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آله وعىل حممد، وإمامنا نبينا عىل والسالم  والصالة العاملني، رب هللا احلمد
أما بعد: أمجعني، وصحبه

نوعاً من نصوص الرشيعة بعض يف جعل أن وتعاىل تبارك اهللا حكمة من فإن
بني سواءٌ ،أخر الظاهر مع نصوص نوعاً من التعارض يف أو الداللة، يف االشتباه

أو بينهام. النبوية، األحاديث بني القرآنية، أو اآليات

بني النصوص الثابتة من كلّ وجه تعارض وجود يمكن ال أنه املتقرر كان من وإذا
العلامء  بذل فقد (النجم: ٤)، 3  4 مث     2 نث 0 1  عند اهللا: من وحي لكون الكل
ظاهرها االختالف التي النصوص بني التوفيق يف جهوداً كبرية ـ تعاىل اهللا رمحهم ـ

مجيعاً. أو هبام بالسنة، أو بالقرآن متعلقاً ذلك من كان ما والتعارض، سواء

املعنى: الشيخ: مقرراً هذا يقول

رسول الصحيحة عن السنة القرآن بعضه مع بعض، وال يتعارض أن يمكن «ال
وال ،S السنة الصحيحة، عن النبي مع وال القرآن بعض، مع اهللاSبعضها
القرآن ألن وذلك املعقول؛ رصيح مع والسنة القرآن وال الواقع، مع والسنة القرآن

اهللا. كالم

 V  U T  S  R    Q     P   O  NM L  K نث تعاىل:  اهللا قال وقد
ال واحلق حق، وتعاىل سبحانه اهللا كالم وألن (النساء: ٨٢)، X Wمث 
واحلق ال  حق، Sـ النبي عن التي صحت ـ النبوية وكذلك السنة يتناقض،
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بعضاً»(١). بعضه يناقض

والذي احلديث، خمتلف  بعلم السنة  علم خيص ما تسمية عىل  لِحَ طُ اصْ وقد
ما دفع أثره يف ـ لعظيم بيانه سيأيت كام ـ السنة بفقه املتعلقة العلوم أهم أحد يعترب
الدين عن وتندفع املؤمنني، يقني بذلك ليزداد النصوص؛ من تعارض تومهه يُظن

الشبه. من بألوان عرص كل يف يظهرون شبهات املشبهني الذين

يف عهد أصوهلا تبدأ الباب، هذا يف مشكورة جهوداً القدم العلامء منذ بذل ولقد
من  يقع قد ما إزالة عىل حرص Sحيث النبي عهد من بل ،{ الصحابة

التعارض. ظاهرها أو مشكلة، نصوص

اجلليل العالمة الشيخ هذا الباب: بذلوا جهوداً يف الذين العلامء مجلة من وكان
يف جهوده إبراز يف ورقة هو إنام املخترص البحث وهذا صالح العثيمني، بن حممد
النقاط يف ضوء إمجاهلا يمكن والتي ـ احلديث» مشكل ه «علم نْوِ صِ ويف البابـ  هذا

التالية:

أن ريب  وال معانيه،  واستنباط احلديث، بفقه العناية شديد الشيخ: كان .١
بني النصوص التعارض يوهم ما دفع عىل احلرصُ العناية هذه مظاهر أعظم من

سبق. الرشعية ـ كام

http://www.ibnothaimeen. الشبكة: الشيخ عىل موقع (من الدرب  عىل نور برنامج فتاو يف كالمه من (١)
.(com/all/noor/article_6878.shtml

يف  اخلطيب رواه فيام خزيمة: قبل، فهذا اإلمام ابن من األئمة قرره ما مع يتفق وهذا الذي قرره الشيخ:،
متضادان،  صحيحني بإسنادين رسول اهللاSحديثان عن روي انه أعرف «ال  :(٤٣٢) ص: «الكفاية»

حتى أؤلف بينهام». به كان عنده فليأت فمن
ناسخاً لآلخر، مها أحدُ وجه، ليس كل مِن متناقضان رصحيان صحيحان «وأما حديثان القيم:: ابن ويقول
، احلقُّ إال شفتيه بني من خيرج الذي ال املصدوق الصادق كالم دَ ىف يُوجَ أن ومعاذَ اهللاِ ، يُوجد أصالً ال فهذا
ومحل راده مُ فهم ىف صور القُ من أو ومعلوله، صحيحه والتمييز بني املنقول، معرفة يف واآلفةُ مِن التقصري

اهـ. ما وقع» االختالف والفساد من وقع ههنا ومن معاً، منهام به، أو عناه غري ما عىل كالمه
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ومؤلفاته(١). تقريراته يف هبذا املوضوع املتصلة املسائل بتأصيل الشيخ ٢. عناية

أوجه بعض أحياناً يضيف كان ـ وفهم فقه دقة من اهللا وهبه بام ـ أن الشيخ .٣
اطلعتُ فيام األقل عىل إليها، يسبق مل بالتتبع ـ أنه ـ يظهر التي النصوص، بني اجلمع

املسألة. تلك يف ما كتب وبمقارنة عليه،

من يثار قد ما دفع يف املعنى  هذا ف  وظّ فإنه الشيخ: زمن تأخر  بحكم .٤
ونصوصها الثابتة(٢). السنة حول معارصة إشكاالت

التالية: اخلطة البحث هلذا رسمت وقد

وخامتة. املوضوع، وصلب ومتهيد، مقدمة،
وخطة عموماً احلديث يف موضوع خمتلف البحث أمهية إىل إشارة املقدمة وفيها

البحث.

:مطالب ثالثة ففيه  

واصطالحاً.  لغة احلديث خمتلف تعريف املطلب األول:
العالقة. ذات واجلهود أبرز املؤلفات املطلب الثاين:

ذلك  من اخلروج ومسالك بني األحاديث، االختالف أسباب الثالث: املطلب
بإجياز. العلم أهل عند

ظاهره التعارض، اجلواب عامَّ يف عند الشيخ النموذجية التطبيقية الدراسة *

.(١٦٤) الورقة: نظم رشح األصول: (٧٥)، علم من األصول : ينظر مثالً (١)
أمرهم امرأة» قوم ولوا يفلح «ال حديث: مصادمة من قيل ما حول من إشكاالت أثري ما تعليقه عىل ينظر: (٢)
الشمس، وحركة األرض حركة عن ـ البخاري رشح يف كالمـ  وله ،٢٧٢/١٥-٢٧٣ املمتع» «الرشح يف

نسختي]. عىل خاصة تعليقات [من البخاري رشح ذكره يف يتحرك؟ أهيا الذي
«املختلف». إىل منها أقرب «املشكل» دفع إىل هي وهذه األمثلة
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يف االختالف، من اخلروج مسالك من مسلك لكل مثالني عىل فيها واقترصت 
مباحث: أربعة

اجلمع. املبحث األول:

النسخ. الثاين: املبحث

الرتجيح. الثالث: املبحث

التوقف. الرابع: املبحث

والنتائج. اخلامتة

اخلطوات التالية: البحث مسائل تناول يف سلكت وقد

التعارض. ظاهرها التي األحاديث إيراد •

إن االختالف ـ بذكر العناية مع ، خملّ غري خمترصاً خترجياً ختريج األحاديث •
احلديث. عىل واحلكم بإجياز، وجد ـ

ما حيتاج. توضيح ذلك، مع عن اجلواب يف الشيخ: إيراد كالم •

، املختلف استقالالً يف كتب ممن من األئمة غريه بجواب الشيخ جواب مقارنة •
ابن املحققني: آراء من فيام وقفت عليه ـ ـ باختصار أشري أنني كام ذلك، يف اً زَ جِ وْ مُ
يف ـ تعاىل اهللا رمحهم ـ باز وابن سعدي، وابن القيم، وابن تيمية، وابن عبدالرب،

ذلك.

لسببني: احلديثية، رشوح الشيخ عىل بحثي يف أقترص ومل

املطبوع منها. لقلة األول:

وقفتُ  التي احلديثية رشوحه تقترص عىل مل هذا الباب الشيخ يف جهود الثاين: أن
العقدية والفقهية. خمتلف رشوحه: يف ذلك بثّ قد عليها، بل
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a
مطالب: ثالثة وفيه

    األول: املطلب *

 

ألنَّ املوصوف؛ إىل الصفة باب إضافة وهو من إضايف، مركب املصطلح هذا
بأنه خمتلف. وصف احلديث معناه

االتفاق  ضد وهو التخالف، ومثله االختالف، من مأخوذ اللغة: واملختلف يف
«ختالف ويقال:  وعارضه، ه ضادَّ إذا وخالفاً خمالفةً خالفه  وقد املضادة، من فهو
ضد وهو اآلخر إليه ذهب ما خالف واحد منهم إىل كل واختلفوا، إذا ذهب القوم

االتفاق».

يتساو مل ما  وكل يتفقا،  مل  إذا واختلفا، األمران، «ختالف منظور: ابن  وقال
)مث (الذاريات: ٨)،  '  &  % نث ومنه قوله تعاىل: واختلف»(١)، ختالف فقد
كلمة «خمتلف»  ويف الم (مريم: ٣٧)، تعاىل: نث Í  Ì Ë  Ê مث  وقوله

وجهان:

وهذا  نفسه، احلديث به يراد فاعل، اسم عىل أنه تَلِف» ْ «خمُ الالم بكرس ام: أوهلّ
االستعامل. يف األشهر وهو األكثر، قول

االختالف(٢). نفس يراد ميمي، مصدر أنه عىل تَلَف» ْ «خمُ بفتحها والثاين:

العروس تاج رشحه مع (١٠٤٤-١٠٤٥) ص:  املحيط القاموس  لغوي: بحثٍ من سبق فيام  ينظر (١)
املنري: (٦٩). املصباح ،٩١/٩ العـرب ٢٧٥/٢٣،لسان

ص: (٩٦). قاري عيل ملال الفكر نخبة رشح (٥) ينظر:
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وأول متقاربة، بتعريفات املصطلح علامء فه عرَّ فقد اصطالحاً: تعريفه أما
حيث الشافعي: اإلمام هو ـ عليه وقفت فيام ـ  اصطالحاً لتعريفه  ض تعرَّ من
اليشء يف احلديثان يكون أنْ مثل غريه، بسقوط إالَّ يمض مل ما  «املختلف قال:

مه»(١). رِّ َ حيُ وهذا ، هُ ِلُّ حيُ الواحد،هذا
فيوفق ـ الظاهر ـ يف متضادان حديثان يأيت أنْ «هو بقوله: النووي فه وقد عرَّ

أحدمها»(٢). يرجح أو بينهام،
اصطالحهم استقر وعليه الشافعي، تعريف مضمون ـ التأمل عند ـ وهو

ييل:  ما وهي هذا التعريف، خالل من رشوطه استخالص ويمكن
ظاهراً. يف داللته معارضة أحدمها لآلخر األول:

املردود فال فأما إسناداً، مقبولني ظاهراً املتعارضان احلديثان يكون أنْ الثاين:
يلتزموا ذلك. فيه مل الذين ألَّفوا أنَّ األئمة إال يف هذا الباب، له مدخل

الظاهر(٣). يف املتضادين بني احلديثني الرتجيح اجلمع أو أن يمكن الثالث:
الناسخ اعتبار وهو  األئمة،  كالم من سبق ما عىل يضاف مما وهو الرابع: 

