجاىمية ىـ كفار, كأما ما ذكر مف سبب تعػذيبيـ بالنميمػة, فيػك خمػط اذملأما ا
فػي   زيػد بػف ثابػتعػف  بطريػؽ صػحيح مف عبد اهلل بف لىًيٍيعىة, كقد أخرج اإلمػاـ أحمػد الحػديث

 . (ٔ)مسنده دكف بياف سبب العذاب

 أمػػا األمػػر األكؿ الػػذم احػػتج بػػو العينػػي مػػف كػػكنيـ مسػػمميف؛ كذلػػؾ لشػػفاعة النبػػي ت: قمػػ     
ليمػػا بتخفيػػؼ العػػذاب, كأمػػا مػػا ذكػػره العينػػي مػػف الزيػػادة   فيسػػتدؿ عميػػو مػػف رجػػاء النبػػي ، ليمػػا

 التي في حديث مسمـ " فمـ أجدىا في حديث مسمـ. 

                                                                                                                                                                      

 تػاريخ دمشػؽك  ,(ِٔ)ص:  , لبػف شػاىيفذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحػديث فيػوك  ,(ْٕ)ص: شاىيف  لبف=
 (.ِٖٓ/ِ(, كتحرير تقريب التيذيب )ّٖٓ, كتقريب التيذيب )ص:(ُْٓ/ِّ)
, (ِٖٓ/ِلجػػرح كالتعػػديؿ )كا  ,(ْْٗ/ٓالطبقػػات الكبػػرل ) متػػو صػػدكؽ ييػػـ.الميثػػي, أخمػػص لترج سػػامة بػػف زيػػدكأ

 (.ُِْكتقريب التيذيب )ص:
شيء, كلف أجد ركايػة  كمحمد بف مسمـ بف تدرس, أرمب العمماء احتج بو إل أنيـ قالكا في سماعو مف جابر  

بػف اسػامة بػف زيػد ال أث عػف لػـ يػرك ىػذا الحػديقػاؿ الطبرانػي:  . أخرل لمحديث صرح بيا بالسماع مػف جػابر 
 (.ْْ/ٓ. انظر المعجـ األسكط )ةعى يٍ يً لى 
 قمت: كعميو يككف اإلسناد ضعيفان. 

مسػػػعكد  يأبػػػ عػػػفيزيػػػد بػػػف ىػػػاركف, ( عػػػف َّّٔ/ٕكلمحػػػديث شػػػاىد صػػػحيح اإلسػػػناد أخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده )
    لـ يذكر سبب العذاب. بمعناه, إل أنو  الجريرم, عف أبي نضرة, عف أبي سعيد الخدرم عف زيد بف ثابت

 (.ُٕٗ/ّانظر عمدة القارم ) (ُ)
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يديف مف األنصار, فالركاية أخرجيػا بقبريف جد كأما األمر الثاني الذم احتج بو أنو مر 
ب ػاسو  ابف ماجو بسػند صػحيح عػف ػر  رىسيػكؿي الم ػًو  :قىػاؿى   اٍبػًف عى ًديػدىٍيًف فىقىػاؿى   مى ٍيًف جى ػا  :ًبقىٍبػرى ًإن ييمى

ا ييعىػذ بىاًف ًفػي كىًبيػرو  ,لىييعىذ بىافً  مى ػديىيمىا ,كى ػا أىحى ػري  ,فىكىػافى لى يىٍسػتىٍنًزهي ًمػٍف بىٍكًلػوً  :أىم  ػا اآٍلخى فىكىػافى يىٍمًشػي  :كىأىم 
ًبالن ًميمىةً 
 ؛ لكف لـ يذكر فييا لقب األنصار. (ٔ)

كاألمػر الثالػػث مػػف كػكنيـ دفنػػكا فػػي البقيػػع كىػي مقبػػرة المسػػمميف, فيػذا صػػكاب كيؤكػػده مػػا  
مػر ببقيػػع الغرقػد إذا بقبػػريف قػد دفنػػكا فييمػػا " أخرجػو الطبرانػػي بسػنده عػػف أبػي أمامػػة عػف النبػػي 

قاؿ: مػف دفنػتـ ىينػا اليػكـ ؟ قػالكا: يػا نبػي اهلل فػالف قػاؿ: إنيمػا ليعػذباف ك  فكقؼ النبي  ,ميفرج
 ,فكػاف يمشػي بالنميمػة :كيفتناف في قبرييما قالكا: يا رسكؿ اهلل كما ذاؾ ؟ قاؿ: أمػا أحػدىما ,اآلف
بػريف قػالكا: يػا فشػقيا ثػـ جعميػا عمػى الق ,كأخػذ جريػدة رطبػة ,فكػاف ل يتنػزه مػف البػكؿ اآلخػر:كأما 

 .(ٕ)نبي اهلل كلـ فعمت ؟ قاؿ: ليخفؼ عنيما
, (ٖ)كلقد كافؽ العيني في الكجػو األكؿ مػف تػرجيح كػكف المقبػكريف مسػمميف ابػف العطػار قمت:     

 .(ٙ), كالسيكطي(٘), كابف حجر(ٗ)كالقرطبي

ف مػػػف ليمػػػا كػػػا كخػػػالؼ أبػػػك مكسػػػى المػػػديني, فقػػػد زعػػػـ كػػػكنيـ كػػػافريف, كأف دعػػػاء النبػػػي     
؛ لكػػػف العينػػػي اعتػػػرض عميػػػو كقػػػاؿ: لػػػك كػػػاف ىػػػذا مػػػف (ٕ)خصايصػػػو, كمػػػا فػػػي قصػػػة أبػػػي طالػػػب

 .(ٖ)لبىي نىو خصايصو 
 . (ٜ)ككافؽ العيني بالكجو الثاني كىك الحمؿ عمى تعدد القضية ابف حجر    
 قمت: الكجو المناسب إلزالة التعارض بيف األدلة ىك الجمع بتعدد القضية.       

 :ابع: الترجيح باعتبار اتفاؽ أىؿ السيرالوجو الر 
اعتبػػر العينػػي مػػف أكجػػو التػػرجيح بػػيف الركايػػات التػػي يكػػكف سػػبب الخػػتالؼ فييػػا تحديػػد    

  فيو دكف ريرىـ. السير؛ كذلؾ ألنيـ ىـ أىؿ ىذا الفف كالخبرةك التاريخ, اتفاؽ أىؿ األثر 

                                                           
 (ّْٕ/ٕٗسنف بف ماجو: كتاب الطيارة كسننيا, باب التشديد في البكؿ ) (ُ)

  (.ِٕٓ/ ٖ)المعجـ الكبير  (ِ)

 (.ُْْ/ُانظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ, لبف العطار ) (ّ)
 (.ّٓٓ/ُانظر: المفيـ ) (ْ)

 .(ِّٖ/ُلبف حجر ) ,فتح البارم انظر: (ٓ)
 .(ّْ-ّّ/ُحاشية السيكطي عمى سنف النسايي )انظر:  (ٔ)
 (.ُٕٗ/ّانظر عمدة القارم )  (ٕ)
 انظر: المصدر نفسو. (ٖ)
 .(ِّٖ/ُفتح البارم لبف حجر )انظر:  (ٗ)
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لحاقػان بػو ىػي زينػب بنػت  الركايػة التػي جػاء فييػا أف أكؿ نسػاء النبػي ومف أمثمة ذلؾ: 
لحكقػػان بػػو؛ كذلػػؾ لتفػػاؽ  ىػػي أكؿ نسػػايو  يػػا أف سػػكدة فيعمػػى الركايػػة التػػي جػػاء  جحػػش 

 .أىؿ السير عمى ذلؾ

 لحاقػػان بػػو أخرجيػػا مسػػمـ بسػػنده ىػػي أكؿ نسػػايو  فالركايػػة التػػي دلػػت عمػػى أف زينػػب 
ٍؤًمًنيفى قىالىػتٍ مف حديث  اًيشىةى أيـن اٍلمي اقػأىٍسػرى  كؿي الم ػًو رىسيػ :قىػاؿى  :عى ليكيف  يىػدان  يبًػ ان عيكيف  لىحى  :قىالىػتٍ  .أىٍطػكى

ؿي يىدان  ٍلفى أىي تيييف  أىٍطكى لىنىا يىدان  :قىالىتٍ  فىكيف  يىتىطىاكى ٍينىبي  فىكىانىٍت أىٍطكى د ؽي  ؛زى تىصى أًلىن يىا كىانىٍت تىٍعمىؿي ًبيىًدىىا كى
(ٔ) . 

لحاقان بو أخرجيا البخػارم بسػنده مػف  أكؿ نسايو  ىي كالركاية التي أفادت أف سكدة 
كقنػا قىػاؿى : قيٍمفى ًلمن ًبين  أىف  بىٍعضى أىٍزكىاًج الن ًبين  حديث عايشة  ليكيف  يىػدان  :أىيُّنىا أىٍسرىعي بًػؾى ليحي  أىٍطػكى

ػػبىةن يىػػٍذرىعيكنىيى  ػػذيكا قىصى لىييف  يىػػدان  ا,فىأىخى ػػٍكدىةي أىٍطػػكى ػػدىقىةي فىعى  ,فىكىانىػػٍت سى ػػا كىانىػػٍت طيػػكؿى يىػػًدىىا الص   ,ًمٍمنىػػا بىٍعػػدي أىن مى
كق نىا ليحي كىانىٍت أىٍسرىعى دىقىةى  ,ًبوً  ان كى كىانىٍت تيًحبُّ الص  كى

(ٕ) . 

 كلقد ذىب العمماء إلزالة التعارض بيف الركايتيف مف كجييف:
 : الترجيح باعتبار أمر خارج السند كالمتفأوالً 

ىػي أطػػكؿ  مػػف تػرجيح الركايػة التػػي جػاء فييػا أف زينػػب  (ٖ)كىػذا مػا ذىػػب إليػو العينػي
 ؛ كذلؾ ألمريف:يدان كأسرعيف  لحكقان بو  نسايو 

                                                           
رػيالف,  ( عػف محمػكد بػفِِْٓ/حٔٗٗصحيح مسمـ: فضايؿ الصػحابة, بػاب فضػايؿ زينػب أـ المػؤمنيف )ص (ُ)

 بو. عف طمحة بف يحيى بف طمحة, عف عايشة بنت طمحة, عف عايشة  ,السنينىاًنيُّ  عف الفضؿ بف مكسى
مغػاني و(, ْٓٔكطمحة بف يحيى بف طمحة, قاؿ عنػو ابػف حجػر كالعينػي: صػدكؽ يخطػئ. تقريػب التيػذيب )ص:

 .(ِّٓ/ّاألخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار )
حػػديث, كثقػػو ابػػف معػػيف, كالػػدارقطني, كالعجمػػي, كابػػف سػػعد, كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: صػػالح قمػػت: ىػػك صػػدكؽ حسػػف ال

الحديث حسف الحديث صحيح الحديث. كقاؿ أبك زرعة كأحمد كالنسايي في ركاية صالح كفي ركايػة لػيس بػالقكم, 
ح كالتعػديؿ كقاؿ أبك داكد: ليس بو بأس, كقاؿ يعقكب بف سفياف: شريؼ ل بأس بو, فػي حديثػو لػيف. انظػر: الجػر 

 (.   ُُٔ/ِ(, كتحرير تقريب التيذيب )ُْٖ/ُ(, كالثقات لمعجمي )ْٕٕ/ْ)

مكسػػى ابػػف  ( عػػفَُِْ/حِٕٔصػػحيح البخػػارم: كتػػاب الزكػػاة, بػػاب فضػػؿ صػػدقة الصػػحيح الشػػحيح )ص (ِ)
عػف الشػعبي عػامر بػف  بػف يحيػى, ًفػرىاسو  عػف إسماعيؿ, عف أبي عكانة كضاح بف عبد اهلل مكلى يزيد بف عطػاء,

 بو. عف عايشة  عف مسركؽ بف األجدع بف مالؾ بف أمية, شراحيؿ,
 (. َٖٕكفراس بف يحيى اليمداني, قاؿ عنو ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ. تقريب التيذيب )ص:

قمػػت: بػػؿ ىػػك ثقػػة, كثقػػو أحمػػد, كابػػف معػػيف, كأبػػك داكد, كالنسػػايي, كأبػػك حػػاتـ, كابػػف سػػعد, كالعجمػػي, كيعقػػكب بػػف 
لمكصمي, كذكره ابف حباف ك ابف شاىيف في الثقات, كقاؿ ابف المديني عػف يحيػى بػف سػعيد: سفياف, كابف عمار ا

ما بمغني عنو شػيء, كمػا أنكػرت مػف حديثػو إل حػديث السػتبراء, كقػد احػتج بػو البخػارم كمسػمـ فػي صػحيحييما. 
يػػػزاف العتػػػػداؿ (, كمَِْ/ِ(, كالثقػػػات لمعجمػػػي )ّّّ/ٔ(, كالطبقػػػات الكبػػػػرل )ُٗ/ٕانظػػػر: الجػػػرح كالتعػػػديؿ )

 (.   ُْٓ/ّ(, كتحرير تقريب التيذيب )ُْٓ/ٓ)
 (.َْٔ/ٖعمدة القارم ) (ّ)
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, ككافػؽ بعده ىػي زينػب  لتفاؽ أىؿ السير أف أكؿ مف ماتت مف أزكاج النبي  -ُ
 ىػػذا الحػػديث سػػقط منػػو ذكػػر زينػػب, ألنػػو ل خػػالؼ بػػيف أىػػؿ األثػػر :العينػػي ابػػف بطػػاؿ حيػػث قػػاؿ

, كابف الجكزم حيث قاؿ: ىذا الحديث رمػط (ُ)  يكالسير أف زينب أكؿ مف مات مف أزكاج النب
كالعجب مف البخارم كيؼ لـ ينبو عميو, كل أصحاب التعاليؽ, كل الحميدم, كل  مف بعض الركاة

ن مػا عمـ بفساد ذلؾ الخطابي, فإنو فسره كقاؿ: لحكؽ سكدة بو مف أعالـ نبكتو. ككػؿ ذلػؾ كىػـ, كا 
, كالنػػككم حيػػث قػػاؿ: ىػػذا كىػػـ باطػػؿ (ٕ) بالعطػػاء كالمعػػركؼ ىػػي زينػػب, فإنيػػا كانػػت أطػػكليف يػػدان 

 .  (٘)كزيف الديف العراقي ،(ٗ)كابف حجر ,(ٖ)باإلجماع
اًيشىةى بسنده  الطحاكم كيؤيده أيضان ما أخرجو -ِ ـي  قىالىٍت:  عىٍف عى مىٍيًو الس الى قىاؿى الن ًبيُّ عى
فىػػاًة  أًلىٍزكىاًجػػًو: " ٍعنىػػا ًفػػي بىٍيػػًت إٍحػػدىانىا بىٍعػػدى كى اًيشىػػةي: فىكين ػػا إذىا اٍجتىمى : قىالىػػٍت عى ليكيف  يىػػدنا " قىػػاؿى يىٍتبىعينًػػي أىٍطػػكى

ـي  مىٍيػػًو الس ػػالى يٍ  ,الن بًػػين عى فنيىػػٍت زى ت ػػى تيكي ؿي فىػػالى نىػػزىاؿي نىٍفعىػػؿي ذىًلػػؾى حى ػػدُّ أىٍيػػًديىنىا ًفػػي اٍلًجػػدىاًر نىتىطىػػاكى نىػػبي ًبٍنػػتي نىمي
ـي  مىٍيػػًو الس ػػالى ٍكجي الن بًػػين عى ٍحػػًش ٍبػػًف ًريىػػابو زى لىنىػػا يىػػدان  ,جى ـٍ تىكيػػٍف أىٍطكى لىػػ مييىػػا اهللي كى كىانىػػًت اٍمػػرىأىةن قىًصػػيرىةن يىٍرحى  كى

يٍ  كىانىػػٍت زى ػػدىقىةى قىالىػػٍت: كى ـي الص  مىٍيػػًو الس ػػالى ػػا أىرىادى الن بًػػيُّ عى ٍفنىػػا ًحينىيًػػذو أىف  مى ػػنىاعىةى اٍليىػػًد تىػػٍدبىبي فىعىرى نىػػبي اٍمػػرىأىةن صى
ؿ   د ؽي ًبًو ًفي سىًبيًؿ اهلًل عىز  كىجى تىص  زي كى تىٍخري كى
(ٙ). 

