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 ص الرسالة بالمغة العربيةممخ
 تطبيقية النبوية دراسة السنة متون توثيق في النووي اإلمام منهجعنكاف ىذه الدراسة "

 منيج " ، كتكمف أىمية ىذه الدراسة في إبرازالحجاج بن مسمم صحيح شرح المنهاج كتابه عمى
تكثيؽ  في الحديث ماءعم اىتماـ حكؿ المتكف، كدفع الشبيات التي أثيرت تكثيؽ في النككم اإلماـ

بتكثيؽ المتكف، كتككنت ىذه الدراسة مف مقدمة كثالثة فصكؿ، كخاتمة  اإلسناد فقط، كعدـ العناية
 اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

 النككم، ككتابو كتعريؼ باإلماـ المتكف، كنشأتو كأىميتو، بتكثيؽ فيو تعريؼ تناكلت :الفصل األول
 الحجاج. بف مسمـ صحيح شرح المنياج

اإلسالمية،  التشريع كقكاعد الشريعة مصادر عمى بعرضو الحديث تكثيؽ فيو : تناكلتالفصل الثاني
  كقكاعد متفرقة.

 .المحدثيف قكاعد عمى بعرضو الحديث فيو تكثيؽ تناكلت :الفصل الثالث

عمى إعماؿ  إلى دقة اإلماـ النككم في عمـ تكثيؽ المتكف، كحرصو فيوتكصمت  النتائج والتوصيات:
 في البحاث بتكثيؼ أيكصيك  كالترجيح، النسخ، عمى الحياف مف كثير في الجمع يقدـ الدلة، فكاف
 عمماء إف قالكا فإنيـ السنة، أعداء عمى لمرد ذلؾ؛ في العمماء جيكد كبياف المتكف، عمـ تكثيؽ
 المتكف. دكف السانيد بدراسة اىتمكا الحديث
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ABSTRACT 

The title of this study is "Al- Imam Al-Nawawi’s Approach in authenticating the Texts 

of the Prophetic Sunnah, an Applied Study on his Book ‘Al-Minhaj Sharh Sahih 

Muslim Bin Al-Hajaj’." The importance of this study lies in highlighting the approach 

of Al-Imam Al-Nawawi in authenticating the texts of the Prophetic traditions and to 

remove the suspicions raised about the interest of modern Hadith scholars in 

authenticating the chain of narrators only not the texts.  This study is divided into an 

introduction, three chapters, and a conclusion that includes the most important findings 

and recommendations. 

Chapter one of this study defines the authentication of the texts, its origin and 

importance, and introduces Al-Imam Al-Nawawi and his book ‘Al-Minhaj Sharh Sahih 

Muslim Bin Al-Hajaj’. 

Chapter two illustrates the authentication of Hadiths in reference to the sources of 

legislation and the rules of the Islamic Sharia law, and other various rules. 

Chapter three illustrates the authentication of Hadiths in reference to the rules of 

narrators. 

Findings and Recommendations: The researcher concluded that Al-Imam Al-Nawawi 

was accurate in the authentication of texts, and keen to support his work by evidences. 

He often preferred ‘hadiths combination’ over ‘cancellation and weighting’. The study 

recommends intensifying research on the authentication of the texts of Prophetic 

Hadiths and showing the scholars’ efforts in this domain to respond to the allegations of 

Sunnah enemies who claim that modern scholars were interested in studying the chain 

of narrators not the texts. 
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  هت ختمت حت جت هب ُّٱ

 َّ مح جح مج حج مث

 [76]يكسؼ: 
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 إهداء

 
إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ فخر كاعتزاز الذم حصد الشكاؾ عف دربي ليميد لي طريؽ 

 -رحمو ا- العمـ، كالدم العزيز

 حفظيا ا اليةإلى ينبكع الحناف سندم كمالذم بعد ا أمي الغ

 أخكاتي الفضميات ،إلى مف آثركني عمى أنفسيـ

 إخكاني العزاء ،إلى مف عممكني عمـ الحياة

 صديقاتي المخمصات ،إلى مف قضيت معيـ أجمؿ الكقات

 في بيكت ا  كأحببتيـ مف عرفتيـا  في أخكاتيإلى 

 إلى كؿ مف لو فضؿ عميَّ كأعانني في إنجاز ىذا البحث
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 وتقدير شكر
أحمده جؿَّ في عاله عمى عظيـ فضمو كامتنانو ف، بنعمتو تتـ الصالحات الحمد  الذم

حسانو َرّب َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك الَّتِي ] أف مفَّ عميَّ بإتماـ ىذا البحث امتثاالن لقكلو تعالى:، كا 

 [َأْكَعْؿَت َطَظَّ 
(1). 

َّٓ اإِلْحَساننُ  َهْل ] كانطالقان مف قكلػو تعػالى:    [َجَزاُء اإِلْحَسانِن ِِ
 المَّػوى  يىٍشػكيري  الى »: كقكلػو  (2)

 .(3)«النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ 
 إسػماعيؿ/ األسـتاذ الـدكتوركعظيـ االمتناف لستاذم كمشرفي ، فإنني أتقدـ بخالص الشكر

شػػراؼ كتكجيػػو سػػديد، عمػػى مػػا حظػػاني بػػو مػػف صػػبر جميػػؿ -حفظػػو ا- رضػػكاف فقػػد كػػاف لػػو ، كا 
خراجػو إلػى النػكر، الدكر البارز كالفعاؿ كالمتميز في إثراء البحث كتصحيحو كمراجعتو فبػارؾ ا ، كا 

 فيو.
ٍرح الشامخ الجامعة كأتقدـ بالشكر كما  رأسيـ مىكع، فييا كالعامميف، اإلسالمية إلى ىذا الصَّ

 الػػػػديف أصػػػػكؿ ككميػػػػة، العميػػػػا الدراسػػػػات كعمػػػػادة، ناصػػػػر فرحػػػػات الػػػػدكتكر السػػػػتاذ الجامعػػػػة رئػػػػيس
 عضػػاءل قسػـ الحػديث الشػػريؼ كعمكمػو، كالشػػكر مكصػكؿ كالتقػػدير بالشػكر كأخػػص، فييػا كالعػامميف

 .لجنة المناقشة

 ىماـ عبد الرحيـ سعيد /الدكتوراألستاذ فضيمة 

 زكريا صبحي زيف الديف/ فضيمة األستاذ الدكتور

 رأفت منسي نصار/ فضيمة األستاذ الدكتور

 . المغكم لمرسالة فبارؾ ا فييا عمى جيدىا المشككر في التدقيؽ كفاء إبراىيـ ستاذةكما كأشكر ال
طػكؿ  بجػانبي عماد كزكجتو الغاليػة لكقكفيمػاأخي  ابف، ك بنات أخيزكجة أخي أـ ميند ك  كما كأشكر
 .ارؾ ا فييـ، فبفترة الكتابة

 كأسأؿ ا أف يجعؿ ذلؾ خالصان في ميزاف حسناتيـ.، فالشكر كؿ الشكر ليـ كلكؿ مف أعانني

                                                           

 .[91]النمؿ: (1)

 .[06]الرَّحمف: (2)
 ، قاؿ عنو اللباني: صحيح.1299/حديث رقـ278سنف أبي داكد: الدب/ في شكر المعركؼ ص (3)
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 مقدمة

، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، كنستغفرهي  كنستعينوي  هي  نحمدي  الحمدى  إفَّ 
، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، كمف يضمؿ فال ىادم لو، مف ييده ا فال مضؿ لو

 أما بعد:، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو

 كسنة نبيو، دينيا بحفظ كتابو العزيزحفظ أف  المة اإلسالميةعمى  --إفَّ ًمٍف نعـ اف
ِِّكن ]: --فقاؿ تىكٌلى ًحفظىو بنفًسًو كلـ يىًكٍؿ ذلؾ إلى أحدو مف خمقوً ف ،العزيز وفأما كتاب، الكريـ

كَر وِِّكن لُه حلنفظون [َكْحُن َكّزلـن الذِّ
كتكالي ، كامتداًد الياـ، فظير مصداؽي ذلؾ مع طكؿ الميٌدة، (1) 

فَّؽ ليا  --السُّنَّةي فإفَّ ا كأما، كاتساًع ريقعتوً ، كانتشاًر أىؿ اإلسالـً ، السنيفكتعاقًب ، الشيكر كى
فَّاظان عارفيف ، كانتحاؿ الميٍبطميف، فيالغالعنيا تحريؼ  ينفكف، كصيارفةن ناقديف، كجيابذةن عالميف، حي

كتعميمان كتدكينان كتصنيفان  كالعناية بيا حفظان كنقالن  ،لخدمتيا ىـتضافرت جيكدف، (2)كتأكيؿ الجاىميف"
عف  --اي  ىـفجزا، التي تعمر المكتبة اإلسالمية ىذا ما تنطؽ بو آالؼ المصنفاتك ، كتطبيقان 

 .إلسالـً كالمسمميفى خيرى الجزاءً ا

كمػف ، السُّػنًة كعمكًمًيػا ًحفظً  مناىًجًيـ في كدراسةي ، إظياري عمكميـ طالب العمـكاف حقان عمى ف
فَّػػ ىػػػ( 676شػػرؼ النػػككم )ت بػػفاإلمػػاـ أبػػك زكريػػا يحيػػى ، كالجيابػػذة العػػالميف، اظ العػػارفيفأكلئػػؾى الحي
متضػػمعان ، المػذىبرأسػان فػي نقػػؿ ، عارفػان برجالػػو، قائمػػان عمػى أكثػر فنكنػػو، " عارفػػان بالحػديثالػذم كػاف

يػػؽ كبػػرع فييػػا عمػػـ نقػػد كتكث ،كمػػف عمػػـك الحػػديث التػػي تميػػز اإلمػػاـ النػػككم، (3)"فػػي عمػػـك اإلسػػالـ
حسػػػب  -كالػػػذم لػػـ يتناكلػػػو مصػػػنؼ مسػػػتقؿ، كقػػػد كػػػاف لػػػو منيجػػػو العممػػي الػػػدقيؽ فػػػي ذلػػػؾ ،المتػػكف
ـ بػػػ: )مػػنيج اإلمػػاـ النػػككم فػػي تكثيػػؽ متػػكف السػػنة ك لػػذلؾ كانػػت خطػػة ىػػذا البحػػث كالمكسػػ ؛-عممػػي
أف يكتػػب ليػػا  --أسػػأؿ ا ، مػػف خػػالؿ كتابػػو المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج(-النبكيػػة
  إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.، في الدنيا كاآلخرةالقبكؿ 

 أواًل: أهمية الموضوع وبواعث اختياري:

  تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره في نقاط عدة منيا:

، فيػػك مػػف أشػػرؼ العمػػكـ، كالػػذب عنيػػا ،أىميػػة عمػػـ تكثيػػؽ متػػكف السػػنة النبكيػػة فػػي حفػػظ السػػنة .1
 . كأقميا سالكان ، كأدقيا مسمكان 

                                                           

 [9: الًحٍجر] (1)
 .9/910ج الرجاؿ، المزم أسماء في لكماؿا تيذيب (2)

  .97/383الذىبي ج سير أعالـ النبالء، (3)
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 طريػؽ أفضؿ ىك، في ذلؾ مناىجيـ كدراسة ،تكثيؽ متكف السنة النبكية في الئمة كالـ تتبع . إف2
 .كعمقان في البحث، يكرثي الباحث دقةن في النظرو االشتغاؿى بك  .بيذا العمـ المعرفة اكتساب إلى

يج ك مػػػن، . قمػػة الدراسػػػات الكاديميػػػة حػػػكؿ منػػاىج العممػػػاء فػػػي تكثيػػػؽ متػػكف السػػػنة النبكيػػػة عامػػػة3
 اإلماـ النككم في تكثيؽ متكف السنة النبكية خاصة؛ لذلؾ آثرت الكتابة فيو. 

 المكتبػػػة إثراءكذلػػػؾ بػػػ، . المسػػػاىمة فػػػي خدمػػػة طمبػػػة العمػػػـ فػػػي تقريػػػب االسػػػتفادة مػػػف كتػػػب السػػػنة4
 .النبكية السنة متكف تكثيؽ في كطرقيـ، المتقدميف الحديث عمماء مناىج بياف مجاؿ في الحديثية

كتكسػيع االسػػتفادة منيػا فػػي ، ا مػف اسػػتثمار تمػؾ الجيػكد السػػابقةبعػض الطػػرؽ التػي تمكننػػتحديػد  .6
 الدراسات التطبيقية المعاصرة في عمـ الحديث.

 ثانيًا: أهدا  البحث: 

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ أىداؼ عدة منيا: 

 . بياف معالـ منيج اإلماـ النككم في نقد كتكثيؽ متكف السنة النبكية. 1

 .في التعامؿ مع المتكف كتكثيقياالحديث  ماء ح أراء عم. تكضي2

كبيػاف المػراد ، كتصػنيفيا، . تسميط الضكء عمى جممة مػف أقػكاؿ اإلمػاـ النػككم فػي تكثيػؽ المتػكف3
 منيا.

ػػقٍ حيػػث إنيػػـ لػػـ يى ، . بيػػاف مػػدل اىتمػػاـ عممػػاء الحػػديث فػػي تكثيػػؽ المتػػكف4 ركا اىتمػػاميـ عمػػى صي
 جرحان كتعديالن.كالكالـ في الركاة  ،اإلسناد

 ثالثًا: الدراسات السابقة: 

كالبحث في العديد مػف قكاعػد ، كأساتذتي الفاضؿ ،بعد االستفسار عف طريؽ سؤاؿ شيكخي  
كبعػػد مراسػػمة ، كالمتعمقػػة بالجامعػػات اإلسػػالمية كالعربيػػة ،المعمكمػػات الخاصػػة بالدراسػػات الكاديميػػة

كالبحػػث عػػف طريػػؽ شػػبكة المعمكمػػات  ، بالريػػاض مركػػز الممػػؾ فيصػػؿ لمدراسػػات كالبحػػكث اإلسػػالمية
مػػف  -تبػػيف أنػػو ال تكجػػد دراسػػة مسػػتقمة حػػكؿ مػػنيج اإلمػػاـ النػػككم فػػي تكثيػػؽ متػػكف السػػنة اإلنترنػػت

كلكػػف ىنػػػاؾ بعػػض الدراسػػات العمميػػة التػػي  ؛خػػالؿ كتابػػو المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج
 الحجاج كمنيا: بف مـمس صحيح شرح ككتابو المنياج ،اىتمت باإلماـ النككم

 العزيػػػز عبػػػد أحمػػػد: الباحػػػث مػػػف مقدمػػػة دراسػػػة: كعمكمػػػو الحػػػديث عمػػػـ فػػػي كأثػػػره النػػػككم اإلمػػػاـ -1
 مقدمػة مػف الدراسػة ىػذه تككنػت كقد القرل أـ جامعة(  ـ1989)  عاـ الماجستير درجة لنيؿ الحداد،
 كآثػاره شخصػيتو، ككنػت التػي ؿكالعكامػ كبيئتػو، كعصػره النػككم باإلمػاـ التعريؼ فييا تناكؿ:  كبابيف
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 ابػػػف عمػػػى كزياداتػػػو كدرايػػػة، ركايػػػة الحػػػديث عمػػػـ فػػػي كآثػػػاره كجيػػػكده كمؤلفػػػات، تالميػػػذ مػػػف العمميػػػة
 .لممتكف كنقده الحديث، فقو في كاجتياداتو الصالح،

شرح النككم عمى صحيح مسمـ دراسة فػي المػنيج كالمصػادر: دراسػة مقدمػة مػف الباحػث: أحمػد  -2
كقػػد تككنػػت ىػػذه الدراسػػة مػػف مقدمػػة ، ـ (1996لنيػػؿ درجػػة الػػدكتكراه عػػاـ ) ، حسػػفعطػػاء إبػػراىيـ 

ثـ تحدث بعد ذلؾ عػف منيجيمػا فػي كتابييمػا ، كالنككم، كثمانية فصكؿ : ترجـ فييا لإلماميف مسمـ
كالحديثيػػة كالفقييػػة فػػي  ،الحػػديث عػػف الدكات المغكيػػة ؛كمػػا تضػػمنت الدراسػػة، كمػػا ليمػػا كمػػا عمييمػػا

كمػا تحػدث فييػا عػف ، كتحدثت عػف قضػية االحتجػاج النحػكم كالمغػكم بالحػديث، اـ النككمشرح اإلم
، كمنيجػػػو فػػػي ذلػػػؾ، كتعقباتػػػو عمػػػى مػػػف نقػػػؿ عػػػنيـ، مػػػنيج النػػػككم فػػػي البحػػػث النحػػػكم فػػػي شػػػرحو
، كتعقباتػػو عمػػى مػػف اسػػتدؿ بالحػػديث اسػػتدالالن خاطئػػان ، كاسػػتدراكاتو عمػػى الػػدارقطني فػػي نقػػده لمسػػمـ

 .اإلماـ مسمـكمؤاخذتو عمى 

، كتاب لمدكتكر أحمد عطا إبراىيـ حسف، الصناعة الحديثية في شرح النككم عمى صحيح مسمـ -3
كتكػػكف الكتػػاب مػػف خمسػػة فصػػكؿ: الفصػػؿ الكؿ: تنػػاكؿ فيػػو ترجمػػة ، سػػنة 2008الطبعػػة الكلػػى: 

الفصػؿ ، لإلماـ النككم الفصؿ الثاني: تحدث فيو عف كتاب المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجػاج
ؿَّ ىذا الباب يػدكر ، الفصؿ الرابع: بعنكاف النككم الناقد، الثالث: تحدث فيو عف الدكات الحديثية كجي

 الفصؿ الخامس: مصادر النككم في الكتاب.، حكؿ تعقبات النككم عمى الئمة

 ،مختمؼ الحديث عند اإلماـ النػككم مػف خػالؿ شػرحو عمػى صػحيح مسػمـ جمعػان كدراسػة مقارنػة -4
جامعػة ، لنيػؿ درجػة الماجسػتير، ة مقدمة مف الباحث منصكر بف عبد الرحمف بػف عقيػؿ العقيػؿدراس

كتككنػػت الدراسػػة مػػف قسػػميف؛ القسػػـ الكؿ: تنػػاكؿ فيػػو الجانػػب النظػػرم مػػف ترجمػػة لإلمػػاـ ، أـ القػػرل
اسػػة تطبيقيػػة لقػػكاؿ النػػػككم كالقسػػـ الثػػاني: در ، كدراسػػة متعمقػػة بمكضػػكع اخػػتالؼ الحػػديث، النػػككم
أمػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بجانػػػب النقػػػد كالتكثيػػػؽ فكػػػاف ال ، بػػػالجمع بػػػيف الحاديػػػث المتعارضػػػة غالبػػػان  المتعمقػػػة

 فمذلؾ آثرت الكتابة بيذا الجانب لتكتمؿ الصكرة.، يتعرض إليو

 صػػحيح شػػرح البػػارم فػػتح عمػػى تطبيقيػػة دراسػػة السػػنة متػػكف تكثيػػؽ فػػي حجػػر ابػػف اإلمػػاـ مػػنيج -5
 اإلسػالمية الجامعػة، الماجسػتير درجة لنيؿ، السطؿ سميماف ثائر ثالباح مف مقدمة دراسة البخارم

 خػػالؿ السػػنة متػػكف تكثيػػؽ فػػي حجػػر ابػػف جيػػكد الرسػػالة ىػػذه كتناكلػػت، ـ2008-ق1429سػػنة،غػػزة
 .البارم فتح كتابو

، دراسة مقدمة مف الباحث: أحمد محمد غنيمة محمد نقد متكف السنة في كتاب المجمكع لمنككم -6
قسػػػػـ الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية القػػػػاىرة،  -نيػػػػؿ درجػػػػة الماجسػػػػتير، كميػػػػة الدراسػػػػات العربيػػػػةعبػػػػد القػػػػادر، ل

 ـ.1999-ق1420سنة
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مػػع أىميتيػػا العمميػة كمكانتيػػا؛ لكنيػػا تناكلػػت جيػكد اإلمػػاـ النػػككم فػػي كتابػػو ىػذه الدراسػػات ك   
اكؿ منيجػو إال أنيا لػـ تتنػ، كبعمـ الحديث بشكؿ عاـ؛ لكف الدراسة الخيرة قريبة مف مكضكع البحث
  في تكثيؽ متكف السنة النبكية بالطريقة التي تناكلتيا فصكؿ ىذه الخطة.

 رابعًا: منهج البحث وطبيعة العمل فيه:

المػػػنيج االسػػتقرائي فػػػي جمػػع المػػػادة العمميػػػة لمكضػػكع دراسػػػتي مػػف خػػػالؿ كتػػػاب:  اعتمػػدت
َـّ ك ، "المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج " ، ا تقتضػػيو الحاجػػةمػػمنيػػا حسػػب  اتأخػػذ عينػػ مػػف ثىػػ

 ،كأمػػا خطػػكات العمػػؿ، معػػالـ مػػنيج اإلمػػاـ النػػككم فػػي تكثيػػؽ متػػكف السػػنة النبكيػػة لبيػػاف ؛كدراسػػتيا
 فكانت عمى النحك التالي:

، فييا المتعارضة الحاديث بعض أذكر ثـ، ستدرس التي لممسائؿ مختصرة مقدمة أقدـ: أوالً  
ثـ الترجيح بيف ىذه   ،المسألة ىذهتكثيؽ  في العمماء بمناىج ذلؾ أتبع ثـ، تكثيقيا في النككم كمنيج
 .القكاؿ
 .الدراسة كمتطمبات ،الحاجة حسب كمطالب ،كمباحث ،فصكؿ إلى البحث قسمت :ثانياً 

 اآلية. كرقـ السكرة اسـ بذكر القرآنية اآليات عزكت :ثالثاً 

 تخريج الحاديث النبكية كاآلثار مف مصادرىا الصيمة:  :رابعاً 

إال إذا دعػػػت الضػػػركرة ، أك أحػػػدىما اكتفيػػػت بتخريجػػػو منيمػػػا، كػػػاف الحػػػديث فػػػي الصػػػحيحيفإف . 1
 لمتكسع تكسعت بالتخريج.

 .كتكسعت قدر الحاجة، ةتكتب السالتخريجو مف ب الصحيحيف قمت إف لـ يكف الحديث في .2

 ثـ حسب كفاة المصنفيف.، مصادر التخريج بالبدء بالكتب الستة رتبت. 3

نَّؼ صادر الحديثية بذكر اسـ. كثَّقت الم4 ، كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث، كالباب، كالكتاب، الىميصى
يراد بيانات، إف كجد نَّؼ كاممة في قائمة المصادر.  كا   الىميصى

 أقكاؿ اإلماـ النككم في تكثيؽ متكف السنة: رابعًا:

نٍَّفت  .1  .يادرستيا كحممتثـ  ،متكف السنة أقكاؿ اإلماـ النككم في تكثيؽصى
بعد ذكر الركايات ، نص عبارة اإلماـ مف كتابو المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج تذكر  .2

 ط منيج اإلماـ النككم في تكثيؽ المتكف مف خالؿ النماذج التطبيقية.ااستنب ثىَـّ  كمف، المتعارضة
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  خامسًا: الترجمة لمرواة

أك  ال؟ أـ صػػحبتو ثبتػػت ىػػؿ اكمالػػر  فػػي اختمػػؼ حيػػث كذلػػؾ، نػػادران  إال الصػػحابة تػػراجـ أسػػقطت .1
 كاف غير مشيكر.

فيمػػا يتعمػؽ بػػالجرح كالتعػديؿ إذا كػػاف الػػراكم مػف الػػركاة المختمػػؼ  -أحيانػػان  -فػػي الترجمػة تكسػعت. 2
 كذلؾ لمكصكؿ إلى خالصة الحكـ عميو حسب قكاعد عمـ الجرح كالتعديؿ. ، في جرحيـ كتعديميـ

 سادسًا: التوثيق
 .المراجع قائمة في كامالن  بو أعرؼ ثـ، يرةالش كاسـ المرجع اسـ ذكرت

 مف كتب معاجـ البمداف. -إف لـ تكف مشيكرة كمعركفة -بالماكف كالبمداف عرَّفت: سابعاً  -

 كالمعاجـ المغكية. ،غريب اللفاظ مف كتب غريب الحديث نت: بيثامناً  -

 ببعض المصطمحات الحديثية عند الحاجة. عرَّفت: تاسعاً  -

 ة التي يتكىـ في ضبطيا.كمً شٍ كالكممات المي  ،السماء تط: ضبعاشراً  -

 : تذييؿ البحث بفيارس عممية متنكعة.الحادي عشر -

 خطة البحث:
دراسػة -تتككف خطة البحث المكسـك بػ: " منيج اإلماـ النككم في تكثيؽ متكف السػنة النبكيػة

 ثالثػػة فصػػكؿ كخاتمػػة،مقدمػػة ك  تطبيقيػػة عمػػى كتابػػو المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج " مػػف
 عمى النحك التالي:

الدراسػػات ك ، أىػػداؼ البحػػثك ، كتشػػتمؿ عمػػى: أىميػػة المكضػػكع كبكاعػػث اختيػػاره املقدمةة  
 خطة البحث. ، منيج البحث كطبيعة العمؿ فيوك ، السابقة

 الفصل األول
 اإلمام النووي وكتابه المنهاج شرح صحيح التعري  بتوثيق المتون وب

 مسمم بن الحجاج
 حث:امبأربعة تمؿ عمى كيش

 التعري  والنشأة المتون توثيق: األول المبحث

 :يفبممط عمى كيشتمؿ
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 . ، كمصطمح تكثيؽ المتفكاصطالحان  لغةن  المتفتكثيؽ  تعريؼ: الكؿ المطمب 

 .المتكف تكثيؽ نشأة :الثاني المطمب 

 ، معاييريوأهميته المتون توثيق ظهور أسباب: الثاني المبحث

 :يفمبطم عمى كيشتمؿ

 .المتكف تكثيؽ ظيكر كدكاعي أسباب: الكؿ المطمب 

 .المتكف تكثيؽ أىمية: الثاني المطمب 

 .اإلمام النووي ة: ترجمثالثالمبحث ال
 مطالب: ثمانيةكيشتمؿ عمى 

 النككم اإلماـ فيو عاش الذم العصر عف مختصرة لمحة المطمب الكؿ: 

  .اسمو كنسبو ككنيتو كلقبوالمطمب الثاني: 

 .، كرحالتومكلده كنشأتو :لثالمطمب الثا 

  كتالميذه.: أشير شيكخو الرابعالمطمب  

 .ثناء العمماء عميو: لخامسالمطمب ا 

 : مصنفاتو.السادسالمطمب 

 .: عقيدتو كمذىبوبعالساالمطمب  

 .: كفاتوثامفالمطمب ال 

 : التعري  بكتاب " المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاج "رابعالمبحث ال
 :ثالثة مطالبشتمؿ عمى كي

 التسمية كسبب التأليؼالمطمب الكؿ:  

كمنزلتو بيف كتب شركح شرح صحيح مسمـ بف الحجاج أىمية كتاب المنياج المطمب الثاني: 
 .صحيح مسمـ

   .الحجاج بف مسمـ صحيح شرح : منيج اإلماـ النككم في كتابو المنياجلثالمطمب الثا
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 نيالفصل الثا
وقواعد مصادر التشريع اإلسالمي  لموافقةالحديث  توثيقي منهج النووي ف 

  متفرقة وقواعد الشريعة
 :مبحثيفكفيو 

 وقواعد اإلسالمي التشريع مصادر لموافقة الحديث توثيقمنهج النووي في  المبحث األول:
 مطالب: خمسةالشريعة وفيه 

  .ريـالك القرآف مكافقةل الحديث تكثيؽمنيج النككم في المطمب الكؿ:  -

 مكافقة السنة.لتكثيؽ الحديث  في النككم منيج الثاني: المطمب -

 .اإلجماع مكافقةل الحديث تكثيؽ منيج النككم في الثالث: المطمب -

 .القياس مكافقةل الحديث تكثيؽ في النككم منيجالرابع:  المطمب -

 مكافقة قكاعد الشريعة.ل الحديث تكثيؽ في النككم منيجالخامس:  المطمب -
 مطالب: ستةكفيو  متفرقة قواعد لموافقة  الحديث توثيق في منهج النووي: المبحث الثاني

 .المغة لمكافقةالحديث  تكثيؽ في النككم منيج: الكؿ المطمب -

 .التاريخ لمكافقةالحديث  تكثيؽ في النككم منيج: الثاني المطمب -

 .العقؿ لمكافقة الحديث تكثيؽ في النككم منيج :الثالث المطمب -

 .عمؿ الصحابة لمكافقة الحديث تكثيؽ في النككم منيج :الرابع المطمب -

 .تفسير الراكم لمكافقة الحديث تكثيؽ في النككم منيج :الخامس المطمب -

 .أىؿ السير كالمغازم لمكافقة الحديث تكثيؽ في النككم منيج المطمب السادس: -

  لثالثالفصل ا
  قواعد المحدثين موافقةلالحديث  توثيق في النووي منهج

 :مبحثيفكفيو 
  مصطمح الحديث  ببيانالحديث  توثيق في النووي منهج المبحث األول:

 مطالب: خمسةكفيو 
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  .زيادة الثقة ببيافتكثيؽ الحديث  في النككم منيجالمطمب الكؿ: 

 .، كالمنسكخسخاالن ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيج المطمب الثاني:

 .ميٍختىًمؼ الحديث بيافب الحديث تكثيؽ في النككم منيجلث: المطمب الثا

 .الحديث ميشًكؿ ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيجالمطمب الرابع: 

  .الضعيؼ ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيج: المطمب الخامس 

 المكضكع. ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيجالمطمب السادس: 
  الحديث عمل ببيانالحديث  توثيق النووي في منهج المبحث الثاني:

 مطالب:ثمانية كفيو 

 .الشذكذ ببياف عمة الحديث تكثيؽ في النككم منيجالمطمب الكؿ: 

  .النكارة عمة ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيجالمطمب الثاني: 

 .االضطراب منيج النككم في تكثيؽ الحديث ببياف عمة المطمب الثالث:

 .اإلدراج عمة ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيجرابع: المطمب ال

 .القمب عمة ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيجالمطمب الخامس: 

 .التصحيؼ عمة ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيج :السادس المطمب

 .الكىـ عمة ببياف الحديث تكثيؽ في النككم منيج: بعالمطمب السا

  تعارض الرفع كالكقؼ. عمة ببياف الحديث تكثيؽ في لنككما منيجالمطمب الثامف: 

 أىـ النتائج كالتكصيات. تتضمنالخاتمة: ك 

 قائمة المراجع.

 الفيارس العممية.
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 األول الفصل
 النووي وباإلمام المتون بتوثيق التعري 
  مسمم صحيح شرح المنهاج وكتابه

 الحجاج بن
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 تون التعري  والنشأةالمبحث األول: توثيق الم

 ، ومصطمح توثيق المتونواصطالحاً  لغةً  المتن توثيق تعري المطمب األول: 

  واصطالحاً  أواًل: تعري  التوثيق لغةً 

حكػػػاـ. ككثَّ : قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس :التوثيـــق لغـــةً  ت ٍقػػػالػػػكاك كالثػػػاء كالقػػػاؼ كممػػػة تػػػدؿ عمػػػى عقػػػد كا 
كالكثيقػػػة ، ؽثَّػػػكى ا؛ فيػػػك مي تكثيقنػػػ يءت الشػػػٍقػػػككثَّ ، ةإذا قمػػػت: إنػػػو ثقػػػ ت فالننػػػاٍقػػػككثَّ  .(1)الشػػػيء: أحكمتػػػو
قػت مػف المػر: إذا أخػذت منػو بالكثاقػة. كأخػذت كتكثَّ ، استكثقت مف فالف كيقاؿ:، اإلحكاـ في المر

، ؽ: أحكمػوفيػك مكثَّػ، تكثيقنػا وقػؽ: محكمػة. ككثَّ ٍمػقػة الخى كناقػة مكثَّ ، ـاالمر بالكثؽ؛ أم الشد الحك
 (2)أم مؤتمف.، فيو: ثقة قاؿ ان ؽ فالنككثَّ 

، قكؿ عمى غرار ىذه المادة المغكية: كثؽ بالحديث يثؽ بوالكيمكف " التوثيق اصطالحًا:
أحكمت نسبتو إلى ، ككثقت الحديث تكثيقنا، أم آمف نسبتو إلى رسكؿ ا ، ائتمنو كأنا كاثؽ بو

 ".(3)رسكؿ ا

 ثانيًا: تعري  المتن لغًة واصطالحاً 

ى صالبة في الشيء مع الميـ كالتاء كالنكف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عم اؿ ابف فارس:قالمتن لغة: 
 .(4)متاف كالجمع، المتف: ما صمب مف الرض كارتفع كانقادك منو  امتداد كطكؿ

ـ المتن اصطالًحا: ا يىٍنتىًيي ًإلىٍيًو السَّنىد مف اٍلكىالى ىيكى مى
(5). 

 

 
                                                           

 .6/85ج معجـ مقاييس المغة، البف فارس (1)
، كمختار 4/1562ج ، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم9/205ينظر: تيذيب المغة، الزىرم، ج (2)

بيدم ج ،، كتاج العركس10/371، ج، كلساف العرب، ابف منظكر332الصحاح، الرازم ص  .26/450الزَّ
 .21تكثيؽ السنة بالقرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو، رفعت فكزم ص (3)
، كمقاييس 6/2200ج ، الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية8/131لفراىيدم، جاينظر: العيف،  (4)

 .9/507سيده ج، كالمحكـ كالمحيط العظـ، ابف 5/294ج، ابف فارسالمغة 
،  كالمقنع في عمـك الحديث، ابف 29المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم، البف جماعة، ص (5)

 .153ص ، الكافيجي،، كالمختصر في عمـ الثر1/111الممقف، ج
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 : المتون توثيقعمم  نشأةثالثًا: 

عػػرَّؼ رفعػػت فػػكزم تكثيػػؽ السػػنة مػػى تعريػػؼ تكثيػػؽ المتػػكف عنػػد العممػػاء ؛ كلكػػف لػػـ أقػػؼ ع
، ىك الكصكؿ بالحديث بتطبيؽ السس العممية التي كضعيا العمماء إلى درجة إحكاـ اتصالوفقاؿ:" 

أك الزيػػػادة فيػػػو. كعػػػدـ ، كتػػػكفر المانػػػة فػػػي نقمػػػو مػػػف التحريػػػؼ كالتغييػػػر، كنسػػػبتو إلػػػى رسػػػكؿ ا 
 (1)."خالؼ ىذه السسائتماف ما ي

ثباتتكثيؽ المتف ىك إحكاـ قمـت:   بتطبيؽ السس  ، لمنبيلمنبي  المنسكب نسبة المتف كا 
 .العممية التي كضعيا العمماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21ص ، رفعت فكزمتكثيؽ السنة بالقرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو (1)
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 المطمب الثاني: نشأة توثيق المتون:

ؾ مػف مرحمة مبكػرة جػدان؛ كذلػغيره مف العمـك اإلسالمية في  ظير دكف تكثيؽ المتكفإف عمـ 
أشػػػكاؿ فبػػدأ ب، قػػكع الخطػػػأ كالنسػػياف فييػػاك بػػدافع الحػػرص عمػػػى السػػنة النبكيػػة مػػف  عصػػر النبػػي 

 كصار لو قكاعده كمنيجو.، ثـ تدرج حتى اكتمؿ، تمييدية

  في زمن النبي  توثيقالمرحمة األولى: ال

ـ ككاف ذلػؾ عمػى نطػاؽو ضػيؽو جػدنا ال يعػدك سػؤالي في زمف النبي لقد ظير تكثيؽ الحديث
كانتفػػاء الكػػذب عػػف أصػػحابو كتمثمػػت ىػػذه ، بيػػنيـ  كل؛ كذلػػؾ لكجػػكدهرٍ عػػف صػػحة مػػا ييػػ النَّبًػػيَّ 

كىذا ال يعيػب الصػحابة بشػيء كال يػنقص ، كغايتيـ االطمئناف القمبي، المرحمة في التثبت كاالحتياط
كقػكة ، فػرغـ تمػتعيـ بصػفاء الػذىف، كلكػنيـ بشػر، فمـ يكف منيـ مف يكذب عمػى النبػي، مف قدرىـ

كقػػد كػػاف ، فصػػحح ليػػـ بػػاقي الصػػحابة، الحافظػػة إال أنيػػـ مػػا سػػممكا مػػف الػػكىـ فػػي بعػػض المػػكاطف
أك ، أنيػػـ يبينػػكف الػػكىـ  مػػنيج الصػػحابة فيمػػا يسػػمعكنو ممػػا ال يتفػػؽ مػػع مػػا يعممكنػػو عػػف النبػػي

 كمف أمثمة ذلؾ: ، ويطمبكف التثبت فيي
ػرى ٍبػفى  :قاؿ - –ابف عباس عف بسنده  (1)ما أخرجو البخارم -1 مىى أىٍف أىٍسػأىؿى عيمى ا عى ًريصن ـٍ أىزىٍؿ حى لى

طَّػابً  ػػٍرأىتىٍيًف ًمػٍف أىٍزكىاًج النَّبًػيّْ ، الخى ػًف المى ػػغىٍت المَّتىػػٍيًف قىػاؿى المَّػوي تىعىػػالىى: ، عى ًإٍف تىتيكبىػا ًإلىػى المَّػػًو فىقىػٍد صى
ػا قيميكبيكيمى

ػاره ًلػػي ًمػفى اقػاؿ عمػػر:  ...(2)  ٍيػدو كيٍنػتي أىنىػػا كىجى يَّػةى ٍبػػًف زى ػػاًر ًفػي بىنًػػي أيمى ػػكىاًلي ، لىٍنصى ـٍ ًمػٍف عى كىىيػػ
ًدينىةً  مىى النًَّبيّْ ، المى كؿى عى كينَّا نىتىنىاكىبي النُّزي ػا، كى ػا كىأىٍنػًزؿي يىٍكمن ػدىثى ًمػٍف ، فىيىٍنػًزؿي يىٍكمن ػا حى ٍلػتي ًجٍئتيػوي ًبمى فىػًإذىا نىزى

بىػػًر ذىًلػػؾى اليىػػٍكـً ًمػػفى الػػكىٍحًي أىٍك غى  ذىا نىػػزىؿى فىعىػػؿى ًمٍثػػؿى ذىًلػػؾى ، ٍيػػًرهً خى ػػدٍَّثنىا أىفَّ .. .، كىاً  كينَّػػا قىػػٍد تىحى : كى ػػري قىػػاؿى عيمى
ٍيؿى  (3)غىسَّافى  اًرمُّ يىٍكـى نىٍكبىًتوً ، ًلغىٍزًكنىا (4)تيٍنًعؿي الخى اًحًبي الىٍنصى عى ًإلىٍينىا ًعشىاءن ، فىنىزىؿى صى رىبى بىػاًبي  ،فىرىجى فىضى

ٍربنا شىًديدنا رىٍجتي ًإلىٍيوً  ،ضى ؟ فىفىًزٍعتي فىخى : أىثىَـّ ىيكى قىاؿى ًظػيـه ، كى ػدىثى اليىػٍكـى أىٍمػره عى : قىػٍد حى ػا ىيػكى ، فىقىػاؿى : مى ، قيٍمػتي

                                                           

 .5191: رقـ الحديث1027لنكاح/ مكعظة الرجؿ ابنتو لحاؿ زكجيا صصحيح البخارم، البخارم، ا (1)
 .[4]التحريـ:  (2)
نما سميت  :غىسَّاف (3) بماء نزلكه، كماء غساف باليمف « غساف»ىذه النسبة إلى غساف، كىي قبيمة نزلت الشاـ، كا 

، كالمباب في تيذيب 10/42ج النساب، السمعانيكينسب إليو خمؽ كثير مف العمماء. ينظر: ...، بيف زبيد كًرمىع، 
، كمعجـ قبائؿ 94، كقالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف، القمقشندم، ص2/382النساب، ابف الثير ج

 .3/884العرب القديمة كالحديثة، كحالة ج
 .2/17ج ، عياضعمى صحاح اآلثارمشارؽ النكار . ينظر: أم تجعؿ ليا نعاالن : تنعؿ الخيؿ (4)
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: الى  ؟ قىاؿى اءى غىسَّافي ؿي ، أىجى ـي ًمػٍف ذىًلػؾى كىأىٍىػكى مىػيَّ ًثيىػاًبي، ...، ًنسىػاءىهي  طىمَّػؽى النَّبًػيُّ ، بىٍؿ أىٍعظى ٍعػتي عى مى ، فىجى
ػػعى النَّبًػػيّْ فى  ػػالىةى الفىٍجػػًر مى ػػمٍَّيتي صى ؿى النَّبًػػيُّ ، صى بىةن  فىػػدىخى ٍشػػري بىةى  ...، لىػػوي فىػػاٍعتىزىؿى ًفييىػػا (1)مى ٍشػػري فىًجٍئػػتي المى

ػرى ، الًَّتي ًفييىا النًَّبيُّ  دى: اٍسػتىٍأًذٍف ًلعيمى ـى النَّبًػيَّ ، فىقيٍمتي ًلغيالىـو لىػوي أىٍسػكى ـي فىكىمَّػ ؿى الغيػالى ػعى  فىػدىخى َـّ رىجى : ، ثيػ فىقىػاؿى
مىتى كىمٍَّمتي النًَّبيَّ  ذىكىٍرتيؾى لىوي فىصى ًرفنا ...،، كى لٍَّيتي ميٍنصى ـي يىٍدعيكًني، فىمىمَّا كى : ًإذىا الغيالى : قىػٍد أىًذفى ، قىاؿى فىقىػاؿى
مىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو ، لىػػؾى النَّبًػػيُّ  ٍمتي عى ػػ فىػػدىخى مىػػى ًرمى ًصػػيرو فىػػًإذىا ىيػػكى ميٍضػػطىًجعه عى بىٍينىػػوي ، اًؿ حى لىػػٍيسى بىٍينىػػوي كى

ٍنبًػػوً ، ًفػػرىاشه  ػػاؿي ًبجى مى ٍشػػكيىىا ًليػػؼه ، قىػػٍد أىثَّػػرى الرّْ ػػادىةو ًمػػٍف أىدىـو حى مىػػى ًكسى مىٍيػػوً ، ميتًَّكئنػػا عى ػػمٍَّمتي عى َـّ قيٍمػػتي كىأىنىػػا ، فىسى ثيػػ
فىعى ًإلىيَّ بى ، قىاًئـه: يىا رىسيكؿى المَّوً  ؟ فىرى : أىطىمٍَّقتى ًنسىاءىؾى رىهي فىقىاؿى : المَّوي أىٍكبىري « الى »صى  ...".فىقيٍمتي

ؽ الخبر ثً كٍ تى سٍ يى لنسائو ذىب؛ لً  لما سمع بخبر طالؽ النبي  فالشاىد في ذلؾ أف عمر  قمت: 
 .مف النبي 

ك بسنده" (2)أخرجو مسمـما  -2 ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو دٍّْثتي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، - -عىٍف عى : حي :  قىاؿى قىاؿى
ًة( ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّالى ةي الرَّجي الى : فىأىتىٍيتيوي ، )صى اًلسنا ،قىاؿى مّْي جى ٍدتيوي ييصى مىى رىٍأًسًو؛  ،فىكىجى ٍعتي يىًدم عى فىكىضى
ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرك؟ ا لىؾى يىا عى : مى : ، فىقىاؿى دٍّْثتي قيٍمتي ةي ، حي : )صىالى ًؿ قىاًعدنا  يىا رىسيكؿى المًَّو! أىنَّؾى قيٍمتى الرَّجي

ةً  مىى ًنٍصًؼ الصَّالى مّْي قىاًعدنا!، عى ؿٍ ، كىأىٍنتى تيصى : أىجى (.، قىاؿى ـٍ دو ًمٍنكي لىًكنّْي لىٍستي كىأىحى  كى
 أف أجر صالة القاعد نصؼ القائـلما سمع ب - –عبد ا بف عمركفالشاىد في ذلؾ أف  قمت:
 .ؽ الخبر مف النبي ثً كٍ تى سٍ يى  ؛ذىب

 ق في زمن الصحابة بعد وفاة النبيتوثيانية: الالمرحمة الث

كالتثبت ، المتكف تكثيؽ فظيرت أساليب متنكعة في، تعددت صكر التكثيؽ  بعد كفاة النًَّبيٌ 
 منيا:  كالتحرم مف دقة نقميا، مف صحتيا

 كمف أمثمة ذلؾ: ، طمب الشاىد  -1
  ٍيبو قاؿ: " جى ما أخرجو الترمذم بسنده ةى ٍبًف ذيؤى دَّةي ًإلىى أىًبي بىٍكرو تىٍسأىليوي ًميرىاثىيىاعف قىًبيصى ، اءىًت الجى

ا لىًؾ ًفي ًكتىاًب المًَّو شىٍيءه  : فىقىاؿى لىيىا: مى ا لىًؾ ًفي سينًَّة رىسيكًؿ المًَّو ، قىاؿى مى تَّى ، شىٍيءه  كى فىاٍرًجًعي حى
                                                           

كالجمػع مشػارب كمشػربات. تفسػير غريػب مػا فػي  ،بة بضػـ الػراء كفتحيػاشػرى كمي  ،بةشػرى مى  :كيقػاؿ، الغرفػة بة:المشري  (1)
، ك مشػارؽ النػكار عمػى 11/242ج ، الزىرم، كينظر: تيذيب المغة42الصحيحيف البخارم كمسمـ، الحميدم، ص

 ، الزبيػدم، تػاج العػركس2/455ج ، النياية في غريب الحديث كالثػر، ابػف الثيػر2/247ار، عياض جصحاح اآلث
 .3/117ج
 . 735: رقـ الحديث290ص مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ صالة النافمة قائمنا كقاعدنا، صحيح مسمـ (2)
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ٍرتي رىسيكؿى المًَّو » فىسىأىؿى النَّاسى فىقىاؿى الميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى:، أىٍسأىؿى النَّاسى  فىقىاؿى « فىأىٍعطىاىىا السُّديسى حىضى
اًرمُّ  مَّدي ٍبفي مىٍسمىمىةى الىٍنصى ـى ميحى ؟ فىقىا ٍيريؾى : ىىٍؿ مىعىؾى غى ، فىقىاؿى ًمٍثؿى مىا قىاؿى الميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى ، أىبيك بىٍكرو

 .(1)..."فىأىٍنفىذىهي لىيىا أىبيك بىٍكرو 
  ٍدًرمّْ  يأىب عف"بسنده  (2)أخرجو البخارمما اًلًس ، سىًعيدو اٍلخي : "كيٍنتي ًفي مىٍجًمسو ًمٍف مىجى قىاؿى

ارً  اءى أىبيك ميكسىى كىأىنَّوي مىٍذعيكره ، اٍلىٍنصى ثنا، ًإٍذ جى مىى عيمىرى ثىالى : اٍستىٍأذىٍنتي عى ٍعتي ، فىقىاؿى ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ، فىمى
؟ نىعىؾى : مىا مى : اسٍ ، فىقىاؿى ٍعتي قيٍمتي ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ثنا فىمى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، تىٍأذىٍنتي ثىالى : )ًإذىا اٍستىٍأذىفى كى

ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع( ثنا فىمى ـٍ ثىالى ديكي مىٍيًو ًببىيّْنىةو ، أىحى : كىالمًَّو لىتيًقيمىفَّ عى ده ، فىقىاؿى ـٍ أىحى ، ؟النًَّبيّْ  سىًمعىوي ًمف أىًمٍنكي
: كىالمًَّو الى يىقيكـي مىعىؾى ًإالَّ أىٍصغىري اٍلقىٍكـً فىقى  فىأىٍخبىٍرتي ، فىقيٍمتي مىعىوي  ،فىكيٍنتي أىٍصغىرى اٍلقىٍكـً ، اؿى أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو

 ."(قىاؿى ذىًلؾى  عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ 
 كمف أمثمة ذلؾ: ، االستحالؼ  -2
 ًميّّ بف أبي ط بسنده عف (3)ما أخرجو الترمذم : "ًإنّْي كيٍنتي رىجيالن ًإذىا سىًمٍعتي ًمٍف ، البعى قىاؿى

ًديثنا نىفىعىًني المَّوي ًمٍنوي ًبمىا شىاءى أىٍف يىٍنفىعىًني ًبوً  رىسيكًؿ المَّوً  اًبًو اٍستىٍحمىٍفتيوي ، حى ؿه ًمٍف أىٍصحى دَّثىًني رىجي ذىا حى  ،كىاً 
دٍَّقتيوي  مىؼى ًلي صى دَّثىًني أى ، فىًإذىا حى نَّوي حى دىؽى أىبيك بىٍكرو ، بيك بىٍكرو كىاً  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً ، كىصى :   قىاؿى يىقيكؿي

ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا ثيَـّ يىقيكـي فىيىتىطىيَّري » ا ًمٍف رىجي مّْي ثيَـّ يىٍستىٍغًفري المَّوى ًإالَّ غىفىرى لىوي ، مى ثيَـّ قىرىأى ىىًذًه اآليىةى ، «ثيَـّ ييصى
ُموا َفاِحَشًة َأْو َظَمُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا المََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َوالَِّذيَن ِإَذا َفعَ ]

وا َعَمى َما َفَعُموا َوُهْم َيْعَمُمونَ  [المَُّه َوَلْم ُيِصرُّ
 (4)". 

 كمف أمثمة ذلؾ: التقميؿ مف الركاية خشية الخطأ -3
  أنس بف مالؾعف "بسنده  (5)أخرجو الدارميما   :ـٍ "يقكؿ دٍَّثتيكي لىٍكالى أىنّْي أىٍخشىى أىٍف أيٍخًطئى لىحى

ذىاؾى أىنّْي سىًمٍعتيوي  أىٍك قىالىيىا رىسيكؿي المًَّو  ًبأىٍشيىاءى سىًمٍعتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  :  كى مىيَّ "يىقيكؿي مىٍف كىذىبى عى
قٍ ، ميتىعىمّْدنا  . "عىدىهي ًمفى النَّارً فىٍميىتىبىكٍَّأ مى

                                                           

قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح كىك .2101:رقـ الحديث474سنف الترمذم، الترمذم، الفرائض/ ميراث الجدة ص (1)
 أصح مف حديث ابف عيينة.

 .6245:رقـ الحديث1202البخارم، االٍسًتٍئذىاًف/التسميـ كاالٍسًتٍئذىاًف ثالثنان ص صحيح البخارم،  (2)
:رقـ 110ص /ما جاء في الصالة عند التكبة سكؿ اسنف الترمذم، التّْرمًذٌم، مكاقيت الصالة عف ر  (3)

 كقاؿ اإلماـ الترمذم: حديث عميّْ حديث حسف. . 406ثالحدي
 [.135آؿ عمراف:] (4)
قاؿ  241: رقـ الحديث.1/305كالتثبت فيو ج سنف الدارمي، الدارمي المقدمة/انتقاء الحديث عف النبي  (5)

 حسيف سميـ أسد : إسناده صحيح.
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 ٍيفو عف عيٍمرىافى ب (1) ابف قتيبة ما ركم ىرىل أىنّْي لىٍك ًشٍئتي ، كىالمَّوً "أنو قاؿ:   فى حيصى ًإٍف كيٍنتي لى
دٍَّثتي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيفً ، لىحى االن ًمٍف أىٍصحى ، يىٍكمى لىًكٍف بىطَّأىًني عىٍف ذىًلؾى أىفَّ ًرجى اًب رىسيكًؿ كى

شىًيديكا كىمىا شىًيٍدتي ، سىًمعيكا كىمىا سىًمٍعتي  المًَّو  ا يىقيكليكفى ، كى اًديثى مىا ًىيى كىمى دّْثيكفى أىحى ييحى اؼي أىٍف ، كى كىأىخى
ـٍ كىانيكا يىٍغمىطيكفى ، ييشىبَّوى ًلي كىمىا شيبّْوى لىييـٍ  ـٍ كىانيكا يىتىعىمَّديك ، فىأيٍعًمميؾى أىنَّيي  ."فى الى أىنَّيي

 :كذلؾ لالختالؼ في فيـ النصكص كمف أمثمة ذلؾ استدراؾ بعضيـ عمى بعض -4
 عىٍف أىًبيوً ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى  (2)ما أخرجو مسمـ بسنده ، : اًئشىةى قىٍكؿي اٍبًف عيمىرى : ذيًكرى ًعٍندى عى قىاؿى

مىٍيوً  ـى ا، اٍلمىيّْتي ييعىذَّبي ًببيكىاًء أىٍىًمًو عى ٍبًد الرٍَّحمىفً فىقىالىٍت: رىًح ـٍ يىٍحفىٍظوي ، ي أىبىا عى ًإنَّمىا مىرٍَّت ، سىًمعى شىٍيئنا فىمى
مىى رىسيكًؿ اً  نىازىةي يىييكًدم   عى مىٍيوً ، جى ـٍ يىٍبكيكفى عى : ، كىىي نَّوي لىييعىذَّبي ، أىٍنتيـٍ تىٍبكيكفى »فىقىاؿى فابف : قمت .« "كىاً 

فأنكرت عميو ذلؾ الفيـ ، سبب بكاء الىؿ عمى الميتكأف التعذيب ب، فيمو عمى أنو عاـ عمر 
ٍبًد الرٍَّحمىفً  كردت الحديث قائمة: " -- عائشة ـى اي أىبىا عى ـٍ يىٍحفىٍظوي ، رىًح ًإنَّمىا مىرٍَّت ، سىًمعى شىٍيئنا فىمى

مىى رىسيكًؿ اً  نىازىةي يىييكًدم   عى مىٍيوً ، جى ـٍ يىٍبكيكفى عى ال بسبب ، ي حاؿ بكاء أىموتعذيب بكفره ف" فالكىىي
كاحتجت بقكلو تعالى: }كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{، البكاء

(3). 
أك غير ذلؾ مف المقاييس ، كالقياس، نقد الحاديث التي خالفت القرآف الكريـ كالثابت مف السنة -5

 ذلؾ: كمف أمثمة، (4)المختمفة لنقد المتكف

  فعؿ عمي بف أبي طالب  قكؿ ابف مسعكد عندما رد  في فرض الصداؽ لمف مات عنيا
ـٍ ، عف ابف مسعكد بسنده" (5)فقد أخرج الترمذم، زكجيا قبؿ الدخكؿ لى كَّجى اٍمرىأىةن كى ؿو تىزى أىنَّوي سيًئؿى عىٍف رىجي

تَّى مىاتى  ٍؿ ًبيىا حى ـٍ يىٍدخي لى دىاقنا كى ٍكسى ، دىاًؽ ًنسىاًئيىا: لىيىا ًمٍثؿي صى فىقىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو ، يىٍفًرٍض لىيىا صى ، الى كى
مىٍييىا الًعدَّةي ، كىالى شىطىطى  لىيىا الًميرىاثي ، كىعى ًعيُّ ، كى ٍعًقؿي ٍبفي ًسنىافو الىٍشجى ـى مى : ، فىقىا ى رىسيكؿي المَّوً »فىقىاؿى  قىضى

 ٍيتى  (6)ًفي ًبٍركىعى ًبٍنًت كىاًشؽو   ."ٍبفي مىٍسعيكدو فىفىًرحى ًبيىا ا، «اٍمرىأىةو ًمنَّا ًمٍثؿى الًَّذم قىضى
ٍعًقؿخبر   عميٌ  : لقد ردَّ قمت الى ييٍقبىؿي قىٍكؿي أىٍعرىاًبي  " قاؿ:ف، لنو يتعارض مع القرآف ؛بف ًسناف مى

مىى ًكتىاًب اً " عى عى  (7).ًمٍف أىٍشجى

                                                           

 .91ة صتأكيؿ مختمؼ الحديث في الرد عمى أعداء أىؿ الحديث، ابف قتيب (1)
  .931/ح361مسمـ صحيح مسمـ، الجنائز/الميت يعذب ببكاء أىمو عميو، ص (2)
 [.18]فاطر:  (3)
 سكؼ أذكر نماذج لكؿ ىذه المقاييس في الفصؿ الثاني بإذف ا. (4)
سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب النكاح/ما جاء في الرجؿ يتزكج المرأة فيمكت عنيا قبؿ أف يفرض ليا،  (5)

 قاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح.قمت: إسناده صحيح، ك . 1145رقـ الحديث،  :271ص
 ليا فقضى. صداقان  ليا يفرض الشجعي، كلـ مرة بف ىالؿ زكجيا عنيا ، ماتالشجعية كاًشؽ بنت بىٍركىعى  (6)

 .4/1795ج لصحابا معرفة في ينظر: االستيعاب .نسائيا صداؽ بمثؿ  ا رسكؿ
: ىذا الثر ضعفو القاضي أبك بكر ابف العربي، قمت .14424: رقـ الثر7/403السنف الكبرل، البييقي، ج (7)

 :كالمنذرم، كابف التركماني، كالشككاني قاؿ ابف التركماني في الجكىر النقي: "الكالـ عميو مف ثالثة اكجو
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ـٍ تى يقصد بكتاب ا قكلو تعالى:    ـٍ ًإٍف طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى مىا لى مىٍيكي نىاحى عى كا لىييفَّ }الى جي مىسُّكىيفَّ أىٍك تىٍفًرضي
مىى اٍلميحٍ  قِّا عى كًؼ حى ا ًباٍلمىٍعري تىاعن ٍقًتًر قىدىريهي مى مىى اٍلمي مىى اٍلميكًسًع قىدىريهي كىعى مىتّْعيكىيفَّ عى ةن كى {فىًريضى  (1).ًسًنيفى

، لصحابةاعيد فبدأ في ، ة يتعرض ليا كؿ إنسافلككف الكىـ آفَّ  النقد بسبب الكىٍىـ عند الراكم؛ -6
نَّ ، عمى النبي  كىـ عدكؿ لـ يتزيدكا مف باب الحفاظ ، فأخطأ فنبيو اآلخركف، ـ بعضيـىً ما كى كا 
 .فالصحابة عدكؿ، مف بعدىـ كتكقييـ لمكذب عمى الرسكؿ ، ـ كالخطأىٍ عمى السنة مف الكى 

سكؿ أف تركيـ لمركاية كتشديدىـ فييا عمى أصحاب ر   قد أخبر ابف عباس ":قاؿ ابف حباف  
  (2)".ال أنيـ كانكا متيميف في الركاية، كاف منيـ ذلؾ تكقيان لمكذب عميو مف بعدىـ ا 

 التوثيق في عهد التابعينالمرحمة الثالثة: 

كأسفرت عف ، كتكالت الحداث في منتصؼ العقد الرابع قتؿ الخميفة عثماف بف عفاف " 
ثـ المعتزلة مع ، ؿكى كالمرجئة كالقدرية الي ، رجكالخكا، فكانت فرؽ الشيعة، كفكرية، خالفات سياسية

كاستمرت حياة بعض صغارىـ إلى ما بعد ، كعاش الصحابة ىذه الحداث ،قرب نياية القرف الكؿ
فأثر ىذا التحكؿ االجتماعي  ،كبداية العصر االستقاللي لمتابعيف ،نياية عصرىـلميجرة سنة ثمانيف 

                                                                                                                                                                          

ليس بثقة : ليس بشيء، كقاؿ مرة  :ك ضعيؼ جدان قاؿ يحيىسحؽ عبد ا بف ميسرة كىإ أباأف في إسناده " -1
 ال يحؿ االحتجاج بخبره. :كقاؿ ابف حباف ،كاىي الحديث :كقاؿ أبك زرعة ،ككذا قاؿ النسائي

 ليس بشيء. :كقاؿ فيو أبك زرعة ،دة بف جابريٍ زً أف في إسناده مى   -2
فظاىر ىذا الكالـ أف ركايتو  ،عف عمى ،بيوأة بف جابر يركل عف يدى زً أف البخارم ذكر في تاريخو أف مى  -3

 ينظر: ." لـ يصح ىذا االثر عف عمى :أك بعضيا قاؿ المنذرم ،كليذه الكجكه ،منقطعة ي عف عم
الجكىر النقي، ابف التركماني ، ك 2/32ج حباف البف ، المجركحيف،5/178ج حاتـ أبي البف كالتعديؿ، الجرح

 .6/205ج نيؿ الكطار، الشككاني ، ك7/247ج
كالبييقي في سننيما  ،سعيد بف منصكر  : كقد ركاه عف عميثبكتو فقاؿ صالح الديف الدلبي كرجح

سناداف كاإل ،كقد ركاه عبد الرزاؽ في مصنفو بإسناد حسف غير إسناد البييقي ،كاإلسناد في سنف البييقي ضعيؼ
الحديث النبكم، صالح الديف  ممكف أف يتقكل كؿ كاحد منيما باآلخر. ينظر: منيج نقد المتف عند عمماء

 . 10894:رقـ الثر: 6/293، كمصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ج136الدلبي، ص
حديث ابف مسعكد »ؿ المذككر لـ ينفرد بالحديث حيث قاؿ الترمذم:" قً عٍ مى فى  عف عمي سمـ ثبكتو  إف قمت:

ؿ المذككر، بؿ ركم قً عٍ بالحديث مى كقاؿ الشككاني:" لـ ينفرد « م عنو مف غير كجوكً حديث حسف صحيح، كقد ري 
كناس مف أشجع كما سمؼ. كأيضا الكتاب  ،كالترمذم ،مف طريؽ غيره، بؿ معو الجراح كما كقع عند أبي داكد

ال مير مف مات عنيا زكجيا، كأحكاـ المكت غير أحكاـ  كالسنة إنما نفيا مير المطمقة قبؿ المس كالفرض
، كعكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، 6/205ؿ الكطار، الشككاني ج، ني271الطالؽ. ينظر: سنف الترمذم، ص

 . 6/106كمعو حاشية ابف القيـ، العظيـ أبادم، ج
 [.236]البقرة:  (1)
 . 1/38المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، ابف حباف ج (2)
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، كانتشار الكذب، نظران لظيكر الفتف، الحاجة لتكثيؽ السنةكازدادت ، (1)"في ركاية الحديث كنقده
 ة ىذا الخطر الجسيـ ككأده في ميده بذؿرباحكلم، لغراض متعددة ؛كبركز الكضع في الحديث

كايات الصحابة   -تمثمت فيما يمي:، كتمييز الصحيح منيا ،كالتابعكف جيكدنا كبيرة في نىٍقًد الرّْ

   َواة وتتبع ذكر السخاكم منيـ ، الصحابة عدد مف الركاة تكمَّـ في الكذابين:بيان أحوال الرُّ
، جميعان  -–كعائشة ، كأنس، كعبادة بف الصامت، ـالى كعبد ا بف سى ، كابف عباس، كعمي، عمر

، ىػ(100كعامر الشعبي)ت: بعد، ىػ(90سعيد بف الميسيَّب)ت: بعد  عدداى منيـ التَّاًبعيفكسرد مف 
، متبعكىـكلكنيـ قميؿ بالنسبة لمف بىعدىىـ لقٌمة الضٍَّعؼ في  ؛كغيرىـ، ىػ(110كمحمد بف سيريف)ت:

ابىةي مف المتبكعيف أكثرىـ ثقات، إٍذ أفَّ أىكثريىـ صحابة عيديكؿ حى كال يكاد يكجد في القرف ، كغير الصَّ
ابىةي   .(2)كالتَّاًبعكف ضعيؼ إاٌل الكاحد بعد الكاحد ،الكؿ الذم انقرض فيو الصَّحى

 حرص التابعكف عمى طمب اإلسناد، كمف المثمة عمى فقد م اإلْسَناد والتشدد في طمبه: التزا
االىتماـ باإلسناد ما فعمو الشعبي: فقد حدَّث الربيع بف خيثـ الشعبي بحديث، فتتبع كؿ سمسمة 

عمرك بف ميمكف  :فقاؿ ؟مف حدثؾ بيذا الحديث :فقمت لمربيع بف خثيـ :قاؿ الشعبياإلسناد. 
، عبد الرحمف بف أبي ليمى :فقاؿ ؟مف حدثؾ بيذا الحديث :فمقيت عمرك بف ميمكف فقمت، دمكٍ الى 

. كلقد  .(3)قاؿ أبك أيكب النصارم صاحب رسكؿ ا ؟فقمت مف حدثؾ ،فمقيت ابف أبي ليمى
فانظركا  ،إف ىذا العمـ ديف": أنو قاؿ اإلماـ محمد بف ًسيًريف عف ،ركل مسمـ في مقدمة صحيحو

ٍسنىادً  "أخذكف دينكـعمف ت ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىٍف اإٍلً قىعىٍت اٍلًفٍتنىةي قىاليكا: سىمُّكا لىنىا ، كقاؿ أيضان: "لى فىمىمَّا كى
ـٍ  الىكي ًديثيييـٍ ، ًرجى ذي حى ًديثيييـٍ ، فىييٍنظىر ًإلىى أىٍىًؿ السُّنًَّة فىييٍؤخى ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى ل كً كري . (4)"كى

ٍسنىادي ًمفى الدّْيفً »عف عبد ا بف المبارؾ أنو قاؿ:  ٍسنىادي لىقىاؿى مىٍف شىاءى مىا شىاءى ، اإٍلً لىٍكالى اإٍلً كمنذ ، (5)«كى
ػاًليا ،بدأ التركيز عمى نقد السانيد كقتذلؾ ال   . كالكشؼ عف أحكاؿ رجى

                                                           

 .110كجيكد المحدثيف في نقد متف الحديث، الجكابي ص (1)
 .320ص، السخاكم، كبيخ لمف ذـٌ أىؿ التَّأريخاإلعالف بالتَّ  (2)
 .1/55ج ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد، ابف عبد البر (3)
كىاة بما ىك لمقدمةصحيح مسمـ، ا (4) كىايىًة ال تككف إال عف الثقات، كأف جرح الرُّ /بياف أفَّ اإلٍسنىاد مف الدَّيف، كأف الرّْ

 . 24فييـ جائز بؿ كاجب ص
كىاة بما ىك  (5) كىايىًة ال تككف إال عف الثقات، كأف جرح الرُّ صحيح مسمـ، المقدمة/بياف أفَّ اإلٍسنىاد مف الدَّيف، كأف الرّْ

 .24فييـ جائز بؿ كاجب ص
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 مف أجؿ مقارنة ، كؿ كاضحشكبدأت الرحمة في طمب الحديث ب :الرحمة في طمب الحديث
كقد برز عدد مف النقاد ، كبياف حاليا، لمكقكؼ عمى حقيقتيا، كعرض بعضيا عمى بعض ،الركايات

كاىتدل بيدييـ فيما استنكا مف ، كاستف بسنتيـ، يقكؿ ابف حباف: "ثـ أخذ مسمكيـ، في ىذه المرحمة
كالقاسـ بف ، منيـ سعيد بف المسيبالتيقظ في الركايات جماعة مف أىؿ المدينة مف سادات التابعيف 

كأبك سممة بف عبد ، كعمى بف الحسيف بف عمي، كسالـ بف عبد ا بف عمر، محمد بف أبي بكر
كأبك ، كعركة بف الزبير بف العكاـ، كخارجة بف زيد بف ثابت، كعبيد ا بف عتبة، الرحمف بف عكؼ

، كا في حفظ السنف كالرحمة فييافجدُّ ، ركسميماف بف يسا، الحارث بف ىشاـبكر بف عبد الرحمف بف 
كلزمكا الديف كدعكة المسمميف. ثـ أخذ عنيـ العمـ كتتبع الطرؽ كانتقاء ، كالتفقو فييا، كالتفتيش عنيا

كىشاـ بف ، كيحيى بف سعيد النصارم، كرحؿ في جمع السنف جماعة بعدىـ منيـ: الزىرم ،الرجاؿ
، كأكسعيـ حفظان ، ف أىؿ المدينة إال أف أكثرىـ تيقظان كسعد بف إبراىيـ في جماعة معيـ م، عركة

 (1)".كأعالىـ ىمة الزىرم، كأدكميـ رحمة

 ومن بعدهم وتمثل في:، التوثيق في عصر أتباع التابعينالمرحمة الرابعة:  

 تطكر نقد الحديث مف مالحظات كاحترازات إلى ففي ىذا العصر : تأسيس عمم الجرح والتعديل
الذم اكتممت أسسو في حكالي منتصؼ عمـ الجرح كالتعديؿ  ا إلى عمـ كامؿ ىككمني، قكاعد كمنيج

، عمى يد الطبقة الكلى مف نقاد الحديث مف أتباع التابعيف كمالؾ بف أنسالقرف اليجرم الثاني 
كتشاكركا كانتيكا إلى أف جرح  ،فبحثكا في مشركعيتو، كسفياف الثكرم كغيرىـ، كشعبة بف الحجاج

حمف بف ر الديف ليس غيبة بؿ نصيحة كاجبة. كمف المثمة عمى ذلؾ: قاؿ عبد ال لجؿ ؛الركاة
ًؿ ييتَّيىـي ًباٍلكىًذًب فىقىاليكا انٍ  ميدم:" مىاًلؾى ٍبفى أىنىسو عىًف الرَّجي شيٍرهي فىًإنَّوي سىأىٍلتي شيٍعبىةى كىاٍبفى اٍلميبىارىًؾ كىالثٍَّكًرمَّ كى

فصار الجرح كالتعديؿ عممان مشركعان يبحث بدافع النصيحة  ،كاستف بيـ مف جاء بعدىـ، (2)".ًديفه 
كضبطت قكاعده ، كيترؾ المتركؾ، ليؤخذ عف الثقة ؛كيبيف أمرىـ، في الديف عف أحكاؿ الرجاؿ

كطمبان ، ؼ بالركاة مكلدان كمنشأن كعرَّ ، كشركط الراكم الذم تقبؿ ركايتو، كمكاصفاتيا، فبحثت العدالة
 لقاء عابران بيـ.أك ، كمالزمة لمشيكخ، الن مف أجموكارتحا، لمعمـ

                                                           

 .1/38ج ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، (1)
 .1/47ج ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (2)
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 كتكالى ظيكر النقاد طبقة بعد أخرل يأخذكف قكاعد العمـ عمف التصني  في الجرح والتعديل :
كظمت ىذه القكاعد غير مدكنة إال ، كيضيفكف إلييا ما أممتو الظركؼ االجتماعية، سبقيـ مشافية

، كقع التركيز عمى الناحية التطبيقيةثـ  ،كفي كتب عمكـ الحديث، إشارات ليا ضمف كتب التراجـ
 (1)كتكالت متعاقبة إلى القرف العاشر.، ككتب الجرح كالتعديؿ، فألفت كتب الرجاؿ

  :كاتسػػعت مباحثػػو حتػػى أصػػبح صػػناعة ، تطػػكر النقػػد الحػػديثي كتنػػكعتأســيس عمــم عمــل الحــديث
 أعمػػى مػػف سػػابقو كأدؽ. كىػػك نقػػد ثػػانكم، عمػػؿالفظيػػر عمػػـ ، كفنػان مػػع منتصػػؼ القػػرف اليجػػرم الثػػاني

، كقمة ممف بعدىـ اليجرم، كالرابع، كالثالث، أسس ىذا العمـ كتكسع فيو أفذاذ مف أىؿ القركف الثاني
"كىػػك أكؿ مػػف  قػػاؿ عنػػو ابػػف رجػػب:، (160كىػػذه أسػػماء بعضػػيـ: شػػعبة بػػف الحجػػاج أبػػك بسػػطاـ)ت

كأئمػػة ، ف دقػػائؽ عمػػـ العمػػؿكنقػػب عػػ، كاتصػػاؿ السػػانيد كانقطاعيػا ،كسػع الكػػالـ فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ
كعبػػد ، (198يحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف)تكمػػنيـ أيضػػان ، (2).ع لػػو فػػي ىػػذا العمػػـ"بىػػىػػذا الشػػأف بعػػده تى 

، ىػػػػػػ(241)ت:ؿ بػػػػػف حنبػػػػػ كأحمػػػػػد، ىػػػػػػ(233)ت: يحيػػػػػى بػػػػػف معػػػػػيف (198بػػػػػف ميػػػػػدم )تالػػػػػرحمف 
  (3).كغيرىـ، ىػ(256كالبخارم)ت:

 فعمـ الجرح كالتعديؿ يككف، لعمؿ أساس في تكثيؽ المتكفكعمـ ا، يعتبر ًعٍممىٌي الجرح كالتعديؿ قمت:
ما لخمؿ في ضبطو، الراكم إما لخمؿ في عدالة فيو؛ الجرح كيتبيف ذلؾ مف خالؿ النظر في ، كا 
 فإف، حكمكا عميو بالكىـ كالخطأ، منكرات بعيدة عف النكر النبكم مركياتو كجدكا فيفإف ، مركياتو

 . ككانت سائر مركياتو ضعيفة مردكدة، حكمكا عميو بالضعؼ كثرت المنكرات في مركيات الراكم
 لك نظرنا إلى أسباب، ككذلؾ لنقد مركياتو ان بالضعؼ يككف راجعبالكذب أك فحكـ النقاد عمى راكو 

كمنيا ما يككف بسبب إدراج بالمتف ما ، أك رفع مكقكؼ، العمة نجد أف منيا ما يككف لكصؿ مرسؿ
فمف خالؿ ، أك شذكذ، أك قمب، أك اضطراب، ض ألفاظ المتفأك تصحيؼ بتغيير بع، ليس منو

 مف إال بعممٌي الجرح كالتعديؿ، كالعمؿ اىتماميـ يكف لـ إذف، الدراسة تتبيف العمة كيظير الصكاب
 . تكثيؽ المتف صميـكىذا  إليو نسبتو كتكثيؽ  النبي عف صدر المتف أف التحقؽ أجؿ

                                                           

 .115-114ص الجكابي، جيكد المحدثيف في نقد متف الحديث، (1)
 .1/30شرح عمؿ الترمذم، ابف رجب ج (2)
، كالمنيج المقترح لفيـ المصطمح، حاتـ 120-118ص الجكابي ينظر: جيكد المحدثيف في نقد متف الحديث، (3)

 .47العكني ص
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  ُفيذه العمكـ ىامة في تكثيؽ المتف (1)خه ومنسوخهمه وناسكِ شْ ظهور عمم مختم  الحديث وم :
، كالفقو كالعقيدة، النصكص قاـ بيا رجاؿ مختصكف في الحديث كالصكؿ فعمى المقارنة بي تقكـ
في المختمؼ: اإلماـ الشافعي  كممف صنَّؼ، ، فاستطاعكا أف يكضحكا معناىا بدقةكالمغة
كاكتفى بعرض جممة مف الحاديث  ،كتابو "اختالؼ الحديث" عمى ىامش الـك  ق(204)ت

ق( 276)ت الدينىكىرمٌ أبك محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة ك المختمفة كبيف طريؽ الجمع بينيا. 
محمد ك ، كتابو "تأكيؿ مختمؼ الحديث" جمع فيو كثير مف الحاديث التي بدت لمبعض متعارضةك 

جعفر كأبك  يف مختمؼ الحديث كعممو،مى مٍ كتابو " تيذيب اآلثار" فجمع فيو بيف العً ك بف جرير الطبرم 
أبك بكر محمد بف ك  ككتابو" شرح معاني اآلثار"،، كتابو "مشكؿ اآلثار"ك ق( 321)ت الطحاكم

كتابو "مشكؿ الحديث" تعرض فيو خاصة لألحاديث التي تبدك ك ق( 406الحسيف بف فكرؾ)ت
قتادة في الناسخ كالمنسكخ:  كممف صنَّؼ أك غير ذلؾ. ،أك لمقرآف ،مشكمة بسبب معارضتيا لبعضيا

التأليؼ فيو  نشط ثـ، وكتاب ىكلـ نقؼ عم، أقدـ ما صنؼ فيوفيك ، ق(118بف دعامة السدكسي )ت
)ت، ابتداء مف القرف الثالث ( كتابو ناسخ الحديث ق261فألؼ أبك بكر: أحمد بف محمد الثـر

كالمنسكخ مف اآلثار" لبي " االعتبار في الناسخ كمف أجمع ما ألؼ في المكضكع كتاب، كمنسكخو
  ق(.584بكر محمد بف مكسى الحازمي )ت

 فيك يعتمد عمى ، فيك مف المباحث ذات الصمة بالناسخ كالمنسكخ، كظير أسباب كركد الحديث
ق( 399كألؼ فيو أبك حفص العكبرم )ت، سبب كركدىاجمع الحاديث التي كقع النص عمى 

ع في مى ق( كتابو " أسباب كركد الحيث" أـ المُّ 911كألؼ جالؿ الديف السيكطي)ت، دقً ككتابو في 
  (2)أسباب كركد الحديث".

  كبدأ التأليؼ في ، كالتصحيؼ، الحديثت العناية بمغة الحديث كتمثمت في جانبيف: غريب كظير
بعد  فيو كأيلّْؼ، في تكامؿ إلى القرف السابعكاستمر ، غريب الحديث في نياية القرف اليجرم الثاني

، يو في القرف الرابع اليجرمفبدأ التأليؼ ف ،أما الفف الثاني التصحيؼ كد القرف التاسع.ذلؾ إلى حد
سنادان  ،الحديث متنان في  التصحيؼ كشمؿ ؼ في تصحيفات المحدثيف: أبك أحمد نَّ كممف صى ، كا 

ق( 385كأبك الحسف الدارقطني )ت، ق( كعنكاف كتابو "تصحيفات المحدثيف"382العسكرم )ت
 (3)ؿ فيو ابف الصالح "كىك تصنيؼ مفيد".صنؼ كتابان قا

 .كثيؽ المتف الذم صدر عف النبي ىذه العمـك كميا مجتمعة تساعد في ت قمت: 

                                                           

. كينظر: منيج المحدثيف في نقد الحاديث 125-123صالجكابي  جيكد المحدثيف في نقد متف الحديث، (1)
 ، 321، منيج النقد في عمـك الحديث، نكر الديف عتر ص377النبكية، مكزة الككر ص

 .188-184ينظر: أصكؿ الحديث، محمد عجاج الخطيب، ص (2)
 .383ابف الصالح ص، معرفة أنكاع عمـ الحديث (3)
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 المبحث الثاني: أسباب ظهور توثيق المتون وأهميته

 المتون توثيقعمم  ظهور ودواعي أسبابالمطمب األول: 

يا بياف لكثير مف المكر التي جاءت كفي، سنة ىي مصدر التشريع الثاني ليذه المةإف ال    
لذلؾ نجد العمماء تحممكا  كالحفاظ عمييا مف الكلكيات؛، يافكاف االىتماـ ب، مجممة في القرآف الكريـ

 فمف أسباب تكثيؽ المتكف:، في سبيؿ تكثيقيا كصيانتيا، كأنفقكا كؿ غاؿو كنفيس، المشقة كالعناء
عتبارىا ثاني مصدر مف مصادر التشريع با، كالحرص عمى السنة، الغيرة عمى الديف -1

.كىذا ما يفسر لنا تشدد الصحابة كاحتياطيـ في قبكؿ الركاية، كفييا الحالؿ كالحراـ، اإلسالمي
(1)  

مقتؿ  فبعد (2)كاستحالؿ الكذب كالكضع في الحديث.، ظيكر الفتف كنزكع الناس إلى االبتداع -2
ابىًة ، في سنًة خمسو كثالثيفى ىجرية عثماف بف عفاف  حى عظيـ ذلؾ عمى أىؿ الخير مف الصَّ

كنشط أصحاب الفتف ، كدخمت الدكلة اإلسالمية في طكر جديد، (3)كانفتح باب الفتنػػػػػػػة، كغيرىـ
ككجدكا الفرصة ، كالنيؿ منيـ كحزب عبد ا بف سبأ كغيره، الذيف كاف أمنيتيـ اإليقاع بالمسمميف

 فأكقدكا نار الفتنة.، مكاتية
ىػػػي الحػػػػػد الفاصؿ بيف صفاء السُّنَّة ، كانػػػت سنة أربعيف مف اليجػػػػػرةسباعي:" ك قاؿ ال  

كاتخاذه كسيمة لخدمة الغراض السياسية  ،كبيف المجكء إليو، كخمكصيا مف الكذب كالكضع
. فصاركا يفتشكف عف السانيد، كقد تنبو الئمة إلى ذلؾ الخطر العظيـ .(4)" كاالنقسامات الداخمية

ٍسنىادً  قاؿ ابف سيريف: ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىٍف اإٍلً ـٍ ، لى الىكي قىعىٍت اٍلًفٍتنىةي قىاليكا: سىمُّكا لىنىا ًرجى فىييٍنظىر ًإلىى ، فىمىمَّا كى
ًديثيييـٍ  ذي حى "، أىٍىًؿ السُّنًَّة فىييٍؤخى ـٍ ًديثييي ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى كى

(5). 

                                                           

. كينظر: كنقد المتف عند النسائي في السنف الكبرل، 12لمحثيف، العمرم، صدراسات في منيج النقد عند ا (1)
 .54الزعبي ص 

، ، كينظر: منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم12ص العمرم دراسات في منيج النقد عند المحثيف، (2)
يف في نقد متف . كجيكد المحدث56ص الزعبي ، كنقد المتف عند النسائي في السنف الكبرل، 44صالدلبي 
 .112ص ، الجكابيالحديث

 .4/379ابف حجر ج ،اإلصابة في تمييز الصحابة (3)
 .75السباعي، ص، السُّنَّة كمكانتيا في التشريع (4)
بما ىك  لركاةاال تككف إال عف الثقات، كأف جرح لركاية ا، كأف لديفامف  ف اإلسنادأمقٌدمة/ بياف صحيح مسمـ،  (5)

 . 24ص فييـ جائز بؿ كاجب
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الركاية المر الذم دعا النقاد إلى  ظ عند الكثيريف مما يحكؿ دكف ضبطممكة الحف ضعؼ -3
 (1)ضركرة التتبع لنقمة الخبار".

كسبر  المر الذم جعؿ تتبع الركاة، كطكؿ العيد بالركاة مف الصحابة، كثرة الركايات كالمركيات -4
 (2)بعدىا.كما  ،كخاصة في المائة الثالثة، المركيات مف الضركريات الالزمة

، ىذه السباب جميعيا كانت مف أىـ العكامؿ التي دفعت عمماء الحديث إلى التثبت مف الركاة 
 .كتكثيؽ ما ينسبكنو لمنبي ، كالكقكؼ عمى أحكاليـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، . كينظر: منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم12ص العمرم دراسات في منيج النقد عند المحثيف، (1)
 .59ص الزعبي . كينظر: كنقد المتف عند النسائي في السنف الكبرل،68ص الدلبي

ي السنف الكبرل، . كينظر: كنقد المتف عند النسائي ف12دراسات في منيج النقد عند المحثيف، العمرم، ص (2)
 .112ص الجكابي ، كجيكد المحدثيف في نقد متف الحديث،57ص الزعبي 
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 المتون توثيقعمم  أهميةالمطمب الثاني: 

 :(1)مف عدة أكجو كىذه بعضيا تكثيؽتظير أىمية ال

 .اتالرواينقد والتفريط في  اإلفراطب الوجه األول: تجن

أمػػر ، كعرضػػيا عمػػى مػػكازيف جيابػػذة المحػػدثيف فػػي النقػػد، متػػكف الحاديػػث النبكيػػة يعتبػػر تكثيػػؽ 
ما كاف  :اإلفراطأما ف كالتفريط. اإلفراطكبدكنو يخشى أف نقع في إحدل الطرفيف ، ضركرم كالبد منو

ممػا جعػؿ خصػـك السػنة ، يػزيمتكقمػة الدرايػة كال، عميو بعض المحدثيف مف االىتمػاـ بالركايػة كالجمػع
كيشػكككف ، ف فػي جممتيػاكيطعنػك ، يتخذكف مف طريقتيـ ذريعة لمتيرب مػف الخػذ باالحاديػث النبكيػة

، كعال يرككف أشياء مكىمة في تشبيو الخالؽ جؿَّ مف أثر التساىؿ في الركاية أنيـ ككاف ، في ثبكتيا
، مستمسػػكيف بظػػاىر حػػاؿ اإلسػػناد، كف مػػع ظػػكاىر اللفػػاظككثيػػران مػػا يقفػػ، أك فػػي مكضػػكعات أخػػرل

أك ما ال  التي تساعدنا في التعرؼ عمى ما يمكف صدكره عف النبي ، النظرة النقدية فمعرضيف ع
إلػػى  اكنحػػ، اإلفػػراطؿ عػػف جانػػب كلعمػػو نشػػأ كػػردة فعػػ ؛الركايػػات يتمثػػؿ فػػي ردٌ : التفػػريطكأمػػا  .يمكػػف

عكف ًضػػخٍ كػػانكا يي فقػػد ، المعتزلػػة المعتزلػػة كبعػػض المتكممػػيف كمػػا فعػػؿ، الحػػديث لحكػػـ العقػػؿ إخضػػاع
 بػػؿ كػػانكا يبػػادركف إلػػى ردٌ ، فػػي كثيػػر مػػف الحيػػاف كيتكسػػعكف فػػي ىػػذا، الحاديػػث لحكػػاـ عقػػكليـ

في حيف أف أكلئؾ كانكا يخضػعكف  بيف المركيات كبيف العقؿ.، لدنى شبية مف تعارض، الحاديث
كلػػك خالفػػت بداىػػة ، تكمفػػة فػػي الركايػػةممجػػؤكف فػػي التػػأكيالت الكي، العقػػؿ لممركيػػات إذا صػػح السػػند

 .أك "رفعو" إلى النبي ، في "كصمو"، ـ إلى أحد ركاة السندىٍ كيأبكف التسميـ بنسبة الكى ، العقؿ

فينبغي كبح ، كصحيح المنقكؿ ،تعارض بيف صريح المعقكؿ ةمَّ كفي الحقيقة ال يمكف أف يككف ثى  
فقد تعبدنا ا ، لدنى تعارض أك استبعاد ؛الحاديث  يطغى كيردٌ كي ال، جماح العقؿ مف جانب

كما ، ال أف يككف ما جاء بو تابعان لميكل، تبارؾ كتعالى بأف يككف ىكانا تابعان لما جاءنا بو النبي 
 ركاية تخالؼ أحكاـ العقؿ الثابتة.  ةمَّ إذا كاف ثى ، ينبغي أف ال نمغي عقكلنا كنعطميا

 

 

 

                                                           

 بتصرؼ. 15صالدلبي ينظر: منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم،  (1)
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 : مواجهة احتمال الغمط عند الرواة.الوجه الثاني

، بمعصكميف عف الخطأ كايقع الكىـ كالخطأ عند الركاة بحكـ الطبيعة البشرية ؛ لف البشر ليس  
لمكاجية ، دثكف القكاعد كالسس في تكثيؽ المتكف تتمثؿ في دراسة الراكم كالمركمالمحفكضع 

 الركاة. ندىـ علك احتماؿ الغمط كا

 هة الطاعنين في اإلسالم بما صح سندي دون متنه.الوجه الثالث: مواج

بعض الحاديث التي ، كالمشككيف في السنة النبكية، قد يجد كثير مف الطاعنيف في اإلسالـ   
كفييا بعد كاضح عف أصكؿ اإلسالـ ككمياتو. فيتخذكنيا ىدفان ، صح إسنادىا بحسب الظاىر

، ف خالؿ دراسة ىذه الركايات يتبيف الخمؿمف، كغرضان لمنيؿ مف اإلسالـ كرسكلو ، لبحاثيـ
كال شؾ أف ىذا مكجكد ككاقع عند ، بعض ركاتيا كىـ أك ذىكؿ في ركايتيافمربما يككف طرأ عمى 

كما أف العقؿ الكاعي الذم ينظر إلى المعارؼ نظرة شمكلية ، كمنسجـ مع الطبائع البشرية، الركاة
ينسجـ مع بقية كالمو كأحكالو الشريفة إال بتكمؼ  ال يستبعد نسبة أمر إلى رسكؿ ا ، تحميمية
 في بعض الحياف.، كال يستبعد نسبة الكىـ كالغمط إلى الراكم الثقة غير المعصكـ، زائد

 المرويات. الرابع: مواجهة التعارض بين الوجه

 ال بد لنا مف نظرةف ،نسب إلى رسكؿ ا بعض الركايات التي تبيف ، االختالؼ كالتعارض    
فيجب عدـ ، لربما يككف ىذا التعارض كاالختالؼ في الظاىر، لتكثيؽ تمؾ المتكفشمكلية نقدية 

ذا لـ يمكف الجمع، كالمجكء لمجمع بيف الدلة دكف تكمؼ ،التسرع في الحكـ بالتعارض نظرنا ، كا 
مألكؼ لترجيح ما ىك أقرب إلى ال نمجأ، فإذا لـ يكف فييا نسخ، كخلمتاريخ لمعرفة الناسخ كالمنس
ذا، ما يعارضيا ردك ، كأحكالو الثابتة، كأفعالو كالمعيكد مف أقكاؿ رسكؿ ا  الترجيح  ال يمكف كا 

 المتيف صح إسنادىما حسب الظاىر.، سقطت كمتا الركايتيف المتعارضيف
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 ترجمة اإلمام النووي :الثالثالمبحث 

  (1)ويالنو  اإلمام فيه عاش الذي العصر عن مختصرة لمحةالمطمب األول: 

كقد ، كال ينفؾ عنو، كيتأثر بو، كؿ إنساف يعيش في ىذا الككف ما ىك إال كليد عصرهإف     
كقد صاحب ، (3)ق676إلى عاـ  (2)ق631عاش اإلماـ النككم خمسان كأربعيف سنة امتدت مف عاـ

العباسية فقد أدرؾ اإلماـ النككم آخر أياـ الدكلة ، ىذه السنيف بعض التطكرات التي شيدىا المجتمع
 ابف خمس كعشريف سنة. كىك، حيث سقطت ىذه الدكلة، (4)ق(656 -ق132التي امتدت ما بيف )

فييا أخذت التتار بغداد كقتمكا أكثر أىميا ، ثـ دخمت سنة ست كخمسيف كستمائة قاؿ ابف كثير:" 
 (5)."كانقضت دكلة بني العباس منيا، حتى الخميفة

فقتمكا جميع مف قدركا عميو مف الرجاؿ كالنساء كالكلداف ، مالكا عمى البمد"قاؿ أيضان: ك    
، الكسخ (6)يٌ نً كقي ، كأماكف الحشكش ،كدخؿ كثير مف الناس في اآلبار، كالمشايخ كالكيكؿ كالشباف

كيغمقكف عمييـ ، ككاف الفئاـ مف الناس يجتمعكف في الخانات، ال يظيركف ككمنكا كذلؾ أيامان 
، فييربكف منيـ إلى أعالي المكاف ،ثـ يدخمكف عمييـ، الكسر أك بالنارفتفتحيا التتار إما ب، البكاب

نا إليو ، الزقة حتى تجرم الميازيب مف الدماء في، فيقتمكنيـ في السطحة فإنا  كا 
.كعادت بغداد بعدما كانت آنس المدف كميا كأنيا خراب ليس فييا أحد إال القميؿ مف ..راجعكف
 (7)."ة كقمةكىـ في خكؼ كجكع كذل، الناس

                                                           

ينظر: أطركحة بعنكاف منيج اإلماـ النككم في تضعيؼ السانيد مف خالؿ كتابو المجمكع، لمباحث: عطكة  (1)
 . 5 -3القريناكم، ص

 ، كطبقات الشافعية الكبرل، السبكي42ينظر: تحفة الطالبيف في ترجمة اإلماـ محيي الديف، ابف العطار ص  (2)
، كطبقات الشافعييف، ابف كثير 4/174ج ، كتذكرة الحفاظ، الذىبي15/324ج، الذىبياإلسالـ، ، كتاريخ 8/396ج

 .154-2/153ج ، طبقات الشافعية، ابف قاضي شيبة910ص
 الذىبي ، تذكرة الحفاظ،913ص ابف كثير ، طبقات الشافعيف،43ص ابف العطار ينظر: تحفة الطالبيف، (3)
 .2/156، طبقات الشافعية، ابف قاضي شيبةج15/324ج ، الذىبي، تاريخ اإلسالـ4/176ج
 .17/356، ك ج13/266ج ينظر: البداية كالنياية، ابف كثير (4)
 .17/356ج المرجع السابؽ (5)
 .5/217ج ، الفراىيدم: جمع قناة، ينظر: العيفقني (6)
 .17/359ج، ابف كثير البداية كالنياية (7)
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لقد بقيت عدة سنيف كقاؿ ابف الثير يصؼ ما حدث عمى يد التتار في عاصمة الخالفة: "
فمف ، كأؤخر أخرل جالن فأنا أقدـ إليو رً ، كارىا لذكرىا، ليا عف ذكر ىذه الحادثة استعظامان  معرضان 

فيا ليت أمي  ذكر ذلؾ؟ الذم يسيؿ عميو أف يكتب نعي اإلسالـ كالمسمميف؟ كمف الذم ييكف عميو
إال أنني حثني جماعة مف الصدقاء عمى ، اا منسين يا ليتني مت قبؿ حدكثيا ككنت نسين  ك، لـ تمدني

فنقكؿ: ىذا الفعؿ يتضمف ذكر الحادثة ، اثـ رأيت أف ترؾ ذلؾ ال يجدم نفعن ، تسطيرىا كأنا متكقؼ
، كخصت المسمميف، لخالئؽعمت ا، كالمصيبة الكبرل التي عقت الياـ كالميالي عف مثميا، العظمى

فإف التكاريخ ، الكاف صادقن ، لـ يبتمكا بمثميا، إلى اآلف، آدـ فمك قاؿ قائؿ: إف العالـ مذ خمؽ ا 
 (1) ."لـ تتضمف ما يقاربيا كال ما يدانييا

رمػػفَّ ا عمػػى ىػػذه المػػة بنصػػر مػػؤ  كلكػف   (2)ىػػك سػػيؼ الػػديف قظػػز عمػػي يػػد رجػػؿ عظػػيـ، زَّ
ككػاف - (3)فحضػر الشػيخ عػز الػديف بػف عبػد السػالـ، كالعيػاف، جمع قطز المراءف قاؿ السيكطي: "

، فقػاؿ الشػيخ عػز الػديف: إذا طػرؽ العػدك الػبالد كجػب عمػى العػالـ كميػـ قتػاليـ -المشار إليو بالكالـ
كأف ، بشػرط أال يبقػى فػي بيػت المػاؿ شػيء، كجاز أف يؤخذ مػف الرعيػة مػا يسػتعاف بػو عمػى جيػازىـ

كتتساككا فػي ذلػؾ أنػتـ ، كيقتصر كؿ منكـ عمى فرسو كسالحو، كـ مف الحكائص كاآلالتتبيعكا ما ل
خامس عشر مػف الكذلؾ يـك الجمعة  ،ككقع المصاؼ، التقكا ىـ كالتتار عند عيف جالكتف...كالعامة

                                                           

 .10/333ج الكامؿ في التاريخ، ابف الثير (1)
عز، ثـ صار نائػب ، السمطاف الشييد الممؾ المظفر، سيؼ الديف المعزم، كاف أنبؿ مماليؾ المي قطز بف عبد ا (2)
ا إلػى الرعيػة. ىػـز التتػار، كطيػر الشػاـ مػنيـ يػـك ، محببنػ، دينػان ، سائسػان شػجاعان  سمطنة لكلده المنصػكر. ككػاف فارسػان ال

نػو حػر  عيف جالكت، كىك الذم كاف قتؿ الفارس أقطام فقتؿ بو،  كيقاؿ: إنو ابف أخػت خػكارـز شػاه جػالؿ الػديف، كا 
 كتػػػاريخ اإلسػػػالـ،، 23/200ج ، الػػػذىبيعػػػالـ النػػػبالءىػػػػ. ينظػػػر: سػػػير أ658كاسػػػمو محمػػػكد بػػػف ممػػػدكد، تػػػكفى سػػػنة

 .14/889ج الذىبي
بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف الحسػػف، شػػيخ اإلسػػالـ، كبقيػػة الئمػػة العػػالـ، عػػز الػػديف، أبػػك  عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد السػػالـ (3)

خمسػػمائة تفقػػو عمػػى اإلمػػاـ فخػػر الػػديف ابػػف محمػػد السػػممي، الدمشػػقي، الشػػافعي، كلػػد سػػنة سػػبع أك ثمػػاف كسػػبعيف ك 
عسػاكر؛ كقػرأ الصػكؿ كالعربيػة، كدرس كأفتػى كصػنؼ، كبػرع فػػي المػذىب، كبمػه رتبػة االجتيػاد، كقصػده الطمبػة مػػف 

، ، كتخرج بو أئمة، كلو التصانيؼ المفيػدة، كالفتػاكل السػديدة، ككػاف إمامػان كدقائقوالبالد، كانتيت إليو معرفة المذىب 
ػػ، كر ناسػػكان  ق. ينظػػر: 660عػػف المنكػػر، ال يخػػاؼ فػػي ا لكمػػة الئػػـ. تػػكفى سػػنة نيػػاءن بػػالمعركؼ،  ا، أمػػاران ا، عابػػدن عن

 .14/933ج ، الذىبي، كتاريخ اإلسالـ8/209لمسبكي ج ،طبقات الشافعية الكبرل
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، كقتػػؿ مػػف التتػػار مقتمػػة عظيمػػة ،ك الحمػػد، مكفمكانتصػػر المسػػ، فيػػـز التتػػار شػػر ىزيمػػة، رمضػػاف
 (1).لدبارككلكا ا

، ألػـ ىػدـ دكلػة الخالفػة، فمف خالؿ ما تقدـ يظيػر أف اإلمػاـ النػككم قػد عػاش زمػف اللػـ كالمػؿ 
 كذلؾ بعد أف عاث التتار فسادان في البالد.، ك أمؿ انتصار معركة عيف جالكت، كقتؿ خميفتيا

الحيػاة العمميػة فػي  فقد لخصيا أحمد الحداد بقكلو:" أما ،كأما عف الحياة العممية في ىذه السنكات 
، حتػػى بمغػػت أكج عزىػػا، فقػػد كانػػت حيػػاة راقيػػة مزدىػػرة بػػالعمـ كالعممػػاء، بػػالد الشػػاـ فػػي القػػرف السػػابع

كذلػػؾ عمػػى خػػالؼ مػػا تجػػرم بػػو العػػادة فػػي الػػبالد التػػي تمػػر بحالػػة سياسػػية عصػػيبة كمػػا مػػرت بػػالد 
، أك تضػعؼ، لحالػة العمميػةأف تفسػد ا -كمػا ىػك مػألكؼ -فقػد كػاف المتكقػع، الشاـ فػي القػرف السػابع

صػػػميبية ، كحػػػركب خارجيػػػة، أىميػػػة ان لمػػػا يجػػػرم فػػػي الػػػبالد مػػػف تقمبػػػات سياسػػػية تكػػػكف م ثرىػػػا حركبػػػ
بحيػػػث يسػػػتدعي ىػػػذا الحػػػاؿ أف تضػػػعؼ الػػػركح العمميػػػة؛ النشػػػغاؿ النػػػاس بتمػػػؾ الخطػػػكب ، كمغكليػػػة

فػػي القػػرف السػػابع فقػػد ازدىػػر العمػػـ ، غيػػر أف الػػذم حصػػؿ ىػػك عكػػس ذلػػؾ تمامػػان ، اسػػتعدادان كخكضػػان 
 (2).كال بعده"، ازدىاران لـ يكف قبمو

كأضػاؼ قػػائالن يعػدد دكر العمػػـ فػي دمشػػؽ كحػػدىا:" بمغػت دكر القػػرآف فػي دمشػػؽ كحػدىا فػػي ىػػذه  
كمائػػػة ، كثػػػالث دكر لمقػػػرآف كالحػػػديث معػػػان ، كبمغػػػت دكر الحػػػديث سػػػت عشػػػرة داران ، الفتػػػرة سػػػبع دكر

 (3)".كثالث مدارس لمطب، كثالثكف مدرسة دينية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .334ص تاريخ الخمفاء، السيكطي (1)
 .28د الحداد صأطركحة بعنكاف اإلماـ النككم كأثره في الحديث كعمكمو، أحم (2)
 .28صالمرجع السابؽ  (3)
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 ولقبه وكنيته ونسبه اسمه :ثانيالمطمب ال
يحيى بًف شرًؼ بف ًمرىاىك اإلماـ محي الديف : اسمه 

ميعىةى  (1) مًَّد بف جي بًف حسًف بًف حيسىٍيًف بًف ميحى
 .(7) (6)الشافعي (5) الدمشقيُّ  (4)النَّككمُّ  (3)الحكرانيُّ  (2)الًحزىاميُّ  بًف ًحزىاـو 

 كال )زكريا( لو؛ لنو لـ يتزكَّج، ىذه كنية لو، (8)ـ النككم بأبي زكريامايكنى اإلكنيته:  

نما كني بأبي زكريا :"قاؿ أحمد الحداد سبب تكنيتو بيذه الكنية كعف كالعرب ، لف اسمو يحيى، كا 
عمييما كعمى نبينا أفضؿ  -كأبيو زكريا، التفاتان إلى نبي ا يحيى، تكنى مف كذلؾ بأبي زكريا

 .(9)لسالـالصالة كا
بذلؾ. قاؿ أحمد بف فرح بف يكره مف يمقبو  ككاف، بمحيي الديف اإلماـ النككم لقب لقبه: 

 (11)."ؿ مف لقبني محيي الديفال أجعؿ في حً "أنو قاؿ:  صح عنوك :"(10)المٍَّخميُّ 

ري أك لف الديف حيّّ ثابت غي، تكاضعان  تعالى ككاف يكره أف يمقب بو: قر"قاؿ عبد الغني الدّْ  
 (12)".محتاجو إلى مىٍف يحييو

                                                           

. كقد ذكر السيكطي أفَّ ضبط اسـ: )ميرّْم( بضـ الميـ، ككسر الراء 39انظر: تحفة الطالبيف، ابف العطار، ص (1)
  .25ص ،المخففة، كعىقَّبى بعده فقاؿ: كما رأيتو مضبكطنا بخطو. المنياج السكم، السيكطي

ا لنزكلو ( 2) دُّهي ًحزىامن ا بالجكالف بقرية نىكىل، كذكر النككم عف نسبو أف بعض أجداده كاف يزعـ أنَّيا كسمي جى حزامن
 .40تحفة الطالبيف، ابف العطار، صينظر:  كىك غمط. نسبة ًإلى حزاـ كالد حكيـ بف ًحزاـ 

 . 4/303النساب، السمعاني جينظر: نسبة إلى حكراف، كىي ناحية كبيرة كاسعة كثيرة الخير بنكاحي دمشؽ. ( 3)
تحفة ينظر:  نسبة إلى نىكل، كيجكز النَّكاكم، كقد كانت قاعدة الجكالف مف أرض حكراف مف أعماؿ دمشؽ. ( 4)

 . 41الطالبيف، ابف العطار، ص
كأما نسبتو إلى دمشؽ، فقد أقاـ بيا نحكان مف ثمانية كعشريف عامان، كقد قاؿ عبد ا بف المبارؾ: "مف أقاـ في ( 5)

 . 42تحفة الطالبيف، ابف العطار ص ينظر:  نيًسبى إلييا". بمدة أربع سنيف
نسبة لممذىب الشافعي قاؿ السمعاني:"... كمنتحمي مذىبو مف المتأخريف انتسبكا بيذه النسبة التباعيـ مذىبو". ( 6)

 . 24-8/23النساب، السمعاني، ح
، كتذكرة الحفاظ، الذىبي، 909ير، ص، طبقات الشافعييف، ابف كث39ينظر: تحفة الطالبيف، ابف العطار، ص( 7)
، كالمنياج السكم 2/153، طبقات الشافعية، ابف قاضي شيبةج15/324، ك تاريخ اإلسالـ، الذىبي، ج4/174ج

 . 10، المنيؿ العذب الركم، السخاكم ص25ص
البف  ، طبقات الشافعييف8/395، طبقات الشافعية الكبرل، السبكي، ج39تحفة الطالبيف، ابف العطار، ص( 8)

، كالمنيؿ 25، كالمنياج السكم، السيكطي، ص2/153، كطبقات الشافعية، ابف قاضي شيبة ج909كثير ص
 .10العذب الركم، السخاكم، ص

 .50اإلماـ النككم كأثره في عمـك الحديث، أحمد حداد ص( 9)
، اإلشبيمي الشافعي. أسره الفرنج سنة ست كأربعيف، كخمصو ا، أحمد بف فرح بف أحمد بف محمد المخمي( 10)

كسمع منو كمف  ،كقدـ الديار المصرية سنة بضع كخمسيف، فتفقو بيا عمى الشيخ عز الديف ابف عبد السالـ قميالن 
لكرع غيره مف العمماء، كعني بالحديث، كأتقف ألفاظو كمعانيو كفقيو، كصار مف كبار الئمة إلى ما فيو مف ا

 .7/187، كالكافي بالكفيات، الصفدم ج15/894ىػ. ينظر: تاريخ اإلسالـ، الذىبي، ج 699كالصدؽ كالديانة ت: 
 .11المنيؿ العذب الركم، السخاكم، ص( 11)
 .21اإلماـ النككم شيخ اإلسالـ كالمسمميف كعمدة الفقياء كالمحثيف، عبد الغني الدقر، ص( 12)
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 .، ورحالتهمولدي ونشأته :لثالمطمب الثا

كنشأ  .(1) تمائىة بنكلكس، ًثيفالكلد اإلماـ النَّكىًكمُّ في العشر الكاسط مف المحـر سنة ًإحدل كث 
أف ا قد أعده منذ كلمنككم بعض المارات التي تدؿ عمى ، في بمدة نكل، في كنؼ أبيو كرعايتو

 منيا:  لحمؿ عبء الكراثة النبكية في العمـ كالكرع كالصالح ؛تو كصباهطفكل

كقد بمه مف العمر سبع سػنيف ليمػة ، كاف نائمان إلى جنبوأنو  ":عف كالده(2)ما ذكره ابف العطار
! مػػا ىػػذا تكقػػاؿ: "يػػا أبػػ، كأيقظنػػي، السػػابع كالعشػػريف مػػف رمضػػاف؛ قػػاؿ: "فانتبػػو نحػػك نصػػؼ الميػػؿ

أنيػػا ليمػػة  تقػػاؿ كالػػده: "فعرفػػ فمػػـ نػػر كمُّنػػا شػػيئان.،  الدار؟!.كاسػػتيقظ أىمػػوي جميعػػان الضػػكءي الػػذم قػػد مػػأل
   .القدر

 ما ذكره ابف العطار عف الشيخ ياسيف بف يكسؼ المراكشي
قاؿ: "رأيت الشيخ محيي  :(3)

كيبكي ، كىك ييرب منيـ، كالصبياف ييٍكًرىكنو عمى المعب معيـ، بنكل -كىك ابف عشر سنيف-الديف 
فجعؿ ال يشتغؿ ، كجعمو أبكه في ديكَّاف فكقع في قمبي محبتو.، كيقرأ القرآف في تمؾ الحاؿ، كراىيـإل

كقمت لو: ىذا الصبيُّ ييٍرجى ، فكصيتيو بو، القرآف يقرئوبالبيع كالشّْراء عف القرآف". قاؿ: "فأتيت الذم 
 كينتفع الناس بو.، كأزىدىـ، أف يككف أعمـ أىؿ زمانو

 

ـه أنت؟فقاؿ لي: أمن  جّْ

نما أنطقني ا بذلؾ.، فقمت: ال  كا 

 .(4)"إلى أف ختـ القرآف كقد ناىز االحتالـ، فحرص عميو، فذكر ذلؾ لكالده

                                                           

، ابف ، كطبقات الشافعييف8/396، كطبقات الشافعية الكبرل، السبكي ج42ص العطار، ، ابف ينظر: تحفة الطالبيف (1)
 .15/324، جالذىبياإلسالـ، تاريخ ، 910صكثير، 

بف سميماف المفتي الصالح المحدث عالء الديف أبك الحسف الدمشقي ابف العطار  عمي بف إبراىيـ بف داكد (2)
كلد سنة أربع كخمسيف كست مائة، كسمع مف ابف عبد الدائـ، كابف أبي اليسر، مرض مدة بالفالج، تكفي  الشافعي،

 .2/7في ذم الحجة سنة أربع كعشريف كسبع مائة. معجـ الشيكخ الكبير، الذىبي ج
اف صاحب كرامات، كقد حجَّ أكثر مف عشريف مرَّة، ، الحجاـ، السكد، الصالح، ككياسيف بف عبد ا، المقرئ (3)

، فتفرَّس فيو نىكلأنو سنة نيؼ كأربعيف مرَّ بقرية ) تفؽكبمه الثمانيف، ا (، فرأل الشيخ محيي الديف النككم كىك صبيّّ
اه بو، كحرَّضو عمى حفظ القرآف كالعمـ، فكاف الشيخ فيما بعدي  يخرج إليو، النَّجابة، كاجتمع بأبيو الحاج شرؼ، ككصَّ

كيتأدَّب معو، كيزكره، كيستشيره في أمكره. تكفي في ثالث ربيع الكؿ سنة سبع كثمانيف كست مئة، كدفف بمقبرة باب 
 . 15/601الذىبي، جاإلسالـ، شرقي. تاريخ 

 .45، ص ، ابف العطارتحفة الطالبيف (4)
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كالظاىري أنو كاف ، كلبث في بمده إلى الثامنةى عشرةى مف عمره قبؿى أف يرتحؿ إلى دمشؽ: رحالته  
د بالقميؿ مف العمـ عند بعض الشيكخ مف أىؿ كمقبالن عمى التزكُّ ، منصرفان إلى إعانة أبيو في دكانو

بىةه أك قرية حينئذ قدـ بو ، فمما كاف عمره تسع عشرة سنة، (1) .العمـ الذيف لـ تكف تخمك منيـ قىصى
كاحية، كالده إلى دمشؽ َـّ مف أكؿ ليمة ، كحج مع كالده في عمر العشريف، (2)فسكف المدرسة الرَّ كحي

جَّر( ،خرج فييا مف نكل إلى يـك عرفة ككاف ، ثـ عاد إلى دمشؽ، حيث قاؿ كالده: )كما تىأىكَّه كال تىضى
ا ا كتصحيحن ًديث الشرفية، يقرأ في اليـك اثني عشر درسنا عمى المشايخ شرحن ًليى دار الحى كقد كى

 (3) 
  .(4) في سف الرابعة كالثالثيف ًإلى أىف تكٌفي

إلى مسقط رأسو نػكل، كتكجػو إلػى  ىا، فقد سافرناكقد سافر إلى أماكف أخرل غير التي ذكر 
 .(5) القدس، كالخميؿ، ثـ عاد إلى نكل، كتكفي بيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .45، صالمرجع السابؽ (1)
كاحية (2) : تقع ىذه المدرسة شرقي مسجد ابف عركة بالجامع المكم. انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد المدرسة الرَّ

 .1/199القادر النعيمي ج
الدارس في ينظر: : تقع جكار باب القمعة الشرقي غربي العصركنية، كشمالي القيمازية الحنفية. دار الحديث الشرفية (3)
 .1/15ج ،اريخ المدارس، عبد القادر النعيميت
، كطبقات الشافعية الكبرل 910، صالشافعييف، ابف كثير، كطبقات 2/156طبقات الشافعية، ابف قاضى شيبة، ج (4)

 .8/395السبكي، ج
 .  15/330ج ، الذىبيتاريخ اإلسالـك ، 4/176ج، تذكرة الحفاظ 913ص ، ابف كثير( طبقات الشافعييف5)
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 شيوخه وتالميذي. :لرابعالمطمب ا

 شيوخه:  -أواًل 

 كعمـك العربية:، كأصكلو، كالفقو، تتممذ اإلماـ النككم عمى العديد مف الشيكخ في عمـ الحديث 
 فمن شيوخه في عمم الحديث: 

 . (1)ىػ662ديف عبد الكريـ بف جماؿ الديف عبد الصمد المعركؼ بابف الحرستاني تعماد ال -1
 . (2)ىػ662شرؼ الديف عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف النصارم ت -2
 . (3)ىػ663أبك البقاء النابمسي ت، الزيف خالد بف يكسؼ بف سعد -3
لمعركؼ بابف رضي الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أبي حفص عمر بف مضر الكاسطي ا -4

 .(4)ىػ664البرىاف ت
 ػ(5)ق668ضياء الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عيسى المرادم ت -5
 ػ(6)ق668زيف الديف أبك العباس أحمد بف عبد الدائـ بف نعمة الحنبمي ت -6
 .(7)ىػ672تقي الديف أبك محمد إسماعيؿ بف إبراىيـ بف أبي اليسر ت -7
أبي الفتح بف رافع الحراني المعركؼ بابف جماؿ الديف أبك زكريا يحيى بف أبي منصكر بف  -8

 . (8)ىػ678الحبيشي ت
 ػ(9)ق682شمس الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ت -9

                                                           

، كالمنياج السكم، السيكطي، 18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ، ك62، ص ، ابف العطارالطالبيف: تحفة ينظر (1)
 .40ص
 .40المنياج السكم، السيكطي صك ، 62، ص، ابف العطارالطالبيفينظر: تحفة  (2)
السكم،  ، كالمنياج17صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ، ك 60، ص، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (3)

 . 39ص ،السيكطي
 .18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿينظر:  (4)
، كالمنياج السكم، 17صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ، ك 59، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (5)

 . 38السيكطي، ص
لمنياج السكم، ، كا18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ، ك 62، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (6)

 .40السيكطي، ص
، المنياج السكم، 18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ ، ك62ص، ابف العطار، ينظر: تحفة الطالبيف (7)

 .40السيكطي، ص
 .41ينظر: المنياج السكم، السيكطي، ص (8)
منياج السكم، ، ك ال18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ، ك 62، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (9)

 .40السيكطي ، ص
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 ومن شيوخه في الفقه: 

 .(1)ىػ 650كماؿ الديف أبك إبراىيـ إسحاؽ بف أحمد بف عثماف المغربي ت -1

ر بف ال -2  .(2)ىػ670حسف بف عمر الربمي تكماؿ الديف أبك الفضائؿ سىالَّ

 ومن شيوخه في أصول الفقه: 

 .(3)ىػ672أبك الفتح كماؿ الديف عمر بف بندار بف عمر التفميسي ت
 ومن شيوخه في المغة: 

 (4)ىػ672أبك العباس جماؿ الديف أحمد بف سالـ المصرم ت. 

 (5)ىػ 672جماؿ الديف أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف مالؾ الطائي ت. 

 تالميذي:  -ثانًيا

 ومن أبرزهم:، ونهموا من عممه، تتممذ عمى اإلمام النووي الكثير من التالميذ 
 . (6)ىػ682شمس الديف محمد بف محمد بف عباس بف أبي بكر بف جعكاف النصارم ت -1
 .(7)ىػ724أبك الحسف بف العطار ت، عالء الديف عمي بف إبراىيـ بف داكد -2
 .(8)ىػ726أميف الديف بف أبي الدر ت، د اسالـ بف عبد الرحمف بف عب -3
 . (9)ىػ741أبك عبد ا بف القمَّاح ت، شمس الديف محمد بف أحمد بف حيدرة المصرم -4
 .(10)ىػ742جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف الزكي عبد الرحمف بف يكسؼ المزم ت -5
  .(11)ىػ 745محمد بف أبي بكر بف إبراىيـ القاضي شمس الديف بف النقيب الدمشقي ت -6

                                                           

 .39، كالمنياج السكم، السيكطي ، ص53، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (1)
 .39، كالمنياج السكم، السيكطي ، ص55، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (2)
 .18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ، ك 58ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (3)
، ك المنياج السكم، 17صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ ، ك58، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (4)

 .37السيكطي ص
، ك المنياج السكم، 18صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿ ، ك59، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (5)

 .38السيكطي ، ص
 . 52، ك المنياج السكم، السيكطي ، ص38، صالسخاكم، الركم العذب المنيؿينظر:  (6)
 . 52، ك المنياج السكم، السيكطي ، ص52، ص ، ابف العطارينظر: تحفة الطالبيف (7)
 . 38صالسخاكم، ، الركم العذب المنيؿينظر:  (8)
 . 52ينظر: المنياج السكم، السيكطي ص (9)
 . 52، السيكطي ص، ك المنياج السكم39ص السخاكم،، الركم العذب المنيؿينظر:  (10)
 . 52، ك المنياج السكم، السيكطي ، ص38، صالسخاكم، الركم العذب المنيؿينظر:  (11)
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 .ثناء العمماء عميه :خامسالمطمب ال

  إلى مكانة عممية عالية كصفو بيا العمماء فمف أقكاليـ: إلماـ النككمالقد كصؿ 

، كخشكنة العيش، كالعبادة، حد زمانو في الكرعكٍ : " كاف أى (1)قىاؿى الشٍَّيخ قيٍطبي الدّْيف اليكنيني 
" كي عف الممؾ الٌظاىر أنَّو قاؿ:كحي ، "دار العدؿ غير مرَّةكاقىؼى الممؾ الظَّاىر ب، كالمر بالمعركؼ

 .(2)أىنىا أفزع منو"

عارفنا بأنكاعو كميا؛ مف صحيحو  " كاف حافظنا لحديث رسكؿ ا :قاؿ تمميذه ابف العطار 
، كقكاعده، حافظنا لمذىب الشافعي، كاستنباط فقيو، كصحيح معانيو، كغريب ألفاظو، كسقيمو
جماعيـ، ككفاقيـ، كاختالؼ العمماء، كمذاىب الصحابة كالتابعيف، وكفركع، كأصكلو كما اشتير ، كا 

قد صرؼ أكقاتو كميا في أنكاع ، سالكنا في كمّْيا ذكر طريقة السمؼ، كما ىيًجرى ، مف ذلؾ جميعو
كبعضيا ، كبعضيا لمتالكة، كبعضيا لمصالة، كبعضيا لمتعميـ، فبعضيا لمتصنيؼ، العمـ كالعمؿ

 .(3)كالنيي عف المنكر"، معركؼلألمر بال

، إليو ثالث مراتب ت: "كاف الشيخ محيي الديف قد صار (4)أبك العبَّاس أحمد بف فرح اإلشبيمي قاؿ 
 كؿ مرتبة منيا؛ لك كانت لشخصو شيدٍَّت إليو آباطي اإلبًؿ مف أقطاًر الرض.

 كالقياـ بكظائفو.، : العمـاألولى

 كاعيا.الزىد في الدنيا كجميع أن الثانية:

 .كالنيي عف المنكر"، المر بالمعركؼ الثالثة:

ا(5)قاؿ شمس الديف ابف الفخر الحنبمي  ٍفًتينا، حافظنا، بارعنا، : " كاف إمامن ، أتقف عمكمنا شٌتى، مي
مَّة إالَّ ما ، ترؾ جميع مىالذّْ الدُّنيا مف المأككؿ، ككاف شديد الكرع كالزىد، كصنَّؼ التَّصانيؼ الجى

كراني  يأتيو بو أى  ثَّة المرقَّعة، بيكهي مف كعؾ يابس كتيف حى ، كلـ يدخؿ الحمَّاـ، كالممبس إالَّ الثياب الرَّ
                                                           

: أبك الفتح مكسى بف محمد بف أبي الحسيف أحمد اليكنيني البعمبكي: مؤرخ، أصمو مف بعمبؾ، تكفي قطب الديف اليكنينيُّ  (1)
 .7/328ي جكمى رٍ : العالـ لمزَّ ىػ. ينظر726بدمشؽ سنة 

 . 4/176، ج تذكرة الحفاظ، الذىبي (2)
 .65 -64، ص ، ابف العطارتحفة الطالبيف (3)
 .113، ص، ابف العطارالطالبيفتحفة نقالن مف  (4)
ىػ. ينظر: 729ده بالبخارم، ت بف أحمد بف عبد الكاحد، شمس الديف بف فخر الديف المعركؼ ج محمد بف الفخر عمي (5)

 .  1/175ج ذيؿ التقييد في ركاة السنف كالسانيد، أبك الطيب الفاسي
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كالناس ، كالممكؾ، ناىينا عف المنكر عمى المراء، ككاف أمَّارنا بالمعركؼ، كترؾ الفكاكو جميعيا
 .(1)عامة"

ـ:كقاؿ السبكي  ٍسالى ريف، " شيخي اإٍلً ة ا عمى الالحقيفكى ، أستاذي اٍلميتىأىخّْ جَّ كالداعي ًإلى سىًبيؿ ، حي
كرنا، كاف يحيى سيدنا، السالفيف  .(2) كزاىدنا..."، ىصكرنا، كليثنا عمى النَّفس، كىحىصي

 .(3)كالعمماء الزىاد"، أحد العيبَّاد، النبيؿ، الفقيو، قاؿ ابف كثير: " الحافظ 

مىـي الكلياء، اإلسالـشيخ ، القدكة، الكحد، الحافظ، اإلماـ ":قاؿ الذىبي  صاحب التصانيؼ ، عى
أحد ، الٌزاىد، الفقيو الشَّافعيُّ ، الحافظ، شيخ اإًلسالـ، كفي مكضع آخر: " مفتي المَّة، (4)النافعة"
 .(5)العالـ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 4/176، جتذكرة الحفاظ، الذىبي، ك15/324، جالذىبياإلسالـ، تاريخ  (1)
 .8/395بكي، جطبقات الشافعية الكبرل، السُّ  (2)
 . 910، صالشافعييف، ابف كثيرطبقات  (3)
 . 4/174، جفاظ، الذىبيتذكرة الح (4)
 .15/332، جالذىبياإلسالـ، تاريخ  (5)
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 :  (1)مصنفاته المطمب السادس:

 ف متبحرنا فييا كميا: تعددت مصنفات اإلماـ النككم في جميع العمـك الشرعية فقد كا       
  فمن مصنفاته الحديثية:

 .(2)المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج -1
 .(3)شرح قطعة مف صحيح البخارم -2
 .(4)إرشاد طالب الحقائؽ إلى معرفة سنف خير الخالئؽ -3
 .(5)التقريب كالتيسر لمعرفة سنف البشير النذير -4
 .(6)رياض الصالحيف -5
 .(7)الذكار -6
 .(8)ربعكفال -7
 . (9)ي شرح سنف أبي داكداإليجاز ف -8

                                                           

 ،، تػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػالـ912، 911ص ، ابػػػػػػػف كثيػػػػػػػر، طبقػػػػػػػات الشػػػػػػػافعييف85 -70انظػػػػػػػر: تحفػػػػػػػة الطػػػػػػػالبيف ص( 1)
 .2/156ج، طبقات الشافعية البف قاضى شيبة 4/175ج الذىبي ،تذكرة الحفاظك ، 330، 15/329ج
ـ(، ثػـ المطبعػة المصػرية، كطبعتػو عمػى نسػخة المطبعػة المصػرية   1866، ىػػ1283طبع لكؿ مرة فػي مصػر ) (2)

 ىػػ(.  1392: )2بيركت، ط:  -دار إحياء التراث العربي
 ىػ.    1400ىػ، كطبعتو المكتبة التجارية في مكة عاـ: 1347( طبعو محمد منير الدمشقي في مصر عاـ 3)
ـ(، ككػذلؾ 1987ىػػ، 1408ؽ: عبػد البػارم فػتح ا السػمفي، ط: )طبعتو مكتبة اإليماف بالمدينػة المنػكرة، بتحقيػ (4)

 ىػ.  1411طبعتو دار البشائر اإلسالمية بتحقيؽ: الدكتكر نكر الديف عتر سنة 
 ـ(. 1985 -ىػ1405: )1طبعتو دار الكتاب العربي ببيركت، بتحقيؽ: محمد عثماف الخشت، ط:  (5)
-ىػػػػ1419: )3بيػػػركت، بتحقيػػػؽ: شػػػعيب الرنػػػؤكط، ط:  -سػػػالةلػػػو طبعػػػات كثيػػػرة، كمنيػػػا: طبعػػػة مؤسسػػػة الر  (6)

 -ىػػػ 1428: )1بيػػركت، بتحقيػػؽ: الػػدكتكر: مػػاىر ياسػػيف الفحػػؿ: ط:  –دمشػػؽ  -ـ(، كطبعػػة دار ابػػف كثيػػر1998
 ـ(. 2007

. كقػد 20، المنيػؿ العػذب الػركم ص61( كقد سماه بيذا االسـ السػيكطي، كالسػخاكم. انظػر: المنيػاج السػكم ص7)
ي خميفة: حمية البرار، كشعار الخيار في تمخيص الدعكات كالذكار في الحديث.  انظر: كشؼ الظنكف سماه حاج

 -ىػػ 1414(. كطبعتو دار الفكر ببيركت، بتحقيؽ: عبد القادر الرنػؤكط، ط: )688/ 1عف أسامي الكتب كالفنكف )
 .  ـ(2004 -ىػ1425: )1ـ(، كطبعتو دار ابف حـز لمطباعة كالنشر، ط: 1994

بيركت، كقد اعتنى بو: قصػي محمػد الحػالؽ، أنػكر بػف أبػي بكػر الشػيخي،  -( طبعتو دار المنياج لمنشر كالتكزيع8)
 ـ(.  2009 -ىػ 1430: )1ط: 
 ـ(.  2007 -ىػ 1428: )1طبعتو الدار الثرية بعىمَّاف، بتحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ سمماف، ط:  (9)
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 . (1)خالصة الحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ -9

 ومن مصنفاته الفقهية: 
 .(2)المجمكع شرح الميذب، كلـ يتمو -1
 .(3)الركضة في مختصر شرح الرافعي -2
 .(4)المنياج في مختصر المحرر -3
 .(5)اإليجاز في المناسؾ، كالمناسؾ الثالث، كالرابع، كالخامس، كالسادس -4
 .(6)إليضاح في المناسؾا -5
 .  (7)التحرير في ألفاظ التنبيو -6
 .    (8)العمدة في تصحيح التنبيو -7

 كقد صنَّؼ كتبنا أخرل مثؿ:   
 .(9)التبياف في آداب حممة القرآف -1

                                                           

صػػة فػػي أحاديػػث الحكػػاـ، كصػػؿ فييػػا إلػػى أثنػػاء الزكػػاة. قػػاؿ ابػػف الممقػػف: ( قػػاؿ السػػخاكم: )قمػػت: سػػماىا: الخال1)
ػا الفقيػو،  رأيتيا بخطو، كلك كممت كانت في بابيا عديمة النظيػر. كقػاؿ غيػره: إنػو ال يسػتغني المحػدث عنيػا خصكصن

رسػػالة . كطبعتػػو مؤسسػػة ال19كىػػذه الخالصػػة بخػػط المؤلػػؼ فػػي كتػػب الكقػػاؼ الجماليػػة(. المنيػػؿ العػػذب الػػركم ص
 ـ(.   1997 -ىػ1418: )1ببيركت، بتحقيؽ: حسيف إسماعيؿ الجمؿ، ط:

ىػػ، 1393ـ(، كطبعػو زكريػا عمػي يكسػؼ بالقػاىرة، ط: )1920ىػػ، 1344(طبعتو دار التضػامف فػي مصػر، ط: )2)
 ـ(، كطبعتو دار النصر بتحقيؽ: محمد نجيب المطيعي، كقد صكرتو عنيا دار الفكر ببيركت.  1970

ىػػ(، كطبعيػا المكتػب 1386ىػػ(، كأعيػد طبعيػا فػي بيػركت سػنة )1307لركضػة لكؿ مػرة بػدليي سػنة )طبعت ا (3)
 ـ(.    1970 -ـ1966اإلسالمي بدمشؽ )

 ـ(.  2005-ىػ1425: )1طبعتو دار الفكر ببيركت، بتحقيؽ: عكض قاسـ أحمد عكض، ط:  (4)
السػػخاكم عنيػػا: )كأحػػدىا خػػاص بالنسػػكاف(. ، كقػػاؿ (75ص)ذكػػر ىػػذه الكتػػب ابػػف العطػػار فػػي تحفػػة الطػػالبيف  (5)

. كقػػػد طبػػػع أحػػػدىا فػػػي حيػػػدر أبػػػاد بعنػػػكاف: اإلشػػػارات. انظػػػر: ىػػػامش تحفػػػة الطػػػالبيف 21المنيػػػؿ العػػػذب الػػػركم ص
 .     (75ص)
ـ(، كطبعتػػو المكتبػػة 1898ىػػػ، 1316ـ(، كفػػي مكػػة المكرمػػة سػػنة: )1865 -ىػػػ1282طبػػع فػػي مصػػر سػػنة: ) (6)

ـ(، ثػػػػـ طبعتػػػػو دار الكتػػػػب العمميػػػػة. انظػػػػر: ىػػػػامش تحفػػػػة الطػػػػالبيف 1911ىػػػػػ، 1329) الجماليػػػػة فػػػػي القػػػػاىرة عػػػػاـ
 . (75ص)
 ىػ(.  1408: )1دمشؽ، بتحقيؽ: عبد الغني الدقر، ط:  -(طبعتو دار القمـ7)
ـ(. كقػػد قػػاؿ السػػخاكم بعػػد أف نقػػؿ 1996ىػػػ، 1417(طبعتػػو مؤسسػػة الرسػػالة، بتحقيػػؽ: أ.د. محمػػد عقمػػة، ط: )8)

ػػنَّؼ، فػػال يعتمػػد عمػػى مػػا فيػػو مخالفنػػا لحػػديث كتبػػو(. المنيػػؿ كػػالـ ابػػف المم قػػف فيػػو: )كقػػاؿ غيػػره: إنػػو مػػف قػػديـ مػػا صى
 .     (21ص)العذب الركم 

 ـ(.    1994 -ىػ 1414: )3(طبعتو كذلؾ دار ابف حـز ببيركت، بتحقيؽ: محمد الحجار، ط: 9)
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 .(1)طبقات الفقياء -2
 .(2)تيذيب السماء كالمغات -3
 .(3)اإلشارات إلى بياف السماء المبيمات -4
 . (4)كالمزية مف أىؿ اإلسالـالترخيص بالقياـ لذكم الفضؿ  -5
 .  (5)بستاف العارفيف -6

 : عقيدته ومذهبه.بعالمطمب السا

قاؿ ك  (6)".أشعرم العقيدةفقد قاؿ السبكي: "فإف النككم ، ىبكاف اإلماـ النككم أشعرم المذ 
مرارىا كما جاءت ،كاف مذىبو في الصفات السمعية السككت:" الذىبي في شرح  ؿ قميالن كربما تأكَّ ، كا 

 .(7)"ع مف خالفو كيباله في التغميظ عميودّْ بى يي ، سمـ. كالنككم رجؿ أشعرم العقيدة معركؼ بذلؾم

 : وفاته.ثامنالمطمب ال

ككاف ، سنة ست كسبعيف كستمائة بنكل، الرابع كالعشريف مف شير رجب، ي ليمة الربعاءفّْ كي تي  
انت كفاتو عقب كاقعة جرت لبعض كك، كدفف بيا صبيحة الميمة المذككرة، عمره خمسة كأربعيف عامان 

 .(8)فامتثؿ المر كتكفي عقبيا، كالخميؿ، الصالحيف بأمره لزيارة بيت المقدس الشريؼ

                                                           

ا في ذلؾ، كزاد عميو أسػماء نبػو عمييػا فػي ذيػؿ قاؿ السخاكم: )اختصر فييا كتاب أبي عمرك بف الصالح أيضن  (1)
. كطبػػع فػػي مجمػػديف بعنػػكاف: )طبقػػات الفقيػػاء الشػػافعية( لإلمػػاـ ابػػف الصػػالح، 20كتابػػو(. المنيػػؿ العػػذب الػػركم ص

ىذبػػو كرتبػػو: محيػػي الػػديف أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم، بػػيَّض أصػػكلو كنقحػػو: أبػػك الحجػػاج يكسػػؼ بػػف عبػػد 
ىػػػػػ، 1413ف عمػػػػي نجيػػػػب، ط: )دار البشػػػػائر اإلسػػػػالمية، حققػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو: محيػػػػي الػػػػدي الػػػػرحمف المػػػػزم، طبعتػػػػو

 ـ(.1992
 ـ، ثـ طبعتو دار الكتب العممية ببيركت. 1927طبعتو المطبعة المنيرية في القاىرة كامالن عاـ:  (2)
 ـ(.  1984ىػ، 1405طبعتو مطبعة الخانجي بالقاىرة بتحقيؽ الدكتكر: عز الديف عمي السيد، ط: ) (3)
مُّكش، ط: ) (4)  ـ(.   1982 -1402طبعتو دار الفكر بدمشؽ، بتحقيؽ: أحمد راتب حى
 ـ(.  1985، 1405طبعتو دار الكتاب العربي ببيركت، بتحقيؽ: عبد الغني نكمي، ط:) (5)
 .2/19الطبقات الشافعية الكبرل، السبكي، ج (6)
 .15/332الذىبي، جاإلسالـ، تاريخ  (7)
، ، تذكرة الحفاظ، الذىبي913ص، ، طبقات الشافعييف، ابف كثير43ص ، ابف العطارالطالبيفة تحفينظر:  (8)
، ، كطبقات الشافعية3/334ج، الذىبي ، العبر في خبر مف غبر15/330، جالذىبياإلسالـ، ، كتاريخ 4/178ج

 .2/156جالبف قاضي شيبة 
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كرأيػػتي منػػو أمػػكران تحتمػػؿ ، كجػػرل معػػو كقػػائع، ثػػـ سػػافر صػػبيحة ذلػػؾ اليػػكـ"قػػاؿ ابػػف العطػػار:   
كمػرض عقػب ، عاد إلى )نكل( ثـ، (1)كالخميؿ عميو السالـ، كزار القدس، فسار إلى )نكل(، مجمَّدات

ثػـ قػاؿ ، اي بػذلؾ  ففرح رحمو، فذىبتي ًمف دمشؽ لعيادتو، فبمغني مرضو، زيارتو بيا في بيت كالده
سػػت  ككدٍعتيػػو كقػػد أشػػرؼ عمػػى العافيػػة يػػكـ السػػبت العشػػريف مػػف رجػػب سػػنة .لػػي: ارجػػع إلػػى أىمػػؾ
 .(2) "ع كالعشريف مف رجبثـ تكفي ليمة الربعاء المتقدـ ذكرىا الراب، كسبعيف كست مئة

  
 
 
 
 

                                                           

ما زيارة الخميؿ، فبس ليا أصؿ مشركع، كليس يقينان مشيكر بف حسف آؿ سميماف معقبان عميو في الحاشية" أ قاؿ(1) 
 .97ص ، العطار ابف الطالبيف، حاشية تحفة: ينظر: أف خميؿ الرحمف إبراىيـ عميو السالـ قد دفف ىناؾ" 

 .97، ص ، ابف العطارالطالبيفتحفة  (2)
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 الحجاج بن مسمم صحيح شرح المنهاج كتاب: الرابع المبحث

 المطمب األول: التسمية وسبب التألي 

 أواًل: التسمية 

كقػد اسػتخدـ ىػذه التسػمية معظػـ مػف ترجمػكا لإلمػاـ ، اشتير ىذا الكتاب باسـ شرح صحيح مسمـ 
 . (4)كابف العماد، (3)كالسخاكم، (2)كابف كثير، (1)ه الذىبيأكعف كتبو فقد ذكر ، أك تحدثكا عنو، النككم

قاضػػي  كػػابف "فػػي شػػرح صػػحيح مسػػمـ أف اسػػمو "المنيػػاج كقػػد ذكػػر بعػػض مػػف تػػرجـ لإلمػػاـ النػػككم
 .(7)كفؤاد سزكيف (6)السيكطيك ، (5)شيبة

  ثانيًا: سبب التألي 

 كيتمثؿ ذلؾ في ثالثة أسباب: ،لقد بيف اإلماـ النككم في مقدمة كتابو الدافع في تأليفو لمكتاب 

عمييا مدار ك ، الشرع الحنيؼ مبني عمييا لفَّ ، مسنة النبكية المطيرةلىك الفيـ الصحيح  األول: 
 .أكثر الحكاـ الفقيية

كآكد ، الخير أنكاعىـ أك  ،جؿ الطاعاتأك ، فضؿ القربأفإف االشتغاؿ بالعمـ مف  :"النووي قال  
حاديث نكاع العمكـ تحقيؽ معرفة الأىـ أكمف  ...نفائس الكقاتفيو  أنفقتكلى ما أك ، العبادات
، كمنقطعيا ،كمرسميا، متصميا .كضعيفيا، كحسنيا، صحيحيا ؛عني معرفة متكنياأ ؛النبكيات

، كشاذىا، معركفيا .فرادىاأك ، كآحادىا، رىاتمتكا، كعزيزىا، كغريبيا، كمشيكرىا، ياكبً مي قٍ كمى ، ايمً ضى عٍ كمي 
، كمجمميا، يايا كعامّْ كخاصّْ ، كمنسكخيا، كناسخيا، كمدرجيا، كمكضكعيا، اكمعممي، كمنكرىا
كغير ما ذكرتو مف  ...سانيدكمعرفة عمـ ال، نكاعيا المعركفاتأكغير ذلؾ مف ، كمختمفيا، كمبينيا

كعمى ، كالسنف المركيات ،كدليؿ ما ذكرتو أف شرعنا مبني عمى الكتاب العزيز، عمكميا المشيكرات
                                                           

 .4/175ج تذكرة الحفاظ، الذىبي (1)
 .911بقات الشافعييف، ابف كثير، ص، كط17/540 ج البداية كالنياية، ابف كثير (2)
 .20، صالسخاكم، الركم العذب المنيؿ (3)
 . 10/383شذرات الذىب، ابف العماد ج (4)
 .2/156 ابف قاضي شيبة طبقات الشافعية، (5)
 .55المنياج السكم، السيكطي ص (6)
 .1/266ج سزكيف فؤاد، العربي التراث تاريخ (7)
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كبيانيا في السنف  ،جمالتعيات مي فإف اكثر اآليات الفر ، كثر الحكاـ الفقيياتأر السنف مدا
(1)"حكماتالمي 

. 

كسعى في ، كلذلؾ شمر عف ساعد الجد، كتب الحديثلىمية الصحيحيف بيف  وإدراكالثاني:  
  شرحيما.

دكتيف لإلماميف الق ؛ا الصحيحافالعمـ مطمقن  يبؿ ف ؛الحديث يصح مصنؼ فأك  :"النووي قال 
رضى ا - مبى الحسيف مسمـ بف الحجاج القشير أك ، بى عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارمأ

كتشاع فكائدىما كيتمطؼ ، ف يعتنى بشرحيماأفينبغي ، المؤلفات يفمـ يكجد ليما نظير ف -عنيما
دلة الاع نك أك ، سانيدىما لما ذكرنا مف الحجج الظاىراتأك ، استخراج دقائؽ المعمكـ مف متكنيما يف

مستكثرات مشتممة عمى نفائس مف  شرحو جمالن  يفقد جمعت ف، مفأما صحيح البخار  ؛المتظاىرات
ما أك  ،اتمامو المعكنات يراج مف ا الكريـ ف .شرحوي نا مشمر فأك ، نكاع العمكـ بعبارات كجيزاتأ

متكسط بيف جمع كتاب شرحو  يؼ الرحيـ فك فقد استخرت ا تعالى الكريـ الرؤ ، صحيح مسمـ
 . (2)"كال مف المطكالت الممالت، ال مف المختصرات المخالت كالمبسكطات، المختصرات

كنقميا لمناس ، بحاجة عصره إلى مف يقكـ بعبء الحفاظ عمى السنة الصحيحة وإحساس الثالث: 
 نظران لقمة مف يقدر عمى تحمؿ ذلؾ العبء مف المسمميف. ؛مشركحة كاضحة الدالالت كالمعاني

حتى لقد كاف ، الخاليات اإلعصاركلقد كاف أكثر اشتغاؿ العمماء بالحديث في  :"النووي الق  
ال إفمـ يبؽ  ،كضعفت اليمـ، فتناقص ذلؾ، لكؼ متكاثراتأيجتمع في مجمس الحديث مف الطالبيف 

 .(3)"كغيرىا مف البميات، كا المستعاف عمى ىذه المصيبة، مف آثارىـ قميالت ان آثار 

 

 

 

                                                           

 .1/12النككم ج صحيح مسمـ بشرح (1)
 .1/13صحيح مسمـ بشرح، النككم ج (2)
 .1/12صحيح مسمـ بشرح، النككم ج (3)
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 كتب بين ومنزلته شرح صحيح مسمم بن الحجاج المنهاج كتاب أهمية: الثاني المطمب
 .مسمم صحيح شروح

 كذلؾ العتبارات:تضرب ليا أكباد اإلبؿ كبيرة قيمة عممية لمكتاب  ال يخفى أف

 مضمون الكتاب بشكل عام :أوالً 

بف  كىك صحيح مسمـ، صح كتب الحديث بعد صحيح البخارملىك شرح  فكتاب المنياج   
، كأعظـ الطاعات، كمعمكـ أف شرح الحديث الشريؼ مف أفضؿ أنكاع القربات إلى ا ، الحجاج

كمعرفة أحكاميا كاجب عمى كؿ ، ففيـ السنة، لككف السنة ىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع
 فيمان  الكريـ القرآف فيـ إلى سبيؿ يقكؿ اللباني: ال مسمـ؛ بؿ ال سبيؿ لفيـ القرآف إال بفيـ السنو.

 (1)بالسنة. مقركنان  إال

 ثانيًا: مؤل  الكتاب

، بإجادة التصنيؼ كاإلبداع فيو ؛أجمعت المصادر التي ترجمت لإلماـ النككم عمى كصفو -1
  (2)ككصؼ كؿ مؤلفاتو بالنفاسة.، ككصفو بالدقة كالمانة العممية الشديدة

نكف العمكـ كبخاصة عمـ الفقو أف مؤلفو ىك مف كبار عمماء الشافعية الذيف جمعكا بيف ف -2
 .كالحديث كالمغة كالصكؿ

  كلو مصنفات تربك عمى الربعيف مؤلفان تقريبان. ،أف مؤلفو مف العمماء المجتيديف -3

 (3)أف ىذا الكتاب مف أكاخر ما كتبو المؤلؼ. -4

  كربما استدرؾ عمييـ كزاد ما أعياىـ. ،أف المؤلؼ استفاد ممف سبقو مف الئمة الجالء -5
 
 

                                                           

 .11منزلة السنة في اإلسالـ، اللباني، ص (1)
البداية كالنياية،  ، ك8/395، كطبقات الشافعية الكبرل، السبكي، ج4/174ج،  ينظر: تذكرة الحفاظ، الذىبي (2)

 .1/55، ج ، شذرات الذىب، ابف العماد17/540ابف كثير، ج
"كقد  فقد ألفو بعد سنة أربعة كسبعيف كستمائة كما صرح بقكلو عف مسألة الغنائـ في كتابو لشرح مسمـ: (3)

أكضحت ىذا في جزء جمعتو في قسمة الغنائـ حيف دعت الضركرة إليو في أكؿ سنة أربعة كسبعيف كستمائة " كا 
 .12/48أعمـ انظر: صحيح مسمـ بشرح النككم ج
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 واستفادتهم منهلثًا: أقوال العمماء عن الكتاب ثا

 "ـ بفكائد مسمـمً عٍ المي "كسماه  ،مف فقياء المالكية عميو شرحان  مٌ ر ماز اإلماـ ال ىمكأمٍ قاؿ الًقنكجي:"  -1
كتممو ، كفنكف مف الفقو ثـ أكممو القاضي عياض مف بعده، اشتمؿ عمى عيكف مف عمـ الحديث

كزاد عمييما فجاء ، حي الديف النككم بشرح استكفى ما في الكتابيفكتالىما م، ـمً عٍ كسماه إكماؿ المي 
 ".كافيان  شرحان 

(1) 

كأقكاؿ الئمة ، ف كتابو كالجامع الميذب في ذكر معاني اللفاظ المغكيةإفيمي: حى قاؿ كىبة الزي   -2
بطاؿ كاإل، كأدلتيـ في مختمؼ المسائؿ الفقيية مع الترجيح كالمناقشة كالتصكيب كالتخطئة، كآرائيـ

صدار ،ياف حكمة التشريعكب، كتعميؿ الحكاـ الشرعية اآلراء الحاسمة المكثقة التي يطمئف إلييا  كا 
تخريج ك ، درجة الحديث صحة كضعفان  ىأك تجريحيـ لما يفيد في الحكـ عمكتعديؿ الركاة ، كؿ مسمـ
، اء سيما الحديثباإلضافة إلى نقكؿ كثيرة مف العمم، رم كغيره مف الكتب الستةعند البخا الحديث

كالقاضي عياض كغيرىـ كيمتاز الشرح بتقديـ مقدمات طريفة ، كالطحاكم، كالبغكم ؛كرجاؿ الثر
 .عطاء تصكر شامؿ لو مما يسمى براعة استيالؿ"إعف المكضكع بما يفيد 

(2) 

مف  -مع اختصار-قاؿ الدّْقر:" ما عرؼ الناس شرحان لكتاب في الحديث أتقف كأبرع كأكفى  -3
، فإنو لـ يدع لقارئو ميما يبمه عممو سؤاالن في سره أك في عمنو، "شرح صحيح مسمـ لمنككم"كتاب 

كمف تسمية لما ، كمف لغةو كما يتعمؽ بيا، إال ككجد جكابان فيو مف بحث السند إذا كاف فيو ما يبحث
ا كمف قاؿ بظاىر الحديث كمف خالؼ كم، مف الحديث كما يستنبط، كمف شرح المعنى، يجيؿ اسمو

  .(3)مع فكائد كثيرة كعمـك غزيرة ال تستقصى"، حجتو

ٍيمعي في نصب الراية ؛كمما يؤكد قيمة الكتاب العممية استفادة كبار الئمة منو كمف أبرزىـ -4  ،الزى
كغيرىا ، كاإلصابة، التمخيصك ، كابف حجر في الفتح، كسبط ابف العجمي في الباعث الحثيث

 السنف كغيرىـ كثير. كالسيكطي في شرح، كالعيني في العمدة

                                                           

 .72ص ،طة في ذكر الصحاح الستة، الًقنَّكجيالح (1)
 عف نقالن . 160ص، الدقر الغني عبد، كالمحثيف الفقياء كعمدة كالمسمميف اإلسالـ شيخ النككم اإلماـ: ينظر (2)

 .المنياج لكتاب الزحيمي كىبة. د تقديـ
نقالن عف تقديـ د.  .160دقر، صاإلماـ النككم شيخ اإلسالـ كالمسمميف كعمدة الفقياء كالمحثيف، عبد الغني ال (3)

 كىبة الزحيمي لكتاب المنياج ، تحقيؽ مجمكعة مف المختصيف بإشراؼ عمي أبك الخير ص ب.
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 (1)رابعًا : المقارنة بينه وبين الشروح التي سبقته

صحيح لتظير مكانة شرح النككم بيف الشركح مف خالؿ النظر في الشركح الذم سبقتو 
 كىي:  في شرحو فقد ظيرت عدة كتب، مسمـ
 ق( 488تفسير غريب ما في الصحيحيف لمحمد بف أبي نصر الحميدم )ت  -1

 وبالنظر لهذٌن، ق(529غافر بف إسماعيؿ الفارسي )تلعبد ال، ح غريب مسمــ في شر يً فٍ المي  -2

 خاصة.  الغريب بشرح تعمقاالكتابٌن نجد أنهما 

 التُّجيبيُّ لمحمد بف أحمد  ،كالبياف لشرح خطبة كتاب مسمـ مع بياف كتاب اإليماف اإليجاز  -3
 شرح عمى أنو اقتصركبالنظر ليذا الشرح نجد ، ق(529دلسي المعركؼ بابف الحاج )تالن
  صحيح مسمـ. مف يسير جزء

كقد تكفى المؤلؼ ، ق(530لعبد ا بف عيسى الشيباني الندلسي )ت ، شرح صحيح مسمـ  -4
 عنو يكجد كال ،مفقكد لنو كذلؾ ؛فيو كصؿ حد أم إلى العمماء مف أحد يعمـ كال ,إتماموقبؿ 
  .الكتب ثنايا في ذكر ما سكل

 فيو مؤلفو قصد, (ق530 ت)أبي عبد الرحمف بف أبي الرجاؿ  لعبد السالـ بف، اإلرشاد -5
 .مفقكد كىك، ا كتاب مف الحاديث معاني استخراج

كقد بدأ تأليفو ابنو  (ق535 ت)الصفياني  بف محمد إلسماعيؿ، شرح صحيح البخارم كمسمـ -6
نما، مسمـ صحيح لشرح يخصص ؛ لكنو لـفأتمو ىك، إكمالوكتكفي قبؿ  ،محمد  يوإل ضـ كا 
  .أيضان  مفقكد فيك ذلؾ كمع، أيضان  البخارم شرح

الصالح  البف، كالسقط اإلسقاط كحمايتو مف ،لغمطاك  ،اإلخالؿصيانة صحيح مسمـ مف  -7
 مف يسيره مكاضع إال فيو يشرح لـ مؤلفو أف نجد الكتاب ىذا إلى كبالنظر، ق(643)ت

 بابان  كتسعيف ستة عمى يشتمؿ الذم، اإليماف كتاب مف بابان  كأربعيف كاحد حكالي مع المقدمة
 .اآلف حتى بعد بإتمامو العمماء مف أحد يقـ كلـ ،إتمامو قبؿ الصالح ابف تكفي كقد، كحاشية

ًرمٌ مـ بفكائد مسمـ عٍ المي  -8  ق(.536)ت لممىازى

شرح أف  نجد الكتابيف لياتيف كبالنظر, ق(544ـ بفكائد مسمـ لميحصبي )تمً عٍ المي  إكماؿ -9
ًرمٌ ال  –إف لـ يكف أكليا مطمقان  –ؿ الكتب التي أفردت لشرح صحيح مسمـ ىك مف أك ، مىازى

                                                           

 ، بتصرؼ. 93-91الصناعة الحديثية في شرح النككم عمى صحيح مسمـ، لمباحث أحمد حسف، صينظر:  (1)
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ًرمٌ كأقدـ شرح كصؿ إلينا مف شركح مسمـ كىك عبارة عف مجمكعة تعميقات كضعيا  عمى  المىازى
حتى  -أف يخرج منو بشرح كاؼ لصحيح مسمـ -رغـ أىميتو -كال يمكف لقارئو، صحيح مسمـ

بي )ت بفكائد الميٍعمـ  إكماؿفأتمو بالكتاب المشيكر: ق( 544جاء القاضي عياض اليىٍحصي
 مسمـ.

 .كافيان  وفجاء شرح ،كزاد عمييما ،استكفى ما في الكتابيفإال أف النككم  ؛رغـ أىمية الكتابيف قمت:

 خامسًا: محتويات الكتاب 

 :منيا أىمية الكتابكثيرة تدؿ عمى  ان مف خالؿ االطالع في الكتاب لمست أمكر ف 
كمنزلػة ، كمنيجػو فػي التػأليؼ، ف فييا سبب تأليفػويَّ عمى مقدمة ميمة كطريفة بى اشتماؿ الكتاب   -1

كأنو لـ يسػتدرؾ كػؿ ، كتقسيـ مسمـ لألحاديث، كحكـ أحاديثو، كمسائؿ متعمقة بشرطو، صحيح مسمـ
كعػػػدد أحاديػػػث ، كالكتػػػب المخرجػػػة عمػػػى صػػػحيح مسػػػمـ، ركايػػػة الضػػػعفاءل إخراجػػػوكأكجػػػو ، الصػػػحيح

، كأقسػػػاـ الحػػػػديث كأنكاعيػػػػا، كالمسػػػػتدركات عمػػػى الصػػػػحيحيف، معمػػػؽ فييمػػػػاالصػػػحيحيف كالحػػػػديث ال
، كالتػػػدليس، كالتفريػػػؽ بػػػيف حػػػدثنا كأخبرنػػػا كغيرىػػػا مػػػف المسػػػائؿ الميمػػػة المتعمقػػػة فػػػي زيػػػادة الثقػػػات

كمػػػا يتعمػػػؽ ، كالركايػػػة بػػػالمعنى، كالمضػػػطرب، كالناسػػػخ كالمنسػػػكخ، كالمتابعػػػات كالشػػػكاىد، كاالخػػػتالط
 كغير ذلؾ مف الفكائد الميمة. ، ب الكتابةكآدا، بركاية السند

كتعميؿ الحكاـ ، اشتماؿ الكتاب عمى كثير مف الفكائد سكاء في ذكر معاني اللفاظ المغكية -2
أك تجريحيـ لما يفيد في الحكـ ، تعديؿ الركاةك ، كضبط أسماء الركاة، كـ التشريعيةكالحً ، الشرعية

 عمى درجة الحديث صحة كضعفان.
يشمؿ ك ، كالترجيح بينيا، ف المذاىب الفقيية كأدلتيا في بعض المسائؿ الشرعيةأف الكتاب تضم -3

 فقو الحديث بشكؿ ميسر لطالب الفقو.
النقد كالتمحيص كالتحقيؽ كعدـ التقميد كىي سمة بارزة في كؿ اشتماؿ الكتاب عمى أسمكب  -4

 .الكتاب
الحاديث التي في ظاىرىا ك ، في الحاديث الميٍشًكمة أجكبة دقيقة محققة اشتماؿ الكتاب عمى -5

  نكع مف التعارض.
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 .شرح صحيح مسمم بن الحجاج المنهاج كتابه في النووي اإلمام منهج: الثالث المطمب

عػػرض ، لقػػد قػػدـ اإلمػػاـ النػػككم لشػػرحو بمجمكعػػة مػػف المقػػدمات ىػػي بمثابػػة التمييػػد لمكتػػاب      
فقػػػد اسػػػتخرت ا تعػػػالى الكػػػريـ  مػػػا صػػػحيح مسػػػمـ أك " فييػػػا منيجػػػو الػػػذم سػػػكؼ يسػػػير عميػػػو فقػػػاؿ:

ال مػػف المختصػػرات ، كالمبسػػكطات جمػػع كتػػاب شػػرحو متكسػػط بػػيف المختصػػرات يؼ الػػرحيـ فػػك الػػرؤ 
 ؛كقمة الراغبيف كخكؼ عدـ انتشار الكتاب، كلكال ضعؼ اليمـ .التمً الت المي كَّ طى ت كال مف المي المخالَّ 

كال ، مائػػة مػف المجمػدات مػػف غيػر تكػػرار فبمغػػت بػو مػا يزيػػد عمػى ،وتلبسػط ؛لقمػة الطػالبيف لممطػػكالت
فإنػػو  ؛كالبػػارزات كىػػك جػػدير بػػذلؾ، كعظػػـ عكائػػده الخفيػػات، بػػؿ ذلػػؾ لكثػػرة فكائػػده ؛زيػػادات عػػاطالت

كاحػػػػرص عمػػػػى تػػػػرؾ ، لكنػػػػى اقتصػػػػر عمػػػػى التكسػػػػط ؛صػػػػمكات دائمػػػػات كػػػػالـ أفصػػػػح المخمكقػػػػات 
مػػػف عمكمػػػو  ء ا جمػػػالن ف شػػػاإفػػػأذكر فيػػػو  ،كثيػػػر مػػػف الحػػػاالت يكأكثػػػر االختصػػػار فػػػ، طػػػاالتاإل

صػػػكؿ أكبيػػػاف نفػػػائس مػػػف ، الزىػػػديات كاإلشػػػارات، كاآلداب، كالفػػػركع، صػػػكؿال أحكػػػاـالزاىػػػرات مػػػف 
يضػػػاح، القكاعػػػد الشػػػرعيات كبيػػػاف ، كضػػػبط المشػػػكالت، سػػػماء الرجػػػاؿأك ، لفػػػاظ المغكيػػػةمعػػػانى ال كا 

ة مػػف حػػػاؿ بعػػػض الػػػركاة كالتنبيػػو عمػػػى لطيفػػػ .كالمبيمػػػات، بنػػػاءسػػػماء آبػػاء الأك ، ذكل الكنػػػى أسػػماء
كاسػتخراج لطػائؼ مػػف خفيػات عمػـ الحػػديث مػف المتػػكف ، كقػػاتبعػض ال يكغيػرىـ مػف المػػذككريف فػ

 يكالجمع بػيف االحاديػث التػ، سماء المؤتمفات كالمختمفاتكضبط جمؿ مف ال، سانيد المستفاداتكال
، نيػػا متعارضػػاتصػػكلو كك أالحػػديث كالفقػػو ك  يكيظػػف الػػبعض مػػف ال يحقػػؽ صػػناعت، تختمػػؼ ظػػاىران 

كؿ ذلؾ  يدلة فشير إلى الأك ، الحديث مف المسائؿ العمميات يالحاؿ ف ينبو عمى ما يحضرني فأك 
، يجػػػازجميػػػع ذلػػػؾ عمػػػى اإل يحػػػرص فػػػأك ، مػػػكاطف الحاجػػػة إلػػػى البسػػػط لمضػػػركرات يال فػػػإ، شػػاراتإ
، يكالمعػان، حكاـكال، ؿكً شٍ كالمغة كضبط المي ، سماء الرجاؿأمف  نقؿ شيئان أكحيث ، يضاح العباراتا  ك 

لػػبعض المقاصػػد  ال نػػادران إلكثػػرتيـ  ؛ضػػيفو إلػػى قائميػػوأا ال فػػإف كػػاف مشػػيكرن ، كغيرىػػا مػػف المنقػػكالت
ك أ، لطػكؿ الكػالـ ؛بعػض المػكاطف ذىػؿ عػفأف أال إ ،ضفتو إلػى قائميػوأا ف كاف غريبن ا  ك ، الصالحات

، ك المفظػػة مػػف المغػػةأ، االسػػـ كأ، ذا تكػػرر الحػػديثا  ك ، بػػكاب الماضػػياتككنػػو ممػػا تقػػدـ بيانػػو مػػف ال
نػػو تقػػدـ أذا مػػررت عمػػى المكضػػع اآلخػػر ذكػػرت ا  ك ، كؿ مكاضػػعوأ يكنحكىػػا بسػػطت المقصػػكد منػػو فػػ

كقػػػد اقتصػػػر عمػػػى بيػػػاف تقدمػػػو مػػػف غيػػػر ، بػػػكاب السػػػابقاتمػػػف ال يالبػػػاب الفالنػػػ يشػػػرحو كبيانػػػو فػػػ
ك غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف أ ،كهك نحػػػأ، أك ارتبػػػاط كػػػالـ ،كؿلبعػػػد المكضػػػع ال ؛عيػػػد الكػػػالـ فيػػػوأك أ، ضػػػافةإ

ف شػػاء ا إمػػف المقػػدمات ممػػا يعظػػـ النفػػع بػػو  كؿ الكتػػاب جمػػالن أ يقػػدـ فػػأك ، المصػػالح المطمكبػػات
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، مطالعتػو يسػيؿ فػأليككف  ؛فصكؿ متتابعات يكأرتب ذلؾ ف، التحقيقات اكيحتاج إليو طالبك ، تعالى
 (1)."مف اكالصيانة كالمطؼ كالرعاية ، مستمد المعكنة ناأك ، بعد مف الس ماتأك 

كمف يمعف ، : فيذا ىك المنيج العممي الذم سار عميو النككم في شرحو لصحيح مسمـقمت 
 كأبدع في ذلؾ.، كمف يطالع كتابو يجد أنو قد سار عميو، النظر في خطكاتو يجده منيجان دقيقان 

ليك بعض األمثمة التوضيحية:  وا 
 دراسة اإلسناد:منهجه في  -1

  :ذلؾ في كتمثؿابو بذكر الفكائد المتعمقة بذكر الركاة النككم في كت اإلماـاعتنى 
  كأحيانان يرجح حاؿ االختالؼ في ، كىذا كثير ،بحاجة لمضبط تإف كان السماءضبط

فال ، ذكر أنساب الركاة ،(3)أك ذكر ميمالن. ،كنيتو فقطب ذكر إف كاف قد الراكم ذكر اسـك  ،(2)ضبطو.
، كأسممي مدني، كفالف ككفي، و كبمده كقكلو: فالف بصرمإال كيذكر نسب ،تكاد تجده يذكر راكيان 

 بصريكف كنحك ذلؾ. اإلسنادكىذا 
(4) 

 عمر بف ا عبد إال ككفيكف فكمو، ىنا المذككر الكؿ اإلسناد أما:" (5)قاؿ النككمكمف المثمة  
 ،كماؿ، ياطلالحت ىذا كضبط، الميممة كبالداؿ الميـ فبإسكاف اليىٍمداني كأما، مدني مكي فإنو  كا 

ال، اإليضاح  في ما جميع أف الفصكؿ آخر في قدمت فقد كأيضان ، معركؼ مشيكر فيك كا 
 بياف الفصكؿ في اأيضن  كتقدـ فبالمثناة حياف كأما، كالميممة باإلسكاف ىمداني فيك ،الصحيحيف

 بكهكأ الثانية الركاية في المسمى طارؽ بف سعد فيك الشجعي مالؾ أبك كأما، الصكرة ىذه ضبط
 صحابي".

 الكالـ عمى الركاة جرحان كتعديالن كبياف الكىـ كالخطأ فييا ك ، الدقة في تمييز أسماء الركاة.  

 ا عبد أبا أف الخرل الركاية كفي شداد مكلى سالـ عف) (6)قكلو قاؿ النككم:" المثمة كمف 
 يقاؿ كاحد شخص كىك لو صفات كميا ىذه( رميٍ المى  مكلى سالـ الثالثة كفي الياد بف شداد مكلى
 بف أكس بف مالؾ مكلى كسالـ، بادكس كسالـ، رميٍ المى  مكلى كسالـ، الياد بف شداد مكلى سالـ لو:

                                                           

 .1/13صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (1)
 .18/130، ج16/38/158، ج13/39،ج3/121/140،ج1/151/155النككم،ج صحيح مسمـ بشرح ينظر: (2)
 .9/82، ج4/80، ج3/140، ج1/155، جالمصدر السابؽينظر:  (3)
 .16/38، ج14/8، ج13/39، ج10/186، ج4/80، جالمصدر نفسوينظر:  (4)
 .1/151، جالمصدر نفسو (5)
 .13/75ج، 3/99ج، النككم بشرح مسمـ صحيح: كينظر .3/99، جالمصدر نفسو (6)
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 كسالـ، المكحدة كالباء الميممة السيف بفتح سبناف كسالـ، الميممة كالصاد بالنكف النصرم الحدثاف
 مكلى ا عبيد كأبك، ا عبد بف كسالـ، المديني ا عبد أبك كسالـ، البصرييف مكلى كسالـ ،البراد
 بف عطاء كقاؿ، المسمميف خيار مف سالـ كاف حاتـ: أبك قاؿ فيو. تقاؿ كميا فيذه، الياد بف شداد

  ."نفسي مف عندم أكثؽ ككاف، البراد سالـ حدثني السائب

 ذكر لطائؼ اإلسناد 

 قاؿ ،كثير أبي بف ىيحي ثناحد ،عمار بف عكرمة حدثنا) (1)قكلو:" النككم قاؿ المثمة كمف 
 أربعة فيو اجتمع إسناد ىذا( رميٍ المى  مكلى سالـ حدثنا الرحمف عبد بف سممة أبك حدثنا أك حدثني
 معركفكف". تابعيكف ىكيحي .سممة كأبك ،فسالـ ،بعض عف بعضيـ يركم تابعيكف

 .حاديث التي ع عف اإلماـ مسمـ في الافكالد، (2)ذكر معمكمات ميمة في الصناعة الحديثية
إف ليا  :أك ينتصر ليا بقكلو ،كأف الطعف الذم قيؿ فييا غير مؤثر، انتقدت عميو بإثبات صحتيا
  .طرقان أخرل غير تمؾ الطريؽ

 يا (4)يجافبً رى ذٍ بأى  كنحف  عمر إلينا كتب قاؿ عثماف أبي عف) (3)قاؿ النككم:" قكلو المثمة كمف 
 ىذا :كقاؿ كمسمـ البخارم عمى (5)الدارقطني استدركو مما الحديث ىذا آخره إلى( دقى رٍ فى  بف عتبة

 فإف ؛باطؿ االستدراؾ كىذا، عمر كتاب عف أخبر بؿ ؛عمر مف عثماف أبك يسمعو لـ الحديث
 كركايتو بالكتاب العمؿ جكاز كالصكلييف ،الفقياء كمحققك، المحدثيف جماىير عميو الذم الصحيح

 "....الكاتب عف

 ون منهجه في دراسة والمت -2

 عناية كبيرة كذلؾ مف خالؿ: المتفب اعتنى اإلماـ النككم

 
 

                                                           

 .10/186ج، 4/80/34ج، 3/99ج: كينظر .3/99صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (1)
 .7/168، ج3/134/3/137/140، ج1/155، جالمصدر السابؽينظر:  (2)
 .15/44/154ج، 14/39ج، النككم بشرح مسمـ صحيح: كينظر .14/39، جالمصدر نفسو (3)
كالمكاضع،  البالد أسماء مف استعجـ ما معجـ .المغرب جية مف مينيةأر  ككر العراؽ، كتمى بالد أذربيجاف: مف (4)

 .1/129ج البكرم
 .261ص كالتتبع، لمدارقطني، اإللزامات (5)
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 ضبط ألفاظه 

في  كال غرابة، كبخاصة اللفاظ التي تحتاج إلى تحرير، النككم بتحرير اللفاظ اإلماـلقد اعتنى  
كيذكر الكجو التي قيمت ، ثـ يضبطو ،فتجده يذكر المفظ ،فقد رزقو ا ممكة في ىذا الفف ذلؾ،
 بأىؿ الغريب كالحديث كالصكؿ.، بما رجح بينيا مستدالن كر ، فيو

(1)كمف المثمة عمى ذلؾ:  
سكاف ،الراء بكسر فيك ردؼ؛ قكلو "   المشيكرة الركاية ىذه الداؿ كا 

 ركاة أحد الشافعي الفقيو (3)الطبرم عمي أبا أف (2)عياض القاضي كحكى، الركاة معظـ ضبطيا التي
 فعؿ يككف أف إال، الطبرم لركاية كجو كال ،القاضي قاؿ، ...الداؿ ككسر الراء بفتح ضبطو الكتاب

  أعمـ". تعالى كا الطبرم ركاية صحت إف كزمف ،عجؿ ؛مثؿ فاعؿ اسـ ىنا

 ها.الترجيح بين جمع ألفاظه والمقارنة بين الروايات و 

، الركاياتكالمقارنة بيف ، كجمع ألفاظ الحديث :تخريج الحديثفي  النككم اإلماـلقد اعتنى  
 (4)إف كاف يكجد بينيا تعارض.، كالترجيح بينيا

 تقديـ كالرابعة ،الكلى الركاية ففي ،كتأخيره الحج تقديـ : "كأما(5)كمف المثمة عمى ذلؾ: قكلو 
 الذم الرجؿ عمى عمر ابف إنكار في العمماء اختمؼ ثـ ،الحج تقديـ كالثالثة الثانية كفي ،الصياـ

 أنو ؛أعمـ كا كالظير ،المذككريف الطريقيف في كقع كما كذلؾ ركاه مرع ابف أف مع الحج قدـ
 أيضان  فركاه ،الصكـ بتقديـ كمرة ،الحج بتقديـ مرة مرتيف  النبي مف سمعو عمر بفا أف يحتمؿ
  كقتيف...". في الكجييف عمى

 
 
 

                                                           

 .1/194ج صحيح مسمـ بشرح النككم (1)
 .1/259، عياض جـ بفكائد مسمـمً عٍ كماؿ المي إ (2)
، بيا كدرس ببغداد كسكف، ىريرة أبي ابف عمي أبي عف الفقو أخذ الشافعي؛ لفقيوا الطبرم القاسـ بف الحسف (3)

 كثمث خمس سنة ببغداد كتكفي. المجرد،  الخالؼ في صنؼ كتاب أكؿ النظر، كىك في"  المحرر"  كتاب كصنؼ
 .2/76كفيات العياف، البف خمكاف ج: ينظر. مائة
، 14/82، ج 12/109، ج10/180، ج7/32/51، ج6/158ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (4)
 .17/15، ج11/138، ج18/20ج
 .1/151ج المصدر السابؽ (5)
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 :تخريج الحديث 

 بفا حديث فيو الباب ىذا"(1) :في كتب الحديث فيقكؿ مثالن  الحديثكركد يبيف مكاف  النككم كاف 
 أبي حديث كأما أيضان  البخارم ففي عباس بفا حديث فأما  الخدرم سعيد أبي كحديث عباس
 ."خاصة مسمـ ففي سعيد

 الحكم عمى المتن 

إف كاف عمى اإلسناد كالـ فيقكؿ مثالن: )المتف صحيح ال  ؛يدافع عف صحة المتف كاف النككم 
، )المتف صحيح بال خالؼ(، (لـ يضر في صحة المتف)، (مى كؿ حاؿالمتف ثابت ع)، مطعف فيو(
 .(2)كغير ذلؾ

 منهجه في شرح الحديث -3
لقد اعتمد النككم في شرحو لصحيح مسمـ عمى القرآف الكريـ؛ لنو الصؿ الساسي الذم يقـك  

 كاستفاد منو في شرحو في عدة جكانب منيا: ، عميو بنياف ىذا الديف

 ضبط كممة  كالمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا: ما جاء في ،كبياف المغات، ضبط ألفاظ الحديث
كال  ،فيو ببيت في الجنة مف قصب ال صخب فيو الذم بشرىا ا --في حديث خديجة النصب
ب بضـ صٍ كيقاؿ فيو ني ، ب المشقة كالتعبصٍ كالنى " :قاؿ النككمكمف المثمة عمى ذلؾ   .نصب
سكاف الصاد كبفتحيما لغ، النكف كالفتح أشير كأفصح ، تاف حكاىما القاضي كغيره كالحزف كالحزفكا 

 (3)."كبو جاء القرآف
 أبي ىريرةما جاء في حديث : اكالمثمة عمى ذلؾ كثيرة كمني، بياف معاني ألفاظ الحديث  :قاؿ

الجياد في سبيؿ »قاؿ: ثـ ماذا؟ قاؿ: ، «إيماف با»العماؿ أفضؿ؟ قاؿ:  أمٌ  سئؿ رسكؿ ا 
فإف قيؿ فقد جاء في بعض ىذه الركايات " :اؿ النككمق .«حج مبركر»قاؿ: ثـ ماذا؟ قاؿ: « ا

كما ، فالجكاب أف ثـ ىنا لمترتيب في الذكر ؛ثـ كذا بحرؼ ثـ كىي مكضكعة لمترتيب، أفضميا كذا
ا اٍلعىقىبىةي  ا أىٍدرىاؾى مى مى قاؿ تعالى }كى
قىبىةو  (12) فىؾُّ رى

يىٍكـو ًذم مىٍسغىبىةو أىٍك ًإٍطعىاـه ًفي  (13)
بىةو  (14) ٍقرى ا ذىا مى يىًتيمن

                                                           

 .1/155ج المصدر نفسو (1)
، 13/53، ج9/132، ج6/153، ج4/54/87، ج3/76/99ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (2)
 .14/22ج
 .12/161، ج9/68، ج8/141، ج3/53، ج2/159، ج1/201، ينظر: ج15/166، جالمصدر السابؽ (3)
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بىةو ( 15) ٍترى أىٍك ًمٍسًكيننا ذىا مى
ًة{ (16) مى ٍكا ًباٍلمىٍرحى تىكىاصى ٍبًر كى ٍكا ًبالصَّ تىكىاصى كمعمـك (1)ثيَـّ كىافى ًمفى الًَّذيفى آمىنيكا كى

 .".كنظائر ذلؾ كثيرة ...أنو ليس المراد ىنا الترتيب في الفعؿ
(2) 

 كالمثمة عمى ذلؾ كثيرةكالمسائؿ المختمفة، ، االحتجاج باآليات في مجاؿ الفقو كالعقيدة في : 

قكلو " :(3)ما جاء في حكـ الجياد أنو فرض كفاية منذ فرض قاؿ النككم: مسائؿ الفقو مثالن  ففي 
َرِر َواال ]تعالى  ْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل المَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلي الضَّ

َل المَُّه اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َعَمى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالِّ َوَعَد ال مَُّه اْلُحْسَنى َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ
َل المَُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَمى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا عَ  دليؿ لسقكط الجياد عف  اية فيياآل (4).[ِظيماً َوَفضَّ

، بؿ ليـ ثكاب نياتيـ إف كاف ليـ نية صالحة ؛يككف ثكابيـ ثكاب المجاىديف كلكف ال ؛المعذكريف
كفيو رد عمى مف ، كفيو أف الجياد فرض كفاية ليس بفرض عيف، "كلكف جياد كنية" كما قاؿ

كالصحيح أنو لـ يزؿ فرض كفاية ، فرض كفايةكبعده ، فرض عيفيقكؿ إنو كاف في زمف النبي 
َل اَّللَُّ ادَُْجنِهِديَن و] :كىذه اآلية ظاىرة في ذلؾ لقكلو تعالى، مف حيف شرع ْسـَى َوَفضَّ ُكًّلا َوَطَد اَّللَُّ احْلُ

ًة َوَكنَن اَّللَُّ  (59)َطَذ اْلَؼنِطِديَن َأْجًرا َطظِقًم  [َغُػوًرا َرِحقًم َدَرَجنٍت ِمـُْه َوَمْغِػَرًة َوَرْْحَ
 :كقكلو تعالى (5) 

َل اَّللَُّ ادَُْجنِهِديَن َطَذ الَْؼنِطِديَن َأْجرًا َطظِقمً ] [َوَفضَّ
 (6). 

)إني لعرؼ قاؿ النككم: قكلو" في مسائؿ العقيدة مثالن: ما جاء في تسميـ الحجر عمى النبي ك  
كفي ىذا إثبات التمييز  فيو معجزة لو عث إني لعرفو اآلف( بٍ حجرا بمكة كاف يسمـ عمي قبؿ أف أي 

مىا ]كىك مكافؽ لقكلو تعالى في الحجارة ، في بعض الجمادات ٍشيىًة المًَّو كى ا يىٍيًبطي ًمٍف خى فَّ ًمٍنيىا لىمى كىاً 
مىفٍ ]كقكلو تعالى  (7) [المَّوي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفى  ٍف ًمٍف  تيسىبّْحي لىوي السَّمىكىاتي السٍَّبعي كىالىٍرضي كى ًفيًيفَّ كىاً 

                                                           

 [17-12البمد:] (1)
، 5/55، ج4/64، ج3/106، ج2/136/163، ج1/140، ينظر: ج2/63صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (2)
 .17/183، ج14/131، ج12/143ج
 .13/37صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (3)
 [.95]النساء:  (4)
 [.96-95]النساء:  (5)
 [.95]النساء:  (6)
 [.74]البقرة:  (7)
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ًميمنا غىفيكرنا ـٍ ًإنَّوي كىافى حى يي لىًكٍف ال تىٍفقىييكفى تىٍسًبيحى ٍمًدًه كى كفي ىذه اآلية خالؼ  (1)[شىٍيءو ًإال ييسىبّْحي ًبحى
كمنو الحجر ، بحسبو كما ذكرنا كيجعؿ ا تعالى فيو تمييزان ، كالصحيح أنو يسبح حقيقة ،مشيكر

كمشي إحدل الشجرتيف إلى الخرل حيف  ،ككالـ الذراع المسمكمة الذم فر بثكب مكسى 
. "كأشباه ذلؾدعاىما النبي 

(2) 

كمف أمثمة ذلؾ: قاؿ  ما جاء في سؤاؿ النبي  في المسائؿ التي فييا اختالؼ مثالن:ك  
 فإف ىذا المأمكر بو ىك فيما يحتاج ،)سمكني( ىذا ليس بمخالؼ لمنيي عف سؤالوقكلو ":(3)النككم
ْكِر ِِْن ُكـْتُْم ] :كىك مكافؽ لقكؿ ا تعالى، إليو َوَمن َأْرَسْؾـَن َقبَْؾَك ِِٓ ِرَجنٓ ُكوِحي َِِلْقِفْم َفنْسَلُلوا َأْهَل الذِّ

 (4).[ٓ َتْعَؾُؿونَ 

 كالمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما جاء في قتؿ البناء خشية ، بياف معاني الحاديث اإلجمالية
كىك معنى قكلو ، أم يأكؿ ؛)مخافة أف يطعـ معؾ( ىك بفتح الياء كقكلو :"  (5)ككمقاؿ الن الفقر:
ٍشيىةى ًإٍمالؽو ]تعالى  ـٍ خى [كىال تىٍقتيميكا أىٍكالدىكي

 ."فقرم أ (6) 

كخير مف يفسر القكؿ   يشرح كالـ النبي فالنككم ،عمى السنة النبكيةاعتمد النككم في شرحو ك  
فاستفاد مف  ،كصاحب الكالـ أدرل بمراده مف غيره بالمعاني التي يقصدىا، لنو أخبر بمراده، قائمو

 السنة في تفسيره مف عدة جكانب منيا:
 كخشاش كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في ضبطو لكممة "خشاش" قاؿ النككم:" ، تكثيؽ كضبط اللفاظ

بالحاء الفتح أشير كركم  .كضميا حكاىف في المشارؽ، ككسرىا، الرض بفتح الخاء المعجمة
 .(7)."كحشراتيا كما كقع في الركاية الثانية، كىي ىكاـ الرض، كالصكاب المعجمة، الميممة

 يقتتالف  " يقتتالف" قاؿ النككم:"كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في معنى، بياف معاني ألفاظ الحديث
 (8)".يختصماف كما صرح بو في الركاية الثانية

                                                           

 .[44-40]اإلسراء:  (1)
 .15/31صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (2)
 .1/141صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (3)
 [. 7]النبياء:  (4)
 . 2/65صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (5)
 [.31]اإلسراء:  (6)
، 13/34، ج12/72، ج8/141، ج7/51، ج6/158، ينظر: ج14/197صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (7)
 .17/15ج، 16/115ج
، 12/48، ج10/83، ج7/51، ج6/66/158، ج103 -5/105، كينظر: ج16/92، جالمصدر السابؽ (8)
 .16/94، ج15/117، ج14/192ج
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 ما جاء في معنى قكلو كمف أمثمة ذلؾ  ،بياف معنى مجمؿ الحديث " مف أحصاىا دخؿ
 :فقاؿ البخارم كغيره مف المحققيف معناه، فاختمفكا في المراد بإحصائياقاؿ النككم: ". "الجنة
 (1)".كقيؿ أحصاىا عدىا ،ا في الركاية الخرل مف حفظيالنو جاء مفسرن ؛ كىذا ىك الظير، حفظيا

 :هجه في استنباط األحكام والفوائدمن -4

لذا ال غرابة أف تجده فقييان مستنبطان لألحكاـ ، مف كبار أئمة الشافعية أف اإلماـ النككممعمـك  
 كيتمثؿ منيجو في ذلؾ: ، الشرعية الظاىرة كالخفية

 مػف ذلػؾ يؤخػذ:" (2)كمف المثمة عمى ذلؾ قكلػو كالخذ ب راء اآلخريف، ،الحكاـ استنباط في دقةال 
 اجتنابػو الكلػى كلكػف ؛الحػديث لمفيػكـ ؛فيػو البػكؿ يحػـر لـ جاريان  اكثيرن  الماء كاف فإف، المسألة حكـ
ف  كينجسػو يقػذره لنػو ؛يحػـر أنػو كالمختػار، يكػره :أصػحابنا مػف جماعػة قػاؿ فقػد، جاريػان  قمػيالن  كاف كا 
ف ،نجس أنو مع فيستعممو، غيره رغى كيي  .كغيره الشافعي مذىب مف المشيكر عمى  كثيػران  المػاء كاف كا 
 عمػى التحػريـ يقتضػي النيػي فػإف، بعيػدان  يكػف لػـ يحـر :قيؿ كلك، يحـر كال يكره :صحابناأ فقاؿ راكدان 

  ".الصكؿ أىؿ مف كالكثريف قيفالمحق عند المختار

  إال أنو خالؼ المذىب في  ،عيكاف مف أئمة المذىب الشاف فالنككمعدـ التعصب المذىبي
 في مسألة قكلو ذلؾ عمى المثمة كمف، مسائؿ

 ،مستحبان  ليس القياـ أف مذىبنا في مشيكر"كال: (3)
، المختار ىك كىذا. مستحب أنو أصحابنا مف (5)يلّْ كى تى المي  كاختار (4)عمي بحديث منسكخ ىك كقالكا
 إنما، النسخ لف ؛ىذا مثؿ في النسخ دعكل يصح كال، لمجكاز بياننا كالقعكد ،لمندب المر فيككف
 أعمـ". كا، يتعذر كلـ ،الحاديث بيف الجمع تعذر إذا يككف

 

 

                                                           

 .18/18، ج16/62/136، ج12/177، ج11/137، ج7/32، كينظر: 17/6، جالمصدر نفسو (1)
، 10/27/181ج، 6/149ج، 3/144ج، المصدر السابؽ: ينظر .3/144ج النككم بشرح مسمـ صحيح (2)
 .99-13/68ج
 .6/173ج، 5/105ج، 4/39ج، 3/159ج: ينظر ، ك7/44ج المصدر نفسو(3)
 .962ح372لمجنازة ص  القياـ صحيح مسمـ، الجنائز/نسخ (4)
لّْي إبراىيـ، المعركؼ عمي، كقيؿ: بف مأمكف ، كقيؿ: اسمومحمد بف الرحمف عبد (5)  الشافعي لفقيوا بالميتىكى

كالخالؼ،  كالفقو الصكؿ في قكية يد المناظرة، لو كتحقيؽ السيرة كحسف كالديف العمـ بيف جامعان  كاف النيسابكرم؛
 عشر ثامف الجمعة ليمة الشيرازم، كتكفي إسحاؽ أبي الشيخ كفاة بعد بغداد بمدينة النظامية بالمدرسة التدريس تكلى
 .3/134كفيات العياف، البف خمكاف ج ببغداد. كأربعمائة كسبعيف ثماف سنة شكاؿ
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 منهجه في األحاديث التي ظاهرها التعارض  -5

كالحاديث التي في ظاىرىا نكع مف التعارض ، تكقؼ عند الحاديث المشكمةكاف النككم ي
 (1)أجكبة دقيقة محققة.ب يجيب عنياك 

 :النقد والتمحيصمنهجه في  -6
 كالدليؿ، المسائؿ العممية المختمفةؽ في تحقيك ، بيف الركايات يقارفك ، نقد النقكؿي كاف النككم 

التي  يكالدارقطن، قميا عف ابف الصالح كالقاضي عياضده لكثير مف القكاؿ التي نعمى ذلؾ نق
 .ككذلؾ نقده لمنيج مسمـ نفسو في الكتاب، انتشرت بالكتاب كمو

 :المخالفين مخالفة في منهجه -7
يتعقب المخطئ بالتصكيب  فيك ،كتحرم الحؽ، المكضكعيةب يتسـ منيجو مع المخالفيف كاف

كمف المثمة عمى ذلؾ: ما نقمو عف القاضي  .تقانوإكينبو عمى ، حسانوإكيذكر لممحسف ، كالتصحيح
 بسطان  الباب ىذا شرح بسط عياض القاضي أف عياض في باب نكاح المتعة حيث قاؿ: "اعمـ

 ما نذكر ثـ، مختصران  ذكره ما ننقؿ أف فالكجو، فييا يخالؼ كأشياء، نفيسة بأشياء فيو كأتى، بميغان 
 (2)المختار". عمى كننبو، فيو كيخالؼ عميو ينكر
 :األمانة العمميةمن منهجه  -8
كلذلؾ نراه يكثر في الكتاب مف قكلو  ؛عزكىا إلى مصادرىا الصميةينقكلو ك  كاف النككم  يكثؽ 

أك العكس ، سمـحقيقو مف لفظة كردت في صحيح م)ىكذا في غالب النسخ في بالدنا( كذلؾ عند ت
 (3).)كذا اتقناه عف شيكخنا(أك، أحيانان )كذا حققناه( كما أنو يذكر

 من منهجه اإلحالة -9
كذلؾ عف طريؽ اإلحاالت  ؛ضع يد القارئ عمى المكاضع المختمفة لطراؼ المبحث الكاحديكاف 

ى ثـ يحيؿ عم، المتعددة التي اشتمؿ عمييا الكتاب بحيث يشير إلى طرؼ المسألة باختصار
 (4)أك فيما يأتي مف الكتاب.، مكاضع البسط فيما تقدـ

 

                                                           

، 8/100، ج7/33، ج5/5، ج4/7، ج3/22/94، ج2/105ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (1)
، 17/154، ج16/86، ج15/74، ج14/121، ج13/81، ج12/93، ج11/90، ج10/5، ج9/106ج
 .18/100ج
، 14/121، ج13/44/70، ج12/32/68/72، ج10/27، كينظر: ج9/146صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (2)
 .108/ 16ج
 . 16/35/36، ج14/8/82، ج13/54/75(، ج11/42، ج7/92، ج1/155، جالمصدر السابؽينظر:  (3)
 .80/ 4، ج3/99/121/137/140، ج1/151/155، جالمصدر نفسوينظر:  (4)
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  من منهجه ذكر الفوائد -11
كىػػذه ، لتكػػكف أثبػػت فػػي الػػذىف ؛تكقػػؼ أماميػػايك ، تػػنـ الفػػرص لػػذكر معمكمػػات ميمػػةكػػاف يغ

، ليةك كالصػػػ، كالمغكيػػػة، الظػػػاىرة المنتشػػػرة فػػػي الكتػػػاب نػػػتج عنيػػػا إيػػػراد كثيػػػر مػػػف المسػػػائؿ الفقييػػػة
 (1)كالحديثية.

 التيقظ التام أثناء التألي  منهجه من  -11

أك مف شراحو  ،كاالختالؼ سكاء كاف ذلؾ مف ًقبؿ ركاة مسمـ ،كالتصحيؼ ،لسقطا كاف يكتشؼ 
 (2)كىذا أيضان كثير جدان في الكتاب.، اأك مف مصادره التي اعتمد عميي، السابقيف

مؿ يشمؿ كؿ المعارؼ عمى منيج شا كاشتمؿ، فالكتاب قىيّْـ جدان ، : بعد قراءتي لمكتابقمت 
، استنباطو كدقيؽ، كالجمع بيف متعارضيو، كحؿ مشاكمو، كفقيو، كالعمكـ المتعمقة بالحديث كعمكمو

 .كجزاه عنا خير الجزاء ،فرحـ ا النككم، أصكؿ الفقولؾ اعتنى بذكك، ضبط ألفاظوك ، كاستداللو
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 8/141، ج4/31/80، ج3/99/134/137/140/144ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (1)
 . 17/158، ج16/158، ج14/39، ج13/160/112(، ج10/85/186ج
، 8/25/85/86، ج7/107/111، ج6/148، ج3/49/122/173، ج2/61/162،جالمصدر السابؽ ينظر: (2)
، 17/54/101، ج16/124، ج 15/39/52/173،ج13/138،ج12/76،ج11/118/179،ج10/142/146ج
 .18/48/118ج
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 الفصل الثاني
الحديث بعرضه توثيق منهج النووي في 

عمى مصادر التشريع اإلسالمي وقواعد 
 وقواعد متفرقة، الشريعة
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  قواعد الشريعة لموافقةتوثيق الحديث منهج النووي في  المبحث األول:

 الكريم القرآن لموافقة الحديث توثيقمنهج النووي في المطمب األول: 

 كاحدة مشكاة مف يخرج كالذم،  رسكلو إلى يماب ا أكحى كىٍحيه  كالحديث النبكم القرآف الكريـ 
كفى  أىفىال] :تعالى قاؿ، تضادٌ  كال، اختالؼ فيو يككف ال لىكٍ  اٍلقيٍرآفى  يىتىدىبَّري  المَّوً  غىٍيرً  ًعٍندً  ًمفٍ  كىافى  كى

ديكا  .(1) [كىًثيرنا اٍخًتالفنا ًفيوً  لىكىجى

 الصحابة عند القرآن لموافقة الحديث توثيق: أوالً 

كشيدكا نزكؿ القرآف كىـ ، كعاصركا نزكؿ الكحي  ىـ الذيف عايشكا النبي  الصحابة
في التأصيؿ ليذا المقياس مف تكثيؽ  و كمدلكالتو؛ فمذلؾ كاف ليـ دكره بارزه أكثر الناس فيمان لمعاني

كتصحيح ما يقع بو بعضيـ مف أخطاء في نقميـ ، بعرضو عمى القرآف الكريـ  حديث رسكؿ ا
 . بيلكالـ الن

 ومن األمثمة عمى ذلك:
 فيما ركياه عف النبي  - –كابنو عبد ا ، عمى عمر بف الخطاب -  - عائشة اعتراض -1

دَّثىنىا(2)فقاؿ فقد أخرج مسمـ، أف الميت يعذب ببكاء أىمو مَّدي  :"حى ٍبدي ، رىاًفعو  ٍبفي  ميحى ٍيدو  ٍبفي  كىعى مى  اٍبفي  قىاؿى ، حي
دَّثىنىا: رىاًفعو  ٍبدي  حى زَّاؽً ال عى نىا، رَّ ٍيجو  اٍبفي  أىٍخبىرى رى ٍبدي  أىٍخبىرىًني، جي فّْيىتً : قىاؿى ، ميمىٍيكىةى  أىًبي ٍبفي  اً  عى  ًلعيٍثمىافى  اٍبنىةه  تيكي
رىىىا: قىاؿى ، ًلنىٍشيىدىىىا فىًجٍئنىا: قىاؿى ، ًبمىكَّةى  عىفَّافى  ٍبفً ا بَّاسو  كىاٍبفي ، عيمىرى  اٍبفي  فىحىضى نّْي: قىاؿى ، عى ا كىاً   ًلسه لىجى

مىٍستي : قىاؿى ، بىٍينىييمىا ا ًإلىى جى ًدًىمى اءى  ثيَـّ ، أىحى ري  جى مىسى  اآٍلخى ٍنًبي ًإلىى فىجى ٍبدي  فىقىاؿى ، جى  ًلعىٍمًرك عيمىرى  ٍبفي  اً  عى
يّْ  ًإفَّ : »قىاؿى ،  اً  رىسيكؿى  فىًإفَّ ، اٍلبيكىاءً  عىفً  تىٍنيىى أىالى ، ميكىاًجييوي  كىىيكى : عيٍثمىافى  ٍبفً ا  ًببيكىاءً  لىييعىذَّبي  تى اٍلمى

مىٍيوً  أىٍىًموً  دَّثى  ثيَـّ ، ذىًلؾى  بىٍعضى  يىقيكؿي  عيمىري  كىافى  قىدٍ : عىبَّاسو  اٍبفي  فىقىاؿى ، «عى دىٍرتي : فىقىاؿى ، حى  ًمفٍ  عيمىرى  مىعى  صى
تَّى مىكَّةى  رىةو  ًظؿّْ  تىٍحتى  ًبرىٍكبو  ىيكى  ًإذىا، ًباٍلبىٍيدىاءً  كينَّا ًإذىا حى ءً  مىفٍ  فىاٍنظيٍر  اٍذىىبٍ : فىقىاؿى ، شىجى ؟ ىىؤيالى  الرٍَّكبي

يىٍيبه  ىيكى  فىًإذىا، فىنىظىٍرتي  ٍعتي : قىاؿى ، ًلي اٍدعيوي : فىقىاؿى ، فىأىٍخبىٍرتيوي : قىاؿى ، صي يىٍيبو  ًإلىى فىرىجى  اٍرتىًحؿٍ : فىقيٍمتي ، صي
ؽٍ  ٍؤًمًنيفى  أىًميرى  فىاٍلحى ؿى ، عيمىري  أيًصيبى  أىفٍ  فىمىمَّا، اٍلمي يىٍيبه  دىخى اهٍ  كىا: يىقيكؿي ، يىٍبًكي صي اًحبىاهٍ  كىا أىخى  فىقىاؿى ، صى

                                                           

 [.82]النساء: (1)
 الجنائز/قكؿ، ، كصحيح البخارم928ح/360ص، عميو أىمو ببكاء يعذب الميت الجنائز/، مسمـ حصحي مسمـ (2)

 .1286: رقـ الحديث251ص"  سنتو مف النكح كاف إذا «عميو أىمو بكاء ببعض الميت يعذب» النبي
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يىٍيبي  يىا: عيمىري  ؟ أىتىٍبًكي صي مىيَّ قىدٍ  عى مىٍيوً  أىٍىًموً  بيكىاءً  ًببىٍعضً  ييعىذَّبي  اٍلمىيّْتى  ًإفَّ » اً  رىسيكؿي  قىاؿى  كى ، «عى
بَّاسو  اٍبفي  فىقىاؿى  ـي : فىقىالىتٍ  اًئشىةى ًلعى ، ذىًلؾى  ذىكىٍرتي  عيمىري  مىاتى  فىمىمَّا: عى دَّثى  مىا كىاً  الى ، عيمىرى  اي  يىٍرحى  رىسيكؿي  حى
دو  ًببيكىاءً  اٍلميٍؤًمفى  ييعىذّْبي  اى  ًإفَّ  اً  لىًكفٍ ، أىحى مىٍيوً  أىٍىًموً  ًببيكىاءً  عىذىابنا اٍلكىاًفرى  يىًزيدي  اى  ًإفَّ : »قىاؿى  كى : قىاؿى  «عى

قىالىتٍ  ـي : عىاًئشىةي  كى ٍسبيكي َٓ ]: اٍلقيٍرآفي  حى قىاؿى : قىاؿى  (1)[ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َو  كىاي : ذىًلؾى  ًعٍندى  عىبَّاسو  اٍبفي  كى

ا فىكى اً : ميمىٍيكىةى  أىًبي اٍبفي  قىاؿى ، (2)[َوَأْبَؽى َأْضَحَك ] " ًمفٍ  عيمىرى  اٍبفي  قىاؿى  مى  .شىٍيءو

 الميت بأفيفيد   النبي عف المنقكؿ لحديثا أف فكجدت الركاية في نظرت -–عائشة : قمت  
نما، يعذب أف أجؿ مف، ذلؾ في ذنب لمميت كليس، عميو أىمو ببكاء يعذب ، أىمو مف فعؿ ىذا كا 

 أنو: اآلية كمعنى، (3)[ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوٓ]: كتابو في يقكؿ كعال جؿ كا، فعمو كليس مف

، غيره بفعؿ سيعذب الميت أف ؛ - -كابف عمر، عمر قكؿ مف كيمـز، غيره بفعؿ أحد يعذب ال
 كلكف ؛مكذبيف كال، كاذبيف غير عف لتحدثكني فاستدركت عمييما قائمة: إنكـ المعارضة؛ فكجدت
 يخطئ. السمع

 ىذه في العمماء : "اختمؼ(4)الصكاب في ىذه المسألة ما نقمو النككم عف الجميكر حيث قاؿف 
 فيذا ،كصيتو فنفذت، مكتو بعد كيناح عميو يبكى بأف كصى مف عمى يكرالجم فتأكليا الحاديث؛

 مف كناحكا أىمو عميو بكى مف فأما قالكا إليو. كمنسكب بسببو لنو كنكحيـ؛ عميو أىمو ببكاء يعذب
 مطمقنا الحديث فخرج قالكا .[ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوٓ] :تعالى لقكلو يعذب فال، منو كصية غير

  ليـ. معتادان  كاف ما عمى مالن ح

في صحيحو فقاؿ:  (5)بحؿ أكؿ لحكـ الحمر الىمية فقد أخرج البخارم قكؿ ابف عباس  -2
دَّثىنىا ًميُّ  حى ٍبدً  ٍبفي  عى دَّثىنىا، المَّوً  عى ك قىاؿى ، سيٍفيىافي  حى اًبرً  قيٍمتي : عىٍمره ٍيدو  ٍبفً  ًلجى   المَّوً  رسيكؿى  أىفَّ » يىٍزعيميكفى : زى
ميرً  عىفٍ  نىيىى ـي  ذىاؾى  يىقيكؿي  كىافى  قىدٍ : فىقىاؿى  «الىٍىًميًَّة؟ حي كى ك ٍبفي  الحى لىًكفٍ  ؛ًباٍلبىٍصرىةً  ًعٍندىنىا، الًغفىاًرمُّ  عىٍمرو  كى
قىرىأى ، عىبَّاسو  اٍبفي  البىٍحري  ذىاؾى  أىبىى ًمن َِِلَّ  ُأوِحيَ  فِقَم  َأِجُد  َٓ  ُقْل ]: كى  (6)".[ُُمَرَّ

                                                           

 .[164]النعاـ:  (1)
 .[43]النجـ:  (2)
 .[164]النعاـ:  (3)
 .15ص/7ج صحيح مسمـ بشرح النككم (4)
 .5529: رقـ الحديث 1090ص لحـك الحمر اإلنسية/الذبائح كالصيد، صحيح البخارم (5)
 .[145]النعاـ: (6)
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مر الىمية، ب ىك حرمة: الصكاقمت  ، ذلؾ في  ا رسكؿ قالو ما"  قاؿ الطحاكم: لحكـ الحي
 عمى، اآلية مف مستثنى فيك (1)ذلؾ في  ا رسكؿ قالو كما - عباس ابف قاؿ مما أكلى فيك
، بعينو إليو المقصكد الشيء في المتكاتر المجيء ىذا ا رسكؿ عف جاء ما يحمؿ أف ينبغي ىذا
 مف  ا رسكؿ عف جاء ما فيجعؿ ،الجنس ذلؾ عمى مطمقة آية كتابو في  ا أنزؿ قد مما
 فيذا ،القرآف السنة كال، السنة القرآف يضاد ال حتى، ليا مخالؼ غير، اآلية تمؾ مف مستثنى ذلؾ
 (2)الىمية". الحمر لحكـ حكـ

، الكريـ القرآف قةلمكاف الحديثتكثيؽ  المقياس ليذا الصحابة الستعماؿ داللة المثاليف كفي: قمت 
كعرض ، كلذلؾ اعتبر العمماء مكافقة الحديث لمقرآف داللة لمترجيح؛ ينكركنيا التي المركيات نقد في

 كالترجيح بيف الركايات المتعارضة. ،الحديث عمى القرآف مقياس ميـ في تكثيؽ الحديث

إال لسبب ، كف غيرهقاؿ اإلماـ الشافعي: "إف الحاديث إذا اختمفت لـ نذىب إلى كاحد منيا د 
ثـ ذكر عمى رأس ىذه السباب: أف يككف أحد ، يدؿ عمى أف الذم ذىبنا إليو أقكل مف الذم تركنا

كلقد نص الخطيب البغدادم أف  .(3)فإذا أشبو كتاب ا كانت فيو الحجة"، الحديثيف أشبو بكتاب ا
جعؿ ابف القيـ مف أمارات لؾ كذك  ،(4)القرآف نص يدفعو مما أف يككف ؛مف عالمات فساد الحديث

 (5)معرفة الحاديث المكضكعة:" مخالفة الحديث صريح القرآف".

 عند النووي الكريم القرآن لموافقةثانيًا: نماذج تطبيقية في توثيق الحديث 

 .ما جاء في أكؿ السمؾ الطافي : النموذج األول 

                                                           

،  يىٍكـى  النّْسىاءً  ميٍتعىةً  عىفٍ  نىيىى: » المَّوً  رىسيكؿى  قاؿ، أىفَّ  فقد أخرج البخارم بسنده عف عمي بف أبي طالب (1) ٍيبىرى خى
كـً  أىٍكؿً  كىعىفٍ  ميرً  ليحي : رقـ الحديث 1090ص لحـك الحمر اإلنسية/الذبائح كالصيد، صحيح البخارم. «اإًلٍنًسيَّةً  الحي

 يـك إلى تحريمو نسخ، كاستقر أبيح، ثـ نسخ، ثـ أبيح، ثـ أنو المتعة، كبياف . صحيح مسمـ، النكاح/نكاح5523
 . قمت كلمحديث شكاىد.1407: رقـ الحديث553القيامة. ص

 .4/209ج طحاكم،، الشرح معاني اآلثار (2)
 .284ص، لمشافعي، الرسالة (3)
 .17لمخطيب البغدادم ص، الكفاية في عمـ الركايةينظر:  (4)
 .80ص، ابف قيـ الجكزية، المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ (5)
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دَّثىنىا "قاؿف، (1)مسمـ أخرجياتفيد إباحة أكؿ السمؾ الطافي  التي فالركاية  دَّثىنىا، ييكنيسى  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى  حى
دَّثىنىا، زيىىٍيره  اًبرو  عىفٍ ، الزُّبىٍيرً  أىبيك حى دَّثىنىاهي  ح، جى نىا، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى كىحى ٍيثىمىةى  أىبيك أىٍخبىرى ، الزُّبىٍيرً  أىًبي عىفٍ ، خى
اًبرو  عىفٍ  مىٍينىا كىأىمَّرى   اً  رىسيكؿي  بىعىثىنىا: قىاؿى ، جى ٍيشو  ًعيرنا نىتىمىقَّى، عيبىٍيدىةى  أىبىا عى دىنىا، ًلقيرى كَّ  تىٍمرو  ًمفٍ  ًجرىابنا كىزى
ٍيرىهي  لىنىا يىًجدٍ  لىـٍ  : قىاؿى  ًبيىا؟ تىٍصنىعيكفى  كيٍنتيـٍ  كىٍيؼى : فىقيٍمتي : قىاؿى ، تىٍمرىةن  تىٍمرىةن  ييٍعًطينىا ةى عيبىٍيدى  أىبيك فىكىافى ، غى

يىا ا نىمىصُّ ًبيُّ  يىمىصُّ  كىمى مىٍييىا نىٍشرىبي  ثيَـّ ، الصَّ كينَّا، المٍَّيؿً  ًإلىى يىٍكمىنىا فىتىٍكًفينىا، اٍلمىاءً  ًمفى  عى  ًبًعًصيّْنىا نىٍضًربي  كى
بىطى  مىى كىاٍنطىمىٍقنىا: قىاؿى ، فىنىٍأكيميوي  ًباٍلمىاءً  نىبيمُّوي  َـّ ثي ، (2)اٍلخى مىى لىنىا فىريًفعى ، اٍلبىٍحرً  سىاًحؿً  عى  كىيىٍيئىةً  اٍلبىٍحرً  سىاًحؿً  عى
ٍخـً  اٍلكىًثيبً  ٍيتىةه : عيبىٍيدىةى  أىبيك قىاؿى : قىاؿى ، (3)اٍلعىٍنبىرى  تيٍدعىى دىابَّةه  ًىيى  فىًإذىا فىأىتىٍينىاهي ، الضَّ  بىؿٍ ، الى : قىاؿى  ثيَـّ ، مى
ًفي،  اً  رىسيكؿً  ريسيؿي  نىٍحفي  قىدً ، اً  سىًبيؿً  كى مىٍيوً  فىأىقىٍمنىا: قىاؿى ، فىكيميكا اٍضطيًرٍرتيـٍ  كى نىٍحفي  شىٍيرنا عى ثي  كى  ثىالى
تَّى ًمائىةو  لىقىدٍ : قىاؿى ، سىًمنَّا حى ٍقبً  ًمفٍ  نىٍغتىًرؼي  رىأىٍيتينىا كى ٍيًنوً  (4)كى ؿً ًباٍلقً  عى نىٍقتىًطعي ، الدٍُّىفى  الى  (5)اٍلًفدىرى  ًمٍنوي  كى

ذى  فىمىقىدٍ ، الثٍَّكرً  كىقىٍدرً  أىكٍ ، (6)كىالثٍَّكرً  ثىةى  عيبىٍيدىةى  أىبيك ًمنَّا أىخى ٍقبً  ًفي فىأىٍقعىدىىيـٍ ، رىجيالن  عىشىرى  ثىالى ٍيًنوً  كى ذى ، عى  كىأىخى

                                                           

 .1935: رقـ الحديث 802، صإباحة ميتات البحر/صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف (1)
 إلسناد:دراسة ا

 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
أبك الزبير اختمؼ فيو، فكثقو ابف معيف، كيعقكب بف شيبة، كالنسائي، كأبك زرعة،  محمد بف مسمـ بف تدرس
 عنو قاؿكذكره ابف حباف في الثقات،  .كأحفظيـ عقالن  الناس أكمؿ ككاف عطاء: بف يعمى كالعجمي، كابف عدم، كقاؿ

 العمماء أغمب: يدلس، كضعفو شعبة، قمت أنو إال صدكؽ: حجر ابف كقاؿ، بو يحتج كال حديثو يكتب: حاتـ أبك
 عمرك، في صحيح مسمـ كحديث، مسمـ صحيح في كالحديث، شيء جابر مف سماعو في قالكا أنيـ إال، بو احتج

 ابف, كالتعديؿ ، كالجرح413ص ت، العجميمعرفة الثقا :ينظر لو عف جابر متابع .1935 الحديث رقـ: 802ص
 تيذيب، 7/284عدم، ج ابف, الرجاؿ ضعفاء في ، ك الكامؿ5/351حباف، ج ابف, ، كالثقات74/ج8 حاتـ أبي

 .895حجر ص التيذيب، ابف ، كتقريب2/216ج الذىبي، ، الكاشؼ26/406الرجاؿ، المزم، ج أسماء في الكماؿ
اثر كرقيا، كاسـ الكرؽ الساقط خبط بالتحريؾ، فعؿ بمعنى مفعكؿ، كىك مف : ضرب الشجر بالعصا ليتنالَخَبط (2)

، النياية في غريب الحديث كالثر، ابف 1/229عمؼ اإلبؿ. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار، عياض ج
 .2/7الثير ج

كالثر، ابف  الحديث غريب يف النياية .عنبر: لمترس كيقاؿ. التراس جمدىا مف كبيرة، يتخذ بحرية سمكة العنبر: (3)
 .3/306الثير ج

 .5/212السابؽ ج المرجعالكقب: ىك النقرة التي تككف فييا العيف.  (4)
 ، عياض: القطعة مف كؿ شيء، كجمعيا: ًفدىر. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارالِفَدر (5)
 .3/420ج ، ابف الثير،النياية في غريب الحديث كالثر2/148ج
: إناءه ييشربي فيوا (6)  ، ابف منظكرلساف العرب، ك 3/293، الفارابي جمعجـ ديكاف الدبينظر: . ، كىك الثكرلتٍَّكري
 .4/96ج
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ًعوً  ًمفٍ  ًضمىعنا ؿى  ثيَـّ  فىأىقىامىيىا أىٍضالى ـى أى  رىحى ٍدنىا تىٍحًتيىا ًمفٍ  فىمىرَّ ، مىعىنىا بىًعيرو  ٍعظى كَّ تىزى شىاًئؽى  لىٍحًموً  ًمفٍ  كى ، (1)كى
ًدينىةى  قىًدٍمنىا فىمىمَّا وي  ًرٍزؽه  ىيكى : »فىقىاؿى ، لىوي  ذىًلؾى  فىذىكىٍرنىا،  اً  رىسيكؿى  أىتىٍينىا اٍلمى ـٍ  اي  أىٍخرىجى  مىعىكيـٍ  فىيىؿٍ ، لىكي
ٍمنىا: قىاؿى ، «فىتيٍطًعميكنىا؟ شىٍيءه  لىٍحًموً  ًمفٍ   فىأىكىمىوي". ًمٍنوي  اً  رىسيكؿً  ًإلىى فىأىٍرسى

 تخريج الحديث:

 كمسمـ ،(2)أخرجو البخارم 
كقاؿ فيو "فأكمنا ، مختصران  بنحكه بو جابر عف عمرك طريؽ مف (3)

 نصؼ شير".

دَّثىنىا" اؿ:فق، أبك داكد اأخرجي الطافي السمؾ أكؿ النيي عف تفيد التي كالركاية  ٍبدىةى  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى ، عى
دَّثىنىا دَّثىنىا، الطَّاًئًفيُّ  سيمىٍيـو  ٍبفي  يىٍحيىى حى يَّةى  ٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿى  حى اًبرً  عىفٍ ، الزُّبىٍيرً  أىًبي عىفٍ ، أيمى ٍبدً  ٍبفً  جى ، المَّوً  عى
رى  أىكٍ ، اٍلبىٍحري  أىٍلقىى مىا: » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  زى ا، فىكيميكهي  ٍنوي عى  جى مى طىفىا ًفيوً  مىاتى  كى  (4).«تىٍأكيميكهي  فىالى ، كى

                                                           

مشارؽ النكار عمى صحاح  . ينظر:بؿ الذم أغمى إغالءة ثـ رفع :كقيؿ ،كشائؽ أم شرائح ميبسة كالقديد (1)
 .5/189ج ثر، ابف الثيرالنياية في غريب الحديث كال، ك 2/297، عياض، جاآلثار

:رقـ 1085، ص[96قكؿ ا تعالى: }أحؿ لكـ صيد البحر{ ]المائدة: /كالذبائح يدالص، صحيح البخارم (2)
 .5494الحديث

 .1935 الحديث رقـ: 802ص, إباحة ميتات البحر/الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، صحيح مسمـ (3)
 .3815: رقـ الحديث686ص في أكؿ الطافي مف السمؾ/سنف أبي داكد، أبك داكد الطعمة (4)

  دراسة اإلسناد:

 إال:  جميع ركاة اإلسناد ثقات

 حباف ابف كالذىبي، كذكره، شاىيف كابف، سعد كابف، معيف، كالعجمي ابف فكثقو, اٍختيمؼ فيو الطائفي سميـ بف يحيى 
ك كضعفو أحمد،  بو يحتج كال حديثو يكتب، بالحافظ يكف كلـ، الصدؽ محمو الحص شيخ حاتـ أبك كقاؿ، الثقات في

 كقاؿ، الحفظ سيئ الكىـ كثير: البييقي بالقكم، كقاؿ ليس: الدكالبي كقاؿ، عمر بف ا عيبىٍيد في البخارم، النسائي
 عف ركايتو في ضعيؼ الحديث حسف صدكؽ ىك: الحفظ. قمت كـ قاؿ صاحبا تحرير التقريب سيء: الدارقطني

 ، كالجرح108كالمتركككف، النسائي ص الضعفاء، 473معرفة الثقات، العجمي، ص: ينظر عمر. بف ا عيبىٍيد
الرجاؿ، ابف عدم  ضعفاء في ، كالكامؿ7/615، ك الثقات، ابف حباف، ج9/156ج كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ

 ابف كالمتركككف كالضعفاء ،9/430ج البييقي رلالكب ، كالسنف259ص الثقات ابف شاىيف أسماء ، كتاريخ9/62ج
 كتقريب، 2/367ج الذىبي،، ، ك الكاشؼ31/367الرجاؿ، المزم ج أسماء في الكماؿ ، كتيذيب3/196ج الجكزم

 أحمد اإلماـ أقكاؿ ، كمكسكعة4/86ج التيذيب، معركؼ، الرنؤكط تقريب ، كتحرير591حجر ص التيذيب، ابف
 .4/123ج كآخركف النكرم، المعاطي أبك السيد: كترتيب جمع ممو،كع الحديث رجاؿ في حنبؿ بف

 الحكم عمى اإلسناد
 : لمكر ضعيؼ اإلسناد إف ىذا: قمت
 بالسماع. التصريح مف كالبد، الثالثة المرتبة مف مدلس أنو كمعمـك جابر مف بالسماع الزبير أبك تصريح عدـ-1
 أسمفت. كما إخراجو عمى الشيخاف اتفؽ ذمال العنبر حديث في ذلؾ خالؼ - - جابر عف ركم -2
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 تخريج الحديث:
، (3)كالطبراني مف طريؽ إبراىيـ، (2)مف طريؽ يزيد بف سناف ك الطحاكم، (1)أخرجو ابف ماجة

عػف أحمػد بػف عبػدة بػو  كالىمػا مػف طريػؽ أبػي داكد السجسػتاني جمػيعيـ، (5)يقػيكالبي ،(4)كالػدارقطني
 بمثمو.

