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 مجع أحاديث الباب وأثره يف الفهم الصحيح للسنة النبوية
 مسرية قمري

 اجلزائر -قسنطينة-علوم اإلسالميةجامعة األمري عبد القادر لل
samirasofiane11@gmail.com  

 قدمة:امل
والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني،  نبينا حممد اهلادي األمني احلمد هلل رب العاملني،  

فإن مجع أحاديث الباب الواحد يف السنة النبوية من  وعلى آله وصحابته وأتباعه إىل يوم الدين،  وبعد
اية جليل الفقه الذي ينبغي أن تقع العناية به يف فهم السنة النبوية،  وقد أواله احملّدثون الفقهاء عن

ابلغة وألفوا فيه مؤلفات جليلة ألمهيته يف رفع اخللل الواقع يف الفهم ودرء التناقض الذي يعرض 
للمجتهد سيما مع كثرة الشبهات والّسهام املوجهة للسنة النبوية ، وتندرج هذه الورقة البحثية ضمن 

م نصوص السنة بني الرعاية احملور الثاين من حماور املؤمتر والذي يُعىن بـــــ: الضوابط العلمية لفه
 واإلمهال، وقد عنونتها ب:" مجع أحاديث الباب وأثره يف الفهم الصحيح للسنة النبوية"

 مشكلة البحث:
ال خيتلف اثنان يف كون التعارض يف فهم النصوص من املواضيع اهلامة يف السنة النبوية لذا فإن 

 مشكلة البحث تدور حول:
 النصوص النبوية؟*ما حقيقة التعارض الواقع يف 

 *كيف تعامل العلماء مع النصوص النبوية ودفعوا عنها التعارض واالختالف؟
 *ما هي القواعد والضوابط اليت وضعها احملّدثون لدراسة النصوص اليت ظاهرها التعارض؟

 خطة البحث:
 اشتمل البحث على مقدمة ومبحثني

 لية ألهل العلم.املبحث األول : تعدد الرواايت احلديثية والنظرة الشمو 
 .وفيه مطلبان : األول للحديث عن أسباب تعدد الرواايت

 .والثاين: لبيان نظرة أهل العلم للنصوص الشرعية على وجه الرتابط
 .و املبحث الثاين: مناهج مجع أحاديث الباب عند احملدثني

 وفيه مطلبان: املطلب األول: احلديث املوضوعي.
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 واملطلب الثاين: خمتلف احلديث.
 وكل من املطلبني فيه فروعه وجزئياته،  تفصيله يف موضعها.

 منهج البحث:
 توثيق أقوال العلماء من مصادرها املعتمدة.

 عزو اآلايت القرآنية إىل سورها بذكر اسم السورة ورقمها يف املنت تكرميا للقرآن الكرمي.
 ختريج األحاديث النبوية 

 والكشف عن مدلوالت املصطلحات بيان األلفاظ الغريبة الواقعة يف البحث، 
استقراء أقوال األئمة يف احلديث املدروس كنموذج ومناقشة آرائهم دون إسهاب خشية اإلطالة) 

 لاللتزام بعدد حمدد من األوراق حسب املطلوب(
 وهللا املوفق واهلادي سبيل الرشاد،  وال حول وال قوة إال ابهلل.

 
 والنظرة الشمولية ألهل العلم احلديثية املبحث األول: تعدد الرواايت

يف هذا املبحث حماولة للتعرف على األسباب اليت جعلت الرواايت متعددة) املنت( وكيف تعامل 
 أهل العلم معها ابلنظر فيها مجيع دون جتزيء وال اقتطاع مما يعطي نظرة كاملة للمسألة.

 :(1) املطلب األول:أسباب تعدد الرواايت
 رواايت احلديث النبوي الواحد)املنت( إىل : ترجع أسباب  تعدد

تعّدد صادر عن النيب صلى هللا عليه وسلم،  بتعدد فعله أو قوله صلى هللا عليه وسلم،  وال -1
 دخل للرواة فيه،  و ينقسم إىل عدة أقسام.

 تعّدد صادر عن الرواة،  وينقسم بدوره إىل عدة أقسام،  منها : الرواية ابملعىن،  والتقدمي-2
والتأخري،  واختصار احلديث،  ومساع الراوي بعض احلديث دون بعض..... وهي مقبولة عدا ما كان 

 بسبب الغلط وقلة احلفظ.
 
 

                                                           

ينظر: أسباب تعدد الرواايت يف متون احلديث النبوي الشريف: شرف حممود القضاة و أمني حممد القضاة،  (1) 
 م.1999ألردن،  الطبعة األوىلم،  دار الفرقان،  عمان،  ا93،  سنة20جملة دراسات اجلامعة األردنية، جملد 
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 املطلب الثاين : منهج أهل العلم يف التعامل مع نصوص الشريعة
لقد تضافرت نصوص الشريعة من قرآن وسنة يف تقرير تعاليم الوحي املنزه،  فنجد للمسألة 

حدة عدة نصوص تثبتها مجلة وبتفصيل جلزئياهتا،  ولقد كان للعلماء الراسخني طريقة موّحدة يف الوا
التعامل مع هذه النصوص تقتضي النظر فيها مجيعا بضم كل جزئياهتا مما يُنتج صورة واحدة متكاملة،  

 ظر....تنّم عن بصر وبصرية،  وتؤكد حفظ الدين وبقاءه صافيا ال يكّدره سوء فهم وال قصر ن
ومدار الغلط يف هذا الفصل إمنا هو على حرف واحد وهو اجلهل  قال الشاطيب رمحه هللا:"

مبقاصد الشرع وعدم ضّم أطرافه بعضها لبعض فإّن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخني إمنا هو على أن 
عاّمها املرتب على تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها و 

سوى ذلك من مناحيها فإذا  خاصها ومطلقها احملمول على مقّيدها وجمملها املفّسر مببّينها إىل ما
حصل للناظر من مجلتها حكم من األحكام فذلك الذى نطقت به حني استنطقت، وما مثلها إال 

فال ينطق ابليد وحدها  مثل اإلنسان الصحيح السوّي فكما أن اإلنسان ال يكون إنساان حىت يستنطق
وال ابلرجل وحدها وال ابلرأس وحده وال ابللسان وحده بل جبملته اليت مسي هبا إنساان كذلك الشريعة 
ال يطلب منها احلكم على حقيقة االستنباط إال جبملتها ، ال من دليل منها أي كان نطق ذلك 

نطق تومها ال حقيقة من حيث علمت الدليل، فإمنا هو تومهي ال حقيقي كاليد إذا استنطقت فإمنا ت
أهنا يد إنسان ال من حيث هي إنسان ألنه حمال. فشأن الراسخني تصور الشريعة صورة واحدة خيدم 

تشابه أخذ دليل ما، أي ، وشأن متبعي املاء اإلنسان إذا صورت صورة مّتحدةبعضها بعضا كأعض
كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد ال يعارضه من   ، عفوا وأخذا أوليا، وإن كان مث مادليل كان

يعطي يف مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمّتبعه مّتبع متشابه،  وال يّتبعه إال من يف قلبه زيغ  
 .(2) كما شهد هللا به ) ومن أصدق من هللا قيال (

ى وال قال ابن حزم رمحه هللا:" واحلديث والقرآن كله كاللفظة الواحدة فال حيكم آبية دون أخر 
حبديث دون آخر بل بضم كل ذلك بعضه إىل بعض إذ ليس بعض ذلك أوىل ابالتباع من بعض ومن 

 .(3) فعل غري هذا فقد حتكم بال دليل"
                                                           

 .245-1/244املكتبة التجارية الكربى،  مصر،  ،  االعتصام :أبو إسحاق الشاطيب(2) 
اإلحكام يف أصول األحكام:أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، ت: الشيخ أمحد حممد ( 3) 

 .3/118شاكر، دار اآلفاق اجلديدة،  بريوت،  
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 املبحث الثاين: مناهج مجع أحاديث الباب عند احملدثني
ورد  لقد حنا احملدثون يف شرحهم للسنة النبوية وتوضيحهم لدالالهتا منحى يقوم على مجع كل ما

والشمول  يف املسألة الواحدة من طرق أو متون،  بغية الوصول إىل املراد واملقصود على وجه الكمال
املتعنّي على من يتكلم على األحاديث أن بال نقصان أو اجتزاء ،  قال احلافظ  ابن حجر رمحه هللا:" 

واحد فإن احلديث جيمع طرقها مث جيمع ألفاظ املتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث 
 .(4) أوىل ما فسر ابحلديث "

وال خيفى ما جلمع األحاديث يف املسألة الواحدة من أمهية يف الفهم للمراد النبوي،  ذلك أن 
احلديث قد يروى مرة خمتصرا ومرة مطوال،  وقد يدل يف لفظ على التخصيص ويف آخر على العموم،  

 إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه،  واحلديث يفّسر بعضه بعضا" و هلذا قال اإلمام أمحد رمحه هللا:" الباب

(5). 
وقد نتج لنا عن مجعهم لطرق احلديث ومتونه: تعدد طرقه وبيان أصحها ومجع األحاديث 
الواردة يف املوضوع املشرتك،  وال ختفى أمهية هذا يف معرفة املطلق من املقيد،  والعام من اخلاص،  

هم مما ورد يف السنة النبوية الشريفة،  والنظر يف مؤلفات احملدثني وتبويباهتم وتفسري املشكل،  وبيان املب
 يكفي ويشفي.