 . (ٕ)قاؿ العيني: كىذه الركاية مفسرة مبينة مرجحة لركاية عايشة بنت طمحة عف عايشة 
 الجمع مف وجييف: ثانيًا:

أف يقػػاؿ: إمػػا فػػي الحػػديث اختصػػاران أك مػػاني حيػػث قػػاؿ: ل يخمػػك رٍ مػػا ذىػػب إليػػو الكى  -ٔ
تمفيقان يعنػي اختصػر البخػارم القصػة كنقػؿ القطعػة األخيػرة مػف حػديث فيػو ذكػر زينػب, فالضػماير 

ما أن , اكتفى بشيرة الحكاية كعمـ أىؿ ىذا الشأف بأف األسرع لحكقان ىي زينب  وراجعة إلييا, كا 
ف العينػػػي اعتػػرض عميػػو كقػػاؿ: مػػا قالػػػو ؛ لكػػ(ٛ)فتعػػكد الضػػماير إلػػى مػػف ىػػػي مفػػردة فػػي أذىػػانيـ

                                                           
 .(ُْٖ/ّشرح ابف بطاؿ ) (ُ)

 .(ِّٕ/ْالمشكؿ مف حديث الصحيحيف ) كشؼ (ِ)

 .(ٖ/ُٔشرح النككم )انظر:  (ّ)

 (.ِّٔ/ّانظر: فتح البارم ) (ْ)

 .(ُْْ/ُطرح التثريب في شرح التقريب )انظر:  (ٓ)

عف  أكيس, أبي بف إسماعيؿ , عف زكريا أبك البغدادم إسماعيؿ بف يحيىعف  (َِِ/ ُشرح مشكؿ اآلثار ) (ٔ)
 بو عايشة عف ,بنت عبد الرحمف عمرة عف سعيد, بف يحيى عف ,عبد اهلل بف أكيس

كايػة ف يقكيػو ر قمت: اإلسناد ضعيؼ فيو إسماعيؿ بف أبي أكيس متفػؽ عمػى تضػعيفو إل فػي صػحيح البخػارم؛ لكػ
 (.َُٖمسمـ السابؽ ذكرىا )ص: 

  .(َٓ/ِْالمعجـ الكبير )في لطبراني , كا(ِْٔ/ٓ) ياآلحاد كالمثانفي   ابف أبي عاصـ كالحديث أخرجو:

(7)
 (.َْٔ/ٖعمدة القارم ) 

 (.َُٗ/ٕانظر: الككاكب الدرارم ) (ٖ)
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ـ, بؿ الكرماني ليس بسديد ل مف جية التكفيؽ بيف األخبار, كل مف جية ما يقتضيو تركيب الكال
 . (ٔ)جدان عف ىذا الكجو كالمو بعيد
ما ذىب إليو ابف الميمىقنف -ِ

حيث قػاؿ: يمكػف أف تكػكف ركايػة البخػارم لمػف كػاف حاضػران  
مستشػػػيدان بالركايػػػة التػػػي  (ٖ)؛ لكػػػف العينػػػي اعتػػػرض عميػػػو  كرد قكلػػػو(ٕ)جػػػاتعنػػػده إذ ذاؾ مػػػف الزك 

ػػػاءى الن بًػػػين  أخرجيػػػا ابػػػف حبػػػاف بسػػػنده مػػػف عايشػػػة  ـٍ تيغىػػػاًدٍر ًمػػػٍنييف    أىف  ًنسى اٍجػػػتىمىٍعفى ًعٍنػػػدىهي لىػػػ
 .  (ٗ)...كىاًحدىةه,

مػػف العممػػاء مػػف  قمػػت: الكجػػو المناسػػب؛ إلزالػػة التعػػارض ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو العينػػي كريػػره 
جػكه التػرجيح ك ت بكجييف مػف لحكقان بو؛ كذلؾ ألنيا عيضد ىي أكؿ نسايو  ترجيح أف زينب 

 المعتبرة عند العمماء:
 , كأف سػػػكدة (٘)ىػػػػَِت سػػػنة يػػػكفتي  إجمػػػاع أىػػػؿ السػػػير كىػػػـ أىػػػؿ ىػػػذا العمػػػـ أف زينػػػب -ُ

 .(ٙ)ىػٓٓىػ أك ْٓت سنة يتكف

 .(ٕ)كخمسيف أربع سنة تكفيت ياأن الكاقدم كرجح كقيؿ آخر خالفة عمر
 سبؽ ذكره.  كقد الترجيح باعتبار حديث آخر كىك ما أخرجو الحاكـ  -ِ

                                                           
 (.َْٔ/ٖانظر: عمدة القارم ) (ُ)

 (.ُٗ/َُانظر: التكضيح شرح الجامع الصحيح ) (ِ)

 (.َْٔ/ٖانظر: عمدة القارم ) (ّ)

 .(َُٗ/ٖصحيح ابف حباف ) (ْ)

, (ِِّّ/ٔمعرفػػة الصػػحابة ألبػػي نعػػيـ )(, ك ُّٗ/ِكالثقػػات لبػػف حبػػاف ) ,(ْْ/ٖالطبقػػات الكبػػرل ) انظػػر: (ٓ)
أسػػػػػد الغابػػػػػة ك  ,(َٔٗلبػػػػػف منػػػػػده )ص:  ,معرفػػػػػة الصػػػػػحابة, ك (َٕٗص:)ب األصػػػػػحا السػػػػػتيعاب فػػػػػي معرفػػػػػةك 
 . (ّٗ/ٖإلصابة في تمييز الصحابة )كا ,(ّْٓ/ِيذيب األسماء كالمغات )تك  ,(ُِٖ/ٕ)

 ,(ُٖٗ/ّتػػػاريخ دمشػػػؽ لبػػػف عسػػػاكر )ك  ,(ُّٖ/ّالثقػػػات لبػػػف حبػػػاف )ك  ,(ْْ/ٖالطبقػػػات الكبػػػرل )انظػػػر:  (ٔ)
 . (ُُٖ/ٖإلصابة في تمييز الصحابة )كا (ّْٖ/ِتيذيب األسماء كالمغات )ك 
  . آخر خالفة عمر  , تكفيت في(ُٖٓ/ٕأسد الغابة ) (7)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخلامتتاخلامتت

 
 :كتشتمؿ عمى

 .النتائج -
 .التوصيات -
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 الخاتمة

لميف, الذم أعانني عمى إتماـ اكأخيران أختـ بحثي بالحمد كما بدأت, فالحمد هلل رب الع
كاضع, كأسأؿ اهلل تبارؾ كتعالى أف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ, كينفع بو الم ييـ  ىذا البحث المت

 آميف.

 في أربعة أقساـ رئيسية: ذكرىاأىـ النتائج التي توصمت ليا أ
 القسـ األوؿ: عمى صعيد عمـ مختمؼ الحديث

أف عمػػػـ مختمػػػؼ الحػػػديث: عمػػػـ يتنػػػاكؿ الحػػػديثيف المػػػذيف يبػػػدك فػػػي ظاىرىمػػػا الخػػػتالؼ  -1
التعارض كالتضاد, فإذا بحثيا العمماء أزالكا تعارضيا مف حيث إمكاف الجمع بينيا بكجو ك 

 مف كجكه الجمع المعتبرة, أك ببياف الناسخ كالمنسكخ, أك بترجيح أحدىما.
أف العالقػػػة بػػػيف مختمػػػؼ الحػػػديث كتعػػػارض الحػػػديث عمػػػـك كخصػػػكص, فالتعػػػارض أعػػػـ  -2

مػػف ضػػركب الخػػتالؼ األخػػرل بينمػػا كأشػػمؿ, فيػػك يشػػمؿ مختمػػؼ الحػػديث كيشػػمؿ ريػػره 
مختمػػؼ الحػػديث خػػاص بالسػػنة: أم تعػػارض حػػديثيف أك أكثػػر, ككيفيػػة تكجيػػو األحاديػػث؛ 

 إلزالة ما بينيما مف التعارض.

أف التعارض كالختالؼ الكاقع بيف األحاديث النبكية ليس تعارضان حقيقيان في كاقع األمر؛  -3
مجتيػػد, كعػػدـ قدرتػػو عمػػى فيػػـ قصػػد بػػؿ ىػػك تعػػارض ظػػاىرم مرجعػػو كمػػرده إلػػى عجػػز ال

 الشارع, كمراده مف األحاديث.

أف مشػػكؿ الحػػديث قػػد يكػػكف سػػببو رمػػكض فػػػي المعنػػى بحيػػث يحتمػػؿ المفػػظ فػػي أصػػػؿ  -4
كىػي تمػؾ  -المعاني المتعددة حقيقة, كيككف المػراد منيػا كاحػد, لكنػو قػد يػدخؿ فػي أشػكالو

 لى اجتياد في تمييزه.فاختفى عمى السامع, كصار محتاجان إ -المعاني المتعددة

أف العالقة بيف ميشكؿ الحديث كمختمؼ الحػديث عالقػة عمػكـ كخصػكص, فالمشػكؿ أعػـ  -5
 مف مختمؼ الحديث, فكؿ مختمؼ ميشكؿ, كليس كؿ ميشكؿ مختمفان.

أف عمػػػػػـ مختمػػػػػؼ الحػػػػػديث مػػػػػف أىػػػػػـ العمػػػػػـك كأدقيػػػػػا, فيحتػػػػػاج إليػػػػػو المحػػػػػدثكف كالفقيػػػػػاء  -6
زالة ما بينيا مف تعارض.كاألصكليكف كريرىـ مف العمماء لفيـ   األدلة كا 

أف عمػػـ مختمػػػؼ الحػػػديث ميػػػـ فػػػي الػػػدفاع عػػػف السػػػنة النبكيػػػة, كذلػػػؾ إلزالػػػة كدفػػػع بعػػػض  -7
 تعارض السنة. حكؿالشبيات التي أثارىا أعداء الديف, 

أف عمـ مختمؼ الحديث لـ يظير كفف كعمـ مستقؿ, إل فػي القػرف الثػاني اليجػرم, ككػاف  -8
يػػر المتػػكاتر منيػػا كممػػا يػػأتي عػػف طريػػؽ اآلحػػاد, كمػػف ينكػػر ردان عمػػى مػػف ينكػػر حجيػػة ر

 حجية السنة, فتصدل العمماء ليذه اليجمة.
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اخػتالؼ "أف أكؿ مف تكمـ كألؼ في ىذا العمـ اإلماـ محمد بػف إدريػس الشػافعي ك كتابػو:  -9
 ثـ تكالى بعده التأليؼ كالتصنيؼ في عمـ مختمؼ الحديث. الحديث"

مػػنيج جميػػكر الفقيػػاء كالمحػػدثيف؛ لكػػف ىنػػاؾ مػػف األحنػػاؼ أف مػػنيج األحنػػاؼ يخػػالؼ  -َُ
مف ل يسير عمى ىذا المنيج, كيكافؽ المحدثيف أك جميكر الفقياء, كيجعؿ الجمع بيف األدلة 

 في المرتبة األكلى.
أف مػػػنيج العينػػػي كخطكاتػػػو فػػػي إزالػػػة التعػػػارض الكاقػػػع بػػػيف األحاديػػػث, يخػػػالؼ مػػػذىب  -ُُ

ل فػالترجيح إف كػاف فػي أحػدىما كجػو  األحناؼ, حيث أنو يقدـ الجمع بيف األدلة إف أمكػف, كا 
 مف كجكه الترجيح المعتبرة, ثـ النسخ, ككاف ل يختار النسخ كيقيده ألبعد الحدكد.

 القسـ الثاني: عمى صعيد ترجمة العيني:
العمػػـ فػػي فػػي التنشػػية, فقػػد نشػػأ العينػػي فػػي أكنػػاؼ أسػػرة راسػػخة  ان كبيػػر  ان أف لألسػػرة أثػػر  -ُ

و بمعارفيا, ككاف لذلؾ أثر كبير في بناء شخصيتو الفذة, فقد أحاطو ييف, تكمؤه بعنايتيا, كتغذكالد
أبكه بعنايتو كرعايتو منذ نعكمة أظفاره, فكجيو إلى حفظ القرآف كتعمـ القراءة كالكتابة, ككالده كجػده 

 كانا قاضييف, كأحد جدكده حسيف يكسؼ كاف مقريان لمقرآف.
لـ يكتؼ بما تمقاه عمى مشايخ بمده مف العمـ؛ بؿ دفعػو طمكحػو إلػى أف البدر العيني  -ِ

 الرحمة في طمب العمـ.
أف العيني قميؿ في حقو كصػؼ عػالـ, فيػك عالمػة ميػر فػي عػدة عمػكـ, فكػاف عالمػان  -ّ

بالفقػػو كاألصػػكؿ كالنحػػك كالتصػػريؼ كالمغػػة مشػػاركان فػػي ريرىػػا مشػػاركة حسػػنة أعجكبػػة فػػي التػػاريخ 
يشػػيد لػػو بػػذلؾ العممػػاء مػػف شػػيكخ تمقػػى عػػنيـ أك تالميػػذ اسػػتفادكا منػػو, ككػػذلؾ حمػػك المحاضػػرة, ك 

 مصنفاتو الكثيرة في مختمؼ المجالت.
 القسـ الثالث: عمى صعيد منيجو في عمدة القاري:

أف العينػػػي اختمػػػؼ منيجػػػو فػػػي شػػػرحو, فكػػػاف فػػػي األجػػػزاء األربعػػػة األكلػػػى قػػػد أطػػػاؿ  -ُ
صػيؿ, كاختػؿ الترتيػب كالتبكيػب المشػار إلييمػا, كاقتصػر عمػى كثيران؛ لكف بعد ذلؾ أكقؼ ىػذه التفا

عناكيف: مطابقة الحديث لمترجمػة, كذكػر رجالػو, كذكػر لطػايؼ إسػناده, كمػف أخرجػو ريػره, كذكػر 
معناه, كذكر ما يستفاد منػو. ذكػر ذلػؾ فػي شػرح كػؿ حػديث إلػى الجػزء الحػادم عشػر, كبعػد ذلػؾ 

اكيف, كتػػارة ل يكردىػػا, كالقتصػػار حيػػث تػػدعك الحاجػػة انقطػػع ىػػذا الترتيػػب, فتػػارة يػػكرد ىػػذه العنػػ
إليو, إل أنو يتكمـ عف مطابقة الحديث لمترجمة كمكاضعو في البخارم كمف أخرجػو ريػره, كالكػالـ 

 عمى رجالو ثـ يشرحو.
أف مػػػنيج العينػػػي فػػػي شػػػرحو لصػػػحيح البخػػػارم؛ مػػػنيج شػػػامؿ متكامػػػؿ يمتػػػاز بالدقػػػة  -ِ

ى البحػػث فػػي قضػػايا الحػػديث النبػػكم كعمكمػػو, بػػؿ يتعػػدل ذلػػؾ البالغػػة, كىػػك ل يقتصػػر فقػػط عمػػ
 ليبحث في القضايا الفقيية كالتاريخية كالعقايدية, كما يبحث في القضايا المغكية المختمفة..



 

 

187 

ىالخاتمظ

 القسـ الرابع: منيجو في مختمؼ الحديث:
أف العينػي فػي مختمػػؼ الحػديث ل يقتصػر عمػػى دراسػة األحاديػث التػػي فييػا اخػػتالؼ  -ُ

احيػة الفقييػة, بػؿ يبحػػث فػي كػؿ اخػتالؼ بػيف األحاديػػث, فيػك يبحػث أيضػان الخػتالؼ فػػي مػف الن
 التكاريخ كالغزكات كفي أسماء األشخاص كاألماكف.

أف العينػػي يميػػؿ إلػػى تقػػديـ الجمػػع بػػيف األحاديػػث قػػدر اإلمكػػاف, إف كجػػد األحاديػػث  -ِ
ل فالترجيح إف كاف في أحدىما مف أكجو الجمع المعتبرة عند العمماء دكف تعسؼ, ك  ان تحتمؿ كجي ا 

 مف كجكه الترجيح المعتبرة, ثـ النسخ, ككاف ل يختار النسخ كيقيده ألبعد الحدكد. كجوه 
أف العينػػي كػػاف عنػػد إزالتػػو لمتعػػارض بػػيف األدلػػة فػػي بعػػض المسػػايؿ يػػذكر أكثػػر مػػف  -ّ

 كجو إلزالة التعارض إذا كانت تمؾ الكجكه ممكنة.
ػػػػة ناقػػػػد محقػػػػؽ يضػػػػفي أف العينػػػػي لػػػػيس مجػػػػرد ن -ْ مى اقػػػػؿ ألقػػػػكاؿ العممػػػػاء؛ بػػػػؿ ىػػػػك عىال 

 شخصيتو كخبرتو في كؿ مسألة يتناكليا.
أف العيني كاف ينقؿ أقكاؿ ريره مف العمماء كيرجحيا كينسبيا ألصحابيا ككاف يناقش  -ٓ

ػػػدىعنمان ذلػػػؾ باألدلػػػة  أقػػػكاؿ المخػػػالفيف كأدلػػػتيـ؛ لػػػيخمص إلثبػػػات القػػػكؿ الػػػذم يميػػػؿ إليػػػو, كيرجحػػػو مي
 النقمية كالعقمية المختمفة. 

 
 وأجمؿ توصياتي بالنقاط التالية: :التوصيات

تبنػػػي مشػػػركع ضػػػخـ يقػػػـك عمػػػى جمػػػع كػػػؿ األحاديػػػث التػػػي تتعػػػارض فػػػي ظاىرىػػػا مػػػف كتػػػب  -ُ
الحديث كشركحو كمف كتب مختمؼ الحديث كمف كتب الفقو كتصنيفيا تصنيفان مكضكعيان في 

ًليا بالدراسة كال   بحث؛ ليسيؿ الرجكع إلى أم اختالؼ في الحديث.مكسكعة كاحدة, كتىناكي
دراسػػة مػػنيج العينػػي فػػي الحكػػػـ عمػػى األسػػانيد مػػف خػػالؿ كتابػػػو عمػػدة القػػارم شػػرح صػػػحيح  -ِ

 البخارم.