السخاوي(٤). ذلك عىل نبه كام احلديث، خمتلف يف النظر عند واملنسوخ
احلديث خمتلف بني الفرق وهو املوضع، هذا يف العلم أهل يذكره بحثٌ وثمة
أنَّ ـ وتطبيقاهتم األئمة يف عمل التأمل خالل من يل ـ ظهر وقد احلديث، ومشكل

التالية:  الفروق خالل من خمتلف احلديث، وذلك من أعم احلديث مشكل

.(١٢٢) ص علوم احلديث معرفة ص (٣٤٢)، وينظر:  (١) الرسالة
الراوي ٦٥/٤-٦٦،تدريب املغيث ٤٨٠/٢،فتح احلديث علوم يف املقنع ٥٧١/٢،وينظر: اإلرشاد (٢)

.١٨٠/٢-١٨١
خمتلف ،٤٢٣/٢ األفكار توضيح ،(١٠٣) ص: النظر ص: (١٢٢)،نزهة احلديث علوم معرفة (٣) ينظر:

.(٢٦-٢٨) ص: والفقهاء واألصوليني املحدثني بني احلديث
.٥٠/٤-٥١ املغيث فتح (٤)
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أكثر، أو حديثني بني الظاهر يف تعارض وجود عىل قائم احلديث خمتلف أنَّ ١ـ
األحاديث فقط، بل بني التعارض جهة من فيه اإلشكال فليس احلديث مشكل أما

كثرية منها: صور له
الظاهر. يف القرآن تعارض التي o األحاديث

القياس. أو اإلمجاع تعارض o األحاديث التي
العقل. رصيح تعارض التي o األحاديث

هلا. معارضة غريها وليس معناها جهة من إشكاهلا التي o األحاديث

هِ. لِفِ تَ ْ خمُ دون احلديث مشكل مسمى يف تدخل الصور هذه فكل

يكون أنْ بد ال احلديثني بني التعارض إلزالة احلديث خمتلف يف أنَّ العمل ٢ـ
من أوسع املشكل يف بينام العمل وبيَّنوها،  رسموها التي األئمة مسالك يف جارياً
وتضعيفه ه بردِّ يكون وقد اللفظ وضبطها، حيتملها التي املعاين بتأمل يكون فقد ذلك
احلديث، فكل من خمتلف مشكل احلديث أعم إنَّ فيقال: وعليه بغري ذلك، ويكون

مطلق(١). فبينهام عموم وخصوص خمتلفاً، مشكل كل وليس مشكل خمتلف

قسمني:  عىل الفن هذا يف كتب األئمة جاءت وقد

ومن يشء واحد كأهنام حتى واملشكل، املختلف بني  كتابه مجع يف من األول:
اآلثار»  «مشكل يف والطحاوي خمتلف احلديث»، «تأويل يف كتابه قتيبة ابن هؤالء:

املختلف. من أعم تقدم كام املشكل ألنَّ هذا؛ يف قتيبة ابن من أعذر والطحاوي

«اختالف كتابه  يف الشافعي  كاإلمام املشكل، دون املختلف أفرد من الثاين:
مضمون الظاهر، فجاء تعارض يف بينها التي األحاديث عىل اقترص احلديث» فقد

الفقهاء بني احلديث والفقهاء،ص (٣٣-٣٧)،خمتلف املحدثني واألصوليني بني احلديث خمتلف ينظر: (١)
.(١٥-١٧) ص واملحدثني
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لعنوانه(١). مطابقاً الكتاب
وأكتفي عنها ينوه أن من أشهر احلديث،فهي علوم أنواع من النوع هذا أمهية أما

أمهيته: يف بيان علمني باإلشارة إىل كالم

احلديث بني صناعتي اجلامعون به األئمة للقيام يكمل «وإنام الصالح: ابن يقول
الدقيقة»(٢). املعاين عىل اصون الغوَّ والفقه،

معرفته إىل ويضطر األنواع، أهم من فن بأمهيته: «هذا منوهاً النووي ويقول
والفقه احلديث بني اجلامعون األئمة وإنام يكمل له الطوائف،... من العلامء مجيع

املعاين»(٣). عىل الغواصون واألصوليون

ما ييل: النوع، هذا أمهية ومما جييل

والطاعنون املغرضون تومهه عام العلم أهل هبا دافع التي األساليب أحد ١ـ  كونه
بني واالضطراب التناقض  من دعو النبوية السنة يف  ـ وغريهم املالحدة من ـ

أحاديثها.

بني االختالف الواقع توهم من للمسلم يقع قد ما فيه جتليةً لبعض أنَّ كام ـ ٢
هلذا يتصدَّ مل ولذا الفقهية، األحكام أو العقائد، أحاديث يف كان سواء األحاديث،

اإلسالم(٤). من أئمة قالئل أفراد إالَّ الفن

ص (٣٨). والفقهاء املحدثني واألصوليني بني احلديث خمتلف ينظر: (١)
.٤٨٠/٢ احلديث علوم يف املقنع وينظر:  ص: (٢٨٤)، احلديث (٢) علوم

.٦٥١/٢ ـ التدريب مع ـ التقريب (٣)
لنافذ واملحدثني الفقهاء بني احلديث خمتلف ص: (٤٧-١٤٢)، لكتابه املطولة قتيبة ابن مقدمة (٤) ينظر:

.(٥٩-٦٠) ص احلديث علم مشكل يف دراسة نقدية ،(٨٣-٨٩) حسني، ص:



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٨٩

    :الثاين املطلب *

العهد يف ـ موجوداً آنفاً أرشتُ كام علوم احلديث ـ أنواع النوع من هذا كان
مع فيه الكتابة  ظهرت  حتى ويتناقلوه، العلم أهل يتذاكره زال  وال النبوي،
احلديث علوم  أنواع  أسبق إنه يقال: ربام  بل والتدوين، التصنيف حركة بواكري
٢٠٤هـ) وقد نص (ت: الشافعي اإلمام فيه كتب من أول ألنَّ بالتصنيف؛ إفراداً
جليل جملد فيه وله الشافعي، إمامنا فيه تكلم من «وأول فقال: هذا عىل السخاوي

األم»(١). كتب مجلة من
 ٢٣٤ ابن املديني (ت: ـ عليه وقفت ـ فيام التأليف فيه عىل الشافعي تبع من وأول
ذلك(٣). بعد تتابع التصنيف ثم إلينا كتابه، يصل ومل أجزاء(٢)، يف مخسة هـ) بكتاب
باملباحث مليئة ـ  خاصة منها والكرب ـ الرشوح كتب أنَّ  البيان عن وغني
وابن رجب البن الباري وفتح عبدالرب، احلديث، كالتمهيد البن بمختلف املتعلقة

وغريها كثري. حجر،
الكتب: هذه أبرز عن موجز ييل كالم وفيام

(ت: ٢٠٤هـ)(٤): الشافعي لإلمام احلديث اختالف كتاب ـ ١
ـ(٥). سبق كام ـ الفن هذا لِّف يف أُ كتاب ل أوَّ وهو

.٦٥/٤ فتح املغيث األلفية: (٣٣٦)، عىل العراقي رشح (١)
.(٤٨٦/١-٤٨٧) الرتمذي علل رشح ص (٧١)، احلديث معرفة علوم (٢) ينظر:

املغيث (٦٦/٤). فتح ينظر: (٣)
حلية ترمجتـه:  يف ينظر الكبار،  األربعة واألئمة  األعالم أحد الشافعي، إدريس بن حممد اإلمام هو (٤)
ترمجته يف صنف وقد وغريها ،(٥/١٠) النبالء أعالم سري ،(٦٣/٩) بغداد تاريخ ،(٦٣/٩) األولياء

وغريها. للبيهقي، الشافعي مناقب منها: مستقلة كتب
والرتمجة، للتأليف املرصية  الدار نرش األم، بكتاب ملحقة طبعة منها: طبعات  عدة  الكتاب طبع وقد (٥)

ط.األوىل، عام ١٤٠٦  العلمية، الكتب دار نرش :أخر وطبعة هـ، ١٣٢١ عام بوالق، طبعة عن مصورة
عبدالعزيز. بن أمحد بن بتحقيق: حممد هـ،
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تيرس بل ذكر ما احلديث؛ خمتلف عىل الكالم استيفاء الشافعي ومل يكن قصد
العراقي أنَّ بل جزم النووي(١)، ذلك عىل نص كام اجلمع بينها، منها مبيناً طريقة له

السخاوي ذلك عىل وتبعه األم، كتاب من جزء هو بل ، غري مستقلٍ الكتاب هذا
أن هذا الكتاب ـ الناس بالشافعي أعلم وهو من ـ بينام ذكر البيهقي والسيوطي(٢)،

األم(٣). كتاب عن مستقلٌ

(ت: ٢٧٦هـ)(٤): قتيبة ابن لإلمام خمتلف احلديث كتاب تأويل ـ ٢

جداً، طويلة بمقدمة كتابه بدأ وقد احلديث»(٥)، خمتلف «تأويل كتابه اسم
أهل بمقاالت ه لِمُ عْ يُ كتاب لَ إليه سِ رْ أُ للكتاب، حيث تأليفه سبب بذكر افتتحها
واملكذوبة، األخبار املتناقضة برواية ورميهم احلديث، أهل عىل الطعن يف الكالم
عن بعض التناقض دفع يف قتيبة البن جيداً كالماً وجـد أنه ل: سِ املُرْ هـذا وذكر
فكتب هذا، يف جامعاً كتاباً يكتب أنْ ل احلديث، وأمَّ كتابه غريب يف األحاديث

الكتاب(٦). هذا

(ت: ٣٢١هـ)(٧): لإلمام الطحاوي اآلثار مشكل ـ كتاب ٣

.١٨١-١٨٢/ ٢ التدريب مع التقريب (١)
.(١٨١/٢) تدريب الراوي ،(٦٦/٤) املغيث فتح ص (٣٣٦)، ألفيته عىل العراقي رشح (٢) ينظر:

.(٤٨٠/٢-٤٨١) احلثيث الباعث الشافعي (٢٤٦/١)، مناقب (٣) ينظر:
بغـداد (١٧٠/١٠)، تاريخ يف ترمجتـه: ينظر ري، نَوَ يْ الدِّ أبو حممد ، قتيبة عبداهللا بن مسلم بن اإلمام (٤) هو

.(٢٩٦/١٣) السـري ،(٦٣٣/٢) احلفاظ تذكرة
١٤٠٠ هـ، وطبعة: دار  عام املتنبي، العريب، ومكتبة الكتاب دار نرش كثرية منها: طبعات الكتاب طبـع (٥)
ودار  اإلسالمي، املكتب وطبـعة: صقر، بن بن أمحد بتحقيق/سيد هـ، ١٣٧٨ عام العربية، الكتب إحياء
سليم  حققها ط.التي وأخرياً: األصفر، الدين حمي بن بتحقيق/حممد هـ، ١٤١٩ عام الثانية، ط اإلرشاق،

١٤٢٧هـ. عام القيم وابن عفان، ابن دار اهلاليل، ونرشهتا
التوفيق منهج ،(٣٤٩-٣٥٧) ص والفقهاء واألصوليني املحدثني بني خمتلف احلديث منهجه: تفصيل ينظر يف (٦)

.(٦١-٦٥) ص واملحدثني بني الفقهاء احلديث خمتلف ،(٣٤-٣٥) ص احلديث خمتلف بني والرتجيح
احلفاظ تذكرة ترمجته: يف مصادر ينظر األزدي،  الطحاوي سالمة بن حممد بن جعفر أمحد أبو اإلمام هو (٧)

..(٧١/١٥) البداية والنهاية ،(٢٧/١٥) النبالء أعالم سري ،(٨٠٨/٣)
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يف باب خمتلف املؤلفة الكتب أمجع يعد من وهو اآلثار»(١)، «مشكل كتابه اسم
وابن كتاب الشافعي إنَّ أحاديث، إذ من فيه وكثرة ما حجمه، حيث من احلديث

كتاب الطحاوي. رشْ عُ حجمهام يوازي قتيبة ال

الشافعي كتاب اختص  فألن بشموله، السابقني الكتابني عن يتميز أنه كام
فإن االعتقاد، بمسائل املتعلقة باألحاديث  قتيبة ابن الفقهية، وكتاب باألحاديث
أو يف العقائد، سواء األحاديث املختلفة يف بحث فقد منهام، أعم الطحاوي كتاب

الفقه أو غريمها.

