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 غـــــــــــــــــزة-الجـــــــــامعة اإلســــــــالمـــــیة 
 ــدراســـات العلیالاشئون البحث العلمي و 

 ـــــــــــــــــــنـــــــــــــول الـــــدیــــكــــــــلیـــــــة أصـــــ
 ـه ــــــلــومــــــریف وعــــث الشــــــم الحدیــقس

 





      

   أ

  

  

  

آنالْقُر ونربتَدأَفَلَا ي  
رِ اللَّهغَي دنع نم كَان لَوو  
  لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا

 ]٨٢[النساء: 
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  إىل نبض قليب، وروحي، أمي الغالية ... »
  احلنون... ى، أبى، وتاج رأسىإىل فخر حيات »
  وفقهم ا ... وأبنائهم ... رعاهم ا... ىإىل أخواتي وأخوات »
  ...  ىإىل شيوخي وأساتذت »
  . . . ىوأبنائ ىإىل زوجت »
سـوء.                                                                                                                            وعنـهم كـل  ، واملسـرى، إىل كـل مبتلـي، رفـع ا عـين     ىشهداء، واجلرحى، واألسرالإىل  »

  ا . . .العودة اىل إىل أبناء مسجد 
  ديها حفظهم ا ورعاهم...درويش ووال ىسام ىإىل األمرية الصغرية سلم »
 وأبو أجمد، أخص منهم أخي أبو إبراهيم السلقاوي، ىوزمالئ ىإىل أصدقائ »

                                                                 ....أبو أمحد العراج       وحسام اخلطيب، وأبو شاويش،  

 عإليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواض                                                                        



      

   ت

  
ــإِ  {قــال تعــايل:  ــر فَ ــن كَفَ مو ــه فْسنل ــكُر شــا يفَإِنَّم ــكُرشي ــن مو ــه ــي ولَقَــد آتَينــا لُقْمــان الْحكْمــةَ أَنِ اشــكُر للَّ غَن ــه ن اللَّ

يدمرب العـاملني أوالً وأخـ   ] ١٢[لقمان: }ح  راً، ظـاهراً وباطنـاً، فهـو أهـل الثنـاء      الشكر واحلمد واملنة والفضـل
ــد، فقــد أعطــ   ــل يف حمكــم التنزيــل:        ىواحلم ـكَرتُم    {وأجــزل وبــارك وتفضــل، وهــو القائ شـ نلَــئ كُــمبر ــأَذَّن وإِذْ تَ

نَّكُمفأني أتقدم بالشكر والتقدير إىل:  ] أما بعد:٧[إبراهيم: }لَأَزِيد  
ــ{أمرنــي ربــي بشــكرمها فقــال  مــن إىل أَنِ اشكيــدالولــي ول وأنــا علــى أعتــاب مرحلــة عليمــة  ]،١٤[لقمــان: }كُر

  جديدة، أقول لكما جزاكما ا خري اجلزاء، فقد كان لكما الفضل بعد ا يف تعليمي وتربييت.  
    منارة العلم والعلماء. ياإلسالمية، ذلك الصرح التعليمي الشامخ يف مساء فلسطني، فه اجلامعةإىل 

والـذي تكـرم بقبـول اإلشـراف      رئيس قسم احلديث وعلومـه يف اجلامعـة اإلسـالمية،    ،-حفظه ا-نصاررأفت منسي ور/ الدكتإىل 
على رساليت، وأعطاني من وقته وجهده، ليضيء بعلمه ظلمات جهلي، ويظهر بسماحته تواضـع العلمـاء، فكـان مـثال حيتـذي بـه يف       

  العلم والعمل. 
حممـد رضـوان   : ، والـدكتور األسـتاذ املسـاعد   -حفظه ا –ور األستاذ املشارك: سامل أمحد سالمة الدكتاألستاذين الكرميني، إىل 

تفضال مبناقشة هذه األطروحة، بعد أن تكبدا عناء اإلطالع عليها، ليقوما اإلعوجاج، ويصححا  اللذين .-حفظه ا–أبو شعبان 
  صورة. ىاألخطاء؛ لتخرج بأهب

كـرمين الشـيخ بنسـخة    أ ،فبعد الفضل واملنـة مـن ا   –حفظه ا –خ على فؤاد أبو مزيد والشكر موصول إيل فضيلة الشي
وال أنسـي صـديقي الـذي احضـرها إيل      ،وال زالت حتـى األن عزيـزة الوجـود يف غـزة العـزة احملاصـرة       األوسط، وكانكتاب 
.إيهاب    سليمان، فجزاهم ا خرياً

 شكر وتقدير



      

   ث

املبـدع يف علـم املختلــف،   محـاد،  حسـني  الوالـد: نافـذ    املتميـز  تاذ الـدكتور مـن لـه فضـل علـى بعـد ا تعـاىل، األسـ        كـل  إىل
 :والـدكتور  هشـام زقـوت،  والدكتور: حممد أبو شعبان، والـدكتور:   ،الدكتور: نعيم الصفدي ،رأفت منسي نصار: والدكتور

  .فجزاهم ا خرياً والدكتور: أمحد عودة، والدكتور: أمحد النقلة، والدكتور: حممد املظلوم،زكريا زين الدين، 

ا، رعاهم ا مجيعـاً، وأسـال ا يل وهلـم الثبـات علـى طاعتـه واإلجتمـاع مـع          إىل األخوة الفضالء يف مسجد العودة إىل
  يف جنات النعيم.  –اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى-النيب 

عرفة، وعلمين القليـل أوالكـثري، وكـذلك الشـكر لكـل      إكرمين مبلكل من  يف حياتي العلمية والعملية، وإىل من كانت سنداً يل
  من ساند، ودعم وساعد، ولو بدعوة خري يف ظهر الغيب.