 دراسة منيج العيني الفقيي مف خالؿ كتابو عمدة القارم شرح صحيح البخارم. -ّ

عنػػكاف مػػنيج العينػػي أكصػػي كميػػة اآلداب بالىتمػػاـ بالبحػػث المطػػركح لخطػػة ماجسػػتير تحػػت  -ْ
فػي البالرػػة مػػف خػػالؿ كتابػو عمػػدة القػػارم شػػرح صػػحيح البخػارم كالحػػث عمػػى إتمامػػو لمفايػػدة 

 العممية مف كراء ذلؾ.
 كصمى اهلل كسم ـ كبارؾ عمى محمد كآلو كصحبو كسمـ



 
 
 
 

 
 العلويتالعلويت الفهارسالفهارس

 كتتضمف ما يمي:

 .القرآنية فيرس اآليات -

 .واآلثار فيرس األحاديث -

 رواة واألعالـ.فيرس ال -

 فيرس غريب األلفاظ. -

 فيرس األماكف والبمداف. -

 .المصادر والمراجع فيرس -

 فيرس الموضوعات. -
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقـ اآلية السورة اآلية
َفُثّاََِلّىَِا ئُِكْم[ َو ِمّالرَّ ّلَُكْمَّلْوَلَةّالصر 187ّ156ّّالبقرةّ]ُأِسلَّ

ُّواّال َّأِِت ْوِلّ[]ُّثمَّ َو َمّاََِلّاللَّ 187ّ108ّّالبقرةّصر

ْتُِِّه[ َْ ّاْفَت ََ ّفِو ََ نَ َحَّعَلْوِه َُ 229ّ174ّّالبقرةّ]َفََلّ

َّأْنَّيْعُفوَن[ َّٓ 237ّ174ّّالبقرةّ]َفنِْصُأَّم َّفَرْةُتْمّاِ

ّْ ِّمنَْه َّأْوِّمْثلَِه َّأََل
َيٍةَّأْوُّىنِْاَه َّىْيِتَُِّخْْيٍ ََ َّم َّىنَْاْخِّمْنّ

يٌر[ ِْ ٍ َّق ََّشْ ّاهللََّعََلُّكلر ْعَلْمَّأنَّ ََّ

106ّ102ّّالبقرة

َراِهوَمُّمَصًَل[ ُْ ُذواِّمْنَّمَق ِمّاِ
ِ 125ّ166ّّالبقرةّ]َواَّتَّ

تَُّقواّ ََ واَّو ََبُّ ََ ىُِكْمَّأْنّ ََ َعُلواّاهللَُّعْرَةًةِِّلَْي ََّتْ َٓ ]َو

ّالنَّ ِسَّواهللَُّسِموٌعّعَّ َُْْيَ ْصلُِحواّ َُ ّلِوٌم[َو

224ّ11ّّالبقرة

ّ اِتَّأْيَنَّم َهٌةُّهَوُّمَولروَه َّف ْسَتبُِقواّاخَلْْيَ َْ ِّو َولُِكلٍّ

يرٌّ ِْ ٍ َّق ََّشْ ّاهللََّعََلُّكلر ُكوُىواَّيْيِتُُِّكُمّاهللََُّجِوًع ّاِنَّ ََ  

148ّ96ّّالبقرة

ٍ ِّمنُْهَّىْفًا َّفُكُلوُهَّهنِو 12ّ77ّ،174ّّالنا  ّئً َّمِريئً []َفإِْنّصِْبَنَّلُكْمَّعْنََّشْ

َْيِّ َ َّأْوَّدْيٍن[
َِ وٍَّةُّيو

َِ َّو ِْ ْع َُ 12ّ174ّّالنا  ّ]ِمْنّ

ّ ٍ ّىِْحَلًةَّفإِْنّصِْبَنَّلُكْمَّعْنََّشْ ِنَّ ِِ َق  ُْ ََ َُواّالنرَا َ ّ ََ ]َو

ِّمنُْهَّىْفًا َّفُكُلوُهَّهنِوًئ َّمِريئً [

4ّ77ّّالنا  

َّكَابَ ّ]َوالاَّ ِرُقَّوالاَّ  ََ َزاً ُِّ ََ ّ ََ َُّيُ
ِْ ِرَقُةَّف ْقطَُعواَّأْي

ِّمَنّاهللَِّواهللَُّعِزيٌزَّسكِوٌم[ّ}امل ئْة: ًٓ ّ{38َىَك 

38ّ148ّّامل ئْة

ُكُرواّاْسَمّاهللَِّعَلْوِهّ ُْ َّ َّأْمَاْكَنَّعَلوُْكْمَّوا ]َّفُكُلواِِّم

يُعّاحِلَا ِب[ ّاهللَََّسِ ُقواّاهللَّاِنَّ ََّ َّوا

4ّ60ّّةامل ئْ

45ّ80ّّامل ئْةّّّ[النفسُّ لنًْفس]

ُمّاِلَْمُنّ َهُْمُُِّظْلٍمُّأوَلئَِكَّْلُ ََ َََمنُواَّوََلَّْيْلبُِاواّاِي ]الَِّذيَنّ

وَن[ ُْ َّوُهْمُّمْهَت

82ّ74ّّاِلىع م

َتلِف ًُّأُكُلُه[ ْ ُْ ْرَعّ 141ّ10ّّاِلىع مّ]َوالنَّْخَلَّوالزَّ
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ىالفكارسىالطلموظ

 الصفحة رقـ اآلية السورة اآلية
ّ َ ََ ُُُطوِهَ ّ ُرُجِّمْنّ َْتلٌِأَّأْلَواُىُه[]ََيْ ُْ 69ّ10ّّالنحلّاٌبّ

ّاهللُِّمَب َرَكًةَّصوربًَةّ[
ِْ وًَّةِّمْنِّعنْ

ُمواَّعََلَّأْىُفِاُكْمََّتِ 61ّ143ّ،165ّّالنورّ]َفَالر

َي َِِهَّواهللُّ ََ َُّيْكُِمّاهللُّ وَْط ُنُّثمَّ ]َفَونَْاُخّاهللَُّم ُّيْلِقيّالشَّ

َّعلِوٌمَّسكِوٌم[

52ّ102ّّاحلج

] ّج19ّّالنملّ]َرّبَّأْوِزْعنِيَّأْنَّأْشُكَرّىِْعَمتََكّالَّتِيَّأْىَعْمَتَّعَلَّ

ّ ْ ُِّ هللِّاِنَّ َُِّْشِ ّ َٓ ّ نَيَّ ُُ نِِهَّوُهَوَّيِعظُُهَّي ّ ُْ
ِٓ ُنّ ََ َّق َلُّلْق ُْ

]َواِ

َ ّلَُظْلٌمَّعظِوٌم[ ْ ّالِّشر

13ّ75ّّلقَن

َنّاحِلْكَمَةّأَّ ََ ْونَ ُّلْق ََ ََ ّ ْْ ّ]َوَلَق ََ ِنّاْشُكْرّهللَِّوَمْنَّيْشُكْرَّفإِىَّ

] ٌْ َّمِو ّاهللََّغنِي  َّيْشُكُرّلِنَْفِاِهَّوَمْنَّكَفَرَّفإِنَّ

75ّج،12ّّّلقَن

ّاِحْسَا ُن[ َّٓ َزاُ ّاِحْسَا ِنّاِ ََ ّج60ّّالرمنّ]َهْلّ

ّاِىَّ ُّكنَّ َّىْاَتنِْاُخّ نَ َّينْطُِقَّعَلْوُكْمُِّ حَلقر ُُ َم ّّ]َهَذاّكَِت 

ْعَمُلوَن[ ََ ُّكنُْتْمّ

29ّ102ّّاُ ثوة

َّّٰوْسٌيُّيوَسى َّٓ َوٰى،ّاِْنُّهَوّاِ 4,3ّ2ّ،17ّّالنجمَّوَم َّينْطُِقَّعِنّاْْلَ

َُْص ِر[ واَّي ُّأوِِلّاِلَ 2ّ138ّّاحلِّشّ]َف ْعَتَِبُ

ُمعَّ ُُ ََلِةِّمْنَّيْوِمّا اُّىوِدَيّلِلصَّ َُ َََمنُواّاِ َ ّالَِّذيَنّ ِةّ]َي َّأُّيُّ

ّلَُكْمّاِْنُّكنُْتْمّ لُِكْمَّخْْيٌ َُ ُرواّالَبوَْعّ َُ ْكِرّاهللَِّو
ُِ َف ْسَعْواّاََِلّ

ْعَلُموَن[ ََّ

9ّ137ّّاُمعة

3ّ51ّّالقو مةّ]َأََيَْاُ ّاِحْىَا ُنَّألَّْنَّىْجَمَعِّعَظ َمُه[

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ىالفكارسىالطلموظ

 فيرس األحاديث واآلثار

 الصفحة الراوي األعمى طرؼ الحديث
 َٗ سيؿ بف سعد قدح فشرب منو كعف يمينو رالـ ..ب  أتي النبي 

 ٖٓ عدم بف حاتـ إذا أرسمت كمبؾ المعمـ, فقتؿ فكؿ ..
إذا أرسمت كمبؾ المعمـ, كذكرت اسـ اهلل عميو فكؿ, 

ف أكؿ منو ..  كا 
 ٖٓ أبك ثعمبة الخشني

 ُُٗ عامر بف ربيعة إذا رأل أحدكـ جنازة ...
 ُِٓ أبك ىريرة إذا شرب الكمب في إناء أحدكـ ...
 َُٖ عايشة  أسرعكف لحاقان بي أطكلكف يدا...

في شأف ساعة   أسمعت أباؾ يحدث عف رسكؿ اهلل 
 الجمعة ... 

 ُٖٓ ابف عمر

 7ُُُْٓٔ عايشة إف كاف ليصبح جنبان ...  أشيد عمى رسكؿ اهلل
 7َُُُِٓ شداد بف أكس أفطر الحاجـ كالمحجكـ ...
يعان كسميا عف الركعتيف بعد اقرأ عمييا السالـ منا جم

 صالة العصر...
كريب مكلى ابف 

 عباس
ُٖٔ 

 ٔٔ أنس يخضب  أكاف أبك بكر
 ِٔ أنس ينصرؼ عف يمينو.   أكثر ما رأيت رسكؿ اهلل

 ٕٕ النُّعماف بف بشير أكؿ كلدؾ نحمت مثمو قاؿ: ل ...
 ٗٗ سعيد بف المسيب أل أخبركـ بميمة القدر...

 ُِٕ أنس فع اآلذاف كأف يكتر اإلقامة .أيمر بالؿ أف يش
 ُِٓ عبد اهلل بف مغفؿ بقتؿ الكالب ... أمر رسكؿ اهلل 

 ٔٓ ابف عباس قاؿ: مضمضكا مف المبف... أف النبي 
 ُِٔ شداد بف أكس احتجـ كىك محـر كاحتجـ كىك صايـ. أف النبي 

 ٓٔ أبك ىريرة إف الييكد كالنصارل ل يصبغكف فخالفكىـ.
امرأة قالت: يا رسكؿ اهلل أل أجعؿ لؾ شييان تقعد  أف 

 فإف لي رالمان نجاران فقاؿ: إف شيت فعممت المنبر.
 ِٖ سيؿ بف سعد

 ُُٖ عايشة أينا... قمف لمنبي  أف بعض أزكاج النبي 
 ٖٓ ابف مسعكد أمُّ األعماؿ أفضؿ...  أف رجالن سأؿ النبي  
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ىالفكارسىالطلموظ

 الصفحة الراوي األعمى طرؼ الحديث
 ُّٕ ابف عباس خرج كمعو بالؿ ...   أف رسكؿ اهلل
 ْٖ أبك ىريرة سيؿ أمُّ األعماؿ أفضؿ...   أف رسكؿ اهلل
 ُُّ أنس بف مالؾ شرب لبنان فمـ يمضمض..   أف رسكؿ اهلل
 7ُُّٓٓ ابف عباس شرب لبنان فمضمض..   أف رسكؿ اهلل
قاؿ: أراني في المناـ أتسكؾ    أف رسكؿ اهلل

 بسكاؾ...
 ٖٗ ابف عمر

اؿ: أيريت ليمة القدر, ثـ أيقظني ق   أف رسكؿ اهلل
 بعض أىمي ...

 ٖٗ أبك ىريرة

عمي بف أبي  قاـ ثـ قعد ...    أف رسكؿ اهلل
 طالب

ُُٗ 

قد أنزؿ عميو الميمة قرآف, كقد أمر    أف رسكؿ اهلل
 أف يستقبؿ الكعبة...

 ٔٗ ابف عمر

 ُٗ عايشة كاف يحب التيامف...   أف رسكؿ اهلل
 ُُٔ عايشة كأـ سممة اف يدركو الفجر كىك جنب... ك   أف رسكؿ اهلل
كاف يسمـ في آخر صالتو تسميمة    أف رسكؿ اهلل
 كاحدة ... 

سعد بف أبي 
 كقاص

ُْٔ 

كاف يصمي نحك بيت المقدس    أف رسكؿ اهلل
 فنزلت...

 ٔٗ أنس

 ُُُ أبك ىريرة لعف زكارات القبكر...   أف رسكؿ اهلل
ف تأكمكا لحكـ نسككـ فكؽ نياكـ أ   أف رسكؿ اهلل

 ثالث
عمي بف أبي 

 طالب
ُُْ 

فما رأيناه  إنكـ لتصمف صالة لقد صحبنا رسكؿ اهلل 
 يصمييا ...

 ُٖٔ معاكية

نكـ تختصمكف إلٌي ...  ُّٗ أـ سممة إنما أنا بشر, كا 
 َٗ أنس شاة داجف ...    أنيا حمبت لرسكؿ اهلل

 ٕٓ ابف مسعكد ليس بذاؾ..إنو   أيُّنا لـ يمبس إيمانو بظمـ فقاؿ
إلى امرأة أف مرم رالمؾ   بعث رسكؿ اهلل 

 النجار...
 ِٖ سيؿ بف سعد
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ىالفكارسىالطلموظ

 الصفحة الراوي األعمى طرؼ الحديث
 ُْٖ عايشة تقطع يد السارؽ في ربع دينار ...

عبادة بف  ليخبرنا بميمة القدر فتالحى رجالف ... خرج النبي 
 الصامت

ٖٗ 

 ِٕ عايشة خمس فكاسؽ يقتمف في الحؿ كالحـر
, فال جناح  خمس مف الدكاب مف قتميف كىك محـر

 عميو..
 ِٕ ابف عمر

 ُٕٓ أبك ىريرة خير يـك طمعت فيو الشمس يـك الجمعة ...
 ُُٓ عبد اهلل بف بريدة رآني أبي ردؼ ثالث ...

 ِٔ ابف مسعكد كثيران ينصرؼ عف يساره.    رأيت النبي
 ٔٔ ابف عمر بيا  يصبب  رأيت رسكؿ اهلل

 ُٖٔ عايشة يدعيما ... اهلل ركعتاف لـ يكف رسكؿ 
 ُُِ أبك ىريرة  ... قبر أمو فبكى   زار النبي 

 ٖٓ أبك ذر أمُّ العمؿ أفضؿ ..   سألت النبي 
 ُُٔ زيد بف ثابت يقكؿ: الكضكء مما مست النار.  سمعت رسكؿ اهلل 

 ُُٖ البراء بف عازب عف الكضكء مف لحـك اإلبؿ فأمر بو. سيؿ النبي 
ف عمر مف طريؽ مكة فصمى الظير صحبت اب
 ركعتيف ...

 ُْٓ حفص بف عاصـ 

فكاف ل يزيد في السفر عمى  صحبت رسكؿ اهلل 
 ركعتيف ... 

 ُّْ ابف عمر

الظير في السفر ركعتيف, كبعدىا  صميت مع النبي 
 ركعتيف. 

 ُْْ ابف عمر

 ٔٔ جابر بف عبد اهلل ريركا ىذا بشيء كاجتنبكا السكاد.
حتى أقر  فمـ يزؿ بو لمنبي  منبي فأتي بو ل

 بو,فرض رأسو بالحجارة. 
 ٕٗ أنس

 فإذا عبد اهلل بف عمر جالس إلى حجرة عايشة 
ذا ...   كا 

 ُٕٓ ابف عمر

قد خرج كأجد باللن قايمان بيف  فأقبمت كالنبي 
 البابيف... 

 ُٔٔ ابف عمر
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ىظالفكارسىالطلمو

 الصفحة الراوي األعمى طرؼ الحديث
 ٕٗ نسأ فرضخ رأسو بيف حجريف. فأمر بو رسكؿ اهلل 
 ٕٗ أنس فقتمو بيف حجريف.   فدعا بو رسكؿ اهلل 
كالناس مختمفكف في التكبير عمى  قبض رسكؿ اهلل 

 الجنايز ... 
 ُِٗ إبراىيـ النخعي

ترؾ الكضكء مما  كاف آخر األمريف مف رسكؿ اهلل 
 مست النار ...

 ُُٕ, ُُٔ, َُُ جابر

 ّٗ البراء رىجيالن مربكعان ... كاف رسكؿ اهلل 
 7ُُُْٓٔ, ُّٔ ابف عباس يعممنا التشيد ... كاف رسكؿ اهلل 
 ُْٖ عايشة يقطع السارؽ ... كاف رسكؿ اهلل 
 ٕٔ ابف مسعكد يكره عشر خالؿ .. كاف رسكؿ اهلل 

نو كبر عمى جنازة  كاف زيد يكبر عمى جنايزنا أربعان, كا 
 خمسان... 

