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 ةــراسَ ص الدِّ خَّ ـمَ مُ 

ػٍنيى  عنوان البحث: ػاـً  مى مى ٍكًزيَّػةً  قىػيٍّـً  اٍبػفً  اإٍلً ػًديٍ  ميٍختىمىػؼً  ًفػيٍ  الجى ػاـً  ًبنىػاءً  ًفػيٍ  هكىأىثىػر  ،ثً اٍلحى  األىٍحكى
 "اٍلمىعىادً  زىادً : وً كتابً  خالؿً  مف تطبيقيةه  دراسةه " ،اٍلًفٍقًييَّة

ػاـ اؿ كى ٍقػأى تي ٍعػبَّ تى تى  :وِ ْيـفِ وَ  ،يائِ َقـتِ م النْ ي ثُـرائِ قْ تِ السْ  جِ يَ نْ المَ  ىمى ث عى حٍ ا البى ذى ي ىى فً  اعتمدتي  مى اإٍلً
ا ىى رى كى ي ذى ات التً ارى اإلشى كى  دائً كى الفى ؿ كى ائً سى المى  انتقيتكى  ،اد المىعىادو زى ابً تى ي كً فً  ثً يٍ دً الحى  مؼً تى خٍ ي مي فً  اٍبف اٍلقىيٍّـ

ى.حيٍ رجً التَّ اف كى يى د البى نٍ دم عً قٍ النَّ ة، كى يَّ مً مٍ ة العً ادَّ المى  ضً رٍ ي عى ي فً فً صٍ   الكى يى نٍ ف المى ة مً ادى فى تً ع االسٍ مى  ،وً يٍ فً 
ػػػدٍّ قى مي  فٍ ًمػػ ةنىػػكَّ كى مي  ثٍحػػبى ا الذى ي ىىػػػراسػػتي ًفػػدً  تي ٍمػػعى جى كى  ػػمٍ خى كى  ،ةمى  سارً يىػػػاتمػػة، كفى صػػكؿ، كخى في ة سى

 .ةعى كٍّ نى تى مي 
ػػاإٍلً  رى ٍصػػعى  ،ا كمباحثيػػايى فصػػكلً  الؿً ًخػػ فٍ ًمػػ ايػػفي تي ٍضػػرى عى كى   ،ادعىػػاد المى ابػػو زى تى كً كى  ـيٍّ قىػػف الٍ اـ اٍبػػمى

ف يٍ ض بى اري عى ة التَّ الى زى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ ًفٍي إً   اإٍلً يى نٍ مى  تي زٍ رى بٍ أىكى  ،مقاتوعى تى ـ مي ىى أىكى  ثيٍ دً تمؼ الحى خٍ ـ مي مٍ عً بً  تي فٍ رَّ عى ك 
 .ياالتَّرجيًح بين أك ،النٍَّسخً أك  ،عً مٍ جى ي الٍ و فً كالً قٍ الؿ أىخً  فٍ مً  ،اأٍلىًدلَّة

َـّ خى   .ياتكصً تائ  كالتَّ نتييا أىَـّ النَّ ضمَّ ث، كى حٍ تي إلى خاتمًة البى صٍ مي ث
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Abstract 

Title of the research: the approach of Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah in 

various Hadith, and its impact on the construction of jurisprudential 

judgments, "applied study through his book: Zad al-Maad" 

In this research, I relied on the inductive and selective method, in which I 

followed the words of Imam Ibn al-Qayyim in the various hadiths in his book 

Zad al-Ma`d, and he identified the issues, benefits and references he mentioned 

in it, while taking advantage of the descriptive approach in presenting the 

scientific and critical material. 

My study in this research consists of an introduction, five chapters, a 

conclusion, and various indexes. 

And presented through the chapters and discussions, the era of Imam Ibn 

al-Qayyim and his book Zad al-Maad, and knew the knowledge of various 

modern and important belongings, and highlighted the approach of Imam Ibn 

al-Qayyim in removing the conflict between the evidence, through his words in 

the collection, or copying, or weighting between them. 

And then concluded the research, and included the most important 

findings and recommendations. 
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  ْالَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكم ُ  يَْزفَِع َّللاَّ

      اثـَوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرجَ 
 

 [33]المجادلة: 
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 اْلىداء

 ،وً مً كاعترافػان بفٍضػ ،وً تً خدمة لسنَّ  ي رسكؿ ا إمامي كميجة قمبً  ،يإلى حبيبي كأسكت
لػػى مصػػابيح اليػػدل كأئمػػة الػػكرل أصػػحاب النَّ  ،عنػػو فػػي الػػدٍّفاعً  كقيامػػان بػػبعض الحػػؽٍّ  ي ًبػػكا 

 ...كآلو  المصطفى 
كيؤرؽ  ،ف عاشا كال زاال يعيشاف ىمٍّيذيٍ المَّ  ،إلى مف كانا سببان في كجكدم بعد ا 

 امى دى اًلػػػػكى  ،مػػػػانيكعمَّ  ،بػػػػانيكأدَّ  ،يػػػانيبَّ رى  ،قي كنجػػػػاحيمي كتفػػػػك  فكيػػػػر فػػػػي تقػػػد  مضػػػجعيما التَّ 
ب ؾى أىالَّ فقاؿ:  ،ساف ليما بعبادتوف قرف ا اإلحٍ ذيٍ المَّ  ،فميٍ يٍ رً ف الكى زيٍ يٍ ف العزً بيبيٍ الحى  قىضىى رى كى

ػاننا ًباٍلكىاًلػػدىٍيًف ًإٍحسى لػى إخػػكتي كأخػكاتي الكػػراـ ،[32 ]اإلسػػراء: تىٍعبيػديكا ًإالَّ ًإيَّػاهي كى لػى  ،كا  كػػؿ كا 
 ... في ا  كالحبٍّ  حـً الرَّ  مف ربطني بيـ صمةى 

لػى  ،يػاربٍّ  ىمَّػو أف ينفػع األمَّػة كييػدييا إلػى سػبيؿً  جعػؿى  كطالػب عمػـو  ،عػالـو  إلى كؿٍّ  كا 
مػكف كيتحمَّ  ،ة جمعػاءماء لمبشػريَّ كيبمغػكف رسػالة السَّػ ،محاءة السَّػكاء الكسػطيَّ الذيف يحممكف ًلػ

 .راء ..اـ كاألمفي سبيميا ظمـ الحكَّ 
ػ لػػى الش ػ ،ة كيبغػػكف حكػـ اكف حكػػـ الجاىميَّػإلػى الػػذيف يرفضي الػػذيف  ،يداء العظمػػاءكا 

ػػ ،فػػكس  بػػاعكا الن   ركا بػػدمائيـ أركع كأنصػػع كسػػطَّ  ،كالػػدٍّيف كة الحػػؽٍّ ذٍ كأكقػػدكا بػػدمائيـ جى
 .سالـ ..ة اإلً أمَّ  امةً ريؽ نحك إقى كعبَّدكا الطَّ  ،صفحات المجد كالفداء

 ء جميعان أىدم ىذا البحث المتكاضع المبارؾإلى ىؤال
 الن.بَّ قى تى الذم أسأؿ ا العظيـ أف يجعمو خالصان مي 
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 شكر وتقدير
زىاء ا : اً  انطالقان مف قكؿً  ػافي ىىٍؿ جى ٍحسى ٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلً لىػًئف  : وً كقكًلػ ،[7]إبػراىيـ:  إٍلً

ػكىٍرتيـٍ  نَّكيـٍ  شى ٍيػػرىةى كمػػا جػاء فػي الحػػديث  ،[60]الػرحمف:  ألىًزيػدى ػٍف أىًبػي ىيرى سيػػكؿي : قىػاؿى   عى  اً  قىػاؿى رى
 :« (1)« يىٍشكيري النَّاسى الى  فٍ مى   يىٍشكيري اى الى. 

قػػراران كعرفانػػان بالفضػػؿ ألىػػؿ الفضػػؿ فػػ نَّ  ػػكا  قػػدير إلػػى أسػػتاذم كر كالتَّ ني أتكجػػو بخػػالص الش 
أسػػتاذ  ،بػػف مػػاىر المظمػػكـ" حفظػػو ا كرعػػاه كتكر: "محمػػدالػػد   كالمشػػرؼ عمػػى رسػػالتيالفاضػػؿ 

الػػػذم كػػػاف لػػػو عظػػػيـ الفضػػػؿ  ،الجامعػػػة اإلسػػػالمية بغػػػزة –المشػػػارؾ حػػػديث الشػػػريؼ كعمكمػػػو ال
كأتحفنػي  ،كشػحذ ىمتػي ،كالػذم بػذؿ قصػارل جيػده ،بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى ىػذه األطركحػة

كأجػزؿ لػو  ،عنػي خيػر الجػزاءفجػزاه ا  ، بالن صح كالتكجيو كاإلرشاد ما ال يجازيو عميػو إال ا
 .المثكبة كالعطاء

 عضكم لجنة المناقشة:  الفاضميف لألستاذيف قدير مكصكالن كر كالتَّ كال يزاؿ الش  
اربف كتكر: "رأفت الد   فضيمة  .اخمي" المناقش الدَّ منسي نصَّ
ببف محمد كتكر: "الد   كفضيمة  .كرعاىما  حفظيما ا ،" المناقش الخارجيخالد كالَّ

سػداء ا ،كتػدقيقيا ،سػالة بعػد قراءتيػامناقشػة ىػذه الرٍّ  ؿً كٍ بي قى ميما بً كذلؾ لتفض   لن صػح كالتَّكجيػو كا 
 .ي خير الجزاءفجزاىما ا عنَّ  ،صكرةو  كأبيى ةو مَّ حي  لتككف في أحسفً 

ؿي  ػمى مػـ كالعي منػارة العً ل متقػدير م ك شكر كما كأسجٍّ ا يىػيٍ مى ائميف عى كالقىػ ،ةة بغػزَّ امعػة اإلسػالميَّ اء الجى مى
ػػاتيػػػا كأقٍ يَّ ة كمٍّ افَّػػكى بً  ػػػكٍ ي شيػػًجػػػكأيزٍ  ،امياسى عميػػدان كأكػػػاديمييف  -يفة أصػػكؿ الػػػدٍّ كميَّػػػ–تػػي يَّ مٍّ ان لكي ران خاصَّ

دارييف  رئيسان كأعضاءن. ةن كقسـ الحديث خاصَّ  ،كا 
كأحيػا  ،امى يً ا كبػدعائً مى العزيػزيف المَّػذيف أىًسػٍيري برضػاىي  الكػريميف مَّ دى كاًلػأيضػان ل مكصػكؿه  كري كالش  
لى إك  ،بنبضيما َـّ كالفرحػة فػ ،ةكاألحبَّ  ،كمشايخي ،خكتي كأخكاتيا  ي إخػراج ىػذا كمػف شػاركني اليػ

 .كمف كقؼ بجانبي كلك بالس ؤاؿ ،ييً حث في ثكبو البى البى 
 .فيٍ عً مى ا أجٍ نى اتً نى ي ميزاف حسى ؿ فً مى العى ا ذى كأف يجعؿ ىى ؽ كالسَّداد نا التَّكفيٍ ميمى ف يي ؿ أىأىأسٍ  ىالى عى كا تى 

                                                             

في شكر  :باب ،األدب :كتاب (،4811/ ح188/ 7كالمفظ لو، ) ،أبك داكد في سننو :أخرجوإسناده صحيح، ( 1)
مىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو (، 1954/ ح339/ 4. كالترمذم في سننو، بنحكه، )المعركؼ بىابي مىا  ،أىٍبكىابي الًبرٍّ كىالصٍّ
اءى فً  ٍف أىٍحسىفى ًإلىٍيؾى جى ًحيحه ، كقاؿ الترمذم: "ي الش ٍكًر ًلمى ًديثه صى  ".ىىذىا حى
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 ظَمديَػُماِل

كالن، ػكرس ان كىادي ان نبي  ان ، كمحمدالـ دينان ػا اإلسٍ رضي لنى  الذم ف،العالمي بٍّ د  رى مٍ لحى ا
 ةو رى تٍ عمى فى  ،ان ير نً مي  راجان ػنو، كسً ب ذ تعالى إلى اً  ان ، كداعيان ، كنذير بشيران  ةن كافَّ  اسً إلى النَّ  حؽٍّ أرسمو بالف

بىمَّغى الرٍّ الى عى تى  اً  بأمرً  فصدعى  ،اللةلمضَّ  ارو ػانتشبعد سؿ، ك مف الر   انة، كما ل األمى الة، كأدَّ ػسى، كى
بىيَّفى لمنَّ تمقَّ  ؿى إلييـ، كأكضى اىا، كى  اسً لمنَّ  ؿى مي ى كى ، كىأىدَّل فرائضو حتَّ ىالى عى تى  رائع اػػش حى اس ما نيزٍّ
تعالى ا  ثى رً ى يى حتَّ  ،وعي ئً راػر شثً دى نٍ و، كال تى مي الً عى يد مى بً كره كال تى ني  ئفً طى نٍ ، ال يى ان ثابت ان دائم ان ـ، دينيي نى يٍ دً 

 ا بعد:أمَّ  ،اكمف عميي األرضى 
 كفى عي افً دى يي  ـً العم ؿً أىٍ  فٍ مً  يف رجاالن ذا الدٍّ ليى  أىىيَّ  فٍ ى األمَّة اإلسػالميَّة أىمى عى  ف فَّ ًمٍف ًنعىـً ا 

يصى  ،اسد لتعميـ النَّ يٍ الجي  كفى لي ذي بٍ عنو، كيى   ،يفبيـ الدٍّ  تعالى ا رع، فحفظى ػ، كبياف الشَّ اؿ الحؽٍّ كا 
فَّاظان عارفيف ػنًَّة حي فَّؽ لمس  ػياًرفىةن نىاًقًديف؛ ينفكفى عنيا تحريؼى الغىػاليفى  ،كجيابذةن عامميف ،ككى  ،كصى

اؿى الميٍبًطميفى  اىميفى كتى  ،كانتحى يكدىيـ لخدمتيا ،أكيؿى الجى ًحفظان كنىقالن  ،كالًعناية بيا ،فتضافرٍت جي
زاء. فجزاىـ ا  ،كتىدكينان كتىصنيفان كتىطبيقان  ًف اإلٍسػالـً كالمٍسمميفى خيرى الجى  عى
ًدٍيثً  عمـً  كال شؾَّ أفَّ دراسػةى  ف فَّ أعداءى  ،ػنَّةً ًمفى العيمكـً المييمًَّة؛ لمدٍّفاًع عىًف الس   ميٍختىمىًؼ الحى

نادقًة كالميٍستشرقيفى كغيرىـ اسػتغمكا قضيَّة  ػنًَّة ًمفى الزَّ ميكفى منيا لمطَّعًف ًفي  ميٍختىمىؼً الس  الحديث يىٍدخي
ػنَّةً  اديث النَّبكيَّة ،الس  ٍبرىاز التَّعارض كاالٍخًتالؼ بيف األحى  ،فمف أىٍجًؿ ذلؾى اٍنبىرىل األىًئمىة األىٍعالـ ،كاً 

مىاتً  اًديث،  ،كتصدَّكا ليذه اليىجى ميٍثًبًتيفى أنَّو ال تىنىاقيضى كال تىعىارضى كال اٍخًتالؼ حقيقي بيفى األىحى
ؿى  ،ا ميؤتىًمفىةه ميتَّفقةه يى م  كأنَّيا كي  ثـ تبعو اإًلمىاـ عمي بف  ،مف تصدَّل لذلؾ اإًلمىاـ الشَّافعي فكاف أكَّ
ًديًني اكم رحميـ ا تعالى ،الدٍَّينىكىًرم ثـ اإًلمىاـ ابف قيتىٍيبىة ،المى فكتبكا ًفي ذلؾى  ،ثـ اإًلمىاـ الطَّحى

 مؤلَّفاتو ميٍستقمة، ثـ تكالى التَّصنيؼ في ذلؾ.
الحديث في ثنايا كيتيًبًيـ، مثؿ: اإلمىاـ البيخارم في  ميٍختىمىؼً لقضيًة  اٍلعيمىمىاءكلقد تعرَّضى بعض 

ركاإلمىاـ  ،وكاإلمىاـ التٍّرمذم في سيػنىنً  ،صحيحو جى  ،في فتحو ... كغيرىـ رحميـ ا جميعان  اٍبف حى
 ـيٍّ قى بف ا اـمى ميؿ اإلً تيد الجى جٍ الـ المي العى  الذيف تعرَّضكا لبياف ىذا الًعمـ األفذاذ ككاف مف بيف ىؤالءً 

ٍكًزيَّة، ة و المعركفبً تي كي  ؿٍّ جى كط، ككاف مف أىطي خٍ مى كع منيا كالٍ بي طٍ مى صانيؼ الكثيرة الٍ صاحب التَّ  الجى
ٍيًر اٍلًعبىادً  اٍلمىعىاًد ًفيٍ  زىادكتاب " قىى، "ىىٍدًم خى  كهتناكلف، اٍلعيمىمىاءلدل كبيران  كالن بي قى  ابىذا الكتى  كقد الى

كـي البحثى فىٍيوً ممَّ  كالتَّحقيؽ؛ عميؽقؿ كالتَّ النَّ ب إلى مىعىاًنٍيًو؛ أًلىًقؼى عمى ما دىبَّجىو  خكؿى كالد   ،ا جعمني أىري
الة  ،كألستخمصى منيجو كأسمكبىوي كفكائدىهي الحديثية ًفي ىذا الًعمـ ،إًلمىاـ الكبيرىذا ا سى اءٍت ىذه الرٍّ فجى

 ،كىأىثىره ًفٍي ًبنىاًء األىٍحكىاـ الًفٍقًييَّة ،ثيٍ دً مؼ الحى تى خٍ مي  يٍ فً  قىيٍّـ الجكزيةابف اـ مى   اإلً يى نٍ مى ) المىٍكسيكمة بػػػ:
ػة تىٍطًبٍيًقيَّة ًمٍف  ٍيًر اٍلًعبىاًد"("دراسى أف يىٍكتيبى  التي أسػأؿ ا  .ًخالًؿ ًكتىاًبو زىاًد اٍلمىعىاًد ًفٍي ىىٍدًم خى

ػةى القىبي  ٍنيىا كاآلًخرىةً ليذًه الدٍّراسى  كالقىاًدر عمٍيو. ،إنَّو كلي  ذلؾ ،كؿى ًفي الد 
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ىى.أواّل:ىَأَهِموَّظىالَبْحث
 :ىميافي عدة نقاط، مف أ أىميَّة ىذا البحث مفكٍ تى 

كفقوو  ،ديخكؿ عمـ ميٍختىمىؼ الحديث في كثيرو ًمفى العيمكـً اإلٍسػالميًة، مف حديثو كعمكًمو -1
 كأصكًلو، كغيًر ذلؾ.

؛ ألنَّو يبيٍّفي الحؽَّ مف تعارًض األدلًة مع  -2 ًؽ إلى معرفًة ىذا الفىفٍّ حاجة كؿ الطَّكائًؼ كالًفرى
اءً  ،بعًضيا كلذا  ،ًة كاألقكاًؿ كالتَّرجيح بينياكاالطٍّالًع عمى األدلَّ  ،كييمىكٍّف الميٍجتيد ًمفى االستقصى

ٍسمىكىان  ،فيك ًمٍف أشػرًؼ العمكـً  ػاًلكان  ،كأىدىقٍّيىا مى فمـ يتكمـ في ىذا العمـ إال اٍلًقمَّة ًمفى  ،كأىقىمٍّيىا سى
حيحة، ممف ليـ قىدى  ،اٍلعيمىمىاء ػنف الصَّ ـي األفذاذ الذيف تضمَّعكا في معرفة الس  ةه ًفي كىىي ـه رىاًسخى

كلذا قاؿ اإًلمىاـ  ،األدلَّةكالقدرًة عمى المكازنًة بيفى  ،مىعى اٍلفىٍيـً العميؽ ،مىٍعًرفًة المعاني الدَّقيقةً 
الح: " ًديًث كىاٍلًفٍقًو، اٍلغىكَّاابف الصَّ تىًي اٍلحى اًمعيكفى بىٍيفى ًصنىاعى صيكفى ًإنَّمىا يىٍكميؿي ًلٍمًقيىاـً ًبًو اأٍلىًئمَّةي اٍلجى

مىى اٍلمىعىاًني الدًَّقيقىةً   .(1)"عى
اًت تىكًثيًؽ المتًف كنىٍقًده ًعٍند المحدثيف -3 ةو في دىرىجى كال  ،ييمىثٍّؿ عمـ ميٍختىمىؼ الحديث أىٍعمىى دىرىجى

ـه بالعمكـً اإلٍسالميًة أفَّ الميحدٍّثيف اعتنكا ًبتىكًثيؽ مىٍتًف الحديث  ،يىٍخفىى عمى مف لو ًإٍلمىا
نىًد تىمىامان كاعتنائيـ بً  أم بالحديث  ،كاىتمكا بحاؿ المىٍركمٍّ كما اعتنكا بحاؿ الرَّاكم ،تىكًثيؽ السَّ
كعدـ  ،ةب عماؿ األدلَّ  ،كىذا ييٍسًيـ في فىٍيـً الحديًث النَّبكم فيمان صحيحان سىػًميمان  ،ًركىايةن كًدرىايةن 

 تركيا قدر الميستطاع. 
لعمـً ميٍختىمىؼ  ،كالنَّظريات التَّأصيميَّة ،ًؽ العممي لمقكاعدنمكذجان لمتَّطبي أفَّ ىذا البحث ييعد   -4

 .اٍلعيمىمىاءالتي كضعيا األئمة  ،الحديث
ى.هثَبَواِروىحثَبال اْخِتَوارَأْدَبابىّا:ىثانو

 :كبكاعثو في عدة نقاط، مف أىميا أسباب اختيار البحث مفتكٍ 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـييعد  -1 الكبار، الذيف ييشار  كأعالمو ،وقرنعمماء ؤكس ري  مف تعالى رىًحمىوي اي  اإٍلً

 رعية.   كغيره مف العمكـ الشَّ  ،اف في ىذا العمـنى بى بالٍ  إلييـ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ عمؿكثرة  -2 ٍيًر  اإٍلً ة كتابو "زىاد المىعىاًد في ىىًدم خى في ىذا الففٍّ في كيتبو، كخاصَّ

 عمميَّةو  ةو ػدراس في الحديثً  ميٍختىمىؼً ي ًعٍمـً أبرز منيجو فعمى مف  ؼٍ قً ، حيث لـ أىالًعبىاد"
مف  ،أكتب ىذا البحث؛ أليٍبًرز منيجو في ىذا الففٍّ فأردت أف  -عمى حسب عممي– ميستقمَّة

 خالؿ كتابو زاد المىعىاد.
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـعمى مني   الكقكؼ  -3  ظاىرىا التي األدلَّة مع التَّعامؿ فيتعالى  رىًحمىوي اي  اإٍلً

 .ة بمكافمف األىميَّ  ،العمـدكره الكبير في ىذا عمى بياف  ، كالتَّعرؼالتَّعارض
                                                             

 (.284معرفة أنكاع عمـك الحديث: ابف الصَّالح، )ص:  ((1
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 اٍلعيمىمىاءكالسَّير عمى نىٍيً  األئمًة  ،كاستنباطيا اٍلعيمىمىاءات التي تيتـ بمناى  ػراسإثراء الدٍّ  -4
ا مى لً  ميما ا تعالى؛ٍبف قيتىٍيبىة رحاألجالًء الذيف كتبكا ًفي ميٍختىمىًؼ الحديًث، كاإلماـ الشَّافعي كا

 .ةة األصكليَّ الفقييَّ الحديثية ك مية الممكة نفي ت البالغ األثرمف  ذلؾل
ان تشجيع ، كالتي القتكاف عندم مف رغبة في العمؿ فيو، كما لبحثامكضكع نظران ألىمية  -5

كقاران، عممان ك  تعالى زاده ا- "ُمَحمَّد بن ماىر بن ُمَحمَّد المظموم" /كتكرأستاذم الد   مف
نذ تمؾ ه مي ارً مى غً  أقدمت عمى كلكجعمى العمؿ بو،  -بو اإلسالـ كالميٍسًمميف تعالى كنفع ا
 .ىذا المكضكع آثرتي الكتابةى في وً كيمً  لذلؾى  ،المحظة

ى.الَبحثافىَدْهّا:ىَأثالث
 إلى تحقيؽ أىداؼ عدَّة، منيا: البحث ييدؼ

ما كبياف أفَّ ىذا التَّعارض في الحقيقة إنَّ  ،ةاألدلَّ  إزالة الش بيات التي تثار حكؿ التَّعارض بيفى  -1
 ،ال يمكف أف يتناقض كأف كالـ النَّبي  ،كيرجع إلى اختالؼ األفياـ كالعقكؿ ،ىك ظاىرم

ًف اٍليىكىل :فقد قاؿ ا  ،أك ييخالؼ بعضو بعضان  مىا يىٍنًطؽي عى  ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحىى * كى
 .[4-3]النجـ:

كالتَّكفيؽ بيف  ،الختالؼكدفع ا ،اإًلمىاـ العىالمة اٍبف القىيٍّـ ًفي ميٍختىمىًؼ الحديثً  ز مني ً إبرا -2
 كاسػتجالء القكاعد التي كظَّفيا في ذلؾ. ،ا التَّعارضىى ري ة التي ظاىً النَّبكيَّة كاألدلَّ  األحاديث

ممةو مف آراء ك  ،ةائؿ الفقييَّ في المسى  اٍلعيمىمىاءتالؼ اخٍ  بابً ػمى أسعرؼ عى التَّ  -3 الكقكؼ عمى جي
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ  .اٍلعيمىمىاءكأقكالو كتصنيفيا، كبياف مدل مكافقتو أك مخالفتو آلراء غيره مف  اإٍلً

ة بمكاف، مف األىميَّ  عارضالتي ظاىرىا التَّ  اأٍلىًدلَّةً ع عامؿ مى في التَّ  اٍلعيمىمىاءة مناى  فى رً عٍ مى  -4
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّ كباألخص  ز عف الكثير مف عيمماء قرنو يَّ ى، الذم تمالى عى تى  منيـ رحميـ اي  ـاإٍلً

غة كغيرىا مف العمكـ، التي أعانتو عمى كالم   كأصكلو كالفقو الحديثـ ك و جمع بيف عمبأنَّ 
كز في ىذا الففٍّ كغيره بامتياز.  اٍلبيري

 تَّعامؿ مع ميٍختىمىؼ الحديث.كبياف مسالكيـ ًفي ال ،اٍلعيمىمىاءالكٍشؼ عف التَّنكع االٍجتيادم عند  -5
ىظ.َػاِباتىالدَّراَدّا:ىالديرابط

مف قكاعد  كالبحث في العديدً  ،ؤاؿ شيكخي كأساتذتي الكراـػسي  عف طريؽً  ،بعد االستفسار
ليًَّة كى الد   المعمكماتً  شبكةً  كالبحث عف طريؽً  ،العمميَّةراسات ة بالدٍّ البيانات كالمعمكمات الخاصَّ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـة حكؿ مني  ستقمَّ مي  ةه اسى رى كجد دً و ال تي ف أنَّ يَّ تب ،"االنترنت"  ،الحديثً  ؼً مى تى خٍ ي مي فً  اإٍلً
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـاعتنت بجيكد  بمكضكع الدٍّراسة، قد مةذات الصٍّ راسات ىناؾ بعض الدٍّ  كلكفٍ   اإٍلً

يا لـ تتناكؿ منيجو ًفي ميٍختىمىًؼ الحديًث كلكنَّ  ،تعالى، كدكره في خدمًة الحديًث كالس نَّة رىًحمىوي اي 
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـأجكبة  ادرست ،إال في دراستيف فقط ،بدراسةو عمميَّةو ميٍستقمَّةو  عمى  تعالى رىًحمىوي اي  اإٍلً
 :راسػتاف ىماكىاتاف الدٍّ تعمقة في بعض أبكاب الفقو، مي  مسائؿ

حمف الرَّ  عمي بف عبد: لمباحث/  ٌ الحى  في كتابً  يثً الحد ؼً مى تى خٍ مي  فٍ ـ عى يٍّ ف القى ة ابٍ كبى أجٍ  -1
 .ق1426/ 11/ 25 ،عكدػجامعة الممؾ سالة عممية مف ػرس ،زالعكيش

الة: رس -2 الة ػأٍجكبىة ابف القىيٍّـ عف األحاديًث التي ظاىرىا التَّعارض ًفي العقيدًة كالطَّيارًة كالصَّ
 عممية لمدكتكر/ محمد الحجيمي.

تعالى في أبكاب ميعينة مف أبكاب الدٍّيف، كىي  رىًحمىوي اي قيٍّـ ف الٍ أجكبة ابٍ  كالدٍّراستاف تناكلتا
لالح  كما في الدرٍّاسػة  الة كما في الدٍّراسػة األىكَّ ة، كلـ يكف مقصد الثَّاًنيى، كالعقيدة كالطَّيارة كالصَّ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـالباحثيف إبراز مني   ن اإٍلً ما قصدا أجكبتو عمى األحاديث في ميٍختىمىؼ الحديث، كا 

ككاف ذلؾ مف خالؿ كيتبو  -يمايكما ىك كاضح مف عنكان-المتعارضة في ىذه األبكاب المذككرة 
التي كقع عمييا الباحثاف، كأما دراستي فيي خاصة في كتابو زاد المىعىاد، كىدفيا األساس إبراز 

مى اآلراء الفقيية في المسألة، كىذه منيجو في ميٍختىمىًؼ الحديث، مع بياف أثر اختالؼ الحديث ع
األشياء لـ تكف المقصد األسػاس لمدٍّراسػات السَّابقة، فمذا أقدمت عمى الكتابة في ىذا المكضكع، 

 كا تعالى المكفؽ كالمسدد.
ىه.وِفىليَمظىَرَطْوِبوَطى،يىِفيىاِلَبْحثِجَؼِنّا:ىَمخامد

مىاـ اٍبف  أقكاؿً  عً عمى تتب   تي ممكفيو ع ئي:المنيج الستقرائي ثم النتقافي دراسػتي  سمكتي  اإٍلً
اإلشارات التي  استقيتي ك  ،الفكائدالمسائؿ ك  كانتقيتي  ،في كتابو زاد المىعىاد الحديثً  ؼً مى تى خٍ في مي  اٍلقىيٍّـ

ة مع االستفادة مف المني  الكصفي في عرض المادَّ  ،التي تكافؽ طبيعة البحثك  ،ذكرىا فيو
 .رجيحعند البياف كالتَّ  قدمة، كالنَّ العمميَّ 
 :اليالتَّ  حوالنَّ  عمى فكانت في البحث، العمل خطوات وأما
 تقسيم البحث، وتصنيف المادة العممية فيو: -1

كمف ثـ  ،مت البحث إلى ميقدٍّمة كخمسة فصكؿ، كتضمف كؿ فصؿ عمى مباحثقسَّ  - أ
 اشتمؿ كؿ مبحث عمى مطالب، ككؿ ذلؾ عمى حسب الحاجة.

 عمى النَّحك التَّالي:كذلؾ المطالب، ك  المباحث ت ما ييناسبيا مفكؿ مسألة تح صنَّفتي  - ب
 ألة.أبدأ بذكر المسٍ  -
 .ياالكاردة في األدلَّةبا يى عي بً تٍ ثـ أي  -
 .ياعارض بينكجو التَّ ثـ أيكرد  -
 عارض في ىذه المسألة.في إزالة التَّ  القيٍّـمسمؾ ابف ثـ أبيف  -
 ض.في دفع التعار  اٍلعيمىمىاءمسالؾ كبعد ذلؾ أبيف  -
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 الكاردة في المسألة عمى اآلراء الفقيية. األدلةأثر اختالؼ ثـ أتبعيا ب -
بياف الرَّاجح مف كجكه إزالة التَّعارض يا، بخالصة القكؿ فيالمسألة ب ختمتي  ان كأخير  -

 كاآلراء الفقيية فييا.
كال أزيد  ،عارضكالتي يبرز مف خالليا التَّ  ،األدلة في المسألة أىـبذكر  اكتفيتي  -

 كايضاح المسألة. ،إال لمحاجة ؾعمى ذل
 :القرآنية توثيق اآليات -2

كذلؾ  ،كؿ آية إلى مكضعيا في القرآًف الكريـً مع ذكًر ]اسـ السَّكرة: كرقـ اآلية[ تي عزك 
 بجانب اآلية.

 واآلثار والحكم عمييا: ،بويةتخريج األحاديث النَّ  -3
إال لفائدة مييمَّة  كال أستقصي كؿ الط رؽ ،كؿ حديث كأثر إلى مصدره األصمي تي عزك  - أ

حيحيف أك أحدىما أكتفي بيما أك  ،تخص صيمب الدٍّراسة ف ذا كاف الحديث في الصَّ
ذا لـ يكف فييماك  ،بأحدىما كتب الحديث تخريجو مف تىكسَّعت في  ،أك في أحدىما ،ا 

 عمى حسب الحاجة.
 عمى األحاديث ميستفيدان مف كالـً أىًؿ العمـ كأحكاميـ في ذلؾ. تي حكم - ب
فحة ،كالجزء ،كاسـ المؤلؼ ،اسـ الكتاب تي ذكر  - ت كاسـ  ،كرقـ الحديث إف كجد ،كالصَّ

حيحيف. ،كالباب ،الكتاب  كالحكـ عمى الحديث إف لـ يكف في الصَّ
واة وا -4  ألئمة األعالم:التَّرجمة لمرُّ

 ،الميختمؼ فييـ جرحان كتعديالن  -دكؽقة كالصَّ ممف ىـ دكف رتبة الثَّ - ركاة السَّندل تي ترجم -1
دكف - أيفصؿ القكؿ في الركاة الميختمؼ في ضعفيـك  ،ا أشرت إلى المتَّفؽ عمييـكربم

 كذلؾ لمخركج بنتيجة في الحكـ عمى الحديث. -المتفؽ عمى ضعفيـ
الكيتب  كذلؾ بالر جكع إلى ،لألعالـ كاألنساب الغامضة الكارد ذكرىا في البحث تي ترجم -2

ًنًفي الكيتب في ،المختصة  المصادر كالمراجع. قائمة كأعرٍّؼ ًبميصى
 :المعمومات وثيقتَّ  -5

ف ف تعذَّر ذلؾ كعزَّ الطَّمب  ،كآرائيـ مف كيتبيـ األصميَّة ما أمكنني ذلؾ اٍلعيمىمىاءأقكاؿ  تي قكثَّ 
فحة  ،ىانقمتيا مف أقدـ كتابو ذكر  لٍّفو كالجزء كالصَّ كفي التَّكثيؽ أكتفي بذكر اسـ الكتاب كاسـ ميؤى

 أمَّا التَّكثيؽ الكامؿ لمكتاب فاكتفي بذكره في قائمة المصادر كالمراجع. ،في الحاشية الس فميَّة
 بيان األلفاظ: -6

كاالستعانة  ،كذلؾ بالر جكًع إلى كيتيًب الغريبً  ،األلفاظ الغريبة الكاردة في البحثً  تي نبيَّ 
 كالمعاجـ لبياف معاني الميفردات. ،بقكاميس الم غة

 عريف باألماكن والبمدان:التَّ  -7
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كذلؾى بالر جكع إلى كيتًب البيٍمدىاف  ،باألماكف كالبمداف الكارد ًذٍكريىا في البحث تي عرف
 مع االٍستعانة بكتب المعىاًصريف في ىذا الشَّأف. ،كمعاجميا

 ضبط اْلُمْشِكل: -8
 ما أيٍشًكؿ مف الكممات كاألسماء كغير ذلؾ، بما ييزيؿ اإلشكاؿ عنيا. ضبطتي 

ىث.ْحظىالَبطَّدّا:ىُخداد
 كبيانيا كما يمي: ،كفيارس ،كخاتمة ،كخمسة فصكؿ ،ؿ خطَّة البىحث عمى: مقدمةو تمػتش

 المقدمة
 ،ات السَّابقىةػكالدٍّراسى  ،كأىدافو ،وكبكاعث باب اختيارهػالبىحث، كأس كفييا الحديث عف أىميَّة

 كخطَّتو. ،البحث كطبيعة عممي فيو ي فيكمنيج

لالفصل   اأَلوَّ
َمام اْبن اْلَقيِّم  وِكَتابو َزاد الَمَعاد ،َعْصرهو  اْلِْ

 :ثالثة مباحث عمى كيشتمؿ
لالمبحث  - َمام اْبن اْلَقيِّم: عصر اأَلوَّ  .اْلِْ

َمام اْبن اْلَقيِّم: التَّعريف بالثَّاِنيالمبحث  -  .اْلِْ
 ".اْلَمَعاِد ِفي َىْدِي َخْيِر اْلِعَبادِ  َزاد: التَّعريف بكتاِب "الثَّاِلثالمبحث  -

 الثَّاِنيالفصل 
 َقاِتو، وأىم ُمَتَعمّ ثيْ دِ التَّعريف بعمم ُمْخَتَمِف الحَ 

 :أربعة مباحث عمى كيشتمؿ
لالمبحث  -  .ومشكمو والفرق بينيما : التَّعريف بعمم ُمْخَتَمِف الحديثاأَلوَّ
 .وأىميتو ،وأىم مؤلفاتو ،الحديث ُمْخَتَمفِ : نشأة عمم الثَّاِنيالمبحث  -
 التَّعارض الواقع بين األحاديث.حقيقة الختالف و : الثَّاِلثالمبحث  -
 .ألدلَّةمسالك أىل العمم في دفع التَّعارض بين ا ابع:المبحث الرَّ  -

 الثَّاِلثالفصل 
َمام اْبن اْلَقيِّممنيج   ةضَ ارِ عَ تَ المُ  اأْلَِدلَّةِفْي الَجمِع بين  اْلِْ

 كيشتمؿ عمى خمسة مباحث:
ل المبحث -  النَّيي.: الجمع ببيان الختالف في األمر و اأَلوَّ
 : الجمع ببيان اختالف مدلولي المفظ.الثَّاِني المبحث -
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 : الجمع ببيان اختالف األحوال.الثَّاِلث المبحث -
 يير.ابع: الجمع بالتَّنوع أو التَّخْ الرَّ  المبحث -
 المبحث الَخامس: الجمع بالتَّخِصْيص لمَعامِّ. -

 الرَّابعالفصل 
َمام اْبن اْلَقيِّممنيج   خِ ِفْي النَّسْ  اْلِْ

 :يفحثكيشتمؿ عمى مب
ل المبحث -  .تصريح النَِّبي : النَّْسخ باأَلوَّ
 : النَّْسخ بدللة التَّاريخ.الثَّاِني المبحث -

 الَخامسالفصل 
َمام اْبن اْلَقيِّممنيج   ةضَ ارِ عَ تَ المُ  اأْلَِدلَّةِفْي التَّرجيِح بين  اْلِْ

 :يفحثكيشتمؿ عمى مب
لالمبحث  - َند وما يتعمق بو. : التَّرجيح باعتباراأَلوَّ  السَّ
 : التَّرجيح باعتبار المتن وما يتعمق بو.الثَّاِنيالمبحث  -

 كتشتمؿ عمى أىـ النَّتائ  كالتَّكصيات. ،الخاتمة
 المصادر والمراجع

  كتشتمؿ عمى: ،ةالعامَّ  الفيارس
 ات القرآنية.ػػػفيرس اآلي -
 .كاآلثار بكيةفيرس األحاديث النَّ  -
 ث.فيرس المسائؿ مكضكع البح -

ى
ى

ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
ى
ى

ى

لالفصل   اأَلوَّ
مَ   هُ رُ ــــصْ عَ وَ  مــــام اْبن اْلَقيِّ ـــــاْلِْ

 ادِ عَ مَ الْ  ادُ زَ  وُ ابُ تَ كِ وَ 
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ل المبحث  اأَلوَّ
َمام اْبن اْلَقيِّم رُ ـــــَعصْ  ىاْْلِ

كبيف  ،كترعرع فييا بيف المرء كبيئتو التي عاشكصمة كطيدة  ،ال شؾ أفَّ ىناؾ عالقة كثيقة
فات التي تيميٍّز شخصيَّتوا ركرم عند دراسة شخصيَّة مف ال ،لصٍّ شَّخصيَّات مف كلذلؾ ف نَّو مف الضَّ

ماًف كالمكاًف المذيف كجدت فييما تمؾ الشَّخصيَّة تسميط كء عمى الزَّ كبخاصة أكلئؾ الذيف  ،الضَّ
 ،الد عاةك  ،اٍلعيمىمىاءىؤالء:  سً أٍ ى ر مى عى كى  ،كليـ صمة بمشكالتو ،أحداث عصرىـ يعيشكف

 كالميٍصمحكف.
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رصٍ عى  فٍ عى  ثً يٍ دً حى مٍ لً كى  الثة لمبيئة ممقكمات الثَّ التَّطرؽ لال بد مف  رىًحمىوي اي  اإٍلً

ا الدَّكر الكبير التي ليى ك  ،ةكالعمميَّ  ،ةجتماعيَّ كاال ،ةياسيَّ لحالة السٍّ اتتمثؿ في:  كالتي ،فييا التي عاش
 ثالثة مطالب: ذلؾ فيث باختصار عف أتحدَّ ف ،بنية العمميَّة كاتٍّجاىاتيالفي تشكيؿ ىذه ا

لالمطمب   ة.يَّ اسِ يَ ة السِّ الَ حَ لْ : ااأَلوَّ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـالذم عاش فيو  اـارجي العى العصر الخى  كىي تمثؿ كذلؾ في  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً
ق( في بالد الشَّاـ 751 –ق 691حديد في الفترة )كبالتَّ  ،امفكأكائؿ القرف الثَّ  ،ابعأكاخر القرف السَّ 

كىي الفترة التي حكـ فييا الس مطاف النَّاصر  ،المماليؾالتي رضخت في تمؾ الفترة تحت حكـ 
ا يى نائً ثٍ ي أىفً كى  ،ق(741 -ق 693طكيمة ما بيف )آنذاؾ ككانت مدة خالفتو  ،(1)فمحمد بف قالكك 

سنة  الثَّاًنيكعاد إلى سمطنتو بعد العزؿ  ،ق(708)ك ،(ق698سنتي ) ،عيًزؿى كأيٍبًعدى قبميا مرتيف
 .(2)ق( أم بعد أقؿ مف عاـ مضى عمى مفارقتيا709)

 ،كعمَّت البالد بخيره كباألعماؿ الطيٍّبة المباركة ،كاشتير في النَّاس ذكره ،كاستقر األمر لو
لكنيـ لـ يستطيعكا أف يسدكا  ،بنائونتقؿ الممؾ بعده إلى أافق( 741ـ )عا ة فيكافتو المنيَّ ى حتَّ 

راع بيف األمراء عمى الس مطة ،الخمؿ الذم حصؿ بعد كفاة كالدىـ النَّاصر كبذلؾ بدأ  ،فقد بدأ الصٍّ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكالعصر الذَّىبي الذم عاشو  ،كينتيي عصر االزدىار ،ينحؿ العقد في  رىًحمىوي اي  اإٍلً

                                                             
لو  ،ةمف كبار ممكؾ الدكلة القالككنيَّ  ،بف عبد ا الصالحي أبك الفتح :محمد بن قالوونالسمطان الناصر ( (1

كانت إقامتو في طفكلتو بدمشؽ، ككلي سمطنة مصر  ،يخ حافؿ بجالئؿ األعماؿكتار  ،آثار عمرانية ضخمة
 (.11/ 7) ،: األعالـ: الزركميانظر. كىك صبي (ق693)كالشاـ سنة 

 (.34/ 1) ،مكسكعة عصر سالطيف المماليؾ: محمكد رزؽ سميـ( (2
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـذا يككف كبي ،عيد النَّاصر محمد بف قالككف قد عايف فترتي القكة  رىًحمىوي اي  اإٍلً
 الؿ.حً ماسؾ كاالنٍ كالتَّ  ،عؼكالضَّ 

 ؾً مً مى ى الٍ مى كا عى مي حَّ رى تى كى : "اي  مارىًحمىيي النَّاصر  ي الس مطافً فً  ق(774)ت ريٍ ثً ف كى ابٍ  اـمى اإٍلً  اؿى قى 
تىأى مىٍيًو كى  .(1)"رىًحمىوي اي سَّفيكا عى

مىاـ  اؿى قى كى  راإٍلً جى ي يصؼ االستقرار السٍّياسي فً  ،رىًحمىوي اي  ق(852)ت العىٍسقىالًني اٍبف حى
لـ يى عصره: " كىة األعى كً مٍ ؿ سىعىادىة مي ثٍ د مً حى أى رى كى رى مىٍيًو بران و كىعدـ حى  .(2)"اٍلمدَّة كبحران مىعى طكؿً  ادم عى
ؿ ىٍ أىى البغايا كى مى اؽ عى نى تضييقو الخً  :الككفف قى ر بٍ اؿ الس مطاف النَّاصً مى عٍ مف أبرز أى ؿَّ عى لى كى 

بٍ  ،ادسى الفى  اء نى الؿ بً خً  فٍ مً  ؾى لً ر ذى يى كيظٍ  ،مـالعً  ؿً ىٍ يمو ألى ظً تعٍ ك  ،المة آنذاؾالظَّ  كسً كي الو لممي طى كا 
 .(3)ـمٍ العً  ؿً ىٍ ب أًلى اصً نى اء المى طى عٍ مـ كا ً س العً ارً دى مى كامع كى الجى 

 ة.يَّ اعِ مَ تِ جْ ة الالَ حَ : الْ الثَّاِنيالمطمب 
 ،بخى اط كالصَّ شى كة كالنَّ رى اليؾ بالحى مى يف المى الطً ر سى صٍ ي عى فً  امةالعى  ةياة االجتماعيَّ الحى صفت اتَّ 

يحكمكف  ،(4)أرستقراطيةيـ عاشكا طبقة نَّ المماليؾ أى فٍ المعركؼ عى  فى مً فى  ،رؼراء كالتَّ الثَّ  فً الن عى ضٍ فى 
يحتفظ  فٍ ض فئاتيـ أىعٍ اع بى طى تى د اسٍ قى ا أىؿ البالد فى مَّ أى ،راتيايٍ خى  فٍ األكبر مً  البالد كيتمتعكف بالجزءً 

ٍـّ كى العى  فٍ الد مً ؿ البً ىٍ الب أىغى  ف ظؿَّ يٍ حً  يٍ فً  ،عمى تى جٍ ي المي فً  مرمكقةو  لنفسو بمكانةو   فى كٍ يى حٍ يى  ،فالحيٍ كالفى  ا
 اف.مى رٍ كالحً  سً ؤٍ ى البي لى ب إً رى قٍ أى حياةن 

عة ة المتنكٍّ شآت االجتماعيَّ نٍ كالمي  ،رةيٍ بً كاؽ الكى األسٍ  ب قامةً الطيف انب ذلؾ فقد اىتـ السَّ إلى جى 
ياسي نتيجة لالضطراب غـ مف حالة القمؽ السٍّ كعمى الرٌ  ،اماتمثؿ الفنادؽ كالخانات كالحمَّ 

 :مف ذلؾف ،يكرفيو كالمَّ اس حرصكا عمى اإلقباؿ عمى كسائؿ التَّ النَّ  إال أفَّ  رجيكالخا اخميالدَّ 

                                                             
 (.223/ 14) ،البداية كالنياية: ابف كثير( (1
 (.408/ 5) ر،اٍبف حىجى الدرر الكامنة: ( (2
 (.34/ 1) ،مكسكعة عصر سالطيف المماليؾ: محمكد رزؽ سميـ( (3
كىي تسمية لطبقة اجتماعية تتمتع ببعض  ،كتعني حكـ األفضؿ ،: ىي كممة يكنانية األصؿ)األرستقراطية(( (4

كصارت  ،كىذه الصفة متكارثة حتى ىاجمتيا الثكرة الفرنسية ،كىي تمثؿ األقمية الممتازة ،الصفات الخاصة
حتى صارت  ،كتشير إلى القكة كالسمطة ،لفظة األرستقراطية تشير إلى جميع العكائؿ اإلقطاعية في إنجمترا

يتكلى فيو الحكـ طبقة مف األشراؼ دكف عامة  ،كنظامان سياسيان استبداديان  ،نمطان مف أنماط الحياة في العالـ
(. 84/ 1)،كفريؽ عمؿ ،ر عبد الحميد عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة: أحمد مختاانظر .الشعب

 (.13/ 1) ،كالمعجـ الكسيط: مجمكعة مف المؤلفيف
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باقات كاأللعاب ي بمشاىدة السٍّ ميٍّ كالتَّ  ،في سماع المكسيقىغبة كالرَّ  ،دائؽ العامةالخركج إلى الح
 ة.ياضيَّ الرٍّ 

ضافة إلى ما سبؽ فقد تميَّ   ،ةاض االجتماعيَّ رى األمٍ  فى ي الكثير مً رة عمكمان بتفشٍّ تٍ زت ىذه الفى كا 
 فى ة مً فكؼ العامَّ ي صي ع فً دى ي البً كتفشٍّ  ،يقً مي الؿ الخي حً كشيكع االنٍ  ،سائسمـ كالمكر كالدَّ مف كثرة الظ  

 .فمميسٍ المي 
جميع ذلؾ  ،ةاخمي إلى جانب االضطرابات الخارجيَّ ىذا القمؽ االجتماعي كاالضطراب الدَّ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ جعؿ ر ،تومَّ جاه أي ض بمسؤكلياتو تي يني رىًحمىوي اي  اإٍلً كمعرفتو  ،عممو الكاسع فسخَّ
في االصالح  -ة األسريَّةة الخاصَّ ىا مف بيئتو االجتماعيَّ ستمدَّ التي ا–المتعددة الجكانب 

 ،مميفسٍ المي و كاجً كاالت التي تي ا كاالشٍ ايى ضى القى  فى ة كثير مً جى الى عى ى مي مى ركيز عى كالتَّ  ،ياسياالجتماعي كالسٍّ 
 ة.رعيَّ الشَّ  ي المجاالتً ة فً اصَّ كخى 

 ة.يَّ افِ قَ الثَّ ة وَ يَّ مِ مْ عِ ة الْ الَ حَ : الْ الثَّاِلثالمطمب 
الد الشَّاـ ت بً انى د كى قى كى  ،ةرى ة كبيٍ ة عمميَّ كى رى ر حى صٍ فقد شيد ىذا العى  ةقافيَّ كالثَّ  ةاحية العمميَّ كمف النَّ 

 ة:ة العمميَّ كى رى ؤكد ىذه الحى ا يي كممَّ  ،بعد سقكط بغداد ،الميالـ اإلسٍ رة العى اضً ر حى صٍ مى كى 
نشاء المراكز كالد   - مثمت في الجكامع كالمساجد ككثرة المدارس التي تك  :ةكر العمميَّ كجكد كا 

ككانت فيو إحدل  ،كىك مف أعظـ جكامع دمشؽ ،مكم(الجكامع )الجامع األي  رً يى شٍ كمف أى
 .(1)دريس ًفي الفينيكفعشرة حمقة لمتَّ 

الذيف كانكا عمى  اٍلعيمىمىاءفي ذلؾ الكقت: فقد برز الكثير مف الحفاظ ك  اٍلعيمىمىاءكجكد  -
ككاف ليـ أبمغ األثر  ،ةكالذيف أثركا الحياة العمميَّ  ،فمكي مـ كالمعرفة كالتَّ مستكل عاؿو مف الع

ـ يٍّ قى ف الٍ اـ ابٍ مى ة لٍلً ة العمميَّ خصيَّ ؿ الشَّ قٍ ثى ككاف لبعضيـ األثر األكبر في تككيف كى  ،فييا
 الذيف استفاد منيـ. اٍلعيمىمىاءذكر فيما بعد أبرز كسأ ،رىًحمىوي اي 

ة )المكتبات(: كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى كجكد نيضة عمميَّ كجكد خزانات الكتب  -
مىاـ اٍبف فقد تكفرت في عصر  ،نكفئيس لمعمكـ كالفي فيي المرجع األساس كالرَّ  ،كبيرة اإٍلً
كىذا يتضح مف خالؿ  ،كىذه ميزة لـ تتكفر لغيره ،الكتب الكثيرة الكفيرة رىًحمىوي اي  اٍلقىيٍّـ

 رىًحمىوي اي  اؿى قى  ،داتو مف الكتب الكثيرة المتنكعةكاستشيا ،ؤلفاتوغزارة المادة العممية في م

                                                             
 (.363)ص:  ،منادمة األطالؿ: ابف بدراف( (1
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كىافى د: "مى حٍ اـ أىمى في معرض حديثو عف اإٍلً  كىافى  كى ًديدى اٍلكىرىاىىًة ًلتىٍصًنيًؼ اٍلكيتيًب، كى شى
يىٍشتىد  عى  مىوي، كى يىٍكرىهي أىٍف يىٍكتيبى كىالى ًديًث، كى ـى امىٍيًو جً ييًحب  تىٍجًريدى اٍلحى حيٍسفى ًنيًَّتًو  دًّا، فىعىًم

ًثيفى سً  فىٍتكىاهي أىٍكثىري ًمٍف ثىالى ًمًو كى قىٍصًدًه فىكيًتبى ًمٍف كىالى مىفَّ اكى ـٍ  ٍفرنا، كى مىٍينىا ًبأىٍكثىًرىىا فىمى انىوي عى سيٍبحى
 .(1)"يىفيٍتنىا ًمٍنيىا إالَّ اٍلقىًميؿي 

كمنيا  ،محؽ بالمدارسكمنيا ما ىك مي  ،لمساجدمحؽ بالجكامع كاكىذه المكتبات منيا ما ىك مي 
و نَّ أ فىاٍعمىـ: "ق(1346)ت افرى دٍ ف بى ابٍ  اؿى قى  ،مراء كاألعيافكاألالطيف ما ىك محبكس في قصكر السَّ 

ًميع اٍلمدىاًرس اٍلمىٍكجيكدىة ًفي ىىذىا اٍلكتاب كىغىيرىىا شىٍأف عىًظيـ افى  فىمىا مف مدرسةو  ،كىافى لجى قد كى ًإالَّ كى
نىيىار  ميف ًباٍلعمـً لىٍيالن مبىة المشتغا مف الطَّ بيى  ا تضيؽ اٍلمدرسىة عىف سكناىـ لكثرتيـ ان كى ًبكيؿ كىاًحدىةو  ،مى  كى

 .(2)"ًمٍنيىا دىار لنفائس اٍلكتب
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـى مى ر عى ثى ر األى يٍ بً اف لو كى ذا كى ؿ ىى كي فى   ةعكيَّ ة كالدَّ ة العمميَّ يى احً ف النَّ مً  رىًحمىوي اي  اإٍلً
 ة.عى اسً كى  ةن مى حٍ رى  رىًحمىوي اي  ،ـى مً ا عى مى الن بً مان عامً عالً  حى ى أصبى حتَّ  ،اكغيرىى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                             

 (.23/ 1) ،إعالـ المكقعيف: ابف القيـ( (1
 (.105)ص:  ،منادمة األطالؿ: ابف بدراف( (2
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 الثَّاِني المبحث
َمام اْبن اْلَقيِّمبِ  التَّْعِرْيفُ   اْْلِ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ عصره ف دي مف لى  ،طبقت شيرتو اآلفاؽ ،الـ األمةـه مف أعٍ مى عى  رىًحمىوي اي  اإٍلً
ضمَّنو فمنيـ مف  ،راء كباسطَّرىا عمم ،كشخصيتو حظيت بعناية فائقة ،حتى عصرنا الحاضر

و بمؤلكآخر  ،مصنَّؼ  ،كأشيد بعممو ،كأذكر مناقبو ،أشير مف أٍف أكتب في سيرتوفيك  ،(1)ؼخصَّ
 ،عةاسكتدكر في فمؾ معرفتو الشَّ  ،كلكف لما كانت ىذه الرسالة تحكم شيئان مف عمميتو الكاسعة

كذلؾ في سبعة  ،ايى كفاتحة لى  ،سالةحياتو؛ لتككف تمييدان لمرٍّ كاف مف المناسب ذكر نبذة عف 
 مطالب تالية:
 
 
 
 

                                                             
اـً اٍبف القىيٍّـ فيما بي( (1 كنكع المادَّة كالمعمكمات التي تقدٍّميا كؿ  ،نيا مف حيث طكليا كقصرىاتتفاكت التَّراجـ لًلمى

فىًدم ،ترجمة ٍنبىًمٌي؛ إذ استكعبا أىَـّ  ،إال أفَّ أطكؿ ىذه التَّراجـ كأكفاىا ترجمة تًٍمًميذىيو الصَّ كاٍبف رىجىب اٍلحى
فىًدم جيد طيب في محاكلة فقد كاف ل -كبخاصة العمميَّة منيا–المعمكمات المتعمقة بحياة اٍبف القىيٍّـ  مصَّ
كأما اٍبف رىجىب فقد بذؿ جيدان كبيران في محاكلة استقصاء أكبر قدر مف  ،استقصاء شيكخ اٍبف القىيٍّـ في كًؿ فف

 انظر ترجمتو:كعبادتو.  ،كأخالقو ،كما أبرز الكثير مف صفاتو الشَّخصيَّة رىًحمىوي اي،مؤلفات اٍبف القىيٍّـ 
فىًدمالكافي بالكفيات:  - ٍنبىًميٌ  –( 195/ 2) ،الصَّ  (.179-170/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: اٍبف رىجىب اٍلحى
الرد  –(. 269)ص:  ،المعجـ المختص بالمحدثيف: لمذىبي –(. 270/ 14) ،البداية كالنياية: ابف كثير -

ر، الدرر الكامنة: –(. 132/ 4) ،السمكؾ: المقريزم –(. 69-68)ص:  ،الكافر: ابف ناصر الديف جى  اٍبف حى
-62/ 1) ،بغية الكعاة: الٌسيكطي –(. 249/ 10) ،النجـك الزاىرة: اٍبف تىٍغًرم بىٍرًدم –(. 137-140/ 5)

 –(. 97-93/ 2) ،طبقات المفسريف: الداكدم –(. 70/ 2) ،الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي -(. 63
التاج  –(. 145-143/ 2) ،الشَّككانيالبدر الطالع:  –(. 291-287/ 8) ،شذرات الذىب: ابف العماد

 -(. 70-68)ص:  ،مختصر طبقات الحنابمة: اٍبف الشَّطٍّي   –(. 412-409)ص:  ،المكمؿ: صديؽ حسف
معجـ  –(. 242-240)ص:  ،منادمة األطالؿ: ابف بدراف –(. 44)ص:  ،جالء العينيف: اآللكسي

ؾ المصادر لـ تقدٍّـ زيادة عمى المصادر تمعممًا أنَّ (. 107-106/ 9) ،المؤلفيف: عمر رضا كحالة
يات التي تستحؽ إال أننا نممح بعض األمكر كالتَّنبي ،بؿ إف أكثرىا ينقؿ عف تمؾ المصادر السَّابقة ،السَّابقة

مة/وانظر تمام التَّرجمة ِفي كتاباالطالع، فانظرىا،  ٍكًزيَّة حياتو آثاره مكارده: لمشَّيًخ العالَّ بىكر  : اٍبف قىيٍّـ اٍلجى
 .ًبف عىٍبد ا أىبيك زىٍيدا
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لالمطمب   تو.رَ يْ شُ تو وَ يَ نْ كُ وَ  بوسَ نَ مو وَ اسْ : اأَلوَّ
ـي  ،اٍلفىًقيوي ىك  :وندبهىادمه  افكى أحد أرٍ  ،ًكم  النَّحٍ  ،اٍلميتىفىنٍّفي  ،اٍلميٍفًتي ،دي المجدٍّ  ،ةي الحجَّ  ،اإًلمىا

ٍبًد اً  :شىٍمسي الدٍّيفً  ،الحاإلصٍ  مَّدي ٍبفي أىًبي بىٍكًر ٍبًف أىي كبى  أىبيك عى ي كٍّ ف مى ز بٍ يٍ رى ف حي د بٍ عٍ ف سى بٍ  ميحى
 .يٌ مً بى نٍ حى الٍ  ،الدٍّمىٍشًقي  ثـ  ،ؿاألصٍ  (1)يعِ رْ الزُّ  ،يفف الدٍّ يٍ زى 

ىمََّأَو ىتهَوِنُكا عبد ك  ،)أبي عبد ا( ػػى بً نى كٍ يي  افى كى  رىًحمىوي اي و ى أنَّ مى عى  ،وـ لى جى رٍ تى  فٍ ؿ مى فؽ كي اتَّ :
 .(2)ق(756ككفاتو سنة ) ،(ق723كانت كالدتو سنة ) ا

ىو كعمى  ،(3)ةيَّ زً كٍ جى الٍ  ـً يٍّ ف قى بابٍ ؼ بيف أىؿ العمـ قديمان كحديثان رً كعي اشتير فقد  :ذؼرتهأمَّا
ي كاف عً رٍ يخ أبك بكر بف أيكب الز  اـ الشَّ كالده اإلمى  ذلؾ أفَّ ك  ؛ـيٍّ ف القى ز كاالختصار بابٍ جك سبيؿ التَّ 

ٍكًزيَّةمدرسة يسكس أمر ال ،كصيَّان مان قيٍّ  ٍكًزيَّةـ يٍّ )قى  :فقيؿ لو ،مفة مف الزَّ مدَّ  بدمشؽ اٍلجى  ،(اٍلجى
 .(4)تو كحفدتو مف بعد ذلؾيَّ رٍّ كاشتيرت بو ذ

 .ويْ التو فِ رحَ وَ  مِ مْ عِ مْ بو لِ مَ طَ تو وَ أَ شْ ونَ  دهلِ وْ مَ : الثَّاِنيالمطمب 
ىأمَّف و تى كالدى  فَّ ى أىمى عى رىًحمىوي اي ـ يٍّ قى ف الٍ ابٍ  اـً مى لً رجمت لً ؿ الكتب التي تى أجمعت كي  :مولدها

فىًدم  دحدَّ ك  ،ق(691سنة ) يت فً كانى  يف مىاـ اٍلعىالمىة شمس الدٍّ اإٍلً ": , فىقىاؿى يراليكـ كالشَّ تمميذه الصَّ
ٍنبىمً  كؼ ًباٍبف قى ٌي ااٍلحى ٍكًزيَّةـ يٍّ ٍلمىٍعري ًتٍسعيف كست مامكلده سىاًبع ص اٍلجى  .(5)"ةئفر سنة ًإٍحدىل كى

رع( أـ في ىؿ ىي فً  ،ف ترجـ لو عمى مكاف كالدتوح أحد ممَّ ا مكاف كالدتو فمـ يصرٍّ كأمَّ  ي )زي
 .ي دمشؽفً  بأفَّ كالدتو كانت امى زى جى  (7)ياغً رى المى ك  ،(6)ميكٍ رً الزٍّ  إال أفَّ  ،)دمشؽ(

                                                             
ْرِعي( (1 رع ،: بضـ الزَّام المشدَّدة المعجمةالزُّ كىي قرية مف أعماؿ حكراف مف  ،يقاؿ ليا اليـك أزرع ،نسبة إلى زي

 (.204/ 11) ،الضكء الالمع: السخاكم انظر:تبعد عنيا خمسة كخمسيف ميالن جنكب شرؽ.  ،أعماؿ دمشؽ
 (.140-137 /5) اٍبف حىجىر،(. كالدرر الكامنة: 270 /14) ،اية كالنياية: ابف كثيرالبد :ترجمتو انظر( (2
جماؿ  الشٍَّيخأنشأىا محيي الديف ابف  ،بالقرب مف الجامع األمكم ،: ىي مدرسو بدمشؽ بسكؽ القمحاْلَجْوِزيَّة( (3

الدارس في تاريخ  انظر:يف. كذلؾ في أياـ الممؾ الصالح عماد الد ،الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم
 (.23/ 2) ،المدارس: النعيمي

جىر،(. كالدرر الكامنة: 270 /14) ،( انظر: البداية كالنياية: ابف كثير(4  (.140-137 /5) اٍبف حى
فىًدم( (5  (.195/ 2) ،الكافي بالكفيات: الصَّ
ًرٍكمي( (6  (.56/ 6) ،األعالـ: الزٍّ
 (.161/ 2) ،ف: عبد ا مصطفى المراغيالفتح المبيف في طبقات األصكليي( (7
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ىَنوأمَّ  أبي الحالصَّ  يخالشَّ  كالده كنؼ في عممي جكٍّ  يفً  رىًحمىوي اي  يٍّـقى ال فابٍ  فقد نشأى:تهَأِذا
 أفراد بعض راجـالتَّ  كتب ترى كى ذى قد ك  الفرائض، عنو كأخذ ،ةيَّ زً كٍ جى الٍ  ـقيٍّ  يعً رٍ بكر بف أيكب الز  

 زيف بف إسماعيؿ يفالدٍّ  عماد الفداء أبي أخيو ابف مثؿ: ،بالعمـ ؼى رً ممف عي  ،غير أبيو أسرتو
شارة قد سبقت اإل– ا عبد أبناؤهكذلؾ ك  و،عمٍّ  مكتبة أكثر اقتنى الذم ،(1)حمفالرَّ  عبد يفالدَّ 
براىيـ -إليو  .كطمبو بالعمـ معركؼ ككميـ -سيأتي الحديث عنو– كا 

ى ىِلَلَطوأميا ادقة غبةالرَّ  رىًحمىوي اي  ـيٍّ القى  فابٍ  عف عيرؼفقد  م:ِلِطِلبه  طمب في امحةالجَّ  الصَّ
مىد العمـ،  ،رهمي مب لسبع سنيف مضت مف عي بدأ الطَّ  فقد أظفاره؛ عكمةني  منذ البحث في كالتَّفاني كالجى
، : "رىًحمىوي اي  ؾى لً ي ذى فً  اؿى قى كى  (2)(ىػ697ت) العابر الشٍّياب مف سمع فقد مىٍيًو ًعدَّةى أىٍجزىاءو سىًمٍعتي عى كى
ـٍ  لى مىٍيًو ًلًصغىًر السٍّفٍّ كىاٍخًترىاـً الٍ كى ًنيًَّة لىوي يىتًَّفٍؽ ًلي ًقرىاءىةي ىىذىا اٍلًعٍمـً عى  .(3)"تىعىالىى رىًحمىوي اي مى

ضافة لطمبو العمـ عمى أيدم شيكخو كىذا دليؿ  ،غرمان بجمع الكتبمي  رىًحمىوي اي فقد كاف  ،كا 
رت ميزة اقتنائو مكتبة كاسعة في سعة مؤلفاتو كقد ظي ،رغبتو في طمب العمـ بحثان كتصنيفان 

ة فسية كالعمميَّ رعية كالنَّ مجاالت العمكـ الشَّ كتعرضو بالكتابة كالتصنيؼ لمختمؼ  ،كمكسكعاتيا
كىاٍقتىنىى ًمفى اٍلكيتيًب مىا الى يىتىيىيَّأي ًلغىٍيًرًه : "مكتبتو بقكلو رىًحمىوي اي  ف كثيرابٍ  هميذكقد كصؼ تم ،كالمغكية

مىؼً تى  مىًؼ كىاٍلخى راـ مى اإٍلً كقد ذكر  .(4)"ٍحًصيؿي عيٍشًرًه ًمٍف كيتيًب السَّ جى أكالده بقكا  أفَّ " :رىًحمىوي اي  اٍبف حى
 .(5)"يبيعكف منيا بعد كفاتو دىران طكيالن مما يدؿ عمى كثرتيا ككفرتيا

ىوأمَّ ىالطلم:ا ىطلب ىفي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ ـقىدً فقد  رحالته  كناظر مٌرة، غير القاىرة وي اي رىًحمى  اإٍلً
 لي جرت كقد: "أيضان  اؿى قى كى  ،(6)"بمصر بالطٍّ  رؤساء بعض مرة كذاكرت: "اؿى قى فى  ،كذاكر ،فييا

                                                             
 ،ابف أبي بكر بف أيكب الٌزرعي األصؿ :زين الّدين عبد الرحمن الشَّْيخعماد الّدين أبو الفداء إسماعيل بن ( (1

كاف مف األفاضؿ، كاقتنى كتبا نفيسة، كىي كتب عٌمو  ،ثـ الدمشقي الحنبمي، المعركؼ بابف قيـ الجكزية
 .ق(799سنة ) تكفي يـك السبت خامس عشرم رجب، ابف القيـ، ككاف ال يبخؿ بعاريتياشمس الٌديف  الشٍَّيخ

 (.610/ 8) ،: شذرات الذىب: ابف العمادانظر ترجمتو
انظر ق(. 697عاـل )ت ،فقيو ،ىك أحمد بف عبد الرحمف بف عبد المنعـ بف نعمة النابمسي الشياب العابر:( (2

 (.437/ 3) ،شذرات الذىب: ابف العماد ترجمتو:
 (.538/ 3) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (3
 (.235/ 14) ،البداية كالنياية: ابف كثير( (4
ر،الدرر الكامنة: ( (5  (.138/ 5) اٍبف حىجى
 (.17/ 1) ،إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف: ابف القيـ( (6
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 المقريزم ذلؾ إلى أشار كقد ،(1)"ياسةكالرٍّ  بالعمـ الييكد إليو يشير مف أكبر مع بمصر مناظرة
 .(2)"ةمرَّ  يرغى  ةرى اىً القى  ـى دً قى كى : "فقاؿ ،ق(845)ت

ٍيثي  ،ان دركس فييا كأعطى المقدس، بيت زاركذلؾ ك   .(3)"القدس في تومٍ قي  لي كمثمو: "اؿى قى حى
 كح َّ ": ق(795الحنبمي )ت رجب فابٍ  ذكر كما ،كالمجاكرة الح ٍّ  كثير رىًحمىوي اي  ككاف

 ان أمر  كاؼالطَّ  ككثرة العبادة ةشدَّ  مف عنو يذكركف مكة أىؿ ككاف بمكة، كجاكر كثيرةن، مرات
 .(4)"منو ييتعجب

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكالحقيقة أف َّ  العمـ؛ ألف بمده دمشؽ  في طمبً  حمةً لـ يكثر مف الرٍّ  رىًحمىوي اي  اإٍلً
فكاف  ،نت فيو الكتبعاش في عصر دكٍّ ثـ  ،اٍلعيمىمىاءكمحط  عتبر حاضرة العمـتي  التي كاف يسكنيا
 المصنفات.يستفيد مف ىذه 

 ذه.يْ المِ تَ يوخو وَ شُ : ثالثَّالِ المطمب 
ىووخهُذىأمَّاف ى قى مٍ أف مف أراد أف يككف عالمان متمكنان ال بد لو مف أف يى  فيو ال شؾ مما  فف:

سيـ بشكؿ كبير في مف أىـ العكامؿ التي تي  يا نَّ ف ،اٍلعيمىمىاءحكؿ يكخ كفي احب الش  صى الـز كيي كيي 
ىكينيؿ مف عمكميـ. ،يـكيستفيد من ،يتمقى عنيـ ،خصككيف العممي لمشَّ التَّ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـي  كقد سار عمى ىذا النَّ  كنيؿ مف  ،فالـز الشيكخ كتمقى عنيـ ،رىًحمىوي اي  اإٍلً
 يران.دً ربيان قى كمي  ،حتى صار عالمان فذان  ،فكاف بذلؾ طالبان لمعمـً نجيبان مجتيدان  ،عمكميـ

عمى تفاكت بينيـ  ،(5)د شيكخوبسر  رىًحمىوي اي ـ اـ اٍبف القىيٍّ مى ٍلً كقد اعتنى أكثر الذيف ترجمكا لً 
 :شيكخوأشير كسأذكر ىنا بعضان مف  ،في ذلؾ
 

                                                             
 (.87)ص:  ،ىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل: ابف القيـ( (1
 (.132/ 4) ،مكؾ: المقريزمالس( (2
 (.245/ 3) ،بدائع الفكائد: ابف القيـ( (3
 (.173/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي( (4
(. كالمقصد األرشد في 168/ 3) ،انظر مف ذكر شيكخ ابف القيـ مف كتب التراجـ: شذرات الذىب: ابف العماد( (5

مىاـذكر أصحاب  (. كالبدر الطالع: 137/ 5) اٍبف حىجىر،(. كالدرر الكامف: 384/ 2) ،أحمد: ابف مفمح اإٍلً
 (.143/ 2) ،الشككاني
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ٍبًد اٍلميٍنًعـً بف نعمة ،اٍلعىبَّاسً  أىبيك ،الشٍّيىابي اٍلعىاًبري  -1 ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى  ،النَّابيٍمًسي   ،أىٍحمىدي ٍبفي عى
مىاـ اٍبف يكخ الذيف سمع منيـ كىك مف أكائؿ الش   ،(1)ق(697)ت ي  مً بى نٍ الحى  ،ي  دسً قٍ المى  اإٍلً
 .(2)ؤل كغيرهعبير كتفسير بعض الر  كقد حدَّث عف شيخو التَّ  ،رىًحمىوي اي  اٍلقىيٍّـ

 ،ق(709محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمبكي )ت ،أبك عبد ا ،يفشمس الدٍّ  -2
 .(3)كغيرىا مف الكتب المغكية ،يةكالكاف ،كألفية ابف مالؾ ،كقد قرأ عميو العربية

ٍيًدم   ،ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف مىٍكتيكـً ٍبًف أىٍحمىدى  ،أىبيك اٍلًفدىاءً  ،اٍلميعىمَّري  ،الميٍسند ،اٍلميٍقًرئي  -3  ،الس كى
 ،(5)مدً فى ـ منو: الصَّ يٍّ ف القى كقد نصَّ عمى سماع ابٍ  .(4)ق(716ت)ي  عً الشَّافً  ،ثيَـّ الدٍّمىٍشًقي  

رك  جى  .(6)اٍبف حى
اًلحي  -4 دٍّثً ٍبفي ميٍسًنًد  ،أىبيك بىٍكرً  ،في كقتو اٍلميعىمَّري ميٍسًندي الشَّاـً  الصَّ ً اٍلميحى يًف أىٍحمىدى  الشَّاـً ٍيًف الدٍّ زى

ٍبًد الدَّاًئـً ٍبًف ًنٍعمىةى  . (7)ثالثان كتسعيف سنة عىاشى ًمٍثؿى ًسفٍّ كىاًلًدهً ق( 718)ت اٍلمىٍقًدًسي   ،ٍبًف عى
 .(8)كقد ذكر سماع ابف القيـ منو جماعة ممف ترجـ لو

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ افى كى  دٍ قى لى كى  -5  شيخ اإلسالـ أحمد بف عبد الحميـ بف تيميةلجيب مميذ النَّ التٍّ  اإٍلً
كلـ  ،فقد ظؿ يشارؾ شيخو في أحكالو كأعمالو طكاؿ حياتو ،كمدكف عمكمو ،ق(728)ت
عكة كالدَّ  ،عصب المذىبيف القيـ مع شيخو في محاربة التَّ كقد اشترؾ اب ،فارقو حتى كفاتويي 

 .(9)تمفةخٍ ؽ المي رى كمحاربة الفً  ،ةجكع إلى السنَّ إلى الر  
                                                             

(. كشذرات الذىب: 418/ 13) ،(. كالبداية كالنياية: ابف كثير60/ 1) ،معجـ الشيكخ: الذىبي انظر ترجمتو:( (1
 (.764/ 7) ،ابف العماد

 (.538-537/ 3) ،زاد المعاد: ابف القيـ انظر:( (2
 (.20/ 3) ،ترجمتو: شذرات الذىب: ابف العماد انظر( (3
(. كالدرر الكامنة: 146/ 9) ،(. كالكافي بالكفيات: الصفدم181/ 1) ،معجـ الشيكخ: الذىبي انظر ترجمتو:( (4

ر، جى  (.457/ 1) اٍبف حى
 (.195/ 2) ،الكافي بالكفيات: الصفدم( (5
ر،الدرر الكامنة: ( (6  (.137/ 5) اٍبف حىجى
7 (. كالدرر 140/ 10) ،(. كالكافي بالكفيات: الصفدم402/ 2) ،معجـ الشيكخ: الذىبي جمتو:انظر تر ( (

جىر،الكامنة:   (.523/ 1) اٍبف حى
(. 171/ 5) ،(. كذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي140/ 10) ،كالكافي بالكفيات: الصفدم انظر:( (8

ر،كالدرر الكامنة:   (.62/ 1) ،ة: السيكطي(. كبغية الكعا523/ 1) اٍبف حىجى
صحبة ابف القيـ لشيخو ابف تيمية كما قرأه عميو مف عمـك مف خالؿ كتب التراجـ: شذرات الذىب: ابف  انظر:( (9

 (.145-143/ 2) ،(. كالبدر الطالع: الشككاني168/ 3) ،العماد
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مَّدو  أىي كبي ٍبفي ًنٍعمىةى  ،أىبيك اٍلعىالءً  ،يفزيف الدٍّ   -6 اؿي  ،اٍلمىٍقًدًسي   ،ٍبًف ميحى  ثيَـّ الدٍّمىٍشًقي  اٍلكىحَّ
فىًدمبف القيٍّ كقد ذكر سماع ا ،(1)ق(730ت)  .(2)ـ منو: الصَّ
الجيابذة: تخري   اٍلعيمىمىاءجنى مف جيد أكلئؾ مار التي تي أىـ الثٍّ  مف  ففىذه:ْوالِمَتىوأمَّا

امتدادان لجيكد  ،الب الذيف يحممكف راية الحؽ كاليداية كرسالة اإلسالـ لمف بعدىـالميذ كالط  التَّ 
ىماسكة ال تنقطع.كحمقةن في سمسمة متصمة مت ،شيكخيـ كنشاطيـ

كجيابذتو  ،كأئمتو البارزيف ،الب مكانتيـ بيف أىؿ العمـ العامميفككمما تبكأ ىؤالء الط  
-ابغ إنما ىك الب النَّ كىـ؛ فالطَّ جي ف ذلؾ تعبيران حقيقيان عف مكانة شيكخيـ الذيف خرَّ اك ،المشيكريف
كلعؿ في  ،تكاصؿكعطائو الممف ثمار جيد األستاذ ثمرة يانعة  -كتكفيقوؿ ا تعالى بعد فضٍ 

رقكؿ الحافظ  جى يخ تقي كلك لـ يكف لمشَّ "حيف قاؿ:  ،ـ كشيخو ابف تيميةابف القيٍّ  في حؽٍّ  اٍبف حى
في  لكاف غايةن  ... بف قيـ الجكزيةايف يخ شمس الدٍّ يير الشَّ تمميذه الشَّ  يف مف المناقب إالالدٍّ 
 .(3)"اللة عمى عظيـ منزلتوالدَّ 

مىاـ ه الكممة مف ي ىذفً  ؿَّ عى لى ك  راإٍلً جى اىرة؛ إذ الظَّ ما يؤكد لنا ىذه الحقيقة  رىًحمىوي اي  اٍبف حى
 كحسنة مف حسناتو. ،الفاضؿ منقبة مف مناقب شيخو ،العالـ ،ابغالب النَّ جعؿ الطَّ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكقد أثمر جيد   مجالسك  ،ادقةكدعكتو الصَّ  ،كنشاطو المتكاصؿ رىًحمىوي اي  اإٍلً
فكانكا  -كما انتفعكا بغيره–الذيف انتفعكا بابف القيـ  ،جممة مف خيرة طالب العمـ ،درسو كتعميمو
كبقيت آثارىـ بيننا خير دليؿ عمى  ،كارتفع شأنيـ ،كذاع صيتيـ ،كعمماء صدؽ ،مشاعؿ نكر

 مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـاإٍلً كذلؾ مثمما بقيت بيننا آثار شيخيـ كأستاذىـ  ،ىـ كاجتيادىـكجدٍّ  ،ةنتيـ العمميَّ امك
 .رىًحمىوي اي 

إلى أخذ الكثيريف مف الفضالء العمـ عف ابف  رىًحمىوي اي كيشير الحافظ ابف رجب الحنبمي 
ٍنوي العً فيقكؿ: " ،كانتفاعيـ بو ،عمى يديو كتتممذىـ ،القيـ لى مٍ مـ خى كأخذ عى ؽ كثير مف حياة شيخو كا 

كىافى الفي  أىف مىات، كانتفعكا  .(4)"مكنو، كيتتممذكف لىوي الء يعظٍّ ضى ًبًو، كى

                                                             
(. كالدرر الكامنة: 34/ 10) ،(. كالكافي بالكفيات: الصفدم186/ 1) ،معجـ الشيكخ: الذىبي انظر ترجمتو:( (1

ر، جى  (.163/ 8) ،(. كشذرات الذىب: ابف العماد518/ 1) اٍبف حى
 (.195/ 2) ،الكافي بالكفيات: الصفدم( (2
 (.736/ 2) ،الجكاىر كالدرر: السخاكم( (3
 (.173/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي( (4
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ال ما جاء مف إ ،الميذء التَّ حد مف ىؤالعف أ رىًحمىوي اي ـ يٍّ قى ترجمة ابف الٍ حدثنا مصادر كلـ تي 
كذلؾ مف خالؿ تتبع كتب  ،الميذ كأشيرىـبرز ىؤالء التَّ كلكف أمكف الكقكؼ عمى أ ،ذلؾ عرضان 

 أشير ىؤالء: فٍ مً كى  ،ترةكاريخ المتعمقة بتمؾ الفراجـ كالتَّ التَّ 
أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عبد اليادم بف قدامة  ،الحافظ ،المحدث ،المقرئ ،الفقيو -1

 ،يـضمف تالميذ ابف الق ق(795)ت ذكره ابف رجب الحنبمي ،ق(744المقدسي )ت
ٍبد اليادم كغيرهبقكلو: " كىافى الفضالء يعظمكنو، كيتتممذكف لىوي، كابف عى  .(1)"كى

 كىك ابنو األصغر ،إبراىيـ بف محمد بف أبي بكر ،أبك إسحاؽ ،الفقيو ،ـالعال -2
قىرىأى : "رىًحمىوي اي  ىبياـ الذَّ مى قاؿ اإٍلً  ،(2)ق(767)ت سىًمعى كى مىى أىًبيًو كى قىرىأى ًفي اٍلًفٍقًو كىالنٍَّحًك عى كى

ارً  جَّ سىمَّعىوي أىبيكهي ًمفى اٍلحى تىنىبَّوى، كى يخ مميذ بأبيو الشَّ ثر الكلد التٍّ كيتضح لنا مدل تأ ،(3)"كى
كىافى بىاًرعنا فىاًضالن ًفي النٍَّحًك كىاٍلًفٍقًو : "رىًحمىوي اي كذلؾ مف قكؿ الحافظ ابف كثير  ،كاألستاذ كى

مىى طىًريقىًة كىاًلًدًه رىًحمىييمىا ا رى عى فينيكفو أيخى  .(4)"كى
افعي شي الشَّ القر  بف كثيرف عمر إسماعيؿ ب ،أبك الفداء ،يفعماد الدٍّ  ،المفسر ،الحافظ -3

ًب النَّاًس لوعف نفسو: " قاؿ ،ق(774)ت كيٍنتي ًمٍف أىٍصحى  .(5)اس إليو"النَّ  كأحب ،كى
الممقب بابف رجب  ،حمفحمف بف أحمد بف عبد الرَّ عبد الرَّ  ،أبك الفرج ،الحافظ ،الفقيو -4

يد مف سنة، و أز كالزمت مجالسو قبؿ مكتقاؿ في ترجمة شيخو: " ،ق(795الحنبمي )ت
مىٍيًو "قصيدتو الن   تي عٍ مَّ سى كى   .(6)"ة، كأشياء مف تصانيفو، كغيرىانَّ " ًفي الس  كيمةة الطَّ كنيَّ عى

 م.يُ نَ يْ تو بَ انَ كَ مَ و وَ يْ فِ  اْلُعَمَماءوال قْ أَ : المطمب الرَّابع
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ طمبف ال شؾ أ تحصيمو ليالن  كًجدًٍّه كاجتياده في ،محبتو لوكشدة  ،لمعمـً  اإٍلً

 ،مرو قد أثمر أطايب الثَّ تساادقة لمعمـ كدر كتمؾ المحبة الصَّ  ،الجيد المتكاصؿكؿ ذلؾ  ،كنياران 

                                                             
 (.174/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي( (1
جىر،(. كالدرر الكامنة: 270 /14) ،البداية كالنياية: ابف كثير: انظر ترجمتو( (2  (.140-137 /5) اٍبف حى

 (.291-287/ 8) ،كشذرات الذىب: ابف العماد
 (.68)ص:  ،المعجـ المختص بالمحدثيف: الذىبي( (3
 (.358/ 14) ،البداية كالنياية: ابف كثير( (4
 (.235/ 14) ،ف كثيرالبداية كالنياية: اب( (5
 (.173/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي( (6
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ غى بى نى فى  كأىؿ  وي رانى قٍ كفاؽ في ذلؾ أى ،وي تي يٍ صً  اعى حتى ذى  ،في عمكـ عديدة رىًحمىوي اي  اإٍلً
ٍقًتًو ًمٍثميوي. ،زمانو  كلـ يير في كى

ية مكغ الغاكبي  ،أفك الشَّ مي عي كى  ،بؿ كبعض شيكخو بطكؿ الباع ،قد شيد لو تالميذه كمعاصركهكل
ليعرؼ بذلؾ  ،لنذكر طرفان مف شيادات ىؤالء األئمة كثنائيـ عميوك  ،في شتى العمكـ كسائر الفنكف

 فمف ذلؾ: ،ك شأنومي عي كمدل تقدمو كى  ،قدره
رىعيرىاف الدٍّ اضي بي قاؿ القى  - أكسع عممان  مىا تىٍحتى أىًديـً السَّمىاءً : "رىًحمىوي اي  (1)ق(741)ت يف الز 

 .(2)منو"
مىانو: "رىًحمىوي اي  ق(742)ت مزٍّ المً  اـمى اإٍلً  كقاؿ شيخو - ٍيمىة ًفي زى اف كىاٍبف خيزى مى ا الزَّ  .(3)"ىيكى ًفي ىىذى

ا لمَّ كذلؾ  ،لو رىًحمىوي اي ة يَّ مً يٍ ف تى شارة شيخو ابٍ يطابؽ بً  -عمى جاللتو-اـ المزم مى كىذا القكؿ مف اإٍلً 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـرأل  لىى عمكىا فىٍكؽى بىٍعض فأشار إً كسألو عف منزلتو؟  ،في المناـ شيخو اٍبف تىٍيًميَّة اإٍلً

 .(4)رىًحمىوي اي  أىٍنتى اآلف ًفي طبقة اٍبف خزيمةثيَـّ قىاؿى لىوي: كأنت كدت تمحؽ بنا، كلكف  ،األكابر
ـي اٍلميٍفًتي اٍلميتىفىنٍّفي النٍَّحًكم  ": رىًحمىوي اي  ق(748)ت يبً ىى افظ الذَّ الحى  اؿى قى كى  - ًنيى  ... اٍلفىًقيوي اإًلمىا عى

ًديثً  اًلوً  ًباٍلحى ًرجى ميتيكًنًو كى ييًجيدي تىٍقًريًرهً  ،كى كىافى يىٍشتىًغؿي ًفي اٍلًفٍقًو كى ًفي األىٍصمىٍيفً  ،كى يىٍدًريًو كى ًفي النٍَّحًك كى  .(5)"كى
الح الصَّ  -  ،اشتغؿ كثيران  ... الشٍَّيخ اإًلمىاـ اٍلعىالمىة: "رىًحمىوي اي  ق(764)ت مدً فى كقاؿ تمميذه الصَّ

ارى مف األ ،ؼكصنَّ  مبكاكب عمى الطَّ  ،نىاظر كاجتيدكا صى ًديث ،عمـ التٍَّفًسير :مة اٍلًكبىار ًفيئكى  ،كاٍلحى
كع ،ككالمان  فقيان  :كىاأٍليصيكؿ لـ يخمؼ الشٍَّيخ اٍلعىالمىة تىًقٌي الٌديف اٍبف تىٍيًميَّ  ،عربيةكال ،كىاٍلفيري  .(6)"ة مثموكى

ًديثى  ... الشٍَّيخ اإًلمىاـ اٍلعىالمىة": رىًحمىوي اي  ق(774ر )يٍ ثً ف كى ظ ابٍ افً الحى تمميذه كقاؿ  - سىًمعى اٍلحى
ـي التَّ  :كىاٍشتىغىؿى بالعمـ، كبرع في العمكـ المتعددة، الى ًسيَّمىا ًديثً  ،ٍفًسيرً ًعٍم لىمَّا عاد  ،كىاٍلحى كىاأٍلىٍصمىٍيًف، كى

وي ًإلىى أىٍف مىاتى الشٍَّيخي  ،ق(712) يار المصرية في سنةة مف الدٍّ يف بف تيميَّ الشيخ تقي الدٍّ  مى زى  ،الى
                                                             

رعي( (1 ؿ بف بدر القىاًضي برىىاف الٌديف الز  : ىك القاضي برىان الدين الزُّ ٍنبىًميٌ ًإٍبرىاًىيـ بف أىٍحمد بف ًىالى  ،رعي اٍلحى
سمع مف أبي اٍلفضؿ بف عىسىاًكر ،ق(688)كلد سنة  ة كىاٍبف ع كاشتغؿ عمى اٍبف تىٍيًميَّ كىحدث كتفقو كبر  ،كى

تقدـ ًفي اٍلفتيا ،الزممكاني كالقزكيني مير كى  لمَّاعىف اٍبف تىٍيًمية  س بأماكف ًمٍنيىا اٍلمدرسىة الحنبمية عكضان كدرَّ  ،كى
جىر،: الدرر الكامنة: انظر. فجً سي   (.15/ 1) اٍبف حى

 (.174/ 5) ،: ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبميانظر( (2
 (.68)ص:  ،الرد الكافر: اٍبف ناصر الدٍّيف( (3
 (.176/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي( (4
 (.269)ص:  ،المعجـ المختص: الذَّىىًبي( (5
فىًدم( (6  (.196-195/ 2) ،الكافي بالكفيات: الصَّ
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ٍنوي ًعٍمم ذى عى مٌ  ان فىأىخى مىؼى لىوي ًمفى ان جى ارى فىًريد ، مىعى مىا سى ًثيرىةو  بىاًبوً  ًفي ان ااًلٍشًتغىاًؿ، فىصى .. . ًفي فينيكفو كى
ٍممىًة كىافى قميؿ النَّ  ًباٍلجي  .(1)"ير ًفي مىٍجميكًعًو كىأيميكًرًه كىأىٍحكىاًلوً ظكى

 حكم، العارؼالفقيو األصكلي، المفسر النَّ : "رىًحمىوي اي  ق(795)ت يمً بى نٍ حى ب الٍ جى ف رى كقاؿ تمميذه ابٍ  -
كىافى عارفان  ،ًفي عمكـ اإًلسالـكتفنف .. . و ًفي المذىب، كبرع كأفتىتفقَّ .. . جارل بالتفسير ال يي  كى

ليو فييما المنتيىًفيًو، كبأصكؿ الدٍّ  ًديث كمعانيو كفقيو، كدقائؽ االستنباط منو، ال  ،يف، كا  كالحى
لىوي ًفييىا اليد الط   ، كبالفقو كأصكلو كبالعربية، كى ، كتعمـ اٍلكىالـ كالنَّ  كلى،يمحؽ ًفي ذىًلؾى حك كغير ذىًلؾى

شاراتيـ، كدقائقيـمكؾ، ككالـ أىؿ التَّ بعمـ الس   ككاف عالمان  مف ىذه  ف  فى  لىوي ًفي كيؿٍّ  ،صكؼ، كا 
 .(2)"كلىالفنكف اليد الط  

نة ؼ بمعاني اٍلقيٍرآف كالس  رى ، كال أعٍ ، كال رأيت أكسع منو عممان لـ أشاىد مثموكقاؿ أيضان: "
ـٍ أرى ًفي معناه مثموكحقائؽ اإليماف منو، كليس ىيكى المعصكـ، كلكف   .(3)"لى

قٍّقيف": رىًحمىوي اي  ق(842قي )تمشٍ يف الدٍّ ف ناصر الدٍّ كقاؿ ابٍ  - نادرة  ،المصنفيف ـي مى عى  ،أحد اٍلميحى
كىافى ذىا فنكف مف اٍلعيميكـ.. . اٍلميفىٌسريف  .(4)"صكؿ مف اٍلمىٍنطيكؽ كىاٍلمىٍفييكـة التٍَّفًسير كاألكخاصَّ  ،كى

فقو ،تىٍفًسير :برع ًفي عدَّة عيميكـ مىا بىيف: "رىًحمىوي اي  ق(845)ت مزً يٍ رً قٍ المى  يفكقاؿ تقي الدٍّ  -  ،كى
ـ تىًقٌي الدٍّ  ،كىغير ذىًلؾ ،كعربية ٍسالى لًزـى شيخ اإٍلً ارى أى  جمان  كىأخذ عىنوي عممان  ،ةيف أىٍحمد بف تىٍيًميَّ كى د حى فىصى

ٍنيىا  .(5)"أىٍفرىاد الد 
ركقاؿ الحافظ  - جى اًرفمـ كىاسع اٍلعً  ،افنى كىافى جرئ اٍلجً : "رىًحمىوي اي  ق(852ي )تالنً قى سٍ لعى ا اٍبف حى  ان عى

ًؼ كمذاىب السَّ   .(6)"مؼًباٍلًخالى
 ،كفقو ،تفسير :ة عمكـ، ما بيفعدَّ  يف كاف بارعان : "رىًحمىوي اي  ق(874)ت كقاؿ اٍبف تىٍغًرم بىٍرًدم -

 وي كأخذ منٍ  ...ة يف بف تيميَّ الدٍّ  ييخ اإلسالـ تقكفركع، كلـز ش ،كأصكؿ ،كحديث ،كنحك ،ةكعربيَّ 
 .(7)"، حٌتى صار أحد أفراد زمانوكثيران  عممان 

                                                             
 (.270/ 14) ،البداية كالنياية: اٍبف كىثًٍير( (1
ٍنبىًميذيؿ طبقات الحنابم( (2  (.171/ 5) ،ة: اٍبف رىجىب اٍلحى
 (.173/ 5المرجع السابؽ: )( (3
 (.68)ص:  ،الرد الكافر: ابف ناصر الدٍّيف( (4
 (.132/ 4) ،السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ: المقريزم( (5
ر،الدرر الكامنة: ( (6  (.138/ 5) اٍبف حىجى
 (.249/ 10) ،النجـك الزاىرة: ابف تغرم بردم( (7
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سعة العمـ، كمعرفة  :يـ فً ة، المتقدٍّ جَّ الحي  ،مةالَّ العى : "رىًحمىوي اي  ق(902م )تاكً خى اـ السَّ مى كقاؿ اإلً  -
مع جٍ ؿ ىك حسنة مف حسناتو، كالمي ة اإلماـ، باف، كرئيس أصحاب ابف تيميَّ نى الؼ، كقكة الجً الخً 

 .(1)"عميو بيف المخالؼ كالمكافؽ
ارى مف اأٍلىًئمَّة  ،ؼصنَّ : "رىًحمىوي اي  ق(911كقاؿ جالؿ الدٍّيف الٌسيكًطي )ت - صى كناظر، كاجتيد، كى

ًديث ،اٍلًكبىار ًفي التٍَّفًسير كع ،كاٍلحى  .(2)"كالعربية ،كاألصميف ،كىاٍلفيري
 ،حكم  النَّ  ،رالمجتيد المطمؽ، المفسٍّ بؿ  ،الفقيو الحنبمي: "رىًحمىوي اي  ق(1089تاد )مى ف العً كقاؿ ابٍ  -

 .(3)"ـ، المتكمٍّ األصكلي  
ًبير": رىًحمىوي اي  ق(1250ككاني )تكقاؿ الشَّ  - ة اٍلكى نٍّ  ،اٍلميٍجتىيد اٍلميطمؽ ،اٍلعىالمى  ؼ اٍلمىٍشييكرالميصى

ًميع اٍلعيميكـ كفىاؽ ا عى رى بى .. .  .(4)"مؼر ًفي معرفىة مىذىاًىب السَّ حَّ بى تى كى  ،كاشتير ًفي اآٍلفىاؽ ،رافألقٍ ًفي جى
 ،ثدٍّ حى المي  ،رسٍّ فى المي  ،األصكلي ،قيوالفى  ،مةالَّ العى  ،اـاإلمى : "رىًحمىوي اي  ق(1379)ت ي  طٍّ شَّ الف ابٍ كقاؿ  -

كالـز  ،تفقو كأفتى. .صيب األكفى .اآلخذ مف كؿ عمـ بالنَّ  ،كلىذك اليد الط   ،كفيالص   ،العارؼ
 ،فسيرفكاف إليو المنتيى في التَّ  ،كتفنف في عمكـ اإلسالـ ،ككاف أخص تالمذتو ،شيخ اإلسالـ
الفقو كأصكلو  كلو اليد العميا في ،ارلجى ككاف في الحديث كاالستنباط منو ال يي  ،يفكأصكؿ الدٍّ 

 .(5)كالعربية كغير ذلؾ"
ناء كالثَّ  ،ـيٍّ ف القى يادة البٍ كأعالـ الدٍّيف في الشَّ  ،مميفأئمة المس ،تمؾ ىي أقكاؿ ىؤالء الجيابذة

مامتو في سائر العمكـ ،ومً د  قى كتأكيد تى  ،كدرجتو في العمـ ،كاجتياده ،كبياف منزلتو ،عميو كشتى  ،كا 
 ى.الى عى تى  رىًحمىوي اي الفنكف 

 .يمِ مْ اثو العِ رَ تُ اتو وَ فَ نَّ صَ : مُ المطمب الَخامس
مىاـ اٍبف برع  كجكدة  ،رتيبسف التَّ فاتو بحي مؤلَّ  حيث تمتازي  ،ي تصنيؼ كتأليؼ الكتبفً  اٍلقىيٍّـاإٍلً

ائدة صرؼ مع العذكبة الزَّ ف التَّ سٍ كلو مف حي  ،كتأثيرىا ،كسالسة العبارة ،ة األسمكبكرقَّ  ،أليؼالتَّ 

                                                             
 (.411)ص:  ،: التاج المكمؿ: صديؽ حسفانظر( (1
 (.63/ 1) ،بغية الكعاة: السيكطي( (2
 (.287/ 8) ،شذرات الذىب: ابف العماد( (3
 (.143/ 2) ،البدر الطالع: الشككاني( (4
 (.68)ص:  ،مختصر طبقات الحنابمة: اٍبف شَّطٍّي( (5
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 ،لو ىافكتميؿ األذ ،عشؽ األفياـ كالموبحيث ت ،يقدر عميو غالب المصنفيفياؽ ما ال ف السٍّ سٍ كحي 
 .(1)كتحبو القمكب

فقد تنكعت  ،ـ الكاسعة التي اكتسبيا مف تنكع شيكخو كسعة مكتبتويٍّ ف القى كنظران لثقافة ابٍ 
كفي العقائد كاألخالؽ  ،يرةكفي الحديث كالسٍّ  ،فكاف لو مؤلفات في الفقو كأصكلو ،مؤلفاتو

 كفي العمكـ األخرل المختمفة. ،قائؽكالرَّ 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ أسماء مؤلفات كاستقرأ رىًحمىوي اي مة بكر أبك زيد يخ العالَّ الشَّ تتبع كقد  رىًحمىوي  اإٍلً

كأقتصر  ،(2)كتابان  (98)فبمغت  ،كما ذكره ىك أثناء كتابتو ،راجـتب التَّ كي  تٍ رى كى مف خالؿ ما ذى  اي 
 دى نٍ كؿ عً بي يا القى ل بى تً ككي  ،بب في ذيكع صيتوكالتي كانت السَّ  ،أىـ مؤلفاتوبعض ىنا عمى ذكر 

  ربيـ كطبقاتيـ:مذاىبيـ كمشا اس بمختمؼً النَّ 
كطار ذكره في  ،الذم ذاع صيتو ،كىك ذاؾ الكتاب الجميؿ :اد المعاد في ىدي خير العبادز  -

مف المكافؽ  مع الثناء عميو كاالعتراؼ بجاللتو ،كانتفع بو القاصي كالداني ،اآلفاؽ
كبخاصة  ،اب مكسكعة شاممة لكثير مف عمكـ الشريعةكيعد ىذا الكت ،كالمخالؼ عمى السكاء

 كالسيرة النبكية ككقائعيا. ،الفقو كأحكامو
مؤسسة  كلعؿ مف أجكد كأحسف طبعاتو تمؾ التي طبعت أخيران في ،كقد طبع الكتاب مراران 

 كىي بتحقيؽ الشيخيف/ عبد القادر كشعيب األرناؤكط. ،خمس مجمدات الرسالة في
 في المبحث التالي. كتابكسيأتي الحديث عف ال

 ،كقد طبع مراران  ،كىك مف أشير كتب ابف القيـ كأنفعيا :نيْ المِ العَ  بِّ عن رَ  نَ يْ عِ قِّ وَ مُ إعالم الْ  -
مع بياف  ،كمف بعدىـ ،كالتابعيف ،كقد ضمنو ذكر جممة مف أعالـ المفتيف مف الصحابة

كما  ،ف إرشادات كتكجيياتكما يحتاجو الكثير منيـ م ،أحكاـ كثيرة تتعمؽ بالقضاة كالمفتيف
 .ثـ ختمو بذكر فتاكل إماـ المفتيف  ،كالقكاعد الفقيية ذكر فيو جممة مف األصكؿ

                                                             
 (.723/ 2) ،رجاؿ الفكر كالدعكة في اإلسالـ: عمي الندكم انظر:( (1
)ص:  ،: ابف قيـ الجكزية حياتو كآثاره كمكاردهانظر كتابو ،/ بكر أبك زيدالشٍَّيخىذه النتيجة تكصؿ إلييا ( (2

 ،( كتابان 34تكصؿ فييا إلى أف كتب ابف القيـ: المطبكعة ) ،(. كىناؾ دراسة لألستاذ/ أيمف الشكا197
كاآلثار  ،( كتابان 11كالشركح كالمختصرات لكتبو ) ،ابان ( كت21كالكتب المستمَّة مف آثاره ) ،( كتابان 55كالمفقكد )

كلـ أطمع عمى  ،( كتابان لـ يذكرىا مف ترجـ لو15كىناؾ ) ،( كتابان 20كالمخطكطات المكجكدة في المكتبات )
 إنما ذكرىا يكسؼ بدكم في مقدمتو لكتاب: طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف. ،ىذه الدراسة
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عف  ككقع عند الصفدم تسميتو: )معالـ المكقعيف ،كلـ يسـ المؤلؼ كتابو ىذا في مقدمتو
 كلكف المشيكر ما ذكرنا. ،(1)(رب العالميف

أـ بالفتح؟ كحاصؿ الكالـ في ذلؾ:  ،الكسرفي ضبط ىمزة )اعالـ( ىؿ ىي بكقد اختمؼ 
إال أف الكسر ىك األكثر  ،كبالفتح جمع )عمـ( ،فالكسر بمعنى: اإلخبار ،أف كال األمريف جائز

 .(2)شيكعان كشيرة
يَّ  دُ بُ عْ اك نَ إيَّ  لِ ازِ نَ ين مَ ين بكِ الِ السَّ  جُ ارِ دَ مَ ) - مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّ كىك كتاب يرد فيو  :(نيْ عِ تَ سْ اك نَ وا   ـاإٍلً

مف خالؿ الكالـ عمى فاتحة كذلؾ  ،عمى جميع طكائؼ أىؿ البدع كالضالؿ رىًحمىوي اي 
 .كمقامات العارفيف ،إلى ا تعالى كما تضمنتو مف منازؿ السائريف ،الكتاب

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـمع أف  ،كاشتير بيذا االسـ ،كقد طبع ىذا الكتاب مراران  لـ يشر إلى تسميتو  اإٍلً
ياؾ  ،دمةفي المق كقد ذكره ابف رجب الحنبمي باسـ: )مراحؿ السائريف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
ركسماه  ،(3)نستعيف( جى فقاال: )شرح منازؿ السائريف( ككميا  ،بمكضكعو (5)كالشككاني ،(4)اٍبف حى

 أسماء ليذا الكتاب.
ه مرة: )صفة كسما ،(6)وصدر كتاب: ىكذا سماه مؤلفو في (حادي األرواح إلى بالد األفراح) -

إذا نظر فيو فقاؿ: " رىًحمىوي اي كقد كصفو مؤلفو  ،كىك كتاب نافع ممتع في بابو ،(7)الجنة(
كجمى عميو الجنة حتى كأنو يشاىدىا عيانا فيك مثير ساكف العزمات إلى  الناظر زاده إيمانان 

 .(8)"ركضات الجنات كباعث اليمـ العميات إلى العيش اليني في تمؾ الغرفات
 ضمف مؤلفاتو رىًحمىوي اي  ابف القيـلماـ كقد ذكره جماعة ممف مترجـ ل :(الداء والدواء)  -

كما  ،عمى اسمو في المقدمة رىًحمىوي اي  ـيٍّ قى كلـ ينص ابف الٍ  ،(9)سـ )الداء كالدكاء(يذا االب
 ي ربماكقد اشتير بيذه التسمية الت ،ىي العادة في الكتب التي تككف جكابان لسؤاؿ أك أسئمة

                                                             
 (.196/ 2) ،دمالكافي بالكفيات: الصف( (1
 (.214 – 210)ص:  ،: ابف قيـ الجكزية حياتو آثاره مكارده: بكر أبك زيدانظر( (2
ٍنبىًمي( (3  (.175/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: اٍبف رىجىب اٍلحى
جىر،الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: ( (4  (.139/ 5) اٍبف حى
 (.144/ 2) ،: الشككانيالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع( (5
 (.13)ص:  ،حادم األركاح إلى بالد األفراح: ابف القيـ( (6
 (.1332/ 4) ،: الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة: ابف القيـانظر( (7
 (.13)ص:  ،حادم األركاح إلى بالد األفراح: ابف القيـ( (8
 (.143/ 2) ،(. البدر الطالع: الشككاني171/ 5) ،ٍنبىًمي: ذيؿ طبقات الحنابمة: اٍبف رىجىب اٍلحى انظر( (9
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 ،رؽكلـ يستطع دفعو بكؿ الط   ،فقد سيئؿ عف رجؿ أصيب بداءأيًخذىت مف مكضكع الكتاب؛ 
 ،كحكالر   ،ذلؾ يعـ أدكاء البدف كأفَّ  ،لكؿ داء دكاء في الكالـ عمى أفَّ  رىًحمىوي اي فأخذ 
 مب.كالقى 

نشرت بعض كقد  ،افي(كاء الشَّ اسـ آخر كىك )الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدَّ كلمكتاب 
ق كىي بتحقيؽ/ 1410منيا: سنة  ،كقد طبع الكتاب عدة طبعات ،ات الكتاب بيذا االسـطبع

مع إشارتو إلى أف العنكاف  ،كقد أثبت المحقؽ عمى غالؼ الكتاب االسميف معان  ،يكسؼ بديكم
 كاء(.اء كالدَّ الذم كجده عمى غالؼ المخطكطة ىك )الدَّ 

ككذلؾ  ،عمي بف حسف عبد الحميدكىي بتحقيؽ/  ق1417ثـ طبع الكتاب مؤخران في سنة 
مة/ بكر عبد ا أبك ؼ العالَّ كب شرا ،ق كىي بتحقيؽ/ محمد أجمؿ اإلصالحي1429طبع سنة 

 كطرؽ عالجيا. ،مكبمف أحسف كأنفع ما كتب في بياف كثير مف أمراض القي ال شؾ كالكتاب  ،زيد

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـىذه بعض مف أىـ كتب  مف  الكثير غيرىاكال شؾ أف ىناؾ  ،مىوي اي رىحً  اإٍلً
 .(1)الماتعة افعةالكتب النَّ 

 .اتوفَ سَّادس: وَ المطمب ال
ثالث عشر مف  ،ت عشاء ليمة الخميسقٍ ت كى انى كى  رىًحمىوي اي راجـ أف كفاتو ذكرت كتب التَّ 

امع كبير )الجى ير بجامع دمشؽ الالة الظ  الغد عقب صى  فٍ و مً عميٍ  يى مٍّ صي كى  ،ق(751رجب سنة )
ى حتَّ  ،ةاصَّ ة كالخى تو مف العامَّ جنازى  مى تشييعً اس عى النَّ  ـى حى كقد ازدى  ،احثـ بجامع الجرَّ  ،األمكم(

 يككف قد ذاكبي ،عند كالدتو غيراب الصَّ البى  بمقبرةً  فى فً كدي  ،ع دمشؽ تضيؽ بالمشيعيفكارً ت شى ادى كى 
يَّ  كجمعنا األعمى، الفردكس كأسكنو ،كاسعةن  رحمةن  رىًحمىوي اي  ،(2)كف سنةكىميؿى لو مف العمر ست    اهكا 

 .قان يٍ فً رى  ؾى كلئً أي  فى سي حى كى  الحيف،كالصَّ  يداء،كالش   يقيف،دٍّ كالصٍّ  بييف،النَّ  مع عمييف في
 
 

 

                                                             
اـ اٍبف اٍلقىيٍّـلمزيد تفصيؿ في معرفة مصنفات ككيتيب ( (1 مى ينظر  ،المطبكع منيا كالمخطكط ،تعالى رىًحمىوي اي  اإٍلً

 (.197 )ص: ،المكسـك بػػ: ابف قيـ الجكزية حياتو كآثاره كمكارده ،العالمة بكر أبك زيد الشٍَّيخكتاب 
 .المصادر كالمراجع السابقة التي ترجمت لو انظر:( (2
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 الثَّاِلث المبحث
 التَّْعريف بكَتاِب "َزاد اْلَمَعاِد ِفي َىْدِي َخْيِر اْلِعَباِد"

 ،ة مطالبثالث كذلؾ في ،ب زاد المعاد في ىدم خير العبادفي ىذا المبحث بكتا تي فعرٍّ 
 :اليعمى النَّحك التَّ 

لالمطمب   .وفِ يْ لِ أْ تَ  نْ د مِ صْ قَ الْ وَ  ،عووْ ضُ وْ مَ وَ  ،ابتَ كِ م الْ اسْ  :اأَلوَّ
ىاْدمََّأَف ىالِكا ي ىىٍدًم ًد فً المىعىا زىاد]ػػ اب بً تى كً ة الٍ يى مً سٍ تى البو طي ـ كى مٍ عً الٍ  ؿً ىٍ أى فى يٍ تير بى شٍ فالمي  اب:َتم

يًر الًعبىادً  اء فٍ مً  ان كثير  فَّ إال أى  ،(1)[خى  ؽى مى طٍ ف أىـ مى يي نٍ مً فى  ،ورل لى خٍ أي  ةيى مً سٍ ـ تى يً ؤلفاتً ي مي د أثبتكا فً قى  اٍلعيمىمى
راـ مى كأسماه اإٍلً  .(2)م[دٍ يى ]الٍ ـ اسٍ  وً يٍ مً عى  جى رىـ ذلؾ ؛ كلعؿَّ ذك(3)[اٍليىٍدًم النَّبىًكمٍّ بًػػ ] رىًحمىوي اي  اٍبف حى

 مشتير بينيـ. اٍلعيمىمىاءكىذا الفعؿ مف  ،كاف منيـ عمى سبيؿ االختصار السـ الكتاب
 كعباداتو كأحكامو. ،ف رسكؿ ا نى سي ة ك رى يٍ سً يتحدث عف فيك  وره:ُضْواىَممََّأَو
ىالَػمََّأَو ىِمْصا ىَتد بي ه مف سيرة النَّ حيح بما ثبت عندالصَّ  رى بٍ سى  رىًحمىوي اي  دى صى قى  دٍ قى فى  ه:ِغْوِلِأن

، كبياف ىديو ،  كأيضان فيما ال يسع المسمـ جيمو مف سيرتو،  رىًحمىوي اي  ًفي ذىًلؾى  اؿى قى فى :
ٍعًرفىًة نىًبيًٍّو " ٍعًرفىًتيىا مىٍف لىوي أىٍدنىى ًىمَّةو ًإلىى مى ًتًو  كىىىًذًه كىًممىاته يىًسيرىةه الى يىٍستىٍغًني عىٍف مى ًسيرى كى

لىٍيسى مىٍقصيكدينىا ًإالَّ ًذٍكرى ىىٍدًيًو : "اؿى قى كى  ،(4)"كىىىٍدًيوً  لىٍيًو  كى ، فىً نَّوي ًقٍبمىةي اٍلقىٍصًد، كىاً  الًَّذم كىافى يىٍفعىميوي ىيكى
وي ًفي ىىذىا اٍلًكتىابً   .(5)"التَّكىج 

 ،شرعمى سائر الب بي ؿ النَّ بياف عظـ فضٍ  ،ىذا الكتاب مف تأليؼً  رىًحمىوي اي  ككذلؾ قصد
 ،ككجكب تصديقو بكؿ ما أخبر ،في بياف شرع ا ،كدرجة عالية ،كما لو مف مكانة سامية

كرىةو ًإلىى مىٍعًرفىًة : "رىًحمىوي اي فقاؿ  ،كطاعتو فيما أمر ري ـي اٍضطٍّرىارى اٍلًعبىاًد فىٍكؽى كيؿٍّ ضى ًمٍف ىىاىينىا تىٍعمى كى

                                                             
(. 196/ 2) ،(. كالكافي بالكفيات: الصفدم175/ 5) ،ذيؿ طبقات الحنابمة: ابف رجب الحنبمي انظر:( (1

 ،(. كشذرات الذىب: ابف العماد63/ 1) ،(. كبغية الكعاة: السيكطي96/ 2) ،كطبقات المفسريف: الداككدم
 (.158/ 2) ،(. كىدية العارفيف: الباباني البغدادم947/ 2) ،شؼ الظنكف: حاجي خميفة(. كك289/ 8)

جىر،الدرر الكامنة:  انظر:( (2 (. كالتاج المكمؿ: صديؽ 144/ 2) ،(. كالبدر الطالع: الشككاني139/ 5) اٍبف حى
 (.1471/ 2) ،(. ككشؼ الظنكف: حاجي خميفة411)ص:  ،خاف

 (.133/ 11) ر،اٍبف حىجى فتح البارم: ( (3
 (.69/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (4
 (.266/ 1) المرجع نفسو،( (5
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تىٍصًديًقًو فً  اءى ًبًو، كى مىا جى سيكًؿ كى ًبيؿى ًإلىى السَّعىادىًة الرَّ ، فىً نَّوي الى سى ًتًو ًفيمىا أىمىرى طىاعى يمىا أىٍخبىرى ًبًو، كى
ٍعًرفىًة الطَّيٍّبً  سيًؿ، كىالى سىًبيؿى ًإلىى مى مىى أىٍيًدم الر  ٍنيىا كىالى ًفي اآٍلًخرىًة ًإالَّ عى ًح الى ًفي الد  بًيًث كىاٍلفىالى  كىاٍلخى

مىى التٍَّفًصيًؿ ًإالَّ مً  ا اً ٍف ًجيىتً عى ، كىالى يينىاؿي ًرضى ـٍ مىى أىٍيًديًيـٍ ًي  .(1)" اٍلبىتَّةى ًإالَّ عى

 .بويْ تِ رْ تَ وَ  ،ابتَ كِ مْ ة لِ يَّ مِ مْ عِ ة الْ مَ يْ قِ : الْ الثَّاِنيالمطمب 
ىَرمََّأَف ىالِطَمْوِػاِلىْنا ىِلوَِّمِلظ اد المعاد األكثر جمعان لخصائص يعتبر كتاب ز ف اب:َتلِكظ
مى مؤلفات   ،اريخكالتَّ  لكقت عمى مكاضيع مختمفة مف السٍّيركيحتكم في نفس ا ،اـ اٍبف اٍلقىيٍّـاإٍلً

 .افسى حٍ اإٍلً كى  ،كيةزٍ كالتَّ  ،الـعمـ الكى ك  ،حكالنَّ ك  ،قوكالفً  ،فسيركالتَّ  ،نةكالس  
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ فَّ كيبدك أى ة إلى حد  ينيَّ بة الدٍّ تى كٍ مى الٍ  فً كب عى ني تابان يى يؤلؼ كً  أراد أفٍ  رىًحمىوي اي  اإٍلً

كانكا  فٍ كأكلع بو مى  ،كلقد شغؼ بيذا الكتاب ،كفقيو كمحدث ،كمرشدو  مقاـ مرب  كيقكـ  ،ركبيٍ 
 ككانكا ييتمكف بيا. ،ةبكيَّ كاآلداب النَّ  ،ةنَّ باع الس  مى اتٍّ كيحرصكف عى  ،يتذكقكف الحديث

ىَرمََّأَو ىاِلْوِتْرَتىْنا بدأىا بمكضكع البعثة المحمدية  ،كؿصى في مى عى  اشتمؿفقد  اب:َتِكب
َـّ  ،ةعكة اإلسالميَّ ت بيا الدَّ كالمدارج التي مرَّ  ،كمراتب الكحي كىيئاتيا  ي بً عبادات النَّ  تناكؿى  ث

 يفً اب الدٍّ كى بٍ ا إلى أىمرد ىى  ،وابً تى ي كً فً  رىًحمىوي اي ا يى بى تى صكؿ التي كى ىذه الفي  فَّ  ً ي الحقيقة فى فً كى  ،ننياكسي 
عف  أيضان  ي فصكؿلمحديث فً بعدىا ؽ كما تطرَّ  ،[كالح ٌ  ،ياـكالصٍّ  ،كاةكالزَّ  ،الةة ]الصَّ عى بى األرٍ 

 مو.اكأحك ي بً النَّ  كختـ كتابو بأقضيةً  ،كالعالج بكمالنَّ  بككذلؾ الطٍّ  ،الجياد كالغزكات

 .ادِ عَ المَ  ادِ ي زَ م فِ يِّ قَ ن الْ د ابْ ارِ وَ مَ  ان يَ : بَ الثَّاِلثالمطمب 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ فَّ أى ؾَّ ال شى  يًر الًعبىادً المىعىاًد فً  زىاد]كتابو في  رىًحمىوي اي  اإٍلً ت انى كى  دٍ قى  [ي ىىٍدًم خى

يىرىل أىفَّ  ،كالذم يىٍستىٍقرًأ الًكتىاب ،هرً يٍ غى  فٍ ر مً ثى كٍ أى وً يٍ فً  ايى ي استخدمى التً  دارً كى مى الٍ ر كى ادً صى مة المى صٍّ حى مي 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ نَّفىاًت المىٍكتيكبىًة فىقىطٍ  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً ادًر كىالميصى ًتو العمميَّة بالمصى ـٍ يىٍكتىًؼ ًفي نىٍقًؿ مىادَّ  ،لى

سب طىًريقىة األىٍخذ ًمٍنيىا ذىًلؾى ًبحى ييٍمًكف أىٍف نيٍجًمؿى ذىًلؾى ًفي ًعدَّة أىٍقسىاـ: ،بىٍؿ تىنىكَّعىت مىكىاًرده؛ كى  كى
ل: نَّفىات المىٍكتيكبىةمىا  الِقْسم اأْلَوَّ اًدر كىالميصى ذىه ًبطىًرٍيًؽ النَّقؿ ًمفى المىصى ًإٍذ بىمىغىٍت مىكىاًرده ًفي الزاد:  ،أىخى

مائة مىٍصدىر تىٍقًرٍيبان  ثىمىاًنٍيفى كى  .(2)أىٍربىعىة كى
                                                             

 (.68/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
الذم صنعو األستاذ/  ،استفدت ذلؾ مف خالؿ حصر الكتب الكاردة في المجمد السادس الخاص بالفيارس( (2

يف/ شعيب الشٍَّيخ ،كعمؽ عميو ،كخرج أحاديثو ،الذم حقؽ نصكصو ،لكتاب زاد المعاد ،محمد أديب الجادر
 (.281-271ص:  ،انظربيركت. ) -كالذم طبع في مؤسسة الرسالة  ،كعبد القادر األرناؤكط
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ذىه ًبطىًرٍيًؽ الميشىافىيىًة كىالسَّمىاع ًمٍف شيييكًخوً  الِقْسم الثَّاِني: ًفي ذىلً  ،مىا أىخى قيًرئى ؾى يىقيكؿ رىًحمىوي اي: "كى كى
ٍيًخنىا أبي الحى  مىى شى  .(1)"ظ ًفي "التٍَّيًذيًب" كىأىنىا أىٍسمىعي افً اج الحى جَّ عى

ارب الشٍَّخًصيَّة الِقْسم الثَّاِلث: ظىة كالتَّجى ذىه ًبطىًرٍيًؽ الميشىاىدة كالميالحى ًفي ذىًلؾى يىقيكؿ رىًحمىوي  ،مىا أىخى كى
االت ميعىيَّنىةًعٍند كىال ،اي  مىى تىمىك ًف األىٍركىاح الشَّيطانيَّة ًمف األىٍجسىاـ ًفي حى كىأىنَّيا تيٍدفىع  ،مو عى

كاالٍبتياؿ الذم يستجمب مف األركاح اٍلمىمىًكيَّة مىا تىٍقيىري بو ىذه األركاح  ،كاألدعية ،باألذكارً 
نىا ىىذىا مً قاؿ: " ،الخبيثة ٍيري ٍبنىا نىٍحفي كىغى رَّ قىٍد جى رىأىٍينىا اًلٍسًتٍنزىاًؿ ىىًذًه اأٍلىٍركىاًح كى رىارنا الى ييٍحًصييىا ًإالَّ اي، كى

ًب قيٍرًبيىا تىٍأًثيرنا عىًظيمنا ًفي ذىًلؾى أيضان يقكؿ رىًحمىوي اي: " ،(2)..." الطَّيٍّبىًة كىاٍسًتٍجالى ًليىذىا كىافى تىٍكًبيري كى كى
ؿَّ لىوي أىثىره ًفي إً  بَّرى اً عىزَّ كىجى ا كى ؿَّ الى يىقيكـي لىيىا شىٍيءه، فىً ذى ًريًؽ، فىً فَّ ًكٍبًريىاءى اً عىزَّ كىجى ٍطفىاًء اٍلحى

تيوي، فىييٍطًفئي اٍلحى  ميكًد النَّاًر كىخيميكًد الشٍَّيطىاًف الًَّتي ًىيى مىادَّ بَّوي، أىثَّرى تىٍكًبيريهي ًفي خي ـي رى قىٍد اٍلميٍسًم ًريؽى، كى
ٍبنىا نىحٍ  رَّ ـي جى ، كىاي أىٍعمى ٍدنىاهي كىذىًلؾى نىا ىىذىا، فىكىجى ٍيري  .(3)"في كىغى

ـ: " ٍمزى مىى االٍسًتٍشفىاًء ًبمىاًء زى قىاؿى ًعٍندى كىالًمو عى ـى كى ٍيًرم ًمفى ااًلٍسًتٍشفىاًء ًبمىاًء زىٍمزى ٍبتي أىنىا كىغى رَّ قىٍد جى كى
ًجيبىةن، كىاٍستىٍشفىٍيتي ًبًو ًمٍف ًعدًَّة  ، فىبىرىٍأتي ًبً ٍذًف اً أىمٍ أيميكرنا عى ـى رىاضو شىاىىٍدتي مىٍف يىتىغىذَّل ًبًو اأٍلىيَّا ، كى

 .(4)"ذىكىاًت اٍلعىدىدً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.629/ 5) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
 (.37/ 4) المرجع نفسو،( (2
 (.195/ 4) المرجع السابؽ،( (3
 (.361/ 4) المرجع السابؽ،( (4
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لالمبحث   اأَلوَّ
 ْيِث وُمْشكمو واْلَفْرق بينيماالتَّعريف بعمم مختمِف الَحدِ 

ًدٍيث ميٍشكمو ،عرَّفتي ًفي ىىذىا المىٍبحث ًبميٍختمؼ الحى بىيٍَّنتي العالقىة بىٍينىييمىا ،كى ذىًلؾى ًفي  ،كى كى
مىى النٍَّحًك التَّاًلي ،بلً ثىالثىًة مىطىا  :عى

لالمطمب   : تعريف مختمف الحديث لغًة واصطالحًا.اأَلوَّ
 الحديث[. –كب إضافي مف كممتيف: ]مختمؼ ىذا المصطمح ييعتبر مر 

ىالمختلفف ىكلمظ قاؿ ابف فارس: "الخاء  ،كأصمو مادة خمؼ ،فيي مف االختالؼ :لعّظىأما
ًخالؼ قيدَّاـ،  الثَّاًنيأصكؿه ثالثة: أحديىا أف يجيءى شيءه بعدى شيءو يقكـي مقامىو، ك كالالـ كالفاء 

 .(1)"غي رالتَّ  الثَّاًلثك 
كالميٍختمىؼ بفتح الالـ  ،كالميٍختًمؼ بكسر الالـ اسـ فاعؿ ،لمفعؿ اختمؼكاالختالؼ مصدر 

كمنو قكؿ  ،ككؿ ما لـ يتساك فقد تخالؼ كاختمؼ ،كيقاؿ: تخالؼ األمراف إذا لـ يتفقا ،اسـ مفعكؿ
كقكلو تعالى:  ،[69حؿ: ]الن يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىاءه ًلمنَّاسً ا تعالى: 

 ٍرعى ميٍختىًمفنا أيكيميوي  ،يقاؿ: تخالؼ القكـ كاختمفكا ،كاختمؼ ضد اتفؽ ،[141]األنعاـ:  كىالنٍَّخؿى كىالزَّ
كاالختالؼ كالمخالفة: أف يأخذ كؿ  ،إذا ذىب كؿ كاحد منيـ إلى خالؼ ما ذىب إليو اآلخر

ؼى قكلو تعالى:  كمنو ،كاحد طريقان غير طريؽ اآلخر في حالو كقكلو ـٍ ًخالى مَّفيكفى ًبمىٍقعىًدًى فىًرحى اٍلميخى
سيكًؿ المَّوً   .(2)[81]التكبة:  رى
ىالحدوثمََّأَو ىكلمظ ابف فارس:  معناىا كما قاؿك  ،يي مف الجديد ضد القديـف :لعّظىا

اءي كىالدَّاؿي كىالثَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى كىٍكفي الشٍَّيًء لىـٍ " ( اٍلحى دىثى ـٍ  ،يىكيفٍ  )حى دىثى أىٍمره بىٍعدى أىٍف لى ييقىاؿي حى
: الطًَّرم  ال دىثي ؿي اٍلحى ًديثي ًمٍف ىىذىا ،سٍّفٍّ يىكيٍف. كىالرَّجي ـه يىٍحديثي ًمٍنوي الشَّيٍ كىاٍلحى ءي بىٍعدى ; أًلىنَّوي كىالى

 .(3)"الشٍَّيءً 

                                                             
 (.210/ 2) ،ييس المغة: ابف فارسمعجـ مقا( (1
(. كالمصباح 91/ 9) ،(. كلساف العرب: ابف منظكر95)ص:  ،مختار الصحاح: زيف الديف الرازم انظر:( (2

 (.808)ص:  ،(. كالقامكس المحيط: الفيركز آبادم179)ص:  ،المنير في غريب الشرح الكبير: الحمكم
 (.36/ 2) ،معجـ مقاييس المغة: ابف فارس( (3
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ى)مختلف ىتطروف ىمركبالحدوثىَوَأمََّا ىكمصطلح في  اٍلعيمىمىاء قد تعددت أقكاؿ كآراءف :(
 كيمكف تمخيصيا كالتَّالي: ،المراد بمصطمح )مختمؼ الحديث(

فو الحاكـ النَّيسابكرم )ت سيكًؿ المًَّو بقكلو: " ،رىًحمىوي اي ق( 405فقد عرَّ ، مىٍعًرفىةي سينىفو ًلرى
ًدًىمىا، كىىيمىا فً  ابي اٍلمىذىاًىًب ًبأىحى يىا ًمٍثمييىا فىيىٍحتى   أىٍصحى ًة كىالسَّقىـً ًسيَّافي ييعىاًرضي حَّ  .(1)"ي الصٍّ

الح )ت  ،النٍَّكع السَّاًدسي كالثَّالثيكفى في مقدمتو ،رىًحمىوي اي ق( 643كعدَّه اإٍلمىاـ اٍبف الصَّ
ـٍ أىفَّ مىا ييٍذكىري ًفي ىىذىا اٍلبىافقاؿ: " ٍيًف:اٍعمى ـي ًإلىى ًقٍسمى ٍمعي  ًب يىٍنقىًس ديىيمىا: أىٍف ييٍمًكفى اٍلجى بىٍيفى  أىحى

ًديثىٍيًف، كىالى يىتىعىذَّرى   .ًلؾى كىاٍلقىٍكؿي ًبًيمىا مىعان تىنىاًفيىييمىا، فىيىتىعىيَّفي ًحينىًئذو اٍلمىًصيري ًإلىى ذى  ًإٍبدىاءي كىٍجوو يىٍنًفي اٍلحى
ـي  ٍمعي بىٍينىيي الثَّاًنياٍلًقٍس ٍيثي الى ييٍمًكفي اٍلجى ادَّا ًبحى مىى : أىٍف يىتىضى ذىًلؾى عى ٍربىٍيًف:مىا، كى ديىيمىا: أىٍف  ضى أىحى

ا، فىييٍعمىؿي ًبالنَّ  ًر مىٍنسيكخن ا كىاآٍلخى ًدًىمىا نىاًسخن .يىٍظيىرى كىٍكفي أىحى ييٍترىؾي اٍلمىٍنسيكخي : أىٍف الى تىقيكـى الثَّاًنيكى  اًسًخ كى
مىى أىفَّ النَّاًسخى أىي ييمىا كىاٍلمىٍنسيكخى أىي ييمىا، فىييٍفزىعي ًحينى  لىةه عى ييٍعمىؿي ًباأٍلى دىالى ًح ًمٍنييمىا ًئذو ًإلىى التٍَّرًجيًح، كى ٍرجى

 .(2)"كىاأٍلىٍثبىتً 
مىاـ النَّككم )ت اف ثى يٍ دً ي حى تً ف يأٍ ك أىفعرَّفو بقكلو: "ىي  ،رىًحمىوي اي ق( 676كتبعو ًفي ذًلؾ اإٍلً

كف مٍ ىما يي أحدي  :افمى سٍ تمؼ قً كالمخح أحدىما ... رجَّ ما أك يي ؽ بينيي ران فيكفَّ اىً نى ظى عٍ اف في المى ادَّ ضى تى مي 
خان ا ناسً مى ا أحدىي نى مٍ مً عى  فٍ  ً و، فى جٍ كى ف بً كً مٍ  يي الى  الثَّاًنيا، ك مى يً بً  ؿى مى ؿ العى عى جٍ يى ف كى ا، فيتعيَّ مى ع بينيي مٍ الجى 
ال عممنى قدَّ   .(3)"ـمى عٍ أى اي ـ في خمسيف كجيان، كى يً رتً كاة ككثات الر  فى رجيح بصً اجح كالتَّ ا بالرَّ مناه، كا 

مىاعىة )ت مىاـ اٍبف جى اف ثى يٍ دً د حى جى كٍ ف يي ث أىيٍ دً مؼ الحى تى خٍ لو: "مي كٍ قى بً  ،ق(733كتبعو كذلؾ اإٍلً
 .(4)ا"مى ح أحدىي جَّ رى ك يي مع أىجٍ يي ر فى ي الظَّاىً نى فً عٍ ي المى اف فً ادَّ ضى تى مي 

مىاـ  ركتطرؽ اإٍلً جى ٍف كانتً : "اؿى قى فى  ،ق( لمحديث عنو852)ت العىٍسقىالًني اٍبف حى  الميعارضةي  كاً 
ٍمعي  ٍمعي؛ فيك  أىٍك الى: بغيًر تىعىس ؼو  مدلكلىٍيًيما بيفًبًمٍثًمًو فال يخمك ًإمَّا أىٍف ييٍمًكفى الجى فً ٍف أىٍمكىفى الجى

ديثً  نَّكعي الميسمَّى ميٍختىًمؼى ال  .(5)"الحى

                                                             
 (.122)ص:  ،معرفة عمـك الحديث: الحاكـ النيسابكرم( (1
 (.286)ص:  ،معرفة أنكاع عمـك الحديث: ابف الصالح( (2
 (.90)ص:  ،التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث: النككم( (3
 (.60المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم: ابف جماعة، )ص: ( (4
جىر،النظر في تكضيح نخبة الفكر: نزىة ( (5  (.76)ص:  اٍبف حى
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مىاـ السَّخاكم )ت  حيث قاؿ: "أف يأتي حديثاف متعارضاف في المعنى ،ق(902ككذلؾ اإٍلً
قىاؿى أىٍيضان: "(1)ظاىران" ٍنسيكًخ، فىكيؿ  نىاًسخو مىٍنسيكخو . كى بىٍيفى النَّاًسًخ كىاٍلمى ـى اٍلفىٍصًؿ بىٍينىوي كى كىافى اأٍلىٍنسىبي عىدى كى

، كىالى عىٍكسى   .(2)"ميٍختىًمؼه
اف ًمفى الميعىاًصًرٍيف الدكتكر محمكد الطَّحى لميعىارىض فمقد عرَّفو بأنَّو: "الحديث المىٍقبيكؿ ا ،كى

حيح أك الحى يٍ دً ك الحى أم ىي  ،امى يي نى يٍ ع بى مٍ اف الجى كى بمثمو مع إمٍ  ف الذم يجيء حديث آخر مثمو سى ث الصَّ
معكا بيف جٍ يى  ـ الثَّاقب أفٍ يٍ ـ كالفى مٍ كيمكف ألكلي العً  ،اىران كيناقضو في المعنى ظى  ،ةفي المرتبة كالقكَّ 

 .(3)ؿ مقبكؿ"كٍ شى ا بً مى كلييً لي دٍ مى 
مَّاد نافذ ا الدكتكرذلؾ شيخنكك ـه يتناكؿي الحديثيًف المذيف يبدك في  ،حى عرَّفو بقكلو: "عم

يما مف حيثي إمكاًف  اٍلعيمىمىاءف ذا بحثىيما  ،ظاىًرىما االختالؼي كالتَّعارضي كالتَّضاد أزالكا تعارضى
ٍـّ كالخاص ،الجمًع بينيما أك بياًف النَّاسًخ  ،أك ما شابىوى ذلؾ ،أك المطمًؽ كالمقيد ،كذلؾ ببياًف العا
 .(4)أك بترجيًح أحدىما" ،مف المنسكخً 

ا اىى كى حٍ فى مكنيا كى ضٍ يا ال تختمؼ في مى نجد أنَّ  ،السَّابقة لممختمؼ اٍلعيمىمىاءكمف تعريفات 
الدكتكر  إال أفَّ تعريؼ شيخنا ،النَّبكيَّة اديثالتَّعارض بيف األحى ر اىً ا تحكم ظى بؿ كميى  ،اكمدلكليى 

مَّاد  نافذ  ف أمكر:كذلؾ لما يحتكيو مً  ،لمختمؼ الحديث قد جاء األشمؿ كاألكضححى
؛ كذلؾ ألفَّ التَّعارض الحقيقي اأٍلىًدلَّةأنَّو قيَّد التَّعارض بككنو ظاىريان كليس حقيقيان بيف  -

 .(5)-كىذا الميراد كما سأبيٍّف فيما بعد–ميحاؿ  في الثَّابت مف سينىًف النَّبي 
كىي:  ،فاء ىذا الفى مى مى و طرؽ دفع التَّعارض المعمكؿ بيا لدل عي أنَّو أٍدخؿ في تعريف -

ٍمع ـي  ،كالتَّرًجٍيح( ،كالنٍَّسخ ،)الجى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 
 
 

                                                             
 (.68)ص:  ،التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر: السخاكم( (1
 (.67/ 4) ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: السخاكم( (2
 (.71)ص:  ،تيسير مصطمح الحديث: د. محمكد الطحاف( (3
 (.17)ص:  ،ف: د. نافذ حمادمختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثي( (4
 المبحث الثَّالث مف ىذا الفصؿ: حقيقة االختالؼ كالتَّعارض الكاقع بيف األحاديث. انظر:( (5
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 : تعريف ُمْشِكل الَحِدْيث لغًة واصطالحًا.الثَّاِنيالمطمب 
ىذا  تقكؿ: ،ماثمةمعظـ بابو: الم ،س: "الشيف كالكاؼ كالالـارً ف فى ابٍ  اؿى : قى لعّظىلُمِذِكال
م ىذا شابىوى ىذا، كىذا كمف ذلؾ يقاؿ أمره ميٍشًكؿ، كما يقاؿ أمر ميٍشتًبو، أ ،أم مثمو ،شكؿ ىذا

شكاؿ ىذا األمر ،كؿ ىذادخؿ في شى   .(1)كىك التباسو" ،كا 
قىاؿى اٍبف مىٍنظيكر: " : اٍلتىبىسكى  ،"أىٍشكىمىة أىم لىٍبسه  كأيمكره أىٍشكىاؿه: ميٍمتىًبسىةه، كبىٍينىيـ ،كأىٍشكىؿ األىٍمري

مىيَّ األىميركقاؿ: " كاألىٍشكىؿ ًعٍندى  ،ر كأىٍحكىمىٍت ًبمىٍعننى كىاًحدو ًإذا اٍختىمىط، كأىٍشكىمىٍت عميَّ األىخبا كأىٍشكىؿ عى
ًب: المٍَّكنىاًف اٍلميٍختىًمطىافً   .(2)"اٍلعىرى

كغير  ،كالممتبس ،مختمطكال ،كبذلؾ يتضح أفَّ )الميٍشًكؿ( يقاؿ في المغة عف األمر المشتبو
 المستبيف.
 ال ييطمؽ إال عمى ما كافكؿ شٍ مي الثيف: "أف : جاء في لساف المحدٍّ اصطالحّاىلُمِذِكال

 ، سكاء كاف ذلؾ اإلشكاؿ ناشئان عفقكفالمحقٍّ  اٍلعيمىمىاءو إال مٍّ ؽ إلى حى كفَّ اإلشكاؿ فيو كبيران ال يي 
 ، أك لقاعدةو ثابت آيات الكتاب، أك لتاريخو  مف ، أك آليةو مخالفة الحديث لحديثو آخرى صحيح

 .(3)"، أك ناشئان عف مخالفة بعض ذلؾ الحديث لبعض آخر منوصريح مقررة، أك لعقؿو 
مىاـ الطَّحاكم )ت ٍنوي بقكلو: " ،ق(321كقد عرَّفو اإٍلً ًباأٍلىسىاًنيًد اٍلمىٍقبيكلىًة  اآٍلثىاًر اٍلمىٍرًكيًَّة عى

مىٍييى الًَّتي نىقىمىيىا ذىكيك ال ٍدتي ًفييىا أىٍشيىاءى  ،كىحيٍسًف اأٍلىدىاًء لىيىا ،اتَّثىب ًت ًفييىا كىاأٍلىمىانىًة عى ًممَّا يىٍسقيطي  فىكىجى
ـي ًبمىا ًفييىا عىٍف أىٍكثىًر النَّاسً  ،مىٍعًرفىتييىا  .(4)"كىاٍلًعٍم

ال يفرٍّؽ بيف  كقد الحظت أنَّو ،ضمف تعريفو لممختمؼ ،كلقد عرَّفو الدكتكر نكر الدٍّيف ًعتر
كاعد فأكىـ معنى : "ىك ما تىعىارض ظىاىره مع القى اؿى قى فى  ،ا عنده كاحدمى الىي كً فى  ،الميٍختمؼ كالميٍشكؿ

 .(5)ي آخر"أك تعارض مع نص شرعً  ،باطالن 
 

                                                             
 (.204/ 3) ،معجـ مقاييس المغة: ابف فارس( (1
 (.357/ 11) ،لساف العرب: ابف منظكر( (2
 (.61/ 5) ،لساف المحدثيف: محمد خمؼ سالمة( (3
 (.6/ 1) ،ر: الطحاكمشرح مشكؿ اآلثا( (4
 (.337)ص:  ،مني  النقد في عمـك الحديث: د. نكر الديف عتر( (5
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بأسانيد مىٍقبيكلة  بقكلو: "أحاديث مركية عف رسكؿ ا  ،كقد عرَّفو الدكتكر أسامة خياط
 .(1)أك معارضة لقكاعد شرعية ثابتة" ،مستحيمة ييكًىـ ظاىرىا معاني
ًفيى الميراد ًمٍنوي  ،لػػ ]الميٍشًكؿ[ اٍلعيمىمىاءًمٍف تعريفات  مىى لىٍفظو خى يتبيَّف لنا أنَّو: ميٍصطىمىح ييٍطمؽ عى

مىى النَّاًظر ثً  ،أك السَّامع ،عى فىاؤيه أًلىٍجًؿ ًصٍيغىًتو؛ كىٍكًنيىا تىٍحتىًمؿ مىعىافو كى كىافى خى كال تيٍدرىؾ إالَّ  ،ٍيرىةكى
 كاالٍجًتيىًاد. ،كالنَّظرً  ،بالعىٍقؿً 

ىل:طارضىلطالقتهىبالمختلفىوالمذِكووػتضيىالمػامىهناىتطروفىالتَّ
ىلعّظ:فالتَّ العيف كالراء كالضاد بناءه تكثري فركعيو، كىي مع كثرتيا ترجعي إلى أصؿو  طارض

 ،إذا سرت حيالو ،عارضت فالنان في السَّير تقكؿ: ،(2)كاحد، كىك العىٍرض الذم ييخالؼ الط كؿ
 كمنو اشتقت المعارضة. ،إذا أتيت إليو مثؿ ما أتى إليؾ ،كعارضتو مثؿ ما صنع

نىٍحًكهً كى  بىؿو كى أىٍم مىاًنعه يىٍمنىعي ًمٍف اٍلميًضيٍّ كىاٍعتىرىضى ًلي  ،عىرىضى ًلي ًفي الطًَّريًؽ عىاًرضه ًمٍف جى
ٍعنىاهي  ًمٍنوي اٍعًترى  ،ًبمى اتي اٍلفيقىيىاءً كى تىعىاريًض اٍلبىيٍّنىاتً  ؛اضى أًلىفَّ كيؿَّ كىاًحدىةو  ؛أًلىنَّيىا تىٍمنىعي ًمٍف التَّمىس ًؾ ًبالدًَّليًؿ كى

تىٍمنىعي نيفيكذىىىا  .(3)كتعارضا عارض أحدىما اآلخر ،تىٍعتىًرضي اأٍليٍخرىل كى
ى ىالتََّوَأمَّا كقع بينيما تقابؿ ينفي كؿ فيراد بو كجكد دليميف أك أكثر  :اصطالحّاطارض

 كذلؾ في نظر المجتيد. ،كاحدمنيما اآلخر
اص )ت صَّ مىاـ أبك بىٍكر اٍلجى ٍيًف إذىا بقكلو: " ،ق(370كقد عرَّفو اإٍلً بىرى قىٍد يىقىعي التَّعىاريضي ًفي اٍلخى كى

ٍيئىٍيًف ميٍختىًمفىيٍ  دىا ًفي شى لىةي كىرى مىى أىفَّ ًفي ثيبي  ًف، إذىا قىامىٍت الدَّالى رً عى ًدًىمىا نىٍفينا ًلٍْلخى  ".كًت أىحى
مىاـ الس بكي )ت يئيف ىك تقابميما عمى كجو عارض بيف الشَّ التَّ بقكلو: " ،ق(756كقد عرَّفو اإٍلً

غير أنَّو قاؿ: "األمريف" بدؿ  ،ق(772كنحكه قاؿ اإلسنكم )ت ،(4)"يمنع منيما مقتضى صاحبو
ركشي ) ،(5)"الشيئيف" مىاـ الزَّ ًبيًؿ اٍلميمىانىعىةً ىك: " ،ق(794تككذا عند اإٍلً  .(6)"تىقىابيؿي الدًَّليمىٍيًف عمى سى

                                                             
 (.32)ص:  ،مختمؼ الحديث بيف المحدثيف كاألصكلييف الفقياء: د. أسامة خياط( (1
 (.269/ 4) ،معجـ مقاييس المغة: ابف فارس( (2
 (.402/ 2) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيكمي( (3
 (.273/ 2) ،االبياج في شرح المنياج: السبكي( (4
 (.254)ص:  ،نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ: اإلسنكم( (5
 (.407/ 4) ،البحر المحيط في أصكؿ الفقو: الزركشي( (6
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ى التَّعارض ىك: " ،ق(879كعند ابف أمير الحاج )ت ـي ميٍقتىضى اءي كيؿ  ًمٍف دىًليمىٍيًف عىدى اٍقًتضى
رً   .(1)"اآٍلخى

 .: العالَقة بين ُمْخَتَمِف الَحِدْيِث وُمْشِكموالثَّاِلثالمطمب 
يتبيَّف أفَّ المختمؼ كالتَّعارض  ،كالتَّعىاريض[ ،كالميٍشًكؿ ،لػػ ]اٍلميٍختىمىؼ اٍلعيمىمىاءًمٍف تعريفات 

ٍف كافى بينيما فركؽ فيك العمكـي كالخصكص ،كالمفظاف مترادفاف إلى حدو كبير ،بمعنى كاحدو   ،كا 
بري جزءان مف حيثي إفَّ مختمؼى الحديًث ييعت ،كمختمؼي الحديًث أخص   ،فالتَّعارضي أعـ  كأشمؿي 

 كالتَّعارض يشمؿ كؿ األدلة. ،األجزاًء التي يشمميا التَّعارض؛ فالمختمؼ يختص باألحاديثً 
فكؿ  مختًمؼ فيو اختالطه كتداخؿه  ،كيتبيَّف لنا أفَّ لفظى الميٍشًكؿ أعـ  ًمٍف لىٍفًظ الميٍختىًمؼ

 كؿ  ميٍشًكؿ مختمفىان. كليسى  ،أم فيو إشكاؿه  ،نتيجةى التَّعارض بيف الشَّيئيف ،كالتباسه 
ا مشكؿي الحديًث أك اآلثار فيك أعـ  مف فقاؿ: "أمَّ  ،كقد بيَّف ذلؾ الدكتكر عبد المجيد محمكد

كمف النَّاسًخ كالمنسكًخ؛ ألفَّ اإلشكىاؿى كىك االلتباس كالخفاء قد يككف ناشئان مف  ،اختالًؼ الحديثً 
كقد ينشأ  ،قيقة كنفس األمرأك مف حيث الحى  ،ريث الظَّاىض حديثان آخر مف حى كركد حديثو يناقً 

كاؿى إمَّا بالتَّكفيًؽ كالمؤلؼي يرفعي ىذا اإلشٍ  ،رآًف أك لم غةً ديًث لمعقًؿ أك لمقي اإلشكاؿ مف مخالفة الحى 
 ،رآفً أك القي  ،فؽي مع العقؿً أك بشرح المعنى بما يتَّ  ،أك ببياًف نسخو فييما ،بيف األثريًف المتعارضيف

 .(2)ؾ"لً أك غيًر ذى  ،ديًث المكجًب للشكاؿ كرٌدهأك بتضعيًؼ الحى  ،أك الم غة
حيثي يقعي اإلشكاؿي  ،كأفَّ الميٍشًكؿى أعـ  مف المختًمؼ ،كالذم يتبيَّفي لنا أفَّ بينيما بعضى فركؽ

أك  ،أك بسبًب مخالفًة الحديًث آليةو قرآنيةو  ،في الحديًث بسبًب معنى الحديًث نفسًو بغيًر معارضةو 
 خالفًة للجماًع أك القياًس أك العقؿ.م

لىٍيسى العىٍكس ميًو فيىكيكف كيؿ ميٍختمؼ ميٍشكؿ كى كىذىًلؾى الميٍشكؿ كالتَّعاريض سىكىاء ،كىعى كىىيمىا  ،كى
ـي  ،يىٍشمىالف لمميٍختمؼ  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 
 
 

 
                                                             

 (.2/ 3) ،التقرير كالتحبير: ابف أمير الحاج( (1
 (.26)ص:  ،أبك جعفر الطحاكم كأثره في الحديث: عبد المجيد محمكد( (2
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  الثَّاِنيالمبحث 
 وأىميتو ،وأىم مؤلفاتو ،نشأة عمم مختمف الحديث

ًدٍيثتع ث ًلبىيىاف نىٍشأة ًعٍمـ ميٍختىمؼ الحى  ،كىأىىمٍّيَّتو ،كىأىىىـ ميؤلفاًتو ،رَّضت ًفي ىىذىا المىٍبحى
مىى النٍَّحًك التَّاًلي ،ٍيفً بى مى ذىًلؾى ًفي مىطٍ كى   :عى

لالمطمب   وأىم مؤلفاتو. ،: َنْشأة ِعْمم ُمْخَتمف الَحِدْيثاأَلوَّ
در  ،رة قديمةال شؾ أف استشكاؿ النَّص الشَّرعي ظاى ؿتعكد إلى الصَّ مف العيد  األىكَّ

حابة  ،النَّبكم الشَّرعية بسبب عدـ فيميـ ليا عمى  اأٍلىًدلَّةعند عدد مف  فقد تكقؼ بعض الصَّ
حيح كالنٍّيَّة صافية في طمب العمـ  ،كال عجب كال عيب في ذلؾ ما داـ القصد صحيحان  ،الكجو الصَّ
كرة المطمكبة الميٍرضية  ؛ حتىكرسكلو  كفيـ مراد ا  ككاف  ،يقع االمتثاؿ كالتَّعبد عمى الص 
ـٍ  ،مرجعان لممسمميف في جميًع شئكًنيـ آنذاؾ النَّبي  يسألكنىو عف حكـً ا في كؿٍّ ما يعرضي لي

سي ي شىٍيءو فىريد كهي ًإلىى اً فىً ٍف تىنىازىٍعتيـٍ فً تحقيقان لقكلًو تىعىالى:  ،مف أمكرو   [.59]النساء:  كؿً  كىالرَّ
نىًده ًإلى  ًحٍيًحو ًبسى اًرم ًفي صى مىاـ البيخى و اإٍلً  أىًبي ميمىٍيكىةى، أىفَّ عىاًئشىةى  اٍبفً كمثاؿ ذلؾ مىا أىٍخرىجى

ٍكجى النًَّبيٍّ ا تَّى تىٍعًرفىوي، كىأىفَّ النَّ ، زى عىٍت ًفيًو حى  ًبيَّ : كىانىٍت الى تىٍسمىعي شىٍيئنا الى تىٍعًرفيوي، ًإالَّ رىاجى
 : ٍنيىا قىالىٍت عىاًئشىةي  ،«مىٍف حيكًسبى عيذٍّبى »قىاؿى ًضيى اي عى لىٍيسى رى ؼى فىسىكٍ يىقيكؿي اي تىعىالىى: : فىقيٍمتي أىكى

اسىبي ًحسىابنا يىًسيرنا : "قىالىٍت:  ،[8]االنشقاؽ:  ييحى لىًكٍف: فىقىاؿى ، كى ٍف نيكًقشى الًحسىابى ًإنَّمىا ذىًلًؾ العىٍرضي  مى
 .(1)"يىٍيًمؾٍ 

حابةي  خاصَّةن  ،باالجتيادً  كقد أذفى ليـ النَّبي  ،اأٍلىًدلَّةفي تفسيًر كتأكيًؿ  كقد يجتيدي الصَّ
ف ذا حضركا ًعٍنده عرضيكا عميو  ،إذا نزؿى بيـ أمره كلـ يتيسر ليـ أف يتصمكا برسكؿ ا 

كابان  ،اجتيادىىـ  ـ عميًو إذا كافى خطأن حتى يترككنىو.كينبٍّيييي  ،فيقر ىـ عميو إف كاف حقان كصى
ٍيفً  ًحٍيحى اء ًفٍي الصَّ ًمٍف أىٍمًثمىًة ذىًلؾ مىا جى ًدٍيثً  ،كى : قىاؿى النًَّبي   ًمٍف حى ، قىاؿى لىنىا  عىًف اٍبًف عيمىرى

عى ًمفى األىٍحزىاًب:  ٍيظىةى »لىمَّا رىجى ده العىٍصرى ًإالَّ ًفي بىًني قيرى مٍّيىفَّ أىحى ـي العىٍصري ًفي فىأىدٍ « الى ييصى يي رىؾى بىٍعضى

                                                             
عى ًفيًو حىتَّى  ،ًكتىابي الًعٍمـً  ،(103/ ح32/ 1) ،صحيحوالبخارم في أخرجو: ( (1 بىابي مىٍف سىًمعى شىٍيئنا فىمىـٍ يىٍفيىٍموي فىرىاجى

 .يىٍعًرفىوي 
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ٍد ًمنَّا ذىًلؾى  ـٍ ييرى مٍّي، لى : بىٍؿ نيصى ـٍ يي قىاؿى بىٍعضي تَّى نىٍأًتيىيىا، كى مٍّي حى : الى نيصى ـٍ يي ، فىذيًكرى الطًَّريًؽ، فىقىاؿى بىٍعضي
ـٍ ييعىنٍٍّؼ كىاًحدنا ًمٍنييـٍ ًلمنًَّبيٍّ   .(1)، فىمى

حابًة  ،ؼ في األحكاـأثره لمخال كلـ يكف في عيد رسكؿ ا   فمـ يكف ألحدو مف الصَّ
ـٍ بو  كييشىرٍّعي ليـ. ،أف يخالؼى ما يفتيي

حابًة  ،كبعدى كفاًة رسكًؿ اً  ككافى ال بدَّ مف االجتياًد الستنباًط  ،كقائعي جديدةه  جدَّ لمصَّ
كاختالًفيـ في  ،رًكيـفبدأ ظيكري االختالًؼ بينيـ نتيجةن لتفاكًت عقكًليـ كمدا ،األحكاـً الفقييةً 

حابة  ،كما تيدؼي إليو الشَّريعةي اإلسالميَّةي  ،النَّظًر كالعمـً باألحكاـً الشَّرعيةً  في  كبعد انتشار الصَّ
 كتكطنيـ فييا. ،األمصار

اءى عىٍف  ًمٍف أىٍمًثمىًة ذىًلؾ مىا جى ٍنيىا عىاًئشىة اٍلميٍؤًمًنيفى  أيٍـّ كى ًضيى اي عى سي قالت:  رى : كؿي اً قىاؿى رى
بى اٍلغيٍسؿي » مىسَّ اٍلًختىافي اٍلًختىافى فىقىٍد كىجى مىسى بىٍيفى شيعىًبيىا اأٍلىٍربىًع كى اءى (2)«ًإذىا جى مىا جى ٍف أىًبي سىًعيدو . كى عى

ٍدًرمٍّ  :  ، عىًف النًَّبيٍّ  اٍلخي ًضيى اي . فحديث عائشة (3)«ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمفى اٍلمىاءً »أىنَّوي قىاؿى ٍنيىا رى  عى
مفيكمو ال يكجب الغسؿ إال  كحديث أبي سعيد الخدرم  ،يكجب الغسؿ بالتقاء الختانيف

حابة  ،باإلنزاؿ ؿالتَّعارض الظَّاىرم بترجيح الخبر  فدفع الصَّ مىى عائشة األىكَّ ؛ ألفَّ مثؿ ذلؾ عى
ٍنيىا ًضيى اي عى ـي  ،أٍكشؼ كأٍبيف رى  .(4)كىي ًبذىًلؾى أىٍعمى
ًمٍف أىمٍ  ٍيًف  ،ًثمىًة ذىًلؾ أيضان كى ًحٍيحى اءى ًفي الصَّ ًدٍيثً  فٍ مً مىا جى مىمىةى  حى رىًضيى اي عىاًئشىةى، كىأيٍـّ سى

ٍنييمىا ًي النًَّبيٍّ  عى ٍكجى سيكؿي اً »أىنَّييمىا قىالىتىا:  زى ـو  ًإٍف كىافى رى ٍيًر اٍحًتالى ، غى نيبنا ًمٍف ًجمىاعو لىييٍصًبحي جي
، ثيَـّ  افى مىضى كـي  ًفي رى  .(5)«يىصي

                                                             
ميعىةً  ،(946/ ح15/ 2) ، كالمفظ لو،البخارم في صحيحو أخرجو: ،عميومتفق ( (1 الىًة الطَّاًلبً  ،ًكتىابي الجي  بىابي صى

يمىاءن  ٍرًجًع النًَّبيٍّ  ،ًكتىابي المىغىاًزم ،(4119/ ح112/ 5. ك)كىالمىٍطميكًب رىاًكبنا كىاً  ًمفى األىٍحزىاًب،  بىابي مى
ًتًو ًإيَّاىيـٍ  رى اصى ميحى مىٍخرىًجًو ًإلىى بىًني قيرىٍيظىةى كى ًكتىابي اٍلًجيىاًد  ،(1770/ ح1391/ 3) ،. كمسمـ في صحيحوكى

ٍيفً بىابي  ،كىالسٍّيىرً  تىٍقًديـً أىىىٍـّ اأٍلىٍمرىٍيًف اٍلميتىعىاًرضى  .اٍلميبىادىرىًة ًباٍلغىٍزًك، كى
كًب اٍلغيٍسًؿ  ،ًكتىابي اٍلحىٍيضً  ،(349/ ح271/ 1) ،: مسـم في صحيحوأخرجو( (2 اًء كىكيجي بىابي نىٍسًخ اٍلمىاءي ًمفى اٍلمى

 .ًباٍلًتقىاًء اٍلًختىانىٍيفً 
ا اٍلمىاءي ًمفى اٍلمىاءً  ،ًكتىابي اٍلحىٍيضً  ،(343/ ح269/ 1) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (3  .بىابي ًإنَّمى
 (.11)ص:  ،: االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار: الحازميانظر( (4
ٍكـً  ،(1925/ ح29/ 3) ،البخارم في صحيحو أخرجو: ،عميومتفق ( (5 نيبنا ،ًكتىابي الصَّ ائًـً ييٍصًبحي جي . بىابي الصَّ

يىاـً  ،(1109/ ح780/ 2) ، كالمفظ لو،ي صحيحوكمسمـ ف مىٍيًو  ،ًكتىاب الصٍّ ٍكـً مىٍف طىمىعى عى بىابي ًصحًَّة صى
نيبه   .اٍلفىٍجري كىىيكى جي
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ًدٍيًث  ،أيضان كىعندىما  ٍيرىةى  بيأىًمٍف حى سيكؿأفَّ ، ىيرى نيبنا : »قاؿ اً  رى كىوي اٍلفىٍجري جي ٍف أىٍدرى مى
ـٍ  ٍـّ سممة  .(1)«فىالى يىصي ٍنييمىافحديث عائشة كأ ًضيى اي عى نبان  رى ة ًصيىاـ مىٍف أٍصبىحى جي  ،يقرر صحَّ

نبان  يحكـ بفسىاد كحديث أبي ىريرة  حابة ذلؾ التَّعارض الظَّاىرم  ،صكـ مىٍف أٍصبىحى جي فدفع الصَّ
ٍـّ سممة  ًضيى اي عىٍنييمىابترجيح حديث عائشة كأ باعتبارىفَّ في مثؿ  ،عمى حديث أبي ىيريرة  ،رى

رجع عف ركايتو؛ عندما ركم لىوي حديث عائشة  بؿ إفَّ أبا ىيريرة  ،ىذا األمر أدرل مف غيرىفَّ 
ٍـّ س  .(2)كأٍفتىى ًبقىٍكًلًيمىا ،ممةكأ

الشَّرعيًَّة أكثرى  اأٍلىًدلَّةكذلؾى الحتماًؿ  ،كييعتبري ىذا االختالؼى أمره طبيعيه بعدى انقطاًع الكحي
 كاختالًؼ مدارًؾ النَّاًس كأفياًميـ. ،مف معنىن كاحدو 

ًمي  الخفيؼ: "كال يزاؿي إلى اليكـً  ـى النَّاسي ىـ النَّاسي  كلف يزاؿ قائمان ما ،قىاؿى الشٍَّيخ عى دا
 .(3)بطباًئعيـ كأفكاًرىـ كأنظاًرىـ كتىقىم ًبًيـ كمعايًشيـ كتعميًميـ كتربيًتيـ كبيئًتيـ كأعراًفيـ"

َـّ في القرف  فىتى نيكر  ،اليجرم ظير عمـ مختمؼ الحديث كفف  مستقؿو  الثَّاًنيث بعد أف خى
 ،كبزغت البدع عمى اختالؼ أشكاليا ،راء الفاسدةكدخؿ النَّاسي في األىكاًء المضمة كاآل ،الن بكة

كيضربكف  ،فبدأكا ييثيركف الش بو ،كدخؿى اإًلٍسالـى كثيره ممف يتسمى باسمو كييٍبًطف الكيد كالمكر لو
بىر اآلحاد ،كييٍمًبسيكف عمى النَّاس ًدٍينىييـ ،األحاديث بعضيا ببعض يَّة خى  ،فظير مف يينكر حيجٍّ

نَّ  يَّة الس  كمف ينكر  ،بؿ تأتي بحكـو مستقؿ ،أك مؤكدة لو ،ة التي ال ترد بيانان لما في القيٍرآفكحيجٍّ
                                                             

ٍكـً  ،(1926/ ح29/ 3) ،البخارم في صحيحو أخرجو: ،عميومتفق ( (1 نيبنا ،ًكتىابي الصَّ ائًـً ييٍصًبحي جي . بىابي الصَّ
يىاـً  ،(1109/ ح779/ 2) لو،، كالمفظ كمسمـ في صحيحو مىٍيًو  ،ًكتىاب الصٍّ ٍكـً مىٍف طىمىعى عى بىابي ًصحًَّة صى

نيبه   .اٍلفىٍجري كىىيكى جي
مىاـيظير ذلؾ مف تمـا الحديث كما عند ( (2 : سىًمٍعتي أىبىا ىيرىٍيرىةى  ،مسمـ في صحيحو اإٍلً ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي بىٍكرو

ًصًو:  ، يىقيكؿي ًفي قىصى ـٍ مى »يىقيص  نيبنا فىالى يىصي اًرًث «ٍف أىٍدرىكىوي اٍلفىٍجري جي ًف ٍبًف اٍلحى  -أًلىبًيوً -، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى ًلعىٍبًد الرٍَّحمى
اًئشىةى كىأيٍـّ سىمىمىةى  مىى عى ٍمنىا عى تَّى دىخى ًف كىاٍنطىمىٍقتي مىعىوي، حى ، فىاٍنطىمىؽى عىٍبدي الرٍَّحمى ، فىسىأىلىييمىا مىارىًضيى اي عىٍنيي فىأىٍنكىرى ذىًلؾى

: فىًكٍمتىاىيمىا قىالىٍت:  ، قىاؿى كـي  كىافى النًَّبي  »عىٍبدي الرٍَّحمىًف عىٍف ذىًلؾى ، ثيَـّ يىصي ميـو نيبنا ًمٍف غىٍيًر حي : « ييٍصًبحي جي قىاؿى
ًف، فىقىا ، فىذىكىرى ذىًلؾى لىوي عىٍبدي الرٍَّحمى ٍركىافى مىى مى ٍمنىا عى تَّى دىخى ا ذىىىٍبتى ًإلىى فىاٍنطىمىٍقنىا حى مىٍيؾى ًإالَّ مى : عىزىٍمتي عى ؿى مىٍركىافي

اًضري ذىًلؾى كيمًٍّو،  : فىًجٍئنىا أىبىا ىيرىٍيرىةى، كىأىبيك بىٍكرو حى : قىاؿى مىٍيًو مىا يىقيكؿي : فىذىكىرى لىوي عىٍبدي أىًبي ىيرىٍيرىةى، فىرىدىٍدتى عى قىاؿى
ًف، فىقىاؿى أىبيك ىيرىٍيرىةى: أىىيمى  ، ثيَـّ رىدَّ أىبيك ىيرىٍيرىةى مىا كىافى يىقيكؿي ًفي ذىًلؾى الرٍَّحمى ا أىٍعمىـي : ىيمى ، قىاؿى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى ا قىالىتىاهي لىؾى

ٍعوي ًمفى النًَّبيٍّ  لىـٍ أىٍسمى : فىرىجى  ًإلىى اٍلفىٍضًؿ ٍبًف اٍلعىبَّاًس، فىقىاؿى أىبيك ىيرىٍيرىةى: سىًمٍعتي ذىًلؾى ًمفى اٍلفىٍضًؿ، كى عى أىبيك ، قىاؿى
: كىذىًلؾى كىافى ييٍصبً  ؟ قىاؿى افى ، قيٍمتي ًلعىٍبًد اٍلمىًمًؾ: أىقىالىتىا: ًفي رىمىضى نيبنا ًمٍف غىٍيًر ىيرىٍيرىةى عىمَّا كىافى يىقيكؿي ًفي ذىًلؾى حي جي

كـي  ميـو ثيَـّ يىصي  (.1109/ ح779/ 2)صحيح مسمـ،  حي
 (.12)ص:  ،أسباب اختالؼ الفقياء: عمي الخفيؼ( (3
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أك تتعارض في ظىاىرىا مع متكف أخرل  ،متكف أحاديث تتعارض في ظىاىرىا مع النَّص القيٍرآني
 أك تتعارض مع العقؿ أك القياس أك الذَّكؽ العاـ. ،في نفس الحكـ

قىعى مف  ،ي دعت لظيكر كنشأة ىذا الففٍّ كالتَّصنيًؼ فيوككاف أيضان مف أىـ األسباب الت ما كى
إذ كؿ  حديثو جاءى يخالؼي  ،تيجاهى األحاديًث المتعارضًة في الظَّاىرً  اٍلعيمىمىاءجيًؿ كتخبط مف بعًض 
ـ  كخاص ،غيرىه كلك مف كجوو كاحدو  ف فَّ عمماءى  ،أك اختالؼو مف جيًة المباحً  ،كميطمؽو كميقيد ،كعا

ان.مف   ذلؾى القرًف ييسمكنىو نىٍسخى
نَّةي النَّبكيَّةي ًمف ًقبىًؿ ميٍنًكرييا اىميفى بحقيقًة ما  ،فيذه األعاصيري التي تعرَّضٍت ليا الس  أك الجَّ

 ،المٍخًمصيفى لديًنيـ لمتَّأليًؼ في ىذا الًعمـً  اٍلعيمىمىاءىي التي دفعت  ،ظاىريه التَّعارضي بيفى األحاديث
كاًب فيو.كبياًف كجًو ال  صَّ

ؿ مف تصدَّر لمتَّأليًؼ في ىذا العمـ  ،كيعد  رائدان في ىذا المجاؿ المبارؾ ،كال شؾ أفَّ أكَّ
ـي الشَّافعي )ت سالةً  ،كذلؾ في كيتيًبًو: األٍـّ  ،رىًحمىوي اي ق( 204اإلما كاٍختالًؼ  ،كجماًع العمـً  ،كالرٍّ

ر فيو جممة مف األخبار التي تتعارض كقد ذك ،كاألخير ىك أكؿ كتاب في ىذا الفف ،الحديث
كامتاز  ،فكاف كتابو منيجان لكؿ مف أراد التَّكفيؽ بيف مختمؼ الحديث ،كأكجو التَّكفيؽ بينيا ،ظاىران 

ف ف تعذر  ،كقد كاف منيجو في التَّكفيؽ أف يبدأ بالجمع ،بككنو جاء مستقالن بيذا الفف فقط
 ف ف تعذر فبالتَّرجيح. ،فبالنَّسخ

ـي ابفي قيتىيبىةى ثيَـّ تى  مىا ًرمًبعىوي اإٍلً ٍينىكى كذلؾ في كتاًبًو: تأكيًؿ مختمًؼ  ،رىًحمىوي اي ق( 276)ت الدَّ
كالجمًع بيفى األخباًر التي  ،كتفنيًد شبياتيـ ،الذم ألفو لمردٍّ عمى أعداًء أىًؿ الحديث ،الحديثً 

مف الش بىو عمى بعًض األخباًر المتشابيًة أك كالجكاًب عما أكردكه  ،ادَّعىكا أفَّ فييا تناقضان كاٍختالفان 
 فألؼ بينيا. ،الميٍشًكمة التي تتعارض ظاىران مع الكتاب أك اإلجماع أك القياس
ـي أبك جعفر محمد بف جريرو الطبرم )ت مىا كذلؾ في كتابو:  ،رىًحمىوي اي ق( 310ثيَـّ تىًبعىوي اإٍلً

د  ،مف األخبار تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثَّابت عف رسكؿ ا  كييعتبر ىذا الكتاب مرجعان لمرَّ
كذكر  ،عمى الطَّاعنيف في الدٍّيف؛ مف خالؿ طريقتو في عرض األحاديث كاآلثار كالتَّأليؼ بينيا

 أقكاؿ السَّمؼ في المسألة.
ـي أبي جعفر الطَّحاكم )ت كتابيف في ىذا العمـ: شرًح معاني  رىًحمىوي اي ق( 321كلًلمىا

ؿك  ،رًح مشكؿ اآلثاركش ،اآلثار ـي سبىبى تأليًفًو فقاؿ: " األىكَّ سىأىلىًني بىٍعضي منيما بيَّف فيًو اإلما
سيكًؿ اً  عى لىوي ًكتىابنا أىٍذكيري ًفيًو اآٍلثىارى اٍلمىٍأثيكرىةى عىٍف رى اًبنىا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً أىٍف أىضى ًفي اأٍلىٍحكىاـً  أىٍصحى
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ـي أىٍىؿي الًَّتي  ادً  يىتىكىىَّ ٍلحى ـٍ  ،اإٍلً ا؛ ًلًقمًَّة ًعٍمًمًي يىا يىٍنقيضي بىٍعضن ـً أىفَّ بىٍعضى ٍسالى عىفىةي ًمٍف أىٍىًؿ اإٍلً كىالضَّ
مىا يىًجبي ًبًو اٍلعىمىؿي ًمٍنيىا ًلمىا يىٍشيىدي لىوي ًمفى اٍلًكتىاًب النَّاًطًؽ كىالس   ،سيكًخيىاًبنىاًسًخيىا ًمٍف مىنٍ  نًَّة اٍلميٍجتىمىًع كى

مىيٍ  تىٍأًكيؿى  ،ًمفى النَّاًسًخ كىاٍلمىٍنسيكخً  أىٍذكيري ًفي كيؿٍّ ًكتىابو ًمٍنيىا مىا ًفيوً  ،كىأىٍجعىؿي ًلذىًلؾى أىٍبكىابنا ،يىاعى  اٍلعيمىمىاءكى
مىى بىٍعضو كىاحٍ  ـٍ عى اجى بىٍعًضًي ـٍ ًبمىا يىًصح  ًبوً  ،ًتجى حَّ ًعٍنًدم قىٍكليوي ًمٍنيي ًة ًلمىٍف صى جَّ ةى اٍلحي قىامى ًمٍثميوي ًمٍف  كىاً 

ابىًة أىٍك تىاًبًعيًيـٍ  حى  .(1)"ًكتىابو أىٍك سينَّةو أىٍك ًإٍجمىاعو أىٍك تىكىاتيرو ًمٍف أىقىاًكيًؿ الصَّ
البًف فيكرىؾ  –في نفًس الًمٍضماًر: ميٍشًكؿ الحديًث كبيانو  اٍلعيمىمىاءكمف الكتًب التي ألَّفىيا 

كأنَّو لمردٍّ عمى المتكمميف مف غير  ،بىبى التَّأليؼً كقد بيَّف اإلماـ في مقدمة كتابو سى  ،ق(406)ت
 .(2)كالكقكًؼ في كجًو المشبيًة كأىًؿ األىكاًء كالبدًع الذيفى يطعنكفى في الديفً  ،أىؿ الس نةً 

 كمف أبرزىـ: ،كلقد تناكؿ ىذا العمـ عمماء آخركف فكاف منثكران في ثنايا كتبيـ
مىاـ اٍبف رشد الحفيد )ت -  في كتابو: )بداية المجتيد كنياية المقتصد(. ،مىوي اي رىحً ق( 595اإٍلً
مىاـ النَّككم )ت -  شرح صحيح مسمـ بف الحجاج(. ،في كتابو: )المنياج ،رىًحمىوي اي ق( 676اإٍلً
مىاـ  - راإٍلً جى  شرح صحيح البخارم(. ،في كتابو: )فتح البارم ،رىًحمىوي اي ق( 852)ت اٍبف حى
نعاني )ت - مىاـ الصَّ شرح بمكغ المراـ مف  ،في كتابو: )سبؿ السالـ ،رىًحمىوي اي ق( 1182اإٍلً

 أدلة األحكاـ(.
مىاـ الشَّككاني )ت -  شرح منتقى األخبار(. ،في كتابو: )نيؿ األكطار ،رىًحمىوي اي ق( 1250اإٍلً

ًمفى األًئمىًة األعالـ أيضان مف أكرد فصكالن خاصة في كتبيـ تختص بمكضكع اختالؼ  كى
 مف ذلؾ: ،اأٍلىًدلَّة تعارضك  ،الحديث
فقد كتب فصالن  ،رىًحمىوي اي ق( 456اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: البف حـز الظاىرم )ت -

بياف كما كتب فصالن آخر بعنكاف: ) ،(3)بعنكاف: )فيما ادعاه قكـه مف تعارًض الن صكص(
ث فيو عف تحدَّ  ،(السبب في االختالؼ الكاقع بيف سمفنا مف األئمة في صدر ىذه األمة

ثـ عدَّدى عشرةى عكامؿى  ،بعًض أسباًب اختالًؼ الحديًث عند الصحابًة كالتابعيفى كمف بعدىـ
 .(4)اٍلعيمىمىاءكانت سببان في ظيكًر قضيًة اختالًؼ الحديًث عند 

                                                             
 (.11/ 1) ،شرح معاني اآلثار: الطحاكم( (1
 (.37)ص:  ،مشكؿ الحديث كبيانو: ابف فكرؾ انظر:( (2
 (.21/ 2) ،اإلحكـا في أصكؿ األحكاـ: ابف حـز( (3
 (.97/ 2) ،المصدر السابؽ( (4
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فقد كتب أفَّ بعض الفرؽ  ،رىًحمىوي اي ق( 790االعتصاـ: ألبي إسحاؽ الشاطبي )ت -
أك مناقضة بعضيا  ،ض األحاديث الصحيحة مناقضتيا لمقرآفاإلسالمية ادعكا عمى بع

ثـ أكرد عشرة مسائؿ فقيية يبدك فييا التعارض عند ىذه الفرؽ كبيف  ،فناقش ذلؾ ،بعضان 
 .(1)كأكد اإلماـ الشَّاطبي أنَّو ال اختالؼ في أحكاـ الشَّريعة اإلسالمية ،ككفؽ بينيا ،مخارجيا

فقد كتب بابان بعنكاف:  ،رىًحمىوي اي ق( 1179الدَّىمكم )تحجة ا البالغة: لشاه كلي ا  -
اًديث اٍلميٍختىمفىة) اء ًفي اأٍلىحى كما بيف  ،بيف فيو عدـ االختالؼ بيف األحاديث ،(بىاب اٍلقىضى

كما كتبى بابان في أسباًب اختالًؼ  ،كيفية التكفيؽ بيف األحاديث التي ظاىريىا التعارضي 
تحدَّثى فييما عف بعًض  ،بان في أسباًب اختالًؼ مذاىًب الفقياءً كبا ،الصحابًة في الفركعً 

 .(2)العكامًؿ التي أدت إلى ظيكًر قضيًة اختالًؼ الحديًث عمى ىذا النَّحك
كفي التَّعارض كالتَّرجيح بيف  ،كىناؾ سمسمة مف الكتابات المعاصرة في مختمؼ الحديث

 منيا: ،كفي التقعيد ليذا العمـ ،األدلَّة
 ـ(.1996)تلمنجدم  –ة كبيانيا بكيَّ األحاديًث النَّ  مشكالتي  -
دكتكر/ عبد المجيد لم -رجيح بيف مختمؼ الحديث كأثره بالفقو اإلسالمي كفيؽ كالتَّ مني  التَّ  -

نكقشت في جامعة القاىرة مف قسـ  ،محمد السكسكة. كىي في أصميا رسالة دكتكاره
 ـ.1992كنشرت كتابان في دار النفائس في العاـ  ،الشريعة

. كىي لمدكتكر/ أسامة عبد ا خياط –مختمؼ الحديث بيف المحدثيف كاألصكلييف الفقياء  -
كنشرت  ،نكقشت في جامعة أـ القرل مف قسـ الكتاب كالسنة ،في أصميا رسالة ماجستير

 ـ.2001كدار ابف حـز في العاـ  ،كتابان في دار الفضيمة
كىي  اد./ نافذ حسيف حمَّ األستاذ المتميزخنا لشي -مختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف  -

ثـ في  ،ـ1993نشرت كتابان في دار الكفاء بالقاىرة في العاـ  ،في أصميا رسالة دكتكراه
لحساب كزارة األكقاؼ  ـ2009ثـ نشر في العاـ  ،ـ2007دار النكادر بدمشؽ في العاـ 
ة بغزة ر بالجامعة اإلسالميَّ كالكتاب يدرس لطمبة الماجستي ،كالشئكف اإلسالمية بدكلة قطر

 راسات العميا.منذ افتتاح قسـ الدٍّ 
 

                                                             
 (.323-300/ 2) ،االعتصاـ: الشاطبي( (1
 .(140-238/ 1) ،حجة ا البالغة: شاه كلي ا الدىمكم( (2
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 : أىميَّة عمم مختمف الحديث.الثَّاِنيالمطمب 
 اٍلعيمىمىاءكقد تتابعت كممات  ،عمـ مختمؼ الحديث ييعىد  مف أجؿٍّ فينكف الحديث كأىميا كأدقيا

ًر أقكاليـ: كشدَّة الحاجة إليو؛ ،كىعيمك منزلتو ،كاألئمة في بياف مكانتو  فمف ديرى
ٍزـ الظَّاىرم )ت مىاـ اٍبف حى كىذا مف أدؽ ما يمكف أف يعترض : "رىًحمىوي اي ق( 456قىٍكؿ اإٍلً

 .(1)"صكص كأغمضو كأصعبوأىؿ العمـ مف تأليؼ الن  
الح )ت افظ ابف الصَّ نَّمىا يىٍكميؿي ًلٍمًقيىاـً ًبًو اأٍلىئً : "رىًحمىوي اي ق( 643كقىٍكؿ الحى اًمعيكفى كىاً  مَّةي اٍلجى

مىى اٍلمىعىاًني الدًَّقيقىةً  ًديًث كىاٍلًفٍقًو، اٍلغىكَّاصيكفى عى  .(2)"بىٍيفى ًصنىاعىتىًي اٍلحى
مىاـ النَّككم )ت قىٍكؿ اإٍلً ٍعًرفىًتًو : "رىًحمىوي اي ق( 676كى يىٍضطىر  ًإلىى مى ٍـّ اأٍلىٍنكىاًع، كى ىىذىا فىفٌّ ًمٍف أىىى

ًميعي   .(3)"ًمفى الطَّكىاًئؼً  اٍلعيمىمىاءجى
مىاـ السَّخاكم )ت قىٍكؿ اإٍلً ًميعي : "رىًحمىوي اي ق( 902كى ٍـّ اأٍلىٍنكىاًع، تيٍضطىر  ًإلىٍيًو جى كىىيكى ًمٍف أىىى

ًدياٍلعيمىمىاءالطَّكىاًئًؼ ًمفى  تىًي اٍلحى اًمعنا ًلًصنىاعى ٍف كىافى ًإمىامنا جى نَّمىا يىٍكميؿي ًلٍمًقيىاـً ًبًو مى ًث كىاٍلًفٍقًو، ، كىاً 
مىى اٍلمىعىاًني الدًَّقيقىةً  ا عى  .(4)"غىاًئصن

مىاـ الٌسيكطي ) قىٍكؿ اإٍلً ؿي : "رىًحمىوي اي ق( 911كى نَّؼى ًفي اٍلميٍختىًمؼً  أىكَّ فىكيٍف الشَّاًفًعي،  مىٍف صى
ًفي ًؽ ًفي الدٍّيفً فىيٍ  ،ًبذىا النٍَّكًع حى ًميعي اٍلًفرى قٍّؽً  تىٍضطىر  لىوي  كى ميًيٌـّ، كىجى نَّ  ،فىحى  مىا يىٍصميحي ًفيًو مىٍف كىمىؿٍ كىاً 

ًديثنا كىاٍعتىمىؿٍ   .(5)"ًفٍقينا كىأىٍصالن كىحى
ف نما تدؿ كتكشؼ لنا عف أىمية ىذا العمـ  ،كممَّا سبؽ ف فَّ ىذه األقكاؿ إف دلت عمى شيء

 كذلؾ مف كجكه: ،كمكانتو الجميمة
ـى يدخؿي في كؿ مف العمكـً اإلسالم - كغيًر  ،كأصكًؿ فقو ،كفقوو  ،مف حديثو  ،يةً أف ىذا العم

 ذلؾ.
؛ ألنو يبيفي الحؽَّ مف  - أف جميع الطَّكائًؼ كالفرًؽ كالتَّخصصات بحاجةو إلى معرفًة ىذا الففٍّ

 كأي يما أحؽ بالعمؿ أك التَّرؾ. ،تعارًض األدلًة مع بعضيا

                                                             
 (.26/ 2) ،اإلحكـا في أصكؿ األحكاـ: ابف حـز( (1
 (.284)ص:  ،معرفة أنكاع عمـك الحديث: ابف الصالح( (2
 (.90)ص:  ،التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث: النككم( (3
 (.66/ 4) ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: السخاكم( (4
 (.103)ص:  ،الحديث: السيكطيألفية السيكطي في عمـ ( (5



 

43 

 

كسبًب  ،عند االطالًع عمى أدلًتياييسىاعد كيمكٍّف المٍجتيدي مف التَّرجيًح بيفى األقكاًؿ كالمذاىًب  -
 الخالًؼ فييا.