فقـد بـذل مـن    -حفظه ا–شيخي يف القرآن وصاحب القراءات األستاذ زويد السيد أبو أمحد وخري ما أختم به شكري 
  راجع والكتب. املفقد ساهم يف إمدادي ب-احفظه –اخلالدي أبو إبراهيم أشرفن أجلي، والشيخ وجهده الكثري م وقته

إليكم مجيعاً شكري وإمتناني، وأقول لكم: جزاكم ا خرياً، ولو أعلم كلمة أخرى جتزئكم لقلتها، ولكن ما علمنا 
: جزاكَ اللَّه خيرا فَقَـد أَبلَـغَ   قال لنا: " من صنع إِلَيه معروف فَ حينما-اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى-إياه رسولنا الكريم  هلفَاعقَالَ ل

  .)١( الثَّناء " في
  

  

  
  

  الباحث
  

                                  
) ٢٠٣٥(ح البـر والصـلة، مـا جـاء فـي الثنـاء بـالمعروف،  )٤/٣٨٠( سـننفـي ال الترمذي أخرجه إسناده صحیح، )(١

 ".حدیث حسن جید غریب" وقال:



                  

١  

  الــمــقـــدمـــــــــــة

  الْمقَدمة    
الحمـد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، وبرحمتــه تهـون اْلُمِلمَّـاِت، وتـذلل الصـعوبات، وأشــهد 

نا محمدًا رسوله إلى الجن واإلنس من أن ال إله إال اهللا قیوم األرض والسموات، وأشهد أن سیدنا ونبی
  البریات.

وأصــلي وأســلم علــى أكــرم المرســلین عنــد رب العــالمین ســیدنا محمــد نبــي الرحمــة، والشــفیع 
المشفع یوم الـدین، أكـرم األصـفیاء، والـداعي إلـى سـلوك المحجـة البیضـاء، صـالة معتـرف بالقصـور 

، وصـحابته البـررة األتقیـاء، والتـابعین لهـم مـا عن إدراك أقـل مراتـب الثنـاء، وعلـى آلـه السـادة النجبـاء
  دامت األرض والسماء.

القرَن الـذهبَي فـي تـدوین الحـدیث، وقـد حـوى عمالقـة یعد القرن الثالث الهجري  فإن بعد:أما 
النّقــاد روایــة ودرایــة، وكــان ممــن قضــى معظــم حیاتــه فــي هــذا القــرن: محمــد بــن إبــراهیم بــن المنــذر 

المبّرزین، ویرجع ذلك إلـى تضـلعه فـي علمـي الفقـه والحـدیث، وتنـوع معرفتـه  النیسابوري، أحد األئمة
 اً ونقل إجماعات، واختالف العلمـاء، وكـان متبحـرًا ال یتقیـد بمـذهب، مجتهـد في شتى العلوم والفنون،

، نقـــل العلمـــاء مـــن بعـــده عنـــه فـــي كتـــبهم، ویكفینـــا فـــي معرفـــة مكانتـــه العلمیـــة، اً كبیـــر  اً ، محـــدثاً مطلقـــ
، عنـه نصوصــًا كثیــرة فــي كتابـه المــاتع (فــتح البــاري)نقــل الحـافظ ابــن حجــر  اد علیــه، ومــنهمواالعتمـ

  .من معلقات اإلمام البخاري في صحیحه  اً كبیر  اً ووصل عدد

أبرز وأوسع ما وصـلنا مـن مصـنفاته  "األوسط من السنن واإلجماع واالختالف"وُیعدُّ كتابه  
وكـان شـدید االعتنـاء فـي  رائعـًا فـي عـرض القضـایا الحدیثیـة،الفقهیة والحدیثیة، وقد سلك فیه مسلكًا 

ممـا هـذا  حل اإلشكاالت الواردة بین النصـوص التـي ظاهرهـا التعـارض، وهـو علـم مختلـف الحـدیث،
ألقف على ما دبّجه هذا اإلمام الكبیـر، وألسـتخلص  جعلني أروم الخوض فیه، والغوَص في معانیه؛

: (َمـْنَهج اْبـن اْلُمْنـِذِر موسـومة الالرسـالة فجـاءت هـذه ي هـذا العلـم، فمنهجه وأسلوبه وفوائده الحدیثیة 
اَألْوَسـط فـي السُّـَنن واِإلْجَمـاع َواِالْخـِتَالف) التـي  مـن ِخـالل ِكَتابـهدراسة تطبیقیة في ُمْخَتلف الَحِدْیث 

  أسأل اهللا أن أكون قد ُوفقت فیها.

  البحث: أهمیة
شــكاالت اإلالعلمیــة فــي حــل  شــف عــن الملكــة الحدیثیــةتظهــر أهمیــة هــذه الدراســة مــن خــالل الك .١

عنـــد هـــذا اإلمـــام، بتنـــاول كتابـــه بالدراســـة والتحلیـــل، وبمـــا اّن ابـــن المنـــذر  الـــواردة بـــین النصـــوص
فـإّن كتابـه یضـفي صـبغة علمیـة وفوائـد متعـددة قـد ال نجـدها عنـد  ،محّدث وفقیه في الوقـت نفسـه

أكثــر مــن نصــف حیاتــه عاشــه فــي العصــر الــذهبي غیــره مــن المحــدثین، وبخاصــة إذا علمنــا أّن 
حــدیثًا، وهــو فــي الغالــب یســوق  )٩٦٨٠(ثــّم إّن كتــاب األوســط یحتــوي علــى أكثــر مــن  ،للروایــة



                  

٢  

  الــمــقـــدمـــــــــــة

األحادیث بأسانیدها، ویتبـع بعضـها بأقوالـه وأقـوال العلمـاء النقدیـة، وقـد تفـرد بأحادیـث لـم تـرد فـي 
 وهذه میزة أخرى تستدعي دراسة هذا الكتاب. الكتب الستة، بل لم ترد في كتب السنة المشهورة،