٤٠٦هـ): فورك(١)  (ت: البن وبيانه» احلديث ـ كتاب «مشكل ٤

السابقة،  الكتب ألسامء مقارب أن اسمه ومع عىل املشهور(٣)، كتابه اسم هو هذا
جمموعة من عىل كتابه بنى فقد السابقة،  الكتب عن  مضمونه يف خيتلف أنه إال
بناءً والتجسيم؛ التشبيه املؤلف أنَّ ظاهرها ير التي بالعقيدة املتعلقة األحاديث

عقلية،  بحجج ظاهرها املراد منها، عن بتأويلها ورصفها فيقوم األشعري عىل مذهبه
فلسفية(٤). ومقدمات

«بيان مشـكل اسمه يف والصواب اآلثار»، مشكل «رشح باسم األخرية طبعته ويف األوىل، يف طبعاته هكذا (١)
الرشيف بيَّنه د.حاتم كام عنها»، التضاد ونفي من األحكام، فيها واستخراج ما ،Sاهللا رسول أحاديث

.(٦٤) ص للكتاب» الصحيح «العنوان كتابه يف
ر عدة  وِّ صُ الطبعة هذه وعن هـ، آباد، عام ١٣٣٣ بحيدر املعارف النظامية، دائرة جملس نرش الكتاب وقد

ناقصة. طبعة وهي جملدات، أربع هـ، يف ١٤٠٠ عام مرص، السلفية، يف قرطبة منها بدار مرات،
بتحقيق  عام ١٤١٥ هـ، األوىل، ط الرسالة، بمؤسسة اآلثار»، مشكل «رشح باسم حمققاً بع أخرياً وطُ

الطبعات. أتقن وهي عرش جملداً، ستة يف األرناؤوط، الشيخ/شعيب
.(٩٥/١) العرب ،(٢١٤/١٧) النبالء أعالم ترمجته: سـري ينظر يف ك، رَ وْ احلسن بن فُ حممد بن هو أبوبكر  (٢)

آباد، عام ١٣٦٢هـ، بحيدر العثامنية املعارف مجعية دائرة مطبعة نرش ومنها: طبعات كثرية الكتاب طبع وقد (٣)
متعددة  طبعات وطبع ١٤٠٢ هـ. عام قلعجي، أمني بن حتقيق/عبداملعطي بحلب، الوعي بدار ثانية: وطبعة
عيل. بن بن حممد وكلها بتحقيق/موسى هـ، وعام ١٤٠٥ ١٤٠٠ هـ، وعام ١٣٩٩هـ، عام خمتلفة: دور يف
واملحدثني ص الفقهاء بني خمتلف احلديث ،(٣٥٣ ،٣٥٠ ،٢٧١ ،١٤٣) ص احلديث وبيانه مشكل ينظر:  (٤)
املحمود (٥٦٢/٢-٥٦٣). عبدالرمحن للدكتور األشاعرة من تيمية ابن اإلسالم شيخ موقف (٧٢-٧٦)
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الدراسات هذه أجود ومن املوضوع، هذا يف تطبيقية معارصة دراسات وثمة
دراستان: عليها وقفت التي

دراسة الصحيحني يف التعارض ظاهرها يوهم التي العقيدة «أحاديث ـ  ١
بالطائف، احلديثة البيان دار طبعته الدبيخي، حممد بن سليامن للدكتور وترجيح»،

بالرياض. دار املنهاج يف مكتبة طبعه أعيد ثم

فوزان بن عبداهللا للدكتور مجعاً ودراسة»، أمحد: اإلمام عند احلديث ـ «خمتلف ٢
املنهاج بالرياض. دار مكتبة طبعته الفوزان، صالح ابن

    الثالث : املطلب  *
   

منها. يشءٍ ذكر وفيام ييل بني األحاديث أسباب وأنواع، الظاهري لالختالف

هي: األسباب فأبرز

صاحب قول هو وإنام ،S كالمه  من ليس احلديثني أحد يكون أنْ : أوالً
رفعه بعض الثقات(١). غلط يف وقد ، مثالً

ويأيت  ، كامالً اخلرب هبذا الرواة أحد فيأيت يشء الرسول Sعن خيرب أنْ ثانياً:
التناقض ذلك بسبب فيظن بعض، ببعض معناه دون ثالث ويأيت خمترصاً، آخر به

األخبار(٢). هذه واالختالف بني

اجلواب دون السؤال الذي  عنه Sبذكر حيدث قد للحديث الراوي أنَّ ثالثاً:
.(٣) التعارض واالختالف وينتفي اإلشكال، يزول بمعرفته

ص (٢٣). األعالم األئمة املالم عن رفع ينظر: (١)
ص (٢١٣). يف: الرسـالة السبب هذا عىل الشافعي اإلمام تعليق ينظر (٢)
ص (٢١٣). يف: الرسـالة السبب هذا عىل الشافعي اإلمام تعليق ينظر (٣)
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فيظن  منهام الناسخ البعض لآلخر فيجهل احلديثني ناسخاً أحد يكون أنْ رابعاً:
أنَّ عرف فإذا ذلك، خالف عىل األمر بينام  ، واختالفاً تعارضاً بينهام أن ويتوهم

اإلشكال. وانتفى التعارض زال لآلخر أحدمها ناسخ

سنته من كلام نسخ بَنيِّ يُ عْ أنْ ومل يَدَ بسنة، ينسخها ثم السنة «ويسن الشافعي: قال
أو  الناسخ علم اهللاS بعض رسول رو عن عىل الذي ذهب ربام بسنته، ولكن

رسول اهللاSاآلخر»(١). من سمع الذي أحدمها دون فحفظ املنسوخ، علم

،S كالمه يف املجتهد ال ونظر السامع، فهم يف التعارض أنْ يكون خامساً:
وعاماً يريد  العام، يريد به عاماً يقول القول فقد النبيSعريب اللسان، أنَّ وذلك
العرب لغة ذلك من أساليب غري إىل آخر، موضع قيده يف ومطلقاً قد به اخلاص،

الواسعة(٢).
باألسامء  الواحد اليشء تسمي العرب العرب، فإنَّ لسان بسعة اجلهل سادساً:
العرب، لسان من وغريه هذا كل الكثرية، املعاين باالسم الواحد وتسمي الكثرية،
العلم بالكتاب ذلك اختلف عنده جهل فمن القرآن وجاءت السنة، وبلساهنا نزل

والسنة(٣).

       

بني التعارض لدفع العلم أهل يسلكه مما يشءٍ إىل  مفرقةً اإلشارة  تقدمت
إمجاالً ذلك يف العلم أهل ومسالك بينها، الظاهري االختالف ورفع األحاديث،
هلذه بيان ييل وفيام فالتوقف، تعذرتْ فإنْ الرتجيح، ثم النسخ، ثم اجلمع،  هي:



ص (٢١٤ - ٢١٥). يف: الرسـالة السبب هذا عىل الشافعي اإلمام تعليق ينظر (١)
ص (٢١٣-٢١٤). الرسـالة (٢) ينظر:

،(١٤٩/٤) املعاد زاد ،(٣١-٤٠) ص األعالم األئمة عن املالم رفع  ،(٢١٣ ،٥٢) الرسالة  ينظر:  (٣)
االعتقاد مسائل االستدالل عىل منهج ،(٨٦-١١٢) ص احلديث خمتلف بني التوفيق والرتجيح منهج

.(٣٢٠/١-٣٢٢)
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بإمجال يناسب املقام، فأقول: املسالك

عىل األحاديث بني التعارض الظاهري دفع وجوب إىل العلم أهل مجهور ذهب
الرتتيب التايل: عىل املسالك وهذه عندهم(١)، به اإلخالل جيوز معني، ال ترتيب

  

احلديثني بني  اجلمع فيحاول سلوكه، املجتهد عىل جيب مسلك  أول وهو
فيحاول بعضها، إمهال أو إمهاهلا من أوىل كلها األدلة إعامل ألنَّ ظاهراً؛ املتعارضني
عليه ل َ محَ الذي الوجه خيتلف عن وجه احلديثني عىل من واحد كل حيمل أنْ املجتهد
ذلك. غري أو وتقييد إطالق أو وخصوص، عموم يكون بينهام فقد اآلخر، احلديث

وأمكن يف الظاهر اختلفا إذا احلديثني «وسبيل املسلك: هذا مقرراً ايب اخلطَّ قال
يرضب املنافاة، وال عىل حيمال ال اآلخر: أنْ عىل وترتيب أحدمها بينهام، التوفيق
قضية جرت وهبذا موضعه، يف منهام  واحد كل يستعمل لكن ببعض،  بعضهام 

احلديث»(٢). من كثري العلامء يف

 

املتقدم ملعرفة التاريخ يف رَ نُظِ ـ النسخ(٣) يقبالن احلديثان وكان ـ تعذر اجلمع فإنْ
للمتقدم. ناسخاً املتأخر فيكون منهام، املتأخر من

نحو القبلة االختالف؛ كام اختلفت إال حيتمل احلديثان مل «فإذا الشافعي: قال
منسوخاً»(٤). واآلخر ناسخاً أحدمها كان احلرام، والبيت املقدس بيت

يف األربع املراتب إىل هذه التعارض ظاهرها التي يف األحاديث النظر تدرج بني هؤالء الشيخ:، فقد ومن (١)
.٣٣٥/٣-٣٣٧ واإلكرام اجلالل فتح ذي ،(٧٥-٨١) األصول: : ـ مثالً ينظر من كتبه، كثرية مواضع

ص: للشافعي احلديث وينظر: اختالف ،(٣٤٢) ص الرسالة وينظر: للخطايب: (٣٧/٥)، السنن معامل (٢)
.(٤٧٤/٩) حجر البن الباري وفتح ،(١٤٩/١) مسـلم صحيح عىل رشحه ومقدمة ،(٣٩-٤٠)

يستلزم كذهبا. ؛ ألنه كاألخبار األحاديث، من النسخ يقبل ال ما إلخراج قيد هذا (٣)
.(٧٥) األصول: علم من األصول وينظر: ص (٤٠)، احلديث (٤) اختالف
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٦٩٥