نَّة الغرَّاء بالخصكص ،ييسيـ إسيامان كبيران في الدٍّفاع عف الدٍّيفً  - كالردٍّ عمى شيبىًو  ،كالس 
الزَّاعميفى كقكعى االٍضطراًب كالتَّناقض في حديًث  ،كأباطيؿ الطَّاعنيفى فييا مف أعداًء اإلٍسالـ

 .رسكًؿ ا 
بؿ يمثؿي أعمى درجة مف  ،مفى جيكًد المحدثيفى في تكثيًؽ الحديث مف جية المتفيندرجي ض -

ـه بالعمكـً اإلسالميًة أفَّ  ،درجاًت نقد الحديث عند المحدثيف كال يىٍخفى عمى مىٍف لو إلما
 كاىتمكا بحاًؿ المركمٍّ  ،المحدثيفى اعتنىكا بتكثيًؽ متًف الحديًث كاعتناًئيـ بتكثيًؽ السَّنًد تمامان 

 أم بالحديًث ركايةن كدرايةن. ،كما اىتمكا بحاًؿ الرَّاكم
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 الثَّاِلثالمبحث 
 تَّعارض الواِقع بين األَحاِدْيثحقيقة الْخِتالف وال

ليس تعارضان حقيقيان في كاقع األمر؛ بؿ ىك  اأٍلىًدلَّةإفَّ التَّعارض كاالختالؼ الكاقع بيف 
كعدـ قدرتو عمى فيـ قصد الشَّارع؛  ،زو كقصكر في نظر المٍجتيدمرده إلى عج ،تعارض ظاىرم

ًدًىمىا ًصٍدقيي كذلؾ ألنَّو  رً  ان كًجبي كىٍكفى أىحى ًذبان  كىاآٍلخى ٍيفً  ،كى بىرى منزه عف ذلؾ  كالنَّبي  ،ًإٍف كىانىا خى
مىا يىٍنًطؽي قاؿ تعالى:  ،كمعصكـ  [.4-3لنجـ: ]ا ًإٍف ىيكى ًإالَّ كىٍحيه ييكحىى عىًف اٍليىكىل كى

مىاـ الشَّاطبي )ت ًفي ذىًلؾى قىاؿى اإٍلً نافيان كقكع االختالؼ كالتعارض  ،رىًحمىوي اي ق( 790كى
ؼى ًفي أىٍصًؿ الشًَّريعىًة، كىالى  فىثىبىتى بيف السنة النبكية: " مىى كىٍكفً أىنَّوي الى اٍخًتالى كًد  ًىيى مىٍكضيكعىةه عى كيجي
ًؼ ًفييىا أىصٍ  عي ًإلىٍيًو مىٍقصيكدالن ييرٍ اٍلًخالى ؼي رىاًجعه ًإلىى أىٍنظىاًر اٍلميكىمًَّفيفى  ان جى ًمفى الشَّاًرًع، بىٍؿ ذىًلؾى اٍلًخالى

طٍ  مىى اإٍلً ذىمَّوي عى ًؼ ًفي الشًَّريعىًة كى حَّ أىفَّ نىٍفيى ااًلٍخًتالى صى ًء، كى ـٍ ًمفى ااًلٍبًتالى لىى مىا يىتىعىمَّؽي ًبًي ؽً كىاً   .(1).." الى
ٍيمىةى بسنده عف ا ،رىًحمىوي اي ق( 463ماـ الخطيب البغدادم )تكقد نقؿ اإل   ٍبًف خيزى

ًكمى عىًف النًَّبيٍّ ": قكلو (ق311ت) ًديثىاًف ًبً ٍسنىادى  الى أىٍعًرؼي أىنَّوي ري ادَّافً حى ٍيًف ميتىضى ًحيحى فىمىٍف  ،ٍيًف صى
لٍّؼى بىٍينىييمىا تَّى أيؤى  .(2)"كىافى ًعٍندىهي فىٍميىٍأًت ًبًو حى

فىكيؿ  في نفي كقكع االختالؼ: " ،رىًحمىوي اي ق( 463كما قاؿ الخطيب البغدادم )ت
ـى أىفَّ النًَّبيَّ  ٍيًف عيًم بىرى مىى كى  خى ـى ًبًيمىا فىالى يىًصح  ديخيكؿي التَّعىاريًض ًفيًيمىا عى ٍف كىا ،ٍجوو تىكىمَّ فى ظىاًىريىيمىا كىاً 

ٍيفً  ، أىٍف يىكيكفى ميكًجبي أًلىفَّ مىٍعنىى التَّ  ،ميتىعىاًرضى ٍيًر ذىًلؾى نىٍيي كىغى ٍيًف كىاٍلقيٍرآًف ًمٍف أىٍمرو كى بىرى عىاريًض بىٍيفى اٍلخى
ًدًىمى  رً  ا مينىاًفيان أىحى ذىًلؾى ييٍبًطؿي التٍَّكًميؼى ًإٍف كىانى  ،ًلميكًجًب اآٍلخى نىٍييان  ان ا أىٍمر كى ٍظران  كى ةن كىحى بىاحى كًجبي أىٍك يي  ،كىاً 

ًدىً  رً  ان مىا ًصٍدقكىٍكفى أىحى ًذبان  كىاآٍلخى ٍيفً  كى بىرى ٍف ذىًلؾى أىٍجمىعى  كىالنًَّبي   ،ًإٍف كىانىا خى كـه ًمٍنوي  ،مينىزَّهه عى مىٍعصي كى
 .(3)"ًباتٍّفىاًؽ اأٍليمَّةً 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكقد نفى  كقكع أم تعارض أك اختالؼ أك تضاد  رىًحمىوي اي ق( 751)ت اإٍلً
محمالن ذلؾ االختالؼ كالتعارض إلى عدـ صحة نقؿ الحديث مف  ،النبكيَّة حقيقي بيف األحاديث

:فقاؿ: " ،أك ناتجان عف عدـ معرفتيـ بالنَّاسخ كالمنسكخ ،الركاة نىٍحفي نىقيكؿي ٍمًد اً  كى  الى تىعىاريضى ًبحى

                                                             
 (.78/ 5) ،المكافقات: الشاطبي( (1
 (.433-432)ص:  ،الكفاية في عمـ الركاية: الخطيب البغدادم( (2
 (.433)ص:  ،المرجع نفسو( (3
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، فىً مَّا أىٍف يىكيك  قىعى التَّعىاريضي ًة. فىً ذىا كى ًحيحى اًديًثًو الصَّ ًمًو بىٍيفى أىحى ًديثىٍيًف لىٍيسى ًمٍف كىالى دي اٍلحى قىٍد  فى أىحى كى
ًديثىٍيًف نىاًسخن  دي اٍلحى كىاًة مىعى كىٍكًنًو ًثقىةن ثىٍبتنا، فىالثٍّقىةي يىٍغمىطي، أىٍك يىكيكفي أىحى ًمطى ًفيًو بىٍعضي الر  ًر، ًإذىا غى ا ًلٍْلخى

، أىٍك يىكيكفي التَّعىاري  ًمًو كىافى ًممَّا يىٍقبىؿي النٍَّسخى ، فىالى بيدَّ ًمٍف كىٍجوو ضي ًفي فىٍيـً السَّاًمًع، الى ًفي نىٍفًس كىالى
ثىًة. كًه الثَّالى ديىيمىا  ًمٍف ىىًذًه اٍلكيجي ، لىٍيسى أىحى اًف ًمٍف كيؿٍّ كىٍجوو اًف ميتىنىاًقضى ًريحى اًف صى ًحيحى ًديثىاًف صى كىأىمَّا حى
ًر، فىيىذىا الى  ا ًلٍْلخى دي أىٍصالن نىاًسخن مىعىاذى اً ييكجى اًدًؽ اٍلمىٍصديكًؽ الًَّذم الى ، كى ـً الصَّ دى ًفي كىالى  أىٍف ييكجى

ٍنقيكًؿ كىالتٍَّمًييًز بىيٍ  ٍعًرفىًة اٍلمى ؽ ، كىاآٍلفىةي ًمفى التٍَّقًصيًر ًفي مى ًحيًحًو يىٍخريجي ًمٍف بىٍيًف شىفىتىٍيًو ًإالَّ اٍلحى فى صى
ٍعميكًلًو، أىٍك ًمفى اٍلقيصيكًر فً  مى نىاهي ًبًو، أىٍك ًمٍنييمىا مىعنا،  ،ي فىٍيـً ميرىاًدًه كى ٍيًر مىا عى مىى غى ًمًو عى ٍمًؿ كىالى كىحى

ًؼ كى  قىعى ًمفى ااًلٍخًتالى ًمٍف ىىاىينىا كى ًباً كى قىعى، كى  .(1)" التٍَّكًفيؽي اٍلفىسىاًد مىا كى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.138/ 4) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
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 المبحث الرابع
 اأْلَِدلَّةم في دفع التَّعارض بين مسالك أىل العم

لقد استعمؿ جميكر أىؿ العمـ ثالثة مسالؾ أساسية لمخركج مف االختالؼ كالتَّعارض 
 التَّالية: كتفصيؿ ىذه المسالؾ في المطالب الثَّالثة ،اأٍلىًدلَّةالحاصؿ بيف 

لالمطمب   .تعريفو لغة واصطالحاً  ،الجمع: اأَلوَّ
ىاللعظ:ى-أواّل ىفي ٍـّ الشَّيءك  الجيـ كالميـ كالعيف أصؿه  الجمد ا مىٍعتي  ،احد، يدؿ  عمى تىضى يقاؿ جى
ٍمعان ؽ المتفرٍّ يءى الشَّ   .(1)جى

ىاصطالحّا:ْمَجاِلى-ثانوّا بحيث ييحمؿ كؿ منيا عمى  ،بياف التَّكفيؽ كاالئتالؼ بيف األدلة المختمفة د
لى مف كال شؾ أف إعماؿ األدلة أك  ،كييعمؿ بيا جميعان  ،محمؿ صحيح يزيؿ االختالؼ كالتَّعارض

 .(2)كنحك ذلؾ ،أك اطالؽ كتقييد ،كذلؾ الحتماؿ أف يككف بينيا عمكـ كخصكص ،إىماليا
 تتمخَّص فيما يمي: ،أكجيان عديدة لمجمع بيف النَّصيف المتعارضيف اٍلعيمىمىاءكلقد سمؾ 

الجمع ببياف  –الجمع ببياف اختالؼ مدلكلي المفظ  –الجمع بالتَّقييد  –]الجمع بالتَّخصيص 
الجمع ببياف تغاير الحاؿ أك  –الجمع بحمؿ المفظ عمى المجاز  –تالؼ في األمر كالنَّيي االخ

يظير بعضيا مف خالؿ الدٍّراسة  ،كغيرىا مف األكجو ،الجمع ببياف التَّنكع أك التَّخيير[ –المحؿ 
 التَّطبيقية إف شاء ا تعالى.

 تعريفو لغة واصطالحًا. ،: النَّْسخالثَّاِنيالمطمب 
ىِفى-اّلأو ىاللعِظ:النَّْدُخ فعي كاإلزالةي  ،النٍَّسخي في المغًة عمى ًعدًَّة معافو  طمؽي يي  ي كالنَّقؿي  ،منيا: الرَّ

 .(3)كالتَّحكيؿ

                                                             
 (.479/ 1) ،معجـ مقاييس المغة: ابف فارس( (1
: ابف حـز68/ 3) ،(. كمعالـ السنف: الخطابي342)ص:  ،لشافعيالرسالة: ا لالستزادة انظر:( (2  ،(. كاإلحكـا

 ،(. كنياية السكؿ: اإلسنكم404/ 1) ،(. كقكاطع األدلة في األصكؿ: أبك المظفر السمعاني21-38/ 2)
 (.2/ 3) ،(. كالتقرير كالتحرير: ابف اليماـ187/ 3)

/ 3) ،(. كالمحصكؿ: الفخر الرازم24)ص:  ،: الحازمي(. كاالعتبار433/ 1) ،الصحاح: الفارابي انظر:( (3
(. كلساف العرب: ابف 340/ 5بف فارس، )(. كمعجـ مقاييس المغة: ا102/ 3) ،(. كاإلحكاـ: اآلمدم377
رشاد 356/ 7) ،(. كتاج العركس: الزبيدم602)ص:  ،(. كالمصباح المنير: الفيكمي61/ 3) ،منظكر (. كا 

 (.67-55/ 1) ،كالنسخ في القرآف الكريـ: مصطفى زيد (.49/ 2) ،الفحكؿ: الشككاني
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ىاصطالحّا:ى-ثانوّا مىى  اٍرًتفىاع" النَّْدخ ٍكـً الثَّاًبًت ًباٍلًخطىاًب اٍلميتىقىدٍّـً عى هي لىكىافى ثىابًتاٍلحي مىعى بًًو  ان كىٍجوو لىٍكالى
ٍنوي تىرىاًخي  .(1)"ًو عى

اؿ  : "ىك رىًحمىوي اي ق( 403قىاؿى القاضي أبك بكرو الباقالني )ت مىى اٍلًخطىابي الدَّ اٍرًتفىاًع  عى
ٍنوي  هي لىكىافى ثىاًبتنا ًبًو مىعى تىرىاًخيًو عى مىى كىٍجوو لىٍكالى ٍكـً الثَّاًبًت ًباٍلًخطىاًب اٍلميتىقىدٍّـً عى  .(2)"اٍلحي

اًجًب )تكاختصرى  : "كالنٍَّسخي رفعي الحكـً  ،تعريؼى القاضي رىًحمىوي اي ق( 646ابفي الحى فقاؿى
 .(4): "كىىيكى قىٍكؿي اأٍلىٍكثىًر"رىًحمىوي اي ق( 972قاؿ الفيتيكحي )ت ،(3)الشَّرعي بدليؿو شرعي متأخر"

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكقٍد بيَّف  فقاؿ:  ،مف منظكر السَّمؼً  ىذا المفيكـ رىًحمىوي اي ق( 751)ت اإٍلً
رً " حي اٍلميتىأىخٍّ ٍممىًتًو تىارىةن كىىيكى اٍصًطالى ٍكـً ًبجي ٍفعي اٍلحي ٍنسيكًخ رى مىًؼ ًبالنَّاًسًخ كىاٍلمى لىًة ميرىادي عىامًَّة السَّ ٍفعي دىالى ، كىرى يفى

ٍيًرىىا تىارىةن، إمَّا ًبتىٍخًصيصو  ٍـّ كىاٍلميٍطمىًؽ كىالظَّاًىًر كىغى مىى ميقىيَّدو  ،تىٍقًييدو  أىكٍ  ،اٍلعىا ٍمًؿ ميٍطمىؽو عى تىٍفًسيًرًه  ،أىٍك حى كى
تىٍبًييًنوً  تَّى إنَّييـٍ ييسىم كفى ااًلٍسًتٍثنىاءى  ،كى فىةى نىٍسخ حى لىًة الظَّاًىرً  ؛ان كىالشٍَّرطى كىالصٍّ ٍفعى دىالى م ًف ذىًلؾى رى  ،ًلتىضى

بىيىافى اٍلميرىادً   .(5)"كى

 تعريفو لغة واصطالحًا. ،ح: التَّرجيالثَّاِلثالمطمب 
ىاللعِظ:ِفىالتَّرجوحى-أواّل ييقىايؿ: رىجىحى  ،التَّرجيحي في المغًة كييرىادي بًو التَّمييؿي كالتَّثقيؿي كالتَّغميبي  طمؽي يي  ي

حي ريجيكحان كريٍجحانان: ماؿى  نىوي  ،كثىقيمىٍت كفَّتيو بالمكزكفً  ،الميزافي يىٍرجى رى ما كنىظى  ،كرجح الشَّيءى بيدًه: كىزى
: أم أثقمىوي حتى ماؿ. ،ًثقىميو  كأرجح الميزافى

ح: أعطاه راجحان  حت الشَّيء  ،كترجحت األرجكحة بالغالـ: أم مالت بو ،كأرجح لو كرجَّ كرجَّ
يتو متو كقكَّ  . (6)بالتَّثقيؿ: فضَّ

فو عمماءي األصكًؿ بتعريفاتو متقاربةو  اصطالحّا:ىالتَّرجوحى-ثانوّا ثيران عف ال تىٍبعيد ك ،فقد عرَّ
تعريؼ  ،كأجمعييىا بيانان لممعنى ،كأكثريىا مناسبةن  ،كلعؿَّ أكضح التَّعريفات عبارةن  ،المعنى الم غىكم

                                                             
 (.6)ص:  ،االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار: الحازمي( (1
/ 3) ،(. كاإلحكاـ: اآلمدم282/ 3) ،(. كالمحصكؿ: الفخر الرازم6)ص:  ،االعتبار: الحازمي انظر:( (2

105.) 
 (.971/ 2) ،المنتيى: ابف الحاجب( (3
 (.526/ 3) ،ابف النجار الحنبمي ،ب المنير: الفتكحيشرح الككك( (4
 (.29/ 1) ،إعالـ المكقعيف عف رب العالميف: ابف القيـ( (5
(. كتاج العركس: 305/ 2) ،(. كالقامكس المحيط: الفيركزآبادم1586/ 3) ،لساف العرب: ابف منظكر انظر:( (6

 (.219: )ص ،(. كالمصباح المنير: الفيكمي الحمكم383/ 6) ،الزبيدم
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مىاـ اآلمدم )ت : ،رىًحمىوي اي ق( 631اإٍلً لىًة ىك  حيث قاؿ: "التَّرجيحي ٍيًف ًلمدَّالى اًلحى ًد الصَّ اٍقًترىاًف أىحى
مىى اٍلمىٍطميكًب مىعى تىعىاريًضيً  رً  ،مىا ًبمىا ييكًجبي اٍلعىمىؿى ًبوً عى ٍىمىاؿى اآٍلخى  .(1)"كىاً 

اًلحه كقكؿ اآلمدم  ديىيمىا صى لىًة، أىٍك أىحى ٍيًف ًلمدَّالى اًلحى ٍيًف( اٍحًترىازه عىمَّا لىٍيسىا ًبصى اًلحى ًد الصَّ )اٍقًترىافي أىحى
، فىً فَّ التٍَّرًجيحى ًإنَّمىا يىكيكفي مى  اًلحو ري لىٍيسى ًبصى ًحيىًة كىاآٍلخى الى ق ًؽ التَّعىاريًض كىالى تىعىاريضى مىعى عىدىـً الصَّ عى تىحى

ًدًىمىا. ٍيًف أىٍك أىحى  ًلأٍلىٍمرى
قىٍكلي  ٍيًف الى تىعىاريضى بىٍينىييمىا، فىً فَّ التٍَّرًجيحى ًإنَّمىا وكى ٍيًف المَّذى اًلحى : )مىعى تىعىاريًضًيمىا( اٍحًترىازه عىًف الصَّ
 .عىاريًض الى مىعى عىدىًموً التَّ  ييٍطمىبي ًعٍندى 
قىٍكلي  دي الدًَّليمىٍيًف عىًف وكى ًر( اٍحًترىازه عىمَّا اٍختىصَّ ًبًو أىحى ٍىمىاؿى اآٍلخى ًدًىمىا كىاً  : )ًبمىا ييكًجبي اٍلعىمىؿى ًبأىحى

ؿى لىوي ًفي التٍَّقًكيىًة  ًضيَّةى، كىالى مىٍدخى فىاًت الذَّاًتيًَّة أىًك اٍلعىرى ًر ًمفى الصٍّ  .(2)كىالتٍَّرًجيحً اآٍلخى
س عو  ث ًبتىكى فٍميىٍرًجع ًإلى  ،فىمىٍف أىرىادى االستزًادىة ،مىعى الًعمـ أىفَّ كيتب األصيكؿ تىحدَّثىت عىٍف ىىذىا المىٍبحى

 مىظَّانٍّيىا.
 
 

 
تىٍأًصٍيؿاف يى بى ح كى يٍ ضً كٍ نا تى يٍ يى نٍ أى دٍ قى  كفي كي نى اٍلفىٍصؿ ا ذى ىى ا ًفي ًنيىايىة نى كلعمَّ  بىٍيفى  ضعاري التَّ  عً فٍ د دى عً اكى قى  كى

اًدٍيث ك  نىٍنتىًقؿي ًبعىكفو ًمفى اً  ،نىظىًريَّان  اأٍلىًدلَّةاأٍلىحى ًإلى الفيصكؿ التَّاليىة لدراسىًة ىىًذه اٍلقىكاًعد تىٍطًبٍيًقيَّان  كى
 ى.تىعىالى  رىًحمىوي اي ًمٍف ًخالًؿ ًكتىاًب: )زىاد اٍلمىعىاًد( ًلٍلًمىاـً اٍبف القىيٍّـ  

ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــ
 
 
 
 
 

                                                             
 (.239/ 4) ،اإلحكـا في أصكؿ األحكاـ: اآلمدم( (1
 (.239/ 4) ،المرجع السابؽ( (2
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 الثَّاِلثالفصل 
َمام اْبن اْلَقيِّمَمْنَيُج  ِفْي الَجْمِع  اْلِْ
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لمبحث ال  اأَلوَّ
 الجمع ببيان الختالف ِفي األمر والنَّيي

نَّة النَّبكيَّة ىيمىا مىدىاري التٍَّكًمٍيؼ مىٍيًيمىا يىٍرتىًكٍز  ،ًإفَّ األكاًمر كالنَّكاًىي ًفي اٍلقيٍرآًف اٍلكىًريـ كالس   ،كىعى
ًلذىا أىٍكالىيمىا اأٍلىًئمَّة كىاٍلميٍجتى  مىاـ السَّرىٍخًسي   ،ًيديٍكفى اٍىًتمىامان كىًبٍيران كى نىًفي قىاؿى اإٍلً ؽ  مىا 483)تالحى ق(: "أىحى

ًء بيما ـ  معرفىةي اأٍلىٍحكىاًـ  ،ييٍبدىأي ًبًو ًفي اٍلبىيىاًف اأٍلىمري كىالنٍَّيىي؛ أًلىفَّ ميعظـى ااًلٍبًتالى كيتميزي  ،كبمعًرفىًتيما تت
" رىاـً ؿي ًمفى اٍلحى الى  .(1)اٍلحى
قىٍد بىيَّفى  لزاـو  اءاٍلعيمىمى كى ا تيًفٍيديهي ىىًذًه اأٍلىكىاًمري كىالنَّكىاًىي ًمٍف: كجكبو كا  ةو  ،أىٍك نىٍدبو  ،مى أىٍك  ،أىٍك ًإبىاحى

مىاـ الشَّاًطًبي   ،أىٍك تىٍحًرٍيـ ،أىٍك كىرىاىىةو  ،اٍسًتٍحبىابو  ق(: "ًإفَّ اأٍلىكىاًمرى كىالنَّكىاًىيى 790)تالمىاًلًكي قىاؿى اإٍلً
، بىٍؿ ًمٍنيىا مىا يىكيكفي ًمفى اٍلفىرىاًئًض أىٍك ًمفى النَّكىاًفًؿ اٍلميتىعىمٍّقىةى  مىى ًكزىافو كىاًحدو ًباأٍليميكًر اٍلميٍطمىقىًة لىٍيسىٍت عى

ًكمى  كىىاًت ًفي اٍلمىٍنًييَّاًت، لىًكنَّيىا كي مىات أىٍك ًمفى اٍلمىٍكري رَّ ًمٍنيىا مىا يىكيكف ًمفى اٍلميحى لىى ٍت إً ًفي اٍلمىٍأميكرىاًت، كى
 .(2)أىٍنظىاًر اٍلميكىمًَّفيفى ًليىٍجتىًيديكا ًفي نىٍحًك ىىًذًه اأٍليميكًر"

ٍمعى ًببىيىاًف االٍخًتالؼى ًفي اأٍلىٍمًر كىالنٍَّيي ًفٍيًو ًعدَّة مىسىاًلؾ مىٍيًو فىال شىؾَّ أىفَّ اٍلجى  نىٍذكر ًمٍنيىا: ،كىعى

لالمطمب  ى.(3)اْلُوُجْوبِ : اْلَجْمُع ِبَحْمِل اأْلَْمِر َعَمى اأَلوَّ

                                                             
 (.11 /1) ،( أصكؿ السرخسي(1
 (.401 /3) ،( المكافقات: الشاطبي(2
ت : ىك المفظ الداؿ عمى طمب الفعؿ عمى كجو االستعالء. ككرداْلَجْمُع ِبَحْمِل اأْلَْمِر َعَمى اْلُوُجْوِب: األمر( (3

 ،كاإلباحة ،كالندب ،منيا: االيجاب ،صيغة األمر في لساف العرب مستعممة في الطمب عمى كجكه عدة
كقد أكصميا بعض األصكلييف إلى خمسة كثالثيف. كليذا اختمؼ العمماء فيما  ،كغيرىا مف المعاني ،كالتأديب

 كضعت لو صيغة األمر:
المعتزلة كجماعة مف  وذىب أكثريقة في الكجكب. إلى أفَّ األمر المجرد عف القرينة حق فذىب الجميور -

يككف حقيقة في الندب.  ،إلى أفَّ األمر المجرد عف القرينة -كحكاه الغزالي كاآلمدم كقكالن لمشافعي–الفقياء 
 يككف مشتركان بيف الكجكب كالندب كاإلباحة. ،العمماء إلى أفَّ األمر المجرد عف القرينة وذىب بعض

كىك أفَّ األمر يدؿ عمى الكجكب حقيقة كال  ،قكؿ الجميكر -كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي –ألقكاؿ مف ىذه ا والرَّاجح -
كال يمكف ىنا سرد أدلة كؿ فريؽ  ،كضعؼ أدلة غيرىـ ،يصرؼ إلى غيره إال بقرينة؛ كذلؾ لقكة ما استدلكا بو

عمى الكجكب لمجمع بيف كىك مسألة بياف حمؿ األمر  ،إنَّما الميـ ىنا ما يتصؿ بمكضكعنا ،كمناقشتو
 األحاديث المختمفة.

(. كالبرىاف في أصكؿ الفقو: 24-12: )ص ،مع: الشيرازم(. كالم  67-2 /3) ،اإلحكاـ: ابف حـز انظر:
=  (.194-163: )ص (. كالمنخكؿ: الغزالي،78-11 /1) ،يسً خٍ رى (. كأصكؿ السَّ 95-61 /1) ،الجكيني
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىًد اٍستىٍعمىؿى  ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي مىسىاًئؿ  رىًحمىوي اي  اإٍلً
 نيٍكًرد ًمٍنيىا: ،ًعدَّة

لالمسألة   ى: َوْقت ِإْخَراِج َزَكاِة اْلِفْطِر.اأَلوَّ
مىى النَّ  ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  ٍحًك التَّاًلي:كى

 أوًل: من اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ٍيفً  ًحيحى اًف ًفي الصَّ ٍيخى كىل الشَّ ًدٍيًث اٍبًف عيمىرى  ،رى ٍنييمىاًمٍف حى ًضيى اي عى سيكؿي رى : "فىرىضى رى ، قىاؿى

كىاةى الًفٍطًر   اً  اعنا ًمٍف شىًعيرو عى  (1)اً َصاعزى ، أىٍك صى ، كىالذَّكىًر كىاأليٍنثىى، ًمٍف تىٍمرو مىى العىٍبًد كىالحيرٍّ
الىًة" كًج النَّاًس ًإلىى الصَّ دَّل قىٍبؿى خيري ، كىأىمىرى ًبيىا أىٍف تيؤى ًبيًر ًمفى الميٍسًمًميفى ًغيًر كىالكى كىالصَّ
(2). 

مىاـ أىًبك دىاكد ًفي سينىًنو كىل اإٍلً ًدٍيًث اٍبًف عىبَّاسو  ،كىرى قاؿ: "فىرىضى  ،ٍنييمىارىًضيى اي عى ًمٍف حى
ائـ ًمف  رسكؿي ا  ، مىٍف أىدَّاىىا قىٍبؿى (4)وُطْعمًة لمَمَساِكْينِ  ،(3)المَّْغِو والرَّفثِ زكاةى الًفٍطر طيٍيرةن لمصَّ

دىقىاًت" دىقىةه ًمفى الصَّ ًة فىًييى صى الى مىٍف أىدَّاىىا بىٍعدى الصَّ كىاةه مىٍقبيكلىةه، كى ًة فىًييى زى الى  .(5)الصَّ
                                                                                                                                                                              

 ،(. كشرح تنقيح الفصكؿ: القرافي186-130 /2) ،ـ: اآلمدم(. كاإلحكا277-7 /2) ،كالمحصكؿ: الرازم
بناء (. كمفتاح الكصكؿ إلى 256-100 /1) ،(. كشؼ األسرار: عالء الديف البخارم167-127: )ص

(. كالتمييد 54-36 /1) ،(. كنياية السكؿ: اإلسنكم411-369: )ص ،األصكؿ: التممساني ىالفركع عم
-334 /1) ،(. كتيسير التحرير: أمير بادشاه289-266: )ص ،سنكمفي تخري  الفركع عمى األصكؿ: اإل

رشاد الفحكؿ: الشككاني387  (.277-241 /1) ،(. كا 
اع مكياؿ يسع أربعة أمداد(َصاًعا)( (1 (. 162 /1) ،: غريب الحديث: ابف قتيبةانظركالميد رطالف.  ،: الصَّ

(. كلساف العرب: ابف 103: )ص ،ابف فارس(. كحمية الفقياء: 1247 /3) ،كالصحاح تاج المغة: الفارابي
 (.215 /8) ،منظكر

بىابي فىٍرًض  ،ًكتىابي الزَّكىاةً  ،(1503/ ح130/ 2) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحو أخرجو: ،عميومتفق ( (2
دىقىًة الًفٍطًر. كمسمـ في صحيحو كىاًة اٍلًفٍطًر قىٍبؿى بىابي اأٍلىٍمًر ًبً ٍخرىاًج زى  ،ًكتىابي الزَّكىاةً  ،(986/ ح679/ 2) ،صى

ًة. الى  الصَّ
: ما ال فائدة فيو مف القكؿ أك الفعؿ في الدنيا أك الديف مكركىان كاف أك مباحان كاليزؿ كالمعب كالتعمؽ (المَّْغو)( (3

كقد يطمؽ عمى النكاح  ،: الفحش مف الكالـ كجميع القبائح كىك المراد ىنا(الرَّفث)في الشيكات كغير ذلؾ. 
ا. كالًجماع أ (. 390/ 1) ،(. كمجمؿ المغة: ابف فارس283/ 1) ،: الصحاح تاج المغة: الفارابيانظريضن

 (.219/ 9) ،كالمنيؿ العذب المكركد: السبكي(. 241/ 2كالنياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثير، )
ٍيعىةى طيٍعمىةن (ُطْعمةً )( (4 عىٍمتي ىىًذًه الضَّ ٍأكىمىةي، ييقىاؿي: جى .  : كىي اٍلمى فو النياية في غريب الحديث كاألثر: ابف : انظرًلفيالى

 (.158/ 1) ،النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب: بطاؿ الركبي(. ك 127/ 3األثير، )
دَّثىنىا  ،باب زكاة الفطر ،كتاب الزكاة ،(1609/ ح54/ 3) ،أبك داكد في سننو: أخرجو ،إسناده حسن( (5 قاؿ: حى

، قى مىٍحميكدي ٍبفي  ، كىعىٍبدي اً ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمىًف السٍَّمرىقىٍنًدم  اًلدو الدٍّمىٍشًقي  ٍركىافي خى دَّثىنىا مى : حى ابف محمد  يعني–االى
كىافى اٍبفي كىٍىبو يىرٍ  -األسدم كىافى شىٍيخى ًصٍدؽو كى ًني  كى ٍكالى دَّثىنىا أىبيك يىًزيدى اٍلخى =  دَّثىنىا سىيَّاري ًكم عىٍنوي، حى قىاؿى عىٍبدي اً: حى
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
الة اٍلًعٍيد كىاة الًفٍطر تيؤدَّل قىٍبؿى صى ة ًفي أىفَّ زى اًدٍيث الكىاًردى ًإالَّ أىفَّ االٍخًتالؼ  ،اتَّفىقىت اأٍلىحى

ٍمؿ اأٍلىٍمر الكىا ٍسأىلىة يىٍرًجع ًإلىى أىٍفيىاـ الفيقىيىاًء ًفٍي حى اًصؿ ًفٍي المى اًدٍيثً الحى مىى  ،ًرد ًفٍي اأٍلىحى ىىٍؿ ييٍحمىؿ عى
ٍسأىلىًة: ،أىٍك ييٍصرىؼ ًإلىى النٍَّدًب كاالًسًتٍحبىابً  ،اٍلكيجيٍكبً   كىىىذىا تىٍفًصٍيؿ اٍلمى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

                                                                                                                                                                              

ًف ا دىًفي  -ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمى ٍف ًعٍكًرمىةى  -قىاؿى مىٍحميكده: الصَّ :  -كىك مكلى ابف عبَّاس–عى ، قىاؿى ًف اٍبًف عىبَّاسو عى
 الحديث.

 :تخريج الحديث 
(، كالحاكـ في 2067/ ح61/ 3كالدارقطني في سننو ) ،(1827/ ح39/ 3) ،في سننو ماجوابف  أخرجو: -

، عىٍف أىبي يىًزيدى ًمٍف طىًرٍيؽً (، ثالثتيـ 1488/ ح568/ 1ستدرؾ عمى الصحيحيف )الم : مىٍركىاف ٍبف ميحىمَّدو
دىًفي، عىٍف ًعٍكًرمىةى  ًني، عىٍف سىيَّاًر ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىًف الصَّ ٍكالى : الحديث. ،اٍلخى ، قىاؿى ٍف اٍبًف عىبَّاسو  عى

 :دراسة اْلسناد 
دىًفيِد الرَّْحَمنِ فيو: َسيَّاُر ْبُن َعبْ  - كقاؿ أبك زرعة: "ليس بو بأس"  ،المصرم.  قاؿ أبك حاتـ: "شيخ" ،: ىك الصَّ

مىفيكف في الثٍّقات256 /4 ،)الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ كقاؿ ابف ًحبَّاف:  ،(. كذكره ابف ًحبَّاف، ابف خى
(. 2320/ رقـ185/ 6ماؿ: ميغيٍمطىام، (، )إكماؿ تيذيب الك335 /4 ،"يركم المراسيؿ" )الثقات: ابف ًحبَّاف

جىرك  ،(475 /1 ،كاتفؽ الذىبي )الكاشؼ  ىك صدكؽ. ُقْمُت:( عمى أنَّو صدكؽ. 261: ص ،)التقريب اٍبف حى
غير. قاؿ تمميذه محمد بف مركاف: "كاف شيخ صدؽ" )سنف أبي وفيو: َأُبو َيِزيَد اْلَخْوَلِنيُّ  - : ىك المصرم الصَّ

 صدكؽ. ُقْمُت:(. 684: ص ،: "صدكؽ" )التقريباٍبف حىجىركقاؿ (. 1609ح /53 /3 ،داكد
 كبقية رجاؿ اإلسناد ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
سىف؛ ألف جميع رجالو ثقات - ار بف عبد الرَّحمف فيما يَّ سى ، كشيخو إال أبا يزيد الخكالني ،الحديث إسناده حى

 صدكقاف.
كحه  يًيـٍ فً  لىٍيسى : "الحديث ليذا ركايتو بعد الدارقطني قاؿ - قاؿ ك  .(2067ح/ 61/ 3 ،الدارقطني سنف)" مىٍجري

/ 568/ 1لمستدرؾ: الحاكـ، )ا يح عمى شرط البخارم، كلـ يخرجاه"الحاكـ في المستدرؾ: "ىذا حديث صح
اًكـ ًفي اٍلميٍستىٍدرؾ. قاؿ ابف دقيؽ العيد: "(1488ح مىى  كىزعـ اٍلحى ًحيح عى اهي أىنو صى ـل يخرجى اًرٌم، كى  ،شىرط البيخى

ا قىالىو نظر، فىً ف أىبىا يًزيد كسياران  ًفيمى اًف شىٍيئان  كى اًكـ أىشىارى ًإلىى ًعٍكًرمىة، فىً ف  ،لـ يخرج لىيما الشٍَّيخى كىأف اٍلحى كى
اًرٌم اٍحت  ًبوً   ،المعركؼ ف تساىموكىذا عند الحاكـ م ُقْمُت: .(1/324)اإللمـا بأحاديث األحكاـ،  "البيخى

حة منو عم حة عمى الحسف ؛ى ىذا الحديثفاطالؽ الصٍّ ابف  كىذا معركؼ عنو كعف ،ألنَّو ممف يطمؽ الصٍّ
زىيمة كتمميذه كقاؿ ابف الممقف  .(55 /1 ،: )فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: السخاكمانظراف. بَّ ابف حً  خي
سىفه إٍسنىادي كقاؿ ابف قدامة المقدسي: " .(618/ 5 ،المنير البدر"، )صحيح الحديث ىذاتبعنا لو: "  "هي حى
 (.1609/ ح54/ 3 ،شعيب األرناؤكط: "إسناده حسف" )سنف أبي داكد الشٍَّيخكقاؿ . (3/80)المغني، 
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  كىاًة اٍلًفٍطرً  اي رىًحمىوي  اإٍلً ٍقًت ًإٍخرىاًج زى  ،بىٍعض األىًدلَّة الكىاًردىة ًفي كى
ٍسأىلىة ٍمًؿ اأٍلىٍمًر الكىاًرًد ًفٍي المى مىؾى ًفي حى مىى اٍلكيجيٍكبً  ،سى ٍمًؿ اأٍلىٍمًر عى ٍمًع ًبحى : "ميٍقتىضىى  ،مىٍسمؾ الجى فىقىاؿى

ًديثىٍيًف أىنَّوي الى يىجيكزي تىٍأًخيري  ٍيًف اٍلحى ًة، كىىىذىا ىيكى ىىذى الى ًة اٍلًعيًد، كىأىنَّيىا تىفيكتي ًباٍلفىرىاًغ ًمفى الصَّ الى ىىا عىٍف صى
كى  ، كىالى ًإٍجمىاعى يىٍدفىعي اٍلقىٍكؿى ًبًيمىا، كى ًديثىٍيًف كىالى نىاًسخى ٍيًف اٍلحى ، فىً نَّوي الى ميعىاًرضى ًليىذى كىابي نىا الصَّ –افى شىٍيخي

يىٍنصيريهي  ييقىكٍّم -يعني ابف تيميَّة  .(2)"(1)ذىًلؾى كى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  تىٍكًجٍيو اأٍلىٍمًر الكىاًقع ًفٍي ىىًذه األدلَّة، عمى النَّحك اآلتي: اٍلعيمىمىاءسى ٍمًؿ كى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى ًفي حى
لالمسمك  ٍمييكر ًمفى  :اأَلوَّ ًة إً  اٍلعيمىمىاءذىىىبى اٍلجي رىاحى الة الًعٍيًد؛ ًلصى كىاةى الًفٍطًر تيؤدَّل قىٍبؿ صى لىى أفَّ زى

اًدٍيث اٍلمىٍذكيٍكرىة مىى النٍَّدًب كاالٍسًتٍحبىابً  ،األحى مىمكا اأٍلىٍمرى ًفٍييىا عى يىا بىٍعدى  ،ًإالَّ أىنَّييـ حى كا ًإٍخرىاجى ازي كىأىجى
الة الًعٍيد إلى نيايتو.  صى

يمى مى اإٍلً  اؿى قى  دىقىةى اٍلًفٍطًر"743ي )تفً نى الحى  ي  عً اـ الزَّ دٍّم صى ييؤى نيًدبى ًفي اٍلًفٍطًر أىٍف ... ى ىػ(: "كى
(3) ،

نىًفي ينً يٍ العى بىٍدر الدٍٍّيف اـ مى كقاؿ بمثمو اإٍلً   .(4)(855)ت الحى
ًلٍيد البىاًجي مىاـ أىبيك الكى مىاـ مىاًلؾ أىٍىؿى اٍلعً 474)ت المىاًلًكي كقىاؿى اإٍلً ٍمـً يىٍستىًحب كفى ق(: "رىأىل اإٍلً

مَّى، قىاؿى مى  كىاةى اٍلًفٍطًر إذىا طىمىعى اٍلفىٍجري ًمٍف يىٍكـً اٍلًفٍطًر قىٍبؿى أىٍف يىٍغديكا إلىى اٍلميصى اًلؾه: ذىًلؾى أىٍف ييٍخًرجيكا زى
د كا قىٍبؿى اٍلغيديكٍّ ًمٍف يىٍكـً اٍلًفٍطًر أىٍك بىٍعدىهي" كىاًسعه إٍف شىاءيكا أىٍف ييؤى
(5). 

مىى أىفَّ 676)ت الشَّاًفًعي اـ النَّككممى اإٍلً  اؿى قى كى  اًب عى ق(: "كىاتَّفىقىٍت نيصيكصي الشَّاًفًعيٍّ كىاأٍلىٍصحى
ًة اٍلًعيدً  الى كًج إلىى صى يىا يىٍكـى اٍلًعيًد قىٍبؿى اٍلخيري ؿى أىٍف ييٍخًرجى يىا ًفي يىٍكـً اٍلًعيًد  ،اأٍلىٍفضى كىأىنَّوي يىجيكزي إٍخرىاجي

 .(6)نَّوي الى يىجيكزي تىٍأًخيريىىا عىٍف يىٍكـً اٍلًعيًد"كىأى ،كيمٍّوً 
كىانىٍت أى ـٍ يىٍأثىـٍ كى فىعىمىيىا ًفي يىٍكًمًو لى مىاـً كى ًة اإٍلً الى رىىىا عىٍف صى مىٍذىىبينىا أىنَّوي لىٍك أىخَّ  ،دىاءن كقاؿ أيضان: "كى

لىًزمىوي إٍخرىاجي  ـى كى ٍف يىٍكـً اٍلًفٍطًر أىًث رىىىا عى ٍف أىخَّ اءن"كىاً  تىكيكفي قىضى  .(7)يىا كى

                                                             
 (.201/ 16) ،: مجمكع الفتاكل: ابف تيميةانظر( (1
 (.22/ 2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(2
 (.224/ 1( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي: الزيمعي )(3
 (.101/ 3نظر: البناية شرح اليداية العيني )( ا(4
 (.190/ 2) ،( المنتقى شرح المكطأ: أبك الكليد الباجي(5
 (.128/ 6) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(6
 (.142/ 6) ،( المرجع السابؽ(7
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راـ مى اإٍلً  اؿى كقى  جى ًة 852)ت العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي اٍبف حى مىؿى الشَّاًفًعي  التٍَّقًييدى ًبقىٍبًؿ صىالى ق(: "حى
ًميًع النَّيىاًر" مىى جى مىى ااًلٍسًتٍحبىاًب ًلًصٍدًؽ اٍليىٍكـً عى  .(1)اٍلًعيًد عى

دىقىًة اٍلًفٍطًر يىٍكـى 620ي )تمً بى نٍ ي الحى سً دً قٍ لمى ة اامى دى ف قي اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى كى  ب  إٍخرىاجي صى ىػ(: "اٍلميٍستىحى
ًة؛ أًلىفَّ النًَّبيَّ  الى ًة ... فىً ٍف أىخَّرىىىا  اٍلًفٍطًر قىٍبؿى الصَّ الى كًج النَّاًس إلىى الصَّ دَّل قىٍبؿى خيري أىمىرى ًبيىا أىٍف تيؤى

ؿى  ًة تىرىؾى اأٍلىٍفضى الى ٍف الطَّكىاًؼ كىالطَّمىًب عىٍف الصَّ ٍغنىاءي عى نًَّة؛ كىأًلىفَّ اٍلمىٍقصيكدى ًمٍنيىا اإٍلً ا ذىكىٍرنىا ًمٍف الس  ، ًلمى
مىاؿى  ًة، كى الى ٍقًت الصَّ ًميًعًو، الى ًسيَّمىا ًفي كى ـٍ ًفي جى ٍؿ إٍغنىاؤيىي ـٍ يىٍحصي رىىىا لى ، فىمىتىى أىخَّ إلىى  ًفي ىىذىا اٍليىٍكـً

ابي الرٍَّأًم"ىىذىا اٍلقىٍكًؿ،  اؽي، كىأىٍصحى ٍسحى ، كىاً  ٍردىافى ميكسىى ٍبفي كى مىاًلؾه، كى  .(2)عىطىاءه، كى
مىاـ الشٍَّككىاًني )ت ًة اٍلًعيًد إنَّمىا 1250كقىاؿى اإٍلً الى يىا قىٍبؿى صى ٍمييكري إلىى أىفَّ إٍخرىاجى ق(: "ذىىىبى اٍلجي

ميكا ًبأىنَّيىا تيٍجًزئي  زى بٌّ فىقىٍط، كىجى " ىيكى ميٍستىحى ـٍ مىٍيًي ًديثي يىريد  عى  .(3)إلىى آًخًر يىٍكـً اٍلًفٍطًر، كىاٍلحى
ٍزـ :الثَّاِنيالمسمك  كمىا سىبىؽى أٍعالهي ًفٍي قىٍكًؿ - (5)كاٍبف تىٍيًميَّة ،(4)الظَّاًىرم كىىيكى قىٍكؿ اأٍلىًئمَّة: اٍبف حى

ٍنعىاًني -(6)ًتٍمًمٍيذه اٍبف اٍلقىيٍّـ ًدٍيًث يىٍقتىًضي اٍلكيجيٍكب  ،(8)كىالشٍَّككىاًني ،(7)كىالصَّ فىقىاليكا: ًإفَّ اأٍلىٍمرى ًفٍي اٍلحى
الة الًفطر  كأفَّ مىف أدَّاىا بىٍعدىىىا فىال تيٍجًزٍئوي. ،ب خراج زكاة الًفٍطر قىٍبؿ صى

ٍزـ مىاـ ابف حى ، كىخيري 456)ت األٍندلسي الظَّاًىرم قىاؿى اإٍلً ٍقتي أىدىاًئيىا ًبالنَّصٍّ كجيييـٍ ق(: "فىيىذىا كى
ًة فىقىٍد  الى ـٍ ًفي الصَّ ًة اٍلًفٍطًر ًبديخيكًلًي الى كجي إلىى صى ٍدرىاًكيىا ... فىً ذىا تىَـّ اٍلخيري ٍقتييىاإلىٍييىا إنَّمىا ىيكى إًلً رىجى كى  ،خى

ٍدنىا اٍلًفٍطرى اٍلميتىيىقَّفى إنَّمىا ىيكى ًبطيميكًع الٍ  ٍقًتيىا: فىكىجى ًؿ كى بىًقيى اٍلقىٍكؿي ًفي أىكَّ بىطىؿى كى فىٍجًر ًمٍف يىٍكـً اٍلًفٍطًر؛ كى
ٍقًت الًَّذم أيًمرى عى  ؼي اٍلكى ًؿ لىٍيمىًة اٍلًفٍطًر؛ أًلىنَّوي ًخالى كبى الشٍَّمًس ًمٍف أىكَّ ٍقتىيىا غيري عىؿى كى مىٍيًو قىٍكؿي مىٍف جى

ـي ًبأىدىاًئيىا ًفيًو"  .(9)السَّالى

                                                             
 (.375/ 3) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (1
 (.88/ 3( المغني: ابف قدامة، )(2
 (.218/ 4) ،ككاني( نيؿ األكطار: الش(3
 (.266/ 4) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(4
 (.201/ 16) ،( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية(5
 (.22/ 2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(6
 (.540/ 1) ،( سبؿ السالـ: الصنعاني(7
 (.266/ 1) ،( السيؿ الجرار: الشككاني(8
 (.266/ 4) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(9
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مىاـ الشٍَّككىاًني )ت مى 1250كقىاؿى اإٍلً كىاة فىٍطرق(: "يىدؿ عى الًة زى بىٍؿ  ،ى أىنَّيىا ال تىكيكف بىٍعدى الصَّ
دىقىات التَّطىكعً  دىقىة ًمٍف صى الة" ،صى كىاًة الًفٍطًر فىال تيٍجًزئ بىٍعدى الصَّ  .(1)كىاٍلكىالـ ًفٍي زى

ًة اٍلًعيًد كىافى كىمىٍف لى  الى ـٍ ييٍخًرٍجيىا ًباٍعًتبىاًر كقاؿ أيضان: "كىالظَّاًىري أىفَّ مىٍف أىٍخرىجى اٍلًفٍطرىةى بىٍعدى صى
ًة  الى يىا قىٍبؿى صى ٍمييكري إلىى أىفَّ إٍخرىاجى قىٍد ذىىىبى اٍلجي دىقىًة اٍلكىاًجبىًة. كى اٍلًعيًد إنَّمىا اٍشًترىاًكًيمىا ًفي تىٍرًؾ ىىًذًه الصَّ

ميكا ًبأىنَّيىا تيٍجًزئي إلىى آًخًر يىٍكـً اٍلًفٍطًر، كى  زى بٌّ فىقىٍط، كىجى "ىيكى ميٍستىحى ـٍ مىٍيًي ًديثي يىريد  عى  .(2)اٍلحى
 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.

دىقىًة اٍلًفٍطًر يىٍكـى 620ي )تمً بى نٍ الحى  ي  سً دً قٍ امة المى دى ف قي اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى  ب  إٍخرىاجي صى ىػ(: "اٍلميٍستىحى
ًة . الى يىا ًفي اٍلًفٍطًر قىٍبؿى الصَّ قىاؿى اٍلقىاًضي: إذىا أىٍخرىجى ؿى ... كى ًة تىرىؾى اأٍلىٍفضى الى ٍف الصَّ رىىىا عى .. فىً ٍف أىخَّ

كىنا؛ ًلحيصيكًؿ اٍلغىنىاء ًبيىا ًفي اٍليىٍكـً ... ـٍ يىكيٍف فىعىؿى مىٍكري بىًر كىاٍلمىٍعنىى مىا  بىًقيًَّة اٍليىٍكـً لى قىٍد ذىكىٍرنىا ًمٍف اٍلخى كى
،يىٍقتىًضي الٍ  ًعيٍّ ، كىالنَّخى ًكيى عىٍف اٍبًف ًسيًريفى اءي، كىحي لىًزمىوي اٍلقىضى ـى كى رىىىا عىٍف يىٍكـً اٍلًعيًد أىًث  كىرىاىىةى؛ فىً ٍف أىخَّ

، قى  اؿي مَّدي ٍبفي يىٍحيىى اٍلكىحَّ كىل ميحى ٍف يىٍكـً اٍلًعيًد، كىرى ةي ًفي تىٍأًخيًرىىا عى ٍبًد اً الر ٍخصى : قيٍمت أًلىًبي عى فىً ٍف  :اؿى
ٍف أىٍحمىدى، كى  كىاهي اٍبفي اٍلميٍنًذًر عى ، كىحى ، إذىا أىعىدَّىىا ًلقىٍكـو ـٍ : نىعى ـٍ ييٍعًطيىا، قىاؿى لى كىاةى، كى نًَّة أىٍخرىجى الزَّ اتٍّبىاعي الس 

 .(3)أىٍكلىى"
كما ذكرناه مف أقكؿ سابقة، أف اختالؼ  رىًحمىوي اي  ةامى دى ف قي كيتمخص مف كالـ ابٍ  :تُ مْ قُ 

في معرفة مدلكؿ األمر في األحاديث السَّابقة كاف لو أثر عمى اختالفيـ عمى النَّحك  ٍلعيمىمىاءا
 التَّالي:
ل الة،  ميور،: وىو قول الجُ اأَلوَّ الأنَّو ييستحب إخراجيا قبؿ الصَّ  ةكاختمفكا في إخراجيا بعد الصَّ

جيا بعد يكـ العيد، كال قضاء ترخيص إخرائؿ بالكراىة كعدميا، كبعضيـ رأل في يكـ العيد بيف قا
ًعيٍّ  كأحمد بف حنبؿ، كأكثرىـ عمى أنَّ   و يأثـ كعميو القضاء.عميو كما حيكي عف اٍبًف ًسيًريفى كىالنَّخى

أنَّو كاجب إخراجيا قبؿ صالة العيد، كال  -ممف ذكرتيـ أعاله- : وىو قول غير الجميورالثَّاِني
 اىره.لمنطكؽ الحديث كظ ؛ه بعدىا، كىي صدقةؤ تجز 
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 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـًإلىى قىٍكًؿ  أىٍذىىبي  مىٍف كىافىقىو رىًحمىوي اي  اإٍلً يكر؛ فىاأٍلىٍمر مٍ مف غير الجي  اٍلعيمىمىاءمف  كى

ٍيًره ًمفى النٍَّدبً  ـٍ تىٍأًت قىًرٍينىة تىٍصًرفىو ًإلىى غى فىاأٍلىٍمر ًفٍي  ،أىٍك االٍسًتٍحبىاب أىٍك الكىرىاىىة ييًفٍيد اٍلكيجيٍكب مىا لى
ًدٍيًث اٍبف عيمىرى  ًدٍيث اٍبًف عىبَّاسو  ،ييًفٍيد الكيجيٍكب حى يٍّده حى ييؤى ٍنييمىاكى ًضيى اي عى ًفٍي التٍَّفًرقىة بىٍيفى  ،رى

بىٍعدىىىا الة كى ة قىٍبؿ الصَّ كىاة الميخرجى دىقىة تىطى كىأىفَّ مىا بىٍعدىىىا تيٍعتىبى  ،الزَّ كىاة ًفٍطر ،ك عر صى ـي  كىاي  ،الى زى  .أىٍعمى
 ة: الْغِتَسال َيْوم اْلُجُمَعة.الثَّاِنيالمسألة 

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 األدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.من أوًل: 

ٍييً  ًحٍيحى اًف ًفٍي صى ٍيخى كىل الشَّ ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى ًمٍف حى  ،مىارى سيكؿى رىًضيى اي عىٍنييمىاًدٍيًث عى : أىفَّ رى
:   اً  ميعىةى، فىٍميىٍغتىًسؿٍ »قىاؿى ـي الجي ديكي اءى أىحى ا جى  .(1)«ًإذى

ٍيًيمىا ًحٍيحى اًف ًفٍي صى ٍيخى كىل الشَّ ٍدًرمٍّ  ،كىرى ًدٍيًث أىًبي سىًعيدو الخي سيكؿى اً ًمٍف حى :  : أىفَّ رى  قىاؿى
مىى كيؿٍّ ميٍحتىًمـو » ميعىًة كىاًجبه عى : «. غيٍسؿي يىٍكـً الجي ًفٍي لىٍفًظ ميٍسًمـو مىى كيؿٍّ »كى ميعىًة عى غيٍسؿي يىٍكـً اٍلجي

مىٍيوً  يىمىس  ًمفى الطٍّيًب مىا قىدىرى عى ًسكىاؾه، كى ، كى  .(2)«ميٍحتىًمـو
ٍيًيمىا ًحٍيحى اًف ًفٍي صى ٍيخى كىل الشَّ ًدٍيثً  ،كىرى ًضيى اي عىٍنييمىااٍبًف عيمىرى  عىفً  ًمٍف حى أىفَّ عيمىرى ٍبفى ": رى

ؿه ًمفى المييىاًجًريفى  ؿى رىجي ميعىًة ًإٍذ دىخى ٍطبىًة يىٍكـى الجي ـه ًفي الخي طَّاًب، بىٍينىمىا ىيكى قىاًئ لالخى يفى ًمٍف األىكَّ
اًب النًَّبيٍّ  : إً أىٍصحى : أىيَّةي سىاعىةو ىىًذًه؟ قىاؿى تَّى ، فىنىادىاهي عيمىري ـٍ أىٍنقىًمٍب ًإلىى أىٍىًمي حى ، فىمى نٍّي شيًغٍمتي

قى  ا، كى : كىالكيضيكءي أىٍيضن ، فىقىاؿى ٍأتي ضَّ ـٍ أىًزٍد أىٍف تىكى ، فىمى ًمٍمتى سىًمٍعتي التٍَّأًذيفى سيكؿى اً »ٍد عى كىافى   أىفَّ رى
 .(3)"«يىٍأميري ًباٍلغيٍسؿً 

                                                             
ميعىةً  ،(877/ ح2/ 2) كالمفظ لو، ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (1 بىابي فىٍضًؿ الغيٍسًؿ  ،ًكتىابي الجي

ميعىًة. كمسمـ في صحيحو ميعىًة.كً  ،(844/ ح579/ 2) ،يىٍكـى الجي  تىابي الجي
ميعىةً  ،(879/ ح3/ 2) ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (2 ميعىًة.  ،ًكتىابي الجي بىابي فىٍضًؿ الغيٍسًؿ يىٍكـى الجي

ميعىةً  ،(846/ ح580/ 2) ،كمسمـ في صحيحو مىى كيؿٍّ بىاًلغو ًمفى  ،ًكتىابي الجي ميعىًة عى كًب غيٍسًؿ اٍلجي بىابي كيجي
اًؿ،  كا ًبًو.الرٍّجى بىيىاًف مىا أيًمري  كى

ميعىةً  ،(878/ ح2/ 2) كالمفظ لو، ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (3 بىابي فىٍضًؿ الغيٍسًؿ  ،ًكتىابي الجي
ميعىًة. كمسمـ في صحيحو ميعىًة. ،(845/ ح580/ 2) ،يىٍكـى الجي  ًكتىابي الجي
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ٍيًيمىا ًحٍيحى اًف ًفٍي صى ٍيخى كىل الشَّ ًدٍيًث عىاًئشىةى مً  ،كىرى ٍنيىاٍف حى ًضيى اي عى ، قىالىٍت: "كىافى النَّاسي رى
ـٍ  َيْنتَاُبونَ  ـي الغيبىاري كىالعىرىؽي، فىيىٍخريجي (1)َوالَعَواِليِّ يىٍكـى الجيميعىًة ًمٍف مىنىاًزًلًي ، فىيىٍأتيكفى ًفي الغيبىاًر ييًصيبييي

سيكؿى اً  ـي العىرىؽي، فىأىتىى رى ـٍ كىىيكى ًعٍنًدم، فىقىاؿى النًَّبي  ًإنٍ  ًمٍنيي ـٍ : »سىافه ًمٍنيي ـٍ تىطىيٍَّرتيـٍ ًليىٍكًمكي لىٍك أىنَّكي
 .(2)"«ىىذىا

مىاـ أىًبك دىاكد الطَّياًلًسي ًفي مسنده كىل اإٍلً ًدٍيًث أىنىسو  ،كىرى سيكؿي اً  ًمٍف حى : قىاؿى رى :  قىاؿى
ًأ يىٍكـى اٍلجيميعىًة فىًبيى » ضَّ ؿي مىٍف تىكى ؿى فىاٍلغيٍسؿي أىٍفضى مىًف اٍغتىسى ًنٍعمىٍت، كى  .(3)«ا كى

                                                             
: النياية في غريب الحديث كاألثر: انظركيأتكف.  ،أم: يقصدكف: افتعاؿ مف النكب؛ كىك: القصد؛ (َيْنَتاُبونَ )( (1

كىي: القرل حكؿ المدينة الشريفة أبعدىا عمى ثمانية  ،: جمع العالية(َوالَعَواِليِّ ) (.123 /5) ،ابف األثير
 (.278 /4) ،: الالمع الصبيح: النعيميانظرأمياؿ. 

ميعىةً  ،(902/ ح6/ 2) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحو أخرجو: ،عميومتفق ( (2 بىابي ًمٍف أىٍيفى تيٍؤتىى  ،ًكتىابي الجي
. كمسمـ في صحيحو ميعىةي، كىعىمىى مىٍف تىًجبي ميعىةً  ،(847/ ح581/ 2) ،الجي كًب غيٍسًؿ  ،ًكتىابي الجي بىابي كيجي

كا ًبًو. بىيىاًف مىا أيًمري اًؿ، كى مىى كيؿٍّ بىاًلغو ًمفى الرٍّجى ميعىًة عى  اٍلجي
مسند يىًزيد ٍبف أىبىافى عىٍف  ،(2224/ ح579/ 3) ،أبك داكد الطَّيىاًلًسي  في مسنده أخرجو: ،لغيرهحسن إسناده ( (3

دَّثىنىا الرَّبًيعي  ،أىنىسو  ، عىٍف يىًزيدى -قاؿ أبك داكد: حى بىٍيحو ، أىفَّ النًَّبيَّ  ىك ٍبفي أىبىافى الرَّقىاًشيٍّ، عىٍف أىنىسو -ىك ٍبفي صى
 .الحديث :  قىاؿى

 :تخريج الحديث 
، بمفظو. كابف  ًمٍف طىًرٍيؽً ( 5312/ ح199/ 3: عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو )أخرجو - ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىمَّارو

إسماعيؿ بف مسـم المكي، بزيادة: "يجزئ عنو الفريضة".  ًمٍف طىًرٍيؽً ( 1091/ ح347/ 1في سننو ) ماجو
 ًمٍف طىًرٍيؽً كالىما  ،(1415/ 443/ 1) ،في سننوكالبييقي  ،(6669/ ح203/ 13كالبزار في مسنده )

. ثالثتيـ )عكرمة، إسماعيؿ بًيحو  .  يدى ٍبًف أىبىافى الرَّقىاًشيٍّ الربيع( عىٍف يىزً  ،الرَّبًيًع ٍبًف صى
ادي ٍبفي سىمىمى  ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(4525/ ح9/ 5) ،: الطبراني في المعجـ األكسطوأخرجو - مَّ ٍف ثىاًبتو اٍلبينىاحى .ةى، عى  ًنيٍّ
/ 161/ 8) ،(. كالطبراني في المعجـ األكسط722/ ح119/ 1) ،: الطحاكم في شرح معاني اآلثاروأخرجو -

ـى ٍبًف مييى  ًمٍف طىًرٍيؽً (. كالىما 8272 سىًف البصرمًإٍبرىاًىي ، عىًف اٍلحى  .اًجرو
ثالثتيـ  ،[كالحسف البصرم ،كثابت البناني ،يزيد الرَّقاشي]كم بأسانيد ثالثة: عف كبذلؾ يتَّضح أفَّ الحديث ري 

 .، عف النَّبي عف أنس بف مالؾ 
 :دراسة اْلسناد 
بًيح السَّ  فيو: - عَّفو محمد بف سعد عدم البصرم.الرَّبيع ٍبف صى (. كنقؿ ابف 205/ 7 ،)الطبقات الكبرل ،ضى

كقاؿ أبك  ،"ال بأس بو، رجؿ صالح(. كقاؿ أبك حاتـ: "38/ 4 ،)الكامؿ ،كاف يضعفو النَّسىاًئيعدم أفَّ 
قىاؿ عثماف ٍبف سىًعيد (. ك 465/ 3 ،: )الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـانظر ،"شيخ صالح صدكؽزرعة: "
ًعيف عىٍف الربيع ٍبف صبيح فىقىاؿى "الدارمي:  / 1 ،)تاريخ يحيى بف معيف ،"لىٍيسى ًبًو بىٍأس :سألت يحيى ٍبف مى

الح :ف الٌربيع بف صبيح فىقىاؿى عى  أبي سىأىلت(. قاؿ عبد ا بف أحمد بف حنبؿ: "111  ،"الى بىٍأس ًبًو رجؿ صى
اج ًبًو ًإذىا اٍنفىرد(. كقاؿ ابف حباف: "412/ 1 ،)العمؿ كمعرفة الرجاؿ =  فىً ف اٍعتبر ًبوً  ،الى ييعجبًني ااًلٍحًتجى
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
اًدٍيث  ٍكًب الغيسؿ يىٍكـ اٍلجيميعىة ي الٌداللىةً فً  تاتَّفىقى ًممَّا تىقىدَّـ يتًَّضح أىفَّ ىينىاؾ أىحى مىى كيجي  ،عى

اًديٍ  ميعىة ،غيرىاث مىع كاٍختىمىفىٍت ًتٍمؾى اأٍلىحى مىى عىدىـً كيجيٍكب الغيسؿ يىٍكـ اٍلجي كىأىنَّو ميٍستىحىب  ،كىالًتي تىديؿ عى
ٍسأىلىًة: ،فىقىطٍ   كىىىذىا تىٍفًصٍيؿ اٍلمى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىؾى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـسى مٍ  رىًحمىوي اي  اإٍلً ٍسأىلىةًفي حى ٍمًؿ  ،ًؿ اأٍلىٍمًر الكىاًرًد ًفٍي المى ٍمًع ًبحى مىٍسمؾ الجى

مىى اٍلكيجيٍكبً  كَّده ًجدًّا، كىكيجيكبيوي أىٍقكىل ًمٍف  ،اأٍلىٍمًر عى : "اأٍلىٍمري ًبااًلٍغًتسىاًؿ ًفي يىٍكًميىا، كىىيكى أىٍمره ميؤى فىقىاؿى
ًة اٍلبىٍسمىمىًة ًفي الصَّ  ًقرىاءى كًء ًمٍف كيجيكًب اٍلًكٍتًر، كى ًة، كىكيجيكًب اٍلكيضيكًء ًمٍف مىسٍّ النٍّسىاًء، كىكيجيكًب اٍلكيضي الى

امىةً  ًة، كىكيجيكًب اٍلكيضيكًء ًمفى الر عىاًؼ، كىاٍلًحجى الى  مىسٍّ الذَّكىًر، كىكيجيكًب اٍلكيضيكًء ًمفى اٍلقىٍيقىيىًة ًفي الصَّ
مىى النًَّبيٍّ  ًة عى الى ًلمنَّاًس  كىاٍلقىٍيًء، كىكيجيكًب الصَّ ، كى مىى اٍلمىٍأميكـً ًفي التَّشىي ًد اأٍلىًخيًر، كىكيجيكًب اٍلًقرىاءىًة عى

ةه يىٍحتىاجي ًإلىى ًإزىالى  ٍثبىاتي كىالتٍَّفًصيؿي بىٍيفى مىٍف ًبًو رىاًئحى : النٍَّفيي كىاإٍلً ثىةي أىٍقكىاؿو كًبًو ثىالى مىٍيًو ًفي كيجي ًتيىا فىيىًجبي عى
مىٍف ىيكى ميٍستىٍغفو  اًب أحمد" كى ثىةي أًلىٍصحى ب  لىوي، كىالثَّالى ٍنوي، فىييٍستىحى  .(1)عى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  تىٍكًجٍيو اأٍلىٍمًر الكىاًقع ًفٍي ىىًذه األدلَّة اٍلعيمىمىاءسى ٍمًؿ كى : ،ًفي حى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى

                                                                                                                                                                              

ٍعتىبر لـ أر بذلؾ بىٍأسا / 1 ،)الكاشؼ ،"غزاء عابدان  كاف صدكقان (. كقاؿ الذَّىبي: "296/ 1 ،)المجركحيف ،"مي
رقاؿ (. ك 392 جى ر،)تقريب التيذيب:  ،: "صدكؽ سيء الحفظ، ككاف عابدنا مجاىدنا"اٍبف حى جى ص:  اٍبف حى
كىذا يدؿ عمى أف حديثو  ،كقد تكبع في ىذا الحديثليس بو بأس إذا تكبع، : ُقْمتُ (. 1895/ رقـ 206

حيح لغيرهقكل تي  .كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي  ،لمصَّ
كاية عف يزيد بف أباف الرَّقاشي  كقد تابع - بًيح أكثر مف راكو في الرٍّ  منيـ: -كما تقدـ–الرَّبٍيع ٍبف صى
: "صدكؽ يغمط، كفي ركايتو اٍبف حىجىرأبك عمار اليمامي، أصمو مف البصرة. قاؿ  عكرمة بن عمار العجمي، -

 (.4672رقـ/ 396عف يحيى بف أبي كثير اضطراب، كلـ يكف لو كتاب". )تقريب التيذيب، ص: 
جىرأبك إسحاؽ، كاف مف البصرة ثـ سكف مكة. قاؿ  إسماعيل بن مسمم المكي، - : "كاف فقييان ضعيؼ اٍبف حى

 (.484/ رقـ110ص:  ،الحديث". )تقريب التيذيب
 :الحكم عمى اْلسناد 
بيح  ،ألف جميع رجاؿ إسناده ثقات ؛لغيره حسنالحديث إسناده  - ، تكبع ال بأس بو إذاإال أفَّ الرَّبيع بف صى

 ، كلمحديث شكاىد كثيرة ال حاجة لذكرىا.ياب تقكلف كقد تيكبع كما بينت
: "طرقو يقكم بعضيا بعضان".)سمسمة اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ  -

عنو  ئدكف: "يجز (، كقاؿ في مكضع آخر: "صحيح  331/ 11، اأٍلىٍلبىاًنياألحاديث الضعيفة كالمكضكعة: 
 (.1091/ رقـ91/ 3، اأٍلىٍلبىاًني: ماجوالفريضة". )صحيح كضعيؼ سنف ابف 

 (.365 /1) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
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لالمسمك  ٍمييكر :اأَلوَّ في –كذلؾ بحمؿ األمر  ،ًإلىى الجمع بيف األحاديث اٍلعيمىمىاءًمفى  (1)ذىىىبى اٍلجي
كجعؿ أحاديث النَّدب قرينةن صاًرفىةن لألٍمًر ًمفى  ،عمى النَّدب كاالستحباب -أحاديث الكجكب

ٍدًرم  ،الكيجيكًب ًإلىى النٍَّدب كاالٍسًتٍحبىاب ًدٍيًث أبي سىعيد الخي دى ًفٍي حى "، ًفي قى  كىأىفَّ مىا كىرى ٍكًلًو: "كىاًجبه
مىى  تىٍأًكٍيد النٍَّدب ًدٍيًث:  ،ف نَّو مىٍحمكؿه عى ًلذىًلؾى ذكر ًفي ًسيىاؽ الحى يىمىس  ًمفى الطٍّيًب مىا »كى ًسكىاؾه، كى كى

مىٍيوً  مىس  الطٍٍّيب ال يىًجبىاًف.«قىدىرى عى  ، كالسٍّكاؾ كى
اًكم  الحى  مىاـ الطَّحى مىى اٍلفىٍرضً اي  رىًحمىوي ق( 321ي )تفً نى قىاؿى اإٍلً ـٍ يىكيٍف مىًسيسي الطٍّيًب عى  ،: "فىمى

"  .(2)فىكىذىًلؾى اٍلغيٍسؿي
طَّاًبي  الشَّافً  مىاـ الخى قىاؿى اإٍلً بىٍيفى لٍبس رىًحمىوي اي ق( 388ي )تعً كى ميعىة كى ًقرىانيو بىٍيفى غيسيؿ الجي : "كى

مىى أىفَّ  مىسٍّو لمطٍٍّيًب يىديؿ عى ، كالمبىاس كىالطٍٍّيب" أىٍحسىفى ًثيىاًبًو، كى بٌّ  .(3)الغيسيؿى ميٍستىحى
ٍبد البىر المى  مىاـ ابف عى قىاؿى اإٍلً ٍعميكـه أىفَّ الطٍّيبى كىالسٍّكىاؾى لىٍيسىا رىًحمىوي اي ق( 463ي )تكً الً كى مى : "كى

" ًبكىاًجبىٍيًف فىكىذىًلؾى اٍلغيٍسؿي
(4). 

ًكم  الشَّافً  مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً ٍمييكري رىًحمىوي اي  ق(676ي )تعً كى اء: "ذىىىبى جي مىًؼ  اٍلعيمىمى مىًؼ كىاٍلخى ًمفى السَّ
بَّةه لىٍيسى ًبكىاًجبو  اًر ًإلىى أىنَّوي سينَّةه ميٍستىحى فيقىيىاًء اأٍلىٍمصى اًدٍيث اٍلكىاًردىًة ًفي اأٍلىٍمًر ًبًو أىنَّيىا مىٍحميكلىةه  ،كى كىاألىحى

ٍمعنا بىٍيفى اأٍلى  مىى النٍَّدًب جى اًديًث"عى  .(5)حى
ًدٍيًث أى  كىأىٍيضان ف فَّ قكلو  ؿي : »ؾ الً ف مى س بٍ نى ًفي حى ؿى فىييكى أىٍفضى مىًف اٍغتىسى مىى « كى دؿَّ عى

فىرىًضيًَّة الغيسيؿ. ،اٍشًترىاؾ الغيسيؿ كالكضيكء ًفٍي أىٍصًؿ الفىٍضؿً  ت ـً كى  كىعىدىـ تىحى
اًكم  الحى  مىاـ الطَّحى كىأىفَّ اٍلغيٍسؿى  ،: "اٍلفىٍرضى ىيكى اٍلكيضيكءي ًحمىوي اي رى ق( 321ي )تفً نى قىاؿى اإٍلً

" مىى أىنَّوي فىٍرضه ؿي ًلمىا يىنىاؿي ًبًو ًمفى اٍلفىٍضًؿ الى عى  .(6)أىٍفضى

                                                             
(. 133 /6) ،(. المنياج: النككم256 /2) ،(. كالمغني: ابف قدامة107 /1) ،: معالـ السنف: الخطابيانظر( (1

: المخمي الفاكياني(. كرياض األ536 /4) ،النككمكالمجمكع:  (. 630 /2) ،فياـ في شرح عمدة األحكـا
جىر،كفتح البارم:   (.362-359 /2) اٍبف حى

 (.120 /1) ،( شرح معاني اآلثار: الطحاكم(2
 (.107 /1) ،( معالـ السنف: الخطابي(3
 (.87 /10) ،( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر(4
 (.134 /6) ،ح صحيح مسمـ بف الحجاج: النككم( المنياج شر (5
 (.119 /1) ،( شرح معاني اآلثار: الطحاكم(6
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ٍبد البىر المى  مىاـ ابف عى ا رىًحمىوي اي ق( 463ي )تكً الً كقىاؿى اإٍلً لىٍك كىافى اٍلغيٍسؿي كىاًجبنا فىٍرضن : "كى
ميعىًة  ةي ًإالَّ ًبكيضيكءو ًلٍمميٍحًدًث أىٍك ًباٍلغيٍسًؿ ًلٍمجينيبً ًلٍمجي الى ميعىةي ًإالَّ ًبًو كىمىا الى تيٍجًزئي الصَّ ؛ مىا أىٍجزىأىًت اٍلجي

" فىًضيمىةو مىٍيًو فىً نَّوي كيجيكبي سينَّةو كىاٍسًتٍحبىابو كى كىعى
(1). 

ًدٍيث عىاًئشىةى  ٍنيىاكىأىٍيضان فىً فَّ حى ًضيى اي عى كا ًباالٍغًتسىاًؿ أًلىٍجًؿ ًتٍمؾى يى  رى مىى أىنَّيـي ًإنَّمىا أيًمري ديؿ عى
كاًئح الكىًرٍييىةً   فىً ذىا زىالىٍت زىاؿى الكيجيٍكب. ،الرَّ

ٍبًكي  الشَّافً  مىاـ الس  : "الحديث يدٌؿ عمى عدـ كجكب غسؿ رىًحمىوي اي ق( 1352ي )تعً قىاؿى اإٍلً
كائح الكرييةالجمعة؛ ألنَّيـ لـ يؤمركا باالغتسا  ،ف ذا زالت زاؿ الكجكب ،ؿ إال ألجؿ تمؾ الرَّ

 .(2)كاألحاديث الكاردة في األمر بالغسؿ محمكلة عمى النَّدب جمعان بيف األحاديث"
ة ،إلىى القىٍكؿ بالنٍَّسخً  اٍلعيمىمىاءذىىىبى بعض  :الثَّاِنيالمسمك  اًدٍيث الكيجيٍكب مىٍنسيكخى ذىًلؾى ًبأىفَّ أىحى  ،كى

ًديٍ  ًنٍعمىتٍ »ًث: ًبحى أى فىًبيىا كى ضَّ  الميتىقىدٍّـ.« مىٍف تىكى
مىاـ العىٍيًني  الحى  ًديث رىًحمىوي اي ق( 855ي )تفً نى قىاؿى اإٍلً ابنىا قىاليكا: ًإف الحى بىعض أىٍصحى : "كى

مف اٍغتسؿ فىييكى أفضؿ"اٍلمىٍذكيكر مىٍنسيكخ بقكلو  ميعىة فبيا كنعمت، كى أ يىٍكـ اٍلجي ضَّ  .(3): "مف تىكى
ٍكًزم الحى  مىاـ اٍبف الجى : " ،رىًحمىوي اي ق( 597ي )تمً بى نٍ كقد ردَّ ىذا القىٍكؿ اإٍلً ىىًذًه الدٍَّعكىًة ًفي فىقىاؿى

ح  كأٍقكل اًديث اٍلكيجيكًب أىصى ًعٍيؼ الى يىٍنسىخ القىًكم" ،بيٍعده؛ أًلىنَّوي الى تىاًريخى مىعىيىا كأىحى  .(4)كىالضَّ
كىاهي اٍبف عىًدم )ت ،جكزم في قكلو ىذاكالذم أشار إليو ابف ال ًمٍف  ،رىًحمىوي اي ق( 365مىا رى

ًدٍيًث أىنىسو  سيكؿي اً حى تىاءي قيٍمنىا يىا   ، قىاؿ: قىاؿ رى ميعىةى فىٍميىٍغتىًسٍؿ فىمىمَّا كىافى الشٍّ ـي اٍلجي اءى ًمٍنكي مىٍف جى
ميعىًة، كى  سيكؿى اً، أىمىٍرتىنىا ًباٍلغيٍسًؿ ًلٍمجي ؿى فىًبيىا رى : مىًف اٍغتىسى نىٍحفي نىًجدي اٍلبىٍردى، فىقىاؿى تىاءي، كى اءى الشٍّ قىٍد جى

" رىجى ـٍ يىٍغتىًسٍؿ فىال حى ًنٍعمىٍت، كمىٍف لى  .(5)كى
                                                             

 (.78 /10) ،( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر(1
 (.218 /3) ،( المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد: السبكي(2
 (.165 /6) ،( عمدة القارم: العيني(3
 (.230 /1) ،تحقيؽ في مسائؿ الخالؼ: ابف الجكزم( ال(4
دَّثىنىا عىبد اً 62 /2) ،ابف عدم في الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ أخرجو: ،جداً  إسناده ضعيف( (5  ٍبفي (، قاؿ: حى

مد ٍبفي عيبىيد  دَّثىنا ميحى مىاـكيىىٍيبو اٍلغىزٍّم ، حى دَّثىنا اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلميخٍ  اإٍلً ، قىاؿ:  عىٍف أىبىاف، عىف أىنىسو  ،تىارً اٍلغىزٍّم ، حى
 الحديث.

 :تخريج الحديث 
كاية غير ابف عدم  اش.في ترجمة أباف بف أبي عيٍّ ،لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذه الرٍّ

 :دراسة اْلسناد                                                                                       = 
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ًدٍيدي الضَّ  ًدٍيثه شى : ىىذىا حى اًديٍ  ،ٍعؼً قيٍمتي دَّ أىحى ٍعميٍكؿ ثكىال تيرى ًعٍيؼو مى ة ًبضى ًحٍيحى مىى  ،صى فىال يىٍقكىل عى
مىٍيًو ًفٍي القىٍكًؿ ًبالنٍَّسخً االحٍ  اج كاالٍسًتنىاد عى لى إً  كبً جي ف الكي رفو عى صٍ م يى كً ك قى ا ىي ؾ مى الً نى ف ىي كً لى كى ، ًتجى

 .الهعٍ ـ أىدَّ قى ا تى مى كى  ،النَّسخً ؿ بً كٍ ف القى كٍ النَّدب دي 
بصحة  إلى ترجيح أحاديث كجكب الغسؿ يكـ الجمعة؛ عمالن  ،ذىىىبى أىؿ الظَّاىر: الثَّاِلثالمسمك 

 :(1)كردكا ما استدؿ بو الجميكر مف قرائف لحمؿ األمر عمى النَّدب باآلتي ،األحاديث الدَّالة عميو
ًديث أنس  - اًدٍيث الميٍكًجبىة لمغيسيًؿ؛ ًلعىدىـً الميسىاكاة بينىييما ًفي القيكَّة  حى نىده سىنىد األىحى ال ييقىاكـ سى

ة حَّ اًدٍيث الكيجيكب ًفٍييى  ،كالصٍّ فىات الالئقة الميكًجبىة لمقىبيكؿ كألفَّ أحى ًمٍف الصٍّ اللىة ركاًتيىا كى ا ًمٍف جى
ًدٍيًث أنس   .مىا لىٍيسى ًفي حى

كألنو ال يمتنع عطؼ ما  ،داللة االقتراف في حديث أبي سعيد ال يؤخذ بيا؛ ألنيا ضعيفة -
 ليس بكاجب عمى الكاجب ال سيما كلـ يقع التصريح بحكـ المعطكؼ.

ٍنيىاعائشة  كأجابكا عمى حديث - ًضيى اي عى ة زاؿ الكجكب؛ مَّ و إذا زالت العً أنَّ ـ بً مَّ سى و ال يي بأنَّ  رى
كمف ذلؾ مثالن بقاء كجكب السعي  ،كثيران مف الكاجبات رغـ زكاؿ عمتيا فال تزاؿ كاجبة ألفَّ 

كىي إغاظة المشركيف، كيجاب أيضان عمى حديث عائشة  ،رغـ زكاؿ عمتو التي شرع ليا
 و سابؽ عمى األمر بو كاإلعالـ بكجكبو.كبأنَّ  ،يو نفي الكجكببأنو ليس ف

                                                                                                                                                                              

أبك إسماعيؿ العبدم. قاؿ شعبة: "ألف أشرب مف بكؿ  ،أباف بف أبي عياش الزاىد البصرم: ىك فيو: َأَبان -
 /2 ،حمار حتى أركل أحب إلي مف حديث أىبىاف ٍبف أىًبي عياش" )الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: ابف عدم

كره (. كذ20(. ذكره البخارم في الضعفاء )ص: 173 ص: ،(. كقاؿ الجكزجاني: "ساقط" )أحكاؿ الرجاؿ57
كقاؿ: "متركؾ الحديث"  ،في الضعفاء كالمترككيف النَّسىاًئي(. كذكره 96/ 1ابف حباف في المجركحيف )

كيحيى بف معيف: "ىك متركؾ الحديث" )انظر:  ،(. كقاؿ أحمد بف حنبؿ14ص:  ،)الضعفاء كالمترككيف
ر(. كقاؿ 11 /1 ،ميزاف االعتداؿ: الذىبي متركؾ : ىك ُقْمتُ  (.87: ص ،: "متركؾ" )تقريب التيذيباٍبف حىجى

 الحديث.
 :الحكم عمى اْلسناد 
 كىك متركؾ الحديث. ،؛ فيو أباف بف أبي عياشجدنا الحديث إسناده ضعيؼ -
" )نصب الراية - ًعيؼه حكـ الحافظ  اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ(. كقد تعقب 88 /1 ،قاؿ الحافظ الزيمعي: "ىىذىا سىنىده ضى

ني أكبر الحافظ  ،فقاؿ: "الحديث مكضكع بيذا التماـ ،ميو بالكضعفحكـ ع ،الزيمعي عمى ىذا الحديث كا 
الزيمعي أف يقتصر عمى تضعيؼ ىذا اإلسناد اليالؾ بيذا المتف الباطؿ" )سمسمة األحاديث الضعيفة 

 (.332-330 /11 ،كالمكضكعة
 (.165 /6) ،(. كعمدة القارم: العيني266-255/ 1: المحمى باآلثار: ابف حـز )انظر( (1
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ٍزـو  مىاـ ابف حى ميعىًة فىٍرضه رىًحمىوي اي ق( 456رم )تاىً الظَّ األٍندىلسي قىاؿى اإٍلً : "كىغيٍسؿي يىٍكـً اٍلجي
" كىذىًلؾى الطٍّيبي كىالسٍّكىاؾي اًؿ كىالنٍّسىاًء، كى ًزـه ًلكيؿٍّ بىاًلغو ًمٍف الرٍّجى  .(1)الى

مىاـ ابف دىًقٍيؽ الًعٍيد ًريحه ًفي رىًحمىوي اي ق( 702ي )تعً ي ثـ الشَّافً كً الً المى  قىاؿى اإٍلً ًديثي صى : "اٍلحى
ميعىةً  ظىاًىري اأٍلىٍمًر: اٍلكيجيكبي  ،اأٍلىٍمًر ًباٍلغيٍسًؿ ًلٍمجي ًديثو  ،كى ا ًبًو ًبمىٍفًظ اٍلكيجيكًب ًفي حى رَّحن اءى ميصى قىٍد جى كى

رى  مىى الظَّاًىرً  فىقىاؿى  ،آخى ، فىقىاليكا ًبااًلٍسًتٍحبىابً  ،بىٍعضي النَّاًس ًباٍلكيجيكًب، ًبنىاءن عى كفى الىؼى اأٍلىٍكثىري ـٍ  ،كىخى كىىي
الىفىًة ىىذىا الظَّاًىرً  ًصيغىةى  ،ميٍحتىاجيكفى إلىى ااًلٍعًتذىاًر عىٍف ميخى مىى النٍَّدًب، كى ليكا ًصيغىةى اأٍلىٍمًر عى فىأىكَّ

ًعٍيؼاٍلكيجيكًب عى  ا ًفي  ،مىى التٍَّأًكيًد ... كىك تأكيؿ ضى اري إلىٍيًو إذىا كىافى اٍلميعىاًرضي رىاًجحن ًإنَّمىا ييصى
مىى ىىذىا الظَّاًىرً  لىًة عى ًنٍعمىتٍ  ،الدَّالى ميعىًة فىًبيىا كى أى يىٍكـى اٍلجي ضَّ ًديثي "مىٍف تىكى كا ًبًو حى مىٍف  ،كىأىٍقكىل مىا عىارىضي كى

ؿى فىاٍلغي  ا اٍغتىسى ًحيحن ٍف كىافى اٍلمىٍشييكري ًمٍف سىنىًدًه صى اًديًث، كىاً  " كىالى ييقىاًكـي سىنىديهي سىنىدى ىىًذًه اأٍلىحى ؿي ٍسؿي أىٍفضى
ًديثً  اًب اٍلحى مىى مىٍذىىًب بىٍعًض أىٍصحى ا تىٍأًكيالن ميٍستىٍكرىىنا بىًعيدنا، كىبيٍعًد تىٍأًكيًؿ لىٍفًظ  ،عى بَّمىا اٍحتىمىؿى أىٍيضن كىري

مىى التٍَّأًكيًد""الٍ  كيجيكًب" عى
(2). 

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
اًدٍيث الكىاًردىة عىًف النًَّبيٍّ  اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاءي ًفي حكـ االغتساؿ يكـ الجمعة؛ تىبىعان الٍخًتالًؼ اأٍلىحى

، :مىى ثالثة أقكاؿ ذىًلؾى عى  كى
ل القول  أىفَّ الغيسؿ يىٍكـ الجيميعىة سينَّة لىٍيسى ًبكىاًجب. :اأَلوَّ

ٍبد البىر المى  مىاـ ابف عى ميعىة  رىًحمىوي اي ق( 463ي )تكً الً نىقىؿى اإٍلً اإلجماع عمى أفَّ غسؿ يكـ الجي
مىى أىفَّ  ،لىٍيسى ًبفىٍرضو  ًديثنا عى قىٍد أىٍجمىعى اٍلميٍسًمميكفى قىًديمنا كىحى : "كى ميعىًة لىٍيسى ًبفىٍرضو فىقىاؿى غيٍسؿى اٍلجي

"  .(3)كىاًجبو
ًكم  الشَّافً  مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً ميعىًة مىٍذىىبينىا أىنَّوي سينَّةه لىٍيسى رىًحمىوي اي ق( 676ي )تعً كى : "غيٍسًؿ اٍلجي

ـي سىاًئًر اٍلمىٍنديكبىاتً  ،ًبكىاًجبو  ٍك ًبيىذىا قىاؿى مىاًلؾه كىأىبيك حى  ،بىٍؿ لىوي حي مىاًىيري كى ًمٍف  اٍلعيمىمىاءًنيفىةى كىأىٍحمىدي كىجى
" ـٍ مىٍف بىٍعدىىي ابىًة كىالتَّاًبًعيفى كى حى  .(4)الصَّ

. :الثَّاِنيالقول  مىى كيؿٍّ ميٍسًمـو ميٍحتىًمـو ميعىًة كىاًجبه عى  أىفَّ غيٍسؿي يىٍكـً اٍلجي
                                                             

 (.255 /1) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(1
 (.332-331 /1) ،( إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ: ابف دقيؽ العيد(2
: ادعاء اإلجماع فيو نظر؛ لما تُ مْ قُ ، (78 /10) ،( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر(3

 .أىٍعمىـي كىاي تىعىالىى ذكرتو مف أقكاؿ في المسألة، 
 (.535 /4) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(4
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كىاهي اٍبفي اٍلميٍنذً  ،(1)كىىىذىا قىٍكؿ بىٍعض أىٍىؿ الظَّاًىر ٍيرىةى  ،رً كىحى ٍف أىًبي ىيرى عى
طَّاًبي   ،(2) كىاهي اٍلخى كىحى

ًركىايىةن عىٍف مىاًلًؾ بف أنىس سىًف اٍلبىٍصًرمٍّ كى  .(3)عىٍف اٍلحى
 ف المصميفة مً يى يٍ رً ة كى حى و رائً ف بً ى مى مى كب عى ؛ حيث جعمكا الكجي ألةً سٍ ي المى التَّفصيؿ فً  :الثَّاِلثالقول 

ة يى يٍ رً ة الكى حى الرَّائً  ؾى مٍ و تً يٍ ف فً كي ـ يى ف لى ا إً مَّ أى، كى رً مٍ ي األى اف السَّبب فً كى  ؾى لً ذى  ؛ ألفَّ يىٍحتىاجي ًإلىى ًإزىالىًتيىا
 مي.صى ف المي ة مً يى يٍ رً ة الكى حى كد الرَّائً جي كي  يى ىً كب، كى ة الكجي مَّ اء عً فى تً نٍ اؿ؛ السى تً و االغٍ تحب لى سٍ يي فى 

مىاـ ابٍ كىذا قكؿ بعض أصحاب اإلماـ أحمد، قاؿ  ًلمنَّاًس ًفي رىًحمىوي اي  ف اٍلقىيٍّـاإٍلً : "كى
ةه يىٍحتىاجي ًإلىى ًإزىالىًتيى  ٍثبىاتي كىالتٍَّفًصيؿي بىٍيفى مىٍف ًبًو رىاًئحى : النٍَّفيي كىاإٍلً ثىةي أىٍقكىاؿو كًبًو ثىالى مىٍيًو كيجي ا فىيىًجبي عى

ثىةي  ب  لىوي، كىالثَّالى ٍنوي، فىييٍستىحى مىٍف ىيكى ميٍستىٍغفو عى اًب أحمد" كى  .(4)أًلىٍصحى
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

ٍمييكر حي جٍّ رى أى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى الفان لً خً  ،مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو الجي ٍمًؿ بً  ؾى لً ذى كى  ،اإٍلً حى
مىى النٍَّدًب كاالٍسًتحٍ  ؛ ًلمىا ًفٍيًو  ،بىاب ًفٍي غيسؿ يىٍكـ الجيميعىةً األىٍمًر الكىاًرد ًفي األىًدلَّة عى كىأىنَّو لىٍيسى ًبكىاًجبو

ٍمع بىٍيفى األىًدلَّة ٍفع الكيٍمفىةً  ،ًمٍف الجى مىى النَّاس كىرى ًلمىا ًفٍيًو ًمٍف التٍَّخًفٍيؼ عى كلألمكر التي ذكرىا  ،كى
مىى أمر الجميكر عند بياف مسمكيـ في إزالة التَّعارض في ىذه المسألة ًإالَّ  افىظىة عى أىنَّو يىٍنبىًغي الميحى

دى ًمفى التَّرغٍيب ًفٍيوً  النَّبي  ًلمىا ًفٍي ًفٍعًمًو ًمفى الخيركج ًمفى  ،قىدىرى االٍسًتطىاعىة كاإلٍمكىاف؛ ًلمىا كىرى كى
؛ ألف ذلؾ يكقد يصؿ األمر إلى الكجكب إذا كجدت الرَّائحة الكريية مف المصم ،الًخالًؼ الميٍعتىبىرً 

ـي ف السَّبب في األمر باالغتساؿ، ككذلؾ لما فيو مف األذل لممصميف، كا  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.255 /1) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(1
 (.39 /4) ،( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ: ابف المنذر(2
 (.106 /1) ،( معالـ السنف: الخطابي(3
 (.365 /1) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(4
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 .(1): اْلَجْمُع ِبَحْمِل اأْلَْمِر َعَمى النَّْدِب والْسِتْحَبابِ الثَّاِنيالمطمب 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىًد اٍستىٍعمىؿى  الىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي مىسىاًئؿ ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزى  رىًحمىوي اي  اإٍلً

 نيٍكًرد ًمٍنيىا: ،ًعدَّة
لالمسألة   ى: اْلِقَيام ِلْمِجَناَزِة ِلَمْن َمرَّْت ِبو.اأَلوَّ

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 اأَلِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 

ا ٍيخى كىل الشَّ ٍيًيمىارى ًحٍيحى ًبيعىةى  ،ًف ًفٍي صى ًدٍيًث عىاًمًر ٍبًف رى : "قىاؿى رىسيكؿي اً ًمٍف حى : ، قىاؿى
تَّى» نىازىةى، فىقيكميكا حى  .(3)«"(2)ُتَخمَِّفُكمْ  ًإذىا رىأىٍيتيـي الجى

ٍدًرمٍّ  ثً يٍ دً حى  فٍ ، مً وً حً يٍ حً صى  يٍ ـ فً مً سٍ اـ مي مى ل اإٍلً كى رى كى  سيكؿى اً ، أىأىًبي سىًعيدو اٍلخي : فَّ رى ، قىاؿى
عى » تَّى تيكضى نىازىةى فىقيكميكا، فىمىٍف تىًبعىيىا فىالى يىٍجًمٍس حى  .(4)«ًإذىا رىأىٍيتيـي اٍلجى

ٍبًد اً  ثً يٍ دً حى  فٍ ، مً ان أيض وً حً يٍ حً صى  يٍ فً  لكى رى كى  اًبًر ٍبًف عى ـى لىيىا جى نىازىةه، فىقىا ٍت جى : مىرَّ ، قىاؿى
سيكؿي اً  قي رى : ، كى سيكؿى اً، ًإنَّيىا يىييكًديَّةه، فىقىاؿى ا رىأىٍيتيـي »ٍمنىا مىعىوي فىقيٍمنىا: يىا رى ًإفَّ اٍلمىٍكتى فىزىعه، فىً ذى

نىازىةى فىقيكميكا  . (5)«اٍلجى

                                                             
يككف في حالة  وحممو عمى الندب والستحباب: ،صرف األمر عن الوجوببين مختمف الحديث ب اْلَجْمع( (1

كاآلخر يجعؿ فعؿ ذلؾ الشيء مباحان أك مندكبان، فيجمع بيف الحديثيف  ،كركد حديثيف أحدىما يكجب فعؿ شيء
 بجعؿ الحديث المبيح أك النادب قرينة صارفة لألمر مف الكجكب إلى الندب كاالستحباب.

 ،(. كالبرىاف في أصكؿ الفقو: الجكيني24-12: )ص ،(. كالممع: الشيرازم67-2 /3) ،حـز : ابفاإلحكاـ انظر:
(. كالمحصكؿ: 194-163: )ص ،(. كالمنخكؿ: الغزالي78-11 /1) ،(. كأصكؿ السرخسي61-95 /1)

-127: )ص ،(. كشرح تنقيح الفصكؿ: القرافي186-130 /2) ،: اآلمدم(. كاإلحكاـ277-7 /2) ،الرازم
-369: )ص ،: التممسانيتاح الكصكؿ(. كمف256-100 /1) ،كشؼ األسرار: عالء الديف البخارم(. 167
(. 289-266: )ص ،: اإلسنكمتمييد في تخري  الفركع(. كال54-36 /1) ،(. كنياية السكؿ: اإلسنكم411

رشاد الفحكؿ: الشككاني387-334 /1) ،كتيسير التحرير: أمير بادشاه  (.277-241 /1) ،(. كا 
(. الالمع الصبيح 95/ 2) ،: مجمع بحار األنكار: الفىتًَّني الكجراتيانظر: أم حتَّى تترككـ كراءىا. (ُتَخمَِّفُكمْ ) ((2

 (.221/ 5) ،بشرح الجامع الصحيح: البرماكم
نىاًئزً  ،(1307/ ح84/ 2) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (3  بىابي اٍلًقيىاـً  ،ًكتىابي اٍلجى

نىازىًة. كمسمـ في صحيحو نىاًئزً  ،(958/ ح659/ 2) ،ًلٍمجى نىازىًة. ،ًكتىابي اٍلجى  بىابي اٍلًقيىاـً ًلٍمجى
نىاًئزً  ،(959/ ح660/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (4 نىازىًة. ،ًكتىابي اٍلجى  بىابي اٍلًقيىاـً ًلٍمجى
 (.960/ ح660/ 2) ،المصدر نفسو( (5
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ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىاهي اإٍلً ييعىًارضيا مىا رى ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو  ،كى ًدٍيًث عى : قىا ،ًمٍف حى ؿى
سيكؿى اً  ـى فىقيٍمنىا» "رىأىٍينىا رى قىعىدى فىقىعىٍدنىا ،قىا نىازىةً  ،كى  .(1)«"يىٍعًني ًفي اٍلجى

 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
اًدٍيث الكىاًردىة ًفي الًقيىاـ ًلٍمًجنىازىةً  ٍنوي  ،اٍختىمىفىت اأٍلىحى حَّ عى ـى  فىقىٍد صى ٍت ًبًو، أىنَّوي قىا ًلٍمًجنىازىًة لىمَّا مىرَّ

ت تىعىارىضى اًدٍيث كى ٍنوي أيضان أىنَّوي قىعىدى، فىاٍختىمىفىت ًفٍي ذىًلؾى األىحى حَّ عى صى كىىىذىا تىٍفًصٍيؿ  ،كىأىمىرى ًباٍلًقيىاـً لىيىا، كى
ٍسأىلىًة:  اٍلمى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـدى أىٍف ذىكىرى بىعٍ  حَّ عىًف النًَّبيٍّ  رىًحمىوي اي  اإٍلً ٍت ًبًو،  أىنَّو صى ـى ًلٍمًجنىازىًة لىمَّا مىرَّ أىنَّوي قىا

ٍنوي أىنَّوي قىعىدى، فىاٍختيًمؼى ًفي ذىًلؾى  حَّ عى صى مىاـ ًفي ًإزىالىًة التَّ  ،كىأىمىرى ًباٍلًقيىاـً لىيىا، كى مىؾى اإٍلً عىاريض الكاقع ًفٍي فسى
ٍسأىلىةً  ٍمعً  ،اٍلمى ٍمًؿ ًفٍعًمو  ،مىٍسمؾى اٍلجى ذىًلؾى ًبحى مىى بىيىاًف النٍَّدب كاالٍسًتٍحبىابً  كى : "اأٍلىٍمرىاًف  ،عى فىقىاؿى

كىاًز، كىىىذىا أىٍكلىى ًمفى ادٍّعىاءً  تىٍركيوي بىيىافه ًلٍمجى ًفٍعميوي بىيىافه ًلاًلٍسًتٍحبىاًب، كى اًئزىاًف، كى  .(2)النٍَّسًخ" جى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى : ،اأٍلىًدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى
لالمسمك  ٍمًع بىٍيفى الن صكص اٍلعيمىمىاءذىىىبىٍت طىاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ  .(3)إلى الجى
ًكم  الشَّافً  فىقىاؿى  مىاـ النَّكى بٌّ فىيىكيكفي اأٍلىٍمري ًبًو رىًحمىوي اي  ق(676ي )تعً اإٍلً : "اٍلميٍختىاري أىنَّوي ميٍستىحى

كىاًز" ،ًلمنٍَّدبً   .(4)كىاٍلقيعيكدي بىيىانان ًلٍمجى
مىاـ قىاؿى كى  اًكم  اإٍلً كىك –يىكيكف ًفٍعميوي اأٍلىًخيري  يىٍحتىًمؿي أىفٍ ": رىًحمىوي اي ق( 685الشَّاًفًعي )ت اٍلبىٍيضى
ا ًلٍمكيجيكًب  ،قىًرينىةن ًفي أىفَّ اٍلميرىادى ًباأٍلىٍمًر اٍلكىاًرًد ًفي ذىًلؾى النٍَّدبي  -القعكد يىٍحتىًمؿي أىٍف يىكيكفى نىٍسخن كى

ؿكى  ،اٍلميٍستىفىاًد ًمٍف ظىاًىًر اأٍلىٍمرً  اًز  األىكَّ ؛ أًلىفَّ اٍحًتمىاؿى اٍلمىجى حي أىٍكلىى ًمٍف دىٍعكىل  -ٍعًني ًفي اأٍلىٍمرً يى -أىٍرجى
 .(5)النٍَّسًخ"

                                                             
نىاًئزً  ،(962/ ح662/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (1 نىازىًة. ،ًكتىابي اٍلجى  بىابي نىٍسًخ اٍلًقيىاـً ًلٍمجى
 (.1/502) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(2
 (.181 /3) اٍبف حىجىر،(. كفتح البارم: 487/ 1) ،: شرح معاني اآلثار: الطحاكمانظر( (3
 (.29 /7) ،( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: النككم(4
 (.435/ 1) ،فة األبرار شرح مصابيح السنة: البيضاكم( تح(5
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اًدٍيث اٍلعيمىمىاء ًمف جيٍمييكره  ذىىىبى  :الثَّاِنيالمسمك  فىذىىىبيكا ًإلىى أىفَّ تىٍرؾ  ،ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى
ٍيفً  ٍنسيٍكخكىأىفَّ اٍلًقيىاـ لىيىا ىي  ،اٍلًقيىاـ ًلمجنىازىًة ىيكى آًخر اأٍلىٍمرى  .(1)كى مى
مىاـ الشَّاًفًعي  )ت ا، كىأىٍف يىكيكفى رىًحمىوي اي ق( 204قىاؿى اإٍلً : "كىىىذىا الى يىٍعديك أىٍف يىكيكفى مىٍنسيكخن

مىى ا النًَّبي   نىازىةى يىييكًدم  ميرَّ ًبيىا عى ًثيفى ًمٍف أىفَّ جى دٍّ كىاىىا بىٍعضي اٍلميحى ـى لىيىا ًلًعمَّةو قىٍد رى ـى لنًَّبيٍّ قىا ، فىقىا
اءى عىًف النًَّبيٍّ  ةي ًفي اآٍلًخًر ًمٍف  لىيىا كىرىاًىيىةى أىٍف تىطيكلىوي، كىأىي ييمىا كىافى فىقىٍد جى جَّ تىٍركيوي بىٍعدى ًفٍعًمًو، كىاٍلحي

ؿًه ًإٍف كىافى أىٍمرً  ٍف كىافى اٍسًتٍحبى ؛ فىاآٍلًخري ًمٍف أىٍمًرًه نى ان كىاًجب األىكَّ ٍف ، فىاآٍلًخري ىيكى ااًلسٍ ان اباًسخه كىاً  ، كىاً  ًتٍحبىابي
سيكًؿ اً  ان كىافى ميبىاح ؛ أًلىنَّوي اآٍلًخري ًمٍف ًفٍعًؿ رى ب  ًإلىيَّ ، كىاٍلقيعيكدي أىحى  ."(2)فىالى بىٍأسى ًباٍلًقيىاـً
اًكم  الحى كى  مىاـ الطَّحى سيكًؿ اً  كىأىمَّا مىا ذيًكرى : "رىًحمىوي اي ق( 321ي )تفً نى قىاؿى اإٍلً  ًمٍف أىٍمًر رى

ًمٍف تىرٍ  ،ًمفى اٍلًقيىاـً ًلٍمًجنىازىةً  تَّى تيكضى  ،ًؾ اٍلقيعيكًد ًإذىا ات ًبعىتٍ كى كىافى ...  ثيَـّ نيًسخى  ،فىً فَّ ذىًلؾى قىٍد كىافى  ،عى حى كى
ًنيفىةى  ـي اي تىعىالىى يىٍذىىبيكفى  ،كىأىبيك ييكسيؼى  ،أىبيك حى مَّده رىًحمىيي ميحى ا اٍلبىاًب ًإلىى  كى ًفي كيؿٍّ مىا ذىكىٍرنىا ًفي ىىذى

وي   .(3)"مىا قىٍد بىيَّنَّا نىٍسخى
ًفٍيد المى كى  مىاـ ابف ريٍشد الحى ـى  اٍلعيمىمىاء: "كىأىٍكثىري رىًحمىوي اي ق( 595ي )تكً الً قىاؿى اإٍلً مىى أىفَّ اٍلًقيىا عى

كىل مىاًلؾه ًمفٍ  نىازىًة مىٍنسيكخه ًبمىا رى ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو  ًإلىى اٍلجى ًديًث عى  .(4)"-المتقدـ–حى
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 (. 490–486/ 1) ،(. شرح معاني اآلثار: الطحاكم535: )ص ،اختالؼ الحديث: الشافعي انظر:( (

/ 23) ،(. كالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر60/ 3) ،كاالستذكار: ابف عبد البر
كماؿ الم262 ر،(. كفتح البارم: 422 /3) ،قاضي عياض: العمـ(. كا  جى (. كنيؿ األكطار: 181 /3) اٍبف حى

 (.358 /2) ،(. كالمغني: ابف قدامة247 /1) ،: ابف رشد الحفيد(. كبداية المجتيد94 /4) ،الشككاني
 (.535: )ص ،( اختالؼ الحديث: الشافعي(2
 (.490-485/ 1) ،( شرح معاني اآلثار: الطحاكم(3
 (.247 /1) ،: ابف رشد الحفيدمجتيد( بداية ال(4
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 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
ٍكـً اٍلًقيىاـ ًلٍمًجنىازىةً  مىى قىٍكلىٍيًف: ،اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاء ًفٍي حي  عى

لالقول  شيكفؿ ابٍ كٍ قى  اذى ىى كى  ،كدعي از القي كى جى ، كى زىةً : اٍسًتٍحبىاب الًقيىاـ ًلٍمًجنىااأَلوَّ ف حبيب مف كابٍ  ،ف اٍلمىاجى
ر، ك (2)كقكؿ النَّككم ،(1)ةالمالكيَّ  جى كىك  ،(5)ةكقكؿ الظَّاىريَّ  ،(4)ةكبعض الشَّافعيَّ  (3)العىٍسقىالني اٍبف حى

حو  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـما رجَّ  كىمىا تبيَّف ًمٍف قىٍبؿ. اإٍلً
ٍيفكأنَّو منٍ ، : كىرىاًىيىة الًقيىاـ ًلٍمًجنىازىةً الثَّاِنيالقول  كىذا قكؿ  ،سكخ بعدـ الًقيىاـ لىيىا كىىيكى آًخر األٍمرى
 .(9)كالحنابمة ،(8)ةكجميكر الشَّافعيَّ  ،(7)ةكالمعتمد عند المالكيَّ  ،(6)ةالحنفيَّ 

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ؿٍكؿ ًإلىٍيًو اٍلقى  أىًمٍيؿي كىالذم  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى  كى ىي كى  ،األىكَّ  كريي مٍ الفان لمجي خً  ،اإٍلً
مٍ بً  ؾى لً ذى كى  ،ًمف العيمىمىاء مىى ال ؿً حى  ًلًعدَّة ميسىكٍّغىات: ،يير(خٍ )التَّ  نٍَّدًب كاالٍسًتٍحبىابالًقيىاـ ًلٍمًجنىازىًة عى

مٍ  - ار ًإلىى القىٍكؿ ًبالنٍَّسًخ ًإالَّ ًإذىا تىعىذَّرى  ،كىعىمىؿه ًبيىا ،عه ًلألىًدلَّةً أىفَّ ىىذىا القىٍكؿ ًفٍيًو جى ييصى أ كى فىال ييٍمجى
ٍمع ٍمعي بىٍيفى  ،اٍلجى  .اأٍلىًدلَّةكىىينىا أىٍمكىفى الجى

تىٍذًكٍير  ،الًقيىاـ ًلٍمًجنىازىًة بكىٍكًنو اٍحًترىامان لمنَّفس اآلدىًميَّة تعميؿ النًَّبيٍّ  -  ،ان ألصحابًو ًبرىٍىبىًة المىٍكتً كى
ٍعظىامان ًلممًكو مىى عىدىـً النٍَّسخ؛ ًلكىكًف ىىًذه المىعىاًني ًمفى اٍلًقيىـً الثَّاًبتىًة كىالًتي يىٍسعىى  ،كىاً  يىديؿ عى

ٍسالـ ًلتىٍرًسٍيًخيىا  .(10)اإٍلً

                                                             
 (.241 /2) ،الرعيني مكاىب الجميؿ: الحطاب انظر:( (1
 (.29 /7) ،: النككمشرح صحيح مسمـ ( المنياج(2
 (.181 /3) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (3
ى معرفة (. كمغني المحتاج إل29 /7) ،(. كالمنياج: النككم280 /5) ،المجمكع شرح الميذب: النككم انظر:( (4

 (.467 /2) ،: الرممي. كنياية المحتاج(20 /2) ،معاني ألفاظ المنياج: الشربيني
 (.380-379 /3) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(5
 (.232 /2) ،(. كرد المحتار عمى الدر المختار: ابف عابديف135 /2) ،فتح القدير: ابف اليماـ انظر:( (6
 (.241 /2) ،: الحطابكمكاىب الجميؿ (.58 /3) ،ؿ: المكاؽالتاج كاإلكميؿ لمختصر خمي انظر:( (7
مىاـ(. كقد عزاه 20 /2) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: الشربيني انظر:( (8 النككم، في  اإٍلً

مىاـ( إلى 280 /5المجمكع شرح الميذب، ) اـالشافعي كجميكر األصحاب. كقاؿ  اإٍلً مى الشافعي صراحة:  اإٍلً
""الٍ  نىاًئًز مىٍنسيكخه  (.58: )ص ،مختصر المزني ،ًقيىاـي ًفي اٍلجى

(. 542 /2) ،(. كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: المرداكم357 /2) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (9
 (.130 /2) ،ككشاؼ القناع عف متف اإلقناع: البيكتي

جىر،فتح البارم:  انظر:( (10  (.181-180 /3) اٍبف حى
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ٍكًرىىا يىٍطري  - ٍنوي الغىٍفمىةًإفَّ ًقيىاـ اٍلميٍسمـ ًلٍمًجنىازىة كاٍعًتدالو ًعٍندى ميري ييٍشًعره ًبعىظىمىًة المىٍكت ،د عى  ،كى
ًليىذىا قىاؿى  ،كىأىىىمٍّيَّة االٍسًتٍعدىاًد لىو نىازىةى فىقيكميكا: »كى ا رىأىٍيتيـي اٍلجى  .(1)«ًإفَّ اٍلمىٍكتى فىزىعه، فىً ذى

ًمي ٍبف أىًبي طىاًلب  - ًدٍيًث عى ةن أىفَّ عىدىـ  لىٍيسى ًفٍي حى رىاحى كافى آًخر  ًقيىاـ النَّبي مىا ييًفٍيد صى
ٍيف نَّمىا ىك بىيىاف ًلحالتىٍيًف كانىتىا ًمٍنوي  ،األٍمرى كىىيمىا: الكقيكؼ مرة عند  ،ًعٍندى مركًر الجنىازىة كىاً 
ذىًلؾى ًلبىيىاف أىفَّ األٍمرى لىٍيسى ًلمكيجٍكبً  ،كعىدىـ الكقيكؼ ،ميركرىىا اًئز ،كى  ؿاألىكَّ ك  ،كىأىفَّ ًكال الًفٍعمىٍيف جى

ـي  ،أٍكلى ًبالًفٍعًؿ؛ ًلمىا ًفٍيًو ًمفى المىعىاًني الًتي ذىكىٍرنىاىىا  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 .(2)ة: ُحْكم الَعِقْيَقةالثَّاِنيالمسألة 

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 اأَلِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 

مى  كىل اإٍلً ًحٍيًحوً رى اًرم  ًفٍي صى بٍّي   ،اـ البيخى ٍممىاف ٍبف عىاًمرو الضَّ ًدٍيًث سى : ًمٍف حى سىًمٍعتي "، قىاؿى
سيكؿى اً  :   رى ٍنوي  (3)َفَأْىِريُقواعىًقيقىةه، مىعى الغيالىـً »يىقيكؿي ٍنوي  (4)اَوَأِميُطو دىمان،  عى  .(5)"«األىذىل عى

مىاـ  كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،وً فً نَّ صى ي مي عاني فً نزاؽ الصَّ عبد الرَّ كىرى عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو عىٍف أىًبيًو، عىٍف  ًمٍف حى
دًٍّه  :  اصف العى مرك بٍ ف عى عبد ا بٍ جى سيكؿي اً ، قىاؿى :   سيًئؿى رى الى أيًحب  »عىًف اٍلعىًقيقىًة؟ فىقىاؿى

ـى  ًرهى ااًلٍس سي « اٍلعيقيكؽي، كىأىنَّوي كى :  نىٍسأىليؾى عىفٍ ، كؿى اً قىاليكا: يىا رى ًدنىا ييكلىدي لىوي، فىقىاؿى ـٍ »أىحى بَّ ًمٍنكي ٍف أىحى مى
اًريىًة شىاةه  مىى اٍلجى ـً شىاتىاًف ميكىافىأىتىاًف، كىعى مىى اٍلغيالى لىًدًه فىٍميىٍفعىٍؿ، عى  .(6)«أىٍف يىٍنسيؾى عىٍف كى

                                                             
نىاًئزً  ،(960/ ح660/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (1 نىازىًة. ،ًكتىابي اٍلجى  بىابي اٍلًقيىاـً ًلٍمجى
كقيؿ: ىي في األصؿ حمؽ الشَّعر الذم يككف عمى رأس  ،كىك الشَّؽ كالقطع كالذَّبح ،: مف العؽٍّ (العقيقة)( (2

أك ألنيا تعؽ  ،بح حيف يحمؽ ذلؾ الشَّعركأطمقت عمى الذبيحة التي تذبح لممكلكد؛ ألنيا تذ ،الصبي حيف يكلد
كالسنة أف يككف الذبح كالحمؽ كتسمية المكلكد في اليكـ  ،كىي سنة مؤكدة ،عمف ذبحت لو أم تشؽ كتقطع

(. كحمية 490 /1) ،(. كغريب الحديث: ابف قتيبة154 /2) ،: غريب الحديث: القاسـ بف سالـانظرالسابع. 
 (.203)ص:  ،الفقياء: ابف فارس

3 (. كلساف العرب: ابف 259/ 5) ،: تيذيب المغة: اليركمانظركأىًسٍيمكا.  ،كاٍنًزليكا ،: أم أىٍجركا(َفَأْىِريُقوا)( (
 (.627/ 5) ،(. كمعجـ متف المغة: أحمد رضا368/ 10) ،منظكر

: غريب انظر. كالمراد حمؽ كازالة شعر الرأس لما يتعمؽ بو مف دـ الرحـ ،كأزيمكا ،: أم أبعدكا(َوَأِميُطوا)( (4
 (.268/ 1) ،(. كغريب الحديث: الخطابي154/ 2) ،الحديث: القاسـ بف سالـ

ًبيٍّ ًفي  ،ًكتىابي العىًقيقىةً  ،(5471/ ح84/ 7) ،: البخارم في صحيحوأخرجو( (5 بىابي ًإمىاطىًة األىذىل عىًف الصَّ
 العىًقيقىًة.

: قاؿ: ، (7961/ ح329/ 4عبد الرزاؽ في مصنفو، ): أخرجو ،صحيح لغيرهإسناده ( (6 دى ٍبًف قىٍيسو قىاؿى عىٍف دىاكي
دٍّهً  دٍّثي عىٍف أىبًيًو، عىٍف جى ، ييحى ك ٍبفى شيعىٍيبو  ث.                                       =: الحديقىاؿى  ،سىًمٍعتي عىٍمرى
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
ٍممىاف ٍبف كقع التَّعىاري  ًديًث سى ذىًلؾى أىفَّ ظىاًىرى حى ضي في مىٍفييكـً اآٍلثىاًر الكاردة ًفي ىىذىا اٍلبىاًب، كى
بٍّي   ٍنوي األىذىل: » عىاًمرو الضَّ ٍنوي دىمان، كىأىًميطيكا عى ، « مىعى الغيالىـً عىًقيقىةه، فىأىٍىًريقيكا عى يىٍقتىًضي اٍلكيجيكبى

بَّ أىٍف يىٍنسيؾى : »، الذم فيو اصف العى بٍ مرك ف عى عبد ا بٍ حديث بخالؼ  لىده، فىأىحى ًلدى لىوي كى مىٍف كي كى
لىًدًه فىٍميىٍفعىؿٍ  . ف فَّ « عىٍف كى  ظاىره يىٍقتىًضي النٍَّدبى ًكاالٍسًتٍحبىابى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىاؿى  سىًف  اٍلعيمىمىاء: "بىٍعض مىوي اي رىحً  اإٍلً ، كىاٍلحى يىرىل كيجيكبىيىا كىالمٍَّيًث ٍبًف سىٍعدو

مىى ااًلٍسًتٍحبىا كىاًز، كىاٍلقىٍكؿى عى مىى اٍلجى ًقٍيقىة أىفَّ اٍلًفٍعؿى يىديؿ  عى ، كىأىٍىًؿ الظَّاًىًر ... كىالحى  .(1)ًب"اٍلبىٍصًرمٍّ

                                                                                                                                                                              

 تخريج الحديث: 
في  النَّسىاًئيك  .(2842/ ح107/ 3) ،أبك داكد في سننوك  (.6713/ ح320/ 11) ،: أحمد في مسندهأخرجو -

: داكد بف ًمٍف طىًرٍيؽً (. ثالثتيـ 7592/ ح265/ 4) ،(. كالحاكـ في مستدركو4212/ ح162/ 7) ،سننو
ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو  ،قيس  بو. ،عف عى

 ،(23134/ ح212/ 38) ،(، كأحمد في مسنده1/ ح500/ 2) ،: مالؾ في المكطأولمحديث شاىد أخرجو -
: ًمٍف طىًرٍيؽً كالىما  (؛23643/ ح50/ 39ك) ٍمرىةى، عىٍف أىبًيًو، أىنَّوي قىاؿى ؿو ًمٍف بىًني ضى ، عىٍف رىجي ٍيًد ٍبًف أىٍسمىـى : زى

كالظاىر أنَّو  ،: "كىذا شاىد ال بأس بو؛ فالرجؿ الضميرم المبيـ شيخ زيد بف أسمـاأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخالحديث. قاؿ 
". كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي  ،فالحديث بو صحيح ،أسمـ مف التابعيف الثقاتف فَّ زيد بف  ،تابعي إف لـ يكف صحابيان 

 (.1655/ ح213/ 4 اأٍلىٍلبىاًني،)سمسمة األحاديث الصحيحة: 
 :دراسة اْلسناد 
  ،كالىما صدكقافبف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص.  شعيب كىككأبكه  ،فيو: َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  -

ر: يب)تقريب التيذ :نظرا جى (. كسمسمة اسناده 2806/ رقـ 267)ص: ك ،(5050/ رقـ 423: ص ،اٍبف حى
اـقاؿ  ،مثاؿ ألعمى درجات الحسف مى سىفالذىبي: " اإٍلً عىٍمرك بف شيعىيب، عف أبيو، عف  ... فأعمى مراتب الحى

دٍّه  .(32ص:  ،" )المكقظةجى
 كبقية رجاؿ الحديث ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 يرتقي زيد بف أسمـ ًمٍف طىًرٍيؽً  كبشاىده ،كأبكه كىما صدكقاف ،؛ فيو عمرك بف شعيبلذاتو سىفالحديث إسناده حى  -

 .حيح لغيرهإلى الصَّ 
ٍسنىاًد" )المستدرؾ عمى الصحيحيف - ًحيحي اإٍلً ًديثه صى (. 7592/ ح265/ 4 ،قاؿ أبك عبد ا الحاكـ: "ىىذىا حى

ؼ سنف ك)صحيح كضعي ،(1655/ ح213/ 4 ،اديث الصحيحة: "حسف" )سمسمة األحاأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكقاؿ 
 (.2842/ ح342/ 6أبي داكد، 

 (.302/ 2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
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دى  قىٍد أىٍفرى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّ كى ان ًفٍي األىٍحكىاـً الميتىعىمٍّقىة ًبالمىٍكليٍكدً  رىًحمىوي اي  ـاإٍلً اصَّ نَّفان خى فىقىاؿى ًفٍيًو:  ،ميصى
ابىة  حى ٍمييكر أىٍىؿ اٍلًعٍمـ ًمفى الصَّ ـ ىىذىا قىكؿ جي اًريىة كىمىا ًىيى سينَّة عىًف اٍلغيالى "اٍلعىًقيقىة سينَّة عىًف اٍلجى

مٍف بىٍعدىىيـٍ   .(1)"كىالتَّاًبًعيفى كى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى : ،اأٍلىًدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى
لالمسمك  ٍمًع بىٍيفى األدلَّةإلى ال اٍلعيمىمىاءذىىىبى الجيٍميكر ًمفى  :اأَلوَّ مىى ا ،جى لنٍَّدًب كذلؾ بالحمًؿ عى

اءى ًفٍي  ،كاالٍسًتٍحبىابً  ٍكًب إلى النٍَّدًب كاالٍسًتٍحبىاًب ًىيى مىا جى فىًت األٍمرى ًمفى الكيجي رى كالقىًرٍينىة الًتي صى
ًدٍيًث عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو  ٍنوي فىٍميىٍنسيؾٍ ًبقىٍكًلًو  -ـدٍّ قى تى المي –حى بَّ أىٍف يىٍنسيؾى عى لىده فىأىحى ًلدى لىوي كى " حىٍيثي : "مىٍف كي
مىى عىدىـً الكيجيٍكبً   .(2)تىديؿ عى
مىاـ اٍبف  ٍنبىًميقيدىامىة المىٍقًدًسي  القىاؿى اإٍلً : "كىاٍلعىًقيقىةي سينَّةه ًفي قىٍكًؿ عىامًَّة رىًحمىوي اي ق( 620)ت حى

ظىاًىري اأٍلىٍمًر اٍلكيجيكبي  اًدٍيثً –أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ... كى مىى اسٍ  -ًفي اأٍلىحى لىنىا عى ا بىيىافي كى اًدٍيث ... كىأىمَّ  ًتٍحبىاًبيىا أىحى
مىى ٍكهي مىٍحميكؿه عى كى مىا رى بىًر، كى ابي الرٍَّأًم ًمٍف اٍلخى ، فىدىًليميوي مىا اٍحتى َّ ًبًو أىٍصحى ٍيرى كىاًجبىةو تىٍأًكيًد  كىٍكًنيىا غى

ٍمعنا بىٍيفى  ةه ًلسيري ااًلٍسًتٍحبىاًب، جى ًبيحى لًيمىًة اأٍلىٍخبىاًر؛ كىأًلىنَّيىا ذى ـٍ تىكيٍف كىاًجبىةن، كىاٍلكى ، فىمى اًدثو كرو حى
 .(4)"(3)َوالنَِّقيَعةِ 

ًكم   مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً ًكمى أىفَّ رىًحمىوي اي ق( 676)ت الشَّاًفًعيكى ؛ ًلمىا ري : "العقيقة سنَّة ... كال تجبي
: "الى سيًئؿى عف  النًَّبيَّ  مىفٍ  ،كؽى قي عي الٍ  بَّ حً  أي العقيقة فىقىاؿى ًلدى  كى لىده، لىوي  كي بَّ  كى  ،"فىٍميىٍفعىؿٍ  لىوي  يىٍنسيؾى  أىفٍ  فىأىحى

بَّةً  مىى المىحى مىى ،فعمَّؽى عى ـٍ يجب  فدؿَّ عى ٍيًر ًجنىايىة كال نىٍذر فىمى ؛ كألنَّو إراقة دىـو ًمٍف غى أنَّيىا ال تىًجبي
 .(5)كاألٍضحية"

                                                             
 (.65: )ص ،( تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد: ابف القيـ(1
(. كالمجمكع شرح الميذب: 459/ 9) ،(. كالمغني: ابف قدامة284/ 4) ،: معاـل السنف: الخطابيانظر( (2

ر،(. كفتح البارم: 426/ 8) ،النككم جى (. كنيؿ 540/ 2) ،(. كسبؿ السالـ: الصنعاني588/ 9) اٍبف حى
 (.160/ 5) ،األكطار: الشككاني

(. كالمجمكع 173/ 4) ،: غريب الحديث: القاسـ بف سالـانظر. كىي طىعاـه يىتًَّخذيه القاًدـي مف السَّفىرً : (النَِّقيَعةِ )( (3
 (.344/ 3) ،لقرآف كالحديث: أبك مكسى المدينيالمغيث في غريبي ا

 (.459 /9) ،( المغني: ابف قدامة(4
 (.426 /8) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(5
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مىاـ الشٍَّككىاًني  )ت قىاؿى اإٍلً ٍفعى اٍلكيجيكًب اي  رىًحمىوي ق( 1250كى بًَّة يىٍقتىًضي رى : "التٍَّفًكيضى إلىى اٍلمىحى
ٍرؼى مىا أىٍشعىرى ًبًو إلىى النٍَّدًب" صى  .(1)كى

مىاـ اٍبفذىىىبى  :الثَّاِنيالمسمك  ٍزـو  اإٍلً ًإلىى أىفَّ العىًقٍيقىة  رىًحمىوي اي ( ق456ت) الظَّاًىًرم  األٍندىلسي  حى
اًدٍيًث الكيجيٍكبً عىمىالن ًبأى ،كىاًجبىةه  دٌ  ،حى ؿه  كىرى ًدٍيثى عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ًبأىنَّو ميٍرسى ًحٍيفىةكىأىنَّو  ،حى ًركىايىة صى

 ال (2)
ؿى لىوي عىٍف قيكًتًو رىًحمىوي اي قىاؿى ف ،يىًصح مىٍييىا إذىا فىضى ٍنسىافي عى : "اٍلعىًقيقىةي فىٍرضه كىاًجبه ييٍجبىري اإٍلً

ـي ؿ أيضان كقا ،(3)ًمٍقدىاريىىا" مىٍيًو السَّالى دو أىٍف يىٍحًمؿى شىٍيئنا  : "أىٍمريهي عى اٍلعىًقيقىًة فىٍرضه كىمىا ذىكىٍرنىا الى يىًحؿ  أًلىحى
الَّ فىاٍلقىٍكؿي ًبذىلً  ، كىاً  رى كىاًردو ًبذىًلؾى كىاًز تىٍرًكيىا إالَّ ًبنىص  آخى مىى جى ـي عى مىٍيًو السَّالى قىٍفكه ؾى كىًذبه كى ًمٍف أىكىاًمًرًه عى

ـٍ ًبًو" ـى لىيي  .(4)ًلمىا الى ًعٍم
قىاؿى  كا ًبًركىايىًة عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو عىٍف  ،رىًحمىوي اي  كى : لىٍيسىٍت كىاًجبىةن، كىاٍحتىج  مىى مىٍف قىاؿى دٍّه عى ًفي رى

؛ أًلى  ـٍ مىٍيًي ةن لىنىا عى جَّ حَّ لىكىافى حي لىٍك صى ًحيفىةه، كى دًٍّه: "كىىىذىا صى ـً أىًبيًو عىٍف جى مىى اٍلغيالى ابى ذىًلؾى عى فَّ ًفيًو إيجى
ـي اأٍلىبى إالَّ أىٍف يىشىأٍ  اًريىًة، كىأىفَّ ذىًلؾى يىٍمزى كىاةي اٍلًفٍطًر  ،كىاٍلجى كىاًة، كىزى اهي، فىًييى كىالزَّ ميٍقتىضى بىًر كى ىىذىا نىص  اٍلخى

 .(5)ًفي ىىذىا كىالى فىٍرؽى"
 فٍ ة عى ركفى صٍ مى  ،ةقى يٍ قً العى  بً كٍ جي ى كي مى عى  رىًحمىوي اي ـ زٍ ف حى اـ ابٍ مى إٍلً اا يى اقى ي سى ة التً األدلَّ  إفَّ : ُقْمتُ 

ٍنوي فىٍميىٍنسيؾٍ » :لو كٍ قى  كى ىي كى  ،صالنَّ ا بً ىى رً اىً ظى  بَّ أىٍف يىٍنسيؾى عى لىده فىأىحى ًلدى لىوي كى ى مى عى  ؾى لً ؽ ذى مَّ عى فى  ،«مىٍف كي
كىاي  ،اببى حٍ تً كاالسٍ دب ى النَّ لى كب إً جي ف الكي ر مً األمٍ  تً فى رى كصة صى صي نٍ نة مى يٍ رً ه قى ذً يى فى  ،اريى تً ة كاالخٍ بَّ حى المى 

ـي   .تىعىالىى أىٍعمى
مىاـ النَّكىكم الشَّاًفًعي )ت ـٍ فما كىافى ًمٍنيىا : "رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً ًئًمًي كىابي عىٍف دىالى اٍلجى

ةى ًفيوً  جَّ ًعيفنا الى حي ا فىمىحٍ  ،ضى ًحيحن مىا كىافى صى ٍمعنا بىٍيفى اأٍلىًدلَّةً كى مىى ااًلٍسًتٍحبىاًب جى ـي كىاىي  ميكؿه عى  .(6)" أىٍعمى
                                                             

 (.160 /5) ،( نيؿ األكطار: الشككاني(1
 ألىكَّؿايذكر في المتف  ،قد تطمؽ الصحيفة عمى مجمكعة مف األحاديث التي تركل ب سناد كاحد: ِرَواَية َصِحْيَفة( (2

كالمعنى ىنا أنو كتاب أخذه عمرك  ،كىي بذلؾ مرادفة لمنسخة ،ـث يقكؿ فيما بعده: "كب سناده" إلى آخرىا ،منيا
ادىة ،كلـ يسمعو منو ،بف شعيب عف أبيو فركاه كالكجادة عمى الراجح أنيا تحمؿ عمى االتصاؿ  ،كىذا يقابؿ الًكجى

(. كمعرفة 214)ص:  ،ة في عمـ الركاية: الخطيب البغدادم: الكفايانظرعند أكثر العمماء كما في أعاله. 
عالـ المكقعيف(288)ص:  ،أنكاع عمـك الحديث: ابف الصالح  (.96/ 2) ،: ابف القيـ. كا 

 (.234 /6) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(3
 (.237 /6) ،نفسو( المرجع (4
 (.241 /6) ،السابؽ( المرجع (5
 (.386/ 8) ،المجمكع شرح الميذب: النككم( (6
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ًحيفىةه : لوكٍ قى ا مَّ أىكى   ،(2)ؿحم  ي التَّ فً  (1)ةادى الكجى فة تمحؽ بً يٍ حً الصَّ  بأفَّ  عميو فيجاب ،"... "كىىىذىا صى
الح قاؿ اإلماـ ابف الصَّ  ،وة بً قى ؿ الثَّ كٍ صي حي  دى نٍ ا عً يى ؿ بً مى ب العى كٍ جي ى كي مى مؿ عى حٍ يا تي ح أنَّ اجً ى الرَّ مى عى كى 

ٍينا عىٍف بعًض : "رىًحمىوي اي ق( 643)ت كٍّ كازي العىمىًؿ اٍعًتمىادان عمى مىا ييكثىؽي بًو ًمٍنيىا، فقىٍد ري كأمَّا جى
ـٍ الى يىرى  (3)الماًلًكيَّةً  ٍيًرًى ـى المحدٍّثيفى كالفيقىيىاًء ًمفى الماًلكيٍّيفى كغى ًكيى عىًف أفَّ ميٍعظى . كحي ٍكفى العىمىؿى بذًلؾى

كىازي العىمىًؿ بوً  : قىطىعى بعضي المحقًٍّقيفى (4)الشَّاًفًعيٍّ كطىاًئفىةو ًمٍف نيظَّاًر أٍصحاًبًو جى اًبًو  (5). قيٍمتي ًمٍف أٍصحى
: في أيصيكًؿ الًفٍقًو ًبكيجيكًب العىمىًؿ بًو ًعٍندى  ٍممىًة  لىٍك عيًرضى ماحيصيكًؿ الثٍّقىًة بًو، كقاؿى ذىكىٍرناهي عمى جي

رًة، ف نَّوي لٍك تىكىقَّؼى  ،(6)المحدٍّثيفى ألبىكهي  كمىا قىطىعى بًو ىكى الذم الى يىتًَّجوي غيريهي في األٍعصاًر المتأخٍّ
 .(7)"العىمىؿي فييا عمى الركايًة الٍنسىدَّ بابي العىمىًؿ بالمٍنقيكًؿ؛ ًلتىعىذ ًر شىٍرًط الركايًة فييا

 .(10)راقي  كالعً  ،(9)ف كثيركابٍ  ،(8)ككم  النَّ  :ؾى لً ى ذى مى الح عى الصَّ ابفى ككافؽ 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ اؿى قى كى  ٍؿ اأٍليمَّةي ... : "رىًحمىوي اي ق( 751)ت اإٍلً ـٍ تىزى لى ، كى كىغىايىةي ىىذىا أىنَّوي ًكتىابه

ابىةي عى  حى ًديثنا، كىأىٍجمىعى الصَّ لىٍيسى تىٍعمىؿي ًباٍلكيتيًب قىًديمنا كىحى ، كى ـٍ مىفىاءي بىٍعدىىي كىذىًلؾى اٍلخي مىى اٍلعىمىًؿ ًباٍلكيتيًب، كى
ـٍ ييٍعمىٍؿ ًبمىا ًفييىا تىعىطَّمىٍت الشًَّري مىى اٍلكيتيًب فىً ٍف لى سيكؿي اً اٍعًتمىادي النَّاًس ًفي اٍلًعٍمـً إالَّ عى قىٍد كىافى رى  عىةي، كى

  َّمىفىاؤيهي يىٍكتيبي كيتيبىوي إلىى اآٍلفىاًؽ كىالن كىذىًلؾى خي ، كى : ىىذىا ًكتىابه كىاًحي فىيىٍعمىؿي ًبيىا مىٍف تىًصؿي إلىٍيًو، كىالى يىقيكؿي

                                                             
أك  ،أحاديث يركييا -بؿ كاف قبمؾ–أك لـ تعاصره  -لقيتو أك لـ تمقو –: أف تجد بخط مف عاصرتو الوجادة( (1

 (.112/ 2) ،: شرح األلفية: العراقيانظرغير ذلؾ مما لـ يسمعو منو كـل يجزه لؾ. 
 (.536/ 1) ،: فتح المغيث: السخاكمانظر( (2
، كىك القاضي عياض في اإللماع (554/ 3) ،عمى مقدمة ابف الصالح نكتال الزركشي في المبيـ بيف ىذا( (3

 .(120: )ص ،إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع
كىك الذم نصره الجكيني، كاختاره غيره مف أرباب التحقيؽ، ". كقاؿ: (120: )ص ،: القاضي عياضاإللماع( (4

/ 2) ،لفية: العراقي، كشرح األ(249/ 1) ،: الجكينيلبرىاف: اانظر. "كىذا مبنيٌّ عمى مسألة العمؿ بالمرسؿ
 .(117/ 2) ،البقاعي ، كالنكت الكفية:(193

 .(249/ 1)كالمو في البرىاف  انظر ،عنى بذلؾ الجكيني( (5
 قكلو: ألبىٍكهي، يعني: لما تقٌدـ مف أٌف معظميـ ال يركف العمؿ بو، ىذا عمى تقدير: ككنو بالباء"قاؿ البقاعي: ( (6

أف مدار كجكب  المكحدة، كيحتمؿ أف يككف بالمثناة الفكقانية مف اإلتياف، يعني: لعممكا بو لكضكح دليمو، كىىيكى 
 .(117/ 2) ،النكت الكفية ."ال اٌتصالو بالركاية العمؿ بالحديث الكثكؽ بنسبتو إلى الشارع 

 (.291)ص:  ،معرفة أنكاع عمـك الحديث: ابف الصالح( (7
 (.21)ص:  ،قريب: النككم: التانظر( (8
 (.128)ص:  ،: الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث: ابف كثيرانظر( (9

 (.193/ 2) ،: شرح األلفية: العراقيانظر( (10
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يىاًؿ الٍ  نىًف ًبيىذىا اٍلخى د  الس  ، فىرى ،  بىاًرًد اٍلفىاًسًد ًمٍف أىٍبطىؿً بىٍعدي، كىالنَّاسي إلىى اٍليىٍكـً اٍلبىاًطًؿ، كىاٍلًحٍفظي يىخيكفي
 .(1)" يىخيكفي كىاٍلًكتىابي الى 
كىىةالثَّاِلثالمسمك  ة ،: ذىىىبى اأٍلىٍحنىاؼ ًإلىى أىفَّ اٍلعىًقٍيقىة مىٍكري اًدٍيثيا مىٍنسيكخى فىركل اإلماـ أبك  ،كىأىفَّ أحى

مًَّد ٍبًف  ،عىٍف أىًبيوً  ،رىًحمىوي اي ق( 182يكسؼ القاضي )ت ، عىٍف ميحى ؿو ًنيفىةى، عىٍف رىجي عىٍف أىًبي حى
نىًفيَّةً  اًىًميًَّة، فىمى " أنَّو قاؿ: ،اٍلحى تٍ أىفَّ اٍلعىًقيقىةى كىانىٍت ًفي اٍلجى ى ريًفضى اءى اأٍلىٍضحى  .(2)"مَّا جى
ٌمدكى  ميحى سف بف قىاؿى أىبيك ييكسيؼ كى ٍيبىاًني الحى نىًفي الشَّ ـ كىالى  يىعيؽ  كىالى " :رحميمىا ااف الحى عىف اٍلغيالى

اًريىة  .(3)"عىف اٍلجى
قىٍد نىقىؿى اإٍلً  نىًفي )كى ذىكىرى ًفي قىاًئالن: " كىأىٍردىفىو ،ىىذىا القىٍكؿى  ،رىًحمىوي اي ق( 587تمىاـ الكىاسىاًني الحى كى
ًغيرً  اًمًع الصَّ اًريىةً  :اٍلجى ٍف اٍلجى ـً كىالى عى ٍف اٍلغيالى كىأىنَّوي إشىارىةه إلىى اٍلكىرىاىىًة؛ أًلىفَّ اٍلعىًقيقىةى كىانىٍت  ،كىالى يىعيؽ  عى

مىتىى نيًسخى اٍلفىٍضؿي الى يىٍبقىى إالَّ اٍلكىرىاىىةي  ،فىٍضالن  دىقىًة فىً نَّييمىا كىانىا ًمٍف اٍلفىرىاًئًض  ،كى ٍكـً كىالصَّ ًؼ الصَّ ًبًخالى
ٍت ًمٍنييمىا اٍلفىٍرًضيَّةي يىجيكزي التَّنىف ؿي ًبًيمىا اًئًؿ فىً ذىا نيًسخى نَّا نىقيكؿي إنَّيى  ،الى ًمٍف اٍلفىضى ٍت ًبدىـً ا كىانى كىاً   ٍت ثيَـّ نيًسخى

ًمي   يًٍّدنىا عى ًديًث سى :  ،اأٍليٍضًحيَّةى ًبحى ٍت اأٍليٍضًحيَّةى كيؿَّ دىـو كىافى قىٍبمىيىا"أىنَّوي قىاؿى  .(1)"(4)نىسىخى

                                                             
 (.96/ 2) ،إعالـ المكقعيف عف رب العالميف: ابف القيـ( (1
 (.238)ص:  ،اآلثار: أبك يكسؼ القاضي( (2
 (.534)ص:  ،فع الكبير: الشيبانيكشرحو النا ،الجامع الصغير( (3
كم الحديث مف طرؽ عدَّة ذكرىا ( (4 مىاـقد ري  كما يمي: جدًا، وجميعيا بأسانيد ضعيفة ،الدارقطني في سننو اإٍلً
ٍيًد كىالذَّبىاًئًح كىاأٍلىٍطًعمىةً  باب ،ًكتىابي اأٍلىٍشًربىًة كىغىٍيًرىىا ،(4746/ ح502/ 5) ،: الدارقطني في سننوأخرجو - أ  الصَّ

مىاـ. قاؿ كىغىٍيًر ذىًلؾى  دَّثىنىا أىًبي الدارقطني:  اإٍلً مَّدي ٍبفي حىٍربو  رىًحمىوي اي،حى نا اٍلحىاًرثي ٍبفي  ،نا أىبيك كىاًمؿو  ،نا ميحى
ًمي   ،عىًف الشٍَّعًبيٍّ  ،نا عيٍتبىةي ٍبفي يىٍقظىافى  ،نىٍبيىافى  : قىاؿى رىسيكؿي اً  ، عىٍف عى اًحيٍّ مىحىىى ذىبٍ : »قىاؿى كيؿَّ  حي اأٍلىضى

 .«ذىٍبحو كىافى قىٍبمىوي 
/ 502/ 5نو )كىك متركؾ كما قاؿ الدارقطني في سن ،الرَّاسبي عيٍتبىةي ٍبفي يىٍقظىافى : ىذا الحديث في إسناده -

 (.4748ح
ٍيًد كىالذَّ  باب ،ًكتىابي اأٍلىٍشًربىًة كىغىٍيًرىىا ،(4747/ ح506/ 5) ،: الدارقطني في سننوأخرجو - ب بىاًئًح كىاأٍلىٍطًعمىًة الصَّ

ـا. قاؿ كىغىٍيًر ذىًلؾى  مى ؿي الدارقطني:  اإٍلً الَّ مَّدي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف سيمىٍيمىافى اٍلخى نا اٍلميسىيٍّبي ٍبفي  ،نا اٍليىٍيثىـي ٍبفي سىٍيؿو  ،نا ميحى
ٍكًتبي  ،شىًريؾو  كؽو  ،عىٍف عىاًمرو  ،نا عيبىٍيده اٍلمي ًمي   ،عىٍف مىٍسري  : الحديث. : قىاؿى رىسيكؿي اً قىاؿى  ، عىٍف عى

ديثوقاؿ فيو أحمد بف حنبؿ: " ،التَّميمي اٍلميسىيٍّبي ٍبفي شىًريؾو : ىذا الحديث في إسناده - كقاؿ  ،"ترؾ النَّاس حى
ًعيف:  ديث كأىنو متركؾكقاؿ أبك حاتـ: " ،"الميسيَّب بف شىًريؾ ال شيء"يىحيىى بف مى )الجرح  انظر:" ضعيؼ الحى

ـا(. كقاؿ 294/ 8 ،ف أبي حاتـكالتعديؿ: اب مى (. 363/ 1 ،مسمـ: "متركؾ الحديث" )الكنى كاألسماء اإٍلً
 .كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي متركؾ الحديث.  : ىكُقْمتُ 
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ًدٍيث الًذم اٍحتى َّ ًبًو األىٍحنىاؼُقْمتُ  ًعٍيؼ جدنا ال يىًصح ،: إفَّ الحى ًدٍيث ضى اج ًبو حى قىد  ،االٍحًتجى كى
ٍعفيا  بىيَّف ضى مىاـ الدَّارقيٍطني ًفي سينىنو كى ًدٍيث ًمٍف ًعدًَّة طيريؽ ذىكىرىىىا اإٍلً ًكمى الحى كىمىا تىقىدَّـ ىينىا ًفي –ري

اًشيىة  .-الحى
ًحٍيح؛ة قى يٍ قً ت العى خى سى األضحية نى  أفَّ بً  ٍحنىاؼاء األى عى كادٍّ  ي ت فً عى رً األضحية شي  ألفَّ  غىٍير صى

مىاـ  اؿى قى  ،رةجٍ يً لم ةالثَّاًني نةً السَّ  ة ًمف الًيجرًة الثَّاًنيكفي السَّنة : "رىًحمىوي اي ق( 630)ت يرثً ف األى ابٍ اإٍلً
سيكؿ اً  ىكفييا ضحَّ  ،كانت غزكة بدر العظمى في شير رمضاف ًدينىًة، كخرج بالنَّ   رى اس ًباٍلمى
 .(2)"إلى المصمى، كذبح بيده شاتيف، كقيؿ شاة

 ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،وً نً نى ي سي ي فً ائً سى اـ النَّ مى ل اإٍلً كى رى  دٍ قى فى  ،فً يٍ سى الحي كى  فً سى ف الحى عى  ؽَّ عى  دٍ قى  ي بً النَّ  افى كى كى 
ٍنييمىااٍبًف عىبَّاسو  ًضيى اي عى : أنَّو  ،رى سيكؿي اً "قىاؿى ٍيًف  عىؽَّ رى سى سىًف كىاٍلحي ٍنييمىاعىًف اٍلحى ًضيى اي عى  رى

ٍيفً  ٍيًف كىٍبشى  .(3)"ًبكىٍبشى

                                                                                                                                                                              

ٍيًد كىالذَّبىاًئًح كىاأٍلىٍطًعمىةً  باب ،ًكتىابي اأٍلىٍشًربىًة كىغىٍيًرىىا ،(4748/ ح507/ 5) ،: الدارقطني في سننوأخرجو - ت  الصَّ
مىاـ. قاؿ كىغىٍيًر ذىًلؾى  ـى الشَّاًفًعي  الدارقطني:  اإٍلً ٍبًد المًَّو ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي عى اًلحو  ،نا ميحى اـً ٍبًف صى مَّدي ٍبفي تىمى نا ميحى

عىٍف  ،عىًف الشٍَّعًبيٍّ  ،ٍقظىافى عىٍف عيٍتبىةى ٍبًف يى  ،نا اٍلميسىيٍّبي ٍبفي شىًريؾو  ،نا اٍلميسىيٍّبي ٍبفي كىاًضحو  ،النٍَّيرىاًني  ًبًحٍمصى 
كؽو  ًمي   ،مىٍسري : قىاؿى رىسيكؿي اً  ،عىٍف عى  الحديث. :قىاؿى

 فال يحت  بيما. ،كقد تقدـ ما قيؿ فييما ،عيٍتبىةى ٍبًف يىٍقظىافى ك  ،اٍلميسىيٍّبي ٍبفي شىًريؾو : ىذا الحديث في إسناده -
/ 505/ 7) ،د الرزاؽ الصنعاني في مصنفو: عبفقد أخرجو ،ولقد أخرج الحديث غير الدارقطني -

ًمٍف  ،(1920كح ،19019/ ح439/ 9) ،. كالبييقي في السنف الكبرلمكقكفان عمى عمي  ،(14046ح
 كضعَّؼ إسناده. ،الدارقطني طىًرٍيؽً 

اـفقاؿ  ولقد ضعف كثير من العمماء األحاديث المعارضة ألحاديث العقيقة: - مى لىيست أحمد بف حنبؿ: " اإٍلً
مىاـ(. كقاؿ 46ص:  ،: )تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد: ابف القيـانظر" ٍيء الى يعبأ بيىاًبشى  النككم بعد أف  اإٍلً

ٍعًفوً ذكر الحديث: " مىى ضى فَّاظي عى (. كقاؿ العظيـ أبادم: "حديث 386/ 8 ،" )المجمكع شرح الميذباتَّفىؽى اٍلحي
/ 5 ،" )التعميؽ المغني عمى سنف الدارقطنيككميا ضعاؼ ال يصح االحتجاج بيا ،عمي مركم مف طرؽ

502.) 
 (.69/ 5) ،بدائع الصنائع: الكاساني( (1
 (.29/ 1) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابف األثير( (2
اًريىةً  ،ًكتىابي اٍلعىًقيقىةً  ،(1519/ ح99/ 4) ،في سننو النَّسىاًئي: أخرجو ،إسناده صحيح( (3 ـٍ ييعىؽ  عىًف اٍلجى  . قاؿكى

مىاـ دَّثىًني ًإٍبرىاًىيـي ىيكى اٍبفي طىٍيمىافى : النَّسىاًئي اإٍلً : حى دَّثىًني أىًبي قىاؿى : حى ٍفًص ٍبًف عىٍبًد اً قىاؿى ، عىٍف أىٍخبىرىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى
ٍف اٍبًف عىبَّاسو  اًج، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عى جَّ اًج ٍبًف اٍلحى جَّ  قاؿ: الحديث. ،اٍلحى

 :تخريج الحديث                                                                                       = 
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مىاـ اٍبف األىًثير )ت ابعة،ة كالرَّ الثَّاًلث فً يٍ نتى ي السَّ فً  ؾى لً ذى  افى كى كى   دى لً كي : "رىًحمىوي اي ق( 630قىاؿى اإٍلً
سيكؿ اً ، كأم  الحسف بف عمى    ،جرةمف اليً  ثالثو  صؼ مف رمضاف سنةى ي النٍّ فً  و فاطمة ًبٍنت رى

سيكؿ اً  فاطمةي  تٍ دى لى كى كى  ًمي  في لياؿو الحسيف بٍ  ًبٍنت رى  .(1)"ف شعباف سنة أربعمً  فى كٍ مى خى  ف عى
رة اًدٍيث العىًقٍيقة الميتىأىخٍّ ت ًباألضحية كىًىيى ميتىقىدٍّمىة ،فىكىٍيؼى ييقىاؿ ًبأىفَّ أحى فىال يىًصح  ،نيًسخى

ـي  ،ادٍّعىاؤيىـ  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
رىًحمىوي  ق(204)ت الشَّاًفًعي  اإلماـ قىاؿى ف ،قكؿ الحنفية ىذا كادعاؤىـ النَّسخ اٍلعيمىمىاءكلقد رد 

ؿه قىاؿى إنَّيىا ًبٍدعىةه : "اي  ؿه قىاؿى إنَّيىا كىاًجبىةه كىرىجي ًف رىجي  .(2)"أىٍفرىطى ًفي اٍلعىًقيقىًة رىجيالى
مىاـ اٍبف الميٍنًذر )ت قىاؿى اإٍلً أم: أف تككف العقيقة كأنكر أصحاب الرَّ : "رىًحمىوي اي ق( 319كى

َـّ ، كعف أصحابو كالتَّ  ابتة عف رسكؿ اار الثَّ بى األخٍ  ؾى لً ي ذى ة، كخالفكا فً سنَّ  ىك بعد ذلؾ  ابعيف، ث
اًرم  التَّاًبًعي   ،ةمَّ اعممو العأمر معمكؿ بو بالحجاز قديمان كحديثان، است قىاؿى يىٍحيىى اأٍلىٍنصى أىٍدرىٍكت  :كى

مىا يىدى  اًريىةً عيكفى اٍلعىًقيقىةى عىٍف الٍ النَّاسى كى ـً كىاٍلجى  .(3)"غيالى

                                                                                                                                                                              

دكف لفظ:  ،بو ،قىتىادىةى، عىٍف ًعٍكًرمىةى : ًمٍف طىًرٍيؽً (. 11838/ ح311/ 11) ،الطبراني في المعجـ الكبير: أخرجو -
 ".كىٍبشىٍيفً ًبكىٍبشىٍيًف  "
 .(1039ح /66/ 3) ،شرح مشكؿ اآلثار م فيكالطحاك  .(2841/ ح107/ 3) ،في سننو أبك داكد :وأخرجو -

كأبك  .(19267ح /9/503) ،ي في السنف الكبرلكالبييق .(911/ ح229ص: ) ،في المنتقى كابف الجاركد
 يكالطبران .(1681/ ح820/ 2) ،معجمو يف يكابف األعراب .(42/ 1) ،غريب الحديث يف يإسحاؽ الحرب

 ،عف عكرمة ،أيكب :ًمٍف طىًرٍيؽً جميعيـ  (.11856ح /316 /11ك ،2567/ ح28 /3) ،جـ الكبيرالمع يف
 ".كبشان  : "كبشان بمفظ ،بو
 :دراسة اْلسناد 
 رجاؿ إسناده ثقات. كؿ الحديث -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 .رجالو ثقاتصحيح؛ الحديث إسناده  -
 البدر) "،صحيح حديث ىذا": اإلشبيمي الحؽ عبد قاؿكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. ف -

 :اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخقاؿ ، ك (340/  9 البف الممقف الكبير الشرح في الكاقعة ثاركاآل األحاديث تخري  في المنير
 (.1164/ ح379/ 4 ،م" )إركاء الغميؿصحيح عمى شرط البخار  هإسناد"

 (.496 ،488 /1) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابف األثير( (1
 (.447/ 8) ،: المجمكع شرح الميذب: النككمانظر( (2
 (.417/ 3) ،اإلشراؼ عمى مسائؿ العمماء: ابف المنذر( (3
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مىاـ قىاؿى اإٍلً ـٍ يىرىىىا كىاًجبىةن ًبًركىايىةو : "رىًحمىوي اي ق( 456رم )تالظَّاىً  ـزٍ ف حى ابٍ  كى ٍف لى كىاٍحتى َّ مى
ٍيفً  سى ًميٍّ ٍبًف اٍلحي مًَّد ٍبًف عى ٍعفىرو ميحى ةى  ،مىوي نىسىخى اأٍلىٍضحىى كيؿَّ ذىٍبحو كىافى قىبٍ  :كىاًىيىةو عىٍف أىًبي جى جَّ كىىىذىا الى حي

سي  ًمي  كىالى يىًصح  دىٍعكىل النٍَّسًخ إالَّ ًبنىص  ميٍسنىدو إلىى رى مًَّد ٍبًف عى  ."(1) كًؿ اً ًفيًو؛ أًلىنَّوي قىٍكؿي ميحى
ًكم   مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً ًنيفىةى : "رىًحمىوي اي ق( 676)ت الشَّاًفًعيكى مىى أىًبي حى اأٍلىٍخبىاري دىًليمينىا عى

ةي السَّاًبقىةي  ًحيحى  .(2)"الصَّ
 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.

ذىًلؾى أىفَّ  ًؼ الفيقىيىاء كقكع التَّعىاريضي في مىٍفييكـً اآٍلثىاًر الكاردة ًفي ىىذىا اٍلبىاًب، كى سىبىبي اٍخًتالى
ٍممىاف ًديًث سى بٍّي   ظىاًىرى حى ٍنوي : » ٍبف عىاًمرو الضَّ ٍنوي دىمان، كىأىًميطيكا عى مىعى الغيالىـً عىًقيقىةه، فىأىٍىًريقيكا عى

، بخالؼً « األىذىل ًلدى »فيو:  ، الذم عبد ا ٍبف عىمرك ٍبف العىاصث يٍ دً حى  يىٍقتىًضي اٍلكيجيكبى ٍف كي مى كى
لىًدهً  بَّ أىٍف يىٍنسيؾى عىٍف كى لىده، فىأىحى . ف فَّ « فىٍميىٍفعىؿٍ  لىوي كى  ظاىره يىٍقتىًضي النٍَّدبى ًكاالٍسًتٍحبىابى

مىٍيًو فىقىًد  ًبنىاءن عى ٍكـً اٍلعىًقٍيقىةكى مىى أىٍقكىاؿ: ،اٍختىمىؼى الفيقىيىاء ًفٍي حي  عى
لالقول  ٍمييكر ًمفى الفيقىيىاءً  كىك قكؿ ،: أىفَّ اٍلعىًقٍيقىة سنة مستحبةاأَلوَّ  .(3)الجي
ٍزـو الظَّاًىًرم   كىك قكؿ ،: أىفَّ اٍلعىًقٍيقىة كاجبةالثَّاِنيالقول   .(4)اٍبف حى

ًفٍيد المى  مىاـ ابف ريٍشدو الحى : "فىأىمَّا حيٍكمييىا فىذىىىبىٍت طىاًئفىةه ًمٍنييـي رىًحمىوي اي ق( 595ي )تكً الً قىاؿى اإٍلً
ٍمييكري ًإلى  ،يَّةي ًإلىى أىنَّيىا كىاًجبىةه الظَّاًىرً  ذىىىبى اٍلجي  .(5)ى أىنَّيىا سينَّةه"كى
كىىةه ك  لىٍيسىٍت ًبكىاًجبىةو كىالى سينَّةو بىٍؿ ًىيى ًبٍدعىةه  : أىفَّ اٍلعىًقٍيقىةالثَّاِلثالقول  ٍت ًباألي ألى  ؛مىٍكري ٍضًحيًَّة؛ نَّيىا نيًسخى

اًئؿ فىعىمىيىاألى  ؿ اإلً  فَّ اٍلعىًقيقىةى كىانىٍت ًمفى اٍلفىضى ٍت ًباألي  ٍسالىـً اٍلميٍسًمميكفى ًفي أىكَّ ، فىمىتىى نيًسخى ٍضًحيَّةً فىنيًسخى
 .(6)كىذا قكؿ أبك حنيفة ،اٍلفىٍضؿ الى يىٍبقىى ًإالَّ اٍلكىرىاىىةي 

 
 

                                                             
 (.241/ 6) ،المحمى باآلثار: ابف حـز( (1
 (.447/ 8) ،المجمكع شرح الميذب: النككم( (2
كالمجمكع شرح  (.127 /5) ،ئع: الكاسانيكبدائع الصنا (.14 /3) ،: بداية المجتيد: ابف رشد الحفيدانظر( (3

 (.540 /2) ،(. كسبؿ السالـ: الصنعاني477: )ص ،: العينيكمنحة السمكؾ(. 426/ 8) ،الميذب: النككم
 (.234 /6) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(4
 (.14 /3) ،: ابف رشد الحفيد( بداية المجتيد(5
(. كبدائع 534)ص:  ،كشرحو النافع الكبير: المكنكم ،ني: الجامع الصغير: محمد بف الحسف الشيباانظر( (6

 (.362/ 5) ،(. كالفتاكل اليندية69/ 5) ،الصنائع: الكاساني
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 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
مىاـ اٍبف  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى ؽ لً افً كى المي كى  ،يكرمٍ الجي  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى  يَّ ًإلى  يترجحالذم كى   ،اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي اإٍلً

ٍمعً ف مً  دىـ  ،اٍلقىٍكؿ باٍلجى مىى النٍَّدًب كاالٍسًتٍحبىاًب؛ ألىفَّ ًفٍيًو ًإٍعمىاؿ ًلألىًدلًَّة كىعى ٍمؿ اأٍلىٍمًر عى ذىًلؾى ًبحى كى
ٍنيىا ،ًإٍىمىاًليىا رىج عى ٍفع الحى ًلمىا ًفٍيًو ًمفى التٍَّخًفٍيًؼ عىًف األمًَّة كىرى ٍعؼ أىقٍ  ،كى ًلضى كىاؿ مىف قىاؿى ًبًخالًفو كىمىا كى
ـى  ـي  ،تىقىدَّ  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 .(1): اْلَجْمُع ِبَحْمِل النَّْيي َعَمى اْلَكَراَىةِ الثَّاِلث المطمب
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىًد اٍستىٍعمىؿى  سىاًئؿ ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي مى  رىًحمىوي اي  اإٍلً

 نيٍكًرد ًمٍنيىا: ،ًعدَّة
 
 

                                                             
: النَّيي: ىك المفظ الداؿ عمى طمب االمتناع مف الفعؿ عمى كجو االستعالء. اْلَجْمُع ِبَحْمِل النَّْيي َعَمى اْلَكَراَىةِ ( (1

 ،كالكراىة ،منيا: التَّحريـ ،لعرب مستعممة في طمب الكؼ عمى كجكه عدةككردت صيغة النَّيي في لساف ا
 كغيرىا مف المعاني. كليذا اختمؼ العمماء فيما كضعت لو صيغة النَّيي: ،كالدعاء ،كاإلرشاد

يدؿ عمى تحرـي المنيي عنو عمى كجو  -كىك المجرد عف القرائف-إلى أفَّ النَّيي المطمؽ  فذىب الجميور -
يدؿ  ،إلى أفَّ النَّيي المجرد عف القرائف وذىب بعض العمماء يدؿ عمى غير التَّحريـ إال بقرينة.  كال ،الحقيقة

إلى أفَّ النَّيي حقيقة في  وذىب آخرونكال يدؿ عمى التَّحريـ إال بقرينة.   ،عمى كجو الحقيقة ،عمى الكراىة
 إلى التَّكقؼ. وذىب البعضد منيما إال بقرينة. كال يدؿ عمى كاح ،التَّحريـ كالكراىة عمى سبيؿ االشتراؾ المفظي

كال يمكف ىنا سرد أدلة  ،كضعؼ أدلة غيرىـ ،قكؿ الجميكر؛ لقكة أدلتيـ -كا أعمـ–مف ىذه األقكاؿ  والرَّاجح -
نَّما الميـ ىنا ما يتصؿ بمكضكعنا ،كؿ فريؽ كمناقشتو كىك صرؼ النَّيي عف التَّحريـ كحممو عمى الكراىة  ،كا 

 ليؿ آخر أك قرينة صارفة.لكجكد د
(. كالبرىاف في أصكؿ الفقو: 25-24)ص ،(. كالممع: الشيرازم75-3/68) ،: ابف حـزاإلحكاـ انظر:

(. 208-195)ص ،(. كالمنخكؿ: الغزالي99-1/79) ،(. كأصكؿ السرخسي110-1/96) ،الجكيني
 ،تنقيح الفصكؿ: القرافي(. كشرح 194-2/187) ،: اآلمدم(. كاإلحكاـ306-2/279) ،كالمحصكؿ: الرازم

 ،: التممسانيتاح الكصكؿ(. كمف291-1/256) ،(. كشؼ األسرار: عالء الديف البخارم178-168)ص
(. 387-1/334) ،(. كتيسير التحرير: أمير بادشاه296-290)ص ،: اإلسنكمتمييد(. كال424-412)ص

رشاد الفحكؿ: الشككاني  (. 284-1/278) ،كا 
يككف في حالة كركد حديثيف  وحممو عمى الكراىة: ،صرف النَّيي عن التحريموالجمع بين مختمف الحديث ب
فيجمع بيف الحديثيف بجعؿ الحديث المجيز  ،كاآلخر يجيز فعؿ ذلؾ الشيء ،أحدىما ينيى عف فعؿ شيء

المراجع األصكلية السابقة. كالبحر المحيط في أصكؿ  انظر:قرينة صارفة لمنَّيي مف التحريـ إلى الكراىة. 
 (.6/52) ،لفقو: الزركشيا
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ل المسألة ام : َكْسبُ ىاأَلوَّ  .(1)الَحجَّ
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 
ٍيًيمىا ًحٍيحى اًف ًفي صى ٍيخى كىل الشَّ ًدٍيثً  ،رى ًضيى  اٍبًف عىبَّاسو  ًمٍف حى ٍنييمىارى : اي عى ـى النًَّبي  »، قىاؿى اٍحتىجى

 ـى أىٍجرىهي ا جَّ  .(2)«، كىأىٍعطىى الحى
ًحٍيًحو مىاـ ميٍسمـ ًفي صى كىاهي اإٍلً ييعىاًرضو مىا رى ًدٍيثً  ،كى ًدي و  ٍبفً  رىاًفعً  ًمٍف حى سيكًؿ اً  خى ، عىٍف رى

  : مىٍيري »قىاؿى ، كى ًبيثه ًبيثه  (3)اْلَبِغيِّ ثىمىفي اٍلكىٍمًب خى اـً خى جَّ كىٍسبي اٍلحى ، كى ًبيثه  .(4)«خى
 أىفَّ النًَّبيَّ : "ا  دً بٍ ف عى ر بٍ ابً كركل اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده، مف حديث جى 

 : ، فىقىاؿى اـً جَّ  .(6)"«(5)َناِضَحكَ  اٍعًمٍفوي »سيًئؿى عىٍف كىٍسًب اٍلحى
                                                             

كاخراج الدـ الفاسد منو  ،كىي شؽ أك جرح عضك مف الجسد كالظير ،: ىك مف يداكم بالحجامة(الَحجَّام)( (1
 (.905/ 3) ،: غريب الحديث: إبراىيـ الحربيانظرعمى سبيؿ التداكم. 

رىاًج  ،اإًلجىارىةً  ًكتىابي  ،(2279/ ح93/ 3)كالمفظ لو،  ،البخارم في صحيحو أخرجو: ،متفق عميو( (2 بىابي خى
. ك) اـً جَّ  ،(1202/ ح1205/ 3) ،بىابي السَّعيكًط. كمسمـ في صحيحو ،ًكتىابي الطٍّبٍّ  ،(5691/ ح124/ 7الحى

امىًة. ك) ،ًكتىابي اٍلميسىاقىاةً  ـً  ،(1202/ ح1731/ 4بىابي ًحؿٍّ أيٍجرىًة اٍلًحجى بىابي ًلكيؿٍّ دىاءو دىكىاءه  ،كتاب السَّالى
 ًتٍحبىاًب التَّدىاًكم.كىاسٍ 

ٍرأىة الزَّانًيىةي، كىاٍلًبغىاءي: الزٍّنىى. (اْلَبِغيُّ )( (3 كالنياية في (. 604/ 2) ،: غريب الحديث: إبراىيـ الحربيانظر: ًىيى المى
 (.240/ 1) ،: بطاؿ الركبيستعذبكالنظـ الم(. 144/ 1غريب الحديث: ابف األثير، )

ًف اٍلكىٍمًب، كىحيٍمكىاًف اٍلكىاًىًف،  ،ًكتىابي اٍلميسىاقىاةً  ،(1568/ ح1199/ 3) ،صحيحو مسـم فيأخرجو: ( (4 بىابي تىٍحًريـً ثىمى
، كىالنٍَّيًي عىٍف بىٍيًع السٍّنٍَّكًر. ٍيًر اٍلبىًغيٍّ مى  كى

ٍرع. (َناِضَحكَ )( (5 ةو كىًىيى البىًعٍير الَّذم ييٍستىٍعمىؿ ًلًسقىايىة الزَّ ٍمعي نىاًضحى ية في غريب الحديث كاألثر: النيا: انظر: جى
 (.2/11) ماجو،حاشية السندم عمى سنف ابف (. ك 69/ 5ابف األثير، )

ح ،(14290/ ح195/ 22) ،: أحمد في مسندهأخرجو ،إسناده صحيح( (6 ابة، مسند مسند المكثريف مف الصَّ
ٍف أىًبي الز بى جابر بف عبد ا. قاؿ دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عى اًبرو : حى  : الحديث.اؿى و قى أنَّ  ،ٍيًر، عىٍف جى

 :تخريج الحديث 
(. 2114/ ح87/ 4) ،(. كأبك يعمى المكصمي في مسنده1321/ ح348/ 2) ،الحميدم في مسنده أخرجو: -

 بو. ،سيٍفيىاف ٍبف عييىٍينىةى  ًمٍف طىًرٍيؽً (. ثالثتيـ 6038/ ح130/ 4) ،كالطحاكم في شرح معاني اآلثار
 :دراسة اْلسناد 
قاؿ سعيد بف أبي مريـ: األسدم مكالىـ أبك الزبير المكي.  ،كىك محمد بف مسـم بف تىٍدريس ،الز بىٍيرً  ك: أىبً فيو -

"ثنا الميث بف سعد، قاؿ: جئت أبا الزبير فدفع لي كتابيف فانقمبت بيما ثـ قمت في نفسي لك أني عاكدتو 
معت كمنو ما حدثت عنو، فقمت لو: اعمـ لي عمى فسألتو اسمع ىذا كمو مف جابر قاؿ سألتو فقاؿ: منو ما س

=  ما سمعت منو، فاعمـ لي عمى ىذا الذم عندم". كليذا تكقؼ جماعة مف األئمة عف االحتجاج بما ـل يركه
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
اـ الكىاًردىة ًفيث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ  جَّ ٍكـ كىٍسب اٍلحى مىى أىفَّ أيٍجرىة  ،حي اًدٍيث تىديؿ عى اءىٍت أىحى فىقىٍد جى

الؿ اـً حى جَّ ٍكعىة ،الحى اًئزىةه مىٍشري ـه  ،كىجى رىا تو حى مىى أىفَّ أيٍجرى اًدٍيث تىديؿ عى اءىٍت أىحى ًفٍي اٍلميقىاًبؿ جى ًتو  ،كى ارى جى كىاً 
ًبٍيث ،فىاًسدىة كىٍسبو خى ًت  ،كى ًبذىًلؾى تىعىارىضى  كىاٍختىمىفىت. اأٍلىًدلَّةكى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىة اأٍلىًدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفي اٍلمى مىؾى  ،الميتىعىاًرضى ًفي ًإزىالىًة  سى

ٍمع مىى اٍلكىرىاىىةً  ،ذلؾى التَّعىاريض مىٍسمؾ اٍلجى ٍمًؿ النٍَّيي عى ذىًلؾى ًبحى : " ،كى ٍمعي بىٍيفى ىىذىٍيًف فىقىاؿى أىٍشكىؿى اٍلجى
ٍسًبًو مىٍنسيكخه ًبً ٍعطىاًئًو أىٍجرىهي  ظىن كا أىفَّ النٍَّييى عىٍف كى ًثيرو ًمفى اٍلفيقىيىاًء، كى مىى كى  ًفييىا النٍَّسخً  دىٍعكىل بىؿٍ ...  عى

ـى   النًَّبيٍّ  ًإٍعطىاءي  كىأىمَّا، أىٍبعىدي  ا جَّ اـً  كىٍسبي : »قىٍكلىوي  ييعىاًرضي  فىالى  أىٍجرىهي، اٍلحى جَّ ًبيثه  اٍلحى : يىقيؿٍ  لىـٍ  فىً نَّوي  ؛«خى
، ًإٍعطىاءىهي  ًإفَّ  ًبيثه ، ًإمَّا ًإٍعطىاؤيهي  بىؿٍ  خى مَّا كىاًجبه ، كىاً  بٌّ مَّ  ميٍستىحى ، اكىاً  اًئزه لىًكفٍ  جى ًبيثه  ىيكى  كى  ًإلىى ًبالنٍٍّسبىةً  خى

ٍبثيوي  اآٍلًخًذ، ًبيثي  فىييكى  أىٍكًمًو، ًإلىى ًبالنٍٍّسبىةً  كىخي لىـٍ  اٍلكىٍسًب، خى ـٍ  كى   النًَّبي   سىمَّى فىقىدٍ  تىٍحًريميوي؛ ذىًلؾى  ًمفٍ  يىٍمزى
ؿى  الث كـى  ًبيثىٍيفً  كىاٍلبىصى ةً  مىعى  خى ـي  كىالى  ا،أىٍكًمًيمى  ًإبىاحى ـى   النًَّبيٍّ  ًإٍعطىاءً  ًمفٍ  يىٍمزى ا جَّ  فىٍضالن  أىٍكًموً  ًحؿ   أىٍجرىهي  اٍلحى

                                                                                                                                                                              

الميث عف أبي الزبير عف جابر. كفي صحيح مسمـ عدة أحاديث مما قاؿ فيو أبك الزبير عف جابر كليست ًمٍف 
ف لـ يركىا ًمٍف طىًرٍيًقو كا أعـم طىًرٍيًؽ الميث ككأف مس ممان رىًحمىوي اي اطمع عمى أنَّيا مما ركاه الميث عنو كا 

ًديثً قاؿ محمد بف سعد: "ك  (.269: )جامع التحصيؿ: العالئي، ص / 6 ،" )الطبقات الكبرلكىافى ًثقىةن كىثًيرى اٍلحى
/ 5 ،)الثقات ،كذكره ابف حباف في الثقات (.413ص:  ،فقاؿ: "تابعي ثقة" )الثقات ،(. كقد كثقو العجمي30

(. كقد ذكره الدارقطني في أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم 351
اٍبف (. كقاؿ 216/ 2 ،كاسع العمـ" )الكاشؼ ،ككاف مدلسان  ،قاؿ الذىبي: "حافظ ثقة(. ك 313/ 1) ،كمسمـ
ر جى ، كذكره في كتاب طبقات المدلسيف (6291برقـ/  ،506: ص ،يب التيذيب: "صدكؽ إال أنَّو يدلس" )تقر حى

ىك مف رجاؿ ك  ،فو بعضيـ لتدليسوقو الجميكر كضعَّ: كثَّ ُقْمتُ . (101/ برقـ45في المرتبة الثالثة )ص: 
مىاـفي ركاية  ،قد صرح بالسماع مف جابر بف عبد ا ك  ،الصحيحيف / 309/ 23) ،أحمد في مسنده اإٍلً

 (.15079ح
 الحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
و إال أنَّ  ،دليسمشيكر بالتَّ  ، إال أنَّوثقةكىك  ،الحديث إسناده صحيح؛ فيو أبك الزبير محمد بف مسمـ بف تدرس -

 كالحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات. ،قد صرح بالتحديث
: "ىذا إسناد متصؿ صحيح عمى شرط اأٍلىٍلبىاًني شٍَّيخالكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ  -

شعيب األرناؤكط: "إسناده صحيح  الشٍَّيخ(. كقاؿ 1400/ ح390/ 3 ،مسمـ" )سمسمة األحاديث الصحيحة
فمف رجاؿ  ،يف غير أبي الزبير كىك محمد بف مسمـ بف تىٍدريسالشٍَّيخعمى شرط مسمـ، رجالو ثقات رجاؿ 

اـاإٍلً مسمـ" )حاشية مسند   (.14290/ ح195/ 22 ،أحمد مى



 

80 

 

يٍعًطي ًإنٍّي» :قىاؿى  فىً نَّوي  طىيٍّبنا؛ أىٍكًموً  كىٍكفً  عىفٍ  ؿى  ألى   كىالنًَّبي   ،(1)«نىارنا يىتىأىبَّطييىا ًبيىا يىٍخريجي  اٍلعىًطيَّةى  الرَّجي
لَّفىةى  ييٍعًطي كىافى  قىدٍ  كىاةً  مىاؿً  ًمفٍ  قيميكبيييـٍ  اٍلميؤى ، مىعى  كىاٍلفىٍيءً  الزَّ ـٍ ًتًيـٍ  كىعىدىـً  ًغنىاىي اجى  ًمفى  ًليىٍبذيليكا ًإلىٍيًو؛ حى

ـً  ٍسالى مىٍيًيـٍ  يىًجبي  مىا كىالطَّاعىةً  اإٍلً ق ؼي  لىييـٍ  يىًحؿ   كىالى  اٍلعىطىاًء، ًبديكفً  بىٍذليوي  عى مىى بىٍذًلوً  تىكى  بىؿٍ  ًذ،اأٍلىخٍ  عى
ـي  يىًجبي  مىٍيًي كؼه  أىٍصؿه  كىىىذىا، ًعكىضو  ًبالى  بىٍذًلوً  ًإلىى اٍلميبىادىرىةي  عى  كىاٍلبىٍذؿى  اٍلعىٍقدى  أىفَّ  الشٍَّرعً  أيصيكؿً  ًمفٍ  مىٍعري
اًئزنا، يىكيكفي  قىدٍ  بًّا، أىكٍ  جى دً  ًمفٍ  كىاًجبنا أىكٍ  ميٍستىحى فىٍيًف، أىحى كىنا الطَّرى منا أىكٍ  مىٍكري رَّ ًر، الطَّرىؼً  ًمفى  ميحى  اآٍلخى

مىى فىيىًجبي  ، أىفٍ  اٍلبىاًذؿً  عى ـي  يىٍبذيؿى يىٍحري مىى كى ٍممىةً ، يىٍأخيذىهي  أىفٍ  اآٍلًخذً  عى ًباٍلجي اـً  أىٍجرً  فىخيٍبثي  كى جَّ  ًجٍنسً  ًمفٍ  اٍلحى
ٍبثً  ًؿ، الث كـً  أىٍكؿً  خي ًبيثي  ىىذىا لىًكفَّ  كىاٍلبىصى ًة، خى ًبيثه  كىىىذىا الرَّاًئحى  .(2)"كىٍسًبوً لً  خى

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى   نجمميا ًفي التَّالي: ،ًعدًَّة مىسىاًلؾى  ،اأٍلىًدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى
لالمسمك  ٍمًع بىٍيفى األى  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ اًدٍيثإلى الجى ٍسأىلىة حى ذىًلؾى ًبًعدًَّة  ،الكىاًردىة ًفي المى كى
: وو  أىٍكجي

 
 

                                                             
حابة ،(11004/ ح40/ 17) ،: أحمد في مسندهأخرجو ،إسناده صحيح( (1 مسند أبي  ،مسند المكثريف مف الصَّ

دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو ، قاؿسعيد الخدرم  ، حى اًمرو دي ٍبفي عى دَّثىنىا أىٍسكى ًف اأٍلىٍعمىًش -كىك بف عياش–: حى كىك سميماف –، عى
اًلحو -بف ميراف ٍف أىًبي صى ٍدًرمٍّ -كىك ذككاف السماف–، عى : قىاؿى عيمىري ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي  : الحديث.، قىاؿى

 :تخريج الحديث 
( ، 5936/ ح182/ 15) ،(. كالطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار224/ ح342/ 1) ،: البزار في مسندهأخرجو -

 ،(. كأبك عبد ا الحاكـ في المستدرؾ3414ح/ 203/ 8( ك )3412/ ح202/ 8) ،كابف حباف في صحيحو
 بو. ،أبي بكر بف عياش ًمٍف طىًرٍيؽً (. ثالثتيـ 143/ ح109/ 1)
 :دراسة اْلسناد 
 الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 .رجالو ثقاتك  ،ناده صحيحالحديث إس -
مىى شىٍرًط كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ أبك عبد ا - ًحيحه عى ًديثه صى  الحاكـ: "ىىذىا حى

اهي ًبيىًذًه السٍّيىاقىًة" )المستدرؾ عمى الصحيحيفالشٍَّيخ رٍّجى لىـٍ ييخى شعيب  الشٍَّيخ(. كقاؿ 143/ ح109/ 1 ،ٍيًف، كى
مف يف غير أبي بكر كىك ابف عياش فالشٍَّيخاألرناؤكط: "إسناده صحيح عمى شرط البخارم، رجالو ثقات رجاؿ 

مىاـرجاؿ البخارم، كركل لو مسمـ في المقدمة" )حاشية مسند   (.11004/ ح40/ 17 ،أحمد اإٍلً
 (.702 - 5/701) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(2
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لالوجو  ٍمعً  :اأَلوَّ اؿ ًبتىغىايير الجى ًفٍيًو طىًرٍيقىاًف لمعيمىمىاًء.الحى  ، كى
لالطريق  مىاـ أىٍحمىد بف حنبؿ )ت :اأَلوَّ مىاعىةه ًمفى 241ذىىىبى اإٍلً ٍمًع  (1)اٍلعيمىمىاءق(، كىجى ًإلىى الجى

اؿبً  قيكا بىٍيفى الحير كالعىٍبد ،تىغىايير الحى امىة ،فىفىرَّ جى مىى  ،فىكىًرىيكا ًلٍمحيرٍّ االٍحًتراؼ ًبالحي كىًرىيكا أىٍف ييٍنًفؽى عى كى
ًقٍيًؽ كالدَّكىاب ،نىٍفًسًو ًمٍنيىا مىى الرَّ يىجيكز لىو االٍنفىاؽ ًمٍنيىا عى مىى كىاٍستىنىديك  ،كىأىبىاحيكىىا ًلٍمعىٍبًد ميٍطمىقان  ،كى ا عى

ًدٍيًث  ةى ذىًلؾى ًبحى يٍّصى  السَّابؽ ذكره.  ميحى
ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي  الحى ييٍكرىهي ًلٍمحيرٍّ أىٍكؿي كىٍسًب : "رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً

، اـً جَّ ارىةي نىٍفًسًو لىيىا؛ لً  اٍلحى جى امىًة، كىاً  ـي ًصنىاعىًة اٍلًحجى ييٍكرىهي تىعىم  نىاءىةن،  ؛مىا ًفييىا ًمٍف اأٍلىٍخبىارً كى كىأًلىفَّ ًفييىا دى
مىى ىىذىا ييٍحمىؿي قىٍكؿي اأٍلىًئمًَّة الًَّذيفى  ،(2)َكاْلَكْسحِ فىكيًرهى الد خيكؿي ًفييىا،  ٍمعان  كىعى ٍنييـٍ كىرىاىىتىيىا، جى بىٍيفى  ذىكىٍرنىا عى

تىٍكًفيقنا بىٍيفى  ًة ًفييىا، كى ـي  اأٍلىٍخبىاًر اٍلكىاًردى مىٍييىا. كىاىي أىٍعمى  .(3)"اأٍلىًدلًَّة الدَّالًَّة عى
مىى ىىذىا المىٍذىىب ًبأىفَّ ىىذىا التَّفًرٍيؽ بىٍيفى الحير كالعىبد ًحٍيح ،كىأيًجٍيبى عى كيؿ  ،لىٍيسى لىوي مىٍعنى صى كى

ؿَّ ًمفى المىاًؿ لمعىبد حؿَّ لمحيرٍّ  يىده يىد سيٍّ  ،كىالعىٍبد ال ممؾ لىو ،شىيء حى ده، ككٍسبو كٍسب سيٍّده؛ كألنَّو كى
مو ا  ،ف فٍّ الرَّقيؽ آدمي كف ،غير جائز أف ييطعـ رقيقو ما يىٍحريـ أكمو يحـر عمييـ أكؿ ما حرَّ

مىى األحرارً   .(4)تىعىالىى كمىا يىٍحريـ عى
يو كىىذا قد ذىىىبى ًإلى  ،كغير المشركط ،التَّفريؽ بيف حاؿ الكسب المشركط :الثَّاِنيالطريق 

ٍزـ األٍندىلسي الظَّاًىًرم  )ت مىاـ اٍبف حى : " ،رىًحمىوي اي ق( 456اإٍلً ٍيًف كىاًجبه فىقىاؿى بىرى  ،اٍسًتٍعمىاؿي اٍلخى
ٍدنىا النًَّبيَّ  ٍيًر ميشىارىطىةو فىكى  فىكىجى ا عىمىؿه مىٍجييكؿه،  ؛انىٍت ميشىارىطىتيوي الى تىجيكزي أىٍعطىاهي عىٍف غى كىأًلىنَّوي أىٍيضن

ٍممىةن كىالى  اـً جي جَّ ٍف كىٍسًب اٍلحى مىى ظىاًىًرًه؛ أًلىفَّ ًفيًو النٍَّييى عى ًديثى لىٍيسى عى ؼى ًفي أىفَّ ذىًلؾى اٍلحى قىٍد  ، ًخالى كى
كيؿ  ذىًلؾى ميبىاحه لىوي ًبالى  ارىةو، كى ًمٍف ًتجى ، كى ٍيعىةو ًمٍف ضى ، كى ٍغنىـً ٍيـو ًمٍف اٍلمى ، أىٍك ًمٍف سى  يىٍكًسبي ًمٍف ًميرىاثو

 .(5)"شىؾ  

                                                             
 اٍبف حىجىر،(. كفتح البارم: 357 /1) ،(. كالمحرر في الفقو: ابف تيمية399 /5) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (1

(4/ 459.) 
: غريب الحديث: ابف انظركيراد بيا ىنا التشبيو بيذه المينة الكضيعة.  ،كتطمؽ عمى كناسة القيمىامىة :(الَكْسح)( (2

 (.419/ 1) ،قتيبة
 (.400 /5) ،( المغني: ابف قدامة(3
جىر،(. كفتح البارم: 400 /5) ،(. كالمغني: ابف قدامة102 /3) ،: معالـ السنف: الخطابيانظر( (4  /4) اٍبف حى

457.) 
 (.18 /7) ،المحمى باآلثار: ابف حـز( (5
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ًدٍيث النٍَّيي ًفٍيمىا ًإذىا كىافى الكسب مشركطنا مىؿى حى كىاز ًفٍيمىا ًإذىا  ،فىًبذىًلؾى حى اًدٍيث الجى مىؿى أىحى كىحى
ٍيًر ميشىارىطىة. مىى سىًبٍيًؿ ًطٍيًب النٍَّفًس ًمٍف غى  أىٍعطىاهي المحجكـ عى

مىاعىةه ًمفى الثَّاِنيالوجو  ؿ النَّيي كالجكازًإلىى ا اٍلعيمىمىاء: ذىىىبى جى ًدٍيثىٍيًف ًبتىغىايير مىحى ٍمًع بىٍيفى الحى  ،لجى
مىاـ  ركىىىذىا قىٍد عىزىاهي اإٍلً جى ًبي مف المالكية ،اٍبف حى ًبيٍّ بىٍيفى اكىجمع : "رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،اًلٍبف اٍلعىرى بف اٍلعىرى

ًبيثه  :قىٍكًلًو  اـً خى جَّ بىٍيفى ًإٍعطىاًئًو الٍ  ،كىٍسبي اٍلحى تىوي كى ـى أيٍجرى ا جَّ كىاًز مىا ًإذىا كىانىًت اأٍليٍجرىةي  ،حى ؿَّ اٍلجى ًبأىفَّ مىحى
ٍعميكـو  مىى عىمىؿو مى مىى عىمىؿو مىٍجييكؿو  ،عى مىى مىا ًإذىا كىافى عى ييٍحمىؿي الزٍَّجري عى  .(1)"كى
ًدٍيثى  اٍلعيمىمىاء: فقد ذىىىبى جيٍمييٍكر الثَّاِلثالوجو  ٍمًع بىٍيفى الحى ٍمًؿ النٍَّيي ًإلىى الجى ًدٍيًث –ٍيًف ًبحى ًفٍي حى

مىى الكىرىاىىةً  -رىاًفعو  ًدٍيث اٍبف مىٍسعيكد  ،عى ًبذىًلؾى يىكيكف حى كىاز–كى مىى الجى ىيكى اٍلقىًرٍينىة الًتي  -الدَّاؿ عى
فىًت النٍَّيي عىٍف التٍَّحًريـ ًإلىى الكىرىاىىةً  رى اًئزىة ،صى اـً جى جَّ مىى ىىذىا فىأيٍجرىة الحى ٍكىىة كىرىاىىة كى  ،كىعى لًكنَّيىا مىٍكري

 .(2)تىٍنًزٍيًييَّة
ٍنبىًمي )تمى اإٍلً  اؿى قى  ـي : "رىًحمىوي اي ق( 620اـ اٍبف قيدىامىة اٍلمىٍقًدًسي الحى ًبيثنا الى يىٍمزى تىٍسًميىتيوي كىٍسبنا خى

ـي، فىقىٍد سىمَّى النًَّبي   ًبيثىٍيًف، مى الثَّ  ًمٍنوي التٍَّحًري ؿى خى ًتًيمىاكـى كىاٍلبىصى نَّمىا كىًرهى النًَّبي   ،عى إبىاحى ذىًلؾى  كىاً 
نىاعىةً  نىاءىًة ىىًذًه الصٍّ  .(3)"ًلٍمحيرٍّ تىٍنًزيينا لىوي؛ ًلدى

ًكم  الشَّاًفًعي )ت مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً أىنَّوي لىٍيسى  -يعني الشَّافعيَّة– مىٍذىىبينىا: "رىًحمىوي اي ق( 676كى
مىى  رىاـو الى عى ٍنوي كىعىٍف أىٍكًموً ًبحى مىى اٍلحيرٍّ لىًكٍف ييٍستىحىب  ًلٍمحيرٍّ التَّنىز هي عى مىاًىيري  ،اٍلعىٍبًد كىالى عى ًبيىذىا قىاؿى جى كى

مى ك ...  اٍلعيمىمىاء ٍمييكري حى اًديثى اٍلجي مىى التٍَّنًزيًو كىااًلٍرًتفىاًع عف دن ميكا اأٍلىحى مىى  ،ااًلٍكًتسىابً  يءعى ثٍّ عى كىاٍلحى
ؽً مىكى   .(4)"اًرـً اأٍلىٍخالى

 

                                                             
 (.459 /4) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (1
 /5) ،(. كالمغني: ابف قدامة225 /2 ،(. كبداية المجتيد: ابف رشد102 /3) ،: معاـل السنف: الخطابيانظر( (2

ر،(. كفتح البارم: 60 /9) ،(. كالمجمكع شرح الميذب: النككم399 جى السالـ: (. كسبؿ 536 /4) اٍبف حى
 (.284 /5) ،(. كنيؿ األكطار: الشككاني921 /3) ،الصنعاني

 (.399 /5) ،( المغني: ابف قدامة(3
 (.60 /9) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(4
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نىًفيَّةالثَّاِنيالمسمك  اًزًمي ،كبىٍعضي أىٍىًؿ الظَّاًىرً  ،: ذىىىبى الحى  ،اأٍلىًدلَّةًإلىى العىمىًؿ ًبظىاًىًر  (1)كىاإًلمىاـ الحى
اًدٍيث قىاليكا: ،فىذىىىبيكا ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى رى  كى اـ كىافى حى جَّ امان ثيَـّ نيًسخى التٍَّحًريـ أىفَّ أيٍجرىة الحى

ة بىاحى  .(2)ًباإٍلً
نىًفي )ت اًكم  الحى مىاـ الطَّحى سيكًؿ اً : "رىًحمىوي اي ق( 321قىاؿى اإٍلً ًفي ذىًلؾى ًمفى  مىا كىافى ًمٍف رى

ٍنوي نىٍيينا عىامًّا ميٍطمىقنا عى  ًة ًفي ىىذىا ًإنَّمىا كىافى بىٍعدىمىا نىيىاهي عى بىاحى ؿا ًفي اآٍلثىاًر مىى مى اإٍلً ًة  ،األىكَّ ًفي ًإبىاحى كى
ًقيؽى أىًك النَّاًضحى دىًليؿه  النًَّبيٍّ  رىاـو  أىٍف ييٍطًعمىوي الرَّ مىى أىنَّوي لىٍيسى ًبحى ـى الًَّذم  ،عى رىا أىالى تىرىل أىفَّ اٍلمىاؿى اٍلحى

ًقيقىوي كىالى نى  سيكؿى اً الى يىًحؿ  أىٍكميوي الى يىًحؿ  لىوي أىٍف ييٍطًعمىوي رى وي أًلىفَّ رى ًقيًؽ أى اًضحى ـٍ قىاؿى ًفي الرَّ ٍطًعميكىي
ةي النًَّبيٍّ  ،ًممَّا تىٍأكيميكفى  ًقيقىوي ًمٍف كىٍسًب  فىمىمَّا ثىبىتى ًإبىاحى ـى رى ييٍطًع وي كى ةى أىٍف يىٍعًمؼى ذىًلؾى نىاًضحى يَّصى ًلميحى

ـى  ا تىقىدَّ مىى نىٍسًخ مى اًمًو دىؿَّ ذىًلؾى عى جَّ ثىبىتى حى ٍف ذىًلؾى كى ًلغىٍيًرهً  ًمٍف نىٍيًيًو عى ا قىٍكؿي أىًبي  ،ًحؿ  ذىًلؾى لىوي كى كىىىذى
مَّ  ميحى ًنيفىةى كىأىًبي ييكسيؼى كى مىٍيًيـٍ حى ا أًلىنَّا قىٍد رىأىٍينىا الرَّجيؿى  ،دو رىٍحمىةي اً عى كىىىذىا ىيكى النَّظىري ًعٍندىنىا أىٍيضن

ؿى يىٍفصً  اًئزه يىٍستىٍأًجري الرَّجي مىى ذىًلؾى جى اري عى اًئزنا كىااًلٍسًتٍئجى دي لىوي ًعٍرقنا أىٍك يىٍبزيغى لىوي ًحمىارنا فىيىكيكفي ذىًلؾى جى
ا كىذىًلؾى  امىةي أىٍيضن  .(3)"فىاٍلًحجى
قىٍد عىارىضى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ٍسأىلىةى مىف ادَّعىى  رىًحمىوي اي  اإٍلً تىعى  ،النٍَّسخ ًفٍي ىىًذًه اٍلمى ـٍ ًبقىٍكًلًو:كى  قَّبىيي

ٍسًبًو مىٍنسيكخه ًبً ٍعطىاًئًو أىٍجرىهي " ٍف كى ظىن كا أىفَّ النٍَّييى عى ًثيرو ًمفى اٍلفيقىيىاًء، كى مىى كى ٍمعي عى كىأىٍسيىؿي ...  أىٍشكىؿى اٍلجى
دىةه الى دى  رَّ مىٍييىا، مىا ًفي ىىًذًه الطًَّريقىًة أىنَّيىا دىٍعكىل ميجى ادي : "رىًحمىوي اي . كقاؿ (4)"فىالى تيٍقبىؿي ًليؿى عى ظىيىرى فىسى

، بىٍؿ دىٍعكىل النٍَّسًخ ًفييىا أىٍبعىدي  اـً جَّ ٍبًث أيٍجرىًة اٍلحى  .(5)"مىا شيبٍّوى ًبًو ًمٍف نىٍسًخ خي
مىاـ  دَّ كىذىًلؾى اإٍلً قىٍد رى ركى جى ٍف قىاؿى  رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى مىى مى عى

ـٍ ييٍعرىؼ التَّارٍيخبً  ًميـ؛ أًلىنَّو لى ٍير سى د اٍحًتمىاؿ ،النٍَّسًخ: ًبأىفَّ قىكلييـ غى رَّ نَّمىا ىيكى ميجى كىالنٍَّسخي الى يىثٍبيتي  ،كىاً 
 .(6)ًبااًلٍحًتمىاؿً 
 
 

                                                             
 (.174: )ص ،( االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار: الحازمي(1
 (.132 /4) ،شرح معاني اآلثار: الطحاكم انظر:( (2
 (.132 /4) ،ني اآلثار: الطحاكم( شرح معا(3
 (.701/ 5) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(4
 (.702/ 5) ،المصدر نفسو( (5
جىر،فتح البارم:  انظر:( (6  (.459/ 4) اٍبف حى
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 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
اـاٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاء  جَّ ٍكـً كىٍسب الحى مىى أىٍقكىاؿ: ،ًفٍي حي  عى

لالقول  اـ ميٍطمىقان اأَلوَّ جَّ كبو قاؿ  ،(1)كنيًسبى ىذا القكؿ إلى أبي حنيفة كأصحابو ،: إباحة كىٍسب الحى
 .(2)كمالؾ بف أنس ،الميث بف سعد

مىاـ مىاًلؾ ٍبف أىنىس )ت مى : "رىًحمىوي اي ق( 179قىاؿى اإٍلً اـً لىٍيسى اٍلعىمىؿي عى جَّ كىالى  ،ى كىرىاًىيىًة أىٍجًر اٍلحى
 .(3)"أىرىل ًبًو بىٍأسنا

نىاءىة صنعتوالثَّاِنيالقول  اـ؛ ًلدى جَّ ٍنوي كىعىٍف أىٍكًموً  ،: كىرىاًىيىة كىٍسب الحى ب  ًلٍمحيرٍّ التَّنىز ه عى ييٍستىحى كىىىذىا  ،كى
نىاًبمىة  .(6)ٍلعيمىمىاءا، كجميكر (5)كالشَّافعيَّة ،(4)مىا ذىىىبى إلٍيًو الحى

ًكم  الشَّاًفًعي )ت مىاـ النَّكى مىى اٍلعىٍبًد كىالى : "رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً رىاـو الى عى مىٍذىىبينىا أىنَّوي لىٍيسى ًبحى
مىاًىيري  ًبيىذىا قىاؿى جى ٍنوي كىعىٍف أىٍكًمًو كى ب  ًلٍمحيرٍّ التَّنىز هي عى مىى اٍلحيرٍّ لىًكٍف ييٍستىحى  .(7)"مىمىاءاٍلعي عى

اـ: الثَّاِلثالقول  جَّ ٍرمىة كىٍسب الحى  .(8)كىذا ما ذىب إليو الظَّاىريَّة ،حي
 

                                                             
(. كالبناية 97/ 9) ،(. كالعناية شرح اليداية: البابرتي60/ 2) ،بف مكدكدااالختيار لتعميؿ المختار:  انظر:( (1

 (84/ 15، )(. كالمبسكط: السرخسي190/ 4) ،(. كبدائع الصنائع: الكاساني90/ 10) ،العينيشرح اليداية: 
(. كالبياف كالتحصيؿ: بف رشد 922 /2) ،اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ: بف نصر البغدادم انظر:( (2

 (.11-10/ 4) ،: ابف رشد الحفيد(. كبداية المجتيد278/ 17ك ،455 /8) ،الجد
 (.299/ 7) ،منتقى شرح المكطأ: أبك الكليد الباجي: الانظر( (3
(. كالممتع في 388/ 14) ،(. كالشرح الكبير عمى المقنع: ابف قدامة399/ 5) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (4

ى شرح المقنع:  (. ككشاؼ 432/ 4) ،(. كالمبدع في شرح المقنع: ابف مفمح768/ 2) ،التكخيابف المينىجَّ
 (.559/ 3) ،: البيكتيالقناع

مىاـ(. كالتيذيب في فقو 394/ 8) ،مختصر المزني انظر:( (5 (. كالشرح الكبير: 67/ 8) ،الشافعي: البغكم اإٍلً
)ص:  ،(. كالتنبيو في الفقو الشافعي: الشيرازم152/ 15) ،(. كالحاكم الكبير: الماكردم156/ 12) ،الرافعي

/ 9) ،(. كالمجمكع شرح الميذب: النككم363/ 3) ،اؿ(. كحمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء: القف84
 (.280/ 3) ،لوة الطالبيف كعمدة المفتيف: (. كركض58

 (.60/ 9) ،المجمكع شرح الميذب: النككم انظر:( (6
 (.60/ 9) ،لمصدر نفسو( ا(7
 (.18-16/ 7) ،: المحمى باآلثار: ابف حـزانظر( (8
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نىًفي )ت مىاـ السَّرخًسي  الحى ذيكفى ًبظىاًىرً : "رىًحمىوي اي ق( 483قىاؿى اإٍلً ابي الظَّكىاًىًر يىٍأخي  أىٍصحى
ـه  ،ًديثً احى اأٍل  هىىذً  رىا اـً حى جَّ يىقيكليكفى كىٍسبي اٍلحى ، أىٍك مىا كى ذيهي ًبميقىابىمىًة مىا اٍستىٍخرىجى ًمٍف الدَّـً ؛ أًلىنَّوي يىٍأخي

منا رَّ  .(1)"يىٍشتىًرطي فىييكى مىٍجييكؿه فىيىكيكفي ميحى
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

ح مً  يىتىرىجَّ ٍجًو  ؽى بى ا سى مَّ كى ٍسمىًؾ  الثَّاًلثالكى ؿًمفى اٍلمى ٍمييكركىىيكى مى  ،األىكَّ كىاٍلميكىاًفؽ  ،ا ذىىىبى ًإًلٍيًو الجي
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـًلمىا ذىىىبى ًإلىٍيًو  ٍمًع بىٍيفى  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً ٍمًؿ النٍَّيي  ،األدلٍّةًمٍف الجى ذىًلؾى ًبحى ًدٍيًث –كى ًفٍي حى

مىى الكىرىاىىةً  -رىاًفعو  ًدٍيث اٍبف مىٍسعيكد  ،عى ًبذىًلؾى يىكيكف حى كىاز الدَّاؿ–كى مىى الجى ىيكى اٍلقىًرٍينىة الًتي  -عى
فىًت النٍَّيي عىٍف التٍَّحًريـ ًإلىى الكىرىاىىةً  رى ٍذنىا ًبً ٍعمىاًؿ األىًدلَّة ،صى ًبيىذىا نىكيكف قىٍد أىخى كىعىدىـً إٍىمىاًؿ أىم   ،كى

 ًمٍنيىا.
كاي ٍعًرفىًة تىاًرٍيخ الرٍّ لنقيكؿ أنَّو مىٍنسيكخ  ،ات؛ لييعرؼ أي يما أكالن كىألفَّ القىٍكؿى ًبالنٍَّسًخ يىٍحتىاج ًإلىى مى

ر نىاًسخ . ،كالميتىٌأخٍّ  كىالًعٍمـ ًبالتَّاًرٍيًخ ىينىا ميتىعىذَّره
اًئزىةه  اـً جى جَّ مىيو فىأيٍجرىة الحى ٍكىىة كىرىاىىة تىٍنًزٍيًييَّة ،كىعى لًكنَّيىا مىٍكري ـي  ،كى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 .َيُة َصاَلِة اْلِعَشاِء ِبَصاَلِة اْلَعَتَمةِ َتْسمِ ة: الثَّاِنيالمسألة 
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 لَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.دِ اأْلَ أوًل: ِمن 
ًحٍيًحو مىاـ ميٍسًمـ ًفي صى كىل اإٍلً ًدٍيًث  ،رى ٍنييمىا اٍبًف عيمىرى ًمٍف حى ًضيى اي عى :  ًبيَّ أىفَّ النَّ "، رى قىاؿى

ـي اٍلًعشىاًء، فىً نَّيىا ًفي ًكتىاًب اً اٍلًعشىاءي  (2)َل َتْغِمَبنَُّكمُ » ًتكي الى مىى اٍسـً صى نََّيا تُْعِتُم ِبِحاَلِب  ،اأٍلىٍعرىابي عى َواِ 
ِبلِ   .(4)"«(3)اْلِْ

                                                             
 (.83/ 15) ،( المبسكط: السرخسي(1
كالمعنى: ال تتعرضكا لما ىك  ،أك أخذه منو قيران  ،و عمى أمر مابى صى و عمى كذا إذا غى بى مى : يقاؿ غى (َتْغِمَبنَُّكمل )( (2

/ 4) ،: مجمع بحار األنكار: الفىتًَّني الكجراتيانظرفتغصب منكـ األعراب االسـ.  ،سميةمف عادتيـ مف ىذه التَّ 
 (.611/ 2) ،(. كالتكشيح شرح الجامع الصحيح: السيكطي51

ِبلِ )( (3 كانت األعراب كىـ سكاف البكادم يؤخركف صالة العشاء إلى كقت العىتىمىة كشدة الظالـ؛  (ُتْعِتُم ِبِحاَلِب اْلِْ
 ،الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: محمد األميف اليركم انظر:بسبب اشتغاليـ بحالب اإلبؿ. 