-ومــن غیــره-تتلمـذ اإلمــام ابــن المنـذر علــى یــد الربیــع بـن ســلیمان، تلمیــذ اإلمــام الشـافعي، ومنــه  .٢
 علم مختلف الحدیث.  ىاستق

مـن لـم یكـن عنـده فـي بیتـه القیمة العلمیة وثناء العلماء على كتاب األوسط حتـى قـال ابـن حـزم: " .٣
  )١(" لم یشم رائحة العلم

  الدراسات السابقة:
لكتـــاب  تعتنــي ببیــان مــنهج ابــن المنـــذر فــي مختلــف الحــدیث لــم أطلــع علــى دراســة حدیثیـــة

والتنقیـــب بـــین ثنایـــا الدراســـات العلمیـــة، وكـــذلك ســـؤال عـــدد مـــن  ،األوســـط البـــن المنـــذر بعـــد البحـــث
 اً وجـدت بحثـ سـالمیة،واإل ،والجامعـات العربیـة ،األساتذة المختصین، ومراجعة كبرى المراكـز البحثیـة

مــام ابــن المنــذر النیســابوري فــي اإلمــنهج " ب ،علــي محمــد فتحــي أبــو شــكرلــدكتور: ل اً محكمــ اً علمیــ
الدارســات العربیــة، العــدد جلــة م جامعــة المنیــا، فــي كلیــة دار العلــوم، منشــور فــي"، مختلــف الحــدیث

أسـتاذ مسـاعد فـي  -ل،، وقد تواصلت مع الدكتور الفاضـم٢٠١٢عام  ، في ینایروالعشرون سالخام
لدراســة الموضــوع مــن  ىإمــام اً ، وقــد شــجعني علــى الكتابــة، وفــتح أفاقــ-حائــل، فــي الســعودیةمعــة جا

  عدة جوانب لم یتطرق إلیها، فجزاه اهللا خیرًا. 
الصناعة الحدیثیة عند ابن المنذر في كتابه (األوسط من السـنن وكذلك أطروحة الدكتوراه " 

، ف: د. عمـار أحمـد الحریـرياشـر ، تحـت إد: علي إبـراهیم نعمـي النعیمـياعدا واإلجماع واإلختالف)
، بـاألردن، وقـد توصـلت جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیـة، في ٧/٤/٢٠١٥نوقشت وأجیزت بتاریخ: 

مـــع الباحـــث أكثـــر مـــن مـــرة، خـــالل كتابـــة بحثـــي، واســـتفدت منـــه، وتبادلنـــا المعـــارف، وبعـــد مناقشـــة 
الســتفید منهــا، وقــد ضــمنتها فــي المراجــع، وعــزوت إلیهــا عنــد النقــل،  أطروحتــه أرســلها لــي مباشــرة،

    فجزاه اهللا خیرًا.
مشكل الحدیث، إشكالیة المصطلح " –حسب إطالعي –وكذلك عدة أبحاث أفضلها وأبرزها 

ـــاریخ النشـــأة ـــانوني) ٢(لـــدكتور الفاضـــل: ل  ".وت ، الجامعـــة ”اإلســـالم فـــي آســـیا“مجلـــة  ،فـــتح الـــدین بی

                                  
  .)١٢٩/ ٥اإلحكام في أصول األحكام ( )(١
) أستاذ مشارك في الحدیث وعلومه، كرسي األمیر سلطان بن عبد العزیز للدراسات اإلسالمیة المعاصرة، قسم (٢

 ، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.الثقافة اإلسالمیة



                  

٣  

  الــمــقـــدمـــــــــــة

، وقد تواصلت معه، وأمـدني بمراجـع م٢٠٠٥، یولیو ١، العدد ٢عالمیة بمالیزیا، المجلد اإلسالمیة ال
  ودراسات، مع جمیل النصائح العلمیة، فجزاه اهللا خیرًا.  

 –اتــــه فمؤل –ابــــن المنــــذر النیســــابوري، حیاتــــه " الــــدكتور إســــماعیل شــــندي لألســــتاذوكــــذلك 
، ولم نظفر بالتواصل معه، فجزاه ٢٠١٢وحة وهو بحث محّكم نشر في جامعة القدس المفت "،منهجه

  اهللا خیرًا.

  :منهج البحث
  :التالىسلك الباحث في دراسته عدة مناهج على الشكل 

، والفوائـــد فـــي مختلـــف الحـــدیثالمـــنهج االســـتقرائي: وفیـــه عملـــت علـــى تتبـــع أقـــوال ابـــن المنـــذر  أوال:
  واإلشارات التي ذكرها في كتابه.

فیـــه عملـــت علـــى تحلیـــل المكونـــات العلمیـــة ألقـــوال ابـــن المنـــذر، ومعرفـــة المـــنهج التحلیلـــي: و  ثانیـــًا:
  .علم مختلف الحدیثاإلسهام الحقیقي للمؤّلف بین رّواد 

: المنهج المقارن: وفیه عملـت علـى عـرض قـول ابـن المنـذر علـى أقـوال العلمـاء لمعرفـة موافقتـه ثالثاً 
  ین النصوص.حل اإلشكال ودفع التعارض الظاهري بلهم أو مخالفتهم في 

  ومن منهجي في الدراسة أیضًا:

ربعــة، ثــّم بقیــة كتــب تخــریج األحادیــث مــن المصــادر األصــلیة، مقــدمًا الصــحیحین فالكتــب األ .١
  .تضیهتقفصیله بحسب الضرورة التي أالتخریج أو  فى رالسنة، واقتص