عف ابػف أبػي ذئػب عػف ، يزيد بف الحسيف مف طريؽ كالىما (7) كالطبراني ،(6) كأخرجو الترمذم
  بمعناه. أبي الزبير بو

بىٍيػػًرٌم عػػف سػػفياف الثَّػػٍكًرمٌ  مػػف طريػػؽ أبػػي أحمػػد (8)كأخرجػػو الػػدارقطني بػػو  الزبيػػر أبػػي عػػف، الزُّ
  .بنحكه

مف طريؽ عبد العزيز بف عبيد ا عف كىب بػف كيسػاف  (10)كالدارقطني، (9)كأخرجو الطحاكم
 .بنحكه، عف جابر بف عبد ا بو

                                                                                                                                                                          

الثكرم،  سفياف الحديث ىذا ركل: " داكد أبك قاؿ ضعؼ. مف تخمكا ال الحديث منيا جاء التي الخرل الطرؽ -3
ذئب،  أبي ابف عف ضعيؼ كجو مف أيضان  الحديث ىذا أسند كقد جابر، عمى الزبير، أكقفكه أبي كأيكب، كحماد، عف

 ركاه كقد، الحفظ سيئ الكىـ كثير الطائفي سميـ بف يحيى: "البييقي كقاؿ،  النبي عف ابر،ج الزبير، عف أبي عف
 ، تعريؼ9/430ج الكبرل، البييقي ، كالسنف686ص داكد أبي ينظر: سنف". مكقكؼن  أمية بف إسماعيؿ عف غيره
 .45ص بالتدليس، ابف حجر المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ
 .3246: رقـ الحديث548/الطافي مف صيد البحر صة، الصيدسنف ابف ماجة، ابف ماج (1)
 .4028:رقـ الحديث10/199، الطحاكم جشرح مشكؿ اآلثار (2)
 .2859: رقـ الحديث3/181، الطبراني، جالمعجـ الكسط (3)
 : رقـ الحديث5/484ذلؾ، ج كغير كالطعمة كالذبائح الصيد كغيرىا/ ، الدارقطني، الشربةسنف الدارقطني (4)

4715. 
 .18990: رقـ الحديث9/430جالسنف الكبرل  (5)
ا عف ىذا الحديث قاؿ عنو الترمذم: "سألت محمدن  .439: رقـ الحديث242ص، الترمذم، عمؿ الترمذم الكبير (6)

 .فقاؿ: ليس ىذا بمحفكظ، كيركل عف جابر خالؼ ىذا. كال أعرؼ البف أبي ذئب، عف أبي الزبير شيئا"
قاؿ عنو الطبراني: "لـ يرك ىذا الحديث عف ابف أبي ذئب إال . 5656: رقـ الحديث6/14جالمعجـ الكسط  (7)

 حفص، تفرد بو الحسيف بف يزيد".
. قمت: أبك 4714: رقـ الحديث5/484ج ذلؾ كغير كالطعمة كالذبائح الصيد/ كغيرىا الشربة سنف الدارقطني (8)

. أحمد أبي غير الثكرم عف يسنده لـ الثكرم، قاؿ الدارقطني:أحمد الزبيرم ثقة إال أنو خالؼ غيره في الركاية عف 
 ككذلؾ. الصكاب كىك مكقكفنا رككه، الثكرم عف كغيرىـ عاصـ كأبك، كمؤمؿ، الرزاؽ كعبد، كالعىدىًنٌياف، ككيع كخالفو
 .مكقكفنا الزبير أبي عف كغيرىـ سممة بف كحماد، كزىير، جريج كابف، عمر بف ا كعبيد، السختياني أيكب ركاه
 .10/198، جشرح مشكؿ اآلثار (9)
قاؿ  .4713 : رقـ الحديث5/483ذلؾ، ج كغير كالطعمة كالذبائح الصيد/كغيرىا الشربةسنف الدارقطني،  (10)

" تفرد بو عبد العزيز بف عبيد ا عف كىب، كعبد العزيز ضعيؼ ال يحتج بو". كقاؿ البييقي:" كركاه  الدارقطني:
كقاؿ أبك  يد ا، عف كىب بف كيساف، عف جابر مرفكعنا، كعبد العزيز ضعيؼ ال يحتج بو".عبد العزيز بف عب

 ابف، الحديث عمؿزرعة: "ىذا خطأ، إنما ىك مكقكؼ عمى جابر، كعبد العزيز بف عبيد ا كاىي الحديث. ينظر: 
  .9/430ج، لمبييقي الكبرل ، كالسنف5/483ج ، ك سنف الدارقطني4/533حاتـ ج أبي
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 أينىٍيسىةى بو بنحكه.  مف طريؽ يحيى بف أبي (1)كأخرجو الجصاص

عف أبي الزبير ، مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش عف إسماعيؿ بف أمية (2)كأخرجو الدارقطني
 . بنحكه مكقكفان  --عف جابر

-عف أبي الزبير عف جابر ،مف طريؽ سفياف الثكرم (4)كالطحاكم، (3)كأخرجو الصنعاني
- .بمعناه مكقكفان 

 .بمعناه مكقكفان  --مف طريؽ أيكب عف أبي الزبير عف جابر (5)كأخرجو ابف أبي شيبة 

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت  :كجييف مف الركايات بيف لتعارضا كا 
 .الترجيح :األول الوجه

 .العمماء مف كغيره، القرآف الكريـ قاؿ بو النككممعنى  مكافقة -1
 ، سػػػػػػػػبب بػػػػػػػػال البحػػػػػػػػر فػػػػػػػػي يمػػػػػػػػكت الػػػػػػػػذم كىػػػػػػػػك الطػػػػػػػػافي؛ السػػػػػػػػمؾ كأمػػػػػػػػا :"(6)قــــــــال النــــــــووي 

 ، الصػػػديؽ بكػػػر أبػػػك مػػػنيـ؛ بعػػػدىـ كمػػػف الصػػػحابة مػػػف العممػػػاء جمػػػاىير قػػػاؿ كبػػػو ،إباحتػػػو فمػػػذىبنا
عػػػػػػػػػػػػي، (8)مكحػػػػػػػػػػػػكؿ (7)كعطػػػػػػػػػػػػاء، أيػػػػػػػػػػػػكب كأبػػػػػػػػػػػػك    ،(1)ثػػػػػػػػػػػػػكر كأبػػػػػػػػػػػػك، كأحمػػػػػػػػػػػػد، كمالػػػػػػػػػػػػؾ، (9) كالنىخى

                                                           

عف أبي الزبير  ،ا يحيى بف أبي أينىٍيسىةى قاؿ البييقي:" كقد ركاه أيضن  .1/132، جلجصاصاأحكاـ القرآف  (1)
 .9/430جمتركؾ ال يحتج بو" السنف الكبرل لمبييقي  أينىٍيسىةى مرفكعان، كيحيى بف أبي 

قاؿ عنو  .4716قـ الحديث: ر 5/485ج، ذلؾ كغير كالطعمة كالذبائح الصيد/كغيرىا ي، الشربةسنف الدارقطن (2)
 .: مكقكؼ ىك الصحيحيالدارقطن

 .8662: رقـ الحديث505/ 4جمصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني  (3)
 .10/212، الطحاكم جشرح مشكؿ اآلثار (4)
 .19746 : رقـ الحديث4/248، ابف أبي شيبة جمصنؼ ابف أبي شيبة (5)
 .13/74ج صحيح مسمـ بشرح النككم (6)
ثىٍيـو سمـ مكلى ابف أبى رباح أكاسـ  ،باحعطاء بف ابى ر  (7) كاف مف أجالء  ي،أبك محمد المك ي اٍلًفٍيًرمّْ القرش خي

 ينظر: سنة خمس عشرة كمائة، كقيؿ أربع عشرة كمائة، كعمره ثماف كثمانكف. يى فّْ كي الفقياء كتابعي مكة كزىادىا، تي 
ٍمكاف جكفيات العياف، ك 6/330جالبف أبي حاتـ  ،الجرح كالتعديؿ  .3/261، ابف خى

كػػاف  .فأعتقتػػو، فكىبػػو المػػرأة مػػف قػػريش ،ككػػاف عبػػد لسػػعيد بػػف العػػاص ،أبػػك عبػػد ا الدمشػػقي مكحػػكؿ الشػػامي (8)
رض كميػػا فػػي طبقػػت ال"يقػػكؿ  سػػمعت مكحػػكالن  :عػػف محمػػد بػػف إسػػحاؽ قػػاؿ، كذكػػر ابػػف أبػػي حػػاتـ، عػػالـ أىػػؿ الشػػاـ

سػير أعػالـ ، ك 407/ 8جالبف أبي حاتـ  ،الجرح كالتعديؿ ينظر: مات مكحكؿ سنة ثالث عشرة كمائة. ".طمب العمـ
 .178/ 4ج ، الذىبيميزاف االعتداؿك  ،5/155ج ، الذىبيالنبالء

 ؛يٌ عً خٍ إبراىيـ بف يزيد بف السكد بف عمرك بف ربيعة بف حارثة بف سعد بف مالؾ بف النخع، الفقيو، الككفي، النى  (9)
 =سنة يى فً كي تي ، كدخؿ عمييا، كلـ يثبت لو منيا سماع، --أحد الئمة المشاىير، تابعي رأم عائشة   عمراف، أبك
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 دليمنا يحؿ. ال حنيفة: كأبك، (4)كطاككس، (3)زيد بف كجابر، ا عبد بف جابر كقاؿ كغيرىـ. (2)كداكد
ـٍ  أيًحؿَّ } :تعالى قكلو ٍيدي  لىكي طىعىاميوي  اٍلبىٍحرً  صى ، صدتمكه ما صيده كالجميكر: ،(6)عباس ابف قاؿ (5){كى

  قذفو". ما كطعامو

 مكافقة السنة النبكية -2

 حديث كىك (8)ميتتو" الحؿ ماؤه الطيكر "ىك كبحديث ىذا جابر :" كبحديث(7)قاؿ النككم 
 ".كأحمد، ذىب إلى ذلؾ الشافعي ذكرنا". ما غير مشيكرة كبأشياء، صحيح

 -الضعيؼ–تكثيؽ الحديث بعرضو عمى مصطمح  -3

                                                                                                                                                                          

ينظر: لميجرة، كلو تسع كأربعكف سنة، كقيؿ: ثماف كخمسكف سنة، كالكؿ أصح.  كفخمس كتسع :كقيؿ، ست=
 .4/520ج ، الذىبيسير أعالـ النبالءك ، 1/25ج كفيات العياف، البف خمكاف

كناقؿ القكاؿ القديمة عنو؛ ، الكمبي الفقيو البغدادم صاحب اإلماـ الشافعي  إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف (1)
حكاـ جمع فييا بيف الحديث كالثقات المأمكنيف في الديف، لو الكتب المصنفة في ال ،ككاف أحد الفقياء العالـ

كرفض مذىبو الكؿ، ، كاتبعو، فاختمؼ إليو، كالفقو، ككاف أكؿ اشتغالو بمذىب أىؿ الرأم، حتى قدـ الشافعي العراؽ
ًفيى كلـ يزؿ عمى ذلؾ إلى أف  . لثالث بقيف مف صفر سنة ست كأربعيف كمائتيف ببغداد، كدفف بمقبرة باب الكناس تيكي

 .12/72ج ، الذىبيسير أعالـ النبالء، ك 1/26ج البف خمكاف كفيات العياف، ينظر:
بف خمؼ الصبياني أبك سميماف اإلماـ المشيكر المعركؼ بالظاىرم؛ كاف زاىدان متقمالن كثير  داكد بف عمي (2)

، --لإلماـ الشافعي كأبي ثكر كغيرىما، ككاف مف أكثر الناس تعصبان  ،الكرع، أخذ العمـ عف إسحاؽ بف راىكيو
كصنؼ في فضائمو كالثناء عميو كتابيف، ككاف صاحب مذىب مستقؿ، كتبعو جمع كثير يعرفكف بالظاىرية، انتيت 

ًفيى كنشأ ببغداد، ك  .إليو رياسة العمـ ببغداد في شير رمضاف.  :بيا سنة سبعيف كمائتيف في ذم القعدة، كقيؿ تيكي
 .2/333جلزركمي ، االعالـ، ك 2/255ج ينظر: كفيات العياف، البف خمكاف

لك أف أىؿ البصرة نزلكا عند قكؿ  قاؿ:أنو عف ابف عباس  لى كً ري  ،أبك الشعثاء الزدم اليحمدم جابر بف زيد (3)
ًفيى ا عما في كتاب ا، جابر بف زيد، لكسعيـ عممن   ابف ،ؿكالتعدي ينظر: الجرحأبك الشعثاء سنة ثالث كتسعيف.  تيكي

 .4/483ج ، الذىبيسير أعالـ النبالء، ك 2/494حاتـ ج أبي
كقاؿ أبك نعيـ كغيره: ، رل، مف أبناء الفرسيى مٍ أبك عبد الرحمف ، مكلى بحير بف زياف الحً  طاككس بف كيساف (4)

بف قاسط. كيقاؿ: اسمو ذككاف، ىك مكلى لييمداف. كقاؿ ابف حباف: كانت أمو مف أبناء فارس، كأبكه مف النمر 
مات طاككس بمكة قبؿ ، لنو كاف طاككس القراء؛ عف يحيى بف معيف، قاؿ: سمى طاكسنا لى كً كطاككس لقب. كري 

، سنة ست كمائة، ككاف لو يـك مات بضع كسبعكف سنة. مغاني الخيار في شرح أسامي ينظر:  يـك التركية بيـك
 .38/ 5ج ، الذىبيير أعالـ النبالءس، ك 2/16، العيني جرجاؿ معاني اآلثار

 .[96: المائدة] (5)
 .11/61ج الطبرمالقرآف،  آم تأكيؿ عف البياف جامع (6)
 .13/74ج صحيح مسمـ بشرح النككم (7)
 .12: رقـ الحديث1/22الباقي، ج عبد فؤاد محمد لمكضكء تحقيؽ: الطيكر الطهارة/مكطأ مالؾ ،  (8)
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، فكمكه عنو كجزر البحر ألقاه "ما  النبي عف جابر عف المركم الحديث :" كأما(1)النككم قاؿ 
 لـ لك بو االحتجاج يجكز ال، الحديث أئمة باتفاؽ ضعيؼ فحديث (2)تأكمكا" فال فطفا فيو مات كما

، (7)حجر كابف، (6)كابف عبد البر ،(5)كالبييقي ،(4) كابف حـز ،(3)كبو قاؿ أحمد  ...".شيء. يعارضو
  .(9)كالمباركفكرم، (8)كالعظيـ أبادم

 مكافقة أقكاؿ الصحابة -4

 فيو الطافية السمكة:  قاؿ أنو  بكر أبي عمى أشيد: ) قاؿ عباس ابف "كعف (10):قال النووي 
 الخطاب بف عمر عف بإسناده البييقي كركل ،صحيح بإسناد البييقي ركاه (11) (أكميا أراد لمف حالؿ
 

 كأبي أيكب أبي كعف (13)(كمو زكي كالنكف ،الجراد:) قاال - -طالب أبي بف عمي عفك  (12)
 بأس ال: ) قاؿ عباس ابف كعف ،(15)(الطافي السمؾ أكال أنيما)   النصارييف (14) ًصٍرمىة
 البحر لفظ ما بأكؿ يرياف ال كانا أنيما)  ثابت بف كزيد، ىريرة أبي كعف، (16)(الطافي بالسمؾ

                                                           

 .13/74ج صحيح مسمـ بشرح النككم (1)
 .53، صسبؽ تخريجو (2)
 .9/394ج قدامة المغني، ابف (3)
 .6/63ج باآلثار، ابف حـز المحمى (4)
 .9/429جلمبييقي  ،السنف الكبرل (5)
 .16/226كالسانيد، ابف عبد البر، ج المعاني مف المكطأ في لما التمييد (6)
 .9/618حجر ج ابف البارم، فتح (7)
 .10/209ج داكد أبي سنف تيذيب: القيـ ابف حاشية اكد، لمعظيـ أبادم كمعود أبي سنف شرح المعبكد عكف (8)
 .7/147ج الحكذم، المباركفكرم تحفة (9)
 .9/34النككم ج ،المجمكع في شرح الميذب (10)
 .18974حديث رقـ : 9/426جما لفظ البحر كطفا مف ميتة /لبييقي الصيد كالذبائح، االسنف الكبرل (11)
 .18976 رقـ الحديث المرجع السابؽ (12)
 .18977الحديث رقـ نفسو المرجع (13)
 ًصٍرمىة أبي اسـ إف صحبة، كشيد غزكة بني المصطمؽ، اختمؼ في اسمو فقيؿ: لو المازني قيس بف مالؾ (14)

ينظر:  .ف حبافكالصكاب مالؾ بف قيس، ذكره البغكم عف ابف معيف، كأحمد بف حنبؿ، كصححو اب مالؾ، بف قيس
 .3/378ج حباف ، الثقات، ابف5/202البغكم، ج الصحابة معجـ

 .18978 الحديث رقـ 9/426السنف الكبرل لمبييقي ج (15)
 .18979 : رقـ الحديث9/427ج المرجع السابؽ (16)
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 ىذا البييقي ركل، مثمو (3) العاص بف عمرك بف ا كعبد ،(2)عمر بف ا عبد كعف، (1) (بأسنا
 .المتصمة بأسانيده كمو

 مكافقة القياس كالمعقكؿ -5
ليو ذىب الشافعي   (6)كافقو ابف حجرك ، (5)كتبعو ابف حـز " كالقياس أنو كمو سكاء فقاؿ:" (4)كا 

 الجمع الوجه الثاني :
 التنزيوالجمع بحمؿ النيي عمى كراىة  -1
 ركاه :داكد أبك قاؿ كذلؾ، عميو مكقكؼ ىك فإنما، جابر حديث : "فأما(7)قاؿ اإلماـ أحمد 

ف ،ضعيؼ كجو مف أسند كقد، جابر عمى فأكقفكه ،الثقات ؛ الكراىة نيي عمى فنحممو ،صح كا 
ف بعض كنقمو ابف حجر ع .لتحريمو" ال، لنتنو فكرىو، طفا أنتف فإذا، أسفمو في رسب مات إذا لنو

  .(8)العمماء
 الجمع بحمؿ الخاص عمى العاـ -2

 كأنو (10)[َوَصَعنُمهُ  اْلَبْحرِ  َصقُْد  لَُؽمْ  ُأِحلَّ ]:  تعالى بقكلو محتج احتج فإف : (9)قاؿ الجصاص 
 : كجييف مف عنو الجكاب:  لو قيؿ، كغيره الطافي في عمكـ

  .الطافي أكؿ عف النيي في ردةالكا كالخبار ،الميتة تحريـ مف ذكرنا بما مخصكص أنو: األول 
 ما {صيده} ك، فمات البحر ألقاه ما أنو {كطعامو}:  تعالى قكلو في التفسير في ركم أنو :الثاني 

 غير جائز إذ صيد؛ مما كال ،البحر ألقاه مما ليس لنو ؛ منيما خارج كالطافي، حي كىك، اصطادكا
 كا، تتناكلو كلـ الطافي تتضمف لـ فاآلية .يتان م اصطاد: يقاؿ ال كما، ميتنا سمكنا اصطاد: يقاؿ أف

  .أعمـ"
باحة كؿ ما ، : كالصكاب ما ذىب إليو النككمقمت   كغيره مف العمماء مف تكثيؽ ما جاء في حؿ كا 

ما لـ  منو أيٍخًرجى  كما، ميتتو مف كطفا ،البحر لفظ ما سكاء، غيره أك حكت مف الماء في يعيش

                                                           

 .18980الحديث رقـلبييقي االسنف الكبرل  (1)
 .18987 الحديث : رقـ428ص السابؽ المرجع (2)
 .18987 الحديث رقـ نفسو المرجع (3)
 .2/252ج الـ، الشافعي (4)
 .6/63ج باآلثار، ابف حـز المحمى (5)
 .9/619ج حجر ابف البارم، فتح (6)
 .9/394ج قدامة ابف المغني، (7)
 .9/619ج حجر البارم، ابف ينظر: فتح (8)
 .1/132ج الجصاص القرآف، أحكاـ (9)
 .[96: المائدة] (10)
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كأقكاؿ ، كالقياس، كالسنة النبكية، كذلؾ لمكافقة القرآف الكريـئحتو؛ ينتف، أك يتغير طعمو، أك را
 الصحابة. 

أكؿ الكمب الميعَّمىـما ما جاء في النموذج الثاني:   
 .مف صيده (1)

دَّثىنىافقاؿ: مسمـ   االتي تفيد النيي عف الكؿ مف صيد الكمب إذا أكؿ منو أخرجي فالركاية   أىبيك "حى
دَّثىنىا، ٍيبىةى شى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  ٍيؿو  اٍبفي  حى اًتـو  ٍبفً  عىًدمّْ  عىفٍ ، الشٍَّعًبيّْ  عىفً ، بىيىافو  عىفٍ ، فيضى  سىأىٍلتي : قىاؿى ، حى

بً  ًبيىًذهً  نىًصيدي  قىٍكـه  ًإنَّا: قيٍمتي ،  اً  رىسيكؿى  ٍمتى  ًإذىا: »فىقىاؿى ، اٍلًكالى بىؾى  أىٍرسى ذىكىٍرتى ، اٍلميعىمَّمىةى  ًكالى ـى  كى  اً  اٍس
مىٍييىا مىٍيؾى  أىٍمسىٍكفى  ًممَّا فىكيؿٍ ، عى فٍ ، عى اؼي  فىًإنّْي، تىٍأكيؿٍ  فىالى  أىكىؿى  فىًإفٍ ، اٍلكىٍمبي  يىٍأكيؿى  أىفٍ  ًإالَّ ، قىتىٍمفى  كىاً   أىفٍ  أىخى
اًإنَّ  يىكيكفى  مىى أىٍمسىؾى  مى فٍ ، نىٍفًسوً  عى الىطىيىا كىاً  به  خى ٍيًرىىا ًمفٍ  ًكالى  .(2)«تىٍأكيؿٍ  فىالى ، غى

 تخريج الحديث:

 .الشعبي بو بنحكه شراحيؿ بف عامر عف، السفر أبي بف ا عبد مف طريؽ (3)أخرجو البخارم

ف أكؿ منو أخرجي، تفيد إباحة الكؿ مف صيدهكالركاية التي    دَّثىنىافد  أبك داك  اكا  مَّدي  قاؿ:" حى  ميحى
دَّثىنىا، ًعيسىى ٍبفي  دَّثىنىا، ىيشىٍيـه  حى دي  حى ك ٍبفي  دىاكي ًنيّْ  ًإٍدًريسى  أىًبي عىفٍ ، المَّوً  عيبىٍيدً  ٍبفً  بيٍسرً  عىفٍ ، عىٍمرو ٍكالى ، اٍلخى
شىًنيّْ  ثىٍعمىبىةى  أىًبي عىفٍ  اٍلخي

ٍيًد ا رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  :قىاؿى ، (4) ذىكىٍرتى ًفي صى ٍمتى كىٍمبىؾى كى ٍلكىٍمًب ًإذىا أىٍرسى
ـى المًَّو فىكيؿٍ  ٍف أىكىؿى ًمٍنوي ، اٍس مىٍيؾى يىدىاؾى ، كىاً  كيٍؿ مىا رىدٍَّت عى كى

"(5). 

                                                           

 عمػر الحميػد عبػد مختار أحمدنظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ي .: ىك الضارم المدرب عمى الصيدالميعىمَّـٍ  (1)
 .1/1719ج
 .1929/ح799ص، الصيد بالكالب الميعىمَّمىة/الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، صحيح مسمـ (2)
  .75/ح58ص إلنسافالماء الذم يغسؿ بو شعر ا /الكضكء، صحيح البخارم (3)
كاسػـ أبيػو كمػا تػرل،  ،أبػك ثعمبػة الخشػني، كقيػؿ جػرىـ بػف ناشػر، اختمفػكا فػي اسػمو جرثـك بف الشػر بػف النضػر (4)

إلػػى قكمػػو،  كأرسػػمو رسػػكؿ ا  ،كضػػرب لػػو بسػػيمو يػػـك خيبػػر ،كىػػك مشػػيكر بكنيتػػو، كػػاف ممػػف بػػايع تحػػت الشػػجرة
إنو تػكفي فػي سػنة خمػس كسػبعيف  :كقيؿ ،مات في إمرة يزيد :كقيؿ ،كمات في أكؿ إمرة معاكية ،الشاـ فأسممكا، نزؿ

نظػػر: االسػػتيعاب فػػي معرفػػة يكجبيػػر بػػف نفيػػر.  ،كالكؿ أكثػػر ركل عنػػو أبػػك إدريػػس الخػػكالني ،فػػي إمػػرة عبػػد الممػػؾ
 .1/269ج الصحاب، ابف عبد البر

 .2852/ح506في الصيد ص /الصيد، سنف أبي داكد (5)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال: 
 التقػديس أىػؿ تعريػؼبػف دينػار ثقػة ثبػت؛ لكنػو مػدلس مػف المرتبػة الثالثػة. انظػر:  بشير بػف القاسػـبف ىشيـ 

 . قمت: تدليسو ىنا ال يضر؛ لنو صرح بالسماع.44ص بالتدليس المكصكفيف بمراتب
كثقػػو ابػػف معػػيف، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: ال بػػأس بػػو، كقػػاؿ عنػػو أحمػػد بػػف اختمػػؼ فيػػو، ف الكدم بػػف عمػػرك داكد

 قػاؿحنبؿ: حديثو مقارب، كقاؿ أبك حاتـ: شيخ، كقاؿ أبك داكد: صالح، كقاؿ العجمػي: يكتػب حديثػو، كلػيس بػالقكم. 
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 تخريج الحديث:

 عف أبي داكد بو بمثمو. ،مف طريؽ محمد بف بكر (1)أخرجو البييقي

 عف أبي ثعمبة بمعناه. ،عف جده (3)عف أبيو ،مف طريؽ عمرك بف شعيب (2)كأخرجو أبك داكد

 :ثالثة أكجو مف الركايات بيف التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت

 .الترجيح: األول الوجه

ليو ذىب ، ف عميوكاتفاؽ الشيخي، لمكافقة القرآف الكريـ حديث عدم بف حاتـ بتكثيؽ كذلؾ كا 
 النككم.

                                                                                                                                                                          

 =الجػػػرح، ك 1/341ج العجمػػػي الثقػػػات، معرفػػػة: رينظػػػ .صػػػدكؽ ىػػػك بػػػؿ: قمػػػت . "يخطػػػئ صػػػدكؽ: "ابػػػف حجػػػر عنػػػو
، حجػػػػر التيػػػػذيب، ابػػػػف تقريػػػػب، 3/29ج ، الػػػػذىبي، كميػػػػزاف االعتػػػػداؿ3/420جكالتعػػػػديؿ، البػػػػف أبػػػػي حػػػػاتـ الػػػػرازم 

 .307ص
 :الحكم عمى اإلسناد

ػالمه  ال يقاـك حديث عدم بف حػاتـ  ؛ لكنو: اإلسناد حسفقمت ج فػي الصػحيحيف. قػاؿ البييقػي: "حػديث رِّ خى
كمػػف حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب" قمػػت: ىػػذا يعنػػي أف  ،عبي عػػف عػػدم أصػػح مػػف حػػديث داكد بػػف عمػػرك الدمشػػقيالشػػ

حسػػف، كقػػاؿ الػػذىبي: منكػػر،  :لكنػػو دكف حػػديث عػػدم بالصػػحة، كقػػاؿ النػػككم ؛حػػديث داكد بػػف عمػػرك عنػػده صػػحيح
ػػالمه  اتـ كقػػاؿ ابػػف حجػػر: ال بػػأس بسػػنده، كقػػاؿ العينػػي: ال بػػأس بػػو؛ لكنػػو ال يقػػاـك حػػديث عػػدم بػػف حػػ ج فػػي رِّ خى

، كميػػزاف االعتػػداؿ، 13/67جصػػحيح مسػػمـ بشػػرح النػػككم ك ، 9/398جالصػػحيحيف. ينظػػر: السػػنف الكبػػرل لمبييقػػي 
 .3/68، العيني ج، عمدة القارم9/602جالبف حجر  ،، فتح البارم2/18ج الذىبي

 .18883: رقـ الحديث9/398ج تؿق قد الذم الصيد مف يأكؿ ، الصيد كالذبائح، المعمـالسنف الكبرل لمبييقي (1)
 .2852/ح506في الصيد ص /الصيد، سنف أبي داكد (2)
 في حباف ابف كذكره كثقو، أنو الخطيب عف المزم ذكربف عمرك بف العاص،  شعيب بف محمد بف عبد ا (3)

 بف عمرك بف ا عبد جده مف سماعو في مؼاخت صدكؽ، ىك: قمت. صدكؽ: حجر كابف الذىبي، كقاؿ الثقات،
 كابف عمر، كابف عمرك، بف ا عبد جده مف سمع أنو الصح العالئي: قاؿ. جده مف سماعو الراجح لكف العاص؛
 كمحمد عمرك، إلى ال شعيب إلى عائد جده عف أبيو، عف شعيب، بف عمرك قكليـ في المتصؿ كالضمير  عباس
 معركؼ بشار كقاؿ كثيران، منو كسمع جده، فىكىًفمىو صغير، كشعيب عمرك، بف ا عبد يوأب حياة في مات شعيب كالد

 أسماء في الكماؿ تيذيب ،4/357ج حباف ابف الثقات، :ينظر. جده مف سماعو ثبت صدكؽ: الرنؤكط كشعيب
 زرعة أبك المراسيؿ، ركاة ذكر في التحصيؿ كتحفة ،1/488ج الذىبي كالكاشؼ، ،12/535ج المزم الرجاؿ،
 حجر ابف، التيذيب ، كتيذيب34بالتدليس ص المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ كتعريؼ ،148ص العراقي،

 . 2/118ج الرنؤكط معركؼ، التيذيب، تقريب كتحرير ،4/356ج
 .قمت: كعميو فيككف حسف اإلسناد
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ـــووي  ػػػًدمٌ  ركايػػػة فمػػػ الحػػػديث ىػػػذا( تأكػػػؿ فػػػال ،أكػػػؿ فػػػإف)  قكلػػػو :"قـــال الن   كىػػػك، حػػػاتـ بػػػف عى
  حسػػػػف بإسػػػػناد كغيػػػػره داكد أبػػػػي سػػػػنف فػػػػي كجػػػػاء، الجارحػػػػة منػػػػو أكمػػػػت مػػػػا أكػػػػؿ منػػػػع فػػػػي صػػػػريح
ف ،ؿكيػػػػػ لػػػػػو:) قػػػػػاؿ  النبػػػػػي أف ثعمبػػػػػة؛ أبػػػػػي عػػػػػف  ، فيػػػػػو العممػػػػػاء كاختمػػػػػؼ، الكمػػػػػب( منػػػػػو أكػػػػػؿ كا 
  فيػػك ،منػػو كأكمػػت سػػباعكال، الكػػالب مػػف الميعىمَّمػػة الجارحػػة قتمتػػو إذا قكليػػو: أصػػح فػػي الشػػافعي فقػػاؿ

 ، (1)كعطػػػػػػػػػػػػػاء، كأبػػػػػػػػػػػػػك ىريػػػػػػػػػػػػػرة، عبػػػػػػػػػػػػػاس ابػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػنيـ؛ العممػػػػػػػػػػػػػاء أكثػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػاؿ كبػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػراـ.
، حنيفػػػػة كأبػػػػك، (7)كقتػػػػادة، (6)كعكرمػػػػة، (5)كالنخعػػػػي، (4)كالشػػػػعبي، (3)كالحسػػػػف، (2)جبيػػػػر بػػػػف كسػػػػعيد

ػػػًدمٌ  بحػػػديث كداكد... كاحتجػػػكا، المنػػػذر كابػػػف، ثػػػكر كأبػػػك، كاسػػػحؽ، كأحمػػػد، كأصػػػحابو  يفػػػ كىػػػك، عى
َّان َأْمَساْؽَن َطَؾاْقُؽمْ ] : ا قػكؿ مػع الصحيحيف [َفُؽُؾاوا ِم

 عمػى بػؿ ؛عمينػا ييٍمًسػؾ لػـ ممػا كىػذا، (8)
  .(9)أصح" لنو ثىٍعمبة؛ أبي حديث عمى ىذا كقدمكا، نفسو

 ، (10)البييقي كؿ مف؛ ثىٍعمبة أبي حديث عمى عىًدمٌ  ككافؽ النككم في تكثيؽ حديث 
 

                                                           

 .56، صسبؽ ترجمتو (1)
كيقاؿ: أبك عبد ، ي مكالىـ، اإلماـ، الحافظ، المقرئ، المفسر، الشييد، أبك محمدبف ىشاـ الكالب سعيد بف جبير (2)

 ، الذىبيسير أعالـ النبالءينظر: . كفا  السدم، الكالبي مكالىـ، الككفي، أحد العالـ، تكفي سنة خمس كتسع
 .82ص ، الشيرازمطبقات الفقياء، ك 4/322ج
مكلى جميؿ بف  :كيقاؿ ،اإلماـ شيخ اإلسالـ أبك سعيد البصرم: يقاؿ مكلى زيد بف ثابت الحسف بف يسار (3)

كلو ثماف  ،كحفظ كتاب ا في خالفة عثماف، مات سنة عشر كمائة ،نشأ بالمدينة .قطبة، كأمو خيرة مكالة أـ سممة
 .4/563ج ، الذىبيسير أعالـ النبالء، ك 1/57ج لذىبي، اكثمانكف سنة. تذكرة الحفاظ

كذك كبار: قيؿ مف أقياؿ اليمف، اإلماـ، عالمة العصر، أبك عمرك  ،بف عبد بف ذم كبار عامر بف شراحبيؿ (4)
سنة سبع كمائة، كىك  :مات سنة أربع كمائة، كقيؿ .اليمداني، ثـ الشعبي، كلد لست سنيف خمت مف خالفة عثماف

 .81ص ، الشيرازمطبقات الفقياء، ك 294/ 4ج ، الذىبيسير أعالـ النبالء ينظر: ابف اثنتيف كثمانيف سنة. 
 .56، صسبؽ ترجمتو (5)
مكالىـ العالمة، الحافظ، المفسر، المدني، البربرم الصؿ. قيؿ: كاف لحصيف بف  عكرمة أبك عبد ا القرشي (6)

ًمائىة أىك ًسٌت أىك سبع. أبي الحر العنبرم، فكىبو البف عبا  ، الذىبيسير أعالـ النبالءينظر: س. ماتً  سنة خمس كى
 .43ص ،لسيكطي، اطبقات الحفاظ، ك 5/14ج
بف قتادة بف عزيز السدكسي، قدكة المفسريف كالمحدثيف، أبك الخطاب السدكسي، البصرم،  قتادة بف دعامة (7)

، كمعرفة 5/269جسير أعالـ النبالء ينظر: مات سنة سبع عشرة كمائة. ، ك ستيف الضرير، الكمو. كلد سنة
 .89ص، الشيرازم طبقات الفقياء، ك 2/215ج ، العجمي،الثقات

 [.4المائدة:] (8)
 .13/67ج صحيح مسمـ بشرح النككم (9)
 .398/ 9جالسنف الكبرل لمبييقي  (10)
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 .(5)كالمباركفكرم، (4)كالشككاني، (3)كالسيكطي، (2)كالعيني، (1)حجر كابف

 الجمع. الوجه الثاني: 
منو  يؤكؿ فال، حياتو إنفاذ قبؿ كاف فإف الجمع باختالؼ الكقت الذم أكؿ فيو الكمب:  -1

نفاذ حياتو كعميو يحمؿ حديث عىًدٌم بف حاتـ  ف كاف أكؿ بعد قتمو كا  فيؤكؿ منو ، كا 
  .كعميو يحمؿ حديث أبي ثعمبة 

 كخاله قتمو أف بعد منو أكؿ إذا ما عمى ثعمبة أبي حديث تأكؿ مف كمنيـ قاؿ النككم:"  
(6)أعمـ". كا يضر ال فيذا، منو فأكؿ، عاد ثـ، كفارقو

 

  الجمع كذلؾ بحمؿ النيي عمى كراىة التنزيو: -2

 ىكك ، يحؿ كمالؾ:، عمر كابف، الفارسي كسمماف، كقاص أبي بف سعد كقاؿ:"(7)قاؿ النككم  
 كراىة عمى عىًدمٌ  حديث كحممكا، ثىٍعمبة أبي بحديث ىؤالء كاحتج، لمشافعي ضعيؼ قكؿ

ليو ذىب أبك داكد .التنزيو" طَّابي، (8)كا   .(11)كالزرقاني، (10)العينيو، (9)كالخى
بعض أصحابنا: ىك  قاؿ: قاؿفبف التّْيًف أجاب بو ا ،الجمع باعتبار سبب قتؿ كمكت الصيد -3

و صار فأكؿ منو؛ لنَّ ، أك مف الصدمة، أدركو ميتان مف شدة العدك فيحمؿ عمى الذم، عاـ
 . (12)كال اإلمساؾ عمى صاحبو، عمى صفة ال يتعمؽ بيا اإلرساؿ

الكلى  فاختير لو الحمؿ عمى، الجمع باختالؼ حاؿ الشخص: كذلؾ أف عىًديَّان كاف مكسران  -4
 . (13)فإنو كاف بعكسو، بخالؼ أبي ثعمبة

 

                                                           

 .9/602ج بف حجرا: فتح البارم، ينظر (1)
 .21/138ج ، العيني: عمدة القارمينظر (2)
 .231كغيره ص، شرح سنف ابف ماجو، لمسيكطيينظر:  (3)
 .8/149جلشككاني ا: نيؿ الكطار، ينظر (4)
 . 5/35ج ، المباركفكرم: تحفة الحكذمينظر (5)
 .13/67جشرح النككم صحيح مسمـ ب (6)
 المصدر السابؽ. (7)
 .506ص : سنف أبي داكدينظر (8)
 .4/291جخطابي المعالـ السنف، : ينظر (9)
 .3/68ج ، العيني: عمدة القارمينظر (10)
 .3/132ج لزرقانيا: شرح الزرقاني عمى المكطأ، ينظر (11)
 .9/602ج: فتح البارم، البف حجر ينظر (12)
 ذكره ابف حجر دكف تحديد قائمو قاؿ: " قاؿ بعضيـ". 9/602جنفسو  صدر: المينظر (13)
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  سخالن :الوجه الثالث
طَّابي فقاؿ: كذلؾ  ليو ذىب الخى كيككف   بف حاتـ مٌ دً أف يككف الصؿ في ذلؾ حديث عى  كا 

ف أكؿ :كيككف المراد بقكلو، النيي عمى التحريـ البات ال في  ،كتقدـ منو ،فيما مضى مف الزماف ،كا 
  .(2)كقاؿ ابف بطاؿ: قاؿ بو بعض مشايخنا، (1)ىذه الحاؿ.

 بؽ نرل أف لمنككم في ىذه المسألة كجييف:مف خالؿ النظر فيما سقمت: 

 بعد؟ أـ ،كذكاتو قتمو قبؿ ىك ىؿ الكمب فيو أكؿ الذم الكقت باختالؼ الجمع: -1 

؛ كذلؾ لما سبؽ مبة عٍ عمى حديث أبي ثن  : كذلؾ بترجيح حديث عدم بف حاتـ الترجيح -2 
  ذكره مف مقتضيات الترجيح.

فمنيـ مف كاف رأيو محتمالن ، ماء في تكثيؽ ىذه المسألةمف خالؿ النظر في أقكاؿ العم: فقمت  
كأما مف رأل الجمع ، فيذا كارد كممكف، كمنيـ مف أبعد: فمف رأل أف النيي: نيي كراىة ك تنزيو

جكد العمة فيذا مستبعد؛ لك  ،كاف مكسران بخالؼ أبي ثىٍعمىبة  باختالؼ حاؿ السائؿ: أف عدٌيان 
ما قالو ، مف رأل الجمع الختالؼ السبب: أم سبب مكت الصيد كأماكىي إمساؾ الكمب لنفسو، 

كأما مف رأل  فيذا أيضان مستبعد. كأما مف رأل التكفيؽ بينيا بالنسخ: فيك مستبعد.، ابف التيف
 كبا التكفيؽ. ،فيك كارد لما عضدكه بمقتضيات الترجيح المعمكؿ بيا عند العمماء ىذا :الترجيح

ك ذكاتو  ،الجمع باختالؼ الكقت الذم أكؿ منو الكمب ىؿ ىك قبؿ قتمو الرأم الذم أميؿ إليو:ك  
، فال ييٍؤكىؿ منو، أـ بعد؟. كبناءن عميو يمكف الجمع بيف الركايات؛ فإف كاف أكؿ منو قبؿ إنفاذ حياتو

مف  كقد أجمع العمماء أنو إف أكؿ الكمب:" (3)قاؿ ابف بطاؿ .كعميو يحمؿ حديث عدم بف حاتـ 
 يكىك ف، كال يحؿ أكمو، (4)ىكَّ ذى أنو غير مٍ ، قائمة حتى مات مف أجؿ أكمو، مازالت وكحيات صيده

  (5)".معنى الكقيذ

                                                           

 . 4/291ج الخطابي : معالـ السنف،ينظر (1)
 .5/392جبف بطاؿ ا،  البخارم صحيح: ينظر (2)
 .5/392ج المرجع السابؽ (3)
 . 2/164ج غير مذكى: غير مذبكح. النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير (4)
ر: الزاىػػر فػػي معػػاني كممػػات نظػػي: الشػػديد المػػرض، كالمكقػػكذة: التػػي تيضػػرىبي فتمػػكت، كال ييػػدرىؾ ذكاتيػػا. الكقيػػذ (5)

 .1/283جالنبارم  ،بكر كالناس، أب
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"كاف يصبح  أف النبي  ما ركم عف عائشة كأـ سممة تقديـ ما جاء في النموذج الثالث: 
 ".فقد أفطر ذلؾ اليكـ ،مف أصبح جنبان " عمى ما كاف يقكؿ أبك ىريرة ، ثـ يصكـ ،جنبان 

دَّثىنىا"فقاؿ:  (1)أخرجيا مسمـ ثـ يصكـ ،يصبح جنبان  فالركاية التي جاء فييا أنو    ٍبفي  يىٍحيىى حى
مىى قىرىٍأتي : قىاؿى ، يىٍحيىى اًلؾو  عى ٍبدً  عىفٍ ، مى بّْوً  عى ٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي عىفٍ ، سىًعيدو  ٍبفً  رى اًرثً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  ٍبفً  اٍلحى
مىمىةى  كىأيْـّ ، ةى عىاًئشى  عىفٍ ، ًىشىاـو  يً  سى ٍكجى ا النًَّبيّْ  زى نيبن  لىييٍصًبحي  اً  رىسيكؿي  كىافى  ًإفٍ : »قىالىتىا أىنَّييمى  ًمفٍ  اجي
ـو  غىٍيرً ، ًجمىاعو  افى  ًفي اٍحًتالى كـي  ثيَـّ ، رىمىضى  ."«يىصي

 تخريج الحديث:

بف الحارث عف أبي بكر بف عبد  سيمىي  مكلى أبي بكر بف عبد الرحمف عف (2)جو البخارمأخر  
 الرحمف بو بنحكه. 

نىا" فقاؿ:(3)فميفطر أخرجيا النسائي ،كالركاية التي تفيد أف الصائـ إذا أصبح جنبان   مَّدي  أىٍخبىرى  ٍبفي  ميحى
ٍبدً  دَّثىنىا: قىاؿى ، اٍلمىًمؾً  عى دَّثىًني: قىاؿى ، بو شيعىيٍ  ٍبفي  ًبٍشري  حى ٍبدي  أىٍخبىرىًني: قىاؿى ، الزٍُّىًرمّْ  عىفً ، أىًبي حى  ٍبفي  اً  عى
ٍبدً  افى  ًفي لىٍيالن  اٍحتىمىـى  أىنَّوي ، عيمىرى  ٍبفً  اً  عى ـى  ثيَـّ ، اٍلفىٍجري  يىٍطميعى  أىفٍ  قىٍبؿى  فىاٍستىٍيقىظى  رىمىضى  يىٍغتىًسؿى  أىفٍ  قىٍبؿى  نىا
تَّ  يىٍستىٍيًقظٍ  فىمىـٍ  ٍيرىةى  أىبىا فىمىًقيتي : قىاؿى ، أىٍصبىحى  ىحى  فىًإفَّ  أىٍفًطٍر : فىقىاؿى  ذىًلؾى  ًفي فىاٍستىٍفتىٍيتيوي  أىٍصبىٍحتي  ًحيفى  ىيرى

ؿي  أىٍصبىحى  ًإذىا ًباٍلًفٍطرً  يىٍأميري  كىافى » قىدٍ   اً  رىسيكؿى  نيبنا الرَّجي ٍبدي  قىاؿى  «جي ٍبدً  ٍبفي  اً  عى ٍبدى  فىًجٍئتي : اً  عى  عى
ٍيرىةى  أىبيك ًبوً  أىٍفتىاًني الًَّذم لىوي  فىذىكىٍرتي  عيمىرى  ٍبفى  اً  ـي : فىقىاؿى ، ىيرى يكًجعىفَّ  أىٍفطىٍرتى  لىًئفٍ  ًباً  أيٍقًس  (4)نىٍيؾى مىتٍ  لى
ـٍ  فٍ ، صي كـى  أىفٍ  لىؾى  بىدىا كىاً  رى  يىٍكمنا تىصي  .."..، فىاٍفعىؿٍ  آخى

 

 

 

                                                           

 .1109: رقـ الحديث429ص جنب كىك الفجر عميو طمع مف صـك مسمـ، الصياـ/صحة صحيح (1)
/اغتساؿ صحيح (2)  .1925: رقـ الحديث365ص الصائـ البخارم، الصـك
 .8137: رقـ الحديث806/ص3ج جنبان  صياـ مف أصبح / -سرد الصياـ-الصياـ  لنسائي، االسنف الكبرل (3)

 جميع ركاة اإلسناد ثقات دراسة اإلسناد:
 . 1/901: صحيح، كصححو ابف حجر ينظر: فتح البارم جالحكم عمى اإلسناد

 .43 ص المغة، الزدم في المنجد .اإلنساف مف الظير جنبتا: المتناف(4)
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 تخريج الحديث:

 ،(3)كأخرجو النسائي، حمزة أبي بف شيعىٍيب طريؽ مفكالىما  (2)حجر كابف ،(1)أخرجو الطبراني 

ًقٍيؿ طريؽ مف ، ا عبد: عىٍيبشي  قاؿ، عمر بف ا عبد ابف عف، الزىرم عف كالىما، خالد بف عى
ًقٍيؿ كقاؿ  .بو بمثمو ىريرة أبي عف، ا عبيد: عى

 ذىب العمماء في إزالة التعارض بيف الركايتيف إلى ثالثة كجكه:  

 الترجيحالوجه األول: 
 ؛ لمكافقتيا لمقرآف الكريـ.--ىريرة أبي ركاية عمى -– سممة كأـ عائشة تكثيؽ ركاية -1

 ا فإف ،لمقرآف مكافؽ لنو؛...باالعتماد أكلى سممة كأـ ئشةعا حديث ككاف :"(4)النوويقال  
كىيفَّ  فىاآٍلفى ] :تعالى ا قاؿ الفجر طمكع إلى كالمباشرة ،الكؿ أباح تعالى  المَّوي  كىتىبى  مىا كىاٍبتىغيكا بىاًشري

ـٍ  كيميكا لىكي بيكا كى تَّى كىاٍشرى ـي  يىتىبىيَّفى  حى ٍيطي  لىكي ٍيطً الٍ  ًمفى  اٍلىٍبيىضي  اٍلخى دً  خى ـى  أىًتمُّكا ثيَـّ  ًمفى اٍلفىٍجرً  اٍلىٍسكى يىا  ًإلىى الصّْ
ـٍ  المَّوي  كىتىبى  مىا كىاٍبتىغيكا] تعالى: ا قاؿ كليذا، الجماع بالمباشرة كالمراد (5) [المٍَّيؿً   أنو كمعمـك [{لىكي

 أىًتمُّكا ثيَـّ ] لى:تعا لقكلو صكمو كيصح، جنبنا يصبح أف منو لـز الفجر؛ طمكع إلى الجماع جاز إذا

ـى  يىا  ". [المٍَّيؿً  ًإلىى الصّْ

دكف  ىذا بمثؿ لخصكصيتيـ، عمى ركاية أبي ىريرة  --تكثيؽ ركاية عائشة كأـ سممة -2
 .غيرىما

 مف ىذا بمثؿ أعمـ لنيما باالعتماد أكلى سممة كأـ عائشة حديث ككاف :".(6)قاؿ النككم  
 .(7)غيرىما". كبو قاؿ العيني

 
 

                                                           

 .3185: رقـ الحديث4/239ج، الطبراني، مسند الشامييف(1)
 .3/148ج ، ابف حجرتغميؽ التعميؽ (2)
 .2938: رقـ الحديث3/260صياـ مف أصبح جنبان ج/-سرد الصياـ-الصياـ ، السنف الكبرل لمنسائي (3)
 .912/ 7ج النووي بشرح مسلم صحٌح (4)

 .[187: البقرة] (5)
 .912/ 7ج النووي بشرح مسلم صحٌح (6)

 .99/2ينظر: عمدة القارم، العيني ج (7)
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 النسخ الثاني: الوجه 

كاف منع في ليؿ ، لف ا تعالى عند ابتداء فرض الصياـ ؛الخبر منسكخ :إف(1)بف خزيمةقاؿ ا 
ثـ أباح ، فيحتمؿ أف يككف خبر الفضؿ كاف حينئذ، كالجماع بعد النكـ، كالشرب، الصكـ مف الكؿ

أف يقع اغتسالو بعد  فيمـز، فكاف لممجامع أف يستمر إلى طمكعو، ا ذلؾ كمو إلى طمكع الفجر
كال أبا ىريرة ، كلـ يبمه الفضؿ، فدؿ عمى أف حديث عائشة ناسخ لحديث الفضؿ، طمكع الفجر

ليو  .ثـ رجع عنو بعد ذلؾ لما بمغو ،عمى الفتيا بوىريرة  فاستمر أبك، الناسخ ذىب كا 
أف في حديث  -أم دعكل النسخ – كيقكيو" كابف حجر حيث قاؿ:، (3)دقيؽ العيد بفاك ، (2)الخطابي
كما ، لقكلو فييا قد غفر ا لؾ ما تقدـ ؛ىذا الخير ما يشعر بأف ذلؾ كاف بعد الحديبيةعائشة
كابتداء فرض الصياـ كاف في ، إنما نزلت عاـ الحديبية سنة ست ؛كىي، كأشار إلى آية الفتح، تأخر

 .(4)"السنة الثانية

  الجمع :الوجه الثالث

فإف الفضؿ أف يغتسؿ قبؿ ، بي ىريرة أمر إرشاد إلى الفضؿباف المر في حديث أ كذلؾ 
نقمو النككم عف أصحاب ، عمى بياف الجكاز --كيحمؿ حديث عائشة ،فمك خالؼ جاز، الفجر

كغيره عف نص الشافعي سمكؾ  ،إف الذم نقمو البييقي حجر فقاؿ:ابن  لكف تعقبو ؛(5)الشافعي
  .(6)الترجيح

 التعارض بيف الركايتيف ىك ترجيح ما ركم عف عائشة كأـ سممة : الكجو المناسب إلزالةقمت 
 في ذلؾ لمكر:

                                                           

 .3/052ج خزيمة، ابف خزيمة ابف صحيح ينظر: (1)
 .8/991ج خطابيالمعالـ السنف، ينظر:  (2)

 .0/11ج ، ابف دقيؽ العيدإحكاـ الحكاـ شرح عمدة الحكاـينظر:  (3)

 .1/912جبف حجر ، افتح البارمينظر:  (4)
 .7/191ج النككم بشرح مسمـ صحيح (5)

 .4/141جبف حجر ، افتح البارمينظر:  (6)
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كىك أف الغسؿ شيء  ؛كالمعقكؿ، كىك ما تقدـ مف مدلكؿ اآلية ،لف ركايتيما تكافؽ المنقكؿ -1
كال ، فيجب عميو الغسؿ، فقد يحتمـ بالنيار، كليس في فعمو شيء يحـر عمى صائـ، كجب باإلنزاؿ
 .(1)بؿ ىك مف باب الكلى ؛فكذلؾ إذا احتمـ ليالن ، يتـ صكمو إجماعان بؿ  ؛يحـر عميو

 .كىـ أعمـ بذلؾ مف أبي ىريرة ، فيما أصحاب القصة أنيما زكجتا الرسكؿ  -2
 كمعمـك أف ركاية االثنيف تقدـ عمى ركاية الكاحد.  --مكافقة أـ سممة لعائشة  -3
حيث قاؿ أبك ىريرة  ا الحديث مف النبي أنو لـ يسمع ىذك ، كاعترافو بالحؽ  رجكع أبك ىريرة -1

؟ قىالىتىاهي  أىىيمىا بسنده" (2)فيما أخرجو عنو مسمـ ٍيرىةى  أىبيك رىدَّ  ثيَـّ ، أىٍعمىـي  ىيمىا: قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى  لىؾى  كىافى  مىا ىيرى
ٍيرىةى  أىبيك فىقىاؿى ، اٍلعىبَّاسً  ٍبفً  اٍلفىٍضؿً  ًإلىى ذىًلؾى  ًفي يىقيكؿي  لىـٍ ، اٍلفىٍضؿً  ًمفى  ذىًلؾى  سىًمٍعتي : ىيرى  ًمفى  أىٍسمىٍعوي  كى
عى : قىاؿى ،  النًَّبيّْ  ٍيرىةى  أىبيك فىرىجى ". ًفي يىقيكؿي  كىافى  عىمَّا ىيرى  ذىًلؾى

 القرآن الكريم لموافقةثالثًا: منهج النووي في توثيق الحديث 

لكؿ مػف مصػادر المصػدر القد اعتمد النككم في شرحو لصحيح مسمـ عمػى القػرآف الكػريـ؛ لنػو  
كما بينا في منيجو  كاستفاد منو في شرحو في عدة جكانب، الذم يقكـ عميو بنياف ىذا الديف التشريع

زالة ما بينيا مف التعارض كتمثؿ ذلؾ في  ،ككذلؾ استفاد منو في تكثيؽ المتكف، في الفصؿ الكؿ كا 
 :جكانب منيا

 الحديث الموافقة لمقرآن الكريم. ألفاظ ضبط توثيق في -1
 كمف المثمة عمى ذلؾ:

 .(3)أعمـ" كا القرآف جاء كبو أفصح الكسر كضميا الفاء بكسر( تنفر) قكليا : "قال النووي

 .الكريم  لمقرآن الموافقة الحديث ألفاظ توثيق في -2
 : ذلؾ عمى المثمة كمف

 قػاؿ بػالراء رجفػة المشػيكرة الركايػات فػي ىػك ىكػذا( شديدة رجفة فأخذتني)  قكلو"  (4) :النووي قال
 ا قػػػػاؿ االضػػػػطراب كمعناىمػػػا متقاربػػػػاف صػػػحيحاف كىمػػػػا بػػػػالكاك كجفػػػة السػػػػمرقندم كركاه القاضػػػي
اِجَػةُ  َتْرُجُف  َيْومَ ]:تعالى كقاؿ(5)[واِجَػةٌ  َيْوَمئِذٍ  ُقُؾوٌب ]:تعالى َبنُل  إَْرُض  َتْرُجُف  َيْومَ ](6)[الرَّ  ".(7)[َواْْلِ

                                                           

 .1/912جابف حجر ، فتح البارم: ينظر (1)

 .1109: رقـ الحديث429جنب، ص كىك الفجر عميو طمع مف صـك صحة مسمـ، الصياـ/ صحيح (2)
 .8/141ج، ك 1/201ج، كينظر: 9/68ج( شرح النككم عمى مسمـ 3)
 .10/64ج، 8/163ج، 6/64ج، 6/47ج، 4/95ج، كينظر: 2/163جشرح النككم عمى مسمـ  (4)
 .[8: النازعات(]5)
 .[6: النازعات(]6)
 .[14المزمؿ:(]7)
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 . الكريم غة القرآنلم  الموافقة الحديث ألفاظ توثيق في -3
 كمف المثمة عمى ذلؾ:   

 كفي لغكت، فقد يخطب، كاإلماـ الجمعة، يكـ أنصت قمت لصاحبؾ إذا  :" قكلو(1)قال النووي
نما ىريرة، أبي لغة ىي الزناد: أبك قاؿ لغيت. فقد الخرل الركاية  المغة:  أىؿ قاؿ لغكت. فقد ىك كا 
 القرآف ، كظاىر أفصح الكلى لغتاف يعمي؛ كعمى يمغي لغى كيقاؿ يغزك،  كغزا يمغك لغا يقاؿ

 اْلُؼْرآنِ  ِِلَذا َتْسَؿُعوا ٓ َكَػُروا الَِّذينَ  َوقنَل ] :تعالى ا قاؿ ىريرة أبي لغة ىي التي الثانية ىذه يقتضي

 الغيف" بضـ كالغكا لقاؿ الكؿ مف كاف كلك يمغي لغى مف كىذا (2) [َتْغؾُِبونَ  َلَعؾَُّؽمْ  فِقهِ  َواْلَغْوا

 الكريم لمقرآن الموافقة الحديث الفقهية أحكام توثيق في -4
 كمف المثمة عمى ذلؾ: 

 الشافعي، فقاؿ ثالثنا، طالؽ أنت المرأتو قاؿ فيمف العمماء، اختمؼ كقد :"(3)قال النووي  
 طاككس، كقاؿ الثالث. يقع كالخمؼ: السمؼ، مف العمماء كجماىير كأحمد، حنيفة، كأبك كمالؾ،

 اَّللَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ ] :تعالى بقكلو الجميكر كاحتج   كاحدة، إال بذلؾ يقع ال الظاىر: أىؿ بعضك 

 ندـ، لو يحدث قد المطمؽ، أف معناه: قالكا (4) [َأْمراً  ذلَِك  َبْعَد  ُُيِْدُث  اَّللََّ لََعلَّ  َتْدِري ٓ َكْػَسهُ  َضَؾمَ  َفَؼْد 

 ىذا". طالقو يقع لـ تقع ال الثالث كانت فمك كنة،البين تداركو؛ لكقكع يمكنو فال

 

 

 

 

 

                                                           

 .6/116جشرح النككم عمى مسمـ  (1)
 .[26فصمت:] (2)
 .13/67ج، 7/198ج: ينظر، ك 10/59جشرح النككم عمى مسمـ  (3)
 .[1الطالؽ:] (4)
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 السنة النبوية لموافقةتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب الثاني: 

لدليؿ آخر مف  أف يككف أحد الخبريف مكافقان  اعتبر العمماء أف مف المرجحات بيف الخبار؛ 
  (1).وفيقدـ عمى اآلخر لمعاضدة الدليؿ ل، أك قياس، أك سنة، كتاب

 كلقد بيف ابف القيـ ضكابط ىامة في نقد متف الحديث في إجابتو عف سؤاؿ كجو لو فقاؿ: 

 سؤاؿ ىذاقاؿ: ف سنده؟ في ينظر أف غير مف بضابط المكضكع الحديث معرفة يمكف ىؿ كسئمت"
نما، القدر عظيـ مَّع مف ذلؾ يىٍعمىـ كا   اركص، كدمو بمحمو كاختمطت، الصحيحة السنف معرفة في تىضى

 كىديو،  ا رسكؿ سيرة كمعرفة، كاآلثار السنف بمعرفة شديد اختصاص لو كصار، ممكة فييا لو
 كأنو بحيث لألمة كييشىرّْعىو، كيكرىو كيحبو، إليو كيدعك، عنو كيخبر، عنو كينيى، بو يأمر فيما

 كما، وككالم، كىديو،  الرسكؿ أحكاؿ مف يعرؼ ىذا فمثؿ، أصحابو مف ككاحد لمرسكؿ مخالط
 لألخص فإف، متبكعو مع ميتًَّبع كؿ شأف كىذا غيره. يعرفو ال ما يجكز. ال كما، بو يخبر أف يجكز
 ال كما، إليو ينسب أف يصح ما بيف كالتمييز، بيا العمـ مف كأفعالو، أقكالو تتبع عمى الحريص بو

  (2).أعمـ" كا ـكمذاىبي، كنصكصيـ، أقكاليـ يعرفكف أئمتيـ مع المقمديف شأف كىذا، ..، يصح

فيـ أعمـ ، كالشركط التي ذكرىا ابف القيـ ىـ صحابتو ، فأكلى الناس بيذه الصفات قمت: 
، كمنيـ مف ىك مف أىؿ بيتو، فمنيـ مف الزمو بالسفر كالحضر، كسنتو كأحكالو الناس بالنبي

، رسكؿ ا  فكاف ليـ الدكر البارز بحفظ حديث، ك كمنيـ مف ىك خادمو، كمنيـ مف ىك صديقو
 .ذلؾ ترجيحان كاستدراكان  فيفقد نقمكا ما حدث بينيـ ، ك تكثيقو؛ كذلؾ بعرضو عمى بعضو البعض

 كمف المثمة عمى ذلؾ:
دَّثىًني " الصائـ يصبح جنبان أخرج مسمـ في صحيحو فقاؿ: -1 مَّدي  حى اًتـو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا، حى  ٍبفي  يىٍحيىى حى

ٍيجو  اٍبفً  عىفً ، سىًعيدو  رى دَّثىًني ح، جي مَّدي  كحى دَّثىنىا - لىوي  كىالمٍَّفظي  -، رىاًفعو  ٍبفي  ميحى ٍبدي  حى زَّاؽً  عى ، ىىمَّاـو  ٍبفي  الرَّ
نىا ٍيجو  اٍبفي  أىٍخبىرى رى ٍبدي  أىٍخبىرىًني، جي ٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى ، بىٍكرو  أىًبي عىفٍ ، الرٍَّحمىفً  عى
ٍيرىةى  ًصوً  ًفي يىقيكؿي ، يىقيصُّ ،  ىيرى نيبنا اٍلفىٍجري  أىٍدرىكىوي  مىفٍ : »قىصى ـٍ  فىالى  جي  الرٍَّحمىفً  ًلعىٍبدً  ذىًلؾى  فىذىكىٍرتي ، «يىصي

اًرثً  ٍبفً ا ٍبدي  فىاٍنطىمىؽى ، ذىًلؾى  فىأىٍنكىرى  - ًلىًبيوً  - اٍلحى تَّى، مىعىوي  كىاٍنطىمىٍقتي  الرٍَّحمىفً  عى ٍمنىا حى مىى دىخى اًئشى  عى  كىأيْـّ  ةى عى
مىمىةى  ٍبدي  فىسىأىلىييمىا،  سى نيبنا ييٍصًبحي   النًَّبيُّ  كىافى : »قىالىتٍ  فىًكٍمتىاىيمىا: قىاؿى ، ذىًلؾى  عىفٍ  الرٍَّحمىفً  عى  غىٍيرً  ًمفٍ  جي
ميـو  كـي  ثيَـّ ، حي تَّى فىاٍنطىمىٍقنىا: قىاؿى  «يىصي ٍمنىا حى مىى دىخى ٍبدي  لىوي  ذىًلؾى  فىذىكىرى ، مىٍركىافى  عى : مىٍركىافي  فىقىاؿى ، الرٍَّحمىفً  عى

مىٍيؾى  عىزىٍمتي  ا ًإالَّ  عى ٍيرىةى  أىًبي ًإلىى ذىىىٍبتى  مى مىٍيوً  فىرىدىٍدتى ، ىيرى ٍيرىةى  أىبىا فىًجٍئنىا: قىاؿى : يىقيكؿي  مىا عى  بىٍكرو  بيككىأى ، ىيرى
اًضري  ٍبدي  لىوي  فىذىكىرى : قىاؿى ، كيمّْوً  ذىًلؾى  حى ٍيرىةى  أىبيك فىقىاؿى ، الرٍَّحمىفً  عى ؟ قىالىتىاهي  أىىيمىا: ىيرى  ىيمىا: قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى  لىؾى

                                                           

 .85الممع في أصكؿ الفقو، الشيرازم ص (1)
 .44المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ، ابف قيـ الجكزية ص (2)
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ـي  ٍيرىةى  أىبيك رىدَّ  ثيَـّ ، أىٍعمى ٍيرىةى  أىبيك فىقىاؿى  ،اٍلعىبَّاسً  ٍبفً  اٍلفىٍضؿً  ًإلىى ذىًلؾى  ًفي يىقيكؿي  كىافى  مىا ىيرى  ذىًلؾى  سىًمٍعتي : ىيرى
لىـٍ ، اٍلفىٍضؿً  ًمفى  عى : قىاؿى ،  النًَّبيّْ  ًمفى  أىٍسمىٍعوي  كى ٍيرىةى  أىبيك فىرىجى  ًلعىٍبدً  قيٍمتي ، ذىًلؾى  ًفي يىقيكؿي  كىافى  عىمَّا ىيرى

؟ ًفي: أىقىالىتىا: اٍلمىًمؾً  افى نيبنا ييٍصًبحي  كىافى  كىذىًلؾى : قىاؿى  رىمىضى ميـو  غىٍيرً  فٍ مً  جي كـي ". ثيَـّ  حي  (1)يىصي

فذىب ليستكثؽ أميات المؤمنيف   عبد الرحمف بف الحارث أنكر ما سمعو عف أبي ىريرة قمت:   
: قاؿ لؾ؟ قالتاه أىما : "فيفَّ أعمـ مف غيرىف دكف شؾ؛ لذلؾ كاف قكؿ أبي ىريرة ، مما سمعو

 أعمـ". ىما: قاؿ، نعـ
دَّثىنىا خارم في صحيحو فقاؿ:"أخرج الب في رجب اعتماره  -2 دَّثىنىا، قيتىٍيبىةي  حى ًريره  حى  عىفٍ ، جى

كرو  اًىدو  عىفٍ ، مىٍنصي بىٍيًر اٍلمىٍسًجدى  قاؿ:، ميجى ٍمتي أىنىا كىعيٍركىةي ٍبفي الزُّ اًلسه ًإلىى  ٍبدي المًَّو ٍبفي عيمىرى فىًإذىا عى ، دىخى جى
ٍجرىًة عىاًئشىةى  مُّكفى ًفي ا، حي ذىا نىاسه ييصى ىكىاً  ةى الضُّحى الى ًتًيـٍ  :قىاؿى  .ٍلمىٍسًجًد صى الى  :فىقىاؿى ، فىسىأىٍلنىاهي عىٍف صى

ـٍ اٍعتىمىرى رىسيكؿي المَّوً ، ًبٍدعىةه ثيَـّ  مىٍيوً ، أىٍربىعنا ًإٍحدىاىيفَّ ًفي رىجىبو  :قىاؿى   قىاؿى لىوي كى  :قىاؿى  .فىكىًرٍىنىا أىٍف نىريدَّ عى
اًئشىةى أي  سىًمٍعنىا اٍسًتنىافى عى ٍجرىةً كى ٍؤًمًنيفى ًفي اٍلحي يىا أيمَّاهي يىا أيَـّ اٍلميٍؤًمًنيفى أىالى تىٍسمىًعيفى مىا  :فىقىاؿى عيٍركىةي ، ْـّ اٍلمي

ٍبًد الرٍَّحمىًف قىالىتٍ  ا يىقيكؿي  :يىقيكؿي أىبيك عى اٍعتىمىرى أىٍربىعى عيمىرىاتو ًإٍحدىاىيفَّ ًفي  ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  :يىقيكؿي  :قىاؿى  :مى
ا اٍعتىمىرى عيٍمرىةن ًإالَّ كىىيكى شىاًىديهي  :جىبو قىالىتٍ رى  ـي المَّوي أىبىا عىٍبًد الرٍَّحمىًف مى ا اٍعتىمىرى ًفي رىجىبو قىطُّ  ،يىٍرحى مى كى

"(2). 

 لمكافقة الحديث تكثيؽ المقياس ليذا الصحابة الستعماؿ ؛داللة السابقيف المثاليف كفي: قمت 
 .السنة

 النووي عند النبوية السنة لموافقة الحديث توثيق في ةتطبيقي ثانيًا: نماذج

ًكمى عنو  ما جاء فً وجوب قراءة الفاتحة فً الصالةالنموذج األول:   أنو قاؿ "ال صالة  فىري
اقرأ ما تىيىسَّر  :كجاء في حديث الرجؿ الذم ال يحسف الصالة أنو قاؿ لو، لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب"

 .مف القرآف

:" قاؿفمسمـ  اخرجيأ كال ييٍجزئ غيرىا في الصالة ،تدؿ عمى كجكب قراءة الفاتحة لتيفالركاية ا 
دَّثىنىا سىفي  حى ًمي   ٍبفي  اٍلحى ٍمكىاًنيُّ  عى دَّثىنىا، اٍلحي ـى  ٍبفي  يىٍعقيكبي  حى دَّثىنىا، سىٍعدو  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي اًلحو  عىفٍ ، أىًبي حى  اٍبفً  عىفً ، صى

                                                           

 .1109رقـ الحديث  : 429صحيح مسمـ، الصياـ/ صحة صـك مف طمع عميو الفجر كىك جنب ص (1)
 . كمسمـ، الحج/ بياف عمر النبي 1775: رقـ الحديث338ص صحيح البخارم، الحج/ كـ اعتمر النبي  (2)

 .1255: رقـ الحديث497ص
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ًبيعً ال ٍبفى  مىٍحميكدى  أىفَّ ، ًشيىابو   ٍبفى  عيبىادىةى  أىفَّ ، أىٍخبىرىهي ، ًبٍئًرًىـٍ  ًمفٍ  كىٍجًيوً  ًفي اً  رىسيكؿي  مىجَّ  الًَّذم، رَّ
اًمتً  ةى  الى : »قىاؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ  أىٍخبىرىهي ، الصَّ الى  (1).«اٍلقيٍرآفً  ًبأيْـّ  يىٍقرىأٍ  لىـٍ  ًلمىفٍ  صى

 تخريج الحديث:

كزاد معمر  بنحكه كالىما عف الزىرم بو (3)كمف طريؽ معمر، (2)أخرجو مسمـ مف طريؽ يكنس 
 .(4)لفظ فصاعدان 

 بمعناه. كالىما مف طريؽ سفياف عف الزىرم بو، (6)كأخرجو مسمـ، (5)كأخرجو البخارم

 مسمـ اأخرجي في الصالة مف القرآف تىيىسَّرما الخيار كييٍجزئ قراءة  عمى تدؿ كالركاية 
دَّثىًني:(7)فقاؿ مَّدي  "حى دَّثىنىا، اٍلميثىنَّى ٍبفي  ميحى دَّثىًني: قىاؿى ، اً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، سىًعيدو  ٍبفي  يىٍحيىى حى  أىًبي ٍبفي  سىًعيدي  حى

                                                           

 . 394الحديث : رقـ 169صحيح مسمـ، الصالة/ كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ص (1)
 :اإلسناد دراسة

 ركاة اإلسناد ثقات. جميعيـ 
عف ابف شياب أف محمكد بف الربيع أخبره أف عبادة بف الصامت  ،قاؿ العيني: كفي ركاية مسمـ: عف صالح

لككف بعض الركاة أدخؿ بيف محمكد كعبادة رجالن. قمت:  ؛أخبره، كبالتصريح باإلخبار يرد تعميؿ مف أعمو باالنقطاع
الرجؿ ىك كىب بف كيساف أبك نعيـ، كفي المستدرؾ قد أيٍدًخؿ بيف محمكد، كعبادة كىب بف كيساف، فيما ركاه  ىذا

عف كىب. المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،عف محمكد ،عف مكحكؿ ،عف سعيد بف عبد العزيز ،الكليد بف مسمـ
بىيفى الدارقطني في )سننو( ج870:رقـ الحديث  1/364الحاكـ، ج مف حديث زيد 1217رقـ الحديث : 2/100، كى
لنو كاف مؤذف عبادة، كأف محمكدنا ككىنبا صميا خمفو يكمنا، فذكره.  ؛عف مكحكؿ: إف دخكؿ كىب فيو ،بف كاقد

 . 6/10ج ، العينيينظر: عمدة القارم
 . 394: رقـ الحديث 169صحيح مسمـ، الصالة/ كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ص (2)
 . 394: رقـ الحديث 169ة/ كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة صصحيح مسمـ، الصال (3)
فصاعدنا، كعامة الثقات لـ يتابع  ،قاؿ البخارم: كقاؿ معمر، عف الزىرم: ال صالة لمف لـ يقرأ بأـ الكتاب (4)

أكثر مف  دتو حرفنا، أكامعمرنا في قكلو: فصاعدنا مع أنو قد أثبت فاتحة الكتاب، كقكلو: فصاعدنا غير معركؼ ما أر 
فصاعدنا، فقد تقطع اليد في دينار، كفي أكثر مف دينار  ،ذلؾ؟ إال أف يككف كقكلو: ال تقطع اليد إال في ربع دينار

قاؿ البخارم: كيقاؿ أف عبد الرحمف بف إسحاؽ تابع معمرنا، كأف عبد الرحمف ربما ركل عف الزىرم، ثـ أدخؿ بينو 
. قمت: قاؿ 2حيح حديثو أـ ال. انظر: القراءة خمؼ اإلماـ، البخارم، صكبيف الزىرم غيره، كال تعمـ أف ىذا مف ص

العيني: ىذا سفياف قد تابع معمرنا في ىذه المفظة، ككذلؾ تابعو فييا صالح كالكزاعي، كعبد الرحمف بف إسحاؽ، 
في سننو.  ، قمت: متابعة سفياف أخرجيا أبك داكد3/495كغيرىـ، كميـ عف" الزىرم. شرح أبي داكد، العيني، ج

 .822: رقـ الحديث144ص
 .756: رقـ الحديث157صحيح البخارم، الذاف/ كجكب القراءة لإلماـ كالمأمـك في الصالة ص (5)
 .394: رقـ الحديث 170صحيح مسمـ، الصالة/ كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ص (6)
 . 397لحديث : رقـ ا170صحيح مسمـ، الصالة/ كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ص (7)
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، سىًعيدو  ؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ : ىيرى ؿى  اٍلمىٍسًجدى  دىخى ؿه  فىدىخى مَّى رىجي اءى  ثيَـّ ، فىصى مَّـى  جى  فىسى
مىى ـى   اً  رىسيكؿي  فىرىدَّ ،  اً  رىسيكؿً  عى ؿّْ  اٍرًجعٍ : »قىاؿى  السَّالى ؿّْ  لىـٍ  فىًإنَّؾى  فىصى عى فى  «تيصى ؿي  رىجى  الرَّجي

مَّى مَّى كىافى  كىمىا فىصى اءى  ثيَـّ ، صى مَّـى   النًَّبيّْ  ًإلىى جى مىٍيوً  فىسى مىٍيؾى : » اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  عى ـي  كىعى  ثيَـّ  «السَّالى
ؿّْ  اٍرًجعٍ : »قىاؿى  ؿّْ  لىـٍ  فىًإنَّؾى  فىصى تَّى «تيصى ثى  ذىًلؾى  فىعىؿى  حى ؿي  فىقىاؿى . مىرَّاتو  ثىالى ؽّْ  بىعىثىؾى  كىالًَّذم :الرَّجي  مىا ًباٍلحى

مٍّْمًني ىىذىا غىٍيرى  أيٍحًسفي  ةً  ًإلىى قيٍمتى  ًإذىا: »قىاؿى ، عى ا اٍقرىأٍ  ثيَـّ ، فىكىبٍّْر  الصَّالى  ثيَـّ ، اٍلقيٍرآفً  ًمفى  مىعىؾى  تىيىسَّرى  مى
تَّى اٍركىعٍ  تَّى اٍرفىعٍ  ثيَـّ ، رىاًكعنا تىٍطمىًئفَّ  حى ا تىٍعًدؿى  حى دٍ  ثيَـّ ، قىاًئمن تَّى اٍسجي تَّى اٍرفىعٍ  ثيَـّ ، سىاًجدنا تىٍطمىًئفَّ  حى  حى

اًلسنا تىٍطمىًئفَّ  ًتؾى  ًفي ذىًلؾى  اٍفعىؿٍ  ثيَـّ ، جى الى  ".«كيمّْيىا صى

 تخريج الحديث:

 كأخرجو أيضان ، عف محمد بف بشار عف يحيى بف سعيد بو بنحكه (1)أخرجو البخارم 
 طريؽ مف (2)

ٍيرىةى  أىًبي عف، سعيد أبي بف سعيد عف، عمر بف ا عبيد عف، زيد بف أسامة بف حماد أسامة أبي  ىيرى
 بو بنحكه بزيادة.  

زالة، الركايات كتكثيؽ، الصالة في الفاتحة قراءة تعييف إلى العمماء كجميكر النككم ذىب: قمت  كا 
  :كجكه مف الجمع عمى بالحمؿ التعارض

                                                                                                                                                                          

  :اإلسناد دراسة
  إال: ثقاتركاة اإلسناد  جميع

ٍقبيػػرم أىبيػػك سػػعيد اٍلمػػدًني، ثقػػة تغيػػر قبػػؿ مكتػػو بػػأربع سػػينيف، كالػػراجح أنػػو لػػـ يسػػمع منػػو أحػػدان فػػي  سػػعيد بػػف كيسػػاف المى
أحداي أخذ عنو في االختالط، فإف ابف عيينة أتاه، فرأل لعابػو يسػيؿ تغيره. فقد قاؿ الذىبي في الميزاف: ما أحسب أف 

، كحاشػػية االغتبػػاط بمػػف رمػػي مػػف الػػركاة بػػاالختالط، سػػبط ابػػف 2/140فمػػـ يحمػػؿ عنػػو. ينظػػر: ميػػزاف االعتػػداؿ ج
 .132العجمي، تحقيؽ: عالء الديف عمي رضا، كسمى تحقيقو )نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط( ص 

: رقػػػػػـ 157صػػػػػحيح البخػػػػػارم، صػػػػػحيح البخػػػػػارم، الذاف/ كجػػػػػكب القػػػػػراءة لإلمػػػػػاـ كالمػػػػػأمـك فػػػػػي الصػػػػػالة ص (1)
 .757الحديث

 . 6667: رقـ الحديث 1273إذا حنث ناسيان في اليماف ص /اليماف كالنذكر ،كأخرجو البخارم (2)
ٍيرىةى : عبيد ا بف عمر يركم الحديث عف سعيد بف أبي سعيد عف أبيو، مالحظة ككذلؾ يركيو عف  عف أىًبي ىيرى

ٍيرىةى  مباشرة، كبعد البحث تبيف صحة سماع سعيد مف أبيو كسماعو مف أبي  سعيد بف أبي سعيد، عف أىًبي ىيرى
ٍقبيرم سمع مف أبي ىريرة ىريرة  كأنو اختمؼ عميو في  ،كمف أبيو عف أبي ىريرة ،قىاؿى العالئي: تقدـ أف سعيدنا المى

كأثبت الناس فيو الميث بف سعد يميز ما ركل عف أبي ىريرة، مما ركل عف أبيو  ،لكا أنو اختمط قبؿ مكتوأحاديث كقا
نظر: جامع التحصيؿ يعنو، كتقدـ أف ما كاف مف حديثو مرسالن عف أبي ىريرة، فإنو ال يضر؛ لف أباه الكاسطة. 

 تصؿ السانيد.. قمت: كىذا ما يعرؼ المزيد بم184في أحكاـ المراسيؿ، العالئي ص
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 زاد أك ما، فإنيا متيسرة، عمى الفاتحة محمكؿ، "تيسر ما اقرأ" قكلو أف باعتبار الجمع :األول الوجه
  .السنة لمكافقة كذلؾ ،الفاتحة عمى

 لعاجز إال، غيرىا يجزم ال متعينة كأنيا، الفاتحة قراءة كجكب ففيو، الحكاـ كأما :"(1)قال النووي 
 أبك كقاؿ ،بعدىـ فمف كالتابعيف الصحابة مف العمماء كجميكر، كالشافعي، مالؾ مذىب كىذا، عنيا
، تيسر" ما : "اقرأ لقكلو القرآف مف آية الكاجب بؿ ؛الفاتحة تجب ال :قميمة كطائفة،  حنيفة
 ىذا قمنا:، كاممة صالة ال المراد قالكا: فإف (2)القرآف" بأـ إال صالة "ال :قكلو الجميكر كدليؿ
 ال صالة يجزم "ال : ا رسكؿ قاؿ قاؿ:  ىريرة أبي حديث يؤيده كمما، المفظ ظاىر خالؼ
 حاتـ أبك ركاه ككذا، صحيح بإسناد صحيحو في (3)خزيمة بف بكر أبك ركاه الكتاب" بفاتحة فييا يقرأ
 عمى زاد ما عمى أك، متيسرة فإنيا الفاتحة؛ عمى فمحمكؿ، تيسر ما اقرأ حديث كأما، (4)حباف بفا

 (5) الكتاب" بفاتحة يقرأ لمف لـ صالة "ال : كقكلو، الفاتحة عف عجز مف عمى أك، بعدىا الفاتحة
 كمما، كالمنفرد كالمأمـك اإلماـ عمى كاجبة الفاتحة قراءة أف كافقو كمف، الشافعي لمذىب دليؿ فيو
، نفسؾ تسمع بحيث سرنا اقرأىا فمعناه، نفسؾ في بيا اقرأ ىريرة: أبي قكؿ المأمكـ عمى كجكبيا يؤيد
 ".يقبؿ فال كتذكره، ذلؾ تدبر المراد فأ كغيرىـ، المالكية بعض عميو حممو ما كأما

 عمى زاد ما عمى محمكؿ، "تيسر ما اقرأ" قكلو أف باعتبار إليو النككم مف الجمع ما ذىب: قمت 
 ،(9)كابف كثير، (8)القرطبيك ،  (7) كابف قدامة ،(6)ابف عبد البرقاؿ بو . السنة لمكافقة كذلؾ ؛الفاتحة
 . (14)كالمباركفكرم، (13)كالصابكني،(12)لشككانيكا ،(11)حجركابف  ،(10)دقيؽ العيد كابف

                                                           

 .4/83شرح النككم جصحيح مسمـ ب (1)
 .70ص سبؽ تخريجو (2)
 .490: رقـ الحديث 1/248صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة ج (3)
 .1789: رقـ الحديث5/91ج صحيح ابف حباف، ابف حباف (4)
 كالسفر، كما رالحض كميا، في الصمكات في كالمأمـك لإلماـ القراءة صحيح البخارم، كتاب الذاف/ كجكب (5)

 .756حديث رقـ  157يخافت، ص كما فييا يجير
 .198/ 20ج ، ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيدينظر (6)
 .1/344: المغني البف قدامة جينظر (7)
 .123/ 1ج الجامع لحكاـ القرآف، القرطبيينظر:  (8)
 .1/24ج: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير ينظر (9)
 .1/261: إحكاـ الحكاـ شرح عمدة الحكاـ، ابف دقيؽ العيد جينظر (10)
 .2/243: فتح البارم البف حجر جينظر (11)
 .2/245ج ، الشككاني: نيؿ الكطارينظر (12)
 .1/57: ركائع البياف تفسير آيات الحكاـ، الصابكني جينظر (13)
 .2/54ج ، المباركفكرم: تحفة الحكذمينظر (14)
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 : الجمع باعتبار المجمؿ كالمفسرالوجه الثاني

 كالمفسر، مفسر عبادة كحديث، مجمؿ( القرآف مف معؾ تيسر ما اقرأ)قكلو" :(1)قاؿ ابف بطاؿ 
 قد التي الكتاب فاتحة اقرأ: أم، القرآف مف معؾ تيسر ما اقرأ: قاؿ فكأنو، المجمؿ عمى قاض
 (3)كابف عاشكر. ،(2)ابف دقيؽ العيدبو قاؿ ك  ."القرآف مف تيسر ما فيي، بيا إال صالة ال أنو أعممت

 الجمع باعتبار التأكيؿ الوجه الثالث:

: )ال كقكلو، معناه: ال صالة كاممة، (4) يقرأ بفاتحة الكتاب(لـ : )ال صالة لمف  قكلوكذلؾ أف 
، أك حيث صالىا ،داره يف إلجماعيـ أف صالتو جائزة؛ (5)المسجد( يصالة لجار المسجد إال ف

 .(8)كالقارم ،(7)كالعيني ،(6)كبو قاؿ الجصاص فكذلؾ ىاىنا.، فنفى عنو الكماؿ

كجميكر العمماء مف الجمع بيف الدلة كذلؾ  ،كالصكاب في المسألة ما ذىب إليو النككم قمت:  
ةى  "الى  قكلو بأف الى كال يجزئ ، كيفيد تعييف قراءة الفاتحة، اٍلقيٍرآًف" ىك عمى ظاىره ًبأيْـّ  يىٍقرىأٍ  لىـٍ  ًلمىفٍ  صى

قاؿ رسكؿ ، قاؿ أبي ىريرة حديث يؤيده كمما ،السنة لمكافقة كذلؾ ؛، غيرىا عنيا في الصالة
مَّى "مىفٍ :  ا ةن  صى الى ثنا «(9)ًخدىاجه  فىًييى  اٍلقيٍرآفً  ًبأيْـّ  ًفييىا يىٍقرىأٍ  لىـٍ  صى ٍيري  ثىالى ٍيرىةى  ًلىًبي فىًقيؿى . اـو تىمى  غى : ىيرى
؟ كىرىاءى  نىكيكفي  ًإنَّا اـً مى  اي  قىاؿى : " يىقيكؿي   اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  فإنّْي ؛«نىٍفًسؾى  ًفي ًبيىا اٍقرىأٍ : »فىقىاؿى  اإٍلً

ةى  قىسىٍمتي : تىعىالىى بىٍيفى  بىٍيًني الصَّالى ٍبًدم كى ًلعىٍبًدم، ًنٍصفىٍيفً  عى   ىريرة كحديث أبي (10)...(سىأىؿى  مىا كى
 ما "اقرأ كأما قكلو ، (11)"الكتاب بفاتحة فييا يقرأ ال صالة تجزئ ال: " ا رسكؿ قاؿ: أيضان قاؿ

                                                           

 .2/370البف بطاؿ ج ،: شرح صحيح البخارمينظر (1)
 .1/264ج، ابف دقيؽ العيد: إحكاـ الحكاـ شرح عمدة الحكاـ ينظر (2)
، ابف عاشكر «تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»: التحرير كالتنكير ينظر (3)

 .29/284التكنسي ج
 .70، صسبؽ تخريجو (4)
. 1553: رقـ الحديث2/293الدارقطني، الصالة/الحث لجار المسجد عمى الصالة فيو إال مف عذر جسنف  (5)

قمت:  . النبي إلى يرفعو ىريرة أبي عف سممة أبي عف كثير أبي بف يحيى عف داكد بف سميماف طريؽ مف
 ضعيؼ الجمؿ بأبي كؼالمعر  اليمامي داكد أبي بف فقاؿ: كسميماف القطاف ابف نقؿ الزيمعي عف إسناده ضعيؼ،

 .4/413ينظر: نصب الراية ج. عميو يتابع ال اإلسناد بيذا يركيو ما كعامة
 .25/ 1: أحكاـ القرآف لمجصاص جينظر (6)
 .6/11ج ، العيني: عمدة القارمينظر (7)
 .2/683: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القارم جينظر (8)
احد يدؿ عمى النقصاف. يقاؿ خدجت الناقة، إذا ألقت كلدىا قبؿ النتاج. : الخاء كالداؿ كالجيـ أصؿ ك خدج (9)

 .2/248، كلساف العرب، ابف منظكر ج2/164ينظر: مقاييس المغة، ابف فارس ج
 . 395: رقـ الحديث169صحيح مسمـ، الصالة/ كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ص (10)
 .490يث : رقـ الحد1/248صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة، ج (11)



82 

 

فقد كرد في حديث المسيء صالتو تفسير ما تيسر بما  ،الفاتحة عمى زاد ما عمى محمكؿ"، تيسر
ذىا رفعومف حديث رفاعة بف رافع  (1)زاد عف الفاتحة أخرجو أبك داكد ٍيتى  قيٍمتى  "كىاً   اٍقرىأٍ  ثيَـّ  فىكىبٍّْر  فىتىكىجَّ

ا ،اٍلقيٍرآفً  ًبأيْـّ  ًبمى نىا "(2)كيؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داكد ،" تىٍقرىأى  أىفٍ  المَّوي  شىاءى  كى   المَّوً  رىسيكؿي  أىمىرى
ةً  نىٍقرىأى  أىفٍ  ا اٍلكتاب ًبفىاًتحى مى   تيىٌسر". كى

 بفاتحة يقرأ لـ لمف صالة ال) كأما ما ذىب إليو الحنفية مف تأكيؿ قكلو: (3)كقاؿ المباركفكرم 
 فيذا تأكيؿ فاسد مف كجييف:، كاممة صالة ال أم، (4)(الكتاب

 تأكيميـ تبطؿ (5)الكتاب" بفاتحة فييا يقرأ ال صالة تجزئ "ال بمفظ كغيره خزيمة ابف ركاية أف -1
 .الفف أئمة صحتياب صرح صحيحة الركاية كىذه ،صريحان  إبطاالن  ىذا
، الكماؿ نفي أك ،الصحة نفي أك ،الحقيقة نفي بو يراد أف إما صالة ال قكلو في النفي أف -2

، الحقيقة إلى المجازيف أقرب الصحة نفي أعني كالثاني:، مجاز كالثالث، كالثاني، حقيقة فالكؿ
ال ؛أمكف إف كاجب الحقيقة عمى النفي فحمؿ، أبعدىما الكماؿ نفي أعني كالثالث:  عمى فحممو كا 
 أبعد عمى حممو يجكز فال، المجازيف أقرب أك الحقيقة إمكاف كمع، كمتعيف ،كاجب المجازيف أقرب

 المجازيف.

أـ بعد صالة ، ىؿ كاف بعد صالتو لقياـ الميؿ كقت اضطجاعو  في جاء : ماالنموذج الثاني 
ًكمى ، الفجر ًكمى ، كاف يضطجع بعد صالة الميؿ أنو  عنو فىري  بعد يضطجع كاف أنو عنو  كري

 ركعتي الفجر.

 فقاؿ:كاف بعد صالة الميؿ ما أخرجو مسمـ  عمى أف اضطجاعو  تدؿ الذم الحاديث ىذه كمف
دَّثىنىا" مىى قىرىٍأتي : قىاؿى ، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى حى اًلؾو  عى  رىسيكؿى  أىفَّ »، عىاًئشىةى  عىفٍ ، عيٍركىةى  عىفٍ ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، مى

مّْي كىافى ،  اً  ٍكعىةن  عىٍشرىةى  ًإٍحدىل ًبالمٍَّيؿً  ييصى عى  ًمٍنيىا فىرىغى  فىًإذىا، ًبكىاًحدىةو  ًمٍنيىا ييكًتري ، رى مىى اٍضطىجى  ًشقّْوً  عى
تَّى، اٍلىٍيمىفً  مّْي اٍلميؤىذّْفي  يىوي يىٍأتً  حى ٍكعىتىٍيفً  فىييصى ًفيفىتىٍيفً  رى  (6)."«خى

                                                           

، كحسنو 859: حديث رقـ 151سنف أبي داكد، الصالة/ صالة مف ال يقيـ صمبو في الرككع كالسجكد ص (1)
 اللباني.

. قاؿ ابف حجر 818: حديث رقـ 144سنف أبي داكد، الصالة/ مف ترؾ القراءة في صالتو بفاتحة الكتاب ص (2)
 كصححو اللباني. 2/243سنده قكم فتح البارم البف حجر ج

 .2/55بتصرؼ ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (3)
 .70ص سبؽ تخريجو (4)
 .74ص سبؽ تخريجو (5)
في الميؿ، كأف الكتر  صحيح مسمـ، مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ صالة الميؿ، كعدد ركعات النبي  (6)

 .736: رقـ الحديث 290ركعة، كأف الركعة صالة صحيحة ص
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 مسػػػمـ أخرجػػػو ركعتػػػي الفجػػػر مػػػا بعػػػد يضػػػطجع كػػػاف أنػػػو عمػػػى تػػػدؿ الػػػذم الحاديػػػث ىػػػذه كمػػػف  
مىػػةي (1)قػػاؿ:ف ٍرمى ػػدَّثىًني حى ػػدَّثىنىا، يىٍحيىػػى ٍبػػفي  " حى نًػػي، كىٍىػػبو  اٍبػػفي  حى ك أىٍخبىرى ٍمػػري ػػاًرثً  ٍبػػفي  عى ػػفً ، اٍلحى ، ًشػػيىابو  اٍبػػفً  عى

بىٍيرً  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  اًئشىةى  عىفٍ ، الزُّ ٍكجً ، عى مّْي اً  رىسيكؿي  كىافى : »قىالىتٍ ،  النًَّبيّْ  زى   يىٍفريغى  أىفٍ  بىٍيفى  ًفيمىا ييصى
ةً  ًمفٍ  الى ٍكعىةن  عىٍشرىةى  ًإٍحدىل، اٍلفىٍجرً  ًإلىى - اٍلعىتىمىةى  النَّاسي  يىٍدعيك الًَّتي كىًىيى  - اٍلًعشىاءً  صى ػمّْـي ، رى  كيػؿّْ  بىػٍيفى  ييسى

ٍكعىتىٍيفً  ييكًتري ، رى ةً  ًمػفٍ  اٍلميػؤىذّْفي  سىػكىتى  فىػًإذىا، ًبكىاًحػدىةو  كى ػالى تىبىػيَّفى ، اٍلفىٍجػرً  صى ػاءى ، اٍلفىٍجػري  لىػوي  كى ـى ، اٍلميػؤىذّْفي  هي كىجى  قىػا
ٍكعىتىٍيفً  فىرىكىعى  ًفيفىتىٍيفً  رى عى  ثيَـّ ، خى مىى اٍضطىجى تَّى، اٍلىٍيمىفً  ًشقّْوً  عى  ."«ًلإٍلًقىامىةً  اٍلميؤىذّْفي  يىٍأًتيىوي  حى

 :تخريج الحديث

بنحكه  كالىما عف الزىرم بو (3)طريؽ شعيب كمف، (2)رمعم مف طريؽ كالحديث أخرجو البخارم 
 .مختصران 

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت  :كجكه مف الركايات بيف التعارض كا 

  الترجيح :األول الوجه
، النككم بو قاؿ السنة الفجر لمكافقة ركعتي بعد االضطجاع بأف الحديث الذم أثبت تكثيؽ -1

 .العمماء مف كغيره

 بكاحدة منيا يكتر كعةر  عشرة إحدل بالميؿ يصمي )كاف  ا رسكؿ أف :"قكليا(4)قال النووي 
 قاؿ (5)خفيفتيف( ركعتيف فيصمي المؤذف يأتيو حتى اليمف شقو عمى اضطجع منيا فرغ فإذا

 كفي، الفجر ركعتي كقبؿ، الميؿ صالة بعد االضطجاع أف الحديث ىذا في :(6)عياض القاضي
                                                           

في الميؿ، كأف الكتر ركعة، كأف  لمسافريف كقصرىا/ صالة الميؿ، كعدد ركعات النبي صحيح مسمـ، صالة ا (1)
 . 736: رقـ الحديث 290الركعة صالة صحيحة ص

 رجاؿ اإلسناد
 :جميعيـ ثقات إال
ٍرممة بف يحيى ديثو كال يحتج بو، مختمؼ فيو، قاؿ يحيى: كاف أعمـ الناس بابف كىب، كقاؿ أبك حاتـ :يكتب ح حى

اؿ قفمـ أجد في حديثو ما يجب أف يضعؼ مف أجمو، ك  ،كفتشتو الكثير ،كقاؿ ابف عدم: قد تبحرت حديث حرممة
 حاتـ أبي ابف، كالتعديؿ الجرحىك صدكؽ. ينظر:  :الذىبي: صدكؽ مف أكعية العمـ، كقاؿ ابف حجر صدكؽ. قمت

 الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 3/409ج عدم ابف، الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ، ك 3/274ج
 .229ص حجر التيذيب، ابف تقريب، ك 1/317ج الذىبي، الكاشؼ، ك 5/550ج
 6310: رقـ الحديث 1213ص صحيح البخارم، البخارم، الدعكات/ الضجع عمى الشؽ اليمف (2)
 .626: رقـ الحديث 136صحيح البخارم، البخارم الذاف/مف انتظر اإلقامة ص (3)
 .6/19ج صحيح مسمـ بشرح النككم (4)
 .75، صسبؽ تخريجو (5)
 .3/82ج اكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، عياض (6)
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 )أف عباس ابف حديث كفي، (1)الفجر( ركعتي بعد يضطجع )كاف  أنو عائشة عف الخرل الركاية
 كأصحابو الشافعي عمى رد فيو كىذا قاؿ: (2)الفجر( ركعتي قبؿ الميؿ صالة بعد كاف االضطجاع

 كجماعة، العمماء كجميكر، مالؾ كذىب قاؿ: سنة. الفجر ركعتي بعد االضطجاع بأف قكليـ: في
 اؿ:ق، مرجكحة الفجر ركعتي بعد االضطجاع ركاية أف إلى كأشار، بدعة أنو إلى الصحابة مف

 بعدىما فكذا ،سنة اأني قبميما االضطجاع في أحد يقؿ كلـ قاؿ: قبميما االضطجاع ركاية فتقدـ
ال، حدثني مستيقظة كنت فإف، عائشة عف مسمـ ذكر كقد قاؿ:  ليس أنو عمى يدؿ فيذا اضطجع؛ كا 
 أك كالصحيح، القاضي كالـ ىذا يضطجع. ال كتارة، بعد كتارة، قبؿ يضطجع كاف تارة كأنو، بسنة

 أحدكـ صمى )إذا: ا رسكؿ قاؿ قاؿ: ىريرة أبي لحديث الفجر سنة بعد االضطجاع أف الصكاب
، البخارم شرط عمى صحيح بإسناد (4)كالترمذم(3)داكد أبك ركاه يمينو( عمى فميضطجع الفجر ركعتي
، باالضطجاع المر في صريح صحيح حديث فيذا، صحيح حسف حديث ىك الترمذم: قاؿ كمسمـ

 يمـز ال فإنو ىذا؛ يخالؼ فال قبميا عباس ابف كحديث، كقبميا بعدىا باالضطجاع عائشة حديث ماكأ
 الكقات بعض في بعدىا االضطجاع ترؾ  كلعمو ؛ىابعد يضطجع ال أف قبميا االضطجاع مف
ذا، كبعد قبؿ يضطجع كاف فمعمو يثبت؛ كلـ، الترؾ ثبت لك لمجكاز بيانان   المر في الحديث صح كا 
ذا، إليو المصير تعيف بو لألمر المكافقة الفعؿ ركايات مع بعدىا الضطجاعبا  بيف الجمع أمكف كا 

، كبعد قبؿ اضطجع أنو أحدىما إلييما؛ أشرنا بطريقيف أمكف كقد، بعضيا رد يجز لـ الحاديث
 "أعمـ. كا الجكاز لبياف الكقات بعض في بعد تركو أنو كالثاني

                                                           

 .75، صسبؽ تخريجو (1)
: رقـ 235صحيح البخارم، العمؿ في الصالة، باب استعانة اليد في الصالة، إذا كاف مف أمر الصالة ص (2)

 .1201الحديث 
 .1261:رقـ الحديث  217أم ركعتي الفجر ص -طجاع بعدىاسنف أبي داكد، الصالة /االض (3)
 .420: رقـ الحديث 114ما جاء في االضطجاع بعد ركعتي الفجر ص/سنف الترمذم، أبكاب الصالة،  (4)

 تيمية بف سمعت :ىريرة أبي حديث ذكر بعد المعاد زاد في القيـ بف قاؿ قمت: فإف  قمت: قاؿ المباركفكرم:"
نما بصحيح، يسكل باطؿ، ىذا يقكؿ:  فيو، قمت: كغمط زياد، بف الكاحد عبد بو تفرد كالمر الفعؿ عنو الصحيح كا 
 أصحاب أثبت مف كىك الستة، الئمة بو احتج قد ثبت ثقة فإنو صحتو، في قادح غير بو زياد بف الكاحد عبد تفرد

 بصحيح ليس إلخ بصحيح سكلي باطؿ ىذا تيمية: بف االماـ فقكؿ الفتح، مقدمة عبارة مف عرفت كما العمش
الحكذم،  الشيخيف". تحفة شرط عمى إسناده كغيره النككم كقاؿ الشأف أئمة مف كىك الترمذم، صححو كقد كيؼ؟

 .2/395ج المباركفكرم
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، الفجر ركعتي بعد االضطجاع بأف أثبت الذم الحديث تكثيؽ م مفالنكك  إليو ذىب ما :قمت  
، (4)كافقو ابف القيـ  (3)كابف قدامة ،(2)كالبييقي، (1)بو؛ الخطيب البغدادم قاؿ السنة لمكافقة
 .(9)كالصنعاني، (8)كالعظيـ أبادم، (7)كالشككاني ،(6)كابف حجر ،(5)كالعراقي

 .كاف بعد قياـ الميؿ اضطجاعو بأف أثبت الذم الحديث تكثيؽ -2

 -يعني مف قياـ الميؿ -كقكلو: في حديث مالؾ عف ابف شياب:"(10)قاؿ القاضي عياض 
كفي حديث غير مالؾ  ،فيصمي ركعتيف خفيفتيف، اضطجع عمى شقو اليمف حتى يأتيو المؤذف
كقد قاؿ أئمة الحديث: إذا اختمؼ ، كقبؿ اإلقامة، عنو؛ أف اضطجاعو كاف بعد ركعتي الفجر

، (11)كمثمو حديث ابف عباس، فالقكؿ ما قاؿ مالؾ؛ لنو أثبتيـ فيو كأحفظيـ، صحاب ابف شيابأ
ليو ذىب ابف عبد البر. ؛كفيو رد عمى مف رأل الضجعة بعد ركعتي الفجر سنة  (12)ليذا الحديث". كا 

 الوجه الثاني: الجمع 
 باالضطجاع ئشةعا حديث كأما :"(13)قاؿ النككم كاف قبؿ كبعد باعتبار أف اضطجاعو   -1

 ال أف قبميا االضطجاع مف يمـز ال فإنو ىذا؛ يخالؼ فال ،قبميا عباس ابف كحديث، كقبميا بعدىا
 (14) كبو قاؿ العيني .بعد" يضطجع

 الكقات بعض في بعدىا االضطجاع ترؾ  كلعمو :"(15)قاؿ النككم باعتبار جكاز المريف -2
 .(16) الترؾ". كبو قاؿ العيني ثبت لك لمجكاز بيانان 

                                                           

نما ذكره عنو ابف القيـ في زاد المعاد في ىدم خير العباد ج (1)  .1/310لـ أقؼ عمى كالمو في كتبو، كا 
 .63/ 3يقي جالسنف الكبرل لمبي (2)
 .2/94البف قدامة ج ،: المغنيينظر (3)
 .1/310ج ، ابف القيـ الجكزية: زاد المعاد في ىدم خير العبادينظر (4)
 .3/55: طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي جينظر (5)
 .3/44البف حجر ج ،: فتح البارمينظر (6)
 .3/30ج ، الشككاني: نيؿ الكطارينظر (7)
 .15الـ أىؿ العصر بأحكاـ ركعتي الفجر، العظيـ آبادم ص: إعينظر (8)
 .1339: سبؿ السالـ، الصنعاني جينظر (9)
 .3/82ج ، عياض: اكماؿ المعمـ بفكائد مسمـينظر (10)
 .76، صسبؽ تخريجو (11)
 .8/121ج ، ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيدينظر (12)
 .6/19ج ككمبشرح الن صحيح مسمـ (13)
 .7/218ج ، العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارمينظر (14)
 .6/19ج بشرح النككم صحيح مسمـ (15)
 .218/ 7: عمدة القارم شرح صحيح البخارم جينظر (16)
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، الجمع أمكف الحاديث؛ إذ مف الجمع بيف كالصكاب في التكثيؽ ما ذىب إليو النككمقمت:  
ف ، كبعدىا، كاف قبؿ ركعتي الفجر اضطجاعو  فيككف، بعضيا رد الدلة أكلى مف فإعماؿ كا 

كيككف حكـ االضطجاع بعد ، لمجكاز فيككف بيانان ، الكقات بعض في بعدىا ثبت ترؾ االضطجاع
 أحدىما، مالؾ فنقؿ ،يفمحفكظ كعميو، فيككف كال الحديثيف كا أعمى كأعمـ.، الفجر مباح ركعتي
 لو.  (1)اآلخر، لمكافقة حديث ابف عباس الباقكف كنقؿ

 ركعتي بعد االضطجاع لكجو الترجيح الذم ذكرىا العمماء نجد أف ترجيحالنظر كمف خالؿ  
 أكلى بالقبكؿ كذلؾ لمكر: الفجر

كاف بعد صالة الميؿ قاؿ  أصحاب الزىرم في القكؿ أف اضطجاعو  شذ مالؾ عف -1
 عف يكسؼ بف ىشاـ حديث مف الصحيح في البخارم أخرجو عقب تخريجو لمحديث:"(2)البييقي
، (7)ذئب أبي كابف، (6)يزيد بف كيكنس، (5)الحارث بف كعمر، (4)الكزاعي ركاه ككذلؾ، (3)معمر

، عائشة عف، عركة عف (9)السكد أبك قالو ككذلؾ ،الزىرم عف، (8)حمزة أبي بف كشعيب
 مف بالحفظ أكلى كالعدد، مالؾ قالو كذا الكتر بعد االضطجاع فذكر (10)أنس بف مالؾ كخالفيـ
". كقاؿ اآلخر الباقكف كنقؿ، أحدىما مالؾ فنقؿ محفكظيف يككنا أف يحتمؿ كقد، الكاحد

:الخطيب
 (11)

 ."يرهغ كأصاب ،أخطأ مالكان  أف العمماء حكـ" 
مرجكحة،  الفجر ركعتي بعد االضطجاع ركاية: أف عياض : كأما ما ذىب إليو القاضيقمت  

 فالقكؿ شياب ابف أصحاب اختمؼ إذا: الحديث قبميما؛ لما نقؿ عف أئمة االضطجاع ركاية فتقدـ
 العظيـ الحؽ شمس الطيب بما قالو أبك -كأحفظيـ، فيجاب عنو: فيو أثبتيـ لنو مالؾ؛ قاؿ ما

                                                           

 .76، ص( سبؽ تخريجو1)
 .3/64السنف الكبرل لمبييقي ج (2)
 .86، صسبؽ تخريجو (3)
 .24537: رقـ الحديث  41/83مسند أحمد ج (4)
 .73ص سبؽ تخريجو (5)
 .1545: رقـ الحديث 2/286سنف الدارقطني، الصالة، / صالة النافمة في الميؿ كالنيار ج (6)
 .24461: حديث رقـ: 41/8مسند أحمد ج (7)
 .76ص سبؽ تخريجو (8)
 .1160:رقـ الحديث 228الضجعة عمى الشؽ اليمف بعد ركعتي الفجرص /صحيح البخارم، التيجد (9)
 .75ص سبؽ تخريجو (10)
 .1/310ج ، ابف القيـزاد المعاد في ىدم خير العباد (11)
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 مالؾ اإلماـ يككف أف بحيث االختالؼ كاف لك أنو مراده فميس، معيف بف يحيى قالو "كما:(1)بادمآ
 مراده بؿ، أصحابو سائر عمى مالؾ ركاية فيقدـ طرؼ، في الزىرم أصحاب كجميكر طرؼ، في
 كجماعة، طرؼ في أصحابو مف جماعة إف بحيث الزىرم أصحاب في االختالؼ كاف إف أنو

 عمى الطريؽ ىذا مالؾ فىييرىجّْح جميؿ حافظ ثبت ثقة إماـ لنو مالؾ؛ ركاية فيقدـ، طرؼ في كمالكان 
 اآلخػػر".

 .ف في الركاية عمى أف االضطجاع كاف بعد ركعتي الفجريخياتفاؽ الش -2
 بعد كاف االضطجاع أف في صحيح البخارم - -عف عركة عف عائشة(2)السكد ركاية أبي -3

 الفجر كلـ يختمؼ فييا. ركعتي
 ىريرة عف أبي أبي عف صالح أبي عف العمش حدثنا (3)زياد بف الكاحد عبد طريؽ مف ا ركمم -4

  (4) .(يمينو عمى فميضطجع الفجر ركعتي أحدكـ صمى إذا) :  ا رسكؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة

 ما جاء في استحباب تطكيؿ الغرة كالتحجيؿ في الكضكء النموذج الثالث:

دَّثىًني "قاؿ:ف (5)استحباب تطكيؿ الغرة كالتحجيؿ ما أخرجو مسمـ كمف الركايات التي جاء فييا   كىحى
كفي  دَّثىًني، اٍلىٍيًميُّ  سىًعيدو  ٍبفي  ىىاري ك أىٍخبىرىًني، كىٍىبو  اٍبفي  حى اًرثً  ٍبفي  عىٍمري ؿو  أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، اٍلحى ، ًىالى

                                                           

 .15إعالـ أىؿ العصر بأحكاـ ركعتي الفجر، لشمس الحؽ العظيـ آبادم ص (1)
 .73، صسبؽ تخريجو (2)
، كحديثنا يركيو عف العمش، قمت ، ثقة ؛ لكف تكمـ بعض العمماء في ركايتو عف العمشعبد الكاحد بف زياد (3)

إذف نحتاج لمتابعة، فكجدت متابعة قاصرة أخرجيا البييقي مف طريؽ محمد بف إبراىيـ التيمي، عف أبي صالح، عف 
كاف يفصؿ بيف ركعتيو مف الفجر كبيف  أف رسكؿ ا "عف قكلو  ال خبران  أبي ىريرة حكاية عف فعؿ النبي 
لمكافقتو سائر الركايات.  ؛ما قاؿ البييقي: كىذا أكلى أف يككف محفكظناك". قمت:  الصبح بضجعة عمى شقو اليمف

، كالسنف الكبرل، البييقي 630ص حجر التيذيب، ابف كتقريب، 6/21البف أبي حاتـ ج ،ينظر: الجرح كالتعديؿ
 .3/64ج
حيح صريح في . قمت: فيذا حديث ص114حكـ عميو الترمذم فقاؿ: حسف صحيح غريب. سنف الترمذم ص (4)

 االضطجاع بعد ركعتي الفجر. 
 .246: رقـ الحديث 125استحباب إطالة الغرة كالتحجيؿ في الكضكء ص /صحيح مسمـ، كتاب الطيارة (5)

  :اإلسناددراسة 
 ثقات إال: جميع ركاة 

و العجمي، كابف خزيمة، كالدارقطني، الميثي مكالىـ أبك العالء المصرم، اختمؼ فيو، فكثق سعيد بف أبي ىالؿ
كالبييقي، كالخطيب، كابف عبد البر، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ أبك حاتـ ال بأس بو، كأخرج لو الشيخاف في 
: ليس بالقكم، كذكر الساجي عف اإلماـ أحمد، أنو قاؿ عنو: ما  صحيحييما، كقاؿ الساجي: صدكؽ، كقاؿ ابف حـز

في الحاديث، كظف بعض العمماء أف ىذه العبارة تدؿ عمى اختالط سعيد، كردَّ ذلؾ صاحبا  أدرم أم شيء، يخمطي 
 =إنما ىي تضعيؼ مطمؽ. قمت: ىك ثقة أكثر ؛تحرير تقريب التيذيب: بأف ىذه العبارة ال تدؿ عمى اختالط=



88 

 

ٍبدً  ٍبفً  نيعىٍيـً  عىفٍ  يٍ  أىبىا رىأىل أىنَّوي ، اً  عى أي  رىةى ىيرى يىدىٍيوً  كىٍجيىوي  فىغىسىؿى  يىتىكىضَّ تَّى كى ٍنًكبىٍيفً  يىٍبميهي  كىادى  حى  غىسىؿى  ثيَـّ  اٍلمى
تَّى ًرٍجمىٍيوً  فىعى  حى  (1)غيرِّا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  يىٍأتيكفى  أيمًَّتي ًإفَّ : »يىقيكؿي   اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  قىاؿى  ثيَـّ ، السَّاقىٍيفً  ًإلىى رى

ًميفى  جَّ كءً  أىثىرً  ًمفٍ  (2)ميحى تىوي  ييًطيؿى  أىفٍ  ًمٍنكيـٍ  اٍستىطىاعى  فىمىفً ، اٍلكيضي  «فىٍميىٍفعىؿٍ  غيرَّ

 تخريج الحديث:

 (4)كمسمـ، ىالؿ بو بمثمو مختصران  أبي بف سعيد طريؽ خالد بف يزيد عف مف (3)أخرجو البخارم 
 .نيعىٍيـً بف عبد ا بو بمعناه عف، ةيٌ زً مف طريؽ عمارة بف غى 

كالكعب ما أخرجو  المرفؽ فكؽ الزيادة يستحب ال كمف الركايات التي احتج بيا مف قاؿ إنو 
نىا قاؿ:"ف  (5)النسائي فى  ٍبفي  مىٍحميكدي  أىٍخبىرى دَّثىنىا قىاؿى ، غىٍيالى دَّثىنىا قىاؿى ، يىٍعمىى حى  أىًبي ٍبفً  ميكسىى عىفٍ ، يىافي سيفٍ  حى

                                                                                                                                                                          

 ،، كالثقات4/71ج حاتـ يأب ابف, كالتعديؿ الجرح ، ك1/405الئمة عمى تكثيقو. ينظر: معرفة الثقات، العجمي ج=
 ، كاإلنصاؼ، ابف عبد البر2/68، كالسنف الكبرل لمبييقي ج2/73سنف الدارقطني جك ، 6/359ابف حباف ج

كماؿ تيذيب الكماؿ، مىغميطام ج11/94ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 250ص ، 365/ 5، كا 
 . 2/45، الرنؤكط جمعركؼكتحرير تقريب التيذيب، 

، ك غيرَّةي ال (1) : البيضي . كالغىرُّ لغرة: بياض الكجو، يريد ا، : بياضه في جبية الفرس فكؽ الًدرىـ. يقاؿ فرسه أغىرُّ
، النياية 2/131، ج ، عياضبياض كجكىيـ بنكر الكضكء يـك القيامة. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار

 .2/767ج ، الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية3/354جفي غريب الحديث كالثر، ابف الثير 
: بكسر الحاء كالفتح لغة، كالجمع حجكؿ كأحجاؿ، كفرس محجؿ كىك الذم ابيضت قكائمو كجاكز الًحٍجؿ (2)

البياض الرساغ إلى نصؼ الكظيؼ، أك نحك ذلؾ، كالتحجيؿ في الكضكء: غسؿ بعض العضد، كغسؿ بعض 
، كالمصباح المنير في غريب الشرح 11/145اؽ مع غسؿ اليد، كالرجؿ. ينظر: لساف العرب، ابف منظكر، جالس

 .28/282ج ، الزبيدم، كتاج العركس1/123ج ، الفيكميالكبير
 .136: رقـ الحديث 52صحيح البخارم، الكضكء/فضؿ الكضكء، كالغر المحجمكف مف آثار الكضكء. ص (3)
 .246: رقـ الحديث 125استحباب إطالة الغرة كالتحجيؿ في الكضكء ص /ةصحيح مسمـ، الطيار  (4)
 . 140: حديث31ص سنف النسائي، الطيارة/االعتداء في الكضكء (5)

  :اإلسناددراسة 
 ثقات إال:جميع ركاة 

سػػحا عمػػرك بػػف شػػعيب ؽ بػػف راىكيػػو، كالعجمػػي، اختمػػؼ فيػػو فكثقػػو ابػػف المػػديني، كابػػف معػػيف، كأبػػك زرعػػة الػػرازم، كا 
كقػػاؿ ابػػف حجػػر: صػػدكؽ،  زمانػػو عممػػاء أحػػد: الػػذىبي كقػػاؿ ،ثبػػت :كالنسػػائي، كالػػدارمي، كيعقػػكب بػػف شػػيبة، كقػػاؿ

نما يكتب حديثو يعتبر بو، فأما أف يككف حجة فال"، كقػاؿ :" كاختمؼ فيو أحمد بف حنبؿ فقاؿ مرة لو أشياء مناكير، كا 
القطػػاف:  سػػعيد بػػف ، كقػػاؿ يحيػػىتججنػػا بػػو، كربمػػا كجػػس فػػي القمػػب منػػو شػػيء" أخػػرل: "أنػػا أكتػػب حديثػػو، كربمػػا اح

 ابػف, كالتعػديؿ الجػرح ، ك2/177لمعجمػي ج ،قمػت: بػؿ ىػك ثقػة. ينظػر: معرفػة الثقػاتكاىي،  عندنا شعيب بف عمرك
 الرجػػاؿ، المػػزم أسػػماء فػػي الكمػػاؿ تيػػذيب، 6/205ج عػػدم ابػػف, الرجػػاؿ ضػػعفاء فػػي الكامػػؿ، 6/239ج حػػاتـ أبػػي
تحريػػر تقريػػب التيػػذيب،  ، ك8/49ج ، ابػػف حجػر، كتيػذيب التيػػذيب3/264ج ، الػػذىبي، كميػزاف االعتػػداؿ22/69ج

 .3/95، الرنؤكط جمعركؼ
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قمت: لكنيـ اختمفكا في االحتجاج بركايتو عف أبيو عف جده: فقاؿ ابف عدم: "عمرك بف شعيب في نفسو ثقة؛ 
 ؛ لٌف جده عنده محمد بف عبد ا بف عمرك، كال صحبة لو".يككف مرسالن  إال إذا ركل عف جده عف الٌنبٌي 

كتعقبو الذىبي فقاؿ: ىذا ال شيء؛ لٌف شعيبان جده عبد ا، فإذا قاؿ: عف أبيو، ثـٌ قاؿ: عف جده ؛ فإنما يريد 
ف أراد جده عبد ا  بف بالضمير في جده أنو عائد إلى شعيب. كذكر ابف حباف نحك ما ذكر ابف عدم، كزاد: كا 

عمرك، فيككف الخبر منقطعان، فإف شعيبان لـ يمؽ عبد ا. كتعقبو الذىبي أيضا بقكلو:" قمت: قد مر أٌف محمدان قديـ 
المكت، كصح أيضان أف شعيبان سمع مف معاكية، كقد مات معاكية قبؿ عبد ا بف عمرك بسنكات، فال ينكر لو 

تتبع اللباني: أحاديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده في" مسند السماع مف جده؛ سيما كىك الذم رباه ككفمو". ك 
 أحمد" كفي سنف أبك داكد، فكجدىا عمى أربعة أنكاع: 

  الكؿ: ما إسناده عمى نسؽ إسناد ىذا الحديث: عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده؛ مما ليس فيو
 التصريح بما يمـز منو الكصؿ؛ كأف جده عبد ا بف عمرك.

 مو؛ إال أف فيو التصريح بمثؿ قكلو: سمعت رسكؿ ا الثاني: مث أك رأيتو، كنحك ذلؾ مما يمـز منو ،
 الصحبة كالمشاىدة، كيمـز منو دفع االحتماؿ السابؽ

  الثالث: عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عبد ا بف عمرك؛ كىذا فيو بياف أف جده ىك عبد ا بف
 . عمرك؛ ليس ىك ابنو محمد بف عبد ا

 .الرابع: عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف عبد ا بف عمرك 
فخمص اللباني إلى أف ىذه النكاع الثالثة الخيرة تشير إلى أف المراد مف "الجد المطمؽ" في النكع الكؿ: ىك 

النكع في  عبد ا بف عمرك؛ حمالن لممطمؽ عمى المقيد. كأكد ذلؾ بفعؿ اإلماـ أحمد في مسنده أنو ساؽ أحاديث ىذا
)مسند عبد ا بف عمرك( إشارةن إلى أنيا مكصكلة. ككذلؾ فعؿ يكنس بف حبيب في ركايتو لػ " مسند الطيالسي ". 
كبذلؾ جـز ابف حجر فقاؿ:" كأٌما ركايتو عف أبيو عف جده؛ فإنما يعني بيا الجد العمى عبد ا بف عمرك، ال 

 عبد ا في أماكف، كصح سماعو منو كما تقدـ. محمد بف عبد ا، كقد صرح شعيب بسماعو مف 
اإلسػناد بػأف عمػرك يحػدث عػف صػحيفة  قمت: كالخالصة أف المقصػكد بجػده عبػد ا بػف عمػرك؛ لكػف أعػؿ ىػذا

جده، قاؿ الترمذم:" كمف تكمـ في حػديث عمػرك بػف شػعيب؛ إنمػا ضػعفو؛ لنػو يحػدث عػف صػحيفة جػده، كػأنيـ رأكا 
مف جده ". كقاؿ ابف معيف:" كجد شعيب كتب عبد ا بف عمرك، فكاف يركييا عف جػده أنو لـ يسمع ىذه الحاديث 

إرساالن، كىي صحاح عف عبد ا بف عمػرك، غيػر أنػو لػـ يسػمعيا ". قمػت: مػا ذكػره العممػاء أنػو يحػدث مػف صػحيفة 
شػػيد لػػو ابػػف معػػيف أف فالكجػػادة أحػػد أكجػػو التحمػػؿ المعركفػػة عنػػد المحػػدثيف. قػػاؿ ابػػف حجػػر:" فػػإذا  ،جػػده لػػيس بعمػػة

أحاديثو صحاح؛ غير أنو لـ يسمعيا كصح سماعو لبعضيا؛ فغاية الباقي أف يككف كجػاده صػحيحة؛ كىػك أحػد كجػكه 
سحاؽ بف راىكيو ،كعمي بف المديني ،" رأيت أحمد بف حنبؿ:التحمؿ ". كاحتج بو العمماء فمف ذلؾ: قاؿ البخارم   ،كا 

 عػػف جػده، مػا تركػػو أحػد مػف المسػػمميف ".  ،عػف أبيػو ،يث عمػرك بػف شػػعيبكعامػػة أصػحابنا يحتجػكف بحػػد ،كأبػا عبيػد
، كتاريخ ابف معيف بركاية الدكرم، ابػف معػيف، 5/243قاؿ البخارم:" مف الناس بعدىـ؟ ". ينظر: الطبقات الكبرل ج

ابف حباف  ،، كالمجركحيف6/239ابف أبي حاتـ ج ،، كالجرح كالتعديؿ6/342ج، كالتاريخ الكبير، البخارم 4/462ج
 الرجػػػػاؿ، المػػػػزم أسػػػػماء فػػػػي الكمػػػػاؿ تيػػػػذيب ، ك6/205ج عػػػػدم، ابػػػػف, الرجػػػػاؿ ضػػػػعفاء فػػػػي ك الكامػػػػؿ، 2/72ج
 ، ابػف حجػر، كتيػذيب التيػذيب196ص العالئػي ، جػامع التحصػيؿ،3/264ج، الػذىبي ، كميزاف االعتداؿ22/69ج
 .230-1/225اللباني، ج ،، كصحيح أبي داكد8/49ج

 . 61رتبتو صدكؽ سبؽ ترجمتو   بف عمرك بف العاص،شعيب بف محمد بف عبد ا
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اًئشىةى  دّْهً  عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، شيعىٍيبو  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ ، عى اءى : قىاؿى ، جى  عىفً  فىسىأىلىوي   النًَّبيّْ  ًإلىى أىٍعرىاًبيّّ  جى
كءً  ثنا فىأيرىاهي "  اٍلكيضي ثنا ثىالى مىى زىادى  فىمىفٍ  اٍلكيضيكءي  ىىكىذىا: »قىاؿى  ثيَـّ ، ثىالى تىعىدَّل أىسىاءى  فىقىدٍ  اىىذى  عى ظىمىـى  كى  ."«كى

 تخريج الحديث:

 كلفظ .بنحكه، اإلسناد بيذا، عبيد بف يىعمى طريؽ مف(3)كالبييقي (2)كأحمد، (1)ماجو ابف أخرجو 
 .التخييرية بأك" ظمـ أك، تعدل أك، فقد أساء: "ماجو ابف

 طريؽ مفكالىما  (6)خزيمة كابف، (5)الجاركد كابف، أسامة حماد بف عف(4) شيبة أبي ابف كأخرجو 
: لفظ كزاد ابف أبي شيبة. بو بنحكه، الثكرم سفياف عف كالىما، الشجعي الرحمف عبد بف ا عبيد

 ".نقص أك"

 عف، عىكانة أبي مف طريؽجميعيـ   (10)كالطحاكم، (9)كالبييقي، (8)كالبغكم، (7)داكد أبك كأخرجو 
 . كذكره البييقي مطكالن ، (11)"نقص أك: "فظل بزيادة، بو بمعناه، عائشة أبي بف مكسى

                                                                                                                                                                          

 : الحكم عمى اإلسناد
عف جده قاؿ  ،عف أبيو ،قمت: إسناده حسف، كقد صححو مف العمماء مف يصحح حديث عمرك بف شعيب

ٍيمىًعٌي: "قاؿ الشيخ تقي الديف في اإلماـ: كىذا الحديث صحيح عند مف يصحح حديث عمرك بف شعيب عف  ،الزَّ
. كقاؿ اللباني: إسناده حسف صحيح. كأخرجو ابف 1/29نصب الراية   لصحة اإلسناد إلى عمرك". ؛عف جده ،أبيو

 ، كقاؿ العظمي: إسناده حسف.222/ 1خزيمة في صحيحو". صحيح أبي داكد ج
 .422: حديث رقـ 90سنف ابف ماجو، الطيارة كسننيا/ما جاء في القصد في الكضكء ككراىية التعدم فيو ص (1)
 .6684: رقـ الحديث.11/277مسند أحمد ج (2)
 .373: رقـ الحديث1/128السنف الكبرل، البييقي ج (3)
 .58: رقـ الحديث 1/16مصنؼ ابف أبي شيبة، ج (4)
 .75: حديث رقـ 30المنتقى ابف الجاركد ص (5)
 .174: رقـ الحديث 1/89صحيح ابف خزيمة ج (6)
 .135، رقـ الحديث 27ا ثالثنا صسنف أبي داكد، الطيارة/الكضكء ثالثن  (7)
 .229: رقـ الحديث 1/445شرح السنة البغكم ج (8)
 .374: رقـ الحديث 1/128السنف الكبرل لمبييقي ج (9)
 . 176/رقـ الحديث:1/36شرح معاني اآلثار، الطحاكم ج (10)
كأبي أسامة  ،أبي عكانة ىذه المفظة شاذة أك منكرة، كالكىـ فييا ليس مف عمرك بف شعيب، فقد ركاه عنو غير (11)

مف الراكم، فيك مف الكىاـ المبينة التي ال خفاء بيا، إذ  دكف ىذه المفظة. قاؿ ابف المكاؽ: إف لـ يكف المفظ شكان 
الكضكء مرة كمرتيف ال خالؼ في جكازه، كاآلثار بذلؾ صحيحة. كقاؿ السندم في حاشيتو عمى النسائي تعميقنا عمى 

لركايات: كالمحققكف عمى أنو كىـ، لجكاز الكضكء مرة مرة، كمرتيف مرتيف، قمت: لقد زيادة "أك نقص" في بعض ا
فأثبتيا ىذا، كلـ يذكرىا سفياف؛ قمت: كالقكؿ قكؿ سفياف؛ لنو أحفظ مف أبي عكانة، ، اختمؼ فييا سفياف كأبك عكانة

 =الفقو، كالحديث، كالزىد، ككؿ قاؿ عباس الدكرم: " رأيت يحيى بف معيف ال يقدـ عمى سفياف في زمانو أحدان في
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لمكافقة ، ذىب النككم كغيره مف العمماء لتكثيؽ ما ركم في استحباب اطالة الغرة كالتحجيؿ قمت: 
 السنة.

 تطكيؿ أما كالتحجيؿ؛ الغرة تطكيؿ باستحباب مصرحة الحاديث ىذه أف اعمـ :"(1)قال النووي  
 يجب الذم الجزء عمى زائد الكجو يجاكز كما، الرأس مقدـ مف شيء غسؿ ىك أصحابنا: فقاؿ، الغرة

 كىذا، كالكعبيف المرفقيف فكؽ ما غسؿ فيك، التحجيؿ تطكيؿ كأما، الكجو كماؿ الستيقاف غسمو؛
 كالقاضي، (2)المالكي بطاؿ بف الحسف أبي اإلماـ دعكل كأما ...أصحابنا بيف خالؼ بال مستحب
 تصح ككيؼ فباطمة، كالكعب المرفؽ فكؽ الزيادة يستحب ال أنو عمى العمماء اتفاؽ (3)عياض
 كما عندنا فيو خالؼ ال مذىبنا كىك،  ىريرة كأبي  ا رسكؿ عف ذلؾ فعؿ ثبت كقد، دعكاىما
ا كاف مخالؼ فيو خالؼ كلك، ذكرناه  احتجاجيما كأما، الصريحة الصحيحة السنف بيذه محجكجن
 المرات عدد في زاد مف المراد لف ؛يصح فال ،كظمـ أساء فقد نقص أك ىذا عمى زاد مفبقكلو
 أعمـ". كا

الصػػػػكاب مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو النػػػػككم مػػػػف اسػػػػتحباب اطالػػػػة الغػػػػرة كالتحجيػػػػؿ؛ لمكافقػػػػة السػػػػنف  قمــــت: 
، (7)كالشػػػػػػككاني، (6)كالعينػػػػػػي، (5)كابػػػػػػف حجػػػػػػر، (4)كبػػػػػػو قػػػػػػاؿ البييقػػػػػػي، الصػػػػػػحيحة الصػػػػػػريحة بػػػػػػذلؾ

 .  (8)كالزركشي

                                                                                                                                                                          

 ؛كأما ما جاء في "مصنؼ ابف أبي شيبة" مف ركاية أبي أسامة عف سفياف بزيادة " أك نقص" كيجاب عنو ،شيء=
ف كاف ثقة ثبتان؛ فقد قاؿ ابف حجر:" ربما دلس، ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره "، قمت: كأف  أف أبا أسامة، كا 

 ك، 128/، ك1صاف العضك، كما قاؿ البييقي. ينظر: السنف الكبرل لمبييقي جثبتت لفظة أك نقص تحمؿ عمى نق
، كحاشية السندم عمى 267ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك11/166ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب

 . 278/ 11، كحاشية مسند أحمد ج1/230، كصحيح أبي داكد ج1/88سنف النسائي ج
 .3/104م جصحيح مسمـ بشرح النكك  (1)
 .1/222شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ ج (2)
 .3/44ج ، عياضاكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ (3)
 .1/128: السنف الكبرل البييقي جينظر (4)
 .1/236: فتح البارم، ابف حجر جينظر (5)
 .2/242ج العيني ،: عمدة القارمينظر (6)
 .1/218ج ، الشككاني: نيؿ الكطارينظر (7)
 .1/206ج ، الزركشيشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي: ينظر (8)
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كقد تأكلو ، فاسد فاستدالؿ كظمـ" أساء فقد نقص أك ىذا عمى زاد "مف بقكلو احتجاجيـ كأما 
 أك، المرات عدد في الزيادة بو المراد أف (1)كالصكاب عندم ما ذكره العيني، العمماء في عدة معاني

 التحجيؿ. أك الغرة تطكيؿ عمى الزيادة ال العدد نقص عمى المرتب الثكاب أك، الكاجب عف النقص

 السنة النبوية لموافقة الحديث توثيق في لنوويا منهج: ثالثاً 

 منيا فاستفاد، لىميتيا كمكانتيا السنة النبكية؛ عمى مسمـ لصحيح شرحو في النككم اعتمد لقد 
 تكثيؽ في منيا استفاد ككذلؾ، كؿال الفصؿ في منيجو في بينا كما جكانب عدة في شرحو في

زالة ،المتكف  :منيا جكانب في ذلؾ كتمثؿ ،التعارض مف بينيا ما كا 
 .لحديث أخر المكافقة الحديث ألفاظ ضبط تكثيؽ في -1

 ،"قكلو )أال ترل إلى ما قد بمغنا( ىك بفتح الغيف ىذا ىك الصحيح المعركؼ(2)قاؿ النككم:
كيدؿ  ،كلكف المختار ما قدمناه ؛كىذا لو كجو ،كضبطو بعض الئمة المتأخريف بالفتح كاإلسكاف

 ث قبؿ ىذا أال تركف ما قد بمغكـ كلك كاف بإسكاف الغيف لقاؿ بمغتـ".عميو قكلو في ىذا الحدي

 الحديث لمكافقة حديث أخر. معنىفي تكثيؽ  -2
فمعناه بعد انفصالو مف مكضع  ،فصب عميو حيف فرغ مف حاجتو :"كأما قكلو(3)قاؿ النككم:
فمعؿ  ؛كأما ركاية حتى فرغ ،فصب عميو في كضكئو ،كانتقالو إلى مكضع آخر ،قضاء حاجتو

كقد جاء في  ،فيككف المراد بالحاجة الكضكء ،معناىا فصب عميو في كضكئو حتى فرغ مف الكضكء
 ".ا أف صبو عميو كاف بعد رجكعو مف قضاء الحاجة كا أعمـالركاية الخرل مبينن 

 تفي تكثيؽ الحديث المكافؽ لباقي الركايا -3
مف  ـ رسكؿ ا مَّ منصكر سى "قكلو في آخر الباب في حديث إسحاؽ بف (4)قاؿ النككم:

فقاؿ رجؿ مف بني سميـ كاقتص الحديث ىكذا ىك في بعض الصكؿ المعتمدة مف  ،الركعتيف
كيككف  كىك الظاىر المكافؽ لباقي الركايات كفي بعضيا بيف الركعتيف كىك صحيح أيضان  ،الركعتيف

 ".المراد بيف الركعتيف الثانية كالثالثة

 

                                                           

 .2/249ج ، العيني: عمدة القارمينظر (1)
 .3/52صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .18/121، ج3/130المرجع السابؽ ج (3)
، 161/ 8، ج8/61، ج192ج/7، 7/87، ج19/ 6، ج154ج/5، 5/82، كينظر: ج5/58المرجع السابؽ ج (4)
 .14/57، ج 18/64،ج 16/6، ج15/130، ج11/112، ج 9/62، ج9/24ج
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 جماعحديث لموافقة اإلتوثيق النووي في منهج ال: الثالث طمبالم

 ا كتاب مف مستمد، الشريعة مصادر مف كمصدر، أصكؿ الديف مف عظيـ أصؿ اإلجماع 
 ،الداللة كاضح الصحيح النص بيف تعارض الك  .المنزلة ليما في كتاؿو   رسكلو كسنة، الكريـ

 اإلجماع أحدىما ككافؽ، كاحدة مسألة في خبراف فإف كجد، الدلة تناقض لعدـ ؛الصحيح كاإلجماع
 .اإلجماع كافؽ ما قدـ

  النبي قصد أف يعمـ أف فإما ، الرسكؿ قكؿ كعارضو ،شيء عمى أجمعكا إذا قاؿ الرازم:" 
 أك ،الثاني دكف أحدىما يعمـ أك،  ظاىره ىك ما بكالميـ اإلجماع أىؿ كقصد ،ظاىره ىك ما بكالمو

ف ،الدلة تناقض المتناع جائز غير كالكؿ ،منيما كاحد يعمـ ال  ،ظيكره عمـ ما قدمنا الثاني كاف كا 
ف  الدليميف بيف تكفيقنا بالخص العـ خصصنا اآلخر مف أخص أحدىما كاف فإف ،الثالث كاف كا 
ف ،اإلمكاف بقدر  غير بكالمو أحدىما أراد كالمة ، النبي بأف نقطع لنا تعارضا كذلؾ يكف لـ كا 
 (1)أعمـ". كا يتساقطاف جـر فال ،كذلؾ اأييم نعمـ ال لكنا ؛ظاىرة

 عمى احديثن  منيـ كاحد ذكر ثـ حكـ عمى الصحابة أجمعت إذا: قائؿ قاؿ "فإف كقاؿ الغزالي: 
 فيو طمً غى  يككف أف إما الخبر كأف ،حؽ أنو تبيف أصركا فإف، اإلجماع أىؿ إلى .. ننظر.خالفو
 لـ نسخ إليو تطرؽ أك ، الرسكؿ مف وسمع أنو كظف،  ا رسكؿ غير مف فسمعو ،الراكم
 .(2)اإلجماع " أىؿ كعرفو ،الراكم يسمعو

 تعري  اإلجماع لغة واصطالحاً  أواًل:

  (3)المغة. في معنييف عمى يطمؽ مشترؾ لفظه  ىك :لغة اإلجماع

 عيكافىأىٍجمً : ]تعالى قكلو كمنو، عميو عـز إذا: السفر عمى فالف أجمع: يقاؿ، الشيء عمى العـز: األول
ـٍ  كي ـٍ  أىٍمرى شيرىكىاءىكي  .(4)[كى

 .عميو اتفقكا أم: كذا عمى القكـ أىٍجمعى : يقاؿ، االتفاؽ: الثاني

                                                           

 .4/212ج ، الرازمفي عمـ الصكؿ المحصكؿ (1)
 .157ص  ، الغزاليالمستصفى (2)
، كالقامكس المحيط، 1/108، كالمصباح المنير، الفيكمي ج3/1198ج ينظر: الصحاح تاج المغة، الجكىرم (3)

 . 710الفيركز أبادم ص
 [.71]يكنس:  (4)
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 .(1)اآلراء فيو جمعي  كاالتفاؽى ، الخكاطر جمعي  فيو العزـى  فإف الجمع؛ مف مأخكذ المعنييف ككال

 (2)."ينيد أمر عمى  الرسكؿ كفاة بعد، المة مجتيدم اتفاؽ االجماع اصطالحان: ىك

  ثانيًا: توثيق المتن الموافق لإلجماع عند الصحابة 

 :ذلؾ عمى المثمة كمف .المتكف عند االختالؼ لتكثيؽ منيجان  اإلجماع الصحابة استعمؿ لقد

، عمرك بف ا عبيد ثنا: قاؿ، معبد بف عمي ثنا: قاؿ، فيد فقاؿ حدثنا (3)ما أخرجو الطحاكم 
 كىالنَّاسي   اً  رىسيكؿي  قيًبضى : قاؿ، عف إبراىيـ النخعي، حماد عف ،أنيسة أبي ابف يعني زيد عف

                                                           

 . 2/211ج ، المكنكمشرح مسمـ الثبكتح الرحمكت بفكاتينظر:  (1)
، كنسبو ابف قدامة إلى جميكر الصكلييف. كينظر: الممع، الشيرازم 1/376ابف قدامة ج ،ركضة الناظر (2)

، بياف المختصر شرح 137، كالمستصفى، الغزالي، ص3/6، كالتمخيص في أصكؿ الفقو، إماـ الحرميف ج87ص
شرح  -، التمييد 181ك شرح الكرقات في أصكؿ الفقو، المحمي ص521/، 1ني جمختصر ابف الحاجب، الصفيا

 .93مختصر الصكؿ مف عمـ الصكؿ، الميناكم ص 
 . 2846رقـ الحديث  1/495ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (3)

 دراسة اإلسناد:
اس المصرم، النخاس بفتح النكف فيد بف سميماف كفي آخرىا السيف الميممة، ىذا  ،شديد الخاء المعجمةكت ،النىخَّ

االسـ يطمؽ عمى مف يككف دالالن في بيع الجكارم كالغمماف كالدكاٌب. قاؿ ابف أبي حاتـ: كتبت فكائده كلـ يقض لنا 
 ا. السماع منو، كقاؿ الذىبي: ذكر عف ابف يكنس أنو قاؿ: كاف دالال في البز، ككاف ثقة ثبتن 

 ،الذىبياإلسالـ، تاريخ  ، ك7/89ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح، ك 13/55السمعاني جينظر: النساب، 
 .20/416ج

الشعرم، قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ ال يحتج بحديثو، كىك مستقيـ في الفقو، فإذا جاء باآلثار  حماد بف أبي سميماف
قاؿ ابف عدم: يقع في أحاديثو إفرادات كغرائب، كىك متماسؾ في شكش، كقاؿ ابف حجر: فقيو صدكؽ لو أكىاـ، ك 

قمت: ىك ثقة، كثقو يحيى ابف معيف، كالنسائي، كالعجمي، كابف شاىيف، ذكره ابف حباف في  الحديث ال بأس بو.
 كقاؿ بشار معركؼ -كىك ثقة–الثقات، كقاؿ الذىبي: ثقة إماـ مجتيد، كفضمو يحيى بف سعيد عمى مغيرة بف مقسـ 

لعؿ مف ضعفو بسبب ما نسب إليو مف اإلرجاء، أك النشغالو ؛ كشعيب الرنؤكط: ىك فقيو صدكؽ حسف الحديث
، 3/147ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح ، ك1/320ج العجمي بالفقو كىك تضعيؼ ضعيؼ. انظر: معرفة الثقات،

، كميزاف 1/349ج الذىبي، الكاشؼ ، ك100ص ، ابف شاىيف،كتاريخ أسماء الثقات 4/159كالثقات البف حباف ج
 ، الرنؤكطمعركؼتحرير تقريب التيذيب، ، 3/8ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ ، ك2/364االعتداؿ ج

 .3/319ج
: جميع ركاة اإلسناد ثقات، إال أف الركاية مرسمة، فإبراىيـ النخعي قاؿ عنو ابف المديني: إنو لـ الحكم عمى اإلسناد

كقاؿ أبك حاتـ: لـ يمؽ أحدان مف الصحابة إال عائشة، كلـ يسمع منيا، كأدرؾ صحاب رسكؿ ا يمؽ أحدان مف أ
 .9أنسان كلـ يسمع منو، المراسيؿ، ابف أبي حاتـ ص

 قمت: يحتج بيا لمريف: 
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مىى التٍَّكًبيرً  ًفي ميٍختىًمفيكفى  نىاًئزً  عى ، سىٍبعنا ييكىبّْري   اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  رىجيالن  تىٍسمىعى  أىفٍ  تىشىاءي  الى ، اٍلجى
رى  ٍمسنا ييكىبّْري  اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  كىآخى رى ، خى  ًإالَّ  أىٍربىعنا ييكىبّْري   اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  كىآخى
مىى فىكىانيكا، ذىًلؾى  ًفي فىاٍختىمىفيكا، سىًمٍعتيوي  تَّى ذىًلؾى  عى ًليى  فىمىمَّا  بىٍكرو  أىبيك قيًبضى  حى  كىرىأىل،  عيمىري  كى
ؼى  مىٍيوً  ذىًلؾى  شىؽَّ ، ذىًلؾى  ًفي النَّاسً  اٍخًتالى اؿو  ًإلىى فىأىٍرسىؿى ، ًجدِّا عى ابً  ًمفٍ  ًرجى : فىقىاؿى .  اً  رىسيكؿً  أىٍصحى

ـٍ  ابً  مىعىاًشرى  ًإنَّكي مىى تىٍختىًمفيكفى  مىتىى  اً  رىسيكؿً  أىٍصحى مىتىى، بىٍعدىكيـٍ  مىفٍ  يىٍختىًمفيكفى ، النَّاسً  عى  تىٍجتىًمعيكفى  كى
مىى مىٍيوً  النَّاسي  يىٍجتىًمعي  أىٍمرو  عى كافىانٍ ، عى مىٍيوً  تىٍجتىًمعيكفى  أىٍمرنا ظيري ـى : فىقىاليكا. أىٍيقىظىييـٍ  فىكىأىنَّمىا عى ا ًنٍع  يىا رىأىٍيتي  مى
ٍؤًمًنيفى  أىًميرى  مىٍينىا فىأىًشرٍ ، اٍلمي كا بىؿٍ :  عيمىري  فىقىاؿى ، عى مىيَّ  أىٍنتيـٍ  أىًشيري ـٍ  بىشىره  أىنىا فىًإنَّمىا، عى عيكا. ًمٍثميكي  فىتىرىاجى
مىى أىٍمرىىيـٍ  فىأىٍجمىعيكا، بىٍينىييـٍ  اٍلىٍمرى  مىى التٍَّكًبيرى  يىٍجعىميكا أىفٍ  عى نىاًئزً  عى  اٍلىٍضحىى ًفي التٍَّكًبيرً  ًمٍثؿى ، اٍلجى
مىى أىٍمريىيـٍ  فىأيٍجًمعى ، تىٍكًبيرىاتو  أىٍربىعى ، كىاٍلًفٍطرً    ." ذىًلؾى  عى

 رسكؿ أصحاب بمشكرة تكبيرات ربعأ إلى ذلؾ في المر ردَّ  قد  عمر " فيذا(1)قاؿ الطحاكم: 
 فعمكا ما فكأف، أرقـ بف كزيد، حذيفة ركاه كما ا رسكؿ فعؿ مف حضركا كىـ، عميو بذلؾ  ا
 قد ما عمى مأمكنكف لنيـ عممكا؛ كانكا قد لما نسخ فذلؾ. عممكا كانكا قد مما أكلى عندىـ ذلؾ مف
 عمى التكقيت في  النبي بعد عميو أجمعكا كما كىكذا. رككا قد ما عمى مأمكنيف كانكا كما فعمكا
ف، حجة ذلؾ مف عميو أجمعكا قد ما عمى إجماعيـ فكاف. الكالد أميات بيع كترؾ، الخمر حد  كا 
  النبي بعد التكبير عدد مف عميو أجمعكا ما فكذلؾ. خالفو  ا رسكؿ عيد في فعمكا قد كانكا
ف ،حجة فيك، الجنازة عمى الصالة في ، ذلؾ مف فعمكا كما. خالفو  النبي مف عممكا قد نكاكا كا 

 ." النبي فعمو كاف قد لما ناسخ فيك  النبي بعد عميو كأجمعكا

 .-  –يتضح بيذا المثاؿ عمى داللة العمؿ باإلجماع عند الصحابة  قمت:

                                                                                                                                                                          

كىك لعمرم  ،:" مراسيؿ إبراىيـ النخعي أقكل مف مسانيده قاؿ ابف عبد البرقكة مراسيؿ إبراىيـ النخعي  -1
، ابف عبد البر التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد  ، إال أف إبراىيـ ليس بعيار عمى غيره"كذلؾ
 .1/38ج

مف طريؽ أبي حنيفة، عف حماد بف أبي سميماف،  كجاءت مكصكلة مف طرؽ منيا ما أخرجو الصبياني -2
، كما أخرجو البييقي 82ص عف إبراىيـ النخعي، عف عمقمة بف قيس النخعي بو مختصران. مسند أبي حنيفة

، 6946 : رقـ الحديث4/60السنف الكبرل ج بمعناه مختصران. مف طريؽ سعيد بف المسيب، عف عمر 
بمعناه مختصران.  مف طريؽ أبي كائؿ، عف شقيؽ بف سممة، عف عمر  كالبييقي ،كما أخرجو الطحاكم
: رقـ 4/60قي في السنف الكبرل ج، كالبيي2860 : رقـ الحديث1/499ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار

 .6947 الحديث
 .1/495ج، الطحاكم، شرح معاني اآلثار (1)
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  النووي عند اإلجماع الحديث لموافقة توثيق في تطبيقية نماذج: ثالثاً 

 في مختمفة الركايات فجاءت، الجنازة صالة في التكبيرات عدد في جاء ما :النموذج األول  
ست  فييا جاء كمنيا، تكبيرات خمس فييا جاء ما كمنيا، تكبيرات فييا أربع جاء ما: فمنيا، ذلؾ

 .تكبيرات ثماف فييا جاء ما كمنيا، فييا سبع تكبيرات جاء ما كمنيا تكبيرات

دَّثىنىا :قاؿفمسمـ  اأخرجي كبيراتت أربع فييا جاء التي فالركاية   قىرىٍأتي : قىاؿى ، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى "حى
مىى اًلؾو  عى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، اٍلميسىيّْبً  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، مى  ًلمنَّاسً  نىعىى  اً  رىسيكؿى  أىفَّ »، ىيرى

اًشيى  رىجى ، ًفيوً  مىاتى  الًَّذم اٍليىٍكـً  ًفي النَّجى مَّى ًإلىى ًبًيـٍ  فىخى كىبَّرى ، اٍلميصى  (1).«تىٍكًبيرىاتو  أىٍربىعى  كى

 تخريج الحديث:

 عف الزىرم بو بنحكه، مف طريؽ معمر (2)أخرجو البخارم 

 .(3)كلمحديث شاىد عف جابر بف عبد ا

فقاؿ:" حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة، كمحمد  مسمـ اجاء فييا خمس تكبيرات أخرجيالتي  ةكالركاي 
قاؿ أبك بكر بف شعبة، عف -بف المثنى، كابف بشار، قالكا حدثنا محمد بف جعفر، حدثنا شعبة، 

ٍيده  عبد الرحمف بف أبي ليمى قاؿ: عمرك بف مرة، عف نىاًئًزنىا أىٍربىعنا  كىافى زى مىى جى نَّوي كىبَّرى  ،ييكىبّْري عى كىاً 
ٍمسنا نىازىةو خى مىى جى ييكىبّْريىىا كىافى رىسيكؿي المًَّو  :فىسىأىٍلتيوي فىقىاؿى ، عى

(4). 

زالة التعارض مف عدة كجكه:، : ذىب العمماء إلى تكثيؽ المتفقمت  كا 

 ف التكثيؽ لمكافقة اإلجماع.: ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء مالوجه األول

كىبَّرى  (6)عباس ابف حديث في ككذا( تكبيرات أربع ككىبَّرى ) النجاشي حديث في :" قكلو(5)قال النووي 
 في فجاء ذلؾ في اآلثار تاختمف :(8)يالقاض قاؿ خمسنا ىذا بعد (7)أرقـ بف زيد حديث كفي أربعنا
 مات حتى ك ثمانيةن ، كسبعنا، كستنا، ك خمسنا، أربعنا ييكىبّْر كاف  النبي أف (9)خيثمة أبي ابف ركاية

                                                           

 .952: رقـ الحديث 369صحيح مسمـ، الجنائز/التكبير عمى الجنازة ص (1)
 .1318: رقـ الحديث  256صحيح البخارم، الجنائز/الصفكؼ عمى الجنازة ص (2)
 .952: رقـ الحديث 369زة صصحيح مسمـ، الجنائز/التكبير عمى الجنا (3)
 . 957: رقـ الحديث 370، الجنائز/الصالة عمى القبر صالمصدر السابؽ (4)
 .7/40صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
 .954/ح370الصالة عمى القبر ص /صحيح مسمـ: الجنائز (6)
 . 957/ح370الصالة عمى القبر ص /الجنائز المصدر السابؽ، (7)
 .3/416ج ، عياضد مسمـاكماؿ المعمـ بفكائ (8)
 .3/30ج ، ابف عبد البراالستذكار (9)
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 مف ذلؾ في الصحابة كاختمؼ .قاؿ: تكفي حتى ذلؾ عمى كثبت، أربعنا عميو فكبَّر، النجاشي
 سائر كعمى، ستنا بدر أىؿ عمى يكبر افك أنو  عمي عف كركم، تسع إلى تكبيرات ثالث

، أربع عمى ذلؾ بعد اإلجماع كانعقد (1):البر عبد ابف قاؿ أربعنا. غيرىـ كعمى، خمسنا الصحابة
 سكل كما، الصحاح الحاديث في جاء ما عمى أربع عمى بالمصار الفتكل كأىؿ، الفقياء كأجمع
  ليمى". أبي ابف إال يخمس المصار فقياء مف اأحدن  نعمـ كال قاؿ:، إليو يمتفت ال شذكذ عندىـ ذلؾ

لمكافقة اإلجماع ، : لقد كافؽ النككم في تكثيؽ ما جاء في صالة الجنازة أنيا أربع تكبيراتقمت 
(2)الطحاكم عددان مف العمماء منيـ؛

 . (6)كالقسطالني، (5)كابف حجر، (4)كابف عبد البر، (3)كابف بطاؿ، 

 فييا التي الحاديث عف "كالجكاب قاؿ العيني: ض عمى مصطمح النسخالتكثيؽ بالعر الوجه الثاني: 
 (8)كبو قاؿ الطحاكم، (7)منسكخة". أنيا: أربع مف بأكثر الجنازة عمى التكبير

 مف إليو ذىبكا ما الجميكر كرىجَّحى  :"قاؿ الشككاني الجمع باعتبار جكاز المريف الوجه الثالث:
 عددان  أكثر الصحابة مف جماعة طريؽ مف ثبتت أنيا: كؿال: أربعة بمرجحات الربع مشركعية

 الصحابة بيا العمؿ عمى أجمع أنو: الثالث. في الصحيحيف أنيا :الثاني. الخمس منيـ ركل ممف
 منيا: كالثاني، المرجحات ىذه مف الكؿ عف كيجاب . منو كقع ما آخر أنيا: الرابعتقدـ.  كما
 عمى مشتممة الخمس لف كالخمس؛ الربع بيف تعارض الك ، التعارض عند بيما يرجح إنما بأنو
 عمى اقتصاره لف لمنزاع؛ رافع غير لكاف ثبت كلك، يثبت لـ بأنو الرابع كعف. معارضة غير زيادة
، الثالث المرجحك ، المريف جكاز فيو ما كغاية، عنو ثبكتيا بعد الخمس مشركعية ينفي ال الربع
ال، صح إف المقاـ ىذا مثؿ في عميو يعكؿ الذم ىك الربع عمى الصحابة إجماع أعني  كاف كا 
(11)كالمباركفكرم، (10)كبو قاؿ ابف القيـ، (9).الراجح" ىك صحيح مخرج مف الخارجة بالزيادة الخذ

. 

                                                           

 ..3/30ج ، ابف عبد البراالستذكار (1)
 .1/495ج، الطحاكم، شرح معاني اآلثارينظر:  (2)
 .3/314ابف بطاؿ ج م: شرح صحيح البخار ينظر (3)
 .3/29ج ، ابف عبد البر: االستذكارينظر (4)
 .7/318: فتح البارم، ابف حجر جينظر (5)
 .6/267: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، القسطالني جينظر (6)
 .8/116ج ، العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارمينظر (7)
 .1/495ج، الطحاكم، : شرح معاني اآلثارينظر (8)
 .4/73ج ، الشككاني: نيؿ الكطارينظر (9)
 .8/349ج ، العظيـ أبادم: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـينظر (10)
 .5/378ج ، المباركفكرم: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر (11)
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فيك ما اتفؽ عميو ، أربع الجنائز عمى التكبير أف كذلؾ, ذىب إليو النككمما  : كالصكابقمت  
كما سكل ذلؾ ، صار عمى ما جاء في اآلثار المسندة مف نقؿ الثقاتالفقياء مف أىؿ الفتكل بالم

كالحاديث التي فييا التكبير عمى الجنازة بأكثر ، كال يعرج عميو ،عندىـ شذكذ ال يمتفت إليو اليكـ
 كالراجح منيا ما جاء فيو أربع تكبيرات. ، فإنيا مرجكحة، مف أربع

 كذلؾ لمكر:

 عان مخرجة في الصحيحيف.إف الركاية التي جاء فييا أرب  -1

 إجماع الصحابة عمى العمؿ بيا.  -2

 كأبك ىريرة ، فإف حديث النجاشي جاء مف ركاية أبي ىريرة ، إنيا آخر ما كقع منو   -3
 فعميو يككف ىك الناسخ. كمكت النجاشي كاف بعد إسالـ أبي ىريرة ، متأخر اإلسالـ

النيي  فييا ما جاء فمنيا، ذلؾ في مختمفة تالركايا فجاءت، الربا في جاء : ماالنموذج الثاني 
 ربا كىك، كاحد نكع في الربا حصر فييا جاء ما: كمنيا، كربا النسيئة، ربا بنكعييا ربا الفضؿالعف 

 النسيئة.

دَّثىنىا أىبيك : "قاؿف مسمـ اأخرجي كالنسيئة، بنكعييا الفضؿ ربا عف النيي فييا جاء التي كالركاية  حى
ًكيعه ، شىٍيبىةى  بىٍكًر ٍبفي أىًبي دَّثىنىا كى دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ميٍسًمـو اٍلعىٍبًدمُّ ، حى كًّْؿ النَّاًجيُّ ، حى دَّثىنىا أىبيك اٍلميتىكى عىٍف ، حى

ٍدًرمّْ  : قىاؿى رىسيكؿي اً ، أىًبي سىًعيدو اٍلخي ةً ، الذَّىىبي ًبالذَّىىبً : »قىاؿى ةي ًباٍلًفضَّ ، كىاٍلبيرُّ ًباٍلبيرّْ ، كىاٍلًفضَّ
، ىفىقىٍد أىٍربى ، أىًك اٍستىزىادى ، فىمىٍف زىادى ، يىدنا ًبيىدو ، ًمٍثالن ًبًمٍثؿو ، كىاٍلًمٍمحي ًباٍلًمٍمحً ، كىالتٍَّمري ًبالتٍَّمرً ، كىالشًَّعيري ًبالشًَّعيرً 

 (1)."«كىاٍلميٍعًطي ًفيًو سىكىاءه ، اآٍلًخذي 

 تخريج الحديث:

، (3)كأخرجو البخارم، عف أبي المتككؿ بو مختصران  ،مف طريؽ سميماف الربعي (2)أخرجو مسمـ 

 مختصران. بنحكه عف أبي سعيد الخدرم بو، كالىما مف طريؽ نافع، (4)كمسمـ

                                                           

 .1584حديث رقـ: ، 647صحيح مسمـ، المساقاة/الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدنا ص  (1)
 المصدر السابؽ. (2)
 .2177: حديث رقـ 407صحيح البخارم، البيكع /بيع الفضة بالفضة ص (3)
 .1584: حديث رقـ: 646ص  ،/الرباصحيح مسمـ، المساقاة (4)
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عف أبي سعيد الخدرم بو  ،رجؿ مف بني ليث عف ،عف ابف عمر ،مف طريؽ نافع (1)كأخرجو مسمـ
 .بمعناه

، (4)كعف أبي ىريرة، (3)كعف عبادة بف الصامت، (2)كلمحديث شكاىد عف عثماف بف عفاف  
 .كغيرىـ

دَّثىنىا"قاؿ: ف (5)مسمـ اأخرجي النسيئة ربا كىك كاحد نكع في الربا التي جاء فييا حصر كالركاية   حى
ك، بىةى شىيٍ  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك اؽي ، النَّاًقدي  كىعىٍمره ٍسحى ـى  ٍبفي  كىاً  ك كىالمٍَّفظي ، عيمىرى  أىًبي كىاٍبفي ، ًإٍبرىاًىي  قىاؿى ، ًلعىٍمرو

اؽي  نىا: ًإٍسحى قىاؿى ، أىٍخبىرى كفى  كى ري دَّثىنىا: اآٍلخى  اٍبفى  سىًمعى  أىنَّوي ، يىًزيدى  أىًبي ٍبفً  اً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، عييىٍينىةى  ٍبفي  سيٍفيىافي  حى
ٍيدو  ٍبفي  أيسىامىةي  أىٍخبىرىًني: يىقيكؿي ، بَّاسو عى  بىا ًإنَّمىا: »قىاؿى ،  النًَّبيَّ  أىفَّ ، زى  ."«النًَّسيئىةً  ًفي الرّْ

 تخريج الحديث
ا ًربنا الى »عف ابف عباس بو بمفظ ، مف طريؽ طاككس (6)أخرجو مسمـ   . «ًبيىدو  يىدنا افى كى  ًفيمى

زالة، المتف تكثيؽ إلى العمماء ذىب :قمت  :كجكه عدة مف التعارض كا 
 -؛ العتبارات:الربا بنكعيياترجيح ما جاء في تحريـ  :األول الوجه

  اإلجماع لمكافقة -1
 لـ (9)عباس كابف، (8)عمر ابف أف عمى تدؿ مسمـ ذكرىا التي الحاديث كىذه :"(7)قال النووي 

 أسامة حديث كأما، إليو رجعا بمغيما فمما، النسيئة غير في التفاضؿ عف النيي حديث مابمغي يكف
 ترؾ عمى المسممكف أجمع كقد، الحاديث بيذه منسكخ بأنو قائمكف: قاؿ فقد، النسيئة في إال ربنا ال

                                                           

 .1584: حديث رقـ: 645ص  ،صحيح مسمـ، المساقاة/الربا (1)
 .1585: حديث رقـ: 646ص  نفسو المصدر(2)
 .1586: حديث رقـ: 646، المساقاة /الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدنا ص المصدر نفسو (3)
 .1588: حديث رقـ: 647ص  المصدر نفسو (4)
 .1596: حديث رقـ651، المساقاة/ بيع الطعاـ مثالن بمثؿ ص والمصدر نفس (5)
 المصدر نفسو. (6)
 .11/21صحيح مسمـ بشرح النككم ج (7)
 .1584: حديث رقـ: 645صحيح مسمـ، المساقاة/الربا ص  (8)
 .1596: رقـ الحديث 651، المساقاة/بيع القالدة فييا خرز كذىب صالمصدر السابؽ (9)
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، (2)كابف رشد، (1)مف العمماء ابف عبد البر النككم نسخو". ككافؽ عمى يدؿ كىذا، بظاىره العمؿ
 .(8)مييٍ حى كالزُّ ، (7)كالقارم، (6)كالقسطالني، (5)كالعيني، (4)كابف مفمح، (3)كالزركشي

  ككثرة الحفظ، لكثرة العدد -2

، بيا أخذنا في حجتنا ككانت، عبادة حديث تكافؽ التي الحاديث بيذه "فأخذنا: الشافعي قاؿ 
 حديث عمى النفس إف: ؿقا مف قكؿ، يخالفيا ظاىره كاف إذا، زيد بف أسامة حديث كتركنا
 صحبة تقدـ كأشد ،أسف كعبادة عثماف ككاف، القؿ مف يحفظكا أف أشبو لنيـ أطيب؛ الكثر
 (9)أسامة". مف عممنا فيما النبي عف حفظنا أكثر سعيد كأبك ىريرة أبك ككاف، أسامة مف

ا أف الحاديث التي جاءت في ربا الفضؿ كانت -3  ،عباس ابف حديث كأما ،ذلؾ في نصن
  ذلؾ. في بنص ليس فإنو

ا كانت إذ؛  الحاديث ىذه إلى الجميكر فصار :"(10)قاؿ ابف رشد   ابف حديث كأما. ذلؾ في نصن
 ذلؾ". في بنص ليس فإنو عباس

  بتقديـ منطكؽ الداللة عمى مفيكمو -4

 عميو فيقدـ، بالمفيكـ ىك إنما، أسامة حديث مف الفضؿ ربا تحريـ " فنفي :(11)قاؿ ابف حجر 
 كا تقدـ كما الكبر الربا عمى أسامة حديث كيحمؿ، بالمنطكؽ داللتو لف سعيد؛ أبي ديثح

 أعمـ". 

 .النسخ مصطمح عمى بالعرض التكثيؽ :الثاني الوجه
                                                           

 .6/353، ابف عبد البر، ج: االستذكارينظر (1)
 .3/211: بداية المجتيد كنياية المقتصد، ابف رشد الحفيد جينظر (2)
 .3/408: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، الزركشي جينظر (3)
 .4/125: المبدع في شرح المقنع، ابف مفمح جينظر (4)
 . 296/ 11ج ، العيني: عمدة القارمينظر (5)
 .4/81ج القسطالني ،: إرشاد السارمينظر (6)
 .1/155شرح مسند أبي حنيفة، القارم ج (7)
 .5/3703الفقو اإلسالمي كأدلتو، الزحيمي ج (8)
 .8/642اختالؼ الحديث، الشافعي ج (9)
 .3/211ج ، ابف رشدبداية المجتيد كنياية المقتصد (10)
 .4/382فتح البارم، ابف حجر ج (11)
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، عنو عباس ابف رجكع نسخو عمى كالداللة، منسكخ ابف شاىيف: حديث أسامة بف زيد قاؿ 
، ىذا بعد عباس ابف عمى يدعيو أف لمسمـ يحؿ فال، منو ا غفرأست كأنا، رأيتو رأينا كاف إنما: كقكلو
 (1)عنو. رجع لما تأكيؿ فيو كاف كلك

 كالنسخ ال يثبت باالحتماؿ.، ال يعتبر دليالن لمقكؿ بالنسخرجكع ابف عباس قمت: 

  -باعتبارات: الجمع :الثالث الوجه
 لسائؿ عف الربا في ف النبي إجابة م «النسيئة في الربا إنما»الجمع باعتبار أف قكلو  -1

 مختمفيف.  صنفيف
 ذىب: مختمفيف صنفيف في الربا عف يسأؿ ا رسكؿ سمع يككف أف يحتمؿ قد :"قاؿ الشافعي 

 مسألة يؤد كلـ، النبي قكؿ فأدل، فحفظو، «النسيئة في الربا إنما: »فقاؿ، بحنطة كتمر، بفضة
 (3)كبو قاؿ ابف عبد البر. .(2)"السائؿ

 الخصكص. بو المراد: أسامة يثحد أف -2

 في إال ربا ال: كمعناه، الخصكص بو المراد: أسامة حديث في ابف بطاؿ نقالن عف الطبرم:" قاؿ  
 ًمٍثالن  إال نكعو مف منو شيء بيع يصمح فال، اتفقت فإذا، المبيع أجناس اختمفت إذا، النسيئة
 .(5)ك بو قاؿ ابف قدامة، (4)بًمٍثؿ"

  الربكيات غير عمى محمكؿ أنو  -3
 مؤجالن". بالديف الديف كبيع كىك ،الربكيات غير عمى محمكؿ آخركف أنو تأكلو :"(6)قاؿ النككم  
  بحمؿ المجمؿ عمى المبيف -4
 الخدرم سعيد كأبي ،الصامت بف عبادة كحديث، مجمؿ : أف حديث أسامة(7)قاؿ النككم 

 الشافعي. جكاب اىذ عميو المجمؿ كتنزيؿ، بالمبيف العمؿ فكجب، مبيف كغيرىما

                                                           

 .390يف ص ينظر: ناسخ الحديث كمنسكخو، ابف شاى (1)
 .8/642ج ، الشافعي،اختالؼ الحديث (2)
 .6/353ج ، ابف عبد البر: االستذكارينظر (3)
 .6/303، ابف بطاؿ جمشرح صحيح البخار  (4)
 .4/4: المغني، ابف قدامة جينظر (5)
 .11/21صحيح مسمـ بشرح النككم ج (6)
 .رجع السابؽمال (7)
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 . (1)قالو ابف حجر .الغمظ أم الربا ربا" "ال قكلو في المعنى -5

كغيره مف العمماء مف القكؿ بتكثيؽ ما جاء بو مف النيي ، ما ذىب إليو النككم: كالصكاب قمت 
كرجكع ابف ، كغيرىا مف المرجحات التي ذكرىا العمماء، لمكافقة اإلجماع، عف الربا بنكعييا

في صحيحييما بسندييما مف طريؽ أبي صالح كالمفظ  (2)فقد أخرج الشيخاف، الحديث عف عباس
اًلحو  أىًبي عىفٍ  لمسمـ قاؿ:" ٍدًرمَّ  سىًعيدو  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى ، صى ـي ، ًبالدّْينىارً  الدّْينىاري : يىقيكؿي ، اٍلخي  كىالدٍّْرىى

ٍيرى  يىقيكؿي ، عىبَّاسو  اٍبفى  ًإفَّ : لىوي  فىقيٍمتي ، أىٍربىى فىقىدٍ ، دى اٍزدىا أىكً ، زىادى  مىفٍ ، ًبًمٍثؿو  ًمٍثالن ، ًبالدٍّْرىىـً  : فىقىاؿى ، ىىذىا غى
بَّاسو  اٍبفى  لىًقيتي  لىقىدٍ  ؟ الًَّذم ىىذىا أىرىأىٍيتى : فىقيٍمتي ، عى ٍدتىوي  أىكٍ ،  اً  رىسيكؿً  ًمفٍ  سىًمٍعتىوي  أىشىٍيءه  تىقيكؿي  ًفي كىجى

لىـٍ ،  اً  رىسيكؿً  ًمفٍ  أىٍسمىٍعوي  لىـٍ : فىقىاؿى ،   اً  ًكتىابً  لىًكفٍ ، اً  ًكتىابً  ًفي أىًجٍدهي  كى دَّثىًني كى  ٍبفي  أيسىامىةي  حى
ٍيدو  بىا: »قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ ، زى  ".«النًَّسيئىةً  ًفي الرّْ

فجاء أنو صمى الفجر فييا قبؿ ، لمفجر في مزدلفة  ما جاء في صالة النبيالنموذج الثالث: 
 كمعمـك أف دخكؿ الكقت شرط لصحة الصالة.، تياميقا

دَّثىنىا (3)مسمـ اصالتو لمفجر قبؿ ميقاتيا أخرجي االتي جاء فيي كالركاية  ، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى فقاؿ: "حى
ٍيبو  كىأىبيك، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  كىأىبيك ًميعنا، كيرى  عىفً ، ميعىاًكيىةى  أىبيك نىاأىٍخبىرى : يىٍحيىى قىاؿى ، ميعىاًكيىةى  أىًبي عىفٍ  جى

ٍبدً  عىفٍ ، عيمىارىةى  عىفٍ ، اٍلىٍعمىشً  ٍبدً  عىفٍ ، يىًزيدى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ا: " قىاؿى ، اً  عى مَّى  اً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  مى  صى
ةن  الى تىٍيفً  ًإالَّ ، ًلًميقىاًتيىا ًإالَّ  صى الى ةى : صى الى ٍمعو  كىاٍلًعشىاءً  اٍلمىٍغًربً  صى مَّىكى ، (4)ًبجى ًئذو  اٍلفىٍجرى  صى  ."ًميقىاًتيىا قىٍبؿى  يىٍكمى

 تخريج الحديث

  بنحكه. عف العمش بو .غياث بف مف طريؽ حفص (5)أخرجو البخارم 

 .لقد ذىب النككم كغيره مف العمماء إلى تكثيؽ المتف المكافؽ لإلجماع قمت:

                                                           

 .4/382: فتح البارم، ابف حجر جينظر (1)
/بيع  ، كصحيح البخارم، البيكع1596رقـ الحديث : 650بمثؿ ص  صحيح مسمـ، المساقاة/ بيع الطعاـ مثالن  (2)

 .1279: رقـ الحديث 408الدينار بالدينار نساء ص
: رقـ الحديث 509، الحج/استحباب زيادة التغميس بصالة الصبح يـك النحر بالمزدلفة صالمصدر السابؽ (3)

1289. 
سكاف ثانيو، كىك اسـ لممزدلفة؛ سٌميت بذلؾ لمجمع بيف صالتي المغرب كالعشاء فييا.  ،أٌكلوع: بفتح مٍ جى  (4) كا 

 .2/392سماء البالد كالمكاضع، البكرم جأمعجـ ما استعجـ مف ينظر: 
 .1682: رقـ الحديث 323صحيح البخارم، الحج / متى يصمي الفجر بجمع ص (5)
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 لميقاتيا إال إال صالة صمى  ا رسكؿ رأيت ما) مسعكد بف ا عبد عف قكلو :"(1)قال النووي 
 صمى أنو معناه (2)(ميقاتيا قبؿ يكمئذ الفجر كصمى، عمٍ جى بً  كالعشاء، المغرب صالة صالتيف؛
 كلكف المعتاد؛ ميقاتيا قبؿ يكمئذ الفجر كصمى، المزدلفة ىي التي بجمع العشاء كقت في المغرب

 ذلؾ لف الفجر؛ طمكع قبؿ ال معتادال كقتيا قبؿ المراد كقتيا: قبؿ فقكلو، الفجر طمكع تحقؽ بعد
 ىذا في البخارم صحيح في ثبت كقد، ذكرتو ما عمى تأكيمو فيتعيف، المسمميف بإجماع بجائز ليس

 إف قاؿ ثـ، بالمزدلفة الفجر طمع حيف الفجر صمى مسعكد ابف )أف ركاياتو بعض في الحديث
 كاف  ا رسكؿ إف :قاؿ الفجر طمع )فمما ركاية كفي، (3)الساعة( ىذه الفجر صمى ا رسكؿ

( ىذا مف المكاف ىذا في الصالة ىذه إال الساعة ىذه يصمي ال  أعمـ." كا (4)اليـك

 أنو" ميقاتيا قبؿ يكمئذ الفجر كصمى" بقكلو المقصكد أف كالصكاب ما ذىب إليو النككمقمت:  
الفجر؛ لف صالة الفجر  مكعط تحقؽ بعد كذلؾ، فيو يصمييا كاف الذم المعتاد ميقاتيا قبؿ صالىا

كما يدلؿ عمى ذلؾ ما أخرجو ، (5).كبو قاؿ العمماء، المسمميف بإجماع جائزة ليست وطمكع قبؿ
رىٍجنىا: قىاؿى ، عبد الرحمف بف يزيد في صحيحو بسنده عف (6)البخارم ٍبدً  مىعى  "خى ، مىكَّةى  ًإلىى،  المَّوً  عى

ٍمعنا قىًدٍمنىا ثيَـّ  مَّى، جى الىةو  كيؿَّ  تىٍيفً الصَّالى  فىصى قىامىةو  ًبأىذىافو  كىٍحدىىىا صى مَّى ثيَـّ ، بىٍينىييمىا كىالعىشىاءي ، كىاً   الفىٍجرى  صى
قىاًئؿه ، الفىٍجري  طىمىعى : يىقيكؿي  قىاًئؿه ، الفىٍجري  طىمىعى  ًحيفى    المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ : قىاؿى  ثيَـّ ، الفىٍجري  يىٍطميعً  لىـٍ : يىقيكؿي  كى
لىتىا الصَّالىتىٍيفً  اتىٍيفً ىى  ًإفَّ : »قىاؿى  كّْ ٍقًتًيمىا عىفٍ  حي ـي  فىالى ، كىالًعشىاءى  المىٍغًربى ، المىكىافً  ىىذىا ًفي، كى  النَّاسي  يىٍقدى

ٍمعنا تَّى جى الىةى ، ييٍعًتميكا حى قىؼى  ثيَـّ ، «السَّاعىةى  ىىًذهً  الفىٍجرً  كىصى تَّى كى  .."..، أىٍسفىرى  حى

 
                                                           

 .9/31صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .94ص ؽ تخريجوسب (2)
 .1683: رقـ الحديث 323صحيح البخارم، الحج /متى يصمي الفجر بجمع ص (3)
 .1675: رقـ الحديث 222، الحج /مف أذف كأقاـ لكؿ كاحدة منيما صالمصدر السابؽ (4)
ابف  -كتاب الصالة -، شرح عمدة الفقو 1/276ينظر: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، الجكزم، ج (5)

ٍيمىعي، الراية كنصب ،3/51، كالمجمكع شرح الميذب، النككم ج221تيمية ص كفتح القدير لمكماؿ،  ،3/71ج الزى
، ركح المعاني في تفسي القرآف 5/262، ك حاشية السيكطي عمى سنف النسائي، السيكطي ج1/226ابف اليماـ ج

 ، الشككاني، كنيؿ الكطار5/1808، كمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القارم ج8/130العظيـ، اللكسي، ج
، كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 4/447، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، الشنقيطي ج2/25ج

 .1/85، كالثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب، اللباني ج9/159المباركفكرم ج
 .1675: رقـ الحديث 222صحيح البخارم، الحج/مف أذف كأقاـ لكؿ كاحدة منيما ص (6)
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 اإلجماع لموافقة ديثالح توثيق في النووي منهج: رابعاً 

 فيك،  مكانتو لعظـ كذلؾ مسمـ لصحيح شرحو في اإلجماع عمى النككم اإلماـ اعتمد لقد
 .التشريع مصادر مف الثالث المصدر

 -:جكانب مف عمى اإلجماع بالعرض التكثيؽ في النككم منيج كتمثؿ 

 حجية اإلجماع اثبات-1
 خذليـ مف يضرىـ ال الحؽ عمى ظاىريف أمتي مف طائفة تزاؿ كال) :" قكلو(1)قاؿ النككم

 مف لو بو استدؿ ما أصح كىك حجة اإلجماع لككف دليؿ ... كفيو(كذلؾ كىـ ا أمر يأتي حتى
 أعمـ". كا فضعيؼ ضاللة عمى أمتي تجتمع ال حديث كأما الحديث

زالة المتكف تكثيؽ في -2  اإلجماع لمكافقة التعارض مف بينيا ما كا 
  المتعارضة المتكف بيف التكثيؽ أكجو مف كجيان  اإلجماع مكافقة – ا رحمو– النككم استعمؿ كلقد
المتف  تكثيؽ إلى النككم فييا ذىب التي المسائؿ مف عدد كىناؾ، التطبيقية لنماذجا في بينت كما

 (2)اإلجماع. لممكافقة

 المكافؽ لإلجماع الشرعية المسائؿ في الحكـ تكثيؽ -3
 عمى المثمة كمف،  الحكـ اختيار في مكافقة اإلجماع – ا رحمو– النككم استعمؿ كلقد 

 تضع حتى الحبمى ترجـ ال أنو فيو( بطنؾ ما في تضعي حتى ليا فقاؿ) قكلو :"النككم قاؿ: ذلؾ
 كىي الجمد حدىا كاف لك ككذا جنينيا يقتؿ لئال عميو مجمع كىذا غيره أك زنا مف حمميا كاف سكاء
 تضع"  حتى باإلجماع تجمد لـ حامؿ

(3) 

 أطمؽ لفظ اإلجماع ؛ لكنو لـ يرد بو المصطمح الشرعي لإلجماع   -4
 البخارم مف الزكاة كتاب في الحديث ىذا :" ككقع(4)كمف المثمة عمى ذلؾ: قاؿ النككم

قمت: لعمو أراد إجماع أىؿ  باإلجماع" باطؿ الكىـ كىذا سكدة لحاقنا أسرعيف أف يكىـ متعقد بمفظ
 السير.

 

                                                           

 .13/58( صحيح مسمـ بشرح النككم ج1)
 .197/ 16، ج12/157، ج 8/166، ج6/179السابؽ جصدر ينظر: الم (2)
 .156/ 10، ج146/ 10، ج13/101، ج3/99، كينظر: ج11/166السابؽ ج صدر(الم3)
 .16/8( صحيح مسمـ بشرح النككم ج4)
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 القياس لموافقة توثيق الحديثمنهج النووي في بع: المطمب الرا

، محصكرة كالسنة الكتاب نصكص إف حيث اإلسالمية؛ الشريعة في كبيرة أىمية لو القياس 
كاف المصدر الرابع مف ف ،متناىية كغير متجددة بؿ محصكرة؛ غير المة تحتاجيا التي كالقضايا

 .المتعارضة الخبار بيف الترجيح أكجو مف العمماء اعتبره لذلؾ؛ ك مصادر التشريع

 معقكؿ يتناقض ال كما، صحيح كنص صحيح قياس يتناقض أف يجكز قاؿ ابف تيمية:" كال 
 المريف أحد كاف، كالقياس النص تعارض الناس بعض ظف إذا بؿ، صحيح ك منقكؿ، صريح
ما، فاسد القياس أف إما الزمان؛  (1).لو" داللة ال النص أف كا 

 قياس لغة واصطالحاً أواًل: تعري  ال

 مثالو عمى قىدَّره: كاقتاسو، كقياسان  قيسان  يقيسو: كعميو بغيره قاسو" مف مأخكذ: لغة القياس 
 (2)."فانقاس

 يجمع بمعنى أحكامو بعض في أصؿ عمى فرع كما رجحو الشيرازم ىك:" حمؿالقياس اصطالحان 
 (3) بينيما."

 حابة.: توثيق المتون لموافقة القياس عند الصثانياً 

 يشؾ عندما كذلؾ، خاصة حاالت ضمف لكف منيجان لتكثيؽ المتكف القياس الصحابة استعمؿ لقد 
 كضبطو. الراكم حفظ في

  كمف المثمة عمى ذلؾ: 

دً  مىعى  "كيٍنتي : عف أبي إسحاؽ قاؿ بسنده:"  (4)حديث فاطمة بنت قيس أخرجو مسمـ -1  ٍبفً  اٍلىٍسكى
اًلسنا يىًزيدى  مىعىنىا، اٍلىٍعظىـً  اٍلمىٍسًجدً  ًفي جى دَّثى ، الشٍَّعًبيُّ  كى ًديثً  الشٍَّعًبيُّ  فىحى  أىفَّ »، قىٍيسو  ًبٍنتً  فىاًطمىةى  ًبحى

ذى  ثيَـّ ، «نىفىقىةن  كىالى  سيٍكنىى لىيىا يىٍجعىؿٍ  لىـٍ ،  اً  رىسيكؿى  دي  أىخى ى ًمفٍ  كىفِّا اٍلىٍسكى بىوي ، حىصن : فىقىاؿى ، ًبوً  فىحىصى
ٍيمىؾى  دّْثي  كى سينَّةى  اً  ًكتىابى  نىٍتريؾي  الى : عيمىري  قىاؿى ، ىىذىا ًبًمٍثؿً  تيحى  لىعىمَّيىا نىٍدًرم الى ، اٍمرىأىةو  ًلقىٍكؿً   نىًبيّْنىا كى

                                                           

 . 7/342درء تعارض العقؿ كالنقؿ، ابف تيمية ج (1)
 .3/967، كانظر الصحاح تاج المغة، الجكىرم، ج2/253 ، الفيركز أبادمالقامكس المحيط (2)
 .96ص  ، الشيرازمالممع في أصكؿ الفقو (3)
 .1480: رقـ الحديث 598ال نفقة ليا ص صحيح مسمـ، الطالؽ/ المطمقة ثالثان  (4)
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ًفظىتٍ   أىفٍ  ًإالَّ  يىٍخريٍجفى  كىالى  بيييكًتًيفَّ  ًمفٍ  تيٍخًرجيكىيفَّ  الى ]:  اي  قىاؿى ، قىةي كىالنَّفى  السٍُّكنىى لىيىا، نىًسيىتٍ  أىكٍ ، حى
  (1).[ميبىيّْنىةو  ًبفىاًحشىةو  يىٍأًتيفى 

 قاؿ السرخسي:" قاؿ، لركايتيا؛ لظنو أنيا تعارض الكتاب كالقياس : كالشاىد رد عمرقمت 
 بالكتاب ثبكتو فإف، الصحيح القياس سنة؛كال الكتاب مف مراده :-ا رحمو- أباف عيسى بف

 مستحؽ مالي حؽ منيما كاحد كؿ إف حيث مف بالسكنى النفقة اعتبار في الشبو قياس كىك، كالسنة
 أنيا لعممنا حديثيا نقبؿ ال يقؿ: لـ فإنو ،عمر إليو أشار ما غير إلى إشارة ىذا :قيؿ بالنكاح؛ فإف

 ندرم ال قكلو: في كذبت؛ قمنا: أـ ،أصدقت ندرم ال نالن ربنا؛ كتاب ندع ال قاؿ: كلكف أكىمت؛
 جانب رجحاف ظيكر عمى يبتني بيا كالعمؿ ،الركاية قىبكؿ فإف، المعنى ىذا إلى إشارة

 (2)الصدؽ...".
 مف السمؼ فيمو الذم فإف بصحيح؛ ليس ا لكتاب مخالؼ بأنو القكؿ :"(3)قاؿ المباركفكرم 

ِرُجوُهنَّ  َٓ ] :تعالى قكلو  آخر في لقكلو الرجعية؛ في ككنو مف فاطمة فيمتو ما ىك [ُبقُوِِتِنَّ  ِمنْ  ُُتْ
 سكاه". ال الرجعة ىك إحداثو يرجى الذم فالمر [َأْمراً  ذلَِك  َبْعَد  ُُيِْدُث  اَّللََّ  لََعلَّ ] :اآلية

 حدثنا:  قاؿ، عمر أبي ابف فقاؿ:" حدثنا (4)حديث الكضكء مما مست النار أخرجو الترمذم -2
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  سممة أبي عف، عمرك بف محمد عف ,عييىٌيننة بف يافسيفٍ    رىسيكؿي  قىاؿى : "قىاؿى ، ىيرى

                                                           

 [.1]الطالؽ:  (1)
 .1/344ج أصكؿ السَّرىٍخًسٌي، السَّرىٍخًسيُّ  (2)
 .4/296تحفة الحكذم، المباركفكرم ج (3)
 .79رقـ الحديث  :29الكضكء مما غيرت النار ص  /أبكاب، سنف الترمذم (4)

 رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
ـ في الصحيح، ، ذكره ابف حباف في الثقات، كاحتج بو مسماختمؼ فيوالعدني المكي،  محمد بف يحيى بف أبي عمر

كحث أحمد المحدثيف بالكتابة عنو، كقاؿ أبك حاتـ: كاف رجالن صالحان، ككاف بو غفمة...، ككاف صدكقان، كلقبو 
، 8/124ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرحينظر:  صدكؽ. ىك: قمت ،الذىبي بالحافظ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ

 ، الذىبي، كسير أعالـ النبالء26/641ج لرجاؿ، المزما أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 9/98كالثقات، ابف حباف ج
 .907ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك9/480ج

ٍمقمة بف كقاص الميثي،  ، قاؿ النسائي: ليس بو بأس، كقاؿ يحيى القطاف: صالح اختمؼ فيومحمد بف عمرك بف عى
يخ، كقاؿ ابف عدم: كأرجك أنو ال كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث، يكتب حديثو، كىك ش ،ليس بأحفظ الناس لمحديث

خرج لو أكيشتيى حديثو، كقاؿ الذىبي: مشيكر حسف الحديث  ،بأس بو، قاؿ الجكزجاني: ليس بقكم الحديث
 حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ ينظر: الجرح. ، قمت: ىك صدكؽالبخارم كمسمـ متابعة، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ

الرجاؿ،  أسماء في الكماؿ تيذيب ، ك243ص ، الجكزجانيكاؿ الرجاؿ، أح7/377، الثقات ابف حباف ج8/30ج
، ك 7/456ج عدم، ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ ، ك2/621ج، الذىبي، كالمغني في الضعفاء26/215ج المزم
 .884ص حجر التيذيب، ابف تقريب

 قمت: إسناده حسف ككذلؾ قاؿ عنو اللباني.  الحكم عمى اإلسناد
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كءي : » المَّوً  لىكٍ ، النَّاري  مىسَّتً  ًممَّا الكيضي  أىبىا يىا: عىبَّاسو  اٍبفي  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى ، «(1)أىًقطو  ثىٍكرً  ًمفٍ  كى
ٍيرىةى  أي ، ىيرى أي  ؟الدٍُّىفً  ًمفى  أىنىتىكىضَّ ًميـً  ًمفى  أىنىتىكىضَّ ٍيرىةى  أىبيك فىقىاؿى : قىاؿى  ؟(2)الحى  ًإذىا، أىًخي اٍبفى  يىا: »ىيرى
ًديثنا سىًمٍعتى  ثىالن  لىوي  تىٍضًربٍ  فىالى   المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  حى  ".«مى

   تخريج الحديث

 بف مدمح مف طريؽ حماد بف أسامة كالىما عف (4)كالطكسي، مف طريؽ يزيد (3)البزار أخرجو 
 عف أبي سممة بو بنحكه.، عف الزىرم، مف طريؽ مىٍعمىر (5)كالطحاكم، عمرك بو بمثمو

ٍيًف ًمٍف رىسيكًؿ  :قىاؿى  بحديث جابر العمـ أىؿ عامة عند ىذا حديث منسكخقمت:   كىافى آًخرى اٍلىٍمرى
كًء ًممَّا مىسٍَّت النَّار المًَّو   (6)".تىٍرؾي اٍلكيضي

 النووي عند القياس لموافقة الحديث توثيق في يةتطبيق نماذج: ثالثاً 

 يكافؽ الحديثيف أحد يككف أف الخبار بيف كلقد سار العمماء عمى نيج الصحابة في الترجيح 
ككاف أقرب إلى ، كاعتضد أحدىما بقياس الصكؿ، إذا تعارض خبراف": (7)قاؿ الجكيني القياس

في الترجيح  عمى نيجيـ (8)كلقد سار النككم ."لقكاعدالقكاعد المميدة قاؿ العمماء: يقدـ ما يكافؽ ا
ليؾ بعض النماذج.، دكف اآلخر القياس يكافؽ بيف الخبار أف يككف أحد الحديثيف  كا 

ًكمى  السفر في النكافؿ الراتبة في جاء ما :األول النموذج   في لـ يكف يصمييا أنو  عنو فىري
ًكمى ، السفر  .السفر في كاف يصمييا أنو كري

                                                           

 قطعة مف القط، كىك لبف جامد مستحجر. ينظر: النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير :ثكر أقط (1)
 .4/111ج ، ابف منظكر، ك لساف العرب1/228ج
 الحميـ:  (2)

 .3/33الماء الحار ينظر: العيف، الفراىيدم ج
 .7969: رقـ الحديث 318/ 14البحر الزخار، البزار، ج (3)
 .66: رقـ الحديث 269/ 1ج الطكسي عمى جامع الترمذم، الطكسي جمستخر  (4)
 .360: رقـ الحديث 63/ 1ج، الطحاكم، شرح معاني اآلثار (5)
. قمت: سيأتي تخريجو، كىك صحيح 135/ح37ترؾ الكضكء مما غيرت النار ص /سنف النسائي: الطيارة (6)

 . 1/66اإلسناد، ينظر: صحيح سنف النسائي، لأللباني ج
 .1221/مسألة673/ص2ج ، الجكينيالبرىاف في أصكؿ الفقو (7)
 .116/ 8، ج7/202، ج11/97، ج115/ 6، ج3/81/101ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
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 (1)فقاؿبترؾ النكافؿ الراتبة في السفر ما أخرجو مسمـ   احتج بيا القائمكف الذم الحاديث ىذه كمف

دَّثىنىا" ٍبدي  كىحى دَّثىنىا، قىٍعنىبو  ٍبفً  مىٍسمىمىةى  ٍبفي  اً  عى ٍفصً  ٍبفي  ًعيسىى حى طَّابً  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  عىاًصـً  ٍبفً  حى ، اٍلخى
ًحٍبتي : قىاؿى ، أىًبيوً  عىفٍ  مَّى: قىاؿى ، مىكَّةى  طىًريؽً  ًفي عيمىرى  اٍبفى  صى ٍكعىتىٍيفً  الظٍُّيرى  لىنىا فىصى  كىأىٍقبىٍمنىا أىٍقبىؿى  ثيَـّ ، رى
تَّى، مىعىوي  اءى  حى مىسى ، رىٍحمىوي  جى مىٍسنىا كىجى انىتٍ ، مىعىوي  كىجى ٍيثي  نىٍحكى  اٍلًتفىاتىةه  ًمٍنوي  فىحى مَّى حى ا نىاسنا فىرىأىل، صى ، ًقيىامن
ًء؟ ٍصنىعي يى  مىا: »فىقىاؿى  ا كيٍنتي  لىكٍ : »قىاؿى ، ييسىبّْحيكفى : قيٍمتي  «ىىؤيالى ىٍتمىٍمتي  ميسىبّْحن ًتي لى الى  ًإنّْي أىًخي اٍبفى  يىا، صى

ًحٍبتي  مىى يىًزدٍ  فىمىـٍ ، السَّفىرً  ًفي  اً  رىسيكؿى  صى ٍكعىتىٍيفً  عى تَّى رى وي  حى ًحٍبتي ، اي  قىبىضى  يىًزدٍ  فىمىـٍ ، بىٍكرو  أىبىا كىصى
مىى ٍكعىتىٍيفً  عى تَّى رى وي  حى ًحٍبتي ، اي  قىبىضى مىى يىًزدٍ  فىمىـٍ ، عيمىرى  كىصى ٍكعىتىٍيفً  عى تَّى رى وي  حى ًحٍبتي  ثيَـّ ، اي  قىبىضى  صى

ٍكعىتىٍيفً  مىىعى  يىًزدٍ  فىمىـٍ ، عيٍثمىافى  تَّى رى وي  حى قىدٍ  «اي  قىبىضى ـٍ  كىافى  لىقىدٍ ]: اي  قىاؿى  كى  أيٍسكىةه  اً  رىسيكؿً  ًفي لىكي

سىنىةه   (2).[حى

  تخريج الحديث

 بنحكه بو عاصـ بف حفص بف عيسى عف، فركخ بف سعيد بف يحيى مف طريؽ (3)أخرجو البخارم 
 مختصران. 

 ستحباب النكافؿ الراتبة في السفر.ا القائمكف بااحتج بيكمف ىذه الحاديث الذم 
 .لركعتي الصبح  صالتو   -1

دَّثىنىا"قاؿ مسمـ :   كخى  ٍبفي  شىٍيبىافي  حى دَّثىنىا، فىرُّ مىٍيمىافي  حى دَّثىنىا، اٍلميًغيرىةً  اٍبفى  يىٍعًني سي ٍبدً  عىفٍ ، ثىاًبته  حى  اً  عى
بىاحو  ٍبفً  طىبى : قىاؿى ، قىتىادىةى  أىًبي عىفٍ ، رى ـٍ : »فىقىاؿى ،  اً  رىسيكؿي  نىاخى كفى  ًإنَّكي ـٍ  تىًسيري ـٍ  عىًشيَّتىكي لىٍيمىتىكي تىٍأتيكفى ، كى  كى

ده  يىٍمًكم الى  النَّاسي  فىاٍنطىمىؽى ، «غىدنا اي  شىاءى  ًإفٍ  اٍلمىاءى  مىى أىحى دو  عى   اً  رىسيكؿي  فىبىٍينىمىا: قىتىادىةى  أىبيك قىاؿى ، أىحى
تَّى يىًسيري  ٍنًبوً  ًإلىى كىأىنىا، المٍَّيؿي  اٍبيىارَّ  حى  فىدىعىٍمتيوي  فىأىتىٍيتيوي ، رىاًحمىًتوً  عىفٍ  فىمىاؿى ،  اً  رىسيكؿي  فىنىعىسى : قىاؿى ، جى
ٍيرً  ًمفٍ  تَّى أيكًقظىوي  أىفٍ  غى مىى اٍعتىدىؿى  حى تَّى سىارى  ثيَـّ : قىاؿى ، رىاًحمىًتوً  عى : قىاؿى ، رىاًحمىًتوً  عىفٍ  مىاؿى ، المٍَّيؿي  تىيىكَّرى  حى

ٍمتيوي  ٍيرً  ًمفٍ  فىدىعى تَّى أيكًقظىوي  أىفٍ  غى مىى اٍعتىدىؿى  حى تَّى سىارى  ثيَـّ : قىاؿى ، رىاًحمىًتوً  عى رً  آًخرً  ًمفٍ  كىافى  ًإذىا حى ، السَّحى
ٍيمىةن  مىاؿى  ٍيمىتىٍيفً  ًمفى  أىشىدُّ  ًىيى  مى تَّى، اٍليكلىيىٍيفً  اٍلمى ًفؿي  كىادى  حى فىعى ، فىدىعىٍمتيوي  فىأىتىٍيتيوي ، يىٍنجى  مىفٍ : »فىقىاؿى ، رىٍأسىوي  فىرى
ا: قيٍمتي  «ًمنّْي؟ مىًسيرىؾى  ىىذىا كىافى  مىتىى: »قىاؿى ، قىتىادىةى  أىبيك: قيٍمتي  «ىىذىا؟ ، المٍَّيمىةً  ميٍنذي  ممىًسيرً  ىىذىا زىاؿى  مى
ًفظىؾى : »قىاؿى  ًفٍظتى  ًبمىا اي  حى مىى نىٍخفىى تىرىانىا ىىؿٍ : »قىاؿى  ثيَـّ ، «نىًبيَّوي  ًبوً  حى  تىرىل ىىؿٍ : »قىاؿى  ثيَـّ ، «النَّاًس؟ عى

                                                           

 .689: رقـ الحديث273صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ صالة المسافريف كقصرىا ص (1)
 .[21]الحزاب:  (2)
 .1102: رقـ الحديث218لـ يتطكع في السفر دبر الصالة كقبميا ص ة، /مفصحيح البخارم، تقصير الصال (3)



109 

 

؟ ًمفٍ  دو ري  رىاًكبه  ىىذىا: قيٍمتي  ثيَـّ ، رىاًكبه  ىىذىا: قيٍمتي  «أىحى تَّى، آخى  فىمىاؿى : قىاؿى ، رىٍكبو  سىٍبعىةى  فىكينَّا اٍجتىمىٍعنىا حى
عى ، الطًَّريؽً  عىفً  اً  رىسيكؿي  مىٍينىا اٍحفىظيكا: »قىاؿى  ثيَـّ ، رىٍأسىوي  فىكىضى تىنىا عى الى ؿى  فىكىافى ، «صى  اٍستىٍيقىظى  مىفً  أىكَّ
ًكٍبنىا، «اٍركىبيكا: »قىاؿى  ثيَـّ ، فىًزًعيفى  فىقيٍمنىا: قىاؿى ، ظىٍيًرهً  ًفي كىالشٍَّمسي  اً  رىسيكؿي  تَّى فىًسٍرنىا فىرى  اٍرتىفىعىتً  ًإذىا حى
ا ثيَـّ ، نىزىؿى  الشٍَّمسي  أىةو  دىعى أى : قىاؿى ، مىاءو  ًمفٍ  شىٍيءه  ًفييىا مىًعي كىانىتٍ  ًبًميضى كءو  ديكفى  كيضيكءن  ًمٍنيىا فىتىكىضَّ ، كيضي

بىًقيى : قىاؿى  مىٍينىا اٍحفىظٍ : »قىتىادىةى  ًلىًبي قىاؿى  ثيَـّ ، مىاءو  مىفٍ  شىٍيءه  ًفييىا كى أىتىؾى  عى  ثيَـّ ، «نىبىأه  لىيىا فىسىيىكيكفي ، ًميضى
ؿه  أىذَّفى  ةً  ًبالى مَّى، ًبالصَّالى ٍكعىتىٍيفً   اً  رىسيكؿي  فىصى مَّى ثيَـّ ، رى نىعى ، (1)اٍلغىدىاةى  صى  كيؿَّ  يىٍصنىعي  كىافى  كىمىا فىصى
ًكٍبنىا  اً  رىسيكؿي  كىرىًكبى : قىاؿى ، يىٍكـو   (2)."..(مىعىوي. كىرى

  .لركعتي بعد الظير صالتو  -2

دَّثىنىا" (3) :قاؿ الترمذم   ًميُّ  حى ٍجرو  ٍبفي  عى دَّثىنىا: قىاؿى  حي ٍفصي  حى اجً  عىفٍ ، ًغيىاثو  ٍبفي  حى جَّ ، عىًطيَّةى  عىفٍ ، الحى
مٍَّيتي : »قىاؿى ، عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ  ٍكعىتىٍيفً  السَّفىرً  ًفي الظٍُّيرى   النًَّبيّْ  مىعى  صى بىعٍ  رى ٍكعىتىٍيفً  دىىىاكى  ."«رى

                                                           

 .1/25ج ، عياضالغداة: يعني الفجر. ينظر مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار (1)
، رقـ 268صحيح مسمـ، المساجد كمكاضع الصالة/ قضاء الصالة الفائتة، كاستحباب تعجيؿ قضائيا ص (2)

 .681الحديث
ىذا حديث قاؿ الترمذم:  551، رقـ الحديث142أبكاب السفر/ما جاء في التطكع في السفر ص سنف الترمذم، (3)

 اللباني: ضعيؼ اإلسناد ، كقاؿ حسف
 دراسة اإلسناد:

 رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
دلسان، ككاف حافظنا راش: كاف مفقاؿ عنو العجمي: جائز الحديث، كقاؿ ابف خً  ،، اختمؼ فيوالحجاج بف أرطاة -1

كزاد أبك حاتـ فقاؿ: يدلس عف الضعفاء، كقاؿ ابف معيف، كالنسائي:  ،لمحديث، كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ يدلس
ليس بالقكم، كقاؿ أحمد مضطرب الحديث، كقاؿ يعقكب بف شيبة: كاىي الحديث، في حديثو اضطراب كثير، 

، لس مف المرتبة الرابعة. ينظر: معرفة الثقاتكىك صدكؽ، ككاف أحد الفقياء. قمت: ىك صدكؽ يخطئ، كمد
 حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح ، ك2/518ج عدم، ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ، ك 107ص العجمي،

، 1/311ج الذىبي، الكاشؼ ك 5/426ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 156-3/154ج
بالتدليس، ابف حجر  المكصكفيف بمراتب تقديسال اىؿ تعريؼ، ك 2/196ج ، ابف حجركتيذيب التيذيب

 .3/20، الرنؤكط جمعركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 222ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك49ص
فقاؿ ابف معيف في ركاية صالح، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ كثيران،  ،، اختمؼ فيوعطية بف سعد بف جنادة -2

ٍرعة، كابف مىعيف في عدة كضعفو مسمـ ، كيحيى بف سعيد القطاف، كأحمد بف حنبؿ، كسفياف الثكرم، كأبك زي
ىك ضعيؼ كمدلس مف  :كالجكزجاني، كابف عدم، كالدارقطني. قمت ،ركايات، كضعفو أبك حاتـ، كالنسائي

 حاتـ أبي بفا, كالتعديؿ الجرح ، ك7/85ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿالمرتبة الرابعة. ينظر: 
، 7/225ج ، ابف حجر، كتيذيب التيذيب20/147ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 6/382ج

، 680صحجر  التيذيب، ابف تقريب. 50صحجر  ابف، بالتدليس المكصكفيف بمراتب التقديس اىؿ كتعريؼ
 .3/20، الرنؤكط جمعركؼك تحرير تقريب التيذيب، 

 الحكـ عمى اإلسناد: 
 ده ضعيؼ.إسنا
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 :تخريج الحديث

مف  (3)كأخرجو ابف خزيمة (2)كمف طريقو البىغىًكمٌ ، مف طريؽ عمي بف ىاشـ (1)أخرجو الترمذم 
عف  ،كنافع ،عف عطية ،بف أبي ليمى الرحمف عبد بف عف محمد، ىماير كالعى طريؽ مالؾ بف سي 

 .بو بنحكه بزيادة ابف عمر

 عمر ابف عف، العكفي جنادة بف سعد بف عطية عف، يحيى بف راسفً  طريؽ مف (4)كأخرجو أحمد 
 .بو 

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت  :كجييف مف الركايات بيف التعارض كا 

لمسنف الراتبة في  صالتو ما جاء في كذلؾ بتكثيؽ، لمكافقة القياس رجيحالت :األول الوجه 
ليو ذىب، قياسان عمى السنف المطمقة السفر  .كا 

  النبي عف مكً كري ، السفر في يفعميا عمر ابف كاف فقد، المطمقة النكافؿ كأما "(5)النككم: قاؿ 
 النكافؿ استحباب عمى العمماء اتفؽ كقد، عنو الصحيح مف مكاضع في ثبت كما، يفعميا كاف أنو

 كاستحبيا، كآخركف عمر ابف فكرىيا، الراتبة النكافؿ استحباب في كاختمفكا، السفر في المطمقة
 رسكؿ )صمى كحديث، (6)الركاتب ندب في المطمقة الحاديث كدليمو، كالجميكر، كأصحابو الشافعي

 كأحاديث (8)الشمس( طمعت حتى نامكا فحي الصبح )كركعتي، (7) بمكة( الفتح يكـ الضحى  ا
 يصمي كاف  النبي كلعؿ المطمقة؛ النكافؿ عمى كالقياس، السنف أصحاب ذكرىا صحيحة أخر

 الكقات بعض في تركيا لعمو أك، أفضؿ البيت في النافمة فإف، عمر ابف يراه كال، رحمو في الركاتب
 الفريضة إتماـ لكاف شرعت لك أنيا مف ركيابت القائمكف بو يحتج ما كأما، تركيا جكاز عمى تنبييا
 خيرة إلى فيي النافمة كأما، إتماميا لتحتـ تامة شرعت فمك، متحتمة الفريضة أف فجكابو، أكلى

                                                           

 .252، رقـ الحديث143سنف الترمذم أبكاب السفر/ما جاء في التطكع في السفر ص (1)
 .4/186ج ، الغكمشرح السنة (2)
 .2/244صحيح ابف خزيمة ج (3)
 .5634: رقـ الحديث 452/ص9مسند أحمد ج (4)
 .5/166صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
: 219/مف تطكع في السفر، في غير دبر الصمكات كقبميا صينظر: صحيح البخارم أبكاب تقصير الصالة  (6)

افريف كقصرىا/ جكاز صالة النافمة عمى الدابة في السفر حيث س، كصحيح مسمـ صالة الم1103رقـ الحديث
 .700، ، رقـ الحديث277تكجيت ص

، : رقـ 219مف تطكع في السفر، في غير دبر الصمكات كقبميا ص /صحيح البخارم أبكاب تقصير الصالة (7)
 1103.الحديث

 .99ص سبؽ تخريجو (8)
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ف ،ثكابيا كحصؿ، فعميا شاء إف كيتخير، مشركعة تككف أف فالرفؽ ،المكمؼ  شيء كال تركيا شاء كا 
 ".عميو

 الوجه الثاني: الجمع:
   عمر ابف يراه كال، موحٍ رً  في الركاتب يصمي كاف أنو -9

 في النافمة فإف، عمر ابف يراه كال، رحمو في الركاتب يصمي كاف  النبي كلعؿ :"(1)قاؿ النككم 
السفر قبؿ صالة  يلـ أره يتطكع ف في قكلو: -ابف عمر -يريد: "(2)كقاؿ ابف بطاؿ أفضؿ". البيت

أنو كاف يصمى  : يعف النب ركل ابف عمر لنو قد ؛الرض يف ييعن، كال بعدىا، الفريضة
كعمى ىذا التأكيؿ ال ، السفر يكأنو كاف يتيجد بالميؿ ف، السفر حيث تكجيت بو يعمى راحمتو ف
 ."تتضاد الخبار

 الجكاز لبياف الكقات بعض في أنو تركيا -8

 القائمكف بو حتجي ما كأما، تركيا جكاز عمى تنبييان  الكقات بعض في تركيا :"لعمو(3)قاؿ النككم  
 تامة شرعت فمك، متحتمة الفريضة أف فجكابو، أكلى الفريضة إتماـ لكاف شرعت لك أنيا مف بتركيا
، فعميا شاء إف كيتخير، مشركعة تككف أف فالرفؽ المكمؼ خيرة إلى فيي النافمة كأما، إتماميا لتحتـ

ف ثكابيا كحصؿ  ".عميو شيء كال تركيا شاء كا 

   بالركات يصمي ال أنو في لوأحكا مف أف الغالب-3

كصالة الميؿ لـ يمنعيما  ،نقالن عف زيف الديف بف المنير: الجكاب أف النفؿ المطمؽ (4)قاؿ العيني 
فيحمؿ حديثو المتقدـ؛ يعني حديث الباب عمى الغالب مف ، فأما السنف الركاتب، كال غيره ،ابف عمر

عمى أنو فعمو في ، الباب الذم ركاه الترمذمكحديثو في ىذا ، أحكالو في أنو ال يصمي الركاتب
ف لـ يتأكد فعميا فيو كتأكده، لبياف استحبابيا في السفر ؛بعض الكقات  كاف أنو أك، الحضر في كا 

 في كلفظو، راحمتو عمى كىك اسائرن  أك، ذلؾ عف بو يشتغؿ لو شغؿ كال ،الصالة كقت في نازالن 
 عمى التكرار كال ،بؿ ؛الدكاـ تقتضي ال كىي، كاف: بمفظ ىك، الباب حديث يعني: المتقدـ الحديث
 .حديثيو بيف تعارض فال، الصحيح

                                                           

 .5/166صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .3/91ينظر: شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ ج (2)
 .5/166صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .7/210ج ، العينيينظر: عمدة القارم (4)
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 لعمو  بأن النبً الكجو المناسب لمتكثيؽ ما ذىب إليو النككم مف الجمع بيف الركايات؛قمت:  
كفيو داللة عمى استحباب فعؿ الركاتب قياسان ، تركيا جكاز عمى تنبيينا الكقات بعض في تركيا
 النكافؿ المطمقة. عمى 

فمنيـ  ،اختمؼ العمماء في المقدار مقدار زكاة الفطر مف الحنطة في جاء ما :الثاني النموذج 
 .كمنيـ مف قاؿ نصؼ صاع، مف قاؿ صاع

دَّثىنىا فقاؿ: " (1)مف قاؿ بصاع مف حنطة ما أخرجو مسمـ بيا احتج الذم الركايات مفف   يىٍحيىى حى
مىى تي قىرىأٍ : قىاؿى ، يىٍحيىى ٍبفي  اًلؾو  عى ٍيدً  عىفٍ ، مى ـى  ٍبفً  زى ٍبدً  ٍبفً  ًعيىاضً  عىفٍ ، أىٍسمى ، سىٍرحو  أىًبي ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  اً  عى
ٍدًرمَّ  سىًعيدو  أىبىا سىًمعى  أىنَّوي  ا اٍلًفٍطرً  زىكىاةى  نيٍخًرجي  كينَّا: »يىقيكؿي ، اٍلخي اعن ا أىكٍ ، طىعىاـو  ًمفٍ  صى اعن ، شىًعيرو  ًمفٍ  صى
ا أىكٍ  اعن اعنا أىكٍ ، تىٍمرو  ًمفٍ  صى  أىًقطو  ًمفٍ  صى

ا أىكٍ ، (2) اعن ًبيبو  ًمفٍ  صى  .«زى

 :تخريج الحديث

 مف طريؽ زيد بف أسمـ عف عياض بف عبد ا بو بمثمو. (3)كالحديث أخرجو البخارم 

دَّثىنىا ": (4) قاؿف ككذلؾ ما أخرجو مسمـ عف ابف عمر   دَّثىنىا، سىًعيدو  ٍبفي  قيتىٍيبىةي  حى  ح، لىٍيثه  حى
دَّثىنىا مَّدي  كىحى نىا، ريٍمحو  ٍبفي  ميحى ٍبدى  أىفَّ ، نىاًفعو  عىفٍ ، المٍَّيثي  أىٍخبىرى  أىمىرى :  اً  رىسيكؿى  ًإفَّ " :قىاؿى ، عيمىرى  ٍبفى  اً  عى
كىاةً  اعو  اٍلًفٍطرً  ًبزى اعو  أىكٍ ، تىٍمرو  ًمفٍ  صى عىؿى : »عيمىرى  اٍبفي  قىاؿى "  شىًعيرو  ًمفٍ  صى ٍدلىوي  النَّاسي  فىجى  ًمفٍ  ميدٍَّيفً  عى
 ".ًحٍنطىةو 

 :تخريج الحديث

 عف الميث بو بنحكه. أحمد بف يكنس ؽمف طري (5)أخرجو البخارم 

دَّثىنىا(6)مف قاؿ بنصؼ صاع مف حنطة ما أخرجو مسمـ فقاؿ بيا احتج الذم الركايات كمف   :" حى
ٍبدي  دَّثىنىا، قىٍعنىبو  ٍبفً  مىٍسمىمىةى  ٍبفي  اً  عى دي  حى ٍبدً  ٍبفً  ًعيىاضً  عىفٍ ، قىٍيسو  اٍبفى  يىٍعًني دىاكي  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ ، اً  عى

                                                           

 .985: رقـ الحديث 380صصحيح مسمـ، الزكاة/ زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كالشعير  (1)
: اليمزة كالقاؼ كالطاء تدؿ عمى الخمط كاالختالط، كاحدةي الًقًط أًقطةه، كىك يتخذ مف المبف المخيض، أقط (2)

، ، مقاييس المغة9/189ج ، الزىرمتيذيب المغة 5/194لفراىيدم جاالعيف، ينظر: رؾ حتى يمصؿ. ،يطبخ ثـ يت
 .1/121جابف فارس 

 .1506: رقـ الحديث293صحيح البخارم، الزكاة/صدقة الفطر صاع مف طعاـ ص (3)
 .984: رقـ الحديث380صحيح مسمـ، الزكاة/ زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كالشعير ص (4)
 1507: رقـ الحديث.293مف تمر ص صحيح البخارم، الزكاة/صدقة الفطر صاعان  (5)
 .985: رقـ الحديث 380عمى المسمميف مف التمر كالشعير صصحيح مسمـ، الزكاة/ زكاة الفطر  (6)
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ٍدًرمّْ  ًغيرو  كيؿّْ  عىفٍ ، اٍلًفٍطرً  زىكىاةى   اً  رىسيكؿي  ًفينىا كىافى  ًإذٍ  نيٍخًرجي  كينَّا: قىاؿى ، اٍلخي كىًبيرو ، صى ر  ، كى  أىكٍ  حي
ٍمميكؾو  اعنا، مى ا أىكٍ ، طىعىاـو  ًمفٍ  صى اعن ا أىكٍ ، أىًقطو  ًمفٍ  صى اعن ا أىكٍ ، شىًعيرو  ًمفٍ  صى اعن اعنا أىكٍ ، تىٍمرو  ًمفٍ  صى  صى
ًبيبو  ًمفٍ  وي  نىزىؿٍ  فىمىـٍ ، زى تَّى نيٍخًرجي ـى  حى مىٍينىا قىًد ا سيٍفيىافى  أىًبي ٍبفي  ميعىاًكيىةي  عى اجِّ مىى النَّاسى  فىكىمَّـى  ميٍعتىًمرنا أىكٍ ، حى  عى

اعنا تىٍعًدؿي ، الشَّاـً  سىٍمرىاءً  ًمفٍ  ميدٍَّيفً  أىفَّ  أىرىل ًإنّْي: قىاؿى  أىفٍ  النَّاسى  ًبوً  كىمَّـى  ًفيمىا فىكىافى ، اٍلًمٍنبىرً  ، تىٍمرو  ًمفٍ  صى
ذى  وي  أىزىاؿي  فىالى  أىنىا فىأىمَّا: سىًعيدو  أىبيك قىاؿى  ًبذىًلؾى  النَّاسي  فىأىخى ا أيٍخًرجي وي  كيٍنتي  كىمى ا أىبىدنا، أيٍخًرجي " مى  .ًعٍشتي

 :تخريج الحديث

  عف عياض بف عبد ا بف سعد بو بنحكه. ،مف طريؽ إسماعيؿ بف أمية (1)أخرجو مسمـ 

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت   :كجكه مف المبس كا 

 .العمماء مف كغيره، النككم بو قاؿ القياس لمكافقةتكثيؽ ال: األول الوجه 

 كمكافقكه حنيفة أبك يعتمده الذم ىك الحديث كىذا الحنطة، ىي الشاـ سمراء " فقكلو:قال النووي 
 سعيد أبك خالفو صحابي، كقد قكؿ بأنو عنو يجيبكف كالجميكر حنطة، (2)صاع نصؼ جكاز في

ذا  النبي بأحكاؿ كأعمـ صحبة، أطكؿ ىك ممف كغيره  ضيـبع قكؿ يكف لـ الصحابة اختمفت كا 
 الصاع اشتراط عمى متفقنا كالقياس الحاديث، ظاىر كجدنا آخر دليؿ إلى فنرجع بعض، مف بأكلى
 كلك  النبي مف سمعو أنو ال رآه رأم بأنو معاكية صرح كقد اعتماده، فكجب كغيرىا الحنطة مف
؛  النبي عف معاكية مكافقة في عمـ المحظة تمؾ في كثرتيـ مع مجمسو حاضرم مف أحد عند كاف
 .(3)القصة" ىذه غير في ليـ جرل كما لذكره

 كذلؾ قياسان عمى غيرىا مف ،النككم في ما ذىب إليو مف القكؿ بصاع مف حنطة كافؽ لقد :قمت

 

                                                           

 .985: رقـ الحديث 380صحيح مسمـ، الزكاة/ زكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كالشعير ص (1)
ىك رطؿ كثمث بالعراقي، كبو يقكؿ الشافعي  :كالمد مختمؼ فيو، فقيؿ، : ىك مكياؿ يسع أربعة أمدادالصاع (2)

، أك ثمانية ء الحجاز. كقيؿ ىك رطالف، كبو أخذ أبك حنيفة كفقياء العراؽ، فيككف الصاع خمسة أرطاؿ كثمثان كفقيا
النياية في غريب الحديث كالثر، ابف ك ، 3/1247ج ، الجكىرمأرطاؿ. ينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية

 .3/60الثير ج
 .7/73صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
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ليو ذىب الصناؼ  كابف ، (4)العراقيو، (3)مانيرٍ كالكى ، (2)كابف عبد البر، (1)كؿ مف الخطابي، كا 
 .(7)كالزرقاني، (6)كالقسطالني، (5)حجر

 التكثيؽ باعتبار اإلجماعالوجه الثاني: 

 أصحاب يريد إنما حنطة؛ مف مديف عدلو الناس فجعؿ : عمر ابف " فقكؿ (8)قاؿ الطحاكم: 
 المعدلكف ىـ أنيـ عمى ذلؾ .. فدؿ.قكليـ عند الكقكؼ كيجب، تعديميـ يجكز الذيف  ا رسكؿ
 بمشاكرة إال، ذلؾ يفعمكف يككنكا كلـ، ذكرنا مالذ كالتمر، الشعير مف بالمقدار، الحنطة مف ذكرنا لما

جماعيـ  النبي أصحاب  الحنطة مف يعطى ما مقدار في لنا ركم يكف لـ فمك ،ذلؾ عمى ليـ كا 
، الحنطة مف المقدار ذلؾ ثبكت في عظيمة حجة عندنا ذلؾ لكاف ؛التعديؿ ىذا إال الفطر زكاة في
 ذلؾ يكافؽ ما،  النبي عف ذكرناىا التي اآلثار ىذه غير في ركم قد ثـ ...صاع نصؼ كأنو

ا "  .(10)كابف المنذر، (9)ك كافقو العيني .أيضن

 باعتبار معنى المفظ في العرؼ : الجمعالوجه الثالث

 بباقي قرنو كقد، سيما ال خاصة لمحنطة اسـ الحجاز؛ أىؿ عرؼ في الطعاـ ":(11)النككم قاؿ 
  .(14) كالعراقي، (13)لبرابف عبد او، (12)كبو قاؿ الخطابي ."المذككرات

                                                           

 .2/50ج ، الخطابيعالـ السنفينظر: م (1)
 .4/136ج ، ابف عبد البرينظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (2)
 .8/51ج ، الًكٍرمانيينظر: الكككب الدرارم (3)
 .4/52ج ، العراقيينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (4)
 .3/374ينظر: فتح البارم، البف حجر ج (5)
 .3/88ج ، القسطالنيسارم لشرح صحيح البخارمينظر: إرشاد ال (6)
 .2/221ج ، الزرقانيينظر: شرح الزرقاني عمى المكطأ (7)
 .2/44ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (8)
 . 9/117ج ، العينيعمدة القارم ينظر: (9)
 .3/374البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (10)
 .7/73صحيح مسمـ بشرح النككم ج (11)
 .2/50ج ، الخطابيـ السنفينظر: معال (12)
 .4/134ج، ابف عبد البر ينظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد  (13)
 .4/53ج ، العراقيينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (14)
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فيذا القكؿ ، نصؼ صاع مف الحنطة؛ كذلؾ لمكافقة اإلجماع الفطر زكاة مف قاؿ: مقدارقمت:   
إذف فال إجماع  ككذلؾ ابف عمر، ففيو داللة عمى أنو لـ يكافؽ  (1)فيو نظر؛ لحديث أبي سعيد

 زعـ مف قكؿ بخالؼ معاكية مف كاف التعديؿ أف سعيد أبي بحديث كثبت:" قاؿ البييقي بالمسألة.
 الصحابة" جماعة مف كاف ذلؾ أف

(2).  