عبد الرحمف بف 
 أبي ليمة

ُِٗ 

 ّٗ أنس رىًجالن...  كاف شعر رسكؿ اهلل
سيؿ بف أبي  كبنر كبنر

 حثمة
ٖٗ 

 7ُُُّْٔ ابف مسعكد  قمنا السالـ عمى...  كنا إذا صمينا خمؼ النبي 
 ُُْ عطاء بف رباح كنا ل نأكؿ مف لحـك بدننا فكؽ ثالث منى... 

في رزكة فرأل الناس  كنا مع رسكؿ اهلل 
 مجتمعيف...

 ُِِ رباح بف ربيع

سعد بف أبي  يسمـ عف يمينو...  ل رسكؿ اهلل كنت أر 
 كقاص

ُْٔ 

 ُُِ, َُٗ, ُُُ بريدة .كنت نييتكـ عف زيارة القبكر, فزكركىا ..
ل نجد مثؿ ذلؾ مف الطعاـ  ل قد كنا زماف النبي 

 إل قميال...
 ُُٕ جابر بف عبد اهلل

 ُُْ بريدة ل يأكؿ أحد مف لحـ أضحيتو فكؽ ثالث
 ُّٕ عبد اهلل بف عمرك  ة أمره في ماليا ...ل يجكز لمرأ

 ج  ل يشكر اهلل مف ل يشكر الناس
 ُٕٔ عايشة عمره ... لـ يعتمر رسكؿ اهلل 
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ىالفكارسىالطلموظ

 الصفحة الراوي األعمى طرؼ الحديث
 ُٔٔ ابف عباس البيت دعا في نكاحيو ... لما دخؿ النبي 

المدينة صمى نحك بيت المقدس ستة عشر  لما قدـ 
 أك سبعة عشر شيران...

 ٔٗ البراء

 ُُٓ ابف عباس مكة استقبمتو أريممة ...  النبي  لما قدـ
لما كثر الناس قاؿ ذكركا أف يعممكا كقت الصالة 

 بشيء يعرفكنو ... 
 ُِٕ أنس

عبد اهلل بف  ما رآه المسممكف حسنان فيك عند اهلل حسف ...
 مسعكد

ُّٖ 

 ِٗ البراء      ما رأيت أحد أحسف في حمة حمراء مف النبي
يط مف حيطاف المدينة أك مكة فسمع بحا مر النبي 

... 
 ُُٖ ابف عباس

 ُٖٕ جابر عمى قبكر نساء مف بني ... مر النبي 
 ُُِ أنس مر النبي بامرأة تبكي عند قبر
 ُُٗ جابر بف عبد اهلل كقمنا بو فقمنا... مر بنا جنازة فقاـ ليا النبي 

باألبكاء أك بكداف كسيؿ عف أىؿ  مر بي النبي 
 يتكف مف المشركيف ...الدار يب

الصعب بف 
 جثامة

ُِِ 

 ُٕٗ ابف عباس بقبريف جديديف...   مر رسكؿ اهلل
أبك عامر  مف شاب شيبة في اإلسالـ ...

 األنصارم
ٖٔ 

 ُِٗ أبك ىريرة إلى أصحابو النجاشي ... نعى النبي 
فقاؿ: لـ يبمب  خضب, ىؿ كاف رسكؿ اهلل 

 الخضاب ..
 ٕٔ أنس

 ُِِ ابف عمر ... تكلة في بعض مغازم رسكؿ اهلل كجدت امرأة مق
أعيرتو بأمو إنؾ امرؤه فيؾ جاىمية  يا أبا ذر 

 إخكانكـ خكلكـ...
 َٖ المعركر بف سكيد
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 رواة واألعالـفيرس ال
 رقـ الصفحة االسـ

 95 أحمد بف نصر الداكدم

 178 أسامة بف زيد الميثي

 166 إسحاؽ بف إبراىيـ

 148 ماعيؿ بف أكيسإس

 112 بريدة بف الحصيب

 68 ثابت بف العجالف

 151 جبريؿ بف أحمر

 58 جرثـك بف لشر أبك ثعمبة الخشني

 147 حبيب بف حياف

 173 حبيب المعمـ

 144 الحجاج بف أرطاة

 131 حماد بف أبي سميماف

 94 حميد بف أبي حميد الطكيؿ

 89 خالد بف ميراف 

 58 داكد بف عمرك

 56 زيد بف الحباب

 64 زيف الديف عمى بف محمد

 111 سعيد بف المسيب

 62 سميماف بف ميراف

 88 سيؿ بف أبي حثمة

 91 سيؿ بف سعد

 125 شداد بف أكس

 173 شعيب بف محمد 

 122 الصعب بف جثامة

 181 طمحة بف يحيى

 119 عامر بف ربيعة

 67 عبد الرحمف بف حرممة
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 رقـ الصفحة االسـ
ٍرًدمٌ عبد العزيز الد رى   146 اكى

 146 عبد اهلل بف جعفر 

 125 عبد اهلل بف زيد بف عمرك

 95 عبد الكاحد السفاقسي

 178 عبيد اهلل بف محمد

 144 عطية بف سعد بف جنادة

 89 عكرمة مكلى ابف عباس

 113 عمي بف داكد الصيرفي

 71 عمارة بف رىًزٌية

 111 عمر بف أبي سممة

 123 عمر بف المرقع 

 31 ف عمي بف فارس الحسينيعمر ب

 173 عمرك بف شعيب

 92 عمرك بف عبد اهلل السبيعي

 181 فراس بف يحيى

 131 فيد بف سميماف النخاس

 67 القاسـ بف حساف

 113 محمد بف القاسـ األنبارم

 166 محمد بف بكر

 69 محمد بف جرير

 89 محمد بف عبد الرحمف األنطاكي

 86 شاشيمحمد بف عمي بف إسماعيؿ ال

 31 محمد بف عمي بف محمد الزراثيثي

 112 محمد بف فضيؿ بف رزكاف

 66 محمد بف مسمـ بف تدرس

 158 مخرمة بف بكير

 146 مصعب بف ثابت

 56 مطيع بف راشد
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 رقـ الصفحة االسـ
 59 الميمب بف أحمد بف صفرة

 64 ناصر الديف أحمد بف محمد 

 58 ىشيـ بف بشير

 119 يحيى بف أبي كثير

 112 فيزيد بف كيسا

 111 يكنس بف سيؼ

 98 يكنس بف يزيد
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 فيرس الكممات الغريبة
 الصفحة الكممة 

 85 أنفسيا

 78 أكضاح

 59 البازم

 81 البرد

 98 تالحى

 66 ثغامة

رُّ   114 الجى

 93 الجعد

م ة  92 الجي

م ة  78 الحي

 66 الحناء

 85 الخرؽ

 72 فكاسؽ

ليكيـ كى  81 خى

 115 اف ةالد  

 55 دسمان 

 93 رجالن 

 78 رضخ

 78 رض  

 32 ريسان 

 73 الزاغ

 1 الزنادقة

 93 سبط

 91 شاة داجف

 93 شحمة األذف 

 68 الشمط

 91 ًشيب
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 الصفحة الكممة 
 85 ضايعان 

 82 طرفاء الغابة

 93 العاتقاف

 122 العسيؼ

 98 العشر الغكابر

 73 العقيؽ

 73 الغداؼ

 72 الغراب األبقع

 74 بيفرراب ال

 59 رير مذكى

 175 الًفٍرًسف

 173 القيٍرط

 66 الكتـ

 72 الكمب العقكر

 91 ل أكثر بفضمي

 98 ليمة القدر

 118 الماء القراح

 58 الميعىم ـ 

 93 المنكب

 77 نحمت

 61 الكقيذ

 77 الكلد

 128 يتنكر
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 فيرس األماكف والبمداف
 

 الصفحة المكاف 
 122 األبكاء

 29 نابىٍيسى 

 81 الربذة

 29 عيف تاب 

 29 كىٍختا

 127 الكديد

مىٍطية  29 مى

 122 كد اف
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ -

أحمد بف عمرك بف الضحاؾ أبك بكر الشيباني, تحقؽ: د. باسـ فيصؿ  اآلحاد والمثاني، (ُ)
 ـ.ُُٗٗىػ_ ُُُْ, ىرياض, الطبعة األكلال –أحمد الجكابرة, الناشر: دار الراية 

ىػ(, تحقيؽ: شعباف محمد ٕٔٓ, عمى عبد الكافي السبكي )ت:اإلبياج في شرح المنياج (ِ)
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْالقاىرة, الطبعة  -إسماعيؿ, الناشر: مكتبة الكميات األزىرية

عبد المجيد محمكد, الييية المصرية لمكتاب  أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث، (ّ)
 ىػ.ُّٓٗ

 –ىػ(, الناشر: مطبعة حجازم ُُٗ, لجالؿ الديف السيكطي ) ت:اإلتقاف في عمـو القرآف (ْ)
 القاىرة.

, أبك الحسنات محمد عبد الحي المكنكم األجوبة الفاضمة لألسئمة العشرة الكاممة (ٓ)
 حمب. -, الناشر: مكتبة المطبكعات اإلسالمية-ىػ(, تعميؽ: عبد الفتاح أبك ردةَُّْ)ت:

(, تحقيؽ: د. عبد الممؾ ػىّْٔت: د المقدسي )ج, محمد بف عبد الكاالمختارة ثاألحادي (ٔ)
 (.ػىُُِْ) رابعةبيركت, الطبعة ال -دىيش, دار خضر

ىػ(, تحقيؽ: محمد َِٕ, تقي الديف ابف دقيؽ العيد)إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٕ)
القاىرة, الطبعة,  –دية حامد الفقي, مراجعة: أحمد محمد شاكر, الناشر: مطبعة السنة المحم

 ىػ. ُِّٕ

ىػ(, الناشر: دار إحياء ُّٔأبك الحسف بف محمد اآلمدم )ت: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، (ٖ)
 ـ.ََِِىػ ُِّّالثراث العربي, الطبعة األكلى, 

أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي  اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، (ٗ)
يؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر, قدـ لو: األستاذ الدكتكر إحساف ىػ(, تحقْٔٓالظاىرم )ت: 

 عباس, دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت.

ىػ(, ِٗٓ, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدل الجكزجاني )أحواؿ الرجاؿ (َُ)
 تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم, باكستاف.

عبد    أبك الفرج  منسوخ مف الحديث،إخبار أىؿ الرسوخ في الفقو والتحديث بمقدار ال (ُُ)
 عبد الرحمف محمكد الجزايرمك تحقيؽ: أب ,ىػ(ٕٗٓ ت:الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )
 .ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاألكلى,  الطبعة ,مكة المكرمة -الناشر: مكتبة ابف حجر لمنشر كالتكزيع
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 حيدر أحمد عامر, تحقيؽ: الشافعي عبداهلل أبك إدريس بف محمد ,الحديث اختالؼ (ُِ)
 ـ.ٜ٘ٛٔ –ىػ٘ٓٗٔ ، األولى الطبعة ,بيركت – الثقافية الكتب مؤسسة الناشر:

 ك, محمد عمي الشككاني, تحقيؽ: أبإرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ في عمـ األصوؿ (ُّ)
 ـ.َََِىػ ُُِْالرياض, الطبعة األكلى,  -حفص سامي بف العربي, دار الفضيمة

ماء األقطار فيما تضمنو "الموطأ" مف معاني االستذكار الجامع لمذاىب فقياء وعم (ُْ)
عمر يكسؼ بف عبد ك , ابف عبد البر اإلماـ أبالرأي واآلثار وشرح ذلؾ كمو باإليجاز واالختصار
ىػ(, تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي, الطبعة ّْٔاهلل بف محمد بف عبد البر النمرم األندلسي )ت:

 ـ. ُّٗٗىػ_ ُُْْاألكلي, 

, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر القرطبي صحاباالستيعاب في معرفة األ (ُٓ)
 ـ.ََِِىػ_ ُِّْىػ(, تحقيؽ: عادؿ مرشد, دار األعالـ, الطبعة األكلي, ّْٔالنمرم )ت:

لعز الديف بف األثير أبي الحسف عمي بف محمد  أسد الغابة في معرفة الصحابة، (ُٔ)
األحمد عبد المكجكد, دار ىػ(, تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معك ض, كالشيخ َّٔالجزرم )ت
 بيركت. -الكتب العممية

ىػ(, نسخة ِٖٓ, ابف حجر أحمد بف عمي العسقالني)ت:اإلصابة في تمييز الصحابة (ُٕ)
 ـ في بمدة كمكنا.ُّٖٓطبؽ النسخة المطبكعة 

ىػ(, تحقيؽ: َْٗ, أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي )تأصوؿ السرخسي (ُٖ)
 بيركت. -دار المعرفة أبك الكفا األفغاني, الناشر:

 اإلسكندرية.   -, الشيخ محمد الخضرم, المكتبة التجارية الكبرلأصوؿ الفقو (ُٗ)

بف حاـز  , أبك بكر محمد بف مكسىاالعتبار في بياف الناسخ والمنسوخ مف اآلثار (َِ)
ىػ(, الناشر: دار المعارؼ العثمانية بعاصمة الدكلة اآلصفية حيدر ْٖٓالمشيكر بالحازمي )ت:

 دكف, الطبعة الثانية.أباد ال

بيركت, الطبعة  -ىػ(, دار العمـ لممالييفُّٔٗ, خير الديف الزركمي )ت:األعالـ (ُِ)
 ـ(.ََِِالخامسة عشر )

بي )ت:  الُمْعِمـ بفوائد مسمـ،إكماؿ  (ِِ) د.     (, تحقيؽ: ػىْْٓعياض بف مكسى اليىٍحصي
 (.ػىُُْٗالمنصكرة, الطبعة األكلى ) -يحيى إسماعيؿ, دار الكفاء

ىػ(, تحقيؽ د. رفعت فكزم عبد المطمب, الناشر: َِْ, محمد بف إدريس الشافعي)ـاأل (ِّ)
 دار الكفاء.

ىػ(, ِٔٓأبك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني)ت: األنساب، (ِْ)
 ـ.ُٖٖٗ – َُْٖبيركت, الطبعة األكلى,  -تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم, دار الجناف 
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, صفاء الضكنم أحمد العدكم, الناشر: مكتبة دار سنف ابف ماجةإىداء الديباجة بشرح  (ِٓ)
 اليقيف. 

, أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ (ِٔ)
, تحقيؽ: أحمد بف محمد حنيؼ, الرياض: دار طيبة, الطبعة: األكلى, (ُّٖ)ت:المنذر
 ىػ.َُْٓ

ؽ: أحمد محمد تحقي( ىػْْٕت:كثير) أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف الباعث الحثيث، (ِٕ)
 .الطبعة: الثانية ,لبناف –الناشر: دار الكتب العممية, بيركت  ,شاكر

ىػ(, ِِٗ, أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البزار )ت:البحر الزخار بمسند البزار (ِٖ)
لمدينة ا -بيركت, مكتبة العمـك كالحكـ -المحقؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل, مؤسسة عمكـ القرآف

 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٗالمنكرة, الطبعة األكلى, 

, بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي البحر المحيط في أصوؿ الفقو (ِٗ)
ىػ(, تحرير: الشيخ عبد القادر العاني, راجعو: عمر سميماف األشقر, الناشر: كزارة ْٕٗ)ت:

 .ُِٗٗ-ىػُُّْاألكقاؼ كالشيكف اإلسالمية, الككيت, الطبعة, الثانية,

, محمد بف أحمد بف إياس الحنفي, تحقيؽ: محمد بدائع الزىور في وقائع الدىور (َّ)
 مصطفى, الناشر: جمعية المستشرقيف األلمانية.

بدر الديف العيني كأثره في عمـ الحديث, صالح يكسؼ معتكؽ, الناشر: دار البشاير  (ُّ)
 اإلسالمية.

 ف عمي الشككاني, محمد ببمحاسف مف بعد القرف السابع البدر الطالع (ِّ)
 ىػ.ُّْٖالقاىرة, الطبعة: األكلى,  –ىػ(,الناشر: مطبعة السعادة َُِٓ)ت:

البدر العيني وجيوده في عمـو الحديث وعمـو المغة في كتابو عمدة القاري شرح  (ّّ)
 رسالة جامعية.  ََُسكريا, مشركع   -, د. ىند محمد سحمكؿ, دار النكادرصحيح البخاري

ىػ(, ْٖٕأبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني)ت: ,البرىاف في أصوؿ الفقو (ّْ)
 ـ.َُِِ -ىػُّّْتحقيؽ: عبد العظيـ محمكد الديب, الناشر: دار الكفاء, الطبعة الخامسة, 

عبد      , أبك الحسف عمي بف محمد بف بياف الوىـ واإليياـ الواقعيف في كتاب األحكاـ (ّٓ)
,تحقيؽ: الحسيف آيت سعيد, الناشر: دار طيبة ىػ(ِٖٔالممؾ المعركؼ بابف القطاف الفاسي)ت:

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖلمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة, 

 الحسيني الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف الفيض محٌمد أبك, القاموس جواىر مف العروس تاج (ّٔ)
 .اليداية دار ,الناشر:المحققيف مف مجمكعة التحقيؽ: ,(ىػَُِٓ: ت)
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ىػ(, تحقيؽ: ِّّألبي زكريا يحيى بف معيف )ت:  (،تاريخ ابف معيف )رواية الدوري (ّٕ)
حياء التراث اإلسالمي _ مكة المكرمة, عاـ  ىػ ُّٗٗأحمد نكر سيؼ, مركز البحث العممي كا 

 ـ.ُٕٗٗ_ 

ىػ(, ّٖٓألبي حفص عمر بف أحمد الشيير بابف شاىيف )ت  تاريخ أسماء الثقات، (ّٖ)
 ـ. ُْٖٗ-ىػَُْْعة األكلى, تحقيؽ: صبحي السامرايي, الدار السمفية_ الككيت, الطب

, شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير مف األعالـ (ّٗ)
ىػ(, تحقيؽ: عمر بف عبد السالـ تدمرم, الناشر: دار الكتاب العربي, بيركت, ْٖٕالذىبي)ت:

 ـ.َُٗٗ -ىػَُُْالطبعة الثانية, 

 -ىػُُْْتب اإلسالمي, الطبعة الثانية األستاذ محمكد شاكر, المكالتاريخ اإلسالمي،  (َْ)
ُْٗٗ.  