  الحكم على جمیع األحادیث الواردة في الدراسة. .٢

  اختالف النقاد في الحكم على الراوي. عند-في غالب األمر-اعتمدت قول ابن حجر .٣

  ضبط األسماء والكلمات اْلُمْشِكَلة التي ُیَتَوَهُم في ضبطها. .٤

  عملت على عزو األقوال إلى أصحابها وٕاخراجها من كتبهم ما أمكنني ذلك. .٥
  .من الكتب المختصة بذلك التعریف باألماكن والبلدان والمصطلحات غیر المشهورة .٦
فوقه؛ مع اقتصرت على مدار الحدیث فمن إال إذا اقتضت الضرورة فسناد رجال اإلال أترجم ل .٧

  .-إن وجدت-بیان موضع العلة في الحدیث
ولـم أقصـد اسـتیعاب  عنوان في مختلف الحدیث فـأكثر حسـب الحاجـة،ذج لكل و قمت بأخذ نم .٨

 .مادة مختلف في الكتابالجمیع 

  .إلشكال فیهاا بیان مذاهب الفقهاء في المسألة التي حل ابن المنذر .٩



                  

٤  

  الــمــقـــدمـــــــــــة

 هبامــذالل اقــو أنقــل عیم الفائــدة العلمیــة، وخاصــة عنــد العــزو إلــى أكثــر مــن مرجــع لتأكیــد وتــد .١٠
 . الفقهیة

  صعوبات الدراسة:
 اً جـزء عشـرةة خمسـفكتـاب یتضـمن  إّن ِكبَر حجم الكتاب كان الصعوبة األبرز في دراسـتي؛

اءة الكتــاب بتــأٍن وروّیــة، وهــذا مــا یتطلــب ألّن الدراســة العلمیــة تســتلزم قــر و  بمــا فیــه الفهــارس العلمیــة،
  جهدًا ووقتًا، وأحمد اهللا أن قّدرني على ذلك.

  خـطة البحـث
  بیانها كما یلي:و فصول، وخاتمة،  سبعةو تشمل خطة البحث على مقدمة، 

 البحث، صعوبات الدراسة ، ومنهجوالدراسات السابقة ،بحثفیها الحدیث عن أهمیة الالمقدمة: 
 وخطة البحث.

  فصل األولال
  )هـ٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري ( 

  اسمه ونسبه.المبحث األول: 

  حیاته ونشأته وطلبه للعلم.المبحث الثاني: 
  شیوخه وتالمیذه.المبحث الثالث: 

  عقیدته ومذهبه الفقهي.المبحث الرابع: 
  .كانته العلمیةم: المبحث الخامس

  .العلميراثه تلمبحث السادس: ا

  وفاته.حث السابع: المب
  الفصل الثاني

  التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف

  اسم الكتاب، وتوثیق نسبته للمؤلف.المبحث األول: 
  القصد من تألیفه.المبحث الثاني: 

  القیمة العلمیة للكتاب، وترتیب الكتاب، وبیان محتواه.المبحث الثالث: 
  المنذر في األوسط.بیان موارد ابن  المبحث الرابع:



                  

٥  

  الــمــقـــدمـــــــــــة

  

  الثالثالفصل 
  علم مختلف الحدیثب التعریف

  التعریف بعلم مختلف الحدیث ومشكله والفرق بینهما المبحث األول:

  نشأة علم المختلف وأهمیته المبحث الثاني:
  مسألة وقوع التعارض بین النصوص  المبحث الثالث:

  

  الرابعالفصل 
  ث  منهج ابن المنذر في الحكم على األحادی 

  منهجه في التصحیح.المبحث األول: 

  تقویته األحادیث بعمل أهل العلم.المبحث الثاني: 
  منهجه في التضعیف.المبحث الثالث: 

  منهجه في نقد المتن.المبحث الرابع: 

  أثر ابن المنذر في وصل معلقات البخاري. المبحث الخامس:
  ة.أثر ابن المنذر في كتب الروایة والدرای المبحث السادس:

  

  الفصل الخامس
  منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث 

  التعریف بالجمع بین النصوص. المبحث األول:
  الجمع بتعدد الواقعة.المبحث الثاني: 

  الجمع على جواز الفعلین. المبحث الثالث:
  الجمع باختالف األحوال. المبحث الرابع:

  الجمع ببیان المجمل والمبین. المبحث الخامس:

  الجمع ببیان العموم والخصوص. سادس:المبحث ال



                  

٦  

  الــمــقـــدمـــــــــــة

  الفصل السادس
  منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص

   الترجیح بالتعریف  :المبحث األول

  الترجیح بالمفاضلة بین الدلیلین.: الثانيالمبحث 
  : الترجیح بروایة المثبت على النافي.لثالثالمبحث ا

  ثقات.الترجیح باالحتجاج بزیادة ال: الرابع المبحث

  .بموافقة القرآنالترجیح  :الخامس المبحث

  .الترجیح ببیان مخالفة القرآن :سادسالمبحث ال

  الفصل السابع
  منهج ابن المنذر في النسخ، والتوقف، وٕابطال الدلیلین. 

  تعریف النسخ: األولمبحث ال

  ابن المنذر في بیان النسخ الثاني: منهجالمبحث 

  ریخ على بیان النسخاالستدالل بالتاالمبحث الثالث: 

  ابن المنذر في التوقُّفُ  الرابع: منهجالمبحث 

  هج ابن المنذر في ابطال الدلیلینمنالمبحث الخامس: 
  وتشتمل على:  ،خاتمة البحث

  هم النتائج أوًال: أ

  التوصیات. ثانیًا: أهم 

  الفهارس: 

  القرآنیة.اآلیات فهرس  -١
  .النبویةفهرس األحادیث  -٢
 األعالم فهرس -٣

 والمراجع. المصادر -٤

  .فهرس الموضوعات -٥



           

  

  
  

  
  الفصل األول

  هـ)٣١٨التعريف باإلمام ابن املنذر النيسابوري (       
  

  ویشتمل على سبعة مباحث: 

  المبحث األول: اسمه ونسبه.
  المبحث الثاني: حیاته ونشأته وطلبه للعلم.