إذن ميكن القول أبنه لدينا مجعان : أحدمها مجع األحاديث املشرتكة يف املوضوع الواحد 
 ظهر من االختالف بينها) خمتلف احلديث(. )احلديث املوضوعي(،  واآلخر مجع األحاديث برفع ما

 طلب األول: احلديث املوووعي:امل
 :(6)وقفت على جمموعة من التعاريف و هي 

 تعريف د. طالب أبو شعر:"العلم ابملقاصد واملعاين املوضوعية الواردة يف السنة ".-1
وعرّفه أ.د عبد الرمحن الرب بقوله:"علم يبحث يف القضااي اليت تناولتها النصوص واألحاديث  -2

يف الغاية،  أو فيهما معا،  وذلك جبمعها من مصادرها املتعددة،  ووضعها يف  املتحدة يف املعىن،  أو
                                                           

الباري شرح صحيح البخاري : شهاب الدين بن حجر العسقالين،  دار املعرفة، بريوت، لبنان،   الطبعة فتح ( 4) 
 .20/170الثانية،  

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، (5) 
 .2/212الرايض،   –ت: د. حممود الطحان،  مكتبة املعارف 

 (6)www.alukah.net 
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مكان واحد والنظر فيها على هيئة خمصوصة،  بشروط خمصوصة،  لبيان معانيها،  واستخراج 
 عناصرها،  والربط بينها برابط جامع".

تحدة موضوعا،  وهو عند د.سامل سالمة:"علم يبحث يف األحاديث النبوية املقبولة،  امل -3
 من حيث حتليلها ومقارنتها،  للوقوف على مقاصدها".

وعند د. رمضان الزاين:"هو علم يبحث يف املوضوعات  اليت تناولتها السنة النبوية  -4
الشريفة،  واملتحدة معىن أو غاية،  من خالل مجع أحاديث املوضوع من مصدر حديثي أصيل،  أو 

لنبوية،  حبيث يقوم الباحث بتحليل النصوص احلديثية املقبولة عّدة مصادر،  أو يف ضوء السنة ا
ومقارنتها ونقدها مث حماولة ربطها للوصول إىل روح النص النبوي من أجل تطبيقه على الواقع 

 املعاصر".
وهذه التعاريف متقاربة تبني لنا أن احلديث املوضوعي عبارة عن تناول السنة النبوية لقضية 

 األحاديث جُتمع مع بعضها لتعطينا  نظرة متكاملة عن املوضوع.معينة جبملة من 
وهو ما درج عليه احملدثون يف مصنفاهتم ودواوين السنة بتبويباهتا اليت تشهد بنظرهتم الشمولية 
واملتكاملة للمواضيع اليت جاءت هبا السنة النبوية،  كما يف الصحيحني وغريمها حيث جيمع حتت 

 اديث تعطينا مبجموعها نظرة متكاملة عن املوضوع جبزئياته.  املوضوع الواحدة عدة أح
  -احلديث املوضوعي-وهلذا جند أّن مصادر هذا الضرب من التصنيف يف علوم احلديث 

 تنقسم إىل قسمني :
مصادر عامة: وهي دواوين السنة ومصنفاهتا اليت مجعت األحاديث حتت كتب وأبواب،    

كالصحاح وعلى رأسها الصحيحني،  والسنن األربعة،  واملصنفات ،  واجلوامع ...،  وقد ضّمت يف 
ريخ،  طّياهتا مقاصد مثانية،  هي : العقائد،  واألحكام،  واآلداب،  والرقاق،  والتفسري،  والسري، والتا

 والفنت وأشراط الساعة،  واملناقب واملثالب.
أذكر منها : صحيح البخاري وهو: "اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه" لإلمام احملدث الفقيه اجملتهد اجلهبذ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل 

(  كتااب يف مجيع أبواب الدين،  بدءا 97ل على سبع وتسعني)ه(،  اشتم256البخاري رمحه هللا )ت
بكتاب بدء الوحي،  فكتاب اإلميان،  فكتاب العلم، ....وختاما بـــــــــــ االعتصام ابلسنة مث كتاب 

 التوحيد.
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و صحيح مسلم وهو: " املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن رسول هللا صلى 
ه(،  والذي حوى  261مام احملدث أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري )تهللا عليه وسلم" لإل

( كتااب؛ بدءا بكتاب اإلميان،  والطهارة، ...وختاما بكتاب الفنت،  57بعد املقدمة سبعا ومخسني )
 والزهد، والتفسري.

معرفة وجامع الرتمذي وهو: " اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 
الصحيح واملعلول وما عليه العمل" لإلمام احملدث الفقيه أيب عيسى حممد بن عيسى السلمي 

( كتااب،  بدءا أببواب الطهارة عن رسول هللا 51ه(،  اشتمل عل واحد ومخسني)279الرتمذي)ت
 صلى هللا عليه وسلم،  وختاما بكتاب الدعوات،  وكتاب املناقب،  وكتاب العلل.

:وهي الكتب اليت صنفت لبيان قضية معينة وابب حمّدد من األبواب الثمانية ومصادر خاصة 
السابق ذكرها يف السنة النبوية،  أو تتناول موضوعا،  أو مسألة،  أو نوعا من أنواع علوم احلديث 

 املتنية،  وتسمى ابألجزاء احلديثية.
التوحيد البن خزمية،    فمن العلماء من صنف يف " ابب العقائد " و" التوحيد "،  مثل كتاب

و كتب السنة اليت ُعنيت ببيان أصول أهل السنة ومعتقدهم،  والدعوة إىل التمسك مبنهج أهل 
احلديث واألثر،  وجمانبة سبيل أهل األهواء والبدع،  مثل : السنة لإلمام أمحد،  واخلالل،   وعبد هللا 

يدة أصحاب احلديث للصابوين،  وعقيدة بن أمحد،  وابن أيب عاصم،  وشرح السنة للربهباري،  وعق
الفرقة الناجية البن بطة الُعكربي،  وأصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي،  وكتاب الشريعة 

لآلُجّري..وغريها،  ومنهم من صنف يف ابب خاص فقط،  مثل : توحيد األمساء والصفات للبيهقي،  
 شيبة،  وأيب عبيد القاسم بن سالم،  وغريهم.واإلميان جلماعة من العلماء كـ: ابن منده، و ابن أيب 

ومن أهل احلديث من صنف يف ابب الرقاق،   والزهد،  والرتغيب والرتهيب،  والفضائل ،   
ه،  وقد بلغت 281وحنوها،  مثل كتب احلافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا البغدادي ت

 لصمت،  كتاب التوكل، ...أربعني كتااب: ذم الدنيا،  ذم الغيبة،  كتاب ا
و الزهد البن املبارك واإلمام أمحد،  والرتغيب والرتهيب للمنذري،  واألدب املفرد لإلمام 

 البخاري،  وكتب اآلداب لإلمام البيهقي....  
و منهم من صنف يف ابب  الفنت واملالحم وأشراط الساعة،  مثل: كتاب الفنت واملالحم أليب 

 املروزي،  وكتاب املهدي أليب نعيم االصبهاين .  عبد هللا نعيم بن محاد
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ومنهم من صنف يف املناقب كمناقب الصحابة رضي هللا عنهم وأمهات املؤمنني رضي هللا 
عنهن،  مثل فضائل الصحابة أليب نعيم األصبهاين،  واآلحاد واملثاين للحافظ أيب بكر عمرو بن 

 الضحاك بن خملد الشيباين .
ب األحكام الفقهية،  وتسمى أحاديث األحكام،  وقد اشتهرت ومنهم من صنف يف اب

املصنفات يف هذا النوع من العلم ابسم كتب السنن،  وتضم كتب الفقه بدءا ابلطهارة،  والصالة، 
...وصوال إىل الصيد،  واللباس،  واألطعمة،  ويضاف إليها يف الغالب بعض الكتب املتنوعة،   

 رؤاي،  ...كالفنت،  واآلداب،  و تعبري ال
ه(،  ويضم مخسا 275مثل: سنن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين )ت

 ( كتااب،  بدءا بكتاب الطهارة،  والصالة،  وختاما بكتاب السنة،  واألدب.35وثالثني)
ه(،  واملقصود هبا الصغرى وتسمى 303و سنن أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي)ت

(كتااب،  بدءا بكتاب الطهارة،  49ن الكربى،  وتضم تسعة وأربعني )اجملتىب،  و هي خمتصرة م
 فاملياه، ...وانتهاء بكتاب األشربة .