, أبك بكر بف أحمد بف أبي خيثمة زىير بف التاريخ الكبير المعروؼ بتاريخ ابف خيثمة (ُْ)
ىػ(, تحقيؽ: صالح فتحي ىمؿ, الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر, ِٕٗحرب)ت:

 ـ.ََِْ -ىػُِْْالقاىرة, الطبعة األكلى, 

ىػ(, الناشر: دار ِٔٓعبد اهلل إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم )ت:, أبك التاريخ الكبير (ِْ)
 الكتب العممية, بيركت.

, تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ, البغدادم الخطيب عمي بف أحمد أبك بكر ،بغداد تاريخ (ّْ)
 ىػ.ُِِْدار الغرب اإلسالمي, بيركت, الطبعة: األكلى, 

بنكاحييا مف كاردييا كأىميا, كذكر مف حميا مف األماثؿ أك اجتاز  تاريخ مدينة دمشؽ (ْْ)
 ىػ(.ُٕٓأبك القاسـ عمي بف حسف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل المعركؼ بابف عساكر)ت

تحقيؽ: ىػ(، ٕٜٓ)محمد بف عبد الرحمف السخاكمالتبر المسبوؾ في ذيؿ السموؾ،  (ْٓ)
ة القاىرة, سن-نجكل مصطفى كامؿ كلبيبة إبراىيـ مصطفى, مطبعة: دار الكتب كالكثايؽ القكمية

 ـ.    ََِِ-ىػُِّْالطبع: 

-, بشار عكاد معركؼ كشعيب األرنؤكط, الناشر: مؤسسة الرسالةتحرير تقريب التيذيب (ْٔ)
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕبيركت, الطبعة األكلى, 

أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، (ْٕ)
 بيركت. –د عثماف, دار الكتب العممية ىػ(, تحقيؽ: عبد الرحمف محمُّّٓالمباركفكرم )ت:

لمحافظ المزم مع النكت الظراؼ عمى األطراؼ يابف تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ  (ْٖ)
حجر العسقالني, تحقيؽ: عبد الصمد شرؼ الديف , إشراؼ: زىير الشاكيش, الناشر : المكتب 

 اإلسالمي, دار القيمة.
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 كف أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف أبكلي الدي تحفة التحصيؿ في ذكر رواة المراسيؿ، (ْٗ)
 ـ.ُٗٗٗىػ(, تحقيؽ: عبد اهلل نكارة, مكتبة الرشد_ الرياض, ِٖٔزرعة العراقي )ت: 

      , لإلماـ ابف كثير, تحقيؽ: تحفة الطالب يمعرفة أحاديث مختصر ابف الحاجب (َٓ)
 ىػ. َُْٔكلى مكة, الطبعة األ -عبد الغني بف حميد بف محمكد الكيًبٍيسي, الناشر: دار حراء

(, ػىُُٗ) , عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي  وياتدريب الرَاوي في شرح تقريب الَنػو  (ُٓ)
 .القاىرة -الحديث, دار تحقيؽ: محمد أيمف بف عبد اهلل الشبراكم

ىػ(, عياض مكسى ْْٓ) ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ لمعرفة مذىب اإلماـ مالؾ (ِٓ)
 عياض البستي.

, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي وذكر المدلسيفتسمية مشايخ أبي  (ّٓ)
ىػ(, تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ َّّعبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسايي )ت:

 ىػ.ُِّْمكة, الطبعة األكلى –العكني, الناشر دار عالـ الفكايد 

مي العسقالني, , ابف حجر أحمد بف عتعريؼ أىؿ التقديس بمراتب الموصفيف بالتدليس (ْٓ)
 ىػ.َُّْتحقيؽ: عاصـ بف عبد اهلل القريكتي, األردف: مكتبة المنار, الطبعة: األكلى, 

(, ػىْٖٖ)مد بف فيتيكح الحميدم  , محتفسير غريب ما في الصحيحيف البخاري ومسمـ (ٓٓ)
بيدة  ػ.ىُُْٓالقاىرة, الطبعة األكلى,  -مكتبة السنة محمد عبد العزيز تحقيؽ: زي

ىػ(, ِٖٓأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي )ت: ،تقريب التيذيب (ٔٓ)
 ىػ.ُُْٔتحقيؽ: أبك األشباؿ, الرياض:دار العاصمة, الطبعة األكلى, 

 كماالديف بف شرؼ النك ميٍحيي التقريب والتيسير لمعرفة سنف البشير النذير،  (ٕٓ)
, الطبعة األكلى, ىػ(, تحقيؽ : محمد عثماف الخشت, الناشر: دار الكتاب العربئٕٔ)ت:

 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓ

ىػ(, كبيامشو شرح جماؿ الديف اإلسنكم ُٖٔالكماؿ بف اليماـ )التقرير والتحبير،  (ٖٓ)
المسمى بنياية السكؿ في شرح منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم, المطبعة الكبرل 

 ىػ.ُُّٔاألميرية بيكلؽ مصر المحمية, الطبعة األكلى, 

ىػ(, ِّٕاد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمر, المعركؼ بأبي الفداء)عمتقويـ البمداف،  (ٗٓ)
 بيركت.-الناشر: دار صادر

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد،  (َٔ)
ىػ(, تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ّْٔبف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت: ا

 لبكرم, مؤسسة قرطبة.   كمحمد عبد الكبير ا
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أبك    , -الجزء المفقكد -مف األخبار  تيذيب اآلثار وتفصيؿ الثابت عف رسوؿ اهلل  (ُٔ)
ىػ(, تحقيؽ: عمي رضا عبد اهلل عمي رضا, الناشر : دار َُّجعفر محمد بف جرير الطبرم )

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔبيركت, الطبعة األكلى, –المأمكف لمتراث 

 بيركت. -(, دار الكتب العمميةػىٕٔٔ يحيى بف شرؼ النككم), تيذيب األسماء والمغات (ِٔ)

ىػ, دار الفكر _ بيركت, ِٖٓألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ت  تيذيب التيذيب، (ّٔ)
 ق.ُُْٔاعتني بو: إبراىيـ الزيبؽ كعادؿ مرشد, مؤسسة الرسالة, الطبعة 

مف المزم )ت: الحجاج يكسؼ بف الزكي عبد الرح ك, أبتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ْٔ)
ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ, مؤسسة الرسالة_ بيركت, الطبعة الثانية, ِْٕ
 ـ. ُّٖٗ –ق َُّْ

ىػ(, تحقيؽ: عبد السالـ محمد َّٕأبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم ) تيذيب المغة، (ٓٔ)
يؼ كالترجمة, دار ىاركف, المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كاألنباء كالنشر الدار المصرية لمتأل

 ـ(.ُْٔٗىػ _ ُّْٖالقكمية العربية لمطباعة )

(, (, تحقيؽ: ػىُّّٖ, طاىر الجزايرم الدمشقي )ت: توجيو الَنظر إلى أصوؿ األثر (ٔٔ)
 .ػ ىُُْٔ ,حمب, الطبعة األكلى -عبد الفتاح أبك ردة, مكتب المطبكعات اإلسالمية

 ماعيؿ األمير الحسني الصنعانيلمحمد بف إستوضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار،  (ٕٔ)
 مدينة المنكرةىػ(, تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد, الناشر: المكتبة السمفية الُُِٖ)ت:

سراج الديف أبي حفص عمر بف عمي بف أحمد التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  (ٖٔ)
الد ىػ(, تحقيؽ: دار الفالح, إشراؼ: خَْٖاألنصارم الشافعي المعركؼ بابف الممقف) ت:

الرباط, جمعة فتحي, تقديـ: د. أحمد معبد عبد الكريـ, إصدارات كزارة األكقاؼ كالشؤكف 
 ـ.ََِٖق_ ُِْٗاإلسالمية_ قطر, الطبعة األكلي, 

-ىػ(, مطبعة مصطفى البابي الحمبئُٖمحمد أميف أمير بادشاه )تتيسير التحرير،  (ٗٔ)
 ىػ. ُُّٓمصر, 

أليؼ الشيخ: عبد اهلل بف عبد الرحمف بف تيذيب كتتيسير العالـ شرح عمدة األحكاـ،  (َٕ)
تحقيؽ: محمد صبحي بف حسف حالؽ, مكتبة الصحابة , ىػ(, ُِّْصالح البساـ )ت

 .ـ ََِٔ-قُِْٔاإلمارات, الطبعة العاشرة, 

ىػ(, مراقبة: محمد ّْٓمحمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي )ت  الثقات، (ُٕ)
ة المعارؼ العثمانية بحيدر أباد الدكف_ اليند, عاـ عبد المعيد خاف , مطبعة مجمس داير 

 ـ.ُّٕٗىػ _ ُّّٗ

أبك جعفر الطبرم محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف جامع البياف في تأويؿ القرآف،  (ِٕ)
 ـ.ََُِ-ىػُُِْبيركت, الطبعة األكلى,-ىػ(, الناشر: دار الفكرَُّرالب اآلممي )ت:
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ؿ بف ىادم الكادعي, الناشر: مكتبة ابف مقبالجامع الصحيح مما ليس في الصحيحيف،  (ّٕ)
 ـ. ُٓٗٗ -ىػُُْٔالقاىرة, الطبعة األكلى,  -تيمية

دار  ىػ(، الناشر:ٔٚٙالجامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل محمد بف أحمد  القرطبي ) (ْٕ)
 ـ.ُٖٖٗىػ َُْٖبيركت, الطبعة األكلى -الكتب العممية

ىػ(, الناشر: دار ِّٕتـ الرازم ), أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاالجرح والتعديؿ (ٕٓ)
 بيركت, الطبعة األكلى.-إحياء التراث العربي

, تخريج: عبد العظيـ جزء ذكر فيو حاؿ عكرمة مولى عبد اهلل بف عباس وما قيؿ فيو (ٕٔ)
 -عبد القكم المنذرم, اعتنى بو: نظاـ محمد صالح يعقكبي, الناشر: دار البشاير اإلسالمية

 ـ.َََِ-ىػُُِْبيركت, الطبعة األكلى, 

, جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)ت:(حسف المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة،  (ٕٕ)
   ُٖٔٗ-ىػُّٕٖالناشر: دار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحمبي, الطبعة األكلى 

ىػ(, َّْأبك عبد اهلل أحمد بف عبد اهلل األصفياني ) حمية األولياء وطبقات األصفياء، (ٖٕ)
 ـ. ُٖٖٗ -ىػَُْٗبيركت, الطبعة األكلى, -لكتب التعميمية الناشر: دار ا

, عمي باشا الجديدة لمصر والقاىرة ومدنيا وبالدىا القديمة الشييرة الخطط التوفيقية (ٕٗ)
 مبارؾ.

ىػ(,أعد ٖٕٗعبد القادر بف محمد النعيمي الدمشقي )الدارس في تاريخ المدارس،  (َٖ)
-ىػَُُْبيركت, الطبعة األكلى, -العممية فيارسو: إبراىيـ شمس الديف, الناشر: دار الكتب

 ـ.َُٗٗ

ىػ(, تحقيؽ َِّ, أبك محمد القاسـ بف ثابت السرقسطي)الدالئؿ في غريب الحديث (ُٖ)
-ىػُِِْالرياض, الطبعة األكلى,  -محمد بف عبد اهلل القناص, الناشر: مكتبة العبيكاف

 ـ.ََُِ

ىػ(, ٕٗٗالمالكي )ت, ابف فرحكف الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب (ِٖ)
 القاىرة. -تحقيؽ: محمد األحمدم أبك النكر, الناشر: دار التراث

, عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج (ّٖ)
السعكدية, الطبعة  -ىػ(, تحقيؽ: أبك إسحاؽ الحكيني األثرم, الناشر: دار ابف عفافُُٗ)ت

 ـ. ُٔٗٗ -ىػُُْٔاألكلى, 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد  مف تكمـ فيو وىو موثؽ أو صالح في الحديث، ذكر أسماء (ْٖ)
(, تحقيؽ: عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي, الطبعة ػىْٖٕابف عثماف بف قايماز الذىبي )ت

 ـ. ََِٓ -ىػُِْٔاألكلي, 
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, أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف ذكر مف اختمؼ العمماء ونقاد الحديث فيو (ٖٓ)
ىػ(, تحقيؽ حماد بف محمد األنصارم, الناشر: مكتبة ّٖٓبابف شاىيف )تأحمد المعركؼ 
 ـ.  ُٗٗٗ-ىػُُْٗالرياض, الطبعة األكلى –أضكاء السمؼ 

ىػ(, َِٗعبد الرحمف السخاكم )الذيؿ عمى رفع األصر أو بغية العمماء والرواة،  (ٖٔ)
 تحقيؽ: جكدة ىالؿ كمحمد محمكد صبح, راجعو: األستاذ عمي البجاكم.

(, تحقيؽ: أحمد شاكر, دار الكتب ػىَِْ)ت:  محمد بف إدريس الشافعي ,ةالرسال (ٕٖ)
 بيركت. -العممية

, أبك إسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف عمر الجعبرم رسوخ األحبار في منسوخ األخبار (ٖٖ)
بيركت, الطبعة -ىػ(, تحقيؽ: حسف محمد مقبكلي األىدؿ, الناشر: مؤسسة الكتب الثقافيةِّٕ)

 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٗاألكلى 

, مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف قدامة روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو (ٖٗ)
 ىػ(.َِٔالمقدسي )

, أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر الزرعي الدمشقي زاد المعاد في ىدي خير العباد (َٗ)
ة ىػ(, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط, مؤسسُٕٓالمعركؼ بابف قيـ الجكزية )ت

 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْٓبيركت, الطبعة السابعة عشر, -الرسالة 

 بشار, بف محمد بف القاسـ بف األنبارم محمد بكر أبك ،الناس كممات معاني في الزاىر (ُٗ)
 , الطبعة:بيركت – الرسالة مؤسسةالناشر:  ,الضامف صالح حاتـ, تحقيؽ: (ىػِّٖ: ت)

 4991- هـ 4141 األولى,

محمد بف  (،ػىٕ٘ٛلمحافظ ابف حجر العسقالني )تسبؿ السالـ شرح بموغ المراـ  (ِٗ)
ىػ(, تعميؽ: العالمة المحدث الشيخ: محمد ُُِٖإسماعيؿ األمير الكحالني الصنعاني )ت 

بف عبد ؼ لمنشر كالتكزيع _ لصاحبيا سعد ىػ(, مكتبة المعار َُِْناصر الديف األلباني )ت
 ـ. ََِٔىػ_ ُِْٕالرحمف الراشد_ الرياض, الطبعة األكلي, 

بف اىػ(, اعتنى بو: مشيكر ِّٕمحمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني ) سنف ابف ماجو، (ّٗ)
 الرياض, الطبعة األكلى. -حسف آؿ سمماف, مكتبة المعارؼ

اعتنى بو:  ىػ(,ِٕٓأبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني )ت:  سنف أبي داود، (ْٗ)
 الرياض, الطبعة الثانية  -مشيكر بف حسف آؿ سمماف, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع

 .ػىُِْْ

(, اعتنى بو: مشيكر حسف آؿ ػىِٕٗ ) محمد بف عيسى الترمذم سنف الترمذي، (ٓٗ)
   الرياض, الطبعة األكلى. -سمماف, مكتبة المعارؼ
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كبذيمو التعميؽ المغني عمى الدارقطني, أبك الحسف عمي بف عمر ابف  سنف الدارقطني، (ٔٗ)
بف دينار البغدادم الدارقطني, تحقيؽ: شعيب األرناؤكط أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف 

بيركت, الطبعة  –كآخركف, مؤلؼ التعميؽ: محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم, مؤسسة الرسالة 
 ـ. ََِْىػ  ُِْْاألكلى, 

ىػ(, تحقيؽ: محمد ْٖٓأبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي )ت  السنف الكبرى، (ٕٗ)
  .ػ ىُِْْ بيركت, الطبعة الثالثة  -العمميةدار الكتب  عبد القادر عطا,

ىػ(, تحقيؽ: حسف َّّألبي عبػد الرحمف أحمد بف شعيب النسايي )ت: السنف الكبرى،  (ٖٗ)
 ـ. ََُِ-ىػ ُُِْبيركت, الطبعة األكلي,  –عبد المنعـ شمبي, مؤسسة الرسالة 

, ىػ(ُُّٖىػ( كحاشية السندم )ُُٗ)ت: سنف النسائي بشرح جالؿ الديف السيوطي (ٗٗ)
 تحقيؽ: مكتبة تحقيؽ التراث اإلسالمي, الناشر: دار المعرفة بيركت.