فإنَّه احلديثني، النسخ بني بيان عىل رصحياً الدليل قام إذا أنه إليه التنبيه جيدر ومما
الصحيح للنص. هو اإلعامل هذا ألنَّ اجلمع؛ يلجأ إىل وال به، لُ مَ عْ حينئذ يُ

 

فيعمل الرتجيح، إىل  حينئذ يصار النسخ عىل دليل  يقم  ومل اجلمع تعذر إذا
أحد يكون أنْ من  خيلو ال ما  «ومنها الشافعي: يقول املرجوح،  ويرتك  بالراجح
احلديثني  سو النبيSمما سنن بمعنى أشبه اهللا، أو بمعنى كتاب احلديثني أشبه
عندنا أوالمها فهو هذا كان املختلفة األحاديث فأيُّ بالقياس، أو أشبه املختلفني،

إليه»(١). يصار أنْ

وترك به العلم، فاألخذ أهل بني إمجاع حمل املرجوح وترك بالراجح والعمل
يعمل أنْ عىل املجتهد «فالواجب تيمية: ابن يقول كام املجتهد، واجب عىل املرجوح
وحينئذ فام الدليلني املتعارضني، بأرجح العمل وهو غريه، من أرجح أنه يعلم بام

بالعلم»(٢). إالَّ عمل

احلازمي ذكر وقد وغريها، األصول يف كتب مذكورة جداً، كثرية الرتجيح ووجوه
وعرشة أوجه(٤). إىل مائة فأوصلها العلم أهل بعض عليها وزاد ،(٣) وجهاً مخسني منها

(٥) 

بأحد العمل التوقف عن جيب فإنه بالنسخ والعلم والرتجيح تعذر اجلمع إذا



ص (٤٠). احلديث (١) اختالف
.(١١٢٥/٢) الفحول إرشاد وينظر: ،(١١٥/١٣) الفتاو جمموع (٢)

.(٣٣٧-٣٣٩) ص للعراقي املغيث فتح ص (٥٩-٩٠)، وينظر: واملنسوخ الناسخ االعتبار يف (٣)
الراوي تدريب ،(٢٨٦-٢٨٩) ص واإليضاح التقييد  ،(٥٩٩/١-٦١٤) تيمية  آلل  دة املسوَّ ينظر: (٤)

.(١١٢٧/٢-١١٥٦) إرشاد الفحول ،(١٨٢/٢-١٨٦)
ترجيح خفاء ألنَّ التعبري بالتساقط؛ من أوىل بالتوقف «والتعبري ص (١٠٧): النظر يف نزهة حجر ابن (٥) قال

ما خفي عليه». لغريه يظهر أنْ احتامل مع الراهنة، احلالة يف للمعترب بالنسبة هو إنام اآلخر عىل أحدمها
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هذا حيال املجتهد إليه  يضطر مسلك وهو فيهام، احلق  وجه يتبني حتى النصني
ترك يف عذر من االختالف، وإنام للخروج مسلكاً احلقيقة ليس يف وهو التعارض؛
وإالَّ التجوز، سبيل عىل اخلروج مسالك يف له األئمة  بعض ذكر ولعل العمل،

مل يذكره من مجلتها. فالبعض

التوقف فهو متفرقني أو جمتمعني ا معً هبام العمل ترك «أما الشاطبي: اإلمام قال
ترجيح»(١). يقع مل إذا بمقتىض أحدمها، وهو الواجب القول عن

النصوص يف والناظر املجتهد باعتبار هو إنام التوقف هذا أنَّ  ليعلم ولكن
ذلك من األسباب(٢). أو لغري أو فهمه علمه يف لقصوره

.(٨٢) األصول: من علم األصول ،(٣١٨/٥) الباري فتح وينظر: ١١٢/٥-١١٣ بترصف، املوافقات (١)
تدريب ،(٦٦/٤-٦٩) املغيث فتح ،(٤٧٧-٤٧٩) ص  الصالح ابن  مقدمة  املسالك: هذه يف ينظر (٢)
،(١٢٥-٣٣٢) ص والفقهاء واألصوليني املحدثني بني  احلديث خمتلف ،(١٨١/٢-١٨٦) الراوي
بني احلديث خمتلف ،(١٢١/٢-٣٢٩) (٢٠٣/١-٣٨٢) ص الرشعية بني األدلة التعارض والرتجيح

.(٨١) األصول: من علم األصول ،(١٢٧-١٣٥) ص واملحدثني الفقهاء



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٦٩٧

 
مباحث: أربعة وفيها

األول املبحث


    :األول املثال

األحاديث: *

عدو «ال Sأنه قال: النبي عن ،< هريرة أيب  حديث
الرمل، يف تكون اإلبل بال رسول اهللا! فام يا »(١)، فقال أعرايب: ةَ امَ هَ وال ر فَ صَ وال
أعد «فمن قال: كلها؟ فيجرهبا فيها فيدخل فيجيء البعري األجرب الظباء، كأهنا

األول؟»(٢).

األسد»(٣). من فِراركَ املجذوم من «فِرَّ :< هريرة أيب  حديث



تصيب اإلنسان يقال هلا الصفر البطن حية يف أن تزعم العرب «كانت :٣٥/٣ «لنهاية» يف األثري يقول ابن (١)
اجلاهلية يف يفعلونه كانوا الذي النيسء به أراد وقيل ذلك. اإلسالم فأبطل تعدي وتؤذيه وأهنا إذا جاع

اهـ. فأبطله» احلرام هو الشهر صفر وجيعلون صفر املحرم إىل تأخري وهو
يتشاءمون  كانوا وذلك أهنم احلديث، يف وهو املراد واسم طائر، وهي الرأس، عىل فتطلق اهلامة، وأما
يدرك الذي ال القتيل روح أن تزعم العرب كانت وقيل: البومة، هي وقيل: الليل، طري من هبا وهي
وقيل امليت عظام أن يزعمون كانوا وقيل: طارت، بثاره أدرك فإذا اسقوين فتقول: هامة تصري بثأره،
احلديث غريب يف النهاية ينظر: عنه، وهناهم اإلسالم فنفاه الصد ويسمونه فتطري تصري هامة روحه

.٢٨٣/٥
.(٢٢٢٠) ح ومسلم ح (٥٧١٧)، منها: يف مواضع البخاري أخرجه (٢)

ووصله  ١٦٧/١٠ ـ الفتح يف احلافظ عليه ـ كام نص ح (٥٧٠٧) اجلزم بصيغة تعليقاً البخاري أخرجه (٣)
عبارته  يف دقيقاً البيهقي كان وقد ، موصوالً للبخاري ووهم من عزاه ١٣٥/٧ الكرب السنن يف البيهقي

فذكره». سليم حدثنا وقال عفان الصحيح، فقال: يف البخاري «أخرجه قال: حني
= أيب عند آخر وجه ومن الوجه، إال من هذا أيب هريرة حديث من عليه أقف «مل احلافظ ابن حجر: قال
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يثبت العدو احلديث الثاين وظاهر ،العدو نفي يف رصيح فاحلديث األول
اخلروج منه. يف الرشاح كلمة اختلفت تعارض، وهذا املجذوم، من بالفرار أمر ألنه

التعارض: هذا عن الشيخ جواب *
الشيخ: قال

ولكنه موجودة للوجود؛ ألهنا نفياً األربعة(١) ليس األمور هذه يف وهذا النفي
كان وما صحيح، فهو سبب سبباً معلوماً؛ منها كان فام اهللا، هو فاملؤثر للتأثري؛ نفي
صحيحاً، كان إن بنفسه لتأثريه نفياً ويكون باطل، سبب فهو موهوماً؛ سبباً منها

... باطالً سبباً إن كان ولكونه
اإلبل  رسول اهللا! رجل: يا قال «عدو قال: «ال Sملا الرسول إن قيل: فإن
:S النبي فقال فتجرب؟ األجرب اجلمل فيدخلها الظباء، مثل تكون صحيحة
من  نزل بل ،عدو بدون األول نزل عىل املرض أن األول؟» يعني: أعد «فمن
له  يكون قد واليشء اهللا، بأمر انتقل فقد بالعدو؛ انتقل إذا  Å فكذلك عند اهللا
معلوماً؛ إال سببه األول ليس بُ رَ فجَ معلوم، سبب له ال يكون وقد معلوم سبب
مل تعاىل شاء اهللا لو لكن معلوم، سبب الذي بعده له بُ رَ وجَ تعاىل، اهللا بتقدير أنه

متوت... وال يرتفع باجلرب، ثم اإلبل تصاب أحيانا وهلذا جيرب،
وادعى بني األحاديث، اجلمع يف ما قيل هو أحسن إليه الذي أرشنا اجلمع وهذا

ولفظه:  عائشة، حديث من شاهداً له التوكل» يف «كتاب خزيمة ابن وأخرج معلول، لكنه «الطب» نعيم يف       =
اهـ. األسد»» تفر من كام منه ففر املجذوم رأيت عدو، وإذا «ال

وأمحد٤٤٩/١٥  ،(٢٦٩٣٦) ح ٤٥٥/١٣ ،(٢٥٠٣١) ح «املصنف» ٤١٦/١٢ شيبة يف أيب ورواه ابن
سنده جهالة ويف مرفوعاً، فذكره أبا هريرة سمع بمكة شيخ م، عن هْ قَ بن النهاس عن وكيع، عن كالمها

.(٧١٩٧) التقريب كام يف فهو «ضعيف» بن قهم، النهاس الراوي،وضعف
«إنا :S النبي إليه جمذوم، فأرسل رجل ثقيف وفد يف «كان قال: الرشيد > بن عمرو عن الباب ويف

.(٢٢٣١) ح مسلم رواه فارجع» بايعناك قد
احلديث. طرق بعض يف الواردة والغول، واهلامة، والطرية، ،العدو أي: (١)
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٦٩٩

قوله: «فر واملنسوخ «عدو «ال قوله: الناسخ إن من قال: فمنهم النسخ، بعضهم
نسخ؛  أنه ال والصحيح وبعضهم عكس، « حٍ صِّ مُ عىل ْرِضٌ يورد ممُ «وال املجذوم»، من
يف ألن الرجوع إليه؛ اجلمع وجب أمكن وإذا اجلمع، تعذر النسخ رشوط من ألن
أحدمها؛ إبطال من أوىل وإعامهلام أحدمها، إبطال النسخ الدليلني، ويف اجلمع إعامل

ال نسخ».(١) اهـ. أنه الواقع يشهد وأيضاً حجة، وجعلنامها اعتربنامها ألننا

     *

عبدالرب كابن املحققني مجع من اختيار هو  الشيخ: اختاره الذي املسلك هذا 
القيم ابن باختياره ورصح تيمية، ابن كالم ظاهر والنووي، وهو عياض، والقايض

ـ(٢). تعاىل اهللا رمحهم وابنُ باز ـ حجر، وابنُ

التايل: النحو ملخصةً عىل الرشاح،أذكرها سلكها بعض وثمة مسالك أخر

املالكية، من دينار بن وعيسى ،< عمر  هبذا وممن قال النسخ، مسلك ـ ١
من السلف(٣). مجاعة ونسبه احلافظ ابن حجر إىل