بعد  -ه(،  ويضم: 275، 273وسنن أيب عبد هللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويين )ت
ا ( كتااب بدء37مقدمة فيها احلث على اتباع السنة،  وبيان فضائل الصحابة... سبعا وثالثني)

 ابلطهارة،  والصالة.... وختاما ابلفنت،   والزهد.
 املطلب الثاين: خمتلف احلديث

 تعريف خمتلف احلديث:
 املختلف واملختَلف بكسر الالم وبفتحها،  فاألول اسم فاعل واآلخر اسم مفعول،  وهو من

له تعاىل: :" ختالف األمران واختلفا مل يتفقا،  وكل ما مل يتساَو فقد ختالف واختلف ومنه قو 
َْتِلًفا أخكخلخه  .(7)141األنعام: َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خمخ

و قال ابن فارس:اخلاء والالم والفاء أصوٌل ثالثة: أحُدها أن جييَء شيٌء بعَد شيٍء يقوُم مقاَمه،  
. ام،  والثالث التغرير  والثاين ِخالف ُقدَّ

                                                           

بريوت،  الطبعة:  –لسان العرب:حممد بن مكرم بن على،  أبو الفضل،  مجال الدين ابن منظور، دار صادر (7) 
 .9/91هـ،  1414 -الثالثة 
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َخَلُف ِصْدٍق من أبيه. وَخَلف َسْوٍء من أبيه. فإذا *فاألّول اخلََلف: ما جاء بعُد. ويقولون: هو 
َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم مل يذُكروا ِصدقًا وال َسْوءًا قالوا للجيِّد َخَلف وللرديِّ َخْلف. قال هللا تعاىل: 

 [. 59،  مرمي 169]األعراف  َخْلف  
 ّدامي.*واألصل اآلخر َخْلٌف ،  وهو غري ٌقّدام. يقال: هذا خلفي،  وهذا ق

*وأّما الثالث :فقوهلم َخَلف ُفوه،  إذا تغيـََّر،  وأْخَلَف. وهو قولُه صلى هللا عليه وآله وسلم: 
 . (8)"خَلُُلوُف فم الصائم أطَيُب عند هللا من ريح املِْسك" 

 اصطالحا:
املعىن االصطالحي قريب جدا من املعىن اللغوي الذي هو التغاير والتباين والتضاد،  لكن  إن

 اختلفت تعريفات العلماء حسب ضبطهم لكلمة خمتلف؛
بقوله: "هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن رسول هللا صلى -رمحه هللا-اإلمام احلاكم  فعرفه

 (9)هللا عليه وسلم يعارضها مثلها فيحتج أصحاب املذاهب أبحدمها ومها يف الصحة والسقم سيان

 –فهذا على ضبطه ابلكسر على أنه اسم فاعل،  فهو عبارة عن " احلديث الذي عارضه  
 (10)مثله" -ظاهرا

 فاملعىن املراد هو احلديث نفسه  حيث يسمى احلديث الذي عارضه حديث  غريه ابملختلف.
وهو أن أييت حديثان متضادان يف املعىن ظاهراً فيوفق  بقوله:"–رمحه هللا –وعرّفه اإلمام النووي 
 .(11) بينهما أو يرجح أحدمها "

أْييت حديثان ُمَتضادَّان يف املعىن  فهذا على ضبطه ابلفتح على أنه اسم مفعول، ومعناه:" َأنْ 
،  ويراد به التضاد نفسه  الذي يقع يف احلديث،  والوصف هنا للعلم ال للحديث فيقال : (12) ظاهراً 

  علم خمتلف احلديث.

                                                           

 ينظر: معجم مقاييس اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، ت : عبد السالم حممد هارون، دار الفكر (8) 
 .2/210م، 1979 -هـ 1399،  د.ط

معرفة علوم احلديث: احلاكم أبوعبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ النيسابوري،  ت: زهري شفيق الكيب، دار ( 9) 
 .186إحياء العلوم،  ص

ينظر: شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر: علي بن )سلطان( حممد،  أبو احلسن نور الدين املال ( 10) 
 .  362لبنان / بريوت،  د.ط،  ص -قاري، ت: حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، دار األرقم اهلروي ال

 .90التقريب والتيسري، ص (11) 
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وقد أشار الشافعي رمحه هللا هلذا العلم يف كتابه الرسالة فقال رمحه هللا:"وال ينسب احلديثان إىل 
ما وجها ميضيان معا إمنا املختلف ما مل مُيَضى إال بسقوط غريه مثل أن يكون االختالف ما كان هل

 .(13) احلديثان يف الشيء الواحد هذا حيّله وهذا حيّرمه"
 مفهوم التعارض:

 يطلق على معان كثرية منها: التقابل،  والتمانع، واإلنكار... لغة:
والعارض : املانع،  يـَُقاُل ِسْرُت   واعرتض الشيء: صار عارضا،  كاخلشبة املعرتضة يف النهر،

  فـََعَرَض ِل يف الطَّرِيِق َعاِرٌض ِمْن َجَبٍل َوحَنْوِِه َأْي َماِنٌع مَيَْنُع ِمْن اْلُمِضيِّ َواْعتَـَرَض ِل مبَْعَناُه.
 .(14) وعارض فالان: انقضه يف كالمه وقاومه

يناقض اآلخر،  وقد عرفه األصوليون اصطالحا: هو ورود دليلني يف مسألة معينة أحدمها ينايف و 
،  وعلى مقتضى هذا التعريف فاألدلة الشرعية كلها من  (15) أبنه: تقابل الدليلني على سبيل املمانعة

                                                                                                                                                                  

أبو قتيبة نظر  ت:عبد الرمحن بن أيب بكر،  جالل الدين السيوطي،  :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي( 12) 
الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي: أبو عبد هللا،  حممد بن  املنهل . و2/651طيبة،   دار،  حممد الفاراييب

دمشق،  –إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، ت: حميي الدين عبد الرمحن رمضان، دار الفكر 
 .60،  ص1406الطبعة: الثانية،  

عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد الرسالة: الشافعي،  أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن ( 13) 
م،  1940هـ/1358مناف املطليب القرشي املكي، ت: أمحد شاكر،  مكتبة احلليب،  مصر، الطبعة: األوىل،  

 .341ص
: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،  أبو العباس، املكتبة ينظر(14) 

.و املعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار،  2/402بريوت،   –العلمية 
 . 2/593دار الدعوة،  ت: جممع اللغة العربية،  

 .7/168عرب ،  ص ولسان ال
ينظر:البحر احمليط يف أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي،  دار الكتيب، ( 15) 

 .8/120م، 1994 -هـ 1414الطبعة: األوىل،  
اببن النجار، :تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف  وشرح الكوكب املنري

 .4/605مـ،   1997 -هـ 1418ت : حممد الزحيلي و نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الطبعة : الطبعة الثانية 
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داخلة فيه،  وعليه ميكن القول أبن التعارض عند احملدثني  هو : . كتاب وسنة وإمجاع وقياس و..
 ظاهرا ال واقعا. تقابل حديثني نبويني حبيث أحدمها يعارض اآلخر

 أمهية علم خمتلف احلديث: 
إّن علم خمتلف احلديث من أجّل العلوم وأشرفها لتعلقه أبشرف اخللق وأرفعهم،  برز من خالل 
البحث يف مادته وتقعيد قواعد رفع التعارض الظاهر يف أحاديثه مجاعٌة من العلماء على درجة عالية 

 وحيثيات ورودها ومقاصدها،   من الفهم واملعرفة مبتون السنة النبوية 
وهذا من أدّق ما ميكن أن يعرتض أهل العلم من أتليف النصوص قال ابن حزم رمحه هللا :"

 .(16) وأغمضه وأصعبه"
وكان من نتائج جهودهم يف خوض غمار هذا الفن أن تركوا لنا إراث علميا ثراّي مثل كتاب: 

(،  وكتاب : أتويل خمتلف احلديث لإلمام ه204)ت-رمحه هللا–اختالف احلديث لإلمام الشافعي 
ه،  اختلف يف سنة وفاته(،  وكتاب: مشكل احلديث 276عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الكويف)ت

ه(،  إضافة إىل كتب الشرح احلديثي اليت 321لإلمام أيب جعفر بن سالمة الطحاوي املصري)ت
فتح الباري البن رجب،  وشرح حوت علَم خمتلف احلديث مثل: شرح مشكل اآلاثر للطحاوي،  و 

مسلم للنووي،  وفتح الباري البن حجر...وغريها من الشروح اليت رفع أصحاهبا جبهودهم واجتهاداهتم 
التعارَض الظاهر بني األحاديث وبّينوا طرائق أهل العلم يف ذلك،  وال تزال مصادر السنة مبا حوته من 

ان،  يبحثون يف األحاديث اليت توهم التعارض ذخائر األخبار معينا ال ينضب للدارسني يف عصر 
 .(17) وحياولون تطبيق قواعد أهل العلم يف رفع االلتباس عنها

يعترب علم خمتلف احلديث اباب عظيما من أبواب الدفاع عن الشريعة الغراء عموما وعن سنة -
صدر اإلسالم  النيب صلى هللا عليه سلم على وجه اخلصوص،  ذلك أّن املبتدعة وأهل األهواء منذ

اختذوا النصوص النبوية مطّية ألهوائهم وضالالهتم،  ومسّوغا ملمارساهتم واحنرافاهتم..  وتستمر احلملة 
الشرسة على حياض السنة بُغية تكدير صفائها حىت العصر احلاضر على يد املستشرقني وأذانهبم من 

عن إدراك معاين ومقاصد النصوص  املستغربني والعقالنيني واحلداثيني...وهذا راجع لقصور فهومهم
                                                           

 .2/26 ، صاإلحكام يف أصول األحكام (16) 
حبمد هللا ومنّته  ُيشرف الشيخ األستاذ الدكتور أبو بكر كايف جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  (17) 

اجلزائر،  على مشروع دراسة األحاديث املشكلة يف سنن اإلمام النسائي،  من إجناز  طلبة ختصص علوم -نطينةبقس
احلديث ملرحلة املاسرت،  وقبله متت دراسة األحاديث املشكلة يف سنن الرتمذي وسنن أيب داود وُقّدمت رسائل 

 علمية يف ذلك.
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النبوية وجهلهم جبهود احملدثني يف ضبط قواعد علم خمتلف احلديث وتطبيقاهتا مبا ال يدع جماال للشك 
يف أّن األحاديث النبوية الثابتة إمنا خرجت من مشكاة واحدة ال ميكن أن يضرب بعُضها بعضا،  ويف 

 يت مبتناقضات يف دعوته وهو املبّلغ عن ربه عز وجل.هذا تنزيه للنيب صلى هللا عليه وسلم من أن أي
كما أّن هذا العلم يُعترب ُغرّة يف جبني أهل احلديث الذين برعوا ابجتهاداهتم يف تقنني القواعد -

اليت هبا يرفع الشك وااللتباس عما صححوه من األحاديث الثابتة عن أشرف اخللق صلى هللا عليه 
 وسلم.