(9/ 59.) 
ةى  ،(644/ ح445/ 1) ،صحيحو مسمـ فيأخرجو: ( (4 الى ٍقًت اٍلًعشىاًء  ،ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كىمىكىاًضًع الصَّ بىابي كى

تىٍأًخيًرىىا.  كى
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ييعىاًرضو مىا  ٍيفً  ًفيٍ كى ًحيحى ًدٍيًث  ،الصَّ ٍيرىةى ًمٍف حى سيكؿى اً أىفَّ " ، أىًبي ىيرى :   رى لىٍك ... »قىاؿى كى
ٍبحً  لىٍك يىٍعمىميكفى مىا ًفي العىتىمىًة كىالص  ىتىٍكىيمىا كى  .(2)"«(1)َحْبواً ، ألى

 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
الة الًعشىاء كؿ ا سي رى  تىٍسًميىةً  الكىاًردىة ًفيث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ   نىيىٌي النًَّبي   مىرَّةن فى  ،عىتىمىةً ًبالٍ  صى

ًفي أيٍخرىل فىً فَّ النًَّبيَّ  ،عىٍف تىٍسًميىتيا ًباٍلعىتىمىةً  ًت الن صيكص  ،قىٍد سىمَّاىىا ًباٍلعىتىمىةً  كى ًبذىًلؾى تىعىارىضى كى
 كىاٍختىمىفىت في الظَّاًىر.

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   اُرِض.ِفي اَزاَلِة التَّعَ  اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ة الكاردة في المٍسأىلىة األدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً مىؾى ًفي ًإزىالىًة  ،الميتىعىاًرضى سى

ٍمع ٍمًؿ  ،ذلؾى التَّعىاريض مىٍسمؾ اٍلجى ذىًلؾى ًبحى مىى كىرىاىىًة تسميى كى ى الدَّكاـ، مى عى  ة العشاء بالعتمةً النٍَّيي عى
ا إً  ،ايى ـ العشاء لى ى اسٍ مى ب اطالقو عى يغمي  فٍ أىكى  : "أٍ ال بى فى  ان انا أحييى يٍ مى عى  ؽى مً طٍ أي  فٍ كأمَّ الى تىعىاريضى س، فىقىاؿى

ًؽ اٍسـً اٍلعىتىمىةً  ٍف ًإٍطالى ـٍ يىٍنوى عى ًديثىٍيًف، فىً نَّوي لى ـي اٍلعً  بىٍيفى اٍلحى رى اٍس ٍف أىٍف ييٍيجى نَّمىا نىيىى عى اًء، ًباٍلكيمٍّيًَّة، كىاً  شى
ـي الًَّذم سىمَّاىىا اي كىىيكى  ـي اٍلعىتىمى ااًلٍس مىٍييىا اٍس يىٍغًمبى عى يىًت اٍلًعشىاءي  ًبًو ًفي ًكتىاًبًو، كى ، كىأيٍطًمؽى ًة، فىً ذىا سيمٍّ

مىٍييىا أىٍحيىان ، كىاي الٍ  ان عى ـي عىتىمىةي، فىالى بىٍأسى افىظىةن ًمٍنوي  ، أىٍعمى مىى ا كىىىذىا ميحى  مىاًء الًَّتي سىمَّى اي أٍلىسٍ عى
ٍيريىىا تىعىالىى مىٍييىا غى ثٍّري عى ييؤى ري كى  .(3)"ًبيىا اٍلًعبىادىاًت، فىالى تيٍيجى

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه الن صيكص اٍلعيمىمىاءسى : ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى
لالمسمك  ٍمًع بىٍيفى الن صكص اٍلعيمىمىاءذىىىبىٍت طىاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ ، ككاف ليـ في ذلؾ عدة إلى الجى

 :كجكه، كىي
لالوجو  نَّما كىافى  :اأَلوَّ مىى أىنَّو ليس تسمية لىيىا، كىاً  ًدٍيًث عى كىىك تأكؿ لفظ العتمة الكارد ًفي الحى

قٍ  أمران ًمٍنو  نىًفي )تلىييـ بتَّأخيرىىا لىكى مىاـ الطَّحاًكم الحى لىٍيسى : "رىًحمىوي اي  ق(321ت العىتىمىة، قىاؿى اإٍلً
سيكًؿ اً  ًديًث تىٍسًميىةي رى نَّمىا الًَّذم ًفيوً  ًفي ىىذىا اٍلحى ـٍ ًباٍلًعتىاـً ًبيىا، أىٍم:  ،ًإيَّاىىا اٍلعىتىمىةى، كىاً  أىٍمريهي ًإيَّاىي

                                                             
المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك : انظركالزحؼ نحك اليدؼ.  ،: المشي عمى أربع(َحْبواً )( (1

 (.395/ 1) ،مكسى المديني
بىابي ااًلٍسًتيىاـً ًفي  ،ًكتىابي األىذىافً  ،(615/ ح126/ 1)كالمفظ لو،  ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (2

ةً  ،(437/ ح325/ 1) ،األىذىاًف. كمسمـ في صحيحو الى فىٍضًؿ  ،ًكتىابي الصَّ قىامىًتيىا، كى فيكًؼ، كىاً  بىابي تىٍسًكيىًة الص 
ؿ ؿفى  األىكَّ  ًمٍنيىا. األىكَّ

 (.319/ 2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(3
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ٍف كى  ًر ًبيىا، كىاً  ًة اٍلعىٍصًر، الى أًلىفَّ  ،افى اٍسمييىا ىيكى اٍلًعشىاءى الى اٍلعىتىمىةى ًبالتَّأىخ  الى : أىٍمسىٍيتي ًبصى كىمىا تىقيكؿي
ـه لىيىا ٍيري ميٍشتىؽ  ًمفى اٍلمىسىاًء ًبيىا ،اٍلمىسىاءى اٍس لىًكٍف ًإٍخبىاره ًمٍنؾى أىنَّؾى أىٍمسىٍيتى ًبيىا، كىاٍسمييىا غى  .(1)"كى
مىى أنَّو نىٍيي  ٍييي نَّ ؿ الحم :الثَّاِنيالوجو  ل ىيكى  مىا ًإلىى ًإٍرشىادو عى لىٍيسى  ،ىاألىكَّ مىى كى  جية عى

مىاـ القيٍرطيًبي   التَّحريـ، : ًإفَّ ىىذىا النٍَّييى عىًف اتٍّبىاًع : "رىًحمىوي اي ق( 671)تالمىاًلًكي قىاؿى اإٍلً قىٍد ًقيؿى كى
ـي اٍلًعشىاءى  تىمىةن، ًإنَّمىا كىافى ًلئىالَّ ييٍعدىؿى ًبيىا عىمَّا سىمَّاىىا اي تىعىالىى ًفي ًكتىاًبوً اأٍلىٍعرىاًب ًفي تىٍسًميىًتًي ًإٍذ  ،عى

: الًة اٍلًعشاءً  قىاؿى ًمٍف بىٍعًد صى ل[، فىكىأىنَّوي نىٍييي ًإٍرشىادو ًإلىى مىا ىيكى 58]النكر:  كى مىى األىكَّ لىٍيسى عى ى، كى
مىٍييىا  أىالى تىرىل أىنَّوي قىٍد ثىبىتى أىفَّ النًَّبيَّ  ،يىتىيىا اٍلعىتىمىةى الى يىجيكزي حريـ، كعمى أىفَّ تىٍسمً جية التَّ  قىٍد أىٍطمىؽى عى

قىٍد أىبىاحى تىٍسًميىتىيىا ًبذىًلؾى أىبيك بىٍكرو كىعيمىري  ، كى ٍنييمىا ذىًلؾى ًضيى اي عى  .(2)"رى
مىى التَّنزيًو ال ا ٍييي نَّ حمؿ ال :الثَّاِلثالوجو  نىقىؿى عى مىاـلتَّحريـ، كى  المىاًلًكي القيٍرطيًبي   اإٍلً

: ًإنَّمىا نىيىى عىٍف ذىًلؾى تىٍنًزيينا ًليىًذًه اٍلًعبىادىًة : "فىقىاؿ -أيضان –قكالن آخر  رىًحمىوي اي ( ق671ت) ًقيؿى كى
ـه ًلًفٍعمىةو دي  مىٍييىا مىا ىيكى اٍس يًنيًَّة عىٍف أىٍف ييٍطمىؽى عى ة التي كانكا يحتمبكنيا ًفي بى مٍ ٍنيىًكيَّةو، كىى الحى الشًَّريفىًة الدٍّ

ٍقتً  ًبًؿ( ،ذىًلؾى اٍلكى ًب اإٍلً ـي ًبًحالى يىٍشيىدي ًليىذىا قىٍكليوي: )فىً نَّيىا تيٍعًت ييسىم كنىيىا اٍلعىتىمىةى، كى  .(3)"كى
مىاـ النَّككم الشَّاًفًعي )ت قىاؿى اإٍلً ًثيرىةه فى  :فىً ٍف ًقيؿى : "رىًحمىوي اي ق( 676كى اًديثي كى اءىٍت أىحى قىٍد جى

تىمىةن  كىابي ًمٍف كىٍجيىٍيفً  ...ًبتىٍسًميىًتيىا عى ديىيمىا :فىاٍلجى دى ًفي نىاًدرو ًمٍف اأٍلىٍحكىاًؿ  :أىحى أىفَّ ىىذىا ااًلٍسًتٍعمىاؿى كىرى
كىازً  رىاـو  ،ًلبىيىاًف اٍلجى  .(4)..." :الثَّاًنيكى  ،فىً نَّوي لىٍيسى ًبحى

ًة، أىفَّ  ع:الوجو الرَّابِ  مىٍيوً  يىٍشتىًبوي  قىدٍ  مىفٍ  بيا خيكًطبى  تىٍسًميىتيا بالعىتىمىًة لممىٍصمىحى  اٍلًعشىاءي  عى
ـى  اٍلًعشىاءي  ًقيؿى  فىمىكٍ  ،ًباٍلمىٍغًربً  كفىةن  تانى كى  ياألنَّ  اٍلمىٍغًرًب؛ إرىادىةى  لىتىكىىَّ مىاـ  ،ًباٍلًعشىاءً  ًعٍندىىيـٍ  مىٍعري قىاؿى اإٍلً

تىمىةن  :فىً ٍف ًقيؿى : "رىًحمىوي اي  ق(676اًفًعي )تالنَّككم الشَّ  ًثيرىةه ًبتىٍسًميىًتيىا عى اًديثي كى اءىٍت أىحى  ...فىقىٍد جى
كىابي ًمٍف كىٍجيىٍيفً  ديىيمىا :فىاٍلجى مىٍيًو اٍلًعشىاءي ًباٍلمىٍغًربً  :الثَّاًنيكى  ... :أىحى  ،أىنَّوي خيكًطبى ًبًو مىٍف قىٍد يىٍشتىًبوي عى

ـى إرىادىةى اٍلمىٍغًربً فىمىٍك قً  ـٍ ًباٍلًعشىاءً  نيا كانتأل ؛يؿى اٍلًعشىاءي لىتىكىىَّ كفىةن ًعٍندىىي ةه  ،مىٍعري ًريحى كىأىمَّا اٍلعىتىمىةي فىصى
ةً مى تى اآلخرة فاحتمؿ اطالؽ العى  ًفي العشاءً   .(5)"ة ىنا ًليىًذًه اٍلمىٍصمىحى

                                                             
 (.27/ 3) ،( مشكؿ معاني اآلثار: الطحاكم(1
 (.307/ 12) ،( الجامع ألحكـا القرآف: القرطبي(2
 (.307/ 12) ،مصدر نفسو( ال(3
 (.42/ 3) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(4
 (.42/ 3) ،صدر نفسو( الم(5
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مىاـ  مىعى اإٍلً قىٍد جى ركى جى  الثَّاًلثبيف الكجييف  رىًحمىوي اي ق( 852شَّاًفًعي )تالعىٍسقىالًني ال اٍبف حى
ٍنوي ًلئىالَّ تىٍغًمبى الس نَّةي ع، فقاؿ: "ابً كالرَّ  ـٍ لىوي نيييكا عى قييي ثيرى ًإٍطالى اًئزنا فىمىمَّا كى الى بيٍعدى ًفي أىفَّ ذىًلؾى كىافى جى

ًميَّةً  ٍسالى نًَّة اإٍلً مىى الس  اًىًميَّةي عى مىعى ذى  ،اٍلجى ـي ذىًلؾى كى كيا النٍَّييى  ؛ًلؾى فىالى يىٍحري كى ابىةى الًَّذيفى رى حى ًبدىًليًؿ أىفَّ الصَّ
ٍفًع ااًلٍلًتبىاًس ًباٍلمىٍغًرًب كىاي  ،اٍستىٍعمىميكا التٍَّسًميىةى اٍلمىٍذكيكرىةى  ٍيرىةى فىًمرى ًديًث أىًبي ىيرى كىأىمَّا اٍسًتٍعمىالييىا ًفي ًمٍثًؿ حى

ـي   .(1)"أىٍعمى
اًدٍيث اٍلعيمىمىاءذىىىبىٍت طىاًئفىة أيٍخرىل ًمفى : الثَّاِنيك المسم كاختمفكا في  ،ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى

 ذلؾ عمى كجييف:
لالوجو  اًدٍيًث النٍَّيي عىًف التٍَّسًميىًة. :اأَلوَّ ت ًبأىحى كاز نيًسخى اًدٍيث اٍلجى  ذىىىب أصحابو ًإلىى أىفَّ أىحى

مىاـ د المىاًلًكي )ت قىاؿى اإٍلً الذم كانت العرب تعرفو في اسـ : "رىًحمىوي اي ق( 520اٍبف ريٍشد اٍلجى
:  ، فكاف األمر عمى ذلؾ إلى أف أنزؿ الممعنى المذككر في الحديث ؛الة العتمةىذه الصَّ 

ـي ا الًة اٍلًعشىاءً لى قكلو: إ لًَّذيفى مىمىكىٍت أىٍيمىانيكيـٍ يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا ًليىٍستىٍأًذٍنكي ًمٍف بىٍعًد صى ]النكر:  كى
 .(2)"عف تسميتيا العتمة بي ، فنيى النَّ [58

كاز. :الثَّاِنيالوجو  اًدٍيًث اٍلجى ت ًبأىحى اًدٍيث النٍَّيي عىًف التٍَّسًميىًة نيًسخى  ذىىىب أصحابو ًإلىى أىفَّ أىحى
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقاؿ  ًقيؿى  ًقيؿى ىىذىاعىقَّبو عمى مىٍف قىاؿى ًبالنٍَّسًخ: "عند تى  رىًحمىوي اي  اإٍلً ٍنًع، كى نىاًسخه ًلٍممى

ؼي  كىابي ًخالى ـى ًبالتَّاًريًخ ميتىعىذَّره  ًباٍلعىٍكًس، كىالصَّ  .(3)"اٍلقىٍكلىٍيًف، فىً فَّ اٍلًعٍم
 الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة. َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّةخامسًا: 

 ثـ نتبعيا ب جماؿ ليذه األقكاؿ في نقاط. ،ننقؿ بعضيا ،اء في ىذه المسألة أقكاؿ كثيرةلمعمم
مىاـ  تسميتيا كرد كقد العشاء، يقكؿ أف كاالختيار" :رىًحمىوي اي ق( 256)ت مارً خى البي  قىاؿى اإٍلً

 عباس كابف بكر أبك بذلؾ تسميتيا أباح كقد صحيح، حديث ما غير في  عنو آثار في بذلؾ
 .(4)"كغيرىـ األشعرم مكسى كأبك كعائشة الخطاب بف كعمر

مىاـ اٍبف بىطَّاؿ المىاًلًكي )ت قىاؿى اإٍلً  آفً رٍ القي  يف اسماف ليا العشاء: "رىًحمىوي اي ق( 449كى
ًة اٍلًعشىاءً : ىالى عى تى  فقكلو رآف،القي  افأمَّ  ة،نَّ كالس   الى ًمٍف بىٍعًد صى  فقكلو ة،نَّ الس   اكأمَّ  ،[58: النكر] كى

                                                             
 (.47/ 2) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (1
 (.1/324) ،( البياف كالتحصيؿ: ابف رشد القرطبي(2
 (.2/320) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(3
: (. كعمدة القارم45/ 2) اٍبف حىجىر،: (. كفتح البارم1081)ص:  ،: مغمطامماجو: شرح سنف ابف انظر( (4

 (.60/ 5) ،العيني
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 :« ف ،«فىجرفى مىا ًفي العىتىمىًة كىاللىٍك يىٍعمىميك  ابف عف مفرك  ذلؾ، يف اختمفكا قد مؼالسَّ  كاف كا 
 كابف ديؽ،الصٍّ  بكر أبك كأجازه مثمو، سيريف كابف سالـ، كعف ،(ةمى تى العى : )ليا يقاؿ أف كره وأنَّ  عمر

 .(2)"(1)شيبة أبى ابف ذلؾ كذكر عباس،
مىا قىاؿى اإٍلً ًفي: "رىًحمىوي اي ق( 463)ت يكً الً ر المى د البى بٍ ف عى ابٍ  ـكى كىازي  ذىًلؾى  كى  اٍلًعشىاءً  تىٍسًميىةً  جى

قىدٍ ، ًباٍلعىتىمىةً  ًكمى  كى نَّةً  فىًفي ،كيجيكهو  ًمفٍ   النًَّبيٍّ  عىفً  اٍلعىتىمىةً  ًذٍكري  ري ـي  الس  ةً  ىىًذهً  اٍس الى ًفي، اٍلعىتىمىةي  الصَّ  كى
اًئزه : "كقاؿ أيضان  .(3)"اءي اٍلًعشى  اٍلقيٍرآفً  ًميعنا ًبااًلٍسمىٍيفً  تيسىمَّى أىفٍ  كىالس نَّةً  ًباٍلًكتىابً  فىجى ـي  كىالى  جى فنا أىٍعمى  ًخالى
ارً  فيقىيىاءً  بىٍيفى  اٍليىٍكـى   .(4)"ذىًلؾى  ًفي اأٍلىٍمصى

قاؿ: ك  .(5)"ذلؾ أنكر مف عمى كرد ،بالعتمةً  اآلخرة اءالعشى  يةمً سٍ تى  جكاز ذلؾ كفي" كقاؿ:
 هرً كى  ففمى  ـمٍ العً  ؿأىٍ  فبيٍ  تالؼاخٍ  مكضع كىك بالعتمةً  اءالعشى  يةمً سٍ تى  ازكى جى  ضان يٍ أى ثيٍ دً الحى  ىذا كفي"
ًة اٍلًعشىاءً : بقكلو ،اءالعشى  اىاسمَّ  ؿجى كى  عزَّ  ا بأفَّ   َّ تى احٍ  ؾى لً ذى  الى ًمٍف بىٍعًد صى  ،[58: النكر] كى

ـي » :قاؿ وأنَّ  ، بيالنَّ  فعى  رمى عي  فابٍ  فعى  ةمى مى سى  أبي ثً يٍ دً حى بً  أيضان  كاحت  مىى  الى تىٍغًمبىنَّكي اأٍلىٍعرىابي عى
ـي  ًتكي نَّ  ،اٍلًعشىاًء، فىً نَّيىا ًفي ًكتىاًب اً اٍلًعشىاءي ىذه إنما ىي اٍسـً صىالى  ـيي ألنَّ  ةمى تى العى  ايى كنى م  سى يي  ماكا 

 ابالبى  اذى ىى  في المذككر يسمَّ  حديث فحجتو بالعتمة العشاء تسمية أجاز كمف، «اإلبؿبً  كفمي تً عٍ يي 
 .(6)"كابلمصَّ  ؽفٍّ كى المي  كاي 

قىدٍ : "رىًحمىوي اي ق( 702)ت المىاًلًكي ثـ الشَّاًفًعي ديٍ العى  ؽيٍ قً دى  فابٍ اـ مى اإٍلً  اؿى قى كى  دى  كى  ًفي كىرى
دى  ،اٍلكىرىاىىةى  يىٍقتىًضي مىا ًباٍلعىتىمىةً  تىٍسًميىًتيىا ا كىكىرى ًحيحً  يفً  أىٍيضن لىعىمَّوي  ،ًباٍلعىتىمىةً  تىٍسًميىتييىا الصَّ  ًلبىيىافً  كى
كىاًز، كهى  لىعىؿَّ  أىكٍ  اٍلجى مىٍييىا يىٍغًمبى  أىفٍ : اٍلمىٍكري ـي  عى ٍيثي " اٍلعىتىمىةً " اٍس ـي  يىكيكفي  ًبحى  أىكٍ  مىٍيجيكرنا، لىيىا" اٍلًعشىاءً " اٍس

 .(7)"كىاٍلمىٍيجيكرً 
ان: قىاؿى أىٍيضى ازىهي، مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  ًباٍلعىتىمىًة، اٍلًعشىاءً  تىٍسًميىةً  كىرىاًىيىةً  ًفي لنَّاسي ا اٍختىمىؼى " كى  كىاٍستىدىؿَّ  أىجى

ًديثً  ًبيىذىا ًفي ،اٍلحى ؿً  كى ؿى  أىمٍ " أىٍعتىـى " قىٍكلىوي  فىً فَّ  ،نىظىره  ًبوً  ااًلٍسًتٍدالى ٍقتً  ًفي دىخى مَّى: كىاٍلميرىادي  ،اٍلعىتىمىةً  كى  صى

                                                             
مىاـذكر تمؾ األقكاؿ مسندة ( (1  / كما بعدىا(.197/ 2: )انظر ،أبك بكر ابف أبي شيبة في مصنفو اإٍلً
 (.189/ 2) ،رح صحيح البخارم: ابف بطاؿش( (2
 (.144/ 2) ،االستذكار: ابف عبد البر( (3
 (.147/ 2) ،المصدر نفسو( (4
 (.11/ 20) ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر( (5
 (.14/ 22) ،المصدر نفسو( (6
 (.169/ 1) ،إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ: ابف دقيؽ العيد( (7
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ـي يى  كىالى  ،ًفيوً  تىمىةن " اٍلًعشىاءى  سىمَّى يىكيكفى  أىفٍ  ذىًلؾى  ًمفٍ  ٍمزى ح  " عى ؿ: ًمٍنوي  كىأىصى  يىٍعمىميكفى  لىكٍ »  ًبقىٍكًلوً  ااًلٍسًتٍدالى
ٍبحً  اٍلعىتىمىةً  ًفي مىا ًمٍنييـٍ  ،«كىالص  ًلؾى  كىًرهى  ًمفٍ  كى ةي  تيسىمَّى الى  أىفٍ  كىأيًحب  ": الشَّاًفًعي   قىاؿى  ،ذى الى  ءً اٍلًعشىا صى

ميٍستىنىديهي  ،(1)"ًباٍلعىتىمىةً  ًديثي  ىىذىا كى ، اٍلحى ًحيحي  تىٍغًمبىنَّكيـٍ  الى » قىاؿى  ، النًَّبيَّ  أىفَّ : عيمىرى  ٍبفً ا عىفٍ  الصَّ
مىى اأٍلىٍعرىابي  ، اٍسـً  عى ـٍ ًتكي الى نَّيىا أىالى  صى لىًكنَّييـٍ  ،اٍلًعشىاءي  كىاً  ًبؿً  ييٍعًتميكفى  كى كفى  أىمٍ  ،«ًباإٍلً ٍمبىيىا ييؤىخٍّري  أىفٍ  إلىى حى

ـى  ـي  ييٍظًم تىمىةي  ،الظَّالى تيوي،: المٍَّيؿً  كىعى ًديثي  كىىىذىا ،قىدٍَّمنىاهي  كىمىا ظيٍممى مىى يىديؿ   اٍلحى  :كيجيكهو  ًمفٍ  اٍلمىٍقصيكدً  ىىذىا عى
ديىىا  .النٍَّييً  ًصيغىةي : أىحى

 .اٍلغىمىبىةً  ًمفٍ  تىٍأنىؼي  الن فيكسى  فىً فَّ  ،يىةً مً سالتَّ  ىىًذهً  عىفٍ  ٍنًفيرناتى  ًفيوً  فىً فَّ " تىٍغًمبىنَّكيـٍ " قىٍكًلوً  ًفي مىا: الثَّاًنيكى 
افىةي : الثَّاًلثكى  ةً  إضى الى ، الصَّ ـٍ مىى" قىٍكًلوً  ًفي إلىٍيًي ًتكيـٍ  اٍسـً  عى الى  .ًزيىادىةن  ًفيوً  فىً فَّ " صى
مىى تيٍغمىبىفَّ  الى : قيٍمنىا لىكٍ  أىنَّا تىرىل أىالى  مىى تيٍغمىبىفَّ  الى : قىٍكًلنىا ًمفٍ  تىٍنًفيرنا أىشىدَّ  فى كىا: مىاًلؾى  عى ، عى  أىكٍ  مىاؿو

مىى لىةً  اٍلمىاًؿ؟ عى افىةً  ًلدىالى ضى مىى اإٍلً اصً  عى لىعىؿَّ  ،ًبوً  ااًلٍخًتصى يىكيكفي  التٍَّسًميىةي، ىىًذهً  تىجيكزى  أىفٍ : اأٍلىٍقرىبى  كى  كى
ل قىدٍ  ،تىٍركييىا ىاألىكَّ ل كىٍكفً  بىٍيفى  اٍلفىٍرؽى  قىدٍَّمنىا كى بىٍيفى  الشٍَّيًء، تىٍرؾى  ىاألىكَّ كىنا كىٍكًنوً  كى كىازي  أىمَّا. مىٍكري : اٍلجى
سيكؿً  فىمىٍفظي  ـي  كىأىمَّا ، الرَّ ل عىدى ًديثً : ًكيَّةً األىكَّ لىٍفظي  ،اٍلمىٍذكيكرً  فىًمٍمحى  -"أيًحب   الى " قىٍكليوي  كىىيكى - الشَّاًفًعيٍّ  كى
اًبوً  ًمفٍ  قىاؿى  مىفٍ  قىٍكؿً  ًمفٍ  اهي ذىكىٍرنى  مىا إلىى أىٍقرىبي  ييٍكرىهي " أىٍصحى ٍنًيي  : يىقيكؿي  أىكٍ  ،"اٍلعىتىمىةي  لىيىا ييقىاؿى  أىفٍ  كى  اٍلمى
ٍنوي  مىى ىيكى  إنَّمىا عى ذىًلؾى  ،ااًلٍسـً  اٍلغىمىبىةي عى وي  كىالى  ،أىٍكثىًريًّا دىاًئمنا، أىكٍ  ييٍستىٍعمىؿى  ًبأىفٍ  كى  ييٍستىٍعمىؿى  أىفٍ  يينىاًقضي
ًديثي  فىيىكيكفي  ،قىًميالن  لىكٍ »  قىٍكلىوي  أىٍعًني ،قىًميالن  اٍسًتٍعمىاًلوً  بىابً  ًمفٍ  اٍلحى  اٍلعىتىمىةً  ًفي مىا يىٍعمىميكفى  كى

ٍبحً  يىكيكفي  «كىالص  ًديثي  كى مىى مىٍحميكالن  عيمىرى  اٍبفً  حى  .(2)"دىاًئمنا أىكٍ  غىاًلبنا ااًلٍسـً  ًبذىًلؾى  تيسىمَّى أىفٍ  عى
قىاؿى  ٍنبىًمي )ت كى مىاـ اٍبف رىًجب الحى  رآه فمى كى  ة،كالعتمى  اءالعشى  ذكر باب": "رىًحمىوي اي ق( 795اإٍلً

 مف ةبالعتمى  تسميتيا كزجي يى  ونَّ أى كى  ة،العتمى  ىمَّ سى كتي  اء،العشى  ىمَّ سى تي  اآلخرة اءالعشى  فَّ أى: مراده، عان كاسً 
ف ة،اىى رى كى  غير ًمفٍ  :ؿَّ جى كى  زَّ عى  اً  لقكؿً  اعان بى اتٍّ  ؿضى فٍ أى اءبالعشى  تسميتيا افكى  كا   صىالةً  بىٍعدً  كى

 كقكؿ أحمد، كالـ ظاىر كىك كثرىـ،أ أك ،اٍلعيمىمىاء مف كثير قكؿ كىذا [.58: النكر] اٍلًعشىاءً 
 قكؿ كىك ،(3)"عتمة اآلخرة اءالعشى  سمىتي  ال أف إليَّ  ب  حى أى": يعً افً الشَّ  قاؿ ككذا أصحابو، أكثر
 ضعيؼ كجو كىك عتمة، ىمَّ سى تي  أف يكره: اؿى قى  مف كمنيـ ،أكثرىـ أك بو،أصحا مف كثير

 :كيقكؿ شديدة، كراىة يكرىو ككاف عمر ابف: منيـ مؼ،السَّ  مف ائفةطى  عف كمري  كقد ،ألصحابنا

                                                             
 (.93/ 1) ،األـ: الشافعي( (1
 (.175/ 1) ،إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ: ابف دقيؽ العيد( (2
 (.93/ 1) ،األـ: الشافعي( (3
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ؿي مىٍف سىمَّاىىا اٍلعىتىمىةى الشٍَّيطىافي "  فٍ مً  مـمس جى رَّ كخى  ،سيريف فكابٍ  الـسى  ابنو -أيضان - ككرىو. (1)"أىكَّ
 تغمبنكـ ال): قاؿ ، بيالنَّ  عف ر،مى عي  فابٍ  عف ة،مى مى سى  أبي عف لبيد، أبي فبٍ  ا عبد ثً يٍ دً حى 

 أصحابنا بعض حممو كقد.. ( .باإلبؿ يعتمكف كىـ العشاء، إنيا أال صالتكـ، اسـ عمى األعراب
 اسـ كغمبة شاءالع اسـ ىجراف كراىة عمى بعضيـ كحممو الكراىة، دكف الكماؿ نفي كراىة عمى
 بغيره، تسميتيا كراىة عمى يدؿ ال بالعشاء ا كتاب في كتسميتيا ،عراباأل كفعؿ عميا العتمة
 .(2)"بحالص   صالة تسميتيا يكره كال الفجر، صالة بحالص   صالة سمى تعالى ا أف كما

نىًفي )ت مىاـ بىٍدر الدٍّيف العيني الحى قىاؿى اإٍلً اًرمٌ  كىأىشىارى " :رىًحمىوي اي ق( 855كى  ىىذىا ب يراد البيخى
ًديث، اًديث الحى كىاز ًإلىى اأٍلىسىاًنيد، محذكفة بعده الًَّتي كىاأٍلىحى قد بالعتمة، اٍلعشىاء تىٍسًميىة جى  أىبىاحى  كى
ٍبدً  أبيك قاؿى  ،شيبىة أبي اٍبف ذكره عىبَّاس، كىاٍبف بكر أىبيك أىٍيضا بالعتمة تىٍسًميىتيىا  البخارم: ا عى
مف :تىعىالىى ًلقىٍكًلوً  ،الًعشىاءي  يىقيكؿى  أفٍ  كاالٍخًتيىاري  ة بعد كى الى كىأىنَّوي  ،[58: كرالن  ] اٍلعشىاء صى  اقتبس كى

تكيـٍ  اٍسـ عمى اأٍلىٍعرىاب يغمبنكـ الى : قىاؿى   أىنو ثىبت ًممَّا الى : تىعىالىى ا كتاب ًفي فىً نَّيىا اٍلعشىاء، صى
مف: ىتىعىالى  قىاؿى . اٍلعشىاء ة بعد كى الى قىاؿى . [58: كرالن  ] اٍلعشىاء صى لوي  الى  ىىذىا: اٍلميًنير اٍبف كى  لفظ يتىنىاكى

مىة،  بىيف مينىافىاة الى : ًبأىنَّوي  عىنوي  كىأًجيب التٍَّرًجيح، ًفي ظىاىر كىىىذىا التٍَّسًكيىة، يفيـ لىفظيىا فىً ف التٍَّرجى
كىاز لك  اٍلجى نَّمىا اآلخر، مف أكلى أىحدىمىا يككف قد اٍلًفٍعؿ جائزم كىانىا ًإذا يئاففالشَّ  كية،األىكَّ ار كىاً   صى
مىة لفظ أىف نسمـ الى : قمت. اٍلقيٍرآف لفظ لمكافقتو ًمٍنوي  أكلى  اٍلبىاب ًفي مىا غىايىة بالتسكية، يفيـ التٍَّرجى
كىاز تفيـ ًإنَّمىا كىاز رىآهي  مف ًعٍند اٍلجى  نزيو؛لمتَّ  فيك ييالنَّ  كأما: "كقاؿ أيضان  .(3)"ةالتٍَّسًكيى  يٍستىٍمـز الى  كىاٍلجى
 أك يعرفو، بما فييخاطب العشاء، يىعرؼ ال لمف -أيضان - استعماليا يككف أف كيمكف حريـ،لمتَّ  ال
 .(4)"العشاء مف العرب عند أشير ياألنَّ 

                                                             
دَّثىنىا، قاؿ: (35833/ ح256/ 7) ،: ابف أبي شيبة في مصنفوأخرجوإسناده حسن، ( (1 عىٍف أىًبي  ،شىًريؾه  حى

ٍف مىٍيميكفو  ،فىزىارىةى  : ،اٍبًف عيمىرى  عىفً  ،عى  .فذكره قىاؿى
أبك عبد ا الككفي القاضي . قاؿ الذىبي: "ا عبد أبك ،القاضي الككفي النخعي ا عبد ابف فيو شريؾ، كىك -

 كثيران  ئيخط صدكؽكقاؿ ابف حجر: "(. 3697/ برقـ270/ 2 ،" )ميزاف االعتداؿالحافظ الصادؽ، أحد االئمة
: ص ،التيذيب تقريب" )البدع أىؿ عمى شديدا عابدا فاضال عادال ككاف ككفةبال القضاء كلي منذ حفظو تغير
كقد أخرج لو  ثقة، تغير بعد تكليو القضاء، كلذلؾ اختمؼ فيو بيف العمماء، ىك ُقْمُت:(. 2787/ برقـ266
 (.185تفصيؿ القكؿ فيو )ص:  وانظر، . كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي اف في صحيحييما، متابعةالشٍَّيخ

 (.365/ 4) ،فتح البارم: ابف رجب( (2
 (.60/ 5) ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم: العيني( (3
 (.290/ 2) ،شرح أبي داكد: العيني( (4



 

92 

 

 قاؿ وأنَّ  مرع ابف عف شيبة أبي ابف كركل: "رىًحمىوي اي ق( 1250ككاني )تاـ الشَّ مى اإٍلً  اؿى قى كى 
:  لو ٍيميكًف ٍبًف ًمٍيرىافى : مى ؿي مىٍف سىمَّاىىا اٍلعىتىمىةى؟ قىاؿى  كراىة عمى يدؿ كالحديث ،(1)"الشٍَّيطىافي "مىٍف أىكَّ

 بالجكاز، قاؿ مف كمنيـ مؼ،السَّ  مف كجماعة عمر ابف ذلؾ إلى ذىب كقد بالعتمة، العشاء تسمية
ل خالؼ جعمو مف كمنيـ ،(2)كغيره ديؽالصٍّ  بكر أبي عف شيبة أبي ابف نقمو كقد  نقمو كقد ى،األىكَّ
جىريعني – الحافظ قاؿ. كاختاره افعيكالشَّ  مالؾ عف المنذر ابف  كاستدلكا: اجحالرَّ  كىك -اٍبف حى
 بتعذر مشركط رجيحالتَّ  إلى المصير جكاز أف تقرر كقد ،المتقدـ ىريرة أبي بحديث ذلؾ عمى
ؿ الحديث شرح في تعرف كما ىينا يتعذر كلـ ،الجمع  .(3)"األىكَّ
ٍنبىًميي سً دً قٍ ح المى مً فٍ ف مه اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى كى   ًفي ًباٍلعىتىمىةً  تىٍسًميىتييىا ييٍكرىهي  الى : "رىًحمىوي اي ق( 884)ت الحى
، حٍّ ؿي  الظ ٍممىًة، ًشدَّةي  الم غىةً  ًفي كىًىيى  اأٍلىصى  .(4)"اٍلًعشىاءى  تيسىمَّى أىفٍ  كىاأٍلىٍفضى
قى  ٍنبىًمي )تكى مىاـ المرداكم الحى مىى ًباٍلعىتىمىةً  تىٍسًميىتييىا ييٍكرىهي  كىالى : "رىًحمىوي اي ق( 885اؿى اإٍلً  عى
ًحيحً  ةً  اٍلفىٍجرً  تىٍسًميىةي  كىالى  اٍلمىٍذىىًب، ًمفٍ  الصَّ الى ًقيؿى  ،اٍلغىدىاةً  ًبصى ًقيؿى  ،ًفيًيمىا ييٍكرىهي  :كى  ،اأٍلىًخيرىةً  ًفي ييٍكرىهي : كى

اًحبي  تىارىهي كىاخٍ  ًقيؿى  ،(5)النٍّيىايىةً  صى ل ًفي ييٍكرىهي : كى ٍركىًشي   قىاؿى ، ىاألىكَّ ظىاًىري : الزَّ ـً  كى ٍبديكسو  اٍبفً  كىالى : عى
ٍنعي  قىاؿى  ،(6)ذىًلؾى  ًمفٍ  اٍلمى اءً  ًفي الدٍّيًف، تىًقي   الشٍَّيخي  كى رىاطً  اٍقًتضى ٍنوي  اأٍلىٍشيىري : اٍلميٍستىًقيـً  الصٍّ  ييٍكرىهي  إنَّمىا: عى

، ٍكثىاري تَّى اإٍلً مىٍييىا يىٍغًمبى  حى ـي، عى ؼً  ًفي ًمٍثمىيىا كىأىفَّ  ااًلٍس  .(8)"(7)ًباٍلًعشىاءً  اٍلمىٍغًربً  تىٍسًميىةي  اٍلًخالى
نىٍخمص ًمف ىىًذًه الن قكالت، كىاألٍقكىاؿ السَّاًبقىة أىفَّ اٍلفيقىيىاء ك   ،أىلىةً قىد اٍختىمىفيكا ًفٍي اٍلمىسٍ  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿي كى

مىى عدة أٍقكىاؿ  نيٍجًمميىا ًفي التَّالي: ،عى
لالقول  ًديًث ميٍسًمـو كراىية تسمية العشاء ًبالعىتىمىًة؛  :اأَلوَّ ًلؾى ًفي حى دى ًمفى النٍَّيًي عىٍف ذى – ًلمىا كىرى
ًف اٍبًف عيمىرى  -المتقدـ ٍنييمىاعى ًضيى اي عى  ،ريفكابف سي ،سالـ بف عبد ا بف عمر كىذا قكؿ ،رى

                                                             
 (.91)ص:  انظر: ،تخريجوسبق  ،إسناده حسن( (1
 (.198/ 2) ،: مصنؼ ابف أبي شيبةانظر ((2
 (.22/ 2) ،نيؿ األكطار: الشككاني( (3
 (.307/ 1) ،المقنع: ابف مفمح المقدسي المبدع في شرح( (4
 (.180/ 3) ،: النياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثيرانظر( (5
 (.479/ 1) ،: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقيانظر( (6

 (.409/ 1) ،: اقتضاء الصراط المستقيـ: ابف تيميةانظر( (7
 (.165/ 3) ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: المرداكم( (8
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ٍنييمىا (1)بف عيمىرى كعبد ا  ًضيى اي عى ًديثً - رى ةى حتى أنَّو  -رىاًكم اٍلحى ـٍ يىقيكليكفى اٍلعىتىمى  ،كىافى ًإذىا سىًمعىيي
احى كىغىًضبى  :  ،صى قىاؿى  .(2)"ًإنَّمىا ىيكى اٍلًعشىاءي "كى

 .(4)اٍلمىاًلًكيَّةً قىٍكؿ ًعٍنًد كى  ،(3)الشَّاًفًعيَّةً  بىٍعضي كىك أيضان قكؿ 
كقىٍكؿ ًعٍنًد  ،(5)كىذا مذىب الحنابمة ،: جكاز اطالؽ العتمة عمى صالة العشاءالثَّاِنيالقول 
 .(6)اٍلمىاًلًكيَّةً 

 

                                                             
 (.2/45) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (1
ةً  ،(2154/ ح566/ 1) ،: عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفوأخرجو ،إسناده حسن( (2 الى بىابي اٍسـً  ،ًكتىابي الصَّ

كَّادو  ،اٍلًعشىاًء اآٍلًخرىةً  ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف أىًبي رى مكلى ابف  ،لمدنيكىك أبك عبد ا ا–عف نافع  ،قاؿ عبد الرزاؽ: عىٍف عى
: األثر. -عمر  قىاؿى

 :تخريج الحديث 
(. 1045/ ح373/ 2) ،(. كابف المنذر في األكسط8078/ ح197/ 2) ،: ابف أبي شيبة في مصنفوأخرجو -

 بو. ،عف نافعو  ،عبد العزيز بف أبي ركاد ًمٍف طىًرٍيؽً كالىما 
 :دراسة اْلسناد 
انظر: )الجرح كالتعديؿ:  ،كأبك حاتـ ،كيحيى بف معيف ،قو يحيى القطاف: كثَّ َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّادٍ : فيو -

في مكضع آخر:  ،كقاؿ يحيى القطاف ،(. كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "صالح في الحديث"394 /5 ،ابف أبي حاتـ
 (. كذكره الدارقطني في190: ص ،: )تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حبافانظر"ال بأس بو" 

(. كذكره ابف 437 /1 ،لتابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عند البخارم كمسمـأسماء ا)
جىركقاؿ (. 655/ 1 ،كقاؿ الذىبي: "ثقة مرجئ عابد" )الكاشؼ(. 136 /2 ،المجركحيف)حباف في  : اٍبف حى

 .إلرجاء، رمي با: ىك صدكؽُقْمتُ (. 357: ص ،كرمي باإلرجاء" )تقريب التيذيب ـى ىً كى  ،"صدكؽ عابد
 :الحكم عمى اْلسناد 
 .، رمي باإلرجاءكىك صدكؽ ،فيو عبد العزيز بف أبي ركاد الحديث إسناده حسف؛ ألفَّ  -
(. 26)ص ،(. كالتنبيو في الفقو الشافعي: الشيرازم34)ص ،اإلقناع في الفقو الشافعي: الماكردم انظر:( (3

مىاـكالميذب في فقو  (. كأسنى 3/36) ،لمجمكع شرح الميذب: النككم(. كا1/103) ،الشافعي: الشيرازم اإٍلً
 (. 1/36) ،(. كفتح الكىاب بشرح مني  الطالب: زكريا األنصارم1/479) ،المطالب: زكريا األنصارم

 (.397/ 1) ،: مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعينيانظر( (4
 (.165/ 3) ،: المرداكمإلنصاؼ. كا(307/ 1) ،: المبدع في شرح المقنع: ابف مفمح المقدسيانظر( (5
 ،(. كاالستذكار: ابف عبد البر397/ 1) ،: مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعينيانظر( (6

 (.11/ 20) ،(. كالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر144/ 2)
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كىاًز تىٍسًميىًة الًعشىاء بالعىتىمىةً الثَّاِلثالقول  كىازى محمكؿ عمى الكىرىاىىًة؛ حتى ال تغمب  ،: جى إال أىفَّ الجى
رَّحى بىٍعضي قىد كى  ،ا بو التَّسمية عمى االسـ الذم سماه أىفَّ النٍَّييى ًلمتٍَّنًزيوً  الشَّاًفًعيَّة صى

كىك قكؿ  ،(1)
نىاًبمىةى  ،(2)اٍلمىاًلًكيَّةً ًعٍنًد  قكؿ عند الحى  .(4)كالحنفيَّة ،(3)كى

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ًإنَّمىا ىيكى تىٍنًزٍييان ليذه الًعبىادىة الدٍٍّيًنيَّة  ،الكىاًردىةً  األدلَّةً ًة ًفي ًممَّا سىبىؽى يىتىبىيَّف أىفَّ النٍَّيي عىًف التٍَّسًميى 

ٍشيىة اٍلًتبىاس لٍفظ خسيس  ،عىٍف أىٍف ييٍطمىؽ عمٍييىا اٍسـ ًلفٍعمىةو ديٍنيىكيَّة ٍمبىة-كخى -بمٍفظو نفيسو  -كىي الحى
الة م -كىي الصَّ الة لييرفىعى االٍشًتراؾفىنىيىى عىٍف إٍطالًؽ لىٍفًظ العىتىمىًة عى ٍيث أيًمفى االٍشًتراؾ  ،ى الصَّ كىحى

ازى اإلٍطالؽ.  جى
كىذىًلؾى نيًييى عىًف التٍَّسًميىة  افظىة عمى  ابً بى  فٍ مً كى كاألٍسمىاء التي سىمَّى ا تىعىالىى ًبيىا  اظفى األلالميحى

ـٍ كىالًَّذيفى أىي يىا الَّذً  يىافقد قىاؿى ا تىعىالىى:  ،الًعبىادات كاألٍشيىاء ـي الًَّذيفى مىمىكىٍت أىٍيمىانيكي نيكا ًليىٍستىٍأًذٍنكي يفى آمى
ـٍ ًمفى الظًَّيي عيكفى ًثيىابىكي ًة اٍلفىٍجًر كىًحيفى تىضى الى ثى مىرَّاتو ًمٍف قىٍبًؿ صى ـٍ ثىالى ميـى ًمٍنكي ـٍ يىٍبميغيكا اٍلحي ٍعًد لى ًمٍف بى رىًة كى

ثي عىٍكرىاتو  ًة اٍلًعشىاًء ثىالى الى ر كييٍؤثىر عمٍييىا غىٍيرىا58]النكر:  لىكيـٍ  صى كىاي تىعىالىى  ،[. كحتَّى ال تيٍيجى
ـي   .أىٍعمى

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             
 (.304/ 1) ،ج: الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياانظر( (1
البياف كالتحصيؿ: ابف رشد (. ك 397/ 1) ،: مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعينيانظر( (2

 (.1/201) ،(. كالمختصر الفقيي: ابف عرفة18/119ك) ،(1/324) ،القرطبي
 (.1/263) ،(. كالفركع: ابف مفمح1/279) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (3
 (.525/ 2) ،(. كمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عمي القارم290/ 2) ،: شرح أبي داكد: العينيانظر( (4
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 الثَّاِني المبحث
 (1)َمْدُلوَلي المَّْفظالَجْمع ِبَبَيان اْخِتالف 

يَّة بىاًلغىة؛ ًإٍذ يىٍستىًحٍيؿ عىمى مىٍف ال يىفٍ  يىـ الم غىة أىٍف يىٍجمىعى بىٍيفى ال شؾ أىفَّ ًعٍمـ الم غىة لىو أىىىمٍّ
ًمٍيمان. ،األىًدلَّة الًتي يىٍبديك ًفي ظىاًىًرىىا التَّعىارض اًئبان سى ًقٍيقىة ميرىاد الكىٍحي فىٍيمان صى ـى حى  أىٍك أىٍف يىٍفيى

ٍدليكالًتيا مى دىات كى ثىمىرىة ًعٍمـ الم غىة تىتىمىثَّؿ ًفي مىٍعًرفىة مىعىاًني الميٍفرى فىٍيـ حى  ،كى دىاًت  ،قىاًئقياكى فىًمفى الميٍفرى
ٍدليكؿ ًمٍنيىا ما يككف لو أكثر مف معنى ،مىا يىكيكف لىو أىٍكثىر ًمٍف مى مى  ،كى كمنيا ما ييٍحمؿ أحيانان عى

اطىة ًبمىٍدليكالت أىٍلفىاًظيىا. از؛ لذا كىاف مىٍعًرفىةي كثيرو مف األٍحكىاـ متكقٍّؼ عمى معرفة الم غىة، كاإًلحى  المىجى
ًمفى  : كى مىى ذىًلؾى  اأٍلىٍمًثمىًة عى
لالمسألة   .ِفي اْلَحجِّ  النُُّسِك اْلِذي َأَىلَّ ِبو َرُسول اهلل  ى: َنْوعُ اأَلوَّ

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 

حابة  ،كثيرةاألحاديث المتعارضة الكاردة في المسألة   ،كقد كردت عف عدد كبير مف الصَّ
 لكف نسكؽ لالستدالؿ بعضان منيا:

ٍيًيمىا لكى رى  ًحٍيحى اًف ًفي صى ٍيخى ًدٍيًث  ،الشَّ ٍنييمىا اٍبف عيمىرى ًمٍف حى ًضيى اي عى سيكًؿ » :قىاؿى  ،رى تىمىتَّعى رى
دىاًع ًباٍلعيٍمرىًة إلىى اٍلحى ٍّ   اً  ًة اٍلكى جَّ  .(2)«ًفي حى

ٍيًيمىا لكى رى كى  ًحٍيحى اًف ًفي صى ٍيخى ًدٍيًث  ،الشَّ ٍكًج النًَّبيٍّ رىًضيى اي عىٍنيىا عىاًئشىةى ًمٍف حى ، قىالىٍت: ، زى
ٍجنىا مىعى النًَّبيٍّ  رى دىاًع فىأىٍىمىٍمنىا ًبعيٍمرىةو، ثيَـّ قىاؿى النًَّبي   خى ًة الكى جَّ افى مىعىوي ىىٍدمه فىٍمييًيؿَّ : »ًفي حى  مىٍف كى

ًميعنا تَّى يىًحؿَّ ًمٍنييمىا جى  .(3)«ًبالحى ٍّ مىعى العيٍمرىًة، ثيَـّ الى يىًحؿَّ حى

                                                             
ٍفرىدىاًت مىا يىكيكف لىو أىٍكثىر ًمٍف مىٍدليكؿالَجْمع ِبَبَيان اْخِتالف َمْدُلوَلي المَّْفظ( (1 ًمٍنيىا ما يككف لو أكثر مف  ،: ًمفى المي كى

از؛ لذا كىاف مىٍعًرفىةي كثيرو مف األٍحكىاـ متكقٍّؼ عمى معرفة الم غىة، كمنيا ما ييٍحمؿ أحيان ،معنى مى المىجى ان عى
اطىة ًبمىٍدليكالت أىٍلفىاًظيىا كتنقسـ األلفاظ باعتبار طريؽ الداللة عمييا عند الجميكر إلى قسميف: داللة  ،كاإًلحى

. ،المنطكؽ  (.244/ 1) ،لحاجب: البابرتي الحنفي: الردكد كالنقكد شرح مختصر ابف اانظر كداللة المفيـك
بىابي مىٍف سىاؽى البيٍدفى مىعىوي.  ،ًكتىابي الحى ٍّ  ،(1691/ ح167/ 2) ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (2

مىى اٍلميتىمىتًٍّع. ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1227/ ح901/ 2) ،كمسمـ في صحيحو كًب الدَّـً عى  بىابي كيجي
بىابه كىٍيؼى تيًيؿ   ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1556/ ح140/ 2) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحو و:أخرج ،عميومتفق ( (3

اًئضي كىالن فىسىاءي. ك) =  (،4395/ ح175/ 5ًؼ القىاًرًف. ك)بىابي طىكىا ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1638/ ح156/ 2الحى
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ًحٍيًحو لكى رى كى  مىاـ البخارم ًفي صى اًبرً  ثً يٍ دً حى ًمٍف  ،اإٍلً ٍبًد اً  ٍبفً  جى :  ،عى ابى "قىاؿى أىٍىمىٍمنىا أىٍصحى
سيكًؿ اً  ا لىٍيسى مىعىوي عيٍمرى  رى اًلصن  .(1)"ةه ًفي الحى ٍّ خى
ًحٍيًحو لكى رى كى  مىاـ ميٍسمـ ًفي صى ًدٍيثً  ،اإٍلً ٍنيىاعىاًئشىةى  ًمٍف حى ًضيى اي عى سيكؿى اً : »رى دى  أىفَّ رى أىٍفرى
 .(2)«اٍلحى َّ 

ًحٍيًحو لكى رى كى  مىاـ ميٍسمـ ًفي صى ًدٍيثً  ،اإٍلً ٍنييمىا عىبَّاسو  اٍبف ًمٍف حى  أىىىؿَّ النًَّبي  : »قىاؿى ، رىًضيى اي عى
   ـٍ يىًحؿَّ النًَّبي ، فىمى ابيوي ًبحى   ؿَّ بىًقيَّتيييـٍ  ًبعيٍمرىةو كىأىىىؿَّ أىٍصحى اًبًو، كىحى « كىالى مىٍف سىاؽى اٍليىٍدمى ًمٍف أىٍصحى

ةي ٍبفي عيبىٍيًد اً ًفيمىفٍ  ـٍ يىًحؿَّ  فىكىافى طىٍمحى  .(3)"سىاؽى اٍليىٍدمى فىمى
 ِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي أَ 

و كؿ ا سي و رى بً  ؿَّ ىى ؾ الذم أىسي الن   الكىاًردىة ًفي نىٍكعث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ  جٍّ ىىؿ ىيكى  ،ًفي حى
ـٍ  ،اٍفرىادان  ـٍ  ،ان عت  مى تى أى اًت الثَّالثىة عند الفقياء: ،ان انًقرى أى مىٍعمكـ أىفَّ ىينىاؾ فىٍرؽ بىٍيفى ًتٍمؾى الميٍصطىمحى  كى

يقيـ بمكة حتى ك  ،ةً رى مٍ ثـ يتحمؿ بعد أداء العي  الح ٍّ  رً في أشيي  ةً رى مٍ ـ بالعي رً حٍ أف يي  : ىكعمتُّ لتَّ اف
حمؿ مف اإلحراـ، كفعؿ ما يفعمو الحالؿ ألنو تمتع بالتَّ  ؛تمتعان ي مي مَّ ، كسي ح  في نفس العاــ بالرً حٍ يي 

يرجع إلى عاـ كاحد مف غير أف  يف في أشير الح  فيكى سي بيف العمرة كالح ، كانتفع بأداء الن  
 بمده.

إال بعد االنتياء ىك الجمع بيف العمرة كالح  في إحراـ كاحد، بحيث ال يتحمؿ  :انرَ قِ الْ ا مَّ أَ وَ 
 مف أعماؿ الح .

 .(4)كال يأتي معو بعمرة ،طحـر بالح  فقفيك أف يي  :ادرَ فْ ا اْلِ مَّ أَ وَ 
 
 

                                                                                                                                                                              

دىاًع. كمسـم في صحيحو ،المىغىاًزم ًكتىابي  جًَّة الكى كهً  ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1211/ ح870/ 2) ،بىابي حى بىابي بىيىاًف كيجي
كزي ًإٍفرىادي اٍلحى ٍّ كىالتَّمىت ًع كىاٍلًقرىاًف. ، كىأىنَّوي يىجي ٍحرىاـً  اإٍلً

اـً ًبالًكتىاًب كىالس نَّةً  ،(7367/ ح112/ 9) ،البخارم في صحيحوأخرجو: ( (1  بىابي نىٍيًي النًَّبيٍّ  ،ًكتىابي ااًلٍعًتصى
كىذىًلؾى أىٍمريهي. تيوي، كى ا تيٍعرىؼي ًإبىاحى مىى التٍَّحًريـً ًإالَّ مى  عى

كزي ًإٍفرىادي  ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1211/ ح875/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (2 ، كىأىنَّوي يىجي ٍحرىاـً كًه اإٍلً بىابي بىيىاًف كيجي
 اٍلحى ٍّ كىالتَّمىت ًع كىاٍلًقرىاًف.

. ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1239/ ح909/ 2) ،صحيحومسمـ في أخرجو: ( (3  بىابه ًفي ميٍتعىًة اٍلحى ٍّ
اـالتيذيب في فقو  انظر:( (4 مى  (.251 /3) ،الشافعي: البغكم اإٍلً
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َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   اَزاَلِة التََّعاُرِض.ِفي  اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى   ة الكاردة في المٍسأىلىة األدلَّةالكىًثٍير ًمفى  رىًحمىوي اي  اإٍلً  ،الميتىعىاًرضى

ٍمًع بينيىا مىؾى ًفي الجى مىى أىنَّوي كىافى قىارً مىعى ميكىافىقى  ،ًببىيىاف اٍخًتالؼ مىٍدلكالًت األٍلفىاظ ،سى :  ،ان نًتًو عى فىقىاؿى
ا" نَّمىا ظىفَّ مىٍف ظىفَّ التَّعىاريضى ًلعىدىـً ًإحى ا كىالى تىعىاريضى بىٍينىيىا، كىاً  يىا بىٍعضن دٍّؽي بىٍعضي ـٍ ييصى اًديثييي طىًتًو أىحى

اًدًث بىٍعدىىيـٍ  ًح اٍلحى مىى ااًلٍصًطالى ٍمًميىا عى ، كىحى ـٍ ابىًة ًمٍف أىٍلفىاًظًي حى  .(1)"ًبميرىاًد الصَّ
مىاـ اٍبف تىٍيًميَّة )تثيَـّ  و اإٍلً ٍيخى :  ،رىًحمىوي اي ق( 728أىٍعقىبى قىٍكلىو ًبنىٍقًؿ مىا نىصَّ عميًو شى فىقىاؿى

ـٍ نىسيكقيوي ًبمىٍفًظًو، قىاؿى " اًديًثًي ننا ًفي اتٍّفىاًؽ أىحى سى ـً فىٍصالن حى ٍسالى ٍيًخ اإٍلً كىالى تىنىاقيضى بىٍيفى : ... كىرىأىٍيتي ًلشى
فى بىٍيفى أىٍقكىاًلًيـٍ  قىرى ، كى دى أىٍعمىاؿى اٍلحى ٍّ ، كىأىٍفرى ت عى ًقرىافو تَّعى تىمى ٍيفً ، فىً نَّوي تىمى  .(2)"الن سيكى

ٍمعً  مىعى : "رىًحمىوي اي فىقىاؿى اٍبف القىيٍّـ  ،بىٍعدىىىا أىكَّدى طىًرٍيقىتىو ًفي الجى ابىًة، كىجى حى مىٍف تىأىمَّؿى أىٍلفىاظى الصَّ كى
اًديثى بى  ٍبحي اأٍلىحى ابىًة، أىٍسفىرى لىوي صي حى ـى ليغىةى الصَّ فىًي ، كى يىا ًببىٍعضو ، كىاٍعتىبىرى بىٍعضى يىا ًإلىى بىٍعضو ٍعضى

ٍنوي ظيٍممىةي ااًلخٍ  كىاًب، كىاٍنقىشىعىٍت عى ًؼ كىااًلٍضًطرىاًب، كىاي الصَّ فٍّؽي ًلطىًريًؽ ًتالى شىاًد كىاٍلميكى ًبيًؿ الرَّ  اٍليىاًدم ًلسى
 .(3)"السَّدىادً 

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه الن صيكص اٍلعيمىمىاءسى نجمميا في  ،ًعدًَّة مىسىاًلؾى  ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى

 التالي:
لالمسمك  اًدٍيث اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األىحى ٍسأىلىةالكىا إلى الجى ذىًلؾى ًبًعدًَّة  ،ًردىة ًفي المى كى
: وو  أىٍكجي

لالوجو  كايات بأنَّيا لـ تشتمؿ عمى ما في األخرل، كال ينفي كاحد : اأَلوَّ كىك حمؿ بعض الرٍّ
اـ ميًحب مى اإٍلً  اؿى قى  اف،رى ي القً ىً ، كى  منيا األخرل، كاألعـ منيا ىي األكمؿ في كصؼ حجة النَّبي

فذلؾ ال  ،أىؿ بالح  كلـ يقؿ أفرد كأما مف ركل أنو : "ق(694شَّاًفًعي )تال مرً بى الطَّ الدٍّيف 
كايتيف ما يمنع الًقرىاف ،يمنع إىاللو بالعمرة أيضان  نَّما في إحداىما بعض ما  ،فميس في الرٍّ كا 

 .(4)اشتممت عميو األخرل"

                                                             
 (.112 /2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
 (.79-62 /26) ،: تماـ كالـ ابف تيمية في مجمكع الفتاكلوانظر(. 115 /2) ،نفسو صدر( الم(2
 (.115 /2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(3
 (.126: )ص ،( القرل لقاصد أـ القرل: الطبرم(4
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د ًبو: ًإٍفرىاد أىٍعمىاؿ ًمٍف قىٍكًلو يىتًَّضح أىفَّ اإًلٍفرىاد ييٍقصى .  كى  الحى ٍّ
قىاؿى  ًثٍير الشَّاًفًعي )ت اـمى اإٍلً كى مىى ق(: "774اٍبف كى دى اٍلحى َّ مىٍحميكلىةه عى كىل أىنَّوي أىٍفرى ًركىايىةى مىٍف رى

ٍقتنا كى ًفٍعالن كى مىًت اٍلعيٍمرىةي ًفيًو ًنيَّةن كى دىخى ، كى دى أىٍفعىاؿى اٍلحى ٍّ  .(1)"أىنَّوي أىٍفرى
مىعى بىٍيفى : بىٍعض مىٍف الثَّاِنيالوجو  اًدٍيث اإًلٍفرىاد ًفي الحى ٍّ  األدلَّةجى ؿى أىحى مى أىفَّ  ،تىأىكَّ مىمىيىا عى كىحى

ةن كاحدةن فردةن. النًَّبيَّ  جَّ ـٍ يىحي َّ إال حى  لى
ٍفرىادى : "رىًحمىوي اي ق( 456)ت األٍندىلسي الظَّاًىًرم ـزٍ ف حى اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى  كىل اإٍلً ًركىايىةي مىٍف رى

ٍنيىا ، كىىيكى أىٍف يىكيكفى قىٍكلييىاتىًمؿي التٍَّأًكيؿى تىحٍ  ًضيى اي عى ـٍ يىحي َّ بىٍعدى فىٍرًض اٍلحى ٍّ ًإالَّ  رى ، أىٍم لى دى اٍلحى َّ أىٍفرى
ـٍ ييثىنٍّيىا ًبأيٍخرىل ةن فىٍردىةن لى جَّ  .(2)"حى

 ،أفرد رسكؿ ا : "اي  رىًحمىوي ق( 694الشَّاًفًعي )ت مرً بى الطَّ ميًحب الدٍّيف اـ مى اإلً  اؿى قى ك 
 .(3)معناه: لـ يح  بعد نزكؿ فرض الح  إال حجة فردة"

مىعى أىٍيضان الثَّاِلثالوجو  مى أىٍف يىكيكف ذىًلؾى  ،: بىٍعض مىٍف جى اًدٍيثى اإًلٍفرىاد ًفي الحى َّ عى مىؿى أىحى حى
اؿً  ًؿ الحى ًكم الشَّاًفًعي )ت ،ًفي أىكَّ مىاـ النَّكى كىابي الًَّذم نىٍعتىًقديهي أىنَّوي : "رىًحمىوي اي  ق(676فىقىاؿى اإٍلً  كىالصَّ

ارى قىاًرننا مىٍيًو اٍلعيٍمرىةى فىصى ؿى عى ـى أىكَّالن ًباٍلحى ٍّ ميٍفًردنا ثيَـّ أىٍدخى ت عى الم غىًكمَّ  ،أىٍحرى ت عى أىرىادى التَّمى كىل التَّمى مىٍف رى  .(4)"كى
مىعى كى الوجو الرَّابع اًدٍيث ًفي اإًلٍفرىاًد ك  ،ذىًلؾى : بىٍعض مىٍف جى مىؿى األىحى كالتَّمتع عمى مىٍعنى  اٍلًقرىافى حى

مىاـ اٍبف تىٍيًميَّة )ت ،كتمميذه اٍبف القىيٍّـ ،كىىىذا قىٍكؿ اٍبف تىٍيًميَّة ،كىاًحد ًفي : "رىًحمىوي اي ق( 728قىاؿى اإٍلً
ًحيح عىنوي  ًفيو دى رى و أفٍ أىنَّ  الصَّ ًحيح ًبمىٍعنى كىاًحد ،عو تمتَّ أىنَّ  مرك ك  ،فى رى و قى أىنَّ  ،كى  .(5)"ككؿ ذىًلؾ صى

مىاـ اٍبف كىًثٍيركفي ذلؾ  مىًؼ ييٍطًمقيكفى : "رىًحمىوي اي ق( 774)ت الشَّاًفًعي قىاؿى اإٍلً كىأىٍكثىري السَّ
مىى اٍلًقرىافً  مىاـ  ،(6)"اٍلميٍتعىةى عى قىاؿى اإٍلً ركى جى ييٍطمىؽي : "رىًحمىوي اي ق( 852)ت الشَّاًفًعي العىٍسقىالًني اٍبف حى كى

مىى اٍلًقرىافً  مىًؼ عى ت عي ًفي عيٍرًؼ السَّ  .(7)"التَّمى

                                                             
 (.487 /7) ،( البداية كالنياية: ابف كثير(1
 (.448: )ص ،( حجة الكداع: ابف حـز(2
 (.125: )ص ،( القرل لقاصد أـ القرل: الطبرم(3
 (.159 /7) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(4
 (.299: )ص ،بف يعمى البعمياتاكل المصرية: ( مختصر الف(5
 (.454 /7) ،( البداية كالنياية: ابف كثير(6
 (.423 /3) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (7
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عىمى بىٍعض؛ فمنييـ مىٍف ٍخبىاًر إلى تىرجٍيًح بىٍعًض األى  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة أيٍخرىل ًمفى : الثَّاِنيالمسمك 
حى أىفَّ النًَّبي  دى ًفي الحى ٍّ  رجَّ حى أىنَّو  كمنييـ ،أىٍفرى حى أىنَّو  ،حى َّ قىاًرنان  مىٍف رجَّ حى َّ  كمنييـ مىٍف رجَّ

 كىذه بىٍعض أىٍقكىالًيـ: ،ميتىمىتٍّعان 
للوجو ا حى أىفَّ النًَّبيَّ اأَلوَّ حات لقكلًيـ  حى َّ قىاًرنان: : مىٍف رىجَّ كىؤالء ىـ أكثر مف ذىكىرى المرجٍّ

:بً  اك اٍحتىجَّ ك  (1)-أىٍذكير ىينىا بىٍعضيىا–  أفَّ
ميًحب الدٍّيف اـ مى اإٍلً  اؿى قى  ،ف بضعة عشر صحابيان فأحاديثو كردت عى  ،ـىً رً يٍ غى  فٍ أكثر مً  اٍلًقرىافركاة  -

 .(2): "كال شؾَّ أفَّ ركاة الًقرىاف أىٍكثىر عىدىدان"رىًحمىوي اي ق( 694الشَّاًفًعي )ت مرً بى الطَّ 
ق( 456)ت األٍندىلسي الظَّاًىًرم ـزٍ ف حى اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى  ،اىى رً يٍ مى غى عى  ـو مٍ ة عً ادى يى ا زً يى يٍ فً  اٍلًقرىافى ث يٍ ادً حى أى -

ًؿ ًباٍلحى ٍّ كىٍحدىهي ديكفى عيٍمرىةو : "رىًحمىوي اي  ٍىالى مىى ًذٍكًر اإٍلً رى عى ، ًإنَّمىا اٍقتىصى ٍفرىادى كىل اإٍلً ٍدنىا مىٍف رى ًإنَّا كىجى
ت عى  كىل التَّمى ٍدنىا مىٍف رى ًؿ ًبعيٍمرىةو كىٍحدىىىا ديكفى حى   مىعىيىا، مىعىوي، كىكىجى ٍىالى مىى ًذٍكًر اإٍلً رى عى ًإنَّمىا اٍقتىصى

زىادى عى  مىى ًذٍكًر اٍلحى ٍّ كىٍحدىهي عيٍمرىةن كى ٍيًف مىعنا، فىزىادى عى مىعى اأٍلىٍمرى كىل اٍلًقرىافى قىٍد جى ٍدنىا مىٍف رى مىى مىٍف كىكىجى
ا جًّ مىى ذىكىرى اٍلعيٍمرىةى كىٍحدىىىا حى نىٍقؿو عى ًزيىادىةى ًحٍفظو كى ، كى كفى ري ـٍ يىٍذكيٍرىىا اآٍلخى كىانىٍت ىىًذًه ًزيىادىةى ًعٍمـو لى ، كى

ًزيىادىةي اٍلعىٍدًؿ مىٍقبي  كىاًجبه اأٍلىٍخذي ًبيىاًكٍمتىا الطَّاًئفىتىٍيًف اٍلميتىقىدٍّمىتىٍيًف، كى ا أىٍف ييٍصدىرى  ،كلىةه كى فىكىجىبى ًبيىذىا أىٍيضن
كيا اٍلًقرىافى زىاديكا ًزيىادى ًإلىى ًركى  كى ا فىالًَّذيفى رى ، كىأىٍيضن ٍيرى ذىًلؾى كىل غى كىل اٍلًقرىافى ديكفى ًركىايىًة مىٍف رى ةن ايىًة مىٍف رى

كىميكا أىنَّييـٍ سىًمعيكا ذىًلؾى ًمٍف لىٍفًظًو  ـٍ يىٍذكيٍر ذىًلؾى الى يىًحؿ  ًلميٍسًمـو تىٍركييىا، كىًىيى أىنَّييـٍ حى لى ـٍ، ، كى ٍيريىي غى
دو بىٍعدى لىٍفًظًو  بى أىالَّ ييٍمتىفىتى ًإلىى لىٍفًظ أىحى  ."(3)فىكىجى

ة ال تىٍحتىًمؿ التٍَّأًكٍيؿ يفً  اٍلًقرىافى ث يٍ ادً حى أى - راحى رمىاـ قىاؿى اإٍلً  ،ألفىاًظيىا صى جى  العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي اٍبف حى
ٍنوي اٍلقً : "رىًحمىوي اي  ق(852)ت ًكمى عى ًؼ مىٍف مىٍف ري ًديثيوي التٍَّأًكيؿى ًإالَّ ًبتىعىس ؼو ًبًخالى رىافي الى يىٍحتىًمؿي حى

ٍفرىادى  كىل اإٍلً  .(4)"رى
كا ًبأىفَّ  - اًدٍيث الدَّالة عمٍيوً  كاٍحتىج  مىى الًقرىاًف؛ أل ،لىٍفظ التَّمىت ع ًفي األىحى مىؼ ييٍطًمقكفى إنَّمىا تىديؿ عى فَّ السَّ

مى الٍ  ًثٍير  ،ًقرىافلىٍفظ التَّمت عى عى مىاـ اٍبف كى مىًؼ : "رىًحمىوي اي ق( 774)تالشَّاًفًعي قىاؿى اإٍلً كىأىٍكثىري السَّ

                                                             
 كما بعدىا. ،(444: )ص ،حجة الكداع: ابف حـز انظر: ،( لالطالع عمى المزيد مف المرجٍّحات(1
 (.120: )ص ،( القرل لقاصد أـ القرل: الطبرم(2
 (.445: )ص ،جة الكداع: ابف حـز( ح(3
 (.429 /3) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (4
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مىى اٍلًقرىافً  مىاـ  ،(1)"ييٍطًمقيكفى اٍلميٍتعىةى عى قىاؿى اإٍلً ركى جى وي ق( 852)ت العىٍسقىالني الشَّاًفًعي اٍبف حى رىًحمى
ت عي ًفي عيٍرًؼ : "اي  ييٍطمىؽي التَّمى مىى اٍلًقرىافً كى مىًؼ عى  .(2)"السَّ

حى أىفَّ النًَّبيَّ الثَّاِنيالوجو  اًدٍيث الدَّالة عمٍيًو أصىح حى َّ ميٍفًردان  : مىٍف رىجَّ كا بأفَّ األىحى : اٍحتىجَّ
ٍيًرىىا ٍبًد البَّر المىاًلًكي )ت ،ًمف غى مىاـ اٍبف عى فٍ : "رىًحمىوي اي ق( 463قىاؿى اإٍلً  ؛ؿي ًإٍف شىاءى اي رىادي أىٍفضى كىاإٍلً

سيكؿى اً  ؿي  :فىًمذىًلؾى قيٍمتي  ،كاف ميٍفًردنا  أًلىفَّ رى ٍنوي ًفي ًإٍفرىاًدًه  ؛ًإنَّوي أىٍفضى ح  عى  ."(3)أًلىفَّ آثىارىهي أىصى
مىاـ القَّاًضي ًعيىاض )ت قىاؿى اإٍلً و أنَّ  ؿً ضى باألفٍ  ذى فأخى   وقٍّ حى  يا فً مَّ أىكى : "رىًحمىوي اي ق( 544كى

 .(4)"ةحى يٍ حً ار الصَّ بى ت األخٍ رى مفردان، كبو تظاىى  بالح ٍّ  ا أىؿَّ مى إنَّ 
حى أىفَّ النًَّبيَّ الثَّاِلثالوجو  تٍّعان: : مىٍف رىجَّ حات  حى َّ ميتىمى كىؤالء ىـ أقؿ مف ذىكىرى المرجٍّ

اًدٍيًث التَّمت ع ،لقكلًيـ كاة ألحى كا ًبكىٍثرىًة عىدىًد الر  ًبأى ،كىاٍحتىج  كىاة التَّمت ع أىٍعمىـ ًبالنَّبي كى  .فَّ ري
ٍنبىًمي )ت مىاـ ابف قيدىامة المىٍقًدًسي  الحى كىايىاًت، أىفَّ النًَّبيَّ : "رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً أىفَّ أىٍكثىرى الرٍّ

 تٍّعنا كىاتىيىا أىٍكثىري ...  كىافى ميتىمى ةه؛ أًلىفَّ ري اًديثي رىاًجحى ـي ًبالنًَّبيٍّ كىىىًذًه اأٍلىحى أىٍخبىرى  كىأًلىفَّ النًَّبيَّ  ،كىأىٍعمى
 .(5)"ًباٍلميٍتعىًة عىٍف نىٍفًسوً 

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
ت ًع كىاٍلًقرىاًف، كىا ً الى خً  ٍفرىاًد كىالتَّمى كىاًز اإٍلً ؼى بىٍيفى اٍلفيقىيىاًء ًفي جى ًؿ ًمٍف ذىًلؾى نَّمىا اٍختىمىفيكا ًفي اأٍلى الى ٍفضى

لكى  مىى ثىالثىةً  ،تىبىعان ًلمن سؾ الذم أىىىؿَّ ًبو النًَّبيَّ  ؛ىاألىكَّ ذىًلؾى عى  أىٍقكىاؿ: كى
لالقول  ؿي  :اأَلوَّ ٍفرىادى أىٍفضى افعي في كالشَّ  ،(6)كبو قىاؿى المالكيَّة ،كىافى ميٍفًردان  كأىفَّ النًَّبيَّ  ،أىفَّ اإٍلً
اًبرً  بحديث كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ ،(7)أحد قكليو ٍبًد اً  ٍبفً  جى :  ،عى ابى "قىاؿى أىٍىمىٍمنىا أىٍصحى
سيكًؿ اً  ا لىٍيسى مىعىوي عيٍمرىةه  رى اًلصن  .(8)"ًفي الحى ٍّ خى

                                                             
 (.454 /7) ،( البداية كالنياية: ابف كثير(1
 (.423 /3) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (2
 (.214 /8) ،( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر(3
 (.233 /4) ،عياض ( إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي(4
 (.262 /3) ،( المغني: ابف قدامة(5
 /4) ،(. كالبياف كالتحصيؿ: ابف رشد الجد271 /2ك) ،(261 /2) ،شرح الرسالة: القاضي الثعمبي انظر:( (6

 (.100 /2) ،(. كبداية المجتيد كنياية المقتصد: ابف رشد الحفيد327 /17ك) ،(76
 اإٍلًمىـا(. كالبياف في مذىب 192 /4) ،: الجكيني(. نياية المطمب344 /3) ،الشرح الكبير: الرافعي انظر:( (7

 (.44 /4) ،(. كالحاكم الكبير: الماكردم159 /7) ،: النككم(. كالمجمكع88 /4) ،الشافعي: العمراني
ٍسأىلىةً  -أكالن  :انظرسبقت دراستو، ( (8  .ًمف اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي اٍلمى
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ؿي  :الثَّاِنيالقول  تٍّ  كأىفَّ النًَّبيَّ  ،أىفَّ التَّمىت عى أىٍفضى كبو قاؿ  ،(1)كىك قكؿ آخر لمشَّافعي ،عان كىافى ميتىمى
كىل اٍبفي عيمىرى كاستدلكا ب ،(2)كبعض أصحابو ،اإلماـ أحمد ٍنييمىا مىا رى ًضيى اي عى سيكًؿ " :قىاؿى  ،رى تىمىتَّعى رى

دىاًع ًباٍلعيٍمرىًة إلىى اٍلحى ٍّ  اً  ًة اٍلكى جَّ  .(3)"ًفي حى
ؿي  ٍلًقرىافى أىفَّ ا :الثَّاِلثالقول  كىاٍلمىٍنصيكصي عىف  ،(4)كىك قكؿ أبي حنيفة ،كىافى قىاًرنان  كأىفَّ النًَّبيَّ  ،أىٍفضى

مىاـ أىٍحمىد تَّى  ،اإٍلً : أىنَّو حى مىاـ اٍبف  ،(6)كبو قىاؿى الشَّاًفًعيَّة ،(5)"كىافى قىاًرننا الى أىشيؾ  أىفَّ النًَّبيَّ "قىاؿى كاإٍلً
ٍزـ الظَّاىرم  ،كابف المنذر مف أصحاب الشَّافعي ،مزً كى رٍ كأبي إسحاؽ المً  ،ينً زى كىك اختيار المي  ،(7)حى

سحاؽ بف راىكيو  .(9)كرجح ىذا القكؿ ابف تيمية ،(8)ككثير مف أىؿ الحديث ،كبو قاؿ الثَّكرم كا 
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

كط ًفي ًبدىايىةن فىً فَّ  ة النٍَّقؿ ًثقىة النَّاًقؿ اٍلمىٍشري كالًذم  ،قمىة ليىًذًه اأٍلىٍخبىار ًثقىاتؿ النَّ كي كى  ،ًصحى
مىٍجميٍكعيىا اًدٍيث كى ًفي  أىفَّ الن سيؾى الذم أىىىؿَّ ًبو النًَّبيَّ  ،اٍلعيمىمىاءكىأىٍقكىاؿ  ،يىتًَّضح ًمٍف ًسيىاًؽ األىحى

ًتو ىيكى اٍلًقرىاف جَّ ٍمًع بىٍيفى اٍلعيٍمرىًة كىاٍلحى كىاٍلمىٍقصيكد ًبو:  ،حى  ًبتىٍمًبيىةو كىاًحدىةو ديٍكفى فىٍصؿو بىٍينىييمىا.  ٍّ اٍلجى
اًدٍيث )التمتع كاإلفراد( ًإنَّما تىديؿ عىمى  ،كالقراف ،كاأٍلىٍلفىاظ الميتىغىاًيرىة الميٍختىًمفىة اٍلكىاًردىة ًفي األىحى

مىى اٍلًقرىافً  ،مىٍعنىى كىاًحد مىًؼ ييٍطًمقيكفى اٍلميٍتعىةى عى مىفٍ  ،كىأىٍكثىري السَّ ت عى أىرىادى التَّمىت عى الم غىًكمَّ  كى كىل التَّمى كىىيكى  :رى
ـي  ،ااًلٍنًتفىاعي كىااًلٍرًتفىاؽي   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 
 

                                                             
1 ـا(. الميذب في فقو 44 /4) ،: الماكردمالحاكم الكبير انظر:( ( مى (. 368 /1) ،الشافعي: الشيرازم اإٍلً

مىاـكالتيذيب في فقو   (.150 /7) ،(. كالمجمكع شرح الميذب: النككم254 /3) ،الشافعي: البغكم اإٍلً
2 فمح (. كالفركع: ابف م62 /26) ،(. كمجمكع الفتاكل: ابف تيمية261 /3) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (

 (.445 /3) ،(. كاالنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: المرداكم301 /3) ،المقدسي
ٍسأىلىةً  -أكالن  :انظرسبقت دراستو، ( (3  .ًمف اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي اٍلمى
 (. 282 /4) ،(. كالبناية شرح اليداية: العيني25 /4) ،المبسكط: السرخسي انظر:( (4
 (.301 /3) ،(. كالفركع: ابف مفمح المقدسي62 /26) ،: ابف تيميةمجمكع الفتاكل انظر:( (5
 (.44 /4) ،الحاكم الكبير: الماكردم انظر:( (6
 (.92 /5) ،: ابف حـزباآلثار المحمى انظر:( (7
كماؿ المعمـ: القاضي عياض(92 /5) ،: ابف حـزباآلثار المحمى انظر:( (8 : (. كطرح التثريب238 /4) ،. كا 

 (.467 /3) ،كتحفة األحكذم: المباركفكرم. (44 /4) ،(. الحاكم الكبير: الماكردم26 /5) ،العراقي
 (.62 /26) ،مجمكع الفتاكل: ابف تيمية انظر:( (9
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 ْبَل الرُُّكوِع َأْم َبْعَدهُ؟َىِل القُُنوت قَ ة: الثَّاِنيالمسألة 
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 لَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.دِ اأْلَ أوًل: ِمن 
افً  ٍيخى كىل الشَّ ٍيفً  رى ًحيحى ًدٍيًث  ،ًفي الصَّ ؿً  عىاًصـو ًمٍف حى :  اأٍلىٍحكى سىأىٍلتي أىنىسى ٍبفى مىاًلؾو "، قىاؿى

: قىٍد كىافى القينيكتي عىًف القينيكًت، فىقىا : قىٍبمىوي  :قيٍمتي  ،ؿى كيكًع أىٍك بىٍعدىهي؟ قىاؿى ًني قىٍبؿى الر  : فىً فَّ فيالىننا أىٍخبىرى ، قىاؿى
:  :عىٍنؾى أىنَّؾى قيٍمتى  كيكًع، فىقىاؿى سيكؿي اً  ،بى كىذى »بىٍعدى الر  افى   ًإنَّمىا قىنىتى رى كيكًع شىٍيرنا، أيرىاهي كى بىٍعدى الر 

، ًإلىى قىٍكـو مً  :ييقىاؿي لىييـٍ  ،بىعىثى قىٍكمنا ٍبًعيفى رىجيالن كىافى بى القيرَّاءي، زيىىاءى سى ، كى ٍينىييـٍ فى الميٍشًرًكيفى ديكفى أيكلىًئؾى
سيكًؿ اً  بىٍيفى رى سيكؿي اً   كى مىٍيًيـٍ   عىٍيده، فىقىنىتى رى  .(1)"«شىٍيرنا يىٍدعيك عى

ان  اًف أىٍيضى ٍيخى كىاه الشَّ ييعىًارضو مىا رى ٍيفً كى ًحيحى ًدٍيثً  ،ًفي الصَّ :  ًمٍف حى ، قىاؿى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى سيًئؿى "ميحى
: أىقىنىتى النًَّبي   :  أىنىسي ٍبفي مىاًلؾو كيكًع؟ قىاؿى قىنىتى قىٍبؿى الر  ، فىًقيؿى لىوي: أىكى ـٍ : نىعى ٍبًح؟ قىاؿى بىٍعدى »ًفي الص 

كيكًع يىًسيرنا  .(2)"«الر 
مىاـ ل كى رى كى  سيًئؿى  ، مىاًلؾو  أىنىس ٍبفأىفَّ  ،حميد الطكيؿ ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،عبد الرزاؽ في مصنفواإٍلً

:  ؟كىٍيؼى كيٍنتيـٍ تىٍقنيتيكفى  ،عىًف اٍلقينيكتً  بىٍعدىهي »قىاؿى كيكًع كى  .(3)«كيؿ  ذىًلؾى قىٍبؿى الر 

                                                             
بىابي القينيكًت قىٍبؿى الر كيكًع  ،أىٍبكىابي الًكٍترً  ،(1002/ ح26/ 2) ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (1

بىٍعدىهي. ك) نىاًئزً  ،(1300/ ح82/ 2كى . ك) ،ًكتىابي الجى ٍزفي مىسى ًعٍندى الميًصيبىًة ييٍعرىؼي ًفيًو الحي / 100/ 4بىابي مىٍف جى
اـبىابي ديعىاًء  ،ًكتىابي الًجٍزيىةً  ،(3170ح مى مىى مىٍف نىكىثى عىٍيدنا. ك) اإٍلً  ،ًكتىابي المىغىاًزم ،(4096/ ح107/ 5عى

ٍزكىًة الرًَّجيًع. كمسمـ في صحي ةى  ،(677/ ح469/ 1) ،حوبىابي غى الى مىكىاًضًع الصَّ بىابي اٍسًتٍحبىاًب  ،ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
ٍسًمًميفى نىاًزلىةه. ًة ًإذىا نىزىلىٍت ًباٍلمي الى ًميًع الصَّ  اٍلقينيكًت ًفي جى

ؿى الر كيكًع بىابي القينيكًت قىبٍ  ،أىٍبكىابي الًكٍترً  ،(1001/ ح26/ 2) ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (2
بىٍعدىهي. كمسمـ في صحيحو ةى  ،(677/ ح468/ 1) ،كى الى مىكىاًضًع الصَّ بىابي اٍسًتٍحبىاًب اٍلقينيكًت ًفي  ،ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى

ٍسًمًميفى نىاًزلىةه. ًة ًإذىا نىزىلىٍت ًباٍلمي الى ًميًع الصَّ  جى
ةً  ،(4966/ ح110/ 3، ): عبد الرزاؽ في مصنفوأخرجو ،إسناده صحيح( (3 الى قاؿ:  .بىابي اٍلقينيكتً  ،ًكتىابي الصَّ

ٍعفىرو  عىفٍ  مىٍيدو  -يعني الرازم– أىًبي جى ٍف أىنىسو  -يعني بف أبي حميد الطكيؿ– عىٍف حي :  ، عى  الحديث.قىاؿى
 :تخريج الحديث 
 ٍيؽً ًمٍف طىرً (. كالىما 96: )ص ،كالحازمي في االعتبار. (1183/ ح225/ 2ف ماجو في سننو، ): ابأخرجو -

اًلؾو الطكيؿ،  بف أبي حميد حميد  بو. ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى
، (، مف طريؽ 96الحازمي في االعتبار، )ص:  أخرجيا: ،ولمحديث متابعة - اًصـو ، عىٍف عى ٍعفىرو الرَّاًزم  أىًبي جى

ٍف أىنىسو  كىاتيوي ًثقىاته . كقاؿ الحازمي: " عى ، كىري  ".ىىذىا ًإٍسنىاده ميتًَّصؿه
 اد:دراسة اْلسن                                                                                       = 
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 اْلَمْسَأَلِة. َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّةثانيًا: 
ٍف أىنىس ٍبف مىاًلؾ  اح عى ٍسأىلىًة كيميىا ًصحى اًدٍيث الكىاًردىة ًفي اٍلمى قىد اتَّ  ،اأٍلىحى ٍنو أىفَّ كى كىاة عى فىؽ الر 

كٍكع الًة يىكيكفي بىٍعدى الر  ؿً ًإالَّ أىفَّ عىاًصـ  ،مىٍكًضعى القينيكت ًفي الصَّ دى  اأٍلىٍحكى ٍف أىنىسو تىفىرَّ كىايىًة عى ًفي الرٍّ
كيٍكع الًة يىكيكف قىٍبؿى الر  كىل أىفَّ القينيكت ًفي الصَّ كىاة؛ فىرى الىؼى سىاًئر الر  اًدٍيثي فىتىعىارى  ،كىخى ٍت ًبذىًلؾى اأٍلىحى  ضى

 .كىاٍختىمىفىت
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   َزاَلِة التََّعاُرِض.إِفي  اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفي اٍلمى ًثٍير ًمفى الن صيكًص الميتىعىاًرضى  ،الكى
مىؾى ًفي دىٍفعً  ٍمًع ًببىيىاف اٍخًتالؼ مىٍدلكلىي اٍلمٍَّفظً  ،التَّعىاريض بىٍينىيىا سى : " ،مىٍسمىؾ اٍلجى اًديثي أنسو فىقىاؿى  أىحى

يىا بىٍعضكيم يىا ًصحى  دٍّؽي بىٍعضي ٍيري اٍلقينيكًت ان احه، ييصى كيكًع غى ، كىاٍلقينيكتي الًَّذم ذىكىرىهي قىٍبؿى الر  ، كىالى تىتىنىاقىضي
كيكًع ىيكى ًإطىالىةي اٍلًقيىاـً ًلٍمقً  الًَّذم ذىكىرىهي  ٍيري الًَّذم أىٍطمىقىوي، فىالًَّذم ذىكىرىهي قىٍبؿى الر  قَّتىوي غى رىاءىًة، بىٍعدىهي، كىالًَّذم كى

ؿي » :كىىيكى الًَّذم قىاؿى ًفيًو النًَّبي   ًة طيكؿي اٍلقينيكتً  أىٍفضى الى اـً طىالىةي اٍلًقيى كىالًَّذم ذىكىرىهي بىٍعدىهي ىيكى إً  ،(1)«الصَّ
ٍكفى ًلمد عىاًء كىالثَّنىاءً  ان ًلمد عىاًء، فىعىمىوي شىٍير  ، ثيَـّ اٍستىمىرَّ ييًطيؿي ىىذىا الر  يىٍدعيك ًلقىٍكـو مىى قىٍكـو كى ًإلىى أىٍف  يىٍدعيك عى

ٍنيىا  .(2)"فىارىؽى الد 
 
 
 

                                                                                                                                                                              

رقاؿ  ،كمنيـ حميد ابف أبي حميد الطكيؿ ،الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات - : "ثقة مدلس" )تقريب اٍبف حىجى
اـفقد ركل  ،كقد صرح بالتحديث عف أنس .(181ص:  ،التيذيب مى األصفياني في حمية أبك نعيـ  اإٍلً
ل في  (. كتشيد لو األحاديث السابقة33/ 9 ،)الحمية انظر: ،ياء كطبقات األصفياء ما يدؿ عمى ذلؾاألىكَّ

 الدراسة.
 :الحكم عمى اْلسناد 
 ثقات. وكؿ رجالك صحيح، الحديث إسناده  -
مىاـكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ  - ر اإٍلً جى  ،)فتح البارم "اده قكمًإٍسنى ": اٍبف حى

شعيب األرناؤكط:  الشٍَّيخ(.  قاؿ 162-161 /2 ،)اإلركاء "إسناده صحيح": اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ(. كقاؿ 2/491
 (.1183/ ح255/ 2 ماجو،)سنف ابف  "إسناده صحيح"

قىٍصًرىى  ،(756/ ح520/ 1) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (1 ًة اٍلميسىاًفًريفى كى الى ًة طيكؿي  ،اًكتىابي صى الى ؿي الصَّ بىابي أىٍفضى
اًبرو  : قىاؿى رىسيكؿي اً اٍلقينيكًت. مف حديث عىٍف جى ًة طيكؿي اٍلقينيكتً : »، قىاؿى الى ؿي الصَّ  «.أىٍفضى

 (.273 /1) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(2
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 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه الن صيكص ٍلعيمىمىاءاسى : ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى
لالمسمك  ٍمًع بىٍيفى  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ ٍسأىلىة اأٍلىًدلَّةإلى الجى ذىًلؾى ًبًعدًَّة  ،الكىاًردىة ًفي المى كى
: وو  أىٍكجي

لالوجو  اءمف : اأَلوَّ اًدٍيث ًببىيىاف اٍخًتالؼ اأٍلىٍحكىاؿمى  اٍلعيمىمى مىعى بىٍيفى اأٍلىحى مىاـ  سيًئؿى : فقد ٍف جى اإٍلً
ٍنبىؿ  كيكًع؟ : رىًحمىوي اي أىٍحمىد ٍبف حى ًديثي بىٍعدى الر  حَّ اٍلحى نَّمىا صى كيكًع، كىاً  ـى تيرىخٍّصي ًفي اٍلقينيكًت قىٍبؿى الر  ًل

 : كيكًع فىالى  اٍلقينيكتي ًفي اٍلفىٍجًر بىٍعدى "فىقىاؿى مىٍف قىنىتى قىٍبؿى الر  كيكًع، كى ًفي اٍلًكٍتًر ييٍختىاري بىٍعدى الر  كيكًع، كى الر 
اًب النًَّبيٍّ  ، ًلًفٍعًؿ أىٍصحى كيكعً  بىٍأسى ، فىأىمَّا ًفي اٍلفىٍجًر فىبىٍعدى الر  ـٍ ًفًي  .(1)"كىاٍخًتالى

راـ مى اإٍلً  اؿى قى كى  جى اءى عىٍف : "رىًحمىوي اي ق( 852)ت يالعىٍسقىالًني الشَّاًفعً  اٍبف حى مىٍجميكعي مىا جى
ٍنوي ًفي ذىًلؾى  ؼى عى كيكًع الى ًخالى ًة بىٍعدى الر  اجى ًحيحي  ،أىنىسو ًمٍف ذىًلؾى أىفَّ اٍلقينيكتى ًلٍمحى ًة فىالصَّ اجى كىأىمَّا ًلغىٍيًر اٍلحى

كيكعً  ٍنوي أىنَّوي قىٍبؿى الر  حى  ،عى قىًد اٍختىمىؼى عىمىؿي الصَّ ًؼ اٍلميبىاحً كى  .(2)"ابىًة ًفي ذىًلؾى كىالظَّاًىري أىنَّوي ًمفى ااًلٍخًتالى
مً : الثَّاِني الوجو اًدٍيث ًباٍلقىٍكؿ ًبالتٍَّخيير اٍلعيمىمىاءفى كى مىعى بىٍيفى اأٍلىحى مىاـ مىٍف جى ًكمى ًعًف اإٍلً : فىقىٍد ري

كيٍكع ،بىٍعدىهمىاًلؾ قىٍكلىو ًبالتٍَّخيير ًفي القينيٍكًت قىٍبؿى الر ككع كى  رىًحمىوي فىقىاؿى  ،كىاٍختىارى ًلنىٍفًسو القينيٍكت قىٍبؿى الر 
كيٍكع" ،عكٍ كي الر   دى عٍ بى ع كى كٍ كي الر   ؿى بٍ قى  ،عاسً كى  ؾى لً ؿ ذى كي : "اي  ة نىٍفًسي قىٍبؿى الر  ذ ًبو ًفٍي خىاصَّ  .(3)كىالًذم آخي

ذىًلؾى  ،عىمى بىٍعضٍخبىاًر إلى تىرجٍيًح بىٍعًض األى  مىمىاءاٍلعي ذىىىبىت طاًئفىة أيٍخرىل ًمفى : الثَّاِني المسمك كى
وو:  ًبًعدًَّة أىٍكجي

لالوجو  اًدٍيثى الًتي تيًفٍيد أىفَّ اٍلقينيٍكت بىٍعدى الر ككع:: اأَلوَّ حى اأٍلىحى  فىًمٍنييـ مىٍف رىجَّ
مىاـ البىٍييىًقي الشَّافعي )ت حى اإٍلً كىاة ق( القنكت بىٍعدى الر  458فىقىٍد رىجَّ ٍثرىًة الر  ذىًلؾى ًلكى ككع؛ كى

ًحٍفًظًيـ كيكًع أىٍكثىري كىأىٍحفىظي، فىييكى أىٍكلىى: "رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،كى كىاةي اٍلقينيكًت بىٍعدى الر  مىى ىىذىا دىرىجى  ،كىري كىعى
مىفىاءي الرَّاًشديكفى  ـٍ كىأىٍكثىًرىىا اٍلخي ٍنيي كىايىاًت عى  .(4)"ًفي أىٍشيىًر الرٍّ

 
 

                                                             
 (.273 /1) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
جى ( فتح البارم شرح صحيح البخارم: (2  (.491 /2) ر،اٍبف حى
مىاـ( المدكنة الكبرل: (3  (.192 /1) ،مالؾ اإٍلً
 (.295 /2) ،( السنف الكبرل: البييقي(4
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اًدٍيثى الًتي تيًفٍيد أىفَّ اٍلقينيٍكت قىٍبؿى الر ككع:: الثَّاِنيالوجو  حى اأٍلىحى ًمٍنييـ مىٍف رىجَّ  كى
ة مىى بىيىاًف الًعمَّة كالمىٍصمىحى اًدٍيث عى ٍمؿ اأٍلىحى ذىًلؾى ًبحى تٍّبىة  ،ذىىىبى ًإلىٍيًو المىاًلًكيَّة؛ كى ٍنفىعىة اٍلميتىرى كىاٍلمى

مىى القينيٍكًت قىٍبؿى  كيٍكع عى ًلٍيد البىاًجي المىاًلًكي )ت ،الر  مىاـ أىبيك الكى دىًليمينىا ًمٍف : "رىًحمىوي اي ق( 474فىقىاؿى اإٍلً
كيكًع أىٍكلىى ًة بىٍعًض مىٍف يىٍأًتي ًممٍَّف سىبىقىوي  ؛ًجيىًة اٍلمىٍعنىى أىفَّ اٍلقينيكتى قىٍبؿى الر  الى ٍدرىاًؾ صى أًلىنَّوي سىبىبه إًلً

ـي  مىا ـٍ يىكيٍف ًفيًو فىاًئدىةه  ،اإٍلً كيكًع لى ًعؿى بىٍعدى الر  ذىا جي  .(1)"كىاً 
 الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة. َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّةخامسًا: 

اًدٍيث الكىاًردىة عىًف النًَّبيٍّ ًفي  اٍلفيقىيىاءي  اٍختىمىؼى  ذىًلؾى  ،مىٍكًضع القينيكت؛ تىبىعان الٍخًتالًؼ اأٍلىحى  كى
مىى ثىالثىةً   أىٍقكىاؿ: عى
لالقول  ٍي و مف  ،(3)كالمالكيَّة ،(2)الحنفيَّة : كىك مذىبكوع: القنوت قبل الرُّ اأَلوَّ كىك قكؿ اٍبف سيرى
مىى كا: "الي قى فى  ،كقد استثنى الحنفيَّة قنكت النَّازلة ،(4)الشَّافعية نىا عى مىمىوي عيمىمىاؤي كيكًع حى اٍلقينيكت بىٍعدى الر 

 .(5)"ًت ًلمنَّاًزلىةً اٍلقينيك 
كاستدلكا  ،(8)كالظَّاىريَّة ،(7)كالحنابمة ،(6): كىك مذىب الشَّافعيَّةكوع: القنوت بعد الرُّ الثَّاِنيالقول 
ٍيرىةى بحديث  سيكؿى اً ": أىًبي ىيرى ، قىنىتى   أىفَّ رى دو دو أىٍك يىٍدعيكى أًلىحى مىى أىحى ا أىرىادى أىٍف يىٍدعيكى عى كىافى ًإذى

كيكعً بى  : أىقىنىتى النًَّبي  كبحديث  ،(9)"ٍعدى الر  : سيًئؿى أىنىسي ٍبفي مىاًلؾو ، قىاؿى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ٍبًح؟  ميحى ًفي الص 
 : كيكًع؟ قىاؿى قىنىتى قىٍبؿى الر  ، فىًقيؿى لىوي: أىكى ـٍ : نىعى كيكًع يىًسير بىٍعدى »قىاؿى  .(10)«ان الر 

                                                             
 (.282 /1) ،( المنتقى شرح المكطأ: الباجي(1
 (.273 /1) ،( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني(2
 (.260 /1) ،( منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ: عميش(3
 (.15 /4) ،ح الميذب: النككم( المجمكع شر (4
 (.11 /2) ،( رد المحتار: ابف عابديف(5
6  ،(. كالمنياج شرح صحيح مسمـ: النككم506 /3ك ،494 /3) ،المجمكع شرح الميذب: النككم انظر:( (

الى 5/176) ( أىنَّوي الى تىٍبطيؿي صى ًحيحي وو: )الصَّ ذا قنت قبؿ الرككع فممشافعية في ذلؾ أىٍربىعىة أىٍكجي تيوي كىالى ييٍجًزئيوي (. كا 
( ييٍجًزئيوي. )كىالرَّاًبعي( تىبٍ  دي ًلمسٍَّيًك. )كىالثَّاًلثي دي ًلمسٍَّيًك. )كىالثَّاًني( الى ييٍجًزئيوي كىالى يىٍسجي يىٍسجي مىطه. كى تيوي كىىيكى غى الى طيؿي صى

 (.495 /3) ،المجمكع شرح الميذب: النككم انظر:
 (.417 /1) ،(. كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: البيكتي112 /2) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (7
 (.56 /3) ،: ابف حـزباآلثار ( المحمى(8
 بىابي }لىٍيسى لىؾى ًمفى األىٍمًر شىٍيءه{.  ،ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآفً  ،(4560/ ح38/ 6) ،: البخارم في صحيحوأخرجو( (9

ٍسأىلىةً ًمف اأٍلىًدلَّة ا -أكالن  :انظرسبقت دراستو، ( (10  .لكىاًردىة ًفي اٍلمى
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مىاـ مىاًلؾ ،رخيي: القول بالتَّ الثَّاِلثالقول  ًكمى ذىًلؾى عىًف اإٍلً قىالىيىا  ،كىىيكى ًركىايىة ًعٍند الشًَّافًعيَّة ،(1)فىقىٍد ري
ٍيدكاستدلكا بحديث  ،(2)الرَّاًفًعي   مى : سيًئؿى عىًف اٍلقينيكًت  -السَّابؽ–الطَّكيؿ  حي ، قىاؿى عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو

: فً  ٍبًح، فىقىاؿى ًة الص  الى بىٍعدىهي ٍقني كينَّا نى "ي صى كيكًع كى  .(3)"تي قىٍبؿى الر 
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

ح إلىيَّ كىالذم  يَّر بىٍيفى أىٍف يىٍقنيتى قىٍبؿى  يىتىرىجَّ مىى أىفَّ اٍلميكىمَّؼ ميخى اًدٍيثى عى مىؿى اأٍلىحى اٍلقىٍكؿ الًَّذم حى
ةً الر ككع أىٍك بىٍعدىه؛ ًلمىا ثىبىتى ًمفى اأٍلىحى  ًحٍيحى ابىة  ،اًدٍيًث الصَّ حى ًلًفٍعؿ الصَّ كىاأٍلىٍشيىر ًمٍف ًجيىًة اٍلعىمىؿ  ،كى

كيٍكع اًدٍيث ،أىفَّ اٍلقينيٍكت يىكيكف بىٍعدى الر  مىى ىىذىا تىٍأتىًمؼ اأٍلىحى ًبو تىتًَّفؽ الس نَّة ،كىعى ـي  ،كى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
اً.ِمِمْين َوَمْن ِبَدَرَجِتِو إَمام الُمسْ الة ة: صَ الثَّاِلثالمسألة   َعَمى َمْن قُِتَل َحدَّ

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 األدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.أوًل: ِمن 

ًحٍيًحوً  اًرم  ًفٍي صى مىاـ البيخى كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،رى اًبرو  ًمٍف حى اءى أىفَّ رىجيالن ًمٍف أى": قاؿ ، جى ـى، جى ٍسمى
ٍنوي النًَّبي   النًَّبيَّ  نىا، فىأىٍعرىضى عى ، قىاؿى لىوي النًَّبي   فىاٍعتىرىؼى ًبالزٍّ مىى نىٍفًسًو أىٍربىعى مىرَّاتو تَّى شىًيدى عى حى
« : نيكفه : « أىًبؾى جي : الى، قىاؿى ، فىأىمىرى قىاؿى « (4)آْحَصْنتَ »قىاؿى ـٍ مَّ : نىعى ـى ًباٍلميصى ا ًبًو فىريًج َأْذَلَقْتُو ى، فىمىمَّ

تَّى مىاتى  (5)الِحَجاَرةُ  ـى حى ، فىأيٍدًرؾى فىريًج مىٍيوً خى  فىقىاؿى لىوي النًَّبي   ،فىرَّ مَّى عى صى  .(6)"ٍيرنا، كى
نًَّفوً  ٍنعىاًني ًفٍي ميصى زَّاؽ الصَّ ٍبد الرَّ مىاـ عى كىل اإٍلً ًدٍيًث  ،كىرى نً ًمٍف حى يؼو أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حى

اًرمٍّ  مَّى  ، أىفَّ النًَّبيَّ  اأٍلىٍنصى ؿى صى طىكَّ ، كى لالظ ٍيرى يىٍكـى ضيًربى مىاًعزه تَّى األىكَّ يىٍيًف ًمفى الظ ٍيًر، حى
ـٍ ييٍقتى  ـى، فىمى ـى، فىريًج رىؼى أىمىرى ًبًو أىٍف ييٍرجى ، فىمىمَّا اٍنصى ٍنيىا ًمٍف طيكًؿ اٍلًقيىاـً كا عى تَّى كىادى النَّاسي يىٍعًجزي ٍؿ، حى

                                                             
ـا( المدكنة: (1 مى  (.192 /1) ،مالؾ اإٍلً
 (.15 /4) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(2
ٍسأىلىةً  -أكالن  :انظرسبقت دراستو، ( (3  .ًمف اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي اٍلمى
نات ،: ىك المسـم الحر المكمؼ الذم كطئ بنكاح صحيح)الُمْحَصن(( (4 المزكَّجات تصٌكران أف زكجيا  كالمحصى

ٍنتى : كىنا يسألو النبي  ،ىك الذم أحصنيا : النياية في غريب انظر .أم: ىؿ تزكجت كنكحت؟ ،؟آٍحصى
 (.397/ 1) ،الحديث كاألثر: ابف األثير

دٍّىا  :(َأْذَلَقْتُو الِحَجاَرةُ )( (5 ابىٍتة ًبحى عىٍتو، كىاٍلًحجارىةي اٍلميذى ك أىٍم: أىصى ذىٍلؽي كيؿٍّ شىٍيىءو: حىد هي، عٌضٍتو كأكجى دَّدىةي، كى لَّقىةي: اٍلميحى
ديديهي. فيالف ذىٍلؽي المٍّساًف: حى  (.365/ 1) ،: غريب الحديث: الخطابيانظر كى

ديكدً  ،(6820/ ح166/ 8) ،البخارم في صحيحوأخرجو: ( (6 مَّى. ،ًكتىابي الحي  بىابي الرٍَّجـً ًباٍلميصى
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طَّاًب  مىاهي عيمىري ٍبفي اٍلخى : (1)ِبَمْحَيْي َبِعيرٍ رى ابى رىٍأسىوي، فىقىتىمىوي، فىقىاؿى ، (2)َفاَظ ِحيَن ِلَماِعٍز َنْفَستْ ، فىأىصى
: فىًقيؿى ًلمنًَّبيٍّ  مىٍيًو؟ قىاؿى مٍّي عى مَّى الظ ٍيرى «الى »: يىا رىسيكؿى اً تيصى ؿى ، فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي صى ، فىطىكَّ
ٍكعىتىٍيًف  لالرَّ : األىكَّ رىؼى قىاؿى ٍيئنا، فىمىمَّا اٍنصى لىييمىا ًباأٍلىٍمًس، أىٍك أىٍدنىى شى مىى »يىٍيًف كىمىا طىكَّ م كا عى فىصى
اًحًبكيـٍ  مىٍيًو النًَّبي  «صى مَّى عى  .(3)"كىالنَّاسي  ، فىصى

ييعىارً  مىاـ أىبي  مىاضيي كى كىاهي اإٍلً دى ًفي كمىا رى ًدٍيثً  ،سينىًنو دىاكي أىفَّ » : أىًبي بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميٍّ  ًمٍف حى
سيكؿى اً  مىٍيوً   رى ًة عى الى ـٍ يىٍنوى عىًف الصَّ لى ، كى مىى مىاًعًز ٍبًف مىاًلؾو ؿٍّ عى ـٍ ييصى  .(4)«لى

                                                             
: غريب انظركىك المكاف الذم تكضع بو القالدة.  ،كمكضع نىٍحر البىًعير ،لمٍَّحي ىيكى المَّبَّة: ا(ِبَمْحَيْي َبِعيرٍ )( (1

/ 1) ،(. المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك مكسى المديني515/ 1) ،الحديث: الخطابي
236.) 

/ 2) ،: غريب الحديث: ابف قتيبةانظركفاضت كخرجت نفسو كارتقت.  ،أم مات (:َفاَظ ِحيَن ِلَماِعٍز َنْفَستْ )( (2
 (.189/ 4) ،(. كمجمع بحار األنكار: الكجراتي218

ؽً  ،(13339/ ح321/ 7) ،عبد الرزاؽ في مصنفو أخرجو: ،صحيحإسناده ( (3 ،  ،ًكتىابي الطَّالى بىابي الرٍَّجـً
رىٍي و  : أىٍخبىرىنىا اٍبفي جي اًف. قاؿ عبد الرزاؽ: قىاؿى ٍحصى : أىٍخبىرىًني  -لممؾ بف عبد العزيز األمكمكىك عبد ا–كىاإٍلً قىاؿى

: أىٍخبىرىًني أىي كبي  -كىك ابف محمد بف عمرك بف حـز األنصارم –عىٍبدي اً ٍبفي أىًبي بىٍكرو  كىك ابف مكسى –قىاؿى
اًرمٍّ -بف عمرك المكي  نًيؼو اأٍلىٍنصى ٍف أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حى  قاؿ: الحديث. ،عى

 ج الحديث:تخري 
جىركقد ذكرىا  ،كما تقدـ الركاية غير عبد الرزاؽ، لـ أجد مف أخرج ىذه  (.12/131في الفتح ) اٍبف حى

 :دراسة اْلسناد 
لو  ،معدكد في الصحابة ،معركؼ بكنيتو ،كاسمو أسعد ،أبك أمامة بف سيؿ بف حنيؼ األنصارم  فيو: -

ر،)تقريب التيذيب:  انظر:. كلـ يسمع مف النبي  ،رؤية جى  (.104ص اٍبف حى
 :الحكم عمى اْلسناد 
 كؿ رجالو ثقات.، ك حالحديث إسناده صحي -
باب الصالة عمى مف قتمٍتو  ،كتاب الجنائز ،(3186/ ح95/ 5) ،أبك داكد في سننو أخرجو: ،صحيحإسناده ( (4

دَّثىنىا أىبيك كىامً  دَّ  -الفضيؿ بف الحسيف الجحدررميعني – ؿو الحدكدي. قاؿ أبك داكد: حى يعني – ثىنىا أىبيك عىكىانىةى حى
دَّثىًني نىفىره  -يعني جعفر بف إياس– أىًبي ًبٍشرو عىٍف  -الكضاح بف عبد ا اليشكرم ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة، عىٍف أىًبي  حى

: الحديث.  بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميٍّ
 :تخريج الحديث 
 بو. ،أبي عكانة ٍيؽً ًمٍف طىرً  (.311: )ص ،في ناسخ الحديث كمنسكخو ،أخرجو: ابف شاىيف -
 :دراسة اْلسناد 
جمع يمتنع تكاطؤىـ عمى الكذب كال ،جمع يقكم بعضيـ بعضان  ـال يضر إبياميـ؛ ألنَّيك ف ك النَّفر البصري فيو: -

مىاـكىذا ظاىر مذىب  ،فال يضر الجيؿ بأعيانيـ ف نو قىًبؿى ذىًلؾى كركل في أصكؿ ؛ رىًحمىوي اي البخارم  اإٍلً
دَّثىنىا شىبًيبي ٍبفي فقاؿ:  ،(3642/ ح207/ 4صحيحو مثؿ ذلؾ ) ، حى ًمي  ٍبفي عىٍبًد اً، أىٍخبىرىنىا سيٍفيىافي دَّثىنىا عى = حى
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 اْلَمْسَأَلِة. َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّةثانيًا: 
دَّان ي الكىاًردىة فً ث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ  مىى مىٍف قيًتؿى حى الة عى اًبر ،الصَّ ًدٍيًث جى اءى ًفٍي حى  كأىبك  ،فىقىٍد جى
ٍنييمىا أيمىامىةى  ًضيى اي عى مىى مىاًعز ٍبف مىاًلؾ أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى مَّى عى ًدٍيًث أىًبي بىٍرزىةى  ،صى اءى ًفٍي حى كىجى

مىٍيوً  أىفَّ النًَّبيَّ  اأٍلىٍسمىمي  ؿٍّ عى ـٍ ييصى ًت األىًدلَّة كىاٍختىمىفىت. ،لى ًبذىًلؾى تىعىارىضى  كى
 
 
َمام اْبن اْلَقيِّمَمْسمك ثالثًا:   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  األدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفي اٍلمى مىؾى ًفي دىٍفًع  ،الميتىعىاًرضى سى
ٍمًع ًببىيىاف اٍخًتالؼ مىٍدلكلىي اٍلمٍَّفظً  ،اريض بىٍينىيىاالتَّعى  : " ،مىٍسمىؾ اٍلجى ًديثي مى فىقىاؿى الى تىعىاريضى بىٍيفى  زى اعً حى

ةى ًفيًو ًىيى  الى ًة ًفيوً اؤيهي لىوي ًبأىٍف يىٍغًفرى اي ديعى  :أىٍلفىاًظًو، فىً فَّ الصَّ الى تىٍرؾى الصَّ ةى تىٍركيوي الصَّ  :ًىيى  ، لىوي، كى الى
تىٍحًذيرنا ًتًو تىٍأًديبنا كى مىى ًجنىازى  .(1)"عى

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءَمَساِلك رابعًا: 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى : ،األدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى

ل المسمك ٍمًع بىٍيفى إلى ا اٍلعيمىمىاءذىىىبىٍت طىاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ  .األدلَّةلجى

                                                                                                                                                                              

ٍركىةى: أىفَّ النًَّبيَّ  ، عىٍف عي دٍّثيكفى : سىًمٍعتي الحىيَّ ييحى ٍرقىدىةى، قىاؿى ـاقاؿ: الحديث. قاؿ  ،غى مى )سمعت السيكطي: " اإٍلً
" يـ جمع يمتنع تكاطؤىـ عمى الكذب فال يضر الجيؿ بأعيانيـأجيب: بأنَّ  ،(الحي يحدثكف عف عركة

يصحٍّح ركاية  رىًحمىوي اي  اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ(. ككاف 3642/ ح2312/ 5 ،)التكشيح شرح الجامع الصحيح
 (.353 /7 ،الغميؿ إركاء: )انظرالجمع إذا أبيمكا في السَّند. 

 .اتكالحديث باقي رجاؿ إسناده ثق -
اًبر ٍبف عىٍبًد اً  ،بسند صحيح أيضان؛ كؿ رجالو ثقات ،كلمحديث شاىد - بمفظ:  رىًضيى اي عىٍنييمىا،مف حديث جى

 الشٍَّيخقاؿ  ،(4430/ ح480/ 6) ،أبك داكد في سننو أخرجو: ،"خيران، كلـ ييصؿٍّ عميوً  بي فقاؿ لو النَّ "... 
 كأخرجو". صحيح إسناده: "األرناؤكط شعيب الشٍَّيخ قاؿ، ك (7/353 ،: )اإلركاءانظر: "صحيح" اأٍلىٍلبىاًني
 (.1429ح/ 36/ 4) ،سننو في الترمذم

 :الحكم عمى اْلسناد 
 كؿ رجالو ثقات.، ك حالحديث إسناده صحي -
: "حسف صحيح" )صحيح كضعيؼ اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ  -

 (.3186/ ح95/ 5 ،شعيب األرناؤكط: "إسناده صحيح" )سنف أبي داكد الشٍَّيخ(. كقاؿ 7/186 ،أبي داكد
 (.1/498) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
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الة عمى رىًحمىوي اي ق( 544ًعيىاض )ت قىاؿى اٍلقىاًضي الة عمى المرأة كالصَّ : "ييحتمؿ ذكر الصَّ
الة إليو إذ أمر بيا" ،الد عاء ليما ،ماعز  .(1)أك أضيفت الصَّ

مىاـ  رقىاؿى اإٍلً جى مىى : "رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى تيٍحمىؿي ًركىايىةي النٍَّفًي عى
مىى أىنَّوي  ٍثبىاًت عى ًركىايىةي اإٍلً ـى كى مىٍيًو ًحيفى ريًج ؿٍّ عى ـٍ ييصى مىٍيًو ًفي اٍليىٍكـً  أىنَّوي لى مَّى عى كاستشيد  ،"الثَّاًنيصى

راإلماـ  جى ًة مىاًعزو بحديث  اٍبف حى نىٍيؼو ًفي ًقصَّ سيكؿى  :فىًقيؿى  :قىاؿى  ،أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي يىا رى
مىٍيوً  ،اً  مٍّي عى اًحًبكيـٍ » :قىاؿى  ،فىمىمَّا كىافى ًمفى اٍلغىدً  :قىاؿى  «الى » :قىاؿى  ؟أىتيصى مىى صى م كا عى مىٍيًو  «صى مَّى عى فىصى

سيكؿي اً   .(2)كىالنَّاسي   رى
نىًفي )ت مىاـ بىٍدر الدٍٍّيف اٍلعىٍيًني الحى كىافىقىوي اإٍلً مىٍيوً  ،ًفٍي ذىًلؾى  ،ًحمىوي اي رى ق( 855كى تىابىعىوي عى  .(3)كى

اًدٍيثى الًتي تيًفٍيد أىفَّ النًَّبيَّ  إلى تىرجٍيحً  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة أيٍخرىل ًمفى : الثَّاِني المسمك  اأٍلىحى
مىٍيوً  مَّى عى  .صى

مىاـ الشٍَّككىاًني  )ت :  ًركىايىةي : "رىًحمىوي اي ق( 1250قىاؿى اإٍلً حي ًمٍف ًجيىاتو ًة أىٍرجى الى لالصَّ  ى:اأَلوَّ
ًحيًح.  ًحيًحًو  ُة:الثَّاِلث .كىٍكنييىا ميٍثبىتىةن  ُة:الثَّاِنيكىٍكنييىا ًفي الصَّ ـه ًفي صى وي ميٍسًم دىةن ًبمىا أىٍخرىجى كىٍكنييىا ميٍعتىضى

ٍو ًمٍف حى  د كىالتٍٍّرًمًذم  كىالنَّسىاًئي  كىاٍبفي مىاجى : دً كىأىبيك دىاكي ٍيفو يىٍينىةى أىتىٍت "يًث ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف جي
ا النًَّبي   النًَّبيَّ  ٍبمىى، فىدىعى نىٍت كىًىيى حي ًليَّ  فىقىالىٍت إنَّيىا قىٍد زى سيكؿي اً كى أىٍحًسٍف : » يىا، فىقىاؿى لىوي رى

عىٍت فىًجٍئًني ًبيىا ضى اءى ًبيىا، فىأىمىرى ًبيىا النًَّبي  فىمىمَّا كى  «إلىٍييىا فىً ذىا كى عىٍت جى مىٍييىا ًثيىابييى  (4)َفُشكَّتْ  ضى ا ثيَـّ عى
ـٍ فى  ،أىمىرى ًبيىا فىريًجمىتٍ  مىٍييىاثيَـّ أىمىرىىي مٍَّكا عى ًديثى  (5)"صى َحاتِ . اٍلحى ًة  َوِمْن اْلُمَرجِّ الى مىى الصَّ ٍجمىاعي عى ا اإٍلً أىٍيضن
كـً  مىى اٍلمىٍرجي ًكم   مىاـاإٍلً  قىاؿى  ،عى اءقىاؿى اٍلقىاًضي: مىٍذىىبي ": رىًحمىوي اي ق( 676الشَّاًفًعي )ت النَّكى  اٍلعيمىمى

مىى كيؿٍّ ميٍسًمـو  ةي عى الى مىٍحديكدو  ،كىافَّةن الصَّ مىٍرجيكـو  ،كى قىاًتًؿ نىٍفًسوً  ،كى لىًد الزٍّ  ،كى كى  .(6)"نىاكى
 
 

                                                             
 (.5/524) ،( إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي عياض(1
 في المسألة. األدلة الكاردة –انظر: أكالن  ،كقد تقدـ تخري  الحديث ،(12/131) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (2
 (.23/296) ،( عمدة القارم: العيني(3
ًمعىت كليفَّت كشيدَّت عمييا ثيابيا؛ كذلؾ لئالَّ تنكشؼ إذا أحسَّت بألـ الحجارة. (َفُشكَّتْ )( (4 : المجمكع انظر: أم جي

 (.2/215) ،األصبيانيأبك مكسى المديني المغيث في غريبي القرآف كالحديث: 
ديكدً  ،(1696/ ح1324/ 3) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (5 مىى نىٍفًسًو ًبالزٍّنىى. ،ًكتىابي اٍلحي  بىابي مىًف اٍعتىرىؼى عى
 (.4/60) ،( نيؿ األكطار: الشككاني(6
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 َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.َدِة الَوارِ  اأَلِدلَّةَأَثر اْخِتالِف خامسًا: 
الًة  ًتوً اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاء ًفٍي صَّ مىٍف ًبدىرىجى دَّان  إمىاـ الميٍسًمًمٍيف كى مىى اٍلمىٍقتيٍكًؿ حى مىى قىٍكلىٍيًف: ،عى  عى

لالقول  مىاـقىاؿى  :اأَلوَّ ـي عى : "رىًحمىوي اي ق( 179ٍبف أىنىس )ت مىاًلؾ اإٍلً مىا اصو كيؿ  مىٍف قىتىمىوي اإٍلً مىى ًقصى
مىٍيوً  مٍّي عى ـى الى ييصى مىا ديكًد، فىً فَّ اإٍلً د  ًمٍف اٍلحي مىٍيًو  ،أىٍك قىتىمىوي ًفي حى مٍّي عى ييصى ييكىفَّفي كى نَّطي كى ييحى ؿي كى لىًكٍف ييغىسَّ كى

مىاـً  ٍيرى اإٍلً  .(1)"النَّاسي غى
مىى مى ": رىًحمىوي اي  ًفي مىٍكًضعو آخىرى قىاؿى كى  مَّى عى د ؛الى ييصى أًلىفَّ أىبىا بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميَّ  ٍف قيًتؿى ًفي حى
  قى : سيكؿي اً »اؿى ؿٍّ رى ـٍ ييصى مىٍيوً   لى ًة عى الى ـٍ يىٍنوى عىٍف الصَّ لى ، كى مىى مىاًعًز ٍبًف مىاًلؾو  .(2)«عى

ًكم  الشَّاًفًعي )ت :الثَّاِنيالقول  مىاـ النَّكى  :رىًحمىوي اي ًعيىاض  ؿى اٍلقىاًضيقىا: "رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً
مىى كيؿٍّ ميٍسًمـو  اٍلعيمىمىاءمىٍذىىبي  ةي عى الى مىٍحديكدو  ،كىافَّةن الصَّ مىٍرجيكـو  ،كى قىاًتًؿ نىٍفًسوً  ،كى كىعىٍف  ،نىككلد الزٍّ  ،كى

د  كىأىفَّ  مىى مىٍقتيكؿو ًفي حى ةى عى الى ـى يىٍجتىًنبي الصَّ مىا ٍيًرًه أىفَّ اإٍلً مىى  مىاًلؾو كىغى م كفى عى أىٍىؿى اٍلفىٍضًؿ الى ييصى
 .(3)"اٍلفيسَّاًؽ زىٍجرنا لىييـٍ 

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
حيىتى كىالذم  ٍمًع بىٍيفى  اٍلقىٍكؿى  رجَّ ٍكعىةك  ،اأٍلىًدلَّةًباٍلجى دَّان ًىيى مىٍشري مىى اٍلمىٍقتيٍكًؿ حى الة عى ة امَّ عى لً  أىفَّ الصَّ

ذىًلؾى ًلًعدَّة ميسىكٍّغىات:ـىي دى عٍ بى  فٍ مى عان لً دٍ ـ رى يً يٍ مى الة عى ؾ الصَّ رٍ تى  وً تً جى رى دى بً  فٍ مى اـ كى مى لً ب لً حى تى سٍ كيي  ،اسالنَّ   ؛ كى
ار أ جى مٍ ال يي فى  ،كىعىمىؿه ًبيىا ،ةً لَّ دً ألىلً  عه مٍ جى  وً يٍ ؿ فً كٍ ا القى ذى ىى  فَّ أى - ييصى ا تىعىذَّ بً  ؿً كٍ ى القى لى إً كى رى التٍَّرًجٍيًح ًإالَّ ًإذى

ٍمعي   .ةلَّ دً األى  فى يٍ بى  عي مٍ الجى  فى كى مٍ أى كىىينىا ،اٍلجى
ة ًمٍف أىفَّ النًَّبيَّ  - ًحٍيحى اًدٍيث باأٍلىسىاًنٍيًد الصَّ دى ًمٍف اأٍلىحى مىى مىاًعز ٍبف مىاًلؾ مىا كىرى مَّى عى  ،قىٍد صى

ٍيًرهً  مىاـ  ،كىغى رفىقىٍد قىاؿى اإٍلً جى اًرمَّ قىًكيىٍت ًعٍندىهي ًركىايىةي مىٍحميكدو ظىيىرى ًلي أى : "رىًحمىوي اي  اٍبف حى –فَّ اٍلبيخى
نىٍيؼو  ،ًبالشَّكىاًىدً  -أم حديث جابر المتقدٍّـ ٍف أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي زَّاًؽ عى فىقىٍد أىٍخرىجى عىٍبدي الرَّ

ًة مىاًعزو  سيكؿى اً  :فىًقيؿى  :قىاؿى  ،ًفي ًقصَّ مىٍيوً  ،يىا رى مٍّي عى  ،فىمىمَّا كىافى ًمفى اٍلغىدً  :قىاؿى  .«الى » :قىاؿى  ؟أىتيصى
اًحًبكيـٍ » :قىاؿى  مىى صى م كا عى سيكؿي اً  .«صى مىٍيًو رى مَّى عى  .(4)"كىالنَّاسي   فىصى

                                                             
 (.1/254) ،( المدكنة: مالؾ بف أنس(1
 (.2/417) ،( المغني: ابف قدامة(2
 (.7/47) ،( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: النككم(3
 األدلة الكاردة في المسألة. –انظر: أكالن  ،كقد تقدـ تخري  الحديث ،(12/131) اٍبف حىجىر،م: ( فتح البار (4
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ان قىٍكؿ القىاًضي ًعيىاض - مىٍيوً  ،اي  مىارىًحمىيي كاٍبف اٍلقىيٍّـ  ،ييٍحتىمىؿ أىٍيضى الة عى ًفٍي  ًمٍف ٌأفَّ الًذم أىٍثبىتى الصَّ
ًدٍيثً  ًدٍيثً  ،وي ًبأىٍف يىٍغًفرى اي لىوي ديعىاؤيهي لى  أىرىادى:، اٍلحى مىٍيًو ًفٍي اٍلحى الة عى مىٍف نىفىى الصَّ تىٍركيوي  أىرىادى: ،كى

تىٍحًذيرنا ًتًو تىٍأًديبنا كى مىى ًجنىازى ةى عى الى  .الصَّ
مىاـ الـ كى   أفَّ الَّ إً  راإٍلً جى نىٍيؼو ث يٍ دً حى  فَّ ى؛ أللى كٍ ـ أىدٍّ قى تى المي  اٍبف حى ًفي  أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي

ًة مىاًعزو  ـي  ،لرى خٍ ث األي يٍ ادً حى األى ات كى كايى الرٍّ  فى يٍ بى  عً مٍ ي الجى ح فً اضً كى  كى ىي كى  ،دهيٍّ ؤى يي  ،ًقصَّ  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
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 الثَّاِلث المبحث
 الجمع ببيان اختالف األحوال

يىاةى أىٍنمىاط كىأىٍحكىاؿ ميٍختىًمفىة ال شىؾَّ  ًتٍيرىةو كىاًحدىةو أىٍك  ،أىفَّ اٍلحى مىى كى الى ييٍمًكف ًلٍممىٍرًء أىٍف يىًسٍير ًفٍييىا عى
دَّد يىاة. ،نىمىطو ميحى ٍكؼ الحى  كىىىذىا أىٍمره بىدىًىي تىٍستىٍمًزميو ظيري

اؿو مىا يي  ًلذىًلؾى كىافى النًَّبي   ،أك التٍَّقًرٍير ،أىك الًفٍعؿ ،الئمييا كيناسبييا ًمٍف القىكؿيىتًَّخذ ًلكيؿٍّ حى
ٍكمىان  ،ًمٍف سينىف فىال ًبدىعى أىٍف يىٍتريؾ ذىًلؾى االٍخًتالؼ أىثىرىهي ًفٍيمىا يىسينو النَّبي  الىةو حي  ،فىقىٍد يىسيف ًفي حى

الىةو تيخالؼ  يىسيف ًفٍي حى لكى رى األىكَّ ٍكمىان آخى نَّوي ًفي فىيىٍرًكم بىٍعض ا ،ى حي كاة مىا سى للر  يىٍرًكم راكو  ،ىاألىكَّ كى
اًلفىة الىًة الميخى نَّوي ًفي الحى رى مىا سى فىيىتىمىقَّى الحديثىٍيف مىف الى يىٍفيىـ تىغىايير الحالتيف المتىٍيف حكـ فيًيمىا  ،آخى

ًقٍيقىة ال تعىاريض بىيً  ،فيظف أىفَّ بينييمىا تعارضان  ،بحكمىٍيف مختمفىٍيف ًفي الحى ف الس نَّتٍيف لتىغىايير كى
التىٍيف.  الحى

مىاـ الشَّاًفًعي )ت ًفٍيًو قىاؿى اإٍلً اًلفو : "رىًحمىوي اي ق( 204كى كيىسيف  في الشٍَّيء سينَّة كفيما ييخى
مٍّصي بىٍعضي السَّاًمًعيف بىٍيفى اختالؼ الحالىٍيًف المَّتىٍيًف سىفَّ فييما نص  نَّةن في كيسيف  سي  ،أٍخرىل، فال ييخى

اًمعيو في معنى، سي  اًلفيوي في معنى كييجى ةن غيرىىا، نَّ معناه، فىيىٍحفىظييا حاًفظه، كيىسيف  في مىٍعننى ييخى
ًفظى رىآهي بعضي السَّ ةنَّ الختالؼ الحالىٍيًف، فيىٍحفىظي غيريه ًتٍمؾى الس   اًمًعيفى اختالفنا، ، ف ذا أدَّل كؿٌّ ما حى

 .(1)"كليس منو شيءه مختمؼه 
ًمفى  : كى مىى ذىًلؾى  اأٍلىٍمًثمىًة عى
لالمسألة   .َوَزَمانيا الَِّتي اْعَتَمَرَىا النَِّبي  اْلُعَمرِ  َعَددِ ى: اأَلوَّ

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 

اًف  ٍيخى كىل الشَّ ٍيفً رى ًحيحى ًدٍيًث أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو مً  ،ًفي الصَّ سيكؿي اً  ،ٍف حى : "اٍعتىمىرى رى  قىاؿى
ٍيًبيىًة ًفي ًذم ا دى ًتًو: عيٍمرىةن ًمفى الحي جَّ ، كيمَّييفَّ ًفي ًذم القىٍعدىًة، ًإالَّ الًَّتي كىانىٍت مىعى حى لقىٍعدىًة، أىٍربىعى عيمىرو

                                                             
 (.214: )ص ،( الرسالة: الشافعي(1



 

113 

 

نىٍيفو ًفي ًذم (1)الِجْعرَاَنةِ ًة، كىعيٍمرىةن ًمفى كىعيٍمرىةن ًمفى العىاـً الميٍقًبًؿ ًفي ًذم القىٍعدى  ـى حي نىاًئ ـى غى ٍيثي قىسى ، حى
ًتًو" جَّ  .(2)القىٍعدىًة، كىعيٍمرىةن مىعى حى

مىاـ أىبي  كىاهي اإٍلً ييعىًارضو مىا رى دى ًفي سينىًنو ككى ًدٍيًث عىاًئشىةى  ،دىاكي ٍنيىاًمٍف حى ًضيى اي عى سيكؿى رى : "أىفَّ رى
"اعٍ  اً  تىٍيًف عيٍمرىةن ًفي ًذم اٍلًقٍعدىًة، كىعيٍمرىةن ًفي شىكَّاؿو تىمىرى عيٍمرى

(3). 
 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.

مىاًف اٍلعيمىًر الًتي اٍعتىمىرىىىا النًَّبي  اًدٍيث الكىاًردىة ًفي عىدىًد كىزى تى  ،اٍختىمىفىًت األىحى دى أىنَّيىا عيٍمرى  ،افً فىكىرى
دى أىنَّيىا أىٍربىع دى أىفَّ كيميىا كىانىٍت ًفي ًذم اٍلًقٍعدىة ،كىكىرى كىذىًلؾى كىرى داىىا كىانىٍت ًفي شىكَّاؿ ،كى دى أىفَّ إحى  ،كىكىرى

اًدٍيثي  ٍت ًبذىًلؾى اأٍلىحى  .كىاٍختىمىفىتٍ  فىتىعىارىضى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ة الكاردة في المٍسأىلىة األدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً مىؾى ًفي ًإزىالىًة  ،الميتىعىاًرضى سى
ٍمع ذىًلؾى ًببىيىاًف اٍخًتالًؼ اأٍلىٍحكىاؿً  ،ذلؾى التَّعىاريض مىٍسمؾ اٍلجى ؼى أىفَّ عيمىرى رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،كى هي : "كىالى ًخالى

ا مىضى لىٍك كىافى قىًد اٍعتىمىرى ًفي رى ٍمسنا، كى بو لىكىانىٍت خى ، فىمىٍك كىافى قىًد اٍعتىمىرى ًفي رىجى مىى أىٍربىعو ـٍ تىًزٍد عى فى لى
                                                             

بعد  ،عندما قسـ غنائـ ىكازف : ىي ماء بيف الطائؼ كمكة، كىي إلى مكة أقرب، نزليا النبي (الِجْعَراَنةِ )( (1
 (.142 /2) ،: معجـ البمداف: ياقكت الحمكمانظر، كلو فييا مسجد. كأحـر منيا  ،عكدتو مف غزكة حنيف

ـي اٍعتىمىرى النًَّبي   ،أىٍبكىابي العيٍمرىةً  ،(1778/ ح3/ 3) ،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (2 ؟. بىابه كى
دىٍيبًيىًة. كمسمـ في صحي ،ًكتىابي المىغىاًزم ،(4148/ ح122/ 5ك) ٍزكىًة الحي  ،(1253/ ح916/ 2) ،حوبىابي غى

. بىابي بىيىاًف عىدىًد عيمىًر النًَّبيٍّ  ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  اًنًيفَّ  كىزىمى
بىابي اٍلعيٍمرىًة. قاؿ أبك  ،ًكتىاب اٍلمىنىاًسؾً  ،(1991/ ح348/ 3) ،أبك داكد في سننوأخرجو:  ،إسناده صحيح( (3

دَّ  ، حى دَّثىنىا عىٍبدي اأٍلىٍعمىى ٍبفي حىمَّادو ٍف ًىشىاـً داكد: حى دي ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ٍركىةى، عىٍف أىبًيًو ثىنىا دىاكي عركة بف  يعني–ٍبًف عي
اًئشىةى  -الزبير بف العكاـ  قالت: الحديث. رىًضيى اي عىٍنيىا،عىٍف عى

 تخريج الحديث: 
 ًمٍف طىًرٍيؽً (. كالىما 455 /5) ،(. كالبييقي في دالئؿ الن بكَّة289 /22) ،ابف عبد البر في التمييد أخرجو: -

 أبي داكد المتقدٍّمة.
 :دراسة اْلسناد 

 الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات.
 :الحكم عمى اْلسناد 

 كؿ رجالو ثقات.، ك ًحيحالحديث إسناده صى 
يف" الشٍَّيخ: "إسناده صحيح عمى شرط اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. قاؿ 

/ 3 ،شعيب األرناؤكط: "رجالو ثقات" )سنف أبي داكد الشٍَّيخ(. كقاؿ 1738/ ح232/ 6 ،حيح أبي داكد)ص
 (.1991/ ح348
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ييفَّ ًفي ًذم اٍلقىٍعدىةً  بىٍعضي ، كى افى ييفَّ ًفي رىمىضى بىٍعضي ، كى بو : بىٍعضيييفَّ ًفي رىجى ، لىكىانىٍت ًستًّا، ًإالَّ أىٍف ييقىاؿى
نَّمىا اٍلكىاًقعي اٍعًتمىاريهي ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة كىمىا قىاؿى أنس  ـٍ يىقىٍع، كىاً  ، رىًضيى اي عىٍنييمىا، كىاٍبفي عىبَّاسو كىىىذىا لى

ٍنيىاة شى ائً كعى  ًضيى اي عى  ".رى
ًدٍيًث عىاًئشىةى  ٍنيىاثيَـّ أىٍعقىبى ذىًلؾى ًبًذٍكًر حى ًضيى اي عى قىٍد اٍعتىمىرى  ًفٍي أىفَّ النًَّبيَّ  ،اٍلميتىقىدٍّـ رى

تىٍيًف إٍحدىاىيمىا ًفي شىكَّاؿ اًمعان بىٍيفى الن صيكص ًببىيىاًف اٍخًتالًؼ اأٍلىٍحكىاًؿ: "كىىىذىا ًإذىا كىافى  ،عيٍمرى فىقىاؿى جى
لىًكٍف إً  ، كى رىجى ًفي شىكَّاؿو ًة"مىٍحفيكظنا فىمىعىمَّوي ًفي عيٍمرىًة اٍلًجٍعرىانىًة ًحيفى خى ـى ًبيىا ًفي ًذم اٍلقىٍعدى  .(1)نَّمىا أىٍحرى

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  ٍمعً الٍ مىٍسمىؾى  ،األدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى ـٍ أىرىل  ،جى لى ديٍكًد –كى ًفٍي حي

مىؾى مىٍسمكان غى  -اٍلبىٍحثً   :ٍيرىهمىٍف سى
مىاـ  رفىقىاؿى اإٍلً جى : "ييٍجمىعي بىٍينىييمىا ًبأىٍف يىكيكفى رىًحمىوي اي  ق(852)ت العىٍسقىالني الشَّاًفًعي اٍبف حى

ًة" ًؿ ًذم اٍلقىٍعدى قىعى ًفي آًخًر شىكَّاؿو كىأىكَّ ذىًلؾى كى
(2). 

مىاـ القىٍسطىالًني )ت قىاؿى اإٍلً أف ما أمكف فيو الجمع : "كالحؽ في ذلؾ رىًحمىوي اي  ق(923كى
كىذا أيضان ممكف  ،كما لـ يمكف فيو حكـ بمقتضى األصح كاألثبت ،لممعارضةً  كجب ارتكابو دفعان 

فكاف  ،نيف في شكاؿ كاإلحراـ بيا في القعدةخرج إلى حي  و ف نَّ  ،الجمع ب رادة عمرة الجعرانة
اٌل فالمعكؿ عميو الثَّ  ،ىذا إف صح كحفظ ،مجازنا لمقرب  .(3)"ـي مى عٍ أى اي ك  ،ابتكا 

ؽ قىاؿى الشٍَّيخ  رىجى  ،: "لىًقيى اٍلعىديكَّ ًفي شىكَّاؿو رىًحمىوي اي  ق(1329اٍلعىًظٍيـ آبىاًدم )تشىرىؼ الحى كىخى
ًة لىٍيالن  ،ًفيًو ًمٍف مىكَّةى  تىوي لىمَّا فىرىغى ًمٍف أىٍمًر اٍلعىديكٍّ ًفي ًذم اٍلقىٍعدى قىضىى عيٍمرى ـٍ يىٍجمىٍع ذى  ،كى لى ـى بىٍيفى كى ًلؾى اٍلعىا

تىٍيًف كىالى قىٍبمىوي كىالى بىٍعدىهي انتيى" دٍّثي الدٍَّىمىًكم   ،عيٍمرى اؽي اٍلميحى مَّد ًإٍسحى ٍيخي مىشىاًيًخنىا ميحى  ،ثـ قاؿ: "ككذا لو شى
لكف لما  ،قىعىٍت ًفي ًذم اٍلقىٍعدىةً ىىًذًه ًإشىارىةه ًإلىى عيٍمرىًة اٍلًجٍعرىانىًة الًَّتي كى  ،عيٍمرىةن ًفي شىكَّاؿو  :قىٍكلييىا :فىقىاؿى 

نىٍيفو ًفي شىكَّاؿو  نىًة ًفي  ،كاف خركجو ًإلىى حي نىٍيفو كيقيكعي ىىًذًه اٍلعيٍمرىًة ًفي ىىًذًه السَّ كىافى بىٍعدى ريجيكًعًو ًمٍف حي كى
بىٍتيىا ًإلىى شىكَّاؿو  ًة اٍنتىيىى" ،ىىذىا السَّفىًر نىسى ٍف كىانىٍت ًفي ًذم اٍلقىٍعدى كىاً 

(4). 
 

                                                             
 (.89 /2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
جىر،( فتح البارم شرح صحيح البخارم: (2  (.600 /3) اٍبف حى
 (.265 /3) ،( إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم: القسطالني(3
 (.326 /5) ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد: العظيـ آبادم( (4
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 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
كىاًز االٍعًتمىار ًفٍي أىٍشييًر اٍلحى ٍّ  ٍبد اٍلبىر: " ،الى ًخالؼى بيفى الفيقىيىاًء ًفي جى مىاـ اٍبف عى ـٍ قىاؿى اإٍلً لى كى

كىاًز اٍلعيٍمرىًة ًفي شيييكرً  اٍلعيمىمىاء يىٍختىًمؼ ٍف  ًفي جى ًة ًلمىٍف تىمىتَّعى كىاً  ًذم اٍلًحجَّ ًذم اٍلقىٍعدىًة كى اٍلحى ٍّ ًفي شىكَّاؿو كى
ـٍ يىتىمىتَّعٍ   .(1)"لى
مىاـ النَّكىًكمكى  نَّمىا اٍعتىمىرى النًَّبي   :اٍلعيمىمىاء: "قىاؿى رىًحمىوي اي  ق(676)ت الشَّاًفًعي قىاؿى اإٍلً  كىاً 

ًة ًلفىًضيمىًة ىىذىا الشَّ ىىًذًه اٍلعيٍمرىةى ًفي ًذم اٍلقىعٍ  ٍكنىوي ًمٍف  ،يردى ـٍ كىانيكا يىرى ؛ فىً نَّيي اًىًميًَّة ًفي ذىًلؾى الىفىًة اٍلجى ًلميخى كى
ًر اٍلفيجيكًر .. كىاًزًه ًفييىا فىفىعىمىوي  .أىٍفجى كىأىٍبمىغى ًفي  ،مىرَّاتو ًفي ىىًذًه اأٍلىٍشييًر ًليىكيكفى أىٍبمىغى ًفي بىيىاًف جى

مىٍيوً ًإٍبطىاًؿ  اًىًميَّةي عى ـي" ،مىا كىانىًت اٍلجى  .(2)كىاي أىٍعمى
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

و ًحٍيحى ٍسأىلىة ثىاًبتىة كىصى اًدٍيث اٍلكىاًردىة ًفي اٍلمى ٍمع بىٍيفى الميتىعىارض ًمٍنيىا ،اأٍلىحى قىٍد أىٍمكىفى الجى فىال  ،كى
دى: عي  ،قىًد اٍعتىمىرى أىٍربىع عيميرىات ًخالؼى ًفٍي أىفَّ النًَّبيَّ  كىل أىنَّيىا اٍثنىتىٍيًف ًإنَّمىا قىصى ٍمرىة القىًضيَّة فىمىٍف رى
ٍبع ًمفى الًيٍجرىة اـ  ،كىعيٍمرىة الًجٍعرىانىة عىاـ ثىمىاف ،عىاـ سى دىاع عى ًة الكى جَّ كىالبىاًقيىتىٍيًف: الًتي كىانىٍت مىع حى

ٍنيىا عي  ،ًتٍسع دَّ عى ٍيًبيىة عىاـ سً كىالًتي صي دى ًدٍيًث أىنىسو  ،تٍمرىة الحي  .الميتىقىدٍّـ كىمىا ًفي حى
ًكم مىاـ النَّكى اًصؿي مف ركاية أنس كابف عيمىرى رىًحمىوي اي  ق(676)ت الشَّاًفًعي قىاؿى اإٍلً  ،: "اٍلحى

كىانىٍت ًإٍحدىاىيفَّ ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة عىا مىى أىٍربىًع عيمىرو كى نىةى ًست  ًمفى اٍلًيٍجرىًة كىصيد كا اتٍّفىاقيييمىا عى ـى اٍلحيدىٍيًبيىًة سى
مَّميكا كىحيًسبىٍت لىييـٍ عيٍمرىةه  اءً الثَّاًنيكى  ،ًفييىا فىتىحى نىةى سىٍبعو كىًىيى عيٍمرىةي اٍلقىضى ةي الثَّاًلثكى  ،ةي ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة كىًىيى سى

ـى الٍ  نىةى ثىمىافو كىًىيى عىا كىافى ًإٍحرىامييىا ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة  ،فىٍتحً ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة سى ًتًو كى جَّ كىالرَّاًبعىةي مىعى حى
ة"  .(3)كأىٍعمىاليىا ًفي ًذم الًحجَّ

اء ىىًذًه العيميرىات اأٍلىٍربىع مىًف أىدى ًمٍيعيىا كىافى ًفي ًذم  ،أىمَّا عىٍف زى فىًمٍف ًخالًؿ اٍلبىٍحث يىتًَّضح أىفَّ جى
ًدٍيث عى  ،اٍلًقٍعدىة ٍنيىااًئشىة كىحى ًضيى اي عى دىت  ،كىانىٍت ًفي شىكَّاؿ ًفي أىفَّ إٍحدل عيمىًرًه  رى فىً نَّمىا قىصى

ٍنيىا ًضيى اي عى رىجى ًمٍف ًعٍنًدىىا ًمٍف أىٍجًؿ العيٍمرىة ًفي ًنيىايىة شىكَّاؿرى ًإال أىنَّو بىدىأى أىٍفعىاؿ العيٍمرىة ًفي  ،: أىنَّو خى
مىيٍ  ،ًذم الًقٍعدىة ٍسأىلىةكىعى ـي  ،ًو تيٍحمىؿ الن صيكص الكىاًردىة ًفي اٍلمى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

                                                             
 (.292 /22) ،( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر(1
 /7) ،المجمكع شرح الميذب: النككم وانظر:(. 236 /8) ،( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: النككم(2

 (.263 /3) ،(. كالمغني: ابف قدامة160
 (.235 /8) ،( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: النككم(3
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ْيد الذي ُيْيَدى َلُو.الثَّاِنيالمسألة   ة: َأْكل اْلُمْحِرم َلْحم الصَّ
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 
اًف رى  ٍيخى ٍيفً كىل الشَّ ًحيحى ًدٍيًث  ،ًفي الصَّ اًرم ًمٍف حى سيكؿى اً  ،أىًبي قىتىادىةى األٍنصى رىجى  أىفَّ رى خى
اٌجان  رىجيكا مىعىوي، حى ـٍ أىبيك قىتىادىةى  َفَصَرَف َطاِئَفًة ِمْنُيمْ ، فىخى : ًفيًي تَّى نىٍمتىًقيى »، فىقىاؿى ذيكا سىاًحؿى البىٍحًر حى « خي

ذيكا  كفى فىأىخى ـٍ يىًسيري ، فىبىٍينىمىا ىي ـٍ ييٍحًرـٍ ـٍ ًإالَّ أىبيك قىتىادىةى لى ميكا كيم يي فيكا، أىٍحرى رى  ًإٍذ رىأىٍكا سىاًحؿى البىٍحًر، فىمىمَّا اٍنصى
ميًر فىعىقىرى ًمٍنيىا  مىى الحي مىؿى أىبيك قىتىادىةى عى ، فىحى ميرى كىٍحشو ليكا فىأىكىميكا ًمٍف لىحٍ (1)اً َأَتانحي قىاليكا: ، فىنىزى ًميىا، كى

سيكؿى اً  ا أىتىٍكا رى مىٍمنىا مىا بىًقيى ًمٍف لىٍحـً األىتىاًف، فىمىمَّ ؟ فىحى نىٍحفي ميٍحًرميكفى ٍيدو كى ـى صى قىاليكا: يىا  أىنىٍأكيؿي لىٍح
، فىرىأىٍينىا حي  ـٍ ييٍحًرـٍ قىٍد كىافى أىبيك قىتىادىةى لى ٍمنىا، كى سيكؿى اً، ًإنَّا كينَّا أىٍحرى مىٍييىا أىبيك قىتىادىةى، رى مىؿى عى ميرى كىٍحشو فىحى

نىٍحفي ميٍحًرمي  ٍيدو كى ـى صى ٍلنىا، فىأىكىٍمنىا ًمٍف لىٍحًميىا، ثيَـّ قيٍمنىا: أىنىٍأكيؿي لىٍح مىٍمنىا مىا فىعىقىرى ًمٍنيىا أىتىاننا، فىنىزى ؟ فىحى كفى
 : ده أىمىرىهي أىفٍ »بىًقيى ًمٍف لىٍحًميىا، قىاؿى ـٍ أىحى مىٍييىا، أىٍك أىشىارى ًإلىٍييىا أىًمٍنكي :  ،«؟يىٍحًمؿى عى فىكيميكا »قىاليكا: الى، قىاؿى

: "(2)"«مىا بىًقيى ًمٍف لىٍحًميىا ًفٍي ًركىايىةو : . كى ـٍ ًمٍنوي شىٍيءه؟»فىقىاؿى ٍلتيوي «مىعىكي ، فىنىاكى ـٍ : نىعى ، (3)الَعُضدَ ، فىقيٍمتي
 .(4)"فىأىكىمىيىا

 

  

                                                             
: انظر : ىي أنثى الحمار.(َأَتاناً ) كأرشدىـ لعبكر كسمكؾ ناحية معينة. ،: أم كىجَّييـ(َفَصَرَف َطاِئَفًة ِمْنُيمْ )( (1

 (.27/ 1) ،المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك مكسى المديني
بىابه الى  ،كتاب جزاء الصيد ،(1824/ ح13/ 3) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحو جو:أخر  ،عميومتفق ( (2

. كمسمـ في صحيحو الىؿي ٍيًد ًلكىٍي يىٍصطىادىهي الحى ٍحًرـي ًإلىى الصَّ بىابي  ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1196/ ح853/ 2) ،ييًشيري المي
. ٍحًرـً ٍيًد ًلٍممي  تىٍحًريـً الصَّ

/ 3) ،: النياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثيرانظر. مىا بيفى الكىًتؼ كالًمٍرفىؽً الًذم المٍكًضع  :(الَعُضد)( (3
252.) 

ًف اٍستىٍكىىبى  ،ًكتىابي الًيبىةً  ،(2570/ ح154/ 3) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحو أخرجو: ،عميومتفق ( (4 بىابي مى
اًبًو شىٍيئنا. ك) / 73/ 7بىابي اٍسـً الفىرىًس كىالًحمىاًر. ك) ،لًجيىاًد كىالسٍّيىرً ًكتىابي ا ،(2854/ ح28/ 4ًمٍف أىٍصحى

ًد. كمسمـ في صحيحو ،ًكتىابي األىٍطًعمىةً  ،(5407ح بىابي  ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1196/ ح855/ 2) ،بىابي تىعىر ًؽ العىضي
. ٍحًرـً ٍيًد ًلٍممي  تىٍحًريـً الصَّ
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اًف  ٍيخى كىل الشَّ ٍيفً ًفي كىرى ًحيحى ًدٍيثً  ،الصَّ ثَّامىةى المٍَّيًثيٍّ  ًمٍف حى ٍعًب ٍبًف جى سيكًؿ  ، الصَّ أىنَّوي أىٍىدىل ًلرى
ٍحًشيًّا، كىىيكى   اً  : (2)ِبَودَّانَ ، أىٍك (1)ِباألَْبَواءِ ًحمىارنا كى ٍجًيًو قىاؿى مىٍيًو، فىمىمَّا رىأىل مىا ًفي كى دَّهي عى ـٍ »، فىرى ًإنَّا لى

ـه نىريدَّهي عى   .(3)"«مىٍيؾى ًإالَّ أىنَّا حيري
 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
اًدٍيث الكىاًردىة ًفي  ٍيًد الذم ييٍيدىل لىواٍختىمىفىًت األىحى ًدٍيث  ،أىٍكًؿ الميٍحًرـ ًلمىٍحـً الصَّ  ةى ادى تى ي قى بً أى فىحى

مىى أىنَّو يىًحؿ لمميٍحرً  ، مارً صى األنٍ  ٍيد البىريىديؿ عى ًدٍيث  ،ـً أىٍكؿ صى ثَّامىةى المٍَّيًثيٍّ كىحى ٍعًب ٍبًف جى  ، الصَّ
مىٍيًو ذىًلؾى  مىى أىنَّو يحـر عى اًدٍيثي  ،يىديؿ عى ٍت ًبذىًلؾى اأٍلىحى  .كىاٍختىمىفىتٍ  فىتىعىارىضى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   َزاَلِة التََّعاُرِض.إِفي  اْلِْ
ة الكاردة في المٍسأىلىة األدلَّة رىًحمىوي اي  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـاإٍلً بىٍعدى أىٍف ذىكىرى  مىؾى ًفي ًإزىالىًة  ،الميتىعىاًرضى سى

ٍمع ذىًلؾى ًببىيىاًف اٍخًتالًؼ اأٍلىٍحكىاؿً  ،ذلؾى التَّعىاريض مىٍسمؾ اٍلجى كىالى تىعىاريضى بىٍيفى ىىذىا " :رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،كى
بىٍيفى أىٍكًمًو لى  ةى أبي قى كى ادىهي أىبيك قىتىادىةى، فىً فَّ ًقصَّ ةي الصَّ ادى تى مَّا صى ًقصَّ ، كى ٍيًبيىًة سىنىةى ًست  دى ـى اٍلحي ب عٍ ة كىانىٍت عىا

ٍيري كىاًحدو أىنَّيىا كىانى  دىاعً قىٍد ذىكىرى غى ًة اٍلكى جَّ ًديًث أبي قى  ... ٍت ًفي حى ٍمؿى حى ـٍ يىًصٍدهي ادى تى فىً فَّ حى مىى أىنَّوي لى  ة عى
ًديًث الصَّ  ًديثي جابر عٍ أًلىٍجًمًو، كىحى شىًيدى ًلذىًلؾى حى ، كى ٍشكىاؿي مىى أىنَّوي ًصيدى أًلىٍجًمًو، زىاؿى اإٍلً  اٍلمىٍرفيكعي:ب عى

ـٍ » ؿه مىا لى الى ـٍ حى ٍيدي اٍلبىرٍّ لىكي ادي لىكيـٍ صى  .(4)"«تىًصيديكهي أىٍك ييصى
 ُرِض.ِفي َدْفِع التََّعا اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه األدلة اٍلعيمىمىاءسى  نيٍجًممييا ًفي التَّاًلي: ،ًعدًَّة مىسىاًلؾى  ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى
لالمسمك  ٍمييكر اأَلوَّ اؿ اٍلعيمىمىاء: ذىىىبى جي ًدٍيثىٍيًف ًباٍخًتالًؼ الحى ٍمًع بىٍيفى الحى ٍمؿ كيؿ  ،ًإلىى الجى ذىًلؾى ًبحى كى
مى  ًدٍيث عى ًر.حى ًدٍيث اآلخى مىٍييىا الحى ًمؿى عى الىة التَّي حي اًلؼ الحى الىةو تيخى  ى حى

                                                             
ٍحفىة  ،: اسـ مكضع بيف مكة كالمدينة(األَْبَواء)( (1  -كىي قرية عمى ستَّة عشر ميالن مف المدينة–بينيا كبيف الجي

/ 1) ،: معجـ البمداف: الحمكمانظركسميت بذلؾ لتبكء السيكؿ بيا.  ،مما يمي المدينة ثالثة كعشركف ميالن 
79.) 

ٍحفىة. قريبة مف ال ،بينيا كبيف األبكاء نحك ثمانية أمياؿ ،: اسـ مكضع بيف مكة كالمدينة(َودَّان)( (2 : معجـ انظرجي
 (.365/ 5) ،البمداف: الحمكم

بىابه ًإذىا  ،كتاب جزاء الصيد ،(1825/ ح13/ 3)كالمفظ لو،  ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (3
يًّا لىـٍ يىٍقبىٍؿ. ك) ٍحًرـً ًحمىارنا كىٍحًشيًّا حى فىٍضًميىا كىا ،(2573/ ح155/ 3أىٍىدىل ًلٍممي مىٍييىاًكتىابي الًيبىًة كى بىابي  ،لتٍَّحًريًض عى

ٍيًد. كمسمـ في صحيحو . ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1193/ ح850/ 2) ،قىبيكًؿ ىىًديًَّة الصَّ ٍحًرـً ٍيًد ًلٍممي  بىابي تىٍحًريـً الصَّ
 (.154 /2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(4
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الؿ ًلنىٍفًسوً  مىى مىا يىًصٍيده الحى ٍيد عى ًدٍيث قىبيكؿ الميٍحًرـ لمصَّ د ًبًو الميٍحًرـ ،فىييٍحمىؿ حى ـٍ يىٍقصي لى ثيَـّ  ،كى
 ييٍعًطي ًمٍنوي الميٍحًرـ.