(, اعتنى بو: مشيكر بف حسف آؿ ػىَّّأحمد بف شعيب النسايي )ت:  ,سنف النسائي (ََُ)
 الرياض, الطبعة األكلى. -سمماف, مكتبة المعارؼ

 أبي عبيد اآلجرم أبا داكد سميماف بف األشعث السجستاني في معرفة الرجاؿ سؤاالت (َُُ)
كجرحيـ كتعديميـ, تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم, الناشر: مؤسسة الرياف, مكتبة 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖبيركت, الطبعة األكلى -الستقامة

عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  يلشمس الديف أب سير أعالـ النبالء، (َُِ)
ؼ الشيخ شعيب األرناؤكط, مؤسسة ىػ, تحقيؽ: مجمكعة محققيف بإشراْٖٕ -ىػ  ّٕٔالذىبي 
 الرسالة. 

(, ػىَُٖٗ, عبد الحي بف أحمد بف العماد )ت: في أخبار مف ذىبشذرات الذىب  (َُّ)
 .ػ ىَُْٔدمشؽ, الطبعة األكلى,  -تحقيؽ: محمكد األرنؤكط, دار ابف كثير

شرح ابف القاسـ عمى شرح الجالؿ المحمى عمى الورقات في األصوؿ لمجويني، أحمد  (َُْ)
 ىػ.ُّٗٗىػ(, مع إرشاد الفحكؿ, دار المعرفة, بيركت ْٗٗالعبادم )ت: بف قاسـ

, سعد الديف مسعكد بف عمر شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح في أصوؿ الفقو (َُٓ)
بيركت,  -ىػ(, ضبط كتخريج: زكريا عميرات, الناشر: دار الكتب العمميةِٕٗالتفتازاني )

 الطبعة األكلى.

كبيامشو صحيح سنف أبي داكد, محمد الزرقاني, طبع:  أشرح الزرقاني عمى الموط (َُٔ)
 بالمطبعة الخيرية.

ىػ(, تحقيؽ: شعيب ُٔٓاإلماـ البغكل الحسيف بف مسعكد البغكم )ت شرح السنة، (َُٕ)
ىػ_ بدمشؽ, ََُْاألرناؤكط ك محمد زىير الشاكيش, المكتب اإلسالمي, الطبعة األكلي, 

 ىػ_ بيركت.َُّْالطبعة الثانية, 
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الحسيف بف عمى مشكاة المصابيح المسمى بالكاشؼ عف حقائؽ السنف،  شرح الطيبي (َُٖ)
ىػ(, تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم, الناشر: مكتبة نزار مصطفى ّْٕعبد اهلل بف محمد الطيبي )

 ىػ.ُُْٕالرياض, الطبعة األكلى  -الباز

عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي،  (َُٗ)
بيركت, –ىػ(, ضبط: فادم نصيؼ كطارؽ يحيى, الناشر دار الكتب العممية ٕٔٓاإليجي)

 ـ.َََِ -ىػُُِْالطبعة األكلى 

أبك العباس أحمد بف قاسـ الصباغ الشرح الكبير عمى الورقات لمجويني،  (َُُ)
بيركت, الطبعة  -ىػ(, تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ, الناشر: دار الكتب العمميةْٗٗالعبادم)
 ـ.ََِّ -ىػُِّْاألكلى 

ىػ(, ِٕٗ)محمد بف أحمد الفتكحيشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير،  (ُُُ)
 ىػ.ُُّْالرياض, الطبعة  -تحقيؽ: محمد الزحيمي ك نزيو حماد, الناشر: مكتبة العبيكاف

 , ترقيـ شاممة.لـ يطبع -معاصر-عبد الكريـ الخضيرؿشرح المحرر في الحديث ،  (ُُِ)

ىػ(, َُٖعبد المطيؼ بف عبد العزيز بف الممؾ )لمنسفي، شرح المنار عمى متف المنار  (ُُّ)
 ىػ.ُُّٓدار سعادات, مطبعة عثمانية, مصر 

أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم شرح النووي عمى صحيح مسمـ،  (ُُْ)
 ىػ.ُّْٕىػ(, الطبعة المصرية باألزىر, الطبعة األكلي, ٕٔٔ)ت

بك العباس أحمد بف إدريس , أشرح تنقيح الفصوؿ في اختصار المحصوؿ في األصوؿ (ُُٓ)
 ىػ.ُُْٖبيركت,  -القرافي, اعتنى بو: مكتب البحكث كالدراسات, الناشر: دار الفكر

الرياض,  -, محمد بف صالح العثيميف, الناشر: دار الكطفشرح رياض الصالحيف (ُُٔ)
 ىػ.ُِْٔالطبعة, 

أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ  شرح صحيح البخاري البف بطاؿ، (ُُٕ)
 لبكرم القرطبي, تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, مكتبة الرشد _ الرياض.ا

ىػ(, ُٖٔ, كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد, المعركؼ بابف اليماـ )شرح فتح القدير (ُُٖ)
 بيركت.-تعميؽ: عبد الرزاؽ رالب الميدم, الناشر: دار الكتب العممية

لكريـ المعركؼ بابف سميماف سميماف بف عبد القكم بف عبد اشرح مختصر الروضة،  (ُُٗ)
بيركت, -ىػ(, تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, الناشر: مؤسسة الرسالةُٕٔالطكفي )

 ىػ.َُْٕالطبعة األكلى 

(, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط, ػىُِّأحمد بف محمد الطحاكم )ت:  شرح مشكؿ اآلثار،  (َُِ)
 .ػ ىُُْٓبيركت, الطبعة األكلى  -مؤسسة الرسالة
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(, تحقيؽ: محمد زىرم ػىُِّ, محمد بف سالمة الطحاكم )ت: ني اآلثارشرح معا (ُُِ)
 .ػ ىُُْْ ,النجار, كمحمد سيد جاد الحؽ, عالـ الكتب, الطبعة األكلى

ىػ(، الناشر: دار الكتب ٗٔٓٔشرح نخبة الفكر، عمي بف سمطاف محمد القاري )ت: (ُِِ)
 ىػ ٜٖٛٔبيروت، -العممية

(, تحقيؽ: محمد السعيد بف ػىْٖٓ)ت:  أحمد بف الحسيف البييقي,  شعب اإليماف (ُِّ)
 .ػىُُِْ ,بيركت, الطبعة األكلى -بسيكني زرمكؿ, دار الكتب العممية

عبد   , اسماعيؿ بف حماد الجكىرم, تحقيؽ: أحمد الصحاح تاج المغة وصحاح العربية (ُِْ)
 ـ.ُٔٓٗىػ_ ُّٕٔالغفكر عطار, دار العمـ لممالييف_ بيركت, الطبعة األكلي, القاىرة, 

    , لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف البيستي ح ابف حباف بترتيب ابف بمبافصحي  (ُِٓ)
ىػ, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط, ّٕٗىػ(, ترتيب: عالء الديف عمي بف بىمباف الفارسي ت ّْٓ)ت: 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْبيركت, الطبعة الثانية, عاـ  -مؤسسة الرسالة

ىػ(, اعتنى بو ِٔٓماعيؿ البخارم )عبد اهلل محمد بف إس كأب اإلماـصحيح البخاري،   (ُِٔ)
 ـ.   ُٖٗٗىػ _ ُُْٗصييب الكرمي, بيت األفكار الدكلية,  كأب

ىػ(, مكتبة المعارؼ َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )ت صحيح سنف أبي داود،  (ُِٕ)
لمنشر كالتكزيع, لصاحبيا سعد بف عبد بف عبد الرحمف الرشد_ الرياض. الطبعة الثانية, 

 ـ.َََِىػ_ ُُِْ

ىػ(, مكتبة المعارؼ َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تيح سنف ابف ماجة، صح (ُِٖ)
لمنشر كالتكزيع, لصاحبيا سعد بف عبد بف عبد الرحمف الرشد_ الرياض. الطبعة الثانية, 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕ

ىػ(, مكتبة المعارؼ َُِْ, محمد ناصر الديف األلباني )تصحيح سنف الترمذي  (ُِٗ)
عد بف عبد بف عبد الرحمف الرشد_ الرياض. الطبعة الثانية, لمنشر كالتكزيع, لصاحبيا س

 ـ. َََِىػ_ َُِْ

ىػ(, ُِٔاإلماـ الحافظ أبي مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )تصحيح مسمـ،   (َُّ)
 ـ.ُٖٗٗىػ _ ُُْٗبيت األفكار الدكلية, 

ىػ(, مكتبة المعارؼ َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تصحيح سنف النسائي،   (ُُّ)
كالتكزيع, لصاحبيا سعد بف عبد بف عبد الرحمف الرشد_ الرياض. الطبعة الثانية,  لمنشر
 ـ.ُٖٗٗىػ_ ُُْٗ

, األعظمي مصطفى محمد, تحقيؽ: خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر أبك, الصحيح  (ُِّ)
 ىػَُّٗ, اإلسالمي المكتببيركت: 
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لضعفاء ىػ( كيميو أِٓأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم)الضعفاء الصغير،  (ُّّ)
الناشر: ، ىػ(, تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايدَّّف, ألحمد بف عمي بف شعيب النسايي)ك كالمتركك

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔبيركت, الطبعة األكلى,  -دار المعرفة

عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم, تحقيؽ: عبد اهلل ، وفالضعفاء والمتروك (ُّْ)
 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔبعة األكلى, بيركت, الط-القاضي, الناشر: دار الكتب العممية

(, تحقيؽ: د. ىػ ِِّ) العيقىيمي حماد بف مكسى بف عمرك بف محمد جعفر أبكالضعفاء،  (ُّٓ)
 .ـ ََِٖ الثانية,: الطبعة, مصر - عباس ابف دار: الناشر ,السرساكم مازف

الرياض,  -محمد ناصر الديف األلباني, الناشر: مكتبة المعارؼضعيؼ سنف أبي داود،  (ُّٔ)
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗاألكلى,الطبعة: 

الرياض,  -محمد ناصر الديف األلباني, الناشر: مكتبة المعارؼضعيؼ سنف الترمذي،  (ُّٕ)
 ـ.َََِ -ىػَُِْالطبعة: األكلى,

 مكتبة ، الناشر:محمد بف عبد الرحمف السخاكمالضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع،  (ُّٖ)
 بيروت.-الحياة

عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي تاج الديف أبك نصر  طبقات الشافعية الكبرى، (ُّٗ)
ىػ(, تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحى _ د. عبد الفتاح محمد الحمك, دار ُٕٕالسبكي )ت

 إحياء الكتب العربية.

ىػ(, َِّلمحمد بف سعد بف منيع أبك عبد اهلل البصرم الزىرم )ت  الطبقات الكبرى، (َُْ)
مية _ بيركت, الطبعة األكلي, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العم

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ

ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني, تحقيؽ: د. عاصـ  طبقات المدلسيف، (ُُْ)
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْعماف, الطبعة األكلى,  –بف عبد اهلل القريكتي, مكتبة المنار ا

لناشر: دار ىػ(, أَٖعبد الرحيـ بف الحسيف العراقي )طرح التثريب في شرح التقريب،  (ُِْ)
 إحياء التراث العربي.  

ىػ( ّْٓ, اإلماـ الحافظ ابف العربي المالكي )عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي (ُّْ)
 الناشر: دار الكتب العممية.

عالء الديف عمي بف داكد بف العطار, العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ،  (ُْْ)
بيركت, الطبعة  -شاير اإلسالميةاعتنى بو: نظاـ محمد صالح يعقكبي, الناشر: دار الب

 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕاألكلى,
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اإلماـ العالمة: أبك عبد اهلل محٌمد بف أحمد بف عبد اليادم  عمؿ ابف أبي حاتـ، (ُْٓ)
ىػ(, تحقيؽ: مصطفي أبك الغيط_ إبراىيـ فيمي, الفاركؽ  ْْٕالدمشقي الصالحي )ت:
 ـ.ََِِ -ىػُِِْالحديثة, الطبعة األكلي, 

الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم  ك, أباألحاديث النبوية العمؿ الواردة في (ُْٔ)
الرياض,  -ىػ( تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي, الناشر: دار طيبةّٖٓالدارقطني )

 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓالطبعة األكلى, 

نكر      ىػ(, تحقيؽ: ّْٔ, أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الصالح )عمـو الحديث (ُْٕ)
 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔبيركت, تصكير,  -شر: دار الفكرالديف عتر, النا

بدر الديف أبك محمد محمكد بف أحمد العيني  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (ُْٖ)
ىػ(, ضبطو كصححو:  عبد اهلل محمكد محمد عمر, منشكرات محمد عمي بيضكف _ ٖٓٓ)ت

ىػ_ ُُِْ لشركة السنة كالجماعة, دار الكتب العممية, بيركت_ لبناف, الطبعة األكلي,
 ـ.ََُِ

, محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم مع شرح الحافظ عوف المعبود شرح سنف أبي داود (ُْٗ)
ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف, الناشر: محمد عبد المحسف صاحب 

 ـ.ُٖٔٗ -ىػُّٖٖالمكتبة السمفية في المدينة المنكرة, الطبعة الثانية , 

براىيـ ػىُٕٓراىيدم )ت: الخميؿ بف أحمد الف, العيف (َُٓ) (, تحقيؽ: ميدم المخزكمي, كا 
 سمسمة المعاجـ كالفيارس.السامرايي, 

, أبك المعالي الشافعي السالمي, طبع سنة غاية األماني في الرد عمى النبياني (ُُٓ)
 ىػ. ُِّٕ

, أبك الخير محمد بف محمد بف محمد بف عمي, غاية النياية في طبقات القراء (ُِٓ)
بيركت,  -ىػ(, تحقيؽ: ج. برجستراسر, الناشر: دار الكتب العمميةّّٖالمعركؼ بابف الجزرم )

 ـ.ََِٔالطبعة األكلى, 

ىػ(, تحقيؽ: د. ِٕٔعبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم أبك محمد )ت:  غريب الحديث، (ُّٓ)
 ىػ. ُّٕٗبغداد, الطبعة األكلي,  –عبد اهلل الجبكرم, مطبعة العاني 

عبد       ىػ(, تحقيؽ: ّٖٖبف محمد الخطابي )ت: أبك سميماف حمد  غريب الحديث، (ُْٓ)
حياء التراث  الكريـ إبراىيـ العزباكم, جامعة أـ القرل _ مكة المكرمة, مركز البحث العممي كا 

 ـ.ََُِىػ_َُِْاإلسالمي, الطبعة الثانية, 

ىػ(, تحقيؽ: سميماف ِٖٓأبك إسحؽ محمد بف إسحؽ الحربي )ت: غريب الحديث،  (ُٓٓ)
 ىػ.َُْٓالطبعة األكلى, مكة المكرمة,  –ابد, الناشر: جامعة أـ القرل إبراىيـ محمد الع
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 أبي     بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبكالفتاوي الكبرى،  (ُٔٓ)
, الناشر: دار الكتب العممية, ىػ(ِٖٕ)ت: الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ

 ـ.ُٕٖٗ -ػىَُْٖالطبعة األكلى, 

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني  فتح الباري شرح صحيح البخاري، (ُٕٓ)
 ىػ(, تحقيؽ: عبد القادر شيبة الحمد.   ِٖٓالشافعي )ت:

ابف          الفرج عبد الرحمف ك زيف الديف أب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، (ُٖٓ)
تبة الغرباء األثرية, الطبعة األكلي, شياب الديف البغدادم ثـ الدمشقي الشيير بابف رجب, مك

 ـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية.ُٔٗٗىػ _ُُّٕ
ىػ(, َِٗ) محمد بف عبد الرحمف السخاكمأبك الخير  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، (ُٗٓ)

تحقيؽ: د. عبد الكريـ بف عبد اهلل بف عبد الرحمف الخضير, د. محمد بف عبد اهلل بف فييد آؿ 
 ىػ. ُِْٔالطبعة األكلى, الرياض,  -كتبة دار المنياجفييد, الناشر: م

أبك ىالؿ العسكرم, تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ,الناشر: دار العمـ الفروؽ المغوية،  (َُٔ)
 كالثقافة.