فيي ال تثبت عف ، التي اعتمدكا عمييا (3)كمف قاؿ بكركد النص في ذلؾ مردكد؛ فالحاديث 
 .النبي

 ؛ففيو نظر، كأف لفظ الطعاـ يطمؽ عمى الحنطة، العرؼ في المفظ معنى باعتبار كأما مف قاؿ 
بسنده عف أبي سعيد  (4)كما يدؿ عمى ذلؾ ما أخرجو البخارم، ـ كقت إذلف الحنطة لـ تكف طعامي

                                                           

 .93، صسبؽ تخريجو (1)
 .6/195ج ، البييقيمعرفة السنف كاآلثار (2)
 كمما استدلكا بو ما أخرجو: (3)
ف مسػدد، كسػميماف بػف داكد العتكػي، قػاال: حػدثنا حمػاد بػف زيػد، عػف النعمػاف بػف راشػد، عػف الزىػرم، أبك داكد عػ-1

قاؿ مسدد: عف ثعمبة بف عبد ا بف أبي صعير، عف أبيو، كقاؿ سميماف بف داكد، عف عبد ا بف ثعمبػة، أك ثعمبػة 
ػاعه  بف عبد ا بف أبي صعير، عف أبيو، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  ػًغيرو أىٍك  : " صى مىػى كيػؿّْ اٍثنىػٍيًف صى ، أىٍك قىٍمػحو عى ًمػٍف بيػر 

ػػػرو أىٍك أيٍنثىػػػى...". سػػػنف أبػػػي داكد، الزكػػػاة/ مػػػف ركل نصػػػؼ صػػػاع مػػػف قمػػػح ص  ، ذىكى ٍبػػػدو ػػػر  أىٍك عى ، حي : رقػػػـ 280كىًبيػػػرو
 .1619الحديث

 قمت: إسناده ضعيؼ لمكر:
 اختمؼ في اسناده كمتنو . فيو اضطراب في السند كالمتف، قاؿ الدارقطني: ىذا حديث -1
 ير.غأف الزىرم لـ يمؽ ثعمبة بف أبي ص -2
، كالضعفاء الصغير، لمبخارم 4/252لسكء حفظ النعماف بف راشد. ينظر: تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم ج -3

، 8/448البف أبي حاتـ ج ،، كالجرح كالتعديؿ8/247ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ، ك 132ص
،  410-2/406ج ، الزيمعي، كنصب الراية2/323ج الذىبي، الكاشؼ ، ك4/242ج كالمحمى باآلثار

 .248ص ، الفحؿ، كأثر عمؿ الحديث في اختالؼ الفقياء2/121كضعيؼ أبي داكد ج
:  مػػا أخرجػػو أيضػػان بسػػنده عػػف الحسػػف، قػػاؿ: "خطػػب ابػػف عبػػاس -2 مىػػى ًمٍنبىػػًر اٍلبىٍصػػرىًة، فىقىػػاؿى ػػافى عى ًفػػي آًخػػًر رىمىضى

، ... فىرىضى رىسيكؿي المًَّو أىٍخًرجي  ـٍ ٍكًمكي دىقىةى صى ،  كا صى اعو ًمٍف قىٍمحو ، أىٍك ًنٍصؼى صى ، أىٍك شىًعيرو ا ًمٍف تىٍمرو اعن دىقىةى صى ىىًذًه الصَّ
ًمػيّّ  ـى عى ػا قىػًد ، فىمىمَّ ػًغيرو أىٍك كىًبيػرو ، ذىكىػرو أىٍك أيٍنثىػى، صى ٍمميػكؾو ر  أىٍك مى مىى كيؿّْ حي : قىػٍد أىٍكسىػعى المَّػوي رىأىل ريٍخػصى ال عى سّْػٍعًر، قىػاؿى

" سػػنف أبػػي داكد، الزكػػاة/مف ركل نصػػؼ صػػاع مػػف قمػػح ص ا ًمػػٍف كيػػؿّْ شىػػٍيءو ػػاعن ػػكهي صى عىٍمتيمي ، فىمىػػٍك جى ـٍ مىػػٍيكي : رقػػـ 281عى
. قمت: إسناده ضعيؼ؛ كعمتػو االنقطػاع، فقػد جػـز جماعػة مػف الئمػة؛ بػأف الحسػف لػـ يسػمع مػف ابػف 1622الحديث
 ، أبػػك داكدثبػػت سػػماعو منػػو؛ فيػػك مػػدلس لػػـ يصػػرح بسػػماعو فيػػو. ينظػػر: سػػؤاالت أبػػي عبيػػد اآلجػػرم . كلػػكعبػػاس
، 67ص  ، العراقػػي، كتحفػػة التحصػػيؿ فػػي ذكػػر ركاة المراسػػيؿ3/41، كالجػػرح كالتعػػديؿ، البػػف أبػػي حػػاتـ ج283ص

 .2/121ج ، اللباني، كضعيؼ أبي داكد41ص ، العراقي، كالمدلسيف، العالئي163كجامع التحصيؿ
 .1510: رقـ الحديث 294صحيح البخارم، الزكاة/الصدقة قبؿ العيد ص (4)
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ٍيدً  ًفي نيٍخًرجي  كينَّا ": قاؿ،  درمالخي  اعنا الًفٍطرً  يىٍكـى  المَّوً  رىسيكؿً  عى قىاؿى ، «طىعىاـو  ًمفٍ  صى : سىًعيدو  أىبيك كى
كىافى  ًبيبي  الشًَّعيري  طىعىامىنىا كى ". ق كىالىًقطي  كىالزَّ  أبي حديث في بالطعاـ :" المراد(1)اؿ ابف حجركىالتٍَّمري
 غالب قكت كىي ،اآلف الحجاز أىؿ عند المعركؼ فإنو ،الذرة تككف أف فيحتمؿ، الحنطة غير سعيد
 ليـ".

بمقدار زكاة الفطر صاع مف  مف القكؿ كغيره مف العمماء النككم إذف فالصكاب ما ذىب إليو 
نما الحكـ فييا قياسان عمى غيرىا ، صحيح بالحنطة نص صريح ؛ لنو لـ يرد عف النبي الحنطة كا 

 الصحيحة. الحاديث لظاىر ؛مف القكات

 حتى، عمرتو مف يتحمؿ ال ىنٍدمٌ  معو كاف إذا المتمتع المعتمر في جاء ما :النموذج الثالث  
ف، النحر يكـ ىديو ينحر  مف حؿ كحمؽ؛ كسعى طاؼ أنو إذا ما فميتحمؿ. كما جاء ييد كلـ كا 
 . ال أـ ىدينا ساؽ كاف سكاء الحاؿ في شيء كؿ لو كحؿ، توعمر 

 كؿ لو كحؿ، عمرتو مف حؿ كحمؽ؛ كسعى طاؼ ما إذا أنو استدؿ عمى التي الركايات كمف 
دَّثىنىا" :فقاؿ (2)مسمـ أخرجو ال أـ ىدينا ساؽ كاف سكاء الحاؿ في شيء ، التًَّميًميُّ  يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى حى
اًلؾو  مىىعى  قىرىٍأتي : قىاؿى  رىٍجنىا: قىالىتٍ  أىنَّيىا،  عىاًئشىةى  عىفٍ ، عيٍركىةى  عىفٍ ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، مى  رىسيكؿً  مىعى  خى
ـى  اً  ا ةً  عى جَّ دىاعً  حى جّْ  فىٍمييًيؿَّ  ىىٍدمه  مىعىوي  كىافى  مىفٍ :  اً  رىسيكؿي  قىاؿى  ثيَـّ ، ًبعيٍمرىةو  فىأىٍىمىٍمنىا، اٍلكى  مىعى  ًباٍلحى

تَّى يىًحؿُّ  الى  ثيَـّ ، اٍلعيٍمرىةً  ا يىًحؿَّ  حى ًميعنا. ًمٍنييمى اًئضه  كىأىنىا مىكَّةى  فىقىًدٍمتي : قىالىتٍ  جى  كىالى ، ًباٍلبىٍيتً  أىطيؼٍ  لىـٍ ، حى
فىا بىٍيفى  جّْ  كىأىًىمّْي ،كىاٍمتىًشًطي ،رىٍأسىؾً  اٍنقيًضي: »فىقىاؿى ،  اً  رىسيكؿً  ًإلىى ذىًلؾى  فىشىكىٍكتي ، مىٍركىةً كىالٍ  الصَّ  ًباٍلحى

دىًعي ٍينىا فىمىمَّا، فىفىعىٍمتي : قىالىتٍ  «اٍلعيٍمرىةى  كى جَّ  قىضى مىًني اٍلحى ٍبدً  مىعى  اً  رىسيكؿي  أىٍرسى  بىٍكرو  أىًبي ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى
ًتؾً  مىكىافي  ىىًذهً : »فىقىاؿى ، فىاٍعتىمىٍرتي ، التٍَّنًعيـً  لىىإً  فىا ًباٍلبىٍيتً ، ًباٍلعيٍمرىةً  أىىىمُّكا الًَّذيفى ، فىطىاؼى  «عيٍمرى ًبالصَّ  كى

مُّكا ثيَـّ ، كىاٍلمىٍركىةً  رى  طىكىافنا طىافيكا ثيَـّ ، حى عيكا أىفٍ  بىٍعدى ، آخى ًيـٍ  ًمننى ًمفٍ  رىجى جّْ مىعيكا كىانيكا ًذيفى الَّ  كىأىمَّا، ًلحى  جى
جَّ   ."كىاًحدنا طىكىافنا طىافيكا فىًإنَّمىا، كىاٍلعيٍمرىةى  اٍلحى

 :تخريج الحديث

 مف طريؽ مالؾ عف الزىرم بو بمثمو. (3)أخرجو البخارم 

                                                           

 .3/374البف حجر ج ،فتح البارم (1)
 .1211: رقـ الحديث 476صحيح مسمـ، الحج/بياف كجكه اإلحراـ.. ص (2)
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 ينحر حتى، عمرتو مف يتحمؿ ال ىنٍدمٌ  معو كاف أف مف قاؿ مف بيا احتج التي الركايات كمف 
ف، النحر يكـ ىديو دَّثىنىا" :فقاؿ (1)مسمـ ما أخرجوفميتحمؿ  ييد كلـ كا  ٍبدي  كحى  ٍبفً  شيعىٍيبً  ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى
دَّثىًني، المٍَّيثً  دّْم عىفٍ ، أىًبي حى دَّثىًني، جى اًلدو  ٍبفي  عيقىٍيؿي  حى بىٍيرً  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، خى  عىفٍ ، الزُّ
اًئشىةى  ٍكجً ، عى رىٍجنىا: قىالىتٍ  نَّيىاأى ،  النًَّبيّْ  زى ـى  اً  رىسيكؿً  مىعى  خى ا ةً  عى جَّ دىاعً  حى  ًبعيٍمرىةو  أىىىؿَّ  مىفٍ  فىًمنَّا، اٍلكى
ًمنَّا ج   أىىىؿَّ  مىفٍ  كى تَّى، ًبحى ـى  مىفٍ : »: اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، مىكَّةى  قىًدٍمنىا حى لىـٍ ، ًبعيٍمرىةو  أىٍحرى مىفٍ ، فىٍميىٍحًمؿٍ  ييٍيدً  كى  كى
ـى  تَّى يىًحؿُّ  فىالى ، كىأىٍىدىل، ًبعيٍمرىةو  أىٍحرى رى  حى مىفٍ ، ىىٍديىوي  يىٍنحى ج   أىىىؿَّ  كى َـّ ، ًبحى وي  فىٍمييًت جَّ اًئشىةي  قىالىتٍ  «حى :  عى

ا أىزىؿٍ  فىمىـٍ ، فىًحٍضتي  اًئضن تَّى حى فىةى  يىٍكـي  كىافى  حى لىـٍ ، عىرى ًني، ًبعيٍمرىةو  ًإالَّ  أيٍىًمؿٍ  كى  أىٍنقيضى  أىفٍ   اً  رىسيكؿي  فىأىمىرى
ج   كىأيًىؿَّ ، كىأىٍمتىًشطى ، رىٍأًسي تَّى، ذىًلؾى  فىفىعىٍمتي : قىالىتٍ ، اٍلعيٍمرىةى  كىأىٍتريؾى ، ًبحى ٍيتي  ًإذىا حى ًتي قىضى جَّ  مىًعي بىعىثى ، حى
ٍبدى   اً  رىسيكؿي  ًني، بىٍكرو  أىًبي ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى  أىٍدرىكىًني الًَّتي، عيٍمرىًتي مىكىافى ، التٍَّنًعيـً  ًمفى  أىٍعتىًمرى  أىفٍ  كىأىمىرى
جُّ  لىـٍ  اٍلحى  .ًمٍنيىا" أىٍحًمؿٍ  كى

 :تخريج الحديث

  عف الميث بو بمثمو.، بيكىٍير بف يحيىعف  (2)كالحديث أخرجو البخارم 

 مف ؿٌ حى  كحمؽ؛ كسعى طاؼ ما إذا في ركم ما لتكثيؽ العمماء مف كغيره النككم ذىب :قمت  
 يسؽ لـ مف عمى القياس لمكافقة، ال أـ ىدينا ساؽ كاف سكاء، الحاؿ في شيء كؿ لو ؿٌ كحى ، عمرتو
 .نسكو مف تحمؿ كبأنو ،اليدم

 مف كمنا، بعمرة أىؿ مف فمنا، الكداع حجة  ا رسكؿ مع خرجنا) ا: "قكلي (3)النووي قال 
 أحـر كمف، فميتحمؿ ،ييد كلـ، بعمرة أحـر : مف  ا رسكؿ فقاؿ مكة قدمنا حتى بحج أىؿ
 في ظاىر الحديث ىذا (4) (حجو فميتـ ،بحج أىؿ كمف، ىديو ينحر حتى يحؿ فال ،كأىدل، بعمرة
 يتحمؿ ال ىدم معو كاف إذا المتمتع المعتمر أف في كمكافقيما ،أحمدك ، حنيفة أبي لمذىب الداللة
 كسعى طاؼ إذا أنو كمكافقييما؛، كالشافعي، مالؾ كمذىب، النحر يكـ ىديو ينحر حتى، عمرتو مف

 بالقياس كاحتجكا، ال أـ ىدينا ساؽ كاف سكاء الحاؿ في شيء كؿ لو ؿٌ كحى ، عمرتو مف حؿ كحمؽ
 المحـر تحمؿ لك كما شيء كؿ لو يحؿ أف فكجب، نسكو مف تحمؿ بأنوك ، اليدم يسؽ لـ مف عمى
 ذكرىا كالتي ،بعدىا مسمـ ذكرىا التي الركايات مف مختصرة بأنيا ؛الركاية ىذه عف كأجابكا، بالحج
  ا رسكؿ قاؿ ثـ بعمرة فأىممنا الكداع حجة عاـ ا رسكؿ مع )خرجنا قالت عائشة عف قبميا

                                                           

 .1211: رقـ الحديث 476/بياف كجكه اإلحراـ.. صصحيح مسمـ، الحج (1)
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 الركاية فيذه، (1)جميعنا( منيما يحؿ حتى يحؿ ال ثـ، العمرة مع بالحج فمييمؿ، ىدم معو كاف مف
 فمييمؿ، كأىدل، بعمرة أحـر كمف كتقديرىا، حنيفة أبك بيا احتج التي الركاية مف لممحذكؼ مفسرة
 فيتعيف ،كاحد كالراكم ،كاحدة القضية لف ؛التأكيؿ ىذا مف بد كال، ىديو ينحر حتى يحؿ كال بالحج
 أعمـ". كا ذكرناه ما عمى الركايتيف بيف معالج

 كؿ لو كحؿ ،عمرتو مف حؿ كحمؽ كسعى ،طاؼ إذا أنو النككم إليو ذىب ما الصكاب: قمت 
، نسكو مف تحمؿ كبأنو، اليدم يسؽ لـ مف قياسان عمى، ال أـ ىدينا ساؽ كاف سكاء الحاؿ في شيء
(2)كبو قاؿ الطبرم بالحج. المحـر تحمؿ لك كما شيء كؿ لو يحؿ أف فكجب

 ،(3)كالصنعاني، 

ٍرقاني  .(4)كالزي

 حتى يحؿ فال كأىدل، بعمرة أحـر كمف، فميتحمؿ ييد كلـ، بعمرة أحـر مف ":بقكلو احتجاجيـ كأما
كالركايات ، مختصرة لما ذكره مسمـ مف الركايات التي قبميا كبعدىا الركاية فيذه,  ىديو" ينحر

 ينحر حتى يحؿ كال بالحج فمييمؿ، كأىدل، بعمرة أحـر كمف ديرىاكتق، الخرل تفسر المحذكؼ منيا
 ىديو. 

 القياس لموافقة الحديث توثيق في النووي منهج: رابعاً 
اإلماـ النككم عمى القياس في شرحو لصحيح مسمـ كذلؾ لعظـ مكانتو ، فيك  اعتمد لقد

 المصدر الرابع مف مصادر التشريع.
 -بالعرض عمى القياس مف جكانب:كتمثؿ منيج النككم في التكثيؽ  
 اثبات القياس والعمل به -1

 صحة كفيو ،باإلحصار منيما التحمؿ جكاز في يعني( كاحد إال أمرىما ما) كقكلو"قاؿ النككم: 
  النبي لف ؛العمرة عمى الحج قاس فميذا ،يستعممكنو كانكا  الصحابة كأف بو كالعمؿ القياس
 .(5)كحدىا" بالعمرة إحرامو مف ةالحديبي عاـ اإلحصار مف تحمؿ إنما

 

 

 

                                                           

 .1211: رقـ الحديث 476صحيح مسمـ، الحج/بياف كجكه اإلحراـ ص (1)
 .9/48ج ، المباركفكرميح شرح مشكاة المصابيحينظر: مرعاة المفات (2)
 .1/615ج ، الصنعانيينظر: سبؿ السالـ (3)
ٍرقانيينظر: شرح الزرقاني عمى المكطأ (4)  .2/562ج ، الزي
 . 176/ 11، ج1/172كينظر: ج 8/160(صحيح  مسمـ بشرح النككم ج5)



119 

 

زالة المتون توثيق في -2  التعارض لموافقة القياس من بينها ما وا 
مكافقة القياس كجيان مف أكجو التكثيؽ بيف المتكف  –رحمو ا –كلقد استعمؿ النككم 

لى التطبيقية، كىناؾ عدد مف المسائؿ التي ذىب فييا النككم إ لنماذجالمتعارضة  كما بينا في ا
 (1)تكثيؽ المتف المكافؽ لمقياس.

 توثيق الحكم في المسائل الشرعية الموافق لمقياس -3
القياس في اختيار الحكـ ، كمف المثمة عمى  مكافقة – ا رحمو– النككم استعمؿ كلقد

 ذلؾ: 

 اقتناؤه كيجكز ،حاجة بغير الكمب اقتناء يحـر أنو فمذىبنا ،الكالب اقتناء قاؿ النككم:" كأما
 يجكز ال أحدىما :كجياف فيو كنحكىا كالدركب الدكر لحفظ يجكز كىؿ كلمماشية كلمزرع صيدلم

 عمى قياسان  يجكز كأصحيا ،ماشية أك ،صيد أك ،لزرع إال بالنيي مصرحة فإنيا ،الحاديث لظكاىر
 .(2)الحاجة" كىي ،الحاديث مف المفيكمة بالعمة عمالن  الثالثة

 مخالفة المذهب في بعض المسائل -4

ليس مجرد ناقؿ لقكاؿ المذىب، فخالؼ مذىبو في القكؿ بالقياس كمف المثمة  -رحمو ا–فالنككم 
.  عمى ذلؾ ما جاء في تحريـ جميع نبات الحـر

 مف الحـر نبات جميع بتحريـ يقكؿ لمف داللة فيو( شككو يعضد ال) قاؿ النككم: "قكلو 
 جميكر كقاؿ أصحابنا مف المتكلي اختاره الذم كىك كغيره المؤذم الشكؾ سكاء كالكأل الشجر

 كالصحيح ،بالقياس الحديث كيخصكف ،الخمس الفكاسؽ فأشبو ،مؤذ لنو ؛الشكؾ يحـر ال أصحابنا
 (3)أعمـ". كا المتكلي اختاره ما

 

 

 

 

                                                           

 .116/ 8،ج7/202،ج11/97،ج115/ 6،ج3/81/101( ينظر: صحيح  مسمـ بشرح النككم ج1)
 .13/164، ج13/153، ج11/118، ج3/142، ينظر: ج 10/191(صحيح  مسمـ بشرح النككم ج2)
 .9/102(صحيح  مسمـ بشرح النككم ج3)
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 قواعد الشريعةتوثيق الحديث لموافقة منهج النووي في الخامس:  مطمبال

العمماء في الترجيح بيف الخبار أف يككف أحد غيره مف ك، كمالنك  مف الضكابط التي استخدميا 
 .إليؾ بعض النماذج، دكف اآلخر القكاعد الشرعية يكافؽ الحديثيف

 أواًل: النماذج التطبيقية

، فكثَّؽ ما يكافؽ القاعدة التي تنص عمى عالج الشؾ في الصالةما جاء في  :النموذج األول 
  .طرح الشؾ كالبناء عمى اليقيف

دَّثىًني": (1)فقاؿ كالبناء عمى اليقيف أخرجيا مسمـ ،الركاية التي جاء فييا طرح الشؾف  مَّدي  حى  ٍبفي  ميحى
مىؼو  أىًبي ٍبفً  أىٍحمىدى  دَّثىنىا، خى دى  ٍبفي  ميكسىى حى دَّثىنىا، دىاكي مىٍيمىافي  حى ؿو  ٍبفي  سي ٍيدً  عىفٍ ، ًبالى ـى  ٍبفً  زى  عىطىاءً  عىفٍ ، أىٍسمى
ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ ، يىسىارو  ٍبفً  ـٍ  شىؾَّ  ًإذىا: »  اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى ، اٍلخي ديكي ًتوً  ًفي أىحى الى  يىٍدرً  فىمىـٍ ، صى
ـٍ  مَّى كى ثنا صى مىى ٍليىٍبفً كى  الشَّؾَّ  فىٍميىٍطرىحً ، أىٍربىعنا أىـٍ  ثىالى دي  ثيَـّ ، اٍستىٍيقىفى  مىا عى ـى  أىفٍ  قىٍبؿى  سىٍجدىتىٍيفً  يىٍسجي مّْ  فىًإفٍ ، ييسى
مَّى كىافى  ٍمسنا صى تىوي  لىوي  شىفىٍعفى  خى الى فٍ ، صى مَّى كىافى  كىاً   ."«ًلمشٍَّيطىافً  تىٍرًغيمنا كىانىتىا ًلىٍربىعو  ًإٍتمىامنا صى

دَّثىنىا": فقاؿ مسمـ أخرجيا ،فييا السجكد لمسيك فقط جاء التي كالركاية  مَّدي  حى دَّثىنىا، اٍلميثىنَّى ٍبفي  ميحى  حى
دَّثىًني، ًىشىاـو  ٍبفي  ميعىاذي  دَّثىنىا، كىًثيرو  أىًبي ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ ، أىًبي حى مىمىةى  أىبيك حى ٍبدً  ٍبفي  سى  أىبىا أىفَّ ، الرٍَّحمىفً  عى
ٍيرىةى  دَّثىييـٍ ، ىيرى رىاطه  لىوي  الشٍَّيطىافي  أىٍدبىرى  ًباٍلىذىافً  نيكًدمى  ًإذىا: " اؿى قى ،  اً  رىسيكؿى  أىفَّ  حى تَّى، ضي  يىٍسمىعى  الى  حى
 اٍلمىٍرءً  بىٍيفى  يىٍخطيري  أىٍقبىؿى  التٍَّثًكيبي  قيًضيى  فىًإذىا، أىٍدبىرى  ًبيىا ثيكّْبى  ذىافىإً ، أىٍقبىؿى  اٍلىذىافي  قيًضيى  فىًإذىا، اٍلىذىافى 
نىٍفًسوً  تَّى، يىٍذكيري  يىكيفٍ  لىـٍ  ًلمىا، كىذىا اٍذكيٍر ، كىذىا اٍذكيٍر : يىقيكؿي ، كى ؿي  يىظىؿَّ  حى ـٍ  يىٍدًرم ًإفٍ  الرَّجي مَّى كى  لىـٍ  فىًإذىا، صى
ـٍ  يىٍدرً  ديكي ـٍ  أىحى مَّى كى دٍ  صى . كىىيكى  سىٍجدىتىٍيفً  فىٍميىٍسجي اًلسه  (2) "جى

                                                           

 .571: رقـ الحديث227صحيح مسمـ، المساجد كمكاضع الصالة /السيك في الصالة كالسجكد لو ص (1)
 دراسة اإلسناد:

  جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
بّْيٌ مكس اختمؼ فيو، فكثَّقو ابف نمير، كابف سعد، كابف عمار المكصمي، كالعجمي، كالدارقطني،  ى بف داكد الضَّ

كالذىبي، كذكره ابف حباف في "الثقات"، كضعَّفو أبك حاتـ كحده فقاؿ: شيخ في حديثو اضطراب، قمت: ىك ثقة. 
 أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 8/141البف أبي حاتـ ج ،، كالجرح كالتعديؿ9/160ينظر: الثقات البف حباف ج

 تقريب، ك 343/ 10ج ، ابف حجر، كتيذيب التيذيب2/303ج الذىبي، الكاشؼ ، ك29/60ج الرجاؿ، المزم
 .3/429، الرنؤكط جمعركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 979ص حجر التيذيب، ابف

 .389: رقـ الحديث226الصالة / السيك في الصالة كالسجكد ليصصحيح مسمـ، المساجد كمكاضع  (2)
 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات، إال:  دراسة اإلسناد:
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 تخريج الحديث 

كأخرجو مسمـ ، (1)الدٍَّستيكىاًئيُّ بو بمثمو. أخرجو البخارم معاذ بف فضالة عف ىشاـ بف أبي عبد ا 
.عف أبي سممة بف عبد الرحمف بو بنحكه مختصران  ،مف طريؽ ابف شياب

(2) 

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقدقمت:    :كجييف مف الركايات بيف التعارض كا 

  .الجمع ه األول:جالو 
قالو النككم ، الشريعة لقكاعد لمكافقتو - -باعتبار حديث أبي سعيد مفسر لحديث أبي ىريرة  -1

 كغيره مف العمماء.

 صمى ىؿ صالتو في شؾ متى كالجميكر،  كأحمد ،كالشافعي ،: "كقاؿ مالؾ(3)قاؿ النككم 
 أبي بحديث عمالن  لمسيك كيسجد برابعة يأتي أف فيجب، اليقيف عمى البناء لزمو ،مثالن  أربعنا أـ ثالثنا
، الشؾ فميطرح، أربعنا أـ ثالثنا صمى كـ يدر فمـ، صالتو في أحدكـ شؾ إذا  قكلو كىك .(4)سعيد

ف ،صالتو لو شفعف خمسنا صمى كاف فإف يسمـ أف قبؿ سجدتيف يسجد ثـ، استيقف ما عمى فبٍ يى لٍ كى   كا 
 عمى البناء كجكب في صريح الحديث فيذا قالكا: لمشيطاف. ترغيمنا كانتا لربع إتمامنا صمى كاف

 فكجب متعيف كىذا، عميو ىريرة أبي حديث فيحمؿ  (5)ىريرة أبي لحديث مفسر كىك، اليقيف
، اثالحد في الشؾ في الشرع لقكاعد المكافقة مف سعيد أبي حديث في ما مع إليو المصير

                                                                                                                                                                          

اختمؼ فيو، فاحتج فيو الشيخاف في صحيحييما، كاختمؼ فيو قكؿ ابف  معاذ بف ىشاـ بف أبي عبد ا الدٍَّستيكائي
معيف، فقاؿ مرة: ثقة، كقاؿ مرة: صدكؽ، كليس بحجة، كقاؿ مرة لـ يكف بالثقة، كتكقؼ فيو أبك داكد، ككثقو ابف 
قانع، كذكره ابف حباف في "الثقات"، كقاؿ الذىبي: صدكؽ، كقاؿ مرة صدكؽ ثقة، كقاؿ ابف عدم أرجكا أنو صدكؽ، 

ينظر: تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم  ىك صدكؽ حسف الحديث. كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ، قمت:
البف  ،، كالجرح كالتعديؿ8/185ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ، ك 9/176، كالثقات البف حباف ج4/263ج

، مف تكمـ فيو كىك مكثؽذكر أسماء ، ك 28/141ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب ، ك8/249أبي حاتـ ج
كماؿ تيذيب ا176ص الذىبي ك ، 197/ 10ج ، ابف حجر، ك تيذيب التيذيب253/ 11ج ، ميغمطاملكماؿ، كا 
 .3/390ج ، معركؼ، الرنؤكط، كتحرير تقريب951ص حجر التيذيب، ابف تقريب

: 341ا، سجد سجدتيف كىك جالس صا أك أربعن صحيح البخارم، ما جاء في السيك/إذا لـ يدر كـ صمى ثالثن  (1)
 .1231رقـ الحديث

 .389: رقـ الحديث226المساجد كمكاضع الصالة /السيك في الصالة كالسجكد لو صصحيح مسمـ،  (2)
 .5/52صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .110ص سبؽ تخريجو (4)
 .110ص سبؽ تخريجو (5)
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  ،(3)كابف حجر ،(2)،كابف عبد البر(1)كبو قاؿ ابف بطاؿ أعمـ". كا ذلؾ كغير، المفقكد مف كالميراث

 كغيرىـ مف العمماء.

  .ال أـ أسيا يدرل ال حتى في مف ييٍكثر السيك باعتبار أف حديث أبي ىريرة -2
مو حتى ال يدرل أسيا ز كيال، يكثر عميو السيك فيمفإنما ىك  ،ىذا الحديثك ": (4)قاؿ ابف بطاؿ 

نما يأت، بركعة يالسيك دكف أف يأت يفمف كانت ىذه حالو أبدنا أجزأه أف يسجد سجدت، أـ ال  يكا 
 . "كبيذا التأكيؿ تسمـ الحاديث مف التعارض، بركعة الذل ال يعتريو ذلؾ كثيرنا

  السيك عميو يكثر الذم في أبي سعيد حديث أف باعتبار -3
ف، يستقبؿ مرة أكؿ لو عرض الشؾ كاف إف حابناأص كقاؿ :"(5)قاؿ العيني   لو يعرض كاف كا 

ذىا (7)كمسمـ (6)البخارم ركاه لما رأيو أكبر عمى بنى اكثيرن  ـٍ  شىؾَّ  )كىاً  ديكي ًتوً  ًفي أىحى الى رَّ  ،صى  فىٍميىتىحى
كىابى  َـّ ، الصَّ مىٍيًو( فىٍمييًت ف، عى ـٍ أى  سىيىا )ًإذىا: اليقيف لقكلو عمى بنى رأم لو يكف لـ كا  ديكي ًتوً  ًفي حى الى  فىمىـٍ  صى

مَّى كىاًحدىةن  يىٍدرً  مىى فىٍميىٍبفً  ًثٍنتىٍيفً  أىكٍ  صى مَّى ًثٍنتىٍيفً  يىٍدرً  لىـٍ  فىًإفٍ ، كىاًحدىةو  عى ثنا أىكٍ  صى مىى فىٍميىٍبفً  ثىالى ، ًثٍنتىٍيفً  عى
ثنا يىٍدرً  لىـٍ  فىًإفٍ  مَّى ثىالى مىى فىٍميىٍبفً  أىٍربىعنا أىكٍ  صى ثو  عى دٍ كى ، ثىالى مّْـى  أىفٍ  قىٍبؿى  سىٍجدىتىٍيفً  ٍليىٍسجي  (8)الترمذم ركاه )ييسى

 صحيح".  حسف حديث كقاؿ:

 .الترجيح الوجه الثاني:
  باعتبار زيادة الثقة ترجيح حديث أبي سعيد  -1
، الصحابة مف غيره دكف الخدرم سعيد اأب حفظيا الزيادات في فصكؿ كىذه :"(9)قاؿ الخطابي 

 أكلى". حديثو إلى المصير فكاف، كاجب الزيادات كقبكؿ
رسالو، كصمو في لنو اختمؼ سعيد؛ أبي عمى حديث حديث أبي ىريرةترجيح  -2  بخالؼ كا 

 .ىريرة أبي حديث
                                                           

 .3/229شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ ج (1)
 .1/514ج ، ابف عبد البراالستذكار (2)
 .3/104فتح البارم، البف حجر ج (3)
 .3/229ينظر: شرح صحيح البخارل، البف بطاؿ ج (4)
 .313/ 7ج ، العينيعمدة القارم شرح صحيح البخارم (5)
 .401: رقـ الحديث99التكجو نحك القبمة حيث كاف ص /صحيح البخارم، الصالة (6)
 .572: رقـ الحديث 227صحيح مسمـ، المساجد كمكاضع الصالة/ السيك في الصالة كالسجكد لو ص (7)
 . 398: رقـ الحديث 108سنف الترمذم، أبكاب الصالة/ فيمف يشؾ في الزيادة كالنقصاف، ص (8)
 .1/239ج ، الخطابيمعالـ السنف (9)
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ا أرسمو عف عطاء قكـ زعمكا أف مالكن  الخدرم دحديث أبي سعي ؼى عَّ كقد ضى :" (1)قاؿ الخطابي  
كمعمكـ عف مالؾ أنو ، يقدح في صحتو ا الكىذا مم، كلـ يذكر فيو أبا سعيد الخدرم، بف يسار

 ".كذلؾ معركؼ مف عادتو ،كىي عنده مسنده، يرسؿ الحاديث

 السيك في سعيد أبي حديث عف حنبؿ بف أحمد سألت (3)الثـر "قاؿ(2)كقاؿ ابف عبد البر: 
ر إنما قاؿ:، إسناده في يختمفكف إنيـ قمت: إليو أذىب نعـ قاؿ إليو؟ أتذىب  كقد ،مالؾ بو قىصَّ
 سممة". أبي بف العزيز كعبد، عجالف ابف منيـ عدة أسنده

 .كالدارقطني"، أحمد اإلماـ: منيـ، كصمو بصحة جماعة كحكـ :"(4)كقاؿ ابف رجب 

، حديث أبي ىريرة مبيـ كغيره مف العمماء مف القكؿ بػأف ،كالصكاب ما ذىب إليو النككم: قمت 
 الشؾ أف ؛فمعمكـ مف قكاعد الشريعة ،اعد الشريعةكذلؾ لمكافقة قك ؛  -–فسره حديث أبي سعيد 

 . اليقيف مع ممغى كأنو لو حكـ كال، اليقيف يزيؿ ال

، الحكاـ أكثر في يطرد جسيـ عظيـ أصؿ الفقو مف الحديث ىذا كفي:" (5)قاؿ ابف عبد البر 
 معو؛ شؾ ال يقيف يزيمو حتى المعركؼ أصمو عمى مبني الشيء كأف، الشؾ يزيمو ال أف اليقيف كىك
 أنو فيقينو، ذلؾ في شؾ فإف، إتماميا لزمو بيا أحـر فإذا، ركعات أربع الظير في الصؿ أف كذلؾ
 المنتسبيف عكاـ مف قكـ غمط كقد، مثمو يقيف إال، منو يخرجو ال ركعات أربع في فرضو أصؿ عمى
، بالركعة يافكاإلت، صالتو إتماـ المصمي عمى أكجب الشؾ أف فظنكا، الباب ىذا في الفقو إلى

 ركعات أربع بأنيا اليقيف بؿ بىيّْف؛ غمط كىذا، نكازليـ بعض في الشؾ إلعماؿ بذلؾ؛ كاحتجكا
اءى  ًإذىا) قاؿ  النبي أف الخدرم سعيد أبي حديث أيضا ذلؾ كيكضح، إتماميا عميو أكجب، فرضان   جى
ـي  دىكي تَّى، كىذىٍبتى : نىٍفًسوً  ًفي فىٍميىقيؿٍ ، أىٍحدىٍثتى  قىدٍ  ًإنَّؾى : فىقىاؿى  الشٍَّيطىافي  أىحى ٍكتنا يىٍسمىعى  حى  يىًجدى  أىكٍ ، ًبأيذيًنوً  صى
ا  (6).(ًبأىٍنًفوً  ًريحن

                                                           

 .239المرجع السابؽ ج/ (1)
 .1/514ج ، ابف عبد البراالستذكار (2)
فّْيى أبك بكر الثـر الطائي ركل  أحمد بف محمد بف ىانئ (3) ىػ. ينظر: الثقات 273عف أحمد بف حنبؿ مسائؿ، تيكي

 .2/72ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح، ك 8/36البف حباف ج
 .9/463فتح البارم، ابف رجب ج (4)
 .1/514ج المرجع السابؽ (5)
 .2666: رقـ الحديث6/389صحيح ابف حباف ج (6)
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لمكافقة ؛ ما جاء أنو يعدؿ عشرة عمى، أف البعير يعدؿ سبع شياه تكثيؽ في جاء ما :النموذج الثاني
 .شياه سبع مقاـ البعير إقامة في الضحية باب القاعدة الشرعية في

دَّثىنىا -فقاؿ: (1)اية التي جاء فييا أنو يعدؿ سبعة أخرجيا مسمـالرك ف  دَّثىنىا، ييكنيسى  ٍبفي  أىٍحمىدي  "حى  حى
دَّثىنىا، زيىىٍيره  بىٍيرً  أىبيك حى اًبرو  عىفٍ ، الزُّ دَّثىنىا ح،  جى نىا - لىوي  كىالمٍَّفظي  -، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى كحى  أىبيك أىٍخبىرى
ٍيثىمىةى  بىٍيرً ال أىًبي عىفٍ ، خى اًبرو  عىفٍ ، زُّ رىٍجنىا: قىاؿى ،  جى جّْ  ميًيمّْيفى   اً  رىسيكؿً  مىعى  خى  النّْسىاءي  مىعىنىا، ًباٍلحى

فىا ًباٍلبىٍيتً  طيٍفنىا مىكَّةى  قىًدٍمنىا فىمىمَّا، كىاٍلًكٍلدىافي  ًبالصَّ  ىىٍدمه  مىعىوي  يىكيفٍ  لىـٍ  مىفٍ » اً  رىسيكؿي  لىنىا فىقىاؿى ، كىالمىٍركىةً  كى
؟ أىمُّ : قيٍمنىا قىاؿى  «فىٍميىٍحًمؿٍ  لىًبٍسنىا، النّْسىاءى  فىأىتىٍينىا: قىاؿى  «كيمُّوي  اٍلًحؿُّ : »قىاؿى  اٍلًحؿّْ مىًسٍسنىا، الثّْيىابى  كى ، الطّْيبى  كى
جّْ  أىٍىمىٍمنىا التٍَّرًكيىةً  يىٍكـي  كىافى  فىمىمَّا كىفىانىا، ًباٍلحى فىا بىٍيفى  اٍلىكَّؿي  الطَّكىاؼي  كى نىا، كىاٍلمىٍركىةً  الصَّ  أىفٍ  اً  رىسيكؿي  فىأىمىرى

ًبؿً  ًفي نىٍشتىًرؾى   بىدىنىةو".  ًفي ًمنَّا سىٍبعىةو  كيؿُّ ، كىاٍلبىقىرً  اإٍلً

دَّثىنىا  (2)أخرجيا مسمـ عشرةا أنو يعدؿ كالركاية التي جاء فيي  اؽي  فقاؿ:" كحى ـى  ٍبفي  ًإٍسحى نىا، ًإٍبرىاًىي  أىٍخبىرى
ًكيعه  دَّثىنىا، كى كؽو  ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفي  سيٍفيىافي  حى ًديجو  ٍبفً  رىاًفعً  ٍبفً  ًرفىاعىةى  ٍبفً  عىبىايىةى  عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، مىٍسري  عىفٍ ، خى
ًديجو  ٍبفً  رىاًفعً  مىٍيفىةً  ًبًذم  اً  رىسيكؿً  مىعى  كينَّا: قىاؿى ، (3)خى ٍبنىا، ًتيىامىةى  ًمفٍ  اٍلحي ًبالن  غىنىمنا فىأىصى  فىعىًجؿى ، كىاً 
. اٍلغىنىـً  ًمفى  ٍشرناعى  عىدىؿى  ثيَـّ ، فىكيًفئىتٍ  ًبيىا فىأىمىرى ، اٍلقيديكرى  ًبيىا فىأىٍغمىٍكا اٍلقىٍكـي  "و كرو زي   ًبجى

 

 

                                                           

: رقـ 408لدـ، إال السف، كالظفر، كسائر العظاـ صصحيح مسمـ، الضاحي/ جكاز الذبح بكؿ ما أنير ا (1)
 .1213الحديث 

 دراسة اإلسناد:
 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات إال:

محمد بف مسمـ بف تدرس أبك الزبير اختمؼ فيو قمت: أغمب العمماء احتج بو، إال أنيـ قالكا في سماعو مف جابر  
 .53صشيء، كالحديث في صحيح مسمـ، سبؽ ترجمتو 

: رقـ 815مسمـ، الضاحي/ جكاز الذبح بكؿ ما أنير الدـ، إال السف، كالظفر، كسائر العظاـ صصحيح  (2)
 .1968الحديث

أبك عبد ا كىك رافع بف خديج بف رافع بف عدم بف زيد بف جشـ بف حارثة بف حارث بف  رافع بف خديج (3)
عريؼ قكمو، استصغر عف بدر كأجيز يـك أحد ككاف يعد في  الخزرج، كاف يخضب بالصفرة كيحفي شاربو، ككاف

الرماة، أصيب بسيـ يـك أحد في ثندكتو فبقيت الحديدة في ثندكتو تتحرؾ فترؾ فييا إلى أف تكفي سنة ثالث 
، ك االستيعاب في معرفة 2/1044معرفة الصحابة لبي نعيـ جينظر: كسبعيف بالمدينة ككاف لو ست كثمانكف. 

 .2/232ج ، ابف الثير، كأسد الغابة2/479جبف عبد البر ، االصحاب 
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 تخريج الحديث:

 مف طريؽ ككيع عف سفياف بو بنحكه بقصة. (1)أخرجو البخارم

مف تكثيؽ ما جاء في أف البعير يعدؿ سبع شياه؛ لمكافقة  النككم كغيره مف العمماء ذىبقمت:  
 قكاعد الشريعة مف خالؿ الجمع بيف الركايات مف أكجو.

 الوقتالجمع باعتبار  -1

 ىذه قيمة كانت ىذه أف عمى محمكؿ ىذا( بجزكر الغنـ مف عشران  عدؿ ثـ) قكلو :"(2)قاؿ النككم 
 ىذا كال يككف، شياه عشر البعير قيمة كانت بحيث الغنـ دكف نفيسة اإلبؿ فكانت، كاإلبؿ الغنـ

 في الغالب كى ىذا لف شياه؛ سبع مقاـ البعير إقامة في الضحية باب في الشرع مخالفنا لقاعدة
 اإلبؿ نفاسة مف ما ذكرناه فييا اتفؽ قضية فكانت ،القسمة ىذه كأما، المعتدلة كاإلبؿ ،الشياه قيمة
 (7).كالمباركفكرم، (6)كالقسطالني، (5)كالسيكطي، (4)كالعيني، (3)الغنـ". كبو قاؿ ابف حجر دكف
 الجمع باعتبار الخاص -2

 النزاع محؿ في أخص سبعة عف، اليدم في تكفي البدنة أف جابر : "كركاية(8)قاؿ الشنقيطي 
 في ىذا لف؛  «الغنـ مف عشران  يعدؿ القسمة في البعير جعؿ  أنو: »خديج بف رافع حديث مف

 كالعمـ، العـ عمى مقدـ النزاع محؿ في كالخص، اليدم خصكص في جابر كحديث، القسمة
 (9)كبو قاؿ ابف القيـ.، تعالى" ا عند

 ؛ لمكافقة القاعدةجمع بيف الركايات في كال الكجييفما ذىب إليو العمماء مف ال : كالصكابقمت 
 شياه.  سبع مقاـ البعير إقامة في الضحية باب في الشرعية

                                                           

 .2507: رقـ الحديث474مف الغنـ بجزكر في القسـ، ص صحيح البخارم، الشركة/ مف عدؿ عشران  (1)
 .13/127صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .9/627فتح البارم، البف حجر ج (3)
 .21/113ج ، العينيعمدة القارم (4)
 .5/36ج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج، السيكطي الديباجينظر:  (5)
 .8/275ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (6)
 .5/187ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (7)
 .134/ 5ج ، الشنقيطيينظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (8)
 .5/66ج لقيـ، ابف اينظر: زاد المعاد في ىدم خير العباد (9)
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 تبطميا ال الصالة في كثَّؽ ما جاء في أف الحركةف، : ما جاء في الحركة في الصالةالنموذج الثالث
 .كاعد الشرعيةلعدـ مخالفة القتفرقت  أك قمَّت، إذا

دَّثىنىا(1)ليمامة في الصالة أخرجيا مسمـ فقاؿ كالركاية التي جاء فييا حممو   ٍبدي  : "حى  ٍبفي  اً  عى
قيتىٍيبىةي ، قىٍعنىبو  ٍبفً  مىٍسمىمىةى  دَّثىنىا: قىاالى ، سىًعيدو  ٍبفي  كى اًمرً  عىفٍ ، مىاًلؾه  حى ٍبدً  ٍبفً  عى بىٍيرً  ٍبفً  اً  عى دَّثىنى  ح، الزُّ  اكىحى
اًلؾو  قيٍمتي : قىاؿى ، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى دَّثىؾى : ًلمى اًمري  حى ٍبدً  ٍبفي  عى بىٍيرً  ٍبفً  اً  عى مىٍيـو  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ ، الزُّ ًقيّْ  سي رى ، الزُّ
مّْي كىافى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ : »قىتىادىةى  أىًبي عىفٍ  اًمؿه  كىىيكى  ييصى ٍينىبى  ًبٍنتى  (2)أيمىامىةى  حى   اً  رىسيكؿً  ًبٍنتً  زى
ًبيعً  ٍبفً  اٍلعىاصً  كىًلىًبي ـى  فىًإذىا، (3)الرَّ مىيىا قىا مى ذىا حى دى  كىاً  عىيىا؟ سىجى اًلؾه  قىاؿى : يىٍحيىى قىاؿى  «كىضى  ". نىعىـٍ : مى

 تخريج الحديث

 مف طريؽ عثماف (5)كأخرجو مسمـ، عف مالؾ بو بمثمو، عف عبد ا بف يكسؼ (4)أخرجو البخارم 
، يؤـ الناس الزبير بو بمفظ "رأيت النبي بف ا عبد بف عف عامر ،عجالف كابف، افسميم أبي بف

 كأيمامة عمى عاتقو".

عف  كمف الركايات التي احتج بيا مف ال يرل جكاز مثؿ ذلؾ في الصالة؛ لنو مما يشغؿ  
 :الصالة

                                                           

 .543: رقـ الحديث218صحيح مسمـ، الصالة/ جكاز حمؿ الصبياف في الصالة ص (1)
بف الربيع بف عبد العزل بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي. كأميا زينب بنت  مامة بنت أبي العاصأي  (2)

رسكؿ ا، فقتؿ عنيا كلـ تمد لو شيئان،  فخمؼ عمييا  بعد فاطمة بنت تزكجيا عمي بف أبي طالب  رسكؿ ا 
 .6/3268، ك معرفة الصحابة لبي نعيـ ج8/186ج ، ابف سعدالمغيرة بف نكفؿ. ينظر: الطبقات الكبرل

زكج ي، صير رسكؿ ا بف عبد شمس بف عبد مناؼ ابف قصي القرش أبك العاص بف الربيع بف عبد العزل (3)
ـه، كقيؿ ىشيـ، كالكثر لىًقيطه، كأمو ىالة بنت خكيمد  ابنتو زينب أكبر بناتو. اختمؼ في اسمو، فقيؿ لىًقيطه كقيؿ مييىشَّ
بف أسد أخت خديجة لبييا كأميا، ككاف أبك العاص بف الربيع ممف شيد بدران مع كفار قريش، كأسره عبد ا بف 

لنصارم، فمما بعث أىؿ مكة في فداء أسراىـ قدـ في فدائو أخكه عمرك بف الربيع بماؿ دفعتو جبير بف النعماف ا
، مف ذلؾ قالدة ليا كانت خديجة أميا قد أدخمتيا بيا عمى أبي العاص حيف بنى إليو زينب بنت رسكؿ ا 

عمكا. فقالكا: نعـ. ككاف ممف أسمـ قبؿ : إف رأيتـ أف تطمقكا ليا أسيرىا كتردكا الذم ليا فافعمييا. فقاؿ رسكؿ ا 
فاستخمفو عمٌي عمى اليمف، ثـ كاف أبك العاص مع عمٌي يـك بكيع أبك بكر.  ،فتح مكة، كسار مع عمٌي إلى اليمف

، ك 67/6البف عساكر ج ،، ك تاريخ دمشؽ4/1701ج ، ابف عبد البرينظر: االستيعاب في معرفة الصحاب
 .7/208ج ف حجر، اباإلصابة في تمييز الصحابة

 .516: رقـ الحديث118صحيح البخارم، الصالة/إذا حمؿ جارية صغيرة عمى عنقو في الصالة ص (4)
 .543: رقـ الحديث219صحيح مسمـ، الصالة/ جكاز حمؿ الصبياف في الصالة ص (5)
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دَّثىنىا فقاؿ (1)حديث الخميصة أخرجو مسمـ -1 مىةي  حى ٍرمى نىاأى ، يىٍحيىى ٍبفي  حى ، ييكنيسي  أىٍخبىرىًني، كىٍىبو  اٍبفي  ٍخبىرى
بىٍيرً  ٍبفي  عيٍركىةي  أىٍخبىرىًني: قىاؿى ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً  ـى : قىالىتٍ ، عىاًئشىةى  عىفٍ ، الزُّ مّْي  اً  رىسيكؿي  قىا  ًفي ييصى

ةو  ًميصى ـو أى  ذىاتً  (2)خى مىًميىا ًإلىى فىنىظىرى ، ٍعالى ى فىمىمَّا، عى تىوي  قىضى ةً  ًبيىًذهً  اٍذىىبيكا: »قىاؿى  صىالى ًميصى  أىًبي ًإلىى اٍلخى
ٍيـً  ذىٍيفىةى  ٍبفً  جى اًنيّْوً  كىاٍئتيكًني، (3)حي ًتي ًفي آًنفنا أىٍليىٍتًني فىًإنَّيىا، (4)ًبأىٍنًبجى الى  ."«صى
دَّثىنىا"فقاؿ:  (5)مسمـ حديث إف في الصالة لشغالن أخرجو أيضان  -2  كىزيىىٍيري ، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى
ٍربو  ٍبفي  ٍيرو  كىاٍبفي ، حى دَّثىنىا: قىاليكا - ميتىقىاًربىةه  كىأىٍلفىاظيييـٍ  - اٍلىشىجُّ  سىًعيدو  كىأىبيك، نيمى ٍيؿو  اٍبفي  حى دَّثىنىا، فيضى  حى

ـى  عىفٍ ، اٍلىٍعمىشي  ٍمقىمى  عىفٍ ، ًإٍبرىاًىي ٍبدً  عىفٍ ، ةى عى مّْـي  كينَّا: قىاؿى ، اً  عى مىى نيسى  ًفي كىىيكى   اً  رىسيكؿً  عى
ةً  مىٍينىا فىيىريدُّ ، الصَّالى ٍعنىا فىمىمَّا، عى اشً  ًعٍندً  ًمفٍ  رىجى مٍَّمنىا، يّْ النَّجى مىٍيوً  سى مىٍينىا يىريدَّ  فىمىـٍ  عى  كينَّا اً  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمنىا، عى
ـي  مّْ مىٍيؾى  نيسى ةً  ًفي عى مىٍينىا فىتىريدُّ  الصَّالى ةً  ًفي ًإفَّ : »فىقىاؿى ، عى  ."«شيٍغالن  الصَّالى

 : اختمؼ العمماء في تكثيؽ المتكف في كجييف:قمت

 الوجه األول: الجمع 
ليو ذىب النككم بالحمؿ -1   عمى الجكاز لعدـ مخالفتو لقكاعد الشرع. كا 

 الشافعي لمذىب يدؿ ىذا عاتقو؛ عمى كأيمامة، الناس يؤـ  النبي رأيت :" كقكلو(6)قاؿ النككم 
، الفرض صالة في الطاىر الحيكاف مف كغيرىما، كالصبية الصبي حمؿ يجكز أنو، كافقو كمف

، النافمة عمى -- مالؾ أصحاب كحممو، كالمنفرد، كالمأمكـ، لإلماـ ذلؾ كيجكز، النفؿ كصالة
 في كالصريح أك، صريح الناس" "يؤـ قكلو: لف فاسد؛ التأكيؿ كىذا، الفريضة في ذلؾ جكاز كمنعكا

                                                           

 .556: رقـ الحديث222صحيح مسمـ، الصالة/كراىة الصالة في ثكب لو أعالـ ص (1)
مىماف. الغريب المصنؼ، لميركم جالخميصة: ك (2) ، ك 2/427ساء أسكد مربع مف نسيج الصكؼ الغميظ لو عى

 .1/40ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار
. قيؿ: بف عبد ا بف عبيد بف عكيج ابف عدم بف كعب القرشي العدكم أبك جيـ بف حذيفة بف غانـ بف عامر (3)

، ككاف مقدمان في قريش اسمو عامر بف حذيفة. كقيؿ عبيد ا ابف حذيفة. أسمـ عاـ الفتح، كصحب النبي 
، ، كأسد الغابة4/1623ج ، ابف عبد البرو شدة، . ينظر: االستيعاب في معرفة الصحابتمعظمان، ككانت في بني

 .6/56جابف الثير 
ينظر: مشارؽ النكار عمى  .كالعباء مف نسيج الصكؼ ليس لو عمـ ،ساء غميظ بيف الكساء، كاإلنبجانية (4)

 .1/195ج ، رينيارت، كتكممة المعاجـ العربية1/40ج ، عياضصحاح اآلثار
 .538: رقـ الحديث 217تحريـ الكالـ في الصالة، كنسخ ما كاف مف إباحتو ص/ صحيح مسمـ، الصالة (5)
 .5/27نككم جصحيح مسمـ بشرح ال (6)
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 كبعضيـ،  بالنبي خاص أنو كبعضيـ، منسكخ أنو المالكية بعض كادعى، الفريضة في كاف أنو
 بؿ إلييا؛ ضركرة كال، عمييا دليؿ ال فإنو، كمردكدة باطمة الدعاكم ىذه ككؿ، لضركرة كاف أنو

 ال الصالة في كالفعاؿ الشرع... قكاعد يخالؼ ما فيو كليس، ذلؾ جكاز في صريح صحيح الحديث
 التي القكاعد ىذه عمى بو كتنبييان ، لمجكاز بياننا ىذا  النبي كفعؿ، تفرقت أك، قمَّت إذا تبطميا

 ،الفكائد ىذه عمى كالتنبيو ،الجكاز لبياف ؛كاف الحديث أف عنو معدؿ ال الذم فالصكاب ذكرتيا...
كابف ، (1)أعمـ". كبو قاؿ ابف بطاؿ كا ،الديف يكـ إلى لممسمميف مستمر كشرع ،لنا جائز فيك
  .(6)كالقسطالني، (5)كالمباركفكرم ،(4)كالشككاني ،(3)كالعيني، (2)حجر
  .مةفي صالة ناف بالحمؿ عمى أنو كاف   -2

ًكلى ، الحديث ىذا تأكيؿ في مالؾ قكؿ اختمؼ : " (7)قاؿ ابف بطاؿ  كاف ليمامة  حممو أف عنو فىري
 .(8)البرد كبو قاؿ ابف عبالنافمة".  في صالة

 الناس يؤـ  النبي "رأيت مسمـ في ثبت لما.(9)ىذا التأكيؿ فيو نظر؛ كاستبعده العمماءقمت:  
كجاءت ركاية  .بمعيكدة ليست النافمة في بالناس إمامتو (11)رمالماز  قاؿ (10)عاتقو" عمى كأمامة

: قاؿ  ا رسكؿ صاحب، قتادة أبي بسنده عف (12)صرحت بأنيا كانت فريضة أخرجيا أبك داكد
 خرج إذ، لمصالة بالؿ دعاه كقد، العصر أك، الظير في لمصالة  ا رسكؿ ننتظر نحف بينما»

                                                           

 .2/144ينظر: شرح صحيح البخارل، البف بطاؿ ج (1)
 .1/592ينظر: فتح البارم البف حجر ج (2)
 .4/147لمعيني ج ،ينظر: شرح سنف أبي داكد (3)
 .2/143ج ، الشككانيينظر: نيؿ الكطار (4)
 .3/350ج ، المباركفكرمينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5)
 .1/475ج ، القسطالنيشاد السارم لشرح صحيح البخارمينظر: إر  (6)
 .2/144ينظر: شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ج (7)
 .20/94ج ، ابف عبد البرينظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (8)
البف حجر  ، كفتح البارم2/153ـ، لمقرطبي جيً فٍ ، كالمي 2/475ج ، عياضينظر: اكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ (9)
رشاد السارم لشرح صحيح البخارم592/ 1ج ، 2/143ج ، الشككاني، ك نيؿ الكطار1/475ج ، القسطالني، كا 

 .3/350ج ، المباركفكرمكمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 .116ص سبؽ تخريجو (10)
 .2/475ج ، عياضـ بفكائد مسمـمً عٍ ينظر: اكماؿ المي  (11)
. 920: رقـ الحديث160تفريه أبكاب الرككع كالسجكد/ في العمؿ في الصالة. ص سنف أبي داكد، الصالة، (12)

 قاؿ اللباني ضعيؼ. قمت: نستشيد بيا لالستئناس كيكفينا ما ركاه مسمـ.
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، خمفو كقمنا ،مصاله في  ا رسكؿ فقاـ، عنقو عمى ابنتو بنت العاص أبي بنت كأمامة ،إلينا
 .«فيو ىي الذم مكانيا في كىي
ليو ذىب القرطبي فقاؿ، (1)قالو مالؾ، بالحمؿ أنو كاف ذلؾ لضركرة -3 :" كالشبو أف يككف (2)كا 

 ليؿد ال فإنو ،كمردكدة، باطمة الدعاكم ىذه "ككؿ: فقاؿ (3)النككم تعقبوك لضركرة ال ينفؾ عنيا". 
 قكاعد يخالؼ ما فيو كليس ،ذلؾ جكاز في صريح صحيح الحديث بؿ ؛إلييا ضركرة كال ،عمييا

 الشرع".

 مف الصنيع ىذا يككف أف :" يشبو(4)قاؿ الخطابي دكف قصد منو  ذلؾ كاف أنو بالحمؿ -4
 فم كاعتادتو، ألفتو ما لطكؿ الصبية فمعؿ الصالة؛ في لو كتىعىمُّد، قصد عف ال ا رسكؿ

 كال، نفسو عف يدفعيا فال، الصالة في كىك تالبسو حتى بو تتعمؽ كانت الصالة غير في مالبستو
 يفرغ حتى، الرض إلى يرسميا أك يحطيا بأف كضعيا، عمى عاتقو كىي يسجد أف أراد فإذا، يبعدىا
 حتى يمنعيا كلـ، يدافعيا لـ الكلى الحالة مثؿ إلى الصبية عادت كقد، القياـ أراد فإذا، سجكده مف
 مجردة كدعكل باطؿ ىك فقاؿ:"(5)كتعقبو النككم الحديث". كجو عندم ىذا معو محمكلة بقيت قاـ إذا

 في كقكلو، أعادىا السجكد مف رفع فإذا كقكلو:، حمميا قاـ فإذا (6)مسمـ صحيح في قكلو يردىا كمما
 فألنيا الخميصة؛ قضية اكأم، الحديث فذكر (7)فصمى" أمامة حامالن  عمينا "خرج مسمـ غير ركاية
ف، القمب يشغؿ أنو نسمـ؛ ال أمامة كحمؿ، فائدة بال القمب تشغؿ  كبياف، فكائد عميو فيترتب، شغمو كا 
 ال الذم فالصكاب الخميصة؛ بخالؼ الفكائد ليذه الشغؿ؛ ذلؾ فأحؿ، كغيره، ذكرناه مما قكاعد
 مستمر كشرع، لنا جائز فيك، الفكائد ىذه عمى كالتنبيو، الجكاز لبياف كاف؛ الحديث أف عنو معدؿ

 أعمـ". كا الديف يكـ إلى لممسمميف

                                                           

 .2/144ينظر: شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ج (1)
 .2/153جالميٍفًيـ، القرطبي ينظر:  (2)
 .27/ 5ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .217/ 1ج ، الخطابيينظر: معالـ السنف (4)
 .5/27النككم ج صحيح مسمـ بشرحينظر:  (5)
 .116، صسبؽ تخريجو (6)
. 918: رقـ الحديث 160سنف أبي داكد، الصالة، تفريه أبكاب الرككع كالسجكد/ في العمؿ في الصالة. ص (7)

 صححو اللباني.
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 ؛ خصكص بالنبي ذلؾ أف بعضيـ عف (1)عياض كذكر، بالحمؿ عمى أنو خاص بالنبي -5
 عدـ فقاؿ:" الصؿ (2)كتعقبو ابف حجر حامميا. كىك تبكؿ أف مف معصكمنا كاف لككنو

 مدخؿ كال ،دليؿ بغير غيره في ثبكتو أمر في ختصاصاال ثبكت مف يمـز ال كبأنو ،االختصاص
 ذلؾ". مثؿ في لمقياس

 الوجه الثاني: النسخ

 في كاالشتغاؿ، العمؿ بتحريـ منسكخ الحديث "لعؿ (4)البر: عبد ابف :" قاؿ(3)قاؿ ابف حجر 
؛، الصالة  لصالةا في إف: » قكلو بعد كانت القضية كبأف، باالحتماؿ يثبت ال النسخ بأف كتيعيًقبى
 قطعنا". مديدة بمدة اليجرة بعد كانت القصة كىذه، اليجرة قبؿ كاف ذلؾ لف ؛«لشغال

 الطمأنينة لكجكد متكاؿ؛ غير عمؿ أنو عمى الحديث ىذا كالصكاب ما ذىب إليو النككم بحمؿ قمت:
 الشرع.  قكاعد يخالؼ ما فيو كأنو ليس ،ذلؾ كالقكؿ بجكاز، صالتو أركاف في

 نووي في التوثيق لموافقة قواعد الشريعةمنهج الثانيًا: 

التكثيؽ لمكافقة قكاعد الشريعة عند التعارض كيتمثؿ منيجو   -رحمو ا–لقد اعتمد النككم 
 بما يمي:

زالة المتكف، تكثيؽ في -1  النماذج في بينت قكاعد الشريعة كما لمكافقة التعارض مف بينيا ما كا 
 التطبيقية.

 ذلؾ: عمى المثمة الشريعة كمف المكافؽ لقكاعد عيةالشر  المسائؿ في الحكـ تكثيؽ -2
 ليـ، عقكبة المرؽ لنفس إتالؼ ىك إنما القدكر، إراقة مف بو المأمكر أف "كاعمـ:(5)النككم قاؿ

ًمعى  أنو عمى يحمؿ بؿ يتمفكه؛ فمـ المحـ نفس كأما ٍغنىـ، إلى كىريدى  جي  بإتالفو؛ أمر  أنو كال ييظىف المى
 مستحقي جميع مف تقع لـ بطبخو الجناية أف مع الماؿ إضاعة عف نيى كقد لمغانميف، ماؿ لنو

ميس، أصحاب جممتيـ إذ مف الغنيمة،  أنيـ ييٍنقىؿ؛ فمـ قيؿ: فإف يطبخ. لـ مف الغانميف كمف الخي
ذا كأتمفكه أحرقكه، أنيـ أيضان؛ ييٍنقىؿ كلـ قمنا: المغنـ؛ إلى المحـ حممكا  صريح نقؿ فيو يأت لـ ، كا 
   ذكرناه". ما كىك الشرعية القكاعد كفؽ عمى أكيموت كجب

                                                           

 .2/475ج ، عياضينظر: اكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ (1)
 .1/592ينظر: فتح البارم البف حجر ج (2)
 .1/592ج : المرجع السابؽينظر (3)
 .20/94ج ، ابف عبد البرينظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (4)
 .13/105ينظر: شرح النككم عمى مسمـ ج (5)
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  متفرقة قواعدلموافقة منهج النووي في توثيق الحديث : الثاني المبحث
 

 المغة منهج النووي في توثيق الحديث لموافقة :المطمب األول

ـ أنو ال كمف المعمك ، كالقكالب التي تسكف فييا المعاني، تعتبر المغة الكسيمة التي ينقؿ بيا الكالـ 
كالمغة ، إال بمعرفة لغة الخطاب، كال استيعاب داللتو سكاء كاف منطكقان أك مكتكبان ، يمكف فيـ الكالـ

كسينة خير ، إذ بيا ييعرؼ كتاب رب العالميف، ٍسنىكالمقاـ الى ، العربية تميزت بالمحؿ العمى
كبرع مف بينيـ في ىذا ، إتقانياكالتمكف مف ، العمماء في االعتناء بيااىتـ لذا ، الكليف كاآلخريف

ا كتابو الذم كما كيشيد لو أيضن ، في ذلؾ الفف وكيشيد لو مؤلفات، الفف اإلماـ النككم فكاف عممان فيو
كتكثيقيا مف الناحية المغكية عناية ، بيف أيدينا "شرح صحيح مسمـ" فقد اعتنى بألفاظ الحديث النبكم

 كبيرة.
 

 النووي عند المغة لموافقة الحديث توثيق في تطبيقية نماذج أواًل:

فميأت ، : ما جاء في حديث فتنة الدجاؿ حيث جاء في ركاية )فإما أىٍدرىكىفَّ أحدالنموذج األول 
 فميأت النير الذم يراه ناران(. ،كجاء في ركاية)فإما أدركو أحد، النير الذم يراه ناران(

دَّثىنىا "ت النير الذم يراه ناران" أخرجيا مسمـ فقاؿ: فميأ ،أحد أىٍدرىكىفَّ كالركاية الذم جاء فييا "فإما   حى
ًعيّْ عىٍف ًرٍبًعيّْ ٍبًف ًحرىا اًلؾو اٍلىٍشجى كفى عىٍف أىًبي مى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري شو عىٍف أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى حى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ذىٍيفىةى قىاؿى ـي ًبمىا مى  حي ىنىا أىٍعمى اًؿ ًمٍنوي مىعىوي نىٍيرىاًف يىٍجًريىافً "لى ديىيمىا رىٍأمى اٍلعىٍيًف عى الدَّجَّ ؛ أىحى
ري رىٍأمى اٍلعىٍيًف نىاره تىأى ، مىاءه أىٍبيىضي  ده فىٍميىٍأًت النٍَّيرى الًَّذم يىرىاهي نىارنا، جَّجي كىاآٍلخى ٍلييغىمٍّْض ثيَـّ ، فىًإمَّا أىٍدرىكىفَّ أىحى كى

ٍكتيكبه بىيٍ ، ٍلييطىٍأًطٍئ رىٍأسىوي  ًميظىةه مى مىٍييىا ظىفىرىةه غى اؿى مىٍمسيكحي اٍلعىٍيًف عى فَّ الدَّجَّ فى فىيىٍشرىبى ًمٍنوي؛ فىًإنَّوي مىاءه بىاًرده كىاً 
".عىيٍ  ٍيًر كىاًتبو ؤيهي كيؿُّ ميٍؤًمفو كىاًتبو كىغى نىٍيًو كىاًفره يىٍقرى

(1) 

 

 

                                                           

 .2934: رقـ الحديث 1176صصحيح مسمـ، مسمـ، الفتف كأشراط الساعة/ ذكر الدجاؿ كصفتو معو،  (1)
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 :تخريج الحديث

 مف طريؽ نعيـ بف أبي ىند بو بمعناه. كذكر لفظ "فمف أدرؾ ذلؾ منكـ". (1)أخرجو مسمـ 

 اؿ:فميأت النير الذم يراه ناران" أخرجيا ابف منده فق ،كالركاية الذم جاء فييا "فإما أدركو أحد 
مًَّد ٍبًف ًزيىادو " مَّدي ٍبفي ميحى نىا ميحى أىٍخبىرى

ًمًؾ ٍبًف مىٍركىافى ، (2) ٍبًد اٍلمى مَّدي ٍبفي عى كفى ، ثىنىا ميحى ثىنىا أىبيك ، ثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري
ًعيُّ  اًلؾو اٍلىٍشجى ذىٍيفىةى ٍبًف اٍليىمىافً ، ثىنىا ًرٍبًعيُّ ٍبفي ًحرىاشو ، مى : قىاؿى رى ، عىٍف حي ـي ًبمىا سيكؿي المًَّو قىاؿى :"أىنىا أىٍعمى

اؿً  اًؿ ًمفى الدَّجَّ ديىيمىا رىأىلى اٍلعىٍيًف مىاءه أىٍبيىضي ، مىعىوي نىٍيرىاًف يىٍجًريىافً ، مىعى الدَّجَّ جي كى ، أىحى ري نىاره تىأىجَّ فىًإٍف ، اآٍلخى
ـٍ فىٍميىٍأًت النَّيىرى الًَّذم رىآهي نىارنا ده ًمٍنكي ٍينىٍيوً ، أىٍدرىكىوي أىحى ثيَـّ ٍلييطىٍأًطٍئ رىٍأسىوي فىٍميىٍشرىٍب فىًإنَّوي مىاءه ، فىٍمييٍغًمٍض عى

اؿى يىٍعًرفيوي كيؿُّ ميٍؤًمفو  فَّ الدَّجَّ ًميظىةه مىٍمسيكحي اٍلعى ، بىاًرده. كىاً  مىٍييىا ظىفىرىةه غى ٍكتيكبه بىٍيفى ، ٍيًف اٍلييٍسرىل عى كىأىنَّوي مى
" ٍيري كىاًتبو ؤيهي كيؿُّ ميٍؤًمفو كىاًتبه كىغى ٍينىٍيًو كىاًفره يىٍقرى كىاهي مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى ًمٍثمىوي  .عى  (3)."رى

 :تخريج الحديث

مالؾ الشجعي بو مطكالن بمفظ "مف عف أبي ، مف طريؽ خمؼ بف خميفة (4)أخرجو ابف منده 
  أدركو منكـ".

                                                           

 .2935: رقـ الحديث1176صحيح مسمـ،  الفتف كأشراط الساعة/ ذكر الدجاؿ كصفتو معو، ص (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
و محمد بف عبد ا بف سميماف قكثَّ ف، اٍختيمؼ فيوالكاسطي أبك جعفر الدقيقي،  محمد بف عبد الممؾ بف مركاف

الحضرمي، كالدارقطني، كمسممة بف قاسـ الندلسي، كذكره ابف حباف في الثقات، كركل عنو ابف أبي حاتـ، كقاؿ: 
 :كقاؿ ابف حجر الصدكؽ، المحدث، اإلماـ، ، كقاؿ الذىبي:صدكؽ، كأبك داكد، كقاؿ: لـ يكف بمحكـ العقؿ،

، ك 8/5، ك الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ج9/131قات، البف حباف، جصدكؽ. قمت: بؿ ىك ثقة. ينظر: الث
 الذىبي، الكاشؼ ، ك26/25، جالرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب، ك 600/ 3تاريخ بغداد، الخطيب ج

، ك تحرير تقريب التيذيب، 3/635ج ، ابف حجركتيذيب التيذيب، 11/262ج النبالء أعالـ كسير، 2/197ج
  .3/284الرنؤكط ج، معركؼ

الصكاب: أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ أبك سعيد العنزم البصرم ابف العرابي، ثقة. ينظر:  (2)
، 3/47ج،  تذكرة الحفاظ، الذىبيك ، 5/355، كتاريخ دمشؽ، ابف عساكر ج320طبقات الصكفية، السممي ص

، 1/670، كلساف الميزاف، ابف حجر ج7/733الذىبي جاإلسالـ، ، ك تاريخ 15/407 ، الذىبيكسير أعالـ النبالء
رشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ 124ص ، المنصكرمكالدليؿ المغني لشيكخ اإلماـ أبي الحسف الدارقطني ، كا 

 .159الطبراني، لبي الطيب ص
 .1032.رقـ الحديث 2/939اإليماف البف منده ج (3)
 .1033 .رقـ الحديث939/ 2ج المصدر السابؽ (4)
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عي بف بٍ عف رً ، مف طريؽ منصكر بف المعتمر (3)كابف منده، (2)كأحمد، (1)كأخرجو ابف أبي شيبة 
 بمفظ " فإف أدركو أحد منكـ". ًحراش بو بنحكه مختصران 

حد منكـ" مف أ قمت: ذىب العمماء في تكثيؽ لفظ "فإف أدركو أحد منكـ" عمى لفظ "فإف أدركفٌ 
  -كجييف:

ليو ذىب النككم ،مكافقة المغة مف ناحية الصرؼ الوجه األول:   كغيره مف العمماء.، كا 

ده فىٍميىٍأًت النٍَّيرى الًَّذم يىرىاهي نىارنا(قكلو  :"(4)قال النووي  ىكذا ىك في أكثر  (5)) فىًإمَّا أىٍدرىكىفَّ أىحى
فغريب مف حيث العربية؛ لف  ؛كأما الكؿ، ا الثاني ظاىركىذ، كفي بعضيا أدركو، النسخ أىٍدرىكىفَّ 

بو قاؿ ك ؛ كلعمو ييٍدًركىفَّ يعني فعبره بعض الركاة ". (6)ىذه النكف ال تدخؿ عمى الفعؿ. قاؿ القاضي
 .(10)كابف قرقكؿ ، (9)كالسيكطي، (8)كالعيني، (7)القاضي عياض

 الجمعالوجه الثاني: 

فإف ، ؽ النكف لفظ الماضي؛ لف حكميا أف تمحؽ المستقبؿقاؿ السيكطي: "كاإلشكاؿ في إلحا 
فكجييا أنو لٌما أريد بالماضي المستقبؿ ألحؽ بو نكف التككيد تنبيينا ، كانت ىذه الركاية محفكظة

  .(15)كالزىرم، (14)كالمرادم، (13)كالجياني، (12). كبو قاؿ أبك البقاء العكبرم (11)عمى أصمو"

                                                           

 .37473: حديث رقـ 7/490مصنؼ ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبةج (1)
 .23338: رقـ الحديث38/363مسند أحمد ج (2)
 .1037: رقـ الحديث2/942اإليماف، البف منده ج (3)
  .18/53صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
 .121سبؽ تخريجو، ص (5)
 .479/ 8ج ، عياضاكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ (6)
 المرجع السابؽ. (7)
 . 1817/ 4ج حاشية المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح اللفية، العيني (8)
 .249/ 6ج السيكطيالديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج،  (9)
 .26/ 3مطالع النكار عمى صحاح اآلثار، ابف قيٍرقكؿ ج، (10)
 .4/399في شرح جمع الجكامع لمسيكطي ح ، كىمع اليكامع328/ 1عقكد الزبرجد عمى مسند اإلماـ أحمد  (11)
 .78إعراب ما يشكؿ مف ألفاظ الحديث، العكبرم ص  (12)
 .1/14شرح التسييؿ البف مالؾ، الجياني ج، (13)
، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم 143الجنى الداني في حركؼ المعاني ص (14)
 .1/289ج
 .2/300ج ي النحك، الزىرمالتصريح بمضمكف التكضيح ف (15)
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مف تكثيؽ لفظ "فإف أدركو أحد منكـ" عمى لفظ " فإما ، لنككم: كالصكاب ما ذىب إليو اقمت 
 أدرىكىفَّ كاحد منكـ الدجاؿ" كذلؾ لمكافقة المغة. 

ما جاء في حديث أـ قيس بنت ًمٍحصىف حيث جاءت ركاية بمفظ)دخمت عميو  النموذج الثاني: 
 تي عنو(.)دخمت عميو بابف لي قد أٍعمىقٍ  كجاء في ركاية، بابف لي قد أٍعمىٍقتي عميو(

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى التًَّميًميُّ  (1)أخرجيا مسمـ "كالركاية الذم جاء فييا "أٍعمىٍقتي عميو  ، فقاؿ: حى
ك النَّاًقدي ، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  ٍربو ، كىعىٍمره كىاٍبفي أىًبي عيمىر، كىزيىىٍيري ٍبفي حى

ى كىالمٍَّفظي ًلزيىىٍيرو قىاؿى يىٍحيى  
ٍبًد المَّ  دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى عىٍف الزٍُّىًرمّْ عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى كفى حى ري نىا ك قىاؿى اآٍلخى ٍف أيْـّ قىٍيسو أىٍخبىرى ًو عى

مىى النبي ٍمتي ًباٍبفو ًلي عى فو قىالىٍت: دىخى فو أيٍخًت عيكَّاشىةى ٍبًف ًمٍحصى ـٍ يىٍأكيٍؿ ال ًبٍنًت ًمٍحصى ـى لى فىبىاؿى ، طَّعىا
مىٍيوً  مىٍيوً ، عى مىٍيًو ًباٍبفو ًلي قىٍد أىٍعمىٍقتي عى ٍمتي عى دىخى ا ًبمىاءو فىرىشَّوي. قىالىٍت: كى فىدىعى

ًمٍف اٍلعيٍذرىةً (2)
مى ، (3) : عىالى ٍو فىقىاؿى

مٍيكيفَّ ًبيىذىا اٍلعيكًد اٍلًيٍنًدمّْ  (4)تىٍدغىٍرفى  ًؽ عى دىكيفَّ ًبيىذىا اٍلًعالى أىٍكالى
 فىًإفَّ ًفيًو سىٍبعىةى أىٍشًفيىةو ًمٍنيىا ذىاتي  (5)

 

                                                           

 .2214: حديث رقـ908صحيح مسمـ، السالـ/ التداكم بالعكد اليندم، كىك الكست ص (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
سبؽ ترجمتو،  صدكؽ.ىك قمت:  ،العدني الحافظ أبك عبد ا نزيؿ مكة. اختمؼ فيو محمد بف يحيى بف أبي عمر

 .97ص
كغمزىٍت ذىًلؾ  ،كرٍفعييا باإلصبع. ييقىاؿ أعمقىٍت عىنوي أمُّو، ًإذا فعمىٍت ذىًلؾ ًبوً  ،: معالجة عيٍذرة الصبيٌ اإلعالؽي  (2)

 ، كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم1/162تيذيب المغة، الزىرم جينظر:  اٍلمكضع بإصبعييا، كدفعٍتو.
النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير ك ، 3/22ج ، الزمخشرم، كالفائؽ في غريب الحديث572كمسمـ ص 

 .288/ 3ج
فيك معذكر. ينظر: غريب  ،فإذا عكلج منو صاحبو قيؿ: عذرتو ،العيٍذرة : ىك كجع يييج في الحمؽ مف الدـ (3)

، 2/1207ج ، الزدم، كجميرة المغة1/270الحربي ج ، كغريب الحديث إلبراىيـ28/ 1الحديث لمقاسـ بف سالـ ج
 .186/ 2كتيذيب المغة ج

: بسككف الغيف كىك رفع كـر الحمؽ باإلصبع كفي الحديث: "ال تعذبف أكالدكف بالدغر" كىك غمز الحمؽ الدٍغر (4)
، كتفسير غريب ما في 8/89ج لزىرم، اإذا أخذت الصبٌي العيٍذرىة تدفع ذلؾ المكضع بإصبعيا. ينظر: تيذيب المغة

 .572ص  ، الحميدمالصحيحيف البخارم كمسمـ
، كىك بخكر معركؼ كقيؿ: القيسط مف عقاقير البحر كيقاؿ بالقاؼ أيضان  ،: الكيست بضـ الكاؼالعكد اليندم (5)

 ، الصديقيمجمع بحار النكار، ك 1/347ج ، عياضطيب الرائحة. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار
 .4/269ج
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ٍنبً  ييمىدُّ  (2)ييٍسعىطي  (1)اٍلجى ًمٍف اٍلعيٍذرىًة كى
ٍنًب". (3)  ًمٍف ذىاًت اٍلجى

ٍبًد المَّوً  "تي عنوكالركاية الذم جاء فييا "أٍعمىقٍ   ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى دَّثىنىا ، أخرجيا البخارم فقاؿ: حى حى
ٍبًد المَّوً ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، سيٍفيىافي  مىى ، عىٍف أيْـّ قىٍيسو ، أىٍخبىرىًني عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى ٍمتي ًباٍبفو ًلي عى قىالىٍت: دىخى

: بىيَّفى لىنىا اٍثنىٍيفً " فىسىًمٍعتي الزُّىٍ ...، رىسيكًؿ المًَّو  ٍمسىةن ، ًرمَّ يىقيكؿي ـٍ ييبىيٍّْف لىنىا خى لى : فىًإفَّ ، كى قيٍمتي ًلسيٍفيىافى
ـٍ يىٍحفىظٍ  : لى مىٍيًو؟ قىاؿى : أىٍعمىٍقتي عى ٍنوي ، مىٍعمىرنا يىقيكؿي : أىٍعمىٍقتي عى ا قىاؿى ًفٍظتيوي ًمٍف ًفي الزٍُّىًرمّْ ، ًإنَّمى كىكىصىؼى ، حى

نَّؾي ًباإًلٍصبىعً سيٍفيىافي الغي  ـى ييحى نىًكوً ، الى ؿى سيٍفيىافي ًفي حى نىًكًو ًبًإٍصبىًعوً ، كىأىٍدخى ٍفعى حى ا يىٍعًني رى ـٍ يىقيٍؿ: ، ًإنَّمى لى كى
ٍنوي شىٍيئنا  .(4)أىٍعًمقيكا عى

  : ذىب العمماء في تكثيؽ لفظ " أٍعمىٍقتي عنو " مف كجييفقمت

عمى لفظ " أٍعمىٍقتي عميو " كذلؾ لمكافقة المغة. لقد ذىب  : تكثيؽ لفظ " "أٍعمىٍقتي عنو"الوجه األول 
 إليو النككم كغيره مف العمماء.

مىٍيًو ًمٍف اٍلعيٍذرىةً قال النووي  مىٍيًو ًباٍبفو ًلي قىٍد أىٍعمىٍقتي عى ٍمتي عى دىخى ٍو تىٍدغىٍرفى ، :" قكليا)كى مى : عىالى فىقىاؿى
مىٍيكيفَّ  ًؽ عى دىكيفَّ ًبيىذىا اٍلًعالى ٍنًب ييٍسعىطي ًمٍف  أىٍكالى ًبيىذىا اٍلعيكًد اٍلًيٍنًدمّْ فىًإفَّ ًفيًو سىٍبعىةى أىٍشًفيىةو ًمٍنيىا ذىاتي اٍلجى
ٍنًب( ييمىدُّ ًمٍف ذىاًت اٍلجى فكيذا ىك في جميع نسخ صحيح مسمـ ، أما قكليا أعمقت عميو (5)اٍلعيٍذرىًة كى

ت عميو" كما ىنا كمف ركاية سفياف ككقع في صحيح البخارم مف ركاية معمر كغيره "فأعمق، عميو
المحدثكف  (6)بف عيينة "فأعمقت عنو" بالنكف كىذا ىك المعركؼ عند أىؿ المغة قاؿ الخطابي:

يرككنو أعمقت عميو كالصكاب عنو ككذا قاؿ غيره كحكاىما بعضيـ لغتيف أعمقت عنو كعميو كمعناه 

                                                           

ٍنب ىي الدُّبىٍيمة، كىي قرحة قبيحة تثقب البطف، كتيذيب المغة (1) ، الصحاح تاج المغة 11/84ج ، الزىرمذاتي الجى
 .1/281، ك لساف العرب، ابف منظكر،  ج1/103ج ، الجكىرمكصحاح العربية

، 3/1131، كالصحاح تاج المغة كصحاح العربية ج2/41النؼ. تيذيب المغة ج: الدكاء يصب في السَّعيكطي  (2)
 .2/368ج، النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير

: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفـ كلديدا الفـ: جانباه. ينظر: غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ دكدالمَّ  (3)
 .11/124ج الزىرم ،، كتيذيب المغة1/235ج
 .5713:رقـ المحديث1120صحيح البخارم، الطب/ المدكد ص (4)
 .126سبؽ تخريجو، ص (5)
 .4/224جالخطابي معالـ السنف،  (6)
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، (4)كابف منظكر، (3)ف الثيركاب، (2)كبو قاؿ الخطابي ، (1)عالجت كجع لياتو بأصبعي".
(5)دميكالزب

 . (6)كابف بطاؿ، 

كقد ، لفظ " أٍعمىٍقتي عميو" عمى اعتبار أنيـ سكاءك : تكثيؽ المفظتيف "أٍعمىٍقتي عنو" الوجه الثاني 
، (10)كالبغكم، (9)كابف الجكزم، (8)كالحميدم ،(7)كبو قاؿ القاضي عياض .تجيء عمى بمعنى عف

 .(13)كابف الممقهف، (12)كرمانيكال، (11)كابف قيٍرقيكؿ
 كغيره مف تكثيؽ المفظتيف؛ كذلؾ العتباريف:، : كالصكاب ما ذىب إليو القاضي عياضقمت 

 فقد جاءت بيما الركايات الصحيحة. ، لثبكتيما  -1
}ًإذىا اٍكتىاليكا : كالسنة النبكية فمف القرآف قكلو تعالى، مجيئ عف بمعنى عمى في القرآف الكريـ -2

مىى النَّا {عى اًئًطيى الًمٍخرىاؼى كفي السنة في حديث سعد بف عبادة، (14)ًس يىٍستىٍكفيكفى : أيٍشًيديؾى أىفَّ حى
مىٍييىا"  دىقىةه عى صى
(15). 

، عديـ" ت ركاية بمفظ "مف يقرض غيرفجاء، : اختالؼ المفظ في الركاياتالنموذج الثالث 
 ."  كجاءت ركاية بمفظ "مف يقرض غير عدـك

اجي ٍبفي  (16)بمفظ" مف يقرض غير عديـ" أخرجيا مسمـ فالركاية التي جاءت  جَّ دَّثىًني حى فقاؿ: " حى
اًضره أىبيك اٍلميكىرّْعً ، الشَّاًعرً  دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا سىٍعدي ٍبفي سىًعيدو ، حى انىةى ، حى ًني اٍبفي مىٍرجى : أىٍخبىرى : سىًمٍعتي ، قىاؿى قىاؿى

                                                           

 .14/165صحيح مسمـ بشرح النككم، ج (1)
 .224/ 4ج ، الخطابيمعالـ السنف (2)
 .3/288ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير (3)
 .269/ 10ساف العرب، ابف منظكر،  جل (4)
 .201/ 26ج ، الزبيدمتاج العركس (5)
 .9/416شرح صحيح البخارل البف بطاؿ، ج (6)
 .89/ 2ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار (7)
 .572ص  ، الحميدمتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ (8)
 .2/122غريب الحديث البف الجكزم ج (9)
 .12/154رح السنة لمبغكم جش (10)
 .447/ 4ج ، ابف قرقكؿمطالع النكار عمى صحاح اآلثار (11)
 .6/ 21ج ، الًكٍرمانيالككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارم (12)
 .27/374ج ، ابف الممقفالتكضيح لشرح الجامع الصحيح (13)
 [2]المطففيف:  (14)
 .2762: رقـ الحديث532دقة صاإلشياد في الكقؼ كالص /صحيح البخارم الزكاة  (15)
 الترغيب في الدعاء كالذكر في آخر الميؿ، كاإلجابة فيو /صالة المسافريف كقصرىا ،صحيح مسمـ (16)

 رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
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ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً ، أىبىا ىيرى اًء الدٍُّنيىا ًلشىٍطًر المٍَّيؿً  يىقيكؿي ، أىٍك ًلثيميًث المٍَّيًؿ اآٍلًخرً ، : " يىٍنًزؿي اي ًفي السَّمى
: مىٍف يىٍدعيكًني فىأىٍستىًجيبى لىوي  ٍف ييٍقًرضي غىٍيرى عىًديـو ، أىٍك يىٍسأىليًني فىأيٍعًطيىوي ، فىيىقيكؿي : مى كىالى ظىميكـو ". ، ثيَـّ يىقيكؿي

ٍبًد اً »قىاؿى ميٍسًمـه:  انىةى ىيك سىًعيدي ٍبفي عى انىةي أي ، اٍبفي مىٍرجى مىٍرجى  «". مُّوي كى

" أخرجيا مسمـ  كفي ٍبفي سىًعيدو  (1)كالركاية التي جاءت بمفظ "مف يقرض غير عدـك دَّثىنىا ىىاري فقاؿ:" حى
دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، اٍلىٍيًميُّ  ؿو ، حى مىٍيمىافي ٍبفي ًبالى ًني سي : أىٍخبىرى ٍسنىادً ، قىاؿى ثيَـّ ، كىزىادى ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو ًبيىذىا اإٍلً

تىعىالىىيى  : ، ٍبسيطي يىدىٍيًو تىبىارىؾى كى ٍف ييٍقًرضي غىٍيرى عىديكـو »يىقيكؿي  «".كىالى ظىميكـو ، مى

 -ذىب النككم كغيره مف العمماء مف تكثيؽ الركايات بالعرض عمى المغة:: قمت

                                                                                                                                                                          

أبك زرعة:  اختمؼ فيو،  فكثقو ابف سعد، كابف قانع، كمسممة بف قاسـ الندلسي، كقاؿ ميحاضر بف الميكىرّْع -1
صدكؽ، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس، كقاؿ أبك حاتـ: ليس بالمتيف ييكتب حديثو، كقاؿ ابف عدم: قد ركل 
عف العمش أحاديث صالحة مستقيمة، كلـ أر في أحاديثو حديثان منكران فأذكره، إذا ركل عف ثقة، كقاؿ 

 :ابف حباف في "الثقات"، كقاؿ ابف حجرالذىبي مرة : صدكؽ فيو غفمة، كقاؿ مرة: مستقيـ الحديث، كذكره 
كاف مغفالن جدان. قمت: ىك  :صدكؽ لو أكىاـ، كقاؿ صاحبا التحرير: صدكؽ حسف الحديث، كقاؿ أحمد
، كالثقات البف حباف 6/367صدكؽ حسف الحديث، كتيكيًمـ فيو لغفمة كانت فيو. ينظر: الطبقات الكبرل ج

، 8/193ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ، ك 8/437جالبف أبي حاتـ ، ، كالجرح كالتعديؿ7/513ج
 في الكماؿ تيذيب، 2/757ج ، الباجيكالتعديؿ كالتجريح، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح

، 337ص ، الذىبي، ك ديكاف الضعفاء2/243ج الذىبي، الكاشؼ ، ك27/261ج الرجاؿ، المزم أسماء
كماؿ تيذيب الكماؿ  التيذيب، ابف تقريب ، ك10/51ج ، ابف حجرتيذيب التيذيب ،11/89ج ، ميغمطامكا 

 .3/349ج ، معركؼ، الرنؤكط، تحرير التقريب922ص حجر
بػػف عمػرك النصػػارم، اختمػؼ فيػػو: فكثقػو ابػػف سػعد، كالعجمػػي، كابػف عمػػار، كقػػاؿ  سػعد بػػف سػعيد بػػف قػيس -2

مػػؤدم، يعنػػي أنػػو: كػػاف ال يحفػػظ كيػػؤدم مػػا سػػمع، كقػػاؿ  يحيػػى بػػف معػػيف: صػػالح، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ : كػػاف
صػػػدكؽ، كقػػػاؿ مػػػرة : حسػػػف الحػػػديث، كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدم: لػػػو أحاديػػػث صػػػالحو تقػػػرب مػػػف  الػػػذىبي مػػػرة :

االستقامة، كال أرل بحديثو بأسا بمقدار ما يركيو، كذكره ابف حباف في كتػاب "الثقػات" كقػاؿ : كػاف يخطػئ. 
، ليس بػالقكم. قمػت: صػدكؽ حسػف الحػديث. ينظػر: الطبقػات الكبػرل ضعفو أحمد بف حنبؿ، كقاؿ النسائي

، 4/84البػػػف أبػػػي حػػػاتـ ج ،، ك الجػػػرح كالتعػػػديؿ179ص ،لمعجمػػػي ،الثقػػػاتمعرفػػػة ، ك 5/425ج ابػػػف سػػػعد
، ، كتػاريخ أسػماء الثقػات4/387ج عػدم ابػف, الرجػاؿ ضعفاء في الكامؿ ، ك4/298كالثقات البف حباف ج

الرجػاؿ،  أسػماء فػي الكمػاؿ كتيذيب، 1/311البف الجكزم ج ،المتركككف، كالضعفاء ك 96ص ابف شاىيف،
، تيػػػذيب 1/254ج ء، الػػػذىبي، كالمغنػػػي فػػػي الضػػػعفا1/428ج الػػػذىبي، الكاشػػػؼ ، ك10/264ج المػػػزم

، ك تحريػػػػر تقريػػػػب التيػػػػذيب، 369ص حجػػػػر، التيػػػػذيب، ابػػػػف تقريػػػػب، ك 3/470ج ، ابػػػػف حجػػػػرالتيػػػػذيب
 .2/16، الرنؤكط جمعركؼ

:رقـ 299سمـ، صالة المسافريف كقصرىا/الترغيب في الدعاء كالذكر في آخر الميؿ، كاإلجابة فيو صصحيح م (1)
 .758الحديث
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كال ظمكـ كفي الركاية الخرل غير عدـك ، مف يقرض غير عديـ: قكلو  :" (1)قال النووي 
كقاؿ أىؿ المغة يقاؿ: أعدـ الرجؿ ، كالثانية عدكـ ،ىكذا ىك في الصكؿ في الركاية الكلى عديـ

" ،إذا افتقر  .فيك معدـ كعديـ كعدـك

 .(2): ما ذىب إليو النككم مف تكثيؽ الركايات ىك الصكاب الذم عميو أىؿ المغةقمت
 

 المغة لموافقةمنهج االمام النووي في توثيق متون الحديث انيًا: ث

  في جكانب: في تكثيؽ الحديث لمكافقة المغة   - ا رحمو -تمثؿ منيج اإلماـ النككم

يعتبر أف القرآف الكريـ أصؿ ك مصدر مف مصادر المغة، فكاف  –رحمو ا  -النككم .1
لكريـ كمف المثمة عمى ذلؾ قاؿ النككم:" يقدـ المفظ، كالضبط  الذم  يكافؽ القرآف ا

كفي   (3)إذا قمت "لصاحبؾ أنصت يكـ الجمعة كاإلماـ يخطب فقد لغكت" قكلو
نما ىك فقد  (5).  قاؿ أبك الزناد(4)الركاية الخرل "فقد لغيت" ىي لغة أبي ىريرة؛ كا 

مى لغتاف لغكت، قاؿ أىؿ المغة: يقاؿ لغا يمغك كغزا يغزك، كيقاؿ لغي يمغى كعمي يع
الكلى أفصح، كظاىر القرآف يقتضي ىذه الثانية التي ىي لغة أبي ىريرة قاؿ ا 

 } ـٍ تىٍغًمبيكفى كا ال تىٍسمىعيكا ًليىذىا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍكا ًفيًو لىعىمَّكي قىاؿى الًَّذيفى كىفىري تعالى }كى
كىذا مف  (6)

 .(7)لغي يمغى، كلك كاف مف الكؿ لقاؿ: كالغكا بضـ الغيف"

                                                           

 .6/31صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
كتفسير غريب ما في الصحيحيف  148/، 2ج ، الزىرم، ك تيذيب المغة2/56لفراىيدم جاينظر: العيف،  (2)

، كمشارؽ النكار عمى 1/268ج ، الخطيبكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ، كم307ص ، الحميدمالبخارم كمسمـ
 ، الرازم، كمختار الصحاح3/191ج ، النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير2/180، عياضصحاح اآلثار

 .12/392لساف العرب، ابف منظكر، جك ، 203ص 
 .851رقـ  :حديث330صحيح مسمـ، الجمعة/االنصات يـك الجمعة في الخطبة ص3))
 .851:حديث رقـ 330صحيح مسمـ الجمعة/االنصات يـك الجمعة في الخطبة ص 4))
القرشي المدني: محٌدث، ككاف سفياف يسميو أمير المؤمنيف في الحديث. ككاف يغضب إذا  عبد ا بف ذككاف5))

الزبيرم: كاف فقيو أىؿ المدينة، ككاف صاحب كتابة  قيؿ لو "أبك الزناد" كيكتني بأبي عبد الرحمف. قاؿ مصعب
  ، كحساب، كفد عمى ىشاـ بحساب ديكاف المدينة. تكفي فجأة بالمدينة. ككاف ثقة في الحديث عالما بالعربية فصيحن

 .86/ 4، كالعالـ لمزركمي ج677/ 3ينظر: تاريخ اإلسالـ ج
 [ . 26]فصمت: 6))
، 8/163،كج8/141، ج7/35، ج6/47، ج3/107ينظر ج، ك 6/116صحيح مسمـ بشرح النككم ج7))
 .18/119، ج16/31/117/124،ج 12/180، ج9/68,77,83ج
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مصدر مف  يعتبر أف الحديث النبكم الذم صح عف النبي  -رحمو ا  -النككم .2
مصادر المغة؛ فيقصد بالعرض عمى المغة عند اختالؼ الركاة، فقد كاف يكثؽ المغة 

"إف مف  التي تكافؽ الركايات الصحيحة، مف المثمة عمى ذلؾ قاؿ النككم: " قكلو
امة؛ الرجؿ يفضي إلى امرأتو ، كتفضي إليو ثـ ينشر أشر الناس عند ا منزلة يكـ القي

"ىكذا كقعت الركاية أشر باللؼ، كأىؿ النحك يقكلكف ال ( 2)قاؿ القاضي:  (1)سرىا" 
نما يقاؿ: ىك خير منو كشر منو قاؿ: كقد جاءت الحاديث  يجكز أشر كأخير، كا 

 (3)اف" الصحيحة بالمغتيف جميعان كىي حجة في جكازىما جميعنا كأنيما لغت
بتكثيؽ ألفاظ الحديث النبكم مف الناحية المغكية عناية   -رحمو ا  -اعتنى النككم  .3

 كبيرة؛ تمثمت بعدة جكانب منيا : 
 التكثيؽ بضبط المفردات ، كمف أمثمة ذلؾ:  

قاؿ النككم: "كقكلو فشجت بفاء كشيف معجمة كجيـ مفتكحات الجيـ مخففة كالفاء 
عير إذا فرج بيف رجميو لمبكؿ، كفشج بتشديد الشيف أشد مف فشج ىنا أصمية. يقاؿ: فشج الب
كغيره . ىذا الذم ذكرناه مف ضبطو ىك الصحيح المكجكد في  (4)بالتخفيؼ قالو الزىرم

كاليركم كغيرىما مف أىؿ الغريب، ذكره  (5)عامة النسخ، كىك الذم ذكره الخطابي
جيـ كتككف الفاء زائدة لمعطؼ، في الجمع بيف الصحيحيف فشجت بتشديد ال (6)الحميدم

كفسره الحميدم في غريب الجمع بيف الصحيحيف لو قاؿ: معناه قطعت الشرب مف قكليـ 
كقع في ركاية العذرم؛ فثجت بالثاء  (7)شججت المفازة إذا قطعتيا بالسير كقاؿ القاضي:

بعضيـ اجتماع  المثمثة كالجيـ، قاؿ: كالمعنى ليذه الركاية، كال لركاية الحميدم قاؿ: كأنكر
الشيف كالجيـ كادعى أف صكابو فشحت بالحاء الميممة مف قكليـ شحا فاه إذا فتحو، فيككف 

                                                           

 .1437:رقـ الحديث750صحيح مسمـ، النكاح/تحريـ إفشاء سر المرأة ص1) )
 .4/614ج ، عياضإكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ 2))
 .17/135، ج14/78،ج3/52، كينظر: ج10/8صحيح مسمـ بشرح النككم ج3))
 .288/ 10تيذيب المغة ج 4))
 .481/ 3غريب الحديث لمخطابي ج5))
 .472تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ص 6))
 .8/567إكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ ج7))
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بمعنى تفاجأت ىذا كالـ القاضي، كالصحيح ما قدمناه عف عامة النسخ، كالذم ذكره 
  (1) الحميدم أيضا صحيح كا أعمـ".

 تكثيؽ المفردات باعتبار الصرؼ كمف أمثمة ذلؾ:  
ىكذا ىك في أكثر  "" فإما أدركف أحد فميأت النير الذم يراه ناران  قكلو  :نككمقاؿ ال

النسخ أدركف، كفي بعضيا أدركو، كىذا الثاني ظاىر، كأما الكؿ فغريب مف حيث العربية؛ لف 
 (2)ىذه النكف ال تدخؿ عمى الفعؿ".

 التكثيؽ باعتبار تعدد المغات في المفردات كمف أمثمة ذلؾ:  
ككم:" قكليا )في كؿ عاـ أكقية( كقع في الركاية الكلى في بعض النسخ قاؿ الن

كقية كفي بعضيا أكقية باللؼ، كأما الركاية الثانية فكقية بغير ألؼ باتفاؽ النسخ. ككالىما 
 .(3)صحيح كىما لغتاف إثبات اللؼ أفصح"

 التكثيؽ بتعدد السماء كمف أمثمة ذلؾ:  
ا" ىك بضاديف معجمتيف مكسكرتيف"إف مف  قاؿ النككم: " قكلو   ،ضئضىء ىذا قكمن

كعف بعضيـ أنو  ...كآخره ميمكز كىك أصؿ الشيء، كىكذا ىك في جميع نسخ بالدنا، 
ضبطو بالمعجمتيف كالميممتيف جميعان، كىذا صحيح في المغة قالكا، كلصؿ الشيء أسماء 

 . (4) كثيرة منيا الضئضئ بالمعجمتيف كالميممتيف"
 دد معاني المفردات، كمف أمثمة ذلؾالتكثيؽ بتع: 
كلجعمتيا  ،)لكال حداثة عيد قكمؾ بالكفر؛ لنقضت الكعبة قكؿ النككم: " قكلو  

رىٍت، كلجعمت ليا خمفان( ، كفي (5)عمى أساس إبراىيـ فإف قريشان حيف بنت البيت اٍستىٍقصى
كا عف قكاعد إبراىيـ( ري ٍتيىا( كفي الخرل، )فإف (6)الركاية الخرل )اٍقتىصى رى ، (7) قريشان اٍقتىصى

                                                           

، 12/121،ج11/28، ج3/64/89/164، ج10/126، كينطر: ج18/116صحيح مسمـ بشرح النككم ج1))
 .18/36، ج17/135/149، ج16/65، ج14/37ج
 .11/108، ج 18/53صحيح مسمـ بشرح النككم ج2))
 .18/54,114، ج14/106، ج11/12، ج8/49، كينظر: ج10/117صحيح مسمـ بشرح النككم، النككيج3))
 . 7/155صحيح مسمـ بشرح النككم، النككم ج4))
 .1333صحيح مسمـ  الحج/ نقض الكعبة كبنائيا ص: رقـ الحديث5))
 .1333الحج/ نقض الكعبة كبنائيا ص: رقـ الحديث  بؽالمصدر السا6))
 .1333الحج/ نقض الكعبة كبنائيا ص: رقـ الحديث المصدر نفسو7))
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كا مف بنياف البيت( ري كا في البناء((1)كفي الخرل )اٍستىٍقصى ، كفي (2)، كفي الخرل )قىصَّري
رىٍت بيـ النفقة( قاؿ العمماء: ىذه الركايات كميا بمعنى كاحد، كمعنى  (3) الخرل )قىصَّ

رىٍت عمى ىذا القدر؛ لقصكر النفقة بيـ عف  استقصرت: قصرت عف تماـ بنائيا، كاٍقتىصى
 .(4) تماميا"

 التكثيؽ باعتبار السياؽ، كمف أمثمة ذلؾ:  

قػػاؿ النػػككم: "كأمػػا قكليػػا ًبًعمَّػػة الراحمػػة، فالمشػػيكر فػػي المغػػة أنػػو ببػػاء مكحػػدة، ثػػـ عػػيف ميممػػة 
كقػػػع فػػػي بعػػػض  (5)مكسػػػكرتيف، ثػػػـ الـ مشػػػددة ثػػػـ ىػػػاء، كقػػػاؿ القاضػػػي عيػػػاض رحمػػػو ا تعػػػالى:

يعني بالنكف كفي بعضيا بالباء قاؿ: كىك كالـ مختؿ قاؿ: قاؿ بعضيـ: صػكابو ثفنػة الركايات نعمة 
الراحمة أم فخذىا يريد ما خشف مػف مكاضػع مباركيػا. قػاؿ أىػؿ المغػة: كػؿ مػا كلػي الرض مػف كػؿ 

: كمع ىذا فال يستقيـ ىذا الكالـ، كال جكابيا لخييا بقكليا (6)ذم أربع إذا برؾ فيك ثفنة قاؿ القاضي
قمت: كيحتمؿ أف المراد فيضرب رجمي بسبب الراحمة أم يضرب رجمي عامػدان ،...ىؿ ترل مف أحدك 

ليػػا فػػي صػػكرة مػػف يضػػرب الراحمػػة، كيكػػكف قكليػػا ًبًعمَّػػة معنػػاه بسػػبب، كالمعنػػى أنػػو يضػػرب رجميػػا 
بسكط، أك عصا، أك غير ذلؾ حيف تكشؼ خمارىا عف عنقيا غيرة عمييا، فتقكؿ لو ىي: كىؿ ترل 

د أم نحػػف فػػي خػػالء لػػيس ىنػػا أجنبػػي أسػػتتر منػػو، كىػػذا التأكيػػؿ متعػػيف، أك كػػالمتعيف؛ لنػػو مػػف أحػػ
 (7)مطابؽ لمفظ الذم صحت بو الركاية، كلممعنى، كلسياؽ الكالـ، فتعيف اعتماده كا أعمـ"

 

 

 
                                                           

 .1333صحيح مسمـ  الحج/ نقض الكعبة كبنائيا ص: رقـ الحديث1))
 .1333الحج/ نقض الكعبة كبنائيا ص: رقـ الحديث  السابؽ المصدر2))
 .1333بة كبابيا ص: رقـ الحديثالحج/ جدر الكع نفسو المصدر3))
 .9/75صحيح مسمـ بشرح النككم ج4))
 .17/157، ج6/33، كينظر: ج9/75ج المصدر السابؽ5))
 .4/254ج ، عياضإكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ6))
 .18/38، ج18/58، ج8/121صحيح مسمـ بشرح النككم ج7))
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 التاريخ لموافقةتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب الثاني: 

 يقأواًل: أهمية التاريخ في التوث

كناسخيا ، كمعرفة صحيحيا مف سقيميا، كلو دكر كبير في تكثيؽ المتكف، يعتبر التاريخ فف ميـ 
لما تبيف أف ، كما صدر منو مف التحريؼ في االرتقاء، فبو يظير تزيؼ مدعي المقاء مف منسكخيا.

أك لـ ، أك اختمط، أك كاف قد اختؿ عقمو ،كاف قد مات قبؿ مكلده لشيخ الذم جعؿ ركايتو عنو مفا
اىتـ  ذلؾجؿ ل ؛لي يعرؼ اتصاؿ السند أك انقطاعوكبالتا، يجاكز بمدتو التي لـ يدخميا الطالب قط

ًنٍي ، المحدثكف بمعرفة ًسًنٍي كفيات الركاة فكانت المصنفات المختمفة في عمـ الرجاؿ تتضمف ذكر سو
، لجرح كالتعديؿككتب ا، كطبقات المحدثيف، الكفيات. كينطبؽ ذلؾ عمى كتب معرفة الصحابة

كقد استطاع النقاد عف طريؽ معرفة كفىيات الركاة أف ينقدكا كثيران مف  كغيرىا مف كتب الرجاؿ.
 الركايات كيفضحكا الكذابيف المذيف كضعكىا.

قاؿ سفياف الثكرم : "لما استعمؿ الركاة الكذب استعممنا ليـ التاريخ" كمف فكائده معرفة اتصاؿ  
 .(1)أك انقطاعو ،السند

فظير أنيـ زعمكا الركاية عنيـ ، فنيًظرى في التاريخ، كقاؿ النككم: "كقد ادعى قـك الركاية عف قكـ 
 .(2)بعد كفاتيـ بسنيف"

: يعني احسبكا (4)قاؿ الخطيب اتيمتـ الشيخ فحاسبكه بالسنيف". :" إذا (3)كقاؿ حفص بف غياث 
ذا أخبر الراكم عف نفسو بأمر مستحي  ؿ سقطت ركايتو".سنو كسف مف كتب عنو. كا 

 ثانيًا: نموذج لنقد المتن بالتاريخ عند العمماء 

ي بكر الخطيب البغدادم جرت مع الحافظ اإلماـ أب، ىذه حادثة مع الييكد ليا داللتيا اليامة 
 "كأظير بعض الييكد كتابنا اٌدعى أنو ًكتىابي رىسيكًؿ المَّو (5) قاؿ اإلماـ الذىبي: ق.447سنة 
كذكركا أف خط عمي ، كفيو شيادة الصحابة، ف أىٍىؿ خيبربإسقاط الجزية ع ًمؿ ، ًفيو كحي

                                                           

 .380ص  ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (1)
 . 117لمنككم ص لمعرفة سنف البشير النذير، لتقريب كالتيسيرا (2)
 .380ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (3)
 .119الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم ص  (4)
 .224/ 3لمذىبي ج ،تذكرة الحفاظ 183/ 10الذىبي جاإلسالـ، تاريخ  (5)
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الكتاب ًإلىى رئيس الرؤساء فعىرضو عمى الخطيب فتأممو ثيَـّ قاؿ: ىىذىا مزكَّر. قيؿ لو: كمف أىٍيفى قمتى 
ف كفيو شيادة سٍعد بٍ ، كفتحت خيبر سنة سبع، ذلؾ؟ قاؿ: ًفيًو شيادة ميعىاًكيىة كىك أسمـ عاـ الفتح

ٍيظىة قبؿ فتح خيبر بسنتيف، ميعىاذ كلـ ييٍجًرىـ عمى ما ًفي ، فاستحسف ذلؾ منو، كمات يكـ بني قيرى
 الكتاب".

 التاريخ عند اإلمام النووي لموافقةثالثًا: نماذج تطبيقية بتوثيق الحديث 

اء فج منبي لمف اليمف  الذم أرسميا عمي  تقسيـ الذىبة ما جاء في حديث النموذج األول: 
، كالرابع عمى الشؾ، كزيد الخيؿ، كالقرع بف حابس، قسميا بيف عييىٍينىة بف ًحٍصف في ركاية أنو 

ما عامر بف الطفيؿ. كجاء في ركاية أنو ، إما عمقمة بف عيالثة ، قسميا بيف عييىٍينىة بف ًحٍصف كا 
 كالرابع بالجـز عمقمة بف عيالثة.، كزيد الخيؿ، كالقرع بف حابس

ػدَّثىنىا قيتىٍيبىػةي ٍبػفي سىػًعيدو "ة التي جػاء فييػا الشػؾ فػي اسػـ الرابػع أخرجيػا اإلمػاـ مسػمـ فقػاؿ: الركايف  ، حى
ٍبدي اٍلكىاًحدً  دَّثىنىا عى ػارىةى ٍبػًف اٍلقىٍعقىػاعً ، حى ػٍف عيمى ًف ٍبػفي أىبًػي نيٍعػـو ، عى ٍبػدي الػرٍَّحمى ػدَّثىنىا عى : سىػًمٍعتي أىبىػا سىػًعيدو ، حى قىػاؿى

ػػػػػػػػٍدًرمَّ  ًمػػػػػػػػيُّ ٍبػػػػػػػػفي أىبًػػػػػػػػي طىاًلػػػػػػػػبو ًإلىػػػػػػػػى رىسيػػػػػػػػكًؿ اً يى ، اٍلخي : بىعىػػػػػػػػثى عى  (1)ًبذىىىبىػػػػػػػػةو ، ًمػػػػػػػػفى اٍلػػػػػػػػيىمىفً  قيػػػػػػػػكؿي
كظو  ٍقػػػػػػػػػري ًفػػػػػػػػػي أىًديػػػػػػػػػـو مى
ػػػػػػػػػٍؿ ًمػػػػػػػػػٍف تيرىاًبيىػػػػػػػػػا (2) ـٍ تيحىصَّ لىػػػػػػػػػ

: بىػػػػػػػػػٍيفى ، (3) ػػػػػػػػػمىيىا بىػػػػػػػػػٍيفى أىٍربىعىػػػػػػػػػًة نىفىػػػػػػػػػرو : فىقىسى  قىػػػػػػػػػاؿى
 

 

                                                           

 ، الزىرمينظر: تيذيب المغة معركؼ، كقد يؤنث، فيقاؿ ذىبة. الذىبك  ،ذىب: أصؿ يدؿ عمى حسف كنضارة (1)
، ك لساف 2/173ج ، النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير2/362ج ، ابف فارس، كمقاييس المغة142/ 6ج

 .1/394العرب، ابف منظكر 
ـي القىٍرظ (2) مى قركظ، إذا دبه بالقرظ، كىك الصبه الذم يقاؿ لو: ضرب مف الشجر يدبه بو، كأديـ م -: كىك كرؽ السَّ

، 2/763القىرىظٌي، منسكب إلى ثمر القىرىظ، كىك أصفر، كالعامة تقكؿ: قىرىضٌي، كىك خطأ. ينظر: جميرة المغة ج
، كالصحاح تاج المغة كصحاح 9/70ج ، الزىرم، كتيذيب المغة183/ 3كغريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ج

النياية في غريب الحديث ك  ،2/179ج ، عياض، كمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار3/1177ج ، الجكىرمالعربية
 .4/43ج كالثر، ابف الثير

ٍؿ مف ترابيا (3) ؿَّ في يده لـ تيحىصَّ مٍَّص كتيصىؼَّ حتى يثبت منيا التبر كأصؿ حصؿ ثبت يقاؿ: ما حىصى : أم لـ تيخى
النياية في غريب الحديث ك ، 1/205ج ، عياضما ثبت. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارمنو شيء؛ أم 

 . 11/155لساف العرب، ابف منظكر جك ، 1/396ج كالثر، ابف الثير



144 

 

اًبسو ، (1)ًحٍصفو  عييىٍينىةى ٍبفً  كىاٍلىٍقرىًع ٍبًف حى
ٍيؿ، (2) ٍيًد اٍلخى كىزى

ثىةى ، (3) ٍمقىمىةي ٍبفي عيالى كىالرَّاًبعي ًإمَّا عى
اًمري ، (4) مَّا عى كىاً 

اًبًو: كي ، (5)ٍبػػفي الطُّفىٍيػػؿ ػػؿه ًمػػٍف أىٍصػػحى ءً فىقىػػاؿى رىجي ػػؽَّ ًبيىػػذىا ًمػػٍف ىىػػؤيالى : فىبىمىػػهى ذىًلػػؾى النَّبًػػيَّ ، نَّػػا نىٍحػػفي أىحى ، قىػػاؿى
 : نيكًني؟ كىأىنىا أىًميفي مىٍف ًفي السَّمىاءً »فىقىاؿى مىسىػاءن ، أىالى تىٍأمى ا كى ػبىاحن بىري السَّمىاًء صى ػؿه « يىٍأًتيًني خى ـى رىجي : فىقىػا قىػاؿى

ػػاًئري اٍلعىٍينىػػٍيفً  غى
كىٍجنىتىٍيفً ميٍشػػًرؼي اٍلػػ، (6)

ٍبيىػػةً ، (7) نىاًشػػزي اٍلجى
ٍحميػػكؽي الػػرٍَّأسً ، كىػػثُّ المٍّْحيىػػةً ، (8) زىارً ، مى ، ميشىػػمَّري اإٍلً

: يىػػا رىسيػػكؿى اً  : ، اتَّػػًؽ اى ، فىقىػػاؿى ػػؽَّ أىٍىػػًؿ اٍلىٍرًض أىٍف يىتًَّقػػيى اى »فىقىػػاؿى لىٍسػػتي أىحى ٍيمىػػؾى أىكى لَّػػى « كى َـّ كى : ثيػػ قىػػاؿى
ؿي  ًليًد: يىا رىسيكؿى اً فى ، الرَّجي اًلدي ٍبفي اٍلكى : ، قىاؿى خى مّْي، الى »أىالى أىٍضًربي عينيقىوي؟ فىقىاؿى قىاؿى « لىعىمَّوي أىٍف يىكيكفى ييصى

                                                           

ه، فسمي: فجحظت عينا ،ككاف اسـ عيينة: حذيفة، فأصابتو لقكة ،بف بدر بف عيينة بف حصف بف حذيفة (1)
عمى اإلسالـ، ككاف مف المؤلفة، أسمـ بعد الفتح.  عيينة، ككاف يكنى أبا مالؾ مف صناديد العرب، ستألفو النبي 

ا. ينظر: كمعرفة الصحابة ،كقيؿ: قبؿ الفتح، كشيد الفتح مسممنا ، 4/2247لبي نعيـ ج ،كشيد حنيننا كالطائؼ أيضن
 .4/318ج ، ابف الثير، كأسد الغابة3/1249ج بر، ابف عبد الكاالستيعاب في معرفة الصحاب

، فأسمـ، بف محمد بف سفياف، ككاف في كفد بني تميـ الذيف قدمكا عمى رسكؿ ا  القرع بف حابس بف عقاؿ (2)
ؼ. ينظر: الطبقات كحنينان، كالطائ ،فتح مكة ككاف ينزؿ أرض بني تميـ ببادية البصر شيد مع رسكؿ ا 

، كمعرفة 1/67، كمعجـ الصحابة البف قانع ج193/ 1، كمعجـ الصحابة لمبغكم ج7/37ج ، ابف سعدالكبرل
 ، ابف الثير، كأسد الغابة1/103ج ، ابف عبد البر، كاالستيعاب في معرفة الصحاب1/336الصحابة لبي نعيـ ج

 .1/264ج
بف منيب بف عبد رضا، ككاف مف المؤلفة قمكبيـ، ثـ أسمـ كحسف إسالمو، كفد عمى  زيد بف ميميؿ بف زيد (3)

، كاإلصابة في تمييز 2/376زيد الخير ينظر: أسد الغابة ج ء سنة تسع، كسماه النبي يفي كفد ط النبي 
 .2/513ج ، ابف حجرالصحابة

ثة (4) كؼ بف الحكص بف جعفر بف كالب بف رًبيعة بف عامر بف صعصعة العامرم الكالبي ٍبف ع عمقمة بف عيالى
، كلـ يكف ًفيًو ذاؾ بكاف مف أشراؼ بني رى  يع بف عامر، ككاف مف المؤلفة قمكبيـ، ككاف سيدنا ًفي قكمو، حميمنا عاقالن

، ىيكى الذم قسـ النبي  كالقرع، كزيد الخيؿ. كلقد ارتد  مف اليمف بينو كبيف عيينة، ذىبة، بعث بيا عمي  الكـر
مىى حكراف  ،بي بكرأكلحؽ بالشاـ، ثـ عاد لإلسالـ في عيد  ،عمقمة فقبؿ منو ذلؾ، كحسف إسالمو، كاستعممو عيمىر عى

، كاإلصابة في تمييز 4/82ج ، ابف الثير، كأسد الغابة2178/ 4لبي نعيـ ج ،فمات بيا. ينظر: كمعرفة الصحابة
 . 4/455ج ، ابف حجرالصحابة

ٍعفىر ٍبف كالب. كاف سيد بني عامر في الجاىمية. اختمؼ في إسالمو، قاؿ ابف  عامر بف الطفيؿ بف مالؾ (5) بف جى
 ،الثير: لـ يختمؼ أىؿ النقؿ مف المتقدميف أنو مات كافرنا، كأخذت عامرنا الغدة، فكاف يقكؿ: غدة كغدة البعير

، ك سير أعالـ 1/455ج ،الذىبياإلسالـ، ك تاريخ  3/23ج ، ابف الثيرت سمكلية. ينظر: أسد الغابةكمكت في بي
 .2/184ج ، الذىبيالنبالء

، عياض، غائر العينيف أم غير جاحظتيف بؿ داخمتاف في نقرتيما. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار (6)
 . 2/140ج
 . 3/208ج ، الصديقيأم غميظيما، أشرفت كجنتاه، أم عمتا. ينظر: مجمع بحار النكار :مشرؼ الكجنتيف (7)
 .2/29ج ، عياضمرتفعيا. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار : ناشز الجبية (8)
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ا لىٍيسى ًفي قىٍمًبوً  ؿ  يىقيكؿي ًبًمسىاًنًو مى ـٍ ًمٍف ميصى كى اًلده: كى ـٍ أيكمىٍر أىٍف أى : »فىقىاؿى رىسيكؿي اً ، خى ٍف ًإنّْي لى ٍنقيبى عى
: ثيَـّ نىظىرى ًإلىٍيًو كىىيكى ميقىؼ  « كىالى أىشيؽَّ بيطيكنىييـٍ ، قيميكًب النَّاسً  : ، قىاؿى ًإنَّوي يىٍخريجي ًمٍف ًضٍئًضًئ »فىقىاؿى

ىىػذىا (1)
نىػاًجرىىيـٍ ، قىٍكـه يىٍتميػكفى ًكتىػابى اً  ػاًكزي حى ٍطبنػا الى ييجى ػا يىٍمػ، رى ًميَّػةً يىٍمريقيػكفى ًمػفى الػدّْيًف كىمى ـي ًمػفى الرَّ ريؽي السَّػٍي

(2) »
 : : أىظينُّوي قىاؿى ـٍ قىٍتؿى ثىميكدى »قىاؿى ىٍقتيمىنَّيي ـٍ لى ٍكتييي لىًئٍف أىٍدرى

(3)»".(4) 

 تخريج الحديث:

 .عف قتيبة بو بمثمو (5)أخرجو البخارم 

                                                           

 ،صؿ الشيءكالضئضئ أ ،كىمزة ساكنة بينيما أم مف أصمو ،ضئضئ ىذا بكسر الضاديف المعجمتيف (1)
، كمشارؽ النكار عمى صحاح 3/357. ينظر: مقاييس المغة جكمعدنو، كقيؿ نسمو، كيقاؿ ضؤضؤ بضميما أيضان 

 .2/55ج ، عياضاآلثار
ًميَّة (2) : ىي الطريدة التي يرمييا الصائد، كالمعنى؛ أف الخكارج يمرقكف مف الديف مركؽ ذلؾ السيـ مف الرمية الرَّ
، كالصحاح تاج 1/266ثـ خرج منيا لـ يعمؽ بو. ينظر: غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ج ،ني إذا دخؿ فييايع

 .6/2362ج ، الجكىرمالمغة كصحاح العربية
كىـ قـك صالح عميو السالـ، كىـ بنك ثمكد بف جائر بالجيـ اشتيركا باسـ أبييـ  ،: قبيمة مف العرب البائدةثمكد (3)

، فال يقاؿ: إال ثمكد مف غير بني، كىكذا كرد ذكرىا في القرآف الكريـ. كىـ الذيف أخذتيـ الصيحة، فأصبحكا ثمكد
، في دارىـ جاثميف، منازليـ بالحجر ككادم القرل بيف الحجاز كالشاـ. ينظر: نياية الرب في معرفة أنساب العرب

، أحمد ، كمعجـ المغة العربية المعاصرة1/152ج حالة، ك، كمعجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة200ص القمقشندم
 .1/330ج عمر

 .1064: رقـ الحديث 409صحيح مسمـ، الزكاة /ذكر الخكارج كصفاتيـ ص (4)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال :
كثقو ابف سعد، كالنسائي، كالذىبي، كذكره ف ،بد، أختمؼ فيوالبجمي أبك الحكـ الككفي العا عبد الرحمف بف أبي نيٍعـو 

ابف حباف في الثقات، كأثنى عميو أبك حاتـ، كأخرج لو البخارم كمسمـ في صحيحييما، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ، 
كذكر ابف حجر عف ابف أبي خيثمة نقؿ عف ابف معيف في تضعيفو، كتعقبو فقاؿ: لـ نجد ذلؾ في الركايات 

ف يكف، فإنو قد تفرد بيذا التضعيؼ، كلـ يبيف سببو إف صح عنو. قمت:  المعركفة عف يحيى، فا أعمـ بصحتيا، كا 
، كالثقات البف 3/123، كالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ج6/298ج ، ابف سعدىك ثقة. ينظر: الطبقات الكبرل

كاليداية  ،162 ص الحاكـ، مامني كاحد كؿ انفرد كما، كمسمـ البخارم أخرجيـ مف كتسمية ،112/ 5حباف ج
 الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ تيذيب، 1/461ج ، أحمد بف الحسيفكاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد

 . 6/286ج ، ابف حجر، ك تيذيب التيذيب5/62ج ، الذىبي، كسير أعالـ النبالء7/109ج
، إلى اليمف قبؿ حجة ـ، كخالد بف الكليد صحيح البخارم، المغازم/ بعث عمي بف أبي طالب عميو السال (5)

 .4351: رقـ الحديث822الكداع ص
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دَّثىنىا "فقاؿ:  سمـثة أخرجيا اإلماـ مالى قمة بف عي مٍ الجـز في اسـ الرابع عى  كالركاية التي جاء فييا  حى
دَّثىنىا أىبيك اٍلىٍحكىصً ، ىىنَّادي ٍبفي السًَّرمّْ  كؽو ، حى ًف ٍبًف أىًبي نيٍعـو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف مىٍسري ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف ، عىٍف عى

ٍدًرمّْ  ًميّّ ، أىًبي سىًعيدو اٍلخي : بىعىثى عى فىقىسىمىيىا   ًإلىى رىسيكًؿ اً ، كىىيكى ًباٍليىمىًف ًبذىىىبىةو ًفي تيٍربىًتيىا، قىاؿى
ٍنظىًميُّ  رىسيكؿي اً  اًبسو اٍلحى : اٍلىٍقرىعي ٍبفي حى ٍمقىمىةي ٍبفي  ،كىعييىٍينىةي ٍبفي بىٍدرو اٍلفىزىاًرمُّ ، بىٍيفى أىٍربىعىًة نىفىرو ثىةى  كىعى عيالى
بو  ،اٍلعىاًمًرمُّ  دي بىًني ًكالى ٍيًر الطَّاًئيُّ ، ثيَـّ أىحى ٍيدي اٍلخى دي بىًني نىٍبيىافى ، كىزى ٍيشه ، ثيَـّ أىحى : فىغىًضبىٍت قيرى فىقىاليكا: ، قىاؿى

نىاًديدى نىٍجدو  تىدىعينىا؟ فىقىاؿى رىسيكؿي اً  (1)أىتيٍعًطي صى ا فىعىٍمتي ذىًلؾى : »كى ؿه كىثُّ « ًلىتىأىلَّفىييـٍ  ًإنّْي ًإنَّمى اءى رىجي فىجى
اًئري اٍلعىٍينىٍيفً ، ميٍشًرؼي اٍلكىٍجنىتىٍيفً ، المٍّْحيىةً  ًبيفً ، غى : اتًَّؽ اى ، مىٍحميكؽي الرٍَّأسً ، نىاًتئي اٍلجى مَّدي ، فىقىاؿى ، يىا ميحى

: فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ٍيتيوي : »قىاؿى ٍف ييًطًع اى ًإٍف عىصى مىى أىٍىًؿ اٍلىٍرًض كىالى تىٍأمىنيكًني؟أىيى ، فىمى نيًني عى : « ٍأمى قىاؿى
ؿي  ًليًد  -فىاٍستىٍأذىفى رىجيؿه ًمفى اٍلقىٍكـً ًفي قىٍتًمًو ، ثيَـّ أىٍدبىرى الرَّجي اًلدي ٍبفي اٍلكى ٍكفى أىنَّوي خى : فىقىاؿى رىسيكؿي اً  -ييرى

ـٍ يىٍقتيميكفى ًإفَّ ًمٍف ًضٍئًضًئ ىىذىا قىٍكمنا يىٍقرىءيكفى الٍ » نىاًجرىىي اًكزي حى ـً ، قيٍرآفى الى ييجى ٍسالى يىدىعيكفى أىٍىؿى ، أىٍىؿى اإٍلً كى
ًميَّةً ، اٍلىٍكثىافً  ـي ًمفى الرَّ ا يىٍمريؽي السٍَّي ـً كىمى ٍسالى ادو ، يىٍمريقيكفى ًمفى اإٍلً ىٍقتيمىنَّييـٍ قىٍتؿى عى ـٍ لى ٍكتييي لىًئٍف أىٍدرى

(2)»"(3). 

 تخريج الحديث:

 سفياف بف سعيد بف مسركؽ عف سعيد بف مسركؽ بو بنحكه. مف طريؽ (4) رجو البخارمأخ 

ذىب النككم كغيره مف العمماء في تكثيؽ الركاية التي جاء فييا الجـز أف الرابع ىك عمقمة  قمت: 
 كاستدلكا عمى ذلؾ مف خالؿ التكثيؽ بالعرض عمى التاريخ.، بف عيالثة

ما عامر بف الطفيؿ( قاؿ  ،ثةالى مة بف عي قى مٍ ه الركاية )كالرابع إما عى " قكلو في ىذ (5)قال النووي:  كا 
كالصكاب الجـز بأنو عمقمة بف  ،لنو تكفي قبؿ ىذا بسنيف ؛ذكر عامر ىنا غمط ظاىر :العمماء

                                                           

: تقع ما بيف الحجاز إلى الشاـ إلى العذيب، فالطائؼ مف نجد، كالمدينة مف نجد، كأرض اليمامة كالبحريف نجد (1)
 .572ج  ـ، محمد عبد المنعإلى عماف إلى العركض. ينظر: الركض المعطار في خبر القطار

: كيقاؿ ليـ عاد باسـ أبييـ كبو كرد القرآف الكريـ قبيمة مف العرب البائدة، كيقاؿ لعاد ىؤالء عاد الكلى، عاد (2)
كعماف مف البحريف إلى حضرمكت. ينظر: نياية الرب في معرفة أنساب  ،ككانت منازليـ بالحقاؼ بيف اليمف

 .328ص ، القمقشندمالعرب
 .1064: رقـ الحديث 409ح مسمـ، مسمـ، الزكاة/ ذكر الخكارج كصفاتيـ صصحي (3)
 .3344: رقـ الحديث639صحيح البخارم، التكحيد/قكؿ ا تعالى: }تعرج المالئكة كالركح إليو{ ص (4)
 .7/155صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
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، (2)كالعيني، (1)ابف حجر كبو قاؿ. عالثة كما ىك مجزكـ في باقي الركايات كا أعمـ"
 كغيرىـ. (6)كالساعاتي، (5)كالشككاني ،(4)نيكالقسطال، (3)كالسيكطي

ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء؛ مف الجـز أف الرابع ىك عمقمة بف ، الخالصة: الصكاب 
 كليس عامر بف الطفيؿ كذلؾ لكجو: ، عيالثة

لـ : "فإف عامرنا (7)قاؿ ابف الثير، كمات عمى الكفر، التاريخ؛ فقد ثبت أف عامران مات قبؿ ذلؾ -1
كقاؿ: " الميـ ، عمييما كقد دعا رىسيكؿ المًَّو ، يختمؼ أىؿ النقؿ مف المتقدميف أىنَّوي مات كافرنا...

مىى أربد صاعقة، اكفنييما بما شئت" فكاف يقكؿ: غدة كغدة ، كأخذت عامرنا الغدة، فأنزؿ المَّو تعالى عى
 البعير كمكت في بيت سمكلية".

كعمى ، المحدثيف؛ أف ركاية الجـز تقدـ عمى ركاية الشؾمعمـك أف مف قكاعد الترجيح عند  -2
ثة تقدـ عمى الركاية التي جاءت ، ذلؾ فالركاية التي جاء فييا الجـز بأف الرابع ىك عمقمة بف عيالى

 بالشؾ.
 ،كخص بعضيـ، عمى قريش : ما جاء في الحديث الذم دعا فيو النبي النموذج الثاني 

 ،كعتبة بف ربيعة كشيبة بف ربيعة ،ميـ عميؾ بأبي جيؿ بف ىشاـفجاء في ركاية قكلو )ال، فسماىـ
كشيبة بف ، كعميؾ بعتبة بف ربيعة، كالكليد بف عقبة...( كجاء في ركاية قكلو )الميـ عميؾ بأبي جيؿ

 كالكليد بف عتبة...(.، ربيعة

دَّثىنىا عىبٍ   (8)كالركاية التي جاء فييا الكليد بف عقبة أخرجيا مسمـ  دي اً ٍبفي عيمىرى ٍبًف فقاؿ:" كحى
ٍعًفيُّ  مًَّد ٍبًف أىبىافى اٍلجي ٍبدي الرًَّحيـً يىٍعًني اٍبفى سيمىٍيمىافى ، ميحى دَّثىنىا عى اؽى ، عىٍف زىكىًريَّا، حى عىٍف ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى

ٍيميكفو اٍلىٍكًدمّْ  ٍمًرك ٍبًف مى ًف اٍبًف مىٍسعيكدو ، عى : بىٍينىمىا رىسيكؿي اً ، عى مّْي ًعٍندى اٍلبىٍيتً يي  قىاؿى ٍيؿو ، صى كىأىبيك جى
ميكسه  ابه لىوي جي كره ، كىأىٍصحى زي قىٍد نيًحرىٍت جى كى

ـٍ يىقيكـي ، ًباٍلىٍمسً  (9) : أىيُّكي ٍيؿو كًر بىًني  (1)ًإلىى سىالى  فىقىاؿى أىبيك جى زي جى

                                                           

 .68/ 8فتح البارم، البف حجر ج (1)
 .18/8ج ، العينيعمدة القارم (2)
 .3/160ج الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج، السيكطي (3)
 .6/422ج ، القسطالنيإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (4)
 .359/ 1ج ، الشككانينيؿ الكطار (5)
 .23/146ج ، الساعاتيلشيبانيا الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (6)
 .2/184ج ، الذىبي، كسير أعالـ النبالء1/455ج، الذىبيإلسالـ، ا، كينظر: تاريخ 3/124أسد الغابة ج (7)
 .1794: رقـ الحديث746مف أذل المشركيف كالمنافقيف ص صحيح مسمـ، الجياد كالسير/ ما لقي النبي  (8)
، زكر بالضـ. الفائؽ في غريب الحديثفإذا نحرت فيي جي  ،كىي الناقة قبؿ أف تنحر ،الجزائر: جمع جزكر (9)

 .1/211ج رمالزمخش
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فو  دى؟ فىاٍنبىعىثى أىٍشقىى اٍلقىٍكـً ، فيالى مَّدو ًإذىا سىجى عيوي ًفي كىًتفىٍي ميحى ذيهي فىيىضى ذىهي  (2)فىيىٍأخي دى النًَّبيُّ ، فىأىخى  فىمىمَّا سىجى
عىوي بىٍيفى كىًتفىٍيوً  كيكا، كىضى : فىاٍستىٍضحى ييـٍ يىًميؿي عى ، قىاؿى عىؿى بىٍعضي لىٍك كىانىٍت ًلي ، مىى بىٍعضو كىأىنىا قىاًئـه أىٍنظيري كىجى

نىعىةه طىرىٍحتيوي عىٍف ظىٍيًر رىسيكًؿ اً  تَّى اٍنطىمىؽى ًإٍنسىافه فىأىٍخبىرى  كىالنًَّبيُّ ، مى ا يىٍرفىعي رىٍأسىوي حى سىاًجده مى
ٍيًريىةه ، فىاًطمىةى  كى اءىٍت ًىيى كجي فىجى

ٍنوي ، (3) ٍتوي عى ـٍ تىٍشًتميييـٍ  ثيَـّ ، فىطىرىحى مىٍيًي ى النًَّبيُّ ، أىٍقبىمىٍت عى  فىمىمَّا قىضى
 تىوي الى ٍكتىوي ، صى فىعى صى مىٍيًيـٍ ، رى ثنا، ثيَـّ دىعىا عى ا ثىالى كىافى ًإذىا دىعىا دىعى ثنا، كى ذىا سىأىؿى سىأىؿى ثىالى : ، كىاً  ثيَـّ قىاؿى
ٍيشو ، المييَـّ » مىٍيؾى ًبقيرى ثى مىرَّاتو « عى ٍحؾي  فىمىمَّا، ثىالى ٍنييـي الضّْ ٍكتىوي ذىىىبى عى تىوي ، سىًمعيكا صى افيكا دىٍعكى : ، كىخى ثيَـّ قىاؿى
ٍيًؿ ٍبًف ًىشىاـو ، المييَـّ » مىٍيؾى ًبأىًبي جى ًبيعىةى ، (4)عى كىعيٍتبىةى ٍبًف رى

ًبيعىةى ، (5) شىٍيبىةى ٍبًف رى كى
ًليًد ٍبًف عيٍقبىةى  ،(6) كىاٍلكى

(7) ،

                                                                                                                                                                          

: الجمد الرقيؽ الذم يخرج فيو الكلد مف بطف أمو ممفكفان فيو. قيؿ ىك في الماشية السمى، كفي الناس السمى (1)
المشيمة، كالكؿ أشبو، لف المشيمة تخرج بعد الكلد، كال يككف الكلد فييا حيف يخرج. النياية في غريب الحديث 

 .396/ 2كالثر، ابف الثير ج
 ىك: عقبة بف أبي معيط كما صرح بو في الركاية الثانية. (2)
 )جكيرية( ىك تصغير جارية بمعنى شابة. (3)
في صدر اإلسالـ، كأحد سادات  بف المغيرة المخزكمي القرشي: أشد الناس عداكة لمٌنبٌي  عمرك بف ىشاـ (4)

رؾ اإلسالـ، ككاف يقاؿ لو " ابك الحكـ " فدعاه المسممكف " أبا جيؿ"، حتى كدىاتيا في الجاىمية، أد، قريش كأبطاليا
 .5/87لمزركمي ج ،كانت كقعة بدر الكبرل، فشيدىا مع المشركيف، فكاف مف قتالىا. العالـ

ي. كلد ربيعة بف بف عبد شمس ابف عبد مناؼ بف قصي بف كالب، أبك الكليد القرشي العبشم عتبة بف ربيعة (5)
عبد شمس عتبة كشيبة، قتال يـك بدر كافريف دعكا إلى البراز، كمعيـ الكليد بف عتبة، فخرجكا ثالثتيـ بيف الصفيف، 
فخرج إلييـ حمزة بف عبد المطمب، كعمي بف أبي طالب، كعبيدة بف الحارث بف المطمب، فقتمكىـ، كضرب شيبة 

، بالصفراء عمى ليمة مف بدر. مختصر تاريخ دمشؽ ان مع رسكؿ ا جؿ عبيدة بف الحارث فقطعيا، فمات راجعرً 
 .16/48ج ابف منظكر

كىك أحد الذيف  ،بف عبد شمس مف زعماء قريش في الجاىمية. أدرؾ اإلسالـ، كقتؿ عمى الكثنية شيبة بف ربيعة (6)
ٍلنا عمى المقتسميف( كىـ سبعة عشر رجالن، مف قريش، اقتسمكا عقبات مكة في بدء ظيكر  نزلت فييـ اآلية: )كىما أىٍنزى

كلما كانت كقعة بدر، حضرىا شيبة مع  اإلسالـ، كجعمكا دأبيـ في أياـ مكسـ الحج أف يصدكا الناس عف النبي
 .3/181ينظر: العالـ لمزركمي ج مشركييـ، كنحر تسع ذبائح؛ إلطعاـ رجاليـ، كقتؿ فييا.

كشعرائيـ كأجكادىـ. فيو ظرؼ  ،كىب، المكم القرشي: مف فتياف قريش ف أبي معيط، أبكالكليد بف عقبة ب (7)
عمى صدقات بني  كمجكف كليك. كىك أخك عثماف ابف عفاف لمو. أسمـ يـك فتح مكة، كبعثو رسكؿ ا 

فانصرؼ  ،ىػ 25المصطمؽ، ثـ كاله عمر صدقات بني تغمب، ككاله عثماف الككفة بعد سعد بف أبي كقاص سنة 
كدعا بو إلى المدينة، فجاء فحده  ،فشيد عميو جماعة عند عثماف بشرب الخمر، فعزلو، 29إلييا، كأقاـ إلى سنة 

، 4/675ج ، ابف الثير، كأسد الغابة4/1552ج ، ابف عبد البركحبسو. ينظر: االستيعاب في معرفة الصحاب
، كاإلصابة في تمييز 3/412ج ، الذىبيبالء، كسير أعالـ الن2/146ج ، النككمكتيذيب السماء كالمغات

لمزركمي  ،، كالعالـ417ص ، الخزرجي، كخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ6/482ج ، ابف حجرالصحابة
 .8/122ج
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مىؼو  يَّةى ٍبًف خى كىأيمى
ٍقبىةى ٍبًف أىًبي ميعىٍيطو كى ، (1) عي

ـٍ أىٍحفىٍظوي  -« (2) لى ذىكىرى السَّاًبعى كى مَّدنا –كى  فىكى الًَّذم بىعىثى ميحى
 ّْؽ ٍرعىى يىٍكـى بىٍدرو ، ًباٍلحى لىقىٍد رىأىٍيتي الًَّذيفى سىمَّى صى

قىاؿى أىبيك  -قىًميًب بىٍدرو  -(4)ثيَـّ سيًحبيكا ًإلىى اٍلقىًميبً ، (3)
اؽى  ًديثً : »(5)ًإٍسحى مىطه ًفي ىىذىا اٍلحى ًليدي ٍبفي عيٍقبىةى غى  «".اٍلكى

 تخريج الحديث:

كذكر فيو خمسة ىـ؛ أبك ، عف أبي إسحاؽ بو بنحكه مختصران  (6)أخرجو مسمـ مف طريؽ شعبة 
كأمية بف خمؼ أك أبي بف ، كشيبة بف ربيعة، كعقبة بف أبي معيط، كعتبة بف ربيعة، جيؿ بف ىشاـ

 .خمؼ شؾ فيو شعبة

ككاف يستحب ثالثان يقكؿ: ، عف أبي إسحاؽ بو بنحكه كزاد (7)كأخرجو أيضان مف طريؽ سفياف 
، كذكر فييـ الكليد بف عتبة، ثالثان « عميؾ بقريش، الميـ، عميؾ بقريش، الميـ، عميؾ بقريش، الميـ»

 كلـ يشؾ.، كأمية بف خمؼ

دَّثىنىا فقاؿ:(8)كالركاية التي جاء فييا الكليد بف عتبة أخرجيا البخارم  ، حى ٍبدىافي ًني: قىاؿى  عى  أىًبي، أىٍخبىرى
اؽى، أىًبي عىفٍ  شيٍعبىةى، عىفٍ  ، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  ًإٍسحى ٍيميكفو ٍبدً  عىفٍ  مى  سىاًجده   المَّوً  رىسيكؿي  بىٍينىا: قىاؿى  المًَّو، عى

                                                           

سمـ. ، مف بني لؤٌم: أحد جبابرة قريش في الجاىمية، كمف ساداتيـ. أدرؾ اإلسالـ، كلـ يأمية بف خمؼ بف كىب (1)
فصاح  ،كىك اٌلذم عذب بالالن الحبشي في بداءة ظيكر اإلسالـ. أسره عبد الرحمف بف عكؼ يـك بدر، فرآه بالؿ

 .2/22فقتمكه. العالـ لمزركمي ج ، بالناس يحرضيـ عمى قتمو
 ،منىاؼ، كىك مف أشد الناس إيذاءن أباف بف أبي عىٍمرك بف أيميَّة بف عبد شمس بف عبد  عقبىة بف أبي معيط (2)

 ،يصمي في حجر الكعبة إذ أقبؿ عقبة بف أبي معيط كمف أفعالو السيئة أنو بينما كاف رسكؿ ا  لرسكؿ ا 
تَّى أىخذ بمنكبو فدفعو عنو كقاؿ فىأقبؿ أىبيك بكر ، فخنقو خنقان شديدان  ،فكضع ثكبو في عنؽ رسكؿ ا   :حى

صبران كىاٍختمؼ ًفي قىاتمو. ينظر:  فقتمو رسكؿ ا  ،قكؿ ربيَّ ا، كلما كاف يـك بدر أسر عقبةأتقتمكف رجالن أف ي
 .59/ 20ج ، الصفدمالكافي بالكفيات

 ؿ حمؿ منيا أسيران.بفإف عقبة بف أبي معيط لـ يقتؿ ببدر  ،رأيت الذيف سمى أم؛ أكثرىـ (3)
نما كضعك  ،ىي البئر التي لـ تطك :القميب (4) كليس ىك  ،كلئال يتأذل الناس برائحتيـ ،ا في القميب تحقيرا ليـكا 

 .5/171. ينظر: العيف، الفراىيدم جلف الحربي ال يجب دفنو ؛دفنان 
النيسابكرم، مف تالمذة أيكب بف الحسف الزاىد الحنفي، ككاف مف أئمة الحديث،  إبراىيـ بف محمد بف سفياف (5)

 .11/192ج، الذىبي كسمع " الصحيح" مف مسمـ: تكفي، في رجب سنة ثماف كثالثمائة. ينظر: سير أعالـ النبالء
 .1794: رقـ الحديث746مف أذل المشركيف كالمنافقيف ص صحيح مسمـ، الجياد كالسير/ ما لقي النبي  (6)
 .1794: رقـ الحديث746كالمنافقيف ص مف أذل المشركيف ، الجياد كالسير/ ما لقي النبي المصدر السابؽ (7)
:رقـ الحديث 68صحيح البخارم، الكضكء/إذا ألقي عمى ظير المصمي قذر أك جيفة، لـ تفسد عميو صالتو ص (8)

240. 
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دَّثىًني ح: قىاؿى  ، ٍبفي  أىٍحمىدي  كحى دَّثىنىا: قىاؿى  عيٍثمىافى ٍيحي  حى دَّثىنىا: قىاؿى  مىٍسمىمىةى، في بٍ  شيرى ـي  حى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي  عىفٍ  ييكسيؼى
اؽى، أىًبي عىفٍ  أىًبيًو، دَّثىًني: قىاؿى  ًإٍسحى ك حى ، ٍبفي  عىٍمري ٍبدى  أىفَّ  مىٍيميكفو دَّثىوي  مىٍسعيكدو  ٍبفى  المَّوً  عى   النًَّبيَّ  أىفَّ  حى
مّْي كىافى  ٍيؿو  كىأىبيك البىٍيًت، ًعٍندى  ييصى ابه كىأىصٍ  جى ، لىوي  حى ميكسه ييـٍ  قىاؿى  ًإذٍ  جي  ًبسىمىى يىًجيءي  أىيُّكيـٍ : ًلبىٍعضو  بىٍعضي

كرً  زي ، بىًني جى عيوي  فيالىفو مىى فىيىضى مَّدو  ظىٍيرً  عى دى؟ ًإذىا ميحى اءى  القىٍكـً  أىٍشقىى فىاٍنبىعىثى  سىجى تَّى فىنىظىرى  ًبًو، فىجى  حى
دى  عىوي  ، النًَّبيُّ  سىجى مىى كىضى نىعىةه، ًلي كىافى  لىكٍ  شىٍيئنا، أيٍغًني الى  أىٍنظيري  كىأىنىا كىًتفىٍيًو، ٍيفى بى  ظىٍيًرهً  عى : قىاؿى  مى
عىميكا كيكفى  فىجى ييًحيؿي  يىٍضحى ييـٍ  كى مىى بىٍعضي ، عى تَّى رىٍأسىوي، يىٍرفىعي  الى  سىاًجده   المَّوً  كىرىسيكؿي  بىٍعضو اءىٍتوي  حى  جى
فى  ظىٍيًرًه، عىفٍ  فىطىرىحىتٍ  فىاًطمىةي، مىٍيؾى  المَّييَـّ : »قىاؿى  ثيَـّ  رىٍأسىوي  المَّوً  رىسيكؿي  عى فىرى ٍيشو  عى ، ثىالىثى . «ًبقيرى  مىرَّاتو
مىٍيًيـٍ  فىشىؽَّ  ا ًإذٍ  عى ، دىعى ـٍ مىٍيًي كىانيكا: قىاؿى  عى ٍكفى  كى ابىةه، البىمىدً  ذىًلؾى  ًفي الدٍَّعكىةى  أىفَّ  يىرى  المَّييَـّ : »سىمَّى ثيَـّ  ميٍستىجى
مىٍيؾى  ، يًبأىبً  عى ٍيؿو مىٍيؾى  جى ًبيعىةى، ٍبفً  ًبعيٍتبىةى  كىعى شىٍيبىةى  رى ًبيعىةى، ٍبفً  كى ًليدً  رى ، ٍبفً  كىأيمىيَّةى  ،(1)عيٍتبىةى  ٍبفً  كىالكى مىؼو  خى
 عىدَّ  لًَّذيفى ا رىأىٍيتي  لىقىدٍ  ًبيىًدًه، نىٍفًسي فىكىالًَّذم: قىاؿى  ،- يىٍحفىظٍ  فىمىـٍ  السَّاًبعى  كىعىدَّ  - «ميعىٍيطو  أىًبي ٍبفً  كىعيٍقبىةى 
ٍرعىى، المَّوً  رىسيكؿي  ". قىًميبً  القىًميبً  ًفي صى   بىٍدرو

زالة التعارض بيف الركايات مف خالؿ الترجيح مف كجييف:قمت   : لقد ذىب العمماء في التكثيؽ كا 

 موافقة الروايات  -1

، بف ربيعة كشيبة، كعتبة بف ربيعة، : قكلو "ثـ قاؿ الميـ عميؾ بأبي جيؿ بف ىشاـ(2)قال النووي 
كاتفؽ العمماء عمى أنو ، كالكليد بف عقبة بالقاؼ، كالكليد بف عقبة( ىكذا ىك في جميع نسخ مسمـ

، بعد ىذا (3)غمط كصكابو؛ الكليد بف عتبة بالتاء كما ذكره مسمـ في ركاية أبي بكر بف أبي شيبة 
نبو عميو إبراىيـ بف كقد ، كغيره مف أئمة الحديث عمى الصكاب (4)كقد ذكره البخارم في صحيحو

 سفياف في آخر الحديث فقاؿ: الكليد بف عقبة في ىذا الحديث غمط". 

                                                           

ة كلكف ذكر ابف منظكر في ترجمة كالده عتبة بف ربيع، لـ أجد لو ترجمة في كتب التاريخ: الكليد بف عتبة (1)
فقاؿ: "ككلد ربيعة بف عبد شمس عتبة كشيبة، قتال يـك بدر كافريف دعكا إلى البراز، كمعيـ الكليد بف عتبة، فخرجكا 
ثالثتيـ بيف الصفيف، فخرج إلييـ حمزة بف عبد المطمب، كعمي بف أبي طالب، كعبيدة بف الحارث بف المطمب، 

بالصفراء عمى ليمة مف بدر. ت راجعان مع رسكؿ ا فقتمكىـ، كضرب شيبة رجؿ عبيدة بف الحارث فقطعيا، فما
 .48/ 16ج ، ابف منظكرمختصر تاريخ دمشؽ

 .12/121صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .136، صسبؽ تخريجو (3)
  .136ص سبؽ تخريجو (4)
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ليو ذىب ابف حجر قمت:  كلـ تختمؼ الركايات في أنو بعيف ميممة بعدىا مثناة فقاؿ: " (1)كا 
 كىك كىـ قديـ نبو عميو ابف، لكف عند مسمـ مف ركاية زكريا بالقاؼ بدؿ المثناة  ؛ثـ مكحدة ،ساكنة

كبو قاؿ  .مف طريؽ شيخ مسمـ عمى الصكاب" (2)كقد أخرجو اإلسماعيمي، سفياف الراكم عف مسمـ
 .(3)السيكطي

 موافقة التاريخ -2
كلـ يكف ذلؾ الكقت ، ىك ابف أبي معيط ؛" قاؿ العمماء: كالكليد بف عقبة بالقاؼ (4)قال النووي 

ليمسح  ؛يكـ الفتح كىك قد ناىز االحتالـ فقد أيًتيى بو النبي، أك كاف طفالن صغيران جدان ، مكجكدنا
 .(5)القسطالني كبو قاؿ. عمى رأسو"

أك كاف طفالن ، ما ذكره النككم عف العمماء؛ أف الكليد بف عقبة لـ يكف ذلؾ الكقت مكجكدنا قمت: 
  -صغيران جدان ىذا الكالـ فيو نظر:

ابف عبد البر بسنده مف طريؽ فحديث الكليد الذم جاء فيو أنو كاف طفالن يـك فتح مكة؛ أخرجو  
ٍعفىر بف برقاف ا افتتح رسكؿ ، عف الكليد، عف عبد ا اليمداني، عف ثابت بف الحجاج، جى : " ًلمى قىاؿى

مىى رءكسيـ، جعؿ أىؿ مكة يأتكنو ًبًصٍبياًنيـ، مكة  ا فىأيًتيى بي ، كيدعك لىييـ بالبركة، فيمسح عى
فمـ ، إال أف أمي خمقتني، كلـ يمنعو مف ذلؾ، مى رأسيفمـ يمسح ع، كأنا مضمخ بالخمكؽ، إليو

ٍعفىر بف برقاف (7)كتعقبو ابف عبد البر  (6)يمسحني مف أجؿ الخمكؽ". عف ، فقاؿ: ىذا الحديث ركاه جى
، مضطرب كصؼ الحديث بأنوك ، ك مكسى مجيكؿكأىب، عف أبي مكسى اليمداني، ثابت بف الحجاج

  كذلؾ لمكر:
كدلؿ عمى ذلؾ ، أف يككف صبينا يكـ الفتح عث مصدقان ًفي زمف النًَّبٌي ال يمكف أف يككف مف ب -1

: كال خالؼ بيف أىؿ العمـ بتأكيؿ القرآف ِِْن َجنَءُكْم َفنِسٌق بِـَبَنٍ ]: فيما عممت أف قىٍكلو ، فقىاؿى

[اَفَتَبقَّـُو
ذىًلؾى أف رسكؿ ا ، (9)أنزلت ًفي الكليد بف عقبة (8)  ، ى بني المصطمؽبعثو مصدقان إل كى

                                                           

 .1/351فتح البارم البف حجر ج (1)
 المرجع السابؽ. (2)
 .4/405ج يكطيالديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج، الس (3)
 .12/121صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
 .1/307ج ، القسطالنيإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (5)
 .4/1553ج ، ابف عبد البراالستيعاب في معرفة الصحاب (6)
 بتصرؼ. 4/1553ج المرجع السابؽينظر:  (7)
 .[6]الحجرات: (8)
 ، السيكطي، كلباب النقكؿ4/146البف العربي ج ،حكاـ القرآف، كأ392ص القرآف، الكاحدم ينظر: أسباب نزكؿ(9)

 .180ص
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ذىًلؾى أنيـ خرجكا إليو يتمقكنو، فعاد كأخبر عنيـ أنيـ ارتدكا كمنعكا الصدقة ، فيابيـ فانصرؼ عنيـ، كى
 خالد بف الكليد. فبعث إلييـ رسكؿ ا 

ليردا أختيما أـ كمثكـ بنت  ؛عقبة خرجا يٍ نى كعمارة ابٍ  ،ذكركا: أف الكليد (1)أف أىؿ العمـ بالسير -2
فمف يككف غالمان ًفي الفتح ال يقدر أف يرد ، كانت ىجرتيا ًفي اليدنة يكـ الحديبية، رةعقبة عف اليج
 كا أعمـ. ، أختو قبؿ الفتح

كغيره مف العمماء مف تكثيؽ الركاية التي جاء فييا عتبة بف ، كالصكاب ما ذىب إليو النككمقمت: 
 كذلؾ لمكر:، كليس بالقاؼ عقبة بف الكليد، الكليد بالتاء

 .الكليد بف عتبة بالتاء (2)كاية البخارمر  -1

 الكليد بف عتبة بالتاء. (3)ما ذكره مسمـ في ركاية أبي بكر بف أبي شيبة -2

 مف طريؽ شيخ مسمـ عمى الصكاب. (4)ما أخرجو اإلسماعيمي -3

 تنبيو راكم مسمـ ابف سفياف في نياية الحديث أف عقبة بالقاؼ غمط كالصكاب عتبة. -4

فجاء في حديث ، فقد اختمفت الركايات في ذلؾ، (5)ء في الترجيع بالذافما جاالنموذج الثالث:  
 .كلـ يذكر في حديث عبد ا بف زيد، الترجيع في الذاف أبي محذكرة

اًلؾي ٍبفي (6)كالركاية التي جاء فييا الترجيع أخرجيا مسمـ فقاؿ  دَّثىًني أىبيك غىسَّافى اٍلًمٍسمىًعيُّ مى :" حى
ٍبًد اٍلكىاًحدً  ـى ، عى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى دَّثىنىا ميعىاذه ، كىاً  : حى نىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو ، قىاؿى أىبيك غىسَّافى اؽي: أىٍخبىرى قىاؿى ًإٍسحى ، كى

                                                           

، ، كجكامع السيرة8/183ج ، ابف سعد، كالطبقات الكبرل2/325، كسيرة ابف ىشاـ ج2/632مغازم الكاقدم ج (1)
، الدرر في اختصار المغازم 4/1953ج ، ابف عبد البر، كاالستيعاب في معرفة الصحاب167ص ابف حـز
، كاالكتفاء بما تضمنو مف مغازم رسكؿ ا 7/82ج، السييمي ، كالركض النؼ195ص بف عبد البر، اكالسير
متاع السماع2/163ج ، اليعمرم، كعيكف الثر1/476ج ، الحميرمكالثالثة الخمفاء  .1/303ج ، المقريزم، كا 
 .136ص سبؽ تخريجو (2)
 .136ص سبؽ تخريجو (3)
 .1/351البف حجر ج ،فتح البارم (4)
العكد إلى الشيادتيف مرتيف برفع الصكت بعد قكليما مرتيف بخفض الصكت. ينظر:  ، ىكالترجيع في الذاف (5)

 .4/66، كصحيح مسمـ بشرح النككم ج6/227ج القرآف، القرطبي لحكاـ الجامع
 . 379:رقـ الحديث164صحيح مسمـ، الصالة /صفة الذانص (6)

  جميع رجاؿ اإلسناد ثقات، إال: سناد:دراسة اإل
معاذ بف ىشاـ بف أبي عبد ا الدٍَّستيكائي اختمؼ فيو. قمت :ىك صدكؽ حسف الحديث سبؽ ترجمتو.  -1

 .68صينظر: 
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اًحًب الدٍَّستيكىاًئيّْ  دَّثىًني أىًبي، صى ؿً ، كىحى اًمرو اٍلىٍحكى ٍيًريزو ، عىٍف مىٍكحيكؿو ، عىٍف عى ٍبًد اً ٍبًف ميحى ٍف عى ، عىٍف عى
أىًبي مىٍحذيكرىةى 

مَّمىوي ىىذىا اٍلىذىافى  أىفَّ نىًبيَّ اً ، (1)  ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي ، اي أىٍكبىري اي أىٍكبىري : »عى
مَّدنا رىسيكؿي اً أى ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي  مَّدنا رىسيكؿي اً ، ٍشيىدي أىفَّ ميحى ثيَـّ يىعيكدي فىيىقيكؿي: ، «أىٍشيىدي أىفَّ ميحى

مَّدنا رىسيكؿي اً ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي » مَّدنا ، أىٍشيىدي أىفَّ ميحى أىٍشيىدي أىفَّ ميحى
تىٍيفً ، كؿي اً رىسي  ًة مىرَّ مىى الصَّالى يَّ عى تىٍيفً ، حى ًح مىرَّ مىى اٍلفىالى يَّ عى اؽي: « حى اي أىٍكبىري اي أىٍكبىري الى »زىادى ًإٍسحى

 «".ًإلىوى ًإالَّ اي 

مَّدي ٍبفي مىٍنصيكرو (2)كالركاية التي لـ يذكر فييا الترجيع أخرجيا أبك داكد فقاؿ  دَّثىنىا ميحى ، الطُّكًسيُّ  : "حى
دَّثىنىا يىٍعقيكبي  دَّثىنىا أىًبي، حى اؽى ، حى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى اًرًث التٍَّيًميُّ ، عىٍف ميحى ـى ٍبًف اٍلحى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىًني ميحى عىٍف ، حى

                                                                                                                                                                          

قاؿ ابف اختمؼ فيو : فقد كثقو أبك حاتـ، كأخرج لو مسمـ في "صحيحو"، ك  عامر بف عبد الكاحد الحكؿ -2
أرل بركاياتو بأسان، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ، كضعفو أحمد، ال معيف: البأس بو، كقاؿ ابف عدم: 

 حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح ينظر: كقاؿ النسائي: ليس بالقكم. قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث.
، كىك مكثؽمف تكمـ فيو ذكر أسماء ، ك 6/154ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ، ك 6/326ج

 حجر ابف، التيذيب كتيذيب ،185ص الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب،  281ص الذىبي
 .2/172ج ، معركؼ، الرنؤكطكتحرير تقريب ،477ص حجر ابف، التيذيب كتقريب ،5/77ج

، أبك محذكرة القرشي الجمحي مؤذف رسكؿ ا بف ربيعة بف عريج بف سعد بف جمح أكس بف ًمٍعيىر بف لكذاف (1)
  بمكة بعد الفتح، غمبت عميو كنيتو. كقد اختمؼ في اسمو، فقيؿ ما ذكرناه، كىك قكؿ ابف منيع، عف الزبير بف

كمحمد بف إسحاؽ عمى أف اسـ أبي محذكرة أكس،  ،كعمو مصعب ،قاؿ أبك عمر: اتفؽ الزبير ،بكار، كقيؿ: سمرة
ككاف أبك محذكرة مؤذف رسكؿ ا  ،ؽ أنساب قريش. كمف قاؿ في اسـ أبي محذكرة سممة فقد أخطأكىؤالء أعمـ بطري

4/1752ج ، ابف عبد البربمكة، أمره بالذاف بيا منصرفو مف حنيف ينظر: االستيعاب في معرفة الصحاب ،
 .1/329ج، ابف الثير كأسد الغابة 

 .499رقـ الحديث: 92سنف أبي داكد، الصالة /كيؼ الذاف ص (2)
 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات، إال: دراسة اإلسناد:

 أمير مرة كقاؿ، صدكؽ شعبة كقاؿ،  حباف كابف، كالعجمي، المديني ابف كثقو فقد، فيو اختمؼ إسحاؽ بف محمد
 كةعر  بف ىشاـ فيو تكمـ كقد، الزىرم كشيخو، عيينة ابف منيـ العمماء مف جمع عميو كأثنى، الحديث في المؤمنيف
المديني،  ابف عمي سألت: "شيبة، قاؿ بف يعقكب عف بسنده الخطيب ذكر فقد، ذلؾ العمماء كردٌ ، أنس بف كمالؾ
: لو صحيح، قمت عندم نعـ، حديثو: فقاؿ صحيح؟ عندؾ إسحاؽ بف محمد حديث كيؼ: إسحاؽ، قمت ابف عف

 قمت بالمدينة؟ حدث شيء إسحاؽ، أم فاب: عمي قاؿ ثـ .يعرفو كلـ يجالسو لـ مالؾ: عمي قاؿ فيو؟ مالؾ فكالـ
 فسمع غالـ، كىك امرأتو عمى دخؿ بحجة، لعمو ليس ىشاـ قاؿ الذم: عمي فقاؿ .فيو تكمـ قد عركة بف فيشاـ: لو

 الزناد، كمرة أبك حدثني مرة الصدؽ، يركم فيو ليتبيف إسحاؽ بف محمد حديث إف: عميان، يقكؿ كسمعت: قاؿ .منيا
 الحديث؛ في اإلنساف بو يجرح مما ليس عركة بف ىشاـ قالو الذم كىذا: " حباف ابف قاؿ لؾككذ". الزناد أبك ذكر
 سمعكا= قد الحجاز أىؿ مف كدكنيما كعطاء، سممة كأبي، العراؽ أىؿ مف كعمقمة، السكد مثؿ التابعيف أف كذلؾ
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بّْوً  ٍبًد رى ٍيًد ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المَّ ، ميحى دَّثىًني أىًبي عى : حى ٍيدو قىاؿى : لىمَّا أىمىرى رىسيكؿي المًَّو ، ًو ٍبفي زى قىاؿى
  ًؿه يىٍحًمؿي نىاقيكسنا ًفي  (1)ًبالنَّاقيكس ًة طىاؼى ًبي كىأىنىا نىاًئـه رىجي ٍمًع الصَّالى ييٍعمىؿي ًلييٍضرىبى ًبًو ًلمنَّاًس ًلجى
ةً ، يىًدهً  : نىٍدعيك ًبًو ًإلىى الصَّالى ا تىٍصنىعي ًبًو؟ فىقيٍمتي مى : كى ؟ قىاؿى ٍبدى المًَّو أىتىًبيعي النَّاقيكسى : يىا عى : أىفىالى ، فىقيٍمتي قىاؿى

؟ فىقيٍمتي لىوي: بىمىى ٍيره ًمٍف ذىًلؾى مىى مىا ىيكى خى : المَّوي أىٍكبىري ، أىديلُّؾى عى : تىقيكؿي : فىقىاؿى ، المَّوي أىٍكبىري ، أىٍكبىري  المَّوي ، قىاؿى
مَّدنا رىسيكؿي المَّوً ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ، المَّوي أىٍكبىري  أىٍشيىدي أىفَّ ، أىٍشيىدي أىفَّ ميحى

مَّدنا رىسيكؿي المَّوً  ةً ، ميحى مىى الصَّالى يَّ عى مىى الصَّ ، حى يَّ عى ةً حى حً ، الى مىى اٍلفىالى يَّ عى حً ، حى مىى اٍلفىالى يَّ عى المَّوي ، حى
ٍيرى بىًعيدو ، الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ، المَّوي أىٍكبىري ، أىٍكبىري  رى عىنّْي غى : ثيَـّ اٍستىٍأخى : ًإذىا أىقىٍمتى ، ثيَـّ ، قىاؿى تىقيكؿي : كى قىاؿى

ةى  مَّدنا رىسيكؿي المَّوً ، يىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي أىشٍ ، المَّوي أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري ، الصَّالى مىى ، أىٍشيىدي أىفَّ ميحى يَّ عى حى
ةً  حً ، الصَّالى مىى اٍلفىالى يَّ عى ةي ، حى ةي ، قىٍد قىامىًت الصَّالى ، الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ، المَّوي أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري ، قىٍد قىامىًت الصَّالى

: ، فىأىٍخبىٍرتيوي ، أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو ، ٍحتي فىمىمَّا أىٍصبى  ؽّّ ًإٍف شىاءى المَّوي »ًبمىا رىأىٍيتي فىقىاؿى ٍؤيىا حى ـٍ مىعى ، ًإنَّيىا لىري فىقي
مىٍيًو مىا رىأىٍيتى  ؿو فىأىٍلًؽ عى ٍكتنا ًمٍنؾى ، فىٍمييؤىذٍّْف ًبوً ، ًبالى ؿو « فىًإنَّوي أىٍندىل صى عىمٍ ، فىقيٍمتي مىعى ًبالى مىٍيوً فىجى ، تي أيٍلًقيًو عى

ييؤىذّْفي ًبوً  : فىسىًمعى ذىًلؾى عيمىري ٍبفي اٍلخىطَّابً ، كى رىجى يىجيرُّ ًردىاءىهي ، قىاؿى : كىالًَّذم بىعىثىؾى ، كىىيكى ًفي بىٍيًتًو فىخى يىقيكؿي كى
ؽّْ يىا رىسيكؿى المَّوً  ٍمدي : » فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً ، لىقىٍد رىأىٍيتي ًمٍثؿى مىا رىأىل، ًباٍلحى دى: ىىكىذىا « فىًممًَّو اٍلحى قىاؿى أىبيك دىاكي

ٍيدو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيّْبً ، ًركىايىةي الزٍُّىًرمّْ  ٍبًد المًَّو ٍبًف زى اؽى ، عىٍف عى : ًفيًو اٍبفي ًإٍسحى قىاؿى : ، كى عىًف الزٍُّىًرمّْ
قىاؿى مىٍعمىره ، أىٍكبىري  المَّوي ، المَّوي أىٍكبىري ، المَّوي أىٍكبىري ، المَّوي أىٍكبىري  ييكنيسي ، كى المَّوي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ًفيًو: المَّوي أىٍكبىري ، كى

ـٍ ييثىنّْيىا".، أىٍكبىري   لى

                                                                                                                                                                          

 حتى إلييا أحدىـ يصؿ أف غير مف أخبارىـ الناس كقىًبؿ، صكتيا سمعكا إلييا ينظركا أف غير مف عائشة =مف
 يسمع حيث مف حائؿ بينيما أك، مسبؿ بينيما كالستر، فاطمة مف يسمع كاف إسحاؽ ابف ككذلؾ، عيانان  إلييا ينظر
 لو عاد ثـ كاحدة، مرة منو ذلؾ كاف فإنو مالؾ، كأما منصؼ، غير بيذا فيو كالقادح، صحيح سماع فيذا، كالميا
. بالسماع صرح فيما الحديث حسف صدكؽ رتبتو: قمت" الحديث أجؿ مف الؾم فيو يقدح يكف كلـ... يحب ما إلى

 حباف، البف كالثقات ،7/191ج حاتـ أبي البف كالتعديؿ، الجرح ،2/223لمعجمي، ج معرفة الثقات،: ينظر
 في الكماؿ كتيذيب، 2/27، الخطيب ج بغداد كتاريخ، 7/270ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في كالكامؿ، 7/381ج

 كتحرير، 9/42ج التيذيب، ابف حجر كتيذيب، 2/156ج الذىبي، ك الكاشؼ، 24/411ج الرجاؿ، المزم ءأسما
  3/212ج التقريب، معركؼ، الرنؤكط

 .2/408ج ، اللباني: إسناده صحيح. فقد صححو اللباني كغيره. ينظر: صحيح أبي داكدالحكم عمى اإلسناد
، 5/80لفراىيدم جاالمان؛ لمدخكؿ في صالتيـ. ينظر: العيف، الناقكس خشبة طكيمة يضربيا النصارل إع (1)

، كالمصباح المنير في غريب الشرح 6/240، كلساف العرب، ابف منظكر ج317ص ، الرازمكمختار الصحاح
 .2/621ج ، الفيكميالكبير
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  تخريج الحديث:

 عف يعقكب بو. (2)كمف طريقو الدارقطني (1)أخرجو أحمد

مف طرؽ جميعيـ ، (7)قيكالبيي، (6)كابف حباف، (5)كابف خزيمة، (4)كابف الجاركد، (3)كأخرجو الدارمي
 كبمثؿ متنو سكل الدارمي كابف خزيمة باختصار.، عف يعقكب بو

 مف طريؽ سعيد بف يحيى عف ابف إسحاؽ بو مختصران.  (8)كأخرجو الترمذم

راني (9)كأخرجو ابف ماجو مف طريؽ سممة؛ كىك ابف  (10)كالدارمي، مف طريؽ محمد بف سممة الحى
  اؽ بو بنحكه.كالىما عف ابف إسح الفضؿ البرش

 مف طريؽ سعيد بف المسيب عف عبد ا بف زيد بو بمثمو  (11)كأخرجو البييقي

 العمماء في تكثيؽ المتكف عمى أكجو: : ذىبقمت

 الوجه األول: الترجيح باعتبار التاريخ 

فيك سنة ثماف مف ، كذلؾ بتكثيؽ سين يىة الترجيع في الذاف ؛ لككف حديث أبي محذكرة متأخر 
 بخالؼ حديث ابف زيد كاف في أكؿ المر. ، ة بعد حنيفاليجر 

، كالشافعي كأحمد، كداللة كاضحة؛ لمذىب مالؾ، :" كفي ىذا الحديث حجة بينة(12)قال النووي 
كىك العكد إلى الشيادتيف مرتيف برفع ، كجميكر العمماء؛ أف الترجيع في الذاف ثابت مشركع

ؿ أبك حنيفة كالككفيكف: ال يشرع الترجيع عمالن كقا، الصكت بعد قكليما مرتيف بخفض الصكت

                                                           

 .16477: رقـ الحديث399ص 26مسند أحمد ج (1)
 . 935: رقـ الحديث523الركايات فييا صسنف الدارقطني، الصالة/ ذكر اإلقامة كاختالؼ  (2)
 . 1225: رقـ الحديث771سنف الدارمي، الصالة /بدء الذاف ص (3)
 .158:رقـ الحديث49المنتقى البف الجاركد ص  (4)
 .371: رقـ الحديث193ص 1صحيح ابف خزيمة ج (5)
 .1679: رقـ الحديث572ص 4صحيح ابف حباف ج (6)
 . 1835: رقـ الحديث575ص1كاإلقامة/ بدء الذاف ج ة ذكر جماع أبكاب الذافالسنف الكبرل لمبييقي، الصال (7)
 .189: رقـ الحديث57سنف الترمذم، الصالة/ ما جاء في بدء الذاف ص (8)
 .706: رقـ الحديث135سنف ابف ماجو، الذاف/ بدء الذاف ص (9)
 .1224: رقـ الحديث769سنف الدارمي، الصالة /بدء الذاف ص (10)
السنف الكبرل لمبييقي، ذكر جماع أبكاب الذاف كاإلقامة / مف قاؿ بإفراد قكلو : قد قامت الصالة  (11)
 . 1965: رقـ الحديث611ص1ج
 .4/66صحيح مسمـ بشرح النككم عمى مسمـ ج (12)
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كحجة الجميكر ىذا الحديث الصحيح كالزيادة ، بحديث عبد ا بف زيد؛ فإنو ليس فيو ترجيع
فإف حديث أبي محذكرة ، مع أف حديث أبي محذكرة ىذا متأخر عف حديث عبد ا بف زيد، مقدمة

كانضـ إلى ىذا كمو عمؿ أىؿ ، أكؿ المر كحديث بف زيد في، سنة ثماف مف اليجرة بعد حنيف
ليو ذىب، كالمدينة، مكة ، (3)ابف حجرك  ،(2)عيمى يٍ ، كالزَّ (1)ابف القيـ كسائر المصار كبا التكفيؽ". كا 

 .(6)كالصابكني ، (5)كالشككاني،(4)كالقسطالني

 -الوجه الثاني: الجمع بعدة اعتبارات:
 كبو قاؿ الحنفية منو. أراد النبي عمى ما ، أف أبا محذكرة لـ يمد بذلؾ صكتو -1

فاحتمؿ أف يككف الترجيع الذم ، با محذكرة في الترجيع في الذاف: "فقد خالؼ أ(7)قاؿ الطحاكم 
فقاؿ لو ، منو عمى ما أراد النبي ، حكاه أبك محذكرة إنما كاف؛ لف أبا محذكرة لـ يمد بذلؾ صكتو

ليو ذىب العيني، ي الحديث".ىكذا المفظ ف« ارجع كامدد مف صكتؾ: »النبي   . (9)كالقارم، (8)كا 
كيكررىا عمى أصحابو  ،كيحفظيا ،ليثبتيا عنده كرر الشيادة عمى أبي محذكرة أف النبي -2

 فإنيـ كانكا ينفركف منيا. ،المشركيف
أعاد عميو كلقنو النبي  فمما أسمـ ،أبا محذكرة كاف كافرنا قبؿ أف يسمـ " إف(10)قاؿ ابف الجكزم: 

فإنيـ كانكا ينفركف منيا  ،كيكررىا عمى أصحابو المشركيف ،ككررىا؛ ليثبت عنده كيحفظيا ،ادةالشي
 فعده تسع عشرة كممة". ،فمما كررىا عميو ظنيا مف الذاف ،خالؼ نفكرىـ مف غيرىا

 .كقاؿ بعضيـ كاف ما ركاه أبك محذكرة تعميمان فظنو ترجيعان  -3

 كردَّ العمماء ىذه القكاؿ:: قمت

                                                           

 .2/125ج ، العظيـ أبادمينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (1)
 .1/263ج، الزيمعيينظر: نصب الراية  (2)
 .1/112ج ، ابف حجر، كالدراية في تخريج أحاديث اليداية2/84ينظر: فتح البارم البف حجر ج (3)
 .2/4ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (4)
 .2/45ج ، الشككانيينظر: نيؿ الكطار (5)
 .1/178ج ، الصنعانيينظر: سبؿ السالـ (6)
 .1/132ج حاكم،، الطينظر: شرح معاني اآلثار (7)
 .108/ 5ج ، العينيينظر: عمدة القارم (8)
 . 2/548ج ، القارمينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9)
 .1/302ج ، ابف الجكزمالتحقيؽ في مسائؿ الخالؼ (10)
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:" كىذه القكاؿ الثالثة متقاربة في المعنى كيىريديىا لفظ أبي داكد(1)زيمعيقاؿ ال 
قمت: يا رسكؿ  (2)

كفيو ثـ تقكؿ أشيد أف ال إلو إال ا أشيد أف محمدان رسكؿ ا تخفض بيا ، ا عممني سنة الذاف
كمسند  ،(3)كىك كذلؾ في صحيح بف حباف، فجعمو مف سنة الذاف، ثـ ترفع صكتؾ بيا، صكتؾ
ٍيمىعي في : ك قمت. (4)أحمد  .(6)المباركفكرمك ، (5)ابف حجرىذه القكاؿ؛  ردٌ كافؽ الزَّ
 .كالتخيير محمكؿ عمى اإلباحة، أف فعؿ الترجيع -4

، فيرجع في الذاف، فمباح أف يؤذف المؤذف، "كىذا مف جنس اختالؼ المباح(7):قاؿ ابف خزيمة 
". كىك إذ قد صح كال المريف مف النبي ، فرد اإلقامةكي، كمباح أف يثني الذاف، كيثني اإلقامة

ليو ذىب السندم، (8)قكؿ اإلماـ أحمد  .(9)كا 

 اء مف ثبكت سنية الترجيع لمكر: كغيره مف العمم، ما ذىب إليو النككم كالصكابقمت: 

 كال تعارض بينيما.، إنما زيادة ثقة، أبي محذكرة في حديثجاء ذكما ، صحة الحديثيف 

  أبي محذكرة متأخر عف حديث عبد ا بف زيد أف حديث– -. 

 كسائر المصار.، كالمدينة، عمؿ أىؿ مكة 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/263ج ، الزيمعينصب الراية (1)
 صحيح. سنادإ، ب500: رقـ الحديث92سنف أبي داكد.الصالة /كيؼ الذاف ص (2)
 .1682: رقـ الحديث578ص 4صحيح ابف حباف ج (3)
 .15379: رقـ الحديث95ص 24مسند أحمد ج (4)
 .1/112ج ، ابف حجرينظر: الدراية في تخريج أحاديث اليداية (5)
 .488-1/487ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (6)
 .1/194صحيح ابف خزيمة ج (7)
 .5/202البف رجب ج ،ينظر: فتح البارم (8)
 .1/242ج ، السندمينظر: حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو (9)
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 عمل الصحابة لموافقةتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب الثالث: 
 :: تعري  الصحابي لغًة واصطالحاً أوالً 
يطمؽ عمى مف  كىك، كالصحبة المعاشرة كالمالزمة، الصحابي لغةن: مصدر صحب فيك صاحب-1

 .(1)كرؤية ، حصؿ لو مجالسة

كىك تعريؼ جميكر ، كصحبو كلك ساعةن ، مؤمنان بو ىك مف رأل النبي : الصحابي اصطالحان -2
أك  ،"كؿ مف صًحبو سنة (2)المحدثيف كاإلماـ أحمد في ظاىر كالمو حيث يقكؿ في ركاية عبدكس

.. كمف .و مف الصُّحبة عمى قدر ما صًحبول، فيك مف أصحابو ،أك رآه ،أك ساعةن  ،أك يكمان  ،شيران 
 .(3)كلك عممكا كؿ أعماؿ الخير" ،رآه بعينو كآمف بو كلك ساعةن أفضؿ بصحبتو مف التابعيف

ٍف لىًقيى النبيفقاؿ الحافظ ابف حجرعرفو    مَّمىٍت ذلؾ ، كمات عمى اإلسالـ، مؤمنان بو :" مى كلك تىخى
ركل عنو أك لـ ، أك قصرت ،و مطمقان طالت المجالسةفيدخؿ في ىذا مف لقي .(4)ردة عمى الصح"

ف لـ يجالسو، كيدخؿ فيو مف رآه، كغزا معو أك لـ يغز، يرك كمف لـ يره لعارض كالعمى كما ، كا 
 .(5)ذكر الحافظ ابف حجر

فقد نسب ابف كثير ىذا القكؿ؛ لجميكر العمماء سمفان ، كىذا التعريؼ ىك المختار عند المحدثيف 
 .(7) ذكر العراقي في فتح المغيث أنو المشيكر عند أىؿ الحديثك ، (6)كخمفان 

 وتعظيم قدرهم  ثانيًا: فضل الصحابة 

يقكؿ ابف أبي  ليـ فضؿ بما حباىـ ا مف شرؼ الصحبة لمحبيب المصطفى  الصحابة  
ىـ الذيف ك ، كعرفكا التفسير كالتأكيؿ ،فيـ الذيف شيدكا الكحي كالتنزيؿ ،حاتـ: "فأما أصحاب الرسكؿ

                                                           

، كالمصباح المنير في 1/519، ك لساف العرب، ابف منظكر ج3/335ج ، ابف فارسينظر: مقاييس المغة (1)
 .3/185ج ، الزبيدم، كتاج العركس1/333ج ، الفيكميغريب الشرح الكبير

أبك محمد العطار. قاؿ القاضي أبك يعمى: ذكره الخالؿ كقاؿ: كانت لو عند أبي عبد ا  عبدكس بف مالؾ (2)
منزلة في ىدايا كغير ذلؾ كلو بو أنس شديد... كقد ركل عف أبي عبد ا مسائؿ لـ يركىا غيره كلـ تقع إلينا كميا. 

 .1/241، ابف أبي يعمىينظر: طبقات الحنابمة
 .2/671ج، بشير عمر إعالؿ الحاديث منيج اإلماـ أحمد في  (3)
 .140ص، ابف حجر نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (4)
 .1/6ج ، ابف حجراإلصابة في تمييز الصحابة (5)
 .179ص ، ابف كثيرالباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث (6)
 .4/78ج ، السخاكمفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (7)
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قامة دينو ،كنصرتو ،لصحبو نبيو اختارىـ ا  ظيار حقو ،كا  كجعميـ لنا ، فرضييـ لو صحابو ،كا 
كنيى ، كندب كأمر، كحكـ كقضى، عرَّ كشى  كما سفٌ ، ما بمغيـ عف ا  فحفظكا عنو ،أعالمان كقدكه
 اده؛ بمعاينة رسكؿ اكمر ، كعممكا أمر ا كنييو، ك كعكه كأتقنكه ففقيكا في الديف، كحظر كأدب

 فَّ بما مى  فشرفيـ ا ، كاستنباطيـ عنو ،كتمقفيـ منو ،كتأكيمو ،كمشاىدتيـ منو تفسير الكتاب
كالريبة  ،كالغمط ،كالكذب ،فنفى عنيـ الشؾ ،عمييـ كأكرميـ بو مف كضعو إياىـ مكضع القدكة

ًة َوَسطنً قاؿ عزَّ ذكره في محكـ كتابو : ﴿ف ،كسماىـ عدكؿ المة ،كالغمز َوَكذلَِك َجَعْؾـنُكْم ُأمَّ

: عدالن فكانكا عدكؿ ف ا عزَّ ذكره قكلو كسطان قاؿع  ففسر النبي (1)﴾ لَِتُؽوُكوا ُشَفداَء َطَذ الـَّنسِ 

 (2)كحجج الديف"، المة كأئمة اليدل

 ولقد ورد فضمهم والثناء عميهم في الكتاب والسنة ومنها: 

َبُعوُهْم بِنِْحسنٍن َوال ﴿قكلو تعالى :  – 1 َْكصنِر َوالَِّذيَن اتَّ ْٕ ُلوَن ِمَن ادُْفنِجِريَن َوا َوَّ ْٕ نبُِؼوَن ا َوَرُضوا َطـُْه  سَّ

َْْننُر خنلِِديَن فِقفن َأَبدًا ذلَِك اْلَػْوُز اْلَعظِقمُ  ْٕ تََفن ا ِري ََتْ ْم َجـَّنٍت ََتْ فا تعالى يخبر عف  .(3) ﴾َوَأَطدَّ َِلُ

كرضاىـ عنو بما أعد ليـ  ،كالتابعيف ليـ بإحساف ،كالنصار ،السابقيف مف المياجريفرضاه عف 
 كالنعيـ المقيـ. ،مف جنات النعيـ

دًا  ﴿كقكلو تعالى :  - 2 عنً ُسجَّ نِر ُرَْحنُء َبْقـَُفْم َتراُهْم ُركَّ اُء َطَذ الُْؽػَّ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُُمَؿَّ

ُجوِد ذلَِك َمثَُؾُفْم ِِف التَّْوراِة َومَ َيْبتَ  َثُؾُفْم ِِف ُغوَن َفْضًًّل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضواكًن ِسقمُهْم ِِف ُوُجوِهِفْم ِمْن َأَثِر السُّ

اَع لَِقِغقظَ  رَّ ْكِجقِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَلُه َفآَزَرُه َفنْسَتْغَؾَظ َفنْستَوى َطذ ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ نَر َوَطَد اَّللَُّ  اإْلِ ِِبُِم اْلُؽػَّ

نحِلنِت ِمـُْفْم َمْغِػَرًة َوَأْجرًا َطظِقمً  كفي ىذه اآلية يخبر تبارؾ كتعالى أنو   (4).﴾الَِّذيَن آَمـُوا َوَطِؿُؾوا الصَّ

يَّنىو في قمكبيـ، حبب إلى الصحابة اإليماف كفي ىذا ، ككره إلييـ الكفر كالفسكؽ كالعصياف، كزى
 ليككنكا أصحاب رسكؿ ا. ؛كعمى ما تفضؿ ا بو عمييـ مف ذلؾ، اء عمييـعظيـ الثن

 

                                                           

 [.143]البقرة:  (1)
 .1/7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ج (2)
 [.100]التكبة: (3)
 [.29]الفتح: (4)
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 وأما ما ورد في السنة في فضمهم فكثير ومن ذلك : 

اًبي:" » قاؿ : قاؿ النبي عف أبي سعيد الخدرم  - 1 ـٍ أىٍنفىؽى ًمٍثؿى ، الى تىسيبُّكا أىٍصحى دىكي فىمىٍك أىفَّ أىحى
دو  ا بىمىهى ، أيحي ًدًىـٍ  ذىىىبنا مى   (1)« ".كىالى نىًصيفىوي ، ميدَّ أىحى

مٍَّينىا اٍلمىٍغًربى مىعى رىسيكًؿ اً  ة عف أبيودى رٍ عف أبي بي  - 2 تَّى ، قاؿ : صى مىٍسنىا حى ثيَـّ قيٍمنىا: لىٍك جى
مىٍسنىا مّْيى مىعىوي اٍلًعشىاءى قىاؿى فىجى مىٍينىا، نيصى رىجى عى : ، فىخى ا ًزٍلتيـٍ ىىاىينى »فىقىاؿى مٍَّينىا « ا؟مى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اً صى

مّْيى مىعىؾى اٍلًعشىاءى ، مىعىؾى اٍلمىٍغًربى  تَّى نيصى ٍبتيـٍ »قىاؿى ، ثيَـّ قيٍمنىا: نىٍجًمسي حى فىعى رىٍأسىوي « أىٍحسىٍنتيـٍ أىٍك أىصى قىاؿى فىرى
كىافى كىًثيرنا ًممَّا يىٍرفىعي رىٍأسىوي ًإلىى السَّمى ، ًإلىى السَّمىاءً  : ، اءً كى كـي أىمىنىةه ًلمسَّمىاءً »فىقىاؿى كـي ، النُّجي فىًإذىا ذىىىبىًت النُّجي

ا تيكعىدي  اًبي، أىتىى السَّمىاءى مى نىةه ًلىٍصحى ا ييكعىديكفى ، كىأىنىا أىمى اًبي مى اًبي أىمىنىةه ، فىًإذىا ذىىىٍبتي أىتىى أىٍصحى كىأىٍصحى
اًبي أىتىى أيمَّ ، ًليمًَّتي ا ييكعىديكفى فىًإذىا ذىىىبى أىٍصحى  (2)«." ًتي مى

يقكؿ اإلماـ أبك ، كانطالقان مف ىذه المنزلة العالية كانت لقكاليـ مزية خاصة عند العمماء 
 . (3)فأقمده كال أستجيز خالفو"، " ما بمغني عف صحابي أنو أفتى بوحنيفة:

بف محمد  في رسالتو البغدادية )القديمة( التي ركاىا عنو الحسف :اإلماـ الشافعي كقاؿ 
كسبؽ ، كاإلنجيؿ ،كالتكراة ،في القرآف الزعفراني: " أثنى ا تبارؾ كتعالى عمى أصحاب رسكؿ ا

كىنأىـ بما أتاىـ مف ، فرحميـ ا، مف الفضؿ ما ليس لحد بعدىـ ليـ عمى لساف رسكؿ ا 
كشاىدكه كالكحي ، ؿ اكالشيداء كالصالحيف؛ أدكا إلينا سنف رسك  ،ذلؾ ببمكغ أعمى منازؿ الصديقيف

ا، ينزؿ عميو رشادنا، فعممكا ما أراد رسكؿ ا عامنا كخاصن كعرفكا مف سنتو ما عرفنا ، كعزمنا كا 
كأمر استدرؾ بو عمـ كاستنبط بو. كآراؤىـ لنا  ،ككرع كعقؿ ،كىـ فكقنا في كؿ عمـ كاجتياد، كجيمنا
(4)..".كأكلى بنا مف رأينا عند أنفسنا ،أحمد

. 

                                                           

 .3673: رقـ الحديث 701ص« لك كنت متخذان خميالن »صحيح البخارم، المناقب/ قكؿ النبي  (1)
: رقـ 1022أماف لصحابو، كبقاء أصحابو أماف لألمة صصحيح مسمـ، الفضائؿ/بياف أف بقاء النبي  (2)

 .2531الحديث
 .187 – 1/185ج ، الصدر الشييدشرح أدب القاضي (3)
 – 110ص  ، البييقي، المدخؿ عمى السنف الكبرل1/63ج ، ابف القيـ ينظر:إعالـ المكقعيف عف رب العالميف (4)

 .31/79ج ، التكيجرم، كتنزيو الصحاب عف تنقص أبي تراب1/442ج ، اآلبرم، كمناقب الشافعي111
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لذلؾ عدَّ العمماء مف أكجو الترجيح  ؛كعمميـ، ذه القكاؿ تدؿ عمى أىمية قكؿ الصحابةقمت: ى 
كلقد عمؿ اإلماـ النككم  بيذا الكجو في الترجيح بيف ، بيف الدلة المتعارضة مكافقة عمؿ الصحابة

 كسأبينو بإذف ا في النماذج التطبيقية.، الدلة

 ثالثًا: النماذج التطبيقية 

ني حرمت المدينة كما  ما جاء في حرمة المدينة كحرمة صيدىا حيث قاؿ  األول:النموذج    "كا 
 حـر إبراىيـ مكة" كما جاء بحديث يا أبا عمير ما فعؿ النغير.

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي :كحرمة صيدىا أخرجيا مسمـ فقاؿ:  ،كالركاية التي جاء فييا حرمة المدينة  حى
دَّثىنى ، أىًبي شىٍيبىةى  ٍيرو حى ٍبدي اً ٍبفي نيمى ٍيرو ، ا عى دَّثىنىا اٍبفي نيمى دَّثىنىا أىًبي، ح كحى ًكيـو ، حى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي حى دَّثىًني ، حى حى

اًمري ٍبفي سىٍعدو  : قىاؿى رىسيكؿي اً ، عىٍف أىًبيوً ، عى بىتىًي اٍلمىًدينىًة أىٍف ييٍقطىعى : »قىاؿى ا بىٍيفى الى ـي مى رّْ ًإنّْي أيحى
اىييىاعً  ضى

ٍيديىىا".، (1)  (2) أىٍك ييٍقتىؿى صى

ًبيًع "فقاؿ:  .(3)كالركاية التي جاء فييا ما يكحي بحؿ صيد المدينة ما أخرجو مسمـ  دَّثىنىا أىبيك الرَّ حى
مىٍيمىافي ٍبفي  دى اٍلعىتىًكيُّ  سي ٍبدي اٍلكىاًرثً ، دىاكي دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك التَّيَّاحً ، حى دَّثىنىا أىنىسي ٍبفي مىاًلؾو ، حى دَّثىنىا ، حى ح كىحى

كخى  ٍبدي اٍلكىاًرثً ، -كىالمٍَّفظي لىوي  -شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ دَّثىنىا عى : كىافى  ،عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ، عىٍف أىًبي التَّيَّاحً ، حى قىاؿى
ميقنا رىسيكؿي اً  ٍيرو ، أىٍحسىفى النَّاًس خي كىافى ًلي أىخه ييقىاؿي لىوي: أىبيك عيمى : أىٍحًسبيوي ، كى : كىافى فىًطي، قىاؿى ، مناقىاؿى

اءى رىسيكؿي اً  : فىكىافى ًإذىا جى : ، فىرىآهي  قىاؿى ا فىعىؿى النُّغىٍيري »قىاؿى ٍيرو مى : فىكىافى يىٍمعىبي ًبًو"« أىبىا عيمى  .قىاؿى

 :تخريج الحديث

 عف مسدد عف عبد الكارث بو بنحكه. (4)أخرجو البخارم

 ران.مف طريؽ شعبة عف أبي التياح بو بمعناه مختص (5)أخرجو البخارم

                                                           

 .2/96ج ، عياضذم شكؾ كاحده عضة. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارىك كؿ شجر عضاىيا:  (1)
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا، صحيح مسمـ، الحج/ فضؿ المدينة، كدعاء النبي  (2)

 .1363: رقـ الحديث 538كبياف حدكد حرميا ص
كالدتو كحممو إلى صالح يحنكو، كجكاز تسميتو يـك ، الدب/ استحباب تحنيؾ المكلكد عند المصدر السابؽ (3)

براىيـ كسائر أسماء النبياء عمييـ السالـ ص  .2150: رقـ الحديث 887كالدتو، كاستحباب التسمية بعبد ا كا 
 .6203: رقـ الحديث1194صحيح البخارم، الدب /الكنية لمصبي كقبؿ أف يكلد لمرجؿ ص (4)
 .6129: رقـ الحديث1182بساط إلى الناس صالدب/ االن المصدر السابؽ (5)
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 -: ذىب النككم كغيره مف العمماء إلى إزالة التعارض بيف الدلة مف كجييف:قمت

 الوجه األول: التوثيق بموافقة عمل الصحابة

، ، سػػكل اإلذخػػركقطػػع شػػجر المدينػػة، ذىػػب النػػككم كغيػػره مػػف العممػػاء إلػػي القػػكؿ بحرمػػة صػػيد 
 .كاستدلكا بعمؿ الصحابة

، فكجػػػد عبػػػدان يقطػػػع شػػػجران أك يخبطػػػو ،ب إلػػػى قصػػػره بػػػالعقيؽ" قكلػػػو )أف سػػػعدان ركػػػ(1):قـــال النـــووي 
، فكممكه أف يىريدَّ عمى غالميػـ أك عمػييـ مػا أخػذ مػف غالميػـ، فمما رجع سعد جاءه أىؿ العبد، فسمبو

كأبػػػى أف يىػػػريدَّ عمػػػييـ( فقػػػاؿ: معػػػاذ ا أف أردَّ شػػػيئا نفمنيػػػو رسػػػكؿ ا 
ىػػػذ الحػػػديث صػػػريح فيػػػو  (2)

، كشػػجرىا كمػػا سػػبؽ، الشػػافعي كأحمػػد كالجمػػاىير فػػي تحػػريـ صػػيد المدينػػة، ك ؾالداللػػة؛ لمػػذىب مالػػ
كقد ذكر ىنػا مسػمـ فػي صػحيحو تحريميػا مرفكعػان عػف النبػي ، كخالؼ فيو أبك حنيفة كما قدمناه عنو

 كجػابر بػف عبػد ، (5)كأنػس بػف مالػؾ ، (4)كسػعد بػف أبػي كقػاص، (3)مف ركاية عمي بف أبي طالب
كسػػػيؿ بػػػف ، (10)كرافػػػع بػػػف خػػػديج ، (9)كعبػػػد ا بػػػف زيػػػد، (8)كأبػػػي ىريػػػرة ، (7)كأبػػػي سػػػعيد ، (6)ا 

فػػػػال يمتفػػػػت إلػػػػػى مػػػػف خػػػػالؼ ىػػػػذه الحاديػػػػػث ، كذكػػػػر غيػػػػره مػػػػف ركايػػػػػة غيػػػػرىـ أيضػػػػان ، (11)حنيػػػػؼ
                                                           

 .9/114صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  صحيح مسمـ، الحج /فضؿ المدينة، كدعاء النبي  (2)

 .1364: رقـ الحديث 538كبياف حدكد حرميا ص
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  صحيح مسمـ، الحج /فضؿ المدينة، كدعاء النبي  (3)

 .1370: رقـ الحديث539ص كبياف حدكد حرميا
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  ، الحج /فضؿ المدينة، كدعاء النبي المصدر السابؽ (4)

 .1363: رقـ الحديث 537كبياف حدكد حرميا ص
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  ؿ المدينة، كدعاء النبي الحج /فض نفسو المصدر(5)

 .1367: رقـ الحديث538كبياف حدكد حرميا ص
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  ، الحج /فضؿ المدينة، كدعاء النبي  نفسو المصدر(6)

 .1362: رقـ الحديث537كبياف حدكد حرميا ص
 .1374: رقـ الحديث540، الحج / الترغيب في سكف المدينة كالصبر عمى لكائيا ص نفسو المصدر(7)
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  ، الحج /فضؿ المدينة، كدعاء النبي  نفسو المصدر(8)

 .1371:رقـ الحديث539كبياف حدكد حرميا ص
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  ة، كدعاء النبي ، الحج /فضؿ المدين نفسو المصدر(9)

 .1360: رقـ الحديث537كبياف حدكد حرميا ص
فييا بالبركة، كبياف تحريميا، كتحريـ صيدىا كشجرىا،  ، الحج /فضؿ المدينة، كدعاء النبي  نفسو المصدر(10)

 .1361: رقـ الحديث537كبياف حدكد حرميا ص
 .1375: رقـ الحديث 541، الحج /الترغيب في سكف المدينة كالصبر عمى لكائيا ص فسون المصدر(11)
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 (4)كابػػػػػف حجػػػػػر (3)القاضػػػػػي عيػػػػػاض، (2)كابػػػػػف قدامػػػػػة ،(1)كبػػػػػو قػػػػػاؿ ابػػػػػف عبػػػػػر البػػػػػر، المستفيضػػػػػة".
 .(6)كالمباركفكرم ،(5)كالشككاني

كقد استدؿ ، أك قطع مف شجرىا أيًخذى سمبو، ذىب النككم إلى أف مف صاد مف حـر المدينة: قمت 
حيث قاؿ:" كفي ىذا الحديث داللة لقكؿ الشافعي القديـ: إف مف صاد مف حـر  بحديث سعد 

قاؿ ، كبيذا قاؿ سعد بف أبي كقاص كجماعة مف الصحابة، أك قطع مف شجرىا أخذ سمبو، المدينة
كخالفو أئمة ، إال الشافعي في قكلو القديـ الصحابة : "كلـ يقؿ بو أحد بعد(7)ي عياضالقاض

كىذا القكؿ القديـ ىك ، القائؿ النككم : كال تضر مخالفتيـ إذا كانت السنة معو -المصار". قمت
كبو قاؿ ابف  . قمت:(8)كلـ يثبت لو دافع"، المختار لثبكت الحديث فيو كعمؿ الصحابة عمى كفقو

 (9)جر.ح

  .بقاء زينتياا  الجمع باعتبار أف مقصده مف التحريـ التعظيـ لممدينة ك الوجه الثاني: 

كقطع شجرىا قاؿ أبك جعفر: "فذىب قكـ إلى تحريـ صيد ، ذىب الحنفية إلى ًحؿ صيد المدينة 
كجعمكىا في ذلؾ كمكة في حرمة صيدىا كشجرىا. كقالكا: مف فعؿ مف ، كتحريـ شجرىا، المدينة
ؿى سمبو لمف كجده شيئان في حـر رسكؿ ا  ذلؾ كاحتجكا في ذلؾ بيذه اآلثار. ، يفعؿ ذلؾ، حى

فقد كاف ، صيد المدينة كشجرىا كخالفيـ في ذلؾ آخركف فقالكا: أما ما ذكرتمكه مف تحريـ النبي 
، مدينةبقاء زينة ال، كلكنو أراد بذلؾ، كال كحرمة شجرىا، ليس أنو جعمو كحرمة صيد مكة، فعؿ ذلؾ

كقاؿ إنيا زينة لممدينة". ، منع مف ىدـ آطاـ المدينة ليستطيبكىا كيألفكىا. كقد رأينا رسكؿ ا 
(10) 

                                                           

 .6/314ج ، ابف عبد البرينظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (1)
 .3/324البف قدامة ج ،ينظر: المغني (2)
 .4/485ج ، عياضينظر: اكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ (3)
 .4/84البف حجر ج ،لبارمينظر: فتح ا (4)
 .5/39ج ، الشككانيينظر: نيؿ الكطار (5)
 .9/503ج ، المباركفكرمينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6)
 .4/485ج ، عياضينظر: عياض، اكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ (7)
 .9/114صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
 .4/84البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (9)
 .4/194ج ، الطحاكم،ينظر: شرح معاني اآلثار (10)
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أراد بذلؾ تحريـ التعظيـ دكف ما عداه مف الحكاـ ، «المدينةحرمت » قكلو  كقاؿ التكربشتي: 
 (1)«نيا شجرة إال لعمؼال يتخبط م»في حديث مسمـ:  كمف الدليؿ عميو قكلو ، المتعمقة بالحـر

ف رأل تحريمو نفر يسير مف  ،كأما صيد المدينة، كأشجار حـر مكة ال يجكز خبطيا بحاؿ كا 
نيي  كلـ يبمغنا فيو عف النبي ، فإف الجميكر منيـ لـ ينكركا اصطياد الطيكر بالمدينة ،الصحابة

 (2)مف طريؽ يعتمد عميو".