مى  ٍيد عى د لمصَّ ًدٍيث الرَّ ييٍحمىؿ حى الؿ أًلىٍجًؿ الميٍحًرـكى  أىٍك ًبً شىارىةو ًمٍنوي. ،ى مىا يىًصٍيده الحى
كىاهي  اًدٍيث مىا رى ٍمع بىٍيفى اأٍلىحى يٍّد ىىذىا الجى ييؤى ٍبًد اً كى اًبر ٍبف عى :  جى سيكؿى اً "، قىاؿى   سىًمٍعتي رى

 : ـٍ تىًصيديكهي أىٍك ييصى »يىقيكؿي ؿه، مىا لى الى ـٍ حى ٍيدي اٍلبىرٍّ لىكي ًرٍيح ًفي التٍَّفرقىة  ،(1)"«ٍد لىكيـٍ صى ًدٍيث صى فيذا الحى
كالحالة  ،ففي ىذه الحالة يحـر عمى المحـر أكؿ الصيد ،بىٍيفى أف يصيده المحـر أك يصاد ألجمو

 ففي ىذه الحالة يحؿ لممحـر أكؿ الصيد. ،ة أف ال يصيده المحـر كال يصاد لوالثَّاًني

                                                             
دَّثى ، قاؿ: (14894/ ح171/ 23) ،أحمد في مسنده أخرجو: ،ضعيفإسناده ( (1 قيتىٍيبىةي حى ، كى كرو نىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصي

ٍمًرك ٍبًف أى  دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى : حى ، قىاالى يعني ابف عبد ا بف – ًبي عىٍمروك، عىٍف اٍلميطًَّمبً ٍبفي سىًعيدو
اًبًر ٍبًف عىٍبًد اً، قىاؿى:  -حنطب  الحديث.عىٍف جى

 تخريج الحديث: 
في  النَّسىاًئيك  .(846/ ح194/ 3الترمذم في سننو، )ك  .(1851/ ح171/ 2) ،أبك داكد في سننو أخرجو: -

يعقكب  ًمٍف طىًرٍيؽً ثالثتيـ  (.1659/ ح621/ 1)كالحاكـ في مستدركو، (. 2827/ ح187/ 5) ،سننو
ٍسكىٍندىرىاًنيٌ   بو. ،عىٍف عىٍمروك ،اإٍلً

 :دراسة اْلسناد 
ٍنطىب : اٍلميطًَّمب: كىك المطمبفيو - كلـ يسمع  ،المخزكمي. ركل عف جابر بف عبد ا  ،بف عبد ا بف حى

" )سنف الترمذم اًبرو (. كقاؿ ابف 846/ ح194/ 3 ،منو. قاؿ الترمذم: "الميطًَّمبي الى نىٍعًرؼي لىوي سىمىاعنا ًمٍف جى
نٍ  : اٍلميطًَّمبي ٍبفي عىٍبًد اً ٍبفي حى دنا ًمٍف أبي حاتـ: "سىًمٍعتي أىًبي يىقيكؿي ًديًثًو مىرىاًسيؿي لىـٍ ييٍدًرٍؾ أىحى طىبو عىامَّةي حى

اًب النًَّبيٍّ  سىمىمىةى ٍبفى اأٍلىٍككىًع كىمىٍف كىافى قىًريبنا ًمٍنييـٍ  أىٍصحى اًبرو كىالى  ،ًإالَّ سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو كىأىنىسنا كى لىـٍ يىٍسمىٍع ًمٍف جى كى
ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو كىالى ًمٍف ًعمٍ  " )المراسيؿًمٍف زى ٍيفو (. كقاؿ ابف عبد اليادم: "كىاٍلميطًَّمبي ٍبفي 210ص ،رىافى ٍبًف حيصى

" )تنقيح التحقيؽ اًبرو ٍع ًمٍف جى ٍنطىبو ًثقىةه، إالَّ أىنَّوي لىـٍ يىٍسمى : "صدكؽ اٍبف حىجىر(. كقاؿ 3/487 ،عىٍبًد اً ٍبًف حى
 إال أف ركايتو عف جابر منقطعة. ،: ىك ثقةُقْمتُ (. 534ص ،كثير التدليس كاإلرساؿ" )تقريب التيذيب

 :الحكم عمى اْلسناد 
 .فالمطمب بف عبد ا لـ يسمع مف جابر بف عبد ا  ،الحديث إسناده ضعيؼ؛ النقطاعو -
: "إسناده ضعيؼ؛ النقطاعو" اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. قاؿ  -

 ،سنف أبي داكد)شعيب األرناؤكط: "ضعيؼ"  الشٍَّيخكقاؿ (. 320/ ح160/ 2 ،ألـا –)ضعيؼ أبي داكد 
مىى  ،ىذا كقد صححو أبك عبد ا الحاكـ في المستدرؾ. (1851/ ح171/ 2 ًحيحه عى ًديثه صى فقاؿ: "ىىذىا حى

اهي" )المستدرؾ عمى الصحيحيفالشٍَّيخشىٍرًط  رٍّجى لىـٍ ييخى بؿ فيو انقطاع كما : تُ مْ قُ  (.1659/ ح621/ 1 ،ٍيًف، كى
 بيننا، كلعمو يتنبو إلى ذلؾ، كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي.
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مىاـ  رقىاؿى اإٍلً جى ٍمييكري بىٍيفى مىا : "رىًحمىوي اي ق( 852الشَّاًفًعي )ت قىالنيالعىسٍ  اٍبف حى مىعى اٍلجي جى
ؿي ًلنىٍفًسًو ثيَـّ ييٍيًدم ًمٍنوي  الى مىى مىا يىًصيديهي اٍلحى اًديثى اٍلقىبيكًؿ مىٍحميكلىةه عى  ، ًلٍمميٍحًرـً اٍختىمىؼى ًمٍف ذىًلؾى ًبأىفَّ أىحى

مىى دٍّ مىٍحميكلىةه عى اًديثي الرَّ ؿي أًلىٍجًؿ اٍلميٍحًرـً  كىأىحى الى ادىهي اٍلحى  .(1)"مىا صى
ًدٍيث التٍَّحًرٍيـ اٍلعيمىمىاء: ذىىىبىٍت طىاًئفىةه ًمفى الثَّاِنيالمسمك  ات: ،إلىى تىٍرًجٍيح حى حى ذىًلؾى ًلًعدَّة ميرىجٍّ  كى

ًدٍيث لظىاًىًر النَّصٍّ القيٍرآًني - ذىًلؾى ًفي قىٍكًلو تىعىالىى:  ،ميكىافىقىة الحى ٍيدي اٍلبىرٍّ كى كى ـٍ صى مىٍيكي ـى عى مىا ديٍمتيـٍ  حيرٍّ
مىى ىىذىا االٍسًتٍدالؿ ،صيكد ًفي اآليىة ىيكى المىًصٍيدكىأىفَّ المىقٍ  ،[96 ]المائدة: حيريمنا قىد اعتيًرضى عى  ،كى

ٍيد ًفٍي اآليىًة ىيكى االٍصًطيىاد ًقٍيًقي ًلْليى  ،ًبأىفَّ الميراد ًبالصَّ دىث ًإٍذ ًإفَّ المىٍعنىى الحى ًة ىيكى الحى
ٍيدي اٍلبىٍحًر كىمىا يىٍشيىد ًلذىًلؾى قىٍكلو تىعىالىى:  ،ال ًبمىٍعنىى المىٍفعيٍكؿ )المىًصٍيد( ،)االٍصًطيىاد( ـٍ صى أيًحؿَّ لىكي

طىعىاميوي  ٍيًد ىينىا ىيكى االٍصًطيىاد ،[96]المائدة:  كى الَّ كىافى المىٍعطيكؼ نىٍفس  ،فً فَّ الميرىاد ًبالصَّ كىاً 
مىٍيوً ا طىعىامو ،لمىٍعطيكؼ عى ٍيًد البىٍحًر كى ؿَّ لىكيـ أكؿي صى  ،كالطَّعىاـ ىيكى األىٍكؿ ،ًإٍذ يىًصٍير المىٍعنىى أيحى

ٍعنىيىٍيًف )االٍصًطيىاد دٍّد بىٍيفى المى ٍيد ىينىا ميتىرى مىى اٍفًترىاض أىفَّ لىٍفظ الصَّ ًدٍيث  ،كىعى كالمىًصٍيد( فىقىد بىيَّفى حى
اًبر  ،رىادأبي قىتىادىة المي  ًدٍيث جى ًرٍيحه ًفٍي الميرىادً  فىييكى  -الميتىقىدٍّـ- كىزىادىهي بىيىانان حى  .(2)نىصٌّ صى

ًكم  الشَّاًفًعي )ت مىاـ النَّكى ـٍ : "رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً مىى أىنَّوي لى ًديثي أىًبي قىتىادىةى عى ييٍحمىؿي حى
ًديثي ا ـٍ ًباٍصًطيىاًدًه كىحى مىى ااًلٍصًطيىاًد يىٍقًصٍدىي تيٍحمىؿي اآٍليىةي اٍلكىًريمىةي عى ـٍ ًباٍصًطيىاًدًه كى دىىي ٍعًب أىنَّوي قىصى لصَّ

اًديًث اٍلمىٍذكيكرىًة اٍلميبىيٍّنىًة ًلٍمميرىاًد ًمفى اآٍليىةً  مىى لىٍحـً مىا ًصيدى ًلٍمميٍحًرـً ًلأٍلىحى  .(3)"كىعى
مىاـ  قىاؿى اإٍلً ركى جى ًديًث أىًبي قىتىادىةى ًمفى : "رىًحمىوي اي ق( 852اًفًعي )تالعىٍسقىالني الشَّ  اٍبف حى ًفي حى

ٍيًدهً  اٍلفىكىاًئًد أىفَّ  ازى ًلٍمميٍحًرـً اأٍلىٍكؿي ًمٍف صى ادى ًلنىٍفًسًو جى ؿى ًإذىا صى الى ٍيًد ًفي  ،اٍلحى ٍمًؿ الصَّ كىىىذىا ييقىكٍّم ًمٍف حى
ٍيدي الٍ كىحي  :قىٍكًلًو تىعىالىى ـٍ صى مىٍيكي ـى عى مىى ااًلٍصًطيىادً [ 96]المائدة:  بىرٍّ رٍّ  .(4)"عى

مىاـ الشٍَّككىاًني  )ت قىاؿى اإٍلً ٍمًع : "رىًحمىوي اي ق( 1250كى ٍمييكري ًمٍف اٍلجى ؽ  مىا ذىىىبى إلىٍيًو اٍلجي اٍلحى
اًديًث اٍلميٍختىًمفىةً  مىى مىا  ،بىٍيفى اأٍلىحى اًديثي اٍلقىبيكًؿ مىٍحميكلىةه عى ؿي ًلنىٍفًسًو ثيَـّ ييٍيًدم فىقىاليكا: أىحى الى يىًصيديهي اٍلحى

ادىهي  مىى مىا صى دٍّ مىٍحميكلىةه عى اًديثي الرَّ ؿي أًلىٍجًؿ اٍلميٍحًرـً ًمٍنوي ًلٍمحيريـً كىأىحى الى  .(5)"اٍلحى
                                                             

 (.34 /4) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (1
(. كنيؿ 34-29 /4) اٍبف حىجىر،(. كفتح البارم: 106 /8) ،: المنياج شرح صحيح مسمـ: النككمانظر( (2

 (.30-25 /5) ،األكطار: الشككاني
 (.106 /8) ،ح مسمـ: النككم( المنياج شرح صحي(3
 (.31 /4) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (4
 (.25 /5) ،( نيؿ األكطار: الشككاني(5
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ثَّامىةى المٍَّيًثيٍّ قد عمؿ رده ليدية  النَّبي  - ٍعًب ٍبًف جى كلـ يقؿ: ألنؾ صدتو  ،بأنو ميٍحـر ، الصَّ
 فدؿ عمى أنو سبب االمتناع. ،فاقتصر في التعميؿ عمى ككنو محرمان  ،الن

ًكم  الشَّاًفًعي )ت مىاـ النَّكى ٍعًب أىنَّوي : "رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً ًديًث الصَّ ـٍ ًفي حى مَّؿى  قىٍكلييي عى
ٍنسىاًف ًإذىا ًصيدى لىوي ًبشىٍرًط أىنَّوي أًلىنَّوي ًإنَّمىا يى  ؛ًبأىنَّوي ميٍحًرـه فىالى يىٍمنىعي كىٍكنىوي ًصيدى لىوي  مىى اإٍلً ٍيدي عى ـي الصَّ ٍحري

ـي ًبًو قكلو  ـه »: ميٍحًرـه فىبىيَّفى الشٍَّرطى الًَّذم يىٍحري مىٍيؾى ًإالَّ أىنَّا حيري ـٍ نىريدَّهي عى  .(1)"«ًإنَّا لى
مىاـ  قىاؿى اإٍلً ركى جى ارً : "وي اي رىًحمى ق( 852العىٍسقىالني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى  كىالسَّبىبي ًفي ااًلٍقًتصى

ا ًصيدى لىوي ًإالَّ ًإذىا مىى اٍلمىٍرًء ًإذى ـي عى ٍيدى الى يىٍحري ٍعًب أىفَّ الصَّ ٍحرىاـً ًعٍندى ااًلٍعًتذىاًر ًلمصَّ مىى اإٍلً افى  عى كى
سىكىتى عىمَّا عىدىاهي  ،ميٍحًرمنا ـٍ يىديؿَّ  ،فىبىيَّفى الشٍَّرطى اأٍلىٍصًميَّ كى مىى نىٍفًيوً  فىمى اًديًث  ،عى قىٍد بىيَّنىوي ًفي اأٍلىحى كى
رً  يٍّدي ىىذى  ،اأٍليخى ييؤى اًبرو كى ًديثي جى ٍمعى حى  .(2)"-الميتىقىدٍّـ– ا اٍلجى

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
ٍيد الذم ييٍيدىل لىوي اٍختىمىؼى الفيقىيىاء ًفٍي أىٍكًؿ الميٍحًرـ ًلمىٍحـ  مىى ثىالثىًة مىذىاًىب ،الصَّ ذىًلؾى عى  ،كى

 نيٍجًممييىا ًفي التَّاًلي:
لاْلَمْذَىُب  ٍيدي أىٍصالن اأَلوَّ ـٍ الى : الى يىًحؿ ًلٍمميٍحًرـً الصَّ سىكىاءه ، سىكىاءه أىمىرى ًبًو أى ـٍ الى ، كى ٍيًدًه أى مىى صى ، أىعىافى عى

الىؿ ادىهي اٍلحى سىكىاءه أىصى ـٍ يىًصٍدهي لىوي  كى ـٍ لى ابىةً  كىىىذىا قىٍكؿ ،لىوي أى حى ـٍ ًمفى الصَّ ، ًمٍنيي : طىاًئفىةو ًمٍف أىٍىؿ اٍلًعٍمـً
ًميٌّ  كىاٍبفي عىبَّاسو  ،كىاٍبفي عيمىرى  ،عى

ٍيدو  ،طىاكيسه  كمف غيرىـ ،(3) اًبري ٍبفي زى سيٍفيىافي  ،كىجى  ،(4)الثٍَّكًرم  كى
ابي اٍستى كى  قىاؿى  ،(5)مف األدلةالس نًَّة ًفيمىا سىبىؽى ًبً ٍطالىًؽ اٍلًكتىاًب كى  بً اٍلمىٍذىى ىذا دىؿ أىٍصحى مىاـ اٍبف كى اإٍلً

بَّ : "رىًحمىوي اي ق( 751)ت اٍلقىيٍّـ ًديث ًاٍبف عى ة ىىذىا اٍلمىٍذىىب: حى جَّ ثَّامىةكىحي ٍعب ٍبف جى  ،اس عىٍف الصَّ
كا ًبظىاًىًر اآٍليىة قىاليكا ،كىاٍحتىج  ـٌ ًاٍصًطيىاده كىأىٍكمو: تىٍحًريـ اكى ٍيد يىعي  .(6)"لصَّ

ًمٍف أىٍجًمًو فىالى الثَّاِنياْلَمْذَىُب  الىؿ ًلٍمميٍحًرـً كى ادىهي اٍلحى ـٍ يىًصٍدهي ًمٍف يىجيكزي ًلٍمميٍحًرـً أىٍكميوي  : مىا صى ا مىا لى ، فىأىمَّ
رى فىالى يىحٍ  الىؿو آخى ادىهي ًلنىٍفًسًو أىٍك ًلحى مىى اٍلميٍحرً أىٍجؿ اٍلميٍحًرـً بىؿ صى ـي عى ٍمييكرً  ،ـً أىٍكميوي ري  كىىىذىا مىٍذىىبي اٍلجي

                                                             
 (.106 /8) ،( المنياج شرح صحيح مسمـ: النككم(1
 (.34 /4) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (2
 (.105 /8) ،( المنياج شرح صحيح مسمـ: النككم(3
 (.325 /7) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(4
 (.322 /6) ،ـ القرآف: القرطبيا: الجامع ألحكانظر( (5
 (.248 /1) ،( تيذيب سنف أبي داكد: ابف القيـ(6
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نىاًبمىةً ك  (2)كىالشَّاًفًعيَّةً  (1)اٍلمىاًلًكيَّةً  مف قىاؿ  ،(3)اٍلحى مىاـ كى ٍبًد اٍلبىرٍّ اإٍلً : رىًحمىوي اي ق( 463المىاًلًكي )تاٍبفي عى
ًحيحي عىٍف عيٍثمىافى ًفي ىىذىا اٍلبىابً "  .(4)"كىىيكى الصَّ

ٍيدً : يىًحؿ الثَّاِلثاْلَمْذَىُب  ادىهي اٍلحىالىؿ ًمفى الصَّ ـٍ سكاء كاف لو أك لممحـر ًلٍمميٍحًرـً أىٍكؿ مىا صى ، مىا لى
نىًفيَّةً  ، أىٍك تىكيكفي المحـر يىٍأميٍر ًبوً  مىٍيًو أىٍك ًإشىارىةه أىٍك دىالىلىةه، كىىيكى مىٍذىىبي اٍلحى ًمٍنوي ًإعىانىةه عى

(5). 
طَّابً : "رىًحمىوي اي ق( 319)ت اٍبفي اٍلميٍنًذرً  مىاـاإٍلً  قىاؿ ٍيرىةى  ،كىافى عيمىري ٍبفي اٍلخى  ،كىأىبيك ىيرى
اًىده  ميجى سىًعيدي ٍبفي  ،كى بىٍيرو  كى ًكمى  ،جي الىؿ، كىري ادىهي اٍلحى : ًلٍمميٍحًرـً أىٍكؿ مىا صى بىٍيًر ٍبًف ذىًلؾى عى  يىقيكليكفى ًف الز 
ًبوً اٍلعىكَّاـً  ابي الرٍَّأًم"قىاؿ أى ، كى  .(6)ٍصحى

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ح ٍمييكرقى  كى ىي ، كى رىًحمىوي اي ـ يٍّ قى ف الٍ ًإلىٍيًو ابٍ مىا ذىىىبى  يىتىرىجَّ ٍمًع بىٍيفى األىًدلَّة ائً القى  ،كؿ الجي ؿ ًباٍلجى

التىٍيف ٍتوي اآليىةًفٍيًو ًإٍعمىاؿ ًلألىدً  كىىىذىا ،ًبالتَّفًرٍيؽ بىٍيفى الحى اليا لىٍيسى ًفٍيًو مينىافىاة ًلمىا اٍقتىضى بىٍؿ  ،لَّة؛ كىأًلىفَّ ًإٍعمى
اًدٍيث الميتىقىدٍّمىة بىيَّنىٍت مىا أىٍجمىمىٍتوي اآليىة ـي  ،ًإفَّ األىحى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 ،(. كحاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: الدسكقي423 /2) ،: شرح الزرقاني عمى المكطأ: الزرقانيانظر( (1

(2/ 78.) 
 (.353 /3) ،(. كنياية المحتاج: الرممي304 /7) ،: المجمكع شرح الميذب: النككمانظر( (2
 (.337 /2) ،الرحيباني: في شرح غاية المنتيى مطالب أكلي النيى(. 290 /3) ،: المغني: ابف قدامةانظر( (3
 (.153 /21) ،( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر(4
 ،(. كالدر المختار شرح تنكير األبصار: الحصكفي273 /2) ،: اليداية في شرح البداية: المرغينانيانظر( (5

 (.433: )ص
 (.250 /3) ،( اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء: ابف المنذر(6
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 الرَّابع المبحث
 الجمع بالتَّنوع أو التَّخيير

د اأٍلى  كاز أىحى ٍمع ًبجى يف الجى ًبٍيًؿ التَّنكع كالتَّخيير–ٍمرى مىى سى الىًة كركد ًفٍعمىٍيف  -عى يككف ًفي حى
 أمران عدَّة مرَّات بكيفياتو ميٍختىًمفىة. أك أىٍف يفعؿ النَّبي  ،ألمرو كاحدو  ميٍختىًمفىيف ًمفى النَّبي 

ًمٍيعان  كاًزىىا جى الىة ييٍجمع بيف األفعاؿ ًبجى مىى كىعى  ،فىًفي ًمٍثؿ ىىًذًه الحى ًدًىا عى مىى المكمَّؼ ًفٍعؿ أىحى
ًبٍيًؿ التٍَّخيير.  سى

: مىى ذىًلؾى ًمفى اأٍلىٍمًثمىًة عى  كى
لاْلَمْسَأَلة  الِة َعَمى اْلِجَناَزةِ : ىاأَلوَّ  .ِفي اْلَمْسِجدِ  الصَّ

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 َمْسَأَلِة.اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي الْ ِمن أوًل: 

ًحٍيًحو مىاـ ميٍسمـ ًفي صى كىل اإٍلً ٍبًد الرٍَّحمىفً  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،رى مىمىةى ٍبًف عى ًضيى  ، أىفَّ عىاًئشىةى  أىًبي سى رى
ٍنيىا قَّاصو اي عى مىٍيًو، فى "، قىالىٍت:  ، لىمَّا تيكيفٍّيى سىٍعدي ٍبفي أىًبي كى مٍّيى عى تَّى أيصى ميكا ًبًو اٍلمىٍسًجدى حى أيٍنًكرى اٍدخي

مىٍييىا، فىقىالىٍت:  سيكؿي اً كىاً، لىقىٍد »ذىًلؾى عى مَّى رى مىى  صى سييىٍيؿو  ًفي اٍلمىٍسًجدً  (1)اْبَنْي َبْيَضاءَ عى
 .(2)"«كىأىًخيوً 

د الطَّياًلًسي ًفٍي  اهي كى ا رى ضو مى ارً عى يي كى  مىاـ أىبيك دىاكي ًدٍيثً  ،هً دً نى سٍ مي اإٍلً ٍيرىةى  ًمٍف حى :  أىًبي ىيرى ، قىاؿى
سيكؿي اً " مَّى مىفٍ »:  قىاؿى رى مىى صى  .(3)«لىوي  شىٍيءى  فىالى  اٍلمىٍسًجدً  ًفي ًجنىازىةو  عى

                                                             
، كليما أخ آخر ـدى حٍ د بنت الجى عٍ ينسباف إلى أميما )بيضاء(، كاسميا: دى ك سيالن كسييالن؛ : ىما )اْبَني َبْيَضاء(( (1

: الميسر في شرح انظر. ىـ: عمرك بف كىب، كقيؿ: كىب بف ربيعة القرشييقاؿ لو: صفكاف بف بيضاء، كأبك 
 (.391/ 2) ،مصابيح السنة: التكربشتي

نىاًئزً  ،(973/ ح669/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (2 ٍسًجًد. ،ًكتىابي اٍلجى نىازىًة ًفي اٍلمى مىى اٍلجى ًة عى الى  بىابي الصَّ
ٍكلىى التٍَّكأىمىًة عىٍف  ،(2429/ ح72/ 4) ،في مسنده : أبك داكد الطيالسيأخرجو ،إسناده حسن( (3 اًلحه مى مسند صى

ٍكلىى التٍَّكأىمىًة، عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى  اًلحو مى ، عىٍف صى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : الحديث.أىًبي ىيرىٍيرىةى، قاؿ أبك داكد: حى  ، قىاؿى
 تخريج الحديث: 
، كىالثٍَّكًرمٍّ 6579/ ح527/ 3) في مصنفو، الصنعاني عبد الرزاؽ: أخرجو - ٍعمىرو عبد  ًمٍف طىًرٍيؽً . ك (، عف مى

 ،ابف الجعد في مسنده .«فىالى شىٍيءى لىوي »بمفظ:  ،(7040/ 86/ 4) ،الرزاؽ ركاه البييقي في السنف الكبرل
 ًمفٍ  ،(2752/ ح404)ص:  ،. كابف الجعد في مسنده أيضان «فىالى شىٍيءى لىوي »بمفظ:  ،(2751/ ح404)ص: 
عف  ،(11972/ ح44/ 3) ،. كابف أبي شيبة في مصنفو«فىمىٍيسى لىوي أىٍجره »بمفظ:  ،سفياف الثكرم طىًرٍيؽً 

، بمفظ: = عف ككيع ،(1517/ ح486/ 1) ،. كأحمد في مسنده«فىالى شىٍيءى لىوي »بمفظ:  ،حفص بف غياث
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فىالى »بمفظ:  ،كيزيد بف ىاركف ،عف حجاج ،(9865/ ح535/ 15) ،. كأحمد في مسنده«فىمىٍيسى لىوي شىٍيءه »
كأبك . «فىمىٍيسى لىوي شىٍيءه »بمفظ:  ،ككيع ًمٍف طىًرٍيؽً (، 1517/ ح486/ 1) ،في سننو ماجوابف . ك «شىٍيءى لىوي 

مىٍيوً »يىٍحيىى بف معيف، بمفظ:  ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(3191/ ح101/ 5) ،داكد في سننو . كأبك نعـي «فىالى شىٍيءى عى
لااألصفياني في حمية   .«فىالى شىٍيءى لىوي »بمفظ:  ،سفياف الثكرم ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(93/ 7) ،ياءألىكَّ

 ،كحجاج ،كيزيد بف ىاركف ،كككيع بف الجراح ،كحفص بف غياث ،كسفياف الثكرم ،جميعيـ: ]معمر بف راشد
ٍكلىى التٍَّكأى ًمٍف طىًرٍيؽً كيحيى بف معيف[  ،كابف الجعد اًلح مى ، عف صى  مىًة، بو.: اٍبًف أىًبي ًذٍئبو

 :دراسة اْلسناد 
 ىك في األصؿ حسف الحديث، قد حسف القكؿ فيو جماعة، ،بنت أمية َمْوَلى التَّْوَأَمةِ بن نبيان َصاِلح  فيو: -

تغير ًفي سنة خمس : "، حتى قاؿ ابف حباففاحشان  كضعفو آخركف بسبب اختالطو، ككاف قد اختمط اختالطان 
ًمائىة ًديثو اأٍلىخير  ،تشبو المكضكعات عىف اأٍلىًئمَّة الثٍّقىات التيشياء كىجعؿ يىٍأًتي باأل ،كىعٍشريف كى فاختمط حى

لىـٍ يتىمىيَّز ديثو اٍلقىًديـ كى : فقاؿ جرحو كتعديمو كقد اختمؼ في(. 366/ 1 ،" )المجركحيففىاٍستحؽَّ الٌتٍرؾ ،بحى
"ضعيؼ". كقاؿ أبك حاتـ: مالؾ: "ليس بثقة". كقاؿ ابف معيف: "ليس بقكم في الحديث". كقاؿ أبك زرعة: 

(. كقاؿ ابف عدم: "ال بأس بركاية القدماء 4/416 ،: )الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـانظر"صالح الحديث". 
(. كقاؿ أحمد: "مالؾ أدرؾ صالحان كقد اختمط" )االغتباط: ابف 5/88 ،كابف جري " )الكامؿ ،كابف ذئب ،عنو

 ،الراجح فيو التَّفصيؿ ُقْمُت:(. 449: ص ،اختمط" )التقريب : "صدكؽاٍبف حىجىر(. كقاؿ 177: ص ،العجمي
ال فحديثو ضعيؼ. ،فحديثو حسف ،إف ركم عنو قبؿ االختالط  كا 

فقد تميز حديثو بسماع  ،ىي قبؿ االختالط ،عف صالح مكلى التكأمة ،ركاية ابف أبي ذئبكالذم يتبيف أف  -
(. 177: ص ،)االغتباط: ابف العجمي انظر: .رهمف سمع منو قديمان قبؿ االختالط مثؿ ابف أبي ذئب كغي

اـقاؿ  مى كقاؿ  ،ككذلؾ قاؿ عمي بف المديني كأبك حاتـ ،العالئي: "ابف أبي ذئب سمع منو قبؿ أف يخرؼ اإٍلً
: كقد ذكر غير تُ مْ قُ  (.59: ص ،أحمد بف حنبؿ: مف سمع منو قديمان فيك صحيح" )المختمطيف: العالئي

قبؿ أف يتغير، كىذا مما ال نمارم فيو التفاقيـ  أبي ذئب كاف سماعو منو قديمان كاحد مف أىؿ العمـ أف ابف 
 الجتماع دارىما كمكثيما فييا، كىي ؛عمى ذلؾ، لكف ال يبعد أف يككف قد سمع منو بعد االختالط أيضان 

 تىعىالىى كىاي ، كمتف ىذا الحديث أكبر برىاف عمى ذلؾ، فالنكارة كالتخميط بيناف عميو، مدينة رسكؿ ا 
 .أىٍعمىـي 

 :الحكم عمى اْلسناد 
 ،فحديثو حسف ركم عنو قبؿ االختالط أنو إذا الراجح فيوك  ،صالح مكلى التكأمة فيوحسف؛  الحديث إسناده -

ال فحديثو ضعيؼ  كعميو فاإلسناد حسف. ،كقد صح سماع ابف أبي ذئب منو قبؿ اختالطو ،كا 
مىاـقد ضعؼ ىذا الحديث جماعة مف األئمة: فقاؿ  - بعد أف ذكر  رىًحمىوي اي،ق( 273)ت ماجوابف  اإٍلً

اًئشىةى أىٍقكىلالحديث: " ًديثي عى إسناده ضعيؼ، صالح مكلى شعيب األرناؤكط: "" الشٍَّيخكفي حاشيتو قاؿ  ،"حى
" )سنف ابف التكأمة قد اختمط، كىك ضعيؼ فيما انفرد بو، ال سيما كقد خالؼ في ركايتو ىذه حديث عائشة

 (.478/ 2 ماجو،
مىاـقاؿ ك  ؿ: "قمت: الحديث رىًحمىوي اي ق( 388)ت الخطابي اإٍلً أصح كصالح مكلى التكأمة ضعفكه ككاف  األىكَّ

صمي عمييما في المسجد  رىًضيى اي عىٍنييمىاقد نسي حديثو في آخر عمره، كقد ثبت أف أبا بكر كعمر 
=  كقد يما ففي تركيـ إنكاره دليؿ عمى جكازه.كمعمـك أف عامة المياجريف كاألنصار شيدكا الصالة عمي
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
مَّى ًفٍيًو الًجنىازىةث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ  اءى ًفيٍ  ،الكىاًردىة ًفي المىكىاًف الًذم تيصى ٍيرىة  فىقىٍد جى ًدٍيًث أىًبي ىيرى حى

  ًٍسًجًد فىال شىيء لىوي ًمفى اأٍلىٍجًر كىالثَّكىاب مىى الًجنىازىة ًفٍي اٍلمى مَّى عى ًدٍيثو آخىر  ،أىفَّ مىٍف صى اءى ًفٍي حى كىجى

                                                                                                                                                                              

ف ثبت الحديث متأكالن عمى نقصاف األجر كذلؾ أف مف صمى عمييا في المسجد ف ف إيحتمؿ أف يككف معناه 
ف مف سعى إلى الجباف فصمى عمييا بحضرة المقابر شيد  الغالب أنو ينصرؼ إلى أىمو كال يشيد دفنو كا 

أنو قاؿ مف صمى عمى جنازة فمو قيراط كمف  ركاه أبك ىريرة عف النبي  مادفنو فأحرز أجر القيراطيف كىك 
شيد دفنيا فمو قيراطاف كالقيراط مثؿ أحد، كقد يؤجر أيضان عمى كثرة خطاه فصار الذم يصمي عمييا في 

 (.312/ 1 ،معالـ السنف) المسجد منقكص األجر باإلضافة إلى مف صمى عمييا بٌران كا أعمـ"
اـاإٍلً كقاؿ  ٍرفيكعنا: : "رىًحمىوي اي ق( 458البييقي )ت مى ٍكلىى التٍَّكأىمىًة، عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى، مى اًلحو مى ًديثي صى مىٍف »كىحى

ٍسًجًد فىالى شىٍيءى لىوي  نىازىةو ًفي اٍلمى مىى جى مَّى عى كىافى قىٍد تىغىيَّرى ًفي آًخًر عيٍمرًهً « صى اًلحه، كى  ،غيرالسنف الص" )تىفىرَّدى ًبًو صى
ٍكلىى التٍَّكأىمىةً .  كقاؿ أيضان: "(1099/ ح25/ 2 اًلحو مى مىاعىةه عىًف اٍبًف أىًبي ًذٍئبو عىٍف صى كىاهي جى ًديثه رى  ،فىيىذىا حى

اًلحو  اًئشىةى  ،كىىيكى ًممَّا ييعىد  ًفي ًإٍفرىاًد صى ًديثي عى ح  ًمٍنوي  رىًضيى اي عىٍنيىاكىحى ٍكلىى التَّكٍ  ،أىصى اًلحه مى ٍختىمىؼه ًفي كىصى أىمىًة مي
وي كىاي أىٍعمىـي  رٍّحي اًلؾي ٍبفي أىنىسو ييجى  .(7040/ ح86/ 4 ،السنف الكبرل" )عىدىالىًتًو كىافى مى

ديىيمىا  كىًفي ىىذىا اٍلبىاًب عىًف النًَّبيٍّ : "رىًحمىوي اي ق( 463األندلسي )ت قاؿ الحافظ ابف عبد البرك  ًديثىاًف أىحى حى
اًئشى  ًديثي عى ٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى الى يىثٍبيتي عىٍنوي أىفَّ رىسيكؿى اً  كىالثَّاًني ،ةى حى ًديثه ييٍركىل عى ثـ قاؿ:  ،: ... فذكرهقىاؿى  حى

ا قىاؿى عىزَّ  مىٍيًو كىمى ًديًث أىًبي ىيرىٍيرىةى ىىذىا فىالى شىٍيءى لىوي أىٍم فىالى شىٍيءى عى قىٍد يىٍحتىًمؿي قىٍكليوي ًفي حى ؿَّ كى ًإٍف أىٍحسىٍنتيـٍ كىجى
ٍف أىسىٍأتيـٍ فىمىيىا ـٍ كىاً  مىٍييىا [7 :اإٍلًٍسرىاءً ] أىٍحسىٍنتيـٍ أًلىٍنفيًسكي ٍعنىى عى  .ًبمى

ٍنبىؿو  سيًئؿى أىٍحمىدي ٍبفي حى ٍعًرفىًة ًعمىًؿ النٍَّقًؿ ًفيوً -كى قىدَّـً ًفي مى ًديًث كىاٍلمي اـي أىٍىًؿ اٍلحى مىى الٍ  -كىىيكى ًإمى ًة عى الى ًف الصَّ ًجنىازىًة عى
ٍسًجًد فىقىاؿى الى بىٍأسى ًبذىًلؾى  كىازًهً  ،ًفي اٍلمى قىاؿى ًبجى ًديثي أىًبي ىيرىٍيرىةى  :فىًقيؿى . كى تَّى يىثٍبيتى  ،الى يىثٍبيتي  :فىقىاؿى  ؟فىحى . أىٍك قىاؿى حى

ٍكلىى التٍَّكأىمىةً  :ثيَـّ قىاؿى  اًلحه مى كىاهي صى ا اٍنفىرىدى ًبوً  ،رى لىٍيسى ًبشىٍيءو ًفيمى ًة  ،كى الى ٍنبىؿو الس نَّةى ًفي الصَّ حى أىٍحمىدي ٍبفي حى حَّ فىقىٍد صى
قىاؿى ًبذىًلؾى  نىاًئًز ًفي اٍلمىٍسًجًد كى مىى اٍلجى ٍمييكًر أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً  ،عى ٍعميكؿي ًبيىا ًفي  ،كىىيكى قىٍكؿي الشَّاًفًعيٍّ كىجي كىًىيى الس نَّةي اٍلمى

ًميفىتىٍيًف بىٍعدى رىسيكًؿ اً  دٍّيًؽ ًفي اٍلمىٍسًجدً  ،اٍلخى مىى أىًبي بىٍكرو الصٍّ مَّى عيمىري عى مىى عيمىرى ًفي  ،صى يىٍيبه عى مَّى صي كىصى
ٍدًر السَّمىًؼ مف غير نكير ابىًة كىصى حى ًر ًكبىاًر الصَّ ٍسًجًد ًبمىٍحضى . كما أعمـ مف ينكر ذلؾ إال بف أبي ذئب ،اٍلمى

كهو  اًلؾو  ،الى تىًصح  كىالى تىثٍبيتي  كركيت كراىية ذلؾ عف بف عىبَّاسو ًمٍف كيجي اًب مى كىاهي  ،كىعىٍف بىٍعًض أىٍصحى القاسـ ابف كىرى
اًلؾو  ٍف مى ًدينىًة كىغىٍيًرًىـٍ  ،عى كىازي ذىًلؾى ًمٍف ًركىايىًة أىٍىًؿ اٍلمى ًكمى عىٍنوي جى قىٍد ري مىاـ انظر تتمة كالـ. كى ابف عبد البر  اإٍلً

 .(223-217 /21 ،دالتميي)ك(. 47-45/ 3 ،االستذكار) :في
سَّف بعض األئمة ىذا الحديث:  فكقد  - اـ اٍبف اٍلقىيٍّـقاؿ حى مى (. 482 /1 ،: "كىذا الحديث حسف" )زاد المعاداإٍلً

؛ ألف ابف شعيب األرناؤكط: "سنده قكم الشٍَّيخ(. كقاؿ 1517/ ح486/ 1: "حسف" )اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكقاؿ 
 (.481 /1 ،زاد المعاد: ابف القيـحاشية " )قبؿ االختالط أبي ذئب سمع مف صالح مكلى التكأمة

الجكىر (. ك)482/ 1 ،: )زاد المعاد: ابف القيـانظر ،كقد قكل أمر ىذا الحديث جماعة، كرأكا العمؿ بو -
 .(230-228 /8 ،لتيانكما :إعالء السنف)ك (.52 /4 ،ابف التركماني :النقي
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ٍنيىاعىٍف عىاًئشىة  ًضيى اي عى اءى كىأىًخيًو ًفي أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى مىى سييىٍيًؿ ٍبًف بىٍيضى مَّى عى ًبذىًلؾى  ،اٍلمىٍسًجدً  صى كى
ًت الن صيكص كىاٍختىمىفىت.  تىعىارىضى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىة رىًحمىوي اي  اإٍلً ة اٍلكىاًردىة ًفي اٍلمى مىؾى ًفي  ،الن صيكص اٍلميتىعىاًرضى سى

ٍمًع ًبالتَّنىك ًع أىًك التٍَّخًيٍيرً  ،ٍفًع التَّعىاريض بىٍينىيىادى  : " ،مىٍسمىؾى اٍلجى كى فىقىاؿى  أىفَّ سينَّتىوي كىىىٍديىوي ابي كىالصَّ
اًرجى اٍلمىٍسًجدً  مىى اٍلًجنىازىًة خى ةي عى الى ةي  ،الصَّ الى ؿي الصَّ ، كىاأٍلىٍفضى اًئزه ٍيًف جى ًكالى اأٍلىٍمرى ، كى مىيٍ  ًإالَّ ًلعيٍذرو اًرجى عى يىا خى

ـي اٍلمىٍسًجًد. كىاي   .(1)" أىٍعمى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى   نيٍجًممييىا ًفي التَّاًلي: ،ًعدَّة مىسىاًلؾى  ،األدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى

ل المسمك اًدٍيث اٍلعيمىمىاءفىة ًمفى ذىىىبىت طائً : اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األىحى ٍسأىلىة إلى الجى كىالقىاًئميكفى  ،الكىاًردىة ًفي المى
ٍيرىةى  ًدٍيثى أىبي ىيرى حيكا حى حَّ مىاـ ًبًو ىيـ الًذٍيفى صى ر، فىقىاؿى اإٍلً جى العىٍسقىالني الشَّاًفًعي  اٍبف حى

نىاًئًز مىكى : "رىًحمىوي اي ق( 852)ت مىٍييىاكىافى ًلٍمجى ًة عى الى قىعى ًمفى  ،افه ميعىدٌّ ًلمصَّ فىقىٍد ييٍستىفىادي ًمٍنوي أىفَّ مىا كى
كىازً  نىاًئًز ًفي اٍلمىٍسًجًد كىافى أًلىٍمرو عىاًرضو أىٍك ًلبىيىاًف اٍلجى مىى بىٍعًض اٍلجى ًة عى الى  .(2)"الصَّ

ًار م  مىاـ البيخى اهي اإٍلً ٍمع ىيكى الًذم اٍرتىضى :  ،كىىىذىا ييٍستىٍنبىط ًمٍف تىٍبًكٍيًبوً  ،مىوي اي رىحً كىىىذىا اٍلجى فىقىٍد قىاؿى
مَّى كىالمىٍسًجدً " نىاًئًز ًباٍلميصى مىى الجى الىًة عى ٍيًف يىٍستىًكيىاًف ًعٍندىهي  .(3)"بىابي الصَّ كىأىفَّ اأٍلىٍمرى ًإالَّ أىنَّو أىٍخرىجى  ،كى

مَّى فىقىطٍ  الة ًفٍي الميصى ًدٍيثى الصَّ ـٍ ييخٍ  ،حى لى الة ًفٍي اٍلمىٍسًجدً كى ًدٍيث الصَّ كىأىنَّوي ييًشٍير ًإلى تىٍفًضٍيؿ  ،ًرج حى كى
مَّى الة ًفٍي اٍلميصى ـي  ،أك ألنو ليس عمى شرطو ،الصَّ  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

قىاؿى الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني  )ت مع  حديث أبي ىريرةمتقى يبيذا الجمع : "رىًحمىوي اي ق( 1420كى
 أما ككف األفضؿ، ك الة في المسجدمنيما عمى إباحة الصَّ  مف حيث داللة كؿ ،حديث عائشة

لثبكت  ؛عصب المذىبيتجرد عف اليكل كالتَّ  فيذا أمر ال يشؾ فيو مف الة خارج المسجد،الصَّ 
 ."(4) الغالب عمى ىديو ككف ذلؾ ىك
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 كفيو كجياف: ،: كىك إعماؿ النَّسخ بيف األحاديثالثَّاِني المسمك
لالوجو  ًدٍيث عىاًئشىة : اأَلوَّ ٍنيىاكىىيكى القكؿ ًبأىفَّ حى ًضيى اي عى  ،مىٍنسيٍكخ بحديث أبي ىريرة  رى

اكم قاؿ مىاـ الطَّحى نىًفي اإٍلً اًدٍيث ،رىًحمىوي اي  ق(321)ت الحى ًبأىفَّ  ،ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى كى
ًدٍيث عىاًئشىة  ٍنيىاحى ًضيى اي عى ٍنسي  رى سيكًؿ اً : "رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،ٍكخمى كىايىاتي عىٍف رى  فىمىمَّا اٍختىمىفىًت الرٍّ
رى ًمٍنوي  ،ًفي ىىذىا اٍلبىابً  ـى اٍلميتىأىخٍّ ـى ًمٍف ذىًلؾى فىنىٍجعىمىوي نىاًسخن  ،اٍحتىٍجنىا ًإلىى كىٍشًؼ ذىًلؾى ًلنىٍعمى فىمىمَّا  ،ا ًلمىا تىقىدَّ

ًديثي عىاًئشىةى  نىاًئًز ًفي اٍلمىٍسًجدً كىافى حى مىى اٍلجى ةى عى الى كيكا الصَّ ـٍ قىٍد كىانيكا تىرى مىى أىنَّيي بىٍعدى أىٍف  ،ًفيًو دىًليؿه عى
تَّى اٍرتىفىعى ذىًلؾى ًمٍف ًفٍعًمًيـٍ  ،كىانىٍت تيٍفعىؿي ًفيوً  ذىىىبىٍت مىعٍ  ،حى ًتًيـٍ كى ـٍ يىكيٍف ذىًلؾى  ،ًرفىةي ذىًلؾى ًمٍف عىامَّ فىمى

دىثىتٍ  ؛ًعٍندىىىا نىاًئًزًىـٍ  ،ًلكىرىاىىةو حى مىى جى م كا ًفي اٍلمىٍسًجًد عى ـٍ أىٍف ييصى لىًكٍف كىافى ذىًلؾى ًعٍندىىىا أًلىفَّ لىيي ـٍ  ،كى لىيي كى
ٍيًرهً  مىٍييىا ًفي غى م كا عى ًة ًفيوً  ،أىٍف ييصى الى مىى كىرىاىىًة الصَّ ٍيًرًه دىًليالن عى ـٍ ًفي غى تييي الى ـٍ تىكيٍف  كىمىا ،كىالى يىكيكفي صى لى
مىى كى  ـٍ ًفيًو دىًليالن عى تييي الى ٍيًرهً صى ًة ًفي غى الى سيكًؿ اً  ،رىاىىًة الصَّ اتى سىٍعده مىا قىالىٍت يىٍكـى مى  فىقىالىٍت بىٍعدى رى

مىٍييىا ذىًلؾى النَّاسي  ،ًلذىًلؾى  سيكًؿ اً  ،كىأىٍنكىرى عى ابي رى ـٍ أىٍصحى مىٍف تىًبعىييـٍ  كىىي كىافى أى ،كى ٍيرىةى كى قىٍد  بيك ىيرى
سيكًؿ اً  ـى ًمٍف رى ًم سيكًؿ اً  عى ٍسًجًد ًبقىٍكًؿ رى ـٍ ًفي اٍلمى مىٍيًي ًة عى الى الًَّذم سىًمعىوي ًمٍنوي ًفي  نىٍسخى الصَّ

سيكًؿ اً  ،ذىًلؾى  افى ًمٍف رى نىاًئًز ًفي اٍلمى  كىأىفَّ ذىًلؾى التٍَّرؾى الًَّذم كى مىى اٍلجى ًة عى الى بىٍعدى أىٍف كىافى  ،ٍسًجدً ًلمصَّ
ًديًث عىاًئشىةى  ،تىٍرؾي نىٍسخو  ،يىٍفعىمييىا ًفيوً  ًديثى عىاًئشىةى  ؛فىذىًلؾى أىٍكلىى ًمٍف حى ٍنيىاأًلىفَّ حى ًضيى اي عى ًإٍخبىاره  رى

سيكًؿ اً  ًة الَّ  عىٍف ًفٍعًؿ رى بىاحى اًؿ اإٍلً ـٍ يىتىقىدٍَّميىا نىٍييه ًفي حى ًدي ،ًتي لى ًفي حى ٍيرىةى كى ًإٍخبىاره  ًث أىًبي ىيرى
سيكًؿ اً  ةي الًَّذم  عىٍف نىٍيًي رى بىاحى ٍتوي اإٍلً ٍيرىةى  ،قىٍد تىقىدَّمى ًديثي أىًبي ىيرى ارى حى ًديًث  فىصى أىٍكلىى ًمٍف حى

ٍنيىاعىاًئشىةى  ًضيى اي عى مىى  ،خه لىوي أًلىنَّوي نىاسً  ؛رى ًفي ًإٍنكىاًر مىٍف أىٍنكىرى ذىًلؾى عى ٍنيىاعىاًئشىةى كى ًضيى اي عى  ،رى
سيكًؿ اً  ابي رى ـٍ يىٍكمىًئذو أىٍصحى ـٍ قى  كىىي مىى أىنَّيي ًمميكا ًفي ذىًلؾى دىًليؿه عى ًممىتٍ  ٍد كىانيكا عى ؼى مىا عى لىٍكالى  ،ًخالى كى

مىٍييىا كا ذىًلؾى عى  .(1)"ذىًلؾى لىمىا أىٍنكىري
ًدٍيث :الثَّاِنيالوجو   ،ناسخ لحديث أبي ىريرة  رىًضيى اي عىٍنيىاعىاًئشىة  كىىيكى القكؿ ًبأىفَّ حى

مىاـ اٍبف شىاًىٍيف )ت ًديًث : "رىًحمىوي اي ق( 385قىاؿى اإٍلً ًديثي اٍبفي أىًبي ًذٍئبو فىييكى مىٍنسيكخه ًبحى حَّ حى فىً ٍف صى
اءى  مىى أىًبي بىٍكرو  ،سييىٍيًؿ ٍبًف بىٍيضى ةي عى الى مىى ذىًلؾى الصَّ ًديثي  ،كىعيمىرى ًفي اٍلمىٍسًجدً  كىالدًَّليؿي عى فىمىٍك ثىبىتى اٍلحى

سيكًؿ اً  اًب رى مىى أىٍصحى ده عى مَّى أىحى  .(2)"ًفي اٍلمىٍسًجدً  مىا صى
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مىى بىٍعضٍخبىاًر إلى تىرجٍيًح بىٍعًض األى  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة أيٍخرىل ًمفى : الثَّاِلث المسمك حىٍيثي  ،عى
حيكا حى  ٍنيىاًدٍيث عائشة أىنَّييـ رىجَّ ًدٍيًث أبي ىريرة  ،رىًضيى اي عى مىى حى ذىًلؾى ًلًعدَّة أميكرعى  :(1)؛ كى

ٍيرىةى  أىفَّ قىٍكليييـ:  - ًدٍيثى أىًبي ىيرى فَّاظً  حى ًعيؼه ًباتٍّفىاًؽ اٍلحي ٍعًفوً  ،ضى مىى ضى ًممٍَّف نىصَّ عى ـي  :كى مىا اإٍلً
ٍنبىؿو  كفى  ،(4)كىاٍلبىٍييىًقي   ،(3)اٍلميٍنًذرً  كىأىبيك ًبٍكًر ٍبفً  ،(2)أىٍحمىدي ٍبفي حى  .(5)كىآخىري

ًميًع نيسىًخ كً  ًفيٍ  ًركىايىتو يٍ د فً اكي ك دى بي ه أىرى كى الذل ذى  - مىٍيوً  يءفىالى ش"تىاًبًو اٍلميٍعتىمىدىًة جى مىى ىىذى  "عى ا الى كىعى
لىةى ًفيًو لىٍك صح ٍعًفيىا غى  "لىوي  يءفال ش"ركاية  امَّ أك  ،دىالى ٍت لكجب فىًييى مىعى ضى حَّ لىٍك صى ًريبىةه كى

مىٍيوً  يءفال ش" ىا عميى مي مٍ حى  كىايىاتً  "عى ٍمًع بىٍيفى الرٍّ اءى ًمٍثميوي ًفي  ،ًلٍمجى قىٍد جى  :كىقىٍكًلًو تىعىالىى ،اٍلقيٍرآفً كى
 ٍف ـٍ كىاً  نتيـٍ أىٍحسىنتيـٍ أًلىنفيًسكي ٍأتيـٍ فىمىيىا ًإٍف أىٍحسى  .أىٍم فىعىمىٍييىا[ 7]اإلسراء:  أىسى

ابى  - سىاًئري  أىجى طَّاًبي  كى ٍيرىة  أىنَّوي لىٍك ثىبىتى  الشَّاًفًعيَّةاٍلخى ًدٍيث أىبي ىيرى اًف  حى مىى نيٍقصى لىكىافى مىٍحميكالن عى
ًرؼي غىاًلبنا إلىى أىٍىًموً  ؛اأٍلىٍجرً  ٍسًجًد يىٍنصى مىٍييىا ًفي اٍلمى مٍّيى عى مىٍييىا ًفي  ،أًلىفَّ اٍلميصى مَّى عى مىٍف صى كى
حٍ  رى دىٍفنىيىا غىاًلبناالصَّ ضى ؿفىنىقىصى أىٍجري  ،رىاًء حى يىكيكفي التٍَّقًديري فىالى أىٍجرى كىاًمؿه لىوي  ،األىكَّ كىقىٍكًلًو  ،كى
: " ٍضرىًة الطَّعىاـً الى ةى ًبحى الى ةى كىاًممىةه  :أىمٍ  ،" صى الى ةى ًفي حديث عائشة  :فىً ٍف ًقيؿى  ،الى صى جَّ الى حي

ٍنيىا ًضيى اي عى ٍيًرًه أىٍك أىنَّوي  اؿ أىنَّوي حتمال رى ٍسًجًد ًلعيٍذًر مىطىرو أىٍك غى مىٍيًو ًفي اٍلمى مَّى عى إنَّمىا صى
نىاًئزً  مَّى اٍلجى ٍسًجًد أىٍك أىفَّ اٍلميرىادى ًباٍلمىٍسًجًد ميصى مىٍيًو ىيكى ًفي اٍلمى مَّى عى اًرجى اٍلمىٍسًجًد كىصى عىوي خى ضى  ،كى

كىابي  ًت كيمَّيىا بىاًطمىةه أىفَّ ىىًذًه ااًلٍحتً  فىاٍلجى ًحيًح ميٍسًمـو أًلىفَّ لىٍفظى ا ؛مىاالى ًديًث ًفي صى ًرٍيح أىنَّو ٍلحى صى
مَّى ًفٍي اٍلمىٍسًجًد.  صى

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
الة عمى الًجنىازىة دىاًخؿ المىسٍ  ًفي اٍلفيقىيىاءي  اٍختىمىؼى  اًدٍيث الكىاًردىة عىًف الصَّ ًجد؛ تىبىعان الٍخًتالًؼ اأٍلىحى

مىى ثىالثىةً  ،النًَّبيٍّ  ذىًلؾى عى  أىٍقكىاؿ: كى
 

                                                             
 (.214 /5) ،المجمكع شرح الميذب: النككم انظر:( (1
مىاـ: مسند انظر( (2  (.9730/ ح454/ 15) ،أحمد بف حنبؿ اإٍلً
 (.3116/ ح416/ 5) ،: األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ: ابف المنذرانظر( (3
 .(1099/ ح25/ 2) ،: البييقيالسنف الصغير. ك (7040/ ح86/ 4) ،: البييقيالسنف الكبرل: انظر( (4

: ابف عبد االستذكار(. ك 318/ 5) ،معرفة السنف كاآلثار: البييقي (.312/ 1) ،: الخطابيمعالـ السنف: انظر( (5
 .(223-217 /21) ،: ابف عبد البركالتمييد(. 47-45/ 3) ،البر
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لالقول  الة عمييا في المسجد صحيحة جائزة ال كراىة فييا :اأَلوَّ الة عميو في  ،الصَّ مع ككف الصَّ
 .(1)لحنابمةكبو قاؿ جميكر الفقياء مف المالكية كالشَّافعية كا ،المصمى أكلى

الة عمييا في المسجد مستحبةالثَّاِنيالقول   .(2)كىك قكؿ عند الشَّاًفًعيَّة ،كمندكب إلييا ،: الصَّ
الة عمييا في المسجد مكركىةالثَّاِلثالقول  ًنٍيفىة ،كبو قاؿ مىاًلؾ ،: الصَّ  .(3)كىأىبيك حى

مىاـ قىاؿى  عى اٍلًجنىازىةي ًفي اٍلمىٍسًجًد، فىً ٍف أىٍكرى ": رىًحمىوي اي ق( 179بف أنس )ت مىاًلؾ اإٍلً هي أىٍف تيكضى
مىاـً  ًة اإٍلً الى مىٍييىا ًبصى مٍّيى ًمٍف اٍلمىٍسًجًد عى مىٍييىا فىالى بىٍأسى أىٍف ييصى ًة عى الى ٍسًجًد ًلمصَّ ًضعىٍت قيٍربى اٍلمى الًَّذم  كي

ٍسًجًد ًبأىٍىًموً  اًرجي اٍلمى اؽى خى مىٍييىا إذىا ضى مٍّي عى  .(4)"ييصى
 سًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.ساد

 كىعىدىـ ًإٍىمىاًليىا. ًلألىًدلَّةً  ًإٍعمىاؿًفٍيًو  كىالذم يىًمٍيؿ ًإلىٍيًو اٍلبىاًحثي اٍلقىٍكؿ باٍلجمع؛ ألىفَّ 
مىٍييىا اًكم  الى تىٍستىًقٍيـ؛ فىالى دىًلٍيؿى عى مىاـ الطَّحى دىٍعكىل النٍَّسخ الًتي قىاؿى ًبيىا اإٍلً ًر ثي  ،كى َـّ ًإنَّو ًمفى الميقىرى

ار ًإلىى القىٍكؿ ًبالنٍَّسخً  أىفَّ الى  ،ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً  ييصى أ كى ٍمع أىك التٍَّرًجٍيح ،ييٍمجى ا تىعىذَّرى اٍلجى كىىينىا أىٍمكىفى  ،ًإالَّ ًإذى
ٍمعي بىٍيفى الن صي  اًكم ىي  ،كصالجى مىاـ الطَّحى لىًكٍف لىعىؿَّ الًذم يىٍعذير اإٍلً ٍمعً كى مىى اٍلجى ىيكى  ،نىا ًبتىٍقًدٍيـً النٍَّسًخ عى
نىًفي  المىٍذىىبً  ٍمعً  ،أىنَّوي حى مىى اٍلجى نىًفيَّة ييقىدٍّميكف النٍَّسخ عى ٍكح ،فىً فَّ الحى كىالقكؿ ًباٍلجىٍمًع  ،كىىىذىا التٍَّقًدٍيـ مىٍرجي

ًدٍيث عىاًئشىة  َوَعَمْيِو:أىٍكلىى.   ٍنيىايىكيكف حى ًضيى اي عى كىاز رى بىيىاف اٍلجى ًة كى بىاحى مىى  ،ًلٍلً الة عى مىع كىٍكف الصَّ
ؿ؛ أًلىنَّو الغىالب ًمٍف ًفٍعًمًو  مى أىٍكلىى كىأىٍفضى ـي  ،الًجنىازىة ًفٍي الميصى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 
 
 
 
 

                                                             
المجمكع ك  .(223-217 /21) ،: ابف عبد البركالتمييد(. 47-45/ 3) ،: ابف عبد البراالستذكار انظر:( (1

 (.368 /2) ،ي: ابف قدامة(. كالمغن227 /5) ،شرح الميذب: النككم
(. كالمنياج شرح صحيح 257 /1) ،(. كبداية المجتيد: ابف رشد الحفيد368 /2) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (2

 (.479 /1) ،(. كالفقو عمى المذاىب األربعة: الجزيرم40 /7) ،مسمـ: النككم
(. كالمنياج شرح صحيح 224 /2) ،بديف(. كالدر المختار: ابف عا254 /1) ،المدكنة: مالؾ بف أنس انظر:( (3

 (.1535 /2) ،(. كالفقو اإلسالمي كأدلتو: كىبة الزحيمي40 /7) ،مسمـ: النككم
 (.254 /1) ،( المدكنة: مالؾ بف أنس(4
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 ة: َعَدد التَّْكِبْيرَات َعَمى َصالِة اْلِجَناَزِة.الثَّاِنياْلَمْسَأَلة 
تىٍفًصٍيؿ  مىى النٍَّحًك التَّاًلي:كى ٍسأىلىًة عى  اٍلمى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 
ًحٍيًحو اًرم ًفي صى مىاـ اٍلبيخى كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،رى ٍيرىةى  ًمٍف حى سيكؿى اً : »أىًبي ىيرى نىعىى   أىفَّ رى

رى  (1)النََّجاِشيَّ  مىٍيًو أىٍربىعى ًفي اليىٍكـً الًَّذم مىاتى ًفيًو، كىخى كىبَّرى عى ، كى ـٍ ؼَّ ًبًي مَّى، فىصى ـٍ ًإلىى الميصى جى ًبًي
 .(2)«تىٍكًبيرىاتو 
ًحٍيًحو اهي كى ا رى ضو مى ارً عى يي كى  مىاـ ميٍسمـ ًفي صى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي لىٍيمىى ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،اإٍلً :  عى ، قىاؿى

نىاًئًزنىا أىٍربى  مىى جى ٍيده ييكىبٍّري عى نىازىةو كىافى زى مىى جى نَّوي كىبَّرى عى :  عنا، كىاً  ٍمسنا، فىسىأىٍلتيوي فىقىاؿى سيكؿي اً »خى  كىافى رى
 .(3)«ييكىبٍّريىىا

 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
مىى اٍلمىيٍّتً  الكىاًردىة ًفيث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ  الة عى ًد تىٍكًبٍيرىات الصَّ اًدٍيث فىقى  ،عىدى اءىٍت أىحى ٍد جى

ة ًفي أىفَّ التٍَّكًبٍيرىات أىٍربىع ًحٍيحى ٍمسان  ،صى ٍيًرىىا خى ًفٍي غى ًت الن صيكص كىاٍختىمىفىت. ،كى ًبذىًلؾى تىعىارىضى  كى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىة مىوي اي رىحً  اإٍلً ة اٍلكىاًردىة ًفي اٍلمى مىؾى ًفي  ،الن صيكص اٍلميتىعىاًرضى سى
ٍمًع ًبالتَّنىك ًع أىًك التٍَّخًيٍيرً  ،دفع التَّعارض بينيا : " ،مسمؾ اٍلجى ةه، فىالى ميكًجبى فىقىاؿى ًحيحى كىىىًذًه آثىاره صى
ٍنًع ًمٍنيىا، كىالنًَّبي   ابيوي ًمٍف بىٍعًدهً يىٍمنىٍع ًممَّا  لىـٍ  ًلٍممى مىى اأٍلىٍربىًع، بىٍؿ فىعىمىوي ىيكى كىأىٍصحى  .(4)"زىادى عى

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه الن صيكص اٍلعيمىمىاءسى نجمميا في  ،ًعدَّة مىسىاًلؾى  ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى

 التالي:

                                                             
كأحسف ًإلىى المسمميف الذيف ىاجركا إًلىى  أصحمة النجاشي ممؾ الحبشة أسمـ في عيد النًَّبٌي : (النََّجاِشيَّ )( (1

، كأخباره معيـ كمع كفار قريش الذيف طمبكا منو أف يسمـ إلييـ المسمميف مشيكرة، كتكفي ببالده قبؿ فتح أرضو
كأصحمة اسمو، كالنجاشي لقب لو كلممكؾ الحبشة،  ،بالمدينة، ككبر عميو أربعنا مكة، كصمى عميو النًَّبٌي 

. (. 188/ برقـ252/ 1) ،بة: ابف األثير: أسد الغابة في معرفة الصحاانظر مثؿ كسرل لمفرس، كقيصر لمرـك
ر،كاإلصابة في تمييز الصحابة:  جى  (.473/ برقـ347/ 1) اٍبف حى

نىاًئزً  ،(1333ح /89 /2) ،صحيحو البخارم فيأخرجو: ( (2 نىازىًة أىٍربىعنا. ،ًكتىابي الجى مىى الجى  بىابي التٍَّكبًيًر عى
نىاًئزً  ًكتىابي  ،(957ح /659 /2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (3 مىى اٍلقىٍبًر. ،اٍلجى ًة عى الى  بىابي الصَّ
 (.489/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (4
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لالمسمك  اًدٍيث اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األىحى ٍسأىلىة. إلى الجى  الكىاًردىة ًفي المى
مىاـ الشَّككىاًني )ت ٍمًس؛ أًلىفَّ : "رىًحمىوي اي ق( 1250فىقىاؿى اإٍلً كىالى تىعىاريضى بىٍيفى اأٍلىٍربىًع كىاٍلخى

مى  ٍمسى ميٍشتىًممىةه عى ٍيًر مي اٍلخى ةو ى ًزيىادىًة غى ٍيفً  ... عىاًرضى كىازي اأٍلىٍمرى  .(1)"كىغىايىةي مىا ًفيًو جى
ٍبًكي المىاًلًكي )ت مىاـ الس  قىاؿى اإٍلً يـ كانكا ىـ أنَّ ائع كالكثير عندالشَّ : "رىًحمىوي اي ق( 1352كى

 .(2)"ؤاؿ عنوكلذا كقع الس   ،ان كاف نادر  ان كبير خمس، كأف التَّ ان أربع زيكبركف عمى الجنائ
قىاؿى  فأييا فعؿ أجزأه،  بي كؿ ذلؾ ثبت عف النَّ : "رىًحمىوي اي ق( 1420الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني )ت كى

لك   ،مثؿ أدعية االستفتاح ،أف في أمثالونكيع، فيفعؿ ىذا تارة، كىذا تارة، كما ىك الشَّ ى التَّ األىكَّ
ف كاف البدمكات اإلكالصَّ  ،شيدكصيغ التَّ   ؛ربعنكع كاحد منيا فيك األ مف التزاـ براىيمية كنحكىا، كا 

 .(3)"االحاديث فييا أكثر فَّ أل
مىًؼ  : كذىىىبى الثَّاِنيالمسمك  مىًؼ كىاٍلخى ٍمييكر السَّ إلى تىرجٍيًح منيـ اأٍلىًئمَّة اأٍلىٍربىعىة  ،اٍلعيمىمىاءًمفى جي
مىى بىٍعضٍخبىاًر بىٍعًض األى  اًشي ،(4)عى ًدٍيث النَّجى حيكا حى ٍيثي أىنَّييـ رىجَّ ذىًلؾى  ،حى ٍيًد ٍبًف أىٍرقىـ؛ كى ًدٍيًث زى مىى حى عى

ات: حى  ًبًعدَّة ميرىجٍّ
مىاـ الشَّككىاًني )ت قىاؿى اإٍلً كًعيًَّة : "رىًحمىوي اي ق( 1250كى ٍمييكري مىا ذىىىبيكا إلىٍيًو ًمٍف مىٍشري حى اٍلجي رىجَّ

 : اتو أىٍربىعىةو حى لاأٍلىٍربىًع ًبميرىجٍّ كىل أىنَّيىا ثىبىتىٍت مً  :اأَلوَّ ا ًممٍَّف رى ابىًة أىٍكثىرى عىدىدن حى ةو ًمٍف الصَّ مىاعى ٍف طىًريًؽ جى
 . ٍمسى ـٍ اٍلخى ٍيًف.  :الثَّاِنيًمٍنيي ًحيحى ابىةي  :الثَّاِلثأىنَّيىا ًفي الصَّ حى مىى اٍلعىمىًؿ ًبيىا الصَّ  . أىنَّوي أىٍجمىعى عى

قىعى ًمٍنوي  الرَّاِبُع:  ."(5) أىنَّيىا آًخري مىا كى
ارم )تكىذا اخت مىاـ البيخى كالذم يفيـ كيستنبط مف خالؿ ترجمتو  ،رىًحمىوي اي ق( 256يار اإٍلً

نىازىًة أىٍربىعنافقاؿ: " ،لمباب مىى الجى  .(6)"بىابي التٍَّكًبيًر عى
 

                                                             
 (.73/ 4) ،نيؿ األكطار: الشككاني( (1
 (.37/ 9) ،المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد: السبكي( (2
 (.111)ص:  اأٍلىٍلبىاًني،أحكاـ الجنائز: ( (3
 ،(. كعمدة القارم: العيني52/ 3) ،(. كالحاكم الكبير: الماكردم1022/ ح333/ 2) ،: سنف الترمذمانظر( (4

 (.72/ 4) ،(. كنيؿ األكطار: الشككاني116/ 8)
 (.72/ 4) ،نيؿ األكطار: الشككاني( (5
نىاًئزً  ،(89/ 2) ،صحيح البخارم( (6  .ًكتىابي الجى
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ـى بىٍعضي الثَّاِلث المسمك قىٍد زىعى ٍيد ٍبف أىٍرقىـ مىٍنسيكخ اٍلعيمىمىاء: كى ًدٍيث زى لىًكف ال دىلً  ،أىفَّ حى ٍيؿى قىًكم كى
مىى دىٍعكىل النٍَّسخ ًحٍيح عى صى ـي  ،كى  .(1)كىاي تىعىالىى أىٍعمى

مىاـ اٍبف بىطَّاؿ المىاًلًكي )ت ديؽ عمى ى أبك بكر الصٍّ كقد صمَّ : "رىًحمىوي اي ق( 449فقىاؿى اإٍلً
ر عمى عمر فكبَّ ، كصمى صييب ان ر أربعبكر فكبَّ  ي، كصمى عمر عمى أبان ر أربعفكبَّ  ي بالنَّ 
مىى عم ي  ، كصمى الحسف بف عمان أربع ، كعف ان ر أربعكصمى عثماف عمى جنازة فكبَّ  ،ان ر أربعفكبَّ  ي  عى

لما خالفو، كصار  ان اإلجماع منيـ قكالن كعمالن ناسخ ىريرة كالبراء مثمو، فصار يابف عباس كأب
 .(2)حجة" إجماعيـ

نىًفي  مىاـ بىٍدر الدٍٍّيف العىٍيًني الحى قىاؿى اإٍلً ًديث : "رىًحمىوي اي ق( 855)تكى قىاؿى بىعضيـ: ًإف حى
اًشٌي ىيكى النَّاًسخ ٍيرىة ميتىأىٌخر  ؛النَّجى ٍيرىة، قىاليكا: كىأىبيك ىيرى ًحيح مف ًركىايىة أبي ىيرى أًلىنَّوي مخرج ًفي الصَّ

ٍيرىة ـ أبي ىيرى اًشٌي كىافى بعد ًإٍسالى مىٍكت النَّجى ـ، كى ٍسالى  ."(3) اإٍلً
قىاؿى  سىف بي أىكى نىًفي )تك الحى ٍنًدم الحى مىى أىفَّ آًخرى اأٍلىٍمًر : "رىًحمىوي اي  ق(1138السٍّ ٍمييكرى عى اٍلجي

مىٍيوً  ًمميكا ًبذىًلؾى كىانيكا يىٍعمىميكفى ًبمىا عى ابىًة مىا عى حى بىٍعضي الصَّ ـى كى ا تىقىدَّ اأٍلىٍمري أىكَّالن  كىافى أىٍربىعنا كىىيكى نىاًسخه ًلمى
 .(4)"اٍنتىًيي

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
مىى آرىاًء  ؼ بىٍيف األىًدلَّة ًفي الظَّاًىًر أىثىره عى مىى النٍَّحًك التَّالي: اٍلعيمىمىاءكىافى ًليىذىا االٍخًتالى  عى

لالقول  مىؼً  :اأَلوَّ مىًؼ كىاٍلخى ٍمييكر السَّ مىى الًجنىازىة  ،ًئمَّة اأٍلىٍربىعىةمنيـ اأٍلى  ،ذىىىبى جي ًإلى أىفَّ التٍَّكًبٍير عى
ٍير مىاـ التٍّرًمذم )ت ،(5)أىٍربىع تىٍكًبٍيرىات ال غى مىٍيًو ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًؿ : "ك رىًحمىوي اي ق( 279قىاؿى اإٍلً اٍلعىمىؿي عى

اًب النًَّبيٍّ  ، كىىيكى قىكٍ  اٍلًعٍمـً ًمٍف أىٍصحى ـٍ ٍيًرًى ًؾ، كىغى ، كىاٍبًف اٍلميبىارى مىاًلًؾ ٍبًف أىنىسو ، كى ؿي سيٍفيىافى الثٍَّكًرمٍّ
اؽى  ٍسحى ، كىأىٍحمىدى، كىاً   .(6)"كىالشَّاًفًعيٍّ

                                                             
 (.117/ 8) ،. كعمدة القارم: العيني(353/ 7) ،نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار: العيني انظر:( (1
 (.314/ 3) ،شرح صحيح البخارم: ابف بطاؿ( (2
 (.117/ 8) ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم: العيني( (3
 (.458/ 1) ماجو،حاشية السندم عمى سنف ابف ( (4
األسانيد: ابف عبد (. كالتمييد لما في المكطأ مف المعاني ك 314/ 3) ،شرح صحيح البخارم: ابف بطاؿ انظر:( (5

/ 8) ،(. كعمدة القارم شرح صحيح البخارم: العيني52/ 3) ،(. كالحاكم الكبير: الماكردم336/ 6) ،البر
 (.458/ 1) ماجو،(. كحاشية السندم عمى سنف ابف 116

نىاًئزً  ،(1022/ ح333/ 2) ،سنف الترمذم( (6 مىى ،أىٍبكىابي اٍلجى اءى ًفي التٍَّكبًيًر عى نىازىةً  بىابي مىا جى  .الجى
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مىى الًجنىازىة خىمس تىٍكًبٍيرات :الثَّاِنيالقول  ذىىىبى بىٍعض اٍلفيقىيىاء ًإلى أىفَّ التَّكبٍير عى ٍبد  ،كى ًبيىذا قىاؿى عى كى
مىاـ ،(1)أىًبٍي لىٍيمىالرٍَّحمىف ٍبف  ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا قىاؿى اإٍلً اٍنعىقىدى : "رىًحمىوي اي ق( 463القيٍرطيًبي المىاًلًكي )ت ف عى

اءى ًفي اأٍلى  مىى مىا جى مىى أىٍربىعو عى اًر عى مىى أىٍربىعو كىأىٍجمىعى اٍلفيقىيىاءي كىأىٍىؿي اٍلفىٍتكىل ًباأٍلىٍمصى ٍجمىاعي عى اًديًث اإٍلً حى
حى  ـٍ شيذيكذه الى ييٍمتىفىتي ًإلىٍيوً  ،احً الصٍّ مىا ًسكىل ذىًلؾى ًعٍندىىي دنا ًمٍف فيقىيىاًء اأٍلى كى  ،كى ـي أىحى س مٍّ خى ار يي صى مٍ الى نىٍعمى
 .(2)"لىٍيمىى ف أىًبيٍ بٍ اإال 

اًمسىة تيٍفعىؿ أىٍحيىانان  :الثَّاِلثالقول  مىى االٍسًتدىامىة ،كىىيكى أىفَّ التَّكبيرة الخى ًلٍيؿ أىفَّ اأٍلىٍشيىر ًبدى  ،ال عى
نىاًئز أىٍربىع تكبٍيرىات، كىك قكؿ مف قاؿ  كالغىاًلب ًمٍف ًفٍعًمو  مىى الجى كفعؿ السَّمؼ كالخمؼ التَّكبير عى

ٍمعً ب اًدٍيث بىٍيفى  الجى ٍسأىلىة ًفي الكىاًردىة األىحى كابف القيـ،  -كما سيأتي–، كمنيـ ابف حـز الظَّاىرم المى
 كغيرىـ. -كما سبؽ بيانو–ي كالشَّككاني، كالس بك

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
و ًحٍيحى ٍسأىلىة ثىاًبتىة كىصى اًدٍيث اٍلكىاًردىة ًفي اٍلمى رً  ،اأٍلىحى ًدًىمىا ًلْلخى مىى نىٍسًخ أىحى ًرٍيح عى  ،كىال دىًلٍيؿ صى

د دىٍعكىل كىاٍجًتيىاد ًفي مي  رَّ لىة نىٍفًي التَّعىاريضبىٍؿ ًإفَّ اٍلقىٍكؿى ًبالنٍَّسخ ميجى اكى  ،ًإال أىنَّيىا ًبال بيٍرىىاف فىال تيٍقبىؿ ،حى
ٍمع بىٍيف  اًمسىة تيٍفعىؿ أىٍحيىانان  ،ميٍمًكفى  األدلَّةكىأىفَّ ًإٍمكىاًنيَّة اٍلجى مىى  ،كىًىك اٍلقىٍكؿ ًبأىفَّ التَّكبيرة الخى ال عى

نىاًئز أىٍربىع  كالخمؼ السَّمؼ كفعؿ ٍف ًفٍعًمو ًبدىًلٍيؿ أىفَّ اأٍلىٍشيىر كالغىاًلب مً  ،االٍسًتدىامىة مىى الجى التَّكبير عى
 تكبٍيرىات.

مىى اأٍلىٍربع تكبٍيرىات بىٍعد مىٍكت النًَّبي  ابىة عى حى ٍعؼ رظى نى  وً يٍ فً فى  ،كىأىمَّا دىٍعكىل ًإٍجمىاع الصَّ ؛ ًلضى
مىٍيوً  دَّرى اإٍلً  ،اأٍلىًدلَّة كىاأٍلىٍخبىار الدَّالىة عى قىٍد تىصى ٍزـ كى ًلتىٍحًقٍيؽ اٍلقىٍكؿ ًفي بيٍطالف ىىًذه  رىًحمىوي اي مىاـ اٍبف حى

مىى ذىًلؾى الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني  ،(3)الدٍَّعكىل تىًبعىو عى  .(4)رىًحمىوي اي كى
ٍزـ األٍندىليسي الظَّاًىرم )ت مىاـ اٍبف حى ٍنوي: أيؼ  ًلكيؿٍّ إٍجمىاعو ييٍخرى : "رىًحمىوي اي ق( 456قىاؿى اإٍلً جي عى

ًمي  بٍ  ٍبدي اً عى ابىةي ًبالشَّاـً  مىٍسعيكدو كىأىنىسي ٍبفي مىاًلؾو  ٍبفي في أىًبي طىاًلبو كىعى حى ، كىالصَّ ، ثيَـّ كىاٍبفي عىبَّاسو
ةً  حَّ ـٍ ًبأىسىاًنيدى ًفي غىايىًة الصٍّ ٍيريىي ٍيدو كىغى اًبري ٍبفي زى ، كىاٍبفي ًسيًريفى كىجى ٍجمىاعى التَّاًبعيكفى ًبالشَّاـً يىدًَّعي اإٍلً ، كى

ٍف يىٍدخي  ٍفقىةن ًممَّ ًبيميوي؟ فىمىٍف أىٍخسىري صى ، فىمىٍف أىٍجيىؿي ًممٍَّف ىىًذًه سى ًء ًبأىسىاًنيدى كىاًىيىةو ًؼ ىىؤيالى قٍ ًبًخالى ًمًو ؿي ًفي عى

                                                             
 (.71/ 4) ،(. كنيؿ األكطار: الشككاني89-87/ 4) ،تحفة األحكذم: المباركفكرم انظر: ((1
 (.336/ 6) ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر( (2
 (.351-347/ 3) ،المحمى باآلثار: ابف حـز( (3
 (.115-114)ص:  اأٍلىٍلبىاًني،أحكاـ الجنائز: ( (4
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فىوي  مىاًلؾه، كىالشَّافً أىفَّ إٍجمىاعنا عىرى ًنيفىةى، كى ًفيى ًعٍمميوي : أىبيك حى ، كىخى مىى ًعي  ٍيًد ٍبًف عى زى ، كى ، كىاٍبًف مىٍسعيكدو ًمي  : عى
الى  تَّى خى ، حى ، كىاٍبًف عىبَّاسو ـى، كىأىنىًس ٍبًف مىاًلؾو اشىا أىٍرقى ٍجمىاعى؟ حى ـٍ ًبمىا  ً فيكا اإٍلً ًمٍف ىىذىا؟ كىالى ميتىعىمَّؽى لىيي
ًميًّا كىبَّرى عى  بَّرى أىٍربىعنا، كىعى ينىاهي ًمٍف أىفَّ عيمىرى كى كٍّ مىى أي ري ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو كىبَّرى عى زى مًٍّو مىى اٍبًف اٍلميكىفًٍّؼ أىٍربىعنا، كى

ٍبدى اً  بَّرى أىٍربىعن أىٍربىعنا، كىعى ـى كى ٍيدى ٍبفى أىٍرقى زى مىى اٍبنىًتًو أىٍربىعنا، كى  ،ا، كىأىنىسنا كىبَّرى أىٍربىعنا ٍبفى أىًبي أىٍكفىى كىبَّرى عى
كى  صى ؽٌّ كى ،فىكيؿ  ىىذىا حى ٍمسو أىٍصالن ٍنوي إٍنكىاري تىٍكًبيًر خى حَّ عى ده صى ًء أىحى لىٍيسى ًمٍف ىىؤيالى ، كى تَّى لىٍك كيًجدى  ابه كىحى

بى الر جيكعي حً  ازىىىا، كىكىجى ا لىوي قىٍكؿي مىٍف أىجى دَّ إلىٍيًو ًعٍندى ينىًئذو إلىى مىا اٍفتىرىضى اي لىكىافى ميعىاًرضن  تىعىالىى الرَّ
حَّ أىنَّوي التَّنىازيًع، مً  قىٍد صى نًَّة، كى ٍمسنا كىأىٍربىعنا، فىالى يىجيكزي تىرٍ  ٍف اٍلقيٍرآًف كىالس  ًد عىمىمىٍيًو كىبَّرى خى ؾي أىحى

رً  ـي . (1)"ًلٍْلخى  . كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 (.351/ 3) ،المحمى باآلثار: ابف حـز( (1
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 الَخامس المبحث
ْخــِصــــْيــــــــــص لمعَ   (1)ـــــامِّ ـــــالَجْمـــــــــــــع ِبالتَـّ

ٍـّ: يككف ًفي حالة كركد حديثيف أحديىيمىا عاـ ٍمع بالتَّخصٍيًص لمعىا اص ،الجى  ،كاآلخر خى
اف مكضكعان كاحدان  مىى  ،كلكف أحكاميما ميٍختىًمفىة ،كييعالجى ٍمؿ العىاـ عى اص ًبحى فييٍجمع بٍيفى العىاـ كالخى

اص ذىًلؾى ًببىيىاف أفَّ الميراد بالعىاـ بعض أفر  ،الخى االت التٍّي  ،ادهكى مىى كؿ الحى كىأىفَّ حكمو يىٍسًرم عى
اص الة التٍّي نىصَّ عمٍييىا الخى ليا مىا عىدىا الحى ٍكـً العىاـ ،تناكى كيىٍنطىًبؽ عمييا ما كرد  ،فىتيٍستىٍثنىى مف حي

اص مع ييعمؿ ًبكال الدَّليميف ،في النَّص الخى اص فيما تناكلو ،كبيذا الجى كييعمؿ  ،فىييٍعمىؿ بالنَّص الخى
اص الة التٍّي كرد ًفٍييىا الخى كىاز  اٍلعيمىمىاءكقد اتَّفؽ  ،بالنَّص العىاـ في جميع ما تناكلو ما عىدىا الحى ًفي جى

ٍـّ.  التَّخصٍيص لمعىا
: مىى ذىًلؾى ًمفى اأٍلىٍمًثمىًة عى  كى

 .: َرَضاَعة الَكِبْيرمسألة
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن ًل: أو 
ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيًث  ،رى أىفَّ سىاًلمنا، مىٍكلىى أىًبي  ،رىًضيى اي عىٍنيىاعىاًئشىة ًمٍف حى

ٍيفىةى كىأىىٍ  ذى ٍيفىةى كىافى مىعى أىًبي حي ذى ، فىأىتىٍت حي ـٍ فىقىالىٍت: ًإفَّ سىاًلمنا  النًَّبيَّ  -ةى سييىٍيؿو تىٍعًني اٍبنى -ًمًو ًفي بىٍيًتًي
اؿي  قىدٍ  قىميكا كىعىقىؿى مىا ،بىمىغى مىا يىٍبميغي الرٍّجى مىٍينىا ،عى ؿي عى نَّوي يىٍدخي نٍّي أىظيف  أىفَّ ًفي نىٍفًس أىًبي ،كىاً  ٍيفىةى ًمٍف  كىاً  ذى حي

                                                             
ْخــِصــــْيــــــــــص لمَعــــامِّ ( (1 : التخصيص: ىك قصر العـا عمى بعض أفراده. ففي التخصيص الَجْمـــــــــــــع ِبالتَـّ

رادة بعض ما ينطكم تحتو مف أفراد ،صرؼ لمعاـ عف عمكمو كالعاـ: ىك المفظ المكضكع كضعان كاحدان  ،كا 
لمداللة عمى جميع ما يصمح لو مف األفراد عمى سبيؿ الشمكؿ كاالستغراؽ مف غير حصر في كمية معينة أك 
ٍمع  عدد معيف. كالخاص: ىك كؿ لفظ كضع لمعنى كاحد عمى االنفراد أك عمى كثير محصكر. الجى

: يككف ًفي حالة كركد حديثيف أحديىيمىا عاـ اص ،بالتَّخصٍيًص لمعىاٍـّ كلكف  ،عالجىاف مكضكعان كاحدان كيي  ،كاآلخر خى
ٍختىًمفىة اص ،أحكاميما مي مىى الخى ٍمؿ العىاـ عى اص ًبحى ذىًلؾى بًبىيىاف أفَّ الميراد بالعىـا بعض  ،فييٍجمع بٍيفى العىـا كالخى كى

: ابف حـز انظر:أفراده.  (. كالبرىاف في 33)ص:  ،(. كالممع: الشيرازم70/ 3) ،اإلحكـا في أصكؿ األحكـا
(. 203)ص:  ،(. كالمنخكؿ: الغزالي86/ 1) ،(. كأصكؿ السرخسي105/ 1) ،فقو: الجكينيأصكؿ ال

: اآلمدم284/ 2) ،كالمحصكؿ: الرازم (. كشرح تنقيح الفصكؿ: 192/ 2) ،(. كاإلحكاـ في أصكؿ األحكـا
 (.274/ 1) ،(. كشؼ األسرار: عالء الديف البخارم169)ص:  ،القرافي
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ٍيئنا ٍيفىةى أىٍرًضًعيًو تى » :فىقىاؿى لىيىا النًَّبي   ،ذىًلؾى شى ذى يىٍذىىًب الًَّذم ًفي نىٍفًس أىًبي حي مىٍيًو، كى « ٍحريًمي عى
عىٍت فىقى  ٍعتيوي فىرىجى ٍيفىةى  ،الىٍت: ًإنٍّي قىٍد أىٍرضى ذى  .(1)"فىذىىىبى الًَّذم ًفي نىٍفًس أىًبي حي
مىاـ كى  كىل اإٍلً طًَّئوً رى : ، أىنَّوي سيًئؿى عى الز ٍىًرم عىًف اٍبًف ًشيىابو  ،مىاًلؾه ًفٍي ميكى ًبيًر؟ فىقىاؿى ًة اٍلكى اعى ٍف رىضى

كى  ًبيعىةى كى ٍيفىةى ٍبفى عيٍتبىةى ٍبًف رى ذى بىٍيًر، أىفَّ أىبىا حي ًني عيٍركىةي ٍبفي الز  سيكًؿ اً أىٍخبىرى اًب رى كىافى  افى ًمٍف أىٍصحى ، كى
ـه، مىكٍ  كىافى تىبىنَّى سىاًلمنا، الًَّذم ييقىاؿي لىوي سىاًل ٍيفى قىٍد شىًيدى بىٍدرنا، كى ذى سيكؿي اً لىى أىًبي حي   ةى، كىمىا تىبىنَّى رى

وي ًبٍنتى أىًخيًو فىاًطمىةى  اًرثىةى، كىأىٍنكىحى أىبيك حيذىٍيفىةى سىاًلمنا، كىىيكى يىرىل أىنَّوي اٍبنيوي أىٍنكىحى ٍيدى ٍبفى حى ًليًد ٍبًف  زى ًبٍنتى اٍلكى
ًئذو ًمفى اٍلمييى  ًبيعىةى، كىًىيى يىٍكمى ؿاًجرىاًت عيٍتبىةى ٍبًف رى ًؿ أىيىامىى قي األىكَّ ؿى اي ، كىًىيى ًمٍف أىٍفضى ، فىمىمَّا أىٍنزى ٍيشو  رى

ٍيًد ٍبًف  ؿى فىقىاؿى تىعىالىى ًفي ًكتىاًبًو ًفي زى اًرثىةى مىا أىٍنزى ـٍ آًلبىائً حى ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعٍندى اً اٍدعيكىي ـٍ ًي ، فىً ٍف لى
، فىً ٍخكىانيكي  ـٍ مىكىاًليكيـٍ  ـٍ تىٍعمىميكا آبىاءىىي دَّ كيؿ  كىاًحدو ًمٍف أيكلىًئؾى ًإلىى أىًبيًو، فىً ٍف 5]األحزاب:  ًفي الدٍّيًف، كى [ ري

ٍيفىةى، كىًىيى ًمفٍ  ذى ٍيمىةي ًبٍنتي سييىٍيؿو كىًىيى اٍمرىأىةي أىًبي حي اءىٍت سى هي، فىجى ـٍ أىبيكهي ريدَّ ًإلىى مىٍكالى ـٍ ييٍعمى  بىًني عىاًمًر لى
سيكًؿ اً ٍبًف ليؤىم   سيكؿى اً  ًإلىى رى ، كىأىنىا فيضيؿه ، فىقىالىٍت يىا رى مىيَّ ؿي عى كىافى يىٍدخي لىدنا كى : كينَّا نىرىل سىاًلمنا كى

ٍأنً  ا تىرىل ًفي شى لىٍيسى لىنىا ًإالَّ بىٍيته كىاًحده، فىمىاذى سيكؿي اً كى ، »  ًو؟ فىقىاؿى لىيىا رى عىاتو ٍمسى رىضى أىٍرًضًعيًو خى
ـي ًبمىبىًنيىافىيىحٍ  كىانىٍت تىرىاهي «ري ذىٍت ًبذىًلؾى عىاًئشىةي أيـ  اٍلميٍؤًمًنيفى ًفيمىٍف كىانىٍت تيًحب   ، كى اعىًة، فىأىخى اٍبننا ًمفى الرَّضى

دٍّيؽً  اًؿ، فىكىانىٍت تىٍأميري أيٍختىيىا أيَـّ كيٍمثيكـو ًبٍنتى أىًبي بىٍكرو الصٍّ مىٍييىا ًمفى الرٍّجى ؿى عى بىنىاًت أىًخييىا أىٍف أىٍف يىٍدخي ، كى
مىٍييىا ؿى عى بٍَّت أىٍف يىٍدخي اًؿ، كىأىبىى سىاًئري أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ  ييٍرًضٍعفى مىٍف أىحى مىٍيًيفَّ ًبتًٍمؾى  ًمفى الرٍّجى ؿى عى أىٍف يىٍدخي

ده ًمفى النَّا اعىًة أىحى : الرَّضى قيٍمفى ٍيمىةى ًبٍنتى سييىٍيؿو إً   سيكؿي اً لًَّذم أىمىرى ًبًو رى  مىا نىرىل االى كىاً »ًس، كى الَّ سى
سيكًؿ اً  ةن ًمٍف رى اعى   ريٍخصى ده، ًة سىاًلـو كىٍحدىهي، الى كىاً ًفي رىضى اعىًة أىحى مىٍينىا ًبيىًذًه الرَّضى ؿي عى  الى يىٍدخي

ًبيرً  فىعىمىى ىىذىا كىافى أىٍزكىاجي النًَّبيٍّ  اعىًة اٍلكى  .(2)«ًفي رىضى
                                                             

اعً  ،(1453/ ح1076/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (1 اعىًة اٍلكىبًيرً  ،ًكتىابي الرٍّضى  .بىابي ًرضى
اعً  ،(12/ ح605/ 2) ،: مالؾ في المكطأأخرجو ،إسناده صحيح( (2 اعىًة بىٍعدى  ،ًكتىابي الرَّضى بىابي مىا جىاءى ًفي الرَّضى

 . الحديث.اٍلًكبىرً 
 تخريج الحديث: 
(. 4000/ ح81/ 5) ،ة إلى بقيتو بقكلو: "فذكر الحديث"كاإلشار  ،في صحيحو بذكر طرفوالبخارم  :أخرجو -

اعً  ،(1453/ ح1076/ 2) ،صحيحو مختصران  مسـم في أخرجوك  اعىًة اٍلكىبًيرً  ،ًكتىابي الرٍّضى كقد – بىابي ًرضى
مىٍيوً » :قاؿ ليا كفيو أنو  .-تقدـ قبؿ ىذا يىٍذىىًب الًَّذم ًفي نىٍفًس أىًبي حي  ،أىٍرًضًعيًو تىٍحريًمي عى  .«ذىٍيفىةى كى

 اد:دراسة اْلسن 
 الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد                                                                                   = 
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كىل اكى  مىاـرى ًدٍيثً  ،التٍّرمذم في سينىًنو إٍلً مىمىةى  ًمٍف حى ٍنيىا أيٍـّ سى ًضيى اي عى سيكؿي اً  ،رى  قىالىٍت: قىاؿى رى
« : ًكىافى قىٍبؿى الًفطىاـ ًة ًإالَّ مىا فىتىؽى األىٍمعىاءى ًفي الثٍَّدًم، كى اعى ـي ًمفى الرٍّضى رٍّ  .(1)«الى ييحى

مىاـ الدَّ كى  كياهي اإٍلً ًدٍيثً  ،ًفٍي سينىًنوً  ي  نً طٍ قي ارى مىا رى ٍنييمىااٍبًف عىبَّاسو  ًمٍف حى ًضيى اي عى سيكؿي  ،رى قىاؿى رى
ٍكلىٍيفً » : اً  افى ًفي اٍلحى اعى ًإالَّ مىا كى  .(2)«الى رىضى

                                                                                                                                                                              

 .صحيح؛ كقد أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما الحديث إسناده -
اعً  ،(1152/ ح450/ 3) ،: الترمذم في سننوأخرجو ،إسناده صحيح( (1 اءى أىفَّ الرَّضىاعىةى  ،أىٍبكىابي الرَّضى بىابي مىا جى

ٍكلىٍيفً  غىًر ديكفى الحى ـي ًإالَّ ًفي الصٍّ رٍّ ٍركىةى، قاؿ الترمذم:  ،الى تيحى ٍف ًىشىاـً ٍبًف عي دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عى : حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي قىاؿى حى
ٍف فىاًطمىةى بًٍنًت الميٍنذً   ... الحديث. :رىسيكؿي اً  قاؿ ًر، عىٍف أيٍـّ سىمىمىةى قىالىٍت:عى

 تخريج الحديث: 
(. 4224/ ح37/ 10) ،(. كابف حباف في صحيحو5441/ ح201/ 5) ،في السنف الكبرل النَّسىاًئي: أخرجو -

ٍركىةى عىٍف  ،أىًبي عىكىانىةى  ًمٍف طىًرٍيؽً (. كميـ 7517/ ح288/ 7) ،كالطبراني في المعجـ األكسط  بو. ،ًىشىاـً ٍبًف عي
 اد:دراسة اْلسن 
 الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 .و ثقاتصحيح، ككؿ رجال الحديث إسناده -
اـفقاؿ  ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى ًحيحه الترمذم: " اإٍلً سىفه صى ًديثه حى " )سنف ىىذىا حى

/ 7 ،يف" )إركاء الغميؿالشٍَّيخ: "إسناده صحيح عمى شرط اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخؿ (. كقا1152/ح3/450 ،الترمذم
 (.2150/ ح221

ًكتىابي  ،(4364/ ح307/ 5) ،الدارقطني في سننوأخرجو:  ،وغير محفوظ مرفوعاً  ،إسناده صحيح موقوفاً ( (2
اًع. اًعيؿى قاؿ الحافظ الدارقطني:  الرَّضى سىٍيفي ٍبفي ًإٍسمى ٍبرىاًىيـي ٍبفي ديبىٍيًس ٍبًف أىٍحمىدى كى  ،نا اٍلحي ا قىاليكا: نا أىبيك ،اً   كىغىٍيريىيمى

ًليًد ٍبفي بيٍردو اأٍلىٍنطىاًكي   ًميؿو  ،اٍلكى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو  ،-كىك ابف عيينة–نا سيٍفيىافي  ،نا اٍليىٍيثىـي ٍبفي جى ًف اٍبًف  ،عىٍف عى عى
 ... الحديث. :رىسيكؿي اً  : قاؿقىاؿى  ،رىًضيى اي عىٍنييمىاعىبَّاسو 

 تخريج الحديث: 
/ 177/ 3) ،(. كفي السنف الصغرل15669/ 761/ 7) ،: البييقي في السنف الكبرلأخرجو مرفوعاً  -

 مرفكعان. ،بو ،عف سفياف بف عيينة ،الييثـ بف جميؿ ًمٍف طىًرٍيؽً ( 2864ح ،2864ح
 ،(. كالبييقي في السنف الكبرل13903/ ح465/ 7) ،: عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفووأخرجو موقوفاً  -

كسعيد بف منصكر( عف سفياف  ،: )عبد الرزاؽكالىماسعيد بف منصكر.  ًمٍف طىًرٍيؽً ( 15668/ ح761/ 7)
ًمٍف ( 15459/ ح259/ 11) ،البييقي في معرفة السنف كاآلثار وأخرجو:عف عمرك بف دينار.   ،بف عيينة
ًديًث ًعٍكًرمىةى، ييًريدي أىفَّ ثىٍكرنا ًإنَّمىا مي. قاؿ البييقي: "عف ثكر بف زيد الدَّي ،مالؾ طىًرٍيؽً  : كىأيرىاهي ًمٍف حى قىاؿى الشَّاًفًعي 

ا قىاؿى  . كىىيكى كىمى ًف اٍبًف عىبَّاسو ٍف ًعٍكًرمىةى، عى ذىهي عى  .(15460/ ح259/ 11) ،". معرفة السنف كاآلثارأىخى
عف  ،ثكر بف زيد الدَّيمي ًمٍف طىًرٍيؽً ( 15461/ ح267/ 11) ،البييقي في معرفة السنف كاآلثار وأخرجو:
ٍكلىٍيًف فىمىٍيسى ًبشىٍيءو " :كىزىادى عف ابف عباس.  ،عكرمة ٍف كىافى بىٍعدى اٍلحى كعكرمة(  ،". كالىما: )عمرك بف ديناركىاً 
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.

ٍسأىلىة  اًدٍيث الكىاًردىة ًفي مى مىةاٍختىمىفىت اأٍلىحى رٍّ ةى اٍلميحى اعى اًريىة مىٍجرىل النَّسىبً  الرَّضى حَّ فىقىٍد  ،الجى صى
ًدٍيًث عىاًئشىة وي عىنٍ  ٍيمىة  ،ًفٍي حى سى ٍنييمىاكى ًضيى اي عى رٍّمىة أىفَّ مىا ييًفٍيد  رى ًبٍيًر ًفٍي السٍّفٍّ ميحى اعىة اٍلكى  ،رىضى

مىمىة ًدٍيًث أيـٌ سى اءى ًفٍي حى ًضيى كاٍبف عىبَّاس  ،كىجى ٍنييمىا رى ٍير  اي عى ًبٍير غى اعىة اٍلكى مىى أىفَّ رىضى مىا يىديؿ عى
مىة رٍّ ٍكلىٍيًف  ،ميحى اًء اٍلحى غىًر؛ أًلىنَّو ًباٍنًقضى ٍكلىٍيًف ًفٍي الصٍّ اًع ًإال مىا كىافى ًفٍي اٍلحى ـي ًمفى الرَّضى رٍّ كىأىنَّوي ال ييحى

اعىة الميٍعتىبىرىة.  تىٍنقىًضٍي الرَّضى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىة رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفي اٍلمى مىؾى ًفي ًإزىالىًة  ،األًدلَّة الميتىعىاًرضى سى
ٍمع ٍصؼ ،ذلؾى التَّعىاريض مىٍسمؾ اٍلجى الة كالكى ذىًلؾى ًبتىٍخصيص الحى : " ،كى ًديثى سيمة لىٍيسى فىقىاؿى حى

ًة ًلمىٍف الى يىٍستىٍغنً  اجى ةه ًلٍمحى نَّمىا ىيكى ريٍخصى ، كىاً  دو ؽٍّ كيؿٍّ أىحى ـ  ًفي حى ، كىالى عىا ، كىالى مىٍخصيكصو ي عىٍف ًبمىٍنسيكخو
اًؿ سى  ٍنوي، كىحى ابييىا عى يىشيؽ  اٍحًتجى مىى اٍلمىٍرأىًة، كى كًلًو عى ًبيًر ًإذىا ـ مىعى اٍمرىأىًة أبالً ديخي ي حذيفة، فىًمٍثؿي ىىذىا اٍلكى

ًغيًر، كىىىذىا مىٍسمىؾي  اعي الصَّ ثٍّري ًإالَّ رىضى اعيوي، كىأىمَّا مىٍف عىدىاهي، فىالى ييؤى ًة أىثَّرى رىضى اجى عىٍتوي ًلٍمحى  شىٍيًخ أىٍرضى
ـً  ٍسالى اًديثي النَّا(1)تىعىالىى رىًحمىوي اي اٍبًف تىٍيًميَّةى اإٍلً ًبيًر ًإمَّا ميٍطمىقىةه، فىتيقىيَّدي ، كىاأٍلىحى اًع ًفي اٍلكى ًفيىةي ًلمرَّضى

اًؿ ًمٍف عيميكًميىا، كىىىذىا أىٍكلىى ًمفى النٍَّسًخ  ًديًث سيمة، أىٍك عىامَّةه ًفي اأٍلىٍحكىاًؿ فىتىٍخًصيصي ىىًذًه اٍلحى ًبحى

                                                                                                                                                                              

 اد:دراسة اْلسن 
كتفرد في رفعو الييثـ  ،إال أنو اختمؼ في رفعو ككقفو ،الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات في المرفكع كالمكقكؼ -

 كلكنو كىـ في رفعو كخالؼ الثقات كما تقدـ في التخري . ،كىك ثقة حافظ ،بف جميؿ
 :الحكم عمى اْلسناد 
 يؿ في رفعو كمخالفتو الثقات.شاذ؛ تفرد الييثـ بف جم الحديث إسناده -
ًكمى  فقاؿ: " ،كذكر شكاىده ،فقد رجح البييقي المكقكؼ ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - كىري

ًحيحي مىٍكقيكؼه  ٍرفيكعنا، كىالصَّ ٍيري (. كقاؿ الدارقطني: "458/ 7 ،" )السنف الكبرلذىًلؾى مى ًف اٍبًف عييىٍينىةى غى  لىـٍ ييٍسًنٍدهي عى
اًفظه  ًميؿو كىىيكى ًثقىةه حى بف  الييثـ(. كقاؿ ابف عبد اليادم: "4364/ ح307/ 5 ،" )سنف الدارقطنياٍليىٍيثىـً ٍبًف جى

عمى ابف عبَّاس" )تنقيح  وفي قٍ حيح كى الصَّ ف فَّ في رفع ىذا الحديث،  ىـه او ك اظ إال أنَّ كاف مف الحفَّ  جميؿ
كىاهي ا"الزيمعي  (. كقاؿ454/ 4 ،التحقيؽ ره يٍ غى كى  دان نى سٍ ؿ مي يٍ مً الييثـ بف جى ؼ بً رى عٍ ث يي يٍ دً ا الحى ذى ىى  :كقاؿ ،ٍبفي عىًدم  رى

 ،كقد نقؿ الشككاني قكلو ،كرجح كقفو جماعة مف الحفاظ منيـ ابف كثير(. 218/ 3 ،" )نصب الرايةوعي فى رٍ ال يى 
رككذلؾ  (.374/ 6 ،: )نيؿ األكطارانظر جى / 9 ،البارم فتح)ك ،(9/ 4 ،التمخيص الحبير) :انظر ،اٍبف حى
146.) 

 (.60/ 34) ،: مجمكع الفتاكل: ابف تيميةانظر( (1
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دىٍعكىل التٍَّخًصيًص ًبشىٍخًص ًبعىٍيًنًو، كىأىٍقرىبي ًإلىى اٍلعىمى  قىكىاًعدي كى اًنبىٍيًف، كى اًديًث ًمفى اٍلجى ًميًع اأٍلىحى ًؿ ًبجى
فٍّؽي لشٍَّرًع تىٍشيىدي لىوي، كىاي ا ى.(1)" اٍلميكى

 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى   نجمميا ًفي التَّالي: ،ًعدًَّة مىسىاًلؾى  ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه األىًدلَّة اٍلعيمىمىاءسى
لالمسمك  اًدٍيث اٍلعيمىمىاء: ذىىىبىٍت طىاًئفىةه ًمفى اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األىحى ٍسأىلىة إلى الجى ذىًلؾى  ،الكىاًردىة ًفي المى كى

ًدٍيث عىاًئشىة  ٍنيىاًبتىٍخًصٍيص حى ًضيى اي عى : ،رى وو ذىًلؾى ًبًعدًَّة أىٍكجي  كى
لالوجو  حابة  ،اٍلعيمىمىاءٍكر : ذىىىبى جيٍميي اأَلوَّ ًمٍنيـي أمَّيات الميٍؤمنٍيف ًسكىل  ،ككثير ًمفى الصَّ كى

ٍنييفَّ  ًضيى اي عى يفةًإلىى  ،عىاًئشىة رى اص ًبسىاًلـ مىٍكلىى أىًبي حيذى ًبٍير خى اع الكى  ،خيصيٍكًصيَّة عىٍيفو  ،أىفَّ رىضى
كـ بىاقي األمَّة  .(2)كىال يعـ الحي
بٍ  مىاـ اٍبف عى ٍنيىاة شى ائً ث عى يٍ دً حى : "رىًحمىوي اي ق( 463د البىر المىاًلًكي )تقىاؿى اإٍلً ًضيى اي عى ـٍ  رى لى

مىى عيميكًموً  ٍمييكري ًباٍلقىبيكًؿ عى مىى أىنَّوي خيصيكصه كىاي بىٍؿ تىمىقَّكٍ  ،يىتىمىقَّوي اٍلجي ـي هي عى  .(3)" أىٍعمى
ٍنبىمً  مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي الحى قىاؿى اإٍلً بىًر أىًبي : "رىًحمىوي اي ق( 620ي )تكى ٍمؿي خى يىتىعىيَّفي حى

اصٌّ لىوي ديكفى النَّاًس، كىمىا قىاؿى سىاًئري أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ  مىى أىنَّوي خى ٍيفىة عى ذى  ."(4)حي
مىاـ  قىاؿى اإٍلً ٍميي : "رىًحمىوي اي ق( 806الشَّاًفًعي )ت زيف الدٍّيف الًعرىاًقي  كى ابى اٍلجي كري عىٍف ىىذىا أىجى

ـي أيمَّيىاًت اٍلميٍؤًمًنيفى ًسكىل  اهي كىالى ٍيفىةى كىمىا اٍقتىضى ذى ، كىاٍمرىأىًة أىًبي حي اصٌّ ًبسىاًلـو ًديًث ًبأىنَّوي خى ةى عىاًئشى اٍلحى
ٍنييفَّ  ًضيى اي عى  .(5)"رى

مىاـ  قىاؿى اإٍلً ركى جى كىادَّعىى في مكضع: " ،رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى
ٍثعىًميَّةً  ةه ًباٍلخى ةى ميٍختىصَّ ـٍ أىفَّ ىىًذًه اٍلًقصَّ يي كىاز ارضى  ،بىٍعضي ٍيفىة ًبجى ذى ـه مىٍكلىى أبي حي اع كىمىا اٍختيصَّ سىاًل

ًبير  .(6)"اٍلكى

                                                             
 (.527/ 5) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
/ 2) ،(. كأحكاـ القرآف: الجصاص23/ 10) ،(. كالمحمى باآلثار: ابف حـز28/ 5) ،: األـ: الشافعيانظر( (2

113.) 
 (.260/ 8) ،نيد: ابف عبد البرالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسا( (3
 (.178/ 8) ،المغني: ابف قدامة( (4
 (.138/ 7) ،طرح التثريب في شرح التقريب: العراقي( (5
 (.69/ 4) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (6
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مىاـ بىٍدر الدٍٍّيف العىٍيًني   نىًفي كقىاؿى اإٍلً ابى : "رىًحمىوي اي  ق(855)تالحى مف  اٍلعيمىمىاءييكر جيمٍ  كىأىجى
ابىة كىالتَّاًبًعيفى كى  حى ارً مى مى عي الصَّ ًديث سيمة عمى أىنَّ  اء اأٍلىٍمصى  .(1)"ميٍختىٌص بيىا كبسالـ :وعىف حى

ٍنيىا عائشةأـ المؤمنيف  ًمٍنييـ ،: ذىىىبى بىٍعض أىٍىؿ الًعٍمـالثَّاِنيالوجو  ًضيى اي عى  بف كعركة ،رى
 ،(3)الظاىرم داكد عف النككم كحكاه ،(2)عمية كابف ،سعد بف كالميث ،رباح أبي بف كعطاء ،الزبير
ليو مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكتبعو  ،(5)اٍبف تىٍيًميَّةك  ،(4)حـز ابف ذىب كا   ،(6)كالصنعاني ،-كما تقدـ– اإٍلً

ًدٍيًث عىاًئشىة  ،(8)كاٍبف عيثىٍيًمٍيف ،(7)كالشككاني ٍكًصيَّة ًفي حى ًضيى اي ًإلىى أىفَّ الخيصي ٍنيىارى ًىيى   عى
اؿ ٍيفو  ،خيصيٍكًصيَّة كىٍصؼو كىحى ٍكًصيَّة عى ًبٍيًر ال يىكيكف إال ًبسىبىب ،ال خيصي اع الكى ذا كيًجد  ،كأىفَّ رىضى كا 
اؿ سىاًلـ الو كىحى ف فٍّ حكمو يثبت لىو؛ ألفَّ األحكىاـ الشرعيَّة ال يمكف أىٍف تيخىصَّص ألحدو  ،مىٍف حى

 .صيٍ صً خٍ ـ التَّ كٍ ر حي يٍ لمغى  تى بى ه ثى رً غيٍ  يٍ بب فً ا السَّ ذى ىى  دى جً كي  اذى  ً فى  ،بعيًنو ًإال ًبسىبىب
مىاـ اٍبف تىٍيًميَّة )ت ٍنيىا: "عىاًئشىة رىًحمىوي اي ق( 728قىاؿى اإٍلً ًضيى اي عى رىأىٍت اٍلفىٍرؽى بىٍيفى أىٍف  رى

اعىةن أىٍك تىٍغًذيىةن يىقٍ  ـٍ إالَّ  يالثَّانً فىمىتىى كىافى اٍلمىٍقصيكدي  ،ًصدى رىضى رٍّ ـٍ ييحى ىيكى كىىىذىا  ، مىا كىافى قىٍبؿى اٍلًفطىاـً لى
اعي عىامًَّة النَّاسً  ؿكىأىمَّا  ،إٍرضى ـو  األىكَّ ٍعًمًو ذىا مىٍحرى ًة مىا الى  ،فىيىجيكزي إٍف ايٍحًتي ى إلىى جى اجى قىٍد يىجيكزي ًلٍمحى كى

 .(9)"يىجيكزي ًلغىٍيًرىىا
قىاؿى الشٍَّيخ اٍبف عيثىٍيًمٍيف ال  فٍ كً ص لى يٍ صً خٍ ل التَّ كى عٍ ح دى صً ا يى نى دى نٍ عً : "رىًحمىوي اي ق( 1421)ت كى

ا نى نَّ  ً ؿ فى جي الرَّ  اذى اؿ ىى ؿ حى ثٍ الو مً حى  تٍ انى كى  فٍ مى ، فى صً خٍ الشَّ اؿ ال بً الحى ص بً يٍ صً خٍ تى  ،والً حى ف بً كً و لى صً خٍ شى بً 
 .(10)"بما أفتى بو سيمة  يبالنَّ  وً ى بً تى فٍ ا أىمى فتيو بً ني 

                                                             
 (.85/ 20) ،عمدة القارم: العيني( (1
(. كسبؿ السالـ: 177/ 8) ،(. كالمغني: ابف قدامة198-197/ 7) ،شرح صحيح البخارم: ابف بطاؿ انظر:( (2

 (.313/ 2) ،الصنعاني
 (.212/ 18) ،المجمكع شرح الميذب: النككم انظر:( (3
 (.202/ 10) ،: المحمى باآلثار: ابف حـزانظر( (4
 (.60/ 34) ،مجمكع الفتاكل: ابف تيمية انظر:( (5
 (.313/ 2) ،سبؿ السالـ: الصنعاني انظر:( (6
 (.377/ 6) ،نينيؿ األكطار: الشككا انظر:( (7
 (.151/ 5) ،فتح ذم الجالؿ كاإلكراـ بشرح بمكغ المراـ: ابف عثيميف انظر:( (8
 (.60/ 34) ،مجمكع الفتاكل: ابف تيمية( (9

 (.151/ 5) ،فتح ذم الجالؿ كاإلكراـ بشرح بمكغ المراـ: ابف عثيميف( (10
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اًدٍيث اٍلعيمىمىاءذىىىبىٍت طىاًئفىة أيٍخرىل ًمفى : الثَّاِنيك المسم ذىىىبيكا ًإلىى أىفَّ فى  ،ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى
ًدٍيث عىاًئشىة  ٍنيىاحى  .مىٍنسيٍكخ رىًضيى اي عى

مىاـ اٍبف الميٍنًذًر )ت ةي : "رىًحمىوي اي  ق(319قىاؿى اإٍلً سىاًلـو ًمٍف أىٍف تىكيكفى لىٍيسىٍت تىٍخميك ًقصَّ
ةن  ةن ًلسىاًلـو  ،مىٍنسيكخى اصَّ  .(1)"أىٍك خى
طَّاًبي  )تكى  مىاـ الخى مىميكا اأٍلىٍمرى ًفي ذىىىبى : "رىًحمىوي اي  ق(388قىاؿى اإٍلً عىامًَّة أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً أىنَّييـٍ حى

مَّا عى  مىى اٍلخيصيكًص، كىاً  ًد كىٍجيىٍيًف إمَّا عى مىى أىحى  .(2)"مىى النٍَّسخً ذىًلؾى عى
مىاـ أىبيك بىٍكر  اًزًمي  الشَّافً قىاؿى اإٍلً ةى سىاًلـو كىانىٍت ًفي أىكىاًئًؿ : "رىًحمىوي اي ق( 584ي )تعً اٍلحى ًقصَّ

ـي  ٍك لىٍت ًفي أىكىاًئًؿ اٍلًيٍجرىًة، كىاٍلحي كًؿ اآٍليىًة، كىاآٍليىةي نىزى ٍت عيقىٍيبى نيزي رى كىاهي أىٍحدىاثي  ثَّاًنيالاٍلًيٍجرىًة؛ أًلىنَّيىا جى رى
ٍيًرًىمىا، كىىىذىا ظىاًىره فً  ، كىغى ٍيرىةى، كىاٍبًف عىبَّاسو ـٍ نىٍحكي أىًبي ىيرى مييي رى ًإٍسالى مىاعىةه تىأىخَّ ابىًة كىجى حى ي النٍَّسًخ الصَّ

فىاءى ًبوً   .(3)"الى خى
نىًفي )ت ٍيمىًعي الحى مىاـ فخر الدٍّيف الزَّ قىاؿى اإٍلً اعى الٍ : "ي رىًحمىوي اق( 743كى لىنىا أىفَّ إٍرضى ًبيًر كى كى

ـي عى مىٍنسيكخه ًبقىٍكًلًو  ةي كىالسَّالى الى ـو » :مىٍيًو الصَّ ـى بىٍعدى اٍحًتالى اؿو كىالى ييٍت اعى بىٍعدى ًفصى  .(4)"«الى رىضى
مىاـ بىٍدر الدٍٍّيف العىٍيًني   نىًفي كقىاؿى اإٍلً قيؿ: ًإنَّ ... : "رىًحمىوي اي  ق(855)تالحى كىاي و مىٍنسيكخ، كى

ـي   .(5)"تىعىالىى أىٍعمى
قىٍد اٍعتىرىضى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ٍف ادَّعىى النٍَّسخ رىًحمىوي اي  اإٍلً مىى مى : " ،عى مىى النٍَّسًخ فىقىاؿى ـٍ يىٍأتيكا عى لى كى

ـٍ ًإٍثبىاتي التَّاًريًخ اٍلمىعٍ  ةو ًسكىل الدٍَّعكىل، فىً نَّييـٍ الى ييٍمًكنييي جَّ ًر بىٍينىوي ًبحي اًديثً  ميكـً التَّأىخ  بىٍيفى ًتٍمؾى اأٍلىحى لىٍك  ،كى كى
ًديًث سى  اًديًث ًبحى ٍكا نىٍسخى ًتٍمؾى اأٍلىحى ـي الدٍَّعكىل، كىادَّعى مىٍيًي ابي ىىذىا اٍلقىٍكًؿ عى مة، لىكىانىٍت نىًظيرى يٍ قىمىبى أىٍصحى

ى.(6)"دىٍعكىاىيـٍ 
ى
ى
ى

                                                             
 (.119/ 5) ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء: ابف المنذر( (1
 (.187/ 3) ،السنف: الخطابي معالـ( (2

 (.187)ص:  ،االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار: الحازمي( (3
 (.182/ 2) ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: الزيمعي( (4
 (.85/ 20) ،عمدة القارم: العيني( (5
 (.521/ 5) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (6
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 َواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة ال
ًبٍيرً  اًع الكى ـٍ الى  ،اٍختىمىؼى الفيقىيىاء ًفٍي رىضى ـ أى رٍّ مىى أىٍقكىاؿ: ،ىىٍؿ ييحى ذىًلؾى عى  كى

لالقول  ـاأَلوَّ رٍّ ًبٍير ال ييحى اع الكى  .(1)كاألًئمىة األىٍربىعىة ،اٍلعيمىمىاءكىىىذىا مىٍذىىب الجيٍميكر ًمف  ،: رىضى
مىى ىىذىا ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًؿ الًعٍمـً : "رىًحمىوي اي ( ق279التٍٍّرًمًذم الشَّاًفًعي )تمىاـ قىاؿى اإٍلً  كىالعىمىؿي عى

اًب النًَّبيٍّ  ٍيًرًىـٍ  ًمٍف أىٍصحى مىا كىافى بىٍعدى  ،كىغى ٍكلىٍيًف، كى ـي ًإالَّ مىا كىافى ديكفى الحى رٍّ اعىةى الى تيحى أىفَّ الرَّضى
ٍكلىٍيفً  ٍيئنا الحى ـي شى رٍّ  .(2)"الكىاًممىٍيًف فىً نَّوي الى ييحى
 رضاع أف عمى األمصار أئمة اتفؽ: "رىًحمىوي اي  ق(449بىطَّاؿ المىًاًلكي )تف اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى كى 
، ال الكبير ، إنو: كقالكا الجماعة، عف الظاىر كأىؿ الميث كشذ يحـر  عائشة قكؿ إلى كذىبكا يحـر

ىيفَّ : تعالى قكلو الجماعة كحجة حذيفة، يأب مكلى سالـ رضاعة يف دى كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى
ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيفً   الحكليف بعد ما أف فعمـ حكالف، ضاعةالرَّ  تماـ أف تعالى فأخبر ،[233: البقرة] حى

 عميو كلوق ليذا كيشيد حكليف، ضاعةالرَّ  كماؿ يكف لـ ان رضاع بعده ما كاف لك إذ برضاع، ليس
اعىةً »: الـالسَّ  اعىةي ًمفى المىجى  بف ىشاـ ركل كقد الكبير، برضاع يقع ال المعنى كىذا ،(3)«ًإنَّمىا الرَّضى

ـي ًمفى » :قاؿ وأنَّ  الـ،السَّ  عميو يبالنَّ  عف سممة، أـ عف المنذر، بنت فاطمة عف عركة، رٍّ الى ييحى
اعىًة ًإالَّ مىا فىتىؽى األىٍمعىاءى ًفي  كىافى قىٍبؿى الًفطىاـً الرٍّضى  رضاعة يف عائشة خبر كأما ،(4)«الثٍَّدًم، كى

 يبالنَّ  أزكاج كسائر سممة أـ قالت كقد كحده، لسالـ ان خاص أك ان منسكخ يككف أف يخمك فال سالـ،
 :غيره، يف ىذا يكجد كال إليو، انضاؼ مالذ يبنالتَّ  أجؿ مف كذلؾ لو؛ ان خاص سالـ رضاع كاف 
َـّ : تعالى كقكلو حكـ، بو يتعمؽ أف يينبغ فال ،يبنالتَّ  ا خسى نى  كقد ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرىادى أىٍف ييًت حى

ةى  اعى اعىةً »:  كقكلو ،[233: البقرة] الرَّضى اعىةي ًمفى المىجى  ىذه يف لمخالؼ قاطع ،«الرَّضى
ٍف ا»: كقكلو: بيمالمي  قاؿ ،عميو ألحد مزيد فال لتماـ ان حد ا جعمو كما المسألة، ٍنظيٍرفى مى

                                                             
 ،(. كالمغني: ابف قدامة5/ 4) ،(. كبدائع الصنائع: الكاساني298/ 2) ،: المدكنة الكبرل: مالؾ بف أنسانظر( (1

 (.220/ 18) ،(. كالمجمكع شرح الميذب: النككم8/177)
 (.1152/ ح450/ 3) ،سنف الترمذم( (2
: الى  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(5102/ ح10/ 7) ، كالمفظ لو،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (3 بىابي مىٍف قىاؿى

ٍكلىٍيفً رى  اعى بىٍعدى حى اعً  ،(1455/ ح1078/ 2) ،. كمسمـ في صحيحوضى اعىةي ًمفى  ،ًكتىابي الرٍّضى ا الرَّضى بىابي ًإنَّمى
اعىةً  اًئشىةى . كالىما بمفظ: اٍلمىجى ، فىكىأىنَّوي تىغىيَّرى كى  : أىفَّ النًَّبيَّ رىًضيى اي عىٍنيىاعىٍف عى ؿه مىٍييىا كىًعٍندىىىا رىجي ؿى عى ٍجييوي، دىخى

 : ، فىقىالىٍت: ًإنَّوي أىًخي، فىقىاؿى اعىةي ًمفى المىجىاعىةً »كىأىنَّوي كىرًهى ذىًلؾى ا الرَّضى ، فىً نَّمى  .«اٍنظيٍرفى مىٍف ًإٍخكىانيكيفَّ
ٍسأىلىًة.ًمف  - أكالن  انظر: ،تقدـ تخريجو ،إسناده صحيح( (4  اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي اٍلمى



 

142 

 

 ضاعةالرَّ  تسد حيف غيرالصَّ  يف يى إنما ضاعالرَّ  حرمة ف فَّ  أخكتو، سبب ما مأ ،«ًإٍخكىانيكيفَّ 
 ضاع،الرَّ  مدة مقدار يف كاختمفكا ،(1)الكبر حاؿ يف ضاعالرَّ  يغير الغذاء يككف حيف ال المجاعة،

،ي فيك الحكليف يف كاف ما: اٍلعيمىمىاء جميكر فقاؿ ، فال الحكليف بعد كاف كما حـر  ىذا مرك  يحـر
 يكأب ،يكاألكزاع ،مكر الثَّ  قكؿ كىك ة،مى رى بٍ شى  كابف ،يعبالشَّ  كعف عباس، كابف مسعكد، ابف عف

سحاؽ، كأحمد، ،يافعكالشَّ  كمحمد، يكسؼ،  قكؿ كفييا المكطأ، يف مالؾ قكؿ كىك ثكر، يكأب كا 
 ،يحـر ثالثة أك شيريف أك بشير الحكليف بعد كاف ما أف مالؾ، عف مسمـ، ابف الكليد ركل: ثاف
 قكؿ كفييا ،يحـر ف نو أشير بستة الحكليف بعد كاف ما أف حنيفة يأب عف كىحي  :ثالث قكؿ كفييا
ف طعـ،يي  كلـ بالمبف يجتزئ ماداـ: فرزي  قاؿ: رابع  قكؿ كالقكؿ ،رضاع فيك سنيف ثالث عميو أتى كا 
 ابف عف دينار، بف عمرك عف عيينة، ابف ركل ،رسكلو ةنَّ كسي  ا كتاب لشيادة بالحكليف قاؿ مف

ٍكلىٍيفً »: قاؿ ، يبالنَّ  أفَّ  عباس، اعى ًإالَّ مىا كىافى ًفي اٍلحى  قكلو كىك آخر كدليؿ ،(2)«الى رىضى
ٍيفً : تعالى اليوي ًفي عىامى ًفصى : المنذر ابف قاؿ ،بخالفيما الحكليف بعد ما أف فعمـ ،[14: لقماف] كى
اعىةى : تعالى قكلو ،ذلؾ يف عميو عتمديي  مكالذ َـّ الرَّضى ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرىادى أىٍف ييًت : البقرة] حى
 .(4)"(3)حكـ ماـالتَّ  بعد لما كليس ،[233

نىًفي )ت مىاـ الكىاسىاًني  الحى قىاؿى اإٍلً ـً فى : "رىًحمىوي اي ق( 587كى رٍّ اًع اٍلميحى اعي كىأىمَّا ًصفىةي الرَّضى الرَّضى
غىرً  اًؿ الصٍّ ـي مىا يىكيكفي ًفي حى رٍّ ـي ًعٍندى عىامًَّة  ،اٍلميحى رٍّ اًؿ اٍلًكبىًر فىالى ييحى اءفىأىمَّا مىا يىكيكفي ًفي حى  اٍلعيمىمى

ابىًة  حى ًكمى عىٍف عىاًئشىةى  ،كىعىامًَّة الصَّ ٍنيىاإالَّ مىا ري ًضيى اي عى غىًر كى  رى ـي ًفي الصٍّ رٍّ ًميعنا أىنَّوي ييحى اٍلًكبىًر جى
ـٍ كى  :ٍت ًبظىاًىًر قىٍكلو تىعىالىىكىاٍحتىجَّ  ٍعنىكي ـي الالًتي أىٍرضى ةً كىأيمَّيىاتيكي اعى ـٍ ًمفى الرَّضى كىاتيكي ، [23]النساء:  أىخى

غىًر كىاٍلًكبىرً  اًؿ الصٍّ ٍيًر فىٍصؿو بىٍيفى حى  .(5)"ًمٍف غى
ةى المىٍقًدًسي   مىاـ اٍبف قيدىامى قىاؿى اإٍلً ٍنبىًمي )تكى اعً : "رىًحمىوي اي ق( 620الحى  ًمٍف شىٍرًط تىٍحًريـً الرَّضى

ٍكلىٍيفً  ًكمى نىٍحكي  ،أىٍف يىكيكفى ًفي اٍلحى ، ري ، ذىًلؾى عىٍف  كىىىذىا قىٍكؿي أىٍكثىًر أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ، كىاٍبًف عيمىرى ًمي  ، كىعى عيمىرى

                                                             
 (.27)ص:  ،ح صحيح البخارم: الميمبالكككب السارم في شر ( (1
ٍسأىلىًة.ًمف  - أكالن  انظر: ،تقدـ تخريجو ،إسناده صحيح( (2  اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي اٍلمى
 (.118/ 5) ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء: ابف المنذر( (3
 (.198-197/ 7) ،شرح صحيح البخارم: ابف بطاؿ( (4
 (.5/ 4) ،بدائع الصنائع: الكاساني( (5
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، كىابٍ  يٍ كىاٍبًف مىٍسعيكدو ، كىأىًبي ىيرى ، كىاٍبفي  ،ًسكىل عىاًئشىةى  كىأىٍزكىاًج النًَّبيٍّ  ،رىةى ًف عىبَّاسو لىٍيًو ذىىىبى الشٍَّعًبي  كىاً 
ًركىايىةه عىٍف مى  ، كى مَّده، كىأىبيك ثىٍكرو ميحى ، كى اؽي، كىأىبيك ييكسيؼى ٍسحى ، كىاً  ، كىالشَّاًفًعي   .(1)"اًلؾو شيٍبريمىةى، كىاأٍلىٍكزىاًعي 

مىاـ بىٍدر الدٍٍّيفك  نىًفي )ت قىاؿى اإٍلً ٍمييكر : "رىًحمىوي اي ق( 855العىٍيًني  الحى مف  اٍلعيمىمىاءكىعند جي
ابىة كىالتَّاًبًعيفى كى  حى ارً مى مى عي الصَّ ، كىاٍحتىج كا إالَّ برضاع مف لىوي دكف سنتىٍيفًإلىى اآٍلف الى تثبت  اء اأٍلىٍمصى

دى بقكلو تىعىالىى:  ،ًفيوً  ةى كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى اعى َـّ الرَّضى ٍف أىرىادى أىٍف ييًت ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمى ]البقرة:  ىيفَّ حى
 .(2)"ييكرىةكبأحاديث كىًثيرىة مىشٍ  [233

ـالثَّاِنيالقول  رٍّ ًبٍير ييحى اع الكى ٍنيىاكىىىذىا قىٍد ذىىىبىٍت ًإلىٍيًو عىاًئشىة  ،: رىضى ًضيى اي عى الكجو  كأصحاب ،رى
ؿالمسمؾ  ـ ذكرىـ فيممف تقد الثَّاًني ٍزـ الظَّاًىًرم األندلسي )ت ،األىكَّ رىًحمىوي ق( 456قىاؿى اٍبف حى
ـه : "اي  رٍّ ًبيًر ميحى اعي اٍلكى ـي كى  ،كىرىضى رٍّ ًغيًر كىالى فىٍرؽى  لىٍك أىنَّوي شىٍيخه ييحى اعي الصَّ ـي رىضى رٍّ  .(3)"كىمىا ييحى

نعاني )ت كبياف  أنقمو لمفائدة ،في ىذا البابً  جيده  كالـه  رىًحمىوي اي ق( 1182كللماـ الصَّ
ًضيى اي عىٍنيىاعىاًئشىة  فذىبت الحكـ ىذا في مؼالسَّ  اختمؼ كقدفقاؿ: " ،الراجح في ىذه المسألة  رى

ف حريـ،التَّ  حكـ ثبكت إلى  أخذت المؤمنيف َـّ أي  عائشة إف: عركة قاؿ ،عاقالن  بالغان  عاضً الرَّ  كاف كا 
 مف عمييا يدخؿ أف أحبت مف فَّ عٍ ضً رٍ يي  أخييا كبنات ،كـثي مٍ كي  أـ أختيا تأمر فكانت الحديث بيذا
 كنسبو حـز بف محمد كأبي ،سعد بف الميث قكؿ كىك كعركة، يمً عى  عف كيركل ،مالؾ ركاه. جاؿالرٍّ 
 شؾ ال صحيح حديث كىك ىذا، سيمة حديث كحجتيـ ،اىرمالظَّ  كداكد ،عائشة إلى البحر في
ـٍ كى  :تعالى  قكلو اأيض لو كيدؿ ،صحتو في ٍعنىكي ـي الالًتي أىٍرضى ةً كىأيمَّيىاتيكي اعى ـٍ ًمفى الرَّضى كىاتيكي  أىخى

 إلى كالفقياء ابعيفكالتَّ  حابةالصَّ  مف الجميكر كذىب ،بكقت قيدمي  غير طمؽمي  ف نو، [23]النساء: 
نما غر،الصٍّ  في كاف ما إال ضاعالرَّ  مف يحـر ال وأنَّ   فالجميكر ،غرلصٍّ ا تحديد في اختمفكا كا 

، رضاعو ف ف الحكليف، في كاف ميما: قالكا  :تعالى بقكلو مستدليف ،بعدىما كاف ما يحـر كال يحـر
 ةى اعى َـّ الرَّضى ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرىادى أىٍف ييًت  كاف ما المحـر ضاعالرَّ  جماعة كقاؿ ،[233: البقرة] حى

 في رضع ثـ فطامو كاستمر كاحد عاـ كلو فطـ إف ألكزاعيا كقاؿ بزماف، يقدركه كلـ الفطاـ قبؿ
ف شيئا، ضاعالرَّ  ىذا يحـر لـ الحكليف  الحكليف في كىك يرضع فما فطـيي  كلـ رضاعو تمادل كا 

، ال بعدىما كاف كما حـر ف يحـر  .إرضاعو تمادل كا 

                                                             
 (.177/ 8) ،المغني: ابف قدامة( (1
 (.85/ 20) ،عمدة القارم: العيني( (2
 (.202/ 10) ،المحمى باآلثار: ابف حـز( (3
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 كرالجمي كاستدؿ المقاؿ بيا نطيؿ فال االستدالؿ، عف عارية أخر أقكاؿ المسألة كفي
اعىةً » :بحديث اعىةي ًمفى المىجى  ،المبف يشبعو مف عمى إال ذلؾ يصدؽ ال وف نَّ  كتقدـ، «ًإنَّمىا الرَّضى
 سالـ حديث عف كأجابكا ،الحصر بصيغة كرد كقد سيما ،الكبير يدخؿ فال غيره، ال غذاءه كيككف
 المؤمنيف أـ سممة أـ قكؿ لو يدؿ كما غيرىا إلى حكمو يتعدل فال سيمة، بقصة خاص بأنو

ٍنييمىا لعائشة ًضيى اي عى  أنو أك ،"لسالـ رخصة لعمو ندرم كال بسالـ، خاصا إال ىذا نرل ال" :رى
 .منسكخ

اعىةً » :كحديث ،اآلية بأف الكبير رضاع بتحريـ القائمكف كأجاب اعىةي ًمفى المىجى ، «ًإنَّمىا الرَّضى
 كما كرىا أـ رضيا األبكاف عمييا جبريي  تيكال ،لممرضعة فقةلمنَّ  المكجبة ضاعةالرَّ  لبياف كارداف
كؼً  :تعالى قكلو كىك اآلية، آخر إليو يرشد تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى مىى اٍلمىٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ كى : البقرة] كىعى
اعىةً » :لحديث اكيةالرَّ  ىي كعائشة ،[233 اعىةي ًمفى المىجى  برضاع قالت التي كىي ،«ًإنَّمىا الرَّضى
 .كالحديث اآلية معنى في ذكرناه ما فيمت أنيا فدؿ يحـر كأنو ير،الكب

: فقالت عائشة، عمييا أجابت كقد منيا، تظنف فذلؾ ،بسالـ خاص إنو :سممة أـ قكؿ كأما
 بيف كما  لبينو خاصا كاف كلك ،"سممة أـ فسكتت ،حسنة أسكة ا رسكؿ في لؾ أما"

 .المعز فم بالجذعة ضحيةبالتَّ  ةدى رٍ بي  أبي اختصاص
 سيمة قالت» ف نيا الحكليف، آية نزكؿ عف تأخرةمي  سيمة قصة أف يدفعو سخبالنَّ  كالقكؿ

 داؿ الكبير لرضاع استنكار منيا ؤاؿالس   ىذا ف ف ،«كبير رجؿ كىك أرضعو كيؼ : ا لرسكؿ
 .حريـالتَّ  اعتقاد بعد حميؿالتَّ  أف عمى

نعاني تي مٍ قي   فٍّ سً  في كاف مف عمى تصدؽ ماإنَّ  لغة ضاعةالرَّ  أف يخفى كال(: )يعني الصَّ
اعىةً » :كحديث ،الحكليف آية كردت غةالم   كعمى ،غرالصٍّ  ةي ًمفى المىجى اعى  بأف كالقكؿ ،«ًإنَّمىا الرَّضى
 تعالى ا جعمو بؿ ،ضاعةالرَّ  زماف لبياف أنيا أيضا نافييي  ال فقةلمنَّ  المكجبة ضاعةالرَّ  لبياف اآلية
 ،تـ قد بأنو ارعالشَّ  حكـ ما حكـ في يدخؿ ما ماـالتَّ  بعد كليس ،ضاعةالرَّ  ماـت أراد مف زماف

 غرالصٍّ  عتبريي  وإنَّ ": قاؿ ف نو تيمية، ابف كالـ: عارضو كما سيمة حديث بيف الجمع في كاألحسف
 ،المرأة عمى دخكلو عف يستغني ال الذم الكبير كرضاع ،الحاجة إليو عتدى  إذا إال ضاعةالرَّ  في
 أثر لمحاجة أرضعتو إذا الكبير ىذا فمثؿ ،حذيفة أبي امرأة مع سالـ كحاؿ ،عنو احتجابيا ؽكش
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عماؿ ،حسف األحاديث بيف جمع ف نو ،انتيى "غرالصٍّ  مف بد فال عداه، مف كأما ،رضاعو  ليا كا 
 .(1)"المغة اعتبرتو لما إلغاء كال نسخ، كال باختصاص، لظاىرىا خالفةمي  غير مف

 ة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.سادسًا: ُخالصَ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى ح اجً الرَّ  ؿ ؾً مى سٍ ف المى مٍ  الثَّاًنيو جٍ الكى اب حى صٍ أىكى  ،اإٍلً ؛ األىكَّ
 .وً عً ضً كٍ ي مى ا فً اىى نَّ يَّ بى  اتو حى جٍّ رى مي  فٍ ه مً كٍ ري كى ا ذى مى لً 

ٍـّ كى العى  فى يٍ ا بى يى ث بً دَّ حى تى  يي ة الى لى أىسٍ لمى ا هً ذً ىى و: يْ بِ نْ تَ  ٍير ا تَّى الى ييٍفيىـ ًمٍنيىا مىقىاًصد غى ذىًلؾى حى ؛ كى
ٍكعىة، كى  ـي ، ـيٍ مً عٍ تى  فى كٍ دي  ةً رى كٍ كي ذٍ المى  ةً الى الحى  بً سى ى حى مى ا عى يى ى بً تى فٍ ا يي مى نَّ إً  ؾى لً ذى كى مىٍشري  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 

 
لىعىمَّنىا ًبيىذىا اٍلفىٍصؿ نىكيٍكفي  ٍنيىً   كى ةن عىٍف مى ٍكرىةن كىاًضحى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىٍد أىٍعطىٍينىا صي ٍمًع بىٍيفى  اإٍلً ًفٍي اٍلجى

لكىًىيى اٍلقىاًعدىة  ،اأٍلىًدلَّة ًثٍيفى كىاٍلفيقىيىاءي ًلدىٍفًع االٍخًتالًؼ  اٍلعيمىمىاءى ًمٍف اٍلقىكىاًعًد الًَّتي اتَّبىعىيىا األىكَّ دٍّ ًمفى اٍلميحى
اًدٍيث.كىالتَّعى   اريًض الظَّاًىًرم بىٍيفى اأٍلىحى
نىٍنتىًقؿي ًبعىٍكًف اً تىعىالىى ًإلىى القىاًعدىًة  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـًة كىًىيى قىاًعدىةي النٍَّسًخ؛ ًلنيبىيٍّفى مىٍنيى ى الثَّاًنيكى  ًفٍييىا. اإٍلً

ــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ  ــــــــ
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
 (.313/ 2) ،سبؿ السالـ: الصنعاني( (1
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 الفصل الرَّابع
َمام اْبن اْلَقيِّمَمْنَيج   ِفْي النَّْسخِ  اْلِْ
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لالمبحث   اأَلوَّ
 النَّْسخ ِبَتْصِرْيح النَِّبي 

سيكؿ ا  ة ًلًتٍمؾ بالنٍَّسًخ: ىيك أىٍف ييبىيٍّف الرَّسكؿ  تىٍصًرٍيح رى نَّة نىاًسخى أىم حيٍكـ  ،أىفَّ ىىًذًه الس 
ٍكـ  لالتَّاليىة ييًزٍيؿ حي كـً : »كىقىٍكًلًو  ،ىاألىكَّ ـٍ عىٍف ليحي نىيىٍيتيكي كىىا، كى كري ـٍ عىٍف ًزيىارىًة اٍلقيبيكًر فىزي نىيىٍيتيكي

نىيىٍيتيكي  ، كى ـٍ ا لىكي ، فىأىٍمًسكيكا مىا بىدى ثو اًحيٍّ فىٍكؽى ثىالى بيكا ًفي (2)ِسَقاءٍ ًإالَّ ًفي  (1)النَِّبيذِ ـٍ عىًف اأٍلىضى ، فىاٍشرى
بيكا   .(5)اٍلعيمىمىاءفالنٍَّسخ ًبيىًذًه الطًَّرٍيقىة ال ًخالؼى فىٍييىا بىٍيفى  ،(4)«(3)ُمْسِكًرااأٍلىٍسًقيىًة كيمٍّيىا، كىالى تىٍشرى

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكقىًد اٍستىٍعمىؿى  الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي مىسىاًئؿ  ىىذا رىًحمىوي اي  اإٍلً
 نيٍكًرد ًمٍنيىا: ،ًعدَّة

 
 
 
 
 
 

                                                             
لقاء التمر كنحكه في الماء؛ حتى يصبح شرابان حمكان  : النٍَّبذي ىك)النَِّبيِذ(( (1  كَّؿاألى فيشرب في اليـك  ،طرح كنقع كا 

: غريب الحديث: القاسـ بف انظرف ذا زاد عف ذلؾ يمقى كال ييشرب خشية اإلسكار.  ،كالثاني كبداية اليـك الثالث
 (.383/ 5) ،(. كمعجـ متف المغة: أحمد رضا402/ 1) ،سالـ

لـ تزؿ مباحة  ألنيا ،كىي األكعية كالًقرىب كظركؼ األدـ التي تتخذ لمش رب كالس قيا ،جمع أسقية: (ِسَقاءٍ )( (2
نما نيى عف غيرىا مف األسقية كما سيأتي في المسألة التَّالية إف شاء ا.  ،مأذكنان فييا غريب : انظركا 

 (.402/ 3) ،الحديث: القاسـ بف سالـ
كأكثر ما  ،كىي حالة تعترض بيف المرء كعقمو ،كىك التغطية عمى العقؿ ،: الس ٍكر ىك ضد الصَّحك)ُمْسِكًرا(( (3

: الغريبيف في القرآف كالحديث: انظركقد يككف مف غضب أك عشؽ أك نحك ذلؾ.  ،مف الشراب المخمكر يككف
 (.179/ 3) ،(. كمعجـ متف المغة: أحمد رضا595/ 2) ،أبك عبيد اليركم

نىاًئزً  ،(977/ ح672/ 2) ،مسمـ في صحيحو :أخرجو( (4 ؿَّ ًفي  رىبَّوي  بىابي اٍستًٍئذىاًف النًَّبيٍّ  ،ًكتىابي اٍلجى عىزَّ كىجى
 ًزيىارىًة قىٍبًر أيمًٍّو.

)ص:  ،(. كالممع في أصكؿ الفقو: الشيرازم121-59/ 4) ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: ابف حـز انظر:( (5
(. 218/ 1) ،(. كركضة الناظر: ابف قدامة327/ 2) ،(. كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: اآلمدم55-63

 (.71/ 3) ،يكاالتقاف في عمـك القرآف: السيكط
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لالمسألة   ى: اْسِتيَفاِء اْلِقَصاِص َقْبَل اْنِدَماِل اْلُجْرِح.اأَلوَّ
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 اْلَمْسَأَلِة. أوًل: ِمن اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي
ٍنبىؿ ًفٍي ميٍسنىًدهً  مىاـ أىٍحمىد ٍبف حى كىل اإٍلً دًٍّه،  ،رى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ًدٍيًث عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ًمٍف حى

سيكؿي اً  ى رى : "قىضى ؿو طىعىفى رىجيالن  قىاؿى سيكؿى اً،  (1)ِبَقْرنٍ ًفي رىجي : يىا رى ، (2)يَأِقْدنِ ًفي ًرٍجًمًو، فىقىاؿى
سيكؿي اً  تَّى : »فىقىاؿى لىوي رى ٍؿ حى ؿي ًإالَّ أىٍف يىٍستىًقيدى، فىأىقىادىهي «(3)ُجْرُحكَ  أَ َيْبرَ الى تىٍعجى : فىأىبىى الرَّجي ، قىاؿى

سيكؿي اً  :  رى بىرىأى اٍلميٍستىقىادي ًمٍنوي، فىأىتىى اٍلميٍستىًقيدي ًإلىى رى فىعىًرجى اٍلميٍستىًقيدي ًمٍنوي، قىاؿى ، فىقىاؿى سيكًؿ اً ، كى
سيكؿي اً  اًحًبي؟ فىقىاؿى لىوي رى بىرىأى صى ، كى سيكؿى اً، عىًرٍجتي تَّى يىٍبرىأى : »لىوي: يىا رى ـٍ آميٍرؾى أىالَّ تىٍستىًقيدى، حى أىلى

ٍيتىًني  ؟ فىعىصى ٍرحيؾى سيكؿي اً « (4)َوَبَطَل ُجْرُحكَ ، فىأىٍبعىدىؾى اي جي : بى  ثيَـّ أىمىرى رى ًؿ الًَّذم عىًرجى ٍعدى الرَّجي
تيوي اٍستىقىادى » تيوي، فىً ذىا بىًرئىٍت ًجرىاحى تَّى تىٍبرىأى ًجرىاحى ، أىٍف الى يىٍستىًقيدى، حى ٍرحه  .(5)«"مىٍف كىافى ًبًو جي

                                                             
. )ِبَقْرٍن(( (1 ٍعبىةي كىالسٍَّيؼي كىالنٍَّبؿي (. كمطالب 1223)ص:  ،: القامكس المحيط: الفيركزآبادمانظر: القىرىفي ىك اٍلجى

 (.75/ 6) ،أكلي النيى في شرح غاية المنتيى: الرحيباني
د ىك القصاص كالمماثمة كالمقايسة ،: أم اقتص لي)َأِقْدِني(( (2 دنا أًلىنَّوي ييقىادي كقىتٍ  ،كالقىكى سيمٍّيى قىكى ؿي اٍلقىاًتًؿ ًباٍلقىتًيًؿ، كى

(. كالمجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك مكسى 39/ 5) ،: مقاييس المغة: ابف فارسانظرًإلىٍيًو. 
 (.231/ 2) ،(. كالنظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب: بطاؿ الركبي771/ 2) ،المديني

(. 2003/ 6) ،: الغريبيف في القرآف كالحديث: اليركمانظر: أم يشفى كيتعافى كينتشي. ْبَرَأ ُجْرُحَك()يَ ( (3
 (.141/ 1) ،كالمجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك مكسى المديني

4 ٍسرنا.)َوَبَطَل ُجْرُحَك(( ( يىاعنا كىخي (. 966)ص:  ،كزآبادم: القامكس المحيط: الفير انظر : أىٍم ذىىىبى حىٌقؾى ضى
 (.75/ 6) ،كمطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى: الرحيباني

ابىةً  ،(7034/ ح606/ 11) ،أحمد في مسنده أخرجو: ،صحيح لغيرهإسناده ( (5 حى ٍكًثًريفى ًمفى الصَّ ميٍسنىدي  ،ميٍسنىدي اٍلمي
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  اـقاؿ  ،عىٍبًد اً ٍبًف عى مى اؽى أحمد: عى  اإٍلً مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ، عىٍف  ،ٍف ميحى ك ٍبفي شيعىٍيبو ذىكىرى عىٍمري : كى قىاؿى
: الحديث. دًٍّه، قىاؿى  أىبًيًو، عىٍف جى

 :تخريج الحديث 
(. 16115/ ح118/ 8) ،(. كعنو البييقي في السنف الكبرل3114/ ح71/ 4) ،الدارقطني في سننو أخرجو: -

رىٍي  طىًرٍيؽً  ًمفٍ (. 193)ص:  ،ككذلؾ الحازمي في االعتبار  بو. ،عىٍف عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو  ،ابف جي
 :دراسة اْلسناد 
اٍبف نزيؿ العراؽ إمـا المغازم.  قاؿ  ،مكالىـ المدني ،أبك بكر المطمبي ،: ىك ابف يسارفيو: ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ  -

ر جى  =    ألقكاؿ فيو كثيرة : اقمت(. 5725/ رقـ 467ص:  ،: "صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر" )التقريبحى
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قيٍطًني  ًفٍي سينىًنوً  مىاـ الدَّارى كىل اإٍلً ٍبد ا  ،كىرى اًبر ٍبف عى ًدٍيًث جى ًرحى فىأىرىادى أىٍف أىفَّ رىجيالن  ،ًمٍف حى  جي
سيكؿي اً » ،يىٍستىًقيدى  كحي  فىنىيىى رى تَّى يىٍبرىأى اٍلمىٍجري اًرًح حى  .(1)«أىٍف ييٍستىقىادى ًمفى اٍلجى

                                                                                                                                                                              

 يظير أنَّو يحت  بو فيما صرح فيوكالذم  ،كاحت  بو كثير منيـ ،كقد اختمؼ األئمة في االحتجاج بحديثو ،جدان 
 ،فمعؿ حديثو يككف في درجة الحسف ،لكف ما تفرد بو ليس في أعمى درجات الثبكت ،بالسَّماع؛ ألنَّو مدلس

 .كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي  ،ابف جري  كما سيأتيكىنا لـ يضر تدليسو؛ ألنو قد تكبع مف 
 كحديثنا باقي رجاؿ اسناده ثقات. -
ل:: ولمحديث شواىد يتقوى بيا - ٍف  ،أخرجو أبك بكر بف أبي شيبة في مصنفو اأَلوَّ مىيَّةى، عى دَّثىنىا اٍبفي عي قاؿ: حى

اًبرو  ، عىٍف جى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى يىٍستىًقيدي، فىًقيؿى  عىفى رىجيالن ًبقىٍرفو ًفي ريٍكبىًتًو، فىأىتىى النًَّبيَّ : أىفَّ رىجيالن طى أىي كبى
ٍستىقىاًد ًمٍنوي، فى  بىًرئىٍت ًرٍجؿي اٍلمي : فىعىنَّتىٍت ًرٍجميوي كى تَّى تىٍبرىأى، فىأىبىى كىعىجَّؿى كىاٍستىقىادى، قىاؿى : أىتىى النًَّبيَّ لىوي: حى لىٍيسى »، فىقىاؿى

يف" الشٍَّيخ: "ىذا سند صحيح عمى شرط اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ(. قاؿ 27784/ ح438/ 5« )ًإنَّؾى أىبىٍيتى  لىؾى شىٍيءه،
اًبرو  ،مف حديث أىًبي الز بىٍيرً  ،مختصران  األىكَّؿنحك الثَّاني: (. 298/ 7 ،)إركاء الغميؿ : أخرجو .عىٍف جى

(. كىذا الشاىد 16113/ ح117/ 8) ،ف الكبرل(. كالبييقي في السن3122/ ح74/ 4) ،الدارقطني في سننو
الى ييٍستىقىادي ًمفى »بمفظ  ،بو مختصران  ،عف جابر  ،الشعبي وقد تابعوإال أف أبا الزبير قد عنعف فيو.  ،صحيح

تَّى يىٍبرىأى  ٍرًح حى ٍيًدم  ٍبفي  ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(5028/ ح184/ 3أخرجو الطَّحاكم في شرح معاني اآلثار ) ،«اٍلجي مى
اًبرو عىًف النًَّبيٍّ  ،ٍعفىرو جى  : ثنا عىٍبدي اً ٍبفي اٍلميبىارىًؾ عىٍف عىٍنبىسىةى ٍبًف سىًعيدو عىًف الشٍَّعًبيٍّ عىٍف جى . كىذا الحديث قىاؿى

كؿ رجاؿ اسناده ثقات. قاؿ ابف التركماني: "سنده جيد". ثـ قاؿ: "كىذا أمر قد ركم مف عدة طرؽ يشد بعضيا 
 .كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي (. 8/67 ،لنقيبعضان" )الجكىر ا

 :الحكم عمى اْلسناد 
 التي يتقكل بيا. ده صحيح لغيره؛ لشكاىدهالحديث إسنا -
اـقاؿ  - مى رىٍي و  اإٍلً حَّ سىمىاعي اٍبًف جي ، فىً ٍف صى رىٍي و ًمٍف غىٍيًر كىٍجوو ًف اٍبًف جي ًديثي ييٍركىل عى ٍمًرك  ،الحازمي: "ىىذىا اٍلحى عىٍف عى

ـى  ،ٍيبو ٍبًف شيعى  ٍك ٍف يىرىل اٍلحي اجي ًبًو ًلمى سىفه يىٍقكىل ااًلٍحًتجى ًديثه حى ؿفىييكى حى ا" )االعتبار األىكَّ (. كقاؿ 193ص ،مىٍنسيكخن
غير أف ابف إسحاؽ كابف جري  مدلساف كلـ يصرحا بالتحديث" )إركاء  ،كرجالو ثقات ،: "صحيحاأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ
 (.2237/ ح7/298 ،الغميؿ

ديكًد كىا ،(3115/ ح72/ 4) ،: الدارقطني في السنفأخرجو ،سناده حسن لغيرهإ( (1  لدٍّيىاًت كىغىٍيريهي، قاؿًكتىابي اٍلحي
ٍخمىدو  مَّدي ٍبفي مى اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضؿً  ،الدارقطني: نا ميحى مىٍيدو  ،نا ًإٍسمى  ،نا عىٍبدي اً ٍبفي عىٍبًد اً اأٍليمىًكم   ،نا يىٍعقيكبي ٍبفي حي

دً  ،ًف اٍبًف جيرىٍي و عى  يىٍعقيكبى ٍبًف عىطىاءو  ،كىعيٍثمىافى ٍبًف اأٍلىٍسكى اًبرو  ،عىٍف أىًبي الز بىٍيرً  ،كى  قاؿ: الحديث. ،عىٍف جى
 :تخريج الحديث 
/ 117/ 8) ،كالبييقي في السنف الكبرل ،(4068/ ح235/ 4) ،: الطبراني في المعجـ األكسطأخرجو -

يىٍعقيكبى ٍبًف عىطىاءو. ؽً ًمٍف طىًريٍ كالىما  ،(16112ح ًد، كى ، كىعيٍثمىافى ٍبًف اأٍلىٍسكى رىٍي و الطحاكم في  وأخرجو:: اٍبًف جي
/ 117/ 8) ،كالبييقي في السنف الكبرل ،ابف أبي أنيسة ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(5027/ ح184/ 3) ،شرح معاني اآلثار

/ 1) ،: الطبراني في المعجـ األكسطوأخرجوًر. : ابف لييعة. كجميعيـ عىٍف أىًبي الز بىيٍ ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(16113ح
: الشٍَّعبي. ًمٍف طىًرٍيؽً كالىما  ،(5028/ ح184/ 3) ،كالطحاكم في شرح معاني اآلثار ،(126/ ح46

اًبرو  ،كالىما: ]أبك الزبير  =                                                            .كالشٍَّعبي[ عىٍف جى
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
اًص قىٍبؿى بيرٍ  اًدٍيث الكىاًردىة ًفي اٍسًتيفىاًء اٍلًقصى ٍرحً اٍختىمىفىًت األىحى اءى أىفَّ النًَّبيٍّ  ،ء كاٍنًدمىاًؿ اٍلجي فىقىٍد جى

  ًاءى أنَّوي  ،أىقىادى رىجيالن قىٍبؿ اٍنًدمىاؿ الجيٍرح ٍنوي قىٍبؿ االٍنًدمىاؿ كىجى كىاًز  ،نىيىى عى فىاٍختيًمؼى ًفٍي جى
اص قىٍبؿ االٍنًدمىاؿ : أىنَّوي مىٍنسيٍكخ ،الًقصى اًئز ،فىًقٍيؿى : أىنَّوي جى ًقٍيؿى دىٍيثً  ،كى يىٍبقىى حيٍكـ اٍلحى كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي  ،كى

ٍسأىلىًة:  اٍلمى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  األدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً مىؾى ًفي دىٍفًع ذلؾ  ،الكىاًردىة ًفي اٍلمى سى
ذىًلؾى ًبتىٍصًرٍيح النًَّبيٍّ  ،مىٍسمؾ اٍعمىاؿ النٍَّسخً  ،عىاريض الكىاًقع ًفٍيياالتَّ  نىٍت ىىًذًه  ،كى مَّ : "تىضى فىقىاؿى

                                                                                                                                                                              

 اد:دراسة اْلسن 
َبْيرِ  - ىك ثقة إال أنَّو يدلس،  :تُ مْ قُ : كىك محمد بف مسمـ بف تدرس األسدم مكالىـ أبك الزبير المكي. فيو: َأبو الزُّ

 (.81)ص انظر:كقد سبؽ التفصيؿ فيو، 
جىر،ضعيؼ )التقريب:  ،: كىك ابف أبي رباح المكيوفيو: َيْعُقوَب ْبِن َعَطاءٍ  - َوُعْثَماَن ْبِن (. 608: ص اٍبف حى

ر،ثقة ثبت )التقريب:  ،: كىك ابف مكسى المكي مكلى بني جمحاأْلَْسَودِ  جى : واْبِن ُجَرْيجٍ (. 382: ص اٍبف حى
: : )الحديث السابؽ صانظرالكالـ عنو، كىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جري  األمكم. كقد تقدـ تفصيؿ 

149.) 
اـقاؿ  - مى وو كيم   اإٍلً ًكمى ًمٍف أىٍكجي ًعيؼه البييقي: "قىٍد ري " )معرفة السنف كاآلثار ،عىٍف أىًبي الز بىٍيرً  ،يىا ضى اًبرو / 12 ،عىٍف جى

لىـٍ يىًصحَّ شىٍيءه ًمٍف ذىًلؾى" 15963/ ح85 ، كى اًبرو ٍف أىًبي الز بىٍيًر، عىٍف جى عىفىاًء، عى مىاعىةه ًمفى الض  كىاهي جى (. كقاؿ: "رى
 (.16113/ ح117/ 8 ،)السنف الكبرل

مىاـأخرج بتقوى بيا: ولمحديث متابعة  -  ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(5028/ ح184/ 3) ،الطَّحاكم في شرح معاني اآلثار اإٍلً
ٍعفىرو  ٍيًدم  ٍبفي جى : ثنا عىٍبدي اً ٍبفي اٍلميبىارىؾً  ،مى اًبرو  ،عىًف الشٍَّعًبيٍّ  ،عىٍف عىٍنبىسىةى ٍبًف سىًعيدو  ،قىاؿى عىًف النًَّبيٍّ  ،عىٍف جى

،  :تَّى يىٍبرىأى الى ييٍستى »قاؿ ٍرًح حى كىذا الحديث كؿ رجاؿ اسناده ثقات. قاؿ ابف التركماني:  ُقْمُت:«. قىادي ًمفى اٍلجي
كىاي (. 8/67 ،"سنده جيد". ثـ قاؿ: "كىذا أمر قد ركم مف عدة طرؽ يشد بعضيا بعضان" )الجكىر النقي

 .تىعىالىى أىٍعمىـي 
 :الحكم عمى اْلسناد 
إال أف الحديث يتقكل بالمتابعًة المتقدمة التي  ،مدلس ثقةكىك  ،نة أبي الزبيرالحديث إسناده ضعيؼ؛ لعنع -

ًف الشٍَّعًبيٍّ  ،جاءت بسند صحيح اًبرو  ،عى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي  ،فيرتقي إلى الحسف لغيره ،عىٍف جى
اـفقاؿ  ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى كً  اإٍلً قىٍد ري اًبرو ًمٍف الحازمي: "كى ًديثي عىٍف جى مى ىىذىا اٍلحى

اجي ًبيىا" )االعتبار ذىا اٍجتىمىعىٍت ىىًذًه الط ريؽي قىًكمى ااًلٍحًتجى ، كىاً  : "ىك اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ(. كقاؿ 192ص:  ،غىٍيًر كىٍجوو
ت معركفكف" رجالو كميـ ثقا ،كىذا إسناد حسف ،كتابعو الشَّعبي عف جابر ،لكال عنعنة أبي الزبير ،صحيح

 (.299/ 7 ،)إركاء الغميؿ
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، أىٍك (1)اْلُحُكوَمةُ  تَّى يىٍستىًقرَّ أىٍمريهي، ًإمَّا ًباٍنًدمىاؿو ٍرًح حى اصي ًمفى اٍلجي ِبِسَراَيٍة ، أىنَّوي الى يىجيكزي ااًلٍقًتصى
ا كىاٍلقىٍرًف (2)ةٍ ُمْسَتِقرَّ  ٍربىًة ًباٍلعىصى اًص ًفي الضَّ كىاًز اٍلًقصى ًد، كىجى ، كىأىفَّ ًسرىايىةى اٍلًجنىايىًة مىٍضميكنىةه ًباٍلقىكى

اًص قىٍبؿى  نىٍحًكًىمىا، كىالى نىاًسخى ًليىًذًه اٍلحيكيكمىًة، كىالى ميعىاًرضى لىيىا، كىالًَّذم نيسىخى ًبيىا تىٍعًجيؿى اٍلًقصى  كى
اًني، ثيَـّ سىرى ااًلنٍ  مىٍيًو ًإذىا بىادىرى كىاٍقتىصَّ ًمفى اٍلجى اًص فىتىأىمٍَّموي، كىأىفَّ اٍلمىٍجًنيى عى ًت ًدمىاًؿ الى نىٍفسى اٍلًقصى

" اًص، فىالسٍّرىايىةي ىىدىره اًئًو، أىٍك ًإلىى نىٍفًسًو بىٍعدى اٍلًقصى  .(3)اٍلًجنىايىةي ًإلىى عيٍضكو ًمٍف أىٍعضى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى   نجمميما ًفي التَّالي: ،عدة مسالؾ ،األدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى
لالمسمك  ٍسأىلىة اٍلعيمىمىاء: ذىىىبىت طاًئفىة ًمفى اأَلوَّ اًدٍيث الكىاًردىة ًفي المى ٍمًع بىٍيفى األىحى لؾ كذ ،إلى الجى

كالقرينة التي صرفت النَّيي عف التَّحريـ إلى  ،عف القكد قبؿ االندماؿ عمى الكراىة بحمؿ نييو 
نَّما  ،حيث دؿ فعمو عمى الجكاز ،لمقكد قبؿ االندماؿ ىي فعمو  ،الكراىة لكا  ى االنتظار األىكَّ

 .(4)بالًقصاص حتى يندمؿ الجرح
ٍعبرم الشَّاًفًعي )ت مىاـ الجى : "كيجمع بينيما بحمؿ النيي عمى رىًحمىوي اي ق( 732قىاؿى اإٍلً

الكراىة كىك حؽ المجركح خكؼ السراية، ف ذا رضي بو سقط كىك معنى بطؿ عرجؾ كأبعدؾ عف 
 .(5)استيفائو كعصيتني: خالفتني، كأسقطت حقؾ"

مىاـ الشٍَّككىاًني  )ت قىاؿى اإٍلً ًديثي عىٍمًرك ٍبًف شيعى رىًحمىوي اي ق( 1250كى ٍرًؼ : "حى ٍيبو قىًرينىةه ًلصى
اًبرو إلىى اٍلكىرىاىىًة" ًديًث جى  .(6)النٍَّيي اٍلمىٍذكيكًر ًفي حى

ٍمييٍكر ًمفى الثَّاِنيالمسمك  اًدٍيث اٍلعيمىمىاء: ذىىىبى اٍلجي فىذىىىبيكا ًإلىى  ،ًإلىى اٍلقىٍكًؿ ًبً ٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى
اًني حى  يىٍندىًمؿأىنَّو ال ييٍستىقىاد ًمفى اٍلجى مىٍيًو كى ٍرح اٍلمىٍجًني عى اًبر  كىأىفَّ نىٍييىو  ،تَّى يىٍبرىأى جي ًدٍيًث جى  ،ًفٍي حى

سيكؿي اً  ًدٍيًث عمرك ٍبف شيعىٍيب "ثيَـّ أىمىرى رى قىٍكلو ًفٍي حى ٍرحه،  كى افى ًبًو جي : مىٍف كى ًؿ الًَّذم عىًرجى بىٍعدى الرَّجي
                                                             

ات الًَّتي لىٍيسى ًفييىا ًديىةه مقدَّرة بنصو ًمف ًكتىاب أىٍك سينَّة. )اْلُحُكوَمُة(( (1 : النياية في غريب انظر: ىي الًجراحى
 (.420/ 1) ،الحديث كاألثر: ابف األثير

كالمعنى أف االقتصاص  ،مضاعفات كآثار في الجرح: السراية ىي حدكث تعدم كتجاكز ك )ِبِسَراَيٍة ُمْسَتِقرٍَّة(( (2
: النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب: انظريككف بعد ضماف استقرار الجرح كعدـ سرايتو كتعديو. 

 (.275/ 1) ،(. كالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الحمكم266/ 1) ،ابف بطاؿ الركبي
 (.18/ 5) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(3
 (.457/ 18) ،: المجمكع شرح الميذب: النككمانظر( (4
 (.478)ص:  ،( رسكخ األحبار في منسكخ األخبار: الجعبرم(5
 (.37/ 7) ،( نيؿ األكطار: الشككاني(6
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تَّى تىبٍ  تيوي اٍستىقىادى"، كاف ذلؾ لجكاز القكد قبؿ االندماؿ؛ أىٍف الى يىٍستىًقيدى، حى تيوي، فىً ذىا بىًرئىٍت ًجرىاحى رىأى ًجرىاحى
فيككف النٍَّيي الكىاقع بىٍعدىىىا ناسخان  ،تقتضي التَّرتيب -في حديث عمرك ٍبف شيعىٍيب–إذ أف لفظ "ثـ" 

اص قىٍبؿ االٍنًدمىاؿ. ،للذف قبميا  كعميو فيحـر الًقصى
نىًفي )تقىاؿى اإٍلً  : "حديث ابف جيري  عف عمرك بف شعيب رىًحمىوي اي ق( 428مىاـ القيديكرم الحى

فقاؿ: أقدني، فقاؿ: حتى  عف أبيو عف جده: أف رجالن طيًعف بقرف في ركبتو، فجاء إلى النَّبي 
قاؿ: فقاؿ: يا رسكؿ ا عرجت. ف تبرأ، ثـ جاء إليو فقاؿ: أقدني، فأقاده. ثـ جاء إلى النَّبي 

أف يقتص مف جرح حتى يبرأ  )قد نييتؾ فعصيتني فأبعدؾ ا كبطؿ عرجؾ(، ثـ نيى 
ة التي ذكركىا" ر عف القصَّ  .(1)صاحبو. فيذا يدؿ أىفَّ النَّيي ميتىأىخٍّ

اًزًمي  الشَّاًفًعي )ت مىاـ أىبيك بىٍكر الحى قىاؿى اإٍلً ًديثي ييٍركىل عى رىًحمىوي اي ق( 584كى ًف اٍبًف : "ىىذىا اٍلحى
سىفه يىٍقكىل  ًديثه حى ٍي و عىٍف عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو فىييكى حى حَّ سىمىاعي اٍبًف جيرى ، فىً ٍف صى ٍيًر كىٍجوو ٍي و ًمٍف غى جيرى

ـى  ٍك اجي ًبًو ًلمىٍف يىرىل اٍلحي ؿااًلٍحًتجى كىاًب" األىكَّ ـي ًبالصَّ ا، كىاي أىٍعمى مىٍنسيكخن
(2). 

مىاـ اٍبف قيدىامى  ٍنبىًمي )تقىاؿى اإٍلً –: "كىىىًذًه ًزيىادىةه يىًجبي قىبيكلييىا رىًحمىوي اي ق( 620ة المىٍقدًسي  الحى
ًدٍيًث عىٍمرك ٍبف شيعىٍيب ةن لىوي  -أم ًفٍي حى اًص، فىتىكيكفي نىاًسخى رىةه عىٍف ااًلٍقًتصى ًفي نىٍفًس  ،كىًىيى ميتىأىخٍّ كى
تىوي  مىى أىفَّ اٍسًتقىادى ًديًث مىا يىديؿ  عى ٍيتًني»قىٍبؿى اٍلبيٍرًء مىٍعًصيىةه؛ ًلقىٍكًلًو:  اٍلحى  .(3)«"قىٍد نىيىٍيتيؾ فىعىصى

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
ٍسأىلىةً  مىى قىٍكلىٍيًف: ،اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاءي كأىٍىؿي اٍلًعٍمـً ًفٍي اٍلمى  عى

لالقول  ذيكا  ،تىًظرى ًباٍلجيٍرًح ًإلىى أىكىاًف اٍلبيٍرًء: كىىىذىا القىٍكؿ ذىىىبى ًإلىٍيًو أىٍكثىري أىٍىؿ اٍلًعٍمـً أىٍف يىنٍ  :اأَلوَّ قىٍد أىخى كى
ٍنبىؿو  ،ًبظىاًىًر اأٍلىٍخبىارً  ًدينىًة، كىأىٍحمىدي ٍبفي حى ابيوي، كمىاًلؾه كىأىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلمى ًنيفىةى كىأىٍصحى لىٍيًو ذىىىبى أىبيك حى ، كىاً 

قىٍكؿ ًعٍند الشَّاًفًعيَّة  .(4)كغيرىـ ،كى
مىاـ اٍبف الميٍنًذر )ت ٍنوي ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً يىرىل رىًحمىوي اي ق( 319قىاؿى اإٍلً ٍف نىٍحفىظي عى : "كيؿ  مى

تَّى يىٍبرىأى" ٍرًح حى  .(1)ااًلٍنًتظىارى ًباٍلجي
                                                             

 (.5641/ 11) ،( التجريد: القدكرم(1
 (.193)ص:  ،( االعتبار: الحازمي(2
 (.8/341) ،( المغني: ابف قدامة(3
(. كشرح منتيى 561/ 5) ،(. ككشاؼ القناع عف متف اإلقناع: البيكتي8/341) ،ني: ابف قدامة: المغانظر( (4

(. كمنار السبيؿ 75/ 6) ،(. كمطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى: الرحيباني289/ 3) ،اإلرادات: لو
 (.90/ 14) ،ف(. كالشرح الممتع عمى زاد المستنقع: ابف عثيمي332/ 2) ،في شرح الدليؿ: ابف ضكياف
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ًقمٍّي  مىاـ أىبيك بىٍكر التًَّمٍيمي الصٍّ قىاؿى اإٍلً : "األمر المجتمع عميو رىًحمىوي اي ق( 451المىاًلًكي )تكى
طأ حتَّى يىٍبرىأ  ،كال يقاد مف الجراح ،كالرٍّجؿ ،عندنا أىنَّو ال يقاد مف كسر اليد كال يعقؿ في الخى

 .(2)المجركح فيستقيد"
ٍنبىًمي )ت ة المىٍقًدًسي  الحى مىاـ اٍبف قيدىامى قىاؿى اإٍلً اصي ًفي : "رىًحمىوي اي ق( 620كى كىالى يىجيكزي اٍلًقصى

، كىأى ، كىالثٍَّكًرم  ًعي  ؛ النَّخى ـٍ ، ًمٍنيي ٍرًح ًفي قىٍكًؿ أىٍكثىًر أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ًؼ إالَّ بىٍعدى اٍنًدمىاًؿ اٍلجي ًنيفىةى، الطَّرى بيك حى
سىًف" ، كىاٍلحى ًكمى ذىًلؾى عىٍف عىطىاءو اؽي، كىأىبيك ثىٍكرو كىري ٍسحى مىاًلؾه، كىاً   .(3)كى

ًكم  الشَّاًفًعي )ت مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً : "كاف كاف القصاص في الطرؼ رىًحمىوي اي ق( 676كى
 .(4)فالمستحب أف ال يستكفى اال بعد استقرار الجناية باالندماؿ أك بالسراية إلى النفس"

، كىالى يى  :الثَّاِنيالقول  اصى مىٍيًو أىٍف يىٍستىٍكًفيى اٍلًقصى لىٍيًو ذىىىبى الشَّاًفًعي  أف ًلٍممىٍجًنيٍّ عى ٍنتىًظري أىكىافى اٍلبيٍرًء، كىاً 
ابيوي   .(5)كىأىٍصحى

ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي  الحى : "يىتىخىرَّجي لىنىا، أىنَّوي يىجيكزي رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً
مىى قىٍكًلنىا: إنَّوي  اصي قىٍبؿى اٍلبيٍرًء، ًبنىاءن عى ا قىٍكؿي  ااًلٍقًتصى ، كىىىذى ا سىرىل إلىى النٍَّفًس، يىٍفعىؿي كىمىا فىعىؿى إذى

اًؿ، كىمىا  بى أىٍف يىٍمًمكىوي ًفي اٍلحى ًؼ الى يىٍسقيطي ًبالسٍّرىايىًة، فىكىجى اصى ًمٍف الطَّرى ؛ كىأًلىفَّ اٍلًقصى لىٍك الشَّاًفًعيٍّ
 .(6)بىرىأى"

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ٍمييٍكريىمً  ميكىافىقىة  ،ٍيؿ اٍلبىاًحث ًإلىى مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلجي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ًمٍف دىٍفًع  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً

اص قىٍبؿ اٍنًدمىاؿ الجيٍرح مىٍيًو يىٍحريـ الًقصى ٍرح  ،التَّعىاريض ًبالقىكؿ ًبالنٍَّسًخ؛ كىعى فىعىسىى أىٍف يىًصؿى الجي
اقىة أك نىٍحك ذىًلؾى بالمىٍجركًح ًإلىى المى  ا مىا اقتص قىٍبؿ البرء فىال يىًحؽ لىوي بعد ذىًلؾى أىٍف  ،ٍكًت أىك اإلعى فىً ذى
يىٍعفيك المىٍجًني  ،كىعىسىى ا بىٍعد االٍنًدمىاؿ أىٍف تىٍيدىأى الن فيكس ،كىمىا ىيكى ظىاًىر النَّص ،يقتص مىرَّة أيٍخرىل كى

مىٍيوً  ـي  ،عى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

                                                                                                                                                                              
 (.7/377) ،( اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء: ابف المنذر(1
 (.582/ 23) ،( الجامع لمسائؿ المدكنة: أبك بكر التميمي الصقمي(2
 (.474/ 9) ،(. كالشرح الكبير عمى متف المقنع: لو340/ 8) ،( المغني: ابف قدامة(3
 (.455/ 18) ،( المجمكع شرح الميذب: النككم(4
 (.455/ 18) ،كالمجمكع شرح الميذب: النككم ،(192)ص:  ،االعتبار: الحازمي انظر:( (5
 (.340/ 8) ،( المغني: ابف قدامة(6
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ْنِتَباِذ ِفي اأْلَْوِعَيةِ الثَّاِنيالمسألة   .(1)ة: اِل
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 أوًل: ِمن اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ٍيًيمىا ًحٍيحى اًف ًفي صى ٍيخى كىل الشَّ ًدٍيًث اٍبًف عىبَّاسو  ،رى ٍنييمىاًمٍف حى ًضيى اي عى ـى  ،رى : "قىًد َوْفُد َعْبِد قىاؿى

، فىمىٍسنىا نىًصؿي ًإلى  (2)الَقْيسِ  رى بىٍينىؾى كيفَّاري ميضى ًبيعىةى، بىٍينىنىا كى يَّ ًمٍف رى سيكؿى اً، ًإنَّا ىىذىا الحى ٍيؾى فىقىاليكا: يىا رى
نىٍدعيك ًإلىٍيوً  ذي ًبًو كى ، فىميٍرنىا ًبأىٍمرو نىٍأخي رىاـً :  ًإالَّ ًفي الشٍَّيًر الحى ـٍ عىٍف »مىٍف كىرىاءىنىا، قىاؿى ، كىأىٍنيىاكي ـٍ ًبأىٍربىعو آميريكي

، اإًليمىاًف ًباً: شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي،  ًصيىاـً  -(3)َوَعَقَد ِبَيِدهِ -أىٍربىعو كىاًة، كى يتىاًء الزَّ الىًة، كىاً  قىاـً الصَّ كىاً 
د كا ًلمَّ رى  ، كىأىٍف تيؤى افى ميسى مىضى : عىًف  ًو خي ـٍ ، كىأىٍنيىاكي ًنٍمتيـٍ بَّاِء، َوالنَِّقيِر، َوالَحْنَتِم، َوالُمَزفَّتِ مىا غى  .(5)«"(4)الدُّ

                                                             
ْنِتَباِذ ِفي اأْلَْوِعَيِة(:( (1 ا ًليىٍحميكى  )اِل بَّاته ًمٍف تىٍمرو أىٍك زىبًيبو أىٍك نىٍحًكًىمى اًء حى كىىيكى أىٍف ييٍجعىؿى كيطرح كيمقى ًفي اٍلمى

ييشٍ  . كى / 1) ،(. كالمنياج شرح صحيح مسمـ: النككم402/ 1) ،: غريب الحديث: القاسـ بف سالـانظررىبى
 (.977ح/ 1584/ 2) ،حاشية صحيح مسمـ ،(. كتعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي185

ف أقصى : بنك عبد القيس ىـ بطف مف أسد مف ربيعة مف العدنانية، كىـ بنك عبد القيس ب)َوْفُد َعْبِد الَقْيِس(( (2
لبف دعمي بف جديمة بف أسد، كفي النسبة إلييـ مذاىب، أحدىا عبدم عمى النسبة  ى، كالثاني قيسي عمى األىكَّ

ككانت ديارىـ بتيامة، ثـ خرجكا إلى البحريف، ككاف  ،النسبة الثانية، كالثالث عبقسي عمى النسبة إلييما جميعان 
ا عبد القيس زاحمكىـ في تمؾ الديار قاسمكىـ في المكاطف، بيا خمؽ كثير مف بكر بف كائؿ كتميـ، فمما نزؿ بي

، ككاف فييـ األش  كاسممكا كمقدميـ يكمئذ المنذر بف عائد فكاف لو مكاف عند النبي  كفدكا عمى النبي 
إف فيؾ لخصمتاف يحبيما ا كرسكلو، الحمـ كاألناة، ككاف ممف كفد فييـ الجاركد بف  الذم قاؿ لو النبي 

 ،: نياية األرب في معرفة أنساب العرب: القمقشندمانظرـل تزؿ بعد ذلؾ رياسة عبد القيس في بيتو. ك  ،حنش
 (.726/ 2) ،(. كمعجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة: عمر رضا كحالة338)ص: 

 ،صحيح البخارم: تعميؽ مصطفى البغا عمى انظر. يىعيد كأنَّو يقكؿ ىذه كاحدة ،أم ثنى خنصره: )َعَقَد ِبَيِدِه(( (3
 (.3095/ ح81/ 4)

كىل )الدُّبَّاِء، َوالنَِّقيِر، َوالَحْنَتِم، َوالُمَزفَِّت(( (4 مىاـ: رى ًحٍيًحوً  اإٍلً ٍسًمـ ًفٍي صى : قيٍمتي اًلٍبًف عيمىرى  ،مي ، قىاؿى ًدٍيًث زىاذىافي ًمٍف حى
ا ا نىيىى عىٍنوي النًَّبي  رىًضيى اي عىٍنييمى دٍّثًٍني ًبمى ـٍ ليغىةن ًسكىل ليغىتًنىا،  ًمفى  : حى فىسٍٍّرهي ًلي بًميغىتًنىا، فىً فَّ لىكي ، كى اأٍلىٍشًربىًة بًميغىًتؾى

 : (،  نىيىى رىسيكؿي اً »فىقىاؿى قىيَّري ٍنتىـً )كىًىيى اٍلجىرَّةي(، كىعىًف الد بَّاًء )كىًىيى اٍلقىٍرعىةي(، كىعىًف اٍلميزىفًَّت )كىىيكى اٍلمي عىًف اٍلحى
تيٍنقىري نىٍقرنا(، كىأىمىرى أىٍف ييٍنتىبىذى ًفي اأٍلىٍسًقيىةً  كىعىفً  ا، كى ًكتىابي  ،(1997/ ح1583/ 3« )النًَّقيًر )كىًىيى النٍَّخمىةي تيٍنسىحي نىٍسحن

بىيى  ،اأٍلىٍشًربىةً  ٍنتىـً كىالنًَّقيًر، كى ًف ااًلٍنتًبىاًذ ًفي اٍلميزىفًَّت كىالد بَّاًء كىاٍلحى ا لىـٍ بىابي النٍَّيًي عى ؿه مى الى اًف أىنَّوي مىٍنسيكخه، كىأىنَّوي اٍليىٍكـى حى
 يىًصٍر ميٍسًكرنا.

: أىدىاءي  ،ًكتىابي فىٍرًض الخيميسً  ،(3095/ ح81/ 4) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (5 بىابه
ميًس ًمفى الدٍّيًف. كمسـم في صحيحو يمىا ،(17/ ح48/ 1) ،الخي اًف ًباً كىرىسيكًلًو،  ،فى ًكتىابي اإٍلً يمى بىابي اأٍلىٍمًر ًباإٍلً

اًء ًإلىٍيًو. شىرىاًئًع الدٍّيًف، كىالد عى  كى
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ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىاهي اإٍلً ييعىاًرضو: مىا رى ٍيدىةى  ،كى ًدٍيًث بيرى سيكؿي اً ًمٍف حى : "قىاؿى رى ، قىاؿى
« : َّـٍ عىًف النًَّبيًذ ًإال بيكا ميٍسًكرنانىيىٍيتيكي بيكا ًفي اأٍلىٍسًقيىًة كيمٍّيىا، كىالى تىٍشرى ، فىاٍشرى  .(1)«" ًفي ًسقىاءو

 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
اًدٍيث الكىاًردىة ًفي مسألة ااًلٍنًتبىاًذ ًفي اأٍلىٍكًعيىةً  اءى النٍَّيٌي ًمفى النَّبً  ،اٍختىمىفىًت األىحى عىف  يٍّ فىقىٍد جى

ة  ٍبد اٍلقىٍيس–االنًتبىاذ ًفي أىٍكًعيىةو مىٍخصيٍكصى ٍفد عى ًدٍيًث كى اًدٍيث أىٍخرىل تيًفٍيد  -كىمىا ًفٍي حى اء ًفٍي أىحى ثيَـّ جى
ة االٍنًتبىاذ ًفٍي اأٍلىٍكًعيىة ًبشىٍكؿو عىاـ ًت الن صيكص كىاٍختىمىفىت ،ًإبىاحى ًبذىًلؾى تىعىارىضى ٍسأىلىًة:كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي الٍ  ،كى  مى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفي اٍلمى  ،األدلَّة كالن صيكص الميتىعىاًرضى

مىؾى ًفي دىٍفًع ذلؾ التَّعىاريض ذىًلؾى ًبتىٍصًرٍيح النًَّبيٍّ  ،نٍَّسخً مىٍسمؾ إٍعمىاؿ ال ،سى كفى  ،كى : "اأٍلىٍكثىري فىقىاؿى
ٍسأىلىًة أىفَّ النٍَّييى عىًف اأٍلىٍكًعيىًة اٍلمىٍذكيكرىًة ًمٍف بىاًب سى  ًسر  اٍلمى ٍيدىةى ... كى ًديًث بيرى مىى نىٍسًخًو ًبحى دٍّ الذَّرىاًئًع، عى

ٍسكىا بىًتيىا، كىأىفَّ الشَّرىابى ييٍسًكري ًفييىا، كىالى  ،ري ًفييىاًإًذ الشَّرىابي ييٍسًرعي ًإلىٍيًو اإٍلً الى : بىًؿ النٍَّييي عىٍنيىا ًلصى ًقيؿى كى
فَّتىًة، فىً فَّ الشَّرىابى مىتىى غىالى ًفييىا كىأىٍسكىرى اٍنشىقٍَّت، فىييعٍ  ٍيًر اٍلميزى كًؼ غى ًؼ الظ ري ـي ًبًو ًبًخالى ـي ًبأىنَّوي ييٍعمى مى

، فىعىمى  مىى ميٍسًكره ، كىعى ٍفًر أىٍكلىى ًبالتٍَّحًريـً ارىًة كىالص  ـي،  األىكَّؿى ىىًذًه اٍلًعمًَّة يىكيكفي ااًلٍنًتبىاذي ًفي اٍلًحجى الى يىٍحري
مىى ًكالى اٍلًعمَّتىٍيًف،  ٍسكىاري ًإلىٍيًو ًفييىا كىً ٍسرىاًعًو ًفي اأٍلىٍربىعىًة اٍلمىٍذكيكرىًة، كىعى كى ًمٍف بىاًب سىدٍّ فىيي ًإٍذ الى ييٍسًرعي اإٍلً
قىًكمى الذًَّريعىًة، كىالنٍَّيًي أىكَّالن عىٍف ًزيىارىًة اٍلقيبيكًر سىدًّا ًلذىًريعىًة الشٍٍّرًؾ، فىمىمَّا اٍستىقىرَّ التٍَّكًحيدي فً  ، كى ـٍ ي نيفيكًسًي

ٍيرى أىٍف الى يىقيكليكا ىيٍجرنا ًتيىا، غى ـٍ أىًذفى ًفي ًزيىارى ييقىاؿي ًفي ااًلٍنًتبىاًذ ًفي ىىًذًه اأٍلىٍكًعيىًة ًإنَّوي كىىىكىذىا قىٍد  ،ًعٍندىىي
ًديًثي عىٍيدو ًبشيٍرًبًو، فىمىمَّا ا سىدَّ الذًَّريعىةى ًإلىٍيًو ًإٍذ كىانيكا حى ٍستىقىرَّ تىٍحًريميوي فىطىمىييـٍ عىًف اٍلميٍسًكًر كىأىٍكًعيىًتًو، كى

، أى ـٍ ، كىاٍطمىأىنٍَّت ًإلىٍيًو نيفيكسييي ـٍ ٍسأىلىًة ًعٍندىىي بيكا ميٍسًكرنا، فىيىذىا ًفٍقوي اٍلمى ٍيرى أىٍف الى يىٍشرى ـي اأٍلىٍكًعيىةى كيمَّيىا غى بىاحى لىيي
ًسر ىىا" كى
(2). 
 
 
 
 

                                                             
ًف ااًلٍنتًبىاًذ ًفي اٍلميزىفًَّت كىالد بَّاًء  ،ًكتىابي اأٍلىٍشًربىةً  ،(977/ ح1584/ 3) ،صحيحو مسـم فيأخرجو: ( (1 بىابي النٍَّيًي عى

ٍنتىـً كىالنًَّقي ؿه مىا لىـٍ يىًصٍر ميٍسًكرنا.كىاٍلحى الى بىيىاًف أىنَّوي مىٍنسيكخه، كىأىنَّوي اٍليىٍكـى حى  ًر، كى
 (.3/532) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(2
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 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى   نجمميا ًفي التَّالي: ،ًة مىسىاًلؾى ًعدَّ  ،األدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى
لالمسمك  اًدٍيث النٍَّيي المىٍخصيكص ًببىٍعض اأٍلىٍكًعيىًة  اٍلعيمىمىاء: ذىىىبىت طاًئفىة ًمفى اأَلوَّ إلى تىرجٍيًح أىحى

ًدٍيًث اٍبف عىبَّاس– ؛ ك  -الكىاًردىة ًفٍي حى ذلؾ لسرعة كىأىفَّ النٍَّيي عىٍف االٍنًتبىاذ ًفٍي ىذه اأٍلىٍكًعيىًة بىاؽو
 اإلسكار فييا.