يبّصران مبدى األمانة العلمية اليت كان عليها احملدثون،  فمىت ثبت  إن علم خمتلف احلديث -
عندهم احلديث عّضوا عليه ابلنواجذ ومل يرتكوه ويطرحوه جملرد ما يعرض للناظر فيه من تعارض، بل 
اجتهدوا ونظّروا وقّعدوا القواعد بغية الوصول للفهم السديد للسنة النبوية،  وأنزلوا السنة الثابتة عن 

 يب صلى هللا عليه وسلم املكانة الالئقة هبا. الن
يعترب هذا العلم من دليال قاطعا على اشتغال احملدثني مبنت احلديث والتفقه فيه،  ورّدا مفحما  -

على من يلمزهم ابالقتصار على دراسة األسانيد،  ذلك أّن موضوعه النظر يف لفظ  احلديث النبوي 
َا َيْكُمُل لِْلِقَياِم بِِه اأْلَئِمَُّة اجْلَاِمُعوَن بـَنْيَ ،  قال ابن الصالح:" ومدلوالته ورفع التعارض الظاهر فيه َوِإمنَّ

ِقيَقِة" ،  وكذلك احلال ابلنسبة ملن يلمز (18) ِصَناَعيَتِ احْلَِديِث َواْلِفْقِه،  اْلَغوَّاُصوَن َعَلى اْلَمَعاين الدَّ
 .(19) احملدثني برواية املتناقضات،  وينتقصهم بذلك

إّن مجيع اجملتهدين ابختالف ختصصاهتم،  من فقه،  وعقيدة،  وأصول فقه، وتفسري...  -
حباجة ملعرفة علم خمتلف احلديث فمن خالله ميكنهم النظر يف األدلة و التعرف على طرائق الرتجيح 

يُع اْلُعَلَماِء ِمَن الطََّوائِ  بينها،  ِف،  قال اإلمام النووي: "َهَذا َفنٌّ َمْن َأَهمِّ األَنـَْواِع،  َوُيْضَطرر ِإىَل َمْعرِفَِتِه مجَِ
َح َأَحَدمُهَا،  َوإِ  نَـُهَما َأْو يـَُرجِّ ْعىَن ظَاِهًرا فـَيـَُوفَِّق بـَيـْ

َ
ُة َوُهَو َأْن أَيْيت َحِديثَاِن ُمَتَضادَّاِن يف امل َا يُْكِمُل َلُه األَئِمَّ منِّ

َعاين"
َ
 .(20) اجلَاِمُعوَن بـَنْيَ احلَِديِث،  َوالِفْقِه،  َواأُلُصولِيروَن الَغوَّاُصوَن َعَلَى امل

                                                           

 .284معرفة أنواع علوم احلديث، ص  ( 18) 
كر اإلمام ابن قتيبة يف مقدمة كتابه : أتويل خمتلف احلديث أن سبب أتليفه له هو الرد على من ينتقد أهل ذ ( 19) 

 احلديث ويذّمهم  برواية املتناقضات.
 .90التقريب والتيسري ،  ص( 20) 
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فيه تنزيه حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم من االختالف والتناقض ومحاية جلنابه الشريف -
 واالنتقاص،  واالهتام ابلتذبذب واالضطراب يف تبليغ الوحي.صلى هللا عليه وسلم من الطعن 

 مشكل احلديث:
 (21)لغة: اسم فاعل من :" أشكل األمر: التبس،  وأمور أشكال: ملتبسة

واستشكل األمر: التبس،  و استشكل عليه: أورد عليه إشكاال...األمر يوجب التباسا يف 
 (22)الفهم

 (23)ل،  شاكل: مشتبه ملتبس"و" أشكل األمر : إذا اختلف،  وأمر مشك
ويسمى الدم أشكل للحمرة والبياض املختلطني منه،  ...وهو من ابب إشكال األمر وهو 

 (24)التباسه" 
 اصطالحا: 

أشار إليه اإلمام الطحاوي رمحه هللا يف شرح مشكل احلديث،  فقال:" إين نظرت يف اآلاثر 
قبولة اليت نقلها ذوو التثبت فيها واألمانة عليها،  املروية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابألسانيد امل

 (25)وحسن األداء هلا،  فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم مبا فيها عن أكثر الناس" 

وعرّفه الشيخ نور الدين عرت رمحه هللا بقوله:" هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معىن 
 (26)ابطال،  أو تعارض مع نص شرعي آخر" 

وقال الشيخ حممد طاهر اجلوايب هو:"  حديث صحيح بدا معارضا بدليل مقبول وقبل التأويل،  
 (27)أو كان مما ال يعلم أتويله" 

                                                           

 ،  مادة شكل.11/357لسان العرب ،( 21) 
 .1/491املعجم الوسيط ، ( 22) 
مهدي املخزومي وإبراهيم  ،  ت:دار ومكتبة اهلالل، عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي كتاب العني:أيب( 23) 

 .5/296السامرائي،  
 .3/205معجم مقاييس اللغة ، (  24) 
، : شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة شرح مشكل اآلاثر: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، ت (25) 

 .1/6م املقدمة ، 1994-ه1415الطبعة: األوىل، 
-هـ 1418الطبعة :الثالثة ، سورية-دار الفكر دمشق، نور الدين عرت :منهج النقد يف علوم احلديث(26) 

 .337م، ص1997
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" أحاديث مروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبسانيد  عرفه أسامة خياط بقوله :و 
  (28)مقبولة،  يوهم ظاهرها معاين مستحيلة،  أو معارضة لقواعد شرعية اثبتة" 

إن هذه التعاريف متقاربة تبني لنا أن مشكل احلديث يتعلق حبديث اثبت صحيح يبدو ظاهره 
 طل،  أو معارضا لنص شرعي آخر.معارضا لقواعد الشرع العامة،  أو داال على معىن اب
 الفرق بني خمتلف احلديث ومشكل احلديث:

مدار خمتلف احلديث قائم على وجود معىن التعارض واالختالف بني احلديثني) أي أنه إذا مل -
يوجد تعارض بينهما فال يتحقق معىن خمتلف احلديث(،  أما مشكل احلديث فال يقتصر إشكاله على 

ني أو أكثر فحسب،  وإمنا ينشأ اإلشكال فيه عن أسباب أخرى كثرية مع وجود تعارض بني حديث
ذلك،  منها أن يكون إشكال يف فهم احلديث نفسه من غري معارضة فهذا ال يُعّد من خمتلف 
احلديث لعدم وجود حديث آخر يعارضه،  أو مبعارضة آية ظاهرا أو تعارض احلديث مع اإلمجاع أو 

 ل فكل هذا من مشكل احلديث.القياس أو التناقض مع العق
دفع التعارض القائم بني حديثني ال يتأتى إال إبعمال قواعد حمددة جعلها العلماء سبيال -

يسلك لدرء التعارض،  أي أن االعتماد على العقل وحده ال يؤدي إىل إزالة التعارض ورفعه خبالف 
 األحاديث املشكلة فإن املراد منها ال يدرك غالبا إال ابلعقل.

صنيع بعض من صنف يف خمتلف ومشكل  احلديث وجعلهما يف مؤلف واحد كأيب قتيبة يف  -
كتابه" أتويل خمتلف احلديث" يشعر بوجود معىن املفارقة واملفاصلة بني هذين النوعني،  حيث إنه 
حني يورد قضية من قضااي خمتلف احلديث ويذكر وجه املعارضة فيه يتبع ذلك بقوله:" وهذا تناقض 

ف" أو" هذا خمتلف ال يشبه بعضه بعضا" وحنو ذلك من العبارات،  أما حني يورد قضية يف واختال
 إال إذا كان التناقض حاصال بني حديث وآية مثال.-مشكل احلديث ال يذكر هذه العبارات وأمثاهلا

 التعارض بني احلقيقة والظاهر:

                                                                                                                                                                  

جهود احملدثني يف نقد منت احلديث الشريف: حممد طاهر اجلوايب ، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد هللا، (  27) 
 .414تونس، د.ط، د.س،  ص

احلديث بني احملدثني واألصوليني والفقهاء: أسامة بن عبد هللا خياط ، در الفضيلة، دار ابن حزم ، خمتلف (  28) 
 .32م، ص2010الطبعة األوىل، 
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تقدم،  وقد يكون هذا التعارض  إن التعارض هو التقابل بني األدلة على سبيل املمانعة،   كما 
كليا،  وهو الذي يكون من كل وجه،  حبيث ال ميكن اجلمع بينهما،  وهذا هو التناقض، ،  وقد 
يكون _ التعارض_ جزئيا،  وهو الذي يكون من وجه دون وجه حبيث ميكن اجلمع بينهما بوجه من 

 .(29)الوجوه
َاُد اْلَمْوُضوِع،  َواْلَمْحُموِل،  ولقد ذكر أهل العلم شروطا لوقوع التناقض بني قضيت  ني: احتِّ