يا »يستقبمو كيقكؿ:  فكاف النبي ، كاف لي أخحيث قاؿ:  - ، كاستدؿ الحنفية بحديث أنس 
كلك كاف حكـ صيدىا كحكـ ، قاؿ أبك جعفر: "فيذا قد كاف بالمدينة (3)«ما فعؿ النغير، أبا عمير
  (4)كما ال يطمؽ ذلؾ بمكة".، كال المعب بو، حبس النغير إذا لما أطمؽ لو رسكؿ ا ، صيد مكة

الحديث بجكابيف: أحدىما أنو يحتمؿ أف حديث النغير كاف قاؿ النككم:" كأجاب العمماء عف ىذا  
كىذا الجكاب ال يمزميـ ، كالثاني يحتمؿ أنو صاده مف الحؿ ال مف حـر المدينة، قبؿ تحريـ المدينة

 ؛لف مذىب الحنفية أف صيد الحؿ إذا أدخمو الحالؿ إلى الحـر ثبت لو حكـ الحـر ؛عمى أصكليـ
  (5)مييـ بدليمو".فيرد ع ؛كلكف أصميـ ىذا ضعيؼ

أف لمكة حرمنا كلممدينة حرمنا يختمؼ عف حـر مكة في نكع مف  الخالصة في ىذه المسألة :قمت 
كيشبيو في نكع منيا كالنيي عف االصطياد كقطع ، كالنيي عف دخكليا بغير إحراـ كغيره ،الحكاـ

يجاب العقكبات  ،الشجر مع تفاكت الدرجات فيو مف حيث كركد التشديد كالتغميظ في شأف مكة كا 
كيشيد ليذا ، عمى مف جنى فييا عمى غير شاكمة ما ىك في شأف المدينة مف كقكع التساىؿ

ا ما رخص النبي    كا تعالى أعمى كأعمـ.، في خبط شجرىا لعمؼ الدكاب التخفيؼ أيضن

 أك، : ما جاء في الجمع بيف الصالتيف في الحضر دكف عذر كمطر أك خكؼالنموذج الثاني  
كاختمؼ ، عدة ركايات في ىذا الباب أخرجيا مسمـ في صحيحو سفر حيث جاء عف ابف عباس

 العمماء في تأكيميا.

                                                           

 .1374: رقـ الحديث540صحيح مسمـ، الحج /الترغيب في سكف المدينة كالصبر عمى لكائيا ص (1)
 .647ص ، التكربشتيفي شرح مصابيح السنة الميسر (2)
  .148ص سبؽ تخريجو (3)
 .4/195ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (4)
 .9/112النككم ج ،رحصحيح مسمـ بش (5)
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  -:كمف الركايات التي جاءت في ىذا الباب
دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى(1)قاؿ اإلماـ مسمـ -1 اًلؾو ، :" حى مىى مى : قىرىٍأتي عى بىٍيرً ، قىاؿى يًد عىٍف سىعً ، عىٍف أىًبي الزُّ

بىٍيرو  : ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، ٍبًف جي مَّى رىسيكؿي اً »قىاؿى ًميعنا صى كىاٍلمىٍغًربى كىاٍلًعشىاءى ، الظٍُّيرى كىاٍلعىٍصرى جى
ًميعنا ٍكؼو ، جى ٍيًر خى  .«"كىالى سىفىرو ، ًفي غى

 لحديث:تخريج ا

بو إال أف زىير لـ يذكر ، عف أبي الزبير(3)كمف طريؽ قيرَّة ،(2)أخرجو مسمـ مف طريؽ زىير 
المغرب كالعشاء كزاد: بالمدينة. كزاد قيرَّة" في سفرة سافرىا في غزكة تبكؾ". ككالىما ذكرا قكؿ سعيد 

 «. أراد أف ال يحرج أمتو»البف عباس: ما أراد إلى ذلؾ؟ قاؿ: 

مّْص كمحمد، (5)أيضان مف طريؽ حبيب بف أبي ثابت (4)ـكأخرجو مسم الميخى
مف طريؽ سفياف  (6)

كفيو قيؿ البف  كال مطر"، عف سعيد بف جبير بو بمفظ "مف غير خكؼ (7)الثكرم عف أبي إسحاؽى 
 «.أراد أف ال يحرج أمتو»عباس: ما أراد إلى ذلؾ؟ قاؿ: 

                                                           

 .705: رقـ الحديث279صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضرص (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات.
 .53إال أبا الزبير اختمؼ فيو، لكف أغمب العمماء احتج بو سبؽ ترجمتو ص

 .705: رقـ الحديث279ة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضر صصحيح مسمـ، صال (2)
 .705: رقـ الحديث279، صالة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضر صالمصدر السابؽ (3)
 .705: رقـ الحديث279، صالة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضر ص نفسو المصدر (4)

لكف تابعو أبك إسحاؽ السبيعي متابعة تامة في االمخمصيات  بيب بف أبي ثابت مدلس مف الثالثة؛قمت: ح
 ستأتي، كتابعو صالح مكلى التكأمة متابعة قاصرة، كصالح رتبتو: صدكؽ ال بأس بو اختمط بأخرة، 2/132ج

 ميو فالركاية صحيحة ال غبار عمييا. . كع1/160ج، الطحاكم، . شرح معاني اآلثار296، صترجمتو
قيس كيقاؿ ىند ابف دينار السدم مكالىـ أبك يحيى الككفي ثقة فقيو جميؿ ككاف كثير  حبيب ابف أبي ثابت (5)

، كقاؿ 218ص حجر  التيذيب، ابف تقريباإلرساؿ كالتدليس مف الثالثة مات سنة تسع عشرة كمائة ابف حجر، 
عنو في طبقات المدلسيف: تابعي مشيكر يكثر التدليس كصفو بذلؾ بف خزيمة كالدارقطني كغيرىما، كصنفو تحت 

  . 37المرتبة الثالثة. ينظر: تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ص
مّْصالمخمصيات (6)  .2/132ج ، محمد المخى
كيقاؿ عمي كيقاؿ ابف أبي شعيرة اليمداني أبك إسحاؽ السبيعي بفتح الميممة ككسر  عبد ا ابف عبيد بفعمرك  (7)

 تقريبكقيؿ قبؿ ذلؾ. ينظر:  ،المكحدة ثقة مكثر عابد مف الثالثة اختمط بأخرة مات سنة تسع كعشريف كمائة
ؤاسي يقكؿ: إنما سمع ابف عيينة . قاؿ العالئي: قاؿ يحيى بف معيف: سمعت حميد الر 423ص حجر التيذيب، ابف

. قمت: كالركاية ىنا عف سفياف الثكرم، كليس 93مف أبي إسحاؽ بعد ما اختمط. ينظر: المختمطيف لمعالئي ص 
 ابف عيينة. 
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دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر (1)قاؿ اإلماـ مسمـ -1 دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى ، ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى :" كحى ك، حى عىٍف ، عىٍف عىٍمرو
ٍيدو  اًبًر ٍبًف زى مٍَّيتي مىعى النًَّبيّْ » »قاؿ:  عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، جى ًميعنا صى اًنينا جى ًميعنا، ثىمى سىٍبعنا جى ، «كى

رى الظٍُّيرى  : يىا أىبىا الشٍَّعثىاًء أىظينُّوي أىخَّ ؿى اٍلعىٍصرى ، قيٍمتي رى اٍلمىٍغًربى ، كىعىجَّ ؿى اٍلًعشىاءى ، كىأىخَّ : كىأىنىا ، كىعىجَّ قىاؿى
 .  أىظيفُّ ذىاؾى

 تخريج الحديث:

 .عف عمي بف عبد ا عف سفياف بو بمثمو (2)أخرجو البخارم

عف عمرك بف دينار بو بمثمو دكف ، كالىما مف طريؽ حماد بف زيد(4)كمسمـ، (3)كأخرجو البخارم
"لعمو في ليمة مطيرة  -السختياني -في ركاية البخارم قاؿ أيكبكجاء  ذكر كالـ أبي الشعثاء. 

 .": عسى(5)قاؿ

ًبيًع الزٍَّىرىاًنيُّ (6)قاؿ اإلماـ مسمـ -2 دَّثىًني أىبيك الرَّ دَّ ، : "كحى مَّاده حى بىٍيًر ٍبًف اٍلًخرّْيتً ، ثىنىا حى عىٍف ، عىًف الزُّ
ٍبًد اً ٍبًف شىًقيؽو  بىًت الشٍَّمسي ، عى تَّى غىرى ا بىٍعدى اٍلعىٍصًر حى طىبىنىا اٍبفي عىبَّاسو يىٍكمن : خى كـي ، قىاؿى بىدىًت النُّجي ، كى

ةى  ةى الصَّالى : الصَّالى عىؿى النَّاسي يىقيكليكفى اءى ، كىجى : فىجى ؿه ًمٍف بىًني تىًميـو قىاؿى ةى ، الى يىٍفتيري ، هي رىجي كىالى يىٍنثىًني: الصَّالى
ةى  : ، الصَّالى : أىتيعىمّْميًني ًبالسُّنًَّة؟ الى أيَـّ لىؾى ثيَـّ قىاؿى مىعى  رىأىٍيتي رىسيكؿى اً »فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو الظٍُّيًر  بىٍيفى  جى
ٍغًرًب كىاٍلًعشىاءً ، كىاٍلعىٍصرً  ٍدًرم ًمٍف ذىًلؾى شىٍيءه «. كىاٍلمى اؾى ًفي صى ٍبدي اً ٍبفي شىًقيؽو: فىحى فىأىتىٍيتي أىبىا ، قىاؿى عى
ٍيرىةى  قىالىتىوي ، ىيرى دَّؽى مى  ".فىسىأىٍلتيوي فىصى

زالة التعارض بيف الركايات مف  قمت:   مسمكيف:لقد ذىب العمماء في التكثيؽ كا 

 الجمع مف أكجو:المسمك األول: 
                                                           

 .705: رقـ الحديث279صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضر ص (1)
 دراسة اإلسناد:
 اد ثقات.جميع ركاة اإلسن

 .1174: رقـ الحديث 230البخارم، التيجد/ مف لـ يتطكع بعد المكتكبة صصحيح  (2)
 .543: رقـ الحديث123البخارم، مكاقيت الصالة / تأخير الظير إلى العصر صصحيح  (3)
 .705: رقـ الحديث 280صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضر ص (4)
 ئؿ ىك: جابر بف زيد.القا (5)
 .705: رقـ الحديث 280، صالة المسافريف كقصرىا/ الجمع بيف الصالتيف في الحضر صالمصدر السابؽ (6)

 دراسة اإلسناد:
 جيع ركاة اإلسناد ثقات.
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أف الجمػػػع بعػػػذر المػػػرض أك نحػػػكه ممػػػا ىػػػك فػػػي معنػػػاه مػػػف العػػػذار ذىػػػب إليػػػو النػػػككم ككثقػػػو  -1
قػػاؿ النػػككم:  -–كفعػػؿ الصػػحابي ابػػف عبػػاس كمكافقػػة أبػػي ىريػػرة لػػو  ،لمكافقتػػو ظػػاىر الحػػديث

 ، (2)ابيمػػػػػػػػف أصػػػػػػػػحابنا كاختػػػػػػػػاره الخطػػػػػػػػ (1)"ىػػػػػػػػذا قػػػػػػػػكؿ أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف حنبػػػػػػػػؿ كالقاضػػػػػػػػي حسػػػػػػػػيف
مػػػف أصػػػحابنا كىػػػك المختػػػار فػػػي تأكيمػػػو لظػػػاىر الحػػػديث، كلفعػػػؿ ابػػػف  (4)، كالركيػػػاني(3)كالمتػػػكلي

 .(5)عباس، كمكافقة أبي ىريرة، كلف المشقة فيو"

كَّزى بعض العمماء أف يككف الجمع المذككر لممرض، كقكاه النككم   كتعقبو ابف حجر: فقاؿ "كجى
الصالتيف لعارض المرض لما صمى معو، إال مف بو نحك  بيف كفيو نظر؛ لنو لك كاف جمعو 

 .(6)جمع بأصحابو كقد صرح بذلؾ ابف عباس في ركايتو" ذلؾ العذر، كالظاىر أنو 

كتعقبو النككم فقاؿ: "كىك ضعيؼ بالركاية  .(7)الجمع بعذر المطر كبو قاؿ مالؾ، كالشافعي -2
(8)كال مطر" ،الخرل مف غير خكؼ

ليو ذىب اب": قمت . عبد  كابف، (10)، كالبييقي(9)ف خزيمة كا 
 .(11)البر

الجمع عمى أنو كاف في غيـ، فصمى الظير، ثـ انكشؼ الغيـ، كباف أف كقت العصر دخؿ   -3
 فصالىا. 

ف كاف فيو أدنى احتماؿ في الظير كالعصر ال  ؛كتعقبو النككم فقاؿ "كىذا أيضا باطؿ لنو كا 
  .(12)احتماؿ فيو في المغرب كالعشاء"

                                                           

. كيقاؿ لو أيضا :  (1) ٍكًذمُّ القاضي حسيف بف محمد بف أحمد، العالمة شيخ الشافعية بخراساف أبك عمي المىرُّ
ٍكًذٌم الشافعي. مات القاضي حسيف بمرك الركذ في المحـر سنة اثنتيف كستيف كأربعمائة. ينظر: سير أعالـ المى  ٍركىرُّ

 .13/114ج ، الذىبيالنبالء
 .265/ 1ج ، الخطابيينظر: معالـ السنف (2)
لّْي. العالمة شيخ الشافعية. م (3) ات ببغداد سنة ثماف أبك سعد عبد الرحمف بف مأمكف بف عمي النيسابكرم الميتىكى

 .14/80ج، الذىبيكسبعيف كيالن، كلو اثنتاف كخمسكف سنة. ينظر: سير أعالـ النبالء 
: بمدة مف أعماؿ طبرستاف، ىك شيخ الشافعية أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ  (4) كيىافي كيىاني نسبة إلى كىري الرُّ

خمس عشرة كأربعمائة كتفقو ببخارل مدة، قتؿ سنة إحدل بف أحمد بف محمد الركياني، الطبرم، الشافعي كلد سنة 
 .14/233ج ، الذىبيكخمسمائة. سير أعالـ النبالء

 .5/218صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
 .2/24البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (6)
 .2/211ج ، ابف عبد البرينظر: االستذكار (7)
 .5/218صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
 .2/85ح ابف خزيمة جينظر: صحي (9)
 .3/238ينظر: السنف الكبرل لمبييقي ج (10)
 .12/214ج، ابف عبد البر ينظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (11)
 .5/218صحيح مسمـ بشرح النككم ج (12)
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 اعتبػػػار أنػػػو أراد الجمػػػع الصػػػكرم؛ أم تػػػأخير الكلػػػى إلػػػى آخػػػر كقتيػػػا فصػػػالىا فيػػػو، الجمػػػع ب -4
 : كبػػػػػو قػػػػػاؿ قمـــــتفممػػػػػا فػػػػػرغ منيػػػػػا دخمػػػػػت الثانيػػػػػة فصػػػػػالىا، فصػػػػػارت صػػػػػالتو صػػػػػكرة جمػػػػػع. 

 (3)، كالجكزم(2)، كالبييقي(1)كذىب إلى ىذا المسمؾ مف العمماء الطحاكم الحناؼ.
 . (7)، كالعيني(6)، كابف حجر(5)، كابف رجب(4)كالقرطبي

 ،كتعقبو النككم فقاؿ: "كىذا أيضا ضعيؼ أك باطؿ؛ لنو مخالؼ لمظاىر مخالفة ال تحتمؿ 
كاستداللو بالحديث لتصكيب فعمو، كتصديؽ أبي ىريرة  ،بف عباس الذم ذكرناه حيف خطباكفعؿ 

  (8)لو، كعدـ إنكاره صريح في رد ىذا التأكيؿ".

 النسخالمسمك الثاني: 

في آخر كتابو: ليس في كتابي حديث أجمعت المة عمى  (10)الترمذم كؿق :"(9)كمالنك  كذكر 
كحديث قتؿ ، إال حديث ابف عباس في الجمع بالمدينة مف غير خكؼ كال مطر، ترؾ العمؿ بو

 شارب الخمر في المرة الرابعة".

فيك ، ما قالو:" كىذا الذم قالو الترمذم في حديث شارب الخمر ىك ك(11)متعقبان لو النككم كقاؿ 
حديث منسكخ دؿ اإلجماع عمى نسخو؛ كأما حديث ابف عباس فمـ يجمعكا عمى ترؾ العمؿ بو بؿ 

 : كىككما قاؿ النككم.قمت .ليـ أقكاؿ"

زالة التعارض بينيا ىك الحمؿ عمى الجمع ، أرل أف أنسب تأكيؿ لتكثيؽ المتكف: قمت  كا 
 كذلؾ لمريف: ، الصكرم

                                                           

 .166/ 1ج ، الطحاكم،ينظر: شرح معاني اآلثار (1)
 .239/ 3ينظر: السنف الكبرل لمبييقي ج (2)
 .378/ 2ج ، ابف الجكزمينظر: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (3)
 .2/347ج ، القرطبيا ينظر: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ (4)
 .268/ 4ينظر: فتح البارم البف رجب ج (5)
 .24/ 2ينظر: فتح البارم البف حجر ج (6)
 .5/218صحيح مسمـ بشرح النككم ج (7)
 .5/218ج المصدر السابؽ (8)
 .5/218صحيح مسمـ بشرح النككم ج (9)
 .886سنف الترمذم ص (10)
 .5/218صحيح مسمـ بشرح النككم ج (11)
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 فإما أف تيٍحمىؿ عمى مطمقيا؛ فيستمـز ، تعرض لكقت الجمع طرؽ الحديث كميا ليس فييا
ما أف تيٍحمىؿ عمى صفة مخصكصة ال ، إخراج الصالة عف كقتيا المحدكد بغير عذر كا 

  كيجمع بيا بيف مفترؽ الحاديث كالجمع الصكرم أكلى كا أعمـ.، تستمـز اإلخراج
  عف ابف عباس قد ، راكم الحديث كىك -أبك الشعثاء-الراكم فجابر بف زيد  تأكيؿلمكافقة

مف طريؽ ابف عييينة عف عمرك بف دينار قاؿ: قمت  (1)قاؿ بو؛ كذلؾ فيما أخرجو الشيخاف
رى الظير كعجؿ العصر كأىخَّرى المغرب كعجؿ العشاء قاؿ: كأنا ، يا أبا الشعثاء أظنو أىخَّ

 كىك أدرل بالمراد مف غيره.، قمت: ىك راكم الحديث، أظنو

فمنيا ما جاء أنو كاف  ،حيث اٍختىمىفىت الركايات فيو : ما جاء في إحراـ النبي لثالثالنموذج ا 
ٍفًردان   كمنيا أنو قارنان؟.، كمنيا أنو متمتعان ، مي

 كانت باإلفراد:  التي تص  بأن حجته  فمن الروايات

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى :"(2)حيث قاؿ ما أخرجو مسمـ  -1 : قىرىٍأتي ، حى اًلؾو قىاؿى مىى مى ًد ، عى ٍف أىًبي اٍلىٍسكى عى
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف نىٍكفىؿو  مًَّد ٍبًف عى اًئشىةى ، عىٍف عيٍركىةى ، ميحى رىٍجنىا مىعى رىسيكًؿ اً ، عىٍف عى أىنَّيىا قىالىٍت: خى

 ًدىاع ًة اٍلكى جَّ ـى حى ا ج  ، فىًمنَّا مىٍف أىىىؿَّ ًبعيٍمرىةو ، عى ٍف أىىىؿَّ ًبحى ًمنَّا مى جّْ ، كىعيٍمرىةو  كى ٍف أىىىؿَّ ًباٍلحى ًمنَّا مى كىأىىىؿَّ »، كى
جّْ  رىسيكؿي اً  ؿَّ ، «ًباٍلحى ٍف أىىىؿَّ ًبعيٍمرىةو فىحى جَّ كىاٍلعيٍمرىةى ، فىأىمَّا مى مىعى اٍلحى ج  أىٍك جى ٍف أىىىؿَّ ًبحى ـٍ ، كىأىمَّا مى فىمى

تَّى كىافى يىٍكـي النٍَّحًر".، يىًحمُّكا   حى

 تخريج الحديث:

 مف طريؽ مالؾ بو بمثمو. (3)أخرجو البخارم

ٍيسو (4)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -2 دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى اًلي مىاًلؾي ٍبفي أىنىسو ، :" حى دَّثىًني خى ح ، حى
دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى اًلؾو ، كحى مىى مى : قىرىٍأتي عى ًف ٍبًف اٍلقىاًسـً ، قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف عىاًئشىةى ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف عى

جَّ أىٍفرى  أىفَّ رىسيكؿى اً : »  «".دى اٍلحى

                                                           

 .152ص سبؽ تخريجو (1)
 .1211: رقـ الحديث477صحيح مسمـ، الحج، / بياف كجكه الحج ص (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات. 

 .4408رقـ الحديث :832صحيح البخارم، المغازم/ حجة الكداع ص (3)
 .1211: رقـ الحديث478صحيح مسمـ، الحج، / بياف كجكه الحج ص (4)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال: 
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مَّدي ٍبفي مىٍعمىًر ٍبًف ًرٍبًعي  اٍلقىٍيًسيُّ (1)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -3 دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا أىبيك ًىشىاـو ، :" كحى حى
كًميُّ  مىمىةى اٍلمىٍخزي ٍف أىًبي عىكىانى ، اٍلميًغيرىةي ٍبفي سى بىاحو ، عىٍف أىًبي ًبٍشرو ، ةى عى اًبًر ٍبًف ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى عىٍف جى

ٍبًد اً  : قىًدٍمنىا مىعى رىسيكًؿ اً ، عى جٌ  قىاؿى نىا رىسيكؿي اً ، ميًيمّْيفى ًباٍلحى أىٍف نىٍجعىمىيىا عيٍمرىةن "فىأىمىرى
نىًحؿَّ  كىافى مىعىوي اٍليىٍدمي ، كى : كى ـٍ يى ، قىاؿى  ٍستىًطٍع أىٍف يىٍجعىمىيىا عيٍمرىةن ".فىمى

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى (2)كمنيا ما أخرجو أيضان فقاؿ -4 ـى ، : "حى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ًميعنا عىٍف ، كىاً  جى
اًتـو  ـي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى اٍلمىدىًنيُّ ، حى اًت دَّثىنىا حى : حى ٍعفىًر بٍ ، قىاؿى أىبيك بىٍكرو مَّدو عىٍف جى ٍمنىا ، (1)عىٍف أىًبيوً ، ًف ميحى : دىخى قىاؿى

                                                                                                                                                                          

اختمؼ فيو قكؿ ابف معيف اختالفان كاسعان، فكثقو مرة كضعفو مرات، ك حسىف القكؿ فيو  إسماعيؿ بف أبي أيكيس 
ـ أحمد؛ كلكف يالحظ أف مف بيف أسباب ذلؾ أنو "قد قاـ في أمر المحنة مقامان محمكدان"، كقاؿ أبك حاتـ محمو اإلما

الصدؽ، ككاف مغفالن، كضعفو النسائي لما باف لو مف أمره مالـ يبف لغيره كتابعو الدارقطني، كقاؿ الاللكائي: إف 
 كالـ ىؤالء كميـ يؤكؿ إلى أنو ضعيؼ.

 يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيحيف، أك بنفس سمسمة السند في : ىك ضعيؼ، القمت
الصحيحيف أك أحدىما، ككافقو فيو الثقات، كذلؾ؛ لف الشيخاف اعتمدا في الركاية عنو عمى كتبو، حيث انتقيا 

=  كانتخبا منيما ما ىك معركؼ مف حديثو، فمـ يأخذ البخارم مف حديثو إال ما ثبت صحتو، كليس فيو عمة،
لؾ ما قالو محمد بف أبي حاتـ، قاؿ: سمعت محمد بف إسماعيؿ، يقكؿ: كاف إسماعيؿ ذكىكذا اإلماـ مسمـ، كيؤكد =

بف أبي أكيس إذا انتخبت مف كتابو نسخ تمؾ الحاديث لنفسو، كقاؿ: ىذه أحاديث انتخبيا محمد بف إسماعيؿ مف 
-1/525ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ ، ك2/181حديثي. ينظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ج

، كالضعفاء 534/ 5ج، الذىبياإلسالـ، ، ك تاريخ 1/347، ك اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ج526
 الذىبي، الكاشؼ، ك 229-3/127ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 1/117كالمتركككف البف الجكزم ج

، 312-1/310ج ، ابف حجر، كتيذيب التيذيب185-2/184ج ، ميغمطامماؿ، ك إكماؿ تيذيب الك1/247ج
، أحاديث الصحيحيف 1/135، الرنؤكط جمعركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 391ص كىدم السارم ابف حجر

 .179كرجاليما دراسة تكثيقية تطبيقية، لمدكتكر نافذ حماد ص
 .1216يث: رقـ الحد482صحيح مسمـ، الحج/ بياف كجكه الحج ص (1)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد جميعيـ ثقات إال: 

ككثقو كذلؾ أبك بكر  ،ال بأس بو القيسي اختمؼ فيو،  فكثقو النسائي، كقاؿ في مكضع آخر: محمد بف معمر ربعي
بكر البزار: حدثنا محمد بف  الخطيب، كقاؿ أبك حاتـ صدكؽ، كقاؿ أبك داكد : ليس بو بأس، صدكؽ، ككقاؿ أبك

معمر، ككاف مف خيار عباد ا، كذكره ابف حباف في الثقات، كركل لو الستة، قمت: ىك ثقة، فميس فيو أدنى 
 أسماء في الكماؿ كتيذيب، 9/122، كالثقات البف حباف ج8/105تجريح. ينظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ج

، 10/364ج ، ميغمطام، ك إكماؿ تيذيب الكماؿ6/195ج، الذىبيإلسالـ، ا، ك تاريخ 26/486ج الرجاؿ، المزم
، ك تحرير تقريب 360ص ، الخزرجي، ك خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ9/467ج ، ابف حجركتيذيب التيذيب

 .3/320، الرنؤكط جمعركؼالتيذيب، 
 .1218: رقـ الحديث483صحيح مسمـ، الحج/ بياف كجكه الحج ص (2)
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ٍبًد اً  اًبًر ٍبًف عى مىى جى تَّى اٍنتىيىى ًإلىيَّ ، عى ًميّْ ٍبًف حيسىٍيفو ، فىسىأىؿى عىًف اٍلقىٍكـً حى مَّدي ٍبفي عى : أىنىا ميحى ، فىقيٍمتي
ًئذو ، ًزرّْم اٍلىٍسفىؿى  ثيَـّ نىزىعى ، فىأىٍىكىل ًبيىًدًه ًإلىى رىٍأًسي فىنىزىعى ًزرّْم اٍلىٍعمىى عى كىفَّوي بىٍيفى ثىٍديىيَّ كىأىنىا يىٍكمى ثيَـّ كىضى

ـه شىابّّ  بنا ًبؾى ، غيالى : مىٍرحى ٍقتي ، كىىيكى أىٍعمىى، فىسىأىٍلتيوي ، سىٍؿ عىمَّا ًشٍئتى ، يىا اٍبفى أىًخي، فىقىاؿى رى كى كىحىضى
ةً  ةو ميٍمتىًحفنا ًبيىا، الصَّالى ـى ًفي ًنسىاجى فىاىىا ًإلىٍيًو ًمٍف ًصغىًرىىا، فىقىا عى طىرى ٍنًكًبًو رىجى مىى مى عىيىا عى ًردىاؤيهي ، كيمَّمىا كىضى كى

ٍنًبوً  مىى اٍلًمٍشجىبً ، ًإلىى جى مَّى ًبنىا، (2)عى ًة رىسيكًؿ اً ، فىصى جَّ : أىٍخًبٍرًني عىٍف حى : ًبيىًدًه فىعىقىدى ، فىقيٍمتي فىقىاؿى
: ًإفَّ رىسيكؿى ، ًتٍسعنا ـٍ يىحيجَّ  اً فىقىاؿى أىفَّ رىسيكؿى ، ثيَـّ أىذَّفى ًفي النَّاًس ًفي اٍلعىاًشرىةً ، مىكىثى ًتٍسعى ًسًنيفى لى
اجّّ اً  ًدينىةى بىشىره كىًثيره ، حى ـى اٍلمى ـٍ يىٍمتىًمسي أىٍف يىٍأتىَـّ ًبرىسيكًؿ اً ، فىقىًد ًموً ، كيمُّيي يىٍعمىؿى ًمٍثؿى عىمى رىٍجنىا ، كى فىخى
ٍمدى كىالنٍّْعمىةى لىؾى  ًإفَّ ، لىبٍَّيؾى الى شىًريؾى لىؾى لىبٍَّيؾى ، لىبٍَّيؾى ، لىبٍَّيؾى المييَـّ ».. فىأىىىؿَّ ًبالتٍَّكًحيًد .، مىعىوي  كىاٍلميٍمؾى ، اٍلحى

ـٍ يىريدَّ رىسيكؿي اً ، كىأىىىؿَّ النَّاسي ًبيىذىا الًَّذم ييًيمُّكفى ًبوً « الى شىًريؾى لىؾى  ـٍ شىٍيئنا ًمٍنوي  فىمى مىٍيًي لىًزـى رىسيكؿي ، عى كى
اًبره ، تىٍمًبيىتىوي  اً  لىٍسنىا نىٍعًرؼي اٍلعيٍمرىةى".، جَّ : لىٍسنىا نىٍنًكم ًإالَّ اٍلحى قىاؿى جى

 

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى(3)كمنيا ما أخرجو أيضان فقاؿ -5 دَّثىنىا ميحى ًميعنا عىًف اٍبًف أىًبي ، كىاٍبفي بىشَّارو ، :" حى جى
دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عىًدم  ، عىًدم   ٍف قىتىادىةى ، عىٍف شيٍعبىةى ، قىاؿى اٍبفي اٍلميثىنَّى: حى ٍف أىبً ، عى سَّافى عى عىًف اٍبًف ، ي حى

                                                                                                                                                                          

 قات إال : رجاؿ اإلسناد ث
اختمؼ فيو، فكثقو ابف معيف، كالدارقطني، كابف سعد، كالعجمي، كالذىبي، كذكره ابف  حاتـ بف إسماعيؿ -1

كقاؿ أحمد:  ،كاختمؼ فيو قكؿ النسائي فقاؿ مرة: ليس بو بأس، ك قاؿ مرة: ليس بالقكم ،حباف في الثقات
الثقات معرفة ، ك 3/259قة. ينظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ جزعمكا أنو كاف فيو غفمة. قمت: ىك ث

، الكاشؼ، ك 5/425ج ، ابف سعد، كالطبقات الكبرل8/210، ك الثقات البف حباف ج101لمعجمي ص
، كميزاف 2/128ج ، ابف حجر، تيذيب التيذيب4/828ج الذىبياإلسالـ، ، ك تاريخ 1/300ج الذىبي

 .1/229، الرنؤكط جمعركؼتحرير تقريب التيذيب،  ، ك1/428ج ، الذىبياالعتداؿ
اختمؼ فيو، فكثقو ابف معيف كأبك حاتـ، كابف عدم، كالذىبي، كذكره ابف حباف في  بف محمدجعفر  -2

الثقات، كمف تكمـ فيو تكممكا لما رأكا في حديثو مف ركاية أكالده عنو مناكير كثيرة، قمت: ىك ثقة، كمف 
ؿ أف يمصؽ بو ما جنت يدا غيره، فينتبو لمف يركم عنو. ينظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ المحا
، ك المغني 5/76ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 6/131، كالثقات البف حباف ج2/487ج

حجر  ، ابف، كلساف الميزاف3/227ج ، ميغمطام، ك إكماؿ تيذيب الكماؿ1/134ج ، الذىبيفي الضعفاء
 .2/471ج

أبيو: ىك محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب القرشي الياشمي أبك جعفر الباقر كأمو أـ عبد ا  (1)
 بنت الحسف بف عمي بف أبي طالب. 

سمـ. أعكاد متداخمة تجعؿ عمييا الثياب. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كم :اٍلًمٍشجىب (2)
 .2/244ج ، عياض، ك مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار212ص
شعاره عند اإلحراـ ص (3)  .1243: رقـ الحديث495صحيح مسمـ، الحج/تقميد اليدم كا 

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
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بَّاسو  : ، عى مَّى رىسيكؿي اً »قىاؿى مىٍيفىةً صى الظٍُّيرى ًبًذم اٍلحي
ا ًبنىاقىًتًو فىأىٍشعىرىىىا، (1) ثيَـّ دىعى

ًة  (2) ٍفحى ًفي صى
مى ، سىنىاًميىا اٍلىٍيمىفً  سى ـى كى قىمَّدىىىا نىٍعمىٍيفً ، تى الدَّ مىى اٍلبىٍيدىاءً ، ثيَـّ رىًكبى رىاًحمىتىوي ، كى ٍت ًبًو عى فىمىمَّا اٍستىكى

أىىىؿَّ (3)
جّْ   «".ًباٍلحى

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى (4)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -6 ًليُّ ، :" حى ٍبدي اً ٍبفي عىٍكفو اٍلًيالى دَّثىنىا ، كىعى : حى قىاالى
دَّثىنىا عيبىٍيدي اً ٍبفي عيمىرى ، بَّادي ٍبفي عىبَّادو اٍلمييىمًَّبيُّ عى   -ًفي ًركىايىًة يىٍحيىى  -عىًف اٍبًف عيمىرى ، عىٍف نىاًفعو ، حى

 : دنا أىٍىمىٍمنىا مىعى رىسيكًؿ اً »قىاؿى جّْ ميٍفرى ًفي ًركىايىًة اٍبًف عىٍكفو  -، ًباٍلحى جّْ  أىفَّ رىسيكؿى اً  -كى أىىىؿَّ ًباٍلحى
دنا  «".ميٍفرى

 أنه كان قارنًا: ومن الروايات التي تص  حجته 
ٍيجي ٍبفي ييكنيسى (5)ما أخرجو مسمـ فقاؿ -1 دَّثىنىا سيرى دَّثىنىا ىيشىٍيـه ، :" كحى ٍيده ، حى مى دَّثىنىا حي ٍف بى ، حى عىٍف ، ٍكرو عى

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ ، أىنىسو  ًميعنا» قىاؿى جّْ كىاٍلعيٍمرىًة جى دٍَّثتي ًبذىًلؾى اٍبفى عيمىرى « ييمىبّْي ًباٍلحى : فىحى ، قىاؿى بىٍكره
 : دٍَّثتيوي ًبقىٍكًؿ اٍبًف عيمىرى « جّْ كىٍحدىهي لىبَّى ًباٍلحى »فىقىاؿى ا تىعيدُّكنىنىا ًإالَّ ًصٍبيىاننا، فىمىًقيتي أىنىسنا فىحى : مى ، فىقىاؿى أىنىسه

: سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ا» يىقيكؿي جِّ  «".لىبٍَّيؾى عيٍمرىةن كىحى
 تخريج الحديث:

 أىؿ بحج كعمرة:". أف النبي بو مطكالن كفيو  (6)أخرجو البخارم مف طريؽ أبي ًقالىبىةى 
                                                                                                                                                                          

عجمي، كالذىبي كذكره ابف حباف في الثقات، كأثنى اختمؼ فيو: فكثقو ابف معيف، كالأبك حساف ، مسمـ بف عبد ا
عميو أبك داكد، كقاؿ أبك زرعة: ال بأس بو، كقاؿ أحمد: مستقيـ الحديث، أك مقارب الحديث. كاتيـ أنو خرج مع 

الثقات لمعجمي معرفة الخكارج. قمت: ىك ثقة فمعمـك أف الخكارج التحؿ الكذب، كما أنو ليس داعيان لبدعتو. ينظر: 
، كالتكميؿ في الجرح 33/242ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب ،7/447،الثقات، ابف حباف ج2/394ج

، 214ص ، العراقي، ك ذيؿ ميزاف االعتداؿ3/144ج ، ابف كثير،كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ
، ك 3/37ج ، العينيعاني اآلثار، ك مغاني الخيار في شرح أسامي رجاؿ م12/72ج ، ابف حجركتيذيب التيذيب

، ك تحرير 4/203ج ، السيد أبك المعاطي، كغيرهمكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو
 .4/178، الرنؤكط جمعركؼتقريب التيذيب، 

مىٍيفىةمسجد ذم  (1) يعٌرس فيو ثـ يرحؿ.  ؿ المدينة، كاف رسكؿ ا عمى سٌتة أمياؿ مف المدينة، كىك منيؿ أى اٍلحي
 .3/1288ج ، القطيعي، كمراصد االطالع عمى اسماء االمكنة كالبقاع5/155معجـ البمداف ج

 .1/266ج ، الزىرم: اإلعالـ. كالشعار: العالمة. تيذيب المغةاإلشعار (2)
بيداء المدينة ىي الشرؼ الذم أماـ ذم الحميفة في طريؽ مكة التي ركل إحراـ النبي  : بفتح الباء ممدكدالبيداء (3)
  منيا كىي أقرب إلى مكة مف ذم الحميفة كالبيداء كؿ مفازة ال شيء بيا كجمعيا بيد. مشارؽ النكار عمى

 .1/116ج ، عياضصحاح اآلثار
 .1231: رقـ الحديث492صصحيح مسمـ، الحج/ في اإلفراد كالًقراف بالحج كالعمرة  (4)
 .1232: رقـ الحديث492، الحج/ في اإلفراد كالًقراف بالحج كالعمرة صالمصدر السابؽ (5)
: رقـ 300صحيح البخارم، الحج/التحميد كالتسبيح كالتكبير، قبؿ اإلىالؿ، عند الرككب عمى الدابة ص (6)

 .1551الحديث
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دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى(1)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -2 اًلؾو ، :" حى مىى مى : قىرىٍأتي عى ٍف نىاًفعو ، قىاؿى عىٍف ، عى
ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى  ةى ، عى ٍفصى ٍكجى النًَّبيّْ  أىفَّ حى مُّ ، قىالىٍت: يىا رىسيكؿى اً ، زى ـٍ تىٍحًمٍؿ مىا شىٍأفي النَّاًس حى لى كا كى
ًتؾى  : أىٍنتى ًمٍف عيٍمرى ًإنّْي لىبٍَّدتي رىٍأًسي»؟ قىاؿى

قىمٍَّدتي ىىٍدمً ، (2) رى ، كى تَّى أىٍنحى  «".فىالى أىًحؿُّ حى
 تخريج الحديث:

  .(3)خرجو البخارم مف طريؽ مالؾ عف نافع بو بمثموأ

ٍيًدمُّ (4)ما أخرجو البخارم فقاؿ -3 مى دَّثىنىا الحي ًليدي ، : "حى دَّثىنىا الكى ًبٍشري ٍبفي بىٍكرو التّْنّْيًسيُّ ، حى دَّثىنىا ، كى قىاالى: حى
دَّثىًني يىٍحيىى، الىٍكزىاًعيُّ  : حى دَّثىًني ًعٍكًرمىةي ، قىاؿى : حى بَّاسو أىنَّ ، قىاؿى : ًإنَّوي سىًمعى عيمىرى ، وي سىًمعى اٍبفى عى يىقيكؿي

 ، َّسىًمٍعتي النًَّبي : ًبكىاًدم العىًقيؽً  يىقيكؿي
بّْي (5) : " أىتىاًني المٍَّيمىةى آتو ًمٍف رى ؿّْ ًفي ىىذىا ، يىقيكؿي : صى فىقىاؿى

ةو ".، الكىاًدم الميبىارىؾً  جَّ قيٍؿ: عيٍمرىةن ًفي حى  كى
مَّدي ٍبفي ريٍمحو (6)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -4 دَّثىنىا ميحى نىا المٍَّيثي ، :" كحى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ، أىٍخبىرى كىالمٍَّفظي  -ح كحى
دَّثىنىا لىٍيثه  -لىوي  بىٍيرً ، أىفَّ اٍبفى عيمىرى ، نىاًفعو  عىفٍ ، حى اجي ًباٍبًف الزُّ جَّ ـى نىزىؿى اٍلحى ا جَّ عى فىًقيؿى لىوي: ًإفَّ ، أىرىادى اٍلحى

ـٍ ًقتىاؿه  دُّكؾى ، النَّاسى كىاًئفه بىٍينىيي اؼي أىٍف يىصي نَّا نىخى : ، كىاً  سىنىةه ]فىقىاؿى ـٍ ًفي رىسيكًؿ اً أيٍسكىةه حى [لىقىٍد كىافى لىكي
 

نىعى رىسيكؿي اً  (7) ٍبتي عيٍمرىةن  أىٍصنىعي كىمىا صى ـٍ أىنّْي قىٍد أىٍكجى تَّى ًإذىا كىافى ًبظىاًىًر ، ًإنّْي أيٍشًيديكي رىجى حى ثيَـّ خى
جّْ كىاٍلعيٍمرىًة ًإالَّ كىاًحده ، اٍلبىٍيدىاءً  : مىا شىٍأفي اٍلحى ـٍ  -اٍشيىديكا ، قىاؿى : أيٍشًيديكي ٍبتي أىنّْ  -قىاؿى اٍبفي ريٍمحو ي قىٍد أىٍكجى

ًتي ا مىعى عيٍمرى جِّ كىأىٍىدىل ىىٍدينا اٍشتىرىاهي ًبقيدىٍيدو ، حى
ًميعنا، (8) ـى مىكَّةى ، ثيَـّ اٍنطىمىؽى ييًيؿُّ ًبًيمىا جى تَّى قىًد فىطىاؼى ، حى

                                                           

 .1229: رقـ الحديث490ال في كقت تحمؿ الحاج المفرد صصحيح مسمـ، الحج/ بياف أف القارف ال يتحمؿ إ (1)
نما يمبد مف  ،كيقمؿ إبقاء عمى الشعر ،: أف يجعؿ فيو شيء مف صمه عند اإلحراـ؛ لئال يشعثكتمبيد الشعر (2) كا 

غريب الحديث  ، كالنياية في1/354ج ، عياضيطكؿ مكثو في اإلحراـ. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار
 .4/224ج، ابف الثير كالثر

 1534الحديث رقـ: 298ص «العقيؽ كاد مبارؾ: »قكؿ النبي  /صحيح البخارم، الحج (3)
 .1534: رقـ الحديث298ص« العقيؽ كاد مبارؾ: »قكؿ النبي  /صحيح البخارم، الحج (4)
سيؿ في الرض فأنيره ككسعو عقيؽ، كالعقيؽ الذم جاء فيو أنؾ : العرب تقكؿ لكؿ مسيؿ ماء شقو اليؽقً العى  (5)

كالعقيؽ الذم جاء أنو ميؿ أىؿ العراؽ في بعض  ،كىك القرب منيما ،ميفةبكاد مبارؾ ىك الذم ببطف كادم ذم الحي 
 ، الحمكم، كمعجـ البمداف2/108ج، عياض الحديث ىك مف ذات عرؽ. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار

 .4/138ج
 .1230: رقـ الحديث491صحيح مسمـ، الحج/بياف جكاز التحمؿ باإلحصار كجكاز القراف ص (6)
 [.21]الحزاب:  (7)
الكديد أقرب إلى مكة، كسميت يددى قي  (8) : بضـ القاؼ كفتح الداؿ قرية جامعة كبيف قديد كالكديد ستة عشر ميال ن

 .2/198ج ، عياض. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارقديدان لتقدد السيكؿ بيا كىي لخزاعة
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مىى ذىًلؾى  ـٍ يىًزٍد عى لى فىا كىاٍلمىٍركىًة كى ًبالصَّ ٍر ، ًباٍلبىٍيًت كى ـٍ يىٍنحى لى ـٍ يىٍحًمؽٍ ، كى لى ٍر ، كى ـٍ ييقىصّْ لى ـٍ يىٍحًمٍؿ ًمٍف شىٍيءو ، كى لى كى
ـى ًمٍنوي  ري مىؽى ، حى رى كىحى تَّى كىافى يىٍكـي النٍَّحًر فىنىحى ًؿ ، حى جّْ كىاٍلعيٍمرىًة ًبطىكىاًفًو اٍلىكَّ ى طىكىاؼى اٍلحى كىرىأىل أىٍف قىٍد قىضى

: "كىذىًلؾى فىعىؿى رىسيكؿي اً  قىاؿى اٍبفي عيمىرى  ". ". كى

 ج الحديث:تخري

 .(1)أخرجو البخارم مف طريؽ الميث عف نافع بو بمثمو

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى(2)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -5 دَّثىنىا ميحى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ، :" حى ميحى مَّدي ، كى دَّثىنىا ميحى : حى قىاالى
ٍعفىرو  دَّثىنىا شيٍعبىةي ، ٍبفي جى ٍمًرك ٍبًف ميرَّةى ، حى ًميّّ ، يًد ٍبًف اٍلميسىيّْبً عىٍف سىعً ، عىٍف عى : اٍجتىمىعى عى  كىعيٍثمىافي ، قىاؿى
ًميّّ ، فىكىافى عيٍثمىافي يىٍنيىى عىًف اٍلميٍتعىًة أىًك اٍلعيٍمرىةً ، (3)ًبعيٍسفىافى  ا تيًريدي ًإلىى أىٍمرو فىعىمىوي رىسيكؿي اً : »فىقىاؿى عى مى

 ،ٍنوي؟ : دىٍعنىا ًمٍنؾى « تىٍنيىى عى : ًإنّْي الى أىٍستىًطيعي أىٍف أىدىعىؾى ، فىقىاؿى عيٍثمىافي ًميّّ ذىًلؾى ، فىقىاؿى ، فىمىمَّا أىٍف رىأىل عى
ًميعن   ا".أىىىؿَّ ًبًيمىا جى

  -بتمك الحجة: ومن الروايات التي تشير إلى تمتعه

ًمًؾ ٍبفي شيعىٍيًب ٍبًف المٍَّيثً (4)ما أخرجو مسمـ فقاؿ -1 ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى دَّثىًني أىًبي، :"حى دّْم، حى دَّثىًني ، عىٍف جى حى
اًلدو  ًف اٍبًف ًشيىابو ، عيقىٍيؿي ٍبفي خى ٍبًد اً ، عى ٍبدى اً ٍبفى عيمىرى أىفَّ ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف عى تَّعى رىسيكؿي ، عى : تىمى قىاؿى

دىاًع ًباٍلعيٍمرىةً  اً  ًة اٍلكى جَّ جّْ  ًفي حى مىٍيفىةً ، كىأىٍىدىل، ًإلىى اٍلحى بىدىأى رىسيكؿي  ،فىسىاؽى مىعىوي اٍليىٍدمى ًمٍف ًذم اٍلحي كى
جّْ ، فىأىىىؿَّ ًباٍلعيٍمرىةً  اً  تىمىتَّعى النَّاسي مىعى رىسيكًؿ اً ، ثيَـّ أىىىؿَّ ًباٍلحى ".كى جّْ  ًباٍلعيٍمرىًة ًإلىى اٍلحى

 تخريج الحديث:

  .(5)عف الميث بو بمثمو، أخرجو البخارم عف يحيى بف بيكىٍير 

                                                           

 .1640: رقـ الحديث 315صحيح البخارم، الحج/طكاؼ القارف ص (1)
 .1223: رقـ الحديث487صحيح مسمـ، الحج/ جكاز التمتع ص (2)
يالن مف مكة. ينظر: مشارؽ : بضـ العيف مف عمؿ مكة قرية جامعة بيا منبر عمى ستة كثالثيف معيٍسفىافى  (3)

 .2/108ج ، عياضالنكار عمى صحاح اآلثار
صحيح مسمـ، الحج/ كجكب الدـ عمى المتمتع، كأنو إذا عدمو لزمو صـك ثالثة أياـ في الحج كسبعة إذا رجع  (4)

 .1227: رقـ الحديث489إلى أىمو ص
 .1691: رقـ الحديث324صحيح البخارم، الحج/مف ساؽ البدف معو ص (5)
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دَّ (1)ما أخرجو مسمـ أيضان فقاؿ -2 ًمًؾ ٍبفي شيعىٍيبو :" كحى ٍبدي اٍلمى دَّثىًني أىًبي، ثىًنيًو عى دّْم، حى دَّثىًني ، عىٍف جى حى
ًف اٍبًف ًشيىابو ، عيقىٍيؿه  بىٍيرً ، عى ٍكجى النًَّبيّْ ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ ٍتوي:  أىفَّ عىاًئشىةى زى  عىٍف رىسيكًؿ اً »أىٍخبىرى

جّْ ًإلىى اٍلعيمٍ  تًُّعًو ًباٍلحى تىمىتًُّع النَّاًس مىعىوي ، رىةً ًفي تىمى ٍبًد اً « كى ـي ٍبفي عى ًني سىاًل ٍبًد اً ، ًبًمٍثًؿ الًَّذم أىٍخبىرى عىٍف عى
 ، رىسيكًؿ اً عىٍف." 

 اختمؼ العمماء في تكثيؽ الركايات مف أكجو: قمت:

 الترجيح  الوجه األول:
 كاف مفردان  بتكثيؽ أنو  -1
  لمكافقة عمؿ الصحابة–- .ليو ذىب النككم  كا 

، أفردكا الحج بعد النبي  :" كمف دالئؿ ترجيح اإلفراد؛ أف الخمفاء الراشديف (2)قال النووي 
كلك لـ يكف اإلفراد  كاختمؼ فعؿ عمي كعثماف، كعمر، كذلؾ فعؿ أبك بكر، رادهككاظبكا عمى إف

، كقادة اإلسالـ، لـ يكاظبكا عميو مع أنيـ الئمة العالـ، حج مفردنا كعممكا أف النبي ، أفضؿ
كأما ، ؟ فكيؼ يميؽ بيـ المكاظبة عمى خالؼ فعؿ رسكؿ ا ، كبعدىـ، كيقتدل بيـ في عصرىـ

 فإنما فعمكه لبياف الجكاز. كقد ثبت في الصحيح ما يكضح ذلؾ".، كغيره ف عميالخالؼ ع

، كأصحابو في ترجيح اإلفراد بأنو صح ذلؾ مف ركاية جابر، : "كاحتج الشافعي(3)كقاؿ أيضان  
كىؤالء ليـ مزية في حجة الكداع عمى غيرىـ؛ فأما جابر فيك ، كعائشة، كابف عباس، كابف عمر

مف المدينة  فإنو ذكرىا مف حيف خركج النبي ، قة لركاية حديث حجة الكداعأحسف الصحابة سيا
 فصح عنو أنو كاف آخذا بخطاـ ناقة النبي ، كأما ابف عمر، فيك أضبط ليا مف غيره، إلى آخرىا

، كقاؿ: كاف أنس يدخؿ عمى النساء، كأنكر عمى مف رجح قكؿ أنس عمى قكلو، في حجة الكداع
ني كنت تحت ناقة النبي ، شفات الرؤكساك كىفَّ  كأما ، يمسني لعابيا أسمعو يمبي بالحج كا 

كفعمو في  ،كظاىره، ككذلؾ اطالعيا عمى باطف أمره، معركؼ عائشة؛ فقربيا مف رسكؿ ا 
، كأما ابف عباس؛ فمحمو مف العمـ كالفقو في الديف، كعظـ فطنتيا، كعالنيتو مع كثرة فقييا، خمكتو

                                                           

صحيح مسمـ، الحج/ كجكب الدـ عمى المتمتع، كأنو إذا عدمو لزمو صـك ثالثة أياـ في الحج كسبعة إذا رجع  (1)
 .1228: رقـ الحديث490إلى أىمو ص

 .8/112صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 السابؽ. صدرالم (3)
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كأخذه ، التي لـ يحفظيا غيره كتحفظو أحكاؿ رسكؿ ا ، مع كثرة بحثو كالفيـ الثاقب معركؼ
 إياىا مف كبار الصحابة".

 تقدـ صحبة جابرل، كحسف سياقتو لمحديث حيث كصؼ حجة النبي مف البداية لمنياية ،
 كىذا يدؿ عمى ضبطو كاعتنائو بيا.

جابر كابف عمر كطاكس دكف " فإف قاؿ قائؿ : فمف أيف أثبت حديث عائشة ك (1)قاؿ الشافعي:
 كحسف سياقو البتداء الحديث كآخره".  حديث مف قاؿ قرف؟ قيؿ: لتقدـ صحبة جابر لمنبي 

  كلركاية عائشة عف النبي قاؿ : (2)كقرب ابف عمر منو. قالو الشافعي، كفضؿ حفظيا عنو
 .(3)أسمعو يمبي بالحج"، يمسني لعابيا كنت تحت ناقة النبي " :ابف عمر

 كاف قارنان  ثيؽ أنو بتك  -2

 -كيترجح ركاية مف ركل القراف بأمكر منيا: (4)قال ابن حجر:
  أف معو زيادة عمـ عمى مف ركل اإلفراد كغيره. 
 كقد ، فأشير مف ركم عنو اإلفراد عائشة، كبأف مف ركل اإلفراد كالتمتع اختمؼ عميو في ذلؾ

بدأ بالعمرة ثـ أىؿ  بت عنو أنو كقد ث، كابف عمر، ثبت عنيا أنو اعتمر مع حجتو كما تقدـ
كجابر كقد تقدـ قكلو: إنو ، فعؿ ذلؾ ثـ حدث أف النبي ، كثبت أنو جمع بيف حج كعمرة، بالحج

 كركل الًقراف عنو جماعة مف الصحابة لـ يختمؼ عمييـ فيو. ، اعتمر مع حجتو أيضان 
 عنو أنو قاؿ: قرنت كال تمتعت؛ بؿ صح، أنو لـ يقع في شيء مف الركايات أنو قاؿ: أفردت ،

 كصح عنو أنو قاؿ: لكال أف معي اليىًدٍم؛ لحممت.
  فإنو ، إال بتعسؼ؛ بخالؼ مف ركل اإلفراد، إف مف ركم عنو الًقراف ال يىٍحتىًمؿ حديثو التأكيؿ

 كينتفي التعارض.، محمكؿ عمى أكؿ الحاؿ
  فإنو محمكؿ ، نو التمتعكمف ركم ع، أف مف جاء عنو اإلفراد جاء عنو صكرة الًقراف كما تقدـ

 عمى االقتصار عمى سفر كاحد لمنسكيف. 

                                                           

 .8/160ج ، المزنيمختصر المزني (1)
 المرجع السابؽ. (2)
 .5/14ييقي جالسنف الكبرل لمب (3)
 .3/429البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (4)
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  أف مف جاء عنو التمتع لما كصفو؛ كصفو بصكرة الًقراف؛ لنيـ اتفقكا عمى أنو لـ يحؿ مف
 كىذه إحدل صكر الًقراف.، عمرتو؛ حتى أتـ عمؿ جميع الحج

   كايتي اإلفراد كالتمتعإف ركاية الًقراف جاءت عف بضعة عشر صحابينا بأسانيد جياد بخالؼ ر ،
كالمصير إلى أنو كاف قارننا كمقتضى ذلؾ أف يككف الًقراف أفضؿ ، كىذا يقتضي رفع الشؾ عف ذلؾ

 مف اإلفراد كمف التمتع.

، "فمما كاف في الًقراف تقديـ اإلحراـ بالحج عمى الكقت الذم يحـر بو في التمتع (1) :قاؿ الطحاكم 
 .كاف الًقراف أفضؿ مف التمتع"

، كأبك حنيفة، : "كقاؿ بالًقراف جماعة مف الصحابة كالتابعيف؛ كبو قاؿ الثكرم(2)قاؿ ابف حجر 
سحاؽ بف راىكيو كمف ، كأبك إسحاؽ المركزم، كابف المنذر، زنيكاختاره مف الشافعية المي ، كا 

اد مع ذلؾ كأف اإلفر ، كاف قارننا كبحث مع النككم في اختياره أنو ، المتأخريف؛ تقي الديف السٍُّبكي
ثـ أدخؿ عميو العمرة؛ لبياف جكاز االعتمار في أشير ، اختار اإلفراد أكالن  أفضؿ مستندنا إلى أنو 

 الحج؛ لككنيـ كانكا يعتقدكنو مف أفجر الفجكر". 

 كان متمتعاً  بتوثيق أنه  -3
اديثيـ كال يصح االحتجاج بأح، محرمنا بغير التمتع : نمنع أف يككف النبي  (3) قاؿ ابف قدامة 

 -لمكر:
  أف ركاة أحاديثيـ قد رككا أف النبي كجابر، ركل ذلؾ ابف عمر، تمتع بالعمرة إلى الحج ،

 فسقط االحتجاج بيا. ، مف طرؽ صحاح، كعائشة
 كال يمكف ، كالقضية كاحدة، كمرة أنو قرف، كمرة أنو تمتع، فرككا مرة أنو أفرد، أف ركايتيـ اختمفت

 كميا. فيجب اطراحيا، الجمع بينيا
 أف النبي ، أف أكثر الركايات كسعد بف أبي ، كعثماف، كعمي، كاف متمتعان. ركل ذلؾ عمر

بأحاديث  ،كحفصة، كعائشة، كجابر، كأبك مكسى، كمعاكية، كابف عمر، كابف عباس، كقاص
نما منعو مف الًحؿ اليىًدٍم الذم كاف معو، صحيحة إني ال »أنو قاؿ: ، ففي حديث عمر، كا 

                                                           

 .2/160ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (1)
 .3/429فتح البارم البف حجر ج (2)
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نيا لفي كتاب ا، ف المتعةأنياكـ ع كفي  ،يعني العمرة في الحج »(1)كلقد صنعيا رسكؿ ا ، كا 
ما تريد إلى أمر فعمو : »في المتعة ًبعيٍسفىاف فقاؿ عمي أنو اختمؼ ىك كعثماف، حديث عمي
في حجة الكداع بالعمرة  تمتع رسكؿ ا »قاؿ:  كعف ابف عمر .(2)«تنيى عنو رسكؿ ا 

ما شأف الناس حمكا كلـ تحمؿ أنت مف » كعنو أف حفصة قالت لرسكؿ ا  .(3)«الحج إلى
 .(4)«فال أحؿ حتى أنحر، كقمدت ىىًدمً ، عمرتؾ؟ فقاؿ: إني لبدت رأسي

  كىذه الحاديث راجحة؛ لف ركاتيا أكثر كأعمـ بالنبي 
  لف النبيغيره. فال تعارض ًبظىفٍ ، في حديث حفصة، أخبر بالمتعة عف نفسو 
  كىي مع النبي ، كلف عائشة كانت متمتعة بغير خالؼ ،كلـ يكف ليأمرىا ، كال تحـر إال بأمره

 ثـ يخالؼ إلى غيره. ، بأمر
 بأف يككف النبي ، كلنو يمكف الجمع بيف الحاديث لجؿ  ؛ثـ لـ يحؿ منيا، أحـر بالعمرة

بعد ، فردنا؛ لنو اشتغؿ بأفعاؿ الحج كحدىاكسماه مف سماه م، فصار قارننا، حتى أحـر بالحج، ىىٍدًيو
 فإف الجمع بيف الحاديث ميما أمكف أكلى مف حمميا عمى التعارض.، فراغو مف أفعاؿ العمرة

  أف النبي كال يأمرىـ إال باالنتقاؿ ، قد أمر أصحابو باالنتقاؿ إلى المتعة عف اإلفراد كالًقراف
اليادم ، كىك الداعي إلى الخير، الفضؿ إلى الدنىفإنو مف المحاؿ أف ينقميـ مف ، إلى الفضؿ
لسكقو ، كأنو ال يقدر عمى انتقالو كحمو، ثـ أكد ذلؾ بتأسفو عمى فكات ذلؾ في حقو، إلى الفضؿ

 كىذا ظاىر الداللة.، اليدم
  أف ما ذكرناه ىك قكؿ النبي كعند التعارض يجب تقديـ القكؿ؛ الحتماؿ ، كىـ يحتجكف بفعمو

  مو دكف غيره.اختصاصو بفع
 جِّ ]بقكلو تعالى:  أف التمتع منصكص عميو في كتاب ا [َفَؿْن ََتَتََّع بِنْلُعْؿَرِة َِِغ احْلَ

دكف سائر  (5) 
 النساؾ. 

كالتابعيف كمف بعدىـ إلى أف التمتع  ،:" كقاؿ بالتمتع جماعة مف الصحابة(6)قاؿ ابف حجر 
كىك قكؿ  ،ليدم لحممت". كال يتمنى إال الفضؿفقاؿ: "لكال أني سقت ا، تمناه أفضؿ لككنو 

 أحمد بف حنبؿ في المشيكر عنو".
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كاف قارننا كالتمتع أحب إلي؛ لنو آخر المريف مف رسكؿ  : "ال أشؾ أف النبي (1)قاؿ أحمد 
 ". ا 

ال كا  ، : "إنما تمناه تطييبنا لقمكب أصحابو؛ لحزنيـ عمى فكات مكافقتو(2)كتعقبو ابف حجر فقاؿ 
 فالفضؿ ما اختاره ا لو كاستمر عميو".

 الوجه الثاني: الجمع
 كاف أكالن مفردنا ثـ صار قارننا أنو  -1

فمف ركل ، ثـ صار قارننا، كاف أكالن مفردنا :" كطريؽ الجمع بينيا ما ذكرت أنو (3)قال النووي 
كىك ، أراد التمتع المغكم كمف ركل التمتع؛، كمف ركل الًقراف اعتمد آخر المر، اإلفراد ىك الصؿ
كبيذا ، كزيادة في االقتصار عمى فعؿ كاحد، كقد ارتفؽ بالقراف كارتفاؽ المتمتع، االنتفاع كاالرتفاؽ

 الجمع تنتظـ الحاديث كميا".
 باعتبار مراد الصحابة كلغتيـ -2

 يتناقضػػكف فػػي كىػػـ ال، كالتمتػػع، : "كالػػذيف رككا اإلفػػراد قػػد تبػػيف أنيػػـ رككا الًقػػراف(4)قػػاؿ ابػػف القػػيـ 
ا دّْؽي بعضيا بعضن نما كقع اإلشكاؿ حيػث لػـ تقػع اإلحاطػة بمعرفػة مػراد ، ركاياتيـ؛ بؿ ركاياتيـ ييصى كا 

، (5) فإنيـ كانكا يسمكف الًقراف تمتعنا كما في الصحيحيف مف حػديث ابػف عمػر، كلغتيـ، الصحابة
اؿ:)لـ أكػف لدع سػنة رسػكؿ لبيػؾ بيمػا كقػ :قػاؿ عمػي ،كحديث عمٌي أف عثماف لما نيى عف المتعػة

نما مف مراده؛ أنو اقتصػر عمػى ، . كمف قاؿ أفرد الحج لـ يقؿ أفرد إىالؿ الحج(6)لقكؿ أحد( ا كا 
ػا أنػو ، فمـ يفرد كؿ كاحد مف النسكيف بعمؿ، كدخمت عمرتو في حجو، أعماؿ الحج كليذا أخبػر أيضن

راد بػػو التمتػػع العػػاـ الػػذم يػػدخؿ فيػػو الًقػػراف كمػػف قػػاؿ تمتػػع أ، فعمػػـ أف مػػراده بػػاإلفراد مػػا ذكرنػػا، قػػرف
اْدِي ] :بنص القرآف فػي قكلػو ا ِماَن اِْلَ جِّ َفاَم اْسَتْقَرَ [َفَؿْن ََتَتََّع بِنْلُعْؿَرِة َِِغ احْلَ

كالقػارف داخػؿ فػي ىػذا  (7)
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فمػػـ ، كأفػػرد، كقػػرف بجمعػػو فػػي إىاللػػو بػػيف النٍُّسػػكىٍيف، بترفيػػو بسػػقكط أحػػد السػػفريف فتمتػػع ، الػػنص
ػػٍعيىٍيف، يطػػؼ طػػكافيف كىػػذا ، كمػػف تأمػػؿ الحاديػػث الصػػحيحة فػػي ىػػذا البػػاب جػػـز بيػػذا، كلػػـ يسػػع سى

 فصؿ النزاع كا أعمـ".
 بمعنى أنو أمر بيا. الجمع باعتبار أف إضافة النساؾ الثالثة لمنبي  -3

، يياكأذف ف، عمى معنى؛ أنو أمر بيا : "فجاز أف يضاؼ كميا إلى رسكؿ ا (1)قاؿ الخطابي 
 كعاند كا المكفؽ".، ككيؿّّ قاؿ صدقان كركل حقنا ال ينكره إاٌل مف جيؿ

 باعتبار أف كؿ راكم ركل ما سمع.  -4

كخفي عميو قكلو ، فحكى أنو أفردىا، : "أف يككف بعضيـ سمعو يقكؿ لبيؾ بحج(2)قاؿ الخطابي 
كىك أنس حيف قاؿ سمعت  ،فركاىا، ككعى غيره الزيادة، عائشة يكى، فمـ يحؾ إاٌل ما سمع، كعمرة

، كما ال تنكر في الشيادات، كال تنكر الزيادات في الخبار، لبيؾ بحج كعمرة :يقكؿ رسكؿ ا 
نما كاف يختمؼ كيتناقض ، كزائدان عميو، فأما إذا كاف مثبتنا لو، لك كاف الزائد نافينا لقكؿ صاحبو، كا 

 كال تدافع".، فميس فيو تناقض
 مف باب التعميـ ظ صدرت مف النبيباعتبار أف ىذه اللفا -5

لبيؾ  :فيقكؿ لو، عمى سبيؿ التعميـ لغيره : "أف يككف الراكم سمع ذلؾ يقكلو(3)قاؿ الخطابي 
 بحجة كعمرة يمقنو ذلؾ".

كمف ركل ، كالصكاب ما ذىب إليو النككم مف الجمع باعتبار أف مف ركل اإلفراد ىك الصؿ قمت: 
 كا أعمـ.، كىك االنتفاع كاالرتفاؽ، ركل التمتع؛ أراد التمتع المغكم كمف، الًقراف اعتمد آخر المر

  ابةحصعمل ال لموافقةمتن توثيق الفي ثالثًا: منهج النووي 

قة فاعتبر مف أكجو التكثيؽ بيف المتكف المتعارضة مكا وكمف خالؿ النظر في شرح النككم نجد أن
  -:لكف بضكابط، الصحابة

عمى عمؿ، أك قكؿ الصحابي عند اإلماـ النككم ليس عمى  أف تكثيؽ الحديث بعرضو -1
 -، كلكف لو ضكابط منيا:اإلطالؽ

                                                           

 .2/161ج ، الخطابيمعالـ السنف (1)
 .المرجع السابؽ (2)
 المرجع السابؽ. (3)
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  االنتشار، كمف أمثمة ذلؾ: ترجيحو أف الكضكء شرط لصحة الطكاؼ، كاستدؿ بالحديث
"الطكاؼ بالبيت صالة إال أف ا أباح الكالـ فيو" فقاؿ  المكقكؼ عف ابف عباس

لة مع أنو مكقكؼ؛ لنو قكؿ لصحابي كانتشر، ك أم إذا انتشر : " كتحصؿ بو الدال(1)النككم
 .قكؿ الصحابي بال مخالفة كاف حجة عمى الصحيح"

  عدـ حجية قكؿ أك فعؿ الصحابي عند االنفراد، كعدـ المكافقة، كمف أمثمة ذلؾ: كراىية كضع
ث القطيفة، أك مضربة، أك مخدة، أك نحك ذلؾ تحت الميت في القبر، كأجاب عمى حدي

ًعؿى ًفي قىٍبًر رىسيكًؿ اً  ٍمرىاءي" "جي قىًطيفىةه حى
بأف شيٍقرىافي  الذم ألقاىا شيٍقرىافي مكلى النبي (  2)

؛ لكرىتو أف  نما فعمو شيٍقرىافي انفرد بفعؿ ذلؾ، كلـ يكافقو غيره مف الصحابة، كال عممكا، كا 
يمبسيا أحد بعد النبي 

(3). 

 -د ىذ الكجو عند التكثيؽ مف جانبيف:اعتم -رحمو ا –اإلماـ النككم  -2
 قاؿ  :كمف أمثمة ذلؾ اختمؼ فيوالمتف المكافؽ لفعؿ الصحابة كأقكليـ عمى المتف الذم  تكثيؽ

أفردكا الحج،  بعد النبي  :" كمف دالئؿ ترجيح اإلفراد أف الخمفاء الراشديف (4)النككم
 .اختمؼ فعؿ عمي ككاظبكا عمى إفراده ، كذلؾ فعؿ أبك بكر كعمر كعثماف ، ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .154-9/114، ج8/112ج7/28، ج5/180، كينظر: ج8/165صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .967: رقـ الحديث374مسمـ ، صحيح مسمـ ، الجنائز/ جعؿ القطيفة في القبر ص (2)
 .7/48صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .9/114،ج8/112جالمصر السابؽ  (4)
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 العقل لموافقةتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب الرابع: 

  أواًل: تعري  العقل لغة واصطالحاً 

 تعري  العقل لغة -1
، عمى حبسة في الشيء يدؿ، قاؿ ابف فارس)عقؿ( العيف كالقاؼ كالالـ أصؿ كاحد منقاس مطرد 

: العقؿ: (1)قاؿ الخميؿك  حابس عف ذميـ القكؿ كالفعؿ.كىك ال، مف ذلؾ العقؿ، أك ما يقارب الحبسة
، أك انزجر عما كاف يفعمو، إذا عرؼ ما كاف يجيمو قبؿ، يقاؿ عقؿ يعقؿ عقالن ، نقيض الجيؿ

إذا كاف حسف الفيـ كافر ، كرجؿ عقكؿ، كعاقمكف، كقكـ عقالء، كجمعو عقكؿ. كرجؿ عاقؿ
العقؿ الًحٍجري كالنيى.ك  .(2)العقؿ"

(3)  
 العقل في االصطالح:تعري   -2

: الغريزة المدركة  ، كالعمكـ الضركرية، ذكر العمماء أف العقؿ يقع باالستعماؿ عمى أربعة معافو
 كالعمؿ بمقتضى العمـ.، كالعمكـ النظرية

كالذكؽ في ، كىي فيو كقكة البصر في العيف، فبيا يعمـ كيعقؿ، الغريزة التي في اإلنساف  -1
كبيا يمتاز اإلنساف عف سائر ، كىي مناط التكميؼ، كالمعمكمات فيي شرط في المعقكالت، المساف
كالسمؼ ، كىذه مما تتنكع في كجكدىا، يقكؿ شيخ اإلسالـ:" الغريزة التي يعقؿ بيا اإلنساف، الحيكاف

كيقكؿ أيضا "ىك غريزة في النفس كقكة فييا بمنزلة قكة البصر  (4)كالئمة متفقكف عمى إثبات ىذه
 .(6)كبو قاؿ اإلماـ أحمد، (5)التي في العيف" 

كىي التي يتفؽ عمييا جميع العقالء كالعمـ بأف الكؿ ، العمكـ الضركرية أك البديييات العقمية  -2
كلك ، أكبر مف الجزء إلى غيرىا مف البديييات كىي عمكـ ال تحتاج إلى دليؿ؛ إلقرارىا كغير مكتسبة

يقكؿ ابف تيمية في تعريفو لممعنى  ،محاؿلـز ككنيا تحتاج لبرىاف؛ لفضى ذلؾ إلى التسمسؿ كىك 
                                                           

ركض. كلد: سنة عمـ العى  شئأبك عبد الرحمف أستاذ عصره في المغة العربية كمن الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (1)
، رفة الديبمائة. كمات: سنة بضع كستيف كمائة. كقيؿ: بقي إلى سنة سبعيف كمائة. ينظر: إرشاد الريب إلى مع

 . 7/97ج ، الذىبي، كسير أعالـ النبالء3/1260جالفراىيدم 
 . 2/939ج ، الزدم، كجميرة المغة4/69ج ، ابف فارس، ك ينظر: مقاييس المغة1/159لفراىيدم جاالعيف، (2)
 .5/1769ج ، الجكىرمالصحاح تاج المغة كصحاح العربية (3)
 .263-257البف تيمية ص ،لقرامطة كالباطنية بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة كا (4)
 .1/89ابف تيمية ج ،درء التعارض بيف العقؿ كالنقؿ لشيخ اإلسالـ (5)
 .263-257البف تيمية ص  ،بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة كالقرامطة كالباطنية (6)
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كبيف العاقؿ الذم جرل ، الثاني لمعقؿ: " عمـك ضركرية يفرؽ بيا بيف المجنكف الذم رفع القمـ عنو
 .(1)فيك مناط التكميؼ"، عميو العقؿ

أمر ، كتفاكت الناس كتفاضميـ فييا، كاالستدالؿ ،كىي التي تحصؿ بالنظر، العمكـ النظرية  -3
كىي التي تدعك اإلنساف إلى فعؿ ما ينفعو كترؾ ما يضره. كليذا قاؿ الصمعي:  ،جمٌي ككاقع

قاؿ تعالى عف أصحاب النار: ، (2)كقصر النفس كحبسيا عمى الحسف"، "العقؿ: اإلمساؾ عف القبيح
اًب السًَّعيًر﴾ قىاليكا لىٍك كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كينَّا ًفي أىٍصحى ﴿كى
(3). 

 هج أهل السنة والجماعة في االستدالل العقمي: ثانيًا: من

لقد أدرؾ أىؿ السنة كالجماعة أىمية العقؿ فكاف منيجيـ في االستدالؿ بالعقؿ كسطان بيف 
 -طائفتيف:

كىـ طكائؼ ، حيث جعمتو مقدمان عمى الكحي، : غمت في جانب العقؿ فأنزلتو فكؽ منزلتو األولى 
 ي درجة ىذا الغمك.أىؿ الكالـ عمى اختالؼ فيما بينيـ ف

 .كىـ غالة الصكفية، كلـ تمتفت إليو بحجة التفكر في الذات اإلليية، أىممت العقؿ الثانية : 

كال غمك كال إجحاؼ حيث كانكا ، : فكانكا كسطان في ىذا الباب بال إفراط كال تفريطأما أهل السنة 
 ،بو الشريعة مف النظر كمتفقكف عمى المر بما جاءت، كيأمركف بو، يأخذكف بالنظر العقمي

 ،كالتدبر كغير ذلؾ؛ لكنيـ أنكركا ما ابتدعو المتكممكف مف باطؿ نظرىـ ،كاالعتبار ،كالتفكر
 .ككالميـ كاستدالليـ

 ثالثًا: ضوابط التعامل مع العقل عند أهل السنة من أهمها:
:"العقؿ (4)بؿ ىك محتاج إلى الشرع قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية، أف العقؿ ال يستقؿ بنفسو -1

كبو يكمؿ العمـ كالعمؿ؛ لكنو ليس مستقالن بذلؾ؛ ، ككماؿ كصالح العماؿ، شرط في معرفة العمكـ
، كقكة فييا بمنزلة قكة البصر في العيف؛ فإف اتصؿ بو نكر اإليماف كالقرآف، بؿ ىك غريزة في النفس

ف انفرد بنفسو لـ يب صر المكر التي يعجز كاف كنكر العيف إذا اتصؿ بو نكر الشمس كالنار. كا 

                                                           

 .260ص المصدر السابؽ اببف تيمية (1)
 .1/250ج ، ابف سيدهالمخصص (2)
 [.10الممؾ:] (3)
 .3/339ج ، ابف تيميةمجمكع الفتاكل (4)
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ف عزؿ بالكمية: كانت القكاؿ كالفعاؿ مع عدمو أمكران ، كحده عف دركيا حيكانية قد يككف فييا  كا 
كالقكاؿ ، فالحكاؿ الحاصمة مع عدـ العقؿ ناقصة ،ككجد كذكؽ كما قد يحصؿ لمبييمة ،محبة

ت بما ييٍعمىـ بالعقؿ امتناعو؛ المخالفة لمعقؿ باطمة. كالرسؿ جاءت بما يعجز العقؿ عف دركو. لـ تأ
كىي  ،عتقدكىا حقان إلكف المسرفكف فيو قضكا بكجكب أشياء كجكازىا كامتناعيا لحجج عقمية بزعميـ 

كدخمكا في ، كما جاءت بو. كالمعرضكف عنو صدقكا بأشياء باطمة، كعارضكا بيا النبكات، ةباطم
 بو بني آدـ عمى غيرىـ". كخرجكا عف التمييز الذم فضؿ ا، كأعماؿ فاسدة ،أحكاؿ

دّْؽ لمشرع في كؿ ما أخبر بو ؛إذا تعارض الشرع كالعقؿ كجب تقديـ الشرع -2 ، لف العقؿ ميصى
دّْؽ العقؿ في كؿ ما أخبر بو  .كال العمـ بصدقو مكقكؼ عمي كؿ ما يخبر بو العقؿ، كالشرع لـ ييصى

داللة  داؿ عمى صدؽ الرسكؿ  ،:" فالعقؿ مصدَّؽه لمشرع في كؿ ما أخبر بو(1)قاؿ ابف تيمية  
كدؿ غيره ، فإف العامي إذا عمـ عيف المفتي، فالعقؿ مع الشرع كالعامي مع المفتي، عامة مطمقة

كجب عمى المستفتي أف يقدـ قكؿ ، ثـ اختمؼ العامي الداؿ كالمفتي، كبيف لو أنو عالـ مفتو ، عميو
فإف قدمت قكلو عمى قكلي عند ، فتو : أنا الصؿ في عممو بأنو مفإذا قاؿ لو العامي، المفتي

: أنت لمَّا شيدت بأنو قاؿ لو المستفتي، قدحت في الصؿ الذم بو عممت بأنو مفتو ، التعارض
ال ، كمكافقتي لؾ في قكلؾ بأنو مفتو ، شيدت بكجكب تقميده دكف تقميدؾ، كدلمت عمى ذلؾ، مفتو 

ال يستمـز ، لمفتي الذم ىك أعمـ منؾكخطؤؾ فيما خالفت فيو ا، تستمـز أف أكافقؾ في جميع أقكالؾ
فإنو معصـك في  أما الرسكؿ، ىذا مع أف المفتي يجكز عميو الخطأ .خطأؾ في عممؾ بأنو مفتو 

، فتقديـ قكؿ المعصكـ عمى ما يخالفو مف استدالؿ عقمي، ال يجكز عميو الخطأ خبره عف ا 
 أكلى مف تقديـ العامي قكؿ المفتي الذم يخالفو". 

ذا ك كعمـ أنو أخبر بشيء ككجد ، فإذا عمـ اإلنساف بالعقؿ أف ىذا رسكؿ ا ، اف المر كذلؾكا 
 .كاف عقمو يكجب عميو أف يسمـ مكارد النزاع إلى مف ىك أعمـ بو منو، في عقمو ما ينازعو في خبره

 ،بدان أؿ الصريح ال يخالؼ النقؿ الصحيح فالعق، إف العقؿ ال يمكف أف يعارض الكتاب كالسنة -3
 -كمف ادعى ذلؾ فال يخمك مف أمكر: فال يصح أف يقاؿ إف العقؿ يخالؼ النقؿ.

 كليس كذلؾ.، بؿ ىك شبيات تكىـ أنو عقؿ صريح، أف ما ظنو معقكالن ليس معقكالن  أولها:

                                                           

 .1/138ج ، ابف تيميةدرء تعارض العقؿ كالنقؿ (1)
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أك لعدـ فيـ المراد منو ، إما لعدـ صحة نسبتو، أف ما ظنو سمعان ليس سمعان صحيحان مقبكالن  ثانيها:
 .صحيحعمى الكجو ال

ع يأتي بما يعجز العقؿ عف فإف الشر ، كما ال يدركو ،أنو لـ يفرؽ بيف ما يحيمو العقؿ ثالثها 
 (1).؛ لكنو ال يأتي بما يعمـ العقؿ امتناعوإدراكو

 العقل لموافقةرابعًا: نماذج تطبيقية لتوثيق الحديث  

 ر سبقتو العيف. كلك كاف شيء سابؽ القد، " أف العيف حؽ : ما جاء عنو النموذج األول

ًف الدَّاًرًميُّ  (2)كالحديث أخرجو مسمـ  ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي اً ٍبفي عى دَّثىنىا عى اجي ٍبفي الشَّاًعرً ، فقاؿ:" كىحى جَّ ، كىحى
نىا -، كىأىٍحمىدي ٍبفي ًخرىاشو  ٍبدي اً: أىٍخبىرى رىاًف: ، قىاؿى عى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي -كقىاؿى اآٍلخى دَّثىنىا ميٍسًم دَّثىنىا ، ـى حى : حى قىاؿى

ًف اٍبًف عىبَّاسو ، عىٍف أىًبيوً ، عىًف اٍبًف طىاكيسو ، كيىىٍيبه  :  عىًف النًَّبيّْ ، عى لىٍك كىافى ، (3)اٍلعىٍيفي حىؽّّ »قىاؿى كى
شىٍيءه سىابىؽى اٍلقىدىرى 
ذىا اٍستيٍغًسٍمتيـٍ فىاٍغًسميكا، ٍتوي اٍلعىٍيفي سىبىقى (4)  «".كىاً 

لغير معنى؛ فقالكا: كيؼ تعمؿ العيف مف بيٍعد ، : لقد أنكر ىذا الحديث طكائؼ مف المبتدعةقمت 
 (5)فقاؿ النككم، حتى تيٍمًرض؟ فذىب النككم كغيره مف العمماء لتكثيؽ الحديث بعرضو عمى العقؿ

ًرمّْ  نقالن عف اٍلمىازى
: أخذ جماىير العمماء بظاىر ىذا الحديث "(6) ًرمّْ ، قاؿ اإلماـ أبك عبد ا اٍلمىازى
كالدليؿ عمى فساد قكليـ أف كؿ معنى ليس مخالفان ، كأنكره طكائؼ مف المبتدعة، كقالكا العيف حؽ

كّْزات العقكؿ، كال إفساد دليؿ، كال يؤدل إلى قمب حقيقة، في نفسو رع إذا أخبر الش، فإنو مف ميجى

                                                           

 .97ص ، الجيزانيمعالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة (1)
 .2188: رقـ الحديث900مسمـ، صحيح مسمـ، السالـ/ الطب كالمرضى كالرقى ص (2)
 .8/196ج ، العراقيحؽ أم ثابت مكجكد طرح التثريب في شرح التقريبالعيف حؽ: أم اإلصابة بالعيف  (3)
ٍلنىاهي ًفي مف القضاء كيحكـ بو مف المكر قاؿ تعالى:  : بسككف الداؿ كفتحيا، كىك ما يقدره ا رالقدى  (4) ًإنَّا أىٍنزى

 .44/ 1ج ، العمرانيلقدرية الشرار. االنتصار في الرد عمى المعتزلة ا[1القدر:] [لىٍيمىًة اٍلقىٍدرً 

 .14/141صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
ًرمّْ  محمد بف عمي بف محمد التميمي (6) الفقيو المالكي المحدث؛ أحد العالـ المشار إلييـ في  ا عبد أبك اٍلمىازى

حان جيدان سماه " المعمـ بفكائد مسمـ"، ككاف فاضالن متقنان. كقيؿ حفظ الحديث كالكالـ عميو، كشرح صحيح مسمـ شر 
كالمازرم:  تكفي في الثامف عشر مف شير ربيع الكؿ سنة ست كثالثيف كخمسمائة، كعمره ثالث كثمانكف سنة.

يرة صقمية. ثـ راء، ىذه النسبة إلى مازر، كىي بميدة بجز  ،كقد تكسر أيضان  ،ثـ زام مفتكحة ،كبعدىا ألؼ ،بفتح الميـ
، ، ك سير أعالـ النبالء 11/661ج، الذىبياإلسالـ، تاريخ ك ، 4/285ج كفيات العياف، البف خمكاف،ينظر: 
 .14/482جالذىبي 
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كتكذيبيـ بما يخبر بو ، كىؿ مف فرؽ بيف تكذيبيـ بيذا، كال يجكز تكذيبو، كجب اعتقاده، بكقكعو
 .(3)كالشككاني ،(2)كابف حجر ،(1)قمت: كبو قاؿ ابف الجكزم ". مف أمكر اآلخرة

كال ، : كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء أف كؿ معنى ليس مخالفان في نفسوقمت 
كّْزات العقكؿ، كال إفساد دليؿ، لى قمب حقيقةيؤدل إ كجب ، إذا أخبر الشرع بكقكعو، فإنو مف ميجى
 كال يجكز تكذيبو.، اعتقاده

 أنيا أكثر مف نجـك السماء. آنية حكض النبي  ما جاء في عددالنموذج الثاني:  
دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبى " فقاؿ:(4)كالحديث أخرجو مسمـ  ـى ، ةى كىحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى كىاٍبفي أىًبي ، كىاً 

نىا -عيمىرى اٍلمىكّْيُّ  اؽي: أىٍخبىرى رىاًف ، كىالمٍَّفظي اًلٍبًف أىًبي شىٍيبىةى قىاؿى ًإٍسحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي  -كقىاؿى اآٍلخى دَّثىنىا عى حى
ًد اٍلعىمّْيُّ  مى ٍبًد الصَّ ٍكًنيّْ ، عى اًمتً عى ، عىٍف أىًبي ًعٍمرىافى اٍلجى ٍبًد اً ٍبًف الصَّ : يىا ، عىٍف أىًبي ذىر  ، ٍف عى : قيٍمتي قىاؿى

ٍكضً  ا آًنيىةي اٍلحى :  رىسيكؿى اً مى ًنيىتيوي أىٍكثىري ًمٍف عىدىًد نيجي »قىاؿى مَّدو ًبيىًدًه آلى كـً السَّمىاًء كىالًَّذم نىٍفسي ميحى
كىكىاًكًبيىا ًة اٍلميٍصًحيىةً ، كى أىالى ًفي المٍَّيمىًة اٍلميٍظًممى

مىٍيوً  (6)آًنيىةي ، (5) ٍأ آًخرى مىا عى ـٍ يىٍظمى نًَّة مىٍف شىًربى ًمٍنيىا لى  ،اٍلجى
نَّةً  (8)ًفيًو ًميزىابىافً  (7)يىٍشخىبي  ـٍ يىٍظمىأٍ ، ًمفى اٍلجى وي مً ، مىٍف شىًربى ًمٍنوي لى ا بىٍيفى عىمَّافى ، ٍثؿي طيكًلوً عىٍرضي مى

(9) 
ا ًمفى المَّبىفً ، (10)ًإلىى أىٍيمىةى   .«"كىأىٍحمىى ًمفى اٍلعىسىؿً ، مىاؤيهي أىشىدُّ بىيىاضن

                                                           

 .2/445ينظر: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، ابف الجكزم ج (1)
 .10/204ينظر: فتح البارم البف حجر ج (2)
 .247/ 8ج ، الشككانيينظر: نيؿ الكطار (3)
 .2300: رقـ الحديث942كصفاتو ص صحيح مسمـ، الفضائؿ/ اثبات حكض نبينا  (4)
 ، الجكىرمالصحاح تاج المغة كصحاح العربية : معركؼ. كالجمع: آًنيىةه، كجمعيا: الىكاني. ينظر:إًلناءي ا (5)
 .1/337ج، نشكاف سعيد، ك شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك 6/2274ج
: أم التي ال غيـ فييا يقاؿ: أصحت السماء فيي مصحية. قاؿ محمد عبد الباقي في حاشية الميمة المصحية (6)

لف النجـك ترل فييا أكثر، كالمراد بالمظممة التي ال قمر فييا مع  صحيح مسمـ:" كخص الميمة المظممة المصحية؛
. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارفإف كجك ،أف النجـك طالعة   ، عياضد القمر يستر كثيران مف النجـك

 .1798/ 4، كصحيح مسمـ بتحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ج2/39ج
 ، الزىرم: الشيف كالخاء كالباء أصيؿ يدؿ عمى امتداد في شيء يجرم كيسيؿ. ينظر: تيذيب المغةشخب (7)
 .3/255ج ، ابف فارسة، كمقاييس المغ7/45ج
أم المزراب، كىك ما يسيؿ منو الماء مف مكضع عاؿ. ينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  :الميزاب (8)
 .24/ 2ج ، الزبيدم، كتاج العركس796/ 1، ك لساف العرب، ابف منظكر ج232/ 1ج
كآخره نكف: كىك اسـ لممنطقة التي تككف الزاكية الجنكبية الشرقية لجزيرة  : بضـ أكلو، كتخفيؼ ثانيو،عيمىافي  (9)

العرب، فيي كاليمف تمامان مع اختالؼ الجية عكسيان. كىي اليكـ سمطنة مستقمة عاصمتيا )مسقط(، كبيا كثير مف 
داف، الحمكم ، كمعجـ البم216ينظر: معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبكية، الحربي ص المدف الخرل.

 .4/150ج
: بفتح أكلو، عمى كزف فعمو: مدينة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي الشاـ، كقيؿ: ىي آخر الحجاز كأكؿ أىٍيمىةى  (10)

، 1/216سماء البالد كالمكاضع البكرم جأ، كمعجـ ما استعجـ مف 1/292ج ، الحمكمالشاـ. ينظر: معجـ البمداف
 .153القزكيني ص ،العبادكآثار البالد كأخبار 
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لكركد الشرع بو كال مانع عقمي. قاؿ  ؛ذىب النككم كغيره مف العمماء لتكثيؽ الحديث قمت:  
كفي ركاية ، (3)ي ركاية "فيو أباريؽ كنجـك السماء"كف، (2)"كيزانو كنجكـ السماء":" قكلو (1)النككم

ف فيو مف ، (4)"كالذم نفس محمد بيده آلنيتو أكثر مف عدد نجكـ السماء كككاكبيا" كفي ركاية "كا 
"، (5)الباريؽ كعدد نجكـ السماء" كفي ركاية "ترل فيو أباريؽ ، (6)كفي ركاية "آنيتو عدد النجـك

"، (7)الذىب كالفضة كعدد نجكـ السماء" قاؿ النككم: المختار  (8)كفي ركاية "كأف الباريؽ فيو النجـك
كال ، كال مانع عقمي، كأنيا أكثر عددان مف نجكـ السماء، الصكاب؛ أف ىذا العدد لآلنية عمى ظاىره

 .(9)"شرعي يمنع مف ذلؾ؛ بؿ كرد الشرع بو مؤكدا كما قاؿ 

 لؼ.قمت: الصكاب ما ذىب إليو النككم كلـ أجد لو مخا 

 خامسًا : منهج النووي في توثيق المتن بعرضه عمى العقل

 خالؿ النظر في شرح النككم نجد: كمف

، بؿ ىك محتاج إلى الشرع، فالعقؿ عنده ال يستقؿ بنفسو، أف النككم يسير عمى المنيج الصكاب 
ذا جاء المعنى بما ال يحيمو العقؿ ما جاء كمف أمثمة ذلؾ ، ككرد النص بو كجب المصير إليو، كا 

فيككف مسبحان منزىان ، أـ فيو داللة عمى الصانع، كالحجر ىؿ ىك عمى حقيقتو، في تسبيح الشجر
فَّ ًمٍنيىا لىمىا  بصكرة حالو. قاؿ النككم: " كالمحققكف عمى أنو يسبح حقيقة كقد أخبر ا تعالى: }كىاً 

ٍشيىًة المًَّو {  ذا كاف العقؿ ال يحيؿ جعؿ، (10)يىٍيًبطي ًمٍف خى كجب ، كجاء النص بو، التمييز فييا كا 
 .(11)المصير إليو كا أعمـ"

                                                           

 .15/51صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .121البعث كالنشكر، لمبييقي ص (2)
 .2229: رقـ الحديث942كصفاتو ص صحيح مسمـ، الفضائؿ/اثبات حكض نبينا  (3)
 . 172صسبؽ تخريجو  (4)
 . 2303:رقـ الحديث943كصفاتو ص صحيح مسمـ، الفضائؿ/اثبات حكض نبينا  (5)
  2304: رقـ الحديث943كصفاتو ص ، الفضائؿ/اثبات حكض نبينا المصدر السابؽ (6)
 .2303: رقـ الحديث944كصفاتو ص صحيح مسمـ، الفضائؿ/اثبات حكض نبينا  (7)
 . 2305: رقـ الحديث944كصفاتو ص الفضائؿ/اثبات حكض نبينا  المصدر السابؽ، (8)
 .15/51صحيح مسمـ بشرح النككم ج (9)
 [.74بقرة: ]ال (10)
 .15/51، ج14/141، كينظر أيضان ج3/156صحيح مسمـ بشرح النككم ج (11)
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 المطمب الخامس: توثيق الحديث لموافقة تأويل الراوي
مف الضكابط التي استخدميا العمماء في الترجيح بيف الخبار أف يككف أحد الحديثيف يقارنو  

  .تفسير الراكم دكف اآلخر
حد محتممي الخبر يككف حجة في تفسير الخبر كالذم ركاه قاؿ السمعاني: "كأما تفسير الراكم ل 

ـٍ يىتىفىرَّقىا" ابف عمر" البىيّْعىاًف ًبالًخيىاًر مىا لى
فيككف أكلى؛ لنو ، ال بالقكاؿ (2)كفسره بالتفريؽ بالبداف (1)

، كالفرؽ بيف تفسيره ،ككاف تفسيره بمنزلة نقمو، ما عرؼ بو مقاصده قد شاىد مف خطاب الرسكؿ 
كأما مذىبو مخالؼ فال ، فأخذ بو ،تخصيصو بمذىبو؛ أف تفسيره مكافؽ لمظاىر غير مخالؼ لوك 

 (3)يخص بو عمى ما سبؽ".
كقاؿ الحازمي:" الكجو السادس كالثالثكف: أف يككف أحد الحديثيف يقارنو تفسير الراكم دكف  

 (4)معناه الئقان بالمفظ". إذا كاف، اآلخر؛ لف الراكم إذا شاىد الحاؿ أعمـ بمعنى الخبر مف غيره
، إذا لـ يخالؼ الظاىر يتعيف المصير إليو، : " كقد ذكرنا مرات أف تأكيؿ الراكمالنككم قاؿك  

 .(5) كالعمؿ بو عند جماىير العمماء مف الفقياء كالصكلييف"

 عند النووي تفسير الراوي النماذج التطبيقية: لتوثيق الحديث الذي يوافق

ؿ" جاء في معنى قكلو  ماالنموذج األول:   فاختمؼ في معنى الحديث ىؿ ، " نعـ الدـ الخى
 كترؾ الشيكات.، أك بمعنى االقتصار في المطعـ، ىك مدح لمخؿ

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى"كالحديث اخرجو مسمـ فقاؿ:   نىا أىبيك عىكىانىةى ، حى عىٍف أىًبي ، عىٍف أىًبي ًبٍشرو ، أىٍخبىرى
ٍبًد اً عىٍف ، سيٍفيىافى  اًبًر ٍبًف عى ـى  أىفَّ النًَّبيَّ ، جى سىأىؿى أىٍىمىوي اٍليدي

ؿّّ ، (6) ا ًعٍندىنىا ًإالَّ خى فىقىاليكا: مى
فىدىعىا ، (7)

عىؿى يىٍأكيؿي ًبوً ، ًبوً  : ، فىجى يىقيكؿي ؿُّ »كى ـى اٍليديـ اٍلخى ؿُّ ، ًنٍع ـي اٍلخى ـى اٍليدي  (8)."«ًنٍع

                                                           

 .2109: رقـ الحديث398صحيح البخارم، البيكع/إذا لـ يكقت في الخيار، ىؿ يجكز البيع ص (1)
 .11/280صحيح ابف حباف ج (2)
 .1/190ج ، السمعانيقكاطع الدلة في الصكؿ (3)
 .18ص  ، الحازميمنسكخ مف اآلثاراالعتبار في الناسخ كال (4)
 .14/8صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
، كالمغرب 3/1141الدـ: كؿ شيء ضممتو إلى الخبز فقد أدمتو بو. ينظر: غريب الحديث إلبراىيـ الحربي ج (6)

ًزلٌ  ،في ترتيب المعرب  .1/31ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرك ، 22ص الميطىرّْ
، كلساف 4/510ج ، ابف سيدهالمحكـ كالمحيط العظـ ؿ ما حمض مف عصير العنب كغيره. ينظر:الخ (7)

 .211/ 11العرب، ابف منظكر ج
 .2052:رقـ الحديث849صحيح مسمـ، الشربة/ فضيمة الخؿ كالتأدـ بو ص (8)
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دَّثىًني "ىك الخؿ حقيقة أخرجو مسمـ فقاؿ:  كالحديث الذم فسر بو أف الدـ الذم مدحو   حى
ًقيُّ  ـى الدٍَّكرى مىيَّةى ، يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي اًعيؿي يىٍعًني اٍبفى عي دَّثىنىا ًإٍسمى ًف اٍلميثىنَّى ٍبًف سىًعيدو ، حى دَّثىًني طى ، عى ةي ٍبفي حى ٍمحى

اًبرى ٍبفى عىٍبًد اً ، نىاًفعو  ذى رىسيكؿي اً ، أىنَّوي سىًمعى جى : أىخى ٍنًزًلوً  يىقيكؿي فىأىٍخرىجى ًإلىٍيًو ، ًبيىًدم ذىاتى يىٍكـو ًإلىى مى
ٍبزو  : ، ًفمىقنا ًمٍف خي ؟»فىقىاؿى ؿ  « مىا ًمٍف أيديـو : ، فىقىاليكا: الى ًإالَّ شىٍيءه ًمٍف خى ـي »قىاؿى ـى اٍليدي ؿَّ ًنٍع قىاؿى ، «فىًإفَّ اٍلخى

 : اًبره ا ًزٍلتي أي »جى ٍنذي سىًمٍعتييىا ًمٍف نىًبيّْ اً فىمى ؿَّ مي ٍنذي ، «ًحبُّ اٍلخى ؿَّ مي ا ًزٍلتي أيًحبُّ اٍلخى ةي: مى كقىاؿى طىٍمحى
." اًبرو سىًمٍعتييىا ًمٍف جى
(1) 

، أـ االقتصاد في المأكؿ، اختمؼ العمماء في معنى الحديث ىؿ ىك مدح لمخؿ حقيقةقمت:  
 كمنع النفس عف مالذ الطعمة.

 (2)فقاؿ الخطابي، كأما معنى الحديث:" ككم إلى أف معنى الحديث ىك مدح لمخؿ فقاؿذىب الن 

كمنع النفس عف مالذ الطعمة تقديره ائتدمكا ، : معناه مدح االقتصار في المأكؿ(3)كالقاضي عياض
يف فإنيا مفسدة لمد، كال تتأنقكا في الشيكات، كال يىًعز كجكده، كما في معناه مما تخؼ مؤنتو، بالخؿ

كمف تابعو؛ كالصكاب الذم ينبغي أف يجـز بو أنو مدح لمخؿ ، مسقمة لمبدف ىذا كالـ الخطابي
 .(4)فمعمـك مف قكاعد أخر كا أعمـ"، كترؾ الشيكات، كأما االقتصار في المطعـ، نفسو

 قمت: ذهب النووي إلى توثيق هذا المعني لموافقة تأويل الراوي 

فيك كقكؿ ، فما زلت أحب الخؿ منذ سمعتيا مف نبي ا  ر:" كأما قكؿ جاب(5)قال النووي 
أنو مدح  ؛كىذا مما يؤيد ما قمناه في معنى الحديث، كقد سبؽ بيانو، ما زلت أحب الدباء أنس

كالعمؿ بو  ،كقد ذكرنا مرات أف تأكيؿ الراكم إذا لـ يخالؼ الظاىر يتعيف المصير إليو، لمخؿ نفسو
، كىذا كذلؾ بؿ تأكيؿ الراكم ىنا ىك ظاىر المفظ، فقياء كالصكلييفعند جماىير العمماء مف ال
 ".فيتعيف اعتماده كا أعمـ

                                                           

 .2052:رقـ الحديث849، الشربة/ فضيمة الخؿ كالتأدـ بو، صالمصدر السابؽ (1)
 .4/254ج ، الخطابي: معالـ السنفينظر (2)
 .6/538ج ، عياضينظر: إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (3)
 .14/7صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
 .14/8ج المصدر السابؽ (5)
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كلـ يرد ترجيحو عمى  ،: كالصكاب أنو بياف أف الخؿ صالح؛ لنو يؤدـ بو كىك إداـ حسفقمت 
يء مف فقالكا: ال إال ش« ما مف أدـ؟» كذلؾ أنو قاؿ: ؛كالمرؽ ،كالعسؿ ،كالمحـ ،غيره مف المبف

كليس كما ظنكا أنو غير ، لف يؤخذ إدامان  ؛فالمقصكد أنو صالح« خؿ نعـ الدـفإف ال»قاؿ: ، خؿ
ليو ذىب الشككاني ،صالح لذلؾ  .(1)كا أعمـ. كا 

 ،فأبردكىا بالماء"، "الحمى مف فيح جينـ ما جاء في االعتراض عمى قكلو  النموذج الثاني:  
 : أف استعماؿ المحمكـ الماء البارد مخاطرة قريب مف اليالؾ.فقاؿ مف في قمبو مرض مف الطباء

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى   ٍيبو ، كالحديث أخرجو مسمـ فقاؿ:" حى دَّثىنىا اٍبفي نيمىٍيرو ، كىأىبيك كيرى : حى ، قىاالى
ٍف أىًبيوً ، عىٍف ًىشىاـو  اًئشىةى ، عى :  أىفَّ رىسيكؿى اً ، عىٍف عى ـى »قىاؿى يىنَّ مَّى ًمٍف فىٍيًح جى فىاٍبريديكىىا ، اٍلحي

 .(2)«ًباٍلمىاءً 

 تخريج الحديث: 

 عف ىشاـ بو بمثمو. (4)كمف طريؽ يحيى، (3)مف طريؽ زىير أخرجو البخارم 

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى "لماء أخرجو مسمـ فقاؿ: كالحديث الذم فسر كيفية عالجيا با  ، كىحى
ٍبدىةي ٍبفي سيمىٍيمىافى  دَّثىنىا عى ٍف أىٍسمىاءى ، عىٍف فىاًطمىةى ، عىٍف ًىشىاـو ، حى ٍرأىًة اٍلمىٍكعيككىةً ، عى أىنَّيىا كىانىٍت تيٍؤتىى ًباٍلمى

(5) ،
ٍيًبيى  بُّوي ًفي جى اًء فىتىصي : ًإفَّ رىسيكؿى اً ، افىتىٍدعيك ًباٍلمى تىقيكؿي :  كى : « اٍبريديكىىا ًباٍلمىاءً »قىاؿى قىاؿى ًإنَّيىا ًمٍف »كى

ـى  يىنَّ  .(6)«"فىٍيًح جى

  وجه االعتراض

ًرمّْ  (7)قاؿ اإلماـ النككم:  نقالن عف اإلماـ أبي عبد ا اٍلمىازى
" ذكر مسمـ ىذه الحاديث الكثيرة (8)

فقاؿ: الطباء مجمعكف عمى أف ، رض في بعضيا مف في قمبو مرضكقد اعت، كالعالج، في الطب

                                                           

 .8/187ج ، الشككانيينظر: نيؿ الكطار (1)
 .2210: رقـ الحديث907صحيح مسمـ، السالـ/ لكؿ داء دكاء كاستحباب التداكم ص (2)
  .3263: رقـ الحديث625ص صحيح البخارم، بدء الخمؽ/ صفة النار، كأنيا مخمكقة (3)
 .5725: رقـ الحديث1122، الطب/ الحمى مف فيح جينـ ص المصدر السابؽ (4)
: أم المضطربة بشدة حرارة الحمى، ينظر: حاشية صحيح مسمـ بتحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي المكعككة (5)
 .4/1732ج
 .2210: رقـ الحديث907صحيح مسمـ، السالـ/ لكؿ داء دكاء كاستحباب التداكم ص (6)
 .14/191صحيح مسمـ بشرح النككم ج (7)
 .3/167ينظر: المعمـ بفكائد مسمـ، لممازرم ج (8)
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كمجمعكف أيضان؛ أف استعماؿ المحمكـ الماء البارد ، فكيؼ يكصؼ لمف بو اإلسياؿ، العسؿ مسيؿ
، كيعكس الحرارة إلى داخؿ الجسـ، كيحقف البخار، مخاطرة قريب مف اليالؾ؛ لنو يجمع المساـ

كيركف ، ان مداكاة ذات الجنب بالقسط مع ما فيو مف الحرارة الشديدةكينكركا أيض، فيككف سببان لمتمؼ
: كىذا الذل قالو ىذا الميٍعتىًرض جيالة بينة ًرمّْ  :كىك فييا كما قاؿ ا تعالى، ذلؾ خطران قاؿ اٍلمىازى

ُبوا بَِم ََلْ ُُيِقُطوا بِِعْؾِؿهِ ] [َبْل َكذَّ
(1). 

  -هين:قمت: ذهب النووي لتوثيق هذا الحديث من وج
 .مالـ يقؿ مكافقة الطب كأف المعترض يقكؿ عمى النبي  -1

؛ فإف المعترض يقكؿ عمى النبي قال النووي  مالـ  : "ككذلؾ القكؿ في الماء البارد لممحمـك
مّْمكف؛ ، كحالتو، كلـ يبيف صفتو، لـ يقؿ أكثر مف قكلو: )أبردكىا بالماء( يقؿ؛ فإنو  كالطباء ييسى

كيغسمكف ، كيسقكه الثمج، يبرد صاحبيا بسقي الماء البارد الشديد البركدة أف الحمى الصفراكية
كبو  (2)كالعسؿ عمى نحك ما قالكه".، أراد ىذا النكع مف الحمى فال يبعد أنو  ، أطرافو بالماء البارد

ًرمّْ ، (3)قاؿ ابف بطاؿ كاٍلمىازى
 .(5)العراقي، (4)

 .لمكافقة تأكيؿ الراكم -2

؛ أنيا كانت تؤتى بالمرأة ذكر مسمـ ىنا في صحيحو عف أسماء "كقد : (6)قال النووي 
فيذه أسماء راكية ، قاؿ أبردكىا بالماء كتقكؿ إف رسكؿ ا، فتصب الماء في جيبيا، المكعككة
لىٍت الحديث عمى نحك ما قمناه فقد، معمكـ كقربيا مف النبي، الحديث فمـ يبؽ ًلٍمميٍمًحد ، تىأىكَّ

ليو ذىب ابف حجر، كاعتراضو بو، عو الكذبإال اخترا، المعترض  (7)فال يمتفت إليو". قمت: كا 
 .(8)القارم

                                                           

 [. 39]يكنس: (1)
 .14/162صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .9/421البف بطاؿ ج مينظر: شرح صحيح البخار  (3)
 .3/171ج ، المازرمـ بفكائد مسمـمً عٍ ينظر: المي  (4)
 .8/187ج ، العراقيينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (5)
 .14/162صحيح مسمـ بشرح النككم ج (6)
 .10/176البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (7)
 .7/2867ج ، القارمينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8)
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، "ىذا يرد قكؿ الطباء كيصحح حصكؿ البرء باستعماؿ المحمـك الماء (1)كقاؿ القاضي عياض 
كأنو عمى ظاىره ال عمى ما سبؽ مف تأكيؿ المازرم قاؿ: كلكال تجربة أسماء كالمسمميف لمنفعتو ما 

 كه". استعمم

الصفراكية  كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء أف الحمى نكعيف كمنيا الحمى قمت: 
كيغسمكف أطرافو بالماء البارد؛ كلعؿ ، كيسقكه الثمج، يبرد صاحبيا بسقي الماء البارد الشديد البركدة

أنيا كانت تيٍؤتىى بالمرأة  راًكيىة الحديث؛ تأكيؿ أسماء  كيؤيده، قصد ىذا النكع مف الحمى النبي 
 .(2)قاؿ: "أبردكىا بالماء"  كتقكؿ إف رسكؿ ا، فتصب الماء في جيبيا، المكعككة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .7/115ج ، عياض،ٍعمـ بفكائد مسمـإكماؿ المي  (1)
 .176صسبؽ تخريجو  (2)
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 توثيق الحديث لموافقة كتب المغازي و السيرمنهج النووي في المطمب السادس: 

ديث عمى أىؿ السير مف الضكابط التي استخدميا العمماء عند الترجيح لتكثيؽ المتكف عرض الح 
كالركاية ، فالركاية المكافقة لما ذكر أىؿ السير كالمغازم كانت ىي الراجحة كالصكاب، كالمغازم

كلقد استخدـ النككم كغيره مف العمماء ىذا الضابط في ، المخالفة كانت ىي الركاية المرجكحة
 .سأبيف بعض النماذج عنده في ىذا المطمب بإذف ا، التكثيؽ بيف المتكف

كجاءت ، فقد جاءت ركاية كذكر فييا اسمو أصحمة، ما جاء في تسمية النجاشيالنموذج األول: 
 .كذكر فييا اسمو صحمة ،ركاية

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى (1)كالركاية التي جاء فييا أف اسمو أصحمة أخرجيا مسمـ فقاؿ  ، :" حى
كفى  دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري يَّافى عى ، حى ًميـً ٍبًف حى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي ًمينىاءى ، ٍف سى : حى ٍبًد اً ، قىاؿى اًبًر ٍبًف عى أىفَّ »، عىٍف جى

اًشيّْ  رىسيكؿى اً  مىةى النَّجى مىى أىٍصحى مَّى عى مىيٍ ، صى  «".ًو أىٍربىعنافىكىبَّرى عى

 تخريج الحديث:

عف ، كأخرجو أيضان عف محمد بف سناف ،(2)أخرجو البخارم عف عبد ا بف أبي شيبة بو بمثمو 
 ، (3)سميـ بف حياف بو بمثمو

كفى ف اسمو صحمة أخرجيا أحمد فقاؿ:كالركاية التي جاء فييا أ  دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري نىا ، " حى أىٍخبىرى
بىاحو ، قىتىادىةي  ٍبًد اً ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى اًبًر ٍبًف عى : قىاؿى رىسيكؿي اً ، عىٍف جى مىى أىخو قىاؿى مُّكا عى : " صى

ـٍ مىاتى ًبغىٍيًر أىٍرًضكيـٍ  ٍف يىا رىسيكؿى اً؟ لىكي مىةي". ". قىاليكا: مى اًشيُّ ٍصحى : " النَّجى  (4)قىاؿى

 تخريج الحديث:

عف ابف (6)كأخرجو مسمـ مف طريؽ يحيى بف سعيد، (5)أخرجو البخارم مف طريؽ ابف عيينة 
 عف عطاء بف أبي رباح بو كذكر أف اسمو "أصحمة".، جريج

                                                           

 .952: رقـ الحديث369صحيح مسمـ، الجنائز/في التكبير عمى الجنازة ص (1)
 . 3879: رقـ الحديث 735صحيح البخارم، مناقب النصار/مكت النجاشي ص (2)
 .1334الحديث: رقـ 259، الجنائز/ في التكبير عمى الجنازة أربعان صالمصدر السابؽ (3)
 .15292: رقـ الحديث23/429مسند أحمد ج (4)
 .3877: رقـ الحديث 735مكت النجاشي ص /صحيح البخارم، مناقب النصار (5)
 .952:رقـ الحديث 369صحيح مسمـ، الجنائز/ في التكبير عمى الجنازة ص (6)
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  .عف عطاء بو كذكر أف اسمو "أصحمة"(1)كأخرجو البخارم أيضان مف طريؽ قتادة 

 ذىب النككم كغيره مف العمماء لتكثيؽ الحديث لمكافقة كتب المغازمت: قم

سكاف الصاد، :" قكلو )صمى عمى أصحمة النجاشي( ىك بفتح اليمزةقال النووي  كفتح الحاء ، كا 
كىكذا ىك في كتب الحديث ، كىذا الذم كقع في ركاية مسمـ ىك الصكاب المعركؼ فيو، الميممتيف

ٍحمة بفتح الصاد  (2)في مسند بف أبي شيبةككقع ، كالمغازم كغيرىا في ىذا الحديث تسميتو صى
سكاف الحاء كقاؿ ىكذا قاؿ لنا يزيد نما ىك صمحة يعني بتقديـ الميـ عمى الحاء كىذاف ، كا  كا 

كالصكاب أصحمة باللؼ قاؿ ابف قتيبة كغيره كمعناه بالعربية عطية قاؿ العمماء: ، شاذاف
كأما أصحمة فيك اسـ عمـ ليذا الممؾ الصالح الذم كاف في ، بشةكالنجاشي لقب لكؿ مف ممؾ الح

زمف النبي 
كغيرىـ مف شيرَّاح  (6)كالفاكياني(5)كابف حجر ، (4)كبو قاؿ القاضي عياض .(3)

 .الحديث

مة كذلؾ لمريف:، الصكاب ما ذىب إليو النككم قمت:    -كغيره مف العمماء أف اسمو أىٍصحى

  موافقة كتب الحديث -1

 مة (7)الشيخاف البخارم كمسمـ اتفاؽ فيك في أعمى  ،كما اتفؽ عميو عندىما، عمى أف اسمو أىٍصحى
 فال يمتفت لما دكنيما.، درجات الصحة

 قىعى في مسند بف أبي شيبة كما ذكره النككم كغيره أنو كى
ٍحمة بفتح  (8) في ىذا الحديث تسميتو صى

سكاف الحاء قىعى في مصنؼ ، الصاد كا  مة.فيو نظر؛ فالذم كى  ابف أبي شيبة أٍصحى
 

                                                           

 .3878رقـ الحديث 3835مكت النجاشي ص /صحيح البخارم، مناقب النصار (1)
 لـ أعثر عميو في مسند ابف أبي شيبة أنو ذكر أف اسمو صحمة. (2)
 .7/38صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .3/414ج ، عياضإكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ (4)
 .3/203فتح البارم البف حجر ج (5)
 .3/189ج ، المخميرياض الفياـ في شرح عمدة الحكاـ (6)
 .179صسبؽ تخريجو  (7)
/ رقـ 279/ 7، ج11955رقـ الحديث /43/ 3، ج11418/حديث رقـ2/493ي شيبة جمصنؼ ابف أب (8)

 .36076الحديث
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 موافقة كتب المغازي -2

مىةى قمت  ٍحمة بفتح الصاد كسككف ، (1): ذكرت أكثر كتب المغازم كالسير أف اسمو أىٍصحى كقيؿ صى
ثبات اللؼ، كقيؿ أصخمة بخاء معجمة، الحاء كالصكاب كما بينت أف اسمو ، كقيؿ أصحبة، كا 

 كا أعمـ. أىٍصمىحة

، حيث اختمؼ في عددىا اختالفان كثيران  في عدد غزكات النبي : ما جاء النموذج الثاني 
كجاءت ، كجاءت ركاية أف عددىا احدل كعشركف، تسعة عشر فجاءت ركاية أف عدد غزكاتو 
 كقاؿ أىؿ المغازم سبعة كعشركف. ،ركاية أف عددىا أربعة كعشركف

مَّدي ٍبفي تسع عشرة غزكة أخرجيا  كالركاية التي جاء فييا أف عدد غزكاتو    دَّثىنىا ميحى مسمـ فقاؿ: "حى
ٍعفىرو ، كىالمٍَّفظي اًلٍبًف اٍلميثىنَّى، كىاٍبفي بىشَّارو ، اٍلميثىنَّى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى دَّثىنىا شيٍعبىةي ، قىاالى عىٍف أىًبي ، حى
اؽى  ٍبدى اً ٍبفى يىًزيدى ، ًإٍسحى رىجى يىٍستىٍسًقي ًبالنَّاسً ، أىفَّ عى ٍكعىتىٍيفً فىصى ، خى ًئذو ، ثيَـّ اٍستىٍسقىى، مَّى رى : فىمىًقيتي يىٍكمى قىاؿى

ـى  ٍيدى ٍبفى أىٍرقى ؿو ، زى بىٍينىوي غىٍيري رىجي : لىٍيسى بىٍيًني كى قىاؿى ؿه  - كى بىٍينىوي رىجي ـٍ غىزىا  -أىٍك بىٍيًني كى : فىقيٍمتي لىوي: كى قىاؿى
: رىسيكؿي اً  : ، «ًتٍسعى عىٍشرىةى »؟ قىاؿى ٍكتى أىٍنتى مىعىوي؟ قىاؿى ـٍ غىزى : كى :  ،«سىٍبعى عىٍشرىةى غىٍزكىةن »فىقيٍمتي قىاؿى

 : ؿي غىٍزكىةو غىزىاىىا؟ قىاؿى ا أىكَّ : فىمى  (2)«".ذىاتي اٍلعيسىٍيًر أىًك اٍلعيشىٍيرً »فىقيٍمتي

 تخريج الحديث: 

 (3)أخرجو البخارم مف طريؽ كىب عف شعبة بو بنحكه مختصران.

 (4).كأخرجو مسمـ مف طريؽ زىير عف ابف اسحاؽ بو بنحكه مختصران  

                                                           

، كالػػركض النػػؼ 1/280ج ، الخرككشػػي، ك شػػرؼ المصػػطفى219ابػػف اسػػحاؽ ص ،ابػػف اسػػحاؽسػػيرة ينظػػر:  (1)
 ، ابػػػػػف سػػػػػيد النػػػػػاس اليعمػػػػػرم، كعيػػػػػكف الثػػػػػر160ص ، الطبػػػػػرم، كخالصػػػػػة سػػػػػير سػػػػػيد البشػػػػػر3/120جالسػػػػػييمي 

المكاىػػػب  2/29البػػػف كثيػػػر ج، ، كالسػػػيرة النبكيػػػة68ص  ، الكنػػػاني، كالمختصػػر الكبيػػػر فػػػي سػػػيرة الرسػػػكؿ2/330ج
، 8/372ج ، الصػػالحي، كسػػبؿ اليػػدل كالرشػػاد فػػي سػػيرة خيػػر العبػػاد1/145ج ، القسػػطالنيالمدنيػػة بػػالمنح المحمديػػة

، 1/127ج ، القػػارمي شػػرح الشػػمائؿ، كجمػػع الكسػػائؿ فػػ1/289ج ، الػػٌدياركتػػاريخ الخمػػيس فػػي أحػػكاؿ أنفػػس النفػػيس
رقػػػانيكشػػػرح الزرقػػػاني عمػػػى المكاىػػػب المدنيػػػة بػػػالمنح المحمديػػػة ، ك صػػػحيح السػػػيرة النبكيػػػة، اللبػػػاني 1/158ج ، الزي

 . 182ص
 .1254: رقـ الحديث757صصحيح مسمـ، الجياد كالسير/ عدد غزكات النبي  (2)
 .3949:رقـ الحديث751ص صحيح البخارم، المغازم/غزكة العشيرة أك العسيرة (3)
 .1254: رقـ الحديث497ص ت النبي غزكاصحيح مسمـ، الحج/عدد  (4)
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دَّثىنىا  عدد غزكاتو  كالركاية التي جاء فييا أف  إحدل كعشركف غزكة أخرجيا مسمـ فقاؿ:" حى
ٍربو  ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى ، زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا رى دَّثىنىا زىكىًريَّا، حى بىٍيرً ، حى نىا أىبيك الزُّ ٍبًد اً ، أىٍخبىرى اًبرى ٍبفى عى ، أىنَّوي سىًمعى جى

 : ٍكتي مىعى رىسيكًؿ اً »يىقيكؿي : ، «عى عىٍشرىةى غىٍزكىةن ًتسٍ  غىزى اًبره ـٍ أىٍشيىٍد بىٍدرنا»قىاؿى جى نىعىًني ، لى دنا مى كىالى أيحي
دو ، أىًبي ٍبدي اً يىٍكـى أيحي مٍَّؼ عىٍف رىسيكًؿ اً ، فىمىمَّا قيًتؿى عى ـٍ أىتىخى  (1)«".ٍزكىةو قىطُّ ًفي غى  لى

، لـ تكف منحصرة في تسع عشرة غزكة كغيره مف العمماء أف عدد غزكاتو، : ذىب النككمقمت 
 كتكثيؽ ذلؾ بما ذكر في كتب المغازم.، كبمغت ما يقارب سبعان كعشريف

غزا تسع عشرة غزكة( معناه أنو غزا تسع :" قكلو )عف زيد بف أرقـ إف رسكؿ ا قال النووي 
خمسان كعشريف كقيؿ سبعان كعشريف  كأنا معو أك أعمـ لو تسع عشرة غزكة ككانت غزكاتو ، عشرة

 (2)كقيؿ غير ذلؾ كىك مشيكر في كتب المغازم كغيرىا".

كسراياه فذكر ابف سعد كغيره عددىف قد اختمؼ أىؿ المغازم في عدد غزكاتو  وقال أيضًا:" 
 (3)كة كستان كخمسيف سرية".فبمغت سبعان كعشريف غز ، مفصالت عمى ترتيبيف

كلـ أشيد أحدان كال ، تسع عشرة غزكة قكلو)عف جابر قاؿ غزكت مع رسكؿ ا  وقال أيضًا:" 
نما  بدران( ىذا صريح منو بأف غزكات رسكؿ ا  لـ تكف منحصرة في تسع عشرة؛ بؿ زائدة؛ كا 

فقد أخبر ، ما صرح بو جابركبريدة بقكليما تسع عشرة أف منيا تسع عشرة ك، مراد زيد بف أرقـ
كأما قكلو في الركاية الخرل ، كقد قدمنا أنيا سبع كعشركف، جابر؛ أنيا إحدل كعشركف كما ترل

 (4)عف بريدة ست عشرة غزكة فميس فيو نفي الزيادة".

 

 

 

 

                                                           

 1813: رقـ الحديث758ص ، الجياد كالسير/عدد غزكات النبي المصدر السابؽ (1)
 .8/176صحيح مسمـ بشرح النككم جج (2)
 .12/151صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .12/152ج المصدر السابؽ (4)
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 كما ذكرت كتب المغازي والسير عدد غزواته 

منيـ ابف إسحاؽ كالكاقدم ، أخرج ابف سعد مف حديث جماعة مف أصحاب المغازم كالسير 
ككانت ، التي غزا فييا بنفسو: سبعان كعشريف قالكا: كاف عدد مغازم رسكؿ ا ، كمكسى بف عقبة

 (1)سراياه التي بعث بيا: سبعان كأربعيف سرية.

كيمكف إزالة التعارض بيف الركايات كبيف ما ذكره أىؿ السير كالمغازم بما قالو  قمت: 
": كيمكف الجمع بيف ىذه القكاؿ؛ بأف عددىا دكف سبع كعشريف نظران إلى شدة قرب » السييىٍيًميُّ

لقربيما؛ إذ « بكاطا»كعىدَّىيما كاحدة؛ فضـ لإلبكاء ، فجمع بيف غزكتيف، بعض الغزكات مف غيرىا
ك ، د لككنيا صبيحتيا؛حلي « حمراء السد»في ربيع الكؿ. كضـ « بكاط»ك ، «صفر»البكاء في 

لكقكعيا في رجكعو مف  ؛كادل القرل لخيبر ك، خندؽ؛ لككنيا ناشئة عنيا كتمتيالم« قريظة»
 .(2)قبؿ دخكلو المدينة"« خيبر»

غير منحصرة بالعدد الذم ذكر في  أف غزكاتو الصكاب ما ذىب إليو النككمالخالصة: أن  
كأف سبب ، كالصكاب ما ىك مشيكر في كتب المغازم، أك جابر بف عبد ا، ركاية زيد بف أرقـ

، فيناؾ مف جمع بيف غزكتيف، االختالؼ يرجع نظران إلى شدة قرب بعض الغزكات مف بعضيا
لنو ضميا إلى الحزاب؛ لككنيا كانت في ، فمثالن ىناؾ مف أىمؿ غزكة قريظة، كعدىا غزكة كاحدة

 (3)الصنعانيكعميو يحمؿ ما أخرجو ، إثرىا كأفردىا غيره لكقكعيا منفردة بعد ىزيمة الحزاب كىكذا
: ، بسند صحيح عىٍف مىٍعمىرو  : سىًمٍعتي اٍبفى اٍلميسىيًّْب يىقيكؿي اًنيى عىٍشرىةى  غىزىا النًَّبيُّ »عىًف الزٍُّىًرمّْ قىاؿى ثىمى

: «. غىٍزكىةن  سىًمٍعتي مىرَّةن أيٍخرىل يىقيكؿي : كى ًمٍنوي أىٍك شىٍيئنا فىالى أىٍدًرم أىكىافى كىٍىمنا « أىٍربىعىةن كىًعٍشًريفى غىٍزكىةن »قىاؿى
: ، سىًمعىوي بىٍعدى ذىًلؾى  كىافى الًَّذم قىاتىؿى ًفيًو النًَّبيُّ »قىاؿى الزٍُّىًرمُّ ككذلؾ ما ، «كيؿُّ شىٍيءو ذيًكرى ًفي اٍلقيٍرآفً  كى
اؽي ٍبفي عيٍثمىافى  (4)أخرجو الحاكـ ـٍ غىزىا ، بسند صحيح عف ًإٍسحى : كى : قيٍمتي ًلميكسىى ٍبًف أىنىسو النًَّبيُّ قىاؿى

 : ثنا كىًعٍشًريفى غىٍزكىةن »؟ قىاؿى ـي ًفييىا اٍلىٍشييرى ، غىزىا ثىالى كىاتو ييًقي ثىمىافى غىزى ـٍ غىزىا أىنىسه مىعى النًَّبيّْ ، «كى : كى قيٍمتي

                                                           

 ، ك البداية كالنياية، ابف كثير228ص ، ابف كثير ، الفصكؿ في السيرة 6 -2/5نظر، الطبقات، ابف سعد جي (1)
 .4/78السييمي ج ،، الركض النؼ8/11ج
 .4/78ج ، السييميالركض النؼ(2)
 .9659: رقـ الحديث 5/294مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ج (3)
 .3/665المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج (4)
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 : كىاتو »؟ قىاؿى ٍمميو عمى ما ذكرتو يدفع الكىـ كيجمع القكاؿ كا أعمـ قمت:، «.ثىمىافى غىزى كبو  ،كحى
 .كغيرىـ مف العمماء، (2)كالمباركفكرم، (1)ف حجرقاؿ اب

كركم أف الذم ، ىك الذم قتمو فجاء أف عمٌي ، ما جاء قاتؿ مرحب الييكدم النموذج الثالث:
(3)قتمو محمد بف مسممة

. 

ٍب أخرجيا مسمـ فقاؿ: فالركاية التي جاء فييا أف عمي   ىك الذم قتؿ مىٍرحى
دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر (4) "حى

ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً ، أىًبي شىٍيبىةى  ٍبفي  دَّثىنىا ىىاًش ـى ، حى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى اًمرو اٍلعىقىًدمُّ ، ح كحى نىا أىبيك عى ، أىٍخبىرى
ىيمىا عىٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىمَّارو  ًف الدَّاًرًميُّ ، ًكالى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي اً ٍبفي عى دَّثىنىا عى دً ، ح كحى نىا أىبيك كىىىذىا حى يثيوي أىٍخبىرى

                                                           

 .7/281فتح البارم البف حجر ج ينظر: (1)
 .5/263ج ، المباركفكرمتحفة الحكذم (2)
بف خالد بف عدم بف مجدعة بف حارثة بف الحارث بف الخزرج بف عمرك بف مالؾ بف الكس  محمد بف مسممة (3)

الرحمف، كقيؿ: أبك عبد ا. شيد: بدران، النصارم الكسي ثـ الحارثي، حميؼ بني عبد الشيؿ، يكنى أبا عبد 
 ، ابف الثيرينظر: أسد الغابة إال تبكؾ، كمات بالمدينة، كلـ يستكطف غيرىا. كأحدا، كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا 

 .3/1377ج ، ابف عبد البر، كاالستيعاب في معرفة الصحاب5/106ج
 .1807: رقـ الحديث752صصحيح مسمـ، الجياد كالسير/ غزكة ذم قرد كغيرىا  (4)

 دراسة اإلستاد
  جميع رجاؿ اإلسناد ثقات إال:

، اختمؼ فيو، فكثقو العجمي، كابف المديني، كأحمد بف حنبؿ، كابف معيف، كأحمد بف عكرمة بف عمار -1
سحاؽ بف صالح المصرم، كأبك داككد، كأبك زرعة الدمشقي، كابف عمار، كعمي بف محمد الطنافسي، كا  

أحمد بف خمؼ البخارم، كالدارقطني، كالذىبي، غيرىـ، ذكره ابف حباف في الثقات، كأجمعكا عمى اضطراب 
نما تكمـ فيو يحيى بف سعيد القطاف ؛ لجؿ ذلؾ، قمت: رتبتو ثقة إال في  ركايتو في يحيى بف أبي كثير، كا 

 ، ك5/233، كالثقات البف حباف ج2/144ركايتو عف يحيى بف أبي كثير. ينظر: معرفة الثقات لمعجمي ج
، 20/259ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 6/478ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ

، معركؼ، ، كتحرير التقريب7/262ج، ابف حجر ، كتيذيب التيذيب 33/ 2ج الذىبي، الكاشؼ ك
 .3/32ج الرنؤكط

، اختمؼ فيو، قاؿ عنو يحيى بف معيف، كأبك حاتـ: ليس بو بأس كذكره ابف حباف عبيد ا بف عبد المجيد -2
عف ابف معيف أنو قاؿ عنو : ليس بشيء، لكنو لـ  ًكم ى في كتاب "الثقات"، ككثقو، العجمي، الذىبي، كري

الثقات فة معر يثبت، قاؿ ابف حجر: صدكؽ لـ يثبت أف يحيى ابف معيف ضعفو. قمت: ىك ثقة. ينظر: 
، كالضعفاء 8/404، كالثقات البف حباف ج5/324، كالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ج2/111لمعجمي ج

، الكاشؼ ، ك19/106ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 2/164كالمتركككف البف الجكزم ج
، كتحرير 642ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك7/34ج ، ابف حجر، كتيذيب التيذيب1/683ج الذىبي

 .2/410التقريب ج
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ٍبًد اٍلمىًجيدً  نىًفيُّ عيبىٍيدي اً ٍبفي عى ًمي  اٍلحى دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي كىىيكى اٍبفي عىمَّارو ، عى مىمىةى ، حى دَّثىًني ًإيىاسي ٍبفي سى ، حى
دَّثىًني أىًبي :، (1)حى ٍيبىرى مىعى رىسيكًؿ اً .قىاؿى رىٍجنىا ًإلىى خى عىؿى ، .. خى : فىجى اًمره يىٍرتىًجزي ًباٍلقىٍكـً  قىاؿى عىمّْي عى

ا اٍىتىدىٍينىا دٍَّقنى ، تىاً لىٍكالى اي مى مٍَّينىاكىالى تىصى ا اٍستىٍغنىٍينىا، ا كىالى صى ٍف فىٍضًمؾى مى نىٍحفي عى ـى ًإٍف ، كى فىثىبًّْت اٍلىٍقدىا
قىٍينىا مىٍينىا، الى اًمره « مىٍف ىىذىا؟: »فىقىاؿى رىسيكؿي اً ، كىأىٍنًزلىٍف سىًكينىةن عى : أىنىا عى : ، قىاؿى بُّؾى »قىاؿى ، «غىفىرى لىؾى رى

ا اٍستىٍغفىرى رى  مى : كى وي ًإالَّ اٍستيٍشًيدى سيكؿي اً قىاؿى ٍنسىافو يىخيصُّ ًمي  كىىيكى أىٍرمىدي .، إًلً مىًني ًإلىى عى .. ثيَـّ أىٍرسى
(2) ،

 : يٍعًطيىفَّ الرَّايىةى رىجيالن ييًحبُّ اى كىرىسيكلىوي »فىقىاؿى ًميِّا، «ييًحبُّوي اي كىرىسيكليوي »أىٍك  -« لى : فىأىتىٍيتي عى فىًجٍئتي ، قىاؿى
تَّى أىتىٍيتي ًبًو رىسيكؿى اً ، ًبًو أىقيكديهي كىىيكى أىٍرمىدي  ٍينىٍيًو فىبىرىأى كىأىٍعطىاهي الرَّايىةى ، حى رىجى مىٍرحىبه ، فىبىسىؽى ًفي عى ، كىخى

:  فىقىاؿى

ٍيبىري أىنّْي مىٍرحىبي  ًممىٍت خى رَّبً .قىٍد عى ًح بىطىؿه ميجى  .. شىاًكي السّْالى

كبي أىٍقبىمى    ، ٍت تىمىيَّبي إذىا اٍلحيري

ٍيدىرىهٍ  : أىنىا الًَّذم سىمٍَّتًني أيمّْي حى ًميّّ فىقىاؿى عى
ٍنظىرىهٍ .(3) ابىاتو كىًريًو اٍلمى  .. كىمىٍيًث غى

اًع كىٍيؿى السٍَّندىرىهٍ  ـي ًبالصَّ أيكًفيًي
(4) 

رىبى رىٍأسى مىٍرحىبو فىقىتىمىوي  : فىضى مىى يىدىٍيًو."، قىاؿى  ثيَـّ كىافى اٍلفىٍتحي عى

 

                                                           

، كاسـ الككع: سناف بف عبد ا بف خزيمة بف مالؾ السممي، يكنى: أبا مسمـ، سممة بف عمرك بف الككع (1)
نة، كقيؿ: أبك إياس، كقيؿ: أبك عامر، استكطف الربذة بعد قتؿ عثماف، كتكفي سنة أربع كسبعيف، كلو ثمانكف س

، ، كاالستيعاب في معرفة الصحاب3/1339كقيؿ: تكفي سنة أربع كستيف. ينظر: معرفة الصحابة لبي نعيـ ج
 .2/517ج ، ابف الثير، كأسد الغابة2/639ج ابف عبد البر

ًمده. ينظر: العيف، الرَّمىدي  (2) ، ابف ، كمقاييس المغة8/38لفراىيدم جا: كجع العيف، كعيف رىٍمداءي، كرجؿ أرمىدي كرى
 .2/438ج فارس

: السد كقيؿ: أـ عمي فاطمة بنت أسد سمتو حيف كلدتو أسدان باسـ أبييا، كأبك طالب إذ ذاؾ غائب، الحيدرة (3)
ان فمما قدـ سماه عميان. كيقاؿ: إف بعض الكياف قد كاف أنذر مرحبان بأف قاتمو رجؿ يسمى حيدره، فمما بارز عمي

كسمعو يقكؿ ىذا القكؿ أكجس خيفة كسقط في يده كراـ الفرار، ثـ دعتو الحمية إلى اإلقداـ حتى قتؿ. ينظر: غريب 
 .4/237ج ، الزىرم، كتيذيب المغة2/179الحديث لمخطابي ج

. ينظر: تيذيب المغة كثيران  كاسعان  ، أم: أقتمكـ قتالن ىك مكياؿ كبير مثؿ القنقؿ، كاسع كثيران : السندرة (4)
 .4/382، ك لساف العرب، ابف منظكر ج13/103ج
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دَّثىنىا (1)ىك الذم قتؿ مرحبان أخرجيا أحمد فقاؿ ركاية التي جاء في أف محمد بف مسممة كال  : "حى
دَّثىنىا أىًبي، يىٍعقيكبي  اؽى ، حى ًف ٍبًف سىٍيؿو ، عىًف اٍبًف ًإٍسحى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي المًَّو ٍبفي سىٍيًؿ ٍبًف عى دَّثىًني عى : فىحى ، قىاؿى

اًرثىةى  ك بىًني حى ابً ، أىخي اًرمّْ عىٍف جى ٍبًد المًَّو اٍلىٍنصى رىجى مىٍرحىبه اٍليىييكًدمُّ ًمٍف ًحٍصًنًيـٍ ، ًر ٍبًف عى : خى قىٍد ، قىاؿى
وي يىٍرتىًجزي  حى مىعى ًسالى :، جى يىقيكؿي  كى

ٍيبىري أىنّْي مىٍرحىبي  ًممىٍت خى ًح بىطىؿه ميجىرَّبي  (2).. شىاًكي.قىٍد عى  السّْالى

 .. ًإذىا المُّييكثي أىٍقبىمىٍت تىمىيَّبي .أىٍطعىفي أىٍحيىاننا كىًحيننا أىٍضًربي 

.  ًإفَّ ًحمىامى ًلمىًحمىى الى ييٍقرىبي

: مىٍف مي  ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو كىىيكى يىقيكؿي ٍف ًليىذىا؟: »بىاًرزه مَّدي ٍبفي مىٍسمىمىةى: أىنىا لىوي يىا رىسيكؿى « مى فىقىاؿى ميحى
: ، كىالمًَّو اٍلمىٍكتيكري الثَّاًئري ، كىأىنىا، المَّوً  ـٍ ًإلىٍيوً »قىتىميكا أىًخي ًباٍلىٍمًس قىاؿى مىٍيوً ، فىقي نىا فىمىمَّا دى ، «المَّييَـّ أىًعٍنوي عى

اًحًبوً  ا ًمٍف صى ديىيمى ًر اٍلعيشىرً ، أىحى رىةه عيٍمًريَّةه ًمٍف شىجى مىٍت بىٍينىييمىا شىجى ا يىميكذي ًبيىا ًمٍف ، دىخى ديىيمى عىؿى أىحى فىجى
اًحًبوً  ذى ًبيىا ًمٍنوي اٍقتىطىعى ًبسىٍيًفًو مىا ديكنىوي ، صى احً ، كيمَّمىا الى زى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمىا ًلصى تَّى بىرى ارىٍت ، ًبوً حى كىصى

ا ًفييىا فىنىفه  ًؿ اٍلقىاًئـً مى بىٍينىييمىا كىالرَّجي
قىةً ، (3) بىوي فىاتَّقىاىىا ًبالدَّرى رى مَّدو فىضى مىى ميحى مىؿى مىٍرحىبه عى ثيَـّ حى

قىعى ، (4) فىكى
ٍت ًبوً  تَّى قى ، فىأىٍمسىكىٍتوي ، سىٍيفيوي ًفييىا فىعىضَّ مَّدي ٍبفي مىٍسمىمىةى حى بىوي ميحى رى  تىمىوي".كىضى

 تخريج الحديث:
، (7)كالبييقي في "السنف"، (6)كالحاكـ، مف طريؽ عبد العمى بف عبد العمى(5)أخرجو أبك يعمى 

 بو بنحكه.، كالىما عف ابف إسحاؽ، مف طريؽ يكنس بف بكير (8)كفي "الدالئؿ"
                                                           

 .15134: رقـ الحديث 23/338مسند أحمد ج (1)
 رجاؿ اإلسناد ثقات إال :

 .144 سبؽ ترجمتو ص محمد بف إسحاؽ اختمؼ فيو، قمت: رتبتو صدكؽ حسف الحديث فيما صرح بالسماع.
الصحيح غير ابف إسحاؽ، فقد ركل لو أصحاب السنف، كمسمـ في  : إسناده حسف، رجالو رجاؿالحكم عمى اإلسناد

 المتابعات، كىك حسف الحديث.
، كمشارؽ النكار عمى صحاح 9/316، مأخكذ مف الًشٌكة، أم تاـ السالح. ينظر: تيذيب المغة جشاؾُّ السالح (2)

 .2/252ج ، عياضاآلثار
ٍمعيو: أفناف. ينظر: العيف،  :الفىنىفي  (3) ، كجى  .2/1012ج ، الزدم، كجميرة المغة8/372لفراىيدم جاالغيصفي
، كالفائؽ في غريب 5/115لفراىيدم جا: ترس مف جمكد، كيجمع عمى درؽو كأدراؽ كًدراؽ. ينظر: العيف، الدَّرقةي  (4)

 .2/9ج ، الزمخشرمالحديث
 .1861: رقـ الحديث 3/385صمي جمسند أبي يعمى المك  (5)
 .5843: رقـ الحديث 3/494المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج (6)
 18345: رقـ الحديث 9/221السنف الكبرل لمبييقي ج (7)
 .4/215لمبييقي ج ،دالئؿ النبكة (8)
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 العمماء في تكثيؽ المتكف عمى أكجو: ذىبقمت: 
 الوجه األول: الترجيح

 كأىؿ السير.، ؛ لف عميو أكثر أىؿ الحديثما جاء في أف قاتؿ مرحب عمٌي  كذلؾ بتكثيؽ -1
ىذا ىك الصح أف عمينا ىك قاتؿ ، :"قكلو )فضرب رأس مرحب( يعني؛ عمينا فقتمو(1)قال النووي 

قاؿ ابف عبد البر في كتابو الدرر في مختصر ، كقيؿ: إف قاتؿ مرحب ىك محمد بف مسممة، مرحب
إنما كاف قاتمو ، قاؿ: كقاؿ غيره، حمد بف إسحاؽ: إف محمد بف مسممة ىك قاتمو:" قاؿ م(2)السير
ثـ ركل ذلؾ بإسناده عف سممة كبريدة قاؿ ابف ، قاؿ ابف عبد البر: ىذا ىك الصحيح عندنا، عمينا
ليو ف عميان ىك قاتمو كا أعمـ". ك كأىؿ السير أ، الصحيح الذم عميو أكثر أىؿ الحديث :(3)الثير ا 
كابف ، (8)كابف عبد البر (7)كعبد الممؾ الخرككشي، (6)كالحاكـ، (5)كالطبرم، (4)ابف سعد  ذىب

، (14)كابف الممقف، (13)كابف قيـ الجكزية، (12)كابف كثير، (11)كابف الثير ،(10)كالجكزم ، (9)عساكر
، (20)كالمباركفكرم ، (19) كالمشاط، (18)كالشامي، (17)كمحمد بف عمر، (16)كالعامرم، (15)كابف حجر

 . (21)الزىرم

                                                           

 .12/186ج صحيح مسمـ بشرح النككم (1)
 .198ص ، ابف عبد البرالدرر في اختصار المغازم كالسير (2)
 .5/106ج، ابف الثير أسد الغابة (3)
 .2/85ج، ابف سعد ينظر: الطبقات الكبرل  (4)
 .3/12ينظر: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرم ج (5)
 .3/494المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج (6)
 .3/503ج ، الخرككشيينظر: شرؼ المصطفى (7)
، ابف ، كاالستيعاب في معرفة الصحاب198ص  د البر، ابف عبينظر: الدرر في اختصار المغازم كالسير (8)

 .2/787ج عبد البر
 .42/91البف عساكر ج ،ينظر: تاريخ دمشؽ (9)
 .3/296ج ، ابف الجكزمينظر: المنتظـ في تاريخ الممكؾ كالمـ (10)
 .5/106ج ، ابف الثير، كأسد الغابة2/98ينظر: الكامؿ في التاريخ ج (11)
 .3/357البف كثير ج ،ةينظر: السيرة النبكي (12)
 .3/285ج ، ابف القيـينظر: زاد المعاد في ىدم خير العباد (13)
 .9/104ج ر، ابف الممقفينظر: البدر المني (14)
 .4/198ج ، ابف حجر، كالتمخيص الحبير7/478ينظر: فتح البارم البف حجر ج (15)
 .1/349ج ، العامرمينظر: بيجة المحافؿ كبغية الماثؿ (16)
 .338ص  ، ابف مبارؾحدائؽ النكار كمطالع السرار في سيرة النبي المختار ينظر: (17)
 .5/128ج ، الصالحيينظر: سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد (18)
 .541ص، المشاط ينظر: إنارة الدجى في مغازم خير الكرل  (19)
 .339ص ، المباركفكرمينظر: الرحيؽ المختـك (20)
 .2/625اـ الزىرم في المغازم جينظر: مركيات اإلم (21)
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؛ لجـز جماعة مف أصحاب كذلؾ بتكثيؽ ما جاء في أف قاتؿ مرحب محمد بف مسممة  -2
كالسُّيىٍيًمي، (3)كابف حباف (2)كالكاقدم، (1)المغازم. كبو قاؿ ابف اسحاؽ 

 .(5)كركاية عف الزىرم، (4)

 الوجه الثاني: الجمع
ُـّ سممة بف الككع ، مسممة:"كيمكف الجمع بأف يقاؿ: إف محمد بف (6)قاؿ الشككاني  ككذلؾ عى

 فيو بسند (7)الحاكـ أخرجو ما ذلؾ إلى يرشد كمما ،ثـ بارزه عمي آخران فقتمو، كلـ يقتاله، بارزاه أكالن 
 عمي بو فمر عميو، يجيز كلـ فقطعيما ضربة، مرحب ساقي مسممة بف محمد ضرب أنو (8)الكاقدم
ليو ذىب ابف برىافمسممة بف محمد سمبو  ا رسكؿ كأعطى عنقو، فضرب  .(9)". كا 

 كذلؾ مف كجكه:، ىك الذم قتؿ مرحبان  كالصكاب أف عميان  قمت:
ٍكًده في صحيح مسمـ  -1  كمقدـ عمى غيره. ، فيك أصٌح إسنادنا، كيري
 (12)كالخرككشي (11)كمحمد بف عمر، (10)لـ يشيد خيبر كما ذكر ابف إسحاؽ أف جابرنا  -2

 كغيرىما. 
ٍكًده عف سممة  -3 كيري

 كىـ أعمـ ممف لـ يشيدىا.، ككانكا قد شيدكا خيبر - - (14)كبريدة ، (13)

                                                           

 .2/333ينظر: سيرة ابف ىشاـ ج (1)
 .2/655ينظر: مغازم الكاقدم ج (2)
 .1/301البف حباف ج ،ينظر: السيرة النبكية كأخبار الخمفاء (3)
 .6/506ج، السييميينظر: الركض النؼ (4)
 (.2/625ج ، العكاجيينظر: مركيات اإلماـ الزىرم في المغازم (5)
 .7/304ج ، الشككانيؿ الكطارني (6)
 لـ أعثر عميو في المستدرؾ لمحاكـ. (7)
 .2/656ج المغازم، الكاقدم (8)
 .3/55ج ، الحمبيإنساف العيكف في سيرة الميف المأمكف (9)
 .2/349سيرة ابف ىشاـ ج (10)
 .339ص ، ابف مبارؾحدائؽ النكار كمطالع السرار في سيرة النبي المختار (11)
 .3/503ج ، الخرككشيلمصطفىشرؼ ا (12)
 .192 سبؽ تخريجو ص (13)
ف الحارث بف العرج بف سعد، يكنى أبا عبد ا، كقيؿ أبك سيؿ، كقيؿ أبك ببف عبد ا  بريدة بف الحصيب (14)

رة، ثـ انتقؿ إلى بالمدينة مياجران. سكف البص كاف اسمو عامر قبؿ أف يسمـ، قدـ عمى النبي  :ساساف، كيقاؿ
خراساف غازيان، كاستكطف مرك، حتى مات كدفف بالجصيف مقبرة مرك في كالية يزيد بف معاكية، غزا مع رسكؿ ا 

 ابف عبد البر، كاالستيعاب في معرفة الصحاب1/430نيؼ عشرة غزكة. ينظر: معرفة الصحابة لبي نعيـ ج ، 
 مف ا  ذكر منزلة عمي بف أبي طالب  /برل، الخصائصكحديثو أخرجو النسائي في السنف الك .1/185ج
مف طريؽ  5844: رقـ الحديث3/494، ك المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج8347: رقـ الحديث8/16ج

 ميمكف أبي عبد ا كىك ضعيؼ.
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 الفصل الثالث
لموافقة توثيق الحديث منهج النووي في 

 قواعد المحدثين
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 مصطمح الحديث لموافقة عممتوثيق الحديث منهج النووي في المبحث األول: 

 الثقة زيادةببيان  حديثتوثيق المنهج النووي في  :المطمب األول

 :زيادة الثقة لغًة واصطالحاً  :أواًل: تعــــــري 

خػػػالؼ ، كىػػػي النمػػػاء كالكثػػػرة، الزيػػػادة فػػػي أصػػػؿ المغػػػة: مصػػػدر زاد يزيػػػد زيػػػدان  :زيػػػادة الثقػػػة لغػػػةن  
ت اإلبؿ أم تكمفػت. دن كَّ زى كتى ، في كالمو دى يَّ زى منيا: التكميؼ يقاؿ: تى ، كتطمؽ الزيادة عمى معاف، النقص

كسػميت مػزادة ، كىي تكػكف مػف جمػديف يػزاد بينيمػا بجمػد ثالػث لتتسػع، إذ سميت مزادةكمنيا الراكية: 
 .(1)لمكاف الزيادة

حكػػػاـ عقػػػد عمػػػى تػػػدؿ كممػػػة كالقػػػاؼ كالثػػػاء الػػػكاك مصػػػدر "كثػػػؽ"كأمػػػا الثقػػػة لغػػػةن:  ثٍَّقػػػتي , كا  كى : الشػػػيء كى
كقػد يجمػع ، لجميػعككػذلؾ االثنػاف كا، مػؤتمف يعنػي كرجػؿ ثقػة، كأنا كاثؽ بو كىك مكثكؽ بػو .أحكمتو

 .(2)كىك في التذكير كالتأنيث سكاء، عمى الثقات

 :ثانيًا: تعري  زيادة الثقة اصطالحاً 

عرفيػػػا الحػػػاكـ النيسػػػابكرم بقكلػػػو:" معرفػػػة زيػػػادات ألفػػػاظ فقييػػػة فػػػي أحاديػػػث ينفػػػرد بالزيػػػادة راكو  
 .(3)"كاحد

فيزيػػد بعػػضي ، كاحػػدو كمػػتفو كاحػػدو  كعرَّفيػػا ابػػف رجػػب فقػػاؿ: "أف يػػركم جماعػػةه حػػديثان كاحػػدان بإسػػنادو  
 .(4)الركاة فيو زيادةن لـ يذكٍرىا بقيةي الركاة"

 كصػؿ أك، المػتف فػي لفظػة بزيػادة، تفرد راك كاحػد ثقػة :صكرة الزيادة التي تعنى ىناكعميو ف قمت: 
  كالمتف. بنفس السندفي حديث كاحد  عف بقية الركاة كنحكه، مكقكؼ رفع أك، مرسؿ

 

 
                                                           

 .155 /8ج ، الزبيدم، كتاج العركس198، ك لساف العرب، ابف منظكر ج/139ص ، الرازممختار الصحاح (1)
، ، كمقاييس المغة4/1562ج ، الجكىرم، كالصحاح تاج المغة كصحاح العربية9/205ج، الزىرم تيذيب المغة (2)

 .10/371لساف العرب، ابف منظكر ج 6/85ج ابف فارس
 .130ص  ، الحاكـمعرفة عمـك الحديث (3)
 .425_424ص ، ابف رجبشرح عمؿ الترمذم (4)
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 معرفة زيادة الثقة في المتن ثالثًا: أهمية

كىذا يستمـز جمع طرؽ الحديث ، تجدر العناية بو، ىذا النكع مف فنكف عمـ الحديث دقيؽه كىاـ
 الكاحد في الباب لمكقكؼ عمى ألفاظو المختمفة.

كالشاذ كالمنكر كالمدرج؛  ؛كما أف ىذا الفف لو عالقة بمباحث أخرل مف مباحث عمكـ الحديث 
لما لمزيادات في المتكف مف  ؛خاصة فقياء المحدثيف، الحديث بو اىتمامان بالغان  ليذا اىتـ عمماء

كما ييستفاد منيا في تخصيص العاـ كتقييد المطمؽ كنحك ، دالالت فقيية متعددة تيستنبط منيا
 .(1)ذلؾ

 رابعًا: أقسام زيادة الثقة

 قسـ ابف الصالح ما ينفرد بو الثقة إلى ثالثة أقساـ:  

  فيذا حكمو الردُّ.، يقع مخالفان منافيان لما ركاه سائر الثقاتأف  أحدها:

 ،كالحديث الذم تفرَّد بركاية جممتو ثقةه ، أف ال تككف فيو منافاة كمخالفة أصالن لما ركاه غيره الثاني:
 فيذا مقبكؿ.، كال تعاريضى فيو لما ركاه الغيري بمخالفةو أصالن 

ثؿ: زيادة لفظة في حديث لـ يذكرىا سائر مف ركل ذلؾ م، ما يقع بيف ىاتيف المرتبتيف الثالث:
 الحديث. 

بينما ، بيف القسميف: أنو ييشبو القسـ الكؿ مف حيث إف ما ركاه الجماعة عاـبينو ك ككجو الشبو  
 . (2)ما ركاه المنفرد بالزيادة مخصكص. كييشبو القسـ الثاني مف حيث إنو ال منافاة بينيما أصالن 

لٍيفمف المالحظ أف اك   كلـ يصرّْح بذلؾ في القسـ ، بف الصالح جـز بحكـ كؿو مف القسميف الكَّ
كترتب عميو اختالفيـ في العمؿ بما جاء في ، كىك الذم دار فيو خالؼ كبير بيف العمماء، الثالث

 ألفاظ زائدة.

 خامسًا: حكم زيادة الثقة في المتن عند العمماء

 قة في المتف إلى آراء متباينة:كقد انقسـ العمماء في حكـ قبكؿ زيادة الث

                                                           

 .177ابف الصالح ص معرفة أنكاع عمـك الحديثينظر:  (1)
 .178_177ص المصدر السابؽينظر:  (2)
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 قبول زيادة الثقة القول األول:

 مطمقان". قبكليا كالمحدثيف الفقياء الجميكر مف كمذىب : "(1)قاؿ النككم 
 زيادة إلى أف الحديث كبعض أصحاب ،الفقياء مف الجميكر : "ذىب(2)قاؿ الخطيب البغدادمك  

 كبيف، حكـ بيا يتعمؽ ال أك، شرعي حكـ بيا يتعمؽ يادةز  بيف يفرقكا كلـ، بيا انفرد إذا، مقبكلة الثقة
 الحكـ تغيير تكجب زيادة كبيف، الزيادة تمؾ فيو ليست بخبر تثبت أحكاـ مف نقصانان  تكجب زيادة
 بعد ركاه ثـ، ناقصان  مرة راكيو ركاه خبر في الزيادة كانت كسكاء، ذلؾ تكجب ال زيادة أك، الثابت
 ىك". يركىا كلـ غيره ركاىا قد الزيادة كانت أك، الزيادة تمؾ كفيو

 الحفاظ كترؾ، الحفاظ معو يركىا لـ ما، مقبكلة غير بيا انفرد إذا الثقة زيادة: القول الثاني 
حكاه الخطيب في الكفاية  .ليا معارضان  كيككف أمرىا كيضعؼ يكىنيا معرفتيا عف كذىابيـ، لنقميا

 .(3)المحدثيف مف عف قكـ

فأما إف كاف راكم ، الزيادة إذا كاف الراكم ليا غير الذم ركل الحديث بدكنيا قبكؿ القول الثالث: 
 ذكره الخطيب عفكىذا القكؿ  ،فإف ىذه الزيادة ال تقبؿ، الحديث بدكف الزيادة ىك راكيو مع الزيادة

 .(4)فرقة مف الشافعية

ف لـ تي ، ت اإلعراب لـ تقبؿرى يَّ إف غى  القول الرابع:  كاف عدد مرات ذكر الزيادة ك ، ر اإلعرابيّْ غى كا 
ف كاف العكس ردت، تمى بً أكثر مف اإلمساؾ عنيا قي  ف تساكيا، كا  كقد ذىب إلى ىذا  أيضان. قيًبمىت كا 

 .(5)فخر الديف الرازم

إف كاف مف لـ يرك الزيادة قد انتيكا إلى عدد ال يتصكر في العادة غفمة مثميـ  القول الخامس: 
، سكاء بمه الركاة لمحديث بدكنيا حد التكاتر، ىذه الزيادة ال تقبؿ فإف، عف سماع تمؾ الزيادة كفيميا

ف لـ ينتيكا إلى ىذا الحد قبمت.، أـ لـ يبمغكه ليو ذىب ابف الصباغ كا   .(7)كاآلمدم، (6)كا 

                                                           

، كينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم 42ص الحديث أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة التقريب كالتيسير (1)
 .1/37ج
 .425ص ، الخطيبالكفاية (2)
 .235ص 1ج السخاكم ، كينظر: فتح المغيث،المصدرالسابؽ (3)
 .235ص 1ج السخاكم : فتح المغيث،، كينظر425الكفاية ص (4)
 .681 - 2/680ج ، الرازمالمحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو (5)
 . 1/246ج ، السيكطيتدريب الراكم (6)
 .2/155ج ، اآلمدماإلحكاـ في أصكؿ الحكاـ (7)
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أما إذا صرحكا بنفي ما ، تقبؿ الزيادة إذا سكت الباقكف ممف لـ يركىا عف نفييا القول السادس: 
ليو ذىب إماـ الحرميف  فيذا يعارض قكؿ المثبت كيكىنو.، عيـ عمى نقمونقمو عند إمكاف اطال كا 

 .(1)الجكيني

ال فال تقبؿ.، إذا أفادت حكما شرعيان  ؛إف الزيادة تقبؿ القول السابع:  الخطيب في الكفاية  هذكر  كا 
 . (2)كلـ ينسبو لمعيف

القكؿ أيضان حكاه الخطيب كىذا  كجكب قبكؿ الزيادة مف جية المفظ دكف المعنى. :القول الثامن 
 . (3)في الكفاية كلـ ينسبو لمعيف

كال تقبؿ مف المحدثيف الذيف ال ييتمكف ، الفقياءمف تقبؿ الزيادة في المتكف  القول التاسع: 
كال تقبؿ مف الفقياء الذيف ال ييتمكف ، فتقبؿ مف المحدثيف، الزيادة في اإلسنادكانت ف ا  ك ، بالفقو

لى ىذا ال باإلسناد.  .(4)قكؿ ذىب اإلماـ ابف حباف في مقدمة "صحيحو"كا 

كأكثرىا ، كمتكمميف في زيادة الثقة، كأصكلييف، كفقياء، ىذه أىـ مذاىب العمماء مف محدثيف 
 ؛كقد نسبو كثير مف العمماء إلى جميكر المحدثيف، شيرة كاستعماالن القكؿ بقبكؿ زيادة الثقة مطمقان 

: (5)كقد نبو عمى ىذا اإلماـ الحافظ ابف حجر فقاؿ، لحديث يردهكلكف الكاقع العممي النقدم لئمة ا
كال يتأتى ذلؾ عمى ، مف غير تفصيؿ، "اشتير عف جمع مع العمماء القكؿ بقبكؿ الزيادة مطمقان 

ثـ يفسركف الشذكذ بمخالفة الثقة ، أف ال يككف شاذان  ؛طريؽ المحدثيف الذيف يشترطكف في الصحيح
مف أغفؿ منيـ مع اعترافو باشتراط انتفاء الشذكذ في حد الحديث كالعجب م، مف ىك أكثؽ منو

 ككذلؾ الحسف.، الصحيح

، كأحمد بف حنبؿ، كيحيى القطاف، كالمنقكؿ عف أئمة الحديث المتقدميف كعبد الرحمف بف ميدم 
، كالدارقطني، كالنسائي، كأبي حاتـ، كأبي زرعة، كالبخارم، كعمي بف المديني، كيحيى بف معيف

 ."ؼ عف أحد منيـ إطالؽ قبكؿ الزيادةرى عٍ كال يي ، ـ اعتبار الترجيح فيما يتعمؽ بالزيادة كغيرىاكغيرى

                                                           

 . 234ص 1، كنقمو السخاكم في فتح المغيث: ج665-1/664ج ، الجكينيالبرىاف في أصكؿ الفقو (1)
 .425ص ، الخطيبايةالكف (2)
 .السابؽ صدرالم (3)
 . 1/120صحيح ابف حباف ج (4)
 .27ص ، ابف حجرنزىة النظر (5)
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 بزيادة الثقة عند النووي حديث ببيانسادسًا: نماذج تطبيقية لتوثيق ال

فجاءت ركاية أنو ، المزدلفة المغرب كالعشاء في النبي  صالةما جاء في  النموذج األول: 
 .كجاءت ركاية أنو صالىما بإقامة كاحدة، بإقامتيفصالىما 

دَّثىنىا"فقاؿ:  (1)بإقامتيف أخرجيا مسمـ كالركاية التي جاء فييا أنو صالىما    ، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى حى
مىى قىرىٍأتي : قىاؿى  اًلؾو  عى ٍيبو  عىفٍ ، عيٍقبىةى  ٍبفً  ميكسىى عىفٍ ، مى ٍكلىى كيرى بَّاسو  اٍبفً  مى  أىنَّوي ، ٍيدو زى  ٍبفً  أيسىامىةى  عىفٍ ، عى

فىةى  ًمفٍ   اً  رىسيكؿي  دىفىعى : " يىقيكؿي  سىًمعىوي  تَّى عىرى أى  ثيَـّ  فىبىاؿى  نىزىؿى  ًبالشٍّْعبً  كىافى  ًإذىا حى لىـٍ  تىكىضَّ  ييٍسًبهً  كى
كءى  ةى : لىوي  تي فىقيمٍ ، اٍلكيضي ةي : قىاؿى ، الصَّالى اءى  فىمىمَّا، فىرىًكبى  أىمىامىؾى  الصَّالى اٍلميٍزدىًلفىةى  جى

أى  نىزىؿى  (2)  فىأىٍسبىهى ، فىتىكىضَّ
كءى  ةي  أيًقيمىتً  ثيَـّ ، اٍلكيضي مَّى الصَّالى ٍنًزًلوً  ًفي بىًعيرىهي  ًإٍنسىافو  كيؿُّ  أىنىاخى  ثيَـّ ، اٍلمىٍغًربى  فىصى  اٍلًعشىاءي  أيًقيمىتً  ثيَـّ ، مى
ىىا الَّ لىـٍ ، فىصى ؿّْ  كى   ."شىٍيئنا بىٍينىييمىا ييصى

 تخريج الحديث:

 .عف مالؾ بو بمثمو، عف عبد ا بف يكسؼ (3)أخرجو البخارم 

قاؿ: "جمع  بف عمر أبيو عبدا عف سالـ مف طريؽ  (4)كلمحديث شاىد أخرجو البخارم 
 يما بإقامة".بيف المغرب كالعشاء بجمع كؿ كاحدة من النبي 

دَّثىنىا" :فقاؿ (5)بإقامة كاحدة أخرجيا مسمـ كالركاية التي جاء فييا أنو صالىما   ٍبدي  كحى  ٍبفي  عى
ٍيدو  مى نىا، حي ٍبدي  أىٍخبىرى زَّاؽً  عى نىا، الرَّ مىمىةى  عىفٍ ، الثٍَّكًرمُّ  أىٍخبىرى بىٍيرو  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، كييىٍيؿو  ٍبفً  سى ، عيمىرى  اٍبفً  عىفً ، جي
مىعى : »ؿى قىا ٍمعو  كىاٍلًعشىاءً  اٍلمىٍغًربً  بىٍيفى   اً  رىسيكؿي  جى مَّى، ًبجى ثنا اٍلمىٍغًربى  صى ٍكعىتىٍيفً  كىاٍلًعشىاءى  ثىالى  ًبًإقىامىةو  رى

 .«كىاًحدىةو 

                                                           

صحيح مسمـ، الحج/اإلفاضة مف عرفات إلى المزدلفة كاستحباب صالتي المغرب كالعشاء جميعان بالمزدلفة في  (1)
 .1280: رقـ الحديث507ىذه الميمة ص

ٍمع، كسميت مزدلفة؛ الزدالؼ الناس فييا إلى عرفة، كاالزدالؼ االقتراب كالتقدـ. ينظر: :المزدلفة (2) تفسير  ىي جى
 ، عياض، ك مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار385ص ، الحميدمغريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ

 .1/310ج
 .1672ث: رقـ الحدي321صحيح البخارم، الحج/الجمع بيف الصالتيف بالمزدلفة ص (3)
 .1673: رقـ الحديث321الحج/مف جمع بينيما كلـ يتطكع ص المصدر السابؽ (4)
صحيح مسمـ، الحج/اإلفاضة مف عرفات إلى المزدلفة كاستحباب صالتي المغرب كالعشاء جميعنا بالمزدلفة في  (5)

 .1288رقـ الحديث :509ىذه الميمة ص
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  تخريج الحديث:

عف ابف عمر ، سالـ بف عبد ا عف، عف الزىرم، طريؽ ابف أبي ذئبمف  (1)أخرجو البخارم 
 النبي  بو بمفظ "جمع  بيف المغرب كالعشاء بجمع كؿ كاحدة منيما بإقامة." 

  تن من وجهين:ذهب العمماء لتوثيق الم قمت:

  من أوجه: الترجيح الوجه األول:

ليو ذىب النككم.، زيادة الثقة ببيافتكثيؽ الحديث أقاـ لكؿ كاحدة؛ كذلؾ ب ترجيح أنو -1  كا 

ثـ ، ثـ أناخ كؿ إنساف بعيره في منزلو، فصمى المغرب، قكلو ")أقيمت الصالة :(2)قال النووي 
كفي الركاية الخرل في آخر الباب أنو صالىما ، (3)ا(فصالىا كلـ يصؿ بينيما شيئن  ،أقيمت العشاء
فصمى ، أنو أتى المزدلفة الطكيؿ في صفة حجة النبي ر كقد سبؽ في حديث جاب، بإقامة كاحدة

قامتيف كىذه الركاية مقدمة عمى الركايتيف الكلييف؛ لف مع ، بيا المغرب كالعشاء بأذاف كاحد كا 
، مستقصاة كنقؿ حجة النبي ، بكلة؛ كلف جابران اعتنى الحديثكزيادة الثقة مق، جابر زيادة عمـ

كيقيـ لكؿ ، كىذا ىك الصحيح مف مذىبنا أنو يستحب الذاف لألكلى منيما، فيك أكلى باالعتماد
قامتيف"، كاحدة إقامة ، (6)فقّْ مى كابف المي ، (5)كابف عبد البر، (4)كبو قاؿ ابف حـز. فيصمييما بأذاف كا 
 .(10)كالمباركفكرم، (9)كالقسطالني ،(8)القيـ بفكا ،(7)كالسيكطي

 عمى القياس تكثيؽ المتف بعرضوكذلؾ؛ ب، صالىما بإقامتيف ترجيح أنو  -2

قامتيف قاؿ الطحاكم:" ففي ىذا الحديث أف رسكؿ ا   كىذا ، صمى المغرب كالعشاء بأذاف كا 
ؿ مف الصالتيف المتيف كقد أجمعكا أف الك ، خالؼ ما ركل مالؾ بف الحارث عف ابف عمر

                                                           

 .1673: رقـ الحديث321صصحيح البخارم، الحج/مف جمع بينيما كلـ يتطكع  (1)
 .1/300ج ، النككم، كينظر: خالصة الحكاـ9/29صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .210 سبؽ تخريجو ص (3)
 .294البف حـز ص ،حجة الكداع (4)
 .9/265ج ، ابف عبد البرالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (5)
 .3/307ج ، ابف الممقفالبدر المنير (6)
 .3/359ج لديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاجا (7)
 .5/283ج، العظيـ أبادم عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (8)
 .3/205ج ، القسطالنيإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (9)
 .9/33ج ، المباركفكرم، كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح3/539تحفة الحكذم ج (10)
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أف يككف كذلؾ حكـ الكلى مف الصالتيف المتيف ، فالنظر عمى ذلؾ، يؤذف ليا كيقاـ، تجمعاف بعرفة
  (1)تجمعاف بجمع".

 .(2)"رلما شيد لو النظ، أحب إلينا، مف ىذا كقاؿ أيضان :"كالذم ركيناه عف جابر

 الجمع :الثاني الوجه

 بينو ليجمع ىذا؛ مف بد كال، إقامة ليا صالة كؿ أف كاحدة إقامة يثحد كييتىأىكَّؿ"  :(3)قال النووي 
ا كبينو، الكلى الركاية كبيف  جابر حديث في المسألة إيضاح سبؽ كقد، جابر ركاية كبيف أيضن
  أعمـ". كا
قامتيف؛ كذلؾ لمكافقة حديث  بأذاف بينيما جمع كاب ما ذىب إليو النككم أنو: كالصقمت  كا 

 :تباراتعال جابر
مف طريؽ سعيد بف جبير عف ابف عمر  (4)فأخرجو مسمـ، اختمؼ فيو أف حديث ابف عمر  -1

مىعى  ٍمعو  كىاٍلًعشىاءً  اٍلمىٍغًربً  بىٍيفى   اً  رىسيكؿي  بمفظ :"جى مَّى، ًبجى ثنا اٍلمىٍغًربى  صى ٍكعىتىٍيفً  كىاٍلًعشىاءى  ثىالى  ًبًإقىامىةو  رى
بيف  النبي  بمفظ: "جمع ريؽ الزىرم عف سالـ عف ابف عمرمف ط (5)كأخرجو البخارم، كىاًحدىةو"

 عف، شياب ابف مف طريؽ، (6)ابف حـز كأخرجو، "المغرب كالعشاء بجمع كؿ كاحدة منيما بإقامة
 المزدلفة في كالعشاء المغرب "صمى الرسكؿ أف بمفظ بو  عمر ابف عف، ا عبد بف سالـ

ًبيب ٍبفً  طىٍمؽً  ريؽط مف أيضان (7)حـز ابف كأخرجو، جميعان"  مف فيو كجاء ،مكقكفان  عمر ابف عف، حى
 .فييما كاإلقامة الذاف ترؾ فعمو
 فيك أكلى باالعتماد. مستقصاةفقد نقميا  في حجة النبي  جابر مكافقة حديث -2
قامتيف ؛بعرفة في جمعو  حديث جابرالقياس ف مكافقة -3 كالجمع ، أنو جمع بينيما بأذاف كا 

 (8)ال يفترقاف إال في التقديـ.، دلفة كالجمع بينيما بعرفةبيف الصالتيف بمز 

                                                           

 .2/213ج م،، الطحاك شرح معاني اآلثار (1)
 .2/214المرجع السابؽ ج (2)
 .9/29صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 .194ص سبؽ تخريجو (4)
 .194ص سبؽ تخريجو (5)
 .285البف حـز ص ،حجة الكداع (6)
 السابؽ صدرالم (7)
 .99مجمكعة رسائؿ عممية، الكادًعيُّ صينظر:  (8)
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عمى الغامدية حيث جاءت ركاية صريحة الداللة  : ما جاء في صالة النبي النموذج الثاني 
مّْيى عمييا.، كجاءت ركاية تفيد أنو أمر في الصالة عمييا، عمييا عمى صالتو   فصي

دَّثىًني أىبيك " فقاؿ: (1)الغامدية أخرجيا مسمـ صمى عمى كالركاية التي جاء فييا أف النبي  حى
ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلًمٍسمىًعيُّ  اًلؾي ٍبفي عى دَّثىنىا ميعىاذه يىٍعًني اٍبفى ًىشىاـو ، غىسَّافى مى دَّثىًني أىًبي، حى عىٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي ، حى

بىةى ، كىًثيرو  دَّثىًني أىبيك ًقالى دَّ ، أىفَّ أىبىا اٍلمييىمَّبً ، حى ٍيفو ، ثىوي حى يىٍينىةى ، عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف جي
أىتىٍت (2)

نىى نىًبيَّ اً  ٍبمىى ًمفى الزّْ دِّا ،فىقىالىٍت: يىا نىًبيَّ اً ، كىًىيى حي ٍبتي حى مىيَّ ، أىصى ا نىًبيُّ اً ، فىأىًقٍموي عى فىدىعى
ًليَّيىا : ، كى عىٍت فىٍأًتًني ًبيىا، أىٍحًسٍف ًإلىٍييىا»فىقىاؿى مىٍييىا ، فىأىمىرى ًبيىا نىًبيُّ اً ، فىفىعىؿى ، «فىًإذىا كىضى فىشيكٍَّت عى

مَّى ، ثيَـّ أىمىرى ًبيىا فىريًجمىتٍ ، ًثيىابييىا مىٍييىاثيَـّ صى نىٍت؟ ، عى قىٍد زى مىٍييىا يىا نىًبيَّ اً كى مّْي عى : تيصى فىقىاؿى لىوي عيمىري
 : ًسعىٍتييـٍ »فىقىاؿى ًدينىًة لىكى ؿى ًمٍف ، لىقىٍد تىابىٍت تىٍكبىةن لىٍك قيًسمىٍت بىٍيفى سىٍبًعيفى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلمى ٍدتى تىٍكبىةن أىٍفضى كىىىٍؿ كىجى

ادىٍت ًبنىٍفًسيىا لً   ."«مًَّو تىعىالىى؟أىٍف جى

مّْيى عمييا، أمر في الصالة عمييا كالركاية التي جاء فييا أف النبي  : (3)أخرجيا أبكداكد فقاؿ فصي
ـي ٍبفي ميكسىى الرَّاًزمُّ  دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ، "حى ٍف بيشىٍيًر ٍبًف اٍلمييىاًجر، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ، عى دَّثىنىا عى حى

ٍيدىةى بٍ  اًمدو  -يىٍعًني  -أىفَّ اٍمرىأىةن ، عىٍف أىًبيوً ، في بيرى ٍرتي  أىتىًت النًَّبيَّ ، ًمٍف غى : ، فىقىالىٍت: ًإنّْي قىٍد فىجى فىقىاؿى
                                                           

 .1696: رقـ الحديث705و بالزنا صمسمـ، صحيح مسمـ، الحدكد، باب مف اعترؼ عمى نفس (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال :
 .177ينظر: ص سبؽ ترجمتو معاذ بف ىشاـ اختمؼ فيو. قمت: ىك صدكؽ حسف الحديث. 

يىينة (2) ضاعة، كىـ: ككسر النكف في آخرىا، ىذه النسبة إلى جيينة كىي قبيمة مف ق ،كفتح الياء ،بضـ الجيـ: جي
، كمعجـ قبائؿ 3/439بنك جيينة ابف زيد بف ليث بف سكد بف أسمـ بف الحافي بف قضاعة. النساب لمسمعاني ج

 .1/216ج، كحالة العرب القديمة كالحديثة 
 .4442: رقـ الحديث797برجميا مف جيينة ص سنف أبي داكد، الحدكد/المرأة التي أمر النبي  (3)

  دراسة اإلسناد:
 كاة اإلسناد ثقات إال:جميع ر 

ثَّقو ابف معيف، كالعجمي، كالنسائي، كقاؿ أبك حاتـ يكتب حديث كال يحتج بو، ك  بيشىٍير بف المياجر اٍختيًمؼى فيو، كى
ف كذكره ابف حباف في "الثقات" كقاؿ: يخطئ كثيران، كقاؿ ابف عدم: ركل ما ال يتابع عميو كىك ممف يكتب حدي ثو كا 

كاف فيو بعض الضعؼ. كقاؿ الذىبي صدكؽ، كقاؿ ابف حجر صدكؽ ليف الحديث ريًميى باإلرجاء، كقاؿ أحمد ابف 
حنبؿ: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثو، فإذا ىك يجيء بالعجب، كقاؿ البخارم: يخالؼ في بعض حديثو، كقاؿ 

، 1/97ركاية ابف محرز ج -ر: تاريخ ابف معيف الساجي: منكر الحديث عنده. قمت: صدكؽ لىيّْف الحديث. ينظ
، 6/98البف حباف ج ،، كالثقات2/378البف أبي حاتـ ج ،، كالجرح كالتعديؿ1/249جلمعجمي  ،كمعرفة الثقات

، كالمغني في 4/177ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 2/182ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿك 
 ، ابف حجر، كتيذيب التيذيب54ص ، الذىبيمف تكمـ فيو كىك مكثؽذكر أسماء ، ك 1/108ج ، الذىبيالضعفاء

 .1/178، الرنؤكط جمعركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 173ص حجر التيذيب، ابف تقريب، ك 1/468ج
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عىتٍ ، «اٍرًجًعي» اًلؾو ، فىمىمَّا أىٍف كىافى اٍلغىدي أىتىٍتوي ، فىرىجى ، فىقىالىٍت: لىعىمَّؾى أىٍف تىريدًَّني كىمىا رىدىٍدتى مىاًعزى ٍبفى مى
ٍبمىى عىتٍ ، «اٍرًجًعي»فىقىاؿى لىيىا: ، فىكىالمًَّو ًإنّْي لىحي تَّى اٍرًجًعي حى »فىقىاؿى لىيىا: ، فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي أىتىٍتوي ، فىرىجى

عىتٍ ، «تىًمًدم ًبيّْ ، فىرىجى لىدىٍت أىتىٍتوي ًبالصَّ لىٍدتيوي ، فىمىمَّا كى تَّى »فىقىاؿى لىيىا: ، فىقىالىٍت: ىىذىا قىٍد كى اٍرًجًعي فىأىٍرًضًعيًو حى
ٍتوي « تىٍفًطًميوً  قىٍد فىطىمى اءىٍت ًبًو كى ًفي يىًدًه شىٍيءه يىٍأكيميوي ، فىجى ًبيّْ فىديًفعى ، كى ؿو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى  فىأىمىرى ًبالصَّ ، ًإلىى رىجي

ًفرى لىيىا مييىا، كىأىمىرى ًبيىا فىريًجمىتٍ ، كىأىمىرى ًبيىا فىحي ٍف يىٍرجي اًلده ًفيمى كىافى خى قىعىٍت قىٍطرىةه ًمٍف ، كى رو فىكى جى مىيىا ًبحى فىرىجى
مىى كىٍجنىًتوً  اًلدي »فىقىاؿى لىوي ، فىسىبَّيىا، دىًميىا عى لًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىقىٍد تىابىٍت تىٍكبىةن لىٍك تىابىيىا فىكىا، مىٍيالن يىا خى

اًحبي مىٍكسو لىغيًفرى لىوي  ديًفنىٍت".، «صى مىٍييىا كى مّْيى عى كىأىمىرى ًبيىا فىصي
 

  :الحديثتخريج 

، نيعنيـ الفضؿ بف ديكىيف يأب عف (2)كالدارمي، مف طريؽ عبد ا بف نيمىٍير(1)أخرجو كابف أبي شيبة 
ا عف بىشير بف اٍلمييىاًجر بو بنحكه كجاء في ركايتيما"كالىم

مىٍييىا" بضـ الصاد.  مَّى عى  فىصي

مف (5)كأخرجو النسائي، كالىما مف طريؽ عبد ا بف نيمىٍير (4)كابف أبي شيبة، (3)كأخرجو مسمـ 
ٍيؿ  (7)كأخرجو البييقي، مف طريؽ أبك نيعىيـ الفضؿ بف ديكىيف(6)كأخرجو أحمد، طريؽ ابف فيضى

دمختصران مف طريؽ  الَّ كجاء في ركايتيـ ، بف يحيى جميعيـ عف بىشير بف اٍلمييىاًجر بو بنحكه خى
مىٍييىا بفتح الصاد. مَّى عى  فىصى

 :ذىب العمماء لتكثيؽ المتف مف كجييفقمت: 

  زيادة الثقة ببيافالترجيح الوجه األول: 

مَّي عمييا ثـ د(8)قال النووي   أمر بيا النبي)كفي الركاية الثانية  (9) فنت(: "قكلو )ثـ أمر بيا فصى
أما الركاية ، (10) (فقاؿ لو عمر: تصمي عمييا يا نبي ا كقد زنت، فرجمت ثـ صمى عمييا

                                                           

 .29283: رقـ الحديث 9/424مصنؼ ابف أبي شيبة ج (1)
 2369. : رقـ الحديث:1508مسند الدارمي، الحدكد/الحامؿ إذا اعترفت بالزنا ص (2)
 1695: رقـ الحديث.704مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا ص /مسمـ، صحيح مسمـ، الحدكد (3)
 .28809: رقـ الحديث 5/543مصنؼ ابف أبي شيبة ج (4)
 7231: رقـ الحديث 6/460السنف الكبرل لمنسائي ج (5)
 .22949: رقـ الحديث38/37مسند أحمد ج (6)
 .16953: رقـ الحديث8/379يقي جالسنف الكبرل لمبي (7)
 .11/167صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
 .198ص سبؽ تخريجو (9)
 .197ص سبؽ تخريجو (10)
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(1)كأما الركاية الكلى فقاؿ القاضي عياض، صمى عمييا فصريحة في أف النبي  ،الثانية
  ىي

بضـ الصاد قاؿ ككذا ىك في (2)قاؿ كعند الطبرمبفتح الصاد كالالـ عند جماىير ركاة صحيح مسمـ 
ثـ أمرىـ أف يصمكا عمييا قاؿ  (5)كفي ركاية لبي داكد :قاؿ (4)كأبي داكد (3)بف أبي شيبةاركاية 

. كقد اختمؼ العمماء في (7)كقد ذكرىا البخارم، عمى ماعزكلـ يذكر مسمـ صالتو  (6)القاضي:
؛ فكرىيا مالؾ كلىؿ الفضؿ دكف باقي الناس. كيصمي عميو  ،د لإلماـكأحم ،الصالة عمى المرجـك

كأىؿ الفضؿ كغيرىـ. ، قاؿ الشافعي كآخركف: يصمي عميو اإلماـ .كأىؿ الفضؿ، غير اإلماـ
، كأما غيرىـ فاتفقا عمى أنو يصمي، كالخالؼ بيف الشافعي كمالؾ؛ إنما ىك في اإلماـ كأىؿ الفضؿ

كفيو داللة لمشافعي أف اإلماـ كأىؿ ، كر بيذا الحديثكاحتج الجمي ...كبو قاؿ جماىير العمماء
كأجاب أصحاب مالؾ عنو بجكابيف: ، الفضؿ يصمكف عمى المرجكـ كما يصمي عميو غيرىـ

أمر تأكلكىا عمى أنو  :كالثاني، لككف أكثر الركاة لـ يذكركىا ؛أنيـ ضعفكا ركاية الصالة :أحدىما
كىذاف الجكاباف فاسداف؛ أما الكؿ: فإف ، ضاىا في المغةصالة عمى مقت يتمّْ سي فى ، أك دعا، بالصالة

كزيادة الثقة مقبكلة. كأما الثاني: فيذا التأكيؿ مردكد؛ لف التأكيؿ ، ىذه الزيادة ثابتة في الصحيح
فكجب حممو ، كليس ىنا شيء مف ذلؾ، إنما يصار إليو إذا اضطربت الدلة الشرعية إلى ارتكابو

 .(10)كالشككاني، (9)القارمك ، (8)كبو قاؿ ابف حجر .عمى ظاىره كا أعمـ"

 الوجه الثاني: الجمع باعتبار مقتضى المفظ في المغة

أك يككف معناه: ، كاستغفر ليا، أم دعا ليا، ى عمييامَّ يحتمؿ أف قكؿ الراكم: صى  :"قاؿ القرطبي 
مَّى عمييا مف حديث مىٍعمىر:  مى كً كما قد ري ، كيعتضد ىذا بأنو لـ يصؿّْ عمى ماعز ،أنو أمر أف ييصى

ؿّْ عميو. كفي بعض طرقو: أنو ما صى  مع أنو قد صحَّ قكلو:" ، كال استغفر لو، ى عميومَّ أنو لـ ييصى

                                                           

 .5/523ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (1)
 .لـ أعثر عمى كالمو في كتبو ينظر: المرجع السابؽ (2)
 .29283: رقـ الحديث 9/424مصنؼ ابف أبي شيبة ج (3)
 .204صبؽ تخريجو س (4)
 .4440: رقـ الحديث797ينة صيى برجميا مف جي  سنف أبي داكد، الحدكد/المرأة التي أمر النبي  (5)
 .5/523ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (6)
 .6820: رقـ الحديث1300صحيح البخارم، الحدكد/الرجـ بالمصمى ص (7)
 .12/131البف حجر ج ،فتح البارم (8)
 .6/2338ج ، القارمالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة (9)
 .4/60ج ، الشككانينيؿ الكطار (10)
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فيجكز أف يككف ، كلكنو أمر بو، استغفركا لخيكـ" فقالكا: غفر ا لو. كلـ يتمفظ ىك باالستغفار
 .(1)في الصالة عميو كذلؾ" مى رً جى 

عمى الغامدية؛ كذلؾ لف الركاية التي  ب إليو النككم مف صالة النبي : الصكاب ما ذىقمت  
كالركاية صريحة الداللة في ، فيي تعتبر زيادة ثقة، عمييا ثابتة في الصحيح جاءت فييا صالتو 

 ؿ عمى التأكيؿ بأم كجو.مى حٍ فال تي ، الصالة حقيقة

كجاءت ، فجاءت ركاية باإلطالؽ، عميفف لمف لـ يجد النيى فٍ الخي  لبس ما جاء في النموذج الثالث: 
 ركاية بقطع أسفميما.

 الركايات التي جاءت باإلطالؽ ففمف 

دَّثىنىا(2) فقاؿ ما أخرجو مسمـ -1 ًبيعً  كىأىبيك، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى :" حى قيتىٍيبىةي ، الزٍَّىرىاًنيُّ  الرَّ ، سىًعيدو  ٍبفي  كى
ًميعنا مَّادو  عىفٍ  جى مَّادي  نىاأىٍخبىرى : يىٍحيىى قىاؿى ، حى ٍيدو  ٍبفي  حى ك عىفٍ ، زى اًبرً  عىفٍ ، عىٍمرو ٍيدو  ٍبفً  جى  اٍبفً  عىفً ، زى
بَّاسو  زىارى  يىًجدً  لىـٍ  ًلمىفٍ ، السَّرىاًكيؿي : »يىقيكؿي  يىٍخطيبي  كىىيكى  اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى ،  عى  اإٍلً
فَّافً  ". يىٍعًني «النٍَّعمىٍيفً  يىًجدً  لىـٍ  ًلمىفٍ ، كىاٍلخي  اٍلميٍحًرـى

  تخريج الحديث: 

 كزاد لفظ يخطب بعرفات.، مف طريؽ شعبة عف عمرك بف دينار بو بمعناه (3)أخرجو البخارم 

ٍبًد اً ٍبًف ييكنيسى :(4)فقال مسلم  ما أخرجه مسلم عن جابر  -8 دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى دَّثىنىا ، "حى حى
دَّثىنىا أىبيك الزُّبىٍيرً ، زيىىٍيره  اًبرو ، حى : قىاؿى رىسيكؿي اً ، عىٍف جى ـٍ يىًجٍد نىٍعمىٍيفً : »قىاؿى ٍف لى ، مى

ـٍ يىًجٍد ًإزىارنا مىٍف لى فٍَّيًف كى  ."«فىٍميىٍمبىٍس سىرىاًكيؿى ، فىٍميىٍمبىٍس خي

                                                           

 .5/95ج ، القرطبياليمٍفًيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ (1)
: رقـ 459صحيح مسمـ، الحج/ ما يباح لممحـر بحج أك عمرة، كما ال يباح كبياف تحريـ الطيب عميو ص (2)

 .1178الحديث
 1841: رقـ الحديث  351ارم، جزاء الصيد/ لبس الخفيف لممحـر إذا لـ يجد النعميف صصحيح البخ (3)
: رقـ 460صحيح مسمـ الحج/ما يباح لممحـر بحج أك عمرة، كما ال يباح كبياف تحريـ الطيب عميو ص (4)

 .1179الحديث
 دراسة اإلسناد:

 جميع رجاؿ اإلسناد ثقات إال:
اختمؼ فيو، قمت: أغمب العمماء احتج بو، إال أنيـ قالكا في سماعو مف جابر محمد بف مسمـ بف تدرس أبك الزبير 

 .53صشيء، كالحديث في صحيح مسمـ. سبؽ ترجمتو 
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دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى(1)كالركاية التي جاء فييا التقييد بقطع الخفيف أخرجيا مسمـ فقاؿ  : ، :"حى قىاؿى
اًلؾو  مىى مى ا يىٍمبىسي اٍلميٍحًرـي ًمفى أىفَّ رىجيالن سىأىؿى رىسيكؿى اً ، عىًف اٍبًف عيمىرى ، عىٍف نىاًفعو ، قىرىٍأتي عى : مى
ـى ، الى تىٍمبىسيكا اٍلقيميصى : »رىسيكؿي اً الثّْيىاًب؟ فىقىاؿى  اًئ تً ، كىالى اٍلعىمى كىالى ، كىالى اٍلبىرىاًنسى ، كىالى السَّرىاًكيالى

ده الى يىًجدي النٍَّعمىٍيفً ، اٍلًخفىاؼى  فٍَّيفً ، ًإالَّ أىحى ا أىٍسفىؿى ًمفى اٍلكىٍعبىٍيفً ، فىٍميىٍمبىًس اٍلخي ٍليىٍقطىٍعييمى كىالى تىٍمبىسيكا ًمفى ، كى
 ."«ٍيئنا مىسَّوي الزٍَّعفىرىافي كىالى اٍلكىٍرسي الثّْيىاًب شى 

  تخريج الحديث:

"كال الخفيف إال أف ال يجد  :إال أنو قاؿ ،بنحكهعف نافع بو  (2)مف طريؽ أيكب أخرجو البخارم 
 فميمبس ما ىك أسفؿ مف الكعبيف. ، النعميف

، ف إال لمف لـ يجد النعميف"كال الخفي قاؿ أنو إال بنحكهعف ابف عمر بو (3)مف طريؽ سالـ كأخرجو 
 . فميقطعيما أسفؿ مف الكعبيف"، فإف لـ يجدىما

 يجد لـ "مف عف عبد ا بف عمر بو بنحكه إال أنو قاؿ:، (4)كأخرجو مف طريؽ عبد ا بف دينار 
 .الكعبيف" مف أسفؿ كليقطعيما، خفيف فميمبس نعميف

إال أف ال يجد ، :"كال الخفيف إال أنو قاؿمف طريؽ سالـ عف ابف عمر بو بنحكه  (5)كأخرجو مسمـ 
 حتى يككنا أسفؿ مف الكعبيف".، فميقطعيما، نعميف

 -اختمؼ العمماء في تكثيؽ المتكف مف أكجو:قمت: 

 -كم أوجه: الوجه األول: الجمع
 زيادة الثقة كالجمع بحمؿ المطمؽ عمى المقيد ببيافالتكثيؽ  -1

                                                           

: رقـ 459صحيح مسمـ الحج/ما يباح لممحـر بحج أك عمرة، كما ال يباح كبياف تحريـ الطيب عميو ص (1)
 .1177الحديث

 .5794: رقـ الحديث 1134صحيح البخارم، المباس/لبس القميص ص (2)
 .5806: رقـ الحديث 1135، المباس/في العمائـ صالمصدر السابؽ (3)
 .5852: رقـ الحديث 1143، المباس/النعاؿ السبتية كغيرىا صالمصدر نفسو (4)
: رقـ 459صحيح مسمـ الحج/ما يباح لممحـر بحج أك عمرة، كما ال يباح كبياف تحريـ الطيب عميو ص (5)

 .1177الحديث
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كال ، فقاؿ أحمد: يجكز لبس الخفيف بحاليما، لحديثيف:"كاختمؼ العمماء في ىذيف ا(1)قاؿ النككم 
بف عمر المصرح اككاف أصحابو يزعمكف نسخ حديث ، بف عباس كجابرايجب قطعيما؛ لحديث 

كالشافعي كجماىير العمماء ال ، كأبك حنيفة، كقاؿ مالؾ، كزعمكا أف قطعيما إضاعة ماؿ، بقطعيما
قالكا: كحديث ابف عباس ، ف؛ لحديث ابف عمرإال بعد قطعيما أسفؿ مف الكعبي، يجكز لبسيما
، فإف المطمؽ يحمؿ عمى المقيد، فيجب حمميما عمى المقطكعيف؛ لحديث ابف عمر، كجابر مطمقاف

إنما تككف فيما ، كقكليـ: إنو إضاعة ماؿ ليس بصحيح؛ لف اإلضاعة، كالزيادة مف الثقة مقبكلة
ليو ذىب  ."حؽ يجب اإلذعاف لو كا أعمـ فميس بإضاعة بؿ، كأما ما كرد الشرع بو، نيي عنو كا 
، (8)كالقسطالني، (7)كالعيني (6)كابف حجر، (5)كالعراقي، (4)ابف عبد البرك ، (3)الطحاكمو ،(2)الشافعي

 .(10)كالمباركفكرم، (9)كالشككاني
 الجمع بالحمؿ عمى اإلباحة -2
 اإلحراـ". لجؿ ؛كراىة غير مف الجكاز عمى"  كليقطعيما" :قكلو نحمؿ "إنا (11)الجكزم: ابف قاؿ 

 تىكىمُّفيو". يخفى فقاؿ:" كال (12)كتعقبو ابف حجر

 : النسخالوجه الثاني

، رجؿ فناداه، المنبر عمى يخطب ا كرسكؿ بالمدينة كاف بالقطع المر أف :"(13)قاؿ ابف القيـ 
 كجابر عباس ابف كحديث، بالقطع المر كفيو، بذلؾ فأجابو الثياب؟ مف المحـر يمبس ما فقاؿ:

                                                           

 .8/75صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .2/161الـ لمشافعي ج (2)
 .14/51ج ، الطحاكمينظر: شرح مشكؿ اآلثار (3)
 .4/17ج ، ابف عبد البرينظر: االستذكار (4)
 .5/52ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي ج (5)
 .4/57ينظر: فتح البارم البف حجر ج (6)
 .10/198ج لعيني، اينظر: عمدة القارم (7)
 .3/110ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (8)
 .5/9ج ، الشككانيينظر: نيؿ الكطار (9)
 .3/485ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (10)
 .2/479جابف الجكزم  ،ينظر: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (11)
 .3/403البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (12)
 .5/195ج ، العظيـ أبادمينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (13)
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 أنيـ عمى يدؿ كىذا، قبؿ كاف أييما انظركا قاؿ: ثـ، معان  الحديثيف ركل دينار بف كعمرك, بعده
 عمر ابف حديث النيسابكرم بكر أبك قاؿ الدارقطني: كقاؿ، عباس ابف بحديث المر نسخ عممكا
 رسكؿ سمعت يقكؿ: عباس كابف فذكره، المسجد في كىك،  ا رسكؿ رجؿ نادل قاؿ لنو قبؿ؛
 بعرفات". يخطب  ا

 ترجٌح رواٌة اإلطالق على القطع من أوجه:  الوجه الثالث:

 الترجيح باعتبار أف حديث ابف عمر مختمؼ فيو  -1

 في يختمؼ لـ عباس ابف كحديث، كرفعو، كقفو في اختمؼ عمر ابف : حديث(1)الجكزم ابف قاؿ 
 رفعو.

 عمر مدرج. ابف ثحدي أف قكلو ليقطعيما في باعتبار الترجيح -2

ٍليىٍقطىٍعييما عمر ابف حديث في قكلو أف:" (2)القيـ ابف قاؿ   كالـ مف مدرج إنو قيؿ: قد كى
 فإذا، ممكف فيو فاإلدراج، بدكنيا الكؿ الكالـ يستقؿ الثانية الجممة لف محتمؿ؛ فيو كاإلدراج...نافع
 ".اإلشكاؿ زاؿ قالو نافعان  أف بو مصرحان  جاء

، شاذة ركاية في إال، بالقطع المر رفع في عمر ابف عمى يختمؼ فقاؿ: "لـ (3)ركتعقبو ابف حج 
 جبير بف سعيد عف صحيح بإسناد شيبة أبي بف فركاه، أيضان  عباس ابف حديث في اختمؼ أنو عمى
 ابف حديث مف أصح عمر ابف حديث أف المحدثيف؛ مف أحد يرتاب كال، مكقكفنا عباس ابف عف

 عمر ابف عف عميو كاتفؽ، السانيد أصح بككنو كيًصؼى  بإسناد جاء عمر ابف حديث لف ؛عباس
 ركاية مف إال مرفكعنا يأت فمـ، عباس ابف حديث بخالؼ كسالـ نافع منيـ الحفاظ مف كاحد غير
 .."..عنو زيد بف جابر
  (4)ذكره ابف قدامة.عمى السراكيؿ الترجيح بمكافقة القياس  -3

                                                           

 .2/479ج ، ابف الجكزمينظر: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (1)
  .5/195ج ، العظيـ أبادمينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (2)
 .3/403ينظر: فتح البارم البف حجر ج (3)
 .3/282البف قدامة ج ،ينظر: المغني (4)
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كاحتج بعضيـ ، بأف القياس مع كجكد النص فاسد االعتبار ؛به يٍ جً كأي : فقاؿ: (1)كتعقبو ابف حجر 
إنما يككف فيما نيى الشرع  ؛كأجيب بأف الفساد، كا ال يحب الفساد، بقكؿ عطاء إف القطع فساد

  .عنو ال فيما أذف فيو

كغيره مف العمماء بالجمع بيف المتكف بحمؿ المطمؽ عمى ، كالصكاب ما ذىب إليو النككم: قمت 
 كا أعمـ.، كاعتبار المر بالقطع زيادة ثقة، مقيدال

 زيادة الثقة ببيان الحديثتوثيق منهج النووي في سابعًا: 

 بعرضيا المتعارضة الركايات متكف كثؽ النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ مف 
 بالعرض المتكف يؽتكث في منيجو مف أف الدراسة بعد لي يتضح كالذم، مصطمح زيادة الثقة عمى
 :يمي ما زيادة الثقة عمى

 صكر الزيادة عند اإلماـ النككم فمنيا:تعددت 

كيعتبر أف المثبت معو زيادة  ،د اإلثباتميعتأف ييٍركل الحديث بالنفي، كاإلثبات، فى  :الصكرة الكلى
 عمـ.

دخؿ الكعبة كصمى )أف النبي ذكر مسمـ رحمو ا في الباب بأسانيده عف بالؿ  :"(2)قاؿ النككم
 أىؿ كأجمع ،(4)(يصؿ كلـ نكاحييا في دعا )أنوكبإسناده عف أسامة  (3)فييا بيف العمكديف(

 ترجيحو". فكاجب عمـ، زيادة فمعو مثبت لنو بالؿ؛ بركاية الخذ عمى الحديث

 أف ييٍركل الحديث بزيادة عدد؛ فمفيكـ  العدد ال حكـ لو.  :الصكرة الثانية

 منيا )فأكمنا الثانية الركاية كفي (6)(شيران  عميو فأقمنا) الكلى الركاية في قكلو :"(5)قاؿ النككم 
 أف الركايات بيف الجمع طريؽ (8)( ليمة عشرة ثماني الجيش منيا )فأكؿ الثالثة كفي(7)شير( نصؼ

                                                           

 .3/403ينظر: فتح البارم البف حجر ج (1)
 .6/160، كينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم ج9/70(صحيح مسمـ بشرح النككم ج2)
( صحيح مسمـ ، الجح/ استحباب دخكؿ الكعبة لمحاج كغيره، كالصالة فييا، كالدعاء في نكاحييا كميا  3)

 .1329: رقـ الحديث  525ص:
 525خكؿ الكعبة لمحاج كغيره، كالصالة فييا، كالدعاء في نكاحييا كميا  ص:، الجح/ استحباب د المصدر نفسو(4)

 .1330: رقـ الحديث
 .5/77، كينظر: ج13/75(صحيح مسمـ بشرح النككم ج5)
 1935: رقـ الحديث .802(صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف/إباحة ميتات البحر ص6)
 .1935: رقـ الحديث 802كما يؤكؿ مف الحيكاف/إباحة ميتات البحر ص ، الصيد كالذبائحالمصدر السابؽ(7)
 .1935: رقـ الحديث 802، الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف/إباحة ميتات البحر صنفسو المصدر(8)
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 بت،المث قدـ نفاىا كلك الزيادة، ينؼ لـ دكنو ركل كمف عمـ، زيادة كمعو الصؿ ىك شيران  ركل مف
 نفي منو يمـز فال, لو حكـ ال العدد مفيكـ أف الصكلييف عند الصحيح المشيكر أف مرات قدمنا كقد

 قبكؿ الزيادة". فكجب عارضو كقد كيؼ الزيادة إثبات يعارضو لـ لك الزيادة

ع إف أف ييٍركل الحديث مكقكفان، أك مرسالن، كيأتي في ركاية مرفكعان، فيقدـ ركاية الرف: الصكرة الثالثة
كىذه الصكرة سأتناكليا بشيء مف التفصيؿ في المبحث الثاني:  كاف الرافع ثقة ، كيعتبره زيادة ثقة،

 التكثيؽ بالعرض عمى عمؿ الحديث" عمة تعارض الكقؼ كالرفع".

 بعضيـ أك مرسالن  كبعضيـ متصالن، الضابطيف الثقات بعض ركاه اذا كأما " :(1)قال النووي
 فالصحيح كقت، في كقفو أك كأرسمو كقت، في رفعو أك ىك كصمو ، أك ان مرفكع كبعضيـ مكقكفان،
 (2)البغدادم الخطيب كصححو الصكؿ. كأصحاب الفقياء كقالو مف الحديث، المحققكف قالو الذل
 كىى ثقة زيادة لنو كأحفظ؛ أكثر أك مثمو لو المخالؼ كاف سكاء رفعو أك كصمو لمف الحكـ "أف

 الحكـ كقيؿ المحدثيف، قكؿ أكثر كىك الخطيب: قاؿ كقفو، أك أرسمو لمف الحكـ كقيؿ مقبكلة،
 ".لألحفظ كقيؿ لألكثر،

 أف ييٍركل الحديث فيو زيادة باللفاظ، فيأخذ بالزيادة لكف بضكابط منيا:_: الصكرة الرابعة

 أف ال يككف الثقة الميتىفىرّْد زيادتو مخالفة -1

 عمى قدمو برد كجدت حتى) عنيما ا رضي كفاطمة عمي حديث في "قكلو :(3)قال النووي
ال  ثقة زيادة كىي بالتثنية قدميو (5)البخارم كفي مفردة قدمو مسمـ نسخ في ىك كذا (4) (صدرم
 الكلى". تخالؼ

ال كانت الزيادة  منو لمف ىك أحفظ مخالفان  أف ال يككف الثقة الميتىفىرّْد بالزيادة  -2  كأضبط، كا 
 مردكدة.  شاذة

                                                           

 .1/37(صحيح مسمـ بشرح النككم ج1)
 .425ص ، الخطيب(لكفاية في عمـ الركاية2)
 .17/42(صحيح مسمـ بشرح النككم ج3)
 .2727:رقـ الحديث1091( صحيح مسمـ، الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار/التسبيح أكؿ النيار كعند النـك ص4)
 .6318: رقـ الحديث1216( صحيح البخارم، الدعكات/ التكبير كالتسبيح عند المناـ ص5)
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 ركل ىكذا( المبتاع يشترط أف إال باعو لمذم عبدان، فمالو ابتاع كمف)  قكلو :"(1)قاؿ النككم
 في الزيادة ىذه تقع كلـ عمر، ابف عف أبيو عف سالـ ركاية مف (3)كمسمـ (2)البخارم الحكـ ىذا

 أشار كقد مقبكلة، فزيادتو نافع مف أجؿ ىك بؿ ثقة فسالـ ذلؾ، يضر كال عمر ابف عف نافع حديث
 مردكدة". إشارة كىذه نافع ركاية ترجيح إلى (5)كالدارقطني ،(4)النسائي

 إذا كاف االختالؼ عف الصحابي في القصة الكاحدة، فال تأثير لو. -3
 ، فذلؾ الكاحدة القصة في الكاحد الصحابي عف فيو، الركاة اختالؼ كأما :"(6)قاؿ النككم

 الثقة زيادة قبكؿ في تقرر كما الثقة زاد بما فيؤخذ نسي، كبعضيـ حفظ، بعضيـ أف عمى محمكؿ
 الضابط".

ركايتو،  يقبؿ فإنو إذا كاف الراكم المتفرد ثقة، كال مخالفة لغيره، كعضدت بمرجحات أخرل، -4
 كيندرج تحت ىذا الضابط النماذج التطبيقية التي تمت دراستيا. 

 ، إذا لـ يجد ما يعضدىا.أحيانان  تكقؼ عف ترجيح الزيادةال -5
ذا قكلو كىي الزيادة ىذه أف :"كاعمـ(7)قال النووي  صحتو، في الحافظ اختمؼ مما (8)فأنصتكا( قرأ )كا 

 ككذلؾ بمحفكظة، ليست المفظة ىذه أف السجستاني داكد أبي عف الكبير السنف في (9)البييقي فركل
 الحاكـ شيخ (10)النيسابكرم عمي أبي كالحافظ كالدارقطني الرازم حاتـ كأبي معيف بف يحيى عف ركاه
 سميماف خالؼ قد محفكظة، غير المفظة ىذه الحافظ: عمي أبك قاؿ البييقي: قاؿ ا بدع أبي

 ال مسمـ تصحيح عمى مقدـ تضعيفيا عمى الحفاظ ىؤالء كاجتماع قتادة، أصحاب جميع فييا التيمي
 أعمـ".   كا صحيحو في مسندة يركىا كلـ سيما،

                                                           

 .10/154صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .2379: رقـ الحديث 446ب في حائط أك في نخؿ صصحيح البخارم/ الرجؿ يككف لو ممر أك شر  (2)
 .1543: رقـ الحديث 526( صحيح مسمـ، البيكع/ مف باع نخال عمييا ثمر ص3)
 .10/153(تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ج4)
 .13/123(العمؿ الكاردة في الحاديث النبكية ج5)
 .3/82(صحيح مسمـ بشرح النككم ج6)
 .99-4/98ج المصدر السابؽ(7)
 .404: رقـ الحديث 174( صحيح مسمـ ، الصالة/التشيد في الصالة ص8)
 .2/223(السنف الكبرل لمبييقي ج9)
، أبك عمي النيسابكرم شيخ الحاكـ قاؿ عنو الحاكـ: أحد أركاف الحديث كحفاظ الدنيا (الحسيف بف محمد بف زياد10)

 .6/744سالـ جق . ينظر: تاريخ اإل 289تكفي 
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 الناسخ والمنسوخ يانببتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب الثاني: 

 الحكاـ بو تتعمؽ حيث كأخطرىا ،الشريعة عمكـ أىـ مف كالمنسكخ يعتبر مصطمح الناسخ 
 الشرعية.

 أواًل: تعري  النسخ لغًة واصطالحاً 

 يطمؽ النسخ في المغة عمى عدة معاف أىميا:النسخ في المغة:  -1

 : كىي نكعاف، بمعنى الرفع كاإلزالة األول:

قامة آخر مقامو "كىنسىخىت الشمس الظؿ" أم ، كىي عبارة عف إبطاؿ شيء، دؿإزالة إلى ب -1 كا 
َمن ]ك"نسخ الشيب الشباب" إذا أزالو كحؿ محمو. كيمكف اعتبار قكلو تعالى: ، أذىبتو كحمت محمو

ٍء َقِديرٌ َكـَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُكـِْسَفن َكلِْت بَِخْرٍ ِمـَْفن َأْو ِمثْؾَِفن َأََلْ َتْعَؾْم َأنَّ ا [َّللَ َطَذ ُكلِّ ََشْ
 مف ىذا النكع. (1)

بطالو مف غير إقامة بدؿ عف المنسكخ، كىي عبارة عف رفع الحكـ، إزالة إلى غير بدؿ -2 كمف ، كا 
" أم أبطمتيا كأزالتيا َفَقـَْسُخ اَّللُ ] . كيمكف اعتبار قكلو تعالى:(2)ىذا قكليـ: "نسخت الريح آثار القـك

[قَْطنُن ُثمَّ ُُيْؽُِم اَّللُ َآَينتِِه َواَّللُ َطؾِقٌم َحؽِقمٌ َمن ُيْؾِؼي الشَّ 
قاؿ الزمخشرم: في معنى قكلو تعالى:  .(3)

  .(4)"فينسخ ا" أم يىٍذىىب بو كيبطمو

 بمعنى النقؿ كالتحكيؿ:الثاني: 

كليس ، كىك نقؿ الشيء مف مكاف إلى مكاف: كقكلؾ "نسخت الكتاب "أم نقمت ما في الكتاب 
ن ُكـَّن َكْسَتـِْسُخ َمن ] :كمنو قكلو تعالى، (5)د إعداـ ما فيو أك إبطالوالمرا َهَذا كَِتنُبـَن َيـْطُِق َطَؾقُْؽْم بِنحَلقِّ ِِكَّ

[ ُكـُْتْم َتْعَؿُؾونَ 
ننقمو إلى الصحؼ كمنيا إلى غيرىا. قاؿ الزمخشرم: "إنا كنا نستنسخ  أم (6)

 ".(7)الكـالمالئكة ما كنتـ تعممكف أم نستكتبيـ أعم
                                                           

 [.106البقرة:] (1)
. ك لساف 6ص اآلثار، الحازمي مف كالمنسكخ الناسخ في االعتبار، 5/224انظر: معجـ مقاييس المغة ج (2)

 . 261ص ، الفيركز أبادم، كالقامكس المحيط4407العرب، ابف منظكر ص
 [.52الحج:] (3)
 .3/19ج ، الزمخشرمالكشاؼ (4)
 .3/75، كاإلحكاـ لآلمدم ج6ص اآلثار، الحازمي  مف منسكخكال الناسخ في االعتبار(5)
 . [29الجاثية:] (6)
 .3/513ج ، الزمخشرمالكشاؼ (7)
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 تعري  النسخ في االصطالح: -2

عرؼ عمماء الصكؿ النسخ بتعريفات كثيرة نذكر منيا ما عرؼ بو جماعة منيـ القاضي أبك  
ني ٍيرىًفي (1)بكر الباًقالَّ  (3)كالشيخ أبك إسحاؽ الشيرازم كالغزالي كاآلمدم كابف النبارم (2)كالصَّ

حكـ الثابت بالخطاب المتقدـ عمى كجو لكاله لكاف ثابتان كغيرىـ: " أنو الخطاب الداؿ عمى ارتفاع ال
". كرجحو الحازمي فقاؿ: كقد أطبؽ المتأخركف عمى ما ذكره أبك بكر الباًقاٌلىني أنو (4)مع تراخيو عنو

لكاف ثابتان مع تراخيو  ؛الخطاب الداؿ عمى ارتفاع الحكـ الثابت بالخطاب المتقدـ عمى كجو لكاله
  .(5)عنو. كىذا حد صحيح

فقاؿ النسخ: "ىك رفع الشارع حكمان ، كعرفو ابف الصالح بتعريؼ قريب مف تعريؼ القاضي  
 .(6)"متقدمان بحكـ منو متأخر" ثـ قاؿ: كىذا حد كقع لنا سالـ مف اعتراضات كردت عمى غيره

ا الشارع رفع النسخ أف كالمختار في تعريؼ النسخ " (7)كقاؿ النككم   نوم بحكـ متقدمان  منو حكمن
 ."قمت: ىك كما قاؿ النككم التعريؼ المختار متأخر".