ٍنبىؿ  مىاـ أىٍحمد ٍبف حى ، كىاٍلعينَّابى  رىًحمىوي اي قىاؿى اإٍلً ، كىالتٍَّمرى اٍلًيٍنًدمَّ ًبيبى ًؿ يىٍنقىعي الزَّ ًفي الرَّجي
لىكً  ًشيَّةن ًلمدَّكىاًء: "أىٍكرىىيوي؛ أًلىنَّوي نىًبيذه، كى بيوي عى يىٍشرى نىٍحكىهي، يىٍنقىعيوي غيٍدكىةن، كى مىى كى بيوي عى يىٍشرى وي كى ٍف يىٍطبيخي

 .(1)اٍلمىكىاًف"
قىٍد تىعىقَّب بىٍعضي  اءكى ٍف ذىىىبى ًإلىى بىقىاء النٍَّيي اٍلعيمىمى مىى مى دان عى كىأىفَّ مىٍف ذىىىبى ًإلىى  ،رى فىقىاليكا: "كى

" ـٍ يىٍبميٍغوي النَّاًسخي  .(2)اٍسًتٍمرىاًر النٍَّيًي لى
ذىىىبى بىٍعض  اًديثي ًإلى  اٍلعيمىمىاءكى ًبأىنَّيىا أىحى ، كى ةو ٍيري مىٍنسيكخى اًديًث النٍَّيًي، كىأىنَّيىا غى ى القىٍكؿ ًبً ٍحكىاـً أىحى

تى  مى ًة فىٍرده، فىالى يىٍبميغي ميقىاكى بىاحى ًديثي اإٍلً كىٍثرىًة طيريًقيىا، كىحى  يىا.تىكىادي تىٍبميغي التَّكىاتيرى ًفي تىعىد ًدىىا كى
زٍ  مىاـ اٍبف حى ابىًة رىًحمىوي اي ق( 456ـ األٍندىلسي الظَّاىرم )قىاؿى اإٍلً حى دى عىشىرى ًمٍف الصَّ  : "أىحى

ٍكا عىٍف النًَّبيٍّ  كى ـٍ يىٍأًت النٍَّسخي  رى لى ، كىىىذىا نىٍقؿي تىكىاتيرو كى ًثيرىةه ًمٍف التَّاًبًعيفى ـٍ أىٍعدىاده كى ٍنيي كىاهي عى ، كىرى النٍَّييى
يٍ  اًبرو فىقىطٍ  ،دىةى عىٍف أىًبيوً إالَّ ًمٍف طىًريًؽ اٍبًف بيرى ٍعًد عىٍف جى ًمٍف طىًريًؽ سىاًلـً ٍبًف أىًبي اٍلجى مىى  ،كى قىٍد ثىبىتى عى كى

دٍ  ، كىأىبيك سىًعيدو اٍلخي ، كىاٍبفي عيمىرى ًميٌّ طَّاًب، كىعى : عيمىري ٍبفي اٍلخى ٍنوي ًمٍف ذىًلؾى حَّ النٍَّييي عى "تىٍحًريـً مىا صى  .(3)ًرمٍّ
مى  قىاؿى اإٍلً اًديثى ًبالنٍَّيًي رىًحمىوي اي ق( 728اـ اٍبف تىٍيًميَّة )تكى : "اٍختىمىؼى قىٍكؿي أىٍحمىد؛ أًلىفَّ اأٍلىحى

ًديثي النٍَّسًخ لىٍيسى ًمٍثمىيىا"  .(4)ميتىكىاًترىةه كىحى
ٍيدىةى اأٍلىٍسمىًمي  ُقْمُت: ًدٍيث بيرى حً  ،قد كثرت مخارجو كعدلت نقمتو ًإفَّ حى ٍيح كيكفي أىنَّو ًفي صى

ٍيدىةى  مىاـ ميٍسمـ ميٍسنىدىان ًمٍف كجكه عدة ًإلىى بيرى ًدٍيث النَّاسخ أال  ،اإٍلً كمعمكـ أىنَّو ليس ًمٍف شىٍرط اٍلحى
ة كالسَّالمة كالث بكت ،يككف فردان  حَّ ـه ًمف شيذكذ أىٍك  ،بؿ شىٍرطيو الصٍّ سىاًل ًحٍيحه ثىاًبته كى ٍيدىةى صى ًدٍيث بيرى كىحى

ٍنيـي ًإٍبدىاء قىكىادح ًفٍي إٍسنىاده. كليذا فى ً  ،ًعمَّة  فَّ القائميف ًبعدـ النٍَّسخ، لـ ييٍؤثىر عى

                                                             
 (.9/172) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (1
ر،(. كفتح البارم: 28/338) ،مجمكع الفتاكل: ابف تيمية انظر:( (2 جى  (.10/58) اٍبف حى
 (.6/224) ،: ابف حـزثارباآل ( المحمى(3
 (.8/462) ،( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية(4
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اًدٍيث النٍَّيي. َوَعَمْيِو:  يتبيَّف أىنَّو يىٍصمح أىٍف يىكيكف ًبميفرده نىاًسخان أًلىحى
ٍيدىةى  كىذىًلؾى مىف تىتىبَّعى اأٍلىٍمرى يىرىل ٌأفَّ بيرى ٍيره ًمف لـ ينفرد ًبنىٍقؿ النَّص النَّ  كى كىاه غى اسخ بىؿ رى

ابة  حى اًبر  الصَّ ًدٍيًث جى سيكؿي اً  كىمىا ًفٍي حى : "نىيىى رى :  قىاؿى اري كًؼ، فىقىالىًت األىٍنصى عىًف الظ ري
 : ا»ًإنَّوي الى بيدَّ لىنىا ًمٍنيىا، قىاؿى ًمٌي ٍبف أبي ،(1)«"فىالى ًإذن : أىنىس ٍبف مىاًلؾ، كىعى اًدٍيثي كىذىًلؾى أىحى طالب، كأبك  كى

ٍدًرم مىاـ أىٍحمىد ًفٍي  كغيرىـ  ،كعبد ا بف مغفؿ المزني ،ىريرة، كأبك سىًعٍيد الخي كما عند اإٍلً
 .(2)ميٍسنىده

اًدٍيث النٍَّيي!  َوَعَمْيِو: مىًة أًلىحى ـي فكيؼ ييقىاؿ ًإنَّو فىٍرد الى يىٍبميغ قيكَّة الميقىاكى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
ٍمييٍكر ًمفى يالثَّانِ المسمك  اًدٍيث اٍلعيمىمىاء: ذىىىبى اٍلجي فىذىىىبيكا ًإلىى  ،ًإلىى اٍلقىٍكًؿ ًبً ٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى

ٍيدىةى نىاًسخه ًلمنٍَّيي ًدٍيًث بيرى ٍمرً  ،أىفَّ حى ٍرمىة اٍلخى  أىبىاحى االٍنًتبىاذ ًفٍي اأٍلىٍكًعيىةً  ،فىمىمَّا اٍستىقىرَّ ًفٍي اٍلن فيٍكًس حي
بيكا ميٍسًكران  ،كيمَّيىا ٍيرى أىٍف الى يىٍشرى ـي  ،غى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

اًرم  )ت مىاـ اٍلبيخى مىتو ًلمبىاب قىٍبؿى  ،رىًحمىوي اي ق( 256كىىىذىا اٍخًتيىار اإٍلً كىمىا ييٍستىٍنبىط ذىًلؾى ًمٍف تىٍرجى
اًدٍيثً  : "بىابي تىٍرًخيًص النَّبً  ،سىٍكًقًو ًلأٍلىحى كًؼ بىٍعدى النٍَّيًي" يٍّ فىقىاؿى  .(3)ًفي األىٍكًعيىًة كىالظ ري

طَّاًبي  الشَّاًفًعي )ت مىاـ أىبيك سيمىٍيمىاف اٍلخى قىاؿى اإٍلً ح  رىًحمىوي اي ق( 388كى : "اٍلقىٍكؿي ًبالنٍَّسًخ ىيكى أىصى
 .(4)اأٍلىقىاًكيًؿ"

قىاؿى القىاًضي ًعيىاض المىاًلًكي )ت : "ككاف نيي النَّبي ليـ أكالن حيطة ليـ رىًحمىوي اي ق( 544كى
عمى دينيـ في أف يكقعيـ االنتباذ فييا في شيرًب الميٍسًكًر، كعمى أمكاليـ في أف ييفسد أنبذتيـ 
رريف، كأف منيعتيـ  لسرعة الشٍّدة كاإلسكار فييا، فمما أعممكه بضركرتيـ بذلؾ راعى أخؼ الضَّ

 .(5)ذرىـ مف مكافقة الحراـ المسكر"باالنتباذ أيخذ مف خكؼ فساد أنبذتيـ، كح

                                                             
ًفي األىٍكًعيىًة  بىابي تىٍرًخيًص النًَّبيٍّ  ،ًكتىابي األىٍشًربىةً  ،(5592/ ح106/ 7) ،البخارم في صحيحوأخرجو: ( (1

كًؼ بىٍعدى النٍَّيًي. كمعنى قكؿ النبي  اجىةو ًإلىٍييىا. أىم: فال نىٍيي«. فىالى ًإذنا: »كىالظ ري ا أىنَّكيـ ًفٍي حى  عىٍنيىا طىالىمى
(. كحديث 13615/ ح222/ 21(. ك)13487/ ح141/ 21) ،حديث أنس بف مالؾ بمجموعيا صحيحة:( (2

(. كحديث أبي سعيد 8656/ ح294/ 14) ،(. كحديث أبك ىريرة1236/ ح397/ 2) ،عمي بف أبي طالب
 (.16804/ ح359/ 27) ، المزني(. كحديث عبد ا11329/ ح429/ 17) ،الخدرم

 (.106/ 7) ،البخارم ح( صحي(3
 (.268/ 4) ،( معالـ السنف: الخطابي(4
 (.465/ 6) ،( إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي عياض(5
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ًكم  الشَّاًفًعي )ت مىاـ النَّكى قىاؿى اإٍلً مىٍذىىبي  -أم الشَّافعيَّة–: "مىٍذىىبينىا رىًحمىوي اي ق( 676كى كى
ميكًد كىال شىًب كىاٍلجي ًؼ كىاٍلخى زى ًميًع اأٍلىٍكًعيىًة ًمٍف اٍلخى ٍمييكًر أىنَّوي يىجيكزي ااًلٍنًتبىاذي ًفي جى بَّاءً اٍلجي كىًىيى اٍلقىٍرعي  ،د 

ٍيريىىا اًس كىغى فًَّت كىالن حى اًديثي اٍلمىٍشييكرىةي ًفي  ،كىاٍلميزى ـٍ يىًصٍر ميٍسًكرنا ... كىأىمَّا اأٍلىحى يىجيكزي شيٍربيوي ًمٍنيىا مىا لى كى
ٍيًرًه  ٍيًف عىٍف اٍبًف عىبَّاسو كىغى ًحيحى ( ... فىًييى )نىيىى عىٍف ااًلٍنًتبى  أىفَّ النًَّبيَّ  الصَّ ٍنتىـً بَّاًء كىاٍلحى اًذ ًفي الد 

ٍيدىة" ًدٍيًث بيرى ة ًبحى ٍنسيٍكخى  .(1)مى
 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.

ٍسأىلىةً  مىى قىٍكلىٍيًف: ،اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاءي ًفٍي اٍلمى  عى
لالقول  ًميًع اأٍلىٍكًعيىةً أىنَّوي يىجيكزي ااًل  :اأَلوَّ ٍنًتبىاذ مىٍنسيكخ ،ٍنًتبىاذي ًفي جى كىىىذىا مىٍذىىبي  ،كىأىفَّ النٍَّيي عىف ااٍلً
ٍمييكرً   .(2)اٍلجي

ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي  الحى يىحيكزي ااًلٍنًتبىاذي ًفي اأٍلىٍكًعيىًة رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً : "كى
 .(3)كيمٍّيىا"

ًكم  الشَّاًفًعي )تقى  مىاـ النَّكى مىٍذىىبي  -أم الشَّافعيَّة–: "مىٍذىىبينىا رىًحمىوي اي ق( 676اؿى اإٍلً كى
بَّاءً  ميكًد كىالد  شىًب كىاٍلجي ًؼ كىاٍلخى زى ًميًع اأٍلىٍكًعيىًة ًمٍف اٍلخى ٍمييكًر أىنَّوي يىجيكزي ااًلٍنًتبىاذي ًفي جى كىًىيى اٍلقىٍرعي  ،اٍلجي

فَّ  ٍيريىىاكىاٍلميزى اًس كىغى ـٍ يىًصٍر ميٍسًكرنا" ،ًت كىالن حى يىجيكزي شيٍربيوي ًمٍنيىا مىا لى  .(4)كى
ييٍكرىه ااًلٍنًتبىاذى ًفي اأٍلىٍكًعيىةً  ،أىفَّ النَّيي بىاؽو  :الثَّاِنيالقول   ،كىأىٍحمىدي  ،كىىىذىا مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو مىاًلؾه  ،كى
اؽي  ٍسحى كىاٍبف عىبَّاسو  كىىيكى مركم عف ابف عيمىرى  ،كىاً 

(5). 
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ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقدًسي  الحى يىحيكزي ااًلٍنًتبىاذي ًفي اأٍلىٍكًعيىًة رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً : "كى
فَّ  ،كيمٍّيىا ٍنتىـً كىالنًَّقيًر كىاٍلميزى بَّاًء كىاٍلحى نىيىى عىٍف  ًت؛ أًلىفَّ النًَّبيَّ كىعىٍف أىٍحمىدى، أىنَّوي كىًرهى ااًلٍنًتبىاذى ًفي الد 

 .(1)ااًلٍنًتبىاًذ ًفييىا"
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

ٍمييٍكر ميكىافىقىة  ،يىًمٍيؿ اٍلبىاًحث ًإلىى مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلجي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ًمٍف دىٍفًع  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً
اًديثي  اٍلعيمىمىاءكىأىمَّا قىٍكؿ بىٍعض  ،نٍَّسخً التَّعىاريض ًبالقىكؿ ًبال ًبأىنَّيىا أىحى ، كى ةو ٍيري مىٍنسيكخى ًبأىفَّ أىٍخبىار النٍَّيي غى

ًة فىٍرده، فىالى يىٍبميغي ميقى  بىاحى ًديثي اإٍلً كىٍثرىًة طيريًقيىا، كىحى دَّ التَّكىاتيرى ًفي تىعىد ًدىىا كى تىيىاتىكىادي تىٍبميغي حى مى ًفٍيًو  فىيىذىا ،اكى
مىى ذىًلؾى  د عى ـى ًممَّا ذىكىٍرنىاه ًفي الرَّ ـي  ،نىظىر ًلمىا تىقىدَّ  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
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 الثَّاِنيالمبحث 
 النَّْســــــــــخ ِبدلَلــــــــــة التَّاِرْيــــــــــخ

ًديثٍيف المي  مىًف كيركد الحى ث الميٍجتيد ًفٍي زى ٍيفكىىيكى أىٍف يىٍبحى ر ًمٍنييمىا عىًف  ،تىعارضى فىييٍعرؼ الميتىأىخٍّ
ان لمميتىقىدٍّـ ،اٍلميتىقىدٍّـ ٍمعً  ،فيكيكف الميتىأىخٍّر نىاًسخى ـٍ ييتىمىكَّف ًمفى اٍلجى ٍمعي  ،كىىىذىا كمو إذىا لى أىمَّا ًإذىا أىٍمكىفى اٍلجى

بى العىمىؿ ًبًو؛ ألىفَّ  ة كىجى ًحٍيحى ٍكًه الصَّ ًدًىمىا.ًبكىٍجوو مفى اٍلكيجي  ًإٍعمىاؿ الدَّليمٍيًف أىٍكلىى ًمٍف ًإٍىمىاؿ أىحى
نىاًت المَّ  سى مىاـ أىبيك اٍلحى نىًفي )تقىاؿى اإٍلً ًر (ق1304ٍكنىًكم الحى ـي التَّاريخ ال ييكًجبي ككفى المؤخَّ : "ًعٍم

ًر منسكخان ما لـ يتعذَّر الجمعي بينيما ظير لكاحدو ف ف لـ يى  ،كليس لمجٍمع حده ينتيي بو ،ناسخان كاآلخى
ر" ـٍ منو التَّعذ ري إلمكاف ظيكره آلخى  .(1)طريؽي الجٍمع ال يىمزى

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكقىًد اٍستىٍعمىؿى  ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي مىسىاًئؿ  رىًحمىوي اي  اإٍلً
 نيٍكًرد ًمٍنيىا: ،ًعدَّة

لالمسألة   ْيَن اْلَجْمد َوالرَّْجم َعَمى الثَّيِّب الزَّاِني.ى: اْلَجْمع بَ اأَلوَّ
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

ىأوًل: ِمن اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً اًمًت  ،رى ًدٍيًث عيبىادىةى ٍبًف الصَّ : "قىاؿى ًمٍف حى سيكؿي اً  ، قىاؿى رى

« : َّكىالث ، نىةو نىٍفيي سى ٍمدي ًمائىةو كى ، اٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكًر جى ًبيالن عىؿى اي لىييفَّ سى ذيكا عىنٍّي، قىٍد جى ذيكا عىنٍّي، خي يٍّبي خي
ـي  ٍج ، كىالرَّ ٍمدي ًمائىةو  .(2)«ًبالثَّيًٍّب جى

ٍيًيمىا ًحٍيحى اًف ًفٍي صى كىاهي الشٍَّيخى ييعىاًرضو مىا رى اًلدو اٍلجييىًنيٍّ  ،كى ٍيًد ٍبًف خى زى ٍيرىةى، كى ًدٍيًث أىبىي ىيرى ًمٍف حى
ٍنييمىا ًضيى اي عى ٍيتى بىٍينىنىا ًبًكتىاًب اً،  ، قىاالى: "كينَّا ًعٍندى النًَّبيٍّ رى : أىٍنشيديؾى اى ًإالَّ قىضى ؿه فىقىاؿى ـى رىجي فىقىا

كىافى أىٍفقىوى ًمٍنوي، فى  ٍصميوي، كى ـى خى : فىقىا : اٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب اً كىٍأذىٍف ًلي؟ قىاؿى : ًإفَّ اٍبًني « قيؿٍ »قىاؿى قىاؿى
االن ًمٍف أىٍىًؿ  (3)َعِسيًفاكىافى  ، ثيَـّ سىأىٍلتي ًرجى اًدـو نىى ًباٍمرىأىًتًو، فىاٍفتىدىٍيتي ًمٍنوي ًبًمائىًة شىاةو كىخى مىى ىىذىا فىزى عى

كًني: أىفَّ  ، فىأىٍخبىري ـى  الًعٍمـً ٍج مىى اٍمرىأىًتًو الرَّ ، كىعى تىٍغًريبى عىاـو ٍمدى ًمائىةو كى مىى اٍبًني جى : فىقىاؿى النًَّبي   ،عى
مىيٍ » دٌّ عى ـي رى اًد ؿَّ ًذٍكريهي، الًمائىةي شىاةو كىالخى ىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمىا ًبًكتىاًب اً جى مىى اٍبًنؾى  ،ؾى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى كىعى

                                                             
 (.192)ص:  ،المكنكمأبك الحسنات العشرة الكاممة:  ( األجكبة الفاضمة لألسئمة(1
ديكدً  ،(1690/ ح1316/ 3) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (2 دٍّ الزٍّنىى. ،ًكتىابي اٍلحي  بىابي حى
اًدمان )َعِسْيفاً(( (3 (. كلساف 64/ 2) ،: تيذيب المغة: أبك عبيد اليركمانظركجمعيا عيسىفىاء.  ،: أم أىًجٍيران كىخى

 (.159/ 24) ،(. كتاج العركس: الزبيدم246/ 9) ،نظكرالعرب: ابف م
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ٍمدي مً  ، كىاٍغدي يىا جى تىٍغًريبي عىاـو ٍميىا (1)أَُنْيُس ائىةو كى فىٍت فىاٍرجي مىى اٍمرىأىًة ىىذىا، فىً ًف اٍعتىرى مىٍييىا «عى ، فىغىدىا عى
مىيىا" فىٍت فىرىجى  .(2)فىاٍعتىرى

ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ٍيدىةى، عىٍف أىًبيًو، أى ،كىرى ٍبد اً ٍبف بيرى ًدٍيًث عى فَّ مىاًعزى ٍبفى مىاًلؾو ًمٍف حى
سيكؿى اً  ، أىتىى رى نٍّي أيًريدي أىٍف اأٍلىٍسمىًميَّ ، كىاً  نىٍيتي سيكؿى اً، ًإنٍّي قىٍد ظىمىٍمتي نىٍفًسي، كىزى : يىا رى ، فىقىاؿى

: يىا رىسيكؿى اً، ًإنٍّي قىدٍ  دَّهي، فىمىمَّا كىافى ًمفى اٍلغىًد أىتىاهي، فىقىاؿى ًني، فىرى دَّهي  تيطىيٍّرى ، فىرى نىٍيتي ةى، فىأىٍرسىؿى الثَّاًنيزى
سيكؿي اً  :  رى ٍيئنا؟»ًإلىى قىٍكًمًو، فىقىاؿى كفى ًمٍنوي شى فىقىاليكا: مىا نىٍعمىميوي ًإالَّ « أىتىٍعمىميكفى ًبعىٍقًمًو بىٍأسنا، تيٍنًكري

اًلًحينىا ًفيمىا نيرىل، فىأىتىاهي  ًفيَّ اٍلعىٍقًؿ ًمٍف صى كهي أىنَّوي الى ةى، الثَّاًلثكى ٍنوي، فىأىٍخبىري ا فىسىأىؿى عى ـٍ أىٍيضن ؿى ًإلىٍيًي فىأىٍرسى
اءىًت  ، فىجى ـى، قىاؿى ٍفرىةن، ثيَـّ أىمىرى ًبًو فىريًج فىرى لىوي حي افى الرَّاًبعىةى حى اٍلغىاًمًديَّةي،  بىٍأسى ًبًو، كىالى ًبعىٍقًمًو، فىمىمَّا كى

سيكؿى اً، ًإنٍّي قىدٍ  ـى  فىقىالىٍت: يىا رى سيكؿى اً، ًل دَّىىا، فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي، قىالىٍت: يىا رى نَّوي رى نىٍيتي فىطىيٍٍّرًني، كىاً  زى
 : ٍبمىى، قىاؿى دىٍدتى مىاًعزنا، فىكىاً ًإنٍّي لىحي تَّى تىًمًدم»تىريد ًني؟ لىعىمَّؾى أىٍف تىريدًَّني كىمىا رى ، «ًإمَّا الى فىاٍذىىًبي حى

لىدىتٍ  :  فىمىمَّا كى لىٍدتيوي، قىاؿى ، قىالىٍت: ىىذىا قىٍد كى ًبيٍّ ًفي ًخٍرقىةو تَّى تىٍفًطًميوً »أىتىٍتوي ًبالصَّ ، «اٍذىىًبي فىأىٍرًضًعيًو حى
قى  ا يىا نىًبيَّ اً قىٍد فىطىٍمتيوي، كى ، فىقىالىٍت: ىىذى ٍبزو ًبيٍّ ًفي يىًدًه ًكٍسرىةي خي ٍتوي أىتىٍتوي ًبالصَّ ـى،  ٍد أىكىؿى فىمىمَّا فىطىمى الطَّعىا

ٍدًرىىا، كىأىمىرى النَّاسى فى  ًفرى لىيىا ًإلىى صى ، ثيَـّ أىمىرى ًبيىا فىحي ؿو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ًبيَّ ًإلىى رىجي ميكىىا، فىدىفىعى الصَّ رىجى
اًلدو فى  ٍجًو خى مىى كى ـي عى حى الدَّ مىى رىٍأسىيىا فىتىنىضَّ ، فىرى رو جى ًليًد ًبحى اًلدي ٍبفي اٍلكى  سىبَّيىا، فىسىًمعى نىًبي  اً فىييٍقًبؿي خى

 : بَّوي ًإيَّاىىا، فىقىاؿى اًحبي مىٍكسو لىغيًفرى »سى اًلدي، فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد تىابىٍت تىٍكبىةن لىٍك تىابىيىا صى مىٍيالن يىا خى
ديًفنىٍت"«لىوي  مىٍييىا، كى مَّى عى  .(3)، ثيَـّ أىمىرى ًبيىا فىصى

 َعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.ثانيًا: َوْجو التَّ 
دٍّ الثَّيٍّب الزَّاًني اًدٍيث الكىاًردىة ًفي حى اًمت  ،اٍختىمىفىًت األىحى ًدٍيًث عيبىادىة ٍبف الصَّ اءى ًمٍف حى  فىقىٍد جى
ٍمد ثيَـّ الرٍَّجـ د الثَّيٍّب الزَّاني اٍلجى مىى أىفَّ حى ًدٍيًث أبي ىيرى  ،مىا يىديؿ عى اءى ًفٍي حى كفي قصتي  ،ٍيرىةى كىجى

ٍنييمىاكالغىاًمًديَّة  ،ماعز ٍبف مىاًلؾ اأٍلىٍسمىًمي ًضيى اي عى ٍجـ  رى د الزَّاًني الثَّيٍّب الرَّ مىى أىفَّ حى مىا يىديؿ عى
ًت الن صيكص كىاٍختىمىفىت ،فىقىطٍ  ًبذىًلؾى تىعىارىضى ٍسأىلىًة: ،كى  كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي اٍلمى

                                                             
حاؾ األسممي)ُأَنْيُس(( (1  ،: أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابف األثيرانظرصحابي جميؿ.  ،: ىك أنيس بف الضَّ

اٍبف (. كاإلصابة في تمييز الصحابة: 114/ 1) ،(. كاالستيعاب في معرفة األصحاب: ابف عبد البر157/ 1)
ر، جى  (.285/ 1) حى

ديكدً  ،(6827/ ح167/ 8) كالمفظ لو، ،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (2 بىابي ااًلٍعًترىاًؼ  ،ًكتىابي الحي
ديكدً  ،(1697/ ح1324/ 3) ،ًبالزٍّنىا. كمسمـ في صحيحو مىى نىٍفًسًو ًبالزٍّنىى. ،ًكتىابي اٍلحي ًف اٍعتىرىؼى عى  بىابي مى

ديكدً  ،(1695/ ح1323/ 3) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (3 مىى نىٍفًسًو ًبالزٍّنىى. ،ًكتىابي اٍلحي  بىابي مىًف اٍعتىرىؼى عى
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َمام ثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْبن اْلَقيِّماْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  رىًحمىوي اي  اإٍلً مىؾى ًفي دىٍفًع  ،األدلَّة كالن صيكص الكىاًردىة ًفي اٍلمى سى

ذىًلؾى ًبدىاللىًة التَّاًرٍيخ ،مىٍسمىؾى النٍَّسخً  ،التَّعىاريض الكىاًقع بىٍينىيىا ًديثي عبادة رىًحمىوي اي قىاؿى فى  ،كى : : "حى
ـي » ٍج ٍمدي ًمائىةو كىالرَّ : الثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى ًبيالن عىؿى اي لىييفَّ سى ذيكا عىنٍّي قىٍد جى فىً فَّ ىىذىا كىافى ًفي  ،مىٍنسيكخه « خي

ـى مىاًعزان كالغىا دٍّ الزَّاًني، ثيَـّ رىجى كًؿ حى ًؿ اأٍلىٍمًر ًعٍندى نيزي ًديًث أىكَّ ـٍ يىٍجًمٍدىيمىا، كىىىذىا كىافى بىٍعدى حى لى ًمًديَّة، كى
"  .(1)عبادة ًبالى شىؾ 
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى   نيٍجمميا ًفي ،ًعدًَّة مىسىاًلؾى  ،ًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه األىًدلَّة كىالن صيكص اٍلعيمىمىاءسى

 التَّالي:
لالمسمك  ٍمييكر اأَلوَّ اًدٍيث اٍلعيمىمىاء: ذىىىبى جي فىذىىىبيكا ًإلىى أىفَّ حديث أبي  ،ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى
دَّ الزَّاني الميٍحصف ىك الرَّجـ فقط– ىريرة  مىى أىفَّ حى تىي مىاًعز ٍبف مىاًلؾ األٍسمىًمي  -الدَّاؿ عى ًقصَّ كى
ٍنييمىاة كىالغىاًمًديَّ  ًضيى اي عى امت  رى ًدٍيًث عيبىادىة ٍبف الصَّ ة ًلحى اًدٍيث ًىيى آًخر نىاًسخى ؛ ألفَّ ىىًذه األىحى
ٍيف  نىاًسخان ًلقىٍكلو. فىكىافى ًفٍعمو  ،األٍمرى

مىاـ الشَّاًفًعي )ت ٍمدى ثىاًبته رىًحمىوي اي ق( 204قىاؿى اإٍلً مىى أىفَّ اٍلجى نَّةي عى مىى اٍلًبٍكًر : "دىلًَّت الس  عى
ًف الثَّيًٍّب" سىاًقطه عى ًديًث عيبىادىةى أىفَّ  ،كى اًعزو ميتىرىاًخيىةه عىٍف حى ةى مى مىى أىفَّ ًقصَّ ان: "كىالدًَّليؿي عى ثيَـّ قىاؿى أىٍيضى

ٍبسي بً  ٍبًس الزَّاًني ًفي اٍلبيييكًت فىنيًسخى اٍلحى ًديثى عيبىادىةى نىاًسخه ًلمىا شيًرعى أىكَّالن ًمٍف حى ًزيدى الثَّيٍّبى حى ٍمًد كى اٍلجى
ـي  ٍج ؽٍّ الثَّيٍّبً  ،الرَّ ٍمدي ًفي حى ًديًث عيبىادىةى ثيَـّ نيًسخى اٍلجى ًريحه ًفي حى ذىًلؾى صى اًر  ،كى ذىًلؾى مىٍأخيكذه ًمفى ااًلٍقًتصى كى

ٍجـً  مىى الرَّ ًة مىاًعزو عى يىًنيًَّة كى  ،ًفي ًقصَّ ًة اٍلغىاًمًديًَّة كىاٍلجي ذىًلؾى ًفي ًقصَّ ٍمدي مىعى كى ـٍ ييٍذكىًر اٍلجى اٍليىييكًديٍَّيًف لى
" ٍجـً ـى النًَّبي  (2)الرَّ ـى، فىرىجى ٍج دىىيمىا الرَّ ٍمدي عىًف الثَّيٍّبىٍيًف، كىأىقىرَّ أىحى نيًسخى اٍلجى ،  . كقاؿ أيضان: "كى ؿو اٍمرىأىةى رىجي

ـٍ يىٍجًمديكا كىاًحدنا ًمٍنييمىا، لى ، كى ـى مىاًعزى ٍبفى مىاًلؾو ًؿ  كىرىجى جي مىى أىفَّ أىٍمرى اٍمرىأىًة الرَّ فىً ٍف قىاؿى قىاًئؿه: مىا دىؿَّ عى
مىاًعزى بىٍعدى قىٍكًؿ النًَّبيٍّ  ـي : »كى ٍج ٍمدي ًمائىةو كىالرَّ : ًإٍف كىافى النًَّبي  يىقيكؿي: «. الثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى خيذيكا »ًقيؿى

، ال ًبيالن عىؿى اي لىييفَّ سى ـي عىنٍّي، قىٍد جى ٍج ٍمدي ًمائىةو كىالرَّ د  حيدَّ «ثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى ؿى حى ا الى يىكيكفي ًإالَّ أىكَّ ، كىافى ىىذى

                                                             
 (.31/ 5) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(1
جىر،: فتح البارم: انظر( (2  (.119/ 12) اٍبف حى
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ـي ييًحيطي ًبأىنَّوي بىٍعدىهي، كى  اًلفيوي، فىاٍلًعٍم دَّ بىٍعدي ييخى ؿى فىكيؿ  شىٍيءو جى ا كىافى أىكَّ الًَّذم بىٍعدي يىٍنسىخي مىا ًبًو الزَّاًنيىاًف، فىً ذى
اًلفيوي"قى   .(1)ٍبمىوي ًإذىا كىافى ييخى

ٍبد البىر األٍندىلسي المىاًلًكي )ت مىاـ اٍبف عى قىاؿى اإٍلً ٍمدي ًمائىةو رىًحمىوي اي ق( 463كى : "الثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى
ارىةً  ـي ًباٍلًحجى ٍج ـى رىسيكؿى اً  ،كىالرَّ ًؿ اأٍلىٍمًر ثيَـّ رىجى مىاعى  كىافى ىىذىا ًفي أىكَّ ـٍ فىعىًمٍمنىا أىفَّ ىىذىا جى ـٍ يىٍجًمٍدىي لى ةن كى

سيكًلًو ًليىٍبتىًميى عً  ًمٍثؿي ىىذىا كىًثيره ًفي أىٍحكىاًمًو كىأىٍحكىاـً رى ثىوي اي نىسىخى ًبًو مىا قىٍبمىوي كى ـه أىٍحدى ٍك ذي حي نَّمىا ييٍؤخى بىادىهي كىاً 
سيكًؿ اً   ."(2)ًباأٍلىٍحدىًث فىاأٍلىٍحدىًث ًمٍف أىٍمًر رى

قىاؿى القىاًضي ًعيىاض المىاًلًكي )ت ككافتيـ عمى الرجـ  اٍلعيمىمىاء: "جميكر رىًحمىوي اي ق( 544كى
حكـ في المرأة أك في ماعز كغيرىما بالرجـ دكف الجمد،  كحده، كحجة الجميكر: أىفَّ النَّبي 

: يو لقكؿ النَّبي : ال جمد عماٍلعيمىمىاءكقاؿ جميكر  ،فقضى حكمو عمى قكلو كجعؿ ناسخان لو
"كاغد يا أنيس عمى امرأة اآلخر، ف ف اعترفت فارجميا"، كلـ يقؿ: اجمدىا. كلغير ذلؾ مف 

 .(3)األحاديث الدَّاؿ ظاىرىا عمى سقكط الجمد"
مىاـ اٍبف اأٍلىًثٍير الشَّاًفًعي )ت قىاؿى اإٍلً أىفَّ جمد المائة  : "دلَّت سنَّة رسكؿ رىًحمىوي اي ق( 606كى

عمى البكريف الحريف كمنسكخ عف الثيبيف، كأف الرجـ ثابت عمى الثيبيف الحريف، ألفَّ قكؿ  ثابت
: "خذكا عني قد جعؿ ا ليف سبيال" أكؿ ما نزؿ فنسخ بو الحبس كاألذل عف الزانييف، رسكؿ 

ت ف نما رجـ ماعزان كلـ يجمده كأمر أنيسان أف يغدكا عمى امرأة األسممي ف ف اعترفت رجميا، دل
 .(4)عمى نسخ الجمد عف الزانييف الحريف الثيبيف كثبت الرجـ عمييما"

قىاؿى  نىًفي )تكى مىاـ بىٍدر الدٍٍّيف العىٍيًني الحى : "حديث عبادة منسكخ فال ييعمؿ رىًحمىوي اي  (855اإٍلً
بو، ككجو النسخ أفَّ حديث عبادة إنَّما كاف ىذا في أكؿ نزكؿ الجمد؛ كذلؾ أف الزناة كانت 

قكبتيـ إذا شيد عمييـ أربعة مف العدكؿ في أكَّؿ اإلسالـ أف ييٍمسىككا في البيكت إلى المكت، أك ع
، فممَّا نزلت آية الجمد قاـ رسكؿ ا  فقاؿ: "خذكا عني، خذكا عني، قد  يجعؿ ا ليـ سبيالن

ؿ األمر، ثيَـّ  ، البكر بالبكر .. الحديث". فكاف ىذا في أكَّ  رجـ رسكؿ ا  جعؿ ا ليف سبيالن

                                                             
 (.644/ 8) ،( اختالؼ الحديث: الشافعي(1
 (.82/ 9) ،عبد البر ( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف(2
 (.505/ 5) ،( إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي عياض(3
 (.264/ 5) ،( الشافي في شرح مسند الشافعي: ابف األثير(4
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ًمٍثؿ ىذا كثير في أحكامو  كلـ يجمد، فعممنا أفَّ ىذا كاف حكمان أحدثو ا نىسىخى ًبو ما قبمو، كى
نَّما يؤخذ باألحدث فاألحدث مف أمر رسكؿ ا  كأحكاـ رسكلو   ."(1)ليبتمي عباده، كا 

مىى بىٍعض إلى اٍلعيمىمىاء: ذىىىبىت طاًئفىة أيٍخرىل ًمفى الثَّاِنيالمسمك  حىٍيثي  ،تىرجٍيًح بىٍعًض األىٍخبىاًر عى
اًمت  ًدٍيث عيبىادىة ٍبف الصَّ حيكا حى ات: ،أىنَّييـ رىجَّ حى ذىًلؾى ًبًعدَّة ميرىجٍّ اًدٍيًث؛ كى ٍيًرًه ًمفى اأٍلىحى مىى غى  عى

لالمرجح  اًمت اأَلوَّ ًدٍيث عيبىادىة ٍبف الصَّ مىاـ عى  : مكافقة حى ًكمى عىًف اإٍلً ًمي ٍبف أىبىي ًلمىا ري
ةى اٍليىٍمدىاًنيًَّة  ،طىاًلب  ـى شيرىاحى ًعيًد ٍبًف قىٍيسو -ًحيفى رىجى ةن ًلسى ميعىةً  -ككانت مىٍكالى كفي ركاية  ،(2)يىٍكـى الجي

ًمٍيس مىدىىىا يىٍكـ الخى ميعىة ،أنَّو جى مىيىا يىٍكـ الجي مىٍدتييىا ًبًكتىاًب اً تىعىالىى ،كىرىجى : "جى قىاؿى ٍمتي  ،كى يىا ًبسينًَّة كىرىجى
سيكًؿ اً   ."(3)رى

                                                             
(. كعمدة القارم شرح 454/ 15) ،( نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار: العيني(1

 (.134/ 8) ،صحيح البخارم: لو
2 ديكدً  ،(6812/ ح165/ 8) ،صحيحو البخارم فيخرجو: أ( ( مىـاقاؿ  ،بىابي رىٍجـً الميٍحصىفً  ،ًكتىابي الحي  اإٍلً

، عى  دٍّثي ، ييحى : سىًمٍعتي الشٍَّعًبيَّ ، قىاؿى دَّثىنىا سىمىمىةي ٍبفي كييىٍيؿو دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ، حى ـي دَّثىنىا آدى ًمي  البخارم: حى ًحيفى  ٍف عى
ـى المىرٍ  : رىجى قىاؿى ميعىًة، كى ٍمتييىا ًبسينًَّة رىسيكًؿ اً »أىةى يىٍكـى الجي  «.قىٍد رىجى

مىفىاًء الرَّاًشًديفى  ،(839/ ح203/ 2أحمد في مسنده، )أخرجو:  ،إسناده صحيح( (3 ًميٍّ ٍبًف أىًبي  ،ميٍسنىدي اٍلخي ميٍسنىدي عى
دَّ . قاؿطىاًلبو  ، حى ٍعفىرو دَّثىنىا ميحىمَّدي ٍبفي جى ، عىًف الشٍَّعًبيٍّ : حى  قاؿ: الحديث. ،ثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف سىمىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو

 :تخريج الحديث 
 ،في السنف الكبرل النَّسىاًئيعف آدـ بف أبي إياس. ك  ،(6812/ ح165/ 8) ،: البخارم في صحيحوأخرجو -

ًمٍف  ،(4854/ ح140/ 3) ،بيز بف أسد. كالطحاكم في شرح معاني اآلثار ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(7102/ ح404/ 6)
عمى تصرة قكركاية البخارم عف آدـ م ،بو ،عف سممة بف كييؿ ،أبي عامر العقدم. ثالثتيـ عف شعبة طىًرٍيؽً 

كزيادة حكـ الجمد في الركاية قد ركاىا عدد مف الركاة  ،كقد تقدمت في الحديث السابؽ ،قصة الرجـ دكف الجمد
 .يادة الثقاتكيككف ذلؾ مف باب ز  ،الثقات عف الشعبي

حصيف بف عبد الرحمف.  ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(3230/ ح137/ 4) ،: الدارقطني في السنفالحديث بزيادتو أخرجقد و  -
 ،إسماعيؿ بف أبي خالد. كالبييقي في السنف الكبرل ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(8087/ ح4/405) ،كالحاكـ في المستدرؾ

 بو. ،يـ عف الشعبيأبي الحصيف. ثالثت ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(16962/ ح383/ 8)
 :دراسة اْلسناد 
 كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 ،كلو عنو طرؽ ،عف عمي بف أبي طالب  ،كىك مف ركاية الشعبي رجالو ثقات،الحديث إسناده صحيح؛ ف -

مىاـكأخرجو   ات كماكقد جاء بزيادة حكـ الجمد جمع مف الثق ،قصة الرجـ دكف الجمدعمى تصران قالبخارم م اإٍلً
 =                                                                                  .كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي تقدـ. 
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مىاـ الشٍَّككىاًني )ت مىى  ،: "لىٍك كىافى ًفٍي اأٍلىٍمًر نىٍسخرىًحمىوي اي ق( 1250قىاؿى اإٍلً فىكىٍيؼى يىٍخفىى عى
ابىًة اأٍلىكىاًبرً  ،أىًمٍيًر الميؤًمًنٍيف النَّاًسخ حى ًتًو ًمٍف الصَّ ٍضرى مىى مىٍف ًبحى ًبالتَّاًلي فىدى  ،كىعى ٍعكىل النٍَّسخ ًبالتَّأخر كى

" مىى ذىًلؾى ـٍ يىٍثبيت مىا يىديؿ عى  .(1)لى
نعاني )ت بأنَّو غير  ،عمى ىذا االستدالؿ رىًحمىوي اي ق( 1182كقد اعترض اإلماـ الصَّ

ـٍ الرَّسكؿ  ،صحيح مىيي قىعى عمييـ الجمد لركم ذلؾ إلينا كقاؿ: "إفَّ الًَّذيفى رىجى ثٍ  ،لىٍك أىنَّو كى رىًة مىٍف مىعى كى
رى الجمد ضى ده ًممٍَّف حى ـي إٍثبىاًتًو ًفي  ،يىٍحضيري عىذىابىييمىا ًمٍف طىكىاًئًؼ اٍلميٍؤًمًنيفى يىٍبعيدي أىنَّوي الى يىٍرًكيًو أىحى فىعىدى

ٍمدي  ـٍ يىقىٍع اٍلجى ًؼ أىٍلفىاًظيىا دىًليؿي أىنَّوي لى كىايىاًت مىعى تىنىك ًعيىا كىاٍخًتالى فىيىٍقكىل مىعىوي الظَّف  ًبعىدىـً  ،ًركىايىةو ًمٍف الرٍّ
ًمي  ظىاًىره أىنَّوي اٍجًتيىاده ًمٍنوي  ًفٍعؿي عى كًبًو، كى سيكًؿ اً  ،كيجي ٍمتيىا ًبسينًَّة رى مىٍدتيىا ًبًكتىاًب اً كىرىجى ًلقىٍكًلًو: )جى

)،  ًٍمًع بىٍيفى الدًَّليم "فىً نَّوي ظىاًىره أىنَّوي عىًمؿى ًباٍجًتيىادو ًباٍلجى  .(2)يفى
نىاًبمىةالثَّاِنيالمرجح  اًمت  ،: ذىكىرىه الحى صريح في إثبات  مف أىفَّ حديث عيبىادىة ٍبف الصَّ

كـً اًلٍحًتمىاًؿ أىٍف يىكيكفى تيًرؾى  ،الجمد لمثَّيب ًف اٍلمىٍرجي ٍمًد عى ةن ًبسيقيكًط اٍلجى ًريحى اًديثي اٍلبىاًقيىةي لىٍيسىٍت صى كىاأٍلىحى
ًلكىٍكًنًو اأٍلىٍصؿى  ًذٍكريهي ًلكيضيكًحوً  قىعى التٍَّصًريحي ًبًو ًبااًلٍحًتمىاؿً  ،كى د  مىا كى  .(3)فىالى ييرى

ر العىٍسقىالني الشَّاًفًعي )ت حى مىاـ اٍبف جى قىد اٍعتىرىضى اإٍلً مىى ىىذىا  رىًحمىوي اي ق( 852كى عى
ًحٍيح ،االٍسًتٍدالؿ ةي مىاًعزو  ،ًبأىنَّو غىٍير صى : "كىأىمَّا ًقصَّ قىاؿى اءىٍت ًمٍف طيريؽو ميتىنىكٍّعىةو ًبأىسىاًنيدى ميٍختىًمفىةو  كى فىجى

يٍ  كىذىًلؾى اٍلغىاًمًديَّةي، كىاٍلجييىًنيَّةي كىغى مىدى، كى ـٍ ييٍذكىٍر ًفي شىٍيءو ًمٍنيىا أىنَّوي جى : لى قىاؿى ًفي مىاًعزو اٍذىىبيكا ريىيمىا، كى
ـٍ يىذٍ  لى ٍيًرًه، كى ؽٍّ غى كىذىا ًفي حى ميكهي، كى قيكًعًو فىاٍرجي ـي كي دىؿَّ عىدى قيكًعًو، كى مىى عىدىـً كي ٍمدى، فىدىؿَّ تىٍرؾي ًذٍكًرًه عى كيًر اٍلجى

كًبًو" مىى عىدىـً كيجي  .(4)عى
 
 
 

                                                                                                                                                                              

ـافقاؿ  ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى أبك عبد ا الحاكـ: "صحيح اإلسناد"  اإٍلً
(. كقاؿ 2340/ ح5/ 8 ،: "صحيح" )إركاء الغميؿاأٍلىٍلبىاًني ٍيخالشَّ (. كقاؿ 8087/ ح405/ 4 ،)المستدرؾ

 (.839/ ح204/ 2 ،يف" )مسند أحمدالشٍَّيخرجالو ثقات رجاؿ  ،شعيب األرناؤكط: "حديث صحيح الشٍَّيخ
 (.7/110) ،( نيؿ األكطار: الشككاني(1
 (.409/ 2) ،( سبؿ السالـ: الصنعاني(2
 (.242/ 26) ،الشمس بف قدامة(. كالشرح الكبير: 38 /9، )المغني: ابف قدامة انظر:( (3
 (.120/ 12) اٍبف حىجىر،( فتح البارم: (4
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 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
ٍسأىلىةً  مىى قىٍكلىٍيًف: ،اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاءي ًفٍي اٍلمى  عى

لالقول  ٍمد كىالرٍَّجـ: اأَلوَّ ف اٍلجى مىى الزَّاًني اٍلميٍحصى ٍزـ  ،أىف ييٍجمىع عى مىاـ اٍبف حى لىى ىىذىا ذىىىبى اإٍلً كىاً 
سحاؽ بف راىكيو ،الظَّاىرم سىف البىٍصرم ،كا  نىاًبمىة ،كمف التَّاًبًعيف الحى ًركىايىة ًعٍندى اٍلحى  .(1)كى

ٍزـ األٍندىلسي مىاـ اٍبف حى ًديثي عيبىادىةى رىًحمىوي اي ق( 456الظَّاًىرم )ت قىاؿى اإٍلً : "إنَّوي إٍف كىافى حى
كىانىتٍ  ، كى ٍجـً ٍمًد، كىالتٍَّغًريًب، كىالرَّ ًديًث عيبىادىةى ًمٍف اٍلجى ٍكـً حى حَّ مىا ًفي حي كًؿ اآٍليىًة، فىقىٍد صى اآٍليىةي  قىٍبؿى نيزي

ًديًث عيبىادىةى، كىأى  دىٍت ًببىٍعًض مىا ًفي حى ًديًث كىرى مىؼى ًفي حى مىى مىا سى دٍّ عى الىنىا اي تىعىالىى ًفي بىاًقي اٍلحى حى
ـي الًَّذم الى يىجيكزي تىعىدٍّيًو" ،عيبىادىةى  ٍك  .(2)ىىذىا ىيكى اٍلحي

مىاـ  قىاؿى اإٍلً ى كى ٍنبىًمي )تاٍبف المينىجَّ : "كأمَّا ككنو ييجمد قبؿ الرَّجـ رىًحمىوي اي ق( 695التنكًخي الحى
؛ فألفَّ ا تعالى قاؿ: عمى ر   ،[2]النكر:  الزانية كالزاني فاجمدكا كؿ كاحدو منيما مائة جمدةكايةو

نَّة بالرَّجـ كالثيبي بالثيًب الجمدي »قاؿ:  كألفَّ النبي  ،فكجب الجمع بينيما ،ثـ جاءت الس 
 .(3)«"كالرجـ
ف اٍلجى الثَّاِنيالقول  مىى الزَّاًني اٍلميٍحصى ٍمييٍكر ،ٍمد كىالرٍَّجـ: ال ييٍجمىع عى كىىيكى مىٍذىىب  ،كىىيكى قىٍكؿ اٍلجي
نىًفيَّة نىاًبمىة ،كىالشَّاًفًعيَّة ،كىاٍلمىاًلًكيَّة ،اٍلحى ًركىايىة ًعٍندى اٍلحى  .(4)كى

مىى مىٍف رىًحمىوي اي ق( 595قاؿ اإلماـ ابف رشد الحفيد المالكي )ت ٍمدى عى : الى جى ٍمييكري : "فىقىاؿى اٍلجي
بى  في ييٍجمىدي، ثيَـّ كىجى دىاكيدي: الزَّاًني اٍلميٍحصى اؽي، كىأىٍحمىدي، كى ٍسحى ، كىاً  سىفي اٍلبىٍصًرم  قىاؿى اٍلحى ـي، كى ٍج مىٍيًو الرَّ  عى
ـي  ٍمييكًر  ،ييٍرجى سيكؿى اً »عيٍمدىةي اٍلجي ـى يىييكًديٍَّيفً  أىفَّ رى يىٍينىةى، كىرىجى ـى اٍمرىأىةن ًمٍف جي ـى مىاًعزنا، كىرىجى كىاٍمرىأىةن  رىجى

" ،«ًمٍف عىاًمرو ًمفى اأٍلىٍزدً  ـٍ مىدى كىاًحدنا ًمٍنيي ـٍ يىٍركيكا أىنَّوي جى لى اًح، كى حى رَّجه ًفي الصٍّ  .(5)كيؿ  ذىًلؾى ميخى

                                                             
 ،(. كنيؿ األكطار: الشككاني37/ 9) ،(. كالمغني: ابف قدامة205/ 12) ،: ابف حـزباآلثار المحمى انظر:( (1

(7 /109.) 
 (.107/ 12) ،( المحمى باآلثار: ابف حـز(2
ى مقنع: ( الممتع في شرح ال(3  (.233/ 4) ،التنكخيابف المنجَّ
/ 4) ،(. كالمدكنة الكبرل: مالؾ بف أنس178/ 17) ،طمب في دراية المذىب: الجكينيمنياية ال انظر:( (4

(. كالمغني: 39/ 7) ،(. كبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني37/ 9) ،(. كالمبسكط: السرخسي504
: النككم138/ 7) ،شرح المكطأ: الباجي(. كالمنتقى 37/ 9) ،ابف قدامة  ،(. كالمنياج شرح صحيح مسـم

جىر،(. كفتح البارم: 201/ 11)  (.120/ 12) اٍبف حى
 (.218/ 4) ،( بداية المجتيد كنياية المقتصد: ابف رشد الحفيد(5
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مىاـ اٍبف اأٍلىًثٍير الشَّاًفًعي )ت : "تفصيؿ المذىب أفَّ الثَّيب بالثَّيب رىًحمىوي اي ق( 606قىاؿى اإٍلً
جـ دكف الجمد، كالبكر بالبكر الجمد دكف الرَّجـ كال ييجمع بينيما. كبو قاؿ أبك بكر يجب عمييما الرَّ 

 .(1)كعمر كالنخعي كالزىرم كمالؾ كاألكزاعي كأبك حنيفة كالثَّكرم كأبك ثكر كعامَّة الفقياء"
مىاـ  قىاؿى اإٍلً ى كى ٍنبىًمي )تالتَّ اٍبف المينىجَّ ا ككنو ال يجمد عمى : "كأمَّ رىًحمىوي اي ق( 695نكًخي الحى
؛ فألفَّ النَّبي  اغدي يا أنيسي إلى امرأًة ىذا ف ف اعترفٍت »كقاؿ:  ،رجـ ماعزان كلـ يجمده ركايةو

كألف الحدكد إذا اجتمعت  ،رجـ الغامدية كلـ يجمدىا كألفَّ النبي  ،، كلـ يأمره بجمدىا«فارجميا
 .(2)كفييا قتؿ سقط ما سكاه"
ي مىاـ الزَّ قىاؿى اإٍلً نىًفي )تكى ٍجـو رىًحمىوي اي ق( 743مىًعي الحى ٍمدو كىرى يىٍعًني ًفي  ،: "كىالى ييٍجمىعي بىٍيفى جى

ًف" مىى اٍلميٍحصى ـٍ يىٍجمىٍع بىٍينىييمىا عى ـي لى ةي كىالسَّالى الى مىٍيًو الصَّ ًف؛ فىأًلىنَّوي عى  .(3)اٍلميٍحصى
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

ٍمييٍكريىًمٍيؿ اٍلبىا ميكىافىقىة  ،ًحث ًإلىى مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلجي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ًمٍف دىٍفًع  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً
ٍجـً فىقىط مىٍيًو االٍكًتفىاء ًبالرَّ تَّب عى دٍّ  ،التَّعىاريض ًبالقىكؿ ًبالنٍَّسًخ؛ ألىنَّو يىتىرى ًفٍي ىىذىا تىٍخًفٍيؼه ًلٍمحى كىعىدىـ  ،كى

ٍمًع  ٍمدً اٍلجى ًرٍيمةو كىاًحدىة؛ كألفَّ الرٍَّجـ عيقيٍكبىةه أعىـ ًمفى الجى كلغير ذلؾ مما ذكرناه عند  ،بىٍيفى العيقكبىتىٍيف لجى
ـي مناقشة أصحاب القكؿ اآلخر،   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 ة: صيام يوم عاشوراء.الثَّاِنيالمسألة 
مىى النٍَّحًك التَّاًلي ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  :كى

 أوًل: ِمن اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيًث اٍبف عىبَّاسو  ،رى ٍنييمىاًمٍف حى ًضيى اي عى سيكؿ اً رى  : "أىفَّ رى

سيكؿى اً ًإنَّوي  ـى يىٍكـى عىاشيكرىاءى كىأىمىرى ًبًصيىاًمًو قىاليكا: يىا رى ا ارىل ًحيفى صى فىقىاؿى  ،يىٍكـه تيعىظٍّميوي اٍليىييكدي كىالنَّصى
سيكؿي اً  ٍمنىا اٍليىٍكـى التَّاًسعى : »رى ـي اٍلميٍقًبؿي ًإٍف شىاءى اي صي ـي «فىً ذىا كىافى اٍلعىا ـٍ يىٍأًت اٍلعىا : فىمى ، قىاؿى

تَّى تيكيفٍّيى رىسيكؿي اً   ."(4)اٍلميٍقًبؿي، حى

                                                             
 (.264/ 5) ،( الشافي في شرح مسند الشافعي: ابف األثير(1
ى ابف المي ( الممتع في شرح المقنع: (2  (.233/ 4) ،التنكخينىجَّ
 (.173/ 3) ،( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: الزيمعي(3
يىاـً  ،(1134/ ح797/ 2) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (4 اـي ًفي عىاشيكرىاءى. ،ًكتىاب الصٍّ  بىابي أىم  يىٍكـو ييصى
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افً  ٍيخى كىل الشَّ ٍيفً  كىرى ًحيحى ٍبًد اً بف مسعكدو  ،ًفي الصَّ مىى عى ؿى عى رىًضيى أىفَّ اأٍلىٍشعىث ٍبف قىٍيسو دىخى
ٍنييمىا لىٍيسى اٍليىٍكـي يىٍكـى اي عى : أىكى مَّدو أيٍدفي ًإلىيَّ اٍلغىدىاًء، فىقىاؿى : "يىا أىبىا ميحى  ، كىىيكى يىتىغىدَّل، فىقىاؿى اٍبف مسعكدو

: كى  : عىاشيكرىاءى؟ قىاؿى ؟ قىاؿى مىا ىيكى : كى سيكؿي اً »ىىٍؿ تىٍدًرم مىا يىٍكـي عىاشيكرىاءى؟ قىاؿى  ًإنَّمىا ىيكى يىٍكـه كىافى رى
افى تيًرؾى  مىضى ؿى شىٍيري رى ، فىمىمَّا نىزى افى مىضى  .(1)«"يىصيكميوي قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزؿى شىٍيري رى

ٍيفً  ًحيحى اًف ًفي الصَّ ٍيخى كىل الشَّ ًدٍيثً  ،كىرى ٍنييمىاميعىاًكيىة ٍبف أىًبي سيٍفيىافى  ًمٍف حى ًضيى اي عى ، قاؿ: رى
سيكؿى اً  : "سىًمٍعتي رى ـه، فىمىٍف »، يىقيكؿي اًئ ـٍ ًصيىامىوي، كىأىنىا صى مىٍيكي ـٍ يىٍكتيًب اي عى لى ىىذىا يىٍكـي عىاشيكرىاءى كى

ـٍ  مىٍف شىاءى فىٍمييٍفًطٍر  ،شىاءى فىٍميىصي  .(2)«كى
 تََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.ثانيًا: َوْجو ال

ٍسأىلىًة ًصيىاـ يىٍكـ عىاشيٍكراء اًدٍيث الكىاًردىة ًفي مى فمنيا ما كاف ظاىره األمر  ،اٍختىمىفىًت األىحى
اًدٍيث كىاٍختىمىفىت ،بصيامو، كمنيا ما ىك ظاىره عمى التَّخيير ًت األىحى ًبذىًلؾى تىعىارىضى كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي  ،كى

 أىلىًة:اٍلمىسٍ 
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  اأٍلىًدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً مىؾى ًفي دىٍفًع التَّعىاريض  ،الكىاًردىة ًفي اٍلمى سى
ذىًلؾى بً  ،مىٍسمىؾى النٍَّسخً  ،الكىاًقع بىٍينىيىا بىٍيفى اأٍلىٍمًر رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،دىاللىًة التَّاًرٍيخكى : "الى تىنىاقيضى بىٍيفى ىىذىا كى

يىاـً اٍلمىٍكتيكبً  ا ًبيىذىا الصٍّ ارى مىٍنسيكخن حي ىىذىا أىفَّ معاكية ًإنَّمىا سيًمعى ىىذىا  ،السَّاًبًؽ ًبًصيىاًمًو الًَّذم صى ييكىضٍّ
نىٍسًخ كيجيكًب عىاشيكرىاءى ًبوً ًمٍنوي بىٍعدى فىٍتًح مىكَّةى،  ، كى افى مىضى كىالًَّذيفى شىًيديكا أىٍمرىهي  ،كىاٍسًتٍقرىاًر فىٍرًض رى

افى ًعٍندى مىٍقدىًمًو  مىضى ، شىًيديكا ذىًلؾى قىٍبؿى فىٍرًض رى ٍمسىاًؾ ًلمىٍف أىكىؿى ًباإٍلً ، كى ًدينىةى، ًبًصيىاًمًو كىالنٍّدىاًء ًبذىًلؾى اٍلمى
افى  مىضى فىٍرضي رى نىًة كى ،  ًة ًمفى اٍلًيٍجرىًة، فىتيكيفٍّيى رىسيكؿي اً الثَّاًنيكىافى ًفي السَّ انىاتو مىضى ـى ًتٍسعى رى ا قىٍد صى كى

ٍخبىارى عىٍف عىدىـً فىٍرًضوً  مىٍف شىًيدى اإٍلً ، كى افى مىضى كًؿ فىٍرًض رى  فىمىٍف شىًيدى اأٍلىٍمرى ًبًصيىاًمًو شىًيدىهي قىٍبؿى نيزي
اًديثي اٍلبىاًب  شىًيدىهي ًفي آًخرً  ٍت أىحى ـٍ ييٍسمىٍؾ ىىذىا اٍلمىٍسمىؾى تىنىاقىضى ٍف لى ، كىاً  افى مىضى اأٍلىٍمًر بىٍعدى فىٍرًض رى

بىٍت" كىاٍضطىرى
(3). 

                                                             
: يىا  ،تىابي تىٍفًسيًر القيٍرآفً كً  ،(4503/ ح24/ 6)كالمفظ لو،  ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (1 بىابي

. كمسمـ في صحيحو يىاـي ـي الصٍّ مىٍيكي يىاـً  ،(1127/ ح794/ 2) ،أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى ٍكـً  ،ًكتىاب الصٍّ بىابي صى
 يىٍكـً عىاشيكرىاءى.

ٍكـً ًكتىابي ا ،(2003/ ح44/ 3)كالمفظ لو،  ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (2 بىابي ًصيىاـً يىٍكـً  ،لصَّ
يىاـً  ،(1129/ ح795/ 2) ،عىاشيكرىاءى. كمسمـ في صحيحو ٍكـً يىٍكـً عىاشيكرىاءى. ،ًكتىاب الصٍّ  بىابي صى

 (.69/ 2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(3
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 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًدٍيث ،ًفي دىٍفًع التَّعىاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه اأٍلىًدلَّة اٍلعيمىمىاءسى  ،مىٍسمؾ ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى

ـٍ أىر  لى ديٍكًد البىٍحثً -كى ٍيرى ىىذىا المىٍسمىؾ -ًفٍي حي مىؾى غى ـي  ،مىٍف سى ًدٍيث  ،كىاي تىعىالىى أىٍعمى فىذىىىبيكا ًإلىى أىفَّ حى
ٍنييمىااٍبف عىبَّاسو  ًضيى اي عى ًدٍيًث ميعىاًكيىة ٍبف أىبً  ،رى ٍنييمىاي سيٍفيىافى مىٍنسيكخه ًبحى ًضيى اي عى  .(1)رى

نىًفي )ت اًكم الحى مىاـ الطَّحى ٍكـً يىٍكـً عىاشيكرىاءى الًَّذم رىًحمىوي اي ق( 321قىاؿى اإٍلً : "فىقىٍد ثىبىتى نىٍسخي صى
ا مىى ااًلٍخًتيىاًر  ،كىافى فىٍرضن ًضيى اي  إشارة إلى حديث ميعىاًكيىة ٍبف أىًبي سيٍفيىافى –كىأىمىرى ًبذىًلؾى عى رى

ٍنييمىا  .(2)"-عى
مىاـ أبك الكليد ٍبف رشد الجد المىاًلًكي )ت قىاؿى اإٍلً : "المىٍعنىى ًفي ىىذىا رىًحمىوي اي ق( 520كى

ًدٍيث كا أىٍعمىـ  ـٍ –الحى ًدٍيًث فىمىٍف شىاءى فىٍميىصي مىٍف شىاءى فىٍمييٍفًطٍر  ،أىم ًفي حى أنَّو كاف بعد أٍف فيًرضى  -كى
اف؛ مىضى اف" رى مىضى ٍكـ رى  .(3)ألفَّ صكمو كىاف كاجبان قبؿ أٍف ييٍفرىض صى

ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي الحى قىاؿى اإٍلً ًديثي ميعىاًكيىةى مىٍحميكؿه رىًحمىوي اي ق( 620كى : "حى
" ـٍ اآٍلفى مىٍيكي : لىٍيسى ىيكى مىٍكتيكبنا عى مىى أىنَّوي أىرىادى  .(4)عى

مىا قىاؿى اإٍلً اًديًث فىييكى أىنَّيىا رىًحمىوي اي ق( 676ـ النَّككم الشَّاًفًعي )تكى ٍف اأٍلىحى كىابي عى : "اٍلجى
افي تيًرؾى  مىضى قىٍكليوي( فىمىمَّا فيًرضى رى مىى تىأىك ًد االستحباب )كى كىذىا  ،مىٍحميكلىةه عى أىٍم تيًرؾى تىأىك دي ااًلٍسًتٍحبىاًب كى

ـى كمف ا  .(5)شاء أفطر" قىٍكليوي فىمىٍف شىاءى صى
قىاؿى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ًريحه ًفي نىٍفًي اٍسًتٍمرىاًر رىًحمىوي اي ق( 751)ت اإٍلً ًديثى معاكية صى : "حى

ا، فىً نَّوي الى يىٍمتىًنعي أىٍف ييقى  كبنا ميتىقىدٍّمنا مىٍنسيكخن ، كىالى يىٍنًفي كيجي ٍيري كىاًجبو كًبًو، كىأىنَّوي اآٍلفى غى كىافى  اؿى لىمَّاكيجي
مىٍينىا" ـٍ يىٍكتيٍبوي عى نيًسخى كيجيكبيوي: ًإٌف اى لى  .(6)كىاًجبنا كى

                                                             
جىر،(. كفتح البارم: 81/ 4) ،: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي عياضانظر( (1  ،(249-245/ 4) اٍبف حى

رشاد السارم لشرح صحيح البخارم: القسطالني179/ 8ك) / 4) ،(. كنيؿ األكطار: الشككاني23/ 7) ،(. كا 
287-290.) 

 (.77/ 2) ،( شرح معاني اآلثار: الطحاكم(2
 (.324/ 17) ،( البياف كالتحصيؿ: ابف رشد الجد(3
 (.178/ 3) ،( المغني: ابف قدامة(4
 (.384/ 6) ،م( المجمكع شرح الميذب: النكك (5
 (.68/ 2) ،( زاد المعاد: ابف القيـ(6
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نىًفي )ت مىاـ بىٍدر الدٍٍّيف العىٍيًني الحى قىاؿى اإٍلً : "فىًفي ىىًذه اآٍلثىار نسخ كجكب رىًحمىوي اي ق( 855كى
ٍكمو قد ريدَّ ًإلىى التَّطىك   دىًليؿ أىفَّ صى ٍكـ يىٍكـ عىاشيكرىاء، كى ًدٍيث  ،ع بىٍعدى أىٍف كىافى فىٍرضان"صى َـّ سىاؽى حى ث

ٍنييمىاميعىاًكيىة ٍبف أىًبي سيٍفيىافى  ًضيى اي عى ٍكـ يىٍكـ  ،رى مىى اٍنًتسىاًخ كيجيٍكب صى : "فىيىذىا أىٍيضان يىديؿ عى قىاؿى كى
افى ًفي السَّنة  اف كى مىضى فىٍرض رى  .(1)ة"الثَّاًنيعىاشيكرىاء، كى

مىاـ ا قىاؿى اإٍلً نىًفي )ت يلكىٍكرىانً كى : "إيراد حديث عاشكراء في تفسير ىذه رىًحمىوي اي ق( 893الحى
ٍكًبًيمىا، كىأىمَّا النَّاًسخ قىٍكلو  (2)اآلية كـ؛ ألنَّو ال تىنىاًفي بىٍيفى كيجي : للشارة إلى أفَّ ناسخو ليس آية الصَّ
ـٍ » مىٍف شىاءى فىٍمييٍفًطٍر  ،مىٍف شىاءى فىٍميىصي ٍنييمىاث ميعىاًكيىة ٍبف أىًبي سيٍفيىافى أم حدي-« كى ًضيى اي عى  ،رى

 .(3)المتقدـ"
 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
 ،(7)كالحنابمة ،(6)كالشَّافعية ،(5)كالمالكية ،(4)ال خالؼ بيف الفقياء كالمذاىب مف الحنفية

مىى أىفَّ  ،(8)كالظاىرية ـ-ًصيىاـ يىكـ عىاشيكرىاء  عى رَّ سينَّة  -كىىيكى اليىكـ العىاًشر ًمٍف شىٍيًر ا الميحى
بَّة اًئمو ،ميٍستىحى اًدٍيث الكىاًردىة ًفي فىضى مىى األىحى ًحٍيًحوً  ،ًبنىاءن عى مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىاه اإٍلً ًمٍف  ،ًمٍنيىا مىا رى

ًدٍيًث أىًبي قىتىادىةى  :  أىفَّ النًَّبي  ،حى نىةى »قىاؿى مىى اً أىٍف ييكىفٍّرى السَّ ـي يىٍكـً عىاشيكرىاءى، أىٍحتىًسبي عى ًصيىا
 .(9)«الًَّتي قىٍبمىوي 
 
 

                                                             
 (.120/ 11) ،( عمدة القارم شرح صحيح البخارم: العيني(1
ـا( يشير إلى إيراًد (2 مى ًدٍيًث اٍبف عىبَّاسو  اإٍلً ارم ًلحى تىٍحتى  ،الذم يفيد األٍمر ًبًصيىاـ عىاشيكراء رىًضيى اي عىٍنييمىا،البيخى

ـٍ تىتَّقيكفى يى قىٍكًلًو تىعىالىى:  ـٍ لىعىمَّكي مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي يىاـي كىمىا كيًتبى عى ـي الصٍّ مىٍيكي ]البقرة:  ا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى
183.] 

 (.23/ 8) ،( الككثر الجارم إلى رياض أحاديث البخارم: الككراني(3
(. كالنير الفائؽ 375/ 2) ،كحاشية ابف عابديف (.246)ص:  ،: حاشية الطحاكم عمى مراقي الفالحانظر( (4

 (.4/ 2) ،شرح كنز الدقائؽ: بف نجيـ
 (.405/ 2) ،(. كالتاج كاإلكميؿ: المكاؽ317/ 3) ،: مكاىب الجميؿ: الحطابانظر( (5
 (.446/ 1) ،(. كمغني المحتاج: الشربيني383/ 6) ،: المجمكع شرح الميذب: النككمانظر( (6
 (.338/ 2) ،(. ككشاؼ القناع: البيكتي344/ 3) ،المرداكم : اإلنصاؼ:انظر( (7
 (.437/ 4) ،: المحمى باآلثار: ابف حـزانظر( (8
يىاـً  ،(1162/ ح818/ 2) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (9 ثىًة أىيَّاـو ًمٍف كيؿٍّ  ،ًكتىاب الصٍّ بىابي اٍسًتٍحبىاًب ًصيىاـً ثىالى

ٍكـً يىٍكـً عىرىفىةى كىعىاشي  ًميًس.شىٍيرو كىصى  كرىاءى كىااًلثٍنىٍيًف كىاٍلخى
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 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ٍمييٍكر ميكىافىقىة  ،يىًمٍيؿ اٍلبىاًحث ًإلىى مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلجي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ًمٍف دىٍفًع  ،اي  رىًحمىوي  اإٍلً

ـي  ،التَّعىاريض ًبالقىكؿ ًبالنٍَّسخً   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 
 

 
ٍنيىً   ةن عىٍف مى ٍكرىةن كىاًضحى لىعىمَّنىا ًبيىذىا اٍلفىٍصؿ نىكيٍكفي قىٍد أىٍعطىٍينىا صي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى ًفٍي اٍعمىاًؿ  اإٍلً

دًٍّثٍيفى كىاٍلفيقىيىاءي ًلدىٍفًع  اٍلعيمىمىاءة ًمٍف اٍلقىكىاًعًد الًَّتي اتَّبىعىيىا الثَّاًنياًعدىة كىًىيى اٍلقى  ،اأٍلىًدلَّةالنٍَّسًخ بىٍيفى  ًمفى اٍلميحى
اًدٍيث.  االٍخًتالًؼ كىالتَّعىاريًض الظَّاًىًرم بىٍيفى اأٍلىحى
نىٍنتىًقؿي ًبعىٍكًف اً تىعىالىى ًإلىى القىاًعدىًة  ٍنيى ى ًة، كىًىيى قىاعً الثَّاًلثكى مىاـ اٍبف دىةي التٍَّرًجٍيًح؛ ًلنيبىيٍّفى مى اإٍلً

 ًفٍييىا. اٍلقىيٍّـ
ــــــ  ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــ
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 لفصل الَخامسا
َمام اْبن الْ ج يَ نْ مَ  ِح يْ ِفْي التَّرجِ  َقيِّماْلِْ
 ةضَ ارِ عَ تَ المُ  َواأْلَِدلَّة صوْ النُّصُ  نَ يْ بَ 
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ل المبحث  اأَلوَّ
 ق بومَّ عَ تَ ا يَ مَ التَّرجيح باعتبار السََّند وَ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـا يى بً  ؿى مً تي عى ح اليٍ رجً ه التَّ كٍ جي كي ث حى بٍ ا المى ذى ىى  ؿاكى نى تى يى   ةً الى زى ي إً فً  رىًحمىوي اي  اإٍلً
مىا يىتىعىمَّؽ بوى لى النَّظًر إً بً  ،ةاألدلَّ ف يٍ بى  ضعاري التَّ  نىد كى  :فً يٍ بى مى طٍ مى  يفً  ؾى لً ذى كى  ،السَّ

لالمطمب   .أخرى ومرجحاتٍ  ،عدداً  وأكثرُ  ،لمن رواتو أضبط: التَّرجيح اأَلوَّ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىد اٍستىٍعمىؿى  زىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي مىسىاًئؿ ىىذا الكىٍجو ًفي إً  رىًحمىوي اي  اإٍلً

 نيٍكًرد ًمٍنيىا: ،ًعدَّة
ل مسألةال الة. اتالتَّْسِمْيم عدد :ىاأَلوَّ  ِلمُخرْوِج ِمَن الصَّ

مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى
 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 

مى  كىل اإٍلً ًحٍيًحوً رى ًدٍيًث  ،اـ ميٍسًمـ ًفٍي صى قَّاصو ًمٍف حى ٍعًد ٍبًف أىًبي كى :  ، سى سيكؿى "قىاؿى كيٍنتي أىرىل رى
دٍّهً  اً  تَّى أىرىل بىيىاضى خى ـي عىٍف يىًميًنًو، كىعىٍف يىسىاًرًه، حى مٍّ  .(1)"ييسى

ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ أىٍيضان ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيًث  ،كىرى اًمٍف حى :  ًبًر ٍبًف سىميرىةى جى مٍَّينىا "، قىاؿى كينَّا ًإذىا صى
سيكًؿ اً  ـٍ كىرىٍحمىةي اً  مىعى رى مىٍيكي ـي عى ـٍ كىرىٍحمىةي اً، كىأىشىارى ًبيىًدًه ًإلىى  ،قيٍمنىا: السَّالى مىٍيكي ـي عى السَّالى

سيكؿي اً  اًنبىٍيًف، فىقىاؿى رى ـى تيكًمئيكفى ًبأىيٍ : »اٍلجى ـٍ كىأىنَّيىا عىالى ؟ ًإنَّمىا يىٍكًفي (2)َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمسٍ ًديكي
ًشمىاًلوً  مىى يىًميًنًو، كى مىى أىًخيًو مىٍف عى ـي عى مٍّ مىى فىًخًذًه ثيَـّ ييسى عى يىدىهي عى ـٍ أىٍف يىضى دىكي  .(3)"«أىحى

مىاـ  كىاه اإٍلً ييعىاًرضو مىا رى ًدٍيًث  ،أحمد في مسندهكى ٍعًد ٍبًف ًىشى ًمٍف حى : سى ، قىاؿى قيٍمتي أًليٍـّ "اـو
ةي رىسيكًؿ اً  الى مٍّي اٍلًعشىاءى  اٍلميٍؤًمًنيفى عىاًئشىةى: كىٍيؼى كىانىٍت صى فىذىكىرى -ًمفى المٍَّيًؿ؟ قىالىٍت: " كىافى ييصى

                                                             
ةى  اٍلمىسىاًجدً ًكتىابي  ،(582/ ح409/ 1) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (1 الى مىكىاًضًع الصَّ ـً ًلمتٍَّحًميًؿ ًمفى  ،كى بىابي السَّالى

كىٍيًفيًَّتوً  ًة ًعٍندى فىرىاًغيىا كى الى  .الصَّ
التي ال تستقر بؿ تضرب كتتحرؾ بالخيؿ  ك تشبيوكى ،رسؿجمع شمكس مثؿ رسكؿ ك (: َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمسٍ )( (2

(. كغريب 220/ 2) ،: المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث: أبك مكسى المدينيانظر. بأذنابيا كأرجميا
 (.561/ 1) ،الحديث: ابف الجكزم

ةً  ،(431/ ح322/ 1) ،صحيحومسمـ في أخرجو: ( (3 الى ًة، كىالنٍَّيًي  بىابي اأٍلىٍمرً  ،ًكتىابي الصَّ الى ًبالس كيكًف ًفي الصَّ
ـً  ٍفًعيىا ًعٍندى السَّالى شىارىًة ًباٍليىًد، كىرى ًف اإٍلً  .عى
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ًديثى  ٍكتىوي، كىأىنَّوي ييكًقظينىا، بىٍؿ ييكًقظي  -اٍلحى ٍكعىتىٍيًف قىاًئمنا يىٍرفىعي صى مٍّي رى ييصى نىا، ثيَـّ يىٍدعيك ًبديعىاءو ييٍسًمعينىا، "كى
ٍكتىوي  ـي تىٍسًميمىةن، يىٍرفىعي ًبيىا صى مٍّ  .(1)"ثيَـّ ييسى

                                                             
مىاـ أحمد في مسنده، ) أخرجو: ،إسناده صحيح( (1 مىاـ أحمد25988/ ح130/ 43اإٍلً ، : (. قاؿ اإٍلً دَّثىنىا ييكنيسي حى

دَّثىنىا ًعٍمرىافي ٍبفي يىًزيدى اٍلعى  : حى :قىاؿى ، قىاؿى رىارىةى ٍبًف أىٍكفىى، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًىشىاـو ، عىٍف زي ًكيـو ، عىٍف بىٍيًز ٍبًف حى  طَّاري
 الحديث.

 :تخريج الحديث 
 جاء الحديث بمفظيف:

 مف عدة طرؽ: كقد أتى، المفظ األول: "تسميمة" -
رىارىةى ٍبًف أىٍكفىى ًمٍف طىًرٍيؽً  الطريق األول: ، عىٍف زي ًكيـو عف عائشة رىًضيى اي  ،، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًىشىاـو بىٍيًز ٍبًف حى

(. 342/ ح365/ 1(. كابف المنذر في األكسط، )1349/ ح506/ 2أبك داكد في سننو، ) أخرجو: عىٍنيىا.
(. ثالثتيـ ًمٍف طىًرٍيًؽ حماد بف سممة، عف بيز، عف 502/ ح160/ 1كالطبراني في المعجـ األكسط، )

 زرارة، بو، مختصران.
رىارىةى ٍبًف أىٍكفىى، ًمٍف طىًرٍيؽً  ق الثاني:الطري ، عىٍف زي ًكيـو ، ب سقاط سعد بف عف عائشة رىًضيى اي عىٍنيىا بىٍيًز ٍبًف حى
( 1347/ ح505/ 2كأبك داكد في سننو، ) ،(25987/ ح128/ 43)أحمد في مسنده،  أخرجو: .ىشاـ

(، ًمٍف طىًرٍيًؽ 1346/ ح504/ 2في سننو، ) -يضان أ–أبك داكد  وأخرجو:كالىما ًمٍف طىًرٍيًؽ يزيد بف ىاركف. 
(. ثالثتيـ: ]يزيد، كابف أبي عدم، 1348/ ح506/ 2ابف أبي عدم. كًمٍف طىًرٍيًؽ مركاف بف معاكية، )

 كمركاف[، عف بيز، عف زرارة، بو.
رىارىةى بف دعامة قىتىادىةى ًمٍف طىًرٍيًؽ  الطريق الثالث: عف عائشة رىًضيى اي  ،ًد ٍبًف ًىشىاـو عىٍف سىعٍ  ٍبًف أىٍكفىى، ، عىٍف زي

/ 923/ 2(. كالدارمي في سننو، )1317/ ح714/ 3إسحاؽ بف راىكية في مسنده، ) أخرجو: عىٍنيىا.
(، ثالثتيـ ًمٍف 1078/ ح141/ 2(، كابف خزيمة، )1719/ ح240/ 3(. كالنَّسىاًئي في سننو، )1516ح

(، ًمٍف طىًرٍيًؽ ىمـا بف يحيى 1342/ ح500/ 2في سننو، )أبك داكد  وأخرجو:طىًرٍيًؽ ىشـا الدستكائي. 
 ]ىشاـ، كىماـ[، عف قتادة، عف زرارة، بو. كالىما:العكذم، دكف ذكر عدد التسميمات. 

رىارىةى  ًمٍف طىًرٍيؽً  كجاء ،المفظ الثاني: "تسميمًا" -  عف عائشة رىًضيى  ،عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًىشىاـو  ٍبًف أىٍكفىى، قىتىادىةى، عىٍف زي
دَّثىنىا قاؿ:  ،(746/ ح512/ 1) ،مسمـ في صحيحو أخرجو:اي عىٍنيىا.  ، حى دَّثىنىا ميحىمَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى اٍلعىنىًزم  حى

اًمرو  رىارىةى، أىفَّ سىٍعدى ٍبفى ًىشىاـً ٍبًف عى ، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف زي ، عىٍف سىًعيدو مَّدي ٍبفي أىًبي عىًدم  : ...  ميحى : قيٍمتي يىا أيَـّ قىاؿى
ٍف ًكٍتًر رىسيكًؿ اً  ٍؤًمنًيفى أىٍنًبًئيًني عى ا ييٍسًمعينىا ...، فىقىالىٍت: "اٍلمي أحمد في  وأخرجو:...".  ثيَـّ ييسىمٍّـي تىٍسًميمن

 ،(4001/ ح9/ 3ك) ،(2295/ ح56/ 2) ،أبك عكانة في مستخرجو ،(24269/ ح314/ 40) ،مسنده
 مو.بمث ،(1078/ ح141/ 2) ،كابف خزيمة

 اد:دراسة اْلسن 
، فيو: - كقد  ،كيقاؿ الطائي الدمشقي ،بف مسـم القرشيبف خالد بف يزيد عمراف كىك  ًعٍمرىافي ٍبفي يىًزيدى اٍلعىطَّاري

(، كقد تكبع مف 5153/ برقـ429)تقريب التيذيب، ص "صدكؽ" ، قاؿ ابف حجر:جدهإلى يقمب أك ينسب 
 =                                       .تقدـ في التخري  حماد بف سممة، كيزيد بف ىاركف، كآخريف، كما
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
ًد التٍَّسًمٍيمىاًت ًلمخيرك ث يٍ ادً حى األى  تً فى مى تى اخٍ  الةً الكىاًردىة ًفي عىدى اًدٍيث تصَّ فىقىٍد نى  ،ًج ًمفى الصَّ مىى  أىحى عى
رىجى  دٍ قى  أىفَّ النًَّبيَّ  الًتوً  خى ًت  ،ةدى احً كى  ةو مى يٍ مً سٍ تى ى مى ت عى صَّ نى أيٍخرىل كى  ،فً يٍ تى مى يٍ مً سٍ تى بً  ًمٍف صى ًبذىًلؾى تىعىارىضى كى

ٍسأىلىًة: ،الن صيكص كىاٍختىمىفىت  كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي اٍلمى

                                                                                                                                                                              

، وفيو: - ًكيـو كىك ابف معاكية القشيرم، أبك عبد الممؾ، قاؿ ابف حجر: "صدكؽ")تقريب التيذيب،  بىٍيًز ٍبًف حى
 (، كقد تكبع مف قتادة، كما تقدـ في التخري .772/ برقـ128ص

 :الحكم عمى اْلسناد 
حيح مسمـ، بمفظة: "تسميمان"، بدالن مف "تسميمة"، كىذا ال يضر في صحة مخرج في ص صحيح؛ الحديث -

،ًعمٍ ، إال ه ثقاتإسناد كؿ رجاؿالحديث، كما سيتبيف، ك  ًكيـو ك  رىافي ٍبفي يىًزيدى اٍلعىطَّاري ، كىما صدكقاف، بىٍيًز ٍبًف حى
 .كقد تكبعا كما تبيف

ـا ابف عبد اليادم: "إسناده صحيح" )تنقيح اإٍلً  فقاؿ ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى
ـا ابف حجر: "291/ 2التحقيؽ،  مى ٍسًمـو (. كقاؿ اإٍلً مىى شىٍرًط مي ٍسنىاديهي عى اًكـي  ،كىاً  لىـٍ يىٍستىٍدًرٍكوي اٍلحى )التمخيص  "كى
 .(327/ ح33 /2 ،: "ىذا سند صحيح" )إركاء الغميؿاأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ كقاؿ .(644/ 1الحبير، 

ـا ابف القيـ: " - مى ًديثي  -أم التَّسميمة الكاحدة–عىٍنوي ذىًلؾى  لىـٍ يىثٍبيتٍ كأما قكؿ اإٍلً ، كىأىٍجكىدي مىا ًفيًو حى ًحيحو ًمٍف كىٍجوو صى
ًديثه مىٍعميكؿه  ،عائشة كالعمة  :تُ مْ قُ . (250/ 1معاد، زاد ال" )كىىيكى ًفي الس نىًف، لىًكنَّوي كىافى ًفي ًقيىاـً المٍَّيؿً ، كىىيكى حى

اـ ابف القيـ في ىذا الحديث، ىك عدـ سماع زرارة مف عائشة، كىذا صحيح لك ـل يكف سعد  مى التي عناىا اإٍلً
رىارىةي بينو كبينيا. قاؿ ابف أبي حاتـ الرازم: " سيًئؿى ىىٍؿ سىًمعى زي ـو ًمٍف عىٍبًد اً  سىًمٍعتي أىًبي كى مىا  :قىاؿى  ، ٍبًف سىالى

لىًكٍف يىدٍ  ،أيرىاهي  ؿي ًفي اٍلميٍسنىدً كى ٍيفو  ،خي رىارىةي ًمٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى قىٍد سىًمعى زي ًمٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى  ،كى ًمًف اٍبًف عىبَّاسو  ،كى  :قيٍمتي  ،كى
ا ٍف أىٍيضن مى حَّ لىوي  :قىاؿى  ،كى كلكف الحديث ثابت كما تقدـ في التخري ، في  (.63ص:  ،" )المراسيؿىىذىا مىا صى

اـ بياف الكاسطة بينيم مى اـ ابف القيـ، قاؿ اإٍلً مى ، كعميو زالت العمة التي أشار إلييا اإٍلً ا كىك سعد بف ىشـا
كعندم في سماع زرارة مف  ،ىي المحفكظة ،عف عائشة ،عف سعد بف ىشاـ ،ركاية زرارة بف أكفىالمنذرم: "

 رة، كمف ابف عباس،عائشة نظر، ف ف أىبا حاتـ الرازم قاؿ: سمع زرارة مف عمراف بف حصيف، كمف أبي ىري
ا؟ قاؿ: ىذا ما صح لو ٍف أيضن " )مختصر  عز كجؿ أعمـا ،ىذا أنو لـ يسمعو عنده مف عائشة كظاىر ،كمى

كالحديث في صحيح مسمـ، إال أنو جاء بمفظ: "تسميمان"، بدالن مف: "تسميمة"، كىذا  .(390/ 1 ،سنف أبي داكد
اـ العيني:  مى : سألت أحمد عف ىذا"ال يضر في صحة الحديث، قاؿ اإٍلً الحديث، فقاؿ: إنما يقكؿ  قاؿ األثـر

ا ،قيؿ لو: إنيـ يختمفكف فيو عف ىشاـ ،ىشاـ: كاف يسمـ تسميمة يسمعنا يـ كبعض ،بعضيـ يقكؿ: تسميمن
 ،أنو يسمعيـ التسميمة الكاحدة يف أحمد أف معنى الحديث يرجع إلىفقد ب ،يقكؿ: تسميمة، قاؿ: ىذا أجكد

ا (، 515/ 4" )نخب األفكار، كا أعمـ ،فال حجة ليـ فيو؛ ف نو يقع عمى الكاحدة كالثنتيف ،كمف ركل تسميمن
 (.255/ 5 ك)شرح أبي داكد،

مىاـأخرجو  منيا ما كلمحديث شكاىد -  ،إبراىيـ الصائغ ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(5461/ ح333/ 9) ،أحمد في مسنده اإٍلً
ا،ابف عمر عف  ،عف نافع ةو  كىافى رىسيكؿي اً ؿ: "قا رىًضيى اي عىٍنييمى ٍتًر كىالشٍَّفًع بًتىٍسًميمى يىٍفًصؿي بىٍيفى اٍلكى
ييٍسًمعينىاىىا .327/ ح32/ 2يح" )إركاء الغميؿ، : "سند صحاأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ". قاؿ كى  (، كاي تىعىالىى أىٍعمـى
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َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   َزاَلِة التََّعاُرِض.ِفي ا اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعد أىٍف ذىكىرى  مىؾى ًفٍييىا مىٍسمؾ  ،المتعارضة في المسألةً  األدلَّة رىًحمىوي اي  اإٍلً سى

ديث احأ مف ة شيءو صحقيؿ بإف  ةبيف األدلَّ  ة الجمعمكانيَّ مع ذكره إل ،اتو حى جً رى مي  ةً بعدَّ  التٍَّرًجٍيح
: "فىقى  ،سميمة الكاحدةالتَّ  افى اؿى ـي  كى مٍّ ٍف يىًميًنًو السَّالى  ييسى ٍف يىسىاًرًه كىذىًلؾى عى ـٍ كىرىٍحمىةي اً، كىعى مىٍيكي ىىذىا  ،ـي عى

اًبيًّا حى ٍمسىةى عىشىرى صى ٍنوي خى كىاهي عى ـٍ يىٍثبيتٍ ...  كىافى ًفٍعمىوي الرَّاًتبى رى لىًكٍف لى ٍنوي ذىًلؾى  كى أم التَّسميمة –عى
ًديثي عائشةًمٍف كىجٍ  -الكاحدة دي مىا ًفيًو حى ، كىأىٍجكى ًحيحو ًديثه مىٍعميكؿه، كىىيكى ًفي الس نىًف، لىًكنَّوي  وو صى كىىيكى حى

ٍكا مىا شىاىىديكهي ًفي اٍلفىٍرًض كىالنٍَّفًؿ،  كى ٍنوي التٍَّسًميمىتىٍيًف رى ٍكا عى كى مىى أىفَّ كىافى ًفي ًقيىاـً المٍَّيًؿ، كىالًَّذيفى رى عى
ًديثى عائشة  ـي تىٍسمًيمىةن حى مٍّ ٍت أىنَّوي كىافى ييسى مىى التٍَّسًميمىًة اٍلكىاًحدىًة، بىٍؿ أىٍخبىرى اًر عى ا ًفي ااًلٍقًتصى ًريحن لىٍيسى صى

مىى رً  ٍنيىا ميقىدَّمنا عى لىٍيسى سيكيكتييىا عى ٍنيىا، كى ـٍ تىٍنًؼ اأٍليٍخرىل، بىٍؿ سىكىتىٍت عى لى ـٍ ًبيىا، كى ٍف كىايىًة مى كىاًحدىةن ييكًقظييي
ًحيحه، كىاٍلبىاًقي  ـٍ صى اًديًثًي كىًثيره ًمٍف أىحى ، كى ح  اًديثيييـٍ أىصى ـٍ أىٍكثىري عىدىدنا، كىأىحى بىطىيىا، كىىي ًفظىيىا كىضى حى

 .(1)"ًحسىافه 
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىذً  اٍلعيمىمىاءسى : ،ه األدلَّة كىالن صيكصًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى
لالمسمك  ٍمييٍكر : اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األحاديث  اٍلعيمىمىاءذىىىبى جي ٍسأىلىة الكاردةًإلىى الجى بأف جعمكا  ،في المى

لمة التسمي يادة الكاردة في أحاديث التَّسميمتيف؛ ألنَّيىا ،ة مستحبةالثَّاًنيى كاجبة ك األىكَّ  أخذان بالزٍّ
اًدٍيًث التَّسميمة الكاًحدة كزيادة بينما  ،ففي العمؿ بيا عمؿ بمضمكف األدلَّة كميا ،تضمَّنت مىا ًفي أحى

اًدٍيًث التَّسميمتيف يادة في أىحى اًدٍيًث التَّسميمة الكاًحدة فقط فيو إىماؿ لمزٍّ يادة  ،العمؿ بأحى كأيضان ف فَّ الزٍّ
اًدٍيًث التَّسميمتيف ىي زيادة عد بى قىبيكليا ،كغير منافية ،كؿًفي أىحى ر ًفي اأٍليصيكٍ  ،فىكىجى  ،ؿً كما تقرَّ

وو: ذىًلؾى ًبًعدًَّة أىٍكجي  كى
لالوجو  كأييما كاف  ،القىٍكؿ بالتَّخيير في العمؿ بأم الفعميف ًإلىى ًمٍنييـ : ذىىىبىت طاًئفىةاأَلوَّ

 فيك مف قبيؿ االختالؼ في المباح.
ٍعفىر الطَّ  مىاـ أىًبي جى : " ،رىًحمىوي اي ق( 310بىًرم )تقىاؿى اإٍلً ٍيثي قىاؿى  فا أىنى دى نٍ عً  ؾى لً ي ذى كؿي فً القى حى

ٍيًف عى يٍ رى بى ال الخى ؿ: كً كٍ نقي  ، ثىاًبته أنَّ   يالنَّب فٍ ف الكىاًردى و كاف يسمٍّـ نَّ أىـ تسميمتيف، ك يسمٍّ  افى و كى جائزه
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يَّركف  ؾى لً ذى بً  ان مة، ميعىمً ذه مرَّ ة كىتي كاف يفعؿ ىذه مرَّ و مف األمكر الَّ تسميمة كاحدة، كأنَّ  تىو أىنَّيـي ميخى أيمَّ
 .(1)ًفٍي العىمىؿ ًبأىم ذىًلؾى شىاءكا"

مىاـ البىٍييىًقي  الشَّاًفًعي   قىاؿى اإٍلً  ... كىاٍلعىدىدي أىٍكلىى ًباٍلًحٍفًظ ًمفى اٍلكىاًحدً : "رىًحمىوي اي ق( 458)ت كى
ا حى ًكمى عىٍف ًجمىاعىةو ًمفى الصَّ ًؼ اٍلميبىاًح  بىًة كىري مَّميكا تىٍسًميمىةن كىاًحدىةن، كىىيكى ًمفى ااًلٍخًتالى أىنَّييـٍ سى

ًباً التٍَّكًفيؽي  اًئًز، كى مىى اٍلجى اًر عى  .(2)"كىااًلٍقًتصى
نىًفي )ت مىاـ ميٍغمطىام الحى كما سيتضح قكلو في  ،رىًحمىوي اي ق( 762كممف قاؿ بالتَّخيير اإٍلً

 .المسمؾ التَّالي
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـد نٍ لَّة عً دً ف اأٍلى يٍ ض بى اري ة التَّعى الى زى ي إً يى جٍ د كى حى أىكى  ؿ كٍ ا القى ذى ىى  فٍ ب مً يٍ رً قى  رىًحمىوي اي  اإٍلً

 كما تقدـ.–
ذىىىبىت طىاًئفىة الثَّاِنيالوجو  مٍ ل رى خٍ أي : كى ٍمًع بىٍيفى اأٍلى  كريي ًمف الجي ث ًببىيىاف اٍخًتالؼ يٍ ادً حى ًإلىى الجى

 ٍحكىاؿ.اأٍلى 
مىاـ  : " :رىًحمىوي اي ق( 458الشَّاًفًعي  )ت البىٍييىًقي  قىاؿى اإٍلً بىمىغىنىا أىفَّ النًَّبيَّ قىاؿى الشَّاًفًعي  ًفي اٍلقىًديـً

  ًة الى كجو ًمفى الصَّ ـي ًإيذىافه ًبخيري نَّمىا السَّالى ـى اٍثنىتىٍيًف، كىاً  مَّ ـى كىاًحدىةن، كىأىنَّوي سى مَّ ٍممىيىا الشَّاًفًعي  ...  سى قىٍد حى كى
، فىً ذىا كىثيري  ـٍ سيكيكًنًي ـٍ كى مىى ًقمًَّتًي ٍثرىًة النَّاًس، كىالمَّغىًط، كىعى كى مىى اتٍّسىاًع اٍلمىٍسًجًد كى كا أىٍحبىٍبتي أىٍف ًفي اٍلقىًديـً عى

سىكى  ذىا قىم كا كى ـى اٍثنىتىٍيًف، كىاً  مٍّ ـي نيكا، فىكىاًحدىةن، كىاي ييسى  .(3)" أىٍعمى
ذىًلؾى  ،ضعٍ ى بى مى عى  ٍخبىارً ض األى عٍ ًح بى يٍ جً ًإلىى تىرٍ  اٍلعيمىمىاء اًئفىة أيٍخرىل ًمفذىىىبىت طى : كى الثَّاِنيالمسمك  كى

وو:  ًبًعدًَّة أىٍكجي
لالوجو  اًدٍيث التَّسميمة الكى : اأَلوَّ حى أحى تىٍيًف؛ ألنَّو عى  ةدى احً فىًمٍنيـي مىٍف رىجَّ مىى التَّسميمى ؿ ىٍ ؿ أىمى عى

 .(4)رابً كى  فٍ عى  ان ر ابً كه كى ثي ارى كى ؿ تى مى عى  كى ىي كى  ،ةنى يٍ دً المى 
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ابيوي : "رىًحمىوي اي ق( 463)ت ي  كً الً دلسي المى نٍ ر األى د البَّ بٍ ف عى اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى   ،قىاؿى مىاًلؾه كىأىٍصحى
ًتًو نىاًفمىةن كىانىتٍ  ،كىالمٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو  الى مٍّي ًمٍف صى ـي اٍلميصى مٍّ ةن تىٍسًميمىةن كىاًحدىةن  ييسى مىٍيكيـٍ أىٍك فىًريضى ـي عى كىالى  السَّالى
ٍف مىاًلؾو  :بف كىٍىبو اقاؿ  ،يىقيكؿي كىرىٍحمىةي اً  مىٍيكيـٍ  :عى ـي عى ٍجًيًو السَّالى ـي ًتٍمقىاءى كى مٍّ ٍف  :قىاؿى أىٍشيىبي  ،ييسى عى

مٍّي كىٍحدىهي فى  :مىاًلؾو  ـي كىاًحدىةن عىٍف يىًميًنوً  :قىاؿى ًإنَّوي سيًئؿى عىٍف تىٍسًميـً اٍلميصى مٍّ  :فىقىاؿى  ،كىعىٍف يىسىاًرهً  :فىًقيؿى  ،ييسى
مٍّميكفى ًإالَّ كىاًحدىةن  مىًف بىًني ىىاًشـو  :قىاؿى  ،مىا كىانيكا ييسى ثىًت التٍَّسًميمىتىاًف ًفي زى دى نَّمىا حى كىأىمَّا المٍَّيثي ٍبفي ...  كىاً 

ٍكتي اأٍلىًئمَّ  مٍّميكفى تىٍسًميمىةن كىاًحدىةن سىٍعدو فىقىاؿى أىٍدرى  .(1)"ةى كىالنَّاسي ييسى
نىًفي )تكى  مىاـ ميٍغمطىام الحى سميمة يكر بالمدينة التَّ كالعمؿ المشٍ : "رىًحمىوي اي ق( 762قىاؿى اإٍلً
 مؿ في كؿٍّ كابر، كمثمو يصح بو االحتجاج بالعى  عفٍ  ان المدينة كابر  ؿعمؿ تكارثو أىٍ  كى ىي كى  ،الكاحدة

ا، ككؿ ما جرلبالتَّ  دىـمؿ بالككفة مستفيض عنٍ العى  ذلؾكك ،بمد ذا ىى  سميمتيف كما ركينا أيضن
 .(2)"احبى الؼ في المي تً المجرل فيك اخٍ 
دَّ  قىٍد رى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى اًدٍيث التَّسميمة رىًحمىوي اي  اإٍلً ح أىحى مىى مىٍف رىجَّ ًدٍينىة ،عى  ،ًبعىمىًؿ أىٍىؿ المى

" : سيكًؿ اً  نىفي كىالس  فىقىاؿى قىٍد أىٍحدىثى   الثَّاًبتىةي عىٍف رى ، كى د  ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ بىمىدو كىاًئننا مىٍف كىافى الى تيٍدفىعي كىالى تيرى
ـٍ ييٍمتىفىٍت ًإلىى اٍستً  لى ، كى مىٍييىا اٍلعىمىؿي ًة أيميكرنا اٍستىمىرَّ عى الى ٍيًرىىا ًفي الصَّ ًدينىًة كىغى مىؿي ٍمرىااأٍليمىرىاءي ًباٍلمى ًرًه، كىعى

ـٍ بىٍعدى مىٍكتً  ، كىأىمَّا عىمىمييي مىفىاًء الرَّاًشًديفى مىًف اٍلخي ًدينىًة الًَّذم ييٍحتى   ًبًو مىا كىافى ًفي زى بىٍعدى أىٍىًؿ اٍلمى ـٍ كى ًي
ٍيًرًىـٍ  بىٍيفى عىمىًؿ غى ـٍ كى ابىًة، فىالى فىٍرؽى بىٍينىيي حى ـي بىٍيفى اٍنًقرىاًض عىٍصًر مىٍف كىافى ًبيىا ًفي الصَّ نَّةي تىٍحكي ، كىالس 

سيكًؿ اً النَّاًس، الى عى  دو بىٍعدى رى ًباً   مىؿي أىحى مىفىاًئًو، كى  .(3)" التٍَّكًفيؽي كىخي
اًدٍيث التَّسميمتى : الثَّاِنيالوجو  حى أحى ًمٍنييـ مىٍف رىجَّ حَّة مى عى  ،رىًحمىوي اي اٍبف اٍلقىيٍّـ ؛ كى يفكى الن ًبصى
اًدٍيث الكى  كىاتيااألحى ٍثرىة ري كى  .رلخٍ ات أي حى جٍّ رى مي كى  ،اًردىة كى

نىًفي )ت مىاـ بىٍدر الدٍّيف العىٍيًني  الحى  ثً يٍ دً ف حى اب عى كى م جى دً نٍ عً كى : "رىًحمىوي اي ق( 855قىاؿى اإٍلً
 فكؼف صي ر عى ساء، كصفيف متأخٍّ النٍّ  ؼٍّ ي صى ؼ فً قً ت تى ة كانى عائشى  فَّ : أىحان يٍ حً صى  افى كى  فٍ إً  ةشى ائً عى 
ا ذى يى لً ل؛ كى رى خٍ ع األي مى سٍ ـ تى لى كى  ،دةة كاحً تسميمى  الـي عميو السَّ بً ف النَّ يا سمعت مً نَّ اؿ، فيحتمؿ أىجالرٍّ 
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ا كؿ سي ف رى ـ مً يً بً رٍ قي لً  ؛ىلى كٍ ـ أىيً كالً قٍ أىذ بً خٍ فاأٍلى ...  فيٍ تى يمى مً سٍ الـ تى و عميو السَّ نٍ ة حككا عى حابى ر الصَّ ابً كى أى
 .(1)"الـو عميو السَّ الً عى فٍ ـ أًلى يً ظً فٍ ة حً رى ثٍ كى الة، كى اف الصَّ كى مى  يٍ فً  الـعميو السَّ 
مىاـ الشٍَّككىاًني  كى  كىايىاًت عىٍف النًَّبيٍّ : "رىًحمىوي اي ق( 1250)ت قىاؿى اإٍلً ح  الرٍّ تىاًف،  كىأىصى تىٍسًميمى

مىٍف بىٍعدىىيـٍ  ابىًة كىالتَّاًبًعيفى كى حى مىٍيًو أىٍكثىري الصَّ  .(2)"كىعى
 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.

 :اؿو كى قٍ ى أىمى عى  ،اتمى سميٍ التَّ  دً دى ي عى ة فً دى ارً ات الكى كايى الرٍّ  ؼً الى تً خٍ ؛ اًل ةً لى أىسٍ مى ي الٍ فً  اٍلعيمىمىاء ؼى مى تى اخٍ 
لالقول  لٍسميمة ذىىىبى أىٍكثىر أىٍىؿ اٍلًعٍمـ ًإلىى أىفَّ التَّ  :اأَلوَّ اًدٍيث التٍَّسًمٍيمىتىٍيًف  ،ى كىاًجبىةاألىكَّ كىأىحى
ٍسنيٍكفً  ؿ ،ًلبىيىاف اٍلمى مىٍيًيمىا النًَّبي   ،كاالثنتيف أىٍكمىؿ كىأىٍفضى ًليىذىا كىاظىبى عى كىاتي  ،فىكىانىٍت أىٍشيىر كى يىا كىري

ًبيىذىا قىاؿى مىاًلؾه، كىالشَّاًفًعي   ،أىٍكثىر  .(3)مىدكركاية عىٍف أىحٍ  ،كى
الةً  :الثَّاِنيالقول  تىٍيًف ريٍكفه ًمٍف أىٍركىاًف الصَّ نىاًبمىة ًإلىى أىفَّ التٍَّسًمٍيمى ًفٍي  ،ذىىىبى اٍلحى ًفي اٍلفىٍرًض كى

مىاـ أىٍحمىد األخرل عىفًركىايىة الكىًىيى  ،النٍَّفؿً   .(4)اإٍلً
مىاـ  ذىىىبى  :الثَّاِلثالقول  ًنيفىةى اإٍلً كًج ًإلىى اٍلقىٍكًؿ ًبأىنَّو:  رىًحمىوي اي  أىبيك حى ـي ًلٍمخيري الى يىتىعىيَّفي السَّالى

، إالَّ أىفَّ ال ازى ، جى ٍيًر ذىًلؾى دىثو أىٍك غى ةى ًمٍف عىمىؿو أىٍك حى الى رىجى ًبمىا يينىاًفي الصَّ ًة، بىٍؿ إذىا خى الى ـى ًمٍف الصَّ سَّالى
لىٍيسى ًبكىاًجبو  ، كى  .(5)مىٍسنيكفه

ٍنوي ًمٍف أىٍىًؿ : "رىًحمىوي اي ق( 319مىاـ اٍبف اٍلميٍنًذًر )تقىاؿى اإٍلً  و:يْ بِ نْ تَ  أىٍجمىعى كيؿ  مىٍف نىٍحفىظي عى
اًئزىةه  مىى تىٍسًميمىةو كىاًحدىةو جى رى عى ةى مىٍف اٍقتىصى الى مىى أىفَّ صى : عى  .(6)"اٍلًعٍمـً

ٍنبىًمي )ت مىاـ المىٍردىاًكم الحى تىعىقَّبىوي اإٍلً لىٍيسى ًبقىٍكًلًو: " ،رىًحمىوي اي  ق(885كى ىىذىا ميبىالىغىةه ًمٍنوي، كى
كىاهي إٍجمىاعنا ،ًبً ٍجمىاعو  تيوي إذىا رىأىل قىٍكؿى أىٍكثىًر أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً حى : كىىىًذًه عىادى مىةي اٍبفي اٍلقىيٍّـً  .(8)"(7)قىاؿى اٍلعىالَّ
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 (.92/ 1) ،إعالـ المكقعيف عف رب العالميف: ابف القيـ( (7
 (.118/ 2) ،االنصاؼ: المرداكم( (8
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 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ٍمييٍكر يىترجح إليَّ قىٍكؿى  لة مى يٍ مً سٍ كا التَّ مي عى جى فى  ،ةلَّ دً كع اأٍلى مي جٍ مى مكا بً مً ف عى الذيٍ  ،اٍلعيمىمىاءف مً  الجي ى األىكَّ

 :كهو جي كي ى؛ لً لى كٍ ا أىذى ىى كى  ،ةبَّ حى تى سٍ ة مي الثَّاًنية كى بى اجً كى 
ل  .فميٍ عٍ  الفً الى ي كً ؿ فً يٍ لً دَّ ال حَّ و صى أنَّ  ذٍ إً  ،امى دىً حى اؿ أىمى ف إىٍ ى مً لى كٍ ليميف أىالدَّ ؿ بً مى العى  فَّ أى :اأَلوَّ
 ـ.يً كً مى سٍ ر مى كٍ د ذً نٍ ا عً انيى يى بى  ؽى بى سى  ،رلخٍ أي  كرو مي أي  فٍ كر مً يي مٍ ه الجي رى كى ا ذى مى لً  :الثَّاِني

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ دنٍ ة عً لَّ دً ف اأٍلى يٍ ض بى اري عى الة التَّ زى ي إً يى جٍ كى  دي حى أىكى  ؿ كٍ ف قى ب مً يٍ رً قى  رىًحمىوي اي  اإٍلً
ـي  ،وً يٍ لى كٍ ل قى دى ي إحٍ فً  ةً لى أىسٍ مى ي الٍ ح فً اجً ف الرَّ ج عى ري خٍ ـ يى مى فى  وً يٍ مى عى كى  ،كريي مٍ الجي   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
الة ِإَلى السُّجودِ  يُّ وِ اْليَ : ةالثَّاِني مسألةال  ؟نِ يْ تَ بَ َعَمى الرُّكْ  ميِن أَ دَ َعَمى اليَ  ،في الصَّ

مىى النٍَّحكً  ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  التَّاًلي: كى
 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.ِمن أوًل: 

مىاـ  كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،هً دً نى سٍ ي مي د فً مى حٍ أىرى ٍيرىةى  ًمٍف حى :  أىًبي ىيرى سيكؿي اً "، قىاؿى دى »:  قىاؿى رى ا سىجى ًإذى
ـٍ  ديكي ٍع يىدىٍيًو، أىحى ٍليىضى ، كى مىؿي  .(1)"«ثيَـّ ريٍكبىتىٍيوً  فىالى يىٍبريٍؾ كىمىا يىٍبريؾي اٍلجى

                                                             
دَّثىنىا عىٍبدي  (.8955/ ح515/ 14) ،أحمد في مسنده أخرجو: ،إسناده صحيح( (1 : حى ، قىاؿى كرو دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصي حى

دَّثى الٍ  : حى ، قىاؿى مَّدو مَّدي ٍبفي عىٍبًد اً عىًزيًز ٍبفي ميحى سىًف، عىٍف أىًبي الزٍّنىادً  ٍبًف اًني ميحى عىٍف  -يعني عبد ا بف ذككاف– ٍلحى
: أىًبي ىيرىٍيرىةى  ٍعرىًج، عىفٍ اأٍلى   الحديث. ، قىاؿى

 :تخريج الحديث 
في  النَّسىاًئي(. ك 1360/ ح834/ 2) ،ي سننوكالدارمي ف .(840/ ح131/ 2) ،أبك داكد في سننو أخرجو: -

(. كالطحاكم في شرح مشكؿ 1091/ ح206/ 2) ،(. كفي الصغرل682/ ح344/ 1) ،السنف الكبرل
/ 2) ،(. كالدارقطني في سننو1515/ ح254/ 1) ،(. كفي شرح معاني اآلثار182/ ح168/ 1) ،اآلثار
(. كفي معرفة 2634كح ،2633/ ح143/ 2) ،(. كالبييقي في السنف الكبرل1305كح ،1304/ ح149

 بمثمو. بو، ،الدراوردي ُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّدٍ عب ِمْن َطِرْيقِ (. 3494/ ح17/ 3) ،السنف كاآلثار
في  النَّسىاًئي(. ك 269/ 57/ 2) ،(. كالترمذم في سننو841/ ح222/ 1) ،أبك داكد في سننو وأخرجو: -

 ،(. كالبييقي في السنف الكبرل1090/ ح206/ 2) ،الصغرل(. كفي 681/ ح344/ 1) ،السنف الكبرل
ًتًو، فىيىٍبريؾي كىمىا »بمفظ:  ،عبد اهلل بن نافع الصائغ ِمْن َطِرْيقِ (. 2636/ ح143/ 2) الى ـٍ ًفي صى ديكي يىٍعًمدي أىحى

مىؿي  ٍع يىدىٍيًو، ثيَـّ ريٍكبىتىٍيوً »، دكف قكلو: «يىٍبريؾي اٍلجى ٍليىضى  .«كى
مًَّد ٍبًف عىٍبًد اً عف وعبد اهلل بن نافع الصائغ[  ،الدراوردي َعِزيِز ْبُن ُمَحمَّدٍ ُد الْ كالىما ]عب سىفالٍبًف  ميحى  ،حى

 بو.
 دراسة اْلسناد: 
سيئؿ أحمد بف حنبؿ، عنو، فقاؿ: أبك محمد الجيني مكالىـ المدني.  ،عبد العزيز بف محمد الدراكردم ِفْيِو: -

ذا حدث مف كت ذا حدث مف كتب الناس كىـ، كاف يقرأ مف = "كاف معركؼ بالطمب، كا  ابو فيك صحيح، كا 
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" فيخطئ يءسيئ الحفظ فربما حدث مف حفظو الشالدراكردل كتبيـ فيخطئ، كربما قمب"، كقاؿ أبك زرعة: "
ميزاف )ك (.354/ 6 : ابف حجر،تيذيب التيذيب)ك (.396/ 5)الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ،  انظر:

ميزاف (. كقاؿ الذىبي: "صدكؽ، مف عمماء المدينة، غيره أصدؽ منو" )633 /2: الذىبي، االعتداؿ
رقاؿ (. ك 633/ 2، االعتداؿ ص:  ،كاف يحدث مف كتب غيره فيخطئ" )تقريب التيذيب ،: "صدكؽاٍبف حىجى
 (.4119/ برقـ358

 في الجزء األكؿ مف الحديث، دكف الجزء اآلخر، فيبقى متفردان بو.كقد تكبع  -
 سناد:الحكم عمى اْل 
مىؿي »الجزء األكؿ مف الحديث صحيح، كىك قكلو:  - ا يىٍبريؾي اٍلجى ـٍ فىالى يىٍبريٍؾ كىمى ديكي دى أىحى ؛ ألف الدراكردم «ًإذىا سىجى

 قد تكبع فيو مف قبؿ عبد ا بف نافع الصائغ كىك ثقة، كبقية رجاؿ اإلسناد.
ٍع يىدىٍيًو،»أما الجزء الثاني مف الحديث، كىك قكلو:  ٍليىضى ٍكبىتىٍيوً  كى فضعيؼ؛ لتفرد الدراكردم بو، كعدـ  «ثيَـّ ري

في ىذا الجزء،  -كىك عبد ا بف نافع الذم تابعو في الجزء األكؿ مف الحديث-متابعة مف ىك أكثؽ منو 
 كجعمو ،كالـ النبي  ، فأدرجو الدراكردم فيكلعؿ ذلؾ مف تفسير أحد الركاة لمجزء األكؿ مف الحديث

 . منسكبان إليو
 ىذا الحديث بعدة عمل: لَّ عِ وقد أُ  -

الِعمَّة األوَلى: وىي الشك في سماع محمد بن عبد اهلل بن الحسن من أبي الزناد، وتفرده بالرواية عنو، 
اـقاؿ  مى " )التاريخ الكبير، كال أدرم سىًمعى مف أىًبي الزناد أـ ال ،ال يتابع عميوبف عبد ا  البخارم: "محمد اإٍلً
1 /139). 
. 363/ 7 ،الثقات: ابف حباف انظر:كلـ يعرؼ بتدليس قط ) ،عمى تكثيقوبف عبد ا متفؽ محمد  :تُ مْ قُ 

ما ـل  ،فال يضر تفرده بالركاية ،كمف كانت ىذه حالو ،(234/ 3 ،كنثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ: الحكيني
الشؾ، ال الجـز بعدـ أبي الزناد، فكالـ البخارم يفيد  كىذا حالو. كأما بخصكص سماعو مف ،يخالفو أحد

و مات سنة ف نَّ  ،عاصر أبي الزناد في المدينة المنكرةسماعو، كالكاقع أف مثؿ محمد بف عبد ا الذم 
سنة(، كىذه الفترة تكفي عند ثبكت 15كفاتييما ) ككف بيفيف (ق130كشيخو أبك الزناد مات سنة ) ،(ق145)

ر أىؿ العمـ مف كانت ىذه حالو حممكا عنعنتو عمى المعاصرة، إمكانية المقاء بينيما، كعمى مذىب جميك 
المعركؼ كىك اشتراط عمى أصمو  بناءن  م،ليست بعمة إال عند البخار السماع. قاؿ الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني، فقاؿ: "

ع أمف التدليس بؿ يكفى عندىـ مجرد إمكاف المقاء م ليس ذلؾ بشرط عند جميكر المحدثيف،ك  معرفة المقاء،
مىاـو حى رى شى كى  ،المصطمح ير فكما ىك مذكك  محمد بف عبد  كىذا متكفر ىنا ف فَّ  ،مقدمة صحيحو يمسـم ف اإٍلً

( كلو مف ق145و مات سنة )ف نَّ  ،طكيالن  ناد كأدركو زمانان ثـ ىك قد عاصر أبا الزٍّ  ،ا لـ يعرؼ بتدليس
)المنيحة بسمسمة " صحيح ال ريب فيو( فالحديث ق130كشيخو أبك الزناد مات سنة ) (،53العمر )

 (.429/ 1 ،األحاديث الصحيحة
َمامقال الِعمَّة الثَّاِنَية: تفرد الدراوردي بروايتو ليذا الحديث،  ، " الترمذي: اْلِْ ًريبه ًديثه غى ًديثي أىًبي ىيرىٍيرىةى حى حى

ًديًث أىًبي الزٍّنىاًد ًإالَّ ًمٍف ىىذىا الكىٍجوً  . قاؿ الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني (269/ ح357 /1 ،" )سنف الترمذمالى نىٍعًرفيوي ًمٍف حى
 يلـ يتفرد بو، بؿ تكبع عميو ف معمى أف الدراكرد، فالحديث صحيح ال ريب فيوفي رده عمى ىذه العمة: "

د عف محمد بف عب ،عبد ا بف نافع ًمٍف طىًرٍيؽً  -م كما تقدـكالترمذ ،كالنَّسىاًئي ،جممة، فقد أخرجو أبك داكدال
= ابف  ف فَّ  فيذه متابعة قكية، "صالتو برؾ الجمؿ يبمفظ: "يعمد أحدكـ فيبرؾ ف ،مختصران  ،وب ،ا بف حسف
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ييعىاًرضو كىاه اأٍلىٍربىعىة ًفٍي الس نىفً  كى ًدٍيًث  ،مىا رى :  كىاًئًؿ ٍبًف حيٍجرو ًمٍف حى  رىأىٍيتي النًَّبيَّ "، قىاؿى
فى  ذىا نىيىضى رى عى ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيًو، كىاً  دى كىضى ٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً ًإذىا سىجى  .(1)"عى يىدى

                                                                                                                                                                              

مىاـكقاؿ الشٍَّيخ الحكيني: " .(79/ 2م" )إركاء الغميؿ، مف رجاؿ مسمـ كالدراكرد نافع ثقة أيضان  – أف اإٍلً
: إ -البخارم ف أبا الزناد كاف عالـ المدينة في رحمو ا، لـ ينؼ السماع، إنما نفى عممو بو، فحينئذو نقكؿي

 النَّسىاًئيكقتو، كشيرة ذلؾ ال تحتاج إلى إثبات، كمحمد بفي عبد ا بًف الحسف مدنيٌّ ىك اآلخر، كقد كثقو 
ا يـك مات أبك الزناد سنة ) ًر قرابة األربعيف عامن (، 130كابفي حباف، كال ييعرؼ بتدليسو قط ، ككاف لو ًمفى العيمي

يـ في نقاش لي معو بعد ىذا بعدـ السماع، فقمت لو: كبيذه القرا ئف يقطع المرءي بثبكت المقاء، كقد أصرَّ بعضي
أفما التقيا في المسجد النبكمٍّ قٌط حيث كانت حمقات العمماء؟ أفما التقيا في صالةو قٌط في ىذا المسجد 

ر د ف فَّ ميطمؽ التفر د ليس بعمَّةو، ال المبارؾ، كال حتى في صالة الجمعة؟ فسكت كأظنو لكضكح اإللزاـ. أما التف
" )المنيحة بسمسمة األحاديث سيما إذا لـ يىٍغًمز المتفردى أحده بضعؼ، كمناقشة ىذا األمر كحده يطكؿ جدًّا

 (.429/ 1الصحيحة، 
ال فحديث الصائغ، إجمالو يمتقي مع ح": كقاؿ الشٍَّيخ الحكيني ديث لعؿَّ مقصكد الترمذٌم أم بيذا المفظ، كا 

ٍف كانت  ،ردمالدراك  ؛ كركايتو كاً  كعبد ا بف نافع الصائغ صدكؽ، في حفظو بعض المقاؿ ككتابيوي صحيحه
 (.429/ 1)المنيحة بسمسمة األحاديث الصحيحة،  "كد إلى ركاية الدراكردمتفصيمىيا يع مجممة، إال أىفَّ 

، قاؿ" كأسبؽ ىذا الكالـ، بقكلو: ا أف الدارقطنيَّ : ًإفَّ الدراكردمَّ كاسمو عبد العزيز بفي محمد كقد ذكركا أيضن
، كـل يتفرد الدراكردم إال بالتفصيؿ،  تفرَّدى بو، عف محمد بف عبد ا بف الحسف. كالجكاب: أفَّ ىذا ليس بعمَّةو
ال فقد تابعو عبد ا بفي نافع الصائغ، فركاه عف محمد بف عبد ا، عف أبي الزناد، عف األعرج، عف أبي  كا 

"يرة مرفكعنا، بمفظ: "يىٍعمىدي أحديكيـ في صالً ىر  )المنيحة بسمسمة األحاديث  تًو فيبريؾ كما يبريؾ الجمىؿي
 (.429/ 1الصحيحة، 

نما كانت في الجزء  :تُ مْ قُ  لـ تكف متابعة عبد ا بف نافع الصائغ، لمدراكردم في جميع نص الحديث، كا 
تفسير أحد الركاة لمجزء األكؿ فأدرجو الدراكردم، كاي  األكؿ منو، كليست في الثاني، كلعؿ ذلؾ كاف مف

 تىعىالىى أىٍعمىـي.
مىاـ. فقاؿ كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - (. 421/ 3 "إسناده جيد" )المجمكع،النككم:  اإٍلً

ـا الزيمعي: "إسناده صحيح" )نخب األفكار،  مى : "ىذا سند صحيح بىاًنياأٍلىلٍ  الشٍَّيخكقاؿ (. 395/ 4كقاؿ اإٍلً
كىك  ،كىك معركؼ بالنفس الزكية العمكم ،رجالو كميـ ثقات رجاؿ مسمـ غير محمد بف عبد ا بف الحسف

(. كقاؿ 131/ 2 ،شعيب األرناؤكط: "إسناده قكم" )سنف أبي داكد الشٍَّيخ(. كقاؿ 78/ 2 ،ثقة" )إركاء الغميؿ
 (.216/ 1في حاشية زاد المعاد: "إسناده صحيح" )

باب كيؼ يضعي ركبتيو  ،كتاب الصالة ،(838/ ح129/ 2) ،أبك داكد في سننوأخرجو:  إسناده صحيح،( (1
، أىٍخبىرىنىا شىًريؾه، قاؿ أبك داكد:  ،قبؿى يديو؟ كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري : حى سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى، قىاالى ًمي ، كىحي سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى حى

:عىٍف عىاًصـً  ، قىاؿى ٍف كىاًئًؿ ٍبًف حيٍجرو ، عىٍف أىبًيًو، عى  الحديث. ٍبًف كيمىٍيبو
 :تخريج الحديث 
(. كالدارمي في 882/ ح286/ 1) ،في سننو ماجو(. كابف 268/ ح356/ 1) ،: الترمذم في سننوأخرجو -

    كالدارقطني في سننو، =  (. 1089/ ح206/ 2) ،في سننو النَّسىاًئيك (. 1359/ ح834/ 2سننو، )
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/ 5(. كابف حباف في صحيحو، )626/ ح318/ 1(، كابف خزيمة في صحيحو، )1307/ ح150/ 2)
(. كالطبراني في المعجـ الكبير، 1518/ 255/ 1(. كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، )1912/ ح237

(. 78(. كالحازمي في االعتبار، )ص: 411/ 160/ 1(. كالبييقي في السنف الصغير، )97/ ح39/ 22)
 بو. ،شريؾ بف عبد ا النخعييزيد بف ىاركف، عف : ًمٍف طىًرٍيؽً يـ جميع

(. كالطبراني في المعجـ الكبير، 839/ ح130/ 2(، ك)736/ ح56/ 2أبك داكد في سننو، ) :وأخرجو -
(. ًمٍف طىًرٍيًؽ ىمـا بف يحيى العكذم، 2629/ ح142/ 2(. كالبييقي في السنف الكبرل، )60/ ح27/ 22)

 بف جحادة، عف عبد الجبار بف كائؿ بف حجر، عف أبيو، مرسالن.عف محمد 
شىًقيؽو أىبك  عف، بف يحيى العكذم ىىمَّاـ(، ًمٍف طىًرٍيًؽ 43/ ح147/ 1أبك داكد في المراسيؿ، ) :وأخرجو -

 ، ، عىٍف أىبًيًو، عفلىٍيثو اًصـي ٍبفي كيمىٍيبو  مرسالن. عى
(. ًمٍف طىًرٍيًؽ 1308/ 150/ 2ارقطني في سننو، )الد :ولمحديث شاىد من حديث أنس بن مالك، أخرجو -

ءي ٍبفي ًإٍسمى  ، اٍلعىالى ًؿ، عفاًعيؿى اٍلعىطَّاري اًصـو اأٍلىٍحكى ، عىٍف عى ٍفصي ٍبفي ًغيىاثو : عىٍف أىنىسو  حى  رىأىٍيتي رىسيكؿى اً »، قىاؿى
  ...  ًٍكبىتىاهي يىدىٍيو ىىذىا (، كقاؿ: "822/ ح349/ 1حاكـ في المستدرؾ، ). كال«ثيَـّ اٍنحىطَّ ًبالتٍَّكبًيًر فىسىبىقىٍت ري

مىى شىٍرًط  ًحيحه عى اهي الشٍَّيخًإٍسنىاده صى رٍّجى لىـٍ ييخى ، كتعقبو الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني عمى قكلو، فقاؿ: "ٍيًف، كىالى أىٍعًرؼي لىوي ًعمَّةن كى
فمة كبيرة منو عف حاؿ العىالء، "ىذا حديث معمكؿ، كأمَّا قكؿ الحاكـ: حديث صحيح عمى شرط الشٍَّيخيف، فغ

اؿ الشٍَّيخيف" )سمسمة األحاديث الضعيفة،   أيضاً:أخرجو ىذا الشاىد  و .(331/ 2ىذا مع ككنو ليس مف ًرجى
(. 78/ 1(. كالحازمي في االعتبار، )2632/ ح143/ 3البييقي في السنف الكبرل ًمٍف طىًرٍيًؽ الحاكـ، )

(. 2310/ ح293/ 6كالضياء المقدسي في األحاديث المختارة، ) (.456/ ـ44/ 3كابف حـز في المحمى، )
اًعيؿ اٍلعىطَّاركميـ ًمٍف طىًرٍيًؽ:  ء ٍبف ًإٍسمى اًعيؿى اٍلعىطَّاري "قال البييقي:  ، بو.اٍلعىالى ءي ٍبفي إٍسمى  :تُ مْ قُ  ."تىفىرَّدى ًبًو اٍلعىالى

اليوي، كذا قاؿ البييقي  كىىيكى مىٍجييكؿه  جىر،  انظر:ال ييٍعرىؼ حى . كلساف 618/ 1)التمخيص الحبير: اٍبف حى
جىر: "221/ 1(، ك)زاد المعاد: ابف القيـ، 183/ 4الميزاف: لو،  اليوي (. كقاؿ اٍبف حى " كىاٍلعىالءي ال ييٍعرىؼي حى

ًدٍيث،  .(1225/ 60/ 2)اتحاؼ الميرة،  : ىىذىا حديثه كقاؿ ابف أبي حاتـ: "سىأىٍلتي أىًبي عىٍف ىىذىا الحى  فىقىاؿى
ٍفص ٍبف غياث، عىٍف أىبًٍيًو، عىف كقد ركم الحديث (. 492/ 2" )عمؿ الحديث، مينكىره  ًمٍف طىًرٍيًؽ عيمىر بف حى

ًتًو أىنَّوي خىرَّ األٍعمىش، عف إبراىيـ، عف عمقمة كاألسكد، عف عمر مكقكفان، بمفظ: " الى ًفٍظنىا عىٍف عيمىرى ًفي صى حى
ٍكبىتىٍيًو كى  مىى ري ٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيوً بىٍعدى ريكيكًعًو عى الطحاكم في شرح معاني اآلثار،  أخرجو: ".مىا يىًخر  اٍلبىًعيري كىكىضىعى ري

جىر: "1528/ ح256/ 1) )اتحاؼ الميرة،  "ىىذىا ىيكى اٍلمىٍحفيكظي، فىً فَّ عيمىرى أىثٍبىتي النَّاًس ًفي أىبًيوً (. قاؿ اٍبف حى
كاية بالتَّحديًث. قاؿ الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني: "سنده صحيح" (، كقد صرح األعمش في ىذه ا1225/ 60/ 2 لرٍّ

(. كابف 2955/ ح176/ 2: عبد الرزاؽ في مصنفو، )وقد أخرجو(. 331/ 2)سمسمة األحاديث الضعيفة، 
(. ثالثتيـ ًمٍف 1398/ ح153/ 3(. كابف المنذر في األكسط، )2703/ ح236/ 1أبي شيبة في مصنفو، )

 بنحكه.طىًرٍيًؽ األعمش، 
 دراسة اْلسناد: 
فقاؿ:  ،: ابف معيفَوثََّقوق(. 177القاضي )ت ،أبك عبد ا الككفي ،: ىك النخعيشريك بن عبد اهلل -

(. كقاؿ 270/ 2 ،)ميزاف االعتداؿ: الذىبيانظر: إال أنو إذا خالؼ فغيره أحب إلينا منو"  ،"صدكؽ ثقة
(. كقاؿ محمد بف سعد: "ثقة مأمكف كثير 218ص:  ،ككاف حسف الحديث" )الثقات ،العجمي: "ىك ثقة

 = (. كقاؿ ابف المبارؾ: "ىك أعـم بحديث الككفييف356/ 6 ،ككاف يغمط كثيران" )الطبقات الكبرل ،الحديث
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 : َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.ثانياً 
ٍكدً  مٍّ كً الكىاًردىة ًفي اٍليى ث يٍ ادً حى ت األى فى مى تى اخٍ  ٍكؿ ًإلىى الس جي الة كىالن زي ع الميصىمي  ،في الصَّ ىىٍؿ يىضى

ٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً  ٍيوً  ،يىدى ع ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدى ـٍ يىضى دً  ،أى اءى ًفٍي حى أىنَّو رىأىل النًَّبيَّ   كىاًئًؿ ٍبًف حيٍجرو ٍيًث فىقىٍد جى
  ًعى ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيو دى كىضى ًدٍيًث أبي  ،ًإذىا سىجى اءى ًفٍي حى ٍيرىةى كىجى  كىٍضعً ب رى مى أى  يبً النَّ  أفَّ   ىيرى

ٍكبىتىٍيفً  ٍيًف قىٍبؿ الر  تً  ،ؾى لً ذى  الؼً خً  فٍ ى عى يى نى كى  ،اليىدى ًبذىًلؾى تىعىارىضى كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي  ،كىاٍختىمىفىت اأٍلىًدلَّة كى
ٍسأىلىًة:  اٍلمى

                                                                                                                                                                              

 ،(. كذكره الذىبي في )مف تكمـ فيو كىك مكثؽ297/ 1 ،)المغني في الضعفاء: الذىبي انظر:مف الثكرم" 
كالذم يقع في حديثو مف  ،الغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاءقاؿ: "ف ،ابف عدم توسط فيو:(. 262ص: 

مما يستحؽ أف ينسب فيو إلى شيء مف  و يتعمد في الحديث شيئان ال أنَّ  ،ما أتي فيو مف سكء حفظوالنكرة إنَّ 
ء: )المغني في الضعفا انظر:كقاؿ النَّسىاًئي: "ال بأس بو"  .(35/ 5 ،" )الكامؿ في ضعفاء الرجاؿعؼالضَّ 

ط. شريؾ صدكؽ كىك أحب إلى مف أبى األحكص، كقد كاف لو أغالي(. كقاؿ أبك حاتـ: "297/ 1 ،الذىبي
(. 367/ 4 ،" )الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـكاف كثير الحديث صاحب كىـ، يغمط أحياناكقاؿ أبك زرعة: 

ا يٍنفىرد ًبوً كقاؿ الدارقطني: "شريؾ  جىر: 1307/ ح150/ 2 ،ارقطني" )سنف الدلىٍيسى ًباٍلقىًكٌم ًفيمى (. كقاؿ اٍبف حى
سيء فقاؿ:  ،الجكزجاني َضعََّفو:(. 266ص:  ،تغير حفظو منذ كلي القضاء )التقريب ،صدكؽ يخطئ كثيران 

ثقة، تغير بعد تكليو القضاء،  ىك ُقْمُت:(. 150ص:  ،)أحكاؿ الرجاؿ مائؿ ،مضطرب الحديث ،الحفظ
 . كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي.اف في صحيحييما، متابعةأخرج لو الشٍَّيخ. كقد كلذلؾ اختمؼ فيو بيف العمماء

عف  ،عف محمد بف جحادة ،: ىمـا بف يحيى العكذمفقد تابعو ،إل أن شريك بن عبد اهلل لم ينفرد بالحديث -
جىدى فىمىمَّا سى ثـ قاؿ: " ،مرسالن: فذكر حديث الصالة ،-كائؿ بف حجر يعني–عف أبيو  ،عبد الجبار بف كائؿ

ٍكبىتىاهي ًإلىى اأٍلىٍرًض قىٍبؿى أىٍف تىقىعى كىفَّاهي  قىعىتىا ري ف كاف ضعيفان  "، كقد تقدـ تخريجو، كعميو:كى لضعؼ  ؛فالحديث كا 
كىذا إسناد  ،األرناؤكط: "حديث حسف الشٍَّيخفيحسف كيرتقي بيا. قاؿ  ،إال أف ىذه الطريؽ تقكيو ،شريؾ

 في سنف أبي داكد. حاشية مكضع الحديثانظر: رجالو ثقات" 
 كحديثنا باقي رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 .ثقة، تغير بعد تكليو القضاء، كقد تكبع ىكك  ،؛ فيو شريؾ بف عبد اصحيحالحديث إسناده  -
ـا الترمذم: ". كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى ، الى نى قاؿ اإٍلً ًريبه سىفه غى ًديثه حى ٍعًرؼي ىىذىا حى

كىاهي غىٍيرى شىًريؾو  دنا رى مىٍيًو ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًؿ الًعٍمـً  ،أىحى . كقاؿ الحاكـ: (268/ ح356/ 1سنف الترمذم، )" كىالعىمىؿي عى
ًديثو " ا يىتىكىىَّـي أىٍف الى ميعىاًرضى ًلحى لىعىؿَّ ميتىكىىٍّمن ، كى اًصـً ٍبًف كيمىٍيبو ٍسًمـه ًبشىًريؾو كىعى ري  قىًد اٍحتى َّ مي ٍسنىاًد آخى ًحيًح اإٍلً صى

تَّى يىرىل ًمٍف ىىذىا النٍَّكًع مى  ٍسًمـو حى ًحيًح ًلمي ، كىىىذىا اٍلميتىكىىٍّـي يىٍنبىًغي أىٍف يىتىأىمَّؿى ًكتىابى الصَّ ًحيحه ا يىمىؿ  ًمٍنوي، فىأىمَّا صى
ًديًث اٍبًف عيمىرى أىٍميىؿي ًلًركىايى  ابىًة كىالتَّاًبًعيفى اٍلقىٍمبي ًفي ىىذىا فىً نَّوي ًإلىى حى حى )المستدرؾ  "اتو ًفي ذىًلؾى كىثًيرىةو عىًف الصَّ

- شريؾكىذا إسناد ضعيؼ؛ ف ،شعيب األرناؤكط: "حديث حسف الشٍَّيخقاؿ ك  .(349/ 1عمى الصحيحيف، 
ف كاف منقطعان يتقكل  ،سيئ الحفظ، لكنو لـ ينفرد بو، فممحديث طريؽ آخر -كىك ابف عبد ا النخعي كىك كا 

 (.129/ 2 ،" )سنف أبي داكدبو فيحسيف
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َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىٍبؿى ًذٍكًر  ة الكاردة في المٍسأىلىة األدلة رىًحمىوي اي  اإٍلً : " ،الميتىعىاًرضى كىافى قىاؿى  كى

عي ريكٍ  ًحيحي يىضى ٍبيىتىوي كىأىٍنفىوي ىذىا ىيكى الصَّ ٍيًو بىٍعدىىيمىا، ثيَـّ جى ثيَـّ أعقبى قكلو بذكر  ،"بىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيًو، ثيَـّ يىدى
:  ،؛ لكقكع الكىـ فيوكردَّ حديث أبي ىريرة  ،الحديثيف السَّابقيف المتعارضيف في المسألة فىقىاؿى

ـي " ًديثي كىاي أىٍعمى ـه ًمٍف بىٍعضً قىٍد كى  اٍلحى ٍيًو  قىعى ًفيًو كىٍى عى يىدى ضى ا كى اًلؼي آًخرىهي، فىً نَّوي ًإذى لىوي ييخى كىاًة، فىً فَّ أىكَّ الر 
لىمَّا عى  ، كى ٍيًو أىكَّالن عي يىدى ، فىً فَّ اٍلبىًعيرى ًإنَّمىا يىضى ابي ىىذى قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيًو فىقىٍد بىرىؾى كىمىا يىٍبريؾي اٍلبىًعيري ـى أىٍصحى ا ًم

عى ريٍكبىتىٍيًو أىكَّ  ضى ٍيًو، الى ًفي ًرٍجمىٍيًو، فىييكى ًإذىا بىرىؾى كى ، فى اٍلقىٍكًؿ ذىًلؾى قىاليكا: ريٍكبىتىا اٍلبىًعيًر ًفي يىدى يىذىا ىيكى الن
ٍنوي  ٍنًيي  عى  :جيكهو كىىيكى فىاًسده ًلكي  ،اٍلمى

عي يىدى  َأَحُدَىا: تىٍيًف، فىً ذىا نىيىضى فىً نَّوي يىٍنيىضي أىفَّ اٍلبىًعيرى ًإذىا بىرىؾى فىً نَّوي يىضى هي قىاًئمى تىٍبقىى ًرٍجالى ٍيًو أىكَّالن كى
ٍنوي  مىى اأٍلىٍرًض، كىىىذىا ىيكى الًَّذم نىيىى عى تىٍبقىى يىدىاهي عى فىوي. ًبًرٍجمىٍيًو أىكَّالن كى فىعىؿى ًخالى  كى

يٍ  :الثَّاِني : ريٍكبىتىا اٍلبىًعيًر ًفي يىدى ـٍ ٍكبىةي ًفي أىفَّ قىٍكلىيي نَّمىا الر  ـه الى ييٍعقىؿي كىالى يىٍعًرفيوي أىٍىؿي الم غىًة، كىاً  ًو كىالى
ًبيًؿ التٍَّغًميًب. ٍكبىًة فىعىمىى سى ـي الر  ٍيًو اٍس مىى المَّتىٍيًف ًفي يىدى ٍف أيٍطًمؽى عى ٍجمىٍيًف، كىاً   الرٍّ

: فىٍميى  :الثَّاِلث ؿى مىا يىمىس  اأٍلىٍرضى ًمفى اٍلبىًعيًر أىنَّوي لىٍك كىافى كىمىا قىاليكهي لىقىاؿى فَّ أىكَّ ، كىاً  ٍبريٍؾ كىمىا يىٍبريؾي اٍلبىًعيري
 .(1)"يىدىاهي 

بٍ ًت كى التَّثب  ًظ كى فٍ الحً بً  ،حيٍ جً رٍ التَّ  ؾى مى سٍ ف مى يٍ ثى يٍ دً الحى  فى يٍ ع بى اقً عارض الكى التَّ  عً فٍ ي دى فً  ؾى مى سى  َـّ ثي   ،طالضَّ
ًسر  : "رىًحمىوي اي  اؿى قى فى  كؾى اٍلبىعً  كى ٍسأىلىًة أىفَّ مىٍف تىأىمَّؿى بيري ـى اٍلمى ًم كؾو نىيىى عى  أىفَّ النًَّبيَّ يًر كىعى ٍف بيري

كًؾ اٍلبىًعيرً  ًديثى كىاًئًؿ ٍبفً  كىبيري ـى أىفَّ حى ًم ،  عى كىابي ٍجرو ىيكى الصَّ  أىٍكلىى ًلكيجيكهو:كىىيكى حي
ًديًث أىًبي ىي َأَحُدَىا ٍيريهي.: أىنَّوي أىٍثبىتي ًمٍف حى ٍيرىةى، قىالىوي الخطابي كىغى  رى
ٍيًو قىٍبؿى  :الثَّاِني ٍع يىدى ٍليىضى ـٍ مىٍف يىقيكؿي ًفيًو: كى ـى، فىًمٍنيي ٍتًف كىمىا تىقىدَّ ٍيرىةى ميٍضطىًربي اٍلمى ًديثى أىًبي ىيرى  أىفَّ حى

لٍ  : كى ـٍ مىٍف يىقيكؿي ًمٍنيي ـٍ مىٍف يىقيكؿي ًباٍلعىٍكًس، كى ًمٍنيي ًمٍنييـٍ مىٍف يىٍحًذؼي ريٍكبىتىٍيًو، كى مىى ريٍكبىتىٍيًو، كى ٍع يىدىٍيًو عى يىضى
ٍممىةى رىٍأسنا.  ىىًذًه اٍلجي

ٍيًرًىمىا. :الثَّاِلث قيٍطًنيٍّ كىغى اًرمٍّ كىالدَّارى ـى ًمٍف تىٍعًميًؿ اٍلبيخى  مىا تىقىدَّ
ةه مً  الرَّاِبُع: مىاعى ى ًفيًو جى مىى تىٍقًديًر ثيبيكًتًو قىًد ادَّعى ـى أىنَّوي عى قىٍد زىعى ، قىاؿى ابف المنذر: كى ٍف أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً النٍَّسخى

. ـى ذىًلؾى قىٍد تىقىدَّ ٍكبىتىٍيًف مىٍنسيكخه، كى ٍيًف قىٍبؿى الر  ٍضعى اٍليىدى اًبنىا أىفَّ كى  بىٍعضي أىٍصحى

                                                             
 (.218-216/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
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مىًؿ فً  أىنَّوي اٍلميكىاًفؽي ًلنىٍيًي النًَّبيٍّ  اْلَخاِمُس: كًؾ اٍلجى كؾو كىبيري ٍف بيري ًديًث أىًبي عى ًؼ حى ًة، ًبًخالى الى ي الصَّ
ٍيرىةى.  ىيرى

ابىًة، كىعيمىرى ٍبًف اٍلخى السَّاِدُس:  حى ٍنقيكًؿ عىًف الصَّ ـٍ طَّاًب كىاٍبًنًو، كىعىٍبًد اً أىنَّوي اٍلميكىاًفؽي ًلٍممى لى ، كى  ٍبًف مىٍسعيكدو
يٍ  ًديثى أىًبي ىيرى ـٍ مىا ييكىاًفؽي حى دو ًمٍنيي ٍنوي. رىةى ًإالَّ عىٍف عمر ييٍنقىٍؿ عىٍف أىحى ؼو عى مىى اٍخًتالى  عى

ًديًث اٍبًف عيمىرى السَّاِبعُ  ٍيرىةى شىاًىده،  (2)كىأىنىسو  (1): أىفَّ لىوي شىكىاًىدى ًمٍف حى ًديًث أىًبي ىيرى لىٍيسى ًلحى ـى، كى كىمىا تىقىدَّ
ًديثي كىاًئًؿ ٍبًف حيٍجرو  ـى حى مىا؛ لىقيدٍّ ًديًمٍف أىٍجًؿ شى  ؛فىمىٍك تىقىاكى ـى كىاًىًدًه، فىكىٍيؼى كىحى  .ثي كائؿ أىٍقكىل كىمىا تىقىدَّ

ًف اأٍلىٍكزىاًعيٍّ كمالؾ الثَّاِمُن: ري ًإنَّمىا ييٍحفىظي عى مىٍيًو، كىاٍلقىٍكؿي اآٍلخى ، كىأىمَّا قىٍكؿي ابف أبي (3)أىفَّ أىٍكثىرى النَّاًس عى
ًديثً داكد:  الَّ فأحمدفىً نَّمىا أىرىا ،ًإنَّوي قىٍكؿي أىٍىًؿ اٍلحى ، كىاً  ـٍ يي سحاؽ (5)كىالشَّاًفًعي   (4)دى ًبًو بىٍعضى مىى  (6)كا  عى
ًفًو.  ًخالى
ةه مىٍحًكيَّةه ًسيقىٍت ًلًحكىايىًة ًفٍعًمًو التَّاِسعُ  ًديثه ًفيًو ًقصَّ  ، فىييكى أىٍكلىى أىٍف يىكيكفى مىٍحفيكظنا؛ أًلىفَّ : أىنَّوي حى

ةه مى  ًديثى ًإذىا كىافى ًفيًو ًقصَّ ًفظى.اٍلحى مىى أىنَّوي حي  ٍحًكيَّةه دىؿَّ عى
كفىةه اْلَعاِشرُ  ٍيًرًه، فىًييى أىٍفعىاؿه مىٍعري ةه ًمٍف ًركىايىًة غى ًحيحى ٍحًكيَّةى ًفيًو كيم يىا ثىاًبتىةه صى  : أىفَّ اأٍلىٍفعىاؿى اٍلمى

وي لىٍيسى ميقىاًكمن  ميعىاًرضي ٍكمييىا، كى ةه كىىىذىا كىاًحده ًمٍنيىا فىمىوي حي ًحيحى وي، كىاي ا لىوي، فى صى ـي يىتىعىيَّفي تىٍرًجيحي  .(7)" أىٍعمى
 

                                                             
: يىٍيًكم ًبالتٍَّكبًيًر  ،ًكتىابي األىذىافً (، 159/ 1البخارم في صحيحو، معمقان، مكقكفان عمى ابف عمر، ) أخرجو:( (1 بىابه

دي  قىاؿى نىاًفعه قاؿ البخارم: " ،ًحيفى يىٍسجي ٍكلىى – كى عي يىدىٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً : »-اٍبف عيمىريىٍعًني مى  ."«كىافى اٍبفي عيمىرى يىضى
/ 254/ 1(. كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، )627/ ح318/ 1ككصمو ابف خزيمة في صحيحو، )

(. 821/ ح348/ 1(. كالحاكـ في مستدركو، )1303/ ح148/ 2(. كالدارقطني في سننو، )1513ح
(. جميعيـ مف طريؽ 77(. كالحازمي في االعتبار، )ص: 2638/ ح144/ 2رل، )كالبييقي في السنف الكب

 الدراكردم، عف عبيد ا بف عمر، عف نافع، عف ابف عمر رضي ا عنيما.
 سبؽ تخريجو كشاىد في حديث كائؿ بف حجر المتقدـ.( (2
3 حة البارم بشرح صحيح (. كمن165/ 3األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ: ابف المنذر، ) انظر:( (

/ 1) ،مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعيني(. ك 511/ 2البخارم: زكريا األنصارم، )
521.) 

 (.350/ 1) ،(. ككشاؼ القناع: البيكتي370/ 1) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (4
(. 165/ 3: ابف المنذر، )كاألكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ(. 136/ 1) ،األـ: الشافعي انظر:( (5

(. كالحاكم الكبير: 48/ 2) ،(. كبحر المذىب: الركياني422/ 3) ،كالمجمكع شرح الميذب: النككم
 (.125/ 2) ،الماكردم

 المصادر نفسيا. انظر:( (6
 (.224-218/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (7
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 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بى  اٍلعيمىمىاءسى : ًعدَّة ،ٍيفى ىىًذه األًدلَّةًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  مىسىاًلؾى
لالمسمك  اءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ كذلؾ  ،القكؿ بالجمع بيف األدلة الكاردة في المسألة لىىإً  اٍلعيمىمى
 :بعدة أكجو

لالوجو   ةى بى كٍ الر   فَّ أى ؿً يٍ كً أٍ تى بً  ؾى لً ذى كى  ،ظفٍ ي المَّ كلى لي دٍ ب مى سٍ حى ة بً لَّ دً اأٍلى  فى يٍ بى  عى مى جى  فٍ مى  اٍلعيمىمىاءف مً  :اأَلوَّ
 .(1)دً ي اليى فً  يى ع ىً بى رٍ اأٍلى  اتً كى ي ذى فً كى  ،ؿي الرٍّجٍ فً  يى ا ىً مى نَّ اف إً سى ي اإلنٍ فً 

سيكًؿ اً : "رىًحمىوي اي ق( 321ي )تفً نى الحى  م  اكً حى اـ الطَّ مى اإٍلً  اؿى قى  ًكمى عىٍف رى ًفي ىىذىا  مىا ري
ًديًث مي  الىةى ًفيوً اٍلحى ذىًلؾى أىفَّ اٍلبى  ،ٍستىًقيمنا الى ًإحى كىذىًلؾى كيؿ  ًذم أىرٍ  ،ًعيرى ريٍكبىتىاهي ًفي يىدىٍيوً كى يىكىاًف كى بىعو ًمفى اٍلحى

ًؼ ذىًلؾى  ـى ًبًخالى بىنيك آدى ـٍ الى ًفي أىٍيًديًيـٍ كى ًمًي ـٍ ًفي أىٍرجي بىيي سيكؿي اً  ،; أًلىفَّ ريكى ًديًث  فىنىيىى رى ًفي ىىذىا اٍلحى
مىى ريٍكبىتىٍيًو المَّتىٍيًف ًفي ًرٍجمىٍيًو كىمىا يىًخر  اٍلبىًعيري عى  مٍّيى أىٍف يىًخرَّ عى ٍيوً مىى ريٍكبى اٍلميصى لىًكٍف  ،تىٍيًو المَّتىٍيًف ًفي يىدى كى

ًؼ مىا يىًخر   ٍيًو المَّتىٍيًف لىٍيسى ًفيًيمىا ريٍكبىتىاهي ًبًخالى مىى يىدى ًؼ ذىًلؾى فىيىًخر  عى مىى ًخالى  اٍلبىًعيري يىًخر  ًلسيجيكًدًه عى
ٍيًو المَّتىٍيًف ًفيًيمىا ريٍكبىتىاهي  مىى يىدى ٍمدً  ،عى سيكًؿ اً  فىبىافى ًبحى ًديًث عىٍف رى ًتًو أىفَّ الًَّذم ًفي ىىذىا اٍلحى ًنٍعمى  اً كى

الىةى ًفيًو كىاى نىٍسأىليوي التٍَّكًفيؽى  ادَّ ًفيًو كىالى اٍسًتحى ًحيحه الى تىضى ـه صى  .(2)"كىالى
: اؿى قى فى  ،رىًحمىوي اي  ق(456)ت مرً اىً سي الظَّ لي دى ـ األنٍ زٍ ف حى اـ ابٍ مى اإٍلً  وً لً كٍ ى قى مى عى  وعى ابى تى د قى كى 

فىٍرضه عى " عى كى ؿ  أىٍف يىضى دى -مىى كيؿٍّ ميصى مىى اأٍلىٍرًض قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيًو كىالى بيدَّ  -إذىا سىجى كىريٍكبىتىا ...  يىدىٍيًو عى
ٍيوً   .(3)"اٍلبىًعيًر: ًىيى ًفي ًذرىاعى

كًؾ اٍلبىًعيًر ثيَـّ أىمىرى : "رىًحمىوي اي ق( 661ي )تفً نى الحى  ي  تً شٍ بً كرً اـ الت  مى اإٍلً  اؿى قى  كىٍيؼى نىيىى عىٍف بيري
ٍكبىتىٍيفً  ٍضًع اٍليىدىٍيًف قىٍبؿى الر  ٍيًف قىٍبؿكىاٍلبى  ،ًبكى عي اٍليىدى ٍجمىٍيفً  ًعيري يىضى ٍكبىةى فى البركؾ؛  عند الرٍّ كىابي أىفَّ الر  اٍلجى
ٍجمىٍيفً  ٍنسىاًف ًفي الرٍّ ًمٍف ذىكىاًت اأٍلىٍربى  ،ًمفى اإٍلً ٍيفً كى اف ركبتيو قبؿ يديو كى  عى ضى ساف إذا كى ، فاإلنٍ ًع ًفي اٍليىدى

 .(4)"ى ركبتيومى رؾ عى بٍ البعير الذم يى كى 

                                                             
، ) كالمحمى (.182/ ح168/ 1) ،شرح مشكؿ اآلثار: الطحاكم انظر:( (1 الميسر (. ك 45/ 3باآلثار: ابف حـز

(. 20/ 2كشرح مصابيح السنة: ابف الممؾ الكرماني، ) (.252/ 1) ،في شرح مصابيح السنة: التكربشتي
 (.154/ 2كالمفاتيح في شرح المصابيح: الشيرازم، )

 (.182/ ح168/ 1) ،شرح مشكؿ اآلثار: الطحاكم( (2
3) )( ،  .(45 - 44/ 3المحمى باآلثار: ابف حـز
 (.252/ 1) ،الميسر في شرح مصابيح السنة: التكربشتي( (4
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ بى قَّ عى تى  دٍ قى كى  : ريٍكبىتىا : "اؿى قى فى  ،ؿكٍ ا القى ذى اب ىى حى صٍ أى رىًحمىوي اي ق( 751)ت اإٍلً ـٍ قىٍكلىيي
ـه الى  ٍيًو كىالى مىى اٍلبىًعيًر ًفي يىدى ٍف أيٍطًمؽى عى ٍجمىٍيًف، كىاً  ٍكبىةي ًفي الرٍّ نَّمىا الر   ييٍعقىؿي كىالى يىٍعًرفيوي أىٍىؿي الم غىًة، كىاً 

ٍكبىًة فىعىمىى سىًبيًؿ التٍَّغًميبً  ـي الر  ٍيًو اٍس  .(1)"المَّتىٍيًف ًفي يىدى
ؽ الشٍَّيخ  بى قَّ تعى د قى كى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكؿ قى  ،وي اي رىًحمى  ق(1329اٍلعىًظٍيـ آبىاًدم )تشىرىؼ الحى  ،اإٍلً

ٍجمىٍيفً قىٍكلييـ: : "اؿى قى فى  ٍنسىاًف ًفي الرٍّ ٍكبىةى ًمفى اإٍلً ٍيفً  ،أىفَّ الر  ًمٍف ذىكىاًت اأٍلىٍربىًع ًفي اٍليىدى ًتًو  ،كى مىى ًصحَّ يىديؿ  عى
تَّى بىمىغىتىا" :قىٍكؿي سيرىاقىةى  ًسي ًفي اأٍلىٍرًض حى ٍت يىدىا فىرى ٍكبىتىٍيفً  سىاخى ًديًث ًىٍجرىًة النًَّبيٍّ  (2)"الر  كىاهي  ًفي حى رى
منا الى ييٍعقىؿي  ،البخارم ٍيًف لىٍيسى كىالى ٍكبىةى ًفي ذىكىاًت اأٍلىٍربىًع ًفي اٍليىدى كمف ىا ىنا ظىيىرى أىفَّ اٍلقىٍكؿى ًبأىفَّ الر 

مىةي   .(3)"بف اٍلقىيٍّـً اكىالى يىٍعًرفيوي أىٍىؿي الم غىًة كىمىا قىاؿى اٍلعىالَّ
 حسب الحاؿ.كب ،القكؿ بالتخييرب مف جمع بيف األدلة اٍلعيمىمىاءمف  :الثَّاِنيالوجو 

بَّ ًمفى ... ركل اإلماـ أبك بكر بف أبي شيبة في مصنفو: " ا اٍنصى ًؿ ًإذى ًف الرَّجي سيًئؿى قىتىادىةي، عى
 : كيكًع يىٍبدىأي ًبيىدىٍيًو، فىقىاؿى عي أىٍىكفى ذى »الر  مىٍيوً يىضى  .(4)"«ًلؾى عى

 ،كيم وي طىيٍّبه "فقاؿ:  -جكدم إلى الس  أم اليكً –ما تقكؿ في ذلؾ  ،كقد سئؿ اإلماـ الدارمي
ؿى  كفى اأٍلىكَّ : أىٍىؿي اٍلكيكفىًة يىٍختىاري قىاؿى  .(5)"كى

مىاـ  د المىاًلًكي )تأبك الكليد قىاؿى اإٍلً كائؿ بف  كقد ركم عف": رىًحمىوي اي ق( 520اٍبف ريٍشد اٍلجى
لـ  ، كمففه سى حى قاؿ ابف حبيب: كمف تحرل ىذا فى  ،«يفعؿ ذلؾ  رأيت رسكؿ ا»و قاؿ: حجر أنَّ 

ؾ، الً مى  اؿى ا قى مى حـ كى ؼ المَّ يٍ فً ـ الخى سٍ حيح الجً اب الصَّ  الشَّ الَّ ف ال يطيقو إً أٍ شى  ؾى لً ذى ، كى جى رى يطقو فال حى 
 .(6)"ـمى عٍ أى اي ، كى ةً نى يٍ كً ى السَّ لى ب إً رى قٍ أى ف كى سى حٍ ارم أىخى عنو البي  رى كى الذم ذى كى 

                                                             
 (.218/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
ارً كت ،(3906/ ح60/ 5) معمقان، البخارم في صحيحوأخرجو: ( (2  بىابي ًىٍجرىًة النًَّبيٍّ  ،ابي مىنىاًقًب األىٍنصى

ًدينىةً  اًبًو ًإلىى المى  .كىأىٍصحى
 (.49/ 3) ،ح سنف أبي داكد: العظيـ آبادمعكف المعبكد شر ( (3
ٍعتىًمره ، قاؿ: (2710/ ح236/ 1) ،ابف أبي شيبة في مصنفو أخرجو: ،إسناده صحيح( (4 دَّثىنىا مي يعني ابف – حى

ٍعمىرو  -سميماف التيمي : سيًئؿى قىتىادىةي  -يعني ابف راشد– عىٍف مى عىًف الرَّجيًؿ ًإذىا  -يعني ابف دعامة السدكسي– قىاؿى
: ٍنصىبَّ ًمفى الر كيكعً ا  كرجالو ثقات. .فذكره يىٍبدىأي بًيىدىٍيًو، فىقىاؿى

 .(1360/ ح834/ 2سنف الدارمي، )( (5
 .(346/ 1البياف كالتحصيؿ: ابف رشد الجد، )( (6



 

189 

 

ينحط لمسجكد بالتكبير : "رىًحمىوي اي  ق(463)ت يكً الً سي المى لي دى ر األنٍ د البى بٍ ف عى اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى 
ال فال حرج في الرتبة في ذلؾ ،ض ركبتاه ثـ يداه ثـ كجيو فحسفر ف ف كقع منو إلى األ كال  ،كا 

 .(1)"حرج فيو عندنا
قى  ثـ يكبر لمسجكد ف ف شاء : "رىًحمىوي اي  ق(979ي )تكً الً ي المى مً يٍ مً شى د المنٍ مى حٍ اـ أىمى إٍلً ا اؿى كى

 .(2)"كضع يديو قبؿ ركبتيو، أك ركبتيو قبؿ يديو
 كى ىي  ييرخٍ التَّ كى  ،ؿيٍ كً الـ طى كى  ةً لى أىسٍ ي المى فً  اءً مى مى عي مٍ لً : "اي  وي ظى فً ي حى فً ريٍ ز الطَّ يٍ زً د العى بٍ عى خ يٍ الشَّ  اؿى قى كى 
ل ـ يي نٍ مً كى  ،فً دى ؿ البى يٍ قً ثى  كى ىي  فٍ اس مى النَّ  فى مً و؛ فى ر لى سى يٍ أى كى ا ىي مى كى  ،سافً لنٍ ب لً سى نٍ أى كى ا ىي سب مى حى ى بً األىكَّ
 .(3)ء"يٍ شى  عً كٍ في رٍ ي المى ح فً صً و ال يى نَّ أى ؾى لً ذى كى  ،ؼيٍ فً خى  كى ىي  فٍ مى 

كذلؾ عمى  ،عىمى بىٍعضٍخبىاًر ى تىرجٍيًح بىٍعًض األى ًإلى  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى  :الثَّاِنيالمسمك 
 :كجييف

لالوجو  كبتيف قىٍبؿ اليىدىٍيف: اأَلوَّ ٍضع الر  اًدٍيث كى حى أىحى مىاـ اٍبف أم بمثؿ قكؿ  ،فىًمٍنييـ مىٍف رجَّ اإٍلً
ٍميكر ،اٍلقىيٍّـ  كىىىًذًه بىٍعض أىٍقكىاًلًيـ: ،كىك قكؿ الجي

مىاـ التٍّرًمًذم   : : "رىًحمىوي اي ق( 279الشَّاًفًعي )ت فىقىاؿى اإٍلً مىٍيًو ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًؿ الًعٍمـً كىالعىمىؿي عى
ٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً  فىعى يىدى ذىا نىيىضى رى ٍيًو، كىاً  ؿي ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدى عى الرَّجي ٍكفى أىٍف يىضى  .(4)"يىرى

مىاـ اٍبف اٍلميٍنًذرً  قىاؿى اإٍلً اٍختىمىؼى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً ًفي ىىذىا اٍلبىاًب، : "رىًحمىوي اي ق( 319ت) افعيالشَّ  كى
طَّابً  عى ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيًو: عيمىري ٍبفي اٍلخى ،  ،فىًممٍَّف رىأىل أىٍف يىضى ـي ٍبفي يىسىارو ميٍسًم ، كى ًعي  ًبًو قىاؿى النَّخى كى

، كىأىٍحمى  ، كىالشَّاًفًعي  سيٍفيىافي الثٍَّكًرم  ابي الرٍَّأمً كى اؽي، كىأىٍصحى ٍسحى ، كىاً  ٍنبىؿو ًديثي كىاًئًؿ ٍبًف حيٍجرو  ،دي ٍبفي حى كىحى
ًبًو نىقيكؿي   .(5)"ثىاًبته كى

مىاـ قىاؿى كى  قكلو: "ال يبرؾ كما يبرؾ البعير"، : "رىًحمىوي اي ق( 370ي )تفً نى اص الحى صَّ الجى  اإٍلً
 .(6)"البعير يبدأ بيديو قبؿ ركبتيو ؛ ألفَّ و ال ينبغي أف يبدأ بيديو قبؿ ركبتيويدؿ عمى أنَّ 

                                                             
 .(207/ 1الكافي في فقو أىؿ المدينة: ابف عبد البر، )( (1
 (.397/ 4كانظر: نخب األفكار: العيني، ) (.22)ص:  يمي،المنشمخالصة الجكاىر الزكية في فقو المالكية: ( (2
 (.130)ص:  ،: الطريفيصفة صالة النبي ( (3
 (.56/ 2) ،سنف الترمذم( (4
 (.165/ 3) ،األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ: ابف المنذر( (5
 .(617/ 1شرح مختصر الطحاكم: الجصاص، )( (6
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مىاـ  قىاؿى كى  طَّاًبي  اإٍلً أم حديث كائؿ بف – ىيكى أىٍثبىتي " :رىًحمىوي اي ق( 388الشَّاًفًعي )ت اٍلخى
مٍّي كى  -حجر ًديًث تىٍقًديـً اٍليىدىٍيًف كىىيكى أىٍرفىؽي ًباٍلميصى  .(1)"فيٍ أل العى رى كؿ كى الشَّ  يٍ ف فً سى حٍ أىًمٍف حى

ًكم الشَّاًفًعي )تكى  مىاـ النَّكى نَّةي أىٍف يىكيكفى : "رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً كًد فىالس  كىأىمَّا أىٍكمىؿي الس جي
ٍبيىتىوي  ٍيًو ثيَـّ أىٍنفىوي كىجى مىى اأٍلىٍرًض ًمفى السَّاًجًد ريٍكبىتىٍيًو ثيَـّ يىدى ؿي مىا يىقىعي عى  .(2)"أىكَّ

مىاـ  قىاؿى كى  ٍنبىًمي يسً دً قٍ ة المى امى دى ابف قي اإٍلً عي ريٍكبىتىٍيو، ثـ يىدىٍيو، ثـ : "رىًحمىوي اي ق( 682)ت الحى فيىضى
ٍبيىتىو كىأىنفى  كعف أحمدى ًركايىةه  ًب،ىذا المىٍشييكري ًمف المىٍذىى  ،و، كيككفي عمى أٍطراًؼ أصاًبًعوجى

 .(3)"أيٍخرىل
اًدٍيث : الثَّاِنيالوجو  حى أىحى ًمٍنييـ مىٍف رجَّ ٍكبىتىٍيفكى ٍيف قىٍبؿ الر  ٍضع اليىدى  كىىىًذًه بىٍعض أىٍقكىاًلًيـ: ،كى

مىاـ  د المىاًلًكي )تأبك الكليد قىاؿى اإٍلً كقد ركم عف كائؿ بف ": رىًحمىوي اي ق( 520اٍبف ريٍشد اٍلجى
لـ  ، كمففه سى حى قاؿ ابف حبيب: كمف تحرل ىذا فى  ،«يفعؿ ذلؾ  رأيت رسكؿ ا»و قاؿ: حجر أنَّ 

ؾ، الً مى  اؿى ا قى مى حـ كى ؼ المَّ يٍ فً ـ الخى سٍ حيح الجً اب الصَّ  الشَّ الَّ ف ال يطيقو إً أٍ شى  ؾى لً ذى ، كى جى رى طقو فال حى ي
 .(4)"ـمى عٍ أى اي ، كى ةً نى يٍ كً ى السَّ لى ب إً رى قٍ أى ف كى سى حٍ ارم أىخى عنو البي  رى كى الذم ذى كى 

األحسف تقديـ اليديف قبؿ : "رىًحمىوي اي ق( 954ي )تكً الً ي المى نً يٍ عى الر  اب طَّ الحى اـ مى اإٍلً  اؿى قى 
 ."(5)ة رى يٍ رى ي ىي بً أى ثً يٍ دً حى ؛ لً جكدكبتيف في الييًكمٍّ إلى الس  الر  

مَّد شىاًكر )تكى  مىى سينىًف  ،رىًحمىوي اي ق( 1377قىاؿى الشٍَّيخ العىالمة أىٍحمىد ميحى ًفٍي تىٍعًمٍيًقًو عى
اءاٍلعي التٍّرًمًذم: "كالظَّاىر مف أقكاؿ  أفَّ حديث أبي ىريرة ىذا حديث  ،في تعميؿ الحديثيف مىمى

ًحيح ًدٍيًث اٍلًفٍعًمي" ،كىك أصح مف حديث كائؿ ،صى مىى اٍلحى ح عى  .(6)كىك حديث قكلي ييرىجَّ
قٍّ  قىاؿى ميحى ا ،قىا زىاد المىعىادكى ٍيخى ٍبد القىاًدر )تالشَّ ق( 1438شيعىٍيب )تق( كى 1425ف/ عى

: "بمراجعة التَّعميقات السَّابقة يتبيَّف أف المرجح خالؼ ما ذىب إليو اي  مىايي رىًحمى ًف اأٍلىٍرنىاؤكطىا

                                                             
 .(208/ 1) ،معالـ السنف: الخطابي( (1
 (.258/ 1ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: النككم، )( (2
 (.500/ 3الشرح الكبير عمى متف المقنع: ابف قدامة المقدسي، )( (3
 .(346/ 1البياف كالتحصيؿ: ابف رشد الجد، )( (4
التكضيح في شرح مختصر  وانظر: .(541/ 1مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعيني، )( (5

 (.358/ 1حاجب: خميؿ المصرم، )ابف ال
 (.58/ 2) ،عمى سنف الترمذم ،/ أحمد محمد شاكرالشٍَّيختعميؽ ( (6
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ة سندهكأفَّ حديث أبي ىريرة ىك المرجَّ  -اٍبف اٍلقىيٍّـ–المصنؼ  كدعكل  ،ح عمى حديث كائؿ؛ لصحَّ
كايات التي فييا االضطراب"  .(1)االضطراب فيو منتفية؛ لضعؼ كؿ الرٍّ

اًدٍيث اٍلعيمىمىاءبىٍت طىاًئفىة أيٍخرىل ًمفى ذىىى : الثَّاِلثالمسمك  فىذىىىبيكا ًإلىى أىفَّ  ،ًإلىى ًإٍعمىاًؿ النٍَّسًخ بىٍيف األىحى
ٍكبىتىٍيفً ع ضٍ كى  يفيد بكضع اليديف قبؿ  الذم ،اص قَّ ي كى بً ف أىد بٍ عٍ سى  ثً يٍ دً حى بً قبؿ اليديف مىٍنسكخ  الر 

ٍكبىتىٍيفً   .كما سيأتي الر 
ًفٍي ذىًلؾى بى  ٍيمىةى الشَّاًفًعي )تكى مىاـ اٍبف خيزى بى اإٍلً بىابي ًذٍكًر الدًَّليًؿ ًبقىٍكًلًو: " ،رىًحمىوي اي ق( 311كَّ

ٍكبىتىٍيفً  ٍضعى الر  كًد مىٍنسيكخه، كىأىفَّ كى ٍكبىتىٍيًف ًعٍندى الس جي ٍضًع اٍليىدىٍيًف قىٍبؿى الر  مىى أىفَّ اأٍلىٍمرى ًبكى قىٍبؿى اٍليىدىٍيًف  عى
ٍكبىتىٍيًف قىٍبؿى نىاسً  ٍضًع الر  ٍكبىتىٍيًف ميقىدَّمنا، كىاأٍلىٍمري ًبكى ٍيًف قىٍبؿى الر  ٍضًع اٍليىدى ، ًإٍذ كىافى اأٍلىٍمري ًبكى رنا، خه اٍليىدىٍيًف ميؤىخَّ

ري نىاًسخه  ـي مىٍنسيكخه، كىاٍلميؤىخَّ ًدٍيًث  .(2)"فىاٍلميقىدَّ ٍعًد ٍبًف أىبً كىاٍستىدىؿَّ ًفٍي اٍلبىاًب ًبحى قَّاصو سى :  ، ي كى كينَّا »قىاؿى
ٍيفً  ٍكبىتىٍيًف قىٍبؿى اٍليىدى ٍكبىتىٍيًف، فىأيًمٍرنىا ًبالر  عي اٍليىدىٍيًف قىٍبؿى الر   .(3)«نىضى

                                                             
 (.223/ 1) ،عمى زاد المعاد ،يف/ شعيب كعبد القادر األرناؤكطالشٍَّيختعميؽ ( (1
ةً  ،(319/ 1) ،صحيح ابف خزيمة( (2 الى  .ًكتىابي الصَّ
ةً  ،(628/ ح319/ 1) ،في صحيحوابف خزيمة أخرجو:  ،إسناده ضعيف جداً ( (3 الى بىابي ًذٍكًر الدًَّليًؿ  ،ًكتىابي الصَّ

كًد مىٍنسيكخه  ٍكبىتىٍيًف ًعٍندى الس جي ٍضًع اٍليىدىٍيًف قىٍبؿى الر  مىى أىفَّ اأٍلىٍمرى ًبكى اًعيؿى ٍبًف .  قاؿ ابف خزيمة: نا عى ًإٍبرىاًىيـي ٍبفي ًإٍسمى
، ، عىٍف سىٍعدو  يىٍحيىى ٍبًف سىمىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو دَّثىًني أىًبي، عىٍف أىبًيًو، عىٍف سىمىمىةى، عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف سىٍعدو  : الحديث.قىاؿى  ،حى

 :تخريج الحديث 
(. 2637/ ح144/ 2) ،(. كالبييقي في السنف الكبرل1433/ ح167/ 3) ،: ابف المنذر في األكسطأخرجو -

اًعيؿى  ًمٍف طىًرٍيؽً كالىما   بو. ،ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف سىمىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو  ًإٍبرىاًىيـي ٍبفي ًإٍسمى
 اد:دراسة اْلسن 
(. 256/ 1 ،:  ابف سممة بف كييؿ. قاؿ فيو الدارقطني: "متركؾ" )الضعفاء كالمتركككفإسماعيل بن يحيى -

(. كقاؿ الذىبي: "كاهو" 123/ 1 ،كقاؿ ابف الجكزم: قاؿ األزدم: "متركؾ الحديث" )الضعفاء كالمتركككف
ر(. كقاؿ 250/ 1 ،ؼ)الكاش جى  ىك متركؾ. ُقْمُت:(. 110ص:  ،: "ىك متركؾ" )التقريباٍبف حى

اًعيؿ ٍبف يحيى ٍبف سىمىمىة بف كييؿ، أبك إسحاؽ الحضرمي الكيكفي  : ىك إبراىيم بن إسماعيل - . إٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسمى
أبيو فجعميا عف عمو"  كقاؿ أبك زرعة: "يذكر عنو أنو كاف يحدث بأحاديث عف ،تركو أبك حاـت الرازم

كقاؿ: "في ركايتو عف أبيو بعض  ،(. كذكره ابف حباف في الثقات84/ 2 ،)الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ
جىر(. كقاؿ 83/ 8 ،المناكير" )الثقات كفي  ،: ىك ضعيؼُقْمتُ  (.88ص:  ،: "كىك ضعيؼ" )التقريباٍبف حى

 كلعمو مف مناكيره. ،أبيو كىذا الحديث مف ركايتو عف ،ركايتو عف أبيو مناكير
 اد:الحكم عمى اْلسن 
اًعيؿى ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف كييىٍيؿو ضعيؼ جدان؛ فيو الحديث إسناده  -  ،ضعيؼ ،كابنو إبراىيـ ،كىك متركؾ الحديث ،ًإٍسمى

 =                       كلعمو مف مناكيره. ،كىذا الحديث مف ركايتو عف أبيو ،كفي ركايتو عف أبيو مناكير
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قىد تىعىقَّبىو  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى مىٍيوً  اإٍلً دَّان عى ًديًث ًعمَّتىافً : "رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،ًفي زىاد اٍلمعىاد رى : ًلٍمحى
كؾه.  ْحَداُىَما:إِ  : مىٍتري لىٍيسى ًممٍَّف ييٍحتى   ًبًو، قىاؿى النَّسىاًئي  أىنَّوي ًمٍف ًركىايىًة يحيى بف سممة بف كييؿ، كى

. : لىٍيسى ًبشىٍيءو قىاؿى اٍبفي مىًعيفو ًديًث ًجدًّا الى ييٍحتى   ًبًو، كى : ميٍنكىري اٍلحى قىاؿى اٍبفي ًحبَّافى أىفَّ  ُة:الثَّاِني كى
قىٍكؿي سعد: كينَّا اٍلمى  ةي التٍَّطًبيًؽ، كى ٍحفيكظى ًمٍف ًركىايىًة ميٍصعىًب ٍبًف سىٍعدو عىٍف أىًبيًو ىىذىا، ًإنَّمىا ىيكى ًقصَّ

كىبً  مىى الر  عى أىٍيًديىنىا عى  .(1)"نىٍصنىعي ىىذىا فىأيًمٍرنىا أىٍف نىضى
مىاـ  كىذىًلؾى اإٍلً ركى جى ٍيمىةى  رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى مىى اٍبًف خيزى ان عى دَّ  ،رى

" : ًديًث سىٍعدو عى بٍ ادَّ قىاؿى ٍيرىةى مىٍنسيكخه ًبحى ًديثى أىًبي ىيرى ٍيمىةى أىفَّ حى ٍيًف قىٍبؿى  :قىاؿى  ،ف خيزى عي اٍليىدى كينَّا نىضى
ٍيفً  ٍكبىتىٍيًف قىٍبؿى اٍليىدى ٍكبىتىٍيًف فىأيًمٍرنىا ًبالر  حَّ لىكىافى قىاًطعنا ًلمنٍّزىاعً كىىىذىا لى  ،الر  ـى ٍبًف  ،ٍك صى لىًكنَّوي ًمٍف أىٍفرىاًد ًإٍبرىاًىي

مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو  ًعيفىافً  ،عىٍف أىًبيوً  ،ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف سى  .(2)"كىىيمىا ضى
 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.