فريقان:  وقد سلكه الرتجيح، ـ ٢

الدالة  األخبار وتزييف العدو نفي عىل الدالة األخبار سلك ترجيح أحدمها:
ذلك. عكس عىل

بأن «عدو فردوا حديث: «ال املسلك، هذا عكس الرتجيح يف سلكوا الثاين:
الدالة واألخبار عنده قالوا: عكسه وإما لثبوت فيه، ه إما لشكّ عنه، رجع هريرة أبا



.١٢٠/١١-١٢٢ املمتع الرشح وينظر: ،٩٧/١-١٠١ املفيد القول (١)
،٢٨٤/٢٤ تيمية ابن فتاو جمموع ،٢١٣/١٤ للنووي مسلم رشح ،١٩٦/٢٤-٢٠٠ التمهيد ينظر: (٢)
نزهة ،١٦٨/١٠-١٦٩ الباري فتح ،٢٧٤ -٢٦٤/٢ السعادة دار مفتاح ،١٤٩/٤-١٥٤ املعاد زاد

.٢١/٦ باز فتاو ابن ،(١٠٣) النظر:
.١٦٨/١٠ الباري فتح (٣)



٧٠٠
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أوىل. إليها فاملصري طرقاً وأكثر ، خمارجَ أكثر االجتناب عىل

خاطره ألنه  رعاية عىل املجذوم من بالفرار األمر ومحلُ ، العدو مجلةً نفي ـ ٣
حرسته. وتزداد مصيبتُه، تعظمُ من اآلفة، السليمُ البدن، الصحيحُ رأ إذا

«ال جاء  فحيث خمتلفتني، حالتني عىل واإلثبات بالنفي اخلطاب محلُ ـ ٤
عن  يدفع أن يستطيع بحيث وتوكله، يقينه كان من بذلك املخاطب كان «عدو
من  بذلك املخاطب كان املجذوم» من «فر وحيث جاء ...،العدو نفسه اعتقاد
،العدو اعتقاد دفع عىل قوة له يكون فال متام التوكل يتمكن من ومل يقينه، ضعف

إلثباهتا. سببا ما يكون يبارش ال اعتقاد العدو عنه، بأن باب فأريد بذلك سد

فيكون العدو نفي من عموم خمصوص ونحوه يف اجلذام العدو ـ إثبات ٦
يعدي  فكأنه ال ، مثالً واجلرب اجلذام والربص من إال أي «عدو «ال قوله: معني
الباقالين. بكر أيب القايض اختيار وهذا ،العدو فيه أن ذكره تقدم إال ما شيئاً يشءٌ

هو  بل  يشء، يف العدو باب من ليس املجذوم من بالفرار األمر أن ـ ٧
واملخالطة وشم املالمسة بواسطة من جسد جلسد الداء انتقال وهو طبيعي، ألمر
إىل املريض من انتقال الداء العادة يف األمراض من كثري يف الرائحة، ولذلك يقع

قتيبة(١). ابن اختيار وهذا املخالطة، بكثرة الصحيح

املادة  حسم  عىل باملجانبة األمر ورأساً، ومحلُ أصالً العدو بنفي العمل ـ ٨
فيثبت أنه بسبب املخالطة فيظن ذلك، للمخالط يشء من حيدث لئال الذريعة، وسدِّ
كتاب يف خزيمة وابن عبيد، أبو ذهب القول هذا وإىل نفاها الشارع، العدو التي

اهـ. مجاعة»(٣) وتبعهام املعاين»(٢)، «رشح يف «التوكل»، والطحاوي

خمتلف احلديث: (٩٦-٩٨). تأويل ينظر:  (١)
.٣٠٣/٤-٣١٠ املعاين رشح (٢)

.١٦٩/١٠-١٧٠ الباري فتح ملخصة من مجيع املسالك السابقة (٣)
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     :املثال الثاين

األحاديث: *

«اليد قال: النبيSأنه عن ،< حزام بن حكيم  حديث •
عن(١) ظهر غنى، ومن  الصدقة تعول، وخري بمن وابدأ اليد السفىل، من العليا خري

اهللا»(٢). يغنه يستغن يعفه اهللا، ومن يستعفف

الصدقة  أي اهللا! رسول يا قال: أنه < هريرة أيب  حديث •
تعول»(٤). بمن وابدأ ،(٣) دُ املُقِلِّ هْ «جُ أفضل؟ قال:



املشار إليه الحقاً. هريرة حديث أيب يف مثبتة هي كان)،وإنام (ما بدون هكذا (١)
.(١٠٣٤) ح ومسلم ح (١٤٢٧)، منها: يف مواضع البخاري أخرجه (٢)

.(١٤٢٦) ح البخاري أخرجه هريرة > أيب عن الباب ويف
ونَ زُ مِ لْ يَ ينَ {الَّذِ تعاىل: قال كام والوسع بالضم الطاقة أنه بالفتح: ـ هد اجلَ وبني ـ بالضم ـ هد اجلُ بني (٣) والفرق
املشقة، بالفتح: هو بينام ،[٧٩ [التوبة: { مْ هُ دَ هْ جُ إِالَّ ونَ ِدُ جيَ الَ ينَ الَّذِ وَ اتِ قَ دَ الصَّ نِنيَ يفِ مِ ُؤْ املْ مِنَ نيَ عِ وِّ ُطَّ املْ
ـ ـ أي: جربيل ني الوحي: «فغطّ قصة بدء ويف نم»، الغَ عن د هْ اجلَ ها فَ لَّ خَ «شاة معبد: قصة أم يف ما ورد ومنه

املشقة. أي: د»، هْ اجلَ مني بلغ حتى
فالفتح  اية والْغَ ة قَّ املشَ يف ا ة، فأمَّ اقَ والطَّ ع سْ الوُ يف غتَان لُ ا َ وقيل مهُ ايَة، والْغَ املُبَالَغة الفتح: من معاين وقيل

.٢٣٦/٦ اجلالل واإلكرام ذي فتح ،٣٢٠/١ األثر غريب يف النهاية ينظر: غري، ال
فيه: اختلف احلديث هذا (٤)

حبان ابن وافقه وقد ـ  الرميل خالد بن ويزيد سعيد، بن فتيبة عن  (١٦٧٧) ح داود أبو أخرجه فقد
،٢٤٤٤) ح  خزيمة وابن حجني، عن (٣٢٤/١٤) وأمحد  الرميل، طريق من إخراجه عىل  (٣٣٤٦)
والبيهقي  بكري، طريق ابن من ٤١٤/١ واحلاكم الطياليس، وأيب الوليد وهب، ابن طريق من (٢٤٥١
الرميل، خالد بن ويزيد سعيد، سبعتهم (فتيبة بن يونس، بن أمحد طريق من (٣٤٥٤) ح «الشعب» يف
عن الزبري، أيب سعد، عن بن الليث عن يونس) بن بكري، وأمحد وابن والطياليس، وهب، وحجني، وابن
حبان، وابن خزيمة، ابن هذا الوجه: من وقد صحح احلديث مرفوعاً، به هريرة عن أيب جعدة، حييى بن
ذلك عىل نبه مسلم، كام له خيرج مل جعدة وليس كذلك، فيحيى بن رشط مسلم، عىل إنه وقال: واحلاكم،

.(٦١٠) رقم: «املحرر» ابن عبداهلادي يف
ابن عن  من طرق (٣٣٤٥) ح حبان وابن ،(١٤٥٣١) ح ٤٠٣/٢٢ وأمحد ،(٧٥٦) ح مسلم ورواه
كالمها «املسند» (٥٣٦/٢) ح (١٤٧٦)، يف واحلميدي عمر، أيب ابن عن (٣٨٧) ح والرتمذي جريج،
= جابر عن الزبري، أيب وابن عيينة) عن جريج، (ابن كالمها: عيينة، ابن عن عمر، واحلميدي) (ابن أيب
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أي: غنى، ظهر الصدقة ما كان عن وجوه عىل أن أفضل األول يدل احلديث
منه يستبقي والعيال، بحيث النفس بحقوق القيام بعد ماله اإلنسان من أخرجه ما

وحوائجه(١). مصاحله عىل به الكفاية، ويستظهر قدر

ما ر دْ قَ عىل جاءت ما الصدقة أفضل  أن عىل يدل فهو الثاين،  احلديث وأما
ال(٢). املْ ليل القَ حال له تَمِ ْ حيَ

   

الشيخ: قال
وهو يمونه، من  وكفاية كفايته عن زاد ما املقل بجهد  املراد فإن منافاة، «ال
فقط كفايته  عن  الفاضل وهي  دراهم،  بعرشة رجل تصدق فإذا الغني، خالف
ألن هذا أفضل؛ فاألول أفضل؟ أهيام عرشة ماليني، وعنده دراهم بعرشة وآخر

الصدقة وأفضل جواده، وعقر دمه من أهريق اجلهاد وأفضل القيام، طول الصالة بلفظ: «أفضل مرفوعاً، =
فهو عمر أيب ابن أما لفظ احلميدي، عند عيينة ابن لفظ هذا غنى» ظهر به عن املقل، وما تصدق جهد
«أفضل مسلم: عند ولفظه ـ لفظه يف عليه اختلف قد كان وإن ـ مسلم  عند  جريج ابن للفظ موافق 
هذا ليس هذا، من أوسع اختالف احلديث ويف املقل»، «جهد لفظ فيهام فليس القنوت»، طول الصالة

بسطه. مقام
حييى  عن الزبري أيب عن اجلامعة يرويه الذي فالوجه الزبري، أيب عن حمفوظ الوجهني كال أن يظهر والذي
(ابن كبريان حافظان والوجه اآلخر رواه بضبطهم، عرُ يُشْ وهذا اجلادة، خالف هريرة، أيب عن جعدة، ابن
باب من أن هذا فالظاهر األلفاظ، اختالف ابن جريج، وأما حديث مسلمٌ أخرج وقد جريج) وابن عيينة،

أعلم. املحدثني، واهللا يف صنيع معروف وهو االختصار،
ذر >: أيب عن الباب ويف

عبيد  عن طرق من وغريهم ٤٢٦/٩ والبزار ،٤٣١/٣٥ وأمحد الطياليس ٣٨٤/١، داود أبو أخرجه
بينه سنده ومتنه، واختالف يف اضطراب فيه حديث وهو طويل، حديث يف ذر أيب عن اخلشخاش، ابن
«التقريب»: (٤٣٧١)، يف كام احلديث، لني وعبيد بن اخلشخاش ،٢٩٣/١-٢٩٧ يف «اإلحتاف» البوصريي

.٤٤٧/٥ الكبري» «التاريخ عليه البخاري يف كام نص ذر، أيب من يسمع وهو مل
 ٣٤٧/٣ الباري فتح ،٨٠/٣ املفهم ،١٢٥/٧ عىل مسلم النووي رشح ،٥٦٧/٣ املعلم إكامل ينظر: (١)

.(١٤٢٦) احلديث رشح
.٢٣٦/٦ اجلالل واإلكرام ذي فتح وينظر: ،٣٢٠/١ األثري البن النهاية ينظر: (٢)
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عن  زاد ما املقل بجهد املراد منافاة؛ ألن بينهام جتد مل احلديثني تأملت فإذا جهده،
واسع»(١). غنى ذا ليس ولكنه كفايته،

   

كابن العلامء، بعض  ذكره ملا  موافق ـ احلديثني بني اجلمع  يف ـ التوجيه  هذا
يف حيث قال ـ احلديثني بني يف التوفيق ذكرمها اللذين أحد الوجهني يف ـ اجلوزي
إغناؤه، يلزم من إغناء بعد املقل جهد يكون «أن التوفيق: أوجه من األول الوجه

به»(٢). فيتصدق شيئاً الغنى فواضل من يستسل فكأنه

أن إال  احلديثني، بني  اجلمع يف ـ عليه وقفتُ فيام ـ  الرشاح كلمة ختتلف  ومل
التايل: النحو عىل تنوعت اجلمع يف عباراهتم

والفاقة،  الشدة  عىل  الصرب يف  الناس أحوال باختالف خيتلف  هذا أن ـ ١
من يظهر فيام والبغوي واخلطايب البيهقي، اختيار وهذا الكفاية، بأقل واالكتفاء

كالمهام، والصنعاين(٣).