 أهمية معرفة عمم الناسخ والمنسوخ:ثانيًا: 

كالسنة المطيرة مف أكلكيات ما ، كاإلحاطة بو في القرآف الكريـ، ييعىدي معرفة عمـ الناسخ كالمنسكخ 
 عمـك أىـ مف نوأك بياف الحالؿ كالحراـ؛ ل، أك الفتيا، يجب أف يعرفو كؿ مف يتصدر لمقضاء

  .فييا تغيير أك ،لبعضيا إلغاء مف ذلؾ عمى يترتب كما، الحكاـ بو تتعمؽ حيث كأخطرىا الشريعة

                                                           

ني البصرم صاحب التصانيؼ في  بكر أبكبف محمد بف جعفر بف القاسـ،  محمد بف الطيب (1) المعركؼ بالباًقالَّ
:  عمـ الكالـ. سكف بغداد، ككاف في فنو فّْىى ، 4/269ج كفيات العياف، البف خمكاف،ىػ ينظر:  403أكحد زمانو، تيكي

 .9/63ج ،الذىبياإلسالـ، تاريخ  ك
، كلد سنة  عمٌي بف داكد بف إبراىيـ (2) ٍيرىفيَّ نكر الديف القاىرم الجكىرم الحنفي، يعرؼ بابف داكد كبابف الصَّ

 . 5/217ج ، السخاكملضكء الالمعىػ. انظر: ا819
 ، الذىبيىػ. انظر: سير أعالـ النبالء304، تكفي سنة بكر أبك محمد بف القاسـ بف بشار بف النبارم (3)
 .15/274ج
 .785ص ، الشككاني،إرشاد الفحكؿ (4)
 .6ص اآلثار، الحازمي مف كالمنسكخ الناسخ في ينظر: االعتبار (5)
 .277ص ، ابف الصالحيثعمـك الحدمعرفة أنكاع   (6)
، كينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم 88ص الحديث  أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب(7)
 .1/39ج
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كأىٍكلكه عنايةن كبيرة؛ قاؿ أبك عبد الرحمف عبد ا بف ، كلقد اىتـ السمؼ الصالح بمعرفة ىذا العمـ 
فقاؿ لو: عممت الناسخ ، صُّ عمى الناسبقاص يق : "مىرَّ عمي بف أبي طالب (1)السُّمىًميّْ حبيب 

 : ىمكت كأىمكت". فقاؿ لو عمي ، مف المنسكخ؟ فقاؿ: ال

ىؿ تدرم   ثـ قاؿ لو:، فككزه برجمو، بقاص يقص كقاؿ الضحاؾ بف مزاحـ: "مىرَّ ابف عباس  
 . (2)فقاؿ لو: ىمكت كأىمكت"، ما الناسخ كالمنسكخ؟ فقاؿ: ال

ركينا ، ماء حيث قاؿ ابف الصالح عنو: " ىذا فف ميـ مستصعبككذلؾ مف جاء بعدىـ مف العم 
 .(3)مف منسكخو" حديث رسكؿ ا  كأعجزىـ أف يعرفكا ناسخ ،عف الزىرم أنو قاؿ: أعيا الفقياء

.. أدخؿ فيو بعض أىؿ الحديث ما ليس منو لخفاء .كقاؿ النككم: "ىك فف ميـ كصعب 
 .(4)معناه"

ال يستغني ، أكيدة كفائدتو عظيمة -أم الناسخ كالمنسكخ  –باب معرفة ىذا ال قاؿ القرطبي: " 
كمعرفة ، لما يترتب عميو مف النكازؿ في الحكاـ، كال ينكره إال الجيمة الغبياء، عف معرفتو العمماء
 . (5)الحالؿ مف الحراـ"

كتاىت في الكشؼ عف ، دارت فيو الرؤكس، كقاؿ الحازمي: "ىك عمـ جميؿ ذك غكر كغمكض 
كلـ ييحَّصٍؿ مف طريؽ ، إال اآلثار، كقد تكىـ بعض مف لـ يىٍحظى مف معرفة اآلثار، كنو النفكسمكن

مىؿه يسير، الخبار كمف أمعف النظر ، كالمحصكؿ منو قميؿ غير كثير، إال الخبار أف الخطب فيو جى
  .(6)اتضح لو ماقمناه" في اختالؼ الصحابة في الحكاـ المنقكلة عف النبي 

، إذ الركف العظـ في باب االجتياد معرفة النقؿ، أيضان: "ثـ ىذا الفف مف تتمات االجتيادكقاؿ   
يا غير فً مى ـ كى شُّ جى كتى ، إذ الخطب في ظكاىر الخبار يسير، كمف فكائد النقؿ: معرفة الناسخ كالمنسكخ

نما اإلشكاؿ في كيفية استنباط الحكاـ مف خفايا النصكص، عسير ا معرفة كمف التحقيؽ فيي، كا 
  .(7)أكؿ المريف كآخرىما إلى غير ذلؾ مف المعاني"

                                                           

 . 4ص اآلثار، الحازمي مف كالمنسكخ الناسخ في ينظر: االعتبار، ك 15انظر: الناسخ كالمنسكخ، لمزىرم ص (1)
 السابؽ.  صدرانظر: الم (2)
 . 3صاآلثار، الحازمي  مف كالمنسكخ الناسخ في كينظر: االعتبار ، 276عمـك الحديث صأنكاع  معرفة (3)
 .2/189، لمنككم جب كالتيسيرالتقري (4)
 .2/43الجامع لحكاـ القرآف، لمقرطبي ج (5)
 .2ص اآلثار، الحازمي مف كالمنسكخ الناسخ في االعتبار(6)
 .4ص المصدر السابؽ (7)
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: "ال يحؿ لمسمـ يؤمف با كاليكـ اآلخر أف يقكؿ في شيء مف القرآف كالسنة ىذا   كقاؿ ابف حـز
 . (1)منسكخ إال بيقيف"

، فسجمكا كؿ قضية مف قضاياه، قاـ كثير مف الئمة بالتصنيؼ في ىذا الفف، مف أجؿ ىذه المكانة
لذا فعمى المعاصريف مف  .(2)كالناسخ مف المنسكخ، كبينكا المتقدـ مف المتأخر، كشفكا عف غمكضوك 

ليذا العمـ الجميؿ؛ ليفيمكا ، كاالىتماـ كالدراسة، طمبة العمـ أف يترسَّمكا خطا سمفيـ مف العناية
 كيبطمكا شبيات المشككيف كالحاقديف.، كيميزكا الحالؿ مف الحراـ، الحكاـ

 : قرائن معرفة النسخ:ثالثاً 

  حدد عمماء الصكؿ كالحديث كالفقو قرائف لمعرفة ناسخ الحديث مف منسكخو.

أف قاؿ:   كحديث بريدة، بو منيا: ما يعرؼ بتصريح رسكؿ ا " :(3)قاؿ ابف الصالح 
  .(4) فزكركىا"، قاؿ: " كنت نييتكـ عف زيارة القبكر رسكؿ ا 

ترؾ  " كاف آخر المريف مف رسكؿ ا  كحديث جابر ، ابيكمنيا ما يعرؼ بقكؿ الصح 
 . (5)الكضكء مما مست النار"

أفطر الحاجـ " قاؿ: كحديث شداد بف أكس كغيره أف رسكؿ ا ، عرؼ بالتاريخيكمنيا: ما  
  .(6)كالمحجـك "

                                                           

 .4/83، البف حـز جكؿ الحكاـفي أص اإلحكاـ (1)
مف أشير المؤلفات التي ألفت في ىذا الفف: كتاب االعتبار، لمحازمي، كناسخ الحديث كمنسكخو، البف شاىيف،  (2)

 كرسكخ الحبار في منسكخ الخبار، لمجعبرم.
 .277ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (3)
، كقاؿ 1054: رقـ الحديث 250ي الرخصة في زيارة القبكر صسنف الترمذم، أبكاب الجنائز/ما جاء ف (4)

: رقـ 847الترمذم: حديث بريدة حديث حسف صحيح". كالحديث أخرجو النسائي، الشربة/اإلذف في شيء منيا ص
: رقـ الحديث 10/271، كالبزار في مسنده ج23052: رقـ الحديث38/156، كأحمد في مسنده ج5652الحديث 
4373. 

 .135الحديث رقـ:37النارص غيرت مما الكضكء ترؾ/ الطيارة، سائيالن سنف (5)
/في الصائـ يحتجـ ص (6) كالحديث أخرجو الشافعي في مسنده،  2367: رقـ الحديث415سنف أبي داكد، الصـك

، 7519: رقـ الحديث 4/209.، كعبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو ج685: رقـ الحديث 1/255ترتيب السندم ج
 .9298: رقـ الحديث 2/306بة في مصنفو جكابف أبي شي
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عرؼ ، فإنو منسكخ، كحديث قتؿ شارب الخمر في المرة الرابعة، كمنيا: ما يعرؼ باإلجماع 
كلكف يدؿ عمى كجكد ؛ خسى نٍ خ كال يي سى نٍ كاإلجماع ال يى ، نسخو بانعقاد اإلجماع عمى ترؾ العمؿ بو

   ."كا أعمـ بالصكاب، ناسخ غيره

 الناسخ والمنسوخ ببيانرابعًا: نماذج تطبيقية لتوثيق الحديث 

ٍنتىـً كال الدُّبَّاءً  ك في الميزىفَّت االنتباذ عف النيي نسخ النموذج األول:  كالنًَّقير  حى

ٍنتىـً  الدُّبَّاءً  ك الميزىفَّت في االنتباذ عف نيى أنو  عنو جاء لقد    بإباحة  صرح ثـ، كالنًَّقير كالحى
 تشربكا ال أف غير كعاء كؿ في فاشربكا، الدـ ظركؼ في الشربة عف نييتكـ كنت:  بقكلو ذلؾ

 . مسكرنا

ٍنتىـً  كالدُّبَّاءً  الميزىفَّت في نتباذاال عف النيي فييا كرد التي فالركاية    (1)كالنًَّقير أخرجيا مسمـ كالحى
دَّثىنىا فقاؿ: مىؼي  حى دَّثىنىا، ًىشىاـو  ٍبفي  خى مَّادي  حى ٍيدو  ٍبفي  حى ٍمرىةى  أىًبي عىفٍ ، زى بَّاسو  اٍبفى  سىًمٍعتي : قىاؿى  جى دَّثىنىا ح، عى  كحى
نىاأىٍخبى  - لىوي  كىالمٍَّفظي  - يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى ٍمرىةى  أىًبي عىفٍ ، عىبَّادو  ٍبفي  عىبَّادي  رى ـى : قىاؿى ، عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً ، جى ٍفدي  قىًد  كى
ٍبدً  مىى اٍلقىٍيسً  عى يَّ  ىىذىا ًإنَّا، اً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا،  اً  رىسيكؿً  عى ًبيعىةى  ًمفٍ  اٍلحى قىدٍ ، رى الىتٍ  كى ، بىٍينىنىا حى

بىٍينىؾى  رى  كيفَّاري  كى رىاـً  شىٍيرً  ًفي ًإالَّ  ًإلىٍيؾى  نىٍخميصي  فىالى ، ميضى نىٍدعيك، ًبوً  نىٍعمىؿي  ًبأىٍمرو  فىميٍرنىا، اٍلحى  مىفٍ  ًإلىٍيوً  كى
يمىافً : أىٍربىعو  عىفٍ  كىأىٍنيىاكيـٍ ، ًبأىٍربىعو  آميريكيـٍ : " قىاؿى ، اءىنىاكىرى   الى  أىفٍ  شىيىادىةً : »فىقىاؿى ، لىييـٍ  فىسَّرىىىا ثيَـّ ، " ًباً  اإٍلً
مَّدنا كىأىفَّ  اي  ًإالَّ  ًإلىوى  قىاـً ، اً  رىسيكؿي  ميحى ةً  كىاً  يتىاءً ، الصَّالى ميسى  دُّكاتيؤى  كىأىفَّ ، الزَّكىاةً  كىاً  ًنٍمتيـٍ  مىا خي  كىأىٍنيىاكيـٍ ، غى
ٍنتىـً ، (2)الدُّبَّاءً  عىفً  مىؼه  زىادى  «(2)كىاٍلميقىيَّر، (1)كىالنًَّقير، (3)كىاٍلحى ، «اي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىيىادىةً : »ًركىايىًتوً  ًفي خى
 كىاًحدىةن". كىعىقىدى 

                                                           

 .17:رقـ الحديث 40صحيح مسمـ، اإليماف/اإليماف با كرسكلو ص (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات
ض البالد : بضـ الداؿ كتشديد الباء ممدكد كيقصر أيضان. كاحدىا دباءة. ىك اليقطيف كيقاؿ لو في بعالدُّبَّاءً  (2)

ذا جؼ أخرج ما في جكفو كانتبذ فيو. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ص ، 238القرع، كا 
 .2/96ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرك ، 1/252ج ، عياضكمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار

ٍنتىـً  (3) سكاف النكف، كفتح التاء، كىي جرار مدىكنة خضر كانت تحمؿ الخمر فييا إلى : بفتح الحاء الميممة، اٍلحى كا 
ٍنتىمىة. ينظر: غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ج ، 2/181المدينة، ثـ اتسع فييا، فقيؿ لمخزؼ كمو ًحٍنتىـ، كاحدتيا حى

، ، كتاج العركس1/448ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرك ، 5/216ج ، الزىرمكتيذيب المغة
 .32/34ج الزبيدم
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  تخريج الحديث:

 ،(5)كمف طريؽ حماد بف زيد ،(4)كمف طريؽ شعبة، (3)عبادأخرجو البخارم مف طريؽ عباد بف  

ٍمرىةى  (6)قيرَّة  كمف طريؽ  .بو بنحكه، جميعيـ عف أبي جى

ٍمرىةى بو بنحكه (8)بف خالد كمف طريؽ قيرَّةي ، (7)كأخرجو مسمـ مف طريؽ شعبة   كالىما عف أبي جى
ٍنتىـً  الدُّبَّاءً  ك الميزىفَّت في االنتباذ عف النيي نسخ فييا كرد التي كالركاية  (9)أخرجيا مسمـ كالنًَّقير كالحى
دَّثىنىا فقاؿ: اجي  "كحى جَّ دَّثىنىا، الشَّاًعرً  ٍبفي  حى اؾي  حى حَّ ٍمقىمىةى  عىفٍ ، سيٍفيىافى  عىفٍ ، مىٍخمىدو  ٍبفي  ضى  عىفً ، مىٍرثىدو  ٍبفً  عى
ٍيدىةى  اٍبفً  ـٍ : »قىاؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ ، أىًبيوً  عىفٍ ، بيرى كؼً  عىفً  نىيىٍيتيكي فَّ ، الظُّري كؼى  كىاً   الى  - ظىٍرفنا أىكٍ  - الظُّري
رّْميوي  كىالى  شىٍيئنا ييًحؿُّ  كيؿُّ ، ييحى رىاـه  ميٍسًكرو  كى  ." "«حى

 حديث:تخريج ال
مف  أيضان  كأخرجو، (10)بمعناه. بو دثار بف محارب عف ،مرة بف ضرار طريؽ أخرجو مسمـ مف

كؼً  ًفي اٍلىٍشًربىةً  عىفً  نىيىٍيتيكيـٍ  كيٍنتي »عف ابف بريدة بو بمفظ ، طريؽ ميحارب بف ًدثار ـً  ظيري ، اٍلىدى
بيكا ٍيرى  ًكعىاءو  كيؿّْ  ًفي فىاٍشرى بيكا الى  أىفٍ  غى  (11).«ميٍسًكرنا تىٍشرى

                                                                                                                                                                          

: أصؿ النخمة ينقر جكفيا حتى يصير كاآلنية ثـ ينبذ فييا. ينظر: غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ النًَّقير (1)
 .14/275ج ، الزبيدم، كتاج العركس175، كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ص2/181ج
ا، كىك أحد اٍلميقىيَّر (2) : بمعنى المزفت في الحديث اآلخر، ك اٍلميقىيَّر المطمي بالقار، كىك الزفت، كىك القير أيضن

، 2/34، ك لساف العرب، ابف منظكر ج2/197ج ، عياضأكعية الخمر. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار
 .4/528ج ، الزبيدمكتاج العركس

ميًنيًبيفى ًإلىٍيًو كىاتَّقيكهي كىأىًقيميكا الصَّالةى كىال تىكيكنيكا ًمفى قيت الصالة كفضميا/قكؿ ا تعالى: صحيح البخارم، مكا (3)
:  اٍلميٍشًرًكيفى   .523: رقـ الحديث 120[ ص31]الرـك

: رقـ الحديث 1386كفكد العرب أف يبمغكا مف كراءىـ ص صحيح البخارم، أخبار اآلحاد/كصاة النبي  (4)
7266. 

 .1398: رقـ الحديث 272صحيح البخارم، الزكاة/كجكب الزكاة ص (5)
 .4368: رقـ الحديث 825كفد عبد القيس ص /البخارم، صحيح البخارم، المغازم (6)
 .17:رقـ الحديث40صحيح مسمـ، اإليماف/اإليماف با كرسكلو ص (7)
 .17ديث:رقـ الح41، اإليماف/اإليماف با كرسكلو صالمصدر السابؽ (8)
ٍنتىـً كالنًَّقير، كبياف أنو منسكخ، كأنو اليـك المصدر السابؽ (9) فَّت ك الدُّبَّاًء كالحى ، الشربة/النيي عف االنتباذ في الميزى

 .977: رقـ الحديث830حالؿ ما لـ يصر مسكران ص
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات
ٍنتىـً كالنًَّقير، كبياف أنو منسكخ، كأنو اليـك  صحيح مسمـ، الشربة/النيي عف االنتباذ في (10) فَّت ك الدُّبَّاًء كالحى الميزى

 .977: رقـ الحديث830حالؿ ما لـ يصر مسكران ص
ٍنتىـً كالنًَّقير، كبياف أنو منسكخ، كأنو اليكـ المصدر السابؽ (11) فَّت ك الدُّبَّاًء كالحى ، الشربة/النيي عف االنتباذ في الميزى

 .977: رقـ الحديث830يصر مسكرانص حالؿ ما لـ
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كؼً  عىفً   المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى: قاؿ - –كلمحديث شاىد أخرجو البخارم بسنده عف جابر   ، الظُّري
اري الى  فىقىالىتً   (1).«ًإذنا فىالى : »قىاؿى ، ًمٍنيىا لىنىا بيدَّ  الى  ًإنَّوي : ٍنصى

 يجعؿ أف كىك، فييا االنتباذ عف نيى أنو فيك، الربع ىذه عف النيي معنى : "كأما(2)قال النووي 
نما، كيشرب ليحمك نحكىما؛ أك زبيب أك تمر مف حبات الماء في  ييٍسًرع لنو بالنيي؛ ىذه خصت كا 
 كلنو الماؿ؛ إتالؼ مف فيو لما عنو فنيى، ماليتو كتبطؿ، نجسنا حرامنا فيصير، فييا راإلسكا إليو
 لنيا فييا؛ أذف بؿ الدـ أسقية في االنتباذ عف ينو كلـ، عميو يطمع لـ مف إسكاره بعد شربو ربما
 غالبنا". شقيا مسكرنا صار إذا بؿ المسكر فييا يخفى ال لرقتيا

 المتكف في أكجو:العمماء لتكثيؽ : ذىب قمت

 التكثيؽ ببياف الناسخ كالمنسكخ : الوجه األول

 قاؿ:  النبي أف  بريدة بحديث نسخ المر، ثـ أكؿ في كاف النيي ىذا إف ثـ قال النووي:" 
 في مسمـ مسكرنا" ركاه تشربكا كال كعاء كؿ في السقية، فانتبذكا في إال االنتباذ عف نييتكـ "كنت

ا ذكرناه الذم ىذا (3)الصحيح  . كبو قاؿ(4)العمماء" جماىير مذىبنا، كمذىب ىك مف ككنو منسكخن
، (9)، كالعيني(8)كابف حجر ،(7)كالعراقي، (6)القاكيؿ، كابف الجكزم ككصفو بأنو أصح(5)الخطابي
 كغيرىـ. ،(12)كالزرقاني ،(11) كالميناكم، (10)كالقارم

 -مف أكجو: الجمع: الثاني الوجه
 لمذريعة  يي كاف قطعناالجمع باعتبار أف الن -1

                                                           

: رقـ الحديث 1101في الكعية كالظركؼ بعد النيي ص صحيح البخارم، الشربة/ ترخيص النبي  (1)
5592. 

 .1/159صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .211، سبؽ تخريجو (3)
 .1/159ج صحيح مسمـ بشرح النككم (4)
 .4/268ج ، الخطابيينظر: معالـ السنف (5)
 .54ص  ، الجكزمينظر: إخبار أىؿ الرسكخ في الفقو كالتحديث بمقدار المنسكخ مف الحديث (6)
 .8/42ج ، العراقيينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (7)
 .10/58ينظر: فتح البارم البف حجر ج (8)
 .21/178ج ، العينيينظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم (9)
 .7/2757ج ، القارمح مشكاة المصابيحينظر: مرقاة المفاتيح شر  (10)
 .7/2ج ، المناكمينظر: فيض القدير (11)
 .3/116ج، الزرقانيينظر: شرح الزرقاني عمى المكطأ  (12)
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ًدمٌ نقمو    قالكا فمما، لمذريعة قطعنا كاف إنما ،الكعية عف " النيى (1)فقاؿ: ابف بطاؿ عف الدَّاكي
 كاف نيى كؿ ككذلؾ .(حراـ مسكر ككؿ، انتبذكا) قاؿ  فييا االنبتاذ مف بدنا نجد ال إنا  لمنبي
، الصبح كبعد العصر بعد الصالة عف وكنيي كذلؾ، عند الضركرة يسقط غيره إلى التطرؽ بمعنى
 كليس، مكتاىـ دفف إلى الضركرة مف بالناس لما الساعتيف تمؾ في الجنائز عمى يصمى أف كيجكز
 حينئذ".  صالتيا إلى ضركرة ال إذ، النافمة كصالة ذلؾ

 الجمع بحمؿ النيي عمى الكراىة -2

" كال ،ذلؾ يكره لكيةالما مف (2)حبيب كابف ،كالثكرم ،الشافعي قاؿ قاؿ ابف حجر:"   .(3)يحـر

 .الكعية باؽ أف النيي عف االنتباذ في ىذه :الوجه الثالث

ليو الكعية ىذه في ينتبذكا أف ككرىكا باؽ الحظر بعضيـ قاؿ الخطابي: "كقاؿ   بف مالؾ ذىب كا 
سحاؽ حنبؿ بف كأحمد، أنس  (4)." عباس كابف عمر ابف عف ذلؾ ركم كقد، كا 

 الرخصة في عاـ كىك (6)جابر حديث أكليا أحاديث خمسة فيو البخارم ذكر :"(5)حجر ابف كقاؿ 
 الدباء عف النيي في (8)عمي حديث ثالثيا المزفت استثناء كفيو(7)عمرك بف ا عبد حديث ثانييا

 عف الجر النيي في (10)أكفى أبي بف ا عبد حديث خامسيا مثمو (9)عائشة حديث رابعيا كالمزفت
                                                           

ًدمُّ أحمد بف نصر  (1) خارم. المالكي المغربي لو كتاب "النصيحة" الذم شرح بو صحيح اإلماـ الب جعفر أبك الدَّاكي
، كترتيب 1/165ىػ. ينظر: الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، ابف فرحكف ج402تكفى سنة:

 .7/102عياض ج ،المسالؾ كتقريب المدارؾ
عباسي ابف الصحابي عباس بف مرداس السممي ال مركاف أبكبف ىاركف  عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف (2)

. كلد في حياة اإلماـ مالؾ بعد السبعيف كمائة. كاف الندلس العالمة، فقيو اإلماـالندلسي القرطبي المالكي 
مكصكفان بالحذؽ في الفقو، كبير الشأف، بعيد الصيت، كثير التصانيؼ إال أنو في باب الركاية ليس بمتقف بؿ يحمؿ 

جازة، الحديث تيكران   ،كال يتعانى تحرير أصحاب الحديث. ينظر: سير أعالـ النبالء كيؼ اتفؽ، كينقمو كجادة كا 
 .5/874الذىبي جاإلسالـ، تاريخ ك ، 9/484ج الذىبي

 .10/58البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (3)
 .4/268ج ، الخطابيينظر: معالـ السنف (4)
 .10/58البف حجر ج ،فتح البارم (5)
 .211صسبؽ تخريجو  (6)
: رقـ الحديث 1101في الكعية كالظركؼ بعد النيي ص شربة/ ترخيص النبي صحيح البخارم، ال (7)

5593. 
 .5594، رقـ الحديث المصدر السابؽ (8)
 .5595، رقـ الحديث المصدر نفسو (9)
 .5596، رقـ الحديث المصدر نفسو (10)
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 الحاديث في ذكر بما مخصكص الرخصة عمكـ أف يرل أنو صنيعو ىركظا، (1)الخضر
 ".الخرل

 عمى النسخ كركد قكؿ مالؾ نصر مف كأنكر"أصحاب ىذا القكؿ فقاؿ:  (2)الحازمي كتعقب 
 عداىا كما، الدـ ظركؼ منيا، نسخ ثـ كميا الظركؼ عف كىرىدى  النيي كاف: كقاؿ، كميا الظركؼ

ناتـ الميزىفَّت مف ، (3)عمرك بف ا بحديث عبد ذلؾ في كتمسككا، الحظر أصؿ عمى باؽ غيرىاك  كالحى
 في ليـ فأرخص. يجد الناس كؿ ليس: قالكا الكعية في النبيذ عف  ا رسكؿ نيى "لما: قاؿ
 حديث أيضا عميو كيدؿ، ذكرناه ما صحة عمى يدؿ صحيح حديث ىذا: قالكا المزفت". ك غير الجر

رٌ  عف  ا رسكؿ ى"ني: يقكؿ (4)ابف عمر  كىذا .السقية" في انتبذكا: كقاؿ، كالميزىفىت، كالدُّبىاء، الجى
 السقية فتناكؿ كميا؛ الكعية عف عمرك بف ا عبد حديث في النيي أف ترل أال صحيح؛ حديث
 كما، الحظر أصؿ عمى باؽ ىك ما بيف كفصؿ عمر ابف حديث في بيف ثـ، الظركؼ مف كغيرىا

 في قصر لنو عمر؛ ابف بحديث االستدالؿ يمكف ال: القكؿ بالنسخ نصر مف كقاؿ ."! منسكخ؟ ىك
 أجمعنا كقد، حديثو مف كأتـ، منو سياقان  أحسف ركاه كغيره، سمعو ما عمى مختصرنا كركاه، الحديث
 ا رسكؿ "قاؿ: قاؿ، أبيو عف، (5)بريدة بف ا عبد :بحديث كتمسككا، الثقات مف الزيادة قبكؿ عمى
 :مسكران". تشربكا كال، كميا السقية في فاشربكا سقاء؛ في إال النبيذ عف نييتكـ 

 النسخ التدريجيالقول الرابع : 

 النيي كاف أف عمى الثابتة الحاديث دلت: نقكؿ أنا كىك: آخر معنى قاؿ الحازمي:" كيحتمؿ 
 شككا أنيـ كىك، فييا صرخ لجمو الذم السبب عمى أيضان  بعضيا كدؿ، كميا الظركؼ عمى مطمقنا
 يجد أحد كؿ ليس أف إليو شككا إنيـ ثـ، غير ال الدـ ظركؼ في ليـ فرخص، إلييا الحاجة إليو

                                                           

المفيـك أف ال يككف  قاؿ الكرماني: مفيـك الخضر يقتضي مخالفة حكـ البيض لو، كأجاب بأف شرط اعتبار (1)
الكالـ خارجا مخرج الغالب، ككانت عادتيـ االنتباذ في الجرار الخضر، فذكر الخضر لبياف الكاقع ال لالحتراز. 
نما يعمؽ باإلسكار. ينظر: الكككب الدرارم  كقاؿ الخطابي: لـ يعمؽ الحكـ في ذلؾ بخضرة الجر كبياضو، كا 

 .20/151ج
 .230ص اآلثار، الحازمي مف سكخكالمن الناسخ في االعتبار (2)
 .2000: رقـ الحديث830صحيح مسمـ، الشربة/النيي عف االنتباذ في المزفت ص (3)
 .1997رقـ الحديث المصدر السابؽ، (4)
 .211ص سبؽ تخريجو (5)
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 مف بريدة حديث بيف سيما، كميا الحاديث بيف جمعان  ليككف كميا؛ الظركؼ في ليـ فرخص، سقاء
 .(1) .بالصكاب أعمـ كا، عمر بف ا عبد حديث كبيف، سقناه الذم الكجو

: كالصكاب ما ذىب إليو النككم كجماىير العمماء مف القكؿ بأف ما جاء في النيي عف قمت  
 في إال النبيذ عف نييتكـ:  ا رسكؿ "قاؿ: االنتباذ في ىذه الكعية منسكخ بحديث بريدة قاؿ

 مسكران" كا أعمـ. تشربكا كال، كميا السقية في فاشربكا ،سقاء

 نسخ التطبيؽ في الرككع.  النموذج الثاني: 

دَّثىنىا فقاؿ:(2)مسمـ كالركاية التي جاء فييا التطبيؽ في الرككع أخرجيا اإلماـ  ٍبدي  "حى ٍبدً  ٍبفي  اً  عى  عى
نىا، الدَّاًرًميُّ  الرٍَّحمىفً  كرو  عىفٍ ، ًإٍسرىاًئيؿى  عىفٍ ، ميكسىى ٍبفي  اً  عيبىٍيدي  أىٍخبىرى ـى  عىفٍ ، مىٍنصي ٍمقىمىةى  عىفٍ ، ًإٍبرىاًىي ، عى
دً  الى  أىنَّييمىا، كىاٍلىٍسكى مىى دىخى ٍبدً  عى مَّى: " فىقىاؿى ، اً  عى ؟ مىفٍ  أىصى ـٍ ٍمفىكي ـى ، نىعىـٍ : قىاؿى  خى ا فىقىا عىؿى ، بىٍينىييمى  كىجى
دىىيمىا رى  يىًميًنوً  عىفٍ  أىحى اًلوً  عىفٍ  كىاآٍلخى كىٍعنىا ثيَـّ ، ًشمى ٍعنىا، رى مىى أىٍيًديىنىا فىكىضى رىبى  ريكىًبنىا عى  (3)طىبَّؽ ثيَـّ ، أىٍيًديىنىا فىضى

ا ثيَـّ ، يىدىٍيوً  بىٍيفى  عىمىييمى مَّى فىمىمَّا، فىًخذىٍيوً  بىٍيفى  جى  ." اً  رىسيكؿي  فىعىؿى  ىىكىذىا: قىاؿى ، صى

 ككضع اليدم عمى الركب أخرجيا اإلماـ، كالركاية التي جاء فييا نسخ التطبيؽ في الرككع 
دَّثىنىا"فقاؿ:  (4)مسمـ دَّثىنىا، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى ًكيعه  حى اًلدو  أىًبي ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  عىفٍ ، كى  الزُّبىٍيرً  عىفً ، خى
ا ًبًيمىا طىبَّؽى  يىٍعًني - ىىكىذىا ًبيىدىمَّ  فىقيٍمتي  رىكىٍعتي : قىاؿى ، سىٍعدو  ٍبفً  ميٍصعىبً  عىفٍ ، عىًدم   ٍبفً  عىييمى  بىٍيفى  كىكىضى

 ".«ًبالرُّكىبً  أيًمٍرنىا ثيَـّ ، ىىذىا نىٍفعىؿي  كينَّا قىدٍ : »أىًبي فىقىاؿى  - فىًخذىٍيوً 

 

 

 

 

                                                           

 .230ص ، الحازمياالعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار (1)
ب إلى كضع اليدم عمى الركب في الرككع كنسخ التطبيؽ صحيح مسمـ، المساجد كمكاضع الصالة/الند (2)

 .534: رقـ الحديث215ص
، لساف 9/30ج ، الزىرمالتطبيؽ: ىك مطابقة الكفيف مبسكطتيف بيف الركبتيف في الرككع. ينظر: تيذيب المغة (3)

 .10/211العرب، ابف منظكر ج
عمى الركب في الرككع كنسخ التطبيؽ  صحيح مسمـ، المساجد كمكاضع الصالة/الندب إلى كضع اليدم (4)

 .535: رقـ الحديث215ص
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 تخريج الحديث:

 إلى صميت: يقكؿ، سعد بف مصعب سمعت: قاؿ، (2)يىٍعفكير أبي مف طريؽ (1)أخرجو البخارم 
 فنيينا»، نفعمو كنا: كقاؿ، أبي فنياني، فخذم بيف كضعتيما ثـ، كفي فبي فطبقت، أبي جنب
 .« الركب عمى أيدينا نضع أف كأمرنا (3)عنو

 -:في كجييف الحديث لتكثيؽ العمماء ذىب: قمت

 النسخ الوجه األول :

 الناسخ كالمنسكخ.ببياف ذىب النككم كغيره مف العمماء مف تكثيؽ الحديث  

 ككراىة، الركبتيف عمى اليديف كضع السنة أف كافة العمماء كمذىب بنا: "مذى(4)قال النووي 
 يبمغيـ لـ لنو التطبيؽ؛ السُّنَّة إف يقكلكف: فإنيـ، كالسكد عمقمة كصاحبيو مسعكد ابف إال التطبيؽ
 الصريح". الناسخ لثبكت الجميكر؛ عميو ما كالصكاب  كقاص أبي بف سعد حديث كىك، الناسخ

                                                           

 .790: رقـ الحديث 162صحيح البخارم، الذاف/كضع الكؼ عمى الركب في الرككع ص (1)
أبك يىعفكر بفتح التحتانية كبالفاء كآخره راء كىك الكبر كما جـز بو المزم، كىك مقتضى صنيع ابف عبد البر،  (2)

ايتو مف طريؽ إسرائيؿ عف أبي يعفكر بأنو العبدم، كالعبدم ىك الكبر بال نزاع كذكر النككم كصرح الدارمي في رك 
في شرح مسمـ أنو الصغر كتعقب، كزعـ النككم: أنو يعفكر الصغير عبد الرحمف بف عبيد بف نسطاس، كليس 

البف حجر  ،ح البارمبشيء، لف الصغير ليس مذككران في اآلخذيف عف مصعب، كال في أشياخ شعبة. ينظر: فت
 .2/273ج
قكلو كنا نفعمو فنيينا عنو، كأمرنا استدؿ بو عمى نسخ التطبيؽ المذككر بناء عمى أف المراد باآلمر كالناىي في  (3)

ككذا مسمـ إذ  ،كىك مقتضى تصرؼ البخارم ،كىذه الصيغة مختمؼ فييا كالراجح أف حكميا الرفع ذلؾ ىك النبي 
 .2/273البف حجر ج ،فتح البارمأخرجو في صحيحو. ينظر: 

 .5/15صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
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ليو ذىب  ، (6)كابف رجب (5)كالطحاكم ،(4)كابف خزيمة، (3)كابف بطاؿ، (2)كالعراقي ،(1)مذمالتر كا 
 .(12)كابف القيـ ،(11)كالشككاني، (10)كالقسطالني، (9)كالعيني، (8)كابف حجر ،(7)كالبغكم

 التكثيؽ بمكافقة النظرالوجه الثاني: 

 التقاء فيو التطبيؽ افرأين ىك؟ كيؼ النظر طريؽ مف ذلؾ حكـ التمسنا :" ثـ(13)قاؿ الطحاكم 
 في ذلؾ أشكاؿ حكـ في ننظر أف فأردنا. تفريقيما فيو الركبتيف عمى اليديف كضع كرأينا، اليديف
 المسممكف كأجمع، كالسجكد الرككع في بالتجافي  النبي عف جاءت السِّنَّة فرأينا، ىك كيؼ الصالة
 كقد، قدميو بيف يراكح أف مرأ الصالة في قاـ ككمف، العضاء تفريؽ مف ذلؾ فكاف، ذلؾ عمى
 مف بعضيا، ىذا في العضاء تفريؽ رأينا فمما، التطبيؽ ركل الذم كىك مسعكد ابف عف، ذلؾ ركم
 عمى النظر كاف، الرككع في كتفريقيا، إلصاقيا في كاختمفكا، ببعض بعضيا إلصاؽ مف أىٍكلىى بعض
 التفريؽ كاف كما فيككف، منو عميو أجمعكا ما عمى معطكفان  ذلؾ مف فيو اختمفكا ما يككف أف ذلؾ
 السجكد".  في التجافي ركم كقد، كذلؾ العضاء سائر في يككف أفضؿ ذكرنا فيما

فقد أخرج ، كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء مف القكؿ بنسخ التطبيؽ قمت:  
  ا رسكؿ لصالة أحفظكـ كنت أنا: الساعدم حميد في صحيحو بسنده عف أبك (14)البخارم
عىؿى  كىبَّرى  ًإذىا "رىأىٍيتيوي  ٍنًكبىٍيوً  ًحذىاءى  يىدىٍيوً  جى ذىا، مى ٍكبىتىٍيًو..." ًمفٍ  يىدىٍيوً  أىٍمكىفى  رىكىعى  كىاً   (15)ك أخرج ابف خزيمة، ري

لىمَّا، فىكىبَّرى : »قاؿ الصالة  ا رسكؿ عممنا: قاؿ ا عبد عف عمقمة عف في صحيحو بسنده  أىرىادى  كى
                                                           

 .74ينظر: سنف الترمذم ص (1)
 .2/284ج ، العراقيينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (2)
 .2/406ينظر: شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ج (3)
 .1/301ينظر: صحيح ابف خزيمة ج (4)
 .1/231ج ،، الطحاكمينظر: شرح معاني اآلثار (5)
 .7/156ينظر: فتح البارم، البف رجب ج (6)
 .3/95ينظر: شرح السنة لمبغكم ج (7)
 .2/273ينظر: فتح البارم، البف حجر ج (8)
 .6/64ج ، العينيينظر: عمدة القارم (9)
 .2/105ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (10)
 .2/282ينظر: نيؿ الكطار، الشككاني ج (11)
 .3/85ج ، العظيـ أبادمينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (12)
 .1/231ج ، الطحاكم،ينظر: شرح معاني اآلثار (13)
 828: رقـ الحديث169صحيح البخارم، الذاف/سنة الجمكس في التشيد ص (14)
 . قاؿ العظمي: إسناده صحيح.595: رقـ الحديث  1/301صحيح ابف خزيمة ج (15)
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ٍكبىتىٍيوً  بىٍيفى  يىدىٍيوً  طىبَّؽى  يىٍركىعى  أىفٍ   ثـ، ىذا نفعؿ كنا، أخي صدؽ: فقاؿ، سعدان  ذلؾ فبمه، « «فىرىكىعى  ري
ٍمقىمىةى  عىفٍ  في مصنفو بسنده (1)كأخرج الصنعاني، بالركب" اإلمساؾ يعني بيذا أمرنا دً ، عى  ، كىاٍلىٍسكى
 ثـ، ذلؾ ففعمنا، أيدينا كضرب، ركبتيو بيف عيماككض، كفيو طىبَّؽ ركع فمما ا عبد مع صمينا: قاال
 عمى يديو عمر ككضع، ا عبد طىبَّؽ كما كىفٍَّينىا طىبٍَّقنىا ركع فمما، بيتو في بنا فصمى، بعد عمر لقينا

 ثيَـّ  ييٍفعىؿي  كىافى  شىٍيءه  ذىاؾى  : »قاؿ ا عبد بفعؿ فأخبرناه «ىذا؟ ما: »قاؿ انصرؼ فمما، ركبتيو
 .«تيًرؾى 

 كم التطبيقح

 كأف، الركبتيف عمى اليديف بكضع  النبي أمر بعد جائز غير : "التطبيؽ(2)قاؿ ابف خزيمة 
 الركبتيف عمى اليديف ككضع ،التطبيؽ فيجكز، المباح فعؿ مف ىذا أف ال عنو منيي التطبيؽ
 جميعا".

 أبي بف ركل فقد الكراىة عمى النيي حمؿ الحتماؿ نظر؛ فقاؿ:" فيو (3)كتعقبو ابف حجر 
ٍمرىة  بف عاصـ طريؽ مف (4)شيبة  كضعت يعني ىكذا شئت؛ فإف ركعت إذا قاؿ: عمي عفضى
ف، ركبتيؾ عمى يديؾ سناده طىبٍَّقت. شئت كا   أنو فإما، التخيير يرل كاف أنو في ظاىر كىك، حسف كا 
ما، النيي يبمغو لـ  ممف يرهكغ ،عمر ككف بحراـ ليس أنو عمى كيدؿ، التنزيو كراىة عمى حممو كا 

  ".باإلعادة فعمو مف يأمر لـ أنكره

 كالصكاب ما ذىب إليو ابف حجر في حمؿ النيي عمى الكراىة.قمت:  

أنو أمر بالكضكء مما  فقد جاء عنو ، ما جاء في الكضكء مما مست النار النموذج الثالث: 
ء مما مست ترؾ الكضك  قاؿ: كاف آخر المريف مف رسكؿ ا  كجاء عف جابر ، مست النار

 النار.
دَّثىنىا(5)كالركاية التي جاء فييا المر بالكضكء مما مست النار أخرجيا مسمـ  ٍبدي  فقاؿ:" حى  اٍلمىًمؾً  عى
دَّثىًني: قىاؿى ، المٍَّيثً  ٍبفً  شيعىٍيبً  ٍبفي  دّْم عىفٍ ، أىًبي حى دَّثىًني، جى اًلدو  ٍبفي  عيقىٍيؿي  حى : ًشيىابو  اٍبفي  قىاؿى : قىاؿى ، خى

                                                           

 .2866: رقـ الحديث2/152الرزاؽ الصنعاني ج مصنؼ عبد (1)
 .1/301صحيح ابف خزيمة ج (2)
 .2/274البف حجر ج ،فتح البارم (3)
 .2539: رقـ الحديث1/221ج شيبة أبي ابف مصنؼ (4)
 .351: رقـ الحديث156صحيح مسمـ، الحيض/الكضكء مما مست النار ص (5)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات 
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ٍبدي  ًنيأىٍخبىرى  ٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى اًرثً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ةى  أىفَّ ، ًىشىاـو  ٍبفً  اٍلحى اًرجى ٍيدو  ٍبفى  خى  زى
اًرمَّ  ٍيدى  أىبىاهي  أىفَّ  أىٍخبىرىهي ، اٍلىٍنصى كءي : »يىقيكؿي   اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ثىاًبتو  ٍبفى  زى  مىسَّتً  ًممَّا اٍلكيضي

 . «اري النَّ 
 -ومن الروايات التي دلت عمى نسخ الوضوء مما مست النار: 

نىا (1)ما أخرجو النسائي -1 ك فقاؿ:" أىٍخبىرى كرو  ٍبفي  عىٍمري دَّثىنىا: قىاؿى  مىٍنصي ًميُّ  حى يَّاشو  ٍبفي  عى دَّثىنىا: قىاؿى  عى  حى
مَّ  عىفٍ ، شيعىٍيبه  اًبرى  سىًمٍعتي : قىاؿى  اٍلميٍنكىًدرً  ٍبفً  دً ميحى ٍبدً  ٍبفى  جى ٍيفً  آًخري  كىافى : »قىاؿى  المَّوً  عى  رىسيكؿً  ًمفٍ  اٍلىٍمرى
كءً  تىٍرؾى   المَّوً    ".«النَّاري  مىسَّتً  ًممَّا اٍلكيضي

  تخريج الحديث:

، (7)حبػػاف كابػػف، (6)قػػانع كابػػف، (5)كالطحػػاكم، (4)كابػػف المنػػذر، (3)خزيمػػة كابػػف، (2)أبػػك داكد أخرجػػو 
(9)كالبييقي، (8)كالطبراني

 .بمثمو بو حمزة أبي بف شعيب عف، عياش بف عمي طريؽ مف جميعيـ 

دَّثىنىا(10)البخارم فقاؿ أخرجو ما  -8 ـي إً  " حى ٍنًذرً  ٍبفي  ٍبرىاًىي دَّثىًني: قىاؿى ، المي مَّدي  حى : قىاؿى ، فيمىٍيحو  ٍبفي  ميحى
دَّثىًني اًرثً  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، أىًبي حى اًبرً  عىفٍ ، الحى ٍبدً  ٍبفً  جى كءً  عىفً  سىأىلىوي  أىنَّوي :  المَّوً  عى  مىسَّتً  ًممَّا الكيضي
؟ افى  كينَّا قىدٍ ، الى : »فىقىاؿى  النَّاري مى ٍدنىاهي  نىٍحفي  فىًإذىا، قىًميالن  ًإالَّ  الطَّعىاـً  ًمفى  ذىًلؾى  ًمٍثؿى  نىًجدي  الى  نًَّبيّْ ال زى  لىـٍ  كىجى
نىاًديؿي  لىنىا يىكيفٍ  سىكىاًعدىنىا أىكيفَّنىا ًإالَّ  مى نىا كى مّْي ثيَـّ ، كىأىٍقدىامى أي  كىالى  نيصى  ".«نىتىكىضَّ
دَّثىنىا(11)أخرجو مسمـ فقاؿما   -3 ٍبدي  :" حى دَّثىنىا، قىٍعنىبو  ٍبفً  مىٍسمىمىةى  ٍبفي  اً  عى اًلؾه  حى ٍيدً  عىفٍ ، مى ـى  ٍبفً  زى ، أىٍسمى

مَّى ثيَـّ  شىاةو  كىًتؼى  أىكىؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ : »عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً ، يىسىارو  ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ  لىـٍ  صى أٍ  كى  ".«يىتىكىضَّ
                                                           

 .135:رقـ الحديث37النسائي، الطيارة/ ترؾ الكضكء مما غيرت النارص سنف (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات
 . 1/66صحيح اإلسناد، ككذلؾ قاؿ عنو اللباني. انظر: صحيح سنف النسائي ج الحكـ عؿ اإلسناد:

 .192ث : رقـ الحدي37سنف أبي داكد، الطيارة/في ترؾ الكضكء مما مست النار ص (2)
 : رقـ الحديث1/28صحيح ابف خزيمة في صحيحو ج (3)
 .129: رقـ الحديث1/225بف المنذر جا ،الكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ (4)
 .394: رقـ الحديث1/67ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (5)
 .1/136معجـ الصحابة، البف قانع ج (6)
 .1134: رقـ الحديث3/416صحيح ابف حباف ج (7)
 .4663: رقـ الحديث5/58 ، الطبرانيالمعجـ الكسط (8)
 .721: رقـ الحديث1/241السنف الكبرل، لمبييقي ج (9)
 5457رقـ الحديث: 1077صحيح البخارم، الطعمة/ المنديؿ ص (10)
 . 351: رقـ الحديث156صحيح مسمـ، الحيض/الكضكء مما مست النار ص (11)
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  تخريج الحديث:

 سؼ عف مالؾ بو بمثمو.عف عبد ا بف يك  (1)أخرجو البخارم 

 اختمؼ العمماء في تكثيؽ المتكف مف أكجو:قمت: 

 كالمنسكخ سخاالنالتكثيؽ ببياف  الوجه األول:

 جماىير فذىب، النار مست مما تكضؤكا  قكلو في العمماء اختمؼ كقد: "(2)قال النووي 
 أبك إليو ذىب كممف، النار مستو ما بأكؿ الكضكء ال ينتقض أنو إلى كالخمؼ، السمؼ مف العمماء
، مسعكد بف ا كعبد، طالب أبي بف كعمي، عفاف بف كعثماف، الخطاب بف كعمر، الصديؽ بكر
، ثابت بف كزيد، سمرة بف كجابر، مالؾ بف كأنس، عمر بف ا كعبد، عباس كابف، الدرداء كأبك
، ، كعائشة، أمامةكأبك ، ربيعة بف كعامر طمحة كأبك، كعب بف يٍ بى كأي ، ىريرة كأبك، مكسى كأبك

، كالشافعي، حنيفة كأبي، مالؾ مذىب كىك، التابعيف جماىير إليو كذىب، صحابة كميـ كىؤالء
سحاؽ، كأحمد  إلى طائفة كذىب، ا رحميـ خيثمة كأبي، ثكر كأبي، يحيى بف كيحيى، راىكيو بف كا 
، العزيز عبد بف عمر عف مركم كىك، النار مستو ما بأكؿ الصالة كضكء الشرعي الكضكء كجكب
 مستو مما تكضؤكا بحديث ىؤالء كاحتج، (4)زًمجم كأبي (3)ًقالبىةى  كأبي كالزىرم، البصرم كالحسف
 منيا ىنا مسمـ ذكر كقد ،النار مستو مما الكضكء بترؾ الكاردة بالحاديث الجميكر كاحتج، النار
 النار مست مما كءالكض حديث عف كأجابكا، المشيكرة الحديث أئمة كتب في كباقييا، جممة

  بجكابيف:

 الكضكء ترؾ  ا رسكؿ مف المريف آخر "كاف قاؿ  (5)جابر بحديث منسكخ أنو :األول 
 بأسانيدىـ السنف أىؿ مف كغيرىما، كالنسائي ،داكد أبك ركاه صحيح حديث كىك، النار" مست مما

 الصحيحة.

                                                           

 .207: رقـ الحديث64ضأ مف لحـ الشاة كالسكيؽ صصحيح البخارم، الكضكء/مف لـ يتك  (1)
 . 4/35صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
ٍرًميٌ  (3) البصرم أحد أعالـ التابعيف قاؿ ابف سعد: ثقة كثير الحديث، ديكانو بالشاـ.  ًقالبىةى  أبك عبد ا بف زيد اٍلجى

فّْيى قاؿ الكاقدم:  اإلسالـ، ، كتاريخ 7/136ج، ابف سعد أربع أك خمس كمائة. ينظر: الطبقات الكبرل سنةتيكي
 .3/196ج، الذىبي

البصرل التابعي، ككاف أحد عمماء زمانو. كمجمز بكسر  أبك ًمجمىز بف خالد السدكسي الحؽ بف حميد بف سعيد (4)
ك مشتؽ مف جمز السكط، كىك مقبضو. سمع الحؽ ىذا جماعات مف الميـ كفتح الالـ، كقاؿ ابف السكيت: ى

، الذىبياإلسالـ، ، كتاريخ 2/70ج ، النككمالصحابة. تكفى سنة ست كمائة. ينظر: تيذيب السماء كالمغات
 .3/196ج
 .218صسبؽ تخريجو  (5)
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 الصدر في كاف حكيناه الذم الخالؼ ذاى إف ثـ ،كالكفيف، الفـ غسؿ بالكضكء المراد أف الثاني: 
 أعمـ". كا النار مستو ما بأكؿ الكضكء ال يجب أنو ؛عمى ذلؾ بعد العمماء أجمع ثـ ،الكؿ

ليو ذىب ابف المنذر قمت:  ، (5)كابف الجكزم، (4)كابف عبد البر، (3)كابف شاىيف، (2)كالطحاكم، (1)كا 
 كغيرىـ.، (8)كالمباركفكرم، (7)كالعيني، (6)كابف حجر

 .(9)كالكفيف ذكره النككم الفـ غسؿ بالكضكء المراد الجمع: أف الوجه الثاني:

بأف أحاديث الكضكء مما  ؛كغيره مف العمماء مف القكؿ ،كالصكاب ما ذىب إليو النككم قمت: 
ىذه رأينا  قد أناف، النظر طريؽ مف "كأما: (10)كيؤيده النظر قاؿ الطحاكم .مست النار منسكخة

التي قد اختمؼ في أكميا أنو ينقض الكضكء أـ ال إذا مستيا النار؟ كقد أجمع أف أكميا قبؿ  الشياء
، إذا مستيا الشياءفي فأردنا أف ننظر ىؿ لمنار حكـ يجب ، ال ينقض الكضكء ىاالنار إيامماسة 

، ه إذا سخفثـ رأينا، ضك ؤدل بو الفر ت طاىران  (11)القراح الماء أف فرأينا، حكميا إلييابو ؿ قى نٍ يي فى 
كأف النار ، إياهعمى ما كاف عميو قبؿ مماسة النار  توطيار  يأف حكمو ف فصار مما قد مستو النار

 يكاف ففمما كاف ما كصفنا كذلؾ ، فينتقؿ حكمو إلى غير ما كاف قبؿ البدء، لـ تحدث فيو حكمان 
مستو النار ال تنقمو عف  إذا النار حدثان أف تمسو أف الطعاـ الطاىر الذل ال يككف أكمو قبؿ  ؛النظر
 ان".كنظر  كحكمو قبؿ ذلؾ قياسان ، إياه كيككف حكمو بعد مسيس النار، كال تغير حكمو، حالو

 

 

                                                           

 .1/219البف المنذر ج ،ينظر: الكسط (1)
 .1/69ج ، الطحاكم،ينظر: شرح معاني اآلثار (2)
 .47ص ، الحازميينظر: االعتبار في بياف الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار (3)
 .2/150ج ، ابف عبد البرينظر: االستذكار (4)
 .32ص ، ابف الجكزمينظر: إخبار أىؿ الرسكخ في الفقو كالتحديث بمقدار المنسكخ مف الحديث (5)
 .1/311البف حجر ج ،لبارمافتح ينظر:  (6)
 .3/156ج ، العينيلقارمينظر: عمدة ا (7)
 .1/217ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (8)
 .4/35ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم ج (9)
 .1/69ج ، الطحاكم،ينظر: شرح معاني اآلثار (10)
 .2/177ج ، عياض: ىك الذم لـ يشب بغيره. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارالماء القراح (11)
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 الحديث ببيان الناسخ والمنسوخفي توثيق  النوويمنهج  خامسًا:

 الركايات المتعارضة متكف كثؽ النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف 
كالذم يتضح لي بعد الدراسة أف مف منيجو في تكثيؽ ، كالمنسكخ، مصطمح الناسخ عمى بعرضيا

 المتكف بالعرض عمى النسخ ما يمي:_
 .أنو كاف ال يذىب لمنسخ إال إذا كجدت قرائف النسخ التي حددىا العمماء  -1
 كؽف الضاحي لحكـ عف كنييتكـ ،فزكركىا ،القبكر زيارة عف نييتكـ) قكلو : "(1)قال النووي 

 تشربكا كال، كميا السقية في فاشربكا، سقاء في إال النبيذ عف كنييتكـ لكـ بدا ما فأمسككا، ثالث
 آخر ككاف الصحابي بإخبار كتارة، كيذا بنص تارة الحديث نسخ يعرؼ :(3)العمماء قاؿ (2)(مسكران 
 كتارة، الجمع تعذر إذا بالتاريخ كتارة، النار مست مما الكضكء ترؾ  ا رسكؿ مف المريف
 ناسخ". كجكد عمى يدؿ لكف ال ينسخ جماعكاإل، الرابعة المرة في الخمر شارب قتؿ كترؾ باإلجماع

، إال إذا تكفرت، فكاف ال يحكـ بالنسخ، لقد سار النككم عمى تمؾ القرائف التي ذكرىا العمماء  -2
 .ائفمسائؿ مكزعة عمى تمؾ القر  (4)فمجمكع ما حكـ عميو النككم بالنسخ ثمانية

 كجيان  كجد إف النصكص بيف الجمع كيقدـ القرائف، فيو تتكفر إذا لـ ،بالنسخ يحكـ ال كاف  -1
 -:ذلؾ عمى المثمة كمف، بالنسخ حكـ مف قكؿ كيرد، بينيا لمجمع

 مف شيء بمركر الصالة تبطؿ ال كالخمؼ؛ السمؼ مف العمماء :"كجميكر(5)قال النووي
 القمب لشغؿ الصالة نقص بالقطع؛ المراد أف عمى الحديث اىذ ىؤالء كتأكؿ غيرىـ، مف كال ىؤالء
 المرء صالة يقطع )ال اآلخر بالحديث نسخو يدعي مف كمنيـ إبطاليا، المراد كليس الشياء، بيذه
 بيف الجمع تعذر إذا إال إليو يصار ال النسخ لف مرضي؛ غير كىذا (6)استطعتـ( ما كادرؤكا شيء

 ما عمى يتأكؿ بؿ كالتأكيؿ؛ الجمع تعذر كال تاريخ ىنا لتاريخ، كليسا كعممنا كتأكيميا، الحاديث
 ذكرناه".

 

                                                           

 .13/112صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .977: لرقـ الحديث 377في زيارة قبر أمو ص ربو  صحيح مسمـ، الجنائز/استئذاف النبي  (2)
 .277ص  ، ابف الصالحيقصد ابف الصالح ينظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث (3)
، 13/110ج، 9/10ج ،5/14ج31، 4/35، ج3/128ج، 1/159صحيح مسمـ بشرح النككم جينظر:  (4)
 .13/112ج
 .14/177، ج7/44،ج 4/39، كينظر: ج4/179ج المصدر السابؽ(5)
 .1381: رقـ الحديث 2/194(سنف الدارقطني ج6)
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 مختم  الحديث ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب الثالث 

 :واصطالحاً  تعري  المختم  لغةأواًل: 

مىؼى  االختالؼ: لغةً   -1 كالمختًمؼ بكسر الالـ اسـ ، اختمؼ لمفعؿ مصدر كىك، أصمو مادة خى
 ،مف اختمؼ المراف إذا لـ يتفقا ككؿ ما لـ يتساك، الالـ اسـ مفعكؿ فتحكالمختمىؼ ب، فاعؿ

اٌب ُُمَْتؾٌِف َأْلَواُكهُ ] قكؿ ا تعالى: كمنو، فقد تخالؼ كاختمؼ ُرُج ِمْن ُبطُوِْنَن ََشَ [ََيْ
(1) ،

َتؾِػًن ُأُكُؾهُ ]كقكلو تعالى:  ْرَع ُُمْ [َوالـَّْخَل َوالزَّ
يقاؿ: تخالؼ القـك ، ؽفاتكاختمؼ ضد ، (2)

كاالختالؼ كالمخالفة: ، ريـ إلى خالؼ ما ذىب إليو اآلخنإذا ذىب كيٌؿ كاحد م، كاختمفكا
 .(3)أف يأخذ كؿ كاحد طريقان غير طريؽ اآلخر في حالو كقكلو

 .(4)يعارضيا مثميا" فقاؿ: "معرفة سنف لرسكؿ ا ، عرفو الحاكـ النيسابكرم اصطالحًا:  -2

ح جّْ رى فيكفؽ بينيما أك يي ، ككم بقكلو: "ىك أف يأتي حديثاف متضاداف في المعنى ظاىران كعرفو الن 
  .(5)بينيما"

ف عكرض بمثمو، فيك المحكـ ،فظ ابف حجر فقاؿ: "المقبكؿ إف سمـ مف المعارضةاكعرفو الح  ، كا 
ال فالترجيحك ، كاآلخر المنسكخ، فيك الناسخ ،كثبت المتأخر ال أك، فأمكف الجمع فمختمؼ الحديث ، ا 

 . (6)ثـ التكقؼ"

كيمكف  كأما التَّيىانىكم فقد عرفو بقكلو: "ىما الحديثاف المقبكالف المتعارضاف في المعنى ظاىران  
 . (7)الجمع بيف مدلكلييما بغير تعسؼ"

                                                           

 .[69النحؿ:] (1)
 .[141النعاـ:] (2)
، ، كالقامكس المحيط9/91، ك لساف العرب، ابف منظكر ج2/213ج ، ابف فارسينظر: معجـ مقاييس المغة (3)

 .808ص ركز أبادمالفي
 .382معرفة عمـك الحديث، لمحاكـ ص (4)
 .90تدريب الراكم في شرح تقريب النككم، لمسيكطي ص (5)
 .35_33ص ، ابف حجرشرح نخبة الفكر (6)
 .47-46قكاعد في عمـك الحديث، التَّيىانىكم ص (7)
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كعميو فمختمؼ الحديث: عمـ يتناكؿ الحديثيف المذيف يبدك في ظاىرىما االختالؼ كالتعارض  
بحثيا العمماء أزالكا تعارضيا مف حيث إمكاف الجمع بينيا بكجو مف كجكه الجمع فإذا ، كالتضاد
  (1)أك بترجيح أحدىما.، أك ببياف الناسخ كالمنسكخ، المعتبرة

 : أهمية عمم مختم  الحديث:ثانياً 

 ،كالصكليكف ،كالفقياء ،فيحتاج إليو المحدثكف، يعتبر عمـ مختمؼ الحديث مف أىـ العمـك كأدقيا 
زالة ما بينيا مف تعارض ،رىـ مف العمماء؛ لفيـ الدلةكغي كما تكمف أىميتو في إزالة كدفع ، كا 

 بعض الشبيات التي أثارتيا بعض الفرؽ كالمعتزلة كالمشبية كغيرىـ حكؿ بعض الحاديث.

قاؿ ابف الصالح: "يكمؿ لمقياـ بو الئمة الجامعكف بيف صناعتي الحديث كالفقو الغكاصكف في  
 .(2)ي الدقيقة"المعان

كىك ، كيضطر إلى معرفتو جميع العمماء مف الطكائؼ، كقاؿ النككم: " ىذا نكع مف أىـ النكاع 
نما يكمؿ لو الئمة ، أك يرجح أحدىما، أف يأتي حديثاف متضاداف في المعنى ظاىران فيكفؽ بينيما كا 

ؼ فيو اإلماـ الشافعي كصن، كالصكليكف الغكاصكف عمى المعاني، الجامعكف بيف الحديث كالفقو
 .(3)كلـ يقصد استيفاءه بؿ ذكر جممة ينبو بيا عمى طريقتو"

نما يىٍكميؿ بو مف كاف إمامان جامعان لصناعتي  الحديث كالفقو غائصان عمى  ،كقاؿ السخاكم: "كا 
 .(4)المعاني الدقيقة"

المعاني كالغكص عمى ، كقاؿ السيكطي: " كمف جمع ما ذكرنا مف الحديث كالفقو كالصكؿ 
 .(5)الدقيقة ال يشكؿ عميو مف ذلؾ إال النادر في الحياف"

حيث قاؿ: الشاطبي فصالن مستقالن في كتابو مكردان فيو أقكاؿ العمماء  لو جعؿ العمـىذا  ىميةكل 
فعف قتادة قاؿ: مف لـ يعرؼ االختالؼ لـ يشـ أنفو ، كلذلؾ جعؿ الناس العمـ معرفة االختالؼ"

                                                           

 .17انظر: مختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف، أ. د نافذ حماد ص (1)
 .284عمـك الحديث، البف الصالح صمعرفة أنكاع  (2)
 .90لنككم صالحديث، ا أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب(3)
 .3/470سخاكم جالفتح المغيث،  (4)
 .467سيكطي صالتدريب الراكم،  (5)
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كعف  .(2)فميس بفقيو" ،شاـ بف عبيد ا الرازم: "مف لـ يعرؼ اختالؼ الفقياء. كعف ى(1)الفقو"
فإنو إف لـ يكف كذلؾ رد ، عطاء: " ال ينبغي لحد أف يفتي الناس حتى يككف عالمان باختالؼ الناس

"أجسر الناس عمى كعف أيكب السختياني كابف عيينة:. (3)مف العمـ ما ىك أكثؽ مف الذم في يديو"
كزاد أيكب: "كأمسؾ الناس عف الفتيا أعمميـ باختالؼ ، أقميـ عممان باختالؼ العمماء" الفتيا

قيؿ لو: اختالؼ أىؿ ، كعف مالؾ: "ال تجكز الفتيا إال لمف عمـ ما اختمؼ الناس فيو .(4)"العمماء
كعف سعيد بف أبي عركبة: "مف لـ يسمع  ."(5)اختالؼ أصحاب محمد ، الرأم؟ قاؿ: ال

 .(6)فال نعده عالمان" ،االختالؼ

 كمكانتو مف كجكه:  فإنما تدؿ عمى أىمية ىذا العمـ ، : إف دلت ىذه القكاؿ عمى شيءقمت 
كأصكؿ فقو ، كفقو، فيك عمـ يدخؿ في كثير مف العمكـ اإلسالمية مف حديث كعمكـ حديث -1

 كغير ذلؾ.
 ند تعارض الدلة.لنو يبيف الحؽ ع ؛أف جميع الفرؽ كالطكائؼ بحاجة إلى معرفة ىذا الفف -2
 .(7)كسبب الخالؼ فييا، ييمىكّْف المجتيد مف الترجيح بيف القكاؿ عند االطالع عمى أدلتيا -3
كالذيف ليـ قدـ راسخة في معرفة المعاني ، لـ يتكمـ في ىذا العمـ إال القمة مف العمماء الفذاذ -4

، كابف قتيبة، الئمة: الشافعيأمثاؿ ، كالقدرة عمى المكازنة بيف النصكص، الدقيقة مع الفيـ العميؽ
 كالطحاكم كغيرىـ.

 .(8)قدر المستطاع ترجع أىمية ىذا العمـ إلى عدـ ترؾ حديث رسكؿ ا  -5
كبالتالي إعطاء الفتيا الصحيحة ، كمعرفة الناسخ كالمنسكخ، يساعد المفتي عمى فيـ النصكص -6

 كالمناسبة لممسائؿ.
  طيؿ التي أثيرت نحكىا.كرد الشبو كالبا، يمكف مف الدفاع عف السنة -7

                                                           

 .5/122لشاطبي جاالمكافقات،  (1)
 .5/122ج المصدر السابؽ (2)
 .نفسو صدرالم (3)
 .نفسو المصدر(4)
 .نفسوا المصدر  (5)
 . نفسو المصدر(6)
 .110ص حماد لنافذ، الحديث مختمؼ (7)
 .112المرجع السابؽ ص (8)
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 : حقيقة االختال  والتعارض الواقع بين األحاديث.ثالثاً 

إف التعارض كاالختالؼ الكاقع بيف الحاديث النبكية ليس تعارضان حقيقيان في كاقع المر؛ بؿ  
كمراده ، كعدـ قدرتو عمى فيـ قصد الشارع، ىك تعارض ظاىرم مرجعو كمرده إلى عجز المجتيد

منزه  كالنبي ، إف كانا خبريف، كاآلخر كذبان ، اث؛ كذلؾ لنو يكجب ككف أحدىما صادقن مف الحادي
َوى  ]عف ذلؾ كمعصكـ. قاؿ تعالى:  َّٓ َوْحٌي ُيوَحى  ، َوَمن َيـْطُِق َطِن اِْلَ [ِِْن ُهَو ِِ

(1) . 

رسكلو ال  ثـ أحكاـ، كأف يعمـ أف أحكاـ ا، قاؿ الشافعي: "كأكلى أف ال يشؾ عالـ في لزكميما 
 .(2)كأنيا تجرم عمى مثاؿ كاحد"، تختمؼ

 كقد نقؿ الخطيب البغدادم بسنده عف ابف خزيمة قكلو: "ال أعرؼ أنو ركم عف رسكؿ ا  
 .(3)فميأت بو حتى أؤلؼ بينيما" ،فمف كاف عنده، بإسناديف صحيحيف متضاداف حديثاف

تضاد حقيقي بيف الحاديث النبكية أك  ،أك اختالؼ ،نفى ابف قيـ الجكزية كقكع أم تعارضك  
أك ناتجان عف عدـ ، محمالن ذلؾ االختالؼ كالتعارض إلى عدـ صحة نقؿ الحديث مف الركاة

فإذا  ،معرفتيـ بالناسخ كالمنسكخ فقاؿ: " كنحف نقكؿ: ال تعارض بحمد ا بيف أحاديثو الصحيحة
كقد غمط بو بعض الركاة مع ككنو  ، فإما أف يككف أحد الحديثيف ليس مف كالمو ، كقع التعارض

أك يككف ، أك يككف أحد الحديثيف ناسخان لآلخر إذا كاف مما يقبؿ النسخ، فالثقة يغمط، ثقة ثبتان 
كأما حديثاف ، بد مف كجو مف ىذه الكجكه الثالثةفال، التعارض في فيـ السامع ال في نفس كالمو 
، فيذا ال يكجد أصالن ، اسخان لآلخرليس أحدىما ن، صحيحاف صريحاف متناقضاف مف كؿ كجو

كاآلفة في  .الذم ال يخرج مف شفتيو إال الحؽ كمعاذ ا أف يكجد في كالـ الصادؽ المصدكؽ 
 أك مف القصكر في فيـ مراده ، كالتمييز بيف صحيحو كمعمكلو، التقصير في معرفة المنقكؿ

كقع مف االختالؼ كمف الفساد ما  كمف ىاىنا، أك منيما معان ، كحمؿ كالمو عمى غير ما عناه بو
 . (4)"كقع

: "فثبت أنو ال اختالؼ فقاؿ كالتعارض بيف السنة النبكية ،الشاطبي كقكع االختالؼ كذلؾ نفىك  
ىي مكضكعة عمى كجكد الخالؼ فييا أصالن يرجع إليو مقصكدان مف كال ، في أصؿ الشريعة

                                                           

   [4-3النجـ، ] (1)
 .173لشافعي صاالرسالة،  (2)
 . 433-432لخطيب صاالكفاية في عمـ الركاية،  (3)
 .4/149ج ، ابف القيـزاد المعاد (4)
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لى ما، لنظار المكمفيف ؛بؿ ذلؾ مرده راجع، الشارع كصح نفي ، يتعمؽ بيـ مف االبتالء كا 
 .(1)االختالؼ في الشريعة كذمو عمى اإلطالؽ...."

نما ىك اختالؼ ظاىرم مرده السباب التي ، : ال اختالؼ كال تعارض حقيقي بيف الدلةقمت  كا 
 أشير ليا في كالـ العمماء السابؽ. 

 لنوويمختم  الحديث عند ا الحديث ببيان: نماذج تطبيقية لتوثيق خامساً 

سأتناكلو في مكاضع أخرل  كذلؾ لف النسخ كالترجيح ؛سأقتصر في النماذج عمى جانب الجمع 
 في الرسالة حسب خطة الرسالة. 

فجاءت ركاية تدؿ عمى أف النار ال تأكؿ أثر ، ما جاء في فضؿ أثر السجكدالنموذج األول:  
 .فقط هكجاءت ركاية تدؿ عمى أف النار ال تأكؿ دارات الكجك ، السجكد

دَّثىًني فقاؿ:"(2)فالركاية التي جاء فييا أف النار ال تأكؿ أثر السجكد أخرجيا مسمـ   ٍبفي  زيىىٍيري  حى
ٍربو  دَّثىنىا، حى ـى  ٍبفي  يىٍعقيكبي  حى دَّثىنىا، ًإٍبرىاًىي  أىبىا أىفَّ ، المٍَّيًثيّْ  يىًزيدى  ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، (3)أىًبي حى
ٍيرىةى  بَّنىا نىرىل ىىؿٍ ، اً  رىسيكؿى  يىا:  اً  ًلرىسيكؿً  قىاليكا نىاسنا أىفَّ  أىٍخبىرىهي ، ىيرى  اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ؟اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  رى
« : ٍكفى  ىىؿ ارُّ ٍؤيىةً  ًفي تيضى كفى  ىىؿٍ : »قىاؿى ، اً  رىسيكؿى  يىا الى : قىاليكا «اٍلبىٍدًر؟ لىٍيمىةى  اٍلقىمىرً  ري ارُّ  ًفي تيضى

؟ ديكنىيىا لىٍيسى  الشٍَّمسً  ابه ـٍ : قىاؿى ، اً  رىسيكؿى  يىا الى : قىاليكا «سىحى ٍكنىوي  فىًإنَّكي  يىٍكـى  النَّاسى  اي  يىٍجمىعي  كىذىًلؾى ، تىرى
؛ يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ  فىيىتًَّبعي ، فىٍميىتًَّبٍعوي  شىٍيئنا يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ : فىيىقيكؿي  اٍلًقيىامىةً  يىتًَّبعي ، الشٍَّمسى  الشٍَّمسى  يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ  كى
؛ يىتًَّبعي ، اٍلقىمىرى  اٍلقىمىرى تىٍبقىى، الطَّكىاًغيتى  (4)كىاًغيتى الطَّ  يىٍعبيدي  كىافى  مىفٍ  كى ـي ، مينىاًفقيكىىا ًفييىا اٍليمَّةي  ىىًذهً  كى  فىيىٍأًتيًي
تىعىالىى تىبىارىؾى  اي  كرىةو  ًفي كى ٍيرً  صي ًتوً  غى كرى ـٍ  أىنىا: فىيىقيكؿي ، يىٍعًرفيكفى  الًَّتي صي بُّكي ، ًمٍنؾى  ًباً  نىعيكذي : فىيىقيكليكفى ، رى
تَّ  مىكىانينىا ىىذىا بُّنىا يىٍأًتيىنىا ىحى اءى  فىًإذىا، رى بُّنىا جى ٍفنىاهي  رى ـي ، عىرى ًتوً  ًفي تىعىالىى اي  فىيىٍأًتيًي كرى ، يىٍعًرفيكفى  الًَّتي صي

بُّكيـٍ  أىنىا: فىيىقيكؿي  بُّنىا أىٍنتى : فىيىقيكليكفى ، رى ييٍضرىبي  فىيىتًَّبعيكنىوي  رى رىاطي  كى ـى  ظىٍيرىمٍ  بىٍيفى  الصّْ يىنَّ  كىأيمًَّتي أىنىا فىأىكيكفي ، جى
ؿى  ًئذو  يىتىكىمَّـي  كىالى ، ييًجيزي  مىفٍ  أىكَّ دىٍعكىل، الرُّسيؿي  ًإالَّ  يىٍكمى ًئذو  الرُّسيؿً  كى مّْـٍ  المييَـّ : يىٍكمى مّْـٍ ، سى ًفي، سى ـى  كى يىنَّ ًليبي  جى  كىالى

                                                           

 .5/78جي، ، الشاطبالمكافقات (1)
 .182: رقـ الحديث99صحيح مسمـ، اإليماف/معرفة طريؽ الرؤية ص (2)

 دراسة االستاد
 جميع ركاة اإلسناد ثقات

 أبكه: إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ القرشي الزىرم أبك إسحاؽ. (3)
غريب ما في الصحيحيف البخارم  ظمكنيا. ينظر: تفسيرلية التي كانكا يعكىي اآل ؛: جمع طاغيةالطكاغيت (4)

 .1/321ج ، عياض، كمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار278ص ، الحميدمكمسمـ
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؟ رىأىٍيتيـي  ىىؿٍ ، (1)السٍَّعدىافً  شىٍكؾً  ًمٍثؿي   السٍَّعدىافً  شىٍكؾً  ًمٍثؿي  فىًإنَّيىا: " قىاؿى  اً  رىسيكؿى  يىا نىعىـٍ : قىاليكا"  السٍَّعدىافى
ٍيرى  ا يىٍعمىـي  الى  أىنَّوي  غى اًلًيـٍ  النَّاسى  تىٍخطىؼي ، اي  ًإالَّ  ًعظىًميىا قىٍدري  مى ًموً  بىًقيى  اٍلميٍؤًمفي  فىًمٍنييـي ، ًبأىٍعمى ًمٍنييـي ، ًبعىمى  كى

ازىل تَّى اٍلميجى تَّى، يينىجَّى حى اءً  ًمفى  اي  رىغى فى  ًإذىا حى  ًمفٍ  أىرىادى  مىفٍ  ًبرىٍحمىًتوً  ييٍخًرجى  أىفٍ  كىأىرىادى ، اٍلًعبىادً  بىٍيفى  اٍلقىضى
ًئكىةى  أىمىرى ، النَّارً  أىٍىؿً  كا أىفٍ  اٍلمىالى  أىفٍ  تىعىالىى اي  أىرىادى  ًممَّفٍ  شىٍيئنا ًباً  ييٍشًرؾي  الى  كىافى  ًمفٍ  النَّارً  ًمفى  ييٍخًرجي

مىوي  كدً  ًبأىثىرً  يىٍعًرفيكنىييـٍ ، النَّارً  ًفي فىيىٍعًرفيكنىييـٍ ، اي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى : يىقيكؿي  ًممَّفٍ  يىٍرحى  اٍبفً  ًمفى  النَّاري  تىٍأكيؿي ، السُّجي
ـى  كدً  أىثىرى  ًإالَّ  آدى ـى ، السُّجي رَّ مىى اي  حى كدً  أىثىرى  تىٍأكيؿى  أىفٍ  النَّارً  عى قىدً  لنَّارً ا ًمفى  فىييٍخرىجيكفى ، السُّجي شيكا كى ، (2)اٍمتىحى

مىٍيًيـٍ  فىييصىبُّ  يىاةً  مىاءي  عى ًميؿً  ًفي اٍلًحبَّةي  تىٍنبيتي  كىمىا ًمٍنوي  فىيىٍنبيتيكفى ، اٍلحى  ًمفى  تىعىالىى اي  يىٍفريغي  ثيَـّ ، (3)السٍَّيؿً  حى
اءً  يىٍبقىى، اٍلًعبىادً  بىٍيفى  اٍلقىضى ؿه  كى ٍقًبؿه  رىجي مىى ًبكىٍجًيوً  مي نَّةً  أىٍىؿً  آًخري  كىىيكى  ارً النَّ  عى كالن  اٍلجى نَّةى  ديخي : فىيىقيكؿي ، اٍلجى

يىا قىشىبىًني قىدٍ  فىًإنَّوي ، النَّارً  عىفً  كىٍجًيي اٍصًرؼٍ ، رىبّْ  أىمٍ  قىًني، ًريحي  اي  شىاءى  مىا اى  فىيىٍدعيك، ذىكىاؤيىىا كىأىٍحرى
تىعى  تىبىارىؾى  اي  يىقيكؿي  ثيَـّ ، يىٍدعيكىهي  أىفٍ  ٍيرىهي؟ تىٍسأىؿى  أىفٍ  ًبؾى  ذىًلؾى  فىعىٍمتي  ًإفٍ  عىسىٍيتى  ىىؿٍ : الىىكى  الى : فىيىقيكؿي  غى

ٍيرىهي  أىٍسأىليؾى  ييٍعًطي، غى بَّوي  كى مىكىاًثيؽى  عيييكدو  ًمفٍ  رى  أىٍقبىؿى  فىًإذىا، النَّارً  عىفً  كىٍجيىوي  اي  فىيىٍصًرؼي ، اي  شىاءى  مىا كى
مىى نَّةً  عى نَّةً  بىاب ًإلىى قىدٍّْمًني، رىبّْ  أىمٍ : يىقيكؿي  ثيَـّ ، يىٍسكيتى  أىفٍ  اي  شىاءى  مىا سىكىتى  كىرىآىىا اٍلجى  اي  فىيىقيكؿي ، اٍلجى
مىكىاًثيقىؾى  عيييكدىؾى  أىٍعطىٍيتى  قىدٍ  أىلىٍيسى : لىوي  ٍيمىؾى ، أىٍعطىٍيتيؾى  الًَّذم غىٍيرى  تىٍسأىليًني الى  كى ـى  اٍبفى  يىا كى ا، آدى  أىٍغدىرىؾى  مى
تَّى اى  يىٍدعيك، رىبّْ  أىمٍ : قيكؿي فىيى  ٍيرىهي؟ تىٍسأىؿى  أىفٍ  ذىًلؾى  أىٍعطىٍيتيؾى  ًإفٍ  عىسىٍيتى  فىيىؿٍ : لىوي  يىقيكؿى  حى  الى : فىيىقيكؿي  غى

بَّوي  فىييٍعًطي، كىًعزًَّتؾى  مىكىاًثيؽى  عيييكدو  ًمفٍ  اي  شىاءى  مىا رى نَّةً  بىاب ًإلىى فىييقىدّْميوي ، كى مىى ـى قىا فىًإذىا، اٍلجى  بىاب عى
نَّةً  نَّةي  لىوي  (4)اٍنفىيىقىتٍ  اٍلجى ا فىرىأىل، اٍلجى ٍيرً  ًمفى  ًفييىا مى كرً  اٍلخى  ثيَـّ ، يىٍسكيتى  أىفٍ  اي  شىاءى  مىا فىيىٍسكيتي ، كىالسُّري
نَّةى  أىٍدًخٍمًني، رىبّْ  أىمٍ : يىقيكؿي  تىعىالىى تىبىارىؾى  اي  فىيىقيكؿي ، اٍلجى مىكىاًثيقىؾى  عيييكدىؾى  ٍعطىٍيتى أى  قىدٍ  أىلىٍيسى : لىوي  كى  أىفٍ  كى
ٍيرى  تىٍسأىؿى  الى  ؟ مىا غى ٍيمىؾى ، أيٍعًطيتى ـى  اٍبفى  يىا كى ا، آدى ٍمًقؾى  أىٍشقىى أىكيكفي  الى ، رىبّْ  أىمٍ : فىيىقيكؿي ، أىٍغدىرىؾى  مى  فىالى ، خى

تَّى اى  يىٍدعيك يىزىاؿي  تىعىالىى تىبىارىؾى  اي  يىٍضحىؾى  حى ًحؾى  افىًإذى ، ًمٍنوي  كى ؿٍ : قىاؿى  ًمٍنوي  اي  ضى نَّةى  اٍدخي  فىًإذىا، اٍلجى
مىيىا نَّوٍ : لىوي  اي  قىاؿى  دىخى بَّوي  فىيىٍسأىؿي ، تىمى يىتىمىنَّى رى تَّى كى كىذىا كىذىا ًمفٍ  لىييذىكّْريهي  اى  ًإفَّ  حى تَّى، كى  ًبوً  اٍنقىطىعىتٍ  ًإذىا حى
اًنيُّ  ًمٍثميوي  ؾى لى  ذىًلؾى : تىعىالىى اي  قىاؿى ، اٍلىمى ٍدًرمُّ  سىًعيدو  كىأىبيك، يىًزيدى  ٍبفي  عىطىاءي  قىاؿى ، " مىعىوي  كى  أىًبي مىعى ، اٍلخي
ٍيرىةى  مىٍيوً  يىريدُّ  الى  ىيرى ًديًثوً  ًمفٍ  عى تَّى، شىٍيئنا حى دَّثى  ًإذىا حى ٍيرىةى  أىبيك حى ؿً  ًلذىًلؾى  قىاؿى  اى  أىفَّ  ىيرى ًمٍثميوي : »الرَّجي ، «مىعىوي  كى
ٍيرىةى  أىبىا يىا، «مىعىوي  أىٍمثىاًلوً  كىعىٍشرىةي : »سىًعيدو  كأىبي  قىاؿى  ٍيرىةى  أىبيك قىاؿى ، ىيرى ًفٍظتي  مىا: ىيرى  لىؾى  ذىًلؾى : »قىٍكلىوي  ًإالَّ  حى

                                                           

كال كالسٍَّعدىاف. ينظر:  ،كىك الذم يضرب بو المثؿ مرعى ،: ىك نبت ذك شكؾ مف أحسف مراعي اإلبؿالسٍَّعدىاف (1)
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ًمٍثميوي  ًفٍظتي  أىنّْي أىٍشيىدي : سىًعيدو  أىبيك قىاؿى ، «مىعىوي  كى ، «ٍمثىاًلوً أى  كىعىٍشرىةي  لىؾى  ذىًلؾى : »قىٍكلىوي   اً  رىسيكؿً  ًمفٍ  حى
ٍيرىةى  أىبيك قىاؿى  ذىًلؾى : ىيرى ؿي  كى نَّةً  أىٍىؿً  آًخري  الرَّجي كالن  اٍلجى نَّةى" ديخي  .اٍلجى

  تخريج الحديث:

(1)أخرجو البخارم 
 شياب بو بمثمو. ابف عف، سعد بف إبراىيـ عف، ا عبد بف العزيز عف عبد 

 أخرجيا مسمـ فقط لكجكهكالركاية التي جاء فيو أف الذم ال تأكمو النار دارات ا 
دَّثىنىا(2)  فقاؿ:" حى

اجي  جَّ دَّثىنىا، الشَّاًعرً  ٍبفي  حى بىٍيًرمُّ  أىٍحمىدى  أىبيك حى دَّثىنىا، الزُّ مىٍيـو  ٍبفي  قىٍيسي  حى دَّثىًني: قىاؿى ، اٍلعىٍنبىًرمُّ  سي ، اٍلفىًقيري  يىًزيدي  حى
دَّثىنىا اًبري  حى ٍبدً  ٍبفي  جى ا ًإفَّ : » اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى ، اً  عى  ًإالَّ ، ًفييىا يىٍحتىًرقيكفى  النَّارً  ًمفى  ييٍخرىجيكفى  قىٍكمن
كًىًيـٍ  دىارىاتً  تَّى كيجي ميكفى  حى نَّةى  يىٍدخي  ". «اٍلجى

المتكف  كذىب العمماء لتكثيؽ، فيما تأكمو النار مف جسـ ابف آدـ الميكىًحد، اختمفت الركاياتقمت:  
 بالجمع بينيا باعتبار العاـ كالخاص.

 تأكؿ أف النار عمى ا حـر السجكد أثر إال آدـ بفا مف النار تأكؿ)  :" قكلو(3)قال النووي 
 عمييا اإلنساف يسجد التي السبعة السجكد أعضاء جميع تأكؿ ال النار أف ىذا ظاىر السجكد( أثر

، عياض القاضي كأنكره، العمماء بعض قالو كىكذا، كالقدماف، كالركبتاف، كاليداف، الجبية كىي؛
 مرفكعنا ىذا بعد مسمـ ذكر قد قيؿ: فإف، الكؿ كالمختار، خاصة الجبية السجكد: بأثر المراد كقاؿ
 مخصكصكف القكـ ىؤالء أف فالجكاب، الكجكه دارات إال فييا يحترقكف النار مف جكفيخر  قكمنا أف
 فيسمـ، غيرىـ كأما، الكجكه دارات إال، النار مف منيـ يسمـ ال بأنو، النار مف الخارجيف جممة مف

 فيعمؿ، خاص كذلؾ ،عاـ الحديث فيذا، الحديث ىذا بعمـك عمالن  منيـ؛ السجكد أعضاء جميع
 أعمـ". كا خص ما إال بالعاـ

، إال ما خص، : ما ذىب إليو النككم كالعمماء مف الجمع بيف المتكف باعتبار العمؿ بالعاـقمت 
ليو ذىب العراقي، ىك الصكاب  كغيرىـ.، (6)كالعيني، (5)ابف حجر (4)كا 

                                                           

ًئذو ناًضرىةه  (1) كهه يىٍكمى بّْيا ناًظرىةه{]القيامة:  صحيح البخارم، التكحيد/قكؿ ا تعالى:} كيجي : رقـ 1416[ ص23ًإلى رى
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 عيد عمى ذبحنا -–حيث جاء عف أسماء ، كالذبح، ما جاء في النحر النموذج الثاني: 
 فرسنا".  ا رسكؿ عيد عمى كجاء عنيا أيضان "نحرنا، فرسنا  ا رسكؿ

دَّثىنىا فقاؿ:" (1)فالركاية التي جاء فييا "نحرنا فرسان" أخرجيا مسمـ  مَّدي  كحى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، نيمىٍيرو  ٍبفً  اً  عى
دَّثىنىا ٍفصي ، أىًبي حى ًكيعه ، ًغيىاثو  ٍبفي  كىحى كى ٍرنىا: »قىالىتٍ ، أىٍسمىاءى  عىفٍ ، ةى فىاًطمى  عىفٍ ، ًىشىاـو  عىفٍ ، كى  فىرىسنا (2)نىحى
مىى ٍيدً  عى  ".«فىأىكىٍمنىاهي ،  اً  رىسيكؿً  عى

 تخريج الحديث:

:  (5)قاؿ البخارم بمثمو.كالىما عف ىشاـ بو  (4)كسفياف، (3)أخرجو البخارم مف طريؽ جرير 
 ىشاـ في النحر".، كابف عيينة، ككيع، "تابع جرير

دَّثىنىا فقاؿ:" (6)كالركاية التي جاء فييا "ذبحنا فرسان" أخرجيا البخارم  اؽي  حى ٍبدىةى  سىًمعى ، ًإٍسحى  عىفٍ ، عى
مىى (7)ذىبىٍحنىا: »قىالىتٍ ، أىٍسمىاءى  عىفٍ ، فىاًطمىةى  عىفٍ ، ًىشىاـو  ٍيدً  عى نىٍحفي ، فىرىسنا  المَّوً  سيكؿً رى  عى ًدينىةً  كى ، ًباٍلمى
 ".«فىأىكىٍمنىاهي 

 كذىب العمماء لتكثيؽ المتكف مف كجكه.، أـ أنو نحرىا، : اختمفت المتكف في أنو ذبحياقمت 
 الجمعالوجه األول: 

 اختالؼ الحادثةالجمع باعتبار   -1

 ذكر كما، نحرنا لو ركاية كفي، فرسان  ذبحنا البخارم ركاية كفي( فرسان  نحرنا) :" قكليا(8)قال النووي
 قضية تككف كيجكز أف، ذبحكىا كمرة، نحركىا فمرة، قضيتاف بأنيما الركايتيف: بيف فيجمع، مسمـ

                                                           

 .1942ديث: رقـ الح805صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف/في أكؿ لحـك الخيؿ ص (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة االسناد ثقات.
 .5/9في منحره حيث يبدك الحمقـك مف أعمى الصدر. ينظر: تيذيب المغة ج البعير : طعفالنحر (2)
 .5512: رقـ الحديث1088صحيح البخارم، الذبائح كالصيد/النحر كالذبح ص (3)
 .5519: رقـ الحديث1089الخيؿ ص ، الذبائح كالصيد/لحـكالمصدر السابؽ (4)
 .1088ص نفسو المصدر(5)
 .5511: رقـ الحديث1088الذبائح كالصيد/النحر كالذبح ص المصدر نفسو، (6)

 دراسة اإلسناد:
  جميع ركاة االسناد ثقات.

ٍذبىح. ينظرالذٍَّبح (7) ٍمقيـك مف باطف عند النَّصيؿ، كمىٍكًضعيو المى  .3/202لفراىيدم جا: العيف، : قىٍطع الحي
 .13/81صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
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 تعذرت إذا إال المجاز إلى ريصا ال لنو الكؿ؛ كالصحيح، مجازنا المفظيف أحد كيككف، كاحدة
 متعذرة". غير كالحقيقة، الحقيقة

 ذلؾ كقع فقيؿ، كذبحنا، "اختمؼ الشارحكف في تكجيو قكليا نحرنا: (1)كتعقبو ابف حجر فقاؿ 
ليو، مرتيف  متحد". كالمخرج التعدد عدـ الصؿ لف نظر؛ كفيو، النككم جنح كا 

 الجمع باعتبار الحمؿ عمى المجاز -2
ليو ذىب  المفظيف أحد كيككف، كاحدة قضية تككف يجكز أف : فقاؿ: "(2)ذكره النككم  مجازنا". كا 

 .(3)الشككاني
 الراكم عند المعنى في فظيفمال استكاء باعتبار الجمع -3

 قاؿ: كبعضيـ، نحرنا عنو قاؿ الركاة فبعض، ىشاـ عمى فيو : "كاالختالؼ(4)قاؿ ابف حجر 
 ذبحنا". 

 كذا، تارة يركيو كاف فمعمو ىشاـ؛ عمى فيو فقاؿ: " كاالختالؼ كعمؿ القسطالني سبب االختالؼ 
 .(5)مجازنا" اآلخر عمى يطمؽ منيما كالن  كأف ،المعنى في المفظيف باستكاء يشعر كىك، كذا كتارة

كالقسطالني مف الجمع باعتبار استكاء المفظيف في ، : كالصكاب ما ذىب إليو ابف حجرقمت 
 فالصؿ عدـ التعدد.، كتارة نحرنا؛ كذلؾ التحاد المخرج، ة ذبحنافركل تار ، المعنى عند الراكم

، النيي عف الحمؼ بغير ا فقد جاء عنو ، ما جاء في الحمؼ بغير ا :النموذج الثالث 
 كجاء في حديث العرابي لفظ" أفمح كأبيو إف صدؽ".

دَّثىنىا اؿ:"فق(6)التي جاء فييا النيي عف الحمؼ بغير ا أخرجيا مسمـ فالركاية ، سىًعيدو  ٍبفي  قيتىٍيبىةي  كحى
دَّثىنىا دَّثىنىا ح، لىٍيثه  حى مَّدي  كحى نىا، لىوي  كىالمٍَّفظي ، ريٍمحو  ٍبفي  ميحى ٍبدً  عىفٍ ، نىاًفعو  عىفٍ ، المٍَّيثي  أىٍخبىرى  رىسيكؿً  عىفٍ ، اً  عى
طَّابً  ٍبفى  عيمىرى  أىٍدرىؾى  أىنَّوي   اً   اى  ًإفَّ  أىالى » اً  رىسيكؿي  فىنىادىاىيـٍ ، ًبأىًبيوً  ٍحًمؼي يى  كىعيمىري ، رىٍكبو  ًفي اٍلخى
ؿَّ  عىزَّ  ـٍ  كىجى اًلفنا كىافى  فىمىفٍ ، ًب بىاًئكيـٍ  تىٍحًمفيكا أىفٍ  يىٍنيىاكي  ".«ًليىٍصميتٍ  أىكٍ  ًباً  فىٍميىٍحًمؼٍ  حى

                                                           

 .9/649البف حجر ج ،فتح البارم (1)
 .13/81صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .8/127ينظر: نيؿ الكطار، الشككاني ج (3)
 .9/649البف حجر ج ،فتح البارم (4)
 .8/283ج ، القسطالنيإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (5)
 .1646: رقـ الحديث675صحيح مسمـ، اإليماف/النيي عف الحمؼ بغير ا تعالى ص (6)

 :اإلسناددراسة 
 جميع ركاة اإلسناد ثقات
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 تخريج الحديث:

كالىما مف  (3)كمسمـ، (2)بو بمثمو. كأخرجو البخارم (1)مالؾ عف نافع أخرجو البخارم مف طريؽ 
 طريؽ سالـ عف ابف عمر بو بمعناه.

دَّثىنىا(4)ـأخرجيا مسم "صدؽ إف كأبيو أفمح" كالركاية التي جاء فييا لفظ    سىًعيدً  ٍبفي  قيتىٍيبىةي  فقاؿ:" حى
ًميؿً  ٍبفً  ٍبدً  ٍبفً  طىًريؼً  ٍبفً  جى اًلؾً  عىفٍ ، الثَّقىًفيُّ  اً  عى ا أىنىسو  ٍبفً  مى مىٍيوً  قيًرئى  ًفيمى  عىفٍ ، سييىٍيؿو  أىًبي عىفٍ  عى
ةى  سىًمعى  أىنَّوي ، أىًبيوً  اءى : يىقيكؿي ، اً  عيبىٍيدً  ٍبفى  طىٍمحى ؿه  جى ، الرٍَّأسً  ثىاًئري  نىٍجدو  أىٍىؿً  ًمفٍ   اً  رىسيكؿً  لىىإً  رىجي

ٍكًتوً  دىًكمَّ  نىٍسمىعي  ا نىٍفقىوي  كىالى ، صى تَّى يىقيكؿي  مى ـً  عىفً  يىٍسأىؿي  ىيكى  فىًإذىا،  اً  رىسيكؿً  ًمفٍ  نىادى  حى ٍسالى  فىقىاؿى ، اإٍلً
ٍمسي : » اً  رىسيكؿي  مىكىاتو  خى مىيَّ  ىىؿٍ : فىقىاؿى  «كىالمٍَّيمىةً ، اٍليىٍكـً  ًفي صى ؟ عى ٍيريىيفَّ ، تىطَّكَّعى  أىفٍ  ًإالَّ ، الى : »قىاؿى  غى
ـي  ًصيىا افى  شىٍيرً  كى ٍيريهي؟ مىيَّ عى  ىىؿٍ : فىقىاؿى ، «رىمىضى ذىكىرى ، «تىطَّكَّعى  أىفٍ  ًإالَّ ، الى : »فىقىاؿى  غى  اً  رىسيكؿي  لىوي  كى
 مىيَّ  ىىؿٍ : فىقىاؿى ، الزَّكىاةى ؿي  فىأىٍدبىرى : قىاؿى ، «تىطَّكَّعى  أىفٍ  ًإالَّ ، الى : »قىاؿى  غىٍيريىىا؟ عى  الى ، كىاً : يىقيكؿي  كىىيكى ، الرَّجي
مىى أىًزيدي  دىؽى  ًإفٍ  أىٍفمىحى : » اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، ًمٍنوي  ٍنقيصي أى  كىالى ، ىىذىا عى  ".«صى

دَّثىًني(5)قاؿ مسمـ  قيتىٍيبىةي ، أىيُّكبى  ٍبفي  يىٍحيىى : حى ًميعنا، سىًعيدو  ٍبفي  كى ٍعفىرو  ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  عىفٍ  جى  أىًبي عىفٍ ، جى
ةى  عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، سييىٍيؿو  ًديثً  ًبيىذىا  النًَّبيّْ  عىفً ، اً  عيبىٍيدً  ٍبفً  طىٍمحى ًديثً  نىٍحكى  اٍلحى اًلؾو  حى ٍيرى ، مى  أىنَّوي  غى
دىؽى  ًإفٍ  كىأىًبيوً ، أىٍفمىحى : » اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىاؿى  ؿى  أىكٍ ، صى نَّةى  دىخى دى  ًإفٍ  كىأىًبيوً  اٍلجى  ".«ؽى صى
 العمماء لتكثيؽ المتكف مف كجكه: فذىب، اختمفت الركايات قمت: 

 الوجه األول: الجمع
 باعتبار أنو كممة تجرم عمى المساف -1
 أك، بػػػا فميحمػػػؼ، حالفنػػػا كػػػاف فمػػػف، ب بػػػائكـ تحمفػػػكا أف ينيػػػاكـ ا إف)  :" قكلػػػوقـــال النـــووي 

  لقكلػػو مخػػالؼ الحػػديث قيػػؿ فػػإف ...(7) كـ(ب بػػائ كال بػػالطكاغي تحمفػػكا )ال ركايػػة كفػػي (6) (ليصػػمت
كبػػػو قػػػاؿ  اليمػػػيف". بيػػػا تقصػػػد ال المسػػػاف عمػػػى تجػػػرم كممػػػة ىػػػذه أف فجكابػػػو ،صػػػدؽ إف كأبيػػػو أفمػػػح

                                                           

 .6646: رقـ الحديث1229صحيح البخارم، اليماف كالنذكر/ال تحمفكا ب بائكـ ص (1)
 .6647يث: رقـ الحد1229، اليماف كالنذكر/ال تحمفكا ب بائكـ صالمصدر السابؽ (2)
 .1646: رقـ الحديث675صحيح مسمـ، اإليماف/النيي عف الحمؼ بغير ا تعالى ص (3)
 .11: رقـ الحديث38، اإليماف/ بياف الصمكات التي ىي أحد أركاف اإلسالـ صالمصدر السابؽ (4)
 .11: رقـ الحديث38اإليماف/بياف الصمكات التي ىي أحد أركاف اإلسالـ ص المصدر نفسو، (5)
  :اإلسنادسة درا

 جميع ركاة اإلسناد ثقات
 .231صسبؽ تخريجو  (6)
 .1648: رقـ الحديث676صحيح مسمـ، اإليماف/ال تحمفكا بالالت كالعزل ص (7)
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نػػػػػػاكم، (6)كالقسػػػػػػطالني، (5)كالعينػػػػػػي، (4)كابػػػػػػف حجػػػػػػر، (3)كالبييقػػػػػػي (2)كالبغػػػػػػكم، (1)الخطػػػػػػابي ، (7)كالمي
ٍرقاني  .(9)كالمباركفكرم، (8)كالزي

، الكؿ عف كقع إنما كالنيي، كالتأكيد ،لمتعظيـ ؛كجييف عمى كالميـ في يقع كاف وباعتبار أن -2
 .(10)قالو البييقي

 .(11)البييقي قالو أبيو كرب أفمح كالتقدير، حذؼ ذلؾ في كاف أنو باعتبار -3
 .بلمتعج أنو باعتبار -4
 ؿ.باالحتما تثبت ال الخصائص بأف كتعقبو ،(12)ذكره الشككاني،  بو خاص أنو باعتبار -5

 الوجه الثاني: النسخ

 لحديث العرابي ناسخ -حديث النيي عف الحمؼ –الباب  ىذا كحديث :(13)قاؿ ابف عبد البر 
  صدؽ". إف كأبيو "أفمح فيو: قاؿ الذم

(14)كذكره ابف حجر 
 قالو نسخ ثـ، جائزان  كاف ىذا مف القكاؿ الذم ذكرىا العمماء فقاؿ:" أف 

 ."التاريخ تحقؽ كلعدـ الجمع؛ إلمكاف النسخ ضعيفة؛ المنذرم: دعكل الماكردم... كقاؿ

 

 

                                                           

 .1/121خطابي جالينظر: معالـ السنف،  (1)
 .10/6ج ملبغك اينظر: شرح السنة  (2)
 .10/52ينظر: السنف الكبرل لمبييقي ج (3)
 .11/534البف حجر ج ،رمينظر: فتح البا (4)
 .16/292ج ، العينيينظر: عمدة القارم (5)
 .9/374ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (6)
 .2/319ج ، المناكمينظر: فيض القدير (7)
رقاني عمى المكطأ  ينظر: شرح الزرقاني (8)  .3/101ج، الزي
 .5/113ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (9)
 .10/52لمبييقي ج ،ينظر: السنف الكبرل (10)
 السابؽ. صدرينظر: الم (11)
 .8/263ينظر: نيؿ الكطار، الشككاني ج (12)
 .5/205ج ، ابف عبد البرينظر: االستذكار (13)
 .11/534ابف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (14)
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 الوجه الثالث: الترجيح

 ،بإسناده سييؿ أبي عمو عف ركاه مالكنا لف المفظة غير محفكظة؛ ىذه :(1)قاؿ ابف عبد البر 
 حفظو في جعفر بف إسماعيؿ مثؿ بو يقاس ال كمالؾ، كأبيو يقؿ كلـ، صدؽ إف أفمح :فيو فقاؿ

تقانو.  كا 

كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف القكؿ بالجمع باعتبار أنيا كممة تجرم عمى  :قمت 
 كا أعمـ.، المساف ال يقصد بيا الحمؼ

 تىمىؼميخٍ منيج النككم في تكثيؽ المتكف بعرضو عمى مصطمح  سادسًا:

 الركايات المتعارضة متكف كثؽ النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف 
 كالمختمؼ عنده قسميف:، الميٍختىمىؼ مصطمح عمى بعرضيا

، بيما العمؿ كيجعؿ فيتعيف، بينيما الجمع يمكف أحدىما قسماف الميٍختىمىؼ :"(2) قال النووي  
ال، قدمناه ناسخان  أحدىما عممنا فإف، بكجو يمكف ال كالثاني  الركاة بصفات كالترجيح بالراجح عممنا كا 
 أعمـ". كا، كجيان  خمسيف في ككثرتيـ

 كالقسـ الثاني ، بينيما (3)كتناكلت تحت مصطمح الميٍختىمىؼ القسـ الكؿ الذم يمكف الجمع   
 الرسالة.  في أخرل مكاضع في سكؼ أتناكليما كالترجيح، النسخ

ر مف الحياف عمى النسخ أنو كاف يقدـ الجمع في كثي منيجو مف أف الدراسة بعد لي يتضح كالذم
 أربعة تحت حصرتيا كلقد، النككم اإلماـ عند الجمع أكجو ماالن لألدلة؛ كلذلؾ تعددتإع كالترجيح
 -:كىي مجاالت
 الفعؿ أك المر كالنيي. في االختالؼ باعتبار الجمع :األول المجال

 -:فمنيا، الجمع كجكه مف أكجو عدة المجاؿ ىذا تحت النككم اإلماـ تناكؿ لقد

 كمف المثمة عمى ذلؾ:  باب كالجكازاالستح  الفعؿ عمى  بحمؿ الجمع •

                                                           

 .14/367ج ، ابف عبد البريد، كالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسان5/205ينظر: االستذكار ج (1)
 .9 لمنككم ص الحديث، أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب(2)
  عمى منيما كؿ بحمؿ كذلؾ، زمنان  كالمتحديف، لالحتجاج الصالحيف المتعارضيف الحديثيف إعماؿ ىك: الجمع (3)

ظيار، ذلؾ كنحك، كالمقيد ؽكالمطم، كالخاص كالعاـ، كاختالفيما تعارضيما يزيؿ صحيح محمؿ  االختالؼ أف كا 
 كمختمؼ، 130ص خياط، كالفقياء كالصكلييف المحدثيف بيف الحديث مختمؼ: ينظر حقيقة. بينيما مكجكد غير

 .38-2/21ج حـز ابف، كاإلحكاـ، 3/2ج كالتحبير، ابف اليماـ التقرير، 183ص حماد، الحديث
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 بحديث منسكخ ىك :كقالكا ،مستحبان  ليس القياـ أف مذىبنا في :"كالمشيكر(1)النووي قال
عمي

 لمندب المر فيككف ،المختار ىك كىذا. مستحب أنو أصحابنا مف (3)المتكلي كاختار (2)
 الجمع تعذر إذا يككف إنما، نسخال لف ؛ىذا مثؿ في النسخ دعكل يصح كال، لمجكاز بيانا كالقعكد
 أعمـ". كا، يتعذر كلـ الحاديث بيف

 الكراىة كمف المثمة عمى ذلؾ:  النيي عمى  بحمؿ الجمع •

 في كرد كما ،التنزيو كراىة عمى محمكؿ النيي في كرد ما بأف بينيا : "يجمع(4)قال النووي 
 بالباب يتعمؽ ما مختصر ىذا الكراىة ينف معناه كليس ،بحراـ ليس أنو عمى محمكؿ ذلؾ في اإلذف
 الحاديث". بيف كالجمع الحكاـ مف

 النيي لعمة كمف المثمة عمى ذلؾ:الجكاز، كأف   عمى بالحمؿ الجمع •

 كمف صاـ شاء فمف ، كأفطر، ا رسكؿ فصاـ عباس: ابف قاؿ) "قكلو: :(5)قال النووي
 إف ذلؾ: بعد لو فقيؿ) كالفطر، كقكلو: الصكـ جكاز في الجميكر لمذىب داللة فيو (6)(أفطر شاء

 محمكؿ كىذا مرتيف، مكرر ىك ىكذا (7)(العصاة أكلئؾ العصاة، أكلئؾ فقاؿ: صاـ، قد الناس بعض
، تضرر مف عمى  الكاجب فخالفكا جكازه، بياف لمصمحة جازمان  أمران  بالفطر أمركا أنيـ أك بالصـك
 بو...". يتضرر لـ إذا عاصيان  لسفرا في اليكـ الصائـ يككف ال التقديريف كعمى

   المغة. بياف باعتبار الجمع: الثاني المجال

 -:فمنيا. الجمع كجكه مف أكجو عدة المجاؿ ىذا تحت النككم اإلماـ تناكؿ لقد
                                                           

 .3/153، ج14/187، ج94/ 3، ج7/208ج، كينظر: 7/44(صحيح مسمـ بشرح النككم ج1)
 .962: رقـ الحديث 372( صحيح مسمـ، الجنائز/ نسخ القياـ لمجنازة  ص2)
  50ص ( سبؽ ترجمتو3)
 .10/12(صحيح مسمـ بشرح النككم ج4)
 .7/208ج المصدر نفسو(5)
ف سفره مرحمتيف ( صحيح مسمـ، الصياـ/ جكاز الصـك كالفطر في شير رمضاف لممسافر في غير معصية إذا كا6)

، كلمف يشؽ عميو أف يفطر ص  .1113: رقـ الحديث 432فأكثر، كأف الفضؿ لمف أطاقو بال ضرر أف يصـك
، الصياـ/ جكاز الصـك كالفطر في شير رمضاف لممسافر في غير معصية إذا كاف سفره المصدر السابؽ(7)

، كلمف يش : رقـ الحديث 432ؽ عميو أف يفطر صمرحمتيف فأكثر، كأف الفضؿ لمف أطاقو بال ضرر أف يصـك
1114. 
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 كالخاص كمف المثمة عمى ذلؾ:  العاـ باعتبار الجمع •
 )سئؿ قاؿ: عازب بف البراء كعف (2) اإلبؿ( لحكـ مف فتكضأ )نعـ  "كقكلو :(1)قال النووي

 ،-تعالى ا رحمو -حنبؿ بف أحمد قاؿ ،(3) بو( فأمر اإلبؿ لحكـ مف الكضكء عف  النبي
سحاؽ  كىذا ،(5)البراء كحديث (4)جابر حديث حديثاف ىذا في  النبي عف صح راىكيو بف كا 
ف دليالن، أقكل المذىب  بحديث الحديث اىذ عف الجميكر أجاب كقد خالفو، عمى الجميكر كاف كا 
 الحديث ىذا كلكف ؛(6)النار( مست مما الكضكء ترؾ ا رسكؿ مف المريف آخر كاف جابر)
 أعمـ". كا العاـ عمى مقدـ كالخاص خاص اإلبؿ لحكـ مف الكضكء كحديث عاـ،

 -كالمقيد كمف المثمة عمى ذلؾ: المطمؽ الجمع باعتبار •
 الخرل الركاية كفي (8) كمسجدان( طيكران  طيبة رضال لي )كجعمت  :" قكلو(7)قال النووي

 كغيرىما تعالى ا رحميما حنيفة كأبك ،مالؾ الكلى بالركاية احتج (9)طيكران( لنا تربتيا )كجعمت
كّْز التيمـ ممف  كغيرىما تعالى ا رحميما كأحمد الشافعي بالثانية كاحتج الرض، أجزاء بجميع ييجى
كّْز ال ممف  المقيد". ىذا عمى المطمؽ ذلؾ كحممكا خاصة، الترابب إال ييجى

  كمدلكالتيا اللفاظ فيـ باعتبار الجمع: الثالث المجال

 -فمنيا:، الجمع كجكه مف أكجو عدة المجاؿ ىذا تحت النككم اإلماـ تناكؿ لقد 

 في االسـ أك المعنى كمف المثمة عمى ذلؾ: المفظيف اتحاد باعتبار الجمع- 

                                                           

 .18/75، ج14/82، ج3/22، ينظر: ج4/39صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .360: رقـ الحديث 158حديث جابر بف سىميرىة صحيح مسمـ، الحيض/ الكضكء مف لحـك اإلبؿ ص (2)
 .770: رقـ الحديث 100/ 2( حديث البراء بف عازب مسند أبي داكد الطيالسي ج3)
 .360 الحديث رقـ: 158ص اإلبؿ لحـك مف الكضكء/ الحيض، مسمـ صحيح (4)
 .770 الحديث رقـ: 100/ 2ج الطيالسي داكد أبي مسند (5)
 .231( سبؽ تخريجو ص6)
 .5/5صحيح مسمـ بشرح النككم ج (7)
، 438: رقـ الحديث105كطيكرنا ص مسجدان  الرض لي جعمت  النبي صحيح البخارم، الصالة/قكؿ (8)

 .521: رقـ الحديث211كطيكرنا ص مسجدنا الرض لي جيعمت كصحيح مسمـ المساجد كمكاضع الصالة/
  .522الحديث رقـ: 211ص كطيكرنا مسجدنا الرض لي جيعمت/ الصالة كمكاضع المساجد مسمـ صحيح(9)
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 ككقع ،الالـ بفتح كىي ،جانب إلى النظرة المفتة( لفتة مني فحانت) :"قكلو(1) قال النووي 
 الكقت". كالحاؿ فالحيف ،بمعنى كىما ،بالنكف كالمشيكر ،بالالـ فحالت، الركاة لبعض

 المجاز كمف المثمة عمى ذلؾ: عمى المفظيف أحد حمؿ باعتبار الجمع 
 (5)لو ركاية كفي (4)فرسنا( )ذبحنا البخارم يةركا كفي (3) (فرسان  نحرنا) "قكليا:(2)قال النووي

، ذبحكىا كمرة ،نحركىا فمرة ،قضيتاف بأنيما الركايتيف بيف فيجمع ،مسمـ ذكر كما نحرنا
 مجازا...". المفظيف أحد كيككف ،كاحدة قضية تككف أف كيجكز

 المساف كمف المثمة عمى ذلؾ: عمى تجرم كممة المفظ ىذا اف باعتبار الجمع- 
 كممة ىذه أف فجكابو صدؽ إف كأبيو أفمح  لقكلو مخالؼ الحديث قيؿ فإف :"(6)نوويقال ال
 اليميف". بيا تقصد ال المساف عمى تجرم

 اللفاظ كمف أمثمة ذلؾ: تأكيؿ باعتبار الجمع 
 تزعمو الجاىمية كانت ما نفي بو المراد ال عدكل حديث أف الجمع كطريؽ:"(7)قال النووي

 عمى ممرض يكرد ال حديث كأما ،تعالى ا ال بفعؿ بطبعيا تعدل عاىةكال المرض أف كتعتقده
 فنفى ،كقدره تعالى ا بفعؿ العادة في عنده الضرر يحصؿ ما مجانبة إلى فيو فأرشد ،مصح
 ،كفعمو تعالى ا بقدر ذلؾ عند الضرر حصكؿ ينؼ كلـ ،بطبعيا العدكل الكؿ الحديث في

رادتو ا بفعؿ الضرر عنده يحصؿ مما االحتراز إلى الثاني في كأرشد  الذم فيذا ،كقدره كا 
 كيتعيف ،العمماء جميكر عميو الذم الصكاب ىك بينيما كالجمع ،الحديثيف تصحيح مف ذكرناه

 إليو". المصير
  الحكاؿ اختالؼ باعتبار المتعارضة الحاديث بيف المجاؿ الرابع: الجمع

 :فمنيا، الجمع كجكه مف أكجو عدة جاؿالم ىذا تحت النككم اإلماـ تناكؿ لقد 
 :ذلؾ أمثمة كمف الحادثة اختالؼ باعتبار الجمع •

                                                           

 .15/56، ج18/118(صحيح مسمـ بشرح النككم ج1)
 .15/19، ج13/81ج المصدر السابؽ(2)
 .242بؽ تخريجو ص( س3)
 .243(سبؽ تخريجو ص4)
 .243(سبؽ تخريجو ص5)
 .11/90ج المصدر السابؽ(6)
 .11/138، ج13/51، ج13/73، ج15/82، كينظر: ج14/177(صحيح مسمـ بشرح النككم ج7)
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 كانت الفائتة الصالة أف (2)البخارم كفي ىنا، الحديث ىذا في كقع أنو كاعمـ:"(1)قال النووي   
 أخر أنو غيره كفي كالعصر الظير أنيا (3)المكطأ كفي غيرىا، يفت لـ أنو كظاىره العصر، صالة
 بيف الجمع كطريؽ الميؿ، مف ىكم ذىب حتى ،كالعشاء ،كالمغرب ،كالعصر ،الظير صمكات أربع
 بعضيا". في كىذا الياـ بعض في ىذا فكاف أيامان، بقيت الخندؽ كقعة أف الركايات ىذه
  -الكقت كمف المثمة عمى ذلؾ: اختالؼ باعتبار الجمع •

 صالة أكجز أحد خمؼ صميت ما بعده: الثاني الحديث في أنس :" قكؿ(4)قال النووي
 يسير طكؿ فيو كاف بعضيا أف عمى يدؿ السكاء؛ مف قريبان  كقكلو ،تماـ في  ا رسكؿ صالة مف
 بعض عمى محمكؿ الحديث ىذا أف كاعمـ التشيد، في أيضان  كلعمو ؛القياـ في كذلؾ بعض، عمى

ال الحكاؿ،  بتطكيؿ". السابقة الحاديث ثبتت فقد كا 
 -الشخاص كمف أمثمة ذلؾ: اختالؼ باعتبار عالجم •

 معتاد كاف الرجؿ ىذا أف كىك كغيره المازرم أجاب بما عنو "كيجاب (5):قال النووي
  النبي لو فبيف ،رمضاف تقدـ عف النيي في الدخكؿ مف بخكفو فتركو ،نذره أك الشير، آخر الصياـ

 نما ؛النيي في يدخؿ ال المعتاد الصكـ أف  أعمـ". كا المعتاد غير عف ننيى كا 
 -:ذلؾ أمثمة كمف المكاف  اختالؼ باعتبار الجمع •

 ،أيكب أبي كحديث ،البنياف في بالجكاز مصرحة صحيحة أحاديث :" فيذه(6)قال النووي
 كال ،الحاديث بيف ليجمع ؛الصحراء عمى فيحمؿ ،بالنيي كردت ،كغيرىـ ىريرة كأبي ،كسمماف
 الجمع يجب بؿ ؛بعضيا ترؾ إلى يصار ال الحاديث بيف الجمع أمكف إذا أنو العمماء بيف خالؼ
 ،الصحراء بيف كفرقكا إليو المصير فكجب ،ذكرناه ما عمى الجمع أمكف كقد ،بجميعيا كالعمؿ ،بينيا

 الصحراء". بخالؼ القبمة ترؾ تكميفو في البنياف في المشقة يمحقو بأنو المعنى حيث مف كالبنياف
 

                                                           

 .13/81، ج12/41، ج4/7، كينظر: ج5/106صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .6396: رقـ الحديث 1228المشركيف ص( صحيح البخارم، الدعكات/ الدعاء عمى 2)
 .4: رقـ الحديث 185/ 1(مكطأ مالؾ ج3)
 .16/57،ج15/80، ج15/75، ج5/192، ج4/149صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
 .18/105، كينظر: ج8/41ج المصدر السابؽ (5)
 .2/63، كينظر: ج3/119ج المصدر نفسو (6)
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 الُمْشِكل الحديث ببيانتوثيق نهج النووي في المطمب الرابع: م

 أواًل: الُمْشِكل لغًة واصطالحًا:

، ىك اسـ فاعؿ مف اإلشكاؿ: أم الممتبس. يقاؿ: أشكؿ المر: التبس كاختمط : لغةً  الُمْشِكل-1
 .(1)كأمكر أشكاؿ: أم ممتبسة، كمنو قيؿ لألمر المشتبو مشكؿ

ًسي بأنو: "اسـ لما يشتبو المراد منو بدخكلو في أشكالو عرفو السىٍرخى  الُمْشِكل في االصطالح:-2
  .(2)عمى كجو ال يعرؼ المراد إال بدليؿ يتميز بو مف بيف سائر الشكاؿ"

ني كقاؿ الطحاكم في مقدمة كتابو شرح مشكؿ اآلثار: "  في اآلثار المركية عف رسكؿ  نظرت كا 
فكجدت ، كحسف الداء ليا، كالمانة عمييا، ييابالسانيد المقبكلة التي نقميا ذككا التثبت ف ا 

 ما كتبياف ،تأمميا إلى قمبي فماؿ ، كالعمـ بما فييا عف أكثر الناس ،فييا أشياء مما يسقط معرفتيا
 .(3)عنيا" اإلحاالت نفي كمف ،فييا التي الحكاـ استخراج كمف مشكميا مف عميو قدرت

 الحديث  لوُمْشكِ  الحديث ُمْخَتَم  ثانيًا: الفرق بين

الحديث يعني التعارض الظاىر بيف  ميٍختىمىؼف، الحديث" ميٍشًكؿ" الحديث" ك ميٍختىمىؼ كالفرؽ بيف "
الحديث قد يككف سببو غمكض في المعنى بحيث يحتمؿ المفظ في  ميٍشًكؿبينما ، حديثيف أك أكثر

كىي تمؾ  -ي أشكالوأصؿ المعاني المتعددة حقيقة كيككف المراد منيا كاحدان؛ لكنو قد يدخؿ ف
كصار محتاجان إلى اجتياد في تمييزه بدليؿ... كما يمكف ، فاختفى عمى السامع، -المعاني المتعددة

مع أنو ، أف يككف اإلشكاؿ ناتجان عف استعماؿ معنى يحاذم لفظان مف اللفاظ حتى يشتير بو
 .(4) مكضكع في الصؿ لمعنى آخر عمى سبيؿ الحقيقة

أعـ مف  ميٍشًكؿفال ؛الحديث عالقة عمكـ كخصكص ميٍختىمىؼك  ،الحديث ًكؿميشٍ كالعالقة بيف  
 ان.ميٍختىمىف ميٍشًكؿ كليس كؿ،  ميٍشًكؿ ميٍختىمىؼفكؿ ، الحديث ميٍختىمىؼ

                                                           

 .2310ينظر: لساف العرب، ابف منظكر ص (1)
 . 1/168أصكؿ السرخسي، السىٍرخىسي ج (2)
 . 1/6شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ج (3)
 . 1/254ينظر: تفسير النصكص في الفقو اإلسالمي، لمحمد أديب صالح ج (4)
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فيك أعـ مف ، الحديث أك اآلثار ميٍشًكؿكقد فسر ذلؾ الدكتكر عبد المجيد محمكد فقاؿ: "أما  
خ؛ لف اإلشكاؿ كىك االلتباس كالخفاء قد يككف ناشئان مف كمف الناسخ كالمنسك ، اختالؼ الحديث

كقد ينشأ ، كنفس المر ،أك مف حيث الحقيقة، كركد حديث يناقض حديثان آخر مف حيث الظاىر
كالمؤلؼ يرفع ىذا اإلشكاؿ إما بالتكفيؽ ، أك ًلمُّغىة، أك لمقرآف، اإلشكاؿ مف مخالفة الحديث لمعقؿ

أك ، أك القرآف، أك بشرح المعنى بما يتفؽ مع العقؿ، بياف نسخ فييما أك، بيف الثريف المتعارضيف
 . (1)كرده كغير ذلؾ" ،أك بتضعيؼ الحديث المكجب لإلشكاؿ، المغة

 عند النووي المشكل ببيانالحديث  في توثيقثالثًا: نماذج تطبيقية 

 صالة ابتدأ : ما جاء في صالة الكسكؼ حيث جاءت ركاية يظف ظاىرىا أنو النموذج األول 
 .الشمس انجالء بعد الكسكؼ

 (2)الشمس أخرجيا مسمـ انجالء بعد الكسكؼ صالة ابتدأ يكحي ظاىرىا أنو  التي كالركاية 
دَّثىًني فقاؿ:" دَّثىنىا، اٍلقىكىاًريًرمُّ  عيمىرى  ٍبفي  اً  عيبىٍيدي  كحى ؿً  ٍبفي  ًبٍشري  حى دَّثىنىا، اٍلميفىضَّ ٍيًرمُّ  حى  يأىبً  عىفٍ ، اٍلجيرى
ءً  يَّافى  اٍلعىالى ٍيرو  ٍبفً  حى ٍبدً  عىفٍ ، عيمى ا: قىاؿى ، سىميرىةى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى يىاةً  ًفي ًبأىٍسييًمي أىٍرًمي أىنىا بىٍينىمى  اً  رىسيكؿً  حى
 ، ًقيٍمتي ، (4)فىنىبىٍذتيييفَّ ، الشٍَّمسي  (3)اٍنكىسىفىتً  ًإذ ىٍنظيرىفَّ : »كى ا ًإلىى لى  اٍنًكسىاؼً  ًفي  اً  ًلرىسيكؿً  يىٍحديثي  مى

ييكىبّْري ، يىٍدعيك يىدىٍيوً  رىاًفعه  كىىيكى  ًإلىٍيوً  فىاٍنتىيىٍيتي ، اٍليىٍكـى  الشٍَّمسً  يىٍحمىدي ، كى يييىمّْؿي ، كى تَّى، كى مّْيى  حى ، الشٍَّمسً  عىفً  جي
تىٍيفً  فىقىرىأى  ٍكعىتىٍيفً  كىرىكىعى ، سيكرى  ".«رى

سىميرىةى أخرجو  كاف الزاؿ في الصالة حيف جاءه عبد الرحمف بف كالركاية التي دلت أنو  
دَّثىنىا فقاؿ:"(5)مسمـ دَّثىنىا، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك كحى ٍبدي  حى ٍبدً  ٍبفي  اٍلىٍعمىى عى ٍيًرمّْ  عىفً ، اٍلىٍعمىى عى رى  عىفٍ ، اٍلجي

                                                           

 .26أبك جعفر الطحاكم كأثره في الحديث، لعبد المجيد محمكد ص (1)
 .913: رقـ الحديث354ص  صحيح مسمـ، الكسكؼ/ذكر النداء بصالة الكسكؼ الصالة جامعة (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.

، ك 10/46ج ، الزىرمإذا ذىب ضكؤىا، ككسؼ القمر إذا ذىب ضكؤه. ينظر: تيذيب المغة :كسفت الشمس (3)
 .9/298لساف العرب، ابف منظكر ج

 .63ص ، الحميدمحتيا. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ: أم رميتيا كطر فىنىبىذىٍتيا (4)
 .913: رقـ الحديث354صحيح مسمـ، الكسكؼ/ذكر النداء بصالة الكسكؼ الصالة جامعة ص  (5)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.



256 

 

يَّافى  ٍيرو  ٍبفً  حى ٍبدً  عىفٍ ، عيمى كىافى ، سىميرىةى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ابً  ًمفٍ  كى  أىٍرتىًمي كيٍنتي : قىاؿى ،  اً  رىسيكؿً  أىٍصحى
ًدينىةً  ًلي ًبأىٍسييـو  يىاةً  ًفي ًباٍلمى ىٍنظيرىفَّ  كىاً : فىقيٍمتي ، تييىافىنىبىذٍ ، الشٍَّمسي  كىسىفىتً  ًإذٍ ،  اً  رىسيكؿً  حى  مىا ًإلىى لى
دىثى  ةً  ًفي قىاًئـه  ىيكى كى  فىأىتىٍيتيوي : »قىاؿى ، الشٍَّمسً  كيسيكؼً  ًفي  اً  ًلرىسيكؿً  حى عىؿى ، يىدىٍيوً  رىاًفعه  الصَّالى  فىجى
يىٍحمىدي ، ييسىبّْحي  يييىمّْؿي ، كى ييكىبّْري ، كى يىٍدعيك، كى تَّى، كى ًسرى  حى ٍنيىا (1)حي ًسرى  فىمىمَّا: »قىاؿى ، «عى ٍنيىا حي تىٍيفً  قىرىأى، عى  سيكرى
مَّى ٍكعىتىٍيفً  كىصى  .«رى

ز : قمت   -مف كجييف: خالؿ الجمعالة التعارض مف لقد ذىب العمماء لتكثيؽ المتكف كا 

 بحمؿ الركاية الكلى عمى الثانية باعتبار أنو كجده في صالة لمكافقة قكاعد الفقو.الجمع   -1

 عػف جمي حتى، كييمؿ، كيحمد، كيكبر، يدعك يديو رافع كىك إليو )فانتييت :"قكلو:(2)قال النووي  
 رافػػع الصػػالة فػػي قػػائـ كىػػك )فأتيتػػو الخػػرل كايػػةالر  كفػػي، (3)ركعتػػيف( كركػػع، سػػكرتيف فقػػرأ، الشػػمس
، سػػكرتيف قػػرأ عنيػػا حسػػر فممػػا قػػاؿ:، حسػػر حتػػى، كيػػدعك كيحمػػد كيكبػػر كييمػػؿ يسػػبح فجعػػؿ، يديػػو

، الشمس انجالء بعد الكسكؼ صالة ابتدأ أنو ظاىره أف كيظف، يستشكؿ مما ىذا (4)ركعتيف( فصمى
 فػي كجػده أنػو عمػى محمػكؿ الحػديث كىػذا، نجػالءاال بعػد صػالتيا ابتػداء يجكز ال فإنو كذلؾ؛ كليس

 ،دعػػاء مػػف الصػػالة فػػي جػػرل مػػا جميػػع الػػراكم جمػػع ثػػـ، الثانيػػة الركايػػة فػػي بػػو صػػرح كمػػا الصػػالة
 ككانػػػت، الثانيػػػة لمركعػػػة اآلخػػػريف القيػػػاميف فػػػي سػػػكرتيف كقػػػراءة ،كتحميػػػد ،كتسػػػبيح ،كتيميػػػؿ ،كتكبيػػػر
 كآخرىػا الكسػكؼ حػاؿ فػي أكليػا ركعتػيف الصالة ممةج فتمت، لمصالة تتميمنا االنجالء بعد السكرتاف

 ،الفقػػو كلقكاعػػد الثانيػػة؛ لمركايػػة مطػػابؽ لنػػو منػػو؛ البػػد تقػػديره مػػف ذكرتػػو الػػذم كىػػذا، االنجػػالء بعػػد
ػػػػا عميػػػػو محمكلػػػػة الكلػػػػى كالركايػػػػة، الصػػػػحابة بػػػػاقي كلركايػػػػات ليػػػػو ذىػػػػب  تفػػػػؽلت ؛أيضن الركايتػػػػاف". كا 
ٍيمىًعيُّ   .(8)كالمباركفكرم، (7)كالعظيـ آبادم، (6)كالسيكطي، (5)الزَّ

                                                           

ًسرى  (1) ، ابف فارس مقاييس المغة معجـ شيء. ينظر: : الحاء كالسيف كالراء أصؿ كاحد، كىك مف كشؼ الحي
 .63ص ، الحميدم، كتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ2/61ج
 .6/185صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .236ص سبؽ تخريجو (3)
 .236ص سبؽ تخريجو (4)
ٍيمعيينظر: نصب الراية (5)  .2/229ج ، الزَّ
 .3/125ج ، السيكطيئيينظر: حاشية السيكطي عمى سنف النسا (6)
 .4/42ج ، العظيـ بادمينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (7)
 .المصدر السابؽينظر:  (8)
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 .الجمع باعتبار أنو صمى ركعتيف تطكعان بعد االنجالء ال أنيا صالة كسكؼ  -2

ًرمّْ  عف (2)القاضي كنقؿ "(1) :قال النووي   مستقالن  تطكعنا ركعتيف صالة عمى تأكلو أنو (3) اٍلمىازى
 .أعمـ" كا الثانية الركاية رلظاى مخالؼ ضعيؼ كىذا، كسكؼ صالة أنيا ال الكسكؼ انجالء بعد

كغيره مف العمماء مف الجمع بيف الركايتيف بحمؿ الركاية  ،الصكاب ما ذىب إليو النككم قمت: 
 االنجالء. بعد صالتيا ابتداء يجكز فمعمـك أنو ال، لمكافقة قكاعد الفقو ؛الكلي عمى الخرل

فجاء في ركاية ، أىميا الكالء كاشتراط -–ما جاء في قصة عتؽ بريرة : النموذج الثاني 
 كمعمكـ أف الكالء لمف أعتؽ.، اشترطي ليـ الكالء

دَّثىنىا فقاؿ:" (4)اشتراط الكالء أخرجيا مسمـ كال يصح ،فالركاية التي جاء فييا أف الكالء لـ أعتؽ   حى
دَّثىنىا، سىًعيدو  ٍبفي  قيتىٍيبىةي  ٍتوي ، عىاًئشىةى  أىفَّ ، عيٍركىةى  عىفٍ ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، لىٍيثه  حى اءىتٍ  بىًريرىةى  أىفَّ ، أىٍخبىرى  عىاًئشىةى  جى

لىـٍ ، ًكتىابىًتيىا ًفي تىٍستىًعينييىا  فىًإفٍ ، أىٍىًمؾً  ًإلىى ٍرًجًعيا: عىاًئشىةي  لىيىا فىقىالىتٍ ، شىٍيئنا ًكتىابىًتيىا ًمفٍ  قىضىتٍ  تىكيفٍ  كى
بُّكا ٍنؾً  أىٍقًضيى  أىفٍ  أىحى يىكيكفى  ًكتىابىتىؾً  عى ؤيؾً  كى قىاليكا، فىأىبىٍكا ًلىٍىًميىا بىًريرىةي  ذىًلؾى  فىذىكىرىتٍ ، فىعىٍمتي  ًلي كىالى  ًإفٍ : كى
مىٍيؾً  تىٍحتىًسبى  أىفٍ  شىاءىتٍ  يىكيكفى ، فىٍمتىٍفعىؿٍ  عى ؤيؾً  لىنىا كى  اً  رىسيكؿي  لىيىا: فىقىاؿى ،  اً  ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى  تٍ فىذىكىرى ، كىالى
« :ءي  فىًإنَّمىا، فىأىٍعًتًقي اٍبتىاًعي ـى  ثيَـّ ، «أىٍعتىؽى  ًلمىفٍ  اٍلكىالى  أينىاسو  بىاؿي  مىا: »فىقىاؿى ،  اً  رىسيكؿي  قىا

كطنا يىٍشتىًرطيكفى  فٍ  لىوي  فىمىٍيسى  اً  ًكتىابً  ًفي لىٍيسى  شىٍرطنا اٍشتىرىطى  مىفً ، اً  ًكتىابً  ًفي لىٍيسىتٍ  شيري  شىرىطى  كىاً 
ؽُّ  اً  شىٍرطي ، مىرَّةو  ًمائىةى   ". «كىأىٍكثىؽي  أىحى

  تخريج الحديث:

 مف طريؽ شعيب عف الزىرم بو بنحكه (5)أخرجو البخارم

دَّثىنىا فقاؿ:"(6)التي جاء فييا اشتراط الكالء أخرجيا مسمـ كالركاية  ٍيبو  أىبيك حى مَّدي  كيرى ءً  ٍبفي  ميحى  اٍلعىالى
دَّثىنىا، اٍليىٍمدىاًنيُّ  دَّثىنىا، أيسىامىةى  أىبيك حى ـي  حى ًني، عيٍركىةى  ٍبفي  ًىشىا مىتٍ : قىالىتٍ ، عىاًئشىةى  عىفٍ ، أىًبي أىٍخبىرى مىيَّ  دىخى  عى

                                                           

 .6/185صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .3/353ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (2)
  .1/482ج ، المازرممـ بفكائد مسمـعٍ المي  (3)
 .1504: رقـ الحديث 610مف أعتؽ صصحيح مسمـ، العتؽ/الكالء ل (4)
 2155: رقـ الحديث 404صحيح البخارم، البيكع/البيع كالشراء في النساء ص (5)
 .1504: رقـ الحديث 610صحيح مسمـ، العتؽ/الكالء لمف أعتؽ ص (6)
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مىى كىاتىبيكًني أىٍىًمي ًإفَّ : فىقىالىتٍ ، بىًريرىةي   فىقيٍمتي ، فىأىًعيًنيًني أيكًقيَّةه  سىنىةو  كيؿّْ  ًفي، ًسًنيفى  ًتٍسعً  ًفي أىكىاؽو  ًتٍسعً  عى
يىكيكفى ، ًتقىؾً كىأيعٍ  كىاًحدىةن  عىدَّةن  لىييـٍ  أىعيدَّىىا أىفٍ  أىٍىميؾً  شىاءى  ًإفٍ : لىيىا ءي  كى  ًلىٍىًميىا ذىًلؾى  فىذىكىرىتٍ ، فىعىٍمتي  ًلي اٍلكىالى
ءي  يىكيكفى  أىفٍ  ًإالَّ  فىأىبىٍكا  فىسىًمعى ، قىالىتٍ  ًإذنا اً  ىىا الى : فىقىالىتٍ ، فىاٍنتىيىٍرتييىا: قىالىتٍ  ذىًلؾى  فىذىكىرىتٍ  فىأىتىٍتًني، لىييـٍ  اٍلكىالى
ءى  لىييـي  كىاٍشتىًرًطي، كىأىٍعًتًقييىا اٍشتىًرييىا: »فىقىاؿى ، فىأىٍخبىٍرتيوي ، فىسىأىلىًني،  اً  رىسيكؿي  ءى  فىًإفَّ ، اٍلكىالى  ًلمىفٍ  اٍلكىالى
ًمدى ، عىًشيَّةن   اً  رىسيكؿي  خىطىبى  ثيَـّ : قىالىتٍ ، فىفىعىٍمتي ، «أىٍعتىؽى  مىٍيوً  كىأىٍثنىى، اى  فىحى : قىاؿى  ثيَـّ ، أىٍىميوي  ىيكى  ًبمىا عى

ا، بىٍعدي  أىمَّا» كطنا يىٍشتىًرطيكفى  أىٍقكىاـو  بىاؿي  فىمى  اً  ًكتىابً  ًفي لىٍيسى  شىٍرطو  ًمفٍ  كىافى  مىا، اً  ًكتىابً  ًفي لىٍيسىتٍ  شيري
ؿَّ  عىزَّ  فٍ ، بىاًطؿه  فىييكى  كىجى ؽُّ  اً  ًكتىابي ، شىٍرطو  ًمائىةى  كىافى  كىاً  شىٍرطي  أىحى ا، أىٍكثىؽي  اً  كى ا بىاؿي  مى ـٍ  ؿو ًرجى  يىقيكؿي  ًمٍنكي

ديىيـٍ  ننا أىٍعًتؽٍ  أىحى ءي  فيالى ءي  ًإنَّمىا، ًلي كىاٍلكىالى  ."«أىٍعتىؽى  ًلمىفٍ  اٍلكىالى

  تخريج الحديث: 

 مف طريؽ مالؾ عف ىشاـ بو بنحكه. (1)أخرجو البخارم

 : ذىب العمماء لتكثيؽ المتكف مف أكجو:قمت

زالة ،  ؿالميٍشكً : التكثيؽ بالعرض عمى مصطمح الوجه األول  باعتبار أنيا قضية عيف  الشكاؿكا 
 كىذا ما ذىب إليو النككم. ، ال عمـك ليا

 كىذا( أعتؽ لمف الكالء فإف الكالء ليـ كاشترطي ،كاعتقييا ،اشترييا) قكلو :"(2)قال النووي 
 خدعت إنيا حيث كمف، البيع يفسد الشرط كىذا، الكالء ليـ كشرطت ،اشترتيا إنيا حيث مف ميٍشًكؿ
 أنكر اإلشكاؿ كليذا ىذا؛ في لعائشة أذف ككيؼ، ليـ يحصؿ كال، يصح ماال ليـ كشرطت، البائعيف
 المفظة ىذه بسقكط كاستدؿ، (3)أكثـ بف يحيى عف منقكؿ كىذا، بجممتو الحديث ىذا العمماء بعض
 كالصح تأكيميا... في كاختمفكا، صحيحة المفظة ىذه العمماء جماىير كقاؿ، الركايات مف كثير في
 كاحتمؿ، عائشة قصة في خاص الشرط ىذا إف الفقو: كتب في أصحابنا قاؿ ما الحديث تأكيؿ في
بطالو، اإلذف ىذا  في قالكا: كالحكمة، ليا عمكـ ال عيف قصية كىي، الخاصة القصة ىذه في كا 

                                                           

 .2168: رقـ الحديث 406صحيح البخارم، البيكع/إذا اشترط شركطان في البيع ال تحؿ ص (1)
 .10/114بشرح النككم ج صحيح مسمـ (2)
التميمي المىٍركزم، سكف بغداد، كاله المأمكف قضاءىا،  محمد أبك بف محمد بف قطف بف سمعاف يحيى بف أكثـ (3)

، . ينظر: تيذيب السماء كالمغاتككاف عالمان بالفقو بصيران بالحكاـ، ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي، 
 .6/147ج بف خمكافكفيات العياف، ال، ك 2/150ج النككم
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 يف  ليـ أذف كما مثمو عف كزجرىـ، ذلؾ في عادتيـ قطع في أبمه يككف أف إبطالو؛ ثـ، إذنو
نما، بالحج أحرمكا أف بعد عمرة كجعمو ،بفسخو أمرىـ ثـ ،الكداع حجة في بالحج اإلحراـ  فعؿ كا 
 تحتمؿ كقد ،،الحج أشير في العمرة منع مف اعتادكه عما كقطعيـ، زجرىـ في أبمه ليككف ذلؾ؛

 .(2)كالسيكطي، (1)أعمـ". كبو قاؿ العراقي كا، عظيمة مصمحة لتحصيؿ ؛اليسيرة المفسدة

 .: الجمعالوجه الثاني
مُ ] :تعالى قاؿ كما عمييـ أم ليـ" باعتبار أف قكلو "اشترطي -1 ْعـَةُ  َوَِلُ  كقاؿ عمييـ بمعنى (3)[الؾَّ

َْكُػِسُؽمْ  َأْحَسـُْتمْ  َأْحَسـُْتمْ  ِِنْ ] :تعالى  كقاؿ: ىذا، (5)ذكره النككم .فعمييا بمعنى: (4)[َفَؾفن َأَسْلُتمْ  َوِِنْ  ِٕ
 عمييـ أنكر  لنو ضعيؼ؛ ىك كتعقبو النككم فقاؿ: ،كغيرىـ كالمزني ،يالشافع عف منقكؿ

 ينكره.  لـ التأكيؿ ىذا صاحب قالو كما كاف كلك، االشتراط
 عف العمماء. (6)المر. ذكره النككم أكؿ في اشتراطو أرادكا ما أنكر إنما  باعتبار أنو -2
 عف العمماء. (7)ء. ذكره النككمالكال حكـ ليـ أظيرم الكالء ليـ اشترطي باعتبار أف معنى -3
 ال الشرط ىذا كأف ،الكالء حكـ ليـ بيف كاف  لنو ؛ليـ كالتكبيخ ،الزجر باعتبار أف المراد -4

، ال أـ شركتو سكاء تبالى ال بمعنى ىذا لعائشة قاؿ المر كمخالفة ،اشتراطو في ألحكا فمما ،يحؿ
 ىنا اشترطي لفظة تككف ال بمعنى ىذا عمىف، ليـ ذلؾ بياف سبؽ قد لنو مردكد؛ باطؿ شرط فإنو

 .(12)كالشككاني، (11)كالزرقاني، (10)كالقسطالني، (9)كابف حجر، (8)إليو كالقرافي ذىب لإلباحة.

 

 
                                                           

 .6/235ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي ج (1)
 .181لمسيكطي كغيره ص ،ينظر شرح سنف ابف ماجو (2)
 [.52]غافر:  (3)
 [.7]اإلسراء:  (4)
 .10/114صحيح مسمـ بشرح النككم جينظر:  (5)
 .السابؽ صدرالم (6)
 نفسو. صدرالم (7)
 .11/294جينظر: الذخيرة لمقرافي  (8)
 .5/191البف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (9)
 .4/76ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (10)
رقانيينظر: شرح الزرقاني عمى المكطأ (11)  .4/156ج ، الزي
 .5/215ينظر: نيؿ الكطار، الشككاني ج (12)
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 الوجه الثالث: الترجيح

ذا :"(1)كذىب الطحاكم لمترجيح فقاؿ   كما عركة بف ىشاـ عف الحديث ىذا ركل قد مالؾ كاف كا 
كافقو ك  كاحد". مف بالحفظ أكلى اثناف كاف، كالميث ،عمرك ؛ىشاـ عف فيو كخالفو، عنو ذكرناه

 . (3)كالعيني، (2)الخطابي

 الوجه الرابع: النسخ

 إلى مضاؼ، كاذب ظف كال، تزيد دكف ظاىره عمى ىك الخبر ىذا في "فالقكؿ: (4)ابف حـز قاؿ 
 يضر ال كاف لمعتؽ مبيعال في المشترم عمى الكالء اشترط فأ كىك، المفظ تحريؼ كال  ا رسكؿ
ا حسننا جائزنا الشرط ىذا عمى البيع ككاف، شيئنا البيع ف، مباحن  ككاف، لممعتؽ ذلؾ مع الكالء كاف كا 

ا لنفسو الكالء البائع اشتراط  ا رسكؿ خطب إذ كأبطمو ،ذلؾ  ا نسخ ثـ، عنو منيي غير مباحن
 تعالى". ا كتاب في شرطان  إال، ةجمم غيره أك الشرط ىذا يشترط أف حـر فحينئذ، بذلؾ 

 فالنسخ ال يصح إال بدليؿ.، ىذا القكؿ ضعيؼ؛ بؿ مردكد قمت: 

، كالزجر، "اشترطي" تحمؿ عمى التكبيخ  أف قكلو (5): كالصكاب ما ذىب إليو ابف حجرقمت 
، يتشترط أك ال، اشترطي يقكؿ ككأنو، سكاء كعدمو فكجكده، ينفعيـ ال ذلؾ أف فالتكبيخ بمعنى؛

 ما يشترطكف كدعييـ، كأعتقييا، )اشترييا التي قاؿ فييا الركاية التأكيؿ ىذا كيقكم، يفيدىـ ال فذلؾ
 كاشتير، باطؿ الكالء البائع اشتراط بأف الناس أعمـ كاف قد  النبي كالزجر بمعنى؛ أف، (6)شاءكا(
 المر أطمؽ ببطالنو العمـ ليـ تقدـ ما يشترطكا أف أرادكا فمما، بريرة أىؿ عمى يخفى ال بحيث ذلؾ
 َوَرُسوُلهُ  َعَمَمُكمْ  المَّهُ  َفَسَيَرى اْعَمُموا َوُقلِ ]:كقكلو تعالى، الحاؿ م ؿ عمى التيديد بو مريدنا

 :يقكؿ ككأنو، بنافعكـ ذلؾ فميس أم (8)[ُمْمُقونَ  َأْنُتمْ  َما أَْلُقوا] :مكسى ككقكؿ (7)[َواْلُمْؤِمُنونَ 

                                                           

 .11/218ينظر: شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ج (1)
 .4/66خطابي جالالـ السنف، ينظر: مع (2)
 .11/288ج ، العينيينظر: عمدة القارم (3)
 .7/327ج ، ابف حـزالمحمى باآلثار (4)
 .5/191بف حجر ج، افتح البارمينظر:  (5)
 .2565: رقـ الحديث 485ني كأعتقني، فاشتراه لذلؾ صيصحيح البخارم، المكاتب/إذا قاؿ المكاتب: اشتر  (6)
 [.105]التكبة:  (7)
 [.80]يكنس:  (8)
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 يشترطكف رجاؿ باؿ فقاؿ: )ما خطبيـ حيف قكلو كيؤيده، ينفعيـ ال ذلؾ أف فسيعممكف ،ليـ اشترطي
  ا. حكـ بياف منو تقدـ قد أنو إلى مشيران  القكؿ بيذا فكبخيـ ،إلخ (1)شركطنا(

تزكجيا  فمعمكـ أف النبي ، -–مف أـ حبيبة  ما جاء في زكاج النبي النموذج الثالث:  
يتزكج ابنتو أـ  طمب مف النبي  بعد اسالمو أف أبا سفياف  جاءت ركاية تفيدك ، قبؿ اسالـ أبييا

 حبيبة. 
نىا فقاؿ:"(2)النسائي -كالركاية التي جاء فييا أف زكاجيا كاف قبؿ اسالـ أبييا أخرجيا   أىٍخبىرى

مَّدو  ٍبفي  اٍلعىبَّاسي  دَّثىنىا: قىاؿى ، الدُّكًرمُّ  ميحى ًميُّ  حى سىفً  ٍبفي  عى ٍبدي  أىٍنبىأىنىا: قىاؿى ، شىًقيؽو  ٍبفً  اٍلحى ، اٍلميبىارىؾً  ٍبفي  المَّوً  عى
بىٍيرً  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ ، الزٍُّىًرمّْ  عىفٍ ، مىٍعمىرو  عىفٍ  ًبيبىةى  أيْـّ  عىفٍ ، الزُّ يىا،  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ » حى كَّجى  كىًىيى  تىزى

بىشىةً  ًبأىٍرضً  يىا، اٍلحى كَّجى اًشيُّ  زى يَّزىىىا، ؼو آالى  أىٍربىعىةى  كىأىٍميىرىىىا، النَّجى بىعىثى ، ًعٍنًدهً  ًمفٍ  كىجى  شيرىٍحًبيؿى  مىعى  ًبيىا كى
سىنىةى  اٍبفً  لىـٍ ، (3)حى كىافى ، ًبشىٍيءو   المَّوً  رىسيكؿي  ًإلىٍييىا يىٍبعىثٍ  كى  ."«ًدٍرىىـو  ًمائىةً  أىٍربىعى  ًنسىاًئوً  مىٍيري  كى

 تخريج الحديث:

عف عبد ا بف ، ف بف شقيؽعف عمي بف الحس جعفر بف أخرجو ابف الجاركد عف يحيى 
 . (4)المبارؾ بو بمثمو

 .(5)بو بنحكه المبارؾ بف ا عبد كأخرجو أحمد عف إبراىيـ بف اسحاؽ عف 

، جميعيـ مف طريؽ ميعىمَّى بف منصكر (9)كالبييقي، (8)كالحاكـ، (7)الدارقطنيك ، (6)كأخرجو أبك داكد 
 بنحكه. بو المبارؾ بف ا عبد عف

                                                           

 .239صسبؽ تخريجو  (1)
 .3350: رقـ الحديث518سنف النسائي، النكاح/القسط في الصدقة ص (2)
 شرحبيؿ أسمـ ا، عبد أبا يكنى.  ا عبد بف المطاع بف ا عبد أبيو كاسـ أمو، كحسنة ،حسنة ابف شرحبيؿ (3)

 يزؿ كلـ الشاـ، إلى جيش عمى كعمر، بكر، أبك كسىيَّره قريش، كجكه ك يعد مف ،ىاجر لمحبشة ممف ككاف قديمنا،
 طعف سنة، كستكف سبع كلو عشرة، ثماف سنة عمكاس، طاعكف في ىمؾ أف إلى لعمر الشاـ نكاحي بعض عمى كاليان 
 .2/619، ابف الثير ج الغابة أسد ينظر:  .كاحد يـك في الجراح بف عبيدة كأبك ىك
 .713: رقـ الحديث179ى البف الجاركد ص المنتق (4)
 .27408: رقـ الحديث45/398مسند أحمد ج (5)
 .2107سنف أبي داكد، النكاح/الصداؽ ص: رقـ الحديث (6)
 .3609: رقـ4/361سنف الدارقطني ج (7)
 .2741: رقـ الحديث2/198المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج (8)
 .13797الحديث : رقـ7/225السنف الكبرل لمبييقي ج (9)
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 بف ا عبد عف، كالىما مف طريؽ يىٍعمىر بف بشير (2)كالطبراني، (1) أبي عاصـكأخرجو ابف  
  .بنحكه بو المبارؾ

كالىماعف عبد ، مف طريؽ عبد ا بف عثماف (4)كالبييقي، (3)ـيٍ عى أخرجو الطحاكم مف طريؽ ني  
 ا بف المبارؾ بو بنحكه. 

 (5)سالمو أخرجيا مسمـإمف أبييا بعد كاف بطمب  –  –كالركاية التي جاء فييا أف زكاجيا  

دَّثىًنيفقاؿ:"  ٍعفىرو  ٍبفي  كىأىٍحمىدي ، اٍلعىٍنبىًرمُّ  اٍلعىًظيـً  عىٍبدً  ٍبفي  عىبَّاسي  حى ٍعًقًرمُّ  جى دَّثىنىا: قىاالى ، اٍلمى  كىىيكى  النٍَّضري  حى
مَّدو  اٍبفي  دَّثىنىا، اٍليىمىاًميُّ  ميحى دَّثىنىا، ًعٍكًرمىةي  حى ٍيؿو  أىبيك حى دَّثىًني، زيمى  الى  اٍلميٍسًمميكفى  كىافى : قىاؿى ، عىبَّاسو  اٍبفي  حى

كفى  ثه  اً  نىًبيَّ  يىا:  ًلمنًَّبيّْ  فىقىاؿى ، ييقىاًعديكنىوي  كىالى  ،سيٍفيىافى  أىًبي ًإلىى يىٍنظيري  «نىعىـٍ : »قىاؿى ، أىٍعًطًنيًيفَّ  ثىالى
ميوي  اٍلعىرىبً  أىٍحسىفي  ًعٍنًدم: قىاؿى  كىيىا، سيٍفيىافى  أىًبي ًبٍنتي  ًبيبىةى حى  أيُـّ ، كىأىٍجمى كّْجي ميعىاًكيىةي : قىاؿى  «نىعىـٍ : »قىاؿى ، أيزى ، كى

تيؤىمّْريًني: قىاؿى  «نىعىـٍ : »قىاؿى ، يىدىٍيؾى  بىٍيفى  كىاًتبنا تىٍجعىميوي  تَّى كى ا، اٍلكيفَّارى  أيقىاًتؿى  حى ، اٍلميٍسًمًميفى  أيقىاًتؿي  كيٍنتي  كىمى
لىٍكالى : زيمىٍيؿو  كأىبي  قىاؿى  «نىعىـٍ : »قىاؿى  ا النًَّبيّْ  ًمفى  ذىًلؾى  طىمىبى  أىنَّوي  كى  شىٍيئنا ييٍسأىؿي  يىكيفٍ  لىـٍ  ًلىنَّوي ، ذىًلؾى  أىٍعطىاهي  مى
 ".«نىعىـٍ : »قىاؿى  ًإالَّ 

 -اختمؼ العمماء في تكثيؽ المتكف مف أكجو: قمت: 

                                                           

 .3067: رقـ الحديث5/417ابف أبي عاصـ ج ،اآلحاد كالمثاني (1)
 .402: رقـ الحديث23/219لطبراني جا ،المعجـ الكبير (2)
 .5061: رقـ الحديث13/60شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ج (3)
 .14334: رقـ الحديث7/379السنف الكبرل لمبييقي ج (4)
 .2501: رقـ الحديث 1014ص ئؿ أبي سفياف بف حرب صحيح مسمـ، الفضائؿ/مف فضا (5)

 دراسة االسناد:
 إال: جميع ركاة اإلسناد ثقات

العجمي مف أىؿ اليمامة كنيتو أبك عمار، تابعي، رتبتو ثقة إال في ركايتو عف يحيى بف أبي كثير،  عكرمة بف عمار
سختياني، كالعجمي، كابف المديني، كأحمد بف حنبؿ، كابف معيف، فيي ضعيفة الضطرابو فييا، فقد كثقو أيكب ال

سحاؽ بف  كأحمد بف صالح المصرم، كأبك داكد، كأبك زرعة الدمشقي، كابف عمار، كعمي بف محمد الطنافسي، كا 
نما  أحمد بف خمؼ البخارم الحافظ، كالدارقطني، كغيرىـ، كأجمعكا عمى اضطراب ركايتو عف يحيى بف أبي كثير، كا 

 ،لجؿ ذلؾ. قمت: ركايتو ىنا ليس عف يحيى بف أبي كثير. ينظر: معرفة الثقات ؛كمـ فيو يحيى بف سعيد القطافت
، ، كتاريخ أسماء الثقات5/233جابف حباف  ،، كالثقات7/10ابف أبي حاتـ ج ،، كالجرح كالتعديؿ2/144جلعجمي ا

 ، الذىبي، كسير أعالـ النبالء263-20/258ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 177ص ابف شاىيف،
 .3/32، الرنؤكط جمعركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 237-7/135ج
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   مف كجكه: معكحؿ اإلشكاؿ بالج، الميٍشًكؿمصطمح  ببياف: التكثيؽ  الوجه األول  

 المسمميف؛ فمعؿ النبي بيف كجو لو ليبقى ؛ابنتو عمى العقد لو يجدد أف  النبي مف طمب بأنو  -9
 ف، يحصؿ مقصكدؾ أف نعـ بقكلو: أراد  عقد. إليو ذىب النككم. بحقيقة يكف لـ كا 

 أبا أف اإلشكاؿ ككجو، باإلشكاؿ المشيكرة حاديثال مف الحديث ىذا أف "كاعمـ :(1)قال النووي 
  النبي ككاف ،فيو خالؼ ال مشيكر كىذا، اليجرة مف ثماف سنة مكة فتح يكـ أسمـ إنما سفياف؛

 :كالجميكر البرقي كابف، خياط بف كخميفة، عبيدة أبك قاؿ، طكيؿ بزماف ذلؾ قبؿ حبيبة أـ تزكج قد
كَّجى  أنو ىنا مسمـ في كالذم (2)القاضي قاؿ ...سبع سنة كقيؿ، ست سنة تزكجيا  سفياف أبك يازى
 عمى القاضي يزد كلـ، مشيكر كفره حاؿ في المدينة كرد حيف سفياف أبي مع كخبرىا، جدنا غريب
: ابف كقاؿ ىذا  تزكج  النبي أف الناس بيف خالؼ ال لنو الركاة؛ بعض مف كىـ الحديث ىذا حـز
ا (3)حـز فاب عف ركاية كفي، كافر كأبكىا، الحبشة بأرض كىي، بدىر الفتح قبؿ حبيبة أـ  أنو أيضن

ٍيؿ أبي عف الراكم عمار بف عكرمة مف فيو كاآلفة قاؿ، مكضكع قاؿ:  عمرك أبك الشيخ كأنكر، زيمى
 كاف فإنو جسارتو؛ مف القكؿ كىذا قاؿ:، عميو الشناعة في كباله، حـز ابف عمى ىذا (4)الصالح بفا

طالؽ، الكبار الئمة تخطئة عمى ىجكمنا  نسب الحديث أئمة مف أحدنا نعمـ كال :قاؿ، فييـ المساف كا 
 مستجاب ككاف، كغيرىما معيف ابف كيحيى، ككيع كثقو كقد، الحديث كضع إلى عمار بف عكرمة
 لنو كغفمة؛، منو غمط زكاجيا لتقدـ الحديث ىذا منافاة مف حـز ابف تكىمو كما قاؿ:، الدعكة
 ،رياستو مف غضاضة عمييا يرل مارب كاف لنو لقمبو؛ تطيبان  النكاح عقد تجديد سألو أنو يحتمؿ
 كقد، العقد تجديد يقتضي ىذا مثؿ في الب إسالـ أف ظف أنو أك، رضاه بغير بنتو تزكج أف كنسبو
 كالـ ىذا صحبتو كطالت، عممو كثر ممف سفياف أبي مف مرتبة أكبر عمى ىذا مف أكضح خفي
دَّدى   النبي أف الحديث في كليس ،عمرك أبي  تجديده؛ إلى يحتاج إنو سفياف: لبي قاؿ كال، العقد جى
ف، يحصؿ مقصكدؾ أف نعـ بقكلو: أراد  فمعمو  أعمـ". كا عقد بحقيقة يكف لـ كا 

. (5)بقكلو نعـ " أف مرادؾ قد حصؿ" ابف العماد ككافؽ النككم في القكؿ أف قصد النبي  قمت: 
 ث عمى أف أبا سفياف أرادإلى حمؿ الحدي (7)كابف الصالح، (6)كذىب كؿ مف ابف طاىر المقدسي

 تجديد العقد. 
                                                           

 .16/60صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .7/546ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (2)
 .1/278ج ، ابف حـزالمحمى باآلثار (3)
 .16/60ج النككم بشرح ـمسم صحيح . ينظر:كالمو في كتبو عثر عمىلـ أ (4)
 .1/193ج ،شذرات الذىب، ابف العماد (5)
 .243ص ، ابف القيـ،جالء الفياـ لـ يطبع، ينظر:االنتصار إلمامي المصار،  (6)
 .16/60ج النككم بشرح مسمـ ينظر: صحيح (7)
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 صادؽ كىك، كعده  النبي أف الحديث في فإف، ضعيؼ كىذا "(1)كتعقبو ابف قيـ الجكزية فقاؿ: 
دَّدى  أنو قط أحد ينقؿ كلـ، الكعد  ينقمو لـ فحيث، لنقؿ... كاف لك ىذا كمثؿ، حبيبة أـ عمى العقد جى
 يقع". لـ أنو عمـ قط أحد
 يبعد كال قالكا: حبيبة أـ أخت عىزَّة الخرل ابنتو يزكجو فأ  النبي سفياف بكأ يحتمؿ أف سؤاؿ -8
 حتى حبيبة أـ ابنتو عمى ىذا خفي كقد ،باإلسالـ عيده لحداثة سفياف؛ أبي عمى ىذا يخفى أف

، الخرل ابنتو  النبي يزكج أف فأراد، لي تحؿ ال إنيا فقاؿ: يتزكجيا أف  ا رسكؿ سألت
 مف ال، الركاة بعض غمط مف التسمية كىذه، حبيبة أـ أنيا إلى كىمو كذىب، الراكم عمى فاشتبو
 .(2)سفياف. ذىب إليو ابف كثير أبي قكؿ

 فمك، سأؿ ما إلى كأجابو، نعـ قاؿ  النبي أف ىذا يىريد لكف" (3) :فقاؿ الجكزية قيـ ابف كتعقبو 
 لكاف ىذا كلكال، حبيبة لـ ذلؾ قاؿ كما لي تحؿ ال لقاؿ: إنيا أختيا؛ يزكجو أف المسؤكؿ كاف

 التأكيالت".  أحسف مف الحديث في التأكيؿ
 إلى خرجاتو بعض في كقعت، حبيبة أـ يزكجو أف  النبي سفياف أبي مسألة تككف أف يحتمؿ -3

 بعد كقعتا كالثالثة ،الثانية كالمسألة، الحبشة بأرض حبيبة أـ زكج نىًعي سمع حيف كافر كىك، المدينة
كعمؿ ، جدنا ىذا ضعيؼ(5) :فقاؿ الجكزية قيـ كتعقبو ابف .(4)قالو البييقي, الراكم فجمعيا ،إسالمو
 في أمكر: ذلؾ
 إذ حبيبة أـ ككانت، الفتح قبيؿ اليدنة زمف في اليجرة بعد آمنان  المدينة قدـ إنما، سفياف أبا أف 

 اليدنة كلكال، الخندؽ ـعا الحزاب مع إال، ذلؾ قبؿ سفياف أبك يقدـ كلـ،  النبي نساء مف ذاؾ
 فيذا حبيبة؟ أـ  النبي كزكج قدـ فمتى، المدينة يىٍقديـ لـ  النبي كبيف، بينيـ كاف الذم، كالصمح
 ظاىر. غمط
 بعد إلى ذلؾ تأخر كال، عمييا لو كالية ال إذ كفره؛ حاؿ في إياىا تزكيجو يككف أف يصح ال أنو 

 حبيبة. أـ أزكجؾ لوقك  يصح ال التقديريف فعمى، تقدـ لما إسالمو
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 ثالث قاؿ كأنو كاحد كقت في منو كقعت الثالثة المسائؿ أف عمى يدؿ الحديث ظاىر أف 
 فكيؼ، إسالمو بعد يتصكر إنما، كاتبنا معاكية كاتخاذ، تأميره سؤالو أف كمعمكـ، الحديث أعطينيف

 .يىريدَّه الحديث كسياؽ ،مسمـ كىك كبعضو، كفره حاؿ في ذلؾ بعض سأؿ بؿ يقاؿ
 ،مني رغـ عمى كاف فإنو، بيا بزكاجؾ أرضى "أزكجكيا"؛ معنى يككف أف عمى الحديث حمؿ -1

ف، اختيارم كبدكف ا؛ نكاحؾ كاف كا   تأليؼ مف فيو لما كأكمؿ كأحسف أجمؿ ىذا لكف صحيحن
 يشترط ال فإنو، العقد بصحة بعد أخبره ثـ ،تأنيسنا كانت بنعـ  النبي إجابة كتككف قاؿ، القمكب
ذكره  احتمالو. دفع يمكف ال مما كىذا :قاؿ، العقد حالة دينكما الختالؼ عمييا؛ لؾ كالية الك ، رضاؾ

 مف أقكاؿ العمماء.  (1)ابف القيـ

 مف التأكيؿ ىذا بعد شدة يخفى كال، اأيضن  يقكل ال مما كىذا" (2) :فقاؿ الجكزية قيـ ابف كتعقبو 
 التي زكجتؾ أف أحد منو يفيـ ال، أزكجكيا العرب أجمؿ عندم قكلو: فإف، منو فيمو كعدـ، المفظ
 إنما فإنو، نعـ : النبي لو يقكؿ أف المعنى ىذا يطابؽ كال، بيا بزكاجؾ أرضى نكاحؾ عصمة ىي
 ىك؛ بقمبو قائـ فأمر، بيا بزكاجو رضاه فأما،  جيتو مف إليو اإلجابة تككف أمران   النبي سأؿ
ا؛ إقراره كسمى، إياىا نكاحو عمى ييًقرَّه أف منو طمب قيؿ كلك  النبي مف يطمبو فكيؼ  لكاف نكاحن
 ."الكالـ كلمقصكد، ًلمَّفظ المنافرة غاية في مستكرىة تأكيالت ىذه ككؿ، المفظ إلى أقرب فساده مع
، شيران  نسائو مف آلى  النبي كاف حيف إسالمو بعد أك، كافر كىك جاءه يككف يحتمؿ أف -1

 القكؿ ىذا فقاؿ، بو الفرقة كقكع فظف، عمر تكىمو كما ؽطال اإليالء ذلؾ أف فتكىـ، كاعتزليف
ا؛ لو متعطفنا  لمنبي  أك، اإليالء امتد إف تقدير عمى بنعـ  فأجابو النبي، يراجعيا لعمو كمتعرضن
 مف أقكاؿ العمماء.  (3)ذلؾ. ذكره ابف القيـ مف شيء يقع فمـ، طالؽ كقع

ا كىذا" (4) :فقاؿ القيـ ابف كتعقبو   عندم قكلو: أف يخفى كال، قبمو ما جنس مف الضعؼ في أيضن
 كال، بو الفرقة ككقكع اإليالء شأف مف ذكر ما منو يفيـ ال أنو إياىا؛ أزكجؾ كأحسنو، العرب أجمؿ
 في اعتزؿ  النبي فإف، أصالن  اإليالء حاضران كقت سفياف أبك كاف كال، بنعـ يجاب أف يصح
 في عميو فاستأذف،  الخطاب بف عمر كجاء، شيران  نسائو عمى يدخؿ ال أف كحمؼ، لو مشربة
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 كاشتير، أكبر ا عمر: فقاؿ ،ال فقاؿ:، نساءؾ أىطىمٍَّقتى  فقاؿ:، الثالثة في لو فأذف، مرارنا الدخكؿ
 ."حينئذو  سفياف أبك كاف كأيف، نساءه يطمؽ لـ أنو الناس عند

 كالمشترط النكاح تاريخ عمى تقدـت بمدة إسالمو قبؿ كمو ذلؾ قاؿ سفياف أبك يككف أف يحتمؿ -6
كٍّْجكيا حبيبة أـ تعطينييف أسممت إف ثالث التقدير كيككف، إسالمو في ذلؾ ، يسمـ كمعاكية ،أيزى

 محب قالو، المسمميف أقاتؿ كنت كما الكفار فأقاتؿ، إسالمي بعد كتيأمٍّْرًني، يديؾ بيف كاتبنا فيككف
 .(1)الطبرم. ذكره عنو ابف القيـ الديف

 سفياف أبي إلى ينظركف ال المسممكف كاف قكلو: أيضان  باطؿ كىذا" (2) :فقاؿ الجكزية قيـ ابف بوكتعق
 بمكة كىك منو صدر قد يككف ىذا ا سبحاف فيا أعطينيف؛ ثالث ا نبي يا فقاؿ:، كال يقاعدكنو

 كأـ، لمدينةا قدكمو كقت أك،  ا رسكؿ لحرب الحزاب؛ يجمع كىك، اليجرة بعد أك، اليجرة قبؿ
 كما المشركيف أقاتؿ حتى كافر كىك يقكؿ ككيؼ، البارد التكمؼ ىذا فما، عنده ال النبي عند حبيبة
طفاء، كحربيـ، قتاليـ في جاىد كىك، لو المسمميف جفكة ينكر ككيؼ، المسمميف أقاتؿ كنت  نكر كا 
، كبالجممة، ىذا مف لشيء تىعىرَّض كال، فييا اشتراط ال معركفة سفياف أبي إسالـ قصة كىذه، ا
 النظر بؿ عممنا؛ فييا الناظر تفيد كال كغثاثتيا كاستكراىيا، بطالنيا يعمـ مما كأمثاليا الكجكه فيذه
 ."بالصكاب أعمـ تعالى كا ،العمـ منارات مف إلبطاليا كالتعرض، فييا

 -الترجيح مف كجييف: الوجه الثاني:
كبطمب منو؛ لنو ، يا كاف بالمدينة بعد اسالـ أبييامسمـ أف زكاج ركاه الذم ترجيح الحديث  -1

 بف محمد ركاية مف الحبشة بأرض كىي، نكاحيا كحديث، حفاظ ثقات كركاتو، حديث صحيح
ذكره ابف  بمراسيمو؟ فكيؼ، إسحاؽ ابف بمسانيد االحتجاج في مختمفكف كالناس، مرسالن  إسحاؽ
 عف بعض المتأخريف. (3)القيـ

 :كأجاب عنو مف كجييف(4) يةالجكز  قيـ ابف كتعقبو
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 :تحقيؽ مع كأما، ذكره بما فيرجح، النقميف تساكم عند يمكف إنما القائؿ ىذا ذكره ما أف األول 
 بالسير العمـ أىؿ مف اثنيف بيف نزاع يعمـ ال فإنو، إليو يمتفت فال، كتيقنو، النقميف أحد بطالف

، قط منيـ أحد يقمو كلـ، الفتح بعد إلى أخريت لـ حبيبة أـ نكاح أف  ا رسكؿ كأحكاؿ، كالمغازم
 فيو. يشككا كلـ، قكلو بطالف لعممكا قائؿ قالو كلك
 :أف فجكابو، تعارضو كال ،المسند الصحيح تقاكـ ال إسحاؽ ابف مراسيؿ إف قكلو أف الثاني 

 رالمتكات النقؿ عمى بؿ مرسمة؛ كال متصمة ال كحده إسحاؽ ابف ركاية عمى ليس ىذا في االعتماد
 النكاح. في الككالة جكاز عمى كاحتجكا، العمـ أىؿ كذكرىا، كالسير المغازم أىؿ عند
كأف ما جاء في صحيح مسمـ فيو كىـ مف أحد ، الحبشة بأرض كىي، نكاحيا حديث ترجيح -2

حيث  (2)كابف القيـ الجكزية، (1)كبو قاؿ ابف حـز .كالتاريخ، كالسير المغازم الركاة؛ إلجماع أىؿ
، (3)أعمـ". كتبعو ابف الجكزم كا تخميط فيو كقع بؿ محفكظ غير الحديث أف كابقاؿ:" فالص
 .(4)كالمقريزم

 سالـ أبييا؛ لمكر:إمنيا كىي في الحبشة قبؿ   : كالصكاب ما جاء في زكاجوقمت

 في نكاحيا كىي في أرض ، كغيره (5)فجاء حديث صحيح أخرجو النسائي، صحة النقؿ فيو
 الحبشة كما أسمفت.

  .شيرتو عند أىؿ السير كالمغازم كالتاريخ؛ بؿ كأجماعيـ عمى ذلؾ 

 فإنيـ، خالفو عمى المغازم أىؿ أجمع قد -- حبيبة أـ قصة في الحديث كىذا :"(6)قال البيهقي
 أرض مف كأصحابو، طالب أبي بف جعفر رجكع قبؿ كاف -- حبيبة أـ تزكيج أف في يختمفكا لـ

نما، الحبشة سالـ، قبمو كاف حبيبة أـ فتزكيج، رخيب زمف رجعكا كا   زمف كاف حرب بف سفياف أبي كا 
 بمسألتو". تزكيجيا يككف أف يصح فكيؼ، ثالث أك بسنتيف نكاحيا بعد مكة فتح ؛أم الفتح
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 كىـ مف الركاة، كبمسألة مف أبي سفياف ،لعؿ ما جاء في الحديث الصحيح أنو كاف بعد الفتح ،
ف تكفر فيو صحة النقؿ حسب الصَّ  ف كاف ثقة، الكىـ مف عكرمة يككفٍنعىة الحديثية؛ ك كا  فال ، كا 

 كالكىـ كالسيك مف طبيعة البشر.، فالثقة ممكف ييـ، ضير في ذلؾ
 الُمْشِكل ببيانمنهج النووي في توثيق الحديث  رابعًا:

 الركايات المتعارضة متكف كثؽ النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف  
 المتكف تكثيؽ في منيجو مف أف الدراسة بعد لي يتضح كالذم، اإلشكاؿ مصطمح ىعم بعرضيا
 :_يمي اإلشكاؿ ما مصطمح عمى بالعرض

أف اإلشكاؿ في الحديث قد يككف لمخالفة فيو لما ىك مشيكر عند أىؿ التاريخ كالسير، مف  -1
 -المثمة عمى ذلؾ:

 إلى ينظركف ال المسممكف كاف قاؿ عباس ابف حدثني قاؿ زيمىيؿ أبك حدثنا) قكلو :"(1)قال النووي
 أحسف عندم قاؿ: نعـ، قاؿ: أعطينيف، ثالث ا نبي : يا لمنبي فقاؿ يقاعدكنو كال سفياف، أبي

 يديؾ، بيف كاتبان  تجعمو كمعاكية قاؿ: نعـ، قاؿ: أزكجكيا، سفياف أبي بنت حبيبة أـ كأجممو العرب
 كلكال زميؿ، أبك قاؿ نعـ، قاؿ: المسمميف أقاتؿ كنت كما لكفارا أقاتؿ حتى كتيؤمّْريًني قاؿ: نعـ، قاؿ:
 أف كاعمـ ...(2)(نعـ قاؿ" إال شيئان  يسأؿ يكف لـ لنو ذلؾ؛ أعطاه ما  النبي مف ذلؾ طمب أنو
 مكة فتح يكـ أسمـ إنما سفياف؛ أبا أف اإلشكاؿ ككجو المشيكرة باإلشكاؿ االحاديث مف الحديث ىذا
 بزماف ذلؾ قبؿ حبيبة أـ تزكج قد  النبي ككاف فيو خالؼ ال مشيكر كىذا ،اليجرة مف ثماف سنة

 طكيؿ".

أف اإلشكاؿ في الحديث قد يككف لمخالفة فيو لما ىك معمكـ مف الفقو، كمف المثمة عمى  -2
 -ذلؾ:

 حتى كييمؿ، كيحمد، كيكبر، يدعك، يديو رافع كىك إليو )فانتييت :"قكلو: (3)قال النووي
 في قائـ كىك )فأتيتو الخرل الركاية ، كفي(4)ركعتيف( كركع سكرتيف، فقرأ الشمس، عف جمي
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 عنيا حسر فمما قاؿ حسر، حتى كيدعك، كيحمد كيكبر كييمؿ يسبح يديو، فجعؿ رافع الصالة
 بعد الكسكؼ صالة ابتدأ أنو ظاىره أف كيظف يستشكؿ، مما ىذا (1)ركعتيف( فصمى سكرتيف، قرأ

 االنجالء". بعد صالتيا ابتداء يجكز ال فإنو ؾ؛كذل كليس الشمس، انجالء

 -أف اإلشكاؿ قد يككف لغمكض في معني الحديث نفسو، كمف المثمة عمى ذلؾ:  -3
 في )ال يجتمعاف ركاية كفي (3) (أبدا النار في كقاتمو كافر يجتمع ال) قكلو :"(2)قال النووي

 قاؿ (4)سدد( ثـ كافران  قتؿ مؤمف قاؿ: ،ا رسكؿ يا ىـ مف قيؿ: اآلخر أحدىما يضر اجتماعا النار
 ميكىفّْران  ذلؾ فيككف الجياد، في كافران  قتؿ بمف مختص ىذا أف يحتمؿ الكلى الركاية في (5)القاضي
 يككف أف ،كيحتمؿ مخصكصة حالة أك مخصكصة بنية يككف أك عمييا، يعاقب ال حتى لذنكبو
 إف يككف أك النار يدخؿ كال أكال الجنة خكؿد عف العراؼ في كالحبس النار بغير عكقب إف عقابو
 الثانية الركاية في قكلو كأما قاؿ: إدراكيا، في كال يجتمعاف الكفار عقاب مكضع في غير بيا عكقب

ما  كأكجو المعنى مشكؿ كىك قاؿ مخصكص اجتماع أنو عمى فيدؿ( اآلخر أحدىما يضر ااجتماعن )
 بدخكلو فيعيره العقاب، استحؽ إف كقت في يجتمعافال  أنيما إليو ما أشرنا معناه يككف أف فيو

 ىذا في قكلو لكف الحديث؛ بعض في ىذا مثؿ جاء كقد إياه، كقتمو ،إيمانو ينفعو لـ كأنو معو،
 المثمى، الطريقة عمى استقاـ كمعناه سدد إذا المؤمف لف مشكؿ؛ سدد ثـ كافران  قتؿ مؤمف الحديث

 يقتمو". لـ أك كافران  تؿق سكاء أصالن  النار يدخؿ لـ يخمط كلـ

أف النككم يعقب كيستدرؾ عمى العمماء إف حكمكا باإلشكاؿ ، كلـ يكف في الحديث إشكاؿ،  -4
 -كمف المثمة عمى ذلؾ:

 القاضي قاؿ فقد الكجو"، مف شيء أقصى إال أىًسميو ال "فك ا القائؿ كأما :"(6)قال النووي
 ركاية في بو صرح ككذا ،(8)داكد أبي سنف في كذا ذكره المطمب، عبد بف العباس ىك :(7)عياض
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 .6/313( اكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ ج5)
 .17/138، كينظر: ج14/80(صحيح مسمـ بشرح النككم ج6)
 .6/644(اكماؿ الميٍعًمـ بفكائد مسمـ ج7)
 .9056: رقـ الحديث 16/25( ال يكجد في أبي داكد المطبكع في أيدينا كىك في البحر الزخار ج8)
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،  النبي قكؿ مف أنو يكىـ مشكؿ (2)مسمـ كتاب في كىك القاضي: قاؿ (1)تاريخو في البخارم
  النبي كالـ مف أنو يكىـ كقكلو: القاضي، كالـ ىذا ذكرنا كما  العباس قكؿ مف أنو كالصكاب

اس، كحينئذ تككف القضية جرت لمعباس، عب ابف كالـ مف أنو ظاىره بؿ فيو؛ بظاىر ىك ليس
 كابنو".

أنو قد يتعارض معنى الحديث ظاىران مع آية قرآنية كال يعده النككم إشكاؿ، كىك يدخؿ  -5
 -في تعريؼ المشكؿ كما بيف العمماء ، كمف المثمة عمى ذلؾ:

 الثكاب أحد ال يستحؽ أنو الحؽ لىؿ داللة الحاديث ىذه ظاىر في :"(3)قال النووي 
ـََّة بَِم ُكـُْتْم َتْعَؿُؾونَ ] :تعالى قكلو كأما بطاعتو، كالجنة ـَّةُ  َوتِْؾَك ] (4)[اْدُخُؾوا اْْلَ  بِم ُأوِرْثُتُؿوهن الَّتِي اْْلَ

 ىذه يعارض فال الجنة، بيا يدخؿ العماؿ أف عمى الدالة اآليات مف كنحكىما ،(5)[َتْعَؿُؾونَ  ُكـُْتمْ 

 كاليداية لألعماؿ التكفيؽ ثـ العماؿ، بسبب الجنة دخكؿ فأ اآليات معنى بؿ الحاديث؛
 مراد كىك العمؿ، بمجرد يدخؿ لـ أنو فيصح كفضمو، تعالى ا برحمة كقبكليا فييا لإلخالص
 أعمـ". كا الرحمة مف كىي بسببيا أم بالعماؿ دخؿ أنو كيصح الحاديث،

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/187( التاريخ الكبير ج1)
 .2118: رقـ الحديث 877( صحيح مسمـ، المباس كالزينة/ النيي عف ضرب الحيكاف في كجيو ككسمو فيو ص2)
 .17/143صحيح مسمـ بشرح النككم ج (3)
 [.32]النحؿ:  (4)
 [.73]الزخرؼ:  (5)
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 الضعي  ديث ببيانالحوثيق مب الخامس: منهج النووي في تالمط

 أواًل: تعري  الضعي  لغًة واصطالحاً 

( الضاد كالعيف كالفاء أصالف متبايناف": (1)قاؿ ابف فارس الضعي  لغًة:-1 عىؼى يدؿ أحدىما ، )ضى
 كيدؿ اآلخر عمى أف يزاد الشيء مثمو.، عمى خالؼ القكة

ٍعؼي  عيؼى يىٍضعيؼي ، فالكؿ: الضَّ  .كقكـ ضعفاء كضعاؼ، عيؼكرجؿ ض، كىك خالؼ القكة. يقاؿ: ضى

كىك أف ، كضاعفتو مضاعفة، كضعفتو تضعيفنا، كأما اآلخر فقاؿ الخميؿ: أضعفت الشيء إضعافنا
 ."فيجعؿ مثميف أك أكثر ،يزاد عمى أصؿ الشيء

  :الضعيف اصطالحا-2
كال صفاتي الحديًث ، كؿُّ حديثو لـ تجتمع فيو صفات الحديًث الصحيح"ابف الصالح:  قاؿ 

 (2)."فيك ضعيؼ، الحسف

ًعيؼ: دقيؽ العيد ابف كعرفو  الحسف. درجة عمى نقص ما كىك: الضَّ
(3) 

فالحديث الضعيؼ: ىك ما لـ يجمع صفات الحديث الحسف؛ لف مالـ ، كىذا ىك الصكاب قمت: 
 . (4)كبو قاؿ عمماء الحديث، فيك عف صفات الصحيح أبعد ،يجمع صفة الحديث الحسف

 وعماًل  رواية  الضعي الحديث حكم ثانيًا:

 سكل ما كركاية، السانيد في التساىؿ كغيرىـ الحديث أىؿ عند "يجكز: الصالح ابف قاؿ 
، تعالى ا صفات سكل فيما، ضعفيا ببياف اىتماـ غير مف الضعيفة الحاديث أنكاع مف المكضكع
 كسائر ماؿالع كفضائؿ كالقصص كالمكاعظ كذلؾ. كغيرىما كالحراـ الحالؿ مف الشريعة كأحكاـ
 .(5)كالعقائد" بالحكاـ لو تعمؽ ال ما كسائر كالترىيب الترغيب فنكف

                                                           

 .3/362ج ، ابف فارسمقاييس المغةمعجـ  (1)
 .41ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (2)
 .11ص ، ابف دقيؽ العيداالقتراح في بياف االصطالح (3)
 ، السخاكم، كفتح المغيث بشرح ألفية الحديث63ص قيالصالح، العرا ابف مقدمة شرح انظر: التقييد كاإليضاح (4)
 .1/179ج ، السيكطيتدريب الراكمك ، 1/126ج
 .135ص  ، العراقيابف الصالح التقييد كاإليضاح شرح مقدمة (5)



272 

 

، بو كالعمؿ ضعفو بياف غير مف الضعيؼ ركاية الئمة بعض : أجاز(1)قاؿ محمد أبك شييبة 
 :بشركط كلكف

 يتعمؽ ال مما ذلؾ نحك أك، العماؿ فضائؿ أك، المكاعظ أك، القصص في الحديث يككف أف -1
 كالحالؿ بالحكاـ كال القرآف بتفسير كال، سبحانو عميو يستحيؿ كما، لو يجكز كما، ا بصفات
 .كغيرىما، كالحراـ

، بالكذب كالمتيميف ،الكذابيف مف انفرد مف حديث فيخرج، شديد غير فيو الضعؼ يككف أف -2
مىطييـ فحش كالذيف  شدة مف يامن طريؽ تىٍخؿي  كلـ، طرقو كثرت الذم كالحديث، الركاية في غى

 .الضعؼ

ا بو ثبت ما يككف أف -3 ا يىٍثبيت لـ ما ييٍثًبت لئال الشريعة؛ أصكؿ مف أصؿ تحت مندرجن ، بو شرعن
 .الكمي الصؿ بذاؾ ثبت لما مؤكدنا الضعيؼ يككف كحينئذ

 .العيدة مف كالخركج، االحتياط يقصد بؿ ثبكتو بو العامؿ يعتقد ال أف -4

 .منو لأقك  آخر دليؿ يعارضو ال أف -5

 ببياف مقترننا إال ،الضعيؼ ركاية يجكز ال أنو كعىقَّب أبك شييبة بعد ذكره لمشركط فقاؿ: كالحؽ 
 معرفة عمى القدرة كعدـ، بالحاديث فييا الناس معرفة تمَّ قى  التي العصكر ىذه في كبخاصة ،ضعفو
  الحاديث. درجة

 النووي دعن الضعي  ببيان الحديث توثيق في تطبيقية نماذج: ثالثاً 

فجاءت ، اختمفت الركايات في ذلؾ، : ما جاء في التكقيت بالمسح عمى الخفيفالنموذج األول 
 ركايات دكف تكقيت. كجاءت، كرايات تحدد كقت

دَّثىنىا فقاؿ: (2)التي جاء فييا التكقيت أخرجيا اإلماـ مسمـ فالركاية   اؽي  "كىحى ـى  ٍبفي  ًإٍسحى  ًإٍبرىاًىي
ٍنظىًميُّ  نىاأىخٍ ، اٍلحى ٍبدي  بىرى زَّاؽً  عى نىا، الرَّ ًئيّْ  قىٍيسو  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ ، الثٍَّكًرمُّ  أىٍخبىرى ـً  عىفً ، اٍلميالى كى ، عيتىٍيبىةى  ٍبفً  اٍلحى

ٍيًمرىةى  ٍبفً  اٍلقىاًسـً  عىفً  ٍيحً  عىفٍ ، ميخى اًئشىةى  أىتىٍيتي : قىاؿى ، ىىاًنئو  ٍبفً  شيرى مىى اٍلمىٍسحً  عىفً  أىٍسأىلييىا عى فَّ  عى ، ٍيفً اٍلخي
مىٍيؾى : فىقىالىتٍ  ٍموي ، طىاًلبو  أىًبي ًباٍبفً  عى عىؿى »: فىقىاؿى  فىسىأىٍلنىاهي   اً  رىسيكؿً  مىعى  ييسىاًفري  كىافى  فىًإنَّوي  فىسى  رىسيكؿي  جى

                                                           

 .277ص ، أبك شيبةالكسيط في عمـك كمصطمح الحديثينظر:  (1)
 .276رقـ الحديث : 134صحيح مسمـ، الطيارة/التكقيت في المسح عمى الخفيف ص (2)
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ثىةى   اً  لىيىاًليىييفَّ  أىيَّاـو  ثىالى ا، ًلٍمميسىاًفرً  كى يىٍكمن لىٍيمىةن  كى ًقيـً  كى كىافى : قىاؿى  «ًلٍممي  أىٍثنىى، عىٍمرنا ذىكىرى  ًإذىا، سيٍفيىافي  كى
مىٍيًو".  عى

  تخريج الحديث:

 ف الحكـ بو بمثمو.كمف طريؽ العمش كالىما ع، مف طريؽ زيد بف أينىٍيسىة (1)أخرجو مسمـ 

دَّثىنىا فقاؿ:"(2)اإلماـ أبك داكد أخرجيا كاالطالؽ، عدـ التكقيت فييا جاء التي كالركاية   ٍبفي  يىٍحيىى حى
دَّثىنىا، مىًعيفو  ك حى ًبيعً  ٍبفي  عىٍمري نىا، طىاًرؽو  ٍبفً  الرَّ ٍبدً  عىفٍ ، أىيُّكبى  ٍبفي  يىٍحيىى أىٍخبىرى ًزيفو  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  عىفٍ ، رى

                                                           

 .المصدر السابؽ (1)
 . 158: رقـ الحديث31التكقيت في المسح ص/الطيارة  ،سنف أبي داكد (2)

  دراسة االسناد:
 اإلسناد فيو راك مختمؼ فيو، كثالثة مجاىيؿ.

براىيـ الحربي، المصرم أبك العباس، اٍختيمؼ فيو، فقد كثقو يعقكب ب يحيى بف أيكب الغافقي -1 ف سفياف، كا 
كالعجمي، كالذىبي، كاٍختىمؼ فيو قكؿ ابف معيف فقاؿ مرة ثقة، كقاؿ مرة صالح، كاٍختىمؼ فيو قكؿ الدارقطني فقاؿ مرة 

كقاؿ أبك داكد: صالح، كقاؿ أحمد بف صالح المصرم: ليس بو بأس،  ،ثقة، كقاؿ مرة: في بعض أحاديثو اضطراب
، كقاؿ ابف عدم:" ال أرل في حديثو إذا ركل عنو ثقة، أك يركل ىك عف ثقة حديثنا كذكره ابف حباف في الثقات

كال يحتج بو"،  ،، فأذكره، كىك عندم صدكؽ ال بأس بو". كقاؿ أبك حاتـ: "محؿ يحيى الصدؽ يكتب حديثوامنكرن 
تمؼ فيو قكؿ كقاؿ أحمد: كاف سيء الحفظ. كقاؿ الساجي: صدكؽ ييـ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما أخطأ، كاخ

النسائي، فقاؿ مرة: ليس بو بأس، كقاؿ مرة: ليس بالقكم، كقاؿ أبك محمد الشبيمي، كأبك الحسف القطاف: ال يحتج 
كلقد  ،بو، زاد ابف القطاف: لسكء حفظو. كضعفو أبك زرعة، كابف سعد، كالعقيمي، كابف الجكزم. قمت: ىك صدكؽ

بمتابعة غيره، كاحتج بو مسمـ في الصحيح. ينظر: العمؿ الكبير  استشيد بو البخارم في الصحيح في عدة أحاديث
 ،، كمعرفة الثقات9/127ج حاتـ أبي ابف ،كالتعديؿ الجرح، ك 7/357ج، ابف سعد ، كالطبقات118لمترمذم ص

، 3/191، كالضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم ج9/54ج عدم ابف ،الرجاؿ ضعفاء في الكامؿك  2/347جلمعجمي 
كماؿ تيذيب الكماؿ431ص ، الذىبي، كديكاف الضعفاء31/236ج الرجاؿ، المزم أسماء في كماؿال كتيذيب ، ، كا 
، ك تحرير 1049ص حجر التيذيب، ابف تقريب، ك 11/186ج ، ابف حجر، تيذيب التيذيب12/287ج ميغمطام

، لحديث كعممو، كمكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ ا4/78، الرنؤكط جمعركؼتقريب التيذيب، 
 .2/703ج المسممي كآخركف

ًزيف -2 ، بفتح الراء، كسر الزام، كآخره نكف، رتبتو: مجيكؿ الحاؿ، فقد ركل عنو اثناف، كذكره عبد الرحمف بف رى
ني في ابف حباف كحده في الثقات، كقاؿ الدارقطني: مجيكؿ. كقاؿ الذىبي في الكاشؼ: كثؽ، ك ذكره في المغ

الضعفاء، كفي ديكاف الضعفاء، كفي الميزاف، فذكر فيو قكؿ الدارقطني فقط، كقاؿ ابف حجر صدكؽ، قمت: بؿ ىك 
، كالضعفاء 5/82، كالثقات البف حباف ج5/232مجيكؿ الحاؿ. ينظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ج

، 1/627ج الكاشؼ ، ك17/91ج المزم الرجاؿ، أسماء في الكماؿ كتيذيب، 2/93كالمتركككف، البف الجكزم ج
، كتيذيب 2/560ج ، لمذىبي، كميزاف االعتداؿ241، كديكاف الضعفاء ص2/379كالمغني في الضعفاء ج

 ، الخزرجي، كخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ577ص حجر التيذيب، ابف تقريب، ك 6/170ج ، ابف حجرالتيذيب
، مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ 2/318، الرنؤكط جمعركؼ، كتحرير تقريب التيذيب، 227ص

 .2/397ج ، المسممي كآخركفالحديث كعممو
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مَّدً  ًعمىارىةى  ٍبفً  أيبىيّْ  عىفٍ  ،قىطىفو  ٍبفً  أىيُّكبى  عىفٍ ، يىًزيدى  ٍبفً  ميحى
كىافى : أىيُّكبى  ٍبفي  يىٍحيىى قىاؿى ، (1) مَّى قىدٍ  كى  مىعى  صى

مىى أىٍمسىحي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  أىنَّوي ، ًلٍمًقٍبمىتىٍيفً   المَّوً  رىسيكؿً  فٍَّيفً  عى : قىاؿى  يىٍكمنا؟: قىاؿى ، «نىعىـٍ : »قىاؿى  ؟اٍلخي

                                                                                                                                                                          

 الكامؿ ، ك8/126ابف أبي حاتـ ج ،الثقفي، رتبتو مجيكؿ. ينظر: الجرح كالتعديؿ محمد بف يزيد بف أبي زياد -3
 أسماء في الكماؿ كتيذيب، 3/107ابف الجكزم ج كالمتركككف ، كالضعفاء 7/518ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في

كماؿ تيذيب الكماؿ4/67ج ، الذىبي، كميزاف االعتداؿ27/17ج الرجاؿ، المزم ، 10/393ج، ميغمطام ، كا 
، كمغاني الخيار في شرح أسامي 908ص حجر التيذيب، ابف تقريب، ك 9/524ج ، ابف حجركتيذيب التيذيب

، كمكسكعة أقكاؿ أبي 364ص ، الخزرجيخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ 3/553ج عيني، الرجاؿ معاني اآلثار
، كمكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في 2/637ج ، المسممي كآخركفالحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو

كط ، الرنؤ معركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 3/327ج ، السيد أبك المعاطي كآخركفرجاؿ الحديث كعممو
 .3/334ج
الكندم الفمسطيني رتبتو مجيكؿ، قاؿ أبك حاتـ: ىك محدث، كقاؿ ابف حجر فيو ليف، ك قاؿ أبك  أيكب بف قطف -4

زرعة "ال يعرؼ"، كقاؿ الدارقطنى، كالزدم كغيرىـ: مجيكؿ، كقاؿ ابف حباف في الثقات أحسبو بصرينا يركم عف 
ف يزيد بف أبي زياد كفى إسناده نظر. قمت: ىك مجيكؿ. ينظر: الجرح كالتعديؿ أبى بف عمارة، ركل عنو محمد ب

، 43، كديكاف الضعفاء ص1/292ج، ، كميزاف االعتداؿ4/28البف حباف ج ،، كالثقات2/254البف أبي حاتـ ج
كماؿ تيذيب الكماؿ1/133، كالضعفاء كالمتركككف البف الجكزم ج1/262ج الذىبي، الكاشؼك   ، ميغمطام، كا 
، كمغاني الخيار في 160ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك1/410ج ، ابف حجركتيذيب التيذيب 2/340ج

،  كمكسكعة 43ص ، الخزرجي، كخالصة تذىيب تيذيب الكماؿ1/85ج ، العينيشرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار
ير تقريب التيذيب، ، ك تحر 1/14ج ، المسممي كأخركفأقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو

 .1/161، الرنؤكط جمعركؼ
 الحكم عمى اإلسناد

سناد ضعيؼ فيو جيالة كاضطراب. قاؿ أبك داكد: كقد اٍختيًمؼ في إسناده، كليس ىك بالقكم، كقاؿ ابف : اإلقمت
كقاؿ  معيف: "إسناده مظمـ"، كضعفو البخارم فقاؿ: ال يصح. كقاؿ أبك زرعة الدمشقي عف أحمد: رجالو ال يعرفكف،

أبك الفتح الزدم: ىك حديث ليس بالقائـ. كقاؿ ابف حباف: في إسناده نظر. كقاؿ ابف عبد البر: ال يثبت، كليس لو 
ـي  ،إسناد قائـ، كقاؿ ابف الجكزم:ىذا حديث ال يصح ٍك كقاؿ الجكرقاني: ىذا منكر، كضعفو اللباني. كلقد كافؽ حي

ذ الحاكـ فقاؿ:" ىذا إسناد مصرم لـ ينسب كاحد منيـ إلى جرح" النككم حكـى الئمة عمى ىذا الحديث، كلقد ش
 ،عمى الصحيحيف كتعقبو الذىبي: فقاؿ: بؿ مجيكؿ، كقاؿ ابف القيـ:". كالعجب مف الحاكـ كيؼ يككف ىذا مستدركان 

نف ، كس4/28، الثقات البف حباف ج31كركاتو ال يعرفكف بجرح كال بتعديؿ كا أعمـ". ينظر: سنف أبي داكد ص
، ، كالباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير1/276لحاكـ جا، المستدرؾ عمى الصحيحيف 1/198الدارقطني ج

، كتيذيب 2/8ج ، ميغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ1/358، كالعمؿ المتناىية، ابف الجكزم ج1/384ج الجكزقاني
، كمكسكعة 1/51ج ، اللباني، كضعيؼ أبي داكد1/421، كالتمخيص الحبير، ابف حجر ج1/410التيذيب ج

 . 1/52ج ، السيد أبك المعاطي كآخركفأقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو
، لو صحبة كركاية، اٍختيمؼ في أشير كالكؿ، بضميا كقيؿ، العيف بكسر ًعمارة، مارة النصارمأيبىٍي بف عً  (1)

فقيؿ: أبك عبادة المدني، كقاؿ أبك حاتـ: كىك عندم خطأ، إنما ىك أبك أيبى كاسمو عبد ا بف  اسمو، كصحبتو.
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ٍيًف؟: قىاؿى ، «يىٍكمنا» يىٍكمى يىٍكمىٍيفً : »قىاؿى  كى ثىةن؟: قىاؿى ، «كى ثىالى دى  أىبيك قىاؿى ، «ًشٍئتى  مىاكى  نىعىـٍ : »قىاؿى  كى كىاهي : دىاكي  رى
ـى  أىًبي اٍبفي  ٍريى ٍبدً  عىفٍ ، أىيُّكبى  ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ ، اٍلًمٍصًرمُّ  مى ًزيفو  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى مَّدً  عىفٍ ، رى  ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفً  ميحى
تَّى: يوً فً  قىاؿى  ًعمىارىةى  ٍبفً  أيبىيّْ  عىفٍ ، نيًسي   ٍبفً  عيبىادىةى  عىفٍ ، ًزيىادو  أىًبي :  المَّوً  رىسيكؿي : قىاؿى ، سىٍبعنا بىمىهى  حى
مىا، نىعىـٍ » دى  أىبيك قىاؿى ، «لىؾى  بىدىا كى قىدً : دىاكي لىٍيسى  ًإٍسنىاًدهً  ًفي اٍختيًمؼى  كى كىاهي ، ًباٍلقىًكمّْ  ىيكى  كى ـى  أىًبي اٍبفي  كىرى ٍريى ، مى

يىٍحيىى اؽى  ٍبفي  كى قىدً  أىيَّكبى  فً بٍ  يىٍحيىى عىفٍ ، السٍَّيمىًحيًنيُّ  ًإٍسحى  ًإٍسنىاًدًه". ًفي اٍختيًمؼى  كى

 تخريج الحديث:

كأخرجو ابف أبي شيبة مف طريؽ يحيى بف    .مف طريؽ المصنؼ بو مختصران  (1)أخرجو البييقي 
 ثالثتيـ عف يحيى بف أيكب بو بنحكه. (4)كالطبراني (3)كمف طريقو ابف أبي عاصـ، (2)سحاؽإ

 بف طريؽ يحيى كمف ،(5) الٌسٍيًميّْ  صالح بف عثماف فب يحيى طريؽ كأخرجو الحاكـ مف 
 بؿ قطف؛ بف أيكب: السند في يذكرا لـ لكنيما بو؛ طارؽ بف الربيع بف عمرك كالىما عف، (6)معيف
 بنحكه. .ين نيسً  عيبادة ابف: مكانو ذكرا

                                                                                                                                                                          

نما ىك أىبيك  عمرك ابف أـ حراـ، كقاؿ ابف عبد البر: كلـ يذكره البخارم في التاريخ الكبير، لنيـ يقكلكف: إنو خطأ، كىاً 
 أيًبي اٍبف أـ حراـ، كذا قالو ابف أىًبي عبمة. 

أيبي بف عمارة النصارم، كلو صحبة، ذكره في الصحابة جماعة، كقاؿ ابف ناصر الديف، في  قمت: ىك
نما ىك أىبيك  تكضيح المشتبو "كما قالو ابف عبد البر: لـ يذكره البخارم في التاريخ الكبير، لنيـ يقكلكف: إنو خطأ، كىاً 

كالصحيح أنيما  ،رم في تاريخو ليس فيو اختالؼأىًبي اٍبف أـ حراـ، ليس كما قالكا، فكـ مف رجؿ لـ يذكره البخا
اثناف، كابف حراـ اسمو عبد ا بف أيبي عمى الكثر، كىذا اٍسمو أيبي بف ًعمىارىة، لىًكف اٍختمؼ ًفي نسبتو، فالكثر 

ف ، كتاريخ اب2/290ج ، ابف أبي حاتـ، كالجرح كالتعديؿ1/23لبغكم جا ،عمى أىنو أىٍنصاًرم. ينظر: معجـ الصحابة
، كالمؤتمؼ 3/6البف حباف ج ،، كالثقات1/5البف قانع ج ،، كمعجـ الصحابة1/33ج ، الصدفييكنس المصرم

،= ، كاالستيعاب في معرفة الصحاب1/219ـ جيٍ عى لبي ني  ،، كمعرفة الصحابة3/1553كالمختمؼ، لمدارقطني ج
، 1/107ج ، النككمماء كالمغات،  كتيذيب الس1/167ج، ابف الثير ، كأسد الغابة 1/70ج =ابف عبد البر

كماؿ تيذيب الكماؿ2/260ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 1/228ج الذىبي، الكاشؼك   ، مغمطام، كا 
، كتبصير المنتبو 6/344ج ، ابف ناصر الديف، كتكضيح المشتبو6/122ج ، الصفدم، كالكافي بالكفيات2/6ج

 ، ك1/187، كتيذيب التيذيب ج1/179بة في تمييز الصحابة ج، كاإلصا3/969ج ، ابف حجربتحرير المشتبو
، 3/503ج ، العيني، كمغاني الخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار120ص حجر التيذيب، البف تقريب

 . 1/95ج ، السخاكمكالتحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة
 .1327: رقـ الحديث1/419السنف الكبرل لمبييقي ج (1)
 1870: رقـ الحديث1/163مصنؼ ابف أبي شيبة ج (2)
 .2145: رقـ الحديث4/163اآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ ج (3)
 .545: رقـ الحديث1/202المعجـ الكبير لمطبراني ج (4)
 .607: رقـ الحديث1/276المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج (5)
 .607ث: رقـ الحدي1/276المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ج (6)
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 ،(3)كالطبراني، (2)الطحاكم كأخرجو، كىب ابف ا عبد طريؽ مف (1)ماجو كأخرجو ابف 
 عبد عف، أيكب بف يحيى عف كالىما، عيفٍيرو  بف سعيد طنريؽ ثالثتيـ مف  (5)كالبييقي، (4)الدارقطنيك 

ًزيف  بف الرحمف  عف، نيسي بف عبادة عف، قطف بف أيكب عف، زياد أبي بف بف يزيد محمد عف، رى
حتى بمه  كالدارقطني قكلو"، كعبادة. زاد ابف ماجو أيكب بيف إسناده في فجمع. عمارة بف أيبيّْ 

 سبعان".

 عبد عف، أيكب بف يحيى عف، مريـ أبي بف مف طريؽ سعيد، (7)كالبييقي ،(6)كأخرجو الطحاكم 
ًزيف بف الرحمف  إسناده مف فأسقط. عمارة بف أبي عف، نسيٌ  بف عبادة عف، يزيد بف محمد عف، رى

 ".سبعان  عىدَّ  حتى: "قكلو زيادة كفيو، "قىطىف بف أيكب"
 الضعيؼ ببيافلتكثيؽ المتكف : ذىب النككم قمت 
 المسح أف الجميكر لمذىب الكاضحة؛ كالداللة ،البينة الحجة ففيو، أحكامو "كأما :(8)قال النووي 

 حنيفة أبي مذىب كىذا، الحضر في كليمة كبيكـ، السفر في أياـ بثالثة مكقت الخفيف عمى
 يمسح عنو المشيكر في مالؾ ؿكقا، بعدىـ فمف، الصحابة مف العمماء كجماىير، كأحمد، كالشافعي

 في العيف بكسر عمارة أبي ابف بحديث كاحتجكا، الشافعي عف ضعيؼ قديـ قكؿ كىك، تكقيت بال
 ."الحديث أىؿ باتفاؽ ضعيؼ حديث كىك، كغيره، داكد أبك ركاه التكقيت ترؾ
، بوكالعمؿ ، ما ذىب إليو النككم مف تكثيؽ ما جاء في التكقيت بالمسح عمى الخفيف قمت: 

 .(9)كتضعيؼ حديث أبي داكد في عدـ التكقيت ىك الصكاب الذم عميو أكثر العمماء
                                                           

 .557سنف ابف ماجو، الطيارة كسننيا/ما جاء في المسح بغير تكقيت ص: رقـ الحديث (1)
 .496: رقـ الحديث1/79ج ، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (2)
 .546: رقـ الحديث 1/203المعجـ الكبير لمطبراني ج (3)
 .765: رقـ الحديث1/365سنف الدارقطني ج (4)
 .1326: رقـ الحديث1/419السنف الكبرل لمبييقي ج (5)
 .494: رقـ الحديث1/79ج، الطحاكم،شرح معاني اآلثار (6)
 .1328: رقـ الحديث1/419السنف الكبرل لمبييقي ج (7)
 .3/135صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
خطابي ال، كمعالـ السنف، 4/28ابف حباف ج ،، كالثقات34، كسنف الترمذم ص31صينظر: سنف أبي داكد  (9)
، ، كالباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير1/419، كالسنف الكبرل لمبييقي ج1/365كسنف الدارقطني ج ،1/60ج

كماؿ تيذيب الكماؿ1/358، كالعمؿ المتناىية، ابف الجكزم ج1/384ج الجكزقاني ، كالبدر 2/8ج ، ميغمطام، كا 
، ، كسبؿ السالـ1/410ج حجر البف، كتيذيب التيذيب، 1/421، كالتمخيص الحبير ج3/41ج ، ابف الممقفالمنير

 ، العظيـ أبادم، كعكف المعبكد كحاشية ابف القيـ1/231، كنيؿ الكطار، الشككاني ج1/88ج الصنعاني
 .1/51ج ، اللبانيأبي داكدسنف . كضعيؼ 1/270ج ، المباركفكرم، كتحفة الحكذم1/183ج
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كجاءت ، فجاءت ركايات بجكاز صياـ الكلي عنو، : ما جاء فيمف مات كعميو صياـالنموذج الثاني
 ركايات باإلطعاـ.