  المبحث الثالث: شیوخه وتالمیذه.
  ي.المبحث الرابع: عقیدته ومذهبه الفقه

  .كانته العلمیةمالمبحث الخامس: 
  .راثه العلميتلمبحث السادس: ا

  المبحث السابع: وفاته.

  

  
  

  
  



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٨  

  الفصل األول

  األول الفصل 
  امسه ونسبه ومولده 

  :  اسمه ونسبه وكنیته
  .)٣(النَّْیساُبْورّي أبو بكر  )٢(بن الَجاُرْوِد ) ١(هو محمد بن إبراهیم بن المنذر 

  مولده: 
ــم تــذكر كتــب التــراجم تاری خــًا محــددًا لمولــد ابــن المنــذر، وكــل الــذي عثــرت علیــه فــي هــذا ل

أي ســنة  -رحمــه اهللا –الشــأن، مــا ذكــره الــذهبي فقــال:" ولــد فــي حــدود مــوت االمــام أحمــد بــن حنبــل 
   )٤(" ه)٢٤١(

ــد فــي العصــر  )٥(ه)  ٢٤٢الزركلــي إنــه ولــد فــي ســنة ( وذكــر وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد ول
  ي القرن الثالث الهجري. الذهبي لتدوین السنة النبویة ف

  
  

                                  
)، ١٠٨طبقات الفقهاء(ص، )٣/١٠٢طبقات فقهاء الشافعیة (، )٢٦١/ ٢مرآة الجنان وعبرة الیقظان ( )  ینظر:(١

طبقات الحفاظ ، )٢/١٩٦تهذیب األسماء واللغات (، )٩٠- ٤/٨٩)، وشذرات الذهب (٥/٢٩٤واألعالم (
)، تذكرة ١١/٤٣٩سیر أعالم النبالء (، )٤/٢٠٧فیات األعیان(، و )٢/٥٠طبقات المفسرین ( )،٣٣٠(ص

طبقات  ،)١/٣٣٦الوافي بالوفیات( ،)٣/٤٥١میزان االعتدال( ،)٢٣/٥٦٨تاریخ اإلسالم( ،)٣/٧٨٢الحفاظ (
الثمین  العقد ،)٣٠٢الفهرست (ص ،)١/١٦٨الفتح المبین في طبقات األصولیین ( ،)١/٢١٦الشافعیین (

 ).٤/٢٦٢دیوان اإلسالم ( ،)٥٩طبقات الشافعیة (ص ،)٢/٤٦٥)، معجم المفسرین(١/٤٠٦(
 ).١٣٤/ ١١تاریخ الطبري (، )٦/٢١٢) ینظر: الكامل في التاریخ ((٢
) قال السمعاني: " النیسابورّى: بفتح النون وسكون الیاء المنقوطة من تحتها باثنتین وفتح السین المهملة وبعد (٣

باء منقوطة بواحدة وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى نیسابور، وهي أحسن مدینة واجمعها للخیرات  األلف
على  - رضى اهللا عنه - بخراسان، والمنتسب إلیها جماعة ال یحصون ... وكان فتحها زمن عثمان بن عفان
 )٥/٥٥٠األنساب (ید ابن خالته عبد اهللا بن عامر بن كریز في سنة تسع وعشرین من الهجرة " ینظر: 

 ).١١/٤٣٩) ینظر: سیر اعالم النبالء ((٤
 ).٢٩٤/ ٥) ینظر: األعالم ((٥



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٩  

  الفصل األول

  الثاين املبحث
  حياته ونشأته وطلبه للعلم

  عــاش اإلمــام ابــن المنــذر فــي القــرن الثالــث الهجــري، العصــر الــذهبي للعلــوم الشــرعیة، وقــد 
ابــن المنــذر، فارتشــف مــن معیــنهم، وأخــذ مــن ثقــافتهم  همبــرز فــي هــذا العصــر علمــاء أفــذاذ، عاصــر 

وابــن  البخــاري، ومســلم،  وأبــو داود، والترمــذي، وأبــو حــاتم الــرازي، وفنــونهم، فقــد بــرز مــن المحــدثین
، والنســائي، وأبــو  بــن عبــد العزیــز الَبَغــوّي، واوعلــي  ،ماجـه ، وأبــو بكــر الَمــْرَوِزّي، وأبــو بكــر الِفْرَیــاِبيُّ

وَیاِنيُّ  ، وفي هؤالء من ، وابن صاعد الَبْغَداِدّي، وَخْیَثَمَة بن سلیمان، وأبي القاسم الطَّبَ )١( بكر الرُّ َراِنيُّ
أبـو سمع مـنهم ابـن المنـذر وذكـرهم فـي كتـاب األوسـط بصـیغة أخبرنـا وحـدثنا، وبـرز فقهـاء الحنفیـة: 

ومــن فقهــاء المالكیــة: ابــن  ،)٣( ، وَأُبــو الَحَســِن الَكْرِخــي)٢( اْلَكَراِبیِســيأبــو الفضــل  جعفــر الطََّحــاِوّي، و
، وأبو )٦( و على الَحَسُن الزَّْعَفَراِنيومن فقهاء الشافعیة: أب ،)٥(الَموَّاز ْبنُ ا، وابن الَورَّاق، و  )٤( َسْحُنْونَ 

، وابــن ســریج، وابــن الحــداد، ، ومــن لیمان، ومحمــد بــن نصــر الَمــْرَوزيّ إبــراهیم الُمَزِنــّي، والربیــع بــن ســ
وغـالل  ، وأبـو بكـر النجـاد،)٨( ، وأبـو القاسـم الخرقـي)٧( فقهاء الحنبلیة: إسـحاق بـن منصـور الكوسـج

الخالل، وقد كان هؤالء الفقهاء في عصره، وفیهم شیوخه، وكانوا المنهـل الـذي أخـذ منـه ابـن المنـذر 