ابن اجلوزي(٤)، ذكره الوجه بالصرب، وهذا غني فهو وصرب، آثر إذا املقل ـ أن ٢
تعاىل أعلم. واهللا



.٢٣٧/٦ واإلكرام فتح ذي اجلالل وينظر: الرشح املمتع (٢٧٠/٦)، (١)
.٥٢٠/٣ املشكل كشف (٢)

البحث ههنا، مقصود هذا وليس املال، بجميع التصدق حكم عن البحث العلامء يف بعض استطرد تنبيه:  
أعلم. واهللا املقل؟ جهد أم غنى ظهر عن تصدق أهيام أفضل: من الظاهر بينهام، دفع التعارض القصد بل
.٧٦ -٧٥/٤ السالم سبل ،١٨٠/٦-١٨١ السنة رشح ،١٨٠/٤ الكرب السنن معامل السنن ٢٥٤/٢، (٣)

.٥٢١/١ املشكل كشف (٤)
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الثاين املبحث



ورود  باآلباء،مع  احللف عن تنهى التي األحاديث من ورد فيام  
باألب. احللف ظاهرها التي األحاديث

األحاديث: *

اهللا «إن  :S اهللا  رسول يل قال قال: عمر> حديث :  •
 S النبي سمعت ما حلفت هبا منذ قال عمر: فواهللا بآبائكم»، أن حتلفوا ينهاكم

آثراً(١). وال ذاكراً

إىل رسول  رجل جاء قال: < عبيداهللا بن طلحة حديث :  •
دنا  حتى يقول، ما نفقه الرأس، نسمع دوي صوته وال ، ثائر اهللاSمن أهل نجدٍ
«مخس :S اهللا رسول فقال اإلسالم؟ عن يسأل فإذا هو  ،S اهللا رسول من
وصيام  تطوع أن  إال «ال قال: غريهن؟  عيلَّ هل فقال والليلة» اليوم يف صلوات
اهللا رسول له وذكر تطوع» أن إال «ال فقال: غريه؟ عيلَّ هل فقال: رمضان» شهر
الرجل، وهو قال: فأدبر تطوع» أن إال قال: «ال غريها؟ عيلَّ هل فقال: Sالزكاة،
إن وأبيه «أفلح :Sاهللا رسول فقال منه، وال أنقص هذا عىل أزيد ال واهللا يقول:

.(١٦٤٦) ح ومسلم ح (٦٦٤٧)، البخاري (١) أخرجه
منها:  املعنوي، تبلغ حد التواتر أحاديث الباب ويف

فكانت قريش  إال باهللا»، فال حيلف حالفاً كان من Sقال: «أال النبي عن عمر {، ابن حديث ١ ـ  
.(١٦٤٦) ومسلم ،(٣٨٣٦) البخاري أخرجه بآبائكم»، حتلفوا «ال بآبائها، فقال: حتلف

بآبائكم»، وال بالطواغي حتلفوا «ال :S اهللا  رسول قال قال: < سمرة  بن حديث عبدالرمحن ـ ٢  
.(١٦٤٨) ح مسلم أخرجه
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وأبيه إن صدق»(١). اجلنة دخل أو صدق،
احللف بغري النهي عن يف رصيح أن بعضاً منها األحاديث: بني التعارض ووجه

Sحلف بغري  النبي أن ما ظاهره اآلخر بعضها اآلباء، ويف ومن ذلك: تعاىل، اهللا
حتديداً. وباآلباء اهللا،

   

الشيخ: قال

فاجلواب صدق» إن وأبيه «أفلح :S قوله من مسلم صحيح يف وأما ما ثبت
وجوه: من عنه

ألهنا  احلديث يف تثبت مل إهنا وقال: اللفظة، هذه العلامء أنكر بعض أن األول:
فيكون ،S اهللا رسول إىل نسبته تصح فال كذلك؛ كان وما للتوحيد، مناقضة 

. باطالً
يف  وكانوا صدق»، إن «أفلح واهللا واألصل: الرواة، من تصحيف أهنا الثاين:

طُ السفىل. قَ النُ فَت ذِ حُ «اهللا» إذا تشبه «أبيه» الكلامت، و يشكلون ال السابق

البخاري ولكن (٤٦) ح منها: يف مواضع البخاري يف أصله واحلديث ح (١١)، اللفظ هبذا مسلم أخرجه (١)
باألب. احللف لفظة أعرض عن

الصحيح،  يف مسلم أخرجه ما عىل ذلك من أقترص باألب، احللف ظاهرها أخر الباب، أحاديث ويف
حديثان: ومها

صحابتي؟  أحق الناس بحسن من اهللا S فقال: رسول إىل رجل جاء قال: هريرة > أيب حديث ـ ١  
أبوك»، «ثم من؟ قال قال: ثم أمك» من؟ قال: «ثم أمك»، قال: ثم «ثم من؟ قال قال: ثم «أمك» قال:

لتنبأن».  وأبيك «نعم، :يف طريق أخر قال
اللفظة. هذه ذكر غري من (٥٩٧١) ح صحيحه يف البخاري أخرجه (٢٥٤٨)، وقد ح مسلم أخرجه

أجراً؟  أعظم الصدقة أي اهللا! رسول يا النبي Sفقال: قال: جاء رجل إىل هريرة > أيب حديث ـ ٢  
حتى إذا متهل وال البقاء، وتأمل الفقر ختشى شحيحٌ صحيحٌ وأنت ق دّ تَصَ أَنْ وأبيك لتنبأنه! «أما فقال:

لفالن». كان وقد كذا، ولفالن كذا، احللقوم قلت: لفالن بلغت
اللفظة. عن هذه معرضاً (١٤١٩) ح الصحيح أخرجه البخاري يف (١٠٣٢)، وقد ح مسلم أخرجه
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تعاىل: نث £  ¤  قال وقد قصد، بغري األلسنة جيري عىل مما هذا أن الثالث:
نْوِ  يَ مل وهذا (املائدة: ٨٩)، ¥  ¦ § ¨ © ª » ¬ ® مث

يؤاخذ. فال

من فيكون الرشك؛ عن الناس أبعد وهو ،S النبي  من وقع أنه الرابع: 
اإلخالص  يساوون النبيSيف ال ألهنم عنه، منهيون فهم غريه؛ وأما خصائصه،

والتوحيد.

أبيه. أفلح ورب والتقدير: مضاف، حذف أنه عىل اخلامس:

أقرب  وهذا  األصل،  من الناقل هو النهي  وأن  منسوخ، هذا أن السادس:
الوجوه(١).

   

يف الواردة األحاديث بني التوفيق يف الشيخ: أقوال أحد هو بالنسخ القول
احتامالً ـ عبدالرب وابن كالطحاوي، املحققني كبار من جلمع وهو مذهب الباب(٢)،
وعلل شيئاً؛ منه النفس يف يف هذا املوضع بأن ح ١٢٤/١٥، ورصّ املمتع الرشح ،٣٩٢/٢ املفيد القول (١)

بقوله: ذلك
حمكم، مشتبه ونص نص لدينا نقول: كل حال وعىل ،Sاهللا خاص برسول أنه أو تارخيه، نعلم مل «ألننا  
الرشعية باآلباء، والقاعدة احللف عن هنيه هو املحكم والنص هذا الرجل، بأيب حلفه هو املشتبه فالنص
دام هذا فام حمكامً، اليشء كله ؛ ليكون املحكم عىل املتشابه حيملوا أن ـ العلم يف الراسخني طريق ـ يف
ويصلح باآلباء، عن احللف النهي وهو عنه ال يمكن أن نحيد حمكامً لدينا نصاً احتامالت، فإن فيه اليشء
األصل عدم اإلضافة ضعيف ألن ولكن هذا مضاف والتقدير: ورب أبيه عىل حذف هذا بأن جياب أن

.٢٣٧/٦ واإلكرام اجلالل ذي فتح وينظر: أهـ، واحلذف»
املسألة: يف وللشيخ ثالثة أقوال أخر (٢)

ويف ،(٢٠٦) رقم املفتوح الباب لقاء ذلك عىل نص بالشذوذ، احللف باآلباء عىل ألفاظ احلكم األول: هو
املرام (الرشيط األول/الوجه ب). بلوغ من والنذور األيامن باب يف حديث األول رشح

قال فإنه اإليامن، ص: (١١٩)] عىل كتاب [التعليق مسلم صحيح رشح يف عليه نص ،Sالثاين: أنه خاص بالنبي  
قصد». = غري من األلسنة عىل جيري مما هذا أن ويليه: ،S بالرسول خاص األجوبة أنه «وأقرب حاصله: ما
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قدامة، البن ذلك ونحو منسوخة» فهي  صحت  إن لفظة «وهذه قال: حيث ـ
الشيخ ونرصه والقرطبي، والبيهقي، اخلطايب، : احتامالً املاوردي، وذكره واختاره
بْكي ونسبه السُ باز كابن العلامء، بعض ذكره ملا موافق الشيخ، عبداهللا آل بن سليامن

أعلم. تعاىل واهللا الرشاح(١)، أكثر إىل

يقطعان  وهل م، رِ حْ للمُ اخلفني لبس  يف الواردة األحاديث يف   
من الكعبني؟ أسفل

األحاديث: *
يلبسُ  اهللا S ما رسولُ سئِلَ قال: }  حديث ابن عمر •
 ، الرساويالتِ وال ، العامئمَ وال  ، القميصَ يلبسُ «ال فقال: ؟ الثيابِ من املحرمُ



أي: فقدتك، يا معاذ»، أمك «ثكلتك ج: الرسول كقول قصد، بغري جر عىل لسانه الثالث: أن هذا مما  =
جيري  مما فهذا أمك فيقول ثكلتك يعلمه، أن جبل وهو يريد بن معاذ يدعو عىل أن يمكن ال ج  والرسول
من الدعوات كتاب عىل الشيخ: تعليق من أ، الثاين/الوجه [نقلته من الرشيط قصد. بغري اللسان عىل
قال عباس بقال: حديث ابن عىل تعليقاً ،(٦٣١٦) ح الليل من انتبه إذا الدعاء باب البخاري:، اإلمام صحيح