دَّثىًني "فقاؿ: (1)مسمـ االتي جاء فييا جكاز الصياـ عف الميت أخرجي فالركاية كفي  حى  سىًعيدو  ٍبفي  ىىاري
دَّثىنىا: قىاالى ، ًعيسىى ٍبفي  كىأىٍحمىدي ، اٍلىٍيًميُّ  نىا، كىٍىبو  اٍبفي  حى ك أىٍخبىرى اًرثً  ٍبفي  عىٍمري  أىًبي ٍبفً  اً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، اٍلحى
ٍعفىرو  مَّدً  عىفٍ ، جى ٍعفىرً  ٍبفً  ميحى بىٍيرً  ٍبفً  جى اًئشىةى  عىفٍ ، عيٍركىةى  عىفٍ ، الزُّ  مىفٍ : »قىاؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، عى
مىٍيوً  مىاتى  ـى  ًصيىاـه  كىعى ا ًليُّوي  عىٍنوي  صى  ".«كى

  تخريج الحديث:

 عف عمرك بف الحارث بو بمثمو.، مف طريؽ محمد بف مكسى بف أىٍعيىفى  (2)أخرجو البخارم

 فقػاؿ:" (3)الترمػذم اأخرجيػ، كعميػو صػياـ، ات التي جاء فييػا اإلطعػاـ عػف الميػت إذا مػاتالركايك  

ػػدَّثىنىا ػػدَّثىنىا: قىػػاؿى  قيتىٍيبىػػةي  حى ٍبثىػػري  حى ػػفٍ ، القىاًسػػـً  ٍبػػفي  عى ػػفٍ ، أىٍشػػعىثى  عى ػػدو  عى مَّ ػػفٍ ، ميحى ػػفٍ ، نىػػاًفعو  عى ػػرى  اٍبػػفً  عى ػػفً ، عيمى  عى

                                                           

 . 1147ديث : رقـ الح442صحيح مسمـ، الصياـ/قضاء الصياـ عف الميت ص (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
 .235صاختمؼ فيو، قمت: ىك ثقة. سبؽ ترجمتو  ىاركف بف سعيد الٍيمي -1
النسائي: ليس بو بأس، كذكره ابف حباف في قاؿ ؼ فيو، مً تي أحمد بف عيسى المصرم المعركؼ بابف التُّسترم اخٍ  -2

 =قاؿ الخطيب: ما رأيت لمف تكمـ فيو حجة تكجب ترؾ االحتجاج بحديثو، ككثقو الذىبي، كقاؿ ابفالثقات، ك 
كلـ  ،حجر في التقريب: صدكؽ تكمـ فيو بغير حجة، كقاؿ في التيذيب: "إنما أنكركا عميو ادعاء السماع=

عة، كقاؿ أبك حاتـ تكمـ يتيـ بالكضع، كليس في حديثو شيء مف المناكير، كممف تكمـ فيو ابف معيف، كأبي زر 
فيو. قمت: ىك صدكؽ، كقد أنكر أبك زرعة عمى مسمـ ركايتو عنو في كتابو "الصحيح" فقاؿ مسمـ: إف ما قمت 
نما أدخمت مف حديث أسباط كقطف كأحمد بف عيسى ما قد ركاه الثقات عف شيكخيـ، إال أنو ربما  صحيح، كا 

ثؽ منيـ بنزكؿ، فاقتصر عمى أكلئؾ، كأصؿ الحديث كيككف عندم مف ركاية أك  ،كقع إلي عنيـ بارتفاع
 ،، كالثقات2/64ابف أبي حاتـ ج ،، كالجرح كالتعديؿ81معركؼ مف ركاية الثقات. ينظر: مشيخة النسائي ص

، كالركاة الثقات المتكمـ فييـ 421-418/ 1ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 8/15ابف حباف ج
كماؿ تيذيب الكماؿ1/201ج الذىبي، الكاشؼ، ك 53بما ال يكجب ردىـ ص ، كتيذيب 1/97ج ، ميغمطام، كا 

، الرنؤكط معركؼ، كتحرير تقريب التيذيب، 96ص حجر التيذيب، ابف كتقريب، 1/65ج ،التيذيب
 .1/72ج

 .1952: رقـ الحديث 370صحيح البخارم، الصياـ/مف مات كعميو صـك ص (2)
/ما (3) ال  حديث ابف عمر»قاؿ الترمذم:  718رقـ الحديث  178كفارة ص جاء مف ال سنف الترمذم، الصـك

 نعرفو مرفكعنا، إال مف ىذا الكجو، كالصحيح عف ابف عمر مكقكؼ.
  دراسة اإلسناد:

 :إال جميع ركاة اإلسناد ثقات
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مىٍيوً  مىاتى  مىفٍ : »قىاؿى   النًَّبيّْ  ـي  كىعى ٍنوي  فىٍمييٍطعىـٍ  شىٍيرو  ًصيىا  عمػر ابػف حػديث» «ًمٍسػًكيننا يىػٍكـو  كيػؿّْ  مىكىػافى  عى
 ".«قكلو مكقكؼ عمر ابف عف كالصحيح، الكجو ىذا مف إال، مرفكعان  نعرفو ال

  تخريج الحديث:
، عف محمد بف الفضؿ اٍلبىٍمًخي (2)كابف المقرئ، (1)أخرجو ابف ماجو عف محمد بف يحيى 

ار ثالثتيـ عف (3)يكالصبيان  . قيتىٍيبىة بو بمثمو مف طريؽ حمدكف القصَّ

كنسب ابف ماجو محمد في سنده فقاؿ:" عف محمد بف سيريف عف نافع" كىذا كىـ منو؛  :قمت 
 .(6)كذكره المزم (5)كابف خزيمة، (4)كما قالو الترمذم، إنما ىك محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى

ًميُّ  يكالبييقي مف طريؽ أب، (7)عبد ا  صالح بف مف طريؽ أخرجو ابف خزيمةك    (8) عاصـ اٍلبىجى
ٍبثىر بف القاسـ بو  .كالبييقي بنحكه، ابف خزيمة بمثمو .كالىما عف عى

 مف صاع نصؼ يكـ لكؿ عنو عف محمد بو بمفظ "يطعـ، يؾرً كأخرجو البييقي مف طريؽ شى  
 (9)."بر

                                                                                                                                                                          

أبك عبد الرحمف، رتبتو ضعيؼ يعتبر بو، ضعفو : النصارم الككفي، القاضي، محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى
يحيى بف سعيد، كأحمد كشعبة، كابف معيف، كزائدة، كابف حباف، كابف الجكزم، كقاؿ البخارم تكمـ فيو شعبة، قاؿ 

= ما قيؿ  سفالنسائي: ليس بالقكم، كقاؿ أبك زرعة: صالح ليس بأقكل ما يككف، كحسف القكؿ فيو بعضيـ، كأح
فساء حفظو ال يتيـ بشيء مف  ،حاتـ حيث قاؿ:" محمو الصدؽ كاف سيئ الحفظ شغؿ بالقضاء فيو ىك قكؿ أبي=

ينكر عميو كثرة الخطأ يكتب حديثو، كال يحتج بو" فيذا معناه أنو ضعيؼ يعتبر بو. ينظر: الضعفاء  إنماالكذب، 
 ، ك2/243ابف حباف ج ،، كالمجركحيف7/322، كالجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ ج92لنسائي صا ،كالمتركككف

 في الكماؿ كتيذيب، 3/76، كالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم ج7/390ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ
 ، ابف حجر، كتيذيب التيذيب2/603ج ، الذىبي، كالمغني في الضعفاء25/624ج الرجاؿ، المزم أسماء

 .3/2، الرنؤكط جمعركؼ، ك تحرير تقريب التيذيب، 9/302ج
 .1757: رقـ الحديث305سنف ابف ماجة، الصياـ، مف مات كعميو صياـ رمضاف قد فرط فيو ص (1)
 . 314: رقـ الحديث121ص ، ابف المقرئمعجـ ابف المقرئ (2)
 . 10/246ج، الصبياني حمية الكلياء كطبقات الصفياء (3)
 .718: رقـ الحديث178سنف الترمذم ص  (4)
 .2056رقـ الحديث : 3/273صحيح ابف خزيمة ج (5)
 .6/227ج ، المزمتحفة الشراؼ بمعرفة الطراؼ (6)
 .2056: رقـ الحديث 3/273صحيح ابف خزيمة ج (7)
 .8218: رقـ الحديث4/424السنف الكبرل لمبييقي ج (8)
. قاؿ عنو البييقي: ىذا خطأ مف كجييف، أحدىما رفعو 8217: رقـ الحديث4/424الكبرل لمبييقي ج السنف (9)

نما قاؿ ابف عمر: مدان مف ديث إلى النبي الح نما ىك مف قكؿ ابف عمر، كاآلخر قكلو: نصؼ صاع، كا  ، كا 
 حنطة، كركم مف كجو آخر عف ابف أبي ليمى ليس فيو ذكر الصاع. 
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 ،(2)كمف طريؽ عبد الكىاب بف بخت، (1)رّْ كأخرجو الدارقطني مف طريؽ الحسف بف الحي  
جميعيـ عف نافع عف  (4)كمف طريؽ جكيرية بف أسماء، (3)كالبييقي مف طريؽ عبيد ا بف الخنس 

 أدركو كزاد البييقي "فإف، "حنطة مف مدان  مسكينان  يكـ كؿ مكاف عنو فميطعـ" بمفظ, ابف عمر مكقكفان 
 امسكينن  يكـ كؿ مضى عما فميطعـ، أدرؾ الذم ـصك  فأطاؽ ،يصكمو أف قبؿ قابؿ عاـ رمضاف

 ."استقبؿ الذم كليصـ، حنطة مف امدن 

 إذا كاف" عف ابف عمر بمفظ (5)كنافع ،عف القاسـ ،كأخرجو البييقي مف طريؽ يحيى بف سعيد 
 كلكف ؛أحد عف أحد يصـك ال: "يقكؿ، نذر أك رمضاف مف صكـ كعميو ،يمكت الرجؿ عف سئؿ

 ."امسكينن  يكـ لكؿ، لمصـك مالو مف عنو تصدقكا

 -قمت: ذىب العمماء لتكثيؽ المتكف مف كجكه:

 -الكجو الكؿ: الترجيح مف كجييف:
 مصطمح الضعيؼ ببياف -1
 .ما جاء في جكاز الصياـ عف الميت بتكثيؽ ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء  

 أك نذر أك قضاء أك، رمضاف مف كاجب صكـ كعميو، مات فيمف العمماء اختمؼ :"(6)قال النووي 
 يصح كال، عنو يصاـ ال أشيرىما: مشيكراف؛ قكالف المسألة في كلمشافعي عنو؟ يقضى ىؿ غيره.
، الميت بو كيبرأ، عنو صكمو كيصح، عنو يصـك أف لكليو يستحب كالثاني:، أصالن  صكـ ميت عف
 محققك صححو الذم ككى، نعتقده الذم المختار الصحيح ىك القكؿ كىذا، عنو إطعاـ إلى يحتاج كال

 الكارد الحديث كأما، الصريحة الصحيحة الحاديث ليذه ؛كالحديث، الفقو بيف الجامعكف أصحابنا
 الحاديث... ىذه كبيف ،بينو الجمع أمكف ثبت كلك ،بثابت فميس، عنو أطعـ صياـ كعميو مات مف

 كابف ،عمر ابف عف نذرالم ابف حكاه غيره كال ،نذر ال ميت عف يصاـ ال أنو إلى الجميكر كذىب
 (7)عياض القاضي قاؿ حنيفة كأبك ،مالؾ قاؿ كبو ،كالزىرم ،الحسف عف كركاية، كعائشة ،عباس

                                                           

 .2342: رقـ الحديث3/178سنف الدارقطني ج (1)
 .2933ديث: رقـ الح13/42ج، الدارقطني العمؿ الكاردة في الحاديث النبكية  (2)
 .8829: رقـ الحديث6/311ج ، البييقيمعرفة السنف كاآلثار (3)
بف عمر، ا. قاؿ البييقي: ىذا ىك الصحيح مكقكؼ عمى 8216: رقـ الحديث 4/424السنف الكبرل لمبييقي ج (4)

 كقد ركاه محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف نافع فأخطأ فيو.
 8215ـ الحديث : رق4/424السنف الكبرل لمبييقي ج (5)
 .8/21صحيح مسمـ بشرح النككم ج (6)
 .4/104ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (7)
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 بؿ ضعيؼ؛ تأكيؿ كىذا، كليو عنو يطعـ أنو عمى الحديث اتأكلك ك  ،العمماء جميكر قكؿ ىك :كغيره
 المعارض عدـ مع حاديثال تظاىر مع بظاىره العمؿ مف يمنع مانع كأم، إليو ضركرة كأم ،باطؿ
 عف يصاـ ال أنو كعمى، فائتة صالة عنو يصمى ال أنو عمى أجمعكا كأصحابنا القاضي: قاؿ، ليا
نما ،حياتو في أحد ليو ذىب الدارقطني ".أعمـ كا الميت في الخالؼ كا  كابف ، (2)كالبييقي، (1)كا 
 .(5)كالشككاني، (4)كالمباركفكرم، (3)القيـ

 كالقياس الجمي.، عمى كتاب ا بالعرض -2
 ييطعـ فإنو صياـ كعميو مات كمف غيره، في كال نذرو  في ال أحد، عف أحد يصكـ ال أىنَّو بتكثيؽ 

 : لمكر منيا عباس؛ ابف بحديث مالؾ يقؿ لـ إنما (6)القرطبي: العباس أبك قاؿ .فقط عنو
، (7)[ ُأْخرَ  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َواَل  َمْيَهاعَ  ِإالَّ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َواَل ]: تعالى بقكلو ميعارضه  أىنَّو -1

ْنَسانِ  َلْيَس  َوَأنْ ]: تعالى كلقكلو  (8).[َسَعى َما ِإالَّ  ِلإْلِ

 كجب عمف تيفعؿ فال، فييا لمماؿ مدخؿ ال بدنية عبادة أىنَّو كىك، الجمي لمقياس ميعاًرضه  أىنَّو  -2
 ".مدخالن  فيو ؿلمما لىفَّ  بالحج؛ ىذا يينقضي  كال، كالصالة، عميو

 

، عياض القاضي كحكاه  ،(11)الجديد في كالشافعي، (10) حنيفة كأبي، (9)مالؾ اإلماـ مذىب كىذا 
 ، (14)كالخطػػػػػػػػابي، (13)الطحػػػػػػػػاكم: المػػػػػػػػذىب ىػػػػػػػػذا كاختػػػػػػػػار .(12)الجميػػػػػػػػكر أنػػػػػػػػو مػػػػػػػػذىب: كالنػػػػػػػػككم

  .(4)كالعيني، (3)كالشاطبي، (2)عياض كالقاضي، (1)العربي كابف
                                                           

 .13/42ج ، الدارقطنيينظر: العمؿ الكاردة في الحاديث النبكية (1)
 .4/424ينظر: السنف الكبرل لمبييقي ج (2)
 .7/25ج ، العظيـ أبادمينظر: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (3)
 . 335-333/ 3ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (4)
 .4/277ينظر: نيؿ الكطار، الشككاني ج (5)
 .3/208ج ، القرطبيينظر: الميٍفًيـ (6)
 [.164]النعاـ:  (7)
 [.39]النجـ:  (8)
 .1/280ج ، مالؾينظر: المدكنة (9)
 .2/103ينظر: كبدائع الصنائع، لمكاساني ج (10)
 .561لحديث، لمشافعي صانظر: اختالؼ ا (11)
 .8/38ج بشرح النككم ، كصحيح مسمـ4/104ج ، عياض،انظر: إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (12)
 . 180 -3/173ج ، الطحاكممشكؿ اآلثارشرح ينظر:  (13)
 .4/82خطابي جالينظر: معالـ السنف،  (14)



281 

 

 : الجمع الوجه الثاني
  .باعتبار جكاز المريف ذىب إليو النككم -1
 بأف الحاديث؛ ىذه كبيف، بينو الجمع أمكف -يقصد حديث ابف عمر -ثبت :"كلك(5)قال النووي 

 الميتىعىيّْف الصكاب أف فثبت، اإلطعاـ عنده يجكز بالصياـ يقكؿ مف فإف المريف جكاز عمى يحمؿ
 ".يمامخيربين كالكلي اإلطعاـ كتجكيز، الصياـ تجكيز

  (6)الحي ذكره ابف حجر. حؽ في كالنفي مات مف حؽ في اإلثبات باعتبار حمؿ -2

 كىك، صيامو مف بدالن  يككف ما عنو يفعؿ أم: كليو عنو صاـ: بقكلو المراد أف باعتبار تأكيؿ -3
 . (7)اإلطعاـ. ذكره البييقي

 نوع صاـ صياـ كعميو ،مات مف: »--عائشة باعتبار حمؿ العاـ عمى الخاص فحديث -4
، خاص (9)..«نذر صكـ كعمييا ماتت أمي إف»الذم جاء فيو  : عباس ابف عاـ كحديث (8)«كليو

 .النَّذر إالٌ  الميت عف يصاـ كعميو فيككف ال، فيحمؿ العاـ عمى الخاص
 مستقمة صكرة عباس ابف فحديث، بينيما يجمع حتى تعارض بينيما "كليس: (10)حجر ابف قاؿ 

 حديث في اإلشارة كقعت كقد، عامة قاعدة تقرير فيك، عائشة حديث اكأم، لو كقعت مف عنيا سأؿ
 ".«يقضى أف أحؽ ا فديف: »آخره في قيؿ حيث العمكـ ىذا نحك إلى عباس ابف

أك نذر؛ ، كالصكاب ما ذىب إليو النككم مف القكؿ؛ بجكاز الصياـ عف الميت سكاء قضاء قمت: 
كلقد كافؽ حكـ ، يؼ كما قاؿ النككم ليس بثابتفضع، كأما حديث ابف عمر، الصحيحة لألحاديث

كعميو االطعاـ؛ ، كأما مف قاؿ: ال يجكز الصياـ عف الميت، (11)النككم عمى الحديث قكؿ العمماء

                                                                                                                                                                          

 .192 -3/190ينظر: عارضة الحكذم، البف العربي ج (1)
 .107 -4/104ج ، عياض،الميٍعمـ بفكائد مسمـينظر: إكماؿ  (2)
 .400 -2/397ينظر: المكافقات، لمشاطبي ج (3)
 .60 -11/59ينظر: عمدة القارم، لمعيني ج (4)
 .8/21ج صحيح مسمـ بشرح النككمينظر:  (5)
 .11/584ابف حجر ج ،ينظر: فتح البارم (6)
 .6/311ج ، البييقيينظر: معرفة السنف كاآلثار (7)
 .256ص ؽ تخريجوسب (8)
 .1148: رقـ الحديث 443صحيح مسمـ، الصياـ/قضاء الصياـ عف الميت ص (9)
 .4/193فتح البارم، ابف حجر ج (10)
، كالسنف 13/42، كالعمؿ الكاردة في الحاديث النبكية ج718رقـ الحديث  178ينظر: سنف الترمذم، ص  (11)

 .4/424الكبرل لمبييقي ج
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، ككؿ ما ذكركه مف ركايات ال ترقى لمعارضة الحاديث الصحيحة المتفؽ عمى صحتيا، فمردكد
فيجكز الصياـ عف الميت؛ لكف  ،كعميو أيضان. كالقياس فمردكد، لمكافقتو الكتاب ؛ككذلؾ قكليـ

ف شاء أطعـ ،بالخيار إف شاء صاـ كليو  كا أعمـ.، كا 

فجاء في ركاية أف أكؿ ما نزؿ مف  : ما جاء في أكؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـالنموذج الثالث 
 (.كجاء في ركاية أف أكؿ ما انزؿ )يا أييا المدثر، )اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ( القرآف

 اإلطالؽىي أكؿ ما نزؿ مف القرآف عمى (خمؽ الذم ربؾ باسـ اقرأ)كالركاية التي جاء فييا أف  
دَّثىًني (1)أخرجيا مسمـ ٍبدً  ٍبفً  عىٍمًرك ٍبفي  أىٍحمىدي  الطَّاًىرً  أىبيك فقاؿ:" حى ٍمًرك ٍبفً  اً  عى  أىٍخبىرىنىا، سىٍرحو  ٍبفً  عى

ًني: قىاؿى ، كىٍىبو  اٍبفي  دَّثىًني: قىاؿى ، ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ، سي ييكني  أىٍخبىرى ٍكجى ، عىاًئشىةى  أىفَّ ، الزُّبىٍيرً  ٍبفي  عيٍركىةي  حى  زى
ٍتوي   النًَّبيّْ  ؿي  كىافى : قىالىتٍ  أىنَّيىا أىٍخبىرى ا أىكَّ ٍؤيىا اٍلكىٍحيً  ًمفى   اً  رىسيكؿي  ًبوً  بيًدئى  مى اًدقىةى  الرُّ ، النٍَّكـً  ًفي الصَّ
ٍؤيىا يىرىل الى  فىكىافى  اءىتٍ  ًإالَّ  ري ٍبحً  فىمىؽً  ًمٍثؿى  جى بّْبى  ثيَـّ ، الصُّ ءي  ًإلىٍيوً  حي الى نَّثي  ًحرىاءو  ًبغىارً  يىٍخميك فىكىافى ، اٍلخى  يىتىحى
تً  المَّيىاًليى  - التَّعىبُّدي  كىىيكى  - ًفيوً  دي  أىٍىًموً  ًإلىى يىٍرًجعى  أىفٍ  قىٍبؿى ، اٍلعىدىدً  أيٍكالى كَّ يىتىزى ةى  ًإلىى يىٍرًجعي  ثيَـّ ، ًلذىًلؾى  كى ًديجى  خى

دي  كَّ تَّى، ًلًمٍثًميىا فىيىتىزى ؽُّ  فىًجئىوي  حى اءىهي ، ًحرىاءو  غىارً  ًفي كىىيكى  اٍلحى ، «ًبقىاًرئو  أىنىا مىا: »قىاؿى ، اٍقرىأٍ : فىقىاؿى ، اٍلمىمىؾي  فىجى
ذىًني: قىاؿى  تَّى فىغىطًَّني، فىأىخى ٍيدى  ًمنّْي بىمىهى  حى مىًني ثيَـّ ، اٍلجى ، «ًبقىاًرئو  أىنىا مىا: »قيٍمتي : قىاؿى ، اٍقرىأٍ : فىقىاؿى ، أىٍرسى
ذىًني: قىاؿى  تَّى فىغىطًَّني الثَّاًنيىةى ، فىأىخى مىًني ثيَـّ ، ٍيدى اٍلجى  ًمنّْي بىمىهى  حى ، «ًبقىاًرئو  أىنىا مىا: »فىقيٍمتي ، أىٍقرىأٍ : فىقىاؿى ، أىٍرسى

ذىًني تَّى الثَّاًلثىةى  فىغىطًَّني، فىأىخى ٍيدى  ًمنّْي بىمىهى  حى مىًني ثيَـّ ، اٍلجى  َخَمقَ  َخَمقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقرَأْ ]: فىقىاؿى ، أىٍرسى

ْنَسانَ  ْنَسانَ  َعمَّمَ  ِباْلَقَممِ  َعمَّمَ  الَِّذي اأْلَْكَرمُ  َربُّكَ وَ  اْقرَأْ  َعَمقٍ  ِمنْ  اإلِْ عى ، (2) [َيْعَممْ  َلمْ  َما اإلِْ  رىسيكؿي  ًبيىا فىرىجى

تَّى، بىكىاًدريهي  تىٍرجيؼي   اً  ؿى  حى مىى دىخى ةى  عى ًديجى تَّى فىزىمَّميكهي ، «زىمّْميكًني زىمّْميكًني: »فىقىاؿى ، خى ٍنوي  ذىىىبى  حى  عى
ٍكعي  ةى  قىاؿى  ثيَـّ ، الرَّ ًديجى ةي  أىمٍ : »ًلخى ًديجى بىرى  كىأىٍخبىرىىىا «ًلي مىا، خى ًشيتي  لىقىدٍ : »قىاؿى ، اٍلخى مىى خى  قىالىتٍ ، «نىٍفًسي عى
ةي  لىوي  ًديجى ـى  لىتىًصؿي  ًإنَّؾى ، كىاً ، أىبىدنا اي  ييٍخًزيؾى  الى ، فىكىاً ، أىٍبًشٍر  كىالَّ : خى  ...". ، الرًَّح

  تخريج الحديث:

 عف ابف شياب بو بمثمو.  ،كيكنس بف يزيد، مف طريؽ عيقىٍيؿ (3)أخرجو البخارم 

                                                           

 .252: رقـ الحديث 88ص ء الكحي إلى رسكؿ ا صحيح مسمـ، اإليماف/بد (1)
 [.2]العمؽ:  (2)
ا قىمىىصحيح البخارم، التفسير/ قكلو تعالى (3) مى بُّؾى كى دَّعىؾى رى  .4953: رقـ الحديث 983[ ص3]الضحى: [مىا كى
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دَّثىنىا(1)أخرجيا مسمـ(المدثر أييا يا) نزؿأ ما أكؿ أف كالركاية التي جاء فييا   ٍبفي  زيىىٍيري  فقاؿ:" كىحى
ٍربو  دَّثىنىا، حى ًليدي  حى دَّثىنىا، ميٍسًمـو  ٍبفي  اٍلكى مىمىةى  أىبىا سىأىٍلتي : يىقيكؿي ، يىٍحيىى سىًمٍعتي  :قىاؿى ، اٍلىٍكزىاًعيُّ  حى  اٍلقيٍرآفً  أىمُّ  سى
؟ أيٍنًزؿى  اًبرى  سىأىٍلتي : فىقىاؿى  اٍقرىٍأ؟ أىكً : فىقيٍمتي ، اٍلميدَّثّْري  أىيُّيىا يىا: قىاؿى  قىٍبؿي ٍبدً  ٍبفى  جى ؟ أيٍنًزؿى  اٍلقيٍرآفً  أىمُّ  اً  عى  قىٍبؿي
اًبره  قىاؿى  اٍقرىٍأ؟ أىكٍ : فىقيٍمتي ، اٍلميدَّثّْري  أىيُّيىا يىا: قىاؿى  دّْثيكيـٍ : جى ا أيحى دَّثىنىا مى اكىٍرتي : " قىاؿى ،  اً  رىسيكؿي  حى  جى

ٍيتي  فىمىمَّا، شىٍيرنا ًبًحرىاءو  ٍلتي  كىاًرمجً  قىضى ٍمًفي أىمىاًمي فىنىظىٍرتي  فىنيكًديتي ، اٍلكىاًدم بىٍطفى  فىاٍستىٍبطىٍنتي  نىزى  كىعىفٍ ، كىخى
اًلي كىعىفٍ ، يىًميًني دنا أىرى  فىمىـٍ ، ًشمى دنا أىرى  فىمىـٍ  فىنىظىٍرتي  نيكًديتي  ثيَـّ ، أىحى فىٍعتي  نيكًديتي  ثيَـّ ، أىحى  ىيكى  فىًإذىا، رىٍأًسي فىرى
مىى مىٍيوً  ًجٍبًريؿى  يىٍعًني - اٍليىكىاءً  ًفي شً اٍلعىرٍ  عى ـي  عى ذىٍتًني - السَّالى ةى  فىأىتىٍيتي ، شىًديدىةه  رىٍجفىةه  فىأىخى ًديجى : فىقيٍمتي ، خى

كًني كًني، دىثّْري بُّكا، فىدىثَّري مىيَّ  فىصى  َوِثَياَبكَ  بِّرْ َفكَ  َوَربَّكَ  َفَأْنِذرْ  ُقمْ  اْلُمدَّثِّرُ  َأيَُّها َيا]:  اي  فىأىٍنزىؿى ، مىاءن  عى
[َفَطهِّرْ 

(2)" . 

  تخريج الحديث:

 كىك) جممة عف أبي سممة بو بنحكه بزيادة، مف طريؽ ابف شياب(4)كمسمـ، (3)أخرجو البخارم 
 .(بحراء جاءني الذم الممؾ فإذا)كجممة، (الكحي فترة عف يحدث

 : ذىب النككم كغيره مف العمماء لتكثيؽ المتكف مف أكجو:قمت

 الترجيح ول:الوجه األ 
 مصطمح الضعيؼ. ببيافالتكثيؽ  -1

 أف كالصكاب، باطؿ بؿ ضعيؼ( المدثر أييا يا تعالى قكلو انزؿ ما أكؿ إف) :"قكلو(5)قال النووي 
 أييا يا كأما، -- عائشة حديث في بو صرح كما ربؾ باسـ اقرأ اإلطالؽ عمى أنزؿ ما أكؿ

، جابر عف، سممة أبي عف، الزىرم ركاية في بو صرح كما الكحي فترة بعد نزكليا فكاف، المدثر
 ا فأنزؿ قاؿ: أف إلى الكحي فترة عف يحدث كىك قكلو منيا؛ مكاضع في فيو صريحة كالداللة
 يا تعالى ا فأنزؿ قاؿ: ثـ بحراء( جاءني الذم الممؾ )فإذا  قكلو كمنيا، المدثر أييا يا تعالى
 ."(تتابع الكحي )ثـ :قكلو كمنيا المدثر أييا

                                                           

 .161: رقـ الحديث89ص صحيح مسمـ، اإليماف/بدء الكحي إلى رسكؿ ا  (1)
 [.2]المدثر:  (2)
ًثيىابىؾى فىطىيٍّْر  صحيح البخارم، التفسير/قكلو تعالى: (3)  4925: رقـ الحديث.973[ ص4]المدثر:  [كى

 .161: رقـ الحديث89ص صحيح مسمـ، اإليماف/بدء الكحي إلى رسكؿ ا  (4)
 .2/163صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
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 مصطمح المشكؿ عمى بالعرض التكثيؽ -2

 مف جممة جابر عف ،سممة أبي عف ،كثير أبي بف يحيى ركاية خمت كلما" :(1)قاؿ ابف حجر 
؛ مف فجـز، المر ؿكً شٍ بحراء( أي  جاءني الذم الممؾ كجممة)فإذا، الكحي( فترة عف يحدث )كىك  جـز
 ."اإلشكاؿ ىذا ترفع صحيحةال ىذه الزىرم كركاية، نزؿ ما أكؿ المدثر أييا يا بأف

 : الجمعالوجه الثاني

 .مطمقة أكلية ال، الكحي فترة بعد بما مخصكصة بالكلية  جابر مراد أف باعتبار -1
 في بالكلية المراد أف عمى تدؿ جابر عف ،سممة أبي عف ،الزىرم :" كركاية(2)قاؿ ابف حجر 

 بالمر مخصكصة أك، الكحي فترة بعد بما مخصكصة أكلية المدثر؛ سكرة نزؿ ما أكؿ قكلو:
 قاؿ: كمف، مطمقة أكلية أراد اقرأ نزؿ ما أكؿ قاؿ: مف فكأف، مطمقة أكلية أنيا المراد أف ال، باإلنذار

 باإلرساؿ". التصريح بقيد أراد المدثر؛ إنيا
، نزؿ ما أكؿ المدثر سكرة أف فتكىـ، سمع القصة الخيرة كلـ يسمع أكليا باعتبار أف جابر -2

  .(3)ذكره الكاحدم، كذلؾ كليس
 نزكؿ قبؿ بكماليا نزلت المدثر سكرة أف فبيف، كاممة سكرة نزكؿ عف كاف السؤاؿ أف باعتبار -3

 .(4)ذكره السيكطي، صدرىا منيا نزؿ ما أكؿ فإنيا، قرأإ سكرة تماـ
 .عائشة ما ركتو عميو فيقدـ، ركايتو مف ىك كليس، باجتياده ذلؾ استخرج جابرنا باعتبار أف -4

 .(7)كالقسطالني، (6)ككافقو العيني، (5)قالو الًكٍرماني
ما ذىب إليو النككم مف القكؿ بأف أكؿ ما نزؿ مف القرآف عمى اإلطالؽ صدر سكرة العمؽ  قمت: 

 يقتضي  النبي أخبار في ككذلؾ الترتيب، فيك نص في ذلؾ -- عائشة ىك الصكاب؛ لحديث
ليو ذىب أكثر العمماء، ذلؾ  ما أكؿ السكرة ىذه خمؽ( الذم ربؾ باسـ :" )اقرأ(1)قرطبيقاؿ ال .(8)كا 
 المفسريف". معظـ قكؿ في، القرآف مف نزؿ

                                                           

 .1/28فتح البارم ابف حجر ج (1)
 .8/678ينظر: فتح البارم ابف حجر ج (2)
 .12ص  القرآف، الكاحدم ينظر: أسباب نزكؿ (3)
 .1/93ج ، السيكطيينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف (4)
 .18/169ج ، الًكٍرمانيينظر: الكككب الدرارم (5)
 .19/266ج ، العينيينظر: عمدة القارم (6)
 .7/403ج ، القسطالنيينظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (7)
، 5/501ج ، ابػػف عطيػػةالػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز ، كالمحػػرر24/521ج ، الطبػػرممع البيػػافينظػػر: جػػا (8)

، ، كلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ1/12ج ، ابف جزم، كالتسييؿ لعمـك التنزيؿ4/418كأحكاـ القرآف، ابف العربي ج
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 الضعي  ببيانرابعًا: منهج النووي في توثيق الحديث 
 بعرضيا المتعارضة الركايات متكف كثؽ النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ مف 

 :_يمي ماب جومنيتمثَّؿ ك ، الضعيؼ مصطمح عمى

 .(3)كأحيانان يقتصر تضعيؼ عمى جزء مف متف الحديث، (2)أنو كاف يضعؼ الحديث كامالن  -1

 ،(4)فكاف يقكؿ: ضعيؼ اتفؽ عمماء الحديث عمى تضعيفو، اختمفت ألفاظو في التضعيؼ -2
كتارة يقكؿ ليس ، (6)كتارة يقتصر عمى ضعيؼ فقط ،(5)كتارة يقكؿ ضعيؼ بؿ باطؿ

 .(8)قكؿ ليس بشيءكتارة ي ،(7)بثابت

كتارة يقتصر ، (10)كتارة يعزك بياف سبب الضعؼ لعالـ، (9)أنو كاف تارة يبيف سبب الضعؼ -3
 .(11)عمى ضعيؼ دكف بياف سبب الضعؼ

 .(13)كتارة ال يذكر الحاديث المعارضة، (12)أنو يذكر الحديث الضعيؼ المعارض -4

                                                                                                                                                                          

فػػػي اإلعانػػػة عمػػػى معرفػػػة بعػػػض  ، كالسػػػراج المنيػػػر8/262ابػػػف كثيػػػر ج القػػػرآف العظػػػيـ، ، كتفسػػػير4/362ج الخػػػازف
، ك طػػػرح 1/206ج ، الزركشػػػي، كالبرىػػػاف فػػػي عمػػػـك القػػػرآف4/425ج ، الشػػػربينيمعػػػاني كػػػالـ ربنػػػا الحكػػػيـ الخبيػػػر

، 19/266ج ، العيني، كعمدة القارم8/678ابف حجر ج ،، فتح البارم4/189التثريب في شرح التقريب، العراقي ج
رشاد السػارم لشػرح صػحيح البخػارم1/93ج ، السيكطيكاإلتقاف في عمـك القرآف ، كمرقػاة 7/403ج ، القسػطالني، كا 

، كفي ظػالؿ 1/94ج ، الزرقاني، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف9/3742ج ، القارمالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 .6/3751ج ، سيد قطبالقرآف

 .20/117القرطبي ج الجامع لحكاـ القرآف، (1)
 . كغير ذلؾ.13/74ج4/121/134/179، ج3/135/158، ج2/103نككم جينظر: صحيح مسمـ بشرح ال (2)
 .4/96ج المصدر السابؽ (3)
 . 13/74/80، ج11/85، ج4/134، ج3/135/158، ج2/103ينظر: ج (4)
 .2/163ج ينظر: المرجع نفسوا (5)
 .15/108، ج13/58، ج9/39، ج4/121/179ج نفسو المصدرينظر:  (6)
 . 16/156، ج10/142، ج8/21/65ج نفسو المصدرينظر:  (7)
 .13/136ج نفسو المصدرينظر:  (8)
 .10/59ج نفسو المصدرينظر:  (9)
 .2/103ج نفسو المصدرينظر:  (10)
 .13/58ج نفسو ينظر: المصدر (11)
  ، كغير ذلؾ.3/135/158، ج2/103ج نفسو المصدرينظر:  (12)
 .5/68ج نفسو المصدرينظر:  (13)
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 عالموضو  ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب السادس : 
  أواًل: تعري  الموضوع لغة واصطالحاً 

 كاحد أصؿ: كالعيف كالضاد "الكاك قاؿ ابف فارس:اسـ مفعكؿ مأخكذ مف كضع  المكضكع لغة: -1
فالكضع . خسر: يكضع تجارتو في ككضع .كلدىا المرأة ككضعت كحطو، لمشيء الخفض عمى يدؿ

كىي االنحطاط  ،مف الضعة أك مأخكذ، إذا حطو كأسقطو، مأخكذ مف كضع الشيء يضعو كضعان 
 .(1) أك مف كضعت المرأة كلدىا إذا كلدتو، في الرتبة

 .(2)مكضكع فالحديث ككذبو افتراه الحديث الرجؿ قاؿ أبك العباس الحمكم: ككضع 

 .(3) "المصنكع ىك المختمؽ"قاؿ ابف الصالح :: المكضكع اصطالحان -2

الصطالحي ظاىرة؛ لف المكضكع فيو معنى فالمناسبة بيف المعنى المغكم كاقاؿ أبك شييبة: " 
يجاد ما لـ يكف مكجكدن ، السقكط كفيو انحطاط في رتبتو عف غيره، كفيو معنى التكليد ذا أي ، اكا  ؽ مً طٍ كا 

 (4)".المكضكع ينصرؼ إلى المفترل

 (5)حكم رواية الموضوعثالثًا: 

عو سػػكاء فػػي ذلػػؾ مػػا ببيػػاف كضػػ إال مقترنػػان  ،ال يحػػؿ ركايػػة المكضػػكع فػػي أم بػػاب مػػف البػػكاب 
كمػف ركاه ، كالتكاريخ كنحكىا، كالقصص، أك الترغيب كالترىيب، أك الفضائؿ، يتعمؽ بالحالؿ كالحراـ

كالصػػؿ فػػي ذلػػؾ مػػا ركاه اإلمػػاـ ، كدخػػؿ فػػي عػػداد الكػػذابيف، فقػػد بػػاء بػػاإلثـ المبػػيف، مػػف غيػػر بيػػاف

                                                           

، كمختار 3/1300ج ، الجكىرم، كالصحاح تاج المغة كصحاح العربية3/48ج م، الزىر ينظر: تيذيب المغة (1)
 .8/396، كلساف العرب، ابف منظكر ج341ص ، الرازمالصحاح

 .2/663ج ، الفيكميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2)
، كالمنيؿ الركم 46لمنككم ص ،: التقريب كالتيسيركينظر .98ص  ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (3)

 .1/323ج، السيكطي ، كتدريب الراكم53في مختصر عمـك الحديث النبكم، البف جماعة ص 
 .319الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث ص  (4)
، المنيؿ الركم في 46لمنككم ص ،، كالتقريب كالتيسير98ص ، ابف الصالحينظر: معرفة أنكاع عمـك الحديث (5)

ص  ، ابف كثير، كالباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث53البف جماعة ص  مختصر عمـك الحديث النبكم،
، أبك شيبة ، كالكسيط في عمـك كمصطمح الحديث 112ص  ، ابف حجرنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر ، ك78
 .321ص
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رل أنػػو كػػذب فيػػك أحػػد قػػاؿ: "مػػف حػػدث عنػػي بحػػديث يػػ  مسػػمـ فػػي مقدمػػة صػػحيحو أف رسػػكؿ ا
 (1)الكاذبيف".

 عند النووي ببيان الموضوع نماذج تطبيقية لتوثيق الحديث  رابعًا:

فقد ، خاصة البادم عمى أـ كالبادم الحاضر ىؿ ىي عمى ما جاء في الضيافةالنموذج األول:  
 أىؿ عمى حديث أف الضيافة في كجاء، المر بإكراـ الضيؼ دكف تخصيص جاء عف النبي 

 خاصة. لكبرا

دَّثىنىا فقاؿ: (2)كالركاية التي جاء فييا التعميـ أخرجيا مسمـ   دَّثىنىا، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك "حى  أىبيك حى
ٍيفو  أىًبي عىفٍ ، اٍلىٍحكىصً  اًلحو  أىًبي عىفٍ ، حيصى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، صى  ًباً  ييٍؤًمفي  كىافى  مىفٍ : » قىاؿى : قىاؿى ، ىيرى

ارىهي  ييٍؤًذم فىالى  اآٍلًخرً  ٍكـً كىاٍليى  مىفٍ ، جى ٍيفىوي  فىٍمييٍكًرـٍ  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًباً  ييٍؤًمفي  كىافى  كى مىفٍ ، ضى  ًباً  ييٍؤًمفي  كىافى  كى
ٍيرنا ٍميىقيؿٍ فى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً   ". «ًليٍسكيتٍ  أىكٍ  خى

  تخريج الحديث:

 (3) أخرجو البخارم عف قتيبة بف سعيد عف أبي الحكص بو بمثمو. 

نىاقاؿ:ف (4)كالركاية التي خصت أىؿ الكبر في الضيافة أخرجيا القضاعي   ًىبىةي  اٍلقىاًسـً  أىبيك "أٍخبىرى
ـى  ٍبفي  المَّوً  ًنيُّ  ًإٍبرىاًىي ٍكالى مَّدي  ثنا، اٍلخى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ٍرقىٍنًدمُّ  المَّوً  عى ٍبدي  يىٍعمىى أىبيك ثنا، السَّمى مىؼو  ٍبفي  اٍلميٍؤًمفً  عى  خى

                                                           

 .21صحيح مسمـ، مقدمة صحيح مسمـ/كجكب الركاية عف الثقات، كترؾ الكذابيف ص (1)
، اإليماف/الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ، كلزـك الصمت إال عف الخير كككف ذلؾ كمو مف والمصدر نفس (2)

 .47: رقـ الحديث51اإليماف ص
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات.
 .6018: رقـ الحديث1165صحيح البخارم، الدب/مف كاف يؤمف با كاليـك اآلخر فال يؤذ جاره ص (3)
 .284: رقـ الحديث1/190قضاعي جمسند الشياب ال (4)

 دراسة اإلسناد:
 ركاة اإلسناد فيو راكييف متفؽ عمى تضعيفيـ، كراكم كذاب يضع الحديث.

لكف لـ  ؛المصرٌم الٌصٌكاؼ. قمت رتبتو: مجيكؿ الحاؿ؛ لنو ركل عنو اثناف ىبة ا بف إبراىيـ بف عمر -1
بي: ركل عف عمٌي بف الحسيف النطاكٌي، كغيره. ركل عنو: أبك إسحاؽ الحٌباؿ، كأبك قاؿ الذى يكثقاه.

 .9/563ج، الذىبياإلسالـ، ىػ، تاريخ  436العباس الرازٌم. المتكفى: 
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ـي  ثنا ،النَّسىًفيُّ  ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ـي  ثنا، ميٍسًمـو  أىبيك المَّوً  عى ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ٍبدً  أىًخي ٍبفً  المَّوً  عى زَّاؽً  عى ٍبدي  ثنا، الرَّ  عى
زَّاؽً  يىافىةي : » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى ، عيمىرى  اٍبفً  عىفً ، نىاًفعو  عىفٍ ، المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، سيٍفيىافى  عىفٍ ، الرَّ  الضّْ
مىى بىر أىٍىؿً  عى لىٍيسىتٍ  (1)اٍلكى مىى كى  ."«(2)اٍلمىدىرً  أىٍىؿً  عى

  تخريج الحديث:

كابف عبد البر مف طريؽ بكر بف ، (3)أخرجو ابف عدم مف طريؽ محمد بف خمؼ بف الًمٍرًزياف
 كالىما عف إبراىيـ بف عبد ا أبك مسمـ بو بمثمو.(4)محمد بف العالء القيشيرم

 المكضكع ببيافذىب النككم كغيره مف العمماء بتكثيؽ الحديث قمت:  

 ىذا لكف المدر؛ أىؿ عمى كليست، الكبر أىؿ عمى يافةالض حديث في جاء كقد :"(5)قال النووي 
 كعمى، عميو كخيؼ ،محتاجان  اجتاز لمف الضيافة تىتىعىيَّف كقد، مكضكع المعرفة أىؿ عند الحديث

، (9)كالميناكم، (8)كالقارم، (7)ابف رشد كبو قاؿ ".(6)القاضي كالـ ىذا عمييـ اشترطت إذا الذمة أىؿ
 .(3)كاللباني، (2)كالقاكقجي، (1)كالشككاني، (10)كالعجمكني

                                                                                                                                                                          

محمد بف عبد ا أبك عبد الرحمف السمرقندم، قاؿ الذىبي : "أتى عف ابف لييعة بحديث مكضكع" ينظر:  -2
عمف رمي بكضع  الكشؼ الحثيث 3/604ج ، لمذىبي، كميزاف االعتداؿ2/601المغني في الضعفاء ج

 .5/224ج ، ابف حجر، كلساف الميزاف236ص الحديث، سبط ابف العجمي
كذاب يضع الحديث". ينظر:  بف أخ عبد الرزاؽ عف عمو قاؿ الدارقطني:"ا إبراىيـ بف عبيد ا بف ىماـ -3

، كالضعفاء 1/251لدارقطني جا ،الضعفاء كالمتركككف، ك 1/440ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في مؿالكا
 .1/18ج ، الذىبي، كالمغني في الضعفاء1/41، كالضعفاء كالمتركككف، ابف الجكزم ج58ص يـٍ عي أبي ني 

 قاؿ النككم كغيره مف العمماء. كبو: مكضكع، الحكم عمى اإلسناد
: أم أىؿ البكادم كىك مف كبر اإلبؿ؛ لف بيكتيـ يتخذكنيا منو. ينظر: النياية في غريب الحديث أىؿ الكبر (1)

 .5/271، كلساف العرب، ابف منظكر ج5/145ج كالثر، ابف الثير
 يب الحديث كالثر، ابف الثيرالنياية في غر ك : أىؿ القرل كالمصار، كاحدتيا: مىدىرىة. كىي البنية. أىؿ المىدىر (2)
 .5/271، ك لساف العرب، ابف منظكر ج4/309ج
 .1/440ج عدم ابف الرجاؿ، ضعفاء في الكامؿ (3)
 . 21/43ج كالسانيد، ابف عبد البر المعاني مف المكطأ في لما التمييد (4)
 .2/19صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
 .1/286ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (6)
 .18/282ج، ابف رشدينظر: البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة (7)
 .238ص  ، القارمينظر: السرار المرفكعة في الخبار المكضكعة (8)
 .4/261ج ، لممناكم، كفيض القدير2/113ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ج (9)
 .2/40ج ، العجمكنيلباس عما اشتير مف الحاديث عمى ألسنة الناسينظر: كشؼ الخفاء كمزيؿ اإل (10)
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تخصيص الضيافة  كأف ما جاء في، : كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماءقمت  
 أىؿ الكبر؛ أم أىؿ البكادم ىك حديث مكضكع ال أصؿ لو.  عمى

في  حيث أنو لـ يأت نص عف النبي ما جاء في النص عمى خالفة عمٌي النموذج الثاني:  
 فة أحد بعده.خال تعييف

دَّثىًني كالركاية التي تدؿ عمى عدـ استخالؼ النبي    اٍلحىسىفي  لحد بعده أخرجيا مسمـ فقاؿ: كحى
ًمي   ٍبفي  ٍمكىاًنيُّ  عى دَّثىنىا، اٍلحي ٍعفىري  حى دَّثىنىا ح، عيمىٍيسو  أىًبي عىفٍ ، عىٍكفو  ٍبفي  جى ٍبدي  كىحى ٍيدو  ٍبفي  عى مى  - لىوي  كىالمٍَّفظي  - حي

نى  ٍعفىري  اأىٍخبىرى نىا، عىٍكفو  ٍبفي  جى اًئشىةى  سىًمٍعتي ، ميمىٍيكىةى  أىًبي اٍبفً  عىفً ، عيمىٍيسو  أىبيك أىٍخبىرى سيًئمىتٍ ، عى  كىافى  مىفٍ : " كى
 ثيَـّ ، عيمىري : قىالىتٍ  بىٍكرو  أىًبي بىٍعدى  مىٍف؟ ثيَـّ : لىيىا فىًقيؿى ، بىٍكرو  أىبيك: قىالىتٍ  اٍستىٍخمىفىوي؟ لىكً  ميٍستىٍخًمفنا  اً  رىسيكؿي 
رَّاحً  ٍبفي  عيبىٍيدىةى  أىبيك: قىالىتٍ ، عيمىرى  بىٍعدى  مىٍف؟ لىيىا ًقيؿى   .(4)ىىذىا" ًإلىى اٍنتىيىتٍ  ثيَـّ " اٍلجى
ػػر بػػف راشػػدؼ عمػػيٌ كالركايػػة التػػي تػػدؿ عمػػى اسػػتخال  ٍعمى (5)أخرجيػػا مى

نىػػا :"فقػػاؿ  ٍبػػدي  أىٍخبىرى زَّاؽً  عى ، الػػرَّ
ػػفٍ  ػػفٍ ، عى ػػفٍ ، ًمينىػػاءى  عى ٍبػػدً  عى ٍسػػعيكدو  ٍبػػفً  المَّػػوً  عى ػػعى  كيٍنػػتي : قىػػاؿى ، مى ٍفػػدً  لىٍيمىػػةى   النَّبًػػيّْ  مى  فىتىػػنىفَّسى : قىػػاؿى  ،اٍلًجػػفّْ  كى

                                                                                                                                                                          

 .469ص ، الشككانيينظر: السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ الزىار (1)
 .112ص مكضكع، القاكقجي بأصمو أك لو أصؿ ال فيما ينظر: لمؤلؤ المرصكع (2)
 .2/206ج ، اللبانيلمةينظر: سمسمة الحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في ا (3)
 .2385: رقـ الحديث972صحيح مسمـ، فضائؿ الصحابة/في فضائؿ أبي بكر الصديؽ ص (4)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:

ي، اٍختيًمػػؼ فيػػو، كثقػػو يحيػػى بػػف معػػيف، كابػػف سػػعد، كابػػف قػػانع، كابػػف حبػػاف، كابػػف شػػاىيف، كالعجمػػ جعفػػر بػػف عػػكف
كالػػذىبي، كزاد أحػػد الثبػػات، كقػػاؿ أحمػػد: رجػػؿ صػػالح لػػيس بػػو بػػأس، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ: صػػدكؽ، كال نعمػػـ فيػػو جرحػػان، 

لعجمػػػي ا ،، كمعرفػػة الثقػػات6/366ج ، ابػػف سػػعدكقػػاؿ ابػػف حجػػر صػػدكؽ. قمػػت: ىػػك ثقػػة. ينظػػػر: الطبقػػات الكبػػرل
، ابػػػف ، تػػاريخ أسػػػماء الثقػػات6/141ف جابػػف حبػػػا ،، كالثقػػات2/485، كالجػػرح كالتعػػديؿ ابػػػف أبػػي حػػػاتـ ج1/270ج

، ك تػػػػاريخ 1/295ج الػػػػذىبي، الكاشػػػػؼ، ك 5/72ج الرجػػػػاؿ، المػػػػزم أسػػػػماء فػػػػي الكمػػػػاؿ كتيػػػػذيب، 55ص شػػػػاىيف،
، 200ص  حجػػػر التيػػػذيب، ابػػػف تقريػػػب ، ك2/101ج ، ابػػػف حجػػػر، كتيػػػذيب التيػػػذيب5/44ج ،الػػػذىبياإلسػػػالـ، 

-1/218، الرنػػػؤكط جمعػػػركؼيػػػر تقريػػػب التيػػػذيب، ، ك تحر 63ص  ، الخزرجػػػيكخالصػػػة تػػػذىيب تيػػػذيب الكمػػػاؿ
219. 

 .20646: رقـ الحديث11/317جامع معمر بف راشد ج (5)
 دراسة اإلسناد:

 ركاة اإلسناد ثقات ؛ لكف فيو ميناء متركؾ منكر رمي بالرفض.
بتو: متركؾ كرمي بالرفض كما قاؿ الدارقطني، ، مكلى عبد الرحمف بف عكؼ، قمت: رتميناء بف أبي مينا الجزار

حاتـ، كقاؿ ابف معيف كالنسائي، كابف شاىيف، كالذىبي: ليس بثقة، كقاؿ الترمذٌم، كابف حباف،  اكذبو أبك كابف حجر. 
كالعقيمي: ركل مناكير، زاد العقيمي: ال يتابع عمى شيء مف حديثو، كقاؿ الجكزجاني: أنكر الئمة حديثو لسكء 

كقاؿ يعقكب بف سفياف: كاف غير ثقة كال مأمكف، كقاؿ أبك زرعة: ليس بقكم، كقاؿ ابف عدٌم: يتبيف عمى  مذىبو.
، 3/22، كالمجركحيف ابف حباف ج8/395حديثو أنو كاف يغمك في التشٌيع. ينظر: الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ ج

، كميزاف 181ص ، ابف شاىيفكالكذابيف، كتاريخ أسماء الضعفاء 8/219ج عدم ابف ،الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ
 .556ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك4/237ج ، الذىبياالعتداؿ
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ػػا: فىقيٍمػػتي  ػػٍأنيؾى  مى ٍسػػعيكدو  اٍبػػفى  يىػػا نىٍفًسػػي ًإلىػػيَّ  نيًعيىػػتٍ : »قىػػاؿى  المَّػػًو؟ رىسيػػكؿى  يىػػا شى : قىػػاؿى ، فىاٍسػػتىٍخًمؼٍ : قيٍمػػتي  «مى
ػػٍف؟» ؟ أىبيػػك: قيٍمػػتي ، «مى َـّ ، فىسىػػكىتى : قىػػاؿى  بىٍكػػرو ػػى ثيػػ َـّ ، سىػػاعىةه  مىضى ػػا: فىقيٍمػػتي : قىػػاؿى ، تىػػنىفَّسى  ثيػػ ؟شىػػ مى : قىػػاؿى  ٍأنيؾى
ػٍف؟: »قىاؿى ، فىاٍستىٍخًمؼٍ : قيٍمتي : قىاؿى ، «مىٍسعيكدو  اٍبفى  يىا نىٍفًسي ًإلىيَّ  نيًعيىتٍ » ػري : قيٍمػتي ، «مى ، فىسىػكىتى : قىػاؿى ، عيمى
َـّ  ػػى ثيػػ َـّ  سىػػاعىةه  مىضى ػػا: فىقيٍمػػتي : قىػػاؿى ، تىػػنىفَّسى  ثيػػ ؟ مى ػػٍأنيؾى : قىػػاؿى ، «ٍسػػعيكدو مى  اٍبػػفى  يىػػا نىٍفًسػػي ًإلىػػيَّ  نيًعيىػػتٍ : »قىػػاؿى  شى
ًميُّ : قيٍمتي ، «مىٍف؟: »قىاؿى ، فىاٍستىٍخًمؼٍ : قيٍمتي   أىطىػاعيكهي  لىػًئفٍ  ًبيىػًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم أىمىا: »قىاؿى ، طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  عى

ميفَّ  نَّةى  لىيىٍدخي  ."«(1)أىٍكتىًعيفى  أىٍجمىًعيفى  اٍلجى

 تخريج الحديث:

 . (2)أخرجو أحمد عف عبدالرزاؽ بو مختصران  

 جمػػيعيـ مػػف (7)كالسػػيكطي، (6)كابػػف الجػػكزم، (5)كالجكزقػػاني، (4)كابػػف عسػػاكر، (3)كأخرجػػو الطبرانػػي 
 بمثمو بو عبدالرزاؽ عف الدٍَّبًرمُّ  إبراىيـ بف إسحاؽ طريؽ

 بمثمو. (10)كالشككاني ،(9)كالكناني، (8)كركاه الذىبي 

 مصطمح عمى بعرضو الحديث بتكثيؽ ذىب النككم كغيره مف العمماء مف أىؿ السنةقمت:   
  .المكضكع

 الشيعة تدعيو ما كأما، في النص عمى خالفة عمي فيما ركم عف النبي :"(11)قال النووي 
 بطالف عمى كاالتفاؽ، المسمميف باتفاؽ لو أصؿ ال فباطؿ إليو؛ كالكصية، عميٌ  عمى النص مف

 الصحيفة ىذه في ما إال عندنا ما بقكلو:  عمي كذبيـ مف كأكؿ، عميٌ  زمف مف دعكاىـ
                                                                                                                                                                          

 الحكـ عمي اإلسناد: مكضكع.
، أم تككيد لجمعيف، أم كميـ"كتع (1) ينظر:  ." يقاؿ: ما بالدار كىتيعه، أم أحد، كرأيت القـك أجمعيف أٍكتىعيفى

 .266ص ، الرازم، كمختار الصحاح3/1274ج ، الجكىرمالمغة كصحاح العربيةالصحاح تاج 
 .4294: رقـ الحديث 7/322مسند أحمد ج (2)
 .9970: رقـ الحديث 10/67المعجـ الكبير لمطبراني ج (3)
 .42/421تاريخ دمشؽ البف عساكر ج (4)
 .130الحديث : رقـ 1/276ج ، الجكزقانيالباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير (5)
 .1/345البف الجكزم ج ،المكضكعات (6)
 .1/298ج ، السيكطيالآللئ المصنكعة في الحاديث المكضكعة (7)
 .250: رقـ الحديث114ص ، الذىبيتمخيص كتاب المكضكعات (8)
 .101: حديث رقـ 1/377ج، الكنانيتنزيو الشريعة المرفكعة عف الخبار الشنيعة المكضكعة  (9)
 .345ص المكضكعة، الشككاني الحاديث في المجمكعة الفكائد (10)
 .15/129صحيح مسمـ بشرح النككم ج (11)
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 كا لو ذكره أحدنا أف كال، الياـ مف يكـ في ذكره أنو ينقؿ كلـ، لذكره نص عنده كاف كلك، الحديث
 كغيرىـ.، (3)كالذىبي، (2)كابف الجكزم، (1)كبو قاؿ الجكزقاني .أعمـ"

نص مف  كغيره مف أنو لـ يكف ىناؾ ،كالصكاب في ىذه المسألة ما ذىب إليو النككم قمت:  
 عمى استخالؼ أحد كذلؾ لكجكه:  النبي 

 مف المنازعة تقع لـ، عمى الخالفة لحد مف النبي نص ىناؾ قاؿ النككم: "أف لككاف -1
 أبي عمى اتفقكا ثـ، أكالن  تنازعكا لكف إليو؛ كلرجعكا، معو ما النص حافظ كلذكر، كغيرىـ، النصار

  (4)". المر كاستقر بكر
ٍفدً  لىٍيمىةى   النًَّبيّْ  مىعى  كيٍنتي : اؿى قى  مسعكد كحديث ابف -2 ا: فىقيٍمتي  فىتىنىفَّسى : قىاؿى ، اٍلًجفّْ  كى  يىا شىٍأنيؾى  مى

ًميُّ .:قيٍمتي ، «مىٍف؟: »قىاؿى ، فىاٍستىٍخًمؼٍ : قيٍمتي  «مىٍسعيكدو  اٍبفى  يىا نىٍفًسي ًإلىيَّ  نيًعيىتٍ : »قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى   ..عى
ميفَّ  أىطىاعيكهي  لىًئفٍ  ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم أىمىا: »قىاؿى ، طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  نَّةى  لىيىٍدخي حديث  (5)."أىٍكتىًعيفى  أىٍجمىًعيفى  اٍلجى

 كقد دؿَّ عمى كضعو أمارتيف: مكضكع
 بالرفض يى مً ىك متركؾ ري ، عكؼ بف الرحمف عبد مكلى، الجزار مينا أبي أف فيو ميناء بف ،

  .تيـ بكضعوفا، كالحديث يؤيد مذىب الرافضة
  ٍمقىمىةى عف عف بسنده الطبراني وأخرجما  ليمة  النبي مع أكف لـ: »قاؿ مسعكد بف ا عبد عى

 (6).«معو كنت أني كلكددت، الجف

آخر ظنان منو أف يقكم. قمت: الطريؽ اآلخر  طريؽ مف (7)الطبراني "ركاه كأما ما قالو السيكطي 
 كفي سنده مجاىيؿ.، (8)كىك ضعيؼ رافضي، اٍلىٍسمىًميُّ  ٍعمىىيى  ٍبفي  الذم ذكره الطبراني فيو يىٍحيىى

 
                                                           

 .1/276ج ، الجكزقانيالباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير (1)
 .1/345البف الجكزم ج ،المكضكعات (2)
 .114ص ، الذىبيتمخيص كتاب المكضكعات (3)
 .15/129صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
 .268صبؽ تخريجو س (5)
، بإسناد صحيح، كأخرجو الطحاكم، كالشاشي، مف 9971: رقـ الحديث 10/68لمطبراني ج ،المعجـ الكبير (6)

ٍمقىمىة، عف ابف مسعكد ، كالمسند لمشاشي 610: رقـ الحديث 1/95ج ، الطحاكم،بو. شرح معاني اآلثار طريؽ عى
 .331: رقـ الحديث 1/349ج
 .9969: رقـ الحديث 10/67اني جالمعجـ الكبير لمطبر  (7)
 .1070ص حجر التيذيب، ابف تقريب (8)
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 موضوعال ببيان الحديث توثيق في النووي منهج خامسًا:

ح المكضكع إال في أنو لـ يطمؽ مصطم النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف
 طمؽ عمى المكضكعأنو أ، ك (1)المدر( أىؿ عمى كليست، الكبر أىؿ عمى )الضيافةمكضع كاحد

  .لو أصؿ ال باطؿ

 

 

                                                           

 .266صسبؽ تخريجو  (1)
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 عمل الحديثبيان ب الحديث توثيقمنهج النووي في المبحث الثاني: 

 عمة الشــذوذ ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في المطمب األول: 

 :واصطالحاً  أواًل: تعري  الشذوذ لغة

( الشيف كالذاؿ يدؿ عمى شىذَّ  "): . قاؿ ابف فارسكالمفارقة، االنفراد بمعنى :المغة في الشيذيكذ -1
كليسكا مف ، . كشذاذ الناس: الذيف يككنكف في القكـكذان ذي شي  يىشيذُّ الشيء  شىذَّ  االنفراد كالمفارقة.

انفرد عف الجميكر  يىشيذُّ كيىًشذُّ شذكذان  عنو شىذَّ  ")شذذ( :. كقاؿ ابف منظكر(1)كال منازليـ." ، قبائميـ
 .(3)فيك شاذ"، أم: انفرد عنيـ. ككؿ شيء منفرد، جؿ مف أصحابوالر  كشىذَّ ، (2)فيك شاذ." كندر

الحػاكـ  عنػو فػذىب الشػافعي فػي تعريفػو كمػا يركيػو، العممػاء فػي نعتػو ؼى مىػتى اخٍ  :ان الشاذ اصطالح -2
ىػػذا لػػيس بشػػاذ. إنمػػا الشػػاذ أف ، "لػػيس الشػػاذ ًمػػف الحػػديث أف يػػركم الثقػػة مػػا ال يركيػػو غيػػره:بسػػنده 

: بسػندهأبػي حػاتـ ابػف  ركل عنػوك ، (4)ىػذا الشػاذ ًمػف الحػديث" ، خػالؼ فيػو النػاسيركم الثقة حديثنا ي
فيػذا الػذم يقػاؿ: شػذ ، ثػـ يركيػو ثقػة خالفنػا لػركايتيـ، إنما الشػاذ أف يػركم الثقػات حػديثنا عمػى نىػص  »

 (5)«.عنيـ

 (6)كليس لمحديث أصؿ متابع لذلؾ الثقة".، كقاؿ الحاكـ: "حديث يتفرد بو ثقة مف الثقات 

 (7)" الشاذ ما ليس لو إال إسناد كاحد، يشذ بذلؾ شيخ ثقة كاف أك غير ثقة". :كقاؿ الخميمي 

ؿ بإفراد العدؿ الضابط كحديث " إنما كً شٍ كالحاكـ فقاؿ: "كما ذكراه مي  الخميمي كتعقب النككم قكؿ 
، حيح التفصيؿفالص، كغير ذلؾ مما في الصحيح (9)"الكالء بيع عف النيي"ك، (8)العماؿ بالنيات "

ف، مردكدان  شاذان  كاف كأضبط، منو أحفظ مخالفان  ًبتىفىريًده كاف فإف  حافظان  عدالن  كاف فإف، يخالؼ لـ كا 
                                                           

 .3/183ج ، ابف فارسمعجـ مقاييس المغة (1)
 .3/494جلساف العرب، ابف منظكر  (2)
 .6/215لفراىيدم جاالعيف، (3)
 . 375ص ، الحاكـمعرفة عمـك الحديث (4)
 .178ص حاتـ ، ابف أبيآداب الشافعي كمناقبو (5)
 .375ص ، الحاكـمعرفة عمـك الحديث (6)
 . 1/174ج ، الخميمياإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (7)
 .1: رقـ الحديث21؟ صصحيح البخارم، بدء الكحي/ كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا  (8)
  .2535: رقـ الحديث480، العتؽ/ بيع الكالء كىبتو، صالمصدر نفسو (9)
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ف، صحيحان  تىفىريديه كاف بضبطو مكثكقان  ، حسنان  كاف الضابط درجة عف يبعد كلـ ،بضبطو يكثؽ لـ كا 
ف  ليس الذم كالفرد، المخالؼ الفرد ىك: دكدالمر  الشاذ أف فالحاصؿ، مردكدان  منكران  شاذان  كاف بعد كا 
 (1).أعمـ" كا، تىفىرًده يجبر ما كالضبط الثقة مف ركاتو في

 مف ركاتو في ليس الذم المخالؼ، كالفرد الفرد المردكد ىك الشاذ أف كقاؿ النككم: "فالحاصؿ 
 (2).أعمـ" كا، تىفىرًده يجبر ما كالضبط ،الثقة

، مع الخميمي كيختمؼ، أنو شاذ غير مقبكؿك ، كذذي حكـ الشافعي عميو بالشي ما  فالنككم يكافؽ قمت:  
 ثَّؿى مجانب لمصكاب كمى فإنو ، كذلؾ لدخكؿ إفراد العدؿ الضابط في تعريفيـ ؛فيما ذكراه، كالحاكـ

  .(3)كقد سبقو لذلؾ ابف الصالح، لذلؾ بأمثمة في الصحيح

كأنو يطمؽ الشاذ ، ساكل بيف الشاذ كالمنكر كيتبيف مف تفصيؿ النككم في تعريؼ الشاذ أنو كما 
 ينقسـ إلى قسميف: عنده الشاذ  كأف عمى مجرد التفرد مف الضعيؼ دكف مخالفة،

 قمت كىذا القسـ يشتمؿ نكعيف:، المخالؼ الفرد :القسـ الكؿ
كىذا ما استقر عميو ، أك خالؼ أكثؽ منو، بأف يككف خالؼ ثقات، مخالفة مف ثقة أك صدكؽ -1

 لشاذ عند العمماء.اصطالح ا
 عند المنكر اصطالح عميو استقر ما كىذا، ثقات خالؼ يككف بأف، مخالفة مف ضعيؼ -2

 .العمماء
 تىفىريًده.  يجبر ما كالضبط الثقة مف ركاتو في ليس الذم كالفرد :القسـ الثاني

 ثو حدي عمى يحكـ النقاد أحدى  يرل عندما الباحث عمى يتكجب أنو إلى اإلشارة تجدر :مالحظة 
 ذلؾ كراء مف يقصده الذم المعنى لييحدّْد عنده؛ مراد المصطمح عمى يتعرَّؼ أف، شاذ أك منكر بأنو

 .الحكـ

 

 

 
                                                           

 .40ص ، النككميب كالتيسيرالتقر  (1)
 .المصدر نفسو (2)
 .163ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (3)
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 وذ عند النوويذعمة الش بيانثالثًا: نماذج تطبيقية لتوثيق الحديث ب

  ؟.أعتقت ىؿ كاف حران أـ عبدان  حيف - -ما ركم في زكج بريرة النموذج األول:

 :تي دلت عمى أنه كان عبداً من الروايات الف

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّىقاؿ:  ما أخرجو مسمـ مف حديث عركة حيث -1 دَّثىنىا ميحى ًميعنا عىٍف ، كىاٍبفي بىشَّارو ، حى جى
كًميُّ أىبيك ًىشىاـو ، أىًبي ًىشىاـو  مىمىةى اٍلمىٍخزي دَّثىنىا ميًغيرىةي ٍبفي سى دَّثىنىا كيىىيٍ ، قىاؿى اٍبفي اٍلميثىنَّى: حى دَّثىنىا عيبىٍيدي ، به حى حى

كمىافى ، اً  ٍف يىًزيدى ٍبًف ري ٍبدنا"قىالىٍت: ، عىٍف عىاًئشىةى ، عىٍف عيٍركىةى ، عى ٍكجي بىًريرىةى عى   .(1)"كىافى زى

 تخريج الحديث:

 التخيير. بزيادة بنحكه بو عيٍركىةى عف ، عف ىشاـ، الحميد عبد بف جرير ؽيمف طر ، (2)أخرجو مسمـ 

(3)مسمـ ما أخرجو  -2
عف ، حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة"مف حديث القاسـ حيث قاؿ:  أيضان  

 - -عف عائشة، عف أبيو، عف عبد الرحمف بف القاسـ، عف ًسمىاؾ، عف زائدة، حسيف بف عمي
ار ًلىى  :كىاٍشتىرىطيكا اٍلكىالىءى فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، أىنَّيىا اٍشتىرىٍت بىًريرىةى ًمٍف أينىاسو ًمفى الىٍنصى "اٍلكىالىءي ًلمىٍف كى

                                                           

 . 1504: رقـ الحديث611صحيح مسمـ، العتؽ/إنما الكالء لمف أعتؽ، ص (1)
 . المصدر السابؽ (2)
 نفسو  المصدر(3)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:

كثقػو ابػف معػيف، كأبػي حػاتـ، كابػف شػاىيف، كالػذىبي، كزاد ، البكرم الذىمي خالد بف أكس بف حرب بف سماؾ
 حػديث فػي كػاف أنػو إال الحػديث ساء حفظو، كذكره ابف حبػاف فػي الثقػات: كقػاؿ: يخطػئ كثيػران، كقػاؿ العجمػي: جػائز

بػػو،  بػػأس ال ؿ ابػػف عػػدم: صػػدكؽشػػيء، كقػػا حديثػػو كفػػي بػػأس بػػو لػػيس الشػػيء، كقػػاؿ النسػػائي: كصػػؿ ربمػػا عكرمػػة
 رجػػالن  كػػاف مسػػنده فػػي البػػزار كقػػاؿ ابػػف حجػػر: صػػدكؽ، كركايتػػو عػػف عكرمػػة خاصػػة مضػػطربة، كتغيػػر بػػأخرة، كقػػاؿ

 عكرمػة عػف ركايتػو: المػديني ابػف كقاؿ أحمد: مضػطرب، كقػاؿ مكتو، قبؿ تغير قد تركو، ككاف أحدان  أعمـ ال مشيكران 
 عكرمػة عػف كركايتػو، بػأخرة تغيػر ثقػة: قمػت حديثو. في كيختمفكف يغمط، كاف وأن يقكلكف: عمار ابف مضطربة، كقاؿ

: ينظػػر. الػػرحمف بػػف القاسػػـ عبػػد عػػف عػػركة، بػػف ىشػػاـ سػػماؾ كتػػابع، عكرمػػة عػػف لػػيس كالحػػديث، مضػػطربة خاصػػة
، ك 4/339ج حبػػاف البػػف الثقػػات،و، 4/279ج حػػاتـ أبػػي ابػػف, كالتعػػديؿ الجػػرح، 1/436الثقػػات، العجمػػي، ج معرفػػة
 فػػي الكمػػاؿ ، كتيػػذيب107ص الثقػػات، ابػػف شػػاىيف أسػػماء تػػاريخ، 4/541ج عػػدم ابػػف, الرجػػاؿ ضػػعفاء فػػي الكامػػؿ
التيػػذيب،  ، كتيػػذيب1/465ج الػػذىبي ،، كالكاشػػؼ2/233جميػػزاف االعتػػداؿ ، ك 12/115الرجػػاؿ، المػػزم، ج أسػػماء

 النبػػػاؿ ، كنثػػػؿ237ص اؿالنيػػػرات، الكيػػػ كالككاكػػػب، 415ص حجػػػر التيػػػذيب، ابػػػف ، ك تقريػػػب4/233ج ابػػػف حجػػػر
  .2/628مج الرجاؿ، الحكيني بمعجـ
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يَّرىىىا رىسيكؿي المَّوً  ."النٍّْعمىةى  ٍبدنا كىخى يىا عى ٍكجي كىافى زى ا ًلعىاًئشىةى  كىأىٍىدىتٍ ، كى  لىكٍ :   اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، لىٍحمن
نىٍعتيـٍ  اًئشىةي  قىالىتٍ ، المٍَّحـً  ىىذىا ًمفٍ  لىنىا صى دّْؽى : عى مىى ًبوً  تيصي دىقىةه  لىيىا ىيكى :  فىقىاؿى ، بىًريرىةى  عى لىنىا صى   ."ىىًديَّةه  كى

عف عبد الرحمف بف ، عف ىشاـ بف عركة، مف طريؽ حاتـ بف إسماعيؿ(1)الطحاكم كأخرجو 
 .كذكر أف زكجيا كاف عبدان ، القاسـ بو مختصران 

بنحكه بزيادة  بوعف القاسـ  مف طريؽ أسامة بف زيد (4)كالبييقي، (3)كأبك يعمى، (2)أحمد وأخرجك  
ف، العبد ىذا تحت تمكثي أف شئت فإف، قاؿ ليا "اختارم  أف الرسكؿ  ." تفارقيو أف شئت كا 

:  - –ما أخرجو البخارم في صحيحو بسنده عف ابف عباس   -3 ٍبدي بىًني "قىاؿى ذىاؾى ميًغيثه عى
ٍكجى بىًريرىةى  - (5)فيالىفو  ًدينىةً  كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىٍيًو يىٍتبىعييىا ًفي ًسكىؾً  -يىٍعًني زى مىٍييىا، المى  . (6)"يىٍبًكي عى

 -:كان حراً  أن زوجها عمى دلت التي الروايات ومن 

دَّثىنىا :فقاؿ (7)ما أخرجو مسمـ -1 مَّدي  "حى دَّثىنىا، اٍلميثىنَّى ٍبفي  ميحى مَّدي  حى ٍعفىرو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا، جى ، شيٍعبىةي  حى
ٍبدى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ـى  سىًمٍعتي : قىاؿى ، اٍلقىاًسـً  ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى دّْثي ، اٍلقىاًس  أىرىادىتٍ  أىنَّيىا، عىاًئشىةى  عىفٍ  ييحى
ءىىىا فىاٍشتىرىطيكا، ًلٍمًعٍتؽً  بىًريرىةى  تىٍشتىًرمى  أىفٍ   اٍشتىًرييىا: »فىقىاؿى ،  اً  ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى  فىذىكىرىتٍ ، كىالى

ءى  فىًإفَّ ، كىأىٍعًتًقييىا دّْؽى  ىىذىا  ًلمنًَّبيّْ  فىقىاليكا، لىٍحـه  اً  ًلرىسيكؿً  ًدمى كىأيىٍ  «أىٍعتىؽى  ًلمىفٍ  اٍلكىالى  ًبوً  تيصي
مىى دىقىةه  لىيىا ىيكى : »فىقىاؿى ، بىًريرىةى  عى يّْرىتٍ  «ىىًديَّةه  لىنىا كىىيكى ، صى ٍبدي  فىقىاؿى  - كىخي كىافى  -: الرٍَّحمىفً  عى  كى

يىا ٍكجي رِّا زى ٍكًجيىا عىفٍ ، سىأىٍلتيوي  ثيَـّ : شيٍعبىةي  قىاؿى ، حي  أىٍدًرم". الى : فىقىاؿى ، زى

 

 

                                                           

 .4374: رقـ الحديث11/188ج شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم (1)
 .25468: رقـ الحديث42/295جمسند أحمد  (2)
 إسناده حسف قاؿ حسيف سميـ أسد: إسناده حسف. .4436: رقـ الحديث7/414ج مسند أبي يعمى المكصمي (3)
 .14258: رقـ الحديث 7/360ج لمبييقي السنف الكبرل، (4)
ىك مكلى أبي أحمد بف جحش السدم.  :لبعض بني مطيع، كقاؿ ابف حجر مغيث: ىك زكج بريرة، كاف عبدان  (5)

 حجر ابف ،اإلصابة في تمييز الصحابةك ، 4/1443، ابف عبد البر، جاالستيعاب في معرفة الصحاب: ينظر
 .6/130ج
 .5281رقـ الحديث  :1045خيار المة تحت العبد صصحيح البخارم، الطالؽ/  (6)
 . 1504: رقـ الحديث 611صحيح مسمـ، العتؽ/إنما الكالء لمف أعتؽ ص (7)
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 تخريج الحديث:

 بزيادة " قاؿ البخػارم: عف عبد الرحمف بف القاسـ بو بنحكه، شيٍعبىة مف طريؽ، (1)أخرجو البخارم 

 أدرم".  ال: فقاؿ زكجيا عف سألتو ثـ: شعبة قاؿ، عبدان  أك حران  زكجيا "ككاف

ـى ، حدثنا ابف كثير"قاؿ: ف (2)أخرجو أبك داكدما   -2 عػف  ،أخبرنا سفياف عف منصكر عػف إبػراىي
ٌران حيف أيٍعًتقىػتٍ  يّْػرىتٍ ، السكًد عف عائشة: أف زكجى بريرةى كاف حي فقالػت: مػا أيحػبُّ أف ، كأنيػا خي

فَّ لي كذا ككذا  ."أككفى مىعىو كا 

 تخريج الحديث:

فقػاؿ: ىكػذا عف منصكر بػو بمثمػو ثػـ عقػب البييقػي عميػو ، مف طريؽ سفياف (3)أخرجو البييقي   
كلػيس مػف ، كقكلو "كاف زكجيا حران " مف قكؿ السػكد - -أدرجو الثكرم في الحديث عف عائشة 

 .- -قكؿ عائشة

ك نسػػب عبػػػارة "كػػػاف زكجيػػػا حػػػران " ، منصػػػكر بػػػو أبػػي عكانػػػة عػػػف مػػػف طريػػػؽ(4)أخرجػػو البخػػػارمك  
، ؿ السػكد منقطػعكعقب البخػارم فقػاؿ: قػك ، - -كليس مف قكؿ عائشة، لألسكد بف يزيد النخعي

 .(5)رأيتو عبدان أصح كقكؿ ابف عباس

                                                           

 . 2578 : رقـ الحديث488صحيح البخارم، اليبة كفضميا كالتحريض عمييا/ قبكؿ اليديةص (1)
 عبارة سكل صحيح الحديث: قمت. 2235: رقـ الحديث 389مف قاؿ كاف حران ص /سنف أبي داكد، الطالؽ (2)
، دكنو مىفٍ  أك نفسو، السكد قكؿ مف فيي. فيو مدرجة زيادة ىي إنما، الحديث مف ليست فيي"،  حران  زكجيا كاف"

 .الحديث ركايات في مفسران  ىذا كجاء
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات.
 ذكػره: قمػت. مػدلس أنػو كغيػره الحاكـ، ذكر ثقة؛ لكف .العالـ النخعي أحد السكد بف قيس بف يزيد بف إبراىيـ

 كالتبيػيف، 4/520ج النػبالء أعػالـ سػير ينظػر:. فتدليسػو ال يضػر، التػدليس مراتػب مػف الثانيػة المرتبػة فػي حجػر ابف
لتػػػدليس، ابػػػف حجػػػر با المكصػػػكفيف بمراتػػػب التقػػػديس اىػػػؿ كتعريػػػؼ، 14ص المدلسػػػيف، سػػػبط ابػػػف العجمػػػي لسػػػماء

  .28ص
 .14274: رقـ الحديث7/363لمبييقي جالسنف الكبرل،  (3)
 .6754:رقـ الحديث1289صحيح البخارم، الفرائض/ميراث السائبة ص (4)
 .6754: رقـ الحديث1289، الفرائض/الكالء لمف أعتؽ كميراث المَّقيط صالمصدر السابؽ (5)
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 ،ـكىػعػف الحى  ،ةبى عٍ عػف شيػمػف طػرؽ جمػيعيـ  (3)أبك داكد الطَّيالسيك ، (2)كالدارمي، (1)أحمد كأخرجو 
 .– –لعائشة " كاف زكجيا حران "قكؿ  كاكنسب، بو إبراىيـ عف

قب عميو بقكلو: ىكذا أدرجو أبك داكد كع، بمثمو الطَّيالسي أبي داكد طريؽ مف (4)أخرجو البييقيك  
كبعضػيـ مػف ، كقد جعمػو بعضػيـ مػف قػكؿ إبػراىيـ، ة في الحديثبى عٍ كبعض الركاة عف شي ، الطَّيالسي
 ـ. كى قكؿ الحى 

ػػمػػف طريػػؽ شػػعبة عػػف الحى  (5)كأخرجػػو البخػػارم   "كػػاف زكجيػػا حػػران "  نسػػب قػػكؿك ـ عػػف إبػػراىيـ بػػو كى
 رأيتو عبدان". كقاؿ ابف عباس، (6)ـ مرسؿكى كقكؿ الحى  (جيا حران كاف زك )ـ: كى فقاؿ: قاؿ الحى ، ـكى لمحى 

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت   :كجييف مف الركايات بيف التعارض كا 

 .كغيره مف العمماء، كبو قاؿ النككم ببياف عمة الشذكذ الحديث بتكثيؽ كذلؾ الترجيح :األول الوجه

عبد كاف ليا الخيار  كىك، ت كميا تحت زكجياقى تً نيا إذا عي "أجمعت المة عمى أ قال النووي:  
كقاؿ أبك حنيفة: ليا ، كالجميكر، كالشافعي، فال خيار ليا عند مالؾ، فإف كاف حران ، في فسخ النكاح

ف عبد عكقد ذكرىا مسمـ مف ركاية شعبة ، كاحتج بركاية مف ركل أنو كاف زكجيا حران ، الخيار
كاحتج الجميكر بأنيا  ،شعبة: ثـ سألتو عف زكجيا فقاؿ: ال أدرم الرحمف بف القاسـ؛ لكف قاؿ

قاؿ الحفاظ: ، كغيره أف زكجيا كاف عبدان  ،كالركايات المشيكرة في صحيح مسمـ ،قضية كاحدة
 .(8) "في ركايات الثقات (7)كشاذة مردكدة لمخالفتيا المعركؼ ،كركاية مف ركل أنو كاف حران غمط

 ركاية شذكذ مف، العمماء مف كغيره، النككم إليو ذىب ما صحة ريجيتبيف مف خالؿ التخ :قمت 
 لمكر: "حران  كاف زكجيا أف" ركل مف

                                                           

 .25426 : رقـ الحديث42/264جأحمد، مسند أحمد  (1)
 .2335: رقـ الحديث1471سنف الدارمي، الطالؽ/ في تخيير المة تككف تحت العبد فتعتؽ ص (2)
 .1478: رقـ الحديث3/13جمسند الطيالسي  (3)
 .14279: رقـ الحديث 7/364ج لمبييقيالسنف الكبرل،  (4)
 .6751حديث: رقـ ال1289صحيح البخارم، الفرائض/الكالء لمف أعتؽ كميراث المَّقيط ص (5)
صطالح، إذ الكالـ المكقكؼ عمى بعض قمت: فقكؿ البخارم في االكؿ منقطع، كفي الثاني مرسؿ مخالؼ لال (6)

 كال مرسالن. ،سمى منقطعان يالركاة ال 
فيا ىك يطمؽ المعركؼ عمى ما يقابؿ الشاذ، كلـ يقؿ مخالفة المحفكظ  ،كالمنكر ،يساكم بيف الشاذ مقمت: النكك  (7)

 ات؛ لف المحفكظ ىك ما يقابؿ الشاذ، كالمعركؼ ىك ما يقابؿ المنكر كما ىك في اصطالح المحدثيف.مف الركاي
 .10/114صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
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  .فأكثر الركايات دلت عمى أنو كاف عبدان  -1
 جاء مف طريقيف:" حران  كاف زكجيا أف"أف ما ركم  -2
 الشؾ عمى الجـز ركاية ترجيح المحدثيف عند كمعمكـ، كتردد شؾ كفييا، طريؽ شعبة. 
 كمى عنو أف زكج بريرة ، كقد اختمفت الركاية عف السكد، ؽ السكدطري فقد أخرج ، ان حر كاف فكما ري

كأخرج  ،"أف زكجيا كاف عبدان "عف عائشة ، عف السكد، عف إبراىيـ، مف طريؽ منصكر (1)البييقي
 دان أف زكجيا كاف عب قالت:، عف عائشة، عف السكد، عف إبراىيـ، مف طريؽ العمش (2)رقطنياالد

 . مممككان آلؿ أبي أحمد
قاؿ الحازمي: مف أكجو الترجيح أف يككف أحد الحديثيف اختمفت الركاية فيو كالثاني لـ تختمؼ  

 . (3)فيقدـ الحديث الذم لـ تختمؼ الركاية فيو

فقد ذكر النككم كغيره مف العمماء أكجيان أخرل في ترجيح ركاية مف ركل ، إلى ذلؾإضافة قمت:  
  .منيا ما يتطمب ذلؾ نناقشك  ،نذكرىاف عبدان أف زكجيا كا

 -:المرجحات التي ذكرها النووي -1

 كمثؿ، القضية صاحبة لككنيا كذلؾ ؛"يخيرىا لـ حران  كاف كلك عبدان  كاف: "-– عائشة قكؿ -1
 .تكقيفان  إال يقكلو أحد يكاد ال ىذا
نما ثبت ، كال طريؽ إلى فسخو إال بالشرع، أف الصؿ في النكاح المزـك -2 فبقي الحر ، في العبدكا 

نما يككف ذلؾ إذا ، كىي حرة في المقاـ تحت حر ،كال عار عمييا ،عمى الصؿ؛ كلنو ال ضرر كا 
 فأثبت ليا الشرع الخيار في العبد؛ إلزالة الضرر بخالؼ الحر.، قامت تحت عبد

فاتفقت ، بف عباسافأما  كابف عباس - –أف ركاية ىذا الحديث تدكر عمى عائشة -3
كأما عائشة فمعظـ الركايات عنيا أيضان أنو كاف عبدان فكجب ، ت عنو أف زكجيا كاف عبدان الركايا

 .(4)ترجيحيا

فقاؿ: "إف ىذه  (5)كلقد تعقبو الحافظ ابف حجر، المرجح الكؿ الذم استند إليو فيو نظر قمت: 
ىي ، ديثالزيادة " كلك كاف حران لـ يخيرىا " في ركاية جرير عف ىشاـ بف عركة في آخر الح

                                                           

 .14280:رقـ الحديث7/366ج لمبييقيالسنف الكبرل،  (1)
 .3758: رقـ الحديث 442سنف الدارقطني ص (2)
 .14ص، الحازمي اآلثاراالعتبار في بياف الناسخ كالمنسكخ مف  (3)
 .10/114صحيح مسمـ بشرح النككم ج (4)
 .12/110ج ، ابف حجرفتح البارم (5)
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كتعقبو أيضان في ، (3)النسائي.ك  ،(2)كأبي داكد ،(1)مالؾ ف ذلؾ في ركايةيّْ مدرجة مف قكؿ عركة بي 
، قكلو: "كمثؿ ىذا ال يكاد أحد يقكلو إال تكقيفان" فقاؿ: كأما دعكل أف ذلؾ ال يقاؿ إال بتكقيؼ

  .ال خالؼ فييا فإف لالجتياد فيو مجاالن ". كباقي المرجحات التي استند إلييا، فمردكدة

 مرجحات أخرى أضافها العمماء منها:  -2

، مف طريؽ القاسـ - -ثبت عف عائشة ":(4)الكثر عددان قاؿ المباركفكرم ترجيح ركاية -1
كركاية اثنيف أرجح مف ركاية كاحد عمى ، كمف طريؽ السكد أنو كاف حران ، أنو كاف عبدان  عيٍركىةى ك 

 ."الكاحد معمكلة باالنقطاع كما قاؿ البخارمفكيؼ إذا كانت ركاية ، فرض صحة الجميع
لنو أقرب إلى الضبط كأبعد مف السيك  ترجيح ركاية مف جمع بيف المشافية كالمشاىدة؛ -2

فركاه القاسـ بف ، عبدان  لما اختمؼ في زكج بريرة ىؿ كاف حران أك": (5)كالغمط؛ كليذا قاؿ الحازمي
كركاه أسكد بف يزيد عف ، ككاف زكجيا عبدان ، تقتعف عائشة: أف بريرة أع، كعركة بف الزبير، محمد

كاف المصير إلى حديث القاسـ كعركة أكلى؛ لنيما سمعا منيا مف ، عائشة: أف زكجيا كاف حران 
 ."غير حجاب

بف افإف القاسـ ، :" أف المرء أعرؼ بحديثو(6)ترجيح ركاية ذكم القربى حيث قاؿ ابف حجر  -3
فإنيما أقعد ، فركايتيما أكلى مف ركاية السكد، يما غيرىماكتابع، بف أختيااكعركة ، أخي عائشة

 ".بعائشة كأعمـ بحديثيا
:" (7)التي تكافؽ مذىب كفتكل الصحابي راكم الحديث حيث قاؿ ابف حجر ترجيح الركاية -4

كىذا ، ت تحت الحر ال خيار لياقى تً بأف عائشة كانت تذىب إلى أف المة إذا عي  كيترجح أيضان 
كيدعكا ما ركم ، فكاف يمـز عمى أصؿ مذىبيـ أف يأخذكا بقكليا، عراقيكف عنيابخالؼ ما ركل ال

 .عنيا ال سيما كقد اختمؼ عنيا فيو"
،  --كقد اختمفت الركايات فيو عف عائشة ": (8)قاؿ الخطابيترجيح ركاية أىؿ الحجاز  -5

أف زكجيا كاف حران كركل أىؿ الككفة ، كاف زكج بريرة عبدان... :فركل عنيا أىؿ الحجاز أنيا قالت
                                                           

 لـ أعثر عمييا. (1)
 .2233رقـ الحديث :389سنف أبي داكد ص (2)
 .3451رقـ الحديث: 534سنف النسائي، الطالؽ/ خيار المة تعتؽ كزكجيا مممكؾ ص (3)
 .4/317ج ، المباركفكرمتحفة الحكذم (4)
 .13ص اآلثار، الحازمي مف كالمنسكخ الناسخ في االعتبار (5)
 .12/111ج حجر ، ابففتح البارم (6)
 المصدرالسابؽ. (7)
 .2/465خطابي جالمعالـ السنف،  (8)
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فكانت ركاية أىؿ  ،كقد ذكر أبك داكد ىذه الحاديث في ىذا الباب، كذلؾ ركاه السكد بف يزيد عنيا
 ".الحجاز أكلى

 الجمعالوجه الثاني: 

 ،الرؽ تعقب كالحرية، تضاد فيو يككف ال كجو عمى يحمؿ أف ذلؾ في : كالصؿ(1)قاؿ العيني 
يّْرىت ندماع حران  كاف أنو فثبت، ينعكس كال  بحريتو يعمـ لـ بعبكديتو أخبر كمف، قبمو كعبدان ، بىًريرىة خي
نما، حران  كاف لنو كال؛، عبدان  كاف لنو ؛ النبي يخيرىا كلـ، ذلؾ قبؿ ، أعتقت لنيا خيرىا؛ كا 

 .معتقة" كؿ تخيير فكجب

 مف ركاية عمى ،حران  كاف قاؿ: مف ركاية ترجيح الحنفية بعض كحاكؿ: "فقاؿ (2)ابف حجر كتعقبو 
 إذا الجمع طريؽ محؿ لكف قاؿ؛ كما كىك، عكس بال الحرية تعقبو الرؽ فقاؿ: عبدان  كاف قاؿ

 كالشاذ شاذة المنفردة الركاية فتككف، االجتماع مقابمة في التفرد مع أما، القكة في الركايات تساكت
 الترجيح إلى يصار ال إنو ،قكليـ مع الركايتيف بيف الجمع طريؽ الجميكر يعتبر لـ كليذا ؛مردكد
 ."الجمع إمكاف مع

يَّرىىا النبي  - -الخالصة: أف زكج بريرة  ، ضرر ال لنو ؛كاف عبد حيف أعتقت؛ كلذلؾ خى
نما، حر تحت المقاـ في حرة كىي عمييا عار كال  ليا فأثبت، عبد تحت قامت إذا ذلؾ يككف كا 

 .الحر بخالؼ الضرر إلزالة العبد؛ في الخيار الشرع
ًكمى أف النبي ، ما ركم في القياـ الذم يسبؽ السجكد في صالة الكسكؼ النموذج الثاني:   فىري
 .فسجد انحدر ثـ، الرككع مف رأسو رفع كركم عنو ، ثـ سجد، فأطاؿ قاـ

دَّثىًني": (3)الركاية التي جاء فييا أنو قاـ فأطاؿ أخرجيا مسمـ فقاؿف  ـى  ٍبفي  يىٍعقيكبي  حى ًقيُّ الدَّ  ًإٍبرىاًىي ، ٍكرى
دَّثىنىا مىيَّةى  اٍبفي  ًإٍسمىاًعيؿي  حى دَّثىنىا: قىاؿى ، الدٍَّستىكىاًئيّْ  ًىشىاـو  عىفٍ ، عي بىٍيرً  أىبيك حى اًبرً  عىفٍ ، الزُّ ٍبدً  ٍبفً  جى ، اً  عى
مىى الشٍَّمسي  كىسىفىتً : قىاؿى  ٍيدً  عى رّْ  شىًديدً  يىٍكـو  ًفي اً  رىسيكؿً  عى مَّى، اٍلحى اًبوً   اً  رىسيكؿي  فىصى ، ًبأىٍصحى

                                                           

 .20/91ج ، العينيعمدة القارم (1)
 .12/104، ابف حجر جفتح البارم (2)
: رقـ الحديث 351الة الكسكؼ مف أمر الجنة كالنارفي ص صحيح مسمـ، الكسكؼ/ ما عرض عمى النبي  (3)

904 . 
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
، جابر صاحب معيف ابف كقاؿ، بو احتج العمماء أغمب: قمت. الزبير اختمؼ فيو أبك تدرس بف مسمـ بف محمد 

 .53ص ترجمتو سبؽ. لو متابعة بريعت عطاء كحديث، مسمـ صحيح في كالحديث
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ـى  فىأىطىاؿى  تَّى، اٍلًقيىا عىميكا حى كفى  جى فىعى  ثيَـّ ، فىأىطىاؿى  رىكىعى  ثيَـّ ، يىًخرُّ فىعى  ثيَـّ ، فىأىطىاؿى  رىكىعى  ثيَـّ ، فىأىطىاؿى  رى  ثيَـّ ، طىاؿى فىأى  رى
دى   ".سىٍجدىتىٍيًف... سىجى

عف ىذه الزيادة "طكؿ القياـ الذم يسبؽ السجكد" بأنيا كىـ فقاؿ: (1)كأجاب القاضي عياض 
 الثانية ركعتيا مف رأسو كرفعو، الثانية الركعة في الباب أكؿ قتيبة في حديث السمرقندم عند "ككقع
 ركاة مف غيره عند كليست، كىـ الزيادة كىذه، "سجد ثـ الكؿ القياـ دكف كىك القياـ فأطاؿ"  زيادة
 . "فسجد انحدر ثـ، الرككع مف رأسو رفع ثـ:" يقكؿ ككميـ، غيره كال الحديث ىذا في مسمـ

كابف ، (4)كأبك داكد الطيالسي، (3)كأحمد، (2): كىذا القكؿ مردكد فالحديث أخرجو أبكداكدقمت 
 بو بمثمو.، الزبير عف أبي طرؽ عف ىشاـ الدٍَّستىكىاًئيّْ  مف (5)خزيمة

دَّثىنىا": (6)كالركاية التي لـ يذكر فييا إطالة القياـ أخرجيا مسمـ فقاؿ  ، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى
دَّثىنىا ٍبدي  حى ٍيرو  ٍبفي  اً  عى دَّثىنىا ح، نيمى مَّدي  كحى ٍبدً  ٍبفي  ميحى بىا، نيمىٍيرو  ٍبفً  اً  عى تىقىارى دَّثىنىا: قىاؿى ، ظً المَّفٍ  ًفي كى ، أىًبي حى
دَّثىنىا ٍبدي  حى اًبرو  عىفٍ ، عىطىاءو  عىفٍ ، اٍلمىًمؾً  عى ٍيدً  ًفي الشٍَّمسي  اٍنكىسىفىتً : قىاؿى  جى  مىاتى  يىٍكـى ،  اً  رىسيكؿً  عى

                                                           

 .3/335ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (1)
 . 1179: رقـ الحديث 202سنف أبي داكد الصالة / مف قاؿ أربع ركعات  (2)
 .15018: رقـ الحديث23/261مسند أحمد  (3)
 .1861: رقـ الحديث3/311مسند أبي داكد الطيالسي  (4)
 .1380: رقـ الحديث 2/315ة/ ذكر عدد الرككع في كؿ ركعة مف صالة الكسكؼ صحيح ابف خزيمة، الصال (5)
: رقـ 351في صالة الكسكؼ مف أمر الجنة كالنار صحيح مسمـ الكسكؼ/ ما عرض عمى النبي  (6)

 . 904الحديث
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
، حنبؿ ابف أحمد فكثقو، ا اٍختيًمؼ فيو عبد أبك الككفي الفزارم العىٍرزىمي ميسرة سميماف أبي ابف الممؾ عبد -1

، كالنسائي، داكد كأبك، سعد كابف، سفياف بف كيعقكب، كالعجمي، عمار كابف، الدمشقي كأبك زرعة، معيف كابف
 حديث لجؿ شعبة؛ فيو أكىاـ، كتكمـ لو صدكؽ حجر: ابف كقاؿ .كغيرىـ، كالدارقطني، حباف كابف، كالترمذم

 تكثيقو. الئمة أطمؽ ثقة ىك: قمت .الشفعة حديث أجؿ مف شعبة غير فيو تكمـ نعمـ كال: الترمذم قاؿ، كاحد
 ، كالثقات، ابف حباف5/366ج حاتـ أبي ابف ،كالتعديؿ ، كالجرح2/103ج الثقات، العجمي، معرفة: ينظر
 حجر التيذيب، ابف ،  تقريب2/613التيذيب ج كتيذيب، 1/574ي جالضعفاء، الذىب في كالمغني، 7/97ج

 .2/383ج ، الرنؤكطمعركؼتحرير تقريب التيذيب،  ك، 623ص
 .56سبؽ ترجمتو ص رباح أبي بف عطاء -2
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ـي  ا: النَّاسي  فىقىاؿى ،  اً  رىسيكؿً  اٍبفي  ًإٍبرىاًىي ـى  ًلمىٍكتً  اٍنكىسىفىتٍ  ًإنَّمى ـى ، ًإٍبرىاًىي مَّى،  النًَّبيُّ  فىقىا  ًبالنَّاسً  فىصى
دىاتو  ًبأىٍربىعً  رىكىعىاتو  ًستَّ  ـى  ًممَّا نىٍحكنا رىكىعى  ثيَـّ ، اٍلًقرىاءىةى  فىأىطىاؿى ، قىرىأى  ثيَـّ ، فىكىبَّرى  بىدىأى ، سىجى فىعى  ثيَـّ ، قىا  ًمفى  رىٍأسىوي  رى

ـى  ًممَّا نىٍحكنا رىكىعى  ثيَـّ ، اٍليكلىى اٍلًقرىاءىةً  ديكفى  ًقرىاءىةن  فىقىرىأى ، الرُّكيكعً  فىعى  ثيَـّ ، قىا  ًقرىاءىةن  فىقىرىأى ، الرُّكيكعً  ًمفى  رىٍأسىوي  رى
ـى  ًممَّا نىٍحكنا رىكىعى  ثيَـّ ، يىةً الثَّانً  اٍلًقرىاءىةً  ديكفى  فىعى  ثيَـّ ، قىا دىرى  ثيَـّ ، الرُّكيكعً  ًمفى  رىٍأسىوي  رى كدً  اٍنحى دى  ًبالسُّجي  فىسىجى

 سىٍجدىتىٍيًف".
زالة التكثيؽ في النككم ذىب لقد: قمت    :كجييف مف الركايات بيف التعارض كا 
 .النككم قاؿ كبو الشذكذببياف عمة  الحديث بتكثيؽ كذلؾ الترجيح: األول الوجه 
 سػػجد ثػـ، فأطػػاؿ رفػع ثػـ، فأطػػاؿ ركػع "ثػػـجػابر عػف الزبيػػر أبػي ركايػة فػػي قكلػو" :النــووي قـال 

 فػي كال، الركايػات بػاقي فػي لػو ذكػر كال، السػجكد يمػي الذم االعتداؿ طكؿ أنو ظاىره؛ ىذا سجدتيف"
 يطػػكؿ ال أنػػو العممػػاء؛ عإجمػػا (1)القاضػػي عيػػاض نقػػؿ كقػػد الزبيػػر. أبػػي غيػػر جيػػة مػػف جػػابر ركايػػة

 مخالفػػة شػػاذة أنيػػا أحػػدىما: بجػػكابيف: الركايػػة ىػػذه عػػف يجػػاب كحينئػػذ، السػػجكد يمػػي الػػذم االعتػػداؿ
 المراد كليس، قميالن  كمده ،االعتداؿ تنفيس باإلطالة المراد أف كالثاني:، بيا يعمؿ فال الكثريف لركاية
 .(2)الرككع." نحك إطالتو

 ال السػجكد شػاذة؛ لنػػو يميػػو الػذم االعتػداؿ ركايػػة التػي ذكػر فييػػا؛ طػكؿأف ال :النػككم قػكؿ قمـت: 
 (5)خزيمػػػة كابػػػف، (4)النسػػػائي ركاه بمػػػا (3)كتعقبػػػو ابػػػف حجػػػر، الركايػػػات فيػػػو نظػػػر بػػػاقي فػػػي لػػػو ذكػػػر

 ،رفػػع ثػػـ، يرفػػع ال :قيػػؿ حتػػى فأطػػاؿ ،ركػػع ثػػـ ففيػػو" أيضػػان  عمػػرك بػػف ا عبػػد حػػديث مػػف كغيرىمػػا؛
، (8) كالمبػاركفكرم، (7)كالشػككاني، (6)سػجد". ككافػؽ ابػف حجػر كػؿ مػف: العينػيال ي :قيػؿ حتػى فأطاؿ

  (12)كالساعاتي.، (11)الصنعانيك ، (10)يكبيالت، (9)كالشنقيطي

                                                           

 .3/335ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (1)
 .6/179صحيح مسمـ بشرح النككم ج (2)
 .3/421ج ، ابف حجرالبارمفتح  (3)
 .1496: رقـ الحديث 245سنف النسائي الكسكؼ/ القكؿ في السجكد في صالة الكسكؼ  (4)
 .1392: رقـ الحديث2/322صحيح ابف خزيمة، الصالة/البكاء كالدعاء في السجكد في صالة الكسكؼ (5)
 .7/80ج ، العينيعمدة القارم (6)
 .4/506نيؿ الكطار، الشككاني ج (7)
 .5/138ج ، المباركفكرممرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8)
 .9/139ج ، الشنقيطيفي كشؼ خبايا صحيح البخارم مككثر المعاني الدرار  (9)
 .16/426ج، التيكبي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  (10)
 .6/80ج ، الصنعانيالتحبير إليضاح معاني التيسير (11)
 .6/200ند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني جالفتح الرباني لترتيب مس (12)
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الحديث  فقد جاء عمرك  بف ا عف عبد مجيء الحديث قمت: إضافةن لما ذكره ابف حجر مف 
ليؾ أحاديثيـ. ، السجكد يميو الذم الرفع إطالة فيو ركً كذي  - –عف أسماء كعائشة   كا 

ميمىٍيكىة عف  ابف عف عمر عف ككيع عف نافع بف (1)أخرجو أحمد --حديث أسماء  -1
 رفع فأطاؿ القياـ ثـ سجد" ثـ، الرككع فأطاؿ ركع ثـ" كفيو أسماء عف النبي 

ف كمكسى ب (2)لكنو خالؼ ابف أبي مريـ؛ حديث أحمد صحيح فككيع بف الجراح ثقة حافظقمت:   
 .(3)داكد

كأحمد عف يحيى بف سعيد بف  (4)أخرجو النسائي عف عمرك بف عمي -–حديث عائشة  -2
قاـ فأطاؿ  ثـ، فأطاؿ ثـ ركع" فيو كالىما عف يحيى بف سعيد بف قيس بو كذكرا، (5)فركخ
 ".ثـ سجد، القياـ

مي ع بف فعمرك، كطريؽ النسائي صحيح، سعيد ثقة حافظ بف فيحيى ،طريؽ أحمد صحيح قمت: 
كىك أيضان ثقة  (6)حافظ متقف؛ لكف فيو مخالفة لما أخرجو الدارمي مف طريؽ حماد بف زيد ثقة

ماـ. (7)كما أخرجو ابف خزيمة مف طريؽ سفياف الثكرم، متقف  كىك ثقة كا 
 كجاء مف طريقيف:  عف النبيكحديث عبد ا بف عمرك بف العاص

 . النبي عف بد ا بف عمرك بف العاص عف أبيو عف ع (8)عطاء بف السائب :الطريؽ الكؿ

                                                           

 .26964: رقـ الحديث44/526جمسند أحمد  (1)
 .745: رقـ الحديث 155البخارم، الذاف/ما يقكؿ بعد التكبير صحيح البخارم صحيح  (2)
 .1498: حديث رقـ 246النسائي، الكسكؼ /التشيد كالتسميـ في صالة الكسكؼ سنف  (3)
 .و اللبانيصحح .1476رقـ الحديث: 241ص نكع أخر/كسكؼال المصدر السابؽ، (4)
 .24268: رقـ الحديث40/311جمسند أحمد  (5)
. قػػػاؿ حسػػػيف سػػػميـ أسػػػد: إسػػػناده 1568: رقػػػـ الحػػػديث 956سػػػنف الػػػدارمي، الصػػػالة /الصػػػالة عنػػػد الكسػػػكؼ  (6)

 صحيح.
قػاؿ العظمػي:  .1378رقػـ الحػديث: 2/313صحيح ابف خزيمة، الصالة/ تطكيؿ القراءة فػي القيػاـ الكؿ...،  (7)

 إسناده صحيح.
كيقاؿ أبك السائب الثقفي الككفي، قػاؿ عنػو ابػف حجػر: صػدكؽ اخػتمط، قمػت: بػؿ  ،أبك محمد عطاء ابف السائب (8)

كالعجمػي،  ،ثقة، كحديثو قبؿ االختالط صحيح، كثقو أبك أيكب السختياني، كيحيى بف سعيد القطاف، كأحمد بػف حنبػؿ
نمػػػا ضػػػعفو بعضػػػيـ بسػػػبب االخػػػتالط، كممػػػف ركل عنػػػو قبػػػؿ  كابػػػف سػػػعد، كيعقػػػكب بػػػف سػػػفياف كالنسػػػائي، كغيػػػرىـ؛ كا 
االختالط؛ شعبة، كسفياف الثكرم، كحماد بف زيد، كالجميكر عمى أف حماد بف سػممة سػمع منػو قبػؿ االخػتالط، كنقػؿ 

ؿ االخػتالط قبػكحمػاد بػف سػممة سػمعا منػو  ،ف أبػا عكانػةعف يحيى بػف سػعيد القطػاف أ ،العقيمي عف عمي بف المديني
ابػػػف حبػػػاف الثقػػػات، ، ك 6/332ج حػػػاتـ أبػػػي ابػػػف ،كالتعػػػديؿ الجػػػرحككانػػػا ال يفصػػػالف ىػػػذا عػػػف ىػػػذا. ينظػػػر:  ،كبعػػػده

تحريػر تقريػػب  ك، 678ص حجػػر التيػػذيب، ابػف تقريػب، 7/72ج عػدم ابػػف ،الرجػاؿ ضػػعفاء فػي الكامػؿ، 7/251ج
 .3/15ؤكط ج، الرنمعركؼالتيذيب، 
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 فأطاؿ ،ركع ثـ، القياـ فأطاؿ " فيو مف طريؽ شعبة بو كذكر (2)كأحمد (1)أخرجو النسائي 
 .فأطاؿ" رفع ثـ، الرككع

عف حماد بف سممة بو كذكر" ركع فمـ يكد ، (4)مف طريؽ أسد بف مكسى (3)كأخرجو الطحاكم 
مف طريؽ ، (5)فأخرج ابف خزيمة، بع حماد بف سممة سفياف الثكرمكتا، فمـ يكد يسجد" ،ثـ رفع، يرفع
ميؤىمَّؿ
 ركع الثكرم بو كذكرا فيو " ثـ سفياف عبد الرزاؽ كالىما عف طريؽ مف، (7)كابف المنذر ،(6)
كتابع جرير ، يسجد" ال: قيؿ حتى القياـ فأطاؿ رأسو رفع ثـ، يرفع ال: قيؿ حتى الرككع فأطاؿ

 فقاـ" فيو كذكر، عف عطاء بف السائب بو، مف طريؽ جرير (8)ابف خزيمة فأخرج، سفياف الثكرم
 ."يسجد ال: فقيؿ، كرفع، يرفع ال: فقيؿ، كركع، يركع ال: فقيؿ، بالناس

 عمى كالجميكر، لكف الراجح تكثيقو ؛فأسد بف مكسى اختمؼ فيو، حديث الطحاكم صحيحقمت:  
 ،كقد تابع حماد بف سممة سفياف الثكرم ،سيما ال، االختالط قبؿ مف عطاء سمع سممة بف حماد أف

  كىك ممف سمع مف عطاء قديمان.

                                                           

 .1496: رقـ الحديث 245سنف النسائي الكسكؼ/القكؿ في السجكد في صالة الكسكؼ  (1)
 .6763: رقـ الحديث11/374جمسند أحمد  (2)
 .1929: حديث رقـ1/329، الطحاكم، جشرح معاني اآلثار (3)
اف المكم أسد السنة قاؿ عنو ابف حجر: صدكؽ بف إبراىيـ بف الكليد بف عبد الممؾ ابف مرك  أسد بف مكسى (4)

كابف حباف كأبك يعمى  ،كابف قانع، كالبزار ،كالعجمي ،كابف يكنس ،بؿ ىك ثقة، كثقو النسائي :، قمتفيو نصب يغرب
كىك ثقة فأحسب اآلفة مف غيره " فميس فيو جرح  ،كقاؿ ابف يكنس:" حدث بأحاديث منكرة، الخميمي، كابف دقيؽ العيد

كليس ىناؾ ما يشير إلى اتيامو بالنصب كالكحيد الذم ضعفو ىك  ،ثقو مطمقان، كذكر العجمي أنو صاحب سنةكك ، لو
كابف حـز مجازؼ في الجرح كالتعديؿ؛ لذلؾ رد الذىبي تضعيفو ثـ أيف ، كتابعو ابف عبد الحؽ اإلشبيمي، ابف حـز

، 8/136ابف حباف جالثقات ، ك 2/49جبخارم ال التاريخ الكبير: يأتي قكلو ىذا مف قكؿ جميكر مف كثقو. ينظر
، 1/363ج ، الذىبيميزاف االعتداؿك ، 2/338ج حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، كالجرح، 1/222ج ، العجميكمعرفة الثقات

 . 1/126، الرنؤكط جمعركؼتحرير تقريب التيذيب،  ك، 134ص حجر التيذيب، ابف كتقريب
  .1393: رقـ الحديث 2/323جالسجدتيف في صالة الكسكؼ  صحيح ابف خزيمة الصالة/طكؿ الجمكس بيف (5)
صدكؽ سيء الحفظ، قمت: ضعيؼ قاؿ ابف حجر: البصرم أبك عبد الرحمف نزيؿ مكة  ميؤىمَّؿ ابف إسماعيؿ (6)

 ،عمؿ اليـك كالميمة كالنسائي في ،كابف سعد ،بك حاتـأكاتفؽ  ،منكر الحديث :البخارم عنو فقد قاؿ ،يعتبر بو
كيعقكب بف سفياف، كالدارقطني كغيرىـ عمى أنو كثير الخطأ عمى الرغـ مف ثكثيقيـ لو في الجممة ؛ لكف مف كثر 

، 8/374ج ، ابف أبي حاتـالجرح كالتعديؿ: خطؤه كجب مجانبة ما ينفرد بو، فيعتبر بو بالمتابعات كالشكاىد. ينظر
، معركؼتحرير تقريب التيذيب، ك ، 987ص حجر التيذيب، ابف تقريب، 6/571ج ، الذىبيميزاف االعتداؿك 

 .3/442الرنؤكط ج
 .5/299الكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ، الكسكؼ/ ذكر الخبار في عدد صالة الخسكؼ (7)
 .1392: رقـ الحديث2/322صحيح ابف خزيمة، الصالة/البكاء كالدعاء في السجكد في صالة الكسكؼ (8)
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، عنو أبيو عف، السائب بف عطاء عف ،الثكرم طريؽ مف خزيمة ابف لفظ :كقاؿ ابف حجر 
فابف ، . قمت: قكؿ ابف حجر فيو نظر(1)صحيح" فالحديث، االختالط قبؿ عطاء مف سمع كالثكرم

فيككف ، بو يعتبر كالراجح فيو أنو ضعيؼ، ميؤىمَّؿ بف إسماعيؿ خزيمة ركل الحديث مف طريؽ
 . (2)لمتابعة عبد الرزاؽ لو عف سفياف عند ابف المنذر، كيرتقي لحسف لغيره، إسناده ضعيؼ

 عف عبد ا بف عمرك ، (3)عف عطاء، كجاء الحديث بإسناد ضعيؼ مف طريؽ يعمى بف عطاء
 قيؿ حتى القياـ "فأطاؿ فيو عف سفياف بو كذكر، طريؽ ميؤىمَّؿمف  (5)كالحاكـ، (4)أخرجو ابف خزيمة

 ."يسجد ال

 .اللفاظ معاني بيف التكفيؽ خالؿ مف ؛ كذلؾالجمع: الوجه الثاني

 المراد كليس، قميالن  كمده، االعتداؿ تنفيس باإلطالة؛ المراد كبو أجاب النككم حيث قاؿ: "أف 
، قميالن  كمده، االعتداؿ تنفيس عمى حمميا :" كأما(7)فقاؿ كتعقبو الساعاتي:، (6)الرككع" نحك إطالتو
 صح فإف، الركاف جميع كفي، فيو كاحد بمفظ كاحدة التطكيؿ عبارة فإف، الحديث سياؽ فيخالفو
ًممىت عياض القاضي عف نيًقؿ كما، اإلجماع  كما االعتداؿ تنفيس عمى المكضع ىذا في اإلطالة حي

ال، النككم اإلماـ قاؿ  أعمـ".  اك  فال كا 

 السجكد يميو الذم الرفع إطالة أف نجد الحديث؛ كركايات طرؽ في النظر خالؿ مف الخالصة: 
نما،  النككم قاؿ كما  جابر عف الزبير أبك بيا ينفرد لـ  فييا كركذي  ،لمحديث شكاىد جاءت كا 

ميو السجكد فييا السجكد؛ كلكف الطرؽ الذم جاء فييا إطالة الرفع الذم ي يميو الذم الرفع إطالة
كركايتو  ،مريـ كىك ثقة أبي كؿ مف؛ ابف الجراح بف ككيع خالؼ - –اختالؼ فطريؽ أسماء 

 يذكر كلـ ،جاء عنيا مف عدة طرؽ -–كطريؽ عائشة ، داكد كىك ثقة بف كمكسى، عند البخارم
                                                           

 .3/421ج ، ابف حجرالبارم فتح (1)
 .5/299ج، ابف المنذر الكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ (2)
الطائفي مقبكؿ قمت: بؿ ىك مجيكؿ تفرد بالركاية عنو ابنو يعمى بف عطاء، كذكره ابف حباف  عطاء العامرم (3)

، 6/339ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح :ينظر .كيحيى بف سعيد القطاف ،كجيمو الذىبي ،كحده في الثقات
تحرير ك ، 5/99ج ، الذىبي، ميزاف االعتداؿ677ص حجر التيذيب، ابف تقريب، 5/202ج حباف ، ابفالثقاتك 

 .3/18ج3، الرنؤكط معركؼتقريب التيذيب، 
 .1393ديث : رقـ الح2/323صحيح ابف خزيمة، الصالة/ طكؿ الجمكس بيف السجدتيف في صالة الكسكؼ  (4)
  1230: رقـ الحديث1/470الحاكـ ج مستدرؾ (5)
 .6/179صحيح مسمـ بشرح النككم ج (6)
 .6/200ج، الساعاتي الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني (7)
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 فركل يحيى، فيوؼ مً تي كاخٍ ، كجاء مف طريؽ عىٍمرة، السجكد دكف اختالؼ يميو الذم الرفع إطالة فييا
"  فيو كذكرا كىـ ثقتاف، قيس بف سعيد بف يحيى عف عمي كالىما بف كعمرك، فركخ بف سعيد بف

كطريؽ عبد ، كسفياف كىما ثقتاف أيضان  ،زيد بف حماد ركل ما خالفا ؛ لكنيما"سجد ثـ، القياـ فأطاؿ
لرفع قبؿ السجكد دكف ا بف عمرك بف العاص عند الطحاكم صحيح؛ لكف الركاية التي جاء فييا ا

 إطالة ترجح عمى الركاية التي جاء فييا إطالة الرفع بمرجحات اعتمدىا العمماء منيا: 

كما بىيٍَّنت في ، فالركاية التي جاء فييا الرفع دكف اإلطالة أكثر عددان ، عددان  الكثر ركاية -1
 التخريج. 

اإلطالة جاءت عف عائشة  دكف رفعال فييا جاء التي فالركاية، ىي الركاية التي ال اختالؼ فييا -2
 دكف اختالؼ. - –مف طريقيف كما بىيٍَّنت دكف اختالؼ كما جاءت عف ابف عباس  -–
 في الصحيحيف. جاءت اإلطالة دكف الرفع فييا جاء التي فالركاية، ىي الركاية المتفؽ عمييا  -3

عمى  يات أنو صمىالنافمة عمى الدابة؛ حيث جاءت الركا في صالة ركمما  النموذج الثالث:
 .النافمة عمى حمار فجاء فييا أنو صمى ، كجاءت ركاية مخالفة، كما بمعناىا، الناقة

مَّدي ": (1)عمى الناقة كما بمعناىا قاؿ أخرجيا مسمـ فقاؿ كالركاية التي جاء فييا صالتو  دَّثىنىا ميحى حى
ٍبًد اً ٍبًف نيمىٍيرو  دَّثىنىا أىًبي، ٍبفي عى دَّثىنى ، حى ٍف نىاًفعو ، ا عيبىٍيدي اً حى : ، عى ًف اٍبًف عيمىرى كىافى  أىفَّ رىسيكؿى اً )عى

يىٍت ًبًو نىاقىتيوي  ا تىكىجَّ ٍيثيمى تىوي حى مّْي سيٍبحى  .(ييصى

 ث:تخريج الحدي

فأخرجو مف طريؽ أبي خالد الحمر  :طرؽ مف -– عمر ابف عف مسمـ كالحديث أخرجو 
كاف يصمي عمى  كذكر أف النبي ، عف نافع بو بنحكه، عف عبيد ا، سميماف بف حياف

عف ابف عمر بو بنحكه  ،عف سعيد بف جبير، كمف طريؽ عبد الممؾ بف أبي سميماف، (2)راحمتو.
 ابف عف ،عف عبدا بف دينار ،كمف طريؽ مالؾ، (3)راحمتو. عمى يصمي كاف  النبي أف كذكر
كمف طريؽ يزيد بف عبد ا بف ، (4)راحمتو. عمى يصمي كاف  النبي أف كذكر ،بو بنحكه عمر

 يكتر كاف  النبي أف كذكر ،بنحكه بو عمر ابف عف ،دينار بف عف عبدا ،أسامة بف الياد
                                                           

ـ : رق277صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ جكاز صالة النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيت  (1)
 . 700الحديث

 المصدر السابؽ. (2)
 المصدر نفسو.  (3)
 رقـ: 277 تكجيت حيث السفر في الدابة عمى النافمة صالة جكاز/ كقصرىا المسافريف صالة، مسمـ صحيح (4)

 .700الحديث
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 يصمي كاف  النبي أف كذكر ،بنحكه عمر بف ا يؽ سالـ بف عبدكمف طر ، (1)راحمتو. عمى
عف سعيد بف ، مف طريؽ أبي بكر بف عمر بف عبد الرحمف بف عبد ا بف عمر ، (2)راحمتو. عمى

  .(3) البعير عمى يكتر كاف  النبي أف بنحكه كذكر بو عمر ابف يسار عف

  -:فجاء عف كلمحديث شكاىد  
 عمػى يصػمي كػاف  النبػي بنحػكه كذكػرا بػو أف (5)كمسػمـ ، (4)أخرجو البخػارم عامر بف ربيعة-1

 راحمتو.
 عمػػػى يصػػػمي كػػػاف النبػػػي بنحػػكه كذكػػػر أف (6)أخرجػػػو البخػػػارم - –عػػف جػػػابر بػػػف عبػػػد ا  -2

 راحمتو.
 يصػمي كاف  النبي بنحكه كذكرا بو أف (9)كالدارقطني، (8)كالبزار، (7)أخرجو أحمد عف أنس  -3

  احمتو.ر  عمى

دَّثىنىا": (10)أخرجيا مسمـ فقاؿ عمى الحمار في صالتو  كالركاية التي جاء  ، يىٍحيىى ٍبفي  يىٍحيىى حى
مىى قىرىٍأتي : قىاؿى  اًلؾو  عى اًزًنيّْ  يىٍحيىى ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ ، مى : قىاؿى ، عيمىرى  اٍبفً  عىفً ، يىسىارو  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، اٍلمى

مّْييي   اً  رىسيكؿى  "رىأىٍيتي  مىى صى وه  كىىيكى ، ًحمىارو  عى ". ًإلىى ميكىجّْ ٍيبىرى  خى

أنو رأل  - –مف طريؽ يحيى بف سعيد، عف أنس  بسنده (11)كلمحديث شاىد أخرجو النسائي  
أف ىذا خطأ فقاؿ: "ىذا خطأ  يصمي عمى حمار؛ لكف ذكر ذلؾ عد ركايتو لمحديث النبي 

                                                           

 المصدر السابؽ. (1)
 المصدر نفسو. (2)
 .نفسو المصدر(3)
 .1093: رقـ الحديث 217كع عمى الدابة كحيثما تكجيتصحيح البخارم، أبكاب تقصير الصالة/ صالة التط (4)
: رقـ 278صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/ جكاز صالة النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيت (5)

 .700الحديث
 .1099: رقـ الحديث 218صحيح البخارم، أبكاب تقصير الصالة / ينزؿ لممكتكبة (6)
 .13109ديث :رقـ الح20/377جمسند أحمد  (7)
 .6801: رقـ الحديث 13/265جمسند البزار  (8)
: 21/248جسنف الدارقطني، الصالة/ صفة صالة التطكع في السفر كاستقباؿ القبمة عند الصالة عمى الدابة  (9)

 .1477رقـ الحديث 
/رقـ 277صحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا/جكاز صالة النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيت،  (10)

 .700الحديث
 .741: رقـ حديث124سنف النسائي، المساجد/ الصالة عمى الحمار  (11)
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الصالة عمى  (3)، كمسمـ (2)كأخرج البخارم (1)كالصكاب أنو مكقكؼ، كا أعمـ"، ككافقو الدارقطني
عمى الحمار مرة، فيذا شيء  ؛ لكف ىذا ال يمنع مف أف يككف صمى الحمار مف فعؿ أنس 

 محتمؿ.

زالة ،التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت   :كجييف مف الركايات بيف التعارض كا 

كقاؿ ، نقؿ النككم ذلؾ عف العمماءك  ببياف عمة الشذكذ، الحديث بتكثيؽ كذلؾ الترجيح :األول الوجه
. ؛بو  لكف دكف جـز
 يحيى بف عمرك مف غمط كغيره: ىذا (4)الدارقطني قاؿ، حمار عمى يصمي : "قكلو:قال النووي 

نما قالكا:، المازني  أف كالصكاب، البعير أك عمى، راحمتو عمى  النبي صالة في المعركؼ كا 
 عمرك حديث البخارم يذكر لـ كليذا ىذا؛ بعد مسمـ ذكره كما أنس؛ فعؿ مف الحمار عمى الصالة

 محتمالن؛ شيئان  نقؿ ثقة لنو نظر؛ عمرك ركاية بتغميط الحكـ كفي، كمتابعيو الدارقطني كالـ ىذا
 لركاية مخالؼ فإنو شاذ إنو يقاؿ: قد لكف رات؛م أك مرة كالبعير ،مرة الحمار عمى كاف فمعمو

 (5)أعمـ. كا لمجماعة المخالؼ كىك ،مردكد كالشاذ، كالراحمة البعير في الجميكر
 المازني؛ كذلؾ لنو يحيى بف كتغميط عمرك ،كغيره في تكىيـ ،فالنككم يتعقب الدارقطنيقمت:  

  -حمار" بكجييف: عمى فييا "يصميكأجاب عف الركاية التي ذكر ، محتمالن  شيئان  نقؿ ثقة

. كقاؿ بالشذكذ مف العمماء النسائي الوجه األول: ، (7)كالدارقطني ، (6)القكؿ بالشذكذ؛ لكف دكف جـز
كابف الميمىقَّف، (9)كابف عبد البر، (8)القاضي عياض

 .(11)كالشككاني، (10)

 
                                                           

 .12/220ج ، الدارقطنيالعمؿ الكاردة في الحاديث النبكية (1)
 . 1100:رقـ الحديث 218صحيح البخارم، أبكاب تقصير الصالة/ صالة التطكع عمى الحمار (2)
: رقـ 278/ جكاز صالة النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيتصحيح مسمـ، صالة المسافريف كقصرىا (3)

 .700الحديث
 .299ص كالتتبع، لمدارقطني اإللزاماتينظر:  (4)
 .5/175صحيح مسمـ بشرح النككم ج (5)
 .124سنف النسائي ص (6)
 .299ص كالتتبع، لمدارقطني اإللزامات (7)
 .3/28ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (8)
 .20/132ج ، ابف عبد البرالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (9)
 .8/500ج ، ابف الممقفالتكضيح لشرح الجامع الصحيح (10)
 .2/502نيؿ الكطار، الشككاني ج (11)
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  تصحيح الطريقين :الثاني الوجه

حى النككم الطريقيف كجمع بيف  حَّ  لنو نظر؛ عمرك ركاية بتغميط الحكـ الركايات فقاؿ: " كفي صى
، (1)مرات". ككافقو السيكطي أك مرة كالبعير ،مرة الحمار عمى كاف فمعمو محتمالن؛ شيئان  نقؿ ثقة

 .(3)يكبيتكال، (2)كالسندم
 مف (5)بما ركاه السراج، المازني يحيى بف كأيَّد صحة ركاية عمرك، الطريقيف (4)كصحح ابف حجر

خيبر.  إلى ذاىب كىك ،حمار عمى يصمي  النبي رأل أنو أنس عف ،سعيد بف يحيى طريؽ
 .(7)كالساعاتي، (6)كافقو العينيك 

 البعيرعمى ك  ،الحمار مرة عمى كاف : الرأم الذم أميؿ إليو: الجمع بيف الركايات؛ فمعموالخالصة 
عماؿ الحديثيف أكلى مف ترؾ أحدىما.، مرات أك مرة   كا 

  ببيان عمة الشذوذ الحديث توثيق في النووي منهج: اً ثالث

يَّز الركايات الشاذة سكاء كاف الشذكذ كمف خالؿ النظر في   شرح النككم نجد أف اإلماـ النككم مى
فعمى صعيد اإلسناد كاف يذكر سند ، كذلؾ بألفاظ صريحة كاضحة الداللة، في اإلسناد أك في المتف

أما عمى صعيد المتف كىك ما ييمنا  (8)شذكذ ثـ يقكؿ كالمحفكظ كذا.كيبيف سبب ال، الركاية الشاذة
 فسأتناكؿ عدة جكانب:، لبياف منيجو في تكثيؽ المتكف، في الدراسة

  كحكـ الشاذ عنده، المتف شذكذ بياف في ألفاظوالجانب األول: 

 ألفاظو في بياف الشذكذ كتمثؿ فيما يمي: -1
 فيقكؿ: "شاذة مردكدة؛ لمخالفتيا ، الشذكذ سبب يبيف ثـ، الحكـ يبيف ثـ، شاذة أنيا يذكر

 (9)المعركؼ مف ركايات الثقات".
                                                           

 .2/333ج بف الحجاج، السيكطي الديباج عمى صحيح مسمـ (1)
 .2/392ج ي، السيكطسنف النسائي بشرح السيكطي كحاشية السندم (2)
 .9/308ج ، التيكبيذخيرة العقبى في شرح المجتبى (3)
 .2/576فتح البارم، ابف حجر ج (4)
  .قاؿ ابف حجر اسناده حسف .2079: رقـ الحديث3/112جحديث السراج  (5)
 .7/207ج ، العينيعمدة القارم (6)
 .3/124ج ي، الساعاتالفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني (7)
 .14/135، ج9/132ينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
 .10/114ج النككم بشرح مسمـ صحيح: ينظر(9)
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 أك شاذة، (1)فيقكؿ: "شاذة مخالفة لركاية الجميكر"، الشذكذ سبب يبيف ثـ، يذكر أنيا شاذة 
 (3).مخالفة لركاية الكثريف شاذة أك، (2)مخالفة لجماىير الركاة 

 (4)"شاذة: "فيقكؿ، شاذة فقط أنيا يذكر  
 (5)لمخالفتيا باقي الحاديث. ؛ترد الزيادة :فيقكؿ، كيكتفي بالحكـ، لـ يذكر الشذكذ 
 أك قاؿ الدارقطني: "زيادة ، (6)فيقكؿ: قاؿ أبك داكد: "ليس بمحفكظ"، يكتفي بذكر أقكاؿ العمماء

  (8)كيتكسع بذكر أقكاؿ العمماء.، أك يقكؿ مما اختمؼ الحفاظ في صحتو، (7)غير محفكظة" 
 منيجو في الحكـ عمى الحاديث بالشذكذ الجانب الثاني: 

 بعدة حكمو كيؤيد، ندر ما إالعمى الركايات  بالشذكذ الحكـ عدـ عمى حريص النككم اإلماـ كاف .1
فمف خالؿ استقراء أقكالو كجدت أف ما جـز ، الحكـ في الشديد كرعو عمى يدؿ كىذا، مرجحات

 .(9)رإال القميؿ الناد، الحكـ عميو بالشذكذ
 مف أكلى الحديثيف إعماؿ يقكؿ: حالو فمساف، الحاديث إعماؿ عمى حريص النككم اإلماـ كاف .2
كذكر معيا ، أحدىما؛ فمذلؾ كاف معظـ النماذج الذم حكـ عمييا بالشذكذ لـ يجـز الحكـ بذلؾ رد

 (10)كجيان مف أكجو الجمع.
أك ، (11)بالقبكؿ ب عميياقّْ عى كيي ، اليـكينقؿ أقك ، لعمماء السابقيفيستفيد مف ا النككم اإلماـ كاف  .3

  .(13)كأحيانان يسكت دكف تعقيب ،(12)الرد

                                                           

 .5/175ج المصدر السابؽ: ينظر (1)
 . 11/154نفسو ج ينظر: المصدر (2)
 .6/179ينظر: المرجع نفسو ج (3)
 .15/83نفسو ج المصدر: ينظر (4)
 .12/24ج نفسو المصدر :ينظر (5)
 .7/72نفسو ج المصدر: ينظر (6)
 .10/81نفسو ج المصدر: ينظر (7)
 . 4/98ق ج نفسو المصدر: ينظر (8)
 .15/83، ج10/114نفسو ج المصدر: ينظر (9)
 .12/24، ج11/154، ج6/179، ج5/175نفسو ج المصدر: ينظر (10)
 .12/24ج النككم بشرح مسمـ صحيح: ينظر(11)
 .5/175نفسو ج المرجع: ينظر (12)
 .7/72، ج10/81ج نفسو المرجع: نظري (13)
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 .النكارة عمة ببيان الحديث توثيقمنهج النووي في : المطمب الثاني

 واصطالحاً  لغةً  المنكر تعري : أوالً 

النكف كالكاؼ كالراء أصؿ ": فارس ابف المنكر مف المر خالؼ المعركؼ. قاؿ :لغةن  المنكر-1
كلـ ، نكره: لـ يقبمو قمبيوصحيح يدؿُّ عمى خالؼ المعرفة التي يسكيفي إلييا القمب. كنىًكرى الشيءى كأى 

كحرَّمو ككرىو  ،كىك: كؿُّ ما قبحو الشرع، . كالمنكر مف المر: خالؼ المعركؼ(1)"يعترٍؼ بو لسانيو
  .(2)كالجمع مناكير، فيك منكر كنكرة

 عمى قكليف رئيسيف:، المحدثيف في بياف حدّْ الحديث المنكر تباينت آراء: ان اصطالح المنكر -2

 .يطمؽ المنكر عمى مجرد التفرد: الكؿ 

بمغنا عف أبي بكر أحمد بف ىاركف البىٍرديجي: أنو الحديث الذم ينفرد بو " :(3)قاؿ ابف الصالح  
ال مف الكجو كال يعرؼ متنو مف غير ركايتو ، أك غير ثقة، ثقةذلؾ الرجؿ سكاء كاف  ىكالرجؿ 

 .المحدثيف مف المتقدميف أكثر مذىب كىك ."كال مف كجو أخر ،الذم ركاه منو
كىك: ما ركاه الثقة ، كيقابمو المعركؼ، لما ركاه الثقات ىك ما ركاه الضعيؼ مخالفان  :الثاني 

 كىك الذم، كعامة المحدثيف المتأخريف، (4)مذىب الحافظ ابف حجر كىك، مخالفان لما ركاه الضعيؼ
 .(5)استقر عميو االصطالح بيف أىؿ ىذا الفف

في تعريؼ المنكر:  البىٍرديجي معقبان عمى قكؿ المنكر حيث قاؿك  ،الشاذ بيف لساك  فقدأما النككم  
  (6)كا أعمـ.، فإنو بمعناه، كالصكاب فيو التفصيؿ الذم تقدـ في الشاذ، ككذا أطمقو كثيركف

 النكارة عمة ببيان الحديث لتوثيق : نماذج تطبيقيةثانياً 

سحكلية ليس  في ثالثة أثكاب  فقد جاء أنو كفف  في كفف الرسكؿ : ما ركمالنموذج األول 
مَّة ثكباف ثالثة في كجاء أنو كيفّْف، فييا قميص  كقميصو الذم مات فيو.  ،أثكاب نجرانية الحي

                                                           

 . 5/476ج ، ابف فارسمعجـ مقاييس المغة (1)
 . 206ص ، الرازممختار الصحاح، 5/233جينظر: لساف العرب، ابف منظكر  (2)
 .80ص ، ابف الصالحعمـك الحديثأنكاع معرفة  (3)
 . 87-86ص حجر ، ابفينظر: نزىة النظر (4)
، كالرفع كالتكميؿ في الجرح 203ص ، السيكطي، تدريب الراكم2/13ج، السخاكم ينظر: فتح المغيث (5)

، ، كتيسير مصطمح الحديث1/516ج ، الجزائرم، تكجيو النظر إلى أصكؿ الثر211ص ، المٍَّكنىًكمكالتعديؿ
 . 430ص، نكر الديف عتر ، منيج النقد في عمـك الحديث119ص الطحاف

 .41ص الحديث، النككم أصكؿ في ذيرالن البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب(6)
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مَّة كال قميص كال  لركاية التي جاء فييا أنو لـ يكف في كفنو فا  : (1)مسمـ فقاؿ عمامة أخرجياحي
ٍجرو السٍَّعًدمُّ " ًميُّ ٍبفي حي دَّثىًني عى ًميُّ ٍبفي ميٍسًيرو ، حى نىا عى ـي ٍبفي عيٍركىةى ، أىٍخبىرى دَّثىنىا ًىشىا ٍف أىًبيوً ، حى عىٍف ، عى

اًئشىةى  ًنيَّةو كىانىٍت ًلعىٍبًد اً  رىسيكؿي اً  (2)أيٍدًرجى "قىالىٍت: ، عى مَّةو يىمى ٍنوي ، ٍبًف أىًبي بىٍكرو  ًفي حي ، ثيَـّ نيًزعىٍت عى
كؿو  ثىًة أىٍثكىابو سيحي كيفّْفى ًفي ثىالى كى
اًنيىةو  (3) مَّةى ، "ًميصه كىالى قى ، لىٍيسى ًفييىا ًعمىامىةه ، يىمى ٍبدي اً اٍلحي فىعى عى فىرى

(4) ، : فىقىاؿى
ـٍ ييكىفٍَّف ًفييىا رىسيكؿي اً ، أيكىفَّفي ًفييىا : لى دَّؽى ًبيىا، كىأيكىفَّفي ًفييىا، ثيَـّ قىاؿى  ".فىتىصى

 تخريج الحديث:

بنحكه  جميعيـ عف ىشاـ بف عركة بو (7)كمالؾ، (6)كيحيى، (5)طريؽ سفياف أخرجو البخارم مف 
 مختصران. 

مَّة  كاف كالركاية التي جاء في أف كفنو   أبك  . أخرجوكقميصو الذم مات فيو -ثكباف–فيو الحي
دَّثىنىا"فقاؿ:  (8)داكد ٍنبىؿو  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى دَّثىنىا قىاالى  شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  كىعيٍثمىافي  حى  اٍبفى  يىٍعًني يىًزيدى  عىفٍ  ًإٍدًريسى  اٍبفي  حى

                                                           

 . 941: رقـ الحديث 365صحيح مسمـ، الجنائز/ في كفف الميت، ص (1)
 .1/446ج ، الزدم؛ مصدر درجت الشٍَّيء درجان، كأدرجتو إدراجان، ًإذا طكيتو. ينظر: جميرة المغةالدرج (2)
اء: ًبفىٍتح السّْيف كىضـ اسىحيكؿ (3) كؿ القطف، حي السى  كقيؿ:سىحيكؿ،  :ىي نسب ًإلى قرية ًباليمف، يقاؿ ليا :قيؿ ،ٍلحى

 .2/208ج ، عياضؿ: الثٍَّكب النقي مف القطف. ينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارحي كالسى 
مَّة (4) تفسير غريب الصحيحيف  . ينظر:يايّْ ة حتى تككف جديدة تحؿ عف طى مَّ كال تسمى حي  ،: ثكباف إزار كرداءالحي

 .1/196ج ، عياض، كمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار527ص
 .1171: رقـ الحديث 248صحيح البخارم، الجنائز/الكفف بغير قميص ص (5)
 .1172: رقـ الحديث 248صحيح البخارم، الجنائز/الكفف بغير قميص ص (6)
 .1173: رقـ الحديث 248صحيح البخارم، الجنائز/الكفف بال عمامة ص (7)
 .3153/رقـ الحديث567سنف أبي داكد، الجنائز/في الكفف، ص (8)

 دراسة اإلسناد:
 كالتعديؿ الجرح: ينظر. ضعيؼ، نكفؿ بف الحارث بف ا عبد مكلى ىاشـ بنى مكلى ككفى، زياد أبي بف يزيد -1

 أسماء في الكماؿ كتيذيب، 9/163ج عدم ابف, اؿالرج ضعفاء في كالكامؿ، 9/265ج حاتـ أبي ابف
 .2/382ج الذىبي، الكاشؼ، 32/135ج الرجاؿ، المزم

 ىك بؿ:  قمت. يرسؿ كاف صدكؽ: حجر ابف عنو قاؿ الحارث بف ا عبد مكلي القاسـ أبك، بيٍجرة ابف ًمٍقسىـ -2
 ابف إليو نسب ما صح إف -جميعان  ف – كعائشة ميمكنةك  سممة أـ عف حديثو في إال الحديث حسف صدكؽ
، سممة أـ مف يسمع لـ بيٍجرة ابف مقسـ أف: الصغير التاريخ في قاؿ البخارم أف ذكر فإنو، التيذيب في حجر

نما، ترجمة لو أجد فمـ الصغير، التاريخ في بحثت لكني ؛ -جميعان  ف – كعائشة، كميمكنة  ترجمة لو ذكر كا 
 الثقات كمعرفة، 8/33ج، التاريخ الكبير، البخارم: ينظر .حجر ابف لو نسب ما يذكر كلـ، لكبيرا التاريخ في
 الحديث رجاؿ في الدارقطني الحسف أبي أقكاؿ مكسكعة، 8/414حاتـ ج أبي ابف ،كالتعديؿ الجرح، 2/296ج

، 969ص جرح التيذيب، ابف كتقريب، 4/147التيذيب ج كتيذيب،  2/661مج كعممو، المسممي كآخركف
 .3/414ج، الرنؤكط معركؼتحرير تقريب التيذيب، ك 
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: - -عىبَّاسو  اٍبفً  عىفٍ ، ًمٍقسىـو  عىفٍ ، ادو ًزيى  أىًبي ثىةً  ًفي  المَّوً  رىسيكؿي  "كيفّْفى  قىاؿى نىٍجرىاًنيَّةو  أىٍثكىابو  ثىالى
(1) 

مَّةي  وي  ثىٍكبىافً  اٍلحي قىًميصي د أىبيك قىاؿى  ًو.ًفي مىاتى  الًَّذم كى ثىةً  ًفي عيٍثمىافي  قىاؿى  دىاكي مَّةو  أىٍثكىابو  ثىالى ٍمرىاءى  حي قىًميًصوً  حى  كى
 ًفيًو".  مىاتى  الًَّذم

  تخريج الحديث:

كالطبراني ، (4)كابف أبي شيبة ، (3)كأخرجو أحمد، مف طريؽ عمي بف محمد (2)أخرجو ابف ماجو 
 ،ادريس عف ابف مف طريؽ أحمد بف حنبؿ جميعيـ (6)كالبييقي، (5)مف طريؽ أبك بكر بف أبي شيبة

 .(7)بمثمو. كقاؿ الطبراني حمة انبجانية، عف يزيد بف أبي زياد بو

مف طريؽ صالح بف ، كالطبراني، مف طريؽ عبد الرحيـ بف سميماف (8)كأخرجو أبك يعمى    
 بنحكه.  جميعيـ عف يزيد بف أبي زياد بو (10)كحسيف بف عمي الجعفي، (9)عمر

 كفي، أبيضيف ثكبيف في كفف بمفظ عف ًمٍقًسـ بو، الحكـ بف عتيبة طريؽ مف (11)كأخرجو أحمد 
 أحمر. برد

زالة التعارض في ثالثة كجكه. قمت:   ذىب العمماء في تكثيؽ الحديث كا 

                                                                                                                                                                          

 :الحكم عمى اإلسناد
 إسناده في زياد؛ لكف أبي بف يزيد، عتيبة بف الحكـ كتابعضعيؼ، لضعؼ يزيد بف أبي زياد،  قمت: اسناده  

 لتصريح اجيحت كتدليسو، المدلسيف مف الرابعة المرتبة في حجر ابف كذكره، يدلس صدكؽ، أرطاة بف الحجاج
ضعفو اللباني، كالرنؤكط، ك كحسيف سميـ اسد. ينظر: ضعيؼ فقد  ضعيؼ، فيككف يصرح؛ لـ بالسماع، كلكنو
، كمسند أبي يعمى المكصمي تحقيؽ 5/67، كسنف أبي داكد، تحقيؽ الرنؤكط ج257ص اللباني، ،سنف أبي داكد

 .5/63أسد ج
 .5/266ج ، الحمكممعجـ البمداف ينظر:الحجاز كالشاـ كاليمف. مكضع معركؼ بيف  :نىٍجراف (1)
 .1471/ رقـ الحديث261ص سنف ابف ماجو، الجنائز/ ما جاء في كفف النبي  (2)
 . 1942: رقـ الحديث3/414جمسند أحمد  (3)
 .11047رقـ الحديث :421مصنؼ ابف أبي شيبة ص (4)
 .12146 : حديث رقـ11/404جالمعجـ الكبير لمطبراني  (5)
 .6675 : رقـ الحديث3/561ج السنف الكبرل لمبييقي (6)
 .217سبؽ تفسيرىا، ص (7)
 .2655:رقـ الحديث5/63جمسند أبي يعمى المكصمي  (8)
 .12145: حديث رقـ 11/404جالمعجـ الكبير لمطبراني  (9)
 .12147: حديث رقـ11/405جالمعجـ الكبير لمطبراني  (10)
 . 2284ـ الحديث: رق4/139جمسند أحمد  (11)
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 كبو قاؿ النككم كغيره مف العمماء.، عمة النكارة ببيافالحديث كثيؽ : تالوجه األول 
 عند عنو نزع  النبي فيو غسؿ الذم القميص أف يتضمف الحديث كىذا : "(1)قال النووي 

كأما ، الكفاف لفسد رطكبتو؛ مع بقي لك لنو غيره؛ يتجو ال الذم الصكاب ىك كىذا، تكفينو
الحمة  :كفف في ثالثة أثكاب أف النبي  --بف عباس اعف  (2)الحديث الذم في سنف أبي داكد 

لف يزيد بف أبي زياد أحد  ؛فحديث ضعيؼ ال يصح االحتجاج بو، يوكقميصو الذم تكفي ف، ثكباف
 ". ال سيما كقد خالؼ بركايتو الثقات، ع عمى ضعفومى جٍ ركاتو مي 

 لكجكد يزيد كذلؾ؛ - -حديث ابف عباس عمة كبىيَّفى  - –فالنككم رجح حديث عائشة  :قمت 
، (3)كبو قاؿ الترمذم، الثقات ركايتوب خالؼ كقد سيما ال، ضعفو عمى مجمع ركاتو أحد زياد أبي بف

 .(7)كاإلتيكبي، (6)كالشككاني، (5)كابف عبد البر، (4)كالحاكـ
 : الجمع الوجه الثاني

نما الثالثة؛ جممة مف كالعمامة القميص ليس معناه أف تأكيؿ الحديثاعتبار ب   زائداف ىما كا 
 قميص في كفف أنو يثبت فمـ ،ضعيؼ كىذا، حنيفة كأبك مالؾ بو قاؿ :(8)قاؿ النككم، عمييما
 كعمامة.

عمى  - -عائشة حديث النككم كغيره مف العمماء مف ترجيح كالصكاب ما ذىب إليو قمت: 
قاؿ ابف خالؼ الثقات. ، مجمع عمى ضعفو ، كيزيديزيد بف أبي زياد حديث ابف عباس؛ لف فيو

كحديثيا مف جية اإلسناد ، ليس فييا قميص :كعائشة تقكؿ، :" ككيؼ يكفف في قميصو(9)عبد البر
 . أثبت"

عمى ابف  فقد ركم أنو صمى  ،ما ركم في الصالة عمى الجنازة في المسجد النموذج الثاني: 
 فال شيء لو. ،مف صمى عمى جنازة في المسجد كركم انو قاؿ، بيضاء في المسجد

                                                           

 .7/26جصحيح مسمـ بشرح النككم  (1)
 .297سبؽ تخريجو ص (2)
 .227صسنف الترمذم  (3)
 .2/399ج ، المٍَّخميمختصر خالفيات البييقي (4)
 .22/142جكالسانيد، ابف عبد البر  المعاني مف المكطأ في لما التمييد ا(5)
 .5/56نيؿ الكطار، الشككاني ج (6)
 .19/22ج ، التيكبيفي شرح المجتبى ذخيرة العقبى (7)
 .7/26صحيح مسمـ بشرح النككم ج (8)
 .22/142ج البر عبد ابف، كالسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد (9)
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فقػػػاؿ:  (1)مسػػػمـصػػػمى صػػػالة الجنػػػازة فػػػي المسػػػجد أخرجيػػػا  كالركايػػػة التػػػي جػػػاء فييػػػا أف النبػػػي  
ػدَّثىًني ًمػيُّ  "حى ٍجػرو  ٍبػػفي  عى ؽي  السَّػػٍعًدمُّ  حي ٍسػحى ـى  ٍبػػفي  كىاً  ٍنظىًمػػيُّ  ًإٍبػرىاًىي ؽى  كىالمٍَّفػظي  اٍلحى ٍسػػحى ًمػػيّّ  قىػاؿى  إًلً ػدَّثىنىا عى قىػػاؿى  حى  كى
ؽي  نىا ًإٍسحى ٍبدي  أىٍخبىرى مَّػدو  ٍبػفي  اٍلعىًزيزً  عى ميحى

ػفٍ   ٍبػدً  عى ػفٍ  ٍبػفً  اٍلكىاًحػدً  عى ٍمػزىةى عى ٍبػدً  ٍبػفً  بَّػادً عى  حى بىٍيػرً  ٍبػفً  المَّػوً  عى  أىفَّ  الزُّ
اًئشىػػةى  ػػرىتٍ  عى ػػرَّ  أىفٍ  أىمى نىػػازىةً  يىمي ػػٍعدً  ًبجى قَّػػاصو  أىبًػػي ٍبػػفً  سى ٍسػػًجدً  ًفػػي كى ػػمّْيى ، اٍلمى مىٍيػػوً  فىتيصى  ذىًلػػؾى  النَّػػاسي  فىػػأىٍنكىرى ، عى
مىٍييىػػا ػػا فىقىالىػػٍت:، عى ػػا أىٍسػػرىعى  مى ػػا النَّػػاسي  نىًسػػيى  مى ػػمَّى مى مىػػى المَّػػوً  رىسيػػكؿي  صى ػػاًء ًإالَّ  ٍبػػفً  سيػػيىٍيؿً  عى  ًفػػي اٍلبىٍيضى

اٍلمىٍسًجًد".
 

ى جنػازة فػي المسػجد فػال شػيء لػو أخرجػو قػاؿ مػف صػمى عمػ أف النبي  ياكالركاية التي جاء في 
ػػدَّثىنىا : "فقػػاؿ (2)أحمػػد ، حى ػػاجه جَّ يىًزيػػدي  حى ، ٍبػػفي  كى كفى نىػػا: قىػػاالى  ىىػػاري ، أىبًػػي اٍبػػفي  أىٍخبىرى ػػفٍ  ًذٍئػػبو ، عى ػػاًلحو ػػٍكلىى صى  مى

ًة، ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  التٍَّكأىمى مَّى مىفٍ : "  اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى مىى صى نىازىةو  عى  ."لىوي  شىٍيءى  فىالى  اٍلمىٍسًجًد، ًفي جى
                                                           

 .973/ رقـ الحديث375صحيح مسمـ، الجنائز/الصالة عمى الجنازة في المسجد، ص  (1)
 دراسة اإلسناد:

 بف كيعقكب معيف كابف، مالؾ كثقو فقد، اختيًمؼ فيو، عبيد الداركردم أبي بف عبيد بف محمد بف العزيز عبد -1
 كتب مف يحدث كاف صدكؽ حجر: ابف كقاؿ محدث، : حاتـ أبك كقاؿ، كبشار، كالرنؤكط، كالعجمي، سفياف
: ينظر. يضىعَّؼ العمرم عمر بف ا عبد حديث في إال الحديث؛ حسف صدكؽ ىك بؿ: قمت، فيخطئ غيره،
 حاتـ أبي كالتعديؿ، ابف الجرح، 1/349ج كالتاريخ، الفسكم المعرفة، 2/98ج الثقات، العجمي معرفة

 كتقريب، 1/658ج الذىبي، كالكاشؼ، 18/187ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 5/395ج
 .2/371ج، الرنؤكط معركؼتحرير تقريب التيذيب،  ، ك615حجر ص التيذيب، ابف

 بػأس بػو لػيس: قػاؿ حيػث معػيف ابػف فكثقػو، العػكاـ اختمػؼ فيػو بػف الزبيػر بػف ا عبػد بػف حمػزة بػف الكاحد عبد -2
، جرحػو أحػد أجد كلـ، بو البأس حجر ابف كقاؿ، الذىبي ككثَّقىو، الثقات في حباف ابف ذكره ك، عنده ثقة كتعني
، 6/20حػػػاتـ ج أبػػػي ابػػػف, كالتعػػػديؿ الجػػػرح :ينظػػػر. مسػػػمـ لػػػو كخػػػرج، الحػػػكيني قالػػػو صػػػدكؽ فيػػػو قيػػػؿ مػػػا كأقػػػؿ

 الػػػذىبي، كالكاشػػػؼ، 18/448ج الرجػػػاؿ، المػػػزم أسػػػماء فػػػي الكمػػػاؿ ، كتيػػػذيب7/125كالثقػػػات، ابػػػف حبػػػاف ج
تحريػػػػر تقريػػػػب التيػػػػذيب، ك ، 630حجػػػػر ص التيػػػػذيب، ابػػػػف كتقريػػػػب 2/631ج التيػػػػذيب كتيػػػػذيب، 1/671ج

 .2/892الحكيني مج الرجاؿ بمعجـ النباؿ كنثؿ، 2/394جالرنؤكط ، معركؼ
 ابنا: فيقاؿ كلداىا يعرؼ كبيا صحبة، ليا، كصفكاف، سييؿ فير، أـ بف الحارث بني مف امرأة البيضاء -3

ٍحدىـ بنت دىٍعد بيضاء، كاسميا  ربيعة بف كىب زكجيا، فير بف رثالحا ابف الظرب بف عائش ٍبف عمرك ٍبف الجى
، 1/239ج كالمغات، النككم السماء تيذيب: ينظر، سيؿ، كسييؿ، كصفكاف: أبناء ثالثة ليا كقيؿ. القرشي

 .7/31ج الصحابة، ابف حجر تمييز في كاإلصابة
 .9865 : رقـ الحديث15/535ج أحمد مسند (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:

 بف أمية بنت كالتكأمة مفتكحة، ىمزة بعدىا الكاك كسككف المثناة بفتح التكأمة مكلى المدني نبياف بف صالح
 سمع كمف، حسف فحديثو، االختالط قبؿ منو سمع مف، بأخرة اختمط بو بأس ال صدكؽ رتبتو: قمت. الجيمىحى خمؼ
 قبؿ قديـ سماعو: قاؿ مف فمنيـ، العمماء عند فيو مختمؼ منو ذئب أبي ابف كسماع، ضعيؼ فحديثو، االختالط بعد

، البخارم ذلؾ؛ قاؿ حديثو يتميز فمـ، مناكير عنو كركل، بأخرة أيضان  منو سمع إنو: قاؿ مف كمنيـ، االختالط
، 4/416حاتـ ج أبي ابف ،كالتعديؿ كالجرح، 1/466ج الثقات، العجمي معرفة :ينظر. حباف كابف، كأحمد
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 تخريج الحديث:
، (3)كالصػػػػنعاني ،(2)ابػػػػف ماجػػػػو مػػػػف طريػػػػؽ ككيػػػػع، و(1)أبػػػػك داكد مػػػػف طريػػػػؽ يحيػػػػىأخرجػػػػو  

 ،ذئػب أبػي ابف عف جميعيـ، مف طريؽ مىٍعمىر كالثكرم (5)كالبييقي، مف طريؽ سفياف (4)كالصبياني
ابػف ماجػو بمفػظ فػال شػيء عميػو، ك  ،أبػك داكد بمفػظك ، لػو"بمفظ "فال شػيء  بو التٍَّكأمة مكلى صالح عف

 . "فميس لو شيء"

 تخريج الحديث:

ابف أبي ذئب  جميعيـ عف، كالثكرم، كمىٍعمىر، طريؽ ككيع مف، (7)كالبييقي، (6)كأخرجو الطيالسي 
  زيادة مف قكؿ صالح.ب" لو شيء فال" التٍَّكأمة بو بمفظ مكلى عف صالح، أيضان 

، "فال صالة لو "عف ابف أبي ذئب بو بمفظ ،عف حفص بف غياث(8)شيبة  يأب كأخرجو ابف 
 بمفظ "فميس لو أجر". بو ذئب أبي مف طريؽ سفياف عف ابف (9)كأخرجو ابف الجعد 

زالة الحديث تكثيؽ في العمماء ذىب: قمت   .كجكه ثالثة في التعارض كا 

                                                                                                                                                                          

 عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في ، الكامؿ1/464ج كالمترككيف، ابف حباف كالضعفاء ف2المحدثي مف فالمجركحي
، 1/437ج الضعفاء، الذىبي في كالمغني، 13/99ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب،  5/83ج

رير تقريب تح ك، 448ص حجر التيذيب، ابف ، كتقريب58ص كالمختمطيف، العالئي، 1/499ج الذىبي، كالكاشؼ
 .2/134ج ، الرنؤكطمعركؼالتيذيب، 

  الحكم عمى اإلسناد
كبعده كما  ،صالح مكلى التكأمة قد اختمط، كسماع ابف ذئب كاف قبؿ االختالطف ،إسناده ضعيؼقمت:   

كانفرد بو كلـ يتابع، كقد خالؼ في ركايتو ىذه حديثى عائشة الصحيح  ،ذكر بعض العمماء، فمـ يتميز حديثو
 3191/رقـ الحديث573لكف حسنو اللباني في سنف أبي داكد، التي حكـ عمى أحاديثيا كعمؽ عمييا ص ؛السابؽ

حيث قاؿ بعد أف حكى كالـ  768كتراجع عف ذلؾ، فضعفو في كتابو الثمر المستطاب في أدلة السنة كالكتاب ص
:" كىذا ىك فقاؿ ئب خاصة عف صالحفي االحتجاج بركاية ابف أبي ذ 1/482ج ابف القيـ، الذم ذكره في زاد المعاد

الحؽ لك أف ابف أبي ذئب لـ يسمع منو بعد ذلؾ؛ كليس كذلؾ؛ فقد قاؿ الترمذم عف البخارم عف أحمد بف حنبؿ 
 قاؿ: سمع ابف أبي ذئب مف صالح أخيران، كركل عنو منكران، حكاه ابف القطاف عف الترمذم ىكذا.

 .3191الحديث رقـ :573المسجد في ازةالجن عمى الصالة/الجنائز داكد أبي سنف (1)
  .1517/رقـ الحديث268سنف ابف ماجو، الجنائز/ ما جاء في الصالة عمى الجنازة في المسجد ص (2)
 .6579: رقـ الحديث 3/527مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ج (3)
 .7/93ج، الصبياني حمية الكلياء كطبقات الصفياء  (4)
 .7683: رقـ الحديث5/318جلبييقي ، امعرفة السنف كاآلثار  (5)
 . 2429: رقـ الحديث4/71مسند أبي داكد الطيالسي ج (6)
  .7040: رقـ الحديث4/86ج ، البييقيالسنف الكبرل (7)
 .12087: رقـ الحديث596مصنؼ ابف أبي شيبة ص (8)
 .2751:رقـ الحديث 1/404مسند ابف الجعد (9)
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 .العمماء مف كغيره لنككما قاؿ كبو، النكارة عمة ببياف تكثيؽ الحديث :األول الوجه 

 في كالكثريف، لمشافعي دليؿ (1)[بيضاء بف سييؿ يقصد حديث ]الحديث ىذا : "كفيقال النووي  
 كركاه البر: عبد ابف قاؿ (3)سحاؽكا  ، (2)أحمد بو قاؿ كممف ،المسجد في الميت عمى الصالة جكاز

، حنيفة كأبك، (5)ذئب أبي ابف قاؿك ، (4)المالكى حبيب ابف قاؿ كبو ،مالؾ عف المكطأ في المدنيكف
 مف (6)داكد أبي سنف في بحديث، المسجد في عميو الصالة تصح ال عنو المشيكر عمى كمالؾ
، بيضاء بف سييؿ حديث كالجميكر ،الشافعي كدليؿ، لو شيء فال ،المسجد في جنازة عمى صمى
 بف أحمد قاؿ، بو حتجاجاال يصح ضعيؼ ال أنو بأجكبة: الكؿ: داكد أبي سنف حديث عف كأجابكا
أف الذم في  :كالثاني، ضعيؼ كىك، التكأمة مكلى صالح بو تفرد ضعيؼ حديث ىذا :(7)حنبؿ

كمف صمى عمى جنازة في المسجد فال  (8)النسخ المشيكرة المحققة المسمكعة مف سنف أبي داكد
ؿ فال شيء لكجب كثبت أنو قا، أنو لك ثبت الحديث :الثالثك ، شيء عميو كال حجة ليـ حينئذ فيو

كقد  .كحديث سييؿ بف بيضاء، ف ىذا الحديثيتأكيمو عمى فال شيء عميو ليجمع بيف الركايتيف ب
فٍ ] :جاء لو بمعنى عميو كقكلو تعالى [فىمىيىا أىسىٍأتيـٍ  كىاً 

أنو محمكؿ عمى نقص الجر في  :الرابعك  ،(9)
و مف تشييعو إلى المقبرة كحضكر لما فات ؛المقبرة كرجع كلـ يشيعيا الى، حؽ مف صمى في المسجد

  .(10) "دفنو كا أعمـ
كرد الحػديث الضػعيؼ المخػػالؼ ، : فػالنككم كثػػؽ الحػديث بعرضػو عمػػى عمػة الشػذكذ كالنكػػارةقمـت 

 كابػػف، (12)المنػػذر كقػػاؿ بػػو أيضػػان ابػػف، (11)نقمػػو عنػػو ابػػف عبػػد البػػر، أحمػػد كبػػو قػػاؿ: اإلمػػاـ، لمثقػػات

                                                           

 مف قكؿ الباحثة. (1)
 .بؿبف حنىك اأحمد  (2)
 . 2/209ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح .ابف راىكيو إماـ مف أئمة المسمميف إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمي (3)
عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف بف ىاركف السممي. الفقيو، أبك مركاف العباسي الندلسي القرطبي المالكي.  (4)

 .17/257ج، الذىبياإلسالـ، تاريخ ينظر:  .ق 240تيكًفيى سنة 
بف الحارث بف أبي ذئب القرشي، أحد بني عامر بف لؤم، مديني، أبك  محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة (5)

 .1/152ج ، البخارمينظر: التاريخ الكبير. ىػ159الحارث تيكًفيى سنة
 عميو.لكف بمفظ ال شيء  .3191حديث : رقـ ال573سنف أبي داكد، ص (6)
 .8/273ج ، ابف عبد البرينظر: االستذكار (7)
 عميو.لكف بمفظ ال شيء  .3191حديث : رقـ ال573سنف أبي داكد، ص (8)
 [. 7] السراء: (9)
 .7/53صحيح مسمـ بشرح النككم ج (10)
 .8/173ج، ابف عبد البر ينظر: االستذكار (11)
 .5/416ج ، ابف المنذرسطينظر: الك  (12)
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 (7)القطاان وابن، (6)الجوزي وابن، (5)البر عبد وابن، (4)والبييقي، (3)والخطابي، (2)حزم وابن، (1)حبان

  .غيرىمو  (9)والمباركفوري، (8)وابن حجر

 ولعل الصواب في لفظ "فال شيء لو" ألمور: تنبيه: 
 موافقتيا لمروايات فالجميع عمى ىذا المفظ.  .1
مو عنو الكشميري أنو الصواب فقال: المحفوظ "فال شيء لو" نق نص الخطيب البغدادي عمى .2

  (12)والزيمعي، (11)وصححو ابن عبد البر (10)وقال أيضًا: والخطيب ىو صاحب النسخة.
 فيو بمعناه." شيء لو فميس"ويؤيده لفظ ابن ماجو   .3
 إذا بكر وأبا ، النبي أدركوا ممن رجالً  صالح "أدركت قول من الطيالسي ذكرىا التي الزيادة .4

 يصموا". فمم ،رجعوا المسجد في يصموا أن إل، يجدوا فمم ،جاءوا

 الحديث. راوي وىو ذئب أبي ابن مذىب 
 

 لجمع الوجه الثاني: ا

 لقد تعددت أوجو الجمع عند العمماء
 فال ،عمى تأويمو لوجب ؛شيء لو فال :قال أنو وثبت، الحديث ثبت لو التأويل قال النووي "أنو  -1

  بمعنى لو جاء وقد ،بيضاء بن سييل ثوحدي ،الحديث ىذا بين، الروايتين بين ليجمع عميو؛ شيء

                                                           

 .1/464ج والمتروكين، ابن حبان والضعفاء المحدثين من المجروحينينظر:  (1)
 .5/163ج، ابن حزم ينظر: المحمى (2)
 .3/344خطابي جالينظر: معالم السنن،  (3)
 .4/86ج ، البييقيينظر: السنن الكبرى (4)
 .21/222جد، ابن عبد البر واألساني المعاني من الموطأ في لما التمييدينظر:  (5)
 .2/411ج ة، ابن الجوزيينظر: العمل المتناىي (6)
 .4/157ج القطان ، ابنينظر: بيان الرىم واإلييام (7)
 .21/221جواألسانيد، ابن عبد البر  المعاني من الموطأ في لما التمييدينظر:  (8)
 .5/372ج ، المباركفوريينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9)
 .3/48ج  الكشميري ،ينظر: فيض الباري عمى صحيح البخاري (10)
 .21/222جواألسانيد، ابن عبد البر  المعاني من الموطأ في لما التمييدينظر:  (11)
 .2/275ج ، الَزْيمعيينظر: نصب الراية (12)
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نْ  ]: تعالى كقولو عميو -2 [َفَمَيا َأَسْأُتمْ  َواِ 
، (3)والُمناوي، (2)بو ابن عبد البر وقال، (1) 

  .(4)والساعاتي
 الى المقبرة يشيعيا ولم ورجع، المسجد في صمى من حق في األجر نقص عمى محمول أنو  -3
 .(6)والقاري، (5)وقال بو الخطابي، نو. قالو النووي أيضاً دف وحضور المقبرة إلى تشييعو من فاتو لما

 .(6)والقاري
 لبيان ،فالحديث، المسجد في صمى كونو ألجل لو؛ أجر أي فال شيء لو" "فال معنى يقال أن  -4
 فأجر، المكتوبات في كما المسجد في كونيا أجر؛ ألجل ليا ليس المسجد في الجنازة صالة أن

نما باق؛ الصالة أصل  فيكون، المسجد في أنيا من يتوىم ما بواسطة األجر سمب الحديث؛ إلفادة وا 
 كونيا عمى زائدة فضيمة بذلك ليا يكون أن غير من المسجد في الصالة إلباحة، مقيداً  الحديث
 عمى اإلمكان بحسب األدلة بين وتوفيقاً  لمتعارض دفعاً  الحتمال ىذا يتعين أن وينبغي، خارجيا

 بناء المسجد خارج األفضل يكون أن ينبغي نعم مشكل مسجدال في الصالة بكراىة فالقول، ىذا
، أعمم واهلل مرتين أو مرة كان المسجد في وفعمو ،المسجد خارج يصمي كان  أنو الغالب عمى

  .(7)ذكره السندي
 الوجه الثالث: النسخ -5

 صمى نسخ حديث أبي ىريرة" من صمى عمى جنازة في المسجد فال شيء لو" بحديث عائشة " ما
وعكس ذلك الطحاوي ، (8)قالو: ابن شاىين، المسجد في الَبْيضاء إل بن ُسَيْيل عمى  اهلل لرسو 
، نيي يتقدميا لم التي اإلباحة حال في  اهلل رسول فعل عن إخبار -- عائشة "حديث فقال:
 أبي حديث فصار، اإلباحة تقدمتو قد الذي  اهلل رسول نيي عن إخبار  ىريرة أبي حديث وفي

                                                           

 [. 7]اإلسراء : (1)
 .21/222ج رواألسانيد، ابن عبد الب المعاني من الموطأ في لما التمييد (2)
 .2/428ج ، الُمناويالتيسير بشرح الجامع الصغير (3)
 .7/248ج ، الساعاتيالفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد (4)
 .3/345خطابي جالمعالم السنن،  (5)
 .4/126ج القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  (6)
 .1/462ج، ، السنديحاشية السندي عمى سنن ابن ماجو (7)
 .190ص شاىين ، ابنناسخ الحديث ومنسوخو (8)
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- عائشة عمى ذلك أنكر من إنكار وفي، لو ناسخ ألنو ؛-- عائشة حديث من أولى  رةىري
 ما خالف، ذلك في عمموا كانوا قد أنيم عمى دليل  اهلل رسول أصحاب، يومئذ وىم، -
  .(2)ووافقو العيني، (1)عمييا بنسخ" ذلك أنكروا لما ذلك ولول، عممت

ن صالح؛ وذلك لنص بعض العمماء عمى أنو حديث ابن أبي ذئب ع والصواب ضعفقمت:  
ن كان الغالب من أقواليم أن سماعو كان قديماً ، وبأخرة، سمع قديماً   فيحمل معنى، فإن صح، وا 

  فمردودة واهلل أعمى وأعمم. ،أما دعوى النسخ، أجر زائد لو" عمى "فال" شيء لو فال"

 يحرق ول، اإلمام يراه ما حسب عمى ريعز  فمعموم أنو، ما جاء في عقوبة الغالّ النموذج الثالث: 
  تدل عمى حرق متاعو ورحمو. وجاءت رواية، متاعو

 ْبنُ  َوَسِعيدُ  النَُّفْيِميُّ  َحدَّثََنا:: (3)أبو داود فقال االذي جاء فيو حرق متاع الغاّل أخرجي فالرواية 
، َزاِئَدةَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َصاِلحِ  َعنْ ، اأْلَْنَدَراَوْرِديُّ  َفْيِميُّ النُّ  ُمَحمٍَّد َقالَ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  َحدَّثََنا َقاَل  َمْنُصورٍ 

ومِ  َأْرَض  َمْسَمَمةَ  َمعَ  َدَخْمتُ  َقاَل:، َواِقدٍ  َأُبو َىَذا َوَصاِلحٌ  َداُود: َأُبو َقالَ   َفَسَألَ  َغلَّ  َقدْ  ِبَرُجلٍ  َفُأِتيَ ، الرُّ
 َقدْ  الرَُّجلَ  َوَجْدُتمْ  ِإَذا َقاَل:  النَِّبيِّ  َعنْ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُيَحدِّثُ  َأِبي َسِمْعتُ  َفَقاَل: َعْنوُ  َساِلًما
 ِبْعوُ  َفَقاَل:، َعْنوُ  َساِلًما َفَسَألَ ، ُمْصَحًفا َمتَاِعوِ  ِفي َفَوَجْدَنا َقاَل: َواْضِرُبوُه. َمَتاَعوُ  َفَأْحِرُقوا، َغلَّ 

 ِنِو". ِبَثمَ  َوَتَصدَّقْ 

 

                                                           

 .1/493ج، الطحاوي،، شرح معاني اآلثار (1)
 .8/170جالعيني ، عمدة القاري (2)
 .2713: رقم الحديث 478الجياد/عقوبة الغال ص، سنن أبو داود (3)

 دراسة اإلسناد:
 .297ترجمتو، ص سبق. الداَرُوْردي عبد العزيز بن محمد

 البخاري الكبير، التاريخ: ينظر، الحديث منكر ضعيف، الصغير الميثي واقد أبو، المدني زائدة بن محمد بن صالح
، 110ص والكذابين، ابن شاىين الضعفاء أسماء وتاريخ، 4/411ج حاتم أبي ابن ،والتعديل والجرح، 4/291ج

 وتيذيب 1/498 الذىبي، ، والكاشف3/411ج العتدال وميزان، 5/89ج عدي ابن ،الرجال ضعفاء في ملوالكا
 .2/132ج، األرنؤوط معروفتحرير تقريب التيذيب،  و، 448ص حجر التيذيب، ابن ، وتقريب2/199ج التيذيب

 دراسة اإلسناد:
 : الحديث ضعيف متروك ل يصح الحتجاج بو. قمت
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 تخريج الحديث:

من طريق عبد  (2)أحمدوأخرجو ، وسعيد بن منصور، من طريق النَُّفْيِميِّ  (1)أخرجو الترمذي 
 العزيز جميعيم عن عبد (3)بن إسماعيلموسى  طريق والطحاوي من، الرحمن بن عبد اهلل بن عبيد

 بو بنحوه. زائدة بن محمد بن صالح عن، محمد بن

سعيد ين منصور من طريق (5)والدارمي، من طريق داود بن عبد اهلل، (4)شيبة ابي وأخرجو ابن 
 زائدة بو مختصرًا دون القصة. بن محمد بن صالح عن، محمد بن العزيز كالىما عن عبد

 ذىب العمماء في توثيق الحديث من وجيين: قمت:

 لعمماء.عمة النكارة قال بو النووي وغيره من ا ببيانتوثيق الحديث  الوجه األول:

ر األمصار: وأئمة العمماء جميور فقال، الغال عقوبة صفة في : "واختمفواقال النووي  عمى  ُيَعزَّ
 يحصى ل ومن، حنيفة وأبي، والشافعي، مالك قول وىذا، متاعو ُيْحَرق ول، اإلمام يراه ما حسب
 ومتاعو رحمو يحرق، (8)واألوزاعي، (7)والحسن، (6)مكحول وقال، بعدىم ومن والتابعين الصحابة من

، والمصحف الحيوان إل الحسن: وقال، عميو التي وثيابو سالحو إل األوزاعي: قال كمو. ومتاعو
 مما ألنو ضعيف؛ حديث وىذا الجميور: قال رحمو. تحريق في عمر بن اهلل عبد بحديث واحتجوا

 إذا كان أنو عمى يحمل صح ولو الطحاوي: قال ضعيف وىو، سالم عن محمد بن صالح بو انفرد

                                                           

 .1461: رقم الحديث346الحدود/ما جاء في الغال وما يصنع بو ص ،سنن الترمذي (1)
 .144: رقم الحديث1/227مسند أحمد ج (2)
 .4240: رقم الحديث10/446شرح مشكل اآلثار، لمطحاوي ج (3)
 .29161: رقم الحديث9/398مصنف ابن أبي شيبة ج (4)
 .2532: رقم الحديث 1617عقوبة الغال ص/ سنن الدارمي الجياد (5)
 .56الشامي، سبق ترجمتو ص مكحول بن شيراب (6)
 .87ص ، الشيرازي. ينظر: طبقات الفقياء62، سبق ترجمتو صالحسن بن أبي الحسن البصري (7)
، با عمرو مات سنة سبع وخمسين ومائة دمشقي. ينظر: تاريخ دمشقيكنى أ عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي (8)

 .35/147ابن عساكر ج
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 ذلك وكل، التمر وسارق، اإلبل وضالة، الزكاة مانع من المال شطر كأخذ باألموال؛ العقوبة كانت
  (1)أعمم". واهلل منسوخ

فردَّ ىذا الحديث وقال: ، لقد ذىب النووي في توثيق الحديث بعرضو عمى عمة النكارةقمت:  
العمماء؛  كثير منورده كذلك ، (2)وىو ضعيف".، "حديث ضعيف انفرد بو صالح بن محمد بن سالم

 .(3)صالح العمماء؛ لضعف
 النسخ  الوجه الثاني:

كأخذ شطر المال من ، قال الطحاوي: ولو َصحَّ يحمل عمى أنو كان إذا كانت العقوبة باألموال 
 .(4)وكل ذلك منسوخ، وسارق التمر، وضالة اإلبل، مانع الزكاة

ء أن حديث صالح بن محمد حديث والصواب ما ذىب إليو النووي وغيره من العمما قمت: 
 ضعيف متروك ل يصح الحتجاج بو.

  بيان عمة النكارةب الحديث توثيق في النووي منهج :ثالثا  

 .الشاذو  المنكر بين ساوىالنووي اإلمام  -1
نما كان يكتفي بالقول فالن ، لم أجد لو قوًل صريحًا بالنكارة عند مخالفة الضعيف لمثقات -2 وا 

 .(5) خالف بروايتو الثقات. وقد ،مجمع عمى ضعفو
  .(6)الثقات روايات من المعروف لمخالفتيا النووي مردودة؛ اإلمام حكم الرواية المنكرة عند -3
 

                                                           

 .12/169ج صحيح مسمم بشرح النووي (1)
 .ينظر: المصدر السابق (2)
، الترمذي عمل الترمذي الكبيرو ، 63ص، البخاري ، والضعفاء الصغير4/291ج الكبير التاريخ ينظر: (3)

، 5/89ج عدي ابن ،الرجال ضعفاء في والكامل، 2/52، الدارقطني جاديث النبوية، العمل الواردة في األح237ص
، وعمدة 4/40ج ، المنذريمختصر سنن أبي داودو ، 2/203ج ، الجوزقانياألباطيل والمناكير والصحاح والمشاىير

ذي وسؤالت الترمابن حجر،  ،7/329، وفتح الباري ج2/199ج تيذيب التيذيبو  15/11ج، العيني القاري
 .2/710ج ، الّدخيللمبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي

 .10/450جشرح مشكل اآلثار، لمطحاوي ينظر:  (4)
 .11/152، ج7/53، وينظر: ج7/26ج النووي بشرح مسمم صحيح (5)
   .10/114ج المرجع السابق (6)
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 عمة االضطراب ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في : لثالمطمب الثا

 تعريؼ االضطراب لغةن كاصطالحان  أواًل:
ثـ ، كالضاد كالراء كالباء أصؿ كاحد، يا ضرباضطرب أصمقاؿ ابف فارس: : االضػػطراب لغة -1

مف الضرب في الرض. ، . كاالضطراب: ىك كثرة الذىاب في الجيات(1)ييستعار كييحمؿ عميو
، كيقاؿ: اضطربت المكر، أم: مختمؼ، فيقاؿ: حالو مضطرب، كعيبّْر بو عف الشياء المختمفة

، (3)كاختاللو كعدـ انضباطو، كعدـ ثباتوككممة االضطراب تدؿ عمى حركة الشيء  .(2) أم: اختمفت
ـى كينتـ تىٍعًرفيكفى ، في الظيًر كالعصرً  لما سيئؿ عىٍف ًقرىاءىًة النَّبيّْ  كمنو حديث خباب بف الرت  ًب
: ًباٍضًطرىاًب ًلٍحيىًتو ؟ قىاؿى  كعدـ استقرارىا أك ثباتيا. ،أم: بتحركيا(4)ذىاؾى

 ًا:المضطرب اصطالح -2

كبعضيـ عمى ، فيركيو بعضيـ عمى كجو، "ىك الذم تختمؼ الركاية فيو (5)قاؿ ابف الصالح: 
نما نسميو مضطربان إذا تساكت الركايتاف، كجو آخر مخالؼ لو أما إذا ترجحت إحداىما بحيث ال ، كا 

أك غير ذلؾ مف كجكه ، أك أكثر صحبة لممركم عنو، بأف يككف راكييا أحفظ ؛تقاكميا الخرل
 كال لو حكمو".، كال يطمؽ عميو حينئذ كصؼ المضطرب، لحكـ لمراجحةفا، الترجيحات المعتمدة

 كييفيـ مف السياؽ أف ابف الصالح كضع شرطيف لممضطرب:

، فإف ترجح أحدىا قيدّْـ، بحيث ال يترجح منيا شيء، أحدىما: أف تككف الكجو المختمفة متساكية
 كيزكؿ االضطراب حينيا.

  كجو المختمفة.أف ال يمكف التكفيؽ بيف ال :ثانييما

                                                           

 .3/398ج فارس ، ابفمعجـ مقاييس المغة (1)
 .136ص يالفيكم ،ينظر: المصباح المنير (2)
 .159ص، الرازم مختار الصحاحك ، 1/544جينظر: لساف العرب، ابف منظكر  (3)
 .746: رقـ الحديث155صحيح البخارم، الذاف/رفع البصر إلى اإلماـ في الصالة  (4)
 .93ص ، ابف الصالحعمـك الحديثمعرفة أنكاع  (5)
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بأنو يخرج بيذا القيد ما لك حصؿ االضطراب مف راك ، كتعقبو الزركشي في قكلو: "بعضيـ" 
كىذا االستدراؾ مف الزركشي دقيؽ؛ لف االضطراب في الغالب إنما يقع مف راك قمت:  .(1)كاحد
 كاحد.

لك ركم الحديث عف  ليخرج ما، كتعقبو أيضان بأنو ينبغي أف يقاؿ في التعريؼ: "عمى كجو يؤثر" 
، كىذا استدراؾ دقيؽ أيضان؛ لنو ال ييعد كؿ اختالؼ قادحان قمت: . (2) كعف آخر أخرل، رجؿ مرة

نما االختالؼ القادح ىك الذم ال يحتمؿ الجمع كالتكفيؽ.  كا 

، عمى أكجو مختمفة متساكية "ىك الحديث الذم يركلبأنو: ، كيمكف أف ييعرَّؼ المضطرب 
فإف ، أك الترجيح بينيا، كال يمكف الجمع، أك الزيادة كالنقصاف، أك الكقؼ كالرفع ،كالكصؿ كاإلرساؿ

 .(3)"كال يككف مضطربان ، رجحت إحداىما كاف الحكـ لمراجحة

  .(4)كقد يقع فييما معان ، كقد يقع في المتف، كىك الكثر، ثـ إف االضطراب قد يقع في السند

 عند النووي بعمة االضطرا ببياننماذج تطبيقية ثانيًا: 

، ذك الشماليف الزىرم عف أبي ىريرة حديث ذك اليديف حيث جاء في ركاية النموذج األول: 
كفي الحديث ما يدؿ عمى شيكده ، كأبك ىريرة أسمـ متأخران ، كمعمكـ أف ذك الشماليف استشيد ببدر

 القصة.

دَّثىًني": (5)اؿمسمـ فق االذم جاء فيو أف الميٍخًبر بالسيك ذك اليديف أخرجي الركايةك   ك النَّاًقدي  حى ، عىٍمره
ٍربو  ٍبفي  كىزيىىٍيري  ًميعنا، حى ك قىاؿى ، عييىٍينىةى  اٍبفً  عىفً  جى دَّثىنىا: عىٍمره دَّثىنىا، عييىٍينىةى  ٍبفي  سيٍفيىافي  حى : قىاؿى ، أىيُّكبي  حى
مَّدى  سىًمٍعتي  ٍيرىةى  أىبىا سىًمٍعتي : يىقيكؿي ، ًسيًريفى  ٍبفى  ميحى مَّى": يىقيكؿي ، ىيرى الىتىيً  ًإٍحدىل  اً  رىسيكؿي  ًبنىا صى  صى

                                                           

 .2/224ج ، الزركشيالنكت عمى مقدمة ابف الصالح (1)
 .لسابؽلمصدراا (2)
المنيؿ الركم في ك ،  46صالحديث، النككم  أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريبينظر:  (3)

 كعمـك ،433ص عتر الديف نكر، الحديث عمـك في النقد كمنيج 52ص ، ابف جماعةمختصر عمـك الحديث النبكم
  .64ص المميبارم، النقاد المحدثيف تطبيقات ضكء في الحديث

، تدريب الراكمك ، 46ص النككم، الحديث أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريبينظر: (4)
النكت عمى مقدمة ابف ك ، 52ص ، ابف جماعةالمنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكمك ، 227صالسيكطي 
 .778_777ص ، ابف حجرالصالح

 .573رقـ الحديث: 229صحيح مسمـ، المساجد/ السيك في الصالة  (5)
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مَّا، الظٍُّيرى  ًإمَّا، اٍلعىًشيّْ  مَّـى ، اٍلعىٍصرى  كىاً  ٍكعىتىٍيفً  ًفي فىسى اًجذٍ  أىتىى ثيَـّ ، رى  ًإلىٍييىا فىاٍستىنىدى ، اٍلمىٍسًجدً  ًقٍبمىةً  ًفي عن
بنا ًفي، ميٍغضى ا أىفٍ  فىيىابىا، كىعيمىرى  بىٍكرو  أىبيك اٍلقىٍكـً  كى رىجى ، يىتىكىمَّمى ـى ، الصَّالىةي  قيًصرىتً ، النَّاسً  سىرىعىافي  كىخى  ذيك فىقىا
؟ أىـٍ  ةي الصَّالى  أىقيًصرىتً ، اً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى ، (1)اٍليىدىٍيفً  ًشمىاالن  يىًميننا النًَّبيُّ  فىنىظىرى  نىًسيتى ا: فىقىاؿى ، كى  مى
دىؽى : قىاليكا اٍليىدىٍيًف؟ ذيك يىقيكؿي  ؿّْ  لىـٍ ، صى ٍكعىتىٍيفً  ًإالَّ  تيصى مَّى، رى ٍكعىتىٍيفً  فىصى مَّـى  رى سى دى ثيَـّ  ثيَـّ ، كىبَّرى  ثيَـّ ، كى  كىبَّرى  سىجى
فىعى  دى  كىبَّرى  ثيَـّ ، فىرى سىجى فىعى. قىاؿى  كىبَّرى  ثيَـّ  ،كى ٍيفو أىنَّوي  ٍبفً  ًعٍمرىافى  عىفٍ  كىأيٍخًبٍرتي : كىرى ": قىاؿى  حيصى مَّـى سى  . كى

 تخريج الحديث

 (3)بو بمعناه مختصران كأخرجو مسمـ أيكب بف أبي تميمة مف طريؽ مالؾ عف (2)أخرجو البخارم  
 مف طريؽ حماد بف زيد عف أيكب بو بمعناه. 

 ذك الشماليف. مف طريؽ معمر عف أيكب بو كذكر فيو أف الميٍخًبر لمنبي  (4)كأخرجو أحمد 
فكأف ، ككميـ ثقات، كحماد بف زيد، كسفياف بف عيينة، مالؾ ؛فقد خالؼ مىٍعمىر، : ىذا كىـقمت  

 معمران اٍشتيًبو عميو ركاية أيكب بركاية الزىرم؛ لنو ركل الحديث عنيما جميعان. 

كالىما عف  (6)إبراىيـ بف يزيد طريؽ كمف، (5)ؽ عبد ا بف عكفكأخرجو البخارم مف طري 
 محمد بف سيريف بو بنحكه. 

، (8)كثير أبي كأخرجو مسمـ مف طريؽ يحيى بف، (7)إبراىيـ بف سعد طريؽ أخرجو البخارم مف 
، كمسمـ مختصران ، البخارم بنحكه كالىما عف أبي سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ عف أبي ىريرة

 يقؿ ذك اليديف إنما قاؿ رجؿ مف بني سميـ.كلـ 

                                                           

باؽ رجؿ مف أىؿ كادم القرل، ككاف ينزؿ بذم خشب مف ناحية المدينة لو رٍ : السممي اسمو الخً ذك اليديف (1)
، كلو ذكر في حديث السيك في الصالة، كليس ىك ذا الشماليف، ذك صحبة كركاية، أسمـ في آخر زماف النبي 

 ني زىرة، قتؿ يـك بدر، نسبو ابف إسحاؽ كغيره، كذكركه فيمف استشيد يـك بدر.الشماليف رجؿ مف خزاعة حميؼ لب
 ، ابف عبد البركذك اليديف عاش حتى ركل عنو المتأخركف مف التابعيف. ينظر: االستيعاب في معرفة الصحاب

 .2/224ج ، ابف الثيرأسد الغابةك ، 2/475ج
 . 714: رقـ الحديث150بقكؿ الناس؟  صحيح البخارم، الذاف/ ىؿ يأخذ اإلماـ إذا شؾ (2)
 .573: رقـ الحديث229صحيح مسمـ، المساجد/ السيك في الصالة  (3)
 .7820: رقـ الحديث13/223مسند أحمد (4)
 .482: رقـ الحديث113صحيح البخارم، الصالة/ تشبيؾ الصابع في المسجد كغيره (5)
 .1229: رقـ الحديث241في سجدتي السيك، أبكاب ما جاء في السيك/ مف يكبر المصدر السابؽ (6)
 .715: رقـ الحديث151، الذاف/ ىؿ يأخذ اإلماـ إذا شؾ بقكؿ الناس؟المصدر نفسو (7)
 .572: رقـ الحديث229صحيح مسمـ، المساجد/ السيك في الصالة  (8)
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 عبد مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب عف عمراف بف أنس عف أبي سممة بف (1)كأخرجو النسائي 
 كذكر أف المخبر ذك الشماليف. ىريرة أبي عف عكؼ بف الرحمف

 الحفاظ اةالرك  لكثرة ؛-أعمـ كا-عمراف بف أنس ثقة؛ لكف لعمو كىـ في قكلو ذك الشماليف  قمت: 
  اليديف. ذك: فيو يقكؿ ككميـ، متعددة طرؽ مف الحديث ىذا رككا الذيف

 بنحكه.  مف طريؽ أبي سفياف مكلى ابف أبي أحمد عف أبي ىريرة (2)كأخرجو مسمـ

كتابع أيكب بف ، عف أيكب بف أبي تميمة، سفياف بف عيينة، كحماد بف زيد، لقد تابع مالؾ قمت: 
 عف، كتابع محمد بف سيريف، عف محمد بف سيريف، كيزيد بف إبراىيـ، ف عكفعبد ا ب، أبي تميمة

كجميع ىذه ، أحمد أبي ابف مكلى سفياف كأبا، عكؼ بف الرحمف عبد أبا سممة بف ىريرة أبي
أحمد تفرد بيا  أبي ابف مكلى سفياف أبي إال طريؽ، كمخرجة في الصحيحيف ،الركايات متفؽ عمييا

كليس ذك ، بالسيك ىك ذك اليديف عمى أف الذم أخبر النبي اتفقت اياتالرك  ىذه كجميع، مسمـ
  سجدتي السيك. اتفقت عمى سجكده  كما أف جميع ىذه الركايات، الشماليف

نىا": (3)النسائي فقاؿ االذم جاء فيو أف الميٍخًبر بالسيك ذك الشماليف أخرجي ركايةكال   مَّدي  أىٍخبىرى  ميحى
ٍبدي  دَّثىنىاحى  قىاؿى ، رىاًفعو  ٍبفي  زَّاؽً  عى مىمىةى  أىًبي عىفٍ ، الزٍُّىًرمّْ  عىفٍ ، مىٍعمىره  أىٍنبىأىنىا قىاؿى ، الرَّ ٍبدً  ٍبفً  سى ، الرٍَّحمىفً  عى

ٍثمىةى  أىًبي ٍبفً  سيمىٍيمىافى  ٍبفً  بىٍكرً  كىأىًبي ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  حى : ىيرى مَّى قىاؿى ، اٍلعىٍصرى  أىكٍ ، الظٍُّيرى   المَّوً  رىسيكؿي  "صى
مَّـى فى  ٍكعىتىٍيفً  ًفي سى رىؼى ، رى الىٍيفً  ذيك لىوي  فىقىاؿى ، كىاٍنصى الشّْمى

ك: اٍبفي  (4) ةي  أىنيًقصىتٍ  عىٍمرو  قىاؿى  نىًسيتى  أىـٍ ، الصَّالى
ا النًَّبيُّ  دىؽى  فىقىاليكا:، اٍليىدىٍيفً  ذيك يىقيكؿي  : مى ". المَّتىٍيفً  الرٍَّكعىتىٍيفً  ًبًيـٍ  فىأىتىَـّ ، المَّوً  نىًبيَّ  يىا صى   نىقىصى

 .كالمتف اإلسنادىذا الحديث مضطرب مف جية  قمت: 

 

                                                           

 .1228: رقـ الحديث 200سنف النسائي، السيك/ ما يفعؿ مف سمـ مف ركعتيف ساىيان كتكمـ (1)
 .573: رقـ الحديث229صحيح مسمـ، المساجد/ السيك في الصالة  (2)
 .1230 : رقـ الحديث200سنف النسائي، السيك/ما يفعؿ مف سمـ مف ركعتيف ساىيان كتكمـ (3)
ىبف سميـ بف مالؾ بف  غيٍبشىافى بف عمرك بف  نىٍضمىةعمير بف عمرك بف : ىك ذك الشماليف (4) حارثة بف  بف أىٍفصى

قىاؿى ابف إسحاؽ: ىك خي  ، نىٍضمىةة، كاف أبكه عبد عمرك بف رى ىٍ زاعي، يكنى أبا محمد، حميؼ لبني زي عمرك بف عامر. كى
ـى ، كزكجو ابنتو زيٍىرىةفحالؼ عبد الحارث بف  ،قدـ ، فكلدت لو عميران ذا الشماليف، كاف يعمؿ بيديو جميعان، شيد نيٍع
، ابف معرفة الصحابة: ، كينظر2/469ج ، ابف عبد البراالستيعاب في معرفة الصحاب. شييدان  ، كقتؿ يـك بدربدران 

 .308سيرة ابف اسحاؽ ص: ك ، 570صمنده 
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 من جهة اإلسناد -1

كابف ، (2)كعبد الرزاؽ، (1)فأخرجو أحمد، الزىرم في الكصؿ كاإلرساؿ عمى فيو فقد اختمؼ 
 ،سميماف بف بكر كأبي، سممة أبي عف، عف الزىرم، راشد بف مكصكالن مف طريؽ معمر (3)حباف
 ثـ، بدر قبؿ ىذا كابف حباف قكؿ الزىرم "كاف، كزاد عبد الرزاؽ، بمثمو ىريرة  أبي عف

 بعد". المكر استحكمت

 ىريرة أبي فسممة ع أبي عف، الزىرم عف، راشد بف معمر طريؽ مف مكصكالن  (4)كأخرجو البزار 
 قاؿ "فرغ ما بعد سجدتيف سجد ثـ: "الزىرم بزيادة مف قكؿ الزىرم حيث قاؿ: قاؿ، بنحكه 

 ". بعد المكر استحكمت ثـ، بدر قبؿ ىذا الزىرم "كاف

، عف الزىرم يزيد بف يكنس مكصكالن مف طريؽ (7)كابف حباف، (6)كابف خزيمة، (5)كأخرجو الدارمي 
 ا عبد بف ا كعف عبيد، الرحمف عبد بف بكر كعف أبي، سممة بيكعف أ، سعيد بف المسيب عف

 سجدتي سجد انو منيـ أحد يحدثني لـ" حيث قاؿ: بنحكه بزيادة مف قكؿ الزىرم عف أبي ىريرة 
 كانفرد ابف حباف بعدـ ذكر الزيادة.، "الصالة تمؾ في جالس كىك ،السيك

كابف خزيمة مف طريؽ محمد بف ، (8)يؿكأخرجو أبك يعمي مف طريؽ ميبىشّْر بف إسماع  
كأبي سممة بف عبد ، عف سعيد بف المسيب كالىما عف الكزاعي عف الزىرم مكصكالن (9)كثير

بزيادة أدرجيا الزىرم نفى فييا ، بنحكه كعبيد ا بف عبد ا بف عتبة عف أبي ىريرة ، الرحمف
 .الناس" يقنو سجكد السيك حيث قاؿ: "كلـ يسجد سجدتي السيك حيف

                                                           

 .7666: رقـ الحديث 13/97ج مسند أحمد (1)
 . 3441رقـ الحديث2/296جمصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني  (2)
 .2685رقـ الحديث 6/402ج صحيح ابف حباف (3)
 .7893رقـ الحديث: 14/288ج رمسند البزا (4)
 . 1538: رقـ الحديث940سنف الدارمي، الصالة/ إذا كاف في الصالة نقصاف (5)
 .1042:رقـ الحديث2/125جصحيح ابف خزيمة، الصالة/ ذكر خبر ركم في قصة ذم اليديف  (6)
 .2684رقـ الحديث 6/402ج صحيح ابف حباف (7)
 .5860الحديث رقـ :10/244ج مسند أبي يعمى المكصمي (8)
 .1040: رقـ الحديث2/124جصحيح ابف خزيمة  (9)
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ٍثمة  أبي بف بكر أبي عف، عف الزىرم ،كيساف بف صالح مف طريؽ (1)كأخرجو البييقي  حى
 مرسالن.

 بف بكر كأبك، الرحمف عبد سممة بف كأبي، المسيب بف مكصكالن عف سعيد (2)كأخرجو أيضان   
الزىرم  بنحكه بزيادة أدرجيا  ىريرة أبي عف، ا عبد بف ا كعبيد، الحارث بف الرحمف عبد

 الناس".  لقاه حيف صالتو في الرجؿ شؾ إذا تسجداف المتيف السجدتيف يسجد "كلـ في الحديث
 : كجييف مف كىـ الحديث ىذا متف ففي، مف جية المتف -2
 في المذككر اليديف ذا أف عمى العمماء جميكر (3)قاؿ العالئي، الشماليف ذم ذكر في أحدىما 

 شاء إف الراجح الصحيح ىك كىذا، الشماليف ذم غير  ىريرة أبي ركاية مف ىذا السيك حديث
 خمؼ يكمئذ القصة ىذه حاضرنا كاف  ىريرة أبا مف طرؽ كثيرة أف ثبت ما: لذلؾ كالحجة، ا

سالـ، قد استشيد ببدر الشماليف . قمت: كمعمـك أف ذا ا رسكؿ  بخمس بدر بعد ىريرة أبي كا 
 باطؿ اليديف ذم قصة يحضر لـ ىريرة أبا بأف القكؿ (4). قاؿ المباركفكرم!!نحكىا؟ أك، سنيف
 (5)الشيخيف ركاية ففي، صريحة صحيحة بأحاديث اليديف ذم قصة حضكره ثبت قد فإنو، قطعان 

 ركاية كفي ا رسكؿ لنا صمى كغيره (6)لمسمـ ركاية كفي  ا رسكؿ بنا صمى كغيرىما
 . ا رسكؿ مع أصمي أنا بينا ككغيره (7)لمسمـ

 حيث بعض الركايات ، قد اختمؼ عنو في ذلؾ، الزىرم ككاف، السيك سجدتي نفي في كاآلخر
الزىرم في اثبات السجكد  كزاد البعض مف قكؿ، اقتصرت عند قكلو" فأتـ بيـ الركعتيف المتيف نقص"

 بعدما سجدتيف سجد قاؿ الزىرم: "ثـ، حيث قاؿ البزار بعد ركايتو لمحديث، بعد ركايتو لمحديث
كنفى البعض سجكده لمسيك كما في ركاية الكزاعي حيث ذكر بعد ركايتو لمحديث " كلـ ، رغ"ف

نو أيسجد سجدتي السيك حيف يقنو الناس" كفي ركاية يكنس ذكر قكؿ الزىرم" لـ يحدثني أحد منيـ 

                                                           

 . 3908: رقـ الحديث2/504ج البييقيالسنف الكبرل،  (1)
 المصدر السابؽ. (2)
 .202ص ، العالئينظـ الفرائد حديث ذم اليديف (3)
 .2/424ج ، المباركفكرمينظر: تحفة الحكذم (4)
: 240صإذا سمـ في ركعتيف، أك في ثالث، فسجد سجدتيف..،  صحيح البخارم، أبكاب ما جاء في السيك/ (5)

 .573: رقـ الحديث229، كصحيح مسمـ، المساجد/ السيك في الصالة 1227رقـ الحديث
 .573: رقـ الحديث229صحيح مسمـ، المساجد/السيك في الصالة  (6)
 .المصدر السابؽ (7)
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 كفي ركاية صالح بف كيساف ذكر زيادة أدرجيا، سجد سجدتي السيك كىك جالس في تمؾ الصالة"
 لقاه حيف صالتو في الرجؿ شؾ إذا، تسجداف المتيف السجدتيف يسجد كلـ" الحديث في مالزىر 
سجد سجدتي السيك في  كثبت عنو ، حديثيـ مف فيذا يدؿ عمى أنو ال يحفظو قمت: "الناس

  الركايات الصحيحة المتفؽ عمييا كما بىيٍَّنت.

زالة التعارض بيف الر  قمت:   :مف كجييف كاياتلقد ذىب العمماء في التكثيؽ كا 

كغيره مف ، كبو قاؿ النككم ببياف عمة االضطراب،الترجيح كذلؾ بتكثيؽ الحديث  األول: الوجه 
 العمماء.

ـــووي  ـــال الن المػػػتكمـ ذك  فأ :"كأمػػػا قػػػكؿ الزىػػػرم فػػػي حػػػديث السػػػيك(1)نقػػػالن عػػػف ابػػػف عبػػػد البػػػر ق
طرابان أكجػػب عنػػد أىػػؿ كقػػد اضػػطرب الزىػػرم فػػي حػػديث ذم اليػػديف اضػػ، فمػػـ يتػػابع عميػػو، الشػػماليف

كذكػػر أف ، ثػـ ذكػر طرقػو كبػيف اضػطرابيا فػي المػتف كاإلسػناد، العمػـ بالنقػؿ تركػو مػف ركايتػو خاصػة
: ال أعمـ أحدان مػف أىػؿ العمػـ بالحػديث (3)قاؿ أبك عمر. (2)مسمـ بف الحجاج غمط الزىرم في حديثو

كأنػو لػـ يػتـ ، الضػطرابو ؛ترككه ككميـ ،ؿ عمى حديث الزىرم في قصة ذم اليديفكّْ المصنفيف فيو عى 
ف كػػاف إمامػػان عظيمػػان فػػي ىػػذا الشػػأف، لػػو إسػػنادان كال متنػػان  كالكمػػاؿ  ، فػػالغمط ال يسػػمـ منػػو بشػػر، كا 

لتحقػؽ  ؛فقػكؿ الزىػرم أنػو قتػؿ يػكـ بػدر متػركؾ ككؿ أحد يؤخذ مػف قكلػو كيتػرؾ إال النبػي ، تعالى
 ".بف عبد البر مختصران اغمطو فيو ىذا كالـ أبي عمر 

 ، (5)مسػػػمـ كبػػػو قػػػاؿ، إلػػػى تكثيػػػؽ الحػػػديث بعرضػػػو عمػػػى عمػػػة المضػػػطرب (4)لقػػػد ذىػػػب النػػػككم قمـــت:
 ،(11)كابػػػػػػف حجػػػػػػر، (10)كالعالئػػػػػػي ،(9)عبػػػػػػد البػػػػػػركابػػػػػػف ، (8)كالبييقػػػػػػي، (7)كابػػػػػػف بطػػػػػػاؿ ،(6)الشػػػػػػافعيك 
 

                                                           

 .5/60جصحيح مسمـ بشرح النككم  (1)
 .183ص ، مسمـالتمييز (2)
 .1/366، ابف عبد البر جالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد  (3)
 .5/60جشرح النككم بصحيح مسمـ  (4)
 .183ص ، مسمـالتمييز (5)
 .8/652ج ، الشافعياختالؼ الحديث مطبكع ممحقا بالـ لمشافعي (6)
 .3/221جابف بطاؿ ، شرح صحيح البخارل (7)
 .302 -3/301جالسنف الكبرل" لمبييقي معرفة السنف كاآلثار  (8)
 .1/362ج ، ابف عبد البرالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (9)
 .202ص ، العالئينظـ الفرائد حديث ذم اليديف (10)
 .3/655ج ، ابف حجرفتح البارم (11)
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  .(3)صالح الجزائرم بف كطاىر، (2)يكبيكالت، (1)كالمباركفكرم
  الجمع  الوجه الثاني:

 بيف ىذه الركايات كميا بجعميا كاقعتيف: الجمع -1

 بؿ أرسؿ ركايتو. كلـ يشيدىا أبك ىريرة ، كالمتكمـ فييا ذك الشماليف، إحداىما: قبؿ بدر

، (4)كىذه الطريؽ حكاىا القاضي عياض ، اليديف كالمتكمـ يكمئذ ذك، كالثانية: كاف حاضرنا فييا
 .كنفي الغمط كالكىـ عف مثؿ الزىرم ،كاختارىا لما فييا مف الجمع بيف الركايات كميا

، عمير كاسمو بيديو يىٍعمىؿ كاف لىنَّوي ، ًخٍرباؽ كلقبو الشماليف ذك ىك اليديف الجمع كذلؾ أف ذا -2
 الشماليف ذك لو ييقاؿ كاف كاحده  رجؿه  أىنَّو كما خزاعي فيك خيزاعة مف بطف ًمٍمكاف ابف سميـ مف كىك

 االختالؼ ىذا كجو يعرؼ لـ كمف، كسنممى كخيزاعى، كعيمير، ؽخربا كىك اليديف ذا  النَّبي كسماه
  .(6)كالكشميرم، (5)قالو العيني، رجالف أىنَّييما ظىفَّ 

 ناحية مف اضطرب فقد، مضطرب اليديف ذم قصة في الزىرم الصكاب عندم أف حديث قمت: 
 في المتف في كىـ دفق، المتف في ككذلؾ، بىيٍَّنت كما كاإلرساؿ الكصؿ في االختالؼ في اإلسناد
 السيك. سجدتي إثبات عدـ في كأيضان ، الشماليف ذك قكلو

كأما ذىب إليو القاضي عياض مف الجمع بأنيما كاقعتيف؛ الكلى قبؿ بدر كالمتكمـ فييا ذك   
نما أرسميا كلـ يشيدىا أبك ىريرة ، الشماليف كالثانية بعد بدر كالمتحدث فييا ذك اليديف ، كا 

 .رة كشيدىا أبك ىري
،  ا رسكؿ بنا صمى: شياب ابف عف(7)يكنس ركاية في جاء فقد ،: في كالمو نظرقمت  

 ذم قتؿ مف تقدـ كما، المفظتيف ىاتيف بيف الجمع يمكف ال فإنو، الشماليف ذك فقاؿ: فييا كقاؿ
سالـ، ببدر الشماليف  كثيرة. بسنيف ذلؾ بعد ىريرة أبي كا 

 

                                                           

 .2/424ج ، المباركفكرمتحفة الحكذم (1)
 .14/303ج تيكبي، الذخيرة العقبى في شرح المجتبى (2)
 .2/591ج ، طاىر الجزائرمتكجيو النظر إلى أصكؿ الثر (3)
 .2/516ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (4)
 .4/265ج ، العينيعمدة القارم (5)
 .2/101ج ، الكشميرمفيض البارم عمى صحيح البخارم (6)
 .1042:رقـ الحديث2/125جصحيح ابف خزيمة  (7)
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 ففي مف الحناؼ مف القكؿ بأف ذك الشماليف ىك نفسو ذك اليديف. كأما ما ذىب إليو العيني كغيره 
يقكؿ: الذم قيتؿ ببدر ىك ذك  ميسىرىىد بف ميسىدَّد: سمعت (1) قاؿ أبك بكر الثـر، كالمو نظر

 فيجيء، كذك اليديف رجؿ مف العرب كاف يككف بالبادية، حميؼ لبني زىرة، الشماليف ابف عمرك
كأىؿ الحذؽ ، ف عبد البٌر: قكؿ مسدد ىذا ىك قكؿ أئمة الحديث كالسيرباقاؿ ، فيصمي مع النبي 

 .(2) كالفيـ مف أىؿ الحديث كالفقو
مير الىمية النموذج الثاني:  ر ، حديث النيي عف أكؿ لحكـ الحي كجاء في ركاية غالب بف أٍبجى

 أىمو مف لحـك الحمر الىمية. إطعاـلو في  إذف النبي 
مير الىمية أخرجيالذم جاء فيو  فالركية دَّثىنىا"مسمـ فقاؿ:  االنيي عف أكؿ لحـك الحي مَّدي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى  عى

ٍيرو  ٍبفً  المَّوً  دَّثىنىا نيمى دَّثىنىا أىًبي حى دَّثىًني المَّوً  عيبىٍيدي  حى سىاًلـه  نىاًفعه  حى  عىفٍ  نىيىى المَّوً  رىسيكؿى  "أىفَّ  عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ  كى
كـً  أىٍكؿً  مي  ليحي  .(3)اٍلىٍىًميًَّة"  رً اٍلحي
  :الحديثتخريج   
عف عبيد ا بف عمر بو بمثمو بزيادة يـك ، مف طريؽ عبد ا بف المبارؾ (4)أخرجو البخارم 

 خيبر.
مير الىمية عف عدد مف الصحابة قمت:  فجاء عف ، جاء في الصحيحيف النيي عف أكؿ لحكـ الحي

كأبي ، (8)كالبراء بف عازب، (7)كعبد ا بف أكفى، (6)كجابر بف عبد ا، (5)عمي بف أبي طالب
 .(10)كأنس بف مالؾ ،(9)ثعمبة 

                                                           

 .1/364ج ، ابف عبد البري المكطأ مف المعاني كالسانيدالتمييد لما ف (1)
 .1/362ج المصدرالسابؽ (2)
مير اإلنسية (3)  . 561: رقـ الحديث803ص صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح/النيي عف أكؿ لحـك الحي
صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح/النيي عف ك  4217، :حديث رقـ800ص صحيح البخارم، المغازم/غزكة خيبر (4)
 .1407: رقـ الحديث803ص كؿ لحـك الحمر اإلنسيةأ
صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح/النيي عف ، ك 4216:حديث رقـ800ص صحيح البخارم، المغازم/غزكة خيبر (5)

 .561: رقـ الحديث803ص أكؿ لحـك الحمر اإلنسية
بائح/النيي عف صحيح مسمـ، الصيد كالذ، ك 4219:حديث رقـ801ص صحيح البخارم، المغازم/غزكة خيبر (6)

 .1941: رقـ الحديث805ص أكؿ لحـك الحمر اإلنسية
صحيح ك ، 3155:حديث رقـ604صحيح البخارم، فرض الخمس/ ما يصيب مف الطعاـ في أرض الحرب (7)

  .1937: رقـ الحديث804ص مسمـ، الصيد كالذبائح/النيي عف أكؿ لحـك الحمر اإلنسية
صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح/النيي عف ك ، 4226:حديث رقـ801ص صحيح البخارم، المغازم/غزكة خيبر (8)

 .1938: رقـ الحديث804ص أكؿ لحـك الحمر اإلنسية
صحيح مسمـ، الصيد ، ك 5527: حديث رقـ1090صحيح البخارم، الذبائح كالصيد /لحـك الحمر اإلنسية  (9)

 . 1936: رقـ الحديث803ص كالذبائح/ النيي عف أكؿ لحـك الحمر اإلنسية
صحيح مسمـ، ، ك 5528حديث رقـ ال :1090ص صحيح البخارم، الذبائح كالصيد /لحـك الحمر اإلنسية (10)

 .1940: رقـ الحديث 805ص الصيد كالذبائح/ النيي عف أكؿ لحـك الحمر اإلنسية
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مير لحكـ أكؿ إباحة افيي جاء الذم ركايةكال  دَّثىنىا" :فقاؿ (1)أبك داكد اأخرجي الىمية الحي ٍبدي  حى  المَّوً  عى
دَّثىنىا أىًبي ٍبفي  سىفً  أىًبي عيبىٍيدو  عىفٍ ، مىٍنصيكرو  عىفٍ ، ًإٍسرىاًئيؿى  عىفٍ  المَّوً  عيبىٍيدي  ًزيىاد حى ٍبدً  عىفٍ ، اٍلحى ، الرٍَّحمىفً  عى
اًلبً  عىفٍ  رى  ٍبفً  غى أىٍبجى

(2) : ابىٍتنىا قىاؿى اًلي ًفي يىكيفٍ  فىمىـٍ ، (3)سىنىةه  "أىصى ـي  شىٍيءه  مى  ًمفٍ  شىٍيءه  ًإالَّ  أىٍىًمي أيٍطًع
ميرو  قىدٍ ، حي ـى  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى  كى رَّ كـى  حى :  النًَّبيَّ  فىأىتىٍيتي ، اٍلىٍىًميَّةً  ميرً اٍلحي  ليحي ابىٍتنىا المَّوً  رىسيكؿى  ايى  فىقيٍمتي  أىصى
لىـٍ  السَّنىةي  اًلي ًفي يىكيفٍ  كى ـي  مىا مى ميرً  ًسمىافي  ًإالَّ  أىٍىًمي أيٍطًع نَّؾى ، اٍلحي رٍَّمتى  كىاً  كـى  حى ميرً  ليحي  فىقىاؿى ، اٍلىٍىًميَّةً  اٍلحي
ميًرؾى  سىًميفً  ًمفٍ  أىٍىمىؾى  أىٍطًعـٍ  ٍمتييىا فىًإنَّمىا، حي رَّ كَّ  أىٍجؿً  ًمفٍ  حى لىةى" يىٍعًني اٍلقىٍريىةً  اؿً جى الَّ   .(4)اٍلجى
 .إسناده اختالفان شديدان  في اختمؼ فقد مضطرب الحديث ىذا :قمت
 : عنه واختم ، المعتمر ابن وهو منصور رواي فقد .1
 بو بمثمو. عف منصكر، كالىما مف طريؽ إسرائيؿ، (6)كابف الثير، (5)فأخرجو البييقي 
  جميعيـ مف طريؽ ،(10)كالطبراني، (9)كالطحاكم ،(8)أبي شيبةابف ك  ،(7)ابف أبي عاصـكأخرجو

ٍيخ قاؿ قمت: يا، عف عبيد بف الحسف، عف منصكر، شريؾ  أصابتنا ا رسكؿ عف غالب بف ديرى
فَّ ، مجاعة اًلنىا سىًميفى  كىاً  ميري  مى  .بنحكه، اٍلحي

                                                           

 .3808:حديث رقـ684سنف أبي داكد، الطعمة /في أكؿ لحمـ الحمر الىمية (1)
  دراسة اإلسناد:
 سناد ثقات إال:جميع ركاة اإل

 قاؿذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ أبك حاتـ عنو صدكؽ، ك اٍختيًمؼ فيو  عبد ا بف الحكـ بف أبي زياد القىطىكاني
 حباف ابف، ثقاتكال، 5/38ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرحينظر: ىك صدكؽ.  :قمت .صدكؽ: كالذىبي، حجر ابف
التيذيب،  كتقريب، 1/546ج الذىبي، كالكاشؼ، 14/429ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ ، كتيذيب8/364ج
 .500ص حجر ابف

 الحكم عل اإلسناد:
 كجمع الطرؽ تبيف أنو مضطرب لالختالؼ الشديد في إسناده. ،د التخريجع؛ لكف ب حسفقمت: إسناده 

ٍيحخيٍ . كيقاؿ غالب ٍبف دى غالب بف أبجر اٍلميٍزًنيٌ  (2) ، كلعمو جده، يعد ًفي الككفييف، لو صحبة، قاؿ أبك ، كقيؿ ذيرى
الصحابة، لبي نيعىٍيـ  معرفةنعيـ: كاختمؼ فيو فقيؿ: ابف أبجر، كقيؿ: أبجر كصكابو: غالب بف أبجر، ينظر: 

  .595ص ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة الصحاب، ك 4/2264ج
ـي القحط. السَّنىةي  (3)  .7/198ج، ، الفراىيدمالعيفينظر: : العا
الفائؽ في غريب الحديث  . ينظر:اللة كجالَّةة كىًىي البعرة فىقيؿ آلكمتيا: جى مَّ كنى عىف اٍلعذرىة بالجى : الجاللة (4)
 .1/223ج
 .19471رقـ الحديث :9/557ج السنف الكبرل (5)
 .1339رقـ الحديث :4/320، ابف الثير جأسد الغابة (6)
 .1132رقـ الحديث :2/361ج ، ابف أبي عاصـاآلحاد كالمثاني (7)
 .24705رقـ الحديث :8/93جابف أبي شيبة  (8)
 .6375رقـ الحديث :4/203ج ، الطحاكمشرح معاني اآلثار (9)
 .670رقـ الحديث :18/267جلطبراني ا ،المعجـ الكبير (10)
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 ف دريخغالب ب عف، الحسف بف عبيد عف، منصكر عف، شريؾ طريؽ مف(1)كأخرجو الطبراني 
فَّ ، فقاؿ يا رسكؿ ا أصابتنا مجاعة أف رجالن أتى النبي  اًلنىا سىًميفى  كىاً  ميري  مى  .بنحكه، اٍلحي

 -واختم  عنه: ورواي ُشْعَبة .2
عبد  عف، بف مىٍعقؿ عبدالرحمف عف، الحسف بف عبيد ىذا الحديث عف شيٍعبىة ركل (2)قىاؿ أبكداكد

ٍينة مف ناس عف، الرحمف بف ًبشر ميزى
ٍينةأف سيد ، (3) ر ميزى ر سأؿ النبي  ابف أك أٍبجى   .بنحكه، أٍبجى

 عف عبيد بف  عف شيٍعبىة (5)كالطبراني مف طريؽ أبي داكد الطيالسي، (4)أبكداكد الطيالسي كأخرجو
ٍينة، عف عبد ا بف بيٍسر، عف عبد ا بف مىٍعقؿ، الحسف ر ، عف ناس مف ميزى ر أك ابف أٍبجى عف أٍبجى

 بنحكه.، سأؿ النبي 
 عف ، عف شعبة عف عبيد بف الحسف، مف طريؽ أبي داكد الطيالسي (6)كأخرجو ابف أبي عاصـ

ٍينة، عف عبد ا بف ًبٍشر، عبد ا بف مىٍعقؿ ر بو.، عف ناس مف ميزى ر أك ابف أٍبجى  عف أٍبجى
 الحسفعف عبيد بف ، عف شيٍعبىة، مف طريؽ ككيع (8)كابف أبي عاصـ، (7)كأخرجو ابف أبي شيبة ،

ٍينة، عف ابف مىٍعقؿ ر، عف ناس مف ميزى  بنحكه.، عف غالب بف أٍبجى
 عف  (10)كمف طريؽ الفضؿ بف ديكىٍيف أبي نعيـ (9)كأخرجو الطحاكم مف طريؽ ركح بف عبادة

ناس مف  عف، عف عبد الرحمف بف بشير، مىٍعقؿ عف عبد الرحمف، الحسف بف عبيد عف، شيٍعبىة
ٍينة مف أصحاب النبي ر سأؿ النبي  أف سيد، ميزى ٍينة الٍبجى  مف، رجاؿ ـ عفيٍ عى كقاؿ أبك ني ، ميزى

ٍينة ر عف، الظاىرة مف النبي أصحاب مف، ميزى  .بنحكه، أٍبجى

                                                           

 .669رقـ الحديثالمصدر السابؽ  (1)
 . 3808:حديث رقـ685سنف أبي داكد، الطعمة / في أكؿ لحمـ الحمر الىمية (2)
ٍينة (3) ٍينةنسبة إلى : ميزى ٍينةبف أد بف طابخة بف الياس بف مضر بف نزار بف معد ابف عدناف، كاسـ  ميزى عمرك،  ميزى

نم ٍينةا سمى باسـ أمو كا  ينظر:  .بنت كمب ابف كبرة، ككلدت ىي عثماف، كأكسان ابني عمرك بف أد بف طابخة ميزى
 .12/226، السمعاني جالنساب

 رقـ الحديث. :2/639مسند أبي داكد الطيالسي (4)
 .667رقـ الحديث :18/266ج المعجـ الكبير لمطبراني (5)
 .1131:رقـ الحديث2/361جابف أبي عاصـ ، ]اآلحاد كالمثاني (6)
 .24707:رقـ الحديث 8/94جمصنؼ ابف أبي شيبة  (7)
 .1131رقـ الحديث :2/360ج عاصـ أبي ابف اآلحاد كالمثاني (8)
 .6372رقـ الحديث :203/ 4، الطحاكم، جشرح معاني اآلثار (9)
 .6371رقـ الحديثالمصدر السابؽ  (10)
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  -ورواي ِمْسَعر بن كدام واختم  عنه: .3
 عف عبيد بف ، عف ًمٍسعىر، مف طريؽ أبي نعيـ (3)كالطحاكم، (2)كالطبراني، (1)فأخرجو أبك داكد

ٍينة أحدىما عف اآلخر عبد ا بف عامر بف لكيـ كغالب ، ابف مىٍعقؿعف ، الحسف عف رجميف مف ميزى
ر بو.  بف أٍبجى

 عف رجؿ، الحسف بف عبيد عف، ًمٍسعىر عف، طريؽ سفياف بف عيينة مف (4)كأخرجو الطبراني ،
ٍينة أتيا مف عف رجميف  بنحكه.   النبي ميزى

 عف، الحسف بف عبيد عف، ًمٍسعىر عف، عيينة بف سفياف طريؽ مف(5)كأخرجو ابف أبي عاصـ 
ٍينة أتيا النبي  مف رجميف عف، مىٍعقؿ عبد ا بف  بنحكه. ميزى

 عف ابف معقؿ الميزىني، الحسف بف عبيد عف، عف ًمٍسعىر، طريؽ ككيع مف(6)كأخرجو الطبراني ،
ٍينة مف عف أناس ر، ميزى  بنحكه. ، عف غالب بف أٍبجى

 بنحوي.، أْبَجر بن غالب عن، َمْعقل بن اهلل دعب ورواي أبو الُعميس عن .4
  عف ، عف أبي عيميس، مف طريؽ حفص بف غياث، (8)كالطبراني (7)أخرجو ابف أبي عاصـ معمقان

ر بو.، عبد ا بف مىٍعقؿ  عف غالب بف أٍبجى

زالة التعارض بيف الركايات مف كجييف: قمت:   لقد ذىب العمماء في التكثيؽ كا 

كغيره مف ، كبو قاؿ النككم ببياف عمة المضطرب،جيح كذلؾ بتكثيؽ الحديث التر  الوجه األول: 
 العمماء.