                                  
) بضم الراء، وسكون الواو، وفتح الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، وفي اخرها النون، نسبة إلي (ُرْویان) بلدة (١

ُد بُن َهاُرْونَ وهو الحافظ أَ َطَبِرْستان. بنواحي  ْوَیاِنيُّ  ُبو َبْكٍر ُمَحمَّ  ).هـ ٣٠٧المتوفى: ( له مسند مشهور. ،الرُّ
 .)١٢٤/ ٧تاریخ اإلسالم (

/ ٧تاریخ اإلسالم (ینظر:  )هـ ٣٠١المتوفى: ( الَكَراِبْیِسيُّ  ) أحمد بن ُقَتْیبة بن سعید بن ُقَتْیبة أبو الفضل اَألْزِديّ (٢
٢٧( 

ینظر:   ).ه ٣٤٠المتوفى: (ه ْبن اْلُحَسْین ْبن دالل. ) أبو الحسن الكرخي شیخ الحنفیة بالعراق. اسمه عبید اللَّ (٣
 .)٧٤٢/ ٧تاریخ اإلسالم (

/ ٧تاریخ اإلسالم ( )ه ٣٠٦المتوفى: ()  محمد بن محمد بن سحنون بن سعید المغربي، أبو سعید المالكّي. (٤
١١٠.( 

ه) ینظر: تاریخ  ٢٩٠: (المتوفى ُن الَموَّازعبد اهللا محمد بن إبراهیم بن زیاد اِإلْسَكْنَدَراِنّي، المالكي، ابْ ) أبو (٥
 ).٣١٠/ ١حسن المحاضرة ( ،)٧٩٧/ ٦اإلسالم (

 ).١٥٧/ ٧ینظر: تاریخ اإلسالم ( )ه ٣١٠المتوفى: () علّي ْبن أحمد ْبن ِبْسطام، أبو الَحَسن الزَّْعفرانّي. (٦
ینظر: تاریخ  )ه٢٦٠المتوفى:  (سج، الفقیه، ) ِإْسَحاق ْبن منصور ْبن َبْهرام، الحافظ َأُبو یعقوب المروزي، الكو (٧

 ).٥١/ ٦اإلسالم (
ینظر: تاریخ اإلسالم  )هـ ٣٧٥المتوفى: (بد العزیز بن جعفر بن محمد بن عبد الحمید، أبو القاسم الِخَرقي. ع) (٨

)٤١٤/ ٨.( 
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علـى كثـرة شــیوخه،  ثقافتـه، وقـد كانـت طریقتــه فـي نقلـه للمـذاهب الفقهیــة وحسـن تعبیـره دلـیًال واضــحاً 
قول:" اختلـف أهـل العلـم ، وی)١(وقوة اإلحاطة بالمسائل فیقول:" وأجمع كل من نحفظ عنه العلم ..." 

ــم فــي هــذا البــاب "  ،، ویقــول: " هــذا الــذي  حضــرني)٢(..." ، )٣(وانتهــى إلــي مــن اخــتالف أهــل العل
وینقـل  ،ومناقشـتها ،ونسـبتها الـي أصـحابها ،ویقوم بالتأصیل والتفصیل في المسـائل مـع ذكـر األقـوال

ومـن  )٤(بـن راشـد الصـفار ..."  فیقول:" كتب إليَّ محمد بن أحمـد بـن سـهل ،بالمشافهة، ومن الكتب
قوة موارده األخذ عـن الثقـات األكـابر فیقـول: "أخبرنـا الربیـع، قـال أخبرنـا الشـافعي، قـال أخبرنـا مالـك 

وِمثَـُل هـذا كثیـر منثـور فـي كتبـه، هـذا مـا جـاد بـه عصـره علیـه أمـا  )٥(عـن ابـن عمـر..." ، عن نـافع
المیة، اهــــتم أهلهــــا بــــالعلوم الدینیــــة، والقــــیم وثقافــــة إســــ ،حیاتــــه بنیســــابور وهــــي مدینــــة ذات حضــــارة

ونشــر العلــوم  ،اإلســالمیة، منــذ دخولهــا اإلســالم، وكــان لهــا شــأن عظــیم فــي إخــراج أبطــال اإلســالم
وقد َجمع الحاكم أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا الَحـاِفظ الَبیِّـع تـاریخ علمائهـا فـي ثمانیـة  ،اإلسالمیة

ة الســائدة فــي نیســابور كــان لهــا تــأثیر كبیــر علــى ابــن المنــذر قــال فالبیئــة العلمیــ )٦(مجلــدات ضــخمة 
 )٧(النََّوِوّي: " نیسابور من أعظم مدن خرسان وأشهرها، وأكثرها أئمة مـن أصـحاب أنـواع العلـوم ..." 

:" وهي مدینة عظیمة ذات فضائل جسیمة معدن الفضالء ومنبع العلماء لـم أر فیمـا )٨(وقال اْلَحَمِويّ 
  .) ٩(البالد مدینة كانت مثلها "  َطّوْفُت من

فقد ساهمت نیسابور في نبوغ ورسوخ ابن المنذر في العلم، وقد أحصیت  ،على ما سبق وبناءً 
نیسابوري األصل أخـد عـنهم ابـن المنـذر العلـم، ونقـل عـنهم أحادیـث، وقـد  اً أكثر من خمسة عشر عالم

ه ،وعلـــت منزلتـــه، وجلـــس مجلـــس شـــارك أئمـــة كبـــار فـــي األخـــذ عـــن هـــؤالء العلمـــاء، حتـــي ذاع صـــیت