عبد الحفيظ منصكر, الناشر: دار الفتح لمطباعة  فيرس المخطوطات األحمدية بتونس، (ُُٔ)
 ـ. ُٗٔٗ -ىػُّٖٖكالنشر بيركت, الطبعة األكلى 

عبد العمي محمد بف نظاـ الديف محمد السيالكم, فواتح الرحموت بشرح مسمـ الثبوت،  (ُِٔ)
ىػ(, تحقيؽ: عبد اهلل محمكد محمد عمر, الناشر: دار الكتب ُِِٓالمعركؼ بالمكنكم )

 ـ.ََِِ -ىػُِّْبيركت, الطبعة األكلى  -العممية

ىػ(,الناشر: دار ُِّٓميرم )محمد أنكر الكشفيض الباري عمى صحيح البخاري،  (ُّٔ)
 بيركت, الطبعة األكلى. -الكتب العممية

لممناكم, كىك شرح نفيس لمعالمة المحدث: محمد  فيض القدير شرح الجامع الصغير، (ُْٔ)
المدعك بعبد الرؤكؼ المناكم عمى كتاب الجامع الصغير مف أحاديث البشير النذير: لجالؿ 

 ـ, دار المعرفة, بيركت.ُِٕٗىػ_ ُُّٗة, الديف عبد الرحمف السيكطي, الطبعة الثاني

مكتب  ىػ(, تحقيؽ:ُٕٖمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ) القاموس المحيط، (ُٓٔ)
الناشر: مؤسسة الرسالة  ,إشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي, تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة

 .ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔلطبعة: الثامنة, ا, بيركت-لمطباعة كالنشر كالتكزيع

, محمد بف إبراىيـ الحمبي الحنفي, كيميو بمغة الغريب قفو األثر في صفو عمـو األثر (ُٔٔ)
 ىػ, مطبعة السعادة.ُِّٔفي آثار الحبيب, محمد مرتضى الزبيدم, الطبعة األكلى 

ىػ(, َٔٔعز الديف بف عبد العزيز بف عبد السالـ )قواعد األحكاـ في إصالح األناـ،  (ُٕٔ)
 دمشؽ. –, د. عثماف جمعة ضميرية, الناشر: دار القمـ تحقيؽ: د. نزيو كماؿ حماد
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 -ظفر أحمد العثماني التيانكم, دار القمـ, الطبعة الثالثةقواعد في عمـو الحديث،  (ُٖٔ)
 ـ.ُِٕٗ-ىػ ُِّٗلبناف, 

عبد اهلل  كماـ شمس الديف أب, اإلالكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة (ُٗٔ)
ىػ(, كحاشيتو لإلماـ برىاف الديف أبي الكفاء إبراىيـ  ْٖٕمحمد بف أحمد بف الذىبي الدمشقي )

ىػ(, قابميما بأصؿ مؤلفييما كقدـ ليما كعمؽ  ُْٖابف محمد سبط ابف العجمي الحمبي )ت 
سالمية عمييما كخرج نصكصيما: محمد عكامة كأحمد محمد نمر الخطيب, دار القبمة لمثقافة اإل

 ـ.ُِٗٗىػ_ ُُّْ كلىمؤسسة عمـك القرآف _ جدة, الطبعة األ

عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد أبك أحمد الجرجاني  الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (َُٕ)
ىػ(, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض, الناشر دار الكتب ّٓٔ)ت

 العممية, بيركت_ لبناف.

مطمب كعمي عبد أبك سعيد العاليي, المحقؽ: د. رفعت فكزم عبد ال كتاب المختمطيف، (ُُٕ)
 ـ.ُٔٗٗالباسط مزيد, مكتبة الخانجي _ بالقاىرة, الطبعة األكلي, عاـ 

أبك القاسـ محمكد بف  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ، (ُِٕ)
 عمر الزمخشرم الخكارزمي, الناشر: دار الفكر.

ىػ(,  الناشر: َّٕعبد العزيز بف أحمد البخارم )كشؼ األسرار عف أصوؿ البزدوي،  (ُّٕ)
 بيركت. -دار الكتاب العربي

شياب الديف الحسيني المرعشي النجفي, كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف،  (ُْٕ)
 بيركت.–دار إحياء التراث العربي 

ىػ(, ٕٓٗأبك الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم )ت كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، (ُٕٓ)
 ب.دار الكطف _ الرياض, تحقيؽ: عمي حسيف البكا

أبك بكر عمي بف أحمد بف ثابت  المعركؼ بالخطيب البغدادم الكفاية في عمـ الرواية،  (ُٕٔ)
ىػ(, طبع تحت إدارة جمعية دايرة المعارؼ العثمانية في مطبعتيا القايمة ببمدة حيدر آباد ّْٔ)

 الدكف.

 -الناشر: دار إحياء التراث العربي، لمكرماني الكواكب الدراري لشرح صحيح البخاري، (ُٕٕ)
 ـ.ُُٖٗ -ىػ َُُْركت, الطبعة األكلى بي

, أبك البركات محمد بف أحمد الكواكب النيرات في معرفة مف اختمط مف الرواة الثقات (ُٖٕ)
ىػ(, تحقيؽ: عبد القيكـ عبد رب النبي, المكتبة األمدادية_ ّٗٗالمعركؼ بػ " ابف الكياؿ" )ت 
 ـ. ُٗٗٗىػ_ َُِْمكة المكرمة, الطبعة الثانية, 
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, طبعة جديدة محققة كمنقحة ىػ(ُُٕ)ت:بف منظكرمحمد بف كـر  لساف العرب، (ُٕٗ)
كمشككلة شكالن كامالن كمذيمة بفيارس مفصمة, تحقيؽ: عبد اهلل عمي الكبير, محمد أحمد حسب 

 اهلل, ىاشـ محمد الشاذلي, القاىرة: دار المعارؼ.

يؽ: محي ىػ(, تحقْٕٔأبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم ) الُمَمْع في أصوؿ الفقو، (َُٖ)
-ىػ ُُْٔالديف ديب مستك كيكسؼ عمي بديكم, دار الكمـ الطيب بيركت, الطبعة األكلى, 

 ـ.ُٓٗٗ

ىػ(, َٕٖنكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي )ت  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (ُُٖ)
 القاىرة, -تحقيؽ: حساـ الديف القدسي, الناشر: مكتبة القدسي

ىػ(, َٔٔحمد بف عمر بف الحسيف الرازم), فخر الديف مالمحصوؿ في عمـ األصوؿ (ُِٖ)
 تحقيؽ: جابر فياض العمكاني, النشر: مؤسسة الرسالة.

أبك الحسف عمى بف إسماعيؿ بف سيده المرسي المعركؼ  المحكـ والمحيط األعظـ، (ُّٖ)
 ىػ.ُُِْبابف سيده, تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم, بيركت: دار الكتب العممية, الطبعة: األكلى, 

), أبك مالمحمى (ُْٖ) عبد   ىػ(, اعتنى بو: حساف ْٔٓحمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز
 المناف, الناشر: بيت األفكار الدكلية.

ىػ(,دار المعاجـ  ٔٔٔمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم )ت:  مختار الصحاح، (ُٖٓ)
 ـ.ُٖٔٗفي مكتبة لبناف _ بيركت, 

زارة األكقاؼ إصدارات ك ماد,كالفقياء, أ. د. نافذ حسيف ح مختمؼ الحديث بيف المحدثيف (ُٖٔ)
 ـ.ََِٗ -ىػَُّْدكلة قطر, الطبعة: الثانية,  -إدارة الشيكف اإلسالميةكالشيكف اإلسالمية, 

لناشر: لفقياء، أسامة بف عبد اهلل خياط، اامختمؼ الحديث بيف المحدثيف واألصوليف  (ُٕٖ)
 ـ.ََُِ-ىػُُِْلطبعة األكلى االرياض, -دار الفضيمة

ص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد المعركؼ بابف شاىيف أبك حفالمختمؼ فييـ،  (ُٖٖ)
ىػ(, تحقيؽ: عبد الرحيـ بف محمد بف أحمد القشقرم, الناشر: مكتبة الرشد الرياض, ّٖٓ)

 ىػ..َُِْالطبعة األكلى 

 .  , الطبعة.. بدكف, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ, المعركؼ بابف سيدهالمخص  (ُٖٗ)

تـ دراسة تطبيقية عمى الرواة المتفؽ تخريج مدلوؿ مصطمح ال يحتج بو عند أبي حا (َُٗ)
رزة, المجمد -نافذ حسيف حماد, بحث محكـ, مجمة الجامعة اإلسالمية حديثيـ في الصحيحيف،
 ـ.ََِِ, َُٖص  ُٓالعاشر, العدد الثاني ص

, أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ُُٗ)
 - السمفية الجامعة - كاإلفتاء كالدعكة العممية البحكث إدارة: ػ(, الناشرىُّّٓالمباركفكرم )ت:

 ـ. ُْٖٗ -ىػ َُْْ , اليند, الطبعة الثالثة بنارس
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لممال عمي القارم بف سمطاف محمد نكر الديف  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (ُِٗ)
األكلى,  ىػ(, الناشر: دار الفكر بيركت, الطبعةَُُْالمال اليركم القارم )ت:

 ـ.ََِِىػُِِْ

عبد الرحمف جالؿ الديف السيكطي, الناشر: دار المزىر في عمـو المغة و أنواعيا،  (ُّٗ)
 الجيؿ بيركت, دار الفكر لمطباعة كالنشر.

ىػ(, دار َْٓ)ت: محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرمالمستدرؾ عمى الصحيحيف،  (ُْٗ)
 ىػ.ُُْٕالقاىرة, الطبعة األكلى,  -الحرميف

ىػ(, تحقيؽ: د. َٓٓأبك حامد محمد بف محمد الغزالي ) فى في عمـ األصوؿ،المستص (ُٓٗ)
 حمزة بف زىير حافظ.

ىػ(, المحقؽ: ِّٓأبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة)ت: مسند ابف أبي شيبة،  (ُٔٗ)
عادؿ بف يكسؼ الغزاكم كأحمد بف يكسؼ المزيدم, الناشر دار الكطف_ الرياض, الطبعة 

 ـ.ُٕٗٗىػ,ُُْٖاألكلى,

المحقؽ: عبد القادر بف عبد الميدم بف عبد اليادم, ، عمي بف الجعدمسند ابف الجعد،  (ُٕٗ)
 ـ.ُٓٗٗ -ىػَُْٓالككيت, الطبعة األكلى,  -مكتبة الفالح

أبك نيعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني, تحقيؽ: نظر محمد الفاريابي,  مسند أبي حنيفة، (ُٖٗ)
 ـ. ُْٗٗ -ىػُُْٓالرياض, الطبعة األكلى, -مكتبة الككثر

ىػ(, تحقؽ: حسيف َّٕأحمد بف عمي بف المثنى التميمي )مسند أبي يعمى الموصمي،  (ُٗٗ)
 دمشؽ. -سميـ أسد, الناشر: دار المأمكف لمتراث

ىػ(, المحقؽ: شعيب األرنؤكط ُِْأحمد بف حنبؿ )ت: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، (ََِ)
 ـ.ُٓٗٗىػ_ ُُْٔكعادؿ مرشد, مؤسسة الرسالة, الطبعة األكلي, 

كياني )ت: مسند الروياني، (َُِ) ىػ(, تحقيؽ: أيمف عمي َّٕأبك بكر محمد بف ىاركف الرُّ
 ـ. ُٓٗٗىػ_ ُُْٔالقاىرة, الطبعة األكلي,  –أبك يماني, مؤسسة قرطبة 

ىػ(, تحقيؽ: يكسؼ عمي َِْأبك عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي )مسند الشافعي،  (َِِ)
 : دار ىجر.الزكاكم الحسني كعزت العطار الحسيني, الناشر

عبد المجيد م (, تحقيؽ: حمدػىَّٔ, سميماف بف أحمد الطبراني )ت: مسند الشامييف (َِّ)
 (.ػىَُْٗبيركت, الطبعة األكلى, ) -السمفي, مؤسسة الرسالة

القاضي أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض  مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار، (َِْ)
 قة _ تكنس كدار التراث _ القاىرة.ىػ(, المكتبة العتيْْٓاليحصبي السبتي المالكي )ت:
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أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي  ُمصنؼ ابف أبي شيبة، (َِٓ)
ىػ(, تحقيؽ: محمد عكامة, شركة دار القبمة _ مؤسسة عمكـ القرآف, الطبعة األكلى ِّٓ)ت:

 ـ.ََِٔىػ _ َُِْ

ميرم اليماني الصنعاني أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الح مصنؼ عبد الرزاؽ، (َِٔ)
 ىػ(, تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي, منشكرات المجمس العممي.ُُِ)ت:

ٍمد بف محمد الخطابي )ت:  ,معالـ السنف (َِٕ) ػ(, تعميؽ: ىّٖٖمطبكع مع سنف أبي داكد, حى
-ىػُُْٖبيركت, الطيعة األكلى,  -عزت عبيد السيد كعادؿ السيد, الناشر: دار ابف حـز

 ـ.ُٕٗٗ

بف اىػ(, تحقيؽ: طارؽ َّٔأبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني )ت: وسط،المعجـ األ  (َِٖ)
عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني, دار الحرميف_القاىرة,  عكض اهلل بف محمد, 

 ـ. ُٓٗٗىػ_ُُْٓ

شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم الركمي البغدادم,  معجـ البمداف، (َِٗ)
 ـ. ُٕٕٗػ_ ىُّٕٗدار صادر _ بيركت, 

ىػ(, تحقيؽ: صالح بف سالـ ُّٓ, أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع )ت:معجـ الصحابة (َُِ)
 ىػ.ُُْٖالمصراتي, مكتبة الغرباء األثرية _ المدينة المنكرة, 

ىػ(, تحقيؽ : حمدم ابف َّٔأبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني )ت: المعجـ الكبير، (ُُِ)
 _ القاىرة.  عبد المجيد السمفي, مكتبة بف تيمية

قي الدمش كحالة الغني عبد بف رارب محمد بف عمر رضامعجـ المؤلفيف،  (ُِِ)
 , الناشر: مؤسسة الرسالة.ىػ(َُْٖ)ت:

القاىرة, الطبعة  -إعداد: مجمع المغة العربية, مكتبة الشركؽ الدكلية المعجـ الوسيط، (ُِّ)
   .ػىُِْٓالرابعة, 

 الغني عبد بف رارب محمد بف رضا بف عمر معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة، (ُِْ)
 بيركت. -ىػ(, الناشر: مؤسسة الرسالةَُْٖ)ت: يقالدمش كحالة

ىػ(, تحقيؽ: عبد ّٓٗأبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت: معجـ مقاييس المغة، (ُِٓ)
 الٌسالـ محمد ىاركف, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

             الح العجمي الككفي أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صمعرفة الثقات،  (ُِٔ)
 ىػ(, تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم.  ُِٔ)ت: 

(, تحقيؽ: عبد المعطي ػىْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي )ت:  معرفة السنف واآلثار، (ُِٕ)
 (.ػىُُِْحمب, الطبعة األكلى ) -قمعجي, دار الكعي



 

 

221 

ىالفكارسىالطلموظ

ٍندىه  أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف محمد بف معرفة الصحابة، (ُِٖ) يحيى بف مى
 .الناشر: مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة, عامر حسف صبرمتحقيؽ:  ىػ(,ّٓٗ)ت:

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  معرفة الصحابة، (ُِٗ)
الرياض,  –ىػ(, تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم, دار الكطف لمنشر َّْاألصبياني )ت: 

 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗاألكلي,  الطبعة

فارس  (, تحقيؽ: أحمدػىَْٓمحمد بف عبد اهلل الحاكـ )ت:  ,معرفة عمـو الحديث (َِِ)
,  .ػ ىُِْْبيركت, الطبعة األكلى,  -ابف حـز, دار  السمـك

زم )المغرب في ترتيب المعرب (ُِِ) ىػ(, الناشر: دار َُٔ, أبك الفتح ناصر الديف الميطىرن
 الكتاب العربي.

أبك محمد محمكد بف أحمد بف  ,يار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثارمغاني األخ (ِِِ)
ىػ(, تحقيؽ: محمد حسف محمد ٖٓٓمكسى بف أحمد العينتابى الحنفى بدر الديف العينى )ت:
 -ىػ  ُِْٕ, الطبعة: األكلى, لبناف –حسف إسماعيؿ, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت 

 ـ.ََِٔ

ىػ( كيميو الشرح الكبير َِٔف أحمد بف محمد بف قدامة )ت:أبك محمد عبد اهلل بالمغني،  (ِِّ)
 عمى متف المقنع, الناشر: دار الكتاب العربي.