 كمف ،كالتابعيف ،الصحابة مف الجماىير فقاؿ المسألة؛ في العمماء "اختمؼ :(9)قال النووي 
 كعف، بحراـ ليست عباس: ابف كقاؿ، الصريحة الصحيحة الحاديث ليذه لحكميا؛ بتحريـ بعدىـ

                                                           

 . 3809حديث رقـ :685لحمر الىميةسنف أبي داكد، الطعمة / في أكؿ لحمـ ا (1)
 .666: رقـ الحديث 266/ 18جلمطبراني ، المعجـ الكبير (2)
 .6370:رقـ الحديث4/203، الطحاكم جشرح معاني اآلثار (3)
 .668رقـ الحديث :18/266ج ، الطبرانيالمعجـ الكبير (4)
 .1133رقـ الحديث :2/361ج ، ابف أبي عاصـاآلحاد كالمثاني (5)
 .665رقـ الحديث :18/266ج عجـ الكبير لمطبرانيالم (6)
 .2/361ج عاصـ أبي ابفاآلحاد كالمثاني،  (7)
 .664رقـ الحديث :265/ 18ج المعجـ الكبير (8)
 .13/78جصحيح مسمـ بشرح النككم  (9)
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، مباحة كالثالثة، حراـ كالثانية، شديدة تنزيو كراىية مكركىة أنيا أشيرىا يات:ركا ثالث مالؾ
 أبي سنف في المذككر الحديث كأما الصريحة. لألحاديث الجماىير قالو كما التحريـ كالصكاب

ر بف غالب عف (1)داكد  مف شيء إال أىمي؛ أطعـ شيء مالي في يكف فمـ، سىنىة "أصابتنا قاؿ: أٍبجى
مير مير الىمية لحكـ حـر  ا رسكؿ كاف دكق، حي  أصابتنا ا رسكؿ يا فقمت  النبي فأتيت، الحي
مير ًسماف إال أىمي؛ أطعـ ما مالي في يكف فمـ، السىنىة نؾ، حي رٍَّمت كا  مير الىمية لحكـ حى  فقاؿ:، الحي
ميرؾ سىميف مف أىمؾ أطعـ مة تأكؿ التيبالجكاؿ؛  يعني، القرية جكاؿ أجؿ مف حرمتيا فإنما، حي ، الجى
 الكؿ عمى حمؿ صح كلك، االختالؼ شديد اإلسناد مختمؼ مضطرب الحديث فيذا، العذرة كىي
، (3)كابف عبد البر، (2)كبو قاؿ كؿ مف؛ الخطابيى.قكلو" أعمـ كا االضطرار حاؿ في منيا

 . (10)كالتيكبي، (9)كالشككاني، (8)كالصنعاني، (7)كالعيني، (6)كابف حجر، (5)كابف حـز، (4)كالبييقي

  (11)الوجه الثاني: الجمع بأن النهي عن أكل لحوم الحمر األهمية كان لعمة

 -واختم  في العمة: 
 المالكيػػة إلػػى أف عمػػة كبعػػض، ليمػػى أبػػي بػػف الػػرحمف كعبػػد، جػػريج بػػف الممػػؾ كعبػػد، فػػذىب نػػافع 

أخرجػػػػو  بمػػػػا ذلػػػػؾ فػػػػي كاحتجػػػػكا، التحػػػػريـ كجػػػػو عمػػػػى كلػػػػيس، الظيػػػػر عمػػػػى اإلبقػػػػاء لجػػػػؿ النيػػػػي؛
 لحكـ أكؿ عف خيبر يكـ  ا رسكؿ "ما نيى: قاؿ أنو - –عباس  ابف عف بسنده (12)الطحاكم
  ظير". أنيا أجؿ مف إال الىمية؛ الحمر

                                                           

 .3808حديث رقـ :684سنف أبي داكد، الطعمة /في أكؿ لحمـ الحمر الىمية (1)
 .4/250جبي خطاالمعالـ السنف،  (2)
 .10/126، ابف عبد البرجالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد  (3)
 .9/755ج ، البييقيالسنف الكبرل (4)
 .7/407ج ، ابف حـزلمحمىاينظر:  (5)
 .13/511ج حجر ، ابفينظر: فتح البارم (6)
 .13/42ج ، العينيينظر: عمدة القارم (7)
 .2/507ج ، الصنعانيينظر: سبؿ السالـ (8)
 .10/190جينظر: نيؿ الكطار، الشككاني  (9)
 .33/226ج ، التيكبيينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (10)
 .13/30ج ، العينيينظر: عمدة القارم (11)
. قاؿ العيني: ركاه الطحاكم بإسناد صحيح عف 6401رقـ الحديث :4/206، الطحاكم، شرح معاني اآلثار (12)

 .13/30ج ، العينيعمدة القارمينظر: عبد الرحمف بف أبي ليمى.  مف حديث ابف عباس
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 ػػر الىميػػة كبعػػض، جبيػػر بػػف سػػعيد كذىػػب مي  جكالػػة كانػػت المالكيػػة إلػػى أف عمػػة النيػػي؛ لف الحي
ػػر ، التحػػريـ ال لجػػؿ العمػػة؛ ليػػذه، ، نييػػو فكػػاف، القػػاذكرات تأكػػؿ كاحتجػػكا بحػػديث غالػػب بػػف أٍبجى

   المضطرب.
  ركاه بمػػػػػا ذلػػػػػؾ فػػػػػي كاحتجػػػػػكا، إلييػػػػػا الحتيػػػػػاجيـ كانػػػػػت النيػػػػػي إلػػػػػى أف عمػػػػػة: آخػػػػػركف كذىػػػػػب 

، خيبػػر يػػكـ الىمػػي الحمػػار أكػػؿ عػػف  ا رسػػكؿ نيػػى: عمػػر بػػف ا عبػػد حػػديث مػػف (1)الطحػػاكم

 . إلييا احتاجكا قد ككانكا

 النبي فمنع، القسمة قبؿ أقيتت أنيا النيي ةعم: آخركف كذىب  تيقىسَّـ. أف قبؿ أكميا مف 

  نييو كأف، مضطرب الحديث كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء؛ أف ىذاقمت:  

مير لحكـ أكؿ عف كمف احتج بأف العمة في النيي؛ إلبقاء الظير ، كليس لعمة، كاف عبادة يكمئذ الحي

ٍيبىرى  يىٍكـى   المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى "قىاؿى  - -جابرفمردكد بحديث  كـً  عىفٍ  خى ميرً  ليحي  ًفي كىرىخَّصى  اٍلىٍىًميَّةً  اٍلحي

ٍيًؿ"  كعمى الخيؿ عمى الخكؼ كأف، الحمير مف أرفع الخيؿ أف . قاؿ ابف عبد البر: "كمعمكـ(2)اٍلخى

 أف يتبيف كبيذا، أعظـ الخيؿ ىإل كغيره الغزك في الحاجة كأف، الحمير عمى الخكؼ فكؽ قياميا

نما، كالحمؿ الظير كضركرة، لحاجة يكف لـ الحمر لحكـ أكؿ  .(3)كشريعة"  عبادة كانت كا 

الذم احتجكا بو حديث  فمردكد كالحديث، كأما مف احتج بأف العمة مف أجؿ ككنيا تأكؿ القاذكرات 

ر كمثمو ال يعارض ، ادهإسنكشدة االختالؼ في  ،ضعيؼ؛ بسبب اضطرابو - -غالب بف أٍبجى

كىل:  (4)البر عبد ابف قاؿ، الحاديث الصحيحة التي ثبت فييا النيي عف عدد مف الصحابة  عف رى

، أكفى أبي بف ا كعبد، كالبراء، كجابر، عمر بف ا كعبد، عميٌ  الىمية: الحمر تحريـ  النبي

ر بف غالب كحديث. كحساف صحاح بأسانيد كأنس   .يعارضو " ما مع مثمو ىعم يعرج ال أٍبجى

                                                           

 .6402رقـ الحديث :4/206، الطحاكم، جشرح معاني اآلثار (1)
 .4219حديث رقـ :801صحيح البخارم، المغازم/غزكة خيبر (2)
 .10/126ج ، ابف عبد البرالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (3)
 .10/125جبتصرؼ  لسابؽالمصدر اينظر:  (4)
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كالحديث ، حيث بيف أنيا حرمت لنيا رجس كيرد جميع ىذه العمؿ حديث أنس بف مالؾ  
اءىهي   المَّوً  رىسيكؿى  "أىفَّ  بسنده عف أنس بف مالؾ  (1)أخرجو البخارم اءو  جى ميري  أيًكمىتٍ  فىقىاؿى ، جى  ثيَـّ  اٍلحي

اءىهي  اءو  جى ميري  أيًكمىتٍ  فىقىاؿى ، جى اءىهي  ثيَـّ  اٍلحي اءو  جى ميري  أيٍفًنيىتٍ  فىقىاؿى ، جى  ًإفَّ  النَّاسً  ًفي فىنىادىل، مينىاًدينا فىأىمىرى  اٍلحي
كـً  عىفٍ  يىٍنيىيىاًنكيـٍ  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ميرً  ليحي نَّيىا، اٍلقيديكري  فىأيٍكًفئىتٍ ، ًرٍجسه  فىًإنَّيىا، اٍلىٍىًميَّةً  اٍلحي ".  لىتىفيكري  كىاً   ًبالمٍَّحـً
فقد اختمفت الركايات في  مف حديث ابف عباس ما جاء في نذر أـ سعد  ث:النموذج الثال 

كمنيا ما فسرتو ، كمنيا ما فسرتو بالعتؽ، كمنيا ما فسرتو بالصياـ، فمنيا جاءت بنذر مطمؽ، ذلؾ
  بالصدقة.

دَّثىنىا :"(2)مسمـ فقاؿ االتي جاء فييا النذر مطمؽ أخرجي فالركاية  ، التًَّميًميُّ  يىٍحيىى في بٍ  يىٍحيىى حى
مَّدي  ميحى نىا: قىاالى ، اٍلمييىاًجرً  ٍبفً  ريٍمحً  ٍبفي  كى دَّثىنىا ح، المٍَّيثي  أىٍخبىرى دَّثىنىا، سىًعيدو  ٍبفي  قيتىٍيبىةي  كحى  اٍبفً  عىفً ، لىٍيثه  حى
ٍبدً  ٍبفً  اً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، ًشيىابو    اً  رىسيكؿى  عيبىادىةى  ٍبفي  سىٍعدي  تىٍفتىىاسٍ : قىاؿى  أىنَّوي ، عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً ، اً  عى
مىى كىافى  نىٍذرو  ًفي فّْيىتٍ ، (3)أيمّْوً  عى ٍنيى  فىاٍقًضوً :» اً  رىسيكؿي  قىاؿى ، تىٍقًضيىوي  أىفٍ  قىٍبؿى  تيكي  ".«اعى

  :تخريج الحديث

عف ابف شياب  (5)كمف طريؽ مالؾ، (4) بمثمو بو الميث أخرجو البخارم عف قتيبة بف سعيد عف 
 .بو بمعناه

جميعيـ عف ، (9)كبكر بف كائؿ، (8)كمىٍعمىر، (7)كيكنس، (6)كأخرجو مسمـ مف طرؽ عف ابف عييىٍينىة  
 قاؿ مسمـ: بمعنى حديث الميث.، الزىرم بو

                                                           

 .5528: رقـ الحديث1090صحيح البخارم، الذبائح كالصيد /لحـك الحمر اإلنسية (1)
 .1638 : رقـ الحديث672ص المر بقضاء النذر/صحيح مسمـ، النذر (2)
بف النجار أـ سعد بف عبادة. بف عمرك بف زيد مناة بف عدم بف عمرك بف مالؾ  عمرة بنت مسعكد بف قيس (3)

غائب في غزكة تيكفيت بالمدينة كرسكؿ ا "قاؿ ابف سعد:  ككانت مف المبايعات، تكفيت في حياة رسكؿ ا 
دكمة الجندؿ، في شير ربيع الكؿ سنة خمس مف اليجرة، ككاف سعد بف عبادة معو في تمؾ الغزكة، فمما قدـ رسكؿ 

 ، ابف الثير، كأسد الغابة3/614ج ، ابف سعدينظر: الطبقات الكبرل مى عمييا".المدينة أتى قبرىا فص ا 
 .8/246ج ، ابف حجراإلصابة في تمييز الصحابة، ك 7/200ج
الصدقة ص  متفرؽ، خشية بيف يجمع مجتمع، كال بيف يفرؽ ال كأف الزكاة /في اإلكراهصحيح البخارم،  (4)

 .6959 : رقـ الحديث1329
: 532ص ما يستحب لمف تكفي فجاءة أف يتصدقكا عنو، كقضاء النذكر عف الميت/م، الكصاياصحيح البخار  (5)

 .2761رقـ الحديث 
 .1638 الحديث رقـ: 672ص النذر بقضاء المر/النذر، مسمـ صحيح (6)
 المصدر السابؽ. (7)
 .المصدر نفسو (8)
 .نفسو المصدر (9)
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كفي  :"أىٍخبىرىًني(1)النسائي فقاؿ االتي فسرت النذر بالعتؽ أخرجي كالركاية  ٍبدً  ٍبفي  ىىاري دَّثىنىا: قىاؿى ، المَّوً  عى  حى
فَّافي  دَّثىنىا :قىاؿى ، عى مىٍيمىافي  حى ٍبدً  ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، الزٍُّىًرمّْ  عىفٍ ، كىًثيرو  ٍبفي  سي ػفٍ ، المَّػوً  عى بَّػاسو  اٍبػفً  عى ػفٍ ، عى  عى
اتىػتٍ  أيمّْػي ًإفَّ : فىقىػاؿى   النَّبًػيَّ  أىتىػى أىنَّػوي : عيبىادىةى  ٍبفً  سىٍعدً  مىٍييىػا مى ٍنيىػا أىفىييٍجػًزئي ، نىػٍذره  كىعى ٍنيىػا؟ أيٍعتًػؽى  أىفٍ  عى  عى
 ".«أيمّْؾى  عىفٍ  أىٍعًتؽٍ : »قىاؿى 

 :تخريج الحديث
ماف بػف كثيػر مػف طريػؽ سػعيد بػف سػميماف كالىمػا عػف سػمي (3)عف عفاف الطبراني (2)أخرجو أحمد 

 بو بمثمو.
 عبػػادة بػػف سػػعد "أف عػػف الزىػػرم بػػو بمفػػظ، مػػف طريػػؽ صػػالح بػػف أبػػي الخضػػر (4)كأخرجػػو الطبرانػػي

 ". «نعـ: »قاؿ عنيا؟ أفأعتؽ: رقبة، أمو عمى كاف ديف في  ا رسكؿ استفتى

 بمفػظ" مرسػالن   عف سعد بػف عبػادة، (7)مف طريؽ القاسـ بف محمد (6)كالبييقي، (5)كأخرجو مالؾ 

 ا رسػكؿ فقػاؿ عنيػا؟ أعتػؽ أف ينفعيا فيؿ، ىمكت أمي إف:  ا لرسكؿ قاؿ، عبادة بف سعد إف
 :"نعـ. 

                                                           

 .3656 : رقـ الحديث569ص، ذكر االختالؼ عمى سفياف فضؿ الصدقة عف الميت/ سنف النسائي، الكصايا (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
كابف حجر: ليس بو بأس إال في الزىرم، ، ، كثقو العجمي، كقاؿ النسائي، كابف عدماٍختيًمؼى فيو سميماف بف كثير
ينظػر:  فضػعيؼ. الزىػرم فػي إال الحػديث حسػف صػدكؽ رتبتو . قمت:وكقاؿ أبك حاتـ يكتب حديث، كضعفو ابف معيف

، 1/334جابػػف حبػػاف ، المجػػركحيف، ك 4/138جلػػبف أبػػي حػػاتـ ، الجػػرح كالتعػػديؿ، ك 1/430جالثقػػات لمعجمػػي معرفػػة 
، ، كالكاشػؼ12/58ج الرجػاؿ، المػزم أسػماء فػي الكمػاؿ ، كتيػذيب4/290ج عػدم ابػف, الرجاؿ ضعفاء في الكامؿك 

 . 2/76ج، الرنؤكط معركؼتحرير تقريب التيذيب،  ، ك412حجر ص التيذيب، ابف ، كتقريب1/463ج الذىبي
 :الحكم عمى اإلسناد

ف  ؛قمت: حديثنا عف الزىرم، فاإلسناد ضعيؼ لكنو يرتقي بالمتابعة، فقد تابعو صالح بػف أبػي الخضػر، كا 
مػػد، عػػف سػػعد بػػف عبػػادة، فيرتقػػي السػػند كػػاف ضػػعيفان، ككػػذلؾ جػػاء الحػػديث بطريػػؽ أخػػرل مرسػػؿ عػػف القاسػػـ بػػف مح

 .569سنف النسائي ص لمحسف، كحكـ اللباني فقاؿ: صحيح لغيره. ينظر:
 .23846حديث : رقـ ال39/264جمسند أحمد  (2)
 .5368حديث : رقـ ال6/18جالمعجـ الكبير لمطبراني  (3)
 .5369حديث المصدر السابؽ رقـ ال(4)
 .حديث: رقـ ال2/407جرم مكطأ مالؾ ركاية أبي مصعب الزى (5)
 .12638حديث: رقـ ال6/456جالسنف الكبرل لمبييقي  (6)
، لكف قصة سعد جاءت مف كجكه كثيرة متصمة، قالو أبك لف القاسـ لـ يمؽ سعدان  ؛قاني:" كىذا منقطعرٍ قاؿ الزُّ  (7)

  .4/151ج المكطأ عمى الزرقاني شرح ينظر: ".عمر، فمعؿ القاسـ ركاه عف عمتو عائشة
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دَّثىًني(1)مسمـ فقاؿ االنذر بالصياـ أخرجي فسرت التي كالركاية  ًكيًعيُّ  عيمىرى  ٍبفي  أىٍحمىدي  :"كحى دَّثىنىا، اٍلكى  حى
سىٍيفي  ًمي   ٍبفي  حي مىٍيمىافى  عىفٍ  ،زىاًئدىةى  عىفٍ ، عى بىٍيرو  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، اٍلبىًطيفً  ميٍسًمـو  عىفٍ ، سي  عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً ، جي
اءى : قىاؿى ،  ؿه  جى اتىتٍ  أيمّْي ًإفَّ ، اً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى ،  النًَّبيّْ  ًإلىى (2)رىجي مىٍييىا مى ٍكـي  كىعى ، شىٍيرو  صى

ٍنيىا؟ أىفىأىٍقًضيوً  مىى كىافى  لىكٍ : »فىقىاؿى  عى ٍنيىا؟ قىاًضيىوي  أىكيٍنتى ، دىٍيفه  أيمّْؾى  عى  اً  فىدىٍيفي : »قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى  «عى
ؽُّ  ى أىفٍ  أىحى مىٍيمىافي  قىاؿى  «ييٍقضى ـي  فىقىاؿى : سي كى مىمىةي ، اٍلحى سى ًميعنا كييىٍيؿو  ٍبفي  كى نىٍحفي ، جى ميكسه  كى دَّثى  ًحيفى  جي  ميٍسًمـه  حى
ًديثً  ًبيىذىا اًىدنا سىًمٍعنىا: فىقىاالى ، اٍلحى ". اٍبفً  عىفً  ىىذىا يىٍذكيري ، ميجى بَّاسو  عى

 تخريج الحديث:

  مف طريؽ معاكية بف عمرك عف زائدة بو بنحكه. (3)كالحديث أخرجو البخارم 

 أتت امرأة طريؽ عيسى بف يكنس عف العمش بو بنحكه إال أنو قاؿ: أف مف (4)كأخرجو مسمـ 
 شير. صكـ كعمييا ماتت أمي إف: فقالت ا رسكؿ

 جاءت عف سعيد بف جبير بو بنحكه إال أنو قاؿ:، مف طريؽ الحكـ بف عيتىٍيبىة (5)أخرجو مسمـك  
 نذر. صكـ ميياكع ،ماتت أمي إف، ا رسكؿ يا: فقالت،  ا رسكؿ إلى امرأة

 عف ابف عباس، عف سعيد بف جبير، مف طريؽ جعفر بف أبي كحشية (6)كأخرجو البييقي 
 أف قبؿ كماتت، ا فأنجاىا، شيرنا تصكـ أف ا نجاىا إف البحر في كىي نذرت امرأة أف" بمفظ
 صكمي: " فقاؿ، فأخبرتو،  ا رسكؿ إلى ابنتيا أك أختيا إما، ليا قرابة ذات فجاءت، تصكـ
 عنيا".

ًرٍيز عبد ا بف حسيف (7)كأخرجو البييقي  بو   عف عكرمة عف ابف عباس، مف طريؽ أبك حى
 خمسة صكـ كعمييا ماتت أمي إف، ا رسكؿ يا: فقالت،  النبي امرأة أتت :قاؿ أنو إال بنحكه
 خثعـ. مف امرأة كىي كزاد فقاؿ:، يكمنا عشر

                                                           

 . 1148: رقـ الحديث442ص قضاء الصياـ عف الميت/الصياـ، صحيح مسمـ (1)
 .لـ أقؼ عمى اسمو (2)
 .1953: رقـ الحديث371ص مف مات كعميو صـك/صحيح البخارم، الصـك (3)
 .1148الحديث رقـ: 442ص قضاء الصياـ عف الميت /الصياـ، صحيح مسمـ (4)
 المصدر السابؽ. (5)
 .8226: رقـ الحديث 4/427جيقي السنف الكبرل لمبي (6)
 .8230 لمصدر السابؽ رقـ الحديثا (7)
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مىمىةى  عف، العمش عف، الحمر خالد مف طريؽ أبك (2)كابف حجر، (1)كأخرجو البغكم   ٍبفً  سى
ميٍسًمـ، كييىٍيؿ بىٍير بف سعيد عف، اٍلبىًطيف كى  امرأة جاءت عباس" بمفظ" ابف عف، كمجاىد، كعطاء، جي
 عمى كاف لك أرأيت: »قاؿ، متتابعيف شيريف صكـ كعمييا، ماتت أختي إف :فقالت،  النبي إلى

  ".«أحؽ ا فحؽ: »قاؿ، نعـ: قالت «تقضينو؟ أكنت، ديف أختؾ

دَّثىنىا(3)البخارم فقاؿ االنذر بالصدقة أخرجي التي فسرت كالركاية  ـي  :"حى نىا، ميكسىى ٍبفي  ًإٍبرىاًىي  أىٍخبىرى
ـي  ٍيجو  اٍبفى  أىفَّ ، ييكسيؼى  ٍبفي  ًىشىا رى ًني: قىاؿى  أىٍخبىرىىيـٍ ، جي بَّاسو  اٍبفً  ٍكلىىمى  ًعٍكًرمىةى  سىًمعى  أىنَّوي ، يىٍعمىى أىٍخبىرى ، عى
ا  عيبىادىةى  ٍبفى  سىٍعدى  أىفَّ ، عىبَّاسو  اٍبفي  أىٍنبىأىنىا: يىقيكؿي  فّْيىتٍ  سىاًعدىةى  بىًني أىخى ٍنيىا غىاًئبه  كىىيكى  أيمُّوي  تيكي  فىأىتىى، عى
فّْيىتٍ  أيمّْي ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  ٍنيىا غىاًئبه  كىأىنىا تيكي دٍَّقتي  ًإفٍ  شىٍيءه  يىٍنفىعييىا فىيىؿٍ ، عى  ًبوً  تىصى
ٍنيىا؟ اًئًطيى  أىفَّ  أيٍشًيديؾى  فىًإنّْي: قىاؿى ، «نىعىـٍ : »قىاؿى  عى دىقىةه  (4)الًمٍخرىاؼى  حى  ".مىٍييىاعى  صى

 اختمؼ العمماء في تكثيؽ المتكف في أكجو:قمت: 

 الوجه األول: الترجيح

  كما جاء في الصياـ فمضطرب.، بترجيح أف النذر كاف مطمقان ، االضطراب عمة ببياف التكثيؽ 

 كقيؿ مطمقنا. نذرنا كاف فقيؿ، ىذا سعد أـ نذر في كاختمفكا :(6)عياض القاضي :"قاؿ(5)قال النووي 
 قاؿ سعد. أـ قصة في جاءت بأحاديث قائؿ كؿ كاستدؿ، صدقة كقيؿ، عتقنا كاف كقيؿ، صكمنا كاف

 في نذرنا كاف أنو كالظير :قاؿ، الحاديث تمؾ في ما كرد غير كاف النذر أف كيحتمؿ القاضي:
 اسؽ  النبي يعني لو فقاؿ مالؾ حديث مف الدارقطني ركاه ما كيعضده، مبيمنا نذرنا أك، الماؿ
، سنده في ركاتو بيف لالختالؼ الصنعة؛ أىؿ عممو فقد، عنيا الصكـ أحاديث كأما، الماء ياعن

                                                           

 .1774رقـ الحديث  :6/324جلبغكم اشرح السنة  (1)
: ىذه الطريؽ ذكرىا مسمـ، لكنو لـ يسؽ المتف بؿ أحاؿ بو عمى ابف حجر قاؿ. 3/193جتغميؽ التعميؽ  (2)

 بيذا السياؽ. كلتفرد أبي خالد أيضان ، مف المخالفةلما في متف ركاية أبي خالد  ؛كىك غير جيد، حديث زائدة
 .2762 : رقـ الحديث532ص اإلشياد في الكقؼ كالصدقة/الكصايا ، صحيح البخارم (3)
 . ينظر:كخاء معجمة اسـ حائط سعد بف عبادة الذم تصدؽ بو عف أمو بالمدينة ،بكسر الميـ :خراؼالمً  (4)

 .1/394ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار
 .11/82جشرح النككم صحيح مسمـ ب (5)
 .4/105ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (6)
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ا؛ فمكافقة، عنيا أفأعتؽ ركل مف ركاية كأما، اضطرابو ككثرة، كمتنو ، المكاؿ مف العتؽ لف أيضن
  أعمـ". كا عتؽ عمييا كاف بأنو قطع فيو كليس

ليو ذىب مالؾ قاؿ القرطبي: قمت:  أنو: منيا: لمكر عباس؛ ابف بحديث مالؾ يقؿ لـ نماإ"(1)كا 
 إسناده".  في كاضطيًربى  اختيًمؼى  حديث

: قيػؿ أحػد؟ عػف يصػكـ أف أحػدنا أمػر أنػو  ا رسكؿ عف أفركم: قيؿ "فإف :(2)كالشافعي حيث قاؿ
 بف ا عبيد عف، الزىرم حدث: قيؿ بو؟ تأخذ ال فمـ: قيؿ فإف،  النبي عف عباس ابف ركل، نعـ
 عبيد مجالسة كطكؿ، الزىرم حفظ مع، يسمو كلـ، نذرنا نذر  النبي عف، عباس ابف عف، ا عبد
 يكػػكف ال أف أشػػبو، ا عبيػػد حػػديث فػػي مػػا بغيػػر عبػػاس ابػػف عػػف غيػػره جػػاء فممػػا، عبػػاس البػػف ا

 .(4)كالعيني، (3)محفكظا". كتبعيـ ابف عبد البر

 :الوجه الثاني: الجمع بتعدد الحادثة

، جبير بف سعيد عف الركاة فيو اضطرب الحديث ىذا أف بعضيـ ادعى كقد :"(5)قاؿ ابف حجر 
، نذر عف كقع السؤاؿ إف قاؿ: مف كمنيـ، رجؿ قاؿ: مف كمنيـ، امرأة السائؿ إف قاؿ: مف فمنيـ
 أنيما يظير كالذم، الحج أكاخر في تقدـ لما بالحج فسره مف كمنيـ، بالصكـ فسره مف فمنيـ
ٍثعىًميَّة الصكـ نذر في السائمة أف كيؤيده، قصتاف ًرٍيز أبي ركاية في كما، خى  عف كالسائمة، المعمقة حى
يىٍينىة مف الحج نذر  حديث مف ركل مسممنا أف الحج؛ أكاخر في قدمنا كقد، مكضعو في تقدـ كما، جي
 أك، رجالن  ئؿالسا ككف في االختالؼ كأما، معان  الصكـ كعف، الحج عف سألت امرأة أف (6)ريدةبي 

 منو الغرض لف الحديث؛ مف االستدالؿ مكضع في يقدح فال، أمَّان  أك، أختنا عنو كالمسؤكؿ، امرأة

                                                           

 .3/208، القرطبي جـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ يً فٍ المي  (1)
 .8/672ج ، الشافعياختالؼ الحديث (2)
 .9/27ج البر، ابف عبد التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد، ك 5/164جاالستذكار  (3)
 .11/62ج ، العينيعمدة القارم (4)
 .4/195جابف حجر  ،فتح البارم (5)
 .1149: رقـ الحديث443ص قضاء الصياـ عف الميت/الصياـ، صحيح مسمـ (6)
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، (1)ذلؾ". كبو قاؿ القسطالني في اضطراب كال، الميت عف الحج أك، الصكـ مشركعية

  .(2)كالمباركفكرم

 صدقة كذلؾ لمكر: كال، ؽعت كال، الصياـ فيو ذكر مطمقنا ال نذرنا : كالصكاب أنو كافقمت 
 .اتفاؽ الشيخاف عمى الركاية التي جاء فييا النذر باإلطالؽ -1
 مفسرة أنيا عمى داللة فييا ليست كالصدقة كالعتؽ الصياـ فييا جاء التي الحاديث ىذه لف -2

 لمنذر. 
 أف الركايات التي جاء فييا الصياـ اختمؼ فييا.  -3

 قد لنو الزىرم؛ لحديث مفسران  ىذا العمش حديث يجعؿ أف يصح "ال (3)ابف عبد البر: قاؿ 
 )إف فقالت ا رسكؿ إلى جاءت امرأة أف بإسناده قكـ عنو فيو فقاؿ، العمش عف فيو اختمؼ
 عبادة". بف سعد ذلؾ عف السائؿ ليس أنو عمى يدؿ كىذا( صياـ كعمييا ،ماتت أمي

 أكثر عند يميف كفارة ككفارتو (4)عباس ابف حديث ظاىر عمى مطمقنا نذرنا فالظاىر أنو كاف 
 .(5)العمماء

ففيو كىـ كاضطراب كما ظير في ، في الصياـ عف الميت كأما بالنسبة لحديث ابف عباس   
الحديث في  مف االستدالؿ مكضع في يقدح تخريجو مف اختالؼ ألفاظو؛ لكف ىذا االختالؼ ال

  .-– (7)كبريدة، (6)عائشة عف دةالكار  الصريحة الصحيحة لألحاديث جكاز الصياـ عف الميت؛

 ضطراباال ببيان عمة الحديث توثيق في النووي منهج ثالثًا:

ثَّؽ النككم اإلماـ أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ مف   عمة عمى بعرضيا الركايات متكف كى
 ما يمي:باالضطراب  الحاديث عمى الحكـ في منيجومف تبيف ، كمف خالؿ الدراسة االضطراب

                                                           

 .3/391ج ، القسطالنيإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (1)
 .7/30ج ، المباركفكرممرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
 .5/164ج ، ابف عبد البراالستذكار (3)
 .317ص سبؽ تخريجو (4)
 .9/30ج ، ابف عبد البرالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد (5)
، كصحيح : رقـ الحديث1147: رقـ الحديث442ص قضاء الصياـ عف الميت/الصياـ، صحيح مسمـ (6)

 1952 : رقـ الحديث 370ص مف مات كعميو صـك /البخارم، الصياـ
  .1149: رقـ الحديث443ص قضاء الصياـ عف الميت/صحيح مسمـ الصياـ (7)
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 يحكـ ال فكاف، لمجمع كجو ىناؾ كاف إف، الحاديث إعماؿ عمى حريص النككم اإلماـ فكا -1
عمييا  حكـ أحاديث خمسة إال كجدت ما أقكالو استقراء خالؿ فمف، ندر ما إال باالضطراب
 .(1)باالضطراب

 فييما أك، (3) المتف في أك، (2)السند في إف كاف االضطراب يبيف محؿ النككم اإلماـ كاف -2
 .(4)معان 

 اإلدراج عمة ببيان الحديث توثيقمنهج النووي في : الرابعالمطمب 

  واصطالحاً  لغةً  اإلدراج أواًل: تعري 

كالمضيّْ في ، الداؿ كالراء كالجيـ أصؿ كاحد يدؿ عمى مضيّْ الشيءقاؿ ابف فارس:  لغة: -1
أم: طكيتو. ، ابيقاؿ: أدرجت الكتاب أك الثي، الشيء. كاإلدراج: جعؿ الشيء في طي شيء آخر

 .(5) إذا أدخمو فيو، كأدرج الشيء في الشيء

 بعض كالـ مف  ا رسكؿ حديث في أدرج : "المدرج ما (6)قاؿ ابف الصالحاصطالحًا:  -3
 فيركيو، نفسو عند مف كالنما الحديث مف يركيو ما عقيب بعده مف أك، الصحابي يذكر بأف، ركاتو
 حقيقة يعمـ ال مف عمى فيو المر فيمتبس، قائمو بذكر نيمابي فاصؿ غير بالحديث مكصكالن  بعده مف

 .(7)كافقو النككمك  ." ا رسكؿ عف الجميع أف كيتكىـ، الحاؿ

 ما ذكره ابف الصالح ىك ما يعرؼ بمدرج المتف؛ كلكنو تعريؼ ناقص. قمت:

                                                           

 .13/79ج، 11/82، ج6/46، ج5/60ج، 2/84جينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم  (1)
 .2/84ج :، كينظر13/78ج المصدر السابؽ (2)
 .فقط المتف في فيو االضطراب محؿ أف النككم نص حديث أجد لـ (3)
 .11/82، ج5/60جرح النككم صحيح مسمـ بش (4)
، المصباح المنيرك ، 2/268ج، كلساف العرب، ابف منظكر 2/275ج ، ابف فارسينظر: معجـ مقاييس المغة (5)

 .1/191ج الفيكمي
 .96ص ، ابف الصالحعمـك الحديثمعرفة أنكاع  (6)
 .46صالحديث، النككم  أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب(7)
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كتارة في ، وفتارة في أكل، قاؿ ابف حجر: "كأما مدرج المتف: ىك أف يقع في المتف كالـ ليس منو
أك بدمج مكقكؼ مف كالـ ، كىك الكثر؛ لنو يقع بعطؼ جممة عمى جممة، كتارة في آخره، أثنائو

 . (1)مف غير فصؿ" أك مف بعدىـ بمرفكع مف كالـ النبي  ،الصحابة

 ثانيًا: أقسام المدرج
 :قسميف إلى ينقسـ

 مف فيتكىـ الركاة بعض كالـ مف شيء  ا رسكؿ حديث في يدخؿ أف ىك: ك المتف مدرج -1
 في يككف كقد كسطو في يككف كقد، الحديث أكؿ في يككف كقد، منو الكالـ ىذا أف الحديث يسمع
 .(2)الكثر كىك، آخره
 كلو صكر منيا:، عبارة عف مخالفة الراكم لغيره بتغيير في سياؽ اإلسنادىك : ك السند كمدرج -2

 فيدرجو، ثاف بإسناد عنده فإنو، منو طرفان  إال بإسناد ول الراكم عند الحديث متف يككف أف 
 .الكؿ باإلسناد جميعو كيركم، الثاني اإلسناد كيحذؼ، الكؿ اإلسناد عمى عنو ركاه مف

  اإلسناد في لألكؿ مخالؼ، آخر حديث متف بعض حديث متف في يدرج أف. 
 بؿ، االختالؼ يذكر فال، إسناده في اختالؼ بينيـ، جماعة عف حديثا الراكم يركم أف 

  (3).االتفاؽ عمى ركايتيـ يدرج
أك  ،سكاء في متنو، الذم فيو زيادة ليست منو المدرج اصطالحان: ىك محديثكالتعريؼ الجامع ل

 .(4)كسكاء كاف الراكم ثقة أك ضعيفان ، سنده

 اإلدراجثالثًا: كيفية معرفة 
أك بالتنصيص ، المدرىج مما أيدرج فيو يقكؿ ابف حجر: "كييدرؾ اإلدراج بكركد ركاية مفصمة لمقدر 

 .(5)يقكؿ ذلؾ" أك باستحالة ككف النبي ، أك مف بعض الئمة المطَّمعيف، عمى ذلؾ مف الراكم

                                                           

 .115ص ، ابف حجرنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر (1)
 .312ص ، أبك شيبةالكسيط في عمـك كمصطمح الحديث (2)
 أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب، ك 96ص ، ابف الصالحعمـك الحديثمعرفة أنكاع  (3)

، الحديث عمـك ك تحرير 115، ص ، ابف حجرنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، ك 46صالحديث، النككم 
 .2/1011ج الجديع

، نكر الديف منيج النقد في عمـك الحديثك ، 181ص السخاكم عمـ الركاية، يشرح اليداية ف يينظر: الغاية ف (4)
، الطحاف تيسير مصطمح الحديث، ك 312ص ، أبك شيبةالكسيط في عمـك كمصطمح الحديثك ، 439ص عتر
 .80ص
 .116ص ، ابف حجرنخبة الفكرنزىة النظر في تكضيح  (5)
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 رابعًا: حكم اإلدراج
 حكم اإلدراج بالنسبة لممروي -1

 إذا إال متف أك إسناد في اإلدراج ادعاء يصح ال أنو: الجممة في قاؿ عبد ا الجديع:" كالتأصيؿ 
ذا، كجكده عمى بيف برىاف قاـ  ليس بككنو المدرج القدر لذلؾ حكـ المتف مدرج مف كاف فإف ثبت كا 
 إلى رفعو الضعيؼ الحديث جممة مف القدر ذلؾ كيككف الخبر سائر في ىذا يقدح كال، الخبر مف

  ".(1) النبي
 لمراوي  بالنسبة اإلدراج حكم -2

 أىؿ باتفاؽ أنكاعو اختالؼ عمى كمو حراـ فإنو، مدع عف الراكم مف كاف ما "قاؿ أبك شيبة: 
 ما كنسبة، قائمو غير إلى القكؿ كعزك، كالتمبيس التدليس مف يتضمف لما كالصكؿ كالفقو الحديث
 فال، قميالن  كاف فإف، عمد غير مف خطأ الراكم مف كقع ما كأما، إليو ا رسكؿ كالـ مف ليس
تقانو ضبطو في كطعنان  جرحان  فيككف، خطؤه كىثير إف إال عميو حرج  مف شيء لتفسير اإلدراج أما، كا 
 الراكم ينص أف كالكلى ،الئمة مف كاحد كغير الزىرم فعمو كلذلؾ، تسامح ففيو، الحديث معنى
  (2)."بيانو عمى

 عند النووي االدراجعمة  ببيانالحديث  لتوثيقنماذج تطبيقية خامسًا: 

، عباد بف حيث جاء في ركاية محمد، الثمر حتى يزىك حديث النيي عف بيع النموذج األول: 
 يستحؿ فبـ، ا يثمرىا لـ إف:" قاؿ  النبي أف أنس عف حميد عف محمد بف العزيز عف عبد
 كالـ مف أنو مبينان  مفصكالن ، العزيز عبد عف حمزة بف إبراىيـ كجاء في ركايةأخيو"  ماؿ أحدكـ
 .أنس

ـى ، اي  ييٍثًمٍرىىا لىـٍ  ًإفٍ " ؿ:فييا أف القك  جاء كالركاية التي  ـٍ  يىٍستىًحؿُّ  فىًب ديكي مف قكؿ النبي  "أىًخيوً  مىاؿى  أىحى
 دَّثىًني :فقاؿ (3)مسمـ أخرجو مَّدي  حى بَّادو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا، عى ٍبدي  حى مَّدو  ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى ٍيدو  عىفٍ ، ميحى مى  عىفٍ ، حي

ـى ، اي  ييٍثًمٍرىىا ـٍ لى  " ًإفٍ : قىاؿى  النًَّبيَّ  أىفَّ ، أىنىسو  ـٍ  يىٍستىًحؿُّ  فىًب ديكي  أىًخيًو؟". مىاؿى  أىحى

                                                           

 .2/1016 الجديع الحديث، تحرير عمـك (1)
 .314ص ، أبك شيبةالكسيط في عمـك كمصطمح الحديث (2)
كاًئح / ماةصحيح مسمـ، المساقا (3)  .1555رقـ الحديث : 636جاء في كضع الجى

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
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 تخريج الحديث:

مف طريؽ ابف كىب كالىما عف  (2)كمسمـ ، يكسؼ بف ا عبد عف (1)كالحديث أخرجو البخارم 
مف طريؽ  (4)كأخرجو الطحاكم، مف طريؽ سميماف بف بالؿ (3)كأخرجو أبك عكانة، مالؾ بف أنس

 مطكالن.، جميعيـ عف حميد الطكيؿ بو، أيكب بف يحيى

نىعى  ًإذىا سناد القكؿ"إ: تابع عبد العزيز بف محمد في قمت   ـى  الثَّمىرىةى  المَّوي  مى "  أىًخيؾى  مىاؿى  تىٍستىًحؿُّ  فىًب
كيحيى بف أيكب كىك ، كسميماف بف بالؿ كىك ثقة، كؿ مف مالؾ بف أنس كىك إماـ، لمنبي

 .صدكؽ

ـى ، اي  ييٍثًمٍرىىا لىـٍ  ًإفٍ :" القكؿ أف فييا جاء كالركاية التي  ـٍ  يىٍستىًحؿُّ  فىًب ديكي أنس  قكؿ مف" أىًخيوً  مىاؿى  أىحى
دَّثىنىا": (5)مسمـ فقاؿ اأخرجي قيتىٍيبىةي ، أىيُّكبى  ٍبفي  يىٍحيىى حى ًميُّ ، كى ٍجرو  ٍبفي  كىعى دَّثىنىا: قىاليكا، حي اًعيؿي  حى  ٍبفي  ًإٍسمى

ٍعفىرو  مى  عىفٍ ، جى تَّى النٍَّخؿً  ثىمىرً  بىٍيعً  عىفٍ  نىيىى  النًَّبيَّ  "أىفَّ ، أىنىسو  عىفٍ ، ٍيدو حي  مىا: لىنىسو  فقيٍمنىا .تىٍزىيكى  حى
تىٍصفىرُّ  تىٍحمىرُّ : قىاؿى  ؟ زىٍىكيىىا نىعى  ًإفٍ  أىرىأىٍيتىؾى ، كى ـى  الثَّمىرىةى  المَّوي  مى  ".  ؟ أىًخيؾى  مىاؿى  تىٍستىًحؿُّ  ًب

 

 

                                                                                                                                                                          

ٍبًرقاف بف عباد بف محمد -1  كقاؿ، فرضياه صحيحييما في الشيخاف عنو ركل، ا اٍختيًمؼ فيو عبد أبك الزَّ
 ابف كذكره، قانع ابف ككثقو، بو بأس ال جزرة كصالح معيف ابف كقاؿ، الصدؽ أىؿ حديث حديثو أحمد
 الثقات، ابف :ينظر ث.الحدي حسف صدكؽ ىك بؿ: قمت .ييـ صدكؽ: حجر ابف قاؿ الثقات في حباف
 التيذيب ، كتيذيب2/184ج الذىبي، ك الكاشؼ، 8/14ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ كالجرح، 9/90ج حباف
، الرنؤكط معركؼتحرير تقريب التيذيب، ك ، 558ص حجر، التيذيب، ابف ، ك تقريب3/600ج
 .3/262ج

كيٍردم بف العزيز عبد -2  عمر بف ا عبد حديث في إال الحديث؛ حسف صدكؽ اٍختيًمؼ فيو. قمت: محمد الدارى
 .66العمرم. سبؽ ترجمتو ينظر ص

: رقـ 410صحيح البخارم البيكع/ إذا باع الثمار قبؿ أف يبدك صالحيا، ثـ أصابتو عاىة فيك مف البائع (1)
 .2198الحديث

 .1555:رقـ الحديث 636كاًئحجاء في كضع الجى  / ماةصحيح مسمـ، المساقا (2)
 .5205: رقـ الحديث  3/334مسند أبي عكانة  (3)
 .5575: رقـ الحديث 4/24، الطحاكم، شرح معاني اآلثار (4)
كاًئح / ماةصحيح مسمـ، المساقا (5)  .1555رقـ الحديث : 636جاء في كضع الجى
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 تخريج الحديث:

مػػف طريػػؽ يزيػػد بػػف  (2)كالبغػػكم، ثقػػة مػػف طريػػؽ إسػػماعيؿ بػػف جعفػػر كىػػك، (1)رجػػو البخػػارم أخ 
، عػػف عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد، مػػف طريػػؽ إبػػراىيـ بػػف حمػػزة كىػػك ثقػػة (3)كالبييقػػي، كىػػك ثقػػة، ىػػاركف

 بنحكه.، الطكيؿ بو حميد مف طريؽ محمد بف عبد ا النصارم جميعيـ عف (4)كأخرجو البييقي

زالة التعارض بيف الركاياتلقد ذ قمت:  :مف كجييف ىب العمماء في التكثيؽ كا 

 النككم. ارتضاهببياف عمة اإلدراج، ك الترجيح كذلؾ بتكثيؽ الحديث  األول: الوجه

قكلو حدثني محمد بف عباد حدثنا عبد العزيز بف محمد عػف حميػد عػف أنػس أف "  (5)قال النووي 
ـى ، ي ا ييٍثًمٍرىىا لىـٍ  ًإفٍ  :"قاؿ  النبي ـٍ  يىٍسػتىًحؿُّ  فىػًب ػديكي ػاؿى  أىحى ىػذا كىػـ مػف  :(7)قػاؿ الػدارقطني (6)أىًخيػًو " مى

لف إبػراىيـ بػف حمػزة سػمعو مػف عبػد  ؛أك مف عبد العزيػز فػي حػاؿ إسػماعو محمػدان ، محمد بف عباد
فأسػقط محمػد بػف  كلػيس مػف كػالـ النبػي، كىػك الصػكاب، أنػو مػف كػالـ أنػس مبينػان  العزيز مفصكالن 

 ."ا كىك خطأكأتى بكالـ أنس كجعمو مرفكعن  اد كالـ النبي عب

ـى ، اي  ييٍثًمٍرىىػا لىػـٍ  ًإفٍ :" فػي أف القػكؿ (8)النككم قػكؿ الػدارقطني ارتضى لقد: قمت  ـٍ  يىٍسػتىًحؿُّ  فىػًب ػديكي  أىحى
 قاؿ الخطيب كبو، كيظير ذلؾ مف خالؿ ذكره لقكلو دكف تعقيب مدرج مف قكؿ أنس " أىًخيوً  مىاؿى 

 .(13)كالصنعاني، (12)زرعة الرازياف حاتـ كأبك كأبك، (11)كالجكزم، (10)كابف الممقف، (9)البغدادم

                                                           

 .2208 : رقـ الحديث411 صحيح البخارم البيكع/ بيع المخاضرة (1)
 .2081: رقـ الحديث 8/94 شرح السنة لمبغكم (2)
 .1595: رقـ الحديث5/489ج، البييقيالسنف الكبرل،  (3)
 .1597رقـ الحديث الصدر السابؽ (4)
 .10/174جصحيح مسمـ بشرح النككم  (5)
كاًئح / ماةصحيح مسمـ، المساقا (6)  .1555رقـ الحديث : 636جاء في كضع الجى
 .361ص مدارقطنيكالتتبع، ل اإللزامات (7)
 المصدر السابؽ. (8)
 .1/125ج ، الخطيبالفصؿ لمكصؿ المدرج في النقؿ (9)
 .14/492ج ، ابف الممقفالتكضيح لشرح الجامع الصحيح (10)
 .3/257ج ، ابف الجكزمكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف (11)
 .3/610ج حاتـ أبي ، ابفعمؿ الحديث (12)
 .1/480ج الصنعاني التحبير إليضاح معاني التيسير، (13)
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ـى ، اي  ييٍثًمٍرىىا لىـٍ  قكؿ "ًإفٍ  : تصحيح رفعالوجه الثاني ـٍ  يىٍستىًحؿُّ  فىًب ديكي  -لكجكه: لمنبي "أىًخيوً  مىاؿى  أىحى
 .التصحيح لمكافقة حديث آخر .1

 مف مدرج ىذا بأف الدارقطني حيث قاؿ: "صرح (2)ككافقو الشككاني ،(1)كبو قاؿ القاضي عياض 
 بعت إف: »بمفظ (3)مسمـ عند جابر حديث مف مرفكعان  ثبت قد كلكنو، خطأ رفعو: كقاؿ أنس قكؿ
 .«حؽ؟ بغير أخيؾ ماؿ تأخذ بـ، شيئان  منو تأخذ أف لؾ يحؿ فال، جائحة فأصابتو، ثمران  أخيؾ مف
 .زيادة ثقة التصحيح عمى اعتبار أنيا .2

 عمى زيادة رفعو الذم مع لف مرفكعان؛ التفسير يككف أف يمنع : كليس ىناؾ ما(4)حجر ابف قاؿ 
 في الرفع ركاية يقكم ماك ، رفعو مف قكؿ ينفي ما كقفو الذم ركاية في كليس ،كقفو الذم عند ما

ٍرقاني، (6). ككافقو العيني(5)عند مسمـ-–أنس حديث جابر  حديث  .(7)كالزُّ
 التصحيح عمى اعتبار الجمع بتعدد الحادثة .3

 عنو كييٍسأىؿ، أحيانان  مرفكعان   أنس يركيو أف يجكز لنو بينيما؛ تعارض : "كال(8)يكبيالت قاؿ 
 .أعمـ" تعالى كا. يرفعو أف دكف، فيفٌسره أحيانان 

 يركيو أف كزفيج ،: كالصكاب ىك الجمع بتعدد الحادثة؛ كذلؾ لعدـ التعارض بيف الركايتيفقمت  
مف  (9)كيؤيده ما أخرجو البييقي، يرفعو أف دكف، فيفٌسره أحيانان  عنو كييٍسأىؿ، أحيانان  مرفكعان   أنس

 مالؾ  بف أنس عف حميد الطكيؿ بو بمفظ )سئؿ، ثقة طريؽ محمد بف عبد ا النصارم كىك
 زىكىا؟ كما حمزة أبا يا: قيؿ" تزىك حتى الثمرة بيع عف  ا رسكؿ نيى: " قاؿ، ثمارلا بيع عف
 أخيؾ؟"(. ماؿ تستحؿ فبـ الثمار ا حبس إف أرأيت: " قاؿ، "كتصفر تحمر حتى:" قاؿ

 حجنا ا حيث جاء في بعض الركايات القكؿ "فقضى --حديث عائشة النموذج الثاني 
، - -مكصكالن عمى أنو مف قكؿ عائشة "صكـ كال صدقة كال ىدم ذلؾ في يكف كلـ، كعمرتنا

 كجاء في بعض الركايات مفصكالن ميبىيَّنان أنو مف قكؿ ىشاـ بف عركة.
                                                           

 .5/218ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (1)
 .6/495جنيؿ الكطار، الشككاني  (2)
كائً  / ماةصحيح مسمـ، المساقا (3)  .1555رقـ الحديث : 636ج ججاء في كضع الجى
 .5/675ج حجر ، ابففتح البارم (4)
 .328ص سبؽ تخريجو (5)
 .12/11ج ، العينيعمدة القارم (6)
 .3/394ج ، الزرقانيعمى المكطأ شرح الزرقاني (7)
 .34/259ج ، التيكبيذخيرة العقبى في شرح المجتبى (8)
 .1597: رقـ الحديث5/490، البيكع/ الكقت الذم يحؿ يو بيع الثمارالبييقيالسنف الكبرل،  (9)
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 أنو عمى مكصكالن " صكـ كال صدقة كال ىدم ذلؾ في يكف كلـ"  :القكؿ أف فييا جاء كالركاية التي 
ػػػدَّثىنىا (1)مسػػػمـ اأخرجيػػػ - -عائشػػػة قػػػكؿ مػػػف ػػػٍيبىةى  أىبًػػػي ٍبػػػفي  بىٍكػػػرً  أىبيػػػك فقػػػاؿ: كحى ػػػدَّثىنىا، شى ٍبػػػ حى  ٍبػػػفي  دىةي عى

ػػمىٍيمىافى  ػػفٍ ، سي ػػاـو  عى ػػفٍ ، ًىشى ػػفٍ ، أىًبيػػوً  عى اًئشىػػةى  عى رىٍجنىػػا: قىالىػػتٍ ،  عى ػػعى  خى ػػةً  ًفػػي اً  رىسيػػكؿً  مى جَّ دىاعً  حى ، اٍلػػكى
ؿً  ميكىاًفيفى  ةً  ًذم ًلًيالى ـٍ  أىرىادى  مىفٍ : » اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىالىتٍ ، اٍلًحجَّ  أىنّْػي فىمىػٍكالى ، ًيؿَّ فىٍميي  ًبعيٍمرىةو  ييًيؿَّ  أىفٍ  ًمٍنكي
ىٍىمىٍمتي  أىٍىدىٍيتي  ػفٍ  اٍلقىػٍكـً  ًمػفى  فىكىافى : قىالىتٍ  «ًبعيٍمرىةو  لى ًمػٍنييـٍ ، ًبعيٍمػرىةو  أىىىػؿَّ  مى ػفٍ  كى جّْ  أىىىػؿَّ  مى  فىكيٍنػتي : قىالىػتٍ ، بًػاٍلحى

رىٍجنىا، ًبعيٍمرىةو  أىىىؿَّ  ًممَّفٍ  أىنىا تَّى فىخى فىةى  يىٍكـي  فىأىٍدرىكىًني، مىكَّةى  قىًدٍمنىا حى ػاًئضه  كىأىنىػا عىرى تًػي ًمػفٍ  أىًحػؿَّ  لىػـٍ ، حى ، عيٍمرى
تىؾً  دىًعي: »فىقىاؿى ،  النًَّبيّْ  ًإلىى ذىًلؾى  فىشىكىٍكتي  جّْ  كىأىًىمّْػي، كىاٍمتىًشػًطي رىٍأسىػؾً  كىاٍنقيًضػي، عيٍمرى : قىالىػتٍ  «بًػاٍلحى
ٍمػػػتي  ػػػا، فىفىعى ٍصػػػبىةً  لىٍيمىػػػةي  كىانىػػػتٍ  فىمىمَّ قىػػػدٍ  اٍلحى ػػػ كى نىػػػا اي  ىقىضى جَّ ػػػؿى ، حى ًعػػػي أىٍرسى ٍبػػػدى  مى ، بىٍكػػػرو  أىبًػػػي ٍبػػػفى  الػػػرٍَّحمىفً  عى
رىجى  فىأىٍردىفىًني ى، ًبعيٍمرىةو  فىأىٍىمىٍمتي ، التٍَّنًعيـً  ًإلىى ًبي كىخى نىا اي  فىقىضى جَّ تىنىا حى لىـٍ ، كىعيٍمرى  كىالى  ىىػٍدمه  ذىًلػؾى  ًفػي يىكيفٍ  كى
دىقىةه  ".  كىالى  صى ٍكـه  صى

 أنػو ميبىيَّنػان  مفصػكالن " صػكـ كال صدقة كال ىدم ذلؾ في يكف "كلـ :القكؿ أف فييا جاء تيكالركاية ال 
ػدَّثىنىا(2)فقػاؿ مسػمـ اعػركة أخرجيػ بػف ىشػاـ قػكؿ مػف ٍيػبو  أىبيػك :" حى ػدَّثىنىا، كيرى ًكيػعه  حى ػدَّثىنىا، كى ػػفٍ ، ًىشىػاـه  حى  عى
اًئشىةى  عىفٍ ، أىًبيوً  رىٍجنىا: قىالىتٍ ،  عى ؿً  ميكىاًفيفى   اً  رىسيكؿً  مىعى  خى ةً  ًذم ًلًيالى ػفٍ  ًمنَّػا اٍلًحجَّ ، ًبعيٍمػرىةو  أىىىػؿَّ  مى
ًمنَّػػا ػػفٍ  كى ػػةو  أىىىػػؿَّ  مى جَّ ٍمػػرىةو  ًبحى ًمنَّػػا، كىعي ػػفٍ  كى ػػةو  أىىىػػؿَّ  مى جَّ سىػػاؽى  ًبعيٍمػػرىةو  أىىىػػؿَّ  ًفػػيمىفٍ  فىكيٍنػػتي ، ًبحى ػػًديثى  كى  ًبنىٍحػػكً  اٍلحى

ا ًديًثًيمى ى ًإنَّوي : ذىًلؾى  ًفي ةي عيٍركى  قىاؿى : ًفيوً  كقىاؿى ، حى يىا اي  قىضى جَّ تىيىا حى لىـٍ : ًىشىاـه  قىاؿى ، كىعيٍمرى  ذىًلػؾى  ًفي يىكيفٍ  كى
دىقىةه  كىالى  ًصيىاـه  كىالى  ىىٍدمه   ."صى

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت  ببياف عمة  الحديث بتكثيؽ كذلؾ الركايات بيف التعارض كا 
  .العمماء مف هكغير ، قاؿ بو النككم اإلدراج،

 أنػو الكلػى الركايػة فػي ظػاىره صػكـ كال صػدقة كال ىػدم ذلػؾ فػي يكػف "كلػـ قكلػو: (3) النككم قاؿ 
 الكؿ فيحمػؿ ،عػركة بػف ىشػاـ كػالـ مػف بأنػو بعػدىا التػي الركايػة فػي صػرح كلكف ؛عائشة كالـ مف

                                                           

 .1211: رقـ الحديث4774صحيح مسمـ، الحج/ بياف الحج ككجكه االحراـ (1)
 سناد:دراسة اإل

 جميع ركاة اإلسناد ثقات.
 .1211: رقـ الحديث477صحيح مسمـ، الحج/ بياف الحج ككجكه االحراـ (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.

 .8/117جصحيح مسمـ بشرح النككم ينظر:  (3)
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كابػػػف ، (3)كالعينػػػي، (2)كابػػػف حجػػػر، (1)كبػػػو قػػػاؿ ابػػػف بطػػػاؿ المػػػدرج". معنػػػى فػػػي الكؿ كيكػػػكف ،عميػػػو
 كغيرىـ.، (4)القيـ

 كال ىدم ذلؾ في يكف كلـ" : كالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء أف القكؿقمت 
 عركة؛ لنو لك كاف مف قكليا يككف ميٍشًكؿ.  بف ىشاـ قكؿ مف مدرج" صدقة كال صياـ

. الدـ عمييما كالمتمتّْع القاًرف أف مع، الثالثة نفي مف الحديث ىذا ظاىر "أشكؿ (5)القيرطبي: قاؿ 
تّْعة كال قاًرنة تكف لـ بأنيا (6)عياض القاضي كأجاب و نكت ثـ، بالحجّْ  أحرمت لنيا، ميتىمى  في فىٍسخى
َـّ  كلـٍ  حاضت فمما، عيمرة يا إلى رجعت، ذلؾ ليا يت  أحرمت ثـ، فأكممتو، العمرة أفعاؿ لتعذُّر، حجّْ
 كال، "بعيمرة أىؿَّ  ممَّف كنت: "قكليا يسمع لـ عياض ككأف: قمت .دمه ى عمييا يىًجبٍ  فمـ، مبتدئة عيمرة
كىذا الكالـ الميٍشًكؿ ييكف إشكالو: أنو قد ركاه ككيع  ".كعيمرتؾ لحجّْؾ يسعيؾ طكافيؾ: "ليا  قكلو

مكقكفان عمى ىشاـ بف عركة كأبيو فقاؿ: قاؿ عركة: إنو قضى ا حجيا عمرتيا. قاؿ ىشاـ: كلـ 
ذا كاف المر كذلؾ س، كال صياـ، ؾ ىدميكف في ذل يؿ االنفصاؿ بأف يقاؿ: إف عركة كال صدقة. كا 

مف ذلؾ انتفاء ذلؾ  كال يمـز، ىشاـ لما لـ يبمغيما في ذلؾ شيء أخبرا عف نفي ذلؾ في عمميماك 
كىذا التأكيؿ أيضان منقدح عمى تقدير: ، كلـ يبمغيما ذلؾ، أىدل عنيا فمعؿ النبي  ؛المر نفسو

 عىاًئشىةى  عىفٍ   اً  رىسيكؿي  : "ذىبىحى . كيؤيده قكؿ جابر- –يككف ىذا الكالـ مف قكؿ عائشة  أف
صدقة؛  كال، صياـ كال، ىدم ذلؾ في يكف كيحتمؿ أف يككف معنى قكليـ كلـ، (7) «النٍَّحرً  يىٍكـى  بىقىرىةن 

؛ كما قد فعؿ عمى ما ركاه كلـ يكمفيا شيئان مف ذلؾ؛ لنو نكل أف يقكـ عنيا، أم لـ يأمرىا بذلؾ
 .جابر كغيره. كا تعالى أعمـ"

 

                                                           

 .4/444جابف بطاؿ م، شرح صحيح البخار ينظر:  (1)
 .5/25جابف حجر ، فتح البارمينظر:  (2)
 .10/174ج ، العينيعمدة القارمينظر:  (3)
 .5/120ج ، العظيـ أبادمعكف المعبكد كحاشية ابف القيـينظر:  (4)
 .3/303ج ، القرطبيالميٍفًيـ لما أيٍشًكؿى مف تمخيص مسمـينظر:  (5)
 242/.4ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـينظر:  (6)
جزاء البقرة كالبدنة كؿ منيما عف سبعةصحيح مسمـ، الحج/االشتراؾ في اليدم ك  (7)  .1319: رقـ الحديث 519ا 
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بذكر  فقد جاءت ركايات، نصيبو ما جاء في العبد بيف الرجميف فيعتؽ أحدىماالنموذج الثالث: 
 ااًلٍسًتٍسعىاء مفصكالن مبينان مف قكؿ قتادة. بذكر كجاءت ركايات، مرفكعان  (1)العبد اٍسًتٍسعاء

ك النَّاًقدي (2)مسمـ فقاؿ ااٍسًتٍسعاء العبد مرفكعان أخرجي التي جاء فييا فالركاية  دَّثىًني عىٍمره دَّثىنىا، :"حى  حى
اًعيؿي  ـى  ٍبفي  ًإٍسمى كبىةى  أىًبي اٍبفً  عىفً ، ًإٍبرىاًىي ، نىًييؾو  ٍبفً  بىًشيرً  عىفٍ ، أىنىسو  ٍبفً  النٍَّضرً  عىفً ، قىتىادىةى  عىفٍ ، عىري

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ا أىٍعتىؽى  مىفٍ : »قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً ، ىيرى ٍبدو  ًفي لىوي  (3)ًشٍقصن وي ، عى صي اًلوً  ًفي فىخىالى  لىوي  كىافى  ًإفٍ  مى
مىٍيوً  مىٍشقيكؽو  غىٍيرى  ٍبدي اٍلعى  اٍستيٍسًعيى ، مىاؿه  لىوي  يىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ ، مىاؿه   .«عى

  :الحديثتخريج   
ٍيعو أخرجو البخارم    رى  كالىما عف، (5)يكنس بف كمسمـ مف طريؽ عيسى، (4)مف طريؽ يزيد بف زي

 االٍسًتٍسعاء. كذكرا, بو بنحكه عركبة أبي بف سعيد
ًرٍير بف حاـز، (7)كمسمـ، (6)كأخرجو كالبخارم    االٍسًتٍسعاء. كذكرا ناهبو بمع عف قتادة ،مف طريؽ جى
كالنسائي مف طريؽ المغيرة بف سممة أبك ، (8)كأخرجو أبك داكد مف طريؽ مسمـ بف إبراىيـ 

  االٍسًتٍسعاء. كذكرا, عف قتادة بو بمعناه، العطار يزيد بف عف أباف ،كالىما ،(9)ىشاـ

                                                           

ؽ بعضو، كرؽ بعضو، كذلؾ أنو يسعى في فكاؾ ما رؽ مف رقبتو، فيعمؿ فيو كيتصرؼ تً إذا عي  :عاء العبدسٍ تً اسٍ  (1)
جميكر القائميف باالستسعاء،  لنو يعمؿ فيو. كيذا فسره؛ في كسبو حتى يعتؽ. كيسمى تصرفو في كسبو سعاية

كقاؿ بعضيـ: ىك أف يخدـ سيده الذم لـ يعتؽ بقدر مالو فيو مف الرؽ كال يكمؼ ما يشؽ عميو. ينظر: تيذيب 
لساف العرب، ابف منظكر  ، ك2/370ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرك ، 3/59ج ، الزىرمالمغة
 .38/281ج ، الزبيدمتاج العركس، ك 14/386ج
 .1503: رقـ الحديث609ص ذكر سعاية العبد/العتؽ، صحيح مسمـ (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.

تاج ، ك 8/245ج ، الزىرم، كتيذيب المغة5/33جلفراىيدم االعيف، ينظر:  : طائفة مف الشيء.الشٍّْقصي  (3)
 .18/15ج ، الزبيدمالعركس

إذا أعتؽ نصيبا في عبد، كليس لو ماؿ، استسعي العبد غير مشقكؽ عميو، عمى نحك /العتؽ، مصحيح البخار  (4)
كقاؿ البخارم:" تابعو حجاج بف حجاج، كأباف، كمكسى بف خمؼ، عف قتادة  .2527: رقـ الحديث478ص الكتابة.

 اختصره شعبة.
 .1503الحديث رقـ: 609ص العبد سعاية ذكر/، العتؽصحيح مسمـ (5)
 .2504 : رقـ الحديث473ص الشركة في الرقيؽ/الشركة، يح البخارمصح (6)
 .1503الحديث رقـ: 609ص العبد سعاية ذكر/، العتؽصحيح مسمـ (7)
 .3937 : رقـ الحديث707ص ذكر السعاية في الحديث/ سنف أبي داكد، العتؽ (8)
 .4946رقـ الحديث: 5/33جالسنف الكبرل لمنسائي  (9)
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, قتادة بو بمعناه خمؼ عف عف مكسى بف، (1)ب مف طريؽ عبد السالـ بف ميطىيَّركأخرجو الخطي 

 االٍسًتٍسعاء. كذكر
عف قتادة بو بمعناه ، عف شعبة، كالىما مف طريؽ محمد بف جعفر (3)كالنسائي، (2)كأخرجو مسمـ 

 االٍسًتٍسعاء. كلـ يذكرا، مختصران 
 بف بشير قتادة عف عف ىشاـ عف عامر أبك عمرك بف الممؾ عبد طريؽ مف (4)كأخرجو النسائي  

، أسقط النضر بف أنس، ك االٍسًتٍسعاء بمعناه مختصران كلـ يذكر  النبي أف، ةىرير  أبي عف، نييؾ
عف ، مف طريؽ عبد الممؾ بف عمرك أبك عامر عف ىشاـ عف قتادة (5)كأخرجو الطحاكم، كىذا كىـ

 يذكر كلـ مختصران  بمعناه, كىك الصكاب  النبي أف، ىريرة أبي عف، نييؾ بف بشير النضر عف
  االٍسًتٍسعاء.

 :"(6)كالركاية التي جاء فييا ذكر االٍسًتٍسعاء مفصكالن مبينان مف قكؿ قتادة أخرجيا الدارقطني فقاؿ 

دَّثىنىا ًميُّ  نا، النٍَّيسىابيكًرمُّ  بىٍكرو  أىبيك حى سىفً  ٍبفي  عى ٍبدي  نا، ًعيسىى أىًبي ٍبفً  اٍلحى ، ىىمَّاـه  نا، اٍلميٍقًرئي  يىًزيدى  ٍبفي  المَّوً  عى
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، نىًييؾو  ٍبفً  بىًشيرً  عىفٍ ، أىنىسو  ٍبفً  النٍَّضرً  عىفً  ،قىتىادىةى  عىفٍ  ا أىٍعتىؽى  رىجيالن  أىفَّ ،  ،ىيرى  ًمفٍ  ًشٍقصن

ٍمميكؾو  ازى » أىفَّ  مى ًنوً  بىًقيَّةى  كىغىرَّمىوي  ًعٍتقىوي  النًَّبيُّ  فىأىجى  اٍلعىٍبدي  اٍستىٍسعىى مىاؿه  لىوي  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإفٍ : قىتىادىةي  قىاؿى .«ثىمى
ٍيرى  مىٍيوً  مىٍشقيكؽو  غى كىاهي  مىا أىٍحسىفى  مىا: يىقيكؿي  النٍَّيسىابيكًرمَّ  سىًمٍعتي . عى بىطىوي  ىىمَّاـه  رى فىٍصؿى ، كىضى  قىٍكؿً  بىٍيفى  كى
بىٍيفى  ًبيّْ النَّ    قىتىادىةى". قىٍكؿً  كى

 

 

                                                           

 .1/355ج ، الخطيبرج في النقؿالفصؿ لمكصؿ المد (1)
 .1502: رقـ الحديث609ص ذكر سعاية العبد/العتؽ، صحيح مسمـ (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.

  .4947رقـ الحديث : 5/33جالسنف الكبرل لمنسائي  (3)
 .4948حديث : رقـ ال5/33ج سنف النسائي الكبرل (4)
 .5393 : رقـ الحديث13/435جشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم  (5)
 .4222رقـ الحديث:  5/223جسنف الدارقطني  (6)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.



354 

 

 تخريج الحديث:

كالخطيب مف طريؽ محمد بف يعقكب أبك عبد ، (1)أخرجو البييقي مف طريؽ أبي بكر النيسابكرم 
 كالىما عف عمي بف الحسف بو بمثمو. (2)ا

 اختمؼ العمماء في تكثيؽ المتكف مف أكجو: قمت:

ليو ذىب النككم.، عمة اإلدراج ببيافة مف أسقط االٍسًتٍسعاء الترجيح بتكثيؽ ركاي :الوجه األول   كا 

 فيعتػػػؽ، الػػػرجميف بػػػيف المممػػػكؾ )فػػػي قػػػاؿ:  النبػػػي أف ىريػػػرة أبػػػي حػػػديث :"كفػػػي(3)قـــال النـــووي 
ا أعتؽ مف )قاؿ ركاية كفي (4)يضمف( قاؿ: أحدىما  لو كاف إف مالو في فخالصو ،عبد في لو شقصن
 قػكـ مػاؿ لػو يكػف لػـ )إف ركايػة كفػي، (5)عميػو( مشقكؽ غير العبد ىاستسع ماؿ لو يكف لـ فإف ،ماؿ
 القاضػػي قػػاؿ (6)عميػػو( مشػػقكؽ غيػػر يعتػػؽ لػػـ الػػذم نصػػيب فػػي يستسػػعى ثػػـ ،عػػدؿ قيمػػة العبػػد عميػػو

 شػػعبة الحػػديث ىػػذا ركل :(8)الػػدارقطني قػػاؿ الػػركاة بػػيف خػػالؼ ىنػػا ذكػػر االٍسًتٍسػػعاء: فػػي :(7)عيػػاض
 مػػف االٍسًتٍسػػعاء ففصػػؿ، ىمػػاـ ككافقيمػػا، االٍسًتٍسػػعاء فيػػو يػػذكرا فمػػـ، أثبػػت كىمػػا، قتػػادة عػػف، كىشػػاـ

 قػػػػػاؿ، الصػػػػػكاب كىػػػػػك، البخػػػػػارم أخرجػػػػػو ىػػػػػذا كعمػػػػػى قػػػػػاؿ: قتػػػػػادة. أبػػػػػى رأم مػػػػػف فجعمػػػػػو، الحػػػػػديث
 قػكؿ ففصػؿ كضػبطو؛، ىمػاـ مػا ركاه أحسػف ما يقكؿ: (10)النيسابكرم بكر أبا كسمعت :(9)الدارقطني

 السػػعاية أسػػقط مػف كغيرىمػػا، (1)القصػػار كابػف، (11)الصػػيمى كقػاؿ :القاضػػي قػػاؿ الحػديث. عػػف قتػادة

                                                           

 .3422الحديث رقـ: 4/206جالسنف الصغير ، ك 21374: رقـ الحديث10/476ج لمبييقي الكبرل السنف (1)
 .359-1/358ج ، الخطيبالنقؿ الفصؿ لمكصؿ المدرج في (2)
 .10/108ج النككم مـ بشرحصحيح مس (3)
 .1502: رقـ الحديث 609صحيح مسمـ، العتؽ / ذكر سعاية العبد، ص (4)
 .331ص سبؽ تخريجو (5)
 .1503: رقـ الحديث 609صحيح مسمـ، العتؽ / ذكر سعاية العبد، ص (6)
 .5/103ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (7)
 .5/220جسنف الدارقطني  (8)
 .5/223سابؽ، جالمصدر ال (9)
أبك بكػر الشػافعي النيسػابكرم صػاحب التصػانيؼ، قػاؿ الحػاكـ كػاف إمػاـ  عبد ا بف محمد بف زياد بف كاصؿ (10)

كلمػا قعػد لمتحػديث ، ككػاف يعػرؼ زيػادات اللفػاظ فػي المتػكف، عصره في الشافعية بالعراؽ مف أحفظ النػاس لمفقييػات
مائػػة. ينظػػر: تػػاريخ  كتػػكفي سػػنة أربػػع كعشػػريف كثػػالث، يػػث أجػػاد فييػػادعػػف أحا فسػػئؿ، بػػؿ سػػمكا :حػػدث قػػاؿ :قػػالكا

 .17/260ج ، الصفدم، كالكافي بالكفيات7/491، جالذىبياإلسالـ، 
ًصيمة؛ ييكٌنى: أبا محمد. قرأى عمىٍيو الٌناس ًكتاب: البيخارٌم : مف أىًؿ أعبد ا بف إٍبراًىيـ بف محمد الصيميٌ  (11)

 =كجمىع ًكتابان في ككاف عاًلمان بالكىالـ كالٌنظر، مىنسيكبان إلى مىعًرفة الحديث. ًركايىة أبي زيد المٍركىزٌم كغير ذلؾ.
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 عبػد بػف كقاؿ، عمر ابف ركاية مف، اآلخر الحاديث في ليست لنيا ذكرىا؛ ممف أكلى الحديث مف
 أبػي بف سعيد عف فييا اختمؼ كقد :(3)غيره قاؿ ذكركىا. ممف أثبت السّْعاية يذكركا لـ الذيف :(2)البر

 كمػا، الحػديث مػتف مػف عنػده ليسػت أنيػا عمػى فػدؿ، يػذكرىا لػـ كتػارة، ذكرىػا فتػارة، قتادة عف عركبة
 ". أعمـ كا القاضي كالـ آخر ىذا غيره قاؿ
كليس مف متف الحديث إضافة لما ذكر النككم كؿ ، : كذىب إلى القكؿ بأف االٍسًتٍسعاء مدرجقمت 

 .(10)كالزرقاني، (9)كالعراقي، (8)البييقيك ، (7)كابف بطاؿ، (6)كالخطابي، (5)كأحمد، (4)مف: الشافعي

 : الجمع الوجه الثاني
ليو ذك ، كأف مف لـ يذكرىا ركايتو مختصرة باعتبار صحة رفع االٍسًتٍسعاء لمنبي  -1 ىب صاحبا ا 

 كابف حجر. ، الصحيح

ا الجميع ككف فصححا، الصحيح صاحبا منيـ؛ آخركف ذلؾ :" كأبى(11)قاؿ ابف حجر  ، مرفكعن
 لكثرة قتادة؛ بحديث أعرؼ عركبة أبي بف سعيد لف كجماعة؛، العيد دقيؽ ابف رجحو الذم كىك

 لـ لكنيما سعيد؛ مف أحفظ كانا كأف، كشعبة كىشاـ كغيره، ىماـ مف عنو أخذه ككثرة، لو مالزمتو
نما، ركاه ما ينافيا  زيادة في يتكقؼ حتى متحدنا المجمس كليس، بعضو عمى الحديث مف اقتصرا كا 

                                                                                                                                                                          

 كتيكٌفي: اثنتيف كًتٍسًعيف كثالًث اختالؼ ماًلؾ، كالٌشافعي، كأبي حنيفة سىٌماه: كتاب: الٌدالئؿ عمى أٌميات المسائؿ =
 .7/135ج ، عياضترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، ك 1/290، ابف الفرضي جمائةو. تاريخ عمماء الندلس

المالكي عمي بف عمر بف أحمد الفقيو أبك الحسف ابف القصار البغدادم المالكي قاؿ  ابف القصار قاضي بغداد (1)
أحسف منو كلي قضاء  لو كتاب في مسائؿ الخالؼ كبير ال أعرؼ ليـ في الخالؼ كتابان  :أبك إسحؽ الشيرازم

، 8/776، جالذىبياإلسالـ، تكفي سنة سبع كتسعيف كثالث مائة ينظر: تاريخ ، ككاف ثقة قميؿ الحديث، بغداد
 .21/232ج ، الصفدمالكافي بالكفياتك 
 .14/276ج ، ابف عبد البرلمعاني كالسانيدالتمييد لما في المكطأ مف ا (2)
ذكره الخطابي فقاؿ:" اضطراب سعيد بف أبي عركبة في السعاية مرة يذكرىا، كمرة ال يذكرىا، فدؿ عمى أنيا  (3)

نما ىك مف كالـ قتادة..." معالـ السنف،   .4/70جخطابي الليست مف متف الحديث عنده، كا 
 .10/475جالسنف الكبرل لمبييقي ينظر:  (4)
 .396: مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد ا صينظر (5)
 .4/70جخطابي ال: معالـ السنف، ينظر (6)
 .7/39جالبف بطاؿ م، : شرح صحيح البخار ينظر (7)
 .10/475ج: السنف الكبرل لمبييقي ينظر (8)
 .6/202ج: طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي ينظر (9)
 .4/138ج ، الزرقانيني عمى المكطأ: شرح الزرقاينظر (10)
 .5/158جفتح البارم البف حجر  (11)
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 ،انفرد لك كمو كىذا، غيره يسمعو لـ ما منو فسمع، منيما أكثر كانت لقتادة سعيد مالزمة فإف، سعيد
 الصحيح". صاحبيٌ  لعمؿ كفاقنا مرفكعاف صحيحاف الحديثيف أف يظير .. كالذم.ينفرد  لـ كسعيد

 اإلماـ عنو نقؿ كما، معان  الطريقيف صحة كرأل، الحديث ىذا يىًعؿَّ  لـ البخارم : فاإلماـقمت
 أصح؟ الركايتيف أم فقمت:( السَّعاية حديث يعني) الحديث ىذا عف محمدان  كسألت: "(1)قاؿ ترمذمال

 إال، السعاية قتادة عف ،عامتيـ فيو كذكر، قائـ فيو كالمعنى، صحيحاف جميعان  الحديثاف: فقاؿ
  بالسّْعاية". أمره في، عركبة أبي بف سعيد حديث قكل ككأنو، شعبة

 إلى فأشار،  عركبة أبي بف سعيد ركاية في الطعف مف خشي البخارم كأف:" ك (2)قاؿ ابف حجر 
 عنو زريع بف يزيد ركاية مف أخرجو فإنو، كعادتو خفية بإشارات ثبكتيا

 الناس أثبت مف كىك، (3)
 حاـز بف ريرجى  بركاية لو استظير ثـ، االختالط قبؿ منو كسمع، فيو

، التفرد عنو لينفي بمتابعتو؛ (4)
 أف كىك، مقدر سؤاؿ عف جكاب ككأنو، شعبة اختصره قاؿ: ثـ، تابعيما غيرىما أف ىإل أشار ثـ

 ضعفنا؛ فيو يؤثر ال ىذا بأف فأجاب:، االٍسًتٍسعاء يذكر لـ فكيؼ، قتادة لحديث الناس أحفظ شعبة
 ".أعمـ كا الكاحد مف بالحفظ أكلى الكثير كالعدد، بتمامو ساقو كغيره، مختصرنا أكرده لنو
  بار تعدد الحادثةباعت -2
 احتماؿ مع كاحد بقكؿ، الجماعة نكىـ ال أف كاإلنصاؼ :(6)المكاؽ ابف "كقاؿ (5) قاؿ ابف حجر: 
  ."منافاة أخرل بو كفتياه، مرة بو تحديثو بيف فميس، بو يفتي قتادة سمع يككف أف
ٍمقىمة بف عقبة طريؽ مف أخرج (7)البييقي أف ذلؾ كيؤيد :قمت   عبد عف اعيالكز  سئؿ: قاؿ عى

 ليذا قاؿ أنو قتادة عف ذكر: قاؿ الثالث؟ كأمسؾ، اآلخر أعتؽ ثـ، أحدىـ كاتب، نفر ثالثة بيف
ف، حظو عف يسار ذا كاف إف: المعتؽ عمى نصيبو أمسؾ الذم  المممكؾ استسعى ماؿ لو يكف لـ كا 
 الثمث". اتبكلممك، الثمثاف لممعتؽ، كالميكاًتب الميٍعًتؽ بيف كالكالء، قيمتو مف الثمث في
  باعتبار زيادة الثقة -3

                                                           

 .204العمؿ الكبير لمترمذم ص (1)
 .5/158جالبف حجر ، فتح البارم (2)
 .331ص تخريجو سبؽ (3)
 .331ص تخريجو سبؽ (4)
 .5/158ج المرجع السابؽ (5)
 بابف المعركؼ المالكي المراكشي صاؼ فب فرج بف خمؼ بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبكابف المكاؽ:  (6)

 تحقيؽ مقدمة ق. ينظر:642بفاس تكفي سنة ثـ ببمنسية القضاء بمراكش، كتكلى كتكفي كتعمـ كنشأ المكاؽ، كلد
 .2ص «النقاد بغية»
 .21379: رقـ الثر10/478جالسنف الكبرل لمبييقي  (7)
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 عركبة؛ أبي ابف عمى حجة ذلؾ يكف لـ، االٍسًتٍسعاء عف كىشاـ شعبة سكت إذا :"(1)قاؿ العيني 
 ىذا: (2)حـز ابف كقاؿ، جماعة ذلؾ عمى كافقو كقد كيؼ؟، قكلو فالقكؿ، شيئنا عمييما زاد قد ثقة لنو
ليو ذىب الطحاكم التي ادةالزي عف الخركج يجكز فال، الصحة غاية في خبر كابف دقيؽ ، (3)فيو". كا 
ٍيمىعي، (5)القيـ كابف، (4)العيد  . (9)كالقارم، (8) كالقىٍسطىالني(7)اليادم عبد كابف، (6)كالزَّ

 كذلؾ؛ لف مف أنكر رفعيا اعتدَّ بقرائف منيا: االٍسًتٍسعاء " لمنبي  كالصكاب صحة رفع " قمت: 

 .كىشاـ شعبة: كىما منو أحفظ ىك لمف سعيد مخالفة -1

 .الحديث بيذا سعيد تفرد -2

 .عمره آخر في سعيد اختالط -3

 االٍسًتٍسعاء فيو ذكر كجعؿ، مرفكعان  الحديث فجعؿ، مفصالن  ىماـ طريؽ مف الحديث ىذا كرد قد -4
 .ثقة كىماـ، قتادة قكؿ مف

 :يمي فيما كنمخصيا، التعميالت ىذه عمى (10)حجر ابف الحافظ أجاب كقد
، كغيره ىماـ مف عنو أخذه ككثرة، لو مالزمتو لكثرة ؛قتادة بحديث أعرؼ، عركة أبي بف سعيد  -1

ف كشعبة كىشاـ نما، ركاه ما ينفيا لـ لكنيما سعيد؛ مف أحفظ كانا كا   عمى الحديث مف اقتصر كا 
 أكثر كانت لقتادة سعيد مالزمة فإف، سعيد زيادة في يتكقؼ حتى متحدان  كليس المجمس، بعضو
 .غيره يسمعو لـ ما منو فسمع، مامني

                                                           

 .13/55ج ، العينيعمدة القارم (1)
 .8/185ج ف حـز، ابالمحمى باآلثار (2)
 .13/436جشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ينظر:  (3)
 .2/332ج ، ابف دقيؽ العيد: إحكاـ الحكاـ شرح عمدة الحكاـينظر (4)
 .10/330ج ، العظيـ أبادم: عكف المعبكد كحاشية ابف القيـينظر (5)
ٍيمعي: نصب الرايةينظر (6)  .3/283ج ، الزَّ
 .5/94جبد اليادم ابف ع، : تنقيح التحقيؽينظر (7)
 .4/307ج ، القسطالني: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمينظر (8)
  6/2221ج ، القارم: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر (9)
كتعميميا، أبك بكر  الحاديث تصحيح في البخارم اإلماـ منيج، ك 5/158جفتح البارم البف حجر  ينظر: (10)

 .315صكافي 
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 كمكسى، (2)حجاج بف كحجاج، (1)حاـز بف جرير عميو تابعو فقد الحديث بيذا ينفرد لـ سعيد -2
 .(4)كأباف بف يزيد، (3)خمؼ بف

 ىذا لف عميو؛ االعتماد يصح فال ،اختمط عركبة أبي بف سعيد بككف الحديث تعميؿ أما -3
 .زريع بف كيزيد االختالط قبؿ منو سمع مف ركاية مف كغيرىما الصحيحيف في الحديث

 القدر في الجميع كخالؼ، التفصيؿ بيذا انفرد قد فيماـ، المفصمة ىماـ لركاية بالنسبة أما  -4
 كما يضبطو لـ أنو عمى فدؿ، عامان  حكمان  جعمكه كىـ، عيف كاقعة جعمو فإنو، رفعو عمى المتفؽ
 .سعيد حديث أعؿ مف عمييا اعتمد التي القرائف عمى الردكد أىـ فيذه، ينبغي

 .كمما يدلؿ عمى صحة رفع االٍسًتٍسعاء أنو جاء مف غير حديث أبي ىريرة  

 مف (6)الطبراني أخرجو ىريرة أبي حديث غير في االٍسًتٍسعاء ذكر كقع :" كقد(5)قاؿ ابف حجر 
 كعمدة ةى.عيٍذرى  بني مف رجؿ عف قالبة أبي بف خالد طريؽ مف (7)البييقي كأخرجو، جابر حديث
ال قكلو عمر ابف حديث في االٍسًتٍسعاء حديث ضعؼ مف  تقدـ كقد، عتؽ" ما منو عتؽ فقد "كا 
 حكمو". عمى باؽ المعتؽ لشريؾ الذم الجزء أف ذلؾ مف المفيكـ كأف، الميٍعًسر حؽ في أنو

 عمة اإلدراج ببيان األحاديث توثيق في منهج النووي ثالثًا:

 فمف، ندر ما إال يحكـ باإلدراج ال فكاف، الحاديث رد عدـ مىع حريص النككم اإلماـ كاف 
كثالثة كاف ، حكـ منيا عمى مكضعيف باإلدراج أحاديث إال خمسة كجدت ما أقكالو استقراء خالؿ

 .(8)فييا مكافؽ لقكاؿ العمماء باإلدراج

                                                           

 .331يجو صتخر سبؽ  (1)
عف قتادة مف ركاية أحمد بف حفص، عف أبيو، عف إبراىيـ بف  أف ذلؾ في نسختو ابف حجر ذكر الحافظ (2)

 . كلـ أقؼ عمى ىذه الركاية.5/157فتح البارم . ينظر: طيماف، عف حجاج كفييا ذكر السعاية
  .332تخريجو صسبؽ  (3)
 .332ص تخريجو سبؽ (4)
 .5/158جفتح البارم البف حجر  (5)
مف رقيؽ، فإف عميو  مف أعتؽ شقيصان : »أخرجو الطبراني بسنده عف جابر بف عبد ا قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  (6)

 .7024حديث : رقـ ال7/118جالمعجـ الكسط  .«أف يعتؽ بقيتو، فإف لـ يكف لو ماؿ استسعى العبد في ثمنو
كليس لو ماؿ ، ا لو عند مكتومنيـ أعتؽ مممككن  ٍذرىةى عي البة، عف رجؿ مف بني أخرجو البييقي بسنده عف أبي قً  (7)

رقـ  :10/478جثمثو، كأمره أف يسعى في الثمثيف. السنف الكبرل لمبييقي غيره، فأعتؽ رسكؿ ا 
 .21382الحديث

 .11/68، ج174-10/108، ج8/117ج، 4/96ج صحيح مسمـ بشرح النككم (8)
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 عمة القمب ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في : الخامس المطمب
 مب لغًة واصطالحاً أواًل تعري  الق

القاؼ كالالـ كالباء أصالف صحيحاف أحدىما: يدؿ عمى خالص شيء ، مادة قىمىب القمب لغة: -1
كالصؿ الثاني ىك المراد ىنا كمنو: ، كاآلخر: يدؿ عمى رد شيء مف جية إلى جية، كشريفو

نما سمّْيت قىميبان ، القىًميب: البئر قبؿ أف تيطكل ككانت ، جية إلى جية لنيا كالشيء ييقمب مف ؛كا 
فرت صار تيراب ،أرضان   .(1)يا كأنو قيمبفمما حي

ًعؿ عف نافع القمب اصطالحًا:-2 ليصير  ؛قاؿ ابف الصالح: "ىك نحك حديث مشيكر عف سالـ جي
ماعة ، (3)النككمُّ ، ككافقو عمى ىذا التعريؼ .(2) بذلؾ غريبان مرغكبان فيو"  (5)كالقزكيني، (4)كابفي جى

 كغيرىـ.

نما ىك تفسير لنكع منو ، قبو الزركشي بقكلو: "كىذا التعريؼ غير كاؼ بحقيقة المقمكبكتع كا 
 .(6)كحقيقتو" 

القمب في اإلسناد؛ كربما عمى لنو اقتصر  ؛تعريفو غير جامع، كعميو فإف ابف الصالح كمف تابعو
 ييفيـ منو أنو ال كىك القمب في السند؛ لكف ،كقع ذلؾ منيـ قصدان لمغالب كالكثر مف صكر القمب

كذلؾ بذكر ، فقد أشار ابف الصالح في ثنايا كالمو عف قمب المتف، أغفؿ مقمكب المتف أك أنكره
فاجتمع قبؿ  ،قصة البخارم مع أىؿ بغداد حيث قاؿ ابف الصالح: "ركينا أف البخارم قدـ بغداد

كجعمكا متف ، دىافقمبكا متكنيا كأساني، كعمدكا إلى مائة حديث، مجمسو قكـ مف أصحاب الحديث
سناد ىذا المتف لمتف آخر"، ىذا اإلسناد إلسناد آخر  .(7)كا 

  (8)كالتأخير" بالتقديـ فيو المخالفة كقعت ما ىك كالمقمكب عرفو طاىر بف صالح الجزائرم فقاؿ:"ك  

                                                           

 .5/17، ابف فارس جالمغة  ينظر: معجـ مقاييس (1)
 .101ص ، ابف الصالحعمـك الحديثمعرفة أنكاع  (2)
 .47صالحديث، النككم  أصكؿ في النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب(3)
 .53المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم، البف جماعة ص (4)
 .111ص ، القزكينيمشيخة القزكيني (5)
 . 2/299كشي جالزر النكت عمى مقدمة ابف الصالح،  (6)
 .47ص ، التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير101عمـك الحديث صمعرقة أنكاع  (7)
 .2/578ج ، طاىر الجزائرمتكجيو النظر إلى أصكؿ الثر (8)
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 القمب الكثركف كقاؿ، ذكر بما القمب خص ممف الثر أىؿ بعض قالو ما ثـ قاؿ الجزائرم: ىذا
 -:قسميف اإلسناد في القمب كجعمكا ،لؾذ مف أعـ

 غريبان  بذلؾ ليصير ؛طبقتو في آخر راك مكانو فيجعؿ ،براك مشيكران  الحديث يككف أف :أحدىما 
 نافع. مكانو جعؿ بسالـ مشيكر حديث نحك كذلؾ فيو؛ مرغكبان 

 عالمةال كسماه آخر إلسناد المتف ذلؾ كيجعؿ ،آخر لمتف فيجعؿ ،متف إسناد يؤخذ أف :الثاني 
 يقبؿ ممف لككنو أك ،المحدث لحفظ اختباران  بعضيـ ذلؾ فعؿ كقد ،المركب بالقمب الجزرم ابف

 .(1)يقبمو ال أك التمقيف

، كعب بف كمرة السماء في أم تأخير أك، بتقديـ المخالفة كانت فقاؿ: "إف (2)كعرفو ابف حجر 
، المتف في القمب يقع كقد، ....كبالمقم ىك فيذا، اآلخر أبي اسـ أحدىما اسـ لف مرة؛ بف ككعب
 تصدؽ كرجؿ: "ففيو، عرشو في ا يظميـ الذيف السبعة في مسمـ عند ىريرة أبي كحديث، أيضا

 ".الركاة أحد عمى انقمب مما فيذا. (3) "شمالو تنفؽ ما يمينو تعمـ ال حتى أخفاىا بصدقة

، حديث الذم كقع تغيير في متنوىك الفي اصطالح المحدثيف مقمكب كعرفو أبك شىٍيبة فقاؿ:" ال 
  .(4)"بإبداؿ أك تقديـ كتأخير كنحك ذلؾأك في سنده 

فقاؿ: " ىك الحديث الذم أبدؿ فيو راكيو شيئان ب خر في السند أك المتف  كعرفو نكر الديف عتر 
 .(5)سيكان أك عمدان" 

  (6)تأخير كنحكه".كعرفو الطحاف فقاؿ: " ابداؿ لفظ ب خر في سند الحديث أك متنو بتقديـ أك  

 في أك ،متنو في تغيير كقع الذم الحديث ىك الجامع لممقمكب: التعريؼ بأف القكؿ عميو يمكفك  
كاعتبره التعريؼ  شىٍيبة. أبك ذىب إليو كىذا التعريؼ .ذلؾ كنحك كتأخير تقديـ أك بإبداؿ سنده

 الجامع لعدة أمكر:
 المتف.ك  السند لشمكلو 

                                                           

  المصدر السابؽ. (1)
 .116ص ، ابف حجرنزىة النظر (2)
 .1031رقـ الحديث :397صحيح مسمـ، الزكاة/ فضؿ اخفاء الصدقة،  (3)
 . 315ص،  أبك شيبة الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث (4)
 .435ص عتر الديف ، نكرمنيج النقد في عمـك الحديث  (5)
  .79ص ، الطحافتيسير مصطمح الحديث (6)
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 كىذا ما ذكره ابف ، كابداؿ سند متف لمتف أخر، ؿ فيو إبداؿ راكو براكو كبالتالي يدخ، شمؿ اإلبداؿ
 الصالح كغيره.

 المتفلتقديـ كالتأخير كذلؾ في السند ك كيشمؿ ا. 
 : حكم القمبنياً ثا
كما -كشرط الجكاز ، قاؿ أبك شيبة: "كىذا العمؿ ال يجكز إال إف كاف يريد بو فاعمو االختبار 

ال  كلك كقع القمب عمدان ، بؿ ينتيي بانتياء الحاجة، ستمر عميوقاؿ الحافظ ابف حجر أف ال ي
  (1)فيك مف أقساـ المكضكع".، لمصمحة بؿ لإلغراب مثال

 قمب عند النوويعمة ال لتوثيق الحديث ببيانثانيًا: نماذج تطبيقية 

حيث جاء ، كتظاىر نسائو عميو، لمعسؿ في بيت احدل نسائو حديث شربو  :النموذج األول 
 - -كأف المتظاىرتيف عميو عائشة كحفصة - -أف التي شرب عندىا العسؿ زينب ؛ ركايةفي 

 -كأف عائشة كسكدة كصفية ، ىي التي شرب العسؿ عندىا - -أف حفصة؛ كجاء في ركاية
- مف المكاتي تظاىرف عميو. 

سائو كأف المتظاىرات مف ن - -شرب العسؿ في بيت زينب  أنو اجاء فيي كالركاية التي 
دَّثىًني": (2)مسمـ فقاؿ اأخرجي - –ىما عائشة كحفصة  مَّدي  كحى اًتـو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا، حى اجي  حى جَّ  ٍبفي  حى

مَّدو  نىا، ميحى ٍيجو  اٍبفي  أىٍخبىرى رى ًني، جي ٍيرو  ٍبفى  عيبىٍيدى  سىًمعى  أىنَّوي ، عىطىاءه  أىٍخبىرى اًئشىةى  سىًمعى  أىنَّوي  ييٍخًبري ، عيمى ، تيٍخًبري ، عى
ٍينىبى  ًعٍندى  يىٍمكيثي  كىافى   النًَّبيَّ  أىفَّ  ٍحشو  ًبٍنتً  زى ةي كىحى  أىنىا فىتىكىاطىٍأتي : قىالىتٍ ، عىسىالن  ًعٍندىىىا فىيىٍشرىبي  جى  ٍفصى
ا أىيَّتىنىا أىفَّ  ؿى  مى مىٍييىا دىخى مىغىاًفيرى  ًريحى  ًمٍنؾى  أىًجدي  ًإنّْي: فىٍمتىقيؿٍ   النًَّبيُّ  عى

؟ أىكىٍمتى ، (3) ؿى  مىغىاًفيرى مىى فىدىخى  عى
ٍينىبى  ًعٍندى  عىسىالن  شىًرٍبتي  بىؿٍ : »فىقىاؿى ، لىوي  ذىًلؾى  فىقىالىتٍ ، ًإٍحدىاىيمىا ٍحشو  ًبٍنتً  زى لىفٍ ، جى : فىنىزىؿى ، «لىوي  أىعيكدى  كى

                                                           

 .318ص  ، أبك شيبةالكسيط في عمـك كمصطمح الحديث (1)
 .1474: رقـ الحديث590الطالؽ صحيح مسمـ، الطالؽ/ كجكب الكفارة عمى مف حـر امرأتو، كلـ ينك (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:

 قانع ابف كقاؿ، الثقات في حباف ابف كذكره، الدارقطني فكثقو، البغدادم اٍختيًمؼ فيو ميمكف بف حاتـ بف محمد
 الرازياف زرعة كأبي حاتـ أبي عنو كركل، خارمكالب، حاتـ أبي عنو كسكت، ييـ صدكؽ حجر: ابف كقاؿ، صدكؽ
 حاتـ أبي ابف ،كالتعديؿ الجرح: ينظر. كذاب، قمت: ىك صدكؽ عنو معيف ابف كقاؿ، الصحيح في كمسمـ

كعممو، المسممي  الحديث رجاؿ في الدارقطني الحسف أبي أقكاؿ كمكسكعة، 9/86الثقات، ابف حباف ج، 7/237ج
 .834ص حجر التيذيب، ابف ك تقريب، 25/21ج الرجاؿ، المزم أسماء في ؿالكما كتيذيب، 2/563ج كآخركف

ينظر: . كلو ًريح كريية منكرةميٍغفكر،  يؤكؿ، كاحدىا حمك كىك كغيره الرٍّْمث في يككف الصمه مثؿ :غافيرالمى  (3)
 .8/113زىرم ج، ال المغة ، كتيذيب3/374ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير
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ـى ] ـي  ًل رّْ ا تيحى ؿَّ  مى ةى  ًلعىاًئشىةى  (1){َتُتوَبا ِإنْ }: قىٍكًلوً  ًإلىى [لىؾى  اي  أىحى ٍفصى ذْ ]، كىحى  َبْعضِ  ِإَلى النَِّبيُّ  َأَسرَّ  َواِ 
 ."«عىسىالن  شىًرٍبتي  بىؿٍ : »ًلقىٍكًلوً ، (2)[َحِديثًا َأْزَواِجهِ 

 تخريج الحديث:

  (3).حجاج بف محمد بو بمثمو عف، البخارم عف محمد بف صبَّاح الحديث أخرجوك  

كصفية ىـ ، عائشة كسكدةك  - -شرب العسؿ في بيت حفصة  أنو اجاء فيي كالركاية التي 
دَّثىنىا (4)فقاؿ:مسمـ  اأخرجي المكاتي تظاىرف عميو  ٍيبو  أىبيك "حى مَّدي  كيرى ءً  ٍبفي  ميحى كفي ، اٍلعىالى ٍبدً  ٍبفي  كىىىاري  عى

دَّثىنىا: قىاالى  اً  اًئشىةى  عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، ًىشىاـو  عىفٍ ، أيسىامىةى  أىبيك حى  ييًحبُّ   اً  رىسيكؿي  كىافى : قىالىتٍ ، عى
ٍمكىاءى  مَّى ًإذىا فىكىافى ، كىاٍلعىسىؿى  اٍلحى مىى دىارى  اٍلعىٍصرى  صى ؿى ، ًمٍنييفَّ  فىيىٍدنيك، ًنسىاًئوً  عى مىى فىدىخى ةى  عى ٍفصى  فىاٍحتىبىسى ، حى
 ًمفٍ  عيكَّةن  اقىٍكًميى  ًمفٍ  اٍمرىأىةه  لىيىا أىٍىدىتٍ : ًلي فىًقيؿى ، ذىًلؾى  عىفٍ  فىسىأىٍلتي ، يىٍحتىًبسي  كىافى  ًممَّا أىٍكثىرى  ًعٍندىىىا
ا: فىقيٍمتي ، شىٍربىةن  ًمٍنوي   اً  رىسيكؿى  فىسىقىتٍ ، عىسىؿو  قيٍمتي ، ًلسىٍكدىةى  ذىًلؾى  فىذىكىٍرتي ، لىوي  لىنىٍحتىالىفَّ  كىاً  أىمى  ًإذىا: كى
ؿى  مىٍيؾً  دىخى ؟ أىكىٍمتى ، اً  رىسيكؿى  يىا: لىوي  فىقيكًلي، ًمٍنؾً  سىيىٍدنيك فىًإنَّوي ، عى  فىقيكًلي، «الى : »لىؾً  سىيىقيكؿي  فىًإنَّوي  مىغىاًفيرى
ا: لىوي  ؟ ىىًذهً  مى كىافى  الرّْيحي مىٍيوً  يىٍشتىدُّ   اً  رىسيكؿي  كى دى  أىفٍ  عى يحي  ًمٍنوي  ييكجى  سىقىٍتًني: »لىؾً  سىيىقيكؿي  فىًإنَّوي ، الرّْ

ةي  ٍفصى رىسىتٍ : لىوي  فىقيكًلي، «عىسىؿو  شىٍربىةى  حى سى ، اٍلعيٍرفيطى  نىٍحميوي  جى قيكًليوً ، لىوي  ذىًلؾً  أىقيكؿي كى ًفيَّةي  يىا أىٍنتً  كى  فىمىمَّا، صى
ؿى  مىى دىخى نَّوي ، ًلي قيٍمتً  ًبالًَّذم أيبىاًدئىوي  أىفٍ  ًكٍدتي  لىقىدٍ  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  كىالًَّذم: سىٍكدىةي  تىقيكؿي : قىالىتٍ  سىٍكدىةى  عى  كىاً 
قنا اٍلبىابً  لىعىمىى ؟ أىكىٍمتى ، اً  رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ ،  اً  رىسيكؿي  دىنىا فىمىمَّا، ًمٍنؾً  فىرى : قىالىتٍ ، «الى : »قىاؿى  مىغىاًفيرى
ا ؟ ىىًذهً  فىمى يحي ةي  سىقىٍتًني: »قىاؿى  الرّْ ٍفصى رىسىتٍ : قىالىتٍ ، «عىسىؿو  شىٍربىةى  حى ؿى  فىمىمَّا، (5)اٍلعيٍرفيطى  نىٍحميوي  جى مىيَّ  دىخى ، عى

                                                           

 .[4-1:التحريـ] (1)
 .[3: التحريـ] (2)
ـى  :صحيح البخارم، الطالؽ/قكلو (3) ـي  ًل رّْ ا تيحى ؿَّ  مى  .4912: رقـ الحديث867 [لىؾى  اي  أىحى

 .1474: رقـ الحديث591صحيح مسمـ، الطالؽ/ كجكب الكفارة عمى مف حـر امرأتو، كلـ ينك الطالؽ (4)
 دراسة اإلسناد:

 اإلسناد ثقات جميع ركاة
. لممدلسيف الثانية المرتبة مف فيك، يضر ال تدليسو: قمت، دلس ربما ثبت ثقة زيد بف أسامة بف حماد -1

 .30التدليس، ابف حجر ص في المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼ: ينظر
 تعريؼ :ينظر. لممدلسيف الكلى المرتبة مف فيك، يضر ال يسوتدل: قمت دلس ربما ثقة عركة بف ىشاـ -2

 .26التدليس، ابف حجر ص في المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ
 .1/315، ابف قتيبة جغريب الحديثينظر: : كؿ شجر لىوي شكؾ. اٍلعيٍرفيطى  (5)
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ؿى  ثيَـّ ، ذىًلؾى  ًمٍثؿى : لىوي  قيٍمتي  مىى دىخى ًفيَّةى  عى ؿى  فىمىمَّا، ذىًلؾى  ًبًمٍثؿً  فىقىالىتٍ ، صى مىى دىخى ةى  عى ٍفصى  رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ ، حى
ةى  الى : »قىاؿى  ًمٍنوي؟ أىٍسًقيؾى  أىالى ، اً  اجى افى : سىٍكدىةي  تىقيكؿي : قىالىتٍ ، «ًبوً  ًلي حى ٍمنىاهي  لىقىدٍ  كىاً ، اً  سيٍبحى رى ، حى

 اٍسكيًتي". : لىيىا قيٍمتي : قىالىتٍ 

 تخريج الحديث:

 .(1)عف ىشاـ بف عركة بو بمثمو، كالحديث أخرجو البخارم مف طريؽ عمٌي بف ميٍسًير 

زالة التعارض بيف الركايات مف كجييف: قمت:   لقد ذىب العمماء في التكثيؽ كا 

قاؿ بو غيره  ك، ارتضاه النككم القمب، ببياف عمةالترجيح كذلؾ بتكثيؽ الحديث  الوجه األول: 
 مف العمماء.

 ؛كفي الركاية التي بعدىا (3):" قكليا )فقاؿ بؿ شربت عسالن عند زينب بنت جحش((2)قال النووي 
 (5): ذكر مسمـ في حديث حجاج عف ابف جريج (4)أف شرب العسؿ كاف عند حفصة قاؿ القاضي

ككذلؾ ثبت في حديث ، كأف المتظاىرتيف عميو عائشة كحفصة، أف التي شرب عندىا العسؿ زينب
ا مف ركاية أبي كذكر مسمـ أيضن ، أف المتظاىرتيف عائشة كحفصة (6)كابف عباس، عمر بف الخطاب

كأف عائشة كسكدة كصفية مف المكاتي ، عف ىشاـ أف حفصة ىي التي شرب العسؿ عندىا (7)أسامة
كقاؿ  ،ةكقاؿ كالكؿ أصح. قاؿ النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاي، تظاىرف عميو

كأكمؿ فائدة يريد قكلو تعالى ، كىك أكلى بظاىر كتاب ا تعالى، حديث حجاج أصح :،(8)الصيمي
ف تظاىرا عميو" ككما اعترؼ بو ، فيما اثنتاف ال ثالث كأنيما عائشة كحفصة كما قاؿ فيو (9)"كا 

 .كقد انقمبت السماء عمى الراكم في الركاية الخرل" ،عمر

                                                           

: 1331في ذلؾ عمى النبي  صحيح البخارم، الحيؿ/ما يكره مف احتياؿ المرأة مع الزكج كالضرائر، كما نزؿ (1)
 .6972رقـ الحديث

 .10/64جصحيح مسمـ بشرح النككم  (2)
 .340سبؽ تخريجو، ص (3)
 .5/29ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (4)
 .1474: رقـ الحديث590صحيح مسمـ، الطالؽ/ كجكب الكفارة عمى مف حـر امرأتو، كلـ ينك الطالؽ (5)
 .1479: رقـ الحديث594ؽ/في اإليالء كاعتزاؿ النساء كتخيرىف، الطالالمصدر السابؽ (6)
 .1474: رقـ الحديث591الطالؽ/ كجكب الكفارة عمى مف حـر امرأتو، كلـ ينك الطالؽ المصدر نفسو، (7)
كٌنى: أبا محمد. شيخ المالكية، عالـ الندلس تكفي : مف أىًؿ أًصيمة؛ يي عبد ا بف إٍبراًىيـ بف محمد الصيميٌ  (8)

 .16/560ج ، الذىبيسير أعالـ النبالءينظر: في ذم الحجة، سنة اثنتيف كتسعيف كثالث مائة. 
 [.4]التحريـ:  (9)
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 بتكثيؽ الحديث الذم جاء فيو أف النبي  (2)قكؿ القاضي عياض (1)لنككم: لقد ارتضى اقمت 
كأيَّد قكلو بعدة  ،- –كأف المتظاىرتيف ىما عائشة كحفصة  -–شرب العسؿ في بيت زينب 

فقاؿ: كقد انقمبت السماء عمى الراكم في  مرجحات منيا تكثيؽ الحديث بعرضو عمى عمة القمب
ليو ذىبك ، الركاية الخرل   .(4)كالساعاتي، (3)ابف القيـ ا 

 الجمع بتعدد الحادثة الوجه الثاني: 

، كحفصة مف المتظاىرتيف ،الحديث الكؿ فيو أنو شرب في بيت زينب :فإف قمت ":(5)قاؿ الكىٍرماني
كىي ليست مف المتظاىرات قمت: قاؿ القاضي عياض: الكؿ ، أنو شرب في بيت حفصة ؛كالثاني
فتاب ا حيث قاؿ}كىك أكلى لظاىر ك ،أصح مىٍيوً  تظاىرا كىاً  ككما جاء في  ،ثنتاف ال ثالثافيما  {عى

كقد انقمبت السماء عمى الراكم في  ،كحفصة ،أف المتظاىرتيف عائشة حديث ابف عباس كعمر
ككيؼ كمثؿ ىذا الحكـ ، ال حاجة إلى الحكـ بانقالب السماء عمى الراكم :كأقكؿ، الركاية الخرل
في  لكثكؽ عف الركايات كميا؛ كلعمو عميو أفضؿ الصالة كالسالـ شرب العسؿ أكالن يكجب ارتفاع ا

ثـ ، كال نزكؿ آية فيو، فمـ يكف ثمة ال تحريـ، فمما قيؿ لو ما قيؿ ترؾ الشرب في بيتيا، حفصة تبي
عميو ذلؾ  رى رّْ فحيث كي ، عميو عائشة كحفصة عمى ذلؾ القكؿ فتظاىر، بعد ذلؾ شرب في بيت زينب

قاؿ بالجمع بتعدد الحادثة ممف كال محذكر في ىذا التقدير". ك ، فنزلت اآلية، العسؿ عمى نفسوحـر 
 . (8)يكبي تكال، (7)كالعيني، (6)ابف حجر

القكؿ بالجمع بتعدد الحادثة؛ كذلؾ لف الحديثيف ، : كالصكاب ما ذىب إليو الكىٍرمانيقمت 
إلى الحكـ بانقالب  كالتسميـ، عميو الشيخافبؿ في أعمى درجات الصحة؛ لنو مما اتفؽ  اف؛صحيح

 يكجب ارتفاع الكثكؽ عف الركايات كميا.قد ، السماء عمى الراكم

                                                           

 .10/64جينظر: صحيح مسمـ بشرح النككم  (1)
 .5/29ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ ينظر: (2)
 .10/178جالمعبكد كحاشية ابف القيـ ينظر: عكف  (3)
 .18/310ج حنبؿ، الساعاتي ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف (4)
 .19/191ج ، الكىٍرمانيالككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارم ينظر: (5)
 .12/54ج ، ابف حجرينظر: فتح البارم (6)
 .24/179ج ، العينيينظر: عمدة القارم (7)
 .28/226ج ، التيكبيينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (8)
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كرجؿ تصدؽ ، فجاء منيـ، ما جاء في حديث السبعة الذيف يظميـ ا بظمو النموذج الثاني: 
يمينو ما تنفؽ  حتى ال تعمـ، كجاء بركاية، فأخفاىا حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو، بصدقة
 شمالو. 

دَّثىنىا فقاؿ:"(1)يمينو أخرجيا البخارم تنفؽ ما شمالو تعمـ ال حتى فالركاية التي جاء فييا  ، ميسىدَّده  حى
دَّثىنىا دَّثىًني: قىاؿى ، المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ ، يىٍحيىى حى بىٍيبي  حى ٍبدً  ٍبفي  خي ٍفصً  عىفٍ ، الرٍَّحمىفً  عى  أىًبي عىفٍ ، عىاًصـو  ٍبفً  حى
ٍيرىةى  اـه : ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي تىعىالىى المَّوي  ييًظمُّييـي  سىٍبعىةه : " قىاؿى  النًَّبيّْ  عىفً ،  ىيرى ، عىٍدؿه  ًإمى
شىابّّ  ؿه ، المَّوً  ًعبىادىةً  ًفي نىشىأى  كى ابَّا كىرىجيالىفً ، المىسىاًجدً  ًفي ميعىمَّؽه  قىٍمبيوي  كىرىجي مىٍيوً  اٍجتىمىعىا، المَّوً  ًفي تىحى  عى
تىفىرَّقىا مىٍيوً  كى ؿه ، عى ٍتوي  كىرىجي مىاؿو  مىٍنًصبو  ذىاتي  اٍمرىأىةه  دىعى اؼي  ًإنّْي: فىقىاؿى  كىجى ؿه ، المَّوى  أىخى دَّؽى  كىرىجي  دىقىةو ًبصى  تىصى
تَّى فىأىٍخفىاىىا اليوي  تىٍعمىـى  الى  حى ا ًشمى ؿه ، يىًمينيوي  تيٍنًفؽي  مى اًلينا المَّوى  ذىكىرى  كىرىجي ٍينىاهي  فىفىاضىتٍ ، خى  ." عى

دَّثىًني فقاؿ:(2)شمالو أخرجيا مسمـ تنفؽ ما يمينو تعمـ ال حتى كالركاية التي جاء فييا   ٍبفي  زيىىٍيري  حى
ٍربو  مَّدي ، حى ميحى ًميعنا، اٍلميثىنَّى ٍبفي  كى دَّثىنىا: زيىىٍيره  قىاؿى ، اٍلقىطَّافً  يىٍحيىى عىفٍ  جى  عيبىٍيدً  عىفٍ ، سىًعيدو  ٍبفي  يىٍحيىى حى
ًني، اً  بىٍيبي  أىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  خي ٍفصً  عىفٍ ، الرٍَّحمىفً  عى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، عىاًصـو  ٍبفً  حى : " قىاؿى ،  النًَّبيّْ  عىفً ، ىيرى

ـي : ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي اي  مُّييـي ييظً  سىٍبعىةه  مىا شىابّّ ، اٍلعىاًدؿي  اإٍلً ؿه ، اً  ًبًعبىادىةً  نىشىأى  كى  قىٍمبيوي  كىرىجي
فً ، اٍلمىسىاًجدً  ًفي ؽه ميعىمَّ  ابَّا كىرىجيالى مىٍيوً  اٍجتىمىعىا اً  ًفي تىحى تىفىرَّقىا عى مىٍيوً  كى ؿه ، عى ٍتوي  كىرىجي  مىٍنًصبو  ذىاتي  اٍمرىأىةه  دىعى

مىاؿو  اؼي  ًإنّْي: فىقىاؿى ، كىجى ؿه ، اى  أىخى دَّؽى  كىرىجي دىقىةو  تىصى تَّى فىأىٍخفىاىىا ًبصى ـى  الى  حى ، ًشمىاليوي  تيٍنًفؽي  امى  يىًمينيوي  تىٍعمى
ؿه  اًلينا اى  ذىكىرى  كىرىجي ٍينىاهي  فىفىاضىتٍ ، خى  ."عى

 ال اختمفت الركايات فذىب اإلماـ النككم كغيره مف العمماء لتكثيؽ الركاية التي جاء فييا حتى 
 يمينو. تنفؽ ما شمالو تعمـ

( شمالو تنفؽ ما ينويم تعمـ ال حتى فأخفاىا، بصدقة تصدؽ كرجؿ):  قكلو :"(3)قال النووي 
 نسخ ركايات جميع عف القاضي نقمو ككذا، كغيرىا، بالدنا في مسمـ نسخ جميع في كقع ىكذا
 ىكذا، يمينو تنفؽ ما شمالو تعمـ ال حتى المعركؼ كالصحيح، شمالو تنفؽ ما يمينو تعمـ ال مسمـ:
 الكالـ؛ لف جوك  كىك الئمة مف كغيرىما صحيحو في (5)كالبخارم (4)المكطأ في مالؾ ركاه

، مسمـ عف الناقميف مف فييا الكىـ يككف أف كيشبو :(6)القاضي قاؿ باليميف فعميا النفقة في المعركؼ
                                                           

 .1423: رقـ الحديث277ص الصدقة باليميف/الزكاة، صحيح البخارم (1)
 .1031: رقـ الحديث397صفضؿ إخفاء الصدقة كتاب ، الزكاة/ صحيح مسمـ (2)
 .7/122ج شرح النككمصحيح مسمـ ب (3)
 .14حديثال: رقـ 2/953جمكطأ مالؾ ت عبد الباقي  (4)
 .234ص سبؽ تخريجو (5)
 .3/563ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (6)
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 كقاؿ قكلو: في الخالؼ كبىيَّف، عبيد حديث بمثؿ كقاؿ مالؾ حديث بعده إدخالو بدليؿ مسمـ؛ مف ال
 كما عميو لنبو مالؾ؛ لركاية لفان مخا ركاه ما كاف فمك، يعكد حتى منو خرج إذا بالمسجد معمؽ رجؿ
 ىذا". عمى نبو
 في يقع ما عمى كقصره، المتف قمب، الحديث عمكـ أنكاع مف لقد أغفؿ النككم ىذا النكعقمت:  

كالقاضي عياض. كىذا المثاؿ مشيكر عند ، تبعان البف الصالح، بالكىـ لذلؾ عبر عنو، فقط اإلسناد
 عمماء الحديث بقمب المتف.

عمػى الركايػة التػي جػاء ، يمينػو تنفػؽ مػا شػمالو تعمػـ ال تكثيؽ الركاية التي جػاء فييػاكممف ذىب ل 
كابػػػف ، (1)أك بالقمػػػب كػػػؿ مػػػف القاضػػػي عيػػػاض، بػػػالكىـ، شػػػمالو تنفػػػؽ مػػػا يمينػػػو تعمػػػـ ال حتػػػى، فييػػػا

نػػػػػػػػػاكم، (7)كالقػػػػػػػػػارم، (6)كالقسػػػػػػػػػطالني، (5)كالسػػػػػػػػػيكطي، (4)كالسػػػػػػػػػخاكم، (3)العينػػػػػػػػػي، (2)حجػػػػػػػػػر ، (8)كالمي
 . (14). كابف عثيميف(13)كاللباني، (12)كالمباركفكرم، (11)كأبك شيبة، (10)كالجزائرم، (9)يكالصنعان

 القمب  عمة ببيان األحاديث توثيق في النووي منهج ثالثًا:

  -أف: نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف
ككػػػػاف تكثيقػػػػو إقػػػػراران لقػػػػكؿ القاضػػػػي ، القمػػػػب عمػػػػة عمػػػػى بعرضػػػػو كاحػػػػد إال مػػػػتف أنػػػػو لػػػػـ يكثػػػػؽ  -1
 (15)ياض.ع
أك  ،كتػػأخير لفظػػة تقػػديـ أك، بإبػػداؿ لفظػػة مكػػاف لفظػػة، مػػتف الحػػديث فػػي ال يعتبػػر التغييػػر أنػػو -2

 . (16)مما يؤدم لتغيير المعنى ضمف مصطمح القمب، جممة
                                                           

 ينظر: المصدر السابؽ. (1)
 .2/146جفتح البارم البف حجر ينظر:  (2)
 .5/179ج ، العيني: عمدة القارمينظر (3)
 .1/345ج ، السخاكم: فتح المغيث بشرح ألفية الحديثينظر (4)
 .1/344، السيكطي جالراكم : تدريبينظر (5)
 .2/32ج ، القسطالني: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمينظر (6)
 .477لمقارم ص ،: شرح نخبة الفكرينظر (7)
 .2/87ج ، المناكم: اليكاقيت كالدرر شرح نخبة الفكرينظر (8)
 .2/80ج ، الصنعاني: تكضيح الفكار لمعاني تنقيح النظارينظر (9)
 .2/577ج ، طاىر الجزائرمإلى أصكؿ الثر : تكجيو النظرينظر (10)
 .315ص ، أبك شيبةعمـك كمصطمح الحديث : الكسيط فيينظر (11)
 .2/408ج ، المباركفكرم: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر (12)
 .3/395ج ، اللباني: إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿينظر (13)
 .97ص ، محمد العثيميفكنية في مصطمح الحديث: شرح المنظكمة البيقينظر (14)
 .10/64جصحيح مسمـ بشرح النككم ينظر:  (15)
 .8/25ج، 7/122ج ينظر: المصدر السابؽ (16)
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 المصحَّ  عمة ببيان الحديث وثيقتمنهج النووي في : لسادسالمطمب ا

 لغًة واصطالحًا:  صحَّ أواًل: تعري  المُ 

ػػػػػحيؼ بأشػػػػػباه  المصػػػػػحَّؼ :لغػػػػػةالميصػػػػػحَّؼ  -1 : الػػػػػذم يػػػػػركم الخطػػػػػأ عػػػػػف قػػػػػراءة الصُّ ًفيُّ ػػػػػحى كالصَّ
يقػاؿ: ، كأصػمو الخطػأ، . كالتصحيؼ: تغيير المفظ حتى يتغير المعنى المراد مف المكضػع(1)الحركؼ

فو فتصحَّؼ  . (2)أم: غيَّره فتىغيَّر حتى اٍلتىبىس، صحَّ

ػػػالمي -2 فػػػي التصػػػحيؼ يجػػػد أنيػػػـ لػػػـ يعتنػػػكا  مػػػاء القػػػدامىإف المتتبػػػع لقػػػكاؿ العم :ان ؼ اصػػػطالححَّ صى
نمػػػا كػػػاف اعتنػػػاؤىـ بسػػػرد أمثمػػػة كثيػػػرة مػػػف التصػػػحيفات الكاقعػػػة فػػػي المتػػػكف ، بتعريػػػؼ التصػػػحيؼ كا 

كلكػي نبػيف حػد التصػحيؼ عنػدىـ ، كتحذيران لمركاة مف الكقكع فػي التصػحيؼ، كالسانيد حماية لمسنة
 الذم أطمؽ عمييا التصحيؼ. نذكر بعض النماذج

نمػا ىػك عمػرك بػف عثمػاف، "صحؼ مالؾ في عمر بػف عثمػاف(3)قاؿ الشافعي:  كفػي جػابر بػف ، كا 
نما ىك جبر بف عتيؾ، عتيؾ ٍيب".، كفي عبد العزيز بف قيرير، كا  إنما ىك عبد الممؾ بف قيرى

(4) 

احػػتجـ  ككػذلؾ أطمػؽ مسػمـ التصػػحيؼ عمػى ركايػة ابػػف لىًييعىػة حػديث زيػد بػػف ثابػت أف رسػكؿ ا 
 سجد.في الم

نمػا الحػديث أف النبػي كقاؿ مسمـ: "... كابف  حّْؼ في متنػو المغفػؿ فػي إسػناده. كا  "  لىًييعىة الميصى
  (5)أك حصير يصمي فييا"  ،احتجر في المسجد بخكصة

ػػراًجـ بػف العػكاـ اإلسػناد فمػػف، كالمػتف اإلسػناد فػي كبصػر، لفػػظ تصػحيؼ كيكػكف :قػاؿ النػككم  "  مي
 النبػي أف: " ثابػت بػف زيػد حػديث الثػاني كمػف، كالحػاء بػالزام فقػاؿ معػيف ابف صحفو، "كالجيـ بالراء

                                                           

 . 9/187جلساف العرب، ابف منظكر  (1)
كالعيف، الفراىيدم ، 4/149ج، الزىرم تيذيب المغة ك ، 1/334ج ، الفيكميينظر: المصباح المنير (2)
 .24/6ج ، الزبيدمج العركس، تا3/120ج
 .155ص ، الحاكـمعرفة عمـك الحديث(3)
فيك عبد العزيز يف قرير بال شؾ، كليس عبد الممؾ بف قريب، ، قاؿ الحاكـ: قكلو رحمو ا عبد العزيز كىـ (4)

 .155ص ، الحاكـمعرفة عمـك الحديث
 .187التمييز ص (5)
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 فىو، فييػا يصػمي نحػكه أك حصػير مػف حجػرة اتخػذ أم" المسػجد فػي احتجر ػحَّ : فقػاؿ لًييعػة ابػف صى
  (1)احتجـ".

ػة ذكػر عبػد الػرحمف بػف ميػدم كمدحػو  ٍرعى كأطنػب فػي مدحػو كقػاؿ: ، قاؿ البرذعي: " شيدت أبػا زي
نمػا، شػريفة بػف شػياب: ميػدم ابػف قػكؿ: منيػا، ثػـ ذكػر عػدة أسػماء صػحفيا، شػيءكىـ في غيػر   كا 

نما ،بطة بف عائذ عف الحجاج عف ىشاـ عف: كقاؿ. شرنقة بف شياب ىك   (2)نضمة. ابف ىك كا 

 حصػػػره كمػػػا، : إف التصػػػحيؼ عنػػػد المتقػػػدميف أكسػػػع مػػػف حصػػػره فػػػي الػػػنقط أك فػػػي الشػػػكؿقمـــت 
 .بذلؾ المتأخركف

    عند المتأخرينتعري  الُمَصحَّ 

 الخػط صػكرة بقػاء مػع، حػركؼ أك، حػرؼ بتغييػر المخالفػة كانػت فقػاؿ: إف عرفه ابن حجـر  
ػػػػحَّؼ الػػػػنقط إلػػػػى بالنسػػػػبة ذلػػػػؾ كػػػػاف فػػػػإف: السػػػػياؽ فػػػػي ف، فالميصى  الشػػػػكؿ إلػػػػى بالنسػػػػبة كػػػػاف كا 

فػي  كالمحػرَّؼ؛ لكػف مػف خػالؿ النظػر ،المصػحَّؼ إف ابػف حجػر قػد فػرؽ بػيف قمت: (3).فػالميٌحرَّؼ
فػػػال فػػػرؽ ، ف يعتبركنيمػػػا سػػػكاءيالمتقػػػدم النمػػػاذج السػػػابقة الػػػذم أطمقػػػكا عمييػػػا التصػػػحيؼ نجػػػد أف

  . بينيما مف حيث االصطالح؛ لكقكع المخالفة بتحكيؿ الكممة عف ىيئتيا المتعارؼ عميياعندىـ 

كأبك ، (5)عانيكافقو الصن، (4)فقاؿ: "تحكيؿ الكممة مف الييئة المتعارفة إلى غيرىا".، وعرفه السخاوي
 .(6)شىٍيبىة
 .كىذا مف أحسف التعاريؼ كأشمميا لجميع ما سماه السمؼ مف المحدثيف تصحيفان  قمت:

 

 

 

                                                           

 .89لمنككم ص ،التقريب كالتيسير (1)
 .95ص ، ابف رجبؿ الترمذمشرح عم (2)
 .118ص ، ابف حجرنزىة النظر (3)
 .456/ 3ج ، السخاكمفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4)
 .2/240ج ، العينيتكضيح الفكار لمعاني تنقيح النظار (5)
 .478ص ، أبك شيبةالكسيط في عمـك كمصطمح الحديث (6)
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 ثانيًا: أهمية المعرفة به

معرفة ىذا الفف مف فنكف عمـ الحديث لو أىمية كبيرة؛ لما فيو مف تنقية أسانيد الحاديث إف  
مف خالؿ ضبط ، ذلو العمماء في حفظ الحديث الشريؼكىك جزء مف الجيد الكبير الذم ب، كمتكنيا

 ككذا ضبط ركاة أسانيده.، ألفاظ متنو كنصكصو

ذَّاؽ مف الحفاظ، ىذا فف جميؿ"قاؿ ابف الصالح:  كلو ، كالدارقطني منيـ، إنما ينيض بأعبائو الحي
 .(1)"فيو تصنيؼ مفيد

 ند النوويع التَّصِحي  عمة ببيان الحديث لتوثيق تطبيقية نماذج رابعًا:

 تيكزىف فجاء في ركاية كحتى، منو ييٍأكىؿ حتى النخؿ بيع عف  في نييو ما جاء :األول النموذج 
 عنده: رجؿ فقاؿ يكزف؟ ما يحزر" كجاء في ركاية فقمت حتى عنده: رجؿ فقاؿ يكزف؟ ما " فقمت
  ."يحرز حتى

: (2)أخرجيا مسمـ فقاؿ" ريحز  حتى: عنده رجؿ فقاؿ يكزف؟ ما فقمت" فالركاية التي جاء فييا 
دَّثىنىا" مَّدي  حى دَّثىنىا قىاالى  بىشَّارو  كىاٍبفي  اٍلميثىنَّى ٍبفي  ميحى مَّدي  حى ٍعفىرو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا جى  عىفٍ  ميرَّةى  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  شيٍعبىةي  حى

بَّاسو  اٍبفى  سىأىٍلتي  قىاؿى  اٍلبىٍختىًرمّْ  أىًبي تَّى النٍَّخؿً  بىٍيعً  عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  يىى"نى  فىقىاؿى  النٍَّخؿً  بىٍيعً  عىفٍ  عى  حى
تَّى ييٍؤكىؿى  أىكٍ  ًمٍنوي  يىٍأكيؿى  ا فىقيٍمتي  قىاؿى  ييكزىفى  كىحى ؿه  فىقىاؿى  ييكزىفي  مى تَّ  ًعٍندىهي  رىجي رى  ىحى ييٍحزى

(3)." 

:" (4)أخرجيا البخارم فقاؿ "يحرز حتى: عنده رجؿ فقاؿ يكزف؟ ما فقمت" فييا جاء كالركاية التي 
دَّثىنىا ـي  حى دَّثىنىا آدى نىا شيٍعبىةي  حى ك أىٍخبىرى بَّاسو  اٍبفى  سىأىٍلتي  قىاؿى  الطَّاًئيَّ  اٍلبىٍختىًرمّْ  أىبىا سىًمٍعتي  قىاؿى  عىٍمره  عىفٍ   عى
تَّى النٍَّخؿً  بىٍيعً  عىفٍ  النًَّبيُّ  نىيىى قىاؿى  النٍَّخؿً  ًفي ـً السَّمى  تَّى ًمٍنوي  ييككىؿى  حى ؿي  فىقىاؿى  ييكزىفى  كىحى  شىٍيءو  كىأىمُّ  الرَّجي

                                                           

 .279ص معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصالح (1)
 . 1537: رقـ الحديث622صحيح مسمـ، البيكع/ التيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صالحيا  (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.

ٍزري  (3) . تقكؿ: حزرت الشئ أحزره كأحزره. كالحازر: الخارص. الحى ٍرصي الصحاح تاج المغة ينظر: : التقدير كالخى
، مختار الصحاحك ، 1/191ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار ، ك2/629ج كىرم، الجكصحاح العربية

 .71ص الرازم
 .2246: رقـ الحديث418صحيح البخارم، السمـ/ السمـ إلى مف ليس عنده أصؿ (4)

 اإلسناد: دراسة
 .ثقات اإلسناد ركاة جميع
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ؿه رى  قىاؿى  ييكزىفي  اًنًبوً  ًإلىى جي تَّى جى زى  حى ييٍحرى
قىاؿى  (1) دَّثىنىا ميعىاذه  كى ك عىفٍ  شيٍعبىةي  حى  سىًمٍعتي  اٍلبىٍختىًرمّْ  أىبيك قىاؿى  عىٍمرو

بَّاسو  اٍبفى   ًمٍثمىوي."   النًَّبيُّ  نىيىى  عى

زالة التكثيؽ في العمماء ذىب لقد :قمت   :كجييف مف الركايات بيف التعارض كا 

 مف غيره ك، النككم قالو التصحيؼ، ببياف عمة الحديث بتكثيؽ كذلؾ الترجيح :األول الوجه 
 .العمماء

ر ىك حتى كقكلو " قال النووي:   بعض في ككقع ،يخرص أم الراء عمى الزام بتقديـ ييٍحزى
ف تصحيؼ كىك، الراء بتقديـ الصكؿ   .(2)أعمـ." كا صح لك تأكيمو يمكف كاف كا 

 .ككناية عف بدك الصالح، المفظيف لتقارب المعنى: تصحيح الوجه الثاني 

: كمعناه، منو قريب كالحرز، الخرص يعني، التقدير: "كالحزر :(3)قاؿ صاحب المطالع 
 .(6)كالقسطالني، (5)كالعيني ، (4)ككافقو ابف حجر، تحصيؿ"

 الصالح. بدك عف ككناية، المعنى لتقارب تصحيح المفظتيف كالصكاب قمت: 

االنتباذ في النقير حيث جاء تفسير  عف  ا الرسكؿ الحديث الذم فيو نيى :نيالثا النموذج 
ا تيٍنسىحي  النٍَّخمىةي  النقير في ركاية "ًىيى  تيٍنقىري  نىٍسحن  ،نىٍقران  ييٍنقىري  النٍَّخؿً  أىٍصؿي  ىيكى  "، كجاء في ركاية، نىٍقرنا" كى

 نىٍسجان" ييٍنسىجي  أىكٍ 

دَّثىنىا": (7)فقاؿمسمـ  االحاء الميممة أخرجيتنسح بالركاية التي جاء فييا ف   ميعىاذو  ٍبفي  المَّوً  عيبىٍيدي  حى
دَّثىنىا دَّثىنىا أىًبي حى دَّثىًني ميرَّةى  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  شيٍعبىةي  حى : زىاذىافي  حى دٍّْثًني، عيمىرى  اًلٍبفً  قيٍمتي  قىاؿى ٍنوي  نىيىى ًبمىا حى  عى

                                                           

. كيسمى التعكيذ حً : المكضع الحصيف. يقاؿ: ىذا ًحرٍ الًحٍرزي  (1) ًريزه ينظر: أم تكقاه.  ؛ز مف كذارى تى كاحٍ  ،رزان زه حى
 .70ص ، الرازممختار الصحاح

 .10/146جصحيح مسمـ بشرح النككم  (2)
 .2/263ج قرقكؿ ، ابفمطالع النكار عمى صحاح اآلثار (3)
 .6/11ج حجر ، ابففتح البارم (4)
 .12/95ج ، العينيعمدة القارم(5)
 .4/119ج ، القسطالنيسارم لشرح صحيح البخارمإرشاد ال (6)
 .1997رقـ الحديث : 829 ص مسمـ، الشربة/ النيي عف االنتباذ في الدباء المزفت كالحنتـ (7)

 اإلسناد: دراسة
 ثقات إال : اإلسناد ركاة جميع
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؛ًبمي  اٍلىٍشًربىةً  ًمفٍ   النًَّبيُّ  فىسٍّْرهي  غىًتؾى ـٍ  فىًإفَّ ، ًبميغىًتنىا ًلي كى :، ليغىًتنىا ًسكىل ليغىةن  لىكي  المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى فىقىاؿى
 ٍٍنتىـً  عىف رَّةي  كىًىيى  اٍلحى  النًَّقيًر كىًىيى  كىعىفٍ ، اٍلميقىيَّري  كىىيكى  اٍلميزىفَّتً  كىعىفٍ ، اٍلقىٍرعىةي  كىًىيى  الدُّبَّاءً  كىعىفٍ ، اٍلجى

ا (1)تيٍنسىحي  النٍَّخمىةي  تيٍنقىري  نىٍسحن دَّثىنىاه، (3)اٍلىٍسًقيىةً  ًفي (2)ييٍنتىبىذى  أىفٍ  كىأىمىرى ، نىٍقرنا كى  كىاٍبفي  اٍلميثىنَّى ٍبفي  مَّدي ميحى  كحى
دَّثىنىا قىاالى  بىشَّارو  دى  أىبيك حى دَّثىنىا دىاكي ٍسنىاًد".  ىىذىا ًفي شيٍعبىةي  حى  اإٍلً

 تخريج الحديث:

، (5)كأحمد مف طريؽ يحيى بف سعيد، (4)الترمذم مف طريؽ أبي داكد الطيالسي أخرجو 
 ثالثتيـ عف شيٍعبة بو بمثمو.  (6)كالطيالسي

دَّثىنىا(7)أخرجيا الترمذم فقاؿ المعجمة بالجيـ تنسج فييا جاء اية التيكالرك   مَّدي  ميكسىى أىبيك : "حى  ميحى
دَّثىنىا اٍلميثىنَّى ٍبفي  دى  أىبيك حى دَّثىنىا الطَّيىاًلًسيُّ  دىاكي : (8)زىاذىافى  سىًمٍعتي  قىاؿ ميرَّةى  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  شيٍعبىةي  حى  يىقيكؿي

                                                                                                                                                                          

، الخطيب، كالذىبيشاىيف، ك  كابف سعد، كالعجمي كابف، معيف ابف يحيى الكندم اختمؼ فيو، فكثقو عمر أبك زاذاف
 ركل إذا بيا بأس ال أحاديثو: عدم ابف قاؿ، عنو ركل ممف الخطأ كلعؿ ؛ كثيران  يخطئ كاف فقاؿ: حباف ابف كانفرد
كمعرفة ، 8/489ج بغداد، الخطيب تاريخ: ينظر. ثقة ىك بؿ: قمت، يرسؿ صدكؽ: حجر ابف كقاؿ ،ثقة عنو

 كتيذيب 4/210الضعفاء، ابف عدم ج في كالكامؿ، 4/265كالثقات، ابف حباف ج، 1/366ج الثقات، العجمي
 ك، 333ص التيذيب، ابف حجر كتقريب، 1/400ج الذىبي، ، كالكاشؼ9/265ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ

 .1/409ج ، الرنؤكطمعركؼتحرير تقريب التيذيب، 
كنحكه مما يبقى في أسفؿ الكعاء. كقاؿ  ،ٍمر مف ًقٍشره، كفيتات أٍقماعو: النٍَّسحي كالنُّساح: ما تحاتَّ عف التَّ نسح (1)

يى النٍَّخمىة ىً  . كقاؿ القاضي: النقير:سح لـ أسمعو لغيره، كأرجك أف يككف محفكظان الزىرم: كما ذكره الميث في النَّ 
اء اٍلميٍيممىة أىم تيذيب المغة ك ، 3/145لفراىيدم جاف، العي ينظر:كينتبذ.  ،كيحفر ًفييىا ،تقشر ؛تنسح نسحان ًباٍلحى

 .7/171ج ، الزبيدمتاج العركس، ك 2/26ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارك ، 4/187ج
ًبو سمي النًَّبيذ: كنبذت الشٍَّيء أنبذه نبذن نبذ (2) رٌ  ،ا ًإذا أىلقيتو مف يدؾ. كى ًفي غىيره. ،ًلىف التٍَّمر كىافى يمقى ًفي اٍلجى  كى

 .1/306ج ، الزدمجميرة المغةينظر: 
مىى أىٍسًقيىةو السّْقىاءي  (3)  النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير . ينظر:: ظرؼي الماًء ًمفى الجٍمًد، كييٍجمع عى
 .2/381ج
سميماف  مشيكر: قيؽ، تحالترمذم الشربة/ما جاء في كراىية أف ينبذ في الدباء كالحنتـ كالنقيرسنف  (4)

رقـ  :3/358جبشار  كتحقيؽ، 1870: رقـ الحديث4/295ج: شاكر كتحقيؽ .1868رقـ الحديث 429ص
 .1868الحديث

 ط المكنز.، 7216: رقـ الحديث 3/849مسند أحمد ج (5)
 محمد بف عبد المحسف التركي. :تحقيؽ، 2051: رقـ الحديث 3/447جمسند أبي داكد الطيالسي  (6)
. 1976: رقـ الحديث 4/10كالنقير ج ،كالحنتـ ،الشربة/ما جاء في كراىية أف ينبذ في الدباء، لترمذما سنف (7)

 .شعيب الرنؤكط :تحقيؽ
 .350سبؽ ترجمتو. قمت: ىك ثقة ينظر: ص (8)
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ٍنوي  نىيىى عىمَّا عيمىرى  اٍبفى  سىأىٍلتي  ـٍ  أىٍخًبٍرنىاهي  اٍلىٍكًعيىةً  ًمفٍ  المَّوً  رىسيكؿي  عى فىسٍّْرهي  ،ًبميغىًتكي : ًبميغىًتنىا لىنىا كى  نىيىى فىقىاؿى
ٍنتىمىةً  عىفٍ   وً المَّ  رىسيكؿي  رَّةي  كىًىيى  اٍلحى نىيىى، اٍلجى نىيىى، اٍلقىٍرعىةي  كىًىيى  الدُّبَّاءً  عىفٍ  كى  أىٍصؿي  كىىيكى  النًَّقيرً  عىفٍ  كى
ا (1)ييٍنسىجي  أىكٍ  نىٍقرنا ييٍنقىري  النٍَّخؿً  نىيىى نىٍسجن  ٍسًقيىًة". اٍلى  ًفي ييٍنبىذى  أىفٍ  كىأىمىرى ، اٍلميقىيَّري  كىًىيى  اٍلميزىفَّتً  عىفٍ  كى

 تخريج الحديث:

، (5)كالبييقي، (4)كمف طريقو أبي عكانة، (3)كالطيالسي، (2)أحمد عف يحيى بف سعيد أخرجو 
ك، (6)كأخرجو الصنعاني عف عبد ا بف كثير  مىرَّةى بو بمثمو. ٍبفي  جميعيـ عف شيٍعبةى عف عىٍمري

زالة ،التكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت   قالوببياف عمة التصحيؼ،  لركاياتا بيف التعارض كا 
 .العمماء مف كغيره، النككم

ا تيٍنسىحي  النخمة كىي ،النقير عف كنيى) "قكلو :(7)قال النووي   في ىك ىكذا( نقران  تنقر أك، نىٍسحن
 الركاة لبعض ككقع، نقيران  فتصير، تنقر ثـ تقشر أم ؛ميممتيف كحاء بسيف كالنسح، الركايات معظـ
 أنو المتأخريف بعض كادعى ،تصحيؼ ىك كغيره (8)القاضي قاؿ بالجيـ نسجت النسخ؛ بعض في
 .بالحاء" مسمـ نسخ معظـ بؿ قاؿ كما كليس ،بالجيـ الترمذم كفي ،مسمـ صحيح نسخ في كقع
ليو ذىبك   . (13)كالمباركفكرم (12)كالسيكطي، (11)كالسخاكم، (10)كالعراقي، (9)القاضي عياض ا 

                                                           

كثر ًفي كىالى ، : نسج الثٍَّكب كىغىيره. كأصؿ النسج ضمؾ الشٍَّيء ًإلىى الشٍَّيءالنسج (1) تَّى قىاليكا: نسجت الٌريح كى ميـ حى
التمر.  قشر مف يتساقط ما النكف بضـ كالنساجة عياض: القاضي كقاؿًإذا سحبت بعضو ًإلىى بعض. ، التُّرىاب
 .6/459ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ، 1/476ج ، الزدمجميرة المغةينظر: 

 .5191: رقـ الحديث9/168مسند أحمد  (2)
 ، دار المعرفة.1939رقـ الحديث 262يالسي صمسند الط (3)
 .8029 رقـ الحديث 5/116مستخرج أبي عكانة ج (4)
 .17478رقـ الحديث:  8/537الشربة كالحد فييا/ الكعية ج  البييقي،السنف الكبرل،  (5)
 .16963رقـ الحديث: 9/210مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ج (6)
 .13/137صحيح مسمـ بشرح النككم ج (7)
 .2/27ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار (8)
 .2/27ج ينظر: المصدر السابؽ (9)
 .8/45: طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي جينظر (10)
 .310ص ، السخاكمعمـ الركايةي شرح اليداية ف يالغاية ف :ينظر (11)
 .5/54ج ، السيكطي: الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاجينظر (12)
 .5/611ج ، المباركفكرم: تحفة الحكذمنظري (13)
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كالطيالسي الذم جاء فييا لفظ "تنسح" ىي نفس الطريؽ الذم ، كأحمد، : إف طريؽ الترمذمقمت 
كالصكاب ما ذىب إليو النككم أف ، كخطأ النساخ ،فيذا يدؿ عمى التصحيؼ ،جاء فييا لفظ "تنسج"

  ميممتيف؛ كذلؾ لنو يتكافؽ مع معنى الحديث. كحاء بسيف النسح؛

فإنيا تنطحو ، كالغنـ يـك القيامة، قركالب، ما جاء في عقاب مانع زكاة؛ اإلبؿ: النموذج الثالث 
فجاءت في ركاية عبارة "كمما مرَّ عميو أكالىا ردَّ عميو ، كتعضو بأفكاىيا، كتطؤه بأخفافيا، بقركنيا
 . كجاءت في أخرل "كمما مضى عميو أخراىا ردت عميو أكالىا"، أخراىا"

ػػدَّثىًني :"(1)أخرجيػػا مسػػمـ فقػػاؿ "ىػػاأخرا عميػػو ردَّ  أكالىػػا عميػػو مػػرَّ  كممػػا"فالركايػػة التػػي جػػاء فييػػا    حى
ٍيدي  دَّثىنىا، سىًعيدو  ٍبفي  سيكى ٍفصه  حى ٍيسىرىةى  اٍبفى  يىٍعًني حى ػٍنعىاًنيَّ  مى ػفٍ ، الصَّ ٍيػدً  عى ـى  ٍبػفً  زى ػاًلحو  أىبىػا أىفَّ ، أىٍسػمى ، ذىٍكػكىافى  صى
ٍيرىةى  أىبىا سىًمعى  أىنَّوي  أىٍخبىرىهي  اًحبً  ًمفٍ  امى : » اً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي ، ىيرى ػةو  كىالى  ذىىىػبو  صى  ًمٍنيىػا ييػؤىدّْم الى ، ًفضَّ

                                                           

 .987: رقـ الحديث381ص صحيح مسمـ، الزكاة/ إثـ مانع الزكاة (1)
 اإلسناد: دراسة
 :إال، ثقات اإلسناد رجاؿ
 ثوحدي مف ينتقي أحمد ككاف، كالخميمي، كالبغكم، كالعجمي، القاسـ بف مسممة فكثقو، فيو اختمؼ سعيد بف سكيد
 النكارة بعض فيو حديث عميو قرئ ربما كبر لما أنو غير ثقة ىك الدارقطني كقاؿ. كتبو زرعة أبك كصحح، لكلديو
 =،بالتدليس كصفو مف كمنيـ، كضعفكه النقاد مف عدد فيو كتكمـ تغير، لكنو يحفظ؛ كاف: الذىبي كقاؿ، فيجيزه
 حالؿ: قاؿ حيث معيف ابف ضعفو كممف، عيًميى  بعدما ؾكذل، التمقيف حفظو، كقبكلو اضطراب فيو؛ انتقد ما =كأكثر
: أيضان  كقاؿ، نظر كقاؿ مرة: فيو، منكر سكيد: قاؿ حيث كالبخارم، بشيء ليس فقاؿ: عنو سئؿ المديني كابف، الدـ

 يدلس صدكقان، ككاف كاف: قاؿ حيث كأبك حاتـ، مأمكف كال بثقة ليس: التمقيف، كالنسائي حيث قاؿ يقبؿ فكاف عمي،
 مما لسكيد: قاؿ حيث عدم كابف، الخبار كيقمب اآلثار، في يخطئ: قاؿ حيث حباف كابف. التدليس يعني ذاؾ كثري

، الصدؽ أىؿ مف كالتعديؿ الجرح عمماء عند فسكيد:  قمت. أقرب الضعؼ إلى ذكرت، كىك ما غير عميو أنكرت
 أصيب بعدما عمره آخر في كذلؾ، المناكير يركم جعمو مما، التمقيف كقبكلو، حفظو اضطراب فيو انتقد ما كأكثر
 ابف قاؿ. صحتو في منو سمع ممف كاف كمسمـ، مقبكلة فركايتو عماه قبؿ أك، كتابو نسخة مف ركل فإذا، بالعمي
 صحتو. في ذلؾ قبؿ منو مسمـ سماع ككاف ذلؾ، بسبب فضعؼ العمى، بسبب عمره آخر في تغير قد: حجر
 حاتـ أبي كالتعديؿ، ابف ، كالجرح50ص النسائي كالمتركككف، ، كالضعفاء1/442ج لمعجمي معرفة الثقات: ينظر
 ابف ،الرجاؿ ضعفاء في ، كالكامؿ1/352ج حباف كالمترككيف، ابف كالضعفاء المحدثيف مف ، كالمجركحيف4/240ج

 الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ ، كتيذيب2/32ج الجكزم كالمتركككف، ابف ، كالضعفاء4/498عدم ج
مكثؽ،  كىك فيو تكمـ مف أسماء ، ذكر5/836جالذىبي اإلسالـ، تاريخ ، ك 1/472ج الذىبي، ، كالكاشؼ12/250ج

 . 4/272ج التيذيب، ابف حجر ، كتيذيب255ص الذىبي
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قَّيىا فّْحىتٍ ، اٍلًقيىامىةً  يىٍكـي  كىافى  ًإذىا ًإالَّ ، حى ػفى  لىوي  صي مىٍييىػا فىػأيٍحًميى ، (1)نىػار ًمػفٍ  اًئحي صى ـى  نىػارً  ًفػي عى يىػنَّ  فىييٍكػكىل، جى
ٍنبيوي  ًبيىا ًبينيوي  جى ظىٍيريهي  كىجى ٍمًسيفى  ًمٍقدىاريهي  كىافى  يىٍكـو  ًفي، لىوي  أيًعيدىتٍ  بىرىدىتٍ  كيمَّمىا، كى تَّػى، سىنىةو  أىٍلؼى  خى ػى حى  ييٍقضى
ػػًبيمىوي  فىيىػػرىل، اٍلًعبىػػادً  بىػػٍيفى  ػػ، سى نَّػػةً  ًإلىػػى اًإمَّ ػػا، اٍلجى مَّ ؟، اً  رىسيػػكؿى  يىػػا: ًقيػػؿى  .«النَّػػارً  ًإلىػػى كىاً  بًػػؿي  كىالى : »قىػػاؿى  فىاإٍلً

ػػػػػاًحبي  قَّيىػػػػػا ًمٍنيىػػػػػا ييػػػػػؤىدّْم الى  ًإبًػػػػػؿو  صى ًمػػػػػفٍ ، حى قّْيىػػػػػا كى مىبييىػػػػػا حى ػػػػػافى  ًإذىا ًإالَّ ، ًكٍرًدىىػػػػػا يىػػػػػٍكـى  حى ػػػػػةً  يىػػػػػٍكـي  كى  ، اٍلًقيىامى
ػػػا أىٍكفىػػػرى ، (2)قىػػػرقىرٍ  ًبقىػػػاعو  لىيىػػػا بيًطػػػحى  ػػػوي  (3)ًبأىٍخفىاًفيىػػػا تىطىػػػؤيهي ، كىاًحػػػدنا فىًصػػػيالن  ًمٍنيىػػػا يىٍفًقػػػدي  الى ، كىانىػػػتٍ  مى تىعىضُّ  كى

ػػػػػا، ًبأىٍفكىاًىيىػػػػػا  ػػػػػرَّ  كيمَّمى مىٍيػػػػػوً  مى ىىػػػػػا عى مىٍيػػػػػوً  ريدَّ  أيكالى ػػػػػافى  يىػػػػػٍكـو  ًفػػػػػي، أيٍخرىاىىػػػػػا عى ٍمًسػػػػػيفى  ًمٍقػػػػػدىاريهي  كى ػػػػػنىةو  أىٍلػػػػػؼى  خى  ، سى
تَّػػػػػى ػػػػػ حى ػػػػػًبيمىوي  فىيىػػػػػرىل، اٍلًعبىػػػػػادً  بىػػػػػٍيفى  ىييٍقضى ػػػػػا سى نَّػػػػػةً  ًإلىػػػػػى ًإمَّ ػػػػػا، اٍلجى مَّ   رىسيػػػػػكؿى  يىػػػػػا: ًقيػػػػػؿى  .«النَّػػػػػارً  ًإلىػػػػػى كىاً 
؟ فىػػػػػػػػػػاٍلبىقىري ، اً  ـي ػػػػػػػػػػاًحبي  كىالى : »قىػػػػػػػػػػاؿى  كىاٍلغىػػػػػػػػػػنى ػػػػػػػػػػنىـو  كىالى ، بىقىػػػػػػػػػػرو  صى قَّيىػػػػػػػػػػا ًمٍنيىػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػؤىدّْم الى ، غى   ًإذىا ًإالَّ ، حى

ػػػػػػػػافى  ػػػػػػػػةً  يىػػػػػػػػٍكـي  كى ػػػػػػػػٍيئنا ًمٍنيىػػػػػػػػا يىٍفًقػػػػػػػػدي  الى ، قىٍرقىػػػػػػػػرو  ًبقىػػػػػػػػاعو  لىيىػػػػػػػػا بيًطػػػػػػػػحى  اٍلًقيىامى ػػػػػػػػاءي  ًفييىػػػػػػػػا لىػػػػػػػػٍيسى ، شى  ، (4)عىٍقصى
ػػػاءي  كىالى  ٍمحى ٍضػػػػبىاءي  كىالى ، (5)جى ػػػػوي  (6)عى كًنيىػػػػا تىٍنطىحي تىطىػػػػؤيهي  ًبقيري ًفيىػػػا كى ػػػػا، (7)ًبأىٍظالى ػػػػرَّ  كيمَّمى مىٍيػػػػوً  مى ىىػػػػا عى مىٍيػػػػوً  ريدَّ  أيكالى  عى

ٍمًسيفى  ًمٍقدىاريهي  كىافى  يىٍكـو  ًفي، أيٍخرىاىىا تَّى، سىنىةو  أىٍلؼى  خى ى حى نَّػةً  ًإلىػى ًإمَّػا سىػًبيمىوي  فىيىػرىل، اٍلًعبىػادً  بىٍيفى  ييٍقضى ، اٍلجى
مَّا ؟، اً  رىسيكؿى  يىا: ًقيؿى  .«النَّارً  ًإلىى كىاً  ٍيؿي ٍيؿي : " قىاؿى  فىاٍلخى ثىةه  اٍلخى ؿو  ًىيى : ثىالى ؿو  كىًىيى ، ًكٍزره  ًلرىجي ، ره ًستٍ  ًلرىجي
ؿو  كىًىيى  ؿه ، ًكٍزره  لىوي  ًىيى  الًَّتي فىأىمَّا، أىٍجره  ًلرىجي بىطىيىا فىرىجي فىٍخرنا ًريىاءن  رى نًػكىاءن  كى مىػى كى ًـ  أىٍىػؿً  عى ٍسػالى  لىػوي  فىًيػيى ، اإٍلً
ؿه ، ًسٍتره  لىوي  ًىيى  الًَّتي كىأىمَّا، ًكٍزره  بىطىيىا فىرىجي ؽَّ  يىٍنسى  لىـٍ  ثيَـّ ، اً  سىًبيؿً  ًفي رى ، ًرقىاًبيىا كىالى  ظيييكًرىىا ًفي ً ا حى
ػا ًسٍتره  لىوي  فىًييى  ػؿه ، أىٍجػره  لىػوي  ًىػيى  الَّتًػي كىأىمَّ بىطىيىػا فىرىجي ـً  ًلىٍىػؿً  اً  سىػًبيؿً  ًفػي رى ٍسػالى ػٍرجو  ًفػي، اإٍلً ػةو  مى ٍكضى ، كىرى
ػا ػػٍرجً  ذىًلػػؾى  ًمػػفٍ  أىكىمىػػتٍ  فىمى ػػةً  أىكً ، اٍلمى ٍكضى ػػدىدى ، لىػػوي  كيتًػبى  ًإالَّ ، شىػػٍيءو  ًمػػفٍ  الرَّ ػػا عى ػػنىاته  أىكىمىػػتٍ  مى سى كيتًػػبى ، حى ، لىػػوي  كى

                                                           

أم جعمت لو قطع منيا مثؿ ؛ صفحت لو صفائح مف نار :ككؿ شيء عريض، كقكلو ،المكح: الصفيحة (1)
ًزلٌ  ،ب المعربالمغرب في ترتيينظر: الصفائح.   .268ص  الميطىرّْ

غريب الحديث ينظر: كال انخفاض.  ،: أم ألقي عمى كجيو بمكاف مستكو ليس فيو ارتفاعبطح ليا بقاع قرقر (2)
 .2/181ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار، ك 2/238جلقاسـ بف سالـ ا
 .1/329ج ، عياضمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارينظر: ر. : حافر البعيالخؼ (3)
، ، كمشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار4/96ج ، ابف فارسمقاييس المغةينظر: : ممتكية القرنيف. العقصاء (4)

 .2/100ج عياض
لساف العرب، ابف منظكر ، ك 1/284ج النياية في غريب الحديث كالثرينظر: : التي ال قرف ليا. جمحاء (5)
 .2/424ج
 .1/283جلفراىيدم االعيف، ينظر: : ىي التي كسر قرنيا. عضباء (6)
مشارؽ النكار عمى صحاح ينظر: كالظالؼ لمبقر كالغنـ كالظباء.  ،: ىك كؿ حافر منشؽ منقسـالظمؼ (7)

 .1/329ج ، عياضاآلثار
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ػػدىدى  ػػنىاته ، كىأىٍبكىاًليىػػا أىٍركىاًثيىػػا عى سى لىيىػػا تىٍقطىػػعي  كىالى ، حى فنا فىاٍسػػتىنَّتٍ  ًطكى فىٍيفً  أىكٍ ، (1)شىػػرى ػػدىدى  لىػػوي  اي  كىتىػػبى  ًإالَّ ، شىػػرى  عى
ػػنىاتو  كىأىٍركىاًثيىػػا آثىاًرىىػا سى ػػرَّ  كىالى ، حى ػػا ًبيىػػا مى مىػى ًحبييىاصى ػػًربىتٍ ، نىٍيػػرو  عى  كىتىػػبى  ًإالَّ ، يىٍسػػًقيىيىا أىفٍ  ييًريػػدي  كىالى  ًمٍنػػوي  فىشى
ػػدىدى ، لىػػوي  اي  ػػا عى ػػًربىتٍ  مى ػػنىاتو ، شى سى ؟، اً  رىسيػػكؿى  يىػػا: ًقيػػؿى  ."حى ميري ػػا: »قىػػاؿى  فىػػاٍلحي مىػػيَّ  أيٍنػػًزؿى  مى ػػرً  ًفػػي عى مي  اٍلحي

اًمعىػةي  اٍلفىػاذَّةي  اآٍليىػةى  ىىًذهً  ًإالَّ ، شىٍيءه  ػفٍ : }«(2)اٍلجى ػؿٍ  فىمى ٍيػرنا ذىرَّةو  ًمٍثقىػاؿى  يىٍعمى ػفٍ ، يىػرىهي  خى مى ػؿٍ  كى  شىػرِّا ذىرَّةو  ًمٍثقىػاؿى  يىٍعمى
 (3){ يىرىهي 

دَّثىًني:" (4)فقاؿ مسمـ أخرجيا كمما مضى عميو أخراىا ردت عميو أكالىا كالركاية التي جاء فييا   حى
مَّدي  ٍبدً  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا، مُّ اٍليمىكً  اٍلمىًمؾً  عى ٍبدي  حى دَّثىنىا، اٍلميٍختىارً  ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى اًلحو  أىًبي ٍبفي  سييىٍيؿي  حى ، أىًبيوً  عىفٍ ، صى
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اًحبً  ًمفٍ  مىا: » اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى ، ىيرى كىاتىوي  ييؤىدّْم الى  كىٍنزو  صى مىٍيوً  أيٍحًميى  ًإالَّ ، زى  ًفي عى
ـى  نىارً  يىنَّ فىاًئحى  فىييٍجعىؿي ، جى ٍنبىاهي  ًبيىا فىييٍككىل صى ًبينيوي ، جى تَّى كىجى ـى  حى  ًمٍقدىاريهي  كىافى  يىٍكـو  ًفي، ًعبىاًدهً  بىٍيفى  اي  يىٍحكي

                                                           

مشارؽ النكار عمى ينظر: رعت.  يؿ:مرحت كنشطت، كق :كقيؿ معناه، يختص بالجرم إلى فكؽ :االستناف (1)
 .2/222ج ، عياضصحاح اآلثار

 .3/422ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرينظر: : أم المنفردة في معناىا. الفاذة الجامعة (2)
 .[8زلة: ]الزل (3)
 .987: رقـ الحديث 382ص صحيح مسمـ، الزكاة/إثـ مانع الزكاة (4)

  دراسة اإلسناد:
 رجاؿ اإلسناد ثقات، إال: 

المكم اختمؼ فيو: فكثقو النسائي، كمسممة بف قاسـ الندلس، كالذىبي،  محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب -1
تحرير تقريب التيذيب، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ أحمد: ما بمغني عنو إال خيران، كقاؿ صالح  كصاحبا
الثقات ، ك 8/5جكعثماف بف شيبة، كابف حجر: صدكؽ. قمت: ىك ثقة. ينظر: الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ  ،جزرة

، الذىبي ير أعالـ النبالءس، ك 26/21ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ ، كتيذيب9/102جابف حباف 
كماؿ تيذيب الكماؿ، ك 9/143ج تحرير تقريب ، ك  873ص  حجر التيذيب، ابف كتقريب، 10/258ج ، ميغمطاما 

 .3/284ج، الرنؤكط معركؼالتيذيب، 
كالعجمي، كالنسائي ة، كأحمد، كالترمذم، كابف سعد، نى يٍ يى اختمؼ فيو : فكثقو سفياف بف عي  سييؿ بف أبي صالح -2

في ركاية، كقاؿ في أخرل: ليس بو بأس، كالذىبي، كصاحبا تحرير تقريب التيذيب، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ، 
مىًميٌ كقاؿ  ييؿ، في كتاب الصحيح، فقاؿ: ال أعرؼ لو فيو عذران،  سألت الدارقطني: لـ ترؾ البخارم حديث سي  السُّ

عف  ،كعف جماعة،كحدث عف أبيو  ،كلسييؿ نسخ، ركل عنو الئمةكقاؿ ابف عدم: ، كذكره ابف حباف في الثقات
كما سمع مف غير أبيو عنو، كىك عندم ثبت ال ، أبيو. كىذا يدؿ عمى تمييز الرجؿ ككنو ميز ما سمع مف أبيو

فيما حدث بو قبؿ سكء حفظو ، حتج بويثقة  ىكف أمره ابف معيف، كأبك حاتـ. قمت: يَّ بأس بو مقبكؿ االخبار. كلى 
ابف ، ، كالجرح كالتعديؿ1/440ج العجمي ، كمعرفة الثقات5/427ج الكبرل الطبقاتسبب مكت أخيو. ينظر: ب

 ، كتيذيب4/525ج عدم ابف, الرجاؿ ضعفاء في ، ك الكامؿ6/417جالثقات ابف حباف ، ك 4/246جأبي حاتـ 
مف تكمـ فيو ، ذكر أسماء 1/289ج ، الذىبيالمغني في الضعفاء، ك 12/225ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ

كماؿ 4/263ج ، ابف حجرتيذيب التيذيب، ك 50ص العالئي، ، كالمختمطيف250ص، الذىبي كىك مكثؽ ، كا 
، معركؼتحرير تقريب التيذيب،  421ص حجر التيذيب، ابف ك تقريب ، 6/150ج ، ميغمطامتيذيب الكماؿ

 .2/91الرنؤكط 
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ٍمًسيفى  نَّةً  ًإلىى ًإمَّا، سىًبيمىوي  يىرىل ثيَـّ ، سىنىةو  أىٍلؼى  خى مَّا، اٍلجى ا، النَّارً  ًإلىى كىاً  مى اًحبً  ًمفٍ  كى  ييؤىدّْم الى  ًإًبؿو  صى
كىاتىيىا مىٍيوً  تىٍستىفُّ ، كىانىتٍ  مىا كىأىٍكفىرً ، قىٍرقىرو  ًبقىاعو  لىيىا بيًطحى  ًإالَّ ، زى ى كيمَّمىا، عى مىٍيوً  مىضى مىٍيوً  ريدَّتٍ  أيٍخرىاىىا عى  عى
ىىا تَّى، أيكالى ـى  حى ٍمًسيفى  ًمٍقدىاريهي  كىافى  يىٍكـو  ًفي، ًعبىاًدهً  بىٍيفى  اي  يىٍحكي  ًإلىى ًإمَّا سىًبيمىوي  يىرىل ثيَـّ ، ةو سىنى  أىٍلؼى  خى
نَّةً  مَّا، اٍلجى مىا، النَّارً  ًإلىى كىاً  اًحبً  ًمفٍ  كى كىاتىيىا ييؤىدّْم الى ، غىنىـو  صى  مىا كىأىٍكفىرً ، قىٍرقىرو  ًبقىاعو  لىيىا بيًطحى  ًإالَّ  زى
ًفيىا فىتىطىؤيهي  كىانىتٍ  وي  ًبأىٍظالى تىٍنطىحي كًنيىا كى اءي  ًفييىا لىٍيسى ، ًبقيري اءي  كىالى  عىٍقصى ٍمحى مىٍيوً  مىضىى كيمَّمىا، جى  ريدَّتٍ  أيٍخرىاىىا عى
مىٍيوً  ىىا عى تَّى، أيكالى ـى  حى ٍمًسيفى  ًمٍقدىاريهي  كىافى  يىٍكـو  ًفي ًعبىاًدهً  بىٍيفى  اي  يىٍحكي  يىرىل ثيَـّ ، تىعيدُّكفى  ًممَّا سىنىةو  أىٍلؼى  خى
نَّةً  ًإلىى ًإمَّا سىًبيمىوي  مَّا، اٍلجى ؟: قىاليكا، الى  أىـٍ  اٍلبىقىرى  أىذىكىرى  أىٍدًرم فىالى : سييىٍيؿه  قىاؿى  «النَّارً  ًإلىى كىاً  ٍيؿي  يىا فىاٍلخى
ٍيؿي : " قىاؿى ، اً  رىسيكؿى  ٍيؿي  - قىاؿى  أىكٍ  - نىكىاًصييىا ًفي اٍلخى ٍعقيكده  اٍلخى  أىنىا: سييىٍيؿه  قىاؿى  - نىكىاًصييىا ًفي مى
ٍيري  - أىشيؾُّ  ٍيؿي ، اٍلًقيىامىةً  ـً يىكٍ  ًإلىى اٍلخى ثىةه  اٍلخى ؿو  فىًييى : ثىالى ؿو ، أىٍجره  ًلرىجي ًلرىجي ؿو ، ًسٍتره  كى ًلرىجي  الًَّتي فىأىمَّا، ًكٍزره  كى
ؿي : أىٍجره  لىوي  ًىيى  ييًعدُّىىا اً  سىًبيؿً  ًفي يىتًَّخذيىىا فىالرَّجي  لىوي  اي  كىتىبى  ًإالَّ  بيطيكًنيىا ًفي شىٍيئنا تيغىيّْبي  فىالى ، لىوي  كى
لىكٍ ، أىٍجرنا لىكٍ ، أىٍجرنا ًبيىا لىوي  اي  كىتىبى  ًإالَّ  شىٍيءو  ًمفٍ  أىكىمىتٍ  مىا، مىٍرجو  ًفي رىعىاىىا كى  لىوي  كىافى ، نىٍيرو  ًمفٍ  سىقىاىىا كى
تَّى -، أىٍجره  بيطيكًنيىا ًفي تيغىيّْبييىا قىٍطرىةو  ًبكيؿّْ  لىكٍ  - اكىأىٍركىاًثيى  أىٍبكىاًليىا ًفي اٍلىٍجرى  ذىكىرى  حى فنا اٍستىنَّتٍ  كى  أىكٍ  شىرى

فىٍيفً  ٍطكىةو  ًبكيؿّْ  لىوي  كيًتبى ، شىرى ؿي : ًسٍتره  لىوي  ًىيى  الًَّذم كىأىمَّا، أىٍجره  تىٍخطيكىىا خي ا يىتًَّخذيىىا فىالرَّجي مُّالن  تىكىرُّمن تىجى ، كى
ؽَّ  يىٍنسىى كىالى  بيطيكًنيىا، ظيييكًرىىا حى ييٍسًرىىا عيٍسًرىىا ًفي كى مىٍيوً  الًَّذم مَّاكىأى ، كى ، أىشىرنا يىتًَّخذيىىا فىالًَّذم ًكٍزره  عى

بىطىرنا ا، (1)كى بىذىخن ًريىاءى (2)كى مىٍيوً  ًىيى  الًَّذم فىذىاؾى ، النَّاسً  كى ؟: قىاليكا"  ًكٍزره  عى ميري  مىا: »قىاؿى ، اً  رىسيكؿى  يىا فىاٍلحي
مىيَّ  اي  أىٍنزىؿى  اًمعىةى  يىةى اآٍل  ىىًذهً  ًإالَّ  شىٍيئنا ًفييىا عى  َيْعَملْ  َوَمنْ ، َيَريُ  َخْيرًا َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ ]: «اٍلفىاذَّةى  اٍلجى
 .(3)[َيَريُ  َشرِّا َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ 

 رد أخراىا عميو مر ذىب النككم كغيره مف العمماء في تكثيؽ المتكف بتصكيب عبارة "كمما قمت: 
 أخراىا" بالعرض عمى عمة التصحيؼ. عميو رد أكالىا عميو مر عمى عبارة " كمما أكالىا " عميو

 في الصكؿ جميع في ىك ىكذا( أخراىا عميو رد أكالىا عميو مر كمما) قكلو": (4)قال النووي 
 الحديث في بعده جاء ما كصكابو ،كتصحيؼ تغيير ىك: : قالكا(5)عياض القاضي قاؿ المكضع ىذا

كر حديث في جاء كما، أبيو عف سيييؿ ركاية مف (6)اآلخر ٍيد بف المىٍعري  مر كمما (7)ذر أبي عف سيكى
                                                           

 المغة تاج الصحاح 1/374ج الناس، النبارم كممات معاني في ينظر: الزاىر بالنعمةالطغياف ك البطر: ؛ الشر (1)
 .2/579ج العربية، الجكىرم كصحاح

 .1/110ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرينظر: : الفخر كالتطاكؿ. البذخ (2)
 .[8]الزلزلة:  (3)
 .78/ 7جصحيح مسمـ بشرح النككم  (4)
  .3/488ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (5)
 .354، صسبؽ تخريجو (6)
 .1460 : رقـ الحديث284البقر ص زكاة البخارم، الزكاة/ صحيح (7)
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، (3)كالشككاني، (2)كالسيكطي، (1)كبو قاؿ العراقي". الكالـ ينتظـ كبيذا ،أكالىا عميو رد أخراىا عميو
 كغيرىـ.، (4)كالمباركفكرم

يٍ كمكافقة حديث المىٍعري ، لمكافقة سياؽ الكالـ ،كالصكاب ما ذىب إليو النككم قمت:  د كر بف سيكى
 . (5)عف أبي ذر

  حي صْ التَّ  عمة ببيان األحاديث توثيق في النووي منهج خامسًا:

 -:أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف
فمنيا ما كاف ، (6)النككم ذكر مصطمح التصحيؼ في شرحو عمى ما يزيد عف ثالثيف حديثان   -1

 أقكاؿ العمماء.كمنيا ما كاف ينقؿ ، يحكـ ىك صراحة عمييا بالتصحيؼ
بؿ كاف يطمؽ التصحيؼ ، أك تصحيؼ بصر، النككم لـ يميز في شرحو بيف تصحيؼ لفظ -2

 بشكؿ عاـ.
 أنو أطمؽ التصحيؼ عمىمصطمح التصحيؼ عند النككم أكسع مف تعريؼ ابف حجر حيث   -3

 :ما كاف
 إلى بالنسبة التغيير كما كاف، السياؽ في الخط صكرة بقاء مع، حركؼ أك، حرؼ بتغيير 

 . (7)النقط.
 (8)بتغيير في الشكؿ. 
 (9)حرؼ بدؿ حرؼ دكف أف يككف بيف الحرفيف اشتباه. بتغيير 

                                                           

 .4/13جطرح التثريب في شرح التقريب، العراقي ينظر:  (1)
 .3/60الحجاج ، السيكطي ج بف مسمـ صحيح عمى الديباج: ينظر (2)
 .4/142جلكطار، الشككاني : نيؿ اينظر (3)
 .6/12ج ، المباركفكرم: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر (4)
 .356، صسبؽ تخريجو (5)
-10/23ج، 86-8/25،ج7/107،ج6/148،ج176-2/162ج،1/197جصحيح مسمـ بشرح النككي ينظر: (6)

-39-15/20،ج14/82،ج181-13/137ج،180-158-12/76ج،11/118ج،41-142-10/146-163
 .118 -18/48، ج172/-121-101-58-17/54، ج16/94ج،52-173
، 12/180، ج10/146-10/142، ج10/41، ج8/86:جكينظر 7/107ج صحيح مسمـ بشرح النككم (7)
 .15/173، ج13/137ج
 .10/23ج :، كبنظر17/54المصدر السابؽ ج (8)
 .13/181ج، كينظر، 17/62المصدر نفسو ج (9)
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  أنو كافؽ القاضي في اطالؽ التصحيؼ عمى ما كاف التغيير بكممة بدؿ كممة دكف أف
  (1)يككف بيف الكممتيف اشتباه.

 -أف النككم منيجو في بياف التصحيؼ يعتمد عمى أسس عممية منيا: -4
 (2) الصكؿ حيث يعتبر أف ما كافؽ الصكؿ ىك الصكاب مخالفة. 
 (3)المغة حيث يرل أف ما كافؽ المغة ىك الصكاب مخالفة. 
 (4)سياؽ الكالـ كمعنى الحديث مخالفة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .12/76ج نككمصحيح مسمـ بشرح ال (1)
 .1/197ج السابؽ المصدر (2)
  .10/23ج، 17/54ج نفسو ينظر: المصدر (3)
 .17/101/172ج نفسو ينظر: المصدر (4)
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 عمة الوهم ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في : بعالمطمب السا
   الوهم لغة واصطالحًا:يتعر أواًل: 

ـى  مصدر فسككف بفتح: كىٍىـ لغةن تعريؼ ال -1  (1).الخاطر مف القمب في يقع ما، أكىاـ ك جمع كىىى
ـي كىٍىمان  َوَوِهمَ  يكف. لـ أك الكجكد في كاف، كتمثمو تخيمو: الشيء كتكىـ ، أم غمط، بكسر الياء ييكًى

ـى في ًمطى  الحسابً   كيقاؿ: كىًى ، الشيء ٍكىىٍمتي أى : كييقىاؿي ، ككًىمت في كذا أم غمطت، كسيا فيو أم غى
كتكىمت في  (2).إليو كىٍىميو ذىب ؛ أمشيئان  منو أٍسقىٍطتى  ًإذا، كالكتاب ،الكالـ في كأىٍكىىٍمتي ، تركتو ًإذىا
 .(4)أىغفىٍمتو ًإذىا الشٍَّيءى  كأىٍكىىٍمت (3).أم: ظننت، كذا
مف لـ يضع عمماء الحديث تعريفان لمكىـ في كتب المصطمح؛ لكف  :تعريؼ الكىـ اصطالحان  -2

خالؿ المكاضع الذم ذكر فييا عند العمماء يتبيف أنو: لفظ يستعممو المحدثكف عند ذكر خطأ الراكم 
  (5).أم أغالط، أك لو أكىاـ، حديثو أكىاـ أك في ،في حديثو كىـ :فيقكلكف، أك الشيخ

 الجبمة  بمقتضى والغمط ثانيًا: الوهم

 أحاديث في كقكعو عىفٍ  فضالن  الثقات ثأحادي في ككاقع كحاصؿ، نفس لكؿ ثابتة طبيعة الكىـ 
ف : "كنحف(6)قاؿ ماىر فحؿ، الضعفاء ًحٍيح حد في نذكر كا   ذىًلؾى  أف إال الضبط تاـ راكيو ككف الصَّ

ال، نسبيّّ  أمر ًحٍيح في اشترطنا فكيؼ كا  ، ثقة راكيو ككف مع معمالن  كال، شاذان  يىكيٍكف ال أف (7)الصَّ
مىى فيتخرج  داخؿ كالعمة أثر الشذكذ مف كالن  لفَّ  الثقات؛ أحاديث في يدخؿ خطأكال الكىـ أف ىىذىا عى
 .كالخطأ" الكىـ بمعنى

                                                           

 . 511ص قمعجي, معجـ لغة الفقياءينظر:  (1)
النياية في غريب الحديث كالثر، ابف ، ك 2/674ج ، الفيكميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر:  (2)
 .12/643جلساف العرب، ابف منظكر ك ،  307ص، الرازم مختار الصحاح ، ك 5/233ج ثيرال
 .2/674ج ، الفيكميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر:  (3)
 . 12/643ج لساف العرب، ابف منظكرينظر:  (4)
 عدم ابف ،الرجاؿ فاءضع في كالكامؿ، 20لمدارقطني ص ،، سؤاالت البىرقاني126ص ، مسمـ التمييزينظر:  (5)
، نزىة النظر في تكضيح نخبة 15ص ، ماىر الفحؿ، أثر اختالؼ السانيد كالمتكف في اختالؼ الفقياء1/207ج

 .113ص ، ابف حجرالفكر
 .15ص، ماىر الفحؿ أثر اختالؼ السانيد كالمتكف في اختالؼ الفقياء  (6)
المسند الذم يتصؿ إسناده بنقؿ العدؿ الضابط عف العدؿ الضابط إلى منتياه،  : فيك الحديثالحديث الصحيح (7)

 .12ص ، ابف الصالح. معرفة أنكاع عمـك الحديثا، كال معمالن كال يككف شاذن 
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كىاة مف كبيران  عددان  نجد النبكية السنة كتب إلى كبالنظر  ، رككا ما بعض في أخطأكا قىدٍ  الثقات الرُّ
كىاة بىٍيفى  متفاكت أمر كىىيكى  كىايىة مف أكثر فم حظ كىافى  كربما، ككثرة قمة مركياتيـ حسب الرُّ  أكبر الرّْ
مىى عيدَّتٍ  غمطات نجد لذا المقميف؛ مف خطأن   سعة في عمييـ تؤثر لىـٍ  لكنيا الحفاظ؛ العمماء الئمة عى
ٍنبىؿ بف أحمد اإلماـ قىاؿى ، رككه ما قىاؿى ، كالتصحيؼ" الخطأ مف يىٍعرل :"كمف(1)حى  بف ميٍسًمـ اإلماـ كى

ف، زماننا إلى الماضيف السمؼ مف أثر مؿكحا، خبر ناقؿ مف فميس" (2):الحجاج  أحفظ مف كىافى  كا 
تقانان ، تكقيان  كأشدىـ، الناس قىاؿى  .كنقمو" حفظو في ممكف كالسيك الغمط إال، كينقؿ يحفظ لما كا   كى
  (3).حفظيـ" مع الئمة مف أحد كبير كالغمط الخطأ مف يسمـ "لىـٍ : الترمذم اإلماـ

 دح في الراوي ثالثًا: متى يكون الوهم سببًا لمق

، ركل ما إلى جنب إلى منو يىٍكثير حتى الراكم في لمقدح سببان  يككف الكىـ "كال (4)قاؿ الجديع:  
 إذا كذلؾ، حديثو ترؾ إلى بالراكم تبمه كقد، قدران  تتفاكت، الجرح في مرتبة إلى بو كىثير صار فإف

 يقبؿ لـ صحيح أصؿ لو يكف كلـ، المحدثيف مف غمطو كثر مف" :(5)الشافعي قاؿ كما، منو فحش
 ".شيادتو تقبؿ لـ الشيادة في غمطو كثر مف يككف كما، حديثو

رَّاح) في الدارقطني قكؿ :المثمة كمف  ًميح بف الجى ، الكىـ كثير ىك بشيء ليس(: " كًكيع أبي مى
س عمي بف عمرك الحافظ كقكؿ،  (6)." ال: قاؿ بو؟ يعتبر: قمت: البرقاني قاؿ  بف رجعف) في الفىالَّ

  (7)."الكىـ كثير صدكقان  رجالن  ككاف، الحديث متركؾ( " الشامي الزبير
 رابعًا: كيفية معرفة الوهم 

قاؿ ابف حجر: ييطَّمىع عمى  .الحاديث بىٍيفى  لالختالؼ الرئيسة السباب مف كالخطأ الكىـ إف 
 أك، حديث في يثحد إدخاؿ أك، منقطع أك، مرسؿ كصؿ مف راكيو كىـ عمى الدالة بالقرائف الكىـ
  (8).القادحة الشياء مف ذلؾ نحك

                                                           

 .279ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث (1)
 .124ص ، مسمـالتمييز (2)
 .1/94ج ، ابف رجبشرح عمؿ الترمذم (3)
 .1/418ج الجديع الحديث، عمـك تحرير (4)
 .1/207ج عدم ابف ،الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ (5)
 .20لدارقطني صا سؤاالت البىرقاني (6)
 .2/362ج عدم ابف ،الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ (7)
 .113ص ، ابف حجرنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكرينظر:  (8)
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 عند النووي -الوهم– عمةببيان  الحديث بعرض تطبيقية نماذج: خامساً 

فجاءت ركاية أف أكؿ نساء النبي  ،في أكؿ نسائو لحاقان بو -حديث عائشة النموذج األول:  
 أكؿ نسائو ىي  - -كجاءت ركاية أف سكدة ،  - -لحاقان بو ىي زينب بنت جحش 

 لحكقان بو.

: (1)لحاقان بو أخرجيا مسمـ فقاؿ ىي أكؿ نسائو  - -فالركاية التي دلت عمى أف زينب 
دَّثىنىا" دَّثىنىا، أىٍحمىدى  أىبيك غىٍيالىفى  ٍبفي  مىٍحميكدي  حى نىا، السّْينىاًنيُّ  ميكسىى ٍبفي  اٍلفىٍضؿي  حى ةي  أىٍخبىرى  ٍبفً  يىٍحيىى ٍبفي  طىٍمحى

ةى  ة عف  ًبٍنتً  عىاًئشىةى  فٍ عى ، طىٍمحى اقان  رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  :عىاًئشىةى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنيفى قىالىتٍ طىٍمحى  يبً  أىٍسرىعيكيفَّ لىحى
ليكيفَّ يىدان  ٍلفى  :قىالىتٍ  .أىٍطكى ؿي يىدان  فىكيفَّ يىتىطىاكى لىنىا يىدان  :قىالىتٍ  أىيَّتيييفَّ أىٍطكى ٍينىبي  فىكىانىٍت أىٍطكى ًلىنَّيىا كىانىٍت تىٍعمىؿي  ؛زى

دَّؽي  تىصى  ". ًبيىًدىىا كى

 :(2)لحاقان بو أخرجيا البخارم فقاؿ ئو ىي أكؿ نسا - -كالركاية التي أفادت أف سكدة  
دَّثىنىا، ًإٍسمىاًعيؿى  ٍبفي  حدثنا ميكسىى" كؽو  عىفٍ ، الشٍَّعًبيّْ  عىفً ، ًفرىاسو  عىفٍ ، عىكىانىةى  أىبيك حى  عىاًئشىةى  عىفٍ ، مىٍسري

                                                           

 . 2452/رقـ الحديث996مؤمنيف: صحيح مسمـ، فضائؿ الصحابة، / فضائؿ زينب أـ ال (1)
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:
 صػػالح: حػػاتـ أبػػك كقػػاؿ، سػػعد كابػػف، كالعجمػػي، كالػػدارقطني، معػػيف ابػػف كثقػػو، اٍختيًمػػؼ فيػػو طمحػػة بػػف يحيػػى بػػف طمحػػة

، بػالقكم لػيس ركايػة كفػي صػالح ركايػة فػي النسػائيك  كأحمػد زرعػة أبػك كقػاؿ. الحػديث الحػديث، صػحيح الحديث، حسف
: كالعينػي حجػر ابػف لػيف، كقػاؿ حديثػو فػي، بػو بػأس ال شػريؼ: سػفياف بػف يعقػكب كقػاؿ، بػأس بػو ليس: داكد أبك كقاؿ

 أبػي ابػف، كالتعػديؿ الجػرح، 1/481ج معرفػة الثقػات، العجمػي :ينظػر. الحديث حسف صدكؽ ىك: قمت. يخطئ صدكؽ
 اآلثػار، العينػي معػاني رجػاؿ أسػامي شرح في الخيار كمغاني، 465ص حجر التيذيب، ابف يبكتقر ، 4/477ج حاتـ
 . 2/161ج، الرنؤكط معركؼتحرير تقريب التيذيب، ، ك 3/523ج
 .1420: رقـ الحديث276صحيح البخارم، الزكاة /فضؿ صدقة الصحيح الشحيح  (2)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:

، كالعجمػي، سػعد كابف، حاتـ كأبك، كالنسائي، داكد كأبك، معيف كابف، أحمد كثقو، اٍختيًمؼ فيو اليمداني يحيى بف ًفراس
 بف يحيى عف المديني ابف كقاؿ، الثقات في شاىيف كابف حباف ابف كذكره، المكصمي عمار كابف، سفياف بف كيعقكب
 فػػػػي كمسػػػػمـ البخػػػػارم بػػػػو احػػػػتج كقػػػػد، االسػػػػتبراء حػػػػديث إال حديثػػػػو مػػػػف أنكػػػػرت كمػػػػا ،شػػػػيء عنػػػػو بمغنػػػػي مػػػػا: سػػػػعيد

، 6/333ج الكبػػرل، ابػػف سػػعد الطبقػػات :ينظػػر. ثقػػة ىػػك بػػؿ: قمػػت. كىػػـ ربمػػا صػػدكؽ: حجػػر ابػػف صػػحيحييما، كقػػاؿ
، 5/415ج االعتػػداؿ، الػػذىبي ، كميػػزاف7/91ج حػػاتـ أبػػي ابػػف, كالتعػػديؿ الجػػرح، 2/204ج الثقػػات، العجمػػي معرفػػة
 . 3/154ج، الرنؤكط معركؼتحرير تقريب التيذيب، ، ك 780ص حجر التيذيب، ابف كتقريب
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كقن : قيٍمفى ًلمنًَّبيّْ  أىفَّ بىٍعضى أىٍزكىاًج النًَّبيّْ ":  ليكيفَّ يىدان  :ا قىاؿى أىيُّنىا أىٍسرىعي ًبؾى ليحي بىةن  أىٍطكى ذيكا قىصى  فىأىخى
لىييفَّ يى ، ايىٍذرىعيكنىيى  دىقىةي ، دان فىكىانىٍت سىٍكدىةي أىٍطكى كقان ، فىعىًمٍمنىا بىٍعدي أىنَّمىا كىانىٍت طيكؿى يىًدىىا الصَّ نىا ليحي كىانىٍت أىٍسرىعى  كى

دىقىةى ، ًبوً  كىانىٍت تيًحبُّ الصَّ  ". كى

زالة الحديث تكثيؽ في العمماء ذىب لقد: قمت   :كجييف مف التعارض كا 

 .العمماء مف كغيره نككمال قاؿ كبو ،الكىـ ببياف عمة الحديث تكثيؽ: األول الوجه 

 أيتيفَّ  يتطاكلفَّ  فكفَّ  ،يدان  أطكلكفَّ  بي لحاقان  أسرعكفَّ   ا رسكؿ :" قكليا: قاؿ(1)قال النووي 
 أنيفَّ  الحديث معنى كتصدؽ" ،بيدىا تعمؿ كانت لنيا زينب؛ يدان  أطكلنا فكانت قالت: يدان  أطكؿ
؛  فكانت، بقصبة أيدييفَّ  يىٍذرىعف فكفَّ ، الجارحة كىي، الحقيقية اليد طكؿ اليد بطكؿ المراد أف ظنفَّ
، أكليفَّ  زينب فماتت، الخير كفعؿ، الصدقة في يدان  أطكليف زينب ككانت، جارحة أطكليف سكدة
 ظاىرة كمنقبة،  ا لرسكؿ باىرة معجزة كفيو ...كالجكد، الصدقة في اليد طكؿ المراد أف فعممكا
 كىذا، سىٍكدة لحاقان  أسرعيفَّ  أفَّ  يكىـ بمفظ مف البخارم الزكاة كتاب في الحديث ىذا ككقع، لزينب
  .(5)كزيف الديف العراقي، (4)العينيك ، (3)كابف حجر، (2)ابف الجكزمكبو قاؿ  باإلجماع". باطؿ الكىـ

 الوجه الثاني: الجمع:

تمفيقان يعني  أك، ما ذىب إليو الكىٍرماني حيث قاؿ: ال يخمك أف يقاؿ: إما في الحديث اختصاران  -1
فالضمائر راجعة ، كنقؿ القطعة الخيرة مف الحديث الذم فيو ذكر زينب، اختصر البخارم القصة

ما أنو اكتفى بشيرة الحكاية، إلييا ًمـ أىؿ ىذا الشأف بأفَّ السرع لحكقان ىي زينب، كا  فتعكد ، كعى
ؿ: ما قالو الكرماني ليس ؛ لكف العيني اعترض عميو كقا(6)الضمائر إلى مف ىي مفردة في أذىانيـ
بؿ كالمو بعيد جدان ، كال مف جية ما يقتضيو تركيب الكالـ، بسديد ال مف جية التكفيؽ بيف الخبار

  (7)عف ىذا الكجو.

                                                           

 .16/8صحيح مسمـ بشرح النككم ج (1)
 .4/372ج ، ابف الجكزمكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيفينظر:  (2)
 .3/236ج حجر ، ابففتح البارمينظر:  (3)
 .8/282ج ، العينيعمدة القارمينظر:  (4)
 .1/144جطرح التثريب في شرح التقريب، العراقي  ينظر: (5)
 .7/190ج ، الكىٍرماني: الككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارمينظر (6)
 .8/406ج ، العينيعمدة القارم ينظر: (7)
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ما ذىب إليو ابف الميمىقّْف -2
يمكف أف تككف ركاية البخارم لمف كاف حاضران عنده إذ "حيث قاؿ:  

مستشيدان بالركاية التي أخرجيا ابف  (2)كرد قكلو رض عميو؛ لكف العيني اعت(1)ذاؾ مف الزكجات
ـٍ تيغىاًدٍر ًمٍنييفَّ كىاًحدىةه  أىفَّ ًنسىاءى النًَّبيّْ " -–حباف بسنده مف عائشة    .(3)..."، اٍجتىمىٍعفى ًعٍندىهي لى

أف  الكجو المناسب؛ إلزالة التعارض ىك ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء مف ترجيح قمت: 
لحكقان بو؛ كذلؾ لنيا عيضدت بكجييف مف كجكه الترجيح المعتبرة  ىي أكؿ نسائو  -–زينب 

 عند العمماء:

قاؿ ابف بطاؿ:"  - بعده ىي زينب اتفاؽ أىؿ السير أف أكؿ مف ماتت مف أزكاج النبي  -1
ؿ مف مات مف لنو ال خالؼ بيف أىؿ الثر كالسير أف زينب أك  ؛ىذا الحديث سقط منو ذكر زينب

ي أزكاج النب
 - –كىـ أىؿ ىذا العمـ عمى أف زينب ، كيؤكده إجماع أىؿ السيرقمت:  .(4)" 

ًفيت سنة --كأف سىٍكدة ، (5)ق20تيكفيت سنة  كقيؿ آخر خالفة عمر .(6)ىػ55ىػ أك54تيكي
(7). 

قىالىٍت:  - – عىٍف عىاًئشىةى  (8)الطحاكم بسنده: فقد أخرجالترجيح باعتبار مكافقة حديث آخر  -1
ليكيفَّ يىدنا ـي ًلىٍزكىاًجًو: " يىٍتبىعيًني أىٍطكى مىٍيًو السَّالى اًئشىةي: فىكينَّا إذى  قىاؿى النًَّبيُّ عى : قىالىٍت عى ٍعنىا ًفي " قىاؿى ا اٍجتىمى

ـي  مىٍيًو السَّالى فىاًة النًَّبيّْ عى تَّى ، بىٍيًت إٍحدىانىا بىٍعدى كى ؿي فىالى نىزىاؿي نىٍفعىؿي ذىًلؾى حى نىميدُّ أىٍيًديىنىا ًفي اٍلًجدىاًر نىتىطىاكى
ـي  مىٍيًو السَّالى ٍكجي النًَّبيّْ عى ٍحًش ٍبًف ًرئىابو زى ٍينىبي ًبٍنتي جى فّْيىٍت زى ـٍ تىكيٍف كى ، تيكي لى مييىا اي كى كىانىًت اٍمرىأىةن قىًصيرىةن يىٍرحى

                                                           

 .10/91ج ، ابف الممقفالتكضيح شرح الجامع الصحيح (1)
 .8/406ج ، العينيعمدة القارم(2)
 .8/109صحيح ابف حباف ج (3)
 .3/418ج بطاؿ ابف البخارم، صحيح شرح (4)
ـٍ  ، أبكمعرفة الصحابةك ، 2/139ج الثقات ابف حباف، ك 8/44ج ، ابف سعد: الطبقات الكبرلينظر (5) نيعىي
، 960ص ابف مندهمعرفة الصحابة، ك ، 907ص، ابف عبد البر االستيعاب في معرفة الصحاب، ك 6/3223ج
، ابف اإلصابة في تمييز الصحابة، ك 2/345ج ، النككمذيب السماء كالمغاتتيك ، 7/128، ابف الثير جأسد الغابةك 

 .8/93ج حجر
 ، ابف عساكر، كتاريخ دمشؽ3/183ج ، ابف حباف، الثقات8/44ج ، ابف سعد: الطبقات الكبرلينظر (6)
 . 8/118اإلصابة في تمييز الصحابة ج، ك 2/348ج ، النككمكتيذيب السماء كالمغات، 3/198ج
 .7/158ج ، ابف الثيرالغابة أسد (7)
قمت: اإلسناد ضعيؼ فيو إسماعيؿ بف أبي أكيس متفؽ عمى  .202/ 1شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ج(8)

 إال في صحيح البخارم؛ لكف يقكيو ركاية مسمـ السابؽ ذكرىا. ،تضعيفو
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لىنىا يىدان  نى  أىٍطكى ٍينىبي اٍمرىأىةن صى كىانىٍت زى دىقىةى قىالىٍت: كى ـي الصَّ مىٍيًو السَّالى ٍفنىا ًحينىًئذو أىفَّ مىا أىرىادى النًَّبيُّ عى اعىةى اٍليىًد فىعىرى
زي  (1)تىٍدبىهي  تىٍخري دَّؽي  (2)كى تىصَّ  ".ًبًو ًفي سىًبيًؿ اً كى

حيث اختمؼ في اسـ الركضة التي كانت فييا  عمي بف أبي طالبحديث  :النموذج الثاني 
 ركضة تأتكا حتى ركاية "انطمقكافقد جاء مف ، لممشركيف المرأة التي تحمؿ كتاب حاطب بف بىٍمتىعة

 حاج". ركضة تأتكا حتى في ركاية أخرل "انطمقكاكجاء  ،خاخ"

دَّثىنىا": (3)أخرجيا مسمـ فقاؿ" خاخ ركضة تأتكا حتى انطمقكا"كاية التي جاء فييا الر ف   بىٍكرً  أىبيك حى
ك، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  ٍربو  ٍبفي  كىزيىىٍيري ، النَّاًقدي  كىعىٍمره اؽي ، حى ٍسحى ـى  ٍبفي  كىاً  ك كىالمٍَّفظي  - عيمىرى  أىًبي كىاٍبفي ، ًإٍبرىاًىي  ًلعىٍمرو
اؽي  قىاؿى  نىاأى : ًإٍسحى كفى  كقىاؿى ، ٍخبىرى ري دَّثىنىا: اآٍلخى ك عىفٍ ، عييىٍينىةى  ٍبفي  سيٍفيىافي  - حى سىفً  عىفً ، عىٍمرو مَّدو  ٍبفً  اٍلحى ، ميحى

ًني ًمي   كىاًتبي  كىىيكى ، رىاًفعو  أىًبي ٍبفي  اً  عيبىٍيدي  أىٍخبىرى ًميِّا سىًمٍعتي : قىاؿى ، عى  اً  رىسيكؿي  بىعىثىنىا: يىقيكؿي  كىىيكى ،  عى
 بىٍيرى  أىنىا ةى  اٍئتيكا: »فىقىاؿى  كىاٍلًمٍقدىادى  كىالزُّ ٍكضى اخو  رى ذيكهي ، ًكتىابه  مىعىيىا (5)ظىًعينىةن  ًبيىا فىًإفَّ ، (4)خى  «ًمٍنيىا فىخي

ٍيمينىا ًبنىا تىعىادىل فىاٍنطىمىٍقنىا ٍرأىةً  نىٍحفي  فىًإذىا، خى ا: فىقىالىتٍ ، اٍلًكتىابى  أىٍخًرًجي: فىقيٍمنىا، ًباٍلمى : فىقيٍمنىا، ًكتىابه  مىًعي مى
ٍتوي ، الثّْيىابى  لىتيٍمًقيىفَّ  أىكٍ  اٍلًكتىابى  لىتيٍخًرًجفَّ   ًمفٍ : ًفيوً  فىًإذىا،  اً  رىسيكؿى  ًبوً  فىأىتىٍينىا، (6)ًعقىاًصيىا ًمفٍ  فىأىٍخرىجى
اطً  ،  اً  رىسيكؿً  أىٍمرً  ًببىٍعضً  ييٍخًبريىيـٍ ، مىكَّةى  أىٍىؿً  ًمفٍ ، اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  نىاسو  ًإلىى بىٍمتىعىةى  أىًبي ٍبفً  بً حى
اًطبي  يىا:» اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ؿٍ  الى : قىاؿى  «ىىذىا؟ مىا حى مىيَّ  تىٍعجى قنا ًفي اٍمرىأن  كيٍنتي  ًإنّْي اً  رىسيكؿى  يىا عى  ميٍمصى
ٍيشو  ًميفنا كىافى : سيٍفيىافي  قىاؿى  - قيرى لىـٍ ، لىييـٍ  حى كىافى  - أىٍنفيًسيىا ًمفٍ  يىكيفٍ  كى  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفى  مىعىؾى  كىافى  ًممَّفٍ  كى
 ًبيىا يىٍحميكفى  يىدنا يًيـٍ فً  أىتًَّخذى  أىفٍ ، ًفيًيـٍ  النَّسىبً  ًمفى  ذىًلؾى  فىاتىًني ًإذٍ  فىأىٍحبىٍبتي ، أىٍىًميًيـٍ  ًبيىا يىٍحميكفى  قىرىابىاته  لىييـٍ 

لىـٍ ، قىرىابىًتي ا كىالى ، ًديًني عىفٍ  اٍرًتدىادنا كىالى  كيٍفرنا أىٍفعىٍموي  كى ـً  بىٍعدى  ًباٍلكيٍفرً  ًرضن ٍسالى دىؽى : » النًَّبيُّ  فىقىاؿى ، اإٍلً  «صى
ا، بىٍدرنا شىًيدى  قىدٍ  ًإنَّوي : " اؿى فىقى ، اٍلمينىاًفؽً  ىىذىا عينيؽى  أىٍضًربٍ  اً  رىسيكؿى  يىا، دىٍعًني: عيمىري  فىقىاؿى  مى  لىعىؿَّ  ييٍدًريؾى  كى

                                                           

المغة،  تيذيب ينظر: .الدَّبَّاغً  حرفة: الدّْباغىةي  دبغان، ك يدبغو الجمد الدَّباغ دبه: الديـ، يقاؿ ييٍدبىه بو ما: الدّْبه (1)
 .8/94ج الزىرم

ٍرزي  (2)  .7/93ج المغة، الزىرم ينظر: تيذيب الىدـ. ًخياطة :الخى
 .2494رقـ الحديث :1012كقصة حاطب بف أبي بمتعة،  صحيح مسمـ، الفضائؿ/ مف فضائؿ أىؿ بدر ر (3)
 .7/251ج المغة، الزىرم ينظر: تيذيب .الحرميف خاخ، بيف ركضة: لو يقاؿ مكضع اسـ: خخا (4)
، مجمؿ المغةينظر: عائف فاليكادج، كاف فييا نساء أك لـ يكف. : المرأة كىك مف باب االستعارة، كأما الظَّ نةعيً الظَّ  (5)

 .2/600ج ابف فارس
الشعر المعقكص. أم: المظفكر، جمع عقصية كعقصة، كالعقص: ليُّ خصالت الشعر بعضو عمى : قاصالعً  (6)

 .18/164جالممقف  ، ابفالتكضيح لشرح الجامع الصحيح ينظر: بعض.
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مىى اطَّمىعى  اى  ميكا: فىقىاؿى  بىٍدرو  أىٍىؿً  عى ا اٍعمى ـٍ  غىفىٍرتي  فىقىدٍ ، ًشٍئتيـٍ  مى نيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: } اي  فىأىٍنزىؿى " لىكي  الى  آمى
كيـٍ  عىديكّْم تىتًَّخذيكا لىٍيسى (1){أىٍكًليىاءى  كىعىديكَّ ًديثً  ًفي كى عىمىيىا، اآٍليىةً  ًذٍكري ، كىزيىىٍيرو ، بىٍكرو  أىًبي حى اؽي  كىجى  ًفي، ًإٍسحى
كىةً  ًمفٍ  ًركىايىًتوً  ". ًتالى   سيٍفيىافى

 تخريج الحديث:

ثالثتيـ عف  (4)كعف الحميدم، (3)كعف قتيبة بف سعيد، (2)أخرجو البخارم عف عمي بف عبد ا 
 .سفياف بف عيينة بو بمثمو

كأخرجو البخارم عف يكسؼ بف ، كالىما عف إسحاؽ بف إبراىيـ (6)كمسمـ، (5)كأخرجو البخارم 
عف ، عف سعد بف عبيدة، عف حصيف بف عبد الرحمف، عف عبد ا بف إدريس كالىما،(7)بيمكؿ

مىًميٌ أبي عبد الرحمف   بو بنحكه. السُّ

كالىما عف  (9)ف عبد اكمف طريؽ خالد ب، (8)كأخرجو مسمـ مف طريؽ محمد بف فضيؿ 
مىًميٌ  الرحمف عبد أبي عف، عبيدة بف سعد عف ،حصيف بف عبد الرحمف   .بنحكه بو السُّ

دَّثىنىا(10)أخرجيا البخارم فقاؿ" حاج ركضة تأتكا حتى انطمقكا" فييا جاء التي كالركاية   ميكسىى :"حى
دَّثىنىا، ًإٍسمىاًعيؿى  ٍبفي  ٍيفو  عىفٍ ، عىكىانىةى  أىبيك حى فو  عىفٍ ، حيصى ٍبدً  أىبيك تىنىازىعى : قىاؿى ، فيالى  ٍبفي  كىًحبَّافي ، الرٍَّحمىفً  عى

ٍبدً  أىبيك فىقىاؿى ، عىًطيَّةى  ًمٍمتي  لىقىدٍ : ًلًحبَّافى ، الرٍَّحمىفً  عى رَّأى  الًَّذم مىا عى اًحبىؾى  جى مىى صى ًميِّا يىٍعًني، الدّْمىاءً  عى ، عى
ا: قىاؿى  ؟ أىبىا الى  ىيكى  مى ؟ مىا: قىاؿى ، يىقيكليوي  سىًمٍعتيوي  ٍيءه شى : قىاؿى  لىؾى بىٍيرى  المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثىًني: قىاؿى  ىيكى  كىأىبىا كىالزُّ

                                                           

 .[1:الممتحنة] (1)
 .300: رقـ الحديث 575صحيح البخارم، الجياد كالسيمر/الجاسكس  (2)
 .4274: رقـ الحديث 807م/ غزكة الفتح، ، المغاز المصدر السابؽ (3)
ـٍ أىٍكًليىاءى{المصدر نفسو (4) كي  .4890رقـ الحديث :962ص، تفسير القرآف/ قكلو نعالى}الى تىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّ
 .3983رقـ الحديث 756ص ، المغازم/ فضؿ مف شيد بدران المصدر نفسو (5)
 .2494رقـ الحديث :1012ص كقصة حاطب بف أبي بمتعة  صحيح مسمـ، الفضائؿ/ مف فضائؿ أىؿ بدر (6)
رقـ : 1205 ص صحيح البخارم، االستئذاف/مف نظر في كتاب مف يحذر عمى المسمميف ليستبيف أمره (7)

 .6259الحديث:
 .2494رقـ الحديث :1012ص عةتى مٍ كقصة حاطب بف أبي بى  صحيح مسمـ، الفضائؿ/مف فضائؿ أىؿ بدر  (8)
رقـ  :1012ص عةتى مٍ كقصة حاطب بف أبي بى  ، الفضائؿ/مف فضائؿ أىؿ بدر ابؽالمصدر الس (9)

 .2494الحديث
 .6939: رقـ الحديث1324ص صحيح البخارم، الدٌيات/ما جاء في المتأكليف (10)
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كيمُّنىا، مىٍرثىدو  تَّى اٍنطىًمقيكا: قىاؿى ، فىاًرسه  كى ةى  تىٍأتيكا حى ٍكضى اجو  رى مىمىةى  أىبيك قىاؿى  - (1)حى : عىكىانىةى  أىبيك قىاؿى  ىىكىذىا: سى
اجو  ًحيفىةه  مىعىيىا اٍمرىأىةن  ًفييىا فىًإفَّ  - حى اًطبً  ًمفٍ  صى  فىاٍنطىمىٍقنىا، ًبيىا فىٍأتيكًني، الميٍشًرًكيفى  ًإلىى بىٍمتىعىةى  أىًبي ٍبفً  حى
مىى تَّى أىٍفرىاًسنىا عى ٍكنىاىىا حى ٍيثي  أىٍدرى مىى تىًسيري ،  المَّوً  رىسيكؿي  لىنىا قىاؿى  حى قىدٍ ، لىيىا بىًعيرو  عى  ًإلىى كىتىبى  كىافى  كى
 فىأىنىٍخنىا، ًكتىابه  مىًعي مىا :قىالىتٍ  مىعىًؾ؟ الًَّذم الًكتىابي  أىٍيفى : فىقيٍمنىا، ًإلىٍيًيـٍ   المَّوً  رىسيكؿً  ًبمىًسيرً  مىكَّةى  أىٍىؿً 
ٍدنىا فىمىا رىٍحًميىا ًفي فىاٍبتىغىٍينىا، بىًعيرىىىا ًبيىا اًحبىامى  فىقىاؿى ، شىٍيئنا كىجى  لىقىدٍ : فىقيٍمتي : قىاؿى ، ًكتىابنا مىعىيىا نىرىل مىا: صى

ًمٍمنىا مىؼى  ثيَـّ ،  المَّوً  رىسيكؿي  كىذىبى  مىا عى ًميّّ  حى رّْدىنَّؾً  أىكٍ  الًكتىابى  لىتيٍخًرًجفَّ ، ًبوً  ييٍحمىؼي  كىالًَّذم: عى يجى ، لى
ًتيىا إلى فىأىٍىكىتً  ٍجزى ًحيفىةى  فىأىٍخرىجىتً ، ًبًكسىاءو  ميٍحتىًجزىةه  كىًىيى ، حي : عيمىري  فىقىاؿى ،  المَّوً  رىسيكؿى  ًبيىا فىأىتىٍكا، الصَّ

افى  قىدٍ ، المَّوً  رىسيكؿى  يىا  يىا: » المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، عينيقىوي  فىأىٍضًربى  دىٍعًني، فى كىالميٍؤًمًني كىرىسيكلىوي  المَّوى  خى
اًطبي  مىمؾى  مىا، حى مىى حى نىٍعتى  مىا عى ا، المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  «صى  كىرىسيكًلًو؟ ًبالمَّوً  ميٍؤًمننا أىكيكفى  الى  أىفٍ  ًلي مى
لىًكنّْي اًلي أىٍىًمي عىفٍ  ًبيىا عي ييٍدفى  يىده  القىٍكـً  ًعٍندى  ًلي يىكيكفى  أىفٍ  أىرىٍدتي  كى مى لىٍيسى ، كى اًبؾى  ًمفٍ  كى ده  أىٍصحى  لىوي  ًإالَّ  أىحى
اًلوً  أىٍىًموً  عىفٍ  ًبوً  المَّوي  يىٍدفىعي  مىفٍ  قىٍكًموً  ًمفٍ  ىينىاًلؾى  مى دىؽى : »قىاؿى ، كى ٍيرنا ًإالَّ  لىوي  تىقيكليكا الى ، صى  فىعىادى : قىاؿى  «خى
افى  قىدٍ ، المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  عيمىري  لىٍيسى : " قىاؿى ، عينيقىوي  فىأًلىٍضًربٍ  دىٍعًني، كىالميٍؤًمًنيفى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  خى  ًمفٍ  أىكى
مىا، بىٍدرو  أىٍىؿً  مىٍيًيـٍ  اطَّمىعى  المَّوى  لىعىؿَّ ، ييٍدًريؾى  كى ميكا: فىقىاؿى  عى ٍبتي  فىقىدٍ ، ًشٍئتيـٍ  مىا اٍعمى ـي  أىٍكجى نَّةى  لىكي "  الجى

ٍكرىقىتٍ  ٍينىاهي  فىاٍغرى ٍبدً  أىبيك قىاؿى  أىٍعمىـي  كىرىسيكليوي  المَّوي : فىقىاؿى ، عى اخو : " المَّوً  عى حُّ  خى لىًكفٍ ، أىصى : عىكىانىةى  أىبيك قىاؿى  كىذىا كى
اجو  اجو ، حى اخو : يىقيكؿي  كىىيشىٍيـه ، مىٍكًضعه  كىىيكى ، تىٍصًحيؼه  كىحى   ."خى

زالة التعار  قمت:  الحديث عمؿ ببيافض لقد ذىب العمماء في تكثيؽ الحديث كا 
 .العمماء مف كغيره النككم قاؿ يعني الخطأ كبو "الكىـ "عمة  -1

 كافػة العممػاء قالػو الػذم الصػكاب ىػك ىػذا معجمتػيف بخاءيف ىي( خاخ ركضة)" (2) قال النووي: 
 حػػاج عكانػػة أبػػي ركايػػة مػػف البخػػارم فػػي ككقػػع ،كالكتػػب ،الركايػػات جميػػع كفػػي، الطكائػػؼ جميػػع فػػي

نمػػا، عكانػػة أبػػي غمػػط مػػف أنػػو عمػػى العممػػاء كاتفػػؽ ،لجػػيـكا ميممػػة بحػػاء  (3)حػػاج بػػذات عميػػو اشػػتبو كا 

                                                           

 .2/204ج البمداف، الحمكم معجـ كالشاـ. ينظر: المدينة بيف مكضع: حاج ذات (1)
 .16/53ج ح النككمصحيح مسمـ بشر  (2)
 .365سبؽ بيانيا، ص (3)
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، (1)". كبو قاؿ القاضي عياض الحجيج طريؽ عمى كالشاـ المدينة بيف مكضع كىي كالجيـ بالميممة
 .(2)كابف قرقكؿ

 . (6)كابف القيـ، (5)كالعيني، (4)كابف حجر، (3)كبو قاؿ البخارم  "التصحيؼ"عمة  -2

كتصحيؼ ركاية أبي عكانة التي  ،ككىـ ،كغيره مف خطأ ،كالصكاب ما ذىب إليو النككم ت:قم 
كىي ، جاء فييا "ركضة حاج " كالصكاب ركاية غيره التي جاء فييا "ركضة خاخ" فيي ركاية الكثر

كتخصيص العمة ىنا ، مصطمح عاـ يندرج تحتو كؿ خطأ ،الركاية المتفؽ عمييا؛ لكف اطالؽ الكىـ
كىذا ما ذىب إليو البخارم حيث ، عند المحدثيف (7)مصطمح التصحيؼ لمكافقة يؼ أنسب؛التصح
  تصحيؼ". كحاج، حاج: عكانة أبك قاؿ كذا كلكف أصح؛ خاخ"" : (8)قاؿ

فقد اختمفت الركايات في  ما جاء في الزكجة التي لـ يكف يقسـ ليا النبي النموذج الثالث:  
 .-–كمنيا ما جاء أنيا صفية  -–ة فمنيا ما جاء بأنيا سكد، تعينيا

دَّثىنىا(9)أخرجيا مسمـ فقاؿ --فالركاية التي جاء فييا أنيا سكدة  ٍربو  ٍبفي  زيىىٍيري  :" حى دَّثىنىا، حى  حى
ًريره  اًئشىةى  عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، عيٍركىةى  ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ ، جى ا: قىالىتٍ ، عى  ًفي أىكيكفى  أىفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبَّ  اٍمرىأىةن  رىأىٍيتي  مى

ًخيىا  ًمٍسالى
ٍمعىةى  ًبٍنتً  سىٍكدىةى  ًمفٍ  (10)  ًحدَّةه  ًفييىا اٍمرىأىةو  ًمفً ، زى

عىمىتٍ ، كىًبرىتٍ  فىمىمَّا: قىالىتٍ ، (11)  ًمفٍ  يىٍكمىيىا جى
عىٍمتي  قىدٍ ، اً  رىسيكؿى  يىا: قىالىتٍ ، ًلعىاًئشىةى  اً  رىسيكؿً  ـي ،  اً  رىسيكؿي  فىكىافى »، ًلعىاًئشىةى  ًمٍنؾى  يىٍكًمي جى  يىٍقًس
يىٍكـى  يىٍكمىيىا، يىٍكمىٍيفً  ًلعىاًئشىةى   ". «سىٍكدىةى  كى

 

                                                           

 .7/536ج ، عياض،إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ (1)
 .2/496مطالع النكار عمى صحاح اآلثار، ابف قيٍرقكؿ ج (2)
 .1324صحيح البخارم، الدٌيات/ما جاء في المتأكليف ص (3)
 .1/284ج ، ابف حجرىدم السارم مقدمة فتح البارم (4)
 .14/353ج ، العينيمعمدة القار  (5)
 .7/223عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ ج (6)
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ينظر: عرفو السخاكم، فقاؿ: "تحكيؿ الكممة مف الييئة المتعارفة إلى غيرىا".  (7)
 .4/57ج
 .1324صحيح البخارم، الدٌيات/ما جاء في المتأكليف ص(8)
 .1463 : رقـ الحديث583ص نكبتيا لضرتيا جكاز ىبتيا/الرضاع، صحيح مسمـ (9)
ًخيىا أف أككف في (10) النياية في غريب ينظر:  .تككف في مثؿ ىدييا كطريقتيا. كمسالخ الحية جمدىاأم  :ًمٍسالى

 .7/272ج ، الزبيدمتاج العركس، ك 3/25جلساف العرب، ابف منظكر ، ك 2/389ج الحديث كالثر، ابف الثير
، مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارينظر: مف حدة الخمؽ كسرعة الغضب. ، كىي القكة كالظيكر :ةدَّ حً ال (11)

 .68ص ، الرازممختار الصحاح، ك 1/184ج عياض
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  تخريج الحديث:

صران كذكر فيو أف التي ال يقسـ لو ىي عف ىشاـ بو مخت (1)أخرجو البخارم مف طريؽ زىير 
  .- -لعائشة يكميا كىبت لنيا سكدة؛

سكدة؛ لنيا  ىي لو يقسـ ال التي أف فيو عف عركة بو كذكر (2)كأخرجو أيضان مف طريؽ الزىرم
 .- -كىبت يكميا لعائشة

دَّثىنىا :(3)أخرجيا مسمـ فقاؿ -–كالركاية التي جاء فييا أنيا صفية   ـى  ٍبفي  اؽي ًإٍسحى  "حى ، ًإٍبرىاًىي
مَّدي  ميحى اًتـو  ٍبفي  كى مَّدي  قىاؿى ، حى اًتـو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا: حى مَّدي  حى نىا، بىٍكرو  ٍبفي  ميحى ٍيجو  اٍبفي  أىٍخبىرى رى : قىاؿى ، عىطىاءه  أىٍخبىرىًني، جي
ٍرنىا نىازىةى  عىبَّاسو  اٍبفً  مىعى  حىضى ٍيميكنىةى  جى ٍكجً  مى بَّاسو  اٍبفي  قىاؿى فى ، (4)ًبسىًرؼى   النًَّبيّْ  زى ٍكجي  ىىًذهً : »عى ،  النًَّبيّْ  زى

فىٍعتيـٍ  فىًإذىا ٍلًزليكا كىالى ، تيزىٍعًزعيكا فىالى ، نىٍعشىيىا رى ـي  فىكىافى ، ًتٍسعه   اً  رىسيكؿً  ًعٍندى  كىافى  نَّوي فىإً ، كىاٍرفيقيكا، تيزى  يىٍقًس
ًفيَّةي : لىيىا يىٍقًسـي  الى  الًَّتي: " عىطىاءه  قىاؿى . «ًلكىاًحدىةو  يىٍقًسـي  كىالى ، ًلثىمىافو  يىيّْ  ًبٍنتي  صى ". ٍبفً  حي  أىٍخطىبى

  تخريج الحديث:

 أخرجو البخارم مف طريؽ ىشاـ بف يكسؼ 
لكنو لـ يذكر قكؿ  ؛بمثمو عف ابف جريج بو، (5)

يىيّْ بف أخطب".  عطاء التي ال يقسـ ليا: صفية بنت حي
 فييا كىـ الخرل الركاية كأف، سكدة أنيا فييا جاء التي ذىب العمماء إلى تكثيؽ الركاية قمت: 

 .الراكم
ٍيججي  ابف مف كىـ ىك العمماء فقاؿ: صفية ليا يقسـ ال التي عطاء: قكؿ "كأما :(6)قال النووي   رى

نما عطاء؛ عف، الراكم دة الصكاب كا  ، (7)الحاديث". كبو قاؿ كؿ مف البييقي في سبؽ كما سىكى

                                                           

 : رقـ الحديث1032ص المرأة تيب يكميا مف زكجيا لضرتيا، ككيؼ يقسـ ذلؾ/النكاح، صحيح البخارم (1)

5212. 
ىبة المرأة لغير زكجيا كعتقيا، إذا كاف ليا زكج فيك جائز، /اليبة كفضميا كالتحريض عميياالمصدر السابؽ،  (2)

القرعة في /الشياداتفي  كأخرجو أيضان  2593: رقـ الحديث491صإذا لـ تكف سفيية، فإذا كانت سفيية لـ يجز، 
 .2688 : رقـ الحديث512ص المشكالت

 .1465 : رقـ الحديث583ص جكاز ىبتيا نكبتيا لضرتيا/عالرضا، صحيح مسمـ (3)
النياية في غريب ينظر: أقؿ كأكثر.  :كقيؿ، مكضع مف مكة عمى عشرة أمياؿ، كىك بكسر الراء: ًسرؼ (4)

 .9/150ج، ك لساف العرب، ابف منظكر 2/362ج الحديث كالثر، ابف الثير
 .5067 : رقـ الحديث1006ص اءكثرة النس/النكاح، صحيح البخارم (5)
 .10/43صحيح مسمـ بشرح النككم ج (6)
 .7/117جالسنف الكبرل لمبييقي ينظر:  (7)
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، (7)كالقارم، (6)كالسيكطي، (5)كالعيني، (4)كابف حجر، (3)كالبزار، (2)كالقاضي عياض، (1)كالطحاكم
 .(8)كالشككاني

فّْيى عنيا  ف الزكجةالصكاب ما ذىب إليو النككم كغيره مف العمماء مف القكؿ أقمت:   التي تيكي
 كذلؾ:  -–ككاف ال يقسـ ليا ىي سكدة  النبي

 .-–عمى ذلؾ مف ركاية عائشة  (9)التفاؽ الشيخاف -1
 بف عمرك مف طريؽ(10)أف حديث ابف عباس اختمؼ فيو عف عطاء فأخرج النسائي بسند صحيح -2

فّْيى  : »قاؿ، عباس ابف عف، عطاء عف، دينار  إال، يصيبيف نسكة تسع ندهكع،  ا رسكؿ تيكي
دىة  ".«لعائشة كليمتيا، يكميا كىبت فإنيا، سىكى

  عمة الوهم ببيان األحاديث توثيق في النووي منهج : سادساً 

 ذكر الذم تتبع المكاضع خالؿ مف لكف النككم كاف كغيره مف العمماء لـ يضع تعريفان لمكىـ ؛ 
 .الغمط لفظ عاـ بمعنى أنو يفيتب، ك أك كافؽ غيره بالقكؿ، النككم الكىـ فييا

 -:أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف
 حكـ النككم، (11)يقارب في ثالثة كعشريف مكضعان  ما عمى شرحو في لفظ الكىـ ذكر النككم -1

 .العمماء مف أقكاؿ نقالن  كالباقي، بالكىـ في مكضع كاحد
 

                                                           

 .6/131جلطحاكم ا: شرح مشكؿ اآلثار، ينظر (1)
 .2/53ج ، عياض: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثارينظر (2)
 .11/352جمسند البزار ينظر:  (3)
 .9/113ج ابف حجر، : فتح البارمينظر (4)
 .20/69ج ، العيني: عمدة القارمينظر (5)
 .4/72الحجاج ، السيكطي ج بف مسمـ صحيح عمى الديباج: ينظر (6)
 .5/2115ج ، القارم: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحينظر (7)
 .6/260ج: نيؿ الكطار، الشككاني ينظر (8)
 .113سبؽ تخريج أحاديثيما، ص (9)
ه رى ظٍ كحى  كأزكاجو في النكاح، كما أباح ا جؿ ثناؤه لنبيو ذكر أمر النبي  /النكاح، منسائيالسنف الكبرل ل (10)

. قاؿ اللباني: صحيح اإلسناد. ينظر: 3197 : رقـ الحديث495ص ا لفضمويين بنو زيادة في كرامتو كتقً مٍ عمى خى 
 .495سنف النسائي ص

-9/71، ج137-84-40-8/25ج، 192-166-149-7/11، ج4/20جصحيح مسمـ بشرح النككم  (11)
، 53-35-16/8، ج15/77، ج173-14/101، ج13/136، ج11/141، ج174-83-10/43، ج139
 .123-17/59ج
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 . (1)كىك بمعنى الكىـ في مكضعيف ،النككم ذكر لفظ الغمط  -2
 كيناقش، (2)صكابان  يراه ما أقكاليـ مف كينقؿ، السابقيف العمماء مف يستفيد كاف النككم فأ -3

 . (3)ـأقكالي مف الصكاب مجانب يراه ما كيتعقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .16/53، ج10/83ج ينظر: المصدر السابؽ (1)
 .8/84ج ينظر: المصدر نفسو (2)
 .16/35ج ينظر: المصدر نفسو (3)
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 عمة تعارض الوق  والرفع ببيانتوثيق الحديث منهج النووي في : ثامنالمطمب ال

 غةً أواًل: تعري  التعارض والرفع والوق  ل
؛ رفعان  الشيء رفعت: تقكؿ. الكضع خالؼ عمى يدؿ، كاحد أصؿ كالعيف كالفاء الراء :الرفع لغةن  -1

 مقربة أم، (2){مرفوعة وفرش}: ثناؤه جؿ ا قاؿ (1).الشيء تقريب: كالرفع .الخفض خالؼ كىك
  .ليـ
كالكقؼ . عميو يقاس ثـ شيء في تمكث عمى يدؿ كاحد أصؿ: كالفاء كالقاؼ الكاك :لغةن  الكقؼ -2

 المحجـ: كالكقاؼ. الكقكؼ مف فعاؿ كىك، المكر في يستعجؿ ال الذم: كالكقاؼ، بمعنى الحبس
  (3)كيعكقيا. عنو نفسو يقؼ كأنو القتاؿ عف

أم أتيت بمثؿ ما أتى كفعمت مثؿ ما ، تقكؿ عارضتو بمثؿ ما صنع ،المساكاةالتعارض لغة:   -3
 . (4)فعؿ

 اصطالحاً  والموقو  التعارض والمرفوع ثانيًا: تعري 

: عرفو اإلسنكم فقاؿ:" تقابؿ المريف عمى كجو يمنع كؿ كاحد منيما اصطالحان  التعارض -1
 .(5)مقتضي صاحبو

ةن   لمنَّبي أضيؼ ما ىك: اصطالحان  المرفكع -2 كال يقع مطمقو عمى غير ذلؾ نحك ، خاصَّ
 .(6)المكقكؼ عمى الصحابة كغيرىـ

مف أقكاليـ كأفعاليـ كنحكىا فيكقؼ عمييـ،  -–بة يركل عف الصحا ما: اصطالحان  المكقكؼ -3
كال يتجاكز بو إلى رسكؿ ا 

(7).  