                                  
  ).٩/٢٤٨) ینظر: األوسط من السنن واالجماع واالختالف ((١
 ).٤٨١/ ٩) ینظر: المرجع السابق ((٢
 ).٢٨٣/ ١٢) ینظر: المرجع السابق ((٣
 ).١٤/٩٧) المرجع السابق ((٤
 ).١٢/٢٨٣) ینظر: المرجع السابق ((٥
 ).٢٢٧/ ٦) األعالم (٣) ینظر: تلخیص تاریخ نیسابور (ص: (٦
 ).١/١٧٨) ینظر: تهذیب األسماء واللغات ((٧
ومّي الحموي الَبْغد(٨ ه، كان أدیًبا شاعًرا، مؤّرًخا، أخبارًیا،  ٦٢٦اديُّ المتوفى: ) یاقوت بن عبد اهللا شهاب الدِّین الرُّ

مَتفنًِّنا، له تصانیف منها " ُمعجم البلدان "، وكتاب " معجم األدباء "، وكتاب " ُمعجم الشعراء " ینظر: تاریخ 
 ).٨٢٤/ ١٣اإلسالم (

 ).٣٣١/ ٥) ینظر: معجم البلدان ((٩
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مــنهم  ،المحــدثین، وقــال أبــو بكــر الخــالل:" حــدثنا األكــابر بخراســان ب" بمســائلة " عــن أحمــد بــن حنبــل
فابن المنذر بعد ما أخذ العلم  من علمـاء بلـده  ارتحـل إلـي مختلـف األقطـار، وٕان ، )١(محمد بن المنذر

وهــذا ، أفادتــه فــي معرفــة المــذاهب المختلفــة، فتهموتنــوع مــذاهبهم وثقــا، همكثــرة شــیوخه، واخــتالف أقــالیم
لألخـذ عـن  الربیـع  ،علیـه منهـا ارتحـل إلـي مصـر اً مـن هـذه الـرحالت منصوصـ ئاً واضح وقد وجدنا شی

وقال اإلمام ابن المنذر: لم أجد هذه المسألة فـي ، )٢( - صاحب اإلمام الشافعي - بن سلیمان الُمَراِدّي ا
ِبْیـع ا - المراد كتـب الشـافعي –كتبه  وأخـذ عـن َبكَّـاُر بـُن ُقتَْیَبـَة بمصـر  )٣(لمصـریة التـي قرأناهـا علـى الرَّ

وارتحـل إلـي بغـداد ، )٤(َأِبي َبْكَرَة نفیع بن الَحاِرِث وغیـرهم  - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - اْبِن َصاِحب َرُسْول 
إلیهـا وسـمع  ارتحـلنـه أدلیـل علـى هـذا ، )٥(حیث قال اإلمام ابن المنـذر: حـدثنا كثیـر بـن شـهاب ببغـداد

حینمـا جـزم أنـه لـم ینـزل بغـداد، فقـد قـال : "لـم یـذكره  –رحمـه اهللا  –بها، ولذلك فقد وهم اإلمـام الـذهبي 
ومــن الغریــب   )٦(الحـاكم فــي تاریخــه نسـیه، وال هــو فــي تــاریخ بغـداد، وال تــاریخ دمشــق، فإنــه مـا دخلهــا"

رهــا مــن مــدن العــراق، وهــي علــى طریــق الّســالك إلــى مّكــة عــدُم ذكــر مــن تــرجم لــه دخوَلــه بغــداد أو غی
المكّرمة، أما نزوله في َمكََّة فهذا كثیر في كتب التـراجم؛ فسـیأتي أن تالمیـذه سـمعوا كتـاب اإلقنـاع منـه 

ورّبما أّن عدم إقامته في بغداد هـي الّسـبب فـي عـدم اإلشـارة إلیـه فقـد ارتحـل إلـى مـدن العلـم فـي  ،بَمكَّةَ 
، وسـمع محـدثها محمـد بـن إسـماعیل الصـائغ عاد إلـى مكـة ،ثم مصر ثم ،ثم مكة ،غدادعصره، وهي ب
)هـــ، وطــاب لــه المقــام فــي مكــة، فصــنف، ودرس وأفتــى، وعــال أمــره، وارتفــع مقامــه ٢٧٦المتــوفى ســنة (

حتــى صــار شــیخ الحــرم المكــي؛ ألنــه كــان المفســر المــدقق، والمحــدث الثقــة، والــراوي آلثــار الصــحابة 
علـــیهم فـــي الفقـــه، وآراء التـــابعین، واألئمـــة المجتهـــدین مـــع عـــرض أدلـــتهم والموازنـــة بینهـــا، رضـــوان اهللا 

وال  ،فترجحـت لـه بـالتحقیق اآلراء، فـال یلتـزم التقیـد فـي االختیـار بمـذهب أحـد بعینـه، وال یتعصـب ألحـد
یقـول بهـا ، بل یدور مع ظهور الدلیل، وداللة السنة الصحیحة أحد، على عادة أهل العلم األكابرعلى 

  .)٧( )رحمه اهللا(مع من كانت، ومات بمكة 
  

                                  
 یسیر. ) بتصرف ٧٨/١) ینظر: طبقات الحنابلة ((١
 ).٥٨٧/ ١٢) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٢
  ).١/٢٣٦) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
 ).٥٩٩/ ١٢) وسیر أعالم النبالء (١/٤٦٧) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
 ).٤/٤٥٤) ینظر: األوسط من السنن اإلجماع واالختالف ((٥
 ). ٤٩١/ ١٤النبالء () ینظر: سیر أعالم (٦
)، واألعالم ٢/١٩٦وتهذیب األسماء واللغات ()، ٣٤٤/ ٧تاریخ اإلسالم ()، ١٠٨) ینظر: طبقات الفقهاء (ص: (٧

 ) بتصرف. ٢٩٤/ ٥(
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  الثالث املبحث
  شيوخه وتالميذه 