واألرض... احلديث]. نور السموات أنت احلمد لك اللهم يتهجد، قال: الليل قام من النبيSإذا كان
الذي  حترير القول وليس املقصود هنا عنده، أقرب األوجه أي ترتيب يف خمتلفة مواضع عبارات يف وله
هذه عىل الشيخ تعليقات أوقات تفاوت به مع جيزم ال مما حترير هذا ألن ؛ حتديداً الشيخ عليه استقر
الشيخ اختيار االختالف يف أن هذا ههنا، إليه أشري أن أود الذي أن إال بعضها، زمن وخفاء األحاديث،

أمهها: ومن دالالته، له التعارض هذا من به ْرج خيُ للمسلك الذي
من موضع  اختياره خيتلف جعل مما عند الشيخ، جداً الباب قويٌ أحاديث تعارض يف اإلشكال أن ـ ١  

أربعة اختيارات. إىل والرتجيح اجلمع يف قوله يتنوع بحيث هذه، نظري مسألة أعلم للشيخ: وال آلخر،
يف أمثال  ـ تراه ولذا قوياً، فيها يكون اإلشكال مواضع توجد ـ قد من العلم بلغ مهام ـ العاملِ أن ـ وهو ٢  

قلبه. له يطمئن بجواب عليه اهللا حتى يفتح التأمل، النظر، ويكرر يعيد يزال ال املواضع ـ هذه
مناقبه:  من منقبة الراجح ـ النظر عن القول بغض ـ الشيخ: يف اختيار هذا االختالف أر أن فإنني وبعد:

عنده. احتامل آخر مع قول عىل مجوده بعدم يشعر هو إذ
التمهيد ،٢٩/١٠ للبيهقي الكرب السنن  ،٢٩٤/٢ اآلثار مشكل رشح ،٢٣٠/١ السنن معامل ينظر: (١)
فتاو احلميد: (٥٩٢)، العزيز تيسري ،٥٤٣/١١ الباري فتح ،٦٢٢/٤ ،١٦٠/١ املفهم ،١٥٨/١٦

.١٠٩/٢٣ باز ابن
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اخلفني، فليلبس نعلني جيد مل وإنْ س، رْ وَ زعفران وال ه مسَّ ثوباً وال ، نُسَ ْ الربُ وال
الكعبني»(١). من أسفلَ يكونا حتى وليقطعهام

Sخيطبُ  النبيَّ سمعتُ { قال: عباس ابن  حديث •
رساويلَ  فليلبس  إزاراً جيد مل ومن  اخلفني، فليلبس النعلني جيد مل «من  : بعرفاتٍ

م»(٢). رِ حْ للمُ

والثاين الكعبني،  من أسفل اخلفان ليكون القطع عىل نص  األول  فاحلديث
اجلمع بينهام؟ فام ذكر القطع، عن سكت

   

الشيخ: قال

يف املدينة  كان عمر { ابن حديث متأخر؛ ألن } عباس ابن «وحديث
. دُ بَعْ عرفة يف كان عباس ابن وحديث احلج، أن يسافر النبيSإىل قبل

من أكثر عرفة يف ـ والسالم عليه الصالة كالم الرسول ـ حرضوا الذين ، أيضاً
وقت  النبيS البيان عن مل يؤخر واجباً القطع كان ولو املدينة، حرضوا يف الذين

احلاجة.

عىل املطلق محل  ألن املقيد، عىل املطلق  محل باب من هذا يكون فال وعليه
املطلق نحمل  فحينئذٍ  املقيد، وحال املطلق حال احلاالن، تساوت لو فيام املقيد 
هو وهذا املقيد، عىل املطلق حيمل أن يمكن احلال فال اختالف مع أما املقيد، عىل

الصحيح»(٣).

.(١١٧٧) ح ومسلم ح (١٨٤٢)، البخاري (١) أخرجه

.(١١٧٨) ح ومسلم ح (١٨٤١)، البخاري (٢) أخرجه
.١٣٠/٧-١٣١ املمتع الرشح (٣)
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املذهب من املشهور وهو أمحد، اإلمام عن الروايتني أصح هو القول بالنسخ
باز(١). وابن سعدي، وابن القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن اختارها

وممن العلم، أكثر أهل مذهب فهو الشيخ: إليه أشار الذي اآلخر املسلك وأما
الطحاوي(٢). اإلمام «املختلف» ـ يف صنّفوا ممن نرصه ـ

تيمية الفقه البن عمدة من والعمرة احلج كتاب رشح ،٢٤٦/٨-٢٤٧ اإلنصاف ،١٢٠/٥ املغني ينظر: (١)
،٧٠٧ ،٧٠٤/٢ البن سعدي األحكام عمدة رشح ،٣٤٧/٢ السنن خمترص هتذيب ،٢٨-٢٩ ،٢١/٢

.١٢١/١٧ باز ابن فتاو
.٤٣/١٤-٥٦ اآلثار رشح مشكل ينظر: (٢)
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املبحث الثالث


حالالً؟ أم حمرماً كان هل Sبميمونة، زواج  

ميمونة وهو ج النبي Sتَزوَّ أنَّ } عباسٍ ابن حديث •
.(١) مٌ رِ ْ حمُ

 > احلارث ميمـونة بنت حدثتني األصم، بن يزيد  عن •
. حاللٌ وهو اهللاS تزوجها رسولَ أنَّ

ابن عباس(٢). وخالةَ خالتي قال: وكانتْ
حال  ميمونة S تزوج يف أنه رصيح األول فاحلديث ظاهر، التعارض ووجه

بعكسه. والثاين إحرامه،

   
الشيخ: قال

.(١٤١٠) ح ومسلم ح (١٨٣٧)، البخاري أخرجه  (١)
أخرجه  خيطب»، وال ح نْكِ يُ املحرم، وال حُ نْكِ يَ «ال  Sقال: النبي  عن س، عثامن الباب: حديث ويف

.(١٤٠٩) ح مسلم
ح (١٤١١). أخرجه مسلم  (٢)

 ، حاللٌ وهو هبا وبنى ، اهللا Sميمونةَ وهو حاللٌ رسولُ ج وَّ تَزَ قال: رافع > أيب حديث ويف الباب:
بينهام. الرسولَ أنا وكنتُ

،١٣٣/٨ «الطبقات» يف سعد وابن ،(٥٣٨١) ح الكرب يف والنسائي  ،(٨٤١) ح الرتمذي أخرحه  
ح (٤١٣٠، حبان ٢٧٠/٢، وابن املعاين رشح والطحاوي يف ح (١٨٦٦)، ١٧٣/٤٥، والدارمي وأمحد

به. عن أيب رافع سليامن، عبدالرمحن، عن أيب بن من طرق عن ربيعة (٤١٣٥
احلفاظ،  بعض املرسل الوجه ب صوّ وقد ربيعة، دون من وعىل ربيعة، وإرساله عىل وصله يف اختلف وقد
عبدالرب ابن تعليق وينظر: ،٢٧٠/٢ املعاين رشح كام يف والطحاوي، ،٢٠١/٣ السنن يف الرتمذي منهم:

.١٥١/٣ التمهيد يف االختالف هذا عىل
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وجهني: من ذلك اجلواب: عىل
الرتجيح. سبيل األول:

اخلصوصية. سبيل الثاين:
وهو  ميمونة النبي S تزوج الراجح أن فإن الرتجيح، سبيل وهو األول: أما
 S النبي  أن  نفسها روت  > أن ميمونة هذا عىل حرام، والدليل ال حالل
أخرب  بينهام ـ أي: الواسطة السفري بينهام ـ < رافع أبا وأن حالل، وهو تزوجها
صاحب القصة،  ألن ذلك؛ فريجح هذا وعىل حالل، وهو Sتزوجها النبي أن

غريه. من هبا أدر للقصة واملبارش
يقال:  أن ابن عباس { فجوابه فأما حديث

أحرم أن بعد إال تزوجها  S الرسول  أن يعلم مل  } عباس  ابن إن
علمه، وهذا عىل بناءً حمرم وهو S تزوجها أن الرسول  S فظن الرسول 

فيه. إشكال وال قوي وواضح الوجه
وهو يتزوج الرسول S أن خصائص من فإن اخلصوصية، وهو الثاين: وأما
شهوته وشدة نفسه لدعته حمرم وهو تزوج لو وغريه إلربه، الناس أملك ألنه حمرم؛

متعددة. خصائص النكاح وله Sيف جامعها، بامرأته، وربام أن يتصل
نوافق؟ أو عليه، ال نوافق بحيث غريب أمر اخلصوصية عىل محله وهل

أوىل؟ الرتجيح فأهيام أو التخصيص تعارض إذا ولكن غريباً، أمراً اجلواب: ليس
عدم اخلصوصية. األصل ألن أوىل؛ الرتجيح اجلواب:

وهو  ميمونة تزوج  Å  الرسول  أن  وهو أوىل،  الرتجيح مسلك يكون فإذاً
حالل»(١).

الرشيط ب من «الوجه ويستمع لـ: علم األصول: (٧٨)، األصول من ،١٥٢/٧-١٥٣ املمتع الرشح (١)
البخاري. صحيح الشيخ عىل تعليق من «١٨
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مسلك هو ـ الشيخ: الذي اختاره ـ رافع وأيب حلديث ميمونة الرتجيح مسلك
.(١) ـ رمحهم اهللا ـ حنيفة سو أيب العلامء مجهور

بينام احلديث»(٢)، «اختالف يف الشافعي  اإلمام االختيار هذا عىل نص وممن
ميمونة حديث عن وأجاب ،} عباس  ابن ترجيح حديث الطحاوي  اختار

وأيب رافع بأجوبة فيها تكلف(٣).

أم ال؟ يؤثر هل الكبري، رضاع يف  

األحاديث:

النبي  عيل  دخل قالت:  > عائشة  املؤمنني أم حديث   •
قال: «يا الرضاعة من أخي قلت: هذا؟» من عائشة قال: «يا رجل، S وعندي

املجاعة»(٤). من الرضاعة إخوانكن فإنام من عائشة انظرن

حذيفة موىل أيب ساملاً عائشة < أن املؤمنني أم  حديث •
النبي S فقالت: ـ سهيل ابنة ـ تعني فأتت بيتهم، يف حذيفة وأهله أيب كان مع
أن أظن وإنه يدخل علينا، وإن عقلوا، ما وعقل ما يبلغ الرجال، قد بلغ إن ساملا
حترمي عليه، «أرضعيه :S النبي  هلا فقال شيئاً، ذلك من حذيفة أيب نفس يف

.١٦٣/٥-١٦٤ املغني ،١٥٢/٣-١٥٣ التمهيد ينظر: (١)
ص: (٢٠٠-٢٠١). احلديث، اختالف (٢)

.٥٠٦/١٤-٥٢١ اآلثار مشكل رشح (٣)
.(١٤٥٥) ح ومسلم ،(٥١٠٢ ح (٢٦٤٧، البخاري (٤) أخرجه

الثدي يف األمعاء فتق ما الرضاعة إال من اهللا S: «ال حيرم رسول قال قالت: > سلمة أم عن الباب: ويف  
ح (٤٢٢٤). حبان ابن وصححه صحيح، حسن (١١٥٢) وقال: ح الرتمذي الفطام» أخرجه قبل وكان