،  َويف اْلُقوَِّة،  َواْلِفْعِل،  َويف الزََّماِن َواْلَمَكاِن،  فإذا اختلف زمنهم َضاَفِة،  َواجْلُْزِء،  َواْلُكلِّ ا احتمل َواإْلِ
املقيد،  وال بني صدق كل منهما يف وقتها، وهلذا فال تعارض بني الناسخ واملنسوخ،  وال بني املطلق و 

 .(30)العام واخلاص
وعليه فكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ساملان من التناقض ومربّءان من االختالف،  
"فإن وجد نصان ظاهرمها التعارض وجب االجتهاد يف صرفهما عن هذا الظاهر،  والوقوف على 

 .(31) ناقض يف تشريعه"حقيقة املراد منهما تنزيهاً للشارع العليم احلكيم عن الت
اَل َيِصحر عن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أبداً حديثان َصِحيَحاِن  قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:"

مْجَاِل والتـَّْفص يل ِإالَّ َعَلى ُمَتَضادَّاِن يـَْنِفي َأَحُدمُهَا َما يـُْثِبُتُه اآْلَخُر ِمْن َغرْيِ ِجَهِة اخْلُُصوِص َواْلُعُموِم َواإْلِ
ْدُه"  .(32) َوْجِه النَّْسِخ َوِإْن ملَْ جيَِ

َم و قال اإلمام أبو بكر الباقالين رمحه هللا:" َفُكلر َخبَـَرْيِن ُعِلَم َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتَكلَّ 
 .(33) ِإْن َكاَن ظَاِهُرمُهَا ُمتَـَعارَِضنْيِ "هِبَِما َفاَل َيِصحر ُدُخوُل التـََّعاُرِض ِفيِهَما َعَلى َوْجٍه , وَ 

                                                           

بريوت،   –شاه احلنفي،  دار الفكر  حممد أمني بن حممود البخاري املعروف أبمري ابد :تيسري التحرير: ينظر: (29) 
3/136. 
 .8/121احمليط يف أصول الفقه ،  ينظر:البحر(30) 
شباب األزهر ، الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار  -علم أصول الفقه: عبد الوهاب خالف،  مكتبة الدعوة  (31) 

 .230القلم،  ص
ينظر: إرشاد الفحول إِل حتقيق احلق من علم األصول: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين،  (32) 

م، 1999 -هـ 1419كفر بطنا، دار الكتاب العريب، الطبعة: األوىل   -أمحد عزو عناية،  دمشق  ت: الشيخ
2/261. 
 الكفاية يف علم الرواية: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، ت: أبو عبد(33) 

 .433املدينة املنورة،  ص -إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية  ،هللا السورقي
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:" ال جيوز أن يوجد يف الشرع خربان متعارضان من مجيع 
 (34)الوجوه وليست مع أحدمها ترجيح يقدم به"

تعاُرض حبمد هللا بني أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع  وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:"...ال
التعارُض،  فإما أن يكون أحُد احلديثني ليس ِمن كالمه صلى هللا عليه وسلم وقد َغِلَط فيه بعُض 
الرواة مع كونه ثقًة ثَبتاً،  فالثقُة يـَْغَلُط،  أو يكوُن أحُد احلديثني انسخًا لآلخر إذا كان مما يـَْقَبُل 

كوُن التعارُض ىف فهم السامع،  ال يف نفس كالمه صلى هللا عليه وسلم،  فال بُدَّ ِمن النسخ،  أو ي
وجه من هذه الوجوه الثالثة. وأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان ِمن كل وجه،  ليس أحُدمها 

ال خيرج  انسخًا لآلخر،  فهذا ال يُوجد أصاًل،  ومعاَذ هللِا أن يُوَجَد ىف كالم الصادق املصدوق الذى
من بني شفتيه إال احلقر،  واآلفُة ِمن التقصري ىف معرفة املنقول،  والتمييز بني صحيحه ومعلوله،  أو 
من الُقصور ىف فهم ُمراده صلى هللا عليه وسلم،  ومحل كالمه على غري ما عناه به،  أو منهما معاً. 

 .(35)ومن ههنا وقع من االختالف والفساد ما وقع.. وابهلل التوفيق"
   وقال اإلمام الشاطيب رمحه هللا:" ُكلَّ َمْن حَتَقََّق أِبُُصوِل الشَّرِيَعِة؛ فََأِدلَّتـَُها ِعْنَدُه اَل َتَكاُد تـَتَـَعاَرُض،

ِفيَها اْلبَـتََّة،   َكَما َأنَّ ُكلَّ َمْن َحقََّق َمَناَط اْلَمَساِئِل؛ َفاَل َيَكاُد يَِقُف يف ُمَتَشابٍِه؛ أِلَنَّ الشَّرِيَعَة اَل تـََعاُرضَ 
 َدلِيَلنْيِ فَاْلُمَتَحقُِّق هِبَا ُمَتَحقٌِّق مبا يف نفس األمر؛ فيلزم أن ال َيُكوَن ِعْنَدُه تـََعاُرٌض،  َوِلَذِلَك اَل جتَُِد اْلبَـتَّةَ 

َر َأمْجََع اْلُمْسِلُموَن َعَلى تـََعاُرِضِهَما حِبَْيُث َوَجَب َعَلْيِهُم اْلُوقُوُف؛ َلِكْن َلمَّ  ا َكاَن أَفْـرَاُد اْلُمْجَتِهِديَن َغيـْ
 َمْعُصوِمنَي ِمَن اخلَْطَِأ؛ أَْمَكَن التـََّعاُرُض بـَنْيَ األدلة عندهم،  فإذا ثبت هذا فنقول: اْلَمْسأََلُة اأْلُوىَل:

َنَظِر اْلُمْجَتِهِد،  أَمَّا ِمْن  التـََّعاُرُض ِإمَّا َأْن يـُْعتَـبَـَر ِمْن ِجَهِة َما يف نـَْفِس اأْلَْمِر،  َوِإمَّا ِمْن ِجَهةِ 
ُر ممُِْكٍن إبِِْطاَلٍق،  َوَقْد َمرَّ آنًِفا يف ِكَتاِب ااِلْجِتَهاِد ِمْن َذِلَك  يف َمْسأََلِة -ِجَهِة َما يف نـَْفِس اأْلَْمِر؛ فـََغيـْ

ِة َنَظِر اْلُمْجَتِهِد؛ َفُمْمِكٌن ِباَل ِخاَلٍف،  ِإالَّ َما ِفيِه ِكَفايٌَة،  َوأَمَّا ِمْن ِجهَ  -أَنَّ الشَّرِيَعَة َعَلى قـَْوٍل َواِحدٍ 

                                                           

املسودة يف أصول الفقه:آل تيمية ]بدأ بتصنيفها اجلّد: جمد الدين عبد السالم بن تيمية،  وأضاف إليها األب،  (34) 
د احلميد، دار الكتاب : عبد احلليم بن تيمية،  مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية[، ت: حممد حميي الدين عب

 .306العريب،  ص
زاد املعاد يف هدي خري العباد: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين بن قيم اجلوزية، مؤسسة (35) 

 .150-4/149م، 1986-ه1406الرسالة،  بريوت،  لبنان، الطبعة : الثالثة, 
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لِيَلنْيِ،  َوهُ  َا َنَظُروا ِفيِه اِبلنِّْسَبِة ِإىَل ُكلِّ َمْوِضٍع اَل مُيِْكُن ِفيِه اجْلَْمُع بـَنْيَ الدَّ َو َصَواٌب؛ فَِإنَُّه ِإْن أَنَـُّهْم ِإمنَّ
،  َواْلُمْطَلِق َمَع اْلُمَقيَِّد َوَأْشَباِه َذِلكَ أَْمَكَن اجلَْْمُع َفاَل تـََعاُرَض؛ َكاْلَعا  .(36)مِّ َمَع اخْلَاصِّ

وقال رمحه هللا:" فعلى الناظر يف الشريعة حبسب أمران: أحدمها أن ينظر إليها بعني الكمال ال 
عنها  بعني النقصان،  ويعتربها اعتبارا كليا يف العبادات والعادات،  وال خيرج عنها البتة،  ألن اخلروج

تيه وضالل ورمى يف عماية،  كيف وقد ثبت كماهلا ومتامها؟ فالزائد واملنقص يف جهتها هو املبتدع 
 إبطالق واملنحرف عن اجلادة إىل بنيات الطرق.

والثاين: أن يوقن أنه ال تضاد بني آايت القرآن و ال بني األخبار النبوية وال بني أحدمها مع 
واحد،  ومنتظم إىل معىن واحد،  فإذا أداه ابدئ الرأي إىل ظاهر اآلخر بل اجلميع جار على مهيع 

اختالف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء االختالف،  ألن هللا قد شهد له أن ال اختالف فيه. فليقف 
 .(37)وقوف املضطر السائل عن وجه اجلمع،  أو املسلم من غري اعرتاض "

 مسالك أهل العلم يف  رفع التعارض بني األحاديث
لقد اجتهد احملدثون لدرء التعارض الواقع بني األحاديث يف نقدهم للمروايت ويف شروحهم هلا،  
فوضعوا قواعد وضوابط ترفع االختالف صرت منهجا وطريقا للدرسني للسنة من بعدهم،  وقد ذكر 

ام النووي الشافعي رمحه هللا بعض هذه القواعد،  وأشار إليها علماء املصطلح يف مصنفاهتم،  قال اإلم
رمحه هللا : " واملختلف قسمان أحدمها ميكن اجلمع بينهما،  فيتعني وجيعل العمل هبما،  والثاين ال 
ميكن بوجه،  فإن علمنا أحدمها انسخاً قدمناه،  وإال عملنا ابلراجح كالرتجيح بصفات الرواة وكثرهتم 

 .(38) يف مخسني وجهاً،  وهللا أعلم"
ه ال يصح معارضة حديث صحيح اثبت آبخر ضعيف أو ثبوت الرواايت وصحتها: ألن -1

 موضوع،  فالبد أن يكون احلديثان صحيحني اثبتني.
  مسلك اجلمع:-2

اجلمع لغة: هو ضم وأتليف املفرتق،  يقال : مجع الشيء عن تفرقه جيمعه مجعا فاجتمع،  
 .(39)وجتمع القوم إذا التفوا حول بعض

                                                           

لشهري ابلشاطيب،  ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن املوافقات: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي ا(36) 
 .4/341م، 1997هـ/ 1417آل سلمان،  دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة األوىل 

 .2/822االعتصام ،  (37) 
 .90التقريب والتيسري ،  ص(38) 
 .8/53ينظر: لسان العرب ـ،   (39) 
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 .(40)بني األدلة الشرعية وتوافقها  اصطالحا: هو االئتالف
 وتكمن أمهية هذا املسلك يف إعمال الدليلني،  دون طرح أحدمها ورده.

قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:" وال يـُْنَسب احلديثان إىل االختالف،  ما كان هلما وجهاً  
ن احلديثان يف الشيء الواحد،  ميَضَيان معاً،  إمنا املختِلف ما مل مُيَْضى  إال بسقوط غريه،  مثل أن يكو 

 .(41)هذا حيُِلرُه وهذا حُيَّرِمه "
:"..وكلما احتمل حديثان أن ُيستعمال معا،  استعمال معا،  ومل يعطل واحد وقال رمحه هللا 

 .(42)منهما اآلخر.." 
 وقال اإلمام اخلطايب رمحه هللا:" وسبيل احلديثني إذا اختلفا يف الظاهر وأمكن التوفيق بينهما

وترتيب أحدمها على اآلخر أن ال حيمال على املنافاة وال يضرب بعضها ببعض لكن يستعمل كل 
 .(43)واحد منهما يف موضعه وهبذا جرت أقضية العلماء يف كثري من احلديث"

  مسلك النسخ: -2
فإن مل يُتمكن من اجلمع بني احلديثني،  يُنظر يف زمن ورود كل منهما،  فُيعمل ابملتأخر ، وهو 

 يعرف بباب الناسخ واملنسوخ.ما 
و النسخ لغة: رفع الشيء وإثبات غريه مكانه،  ونسخ الشيء ابلشيء ينسخه وانتسخه: أزاله 
 به وأبدله.والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته،  واملعىن أذهبت الظل وحلت حمله

(44). 
 .(45)عنهواصطالحا: هو رفع احلكم السابق خبطاب متقدم خبطاب مرتاخ 

                                                           

الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، الطبعة: األوىل، التعارض والرتجيح : عبد اللطيف عبد هللا الربزجني، دار  (40) 
 .338م، ص1993-ه1413

 .341الرسالة: ص(41) 
 .40-39اختالف احلديث،  ص (42) 
معامل السنن،  وهو شرح سنن أيب داود: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت اخلطايب، (43) 

 .3/80م،   1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: األوىل  –املطبعة العلمية 
 .3/61،  ولسان العرب، 5/424ينظر: معجم مقاييس اللغة،  (44) 
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َلُة حَنْوَ   قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:"فَِإَذا ملَْ حَيَْتِمِل احْلَِديثَاِن ِإالَّ ااِلْخِتاَلَف َكَما اْختَـَلَفِت اْلِقبـْ
اِسِخ بـَْيِت اْلَمْقِدِس َواْلبَـْيِت احْلَرَاِم َكاَن َأَحُدمُهَا اَنِسًخا،  َواآْلَخُر َمْنُسوًخا،  َواَل ُيْسَتَدلر َعَلى النَّ 

ِر،  فـَيـُْعَلُم َأنَّ َواْلَمْنُسوِخ ِإالَّ خبَرَبٍ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ أَْو بَِقْوٍل أَْو ِبَوْقٍت يَُدلر َعَلى َأنَّ َأَحَدمُهَا بـَْعَد اآْلخَ 
َع احْلَِديَث َأِو اْلَعامَِّة َكَما َوَصْفُت،  َأْو  ُ ِفيِه اآْلَخَر ُهَو النَّاِسُخ َأْو بَِقْوِل َمْن مسَِ ِبَوْجٍه آَخَر اَل يـُبَـنيِّ

 .(46) النَّاِسَخ َواْلَمْنُسوَخ"
 مسلك الرتجيح: -3

وهذا املسلك يتعلق ابألدلة اخلارجية اليت جتعل أحد احلديثني أرجح من اآلخر،  ويدخل فيه نقد 
 األسانيد واملنت.

 .(47)ويعّرف الرتجيح لغة أبنه: التثقيل والتمييل ومنه رجح امليزان إذا مال 
 .(48)واصطالحا: تقوية إحدى األمارتني على األخرى لدليل

َها َما اَل خَيُْلو ِمْن َأْن َيُكوَن َأَحُد احْلَِديثـَنْيِ َأْشَبَه مبَْعىَن ِكَتاِب   قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:" َوِمنـْ
،  أَْو َأْشَبَه مبَْعىَن ُسَنِن النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ممَّا ِسَوى احْلَِديثـَنْيِ اْلُمْخَتِلفَ  َأْو َأْشَبَه  نْيِ، اَّللَِّ

 .(49) اِبْلِقَياِس،  فََأير اأْلََحاِديِث اْلُمْخَتِلَفِة َكاَن َهَذا فـَُهَو أَْواَلمُهَا ِعْنَداَن َأْن ُيَصاَر إِلَْيِه"
وقال رمحه هللا يف كتابه الرسالة مبينا هذا املسلك يف شكل حوار:"أصل ما نْبيِن حنن وأنتم عليه: 

 نذهب إىل واحد منها دون غريه إال بسبب يدل على أن الذي ذهبنا أن األحاديث إذا اختَلَفت مل
 إليه أقوى من الذي تـَرَْكنا.

 قال: وما ذلك السبب؟
 قلت: أن يكون أحُد احلديثني أْشَبَه بكتاب هللا،  فإذا أشبه كتاَب هللا كانت فيه احلجُة.

 قال: هكذا نقول.
                                                                                                                                                                  

، والعدة يف أصول الفقه: القاضي أبو يعلى،  حممد بن احلسني بن 3/526شرح الكوكب املنري،  ينظر:  (45) 
م،  1990 -هـ  1410حممد بن خلف بن الفراء ، ت : أمحد بن علي بن سري املباركي،  د.د،  الطبعة : الثانية 

3/778. 
حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  :اختالف احلديث )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي((46) 

 .8/598م،  1990هـ/1410، بريوت –املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي، دار املعرفة 
 .1/218،  والقاموس احمليط،  2/445ينظر: لسان العرب،   (47) 
 .4/616،  وشرح الكوكب املنري، 8/145ينظر: البحر احمليط (48) 
 .8/598املصدر السابق:(49) 
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قلنا: فإن مل يكن فيه نصر كتاب كان أْوالمها بِنا األثبُت منهما،  وذلك أن يكون َمن رواه 
أعرَف إسنادا وأشهَر ابلعلم وأحفَظ له،  أو يكوَن ُرِوَي احلديُث الذي ذهبنا إليه ِمن وجهني أو أكثَر،  

الذي ذهبنا إليه أشبَه مبعىن   والذي ترْكنا ِمن وجٍه،  فيكوَن األكثر أوىل ابحلفظ ِمن األقل،  أو يكونَ 
كتاِب هللا،  أو أشبَه مبا ِسوامها ِمن ُسَنِن رسول هللا،  أْو أَْوىل مبا يَعرف أهُل العلم،  أو أصحَّ يف 

 القياس،  والذي عليه األكثُر ِمن أصحاب رسول هللا.
 .(50)قال: وهكذا نَقول ويقول أهُل العلم"

 مسلك التوقف:  -4
مكان اجلمع أو الرتجيح أو بيان الناسخ واملنسوخ،  وهذا التوقف ليس ويُلجا إليه حال عدم إ

هنائيا مطلقا بل قد يتوقف اجملتهد زمنا عن العمل ابحلديثني مث يتبني له وجه من جوه الرتجيح بعد 
مدة،  كما قد يتوقف جمتهد ويرجح آخر ملا وقع له من مرجحات دون سابقه،  وتقرير أهل العلم هلذا 

ما يبني أمانتهم وعدالتهم وتواضعهم يف التعاطي مع نصوص الشرع وعدم التجّرئ عليها  املسلك فيه
 والتقّول بغري علم.