مىى اٍختىمى  ٍسأىلىًة عى  :اؿكى قٍ أى ةً أربعؼى اٍلفيقىيىاءي ًفٍي اٍلمى
لول القَ  سب مىا ىيكى أىٍنسىب ًللٍنسافً  التخييرب ،بيف الفعميف مف قاؿ بالجمع :اأَلوَّ مىا ىيكى  ،ًبحى كى

ًفٍيؼ ،أىٍيسىر لىو؛ فىًمفى النَّاس مىٍف ىيكى ثىًقٍيؿ البىدىفً  ًمٍنييـ مىٍف ىيكى خى قكؿ كىذا  ،(3)عىةفاألمر فيو سى  ،كى
 .(5)ةيَّ كً الً المى  أحدي قكليك  ،(4)قتادة

مٍّي ريٍكبىتىٍيًو أىكَّالن، ثيَـّ يىدىٍيوً يى ييسىف  ًعٍندى الٍ و أىنَّ : الثَّاِنيول القَ  عى اٍلميصى  ،ًكمٍّ ًإلىى الس جيكًد أىٍف يىضى
نىًفيَّةا كىىىذىا قىٍكؿ ٍمييكر ًمفى اٍلحى نىاًبمىةكىاٍلمىٍشييكر ًعنٍ  ،(2)كالشَّاًفًعيَّة ،(1)ٍلجي  .(3)دى اٍلحى

                                                                                                                                                                              

ًعيؼه النَّكىًكم: " فقاؿ افؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث.كيك  - جَّةى ًفيًو أًلىنَّوي ضى )المجمكع شرح  "الى حي
حَّ لىكىافى قىاًطعنا ًلمنٍّزىاعً كقاؿ ابف حجر: ". (422/ 3الميذب،  اًعيؿى  ،كىىىذىا لىٍك صى ـى ٍبًف ًإٍسمى لىًكنَّوي ًمٍف أىٍفرىاًد ًإٍبرىاًىي
ًعيفىافً  ،عىٍف أىبًيوً  ،يىى ٍبًف سىمىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو ٍبًف يىحٍ  : اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ كقاؿ (.291/ 2" )فتح البارم، كىىيمىا ضى

كابنو  ،كما في التقريب ،اسماعيؿ بف يحيى بف سممة متركؾ ،مسمسؿ بالضعفاء ،إسناده ضعيؼ جدان "
 (.، 2 /718" )أصؿ صفة صالة النبي ابراىيـ ضعيؼ

 (.220/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
 (.291/ 2) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (2
 (.130)ص:  ،: الطريفيصفة صالة النبي  انظر:( (3
 .(189)ص:  انظر:تخريجو،  سبق ،إسناده صحيح( (4
/ 1) ،الكافي في فقو أىؿ المدينة: ابف عبد البرك  .(346/ 1البياف كالتحصيؿ: ابف رشد الجد، ) انظر:( (5

 (.22)ص:  المنشميمي،خالصة الجكاىر الزكية في فقو المالكية: ك (. 207
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ٍكبىتىٍيفً : الثَّاِلثول القَ  ٍيًف قىٍبؿ الر  ٍضع اليىدى ب كى كىىىذىا مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلمىاًلًكيَّة  ،أىفَّ الس نَّة كالميٍستىحى
ح ًعٍندىىيـ نىاًبمىةً  كقكؿه آخر ،(4)كىىيكى اأٍلىصى  .(5)ًعٍندى اٍلحى

ٍكبىتىٍيفً  إلى فرض ابف حـز اإلماـ ذىب ابع:القول الرَّ  ٍيًف قىٍبؿ الر  ٍضع اليىدى كقد تقدـ قكلو  ،(6)كى
 .في دفع التعارض اٍلعيمىمىاءفي مسالؾ 

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
سب مى  ييرخٍ التَّ بً  ،ةلَّ دً ف األى يٍ بى  عً مٍ الجى القىٍكؿ بً ح إليَّ يىترجَّ  أىٍيسىر لىو؛ كى  ،افً ا ىيكى أىٍنسىب ًللٍنسًبحى

ة لَّ دً ت األى اءى مذا جى ف ،ى يديومى عى  مٍّ كً اليى ر إال بً دً قٍ ف ال يى كمنيـ مى  ،ى ركبتيومى عى  مٍّ كً اليى بً  فكَّ مى تى يـ مف يى فىًمن
كالعىمىؿ ًبيما أىٍكلى ًمف  ،فليميٍ  الدَّ الى كً ا بً د عممنى كف قى كي نى  ؾى كبذلً  ،خييرى التَّ مى ة عى لمداللى  ،كرتيفالص  بً 
 .سىعىة وً يٍ ر فً األمٍ ف ،ىمامىاؿ أحدً إىٍ 

محاء التي ريعة السَّ ىذه الشَّ  ةً عى يٍ بً طى ؿ لً كٍ القى  ؾى لً ة ذى بى اسى نى مي  -أيضان –كمما يرجح ما ذىبنا إليو 
الى  ى:الى عى تى  وً لً كٍ قى لً ؛ عارً الشَّ  رً امً كى أىبً اف ي اإلتيى فً  اعتيـكاستطى  اسالنَّ رات دٍ قي  فى بيٍ  ةيَّ دً رٍ الفى  ركؽالفي  ياعً رى تي 

ـٍ عىٍف  ...»:  وً لً كٍ قى لً كى  ،[286]البيقرة:   نىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىيىاييكىمٍّؼي اي  ذىافىً ذىا نىيىٍيتيكي  شىٍيءو فىاٍجتىًنبيكهي، كىاً 
ـٍ ًبأىٍمرو فىٍأتيكا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيـٍ  ـي  .(7)«أىمىٍرتيكي  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 

                                                                                                                                                                              
تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: (. 165/ 3األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ: ابف المنذر، ) انظر:( (1

 (.335/ 1) ،(. كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: ابف نجيـ116/ 1) ،الزيمعي
(. 258/ 1ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: النككم، )(. ك 136/ 1) ،األـ: الشافعيالسابقة. ك المراجع  انظر:( (2

(. كالحاكم الكبير: 48/ 2) ،(. كبحر المذىب: الركياني422/ 3) ،المجمكع شرح الميذب: النككمك 
 (.125/ 2) ،الماكردم

/ 1) (. كالمغني: لو،500/ 3المقدسي، ) المراجع السابقة، كالشرح الكبير عمى متف المقنع: ابف قدامة انظر:( (3
 (.350/ 1) ،(. ككشاؼ القناع: البيكتي370

مكاىب الجميؿ (. ك 511/ 2المراجع السابقة. كمنحة البارم بشرح صحيح البخارم: زكريا األنصارم، ) انظر:( (4
 (.521/ 1) ،في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعيني

 (.370/ 1) ،المغني: ابف قدامة انظر:( (5
، ) انظر:( (6  .(44/ 3المحمى باآلثار: ابف حـز
اـً ًبالًكتىاًب كىالس نَّةً (، 7288/ ح94/ 9) ،البخارم في صحيحو: أخرجو ،متفق عميو( (7 بىابي  ،ًكتىابي ااًلٍعًتصى

ٍرًض اٍلحى ٍّ مىرَّةن بىابي فى  ،ًكتىابي اٍلحى ٍّ  ،(1337/ ح975/ 2) ،مسمـ في صحيحو. ك  ٍقًتدىاًء ًبسينىًف رىسيكًؿ اً االً 
اًئؿً  ًكتىابي (، 1337/ ح1830/ 4، ك)ًفي اٍلعيميرً  كرىةى ًإلىٍيًو، بىابي تىٍكقًيرًًه  ،اٍلفىضى ري تىٍرًؾ ًإٍكثىاًر سيؤىاًلًو عىمَّا الى ضى ، كى

نىٍحًك ذىًلؾى  مىا الى يىقىعي، كى  .أىٍك الى يىتىعىمَّؽي ًبًو تىٍكًميؼه كى
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تو المباشرين َلَيا. ،واية صاحب القصَّة: ترجيح ر الثَّاِني المطمب  َأْو خاصَّ
ٍدتي  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكىجى قد اٍستىٍعمىؿى ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي  رىًحمىوي اي  اإٍلً
ٍسأىلىًة التَّاًليىة:  المى

 ِنَكاح اْلُمْحِرم.مسألة: 
مىى  ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  النٍَّحًك التَّاًلي:كى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة. ِمنأوًل: 
ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،رى ٍـّ  ًمٍف حى ٍيميكنىةي ًبٍنتي " قاؿ: ، يىًزيدى ٍبًف اأٍلىصى ثىٍتًني مى دَّ حى

اًرثً  ًضيى اي عىٍنيىا اٍلحى سيكؿى اً »، رى كَّ  أىفَّ رى ؿه تىزى الى يىا كىىيكى حى : «جى الىةى »، قىاؿى الىًتي، كىخى كىانىٍت خى كى
 .(1)"«اٍبًف عىبَّاسو 

ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيًث  ،كىرى سيكؿى اً  ٍبًف عىفَّافى  عيٍثمىافًمٍف حى : ، أىفَّ رى ، قىاؿى
، كىالى يىٍخطيبي »  .(2)«الى يىٍنًكحي اٍلميٍحًرـي، كىالى ييٍنكىحي

مىاـ  كىل اإٍلً سيكًؿ اً  (3) أىًبي رىاًفعو  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،أحمد في مسندهكىرى : " ، مىٍكلىى رى أىفَّ قىاؿى
سيكؿى اً  الن  رى الى ٍيميكنىةى حى كَّجى مى بىنىى ًبيىا ،تىزى سيكؿى بىٍينىييمىا كى كيٍنتي الرَّ ، كى الن الى  .(4)"حى

                                                             
، كىكىرىاىىًة ًخٍطبىًتوً  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(1411/ ح1032/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (1 ٍحًرـً  .بىابي تىٍحًريـً ًنكىاًح اٍلمي
، كىكىرىاىىًة ًخٍطبىًتوً  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(1409/ ح1031/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (2 ٍحًرـً  .بىابي تىٍحًريـً ًنكىاًح اٍلمي
أسـم  ،فكىبو لمنبي  ،كأصح ما قيؿ في اسمو أنو ]أسمـ[. كاف لمعباس ،ا ىك مكلى رسكؿ  َأُبو َراِفٍع:( (3

(. ك)معرفة الصحابة: 83/ 1 ،)االستيعاب: ابف عبد البر انظر ترجمتو:. كمات في خالفة عمي  ،قبؿ بدر
 (.251/ 1 ،أبي نعيـ

دَّ : . قاؿ(27197/ ح174/ 45) ،هفي مسند أحمدإسناده حسن لغيره، أخرجو: ( (4 : حى ، قىاالى ييكنيسي ، كى فَّافي ثىنىا عى
ادي ٍبفي زى  مَّ دَّثىنىا حى دَّثىنىا مىطىره حى : حى ، قىاؿى ، عىٍف رىبًيعىةى ٍبًف أىًبي عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف يىسىارو  -يعني الكىرَّاؽ– ٍيدو

ٍف أىًبي رىاًفعو   : الحديث.قىاؿى  ، عى
 :تخريج الحديث 
 (.1866/ ح1151/ 2) ،الدارمي في سننو(. ك 12968/ ح152/ 3يبة في مصنفو، ): ابف أبي شأخرجو -

(. 461/ 337/ 1كابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني، ) .(841/ ح191/ 3) كالترمذم في سننو،
/ 270/ 2(. كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، )5381/ ح182/ 5كالنسائي في السنف الكرل، )

/ 438/ 9(. كابف حباف في صحيحو، )5800/ ح512/ 14ثار، )(. كفي شرح مشكؿ اآل4215ح
كالدارقطني في  (.915/ ح310/ 1) ،كالطبراني في المعجـ الكبير(. 4135/ ح442/ 9(، ك)4130ح

(. كالبييقي في السنف الكبرل،          = 264/ 3كأبك نعـي في الحمية، ) (.3658/ ح390/ 4) ،سننو
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ًميعييـي (. 14207/ ح344/ 7(، ك)9161/ ح106/ 5) مَّاد ٍبف زىٍيد، عىٍف مطر الكرَّاؽ،  ًمٍف طىًرٍيؽً جى عىٍف حى
 .، مرفكعان متصالن بو ،رىبًيعىةى ٍبًف أىًبي عىٍبًد الرٍَّحمىفً 

(. 105/ 8(. كمف طريقو ابف سعد في الطبقات الكبرل، )69/ ح348/ 1مالؾ في مكطئو، ) :وأخرجو -
/ 514/ 14(. كفي شرح مشكؿ اآلثار، )4219/ ح270/ 2كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، )

( عف أنس بف عياض أبك ضمرة. كالىما: 106/ 8(.  كأخرجو: ابف سعد في الطبقات الكبرل، )5801ح
 . ، مرسالن عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف يىسىارو ، رىبًيعىةى ٍبًف أىًبي عىٍبًد الرٍَّحمىفً  ]مالؾ، كأنس[ عف

 اد:دراسة اْلسن 
محمد بف  قال فيومكالىـ الخرساني.  ،أبك رجاء السممي ،: ىك مطر بف طيماف الكراؽالَورَّاقِ َمَطٍر ِفْيِو:  -

في  ،كيحيى بف معيف ،(. كقاؿ أبك حاتـ189/ 7 ،سعد: "كاف فيو ضعؼ في الحديث" )الطبقات الكبرل
 في ،كيحيى بف معيف ،كأبك زرعة ،مكضع: "ضعيؼ في حديث عطاء بف أبي رباح". كقاؿ أبك حاتـ

كقاؿ مرة: "ال بأس  ،(. كقاؿ العجمي: "صدكؽ"288/ 8 ،مكضع: "صالح" )الجرح كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ
(. كذكره ابف حباف 97ص:  ،: "ليس بالقكم" )الضعفاء كالمتركككفالنَّسىاًئي(. كقاؿ 430ص:  ،بو" )الثقات
عٍّؼى ًفي  ،ع: "صدكؽ مشيكرفي مكض ،(. كقاؿ الذىبي435/ 5 ،كقاؿ: "ربما أخطأ" )الثقات ،في الثقات ضي

حسف  ،(. كقاؿ في مكضع آخر: "مطر مف رجاؿ مسمـ485ص:  ،عطاء" )مف تكمـ فيو كىك مكثؽ
(. قاؿ 390ص:  ،(. كقاؿ مرة: "تابعي صدكؽ قد ليف" )ديكاف الضعفاء127/ 4 ،الحديث" )ميزاف االعتداؿ

ر جى ىك صالح : ُقْمتُ (. 534ص:  ،ريبكحديثو عف عطاء ضعيؼ" )التق ،: "صدكؽ كثير الخطأاٍبف حى
ة ،الحديث مىاـكقد أخرج لو  ،ضعيؼ في عطاء بف أبي رباح خاصَّ  مسمـ في المتابعات. اإٍلً

مىاـركاىا  ،كالحديث لو متابعة مرسمة - عىٍف رىبًيعىةى ٍبًف أىًبي عىٍبًد  ،(69/ ح348/ 1) ،مالؾ في المكطأ اإٍلً
، الرٍَّحمىًف، عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف يىسى   ،عف سميماف بف يسار ،عف ربيعة ،عف مالؾ ،مرسالن. كركاه بشر بف السًَّرمٍّ ارو

، كىىيمىا ًثقىتىافً فقاؿ: " ، مرفكعان. كقد رجح الدارقطني كصمو،عف أبي رافع ًبٍشرو السًَّرمٍّ ميتًَّصالن ، كى ًديثي مىطىرو " كىحى
مىاـ(. كقد رجح 1175/ ح13/ 7) ،الدارقطني في عممو بد البر ركاية مالؾ المرسمة. انظر: ابف ع اإٍلً

 (.151/ 3 ،)التمييد
(. كالترمذم 26828/ ح411/ 44) ،أحمد في مسنده :أخرجو ،ولمحديث شاىد من حديث يزيد بن األصم -

بىنىى ًبيىا  أىفَّ رىسيكؿى اً  رىًضيى اي عىٍنيىا،(. عف ميمكنة 845/ ح195/ 2) ،في سننو ، كى الن الى يىا حى كَّجى تىزى
الن حى  )حاشية مسند أحمد، مكضع  انظر:سمـ" شعيب األرناؤكط: "إسناده صحيح عمى شرط م الشٍَّيخ. قاؿ الى

 (.الحديث
 .يثنا باقي رجاؿ إسناده ثقاتكحد -
 اد:الحكم عمى اْلسن 
 إال أفَّ  صالح الحديث، إال في عطاء خاصة فيضعؼ،ىك اؽ، ك رَّ مطر الكى  ، فيوحسف لغيرهالحديث إسناده  -

 .كالحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات ،كاىد كقد تقدمتبالمتابعات كالشَّ إلى الحسف قي حديثو يرت
اـقاؿ  ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى سىفه الترمذم: " اإٍلً ًديثه حى  ،" )سنف الترمذمىىذىا حى

ع الحديث(. كقاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط: "حديث حسف" )حاشية مسند أحمد، مكض(. 841/ ح192/ 2
 (.1866/ ح1151/ 2 ،حسيف سميـ أسد: "إسناده حسف" )حاشية سنف الدارمي الشٍَّيخكقاؿ 
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ٍيًيمى  ًحٍيحى اف ًفٍي صى كىل الشٍَّيخى ًدٍيثً  ،اكىرى ٍنييمىااٍبًف عىبَّاسو  ًمٍف حى  أىفَّ النًَّبيَّ »، رىًضيى اي عى
كَّجى مىٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه   .(1)«تىزى
مىاـ النَّ  كىل اإٍلً سيكؿى اً  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،وً نً نى ي سي فً  ي  ائً سى كىرى كَّجى كىىيكى ميٍحًرـه » عىاًئشىةى، أىفَّ رى  .(2)«تىزى

                                                             
بىابي تىٍزًكيً   ،كتاب جزاء الصيد ،(1837/ ح15/ 3) ،كالمفظ لو ،: البخارم في صحيحوأخرجو ،متفق عميو( (1

ٍحًرـً  ، كىكىرىاىىًة  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(1410/ ح1031/ 2) ،. كمسمـ في صحيحوالمي ٍحًرـً بىابي تىٍحًريـً ًنكىاًح اٍلمي
 .ًخٍطبىًتوً 

الر ٍخصىةي ًفي ًنكىاًح  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(5388/ ح184/ 5) ،في السنف الكبرل النَّسىاًئي: أخرجو ،إسناده صحيح( (2
ٍحًرـً  اًصـو : النَّسىاًئيقاؿ  ،اٍلمي ًمي ، عىٍف أىًبي عى ك ٍبفي عى ًف اٍبًف أىًبي  ،ىيكى النَّبًيؿي  أىٍخبىرىنىا عىٍمري ًد، عى عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف اأٍلىٍسكى

اًئشىةى   الحديث. :ت، قىالى رىًضيى اي عىٍنيىا ميمىٍيكىةى، عىٍف عى
 :تخريج الحديث 
كالبييقي في السنف  ،(6181/ ح199/ 6ك) ،(2164/ ح340/ 2) ،الطبراني في المعجـ األكسط أخرجو: -

ًد، عىفً  يأىب ًمٍف طىًرٍيؽً ( 14211/ ح345/ 7) ،الكبرل ، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف اأٍلىٍسكى  ابًف أًبي ميمىٍيكىة. عىاًصـو
/ 269/ 2ح معاني اآلثار، )كفي شر  ،(5798/ ح5110/ 14) ،: الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثارأخرجوو  -

/ 325لمقرئ في معجمو، )ص: كابف ا (.4132/ ح440/ 9حباف في صحيحو، ) كابف (.4213ح
. كابف شاىيف في ناسخ الحديث كمنسكخو، (14213/ ح346/ 7) ،كالبييقي في السنف الكبرل (.1060ح

ًغيرىةى الكضاح اليشكرم عىكىانىةى  يأىب جميعيـ ًمٍف طىًرٍيؽً  (520/ ح399)ص:  بٍّي ، عىٍف مي ، عىٍف بف مقسـ الضَّ
ى حى كؽو مسمـ بف صبيح أىًبي الض   .، عىٍف مىٍسري

مَّاد ًمٍف طىًرٍيؽً ( 117/ ح81/ 1) ،في معجمو: ابف األعرابي وأخرجو -  ًعٍكًرمىة. عىفٍ  ،أي كبى  عىفٍ  ،حى
كؽ، كىًعٍكًرمىةًبي ميمىٍيكىةبف أى اٍ ] ثالثتيم: مىٍسري اًئشىةى [ ، كى  بو. رىًضيى اي عىٍنيىا، عىٍف عى

 فَّ رىسيكؿى اً أى (، عف الشعبي، كمجاىد، كغيرىـ، مرسالن، 108/ 8: ابف سعد في الطبقات الكبرل، )وأخرجو -
  كَّجى مىٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه  .تىزى

 اد:دراسة اْلسن 
 كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
َماموقد َأَعلَّ  - اًئشىةى: أىفَّ النًَّبيَّ : "فقال ،البييقي ىذا الحديث باْلرسال اْلِْ ًديثي عى ٍحًرـه » كىحى كَّجى كىىيكى مي الى « تىزى

، ًإنَّمىا ىي يىًصح  مىكٍ  كالن ٍف اٍبفصي ًف النًَّبيٍّ  كى عى ًف النًَّبيٍّ  ،ميٍرسىالن  أىًبي ميمىٍيكىةى، عى كؽو، عى ...  ميٍرسىالن  كىعىٍف مىٍسري
قىٍد ري  لىٍيسى ًبمىٍحفيكظو  رىًضيى اي عىٍنيىاًمٍف كىٍجوو آخىرى عىٍف عىاًئشىةى  ًكمى كى (. 2508/ ح63/ 3 ،" )السنف الصغيركى

ـاكاستدؿ بقكؿ  مى مَّدنا رمذم: "الت اإٍلً ًديثى  -يعني البخارم–سىأىٍلتي ميحى : يىٍركيكفى ىىذىا اٍلحى ًديًث فىقىاؿى عىٍف ىىذىا اٍلحى
ًف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى ميٍرسىالن   (.225/ ح132ص:  ،" )العمؿ الكبيرعى

خرجو أبؿ ىك محفكظ : قاؿ ابف التركماني: "وقد رد جماعة من الحفاظ عمى إعالل البييقي ليذا الحديث -
مىاـ(. كقاؿ 212/ 7 ،" )الجكىر النقيابف حباف في صحيحو كذلؾ ًكمى الطحاكم: " اإٍلً كىىىذىا ًممَّا الى نىٍعمىميوي ري

اًئشىةى  ا ييكىاًفؽي ذىًلؾى  رىًضيى اي عىٍنيىاعىٍف عى ا مى ًكمى عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى أىٍيضن قىٍد ري اًلفيوي، كى ا ييخى / 5110/ 14" )ًممَّ
ركقاؿ الحافظ (. 5798ح جى ًديث : "اٍبف حى ًديثي احى اًئشىةى كىأىًبي ىيرىٍيرىةى فىأىمَّا حى ا عىٍف عى ًحيحن اءى ًمٍثميوي صى بف عىبَّاسو جى

اًئشىةى فىأىٍخرىجىوي  اًكم  كىاٍلبىزَّاري  ،أىًبي سىمىمىةى عىٍنوي  ًمٍف طىًرٍيؽً  النَّسىاًئيعى كؽ  ًمٍف طىًرٍيؽً كىأىٍخرىجىوي الطَّحى =  ،عىٍنيىامىٍسري
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ٍيرىةى  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،وً نً نى ي سي ني فً طٍ ارقي اـ الدَّ مى ل اإٍلً كى رى كى  : ،أىًبي ىيرى سيكؿي اً » قىاؿى كَّجى رى   تىزى
ٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه   .(1)«مى

 
                                                                                                                                                                              

حَّ  لىٍيسى ذىًلؾى ًبقىاًدحو ًفيوً  ،حوي بف ًحبَّافى كىصى ٍرسىاًؿ كى قىاؿى  ،كىأىٍكثىري مىا أيًعؿَّ ًباإٍلً ًمي  أىٍنبىأىنىا  النَّسىاًئيكى ك ٍبفي عى أىٍخبىرىنىا عىٍمري
ًمي   ،مىوي أىبيك عىاًصـو عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف اأٍلسكد عىف بف أىًبي ميمىٍيكىةى عىٍف عىاًئشىةى ًمثٍ  ك ٍبفي عى قيٍمتي أًلىًبي  ،قىاؿى عىٍمري

اًئشىةي  ٍقعىًة لىٍيسى ًفيًو عى مىٍينىا ًمفى الر  اًصـو أىٍنتى أىٍممىٍيتى عى تَّى أىٍنظيرى ًفيوً  :فىقىاؿى  ،عى اًئشىةى حى ًحيحه  .دىٍع عى كىىىذىا ًإٍسنىاده صى
ةي  الىًكٍف ىيكى شىاًىده قىًكمٌّ أى  ،لىٍكالى ىىًذًه اٍلًقصَّ  (.166/ 9 ،" )فتح البارمٍيضن

 اد:الحكم عمى اْلسن 
 صحيح؛ ليس فيو مف يضعؼ. الحديث إسناده -
كقاؿ  ،انظر أقكاؿ العمماء فيما تقدـ مف دراسة اإلسناد ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث -

 (.4132/ ح440/ 9 ،شعيب األرناؤكط: "إسناده صحيح" )حاشية صحيح ابف حباف الشٍَّيخ
1 ٍيرً  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(3662/ ح391/ 4) ،: الدارقطني في سننوأخرجو ،إسناده ضعيف( ( قاؿ  ،بىابي اٍلمى

نىٍيدً الدارقطني:  سىٍيًف ٍبًف اٍلجي اًلدي ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمىفً  ،نا بىٍحري ٍبفي نىٍصرو بًمىكَّةى  ،نا أىٍحمىدي ٍبفي اٍلحي عىٍف  ،نا كىاًمؿه  ،نا خى
: ، عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى  ،اًلحو أىًبي صى   الحديث. قىاؿى

 :تخريج الحديث 
/ 270/ 2) ،(. كفي شرح معاني اآلثار5799/ ح511/ 14) ،: الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثارأخرجو -

رىاسىاًني   ًمٍف طىًرٍيؽً (. 4214ح اًلد ٍبف عىٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلخي  .خى
(. 301/ 2) ،(. كالعقيمي في الضعفاء الكبير8992/ ح16/ 9) ،: الطبراني في المعجـ األكسطوأخرجو -

ًغيرىةً  ًمٍف طىًرٍيؽً  مًَّد ٍبًف اٍلمي  .عىٍبد اً ٍبف ميحى
رىاسىاًني  : ]كالىما اًلد ٍبف عىٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلخي ًغيرىةً ك  ،خى مًَّد ٍبًف اٍلمي ًء، عىٍف أىًبي [ عف عىٍبد اً ٍبف ميحى كىاًمؿ أىبيك اٍلعىالى
اًلحو  ًغيرىًة، . قاؿ الطبراني: " ، عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى صى مًَّد ٍبًف اٍلمي ًديثى عىٍف كىاًمؿو ًإالَّ عىٍبدي اً ٍبفي ميحى لىـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى

كًمي   ًف اٍلمىٍخزي اًلدي ٍبفي عىٍبًد الرٍَّحمى  (.8992/ ح16/ 9 ،" )المعجـ األكسطكىخى
 اد:دراسة اْلسن 
/ برقـ 649ص:  ،: "ليف الحديث" )تقريب التيذيباٍبف حىجىرمينا مكلى ضباعة. قاؿ  : أبك صالح: كىكِفْيوِ  -

8175.) 
رأبك العالء الككفي. قاؿ  ،: كامؿ: كىك كامؿ بف العالء التميمي السعدمَوِفْيوِ  - جى : "صدكؽ يخطئ" اٍبف حى

 (.5604/ برقـ 459ص:  ،)تقريب التيذيب
جىرقاؿ  : خالد بف عبد الرحمف: كىك الخرساني.وفيو - ص:  ،: "صدكؽ لو أكىاـ" )تقريب التيذيباٍبف حى

 (.1651/ برقـ 189
 اد:الحكم عمى اْلسن 
 ضعيؼ؛ لما تقدـ مف ضعؼ رجاؿ إسناده. الحديث إسناده -
ـاقاؿ  ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى  ًمٍف طىًرٍيؽً الدَّارىقيٍطًني   وأىٍخرىجى الزيمعي: " اإٍلً

ًعيؼو  ٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى ضى  (.171/ 3 ،" )نصب الرايةعى
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 ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.
ٍسأىلىًة نكاح الميحـر كزى ث يٍ ادً حى ت األى فى مى تى اخٍ  اًرثً  ًبٍنتًمٍف ميمكنة  كىاج النًَّبي الكىاًردىة ًفٍي مى  اٍلحى

ٍنيىا ًضيى اي عى ٍـّ  يىًزيد ٍبففىًفي حديث  ،رى اًرثً  ًبٍنتلـ يتزكج ًمٍف ميمكنة  أفَّ النًَّبي  ، اأٍلىصى  اٍلحى

ٍنيىا ًضيى اي عى ًدٍيًث عيٍثمىاف ٍبف عىفَّاف  رى ، كحى  ،يدؿ عمى منع نكاح المحـر ،كىك ميحـر
يعارض ًدٍيث اٍبف عىبَّاسكى اءى في حى  الذم ييًفٍيد أىفَّ النًَّبي   كأبي ىريرة ،كعائشة ،يما ما جى

يا كىىيكى ميٍحًرـ كَّجى ًت األدلة كىاٍختىمىفىت ،تىزى ًبذىًلؾى تىعىارىضى ٍسأىلىًة: ،كى  كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي اٍلمى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ُرِض.ِفي اَزاَلِة التََّعا اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعد أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  األدلة رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفٍي اٍلمى مىؾى ًفٍييىا  ،اٍلميتىعىاًرضى سى
ةقً ب الٍ احً ة صى ايى كى رً  مىٍسمؾ تىٍرًجٍيح : " ،ايى لى  فى يٍ رً اشً بى مي تو الٍ اصَّ خى  كٍ أى ،صَّ كَّجى فىقىاؿى ميمكنة بنت  النَّبي تىزى

اًء بىٍعدى أىفٍ الليَّ ث اليً ارً الحى  يىا ًبمىكَّةى ًفي عيٍمرىًة اٍلقىضى كَّجى كَّجى ًبيىا، تىزى مىى  ة، كىًىيى آًخري مىٍف تىزى ؿَّ ًمٍنيىا عى حى
ًحيحً  ـى  ،الصَّ كىًى ، كى ًلًو، ىىذىا قىٍكؿي اٍبًف عىبَّاسو : قىٍبؿى ًإٍحالى ًقيؿى ـي ، فىً فَّ السًَّفيرى بىٍينىييمىا ًبالنٍّ كى كىاًح أىٍعمى

الن  الى يىا حى كَّجى قىٍد أىٍخبىرى أىنَّوي تىزى ًة، كىىيكى أبك رافع، كى ٍمًؽ ًباٍلًقصَّ : كيٍنتي أىنىا السًَّفيرى بىٍينىييمىا، كىاٍبفي  ،اٍلخى قىاؿى كى
ًة  كىافى غىاًئبنا عىًف اٍلًقصَّ ؿه عىبَّاسو ًإٍذ ذىاؾى لىوي نىٍحكي اٍلعىٍشًر ًسًنيفى أىٍك فىٍكقىيىا، كى جي ٍرىىا، كأبك رافع رى ـٍ يىٍحضي لى

ـي ًبيىا، كىالى يىٍخفىى أىفَّ ًمٍثؿى ىىذىا التٍَّرًجيًح ميكًجبه ًلمتَّ  ةي كىىيكى أىٍعمى ًت اٍلًقصَّ مىى يىًدًه دىارى  .(1)"ٍقًديـً بىاًلغه، كىعى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه  ًفي دىٍفعً  اٍلعيمىمىاءسى : ،األىًدلَّةالتَّعاريض الحى  ًعدًَّة مىسىاًلؾى
لالمسمك  اًدٍيث اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طىاًئفىة ًمفى : اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األىحى ٍسأىلىة ًإلىى اٍلجى ة دَّ عً بً  ؾى لً ذى كى  ،الكىاًردىة ًفي المى

 و:جي كٍ أى
لالوجو  اًدٍيث ءاٍلعيمىمىاذىىىبىت طىاًئفىة ًمفى  :اأَلوَّ ٍمًع بىٍيفى األىحى ٍسأىلىة ًإلىى اٍلجى ًببىيىاف  ،الكىاًردىة ًفي المى

ٍدليٍكلىي المٍَّفظ ؼ مى  الي:التَّ  كً حٍ ى النَّ مى عى  ؾى لً ذى كى  ،اٍخًتالى
مىعى  اٍلعيمىمىاءًمف : أولً  اًدٍيثمىٍف جى ٍسأىلىة بىٍيفى األىحى ف ابٍ  بأف حمؿ مدلكؿ قكؿ ،الكىاًردىة ًفي المى

كىك   كقد تزكجيا النبي ،ار ميٍحًرمنا بالٌتقميدد ىىٍديىو فقد صى قىمَّ  عمى أفَّ مف "كىىيكى ميٍحًرـه ": اسعبَّ 
 .رمان حٍ و كاف مي مقمد ليديو؛ فمذا أطمؽ عميو أنَّ 

ًبي المىاًلًكي  )ت مىاـ اٍبف العىرى  ،يمكف الجمع بينيما مف كجييف: "رىًحمىوي اي ق( 543قىاؿى اإٍلً
ار ميٍحًرمنا بالٌتقميد، مف قىٌمد ىىٍديىو فقد صى  اس أخذ في ذلؾ بمذىب أفَّ ف عبَّ كف ابٍ أحدىما: أٌف يك

                                                             
 (.109/ 1) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
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يككف أراد بميٍحًرـ في  : أفٍ الثَّاًنيالكجو  ،د ىديو كقبؿ أٌف يخرجقمَّ  عد أفٍ ب بنكاح النَّبيٍّ  ـى مً فمعٌمو عى 
 .(1)"األشير الحيريـ
قىد قى   و التَّالي.جٍ كى اب الحى صٍ ر أىيٍ خً و األى جٍ الكى بً  اؿى كى
مىعى  اٍلعيمىمىاءف مً : اً ثَّاني اًدٍيثمىٍف جى ٍسأىلىة بىٍيفى األىحى ذىًلؾى  ،الكىاًردىة ًفي المى ف ابٍ  بحمؿ مدلكؿ قكؿكى

ـً  ،في األشير الحيريـ قد تزكجيا كاف و عمى أنَّ  "كىىيكى ميٍحًرـه : "اسعبَّ  رى ؛ فمذا أك أنَّو كىاف ًفي الحى
 .رمان حٍ و كاف مي أطمؽ عميو أنَّ 

ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىةى اٍلمىٍقًدًسي  الحى مٍ : "رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً ييٍمًكفي حى ؿي قىٍكًلًو: )كىىيكى كى
ًميفىةى ميٍحرً  ميٍحًرـه( : قىتىميكا اٍبفى عىفَّاًف اٍلخى ، كىمىا ًقيؿى رىاـً ، أىٍك ًفي اٍلبىمىًد اٍلحى رىاـً  .(2)"مناأىٍم ًفي الشٍَّيًر اٍلحى
ًكم  الشَّاًفًعي )تكى  مىاـ النَّكى ؿي ًفٍييىا  رىًحمىوي اي ق( 676قىاؿى اإٍلً ًو الًتي ييحى ًفٍي مىٍعرض ًسٍرًده ًلألٍكجي

ابينىاالتَّعىاريض بيف األحاديث: " ٍمعي  :قىاؿى أىٍصحى كىايىاتي فىتىعىيَّفى اٍلجى ٍت الرٍّ ذىا تىعىارىضى ٍمًع  ،كىاً  طىًريؽي اٍلجى كى
ـً تىٍأكً  رى ًديًث اٍبًف عىبَّاسو أىفَّ قىٍكلىوي )ميٍحًرمنا( أىٍم ًفي اٍلحى يىا ،يؿي حى كَّجى ؿه  فىتىزى الى ـً كىىيكى حى رى أىٍك  ،ًفي اٍلحى

رىاـً  يىا ًفي الشٍَّيًر اٍلحى كَّجى ٍمًع بىٍيفى الرٍّ  ،كىىىذىا شىاًئعه ًفي الم غىًة كىاٍلعيٍرؼً  ،تىزى يىتىعىيَّفي التٍَّأًكيؿي ًلٍمجى  .(3)"كىايىاتً كى
مىعى الثَّاِني وجوال كأبي  ،كعائشة ،بحمؿ حديث ابف عباس ،بيف األدلة اٍلعيمىمىاءبعض  : قىد جى
 كاألحاديث األخرل عمى العمكـ. ،و مف خصائص النبي عمى أنَّ  ،ىريرة 

مىاـ قىاؿى  راإٍلً جى اًدٍيث بىٍيف ىىذً  رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى ه اأٍلىحى
: " ،ًبالتٍَّخًصٍيصً  ًديث فىقىاؿى اًئًص النًَّبيٍّ بٍ ايحمؿ حى صى مىى أىنَّوي ًمٍف خى  ."(4) ف عىبَّاسو عى

اءؼ اختم: "رىًحمىوي اي ق( 1420)ت ي  انً خ األلبى يٍ اؿ الشَّ قى كى  فالجميكر  ،ىذه المسألة يف اٍلعيمىمى
ال فى  ،تانى ة كيؼ كى عى اقً الكى  يؼ فً مً تي و اخٍ كنة بأنَّ كأجابكا عف حديث ميم ،مى المنع لحديث عثمافع
ذ خى ؤٍ ف يي أىى بً لى كٍ أى ؾى لً ذى  فٍ عى  ييالنَّ  يث فً يٍ دً الحى  افى كى فى  ،ةيَّ كصً صي ؿ الخي مً تى حٍ يا تى نَّ أًل كى  ،ةجَّ ا الحي يى كـ بً قي تى 
 .(5)"وً بً 

مى بىٍعضبىاًر خٍ ًإلىى تىرجٍيًح بىٍعًض األى  مف ذىىىبى  اٍلعيمىمىاءف : مى الثَّاِنيالمسمك  كأىؿ ىذا المسمؾ  ،عى
 انقسمكا إلى طائفتيف.

                                                             
 (.348/ 4) ،المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ: ابف العربي( (1
 (.307/ 3) ،المغني: ابف قدامة( (2
 (.289/ 7) ،المجمكع شرح الميذب: النككم( (3
 (.166-165/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (4
 (.227/ 4) اأٍلىٍلبىاًني،ركاء الغميؿ: إ( (5
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لالطَّائفة  ٍمييٍكر ًمفى ى: اأَلوَّ ٍـّ فقد ذىىىبكا ًإلىى تىرجٍيًح ًركىايىة  اٍلعيمىمىاءكىـ اٍلجي  ، يىًزيدى ٍبًف اأٍلىصى
اًرًث  ٍيميٍكنىة ًبٍنت الحى ٍنيىاعىٍف مى حى  ،رىًضيى اي عى ذىًلؾى ًبًعدَّة ميرىجٍّ  :(1)اتكى

ٍيميكنىةأىفَّ  - اًرثً  مى ٍنيىا ًبٍنتي اٍلحى ًضيى اي عى كىمىا ًفٍي ًركىايىًة –كقد حدَّثىت بنفسيا  ،ىي صاحبة القصة رى
سيكؿ ا  -ميٍسًمـو   .(2)كالمرء بالطبع أعمـ بشأنو كأدرل بحالو مف غيره ،تزكجيا كىك حالؿ أىفَّ رى

حابةركاىا أكث أىفَّ ركاية: "تزكجيا كىك حالؿ" -  اٍبف أنَّو تزكجيا كىك محـر إالَّ  كً رٍ يى  ـٍ لى كى  ،ر الصَّ
ٍنييمىا عبَّاس ًضيى اي عى ٍنييمىا كحديث ابف عباس ،(3)كحده رى ًضيى اي عى التي حاديث األ قد عارض رى

ٍنييمىاكحديث ابف عباس  ،كىذه األحاديث قكلية ،سبؽ ذكرىا في أدلة المسألة  ،فعؿ رىًضيى اي عى
كىاٍلًفٍعؿي قىٍد يىكيكفي مىٍقصيكرنا  ،أًلىنَّوي يىتىعىدَّل ًإلىى اٍلغىٍيرً ؿ تعارض القكؿ كالفعؿ يرجح القكؿ؛ كفي حا

مىٍيوً   . (4)عى
ٍزـ األٍندىلسي الظَّاًىًرم  )ت مىاـ اٍبف حى كنرجح أحد الخبريف بأف : "رىًحمىوي اي ق( 456قىاؿى اإٍلً

فتككف ركاية مف  ،كراكم اآلخر لـ يباشره ،بو بنفسو يككف راكم أحدىما باشر األمر الذم حدث
كبالركاية عف  ،كنحف حالالف كمثمكا ذلؾ بالركاية عف ميمكنة نكحني رسكؿ ا  ،باشر أكلى

كىذا ترجيح صحيح  -يعني ابف حـز– قاؿ عميٌّ  ،ميمكنة كىك محـر ابف عباس نكح رسكؿ ا 
كال تقكـ الحجة بمجيكؿ  ،ف نقموما نقمو غيره كال ندرم عمَّ إنَّ  مف لـ يحضر الخبر ا أفَّ ا قد تيقنَّ ألنَّ 

 .(5)"كؿ أحد أعمـ بما شاىد مف أمر نفسو كال شؾ في أفَّ 
ٍبد البىر قىاؿى اإًلمىاـ اٍبف عى دنا ًمفى : "رىًحمىوي اي ق( 463المىاًلًكي )ت األىٍندىليًسي كى ـي أىحى مىا أىٍعمى

حى  سيكؿى الصَّ كىل أىفَّ رى ٍبدى   اً  ابىًة رى ٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه ًإالَّ عى ًركىايىةي مىٍف ذىكىٍرنىا  ، ٍبفى عىبَّاسو اً  نىكىحى مى كى
ةه ًلًركىايىًتوً  مىاعىًة أىٍميىؿي  ،ميعىاًرضى  .(6)"أًلىفَّ اٍلكىاًحدى أىٍقرىبي ًإلىى اٍلغىمىطً  ؛كىاٍلقىٍمبي ًإلىى ًركىايىًة اٍلجى

                                                             
 ،(. كالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر641/ 8) ،: اختالؼ الحديث: الشافعيانظر( (1

(3 /152.) 
(. كالمجمكع شرح الميذب: 215/ 5) ،(. كالمحمى باآلثار: ابف حـز183/ 2) ،معالـ السنف: الخطابي انظر:( (2

جىر،(. كفتح البارم: 307/ 3) ،(. كالمغني: ابف قدامة289/ 7) ،النككم (. كنيؿ األكطار: 166/ 9) اٍبف حى
 (.20/ 5) ،الشككاني

/ 7) ،في المجمكع شرح الميذب ،(. كقاؿ النككم194/ 9) ،المنياج شرح صحيح مسمـ: النككم انظر:( (3
ابينىا(: "289 كىا :قىاؿى أىٍصحى ٍت الرٍّ ذىا تىعىارىضى الن أيىاتي تىعىيَّفى الترجيح فرجحنا ركاية االكثريف كىاً  الى  ".نو تزكجيا حى

 (.194/ 9) ،المنياج شرح صحيح مسمـ: النككم انظر:( (4
 (.43/ 2) ،اإلحكـا في أصكؿ األحكاـ: ابف حـز( (5
 (.153/ 3) ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر( (6
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ٍزـ السَّابؽ ؿً كٍ ى قى مى عى  ؽى افى د كى قى كى  مىاـ اٍبف حى اًزًمي  الشَّاًفًعي ) ،اإٍلً مىاـ الحى  ،رىًحمىوي اي ق( 584اإٍلً
" : كىاهي كى فىقىاؿى دي الرَّاًكيىٍيًف ميبىاًشرنا ًلمىا رى اًكينا، فىا الثَّاًنيأىٍف يىكيكفى أىحى اؿً حى ًمثىاليوي:  ،ٍلميبىاًشري أىٍعرىؼي ًباٍلحى

ًديثي مىٍيميكنىةى أىفَّ  يىا كىىيكى حى  النًَّبيَّ  حى كىاهي: نىكىحى ـه"، فىمىٍف رى رىا يىا كىىيكى حى كىاهي: "نىكىحى بىٍعضيييـٍ رى ؿه، كى الى
" أىبيك رىاًفعو  ؿه الى يىا كىىيكى حى ـه  ،"نىكىحى رىا يىا كىىيكى حى كىاهي "نىكىحى مىٍف رى ًديثي أىًبي رىاًفعو أىٍكلىى كى ، كىحى " اٍبفي عىبَّاسو

؛ أًلى  ًليىذىا ًبالتٍَّقًديـً اًكينا؛ كى اًؿ، كىاٍبفي عىبَّاسو كىافى حى كىافى ميبىاًشرنا ًلٍمحى فَّ أىبىا رىاًفعو كىافى السًَّفيرى بىٍينىييمىا، كى
ًميًّا؛ فىً نَّوي  ميكا عى فٍَّيًف؛ فىقىالىٍت: سى مىى اٍلخي ًمي  لىمَّا سىأىليكىىا عىًف اٍلمىٍسًح عى مىى عى الىٍت عىاًئشىةي عى سىاًفري افى يي كى أىحى

سيكًؿ اً   ."(1) مىعى رى
ٍنبىًمي )ت ٍبد اليىادم الحى اًفظ اٍبف عى قىاؿى الحى ًدٍيث اٍبف  ،رىًحمىوي اي ق( 744كى بىٍعدى أىٍف ذىكىرى حى

ٍنييمىاعبَّاس  ًضيى اي عى  فَّ ت أىرى بى خٍ ة أىكميمكنى  ،حً يٍ حً الصَّ  يت فً عى قى كى  يالتً  اتطى مى ف الغى ا مً ذى ىى  دَّ د عي قى كى : "رى
ا نى عٍ جى ا رى مى دى عٍ الؿ بى ا حى نى أىكى   كؿ اسي رى  ينً جى كَّ زى : تى تٍ الى قى  ،وً سً فٍ اؿ نى حى ؼ بً رى عٍ اف أىسى اإلنٍ كى  ،عى قى ا كى ا مى ذى ىى 
 .(2)"ةكى مى  فٍ مً 

ٍنعىاًني  )ت مىاـ الصَّ قىاؿى اإٍلً ٍيميكنىةى ًبٍنتى  كىاٍلقىٍكؿي ًبأىنَّوي : "رىًحمىوي اي ق( 1182كى كَّجى مى اًرًث  تىزى اٍلحى
، مىٍرديكده ًبأىفَّ ًركىايىةى أىًبي رىاًفعو  يىا »كىىيكى ميٍحًرـه ًلًركىايىًة اٍبًف عىبَّاسو ًلذىًلؾى كَّجى ؿه  أىنَّوي تىزى الى « كىىيكى حى

؛ أًلىنَّوي كىافى السًَّفيري بىٍينىييمىا أىٍم بىٍيفى النًَّبيٍّ  حي ٍيميكنىةى كىأًلىنَّيىا  أىٍرجى بىٍيفى مى ابىةً كى حى  .(3)"ًركىايىةي أىٍكثىًر الصَّ
اًفظ  مىاـ الحى تىعىقَّب اإٍلً ركى جى ا ذى ىى  ابى حى صٍ أى رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى

ًديٍ  أىفَّ  (4)ًفي اٍلحى ٍّ  متي دَّ قى : "وً لً كٍ قى بً  ،وجٍ الكى  ا عىٍف عىاًئشىةى بٍ اث حى ًحيحن اءى ًمٍثميوي صى كىأىًبي  ف عىبَّاسو جى
ٍيرىةى  ٍنييمىا اسو بَّ ف عى ابٍ  فَّ ى أىمى ة عى حى اضً كىذا يدؿ داللة كى . (5)"ىيرى ًضيى اي عى ا ذى ىى  ةً ايى كى رً د بً رً فى نٍ يى  ـٍ لى  رى

ابىة ،فيو ـى ىً و كى نَّ اؿ إً قى ى يي تى ث حى يٍ دً حى الٍ  حى ٍيره ًمفى الصَّ مىى ًركىايىًتو غى ٍيرىة كىعىائً  ،فىقىٍد كىاطىأىه عى شىة كىأىًبي ىيرى
،  ًمٍيعىان ـى الثَّالثىة جى ـى كىاًحده فىال ييٍمًكف أىٍف يىًي ـي  ،ذلؾ أىنَّو ًإذىا كىًى  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 

                                                             
 (.11)ص:  ،ناسخ كالمنسكخ مف اآلثار: الحازمياالعتبار في ال( (1
 (.474/ 3) ،تنقيح التحقيؽ: ابف عبد اليادم( (2
 (.621/ 1) ،سبؿ السالـ: الصنعاني( (3
 مف صحيح البخارم. ،أم: في شرح كتاب الح ( (4
 (.166/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (5
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ٍنييمىااس بَّ ف عى ث ابٍ يٍ دً حى  حى جَّ رى  فٍ مى  اٍلعيمىمىاءكمف ة: الثَّاِنيالطائفة  ًضيى اي عى نىدان  ؛ ألنَّورى أىٍقكىل سى
كىا ،ًمٍف ميعىاًرضو  .(1)تو أىٍضبىط كىأىٍفقىوكىري

نىًفي )ت اًكم  الحى مىاـ الطَّحى ا مىا قىٍد : "رىًحمىوي اي ق( 321قىاؿى اإٍلً ًكمى عىٍف عىاًئشىةى أىٍيضن ثيَـّ قىٍد ري
ًكمى عىًف اٍبًف عىبَّاسو  ٍنييمىاكىافىؽى مىا ري ًضيى اي عى ٍنيىا ،رى كىل ذىًلؾى عى ده ًفيوً  كىرى أىبيك  ،مىٍف الى يىٍطعىفي أىحى

ى ،عىٍف ميًغيرىةى  ،عىكىانىةى  حى ٍف أىًبي الض  كؽو  ،عى ًء أىئً  ،عىٍف مىٍسري ٍكا ًمٍف  ،مَّةه ييٍحتى   ًبًركىايىًتًيـٍ فىكيؿ  ىىؤيالى كى فىمىا رى
ٍبًط كىالثَّبىًت كىاٍلًفٍقًو كىاأٍلىمىانىةً  ـٍ ًفي الضَّ ًمٍثًمًي كىل مىٍف لىٍيسى كى  .(2)"ذىًلؾى أىٍكلىى ًممَّا رى

ًضيى اي اس بَّ ف عى ف ابٍ عى  مى كً ا ري مى  ؽى افى د كى ا قى مى  -أيضان -  ةى رى يٍ رى ي ىي بً أى فٍ عى  مى كً د ري قى كى  قمُت: رى
ٍنييمىا  انو.يى بى  ـى دَّ قى ا تى مى كى – عى

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
ًة  مىى قىٍكلىٍيًف: ،ًنكىاًح اٍلميٍحًرـً اٍختىمىؼى اٍلفيقىيىاءي ًفٍي ًصحَّ  عى

لالقول  ـ :اأَلوَّ رَّ ٍكز ،أىفَّ ًنكىاح الميٍحًرـ بىاًطؿ ميحى ٍحرىاـ ،كىال يىجي أىٍف  ،كأنَّو ًمٍف مىٍحظيٍكرىاًت اإٍلً
ٍيره كٍّج غى كَّج اإلٍنسىاف أىٍك ييزى ـي المالكيَّة ،كىىىذىا مىٍذىىب الجيٍمييكر ،يىتىزى نىاًبمىة ،(4)ةكالشَّافعيَّ  ،(3)كىىي  ،(5)كالحى

                                                             
 (.233/ 3) ،فتح القدير: ابف اليماـ انظر:( (1
 (.270/ 2) ،معاني اآلثار: الطحاكم شرح( (2
(. كالكافي في فقو أىؿ 93)ص:  ،(. كالرسالة: القيركاني122/ 2) ،: المدكنة الكبرل: مالؾ بف أنسانظر( (3

(. كبداية المجتيد: ابف رشد 316/ 4) ،(. كالبياف كالتحصيؿ: القرطبي534/ 2) ،المدينة: ابف عبد البر
 ،(. كالتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: المكاؽ132)ص:  ،قيية: ابف جزم الكمبي(. كالقكانيف الف68/ 3) ،الحفيد

 (.450/ 3) ،(. كمكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعيني144/ 8)
(. كالحاكم الكبير: 304)ص:  ،(. كالمباب في الفقو الشافعي: ابف المحاممي131/ 2) ،: األـ: الشافعيانظر( (4

(. 438/ 2) ،(. كالميذب: الشيرازم160)ص:  ،(. كالتنبيو في الفقو الشافعي: الشيرازم123/ 4) ،الماكردم
(. 213/ 16) ،(. كالمجمكع شرح الميذب: النككم406/ 12) ،كنياية المطمب في دراية المذىب: الجكيني
شيتا (. كحا258/ 4) ،(. كمغني المحتاج: الشربيني144/ 3) ،كركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: النككم

 (.229/ 3) ،قميكبي كعميرة
مىاـ: مسائؿ انظر( (5  ،(. كشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي235)ص:  ،ركاية ابنو عبد ا ،أحمد اإٍلً

ـا(. كاإلقناع في فقو 264/ 2) ،(. كالنكت كالفكائد عمى مشكؿ المحرر: ابف مفمح المقدسي5/235) مى  اإٍلً
(. كالشرح الكبير عمى متف المقنع: ابف 306/ 3) ،غني: ابف قدامة(. كالم47/ 2) ،أحمد بف حنبؿ: الحجاكم

 (.547/ 1) ،(. كشرح منتيى اإلرادات: البيكتي312/ 3) ،قدامة
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كغيرىـ  ،كعمي ،كعثماف ،حابة: كعمركىك قكؿ جمع مف الصَّ 
. كاستدؿ الجميكر بحديث (1)

 .المتقدمة أبي رافع ك  ،كعثماف بف عفاف ،ميمكنة
ىذا قكؿ ك  ،الى بىٍأسى أىٍف يىٍنًكحى اٍلميٍحًرـي كىأىٍف ييٍنًكحى ك  ،زائً ـ جى رً حٍ اح المي كى : أىفَّ نً الثَّاِني القول

كأنس  ،كابف عباس ،حابة: كابف مسعكدكنقؿ أيضان القكؿ عف بعض الصَّ  ،الحنفية
ككذلؾ  ،(2)

" بىابي تىٍزًكيً  الميٍحًرـً : "وً لً كٍ قى بً  ،احكى اب النٌ تى اب كً كى بٍ د أىحى أًلى  وً تً مى جى رٍ ي تى فً  رىًحمىوي اي يدؿ صنيع البخارم 
ًضيى اس بَّ ف عى ابٍ  ثيٍ دً حى  رى كى ذى  َـّ ثي  ٍنييمىا رى  .(3)ؾى لً ى ذى مى الن عى دً تى سٍ مي  اي عى

اًفظ  مىاـ الحى رقىاؿى اإٍلً جى كىأىنَّوي يىٍحتى   ًإلىى  : "رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى
لىـٍ  ًديث بف عىبَّاسو ًفي ذىًلؾى كى ـٍ يىٍذكيٍر ًفي اٍلبىاًب شىٍيئنا غير حى كىاًز أًلىنَّوي لى ًديثى اٍلمىٍنًع كىأىنَّوي  اٍلجى ييخىرٍٍّج حى

مىى شىٍرًطوً  ـٍ يىًصحَّ ًعٍندىهي عى  .(4)"لى
 المتقدمة. كعائشة  ،كأبي ىريرة ،كاستدلكا بحديث ابف عباس

 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
ي لى كٍ لي دٍ الؼ مى تً اخٍ  افً يى بى بً  ةً لى أىسٍ ي المى ة فً دى ارً ة الكى لَّ دً األى  فى يٍ بى  عى مى جى  فٍ مى  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى يَّ مى لى ح إً جَّ رى تى يى 

 :ةً يى الً التَّ  رً كٍ مي ألي لً  ،ظفٍ المَّ 
 ة.لَّ دً األى  فى يٍ ع بى مٍ كه الجى كجي  فٍ ه مً كٍ ري كى ا ذى مى لً  ًل:أوَّ 
ة حى يٍ حً ة صى لَّ دً اؿ أًلى مى ىٍ اؾ إً نى كف ىي كي يى  ؾى لً ذى بً كى  ،رً ْلخى ي لً فٍ نى  وً يٍ ة فً لَّ دً األى  دً حى أى ؿ بً كٍ القى  فَّ أى يًا:ثانِ 

 ا.مى ىً دً حى أى اؿً مى ىٍ إً  فٍ ى مً لى كٍ أى فً يٍ مى يٍ لً الدَّ ؿ بً مى العى  فَّ أى :اٍلعيمىمىاءد نٍ ؼ عً كٍ ري عٍ الؼ المى ا خً ذى ىى كى  ،ةرى بى تى عٍ مي 
ف كً مٍ ا مي نى ع ىي مٍ الجى كى  ،عمٍ ر الجى ذ  عى د تى عٍ  بى الَّ ة إً حى يٍ حً ة الصَّ لَّ دً األى  فى يٍ بى  حً جيٍ رٍ ى التَّ لى قؿ إً تى نٍ ال يي  ثالثًا:

 و.جٍ ا الكى ذى اب ىى حى صٍ و أىالى ا قى مى بً  ،رذَّ عى تى ر مي يٍ غى 

                                                             
(. 190/ 5) ،(. كاألـ: الشافعي153/ 3) ،(. كالتمييد: ابف عبد البر215/ 2) ،شرح الرسالة: الثعمبي انظر:( (1

 ،(. كالحاكم الكبير: الماكردم118/ 4) ،الستذكار: ابف عبد البر(. كا641/ 8) ،كاختالؼ الحديث: الشافعي
(. كالشرح 289-288/ 7) ،(. كالمجمكع شرح الميذب: النككم23/ 9) ،(. كبحر المذىب: الركياني24/ 9)

 (.163/ 5) ،(. كالمغني: ابف قدامة8/325) ،الكبير: ابف قدامة
 ،(. كبدائع الصنائع: الكاساني191/ 4) ،لمبسكط: السرخسي(. كا118/ 4) ،االستذكار: ابف عبد البر انظر:( (2

 (.233/ 3) ،(. كفتح القدير: ابف اليماـ310/ 2)
 (.15/ 3) ،صحيح البخارم انظر:( (3
 (.165/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (4
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ٍنييمىااٍبف عىبَّاس  اٍلقىٍكؿ ًبتكىيـ ًضيى اي عى ًدٍيًث  رى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكىرى كىمىا ذى –ًفٍي ىىذىا اٍلحى  -اإٍلً
ة؛ ًلًعدًَّة أي فىًنٍسبى  ًحٍيحى  :ركٍ مي ةه غىٍير صى
ًضيى  اسو بَّ ف عى ابٍ  فَّ أى - ٍنييمىارى ًضيى اي  ةشى ائً عى كى  ،ةرى يٍ رى ك ىي بي ثو أىيٍ دً حى لً  دى يً د شى قى كى  ،ؾى لً ذى د بً رً فى نٍ يى  ـٍ لى  اي عى رى

ٍنييمىا  .ةً لى أىسٍ المى  ةً لَّ دً ي أىا فً رىمى كٍ ـ ذً دَّ قى د تى قى كى  ،عى
ٍنييمىااٍبف عىبَّاسو  بً ىى ذٍ مى  فٍ مً  افى كى  وأىنَّ  - ًضيى اي عى  ،مىٍف قمَّد اليىدم ميٍحًرمان ار بى تً اعٍ  وي قى افى كى  فٍ مى كى  ،رى

اًفظ  مىاـ الحى ٍنوي اإٍلً رىه عى قىرَّ قىد ذىكىرى ذىًلؾى كى ركى جى ًحٍيًح  اٍبف حى ًفٍي شىٍرًح ًكتىاب اٍلحى ٍّ ًمٍف صى
اًرم سيكؿ ا  ،(1)اٍلبيخى كىافى رى ٍيميكنة بنت الحى  كى ًتًو الًتي نىكىحى ًفٍييىا مى ارث قمَّد اليىدم ًفٍي عيٍمرى

ٍنيىارى   .ًضيى اي عى
ٍنييمىاف عبَّاس اد ابٍ رى مي  ؾى لً ذى بً كف كي يى فى  ًضيى اي عى مىٍييىا بىٍعدى  و : "كىىيكى ميٍحًرـ" أنَّ وً لً كٍ قى  فٍ مً  ،رى عىقىدى عى

ٍحرىاـً  ـٍ يىكيٍف تىمىبَّسى ًباإٍلً ٍف لى  .(2)أىٍف قىمَّدى اٍليىٍدم كىاً 
بَّ  بً ىى ذٍ مى  فٍ اف مً أىٍك أىنَّو كى  - ٍنييمىااسو اٍبف عى ًضيى اي عى ر يي شٍ ي األى فً  افى كى  فٍ مى  اربى تً و اعٍ قى افى كى  فٍ مى كى  ،رى

ـي  ،ـى دَّ قى تى ا مى يٍ فً –ي عً افً م الشَّ كً كى اـ النَّ مى اإٍلً  هي رى رَّ ا قى مى كى  ،مان رً حٍ مي  ـً رى ي الحى فً  كٍ ـر أىالحي   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
 (.215/ 2) ،شرح الرسالة: الثعمبي وانظر:(. 166/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (1
 (.166-165/ 9) اٍبف حىجىر،بارم: فتح ال( (2



 

205 

 

 الثَّاِني المبحث
 وق بِ مَّ عَ تَ ا يَ مَ ن وَ تْ ار المَ بَ تِ التَّرجيح باعْ 

ٍكه التَّرًجٍيح التي عىًمؿى ًبيىا  ث كيجي ؿ ىىذىا المىٍبحى مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـيىتىنىاكى ًفي ًإزىالىًة  رىًحمىوي اي  اإٍلً
مىا يىتىعىمَّؽ ًبو ،التَّعاريض بىٍيف األدلَّة ٍتًف كى ذىًلؾى ًفي  ،ًبالنَّظًر ًإلىى المى  :بلً امىطٍ  ةً الثى ثى كى

ل المطمب  : ترجيح اْلثبات عمى النَّفي.اأَلوَّ
ٍدتي  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكىجى قد اٍستىٍعمىؿى ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي  رىًحمىوي اي  اإٍلً
ٍسأىلىًة التَّاًليىة:  المى

ِة. من َعْشرالِصَياُم : مسألة  ِذي الِحجَّ
تىٍفًصٍيؿ اٍلمىسٍ  مىى النٍَّحًك التَّاًلي:كى  أىلىًة عى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة. ِمنأوًل: 
ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،رى ٍنيىا عىاًئشىةى  ًمٍف حى ًضيى اي عى سيكؿى "، قىالىٍت: رى ا رىأىٍيتي رى مى

اًئم اً   .(1)"ًفي اٍلعىٍشًر قىط   ان صى
كىل كى  ًحٍيًحوً رى اًرم ًفي صى مىاـ البيخى  فٍ ر مً شٍ اـ العى يى صً  ازي كى جى  اٍلعيمىمىاء دى نٍ عً  ادهفى ف مى حديثان مً  ،اإٍلً

ًدٍيثً  ؾى لً ذى كى  ،الحؿ الصَّ مى مكـ العى ي عي ة فً مى اخً ا دى يى م الحجة؛ ألنَّ ذً  ، رىًضيى اي عىٍنييمىا اٍبًف عىبَّاسو  ًمٍف حى
:  عىًف النًَّبيٍّ  ؿى ًمٍنيىا ًفي ىىًذًه؟»أىنَّوي قىاؿى : « مىا العىمىؿي ًفي أىيَّاـو أىٍفضى كىالى »قىاليكا: كىالى الًجيىادي؟ قىاؿى

ـٍ يىٍرًجٍع ًبشىٍيءو  مىاًلًو، فىمى اًطري ًبنىٍفًسًو كى رىجى ييخى ؿه خى  .(2)«الًجيىادي، ًإالَّ رىجي
كىل  مىاـ أىبيك دىاكد ًفٍي سينىًنوً كىرى ًدٍيثً  ،اإٍلً اًلدو ىينىٍيدى  ًمٍف حى ٍف بىٍعضً ةى ٍبًف خى أىٍزكىاًج  ، عىًف اٍمرىأىًتًو، عى

سيكؿي اً "قىالىٍت:  النًَّبيٍّ  ثىةى أىيَّاـو ًمٍف كيؿٍّ   كىافى رى ثىالى يىٍكـى عىاشيكرىاءى، كى ًة، كى كـي ًتٍسعى ًذم اٍلًحجَّ يىصي
ؿى اٍثنىيٍ  ، أىكَّ ًميسى شىٍيرو  .(3)"ًف ًمفى الشٍَّيًر كىاٍلخى

                                                             
ةً  ،ًكتىابي ااًلٍعًتكىاؼً  ،(1176/ ح833/ 2) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (1 ٍكـً عىٍشًر ًذم اٍلًحجَّ  .بىابي صى
 .بىابي فىٍضًؿ العىمىًؿ ًفي أىيَّاـً التٍَّشًريؽً  ،أىٍبكىابي الًعيدىٍيفً  ،(969/ ح20/ 2) ،صحيحو البخارم فيأخرجو: ( (2
باب في صـك  ،أكؿ كتاب الصـك ،(2437/ ح101/ 4) ،أبك داكد في سننوأخرجو:  ،ناده صحيحإس( (3

دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى . قاؿ أبك داكد: العشر دَّثىنىا ميسىدَّده، حى اح بف عبد ا اليىٍشكيرمكىك – حى رٍّ ٍبًف -الكضَّ ، عىًف اٍلحي
، عىًف  اًلدو يَّاًح، عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى ٍف بىٍعًض أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ الصَّ  الحديث. قالت: ،اٍمرىأىًتًو، عى

 :تخريج الحديث                                                                                       = 
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(. 27376/ ح375/ 45، ك26468/ ح69/ 44، ك22334/ ح24/ 37) ،: أحمد في مسندهأخرجو -
كفي المجتبى السنف  (.2739، كح2738/ ح198/ 3، ك2693/ ح181/ 3السنف الكبرل، )النَّسىاًئي في ك 

/ 2كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، )(. 2418، كح2417/ ح220/ 4، ك2372/ ح205/ 4) الصغرل،
/ 310/ 5(. كفي شعب اإليماف، )8393/ ح471/ 4ف الكبرل، )كالبييقي في السن(. 3291/ ح76
يَّاحً  ٍبفً  اٍلحيرٍّ أىبي عىكىانىة، عىٍف  طىًرٍيؽً  ًمفٍ يـ (. جميع3478ح اًلدو ، الصَّ ، عىًف اٍمرىأىًتًو، اٍلخيزىاًعيٍّ  عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى

ٍف بىٍعًض أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ   .، بوعى
 .(2416/ 220/ 4(، كفي السنف الصغرل، )2737/ ح198/ 3النَّسىاًئي في السنف الكبرل، ) وأخرجو: -

(. كابف حباف في 7048/ ح476/ 12(، ك)7041/ ح469/ 12المكصمي في مسنده، ) كأبك يعمى
(، كفي المعجـ 7831/ ح20/ 8(. كالطبراني في المعجـ األكسط، )6422/ ح332/ 14صحيحو، )
اؽ يأىب ، عفأىبيك النٍَّضًر ىىاًشـي ٍبفي اٍلقىاًسـً (. جميعيـ ًمٍف طىًرٍيًؽ 354/ ح205/ 23الكبير، ) ًعي  اأٍلى  ًإٍسحى ٍشجى

يَّاحو ال ًف اٍلحيرٍّ ٍبًف صى ًئيٍّ، عى ٍمًرك ٍبًف قىٍيسو اٍلميالى ، عىٍف عى اًلدو كيكًفيٌّ ٍؤًمنًيفى ، عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى ةى أيٍـّ اٍلمي ٍفصى  ، عىٍف حى
ٍكعىتىٍيًف قىٍبؿى اٍلغىدىاةً رىًضيى اي عىٍنيىا، بمفظ  قريب مف سابقو، كفيو زيادة: "  ."كىالرَّ

 ة اْلسناد:دراس 
رقاؿ الحافظ  -أم امرأة ىنيدة ابف خالد – ِفْيِو: امرأتو - جى لـ أقؼ في فصؿ المبيمات مف النسكة: " اٍبف حى

 (.763ص:  ،" )تقريب التيذيبعمى اسميا كىي صحابية ركت عف أـ سممة زكج النبي 
مذككر في  ،لنخعي ربيب عمركيقاؿ ا ،ىنيدة بنكف مصغر ابف خالد الخزاعيىك : بِن خالدُىنيَدة َوِفْيِو:  -

مىاـ(. كقد أكرده 574ص:  اٍبف حىجىر،)تقريب التيذيب:  كقيؿ مف الثانية ،الصحابة ابف حباف في الطبقة  اإٍلً
ل مىاـ(. كقاؿ 515/ 5 ،ى مف ثقات التابعيف )الثقاتاألىكَّ جىر اإٍلً كأبك عمر: لو  ،قاؿ ابف حٌباف: "اٍبف حى

كالراجح  :تُ مْ قُ  .(438/ 6 ،" )اإلصابة في تمييز الصحابةفي صحابة الككفةدة: عداده نٍ كقاؿ ابف مى  ،صحبة
 أنَّو صحابي، كما قاؿ الجميكر، كا تعالى أعمـ.

 .نا باقي رجاؿ إسناده ثقاتكحديث -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 الشٍَّيخ. فقد قاؿ يكافؽ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديثكىذا  ،كؿ رجالو ثقاتصحيح، ك الحديث إسناده  -

ك)صحيح كضعيؼ سنف  ،(2106/ ح196/ 7 ،األـ -: )صحيح أبي داكد انظر: "إسناده صحيح" اأٍلىٍلبىاًني
 (.2417/ ح61/ 6 النَّسىاًئي،

مىاـإال أف  - عَّؼ الحديث؛ الضطراب إسناده اإٍلً ، قىاؿى اٍلميٍنًذًرم  ًفي حيث قاؿ: " ،الزيمعي ضى ًعيؼه كىىيكى ضى
رًًه: ايٍختيمً  ٍكًج النًَّبيٍّ ميٍختىصى ةى زى ٍفصى ًكمى عىٍنوي عىٍف حى ًكمى كىمىا ذىكىٍرنىا، كىري مىى ىينىٍيدىةى، فىري ًكمى عىٍنوي عىٍف ؼى ًفيًو عى ، كىري

رنا، اٍنتىيىى ٍف أيٍـّ سىمىمىةى، ميٍختىصى شعيب  الشٍَّيخ(. كعمى طريقو مضى 157/ 2 ،" )نصب الراية: الزيمعيأيمًَّو عى
كركم عنو عف حفصة  ،ضعيؼ الضطرابو فقد اختمؼ عف ىنيدة في إسناده، فركم عنوفقاؿ: " ،األرناؤكط

 ،: )حاشية سنف أبي داكدانظر" مختصران  ، كركم عنو عف أمو عف أـ سممة زكج النبي زكج النبي 
 (.2437ح ،4/101

 -)صحيح أبي داكد : انظرباستفاضة عمى مف ادعى االضطراب في ىذه األسانيد  اأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخكقد رد  -
 (.7/198 ،األـ
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ةى  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  هً دً نى سٍ مي  يٍ د فً مى حٍ اـ أىمى إٍلً ل اكى رى كى  ٍفصى ٍنيىا حى ًضيى اي عى ـٍ يىكيٍف ، قىالىٍت: "رى أىٍربىعه لى
، كىاليىدىعيييفَّ النًَّبي   ثىةى أىيَّاـو ًمٍف كيؿٍّ شىٍيرو ثىالى ، كى ـى عىاشيكرىاءى، كىاٍلعىٍشرى ٍكعىتىٍيًف قىٍبؿى اٍلغىدىاةً : ًصيىا  .(1)"رَّ

 : َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَأَلِة.ثانياً 
ة ادى بى ؿ العً ضٍ فى كى  ،د انٍ ا عً يى مً ظى عٍ أىاـ كى األيَّ  ؿً ضى فٍ أى فٍ ة مً م الحجَّ ذً ًمٍف  شرعى اأٍلىيَّاـ ال فَّ أى بى يٍ  رى الى 

 ثً يٍ دً ي حى فً  اءى ا جى مى كى  ،ـايَّ ه اأٍلى ذً ي ىى فً  مكمان ات عي اعى ي الطَّ فً  كؿ ا سي رى  بى غَّ رى  دٍ قى كى  ،ـيٍ ظً ا عى يى يٍ فً 
الحمى ياـ دىاًخؿه ًفي عيمـك العى الصٍّ كى  ،ركٍ ؽ الذٍّ ابً ارم سى خى البي  ف مً  عه مٍ جى  ؾى لً ى ذى مى عى  صَّ ا نى مى كى  ؿ الصَّ

ة قد جاءت اـالكىاًردىة في صياـ ىذه األيَّ  األحاديث إال أفَّ  ،اٍلعيمىمىاء امو يى ت صً بً ثٍ يي  ًمٍنيىا مىا ،ميتىعىاًرضى
،  ٍسأىلىًة: ،ؾى لً ي ذى فً نٍ ا يى ا مى يى نٍ مً كى  كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي اٍلمى

 
 

                                                             
اـقاؿ  ،مسند النساء ،(26459/ ح59/ 44) ،أحمد في مسندهأخرجو:  ضعيف،إسناده ( (1 مى دَّثىنىا أحمد:  اإٍلً حى

ك ٍبفي قىٍيسو اٍلميالى  دَّثىنىا عىٍمري : حى ، قىاؿى ًعي  اٍلكيكًفي  اؽى اأٍلىٍشجى دَّثىنىا أىبيك ًإٍسحى ، حى ًئي ، عىًف اٍلحيرٍّ ٍبًف ىىاًشـي ٍبفي اٍلقىاًسـً
ةى  ٍفصى اًلدو اٍلخيزىاًعيٍّ، عىٍف حى يَّاًح، عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى  الحديث. ، قىالىٍت:رىًضيى اي عىٍنيىا الصَّ

 :تخريج الحديث 
 ، في تخري  الحديث السابؽ.سبق تخريجو -
- : لذم عميو مدار الحديث، فركاه الحديث كقع في إسناده كمتنو اختالؼ عمى ىنيدة، ا ومما سبق يتَّضح أنَّ

يَّاحا ٌر ٍبف الصَّ اًلدو ، ٍلحي  ، كاختمؼ عميو:عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى
كىاهي  - ًف اٍمرىأىًتًو، عىٍف بىٍعًض أىٍزكىاًج النًَّبيٍّ  و،عىنٍ  ،أىبك عىكىانىةفىرى ، عى اًلدو  .عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى
كىاهي أبك إسحاؽ األشجعي - ٍمًرك ٍبفً عىٍف  ،كىرى ، عىنٍ  عى ًئيٍّ ،  -اٍلحيرٍّ أم عىف – وي قىٍيسو اٍلميالى اًلدو عىٍف ىينىٍيدىةى ٍبًف خى

ٍؤًمنًيفى  ةى أيٍـّ اٍلمي ٍفصى ٍكعىتىٍيًف قىٍبؿى اٍلغىدىاةً كفيو زيادة: " ،بمفظ  قريب مف سابقو رىًضيى اي عىٍنيىا، عىٍف حى  ".كىالرَّ
 :دراسة اْلسناد 
اؽى اأٍلىٍشجى ِفْيِو:  - كاية عنو ًعي  اٍلكيكًفي  أىبيك ًإٍسحى  انظر:. ىىاًشـي ٍبفي اٍلقىاًسـً : كىك مجيكؿ الحاؿ، كقد تفرد بالرٍّ

(. قاؿ الذىبي: "ما عممت 28/ 33(. ك)تيذيب الكماؿ: المزم، 769/ 2)المغني في الضعفاء: الذىبي، 
عف أحد مف األئمة  (. كلـ ييؤثر تكثيقو451أحدان ركل عنو غير أبي النضر ىاشـ" )ديكاف الضعفاء، ص: 

ر: "مقبكؿ" )تقريب التيذيب، ص:   (.7933، برقـ/ 618كالعمماء، قاؿ اٍبف حىجى
 كالحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
ًعيٌ ضعيؼ؛ لجيالة أبي الحديث إسناده  - اؽ اأٍلىٍشجى  .اٍلكيكًفي   ًإٍسحى
رجالو ثقات  ،كىذا إسناد ضعيؼالشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني: "كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث، فقاؿ  -

 .(111/ 4)إركاء الغميؿ،  "فيك مجيكؿ يإسحاؽ األشجع يغير أب
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َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعد أىٍف ذىكىرى  ٍسأىلىةً  ةلَّ دً األى  رىًحمىوي اي  اإٍلً ة الكىاًردىة ًفٍي اٍلمى : " ،اٍلميتىعىاًرضى أىمَّا كى قىاؿى

ًة فىقىًد اٍختيًمؼى  ـي عىٍشًر ًذم اٍلًحجَّ حَّ كىاٍلميٍثًبتي ...  ًصيىا مىى النَّاًفي ًإٍف صى ـه عى  .(1)"ميقىدَّ
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
ٍسأىة لَّ دً لتَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى األى ًفي دىٍفًع ا اٍلعيمىمىاءسمؾ   :يفً كى سمى مى  لىةالكىاًردىة ًفي المى
لالمسمك  ٍمعً  ؾى مى سٍ مى  ةلَّ دً األى ًفي دىٍفًع التَّعاريض الكىاًقع بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءكر يي مٍ جي  بى ىى ذى  :اأَلوَّ  ،الجى

ًؿ قىٍكًؿ عىاًئشىة  ذىًلؾى ًبتىأىك  ٍنيىاكى ًضيى اي عى ـً اٍلعىٍشرى : "رى ـٍ يىصي ٍميى  ،"لى ـٍ يىصي فىرو ًلعىاًرًض مىرى  اأىنَّوي لى ضو أىٍك سى
ٍيًرًىمىا اًئمنا فً  ،أىٍك غى ـٍ تىرىهي صى  ،ةن مى امً ا كى يى مٍ صي يى  ـٍ أنَّو لى  كٍ أى ،ا ًفي ىىًذًه اأٍلىيَّاـيى ًلعىدىـ ميكافىقىة نىٍكبىتً  ايى يٍ أىٍك أىنَّيىا لى

 ،التي سنذكرىا عمٍ الجى  هً كٍ جي كي  فٍ رىا مً يٍ غى  كٍ أى ،ايى يٍ فً  مان ائً صى  هي رى تى  ـٍ مى فى  ،رً شٍ ي العى فً  هً رً طٍ فً  ـى كٍ يى  ايى تى بى كٍ نى  ؽى افى كى كى 
ـي  ـي مف ذىًلؾى عىدى  .(2)ااىى إيَّ ًصيىاًمًو  كىالى يىٍمزى

ـٍ يىكيٍف يىصيكـي ًفييىا  يىجيكزي أىٍف يىكيكفى : "رىًحمىوي اي ق( 321)ت يفً نى الحى  ماكً حى اـ الطَّ مى اإٍلً  اؿى قى  لى
مىى مىا قىالىٍت عى  -يعني العشر– ٍنيىارىضً اًئشىةي عى عيؼى عىٍف أىٍف يىٍعمىؿى  ;يى اي عى ـى ضى ا أًلىنَّوي كىافى ًإذىا صى

ٍكـً ًفييىا مىا ىيكى أىعٍ  ٍنًزلىةن ًمفى الصَّ ـي مى ةً كى  ،ظى الى ؿي ًمٍنوي ًمفى الصَّ ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف  ،ًمٍف ًذٍكًر اً كى  ،أىٍفضى كى
ٍبًد اً ٍبًف مىٍسعيكدو  ًكمى عىٍف عى ٍبدى اً  – وأىنَّ ...  ًفي ذىًلؾى ًممَّا كىافى يىٍختىاريهي ًلنىٍفًسوً  كىمىا قىٍد ري كىافى  -عى

ثىةى أىيَّاـو  ـى ثىالى ا ـى صى ا كـي فىً ذىا صى : " الى يىكىادي يىصي يىقيكؿي عيٍفتي عىًف ًمٍف كيؿٍّ شىٍيرو كى ٍمتي ضى ًإنٍّي ًإذىا صي
ةي  الى ًة كىالصَّ الى كٍ  الصَّ ب  ًإلىيَّ ًمفى الصَّ ٍتوي عىاًئشىةي  ،(3)"ـً أىحى ٍنيىافىيىكيكفي مىا قىٍد ذىكىرى ًضيى اي عى ٍنوي  رى ًمٍف  عى

ؿى فً  ٍكـى ًفي ًتٍمؾى اأٍلىيَّاـً ًليىتىشىاغى ؿي ًمٍنوي تىٍرًكًو الصَّ ٍكـي ًفييىا لىوي ًمفى اٍلفىٍضًؿ  ،ييىا ًبمىا ىيكى أىٍفضى ٍف كىافى الصَّ كىاً 

                                                             
 (.2/63) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
(. كشرح 1607/ 5) ،(. كشرح المشكاة: الطيبي159/ 4) ،: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي عياضانظر( (2

/ 4) ،(. كمرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح: اليركم539/ 2) ،ابف ممؾ الكرمانيمصابيح السنة: 
 (.283/ 4) ،(. كنيؿ األكطار: الشككاني260/ 6) ،(. كالتحبير إليضاح معاني التيسير: الصنعاني1413

،عىًف الثَّ : (، قاؿ7903/ ح310/ 4) ،عبد الرزاؽ في مصنفو أخرجو: ،إسناده صحيح( (3  عىٍف أىًبي ًإٍسحىاؽى  ٍكًرمٍّ
ًف ٍبًف يى  -يعني السبيعي– : كىافى عىٍبدي اً  -يعني بف قيس النَّخعي– ًزيدى عىٍف عىٍبًد الرٍَّحمى  -يعني ابف مسعكد– قىاؿى

 : ـى قىاؿى يىا ، فىقيٍمنىا لىوي: ًإنَّؾى تيًقؿ  الصٍّ ـى يىا ًة،»ييًقؿ  الصٍّ الى عيٍفتي عىًف الصَّ ٍمتي ضى ةي أىحىب  ًإلىيَّ ًمفى  ًإنٍّي ًإذىا صي الى كىالصَّ
يىاـً   .رجالو كميـ ثقات، ك «الصٍّ
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لىٍيسى ذىًلؾى بً  ...مىا لىوي  ٍكـً كى ٍمًع الصَّ مىى جى ٍكـً ًفييىا الى ًسيَّمىا مىٍف قىدىرى عى ٍيًؿ ًإلىى الصَّ دنا ًمفى اٍلمى مىاًنعو أىحى
ٍيًرًه ًمفى اأٍلىٍعمىاًؿ الًَّتي ييتىقىرَّبي ًبيىا إً   .(1)"كىاى نىٍسأىليوي التٍَّكًفيؽى  ،ًسكىاهي  لىى اً مىعى غى

 ،يا لـ ترهنَّ أ ىمتأكؿ عم: "حديث عائشة رىًحمىوي اي ق( 676ًفًعي )تالشَّا كم  كى اـ النَّ مى اإٍلً  اؿى قى كى 
ـٍ ًمٍنوي تىٍركيوي ًفي نىٍفًس اأٍلىٍمرً  كىافى يىكيكفي ًعٍندىىىا ًفي يىٍكـو ًمٍف ًتٍسعىًة أىيَّاـو كىاٍلبىاًقي ًعٍندى  أًلىنَّوي  ؛كال يىٍمزى

ًضيى اي بىاًقي أيمَّيى  نٍ اًت اٍلميٍؤًمًنيفى رى كيمَّوي  أىٍك لىعىمَّوي  ،ييفَّ  عى وي ًفي بىٍعًض اأٍلىٍكقىاًت كى كـي بىٍعضى كىافى يىصي
ٍيًرًىمى  يىٍتريكيوي ًفي بىٍعًضيىا ًلعىاًرًض سىفىرو أىٍك مىرىضو أىٍك غى ًبيىذىا ييٍجمىعي بىٍيفى األًفي بىٍعًضيىا كى  .(2)"حاديثا كى

نىًفي )ت يمىًعي  الحى مىاـ الزَّ قىاؿى اإٍلً : ييٍحتىمىؿي أىٍف : "رىًحمىوي اي ق( 762كى فَّاًظ، قىاؿى فىً فَّ بىٍعضى اٍلحي
ـٍ ًبًصيىاًمًو عميو السَّ  ـٍ تىٍعمى ـٍ يىتًَّفٍؽ ًصيىاميوي ًفي تىكيكفى عىاًئشىةي لى ـي ًلًتٍسًع ًنٍسكىةو، فىمىعىمَّوي لى الـ، فىً نَّوي كىافى يىٍقًس

يىٍنبىًغي أىٍف ييٍقرىأى: لى  ، مبنية لمفاعؿ، لتتَّ نىٍكبىًتيىا، كى ًديثى اٍلميٍثًبًت أىٍكلىى ًمٍف فؽ الرٍّ ـٍ ييرى مىى أىفَّ حى كايتيف، عى
ةً  حَّ يىا ًفي الصٍّ : إذىا تىسىاكى ًقيؿى ًديًث النَّاًفي، كى ًديًث ىينىٍيدىةى حى ذي ًبحى  .(3)"، ييٍؤخى

اس عمى بَّ ف عى ث ابٍ يٍ دً حى  دؿَّ كقد : "رىًحمىوي اي ق( 795ي )تمً بى نٍ الحى  بو جى ف رى اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى كى 
الحة في العشر مف غير استثناء شيء منيا كقد ركم في خصكص مضاعفة جميع األعماؿ الصَّ 

تو ف لعدـ صحَّ سي حٍ ف ذكره دكف ما ال يى سي حٍ كر فيو ما يذكر مما يى امو كقياـ لياليو ككثرة الذٍّ صياـ أيَّ 
ف كممَّ  ،ةكاف ال يدع صياـ تسع ذم الحجَّ  بي النَّ  : أفَّ بي كركم عف بعض أزكاج النَّ ... 

ٍنييمىاالعشر عبد ا بف عمر كاف يصكـ  ًضيى اي عى  ،(5)كابف سيريف ،(4)ـ عف الحسفتقدَّ  كقد ،رى
ف عائشة مسمـ عى  كفي صحيحً  ،أك كثير منيـ ،اٍلعيمىمىاءقكؿ أكثر  كىك ،صيامو ذكر فضؿ كقتادة

ٍنيىا ًضيى اي عى كقد  ،كفي ركاية في العشر قط ،العشر قط ائمان صى  ت رسكؿ ا ت: ما رأيالى قى  ،رى
كذكر حديث حفصة  ،ة بأنو قد ركل خالفواختمؼ جكاب اإلماـ أحمد عف ىذا الحديث فأجاب مرَّ 

                                                             
 (.419/ 7) ،شرح مشكؿ اآلثار: الطحاكم( (1
 (.8/71) ،(. كالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: النككم6/388) ،المجمكع شرح الميذب: النككم( (2
 (.2/157) ،نصب الراية: الزيمعي( (3
، قاؿ:  ،(8126/ ح378/ 4) ،نؼ عبد الرزاؽ الصنعانيمص :إسناده صحيح، انظر( (4 ٍعفىًر ٍبًف سيمىٍيمىافى عىٍف جى

ٍف ًىشىاـو  سىفً  -يعني ابف حساف– عى ًف اٍلحى :  -يعني البصرم – عى  ،«ًصيىاـي يىٍكـو ًمفى اٍلعىٍشًر يىٍعًدؿي شىٍيرىٍيفً »قىاؿى
 رجالو كميـ ثقات.

دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي ميعىاذو قاؿ:  ،(9221/ ح300/ 2) ،مصنؼ ابف أبي شيبة: إسناده صحيح، انظر( (5 يعني أبك – حى
:  -يعني عبد ا– عىًف اٍبًف عىٍكفو  -المثنى العنبرم مَّده »قىاؿى كـي اٍلعىٍشرى عىٍشرى  -يعني ابف سيريف–كىافى ميحى يىصي

ٍت أىيَّاـي التٍَّشًري مىضى ًة كيمًٍّو، فىً ذىا مىضىى اٍلعىٍشري كى ـى ًذم اٍلًحجَّ ا  رجالو كميـ ثقات. ،«ًؽ أىٍفطىرى ًتٍسعىةى أىيَّاـو ًمٍثؿى مىا صى
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عف إبراىيـ  ،كركاه منصكر ،(1)فأسنده األعمش ،و اختمؼ في إسناد حديث عائشةار إلى أنَّ كأشى 
اءه مف ككذلؾ أجاب غير  ،(3)(2)مرسالن  في كاإلثبات و إذا اختمفت عائشة كحفصة في النَّ بأنَّ  اٍلعيمىمى

و عائشة أرادت أنَّ  ة أخرل بأفَّ كأجاب أحمد مرَّ  ،افيخفي عمى النَّ  معو عممان  ألفَّ  ؛أخذ بقكؿ المثبت
صاـ بعضو فينبغي أف يي  ،و كاف يصكـ غالبونَّ أكحفصة أرادت  ،يعني لـ يصـ العشر كامالن 

ا مف ركل ما كأمَّ  ،العشر كىذا الجمع يصح في ركاية مف ركل ما رأيتو صائمان  ،كيفطر بعضو
 .(4)"في العشر فيبعد أك يتعذر ىذا الجمع فيو رأيتو صائمان 

فيجكز أف يككف تخمفو : "رىًحمىوي اي ق( 803ي )تفً نى الحى  ف المىمىطياسً حى ك المى بي أى اـمى اإٍلً  اؿى قى كى 
 الة كالصَّ  ،كـف الصَّ الشتغالو بما ىك أعظـ منزلة مً  ؛لفضيمةلو مف ا عف صياـ العشر مع ما

 ،وتً مى يٍ ضً فى ازا لً رى إحٍ  وً يٍ لى ؿ إً يٍ مً د يى قى فى  هً رً يٍ ع غى كـ مى الصَّ  عً مٍ ى جى مى قدر عى  فٍ مى كى ...  آفكذكر ا كقراءة القرٍ 
 .(5)"باىً ذى اس فيما يعشقكف مى كلمنَّ 

مىاـ  قىاؿى اإٍلً ركى جى اٍحًتمىاًؿ أىٍف يىكيكفى ذىًلؾى : "رىًحمىوي اي ق( 852ي )تعً افً الشَّ  يالنً قى سٍ العى  اٍبف حى
ًتوً  مىى أيمَّ ٍشيىةى أىٍف ييٍفرىضى عى  .(6)"ًلكىٍكًنًو كىافى يىٍتريؾي اٍلعىمىؿى كىىيكى ييًحب  أىٍف يىٍعمىمىوي خى

نىًفي )ت مىاـ اٍبف مىمىؾ الكرمىاًني الحى قىاؿى اإٍلً  -أم حديث عائشة–ىذا ك : "رىًحمىوي اي ق( 854كى
ياـ– ال ينفي ككنو سنة ًجًو بعائشة  و و جاز أنَّ ؛ ألنَّ -أم الصٍّ ٍنيىاصاميا قبؿ تزك  ًضيى اي عى ، رى

، فاإلثباتي أكلى  .(7)"أك لـ يصـٍ في نكبتيا، ف ذا تعارضى النفيي كاإلثباتي

                                                             
 .في أدلة المسألة المتقدـ ،مف حديث عائشة رضي ا عنيا ،كىي ركاية اإلماـ مسمـ( (1
ًريره قاؿ:  ،(9219/ ح299/ 2) ،ابف أبي شيبة في مصنفو أخرجو: ،إسناده صحيح( (2 دَّثىنىا جى يعني ابف – حى

كرو  -عبد الحميد ـٍ اٍلعىٍشرى  "أىفَّ النًَّبيَّ  :-يعني النخعي– عىٍف ًإٍبرىاًىيـى  -يعني ابف المعتمر– عىٍف مىٍنصي لىـٍ يىصي
 رجالو كميـ ثقات. ،قىط "

كىل ىىكىذىا" (، كقاؿ بعد ذكره لركاية األعمش:756/ ح120/ 3) ،الترمذم سنف( (3  عىفٍ  األىٍعمىًش، عىفً  كىاًحدو  غىٍيري  رى
،ًإٍبرىا ـى ًد، عىفً  ًىي اًئشىةى، عىفٍ  األىٍسكى كىل عى ، كىرى ، ىىذىا كىغىٍيريهي  الثٍَّكًرم  ًديثى ، عىفٍ  الحى كرو   النًَّبيَّ  أىفَّ » :إًٍبرىاًىيـى  عىفٍ  مىٍنصي
ا ييرى  لىـٍ  اًئمن كىل ،«العىٍشرً  ًفي صى ، عىفٍ  األىٍحكىًص، أىبيك كىرى كرو اًئشىةى، عىفٍ  ًإٍبرىاًىيـى، عىفٍ  مىٍنصي لىـٍ  عى  عىفً  ًفيًو، يىٍذكيرٍ  كى

ًد، قىدٍ » األىٍسكى مىى اٍختىمىفيكا كى كرو  عى ًديًث، ىىذىا ًفي مىٍنصي ًركىايىةي  الحى ؿي  أىصىح   األىٍعمىشً  كى سىًمٍعتي  ،«ًإٍسنىادنا كىأىٍكصى مَّدى  كى  ميحى
ًكيعنا سىًمٍعتي : يىقيكؿي  أىبىافى  ٍبفى  ٍسنىادً  أىٍحفىظي  األىٍعمىشي : »يىقيكؿي  كى ـى إً  إًلً كرو  ًمفٍ  ٍبرىاًىي  ."«مىٍنصي

 (.262)ص:  ،لطائؼ المعارؼ: ابف رجب( (4
 (.147/ 1) ،المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار: المىمىطي( (5
 .(460/ 2فتح البارم: اٍبف حىجىر، )( (6
 (.539/ 2) ،شرح مصابيح السنة: ابف مىمىؾ الكرماني( (7
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اءقىاؿى : "رىًحمىوي اي ق( 1250ي )تانً كى كٍ اـ الشَّ مى اإٍلً  اؿى قى كى  ٍميىا ًلعىاًرًض اٍلعيمىمى ـٍ يىصي : اٍلميرىادي أىنَّوي لى
مىى أىنَّوي قى  ـى، عى اًئمنا الى يىٍستىٍمًزـي اٍلعىدى ٍؤيىًتيىا لىوي صى ـى ري ٍيًرًىمىا، أىٍك أىفَّ عىدى ٍد ثىبىتى ًمٍف مىرىضو أىٍك سىفىرو أىٍك غى

ٍكًميىا كىمىا فً  كًعيًَّة صى مىى مىٍشري ـي اٍلًفٍعؿي قىٍكًلًو مىا يىديؿ  عى ًديًث اٍلبىاًب فىالى يىٍقدىحي ًفي ذىًلؾى عىدى  .(1)"ي حى
 كذلؾ عمى كجييف: ،بعض األدلة عمى بعض حيٍ جً رٍ ى تى لى إً  اٍلعيمىمىاء ضي عٍ بى  بى ىى ذى  :الثَّاِنيالمسمك 

لالوجو   .وي لى  يافً ى النَّ مى عى  ،اـً يى مصٍّ لً ت بً ثٍ المي  ثً يٍ دً الحى  حيٍ جً رٍ ى تى لى إً  اٍلعيمىمىاء ضي عٍ بى  بى ىى ذى  :اأَلوَّ
ًديثي : "رىًحمىوي اي ق( 458)ت الشَّاًفًعي يقً يى يٍ اـ البى مى اإٍلً  اؿى قى  أم حديث ىنيدة بف –كىىىذىا اٍلحى
ًكمى عىٍف عىاًئشىةى أىنَّيىا قىا -خالد ًديًث الًَّذم ري سيكؿى اً أىٍكلىى مىعى مىا سىبىؽى ًذٍكريهي ًمفى اٍلحى  لىٍت: مىا رىأىٍيتي رى
   اًئمنا ًفي اٍلعىٍشًر قىط  .(2)"أًلىفَّ ىىذىا ميٍثًبته فىييكى أىٍكلىى ًمفى النَّاًفي ؛صى

ة التي لَّ األدً  هً ذً ىى  فٍ عى  امى يً اب بً ذيف أجى مال وً يٍ ابى كى جى  دً حى ي أىبؿ فً نٍ ف حى د بٍ مى اـ أحٍ مى اإٍلً  حى جَّ رى  دٍ قى كى 
ا مى كى  ،وي افي لى ة النَّ شى ائً عى  ثً يٍ دً ى حى مى عى  ،اـيى مصٍّ ت لً بً ثٍ المي ة صى فٍ ث حى يٍ دً حى  حى جَّ رى  فٍ أىبً  ،ضاري عى ا التَّ رىى اىً ظى 
ؿ ؾً مى سٍ ي المى فً  ؾى لً و ذى نٍ ب عى جى ف رى اـ ابٍ مى اإٍلً  ؿً قٍ ي نى فً  ـى دَّ قى تى   .األىكَّ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى ا مى ذى ىى كى  عمى اعتبار صحة األدلة الكاردة في - رىًحمىوي اي  اإٍلً
 .ةلى أىسٍ المى  ةلَّ دً أى فيٍ عارض بى الة التَّ زى إً  يمكو فً اف مسٍ يى بى  يفً  -كما سبؽ ذكره ،المسألة

ًدٍيثً  حيٍ جً رٍ ى تى لى إً  اٍلعيمىمىاء ضي عٍ بى  بى ىى ذى  :الثَّاِنيالوجو  يىاـً ي افً النَّ  الحى  .لىوي  تبً ثٍ المي  ىمى عى  ،ًلمصٍّ
  يبالنَّ  تي يٍ أىا رى مى قكلو: ": "وي اي رىًحمى ق( 544ي )تكً الً اض المى يى ي عً اضً اـ القى مى اإٍلً  اؿى قى 
ف مً  ؾى الً نى ىي  أفَّ ى لى ة إً ارى شى إً  وً يٍ ا فً ذى ىى كى  ،(3)"ليس يحت  بو عمى كراىية صكمو ،العشر قط" يصائمان ف
كر يي مٍ الجي  وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى  الؼً خً بً  ،رشٍ العى  هً ذً اـ ىى يى صً  ـً دى ي عى ث فً يٍ دً ا الحى ذى ى ىى لى كا إً دي نى تى ف اسٍ مى  اٍلعيمىمىاء

 .ويٍ لى كا إً بي ىى ذى  امى  يً فٍ نى  اـً قى مى و بً مَّ عى ا لى نى اـ ىي مى الـ اإٍلً كى كى  ،ايى امً يى صً  ابً بى حٍ تً اسٍ ف مً 
ٍنبىًمي )تكى  بو الحى مىاـ اٍبف رىجى كقد دؿ حديث ابف عباس عمى : "رىًحمىوي اي ق( 795قىاؿى اإٍلً

كركم عف بعض  ... اء شيء منياالحة في العشر مف غير استثنمضاعفة جميع األعماؿ الصَّ 
ف كاف يصكـ العشر عبد كممَّ  ،ةكاف ال يدع صياـ تسع ذم الحجَّ  بي النَّ  : أفَّ بي أزكاج النَّ 

                                                             
 .(283/ 4نيؿ األكطار: الشككاني، )( (1
 .(346فضائؿ األكقات: البييقي، )ص: ( (2
 (.159/ 4) ،إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ: القاضي عياض( (3
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قكؿ  كىك ،كابف سيريف ذكر فضؿ صيامو ،ـ عف الحسفكقد تقدَّ  ،رىًضيى اي عىٍنييمىاا بف عمر 
 .(1)"أك كثير منيـ ،اٍلعيمىمىاءأكثر 
ليس  العشر اـيى القكؿ باستحباب صً  أفَّ  رىًحمىوي اي ب جى ف رى بٍ ال الـً كى ال اذى ىى  فٍ مً  -ٍيضان أ– ـي يى فٍ يي 
ؼ رً ال أعٍ اؿ فى ؿ حى ى كي مى عى كى  ،ؾى لً ي ذى الؼ فً خى يي  فٍ اؾ مى ىنى  فَّ أى "كثير"أك  "أكثر"قكلو: ل، فاؽمحؿ اتٍّ 

مف يقكؿ  دى جً كي  و إفٍ ى أنَّ مى ؿ عى دي ا يى ذى ىى  ؿَّ عى لى ، كى ؾى لً ي ذى ؼ فً الً خى و يي باسمً  -بحثي حسبعمى – دان حى أى
كىاي تىعىالىى  ،عف نقمو كتداكلو اٍلعيمىمىاءض رً عٍ يكر؛ كلذا يي شٍ بعدـ مشركعية صياميا فيك قكؿ غير مى 

ـي   .أىٍعمى
ي اكد فً ي دى بً اـ أىمى اإٍلً  بي يٍ كً بٍ تى  ،اٍلعيمىمىاءف مً  ايى امً يى صً  ـً دى عى كؿ بً قي يى  فٍ مى  ؾى الً نى ىي  فَّ ى أىمى ؿ عى لٍّ دى يي ا مَّ مً كى 

كذلؾ بعد أف أكرد بابان في  ،اـيَّ في ىذه األ  بيأم في فطر النَّ  (2)"باب في فطره" :وً لً كٍ قى بً  ،وً نً نى سي 
ي فً  دكرً و يأنَّ  داكي ي دى بً أى اـمى اإلً   ً يى ف منٍ ركؼ مً عٍ ف المى مً كى  ،(3)"باب في صكـ العشر" بقكلو: ،صياميا
مىٍيؾ سنة عىف النًَّبي : "اؿى قى  ثي يٍ حى  ،ةفى مً تى خٍ ة المي الفقييَّ  اءاٍلعيمىمى ب اىً ذى كؿ مى سننو أصي  كىىيكى كتاب الى ترد عى

  َّالح ًإال ًديث كىالى يكىاد يككف ىىذىا ،كىًىي ًفيوً  ًبً ٍسنىاد صى ـ استخرج مف الحى كىالى  ،ًإالَّ أىف يككف كىالى
ٍيئان  أىف الى يٍكتب مف اٍلعمـ  ذىا اٍلكتاب كىالى يضر رجالن بعد اٍلقيٍرآف ألـز لمنَّاس أىف يتعممكه مف ىى  أعمـ شى

ذا نظر ًفيًو كتدبره كتفيمو ًحينىًئذو يعمـ ًمٍقدىاره ٍيئا كىاً  ا ىىًذه اٍلمسىاًئؿ كىأمَّ  بعد مىا يٍكتب ىىًذه اٍلكتب شى
اًديث أيصيكليىا مىالؾ كىالشَّاًفًعٌي فىيىًذًه اأٍلىحى  .(4)"مسىاًئؿ الثٍَّكرٌم كى

 َثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.خامسًا: أَ 
 فَّ أى ،ألةسٍ عارض بيف األحاديث الكاردة في المى في إزالة التَّ  اٍلعيمىمىاءكقد ظير مف بياف مسالؾ 

ةً اأٍلى  اٍلعىٍشرًصيىاـ التٍّسع ًمف  ـً كٍ ي حي تمفكا فً اخٍ  اٍلعيمىمىاء  كىما: ،قكليفإلى  كىاًئؿ ًمٍف ًذم اٍلًحجَّ

                                                             
 (.262)ص:  ،لطائؼ المعارؼ: ابف رجب( (1
 .(، كتاب الصـك102/ 4سنف أبي داكد، )( (2
 .(، كتاب الصـك101/ 4سنف أبي داكد، )( (3
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لالقول  كىاًئؿ ًمٍف ًذم اأٍلى  اٍلعىٍشرف سع مً التٍّ اـ يى صً  ابً بى حٍ تً ى اسٍ مى عى  اٍلعيمىمىاءكر يي مٍ جي  ؽى فى اتَّ  :اأَلوَّ
ةً  ٍنييمىا اٍبًف عىبَّاسو  ثً يٍ دً حى  فٍ م مً ارً خى ما ركاه البي كاستدلكا ب ،(1)اٍلًحجَّ ًضيى اي عى اث الحى  -ـالمتقدٍّ - رى

 .لصياميا كغيره مف األحاديث المثبتةً  ،عمؿ الصالح في األياـ العشرمكـ الى عي مى عى 
نىٍستىًحب  : "رىًحمىوي اي ق( 456)ت م  رً اىً ي الظَّ دلسً نٍ ـ اأٍلى زٍ ف حى اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى  ـى  كى  اٍلعىٍشرً  أىيَّاـً  ًصيىا

ةً  ًذم ًمفٍ   .(2)"النٍَّحرً  قىٍبؿى  اٍلًحجَّ
مىاـ  قىاؿى كى  راإٍلً جى ف ابٍ  ثً يٍ دً حى بىٍعدى ًذٍكًرًه لً  ،رىًحمىوي اي ق( 852لعىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )تا اٍبف حى
ٍنييمىاعباس  ًضيى اي عى ٍكـً ًفي : "رى ًة اًلٍنًدرىاًج الصَّ مىى فىٍضًؿ ًصيىاـً عىٍشًر ًذم اٍلًحجَّ كىاٍستيًدؿَّ ًبًو عى
 .(3)"اٍلعىمىؿً 
 -أم حديث عائشة– كىىىذىا: "رىًحمىوي اي ق( 954ي )تكً الً لمى ي انً يٍ عى اب الر  طَّ اـ الحى مى اإٍلً  اؿى قى كى 

ٍكـً اٍلعىٍشرً  ـي كىرىاىىةى صى ًديدنا ،ييكًى بَّةه اٍسًتٍحبىابنا شى لىٍيسى ًفييىا كىرىاىىةه، بىٍؿ ًىيى ميٍستىحى الى ًسيَّمىا التَّاًسعي  ،كى
فىةى   .(4)"ًمٍنيىا كىىيكى يىٍكـي عىرى

مىاـ الشٍَّككى  قىاؿى اإٍلً اًديثي : "رىًحمىوي اي ق( 1250اًني )تكى  -يعني حديث ابف عباس كغيره–أىحى
، كى  مىى اٍلعيميكـً ًة عى مىى فىًضيمىًة اٍلعىمىًؿ ًفي عىٍشًر ًذم اٍلًحجَّ ٍكـي ميٍندىًرجه تىٍحًتيىاتىديؿ  عى  .(5)"الصَّ

 ةً اىى رى ى كى لى إً  -بحسب بحثي–انيـ يى عٍ أى  ؼي رً عٍ أى  ـٍ ف لى مَّ ـ مً مٍ ؿ العً ىٍ أى ضي عٍ بى  بى ىى ذى  :الثَّاِنيالقول 
ةً اأٍلى  اٍلعىٍشرًصيىاـ التٍّسع ًمف   .كىاًئؿ ًمٍف ًذم اٍلًحجَّ

كابف  ،اضيى اضي عً مثؿ القى  ،اٍلعيمىمىاءارات بى الؿ فيمي لعً كؿ مف خليذا القى ككانت معرفتي 
مف  الثَّاًنينتو في الكجو كما بيَّ  ،ةلى أىسٍ اـ أبي داكد في تراجمو ليذه المى كعمؿ اإلمى  ،ميبى نٍ الحى  رجب

ـي  ،الثَّاًنيالمسمؾ   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى
 
 

                                                             
مىاـ(. كالكافي في فقو 440/ 4) ،المحمى باآلثار: ابف حـز نظر:ا( (1 (. مختصر 450/ 1) ،أحمد: ابف قدامة اإٍلً

/ 2) ،: الرعيني(. كمكاىب الجميؿ460/ 2كفتح البارم: اٍبف حىجىر، )(. 61)ص:  ،خميؿ: العالمة خميؿ
 (.283/ 4ر: الشككاني، )كنيؿ األكطا (.539/ 2) ،(. كشرح مصابيح السنة: ابف مىمىؾ الكرماني402

 .(440/ 4) ،: ابف حـزباآلثار المحمى( (2
 .(460/ 2فتح البارم: اٍبف حىجىر، )( (3
 .(402/ 2مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: الحطاب الرعيني، )( (4
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 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.
اءر كٍ يي مٍ جي  ؿً كٍ قى  حً يٍ جً رٍ تى ى لى إً  ةً لى أىسٍ المى  هً ذً ي ىى فً  صي مي خٍ أى  ،ةلَّ األدً  فى يٍ بى  عً مٍ الجى بً  كاالي الذيف قى  اٍلعيمىمى
ـي  ،ة ما استدلكا بو عمى ما ذىبكا إليو؛ لقكَّ اؿ أحدىامى دكف إىٍ  ان ا جميعيى مؿ بً كالعى   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

ِحْيح: َتْرِجيْ الثَّاِنيالمطمب   .هرِ يْ ى غَ مَ عَ  َواِضح اْلّدلَلة ح اْلَحِدْيث الصَّ
ٍدتي  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكىجى الىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفٍي قد اٍستىٍعمىؿى ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزى  رىًحمىوي اي  اإٍلً
ٍسأىلىًة التَّاًليىة:  المى

 .ْبَمِة َحاَل َقَضاِء الَحاَجةِ اْسِتْقَباُل القِ : مسألة
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 اأْلَِدلَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة. ِمنأوًل: 
ًحيٍ  اف ًفٍي صى كىل الشٍَّيخى ٍيًيمىارى ًدٍيًث  ،حى اًرمٍّ ًمٍف حى :  أىًبي أىي كبى األىٍنصى سيكؿي اً ، قىاؿى  قىاؿى رى

: «بيكا قيكا أىٍك غىرٍّ لىًكٍف شىرٍّ كىىا كى ا أىتىٍيتيـي الغىاًئطى فىالى تىٍستىٍقًبميكا الًقٍبمىةى، كىالى تىٍستىٍدًبري : « ًإذى قىاؿى أىبيك أىي كبى
ـى فىكى » ٍأ ٍدنىا مىرىاًحيضى بيًنيىٍت ًقبىؿى الًقٍبمىًة فى فىقىًدٍمنىا الشَّ نىٍستىٍغًفري اى جى ، كى ًرؼي  .(1)« تىعىالىىنىٍنحى

ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيًث  ،كىرى ٍممىافى اٍلفىاًرًسيٍّ ًمٍف حى : قىاؿى لىنىا اٍلميٍشًركيكفى  ، سى قىاؿى
تَّ  ـٍ حى ـٍ ييعىمٍّميكي اًحبىكي ٍؿ ًإنٍّي أىرىل صى : أىجى ـي اٍلًخرىاءىةى، فىقىاؿى دينىا ًبيىًميًنًو، »ى ييعىمٍّمىكي ًإنَّوي نىيىانىا أىٍف يىٍستىٍنًجيى أىحى

ٍكًث كىاٍلًعظىاـً  نىيىى عىًف الرَّ :  ،«أىٍك يىٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىةى، كى قىاؿى ارو »كى ثىًة أىٍحجى ـٍ ًبديكًف ثىالى ديكي  .(2)«الى يىٍستىٍنًجي أىحى
كىذىًلؾى  ًحٍيًحوً كى مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،رى ٍيرىةى  ًمٍف حى سيكًؿ اً  ، أىًبي ىيرى :  عىٍف رى قىاؿى

ًتًو، فىالى يىٍستىٍقًبًؿ اٍلًقٍبمىةى، كىالى يىٍستىٍدًبٍرىىا» اجى مىى حى ـٍ عى ديكي مىسى أىحى  .(3)«ًإذىا جى
يٍ مىا  ايى ضي ارً عى يي كى  ًحٍيحى اف ًفٍي صى كىل الشٍَّيخى ًدٍيًث  ،ًيمىارى ٍبًد اً ًمٍف حى ًضيى اي   ٍبًف عيمىرى عى رى
ٍنييمىا : عى ةى ًلبىٍعًض حى  اْرَتَقْيتُ "، قىاؿى ٍفصى سيكؿى اً فىٍكؽى ظىٍيًر بىٍيًت حى ًتي، فىرىأىٍيتي رى تىوي   اجى اجى يىٍقًضي حى

                                                             
كءً  ،(144/ ح41/ 1) ، كالمفظ لو،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (1 بىابه الى تيٍستىٍقبىؿي  ،ًكتىابي الكيضي

، ًإالَّ ًعٍندى البًنىاًء، ًجدىارو أىٍك نىٍحًكهً  الىةً (، 394/ ح88/ 1ك) .الًقٍبمىةي ًبغىاًئطو أىٍك بىٍكؿو بىابي ًقٍبمىًة أىٍىًؿ  ،ًكتىابي الصَّ
ًدينىًة كىأىٍىًؿ الشٍَّأـً كىالمىٍشًرؽً  ٍسًتطىابىةً  ،ًكتىاًب الطَّيىارىةً  ،(264/ ح224/ 1) ،كمسمـ في صحيحو .المى  .بىابي االى

ٍسًتطىابىةً  ،ًكتىاًب الطَّيىارىةً  ،(262/ ح223/ 1) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (2  .بىابي االى
ٍسًتطىابىةً  ،ًكتىاًب الطَّيىارىةً  ،(265/ ح224/ 1) ،مسمـ في صحيحوأخرجو: ( (3  .بىابي االى
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ٍأـً  ًفٍي ًركىايىة ًعنٍ (1)"ميٍستىٍدًبرى الًقٍبمىًة، ميٍستىٍقًبؿى الشَّ ٍنوي  ،دىىيمىا. كى : " ،عى مىى ظىٍيًر  اْرَتَقْيتُ لىقىٍد قىاؿى يىٍكمنا عى
سيكؿى اً  بىٍيتو  مىى »  لىنىا، فىرىأىٍيتي رى ًتوً (2)َلِبَنَتْينِ عى اجى  .(3)"«، ميٍستىٍقًبالن بىٍيتى المىٍقًدًس ًلحى

ابي الس نىفً  كىاهي أىٍصحى كىذىا مىا رى ًدٍيًث  ،كى ٍبدً ًمٍف حى اًبًر ٍبًف عى ٍنييمىا اً  جى ًضيى اي عى : رى نىيىى »"، قىاؿى
 .(4)"، فىرىأىٍيتيوي قىٍبؿى أىٍف ييٍقبىضى ًبعىاـو يىٍستىٍقًبمييىا«أىٍف نىٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىةى ًببىٍكؿو  النًَّبي  

                                                             
كءً  ،(148/ ح41/ 1) ، كالمفظ لو،خارم في صحيحوالبأخرجو:  ،متفق عميو( (1 ًز ًفي  ،ًكتىابي الكيضي بىابي التَّبىر 

ٍسًتطىابىةً  ،ًكتىاًب الطَّيىارىةً  ،(264/ ح224/ 1) ،. كمسمـ في صحيحوالبيييكتً   .بىابي االى
: مشارؽ األنكار انظرغيره. (: مثنى لبنة كىي ما يصنع لمبناء مف الطيف أك َلِبَنَتْينِ )(: أم صعدت. اْرَتَقْيتُ )( (2

 (.354/ 1) ،عمى صحاح اآلثار: القاضي عياض
كءً  ،(145/ ح41/ 1) ، كالمفظ لو،البخارم في صحيحوأخرجو:  ،متفق عميو( (3 ٍف تىبىرَّزى  ،ًكتىابي الكيضي بىابي مى

مىى لىبًنىتىٍيفً   .ٍسًتطىابىةً بىابي االى  ،ًكتىاًب الطَّيىارىةً  ،(266/ ح224/ 1) ،. كمسمـ في صحيحوعى
. قاؿ باب الر خصة في ذلؾ ،كتاب الطيارة ،(13/ ح11/ 1) ،أبك دكاد في سننوأخرجو:  ،إسناده حسن( (4

مىاـ دَّثىنىا أىًبيأبك داكد:  اإٍلً ، حى ًريرو دَّثىنىا كىٍىبي ٍبفي جى ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى  -ابف حاـز األزدم البصرم يعني- حى
: سىًمٍعتي  : قىاؿى اًبًر ٍبًف عىٍبًد اً، قىاؿى ، عىٍف جى اًىدو ، عىٍف ميجى اًلحو دٍّثي عىٍف أىبىافى ٍبًف صى ، ييحى اؽى مَّدى ٍبفى ًإٍسحى  الحديث. ميحى

 :تخريج الحديث 
، كفي العمؿ الكبير، (9/ ح60/ 1) ،الترمذم في سننوك  (.325/ ح117/ 1) ،في سننو ماجو: ابف أخرجو -

ًريرو  كىٍىبي ( جميعيـ ًمٍف طىًرٍيًؽ: 58/ ح34/ 1في صحيحو، )كابف خزيمة . (5/ ح23)ص:   بو. ،ٍبفي جى
(. كابف 1420/ ح268/ 4(. كابف حباف في صحيحو، )14872/ ح157/ 23أحمد في مسنده، ) :وأخرجو -

(. 6597/ ح234/ 4(. كالطحاكم في شرح معاني اآلثار، )31/ ح20الجاركد في المنتقى، )ص: 
(. كالبييقي في السنف 552/ ح257/ 1(. كالحاكـ في مستدركو، )162/ ح93/ 1كالدارقطني في سننو، )

( جميعيـ مف 82/ ح83(. كابف شاىيف في ناسخ الحديث كمنسكخو، )ص: 440/ ح150/ 1الكبرل، )
 طريؽ يعقكب بف إبراىيـ، عف أبيو إبراىيـ بف سعد، عف محمد بف إسحاؽ، بو.

 دراسة اْلسناد: 
إمـا المغازم  ،مكالىـ المدني نزيؿ العراؽ ،أبك بكر المطمبي ،ابف يسار: كىك ْسَحاقَ ُمَحمَِّد ْبِن إِ  فيو: -

ر صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر جى  انظر: ،(. كقد تقدـ تفصيؿ الكالـ عنو467ص ،)التقريب: اٍبف حى
كالراجح أنو  ،يثوكقد اختمؼ األئمة في االحتجاج بحد ،األقكاؿ فيو كثيرة جدان  َوُقْمُت ِحْيَنَيا: ،(151)ص

 كىاي تىعىالىى أىٍعمىـي. ،فحديثو حسف ،يحت  بو فيما صرح فيو بالسماع؛ كىنا قد صرح ،صدكؽ في الحديث
 كالحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
مف الثالثة، كقد صرح ىنا  مدلس الحديث إسناده حسف؛ فيو محمد بف اسحاؽ، كىك صدكؽ في الحديث، -

 كالحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات. ،ة التدليسماع، فانتفت عمبالس
مىاـكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ  - ًديثه الترمذم: " اإٍلً اًبرو ًفي ىىذىا اٍلبىاًب حى ًديثي جى حى

ًريبه  سىفه غى ٍسًمـو "كقاؿ الحاكـ:  .(9/ ح60/ 1 ،" )سنف الترمذمحى مىى شىٍرًط مي ًحيحه عى =         " صى
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: رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى  مىٍركىافى اأٍلىٍصفىرً  مف حديث ،إلماـ أبك داكد في سننوكركل ا أىنىاخى ، قىاؿى
ٍبًد الرٍَّحمىًف، أى  : يىا أىبىا عى مىسى يىبيكؿي ًإلىٍييىا، فىقيٍمتي ا؟رىاًحمىتىوي ميٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىًة، ثيَـّ جى  لىٍيسى قىٍد نيًييى عىٍف ىىذى

: بىمىى ًإنَّمىا  بىٍيفى اٍلًقٍبمىًة شىيٍ »قىاؿى اًء، فىً ذىا كىافى بىٍينىؾى كى  .(1)«ءه يىٍستيريؾى فىالى بىٍأسى نيًييى عىٍف ذىًلؾى ًفي اٍلفىضى
                                                                                                                                                                              

ة عمى الحديث الحسف. :تُ مْ قُ (، 256/ 1)المستدرؾ،  حَّ كقاؿ  كىذا مف منيجو المعركؼ، مف اطالؽ الصٍّ
 (.10/ ح36/ 1 ،: "إسناده حسف" )صحيح أبي داكداأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ

ستقباؿ القبمة باب كراىية ا ،كتاب الطيارة ،(11/ ح10/ 1) ،أبك داكد في سننوأخرجو:  لغيره، اسناده حسن( (1
، . قاؿ أبك داكد: عند الحاجة سىًف ٍبًف ذىٍككىافى ًف اٍلحى ٍفكىافي ٍبفي ًعيسىى، عى دَّثىنىا صى ، حى مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف فىاًرسو دَّثىنىا ميحى حى

: رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى أىنىاخى رىاحً  ٍف مىٍركىافى اأٍلىٍصفىًر، قىاؿى ٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىةً عى  .. الحديث.. مىتىوي مي
 :تخريج الحديث 
 (، كالدارقطني60/ ح35/ 1) في صحيحو، (، كابف خزيمة32/ ح21/ 1) ،ابف الجاركد في المنتقى :أخرجو -

في  (، كالحاكـ84/ ح84/ 1) ،(، كابف شاىيف في ناسخ الحديث كمنسكخو161/ ح92/ 1) في سننو،
ريؽ صفكاف مف طجميعيـ  (،56/ ح35/ 1) في السنف الصغرل ، كالبييقي(551/ ح256/ 1) مستدركو،

 عف الحسف بف ذككاف بو.بف عيسى، 
 ولمحديث شاىد من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما، المتقدم قبمو. -
 :دراسة اْلسناد 
وتوسط فيو (. 1/59 ،: ابف شاىيف )تاريخ أسماء الثقاتَوثََّقو .أبك سممة البصرم: ىك اْلَحَسِن ْبِن َذْكَوانَ فيو:  -

ك أنَّ يركم أحاديث ال يركييا غيره ك "قاؿ ابف عدم: ف م:بعضي  ،)الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ "و ال بأس بوأرجي
)تيذيب التيذيب: ابف حجر،  انظر:" لمذىبو كفي حديثو بعض المناكيركقاؿ الساجي: "إما ضعؼ  .(3/160
 ئصدكؽ يخط": اٍبف حىجىر(. كقاؿ 1/33 ،)الضعفاء كالمتركككف "لىٍيسى ًباٍلقىًكمٌ ": النَّسىاًئيكقاؿ (. 276/ 2

كأحمد بف حنبؿ )الجرح  ،معيفكيحيى بف  ،: أبك حاتـَضعََّفو (.161" )التقريب، صكرمي بالقدر ككاف يدلس
، 82كقاؿ أحمد: "ليس بذاؾ" )العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم، ص:  (.3/13 ،كالتعديؿ: ابف أبي حاتـ

اؿ أبك زرعة الرازم: "ضعيؼ الحديث" )سؤاالت البرذعي ألبي (. كق122، كص: 110، كص: 91كص: 
الحسفي بفي ذىٍككاف (. كقاؿ مرة: "46(. كذكره ابف أبي حاتـ في المراسيؿ )ص: 130زرعة الرازم، ص: 

ًديث ك بفي خالدو ضعيفىي اٍلحى سىفي ٍبفي ذىٍككىافى : "الدارقطنيكقاؿ  .(51/ 6)عمؿ الحديث،  "كعمري كىاهي عى اٍلحى ٍف ، رى
ًعيفىافً ،  ٍبًف رىاًشدو عىٍبًد اً  ا بىٍصًريَّاًف ضى  ،)الضعفاءفي العقيمي  (. كذكره271حديث ،3/38 ،)العمؿ "كىىيمى

اٍبف قد ذكر الحافظ  ُقْمُت:في الضعفاء.   ،(1/201 ،)الضعفاء  كالمتركككففي كابف الجكزم  ،(1/223
ر جى كقاؿ:  ،كلتدليسو ،عزا سبب تضعيفو لككنو رمي بالقدرك  ،في مقدمة الفتح أف كثير مف األئمة ضعَّفكه حى

ًديثا كىاًحدنا ًفي كتاب الرقىاؽ" اًرٌم حى اٍبف حىجىر، )فتح البارم:  "مف ًركىايىة يحيى بف سعيد اٍلقطَّاف ،ركل لىوي البيخى
لبخارم. كقد ركل لو ا ،تقبؿ ركايتو ما لـ يظير خطؤه : ال بأس بو لو مناكير،والذي أرجِّحو أنو(. 1/397

 أىٍعمىـي.تىعىالىى  كاي 
 كقد تقدـ قبمو. ،فمو شاىد مف حديث جابر بف عبد ا رضي ا عنيما ،كىذا الحديث ليس مف مناكيره -
 كالحديث باقي رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد                                                                                    = 
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لىمَّا بىمىغىوي أىمىرى » عىاًئشىةى أىفَّ النًَّبيَّ  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،هً دً نى سٍ ي مي السي فً يى اكد الطَّ اـ أبك دى مى ل اإٍلً كى رى كى 
 .(1)«ًبمىٍقعىدىةو فىاٍستىٍقبىؿى ًبيىا اٍلًقٍبمىةى 

                                                                                                                                                                              

ال بأس بو لو كالراجح أنو  ،كالحسف بف ذككاف مختمؼ فيو ،؛ رجالو رجاؿ الصحيحلغيره كعميو فالحديث حسف -
عٍّؼ،  أىٍعمىـي.تىعىالىى كاي  ،كالحديث باقي رجاؿ اسناده ثقات مناكير، كمف أجميا ضي

ـاكيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث. فقاؿ  - مى ًحيحه كيم ييـٍ ًثقىاته "الدارقطني:  اإٍلً " )سنف ىىذىا صى
اًرمٍّ (. كقاؿ الحاكـ: "161/ ح92/ 1 ،الدارقطني مىى شىٍرًط اٍلبيخى ًحيحه عى ًديثه صى سىًف ٍبًف ، ىىذىا حى فىقىًد اٍحتى َّ ًباٍلحى

اهي ذى  رٍّجى لىـٍ ييخى ، كى لىوي  ،ٍككىافى اًبرو كى ٍسًمـو ، شىاًىده عىٍف جى مىى شىٍرًط مي ًحيحه عى (. كقاؿ الحازمي: 256/ 1 ،مستدرؾ" )الصى
سىفه " ًديثه حى  (.100/ 1اأٍلىٍلبىاًني: "حسف" )اإلركاء،  الشٍَّيخ(. كقاؿ 38ص:  ،" )االعتبارىىذىا حى

اًئشىةى أيٍـّ اٍلميٍؤًمنًيفى  ،(1645/ ح128/ 3) ،هأبك دكاد الطيالسي في مسندأخرجو:  إسناده ضعيف،( (1 ميٍسنىدي عى
اًئشىةى  ،رىًضيى اي عىٍنيىا مىاـ. قاؿ اأٍلىٍفرىادي عىٍف عى اًلًد أبك داكد:  اإٍلً ذَّاًء، عىٍف خى اًلدو اٍلحى ادي ٍبفي سىمىمىةى، عىٍف خى مَّ دَّثىنىا حى حى

ٍف ًعرىاؾو  ٍبفً  ٍمًت، عى اًئشىةى  -يعني ابف مالؾ– أىًبي الصَّ  الحديث. :ت، قىالى رىًضيى اي عىٍنيىا عىٍف عى
 :تخريج الحديث 
 لحديث قد اختمؼ في إسناده اختالفان شديدان؛ فقد جاء عمى عدة كجكه:ا ُقْمُت: -

ْمِت، َعْن ِعَراِك ْبِن َماِلكٍ وىشيم[  ،]حماد ما روي من طريقأوليا:  َرِضَي  َعْن َعاِئَشةَ  ،َعْن َخاِلِد ْبِن َأِبي الصَّ
 .اهلُل َعْنَيا

/ 41بف عقبة. كأحمد في مسنده، ) ( عف الكليد1095/ 507/ 2: إسحاؽ بف راىكية في مسنده، )أخرجو -
(. 324/ ح117/ 1(. كابف ماجو في سننو، )1613/ ح140/ 1(. كابف أبي شيبة، )25063/ ح510

(. خمستيـ عف ككيع. 310/ 1(. كابف عبد البر في التمييد، )167/ ح95/ 1كالدارقطني في سننو، )
( عف أبي كامؿ. 25899/ ح75/ 43( عف بىٍيز. ك)25837/ ح31/ 43أحمد في مسنده، ) وأخرجو:

( مف 535/ ح156/ 3البخارم في تاريخو، ) وأخرجو:( عف يزيد بف ىاركف. 26027/ ح151/ 43ك)
( مف طريؽ حجاج. 261/ ح326/ 1ابف المنذر في األكسط، ) وأخرجو:طريؽ مكسى بف إسماعيؿ. 

الدارقطني في  رجو:وأخ( مف طريؽ أسد. 6595/ ح234/ 4الطحاكم في شرح معاني اآلثار، ) وأخرجو:
اُد ْبُن َسَمَمةَ يم عن جميع( مف طريؽ يحيى بف إسحاؽ. 167/ ح95/ 1سننو، )  .َحمَّ

: كالىمابف بشير؛  ىيشىٍيـ( مف طريؽ 83/ ح84ابف شاىيف في ناسخ الحديث كمنسكخو، )ص:  :وأخرجو -
ٍمًت، كىشيـ[  ،]حماد اًلًد ٍبًف أىًبي الصَّ  بو.عىٍف خى
َعْن َرُجٍل، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، قال:  ،َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاءِ  ،يق عبد الوىاب الثقفيمن طر ما روي ثانييا: 
 .َرِضَي اهلُل َعْنَيا َعْن َعاِئَشةَ  ،ِعَراُك ْبُن َماِلكٍ عن 
(. 1612/ ح140/ 1(. كابف أبي شيبة في مصنفو، )25500/ ح319/ 42أحمد في مسنده، ) :أخرجو -

سحاؽ بف  (. جميعيـ 168/ ح96/ 1(. كالدارقطني في سننو، )1093/ ح506/ 2راىكيو في مسنده، )كا 
ذَّاءً مف طريؽ عبد الكىاب الثقفي،  اًلدو اٍلحى : مىا ، قاؿ: عىٍف خى ٍبًد اٍلعىًزيًز، أىنَّوي قىاؿى ، عىٍف عيمىرى ٍبًف عى ؿو عىٍف رىجي
كىذى  اًلؾو  ا،اٍستىٍقبىٍمتي اٍلًقٍبمىةى ًبفىٍرًجي ميٍنذي كىذىا كى دَّثى ًعرىاؾي ٍبفي مى اًئشىةى  ،فىحى  ... الحديث.رىًضيى اي عىٍنيىا  عىٍف عى

، َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيزِ من طريق ما روي ثالثيا:  ِعَراُك ْبُن  عن ،َعْبُد اْلَوىَّاِب الثََّقِفيُّ
 =                   .                                                      ْنَياَرِضَي اهلُل عَ  َعْن َعاِئَشةَ  ،َماِلكٍ 



 

218 

 

                                                                                                                                                                              

، (. مف طريؽ 95/ ح184الباغندم في مسند عمر بف عبد العزيز، )ص:  :أخرجو - ًعيفو  عفيىٍحيىى ٍبفي مى
ذَّاًء، عىٍف عيمىرى ٍبًف عىٍبًد  اًلدو اٍلحى ، عىٍف خى كىذىا،  ،اٍلعىًزيزً عىٍبدي اٍلكىىَّاًب الثَّقىًفي  ا اٍستىٍقبىٍمتي اٍلًقٍبمىةى ًبفىٍرجو ميٍنذي كىذىا كى : مى قىاؿى

اًلؾو  دَّثى ًعرىاؾي ٍبفي مى اًئشىةى  ،فىحى  رىًضيى اي عىٍنيىا ... الحديث. كليس فيو: عف رجؿ. عىٍف عى
عن عائشة َرِضَي اهلُل  ،ةعن عمر  ،عن عراك ،عن رجل ،َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاءِ  ،رابعيا: ما روي من طريق وىيب

 َعْنَيا.
ذَّاءً ( مف طريؽ كىيب، 535/ ح156/ 3البخارم في تاريخو، ) :أخرجو - اًلدو اٍلحى ، عف رجؿ، عف عىٍف خى

 عراؾ، عف عمرة، عف عائشة رىًضيى اي عىٍنيىا.
 َرِضَي اهلُل َعْنَيا. اِئَشةَ َأنَّ عَ  ،َعْن ُعْرَوةَ  ،َعْن ِعَراكٍ  ،َرِبيَعةَ  َجْعفَر ْبنِ خامسيا: ما روي من طريق 

( مف 50/ ح472/ 1(. كابف أبي حاتـ الرازم في العمؿ، )535/ ح156/ 3البخارم في تاريخو، ) :وأخرجو -
ٍعفىر ٍبفً طريؽ  اًئشىةى كىانىٍت تيٍنًكري قىٍكلي ،عىٍف عيٍركىةى  ،عىٍف ًعرىاؾو  ،رىبًيعىةى  جى : ال تيٍستىٍقبىؿي اٍلًقٍبمىةي أىفَّ عى  لبخارم:. قاؿ اـٍ

ح  "  ".كىىىذىا أىصى
َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن ويحيى بن مطر[ عن  ،والقاسم بن مطيب ،اليشكري َعَواَنةَ  يَأبسادسيا: ما روي من طريق ]
 َرِضَي اهلُل َعْنَيا. ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن َعاِئَشةَ 

(. 6/ ح24العمؿ الكبير، )ص: (. كالترمذم في 1094/ ح507/ 2اسحاؽ بف راىكية في مسنده، ) :أخرجو -
/ 94/ 1اليشكرم. كالدارقطني في سننو، ) عىكىانىةى  يأىب (. مف طريؽ163/ ح94/ 1كالدارقطني في سننو، )

اًلدو ( مف طريؽ يحيى بف مطر. ثالثتيـ 165/ ح94/ 1( مف طريؽ القاسـ بف مطيب. ك)164ح عىٍف خى
 ، ٍف ًعرىاًؾ ٍبًف مىاًلؾو ذَّاًء، عى  رىًضيى اي عىٍنيىا ... الحديث. اًئشىةى عىٍف عى اٍلحى

 دراسة اْلسناد: 
 انظر:قاؿ اإلماـ أحمد: "ليس معركفا"، كقاؿ عبد الحؽ االشبيمي: "ضعيؼ"  ،خالد بف أبي الصمت ِفْيِو: -

: "(. 98/ 3)تيذيب التيذيب: ابف حجر،   ،" )المحمى باآلثاركىىيكى مىٍجييكؿه الى ييٍدرىل مىٍف ىيكى قاؿ ابف حـز
كقاؿ مرَّة: "مف متقني أىؿ المدينة" )مشاىير عمماء  ،(252/ 6 ،(. كذكره ابف حباف في )الثقات1/192

 (. كقاؿ في مكضع آخر:632/ 1"ال يكاد يعرؼ" )ميزاف االعتداؿ،  (. كقاؿ الذىبي:211ص:  ،األمصار
ابف حباف، كليس مف قبيؿ  كلعؿ تكثيقو في ىذا المكضع إشارة منو لتكثيؽ :تُ مْ قُ ، (365/ 1 ،"ثقة" )الكاشؼ

/ 188ص:  ،. كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ" )تقريب التيذيبتكثيقو ىك لو، كيؤيد ذلؾ ما ذكرناه في الميزاف
، عمى قاعدتو المعركفة لو إنَّما ذلؾ ابف حباف تكثيؽكى أنَّو ال يكاد ييعرؼ،  :وخالصة القول فيو(. 1643برقـ

 .تمف تكثيؽ مستكرم الحاؿ، كذكرىـ في الثقا
إال  ،(4549/ برقـ388ص:  ،كما قاؿ ابف حجر )تقريب التيذيب ،ىك ثقة فاضؿ ،عراؾ بف مالؾ ْيِو:َوفِ  -

ٍمًت عىٍف ًعرىاًؾ ٍبًف اإلمـا أحمد ذىكىرى  ،عائشة رضي ا عنيا مف قد تكمـ في سماعوأنَّو  اًلًد ٍبًف الصَّ ًديثى خى حى
اًئشىةى رىًضيى اي عىٍنيىا عى  ٍ عى اًلؾو عفى اًلؾو قىاؿى سىًمٍعتي  قيؿ لو: ،ميٍرسىؿه " :فىقىاؿى  ... ًف النًَّبيٍّ مى ًعرىاؾي ٍبفي مى

اًئشىةى رىًضيى اي عىٍنيىا قىاؿى  ،فىأىٍنكىرىهي  ،عى اًئشىةى  :كى ًلعىاًئشىةى  ؟!ًعرىاؾي ٍبفي مىاًلؾو ًمٍف أىٍيفى سىًمعى عى الىوي كى ا يىٍرًكم عىٍف  ؟!مى ًإنَّمى
ٍركىةى  قاؿ ابف الجاركد: ك  (.606/ 310/ برقـ162ص:  ،)المراسيؿ: ابف أبي حاتـانظر: " أه ىىذىا خىطى  ،عي

كف يىقيكؿ" اًئشىة: سىًمعت ميكسىى بف ىىاري " )عمؿ األحاديث في صحيح عرىاؾ بف مىالؾ الى نعمـ لىوي سىمىاعا مف عى
كا سىمىاعى " بقكلو: ،كقد تعقب اإلمـا الزيمعي مف قاؿ بعدـ سماعو مف عائشة (.127ص:  ،مسمـ قىٍد ذىكىري كى

كهي، كى  لىـٍ ييٍنًكري فٍّيى ىيكى ًعرىاؾو ًمٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى، كى اًئشىةي ًفي سىنىةو كىاًحدىةو، فىالى يىٍبعيدي سىمىاعيوي عف  أىبيك ىيرىٍيرىةى تيكي = كىعى



 

219 

 

 ِة.ثانيًا: َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّة اْلَمْسَألَ 
ميؽو كىًرٍيـ كىأىدىب  يىاة الميٍسمـ ًبكيؿ خي ًمٍف سيمك تىعىاًلٍيـ ىىًذًه الشَّريعة الغرَّاء أنَّيا شىممت عيميٍكـ حى

ةً  ،عىًظٍيـ اجى اء الحى ًمٍف ذىًلؾى آداب قىضى مٍّي الًقٍبمىة أىٍك  ،كى كىالًتي ًمٍنيىا النَّيي عىٍف أىٍف يىٍستىٍقًبؿ الميتىخى
قى  ،يىٍستىٍدًبرىىا اًدٍيث الًتي تيًفٍيد التَّرًخٍيصكى ًت اأٍلى  ،د عىارىضى ىىذىا النَّيي بىٍعض اأٍلىحى ًبذىًلؾى تىعىارىضى  ةلَّ دً كى
ٍسأىلىًة: ،كىاٍختىمىفىت  كىىىذىا تىٍفًصٍيؿ اٍلمى

َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ
مىاـ اٍبف الٍ بىٍعدى أىٍف أشار  ة مى بٍ اؿ القً بى قٍ تً ف اسٍ ي عى يٍ ة الكىاًردىة ًفي النَّ لَّ دً ى اأٍلى لى إً  رىًحمىوي اي  قىيٍّـاإٍلً

سىفه : "كى اؿى قى  ،اىى ارً بى دٍ تً كاسٍ  سىاًئريىىا حى ةه، كى ًحيحى اًديًث صى نىًد  ،عىامَّةي ىىًذًه اأٍلىحى كىاٍلميعىاًرضي لىيىا ًإمَّا مىٍعميكؿي السَّ
لىةً  ًعيؼي الدَّالى مَّا ضى ٍنوي ًبذىًلؾى  كىاً  ًريحي نىٍيًيًو اٍلميٍستىًفيضي عى د  صى  .(1)"فىالى ييرى

ًدٍيث  رى كى ثيَـّ ذى  ٍبًد احى اًبًر ٍبًف عى ٍنييمىا جى : " -المذككر في أدلة المسألة– رىًضيى اي عى قىاؿى فىًييى كى
ًديًث اٍبًف عيمىرى لىمَّا رىأىل ـي حى ٍك ٍكمييىا حي ، حي ٍيفو سيك » كىاًقعىةي عى تىوي ميٍستىٍدًبرى   ؿى اً رى اجى يىٍقًضي حى

ٍعبىةً  و بً كٍ و، كعى ى بً يٍ نسخي النَّ كىىىذىا يىٍحتىًمؿي كيجيكىنا ًستَّةن: ، «اٍلكى ، كتخصيصيو و سيو، كتخصيصي
مىى ال ؛يىكيكفى بىيىاننا ، كىأىفٍ كاف أك غيرهاه لمى ياف، كأف يككفى لعذر اقتضى نٍ بالبي  تٍَّحًريـً أًلىفَّ النٍَّييى لىٍيسى عى

ًديثي جابر الى يىٍحتىًمؿي ا ٍف كىافى حى مىى التٍَّعًييًف، كىاً  كًه عى ٍزـً ًبكىاًحدو ًمٍف ىىًذًه اٍلكيجي ًبيؿى ًإلىى اٍلجى ٍلكىٍجوى كىالى سى

                                                                                                                                                                              

لىعىؿَّ ىىذىا ىيكى الًَّذم  ا ًفي بىٍمدىةو كىاًحدىةو، كى اًئشىةى، مىعى كىٍكًنًيمى ًحيًحوً  أىٍكجىبى عى ٍسًمـو أىٍف أىٍخرىجى ًفي صى ًديثى ًعرىاؾو عىٍف  ًلمي حى
اءىٍتًني ًمٍسًكينى  اًئشىةى: جى ٍكلىى اٍبًف عىبَّاسو عىٍف ًعرىاؾو عىٍف عى ، مى اًئشىةى، ًمٍف ًركىايىًة يىًزيدى ٍبًف أىًبي ًزيىادو ةه تىٍحًمؿي اٍبنىتىٍيًف عى

بىٍعدى ىىذىا كيمٍّ  ، كى ًديثى ًريحىةه لىيىا، اٍلحى اًد ٍبًف سىمىمىةى الًَّتي أىٍنكىرىىىا  ًو، فىقىٍد كىقىعىٍت لىنىا ًركىايىةه صى مَّ اًعًو ًمٍف غىٍيًر ًجيىًة حى ًبسىمى
يىا الدَّارىقيٍطنً  ًميٍّ ٍبًف عىاًصـو  ،ي  أىٍحمىدي، أىٍخرىجى دَّثىٍتنً  ،عىٍف عى ًفيًو: فىقىاؿى ًعرىاؾه: حى ذَّاًء، كى اًلدو اٍلحى اًئشىةي أىفَّ ي عى عىٍف خى

 :تُ مْ قُ  (.106/ 2 " )نصب الراية،لىمَّا بىمىغىوي قىٍكؿي النَّاًس أىمىرى ًبمىٍقعىدىًتًو، فىاٍستىٍقبىؿى ًبيىا اٍلًقٍبمىةى، اٍنتىيىى  رىسيكؿى اً 
 كعمى ذلؾ فسماعو مف عائشة صحيح.

 :الحكم عمى اْلسناد 
 نو في التخري .الحديث إسناده ضعيؼ جدان؛ الضطرابو، كما تقدـ بيا -
" كالصحيح عف عائشة قكلياا الحديث، فقاؿ اإلماـ البخارم: "كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذ -

مَّدنا ( كقاؿ اإلماـ الترمذم: "535/ ح156/ 3)التاريخ الكبير،  عىٍف ىىذىا  -يعني البخارم–فىسىأىٍلتي ميحى
ًديثً  : ،اٍلحى ًديثه ًفيًو اٍضًطرىا فىقىاؿى ،ىىذىا حى اًئشىةى قىٍكلييىا به ًحيحي عىٍف عى كقاؿ . (24)العمؿ الكبير، ص:  "كىالصَّ

" : ًديثي عىاًئشىةى فىييكى سىاًقطه اإلماـ ابف حـز تفرد عنو بو كقاؿ الذىبي: " (.1/192 ،)المحمى باآلثار" كىأىمَّا حى
رناؤكط: "إسناده الشيخ شعيب األ كقاؿ. (632/ 1)ميزاف االعتداؿ،  "خالد الحذاء، كىذا حديث منكر

 (.25063/ ح510/ 41ضعيؼ عمى نكارة فيو" )حاشية مسند أحمد، 
 (.351/ 2) زاد المعاد: ابف القيـ،( (1
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ًة اٍلميسٍ  الثَّاًني ًريحى ًة الصَّ ًحيحى اًديًث النٍَّيًي الصَّ ًبيؿى ًإلىى تىٍرًؾ أىحى ًة بً ًمٍنيىا، فىالى سى  ،يىذىا اٍلميٍحتىمىؿً تىًفيضى
لىٍيسى ًبحً  اًص النٍَّيًي ًبيىا، كى ـه ًمٍنوي اًلٍخًتصى ٍحرىاًء، فىٍي : ًإنَّمىا نيًييى عىٍف ذىًلؾى ًفي الصَّ قىٍكؿي اٍبًف عيمىرى كىايىًة كى

اًب الٍ  مىًة قىٍكًؿ أىٍصحى ، مىعى سىالى عيميكـً ًمفى التَّنىاقيًض لىٍفًظ النٍَّيًي، كىىيكى ميعىارىضه ًبفىٍيـً أبي أيكب ًلٍمعيميكـً
اًجًز الًَّذم يىجي  د  اٍلحى ـٍ مىا حى اًء كىاٍلبيٍنيىاًف، فىً نَّوي ييقىاؿي لىيي ًقيفى بىٍيفى اٍلفىضى ـي اٍلميفىرٍّ كزي ذىًلؾى مىعىوي ًفي الًَّذم يىٍمزى

عىميكا ميٍطمىؽى ا ٍف جى ، كىاً  د  فىاًصؿو ًبيؿى ًإلىى ًذٍكًر حى كىازيهي ًفي اٍلبيٍنيىاًف؟ كىالى سى ، لىًزمىييـٍ جى كٍّزنا ًلذىًلؾى ٍلبيٍنيىاًف ميجى
ا  نىًظيًرًه ًفي اٍلبيٍنيىاًف، كىأىٍيضن بىؿه قىًريبه أىٍك بىًعيده، كى بىٍينىوي جى اًء الًَّذم يىحيكؿي بىٍيفى اٍلبىاًئًؿ كى فىً فَّ النٍَّييى اٍلفىضى

ذىًلؾى الى يىٍختىًمؼي  ـه ًلًجيىًة اٍلًقٍبمىًة، كى بىؿو  تىٍكًري ـٍ ًمٍف جى ا ًبنىٍفًس اٍلبىٍيًت، فىكى لىٍيسى ميٍختىصًّ ، كى اءو كىالى بيٍنيىافو ًبفىضى
ـي، كىأىمَّا ًجيى  ٍدرىافي اٍلبيٍنيىاًف كىأىٍعظى بىٍيفى اٍلبىٍيًت، ًبًمٍثًؿ مىا تىحيكؿي جي اًئؿه بىٍيفى اٍلبىاًئًؿ كى ةي اٍلًقٍبمىًة فىالى كىأىكىمىةو حى

اًئؿى بىٍيفى اٍلبىائً  مىى اٍلبى حى قىعى النٍَّييي الى عى مىى اٍلًجيىًة كى بىٍينىيىا، كىعى  .(1)"ٍيًت نىٍفًسًو فىتىأىمٍَّموي ًؿ كى
 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى : ًعدَّةى  ،ةلَّ دً اأٍلى ًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  مىسىاًلؾى
لالمسمك  ٍسأىلىةة لَّ دً ف اأٍلى يٍ ع بى مٍ ى الجى لى إً  اٍلعيمىمىاءف ة مً فى ائً ت طى بى ىى ذى : اأَلوَّ  صً يٍ صً خٍ تى بً  الكىاًردىة ًفي المى

 :وو جي كٍ أى ةً دَّ عً بً  ؾى لً ذى كى  ،ييٍ ث النَّ يٍ ادً حى ة أًلى احى بى ث اإٍلً يٍ ادً حى أى
لالوجو  ٍمًع لى إً  ،ةعى بى رٍ ب اأٍلى اىً ذى اء المى مى مى ب عي مى غٍ ـ أىيي نٍ مً كى  ،اٍلعيمىمىاء ميكرجي  ذىىىبى  :اأَلوَّ ى الجى

مىميكا دٍ قى فى  ،افكى المى كى  اؿً الحى  رً ايي غى تى بً  صً يٍ صً خٍ التَّ ب مىى  حى اًديث النٍَّيي عى ٍحرىاًء ك أىحى اءً الصَّ ، ةيى نً فٍ األى كى  اٍلفىضى
مىميكا كى  ةً حى اًديثي الر ٍخصى مىى اٍلبيٍنيىافً  ازكى كالجى  أىحى  .(2)ؾى لً ذى ة لً دَّ عى ف المي اكً مى األى يكت كى البي كى  عى

الى تيٍستىٍقبىؿي الًقٍبمىةي : "وً لً كٍ قى بً  ،الكيضيكءً  ًكتىابً  ابً كى بٍ أى دً حى ي أىفً  رىًحمىوي اي  مارً خى اـ البي مى اإٍلً  ـى جى رٍ تى د فقى 
، ًإالَّ ًعٍندى الًبنىاًء، ًجدىارو أىٍك نىٍحًكهً  ة لَّ دً اأٍلى  فى يٍ بى  عً مٍ جى الكؿ بً قي و يى نَّ ى أىلى ة إً داللى  وً يٍ فً  اذى ىى كى  ،(3)"ًبغىاًئطو أىٍك بىٍكؿو

 اؿ.ر الحى ايي غى تى بً 
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فىاٍلمىٍكًضعي الًَّذم الى يىجيكزي أىٍف تيٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةي ًفيًو ق(: "276)ت الدٍَّينىكىًرمة بى يٍ تى ف قي اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى 
اًرم كالبراحات حى كىانيكا ،ًباٍلغىاًئًط كىاٍلبىٍكًؿ، ًىيى الصَّ ليكا ًإذىا كى ًة، ًليىٍيئىةً  أىٍسفىاًرًىـٍ  ًفي نىزى الى  اٍستىٍقبىؿى  الصَّ

ـي  يي ًة، اٍلًقٍبمىةى  بىٍعضي الى  بىٍكؿو  كىالى  ًبغىاًئطو  اٍلًقٍبمىةى  يىٍستىٍقًبميكا الى  أىفٍ  فىأىمىرىىيـٍ  ًباٍلغىاًئًط، بىٍعضيييـٍ  كىاٍستىٍقبىمىيىا ًبالصَّ
تىٍنًزيين  ًلٍمًقٍبمىًة، ًإٍكرىامنا ةً  اكى الى ا، ىىذىا أىفَّ  قىٍكـه  فىظىفَّ  ،ًلمصَّ  فىأىمىرى  ،اٍلميٍحتىفىرىةً  كىاٍلكينيؼً  اٍلبيييكتً  ًفي ييٍكرىهي  أىٍيضن
ًئًو،  النًَّبي    كىاآٍلبىارً  اٍلبيييكًت، ًفي ذىًلؾى  ييٍكرىهي  الى  أىنَّوي  ييعىمٍّمىييـٍ  أىفٍ  ييًريدي  ،اٍلًقٍبمىةي  ًبوً  فىاٍستيٍقًبؿى  ًبخىالى

، تىٍستيري  الًَّتي ميٍحتىفىرىًة،الٍ  دىثى ًفي اٍلحى مىكىاتً  كى ة ًفييىا يجكز الى  الًَّتي اٍلمىكىاًضعً  ًفي اٍلخى الى  .(1)"الصَّ
ـي  كىافى  فىمىمَّا: "رىًحمىوي اي ق( 321)ت يفً نى الحى  ماكً حى اـ الطَّ مى اإٍلً  اؿى قى كى  ٍك افى  ،كىذىًلؾى  اآٍلثىارً  ىىًذهً  حي  كى
يىا أىفٍ  ًبنىا أىٍكلىى حى حٍّ مىى ًمٍنيىا النٍَّييي  ًفيوً  مىا فىنىٍجعىؿى  ،كيمَّيىا نيصى ار عى حى مىا ،الصَّ ةي  ًفيوً  كى بىاحى مىى اإٍلً  عى

تَّى ،اٍلبيييكتً  ادَّ  الى  حى  .(2)"شىٍيءه  ًمٍنيىا تىضى
طَّاًبي الشَّاًفًعي )تكى  مىاـ الخى  فٍ مى كى  ،عمرى  إليو ابفي  الذم ذىبى : "رىًحمىوي اي ق( 388قىاؿى اإٍلً

حراًء كالبنيافً – ف الفقياءً مً  وي ابعى تى   األخبارً  بيفى  جمعان  في ذلؾى  ألفَّ  ؛ىلى كٍ أى -أم التَّفريؽ بيفى الصَّ
 .(3)"ايى ا كمٍّ يى ى كجكىً مى يا عى كاستعمالى  ،المختمفةً 

مىاـ قىاؿى اإٍلً ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا كى ًكمى عىًف اٍبًف كىأىمَّ ": رىًحمىوي اي ق( 463القيٍرطيًبي المىاًلًكي )ت ف عى ا مىا ري
ٍيرً  قىٍد بىافى ذىًلؾى ًبًركىايىًة مىٍركىافى اأٍلىٍصفىًر كىغى مىى أىفَّ ذىًلؾى ًفي اٍلبيييكًت كى نىا عى ًه عىًف اٍبًف عيمىرى فىمىٍحمىميوي ًعٍندى

ابيوي  عيمىرى  نىا الًَّذم ييٍذىىبي ًإلىٍيًو مىا قىالىوي مىاًلؾه كىأىٍصحى ًحيحي ًعٍندى كىالشَّاًفًعي  أًلىفَّ ًفي ذىًلؾى اٍسًتٍعمىاؿى كىالصَّ
دٍّ شىٍيءو ثىاًبتو ًمٍنيىا مىى كيجيكًىيىا اٍلميٍمًكنىًة ًفييىا ديكفى رى نىًف عى  .(4)"الس 

مىى أىفَّ نىٍييىوي ": رىًحمىوي اي ر آخى  عو ضً كٍ ي مى فً  اؿى قى كى  اًئًط ًإنَّمىا اٍسًتٍقبىاؿى اٍلًقٍبمىًة ًباٍلبىٍكًؿ كىاٍلغى  الدًَّليًؿ عى
اءى كىاٍلفى  اًرم كىاٍلفىضى حى ًديًث عىاًئشىةى  ،يىاًفي ديكفى كينيًؼ اٍلبيييكتً عىنىى ًبًو الصَّ ٍقعىدو » :قىٍكليوي ًفي حى اٍستىٍقًبميكا ًبمى

ًمٍثؿي ىذا حديث  ،كىاٍلمىٍقعىدي الى يىكيكفي ًإالَّ ًفي اٍلبيييكتً  «اٍلًقٍبمىةى  مىى بف عيمىرى كىافى ًمٍنوي ًبااكى ٍلمىًدينىًة رىآهي عى
مىٍيًو ًمٍنوي  تىوي ًإلىى نىاًحيىًة اٍلًقٍبمىةً  ،سىٍطحو أىٍشرىؼى عى اجى مىى لىًبنىتىٍيًف يىٍقًضي حى  .(5)"فىرىآهي عى
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 يعني حديث أبي– ىذا الحديث: "رىًحمىوي اي ق( 516)تي عً افً الشَّ م كً غى اـ البى مى اإٍلً  اؿى قى كى 
كم ؛فال بأس بو لبينيافا في احراء، أمَّ في الصَّ  -أيكب ًضيى اي  بف عمر عف عبد ا لما ري رى
ٍنييمىا  .(1)"عى
إٌف الحديث بالٌنيي عف : "رىًحمىوي اي ق( 543ي )تكً الً ي المى بً رى ف العى ر بٍ كٍ اـ أبك بى مى اإٍلً  اؿى قى كى 

دى مطمقنا لما لـز تكميفو لو في البي ؿ ك قمأحدىما: فكت لكجييف: أٌما االستقباؿ كاالستدبار لٍك كىرى
كـ الٌصحراء، كىذا تىعم ؽه بالٌظاىر، لكف الٌنبٌي  : "إذا ذىبى أحديكيـ إلى الغائط" فجعؿ محؿَّ الحي

كـ الكاردى ال تأثير لو في المكاف، كال يختٌص  اٍلعيمىمىاءتبقى ىينا نيٍكتىة، كىي أٌف  اٌتفقكا عمى أٌف الحي
، ككذلؾ الٌزماف ك ،بو إالَّ بدليؿو ـ يسترسؿي عمييما جميعنا حٌتى يكقفو الٌدليؿ أك يىصدَّه، كأٌف الحي

ٍكـ عمى الصَّ  كا جي رً حي حراء، كىك أٌف الٌناس لك كيمَّفيكا ذلؾ في البيٍنيىاف لى كىينا دليؿه قكٌم يكقؼ ىذا الحي
ـٌ ال يتناكؿ مكضع المىشىقَّة كال يتعٌمؽ بما  .(2)"ـمى عٍ  أىاي ككيٍمفىة، كى  جه رى فيو حى  كما استطاعكا، كالٌمفظ العا

كىالى يىٍستىٍقًبؿي اٍلًقٍبمىةى كىالى : "رىًحمىوي اي ق( 620ي )تمً بى نٍ ي الحى سً دً قٍ المى  ةى امى دى ف قي اـ ابٍ مى اإٍلً  اؿى قى كى 
سيكًؿ اً يىٍستىٍدًبريىىا؛ لً  كىىاالى تىٍستىٍقًبميكا اٍلًقٍبمىةى ًبغىاًئطو كىالى » : قىٍكًؿ رى يىجيكزي ذىًلؾى ًفي  ،« بىٍكؿو كىالى تىٍستىٍدًبري كى

 .(3)"اٍلبيٍنيىافً 
مىاـ اٍبف تىٍيًميَّة )ت قىاؿى اإٍلً ابً ىىذىا ىيكى ا: "رىًحمىوي اي ق( 728كى ـي  ،ٍلمىٍنصيكري ًعٍندى اأٍلىٍصحى كىأىنَّوي يىٍحري

اًء ديكفى اٍلبيٍنيىافً   .(4)"ااًلٍسًتٍقبىاؿي كىااًلٍسًتٍدبىاري ًفي اٍلفىضى
ـي  مىا قىاؿى اإٍلً ر كى جى لىًكفَّ اٍلعىمىؿى ًبالدًَّليمىٍيًف : "رىًحمىوي اي  ق(852قىالًني الشَّاًفًعي )تالعىسٍ  اٍبف حى

ًدًىمىا  .(5)"أىٍكلىى ًمفى ًإٍلغىاًء أىحى
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اؿ بى قى تً اسٍ  ةً احى بى ي إً فً  يَّة النَّبي صً كٍ صي ل خي كى عٍ دى ًإلىى  اٍلعيمىمىاءًمف ذىىىبىت طىاًئفىة  :الثَّاِنيالوجو 
 ا.ىى ارً بى دٍ تً اسٍ كى  ةً مى بٍ لقً ا

ـي كٍ ا القى ذى ى ىى لى إً  ارى شى أى دٍ قى كى  مىا رًؿ اإٍلً جى ثـ تعقب  ،ق(852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى
اب ىىذىا الكىٍجو مىٍييىا دىٍعكىل خيصيكًصيًَّة ذىًلؾى ًبالنًَّبيٍّ : "رىًحمىوي اي فىقىاؿى  ،أىٍصحى ًإًذ  ،الى دىًليؿى عى

صى   .(1)"اًئصي الى تىٍثبيتي ًبااًلٍحًتمىاؿً اٍلخى
 فٍ مً  ،دكف االستقباؿ اربى دٍ تً ة االسٍ احى بى إً  صً يٍ صً خٍ ًإلىى تى  اٍلعيمىمىاءبىٍعض  ذىىىبى  :الثَّاِلثالوجو 

 .ييٍ النَّ  ـً كٍ مي عي 
مىاـ اٍبف تىٍيًميَّة )ت ٍنوي : "رىًحمىوي اي ق( 728قىاؿى اإٍلً ـي ااًل  -أم اإلماـ أحمد– كىعى ٍسًتٍقبىاؿي يىٍحري

حارم كالبنياف– ًفيًيمىا : ؛ ًلمى ديكفى ااًلٍسًتٍدبىارً  -يعني الصَّ كىل اٍبفي عيمىرى قىاؿى مىى بىٍيًت »ا رى ًقيتي يىٍكمنا عى رى
ةى فىرىأىٍيتي النًَّبيَّ  ٍفصى ًتًو ميٍستىٍقًبؿى الشَّ  حى اجى مىى حى مىٍيًو، فىيىذى  «اـً ميٍستىٍدًبرى اٍلكىٍعبىةً عى ا ييًبيحي ميتَّفىؽه عى

مىى ظىاًىًر النٍَّييً   .(2)"ااًلٍسًتٍدبىارى فىيىٍبقىى ااًلٍسًتٍقبىاؿي عى
مف  سيأتي تفصيمو كما ،بأف االستقباؿ قد كرد في ركايات أخرلكيتعقب عمى ىذا الكجو 

ؿمى ابف حـز في الكجو التعقب ع خالؿ  .التالي مؾ النسخمف مس األىكَّ
زٍ  ارى شى د أىقى كى  مىاـ اٍبف حى كجكه أخرل لمجمع  إلى ،رىًحمىوي اي ق( 456ـو األندليسي الظَّاىرم )تاإٍلً

رى قىاؿى بقكلو: " ،بالتخصيص بىٍيفى آخى بىٍيفى آخىرى  :كى ةن، كى اصَّ ًدينىًة أىٍك مىكَّةى خى بىٍؿ النٍَّييي عىٍف ذىًلؾى ًفي اٍلمى
كيؿ  ىىذىا تىخٍ  :قىاؿى  ةن، كى اصَّ ييـٍ  ،كىٍجوى لىوي  ًميطه الى ًفي أىيَّاـً اٍلحى ٍّ خى قىاؿى بىٍعضي اًرمكى حى  ؛: إنَّمىا كىافى ًفي الصَّ

م كفى فىييٍؤذىٍكفى ًبذىًلؾى  مَّدو  ،أًلىفَّ ىينىاًلؾى قىٍكمنا ييصى : ىىذىا بىاًطؿه؛ أًلىفَّ كيقيكعى أم ابف حـز– قىاؿى أىبيك ميحى
ٍحرىاًء فىمىٍكًضعيوي  قىعى ًفي الصَّ ٍيفىمىا كى  .(3)"أىٍف يىكيكفى ًقٍبمىةن ًلًجيىةو مىا الى بيدَّ  اٍلغىاًئًط كى

 :وو جي كٍ أى ةً دَّ عً بً  ؾى لً ذى كى  ،ةلَّ دً ف اأٍلى يٍ سخ بى النَّ  اؿً مى عٍ ى إً لى إً  اٍلعيمىمىاءف ة مً فى ائً طى  تٍ بى ىى ذى  :الثَّاِنيالمسمك 
لالوجو   فٍ ة عى رى خٍّ أىتى ا مي يى كأنَّ  ،ةخى اسً يي نى ث النَّ يٍ ادً أحى  فَّ أىؿ بً كٍ ى القى لى إً  اٍلعيمىمىاءض عٍ بى  بى ىى ذى  :اأَلوَّ

 ة.احى ث اإلبى يٍ ادً أحى 
ٍزـو األندليسي الظَّاىرم )ت مىاـ اٍبف حى ، فىمىٍيسى : "رىًحمىوي اي ق( 456قىاؿى اإٍلً ًديثي اٍبًف عيمىرى أىمَّا حى

مىى يىقً  ـٍ يىكيٍف ذىًلؾى ًفيًو فىنىٍحفي عى ذىا لى ًديًث اٍبًف عيمىرى ًفيًو أىفَّ ذىًلؾى كىافى بىٍعدى النٍَّيًي، كىاً  ا ًفي حى يفو ًمٍف أىفَّ مى

                                                             
 .(245/ 1فتح البارم: اٍبف حىجىر، )( (1
 (.149)ص:  ،شرح العمدة: ابف تيمية( (2
، )الم( (3  .(192/ 1حمى باآلثار: ابف حـز



 

224 

 

مىٍيًو قىٍبؿى أىٍف يىٍنيىى النًَّبي   ، ىى  ميكىاًفؽه ًلمىا كىافى النَّاسي عى ا الى شىؾَّ ًفي ذىا مىا الى شىؾَّ ًفيًو، فىً ذعىٍف ذىًلؾى
ًديًث اٍبًف عيمىرى مىٍنسيكخه قىٍطعنا ًبنىٍيًي النًَّبيٍّ  ـي حى ٍك ًمٍف اٍلبىاًطًؿ عى  ذىًلؾى فىحي كرىةن كى ري ـي ضى ، ىىذىا ييٍعمى ٍف ذىًلؾى

تىٍرؾي اٍلميتىيىقًَّف أىنَّوي نىاًسخه  وي كى ـً تىٍرؾي اٍليىًقيًف ًبالظ نيكًف، كىأىٍخذي اٍلميتىيىقًَّف نىٍسخي رَّ ٍحنىا ًفي غىٍيًر  ،اٍلميحى قىٍد أىٍكضى كى
حَّ أىنَّوي نىاسً  اىىذىا اٍلمىكىاًف أىفَّ كيؿَّ مىا صى ٍكـو مىٍنسيكخو فىًمٍف اٍلميحى  تىعىالىى ييًعيدي ًؿ اٍلبىاًطًؿ أىٍف يىكيكفى اي خه ًلحي

ا كىالى ييبىيٍّفي ذىًلؾى ًتٍبيىاننا الى إٍشكىاؿى ًفيًو، إٍذ لىٍك كىافى ىىذىا لىكى  ا كىاٍلمىٍنسيكخى نىاًسخن يفي النَّاًسخى مىٍنسيكخن افى الدٍّ
، نىاقً  ٍيرى بىيٍّفو ٍيرى كىامً ميٍشًكالن غى ا غى ، قىاؿى اي صن ، كىىىذىا بىاًطؿه ـٍ ًدينىكيـٍ اٍليىٍكـى  تىعىالىى: ؿو  أىٍكمىٍمتي لىكي

قىاؿى تىعىالىى:  ،[3]المائدة:  ؿى ًإلىٍيًيـٍ كى ًديًث اٍبًف  ،[44]النحؿ:  ًلتيبىيٍّفى ًلمنَّاًس مىا نيزٍّ ا فىً نَّمىا ًفي حى كىأىٍيضن
لىكىافى مىٍف  عيمىرى ًذٍكري اٍسًتٍقبىاؿً  حَّ أىنَّوي نىاًسخه لىمىا كىافى ًفيًو نىٍسخي تىٍحًريـً اٍسًتٍدبىاًرىىا، كى اٍلًقٍبمىًة فىقىٍط، فىمىٍك صى

ـه، فىبىطىؿى تىعىم قيييـٍ  رىا ، كىىىذىا حى ةى اٍسًتٍدبىاًرىىا كىاًذبنا ميٍبًطالن ًلشىًريعىةو ثىاًبتىةو ـى ًفي ذىًلؾى إبىاحى ًديًث ابٍ أىٍقحى ًف  ًبحى
 .(1)"عيمىرى 

يي عمى حديث ابف عمر مف تأخر أحاديث الن ،بؿ األمر خالؼ ما قاؿ ابف حـز :تُ مْ قُ 
صريحة عمى تأخر ىذا الحديث عمى أحاديث  إذ جاءت الدالئؿ كالقرائف ،باحةالداؿ عمى اإل

: رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى مىٍركىافى اأٍلىٍصفىًر، قىاؿى  مف حديث ،فيما ركاه اإلماـ أبك داكد في سننو كذلؾ ،النيي
ٍبًد الرٍَّحمىًف، أى : يىا أىبىا عى مىسى يىبيكؿي ًإلىٍييىا، فىقيٍمتي ٍف أىنىاخى رىاًحمىتىوي ميٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىًة، ثيَـّ جى لىٍيسى قىٍد نيًييى عى

: بىمىى ًإنَّمىا  ىىذىا؟ اًء، فىً ذىا كىافى بىٍينىؾى »قىاؿى بىٍيفى اٍلًقٍبمىًة شىٍيءه يىٍستيريؾى فىالى نيًييى عىٍف ذىًلؾى ًفي اٍلفىضى كى
 .«بىٍأسى 

 لما بدا يي؛القكؿ بتقدمو عمى أحاديث النَّ  أكلى مف حديث ابف عمرفالقكؿ بتأخر  :وِ يْ مَ عَ وَ 
كال يعني ىذا أف نقكؿ بنسخ حديث ابف عمر ألحاديث النيي ما أمكف  ،الحديث مف منطكؽ

ؿفي المسمؾ  كما تقدـ كقد أمكف ،الجمع كالتكفيؽ بيف األحاديث كىك ما ذىب إليو ابف  ،األىكَّ
 .عمر في ىذا الحديث

مىاـ ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا قىاؿى اإٍلً ـٍ يىًصحَّ لىنىا أىٍف ييٍجعىؿى : "رىًحمىوي اي ق( 463القيٍرطيًبي المىاًلًكي )ت ف عى لى كى
ًر أًلىفَّ النَّاًسخى يىٍحتىاجي  ا ًلٍْلخى ٍيًف نىاًسخن ٍبرى دي اٍلخى ًبيؿى ًإلىى  أىحى ًإلىى تىاًريخو أىٍك دىًليؿو الى ميعىاًرضى لىوي كىالى سى

نَّتىٍيًف سىًبيؿه   .(2)"نىٍسًخ قيٍرآفو ًبقيٍرآفو أىٍك سينَّةو ًبسينَّةو مىا كيًجدى ًإلىى اٍسًتٍعمىاًؿ اآٍليىتىٍيًف أىًك الس 
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اًدٍيث ًإلىى القىٍكؿ ًبأىفَّ  اٍلعيمىمىاءذىىىبى بىٍعض  :الثَّاِنيالوجو   فٍ ة عى رى خٍّ أىتى ا مي يى نَّ أىكى  ،ةخى اسً نى  ةاحى اإلبى  أحى
 .ييٍ ث النَّ يٍ ادً حى أى

مىاـ ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا قىاؿى اإٍلً كفى : "رىًحمىوي اي ق( 463القيٍرطيًبي المىاًلًكي )ت ف عى ري قىاؿى آخى اًئزه  :كى جى
اؿو  مىى كيؿٍّ حى بىٍيًت اٍلمىٍقًدًس عى ًفي اٍسًتٍقبىاؿي اٍلًقٍبمىًة كى اًرم كى حى كىاٍسًتٍدبىاريىيمىا ًباٍلبىٍكًؿ كىاٍلغىاًئًط ًفي الصَّ

اًبرو  ،اٍلبيييكتً  ًديثى جى كا حى ذىكىري  .(1)"كىىىذىا ييبىيٍّفي أىفَّ النٍَّييى عىٍف ذىًلؾى مىٍنسيكخه  :قىاليكا ...كى
رك  ،مرً اىً الظَّ ٍندىليسي اأٍلى  ـزٍ ف حى ابٍ  افامى مى اإٍلً  ،ؾمى سٍ المى  اذى يى ف بً ميٍ ائً القى ى لى ار إً شى د أىقى كى  جى  اٍبف حى

اب ىىذىا الكىٍجو ابى قَّ عى تى  َـّ ثي  ،كغيرىما ،يعً افً الشَّ العىٍسقالًني   .أىٍصحى
ٍزـو األندليسي الظَّاىً  فىقىاؿى  مىاـ اٍبف حى ًديًث اٍبًف عيمىرى ًذٍكري : "رىًحمىوي اي ق( 456رم )تاإٍلً ًفي حى

ـى ًفي اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة فىقىٍط، فى  لىكىافى مىٍف أىٍقحى ا كىافى ًفيًو نىٍسخي تىٍحًريـً اٍسًتٍدبىاًرىىا، كى حَّ أىنَّوي نىاًسخه لىمى مىٍك صى
ًديًث ا ـٍ ًبحى ـه، فىبىطىؿى تىعىم قييي رىا ، كىىىذىا حى ةى اٍسًتٍدبىاًرىىا كىاًذبنا ميٍبًطالن ًلشىًريعىةو ثىاًبتىةو  .(2)"ٍبًف عيمىرى ذىًلؾى إبىاحى

 ا:يى نٍ مً  ،عض المآخذىذا قد يؤخذ عميو ب وي بي ق  عى تى كى  :تُ مْ قُ 
 .اربى دٍ تً االسٍ  فكٍ دي اؿ بى قٍ تً االسٍ  ةً احى بى ي إً فً  اصٌّ ر خى مى ف عي ث ابٍ يٍ دً حى  ؿي عٍ جى  ًل:أوَّ 

يقكؿ: خاص في إباحة االستدبار دكف االستقباؿ؛ كذلؾ  صؿ أفكاأل ،كسعكفيذا لعمو م
 .قصدكلعؿ ذلؾ قد كقع منو دكف  ،لنص الحديث

ةى اٍسًتٍدبىاًرىىا كىاًذبنا ميٍبًطالن ًلشىًريعىةو ثىاًبتىةو " قكلو: ثانيًا: ـى ًفي ذىًلؾى إبىاحى  مف كجييف: فيو نظر ،"مىٍف أىٍقحى
ًديًث اٍبًف عيمىرى ًذٍكري اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة فىقىطٍ أنو قاؿ: " ا:مأحدى كاألصؿ أف يقكؿ: ذكر " ًفي حى

فقد جاء بعكسو؛  ،ص عمى إباحة االستدبار ال االستقباؿحديث جاء بالنَّ استدبار القبمة؛ ألف ال
 كلعمو كقع ذلؾ منو دكف قصد.