تأثري  عدم يف الصحابة } من عن عدد رفعها ووقفهاـ  يف خمتلف وبعضها ـ موقوفة آثار مجلة الباب ويف
،٢٩٥/٩-٢٩٧ شيبة أيب ابن مصنف ،٤٦٤/٧-٤٦٦ عبدالرزاق مصنف فيها: ينظر الكبري، رضاع

(١٧٣٣١ ـ ١٧٣٤٧). اآلثار
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فذهب الذي أرضعته قد إين فقالت: فرجعت أيب حذيفة» نفس يف الذي ويذهب
أيب حذيفة»(١). نفس يف

ال الرضاع يف أن رصيح األول فاحلديث ظاهر، احلديثني بني التعارض ووجه
بينام املحرمية، به تنترش ال طعام ولبن هو بعدمها فإنام وما احلولني، بعد إذا وقع يؤثر

تأثريها. إثبات يف رصيح الثاين احلديث

   

الشيخ: قال
منسوخ. إنه بعضهم: «قال

حذيفة. أيب موىل بسامل خاص إنه بعضهم: وقال
خصوصية هي أو وصف، خصوصية هي هل خاص: بأنه القائلون اختلف ثم

عني؟

سامل بعني خاصة أهنا ذلك فمعنى عني، خصوصية إهنا قلنا: إذا بينهام: والفرق
غريه إىل متعدية صارت وصف خصوصية إهنا قلنا: وإذا غريه، إىل ال تتعداه فقط

ه حالَ سامل. حالُ تشبه ممن

خصائص حتى  عني، خصوصية فيه ليس كله الرشع أن كثرياً علينا  مر وقد 
ما والرسالة ألنه رسول اهللا، لكن عبداهللا، بن حممد هبا؛ ألنه خيص النبي S مل

عدمه. ال نراه واألصل بالعني فالتخصيص أحد، فيها يشاركه



ح (١٤٥٣). مسلم (١) أخرجه
النبي  أزواج سائر النبي Sكانت تقول: أيب زوج سلمة أم أمها أن سلمة، أيب زينب بنت الباب عن ويف
رسول  أرخصها رخصة إال هذا مانر لعائشة: واهللا الرضاعة وقلن بتلك أحداً يدخلن عليهن Sأن

.(١٤٥٤) ح مسلم أخرجه رائينا، وال الرضاعة هبذه أحد بداخل علينا هو خاصة فام اهللاSلسامل



٧١٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

كام ذلك، الرسول S يبني لكان العينية اخلصوصية باب من هذا لو كان ثم
أحد بعدك». عن لن جتزئ «إهنا > حني قال: بردة أليب بنيّ

ابن ذلك شيخ اإلسالم اختار وقد قريب، فيها فاألمر وصف خصوصية أما
زمن يف إال يكون  ال فإنه التغذية باإلرضاع املقصود كان إذا إنه وقال: تيمية:،

للكبري. ولو جاز احلاجة املقصود بالرضاع دفع وإذا كان الرضاع،

إذا إال مطلقاً، يؤثر  ال الكبري رضاع وأن ضعيف،  ـ  أيضاً ـ هذا أن وعندي 
وجه. كل من أيب حذيفة حال تشبه وجدنا حاالً

متى املرأة  وأن الكبري، رضاع تبيح احلاجة  مطلق أن العلامء بعض وير
إذا ولكننا هلا، ابناً وصار أرضعته كبري وهو اإلنسان هذا أن ترضع إىل احتاجت
سامل، واحلاجة لقصة املوازية احلاجة احلاجة، بل مطلق نحقق قلنا: ليس أردنا أن

احلكم. انتفى احلال فلام انتفت أُبطل، ممكنة؛ ألن التبني سامل غري لقصة املوازية

قالوا: النساء» عىل «إياكم والدخول قال: النبيSملا هلذا التوجيه أن ويدل
املوت»، «احلمو قال: ـ  مثالً كأخيه الزوج قريب وهو ـ احلمو أرأيت اهللا، رسول يا
عليه الصالة يقل ومل البيت واحداً، كان إذا بيت أخيه يدخل حاجة أن يف واحلمو

له! أن احلاجة ذكرت أخيه، مع احلمو ترضعه زوجة والسالم:

لكان هبذا لو قلنا ألننا ال يبيح رضاع الكبري، مطلق احلاجة أن عىل هذا فدل
صار ثدهيا، وإذا من بحليب لزوجها يوم كل تأيت عظيمة، وكانت املرأة مفسدة فيه
وال أثراً ونظراً، هبذا ضعيف وهذه مشكلة، فالقول هلا، صار ولداً اليوم اخلامس

يصح.

وهنا التاريخ نعلم أن النسخ رشط من تصح؛ ألن ال فإهنا النسخ دعو أما
ويقولون: النسخ علينا يدعون ـ أيضاً خصومنا ـ لكان النسخ ادعينا ولو نعلم، ال



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٧١٥

سامل، منسوخة بحديث يف احلولني إال رضاع أنه ال تدل عىل  التي األحاديث إن
التبني انتهاء بعد أنه علينا.واخلالصة دعواهم من بأقو عليهم دعوانا فليست
أن يكون يف إما بد ال بل الكبري إرضاع يؤثر وال الكبري، إرضاع  نقول: ال جيوز

الراجح»(١). وهو الفطام، قبل يكون أن وإما احلولني،

   

العلم بعدهن، أهل وعامة املؤمنني، أمهات أكثر مذهب هو الشيخ: اختاره ما
.(٢) سعدي، وابن باز قتيبة، وابن نرصه ابن وممن



.٤٣٤/١٣-٤٣٦ املمتع الرشح (١)
لسبب توجيهه  كان وإن  (٢٧٦-٢٧٩) احلديث:  خمتلف تأويل  ،٣٢١ -٣١٩/١١ املغني ينظر: (٢)
ابن سعدي: (٣٩١)، الشيخ  ١١٦٨/٣، فتاو للسعدي األحكام عمدة تأمل، رشح فيه اخلصوصية

.٥٧٧/٥-٥٩٣ املعاد زاد ،٥٥/٣٤ تيمية ابن فتاو وينظر: ،٢٦٥/٢٢ باز ابن فتاو



٧١٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املبحث الرابع


فلم أظفر املبحث هذا يف إدراجه يصح أكثر أو مثال البحث عن يف جهدتُ
يف ـ «األصول» كتابه  يف قرر الشيخ: أن وجوده، بعدم يقيني من زاد ثم  بيشء،
له يوجد  وال  التوقف، وجب مرجح يوجد مل  «فإن يقول: ـ  التعارض مبحث
يف األقسام التعارض دفع من أحوال األخرية احلال يف ذلك مثال صحيح»(١) كرر

ذكرها. التي األربعة

فقال: األخري يف القسم أكثر هذا ووضح

بالثاين، وجب العمل عموم أحدمها مرجح لتخصيص وال دليل يقم مل «وإن
فيها. يتعارضان التي الصورة يف والتوقف يتعارضان فيه، فيام ال منهام بكل

فيه يمكن وجه ال عىل نفس األمر يف النصوص بني التعارض يمكن  لكن ال
S قد  والرسول تتناقض، ال النصوص ألن وال الرتجيح؛ النسخ، وال اجلمع،

لقصوره»(٢). املجتهد نظر بحسب ذلك يقع قد ولكن وبلّغ، بنيّ

خزيمة، الشافعي، وابن معناه لكلمة  يف ~ مطابق متاماً الشيخ  ذكره وما
البحث. يف مقدمة ذكرها سبق والتي ـ رمحهم اهللا ـ القيم وابن

ترشبوا الذين األمة، علامء  كبار من  جليلني إمامني عن  نفيسان نقالن وههنا
هذا األصل: يقرران الرشيعة، مقاصد

الرشع يف يوجد أن «ال جيوز يقول: حيث األول: عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

.(٧٨ علم األصول: (٧٧، األصول من (١)
علم األصول: (٨٠ - ٨١). األصول من (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٧١٧

به»(١). يقدم ترجيح أحدمها وليس مع مجيع الوجوه، من خربان متعارضان

يقول:: حيث الشاطبي، اإلمام الثاين: عن

كل أن  كام  تتعارض، تكاد  ال عنده فأدلتها الرشيعة؛ بأصول حتقق من  «كل
فيها تعارض ال  الرشيعة ألن  متشابه؛ يقف يف يكاد فال املسائل؛ مناط حقق من
وجب تعارضهام بحيث عىل املسلمون أمجع  دليلني البتة جتد ولذلك ال البتة...،
أمكن اخلطأ؛  من معصومني غري  املجتهدين أفراد كان ملا لكن الوقوف؛ عليهم

عندهم»(٢). األدلة بني التعارض

علمه وسعة العلمية، الشيخ شخصية متيز جوانب من جانب احلقيقة يف وهذا
بانتفاء جازمة قناعة إىل وصل بالنصوص تشبع من فإن الرشيعة، ملقاصد فهمه ودقة
أعلم. تعاىل واهللا ذلك، له يقع كان غريه قد التوقف، وإن يوجب التعارض الذي

الفقه: (٣٠٦). أصول يف املسودة (١)
.٣٤١/٥ املوافقات (٢)





٧١٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

C

تتم الصاحلات، وبعد: الذي بنعمته هللا احلمد

النحو عىل وهي البحث، يف هذا يل ظهرت التي النتائج بأبرز خالصة فهذه
التايل:

العلامء  أوالها التي السنة  علوم من جداً مهم علم احلديث  خمتلف أن ـ ١
منه. أعم احلديث كل شْ مُ علم وأن بالتصنيف،

بعده. التصنيف تتابع ثم الشافعي: العلم هو اإلمام يف هذا صنف من أول ـ ٢

احلديث. من علوم املهم هذا النوع الشيخ ~ يف جهود أمهية بيّنت ـ ٣

الفن. هذا يف املصنفات أبرز ـ تكلمتُ عن ٤

األحاديث،  يف يقع الذي الظاهر والتعارض االختالف أبرز أسباب وضحتُ ـ ٥
التعارض، هذا من اخلروج يف العلامء مجاهري يسلكها التي األربعة املسالك ثم بينت

التوقف. ثم الرتجيح، ثم النسخ، ثم الرتتيب: اجلمع، عىل وهي

لسبب  التوقف مسلك مثالني، إال يف املسالك هذه من مسلك كل يف ذكرتُ ٦ـ 
العلم: أبواب منوعةً يف األمثلة تكون أن وحرصت التالية، النتيجة يف سأذكره بينته

أيضاً. أبواب الفقه عىل تنوع احلرص مع والفقه، العقائد، من

العلم، النوع من هبذا الشيخ: عناية البحث ـ هذا ضوء يف ـ بجالء ـ تبني ٧
يف العلم،  الشيخ رسوخ معامل أحد وتقريراته، وهذا دروسه يف املكثف وحضوره

املاجستري. رسالة يف علمياً بحثاً يكون أن يصلح املوضوع هذا أن وأر



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٧١٩

املجتهد، ذهن يف إال التوقف ملسلك مثال صحيح يوجد ال أنه الشيخ: د أكّ ـ ٨
منه االنفكاك يمكن  ال  وجه كل  من حديثني بني تعارض يوجد  أن يستحيل  إذ

اهللا.  من عند من الوجوه، إذ الكل بوجه

بنعمته تتم الصاحلات هللا الذي واحلمد
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