؛ فـَُهَو التـََّوقرُف  قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا:" أما يف ترك العمل فيهما َمًعا جُمَْتِمَعنْيِ أَْو ُمتَـَفرِّقـَنْيِ
 .(51)َوُهَو اْلَواِجُب ِإَذا ملَْ يـََقْع تـَْرِجيٌح "َعِن اْلَقْوِل مبُْقَتَضى َأَحِدمِهَا،  

هذا وقد تكلم أهل احلديث يف مصنفاهتم عن وجوه الرتجيح وبينوها سعيا منهم لضبط التعامل 
 .(52)مع نصوص السنة النبوية إثباات وصيانة هلا وحسن فهم وفقه ملدلوالهتا

 أسباب االختالف بني األحاديث :
تعارض واختالف بني النصوص النبوية  إمنا هو يف الظاهر فقط ويف  إّن ما يظهر للمجتهد من

نظر اجملتهد فحسب،  وليس تعارضا حقيقيا،  وهلذا التعارض أسباب ترجع إما لوجود النسخ أو 
 حليثيات تتعلق ابلراوي،   أذكر منها:

                                                           

 .283،  ص الرسالة(50) 
 .5/113املوافقات ،  (51) 
ملزيد من التفصيل يف وجوه الرتجيح  يراجع كالم اإلمام السيوطي يف تدريب الراوي فقد تكلم فيها إبسهاب  (52) 

تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي: عبد الرمحن بن أيب بكر،  جالل الدين السيوطي، ،  وإتقان رمحه هللا تعاىل
 .2/655ت: أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب،  دار طيبة،  
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يكون أحد احلديثني صحيحا اثبتا عن النيب صلى هللا عليه وسلم واآلخر من قول  _أن
 الصحايب رضي هللا عنه،  والغلط يف رفعه وقع من أحد رواته.

أن أييت احلديث يف جواب النيب صلى هللا عليه وسلم عن مسألة  فيؤّديه الراوي عنه خمتصرا،  -
ْخربُ عنه اخلَبَـَر قال الشافعي رمحه هللا:" وُيْسَئُل َعن ال

ُ
َْسأَلِة،  ويـَُؤدِّي عنه امل

شيِء فـَُيجيب على َقدر امل
 ُمتَـَقصًّى،  واخلَبَـَر خُمَْتَصرًا،  واخلرَب فيأيتَ بِبَـْعض َمْعناه دون بعض.

اِب،  مبَْعرِفَته وحُيَدُِّث عنه الرجُل احَلِديَث َقْد أْدَرَك َجَوابَه ومل يُْدرك املسأَلَة فَيُدلَّه على َحِقيَقة اجلَوَ 
 السََّبَب الذي خَيْرُُج عليه اجلواب.

وَيُسنر يف الشَّْيء ُسنَّة وفيما خُيَاِلفه أْخَرى،  فال خُيَلُِّص بـَْعُض السَّاِمِعني بـَنْيَ اختالف احلاَلنْيِ 
 .(53)اللَّتَـنْيِ َسنَّ فيهما"

الناسخ من املنسوخ وقع اخللل أن يكون أحد احلديثني انسخا واآلخر منسوخا،  فإذا مل يُعلم  -
 بال ريب.
 .(54)قد حيّدث الراوي فيذكر اجلواب دون السؤال الذي مبعرفته يزول التعارض واالختالف-
ْفِظ َعَدُم َمْعرَِفة الراوي ِبَداَلَلِة احْلَِديِث:اَترًَة ِلَكْوِن اللَّْفِظ الَِّذي يف احْلَِديِث َغرِيًبا ِعْنَدُه،  ِمْثَل لَ  -

زَابـََنِة""اْلمُ 
،  ....."؛ إىَل َغرْيِ َذِلَك ِمْن اْلَكِلَماِت اْلَغرِيَبِة الَّيِت َقْد خَيَْتِلُف (56)،  َو "اْلُمَخابـَرَِة"(55)

 .(57)اْلُعَلَماُء يف تـَْفِسريَِها"
عدم معرفة الراوي بدالالت اللفظ النبوي الفصيح؛ قال الشافعي رمحه هللا:" ورسول هللا َعَريبر -

،  كما وصفُت لك يف  اللِّ  سان والدَّار،  فقْد يقوُل القوَل عامًّا يُريُد به العامَّ،  وعامًّا يريُد به اخلاصَّ
 .(58)كتاب هللا وُسَنِن رسوِل هللا قـَْبَل هذا"

                                                           

 .213الرسالة، ص (53) 
 .87-1/86ينظر : خمتلف احلديث عند اإلمام أمحد: عبد هللا الفوزان:  (54) 
س النخل ابلتمر،  وأصله من الزبن،  وهو الدفع،  كأن كل واحد من املتبايعني املزابنة: هي بيع الرطب يف رؤو (55) 

 يزيد صاحبه عن حقه مبا يزداد منه،  وإمنا هنى عنها ملا يقع فيها من الغنب واجلهالة.  
 املخابرة: قيل هي املزارعة على نصيب معني كالثلث والربع وغريمها.(56) 
تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، الرائسة العامة :رفع املالم عن األئمة األعالم(57) 

م،   1983 -هـ  1403، اململكة العربية السعودية -إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  الرايض 
 .26-25ص

 .213الرسالة، ص (58) 
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 :مثال
 األحاديث اليت ظاهرها التعارض يف موضوع العدوى:

 احلديث األول:
اَل َعْدَوى َواَل »قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: عن أيب ُهَريـْرََة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه،  

َباُء،  فـََيْأيت « َصَفَر َواَل َهاَمةَ  ،  َفَما اَبُل ِإبِِلي،  َتُكوُن يف الرَّْمِل َكأَنَـَّها الظِّ فـََقاَل أَْعرَايبٌّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
نَـَها فـَُيْجرِبـَُها؟ فـََقاَل: الَبِعرُي اأَلْجَرُب فـَيَ   .(59)« َفَمْن َأْعَدى اأَلوََّل؟»ْدُخُل بـَيـْ

 أوال معرفة صحة احلديث:  
حديث نفي العدوى ورد عن مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم يف الصحيحني،  وأشهر من 

سلمة بن رواه الصحايب اجلليل أبو هريرة رضي هللا عنه،  وهو مروي عنه من طرق عديدة؛ عن أيب 
 عبد الرمحن عند البخاري

 وعن سنان بن أيب سنان عند البخاري ومسلم
 وعن سعيد بن ميناء عند البخاري
 وعن حممد بن سريين عند مسلم

 وعن أيب العالء عند مسلم .
من الصحابة أيضا أنس بن مالك عند البخاري ومسلم،  وعبد هللا بن عمر عند البخاري  ورواه

 ومسلم،  وجابر عند مسلم فاحلديث اثبت ال غبار عليه.
 احلديث الثاين:

رََة،  َواَل اَل َعْدَوى َواَل ِطيَـ »عن َأيَب ُهَريـْرََة رضي هللا،  قال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ْجُذوِم َكَما تَِفرر ِمَن اأَلَسدِ 

َ
 .(60)« َهاَمَة َوالَ َصَفَر،  َوِفرَّ ِمَن امل

ثَُه،  َأنَّ َرُسوَل هللِا  ويف صحيح مسلم عن الزهري،  َأنَّ َأاَب َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف،  َحدَّ
اَل يُورُِد »َوحُيَدُِّث،  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: « َعْدَوى اَل »َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

قَاَل أَبُو َسَلَمَة: َكاَن أَبُو ُهَريـْرََة حُيَدِّثـُُهَما ِكْلتَـْيِهَما َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه « ممُِْرٌض َعَلى ُمِصحٍّ 
اَل يُورُِد ممُِْرٌض َعَلى »َوأَقَاَم َعَلى َأْن « اَل َعْدَوى»َت أَبُو ُهَريـْرََة بـَْعَد َذِلَك َعْن قـَْولِِه َوَسلََّم،  مُثَّ َصمَ 

                                                           

 .7/128،  5717رواه البخاري،  ح (59) 
 .7/126،  5707خاري،  حرواه الب (60) 
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َة قَاَل: فـََقاَل احْلَاِرُث ْبُن َأيب ُذاَبٍب َوُهَو اْبُن َعمِّ َأيب ُهَريـْرََة: َقْد ُكْنُت َأمْسَُعَك،  اَي َأاَب ُهَريـْرَ « ُمِصحٍّ 
ثـَُنا َمَع َهَذا احْلَِديِث َحِديثًا آَخَر،  َقْد َسَكتَّ َعْنُه،  ُكْنَت تـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه حُتَدِّ 

َفَما َرآُه « اَل يُورُِد ممُِْرٌض َعَلى ُمِصحٍّ »فََأََب أَبُو ُهَريـْرََة َأْن يـَْعِرَف َذِلَك،  َوقَاَل: « اَل َعْدَوى»َوَسلََّم: 
؟ قَاَل: اَل،  احْلَاِرُث يف َذِلَك َحىتَّ َغِضَب أَبُو ُهَريـْرََة فـََرَطَن اِبحْلََبِشيَِّة،  فـََقاَل لِْلَحاِرِث: أََتْدرِي َماَذا قـُْلتُ 

َنا،  َأنَّ َرُسوَل هللِا قَاَل أَبُو ُهَريـْرََة: قـُْلُت أَبـَْيُت قَاَل أَبُو َسَلَمَة: " َوَلَعْمرِي َلَقْد َكاَن أَبُو ُهَريـْرََة،  حُيَدِّثُـ 
َفاَل أَْدرِي أََنِسَي أَبُو ُهَريـْرََة،  َأْو َنَسَخ َأَحُد اْلَقْوَلنْيِ اآْلَخَر؟ " « اَل َعْدَوى»َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

(61). 
ويف حديث عمر بن الشريك عن أبيه قال:" كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم،  فأرسل إليه 

 لى هللا عليه وسلم" إان قد ابيعناك فارجع" .الرسول ص
يف هذه األحاديث مجع بني نفي العدوى وإثباهتا،  و سأحاول بيان مسالك احملدثني يف رفع 

 هذا التعارض .
أعمل مجهور احملدثني هذه األحاديث وذهبوا إىل أنه ال تعارض بينها وسلكوا يف اجلمع بينها 

 عدة مسالك:
 مسلك اجلمع:

 ه "ال عدوى" حممول على النهي ال النفي،  أي ال يعدي بعضكم بعضا،  والدليل ماأوال: قول
 جاء يف لفظ احلديث من هنيه صلى هللا عليه وسلم عن التطري فيكون بذلك هنى عن العدوى أيضا.