ال  ،العكس بال قصدإف قمنا أف كالـ ابف حـز كقع فيو -اؿ بى قٍ تً االسٍ  احى بى ف أىمى  ثانييما: كا 
ر ابً جى  ثً يٍ دً ى حى مى اده عى نى تً اسٍ  افى كى ا مى نَّ ا ً كى  ،ويً أٍ رى بً  ؾى لً ـ ذى حً قٍ يي  ـٍ لى  -فاالستدبار منصكص عميو في الحديث

 .امى دَّ د تقى قى كى  ،رفى صٍ اف األى كى رٍ ث مى يٍ دً حى كى  ،ؾى لً ى ذى مى عى  صَّ الذم نى 
راـ مى اإٍلً  بي ق  عى تى  افى كى  ؾى لً ذى لً كى  جى ا ذى اب ىى حى صٍ أى  ةً شى اقى نى مي  ثي يٍ حى  فٍ مً  حضى كٍ أىل كى كى قٍ ي أىالً التَّ  اٍبف حى

ـي كىاي تىعىالىى أىعٍ  ،وجٍ الكى   .مى
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راـ مى اإٍلً  اؿى قى  جى كىابي أىفَّ أىبىا أىي كبى : "رىًحمىوي اي ق( 852ي )تعً افً ي الشَّ النً قى سٍ العى  اٍبف حى فىاٍلجى
اًزهً  مىجى ًقيقىًتًو كى ًديثي التٍَّخًصيص ،كىىيكى اٍلميٍعتىمىدي  ،أىٍعمىؿى لىٍفظى اٍلغىاًئًط ًفي حى ـٍ يىٍبميٍغوي حى كىأىنَّوي لى لىٍكالى أى ،كى ف كى

ًديث  مىى تىٍخًصيًص ذىًلؾى ًباأٍلىٍبًنيىًة لىقيٍمنىا ًبالتٍَّعًميـً احى لىًكفَّ اٍلعىمىؿى ًبالدًَّليمىٍيًف أىٍكلىى ًمفى  ؛بف عيمىرى دىؿَّ عى
ًدًىمىا د ك  ،ًإٍلغىاًء أىحى كىاهي أىٍحمد كىأىبيك دىاكي اًبرو ًفيمىا رى اءى عىٍف جى قىٍد جى ـٍ تى اكى ٍيريىي ٍيمىةى كىغى لىٍفظيوي  ،ٍأًييدي ذىًلؾى بف خيزى كى
سيكؿي اً كىا» :ًعٍندى أىٍحمىدى  ٍقنىا اٍلمىاءى   فى رى كًجنىا ًإذىا ىىرى  :قىاؿى  ،يىٍنيىانىا أىٍف نىٍستىٍدًبرى اٍلًقٍبمىةى أىٍك نىٍستىٍقًبمىيىا ًبفيري

ٍف كىالٍ  ،«ثيَـّ رىأىٍيتيوي قىٍبؿى مىٍكًتًو ًبعىاـو يىبيكؿي ميٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىةً  فنا ًلمى ًديًث النٍَّيًي ًخالى ؽ  أىنَّوي لىٍيسى ًبنىاًسخو ًلحى حى
مىى أىنَّوي رىآهي ًفي ًبنىاءو أىٍك نىٍحًكهً  ؛زىعىمىوي  اًلًو  ؛بىٍؿ ىيكى مىٍحميكؿه عى ًلميبىالىغىًتًو  أًلىفَّ ذىًلؾى ىيكى اٍلمىٍعييكدي ًمٍف حى

اًبرو  ...ٍيًر قىٍصدو ٍف غى كرؤية بف عيمىرى لىوي كىانىٍت عى  ،ًفي التستر ًديث  ... فىكىذىا ًركىايىةي جى دىؿَّ حى بف اكى
كىاًز اٍسًتٍدبىاًر اٍلًقٍبمىًة ًفي اأٍلىٍبًنيىةً  مىى جى كىاًز اٍسًتٍقبىاًليىا ،عيمىرى اآٍلًتي عى مىى جى اًبرو عى ًديثي جى لىٍكالى ذىًلؾ  ،كىحى كى

ًديثي أىًبي أىي كبى الى ييخىص  ًمٍف عيمي  لىكىافى  ًديث حى كىازي ااًلٍسًتٍدبىاًر فىقىطٍ اكًمًو ًبحى كىالى ييقىاؿي  ،بف عيمىرى ًإالَّ جى
ؽي ًبًو ااًلٍسًتٍقبىاؿي ًقيىاسنا اقيوي ًبوً  ؛ييٍمحى  .(1)"ًلكىٍكًنًو فىٍكقىوي  ،أًلىنَّوي الى يىًصح  ًإٍلحى

ا مىا ذىىىبى ذى ىى كى  ،ةً احى بى ى اإٍلً مى ث النٍَّيي عى يٍ ادً حى ٍيًح أىى تىرجلى إً  اٍلعيمىمىاءذىىىبىت طاًئفىة ًمفى : الثَّاِلثالمسمك 
ًتٍمًمٍيذه  ،(5)اٍبف تىٍيًميَّةؿ كٍ قى كى  ،(4)دمى حٍ اـ أىمى اإٍلً  فٍ ة عى ركايى  كى ىي كى  ،(3)الثٍَّكًرم  كىاٍلكيكًفي كفى كى  ،(2)ةفى يٍ نً ك حى بي أىًإلىٍيو  كى

 .(6)اٍبف اٍلقىيٍّـ
مىاـ ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا قىاؿى اإٍلً كىافى الثٍَّكًرم  كىاٍلكيكًفي كفى : "رىًحمىوي اي ق( 463لقيٍرطيًبي المىاًلًكي )تا ف عى

اًرم كىالى ًفي اٍلبيييكتً  حى ًبًو قىاؿى  ،يىٍذىىبيكفى ًإلىى أىٍف الى يىجيكزى اٍسًتٍقبىاؿي اٍلًقٍبمىًة ًباٍلبىٍكًؿ كىاٍلغىاًئًط الى ًفي الصَّ كى
ٍنبىؿو  اًديًث اٍلكىاًردىًة ًفي النٍَّيًي عىًف  ،ٍكرو كىأىبيك ثى  ،أىٍحمىدي ٍبفي حى سىاًئًر اأٍلىحى ًديًث أىًبي أىي كبى كى كا ًبحى كىاٍحتىج 

 .(7)"اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة كىاٍسًتٍدبىاًرىىا ًباٍلغىاًئًط كىاٍلبىٍكؿً 
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مىاـ اٍبف تىٍيًميَّة )ت قىاؿى اإٍلً ٍنوي : "رىًحمىوي اي ق( 728كى ـي ًفيًيمىا -دأم اإلماـ أحم– كىعى يىٍعًني – يىٍحري
كىل أىبي ؛ اٍختىارىهي أىبيك بىٍكرو  -لمًقٍبمىةً  ااًلٍسًتٍقبىاؿي كىااًلٍسًتٍدبىاري  سيكًؿ اً ًلمىا رى ٍيرىةى عىٍف رى :   ك ىيرى ًإذىا »قىاؿى

ًتًو فىالى  اجى ـٍ ًلحى ديكي مىسى أىحى : ًإفَّ ف تيميَّةأم ابٍ – مىى ىىذىا نىقيكؿي كىعى ...  «ًقٍبمىةى كىالى يىٍستىٍدًبٍرىىايىٍستىٍقًبًؿ الٍ  جى
مىى  ميكسى عى فَّ اٍلجي ٍحرىاًء ًفي كىٍىدو أىٍك كىرىاءى ًجدىارو أىٍك بىًعيرو كىمىا بىٍيفى اٍلبيٍنيىاًف، كىاً  ميكسى ًفي الصَّ سيطيكًح اٍلجي

اءً  ٍديىاًف كىالى سيٍترىةى لىيىا كىاٍلفىضى  .(1)"اٍلكي
 ة:يى الً التَّ  كذلؾ في األمكرً  ،كمف سمؾ ىذا المسمؾ ،رىًحمىوي اي ـ يٍّ قى لٍ ف االـ ابٍ ى كى مى عى كييتىعىقب 

لاألمر  سىفه : "كى رىًحمىوي اي  وقكل :اأَلوَّ سىاًئريىىا حى ةه، كى ًحيحى اًديًث صى ةي ىىًذًه اأٍلىحى يعني أحاديث – عىامَّ
لىةً ًإمَّا مىٍعميكؿي ا -يعني أحاديث اإلباحة–كىاٍلميعىاًرضي لىيىا  -النيي ًعيؼي الدَّالى مَّا ضى نىًد كىاً  د   ،لسَّ فىالى ييرى

ٍنوي ًبذىًلؾى  ًريحي نىٍيًيًو اٍلميٍستىًفيضي عى  ظر؛ لوجوه:فيو ن وىذا .(2)"صى
اًدٍيث الكىاًردىة ب باحة استقباؿ القبمة كاستدبارىا حاؿ قضاء الحاجةعٍ بى  فَّ أى أحدىا:  ض األحى

األصفر الذم ركاه أبك كحديث مركاف بف  ،حيحيفم في الصَّ كً رٍ كحديث ابف عمر المى  ،صحيحة
 .المسألة ةً أدلَّ  تخريجيما فيكما سبؽ  ،داكد

ف كاف –ة ريح الداللى صى س بً يٍ لى ر مى ف عي ث ابٍ يٍ دً حى  فَّ أىنا بً مٍ مَّ إف سى  ثانييما: في داللتو أقرب كا 
رىأىٍيتي اٍبفى عيمىرى كاف: رٍ مى  وً يٍ فً  اؿى قى  ذٍ ؛ إً ح الداللةيٍ رً ر صى فى ف األصٍ ركاف بٍ ث مى يٍ دً حى فى  -خصيصإلى التَّ 

ٍبًد الرٍَّحمىًف، أىلىٍيسى  : يىا أىبىا عى مىسى يىبيكؿي ًإلىٍييىا، فىقيٍمتي ٍف أىنىاخى رىاًحمىتىوي ميٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىًة، ثيَـّ جى  قىٍد نيًييى عى
: بىمىى ًإنَّمىا  ىىذىا؟ اًء، فىً ذىا »قىاؿى بىٍيفى اٍلًقٍبمىًة شىٍيءه يىٍستيريؾى فىالى نيًييى عىٍف ذىًلؾى ًفي اٍلفىضى كىافى بىٍينىؾى كى
 .«بىٍأسى 

ًدٍيثً ل رىًحمىوي اي  هي ري كٍ ذً  :الثَّاِنياألمر  ٍبًد ا حى اًبًر ٍبًف عى ٍنييمىا جى ًضيى اي عى المذككر في أدلة – رى
ـي : "ولكٍ قى بً  ،بواعقا  كى  -المسألة ٍك ٍكمييىا حي ، حي ٍيفو ًديًث اٍبًف عيمىرى لىمَّا رىأىل  فىًييى كىاًقعىةي عى سيكؿى اً »حى  رى

تىوي ميٍستىٍدًبرى اٍلكىٍعبىةً  اجى سيو، كتخصيصيو كٍ و، كعى ى بً يٍ ، كىىىذىا يىٍحتىًمؿي كيجيكىنا ًستَّةن: نسخي النَّ «يىٍقًضي حى
و بالبي و بً  أًلىفَّ النٍَّييى  ؛يىانناكاف أك غيره، كىأىٍف يىكيكفى بى اه لمى ياف، كأف يككفى لعذر اقتضى نٍ ، كتخصيصي

دً  ٍف كىافى حى مىى التٍَّعًييًف، كىاً  كًه عى ٍزـً ًبكىاًحدو ًمٍف ىىًذًه اٍلكيجي مىى التٍَّحًريـً كىالى سىًبيؿى ًإلىى اٍلجى يثي جابر لىٍيسى عى
اًديًث النٍَّيًي الصَّ  الثَّاًنيالى يىٍحتىًمؿي اٍلكىٍجوى  ًة ًمٍنيىا، فىالى سىًبيؿى ًإلىى تىٍرًؾ أىحى ًة اٍلميٍستىًفيضى ًريحى ًة الصَّ ًحيحى

 ".ًبيىذىا اٍلميٍحتىمىؿً 
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ف لـ يصح– فيٍ ثة عى ادً حى  ابرث جى يٍ دً حى  في أفَّ  نكافقوك  ًديًث اٍبًف عيمىرى  -كا  ـي حى ٍك ٍكمييىا حي – حي
ًبيؿى ًإلىى كلكف ال نكافقو في قكلو: " ،و يحتمؿ تمؾ الكجكه الستة التي ذكرىاكأنَّ  -الصحيح كىالى سى

ًديثي جابر الى يىٍحتىًمؿي اٍلكىٍجوى ا ٍف كىافى حى مىى التٍَّعًييًف، كىاً  كًه عى ٍزـً ًبكىاًحدو ًمٍف ىىًذًه اٍلكيجي ًمٍنيىا، فىالى  الثَّاًنيٍلجى
ًة ًبيىذىا اٍلميٍحتىمىؿً  ًة اٍلميٍستىًفيضى ًريحى ًة الصَّ ًحيحى اًديًث النٍَّيًي الصَّ ًبيؿى ًإلىى تىٍرًؾ أىحى : قىٍكؿي اكى  ،سى ٍبًف عيمىرى

لىٍيسى ًبًحكىايىًة لىٍفًظ النَّيٍ  اًص النٍَّيًي ًبيىا، كى ـه ًمٍنوي اًلٍخًتصى ٍحرىاًء، فىٍي ًي، كىىيكى ًإنَّمىا نيًييى عىٍف ذىًلؾى ًفي الصَّ
اًب اٍلعيميكـً ًمفى التَّنىاقيًض الَّذً  مىًة قىٍكًؿ أىٍصحى ، مىعى سىالى ًقيفى ميعىارىضه ًبفىٍيـً أبي أيكب ًلٍمعيميكـً ـي اٍلميفىرٍّ م يىٍمزى

اًء كىاٍلبيٍنيىافً  ف نيما يحتمالف  -لك صح–ككذلؾ حديث جابر  ،؛ ألفَّ حديث ابف عمر"بىٍيفى اٍلفىضى
 كذلؾ لكجكه:؛ دكف األكجو األخرل التخصيص
في التعقب عمى مف نفى تخصيص حديث ابف عمر  اٍلعيمىمىاءلما ذكره بعض  أحدىا:

 يا:كننقؿ من ،ألحاديث النيي
مىاـقىكٍ  ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا ؿ اإٍلً ًفيًو : "رىًحمىوي اي ق( 463القيٍرطيًبي المىاًلًكي )ت ف عى يعني في حديث –كى
مىى عيميكًموً  -أبي أيكب مىى مىٍف سىًمعى اٍلًخطىابى أىٍف يىٍستىٍعًممىوي عى ـٍ يىٍبميٍغوي شىٍيءه  ،ًمفى اٍلًفٍقًو أىفَّ عى ًإذىا لى
وي  سيكًؿ اً أًلىفَّ  ؛يىخيص  عىًف اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة كىاٍسًتٍدبىاًرىىا ًباٍلبىٍكًؿ كىاٍلغىاًئًط  أىبىا أىي كبى سىًمعى النٍَّييى ًمٍف رى

ٍيرى ميقىيَّدو ًبشىٍرطو  ـى ًمٍنوي اٍلعيميكـى  ،ميٍطمىقنا غى يىٍستىٍغًفري اى  ،فىفىًي ًرؼي ًفي مىقىاًعًد اٍلبيييكًت كى ا-فىكىافى يىٍنحى  -أىٍيضن
ٍيريهي عىًف النًَّبيٍّ  كىاىىا اٍبفي عيمىرى كىغى ةي الًَّتي رى ـٍ يىٍبمىٍغوي الر ٍخصى لى  .(1)"ًفي اٍلبيييكتً  كى

مىاـ  مىى ذىًلؾى اإٍلً تىًبعىوي عى ركى جى كىابي أىفَّ أىبىا ًبقىٍكًلًو: " ،رىًحمىوي اي العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي  اٍبف حى فىاٍلجى
اًزهً أىي كبى أىعٍ  مىجى ًقيقىًتًو كى ًديثي التٍَّخًصيص ،كىىيكى اٍلميٍعتىمىدي  ،مىؿى لىٍفظى اٍلغىاًئًط ًفي حى ـٍ يىٍبميٍغوي حى كىأىنَّوي لى  ،كى

ًديث  لىٍكالى أىف حى مىى تىٍخًصيًص ذىًلؾى ًباأٍلىٍبًنيىًة لىقيٍمنىا ًبالتٍَّعًميـً اكى ٍيًف لىًكفَّ اٍلعىمىؿى ًبالدًَّليمى  ،بف عيمىرى دىؿَّ عى
ًدًىمىا  .(2)"أىٍكلىى ًمفى ًإٍلغىاًء أىحى

 ؿى مً عى  رمى ف عي ابٍ  فَّ ـ؛ أًلى مَّ سى ر مي يٍ غى فى  ،كبي أيي بً ـ أىيٍ فى ض بً ارى عى يي  رمى ف عي ابٍ ـ يٍ فى  فَّ أىقكلو بً : ثانييما
 فٍ مى كى  ،وً يٍ لى إً  ؾى لً ذى  ؿكٍ صي ـ كي دى عى كـ لً مي العي بً  ؿى مً عى  دٍ قى فى كب أبك أيي  امَّ أىكى  ،صيٍ خصً ف التَّ مً  وً يٍ لى ؿ إً صى ا كى مى بً 
 الى  فٍ ى مى مى ة عى جَّ د حي ائً زى  ـه مٍ ه عً دى نٍ عً  فٍ مى كى  ،ؾى لً صمو ذى ـ يى لى  فٍ ى مى مى عى  ـو مٍ ة عً ادى يى زً  وً يٍ دى ص لى يٍ خصً التَّ  وي مى صى كى 
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ي فً  صً يٍ صً خٍ التَّ بً  اؿى قى  فٍ د مى نٍ ض عً اري عى التَّ  فى يٍ أىفى  ،(1)ـمٍ ؿ العً ىٍ ه أىرى رَّ ا قى ا مى ذى ىى كى  ،ةً لى أىسٍ ي المى و فً ـ لى مٍ عً 
 اف.يى ا البى ذى د ىى عٍ بى  ةلى أىسٍ المى 

ـٍ " :رىًحمىوي اي قكلو  :الثَّاِلثاألمر  اًجًز الًَّذم  -يعني مف قاؿ بالتخصيص–فىً نَّوي ييقىاؿي لىيي د  اٍلحى مىا حى
، كىا ً  د  فىاًصؿو ًبيؿى ًإلىى ًذٍكًر حى ، يىجيكزي ذىًلؾى مىعىوي ًفي اٍلبيٍنيىاًف؟ كىالى سى كٍّزنا ًلذىًلؾى عىميكا ميٍطمىؽى اٍلبيٍنيىاًف ميجى ٍف جى

نىًظيًرًه ًفي بىؿه قىًريبه أىٍك بىًعيده، كى بىٍينىوي جى اًء الًَّذم يىحيكؿي بىٍيفى اٍلبىاًئًؿ كى كىازيهي ًفي اٍلفىضى  "اٍلبيٍنيىافً  لىًزمىييـٍ جى
مٍّيكالحد فيو كالحد في الس   ُقْمُت: فمك كاف  ،ضرتفاعيا عف األرٍ ربيا كاكىك قي  ،ترة لمميصى
مٍّي كبيف القً بى كد أم جى اعتبار كجي  عيد عف ريب أك بى اف أم ساتر قى بمة لكى ؿ أك نحكه بيف الميصى

 فى يٍ بى كى  وي نى يٍ بى  كى الَّ ؿ  إً صى ف مي ا مً و مى ب؛ ألنَّ يٍ رً  القى الَّ ا إً مى يي نٍ ر مً بى تى عٍ ـ يي لى  ؾى لً ع ذى مى كى  ،اتركـ السَّ ي أخذ حي مٍّ صى المي 
بان يٍ رً قى  وً عً ضٍ كى ا بً رنى مً أي  دٍ قى كى  ،ر كارتفاعواتً ب السَّ رٍ ة بقي رى بٍ ت العً انى ا كى ذى مً فى  ،ؿ كنحكهبى جى  فٍ د مً يٍ عً ر بى اتً ة سى مى بٍ القً 
 دً يٍ بى ف عي ة بٍ حى مٍ طى  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،وً حً يٍ حً ي صى ـ فً مً سٍ اـ مي مى ل اإٍلً كى ا رى اتران؛ لمى عتبر سى ا ليي كدنى جي سي  عً ضً كٍ مى  فٍ مً 
سيكؿي اً  ، ا : قىاؿى رى ، كىالى ييبىاًؿ : »قىاؿى ؿٍّ ٍيًو ًمٍثؿى ميٍؤًخرىًة الرٍَّحًؿ فىٍمييصى ـٍ بىٍيفى يىدى ديكي عى أىحى ضى ًإذىا كى

كؿ ا ببى بارىى دٍ تً باليا أك اسٍ قٍ تً ي اسٍ بمة فً اتر بيننا كبيف القً ار السَّ بى تً كعميو كاف اعٍ  ،(2)«مىٍف مىرَّ كىرىاءى ذىًلؾى 
حٍ ر فً اتً اع سى نى طً أك باصٍ  ،يافنٍ ي البي كجد فً ي تي د التً اعً قى بي السَّاتر في المى رٍ ط قي أك غائً  ك راء أىي الصَّ

ٍنييمىار مى ف عي ابٍ  ؿى عى ا فى مى كى  ،عان رٍ بران شى تى عٍ ران مي اتً كف سى كي ا؛ ليى نَّ يبان مً رً الة قى الفى  ًضيى اي عى اقة النَّ  عً ضٍ كى  فٍ مً  رى
نىزىةو  ي ؿ النَّبً عٍ ا فً ذى ر ىى مى ف عي ـ ابٍ يٍ م فى كٍّ قى ا يي مَّ مً كى  ،ـدَّ قى ا تى مى مة كى بٍ القً  فى يٍ بى كى  وي نى يٍ ة بى رى تٍ سي  بيف  (3)بكضع عى

اءً يديو ساتران في  ٍيًيمىاي ل الشَّيخاف فً كى رى  ،يافنٍ ج البي ارً ى خى مَّ لمَّا صى  (4)اٍلبىٍطحى ًحٍيحى  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،صى
: سىًمعٍ  عىٍكًف ٍبفً  ٍيفىةى، قىاؿى حى نىزىةه،  أىفَّ النًَّبيَّ »تي أىًبي: أىًبي جي بىٍيفى يىدىٍيًو عى اًء كى ـٍ ًباٍلبىٍطحى مَّى ًبًي صى

ٍكعىتىٍيًف، تىمير  بىٍيفى يىدىٍيًو المىٍرأىةي كىالًحمىاري  ٍكعىتىٍيًف، كىالعىٍصرى رى كه حٍ نى  كٍ ؿ أىبى كد جى جي كي  افى ك كى لى كى  ،(5)«الظ ٍيرى رى
 ة.مى بٍ القً  فى يٍ بى كى  وي نى يٍ ران بى اتً سى  ؾى لً ذ ذى خى ا اتَّ مى ران لى بى تى عٍ مة مي بٍ القً  فى يٍ بى و كى نى يٍ دان بى يٍ عً بى 

اءو كىالى : "رىًحمىوي اي  قكلو ابع:األمر الرَّ  ذىًلؾى الى يىٍختىًمؼي ًبفىضى ـه ًلًجيىًة اٍلًقٍبمىًة، كى ا فىً فَّ النٍَّييى تىٍكًري كىأىٍيضن
ا ًبنىٍفًس الٍ  لىٍيسى ميٍختىصًّ ، كى بىٍيفى اٍلبىٍيًت، ًبًمٍثًؿ مىا بيٍنيىافو اًئؿه بىٍيفى اٍلبىاًئًؿ كى بىؿو كىأىكىمىةو حى ـٍ ًمٍف جى بىٍيًت، فىكى
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مىى ا بىٍينىيىا، كىعى اًئؿى بىٍيفى اٍلبىاًئًؿ كى ـي، كىأىمَّا ًجيىةي اٍلًقٍبمىًة فىالى حى قىعى النٍَّييي تىحيكؿي جيٍدرىافي اٍلبيٍنيىاًف كىأىٍعظى ٍلًجيىًة كى
مى   ".ى اٍلبىٍيًت نىٍفًسًو فىتىأىمٍَّموي الى عى

اجتو ميستقبؿ القبمة  ،المراحيض كالكينيؼ ال قبمة فييا :تُ مْ قُ  اء حى فمذا لك كاف اإلٍنسىاف عند قىضى
كعميو لـ يكف  ،أك مستدبرىا ف نَّو في الحقيقة لـ يكف متجو جية القبمة في ذلؾ؛ ألنَّو ال قبمة فييا

 ممتيف لمقبمة.
ٍيرىةى ": لشٍَّعًبي  ا قاؿ دىؽى أىبيك ىيرى صى ، كى دىؽى اٍبفي عيمىرى :  ،صى ٍيرىةى، فىقىاؿى ًفي »أىمَّا قىٍكؿي أىًبي ىيرى

ٍحرىاًء، الى يىٍستىٍقًبًؿ اٍلًقٍبمىةى، كىالى يىٍستىٍدًبٍرىىا ًنيؼى لىٍيسى ًفيًو ًقٍبمىةه، ا« الصَّ ، فىً فَّ اٍلكى ٍستىٍقًبٍؿ كىأىمَّا قىٍكؿي اٍبًف عيمىرى
ٍيثي ًشٍئتى   .(1)"ًفيًو حى

راـ مى اإٍلً قىاؿى كى  جى أىفَّ اٍسًتٍقبىاؿى اٍلًقٍبمىًة ًإنَّمىا " :رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى
اءً  قَّؽي ًفي اٍلفىضى بف اقىالىو  ،ؼى ًإلىٍييىا ااًلٍسًتٍقبىاؿي عرفان كىأىمَّا اٍلًجدىاري كىاأٍلىٍبًنيىةي فىً نَّيىا ًإذىا اٍستيٍقًبمىٍت أيًضي ،يىتىحى

مَّى ًفييىا ،اٍلميًنيرً  ةن أًلىٍف ييصى اًلحى يىتىقىكَّل ًبأىفَّ اأٍلىٍمًكنىةى اٍلميعىدَّةى لىٍيسىٍت صى اؿو  ،كى  ،فىالى يىكيكفي ًفييىا ًقٍبمىةه ًبحى
ةه مىفٍ  الى ـي ًمٍنوي أىٍف الى تىًصحَّ صى تيعيقٍّبى ًبأىنَّوي يىٍمزى ٍعبىًة مىكىافه الى  كى بىٍيفى اٍلكى ةً بىٍينىوي كى الى  كىىيكى بىاًطؿه  ،يىٍصميحي ًلمصَّ

ٍمييكري ...  ٍحرىاًء ميٍطمىقنا قىاؿى اٍلجي ًبالتٍَّفًريًؽ بىٍيفى اٍلبيٍنيىاًف كىالصَّ اؽى  ،كىالشَّاًفًعيٍّ  ،كىىيكى مىٍذىىبي مىاًلؾو  ،كى ٍسحى  ،كىاً 
عٍ  ؛كىىيكى أىٍعدىؿي اأٍلىٍقكىاؿً  ًميعى اأٍلىًدلَّةً إًلً يٍّديهي ًمٍف ًجيىًة النَّظىرً  ،مىاًلًو جى ييؤى ـى عىف  ،كى أىفَّ  ،بف اٍلميًنيرً امىا تىقىدَّ

يىاًطيفً  ،ااًلٍسًتٍقبىاؿى ًفي اٍلبيٍنيىاًف ميضىاؼه ًإلىى اٍلًجدىاًر عيٍرفنا ًبأىفَّ اأٍلىٍمًكنىةى اٍلميعىدَّةى ًلذىًلؾى مىٍأكىل الشَّ  ،كى
ٍحرىاًء ًفيًيمىافىمىٍيسىٍت صى  ًؼ الصَّ ةن ًلكىٍكًنيىا ًقٍبمىةن ًبًخالى  .(2)"اًلحى

مَّفيف فيو ال شىؾَّ و مما ف نَّ  وأخيرًا: ٍف الميكى رىج عى ٍفًع الحى اءىت ًلرى  ،أفَّ الشَّرٍيعىة اإلٍسالًميَّة جى
مىٍيًيـ ٍرمة اٍسًتٍقبىاؿ الًقٍبمة كاٍسًتدٍ  ،كالتٍَّيًسير عى مىى الميٍسًمًمٍيفًلذىًلؾى لىك قيٍمنىا ًبحي اؽى اأٍلىٍمري عى  ،باًرىىا ميٍطمىقان لىضى

كاإلباحة في البنياف كعند  ،راء كنحكىاحيي في الصَّ بتخصيص النَّ  القىٍكؿفىيىتىعىيَّف المىًصٍيري ًإلىى 
ـي  ،كجكد الساتر في غيرىا  .(3)كىاي تىعىالىى أىٍعمى

                                                             
سينىًنيىا ،(323/ ح117/ 1) ،في سننو ماجوابف  أخرجو: جدًا، إسناده ضعيف( (1 ًة  ،ًكتىابي الطَّيىارىًة كى بىابي الر ٍخصى

اًرمًفي ذىًلؾى ًفي  حى ًتًو ديكفى الصَّ بىاحى  مف طريؽ عيسى الحناط، عف الشعبي، فذكره. .اٍلكىنًيًؼ، كىاً 
جىر: "متركؾ" )تقريب التيذيب، ص:  فيو: -  (.5317/ برقـ440عيسى الحناط، كىك متركؾ، قاؿ اٍبف حى
اـ البييقي: " - مى اتً قاؿ اإٍلً كىاهي ميكسىى ٍبفي دىاكدى، كىغىٍيريهي، عىٍف حى اًعيؿى ًإالَّ أىفَّ ًعيسىى ٍبفى أىًبي ًعيسىى كىىىكىذىا رى ـً ٍبًف ًإٍسمى

ًعيؼه  يَّاطى ىىذىا ىيكى ًعيسىى ٍبفي مىٍيسىرىةى، ضى (. كقاؿ الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني: 442/ ح151/ 1" )السنف الكبرل، اٍلخى
 (.395/ 1"ضعيؼ جدان" )صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو، 

 (.246-245/ 1فتح البارم: اٍبف حىجىر، )( (2
 .(338/ 3المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ: ابف العربي، ) انظر:( (3
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كىاز االٍسًتٍقبىاؿ كاالستدبار ميٍطمقان  ،الدَّلٍيمىٍيفً  طً ذىىىبىت طىاًئفىة ًإلىى تىسىاقي : المسمك الرَّابع ذيكا ًبجى كىىيكى  ،كىأىخى
بىٍيرً  ًبيعىةى شىٍيًخ مىاًلؾو  ،مىٍذىىبي عيٍركىةى ٍبًف الز  رى دى الظَّاًىًرمٍّ  ،كى دىاكي  .(1)كى

مىاـ ٍبًد اٍلبىرٍّ بٍ ا قىاؿى اإٍلً أم أصحاب ىذا –قالكا : "رىًحمىوي اي ق( 463القيٍرطيًبي المىاًلًكي )ت ف عى
ـٍ يىًجًب اٍلعىمىؿي ًبشىٍيءو ًمٍنيىا ًلتىيىاتيًرىىا كىاٍلبىيٍّنىتىٍيًف فى  -المسمؾ ًت اآٍلثىاري ًفي ىىذىا اٍلبىاًب لى مىمَّا تىعىارىضى

تىٍيفً  ًف اً  ،اٍلميتىعىاًرضى بىري عى ا يىًردي ًبًو اٍلخى ٍظرى ًإالَّ مى سيكًلًو ًممَّا الى  قىاليكا كىاأٍلىٍصؿي أىٍف الى حى أىٍك عىٍف رى
ٍبًد الرٍَّحمىفً  ،لىو ميعىاًرضى  ًبيعىةى ٍبًف أىًبي عى ا اٍلمىٍعنىى عىٍف رى ًكمى ىىذى ًف المٍَّيًث عىٍف  ،ري اًلحو عى كىاهي أىبيك صى حى
ًبيعىةى  بى  ،رى ابيوي كىىيكى قىٍكؿي عيٍركىةى ٍبًف الز  دي كىأىٍصحى ـٍ دىاكي قىاؿى ًبًو قىٍكـه ًمٍنيي  .(2)"ٍيرً كى
ة لَّ دً اأٍلى  هً ذً ىى  فى يٍ ا بى نى ع ىي مٍ ة الجى يَّ انً كى مٍ ا ً كى  ،عمٍ ة الجى يَّ انً كى مٍ د إً نٍ ف عً كٍ كي ساقط ال يى التَّ ؿ بً كٍ القى كى  :تُ مْ قُ 

 قان.ابً سى  تي نٍ يَّ ا بى مى كى  ،ـمٍ ؿ العً ىٍ ر أىكٍ يي مٍ جي  وً يٍ مى عى كى  ،لكى قٍ ؾ اأٍلى مى سٍ المى  كى ىي  ؿٍ بى  ،فكً مٍ مي 
 ِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.خامسًا: َأَثر اخْ 

 ي:الً ك التَّ حٍ ى النَّ مى عى  ،ايى يٍ ة فً دى ارً ة الكى لَّ دً الؼ اأٍلى تً خٍ ة؛ اللى أىسٍ المى  هً ذً ي ىى فً  اٍلعيمىمىاءاؿ كى قٍ ت أىفى مى تى اخٍ 
لالقول  م ارً حى ي الصَّ فً  طو ائً غى  كٍ أى ؿو كٍ بى ا بً ارىى بى دٍ تً اسٍ ة كى مى بٍ اؿ القً بى قٍ تً ة باسٍ مى رٍ ص الحي يٍ صً خٍ تى  :اأَلوَّ

 ةً لَّ دً أى فى يٍ بى  عان مٍ جى  ؾى لً ذى كه؛ كى حٍ نى ر كى اتً د سى كٍ جي كي  دى نٍ عً كى  افً يى نٍ ي البي فً  ؾى لً ة ذى احى بى ا ً كى  ،اكىى حٍ نى الة كى الفى م كى ارً رى البى كى 
ب اىً ذى اء المى مى مى عي  رً ثى كٍ أى دى نٍ كر عً يي شٍ المى  كى ىي كى  ،اٍلعيمىمىاءكر يي مٍ جي  ؾى لً ى ذى لى إً  بى ىى د ذى قى كى  ،ييٍ النَّ كى  ةً احى بى اإٍلً 
 .(3)ةعى بى رٍ اأٍلى 

اة اكى سى المي كى  ،اؿكى حٍ ع اأٍلى يٍ مً جى  اٍسًتٍقبىاؿ الًقٍبمىة كىاٍسًتٍدبىارىىا ًببىٍكؿو أىٍك غىاًئطو ًفية مى رٍ حي  :الثَّاِنيالقول 
ض عٍ ؿ بى كٍ ا القى ذى ى ىى لى إً  بى ىى د ذى قى كى  ،ةً احى بى ى اإٍلً مى ي عى يٍ لنَّ ة الَّ دً أًلى  حان يٍ جً رٍ تى  ؾى لً ذى اف؛ كى يى نٍ البي م كى ارً حى الصَّ  فى يٍ بى 
 ،(6)ةعى بى رٍ ب اأٍلى اىً ذى اء المى مى مى ض عي عٍ كعند بى  ،(5)دمى حٍ اـ أىمى د اإٍلً نٍ ؿ عً كٍ قى كى  ،(4)ةفى يٍ نً ك حى ـ أبي يي نٍ ـ مً مٍ ؿ العً ىٍ أى

                                                             
 (.154/ 3) ،المنياج: النككمك  (.311/ 1) ،: التمييد: ابف عبد البرانظر( (1
 (.311/ 1) ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر( (2
معاـل و .(236/ 4) ،: الطحاكماآلثار معاني شرحك  .(149: ص) : ابف قتيبة،الحديث مختمؼ تأكيؿ انظر:( (3

 (.191/ 1) ،ممصابيح السنة: البغك و .(446/ 2االستذكار: ابف عبد البر، )و (.16/ 1) ،السنف: الخطابي

 (.15)ص:  ،عمدة الفقو: ابف قدامة المقدسيو .(338/ 3) : ابف العربي،مالؾ مكطأ شرح في المسالؾو

 .(148)ص:  ،شرح العمدة: ابف تيميةو

 .(419/ 1(. كالعناية شرح اليداية: البابرتي، )37/ 1االختيار لتعميؿ المختار: ابف مكدكد، ) انظر:( (4
 .(309/ 1كالتمييد: ابف عبد البر، ) (.149)ص:  ،شرح العمدة: ابف تيمية انظر:( (5
جىر، ) انظر:( (6  .(246/ 1فتح البارم: اٍبف حى
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 ةً الى زى إً  وً جٍ ي كى ـ فً يي عى مى  وً الفً تً ع اخٍ مى  (3)ـو زٍ ف حى ابٍ كى  ،(2)ـيٍّ قى الٍ ف ذه ابٍ يٍ مً مٍ تً كى  ،(1)ةيَّ مً يٍ ف تى و ابٍ يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى  كى ىي كى 
 ة.خى اسً ي نى يٍ ث النَّ يٍ ادً حى أى ؿى عى جى  ذٍ إً  ،ضاري عى التَّ 

ٍرمىة اٍسًتٍقبىاؿ الًقٍبمىة ًببىٍكؿو أىٍك غىاًئطو ًفي :الثَّاِلثالقول  اًرم كىالبيٍنيىاف حي حى ؛ ديكفى ااًلٍسًتٍدبىارً  الصَّ
ٍنييمىار مى ف عي ابٍ  ثً يٍ دً حى بً  الن مى عى  ؾى لً ذى كى  ًضيى اي عى  ؿه كٍ قى  كى ىي كى  ،ةمى بٍ ر القً بً دٍ تى سٍ مي   يبً النَّ  وً يٍ ل فً أىم رى الذً  ،رى
 .(4)دمى حٍ اـ أىمى اإٍلً د نٍ عً  ثه الً ثى 

اًرم كىالبيٍنيىاف الصَّ  اٍسًتٍقبىاؿ الًقٍبمىة كىاٍسًتٍدبىارىىا ًببىٍكؿو أىٍك غىاًئطو ًفية احى بى إً  ابع:القول الرَّ  ى مى عى حى
ؿ كٍ ا القى ذى ىى  ابً حى صٍ ى أىلى إً  ارى شى د أىقى كى  ،ييٍ ث النَّ يٍ ادً حى أًلى  ةن خى اسً ة نى احى بى ث اإٍلً يٍ ادً حى ؿ أىعٍ جى بً  ؾى لً ذى اء؛ كى كى السَّ 
ٍزـو األنٍ  ـيً يينً عٍ ف تى كٍ دي  مىامىاف اٍبف حى رك  ،(5)سيلي دى اإٍلً جى  .(6)العىٍسقالًني اٍبف حى

مىى  اٍسًتٍقبىاؿ الًقٍبمىة كىاٍسًتٍدبىارىىا ًببىٍكؿو أىٍك غىاًئطو ًفية مى رٍ حي  س:امِ القول الخَ  اًرم كىالبيٍنيىاف عى حى الصَّ
د قى كى  ،ميفمً سٍ ف المي كٍ ا دي يى بً  صَّ خي   يبً ص النَّ ائً صى ف خى ة مً اصَّ ة خى احى بى اإٍلً كى  ،فيٍ مً مً سٍ المي  ؽٍّ ي حى فً  السَّكىاء

مىاـ  ـيً ينً يً عٍ ف تى كٍ ؿ دي كٍ لقى ا اذى ىى  ابً حى صٍ ى أىلى إً  ارى شى أى راإٍلً جى  .(7)العىٍسقىالًني اٍبف حى
ًديث بف عيمىرى كىىيكى قىٍكؿي  ةاحى بى إً  س:ادِ القول السَّ  ااًلٍسًتٍدبىاًر ًفي اٍلبينىيَّاًف فىقىٍط تمسكا ًبظىاًىر حى

 .(8)أىًبي ييكسيؼى 
تَّى ًفي اٍلًقٍبمىةً  ابع:القول السَّ  ـي ميٍطمىقنا حى ًة كىًىيى بىٍيتي اٍلميقى  التٍَّحًري  عىفٍ  يٌّ كً حٍ ٌدس كىىيكى مى اٍلمىٍنسيكخى

اًىدو  ًعي   ،ميجى ٍبرىاًىيـ النَّخى مَّدً  ،كىاً  ميحى ًديًث مىٍعًقؿو اأٍلىسىًدمٍّ  ،ًسيًريفى  ٍبفً  كى  -يعني حديث عائشة–عىمىالن ًبحى
ٍيريهي  ،ًبغىاًئطو  أىٍف نىٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىتىٍيًف ًببىٍكؿو أىكٍ   نىيىى رىسيكؿي اً  دى كىغى كىاهي أىبيك دىاكي ًعيؼه  ،رى ًديثه ضى  ؛كىىيكى حى

                                                             
(. كاالختيارات 300/ 5) كالفتاكل الكبرل: لو، (.148)ص:  ،: ابف تيميةالطيارةكتاب  – شرح العمدة انظر:( (1

 (.386/ 1) ،الفقيية: لو
 (.352/ 2) زاد المعاد: ابف القيـ، انظر:( (2
 (.189/ 1) ،المحمى باآلثار: ابف حـزانظر: ( (3
 (.149)ص:  ،شرح العمدة: ابف تيمية انظر:( (4
، ) حمى باآلثار: ابفالم انظر:( (5  .(192/ 1حـز
جىر، ) انظر:( (6  (.279/ 2كعمدة القارم: العيني، ) .(245/ 1فتح البارم: اٍبف حى
 المصادر نفسيا. انظر:( (7
 المصادر السابقة. انظر:( (8
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اؿً  ٍمًتيىا ،أًلىفَّ ًفيًو رىاًكينا مىٍجييكؿى اٍلحى مىى سى مىٍف عى ًدينىًة كى ًتًو فىاٍلميرىادي ًبذىًلؾى أىٍىؿي اٍلمى مىى تىٍقًديًر ًصحَّ أًلىفَّ  ؛كىعى
ـٍ بىٍيتى اٍلمىٍقًدًس يىسٍ  ٍعبىًة الى اٍسًتٍقبىاؿي بىٍيًت اٍلمىٍقًدسً اٍسًتٍقبىالىيي ـي اٍلكىٍعبىةى فىاٍلًعمَّةي اٍسًتٍدبىاري اٍلكى  .(1)تىٍمًزـي اٍسًتٍدبىارىىي

راـ مى اإٍلً  بى قَّ عى د تى قى كى  جى : وً لً كٍ قى بً  ،ؿكٍ ا القى ذى اب ىى حى أصٍ  ،رىًحمىوي اي  العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي اٍبف حى
تً " مىى تىٍقًديًر ًصحَّ ٍمًتيىا -مىٍعًقؿو اأٍلىسىًدمٍّ  حديث يعني–ًو كىعى مىى سى مىٍف عى ًدينىًة كى  ؛فىاٍلميرىادي ًبذىًلؾى أىٍىؿي اٍلمى

ـي اٍلكىٍعبىةى  ـٍ بىٍيتى اٍلمىٍقًدًس يىٍستىٍمًزـي اٍسًتٍدبىارىىي ٍعبىًة الى اٍسًتٍقبىاؿي بىٍيًت  ،أًلىفَّ اٍسًتٍقبىالىيي فىاٍلًعمَّةي اٍسًتٍدبىاري اٍلكى
 .(2)"ٍقًدسً اٍلمى 

تو مى بٍ ت قً انى ف كى مى  امَّ أىفى  ،ايى تً مٍ ى سى مى عى  افى ف كى مى ة كى نى يٍ دً المى  ؿً ىٍ أىبً  صٌّ تى خٍ يـ مي رً حٍ التَّ  فَّ أى امن:القول الثَّ 
 كٍ كا أى قي رٍّ شى » :وً لً كٍ كـ قى مي عي لً  ؛قان مى طٍ ار مي بى دٍ تً االسٍ كى اؿ بى قٍ تً و االسٍ كز لى جي يى ب فى رً غٍ ك المى ؽ أىرً شٍ ة المى يى ي جً فً 
 .(3)ينً زى المي  بي حً اصى  ةى انى كى ك عى بي أى وي الى قى  ،«كابي رٍّ غى 

راـ كقد تعقب اإلم جى اًرم  : "بقكلو ،أصحاب ىذا القكؿ اٍبف حى فيميـ بأفَّ  يعني– كىعىكىسىوي اٍلبيخى
يعني قكؿ –فىاٍستىدىؿَّ ًبًو  -المشرؽ أك المغرب غير اىؿ المدينة مف تككف قبمتيـ جية ىنالؾ مف

مىى أىنَّوي لىٍيسى ًفي اٍلمىٍشًرؽً  -«كابي رٍّ غى  كٍ كا أىقي رٍّ شى » بي النَّ   .(4)"كىالى ًفي اٍلمىٍغًرًب ًقٍبمىةه  عى
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو  اجح في المسألة ىكالرَّ  أفَّ  ،كالذم ترجح إليَّ بعد التفصيؿ الذم سبؽ بيانو
ٍمييكر ًمفى الٍ  اؿاٍلجي ٍمًع بىٍيفى اأٍلىًدلَّة ًبتىغىاييًر الحى ٍمًؿ  ،جى ذىًلؾى ًبحى اًديٍ كى اءً  ثى أىحى مىى اٍلفىضى ، كنحكه النٍَّيي عى

اًديثى  حمؿي كى  مىى اٍلبيٍنيىافً  أىحى ًة عى ؛ كذلؾ لما بيَّناه مف أدلة بسطنا في غير البنياف ككجكد ساتر الر ٍخصى
ـي  ،ي إزالة التعارض بيف أدلة المسألةف اٍلعيمىمىاءفييا البياف عند ذكر مسالؾ   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 
 
 
 
 
 

                                                             
جىر، )305/ 1التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: ابف عبد البر، ) انظر:( (1 / 1(. كفتح البارم: اٍبف حى

 (.279/ 2كعمدة القارم: العيني، ) .(245
جىر، ) انظر:( (2  (.246/ 1فتح البارم: اٍبف حى
 (.279/ 2كعمدة القارم: العيني، ) .(246/ 1المصدر نفسو، ) انظر:( (3
جىر، ) انظر:( (4  (.246/ 1فتح البارم: اٍبف حى
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 عمى المخالف لو. ،: ترجيح الحديث الموافق متنو لمقرآنالثَّاِلث المطمب
ٍدتي  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكىجى  قد اٍستىٍعمىؿى ىىذا الكىٍجو ًفي ًإزىالىًة التَّعاريض بىٍيف األًدلَّة ًفيٍ  رىًحمىوي اي  اإٍلً
ٍسأىلىًة التَّاًليىة:  المى

ْكَنى؟ (1)ىل ِلْمَمْبتُْوَتةمسألة:   النََّفَقة َوالسُّ
مىى النٍَّحًك التَّاًلي: ٍسأىلىًة عى تىٍفًصٍيؿ اٍلمى  كى

 لَّة الَواِرَدة ِفي اْلَمْسَأَلِة.دِ اأْلَ  أوًل: ِمن
ًحٍيًحوً  مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىل اإٍلً ًدٍيثً  ،رى ٍنيىا ًت قىٍيسو فىاًطمىةى ًبنٍ  ًمٍف حى ًضيى اي عى أىفَّ أىبىا عىٍمًرك " :رى

 ، ًكيميوي ًبشىًعيرو ؿى ًإلىٍييىا كى ، فىأىٍرسى ٍفصو طىمَّقىيىا اٍلبىتَّةى، كىىيكى غىاًئبه : كىاً مىا لىًؾ (2)َفَسِخَطْتوُ ٍبفى حى ، فىقىاؿى
سيكؿى اً  اءىٍت رى ، فىجى مىٍينىا ًمٍف شىٍيءو ٍت ذىًلؾى عى :  ، فىذىكىرى مىٍيًو نىفىقىةه »لىوي، فىقىاؿى ، فىأىمىرىىىا أىٍف «لىٍيسى لىًؾ عى

:  (3)َتْعَتدَّ  ، ثيَـّ قىاؿى ، (4)َيْغَشاَىا َأْصَحاِبيًتٍمًؾ اٍمرىأىةه »ًفي بىٍيًت أيٍـّ شىًريؾو ، اٍعتىدٍّم ًعٍندى اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو
ًعيفى ًثيىابىًؾ،  ؿه أىٍعمىى تىضى مىٍمتي ذىكىٍرتي لىوي أىفَّ ميعىاًكيىةى «(5)َحَمْمِت َفآِذِنيِني َفِإَذافىً نَّوي رىجي ، قىالىٍت: فىمىمَّا حى

سيكؿي اً  طىبىاًني، فىقىاؿى رى ٍيـو خى ، كىأىبىا جى ، : »ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى ٍيـو َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن أىمَّا أىبيك جى

                                                             
 ،جعة فييا إال بعد زكج؛ ألنَّيا طمقت ثالثان أم المنقطعة التي ال ر  ،: ىي المرأة المطمقة طالقان بائنان )المبتوتة(( (1

(. كمجمع 7/ 2) ،: لساف العرب: ابف منظكرانظركيعني بيا ىنا: التي ما زالت في عدتيا بعد الطمقة الثالثة. 
 (.430/ 4) ،(. كتاج العركس: الزبيدم136/ 1) ،بحار األنكار: محمد بف طاىر الصديقي

(. 282/ 4) ،: المخصص: ابف سيدهانظر .أك لككنو قميالن  ،ككنو شعيران أم ما رضيت بو ل (:َفَسِخَطْتوُ )( (2
 (.269/ 1) ،كالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الحمكم

: غريب انظر. تربصيا المدة الكاجبة عمييا :كقيؿ ،أياـ أقرائيا :كعدة المرأة قيؿ ،أم تستكفي عدتيا(: َتْعَتدّ )( (3
 (.241/ 1) ،(. كالغريبيف في القرآف كالحديث: اليركم323/ 4) ،الحديث: أبك عبيد القاسـ

: مجمع بحار األنكار: انظركيىٍكثير الترداد عمييا.  ،: أم يأتي إلييا أصحابي كيقصدكنيا(َيْغَشاَىا َأْصَحاِبي)( (4
 (.42/ 4) ،الكجراتي

/ 3) ،لغريبيف في القرآف كالحديث: اليركم: اانظرأم ف ذا انتيت عدتؾ فأعمميني.  (:َفِإَذا َحَمْمِت َفآِذِنيِني)( (5
908.) 
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ٍيدو  (2)َفُصْعُموكٌ ، كىأىمَّا ميعىاًكيىةي (1)َعاِتِقوِ  : « الى مىاؿى لىوي، اٍنًكًحي أيسىامىةى ٍبفى زى اٍنًكًحي »فىكىًرٍىتيوي، ثيَـّ قىاؿى
ٍيرنا، كىاٍغتىبىٍطتي ًبوً «أيسىامىةى  عىؿى اي ًفيًو خى ٍحتيوي، فىجى  .(3)"، فىنىكى

ًحٍيًحًو أىٍيضان  ًفٍي صى نٍ  ،كى ٍيًد النًَّبيٍّ يىاعى يىا ًفي عى ٍكجي مىٍييىا نىفىقىةى  ،، أىنَّوي طىمَّقىيىا زى كىافى أىٍنفىؽى عى كى
سيكؿى اً  يٍعًممىفَّ رى ، قىالىٍت: كىاً ألى ، فىمىمَّا رىأىٍت ذىًلؾى ٍذتي الًَّذم ييٍصًمحيًني، ديكفو ، فىً ٍف كىافى ًلي نىفىقىةه أىخى

ٍذ ًمٍنوي شىٍيئنا، قىالىٍت: فىذىكىٍرتي ذىًلؾى  ـٍ آخي ـٍ تىكيٍف ًلي نىفىقىةه لى ٍف لى سيكًؿ اً  كىاً  : ًلرى الى نىفىقىةى لىًؾ، كىالى »، فىقىاؿى
 .(4)«سيٍكنىى

ًحٍيًحًو أىٍيضان  ًفٍي صى نٍ  ،كى ثنا، ثيَـّ اٍنطىمىؽى ، يىاعى ، طىمَّقىيىا ثىالى كًميَّ ٍفًص ٍبفى اٍلميًغيرىًة اٍلمىٍخزي أىفَّ أىبىا حى
مىٍينى  سيكؿى اً ًإلىى اٍليىمىًف، فىقىاؿى لىيىا أىٍىميوي: لىٍيسى لىًؾ عى ، فىأىتىٍكا رى ًليًد ًفي نىفىرو اًلدي ٍبفي اٍلكى ا نىفىقىةه، فىاٍنطىمىؽى خى

  سيك ؟ فىقىاؿى رى ثنا، فىيىٍؿ لىيىا ًمٍف نىفىقىةو ٍفصو طىمَّؽى اٍمرىأىتىوي ثىالى ٍيميكنىةى، فىقىاليكا: ًإفَّ أىبىا حى ؿي اً ًفي بىٍيًت مى
« : مى ؿى ًإلىٍييىا أىٍف «ٍييىا اٍلًعدَّةي لىٍيسىٍت لىيىا نىفىقىةه، كىعى ، كىأىمىرىىىا أىٍف تىٍنتىًقؿى ًإلىى (5)َل َتْسِبِقيِني ِبَنْفِسكِ ، كىأىٍرسى

ؿى ًإلىٍييىا:  ، ثيَـّ أىٍرسى كفى »أيٍـّ شىًريؾو لأىفَّ أيَـّ شىًريؾو يىٍأًتييىا اٍلمييىاًجري ، فىاٍنطىًمًقي ًإلىى اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو األىكَّ كفى
ـٍ يىرىؾً اأٍلى  ًؾ لى ٍعًت ًخمىارى ضى سيكؿي اً «ٍعمىى، فىً نًَّؾ ًإذىا كى يىا رى تييىا أىٍنكىحى ٍت ًعدَّ ، فىاٍنطىمىقىٍت ًإلىٍيًو، فىمىمَّا مىضى
  اًرثىةى ٍيًد ٍبًف حى  .(6)أيسىامىةى ٍبفى زى

ًحٍيًحًو أىٍيضان  ًفٍي صى :  ،كى ، قىاؿى مىى فىاًطمىةى "عىًف الشٍَّعًبيٍّ ٍمتي عى اًء  دىخى ًبٍنًت قىٍيسو فىسىأىٍلتييىا عىٍف قىضى
سيكًؿ اً  يىا اٍلبىتَّةى، فىقىالىٍت: رى ٍكجي مىٍييىا، فىقىالىٍت: طىمَّقىيىا زى سيكًؿ اً  (7)َفَخاَصْمُتوُ  عى ًفي  ًإلىى رى

                                                             
فيو تأكيالف مشيكراف أحدىما أنو كثير األسفار كالثاني أنو كثير الضرب  :(َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاِتِقوِ )( (1

: النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ انظر .كالعاتؽ ىك ما بيف العنؽ إلى المنكب ،لمنساء كىذا أصح
 (.141/ 2) ،ابف بطاؿ الركبي الميذب:

 (.323/ 3) ،: مجمع بحار األنكار: الكجراتيانظرأم فقير في الغاية.  (:َفُصْعُموكٌ )( (2
ؽً  ،(1480/ ح1114/ 2) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (3 ثنا الى نىفىقىةى لىيىا ،ًكتىابي الطَّالى  .بىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
ؽً  ،(1480/ ح1114/ 2) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (4 ثنا الى نىفىقىةى لىيىا ،ًكتىابي الطَّالى  .بىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
/ محمد الشٍَّيخ: تعميؽ انظر(: أم ال تفعمي شيئان مف تزكي  نفسؾ قبؿ إعالمؾ لي بذلؾ. َل َتْسِبِقيِني ِبَنْفِسكِ )( (5

 مكضع الحديث. ،فؤاد عبد الباقي عمى صحيح مسمـ
ؽً  ،(1480/ ح1115/ 2) ،في صحيحو : مسمـأخرجو( (6 ثنا الى نىفىقىةى لىيىا ،ًكتىابي الطَّالى  .بىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
(. 472/ 2) ،: الغريبيف في القرآف كالحديث: اليركمانظر .(: أم احتكمت بو إلى النبي َفَخاَصْمُتوُ )( (7

 (.548/ 1) ،كمجمع بحار األنكار: الكجراتي
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ـٍ يىٍجعىٍؿ ًلي سيٍكنىى، كىالى نىفىقىةن، كىأىمىرى »الس ٍكنىى كىالنَّفىقىًة، قىالىٍت:  ًني أىٍف أىٍعتىدَّ ًفي بىٍيًت اٍبًف أيٍـّ فىمى
 .(1)"«مىٍكتيكـو 
:  ،الشٍَّعًبيٌ  رو امً عى  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،هً دً نى سٍ ي مي د فً مى حٍ اـ أىمى ل اإٍلً كى رى كى  قىًدٍمتي اٍلمىًدينىةى فىأىتىٍيتي فىاًطمىةى "قىاؿى

مىى عىٍيدً  يىا طىمَّقىيىا عى ٍكجى دَّثىٍتًني، أىفَّ زى سيكًؿ اً  ًبٍنتى قىٍيسو فىحى سيكؿي اً رى ،  ، فىبىعىثىوي رى ًفي سىًريَّةو
: ، قىاؿى ؿي تَّى يىًحؿَّ اأٍلىجى سيٍكنىى حى : ًإفَّ ًلي نىفىقىةن كى ،  قىالىٍت: فىقىاؿى ًلي أىخيكهي: اٍخريًجي ًمفى الدَّاًر، فىقيٍمتي الى

سيكؿى اً  ننا طىمَّ  قىالىٍت: فىأىتىٍيتي رى : ًإفَّ فيالى نىعىًني الس ٍكنىى كىالنَّفىقىةى،فىقيٍمتي مى ًني كى اهي أىٍخرىجى فَّ أىخى  قىًني، كىاً 
ؿى ًإلىٍيًو فى  : فىأىٍرسى ؟مى »قىاؿى ًميعنا، «ا لىؾى كىاًلٍبنىًة آًؿ قىٍيسو ثنا جى سيكؿى اً، ًإفَّ أىًخي طىمَّقىيىا ثىالى : يىا رى ، قىاؿى

سيكؿي اً  ْكَنى ِلْمَمْرَأِة َعَمى َزْوِجَيا َما اْنُظِري َيا بِ »: قىالىٍت: فىقىاؿى رى ْنَت َآِل َقْيٍس ِإنََّما النََّفَقُة َوالسُّ
ي َعَمى َكاَنْت َلُو َعَمْيَيا َرْجَعٌة، َفِإَذا َلْم َيُكْن َلُو َعَمْيَيا َرْجَعٌة َفاَل َنَفَقَة َوَل ُسْكَنى، اْخُرِجي َفاْنِزلِ 

: «ُفاَلَنةَ  مىى اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو فىً نَّوي أىٍعمىى الى يىرىاًؾ، ثيَـّ الى تى ًإنَّوي ييتى »، ثيَـّ قىاؿى دَّثي ًإلىٍييىا، اٍنًزًلي عى ٍنًكًحي حى
تَّى أىكيكفى أىنىا ٍيشو فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اً  ، قىالىٍت:«أيٍنًكحيؾً  حى طىبىًني رىجيؿه ًمٍف قيرى :  فىخى أىالى »أىٍستىٍأًمريهي، فىقىاؿى

ب  ًإلىيَّ ًمٍنوي؟تىٍنًكًحيفى مى  ، قىالى «ٍف ىيكى أىحى سيكؿى اً، فىأىٍنًكٍحًني مىٍف أىٍحبىٍبتى : بىمىى يىا رى ًني ، فىقيٍمتي ٍت: فىأىٍنكىحى
ٍيدو  أيسىامىةى   .(2)"ٍبفى زى

                                                             
ؽً  ،(1480/ ح1117/ 2) ،صحيحو : مسمـ فيأخرجو( (1 ثنا الى نىفىقىةى لىيىا ،ًكتىابي الطَّالى  .بىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
: قاؿ:  ،(27100/ ح53/ 45) ،: أحمد في مسندهأخرجو لغيره، إسناده صحيح( (2 ، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو حى

اًلده  دَّثىنىا ميجى دَّثىنى  -يعني ابف سعيد– حى : حى اًمره قىاؿى ًدينىةى  -يعني الشَّعبي– ا عى : قىًدٍمتي اٍلمى فىأىتىٍيتي فىاًطمىةى بًٍنتى  ،قىاؿى
دَّثىٍتًني ،قىٍيسو   : الحديث.فىحى

 :تخريج الحديث 
 قد ركم الحديث بثالثة ألفاظ:

 ، أو بنحوه."َلُو َعَمْيَيا َرْجَعةٌ لم يكن " المفظة األولى:
ًمي  يىًزيدى  سىًعيد ٍبف (، ًمٍف طىًرٍيؽً 948/ ح382 /24الطبراني في المعجـ الكبير، ) أخرجو: - . اأٍلىٍحمىًسي   اٍلبىجى

اًمرو الشٍَّعًبيٍّ كالىما: ]سعيد، كزكريا[  .زىكىًريَّا ٍبفي أىًبي زىاًئدىةى (، ًمٍف طىًرٍيًؽ 935/ ح378/ 24ك)  فٍ عى  ،عىٍف عى
 .رىًضيى اي عىٍنيىاس يٍ ت قى نٍ ة بً مى اطً فى 

 ".مََّقَيا َزْوُجَيا اْلَبتَّةَ طَ المفظة الثانية: "
سيَّار ابف أبي الحكـ، كحيصيف بف عبد (، ًمٍف طىًرٍيًؽ 27342/ ح330/ 45أحمد في مسنده، ) أخرجو: -

سماعيؿ  سماعيؿ بف أبي خالد، كداكد بف أبي ىند، كا  الرحمف، كمغيرة بف مقسـ الضبي، كأشعث بف سكار، كا 
أىًبي (، مف طريؽ 1480/ ح1114/ 2مسمـ في صحيحو، ): وجوأخر لد، كميـ عف الشعبي. مجابف سالـ، ك 

 رىًضيى اي عىٍنيىا.س يٍ ت قى نٍ ة بً مى اطً فى  فٍ عى . كالىما: ]الشعبي، كأبك سممة[ سىمىمىةى ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىفً 
 =                                                                        "َطمََّقِني َزْوِجي َثاَلثًا" المفظة الثالثة:
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(، ًمٍف طىًرٍيًؽ زكريا بف أبي 27345/ ح333/ 45(، ك)27323/ ح306/ 45أحمد في مسنده، ) أخرجو: -
(، ًمٍف طىًرٍيًؽ 27338/ ح324/ 45(، ًمٍف طىًرٍيًؽ سممة بف كييؿ. ك)27326/ ح308/ 45زائدة. ك)

الطبراني  وأخرجو:ي إسحاؽ السبيعي. (، ًمٍف طىًرٍيًؽ أب27345/ ح333/ 45حصيف بف عبد الرحمف. ك)
(، ًمٍف طىًرٍيًؽ أبي 943/ ح380/ 24(، ًمٍف طىًرٍيًؽ أبي حيصيف. ك)942/ ح380/ 24في المعجـ الكبير، )

(، ًمٍف طىًرٍيًؽ حبيب بف أبي 950/ ح383/ 24ك) (، ًمٍف طىًرٍيًؽ األعمش.940/ ح380/ 24الزناد. ك)
/ 382/ 24الطبراني، )وأخرجو: ًؽ يكنس بف أبي إسحاؽ. (، ًمٍف طىًريٍ 951/ ح384/ 24ك) ثابت.

ابف ماجو في  وأخرجو: .ميطىرًٍّؼ ٍبًف طىًريؼو (، ًمٍف طىًرٍيًؽ 145/ 19البر في التمييد، ) كابف عبد ،(947ح
 وأخرجو:(. 4524/ ح68/ 3الطحاكم في شرح معاني اآلثار، ) وأخرجو:(. 2024/ ح652/ 1سننو، )

(، 15723/ ح778/ 7البييقي في السنف الكبرل، ) وأخرجو:(. 3403/ ح144/ 6تبى، )النَّسىاًئي في المج
/ 42/ 5ك) ،(3952/ ح40/ 5) ،الدارقطني في سننو وأخرجو:يحيى اليمداني. ًمٍف طىًرٍيًؽ فراس بف 

/ 1115/ 2) ،: مسـم في صحيحووأخرجو. عىًف الشٍَّعًبيٍّ جابر الجعفي. جميعيـ رككه  ًمٍف طىًرٍيؽً  ،(3954
س يٍ ت قى نٍ ة بً مى اطً فى  فٍ عى . كالىما: ]الشعبي، كأبك سممة[ سىمىمىةى ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىفً  أىًبيمف طريؽ  ،(1480ح

 رىًضيى اي عىٍنيىا.
 ".َطمََّقَيا َزْوُجَيا َطاَلًقا َباِئًناالمفظة الرابعة: "

ًف الشٍَّعًبيٍّ،  (، ًمٍف طىًرٍيؽً 941/ 380/ 24الطبراني في المعجـ الكبير، ) أخرجو: - ، عى اًد ٍبًف أىًبي سيمىٍيمىافى مَّ حى
ًف فىاًطمىةى بًٍنتى قىٍيسو   رىًضيى اي عىٍنيىا. عى

 ، دون تقييد بمفظ من األلفاظ السابقة"َطمََّقَيا َزْوُجَياة: "الخامسالمفظة 
الترمذم في العمؿ  وأخرجو:. أىًبي سىمىمىةى ًمٍف طىًرٍيًؽ  ،(1480/ ح1114/ 2) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو -

ٍيفو ، ًمٍف طىًرٍيًؽ (301ح/ 172الكبير، )ص:  / 381/ 24في المعجـ الكبير، ) . كالطبرانيأىًبي حيصى
(، ًمٍف طىًرٍيًؽ زكريا بف حكيـ الحطبي. ثالثتيـ: 955/ ح385/ 24(، ًمٍف طىًرٍيًؽ محمد بف سالـ. ك)944ح

 .رىًضيى اي عىٍنيىا ةمى اطً فى  فٍ عى بك سممة، كالشعبي[ ]أبك حصيف، كمحمد، كزكريا[ عف الشعبي. ككالىما: ]أ
 دراسة اْلسناد: 
مشيكر صاحب حديث ميجالد: كىك ابف سعيد بف عمير اليمداني، أبك عمرك الككفي. قاؿ الذىبي: " فيو: -

كقاؿ ابف حجر: "ليس بالقكم، كقد تغير في آخر عمره" )تقريب . (438/ 2)ميزاف االعتداؿ، " عمى ليف فيو
ـى الدٍَّكرىًقي  ًركىايىةى ىىذىا (. قاؿ الخطيب البغدادم: "6478/ برقـ520تيذيب، ص: ال أىٍدرىجى يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي

ًديثً  ا السكنى لمف تممؾ الرٍَّجعىةى، لىـٍ يىٍذكيٍرهي كىاًحده  ،اٍلحى ذىًلؾى أىفَّ قىٍكلىوي: ًإنَّمى وي ىشيـ لو لما حدثو ًبًو، كى فى مً  أىٍك أىٍدرىجى
اًلدي ٍبفي سىًعيدو كىٍحدىهي  قاؿ الزيمعي:  .(929/ 2)الفصؿ لمكصؿ المدرج،  "الجماعة المسميف عىًف الشٍَّعًبيٍّ ًإال ميجى

ٍعًؼ مي " ٍعؼي ًبضى ، كىكىجىبى لىيىا الضَّ قَّؽى ًفييىا الرٍَّيبي اًلدو كىٍحدىهي تىحى ا ثىبىتىٍت ىىًذًه الزٍّيىادىةي عىٍف ميجى اًلدو الٍ فىمىمَّ  "ميتىفىرًٍّد ًبيىاجى
 .(273/ 3)نصب الراية، 

 :تُ مْ قُ 
يىًزيدى  سىًعيد ٍبف]بؿ تابعو فييا  ،ف مف خالؿ التَّخري  أفَّ مجالد بف سعيد ـل ينفرد كحده بركاية الزٍّيادةتبيَّ  -

ًمي   / 242ب التيذيب، ص: [، قاؿ ابف حجر في سعيد: "صدكؽ" )تقريزىكىًريَّا ٍبفي أىًبي زىاًئدىةى ، ك اأٍلىٍحمىًسي   اٍلبىجى
يتبيف  كبذلؾ (.2022/ برقـ216(. كقاؿ في زكريا: "ثقة، ككاف يدلس" )تقريب التيذيب، ص: 2420برقـ

ة ىذا المفظ، فينتفي بذلؾ القكؿ بتفرد مجالد.                             =ىمف خالؿ   ذه المتابعات، صحَّ
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اًدٍيث السَّاًبقىة ٍممىة ىىًذًه اأٍلىحى ييعىاًرض جى ًحٍيًحوً  ،كى مىاـ ميٍسًمـ ًفٍي صى كىاه اإٍلً أىًبي  ًدٍيثً ًمٍف حى  ،مىا رى
اؽى  ٍبًد اً - ًإٍسحى ك ٍبفي عى ًبيًعي   عىٍمري :  -السَّ اًلسنا ًفي اٍلمىٍسًجًد "قىاؿى ًد ٍبًف يىًزيدى جى كيٍنتي مىعى اأٍلىٍسكى

 ، ًديًث فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو دَّثى الشٍَّعًبي  ًبحى ، فىحى مىعىنىا الشٍَّعًبي  ، كى سيكؿى اً »اأٍلىٍعظىـً ـٍ يىٍجعىٍؿ ، لى أىفَّ رى
ى، «لىيىا سيٍكنىى كىالى نىفىقىةن  صن دي كىفًّا ًمٍف حى ذى اأٍلىٍسكى دٍّثي ًبًمٍثًؿ ىىذىا، (1)َفَحَصَبُو ِبوِ ، ثيَـّ أىخى ٍيمىؾى تيحى : كى ، فىقىاؿى

سينَّةى نىًبيٍّنىا  : الى نىٍتريؾي ًكتىابى اً كى ًفظىٍت، أىٍك نىًسيىٍت، لىيىا ًلقىٍكًؿ اٍمرىأىةو، الى نىٍدًرم لىعىمَّيى  قىاؿى عيمىري ا حى
 : ؿَّ الى تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ كىالى يىٍخريٍجفى ًإالَّ أىٍف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو الس ٍكنىى كىالنَّفىقىةي، قىاؿى اي عىزَّ كىجى

 .(2)"[1الطالؽ: سكرة ] ميبىيٍّنىةو 
ٍنيىا شىةى عىائً  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،يخاف في صحيحييماكركل الشَّ  ًضيى اي عى ًلفىاًطمىةى مىا »، أىنَّيىا قىالىٍت: رى
ًكمى عف غيرىا  ،(3)يىٍعًني ًفي قىٍكًليىا: الى سيٍكنىى كىالى نىفىقىةى « أىالى تىتًَّقي اى   ،انكار ذلؾ عميياكقد ري

ٍيدو  كزكجيا  .(4)رضي ا عنيما أيسىامىةى ٍبًف زى

                                                                                                                                                                              

نَّما ذلؾ مف قبيؿ ركاية الحديث بالمعنى كركاية الحديث بألفاظ مختمفة ال يعني االضطراب ف - سأبيف ك -يو، كا 
كلذلؾ ركاه اإلماـ مسمـ بأكثر مف لفظ؛ لمداللة  -في المطعف الخامس مف ىذه المسألة ،ذلؾ في متف البحث

عمى صحتو كعدـ اضطراب ركاتو، ألف جميع ألفاظو تدكر عمى معنى كاحد، كلعمو لـ يرك الحديث مف 
. ألنو ليس عمى شرطو،طريؽ مجالد بف سعيد؛   كاي تىعىالىى أىٍعمـى

 .إسناده ثقاترجاؿ باقي  كالحديث -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 .صحيح؛ فيو مجالد  بف سعيد، كىك ليس بالقكم، كقد تغير في آخر عمره، إال أنَّو تكبعالحديث إسناده  -
اـ اٍبف الٍ فقاؿ  ،كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث - مى / 5 ،: "إسناده صحيح" )زاد المعادقىيٍّـاإٍلً

 الشٍَّيخ(. كقاؿ 2334/ ح462/ 1 ،: "صحيح" )صحيح الجامع الصغير كزيادتواأٍلىٍلبىاًني الشٍَّيخ(. كقاؿ 469
 (.469/ 5 ،شعيب األرناؤكط: "إسناده صحيح" )حاشية زاد المعاد

 ،: المخصص: ابف سيدهانظر. منو عمى ىذا الحديث إنكاران  ىعبي بالحصأم رمى األسكد الشَّ  :(َفَحَصَبُو ِبوِ )( (1
 (.696/ 4) ،(. كمجمع بحار األنكار: الكجراتي58/ 3)

ؽً  ،(1480/ ح1118/ 2) ،: مسمـ في صحيحوأخرجو( (2 ثنا الى نىفىقىةى لىيىا ،ًكتىابي الطَّالى  .بىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
ًكتىابي (، 5325، كح/5321، كح/5323/ ح57/ 7لو، )البخارم في صحيحو، كالمفظ : أخرجومتفق عميو، ( (3

ًة فىاًطمىةى بًٍنًت قىٍيسو  ،الطَّالىؽً  ؽً  ،(1481/ ح1120/ 2) ،مسمـ في صحيحو. ك بىابي ًقصَّ بىابي  ،ًكتىابي الطَّالى
ثنا الى نىفىقىةى لىيىا  .اٍلميطىمَّقىًة ثىالى

 ،البييقي في السنف الكبرل ،(4526/ ح68/ 3) ،الطحاكم في شرح معاني اآلثار أخرجو: معمق،إسناده ( (4
مَّدي ٍبفي أيسىامىةى ٍبًف زىٍيدو ، كالىما معمقان، عف (15472/ ح705/ 7) :  أىنَّو كىافى  ،ميحى كىافى أيسىامىةي ٍبفي زىٍيدو ًإذىا "يىقيكؿي

 =                              ".يىًدهً  رىمىاىىا ًبمىا كىافى ًفي -أم انتقاليا في عدتيا– ذىكىرىٍت فىاًطمىةي شىٍيئنا ًمٍف ذىًلؾى 
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ٍبًد اً ٍبًف عيٍتبىةى، أىفَّ أىبىا عىٍمًرك  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،وً حً يٍ حً ي صى ـ فً مً سٍ اـ مي مى ل اإٍلً كى رى كى  عيبىٍيًد اً ٍبًف عى
ؿى ًإلىى اٍمرىأىًتًو فىاًطمىةى  ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ًإلىى اٍليىمىًف، فىأىٍرسى رىجى مىعى عى ٍفًص ٍبًف اٍلميًغيرىًة، خى ًبٍنًت  ٍبفى حى

، قىٍيسو ًبتىٍطًميقىةو كىانىٍت بى  ًبيعىةى ًبنىفىقىةو ، كىعىيَّاشى ٍبفى أىًبي رى اًرثى ٍبفى ًىشىاـو ًقيىا، كىأىمىرى لىيىا اٍلحى ًقيىٍت ًمٍف طىالى
: ، فىأىتىًت النًَّبيَّ َواهلِل َما َلِك َنَفَقٌة ِإلَّ َأْن َتُكوِني َحاِماًل فىقىاالى لىيىا:  ٍت لىوي قىٍكلىييمىا، فىقىاؿى الى »، فىذىكىرى

: «لىؾً نىفىقىةى  سيكؿى اً؟ فىقىاؿى نىٍتوي ًفي ااًلٍنًتقىاًؿ، فىأىًذفى لىيىا، فىقىالىٍت: أىٍيفى يىا رى « ًإلىى اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو »، فىاٍستىٍأذى
يىا النًَّبي   تييىا أىٍنكىحى ٍت ًعدَّ عي ًثيىابىيىا ًعٍندىهي كىالى يىرىاىىا، فىمىمَّا مىضى كىافى أىٍعمىى، تىضى ،  أيسىامىةى  كى ٍيدو ٍبفى زى

: لى  دَّثىٍتوي ًبًو، فىقىاؿى مىٍركىافي ًديًث، فىحى ةى ٍبفى ذيؤىٍيبو يىٍسأىلييىا عىًف اٍلحى ، قىًبيصى ؿى ًإلىٍييىا مىٍركىافي ـٍ نىٍسمىٍع ىىذىا فىأىٍرسى
مىٍييىا،  ٍدنىا النَّاسى عى ذي ًباٍلًعٍصمىًة الًَّتي كىجى نىٍأخي ًديثى ًإالَّ ًمًف اٍمرىأىةو، سى فىقىالىٍت فىاًطمىةي، ًحيفى بىمىغىيىا قىٍكؿي اٍلحى

، قىاؿى اي  ـي اٍلقيٍرآفي بىٍينىكي : فىبىٍيًني كى : [ اآٍليىةى، قىالىتٍ 1]الطالؽ:  ٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ الى تي  :مىٍركىافى
ثً " عىةه، فىأىم  أىٍمرو يىٍحديثي بىٍعدى الثَّالى ـٍ تىكيٍف ىىذىا ًلمىٍف كىانىٍت لىوي ميرىاجى : الى نىفىقىةى لىيىا ًإذىا لى ؟ فىكىٍيؼى تىقيكليكفى

امً  ـى تىٍحًبسيكنىيىا؟حى ؟ فىعىالى  .(1)"الن
ٍيميكفي ٍبفي ًمٍيرىافى  ثً يٍ دً حى  فٍ مً  ،وً نً نى ي سي د فً اكي ك دى بي اـ أىمى ل اإٍلً كى رى كى  :  ، مى ًدينىةى "قىاؿى قىًدٍمتي اٍلمى

يٍّ  ًعيًد ٍبًف اٍلميسى ٍت ًمٍف بىٍيًتيىا، فىقىاؿى سىًعيده:  ،طيمٍّقىتٍ  فىاًطمىةي ًبٍنتي قىٍيسو  :فىقيٍمتي  ،بً فىديًفٍعتي ًإلىى سى رىجى فىخى
مىى يىدىٍم اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو اأٍلىٍعمىى» ًضعىٍت عى ، ًإنَّيىا كىانىٍت لىًسنىةن، فىكي  .(2)"«ًتٍمؾى اٍمرىأىةه فىتىنىًت النَّاسى

                                                                                                                                                                              

: فىغىًريبه قاؿ الزيمعي: " - ًديثي أيسىامىةى ٍبًف زىٍيدو لىـٍ يىٍظفى (. قاؿ ابف اليماـ: "274/ 3" )نصب الراية، كىأىمَّا حى ٍر كى
رٍّجي رىًحمىوي اي  ًديًث أي  اٍلميخى كلـ أعثر عمى مف  :تُ مْ قُ  .(406/ 4لقدير، )فتح ا " اٍلمييىسٍّري كىاىي  ،فىاٍستىٍغرىبىوي  ،سىامىةى ًبحى
 كصؿ ىذا األثر.

ؽً (، 1480/ ح1117/ 2مسمـ في صحيحو، ) :أخرجو( (1 ثنا الى نىفىقىةى لىيىا ،ًكتىابي الطَّالى  .بىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
ؽً (، 2296/ ح289/ 2أبك داكد في سننو، ): أخرجوإسناده صحيح، ( (2 أىٍنكىرى ذىًلؾى عىمىى  بىابي مىفٍ  ،ًكتىاب الطَّالى

دَّ قاؿ:  .فىاًطمىةى بًٍنًت قىٍيسو  دَّثىنىا زيىىٍيره  بٍ ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عىٍبًد اً حى ، حى دَّثىنىا  -يعني ابف معاكية الجعفي– ًف ييكنيسى حى
دَّثىنىا مىٍيميكفي ٍبفي ًمٍيرىافى  ، حى ٍعفىري ٍبفي بيٍرقىافى  : الحديث.قىاؿى  ،جى

 :تخريج الحديث 
/ 232/ 5(. كاسحاؽ بف راىكية في مسنده، )12037/ ح25/ 7عبد الرزاؽ في مصنفو، ) جو:أخر  -

سحاؽ بف راىكية أيضان، )12038/ ح26/ 7( ًمٍف طىًرٍيًؽ ابف جري . كعبد الرزاؽ أيضان، )2379ح / 5(. كا 
/ 69/ 3الطحاكم في شرح معاني اآلثار، ) وأخرجو:( ًمٍف طىًرٍيًؽ جعفر بف برقاف. 2378/ ح232
/ 711/ 7(. كفي السنف الكبرل، )2805/ ح160/ 3(. كالبييقي في السنف الصغرل، )4530ح
( ًمٍف طىًرٍيًؽ عمرك بف 146/ 19(. كابف عبد البر في التمييد، )15726/ ح780/ 7(، ك)15493ح

 ]ابف جري ، كجعفر، يم:أربعت( مف طريؽ أبي المميح. 147/ 19ميمكف. كابف عبد البر في التمييد، )
 كعمرك، كأبك المميح[ عف ميمكف بف ميراف، بو.                                                        =
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ف اعً طى المى الش بو كى ار دى مى  فَّ ة؛ ألىلى أىسٍ المى  هً ذً ي ىى فً  اىى رً يٍ ف غى كٍ دي  ثيٍ ادً حى اأٍلى  هٍ ذً ىى  ركٍ ذً بً  تي يٍ فى تى اكٍ  و:يْ بِ نْ تَ 
 ث.يٍ ادً حى اأٍلى  هً ذً ا ىى يى تٍ نى مى د تضى قى  اٍلعيمىمىاءا يى يٍ لى إً  ارى شى التي أى
 اْلَمْسَأَلِة. َوْجو التََّعاُرض ِفي َأِدلَّةثانيًا: 
ة رىًضيى اي عىٍنيىا قىٍيسو  فىاًطمىةى ًبٍنتً حديث  دؿَّ  قد اًحبىة الًقصَّ ة قى مَّ طى ة المي أىرٍ أفَّ المى  ىمى عى  صى

فقد  ،األخرل المعارضةديث احاأل كأما ،ال نفقة ليا كال سكنى ى شاكمتيامى التي عى كى  رلبٍ ة كي كنى ني يٍ بى 
ًبذىًلؾى تىعىارىضى  ،أك أحدىما ،أف ليا النفقة كالسكنى مف ،ًخالًؼ ذىًلؾى  ىمى عى  تدىلَّ  كىاٍختىمىفىت  األدلةًت كى

ٍسأىلىًة: ،في ظىاىرىا  كىىىذىا تىٍفًصٍيؿي اٍلمى
َمام اْبن اْلَقيِّمثالثًا: َمْسمك   ِفي اَزاَلِة التََّعاُرِض. اْلِْ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبىٍعدى أىٍف ذىكىرى  ٍبتيكتىة ىىؿ لىيىا نى  رىًحمىوي اي  اإٍلً ٍسأىلة المى سيٍكنىى اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي مى فىقىة كى
ـٍ الى  ٍسأىلىة ،أى ٍفًع التَّعىاريض الكىاًرًد ًفٍي المى مىؾى ًفي دى ًدٍيًث اٍلميكىاًفؽ ًلٍمقيٍرآًف اٍلكىًرٍيـ ،سى  ،مىٍسمؾ تىٍرًجٍيح اٍلحى

ٍبتيكتىة لىٍيسى لىيىا نىفىقىة كىالى سيٍكنىى ي يىا النًَّبي  ًإذىا طىمٍَّقتيـي أى يىاقىاؿى اي تىعىالىى: ": فىقىاؿى  ،كالذم ييًفٍيد أىفَّ المى
ًتًيفَّ  عىؿى ًإلىى قىٍكًلًو: ...  النٍّسىاءى فىطىمٍّقيكىيفَّ ًلًعدَّ ًؽ:   ًلكيؿٍّ شىٍيءو قىٍدرنااي قىٍد جى فىأىمىرى  ،[3 - 1]الطَّالى

ٍمسىا ًؿ اإٍلً ـٍ ًعٍندى بيميكًغ اأٍلىجى انىوي اأٍلىٍزكىاجى الًَّذيفى لىيي ـٍ ًمٍف اي سيٍبحى يي كا أىٍزكىاجى ؾي كىالتٍَّسًريحي ًبأىٍف الى ييٍخًرجي
ٍكًجيىا ًإٍمسىاكييى  ٍف لىٍيسى ًلزى كىاًز ًإٍخرىاًج مى مىى جى ، فىدىؿَّ عى ييفَّ أىٍف الى يىٍخريٍجفى ، كىأىمىرى أىٍزكىاجى ـٍ ا بىٍعدى بيييكًتًي

ًء اٍلميطىمَّ  انىوي ذىكىرى ًليىؤيالى ًؽ، فىً نَّوي سيٍبحى ًزمىةن الى الطَّالى يىا عىٍف بىٍعضو قىاًت أىٍحكىامنا ميتىالى ديىىا:  ،يىٍنفىؾ  بىٍعضي أىحى
: أىفَّ الثَّاًلثكى  ،فى ًمٍف بيييكًت أىٍزكىاًجًيفَّ : أىنَّييفَّ الى يىٍخريجٍ الثَّاًنيكى  ،ٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ أىفَّ اأٍلىٍزكىاجى الى يي 

ٍمسىاًؾ، فىييسىرٍّحيك أًلىٍزكىاًجًيفَّ ًإٍمسىاكىييفَّ بً  تىٍرؾى اإٍلً ًؿ، كى اًء اأٍلىجى كًؼ قىٍبؿى اٍنًقضى كىالرَّاًبعي:  ،ىيفَّ ًبً ٍحسىافو اٍلمىٍعري
انىوي ًإلى  مَّا اٍسًتٍحبىابنا كىأىشىارى سيٍبحى كبنا كىاً  مىى الرٍَّجعىًة ًإمَّا كيجي ، كىىيكى ًإٍشيىاده عى ى ًحٍكمىًة ًإٍشيىادي ذىكىٍم عىٍدؿو

، كى  ةن ًبقىٍكًلًو: ذىًلؾى اصَّ ٍجًعيَّاًت خى [ 1]الطالؽ:  الى تىٍدًرم لىعىؿَّ اى ييٍحًدثي بىٍعدى ذىًلؾى أىٍمرناأىنَّوي ًفي الرَّ
مىٍف بىٍعدىىيـٍ  مىؼي كى عىةي. ىىكىذىا قىاؿى السَّ ى ًإٍحدىاثيوي ىىاىينىا: ىيكى اٍلميرىاجى ـى قى ...  كىاأٍلىٍمري الًَّذم ييٍرجى قىٍد تىقىدَّ ٍكؿي كى

ؽى اٍلمىٍذكيكرى ىيكى الرٍَّجًعي   مىى أىفَّ الطَّالى ًث؟ فىيىذىا يىديؿ  عى  ،فاطمة بنت قيس: أىم  أىٍمرو يىٍحديثي بىٍعدى الثَّالى
                                                                                                                                                                              

 دراسة اْلسناد: 
 الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 صحيح، كرجالو ثقات.الحديث إسناده  -
/ 65/ 7األـ،  –جاؿ مسمـ" )صحيح أبي داكد قاؿ الشٍَّيخ اأٍلىٍلبىاًني: "إسناده مقطكع صحيح، رجالو ثقات ر  -
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ٍتوي؛ لى  ـً الرَّاًحًميفى اٍقتىضى اًكًميفى كىأىٍرحى ـي، كىأىفَّ ًحٍكمىةى أىٍحكىـً اٍلحى ٍكجى أىٍف الًَّذم ثىبىتىٍت ًفيًو ىىًذًه اأٍلىٍحكىا عىؿَّ الزَّ
كؿى الشَّر  الًَّذم نىزىغىوي الشٍَّيطىافي بىٍينىييمىا يىزي ـى كى انىوي اأٍلىٍمرى ... فىتىٍتبىعىيىا نىٍفسيوي فىييرىاًجعىيىا  ،يىٍندى ذىكىرى سيٍبحى

 : ًء اٍلميطىمَّقىاًت فىقىاؿى ٍيثي سىكىٍنتي ًبً ٍسكىاًف ىىؤيالى ًؽ:  ٍجًدكيـٍ ـٍ ًمٍف كي أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى مىاًئري 6]الطَّالى [ فىالضَّ
كىافى قىٍكؿي النًَّبيٍّ  ًزمىةه، كى ٍرأىًة ًإذىا » :كيم يىا يىتًَّحدي ميفىسٍّريىىا كىأىٍحكىامييىا كيم يىا ميتىالى ًإنَّمىا النَّفىقىةي كىالس ٍكنىى ًلٍممى

مىٍييىا رىٍجعىةه  ٍكًجيىا عى بىيىاننا ًلميرىاًد اٍلميتىكىمٍّـً ًبًو ًمٍنوي، فىقىٍد   اًب اً ميٍشتىقًّا ًمٍف ًكتى  (1)«كىافى ًلزى ميفىسٍّرنا لىوي كى كى
سيكًؿ اً  تىبىيَّفى  اًء رى ادي قىضى ًكتىاًب اً   اتٍّحى اًلفيييمىا، فىً فَّ  كى ا الى ييخى ، كىاٍلًميزىافي اٍلعىاًدؿي مىعىييمىا أىٍيضن

ـٍ يىٍبؽى النَّفىقىةى ًإنَّمىا تىكيكفي ًلمزَّ  لى ـي سىاًئًر اأٍلىٍجنىًبيَّاًت، كى ٍك ٍكمييىا حي ٍت أىٍجنىًبيَّةن، حي ارى ًة، فىً ذىا بىانىٍت ًمٍنوي صى ٍكجى
ذىًلؾى الى ييكًجبي لىيىا نىفىقىةن كىاٍلمىٍكطيكءىًة ًبشيٍبيىةو أىٍك ًزننى، كىأًلىفَّ  دي اٍعًتدىاًدىىا ًمٍنوي، كى رَّ ا تىًجبي النَّفىقىةى ًإنَّمى ًإالَّ ميجى

بىٍت  ًفي ميقىابىمىًة التَّمىك ًف ًمفى ااًلٍسًتٍمتىاًع، كىىىذىا الى ييٍمًكفي اٍسًتٍمتىاعيوي ًبيىا بىٍعدى بىٍينيكنىًتيىا، كىأًلىفَّ النَّفىقىةى لىٍك كىجى
ٍنيىا ًمٍف مىاًلًو كىالى فىٍرؽى  فَّى عى بىٍت ًلٍمميتىكى ًتيىا لىكىجى مىٍيًو أًلىٍجًؿ ًعدَّ بىٍينىييمىا أىٍلبىتَّةى، فىً فَّ كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمىا قىٍد لىيىا عى

بىٍت لىيىا الس ٍكنى  ٍنوي كىًىيى ميٍعتىدَّةه ًمٍنوي قىٍد تىعىذَّرى ًمٍنييمىا ااًلٍسًتٍمتىاعي، كىأًلىنَّيىا لىٍك كىجى بىٍت لىيىا بىانىٍت عى ى لىكىجى
وي، كىىىذىا ا أىٍف تىًجبى لىيىا الس ٍكنىى ديكفى النَّفىقىًة فىالنَّص  كىاٍلًقيىاسي يىٍدفىعي فىأىمَّ  ،يىقيكليوي مىٍف ييكًجبييىا النَّفىقىةي كىمىا

ٍبًد اً  اقىٍكؿي عى ٍبًد اً  ٍبًف عىبَّاسو كىأىٍصحى اًبًر ٍبًف عى  كفاطمة بنت قيس ًإٍحدىل فيقىيىاًء ًنسىاًء ًبًو كىجى
مى  كىانىٍت فاطمة تينىاًظري عى ابىًة، كى حى ابيوي الصَّ ٍنبىؿو كىأىٍصحى ًبًو يىقيكؿي أىٍحمىدي ٍبفي حى ٍيًو  ،ٍيًو، كى اؽي ٍبفي رىاىىكى ٍسحى كىاً 

ابيوي  ابي  ،كىأىٍصحى ًديثً  ،وي كداكد بف عمي كىأىٍصحى سىاًئري أىٍىًؿ اٍلحى اؿو  ،كى ثىةي أىٍقكى ٍسأىلىًة ثىالى ًلٍمفيقىيىاًء ًفي ىىًذًه اٍلمى كى
ثي ًركىايى  : أىفَّ لىيىا النَّفىقىةى كىالس ٍكنىى، كىىيكى قىٍكؿي عيمىرى ٍبًف الثَّاِنيوَ  ،: ىىذىاَأَحُدَىا: اتو عىٍف أحمدكىًىيى ثىالى
طَّاًب كىاٍبًف مى  فيقىيىاًء اٍلكيكفىةً اٍلخى : أىفَّ لىيىا الس ٍكنىى ديكفى النَّفىقىًة، كىىىذىا مىٍذىىبي أىٍىًؿ الثَّاِلثوَ  ،ٍسعيكدو كى

بً  ًدينىًة كى  .(2)"مالؾ كىالشَّاًفًعي   ًو يىقيكؿي اٍلمى
قىاؿى  ًديث: "رىًحمىوي اي  رآخى  عو ضً كٍ ي مى فً كى ؼ ىىذىا اٍلحى مىى ًخالى أم – فىقىٍد تىبىيَّفى أىفَّ اٍلقيٍرآف الى يىديٌؿ عى
مىى ميكىافىقىتو  -حديث فاطمة ـٍ اٍلقيٍرآف" :كىمىا قىالىٍت فىاًطمىةبىٍؿ ًإنَّمىا يىديٌؿ عى بىٍينكي  .(4)"(3)بىٍيًني كى

 
 

                                                             
ٍسأىلىةً  -أكالن  :انظرسبقت دراستو، ( (1  .ًمف اأٍلىًدلَّة الكىاًردىة ًفي اٍلمى
 (.5/471) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (2
ؽً (، 1480/ ح1117/ 2مسمـ في صحيحو، ) أخرجو:( (3 ثنا الى  ،ًكتىابي الطَّالى  . نىفىقىةى لىيىابىابي اٍلميطىمَّقىًة ثىالى
يضاح مشكالتو: ابف القيـ( (4  (.388/ 1) ،تيذيب سنف أبي داكد كا 
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 ِفي َدْفِع التََّعاُرِض. اْلُعَمَماءرابعًا: َمَساِلك 
مىؾى  اًصؿ بىٍيفى ىىًذه  اٍلعيمىمىاءسى : ًعدَّةى  ،األدلةًفي دىٍفًع التَّعاريض الحى  مىسىاًلؾى
لالمسمك   .ةً لى أىسٍ ي المى ة فً دى ارً ة الكى لَّ دً اأٍلى  فى يٍ ع بى مٍ ى الجى لى إً  اٍلعيمىمىاءض عٍ بى  بى ىى ذى  :اأَلوَّ
نىًفي )ت ارى شى أى دٍ قى لى  اًكم الحى مىاـ الطَّحى  فً طً كٍ ي مى فً  ،عمٍ ة الجى يَّ انً كى مٍ ى إً لى إً  ،رىًحمىوي اي ق( 321اإٍلً
كىافى ًمٍف ": فىقىاؿى  -ايى يٍ ه فً دى نٍ ح عً اجً و الرَّ  أنَّ الى  ،ةً ألى سٍ ي المى فً  ؿً ز  نى التَّ  ابً بى  فٍ مً - فوالً خى ى مي مى اض عى رى تً االعٍ  كى

اقىٍكًؿ ىىذىا  اًلًؼ لىنىا أىٍيضن :  -لـ يعينوالذم – اٍلميخى أىٍم: « الى نىفىقىةى لىؾً : »مىٍعنىى قىٍكًلًو  ...أىٍف قىاؿى
اًمؿو  ٍيري حى ًرمىًت الس ٍكنىى ًلبىذىاًئيىا ... أًلىنًَّؾ بىًذيئىةه  ،«كىالى سيٍكنىى لىؾً » ،أًلىنًَّؾ غى : فىفىاًطمىةي حي  ؛كىالنَّفىقىةي  ،فىقىاؿى

اًمؿو نَّيى أًلى  ٍيري حى ٍبتيكتىةى الى يىًجبي لىيىا النَّفىقى  ،ا غى ةه لىنىا ًفي قىٍكًلنىا: ًإفَّ اٍلمى جَّ : كىىىذىا حي ةي ًإالَّ أىٍف تىكيكفى قىاؿى
اًمالن  ًديثً  ،حى رىجى مىٍعنىى حى ٍيثي ذىكىٍرتى  ًقيؿى لىوي: لىٍك خى مىى عيمىرى  ،فىاًطمىةى ًمٍف حى ـي عى قىعى اٍلكىٍى  ،ةى كىعىاًئشى  ،لىكى
مىٍف أىٍنكىرى ذىًلؾى  ،كىأيسىامىةى  مىى فىاًطمىةى مىعىييـٍ  ،كى كىابً  ،عى مىى الصَّ ـٍ عى قىٍد كىافى يىٍنبىًغي أىٍف ييٍترىؾى أىٍمريىي  ؛كى

ـى يىقً  تَّى ييٍعمى ًديثي فىاًطمىةى كى  ؟فىكىٍيؼى  ،يننا مىا ًسكىل ذىًلؾى حى حَّ حى نىاهي أىفَّ لىكىافى قىٍد يىجيكزي أىٍف يىكيكفى مىعٍ  لىٍك صى
مىيىا الس كٍ  النًَّبيَّ  رى رىمىيىا  ،ًتي قىاؿى اي كىرىأىل أىفَّ ذىًلؾى ىيكى اٍلفىاًحشىةي الَّ  ،نىى ًلبىذىاًئيىا كىمىا ذىكىٍرتى حى كىحى

ٍت ًبًو ًمٍف بىٍيتً  رىجى ٍكًجيىا النَّفىقىةى ًلنيشيكًزىىا ًببىذىاًئيىا الًَّذم خى ٍت ًمٍف بى أًلىفَّ اٍلميطىمَّقىةى  ؛زى رىجى ٍكًجيىا لىٍك خى ٍيًت زى
ًتيىا مىٍيًو نىفىقىةه حى  ًفي ًعدَّ ـٍ يىًجٍب لىيىا عى ميًنعىٍت ًمفى النَّفىقىًة ًلنيشيكًزىىا  ،فىكىذىًلؾى فىاًطمىةي  ،تَّى تىٍرًجعى ًإلىى مىٍنًزًلوً لى

ٍت ًمٍف مىٍنًزًؿ زى  رىجى ًديثي ًإٍف كى  ،أىرىادىهي  أىٍف يىكيكفى النًَّبي   فىيىذىا مىٍعننى قىٍد يىجيكزي  ،ٍكًجيىاالًَّذم ًبًو خى افى حى
ا ًحيحن ٍيرى  ،فىاًطمىةى صى قىٍد يىجيكزي أىٍف يىكيكفى أىرىادى مىٍعننى غى  .(1)"ًممَّا الى يىٍبميغيوي ًعٍممينىا ،هكى

مىاـ كى  رقىاؿى اإٍلً جى عيمىرى أىرىادى ًبسينًَّة لىعىؿَّ : "رىًحمىوي اي ق( 852العىٍسقىالًني الشَّاًفًعي )ت اٍبف حى
مىٍيًو أىٍحكىامي  النًَّبيٍّ  ةن ًفي ىىذىا ،وي ًمًف اتٍّبىاًع ًكتىاًب اً مىا دىلٍَّت عى لىقىٍد  ،الى أىنَّوي أىرىادى سينَّةن مىٍخصيكصى كى

مىى ًلسىاًف عيمىرى  ؽ  يىٍنًطؽي عى ًفظىٍت أىٍك نىًسيى  :فىً فَّ قىٍكلىوي  ،كىافى اٍلحى قىٍد ظىيىرى ًمٍصدىاقيوي ًفي  ،تٍ الى نىٍدًرم حى
ـً عيمىرى مىا  ،أىٍك عىمَّمىٍت ًفي مىٍكًضًع التٍَّخًصيصً  ،أىنَّيىا أىٍطمىقىٍت ًفي مىٍكًضًع التٍَّقًييدً  ا فىمىٍيسى ًفي كىالى كىأىٍيضن

ابى النَّفىقىةً  نَّمىا أىٍنكىرى ًإٍسقىاطى الس ٍكنىى ،يىٍقتىًضي ًإيجى  .(2)"كىاً 
د  كىافى أىحى ت ًإزىالىة التَّعاريض التي ذىكىرىىىاكى ٍنعىاًني )ت اٍحًتمىاالى مىاـ الصَّ  ،رىًحمىوي اي ق( 1182اإٍلً

سينَّةى نىًبيٍّنىا ًلقىٍكًؿ اٍمرىأىةو الى نىٍدًرم : "فىقىاؿى  ،ةلَّ دً ف اأٍلى يٍ بى  عً مٍ الجى ؿ بً كٍ القى  بٍّنىا كى ا قىٍكؿي عيمىرى الى نىٍتريؾي ًكتىابى رى كىأىمَّ
فً  ةى ًعدَّةي أىحى ٍفصى : عىٍف عىاًئشىةى كىحى ، فىً نَّوي قىٍد ًقيؿى الَّ د ده ًمٍنوي ًفي ًحٍفًظيىا كىاً  ـٍ نىًسيىٍت، فىيىذىا تىرى  ،أىٍخبىارو ظىٍت أى
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ًديًث، كىالى يىكيكفي شىك وي  د ديهي ًفي ًحٍفًظيىا عيٍذره لىوي ًفي عىدىـً اٍلعىمىًؿ ًباٍلحى تىرى ٍيًرهً كى مىى غى ةن عى جَّ  :كىأىمَّا قىٍكليوي  ،حي
اًلؼه ًلٍمقيٍرآًف، كىىيكى قىٍكلو تىعىالىى ٍمعى ميٍمًكفه [1الطالؽ: ] ال تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ  :إنَّوي ميخى ، فىً فَّ اٍلجى

ٍـّ  مىى التٍَّخًصيًص ًلبىٍعًض أىٍفرىاًد اٍلعىا ًديًث عى ٍمًؿ اٍلحى  .(1)"ًبحى
 ،رىًحمىوي اي ق( 1250ي )تانً كى كٍ اـ الشَّ مى اإٍلً ا ىى رى كى التي ذى  ضعاري ة التَّ الى زى إً ت االى مى تً د احٍ حى أى افى كى كى 

ٍمًع بىٍيف اأٍلىًدلَّة ـى اٍلعيميكـي ًفي اآٍليىةً : "اؿى قى فى  ،القىٍكؿ ًبالجى ًم لىٍك سى ال تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف  :قىٍكلو أم – كى
ًديثي فىاًطمىةى اٍلمىٍذكيكري  -[1]الطالؽ:  بىٍعدى ذىًلؾى أىٍمرنا ييٍحًدثي لىعىؿَّ اى : قىٍكًلوً إلى  بيييكًتًيفَّ  لىكىافى حى

ًبذىًلؾى يىٍظيىري أىفَّ اٍلعىمىؿى ًبًو لىٍيسى ًبتىٍرؾو ًلٍمًكتىاًب اٍلعىًزي ا لىوي، كى صن صٍّ  .(2)"...ًز، كىمىا قىاؿى عيمىري ميخى
ارة إلى ىذا المسمؾ مف في اإلش -مف أشار إليو الطحاكم إال-جميعان  ىؤالء كقد سبؽ

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ ،الجمع ؿكىذا ما سيتبيف تفصيمو في معرض الرد عمى المطعف  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً  ،األىكَّ
ٍنيىا بنت قيس عمى حديث فاطمة اٍلعيمىمىاءمف مطاعف  ًضيى اي عى  .رى

 :فً يٍ يى جٍ ى كى مى عى  ؾى لً ذى كى  ،ضعٍ ى بى مى عى  ةلَّ دً اأٍلى ض عٍ بى  حً يٍ جً رٍ ى تى لى إً  اٍلعيمىمىاءض عٍ بى  بى ىى ذى : الثَّاِنيالمسمك 
لالوجو  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ وً يٍ لى إً  بى ىى ا ذى مى  كى ىي كى : اأَلوَّ  ،(3)مدحٍ اـ أىمى ف اإٍلً ة عى ايى كى رً  كى ىي كى  -كما تقدـ– اإٍلً

ًضيى اي عى ة مى اطً ث فى يٍ دً حى  حً يٍ جً رٍ تى  فٍ مً  وابً حى صٍ أىض عٍ بى  بى ىى ذى  وً يٍ لى ا ً كى   سى يٍ ة لى تكتى بٍ المى  ى أفَّ مى اؿ عى الدَّ  ،ٍنيىارى
 .(4)ةلَّ دً ف اأٍلى ره مً يٍ ى غى مى عى  ؾى لً ذى كى  ،ىٍكنى  سي الى ة كى قى فى ا نى يى لى 

ثناقى مَّ طى لمي اف عى  ،رىًحمىوي اي ق( 241)تؿ بى نٍ ف حى بٍ د مى حٍ اـ أىمى اإٍلً  ؿى ئً سي  لىيىا الس ٍكنىى ىىؿ  ،ة ثىالى
 .(5)"سيٍ ت قى ة بنٍ مى اطً فى  ثً يٍ دً ى حى لى ب إً ىى ذٍ ا أىنى ، أىالى ": اؿى قى فى ؟ كىالنَّفقىة

ٍنبىًمي )ت مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي الحى ًة، : "رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً اًحبىةي اٍلًقصَّ فىاًطمىةي صى
مىٍييىا، كى  مىى مىٍف أىٍنكىرى عى ٍت عى قىٍد أىٍنكىرى اًليىا، كى ًبحى بىرىىىا، أىٍك كىًىيى أىٍعرىؼي ًبنىٍفًسيىا كى دَّ خى مىى ًمٍف رى دٍَّت عى رى

بىرً  ميكىافىقىًتيىا ظىاًىرى اٍلخى ٍعًرفىًتيىا ًبنىٍفًسيىا، كى ـي قىٍكًليىا؛ ًلمى ًؼ ظىاًىًرًه، فىيىًجبي تىٍقًدي لىوي ًبًخالى ، كىمىا ًفي سىاًئًر تىأىكَّ
ًبيميوي   .(6)"مىا ىىذىا سى
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ت ًإزىالىة التَّعاري  د اٍحًتمىاالى كىافى أىحى ٍنعىاًني )تكى مىاـ الصَّ  ،رىًحمىوي اي ق( 1182ض التي ذىكىرىىىا اإٍلً
إنَّوي  :أم عمر بف الخطاب – كىأىمَّا قىٍكليوي ": فىقىاؿى  ،ـيٍّ قى ف الٍ ابٍ عان بً تَّ مي  ،بىٍيف اأٍلىًدلَّة تَّرجيحالقىٍكؿ ًبال

اًلؼه ًلٍمقيٍرآًف، كىىيكى قىٍكلو تىعىالىى ٍمعى ميٍمًكفه [1الطالؽ: ] ٍف بيييكًتًيفَّ ال تيٍخًرجيكىيفَّ مً  :ميخى ، فىً فَّ اٍلجى
ٍـّ  مىى التٍَّخًصيًص ًلبىٍعًض أىٍفرىاًد اٍلعىا ًديًث عى ٍمًؿ اٍلحى ًديثي ...  ًبحى ؽ  مىا أىفىادىهي اٍلحى م حديث أ– فىاٍلحى

قىٍد أىطىاؿى اٍبفي اٍلقىيٍّـً ًفي ذىًلؾى ًفي اٍليىٍدًم النَّبىًكمٍّ  -فاطمة ًديًث فىاًطمىةى نىا ،كى  .(1)"ًصرنا ًلٍمعىمىًؿ ًبحى
مىاـ الشٍَّككىاًني )ت قىاؿى اإٍلً حي ىىًذًه اأٍلىٍقكىاًؿ : "رىًحمىوي اي ق( 1250كى ؿكىأىٍرجى يعني أنَّو ال – األىكَّ

ًحيٍ  -نفقة كال سكنى ليا ًريٍ ًلمىا ًفي اٍلبىاًب ًمٍف النَّصٍّ الصَّ اًلؼه ًح، كىأىمَّا مىا ًقيؿى ًمٍف ًح الصَّ أىنَّوي ميخى
مىؼي ًمٍف قىٍكلو تىعىالىى:  ـه، فىً فَّ الًَّذم فىًيمىوي السَّ [ 1]الطالؽ:  ال تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ ًلٍمقيٍرآًف فىكىٍى

ٍجًعيَّةً  ٍتوي فىاًطمىةي ًمٍف كىٍكًنًو ًفي الرَّ  ييٍحًدثي بىٍعدى ذىًلؾى أىٍمرنا لىعىؿَّ اى ًلقىٍكًلًو ًفي آًخًر اآٍليىًة:  ،ىيكى مىا فىًيمى
كىاهي الطَّبىًرم  1]الطالؽ:  ى إٍحدىاثيوي ىيكى الرٍَّجعىةي الى ًسكىاهي، كىىيكى الًَّذم حى عىٍف  (2)[ أًلىفَّ اأٍلىٍمرى الًَّذم ييٍرجى

سىفً  ،قىتىادىةى  ـٍ يىٍحًؾ  ،كىالس دٍّمٍّ  ،كىاٍلحى لى اًؾ، كى حَّ ـٍ خً كىالضَّ ٍيًرًى دو غى فناعىٍف أىحى كىى غىٍيريهي  ،الى قىاؿى ًفي اٍلفىٍتًح: كىحى
ًصٍر، ًر مىا يىٍأًتي ًمٍف ًقبىًؿ اً أىفَّ اٍلميرىادى ًباأٍلىمٍ  ـٍ يىٍنحى  تىعىالىى ًمٍف نىٍسخو أىٍك تىٍخًصيصو أىٍك نىٍحًك ذىًلؾى فىمى

ًديثي فىاًطمىةى الٍ  ،اٍنتىيىى ـى اٍلعيميكـي ًفي اآٍليىًة لىكىافى حى ًم لىٍك سى ًبذىًلؾى يىٍظيىري أىفَّ كى ا لىوي، كى صن صٍّ مىٍذكيكري ميخى
وي ًعٍندى ميٍسًمـو لىمَّا أيٍخًبرى بً  قىٍكًؿ فىاًطمىةى اٍلعىمىؿى ًبًو لىٍيسى ًبتىٍرؾو ًلٍمًكتىاًب اٍلعىًزيًز، كىمىا قىاؿى عيمىري ًفيمىا أىٍخرىجى

سينَّةى نىبً »اٍلمىٍذكيكًر:  بٍّنىا كى ـٍ نىًسيىتٍ الى نىٍتريؾي ًكتىابى رى ًفظىٍت أى  .(3)"«يٍّنىا ًلقىٍكًؿ اٍمرىأىةو الى نىٍدًرم لىعىمَّيىا حى
طَّاب لى إً  اٍلعيمىمىاء ضي عٍ بى  بى ىى ذى : الثَّاِنيالوجو  ًدٍيث عيمىر ٍبف الخى مىى أىفَّ  ى تىٍرًجٍيًح حى الدَّاؿ عى

ٍبتيكتىة لىيىا النىفىقىة كالس ٍكنىى ذىًلؾى  ،المى ٍيًرًه مً كى مىى غى  ف اأٍلىًدلَّة.عى
ًفي دىٍفًع  أىفَّ مىا اٍحتى َّ ًبًو عيمىري ": رىًحمىوي اي ق( 321)تي فً نى الحى م اكً حى اـ الطَّ مى اإٍلً  اؿى قى 

ًديًث فىاًطمىةى  ةه حى ًحيحى ةه صى جَّ ذىًلؾى أىفَّ اى  ،ًبٍنًت قىٍيسو حي  يىا أىي يىا النًَّبي  ًإذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى  :قىاؿى  كى
ًتًيفَّ   ،[1]الطالؽ:  الى تىٍدًرم لىعىؿَّ اى ييٍحًدثي بىٍعدى ذىًلؾى أىٍمرنا :[ ثيَـّ قىاؿى 1]الطالؽ:  فىطىمٍّقيكىيفَّ ًلًعدَّ
عىةي  كىأىٍجمىعيكا أىفَّ ذىًلؾى  ٍيثي سىكىٍنتيـٍ ًمٍف كيٍجًدكيـٍ  :ثيَـّ قىاؿى  ،اأٍلىٍمرى ىيكى اٍلميرىاجى ]الطالؽ:  أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى

ٍرأىةي ًإذىا  ،ييًريدي ًفي اٍلًعدَّةً  ،[ 1ؽ: ]الطال الى تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ كىالى يىٍخريٍجفى [ ثيَـّ قىاؿى 6 فىكىانىًت اٍلمى
نَّةً طىمَّقىيىا زى  يىا اٍثنىتىٍيًف ًلمس  مىى مىا أى ،ٍكجي عىيىا ،ًبوً  مىرىهي اي عى نَّةً يىا أيٍخرىل ثيَـّ طىمَّقى  ،ثيَـّ رىاجى ريمىٍت  ،ًلمس  حى
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مىٍيوً  عىؿى  ،عى مىٍييىا اٍلًعدَّةي الًَّتي جى بىٍت عى ٍكجى  كىأىمىرى  ،رىىىا ًفييىا أىٍف الى تىٍخريجى أىٍك أىمى  ،اي لىيىا ًفييىا الس ٍكنىى كىكىجى الزَّ
يىا ـٍ ييفىرًٍّؽ اي  ،أىٍف الى ييٍخًرجى لى نَّةً  بىٍيفى ىىًذًه اٍلميطىمَّقىةً  كى مىٍييىا ًلمس  نًَّة  ،الًَّتي الى رىٍجعىةى عى بىٍيفى اٍلميطىمَّقىًة ًلمس  كى

مىٍييىا الرٍَّجعىةي  اءىٍت فىاًطمىةي ًبٍنتي قىٍيسو مىمَّا فى  ،الًَّتي عى ٍت عىًف النًَّبيٍّ  ،جى كى ًإنَّمىا الس ٍكنىى » :أىنَّوي قىاؿى لىيىا فىرى
مى  ٍف كىانىٍت عى الىفىٍت ًبذىًلؾى ًكتىابى  ،«ٍييىا الرٍَّجعىةي كىالنَّفىقىةي ًلمى ا خى عىؿى  ؛اً نىصًّ أًلىفَّ ًكتىابى اً تىعىالىى قىٍد جى

مىٍييىاالس ٍكنى  سيكًؿ اً  ،ى ًلمىٍف الى رىٍجعىةى عى الىفىٍت سينَّةى رى سيكًؿ اً  أًلىفَّ عيمىرى  ؛كىخى كىل عىٍف رى  قىٍد رى
تٍ  كى ؼى مىا رى مىٍييىا عيمىري فىخى  ،ًخالى ا رىجى اٍلمىٍعنىى الًَّذم ًمٍنوي أىٍنكىرى عى ًحيحن ا صى كجن بىطىؿى  ،مىا أىٍنكىرى خيري كى
ًديثي فىاًطمىةى   .(1)"يىًجًب اٍلعىمىؿي ًبًو أىٍصالن  فىمىـٍ  ،حى

ف كاف صحيحان - كالحديث: "رىًحمىوي اي ق( 661ي )تفً نى الحى  لت كًرًبٍشًتياـ امى اإٍلً  اؿى قى كى  د فق -كا 
متمسؾ العمؿ بيا، كليـ في خالفو  اٍلعيمىمىاءكلـ ير جمع مف  ،عنيا بألفاظ مختمفة المعنى مرك 

لسنا بتاركي آية مف كتاب ا "أخبر بذلؾ، فقاؿ:   عمر أفَّ  يأقكل منو، فمنو حديث النخع
 ،«نىى كىالنَّفىقىةي لىيىا الس كٍ »يقكؿ:  سمعت رسكؿ ا  ،"بقكؿ امرأة، لعميا كىمت كقكؿ رسكؿ ا 

ٍنيىاكقد أنكرت عمييا عائشة  ًضيى اي عى  ،"ما لفاطمة مف خير أف تذكر ذلؾ"في ركايتيا، فقالت:  رى
كتاب ربنا لسنا بتاركي "فقاؿ:  ،كقد أنكر عمييا أسامة، كقد صح أف حديثيا رفع إلى عمر

كلك كانكا يركف، أك  ،يو أحدحابة، فمـ ينكر عمر مف الصَّ كذلؾ بمحض ،"كسنة نبينا لقكؿ امرأة
حديثيا: أنيا نسيت أك أخطأ كالكجو في  ،ةذلؾ لـ يسكتكا عنو، ككفى بو حجَّ  يعممكف خالؼ

يا عير عمى ككيمو، كذكر أنَّ ت الشَّ يا ردَّ في ىذا الحديث أنَّ  مرك  كقد :لت كًرًبٍشًتياأم – قمت ،سمعيا
أنيا لـ تكف تمبث عند بني مخزكـ، كىـ  مكرك  ،كتؤذييـ بطكؿ لسانيا ،عمى أحمائياكانت تتسمط 
ذا نشزت المرأة عمى زكجيا كىي ف ،رىط زكجيا ي حبالتو ككؿ ذلؾ يدؿ عمى بذائيا كنشكزىا، كا 

 .(2)"فقة كالسكنىمف ككنيا في عدتو، فبالحرم أف تمنع النَّ  كد حقان آلـ تستحؽ النفقة، كذلؾ 
اجي بًوً : "رىًحمىوي اي ( ق743ي )تفً نى ي الحى عً مى يٍ اـ الزَّ مى اإٍلً  اؿى قى كى  ًديثي فىاًطمىةى الى يىجيكزي ااًلٍحًتجى  كىحى
مىٍييىا :َأَحُدَىا :ًلكيجيكهو  كا عى ابىًة أىٍنكىري حى ـى  ،أىفَّ ًكبىارى الصَّ مىى مىا تىقىدَّ ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو  ،كىاٍبًف مىٍسعيكدو  ،كىعيمىرى عى زى  ،كى

ٍيدو  تَّ  ،كىعىاًئشىةى  ،كىأيسىامىةى ٍبًف زى كىاهي الٍ حى اًرم  ى قىالىٍت ًلفىاًطمىةى ًفيمىا رى ًكمى أىنَّيىا قىالىٍت أىالى تىتًَّقي اى  :بيخى ، كىري
ٍيرى لىؾ ًفيوً  :لىيىا ًحيًح ميٍسًمـو  ،الى خى ًفي صى مىةن، كى رَّ ـً الى ييقىاؿي إالَّ ًلمىٍف اٍرتىكىبى ًبٍدعىةن ميحى ًمٍثؿي ىىذىا اٍلكىالى كى

دَّثى الشَّعٍ  ىلىمَّا حى دي ٍبفي يىًزيدى كىفًّا ًمٍف حىصى ذى اأٍلىٍسكى ًديًث أىخى ٍنيىا ًبيىذىا اٍلحى بى ًبًو الشٍَّعًبيَّ  ،ًبي  عى صى  ،كىحى
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مىمىةى  :فىقىاؿى لىوي  قىاؿى أىبيك سى ًديًث، كى دٍّثي ًبًمٍثًؿ ىىذىا اٍلحى ٍيمىؾ أىتيحى ارى ميٍنكىرنا فىالى  :كى مىٍييىا فىصى أىٍنكىرى النَّاسي عى
اجي ًبًو،  يىجيكزي  ؿى  :الثَّاِنيوَ ااًلٍحًتجى اءى أىٍرسى ثنا، كىجى اءى طىمَّقىيىا ثىالى اءى طىمَّقىيىا أىٍلبىتَّةى، كىجى اًلٍضًطرىاًبًو فىً نَّوي جى

اءى مىاتى عى  ، كىجى اءى طىمَّقىيىا أىٍلبىتَّةى، كىىيكى غىاًئبه ًقيىا، كىجى اءى إلىٍييىا ًبتىٍطًميقىًة كىانىٍت بىًقيىٍت ًمٍف طىالى ٍنيىا، كىجى
ٍفًص ٍبفي اٍلميًغيرىةً  اءى طىمَّقىيىا أىبيك حى ، كىجى ٍفصو اءى طىمَّقىيىا أىبيك عىٍمًرك ٍبفي حى يىا، كىجى ٍكجي فىمىمَّا  ،ًحيفى قيًتؿى زى

اجي ًبًو، مىى أىحٍ  أىفَّ نىفىقىتىيىا :الثَّاِلثوَ  اٍضطىرىبى سىقىطى ااًلٍحًتجى  مىاًئيىا فىمىعىمَّيىاسىقىطىٍت ًبتىٍطًكيًؿ ًلسىاًنيىا عى
ٍت ًلذىًلؾى   ال تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ كىال يىٍخريٍجفى ًإال أىٍف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو ميبىيٍّنىةو  : تىعىالىىقىاؿى اي  ،أيٍخًرجى
ـٍ  ،[1]الطالؽ:  ًؿ فىتيٍؤًذيىيي مىى أىٍىًؿ الرَّجي ًعيًد بٍ ... كىىيكى أىٍف تيٍفًحشى عى يًٍّب ًلفىاًطمىةى ًتٍمؾى كىعىٍف سى ًف اٍلميسى

ـى ًبذىًلؾى أىنَّوي  ،اٍمرىأىةه فىتىنىٍت النَّاسى كىانىٍت لىًسنىةن  ، كىعىٍف عىاًئشىةى ًبمىٍعنىاهي فىعيًم مىى يىًد اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو عىٍت عى فىكىضى
سيكؿي اً لى  شىٍرطي كيجيكًب النَّفىقىًة أىٍف تىكيكفى  أًلىنَّيىا تىكيكفي ًبوً  ؛أًلىٍجًؿ ذىًلؾى   ـٍ يىٍفًرٍض لىيىا رى نىاًشزىةن، كى

اؿو فىالى  ،مىٍحبيكسىةن ًفي بىٍيًتوً  ؽٍّ الس ٍكنىى، كىأًلىفَّ ىىذىا ًحكىايىةي حى كىالشَّاًفًعي  اٍحتى َّ ًبًو ثيَـّ تىرىؾى اٍلعىمىؿى ًبًو ًفي حى
اجي ًبوً  ًضيى اي عىٍنيىاعىٍف عىاًئشىةى  مىا ييٍركىل أىالى تىرىل إلىى ،ييٍمًكفي ااًلٍحًتجى ةن  :أىنَّيىا قىالىتٍ  رى كىانىٍت ريٍخصى

قىٍكليوي النَّفىقىةي ًبً زىاًء التٍَّمًكيًف، كىالى تىٍمًكيفى ىينىا ًلعىدىـً اٍلًحؿٍّ  ، كى ـي أىنَّوي ًبً زىاًئًو بىٍؿ أًلىٍجًؿ  ،ًلًعمَّةو مٍّ قيٍمنىا الى نيسى
كٍ  ؽٍّ الزَّ ثٍّري ًفيوً ااًلٍحًتبىاًس ًبحى مىٍيًو أىٍصميوي  ؛ًج، كىىيكى اٍلميؤى ٍيًرًه تىكيكفي نىفىقىتيوي عى أًلىفَّ مىٍف كىافى مىٍحبيكسنا أًلىٍجًؿ غى

، كىالى تىٍأًثيرى ًلعىدىـً اٍلًحؿٍّ ًفي سيقيكًط النَّفىقىةً  اًربي مىٍيًو نىفىقىةي اٍمرىأىًتوً  ،اٍلقىاًضي كىاٍلميضى  أىالى تىرىل أىنَّوي يىًجبي عى
اًئًض كىالن فىسىاًء كىاٍلميظىاىىًر ًمٍنيىا كىذىا إذىا فىاتى التٍَّمًكيفي ًحسًّا ًبنىٍحًك اٍلمىرىضً  ،اٍلحى  .(1)"الى تىٍسقيطي النَّفىقىةي  ،كى

 سيٍ قى ت نٍ ة بً مى اطً فى  وً بً  تٍ اءى ا جى مى  الؼً خً ـ لً حيي يٍ جً رٍ تى  فَّ ح أى ضً تَّ يى  ةقى ابً السَّ  كالتقي الن   هً ذً ىى  ؿً الى خً  فٍ مً كى 
ٍنيىا ًضيى اي عى د  ًإلىى  ،رى  :فاعً طى مى  ةً دَّ عً ييرى
ل المطعن  ـ.يٍ رً ةى القٍرآف الكى فى الى خى ت مي نى مَّ ضى س تى يٍ ت قى نٍ ة بً مى اطً ة فى ايى كى رً  فَّ أى :اأَلوَّ

مىى ة مى ض األئً عٍ بى  بى قَّ عى د تى قى كى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّ  اؿى قى فى  ،فعى طٍ ا المى ذى يى بً  ؾى سَّ مى تى  فٍ مى عى  ق(751)ت ـاإٍلً
، : "رىًحمىوي اي  ؿو ميفىصَّ كىابىٍيًف ميٍجمىؿو كى اًلفىةن كىمىا ذىكىٍرتيـٍ  َأمَّا اْلُمْجَمُل:فىنيًجيبي ًبجى : لىٍك كىانىٍت ميخى  ،فىنىقيكؿي
اًلفىةن ًلعيميكًموً  لىكىانىتٍ  ـي تىٍخًصيًص قىٍكًلوً  ،ميخى ٍك ٍكمييىا حي ٍـّ، فىحي ا ًلٍمعىا ـي اي  :فىتىكيكفي تىٍخًصيصن  ًفي ييكًصيكي
ًدكيـٍ  تىٍخًصيًص قىٍكًلًو 11]النٍّسىاًء:  أىٍكالى ًقيًؽ كىاٍلقىاًتًؿ، كى ـٍ مى [ ًباٍلكىاًفًر كىالرَّ ـٍ كىأيًحؿَّ لىكي  ا كىرىاءى ذىًلكي

ًتيىا24]النٍّسىاًء:  ٍمًع بىٍيفى اٍلمىٍرأىًة كىعىمَّ الىًتيى  ،[ ًبتىٍحًريـً اٍلجى بىٍيفى خى بىٍينىيىا كى ـٍ يىخيصَّ كى نىظىاًئًرًه، فىً فَّ اٍلقيٍرآفى لى ا كى
يىا، بىٍؿ ًإمَّا أىٍف يىعي  ٍكجي ٍيثي يىٍسكيفي زى ًبأىنَّيىا تىٍسكيفي ًمٍف حى َـّ اٍلبىاًئفى ًبأىنَّيىا الى تىٍخريجي كىالى تيٍخرىجي كى يىعي مَّيىا كى

ٍجًعيَّةى  مَّ  ،الرَّ ٍجًعيَّةى كىاً  َـّ  ،ا أىٍف يىخيصَّ الرَّ ٍف خىصَّ  فىً ٍف عى ًديثي ميخىصَّصه ًلعيميكًمًو، كىاً  ٍيًف فىاٍلحى النٍَّكعى
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يىاؽً  كىابي ًلمسٍّ ٍجًعيَّاًت كىىيكى الصَّ ٍجًعيَّاتً  ،الرَّ تىأىمَّمىوي قىطىعى ًبأىنَّوي ًفي الرَّ بَّرىهي كى ٍف تىدى وو قىٍد ًمٍف ًعدًَّة أى ،الًَّذم مى ٍكجي
ًديثي لى  -الثَّاًنيمف المسمؾ  ؿاألىكَّ كذلؾ في الكجو – أىشىٍرنىا ًإلىٍييىا اًلفنا ًلًكتىاًب اً فىاٍلحى  بىٍؿ ٍيسى ميخى

لىٍك ذيكٍّرى أىًميري اٍلميٍؤًمًنيفى  ًف  ميكىاًفؽه لىوي، كى ؿى كىمىا يىٍذىىؿي عى ؿى رىاًجعو ًإلىٍيًو، فىً فَّ الرَّجي ًبذىًلؾى لىكىافى أىكَّ
ًسيى  ،النَّصٍّ  لىًتًو كى ًثيرنا مىا يىٍذىىؿي عىٍف ديخيكًؿ يىٍذىىؿي عىٍف ًدالى كى مىا يىٍقتىًرفي ًبًو ًممَّا يىتىبىيَّفي اٍلميرىادي ًمٍنوي، كى اًقًو كى

ًثيره ًجدًّا، كىالتَّفىط في لىوي مً  ٍـّ كىاٍنًدرىاًجًو تىٍحتىيىا، فىيىذىا كى فىٍيـً الًَّذم فى الٍ اٍلكىاًقعىًة اٍلميعىيَّنىًة تىٍحتى النَّصٍّ اٍلعىا
لىقىٍد كىافى أىًميري اٍلميٍؤًمًنيفى عمر يًو اي ييٍؤتً  ،   مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه، كى ٍنًزلىًة الًَّتي الى تيٍجيىؿي ًمٍف ذىًلؾى ًباٍلمى

نَّمىا اٍلفىاًضؿي اٍلعى  ٍنسىاًف، كىاً  ةه ًلٍلً ٍيرى أىفَّ النٍٍّسيىافى كىالذ ىيكؿى عيٍرضى ـي مىفٍ كىالى تىٍستىٍغًرقييىا ًعبىارىةه، غى ًإذىا ذيكٍّرى  اًل
عى  ًديثي فاطمة ،ذىكىرى كىرىجى ٍنيىا فىحى ًضيى اي عى ٍف كىاًحدو مىعى ًكتىاًب اً  رى ثىًة أىٍطبىاؽو الى يىٍخريجي عى مىى ثىالى  عى

ا ًلعىامٍّوً  ًمٍنيىا، ًإمَّا أىفٍ  ـٍ يى الثَّاًني ،يىكيكفى تىٍخًصيصن لٍ : أىٍف يىكيكفى بىيىاننا ًلمىا لى  ،وي، بىٍؿ سىكىتى عىٍنوي تىنىاكى
تىٍنًبيييوي، كىىىذىا ىيكى  ،: أىٍف يىكيكفى بىيىاننا ًلمىا أيًريدى ًبوً الثَّاًلث تىٍعًميميوي كى ميكىاًفقنا ًلمىا أىٍرشىدى ًإلىٍيًو ًسيىاقيوي كى كى

، فىييكى ًإذىٍف ميكىاًفؽه لىوي  كىابي مى  ،الصَّ ، كىىىكىذىا يىٍنبىًغي قىٍطعنا، كى اًلؼه سيكؿي اً عىاذى اً الى ميخى ـى رى    أىٍف يىٍحكي
اًلؼي ًكتى  مىا تىعىالىى ابى اً ًبمىا ييخى قىٍد أىٍنكىرى اإٍلً وي، كى  ًمٍف قىٍكًؿ عمر  ،ىىذىا رىًحمىوي اي ـي أىٍحمىدي أىٍك ييعىاًرضي

يى  ـي كى عىؿى يىتىبىسَّ : أىٍيفى ًفي ًكتىاًب اً كىجى ابي الس ٍكنىى كىاقيكؿي ثنالنَّ  ًإيجى ٍتوي  (1)؟فىقىًة ًلٍمميطىمَّقىًة ثىالى قىٍبمىوي  كىأىٍنكىرى
بىٍينىكي  ،اٍلفىًقييىةي اٍلفىاًضمىةي فاطمة قىالىٍت: بىٍيًني كى  ييٍحًدثي اى الى تىٍدًرم لىعىؿَّ  تىعىالىى: ـٍ ًكتىابي اً، قىاؿى اي كى

ًؽ:  ٍعدى ذىًلؾى أىٍمرنابى  ـى أىفَّ قىٍكلىوي  يىٍحديثي بىٍعدى [ كىأىم  أىٍمرو 1]الطَّالى قىٍد تىقىدَّ ًث، كى مىييفَّ  :الثَّالى  فىً ذىا بىمىٍغفى أىجى
ًؽ:  فىأىٍمًسكيكىيفَّ  ٍجًعيَّاتً 2]الطَّالى  .(2)"[ يىٍشيىدي ًبأىفَّ اآٍليىاًت كيمَّيىا ًفي الرَّ

ر  قىاؿى ًفي مىٍكًضعو آخى ًديثفىقىٍد تىبىيَّفى أىفَّ اٍلقي : "رىًحمىوي اي كى ؼ ىىذىا اٍلحى مىى ًخالى أم – ٍرآف الى يىديٌؿ عى
مىى ميكىافىقىتو  -حديث فاطمة ـٍ اٍلقيٍرآف" :كىمىا قىالىٍت فىاًطمىةبىٍؿ ًإنَّمىا يىديٌؿ عى بىٍينكي  .(4)"(3)بىٍيًني كى
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكقد تبع   ،(5)يانً عى نٍ الصَّ  فً يٍ امى مى ف اإٍلً مً  ؿه كي  ،صيٍ صً خٍ التَّ بً  ؿً كٍ ي القى فً  ،رىًحمىوي اي  اإٍلً

 .ـ اي يي مى حً رى  (6)يانً كى كٍ الشَّ كى 
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مىاـ  ضاى يٍ أى رى كى د ذى قى كى  راإٍلً جى  ضى رى تى اعٍ  فٍ ى مى مى ة عى مى اطً اج فى جى تً احٍ  رىًحمىوي اي العىٍسقىالًني  اٍبف حى
ةً : "اؿى قى فى  ،ايى يٍ مى عى  اًحبىةي اٍلًقصَّ ٍت فىاًطمىةي ًبٍنتي قىٍيسو صى مىى مىٍركىافى ًحيفى بىمىغىيىا ًإٍنكىاريهي ًبقىٍكًليىا قىًد اٍحتىجَّ  :عى
ـٍ ًكتىابي اً بى  بىٍينىكي ٍعدى ذىًلؾى ييٍحًدثي بى  :ًإلىى قىٍكلو الى تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ  : تىعىالىىقىاؿى اي  ،ٍيًني كى

عىةه  :قىالىتٍ  ،أىٍمرنا ٍف كىانىٍت لىوي ميرىاجى ثً  فىأىم   ،ىىذىا ًلمى ـٍ يىكيٍف لىيىا نىفىقىةه  ،أىٍمرو يىٍحديثي بىٍعدى الثَّالى ذىا لى كىاً 
اًمالن  لىٍيسىٍت حى ـى يىٍحًبسيكنىيىا ،كى مىى أىفَّ اٍلميرىادى ًبقىٍكًلًو تىعىالىى ،فىعىالى قىٍد كىافىؽى فىاًطمىةى عى ٍعدى ذىًلؾى ييٍحًدثي بى  :كى

عىةي قىتىادىةي  أىٍمرنا سى  ،اٍلميرىاجى اؾي  ،كىالس دٍّم   ،في كىاٍلحى حَّ وي الطَّبىًرم   ،كىالضَّ لىـٍ  (1)أىٍخرىجى ـٍ كى ٍنيي دو  عى يىٍحًؾ عىٍف أىحى
فىوي  ـٍ ًخالى ٍيًرًى  .(2)"غى

راـ مى اإٍلً  بى قَّ عى تى كى  جى ٍيريهي : "وً لً كٍ قى بً  ،رمبى اـ الطَّ مى اإٍلً  ،رىًحمىوي اي العىٍسقىالًني  اٍبف حى كىى غى غير أم - حى
 تىعىالىى بىًؿ اً مىا يىٍأًتي ًمٍف قً  -ٍعدى ذىًلؾى أىٍمرناييٍحًدثي بى  يعني في قكلو:– اٍلميرىادى ًباأٍلىٍمرً  أىفَّ  -الطبرم
عىةً  ،أىٍك نىٍحًك ذىًلؾى  ،أىٍك تىٍخًصيصو  ،ًمٍف نىٍسخو  ًصٍر ذىًلؾى ًفي اٍلميرىاجى ـٍ يىٍنحى  .(3)"فىمى
ٍنيىاس بنت قيج حديث فاطمة رً خٍ ال يي كقكلو ىذا  :تُ مْ قُ  ًضيى اي عى رآف؛ عف مكافقة القي  رى

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـالثة التي ذكرىا الثَّ  إحدل األطباؽالحتمالو   ابؽ.في قكلو السَّ  ،كمف تبعو اإٍلً
حابة كغيره مف الصَّ  ،اب طَّ ف الخى ر بٍ مى ف عي يٍ منً ؤٍ المي  رً يٍ مً ة أىضى ارى عى مي  :الثَّاِنيالمطعن 

ٍنيىا حديث فاطمة؛  ابعيفكالتَّ  ًضيى اي عى  .ةنَّ مخالفة الس  كذلؾ ل ،رى
مىى مى  قىد تىعىقَّبى بىٍعض األًئمىة عى أىٍحمىدي ثيبيكتى ذىًلؾى عىٍف اإلماـ قىٍد أىٍنكىرى فى  ،ٍف تىمىسَّؾى ًبيىذىا المىٍطعىفكى

ًعيٍّ  ،(4)عيمىرى أىٍصالن  ـى النَّخى دى ًمٍف طىًريًؽ ًإٍبرىاًىي لىعىمَّوي أىرىادى مىا كىرى ـٍ يىٍمقىوي  ؛عىٍف عيمىرى  ،كى  .(5)ًلكىٍكًنًو لى
مىاـ الدَّارقيٍطًني )تكى  ابى اإٍلً طَّاب  رىًحمىوي اي ق( 385قىٍد أىجى ًدٍيًث عيمىر ٍبف الخى مىى حى  ،عى
" : لىٍيسىٍت ىىًذًه المٍَّفظىةي الًَّتي ذىكىٍرتي ًفيًو مىٍحفيكظىةن فىقىاؿى سينَّةي نىًبيٍّ  :كىًىيى قىٍكليوي  ،كى مىاعىةن ًمفى  ؛نىاكى أًلىفَّ جى

ٍكهي عىًف اأٍلىٍعمىشً  كى ـى، عف األ ،الثٍّقىاًت رى ٍف ًإٍبرىاًىي قىٍكؿى  ،الى نيًجيزي ًفي ًديًننىا :قىاؿى  ،أىفَّ عيمىرى  ،سكدعى
ـٍ يىقيكليكا ًفيوً  ،اٍمرىأىةو  لى سينَّةي نىًبيٍّنىا :كى  .(6)"كى

                                                             
 (.39-37/ 23) ،جامع البياف في تفسير آم القرآف: الطبرم انظر:( (1
 (.481/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (2
 (.481/ 9) اٍبف حىجىر،رم: فتح البا( (3
مىاـمسائؿ  انظر:( (4  (.253/ 1) ، ركاية أبي داكد السجستاني،أحمد اإٍلً
جىر،فتح البارم:  انظر:( (5  (.481/ 9) اٍبف حى
 (.141/ 2) ،العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية: الدارقطني( (6



 

249 

 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّ ف مً  ؿه كي  ؿى قى نى د قى كى  راـ مى اإٍلً كى  ،(1)ـاإٍلً جى ٍنعىاًني ،(2)العىٍسقىالًني اٍبف حى مىاـ الصَّ  ،(3)كىاإٍلً
مىاـ الشٍَّككىاًنيك  ٍنبؿ دمى حٍ ف أىيٍ امى مى ي اإٍلً المى كى  ،كغيرىـ ،(4)اإٍلً ف يٍ رٍّ قً مي  ،ـ اي يي مى حً رى  ينً طٍ ارقي الدَّ كى  ،ٍبف حى
 .امى يي لى 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىاؿى كى  ةي ًركىايىًتيىا ًبًركىايىًة عيمىرى : "مىوي اي رىحً ق( 751)ت اإٍلً فىيىًذًه  ،ميعىارىضى
دي ًمٍف كىٍجيىٍيفً  ةي تيكرى ٍكـً  ،اٍلميعىارىضى سينَّةى نىًبيٍّنىا، كىأىفَّ ىىذىا ًمٍف حي بٍّنىا كى ديىيمىا: قىٍكليوي الى نىدىعي ًكتىابى رى أىحى

سيك الثَّاًني ،اٍلمىٍرفيكعً  :  ؿى اً : قىٍكليوي: سىًمٍعتي رى : قىٍد أىعىاذى  ،«لىيىا الس ٍكنىى كىالنَّفىقىةي »يىقيكؿي نىٍحفي نىقيكؿي كى
ـً اٍلبىاًطًؿ الَّ  ٍنوي أىبىدنااي أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف ىىذىا اٍلكىالى ـي أىٍحمى  ،ًذم الى يىًصح  عى مىا ًلؾى قىاؿى اإٍلً دي: الى يىًصح  ذى

قىاؿى أىبيك  ،(5)عىٍف عمر :كى قيٍطًني  سىًف الدَّارى نَّةي ًبيىًد فاطمة بنت قيس قىٍطعنا اٍلحى ـه (6)بىًؿ الس  مىٍف لىوي ًإٍلمىا ، كى
ـٍ يىكيٍف ًعٍندى عمر  ًبسينًَّة رىسيكًؿ اً  سيكًؿ اً  يىٍشيىدي شىيىادىةى اً أىنَّوي لى أىفَّ ًلٍمميطىمَّقىًة  سينَّةه عىٍف رى
ثنا الس ٍكنىى كى  سيكًؿ اً  ،النَّفىقىةى، كعمر كىافى أىٍتقىى ًلمَّوً ثىالى مىى تىٍبًميًغ سينىًف رى ًذًه  كىأىٍحرىصى عى أىٍف تىكيكفى ىى

نَّةي ًعٍندىهي ثيَـّ الى يىٍرًكييىا  سيكًؿ  ،أىٍصالن الس  مَّاًد ٍبًف  ،اً كىالى ييبىيٍّنييىا كىالى ييبىمٍّغييىا عىٍف رى ًديثي حى كىأىمَّا حى
مى  مَّاًد ٍبًف أىًبي سيمىٍيمىافى  ،مىةى سى لىيىا » :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ،عىٍف عمر  ،عىٍف إبراىيـ ،عىٍف حى

ٍنيىا ًإذىا لىًقينىاهي أىفَّ  ،«الس ٍكنىى كىالنَّفىقىةي  مىى عمر  فىنىٍحفي نىٍشيىدي ًباً شىيىادىةن نيٍسأىؿي عى  ،ىىذىا كىًذبه عى
مىى  كىًذبه عى سيكًؿ اً كى ًب لىيىا  ،رى اًر ًلٍممىذىاًىًب كىالتَّعىص  ٍنسىافى فىٍرطي ااًلٍنًتصى يىٍنبىًغي أىٍف الى يىٍحًمؿى اإٍلً كى

سيكًؿ اً  ًة سينىًف رى مىى ميعىارىضى ًة ًباٍلكىًذًب اٍلبىٍحًت، فىمىٍك يىكيكفي ىىذىا ًعٍندى عمر  عى ًريحى ًة الصَّ ًحيحى الصَّ
  ٍّعىًف النًَّبي ذىكيكىىا ًرسىٍت فاطمة كى ، كىالى دىعىٍت فاطمة ًإلىى اٍلمينىاظىرىًة، كىالى  ،لىخى ـٍ يىٍنًبسيكا ًبكىًممىةو لى كى

نًٍّفيفى  ًديًث كىاٍلميصى ًديثي أىًئمَّةى اٍلحى لىمىا فىاتى ىىذىا اٍلحى نىًف اٍحًتي ى ًإلىى ًذٍكًر ًإٍخرىاًجيىا ًلبىذىاًء ًلسىاًنيىا، كى  ًفي الس 
لىكٍ كىاأٍلى  ، ىىذىا قىٍبؿى أىٍف نىًصؿى ًبًو ًإلىى إبراىيـ، كى ؿو نىًف فىقىٍط الى ًلمىٍذىىبو كىالى ًلرىجي قيدٍّرى  ٍحكىاـً اٍلميٍنتىًصًريفى ًلمس 

ـٍ ييكلىٍد ًإالَّ بىٍعدى مىٍكًت عمر  اعيوي؛ فىً فَّ إبراىيـ لى ٍنقىطىعي نيخى ًديًث ًإلىى إبراىيـ الى كلينىا ًباٍلحى ، (7)يفى ًبًسنً  كيصي
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كىل لىوي قىٍكؿى عمر  عىٍف عمر  ،فىً ٍف كىافى ميٍخًبره أىٍخبىرى ًبًو إبراىيـ افى قىٍد رى ، كى سَّنىا ًبًو الظَّفَّ  كىحى
سيكؿى اً  ظىفَّ أىفَّ رى تَّى قىاؿى ع ًباٍلمىٍعنىى، كى ـى ًبثيبيكًت النَّفىقىًة كىالس ٍكنىى ًلٍمميطىمَّقىًة، حى كى مر ىيكى الًَّذم حى

:  م ؿي اٍلحى يىكيكفي ميغىفَّالن لىٍيسى تىحى ا كى اًلحن ؿي صى بٍّنىا ًلقىٍكًؿ اٍمرىأىةو، فىقىٍد يىكيكفي الرَّجي ًديًث الى نىدىعي ًكتىابى رى
ًباً التٍَّكًفيؽي  ًركىايىتيوي ًمٍف شىٍأًنًو، كى ٍيميكفي ٍبفي  ،كىًحٍفظيوي كى ٍسأىلىًة مى قىٍد تىنىاظىرى ًفي ىىًذًه اٍلمى سىًعيدي ٍبفي  كى ًمٍيرىافى كى

، فىقىاؿى لىوي ميمكف: لىًئٍف  ،اٍلميسىيَّبً  بىرى فاطمة فىقىاؿى سعيد: )ًتٍمؾى اٍمرىأىةه فىتىنىًت النَّاسى فىذىكىرى لىوي ميمكف خى
سيكؿي اً  ذىٍت ًبمىا أىٍفتىاىىا ًبًو رى فَّ لىنىا ًفي كىانىٍت ًإنَّمىا أىخى ، كىاً  أيٍسكىةن  رىسيكًؿ اً  مىا فىتىنىًت النَّاسى

( اٍنتىيىى مىٍيًو رىٍجعىةه كىالى بىٍينىييمىا ًميرىاثه مىٍيًو، لىٍيسى لىيىا عى ـي النَّاًس عى نىةن، مىعى أىنَّيىا أىٍحرى سى ده ًمفى  ،حى ـي أىحى كىالى ييٍعمى
ًديًث فاطمة بنت قيس ىىذىا قىًد اٍحتى َّ ًبحى ـي اي ًإالَّ كى ذى ًبًو ًفي بىٍعًض اأٍلى اٍلفيقىيىاًء رىًحمىيي ٍحكىاـً كمالؾ ، كىأىخى

اًئالن  ،كىالشَّاًفًعيٍّ  ٍبتيكتىًة ًإذىا كىانىٍت حى كفى ًبًو ًفي سيقيكًط نىفىقىًة اٍلمى ٍمييكري اأٍليمًَّة يىٍحتىج  كىالشَّاًفًعي  نىٍفسيوي  ،كىجي
ًث؛ أًلىفَّ ًفي بىٍعًض أى ٍمًع الثَّالى كىاًز جى مىى جى قىٍد بىيَّنَّا أىنَّوي ًإنَّمىا طىمَّقىيىا اٍحتى َّ ًبًو عى ثنا، كى ٍلفىاًظًو فىطىمَّقىًني ثىالى

ثو كىمىا ٍف نىٍفًسيىا آًخرى ثىالى ٍت ًبًو عى اًؿ، كىاٍحتى َّ ًبًو  ،أىٍخبىرى كىازى نىظىًر اٍلمىٍرأىًة ًإلىى الرٍّجى ٍف يىرىل جى كىاٍحتى َّ ًبًو مى
كىاًز  مىى جى اًطًب اأٍلىًئمَّةي كيم ييـٍ عى نىٍت ًإلىى اٍلخى ـٍ تىكيًف اٍلمىٍرأىةي قىٍد سىكى مىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ًإذىا لى ًخٍطبىًة الرَّجيًؿ عى

ؿ ًة ًلمىًف اٍستىشىارىهي أىٍف األىكَّ ٍجًو النًَّصيحى مىى كى ًؿ ًإذىا كىافى عى كىاًز بىيىاًف مىا ًفي الرَّجي مىى جى كا ًبًو عى ، كىاٍحتىج 
وي أىٍك ييعىا كٍّجى ًشيًَّة ًمٍف ييزى كىاًز ًنكىاًح اٍلقيرى مىى جى كا ًبًو عى ، كىاٍحتىج  ًممىوي أىٍك ييسىاًفرى مىعىوي كىأىفَّ ذىًلؾى لىٍيسى ًبًغيبىةو

ًر كىأىنَّ  ٍيًف عىًف اآٍلخى ٍكجى ًد الزَّ اًؿ غىٍيبىًة أىحى ًؽ ًفي حى قيكًع الطَّالى مىى كي كا ًبًو عى ، كىاٍحتىج  ًشيٍّ ٍيًر اٍلقيرى وي الى غى
كىاًز التٍَّعًريًض ًبًخٍطبىًة اٍلميٍعتىدًَّة اٍلبىاًئًف، كى يي  مىى جى كا ًبًو عى يىتيوي ًبًو، كىاٍحتىج  ميكىاجى ًذًه ٍشتىرىطي حيضيكريهي كى كىانىٍت ىى

ًديًثيىا فىاٍستىٍنبىطىٍتيىا اأٍليمَّةي ًمٍنيىا كى  ًصٍدًؽ حى كىًة ًركىايىًتيىا كى اًصمىةن ًببىرى ـي كيم يىا حى ًممىٍت ًبيىا، فىمىا بىاؿي اأٍلىٍحكىا عى
ًفظىٍتوي  تيٍقبىؿي ًفيمىا عىدىاهي؟! فىً ٍف كىانىٍت حى ًديًث كى ٍكـو كىاًحدو ًمٍف أىٍحكىاـً ىىذىا اٍلحى د  ًفي حي قيًبمىٍت ًفي  ًركىايىًتيىا تيرى

بى أىٍف الى ييٍقبىؿى ًفي شىٍيءو ًمٍف أىٍحكى  ًفظىٍتوي كىجى ـٍ تىكيٍف حى ٍف لى ًميًعًو، كىاً  ًباً التٍَّكًفيؽي جى : بىًقيى  ،اًمًو، كى فىً ٍف ًقيؿى
ـٍ شىٍيءه كىاًحده  مىٍيكي انىوي:  ،عى ٍيثي سىكىٍنتيـٍ ًمٍف كيٍجًدكيـٍ كىىيكى أىفَّ قىٍكلىوي سيٍبحى ًؽ:  أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى [ 6]الطَّالى

ٍجًعيَّاتً  ٍف كيفَّ ًلًو عىًقيبىوي: ًبدىًليًؿ قىكٍ  ؛ًإنَّمىا ىيكى ًفي اٍلبىكىاًئًف الى ًفي الرَّ مىٍيًيفَّ كىاً  يٍّقيكا عى كىيفَّ ًلتيضى ار  كىالى تيضى
ٍممىييفَّ  ٍعفى حى تَّى يىضى مىٍيًيفَّ حى ٍمؿو فىأىٍنًفقيكا عى ًت حى ًؽ:  أيكالى ٍجًعيَّةن 6]الطَّالى [ فىيىذىا ًفي اٍلبىاًئًف؛ ًإٍذ لىٍك كىانىٍت رى

                                                                                                                                                                              

كماؿ تيذيب الكماؿ: مغمطام ،(521/ 4) ،الذىبي اـ الشكك313/ 1) ،كا  مى اني رحمو ا: (. كقد قاؿ اإٍلً
ٍكًلديهي بىٍعدى مىٍكًت عيمىرى ًبسىنىتىٍيفً " مى كقكؿ  ،كالذم يظير أنَّو أكثر مف ذلؾ كما تقدَّـ ،(359/ 6 ،" )نيؿ األكطاركى

اـ ابف القيـ: " مى كىاي  ، كىك أصح،" ف فَّ ذلؾ يدؿ عمى الكثرةًبًسنًيفى  فىً فَّ إبراىيـ لىـٍ ييكلىٍد ًإالَّ بىٍعدى مىٍكًت عمر اإٍلً
 .تىعىالىى أىٍعمىـي 
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مىٍييىا ًبا ، كىالظَّاًىري لىمىا قىيَّدى النَّفىقىةى عى اًمالن اًئالن كىانىٍت أىٍك حى ـى التٍَّأًثيًر، فىً نَّيىا تىٍستىًحق يىا حى ًدي لىكىافى عى ٍمًؿ كى ٍلحى
ًميري ًفي قىٍكًلوً  ( ىيكى كىالضَّ ًميرى ًفي )أىٍسًكنيكىيفَّ مىٍيًيفَّ  :أىفَّ الضَّ ٍمؿو فىأىٍنًفقيكا عى ًت حى ٍف كيفَّ أيكالى  كىاً 

ًؽ:  : أىفَّ مىٍكًردى ىىذىا الس ؤىاًؿ ًإمَّا أىٍف يىكيكفى ًمفى اٍلميكًجًبيفى النَّفىقىةى  ،اًحده [ كى 6]الطَّالى كىابي كىالس ٍكنىى، أىٍك  فىاٍلجى
افى  ؿًممٍَّف ييكًجبي الس ٍكنىى ديكفى النَّفىقىًة، فىً ٍف كى انىوي األىكَّ مىٍيًو؛ أًلىنَّوي سيٍبحى ةه عى جَّ مىى زىٍعًمًو حي شىرىطى  : فىاآٍليىةي عى

مىى الشٍَّرًط يىٍنتىًفي ًعٍندى اٍنًتفى  ـي اٍلميعىمَّؽي عى ٍك ، كىاٍلحي كىاًمؿى مىٍيًيفَّ كىٍكنىييفَّ حى اًب النَّفىقىًة عى مىى ًفي ًإيجى اًئًو فىدىؿَّ عى
اًئؿى الى نىفىقىةى لىيىا مىى اٍلمىٍفييكـً كى  ،أىفَّ اٍلبىاًئفى اٍلحى لىةه عى : فىيىًذًه دىالى : لىٍيسى ذىًلؾى ًمٍف  ،الى يىقيكؿي ًبيىافىً ٍف ًقيؿى ًقيؿى

ـي بىٍعدى اٍنًتفىاًئوً  ٍك ٍكـً ًعٍندى اٍنًتفىاًء شىٍرًطًو، فىمىٍك بىًقيى اٍلحي ، بىٍؿ ًمًف اٍنًتفىاًء اٍلحي لىًة اٍلمىٍفييكـً ـٍ يىكيٍف شىٍرطنا، دىالى  لى
ٍف كىافى ًممىٍف ييكًجبي الس ٍكنىى كىٍحدىىىا فىييقىاؿي لىوي  ، بىٍؿ كىاً  ًميره كىاًحده يىخيص  اٍلبىاًئفى : لىٍيسى ًفي اآٍليىًة ضى

ٍجًعيَّةى قىٍطعنا، كىقىٍكًلوً  مىاًئريىىا نىٍكعىاًف: نىٍكعه يىخيص  الرَّ كؼو أىٍك  :ضى مىييفَّ فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًبمىٍعري فىً ذىا بىمىٍغفى أىجى
كؼو  ًؽ:  فىاًرقيكىيفَّ ًبمىٍعري نىٍكعه يي 2]الطَّالى ٍجًعيًَّة كىأىٍف يىكيكفى لىييمىا [ كى ٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ًلٍمبىاًئًف كىأىٍف يىكيكفى ًلمرَّ

ًؽ:  الى تيٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ كىالى يىٍخريٍجفى كىىيكى قىٍكليوي:  قىٍكليوي  ،[1]الطَّالى أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حىٍيثي  :كى
ؽً  سىكىٍنتيـٍ ًمٍف كيٍجًدكيـٍ  ٍجًعيًَّة ىيكى اٍلميتىعىيَّفي 6: ]الطَّالى مىى الرَّ ٍمميوي عى ميفىسٍّريىىا، فىمىٍك  ؛[ فىحى مىاًئري كى ًلتىتًَّحدى الضَّ

ميفىسًٍّرىىا مىاًئًر كى ؼي الضَّ ٍيًرىىا لىًزـى اٍخًتالى مىى غى ًمؿى عى مىى اأٍلىٍصًؿ أىٍكلىى ،حي ٍمؿي عى ؼي اأٍلىٍصًؿ كىاٍلحى  ،كىىيكى ًخالى
: فىمى  ؟فىً ٍف ًقيؿى اًمالن ٍجًعيًَّة ًبكىٍكًنيىا حى ا يىٍقتىًضي  ا اٍلفىاًئدىةي ًفي تىٍخًصيًص نىفىقىًة الرَّ : لىٍيسى ًفي اآٍليىًة مى ًقيؿى

ٍكمىييمىا ًفي ًكتىاًبًو:  ٍجًعيَّةي نىٍكعىاًف قىٍد بىيَّفى اي حي اًئًؿ، بىًؿ الرَّ ٍجًعيًَّة اٍلحى : فىمىيى أىنَّوي الى نىفىقىةى ًلمرَّ اًئؿه ا النَّفىقىةي حى
: فىمىيىا النَّفىقىةي ًبيىًذًه اآٍليىًة ًإلىى أىٍف تى  اًمؿه ـي اأٍلىٍزكىاًج، أىٍك حى ٍك ٍكمييىا حي ٍكًجيًَّة ًإٍذ حي ٍممىيىا، ًبعىٍقًد الزَّ عى حى ضى

الييىا قى  اًلؼي حى ، فىييخى ٍكجو ٍضًع نىفىقىةى قىًريبو الى نىفىقىةى زى الىيىا بىٍعدىهي، فىً فَّ فىتىًصيري النَّفىقىةي بىٍعدى اٍلكى ٍضًع حى ٍبؿى اٍلكى
مىٍيوً  مىى مىٍف تىًجبي عى ٍت نىفىقىتييىا عى ارى عىٍت صى ، فىً ذىا كىضى اًمالن مىٍييىا كىٍحدىهي ًإذىا كىانىٍت حى ٍكجى ييٍنًفؽي عى نىفىقىةي  الزَّ

ٍيثي تىًجبي  ، ًبحى ٍمًميىا كىذىًلؾى اًؿ حى الييىا ًفي حى مىٍيًو نىفىقىةي  الطٍٍّفًؿ، كىالى يىكيكفي حى مىى مىٍف تىًجبي عى نىفىقىتييىا عى
، كىاٍنتىقىمىًت ا ري ـه آخى ٍك ؿى كىافى لىوي حي ٍزءه ًمٍف أىٍجزىاًئيىا، فىً ذىا اٍنفىصى ٍمًميىا جي اًؿ حى لنَّفىقىةي ًمٍف الطٍٍّفًؿ، فىً نَّوي ًفي حى

ًسر  ااًل  ٍت فىاًئدىةي التٍَّقًييًد كى ، فىظىيىرى ٍكـو ٍكـو ًإلىى حي ًموً حي ـي ًبمىا أىرىادى ًمٍف كىالى  .(1)"ٍشًترىاًط، كىاي أىٍعمى
كىافىؽى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ كى  ،(2)كؿه مف اإلماميف الصنعاني ،في ىذا القكؿ ،رىًحمىوي اي  اإٍلً
 .ران صى تى خٍ مي  وي المى ال كى قى نى فى  ،رحميـ ا (3)كالشككاني

                                                             
 (.482-5/479) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (1
 (.290/ 2) ،سبؿ السالـ: الصنعاني انظر:( (2
 (.357/ 6) ،نيؿ األكطار: الشككاني انظر:( (3
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مىاـ  قىاؿى اإٍلً ركى جى مىى  رىًحمىوي اي ق( 852الشَّاًفًعي )تالعىٍسقىالًني  اٍبف حى اب حى صٍ أىًفي تىعىق ًبًو عى
مىٍيًو أىٍحكىاميوي ًمًف اتٍّبىاًع ًكتىاًب اً  لىعىؿَّ عيمىرى أىرىادى ًبسينًَّة النًَّبيٍّ : "فىقىاؿى  ،فعى طٍ ا المى ذى ىى  الى  ،مىا دىلٍَّت عى

ةن ًفي ىىذىا لى  ،أىنَّوي أىرىادى سينَّةن مىٍخصيكصى مىى ًلسىاًف عيمىرى كى ؽ  يىٍنًطؽي عى الى نىٍدًرم  :فىً فَّ قىٍكلىوي  ،قىٍد كىافى اٍلحى
ًفظىٍت أىٍك نىًسيىتٍ  أىٍك عىمَّمىٍت ًفي مىٍكًضًع  ،قىٍد ظىيىرى ًمٍصدىاقيوي ًفي أىنَّيىا أىٍطمىقىٍت ًفي مىٍكًضًع التٍَّقًييدً  ،حى

ـً عي  ،التٍَّخًصيصً  ا فىمىٍيسى ًفي كىالى ابى النَّفىقىةً كىأىٍيضن نَّمىا أىٍنكىرى ًإٍسقىاطى الس ٍكنىى ،مىرى مىا يىٍقتىًضي ًإيجى  ،كىاً 
ًديًث عمر نىًفيًَّة أىفَّ ًفي بىٍعًض طيريًؽ حى ثنا الس ٍكنىى كىالنَّفقىة :كىادَّعىى بىٍعضي اٍلحى بف اكرده  ،لممطمقة ثىالى

ا ؛السٍَّمعىاًنيٍّ  قىٍد أىٍنكىرى أىٍحمىدي ثيبيكتى ذىًلؾى عىٍف عيمىرى  ،فىالى تىًحؿ  ًركىايىتيوي  ،ًزًفيفى ًبأىنَّوي ًمٍف قىٍكًؿ بىٍعًض اٍلميجى كى
ًعيٍّ  ،(1)أىٍصالن  ـى النَّخى دى ًمٍف طىًريًؽ ًإٍبرىاًىي لىعىمَّوي أىرىادى مىا كىرى ـٍ يىٍمقىوي  ؛عىٍف عيمىرى  ،كى قىٍد بىالىغى  ،ًلكىٍكًنًو لى كى

اًكم  ًفي تىٍقًريًر مىذٍ  الىفىةً ...  ىىًبوً الطَّحى مىى مىا ذىكىرى ًمفى اٍلميخى تيوي عى طَّابً  ،كىعيٍمدى كىل عيمىري ٍبفي اٍلخى  ،مىا رى
ًعيٍّ  ـى النَّخى دىهي ًمٍف طىًريًؽ ًإٍبرىاًىي لىيىا الس ٍكنىى » :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  :قىاؿى  ،عىٍف عيمىرى  ،فىً نَّوي أىٍكرى

ةه كىىىذىا مي  ،«كىالنَّفىقىةي  جَّ  .(2)"ٍنقىًطعه الى تىقيكـي ًبًو حي
 .كخركجيا مف بيت زكجيا ،زىاشكٍ ني لً  افكى ؛ ةقى فى كالنَّ  ىنى كٍ الس   فا مً يى انً مى رٍ حً  فَّ أى :الثَّاِلثالمطعن 

مىى مى  قىد تىعىقَّبى بىٍعض األًئمىة عى  فقاؿ اإلماـ ابف دقيؽ العيد ،ٍف تىمىسَّؾى ًبيىذىا المىٍطعىفكى
ًت فىً نَّوي يىٍقتىًضي أىفَّ : "وي اي رىًحمى  ق(702)ت ًؼ ىىًذًه التٍَّأًكيالى مىى ًخالى ًديًث عى ـٍ أىفَّ ًسيىاؽى اٍلحى كىاٍعمى

: أىٍف الى نىفى  ًكيؿى ذىكىرى ، كىأىفَّ اٍلكى ًطيىا الشًَّعيرى ًكيًؿ ًبسىبىًب سىخى : أىنَّيىا اٍختىمىفىٍت مىعى اٍلكى ٍكـً قىةى لىيىا سىبىبى اٍلحي
سيكؿى اً ًلؾى اٍقتى كىأىفَّ ذى  ى أىٍف سىأىلىٍت رى ابى   ضى ابىيىا ًبمىا أىجى ذىًلؾى يىٍقتىًضي: أىفَّ التٍَّعًميؿى ًبسىبىًب مىا  ،فىأىجى كى

ـى دىًليؿه أىٍقكىل ٍت فىً ٍف قىا بىًب ىىًذًه اأٍليميكًر الًَّتي ذيًكرى كًد النَّفىقىًة الى ًبسى ًؼ ًفي كيجي رىل ًمٍف ااًلٍخًتالى حي كىأىرٍ  جى جى
 .(3)"ًمٍف ىىذىا الظَّاًىًر عيًمؿى ًبوً 

رعمؽ اإلماـ كقد  جى  ،مؤيدان لو ،بف دىًقيًؽ اٍلًعيدً ا بعدما ساؽ كالـ اإلماـ ،رىًحمىوي اي  اٍبف حى
ؼى كىافى ًفي النَّفىقىةً " فقاؿ: ًميًع طيريًقًو أىفَّ ااًلٍخًتالى مىٍيًو ًفي جى فىًفي  ،كىايىاتي ثيَـّ اٍختىمىفىًت الرٍّ  ،اٍلميتَّفىؽي عى

ًفي بىٍعًضيىا أىنَّوي لىمَّا قىاؿى لىيىا ،الى نىفىقىةى لىًؾ كىالى سيٍكنىى :بىٍعًضيىا فىقىاؿى  نىٍتوي ًفي  ،الى نىفىقىةى لىؾً  :كى اٍستىٍأذى
ًحيًح ميٍسًمـو  ،فىأىًذفى لىيىا ،ااًلٍنًتقىاؿً  كيم يىا ًفي صى ًديًث مً  ،كى مىعىٍت أىٍلفىاظى اٍلحى ًميًع طيريًقوً فىً ذىا جى رىجى  ،ٍف جى خى

                                                             
مىاـمسائؿ  انظر:( (1  (.253/ 1) ، ركاية أبي داكد السجستاني،أحمد اإٍلً
 (.481/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (2
 .(191/ 2إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ: ابف دقيؽ العيد، )( (3



 

253 

 

ًمٍنيىا مىٍييىا كى ٍكًؼ عى ؿي ًحينىًئذو  ،ًمٍنيىا أىفَّ سىبىبى اٍسًتٍئذىاًنيىا ًفي ااًلٍنًتقىاًؿ مىا ذىكىرى ًمفى اٍلخى ـى ااًلٍسًتٍدالى كىاٍستىقىا
ـٍ تىٍسقيٍط ًلذىاًتيىا مىى أىفَّ الس ٍكنىى لى بىًب اٍلمىذٍ  ،عى نَّمىا سىقىطىٍت ًلمسَّ  .(1)"كيكرً كىاً 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىاؿى كى  ـٍ يىكيٍف ًإالَّ ًلفيٍحشو ًمٍف : "رىًحمىوي اي ق( 751)ت اإٍلً يىا لى كجى كىىيكى أىفَّ خيري
ابىًة  حى وي، فىً فَّ اٍلمىٍرأىةى ًمٍف ًخيىاًر الصَّ دىهي ًمٍف تىٍأًكيؿو كىأىٍسمىجى ًمفى  ًلسىاًنيىا، فىمىا أىٍبرى ، كى ـٍ ًئًي الى فيضى كى

ؿاٍلمييىاًجرىاًت  يىا ًمٍف دىاًرىىا، األىكَّ مىى فيٍحشو ييكًجبي ًإٍخرىاجى ًقمَّةي التٍَّقكىل عى ًممٍَّف الى يىٍحًممييىا ًرقَّةي الدٍّيًف كى ، كى
عىمىوي اي  كىأىٍف يىٍمنىعى  قَّيىا الًَّذم جى ـٍ ييٍنًكٍر عى حى بنا! كىٍيؼى لى ًتًو، فىيىا عىجى اعى نىيىى عىٍف ًإضى  مىٍييىا النًَّبي   لىيىا كى

يىقيكؿي لىيىا: اتًَّقي اى  !؟ىىذىا اٍلفيٍحشى  ٍكًجؾً كى ٍف أىذىل أىٍىًؿ زى كيفٍّي ًلسىانىًؾ عى  ،كىاٍستىًقرٍّم ًفي مىٍسكىًنؾً  ، كى
كىٍيؼى يىعٍ  ٍرأىًة ًإذىا ًإنَّمىا الس  » :ًإلىى قىٍكًلوً  « نىفىقىةى لىًؾ كىالى سيٍكنىىالى » :ًدؿي عىٍف ىىذىا ًإلىى قىٍكًلوً كى ٍكنىى كىالنَّفىقىةي ًلٍممى

مىٍييىا رىجٍ  ٍكًجيىا عى رىجى ًمٍف بىٍيًف شىفىتىًي  ؟«عىةه كىافى ًلزى ًريحي الًَّذم خى بنا كىٍيؼى ييٍترىؾي ىىذىا اٍلمىاًنعي الصَّ فىيىا عىجى
ييعىمَّؿي ًبأىٍمًر مىٍكىيكـو لى  ،النًَّبيٍّ  مىٍيًو؟أى  ـٍ ييعىمٍٍّؿ ًبًو رىسيكؿي اً كى ذىا ًمفى ىى  !ٍلبىتَّةى، كىالى أىشىارى ًإلىٍيًو كىالى نىبَّوى عى

اًؿ اٍلبىيٍّفً  قىٍد أىعىاذىىىا اي  ،مٍّسىافً ثيَـّ لىٍك كىانىٍت فىاًحشىةى ال ،اٍلميحى سىًمعىٍت  لىقىاؿى لىيىا النًَّبي   ، ًمٍف ذىًلؾى كى كى
تَّى تىٍنقىًضيى  ييًطيعي ًلئىالَّ تىٍخريجى ًمٍف  كىأىطىاعىٍت: كيفٍّي ًلسىانىًؾ حى كىافى مىٍف ديكنىيىا يىٍسمىعي كى تيًؾ، كى ًعدَّ

ًنوً   .(2)"سىكى
ًديًثيىا ،كىٍكفي الرَّاًكم اٍمرىأىةن  :عابِ الرَّ المطعن  مىى حى ٍدلىٍيًف ييتىاًبعىاًنيىا عى ٍيًف عى ـٍ تىٍقتىًرٍف ًبشىاًىدى لى  .كى

مىى مىٍف تى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـقىاؿى فى  ،مىسَّؾى ًبيىذىا المىٍطعىفقىد تىعىقَّبى بىٍعض األًئمىة عى ق( 751)ت اإٍلً
، كى : "رىًحمىوي اي  ًفًو، كىاٍلميٍحتى   ًبيىذىا  اٍلعيمىمىاءكىٍكفي الرَّاًكم اٍمرىأىةن، فىمىٍطعىفه بىاًطؿه ًبالى شىؾ  مىى ًخالى قىاًطبىةن عى

ؿي ميٍبًطؿو لى  ذي عىًف اٍلمىٍرأىًة كىمىا ًمٍف أىٍتبىاًع اأٍلىًئمًَّة أىكَّ اًلؼو لىوي فىً نَّييـٍ الى يىٍختىًمفيكفى ًفي أىفَّ الس نىفى تيٍؤخى ميخى وي كى
حى  ـٍ ًمٍف سينَّةو تىمىقَّاىىا اأٍلىًئمَّةي ًباٍلقىبيكًؿ عىًف اٍمرىأىةو كىاًحدىةو ًمفى الصَّ كى ًؿ، ىىذىا كى ذي عىًف الرَّجي ابىًة، كىىىًذًه تيٍؤخى

ابىًة ًبأىٍيًدم مىسىاًنيدي نً  حى دىٍت ًبيىا اٍمرىأىةه ًمٍنييفَّ ًإالَّ رىأىٍيتىيىا، سىاًء الصَّ النَّاًس الى تىشىاءي أىٍف تىرىل ًفييىا سينَّةن تىفىرَّ
ًديًث فريعة بنت مالؾ بف سناف  ذى النَّاسي ًبحى قىٍد أىخى ، كى فىمىا ذىٍنبي فاطمة بنت قيس ديكفى ًنسىاًء اٍلعىالىًميفى

ٍنيىا ًفي بىٍيتً أخت أبي س فَّى عى ٍكًجيىا عيد ًفي اٍعًتدىاًد اٍلميتىكى لىٍيسىتٍ (3)زى لىةن  ، كى الى فاطمة ًبديكًنيىا ًعٍممنا كىجى
                                                             

 .(480/ 9فتح البارم: اٍبف حىجىر، )( (1
 (.5/479) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (2

اًلؾه (، قاؿ 526/ ح851/ 4مالؾ في مكطئو، ) إسناده صحيح، أخرجو:( (3 ا :مى ؽى ٍبًف كىٍعًب عىٍف سىًعيًد ٍبًف ًإٍسحى
، كىًىيى أيٍختي أىًبي سى رىةى ٍبًف عيجٍ  اًلًؾ ٍبًف ًسنىافو ، ، عىٍف عىمًَّتًو زىٍينىبى بًٍنًت كىٍعًب ٍبًف عيٍجرىةى؛ أىفَّ اٍلفيرىٍيعىةى بًٍنتى مى ٍدًرمٍّ ًعيدو اٍلخي

اءىٍت ًإلىى رىسيكًؿ اً  يىاًني خي تىٍسأىليوي أىٍف تىٍرًجعى ًإلىى أىٍىًميىا ًفي بى   أىٍخبىرىٍتيىا: أىنَّيىا جى ٍكجى خىرىجى ًفي طىمىًب أىٍعبيدو  ٍدرىةى. فىً فَّ زى
تَّى ًإذىا ، فىقىتىميكهي. لىوي أىبىقيكا. حى ، لىًحقىييـٍ = ، أىٍف أىٍرًجعى ًإلىى أىٍىًمي، ًفي بىًني قىالىٍت: فىسىأىٍلتي رىسيكؿى اً  كىانيكا ًبطىرىًؼ اٍلقىديكـً
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بىًر، كىأىمَّا ، فىً فَّ فريعة الى تيٍعرىؼي ًإالَّ ًفي ىىذىا اٍلخى ًثقىةن كىأىمىانىةن، بىٍؿ ًىيى أىٍفقىوي ًمٍنيىا ًبالى شىؾ  شيٍيرىةي فاطمة  كى
ابىًة ًإلىى ًكتىاًب اً ديعىاؤيىىا مىٍف نىازىعىيىا ًمفى كى  حى كىانىٍت أىٍسعىدى الصَّ ، كى مىى ذىًلؾى فىأىٍمره مىٍشييكره تييىا عى مينىاظىرى  كى

ابىةي  حى قىٍد كىافى الصَّ ى تىٍقًريريهي، كى الىفىيىا كىمىا مىضى فىتىٍرًكم  ،ءً يىٍختىًمفيكفى ًفي الشَّيٍ  ًبيىًذًه اٍلمينىاظىرىًة ًممٍَّف خى
ـٍ ًإٍحدىل أيمَّيىاًت اٍلميٍؤًمًنيفى عىًف النًَّبيٍّ  ـٍ لىوي،  لىيي يىٍتريكيكفى مىا ًعٍندىىي يىٍرًجعيكفى ًإلىٍيًو كى ذيكفى ًبًو كى ٍيئنا، فىيىٍأخي شى
مىى فاطمة بنت قيس ًبكىكٍ  ٍمفى عى نَّمىا فيضٍّ سيكًؿ اً كىاً  الَّ فىًييى  ، ًنًيفَّ أىٍزكىاجى رى ؿًمفى اٍلمييىاًجرىاًت  كىاً   ،األىكَّ

سيكؿي اً  ًضيىيىا رى قىٍد رى ،ًلًحبًٍّو   كى ٍيدو طىبىيىا لىوي  كىاٍبًف ًحبًٍّو أيسىامىةى ٍبًف زى كىافى الًَّذم خى ذىا ًشٍئتى أىٍف  ،كى كىاً 
اًؿ الطًَّكيًؿ  ،تىٍعًرؼى ًمٍقدىارى ًحٍفًظيىا كىًعٍمًميىا ًديًث الدَّجَّ سيكؿي اً الَّ فىاٍعًرٍفوي ًمٍف حى دَّثى ًبًو رى مىى   ًذم حى عى

لىـٍ  ٍتوي كىمىا سىًمعىٍتوي كى ًفظىٍتوي، كىأىدَّ ٍتوي فاطمة كىحى ده مىعى طيكًلًو كىغىرىابىًتوً  اٍلًمٍنبىًر فىكىعى مىٍييىا أىحى ، فىكىٍيؼى (1)ييٍنًكٍرهي عى
ٍت لىيىا كىًىيى سىبىبييىا رى ةو جى مىٍت ًفييىا كىحيكً  ،ًبًقصَّ : الى نىفىقىةى كىالى سيٍكنىى، كىاٍلعىادىةي كىخىاصى ـى ًفييىا ًبكىًممىتىٍيًف كىًىيى

مىٍييىا، فىيىذىا تيكًجبي ًحٍفظى ًمٍثًؿ ىىذىا  بىٍيفى مىٍف أىٍنكىرى عى ًذٍكرىهي، كىاٍحًتمىاؿي النٍٍّسيىاًف ًفيًو أىٍمره ميٍشتىرىؾه بىٍينىيىا كى كى
ـى اٍلجينيًب، كى  ،عمر سيكًؿ اً  في يىاًسرو أىٍمرى ذىكَّرىهي عىمَّاري بٍ قىٍد نىًسيى تىيىم  نىابىةً   رى ـٍ  ،لىييمىا ًبالتَّيىم ـً ًمفى اٍلجى فىمى

نيبى الى  ،يىٍذكيٍرهي عمر  مىى أىفَّ اٍلجي ـى عى تَّى يىًجدى اٍلمىاءى كىأىقىا مٍّي حى نىًسيى قىٍكلىوي تىعىالىى:  ،(2)ييصى ٍدتيـي كى ٍف أىرى كىاً 
                                                                                                                                                                              

ٍكجً  ٍدرىةى. فىً فَّ زى ٍكًنيخي .  «.نىعىـٍ : » قىالىٍت: فىقىاؿى رىسيكؿي اً  فو يىٍمًمكيوي، كىالى نىفىقىةو.ًفي مىٍسكى  ي لىـٍ يىٍتري رىٍفتي قىالىٍت: فىاٍنصى
ٍجرىًة، نىادىاًني رىسيكؿي اً  تَّى ًإذىا كيٍنتي ًفي اٍلحي : ، أىٍك أىمىرى ًبي، فىنيكًديتي حى مىٍيًو  فىرىدٍَّدتي  «.كىٍيؼى قيٍمتً »لىوي، فىقىاؿى عى

ةى الًَّتي ذىكى ا ٍكًجي.ٍلًقصَّ :  ٍرتي لىوي، ًمٍف شىٍأًف زى تَّى»فىقىاؿى مىوي  اٍمكيًثي ًفي بىٍيًتًؾ، حى  قىالىٍت: فىاٍعتىدىٍدتي ًفيوً  «.يىٍبميغى اٍلًكتىابي أىجى
، فىسى  أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشران. ، أىٍرسىؿى ًإلىيَّ فَّافى قىضىى ًبوً قىالىٍت: فىمىمَّا كىافى عيٍثمىافي ٍبفي عى ؟ فىأىٍخبىٍرتيوي. فىاتَّبىعىوي، كى  .أىلىًني عىٍف ذًلؾى

 :تخريج الحديث 
(. كالنَّسىاًئي في 1204/ ح499/ 2(. كالترمذم في سننو، )2300/ ح608/ 3أبك داكد في سننو، ) أخرجو: -

/ 2كالحاكـ في مستدركو، ) .(2031/ ح190/ 3(. كابف ماجو في سننو، )3528/ ح199/ 6سننو، )
 (.2833/ ح226

 دراسة اْلسناد: 
 الحديث كؿ رجاؿ إسناده ثقات. -
 :الحكم عمى اْلسناد 
 صحيح، رجالو ثقات.الحديث إسناده  -
ًحيحه كيكافؽ ذلؾ حكـ األئمة مف قبؿ عمى ىذا الحديث، فقاؿ اإلماـ الترمذم: " - سىفه صى ًديثه حى )سنف  "ىىذىا حى

دً كقاؿ الحالكـ: " .(1204/ ح499/ 2الترمذم،  اهي ىىذىا حى رٍّجى لىـٍ ييخى ًميعنا، كى ٍسنىاًد ًمفى اٍلكىٍجيىٍيًف جى ًحيحي اإٍلً  "يثه صى
 .(2833/ ح226/ 2)المستدرؾ عمى الصحيحيف، 

سَّاسةكتاب اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعىةً (، 2942/ ح2261/ 4مسمـ في صحيحو، ) أخرجو:( (1  .، باب قصة الجَّ
ـً (، 338/ 75/ 1حو، كالمفظ لو، )البخارم في صحي أخرجو:متفق عميو، ( (2 ـي ىىٍؿ يىٍنفيخي  ،ًكتىابي التَّيىم  بىابه الميتىيىمٍّ

ا؟ ـً  ،ًكتىابي اٍلحىٍيضً (، 368/ 280/ 1. كمسمـ في صحيحو، )ًفيًيمى  .بىابي التَّيىم 
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ذيكا ًمٍنوي شىٍيئنااٍسًتٍبدىاؿى زى  ٍكجو كىآتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطىارنا فىالى تىٍأخي ٍتوي ًبًو 20]النٍّسىاًء:  ٍكجو مىكىافى زى تَّى ذىكَّرى [ حى
عى ًإلىى نىًسيى قىٍكلىوي  ،(1)قىٍكًليىا اٍمرىأىةه فىرىجى ـٍ مىيٍّتيكفى  :كى نَّيي مىًر:  ًإنَّؾى مىيٍّته كىاً  تَّى ذيكٍّ 30]الز  ، فىً ٍف (2)ًبوً  رى [ حى

مىى الرَّاًكم ييكًجبي سيقيكطى ًركىايىًتوً  كىازي النٍٍّسيىاًف عى بىرى  ،كىافى جى ٍضتيـٍ ًبيىا خى سىقىطىٍت ًركىايىةي عمر الًَّتي عىارى
مىى ، فىًييى بىاًطمىةه عى ةي ًبذىًلؾى ٍف كىافى الى ييكًجبي سيقيكطى ًركىايىًتًو بىطىمىًت اٍلميعىارىضى لىٍك  فاطمة، كىاً  ٍيًف، كى التٍَّقًديرى

يىٍطعىفي  ،ريدًَّت الس نىفي ًبًمٍثًؿ ىىذىا بىرى فاطمة كى ، ثيَـّ كىٍيؼى ييعىاًرضي خى ـٍ يىٍبؽى ًبأىٍيًدم اأٍليمًَّة ًمٍنيىا ًإالَّ اٍليىًسيري لى
بىًر اٍلكىاًحًد اٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍشتىًرطي ًلمرٍّ  ابنا، كعمر ًفيًو ًبًمٍثًؿ ىىذىا مىٍف يىرىل قىبيكؿى خى ابىوي ًفي  كىايىًة ًنصى أىصى

تَّى شىًيدى لىوي أبك سعيد بىًر أبي مكسى ًفي ااًلٍسًتٍئذىاًف حى دٍّ خى ابىوي ًفي رى بىرى (3)ًمٍثًؿ ىىذىا مىا أىصى دَّ خى ، كىرى
تَّى شىًيدى لىوي محمد بف مسممة ًص اٍلمىٍرأىًة حى  ا كىافى تىٍثًبيتنا ًمٍنوي ، كىىىذى (4)اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى ًفي ًإٍمالى

ٍعبى كىالذَّليكؿى ًفي تَّى الى يىٍركىبى النَّاسي الصَّ سيكًؿ اً  حى كىايىًة عىٍف رى  ."(5) الرٍّ
كىافىؽى  مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى  ،(6)يانً عى نٍ كؿه مف اإلماميف الصَّ  ،في ىذا القكؿ ،رىًحمىوي اي  اإٍلً

ران. ،اي  ـي يي مى حً رى  (7)يانً كى كٍ كالشَّ   فىنىقىال كىالمىوي ميٍختىصى
 

                                                             
ًء الصَّدىاؽً بىابي غى  ،ًكتىابي النٍّكىاحً  ،(10420/ ح180/ 6) ،عبد الرزاؽ في مصنفو أخرجو: ،إسناده صحيح( (1 . الى

ًصيفو  عىٍف قىٍيًس ٍبفً قاؿ عبد الرزاؽ:  عىٍف أىًبي عىٍبًد  -يعني عثماف بف عاصـ األسدم– الرَّبًيًع، عىٍف أىًبي حى
: قىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخىطَّابً  ؾى لىؾى يىا ٍيسى ذىلً ، فىقىالىًت اٍمرىأىةه: لى «الى تيغىاليكا ًفي ميييكًر النٍّسىاءً : » الرٍَّحمىفى الس مىًميٍّ قىاؿى

، ًإفَّ اى  : عيمىري ٍف آتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطىارنا ًمٍف ذىىىبو » يىقيكؿي كىذىًلؾى « كىاً  : كى ـٍ » ًىيى ًفي ًقرىاءىًة عىٍبًد اً  قىاؿى فىالى يىًحؿ  لىكي
ذيكا ًمٍنوي شىٍيئنا : «أىٍف تىٍأخي مىٍت عي »، فىقىاؿى عيمىري اصى مىٍتوي ًإفَّ اٍمرىأىةن خى  ، رجالو كميـ ثقات.«مىرى فىخىصى

اءى ًفي كىفىاًة  ،ًكتىابي اٍلمىغىاًزم ،(37021/ ح427/ 7) ،ابف أبي شيبة في مصنفو أخرجو: ،إسناده صحيح( (2 مىا جى
دَّثىنىا. قاؿ ابف أبي شيبة:  النًَّبيٍّ  ٍيؿو  حى ٍف أىبًيوً  -يعني محمد بف فضيؿ بف غزكاف– اٍبفي فيضى يعني فضيؿ – عى

: لىمَّا قيًبضى رىسيكؿي اً  ،عىًف اٍبًف عيمىرى  ،عىٍف نىاًفعو  -بف غزكاف ًدينىةً  قىاؿى اءى  ،كىافى أىبيك بىٍكرو ًفي نىاًحيىًة اٍلمى فىجى
مىى رىسيكًؿ اً  ؿى عى  ككؿ رجالو ثقات. ،... الحديث كىىيكى ميسىجًّى فىدىخى

بىابي التٍَّسًميـً كىااًلٍستًٍئذىاًف  ،ًكتىابي ااًلٍستًٍئذىافً (، 6245/ 54/ 8البخارم في صحيحو، ) أخرجو:متفق عميو، ( (3
 .بىابي ااًلٍستًٍئذىافً  ،اآٍلدىابً  ًكتىابي (، 2153/ 1694/ 3. كمسمـ في صحيحو، )ثىالىثنا

اـً ًبالًكتىاًب كىالس نَّ (، 7317/ ح102/ 9البخارم في صحيحو، ) أخرجو:متفق عميو، ( (4 بىابي مىا  ،ةً ًكتىابي ااًلٍعًتصى
اءى ًفي اٍجًتيىادً  ا أىٍنزىؿى اي  جى اًة ًبمى ًكتىابي اٍلقىسىامىًة (، 1689/ ح1311/ 3. كمسمـ في صحيحو، ) تىعىالىىالقيضى

اًص كىالدٍّيىاتً  اًربًيفى كىاٍلًقصى نًيفً  ،كىاٍلميحى  .بىابي ًديىًة اٍلجى
 (.477-5/475) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (5
 (.290/ 2) ،السالـ: الصنعانيسبؿ  انظر:( (6
 (.360/ 6) ،نيؿ األكطار: الشككاني انظر:( (7
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ثنا،  ة؛مى اطً ث فى يٍ دً ف حى تٍ مى  اٍضًطرىابي  س:امِ الخَ المطعن  اءى طىمَّقىيىا ثىالى اءى طىمَّقىيىا أىٍلبىتَّةى، كىجى فىً نَّوي جى
اءى طىمَّقىيىا أىٍلبىتَّ  ًقيىا، كىجى ؿى إلىٍييىا ًبتىٍطًميقىًة كىانىٍت بىًقيىٍت ًمٍف طىالى اءى أىٍرسى اءى مىاتى كىجى ، كىجى ةى، كىىيكى غىاًئبه

ٍفًص ٍبفي  اءى طىمَّقىيىا أىبيك حى ، كىجى ٍفصو اءى طىمَّقىيىا أىبيك عىٍمًرك ٍبفي حى يىا، كىجى ٍكجي اءى ًحيفى قيًتؿى زى ٍنيىا، كىجى عى
اجي ًبوً  ،اٍلميًغيرىةً  قىطى ااًلٍحًتجى  .فىمىمَّا اٍضطىرىبى سى
كاة ض الر  عٍ م بى كً رٍ و قد يى ة؛ ألنَّ ايى كى اب الرٍّ رى طً ي اضٍ نً عٍ ة ال يى رى ايً غى تى ظ مي افى لٍ أىبً ث يٍ دً الحى ة ايى كى رً  :تُ مْ قُ 

مان الً اكم عى الرَّ  افى إذا كى  ثيٍ دً ؿ الحى ىٍ ف أىمـ مً ؿ العً ىٍ كر أىيي مٍ د جي نٍ كز عً جي ا يى مَّ ا مً ذى ىى كى  ،ىنى عٍ المى ث بً يٍ دً الحى 
أللفاظ المتغايرة فال يصح أف ننسب االضطراب إلى مع بيف اف ذا أمكننا الجى  ،(1)يانً عى ؿ المى يٍ حً ا يي مى بً 

كما ىك الحاؿ في  ،حيحيف أك أحدىماكخاصة كأف يككف مخرجا بجميع ألفاظو في الصَّ  ،الحديث
مف  ،كقد اعتمده أىؿ العمـ في كثير مف األحكاـ ،وً حً يٍ حً ي صى ـ فً مً سٍ اـ مي مى و اإٍلً جى رى خٍ أىد قى فى  ،حديثنا

مىاـ مثؿ التي ذكرىا  ف ف قمنا بعدـ صحة الحديث بسبب  ،(2)ابعفي المطعف الرَّ  ،اٍبف اٍلقىيٍّـاإٍلً
اضطراب  كقكع مف ككذلؾ ما ذكر ،ىؤالء األئمة في تمؾ األحكاـفمما عمؿ بو  ،االضطراب فيو

ة إنما مف قبيؿ الركاي ،مف قبيؿ االضطرابفيذا ليس  ،مف قبؿ بعض المنتصريف لمذاىبيـفيو 
عمى النحك  كذلؾ ،ياجمع بينألف تمؾ األلفاظ المتغايرة فيو يمكننا أف ن ،يوبالمعنى الذم أشرنا إل

 :التالي
في  قكليـكىذا بمعنى  ،يعني أنو طمقيا البينكنة الكبرل التي ال رجعة فييا ،"ٍلبىتَّةى اقكليـ: "

ثنا: "ةالثَّاًنيالركاية  كليس  ،لذم ذكرناها البتة بالمعنى ابي كاكأراد ،ىا بالمعنىكك ر ف ،"طىمَّقىيىا ثىالى
ؿى إلىٍييىا ًبتىٍطًميقىًة ": بمفظ ككذلؾ مف ركاىا ،في مجمس كاحد كقكع ثالث طمقات امني المقصكد أىٍرسى

ًقيىا مف ركايتو  كيؤكد عمى ما قمناه ،يككف مكافقان لممعنى الذم ذكرنا ،"كىانىٍت بىًقيىٍت ًمٍف طىالى
 .بالمعنى

ال يتعارض مع مف قاؿ في  ،"كىىيكى غىاًئبه " ع:بأنو كق ،في كقكع الطالؽ يـاختالف كأما
ٍنيىا" ركايتو:  إذ ثبت في الحديث أنو كاف لو ككيؿ ،إذ أنو طمقيا كىك غائب عنيا ،"مىاتى عى

ًحيفى كلفظ المكت ال يتعارض مع مف ركل: " ،ف طمقيا في غيابو قد ماتكبعدما أ ،ليعطييا النفقة
يىا ٍكجي  مف االضطراب. كبذلؾ ال يككف شيئان  ،طالقيا فمعمو مات قتالن بعد ،"قيًتؿى زى

                                                             
 .(105معرفة أنكاع عمـك الحديث: ابف الصالح، )ص:  انظر:( (1
 (.477-5/475) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (2
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ٍفصو : "أنو بعضيـ ري كٍ ذً فى  ،أمَّا اختالفيـ في اسموكى  أىبيك : "أنو فًذٍكري آخري، كى "أىبيك عىٍمًرك ٍبفي حى
ٍفًص ٍبفي اٍلميًغيرىةً   ،ركل بما عرؼ فكؿه  ،بسبب اختالؼ الناس في اسـ زكجياكاف فمعؿ ذلؾ  ،"حى

؛ ألف الحكـ يككف مبنيان عمى ال يضر في صحة الحديث ،يـ في اسموكعمى كؿ حاؿ ف ف اختالف
أخرجيما اإلماـ مسمـ في  ،ثقات ال المفظيفكركاة الحديث بك  ،راكم الحكاية ال عمى صاحبيا

 .صحيحو
التي تتعمؽ  ر في أصؿ المسألةضي ال يى  ،ثً يٍ دً ي الحى فً  دى رى ر الذم كى ايي غى ا التَّ ذى ؿ ىى كي  وأخيرًا:

بسبب  ،و ليس ليا نفقة كال سكنىأنَّ يـ جميعان أثبتكا ؛ إذ أنَّ رىًضيى اي عىٍنيىايس بفاطمة بنت ق
ـي  ،تطميقيا البينكنة الكبرل  .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 خامسًا: َأَثر اْخِتالِف اأَلِدلَّة الَواِرَدِة َعَمى اآلراِء الِفْقِييَّة.
نىًفي  ،السكنىلنفقة ك اليا  ،عمى أف المبتكتة الحامؿ اٍلعيمىمىاءاتفؽ  مىاـ الكىاسىاًني الحى قىاؿى اإٍلً

اًمالن : "رىًحمىوي اي ق( 587)ت ثنا أىٍك بىاًئننا فىمىيىا النَّفىقىةي كىالس ٍكنىى إٍف كىانىٍت حى ؽي ثىالى ًإٍف كىافى الطَّالى
ٍمؿو فىأىٍنًفقيكا عى  ٍف كيفَّ أيكالًت حى ٍجمىاًع ًلقىٍكًلًو تىعىالىى }كىاً  { ]ًباإٍلً ٍممىييفَّ ٍعفى حى تَّى يىضى ؽً مىٍيًيفَّ حى  .(1)"[6: الطَّالى

ٍنبىًمي )تكى  مىاـ اٍبف قيدىامىة المىٍقًدًسي الحى ، : "رىًحمىوي اي ق( 620قىاؿى اإٍلً اًمالن ٍبتيكتىةي حى ًإذىا كىانىٍت اٍلمى
بى لىيىا  ـي بىٍيفى أىٍىًؿ ا ،الس ٍكنىى، ًركىايىةن كىاًحدىةن كىجى فنا ًفيوً كىالى نىٍعمى  .(2)"ٍلًعٍمـً ًخالى
لممطمقة بينكنة كبرل؛ بسبب اختالؼ األدلة التي  ،كالسكنى ًفي كيجيكًب النَّفىقىةً  كااٍختىمىفي ك 
مىى ثىالىثىًة أىٍقكىاؿو  ،ذكرناىا  :كىي ،عى

لاْلَقْول  لى قىةي مىا دىامىٍت ًفي اٍلًعدَّةً : لىيىا الس ٍكنىى كىالنَّفى اأَلوَّ طَّابً  ٍيًو ذىىىبى ، كىاً   ،عيمىري ٍبفي اٍلخى
ٍبًد اٍلعىًزيزً  ، كأسامة بف زيد ،كابف مسعكد ،كعائشة سىًف بٍ  ،الثٍَّكًرم  سيٍفيىاف كى  ،كىعيمىري ٍبفي عى ًف كىاٍلحى
اًلحو  نىًفيَّةً  ،، كىاٍبًف شيٍبريمىةى الثٍَّكًرم   صى ٍيًرًىـٍ  ،كىأىٍىؿي اٍلكيكفىًة ًمٍف اٍلحى كىغى

 .(4)ٍف أىٍحمىدى كى ًركىايىةه عى ، كىىي (3)

                                                             
 (.209/ 3) ،بدائع الصنائع: الكاساني( (1
 (.164/ 8) ،المغني: ابف قدامة( (2
(. كالمغني: ابف 16/ 4ك) ،(209/ 3) ،(. كبدائع الصنائع: الكاساني129/ 3) ،: الشيرازمالميذب انظر:( (3

(. كنياية المحتاج: 700/ 2) ،(. كالمباب في الجمع بيف السنة كالكتاب: زكريا األنصارم164/ 8) ،قدامة
حكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ: ابف (.515/ 2) ،(. كحاشية الدسكقي211/ 7) ،الرممي دقيؽ العيد،  كا 

(. كالمباب في الجمع بيف السنة كالكتاب: 16/ 4ك) ،(209/ 3) ،بدائع الصنائع: الكاسانيك  .(191/ 2)
 (.357/ 6كنيؿ األكطار: الشككاني، ) .(290/ 2كسبؿ السالـ: الصنعاني، ) (.700/ 2) ،زكريا األنصارم

 (.165/ 8) ،مة(. كالمغني: ابف قدا614/ 3) ،: أحكاـ القرآف: الجصاصانظر( (4
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ًبقىٍكًلًو ك  ،الذم أنكر فيو عمى فاطمة بنت قيس ،عمر بف الخطاببظاىر حديث كىاٍستىدىل كا 
كا اٍلًعدَّةى كىا تىعىالىى: ًتًيفَّ كىأىٍحصي ـٍ ال تَّقيكا اى يىا أىي يىا النًَّبي  ًإذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىطىمٍّقيكىيفَّ ًلًعدَّ بَّكي  رى
مىى كيجيكًب 1]الطالؽ:  جيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ تيٍخرً  ٍف إٍخرىاًجًيفَّ يىديؿ  عى [ فىً فَّ آًخرى اآٍليىًة كىىيكى النٍَّييي عى

يٍّديهي قىٍكلو تىعىالىى:  ييؤى ٍيثي سىكىٍنتيـٍ ًمٍف كيٍجًدكيـٍ النَّفىقىًة كىالس ٍكنىى، كى  .(1)[6]الطالؽ:  أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى
لى  ،ا الس ٍكنىى ديكفى النَّفىقىةً : لىيى الثَّاِنيل اْلَقوْ   ،(4)كىالشَّاًفًعيَّةي  ،(3)اٍلمىاًلًكيَّةي  منيـ (2)يكرمٍ الجي  ٍيًو ذىىىبى كىاً 

نىاًبمىةً   .(5)كىىيكى ًركىايىةه ًعٍندى اٍلحى
راـ مى اإٍلً  اؿى قى  جى مىؼي ًفي نىفىقىًة اٍختىمى : "رىًحمىوي اي ق( 852تي )عً افً ي الشَّ النً قى سٍ العى  اٍبف حى ؼى السَّ

لىيىا الس ٍكنىى ٍمييكري الى نىفىقىةى لىيىا كى سيٍكنىاىىا فىقىاؿى اٍلجي ٍثبىاًت الس ٍكنىى ًبقىٍكًلًو  ؛اٍلميطىمَّقىًة اٍلبىاًئًف كى كا إًلً كىاٍحتىج 
ٍيثي سكنتـ مف كجدكـ :تىعىالىى ٍسقىاًط النَّفىقىًة ًبمى  ،أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى ٍف كيفَّ  :ٍفييكـً قىٍكًلًو تىعىالىىكىإًلً كىاً 

ٍممىييفَّ  ٍعفى حى تَّى يىضى مىٍيًيفَّ حى ٍمؿو فىأىٍنًفقيكا عى ًت حى اًمًؿ الى نىفىقىةى لىيىا ،أيكالى ٍيرى اٍلحى الَّ  ،فىً فَّ مىٍفييكمىوي أىفَّ غى كىاً 
ـي أى يىاؽي ييٍفًي ـٍ يىكيٍف ًلتىٍخًصيًصيىا ًبالذٍٍّكًر مىٍعننى كىالسٍّ ٍجًعيًَّة كىاًجبىةه لىٍك لى ٍجًعيًَّة أًلىفَّ نىفىقىةى الرَّ ٍيًر الرَّ نَّيىا ًفي غى

اًمالن  ـٍ تىكيٍف حى  .(6)"لى
ٍبدي اً ٍبفي عىبَّاسو  إليو ىىبى ذى ا مى كىىيكى  ،نىفىقىةى لىيىا كىالى سيٍكنىى : الى الثَّاِلثاْلَقْول  سىفي  ،عى  كىاٍلحى

ـي  ،كىاأٍلىٍكزىاًعي   ،أىًبي لىٍيمىى كىاٍبفي  ،ي  كىالشٍَّعبً  ،كىعىطىاءي  ،البصرم اؽي  ،كىاٍلقىاًس ٍسحى اكيدي  ،كىأىبيك ثىٍكرو  ،كىاً  دى  كى
كىأىٍتبىاعيييـٍ 
نىاًبمىةً  مشيكر مذىبىك ك  ،(7)  .(8)اٍلحى

                                                             
جىر،فتح البارم: ك  (.70/ 3) ،شرح معاني اآلثار: الطحاكم انظر:( (1 كنيؿ األكطار:  (.480/ 9) اٍبف حى

 (.359/ 6الشككاني، )
جىر،فتح البارم:  انظر:( (2 كنيؿ األكطار: الشككاني،  .(290/ 2كسبؿ السالـ: الصنعاني، ) (.480/ 9) اٍبف حى

(6 /359.) 
: ابف دقيؽ العيد، )157/ 6كار: ابف عبد البر، )االستذ: انظر( (3 حكاـ األحكـا التبصرة: ك  .(191/ 2(. كا 

 (.192/ 4) ،(. كشرح مختصر خميؿ: الخرشي515/ 2) ،(. كحاشية الدسكقي2256/ 5) ،المخمي
(. كالمجمكع شرح الميذب: 129/ 3) ،(. كالميذب: الشيرازم308/ 11) ،: بحر المذىب: الركيانيانظر( (4

 (.262/ 8) ،(. كالنجـ الكىاج في شرح المنياج: أبك البقاء الشافعي164/ 18) ،نككمال
 (.165/ 8) ،: المغني: ابف قدامةانظر( (5
 (.480/ 9) اٍبف حىجىر،فتح البارم: ( (6
: ابف دقيؽ العيد، ) .(69/ 3شرح معاني اآلثار: الطحاكم، ): انظر( (7 حكاـ األحكـا فتح البارم: ك  .(191/ 2كا 

ر،ا جى  (.357/ 6كنيؿ األكطار: الشككاني، ) .(290/ 2كسبؿ السالـ: الصنعاني، ) (.480/ 9) ٍبف حى
ـا أحمد، ركاية ابنو صالح، ): انظر( (8 مى اإلنصاؼ في ك  (.5/471) ،زاد المعاد: ابف القيـ(. ك 205/ 1مسائؿ اإٍلً

 (.361/ 9) ،معرفة الراجح مف الخالؼ: المرداكم
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ؿ بى نٍ ف حى بٍ د مى حٍ اـ أىمى اإٍلً  ؿى ئً سي فقد  ،(1)كاستدلكا عمى ذلؾ بظاىر حديث فاطمة بنت قيس
ثناقى مَّ طى لمي اف عى  ،اي رىًحمىوي ق( 241)ت ى لى ب إً ىى ذٍ ا أىنى ، أىالى ": اؿى قى فى ؟ لىيىا الس ٍكنىى كىالنَّفقىةىىؿ  ،ة ثىالى
 .(2)"سيٍ ت قى ة بنٍ مى اطً فى  ثً يٍ دً حى 

ًتًيفَّ  يىا :اي  كبقكؿ عىؿى قى ًإلىى قىٍكًلًو:  أىي يىا النًَّبي  ًإذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىطىمٍّقيكىيفَّ ًلًعدَّ  اي ٍد جى
ًؽ:  ًلكيؿٍّ شىٍيءو قىٍدرنا ةً  ،[3-1]الطَّالى اًحبىةي اٍلًقصَّ ٍت فىاًطمىةي ًبٍنتي قىٍيسو صى قىًد اٍحتىجَّ بيذه اآليات  كى

ـٍ ًكتىابي اً بى " :ًبقىٍكًليىا ،ـًحيفى بىمىغىيىا ًإٍنكىاريىي  ،عمى مف أنكر عمييا بىٍينىكي الى :  قىاؿى اي  ،"ٍيًني كى
عىةه  :قىالىتٍ  ،يحدث بعد ذىًلؾ أمرا :ًإلىى قىٍكلو ٍخًرجيكىيفَّ ًمٍف بيييكًتًيفَّ تي  فىأىم   ،ىىذىا ًلمىٍف كىانىٍت لىوي ميرىاجى

ثً  ـٍ يىكيٍف لىيىا نىفىقىةه  ،أىٍمرو يىٍحديثي بىٍعدى الثَّالى ذىا لى اًمالن  ،كىاً  لىٍيسىٍت حى ـى يىٍحًبسيكنىيىا ،كى  .(3)فىعىالى
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ تىفىاضى اسٍ  دٍ قى كى   ،بىى ذٍ ا المى ذى ىى  ابً حى صٍ أى  الالتً دٍ تً اسٍ تىٍفًصٍيًؿ بً  -كما سبؽ- اإٍلً

 .(4)هي رٍ ظي انٍ فى 
 سادسًا: ُخالَصة الَقْول ِفي اْلَمْسَأَلِة.