                                                           

 .2/423جمقاييس المغة معجـ  (1)
 .[34]الكاقعة:  (2)
مختار ، ك 2/243ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثير، ك 2/423ج ، ابف فارسمقاييس المغةمعجـ  (3)

، مشارؽ النكار عمى 1/232ج ، الفيكميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ك 126ص، الرازم الصحاح 
 .9/360جلساف العرب، ابف منظكر  ، ك2/293ج ، عياضصحاح اآلثار

 .96/3261ج لساف العرب، ابف منظكر (4)
 .8/866نياية السكؿ شرح منياج الصكؿ، اإلسنكم ج (5)

تدريب ك ، 1/96ج ، الخطيبالكفاية في عمـ الركاية :، ك ينظر116ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـ الحديث (6)
 .146ص، السيكطي الراكم

تدريب ، ك 1/97ج ، الخطيبلكفاية في عمـ الركايةا :، كينظر117ص ، ابف الصالحمعرفة أنكاع عمـ الحديث (7)
 .147ص، السيزطي الراكم
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 بعضيـ فيركيو حديث؛ في الثقات الركاة يختمؼ أف ىك :تعريؼ تعارض الرفع كالكقؼكعميو ف 
 (1)."مكقكفان  كبعضيـ، مرفكعان 

كيجب ، لتعريؼ عميياثمة أمكر رئيسة اشتمؿ ا مف خالؿ تعريؼ تعارض الكقؼ كالرفع نجد أفك 
 اعاتيا في التعارض الذم نعنيو كنقصده ىنا كىي:ر م

فإنو ال يعد ، أما إذا كاف أحدىـ مف الضعفاء، أف يككف ركاة الرفع كالكقؼ كميـ مف الثقات أوال: 
استيا ىنا؛ كذلؾ لف ركاية ر بد قمتكالتي ، التي بحثيا العمماء، مف باب تعارض الرفع مع الكقؼ

: "فإف (2)قاؿ اإلماـ الذىبي كال تؤثر بيا. ،عارضة ركاية الثقةالثقة ال تقكل عمى م ركغي ،الضعيؼ
 . "فميس بمعمكؿ، يخالفو كاه، بأف يركيو الثبت عمى كجو، كانت العمة غير مؤثرة

فال يعد ذلؾ مف باب تعارض  ،أما إذا اختمؼ المخرج، أف يككف مخرج الحديث كاحدان  :ثانياً  
محؿ الخالؼ إذا اتحد (3) قاؿ ابف عبد اليادم:" أسو.ر ب يككف كؿ منيما حديثبؿ ، الرفع كالكقؼ

 ".فال يقدح أحدىما في اآلخر إذا كاف ثقة جزمان  ،أما إذا اختمؼ، السند

 حكم تعارض الرفع والوق  ثالثًا:

 ىي:، كذىبكا في المسألة إلى عدة أقكاؿ ،اختمؼ العمماء في حكـ تعارض الرفع كالكقؼ 

 ترجيح الرفع عمى الكقؼ مطمقان : كؿالقكؿ ال

كأصحاب الصكؿ ، كالفقياء، إلى المحققيف مف المحدثيف (4)اإلماـ النككم زاهكىذا القكؿ ع 
 .التحقؽ منو مف خالؿ الدراسة التطبيقية كأردت، كاختاره لنفسو

 :لمريف ىذا القكؿ ككجيكا

اكم حفظ ما غاب ر لنو يدؿ عمى أف ال ؛كالرفع فيو زيادة عمـ، . إف الرفع زيادة ثقة كىي مقبكلة1
 .(5)كقفو بمف حصؿ تقصير أك، لنسياف ترد فال، عف غيره

                                                           

 .1/219ج ، السخاكملمعراقي فتح المغيث شرح الفية الحديث (1)
 52المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، الذىبي ص (2)
 1/220، السخاكم جلمعراقي الحديث الفية شرح فتح المغيث (3)
 .1/37ج النككم صحيح مسمـ بشرح (4)
 .5/78ج المصدر السابؽ(5)
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لنو عمـ ما خفي ، كلك كاف نافيان فالمثبت مقدـ عميو، كغيره ساكت، . إف الذم رفع الحديث مثبت2
 .(1)حتماؿ أف يككف سمع الكجييفكال، عميو

 .ترجيح الكقؼ عمى الرفع مطمقان  :القكؿ الثاني

 .(2)عمى أحد بعينو صني كلـ يى ، كىذا القكؿ نسبو الخطيب البغدادم إلى أكثر أصحاب الحديث 

 الراكم في شؾ ما فإذا ،الركاية في كاالحتراز كممف ذىب ليذا القكؿ كاف بسبب التَّكقي :قمت 
رسالو كصمو أك، ككقفو الحديث رفع ف، كا  كاف  ترؾ الرفع كالكصؿ كرجَّح الكقؼ كاإلرساؿ؛ حتى كا 
 كأيكب، سيريف بف محمد كممف عيًرؼ بيذا مف البصرييف:، ككصمو الحديث رفع الغالب الظف

  .(3)زيد بف كحماد، عكف بف ا كعبد، السختياني

، بالرفع يصرح تارة - كتكرعو تكقيو مف - سيريف ابف أف في قكلنا تقدـ "كقد: (4)الدارقطني قاؿ 
 .الحاؿ" في اطونش حسب عمى يتكقؼ؛ كتارة، يكمئ كتارة

، أيكب فقاؿ ،حساف بف ىشاـ "سألتو عف:  (5)المركزم قاؿ، أحمد لإلماـ المركزم أسئمة كفي 
سَّف إليٌ  أحىبُّ  عىكف كابف  أف مذىبيـ كاف كقد، أكقفكىا رفعيا أحاديث ركل قد كقاؿ:، ىشاـ أمر كحى

يقكؿ ، مالؾ اإلماـ: فالبصريي مف كليس ىذا عنو عرؼ مف جممة كمف كيكقفكه". بالحديث يقصركا
سقاط، الحاديث إرساؿ مالؾ عادة "كمف(6)الدارقطني :   .رجؿ" كا 

 لف كصؿ؛ مف عمى عمـ زيادة معو أرسؿ مف أف كغيره النسائي عف :" كنقؿ(7)قاؿ الزركشي 
، القطاف ابف كرجحو عمـ زيادة المرسؿ مع أف عمـ اإلرساؿ جاء فإذا، الكصؿ اللسنة في الغالب
 زيادة أف الظاىر لكف كصؿ؛ مف مع الزيادة أفَّ  سيأتي فيما المصنؼ قكؿ عمى يشكؿ ىكك  كغيره.
ًبؿ لما الحفظ في نقص اإلرساؿ لفَّ  أٍسنىد الذم مع ىي إنَّما العمـ   النَّسياف". مف اإلنساف عميو جي

                                                           

 ، الخطيب، الكفاية في عمـ الركاية1/219ج ، السخاكم، كفتح المغيث72عمـك الحديث، ابف الصالح ص (1)
 .411ص
 .411ص ، الخطيبينظر: الكفاية في عمـ الركاية (2)
 .1/76ينظر: مقدمة تحقيؽ عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ ج (3)
 .10/25ج ، الدارقطنييث النبكيةينظر: العمؿ الكاردة في الحاد (4)
 .55 صينظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ لحمد ركاية المركذم كغيره  (5)
 .63/ 6ج ، الدارقطنيينظر: العمؿ الكاردة في الحاديث النبكية (6)
 .2/189لزركشي جاالنكت عمى مقدمة ابف الصالح  (7)
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 أف الحكـ لألكثر :القكؿ الثالث

كاذا كاف عدد الذيف ، فالحكـ لمرفع، هفإذا كاف عدد الذيف رفعكا الحديث أكثر مف الذيف كقفك  
 .(1)نقؿ الحاكـ النيسابكرم ىذا القكؿ عف أئمة الحديث، لمكقؼ فالحكـ، اكقفكه أكثر ممف رفعكه

 إلىكاف الحفظ عمى الجماعة أقرب منو ، (2)إف الظف يدكر مع الكثرة كقالكا في تكجيو ىذا القكؿ:
 .(3) أبعد ؽ السيك كالخطأ إلى الكثررُّ طى ف تى ا  ك ، القمة

 أف الحكـ لألحفظ. :بعراالقكؿ ال

 ،كاذا كػػاف مػػف كقفػػو أحفػػظ ممػػف رفعػػو، فػػالحكـ لمرفػػع ،إذا كػػاف مػػف رفعػػو أحفػػظ ممػػف كقفػػو قػػالكا: 
فقػػد ، يحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف. مػػنيـ أصػػحاب الحػػديث فػػالحكـ لمكقػػؼ كىػػذا القػػكؿ ذىػػب إليػػو بعػػض

مثػؿ ىػؤالء لكػاف سػفياف أثبػت  آالؼأربعػة فقػاؿ: لػك كػاف ، سئؿ عف حديث خالؼ الثػكرم فيػو أربعػة
  .(4)منيـ

 ئفاالترجيح بالقر  :القكؿ الخامس

ذىب جماعة مػف أىػؿ التحقيػؽ إلػى أنػو لػيس لىػؿ الحػديث حكػـ عػاـ مطػرد عنػد االخػتالؼ بػؿ  
 إلى ىذا القكؿ مف العمماء: ئف. كممف ذىبامرجع ذلؾ إلى القر 

 مرسػؿ ركايػة تعػارض إذا أنػو أكثػرىـ أك حػديثال أىػؿ عػف حكػى مػف" :حيػث قػاؿ العيد دقيؽ ابف 
 لػيس ذلػؾ فػإف، اإلطػالؽ ىػذا فػي يصػب فمػـ ،لمزائد الحكـ أف كزائد ناقص أك ككاقؼ رافع أك كمسند
  .(5) "نقكؿ ما الجزئية صكاب أحكاميـ كبمراجعة ،مطردنا قانكنا

 ،أف التػرجيح، لػراجحكالقػكؿ ا، كالكقػؼ الرفػع تعػارض حكػـ فػي كالمحققيف العمماء أقكاؿ ىذه :قمت 
تنحصر في  ال ترجيحالالتي اعتمد عمييا النقاد في  كتمؾ القرائف، ائف كالمرجحاتر مقل إنما يككف كفقان 

نما يدركيا الئمة نتيجة ما لدييـ مما حباىـ ا بو مػف حصػيمة كاسػعة ا  ك ، كال في كثرة العدد، الحفظ
ة بػالركاة كدرجػاتيـ فػي الحفػظ كاإلتقػاف كمػدل كخبػرة دقيقػة كاعيػ، كالسػانيد اسػة الطػرؽر ناتجة عػف د

 معرفتيـ بأحاديث الشيكخ.
                                                           

 .47لحاكـ صا ،المدخؿ إلى اإلكميؿ (1)
 .1/311لمعاني تنقيح النظار، الصنعاني جتكضيح الفكار  (2)
 .367ص، السيكطي تدريب الراكم (3)
 .1/79ج حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح (4)
 .1/28ج العيد دقيؽ ، ابفمقدمة شرح اإللماـ (5)
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، الحاديػث جميػع إلػى بالنسػبة ليػا ضػابط كال، تنحصػر ال كثيػرة التػرجيح "ككجػكه: (1)العالئػي قاؿ 
نمػػا، خػػاص تػػرجيح بػػو يقػػكـ حػػديث كػػؿ بػػؿ  الطػػرؽ مػػف أكثػػر الػػذم، الفطػػف الممػػارس بػػذلؾ يػػنيض كا 

 نظػػرىـ يختمػػؼ بػػؿ، القاعػػدة يشػػمؿ كمػػي بحكػػـ المقػػاـ ىػػذا فػػي المتقػػدمكف كػػـيح لػػـ كليػػذا، كالركايػػات
 .أعمـ" كا، بمفرده حديث كؿ في عندىـ يقكـ ما بحسب

 عند النووي عمة تعارض الوق  والرفع ببيانرابعًا : نماذج تطبيقية بتوثيق الحديث 

 فقد جاء مف "-فاعميفأك  -"معقبات ال يخيب قائميف حديث كعب بف عيٍجرة :األول النموذج 
 .عميو كجاء مف طرؽ أخرل مكقكفان ، طرؽ عنو مرفكعان 

اًلؾي  (2)كالركاية المرفكعة أخرجيا مسمـ فقاؿ: نىا مى نىا اٍبفي اٍلميبىارىًؾ أىٍخبىرى سىفي ٍبفي ًعيسىى أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍلحى "حى
دّْثي  ـى ٍبفى عيتىٍيبىةى ييحى كى ؿو قىاؿى سىًمٍعتي اٍلحى ًف ٍبًف أىًبي لىٍيمىى عىٍف كىٍعًب ٍبًف عيٍجرىةى  ٍبفي ًمٍغكى ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف عى

(3) 
: "ميعىقّْبىاته  عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  قىاؿى

الى يىًخيبي قىاًئميييفَّ أىٍك فىاًعميييفَّ ديبيرى  (4)
ثه  (5) ٍكتيكبىةو ثىالى ةو مى الى كيؿّْ صى

ثيكفى تى  ثىالى ثه كى ثىالى ةن كى ثيكفى تىٍسًبيحى ثىالى ثيكفى تىٍكًبيرىةن". كى ثىالى ٍحًميدىةن كىأىٍربىعه كى
 

 تخريج الحديث:

يَّات   كالىما عف الحكـ بو بمثمو مرفكعان. (7)كعمرك بف قيس، (6)أخرجو مسمـ مف طريؽ حمزة الزى

                                                           

 .101ص المكقظة، الذىبي شرح (1)
 .596: رقـ الحديث237صحيح مسمـ ص(2)

 دراسة اإلسناد:
 .تجميع ركاة اإلسناد ثقا

، تأخر إسالمو ثـ أسمـ، كشيد بف الحارث بف عمرك بف عكؼعيبىٍيًد  بفبًف عىًدمّْ  كعب بف عيٍجرىةى بف أيمىيَّةى  (3)
 ، لبي نيعىيـالذم نزلت فيو بالحديبية الرخصة في فدية المحـر إذا مسو الذل. معرفة الصحابة المشاىد، كىك

 .4/454ج ، ابف الثيرأسد الغابة، ك 5/2370ج
مشارؽ النكار  لنيا تفعؿ مرة بعد مرة. ينظر: ؛: تسبيحات تفعؿ أعقاب الصمكات، كسميت معقباتمعقّْبات (4)

 . 3/267ج النياية في غريب الحديث كالثر، ابف الثيرك ، 2/98ج ، عياضعمى صحاح اآلثار
 .1/253ج ، عياضينظر: مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار .بضميما آخر أكقات الشيء :ديبير (5)
: رقـ 237صصفتو  كبياف الصالة بعد الذكر استحباب/ الصالة كمكاضع المساجد، مسمـ صحيح (6)

 .596الحديث
: رقـ 237صصفتو  كبياف الصالة بعد الذكر استحباب/ الصالة كمكاضع المساجد، مسمـ صحيح(7)
 .596حديثال
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، عف شعبة، ثالثتيـ مف طريؽ شيعىٍيب بف حرب (3)كالبييقي، (2)كابف حباف، (1)كأخرجو الطبراني 
ؿ عف الحكـ بو بنحكه مرفكعان؛ كلكف الطبراني قاؿ في ركايتو: "أما  ،كحمزة الزَّيات كمالؾ بف ًمٍغكى

 .(4)ىكذا أخرجو الطيالسي، كىذا ىك الصكاب أف ركاية شعبة مكقكفة :قمتمالؾ كحمزة فرفعاه". 

عف  مف طرؽ جميعيـ عف قىبيصة (8)كأبك عكانة، (7)كالطبراني، (6)كالطحاكم، (5)كأخرجو النسائي 
عف كعب بف عيٍجرىة ، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف الحكـ بف عيتىٍيبىة، اف عف منصكرسفي

 بنحكه مرفكعان.

: ىذه الركاية فييا كىـ كالراجح مف ركاية منصكر أنيا مكقكفة؛ كلعؿ الكىـ مف قىبيصة كذلؾ قمت 
 لمكر

فقاؿ: ، ث قىبيصةفقد سئؿ يحيى بف معيف عف حدي، عف الثكرم فييا كالـ ،أف ركاية قىبيصة -1
 .(9)"ثقة اال في حديث الثكرم ليس بذلؾ القكل"

عف منصكر بو  (10)كأبي الحكص جميعيـ، كجرير، كزىير، مخالفة قىبيصة لعبد الرزاؽ -2
 مكقكفان.

ـي (11)أخرجيا الطيالسي فقاؿ كالركاية المكقكفة عمى كعب بف عجرة  كى ًني اٍلحى : ، : " أىٍخبىرى قىاؿى
دّْثي عىٍف كىٍعًب ٍبًف عيٍجرىةى ، ي لىٍيمىىسىًمٍعتي اٍبفى أىبً  : ميعىقّْبىاته الى يىًخيبي قىاًئميييفَّ أىٍك قىاؿى فىاًعميييفَّ أىٍف ، ييحى قىاؿى

                                                           

 .265: رقـ الحديث19/123المعجـ الكبير ج (1)
 .2019: رقـ الحديث 5/362صحيح ابف حباف ج (2)
 .121: رقـ الحديث1/189الدعكات الكبير، البييقي ج (3)
 .1156: رقـ الحديث: 2/387مسند الطيالسي ج (4)
 .1274: رقـ الحديث 2/100السنف الكبرل، النسائي ج (5)
 .4095: رقـ الحديث10/287لطحاكم جاار، شرح مشكؿ اآلث(6)
 .259: رقـ الحديث19/122المعجـ الكبير ج (7)
 .2084: رقـ الحديث1/557مستخرج أبك عكانة ج(8)
 .7/126ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح (9)
 سيأتي تخريج ركاياتيـ فيما بعد عند تخريج الركاية المكقكفة. (10)
 .1156الحديث: : رقـ 2/387مسند الطيالسي ج (11)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات.

 : صحيح.الحكم عمى اإلسناد
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ًثيفى  ثىالى ثنا كى وي ثىالى تيسىبّْحى ًثيفى كى ثىالى ةو ، تيكىبّْرى المَّوى أىٍربىعنا كى الى ًثيفى ديبيرى كيؿّْ صى ثىالى ثنا كى تىٍحمىدىهي ثىالى ـي:  كى كى " قىاؿى اٍلحى
ٍكتيييفَّ بىٍعدي  ا تىرى كىـً عىًف اٍبًف أىًبي لىٍيمىى ، فىمى كرو عىًف اٍلحى اًمرو عىٍف سيٍفيىافى عىٍف مىٍنصي ًديثى أىبيك عى كىل ىىذىا اٍلحى كىرى

ًف النًَّبيّْ   ".عىٍف كىٍعبو عى

 تخريج الحديث:

 طرؽ جميعيـ عف شعبة بو مكقكفان. مف، (3)كالطحاكم، (2)كابف أبي شيبة، (1)أخرجو ابف الجعد 

 (6)كأبك العباس مف طريؽ جرير، (5)كالبخارم مف طريؽ زىير، (4)كأخرجو عبد الرزاؽ عف سفياف 
 ثالثتيـ عف منصكر عف الحكـ بو بنحكه مكقكفان.

عف ، ثالثتيـ مف طريؽ أبي الحكص (9)كالطحاكم، (8)كالنسائي، (7)كأخرجو كابف أبي شيبة
 كـ بو بنحكه مكقكفان.عف الح، منصكر

 .لقد ذىب النككم إلى تكثيؽ الركاية المرفكعة باعتبار أنيا زيادة ثقة: قمت 

: الصكاب أنو (11)كقاؿ، "ىذا الحديث ذكره الدارقطني في استدراكاتو عمى مسمـ: (10)قال النووي 
قطني كىذا الذم قالو الدار ، مكقكؼ عمى كعب؛ لف مف رفعو ال يقاكمكف مف كقفو في الحفظ

، كذكره الدارقطني أيضان مف طرؽ أخرل مرفكعة، مردكد؛ لف مسممان ركاه مف طرؽ كميا مرفكعة
نما ركم مكقكفان مف جية منصكر كشعبة كبيف ، كقد اختمفكا عمييما أيضان في رفعو ككقفو، كا 

، فان كقد قدمنا في الفصكؿ السابقة في أكؿ ىذا الشرح أف الحديث الذم ركم مكقك ، الدارقطني ذلؾ

                                                           

 .139الحديث رقـ: 41 ص الجعد ابف مسند، الجعد ابف (1)
 .29253الحديث رقـ: 6/31ج شيبة أبي ابف أبي شيبة، مصنؼ ابف (2)
 .4096: رقـ الحديث10/288جشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم (3)
ف مف ضحالة التحقيؽ كقمة 3193 الحديث رقـ: 2/235ج الصنعاني رزاؽال عبد مصنؼ(4) . قاؿ اللباني: كا 

[ التكفيؽ أف عبد الرزاؽ لما ركل حديث منصكر مكقكفان ألحؽ بو المعمؽ العظمي بيف معككفيف ]عىٍف رىسيكًؿ المًَّو 
أبي شيبة " فقاؿ مستدركان عميو: "إال كقاؿ: "استدركناه مف عند مسمـ "! ثـ جاء مف بعده المعمؽ عمى "مصنؼ ابف 

نما غره زيادة العظمي الذم غفؿ عف أف مسممان لـ يركه عف عبد الرزاؽ،  أف عبد الرزاؽ رفعيا"! كىك لـ يرفعو، كا 
 .233ص ، اللبانيحاشية صحيح الدب المفرد، بؿ كال عف غيره عف منصكر!! ينظر:

 .622ثالحدي رقـ: 218 ص المفرد، البخارم الدب (5)
 .1529الحديث رقـ: 368/ 2ج السراج حديث (6)
 .29254الحديث رقـ: 6/31ج شيبة أبي ابف مصنؼ (7)
 .9910 الحديث رقـ: 68/ 9ج، الكبرل، النسائي السنف (8)
 .4069الحديث رقـ: 287/ 10جشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم (9)
 .5/78صحيح مسمـ بشرح النككم ج (10)
 .239ص دارقطنيكالتتبع، لم اإللزامات(11)
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كالمحققكف مف ، كالفقياء، الذم عميو الصكليكف، كمرفكعان يحكـ بأنو مرفكع عمى المذىب الصحيح
حتى لك كاف الكاقفكف أكثر مف الرافعيف حكـ بالرفع كيؼ كالمر ، كآخركف، المحدثيف منيـ البخارم

تقصير حصؿ بمف زيادة ثقة فكجب قبكليا كال ترد لنسياف أك  ىنا بالعكس؟ كدليمو ما سبؽ أف ىذه
 كقفو كا أعمـ". 

النككم رجح الركاية المرفكعة ليس لككف الرافع معو زيادة عمـ فتحمؿ عمى زيادة الثقة؛ بؿ  :قمت 
 فذكر منيا:، المر يدكر مع المرجحات

ؿ، أنيا ركاية الكثر عددان  -1 ، كحمزة الزَّيات، فالركاية المرفكعة جاءت مف طرؽ مالؾ بف ًمٍغكى
 كغيرىـ. ، يسكعمرك بف ق

ف كاف الراجح ، أف الركاية المكقكفة جاءت مف طريؽ شعبة كمنصكر فقط كاختمؼ عمييما -2 كا 
 عنيما الكقؼ. 

، فيك يخبر عف أمر ال يمكف أف يقكلو الصحابي مف تمقاء نفسو، أف الحديث لو حكـ الرفع  -3
 كال سيما كقد رفعو الثقات.

فقرأه فيما ، أك عف شيء منو، اـ عف حزبو" مف ن : حديث عمر بف الخطابالنموذج الثاني 
 كتب لو كأنما قرأه مف الميؿ." فقد جاء مف طرؽ مرفكعان لمنبي، كصالة الظير، بيف صالة الفجر

 ، كجاء مف طرؽ أخرل مكقكفان عمى عمر بف الخطاب. 

كؼو  (1)مسمـ الركاية المرفكعة أخرجياف  كفي ٍبفي مىٍعري دَّثىنىا ىىاري دَّثى ، فقاؿ: حى ٍبدي اً ٍبفي كىٍىػبو )ح( حى نىا عى
ػػػػػػدَّثىًني أىبيػػػػػػك الطَّػػػػػػاًىرً  مىػػػػػػةي ، كحى ٍرمى نىػػػػػػا اٍبػػػػػػفي كىٍىػػػػػػبو ، كىحى ػػػػػػٍف ييػػػػػػكنيسى ٍبػػػػػػًف يىًزيػػػػػػدى ، قىػػػػػػاالى: أىٍخبىرى ػػػػػػًف اٍبػػػػػػفً ، عى  عى

ػػػػػػًف السَّػػػػػػاًئًب ٍبػػػػػػًف يىًزيػػػػػػدى ، ًشػػػػػػيىابو  ٍبػػػػػػًد اً ، (2)عى بىٍيػػػػػػًد اً ٍبػػػػػػًف عى ٍبػػػػػػًد الػػػػػػرَّ ، كىعي ػػػػػػٍف عى ًف ٍبػػػػػػًف أىٍخبىػػػػػػرىاهي عى  ٍحمى
                                                           

: رقـ 249، صمرض أك عنو ناـ مف الميؿ صالة جامع/كقصرىا المسافريف صالة، مسمـ صحيح (1)
 .747الحديث

 دراسة اإلسناد:
 جميعيـ رجاؿ اإلسناد ثقات إال:

ٍرممة بف يحيى  كال يحتج بو،  ،كتب حديثواختمؼ فيو، قاؿ يحيى: كاف أعمـ الناس بابف كىب، كقاؿ أبك حاتـ : ي حى
اؿ قكقاؿ ابف عدم: قد تبحرت حديث حرممة، كفتشتو الكثير، فمـ أجد في حديثو ما يجب أف ييضىعَّؼ مف أجمو، ك 
 الجرحالذىبي: صدكؽ مف أكعية العمـ، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ. قمت ىك صدكؽ، كذكره مسمـ متابعة. ينظر: 

 الكماؿ كتيذيب ، 3/409جعدم  ابف, الرجاؿ ضعفاء في ، الكامؿابف عدم، ك 3/274ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ
 .229، صحجر  التيذيب، ابف تقريب، 1/317ج الذىبي، الكاشؼ، 5/550ج الرجاؿ، المزم أسماء في
 عائد بف سعيد بف يزيد بف السائب: كقيؿ السكد بف ثمامة بف سعيد بف يزيد بف ىك الصحابي الجميؿ: السائب (2)
: ليثي، كقيؿ كناني إنو: يزيد، قيؿ أبا نمر، يكنى أخت بابف المعركؼ الحارث، كىك بف ا عبد بف السكد بف

الصحاب، ابف  معرفة في ينظر: االستيعاب .شمس عبد بف أمية حميؼ ىذلي، كىك إنو: كندم، كقيؿ: أزدم، كقيؿ
 .2/401الغابة، ابف الثير ج ، كأسد2/576ج عبد البر
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ٍبدو اٍلقىاًرمّْ  طَّاًب ، (1)عى : سىًمٍعتي عيمىرى ٍبفى اٍلخى : قىػاؿى رىسيػكؿي اً ، قىاؿى ػٍف ًحٍزبًػوً يىقيكؿي ـى عى ػٍف نىػا : مى
(2) ،

الىًة اٍلفىٍجرً ، أىٍكعىٍف شىٍيءو ًمٍنوي  ا بىٍيفى صى الىًة الظٍُّيرً ، فىقىرىأىهي ًفيمى ا قىرى ، كىصى  أىهي ًمفى المٍَّيًؿ.". كيًتبى لىوي كىأىنَّمى

 تخريج الحديث:

 ،(5)كابف خزيمة، (4)كأبك يعمى عف أحمد بف عيسى، (3)أخرجو ابف ماجو عف أحمد بف عمرك 
كجميعيـ عف ابف كىب بو ، ثالثتيـ مف طريؽ يكنس بف عبد العمى (7)كالطحاكم، (6)كأبك عكانة

 بمثمو.

ثالثتيـ مف طريؽ قتيبة عف أبي صفكاف عبد ا  (10)كالنسائي، (9)كالترمذم، (8)كأخرجو أبك داكد 
 عف يكنس بف يزيد بو بمثمو مرفكعان ، بف سعيد بف عبد الممؾ

عف يكنس ، ثالثتيـ مف طريؽ الميث بف سعيد (13)كالطكسي، (12)كالبييقي، (11)كأخرجو الدارمي 
 بو بمثمو مرفكعان. بف يزيد

                                                           

  ذكره الكاقدم في الصحابة كقاؿ ابف عبد البر كغيره كلد عمى عيد رسكؿ ا ارمد القَّ عبد الرحمف بف عب (1)
، 2/839ج بؿ ىك مف التابعيف. ينظر: االستيعاب في معرفة الصحاب كليس لو سماع، كال ركاية عف النبي 

، ، كجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ5/34ج ، ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة3/366أسد الغابة ج
 .224ص العالئي

 بف الرحمف عبد التابعي عف ركل قد، صحابي فالسائب، تابعي عف صحابي ركاية اإلسناد كفي قمت:
 .القَّارم عبد
سو مف صالة أك قراءة : الطائفة مف كؿ شيء. كقكلو مف ناـ عف حزبو ىك ما يجعمو اإلنساف عمى نفالحزب (2)

 ، عياض، ك مشارؽ النكار عمى صحاح اآلثار2/55كأصؿ الحزب النكبة في كركد الماء. ينظر: مقاييس المغة ج
 .1/191ج
 .1343: رقـ الحديث238الميؿ ص مف حزبو عف ناـ مف/ فييا كالسنة الصالة اقامة، ماجة ابف سنف(3)
 .235حديث: رقـ ال1/202ج المكصمي يعمى مسند، أبي، (4)
 .1171: رقـ الحديث2/195ج خزيمة ابف صحيح (5)
 .2135الحديث رقـ: 2/14ج عكانة أبي مستخرج (6)
 .1434: رقـ الحديث4/66جشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم  (7)
 . 1313: رقـ الحديث 226، ص  حزبو عف ناـ مف، الصالة، داكد أبي سنف (8)
 581: رقـ الحديث 149ص النيار في فقضاه الميؿ في حزبو عف ناـ مف/ الجمعة، الترمذم سنف (9)
 .1790: رقـ الحديث 290ص حزبو عف ناـ مف يقضي متى/ النيار كتطكع الميؿ قياـ، النسائي سنف (10)
 .1518: رقـ الحديث 2/927ج حزبو عف ناـ مف/ الصالة الدارمي سنف (11)
 .1300: رقـ الحديث2/493ج اإليماف شعب (12)
 .3/142ج الترمذم جامع عمى الطكسي مستخرج (13)
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طريؽ عقيؿ بف خالد عف الزىرم بو بمثمو  كالىما مف (2)كابف خزيمة، (1)كأخرجو كأبك عكانة 
 مرفكعان.

عف الزىرم بو بنحكه مرفكعان بمفظ" مف ناـ عف حزبو (3)الطبراني مف طريؽ زياد بف سعد كأخرجو 
 فقرأ بو مف الياجرة إلى الظير فكأنما قرأه مف الميؿ".. ، مف الميؿ

  معمر عف الزىرم بو بمثمو مرفكعان  مف طريؽ (4)كأخرجو النسائي 

عف ، عف يكنس، عف عبد ا ابف المبارؾ، مف طريؽ عتاب بف زياد (5)كأخرجو أحمد بف حنبؿ 
عف عبد الرحمف بف عبد عف عمر ، عف السائب بف يزيد كعبيد ا بف عبد ا بف عتبة، الزىرم

 .قاؿ عبد ا: كقد بمه بو أبي إلى النبي  -بف الخطاب 

ٍيدي ٍبفي نىٍصرو "فقاؿ:  (6)النسائي أخرجيا لخطابكالركاية المكقكفة عمى عمر بف ا  نىا سيكى ، أىٍخبىرى
ٍبدي اً  نىا عى : أىٍخبىرى ٍبدى ، كىعيبىٍيدى اً ، عىًف اٍبًف ًشيىابو أىفَّ السَّاًئبى ٍبفى يىًزيدى ، عىٍف ييكنيسى ، قىاؿى أىٍخبىرىاهي أىفَّ عى

: سىًمٍعتي عيمىرى ٍبفى  ٍبدو قىاؿى ًف ٍبفى عى طَّابً  الرٍَّحمى : ، اٍلخى ٍف ًحٍزًبًو أىٍك عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي »يىقيكؿي ـى عى ٍف نىا فىقىرىأىهي ، مى
ًة الظٍُّيرً  الى ًة اٍلفىٍجًر كىصى الى ا بىٍيفى صى ا قىرىأىهي ًمفى المٍَّيًؿ". ، ًفيمى  كيًتبى لىوي كىأىنَّمى

 تخريج الحديث:

 (9)يزم مف طريؽ الحسف بف عيسىكالمقر ، (8)كمف طريقو الطحاكم، (7)أخرجو نعيـ بف حماد  

 ثالثتيـ عف ابف المبارؾ بو بنحكه مكقكفان. 

                                                           

 .2136: رقـ الحديث 14/ 2ج مستخرج أبي عكانة (1)
 .1171الحديث رقـ: 2/195ج خزيمة ابف صحيح (2)
 .962: رقـ الحديث164/ 2ج ، الطبرانيالمعجـ الصغير (3)
 رقـ: 2/179منو ج شيء عف أك حزبو عف ناـ مف النسائي الكبرل، لمنسائي، قياـ الميؿ كتطكع النيار/ سنف (4)

 .1467 الحديث
 .220: رقـ الحديث1/344مسند أحمد ج (5)
: رقـ 2/179ج منو شيء عف أك حزبو عف ناـ مف/ النيار كتطكع الميؿ قياـ ،، لمنسائيالسنف الكبرل (6)

 .1467الحديث
 دراسة اإلسناد:

 جميع ركاة اإلسناد ثقات.
 .1247: رقـ الحديث1/441ماد جالزىد كالرقائؽ البف المبارؾ كيميو الزىد، نيعيـ ح (7)
 .1436: رقـ الحديث4/67شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ج (8)
 .188مختصر قياـ الميؿ كقياـ رمضاف ككتاب الكتر، المىٍقريزم ص (9)
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عف ، عف عركة، مف طريؽ معمر (2)كعبد الرزاؽ الصنعاني (1)كأخرجو النسائي في الكبرل 
 .. " مكقكفان..أك قاؿ: حزبو، الزىرم عف عبد الرحمف القارم بو بمفظ "مف ناـ عف جزئو

كالىما مف طريؽ داكد بف الحصيف عف العرج عف  (4)في الكبرلكالنسائي ، (3)كأخرجو مالؾ 
ٍف فىاتىوي ًحٍزبيوي ًمفى المٍَّيؿً  ًة الظٍُّيرً ، عبد الرحمف القارمّْ بو بمفظ "مى الى كؿي الشٍَّمسي ًإلىى صى ، فىقىرىأىهي ًحيفى تىزي

ـٍ يىفيٍتوي أىٍك كىأىنَّوي أىٍدرىكىوي " مكقكفان.  فىًإنَّوي لى

، عف سعد بف إبراىيـ عف حميد بف عبد الرحمف، مف طريؽ شعبة (5)ائي في الكبرلكأخرجو النس 
ٍف فىاتىوي ًكٍرديهي ًمفى المٍَّيؿً  ةو قىٍبؿى الظٍُّيرً ، عف عمر بف الخطاب بو بمفظ "مى الى فىًإنَّيىا تىٍعًدؿي ، فىٍميىٍقرىٍأ ًبًو ًفي صى

ةى المٍَّيًؿ" مكقكفان.  الى  صى

 كثيؽ الركاية المرفكعة باعتبار أنيا زيادة ثقة لقد ذىب النككم لت :قمت 

كزعـ أنو معمؿ بأف ، :"ىذا اإلسناد كالحديث مما استدركو الدارقطني عمى مسمـ(6)قال النووي 
سناده صحيح  ،كىذا التعميؿ كالحديث صحيح ،كجماعة رككه مكقكفان  ،جماعة رككه ىكذا مرفكعان  كا 

ا ثـ في مكاضع بعد  ،صكؿ السابقة في مقدمة ىذا الشرحكقد سبؽ بياف ىذه القاعدة في الف، أيضن
كمحققك المحدثيف أنو إذا  ،كالصكليكف ،بؿ الصكاب الذم عميو الفقياء ؛كبينا أف الصحيح ،ذلؾ

أك مكصكالن كمرسالن حكـ بالرفع كالكصؿ؛ لنيا زيادة ثقة كسكاء كاف  ،ركم الحديث مرفكعان كمكقكفان 
 ي الحفظ كالعدد كا أعمـ." الرافع كالكاصؿ أكثر أك أقؿ ف

كالصكاب عدـ اطالؽ ترجيح الركاية المرفكعة لككف الرافع معو زيادة عمـ فتحمؿ عمى  :قمت 
كيمكف ترجيح ركاية الرفع ، زيادة الثقة كما يرل اإلماـ النككم؛ بؿ المر يدكر مع المرجحات

 لمكر:

بد ا بف المبارؾ ثقة ثبت فقيو؛ فركاية الكقؼ جاءت مف طريؽ ع، فيي ركاية الكثر عددان  -1
كركاية الثالثة ، كأبك صفكاف عبد ا بف سعيد، كالميث، لكنو خالؼ ثالثة ثقات عبد ا بف منبو

 ، أكلى مف ركاية الكاحد
                                                           

 كتطكع الميؿ قياـ منو شيء عف أك حزبو عف ناـ مف/ النيار كتطكع الميؿ قياـ، لمنسائي ،السنف الكبرل (1)
 .1471: رقـ الحديث2/180ج منو شيء عف أك حزبو فع ناـ مف/النيار

 .4748: رقـ الحديث 3/50مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ج (2)
 .168: رقـ الحديث74مكطأ مالؾ ص (3)
: رقـ 2/180ج منو شيء عف أك حزبو عف ناـ مف/ النيار كتطكع الميؿ قياـ، لمنسائي السنف الكبرل النسائي، (4)

 .1469الحديث
 .1470: رقـ الحديث2/180لسابؽ جا المصدر(5)
 .6/29صحيح مسمـ بشرح النككم ج (6)
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 خمكىا مف العمؿ لمكر: -2
o فكما ركم عنو بالكقؼ ركم عنو بالرفع.، فركاية عبد ا اختمؼ عميو فييا 
o كما أف في متنيا ، فركيت بالرفع كالكقؼ، اختمؼ فييا، عف الزىرم ،كةعف عر  ،كركاية معمر

كمعمكـ عند المحدثيف تقديـ ركاية المثبت عمى ركاية ، شؾ قمت: ىذه الركاية فييا شؾ مف الراكم
 الشؾ.

o كىك  (2): ىكذا ىذا الحديث في المكطأ (1)كركاية داكد بف حصيف فييا كىـ قاؿ ابف عبد البر
كعبيد ا بف عبد ا ، عف السائب بف يزيد، ف المحفكظ مف حديث ابف شيابكىـ مف داكد؛ ل

فقرأه ما بيف صالة الفجر كصالة ، عف عمر مف ناـ عف حزبو، عف عبد الرحمف بف عبد القارمٌ 
كمف أصحاب ابف شياب مف رفعو عنو بسنده عف عمر عف  ،الظير كتب لو كأنما قرأه مف الميؿ

بالصكاب مف حديث داكد حيف جعمو مف زكاؿ الشمس إلى صالة الظير؛ قاؿ كىذا أكلى  النبي
 لف ذلؾ كقت ضيؽ قد ال يسع الحزب كلف ابف شياب أتقف حفظان كأثبت نقالن. 

o  كركاية حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم: " قيؿ ركايتو عف عمر "(3)مرسمة 
 نفسو. الحديث يخبر عف أمر ال يمكف أف يقكلو الصحابي مف تمقاء -3

، (6)كالعيني، (5)كابف عبد البر، (4)كرجحو كذلؾ الطحاكم، ككنيا في صحيح مسمـ -4
 .(8)كاللباني، (7)كالمباركفكرم

فقد جاء مرفكعان عف ، في ساعة إجابة الدعاء يكـ الجمعة حديث أبي بردةالنموذج الثالث: 
  كجاء عف أبي بردة مكقكفان مف قكلو.، النبي

دَّثىًني أىبيك الطَّاًىرً (9)مرفكعة أخرجيا مسمـ فقاؿفالركاية التي جاءت   ـو ، :" كحى ٍشرى ًميُّ ٍبفي خى : ، كىعى قىاالى
نىا اٍبفي كىٍىبو  كفي ٍبفي سىًعيدو اٍلىٍيًميُّ ، عىٍف مىٍخرىمىةى ٍبًف بيكىٍيرو ، أىٍخبىرى دَّثىنىا ىىاري : ، كىأىٍحمىدي ٍبفي ًعيسىى، ح كحى قىاالى

                                                           

 .2/475ج ، ابف عبد البراالستذكار (1)
 .168: رقـ الحديث74مكطأ مالؾ ص (2)
 .275ص حجر التيذيب، ابف تقريب ، ك83ص ، ابف العراقيتحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ (3)
 .4/69ينظر: شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم ج (4)
 .2/475ج ، ابف عبد البراالستذكار ينظر: (5)
 .5/220ج ، العينيأبي داكدسنف ينظر: شرح  (6)
 .4/247ج ، المباركفكرمينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7)
 .5/59ج داكد، اللباني أبي صحيح (8)
 .853ث: رقـ الحدي331ص الجمعة يـك في التي الساعة في/الجمعة، مسمـ صحيح(9)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال:



403 

 

دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو  نىا مىٍخرىمىةي ، حى ٍف أىًبيوً ، أىٍخبىرى ٍف أىًبي بيٍردىةى ٍبًف أىًبي ميكسىى اٍلىٍشعىًرمّْ ، عى ٍبدي ، عى : قىاؿى ًلي عى قىاؿى
دّْثي عىٍف رىسيكًؿ اً  : أىسىًمٍعتى أىبىاؾى ييحى : نىعىـٍ  اً ٍبفي عيمىرى : قيٍمتي ميعىًة؟ قىاؿى ًة اٍلجي ، ًفي شىٍأًف سىاعى

: سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  :  سىًمٍعتيوي يىقيكؿي ةي »يىقيكؿي ـي ًإلىى أىٍف تيٍقضىى الصَّالى ا مى ا بىٍيفى أىٍف يىٍجًمسى اإٍلً  «".ًىيى مى
ـى (1)ٍردىةى أخرجيا ابف أبي شيبة فقاؿكالركاية التي جاءت مكقكفة عمى أبي بي   دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي آدى ، :"حى

ٍيؽو  زى دَّثىنىا عىمَّاري ٍبفي ري : حى اؽى ، قىاؿى :، عىٍف أىًبي بيٍردىةى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ابي ًفييىا »قىاؿى ًإفَّ السَّاعىةى الًَّتي ييٍستىجى
مى  ميعىًة ًحيفى يىقيكـي اإٍلً ا يىٍكـى اٍلجي ـي ًلمىٍف دىعى ًرؼى ًمٍنيىا ا تَّى يىٍنصى ًة حى  «".ًفي الصَّالى

                                                                                                                                                                          

اختمؼ فيو، كثقو مالؾ بف أنس، كأحمد بف حنبؿ، كعمي بف المديني، كأحمد بف صالح المصرم،  مىٍخرىمىةى بف بيكىٍير
عدم: عند ابف كىب كمعف بف  كابف سعد، كقاؿ النسائي، ليس بو بأس، كقاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث، كقاؿ ابف

عف مىٍخرىمىةى أحاديث حساف مستقيمة، كأرجكا أنو ال بأس بو. كذكره ابف حباف في الثقات. كضعفو  ،كغيرىما ،عيسى
نما ضعفو كا أعمـ، بسبب ركايتو عف أبيو، كلـ يسمع منو. قمت: ىك ثقة، كاختمؼ في سماعو  ابف معيف كحده، كا 

ؿ ىك ثقة إال أنو لـ يسمع مف أبيو شيئنان، إنما ركل مف كتاب أبيو، ككذلؾ قاؿ ابف معيف مف أبيو. قاؿ أحمد بف حنب
ةى فقاؿ: لـ أدرؾ  مى نحكنا منو، كقاؿ أبك داكد: لـ يسمع مف أبيو إال حديث الكتر، كقاؿ مكسى بف سممة: أتيت مىٍخرى

كؿ: مىٍخرىمىةى سمع مف أبيو، كعرض أبي؛ كلكف ىذه كتبو، كأما عمي ابف المديني فقاؿ: سمعت معف بف عيسى يق
عميو. كقاؿ ابف حباف: قاؿ ابف أبي أكيس: كجدت في ظير كتاب مالؾ بف أنس: سألت مىٍخرىمىةى عما يحدث بو عف 
أبيو سمعيا مف أبيو؟ فحمؼ لي فقاؿ: كرب ىذه البنية سمعتو مف أبي. قمت: عمى فرض أنو لـ يسمع مف أبيو، 

مَّؿ بالكجادة كىي طريقة مف طرؽ تحمُّؿ الحديث المعمكؿ بيا عند كركل مف كتبو، فركايتو صحيح ة، كيككف تحى
المحدثيف، كأخرج لو مسمـ عف أبيو عدة أحاديث، ككأنو رأل الكجادة سببان لالتصاؿ، كال عيب في ذلؾ. ينظر: 

، 6/106ج بافح ، ابفالثقاتك ، 8/363ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ الجرح، ك 5/464ج، ابف سعد الطبقات الكبرل
اإلسالـ، ، كتاريخ 27/325ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب، 8/176ج ، ابف عدمالكامؿ في الضعفاء

، كتحفة التحصيؿ في 275ص ، العالئي، كجامع التحصيؿ4/81ج ، الذىبي، كميزاف االعتداؿ4/209ج ،الذىبي
، معركؼتحرير تقريب التيذيب،  ك، 4/39ج ف حجر، ابتيذيب التيذيب، 296ص ، ابف العراقيذكر ركاة المراسيؿ

 .3/355الرنؤكط ج
 . 29246: رقـ الحديث 6/31مصنؼ ابف أبي شيبة ج (1)

 دراسة اإلسناد:
 جميع ركاة اإلسناد ثقات إال.

ٍيؽو  زى كقاؿ ابف شاىيف في الثقات  كثقو ابف معيف، كأبك زرعة، كذكره ابف حباف في الثقات،فاختمؼ فيو،  عمار بف ري
البأس بو، كاختمؼ فيو قكؿ  :عف ابف المديني ثقة، ككثقو الذىبي، كقاؿ أبك حاتـ، كالنسائي، كالبزار، كابف حجر

 الجرحالماـ أحمد، فقاؿ: صالح الحديث كقاؿ مرة: البأس بو، كقاؿ أخرل: أحد الثبات. قمت: ىك ثقة. ينظر: 
، 156ص ، ابف شاىيفتاريخ أسماء الثقاتك ، 7/286، جحباف ، ابفالثقاتك ، 6/392ج حاتـ أبي ابف, كالتعديؿ
 التيذيب، ابف تقريب ، ك3/164ج ، الذىبي، كميزاف االعتداؿ21/190ج الرجاؿ، المزم أسماء في الكماؿ كتيذيب
 فكعممو، السيد أبك المعاطي، كآخرك  الحديث رجاؿ في حنبؿ بف أحمد اإلماـ أقكاؿ مكسكعة, و82ص حجر
 .3/55ج

 الحكم عمى اإلسناد
 .2/419صحيح االسناد، كقكاه ابف حجر. ينظر: فتح البارم ج
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 تخريج الحديث:

 عف أبي بردة عف أبيومف طريؽ الٌنعماف بف عبد السالـ عف أبي إسحاؽ  (1)أخرجو الدارقطني  
 مكقكفان بمفظ" الساعة التي تذكر في الجمعة ما بيف نزكؿ اإلماـ عف منبره إلى دخكلو في الصالة".

عف أبي إسحاؽ عف أبي ، مف طريؽ إسماعيؿ بف عمرك عف سفياف الثكرم (2)كأخرجو أيضان  
 كؿ اإلماـ ".بردة عف أبيو مرفكعان. بمفظ" الساعة التي يرجى فييا يكـ الجمعة عند نز 

عف أبي بردة ، عف أبي إسحاؽ، فركاه عف الثكرم، : كخالفيما يحيى القطاف(3)قاؿ الدارقطني 
 قكلو.

، مف طريؽ أبي نيعىٍيـ الفضؿ بف ديكىٍيف عف أبي اسحاؽ السًَّبيعي، (4)كأخرجو ابف المنذر مكقكفان  
  «.التي في الجمعةعند نزكؿ اإلماـ يعني الساعة »عف أبي بيٍردىة مكقكفان قاؿ" : 

يَّافى الىٍحدىب (6)كالمركزم، (5)كأخرجو ابف شيبة أيضان كابف المنذر  مف طرؽ عف كىاًصؿ بف حى
(7) ،

فقمت: ىي الساعة ، فسئؿ عف الساعة التي في الجمعة، عف أبي بيٍردىة قاؿ:" كنت عند ابف عمر
 «".كأعجبو ما قمت، عمي كبارؾ، فمسح رأسي»قاؿ: ، التي اختار ا ليا أك فييا الصالة

يَّافى الىٍحدىب  كأخرجو ابف عبد البر مف طريؽ كىاًصؿ بف حى
عف أبي بيٍردىة قاؿ:" قمت لبي إني  (8)

ال أعمـ أم ساعة ىي فقاؿ كما يدريؾ فقمت ىي الساعة التي يخرج فييا اإلماـ كىي أفضؿ 
 الساعات فقاؿ بارؾ ا عميؾ".

عف أبي بيٍردىة بف أبي مكسى "أنو قاؿ ، (9)ف طريؽ معاكية بف قيرَّةكأخرجو ابف عبد البر أيضان م 
فقاؿ ابف عمر ، لعبد ا بف عمر: ىي الساعة التي يخرج فييا اإلماـ إلى أف تقضى الصالة

 أصاب ا بؾ". 

 لقد ذىب النككم لتكثيؽ الركاية المرفكعة باعتبار أنيا زيادة ثقة : قمت 

                                                           

 .7/213ج النبكية، الدارقطني الحاديث في الكاردة العمؿ (1)
 المصدر السابؽ.(2)
 . قمت: لـ أقؼ عمى ىذه الركاية.7/212ج السابؽ المصدر(3)
 .1722: رقـ الحديث4/11ج نذرالم ابف الكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ (4)
 .1723: رقـ الحديث4/11ج المصدر السابؽ(5)
 .36 كفضميا، المركزم ص الجمعة (6)
 .5464: حديث رقـ1/472مصنؼ ابف أبي شيبة ج (7)
 .19/22ج، ابف عبد البر التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالسانيد  (8)
 .المصدر السابؽ(9)
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ىذا  عف أبي بيٍردىة عف أبيو عف النبي  ،عف مىٍخرىمىة بف بيكىٍير عف أبيوقكلو  : " (1)قال النووي 
، عمى مسمـ كقاؿ: لـ يسنده غير مىٍخرىمىةى عف أبيو عف أبي بيٍردىة (2)الحديث مما استدركو الدارقطني

كلـ يرفعو قاؿ كالصكاب أنو: ، كمنيـ مف بمه بو أبا مكسى، كركاه جماعة عف أبي بيٍردىة مف قكلو
كتابعو ، عف أبي بيٍردىة، (3)عف أبي إسحاؽ، عف الثكرم، كذلؾ ركاه يحيى القطاف، ف قكؿ أبي بيٍردىةم

كىاًصؿ الىٍحدىب
عف ، كقاؿ النعماف بف عبد السالـ، عف أبي بيٍردىة مف قكلو، كمجالد ركياه، (4)

كقاؿ أحمد بف ، وكال يثبت قكلو: عف أبي، عف أبيو مكقكؼ، عف أبي إسحاؽ عف أبي بيٍردىة، الثكرم
كىذا ، قاؿ: ال ىذا كالـ الدارقطني، قمت: لمىٍخرىمىة سمعت مف أبيؾ شيئنا، حنبؿ: عف حماد بف خالد

أنو إذا تعارض في ركاية الحديث ، كلكثر المحدثيف، الذم استدركو بناه عمى القاعدة المعركفة لو
كالصحيح ، عدة ضعيفة ممنكعةكىي قا، كاإلرساؿ، كاتصاؿ حكمكا بالكقؼ، أك إرساؿ، كرفع، كقؼ

كاالتصاؿ؛ ، كمحققي المحدثيف؛ أنو يحكـ بالرفع، كمسمـ، كالفقياء كالبخارم، طريقة الصكلييف
ا في الفصكؿ السابقة في مقدمة الكتاب".، لنيا زيادة ثقة  كقد سبؽ بياف ىذه المسألة كاضحن

فتحمؿ عمى  ،ع معو زيادة عمـلككف الراف ؛كالصكاب عدـ اطالؽ ترجيح الركاية المرفكعة :قمت 
كيمكف ترجيح ركاية الرفع ، زيادة الثقة كما يرل اإلماـ النككم؛ بؿ المر يدكر مع المرجحات

 لمكر:

-كاإلماـ مسمـ إماـ في ىذا الفف، كنص اإلماـ مسمـ عمى صحتيا، ككنيا في صحيح مسمـ -1
مىمىة أف مسممان قاؿ: بسنده مف طريؽ  (5)كقكلو معتبر. فقد ركل البييقي، -عمؿ الحديث أحمد بف سى

كصححو ، (7)كالقرطبي، (6)حديث أبي مكسى أجكد شيء في ىذا الباب كأصحو". كتبعو البييقي
 .(10)كعبد الكريـ الخضير (9)كالمباركفكرم، (8)المحب الطبرم

 فيك يخبر عف أمر ال يمكف أف يقكلو الصحابي مف تمقاء نفسو.، أف الحديث لو حكـ الرفع -2
 

                                                           

 .6/118م جصحيح مسمـ بشرح النكك  (1)
 .167صكالتتبع، لمدارقطني،  اإللزامات (2)
 .1722: رقـ الحديث4/11ج ، ابف المنذرالكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ (3)
 .5464: حديث رقـ1/472مصنؼ ابف أبي شيبة ج (4)
 .3/354، ج، البييقيالسنف الكبرل (5)
 .4/401ج ، البييقياإليماف شعب (6)
 .2/494ج ، القرطبيمف تمخيص كتاب مسمـالمفيـ لما أشكؿ  (7)
 .6/244ج ، العينيعمدة القارم(8)
 .4/426ج، المباركفكريمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (9)
 . 47/24ج ، الخضيرشرح المحرر في الحديث (10)
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 تعارض الوق  والرفع  ببيان عمة الحديث منهج النووي في توثيق:  سادساً 

أك بعضيـ مكقكفنا ، كبعضيـ مرسالن ، قاؿ النككم: "كأما اذا ركاه بعض الثقات الضابطيف متصالن  
ا أك كصمو ىك أك رفعو في كقت كأرسمو أك كقفو في كقت؛ فالصحيح الذل قالو ، كبعضيـ مرفكعن

أف الحكـ لمف  مالفقياء كأصحاب الصكؿ كصححو الخطيب البغداد كقالو، المحققكف مف الحديث
كقيؿ ، أك رفعو سكاء كاف المخالؼ لو مثمو أك أكثر كأحفظ؛ لنو زيادة ثقة كىى مقبكلة، كصمو

كقيؿ ، قاؿ الخطيب: كىك أكثر قكؿ المحدثيف. كقيؿ الحكـ لألكثر .أك كقفو، الحكـ لمف أرسمو
  (1)لألحفظ".

 -:أف نجد النككم شرح في النظر خالؿ كمف

الحاديث التي تعارضت ركاياتيا بيف الرفع كالكقؼ التي كردت في شرح النككم عمى صحيح  -1
كمنيا ، النككم جميعيا بتقديـ الرفع عمى الكقؼ عمى اعتبار أنيا زيادة ثقة كثَّؽ مسمـ عشرة أحاديث

اكتفى بتكثيقيا كتقديـ  (3)كباقي الحاديث، أيَّد تكثيقو لمرفع بأنيا زيادة ثقة كبقرائف أخرل (2)حديثيف
  الرفع فييا باعتبار أنيا زيادة ثقة.

 ليس المكقكفة عمى كتقديميا المرفكعة لمركايات النككم تكثيؽ أف التطبيقية الدراسة خالؿ مف -2
نما، الثقة زيادة باعتبار فقط ف، كالتقديـ التكثيؽ ذلؾ تدعـ كمرجحات قرائف ىناؾ كا   اإلماـ سكت كا 
 :ذلؾ عمى يدلؿ كما ذكرىا عف
  :كعب بف عجرةحديث النمكذج الكؿ- - فالنككم  "-أك فاعميف -"معقبات ال يخيب قائميف

 لككف بؿ الثقة؛ زيادة عمى فتحمؿ عمـ زيادة معو الرافع ككف لجؿ ليس؛ المرفكعة كثَّؽ الركاية
 بالكقؼ ركاىا مف كأف، ان عدد الكثر ركاية فيي منيا كقرائف بمرجحات عضدت المرفكعة الركاية
 .أيضان  بالرفع عنيـ الركاية ثبتت قد ،قيس بف كعمرك ،كمنصكر شعبة

  :(4)عمر بف الخطاب حديثكالنمكذج الثاني
 " فبعد الدراسة تبيف أف ، حزبو عف ناـ مف "...

 فم المرفكعة لمركاية انضـ ما بسبب كلكف ثقة؛ زيادة لككنيا فقط ليس، المرفكعة الركاية تكثيؽ

                                                           

 .1/37ج النككم بشرح مسمـ صحيح (1)
 .5/95، ج3/45ج المصدر السابؽينظر:  (2)
 .18/24، ج17/161، ج14/41، ج9/184، ج7/33ج6/29/118، ج 3/16ج نفسوالمصدر  ينظر: (3)
 .379سبؽ تخريجو، ص (4)
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 ككف، العمؿ مف كخمكىا، عددان  الكثر ركاية منيا: أنيا المحدثيف عند المعتبرة كالمرجحات القرائف
  .نفسو تمقاء مف الصحابي يقكلو أف يمكف ال أمر عف يخبر الحديث

 :مكسى أبي حديث ففي النموذج الثالث (1) فبعد الدراسة، الجمعة يكـ الدعاء إجابة ساعة في 
 المرفكعة لمركاية انضـ ما بسبب كلكف ثقة؛ زيادة لككنيا فقط ليس، المرفكعة كايةالر  تكثيؽ أف تبيف
 أف، صحتو عمى مسمـ اإلماـ كنص، مسمـ صحيح في ككف الحديث -كالمرجحات منيا: القرائف مف

 ال مجاؿ لالجتياد فيو. أمر عف يخبر الحديث

 

 

                                                           

 .382سبؽ تخريجو، ص (1)
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 الخاتمة

الذم أعانني عمى إتماـ ىذا ، ب العمميففالحمد  ر ، كأخيران أختـ بحثي بالحمد كما بدأت
 كينفع بو المَّييَـّ آميف.، كأسأؿ ا تبارؾ كتعالى أف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ، البحث المتكاضع

 أهم النتائج التي توصمت لها أذكرها في ثالثة أقسام رئيسية:

 .المتكف تكثيؽ عمـ صعيد عمى: األول القسم
 مف كذلؾ جدان؛ مبكرة مرحمة في اإلسالمية العمكـ مف غيره فدك  ظير المتكف تكثيؽ عمـ إف -1

 فبدأ، فييا كالنسياف الخطأ قكع مف النبكية السنة عمى الحرص بدافع  النبي عصر
 .كمنيجو قكاعده لو كصار، اكتمؿ حتى تدرج ثـ، تمييدية بأشكاؿ

 السنة في كيفكالمشك، اإلسالـ في في الرد عمى الطاعنيف المتكف تكثيؽ تظير أىمية عمـ -2
 النبكية.

 ككتابو المنياج، النككم ترجمة صعيد عمى :الثاني القسم
 كالمر، العيش كخشكنة، كالعبادة، الكرع في زمانو أكحد كاف اإلماـ يحيى بف شرؼ النككم -1

 فكاف، عمكـ عدة في مىير مةعالَّ  فيك، عالـ كصؼ حقو في قميؿك ، كفي العمـ، بالمعركؼ
 حسنة مشاركة غيرىا في مشاركان  كالمغة ،كالتصريؼ ،كالنحك ،ؿكالصك  ،بالفقو عالمان 

، منو استفادكا تالميذ أك ،عنيـ تمقى شيكخ مف العمماء بذلؾ لو كيشيد ،التاريخ في أعجكبة
 المجاالت. مختمؼ في الكثيرة مصنفاتو ككذلؾ

أف النككم ليس مجرد ناقؿ لقكاؿ العمماء؛ بؿ ىك عالمة ناقد محقؽ يضفي شخصيتو  -2
 كخبرتو عمى كؿ مسألة يتناكليا.

كيرجحيا كينسبيا لصحابيا، ككاف يناقش  ،أف النككم كاف ينقؿ أقكاؿ غيره مف العمماء -3
أقكاؿ المناقشيف كأدلتيـ؛ ليخمص إلثبات القكؿ الذم يميؿ إليو كيرجحو مدعمان ذلؾ بالدلة 

 النقمية كالعقمية المختمفة، كأحيانان يسكت دكف تقعيب. 
 التأليؼ في كمنيجو تأليفو سبب فييا فيَّ بى  كطريفة ميمة مقدمة عمىبو المنياج كتا ؿاشتم -4

 ميمة. حديثية كمسائؿ مسمـ صحيح كمنزلة
 البالغة. بالدقة يمتاز متكامؿ كافي لكنو ؛مختصر شرح، لمنككم مسمـ صحيح شرح -5



409 

 

 :تكثيؽ المتكف مف خالؿ الدراسة التطبيقية في منيجو: الثالث القسم
زالة المتكف تكثيؽ في اعتمد أف النككم  -1  القرآف تقديـ ما يكافؽ تعارض عمي مف بينيا ما كا 

تمثؿ ذلؾ: ك  الديف ىذا بنياف عميو يقكـ الذم التشريع مصادر مف الكؿ المصدر لنو الكريـ؛
لما جاء بو القرآف  المكافؽ الحديث في، كلغتيا كالحكاـ الشرعية، كضبطيا، اللفاظ تكثيؽ في

  الكريـ.
زالة المتكف تكثيؽ في اعتمد النككم فأ -2 فكاف يعرض ، عمي السنة النبكية تعارض مف بينيا ما كا 

، كضبطيا في الحديث المكافقة لحديث آخر ،بعضيا عمى بعض كتمثؿ ذلؾ في تكثيؽ اللفاظ
 كتكثيؽ معنى الحديث المكافؽ لحديث أخر.

 الحكـ فيكثؽ ،المتعارضة المتكف بيف التكثيؽ أكجو مف كجيان  اإلجماع مكافقة اعتبر أف النككم  -3
 لإلجماع. المكافؽ الشرعية المسائؿ في

 الحكـ فيكثؽ ،المتعارضة المتكف بيف التكثيؽ أكجو مف القياس كجيان  مكافقة اعتبر النككم أف  -4
 .لمقياس المكافؽ الشرعية المسائؿ في

  .عدة مسائؿ في مذىبو فخالؼ، المذىب لقكاؿ ناقؿ مجرد ليس أف النككم -5
 فيكثؽ ،المتعارضة المتكف بيف التكثيؽ أكجو مف كجيان  قكاعد الشريعة مكافقة اعتبر النككم أف -6

 لقكاعد الشريعة. المكافؽ الشرعية المسائؿ في الحكـ
 كاعتبر عند التعارض مكافقة المغة، الحديث النبكم مصدر مف مصادر المغة اعتبر النككم أف -7

، كالمغة، الصرؼك ، ضبطمف حيث ال الحديثيكثؽ لفظ ف، المتكف بيف التكثيؽ أكجو مف كجيان 
 .بما يستقيـ مع المغة، كالسياؽ، كالمعني، كالداللة

 المتكف بيف التكثيؽ أكجو مف كجيان  الحقائؽ التاريخية الثابتة مكافقة اعتبر النككم أف -8
 .المكافؽ لمحقائؽ التاريخية الحديث فيكثؽ ،المتعارضة

شرط لكف  ؛بة عند تعارض المتكف كجيان مف أكجو الترجيحالصحا مكافقة اعتبر النككم أف -9
 . االنتشار كالمكافقة

بؿ ىك محتاج إلى ، فالعقؿ عنده ال يستقؿ بنفسو، أف النككم يسير عمى المنيج الصكاب -10
ذا جاء المعنى بما ال يحيمو العقؿ، الشرع  .ككرد النص بو كجب المصير إليو، كا 

 .الترجيح أكجو مف كجيان  المتكف تعارض عند أكيؿ الراكمالحديث المكافؽ لت اعتبر النككم أف -11

 أكجو مف كجيان  المتكف تعارض عند كتب المغازم كالسير مفل الحديثمكافقة  اعتبر النككم أف -12
 الترجيح.

، مف أكجو التكثيؽ عند تعارض المتكف العرض عمى مصطمح زيادة الثقة اعتبر النككم أف -13
فيقبؿ ما زاده الثقة بشرط عدـ ، ح زيادة الثقةفيعرض الحاديث المتعارضة عمى مصطم
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فمنو أف يركل الحديث ، كتعددت صكر الزيادة عند اإلماـ النككم، لغيره مف الثقات ةالمخالف
كمنيا أف يركل الحديث ، زيادة عمـ وكيعتبر المثبت مع ،فكاف يقدـ االثبات ،بالنفي كاالثبات

فيقدـ الرفع ، أف يركل الحديث مرفكعان كمكقكفان كمنيا ، فمفيكـ العدد ال حكـ لو، بزيادة عدد
 .كيعبره زيادة ثقة لكف ىذا ليس عمى اطالقو

 إال إذا كجدت قرائف النسخ التي حددىا العمماء. ،أف النككم كاف ال يذىب لمنسخ -14
 لألدلة. إعماالن  كالترجيح؛ النسخ عمى الحياف مف كثير في الجمع يقدـ كاف أف النككم -15
كدافع عف صحيح ، إلماـ الدارقطني في استدراكاتو عمى صحيح مسمـأف النككم خالؼ ا -16

 مسمـ.
 عند بالنكارة صريحان  قكالن  لو أجدلـ لذلؾ؛ ، المنكر أف النككم ساكل بيف مصطمحي الشاذ  -17

نما، لمثقات الضعيؼ مخالفة  بركايتو خالؼ كقد ،ضعفو عمى مجمع فالف بالقكؿ يكتفي كاف كا 
 الثقات.

 معان. فييما أك، المتف في أك، السند في كاف إف االضطراب محؿ يبيف النككمأف  -18
 لفظة كتأخير تقديـ أك، لفظة مكاف لفظة بإبداؿ، الحديث متف في التغيير أف النككم ال يعتبر -19

 القمب. مصطمح ضمف المعنى لتغيير يؤدم مما، جممة أك
 صحيؼالت أطمؽ أنو حيث حجر ابف تعريؼ مف أكسع النككم عند التصحيؼ أف مصطمح -20

 التغيير كاف كما، السياؽ في الخط صكرة بقاء مع، حركؼ أك، حرؼ بتغيير كاف ما عمى
 كممة. بدؿ بكممة التغيير كاف ما، الشكؿ في بتغيير كاف ما، النقط إلى بالنسبة

 .عممية أسس عمى يعتمد التصحيؼ بياف في منيجو النككم أف  -21
 ذكر الذم المكاضع تتبع خالؿ مف لكف كىـ؛لم تعريفان  يضع لـ العمماء مف كغيره كاف النككم  -22

 الغمط. بمعنى عاـ لفظ أنو يتبيف بالقكؿ غيره كافؽ أك، الكىـ النككم فييا
نما، الثقة زيادة باعتبار فقط ليس المكقكفة عمى كتقديميا المرفكعة لمركايات النككم تكثيؽ أف -23  كا 

 كالتقديـ. التكثيؽ ذلؾ تدعـ كمرجحات قرائف ىناؾ
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 تالتوصيا

 
 كبياف جيكد العمماء في ذلؾ؛، تكثيؽ المتكفعمـ تكثيؼ البحاث في بأكصي   -1

  فإنيـ، لمرد عمى أعداء السنة
كجدكا مف  كما أنيـ، قالكا أف عمماء الحديث اىتمكا بدراسة السانيد دكف المتكف -2

 في السنة النبكية. قضية مختمؼ الحديث ثغرة يدخمكف فييا لمطعف
فإنو متجر ، ماـ النككم في كتبو مف خالؿ الدراية كالركايةأكصي بدراسة منيج اإل  -3

 عمـ في عمـ الحديث في ىذيف العمميف الميميف.
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -

 المراجع العربية:أواًل: 
 اليمذاني ا عبد إبراىيـ، أبك فب ، الحسيفكالمشاىير كالصحاح كالمناكير الباطيؿ -1

، الرياض، دار الصميعي، 4الفريكائي، ط  الجبار عبد بف الرحمف عبد: الجكرقاني، تحقيؽ
 ـ. 2002 - ىػ 1422

 المصرية )د.ط(، مصر، الييئة، محمكد المجيد عبد، الحديث في كأثره الطحاكم جعفر أبك -2
 .ىػ1395 لمكتاب

 أبك محمد: السيكطي، تحقيؽ الديف بكر، جالؿ أبي بف حمفالر  عبد، القرآف عمكـ في اإلتقاف -3
 .ىػ1395 لمكتاب المصرية الييئة، مصر، د.ط() ، إبراىيـ الفضؿ

 .صادر القزكيني، )د.ط(، بيركت، دار محمكد بف محمد بف ، زكرياآثار البالد كأخبار العباد -4
ؿ، )د.ط(، لبناف، دار ، ماىر ياسيف الفحأثر اختالؼ السانيد كالمتكف في اختالؼ الفقياء -5

 ـ.2009ق_1430الكتب العممية، 
عمار،  ، عماف دار1الييتي، ط فحؿ ياسيف ، ماىرأثر عمؿ الحديث في اختالؼ الفقياء -6

 ـ. 2000 - ىػ 1420
 فيصؿ باسـ. د: الشيباني، تحقؽ بكر أبك الضحاؾ بف عمرك بف ، أحمدكالمثاني اآلحاد -7

 .ـ1991_ ىػ1411الكلي،  الرياض، الطبعة – الراية دار: الجكابرة، الناشر أحمد
، سكرية، مؤسسة دار 1، نافذ حماد، طأحاديث الصحيحيف كرجاليما دراسة تكثيقية تطبيقية -8

 ـ.2013ق_1434النكادر، 
، الفقي حامد محمد: العيد، تحقيؽ دقيؽ ابف الديف تقي، الحكاـ عمدة شرح الحكاـ إحكاـ -9

 . ىػ1372، يةالمحمد السنة )د.ط(، القاىرة، مطبعة
 محمد السالـ عبد: الحنفي، تحقيؽ الجصاص الرازم بكر أبك عمي بف ، أحمدأحكاـ القرآف -10

 ـ.1994/ىػ1415، العممية الكتب ، بيركت، دار1شاىيف، ط عمي
، 3عطا، ط القادر عبد محمد العربي، تحقيؽ: بف بكر أبك ا عبد بف ، محمدأحكاـ القرآف -11

 ـ. 2003 - ىػ 1424العممية،  الكتب دار، بيركت
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 عبد اآلمدم، تحقيؽ: محمد بف عمي أبي بف عمي الحسف ، أبكالحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ -12
  .اإلسالمي،) د.ت( عفيفي، )د.ط(، بيركت، المكتب الرزاؽ

 القرطبي الندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد ، أبكالحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ -13
 .الجديدة، )د. ت( اآلفاؽ شاكر، )د.ط(، بيركت، دار محمد أحمد الشيخ: تحقيؽ الظاىرم

 عبد: الجكزجاني، تحقيؽ السعدل إسحاؽ بف يعقكب بف إبراىيـ إسحاؽ ، أبكالرجاؿ أحكاؿ -14
 .)د.ط(، باكستاف، حديث أكادمي، )د. ت(، البستكم العظيـ عبد العميـ

 بف عمي بف الرحمف عبد، الحديث مف المنسكخ بمقدار كالتحديث الفقو في الرسكخ أىؿ إخبار -15
حجر،  ابف ، مكة، مكتبة1الجزائرم، ط محمكد الرحمف عبد أبك: الجكزم، تحقيؽ محمد
 .ـ1988 - ىػ 1408

 المعرفة الشافعي، )د.ط(، بيركت، دار عبدا أبك إدريس بف محمد، الحديث اختالؼ -16
 ـ.1990-ىػ1410

: حاتـ، تحقيؽ أبي ابف مالراز  ، إدريس بف محمد بف الرحمف عبد، آداب الشافعي كمناقبو -17
 ـ.2003 - ىػ 1424العممية،  الكتب ، بيركت، دار1الخالؽ، ط عبد الغني عبد

 عبد فؤاد محمد: البخارم، تحقيؽ المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد، المفرد الدب -18
 .ـ1989 – ق1409، اإلسالمية البشائر ، بيركت، دار3ط، الباقي

 إحساف: ، تحقيؽ1الحمكم، ط الركمي ا عبد بف ، ياقكتديبإرشاد الريب إلى معرفة ال -19
 ـ. 1993 - ىػ 1414اإلسالمي،  الغرب عباس، بيركت، دار

 ، مصر7القسطالني، ط بكر أبى بف محمد بف ، أحمدإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم -20
 ىػ.1323الميرية،  الكبرل المطبعة

 حفص أبك: تحقيؽ، الشككاني عمي محمد، الصكؿ عمـ في الحؽ تحقيؽ إلى الفحكؿ إرشاد -21
 .ـ2000 ىػ1421، الفضيمة ، الرياض، دار1ط، العربي بف سامي

المنصكرم،  عمي بف صالح بف ، نايؼإرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني -22
 )د. ت(.، الكياف )د.ط(، الرياض، دار

 الخميؿ بف إبراىيـ بف دأحم بف ا عبد بف ، خميؿاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث -23
 ق.1409الرشد،  إدريس، الرياض، مكتبة عمر سعيد ، تحقيؽ: محمد1ط، القزكيني



415 

 

 ، بيركت2اللباني، ط الديف ناصر ، محمدإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ -24
 ـ.1985 - ىػ 1405، اإلسالمي المكتب

 عبد بف عصاـ: دم، تحقيؽالكاح عمي بف محمد بف أحمد بف ، عميالقرآف نزكؿ أسباب -25
 ـ. 1992 - ىػ 1412اإلصالح،  ، الدماـ، دار2الحميداف، ط المحسف

 عمي عطا، محمد محمد سالـ: تحقيؽ، البر عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ، االستذكار -26
 .ـ 2000 -ق 1421، العممية الكتب ، بيركت، دار1ط، معكض

 عمي: تحقيؽ، البر عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ ،الصحاب معرفة في االستيعاب -27
 ـ.1992 - ىػ 1412الجيؿ،  ، بيركت، دار1البجاكم، ط محمد

 .ـ1989 - ىػ1409الفكر،  )د.ط(، بيركت، دار، الثير ابف الديف عز، الغابة أسد -28
 اليركم المال الديف نكر الحسف ، أبكمحمد بف عمي المكضكعة الخبار في المرفكعة السرار -29

 المانة، د.ت.  الصباغ، )د.ط(، بيركت، دار محمد: قيؽالقارم، تح
، العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد، الصحابة تمييز في اإلصابة -30

 العممية الكتب ، بيركت، دار1معكض، ط محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ
 .ىػ 1415

 ـ.2006-ق1427الفكر، ، لمحمد عجاج الخطيب، )د.ط(، بيركت، دار أصكؿ الحديث -31
، الفغاني الكفا أبك: تحقيؽ، السرخسي سيؿ أبي بف أحمد بف محمد، السرخسي أصكؿ -32

 .المعرفة )د.ط(، بيركت، دار
 القادر عبد بف المختار محمد بف الميف ، محمدأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف -33

 ػ1995 - ىػ 1415الفكر،  الشنقيطي، )د.ط(، بيركت، دار الجكني
 الحازمي عثماف بف مكسى بف محمد بكر أبك، اآلثار مف كالمنسكخ الناسخ بياف في االعتبار -34

  ىػ. 1359،  العثمانية المعارؼ آباد، الدكف دائرة ، حيدر2ط، اليمداني
 البغدادم العكبرم ا عبد بف الحسيف بف ا ، عبدالنبكم الحديث ألفاظ مف يشكؿ ما إعراب -35

 - ىػ1420المختار،  ، القاىرة، مؤسسة1ىنداكم، ط الحميد عبد الديف، تحقيؽ: محب
 ـ.1999

: الجكزية، تحقيؽ قيـ ابف أيكب بف بكر أبي بف ، محمدإعالـ المكقعيف عف رب العالميف -36
 ـ.1991 - ىػ1411، العممية الكتب ، بيركت، دار1إبراىيـ، ط السالـ عبد محمد
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س الحؽ العظيـ أبادم، )د.ط(، )د. ـ(، ، محمد شمإعالـ أىؿ العصر بأحكاـ ركعتي الفجر -37
 )د. ف(، )د. ت(.

 ، بيركت، دار15الزركمي، ط فارس بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير، العالـ -38
 .ـ2002لممالييف العمـ

، بيركت، 1، محمد بف عبد الرحمف السخاكم، طاإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ أىؿ التاريخ -39
 ـ. 1986-ق1407مؤسسة الرسالة، 

، العجمي ابف سبط خميؿ بف محمد بف ، إبراىيـباالختالط الركاة مف رمي بمف غتباطاال -40
 ـ.1988، ، القاىرة، دار الحديث1رضا، ط عمي الديف تحقيؽ: عالء

 بابف القشيرم، المعركؼ مطيع بف كىب بف عمي بف ، محمداالصطالح بياف في االقتراح -41
  )د. ت(.، العممية الكتب دقيؽ، )د.ط( بيركت، دار

 بف سالـ بف مكسى بف ، سميمافالخمفاء كالثالثة  ا رسكؿ مغازم مف تضمنو بما االكتفاء -42
 ق.1420، العممية الكتب ، بيركت، دار1الحميرم، ط الكالعي حساف

بي مكسى بف عياض مسمـ، بفكائد الميعًٍمـ إكماؿ -43 ، 1إسماعيؿ، ط يحيى: تحقيؽ اليىٍحصي
 .ىػ1419الكفاء،  المنصكرة، دار

 عادؿ الرحمف عبد أبك: مغمطام تحقيؽ الديف ، عالءالرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب اؿإكم -44
 -  ىػ1422 الحديثة ، )د. ـ(، الفاركؽ1إبراىيـ، ط بف أسامة محمد أبك - محمد بف

 ـ. 2001
 ىادم بف مقبؿ الرحمف عبد أبك الشيخ: تحقيؽ، الدارقطني عمر بف عمي، كالتتبع اإللزامات -45

 .ـ1985 - ىػ 1405العممية،  الكتب بيركت، دار، 2ط، الكداعي
 )د.ط(، )د. ـ(، دار، المطمب عبد فكزم الشافعي، تحقيؽ: رفعت إدريس بف محمد، الـ -46

 .الكفاء، )د.ت(
)د.ط(، ، اٌلدقر الغني عبد، كالمحدثيف الفقياء كعمدة، كالمسمميف اإلسالـ شيخ النككم اإلماـ -47

 ـ.1994-ق1415، القمـ دمشؽ، دار
 أـ جامعة، الحداد العزيز عبد أحمد، ماجستير أطركحة، الحديث عمـك في كأثره النككم اـاإلم -48

 .السعكدية العربية المممكة القرل
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 عبد بف عمي بف ، أحمدكالمتاع كالحفدة كالمكاؿ الحكاؿ مف لمنبي بما السماع إمتاع -49
 الكتب بيركت، دار ،1النميسي، ط الحميد عبد محمد المقريزم، تحقيؽ: الديف القادر، تقي

 ـ. 1999 - ىػ 1420، العممية
 المنياج ، جدة، دار2المشاط، ط محمد بف حسف ، الكرل خير مغازم في الدجى إنارة -50

 ق.  1426
، يحيى بف أبي الخير العمراني، تحقيؽ: االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية الشرار -51

 ق.1419، أضكاء السمؼ، سعكد بف عبد العزيز خمؼ الخمؼ، المدينة المنكرة
 بف الرحمف عبد: تحقيؽ، السمعاني التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ عبد، النساب -52

 ىػ 1382العثمانية،  المعارؼ دائرة ، حيدر أباد، مجمس1طؾ، كغيره اليماني المعممي يحيى
 .ـ1962 -

 ، بيركت، دار2ط الحمبي، أحمد بف إبراىيـ بف ، عميالمأمكف الميف سيرة في العيكف إنساف -53
 .1427، العممية الكتب

، الكتاب فاتحة في الرحيـ الرحمف ا بسـ قراءة في المسمميف عمماء بيف فيما اإلنصاؼ -54
 الجيالني محمد بف المطيؼ عبد: البر، تحقيؽ عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ

  .ـ1997/  ىػ1417، السمؼ ، السعكدية، أضكاء1المغربي، ط
 أحمد: المنذر، تحقيؽ بف إبراىيـ بف محمد بكر ، أبككاالختالؼ كاإلجماع سنفال في الكسط -55

 .ىػ1405طيبة،  دار: ، الرياض1حنيؼ، ط محمد بف
ٍندىه بف يحيى بف محمد بف إسحاؽ بف ، محمداإليماف -56  ناصر بف محمد بف تحقيؽ: عمي، مى

 ق1406الرسالة،  ، بيركت، مؤسسة2الفقييي، ط
 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ، الحديث عمكـ اراختص شرح الحثيث الباعث -57

 العممية، )د. ت(. الكتب ، بيركت، دار2ط، شاكر محمد أحمد: تحقيؽ، الدمشقي
 الشيير القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف ، محمدبداية المجتيد كنياية المقتصد -58

 ـ. 2004 - ىػ1425، الحديث الحفيد، )د.ط(، القاىرة، دار رشد بابف
 بف ا عبد: القرشي، تحقيؽ كثير بف عمر بف إسماعيؿ، كالنياية البداية: كالنياية البداية -59

 .ـ2003 - ىػ1424، كالنشر لمطباعة ىجر ، )د. ـ(، دار1ط، التركي المحسف عبد
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، 2الكاساني، ط أحمد بف مسعكد بف بكر الديف، أبك ، عالءالشرائع ترتيب في بدائع الصنائع -60
 ـ.1986 - ىػ1406العممية،  الكتب ـ(، دار )د.

 الديف سراج الممقف ، ابفالكبير الشرح في الكاقعة كالثار الحاديث تخريج في المنير البدر -61
 بف ا كعبد الغيط أبك مصطفى: الشافعي، تحقيؽ أحمد بف عمي بف عمر حفص أبك

 ـ.2004-ىػ1425ع، كالتكزي لمنشر اليجرة ، الرياض، دار1كماؿ، ط بف كياسر سميماف
 العظيـ عبد: الجكيني، تحقيؽ ا عبد بف الممؾ عبد المعالي أبك، الفقو أصكؿ في البرىاف -62

 .ـ2012 -ىػ1433، الكفاء ، )د. ـ(، دار5ط، الديب محمكد
، الزركشي بيادر بف ا عبد بف محمد الديف بدر ا عبد ، أبكالبرىاف في عمكـ القرآف -63

 البابى عيسى العربية الكتب إحياء ، )د. ـ(، دار1إبراىيـ، ط الفضؿ أبك تحقيؽ: محمد
 ـ. 1957 - ىػ 1376كشركائو،  الحمبي

 الرياف النككم، )د.ط(، )د. ـ(، دار شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا ، أبكبستاف العارفيف -64
 لمتراث، )د.ت(.

، 1حيدر، ط مدأح عامر الشيخ: البييقي، تحقيؽ عمي بف الحسيف بف ، أحمدالبعث كالنشكر -65
 ـ. 1986 - ىػ 1406الثقافية،  كالبحاث الخدمات بيركت، مركز

 عبد بف الحميـ عبد بف ، كالقرامطة كالباطنية، أحمدبغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة -66
، المدينة 3الدكيش، ط مكسى تيمية، تحقيؽ: ابف محمد بف القاسـ أبي بف ا عبد بف السالـ

 ـ.1995/ىػ1415كالحكـ،  كـالعم المنكرة، مكتبة
، 1، محمد بف أبي يحيى الشيير بابف المكاؽ، تحقيؽ: محمد خرشافي، طبغية النقاد النقمة -67

 ـ.2004-ق1425الرياض، أضكاء السمؼ، 
 بف بكر أبى بف ، يحيىكالشمائؿ كالسير المعجزات تمخيص في بيجة المحافؿ كبغية الماثؿ -68

 صادر، )د. ت(. دار العامرم، )د.ط(، بيركت، يحيى بف محمد
 الديف شمس الرحمف عبد بف محمكد الحاجب، ابف مختصر شرح المختصر بياف -69

 ـ.1986- ىػ1406المدني،  ، السعكدية، دار1بقا، ط مظير تحقيؽ: محمد، الصفياني
 بابف المعركؼ الممؾ عبد بف محمد بف عمي ،الحكاـ كتاب في الكاقعيف كاإليياـ الكىـ بياف -70

، كالتكزيع لمنشر طيبة )د.ط(، الرياض، دار، سعيد آيت الحسيف: تحقيؽ الفاسي، القطاف
 .ـ1997 -ىػ1418
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 بف أحمد بف محمد الكليد ، أبكالبياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعديؿ لمسائؿ المستخرجة -71
 ىػ1408اإلسالمي،  الغرب ، بيركت، دار2كآخركف، ط حجي تحقيؽ: محمد، القرطبي رشد
 ـ.1988 -

 مجمكعة: تحقيؽ الحسيني الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد، القامكس جكاىر مف عركسال تاج -72
 .اليداية، )د.ت( )د.ط(،)د.ـ(، دار، المحققيف مف

سيؼ،  نكر أحمد: تحقيؽ، معيف بف يحيى زكريا لبي ،(الدكرم ركاية) معيف ابف تاريخ -73
حياء العممي البحث )د.ط(، مكة، مركز  .ـ1979 - ىػ1399اإلسالمي،  التراث كا 

 صبحي: شاىيف، تحقيؽ بابف الشيير أحمد بف عمر حفص ، لبيالثقات أسماء تاريخ -74
 . ـ1984-ىػ1404السمفية،  ، الككيت، الدار1السامرائي، ط

تحقيؽ: ، شاىيف ابف بػ المعركؼ عثماف بف أحمد بف ، عمرتاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف -75
 ـ.1989/ىػ1409ـ(، ، )د. 1القشقرم، ط أحمد محمد الرحيـ عبد

 بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس، كالعالـ المشاىير ككفيات اإلسالـ تاريخ -76
 الغرب ، )د. ـ(، دار1ط، معركؼ عكاد بشار الدكتكر: تحقيؽ الذىبي قايماز بف عثماف

 .ـ 2003اإلسالمي، 
 اإلسالمية سعكد بف دمحم اإلماـ سزكيف، )د.ط(، )د. ـ(، جامعة فؤاد، العربي التراث تاريخ -77

 سعكد، )د. ت(. الممؾ جامعة -
: السيكطي، تحقيؽ الديف بكر، جالؿ أبي بف الرحمف ، عبدالخمفاء تاريخ الخمفاء تاريخ -78

 ـ.2004-ىػ1425الباز،  مصطفى نزار ،)د. ـ(، مكتبة1الدمرداش، ط حمدم
)د.ط(، ، بىٍكرم الدّْيار الحسف بف محمد بف ، حسيفتاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس -79

  صادر، )د. ت(. بيركت، دار
، بيركت، 2الطبرم، ط جعفر كثير، أبك بف يزيد بف جرير بف ، محمدتاريخ الرسؿ كالممكؾ -80

 ىػ. 1387دار التراث، 
 الكتب البخارم، )د.ط(، بيركت، دار إبراىيـ بف إسماعيؿ ا عبد أبك، الكبير التاريخ -81

 .)د. ت(،العممية
 معركؼ، دار عكاد بشار: البغدادم، تحقيؽ الخطيب عمي بف أحمد بكر ، أبكبغداد تاريخ -82

 .ىػ1422)د. ف(، ، ، بيركت1اإلسالمي، ط الغرب
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 ، تحقيؽ: عمركعساكر بابف المعركؼ ا ىبة بف الحسف بف عمي القاسـ أبك دمشؽ تاريخ -83
 ـ. 1995 - ىػ 1415الفكر،  العمركم،)د.ط(، )د.ـ(، دار غرامة بف

 بابف الزدم، المعركؼ نصر بف يكسؼ بف محمد بف ا ، عبدلندلستاريخ عمماء ا -84
 ـ. 1988 - ىػ 1408الخانجي،  ، القاىرة، مكتبة2الفرضي، ط

 قتيبة بف مسمـ بف ا عبد محمد ، أبكتأكيؿ مختمؼ الحديث في الرد عمى أعداء الحديث -85
 ـ.1999 - ىػ1419اإلشراؽ،  مؤسسة - االسالمي ، )د. ـ(، المكتب2الدينكرم، ط

 بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد، الحديث عمكـ في كالتذكرة التبصرة -86
 لمنشر المنياج دار ، الرياض، مكتبة2ط، الفرياطي الدائز العربي تحقيؽ، العراقي إبراىيـ

 .ىػ1428كالتكزيع، 
، العسقالني رحج بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد ,تبصير المنتبو بتحرير المشتبو -87

 العممية، )د. ت(. النجار، )د.ط(، بيركت، المكتبة عمي محمد: تحقيؽ
، العجمي ابف سبط الشافعي الطرابمسي خميؿ بف محمد بف ، إبراىيـالتبيف لسماء المدلسيف -88

 ـ. 1986 - ىػ 1406، العممية الكتب ، بيركت، دار1حسف، ط شفيؽ يحيى: تحقيؽ
 محمد: الصنعاني، تحقيؽ المير إسماعيؿ بف ، محمدرالتيسي معاني إليضاح التحبير  -89

 ـ. 2012 -ق 1433حالؽ، )د.ط(، )د. ـ(،  حسف صبحي
-الرسالة مؤسسة: الناشر، الرنؤكط كشعيب معركؼ عكاد بشار، التيذيب تقريب تحرير -90

 .ـ1997 -ىػ1417، الكلى الطبعة، بيركت
 لمطباعة الرياف ركت، مؤسسة، بي1الجديع، ط يكسؼ بف ا عبد، تحرير عمـك الحديث -91

 ـ. 2003 - ىػ 1424كالتكزيع،  كالنشر
التكنسي، )د.ط(،  عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر ، محمدالتحرير كالتنكير -92

 ىػ. 1984لمنشر،  التكنسية تكنس، الدار
: تحقيؽ، المباركفكرم الرحيـ عبد بف الرحمف عبد ، محمدالترمذم جامع بشرح الحكذم تحفة -93

 د.ت. العممية الكتب عثماف، )د.ط(، بيركت، دار محمد الرحمف عبد
 حجر ابف ،الطراؼ عمى الظراؼ النكت مع المزم لمحافظ الطراؼ بمعرفة الشراؼ تحفة -94

 دار، اإلسالمي المكتب، )د. ـ(، د.ط( )،الديف شرؼ الصمد عبد: تحقيؽ، العسقالني
 .القيمة، )د.ت(
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 زرعة أبك الحسيف بف الرحيـ عبد بف أحمد الديف كلي، لمراسيؿا ركاة ذكر في التحصيؿ تحفة -95
 .ـ1999الرشد،  )د.ط(، الرياض، مكتبة، نكارة ا عبد: تحقيؽ، العراقي

 الحسػف، عػالء داكد، أبػك بػف إبػراىيـ بػف عمػي، الػديف محيػي اإلمػاـ ترجمػة فػي الطالبيف تحفة -96
 ، عمػػػاف، الػػػدار1سػػػمماف، ط آؿ حسػػػف بػػػف مشػػػيكر عبيػػػدة أبػػػك: تحقيػػػؽ، العطػػػار ابػػػف الػػػديف

 .ـ2007-ىػ1428الثرية، 
 بف بكر أبي بف محمد بف الرحمف عبد بف محمد، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة -97

 ـ.1993-ىػ1414العممية،  ، بيركت، الكتب1السخاكم، ط محمد بف عثماف
الجكزم،  محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف ، جماؿالخالؼ أحاديث في التحقيؽ -98

 ق. 1415 العممية الكتب ، بيركت، دار1السعدني، ط محمد الحميد عبد تحقيؽ: مسعد
أطركحة  تحقيؽ كتاب نظـ الفرائد لما تضمنو حديث ذم اليديف مف الفكائد لمعالئي، -99

 ـ.1986 -ق1406كامؿ شطيب الراكم، بغداد، مطبعة المة،  ماجستير،
، السيكطي الديف بكر، جالؿ أبي بف الرحمف عبد، كاكمالن تقريب شرح في الراكم تدريب -100

 .طيبة، )د.ت( الفاريابي، )د.ط(، )د. ـ(، دار محمد نظر قتيبة أبك: تحقيؽ
، 1ط، الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس، الحفاظ تذكرة -101

 ـ.1998 -ىػ1419العممية،  الكتب بيركت، دار
، المغرب، 1ط، اليحصبي مكسى بف عياض ، القاضيالمسالؾ كتقريب المدارؾ ترتيب -102

  فضالة،)د.ت(. مطبعة
 ا عبد بف محمد ، الحاكـمنيما كاحد كؿ انفرد كما كمسمـ البخارم أخرجيـ مف تسمية -103

 الكتب ، بيركت، مؤسسة1الحكت، ط يكسؼ كماؿ: البيع، تحقيؽ بابف المعركؼ النيسابكرم
 ق. 1407 الجناف دار، الثقافية

، 1الخالدم، ط ا تحقيؽ: عبد، الكمبي جزم ابف، أحمد بف ، محمدالتنزيؿ لعمكـ التسييؿ -104
 ىػ. 1416الرقـ،  أبي بف الرقـ دار بيركت، شركة

 محمكد: تحقيؽ العسكرم إسماعيؿ بف سعيد بف ا عبد بف ، الحسفتصحيفات المحدثيف  -105
 ق.1402، يثةالحد العربية ، القاىرة المطبعة1ميرة، ط أحمد

، خالد بف عبد ا الزىرم، تحقيؽ: محمد باسؿ التصريح بمضمكف التكضيح في النحك -106
 ـ.2000_1421، بيركت، دار الكتب العممية، 1السكد، ط
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 القرطبي خمؼ بف الصحيح، سميماف الجامع في البخارم لو خرج لمف، كالتجريح التعديؿ -107
 1406كالتكزيع،  لمنشر المكاء ، الرياض، دار1حسيف، ط لبابة أبك الندلسي، تحقيؽ: الباجي

– 1986. 
 بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدبالتدليس المكصفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼ  -108

المنار،  مكتبة: ، الردف1القريكتي، ط ا عبد بف عاصـ: تحقيؽ، العسقالني حجر
 .ىػ1403

العسقالني،  حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدالبخارم صحيح عمى التعميؽ تغميؽ -109
 .1405، اإلسالمي ، بيركت، المكتب1القزقي، ط مكسى الرحمف عبد تحقيؽ: سعيد

: تحقيؽ الدمشقي ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف ، إسماعيؿتفسير القرآف العظيـ  -110
 ق.  1419العممية،  الكتب ، بيركت، دار1الديف، ط شمس حسيف محمد

، 2سالمة، ط محمد بف سامي: كثير، تحقيؽ بف عمر بف ـ، إسماعيؿالعظي القرآف تفسير -111
 ـ. 1999 - ىػ1420كالتكزيع،  لمنشر طيبة )د. ـ(، دار

بيدة: الحميدم، تحقيؽ فيتيكح بف محمد، كمسمـ البخارم الصحيحيف في ما غريب تفسير -112  زي
 .ىػ1415القاىرة،  -السنة ، القاىرة، مكتبة1ط، العزيز عبد محمد

، 1الشباؿ، ط أبك: تحقيؽ، العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف ، أحمديذيبالت تقريب -113
 .ىػ1416العاصمة،  دار :الرياض

 محمد:  تحقيؽ النكاكم شرؼ بف الديف ميٍحيي، النذير البشير سنف لمعرفة كالتيسير التقريب -114
 .ـ1985 -ىػ1405، العربي الكتاب ، )د.ـ(، دار1ط، الخشت عثماف

 .ىػ1316، بيكالؽ الميرية الكبرل ، مصر، المطبعة1ط، اليماـ بف الكماؿ، ركالتحبي التقرير -115
 أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ ، عبدالتقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح -116

 ، المدينة المنكرة، المكتبة1عثماف، ط محمد الرحمف عبد: العراقي، تحقيؽ إبراىيـ بف بكر
 ـ.1969/ىػ1389السمفية، 

 1979كاإلعالـ،  الثقافة ، العراؽ، كزارة1ط، ديكًزم آف بيتر رينيارت تكممة المعاجـ العربية، -117
 ـ. 2000 -
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كثير،  بف عمر بف ، إسماعيؿالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء المجاىيؿ -118
 اساتكالدر  لمبحكث النعماف ، اليمف، مركز1نعماف، ط آؿ سالـ بف محمد بف شادم: تحقيؽ

 ـ. 2011 - ىػ 1432اإلسالمية، 
 بإماـ الجكيني، الممقب محمد بف يكسؼ بف ا عبد بف الممؾ ، عبدتمخيص أصكؿ الفقو -119

 البشائر العمرم، )د.ط(، بيركت، دار أحمد النبالي، كبشير ا عبد: الحرميف، تحقيؽ
 .اإلسالمية

 بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدالكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص -120
 .ـ1989. ىػ1419العممية،  الكتب ، )د. ـ(، دار1ط، العسقالني حجر

 بف ياسر الذىبي، تحقيؽ: قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف ، محمدتمخيص كتاب المكضكعات -121
 ـ.1998 - ىػ 1419، الرشد ، الرياض، مكتبة1محمد، ط بف إبراىيـ

 ، ي اليركم، )د.ط(، )د. ـ(، مطبعة كادم النيؿ، محمد بف عمالتمكيح في شرح الفصيح -122
1900. 

 بف مصطفى بف محمد بف ، في عمـ الصكؿ، محمكدالتمييد في شرح مختصر الصكؿ -123
 ـ. 2011 - ىػ 1432الشاممة، مصر،  ، مصر، المكتبة1المنياكم، ط المطيؼ عبد
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 في كأحكالو كأفعالو نبكتو كأعالـ فضائمو العباد، كذكر خير سيرة ، فيكالرشاد اليدل سبؿ  -200

 المكجكد، الشيخ عبد أحمد عادؿ الشيخ: الصالحي، تحقيؽ يكسؼ بف كالمعاد، محمد المبدأ
 ـ. 1993 - ىػ 1414، العممية الكتب ، بيركت، دار1معكض، ط محمد عمي

 أحمد بف محمد الخبير، الحكيـ ربنا كالـ معاني بعض معرفة عمى عانةاإل في المنير السراج -201
 ىػ. 1285بكالؽ،  الشافعي، )د.ط(، القاىرة، مطبعة الشربيني الخطيب

 الحاج بف الديف ناصر ، محمدالمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة الحاديث سمسمة -202
 ـ. 1992/  ىػ 1412المعارؼ،  ، الرياض، مكتبة1اللباني، ط نكح

، بيركت، المكتب اإلسالمي، 3السباعي، ط مصطفى السنة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي، -203
 ـ. 1982 - ىػ 1402

 الديف ناصر محمد كآثاره أحاديثو عمى القزكيني، حكـ يزيد بف محمد، ماجو ابف سنف -204
 .د. ت() كالتكزيع لمنشر المعارؼ ، الرياض، مكتبة1ط، سميماف مشيكر: تحقيؽ اللباني

سمماف،  آؿ حسف بف مشيكر: بو السجستاني، اعتنى الشعث بف ، سميمافداكد أبي سنف -205
 .ىػ1424 كالتكزيع لمنشر المعارؼ ، الرياض، مكتبة2ط

السجستاني، تحقيؽ شعيب الرنؤكط، محمد كامؿ  الشعث بف ، سميمافداكد أبي سنف -206
 .2009-1430، دمشؽ، دار الرسالة العالمية، 1قركبممي، ط

، 1سمماف، ط آؿ حسف مشيكر: بو الترمذم، اعتنى عيسى بف محمد، الترمذم سنف -207
 المعارؼ، )د.ت(. الرياض، مكتبة

 بشار: الضحاؾ، الترمذم، تحقيؽ بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف ، محمدسنف الترمذم -208
 ـ. 1998اإلسالمي،  الغرب معركؼ، )د.ط(، بيركت، دار عكاد

 شعيب: الضحاؾ، الترمذم، تحقيؽ بف مكسى بف سىٍكرة فب عيسى بف ، محمدسنف الترمذم -209
  العالمية، )د. ت(. الرسالة ك كعبد المطيؼ حرز ا، )د.ط(، )د. ـ(، دار الرناؤكط

، شاكر، كآخركف محمد الترمذم، تحقيؽ: أحمد، سىٍكرة بف عيسى بف ، محمدسنف الترمذم -210
 ـ. 1975 - ىػ 1395الحمبي،  البابي مصطفى كمطبعة ، مصر، مكتبة2ط
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كآخركف،  الرناؤكط شعيب: الدارقطني، تحقيؽ أحمد ابف عمر بف ، عميالدارقطني سنف -211
 . ـ2004 ىػ1424، الرسالة ، بيركت، مؤسسة1ط

: ، السعكدية1ط، أسد سميـ حسيف: الدارمي، تحقيؽ الرحمف عبد بف ا عبد، الدارمي سنف -212
 .ـ 2000 - ىػ 1412كالتكزيع،  لمنشر المغني دار

، 3ط، عطا القادر عبد محمد: تحقيؽ، البييقي عمي بف الحسيف بف ، أحمدالكبرل سنفال -213
 . ىػ1424 العممية الكتب بيركت، دار

، بيركت، 1شمبي، ط المنعـ عبد حسف: النسائي، تحقيؽ شعيب بف ، أحمدالكبرل السنف -214
 . ـ2001- ىػ1421الرسالة،  مؤسسة

، 1سمماف، ط آؿ حسف بف مشيكر: بو النسائي، اعتنى شعيب بف أحمد، النسائي سنف -215
 المعارؼ، )د.ت(. الرياض، مكتبة

 الرجاؿ معرفة في السجستاني الشعث بف سميماف داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤاالت -216
، الرياف ، بيركت، مؤسسة1ط، البستكم العظيـ عبد العميـ عبد: تحقيؽ، كتعديميـ كجرحيـ
 .ـ1997 -ىػ1418، االستقامة مكتبة

غالب،  بف أحمد بف محمد بف ، أحمدعنو الكرجي ركاية لمدارقطني لبرقانيا سؤاالت -217
 ، الىكر باكستاف، كتب1القشقرم، ط أحمد محمد الرحيـ عبد: بالبرقاني، تحقيؽ المعركؼ

 ق.ػ1404جميمي،  خانو
، 1الٌدخيؿ، ط محمد بف يكسؼ، سؤاالت الترمذم لمبخارم حكؿ أحاديث في جامع الترمذم -218

 ـ.2003-ق1424اإلسالمية،  بالجامعة العممي البحث ة، عمادةالمدينة المنكر 
 المحققيف مف ، تحقيؽ: مجمكعةقايماز بف عثماف بف أحمد بف محمد سير أعالـ النبالء -219

 ـ. 1985 - ىػ 1405الرسالة،  ، )د. ـ(، مؤسسة3الرناؤكط، ط شعيب الشيخ بإشراؼ
، بيركت، 1زكار، ط سييؿ: يؽالمطمبي، تحق يسار بف إسحاؽ بف ، محمدسيرة ابف اسحاؽ -220

 ـ.1978/ ىػ1398دار الفكر، 
براىيـ السقا مصطفى: تحقيؽ، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ ، عبدسيرة ابف ىشاـ -221  كا 

كأكالده،  الحمبي البابي مصطفى كمطبعة ، مصر، مكتبة2الشمبي، ط الحفيظ كعبد البيارم
 ـ. 1955 - ىػ1375
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حاتـ، الدارمي،  حباف، أبك بف أحمد بف حباف بف ، محمدالسيرة النبكية كأخبار الخمفاء -222
 ىػ. 1417الثقافية،  ، بيركت، الكتب3البيستي، ط

الكاحد،  عبد مصطفى: الدمشقي، تحقيؽ القرشي كثير بف عمر بف ، إسماعيؿالسيرة النبكية -223
 ـ. 1976 - ىػ1395، المعرفة )د.ط(، بيركت، دار

الشككاني،  ا عبد بف محمد بف عمي بف محمد, ارالسيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ الزى -224
، )د.ت(. ابف ، )د. ـ(، دار1ط  حـز

 محمكد: تحقيؽ، العماد بف أحمد بف الحي ، عبدذىب مف أخبار في الذىب شذرات -225
 .ىػ1406كثير،  ابف ، دمشؽ، دار1الرنؤكط، ط

: تحقيؽ، العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد، ذىب مف أخبار في الذىب شذرات -226
 .ـ1986-ىػ1406كثير،  ابف ، دمشؽ، دار1ط، الرناؤكط محمكد

: الشييد، تحقيؽ بالصدر المعركؼ العزيز عبد بف ، عمرأدب شرح كتاب شرح أدب القاضي -227
/  ىػ1397اإلرشاد،  مطبعة - العراقية الكقاؼ ، )د. ـ(، كزارة1السرحاف، ط ىالؿ محيي
 ـ.1977

)د.ـ(، ، 2ط، ا العبد خمكؼ محمد: تحقيؽ، العيد دقيؽ بفا، الحكاـ بأحاديث اإللماـ شرح -228
 .ـ2009-ق1430النكادر،  دار

 المطيؼ عبد: تحقيؽ، العراقي الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ شرح التبصرة كالتذكرة، عبد -229
 ـ.2002-ق1423العممية،  الكتب ، بيركت، دار1فحؿ، ط ياسيف ماىر ك اليميـ

محمد بف عبد ا الجياني، تحقيؽ: عبد الرحمف السيد، كمحمد ، شرح التسييؿ البف مالؾ -230
 ـ.1990-ق1410، )د.ط(، ىجر لمطباعة كالنشر، 1المختكف، ط

 يكسؼ بف الباقي عبد بف ، محمدشرح الزرقاني عمى المكاىب المدنية بالمنح المحمدية -231
 ـ.1996-ىػ1417العممية،  الكتب ، )د. ـ(، دار1الزرقاني، ط

 طو: تحقيؽ الزرقاني يكسؼ بف الباقي عبد بف محمد: المؤلؼ مى المكطأ،شرح الزرقاني ع -232
 ـ.2003 - ىػ1424الدينية،  الثقافة ، القاىرة، مكتبة1سعد، ط الرؤكؼ عبد

 ، )د. ـ(، دار1الزركشي، ط ا عبد بف ، محمدشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي -233
 ـ. 1993-ىػ1413العبيكاف، 
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 محمد-الرنؤكط شعيب: البغكم، تحقيؽ الفراء بف محمد بف دمسعك  بف ، الحسيفشرح السنة  -234
 ـ.1983 - ىػ1403اإلسالمي،  ، دمشؽ، المكتب2الشاكيش، ط زىير

 .شاممة ترقيـ، يطبع لـ -معاصر-الخضير الكريـ لعبد، الحديث في المحرر شرح -235
: ؽالعثيميف، تحقي محمد بف صالح بف ، محمدالحديث مصطمح في البيقكنية المنظكمة شرح -236

 ـ. 2003 - ىػ 1423لمنشر الثريا ، )د. ـ(، دار2السميماف، ط إبراىيـ بف ناصر بف فيد
 بف الديف حساـ تحقيؽ:، المحمي أحمد بف محمد الديف جالؿ شرح الكرقات في أصكؿ الفقو، -237

 ـ. 1999 - ىػ 1420القدس، فمسطيف،  ، فمسطيف، جامعة1عفانة، ط مكسى
الكنككىي،  الحنفي الرحمف عبد بف الحسف فخر، ، لمسيكطي كغيرهشرح سنف ابف ماجة -238

 )د. ت(.، خانة كتب )د.ط(، كراتشي. قديمي
 إبراىيـ بف خالد: تحقيؽ، العينى الديف بدر مكسى بف أحمد بف محمكد، داكدػ أبي سنف شرح -239

 .ـ1999- ىػ 1420الرشد،  ، الرياض، مكتبة1المصرم، ط
 بف ياسر تميـ أبك: تحقيؽ، بف بطاؿالممؾ ا عبد بف خمؼ بف عمي، البخارم صحيح شرح -240

 .ـ2003 - ىػ1423الرشد،  ، الرياض، مكتبة2إبراىيـ، ط
، 1سعيد، ط ىماـ: تحقيؽ، الحنبمي رجب بف أحمد بف الرحمف عبد، الترمذم عمؿ شرح -241

 ـ.1987 - ىػ1407المنار،  الزرقاء، مكتبة
 خالد: تيمية، تحقيؽ ابف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمدشرح عمدة الفقو كتاب الصالة،  -242

  ـ.1997-ىػ1418العاصمة،  ، الرياض، دار1محـ، ط بف عمي بف
 الديف محيي خميؿ الشيخ: القارم، تحقيؽ اليركم المال الديف ، نكرشرح مسند أبي حنيفة -243

 ـ. 1985 - ىػ 1405العممية،  الكتب ، بيركت، دار1الميس، ط
 شعيب: تحقيؽ، بالطحاكم عركؼالم سالمة بف محمد بف أحمد، اآلثار مشكؿ شرح -244

 ـ. 1494ىػ،  1415الرسالة،  ، )د.ـ(، مؤسسة1الرنؤكط، ط
 زىرم محمد تحقيؽ:، بالطحاكم المعركؼ سالمة بف محمد بف ، أحمدشرح معاني اآلثار -245

 ـ. 1994ىػ،  1414الكتب،  ، )د.ـ(، عالـ1الحؽ، ط جاد سيد محمد - النجار
القارم،  اليركم المال الديف محمد، نكر بف ، عميثرال أىؿ مصطمحات في الفكر نخبة شرح -246

 الرقـ، )د.ت(. غدة كآخركف، )د.ط(، بيركت، دار أبك الفتاح عبد تحقيؽ:
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، مكة 1الخرككشي، ط النيسابكرم إبراىيـ بف محمد بف الممؾ ، عبدشرؼ المصطفى -247
 ىػ. 1424اإلسالمية،  البشائر المكرمة، دار

، حامد الحميد عبد العمي عبد: تحقيؽ، البييقي بف عمي فب الحسيف بف أحمد، اليماف شعب -248
 .ـ2003 - ىػ1423كالتكزيع،  لمنشر الرشد ، الرياض، مكتبة1ط

 ا عبد بف حسيف سعيد، تحقيؽ: بف نشكاف, شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ -249
 ـ. 1999 - ىػ 1420المعاصر،  الفكر دار، ، بيركت1العمرم، كآخركف، ط

 الغفكر عبد أحمد: الجكىرم، تحقيؽ حماد بف ، إسماعيؿالعربية كصحاح المغة تاج الصحاح -250
 ـ. 1987 -  ىػ 1407لممالييف،  العمـ ، بيركت دار4عطار، ط

، 2ط، الرنؤكط شعيب: تحقيؽ، البيستي حباف بف محمد، بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيح -251
 .ـ1993 – ق1414الرسالة،  بيركت، مؤسسة

 مصطفى خزيمة، تحقيؽ: محمد بف إسحاؽ بف ، محمدزيمة البف خزيمةصحيح ابف خ -252
 العظمي، )د.ط(، بيركت، المكتب اإلسالمي.

، الككيت، 1نجاتي اللباني، ط بف نكح الحاج الديف، بف ناصر ، محمدصحيح أبي داكد -253
 ـ. 2002 - ىػ 1423كالتكزيع،  لمنشر غراس مؤسسة

 -ق1356، بيركت، دار إحياء التراث، 1، طانيصحيح أبي عبد ا البخارم بشرح الكرم -254
 ـ.1937

 ، )د.ـ(، دار4اللباني، ط الديف ناصر محمد: ، تحقيؽالبخارم لإلماـ المفرد الدب صحيح -255
 ـ. 1997 - ىػ 1418كالتكزيع،  لمنشر الصديؽ

 اإلسالمية، )د.ت(. ، عماف، المكتبة1اللباني، ط الديف ناصر ، محمدصحيح السيرة النبكية -256
 عبد بف عيادم بف محمد: بو يحيى بف شرؼ النككم، اعتنى، النككم بشرح مسمـ يحصح -257

 .ـ2003 -ق1424، الصفا ، القاىرة، مكتبة1ط، الحميـ
، القاىرة، 1، أحمد عطا حسف، طالصناعة الحديثية في شرح النككم عمى صحيح مسمـ -258

 ـ.2008زىراء الشرؽ، 
 بف أحمد :البخارم، تحقيؽ المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف ، محمدالضعفاء الصغير -259

 مػ.2005-ىػ1426عباس،  ابف ، )د.ـ(، مكتبة1العينيف، ط أبي بف إبراىيـ



435 

 

، حمب، 1زايد، ط إبراىيـ محمكد: النسائي، تحقيؽ شعيب بف ، أحمدالضعفاء كالمتركككف -260
 ق.1396الكعي،  دار

القاضي،  ا عبد: الجكزم، تحقيؽ محمد بف عمي بف الرحمف ، عبدكالمتركككف الضعفاء -261
 ق.1406العممية،  الكتب ، بيركت دار1ط

، الدار 1حمادة، ط فاركؽ: الصبياني، تحقيؽ أحمد بف ا عبد بف ، أحمدالضعفاء -262
 ـ.1984 – ق1405الثقافة،  البيضاء، دار

 كالتكزيع لمنشر غراس ، الككيت، مؤسسة1اللباني، ط الديف ناصر ، محمدداكد أبي ضعيؼ -263
 ىػ. 1423

السخاكم،  محمد بف الرحمف عبد بف ، محمدالتاسع القرف لىؿ الالمع الضكء لضكء الالمعا -264
 )د.ت(.، الحياة مكتبة )د.ط(، بيركت، دار

 الكتب ، بيركت، دار1السيكطي، ط الديف بكر، جالؿ أبي بف الرحمف ، عبدطبقات الحفاظ -265
 ق.1403العممية، 

 الفقي، بيركت، دار حامد محمد: تحقيؽ محمد، بف يعمى، محمد أبي ، ابفطبقات الحنابمة -266
 )د. ت(.، المعرفة

 كعبد، الطناحي محمكد: تحقيؽ، السبكي الديف تقي بف الكىاب عبد ،الكبرل الشافعية طبقات -267
 ىػ.1413، كالتكزيع كالنشر لمطباعة ،)د.ـ(، ىجر2ط، الحمك الفتاح

خاف،  العميـ عبد افظالح: تحقيؽ شيبة قاضي ابف عمر بف محمد بف أحمد، الشافعية طبقات -268
 ىػ. 1407الكتب،  ، بيركت، عالـ1ط

 ،عزب محمد ىاشـ، كمحمد أحمد د: تحقيؽ، كثير بف عمر بف إسماعيؿ، الشافعييف طبقات -269

 ـ. 1993 - ىػ 1413الدينية،  الثقافة د.ط(، )د.ـ(، مكتبة)
 فىمصط: السممي، تحقيؽ الرحمف عبد محمد، أبك بف الحسيف بف ، محمدطبقات الصكفية -270

 ـ.1998 ىػ1419، العممية الكتب ، بيركت، دار1عطا، ط القادر عبد
 ، بيركت، 1عباس، ط إحساف: الشيرازم، تحقيؽ عمي بف ، إبراىيـطبقات الفقياء -271
، عطا محمد: تحقيؽ، سعد بابف المعركؼ الياشمي منيع بف سعد بف محمد، الكبرل الطبقات -272

 ـ. 1990 - ىػ 1410، العممية الكتب ، بيركت، دار1ط
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 بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد طرح التثريب في شرح التقريب، -273
 زرعة، )د.ط(، )د.ـ(، الطبعة الرحيـ، أبك عبد بف أحمد: ابنو العراقي، لـ يتمو كأكممو إبراىيـ

 القديمة. المصرية
 ابف بكر أبك، ا عبد بف ، محمدالترمذم صحيح بشرح الحكذم عارضة الحكذم عارضة -274

 العممية، )د.ت(. الكتب العربي، )د.ط(، بيركت، دار
 السعيد الذىبي، تحقيؽ: محمد قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف ، محمدالعبر في خبر مف غبر -275

  العممية، )د.ت(. الكتب زغمكؿ، )د.ط(، بيركت، دار بسيكني بف
 بكر، جالؿ أبي بف مفالرح ، عبدالحديث إعراب في أحمد اإلماـ مسند عمى الزبرجد عقكد -276

 الجامعة ، المدنية المنكرة، مجمة1الشاعر، ط مكسى السيكطي، تحقيؽ: حسف الديف
 )د.ت(.، اإلسالمية

: الضحاؾ الترمذم، تحقيؽ بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف ، محمدعمؿ الترمذم الكبير -277
 ق. 1409، العربية النيضة مكتبة، الكتب ، بيركت، عالـ1السامرائي كآخركف، ط صبحي

 الجكزم، تحقيؽ: إرشاد محمد بف عمي بف الرحمف ، عبدالكاىية الحاديث في المتناىية العمؿ -278
 ـ 1981/ىػ1401الثرية،  العمكـ آباد، باكستاف، إدارة ، فيصؿ2الثرم، ط الحؽ

 تحقيؽ: الدارقطني ميدم بف أحمد بف عمر بف ، عميالنبكية الحاديث في الكاردة العمؿ -279
 ـ.1985 - ىػ 1405طيبة ، الرياض، دار1السمفي، ط ا زيف الرحمف محفكظ

 صبحي: الشيباني تحقيؽ أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف ، أحمدالرجاؿ كمعرفة العمؿ -280
 ق.1409، المعارؼ ، الرياض، مكتبة1السامرائي، ط البدرم

، لرياضا ، 2ط، عباس ا كصي: تحقيؽ، حنبؿ بف محمد بف أحمد، الرجاؿ كمعرفة العمؿ -281
 .ـ2001 - ىػ1422الخاني،  دار

 بف سعد بإشراؼ الباحثيف مف فريؽ: تحقيؽ، الرازم إدريس بف محمد بف الرحمف عبد، العمؿ -282
 .ـ2006 - ىػ1427الحميضي،  ، )د.ـ(، مطابع1الجريسي، ط خالد، الحميد ا عبد

 ، بيركت، دار1، طالمميبارم ا عبد عمكـ الحديث في ضكء تطبيقات المحدثيف النقاد، حمزة -283
،  ابف  ـ.2003 ىػ1423حـز

 )د.ط(، بيركت، دار، العيني الديف بدر أحمد بف محمكد، البخارم صحيح شرح القارم عمدة -284
 .العربي، )د.ت( التراث إحياء
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 ، بيركت، مؤسسة2ط، حمادة فاركؽ: تحقيؽ، النسائي شعيب بف أحمد، كالميمة اليكـ عمؿ -285
 .ق1406الرسالة، 

 العظيـ، أمير بف أشرؼ محمد شرح سنف أبك داكد كمعو حاشية ابف القيـ، عكف المعبكد في -286
 ىػ. 1415، العممية الكتب ، بيركت، دار2آبادم، ط

براىيـ تحقيؽ: ميدم الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف ، الخميؿالعيف -287  المخزكمي، كا 
 اليالؿ، )د.ت(.  كمكتبة السامرائي، )د.ط(، )د.ـ(، دار

، الناس، اليعمرم سيد محمد، ابف بف ، محمدكالسير كالشمائؿ المغازم فنكف في الثر عيكف -288
 . ـ1993 -ق1414القمـ،  ، بيركت، دار1رمضاف، ط محمد إبراىيـ: تعميؽ

: السخاكم، تحقيؽ محمد بف الرحمف عبد بف ، محمدالركاية عمـ في اليداية شرح في الغاية -289
 ـ.2001لمتراث،  الشيخ أكالد كتبة، )د. ـ(، م1إبراىيـ، ط المنعـ عبد عائش أبك

، مكة 1العايد، ط محمد إبراىيـ سميماف: الحربي، تحقيؽ إسحاؽ بف ، إبراىيـغريب الحديث -290
 ق.1405القرل،  أـ المكرمة، جامعة

، 1خاف، ط المعيد عبد محمد اليركم، تحقيؽ: ا عبد بف ساٌلـ بف ، القاسـغريب الحديث -291
 ـ.1964 -ىػ1384الدكف،  -آباد العثمانية، حيدر لمعارؼا دائرة الدكف مطبعة -آباد حيدر

، الغرباكم إبراىيـ الكريـ الخطابي، تحقيؽ: عبد إبراىيـ بف محمد بف ، حمدغريب الحديث -292
 ـ.1982 - ىػ1402)د.ط(، )د. ـ(، دار الفكر، 

 المعطي عبد الدكتكر: تحقيؽ الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد، الحديث غريب -293
 ـ.1985 -ق 1405العممية،  الكتب ، بيركت، دار1القمعجي، ط

، بغداد، 1الجبكرم، ط ا عبد: الدينكرم، تحقيؽ قتيبة بف مسمـ بف ا ، عبدغريب الحديث -294
 ق.1397العاني،  مطبعة

 عدناف صفكاف: اليركم، تحقيؽ ا عبد بف ساٌلـ بف ، القاسـالغريب المصنؼ لميركم -295
  ق.1417اإلسالمية،  الجامعة ة، مجمةداككدم، )د.ط(، المدينة المنكر 

 عمي: أحمد، الزمخشرم، تحقيؽ بف عمرك بف محمكد كالثر، الحديث غريب في الفائؽ -296
 ، لبناف، دار المعرفة، )د. ت(.2إبراىيـ، ط الفضؿ أبك كمحمد، البجاكم محمد

 المعرفة )د.ط(، بيركت، دار، حجر بف عمي بف أحمد، البخارم صحيح شرح البارم فتح -297
 .ق1379
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 محمكد :تحقيؽ رجب، الحنبمي بف أحمد بف الرحمف ، عبدالبخارم صحيح شرح البارم فتح -298
 1417، الثرية الغرباء ، المدينة النبكية، مكتبة1المقصكد، كآخركف، ط عبد بف شعباف بف
 ـ. 1996 - ىػ

 عبد: ؽتحقي، السنيكي النصارم زكريا بف محمد بف ، زكريافتح الباقي في شرح ألفية العراقي -299
 ـ.2002- ىػ1422العممية،  الكتب ، دار1الفحؿ، ط ماىر، ىميـ المطيؼ

 مف الماني بمكغ كتاب كمعو الشيباني حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند لترتيب الرباني الفتح -300
بحيرم، )د.ط(،  الكىاب عبد محمد - الساعاتي البنا الرحمف عبد ، أحمدالرباني الفتح أسرار

 .العربي، )د.ت( راثالت إحياء )د. ـ(، دار
الفكر،  اليماـ، )د.ط(، )د. ـ(، دار بابف المعركؼ، عبد بف محمد الديف ، كماؿالقدير فتح -301

 )د.ت(.
، عمي حسيف عمي: تحقيؽ، السخاكم الرحمف عبد بف محمد، الحديث الفية بشرح المغيث فتح -302

 .ـ2003 - ىػ1424السنة،  ، مصر، مكتبة1ط
 محمد: البغدادم، تحقيؽ ثابت، الخطيب بف عمي بف حمد، أالنقؿ في المدرج لمكصؿ الفصؿ -303

 ـ.1997-ىػ1418اليجرة  ، )د. ـ(، دار1الزىراني، ط مطر بف
 الخطراكم، محيي العيد محمد: كثير، تحقيؽ بف عمر بف ، إسماعيؿالفصكؿ في السيرة -304

 ىػ.1403القرآف،  عمكـ مؤسسة: ، )د. ـ(، الناشر3مستك، ط الديف
ٍيًمٌي، ط مصطفى بف ، كىٍىبىةتوالفقو اإلسالمي كأدل -305   الفكر، د.ت. ، دمشؽ، دار4الزُّحى
 السيالكم محمد الديف نظاـ بف محمد العمي ، عبدالثبكت مسمـ بشرح الرحمكت فكاتح -306

 العممية، )د. ت(. الكتب المكنكم،)د.ط(، )د. ـ(، دار النصارم
  الشككاني محمد بف عمي بف ، محمدالمكضكعة الحاديث في المجمكعة الفكائد -307
 ىػ. 1412، الشركؽ ، بيركت، دار17قطب، ط سيد: في ظالؿ القرآف -308
، بيركت، دار الكتب العممية، 1، محمد أنكر الكشميرم، طفيض البارم عمى صحيح البخارم -309

 ـ.2005ق، 1426
، 1المناكم، ط عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ ، عبدالصغير الجامع شرح القدير فيض -310

 ق.1356، الكبرل ريةالتجا مصر، المكتبة
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 مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: الفيركزآبادل، تحقيؽ يعقكب بف محمدالقامكس المحيط،  -311
 كالنشر لمطباعة الرسالة ، بيركت، مؤسسة8العرقسيكسي، ط نعيـ محمد: الرسالة، بإشراؼ

 ـ.2005 -ىػ1426كالتكزيع، 
القمقشندم،  عمي بف أحمد العباس أبكالزماف،  عرب بقبائؿ التعريؼ في الجماف قالئد  -312

 ـ.1982 - ىػ1402المصرم  الكتاب ، )د. ـ(، دار2اإلبيارم، ط إبراىيـ: تحقيؽ
 محمد: تحقيؽ، الجبار السمعاني عبد بف محمد بف ، منصكرالصكؿ في الدلة قكاطع -313

 ـ.1999-ق1418العممية،  الكتب دار، ، بيركت1حسف، ط
 أبك الفتاح عبد: التيانكم، تحقيؽ العثماني لطيؼ بف أحمد ظفر قكاعد في عمكـ التحديث، -314

 .القمـ، )د.ت( دار: النشر ، بيركت، دار3غدة، ط
 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف ، محمدالستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ -315

 - اإلسالمية لمثقافة القبمة ، دار1الخطيب، ط نمر محمد أحمد عكامة محمد: الذىبي، تحقيؽ
 ـ.  1992 - ىػ 1413القرآف،  ـعمك  مؤسسة

الثير،  ابف الديف الكريـ، عز عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف ، عميالكامؿ في التاريخ -316
 ـ.1997/ىػ1417العربي،  الكتاب ، بيركت، دار1تدمرم، ط السالـ عبد عمر: تحقيؽ

، عكضم عمي، أحمد عادؿ: تحقيؽ، الجرجاني عدم بف أحمد ،الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ -317
 ـ.1997ىػ1418، العممية الكتب ، بيركت1ط

العجمي،  ابف سبط، خميؿ بف محمد بف إبراىيـ الحديث، بكضع رمي عمف الحثيث الكشؼ -318
 – ق1407، العربية النيضة مكتبة، الكتب ، بيركت، عالـ1السامرائي، ط صبحي: تحقيؽ
 ـ.1987

 بف ، إسماعيؿالناس ةألسن عمى الحاديث مف اشتير عما اإللباس كمزيؿ الخفاء كشؼ -319
 ىػ. 1351القدسي،  العجمكني، )د.ط(، القاىرة، مكتبة محمد

 عمي: تحقيؽ الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف ، عبدالصحيحيف حديث مف المشكؿ كشؼ -320
 )د. ت(.، الكطف البكاب، )د.ط(، الرياض، دار حسيف

السندم، )د.ط(،  فالدي اليادم، نكر عبد بف ، محمدماجو ابف سنف شرح في الحاجة كفاية -321
 )د. ت(.، الجيؿ بيركت، دار
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، السكرقي عبدا أبك: البغدادم، تحقيؽ الخطيب عمي بف أحمد، الركاية عمـ في الكفاية -322
 .العممية المنكرة، المكتبة )د.ط(، المدينة، المدني حمدم إبراىيـ

 (، دار، )د. ـ1الشنقيطي، ط الخضر ، محمدككثر المعاني الدرارم في كشؼ خفايا صحيح -323
 ـ. 1995 – ق1415الرسالة،  مؤسسة - المؤيد

 الديف بكر، جالؿ أبي بف الرحمف عبد: المؤلؼ المكضكعة، الآللئ المصنكعة في الحاديث -324
 ىػ1417، العممية الكتب ، بيركت دار1عكيضة، ط بف محمد بف صالح: السيكطي، تحقيؽ

 ـ.1996 -
 المعركؼ الشيحي عمر بف إبراىيـ بف محمد بف ، عميالتنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب -325

 ىػ 1415 العممية الكتب ، بيركت، دار1شاىيف، ط عمي محمد تصحيح: بالخازف، تحقيؽ
ضبطو ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي، لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ -326

 ، )د.ت(.دار الكتب العممية ، )د.ط(، بيركت، أحمد عبد الشافي الستاذكصححو: 
الثير، )د.ط(،  ابف الديف بف، عز محمد الكـر أبي بف ، عميالنساب تيذيب في المباب -327

  صادر، )د. ت(. بيركت، دار
 ىػ. 1414صادر ، بيركت، دار3منظكر، ط عمى، ابف بف مكـر بف ، محمدالعرب لساف -328
(، ، )د. ـ1ط غدة أبك الفتاح عبد: تحقيؽ، العسقالني حجر بف عمي بف أحمد، الميزاف لساف -329

 ـ.2002، اإلسالمية البشائر دار
 الكتب ، )د. ـ(، دار2الشيرازم، ط يكسؼ بف عمي بف ، إبراىيـالممع في أصكؿ الفقو -330

 .ىػ 1424 - ـ 2003العممية، 
 إبراىيـ، أبك بف خميؿ بف ، محمدمكضكع بأصمو أك لو أصؿ ال فيما المرصكع المؤلؤ -331

، اإلسالمية البشائر بيركت، دار ،1زمرلي، ط أحمد فكاز: القاكقجي، تحقيؽ المحاسف
 ىػ.1415

 ، بيركت، دار1مفمح، ط ابف محمد بف ا عبد بف محمد بف ، إبراىيـالمقنع شرح في المبدع -332
 ـ. 1997 - ىػ 1418العممية،  الكتب

: حباف، تحقيؽ بف أحمد بف حباف بف ، محمدالمجركحيف مف الحديث كالضعفاء كالمترككيف  -333
 ىػ. 1396، الكعي ، حمب، دار1زايد، ط إبراىيـ محمكد
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الديف،  ، جماؿالخبار كلطائؼ التنزيؿ غرائب في النكار بحار مجمع مجمع بحار النكار -334
 المعارؼ دائرة مجمس ، )د. ـ(، مطبعة3اليندم، ط الصديقي عمي بف طاىر محمد

 ـ.1967 - ىػ 1387العثمانية، 
سمطاف،  المحسف عبد زىير: ، تحقيؽالرازم القزكيني زكرياء بف فارس بف ، أحمدالمغة مجمؿ -335

 ـ.  1986 - ىػ 1406الرسالة،  ، بيركت، مؤسسة2ط
قاسـ،  بف محمد بف الرحمف عبد: تيمية، تحقيؽ بف الحميـ عبد بف أحمد, مجمكع الفتاكل -336

 ـ.1995/ىػ1416الشريؼ،  المصحؼ لطباعة فيد الممؾ )د.ط(، المدينة النبكية، مجمع
الفكر،  النككم، )د.ط(، )د. ـ( دار شرؼ بف يحيى الديف يي، محالمجمكع في شرح الميذب -337

 )د. ت(.
كىالتكزيع،  لمنشر اآلثىار ، صنعاء، دىاري 2ىىاًدم الكادعي، ط بفي  ، ميٍقبؿي مجمكعة رسائؿ عممية -338

 ـ. 2002 - ىػ 1423
 بف تماـ بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ ، عبدالعزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر -339

العممية،  الكتب ، بيركت، دار1محمد، ط السالـ عبد: المحاربي، تحقيؽ لندلسيا عطية
 ىػ. 1422

: الرازم، تحقيؽ التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف ، محمدالمحصكؿ في عمـ الصكؿ -340
 ـ. 1997 - ىػ 1418الرسالة،  ، )د. ـ(، مؤسسة3العمكاني، ط فياض جابر طو الدكتكر

، 1ىنداكم، ط الحميد عبد: سيده، تحقيؽ بف إسماعيؿ بف عمي، العظـ كالمحيط المحكـ -341
 ـ.  2000 - ىػ 1421 العممية الكتب بيركت، دار

  الفكر، )د.ت(. )د.ط(، بيركت، دار، حـز بف سعيد بف أحمد بف ، عميباآلثار المحمى -342
 الشيخ يكسؼ: الرازم، تحقيؽ الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمدمختار الصحاح،  -343

 ـ.1999/  ىػ1420، العصرية ، صيدا، المكتبة5، طمحمد
 جماعة ، ابفإبراىيـ بف محمد بف العزيز ، عبد الرسكؿ سيرة في الكبير المختصر -344

 ـ.1993البشير،  ، عماف، دار1العاني، ط مكي سامي: الكناني، تحقيؽ
، المعرفة إسماعيؿ، المزني، )د.ط(، بيركت، دار بف يحيى بف إسماعيؿ المزني، مختصر -345

 ـ. 1990/ىػ1410
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 ركحية: منظكر، تحقيؽ عمى، ابف بف مكـر بف ، محمدعساكر البف دمشؽ تاريخ مختصر -346
 - ىػ 1402كالنشر،  كالتكزيع لمطباعة الفكر دار: النشر ، دمشؽ، دار1النحاس كآخركف، ط

 ـ.1984
ؿ، عق ذياب الكريـ عبد ذياب: تحقيؽ، المَّخمى فىٍرح بف أحمد ،البييقي خالفيات مختصر -347

 ـ. 1997 - ىػ1417الرشد،  ، الرياض، مكتبة1ط
، 1زكيف، ط عمي: الكاًفيىجي، تحقيؽ سعد بف سميماف بف ، محمدالمختصر في عمـ الثر -348

 ىػ.1407الرشد،  الرياض، مكتبة
، 1المىٍركىًزم، ط الحجاج بف نصر بف ، محمدالكتر ككتاب رمضاف كقياـ الميؿ مختصر قياـ -349

 ـ.1988 - ىػ 1408أكادمي،  ثباكستاف، حدي – اباد فيصؿ
 عبد فكزم رفعت العالئي، تحقيؽ: الدمشقي ا عبد بف كيكمدم بف ، خميؿالمختمطيف -350

 ـ.1996 - ىػ1417الخانجي،  ، القاىرة، مكتبة1مزيد، ط الباسط عبد المطمب، عمي
، دمشؽ، دار النكادر، 2، نافذ حسيف حماد، طمختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف -351

 ـ.2009-ق1430
 المحدثيف بيف الحديث مختمؼ مختمؼ الحديث بيف المحدثيف كالصكلييف كالفقياء -352

، د. 1خياط، ط ا عبد بف تحميمية، أسامة فقيية أصكلية حديثية دراسة ،الفقياء كالصكلييف
 ـ.2001 – ق1421ـ، د. ف، 

، بيركت، 1جفاؿ، ط إبراىـ خميؿ: تحقيؽ، المرسي سيده بف إسماعيؿ بف ، عميالمخصص -353
 ـ.1996 ىػ1417، العربي التراث إحياء دار

مّْص الرحمف عبد بف ، محمدالمخمص طاىر لبي أخرل كأجزاء المخمصيات -354 : تحقيؽ، المخى
 ىػ 1429قطر،  لدكلة اإلسالمية كالشؤكف الكقاؼ ، قطر، كزارة1جرار، ط الديف سعد نبيؿ
 ـ. 2008 -

 فؤاد تحقيؽ: ، النيسابكرم محمد بف ا عبد بف الحاكـ محمد، اإلكميؿ كتاب إلى المدخؿ -355
 )د. ت(.، الدعكة أحمد، )د.ط(، االسكندرية، دار المنعـ عبد

 بكر أبك، عمي بف الحسيف بف ، أحمدالكبرل السنف إلى المدخؿ المدخؿ عمى السنف الكبرل -356
 لمكتاب الخمفاء العظمي، )د.ط(، الككيت، دار الرحمف ضياء محمد تحقيؽ:، البييقي

 سالمي، )د. ت(.اإل
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 فكزم رفعت: العراقي، تحقيؽ زرعة، ابف أبك، الحسيف بف الرحيـ عبد بف ، أحمدالمدلسيف -357
 ـ. 1995ىػ، 1415الكفاء،  ، )د. ـ(، دار1حماد، ط حسيف المطمب، نافذ عبد

العممية،  الكتب ، د. ـ، دار1الصبحي، ط عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ, المدكنة -358
 ـ.1994 - ىػ1415

 ا نعمة ا شكر: الرازم، تحقيؽ المنذر بف إدريس بف محمد بف الرحمف ، عبدلمراسيؿا -359
  الرسالة، )د. ت(. ، بيركت، مؤسسة1قكجاني، ط

 شمائؿ الحؽ، ابف عبد بف المؤمف ، عبدكالبقاع المكنة أسماء عمى االطالع مراصد -360
 ىػ. 1412الجيؿ،  ، بيركت، دار1القطيعي، ط

 ، )د. ـ(، إدارة3ط، المباركفكرم محمد بف ا عبيد، المصابيح مشكاة حشر  المفاتيح مرعاة -361
 .ـ1984ىػ، 1404، كاإلفتاء كالدعكة العممية البحكث

القارم،  المال الديف نكر الحسف محمد، أبك بف ، عميالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -362
 ـ.2002 - ىػ1422الفكر،  ، بيركت، دار1ط

، )د. ـ(، )د. ف(، 1العكاجي، ط محمد بف ، محمدالمغازم في الزىرم اإلماـ مركيات -363
 ـ.2004/ىػ1425

الشاكيش،  زىير: حنبؿ، تحقيؽ بف محمد بف ، أحمدا عبد ابنو ركاية حنبؿ بف أحمد مسائؿ -364
 ـ.1981 ىػ1401اإلسالمي،  ، بيركت، المكتب1ط

، 1ط، الدمشقي أيمف: تحقيؽ، النيسابكرم إبراىيـ بف إسحاؽ بف يعقكب، عكانة أبي مستخرج -365
 .ـ1998 -ىػ1419المعرفة،  بيركت، دار

 تحقيؽ: أنيس ، ، الحسف بف عمي بف نصر الطكسيمستخرج الطكسي عمى جامع الترمذم -366
 ىػ.1415الثرية،  الغرباء ، المدينة المنكرة، مكتبة1طاىر، ط بف أحمد بف

البيع،  بابف ؼالمعرك  محمد بف ا عبد بف محمد الحاكـ المستدرؾ عمى الصحيحيف، -367
 ـ.1990 – 1411، العممية الكتب ، بيركت، دار1عطا، ط القادر عبد مصطفى: تحقيؽ

، )د. ـ(، 1الشافي، ط عبد السالـ عبد محمد: الغزالي، تحقيؽ محمد بف ، محمدالمستصفى -368
 ـ.1993 - ىػ1413العممية،  الكتب دار

ٍعد بف عمي، الجعد ابف مسند -369 نادر،  )د.ط(، بيركت، مؤسسة، حيدر أحمد عامر: تحقيؽ، الجى
  )د. ت(.
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 عبد بف محمد: تحقيؽ، الطيالسي الجاركد بف داكد بف سميماف، الطيالسي داكد أبي مسند -370
 .ـ1999 - ىػ 1419ىجر،  ، مصر، دار1ط، التركي المحسف

المعرفة،  ، بيركت، دار2الطيالسي، ط داكد داكد، أبك بف ، سميمافالطيالسي داكد أبي مسند -371
  )د. ت(.

التميمي،  ىالؿ بف عيسى بف يحيى بف المثينى بف عمي بف ، أحمدمسند أبي يعمى -372
 – ق1404لمتراث،  المأمكف ، دمشؽ، دار1أسد، ط سميـ حسيف: المكصمي، تحقيؽ

 ـ.1984
، مرشد، كآخركف عادؿ - الرنؤكط شعيب: تحقيؽ، حنبؿ بف محمد بف أحمد، أحمد مسند -373

 .ـ2001 - ىػ1421، الرسالة )د. ـ(، مؤسسة، 1ط
 بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف ، أحمدنعيـ أبي ركاية حنيفة أبي اإلماـ مسند -374

 ىػ. 1415الككثر،  ، الرياض، مكتبة1الفاريابي، ط محمد نظر: الصبياني، تحقيؽ ميراف
الكريـ،)د.ط(، )د. ـ(،  عبد معبد حنبؿ، تحقيؽ: أحمد بف أحمد، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند -375

 ـ.2008 -ق 1429المنياج،  دار - اإلسالمي المكنز عيةجم
، خالد بف الخالؽ عبد بف عمرك بف الزخار، أحمد البحر باسـ ، المنشكرمسند البزار -376

 ، المدينة المنكرة، مكتبة1ا كآخركف، ط زيف الرحمف محفكظ: بالبزار، تحقيؽ المعركؼ
 ـ.2009كالحكـ،  العمكـ

 ، د. ـ، مكتبة1ا، ط زيف الرحمف محفكظ: الشاشي، تحقيؽ كميب بف ، الييثـالشاشي مسند -377
 ـ.1994 -ق 1414كالحكـ،  العمكـ

 بف حمدم: الطبراني، تحقيؽ القاسـ أبك، أيكب بف أحمد بف ، سميمافالشامييف مسند -378
 ـ.1984 – ق1405الرسالة،  ، بيركت، مؤسسة1السمفي، ط عبدالمجيد

الحجاج،  بف ، مسمـ ا رسكؿ إلى لعدؿا عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند -379
  العربي، )د. ت(. التراث إحياء الباقي، )د.ط(، بيركت، دار عبد فؤاد محمد: تحقيؽ

 الحجاج بف ، مسمـ ا رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند -380
 .ـ1998-ق1419، الدكلية الفكار )د.ط(، )د. ـ(، بيت، الكرمي صييب أبك: بو اعتنى
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 أبكاب عمى كأقكالو  الخطاب بف عمر حفص أبي المؤمنيف أمير مسند مسند الفاركؽ -381
 ، المنصكرة، دار1قمعجي، ط المعطي عبد: كثير، تحقيؽ بف عمر بف العمـ، إسماعيؿ

 ـ.1991 - ىػ1411الكفاء، 
الصبياني،  إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف ، أحمدالمسند المستخرج في صحيح مسمـ -382

 ـ. 1996 - ىػ1417، العممية الكتب ، بيركت، دار1حسف، ط محمد: تحقيؽ
 )د.ط(، )د. ـ(، المكتبة، عياض بف مكسى بف عياض، اآلثار صحاح عمى النكار مشارؽ -383

 .التراث، )د. ت( كدار العتيقة
 حسف عامر: القزكيني، تحقيؽ عمر بف عمي بف ، عمرالقزكيني مشيخة القزكيني مشيخة -384

 ـ. 2005 - ىػ 1426اإلسالمية،  البشائر . ـ(، دار، )د1صبرم، ط
الفيكمي، )د.ط(، بيركت،  عمي بف محمد بف ، أحمدالكبير الشرح غريب في المنير المصباح -385

 )د. ت(. ، العممية المكتبة
 بف إبراىيـ بف محمد بف ا شيبة، عبد أبي بف بكر أبك، كاآلثار الحاديث في المصنؼ -386

 الرشد ، الرياض، مكتبة1ط، الحكت يكسؼ كماؿ: تحقيؽ العبسي، خكاستي بف عثماف
 .ق1409

، اليند، 2العظمي، ط الرحمف حبيب: تحقيؽ، الصنعاني ىماـ بف الرزاؽ عبد، المصنؼ -387
 .ق1403العممي،  المجمس

 دار: قرقكؿ، تحقيؽ إبراىيـ، ابف بف يكسؼ بف ، إبراىيـمطالع النكار عمى صحاح اآلثار -388
 1433اإلسالمية،  كالشؤكف الكقاؼ ، قطر، كزارة1التراث، ط تحقيؽك  العممي لمبحث الفالح

 ـ.2012 -ق
سفٍ  بف حسىٍيف بفٍ  ، محمَّدكالجماعة السنة أىؿ عند الفقو أصكؿ معالـ -389 ، )د. 5الجيزاني، ط حى

 ق.ػ 1427الجكزم،  ابف ـ(، دار
، 1ط ،بالخطابي المعركؼ البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف ، حمدمعالـ السنف -390

 ـ. 1932 - ىػ 1351العممية،  حمب، المطبعة
 طارؽ: الطبراني، تحقيؽ القاسـ مطير، أبك بف أيكب بف أحمد بف ، سميمافالكسط المعجـ -391

، الحرميف الحسيني، )د.ط(، القاىرة، دار إبراىيـ بف المحسف عبد، محمد بف ا عكض بف
 )د. ت(.
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: الطبعة صادر، بيركت دار: الناشر، مكمالح الركمي ا عبد بف ياقكت، البمداف معجـ -392
 .ـ1995الثانية، 

 محمد الدكتكر: الذىبي، تحقيؽ قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف ، محمدالكبير الشيكخ معجـ -393
 ـ. 1988 - ىػ 1408الصديؽ،  ، الطائؼ، مكتبة1الييمة، ط الحبيب

، المكم كاثؽ بف كؽمرز  بف قانع بف الباقي ، عبدالصحابة معجـ معجـ الصحابة البف قانع -394
 ق.1418، الثرية الغرباء ، المدينة المنكرة، مكتبة1المصراتي، ط سالـ بف صالح: تحقيؽ

 محمد بف الميف محمد: البغكم، تحقيؽ العزيز عبد بف محمد بف ا ، عبدالصحابة معجـ -395
 ـ. 2000 - ىػ 1421، البياف دار ، الككيت، مكتبة1الجكني، ط

 المكتب: الناشر، شككر محمد: تحقيؽ، القاسـ أبك، أحمد بف فسميما، الصغير المعجـ -396
 .ـ1985 -ق1405الكلى، : الطبعة، بيركت – عمار دار، اإلسالمي

السمفي،  المجيد عبد بف حمدم: تحقيؽ الطبراني أيكب بف أحمد بف سميماف، الكبير المعجـ -397
 )د.ت(. تيمية ابف ، القاىرة مكتبة2ط

)د. ـ(، عالـ النشر، ، 1، ط، لحمد مختار عبد الحميد عمرةمعجـ المغة العربية المعاصر  -398
  ـ 2008 - ىػ 1429

 بف حمكد بف زاير بف زكير بف غيث بف ، عاتؽمعجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبكية -399
 ـ. 1982 - ىػ 1402كالتكزيع،  لمنشر مكة ، مكة المكرمة، دار1عطية الحربي، ط

 كحالة، )د.ط(، بيركت، مكتبة الغني عبد بف راغب حمدم بف رضا بف ، عمرالمؤلفيف معجـ -400
 العربي، )د. ت(. التراث إحياء دار، المثنى

 مختار أحمد دكتكر: الفارابي، تحقيؽ الحسيف بف إبراىيـ بف ، إسحاؽمعجـ ديكاف الدب -401
 ـ. 2003 - ىػ 1424كالنشر،  كالطباعة لمصحافة الشعب دار عمر، القاىرة، مؤسسة

كحالة،  الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف عمر ،رب القديمة كالحديثةمعجـ قبائؿ الع -402
 ـ. 1994 - ىػ 1414الرسالة،  ، بيركت، مؤسسة7ط

: تحقيؽ، المقرئ بابف المشيكر، عاصـ بف عمي بف إبراىيـ بف ، محمدالمقرئ البف المعجـ -403
 ـ.  1998 - ىػ 1419الرشد،  ، الرياض، مكتبة1سعد، ط بف عادؿ الحمف عبد أبي

 النفائس ، )د. ـ(، دار2قنيبي، ط صادؽ حامد - قمعجي ركاس ، محمدالفقياء لغة معجـ -404
 ـ. 1988 - ىػ 1408كالتكزيع،  كالنشر لمطباعة
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البكرم،  محمد بف العزيز عبد بف ا ، عبدمعجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع -405
 ىػ. 1403الكتب،  ، بيركت، عالـ3ط

 محمد السالـ عبد: الرازم، تحقيؽ القزكيني زكرياء بف فارس بف حمد، أالمغة مقاييس معجـ -406
 .ـ1979 - ىػ1399الفكر،  ىاركف، )د.ط(، )د. ـ(، دار

 بف ، أحمدكأخبارىـ مذاىبيـ كذكر الضعفاء كمف كالحديث العمـ أىؿ رجاؿ مف الثقات معرفة -407
، المدينة المنكرة، 1طالبستكم،  العظيـ عبد العميـ عبد: تحقيؽ، العجمى صالح بف ا عبد

 ـ.1985 -ق 1405الدار،  مكتبة
 عبد: تحقيؽ البييقي بكر مكسى، أبك بف عمي بف الحسيف بف ، أحمدكاآلثار السنف معرفة -408

 ـ. 1991 - ىػ1412اإلسالمية،  الدراسات ، جامعة1قمعجي، ط أميف المعطي
ٍندىه بف يحيى فب محمد بف إسحاؽ بف ، محمدالصحابة معرفة الصحابة البف مندة معرفة -409 ، مى

المتحدة،  العربية اإلمارات جامعة ، )د. ـ(، مطبكعات1صبرم، ط حسف عامر تحقيؽ:
 ـ. 2005 - ىػ 1426

، 1ط، العزازم يكسؼ بف عادؿ: تحقيؽ، الصبياني ا عبد بف أحمد، الصحابة معرفة -410
 .ـ1998 - ىػ1419لمنشر،  الكطف الرياض، دار

 نكر: تحقيؽ، الصالح بابف الرحمف، المعركؼ عبد بف افعثم، الحديث عمكـ أنكاع معرفة -411
 .ـ1986 - ىػ1406الفكر،  )د.ط(، سكريا، دار، عتر الديف

، عثماف بف عبدالرحمف الشيرزكرم، ابف الصالح، تحقيؽ: معرفة أنكاع عمكـ الحديث -412
 ـ.2002 -ق1423، بيركت، دار الكتب العممية، 1عبدالمطيؼ اليميـ، كماىر الفحؿ، ط

 بف محمد بف ا عبد بف محمد ، الحاكـالحديث عمكـ عمـك الحديث لمحاكـ معرفة معرفة -413
 الكتب ، بيركت، دار2حسيف، ط معظـ السيد: البيع، تحقيؽ بابف المعركؼ نيعيـ بف حمدكيو
 ـ.1977 - ىػ1397العممية، 

عمرم، ال ضياء أكـر: الفسكم، تحقيؽ الفارسي جكاف بف سفياف بف ، يعقكبكالتاريخ المعرفة -414
 ـ. 1981 -ىػ 1401الرسالة، بيركت،  ، بيركت، مؤسسة2ط

، محمد بف عمي بف عمر المازرم، تحقيؽ: محمد الشاذلي، )د.ط(، )د. ـ(، الميعًٍمـ لممازرم -415
 المؤسسة الكطنية لمترجمة كالتحقيؽ كالدارسات بيت الحكمة، )د. ت(.
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، 3جكنس، ط مارسدف: يؽالكاقدم، تحق السيمي كاقد بف عمر بف محمد مغازم الكاقدم، -416
 .ـ1989-ق1409العممي،  بيركت، دار

 أحمد بف مكسى بف أحمد بف ، محمكداآلثار معاني رجاؿ أسامي شرح في الخيار مغاني -417
 الكتب ، بيركت، دار1إسماعيؿ، ط حسف محمد حسف محمد: العينى، تحقيؽ الديف بدر

 ـ. 2006 - ىػ 1427العممية، 
 الفتح عمى، أبك ابف المكاـر أبى السيد عبد بف ، ناصرغربالمغرب في تعريؼ المعرب الم -418

ًزلٌ   ت(.. )د، العربي الكتاب )د.ط،(، )د. ـ(، دار، الميطىرّْ
عتر،  الديف نكر الذىبي، تحقيؽ: قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف ، محمدالمغني في الضعفاء -419

 )د.ط(، )د. ـ(، )د. ت(.
 بابف الشيير، المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف ا ، عبدالمغني البف قدامة -420

 القاىرة، )د. ت(. المقدسي، )د.ط(، القاىرة، مكتبة قدامة
 أحمد: تحقيؽ، القرطبي إبراىيـ بف عمر بف محمد، مسمـ كتاب تمخيص مف أشكؿ لما الميٍفًيـ -421

 .ـ1996 -ق1417 الكمـ ، بيركت، دار1ط، كآخركف السيد محمد
 بف ، محمكدالكبرل الشكاىد بشرح المشيكر اللفية شركح شكاىد شرح في النحكية المقاصد -422

 – ق1431، )د.ـ(، 1فاخر كآخركف، ط محمد عمي: العيني، تحقيؽ مكسى بف أحمد
 ـ.2010

، )د. ـ(،  1عبكد، ط بف أحمد بف سالـ بف عمر بف ، أحمدالمضطرب بياف في المقترب -423
 ـ. 2001/ىػ1422كالنشر،  لمطباعة حـز ابف دار

 بف الحديث، عمر عمكـ في ، البف الممقف، ت عبد ا الجديع المقنعلمقنع في عمكـ الحديثا -424
 فكاز ، السعكدية، دار1الجديع، ط يكسؼ بف ا عبد: الممقف، تحقيؽ أحمد، ابف بف عمي

 ىػ.1413لمنشر، 
 الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ، محمدكالضعيؼ الصحيح في المنيؼ المنار -425

اإلسالمية،  المطبكعات ، حمب، مكتبة1غدة، ط أبك الفتاح عبد: الجكزية، تحقيؽ قيـ ابف
 ـ.1970/ىػ1390
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 ، مكزة الككر، )د.ط(، قطر، )د. ت(.منيج المحدثيف في نقد الحاديث النبكية -436
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 فهرس اآليات 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.
 سورة البقرة 

 187، 50 74 ...َوِِنَّ ِمـَْفن َدَن ََيْبُِط ِمْن َخْشَقِة اَّللَِّ]  .1

ْرٍ ِمـَْفن َأْو ِمْثؾَِفن َأََلْ َتْعَؾْم َأنَّ َمن َكـَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُكـِْسَفن َكلِْت بَِخ ]  .2

ٍء َقِديرٌ   [اَّللَ َطَذ ُكلِّ ََشْ

106 221 

ًة َوَسطًن لَِتُؽوُكوا ُشَفداءَ   .3  159 143 [ ...﴿َوَكذلَِك َجَعْؾـنُكْم ُأمَّ

نَ ]  .4 ْٔ وُهنَّ  َفن  72 187 [ ...َكَتَب  نمَ  َواْبَتُغوا َبنَِشُ

جِّ ]  .5  178 196 [َفَؿْن ََتَتََّع بِنْلُعْؿَرِة َِِغ احْلَ

ْدِي ]  .6 جِّ َفَم اْسَتقَْرَ ِمَن اِْلَ  179 196 [َفَؿْن ََتَتََّع بِنْلُعْؿَرِة َِِغ احْلَ

وُهنَّ َأوْ َٓ ُجـَن]  .7 ْؼُتُم الـَِّسنَء َمن ََلْ ََتَسُّ  16 236 [ ...َح َطَؾْقُؽْم ِِْن َصؾَّ

 سورة ال عمران
 14 135 [...  َوالَِّذيَن َِِذا َفَعُؾوا َفنِحَشًة َأْو َضَؾُؿوا َأْكُػَسُفْم َذَكُروا]  .8

 سورة النساء
ُرونَ  َأَفًّل]  .9  56 82 [ ِطـِْد ... ِمنْ  َكننَ  َوَلوْ  اْلُؼْرآنَ  َيَتَدبَّ

رِ ٓ ]  .10 َ  50 95 [ ...َيْستَِوي اْلَؼنِطُدوَن ِمَن ادُْْمِمـَِع َغْرُ ُأْوِل الَّضَّ

ْسـَى]  .11  50 96-95 [ ...ُكًّلا َوَطَد اَّللَُّ احْلُ

َل اَّللَُّ ادَُْجنِهِديَن َطَذ الَْؼنِطِديَن َأْجرًا َطظِقمً ]  .12  50 95 [ ...َوَفضَّ

 سورة المائدة
 65، 63 96 [َوَصَعنُمهُ  اْلبَْحرِ  َصْقُد  لَُؽمْ  ُأِحلَّ ]  .13

 نعاماأل سورة 
َّن َأْمَسْؽَن َطَؾقُْؽمْ ]  .14  68 4 [َفُؽُؾوا ِم
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.
ًمن َِِلَّ  ُأوِحيَ  فِقَم  َأِجُد  َٓ  ُقْل ]  .15  57 145 [ُُمَرَّ

16.  [ َٓ  57 164 [ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َو

17.  [ َٓ َّٓ  َكْػسٍ  ُكلُّ  َتْؽِسُب  َو َٓ  َطَؾقَْفن ِِ  280 164 [ ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َو

 سورة التوبة
َْكصنرِ   .18 ْٕ ُلوَن ِمَن ادُْفنِجِريَن َوا َوَّ ْٕ نبُِؼوَن ا  159 100 [ ... ﴿ َوالسَّ

ى اْطَؿُؾوا َوُقلِ ]  .19  260 105 [َواْدُْمِمـُونَ  َوَرُسوُلهُ  َطَؿَؾُؽمْ  اَّللَُّ  َفَسَرَ

 سورة يونس
ُبوا بَِم ََلْ ُُيِقُطوا بِِعْؾِؿهِ ]  .20  191 39 [َبْل َكذَّ

َكنَءُكمْ  َأْمَرُكمْ  َفَلْْجُِعوا]  .21  93 71 [َوَُشَ

 260 80 [ُمْؾُؼونَ  ْكُتمْ أَ  َمن َأْلُؼوا]  .22

 سورة يوس  
  ج 76 [هت ختمت حت جت هب]  .23

 سورة النحل
ـَّةَ  اْدُخُؾوا]  .24  0  32 [َتْعَؿُؾونَ  ُكـُْتمْ  بِم اْْلَ
اٌب ُُمَْتؾٌِف َأْلَواُكهُ ]  .25 ُرُج ِمْن ُبُطوِْنَن ََشَ  238 69  [ََيْ

 اإلسراءسورة 
َْكُػِسُؽمْ  َأْحَسـُْتمْ  َأْحَسـُْتمْ  ِِنْ ]  .26  318 7 [َفَؾفن َأَسْلُتمْ  َوِِنْ  ِٕ
 318 31 [َوٓ َتْؼُتُؾوا َأْوَٓدُكْم َخْشَقَة ِِْمًّلٍق ]  .27
َؿَوا]  .28 ْبُع َوإَْرُض ُتَسبُِّح َلُه السَّ  50 44-40 [ ... ُت السَّ

 األنبياءسورة 
 51 7 [ ...َوَمن َأْرَسْؾـَن َقبَْؾَك ِِٓ ِرَجنٓ ُكوِحي َِِلقِْفمْ ]  .29

 سورة الحج
قَْطنُن ُثمَّ ُُيْؽُِم اَّللُ َآَينتِهِ ]  .30  221 52 [ ...َفَقـَْسُخ اَّللُ َمن ُيْؾِؼي الشَّ
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.
 سورة النمل

  خ 19 [ ...َرّب َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿتََك الَّتِي]  .31

 األحزابسورة 
 173، 108 21 [َحَسـَةٌ  ُأْسَوةٌ  اَّللِ َرُسولِ  ِِف  لَُؽمْ  َكننَ  َلَؼْد ]  .32

 سورة فاطر
َٓ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى]  .33  15 18 [َو

 سورة غافر
مُ ]  .34 ْعـَةُ  َوَِلُ  259 52 [ الؾَّ

 فصمتسورة 
 75 26 [ ... اْلُؼْرآنِ  ِِلَذا َتْسَؿُعوا ٓ َكَػُروا الَِّذينَ  ]َوقنَل   .35

 الزخر سورة 
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 فهرس أطرا  األحاديث
 رقم الصفحة الحديث

  خ النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  المَّوى  يىٍشكيري  الى 
مىٍينىا كىأىمَّرى  اً  رىسيكؿي  بىعىثىنىا  59 ًلقيرىٍيشو  ًعيرنا نىتىمىقَّى عيبىٍيدىةى، أىبىا عى
، أىٍلقىى مىا رى  أىكٍ  اٍلبىٍحري زى ٍنوي  جى  60 فىكيميكهي  عى

بً  ًبيىًذهً  نىًصيدي  قىٍكـه  ًإنَّا: قيٍمتي  ، اً  رىسيكؿى  سىأىٍلتي   66 اٍلًكالى
نيبن  لىييٍصًبحي  اً  رىسيكؿي  كىافى  ًإفٍ   71 جي

ؿي  أىٍصبىحى  ًإذىا ًباٍلًفٍطرً  يىٍأميري  كىافى » قىدٍ   اً  رىسيكؿى  فىًإفَّ  أىٍفًطٍر  نيبنا الرَّجي  71 جي
نيبنا ييٍصًبحي   النًَّبيُّ  كىافى  ، غىٍيرً  ًمفٍ  جي ميـو كـي  ثيَـّ  حي  76 يىصي
ةى  الى  الى  78 اٍلقيٍرآفً  ًبأيْـّ  يىٍقرىأٍ  لىـٍ  ًلمىفٍ  صى
ؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ  ؿى  اٍلمىٍسًجدى  دىخى ؿه  فىدىخى مَّى رىجي  79 فىصى
مّْي كىافى  ، اً  رىسيكؿى  أىفَّ  ٍكعىةن  عىٍشرىةى  ٍحدىلإً  ًبالمٍَّيؿً  ييصى  82 رى
مّْي اً  رىسيكؿي  كىافى  ةً  ًمفٍ  يىٍفريغى  أىفٍ  بىٍيفى  ًفيمىا ييصى الى  83 اٍلًعشىاءً  صى
 88 غيرِّا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  يىٍأتيكفى  أيمًَّتي ًإفَّ 
اًشيى  ًلمنَّاسً  نىعىى  اً  رىسيكؿى  أىفَّ   96 النَّجى
ٍيده  كىافى  مىى ييكىبّْري   زى نىاًئًزنىا عى نَّوي  أىٍربىعنا، جى مىى كىبَّرى  كىاً  نىازىةو  عى ٍمسنا جى  96 خى
ةي  ًبالذَّىىًب، الذَّىىبي : » اً  رىسيكؿي  قىاؿى  ةً  كىاٍلًفضَّ  98 ًباٍلًفضَّ
بىا ًإنَّمىا  99 النًَّسيئىةً  ًفي الرّْ
 105 نىفىقىةن  كىالى  سيٍكنىى لىيىا يىٍجعىؿٍ  لىـٍ  ، اً  رىسيكؿى  أىفَّ 
ًحٍبتي  ًإنّْي مىى يىًزدٍ  فىمىـٍ  السَّفىًر، ًفي  اً  رىسيكؿى  صى ٍكعىتىٍيفً  عى  108 رى

طىبىنىا ـٍ : »فىقىاؿى  ، اً  رىسيكؿي  خى كفى  ًإنَّكي لىٍيمىتىكيـٍ  عىًشيَّتىكيـٍ  تىًسيري  108 كى
مٍَّيتي  ٍكعىتىٍيفً  السَّفىرً  ًفي الظٍُّيرى   النًَّبيّْ  مىعى  صى بىٍعدىىىا رى  109 ٍكعىتىٍيفً رى  كى

اعنا اٍلًفٍطرً  زىكىاةى  نيٍخًرجي  كينَّا ، ًمفٍ  صى ا أىكٍ  طىعىاـو اعن  112 شىًعيرو  ًمفٍ  صى
كىاةً  أىمىرى :  اً  رىسيكؿى  ًإفَّ  اعو  اٍلًفٍطرً  ًبزى  112 تىٍمرو  ًمفٍ  صى
، كيؿّْ  عىفٍ  اٍلًفٍطًر، زىكىاةى  ًغيرو ، صى كىًبيرو ر   كى ، أىكٍ  حي ٍمميكؾو اعنا مى  113 طىعىاـو  فٍ مً  صى
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رىٍجنىا ـى  اً  رىسيكؿً  مىعى  خى ةً  عىا جَّ دىاًع، حى  116 ًبعيٍمرىةو  فىأىٍىمىٍمنىا اٍلكى
رىٍجنىا ـى  اً  رىسيكؿً  مىعى  خى ةً  عىا جَّ دىاًع، حى  117  ًبعيٍمرىةو  أىىىؿَّ  مىفٍ  فىًمنَّا اٍلكى

ـٍ  شىؾَّ  ًإذىا ديكي ًتًو، ًفي أىحى الى ـٍ  يىٍدرً  فىمىـٍ  صى  120 مَّىصى  كى
رىاطه، لىوي  الشٍَّيطىافي  أىٍدبىرى  ًباٍلىذىافً  نيكًدمى  ًإذىا تَّى ضي  120 اٍلىذىافى  يىٍسمىعى  الى  حى

رىٍجنىا ، ميًيمّْيفى   اً  رىسيكؿً  مىعى  خى جّْ  124 كىاٍلًكٍلدىافي  النّْسىاءي  مىعىنىا ًباٍلحى
مىٍيفىةً  ًبًذم  اً  رىسيكؿً  مىعى  كينَّا  124 اٍلحي
ـى قى  مّْي  اً  رىسيكؿي  ا ةو  ًفي ييصى ًميصى  127 خى

مّْـي  كينَّا مىى نيسى ًة، ًفي كىىيكى   اً  رىسيكؿً  عى مىٍينىا فىيىريدُّ  الصَّالى  127 عى
ىنىا"  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  ا أىٍعمىـي  لى اؿً  مىعى  ًبمى  131 يىٍجًريىافً  نىٍيرىافً  مىعىوي  ًمٍنوي  الدَّجَّ
ـي  أىنىا ا أىٍعمى اؿً  مىعى  ًبمى اًؿ، ًمفى  الدَّجَّ  132 يىٍجًريىافً  نىٍيرىافً  مىعىوي  الدَّجَّ

ٍمتي  مىى ًلي ًباٍبفو  دىخى ، يىٍأكيؿٍ  لىـٍ  النبي عى ـى مىٍيوً  فىبىاؿى  الطَّعىا  134 عى
 المٍَّيؿً  ًلثيميثً  أىكٍ  المٍَّيًؿ، ًلشىٍطرً  الدٍُّنيىا السَّمىاءً  ًفي اي  يىٍنًزؿي : "  اً  رىسيكؿي  قىاؿى 

 لىوي  فىأىٍستىًجيبى  يىٍدعيكًني مىفٍ : فىيىقيكؿي  اآٍلًخًر،
137 

ٍيرى  ييٍقًرضي  مىفٍ  ، غى  137 ظىميكـو  كىالى  عىديكـو
ًميُّ  بىعىثى   143 ًبذىىىبىةو  اٍليىمىًف، ًمفى   اً  رىسيكؿً  ًإلىى طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  عى
ًميّّ  بىعىثى   146 تيٍربىًتيىا ًفي ًبذىىىبىةو  ًباٍليىمىفً  كىىيكى  ، عى
مّْي اً  رىسيكؿي  بىٍينىمىا ٍيؿو  كىأىبيك اٍلبىٍيًت، ًعٍندى  ييصى ابه  جى ميكسه  لىوي  كىأىٍصحى  147 جي
مَّمىوي   اً  نىًبيَّ  أىفَّ   153 اٍلىذىافى  ىىذىا عى
 154 ًبالنَّاقيكسً   المَّوً  رىسيكؿي  أىمىرى  لىمَّا
ـي  ًإنّْي رّْ ا أيحى ًدينىةً  بىتىيً الى  بىٍيفى  مى اىييىا ييٍقطىعى  أىفٍ  اٍلمى  161 ًعضى
ميقنا، النَّاسً  أىٍحسىفى   اً  رىسيكؿي  كىافى  كىافى  خي  161 عيمىٍيرو  أىبيك: لىوي  ييقىاؿي  أىخه  ًلي كى
مَّى ًميعنا كىاٍلعىٍصرى  الظٍُّيرى   اً  رىسيكؿي  صى  165 جى
مٍَّيتي  اًنينا  النًَّبيّْ  مىعى  صى ًميعنا ثىمى سىٍبعنا ،جى ًميعنا كى  166 جى
مىعى  اً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي   166 جى
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رىٍجنىا ـى  اً  رىسيكؿً  مىعى  خى ةً  عىا جَّ دىاًع، حى ًمنَّا ًبعيٍمرىةو، أىىىؿَّ  مىفٍ  فىًمنَّا اٍلكى  أىىىؿَّ  مىفٍ  كى
ج   ًمنَّا كىعيٍمرىةو، ًبحى جّْ  أىىىؿَّ  مىفٍ  كى  ًباٍلحى

169 

دى أىفٍ  اً  رىسيكؿى  أىفَّ  جَّ  رى  169 اٍلحى
، لىـٍ  ًسًنيفى  ًتٍسعى  مىكىثى   اً  رىسيكؿى  ًإفَّ  جَّ  أىفَّ  اٍلعىاًشرىًة، ًفي النَّاسً  ًفي أىذَّفى  ثيَـّ  يىحي

اجّّ  اً  رىسيكؿى   حى
171 

مَّى مىٍيفىةً  ًبًذم الظٍُّيرى  اً  رىسيكؿي  صى  172 اٍلحي
جّْ   اً  رىسيكؿً  مىعى  أىٍىمىٍمنىا دنا ًباٍلحى  172 ميٍفرى
جّْ  ييمىبّْي»  النًَّبيَّ  سىًمٍعتي  ًميعنا كىاٍلعيٍمرىةً  ًباٍلحى  172 جى

ا اً، رىسيكؿى  يىا مُّكا النَّاسً  شىٍأفي  مى لىـٍ  حى ًتؾى  ًمفٍ  أىٍنتى  تىٍحًمؿٍ  كى  173 عيٍمرى
بّْي فٍ مً  آتو  المٍَّيمىةى  أىتىاًني: " يىقيكؿي  العىًقيؽً  ًبكىاًدم  النًَّبيَّ  سىًمٍعتي   173 رى
، اٍجتىمىعى  ًميّّ ، ـ كىعيٍثمىافي  عى  فىقىاؿى  اٍلعيٍمرىًة، أىكً  اٍلميٍتعىةً  عىفً  يىٍنيىى عيٍثمىافي  فىكىافى  ًبعيٍسفىافى
ًميّّ   عى

174 

ةً  ًفي  اً  رىسيكؿي  تىمىتَّعى  جَّ دىاعً  حى  174 ًباٍلعيٍمرىةً  اٍلكى
ٍكجى  عىاًئشىةى  أىفَّ  تًُّعوً  ًفي  اً  رىسيكؿً  عىفٍ : »ٍتوي أىٍخبىرى   النًَّبيّْ  زى جّْ  تىمى  ًإلىى ًباٍلحى

 اٍلعيٍمرىةً 
175 

ؽّّ، اٍلعىٍيفي  لىكٍ  حى  185 اٍلقىدىرى  سىابىؽى  شىٍيءه  كىافى  كى
ٍكضً  آًنيىةي  مىا اً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي   186 اٍلحى
ـى  أىٍىمىوي  سىأىؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ   188 اٍليدي
ذى  ٍنًزًلًو، ًإلىى يىٍكـو  ذىاتى  ًبيىًدم  اً  رىسيكؿي  أىخى ، ًمفٍ  ًفمىقنا ًإلىٍيوً  فىأىٍخرىجى  مى ٍبزو : فىقىاؿى  خي
؟ ًمفٍ  مىا» ؿ   ًمفٍ  شىٍيءه  ًإالَّ  الى : فىقىاليكا «أيديـو  خى

189 

مَّى ، فىٍيحً  ًمفٍ  اٍلحي ـى يىنَّ  190 ًباٍلمىاءً  فىاٍبريديكىىا جى
مَّى  اً  رىسيكؿى  أىفَّ  مى  صى مىةى  ىعى اًشيّْ  أىٍصحى  193 النَّجى

مُّكا مىى صى ـٍ  أىخو  عى ـٍ  ًبغىٍيرً  مىاتى  لىكي  193 أىٍرًضكي
رىجى  مَّى ًبالنَّاًس، يىٍستىٍسًقي خى ٍكعىتىٍيًف، فىصى ًئذو  فىمىًقيتي : قىاؿى  اٍستىٍسقىى، ثيَـّ  رى ٍيدى  يىٍكمى  195 ٍبفى  زى
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، ـى قىاؿى  أىٍرقى بىٍينىوي  بىٍيًني لىٍيسى : كى ٍيري  كى  جيؿو رى  غى

ٍكتي   196 غىٍزكىةن  عىٍشرىةى  ًتٍسعى   اً  رىسيكؿً  مىعى  غىزى
رىٍجنىا ٍيبىرى  ًإلىى خى عىؿى : قىاؿى  ، اً  رىسيكؿً  مىعى  خى  تىاً  ًباٍلقىٍكـً  يىٍرتىًجزي  عىاًمره  عىمّْي فىجى
 اٍىتىدىٍينىا مىا اي  لىٍكالى 

199 

اًبرً  ٍبدً  ٍبفً  جى اًرمّْ  المَّوً  عى رىجى : قىاؿى  ،اٍلىٍنصى ، ًمفٍ  اٍليىييكًدمُّ  مىٍرحىبه  خى ـٍ مىعى  قىدٍ  ًحٍصًنًي  جى
وي  حى  يىٍرتىًجزي  ًسالى

200 

فىةى  ًمفٍ   اً  رىسيكؿي  دىفىعى  تَّى عىرى  208 ًبالشٍّْعبً  كىافى  ًإذىا حى
مىعى  ٍمعو  كىاٍلًعشىاءً  اٍلمىٍغًربً  بىٍيفى   اً  رىسيكؿي  جى  208 ًبجى
مىعى  ٍمعو  كىاٍلًعشىاءً  اٍلمىٍغًربً  بىٍيفى   اً  رىسيكؿي  جى  208 ًبجى
يىٍينىةى أىتىتٍ  ًمفٍ  اٍمرىأىةن  أىفَّ  ٍبمىى كىًىيى  اً  نىًبيَّ  جي نىى ًمفى  حي  211 الزّْ
، ًمفٍ  - يىٍعًني - اٍمرىأىةن  أىفَّ  اًمدو ٍرتي  قىدٍ  ًإنّْي: فىقىالىتٍ   النًَّبيَّ  أىتىتً  غى  211 فىجى

،: »يىقيكؿي  يىٍخطيبي  كىىيكى  ً ا رىسيكؿى  سىًمٍعتي  زىارى  يىًجدً  لىـٍ  ًلمىفٍ  السَّرىاًكيؿي  214 اإٍلً
 الثّْيىاًب؟ ًمفى  اٍلميٍحًرـي  يىٍمبىسي  مىا:  اً  رىسيكؿى  سىأىؿى  رىجيالن  أىفَّ  ـ، عيمىرى  اٍبفً  عىفً 
، تىٍمبىسيكا الى : » اً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ، كىالى  اٍلقيميصى ـى اًئ ًت، الى كى  اٍلعىمى  كىالى  السَّرىاًكيالى

 اٍلبىرىاًنسى 

215 

ـى  ٍفدي  قىًد ٍبدً  كى مىى اٍلقىٍيسً  عى يَّ  ىىذىا ًإنَّا اً، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا ، اً  رىسيكؿً  عى  ًمفٍ  اٍلحى
ًبيعىةى   رى

225 

كًؼ، عىفً  نىيىٍيتيكيـٍ  فَّ  الظُّري كؼى  كىاً  رّْميوي  كىالى  اشىٍيئن  ييًحؿُّ  الى  - ظىٍرفنا أىكٍ  - الظُّري  226 ييحى
ـٍ  كيٍنتي  كؼً  ًفي اٍلىٍشًربىةً  عىفً  نىيىٍيتيكي ـً  ظيري  226 اٍلىدى
كؼً  عىفً   المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى  227 الظُّري

مَّى ؟ مىفٍ  أىصى ـٍ ٍمفىكي ،: قىاؿى  خى ـٍ ـى  نىعى عىؿى  بىٍينىييمىا، فىقىا دىىيمىا كىجى رى  يىًميًنوً  عىفٍ  أىحى  230 كىاآٍلخى
ا ًبًيمىا طىبَّؽى  يىٍعًني - ىىكىذىا ًبيىدىمَّ  فىقيٍمتي  تي رىكىعٍ  عىييمى : أىًبي فىقىاؿى  - فىًخذىٍيوً  بىٍيفى  كىكىضى
 ًبالرُّكىبً  أيًمٍرنىا ثيَـّ  ىىذىا، نىٍفعىؿي  كينَّا قىدٍ »

230 

كءي   234 النَّاري  مىسَّتً  ًممَّا اٍلكيضي
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ٍيفً  آًخري  كىافى  كءً  تىٍرؾى   المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  اٍلىٍمرى  234 النَّاري  مىسَّتً  ًممَّا اٍلكيضي
ٍيرىةى، أىبىا أىفَّ  بَّنىا نىرىل ىىؿٍ  اً، رىسيكؿى  يىا:  اً  ًلرىسيكؿً  قىاليكا نىاسنا أىفَّ  أىٍخبىرىهي  ىيرى  رى
 اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى 

242 

ا ًإفَّ  كًىًيـٍ  دىارىاتً  ًإالَّ  ًفييىا، يىٍحتىًرقيكفى  النَّارً  ًمفى  ييٍخرىجيكفى  قىٍكمن تَّى كيجي ميكفى  حى  يىٍدخي
نَّةى   اٍلجى

244 

ٍرنىا مىى فىرىسنا نىحى ٍيدً  عى  245 فىأىكىٍمنىاهي  ، اً  رىسيكؿً  عى
مىى ذىبىٍحنىا  245 فىرىسنا  المَّوً  رىسيكؿً  عىٍيدً  عى
طَّابً  ٍبفى  عيمىرى  أىٍدرىؾى  أىنَّوي   اً  رىسيكؿً  عىفٍ  ، ًفي اٍلخى  ًبأىًبيًو، يىٍحًمؼي  ري كىعيمى  رىٍكبو

 فىنىادىاىيـٍ 
246 

اءى  ؿه  جى ٍكًتًو، دىًكمَّ  نىٍسمىعي  الرٍَّأًس، ثىاًئري  نىٍجدو  أىٍىؿً  ًمفٍ   اً  رىسيكؿً  ًإلىى رىجي  كىالى  صى
 نىٍفقىوي 

247 

، دىؽى، ًإفٍ  كىأىًبيوً  أىٍفمىحى ؿى  أىكٍ  صى نَّةى  دىخى  247 اٍلجى
يىاةً  ًفي يًبأىٍسييمً  أىٍرًمي أىنىا بىٍينىمىا  255 الشٍَّمسي  اٍنكىسىفىتً  ًإذً  ، اً  رىسيكؿً  حى
ًدينىةً  ًلي ًبأىٍسييـو  أىٍرتىًمي كيٍنتي  يىاةً  ًفي ًباٍلمى ، كىسىفىتً  ًإذٍ  ، اً  رىسيكؿً  حى  الشٍَّمسي

 فىنىبىٍذتييىا
256 

اءىتٍ  بىًريرىةى  أىفَّ   257 ًكتىابىًتيىا ًفي تىٍستىًعينييىا عىاًئشىةى  جى
مىتٍ : قىالىتٍ  عىاًئشىةى، فٍ عى  مىيَّ  دىخى مىى كىاتىبيكًني أىٍىًمي ًإفَّ : فىقىالىتٍ  بىًريرىةي، عى  258 أىكىاؽو  ًتٍسعً  عى

مىى اٍلمىٍسحً  عىفً  أىٍسأىلييىا عىاًئشىةى  أىتىٍيتي  فٍَّيًف، عى مىٍيؾى : فىقىالىتٍ  اٍلخي  272 طىاًلبو  أىًبي ًباٍبفً  عى
كىافى  مَّى قىدٍ  كى مىى أىٍمسىحي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  أىنَّوي  ًلٍمًقٍبمىتىٍيًف،  المَّوً  كؿً رىسي  مىعى  صى  عى
فٍَّيفً   اٍلخي

274 

مىٍيوً  مىاتى  مىفٍ  ـى  ًصيىاـه  كىعى ا ٍنوي  صى ًليُّوي  عى  277 كى
ٍكجى  عىاًئشىةى، أىفَّ  ٍتوي   النًَّبيّْ  زى ؿي  كىافى : قىالىتٍ  أىنَّيىا أىٍخبىرى  282 اً  رىسيكؿي  ًبوً  بيًدئى  مىا أىكَّ

مىمىةى  أىبىا سىأىٍلتي  ؟ أيٍنًزؿى  اٍلقيٍرآفً  أىمُّ  سى  283 اٍلميدَّثّْري  أىيُّيىا يىا: قىاؿى  قىٍبؿي
ارىهي  ييٍؤًذم فىالى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًباً  ييٍؤًمفي  كىافى  مىفٍ   287 جى
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يىافىةي  مىى الضّْ بىرً  أىٍىؿً  عى  288 اٍلكى

 289 بىٍكرو  أىبيك: قىالىتٍ  اٍستىٍخمىفىوي؟ لىكً  ميٍستىٍخًمفنا  اً  رىسيكؿي  كىافى  مىفٍ 
ٍفدً  لىٍيمىةى   النًَّبيّْ  مىعى  كيٍنتي   289 اٍلًجفّْ  كى

مىى الشٍَّمسي  كىسىفىتً  ٍيدً  عى رّْ  شىًديدً  يىٍكـو  ًفي  اً  رىسيكؿً  عى  301 اٍلحى
ٍيدً  ًفي الشٍَّمسي  اٍنكىسىفىتً  ـي  مىاتى  ـى يىكٍ  ، اً  رىسيكؿً  عى  ، اً  رىسيكؿً  اٍبفي  ًإٍبرىاًىي

 النَّاسي  فىقىاؿى 
303 

مّْي كىافى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ  تىوي  ييصى ٍيثيمىا سيٍبحى يىتٍ  حى  307 نىاقىتيوي  ًبوً  تىكىجَّ
مّْي  اً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  مىى ييصى  308 ًحمىارو  عى
مَّةو  ًفي  اً  رىسيكؿي  أيٍدًرجى : "قىالىتٍ  ًنيَّةو  حي  313 بىٍكرو  أىًبي ٍبفً  اً  ًلعىٍبدً  كىانىتٍ  يىمى
ثىةً  ًفي  المَّوً  رىسيكؿي  كيفّْفى   314 نىٍجرىاًنيَّةو  أىٍثكىابو  ثىالى
نىازىةً  يىميرَّ  أىفٍ  أىمىرىتٍ  عىاًئشىةى  أىفَّ  قَّاصو  أىًبي ٍبفً  سىٍعدً  ًبجى مّْيى  اٍلمىٍسًجًد، ًفي كى مىٍيوً  فىتيصى  316 عى

ٍمتي  ، أىٍرضى  مىٍسمىمىةى  مىعى  دىخى كـً ؿو  فىأيًتيى  الرُّ مَّك قىدٍ  ًبرىجي ا فىسىأىؿى  غى ٍنوي  سىاًلمن : فىقىاؿى  عى
دّْثي  أىًبي سىًمٍعتي  طَّابً  ٍبفً  عيمىرى  عىفٍ  ييحى ٍدتيـٍ  ًإذىا: قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفٍ  اٍلخى ؿى  كىجى  الرَّجي

، قىدٍ  ؿَّ تىاعىوي  فىأىٍحًرقيكا غى  مى

321 

مَّى الىتىيً  ًإٍحدىل  اً  رىسيكؿي  اًبنى  صى ، صى ، ًإمَّا اٍلعىًشيّْ مَّا الظٍُّيرى  326 اٍلعىٍصرى  كىاً 
مَّى ،  المَّوً  رىسيكؿي  صى ، أىكٍ  الظٍُّيرى مَّـى  اٍلعىٍصرى ٍكعىتىٍيفً  ًفي فىسى  327 رى
ابىٍتنىا: "قىاؿى  اًلي ًفي يىكيفٍ  فىمىـٍ  سىنىةه، أىصى ـي  شىٍيءه  مى ، ًمفٍ  شىٍيءه  ًإالَّ  أىٍىًمي أيٍطًع ميرو  حي
قىدٍ  ـى  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى  كى رَّ كـى  حى ميرً  ليحي  اٍلىٍىًميَّةً  اٍلحي

333 

مىى كىافى  نىٍذرو  ًفي  اً  رىسيكؿى  عيبىادىةى  ٍبفي  سىٍعدي  اٍستىٍفتىى  338 أيمّْوً  عى
اتىتٍ  أيمّْي ًإفَّ  اً، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  مىٍييىا مى ٍكـي  كىعى  340 رو شىيٍ  صى
ا  عيبىادىةى  ٍبفى  سىٍعدى  أىفَّ  فّْيىتٍ  سىاًعدىةى  بىًني أىخى ٍنيىا غىاًئبه  كىىيكى  أيمُّوي  تيكي  341 عى
ا أىٍعتىؽى  مىفٍ  ، ًفي لىوي  ًشٍقصن ٍبدو وي  عى صي اًلوً  ًفي فىخىالى  352 مىاؿه  لىوي  كىافى  ًإفٍ  مى
ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ازى » أىفَّ  ىيرى ًنوً  بىًقيَّةى  كىغىرَّمىوي  وي ًعٍتقى  النًَّبيُّ  فىأىجى  353 ثىمى
، عىاًئشىةى، سىًمعى  ٍينىبى  ًعٍندى  يىٍمكيثي  كىافى   النًَّبيَّ  أىفَّ  تيٍخًبري  361  ًبٍنتً  زى
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ٍمكىاءى  ييًحبُّ   اً  رىسيكؿي  كىافى  ، اٍلحى مَّى ًإذىا فىكىافى  كىاٍلعىسىؿى مىى دىارى  اٍلعىٍصرى  صى  عى
 ًنسىاًئوً 

362 

 365 ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي تىعىالىى المَّوي  مُّييـي ييظً  سىٍبعىةه 
ـي : ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي اي  ييًظمُّييـي  سىٍبعىةه  مىا  365 اٍلعىاًدؿي  اإٍلً
تَّى النٍَّخؿً  بىٍيعً  عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى  369 ييٍؤكىؿى  أىكٍ  ًمٍنوي  يىٍأكيؿى  حى
تَّى النٍَّخؿً  بىٍيعً  عىفٍ  النًَّبيُّ  نىيىى قىاؿى  تَّى ًمٍنوي  ييككىؿى  حى  369 ييكزىفى  كىحى
ٍنوي  نىيىى ؛ اٍلىٍشًربىةً  ًمفٍ   النًَّبيُّ  عى فىسٍّْرهي  ًبميغىًتؾى ـٍ  فىًإفَّ  ًبميغىًتنىا، ًلي كى  ًسكىل ليغىةن  لىكي
 ليغىًتنىا

371 

ٍنوي  يىىنى  عىمَّا عيمىرى  اٍبفى  سىأىٍلتي   372 أىٍخًبٍرنىاهي  اٍلىٍكًعيىةً  ًمفٍ  المَّوً  رىسيكؿي  عى
اًحبً  ًمفٍ  مىا ةو، كىالى  ذىىىبو  صى قَّيىا، ًمٍنيىا ييؤىدّْم الى  ًفضَّ  374 اٍلًقيىامىةً  يىٍكـي  كىافى  ًإذىا ًإالَّ  حى

اًئشىةى  اقان  أىٍسرىعيكيفَّ   المَّوً  رىسيكؿي : قىاؿى : قىالىتٍ  اٍلميٍؤًمًنيفى  أيْـّ  عى ليكيفَّ  ًبي لىحى . يىدان  أىٍطكى
ٍلفى  فىكيفَّ : قىالىتٍ   يىتىطىاكى

381 

كقنا ًبؾى  أىٍسرىعي  أىيُّنىا:  ًلمنًَّبيّْ  قيٍمفى   النًَّبيّْ  أىٍزكىاجً  بىٍعضى  أىفَّ  ليكيفَّ : قىاؿى  ليحي  يىدان  أىٍطكى
ذيكا بىةن  فىأىخى  قىصى

382 

مىٍيوً  النًَّبيُّ  قىاؿى : قىالىتٍ  ليكيفَّ  يىٍتبىعيًني: " ًلىٍزكىاًجوً  ـي السَّالى  عى  383 يىدنا أىٍطكى
ًميِّا سىًمٍعتي   384 اً  رىسيكؿي  بىعىثىنىا: يىقيكؿي  كىىيكى  ، عى
بىٍيرى  المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثىًني ، كىأىبىا كىالزُّ كيمُّنىا مىٍرثىدو ، كى تَّى اٍنطىًمقيكا: قىاؿى  فىاًرسه  تىٍأتيكا حى
ةى  ٍكضى اجو  رى  حى

386 

ا: قىالىتٍ  عىاًئشىةى، عىفٍ  ًخيىا ًفي أىكيكفى  أىفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبَّ  اٍمرىأىةن  رىأىٍيتي  مى  387 ًمٍسالى
ٍكجي  ىىًذهً  فىٍعتيـٍ  فىًإذىا ، النًَّبيّْ  زى ٍلًزليكا كىالى  تيزىٍعًزعيكا، فىالى  نىٍعشىيىا، رى  388 تيزى
ٍبدي  ًلي قىاؿى  دّْثي  ؾى أىبىا أىسىًمٍعتى : عيمىرى  ٍبفي  اً  عى   403 اً  رىسيكؿً  عىفٍ  ييحى
ابي  الًَّتي السَّاعىةى  ًإفَّ :»قىاؿى  ا ًلمىفٍ  ًفييىا ييٍستىجى ميعىةً  يىٍكـى  دىعى ـي  يىقيكـي  ًحيفى  اٍلجي مىا  403 اإٍلً
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 228 سميماف بف حبيب بف الممؾ عبد

 316 حمزة بف الكاحد عبد

 87 زياد بف الكاحد عبد

 198 المجيد عبد بف ا عبيد

 304 السائب ابف عطاء

 62 رباح ابى بف عطاء

 109 جنادة بف سعد بف عطية

 198 عمار بف عكرمة

ٍيؽو  بف عمار زى  403 ري
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 الصفحة رقم الراوي
 88 شعيب بف عمرك

 165 عبيد ابف ا عبد بف عمرك

 381 اليمداني يحيى بف فراس

 94 سميماف بف فيد

 235 سعيد بف حميد بف الحؽ

 137 الميكىرّْع بف ميحاضر

 361 ميمكف بف حاتـ بف محمد

ٍبًرقاف بف عباد بف محمد  347 الزَّ

 278 ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد

 375 الشكارب أبي بف الممؾ عبد بف محمد

 132 مركاف بف الممؾ عبد بف محمد

 59 تدرس بف مسمـ بف محمد

 170 ربعي معمر بف محمد

 106 عمر أبي بف يحيى بف محمد

 274 زياد أبي بف ديزي بف محمد

 403 بيكىٍير بف مىٍخرىمىةى 

 172 ا عبد بف مسمـ

 121  الدٍَّستيكائي ا عبد أبي بف ىشاـ بف معاذ

 313 بيٍجرة ابف ًمٍقسىـ

 62 الشامي مكحكؿ

بّْيٌ  داكد بف مكسى  120 الضَّ

 305 إسماعيؿ ابف ميؤىمَّؿ

 289 الجزار مينا أبي بف ميناء

 277 الٍيمي سعيد بف ىاركف
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 الصفحة رقم الراوي
 287 عمر بف إبراىيـ بف ا ىبة

 362 عركة بف ىشاـ

 66 القاسـ بف بشير بف ىشيـ

 273 الغافقي أيكب بف يحيى

 60 الطائفي سميـ بف يحيى

 313 زياد أبي بف يزيد
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 فهرس األعالم
 رقم الصفحة العمم

 63 اليماف أبي بف خالد بف إبراىيـ
 274 النصارم ًعمارة بف أيبىيٍ 
 28 المخمي محمد بف أحمد بف فرح بف أحمد
 123 ىانئ بف محمد بف أحمد

 318 الحنظمي إبراىيـ بف إسحاؽ
 144 عقاؿ بف حابس بف القرع
 126 العاص أبي بنت أيمامة
 149 كىب بف خمؼ بف أمية
 153 لكذاف بف ًمٍعيىر بف أكس
 15 الشجعية كاًشؽ بنت بىٍركىعى 
 202 الحصيب بف بريدة

 316 الحارث بني مف امرأة البيضاء
 63 زيد بف جابر
 66 النضر بف الشر بف جرثكـ
 127 عامر بف غانـ بف حذيفة بف جيـ أبك

 48 الطبرم القاسـ بف الحسف
 68 يسار بف الحسف

 220 الحسيف بف محمد بف زياد
 326 اليديف الًخرباؽ ذك

 182 الفراىيدم أحمد بف الخميؿ
 63 عمي بف داكد
 124 خديج بف رافع
 144 زيد بف ميميؿ بف زيد
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 رقم الصفحة العمم
 68 جبير بف سعيد
 148 ربيعة بف شيبة

 63 كيساف بف طاككس
 126 العزل عبد بف الربيع العاص بف أبك

 144 مالؾ بف الطفيؿ بف عامر
 68 شراحبيؿ بف عامر

 138 عبد ا بف ذككاف
 399 القَّارم عبد بف الرحمف عبد
 322 الكزاعي عمرك بف الرحمف عبد
 52 محمد بف الرحمف عبد
 354 الصيميٌ  محمد بف إٍبراًىيـ بف ا عبد
 354 كاصؿ بف زياد بف محمد بف ا عبد

 158 مالؾ بف عبدكس
 148 ربيعة بف عتبة
 306 العامرم عطاء
 149 معيط أبي بف عقبىة

 68 القرشي ا عبد أبك عكرمة
ثة بف عمقمة  144 عيالى
 29 داكد بف إبراىيـ بف عمي
 222 إبراىيـ بف داكد بف عميٌ 

 355  القصار عمي بف عمر بف أحمد ابف القصار ابف
 338 قيس بف مسعكد بنت عمرة
 148 ىشاـ بف عمرك

 327 الشماليف عمير بف عمرك بف نضمة ذك
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 رقم الصفحة العمم
 144 حذيفة بف حصف بف عيينة
 333 اٍلميٍزًنيٌ  أبجر بف غالب
 68 ةدعام بف قتادة
 33 اليكنينيُّ  الديف قطب
 26 ا عبد بف قطز
 395 أيمىيَّةى  بف عيٍجرىةى  بف كعب
 64 المازني قيس بف مالؾ
 222 الطيب بف محمد
 33 عمي الفخر بف محمد
 318 المغيرة بف الرحمف عبد بف محمد
 185 التميمي محمد بف عمي بف محمد
 198 مسممة بف محمد
 150 عتبة بف الكليد
 29 المقرئ ا، عبد بف ياسيف

 258 يحيى بف أكثـ
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 فهرس غريب األلفاظ
 رقم الصحفة المفظ

 375 االستناف
 376 الشر

 172 اإلشعار
 134 اإلعالؽي 

 112 أقط
 290 أكتعيف
 243 امتحشكا
 186 اإًلناءي 

 127 اإلنبجانية
 243 انفيقت
 288 المىدىر أىؿ
 288 الكبر أىؿ
 376 لبذخا

 374 قرقر بقاع ليا بطح
 152 الذاف في الترجيع
 12 الخيؿ تنعؿ
 107 أقط ثكر

 333 الجاللة
 374 جمحاء
 88 الًحٍجؿ
 387 الًحدَّة

 379 الصحيح الحديث
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 رقم الصحفة المفظ
 370 الًحٍرزي 
 399 الحزب
ٍزري   369 الحى
ًسرى   243 حي
مَّة  313 الحي

ًميؿ  243 اٍلحى
ٍنتىـً   225 اٍلحى
 199 ةالحيدر 
ٍرزي   384 الخى
 374 الخؼ
 225 الدُّبَّاءً 
  395 ديبير
 384 الدّْبه
 313 الدرج
 200 الدَّرقةي 
 134 الدٍغر
 245 الذٍَّبح
 199 الرَّمىدي 
ًميَّة  145 الرَّ
 313 سىحيكؿ
 243 السٍَّعدىاف
 135 السَّعيكطي 
 371 السّْقىاءي 
 148 السمى
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 رقم الصحفة المفظ
 333 السَّنىةي 
 199 السندرة
 200 السالح شاؾُّ 
 186 شخب

 352 الشٍّْقصي 
 113 الصاع

 242 الطكاغيت
 384 الظَّعًينة
 374 الظمؼ
 374 عضباء
 384 الًعقاص
 374 العقصاء
 134 اليندم العكد
 88 الغيرَّةي 
 375 الجامعة الفاذة
 255 فىنىبىذىٍتيا
 200 الفىنىفي 
 185 القدىر
 173 قديد
 143 القىٍرظ
 255 الشمس كسفت
 135 المَّدكد

ؿٍ  لـ  143 ترابيا مف تيحىصَّ
 186 المصحية الميمة
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 رقم الصحفة المفظ
 236 القراح الماء

ًخيىا  387 ًمٍسالى
 171 اٍلًمٍشجىب
 13 المشريبة
 144 الكجنتيف مشرؼ
 395 معقّْبات
 66 الميعىمَّـٍ 

 361 المىغافير
 226 اٍلميقىيَّر

 190 المكعككة
 186 الميزاب
 144 ةالجبي ناشز
 371 نبذ

 245 النحر
 372 النسج
 226 النًَّقير
 70 الكقيذ
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 فهرس األماكن والبمدان

 رقم الصفحة المكان أو البمد

 186  أىٍيمىةى 
 172  البيداء
 145  ثمكد
يىينة  211  جي
 384 خاخ
 384 حاج ذات
 388  ًسرؼ
 146 عاد

 174 عيٍسفىافى 
 173 العىًقيؽ
 186  عيمىافي 
 174  افغىسَّ 

 30 دار الحديث الشرفية
كاحية المدرسة  30  الرَّ
 208 المزدلفة
ٍينة  334 ميزى
مىٍيفىة ذم مسجد  172  اٍلحي
 146  نجد

 314  نىٍجراف
 

 

 