رسول هللا فما  مل يفهم منه النهي،  فقال" اي -األعرايب–لكّن هذا التأويل بعيد ألن املخاطب 
 .(62)تكون يف الرمل كأهنا الضباء فيأيت البعري األجرب فيدخل فيها فيجرهبا" ابل إبلي

قال ابن القيم رمحه هللا:" َهَذا احلَِديث قد فهم ِمْنُه السَّامع النـَّْفي َوأقرُّه َعَلْيِه َوهِلََذا استشكل نـَْفيه 
طَال الدَّْعَوى َوُهَو قـَْوله: َفمن أعدى َوأورد َما أوردُه فََأجابه صلى هللا َعَلْيِه َوسلم مبَا يَتَضمَّن إبِ 

 .(63)األول"

                                                           

 .4/1743،  2221رواه مسلم ح (61) 
 .4/1742،  2220رواه مسلم ح (62) 
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ان قيم  :مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة(63) 

 .2/268بريوت،  –اجلوزية، دار الكتب العلمية 
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يبقى نفي العدوى على اببه،  أما الفرار من اجملذوم فمن ابب رعاية خاطره فقط،  قال  اثنيا:
ِإَذا َرَأى َومَحُْل اأْلَْمِر اِبْلِفرَاِر ِمَن اْلَمْجُذوِم َعَلى رَِعايَِة َخاِطِر اْلَمْجُذوِم أِلَنَُّه ابن حجر رمحه هللا:" 

نََّظَر ِإىَل الصَِّحيَح اْلَبَدِن السَِّليَم ِمَن اآْلَفِة تـَْعظُُم ُمِصيبَـُتُه َوتـَْزَداُد َحْسَرتُُه َوحَنُْوُه َحِديُث اَل تُِدميُوا ال
 .(64)اْلَمْجُذوِمنَي فَِإنَُّه حَمُْموٌل َعَلى َهَذا اْلَمْعىَن"

جاءت يف إثبات العدوى،  وهذا قول ابن  اثلثا: نفي العدوى عام ختصصه األحاديث اليت
بطال، ونصره الشوكاين _رمحهما هللا_ وألف يف ذلك " إحتاف املهرة ابلكالم على حديث ال عدوى 

 طرية". وال
رابعا: نفي العدوى هو نفي ملعتقد اجلاهلية أبن األمراض تعدي بذاهتا وليست جمرد أسباب،  

واملرضى ألن هللا جعل لتلك أسبااب جتعلها تنتقل من شخص وهلذا جاء األمر ابلفرار من اجملذومني 
 آلخر.

 مسلك النسخ:
حكى القاضي عياض رمحه هللا يف كتابه) املعلم( القول بنسخ حديث) ال عدوى( عن بعض 

 أصحابه.
ودليلهم حديث أيب سلمة عن أيب هريرة الذي تقدم،  وفيه:" فال أدري أنسي أبو هريرة أو 

 .(65)خر"نسخ أحد القولني اآل
 مسلك الرتجيح:

وهنا ذهب البعض لرتجيح األحاديث اليت نفت عدوى،  وخالفهم البعض برتجيح األحاديث 
 املثبتة هلا.

 حجة من قالوا ال عدوى:
 األحاديث املثبتة للعدوى شاذة.-

                                                           

 -دار املعرفة ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي :البخاريفتح الباري شرح صحيح (64) 
 .10/160، 1379بريوت،  

 .7/72العالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب،  : إكمال املعلم شرح صحيح مسلم  (65) 
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عائشة أنكرت األحاديث املثبتة للعدوى،  قالت:" ما قال ذلك ولكنه قال: ال عدوى،   -
ى األول" وقالت:" كان ِل موىل به هذا الداء فكان أيكل يف صحايف ويشرب يف وقال: من أعد

 أقداحي،  وينام على فراشي".
 ترّدُد أيب هريرة يف احلكم واستقامُة أمره على اإلثبات يدل على نفي العدوى.-
 استفاضت األخبار عن الصحابة يف نفي العدوى هلذا تقدَّم على حديث أيب هريرة  وقد -

 تردد يف األمر.
 حجة من قالوا إبثبات العدوى:

 رجوع أيب هريرة عن حديث ال عدوى إما لشكه أو لثبوت العكس عنده .-
 أدلة االجتناب واالبتعاد متنوعة فيصار إليها. -

 اخلالصة:
مذهب النسخ والرتجيح مرجوحان ألنه ال ميكن القول هبما و األحاديث صحيحة اثبتة عن 

ليه وسلم،  ومذهب اجلمع هو األوىل خاصة وأنه جاء بنفي بعض أعمال اجلاهلية النيب صلى هللا ع
 ومعتقداهتا،  وهللا تعاىل أعلى وأعلم. 
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 خامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،  والصالة والسالم على أشرف خلقه،  وعلى آله 

 وصحبه.
 بعد؛ فيطيب ِل أن أسجل خالصة هذا البحث يف اخلتام وهي: أما

*إّن مجع أحاديث الباب الواحد يعطي نظرة مشولية متكاملة عن املوضوع الوارد فيها،  ومنهج 
 احملدثني يف هذا هو منهج سائر علماء الشريعة.

شرتكة يف * مجع احملدثني ألحاديث الباب الواحد جاء على نوعني: أحدمها ضم األحاديث امل
املوضع الواحد وهو ما يعرف ابحلديث املوضوعي،  واآلخر مجع األحاديث اليت ظاهرها االختالف 

 وسلوك عدة مسالك لرفع التعارض الواقع بينها.
*تعترب مصنفات السنة على اختالف مناهج أصحاهبا يف التدوين مصادر أساسية للحديث 

 صة.املوضوعي،  وتنقسم إىل مصادر عامة ومصادر خا
* سلك احملدثون يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة عدة مسالك تتمثل يف إثبات الرواية 
احلديثية أوال،  مث حماولة اجلمع بني الرواايت املتعارضة،  والنظر يف الناسخ واملنسوخ،  والرتجيح بني 

 الرواايت ابلنظر،  وإن تعذر كل هذا يتوقف يف العمل هبا مجيعا .
اديث اليت وقع التعارض يف فهمها أحاديث تثبت العدوى وأخرى تنفيها،  وقد *من مجلة األح

سلك احملدثون مسالك متعددة يف دراستها كلها تنّم عن سعة اطالع وحماولة لضبط قواعد التعامل مع 
 النص  النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصالة والسالم.

 توصيات:
 توصي الباحثة بـ:

 رات املعرفة بضوابط فهم السنة النبوية.تكثيف الندوات واملؤمت -
 إدراج مقياس ضوابط فهم السنة يف الكليات الشرعية. -
توجيه الباحثني األكادميني من قبل املؤطرين للكشف عن ضوابط فهم السنة لدى  -

 األئمة األعالم منذ القدمي وحىت عصران.
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 قائمة املصادر واملراجع:

 علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي .اإلحكام يف أصول األحكام:أبو حممد  .1
حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  :اختالف احلديث )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي( .2

 شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي .
إرشاد الفحول إِل حتقيق احلق من علم األصول: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين  .3

 اليمين .
أمني حممد و  أسباب تعدد الرواايت يف متون احلديث النبوي الشريف: شرف حممود القضاة .4

 القضاة.
 .االعتصام :أبو إسحاق الشاطيب .5
 االعتصام: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطبيب. .6
 العالمة القاضي أبو الفضل عياض. : إكمال املعلم شرح صحيح مسلم  .7
 حر احمليط يف أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي .الب .8
 البحر احمليط يف أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي. .9

 بيان مشكل اآلاثر: اإلمام أبو جعفر الطحاوي. .10
 ن بن أيب بكر،  جالل الدين السيوطي.تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي: عبد الرمح .11
التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث : أبو زكراي حميي الدين حيىي بن  .12

 شرف النووي
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 شرف النووي.
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اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي  .15

 اخلطيب البغدادي.
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 جهود احملدثني يف نقد منت احلديث الشريف: حممد طاهر اجلوايب. 
الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  :الرسالة .17

 املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي.
 تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية .:رفع املالم عن األئمة األعالم .18
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ابن قيم  زاد املعاد يف هدي خري العباد: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين .19
 اجلوزية .

:تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  شرح الكوكب املنري .20
 املعروف اببن النجار.

شرح الكوكب املنري:تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  .21
 املعروف اببن النجار. 

ألثر: علي بن )سلطان( حممد،  أبو احلسن نور الدين شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل ا .22
 املال اهلروي .

 صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل البخاري. .23
 صحيح مسلم : مسلم بن احلجاج النيسابوري. .24
 العدة يف أصول الفقه: القاضي أبو يعلى،  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء . .25
 علم أصول الفقه: عبد الوهاب خالف . .26
 فتح الباري شرح صحيح البخاري : شهاب الدين ابن حجر العسقالين . .27
 أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين . :فتح الباري شرح صحيح البخاري .28
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 البغداددي.
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32. 

 خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني والفقهاء: أسامة بن عبد هللا خياط. 
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 وأضاف إليها األب،  : عبد احلليم بن تيمية،  مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية[
 موي.املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احل .35
معامل السنن،  وهو شرح سنن أيب داود: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب  .36

 البسيت اخلطايب .
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