ؿ ىٍ ؾ أىالً سى مى كى  ،ةً لى أىسٍ ي المى ض فً اري عى ا التَّ ىى ري اىً ة التي ظى لَّ دً ـ اأٍلى ىى اف أىيى بى ض لً يٍ فً تى سٍ ح المي يٍ كضً د التَّ عٍ بى 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ وً يٍ فً  اؿى الذم قى  فَّ ي أىلً  حى جَّ رى تى  ،اءيى قى الفي  اءً ى آرى مى ه عى ري ثى أىكى  ،ضاري عى التَّ  الةً زى ي إً ـ فً مٍ العً   اإٍلً

ٍنيىا فىاًطمىة ًبٍنت قىٍيسث يٍ دً حى  حً يٍ جً رٍ تى  فٍ مً  ،رىًحمىوي اي  الذم  ،ًب اً الميكىاًفؽ ًلًكتىا ،رىًضيى اي عى
 .فصيمية عمى ذلؾ؛ لما ذكرتو مف أدلة تالى نىفىقىة لىيىا كىالى سيٍكنىى ،ر الحامؿيٍ كتة غى تي بٍ المى  فَّ ت أىبً ثٍ يي 

مىى فاطمة بنت قيس  ًمف الميٍمًكف أىٍف يجمع بيف األحاديث بأف مىف اٍعتىرىضى عى ًضيى اي كى رى
ٍنيىا ـى ًمٍف كىالًميىا ًإٍطالؽ ال ،عى ٍغرىلفىًي مىى مىٍف طيمٍّقت طىالؽ بىٍينيكنىةو كيٍبرل أىك صي تىٍعًمٍيمو عى ٍكـ كى لىـ  ،حي كى

مىٍييىا ،تىكيف تيًرٍيد ذىًلؾى  قىعى عى ٍتو الكيٍبرل الذم كى مىٍييىا عيمىر  ،بىؿ الذم أىرادى مىا فىًيمىوي ًمٍف  فىًمذىًلؾى أىٍنكىرى عى
تىٍعًمٍيمو ٍكـ كى مىى  ،إٍطالؽ الحي تىًبعىو عى ابىة كىالتَّاًبًعٍيف كى حى ٍسأىلىةً  ذىًلؾى بىٍعض الصَّ  ،ًممَّف ذيًكركا ًفي المى

ٍيًرىىا ؛ بىؿ أىرىادىت الميطىمَّقة بىٍينيكنىة كيٍبرىل ديٍكف غى ـٍ تيًرٍد ذىًلؾى ؽ أنَّيىا لى ٍتيـي  ،كىالحى جى اجى يٍّد ذىًلؾى أنَّيا حى ًممَّا ييؤى كى
ـٍ اٍلقيٍرآففىقىالىٍت: " ،عمييا بالقرآف الذم يحاججكنيا فيو بعد إنكارىـ بىٍينكي  ".بىٍيًني كى

                                                             
جىر،: فتح البارم انظر:( (1  (.480/ 9) اٍبف حى
مىاـمسائؿ ( (2  (.205/ 1) ،ركاية ابنو صالح ،أحمد اإٍلً
جىر،فتح البارم:  انظر:( (3  (.357/ 6كنيؿ األكطار: الشككاني، ) (.480/ 9) اٍبف حى
 (.5/471) ،زاد المعاد: ابف القيـ( (4
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طَّاب  ييٍستىٍنبىط أيضان أىفَّ الذم دىارى بىٍيفى عيمىر ٍبف الخى ًمٍف ىينىا ييٍفيىـ كى فىاًطمىة ًبٍنت قىٍيس  ،كى كى
ٍنيىا ًضيى اي عى كعىة الميٍستى  رى اة ًمٍف فىٍيـً نيصيٍكص الًكتىاب ًإنَّمىا ىيكى نىٍكع ًمف المينىاقىشىات الًعٍمًميَّة المىٍشري كحى

قىكىاًعد التٍَّشًرٍيع نَّة النَّبكيَّة كى ٍكج  ،كالس  مىة ًعٍمًميَّة ًبأىًدلَّة قىًكيَّة مف الطَّرفيف؛ لمخيري كىًىيى مىٍسأىلىة أىٍشبىو ًبميسىاجى
ًرٍيح صى ابىة كالتَّابعٍيف ك  ،ًبرىٍأم كىاًضح كى حى ًمٍف ىينىا كىافى اٍخًتالؼ الصَّ ٍسألة ًمٍف كى الفيقىيىاء ًفٍي ىىًذًه المى

 بىٍعد.
ي ة فً مى دٍّ قى تى مة مي حى رٍ ي مى فً  افى قد كى ا النَّ ذى ىى  فَّ ى أىمى ؿ عى يٍ لً دى كى  ،فتٍ المى  دً قٍ ف نى ع مً كٍ و نى أنَّ  -ضان يٍ أى-ل رى أىكى 

ث يٍ دً اسة الحى رى ي دً رة فً خٍّ أىتى مي  ةو مى ي مرحى اف فً و كى نَّ ف أٌ كف مً تشرقي سٍ ـ المي عي زٍ ا يى مى ال كى  ،ابة حى ر الصَّ صٍ عى 
ـي  ،بكمالنَّ   .كىاي تىعىالىى أىٍعمى

 

 
ٍنيىً   ةن عىٍف مى ٍكرىةن كىاًضحى لىعىمَّنىا ًبيىذىا اٍلفىٍصؿ نىكيٍكفي قىٍد أىٍعطىٍينىا صي مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـكى بىٍيفى  تٍَّرًجٍيحً ًفٍي الٍ  اإٍلً

ًثٍيفى كىاٍلفيقىيىاءي ًلدىٍفًع االٍخًتالًؼ  اٍلعيمىمىاءاٍلقىكىاًعًد الًَّتي اتَّبىعىيىا ًمٍف  ةالثَّاًلثكىًىيى اٍلقىاًعدىة  ،اأٍلىًدلَّة دٍّ ًمفى اٍلميحى
اًدٍيث.  كىالتَّعىاريًض الظَّاًىًرم بىٍيفى اأٍلىحى
ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ  ـــ
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 خــاتـمـة الـبـحث
 كتشػػتمؿ عمى:

 تــائج.ًل: أىم النَّ أوَّ 
 وصـيات.ثانيًا: أىم التَّ 
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 الخاتمة
الحات الة كالسَّالـ عمى خير األناـ ،الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصَّ  ،،كبعد  ،كالصَّ

ع مى جٍ ك يى فيي  ،الًقفىار وً مً ع ألجٍ طى تقٍ ك  ،ارمى و األعٍ ؽ فيٍ فى نٍ تي  ،فيٍ مً ـ ثى مٍ عً يث دً ـ مختمؼ الحى مٍ ف فَّ عً 
 ؼ.يٍ صً ة فيـ كسعة عمـ كسعي حثيث لمعالـ الحى قَّ دً  فٍ كينـ عى  ،ثيٍ دً مكـ الحى ؿ عي جي 

ؿ صَّ كى تي تى تائ  الكأىـ النَّ  ،ف تكصياتوبيٍّ يي  فٍ أى ثً احً ى البى مى امان عى زى لً  افى ث كى حٍ ا البى ذى ىى  اـً تى ي خً فً كى 
 :وً اللً خً  فٍ ا مً يى إليٍ 

 النَّتــائج:أىم  -لً أوَّ 
 الية:تائ  التَّ ى إلى النَّ الى عى كصؿ بفضؿ ا تى تـ التَّ  ،راسةكء ىذه الدٍّ في ضى 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي تى  ف لنا مف خالؿتبيَّ  -1 التي برز  ،مميَّةى العً الى عى ىذا البحث مكانة اإٍلً
مىاـ اشى عى كقد  ،ة كغيرىاالشرعيَّ  مكـالعي  في شتى فييا تتممذ  عصرتىعىالىى في  رىًحمىوي اي  اإٍلً

اءعمى يد األكابر مف  مف  ان نمتمكٍّ  ان أصكلي ان فقيي ان ثمحدٍّ  حتى أصبح ،ى العمكـفي شتَّ  اٍلعيمىمى
 اء.مى مى كلذا تتممذ عمى يديو الكثير مف العي  ،مكـى العي صنعتو في شتَّ 

كىك بحؽ كما سماه صاحبو  ،ميففر العظيـ كالكنز الثَّ ا السٍّ ذى ة ىى ث مكانى حٍ البى  اذى ز ىى رً بٍ يي  -2
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي تى  في  د كتبوكى جٍ أىكى  عً سى كٍ أى فٍ اب مً تى ا الكً ذى ىى د عى يي كى  ،اد"عى اد المى ى: "زى الى عى اإٍلً

بحسب  ،مكـا مف العي كغيرى ،كلوكأص كالفقو ،كعمكمو ريؼكالحديث الشَّ  ،ةبكيَّ يرة النَّ السٍّ 
 .اٍلعيمىمىاءكاؿ أقٍ 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـبرع  -3 كىك يرل عدـ  ،ديثعامؿ مع مختمؼ الحى تىعىالىى في التَّ  رىًحمىوي اي  اإٍلً
كيرل أف إعماؿ الدليميف أكلى  ،كفيؽ بيف األحاديثعارض مع إمكاف الجمع كالتَّ القكؿ بالتَّ 

ر قؽ ذلؾ بكجو صحيح لجأ إلى البحث عف المتقدـ كالمتأخٍّ ف ذا لـ يتح ،مف ترؾ أحدىما
 .اٍلعيمىمىاءكقكؿ جميكر  ،قضى بالترجيح ذلؾ ف ذا لـ يثبت ،منيا

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـامتاز  -4 حكؿ ما يعرضو مف  ر اآلراءكٍ ي ذً كسع فً تَّ تىعىالىى بال رىًحمىوي اي  اإٍلً
ثـ يذكر رأيو  ،ثير مف األقكاؿكىك مع ذلؾ يجتيد كيستدرؾ كيتعقب الك ،المسائؿ
 ،دهر  العو كتجعممو كاطٍ  ةً عى ف سى ا مً ذى ىى كى  ،بً ب لمذىب مف المذاىً دكف تعص   كترجيحو
 تىعىالىى. رىًحمىوي اي 

مف  ،يارع كمٌ ة بحره كنفاسة قدره؛ لما يجمع بيف عمكـ الشَّ عى سى كى  يثدً مختمؼ الحى  عمـرقي  -5
غة كأسرارىا كالم   ،كالفقو كأصكلو ،ريؼ كعمكموث الشَّ كالحدي ،آف كتفسيره كعمكمورٍ فيـ لمقي 

اء يى قى بانييف كالفي الرَّ  اٍلعيمىمىاءابعيف كأتباعيـ مف حابة كالتَّ ؿ كأقكاؿ الصَّ بى  ،ايى كمكنكنات دالالتً 
 ثيف.كالمحدٍّ 
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 ،انية متكاممة لتربية طالب العمـ عمى حسف األدب كالمناظرةيعد ىذا العمـ مدرسة ربَّ  -6
 رة.اضى حى فيـ كالمي ة الكدقَّ 

 ةاألدلَّ و ال تعارض بيف كىي أنَّ  ،ركرةيف بالضَّ ث حقيقة معمكمة مف الدٍّ حٍ أكد ىذا البى  -7
نَّ ك  ،ةالبتَّ  رعيةالشَّ  ة في ؛ لقصر جيده في جمع األدلَّ اظر فييايقع في ذىف النَّ  عارضما التَّ ا 

أك  ،رض كاالختالؼ بينياعاف عدـ التَّ ظر فييا يتبيَّ كالذم بمجمكع النَّ  ،المسألة الكاحدة
 أك ألمرو  ،في فيميا مةمـك ذات الصٍّ ة إلمامو بالعي ؛ لسطحيَّ ةلقصر فيمو لممراد مف األدلَّ 

 .آخر
ـ أف يمـ بو مٍ الب العً ا ينبغي لطى كممَّ  ،رابط بجميع فركعوتى امؿ مي كى تى رعي عمـ مي مـ الشَّ العً  أفَّ  -8

 ة.ة سكيَّ ة إسالميَّ ى يغدك شخصيَّ جميعان؛ حتَّ 
أزاؿ اإلماـ ابف القيـ رحمو ا  ،كعشريف مسألة راسة أربعان في طيات ىذه الدٍّ  جمعتي  قد -9

 بثالثة مسالؾ: ،التعارض بيف أدلتيا
ثنيف اميكر العمماء في جي  خالؼ ،مسألة ةى عشر  كقد اشتمؿ عمى أربع ،ؿ: الجمعألكَّ ا -

 ،و في األصؿكاتفاق ،كجو الجمعمع اختالؼو في بعضيا ب ،ككافقيـ في الباقي ،منيا
كقد كافقت  ،منيا الفيـ في خمسكخ ،مسائؿ الحكـ الفقيي في تسعككافقيـ في 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي ككافقت  ،منيا عشرعارض في الجميكر في كجو إزالة التَّ   اإٍلً
 ،منيا تسعو ميكر في فقد كافقت الجي  ،كأما في الحكـ الفقيي ،ثالث عشرة منيافي 

 .منيا ةعشر  اثنيفي يٍّـ كاٍبف اٍلقى 
 ،ثالث منياميكر العمماء في كافؽ جي  ،مسائؿ أربعكقد اشتمؿ عمى  ،سخاني: النَّ كالثَّ  -

مىاـ ميكر الجي  كقد كافقتي  ،في الحكـ الفقيي نيـيب فاؽو مع اتٍّ  ،كاحدة كخالفيـ في كاإٍلً
 .ألمريففي كال ا ،األربعة في جميع ىذه المسائؿ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي 

 ،أربع منياكافؽ جميكر العمماء في  ،مسائؿ ستكقد اشتمؿ عمى  ،ث: الترجيحكالثالً  -
 ،في األصؿ كاتفاقو ،رجيحكجو التَّ مع اختالؼو في بعضيا ب ،مسألتيفكخالفيـ في 

كقد كافقت  ،كخالفيـ في ثالث أخرل ،ككافقيـ في الحكـ الفقيي في ثالث مسائؿ
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي ككافقت  ،عارض في أربع منياميكر في كجو إزالة التَّ الجي   اإٍلً

فقد  ،كأما في الحكـ الفقيي ،في أخرلكاٍبف اٍلقىيٍّـ ميكر الفت الجي كخ ،في كاحدة فقط
 كابف القيـ في الثالثة األخرل. ،ثالث منياميكر في كافقت الجي 

في لـ ينفرد في مسألة مف المسائؿ  اي  وي مى حً ـ رى يٍّ قى ف الٍ اـ ابٍ مى ف أف اإٍلً يتبيَّ عمى ما سبؽ  -10
مكافقان لبعض  فعمى األقؿ كاف ،فييا كال في الحكـ الفقيي ،ةاألدلَّ عارض بيف إزالة التَّ 
 ـ.مٍ أىؿ العً 
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مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي  ييكف يكتفلـ  -11 في بعض المسائؿ مف إزالة التعارض بيف  اإٍلً
كلك عمى سبيؿ  ،كاف يذكر أحيانان أكثر مف مسمؾ بؿ ،بمسمؾ كاحد فقط ،أدلتيا
ف كاف يرجٍّ  ،ؿز  نى التَّ   منيا. ان ح كاحدكا 

مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي براعة  -12 كأقكاؿ العمماء  ،المسألة الكاحدة ةأدلَّ في استحضار  اإٍلً
يص محبعد التَّ  مع بياف رأيو فييا ،كجمعيا في مكاف كاحد ،مؼ كالخمؼفييا مف السَّ 

 .ظركالنَّ 
مىاـ اٍبف اٍلقىيٍّـ رىًحمىوي اي ة دقَّ  -13 كاألقكاؿ إلى  ،في عزك األحاديث إلى مصادرىا اإٍلً

 دكف العثكر عمى خطأ كاحد فيما درسناه. ،أصحابيا
 ،مماءعند العي  ةعارض بيف األدلَّ في إزالة التَّ  نكع االجتيادملتَّ راسة مدل اكشفت الدٍّ  -14

 .ةكاجتياديَّ  ةعكف بو مف ممكة عمميَّ تَّ ما كانكا يتمب سٍ حى كذلؾ بً 
 ة.رعيَّ ة الشَّ عارض بيف األدلَّ عو لمتَّ د العممي عمى كؿ مدَّ راسة بمقاـ الرَّ الدٍّ  -15

 وصـيات:أىم التَّ  -ثانياً 
طمبة العمـ الشَّرعي بمزيد اىتماـ في دراسة األحاديث المختمفة كالمشكمة في  أكصي -1

انب ؿ عمى ربط الجى مى كالعى  ،قة العمـك الشَّرعية كميافيك بال ريب بكت ،جميع أبكاب الدٍّيف
 كب.ؽ كأكسع كأصٍ ى تيٍفيىـ المسائؿ بشكؿ أدى انب الفقيي؛ كذلؾ حتَّ الحديثي بالجى 

ة لنقد راسة العمميَّ كاالىتماـ بالدٍّ  ،ةبكيَّ يرة النَّ ككتب السٍّ  ،نةنكز الس  ي كي ث فً حٍ ضركرة البى  -2
 انيد.ة العمـ بنقد األسى كطمبى  مىمىاءاٍلعي كما اىتـ الكثير مف  ،فتٍ المى 

مثؿ  ،المتعارضةكاألدلة الذيف قامكا بجمع األحاديث  اٍلعيمىمىاءاالىتماـ بدراسة مناى   -3
 .اكغيرىم ،كابف تيمية ،القاضي عياض اإلماـ

 ُتْلَذَب َوَحْسِبي َأنَّي ،ِبَتَمام َهَذا الَبْحث بعد ِإْذ َأْكَرَمِني اهلل : َوِفي اْلِخَتام

 ْنِإَو ،َوْحَده ن اهللِمَف ُتْبَصَأ ْنِإَف ،اءَطْخَأَو اٍتَرَثَع ْنو ِمُلْخه ال َيا أنَّلَِّإ ْهدي ِفْيهُج

 ان.َطْيالشَّي َوِسنْف ْنِمَف ُتْأَطْخَأ

 ،ُبْول َوالتَّْوِفْيق َوالسََّدادالَقَأْن َيْمَنَحِني اإِلْخالَص َوُحْسن  ل اهلل َأْسَأا َوَذَه

م ُهَعِبَت ْنَمار َوَرْبه اأَلاِبَحْصَأار َوَهْطه اأَلى آِلَلَعد َومََّحا ُمدَنيِّى َسَلَع ى اهلللََّصَو

 ار.َرالَق ِمْوى َيَلِإ
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ 

 )المنيؿ الركم في مختصر عمكـ الحديث النبكم( أبك عبد ا محمد بف إبراىيـ بف سعد -1
تحقيؽ/ د. محيي الديف عبد  ،ق(733ا بف جماعة الكناني الحمكم الشافعي )ت

 ق.1406الطبعة الثَّاًنية  ،دمشؽ –دار الفكر  ،الرحمف رمضاف
دار العاصمة  ،ق(1429بكر بف عبد ا أبك زيد )ت ،قيـ الجكزية حياتو آثاره مكارده ابف -2

 .1عدد األجزاء:  ،ق1423الطبعة الثَّاًنية  ،السعكدية –لمنشر كالتكزيع 
منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمقاضي البيضاكم  اإلبياج في شرح المنياج، -3

ق(: تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف 785)ت
 ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب ،يحيى السبكي

 .3دد األجزاء: ع ،ـ1995 –ق 1416
ب شراؼ/ مصطفى  ،عبد المجيد محمكد عبد المجيد بك جعفر الطحاكم كأثره في الحديث،أ -4

 .1عدد األجزاء:  ،ـ1964 –ق 1384 ،مكة المكرمة –جامعة أـ القرل  ،زيد
 ،ق(911جالؿ الديف السيكطي )ت ،عبد الرحمف بف أبي بكر اإلتقاف في عمكـ القرآف، -5

 ،ـ1974 –ق 1394 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،براىيـتحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إ
 .4عدد األجزاء: 

أبك يكسؼ القاضي يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة األنصارم  ثار،اآل -6
 .1عدد األجزاء:  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ أبك الكفا ،ق(182)ت

تحقيؽ/ فؤاد عبد  ،ق(319لنيسابكرم )تأبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر ا اإلجماع، -7
لى  ،دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ،المنعـ أحمد عدد  ،ـ2004 –ق 1425الطبعة األىكَّ
 .1األجزاء: 

أبك بكر بف أبي عاصـ أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني  اآلحاد كالمثاني، -8
الطبعة األكلى  ،رياضال –دار الراية  ،تحقيؽ/ باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ،ق(287)ت

 .6عدد األجزاء:  ،ـ1991 –ق 1411
المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في  ،األحاديث المختارة -9

 ،ق(643أبك عبد ا ضياء الديف محمد بف عبد الكاحد المقدسي )ت ،صحيحييما
الطبعة  ،بيركت –لنشر دار خضر لمطباعة كا ،تحقيؽ/ عبد الممؾ بف عبد ا بف دىيش

 .13عدد األجزاء:  ،ـ2000 –ق 1420الثَّاًلثة 
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تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب بف  إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، -10
 ،تحقيؽ/ مصطفى شيخ مصطفى ،ق(702المعركؼ بابف دقيؽ العيد )ت ،مطيع القشيرم
 ـ.2005 –ق 1426لى الطبعة األىكَّ  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،كمدثر سندس

تحقيؽ/  ،ق(370أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )ت أحكاـ القرآف،  -11
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،عبد السالـ محمد عمي شاىيف  –ق 1415الطبعة األىكَّ

 .3عدد األجزاء:  ،ـ1994
محمد بف سالـ  أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف حكاـ في أصكؿ األحكاـ،اإل -12

 ،بيركت –المكتب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ عبد الرزاؽ عفيفي ،ق(631التعمبي اآلمدم )ت
 .4عدد األجزاء: 

أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، -13
دار  ،تقديـ/ إحساف عباس ،تحقيؽ/ أحمد محمد شاكر ،ق(456القرطبي الظاىرم )ت

 .8عدد األجزاء:  ،بيركت –يد اآلفاؽ الجد
تحقيؽ/ صبحي  ،ق(259أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني )ت أحكاؿ الرجاؿ، -14

 .1عدد األجزاء:  ،ق1405 ،بيركت -مؤسسة الرسالة  ،البدرم السامرائي
أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد  اختالؼ الحديث، -15

 ،بيركت –دار المعرفة  ،ق(204اؼ المطمبي القرشي المكي )تالمطمب بف عبد من
 فيك مطبكع ممحقان بو. ،يقع الكتاب في الجزء الثامف مف كتاب األـ ،ـ1990 –ق 1410

مجد الديف  ،عبد ا بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي االختيار لتعميؿ المختار، -16
 ،القاىرة –مطبعة الحمبي  ،قةتعميؽ/ محمكد أبك دقي ،ق(683أبك الفضؿ الحنفي )ت

 .5عدد األجزاء:  ،ـ1937 –ق 1356 ،بيركت –صكرتيا دار الكتب العممية 
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني الحنبمي  االختيارات الفقيية، -17

طبعة  ،بيركت –دار المعرفة  ،تحقيؽ/ عمي بف محمد بف عباس البعمي ،ق(728)ت
 مطبكع ضمف الفتاكل الكبرل المجمد الرابع. ،1978 –ق 1397

أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر بف عبد  إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، -18
 ،مصر –المطبعة الكبرل األميرية  ،ق(923الممؾ القسطالني القتيبي المصرم )ت

 .10عدد األجزاء:  ،ق1323الطبعة السابعة 
عبد الرحمف بف محمد بف عسكر  الؾ في فقو اإلماـ مالؾ،شرؼ المسإرشاد السالؾ إلى أ -19

شركة كمطبعة البابي  ،كبيامشو: تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف ،ق(732البغدادم )ت
 .1عدد األجزاء:  ،الطبعة الثَّاًلثة ،مصر –الحمبي كأكالده 
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 محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا ؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ،إرشاد الفحك  -20
 ،دمشؽ –دار الكتاب العربي  ،تحقيؽ/ أحمد عزك عناية ،ق(1250الشككاني اليمني )ت

لى   .2عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1418الطبعة األىكَّ
 ،ق(1420محمد ناصر الديف األلباني )ت ميؿ في تخري  أحاديث منار السبيؿ،إركاء الغ -21

 –ق 1405الثَّاًنية  الطبعة ،بيركت –المكتب اإلسالمي  ،إشراؼ/ زىير الشاكيش
 .9عدد األجزاء:  ،ـ1985

 تاريخ.، بدكف طبعة ك القاىرة –دار الفكر العربي  ،عمي الخفيؼ أسباب اختالؼ الفقياء، -22
أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم  االستذكار، -23

تب العممية دار الك ،كمحمد عمي معكض ،تحقيؽ/ سالـ محمد عطا ،ق(463القرطبي )ت
لى  ،بيركت –  .9عدد األجزاء:  ،ـ2000 –ق 1421الطبعة األىكَّ

أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف  االستيعاب في معرفة األصحاب، -24
 ،بيركت –دار الجيؿ  ،تحقيؽ/ عمي محمد البجاكم ،ق(463عاصـ النمرم القرطبي )ت

لى   .4جزاء: عدد األ ،ـ1992 –ق 1412الطبعة األىكَّ
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد  أسد الغابة في معرفة الصحابة، -25

تحقيؽ/ عمي  ،ق(630عز الديف ابف األثير )ت ،الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،عادؿ أحمد عبد المكجكد –محمد معكض  الطبعة األىكَّ

 مع مجمد الفيارس. 8عدد األجزاء:  ،ـ1994 –ق 1414
زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم  أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، -26

 .4عدد األجزاء:  ،دار الكتاب اإلسالمي ،ق(926)ت
دار  ،ق(911جالؿ الديف السيكطي )ت ،عبد الرحمف بف أبي بكر األشباه كالنظائر، -27

لى  ،بيركت –الكتب العممية   .1عدد األجزاء:  ،ـ1990 –ق 1411الطبعة األىكَّ
أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم  اإلشراؼ عمى مذاىب اٍلعيمىمىاء، -28

 ،اإلمارات المتحدة –مكتبة مكة الثقافية  ،تحقيؽ/ صغير أحمد األنصارم ،ق(319)ت
لى   مع مجمديف لمفيارس. 10عدد األجزاء:  ،ـ2004 –ق 1425الطبعة األىكَّ

القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر  عمى نكت مسائؿ الخالؼ، اإلشراؼ -29
لى  ،دار ابف حـز ،تحقيؽ/ الحبيب بف طاىر ،ق(422البغدادم المالكي )ت الطبعة األىكَّ

 .2عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1420
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  اإلصابة في تمييز الصحابة، -30

كعمي محمد  ،تحقيؽ/ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،ق(852لشافعي )تالعسقالني ا
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،معكض  .8عدد األجزاء:  ،ق1415الطبعة األىكَّ
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 ،ق(189أبك عبد ا محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني )ت المعركؼ بالمبسكط، األصؿ -31
 .5عدد االجزاء:  ،كراتشي –سالمية إدارة القرآف كالعمكـ اإل ،تحقيؽ/ أبك الكفا األفغاني

مكتبة المعارؼ  ،ق(1420محمد ناصر الديف األلباني )ت ،أصؿ صفة صالة النبي  -32
لى  ،الرياض –  .3عدد األجزاء:  ،ـ2006 –ق 1427الطبعة األىكَّ

 ،ق(483محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت أصكؿ السرخسي، -33
 .2جزاء: عدد األ ،بيركت –دار المعرفة 

أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف الحازمي  ر في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار،االعتبا -34
 ق.1395الطبعة الثَّاًنية  ،حيدر آباد –دائرة المعارؼ العثمانية  ،ق(584اليمداني )ت

 ،ق(790إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت االعتصاـ، -35
لى  ،السعكدية –دار ابف عفاف  ،عيد الياللي تحقيؽ/ سميـ بف  –ق 1412الطبعة األىكَّ

 .2عدد األجزاء:  ،ـ1992
 ،تحقيؽ/ محمد تقي عثماني ،ق(1394ظفر أحمد العثماني التيانكم )ت إعالء السنف، -36

 .22عدد األجزاء: ،ق1418 ،كراتشي –إدارة القرآف كالعمكـ اإلسالمية 
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، -37

 –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ محمد عبد السالـ إبراىيـ ،ق(751قيـ الجكزية )ت
لى  ،بيركت  .4عدد األجزاء:  ،ـ1991 –ق 1411الطبعة األىكَّ

خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي  األعالـ، -38
 ـ.2002أيار/ مايك  –الطبعة الخامسة عشر  ،عمـ لممالييفدار ال ،ق(1396)ت

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف، -39
 .2عدد األجزاء:  ،الرياض –مكتبة المعارؼ  ،ق(751ابف قيـ الجكزية )ت

ا إبراىيـ بف محمد برىاف الديف الحمبي أبك الكف باط بمف رمي مف الركاة باالختالط،االغت -40
تحقيؽ/ عالء الديف عمي  ،ق(841بف خميؿ الطرابمسي الشافعي سبط ابف العجمي )ت

لى  ،القاىرة –دار الحديث  ،رضا  .1عدد األجزاء:  ،ـ1988الطبعة األىكَّ
حاح، -41 أبك المظفر يحيى بف ىبيرة بف محمد بف ىبيرة الذىمي  اإلفصاح عف معاني الصٍّ

عدد  ،ق1417 ،دار الكطف ،/ فؤاد عبد المنعـ أحمدتحقيؽ ،ق(560الشيباني )ت
 .8األجزاء: 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد  ط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ،اقتضاء الصرا -42
الحميـ بف عبد السالـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي 

 ،بيركت –دار عالـ الكتب  ،العقؿ تحقيؽ/ ناصر عبد الكريـ ،ق(728الدمشقي )ت
 .2عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1419الطبعة السابعة 
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أبك النجا مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف  في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ،اإلقناع  -43
تحقيؽ/ عبد المطيؼ محمد  ،ق(968عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي ثـ الصالحي )ت

 .4عدد األجزاء:  ،يركتب –دار المعرفة  ،مكسى السبكي
أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عمركف اليحصبي السبتي  إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، -44

الطبعة  ،مصر -دار الكفاء لمطباعة كالنشر ،تحقيؽ/ د. يحيى إسماعيؿ ،ق(544)ت
لى   .8عدد االجزاء:  ،ـ1998 –ق 1419األىكَّ

ماف بف شافع بف عبد المطمب بف أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عث األـ، -45
 –ق 1410 ،بيركت –دار المعرفة  ،ق(204عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )ت

 .8عدد األجزاء: ،ـ1990
أبك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم  األنساب، -46

ة مجمس دائر  ،تحقيؽ/ عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره ،ق(562)ت
لى  ،حيدر آباد –المعارؼ العثمانية   .1عدد األجزاء:  ،ـ1962 –ق 1382الطبعة األىكَّ

عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف  نصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ،اإل -47
 ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،ق(885المرادم الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت

 .12 عدد األجزاء: ،الطبعة الثَّاًنية
ر العسقالني في أنيس السارم في تخري  كتحقيؽ االحاديث التي ذكرىا الحافظ ابٍ  -48 جى ف حى

 ،مؤسسة السماحة ،أبك حذيفة نبيؿ بف منصكر بف يعقكب البصارة الككيتي فتح البارم،
لى  ،بيركت –مؤسسة الرياف   .11عدد األجزاء:  ،ـ2005 –ق 1426الطبعة األىكَّ

أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم  كاالختالؼ، ط مف السنف كاإلجماعاألكس -49
مجمكعة مف  ، تحقيؽ/راجعو كعمؽ عميو/ أحمد بف سميماف بف أيكب ،ق(319)ت

لى  ،األردف-، دار الفالح المحققيف  .15عدد األجزاء:  ،ـ2009 –ق 1430الطبعة األىكَّ
عيؿ بف عمر بف كثير أبك الفداء إسما لحديث،الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ ا -50

دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ أحمد محمد شاكر ،ق(774القرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت
 .1عدد االجزاء:  ،الطبعة الثَّاًنية ،بيركت –

المعركؼ بابف نجيـ  ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، -51
ائؽ لػػ/ محمد بف حسيف بف عمي الطكرم كفي ذيمو تكممة البحر الر  ،ق(970المصرم )ت

نشر  ،كبالحاشية )منحة الخالؽ(: البف عابديف ،ق(1138الحنفي القادرم )كاف حيان في 
 .8عدد األجزاء:  ،الطبعة الثَّاًنية ،دار الكتاب اإلسالمي

المرتضى أحمد بف قاسـ العنبسي  خار الجامع لمذاىب عمماء األمصار،البحر الز  -52
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. ،اليمف مكتبة ،الصنعاني
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أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خالد بف عبيد ا  البحر الزخار مسند البزار، -53
كعادؿ بف سعد  –تحقيؽ/ محفكظ الرحمف زيف ا  ،ق(292العتكي المعركؼ بالبزار )ت

لى  ،المدينة المنكرة –مكتبة العمكـ كالحكـ  ،كصبرم عبد الخالؽ الشافعي – الطبعة األىكَّ
 .18عدد االجزاء:  ،ـ2009

يف محمد بف عبد ا بف بيادر أبك عبد ا بدر الدٍّ  البحر المحيط في أصكؿ الفقو، -54
لى دار الكتبي ،ق(794ركشي )تالزَّ   .8عدد االجزاء:  ،ـ1994 –ق1414، الطبعة األىكَّ

بف إسماعيؿ الركياني أبك المحاسف عبد الكاحد  ر المذىب في فركع المذىب الشافعي،بح -55
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ طارؽ فتحي السيد ،ق(502)ت الطبعة األىكَّ

 .14عدد األجزاء:  ،ـ2009
أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رش   المجتيد كنياية المقتصد، بداية -56

 –ق 1425 ،رةالقاى –دار الحديث  ،ق(595القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد )ت
 .4عدد األجزاء:  ،ـ2004

أبك الفداء إسماعيؿ بف عـر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  البداية كالنٍّياية، -57
 .15عدد األجزاء:  ،ـ1986 –ق 1407 ،بيركت –دار الفكر  ،ق(774)ت

عالء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -58
 ،ـ1986 –ق 1406الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(587ي )تالحنف

 .7عدد األجزاء: 
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  بدائع الفكائد، -59

 .4عدد األجزاء:  ،بيركت –دار الكتاب العربي  ،ق(751)ت
ابف الممقف سراج  ة في الشرح الكبير،كاآلثار الكاقعالبدر المنير في تخري  األحاديث  -60

تحقيؽ/  ،ق(804الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت
 –دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  ،كياسر بف كماؿ ،كعبد ا بف سميماف ،مصطفى أبك الغيط

لى  ،السعكدية  .9عدد األجزاء:  ،ـ2004 –ق 1425الطبعة األىكَّ
أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد  لفقو،البرىاف  في أصكؿ ا -61

دار الكتب  ،تحقيؽ/ صالح محمد عكيضة ،ق(478الممقب ب ماـ الحرميف )ت ،الجكيني
لى  ،بيركت –العممية   .2عدد االجزاء:  ،ـ1997 –ق 1418الطبعة األىكَّ

يكطي جالؿ الديف الس   ،بكر حمف بف أبيعبد الرَّ  كعاة في طبقات الم غكييف كالن حاة،بغية ال -62
، عدد األجزاء: صيدا –، المكتبة العصرية تحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ق(911)ت
2. 
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أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي  البناية شرح اليداية، -63
لى الطبعة األى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(855بدر الديف العيني )ت ،الحنفي كَّ
 .13عدد األجزاء:  ،ـ2000 –ق 1420

أبك الكليد محمد بف أحمد  كجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة،البياف كالتحصيؿ كالشرح كالت -64
 –دار الغرب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ د. محمد حجي ،ق(520بف رشد القرطبي الجد )ت

 لمفيارس. مع مجمديف 20عدد األجزاء:  ،ـ1988 –ق 1408الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت
 ،زاؽ الحسينيأبك الفيض محمد بف محمد بف عبد الرَّ  تاج العركس مف جكاىر القامكس، -65

 دار اليداية. ،تحقيؽ/ مجمكعة مف المحققيف ،ق(1205الممقب بالمرتضى الزبيدم )ت
ؿ،التاج المكمؿ مف جك  -66 أبك الطيب محمد صديؽ خاف حسف  اىر مآثر الطراز اآلخر كاألىكَّ

كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ،ق(1307 الحسيني البخارم القنكجي )تبف عمي بف لطؼ ا
لى  ،قطر –اإلسالمية   .1عدد األجزاء:  ،ـ2007 –ق 1428الطبعة األىكَّ

محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم  ج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،التا -67
الطبعة  ،بيركت –يمة دار الكتب العم ،ق(897أبك عبد ا المكاؽ المالكي )ت ،الغرناطي
لى   .8عدد االجزاء:  ،ـ1994 –ق 1416األىكَّ

أبكزكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف  تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم، -68
 ،تحقيؽ/ د. أحمد محمد أنكر سيؼ ،ق(233عبد الرحمف المرم بالكالء البغدادم )ت

حياء التراث اإلسالمي  لى  ،كة المكرمةم –مركز البحث العممي كا   –ق 1399الطبعة األىكَّ
 .4عدد األجزاء:  ،ـ1979

أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب  تاريخ اسماء الثقات، -69
الدار  ،تحقيؽ/ صبحي السامرائي ،ق(385المعركؼ بابف شاىيف )ت ،بف أزداذ البغدادم

لى  ،الككيت –السمفية   ـ.1984 –ق 1404الطبعة األىكَّ
أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد  تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، -70

تحقيؽ/ عبد الرحيـ  ،ق(385المعركؼ بابف شاىيف )ت ،بف أيكب بف أزداذ البغدادم
لى  ،محمد القشقرم  .1عدد األجزاء:  ،ـ1989 –ق 1409الطبعة األىكَّ

ك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف أب ـ،تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعال -71
 ،دار الغرب اإلسالمي ،تحقيؽ/ د. بشار عكاد معركؼ ،ق(748الذىبي )ت قىاٍيماز

لى   .15عدد األجزاء:  ،ـ2003الطبعة األىكَّ
، ق(276أبك محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدٍَّينىكىًرم )ت تأكيؿ مختمؼ الحديث، -72

 .1عدد األجزاء:  ،ـ1999–ق1419، الطبعة الثَّاًنية ؽمؤسسة اإلشرا–المكتب اإلسالمي
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 ،ق(476أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت التبصرة في أصكؿ الفقو، -73
لى  ،دمشؽ –، دار الفكر تحقيؽ/ د. محمد حسف ىيتك ، عدد ق1403الطبعة األىكَّ

 .1األجزاء: 
تحقيؽ/ د.  ،ق(478مخمي )تأبك الحسف عمي بف محمد الربعي المعركؼ بال التبصرة، -74

لى  ،قطر –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  ،أحمد عبد الكريـ نجيب الطبعة األىكَّ
 .14عدد األجزاء:  ،ـ2011 –ق 1432

عثماف بف عمي بف محجف البارعي  ؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي،تبييف الحقائ -75
لى  ،القاىرة –، المطبعة الكبرل األميريةق(743الزيمعي الحنفي )ت  ق.1313الطبعة األىكَّ

تحقيؽ/  ،ق(428أبك الحسيف أحمد بف محمد بف جعفر البغدادم القدكرم )ت التجريد، -76
لى ،دار السالـ ،مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية  .1عدد األجزاء:  ،الطبعة األىكَّ

اف المرداكم عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميم حبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو،الت -77
د. عكض  –تحقيؽ/ د. عبد الرحمف الجبريف  ،ق(885الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت

لى  ،الرياض –مكتبة الرشد  ،د. أحمد السراح –القرني   ،ـ2000 –ق 1421الطبعة األىكَّ
 .8عدد األجزاء: 

أبك إبراىيـ محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد  إليضاح معاني التيسير،التحبير  -78
تحقيؽ/ محمد  ،ق(1182ني الكحالني ثـ الصنعاني المعركؼ كأسالفو باألمير )تالحس

لى  ،الرياض –مكتبة الرشد  ،صبحي حالؽ عدد  ،ـ2012 –ق 1433الطبعة األىكَّ
 .7األجزاء: 

أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي  تحرير المنقكؿ كتيذيب عمـ األصكؿ، -79
تحقيؽ/ عبد  ،عبد ا بف عبد العزيز بف عقيؿ تقريظ/ ،ق(885الصالحي الحنبمي )ت

لى  ،قطر –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  ،كىشاـ العربي ،ا ىاشـ الطبعة األىكَّ
 ـ.2013 –ق 1434

القاضي ناصر الديف عبد ا بف عمر البيضاكم  تحفة األبرار شرح مصابيح السنة، -80
كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ،ف طالبتحقيؽ/ لجنة مختصة ب شراؼ نكر الدي ،ق(685)ت

 .3عدد األجزاء:  ،ـ2012 –ق 1433 ،الككيت –اإلسالمية 
أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، -81

 .10عدد األجزاء:  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(1353المباركفكرم )ت
بك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد جماؿ الديف أ التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ، -82

 –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،ق(597الجكزم )ت
لى  ،بيركت  .2عدد األجزاء:  ،ق1415الطبعة األىكَّ
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جالؿ الديف السيكطي  ،عبد الرحمف بف أبي بكر يب الراكم في شرح تقريب النكاكم،تدر  -83
 .2عدد األجزاء:  ،دار طيبة ،ة نظر محمد الفاريابيتحقيؽ/ أبك قتيب ،ق(911)ت

دار  ،ق(748الذىبي )ت قىاٍيمازأبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف  تذكرة الحفاظ، -84
لى  ،بيركت –الكتب العممية   .4عدد األجزاء:  ،ـ1998 –ق 1419الطبعة األىكَّ

بف عبد ا بف بيادر أبك عبد ا بدر الديف محمد  تشنيؼ المسامع بجمع الجكامع، -85
مكتبة  ،كد. عبد ا ربيع ،تحقيؽ/ د. سيد عبد العزيز ،ق(794الزركشي الشافعي )ت

حياء التراث لى قرطبة لمبحث العممي كا   .4عدد االجزاء:  ،ـ1998–ق1418، الطبعة األىكَّ
طبقات المدلسيف: أبك الفضؿ أحمد  تقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس،تعريؼ أىؿ ال -86

تحقيؽ/ د. عاصـ عبد ا  ،ق(852عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )تبف 
لى  ،عماف –مكتبة المنار  ،القريكتي  ـ.1983 –ق 1403الطبعة األىكَّ

تحقيؽ/ جماعة مف  ،ق(816الجرجاني )ت التَّعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف -87
لى بيركت–دار الكتب العممية  ،اٍلعيمىمىاء ب شراؼ الناشر  ـ.1983 –ق1403، الطبعة األىكَّ

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني  تقريب التيذيب، -88
لى  ،سكريا –دار الرشيد  ،تحقيؽ/ محمد عكامة ،ق(852)ت  –ق 1406الطبعة األىكَّ

 ـ.1986
الديف أبك زكريا محيي  نف البشير النذير في أصكؿ الحديث،التقريب كالتيسير لمعرفة س -89

دار  ،تحقيؽ كتعميؽ كتقديـ/ محمد عثماف الخشت ،ق(676يحيى بف شرؼ النككم )ت
لى  ،بيركت –الكتاب العربي   .1عدد األجزاء:  ،ـ1985 –ق 1405الطبعة األىكَّ

 ،المعركؼ بابف أمير الحاج ،أبك عبد ا محمد بف محمد بف محمد التقرير كالتحبير، -90
الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(879كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي )ت

 .3عدد األجزاء:  ،ـ1983 –ق 1403
أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف  الصالح،التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف  -91

تحقيؽ/ عبد الرحمف محمد  ،ق(806بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )ت
لى  ،المدينة المنكرة –مفية المكتبة الس ،عثماف عدد  ،ـ1969 –ق 1389الطبعة األىكَّ

 .1األجزاء: 
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد  الكبير،التمخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي  -92

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(852بف أحمد بف حجر العسقالني )ت الطبعة األىكَّ
 .4عدد األجزاء:  ،ـ1989 –ق 1419
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أبك محمد عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي  مييد في تخري  الفركع عمى األصكؿ،الت -93
 ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ/ د. محمد حسف ىيتك ،ق(772اإلسنكم الشافعي )ت

لى   .1عدد األجزاء:  ،ق1400الطبعة األىكَّ
بف محمد بف أبك عمر يكسؼ بف عبد ا  في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،التمييد لما  -94

 –تحقيؽ/ مصطفى بف أحمد العمكم  ،ق(463عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت
 ،المغرب –كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  ،كمحمد عبد الكبير البكرم

 .24عدد األجزاء:  ،ق1387
 ،ق(476أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت التنبيو في الفقو الشافعي، -95

 .1عدد األجزاء:  ،الـ الكتبع
شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبمي  تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، -96

 ،كعبد العزيز بف ناصر الخباني ،تحقيؽ/ سامي بف محمد بف جاد ا ،ق(744)ت
لى  ،الرياض –أضكاء السمؼ   .5عدد األجزاء:  ،ـ2007 –ق 1428الطبعة األىكَّ

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير  كؿ،تنقيح الفص -97
 ،شركة الطباعة الفنية المتحدة ،تحقيؽ/ طو عبد الرؤكؼ سعد ،ق(684بالقرافي )ت

لى   ـ.1973 –ق 1393الطبعة األىكَّ
 ،ق(676أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت تيذيب األسماء كالمغات، -98

 إدارة بمساعدة اٍلعيمىمىاء شركة /أصكلو كمقابمة عميو كالتعميؽ كتصحيحو بنشره عنيت
 .4عدد األجزاء:  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،المنيرية الطباعة

أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  -99
 –ؤسسة الرسالة م ،تحقيؽ/ د. بشار عكاد معركؼ ،ق(742القضاعي الكمبي المزم )ت

لى  ،بيركت  .35عدد األجزاء:  ،ـ1980 –ق 1400الطبعة األىكَّ
أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد  ،محيي السنة التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي، -100

كعمي محمد  ،تحقيؽ/ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،ق(516بف الفراء البغكم الشافعي )ت
لى ال ،بيركت –دار الكتب العممية  ،معكض عدد  ،ـ1997 –ق 1418طبعة األىكَّ
 .8األجزاء: 

جالؿ الديف السيكطي  ،عبد الرحمف بف أبي بكر يح،التكشيح شرح الجامع الصح -101
لى  ،الرياض –مكتبة الرشد  ،تحقيؽ/ رضكاف جامع ،ق(911)ت  –ق 1419الطبعة األىكَّ

 .9عدد األجزاء:  ،ـ1998
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شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد  ثر،لتذكرة ابف الممقف في عمـ األ التكضيح األبير -102
مكتبة أضكاء  ،ق(902الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )ت

لى  ،السمؼ  .1عدد األجزاء:  ،ـ1998 –ق 1418الطبعة األىكَّ
خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى المصرم  شرح المختصر الفرعي البف الحاجب، التكضيح في -103

مركز نجيبكيو لممخطكطات  ،ؽ/ أحمد بف عبد الكريـ نجيبتحقي ،ق(776المالكي )ت
لى  ،كخدمة التراث  .8عدد األجزاء:  ،ـ2008 –ق 1429الطبعة األىكَّ

محمد أميف بف محمكد البخارم المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي  تيسير التحرير، -104
 ،بيركت –صكرتو: دار الكتب العممية  ،مصر –مصطفى البابي الحمبي  ،ق(972)ت

 .4عدد األجزاء:  ،ـ1983 –ق 1403
مكتبة  ،أبك حفص محمكد بف أحمد بف محمكد طحاف النعيمي تيسير مصطمح الحديث، -105

 .1عدد األجزاء:  ،ـ2004 –ق 1425الطبعة العاشرة  ،المعارؼ لمنشر كالتكزيع
أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي الدارمي  الثقات، -106

تحت مراقبة/ د. محمد  ،طبع ب عانة/ كزارة المعارؼ لمحككمة اليندية ،ق(354البستي )ت
لى  ،حيدر آباد –مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  ،عبد المعيد خاف ق 1393الطبعة األىكَّ

 .9عدد األجزاء:  ،ـ1973 –
أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف، -107

دار ىجر لمطباعة  ،تحقيؽ/ عبد ا عبد المحسف التركي ،ق(310ممي الطبرم )تاآل
 .26عدد األجزاء:  ،ـ2001 –ق 1422الطبعة األكلى  ،كالنشر كالتكزيع

صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد  جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، -108
 –عالـ الكتب  ،لحميد السمفيتحقيؽ/ حمدم عبد ا ،ق(761ا الدمشقي العالئي )ت

 .1عدد األجزاء:  ،ـ1986 –ق 1407الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت
أبك عبد ا محمد بف  الع الجامع الصغير،الجامع الصغير كشرحو النافع الكبير لمف يط -109

مؤلؼ النافع الكبير: أبك الحسنات محمد عبد الحي بف  ،ق(189الحسف الشيباني )ت
 ،بيركت –عالـ الكتب  ،ق(1304صارم المكنكم اليندم )تمحمد عبد الحميـ األن

لى   ق.1406الطبعة األىكَّ
أبك عبد ا  كسننو كأيامو، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا  -110

 –دار ابف كثير  ،تحقيؽ/ د. مصطفى ديب البغا ،محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي
 .6عدد األجزاء: ،ـ1987 –ق 1407الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت

أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  الجامع ألحكـ القرآف، -111
براىيـ أطفيش ،تحقيؽ/ أحمد البردكني ،ق(671الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت  ،كا 
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 20عدد األجزاء:  ،ـ1964 –ق 1384الطبعة الثَّاًنية  ،القاىرة –دار الكتب المصرية 
 مجمدات. 10جزء في 

أبك بكر محمد بف عبد ا بف يكنس التميمي الصقمي  الجامع لمسائؿ المدكنة، -112
معيد البحكث العممية  ،تحقيؽ/ مجمكعة مف الباحثيف في رسائؿ دكتكراه ،ق(451)ت

حياء التراث اإلسالمي  الطبعة  ،تكزيع دار الفكر لمطباعة كالنشر ،جامعة أـ القرل –كا 
لى   ـ.2013 –ق 1434األىكَّ

أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي الحنظمي  الجرح كالتعديؿ، -113
دار  ،حيدر آباد –مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  ،ق(327الرازم ابف أبي حاتـ )ت

لى  ،بيركت –إحياء التراث العربي   .9عدد األجزاء:  ،ـ1952 –ق 1271الطبعة األىكَّ
أبك البركات نعماف بف محمكد بف عبد ا األلكسي  األحمديف، جالء العينيف في محاكمة -114

 ـ.1981 –ق 1401 ،مطبعة المدني ،قدـ لو/ عمي السيد صبح المدني ،ق(1317)ت
ر،الجكاىر كالدرر  -115 جى شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد  في ترجمة شيخ اإلسالـ اٍبف حى

تحقيؽ/  ،ق(902م )تالرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاك 
الطبعة  ،بيركت –دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،إبراىيـ باجس عبد الحميد

لى   .3عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1419األىكَّ
أبك الحسف عالء الديف عمي بف عثماف بف إبراىيـ بـ  الجكىر النقي عمى سنف البييقي، -116

 تاريخ.، بدكف طبعة ك دار الفكر ،ق(750الشيير بابف التركماني )ت ،مصطفى المارديني
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  حادم األركاح إلى بالد األفراح، -117

 .1عدد األجزاء:  ،القاىرة –مطبعة المدني  ،ق(751قيـ الجكزية )ت
أبك عبد الرحمف محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف  شية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد،حا -118

 ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(1329ؼ الحؽ الصديقي العظيـ آبادم )تحيدر شر 
 .14عدد األجزاء:  ،ق1415الطبعة الثَّاًنية 

محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي  الدسكقي عمى الشرح الكبير،حاشية  -119
 .4عدد األجزاء:  ،بيركت –دار الفكر  ،ق(1230)ت

جالؿ الديف السيكطي  ،الرحمف بف أبي بكر عبد حاشية السيكطي عمى سنف أبي داكد، -120
 ،ـ1986 –ق 1406الطبعة الثَّاًنية  ،حمب –مكتب المطبكعات اإلسالمية  ،ق(911)ت

 .8عدد األجزاء: 
أحمد بف محمد بف إسماعيؿ  مى مراقي الفالح شرح نكر اإليضاح،حاشية الطحاكم ع -121

دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ محمد عبد العزيز الخالدم ،ق(1231الطحاكم الحنفي )ت
لى  ،بيركت –  ـ.1997 –ق 1418الطبعة األىكَّ
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 ،بيركت –دار الفؾ  ،كأحمد البرلسي عميرة ،أحمد سالمة القميكبي حاشيتا قميكبي كعميرة، -122
 .4عدد األجزاء: ،ـ1995 –ق 1415

أبك الحسف عمي بف  كبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي شرح مختصر المزني،الحاكم ال -123
تحقيؽ/  ،ق(450الشيير بالماكردم )ت ،محمد بف حبيب البصرم البغدادم محمد بف

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،كعادؿ عبد المكجكد –عمي معكض  الطبعة األىكَّ
 .19عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1419

أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر  حجة ا البالغة، -124
 –دار الجيؿ  ،تحقيؽ/ السيد سابؽ ،ق(1176ه كلي ا الدىمكم )تالمعركؼ بشا

لى  ،بيركت  .2عدد األجزاء:  ،ـ2005 –ق 1426الطبعة األىكَّ
أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  حجة الكداع، -125

 –بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع  ،تحقيؽ/ أبك صييب الكرمي ،ق(456)ت
لى  ،الرياض  .1عدد األجزاء:  ،ـ1998الطبعة األىكَّ

 ،ق(189أبك عبد ا محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني )ت الحجة عمى أىؿ المدينة، -126
 ،ق1403الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت –عالـ الكتب  ،تحقيؽ/ ميدم حسف الكيالني القادرم

 .4عدد االجزاء: 
لياء كطبقات األصفياء،ح -127 بك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف أ مية األىكَّ

 –دار الكتاب العربي  ،مصر –دار السعادة  ،ق(430مكسى بف ميراف األصبياني )ت
 .10عدد األجزاء: ،ـ1974 –ق 1394 ،بيركت

أبك بكر محمد بف أحمد بف الحسيف بف عمر  عيمىمىاء في معرفة مذاىب الفقياء،حمية الٍ  -128
 ،تحقيؽ/ د. ياسيف أحمد درادكة ،ق(507م الشافعي )تالشاشي القفاؿ المستظير 

لى  ،مؤسسة الرسالة بيركت  .3عدد األجزاء:  ،ـ1980الطبعة األىكَّ
 ،ق(395أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم )ت حمية الفقياء، -129

طبعة ال ،بيركت –الشركة المتحدة لمتكزيع  ،تحقيؽ/ د. عبد ا بف عبد المحسف الترؾ
لى   .1عدد األجزاء:  ،ـ1983 –ق 1403األىكَّ

أحمد بف تركي بف أحمد المنشميمي المالكي  الجكاىر الزكية في فقو المالكية، خالصة -130
حاشية الشيخ عبده يكسؼ بف سعيد بف  ،راجعو/ حسف محمد الحفناكم ،ق(979)ت

لى  ،أبك ظبي –المجمع الثقافي  ،إسماعيؿ الصفتي  ـ.2002الطبعة األىكَّ
تحقيؽ/  ،ق(927عبد القادر بف محمد النعيمي الدمشقي )ت الدارس في تاريخ المدارس، -131

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،إبراىيـ شمس الديف  ـ.1990 –ق 1410الطبعة األىكَّ
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محمد بف عمي بف محمد الًحصني  شرح تنكير األبصار كجامع البحار، الدر المختار -132
تحقيؽ/ عبد المنعـ خميؿ  ،ق(1088الحنفي )تالمعركؼ بعالء الديف الحصكفي 

لى بيركت–دار الكتب العممية  ،إبراىيـ  .1، عدد األجزاء:ـ2002–ق1423، الطبعة األىكَّ
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  الثامنة، الدرر الكامنة في أعياف المائة -133

مجمس دائرة  ،فمراقبة كتحقيؽ/ محمد عبد المعيد ضا ،ق(852حجر العسقالني )ت
 .6عدد األجزاء:  ،ـ1972 –ق 1392الطبعة الثَّاًنية  ،حيدر آباد –المعارؼ العثمانية 

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  معرفة أحكاؿ صاحب الشريعة،دالئؿ النبكة ك  -134
 ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(458أبك بكر البييقي )ت ،الخسركجردم الخراساني

لى   .7عدد األجزاء:  ،ق1405الطبعة األىكَّ
شمس الديف أبك عبد  مؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف،ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخ -135

تحقيؽ/ حماد بف محمد  ،ق(748ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت
عدد  ،ـ1967 –ق 1387، الطبعة الثَّاًنية مكة –، مكتبة النيضة الحديثة األنصارم
 .1: االجزاء

أبك  يتو عف الثقات عند البخارم كمسمـ،ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركا -136
الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم 

مؤسسة الكتب  ،ككماؿ يكسؼ الحكت ،تحقيؽ/ بكراف الضناكم ،ق(385الدارقطني )ت
 .2عدد األجزاء:  ،ـ1985 –ق 1406لى الطبعة األىكَّ  ،بيركت –الثقافية 

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف  ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، -137
تحقيؽ/ محمد شككر بف محمكد الحاجي أمرير  ،ق(748بف قىاٍيماز الذىبي )ت

لى الزرقاء–مكتبة المنار  ،المياديني  .1 عدد األجزاء: ،ـ1986 –ق 1406، الطبعة األىكَّ
زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف السالمي  لحنابمة،ذيؿ طبقات ا -138

 ،تحقيؽ/ د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،ق(795البغدادم ثـ الدمشقي الحنبمي )ت
لى  ،الرياض –مكتبة العبيكاف   .5عدد األجزاء:  ،ـ2005 –ق 1425الطبعة األىكَّ

دار ابف  ،ق(1420أبك الحسف عمي الحسني الندكم )ت ـ،رجاؿ الفكر كالدعكة في اإلسال -139
 .4عدد األجزاء:  ،ـ2007 –ق 1428الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت –دمشؽ  ،كثير

محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز  الدر المختار حاشية ابف عابديف، رد المحتار عمى -140
 ،بيركت – دار الفكر ،ق(1252الشيير بابف عابديف )ت ،عابديف الدمشقي الحنفي

 .6عدد االجزاء:  ،ـ1992 –ق 1412الطبعة الثَّاًنية 
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محمد بف عبد ا أبي بكر بف محمد بف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي  الرد الكافر، -141
المكتب  ،تحقيؽ/ زىير الشاكيش ،ق(842الشيير بابف ناصر الديف )ت ،الشافعي

لى  ،بيركت –اإلسالمي   .1زاء: عدد األج ،ق1393الطبعة األىكَّ
محمد بف محمكد بف أحمد البابرتي الحنفي  كد كالنقكد شرح مختصر ابف الحاجب،الرد -142

كترحيب بف ربيعاف  ،تحقيؽ/ ضيؼ ا بف صالح بف عكف العمرم ،ق(786)ت
لى  ،السعكدية –مكتبة الرشد ناشركف  ،الدكسرم عدد  ،ـ2005 –ق 1426الطبعة األىكَّ
 .2األجزاء: 

أبك داكد سميماف بف األشعث بف  ىؿ مكة كغيرىـ في كصؼ سننو،إلى أ رسالة أبي داكد -143
تحقيؽ/ محمد  ،ق(275إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني )ت

 .1عدد األجزاء:  ،بيركت –دار العربية  ،الصباغ
أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب  الرسالة، -144

 –مكتبة الحمبي  ،تحقيؽ/ أحمد شاكر ،ق(204ؼ المطمبي القرشي المكي )تبف عبد منا
لى  ،مصر  ـ.1940 –ق 1358الطبعة األىكَّ

أبك محمد عبد ا بف أبي زيد عبد الرحمف النفزم القيركاني المالكي  الرسالة، -145
 .1عدد األجزاء:  ،دار الفكر ،ق(386)ت

اف الديف إبراىيـ بف عمر بف إبراىيـ أبك إسحاؽ برى رسكخ األحبار في منسكخ األخبار، -146
إشراؼ/ د.  ،تحقيؽ/ د. حسف محمد مقبكلي األىدؿ ،ق(732بف خميؿ الجعبرم )ت

لى  ،بيركت –مؤسسة الكتب الثقافية  ،محمد أحمد ميرة  ،ـ1988 –ق 1409الطبعة األىكَّ
 .1عدد األجزاء: 

شرؼ النككم أبك زكريا محيي الديف يحيى بف  ف كعمدة المفتيف،ركضة الطالبي -147
الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت –المكتب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ زىير الشاكيش ،ق(676)ت

 .12عدد األجزاء: ،ـ1991 –ق 1412
أبك  قو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الف -148

الحنبمي محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي 
 –ق 1423الطبعة الثَّاًنية  ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ق(620)ت

 .2عدد األجزاء: ،ـ2002
أبك حفص عمر بف عمي بف سالـ بف صدقة  ياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ،ر  -149

تحقيؽ كدراسة/ نكر الديف  ،ق(734تاج الديف الفاكياني )ت ،المخمي اإلسكندرم المالؾ
لى  ،سكريا –دار النكادر  ،طالب  .5عدد األجزاء:  ،ـ2010 –ق 1431الطبعة األىكَّ
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ابف  ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف زاد المعاد في ىدم خير العباد، -150
 –مؤسسة الرسالة  ،كشعيب األرناؤكط -تحقيؽ/ عبد القادر  ،ق(751قيـ الجكزية )ت

بما فييا مجمد الفيارس  6عدد األجزاء:  ،ـ1998 –ق 1418الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت
 الذم أعده/ محمد أديب الجادر.

محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني الكحالني  سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ، -151
عدد  ،القاىرة –دار الحديث  ،ق(1182المعركؼ كأسالفو باألمير )ت ،ثـ الصنعاني

 .2األجزاء: 
أبك عبد الرحمف محمد ناصر  ء مف فقييا كفكائدىا،الصحيحة كشي سمسمة األحاديث -152

مكتبة المعارؼ  ،ق(1420الديف بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األشقكدرم األلباني )ت
لى ،الرياض –  .6عدد األجزاء:  ،الطبعة األىكَّ

أبك عبد الرحمف محمد  أثرىا السيء عمى األمة،سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ك  -153
مكتبة  ،ق(1420بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األشقكدرم األلباني )تناصر الديف 

لى  ،الرياض –المعارؼ   .14عدد األجزاء:  ،ـ1992 –ق 1412الطبعة األىكَّ
 ،أبك العباس الحسيني العبيدم ،أحمد بف عمي بف عبد القادر السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، -154

 –دار الكتب العممية  ،القادر عطاتحقيؽ/ محمد عبد  ،ق(845تقي الديف المقريزم )ت
لى  ،بيركت  .8عدد األجزاء:  ،ـ1997 –ق 1418الطبعة األىكَّ

تحقيؽ/ شعيب  ،ق(273أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني )ت سنف ابف ماجو، -155
دار الرسالة  ،عبد المطيؼ حرز ا –محمد كامؿ قره بممي  –عادؿ مرشد  –األرناؤكط 
لى الطبعة األى  ،العالمية  .5عدد األجزاء:  ،ـ2009 –ق 1430كَّ

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  سنف أبي داكد، -156
دار  ،محمد كامؿ قره بممي –تحقيؽ/ شعيب األرناؤكط  ،ق(275األزدم السجستاني )ت

لى  ،الرسالة العالمية  .7عدد األجزاء:  ،ـ2009 –ق 1430الطبعة األىكَّ
 ،ق(279محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم )ت ترمذم،سنف ال -157

 .6عدد األجزاء:  ،ـ1998 ،بيركت –دار الغرب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ بشار عكاد معركؼ
أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف  ،سنف الدارقطني -158

حسف عبد  –ميؽ/ شعيب األرناؤكط تحقيؽ كتع ،ق(385دينار البغدادم الدارقطني )ت
الطبعة  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،أحمد برىكـ –عبد المطيؼ حرز ا  –المنعـ شمبي 

لى   .5عدد األجزاء:  ،ـ2004 –ق 1424األىكَّ
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أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخيسركجردم الخراساني  السنف الصغير، -159
 –جامعة الدراسات اإلسالمية  ،ي أميف قمعجيتحقيؽ/ عبد المعط ،ق(458البييقي )ت

لى ،باكستاف  .4عدد األجزاء:  ،ـ1989 –ق 1410 ،الطبعة األىكَّ
أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخيسركجردم الخراساني  السنف الكبرل، -160

 ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ محمد عبد القادر عطا ،ق(458البييقي )ت
 ـ.2003 –ق 1424اًلثة الطبعة الثَّ 

 ،ق(303أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي )ت السنف الكبرل، -161
قدـ لو/ عبد ا بف عبد  ،أشرؼ عميو/ شعيب األرناؤكط ،تحقيؽ/ حسف عبد المنعـ شمبي

لى  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،المحسف التركي عدد  ،ـ2001 –ق 1421الطبعة األىكَّ
 .12اء:األجز 

أبك عبد ا محمد  كرم للماـ أبي الحسف الدارقطني،سؤاالت أبي عبد ا الحاكـ النيساب -162
تحقيؽ/ عمر محمد  ،ق(405المعركؼ بابف البيع )ت ،بف عبد ا الحاكـ النيسابكرم

لى القاىرة–الفاركؽ الحديثة  ،األزىرم  .1عدد األجزاء:  ،ـ2006 –ق1427، الطبعة األىكَّ
أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ  عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني،بي سؤاالت أ -163

تحقيؽ/ محمد عمي قاسـ  ،ق(275بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني )ت
لى  ،المدينة المنكرة –الجامعة اإلسالمية  ،العمرم عدد  ،ـ1979 –ق 1399الطبعة األىكَّ

 .1األجزاء: 
أبك زرعة عبيد ا بف عبد الكريـ الرازم  ة الرازم،عسؤاالت البرذعي ألبي زر  -164

 –الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر  ،تحقيؽ/ محمد بف عمي األزىرم ،ق(264)ت
 .1عدد األجزاء:  ،ـ2009الطبعة األكلى  ،القاىرة

تاريخ ىاشـ بف مرثد الطبراني عف  ف بف طالكت البصرم ليحيى بف معيف،سؤاالت عثما -165
 ،ق(233)ت يحيى بف معيف بف عكف بف زياد المرم بالكالء، البغدادميحيى بف معيف: 

لى  ،القاىرة –الفاركؽ الحديثة  ،جمع كتحقيؽ/ محمد عمي األزىرم ق 1428الطبعة األىكَّ
 .1 عدد األجزاء: ،ـ2007 –

محمد بف عمي بف عبد ا الشككاني اليمني  لجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار،السيؿ ا -166
لى ،دار ابف حـز ،ق(1250)ت  بدكف تاريخ. ،الطبعة األىكَّ

أبك السعادات مجد الديف المبارؾ بف محمد بف محمد بف  الشافي في شرح مسند الشافعي، -167
 ،تحقيؽ/ أحمد بف سميماف ،ق(606محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )ت

لى  ،الرياض –مكتبة الرشد  ،كياسر إبراىيـ عدد  ،ـ2005 –ق 1426الطبعة األىكَّ
 .5األجزاء: 
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عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، -168
 ،خرج أحاديثو/ عبد القادر األرناؤكط ،تحقيؽ/ محمكد األرناؤكط ،ق(1089الحنبمي )ت
لى  ،بيركت –دمشؽ  ،دار ابف كثير  .11عدد األجزاء: ،ـ1986 –ق 1406الطبعة األىكَّ

أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف  ح التبصرة كالتذكرة،شر  -169
دار  ،كماىر الفحؿ ،تحقيؽ/ عبد المطيؼ اليميـ ،ق(806أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )ت

لى  ،بيركت –الكتب العممية   .2عدد األجزاء: ،ـ2002 –ق 1423الطبعة األىكَّ
سعد الديف مسعكد بف عمر  التنقيح في أصكؿ الفقو،كضيح لمتف شرح التمكيح عمى الت -170

 ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ زكريا عميرات ،ق(793التفتازاني الشافعي )ت
لى   ـ.1996 –ق 1416الطبعة األىكَّ

أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي  شرح الرسالة، -171
الطبعة  ،دار ابف حـز ،لدمياطي أحمد بف عمياعتنى بو/ أبك الفضؿ ا ،ق(422)ت

لى   .2عدد األجزاء:  ،ـ2007 –ق 1428األىكَّ
أبك عبد ا محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف  ية،شرح الزرقاني عمى المكاىب المدن -172

 –دار الكتب العممية  ،ق(1122أحمد بف شياب الديف بف محمد الزرقاني المالكي )ت
لى ،بيركت  .12عدد األجزاء: ،ـ1996 –ق 1417 الطبعة األىكَّ

أبك عبد ا محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ بف  ح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ،شر  -173
تحقيؽ/ طو عبد  ،ق(1122أحمد بف شياب الديف بف محمد الزرقاني المالكي )ت

لى  ،القاىرة –مكتبة الثقافة الدينية  ،الرؤكؼ سعد دد ع ،ـ2003 –ق 1424الطبعة األىكَّ
 .4األجزاء: 

شمس الديف محمد بف عبد ا الزركشي المصرم  شرح الزركشي عمى متف الخرقي، -174
لى  ،الرياض –دار العبيكاف  ،ق(772الحنبمي )ت عدد  ،ـ1993 –ق 1413الطبعة األىكَّ

 .7 األجزاء:
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف  كتاب الطيارة، –شرح العمدة في الفقو  -175

السالـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي عبد 
الطبعة  ،الرياض –مكتبة العبيكاف  ،تحقيؽ/ سعكد بف صالح العطيشاف ،ق(728)ت

لى   .1عدد األجزاء:  ،ق1422األىكَّ
أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة  الشرح الكبير عمى متف المقنع، -176

أشرؼ  ،دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،ق(682مقدسي الجماعيمي الحنبمي )تال
 صاحب المنار. ،عمى طباعتو/ محمد رشيد رضا
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تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي  شرح الكككب المنير، -177
مكتبة  ،كنزيو حماد ،تحقيؽ/ محمد الزحيمي ،ق(972الفتكحي المعركؼ بابف النجار )ت

 ـ.1997 –ق 1418الطبعة الثَّاًنية  ،العبيكاف
دار  ،ق(1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، -178

لى  ،ابف الجكزم  .15عدد األجزاء:  ،ق1422الطبعة األىكَّ
د أبك عبد ا مغمطام بف قمي  بف عب اإلعالـ بسنتو عميو السالـ، – ماجوشرح سنف ابف  -179

مكتبة نزار  ،تحقيؽ/ كامؿ عكيضة ،ق(762ا البكجرم المصرم الحكرم الحنفي )ت
لى  ،السعكدية –مصطفى الباز   .5عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1419الطبعة األىكَّ

 ،ق(449ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت شرح صحيح البخارم، -180
 –ق 1423الطبعة الثَّاًنية  ،السعكدية –الرشد مكتبة  ،تحقيؽ/ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ

 .10عدد األجزاء: ،ـ2003
زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف السالمي  شرح عمؿ الترمذم، -181

 –مكتبة المنار  ،تحقيؽ/ د. ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،ق(795البغدادم الحنبمي )ت
لى  ،األردف  ـ.1987 –ق 1407الطبعة األىكَّ

كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ  ح القدير،شرح فت -182
 .10عدد األجزاء: ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،بيركت –دار الفكر  ،ق(861)ت

أحمد بف عمي بف أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي  شرح مختصر الطحاكم، -183
محمد عبيد ا ك  ،كسائد بكداش ،تحقيؽ/ عصمت ا عنايت ا محمد ،ق(370)ت
لى  ،دار البشائر اإلسالمية ،كزينب محمد حسف فالتو ،خاف  –ق 1431الطبعة األىكَّ

 ـ.2010
دار  ،ق(1101أبك عبد ا محمد بف عبد ا الخرشي المالكي )ت شرح مختصر خميؿ، -184

 .8عدد األجزاء: ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،بيركت –الفكر لمطباعة 
فر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم أبك جع شرح مشكؿ اآلثار، -185

مؤسسة  ،تحقيؽ/ شعيب األرناؤكط ،ق(321الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم )ت
لى  ،بيركت –الرسالة   .16عدد األجزاء: ،ـ1994 –ق 1415الطبعة األىكَّ

ديف بف محمد بف عز الديف عبد الطيؼ بف عبد العزيز بف أميف ال شرح مصابيح السنة، -186
تحقيؽ/ لجنة مختصة  ،ق(854فرشتا الركمي الكرماني الحنفي المشيكر بابف الممؾ )ت

لى  ،إدارة الثقافة اإلسالمية ،مف المحققيف ب شراؼ/ نكر الديف طالب ق 1433الطبعة األىكَّ
 .6عدد األجزاء:  ،ـ2012 –
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سممة األزدم أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف  شرح معاني اآلثار، -187
كمحمد  ،تحقيؽ/ محمد زىرم النجار ،ق(321الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم )ت

لى  ،عالـ الكتب ،سيد جاد الحؽ  .5عدد األجزاء:  ،ـ1994 –ق 1414الطبعة األىكَّ
أبك الحسف عمي بف محمد نكر الديف المال  ح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر،شر  -188

قدـ لو الشيخ/ عبد الفتاح  ،قيؽ/ محمد كىيثـ نزار تميـتح ،ق(1014اليركم القارم )ت
 لبناف. –دار األرقـ  ،أبك غدة

أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، -189
الطبعة  ،بيركت –دار العمـ لممالييف  ،تحقيؽ/ أحمد عبد الغفكر عطار ،ق(393)ت

 .6جزاء:عدد األ ،ـ1987 –ق 1407الرابعة 
أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ التميمي الدارمي  صحيح ابف حباف، -190

 ،ق(739ترتيب/ األمير عالء الديف عمي بف بمباف الفارسي )ت ،ق(354البستي )ت
لى  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ/ شعيب األرناؤكط  –ق 1408الطبعة األىكَّ

 .18عدد األجزاء: ،ـ1988
أبك بكر محمد بف إسماعيؿ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر  ابف خزيمة،صحيح  -191

المكتب  ،تحقيؽ/ د. محمد مصطفى األعظمي ،ق(311السممي النيسابكرم )ت
 .4عدد األجزاء: ،بيركت –اإلسالمي 

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي  األـ، –صحيح أبي داكد  -192
 ،الككيت –مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع  ،ق(1420رم األلباني )تبف آدـ األشقكد
لى   .7عدد األجزاء:  ،ـ2002 –ق 1423الطبعة األىكَّ

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف  صحيح الجامع الصغير كزياداتو، -193
 .2عدد األجزاء:  ،المكتب اإلسالمي ،ق(1420نجاتي بف آدـ األشقكدرم األلباني )ت

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف  صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو، -194
مف  ،برنام  منظكمة التحقيقات الحديثية ،ق(1420نجاتي بف آدـ األشقكدرم األلباني )ت

 اإلسكندرية. –انتاج مركز نكر اإلسالـ ألبحاث القرآف كالسنة 
صر الديف بف الحاج نكح بف أبك عبد الرحمف محمد نا صحيح كضعيؼ سنف النسائي، -195

مف  ،برنام  منظكمة التحقيقات الحديثية ،ق(1420نجاتي بف آدـ األشقكدرم األلباني )ت
 اإلسكندرية. –انتاج مركز نكر اإلسالـ ألبحاث القرآف كالسنة 

اعتنى بو/ د. ماىر ياسيف  ،عبد العزيز بف مرزكؽ الطريفي ،صفة صالة النبي  -196
 ق.1431الطبعة الثَّاًنية  ،الرياض -ج لمنشر كالتكزيع مكتبة دار المنيا ،الفحؿ
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محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  مة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة،كاعؽ المرسالصَّ  -197
دار  ،تحقيؽ/ عمي بف محمد الدخيؿ ا ،ق(751شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت

لى  ،الرياض –العاصمة   .4 عدد األجزاء: ،ق1408الطبعة األىكَّ
عفاء الكبير، -198 أبك جعفر محمد بف عمر بف مكسى بف حماد العقيمي المكي  الض 

الطبعة  ،بيركت –دار المكتبة العممية  ،تحقيؽ/ عبد المعطي أميف قمعجي ،ق(322)ت
لى   .4عدد األجزاء:  ،ـ1984 –ق 1404األىكَّ

عفاء كالمتركككف، -199 النسائي أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني  الض 
لى  ،حمب –دار الكعي  ،تحقيؽ/ محمكد إبراىيـ زايد ،ق(303)ت  ق.1396الطبعة األىكَّ

عفاء كالمتركككف، -200  ،ق(597الجكزم )ت حمف بف عميجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرَّ  الض 
لى  ،بيركت –، دار الكتب العممية تحقيؽ/ عبد ا القاضي  ق.1406الطبعة األىكَّ

شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف  القرف التاسع، الضكء الالمع ألىؿ -201
منشكرات دار مكتبة  ،ق(902محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )ت

 .6عدد األجزاء:  ،بيركت –الحياة 
دار الكتب  ،ق(911عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي )ت طبقات الحفاظ، -202

لى الطبعة ا ،بيركت –العممية   ق.1403ألىكَّ
تحقيؽ/ محمد  ،ق(526أبك الحسف ابف أبي يعمى محمد بف محمد )ت طبقات الحنابمة، -203

 .2عدد األجزاء: ،بيركت –دار المعرفة  ،حامد الفقي
 ،ق(771تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )ت طبقات الشافعية الكبرل، -204

ىجر لمطباعة كالنشر  ،محمد الحمكك د. عبد الفتاح  ،تحقيؽ/ د. محمكد محمد الطناحي
 .10عدد األجزاء: ،ق1413الطبعة الثَّاًنية  ،كالتكزيع

تحقيؽ/ د. الحافظ  ،أبك بكر أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة طبقات الشافعية، -205
لى  ،بيركت –عالـ الكتب  ،عبد العميـ خاف  .4عدد األجزاء: ،ق1407الطبعة األىكَّ

 ،ىذبو/ محمد بف مكـر ابف منظكر ،إبراىيـ بف عمي الشيرازم أبك اسحاؽ طبقات الفقياء، -206
لى  ،بيركت –دار الرائد العربي  ،تحقيؽ/ إحساف عباس  ـ.1970الطبعة األىكَّ

البصرم البغدادم  ،أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء الطبقات الكبرل، -207
 –دار الكتب العممية  ،عطا تحقيؽ/ محمد عبد القادر ،ق(230المعركؼ بابف سعد )ت

لى  ،بيركت  .8عدد األجزاء: ،ـ1990 –ق 1410الطبعة األىكَّ
 ،ق(945محمد بف عمي بف أحمد شمس الديف الداككدم المالكي )ت طبقات المفسريف، -208

اء ب شراؼ الناشر  –دار الكتب العممية  ،راجع النسخة كضبط أعالميا/ لجنة مف اٍلعيمىمى
 .2عدد االجزاء: ،بيركت
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أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد  رح التثريب في شرح التقريب،ط -209
أكممو ابنو/ أحمد بف عبد الرحيـ  ،ق(806الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )ت

كمؤسسة التاريخ  ،دار إحياء التراث العربي –الطبعة المصرية القديمة  ،ق(826)ت
 .8األجزاء: عدد ،كدار الفكر العربي ،العربي

دار  ،ق(624أبك محمد عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد المقدسي )ت العدة شرح العمدة، -210
 ـ.2003 –ق 1424 ،القاىرة –الحديث 

محمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم  العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم، -211
الطبعة  ،بيركت –دار التراث العربي  ،تصحيح الشيخ/ محمكد شاكر ،ق(1353)ت

لى   ـ.2004 –ق 1425األىكَّ
أبك  ،عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير،العزيز ش -212

كعادؿ أحمد عبد  ،تحقيؽ/ عمي محمد عكض ،ق(623القاسـ الرافعي القزكيني )ت
 .13عدد االجزاء: ،المكجكد

الطبعة  ،القاىرة –جية المطبعة النمكذ ،محمكد رزؽ سميـ عصر سالطيف المماليؾ، -213
 ـ.1962 –ق 1381الثَّاًنية 

أبك عيسى محمد بف عيسى بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم  عمؿ الترمذم الكبير، -214
 ،تحقيؽ/ صبحي السامرائي ،رتبو عمى كتب الجامع/ أبك طالب القاضي ،ق(279)ت

 –ربية مكتبة النيضة الع ،عالـ الكتب ،كمحمكد خميؿ الصعيدم ،كأبك المعاطي النكرم
لى  ،بيركت  ق.1409الطبعة األىكَّ

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف  عمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،ال -215
تحقيؽ/ محفكظ الرحمف  ،ق(385مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )ت

لى  ،الرياض –دار طيبة  ،زيف ا السمفي دد ع ،ـ1985 –ق 1405الطبعة األىكَّ
 .25األجزاء:

أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف  ؿ ركاية عبد ا،العمؿ كمعرفة الرجا -216
 ،الرياض –دار الخاني  ،تحقيؽ/ كصي ا بف محمد عباس ،ق(241أسد الشيباني )ت
 .3عدد األجزاء:  ،ـ2001 –ق 1422الطبعة الثَّاًنية 

 بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا قة،عمدة الف -217
طبعة  ،المكتبة العصرية ،تحقيؽ/ أحمد محمد عزكز ،ق(620المقدسي الحنبمي )ت

 ـ.2004 –ق 1425
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أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  عمدة القارم شرح صحيح البخارم، -218
 –اث العربي دار إحياء التر  ،ق(855حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني )ت

 .25عدد االجزاء: ،بيركت
بدكف  ،دار الفكر ،ق(786محمد بف محمد بف محمكد البابرتي )ت العناية شرح اليداية، -219

 .10عدد األجزاء: ،طبعة كبدكف تاريخ
يضاح  ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد -220 كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 

بف عمي بف حيدر شرؼ الحؽ الصديقي العظيـ  عممو كمشكالتو( محمد أشرؼ بف أمير
عدد  ،ق1415الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(1329آبادم )ت
 .14االجزاء:

شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف  ة في شرح اليداية في عمـ الركاية،الغاي -221
قيؽ/ أبك عائش عبد تح ،ق(902محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )ت

لى  ،مكتبة أكالد الشيخ لمتراث ،المنعـ إبراىيـ  ـ.2001الطبعة األىكَّ
تحقيؽ/ د. سميماف  ،ق(285أبك إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي )ت غريب الحديث، -222

لى  ،مكة المكرمة –جامعة أـ القرل  ،إبراىيـ محمد العايد عدد  ،ق1405الطبعة األىكَّ
 .3األجزاء: 

أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ  ديث،غريب الح -223
خرج أحاديثو/ عبد القيـك  ،تحقيؽ/ عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم ،ق(388بالخطابي )ت
 .3عدد األجزاء:  ،ـ1982 –ق 1402 ،دمشؽ –دار الفكر  ،عبد رب النبي

تحقيؽ/ د. حسيف محمد  ،ق(224أبك عبيد القاسـ بف سالـ اليركم )ت غريب الحديث، -224
 ،القاىرة –الييئة العامة لشؤكف المطالع األميرية  ،راجعو/ عبد السالـ ىاركف ،شرؼ

لى   .5عدد األجزاء:  ،ـ1984 –ق 1404الطبعة األىكَّ
ٍينىكىًرم )ت غريب الحديث، -225 تحقيؽ/ د. عبد ا  ،ق(276عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدَّ

لى  ،دادبغ –مطبعة العاني  ،الجبكرم  ق.1397الطبعة األىكَّ
تحقيؽ/ أحمد  ،ق(401أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم )ت الغريبيف في القرآف كالحديث، -226

الطبعة  ،السعكدية –مكتبة نزار مصطفى الباز  ،قدـ لو/ فتحي حجازم ،فريد المزيدم
لى   .6عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1419األىكَّ

ي الديف أبي زرعة أحمد بف عبد الرحيـ العراقي كل الغيث اليامع شرح جمع الجكامع، -227
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ محمد تامر حجازم ،ق(826)ت الطبعة األىكَّ

 ـ.2004 –ق 1425
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تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد ا بف  الفتاكل الكبرل، -228
دار الكتب العممية  ،ق(728ي الحنبمي الدمشقي )تأبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحران

لى  ،بيركت –  .6عدد األجزاء:  ،ـ1987 –ق 1408الطبعة األىكَّ
الطبعة الثَّاًنية  ،دار الفكر ،برئاسة/ نظاـ الديف البمخي ،لجنة مف اٍلعيمىمىاء الفتاكل اليندية، -229

 .6عدد األجزاء:  ،ق1310
عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي أحمد بف  البارم شرح صحيح البخارم،فتح  -230

قاـ ب خراجو كصححو  ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو/ محمد فؤاد عبد الباقي ،ق(852)ت
عدد  ،عميو تعميقات/ عبد العزيز بف باز ،كأشرؼ عمى طبعو/ محب الديف الخطيب

 .13األجزاء:
د الرحمف بف محمد البنا أحمد بف عب ترتيب مسند اإلماـ أحمد الشيباني،الفتح الرباني ل -231

 .24عدد األجزاء:  ،الطبعة الثَّاًنية ،دار إحياء التراث العربي ،ق(1378الساعاتي )ت
محمد بف عمي بف محمد بف  الركاية كالدراية مف عمـ التفسير،فتح القدير الجامع بيف فني  -232

 ،دمشؽ –دار الكـ الطيب  ،دار ابف كثير ،ق(1250عبد ا الشككاني اليمني )ت
لى   ق.1414الطبعة األىكَّ

كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ  فتح القدير، -233
 .10عدد األجزاء:  ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،دار الفكر ،ق(861)ت

أزىرم مف عمماًء  ،عبد ا بف مصطفى المىرىاًغي مبيف في طبقات األصكلييف،الفتح ال -234
سنة  اضي الشَّرعي كشيخ األزىرالمة/ محمد مصطفى المىرىاًغي القكىك أخ الع ،الس نَّة

 ـ.1974 –ق 1394الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –، دار الكتب العمميةـ(1935 –ـ 1928)
شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف  لمغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي،فتح ا -235

مكتبة  ،تحقيؽ/ عمي حسيف عمي ،ق(902بف محمد بف أبي بكر بف عثماف السخاكم )ت
لى  ،مصر –السنة   .4عدد االجزاء: ،ـ2003 –ق 1424الطبعة األىكَّ

زيف  ،زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم مني  الطالب، فتح الكىاب بشرح -236
 –ق 1414طبعة  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،ق(926الديف أبك يحيى السنيكي )ت

 .2عدد األجزاء:  ،ـ1994
تحقيؽ كتعميؽ/  ،محمد بف صالح العثيميف لجالؿ كاإلكراـ بشرح بمكغ المراـ،فتح ذم ا -237

الطبعة  ،المكتبة اإلسالمية ،كأـ إسراء بنت عرفة بيكمي ،صبحي بف محم  رمضاف
لى   .6عدد األجزاء:  ،ـ2006 –ق 1427األىكَّ
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ف بف عمر سميما ني  الطالب المعركؼ بحاشية الجمؿ،فتكحات الكىاب بتكضيح شرح م -238
 ،بيركت –دار الفكر  ،ق(1204المعركؼ بالجمؿ )ت ،بف منصكر العجيمي األزىرم

 .5عدد األجزاء:  ،بدكف طبعة كتاريخ
أبك عبد ا محمد بف  الء الديف عمي بف سميماف المرادم،الفركع كمعو تصحيح الفركع لع -239

حنبمي شمس الديف المقدسي الراميني ثـ الصالحي ال ،مفمح بف محمد بف مفرج
 ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ/ عبد ا بف عبد المحسف التركي ،ق(763)ت

لى   .11عدد األجزاء:  ،ـ2003 –ق 1424الطبعة األىكَّ
أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  الفصؿ لمكصؿ المدرج في النقؿ، -240

الطبعة األكلى  ،رةدار اليج ،تحقيؽ/ محمد مطر الزىراني ،(463الخطيب البغدادم )ت
 .2عدد األجزاء:  ،ـ1997 –ق 1418

أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني البييقي  فضائؿ األكقات، -241
 ،مكة المكرمة –مكتبة المنارة  ،تحقيؽ/ عدناف عبد الرحمف مجيد القيسي ،ق(458)ت

لى   .1عدد األجزاء:  ،ق1410الطبعة األىكَّ
 ،سكريا –دار الفكر  ،ـ(2015كىبة بف مصطفى الزحيمي )ت ،الفقو اإلسالمي كأدلتو -242

 .10عدد األجزاء:  ،الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقيا
دار  ،ق(1360عبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم )ت الفقو عمى المذاىب األربعة، -243

 .5زاء:عدد األج ،ـ2003 –ق 1424الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –الكتب العممية 
محمد عبد الحي بف  جـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت،فيرس الفيارس كاألثبات كمع -244

 ،ق(1382المعركؼ بعبد الحي الكتاني )ت ،عبد الكبير بف محمد الحسني اإلدريسي
عدد  ،ـ1982الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار الغرب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ إحساف عباس

 .2األجزاء: 
أحمد بف غانـ بف سالـ بف مينا  بي زيد القيركاني،ي عمى رسالة ابف أالفكاكو الدكان -245

عدد  ،ـ1995 –ق 1415 ،بيركت –دار الفكر  ،ق(1126النفراكم األزىرم المالكي )ت
 .2األجزاء: 

زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف  مع الصغير،فيض القدير شرح الجا -246
الطبعة  ،مصر –المكتبة التجارية الكبرل  ،ق(1031عمي الحدادم المناكم القاىرم )ت

لى   .6عدد األجزاء: ،ق1356األىكَّ
 ،ق(817مجد الديف أبك الطاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادم )ت القامكس المحيط، -247

 ،ب شراؼ/ محمد نعيـ العرقسكسي ،تحقيؽ/ مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة
 ـ.2005 –ق 1426الطبعة الثامنة  ،بيركت –يع مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكز 
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أبك العباس أحمد بف عبد ا بف محمد بف أبي بكر محب الديف  القرل لقاصد أـ القرل، -248
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. ،ق(694الطبرم ثـ المكي )ت

أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد  قكاطع األدلة في األصكؿ، -249
تحقيؽ/ محمد حسف محمد  ،ق(489التميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت المركزم السمعاني

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،حسف إسماعيؿ الشافعي  –ق 1418الطبعة األىكَّ
 .2عدد األجزاء:  ،ـ1999

أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا ابف جزم الكمبي  القكانيف الفقيية، -250
 ة كبدكف تاريخ.بدكف طبع ،ق(741الغرناطي )ت

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف  عرفة مف لو ركاية في الكتب الستة،الكاشؼ في م -251
كأحمد محمد نمر  ،تحقيؽ/ محمد عكامة ،ق(748أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي )ت

لى  ،الخطيب  ـ.1992 –ق 1413الطبعة األىكَّ
 بف أحمد بف محمد بف قدامة أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا الكافي في فقو اإلماـ أحمد، -252

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(620الجماعيمي المقدسي الحنبمي )ت الطبعة األىكَّ
 .4عدد األجزاء: ،ـ1994 –ق 1414

أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف  الكافي في فقو أىؿ المدينة، -253
 ،مد أحيد كلد ماديؾ المكريتانيتحقيؽ/ محمد مح ،ق(463عاصـ النمرم القرطبي )ت

 .2عدد االجزاء: ،ـ1980 –ق 1400الطبعة الثَّاًنية  ،السعكدية –مكتبة الرياض الحديثة 
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ  الكامؿ في التاريخ، -254

 ،تحقيؽ/ عمر عبد السالـ تدمرم ،ق(630الشيباني الجزرم عز الديف ابف األثير )ت
لى  ،بيركت –دار الكتاب العربي   .10عدد األجزاء: ،ـ1997 –ق 1417الطبعة األىكَّ

تحقيؽ/ عادؿ  ،ق(365أبك أحمد بف عدم الجرجاني )ت الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، -255
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،كعمي محمد معكض ،أحمد عبد المكجكد الطبعة األىكَّ

 ـ.1997 –ق 1418
منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس  تف اإلقناع،كشاؼ القناع عف م -256

 .6عدد األجزاء: ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(1051البيكتي الحنبمي )ت
المعركؼ بشرح المشكاة لشرؼ الديف الحسيف بف عبد ا  الكشاؼ عف حقائؽ السنف، -257

 –صطفى الباز مكتبة نزار م ،تحقيؽ/ د. عبد الحميد ىنداكم ،ق(743الطيبي )ت
لى  ،الرياض  .13عدد األجزاء:  ،ـ1997 –ق 1417الطبعة األىكَّ

عالء الديف البخارم  ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، -258
 .4عدد األجزاء:  ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،دار الكتاب اإلسالمي ،ق(730الحنفي )ت
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مصطفى بف عبد ا كاتب جمبي القسطنطيني  ،ؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكفكش -259
عدد  ،ـ1941 ،بغداد –مكتبة المثنى  ،ق(1067المشيكر باسـ حاجي خميفة )ت

 .6األجزاء:
أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم  الكفاية في معرفة أصكؿ الركاية، -260

لى الط ،الدماـ –دار ابف الجكزم  ،تحقيؽ/ ماىر ياسيف الفحؿ ،ق(463)ت بعة األىكَّ
 .2عدد األجزاء: ،ق1432

تحقيؽ/  ،ق(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت ى كاألسماء،الكن -261
المدينة  –عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية  ،عبد الرحيـ محمد أحمد القشيرم

لى  ،المنكرة  .2عدد األجزاء:  ،ـ1984 –ق 1404الطبعة األىكَّ
أحمد بف إسماعيؿ بف عثماف بف محمد  جارم إلى رياض أحاديث البخارم،ال الككثر -262

دار إحياء التراث  ،تحقيؽ/ أحمد عزك عناية ،ق(893الككراني الشافعي ثـ الحنفي )ت
لى  ،بيركت –العربي   .11عدد األجزاء:  ،ـ2008 –ق 1429الطبعة األىكَّ

بف أسيد األسدم بف أبي الميمب بف أحمد  كككب السَّارم في شرح صحيح البخارم،ال -263
 .55عدد األكراؽ:  ،مصدر المخطكط: شبكة األلككة ،ق(435صفرة األندلسي )ت

بياج في شرح المسمى الكككب الكىاج كالركض ال ،الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ -264
دار  ،محمد األميف بف عبد ا األرمي العمكم اليررم الشافعي صحيح مسمـ بف الحجاج،

لى  ،ؽ النجاةدار طك  –المنياج   .26عدد األجزاء:  ،ـ2009 –ق 1430الطبعة األىكَّ
أبك عبد ا شمس الديف البرماكم محمد بف عبد  لالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح،ا -265

تحقيؽ/ لجنة  ،ق(831الدائـ بف مكسى النعيمي العسقالني المصرم الشافعي )ت
عدد  ،ـ2012 –ق 1433 ،سكريا –دار النكادر  ،مختصة ب شراؼ/ نكر الديف طالب

 .18األجزاء: 
جماؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف  اب في الجمع بيف السنة كالكتاب،المب -266

تحقيؽ/ د. محمد فضؿ عبد العزيز  ،ق(686مسعكد األنصارم الخزرجي المنبجي )ت
عدد  ،ـ1994 –ق 1414الطبعة الثَّاًنية  ،سكريا –الدار الشامية  ،دار القمـ ،المراد

 .2األجزاء:
أبك الحسف أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي ابف  افعي،المباب في الفقو الش -267

 –دار البخارم  ،تحقيؽ/ عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم ،ق(415المحاممي الشافعي )ت
لى  ،السعكدية  .1عدد األجزاء:  ،ق1416الطبعة األىكَّ
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لفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم محمد بف مكـر بف عمي أبك ا لساف العرب، -268
 –ق 1414الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت –دار صادر  ،ق(711الركيفعي اإلفريقي )ت

 .15عدد األجزاء: ،ـ1994
ميعجـ ييعنى بشرح مصطمحات  ،5عدد األجزاء:  ،محمد خمؼ سالمة اف المحدثيف،لس -269

شاراتيـ كشرًح جممة  مف مشكؿ عباراتيـ كغريب المحدثيف القديمة كالحديثة كرمكزىـ كا 
مصدر الكتاب: ممفات كرد نشرىا المؤلؼ في ممتقى أىؿ  ،تراكيبيـ كنادر أساليبيـ

 الحديث.
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني  لساف الميزاف، -270

لى  ،دار البشائر اإلسالمية ،تحقيؽ/ عبد الفتاح أبك غدة ،ق(852)ت الطبعة األىكَّ
 .10عدد األجزاء: ،ـ2002

زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف  رؼ فيما لمكاسـ العاـ مف الكظائؼ،لطائؼ المعا -271
دار ابف حـز  ،ق(795رجب بف الحسف السالمي البغدادم ثـ الدمشقي الحنبمي )ت

لى  ،لمطباعة كالنشر  .1عدد األجزاء:  ،ـ2004 –ق 1424الطبعة األىكَّ
دار  ،ق(476ؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )تأبك اسحا الممع في أصكؿ الفقو، -272

 ـ.2003 –ق 1424الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –الكتب العممية 
إبراىيـ بف محمد بف عبد ا ابف مفمح أبك اسحاؽ برىاف الديف  المبدع في شرح المقنع، -273

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(884)ت عدد  ،ـ1997 –ق 1418الطبعة األىكَّ
 .8األجزاء:

دار المعرفة  ،ق(483محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت المبسكط، -274
 .30عدد األجزاء: ،ـ1993 –ق 1414 ،بيركت –

أبك القاسـ عمر بف  عبد ا أحمد بف حنبؿ الشيباني، متف الخرقي عمى مذىب أبي -275
 ـ.1993 –ق 1413 ،دار الصحابة لمتراث ،ق(334الحسيف بف عبد ا الخرقي )ت

أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي  المجتبى مف السنف، -276
الطبعة  ،حمب –مكتب المطبكعات اإلسالمية  ،تحقيؽ/ عبد الفتاح أبك غدة ،ق(303)ت

 .9عدد األجزاء: ،ـ1986 –ق 1406الثَّاًنية 
ف أحمد بف حباف بف محمد بف حباف ب مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف،المجركحيف  -277

تحقيؽ/ محمكد إبراىيـ  ،ق(354معاذ بف معبد التميمي أبك حاتـ الدارمي البستي )ت
لى  ،حمب –دار الكعي  ،زايد  .3عدد األجزاء: ،ق1396الطبعة األىكَّ
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مجمع األنير في شرح منتقى األبحر( عبد الرحمف بف محمد بف سميماف الممقب بشيخي  -278
دكف طبعة  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،ق(1078يعرؼ بداماد أفندم )ت ،زاده

 .2عدد األجزاء:  ،كتاريخ
مجمع الزكائد كمنبع الفكائد( أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي  -279

 –ق 1414 ،القاىرة –مكتبة القدسي  ،تحقيؽ/ حساـ الديف القدسي ،ق(807)ت
 .10عدد األجزاء: ،ـ1994

جماؿ الديف محمد الطاىر بف عمي الصديقي اليندم الفتني  ألنكار،مجمع بحار ا -280
 –ق 1387الطبعة الثَّاًلثة  ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،ق(986الكجراتي )ت

 .5عدد األجزاء:  ،ـ1967
تحقيؽ/ زىير  ،ق(395أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني )ت جمؿ المغة،م -281

 ،ـ1986 –ق 1406الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،عبد المحسف سمطاف
 .2عدد األجزاء: 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  مجمكع الفتاكل، -282
مجمع الممؾ فيد لطباعة  ،تحقيؽ/ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،ق(728)ت

 .35عدد األجزاء: ،ـ1995 –ق 1416 ،المدينة النبكية –المصحؼ الشريؼ 
دار  ،ق(676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت المجمكع شرح الميذب، -283

 بيركت. –الفكر 
أبك محمد الحسف بف عبد الرحمف بف خالد  لمحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي،ا -284

 –دار الفكر  ،تحقيؽ/ د. محمد عجاج الخطيب ،ق(360الراميرمزم الفارسي )ت
 ق.1404بعة الثَّاًلثة الط ،بيركت

عبد السالـ بف عبد ا بف الخضر  و عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،المحرر في الفق -285
 –مكتبة المعارؼ  ،ق(652بف محمد ابف تيمية الحراني أبك البركات مجد الديف )تا

 .2عدد األجزاء: ،ـ1984 –ق 1404الطبعة الثَّاًنية  ،الرياض
بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب  أبك عبد ا محمد المحصكؿ، -286

 ،تحقيؽ/ د. طو جابر فياض العمكاني ،ق(606بفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت
 ـ.1997 –ق 1418الطبعة الثَّاًلث  ،بيركت –مؤسسة الرسالة 

أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  المحمى باآلثار، -287
 .12عدد األجزاء: ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،بيركت –دار الفكر  ،(ق456)ت
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تحقيؽ/  ،ق(666محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت مختار الصحاح، -288
الطبعة الخامسة  ،بيركت –الدار النمكذجية  –المكتبة العصرية  ،يكسؼ الشيخ محمد

 .1عدد األجزاء:  ،ـ1999 –ق 1420
أبك عبد ا محمد بف عمي بف أحمد بف عمر بف يعمى بدر  لمصرية،مختصر الفتاكل ا -289

مطبعة السنة  ،كمحمد حامد الفقي ،تحقيؽ/ عبد المجيد سميـ ،ق(778الديف البعمي )ت
 تصكير دار الكتب العممية. –المحمدية 

أبك عبد ا محمد بف محمد بف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي  المختصر الفقيي، -290
مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر  ،حقيؽ/ د. حافظ عبد الرحمف محمد خيرت ،ق(803)ت

لى  ،لألعماؿ الخيرية  .10عدد األجزاء:  ،ـ2014 –ق 1435الطبعة األىكَّ
دار  ،ق(264إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ أبك إبراىيـ المزني )ت مختصر المزني، -291

 ـ.1990 –ق 1410 ،بيركت –المعرفة 
ف مكسى ضياء الديف الجندم المالكي المصرم خميؿ بف إسحاؽ ب مختصر خميؿ، -292

لى  ،دار الحديث/ القاىرة ،تحقيؽ/ أحمد جاد ،ق(776)ت  –ق 1426الطبعة األىكَّ
 ـ.2005

صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا الدمشقي العالئي  المختمطيف، -293
 –الخانجي  مكتبة ،كعمي عبد الباسط مزيد ،تحقيؽ/ د. رفعت عبد المطمب ،ق(761)ت

لى  ،القاىرة  .1عدد األجزاء:  ،ـ1996 –ق 1417الطبعة األىكَّ
كزارة األكقاؼ كالشئكف  ،نافذ حسيف حماد مؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف،مخت -294

 ـ.2009 –ق 1430الطبعة الثَّاًنية  ،قطر –اإلسالمية 
 ،دار الفضيمة ،طأسامة عبد ا خيا بيف المحدثيف كاألصكلييف الفقياء،مختمؼ الحديث  -295

لى   ـ.2001 –ق 1421الطبعة األىكَّ
تحقيؽ/ خميؿ  ،ق(458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت المخصص، -296

لى  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،إبراىيـ جفاؿ  ،ـ1996 –ق 1417الطبعة األىكَّ
 .5عدد االجزاء: 

دار الكتب  ،ق(179المدني )تمالؾ بف أنس بف عامر األصبحي  المدكنة الكبرل، -297
لى  ،بيركت –العممية   .4عدد األجزاء: ،ـ1994 –ق 1415الطبعة األىكَّ

أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد  العبادات كالمعامالت كاالعتقادات،مراتب اإلجماع في  -298
 بيركت. –دار الكتب العممية  ،ق(456بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )ت
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عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي الحنظمي الرازم أبك محمد  المراسيؿ، -299
 –مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ/ شكر ا نعمة ا قكجاني ،ق(327ابف أبي حاتـ )ت

لى  ،بيركت  ق.1397الطبعة األىكَّ
عمي بف محمد أبك الحسف نكر الديف المال اليركم  قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،مر  -300

لى  ،بيركت –دار الفكر  ،ق(1014القارم )ت عدد  ،ـ2002 –ق 1429الطبعة األىكَّ
 .9األجزاء:

القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر بف العربي المعافرم  المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ، -301
قدـ لو/  ،كعائشة السميماني ،عمؽ عميو/ محمد السميماني ،ق(543االشبيمي المالكي )ت

لى  ،ميدار الغرب اإلسال ،يكسؼ القرضاكم عدد  ،ـ2007 –ق 1428الطبعة األىكَّ
 .8األجزاء: 

أبك داكد سميماف بف األشعث بف  أحمد "ركاية أبي داكد السجستاني"،مسائؿ اإلماـ  -302
تحقيؽ/ أبي معاذ  ،ق(275إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني )ت

ل ،مصر –مكتبة ابف تيمية  ،طارؽ بف عكض ا  ـ.1999 –ق 1420ى الطبعة األىكَّ
أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ  بنو صالح"،مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ "ركاية ا -303

 ـ.1988 –ق 1408 ،اليند –الدار العممية  ،ق(241بف ىالؿ الشيباني )ت
أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ  د بف حنبؿ "ركاية ابنو عبد ا"،مسائؿ اإلماـ أحم -304

 ،بيركت –المكتب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ زىير الشاكيش ،ق(241اني )تبف ىالؿ الشيب
لى   ـ.1981 –ق 1401الطبعة األىكَّ

سحاؽ بف راىكية،مسائؿ اإلما -305 إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ أبك  ـ أحمد بف حنبؿ كا 
عمادة البحث العممي الجامعة اإلسالمية  ،ق(251يعقكب المركزم المعركؼ بالككس  )ت

لى  ،المدينة المنكرة –  .9عدد األجزاء: ،ـ2002 –ق 1425الطبعة األىكَّ
أبك يعمى محمد بف الحسيف بف محمد ابف  قيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف،المسائؿ الف -306

مكتبة  ،تحقيؽ/ د. عبد الكريـ محمد الالحـ ،ق(458الفراء البغدادم الحنبمي )ت
لى  ،الرياض –المعارؼ   .3األجزاء: عدد  ،ـ1985 –ق 1405الطبعة األىكَّ

أبك عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني  مستخرج أبي عكانة، -307
لى  ،بيركت –دار المعرفة  ،تحقيؽ/ أيمف بف عارؼ الدمشقي ،ق(316)ت الطبعة األىكَّ

 .5عدد األجزاء: ،ـ1998 –ق 1419
أبك القاسـ عبد  فة،لمستطرؼ مف أحكاؿ الرجاؿ لممعر المستخرج مف كتب الناس لمتذكره كا -308

تحقيؽ/ عامر  ،ق(470ابف مندة العبدم األصبياني ) ،الرحمف بف محمد بف إسحاؽ
 .3عدد األجزاء:  ،البحريف –نشر كزارة العدؿ  ،التميمي
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أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو  المستدرؾ عمى الصحيحيف، -309
دار  ،تحقيؽ/ مصطفى عبد القادر عطا ،(ق405النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )ت

لى  ،بيركت –الكتب العممية   .4عدد األجزاء: ،ـ1990 –ق 1411الطبعة األىكَّ
تحقيؽ/  ،ق(505)ت حامد محمد بف محمد الغزاليأبك  المستصفى في عمـ األصكؿ، -310

لى  ،بيركت–، مؤسسة الرسالةمحمد بف سميماف األشقر  ـ.1997 –ق 1417الطبعة األىكَّ
أبك بكر بف أبي شيبة عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف  ابف أبي شيبة، مسند -311

دار  ،كأحمد بف فريد المزيدم ،تحقيؽ/ عادؿ بف يكسؼ العزازم ،ق(235العبسي )ت
لى  ،الرياض –الكطف   .2عدد األجزاء: ،ـ1997الطبعة األىكَّ

د الطيالسي البصرم أبك داكد سميماف بف داكد بف الجارك  مسند أبي داكد الطيالسي، -312
لى  ،مصر –دار ىجر  ،تحقيؽ/ د. محمد عبد المحسف التركي ،ق(204)ت الطبعة األىكَّ

 .4عدد األجزاء: ،ـ1999 –ق 1419
أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ  مسند أبي يعمى، -313

 ،دمشؽ –اث دار المأمكف لمتر  ،تحقيؽ/ حسيف سميـ أسد ،ق(307التميمي المكصمي )ت
لى   .13عدد األجزاء: ،ـ1984 –ق 1404الطبعة األىكَّ

أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، -314
ب شراؼ  ،كآخركف ،كعادؿ مرشد ،تحقيؽ/ شعيب األرناؤكط ،ق(241الشيباني )ت

لى  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،الدكتكر/ عبد ا بف عبد المحسف التركي الطبعة األىكَّ
 ـ.2001 –ق 1421

أبك بكر عبد ا بف الزبير بف عيسى بف عبيد ا القرشي األسدم  مسند الحميدم، -315
 ،دمشؽ –دار السقا  ،تحقيؽ/ حسيف سميـ أسد الداراني ،ق(219الحميدم المكي )ت

لى   .2عدد األجزاء:  ،ـ1996الطبعة األىكَّ
أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ  ،الدارميالمعركؼ بسنف  مسند الدارمي، -316

تحقيؽ/ حسييف سميـ  ،ق(255بف بيراـ بف عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندم )ت
لى  ،السعكدية –دار المغني لمنشر كالتكزيع  ،أسد الداراني  –ق 1412الطبعة األىكَّ

 .4عدد األجزاء: ،ـ2000
يا الجد: مجد الديف عبد السالـ بف تيمية بدأ تصنيف المسكدة في أصكؿ الفقو، -317

ثـ أكمميا االبف  ،ق(682كأضاؼ إلييا األب: عبد الحميـ بف تيمية )ت ،ق(652)ت
المدني  ،تحقيؽ/ محمد محيي الديف عبد الحميد ،ق(728الحفيد: أحمد بف تيمية )ت

 القاىرة. –لمنشر كالتكزيع 
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بف مكسى بف عياض بف عمركف أبك الفضؿ عياض  مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، -318
 .2عدد األجزاء:  ،المكتبة العتيقة كدار التراث ،ق(544اليحصبي السبتي )ت

محمد بف حباف بف أحمد بف حباف أبك  اء األمصار كأعالـ فقياء األقطار،مشاىير عمم -319
دار الكفاء  ،تحقيؽ كتعميؽ/ مرزكؽ عمي إبراىيـ ،ق(354حاتـ الدارمي البستي )ت

لى  ،المنصكرة –ر كالتكزيع لمطباعة كالنش  ـ.1991 –ق 1411الطبعة األىكَّ
أبك بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ األنصارم األصبياني  مشكؿ الحديث كبيانو، -320

 ـ.1985الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –عالـ الكتب  ،تحقيؽ/ مكسى محمد عمي ،ق(406)ت
البغكم الشافعي  أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء مصابيح السنة، -321

 ،بيركت –دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،كغيره ،تحقيؽ/ يكسؼ المرعشمي ،ق(516)ت
لى   .4عدد األجزاء:  ،ـ1987 –ق 1407الطبعة األىكَّ

أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف  مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، -322
تحقيؽ/  ،ق(840الكناني الشافعي )تإسماعيؿ بف سميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم 

عدد  ،ق1403الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار العربية  ،محمد المنتقى الكشناكم
 .4األجزاء:

أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ  باح المنير في غريب الشرح الكبير،المص -323
 .2عدد األجزاء: ،بيركت –المكتبة العممية  ،ق(770الحمكم )ت

أبك بكر بف أبي شيبة عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف  ؼ في األحاديث كاآلثار،المصن -324
 –مكتبة الرشد  ،تحقيؽ/ كماؿ يكسؼ الحكت ،ق(235عثماف بف خكاستي العبسي )ت

لى  ،الرياض  .7عدد األجزاء: ،ق1409الطبعة األىكَّ
 ،ق(211ني )تأبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعا المصنؼ، -325

عدد  ،ق1403الطبعة الثَّاًنية  ،اليند –المجمس العممي  ،تحقيؽ/ حبيب الرحمف األعظمي
 .11األجزاء:

 ،مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، مطالب -326
ة الطبعة الثَّاًني ،المكتب اإلسالمي ،ق(1243الرحيباني مكلدان ثـ الدمشقي الحنبمي )ت

 .6عدد األجزاء:  ،ـ1994 –ق 1415
أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب  معالـ السنف، شرح سنف أبي داكد، -327

لى  ،حمب –المطبعة العممية  ،ق(388البستي المعركؼ بالخطابي )ت الطبعة األىكَّ
 .4عدد األجزاء: ،ـ1932 –ق 1351
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ف يكسؼ بف مكسى بف محمد أبك المحاس معتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار،ال -328
عدد  ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،بيركت –عالـ الكتب  ،ق(803المىمىطي الحنفي )ت

 .2األجزاء: 
محمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البصرم المعتزلي  المعتمد في أصكؿ الفقو، -329

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ خميؿ الميس ،ق(436)ت الطبعة األىكَّ
 .2د األجزاء:عد ،ق1403

أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ  معجـ ابف األعرابي، -330
تحقيؽ كتخري / عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد  ،ق(340البصرم الصكفي )ت

لى  ،السعكدية –دار ابف الجكزم  ،الحسيني عدد  ،ـ1997 –ق 1418الطبعة األىكَّ
 .3األجزاء: 

أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف األصبياني  معجـ ابف المقرئ، -331
 ،تحقيؽ/ أبي عبد الرحمف عادؿ بف سعد ،ق(381المشيكر بابف المقرئ )ت ،الخازف

 .1عدد األجزاء:  ،ـ1998 –ق 1419الطبعة األكلى  ،الرياض –مكتبة الرشد 
ي أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشام المعجـ األكسط، -332

دار الحرميف  ،كعبد المحسف الحسيني ،تحقيؽ/ طارؽ عكض ا ،ق(360الطبراني )ت
 .10عدد األجزاء: ،القاىرة –

 ،ق(626شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي الحمكم )ت معجـ البمداف، -333
 .7عدد األجزاء: ،ـ1995الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار صادر 

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز  لشيكخ الكبير،معجـ ا -334
الطبعة  ،الطائؼ –مكتبة الصديؽ  ،تحقيؽ/ د. محمد الحبيب الييمة ،ق(748الذىبي )ت

لى   .2عدد األجزاء:  ،ـ1988 –ق 1408األىكَّ
بف  تحقيؽ/ حمدم ،ق(360أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني )ت المعجـ الكبير، -335

 .25عدد األجزاء: ،ـ1983الطبعة الثَّاًنية  ،دار إحياء التراث العربي ،عبد المجيد السمفي
شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف  المعجـ المختص بالمحدثيف، -336

 ،الطائؼ –مكتبة الصديؽ  ،تحقيؽ/ د. محمد الحبيب الييمة ،ق(748قايماز الذىبي )ت
لى   .1عدد األجزاء:  ،ـ1988 –ق 1408الطبعة األىكَّ

عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي  معجـ المؤلفيف، -337
عدد  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،بيركت –مكتبة المثنى  ،ق(1408)ت

 .13األجزاء:
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 دار ،كمحمد النجار ،كحامد عبد القادر ،كأحمد الزيات ،إبراىيـ مصطفى المعجـ الكسيط، -338
 .2عدد األجزاء: ،دمشؽ -تحقيؽ/ مجمع المغة العربية  ،الدعكة

عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة  جـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة،مع -339
 ،ـ1994 –ق 1414الطبعة السابعة  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،ق(1408الدمشقي )ت
 .5عدد األجزاء: 

دار النفائس لمطباعة  ،كحامد صادؽ قنيبي ،محمد ركاس قمعجي معجـ لغة الفقياء، -340
 ـ.1988 –ق 1408الطبعة الثَّاًنية  ،كالنشر كالتكزيع

دار مكتبة الحياة  ،عضك المجمع العممي العربي بدمشؽ –أحمد رضا  معجـ متف المغة، -341
 .5عدد األجزاء:  ،ق1377 ،بيركت –

أبك  اىبيـ كأخبارىـ،ف الضعفاء كذكر مذمعرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كم -342
تحقيؽ/ عبد العميـ عبد  ،ق(261الحسف أحمد بف عبد ا بف صالح العجمي الككفي )ت

لى  ،السعكدية –مكتبة الدار  ،العظيـ البستكم  ـ.1985 –ق 1405الطبعة األىكَّ
أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف  عف يحيى بف معيف ركاية ابف محرز، معرفة الرجاؿ -343

تحقيؽ/ محمد  ،ق(233طاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء البغدادم )تبف زياد بف بس
لى  ،دمشؽ –مجمع المغة العربية  ،كامؿ القصار عدد  ،ـ1985 –ق 1405الطبعة األىكَّ

 .2األجزاء:
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني أبك بؾ البييقي  معرفة السنف كاآلثار، -344

 ،باكستاف –جامعة الدراسات اإلسالمية  ،قمعجي تحقيؽ/ عبد المعطي أميف ،ق(458)ت
لى  ،القاىرة –دار الكفاء  ،دمشؽ –دار الكعي  ،دمشؽ –دار قتيبة  ق 1412الطبعة األىكَّ

 .15عدد األجزاء: ،ـ1991 –
أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف  معرفة الصحابة، -345

 ،الرياض –دار الكطف لمنشر  ،بف يكسؼ العزازمتحقيؽ/ عادؿ  ،ق(430األصبياني )ت
لى   .7عدد األجزاء: ،ـ1998 –ق 1419الطبعة األىكَّ

عثماف بف عبد الرحمف تقي الديف  ع عمكـ الحديث، مقدمة ابف الصالح،معرفة أنكا -346
دار  ،سكريا –دار الفكر  ،تحقيؽ/ نكر الديف عتر ،ق(643المعركؼ بابف الصالح )ت

 ـ.1986 –ق 1406 ،كتبير  –الفكر المعاصر 
أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نعيـ  معرفة عمكـ الحديث، -347

تحقيؽ/ السيد معظـ  ،ق(405بف الحكـ الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )ت
 ـ.1977 –ق 1397الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،حسيف
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 ،ق(277أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم )ت يخ،المعرفة كالتار  -348
 –ق 1401الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ/ أكـر ضياء العمرم

 .3عدد األجزاء: ،ـ1981
شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب  ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،مغني المحتا -349

لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(977الشربيني الشافعي )ت  –ق 1415الطبعة األىكَّ
 .6عدد األجزاء: ،ـ1994

أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي  المغني في الضعفاء، -350
 تحقيؽ/ د. نكر الديف عتر. ،ق(748)ت

حمد أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أ اـ أحمد بف حنبؿ الشيباني،المغني في فقو اإلم -351
 –ق 1388 ،مكتبة القاىرة ،ق(620بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي الحنبمي )ت

 .10عدد األجزاء: ،ـ1968
أبك عبد ا محمد بف أحمد الحسني  كصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ،مفتاح ال -352

الطبعة  ،السعكدية –مؤسسة الرياف  ،تحقيؽ/ محمد عمي فرككس ،ق(771التممساني )ت
 ـ.1998 –ق 1419لى األىكَّ 

أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني  المفردات في غريب القرآف، -353
 ،مشؽ بيركت –الدار الشامية  ،دار القمـ ،تحقيؽ/ صفكاف عدناف الداكدم ،ق(502)ت

لى   ق.1412الطبعة األىكَّ
تحقيؽ/  ،ق(395م )تأبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الراز  مقاييس المغة، -354

 .6عدد األجزاء: ،ـ1979 –ق 1399 ،دار الفكر ،عبد السالـ محمد ىاركف
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد ا  األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد،المقصد  -355

مكتبة  ،تحقيؽ/ د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،ق(884بف محمد بف مفمح )ت
لى الطبعة ا ،الرياض –الرشد   .3عدد األجزاء:  ،ـ1990 –ق 1410ألىكَّ

زيف الديف المينىجى بف عثماف بف أسعد ابف المنجى التنكخي  الممتع في شرح المقنع، -356
مكة  –مكتبة األسدم  ،تحقيؽ/ عبد الممؾ بف عبد ا بف دىيش ،ق(695الحنبمي )ت

 .4عدد األجزاء:  ،ـ2003 –ق 1424الطبعة الثَّاًلثة  ،المكرمة
أبكزكريا يحيى بف معيف بف  ى بف معيف في الرجاؿ ركاية طيماف،أبي زكريا يحي مف كالـ -357

تحقيؽ/ د.  ،ق(233عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء البغدادم )ت
 دمشؽ. –دار المأمكف لمتراث  ،أحمد محمد نكر سيؼ
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عبد الرحيـ بف  عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف منادمة األطالؿ كمسامرة الخياؿ، -358
الطبعة  ،بيركت –المكتب اإلسالمي  ،تحقيؽ/ زىير الشاكيش ،ق(1346محمد بدراف )ت

 .1عدد األجزاء:  ،ـ1985الثَّاًنية 
 ،ق(1353ابف ضكياف إبراىيـ بف محمد بف سالـ )ت منار السبيؿ في شرح الدليؿ، -359

عدد  ،ـ1989 –ق 1409الطبعة السابعة  ،المكتب اإلسالمي ،تحقيؽ/ زىير الشاكيش
 .2األجزاء:

مطبعة عيسى  ،ق(1367محمد عبد العظيـ الزرقاني )ت مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، -360
 .2عدد األجزاء: ،الطبعة الثَّاًلثة ،البابي الحمبي كشركاه

أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي  تقى شرح المكطأ،المن -361
لى  ،مصر –مطبعة السعادة  ،ق(474القرطبي الباجي األندلسي )ت الطبعة األىكَّ

 .7عدد األجزاء: ،الطبعة الثَّاًنية ،القاىرة –دار الكتاب اإلسالمي  ،ق1332
أبك محمد عبد ا بف عمي بف الجاركد النيسابكرم المجاكر  المنتقى مف السنف المسندة، -362

 ،بيركت –ثقافية مؤسسة الكتاب ال ،تحقيؽ/ عبد ا عمر الباركدم ،ق(307بمكة )ت
لى   ـ.1988 –ق 1408الطبعة األىكَّ

تقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي الشيير بابف النجار  منتيى اإلرادات، -363
 ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ/ عبد ا بف عبد المحسف التركي ،ق(972)ت

لى   .5عدد األجزاء: ،ـ1999 –ق 1419الطبعة األىكَّ
أبك عبد ا المالكي  ،محمد بف أحمد بف محمد عميش تصر خميؿ،شرح مخمنح الجميؿ  -364

 .9عدد األجزاء: ،ـ1989 –ق 1409 ،بيركت –دار الفكر  ،ق(1299)ت
منصكر بف يكنس بف صالح الديف بف حسف  لشافيات بشرح مفردات اإلماـ أحمد،المنح ا -365

دار كنكز  ،تحقيؽ/ عبد ا محمد المطمؽ ،ق(1051بف إدريس البيكتي الحنبمي )ت
لى  ،السعكدية –إشبيميا   .2عدد األجزاء:  ،ـ2006 –ق 1427الطبعة األىكَّ

أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  منحة السمكؾ في شرح تحفة المممكؾ، -366
تحقيؽ/ د. أحمد عبد الرزاؽ  ،ق(855حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني )ت

لى  ،قطر –اإلسالمية كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ،الكبيسي  –ق 1428الطبعة األىكَّ
 .1عدد األجزاء:  ،ـ2007

 ،ق(505أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ، -367
 ،دمشؽ –دار الفكر  ،بيركت –دار الفكر المعاصر  ،تحقيؽ/ د. محمد حسف ىيتك

 ـ.1998 –ق 1419الطبعة الثَّاًلثة 
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أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  ح مسمـ بف الحجاج،المنياج شرح صحي -368
عدد  ،ق1392الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،ق(676)ت

 .18األجزاء:
د. عبد المجيد  الحديث كأثره في الفقو اإلسالمي، مني  التكفيؽ كالترجيح في مختمؼ -369

لى  ،ر كالتكزيعدار النفائس لمنش ،محمد إسماعيؿ السكسكة  –ق 1418الطبعة األىكَّ
 ـ.1997

الطبعة  ،دمشؽ –دار الفكر  ،نكر الديف محمد عتر الحمبي مني  النقد في عمكـ الحديث، -370
 ـ.1997 –ق 1418الثَّاًلثة 

محمكد بف محمد خطاب السبكي  المكركد شرح سنف اإلماـ أبي داكد،المنيؿ العذب  -371
 –مطبعة االستقامة  ،محمكد محمد خطاب عني بتحقيقو كتصحيحو/ أميف ،ق(1352)ت

لى  ،مصر  .10عدد االجزاء:  ،ق1351الطبعة األىكَّ
 ،حجازم محمد يكسؼ شريؼ ،أبك إسحاؽ الحكيني المنيحة بسمسمة األحاديث الصحيحة، -372

 .2عدد األجزاء:  ،مصر –دار ابف عباس  ،تصنيؼ كانتقاء/ أحمد بف عطية الككيؿ
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم  ،الميذب في فقو اإلماـ الشافعي -373

 .3عدد األجزاء: ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(476)ت
 ،ق(790إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت المكافقات، -374

الطبعة  ،السعكدية -دار ابف عفاف  ،تحقيؽ/ أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف
لى   .7عدد األجزاء:  ،ـ1997 –ق 1417األىكَّ

خميؿ شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد  مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، -375
 ،ق(954المعركؼ بالحطاب الر عيني المالكي )ت ،بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي

 .6عدد األجزاء: ،ـ1992 –ق 1412الطبعة الثَّاًلثة  ،بيركت –دار الفكر 
تحقيؽ/ محمد  ،ق(179بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت مالؾ المكطأ، -376

 –مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ الخيرية كاإلنسانية  ،مصطفى األعظمي
لى  ،اإلمارات  .8عدد األجزاء: ،ـ2004 –ق 1425الطبعة األىكَّ

ي محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىب المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، -377
 ،حمب –مكتبة المطبكعات اإلسالمية  ،اعتنى بو/ عبد الفتاح أبك غدة ،ق(748)ت

 .1عدد األجزاء:  ،ق1412الطبعة الثَّاًنية 
محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي  ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، -378

 ،بيركت –دار المعرفة لمطباعة كالنشر  ،تحقيؽ/ عمي محمد البجاكم ،ق(748)ت
لى ال  .4عدد األجزاء: ،ـ1963 –ق 1382طبعة األىكَّ
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أبك عبد ا فضؿ ا بف حسف بف حسيف بف يكسؼ  الميسر في شرح مصابيح السنة، -379
مكتبة نزار  ،تحقيؽ/ د. عبد الحميد ىنداكم ،ق(661شياب الديف التكربشتي )ت

 .4عدد األجزاء:  ،ـ2008 –ق 1429الطبعة الثَّاًنية  ،مصطفى الباز
 ،ق(385أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف شاىيف )ت لحديث كمنسكخو،ناسخ ا -380

لى  ،الزرقاء –مكتبة المنار  ،تحقيؽ/ سمير بف أميف الزىيرم  –ق 1408الطبعة األىكَّ
 ـ.1988

جمع  ،حجازم محمد يكسؼ شريؼ ،أبك إسحاؽ الحكيني نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ، -381
الطبعة األكلى  ،مصر –ار ابف عباس د ،كترتيب/ أبك عمرك أحمد بف عطية الككيؿ

 .4عدد األجزاء:  ،ـ2012 –ق 1433
محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي  ،كماؿ الديف النجـ الكىاج في شرح المنياج، -382

 ،جدة –دار المنياج  ،تحقيؽ لجنة عممية ،ق(808الدًَّميرم أبك البقاء الشافعي )ت
لى   .10عدد األجزاء: ،ـ2004 –ق 1425الطبعة األىكَّ

أبك المحاسف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا  كـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة،النج -383
عدد  ،مصر –دار الكتب  ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،ق(874الظاىرم الحنفي )ت

 .16األجزاء: 
أبك محمد محمكد بف أحمد  اني األخبار في شرح معاني اآلثار،نخب األفكار في تنقيح مب -384

تحقيؽ/  ،ق(855بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدم الديف العيني )تبف مكسى 
لى  ،قطر –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  ،أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ الطبعة األىكَّ

 .19عدد األجزاء: ،ـ2008 –ق 1429
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، -385

 –دار الحديث  ،كعماد السيد ،تحقيؽ/ عصاـ الصبابطي ،ق(852عسقالني )تحجر ال
 ـ.1997 –ق 1418الطبعة الخامسة  ،القاىرة

دار الكفاء لمطباعة  ،مصطفى زيد ريـ دراسة تشريعية تاريخية نقدية،النسخ في القرآف الك -386
 ـ.1987 –ق 1408الطبعة الثَّاًلثة  ،كالنشر كالتكزيع

جماؿ الديف أبك محمد عبد ا بف يكسؼ الزيمعي  ليداية،نصب الراية ألحاديث ا -387
 ،بيركت –مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،تحقيؽ/ محمد عكامة ،ق(762)ت

لى   .4عدد األجزاء: ،ـ1997 –ق 1418الطبعة األىكَّ
أبك عبد ا محمد بف أحمد بف محمد  تعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب،النظـ المس -388

المكتبة  ،تحقيؽ/ د. مصطفى عبد الحفيظ سالـ ،ق(633يماف بف بطاؿ الركبي )تبف سم
 .2عدد االجزاء:  ،ـ1988 ،السعكدية –التجارية 
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 ،ق(885برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي )ت النكت الكفية بما في شرح األلفية، -389
لى  ،مكتبة الرشد ناشركف ،تحقيؽ/ ماىر ياسيف الفحؿ  ،ـ2007 –ق 1428الطبعة األىكَّ

 .2عدد األجزاء: 
أبك عبد ا بدر الديف محمد  بف عبد ا بف بيادر  النكت عمى مقدمة ابف الصالح، -390

أضكاء  ،تحقيؽ/ د. زيف العابديف بف محمد بال فري  ،ق(794الزركشي الشافعي )ت
لى  ،الرياض –السمؼ   .3عدد األجزاء: ،ـ1998 –ق 1419الطبعة األىكَّ

أبك إسحاؽ برىاف الديف  شكؿ المحرر لمجد الديف ابف تيمية،السنية عمى مالنكت كالفكائد  -391
مكتبة  ،ق(884إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد ابف مفمح المقدسي الحنبمي )ت

 .2عدد األجزاء:  ،ق1404الطبعة الثَّاًنية  ،الرياض –المعارؼ 
 ،ق(821مي القمقشندم )تأبك العباس أحمد بف ع ياية األرب في معرفة أنساب العرب،ن -392

 –ق 1400الطبعة الثَّاًنية  ،بيركت –دار الكتاب المبنانييف  ،تحقيؽ/ إبراىيـ اإلبيارم
 .1عدد األجزاء:  ،ـ1980

أبك محمد عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم  نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ، -393
لى الطبعة األى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،ق(772الشافعي )ت  ـ.1999 –ق 1420كَّ

نياية المحتاج إلى شرح المنياج( شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة  -394
عدد  ،ـ1984 –ق 1404 ،بيركت –دار الفكر  ،ق(1004شياب الديف الرممي )ت

 .8األجزاء:
أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد  ب،نياية المطمب في دراية المذى -395

دار  ،تحقيؽ/ عبد العظيـ محمكد الديب ،ق(478الممقب ب ماـ الحرميف )ت ،نيالجكي
لى  ،المنياج  .20عدد األجزاء: ،ـ2007 –ق 1428الطبعة األىكَّ

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد  النياية في غريب الحديث كاألثر، -396
تحقيؽ/ طاىر أحمد  ،ق(606بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )ت

عدد  ،ـ1979 –ق 1399 ،بيركت –المكتبة العممية  ،كمحمكد محمد الطناحي ،الزاكل
 .5األجزاء:

سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي  النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ، -397
لى  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،تحقيؽ/ أحمد عزك عناية ،ق(1005)ت الطبعة األىكَّ

 .3عدد األجزاء:  ،ـ2002 –ق 1422
محمد بف عمي بف محمد بف  ث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،نيؿ األكطار مف أحادي -398

 –دار الحديث  ،تحقيؽ/ عصاـ الديف الصبابطي ،ق(1250عبد ا الشككاني اليمني )ت
لى  ،مصر  .8عدد االجزاء: ،ـ1993 –ق 1413الطبعة األىكَّ
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عبد القادر بف عمر بف عبد القادر بف عمر بف أبي  لطالب،نيؿ المآرب بشرح دليؿ ا -399
 ،تحقيؽ/ د. محمد سميماف عبد ا األشقر ،ق(1135تغمب بف سالـ التغمبي الشيباني )ت

لى  ،الككيت –مكتبة الفالح   .2عدد األجزاء: ،ـ1983 –ق 1403الطبعة األىكَّ
ر بف أيكب بف سعد شمس محمد بف أبي بك لحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل،ىداية ا -400

الطبعة  ،سكريا ،دار القمـ ،تحقيؽ/ محمد أحمد الحاج ،ق(751الديف ابف قيـ الجكزية )ت
لى   .1عدد األجزاء:  ،ـ1996 –ق 1416األىكَّ

أبك محمد عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم الشافعي  اليداية إلى أكىاـ الكفاية، -401
 ـ.2009 ،بيركت –الكتب العممية  دار ،مجدم محمد سركر باسمكـ ،ق(772)ت

محفكظ بف   أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني،اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد ا -402
كماىر  ،تحقيؽ/ عبد المطيؼ ىميـ ،ق(510أبك الخطاب الكمكذاني )ت ،أحمد بف الحسف

لى  ،مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،ياسيف الفحؿ  ـ.2004 –ق 1425الطبعة األىكَّ
أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني  ليداية في شرح بداية المبتدم،ا -403

عدد  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،تحقيؽ/ طالؿ يكسؼ ،ق(593المرغيناني )ت
 .4 األجزاء:

إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ  ف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف،ىدية العارفي -404
 ،استانبكؿ –طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية  ،مالبابي البغداد

 .2عدد األجزاء: ،بيركت –كأعادت طبعو باألكفست دار إحياء التراث العربي  ،ـ1951
تحقيؽ/  ،ق(764صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا الصفدم )ت الكافي بالكفيات، -405

 ،ـ2000 –ق 1420 ،بيركت –التراث  دار إحياء ،كتركي مصطفى ،أحمد األرناؤكط
 .29 عدد األجزاء:

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف  يات األعياف كأنباء أبناء الزماف،كف -406
 –دار صادر  ،تحقيؽ/ إحساف عباس ،ق(681أبي بكر بف خمكاف البرمكي اإلربمي )ت

 .7عدد األجزاء: ،بيركت
ر،ت كالدرر في شرح نخبة ابٍ اليكاقي -407 جى زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف  ف حى

تحقيؽ/ المرتضى  ،ق(1031بف عمي بف زيف العابديف الحدادم المناكم القاىرم )ت
لى  ،الرياض –مكتبة الرشد  ،الزيف أحمد  .2عدد األجزاء: ،ـ1999الطبعة األىكَّ
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 ةالفيــــارس العامَّ 
 تمؿ عمى:ػكتش

 ة.ػػيػات القرآنػػػػػػػػػػػػػػػػفيرس اآلي أوًل:
 .كاآلثار ةػػػكيػباديث النَّ ػػػػػفيرس األح: ثانياً 
 فيرس المسػػائؿ مكضكع البحث. :ثالثاً 
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 يــــــــــــــــات القرآنـيــةأوًل: فيرس اآل

فحة رقميا اآلية م  الصَّ

 البقرة

دىىيفَّ  ﴿ 1 َـّ كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرىادى أىٍف ييًت حى
اعىةى   141 233 ﴾ الرَّضى

ٍسعىيىا ﴿ 2  193 286 ﴾ الى ييكىمٍّؼي اي نىٍفسنا ًإالَّ كي

 النساء

سيكؿً  ﴿ 3  36 81 ﴾  فىً ٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريد كهي ًإلىى اً كىالرَّ

 األنعام

 30 141 ﴾  ٍرعى ميٍختىًمفنا أيكيميوي كىالنٍَّخؿى كىالزَّ  ﴿ 4

 التوبة

سيكًؿ اً  ﴿ 5 ؼى رى ـٍ ًخالى مَّفيكفى ًبمىٍقعىًدًى  30 81 ﴾  فىًرحى اٍلميخى

 النحل

 30 69 ﴾ يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىاءه ًلمنَّاسً  ﴿ 6

 اْلسراء

نتيـٍ أىٍحسى  ﴿ 7 فٍ ًإٍف أىٍحسى ـٍ كىاً  ٍأتيـٍ فىمىيىا نتيـٍ أًلىنفيًسكي  127 7 ﴾  أىسى

 النور

ـٍ  يىا ﴿ 8 ـٍ كىالًَّذيفى لى ـي الًَّذيفى مىمىكىٍت أىٍيمىانيكي نيكا ًليىٍستىٍأًذٍنكي أىي يىا الًَّذيفى آمى
ميـى مً  ثى مىرَّاتو يىٍبميغيكا اٍلحي ـٍ ثىالى  94 58 ... ﴾  ٍنكي

 النجم
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 3 4-3 ﴾  ِن اْلهََىي، ِإْن هَُى إَِّلا َوْحٌي يُىَحًَوَما يَْنِطُق عَ ﴿  9

 النشقاق

اسىبي ًحسىابنا يىًسيرنا ﴿ 10  36 8 ﴾ فىسىٍكؼى ييحى
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 ـــة واآلثاربـويَّ حـــــاديث النَّ فيرس األ :ثانياً 

فحة حكم الدِّراسة الرَّاوي األعمى طرف الحديث م  الصَّ

 «عيذٍّبى  مىٍف حيكًسبى » 1
أيـ الميٍؤًمًنيف عىاًئشىة 
ٍنيىا ًضيى اي عى  رى

 39 صحيح

ٍيظىةى » 2 ده العىٍصرى ًإالَّ ًفي بىًني قيرى مٍّيىفَّ أىحى ٍبد ا  «الى ييصى عيمىرى  ٍبفعى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  رى

 40 متفؽ عميو

3 
مىسَّ اٍلًختىافي » مىسى بىٍيفى شيعىًبيىا اأٍلىٍربىًع كى ًإذىا جى

بى اٍلغيٍسؿي الٍ   «ًختىافى فىقىٍد كىجى
أيـ الميٍؤًمًنيف عىاًئشىة 
ٍنيىا ًضيى اي عى  40 صحيح رى

ٍدًرمٍّ  كأىب «ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمفى اٍلمىاءً » 4  40 صحيح  سىًعيدو اٍلخي

سيكؿي اً » 5 نيبنا ًمٍف  ًإٍف كىافى رى لىييٍصًبحي جي
افى  مىضى ـو ًفي رى ٍيًر اٍحًتالى ، غى كـي ًجمىاعو  «، ثيَـّ يىصي

ٍـّ سممة  ،عىاًئشىة كأ
ٍنييمىا ًضيى اي عى  رى

 40 متفؽ عميو

ـٍ » 6 نيبنا فىالى يىصي كىوي اٍلفىٍجري جي  41 متفؽ عميو أبك ىريرة  «مىٍف أىٍدرى

7 
سيكؿي اً " اعنا ًمٍف  فىرىضى رى كىاةى الًفٍطًر صى زى

مىى العىٍبًد  اعنا ًمٍف شىًعيرو عى ، أىٍك صى  ،كىالحيرٍّ تىٍمرو
 .." كىالذَّكىًر كىاأليٍنثىى

ٍبد ا  عيمىرى  ٍبفعى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  رى

 53 متفؽ عميو

8 
زكاةى الًفٍطر طيٍيرةن  رسكؿي ا  ضى رى فى "

فثً  ائـ ًمف المغك كالرَّ  كطيٍعمةن لممساكيفً  ،لمصى
".. 

ٍبد ا  عىبَّاسو  ٍبفعى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  53 حسف رى

9 
ميعىةى فىٍميىٍغتىًسٍؿ  مىفٍ » ـي اٍلجي اءى ًمٍنكي مىًف  ...جى

ـٍ يىٍغتىًسٍؿ فىال  ًنٍعمىٍت، كمىٍف لى ؿى فىًبيىا كى اٍغتىسى
رىجى   «حى

 62 ضعيؼ أىنىس ٍبف مىاًلؾ 

مٍّفىكيـٍ » 10 تَّى تيخى نىازىةى، فىقيكميكا حى ًبيعىةى  «ًإذىا رىأىٍيتيـي الجى  66 متفؽ عميو عىاًمًر ٍبًف رى
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فحة حكم الدِّراسة الرَّاوي األعمى طرف الحديث م  الصَّ

11 
نىازىةى فىقيكميكا، فىمىٍف تىًبعىيىا فىالى إً » ذىا رىأىٍيتيـي اٍلجى

عى  تَّى تيكضى ٍدًرمٍّ  كأىبي  «يىٍجًمٍس حى  66 صحيح سىًعيدو اٍلخي

نىازىةى فىقيكميكا» 12 ا رىأىٍيتيـي اٍلجى ٍبًد اً  «ًإفَّ اٍلمىٍكتى فىزىعه، فىً ذى اًبًر ٍبًف عى  70 ،66 صحيح جى

ـى فىقيٍمنى » 13 قىعىدى فىقىعىٍدنىا ،اقىا نىازىةً  ،كى ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو  «يىٍعًني ًفي اٍلجى عى
 

 67 صحيح

14 
ٍنوي دىمان، ا مىعى الغيالىـً عىًقيقىةه، فىأىٍىًريقيك » عى

ٍنوي األىذىلا كىأىًميطيك   «عى
ٍممىاف ٍبف عىاًمرو  سى

بٍّي    الضَّ
 70 صحيح

15 
بَّ  مىفٍ  ، اٍلعيقيكؽى الى ييًحب  اي » لىده فىأىحى ًلدى لىوي كى كي

ـً شىاتىاًف  ٍنوي فىٍميىٍنسيٍؾ عىًف اٍلغيالى أىٍف يىٍنسيؾى عى
اًريىًة شىاةه   «ميكىاًفئىتىاًف، كىعىًف اٍلجى

د ا ٍبف عىمرك بٍ عى 
 71 صحيح لغيره  ٍبف العىاص

ٍت اأٍليٍضًحيَّةى كيؿَّ دىـو كىافى قىٍبمىيىا" 16 ًميٍّ ٍبًف أىًبي "نىسىخى طىاًلبو  عى
 75 ضعيؼ 

سيكؿي اً " 17 ٍيًف  عىؽَّ رى سى سىًف كىاٍلحي عىًف اٍلحى
ًضيى اي عى  ٍبشىٍيفً رى ٍبشىٍيًف كى  "ٍنييمىا ًبكى

ٍبف عىبَّاسو عبد ا 
ٍنييمىا ًضيى اي عى  77 صحيح رى

ـى النًَّبي  " 18 ـى أىٍجرىهي اٍحتىجى ا جَّ  ٍبف عىبَّاسو عبد ا  "، كىأىٍعطىى الحى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  81 متفؽ عميو رى

19 « ، ًبيثه مىٍيري اٍلبىًغيٍّ خى ، كى ًبيثه ثىمىفي اٍلكىٍمًب خى
ًبيثه  اـً خى جَّ كىٍسبي اٍلحى  «كى

ًدي و  ٍبفً  رىاًفعً   81 صحيح  خى

ًقيقىؾى » 20 ، كىأىٍطًعٍموي رى ؾى ٍبًد ا  «اٍعًمٍفوي نىاًضحى اًبر ٍبف عى  81 صحيح جى

21 
ي  ًإنٍّي» ؿى  ٍعًطيألى  ًبيىا يىٍخريجي  اٍلعىًطيَّةى  الرَّجي

ٍدًرمٍّ  كأىبي  «نىارنا يىتىأىبَّطييىا  82 صحيح سىًعيدو اٍلخي

ـي » 22 ًتكي الى مىى اٍسـً صى ـي اأٍلىٍعرىابي عى  88 صحيح ٍبًف عيمىرى عبد ا الى تىٍغًمبىنَّكي
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نَّيىا  ،اٍلًعشىاًء، فىً نَّيىا ًفي ًكتىاًب اً اٍلًعشىاءي  كىاً 
ًب اإٍلً  ـي ًبًحالى  «ًبؿً تيٍعًت

ٍنييمىا ًضيى اي عى  رى

23 
ٍبًح، .. » لىٍك يىٍعمىميكفى مىا ًفي العىتىمىًة كىالص  كى

ٍبكان  لىٍك حى ىتىٍكىيمىا كى  «ألى
ٍيرىةى  كأىبي   88 متفؽ عميو  ىيرى

24 
ـٍ يىقيكليكفى اٍلعىتىمىةى " احى  ،كىافى ًإذىا سىًمعىيي صى

:  ،كىغىًضبى  قىاؿى  "ًإنَّمىا ىيكى اٍلًعشىاءي "كى
نىاًفع المىدىًني مىٍكلىى 

 95 حسف اٍبف عيمىر

مىٍف كىافى مىعىوي ىىٍدمه فىٍمييًيؿَّ ًبالحى ٍّ مىعى » 25
ًميعنا تَّى يىًحؿَّ ًمٍنييمىا جى  «العيٍمرىًة، ثيَـّ الى يىًحؿَّ حى

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف 
ٍنيىا ًضيى اي عى  97 متفؽ عميو رى

26 
،  أىىىؿَّ النًَّبي  » ابيوي ًبحى   ًبعيٍمرىةو كىأىىىؿَّ أىٍصحى

ـٍ يىًحؿَّ النًَّبي   كىالى مىٍف سىاؽى اٍليىٍدمى ًمٍف  فىمى
ؿَّ بىًقيَّتيييـٍ  اًبًو، كىحى  «أىٍصحى

ٍبف عىبَّاسو د ا بٍ عى 
ٍنييمىا ًضيى اي عى  98 صحيح رى

سيكؿى اً » 27 دى الٍ  أىفَّ رى  عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف  «حى َّ أىٍفرى
ٍنيىا ًضيى اي عى  رى

 98 صحيح

28 
سيكًؿ اً " دىاًع ًباٍلعيٍمرىًة  تىمىتَّعى رى ًة اٍلكى جَّ ًفي حى

 "إلىى اٍلحى ٍّ 
 ٍبًف عيمىرى عبد ا 

ٍنييمىا ًضيى اي عى  103 ،98 متفؽ عميو رى

29 
سيكًؿ اً " ابى رى الحى ٍّ ًفي  أىٍىمىٍمنىا أىٍصحى

ا لىٍيسى مىعىوي عيٍمرىةه  اًلصن اًبرً  "خى ٍبًد اً  ٍبفً  جى  103 صحيح عى

30 
سيكؿي اً " كيكًع شىٍيرنا،  ًإنَّمىا قىنىتى رى بىٍعدى الر 

ـٍ القيرَّاءي، زيىىاءى  أيرىاهي كىافى بىعىثى قىٍكمنا ييقىاؿي لىيي
ٍبًعيفى رىجيالن   .." سى

 104 ومتفؽ عمي  مىاًلؾو  أىنىس ٍبف

31 
: أىقىنىتى النًَّبي  " ًفي  سيًئؿى أىنىسي ٍبفي مىاًلؾو

: نىعىـٍ  ٍبًح؟ قىاؿى  "الص 
مًَّد ٍبًف ًسيًريفى   متفؽ عميو ميحى

104، 
107 
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ًة طيكؿي اٍلقينيكتً » 32 الى ؿي الصَّ اًبرً  «أىٍفضى ٍبًد اً  ٍبفً  جى  105 صحيح عى

بى » 33 كيكًع كى  ،105 صحيح  مىاًلؾو  أىنىس ٍبف «ٍعدىهي كينَّا نىٍقنيتي قىٍبؿى الر 
108 

سيكؿى اً " 34 كىافى ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدعيكى  أىفَّ رى
كيكعً  ، قىنىتى بىٍعدى الر  دو دو أىٍك يىٍدعيكى أًلىحى مىى أىحى  "عى

ٍيرىةى  كأىبي   107 صحيح  ىيرى

35 
اءى النًَّبيَّ " ـى، جى ؼى فىاٍعتىرى  أىفَّ رىجيالن ًمٍف أىٍسمى

ٍنوي النًَّبي   نىا، فىأىٍعرىضى عى اًبرً  .." ًبالزٍّ ٍبًد اً  ٍبفً  جى  108 صحيح عى

36 
سيكؿى اً " مىى مىاًعًز ٍبًف  أىفَّ رى ؿٍّ عى ـٍ ييصى لى

مىٍيوً  ًة عى الى ـٍ يىٍنوى عىًف الصَّ لى ، كى  109 صحيح  بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميٍّ  كأىبي  "مىاًلؾو

م كا»"...  37 اًحًبكيـٍ  فىصى مىى صى مىٍيًو «عى مَّى عى ، فىصى
 "كىالنَّاسي  النًَّبي  

أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ  كأىبي 
اًرمٍّ  ًنيؼو اأٍلىٍنصى  ٍبًف حى

 
 109 صحيح

عىٍت فىًجٍئًني ًبيىا» 38 ضى ٍيفو  ًعٍمرىافى ٍبف «أىٍحًسٍف إلىٍييىا فىً ذىا كى  حيصى
 111 صحيح 

سيكؿي اً  39 ، كيمَّييفَّ ًفي أى "اٍعتىمىرى رى ٍربىعى عيمىرو
ًتوً  جَّ  114 متفؽ عميو  مىاًلؾو  أىنىس ٍبف .." ًذم القىٍعدىًة، ًإالَّ الًَّتي كىانىٍت مىعى حى

سيكؿى اً  40 تىٍيًف عيٍمرىةن ًفي  "أىفَّ رى اٍعتىمىرى عيٍمرى
"  ًذم اٍلًقٍعدىًة، كىعيٍمرىةن ًفي شىكَّاؿو

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف 
ٍنيىارى   ًضيى اي عى

 115 صحيح

41 
سيكؿى اً " اٌجان  أىفَّ رى رىجى حى رىجيكا مىعىوي، خى ، فىخى

ـٍ أىبيك قىتىادىةى  ـٍ ًفيًي رىؼى طىاًئفىةن ًمٍنيي : فىصى ، فىقىاؿى
تَّى نىٍمتىًقيى » ذيكا سىاًحؿى البىٍحًر حى  ..." «خي

اًرم  أىبيك قىتىادىةى األٍنصى
 

 118 متفؽ عميو

ـه ًإنَّ » 42 مىٍيؾى ًإالَّ أىنَّا حيري ـٍ نىريدَّهي عى ثَّامىةى  «ا لى ٍعًب ٍبًف جى الصَّ
 119 متفؽ عميو  المٍَّيًثيٍّ 
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43 
ـٍ تىًصيديكهي أىٍك » ؿه، مىا لى الى ـٍ حى ٍيدي اٍلبىرٍّ لىكي صى

ٍد لىكيـٍ  اًبرً  «ييصى ٍبًد اً  ٍبفً  جى  120 ضعيؼ عى

44 

تَّى " ميكا ًبًو اٍلمىٍسًجدى حى مىٍيًو، فىأيٍنًكرى اٍدخي مٍّيى عى أيصى
مىٍييىا، فىقىالىٍت:  سيكؿي »ذىًلؾى عى مَّى رى كىاً، لىقىٍد صى

اءى ًفي اٍلمىٍسًجًد سييىٍيؿو  اً  مىى اٍبنىٍي بىٍيضى عى
 "«كىأىًخيوً 

ٍبًد  كأىبي  مىمىةى ٍبًف عى سى
 124 صحيح  الرٍَّحمىفً 

مَّى مىفٍ » 45 مىى صى  فىالى  دً اٍلمىٍسجً  ًفي ًجنىازىةو  عى
ٍيرىةى  كأىبي  «لىوي  شىٍيءى   124 حسف  ىيرى

46 
سيكؿى اً " اًشيَّ ًفي اليىٍكـً  أىفَّ رى نىعىى النَّجى

مَّى،  ـٍ ًإلىى الميصى رىجى ًبًي الًَّذم مىاتى ًفيًو، كىخى
مىٍيًو أىٍربىعى تىٍكًبيرىاتو  كىبَّرى عى ، كى ـٍ ؼَّ ًبًي  "فىصى

ٍيرىةى  كأىبي   131 صحيح  ىيرى

47 
نَّوي كىبَّرى " نىاًئًزنىا أىٍربىعنا، كىاً  مىى جى ٍيده ييكىبٍّري عى كىافى زى

 : ٍمسنا، فىسىأىٍلتيوي فىقىاؿى نىازىةو خى مىى جى كىافى »عى
سيكؿي اً   "«ييكىبٍّريىىا رى

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي  عى
 131 صحيح  لىٍيمىى

يىٍذىىًب الَّ » 48 مىٍيًو، كى ًذم ًفي أىٍرًضًعيًو تىٍحريًمي عى
ٍيفىةى   «نىٍفًس أىًبي حيذى

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف 
ٍنيىا ًضيى اي عى  137 صحيح رى

ـي ًبمىبىًنيىا» 49 ، فىيىٍحري عىاتو ٍمسى رىضى بىٍيرً  «أىٍرًضًعيًو خى  137 صحيح  عيٍركىةي ٍبفي الز 

50 
اعىًة ًإالَّ مىا فىتىؽى األىٍمعىاءى » ـي ًمفى الرٍّضى رٍّ الى ييحى

كىافى قىٍبؿى الًفطىاـً فً   «ي الثٍَّدًم، كى
مىمىةى  ًضيى اي  أيٍـّ سى رى

ٍنيىا  صحيح عى
138 /
143 

ٍكلىٍيفً » 51 اعى ًإالَّ مىا كىافى ًفي اٍلحى ٍبف عىبَّاسو د ا بٍ عى  «الى رىضى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  رى

صحيح 
 مكقكفان 

138 /
144 

اعىةً » 52 اعىةي ًمفى المىجى  عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف  «ًإنَّمىا الرَّضى
ٍنيىا ًضيى اي عى  143 متفؽ عميو رى
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53 

ـٍ » نىيىٍيتيكي كىىا، كى كري ـٍ عىٍف ًزيىارىًة اٍلقيبيكًر فىزي نىيىٍيتيكي
، فىأىٍمًسكيكا مىا  ثو اًحيٍّ فىٍكؽى ثىالى كـً اأٍلىضى عىٍف ليحي

ـٍ عىًف النًَّبيًذ ًإالَّ ًفي ًسقى  نىيىٍيتيكي ، كى ـٍ ، بىدىا لىكي اءو
بيكا ميٍسًكرنا بيكا ًفي اأٍلىٍسًقيىًة كيمٍّيىا، كىالى تىٍشرى  «فىاٍشرى

ٍيب  ٍيدىة ٍبف الحيصى بيرى
 

 149 صحيح

54 

سيكؿي اً " ى رى ؿو طىعىفى رىجيالن  قىضى ًفي رىجي
سيكؿى اً، أىًقٍدًني،  : يىا رى ًبقىٍرفو ًفي ًرٍجًمًو، فىقىاؿى

سيكؿي اً  تَّى يىٍبرىأى الى : »فىقىاؿى لىوي رى ٍؿ حى  تىٍعجى
ٍرحيؾى   "«جي

د ا ٍبف عىمرك بٍ عى 
 149 صحيح  ٍبف العىاص

55 
سيكؿي اً » اًرًح  نىيىى رى أىٍف ييٍستىقىادى ًمفى اٍلجى

كحي  تَّى يىٍبرىأى اٍلمىٍجري ٍبد ا  «حى اًبر ٍبف عى  151 حسف لغيره جى

56 

ـٍ عىٍف أى» ، كىأىٍنيىاكي ـٍ ًبأىٍربىعو ، اإًليمىاًف آميريكي ٍربىعو
 -كىعىقىدى ًبيىًدهً -ًباً: شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي، 

ًصيىاـً  كىاًة، كى يتىاًء الزَّ الىًة، كىاً  قىاـً الصَّ كىاً 
 ، ًنٍمتيـٍ ميسى مىا غى د كا ًلمًَّو خي ، كىأىٍف تيؤى افى مىضى رى

بَّاًء، كىالنًَّقيًر، كىالحى  : عىًف الد  ـٍ ، كىأىٍنيىاكي ٍنتىـً
فَّتً   «كىالميزى

عىبَّاسو  ٍبفد ا بٍ عى 
ٍنييمىا ًضيى اي عى  156 متفؽ عميو رى

57 
بيكا ًفي » ، فىاٍشرى ـٍ عىًف النًَّبيًذ ًإالَّ ًفي ًسقىاءو نىيىٍيتيكي

بيكا ميٍسًكرنا  «اأٍلىٍسًقيىًة كيمٍّيىا، كىالى تىٍشرى
ٍيب  ٍيدىة ٍبف الحيصى بيرى

 157 صحيح 

58 
كًؼ، فىقىالىًت  كؿي اً نىيىى رىسي " عىًف الظ ري

 : : ًإنَّوي الى بيدَّ لىنىا ًمٍنيىا، قىاؿى اري فىالى »األىٍنصى
 "«ًإذنا

ٍبد ا  اًبر ٍبف عى  159 صحيح جى

59 
عىؿى اي لىييفَّ » ذيكا عىنٍّي، قىٍد جى ذيكا عىنٍّي، خي خي

نىٍفيي  ٍمدي ًمائىةو كى ، اٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكًر جى ًبيالن ،  سى نىةو سى
ـي  ٍج ، كىالرَّ ٍمدي ًمائىةو  «كىالثَّيٍّبي ًبالثَّيًٍّب جى

اًمًت  عيبىادىةى ٍبًف الصَّ
 

 162 صحيح
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60 

ىٍقًضيى » فَّ بىٍينىكيمىا ًبًكتىاًب كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى
مىٍيؾى اً  دٌّ عى ـي رى اًد ؿَّ ًذٍكريهي، الًمائىةي شىاةو كىالخى  ، جى

ٍمدي  مىى اٍبًنؾى جى ، كىاٍغدي يىا  كىعى تىٍغًريبي عىاـو ًمائىةو كى
ٍميىا فىٍت فىاٍرجي مىى اٍمرىأىًة ىىذىا، فىً ًف اٍعتىرى  «أينىٍيسي عى

ٍيًد ٍبًف  كأىب زى ٍيرىةى، كى ىيرى
يىًنيٍّ رىًضيى  اًلدو اٍلجي خى

ٍنييمىا  اي عى
 162 متفؽ عميو

61 
اًلدي، فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىدٍ » تىابىٍت  مىٍيالن يىا خى

اًحبي مىٍكسو لىغيًفرى لىوي   «تىٍكبىةن لىٍك تىابىيىا صى
ٍيب  ٍيدىة ٍبف الحيصى بيرى

 163 صحيح 

سيكًؿ اً » 62 ٍمتييىا ًبسينًَّة رى ًمي ٍبف أىبىي طىاًلب  «قىٍد رىجى عى
 166 صحيح 

63 
ٍمنىا » ـي اٍلميٍقًبؿي ًإٍف شىاءى اي صي فىً ذىا كىافى اٍلعىا

 «لتَّاًسعى اٍليىٍكـى ا
عىبَّاسو  ٍبفد ا بٍ عى 

ٍنييمىا ًضيى اي عى  169 صحيح رى

64 
سيكؿي اً » يىصيكميوي  ًإنَّمىا ىيكى يىٍكـه كىافى رى

ؿى شىٍيري  ، فىمىمَّا نىزى افى مىضى قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزؿى شىٍيري رى
افى تيًرؾى  مىضى  «رى

ٍبد ا كدو عي سٍ ف مى بٍ  عى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  170 ؽ عميومتف رى

65 
ـٍ » مىٍيكي ـٍ يىٍكتيًب اي عى لى ىىذىا يىٍكـي عىاشيكرىاءى كى

ـٍ  ـه، فىمىٍف شىاءى فىٍميىصي اًئ مىٍف  ،ًصيىامىوي، كىأىنىا صى كى
 «شىاءى فىٍمييٍفًطٍر 

ميعىاًكيىة ٍبف أىًبي 
ًضيى اي  سيٍفيىافى رى

ٍنييمىا  عى
 170 متفؽ عميو

66 
ـي يىٍكـً عىاشيكرىاءى، أى» مىى اً أىٍف ًصيىا ٍحتىًسبي عى

نىةى الًَّتي قىٍبمىوي   «ييكىفٍّرى السَّ
اًرم  أبك قىتىادىة اأٍلىٍنصى

 172 صحيح 

سيكؿى اً " 67 ـي عىٍف يىًميًنًو،  كيٍنتي أىرىل رى مٍّ ييسى
دٍّهً  تَّى أىرىل بىيىاضى خى  "كىعىٍف يىسىاًرًه، حى

قَّاصو  سىٍعد ٍبف  أىًبي كى
 175 صحيح 

68 
ٍيؿو عىالى » ـٍ كىأىنَّيىا أىٍذنىابي خى ـى تيكًمئيكفى ًبأىٍيًديكي

مىى  عى يىدىهي عى ـٍ أىٍف يىضى دىكي ؟ ًإنَّمىا يىٍكًفي أىحى شيٍمسو
مىى يىًميًنًو،  مىى أىًخيًو مىٍف عى ـي عى مٍّ فىًخًذًه ثيَـّ ييسى

اًبًر ٍبًف سىميرىةى   175 صحيح  جى
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ًشمىاًلوً   «كى

ـي تىٍسمً "...  69 مٍّ تَّى ثيَـّ ييسى ٍكتىوي، حى يمىةن، يىٍرفىعي ًبيىا صى
 "ييكًقظىنىا

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف 
ٍنيىا ًضيى اي عى  176 صحيح رى

70 « ، ـٍ فىالى يىٍبريٍؾ كىمىا يىٍبريؾي اٍلبىًعيري ديكي دى أىحى ًإذىا سىجى
ٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً  ٍع يىدى ٍليىضى  «كى

ٍيرىةى  كأىب  181 صحيح  ىيرى

عى ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى  ٍيتي النًَّبيَّ رىأى" 71 دى كىضى ًإذىا سىجى
ٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً  فىعى يىدى ذىا نىيىضى رى ٍيًو، كىاً   "يىدى

ٍجرو   182 حسف لغيره  كىاًئًؿ ٍبًف حي

ٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيوً » 72 عي يىدى  «كىافى اٍبفي عيمىرى يىضى
يىٍعًني مىٍكلىى – نىاًفعه 

ًضيى اي رى  -اٍبف عيمىر
ٍنييمى   اعى

 184 صحيح

ٍيوً ... » 73 طَّ ًبالتٍَّكًبيًر فىسىبىقىٍت ريٍكبىتىاهي يىدى  185 ضعيؼ أىنىس ٍبف مىاًلؾو  «ثيَـّ اٍنحى

تَّى ... " 74 ًسي ًفي اأٍلىٍرًض حى ٍت يىدىا فىرى سىاخى
ٍكبىتىٍيفً   187 صحيح سراقة بف مالؾ  "بىمىغىتىا الر 

عي أىٍىكفى » 75 مىٍيوً يىضى  188 صحيح قىتىادىة ٍبف دعامة «ذىًلؾى عى

ٍكبىتىٍيًف، فىأيًمٍرنىا » 76 عي اٍليىدىٍيًف قىٍبؿى الر  كينَّا نىضى
ٍيفً  ٍكبىتىٍيًف قىٍبؿى اٍليىدى  «ًبالر 

قَّاصو   سىٍعد ٍبف أىًبي كى
 

 190 ضعيؼ

77 
ذىا ...» ـٍ عىٍف شىٍيءو فىاٍجتىًنبيكهي، كىاً  ا نىيىٍيتيكي  فىً ذى

ـٍ ًبأىٍمرو فىٍأتيكا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيـٍ أىمى  ٍيرىةى  كأىب «ٍرتيكي  193 متفؽ عميو  ىيرى

سيكؿى اً » 78 ؿه  أىفَّ رى الى يىا كىىيكى حى كَّجى ٍـّ  «تىزى  193 صحيح  يىًزيدى ٍبًف اأٍلىصى

، كىالى يىٍخطيبي » 79  193 صحيح  افى عيٍثمىاف ٍبًف عىفَّ  «الى يىٍنًكحي اٍلميٍحًرـي، كىالى ييٍنكىحي

كَّجى رىسيكؿي اً " 80 ؿه  تىزى الى ٍيميكنىةى كىىيكى حى  194 حسف لغيرهمكلى   رىاًفعو  كأىب ..." مى
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 رسكؿ ا 

كَّجى مىٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه  أىفَّ النًَّبيَّ » 81 ٍبد ا  «تىزى عىبَّاسو  ٍبفعى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  195 متفؽ عميو رى

سيكؿى اً أى 82 كَّجى كىىيكى ميٍحًرـه » فَّ رى  عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف  «تىزى
ٍنيىا ًضيى اي عى  رى

 195 صحيح

سيكؿي اً » 83 كَّجى رى ٍيميكنىةى كىىيكى ميٍحًرـه  تىزى ٍيرىةى  كأىب «مى  196 ضعيؼ  ىيرى

سيكؿى اً " 84 اًئمان  مىا رىأىٍيتي رى ًفي اٍلعىٍشًر  صى
 "قىط  

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف 
ٍنيىا ًضيى اي عى  204 صحيح رى

85 

ؿى ًمٍنيىا ًفي ىىًذًه؟» « مىا العىمىؿي ًفي أىيَّاـو أىٍفضى
 : كىالى الًجيىادي، ًإالَّ »قىاليكا: كىالى الًجيىادي؟ قىاؿى

ـٍ يىٍرًجٍع  مىاًلًو، فىمى اًطري ًبنىٍفًسًو كى رىجى ييخى ؿه خى رىجي
 «ًبشىٍيءو 

ٍبد  عىبَّاسو  ٍبفا عى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  204 صحيح رى

86 
سيكؿي اً " ًة،  كىافى رى يىصيكـي ًتٍسعى ًذم اٍلًحجَّ

 ، ثىةى أىيَّاـو ًمٍف كيؿٍّ شىٍيرو ثىالى يىٍكـى عىاشيكرىاءى، كى كى
ًميسى  ؿى اٍثنىٍيًف ًمفى الشٍَّيًر كىاٍلخى  "أىكَّ

عىٍف بىٍعًض أىٍزكىاًج 
 النًَّبيٍّ 

 204 صحيح

87 
ـٍ يىكيٍف يىدىعيييفَّ النًَّبي   ـى "أىٍربىعه لى : ًصيىا

ثىةى أىيَّاـو ًمٍف كيؿٍّ  ثىالى ، كى عىاشيكرىاءى، كىاٍلعىٍشرى
ٍكعىتىٍيًف قىٍبؿى اٍلغىدىاًة" ، كىالرَّ  شىٍيرو

ةى  ٍفصى ًضيى اي  حى رى
ٍنيىا  عى

 206 ضعيؼ

ةً  88 الى عيٍفتي عىًف الصَّ ٍمتي ضى  "ًإنٍّي ًإذىا صي
" ٍكـً ب  ًإلىيَّ ًمفى الصَّ ةي أىحى الى  كىالصَّ

ٍبًد اً ٍبًف مىٍسعيكدو  عى
 207 صحيح 

89 
ًإذىا أىتىٍيتيـي الغىاًئطى فىالى تىٍستىٍقًبميكا الًقٍبمىةى، كىالى »

بيكا قيكا أىٍك غىرٍّ لىًكٍف شىرٍّ كىىا كى  «تىٍستىٍدًبري
اًرمٌ  كأىب  أىي كب األىٍنصى

 213 متفؽ عميو 
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90 

دينىا ًبيىًميًنًو، أىٍك » ًإنَّوي نىيىانىا أىٍف يىٍستىٍنًجيى أىحى
ٍكًث كىاٍلًعظىاـً  نىيىى عىًف الرَّ  ،«يىٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىةى، كى

 : قىاؿى ثىًة »كى ـٍ ًبديكًف ثىالى ديكي الى يىٍستىٍنًجي أىحى
ارو   «أىٍحجى

ٍممىافى اٍلفىاًرًسيٍّ   213 صحيح  سى

91 
ديكيـٍ » مىسى أىحى ًتًو، فىالى يىٍستىٍقًبًؿ  ًإذىا جى اجى مىى حى عى

 «اٍلًقٍبمىةى، كىالى يىٍستىٍدًبٍرىىا
ٍيرىةى  كأىب  213 صحيح  ىيرى

92 
ةى ًلبىٍعًض " ٍفصى اٍرتىقىٍيتي فىٍكؽى ظىٍيًر بىٍيًت حى

سيكؿى اً  ًتي، فىرىأىٍيتي رى اجى تىوي  حى اجى يىٍقًضي حى
 "ـً ميٍستىٍدًبرى الًقٍبمىًة، ميٍستىٍقًبؿى الشَّأٍ 

ٍبد   ٍبف عيمىرا عى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  213 متفؽ عميو رى

، «أىٍف نىٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىةى ًببىٍكؿو  نىيىى النًَّبي  »" 93
 "فىرىأىٍيتيوي قىٍبؿى أىٍف ييٍقبىضى ًبعىاـو يىٍستىٍقًبمييىا

ٍبًد اً  اًبًر ٍبًف عى  جى
ٍنييمىا ًضيى اي عى  214 حسف رى

94 

اٍبفى عيمىرى أىنىاخى رىاًحمىتىوي ميٍستىٍقًبؿى اٍلًقٍبمىًة،  رىأىٍيتي "
ٍبًد  : يىا أىبىا عى مىسى يىبيكؿي ًإلىٍييىا، فىقيٍمتي ثيَـّ جى

: بىمىى  الرٍَّحمىًف، أىلىٍيسى قىٍد نيًييى عىٍف ىىذىا؟ قىاؿى
اًء، فىً ذىا كىافى »ًإنَّمىا  نيًييى عىٍف ذىًلؾى ًفي اٍلفىضى

بىٍيفى   "«اٍلًقٍبمىًة شىٍيءه يىٍستيريؾى فىالى بىٍأسى بىٍينىؾى كى

 214 حسف  مىٍركىافى اأٍلىٍصفىرً 

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف  «لىمَّا بىمىغىوي أىمىرى ًبمىٍقعىدىةو فىاٍستىٍقبىؿى ًبيىا اٍلًقٍبمىةى » 95
ٍنيىا ًضيى اي عى  رى

 215 ضعيؼ

ٍيًو مً » 96 ـٍ بىٍيفى يىدى ديكي عى أىحى ضى ٍثؿى ميٍؤًخرىًة ًإذىا كى
، كىالى ييبىاًؿ مىٍف مىرَّ كىرىاءى ذىًلؾى  ؿٍّ  «الرٍَّحًؿ فىٍمييصى

ة ٍبف عيبىٍيًد ا  طىٍمحى
 225 صحيح 

97 
بىٍيفى  أىفَّ النًَّبيَّ » اًء كى ـٍ ًباٍلبىٍطحى مَّى ًبًي صى

ٍكعىتىٍيًف، كىالعىٍصرى  نىزىةه، الظ ٍيرى رى ٍيًو عى يىدى
ٍكعىتىٍيًف، تىمير  بى  ٍيًو المىٍرأىةي كىالًحمىاري رى  «ٍيفى يىدى

ٍيفىةى   226 متفؽ عميو  أىًبي جيحى
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98 
ٍيثي " ًنيؼى لىٍيسى ًفيًو ًقٍبمىةه، اٍستىٍقًبٍؿ ًفيًو حى ًإفَّ اٍلكى

 "ًشٍئتى 
ٍبد   ٍبف عيمىرا عى

ٍنييمىا ًضيى اي عى  226 ضعيؼ رى

مىٍيًو نىفىقىةه » 99  قىٍيسو فىاًطمىةى ًبٍنًت  «لىٍيسى لىًؾ عى
ٍنيىا ًضيى اي عى  رى

 231 صحيح

 «الى نىفىقىةى لىًؾ، كىالى سيٍكنىى» 100
 فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو 
ٍنيىا ًضيى اي عى  231 صحيح رى

مىٍييىا اٍلًعدَّةي » 101  فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو  «لىٍيسىٍت لىيىا نىفىقىةه، كىعى
ٍنيىا ًضيى اي عى  231 صحيح رى

102 
ـٍ يىجٍ » ًني أىٍف فىمى عىٍؿ ًلي سيٍكنىى، كىالى نىفىقىةن، كىأىمىرى

 «أىٍعتىدَّ ًفي بىٍيًت اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو 
 فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو 
ٍنيىا ًضيى اي عى  231 صحيح رى

ٍكًجيىا » 103 افى ًلزى ًإنَّمىا النَّفىقىةي كىالس ٍكنىى ًلٍممىٍرأىًة ًإذىا كى
مىٍييىا رىٍجعىةه   «عى

 ًبٍنًت قىٍيسو  فىاًطمىةى 
ٍنيىا ًضيى اي عى / 232 صحيح رى

234 

يىٍعًني ًفي قىٍكًليىا: « مىا ًلفىاًطمىةى أىالى تىتًَّقي اى » 104
 الى سيٍكنىى كىالى نىفىقىةى 

 عىاًئشىةى أيـ الميٍؤًمًنٍيف 
ٍنيىا ًضيى اي عى  233 متفؽ عميو رى

105 
ٍت " ٍيدو ًإذىا ذىكىرى ٍيئنا كىافى أيسىامىةي ٍبفي زى فىاًطمىةي شى

مىاىىا ًبمىا  -أم انتقاليا في عدتيا– ًمٍف ذىًلؾى  رى
 "كىافى ًفي يىًدهً 

محمد بف أسامة بف 
 زيد رضي ا عنيما

 234 ضعيؼ

اًمالن " 106  "كىاً مىا لىًؾ نىفىقىةه ًإالَّ أىٍف تىكيكًني حى
عبيد ا بف عبد ا 
بف مسعكد رضي ا 

 عنيما
 234 صحيح

107 
يًٍّب قى " ًعيًد ٍبًف اٍلميسى ًدينىةى فىديًفٍعتي ًإلىى سى ًدٍمتي اٍلمى

ٍت ًمٍف  رىجى : طيمٍّقىٍت فىخى فىقيٍمتي فىاًطمىةي ًبٍنتي قىٍيسو
، »بىٍيًتيىا، فىقىاؿى سىًعيده:  ًتٍمؾى اٍمرىأىةه فىتىنىًت النَّاسى

ٍيميكفي ٍبفي ًمٍيرىافى   235 صحيح  مى
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مىى يىدىٍم اٍبًف أيٍـّ  ًإنَّيىا كىانىٍت لىًسنىةن، فىكيًضعىٍت عى
 "«تيكـو اأٍلىٍعمىىمىكٍ 

ـٍ اٍلقيٍرآف" 108 بىٍينكي  "بىٍيًني كى
 فىاًطمىةى ًبٍنًت قىٍيسو 
ٍنيىا ًضيى اي عى  رى

 صحيح
235 /
241 
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ــــــــ
ــــــــ
ـــ

ائ
ل ا
ــــ

جَ ــلْ 
 عـــــمْ ــــــــ

 َزَكاةِ ُت ِإْخرَاِج َوقْ  1
 اْلِفْطرِ 

اختالف 
 توجيو األمر

اْلَجْمُع ِبَحْمِل 
اأْلَْمِر َعَمى 
 اْلُوُجْوبِ 

ي وجو وافق الجميور ف
 ،إزالة التعارض

 في الحكم وخالفيم
 فحمموه عمى الندب

الجميور موافقة 
في  اْلمام ابن القيمو 

 ،إزالة التعارض
وموافقتو في الحكم 
 مع مخالفة الجميور

 فيو

(51) 

الْغِتَسال َيْوم  2
 اْلُجُمَعة

اختالف 
 توجيو األمر

اْلَجْمُع ِبَحْمِل 
اأْلَْمِر َعَمى 
 اْلُوُجْوبِ 

ي وجو وافق الجميور ف
 ،إزالة التعارض

 في الحكم وخالفيم
 فحمموه عمى الندب

موافقة الجميور 
واْلمام ابن القيم في 

 ،إزالة التعارض
وموافقتيم في الحكم 

 يوف مع مخالفتو

(56) 

اْلِقَياِم ِلْمِجَناَزِة ِلَمْن  3
 َمرَّْت ِبو

اختالف 
 الروايات

اْلَجْمُع ِبَحْمِل 
اأْلَْمِر َعَمى النَّْدِب 

 والْسِتْحَبابِ 
 )التخيير(

بجعميم  الجميور خالف
حاديث الوقوف لمجنازة أ

 منسوخة

موافقة اْلمام ابن 
ومخالفة  ،القيم

الجميور في وجو 
 لحكمإزالة التعارض وا

(64) 

 ُحْكم الَعِقْيقَة 4
اختالف 
 الروايات

اْلَجْمُع ِبَحْمِل 
اأْلَْمِر َعَمى النَّْدِب 

 والْسِتْحَبابِ 

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(68) 

ام 5  َكْسُب الَحجَّ
اختالف 
 الروايات

اْلَجْمُع ِبَحْمِل 
َمى النَّْيي عَ 
 اْلَكَراَىةِ 

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(78) 

6 
َتْسِمَيُة َصاَلِة 
اْلِعَشاِء ِبَصاَلِة 

 اْلَعَتَمةِ 

اختالف 
 الروايات

اْلَجْمُع ِبَحْمِل 
النَّْيي َعَمى 
 اْلَكَراَىةِ 

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(85) 
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المخرج من 
 الختالف

 المسائل
 المختمف فييا

 نوع الختالف
مسمك ابن القيم 
 في دفع الختالف

مدى الموافقة 
والمعارضة لغيره من 

 العمماء
 رأي الباحث

رقم 
 الصفحة

7 
َنْوِع النُُّسِك اْلِذي 
َأَىلَّ ِبو َرُسول اهلل 

  ِِّفي اْلَحج 

اختالف في 
مفيوم 
 الروايات

الجمع ببيان 
اختالف مدلولي 

 المفظ

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 (95) واْلمام ابن القيم

ُنوت َقْبَل َىِل القُ  8
ُكوِع َأْم َبْعَدهُ   ؟الرُّ

اختالف 
 الروايات

الجمع ببيان 
اختالف مدلولي 

 المفظ

اختمف أصحاب 
المذاىب عمى عدة 

وقد وافق اْلمام  ،أقوال
 ابن القيم بعضيم

موافقة من قال 
خالفاً  ،بالتخيير

 لإلمام ابن القيم
(102) 

9 

َصالة إَمام 
الُمْسِمِمْين َوَمْن 

َعَمى َمْن  ِبَدَرَجِتوِ 
 ُقِتَل َحدَّاً 

اختالف 
 الروايات

الجمع ببيان 
اختالف مدلولي 

 المفظ

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(106) 

10 
اْلُعَمِر الَِّتي  َعَددِ 

 اْعَتَمَرَىا النَِّبي 
 وزمانيا

اختالف 
 الروايات

الجمع ببيان 
 حوالاختالف األ

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(112) 

11 
َأْكل اْلُمْحِرم َلْحم 
ْيد الذي  الصَّ
 ُيْيَدى َلوُ 

اختالف 
 الروايات

الجمع ببيان 
 اختالف األحوال

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 قيمواْلمام ابن ال

(116) 

12 
الِة َعَمى  الصَّ

ِفي  اْلِجَناَزةِ 
 اْلَمْسِجدِ 

اختالف 
 الروايات

الَجْمع ِبالتََّنوِع َأْو 
 التَّْخيير

وافق الجميور في وجو 
 إزالة التعارض والحكم

 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(122) 

13 
َعَدد التَّْكِبْيَرات 
َعَمى َصالِة 
 اْلِجَناَزةِ 

اختالف 
 رواياتال

الَجْمع ِبالتََّنوِع َأْو 
مع  التَّْخيير

استحباب التقيد 
 بالتكبيرات األربع

خالف الجميور في 
 ،وجو إزالة التعارض

بقوليم بترجيح األربع 
 تكبيرات عمى غيرىا

موافقة اْلمام ابن 
 القيم

(129) 

اختالف  َرَضاَعة الَكِبْير 14
 الروايات

الَجْمع 
 لمعام ِبالتَّْخِصْيص

ق الجميور في واف
مع  ،مسمك الجمع

 ،اختالف في الوجو
 والحكم

موافقة اْلمام ابن 
 القيم

(134) 
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المخرج من 
 الختالف

 المسائل
 المختمف فييا

 نوع الختالف
مسمك ابن القيم 
 في دفع الختالف

مدى الموافقة 
والمعارضة لغيره من 

 العمماء
 رأي الباحث

رقم 
 الصفحة

مس
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ـ

ــائ
 َّ ل ال

نسْ 
ــــــــ
ــــــــ
ــ

 خ

اْسِتيَفاِء اْلَقَصاِص  1
 َقْبَل اْنِدَماِل اْلُجْرحِ 

اختالف 
 الروايات

النَّْسخ ِبدللة 
 َتْصِرْيح النَِّبي 

 لجميوروافق ا
 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(148) 

ْنِتَباِذ ِفي  2 اِل
 اأْلَْوِعَيةِ 

اختالف 
 الروايات

النَّْسخ ِبدللة 
 َتْصِرْيح النَِّبي 

 وافق الجميور
 ،موافقة الجميور
 واْلمام ابن القيم

(154) 

3 
اْلَجْمع َبْيَن اْلَجْمد 
ْجم َعَمى الثَّيِّب  َوالرَّ

 الزَّاِني

اختالف 
 الروايات

النَّْسخ ِبدلَلة 
 وافق الجميور التَّاِرْيخ

 ،موافقة الجميور
 (160) واْلمام ابن القيم

صيام يوم  4
 عاشوراء

اختالف 
 الروايات

النَّْسخ ِبدلَلة 
 التَّاِرْيخ

 ،موافقة الجميور وافق الجميور
 واْلمام ابن القيم

(167) 

مس
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

ـائ
َّ ــل ال  حـــــــيْ ــجِ رْ ـــــت

1 
 اتالتَّْسِمْيمعدد 

ِلمُخرْوِج ِمَن 
الة  الصَّ

اختالف 
 الروايات

التَّرجيح بكثرة 
واة  الرُّ

وجو  في خالف الجميور
 ،والحكم ،إزالة التعارض

ما  وأشار إلى وجو يوافق
مع ترجيح  ،ذىبوا إليو

 األول

مع  ،موافقة الجميور
مخالفة ما اعتمده 
 اْلمام ابن القيم

(173) 

2 

إَِلى  يّ وِ اْليَ 
َعَمى  ،السُّجودِ 

اليديِن َأْم َعَمى 
 الرُّكبتين!

اختالف 
 الروايات

التَّرجيح بالحفِظ 
بط  والتَّثبت والضَّ

وافق الجميور في وجو 
 والحكم ،إزالة التعارض

مخالفة الجميور 
 ،واْلمام ابن القيم
وموافقة غيرىم 
 بالقول بالتخيير

(180) 

 مرِ حْ مُ الْ  احُ كَ نِ  3
اختالف 
 الروايات

ترجيح رواية 
 ،صاحب القصَّة
تو  َأْو خاصَّ
 المباشرين َلَيا

وافق الجميور في وجو 
 والحكم ،إزالة التعارض

مخالفة الجميور 
 ،واْلمام ابن القيم

 وموافقتيم في الحكم
(194) 

ِصَياُم الَعْشر من  4
ةِ   ِذي الِحجَّ

اختالف 
 الروايات

ترجيح اْلثبات 
 يعمى النَّف

خالف الجميور في 
 ،وجو إزالة التعارض
 ووافقيم في الحكم

موافقة الجميور في 
الجمع بين ب القول

 والحكم ،األدلة
(205) 

5 
اْسِتْقَباُل الِقْبَمِة 
َحاَل َقَضاِء 
 الَحاَجةِ 

اختالف 
 الروايات

ترجيح الحديث 
ريح  حيح الصَّ الصَّ

 ةللَ دَّ َواِضح ال

خالف الجميور في 
 ،عارضوجو إزالة الت
 والحكم

موافقة الجميور في 
الجمع بين القول ب
 والحكم ،األدلة

(214) 

ىل لممبتوتة النفقة  6
 والسكنى؟

اختالف 
 الروايات

ترجيح الحديث 
متنو الموافق 
 لمقرآن

وافق الجميور في وجو 
وخالفيم  ،إزالة التعارض

 في الحكم

موافقة الجميور واْلمام 
في إزالة  ابن القيم
افقتو في مو و  ،التعارض
 فيو مومخالفتي ،الحكم

(234) 
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