, أحمد بف مصطفى, المعركؼ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العمـو (ِِْ)
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓبيركت, الطبعة األكلى, –بطاش كبرل زاده,الناشر: دار الكتب العممية 

 األصفيانى بالرارب المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ القرآف, أبك رريب يف المفردات (ِِٓ)
 بيركت.–, تحقيؽ: محمد سيد كيالني, الناشر: دار المعرفة (ىػَِٓت:)

, أبك العباس أحمد بف عمر بف إبراىيـ المفيـ لما أشكؿ مف تمخي  صحيح مسمـ (ِِٔ)
ؼ عمي بديكم كمحمكد القرطبي, تحقيؽ: محي الديف ديب مستك كأحمد محمد السيد كيكس

بيركت,  –دمشؽ –بيركت, دار الكمـ الطيب  -دمشؽ -إبراىيـ بزاؿ, الناشر: دار ابف كثير
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕالطبعة األكلى 

, محمد عبد العظيـ الزرقاني, تحقيؽ: فكاز أحمد زمرلي, مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف (ِِٕ)
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ بيركت, الطبعة األكلى, -الناشر: دار الكتاب العربي

 التجيبي كارث بف أيكب بف سعد بف خمؼ بف سميماف الكليد , أبكالموطأ شرح المنتقى (ِِٖ)
 القاىرة, الطبعة الثانية. -, الناشر: دار الكتاب اإلسالمي(ىػْْٗت:) األندلسي الباجي القرطبي

, عبد اهلل بف عمر البيضاكم كمعو تخريج أحاديث منياج الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ (ِِٗ)
ياج لزيف الديف عبد الرحيـ العراقي, اعتنى بو: مصطفى شيخ مصطفى, الناشر مؤسسة المن

 بيركت, الطبعة األكلى.-الرسالة
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, أبك عبد اهلل الحسيف بف الحسف الحميمي, تحقيؽ: حممي المنياج في شعب اإليماف (َِّ)
 ـ.   ُٕٗٗ -ىػُّٗٗمحمكد فكدة, الناشر: دار الفكر, الطبعة األكلى, 

, جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم والمستوفي بعد الوافي المنيؿ الصافي (ُِّ)
ىػ(, الناشر: ْٕٖبردم األتابكي, تحقيؽ: د. محمد محمد أميف كد. سعيد عبد الفتاح عاشكر )

 ـ.ُْٖٗالييية المصرية العامة لمكتاب, 

 عمي بف أحمد العبيدم, الحسيني العباس أبك ,واآلثار الخطط بذكر واالعتبار المواعظ (ِِّ)
 الطبعة ,بيركت العممية, الكتب دار , الناشر:(ىػْٖٓ ت:) المقريزم الديف تقي القادر, عبد بف

 .ىػ ُُْٖ األكلى,

 ت:) بالشاطبي الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـالموافقات،  (ِّّ)
 سمماف, الناشر: دار عفاف. آؿ حسف بف مشيكر عبيدة , تحقيؽ: أبك(ىػَٕٗ

بف اني, تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل طٍ قه ارى أبك الحسف عمي بف عمر الد   مؼ،المؤتمؼ والمخت (ِّْ)
 ىػ. رسالة دكتكراة. َُْٔعبد القادر, بيركت: دار الغرب اإلسالمي, الطبعة: األكلى, 

موسوعة أقواؿ أبي الحسف الدارقطني عمي بف عمر بف أحمد بف ميدي في رجاؿ  (ِّٓ)
رؼ منصكر عبد الرحمف, عصاـ عبد اليادم , جمع: محمد ميدم المسممي, أشالحديث وعممو

 محمكد, أحمد عبد الرزاؽ عيد, أيمف إبراىيـ الزاممي, محمكد محمد خميؿ, عالـ الكتب. 

شمس الديف أبكعبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، (ِّٔ)
د المكجكد, دار ىػ(, تحقيؽ: عمى محمد معكض كعادؿ أحمد عبْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت: 
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔالكتب العممية, بيركت,

, أبك عبد اهلل الحسف التكربشتي, تحقيؽ: عبد الحميد الميسر في شرح مصابيح السنة (ِّٕ)
المممكة العربية السعكدية, الطبعة الثانية,  -ىنداكم, الناشر: مكتبة  نزار مصطفى الباز

 ـ.ََِٖ -ىػُِْٗ

ىػ(, ّٖٓبف أحمد بف عثماف بف شاىيف )ت أبك حفص عمر ناسخ الحديث ومنسوخو، (ِّٖ)
بيركت, –تحقيؽ: عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد, الناشر: دار الكتب العممية 

 ـ.ُِٗٗ -ىػُُِْالطبعة األكلى, 

ركاية أبي عبد الرحمف السممي, كيميو تنزيؿ  ىػ(,ُِْ)ت:الناسخ والمنسوخ، لمزىري  (ِّٗ)
صالح الضامف, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة القرآف بمكة كالمدينة, تحقيؽ: حاتـ 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٖ

الييية المصرية العامة  لبف تغرم بردم,النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة، (َِْ)
 لمكتاب.
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حسف  تحقيؽ:، عمي بف داكد الصيرفينزىة النفوس واألبداف في تواريخ الزماف،  (ُِْ)
 ـ.َُٕٗحبشي, الناشر: مطبعة دار الكتب, 

نياية االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط وىو دارسة وتحقيؽ وزيادات في التراجـ  (ِِْ)
عالء الديف عمي رضا. الرتباط: ألبي إسحاؽ  عمى كتاب االغتباط بمف رمي باالختالط،

ىػ َُْٖإبراىيـ بف محمد بف خميؿ سبط ابف العجمي, دار الحديث _ القاىرة, الطبعة األكلى,
 ـ.ُٖٖٗ

 بف الحسف بف الرحيـ , جماؿ الديف أبك محمد عبدالوصوؿ منياج شرح سوؿال نياية (ِّْ)
, كمعو حكاشيو المفيدة المسماه بسمـ الكصكؿ لشرح نياية (ىػِٕٕ ت:) الشافعيٌ  اإلسنكم عمي

 السكؿ, لمعالمة محمد بخيت المطيعي, الناشر: عالـ الكتب.

ف محمد الجزرم ابف األثير أبك السعادات المبارؾ ب النياية في غريب الحديث واألثر، (ِْْ)
 محمكد محمد الطناحي, مؤسسة التاريخ العربي. -ىػ(, تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم َٔٔ)ت:

عبد    ىػ(, تقديـ: عبد الحميد َُّٔأحمد بابا التنبكي )نيؿ االبتياج بتطريز الديباج،  (ِْٓ)
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُّٖٗطرابمس, الطبعة األكلى,  -اهلل اليرامة, الناشر: كمية الدعكة اإلسالمية

, تحقيؽ: (ىػَُِٓت:)الشككاني  عمي بف محمدنيؿ األوطار مف أسرار منتقى األخبار،  (ِْٔ)
 ىػ.ُِْٕمحمد صبحي بف حسف حالؽ, الناشر: دار ابف الجكزم, الطبعة األكلى 

, إسماعيؿ باشا البغدادم أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف ىدية العارفيف (ِْٕ)
 بيركت. -عربيدار إحياء التراث ال ىػ(,ُّّٗ)ت:

ىػ(, طالعو: يحيى ابف ْٕٔصالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم )ت:  الوافي بالوفيات، (ِْٖ)
تزكي مصطفي, دار إحياء التراث  -حجي الشافعي بف أيبؾ الصفدم, تحقيؽ: أحمد األرنؤكط 

 ـ.َََِ-ىػَُِْلبناف, الطبعة األكلي, -العربي, بيركت

 نكر الشافعي, الحسني أحمد بف اهلل عبد فب عمي ,المصطفى دار بأخبار الوفاء وفاء (ِْٗ)
بيركت, الطبعة  -, الناشر: دار الكتب العممية(ىػُُٗ:ت) السميكدم الحسف أبك الديف

 .ىػُُْٗاألكلى,
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 فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 ب  إىداء

 ج  شكر كتقدير
 ُ مقدمة

 الفصل األول: 
 كتابه عودة القاريهدخل يف علن خمتلف احلديث واإلهام العيني و

 َُ المبحث األوؿ: مدخؿ في مختمؼ الحديث
 َُ المطمب األكؿ: تعريؼ المختمؼ لغةن كاصطالحان.

 ُُ المطمب الثاني: العالقة بيف التعارض كمختمؼ الحديث.
 ُّ المطمب الثالث: العالقة بيف مختمؼ الحديث كميٍشًكؿ الحديث.

 ُْ يث كأىـ المؤلفات فيو.المطمب الرابع: أىمية عمـ مختمؼ الحد
 ُٕ المطمب الخامس: حقيقة الختالؼ كالتعارض الكاقع بيف األحاديث.

 ُٗ المطمب السادس: مسالؾ العمماء في ترتيب دفع التعارض.
 ِٓ المبحث الثاني: ترجمة اإلماـ بدر الديف العيني

 ِٓ المطمب األكؿ: عصره مف الناحية السياسية كالعممية
 ِٔ اني: اسمو كنسبو كمكلده كأسرتو.المطمب الث

 ِٕ المطمب الثالث: نشأة العيني كحياتو العممية.
 ِٗ المطمب الرابع: رحالتو العممية كمنزلتو عند العمماء.

 ّّ المطمب الخامس: شيكخو كتالميذه.
 ْْ المبحث الثالث: عمدة القاري في شرح البخاري
 ْْ منزلتو بيف الشركح.المطمب األكؿ: أىمية كتاب عمدة القارم ك 

 ْٓ المطمب الثاني: التعريؼ بالكتاب.
 ْٕ المطمب الثالث: منيج العيني في عمدة القارم.

 الفصل الثاني:
  هنهج العيني يف اجلوع بني األحاديث ادلتعارضت

 ُٓ المبحث األوؿ: تعريؼ الجمع وشروطو وأوجيو
 ُٓ .ألكؿ: تعريؼ الجمع لغة كاصطالحان المطمب ا
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 ِٓ لمطمب الثاني: شركط الجمع.ا
 ْٓ المطمب الثالث: أكجو الجمع بيف األحاديث المتعارضة.
 ٓٓ المبحث الثاني: الجمع ببياف االختالؼ في األمر والنيي

 ٓٓ المطمب األكؿ: الجمع بحمؿ األمر عمى الستحباب ل لمكجكب.
 ٕٓ المطمب الثاني: الجمع بحمؿ النيي عمى كراىة التنزيو.

 ِٔ لمطمب الثالث: الجمع بالحمؿ عمى جكاز األمريف.ا
 ٓٔ المبحث الثالث: الجمع باعتبار بياف المغة

 ٓٔ المطمب األكؿ: الجمع باعتبار العاـ كالخاص.
 ُٕ المطمب الثاني: الجمع باعتبار المطمؽ كالمقيد.

 ْٕ المطمب الثالث: الجمع باعتبار المجمؿ كالمفسر.
 ٕٔ ع باعتبار فيـ األلفاظ ومدلوالتياالمبحث الرابع: الجم

 ٕٕ المطمب األكؿ: الجمع باعتبار معرفة مدلكؿ المفظ.
 ٖٕ المطمب الثاني: الجمع باعتبار اختالؼ المفظ.

 َٖ المطمب الثالث: الجمع باعتبار ما يؤكؿ إليو المفظ.
 ِٖ المطمب الرابع: الجمع بالتكفيؽ بيف األلفاظ.

 ْٖ بيف األحاديث المتعارضة الختالؼ أحوالياالمبحث الخامس: الجمع 
 ْٖ المطمب األكؿ: الجمع باختالؼ األحكاؿ كاألشخاص.

 ٖٖ المطمب الثاني: الجمع بينيا باختالؼ الييية.
 ِٗ المطمب الثالث: الجمع باعتبار اختالؼ األكقات.

 ٓٗ المطمب الرابع: الجمع باختالؼ المحؿ.
 ٖٗ ؼ الحادثة أك تعدد القصة.المطمب الخامس: الجمع باختال

 الفصل الثالث: 
 هنهج العيني يف إثباث النسخ بني األحاديث ادلتعارضت

 َُِ المبحث األوؿ: تعريؼ النسخ وشروطو وأقسامو
 َُِ المطمب األكؿ: تعريؼ النسخ كالفرؽ بينو كبيف التخصيص.

 َُْ المطمب الثاني: أىمية النسخ كالحكمة مف كقكعو.
 َُٕ لثالث: شركط النسخ كأقسامو كقرايف معرفتوالمطمب ا

 ُُُ المبحث الثاني: قرائف معرفة النسخ عند العيني دراسة تطبيقية
 ُُُ :  المطمب األكؿ: النسخ بدللة تصريح الرسكؿ
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 ُُٔ . المطمب الثاني: النسخ بدللة قكؿ الصحابي
 ُُِ المطمب الثالث: النسخ بدللة التاريخ.

 ُِٖ رابع: النسخ بدللة اإلجماع.المطمب ال
 ُُّ المطمب الخامس: معارضة العيني لمعمماء في دعكل النسخ.

 الفصل الرابع:
 هنهج العيني يف الرتجيح بني األحاديث ادلتعارضت

 ُّْ المبحث األوؿ: الترجيح وشروطو وحكـ العمؿ بالدليؿ الراجح
 ُّْ المطمب األكؿ: تعريؼ الترجيح لغةن كاصطالحان 

 ُّٓ المطمب الثاني: شركط الترجيح:
 ُّٕ المطمب الثالث: حكـ العمؿ بالدليؿ الراجح.

 ُُْ المبحث الثاني: منيج العيني في الترجيح دراسة تطبيقية
 ُُْ .كما يتعمؽ بو المطمب األكؿ: الترجيح باعتبار السند
 ُِٔ .كما يتعمؽ بو المطمب الثاني: الترجيح باعتبار المتف

 ُّٕ السند كالمتف. أخرل خارجة عفباعتبار أمكر  الترجيحب الثالث: المطم
 ُْٖ الخاتمة

 ُٖٖ الفيارس العممية
 ِِٕ ممخص البحث 
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 ممخ  البحث

مػػنيج العينػػي فػػي مختمػػؼ الحػػديث دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى كتابػػو عمػػدة  عنػػكاف ىػػذا البحػػث
دفػػػع الشػػػبيات التػػػي أثيػػػرت حػػػكؿ  فػػػي, كتكمػػػف أىميػػػة ىػػػذا البحػػػث القػػػارم شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم

مػة العينػي فػي دفػع الخػتالؼ كالتكفيػؽ بػيف مػا  براز منيج العال  التعارض بيف األحاديث النبكية, كا 
ظػػاىره التعػػارض مػػف األحاديػػث, كيتكػػكف ىػػذا البحػػث مػػف مقدمػػة كأربعػػة فصػػكؿ كخاتمػػة, المقدمػػة 

 الباحثة كخطة البحث., كالدراسات السابقة كمنيج واشتممت عمى أىمية البحث كأىداف
 : ىي فصكؿ البحث
, اإلمػػاـ العينػػي ككتابػػو عمػػدة القػػارمكبعمػػـ مختمػػؼ الحػػديث ب فػػي التعريػػؼ مػػدخؿ الفصػػؿ األكؿ:

تناكلػت فيػػو التعريػػؼ بعمػػـ مختمػػؼ الحػػديث كأىميتػو كمسػػالؾ العممػػاء فػػي إزالػػة التعػػارض الظػػاىرم 
  عرفت بكتابو عمدة القارم.بيف األحاديث, ككذلؾ تناكلت فيو ترجمة لإلماـ العيني ك 

تناكلػػت فيػػو تعريػػؼ الجمػػع : الجمػػع بػػيف األحاديػػث المتعارضػػةمػػنيج العينػػي فػػي  الفصػػؿ الثػػاني:
كبينػػت شػػركطو كأكجيػػو, كذكػػرت أيضػػان أمثمػػة تطبيقيػػة تكضػػح منيجػػو فػػي الجمػػع بػػيف األحاديػػث 

 المتعارضة.
تناكلت فيو تعريؼ النسخ  عارضةإثبات النسخ بيف األحاديث المتمنيج العيني في الفصؿ الثالث: 

كأىميتو كالحكمة مف كقكعو كشركطو كأقسامو كقرايف معرفتو, كذكرت أمثمة تطبيقية لقػرايف معرفػة 
 النسخ عند العيني.
تناكلػت فيػو تعريػؼ التػرجيح  التػرجيح بػيف األحاديػث المتعارضػةمػنيج العينػي فػي كالفصؿ الرابػع: 

لراجح, كما ذكرت أمثمػة تطبيقيػة تكضػح منيجػو فػي التػرجيح كبىي نت شركطو كحكـ العمؿ بالدليؿ ا
 بيف األحاديث المتعارضة .

 .الخاتمة كتضمنت أىـ النتايج كالتكصيات
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ىملخصىالبحث

Research Abstract 

 

This research is titled “Al Ayni's Approach to the Contradiction in Hadith”. It 

is an applied study of his book Omdat Al-Qari Sharh Sahih Al Bukhari. The 

importance of this research lies in refuting the suspicions raised about the 

contradictions in the Prophet’s Hadith. This research consists of introduction, four 

chapters and a conclusion. The introduction includes the importance of the research, 

its aims, previous studies, the researcher’s methodology and the research plan. 

The chapters of the research include: 

Chapter One: It included an Introduction to identification of contradictions in 

Hadith Science, and Imam Al Ayni and his book Omdat Al Qari Sharh Al Bukhari. In 

this chapter I dealt with the identification of the science of the contradiction in Hadith 

and its importance and the scholar’s approaches to remove the apparent contradiction 

in Hadith. I also dealt with the biography of Imam Al Ayni and the identification of 

his book Omdat Al Qari. 

Chapter Two:  It included Al Ayni’s approach to combine the contradictory 

Hadith. In this chapter I dealt with identification of combination showing its 

conditions and aspects. I also mentioned applied examples showing his methods in 

combining the contradictory Hadith. 

Chapter Three: It includes Al Ayni’s approach to prove copying of the 

contradictory Hadith. In this chapter I dealt with the identification of copying, its 

importance, the justifications of its occurrence, its conditions, sections and the 

indications of copying to Al Ayni. I mentioned examples of the applications of its 

indications of copying by Al Ayni. 

Chapter Four: It included Al Ayni’s approach in favoring the contradictory 

Hadith. In this chapter I dealt with the identification of favoring showing its 

conditions and the rules of working according to the favored evidence .I also 

mentioned applied examples showing his methodology in favoring the contradictory 

Hadith. The conclusion included the results and recommendations. 

 
 
 