إن اإلمام ابن المنذر عاصـر العلـوم اإلسـالمیة فـي أزهـى عصـورها، حـین رسـخت أصـولها، 
كــل فــن مــن فــى والنــبالء مــن العلمــاء،  ،والبــارعین ،وامتــدت فروعهــا، وظهــر فیهــا كثــر مــن المحققــین

فأخذ اإلمام ابن المنذر العلم، والفقه، والحدیث من مثـل ، كل فرع من فروع المعرفة لم، وفيفنون الع
مختلــف األقطـار، وٕان كثـرة شـیوخه، واخـتالف أقـالیمهم، وتنــوع  إلـىهـؤالء العلمـاء الكثیـرین المنتمـین 

رِ ، و الُمْخَتِلَفةِ هم، أفادته معرفة فقه المذاهب توثقاف ،مذاهبهم وٕاحكام فجعلتـه ینقـل فیها بكل دقة،  التَّبحُّ
  .ِفْقِهیَّةأو  ،َحِدیِثیَّةكانت مسائل العلمیة سواء الویذكر األقوال في  ،إجماعات

أو الفقـه مرتبـة  ،سأذكر أشهر الشیوخ الذین أكثر عنهم اإلمام ابن المنذر سـواء فـي الحـدیث
  مع بیان تعریف یظهر مكانة كل شیخ في العلوم الشرعیة.   حروف المعجمعلى 

ـــرَاِهیم ْبـــن بشـــیر ْبـــن َعْبـــد اللَّـــِه ْبـــن دیســـم َأُبـــو ِإْســـَحاق الَحْرِبـــيُّ ِإْبـــرَ  .١   اِهیم ْبـــن ِإْســـَحاق ْبـــن ِإْب
  هـ) ٢٨٥ (المتوفى:

نعــیم الفضــل ْبــن دكــین، وعفــان ْبــن مســلم، وعبــد اللَّــه ْبــن َصــاِلح العجلــي وَأْحَمــد ْبــن  ىســمع: أبــ 
  واریري، َوَأمثَاُلُهم.َحْنَبل، وعثمان ْبن َأِبي شیبة، وعبید اللَّه الق

حدث عنه َخْلـٌق َكِثْیـٌر، ِمـْنُهم: أبـو محمـد بـن صـاعد، وأبـو عمـرو بـن السـماك، وأبـو بكـر النجـاد، 
ــاُلُهم ــْیُخ اِإلســالم، ، وأبــو بكــر الشــافعي، َوَأمَث ــاُم، الَحــاِفُظ، الَعالََّمــُة، َش قــال الــذهبي: " الشــیخ، اِإلَم

فــي العلــم،  وقــال الخطیــب البغــدادي: " كــان إمامــاً ، َحــَدٌث" صــاحب التََّصــاِنْیف، طلــب العلــم َوُهــوَ 
للحدیث، ُمَمیِّزًا ِلِعَلِلِه، َقیِّمًا باألدب، جماعـة  باألحكام، حافظاً  َرْأسًا في الزهد، عارفا بالفقه، بصیراً 

ْبَراِهْیم ِإمام بارع ِفـي وقال َأُبو الَحَسِن الدَّاَرُقْطِنّي:" َوإِ ، للغة، صنف (غریب الحدیث)، َوُكتُبًا َكِثْیَرًة"
  .)١(ُكلِّ ِعْلم" 

  
  

                                  
)، وموسوعة أقوال ١٧/ ١)، فوات الوفیات (٣٥٦/ ١٣)، سیر أعالم النبالء (٥٢٢/ ٦تاریخ بغداد ( ) ینظر:(١

)، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال ٢١/ ١رجال الحدیث وعلله (اإلمام أحمد بن حنبل في 
)، ١٩٠/ ١إنباه الرواة على أنباه النحاة (، )٢٥٦/ ٢)، وطبقات الشافعیة الكبرى (٣٠/ ١الحدیث وعلله (

 ).٣٢/ ١واألعالم (
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 هــ)٢٦٥(المتوفى: َأُبو ِإْسَحاَق  الَبْغَداِديّ إبراهیم بن الحارث بن إسماعیل  .٢

سمع: یزید بن هارون، وحجاج بـن محمـد، وأبـا النضـر هاشـم ْبـن اْلَقاِسـم، ویحیـى بـن أبـي بكیـر، 
  أقرانهم. وحجاج ْبن ُمَحمَّد األعور، وعبد العزیز بن أبان و 

حدث عنه: محمد بن إسـماعیل البخـاري، وجعفـر بـن أحمـد بـن نصـر الَحِصـْیِرّي، وأبـو حامـد بـن 
الشرقي، وأبو بكر محمد بن الحسین القطان، ومحمـد بـن إبـراهیم، ومكـي بـن عبـدان، ومحمـد بـن 

  . )١( إسحاق بن خزیمة النیسابوریون وجماعة

ْیَرِفيُّ َأُبو بكر ٢اْلُجَحْیم (إبراهیم ْبن ُمَحمَّد ْبن إسحاق ْبن َأِبي  .٣   )٣( الَبْصِريّ )الَبْصِرّي الصَّ

روى عن: مسلم بن إبراهیم، وٕاسماعیل بن عثمان، وعبد الرزاق، وأحمـد بـن عبـد الـرحیم، ومحمـد 
بن بشار ُبْنَدار، وأبى الولید هشام بن عبد الملك الطََّیاِلِسّي، وَعْبُد اِهللا بُن َرَجاء، وعبد الواحد بـن ا

عمــرو بــن صــالح الزُّْهــِرّي، ومســلم بــن إبــراهیم، وعبــد اهللا بــن عبــد الوهــاب الَحَجِبــّي، والِمْنَهــال بــن 
  ِبجّد وآخرین. 

، وابن المنذر وآخرون ، وأبو حامد الشَّْرِقيِّ  .)٤( حدث عنه: َأُبو الَقاِسِم الَبَغِويُّ

اق الَهَمـَداِنيُّ الِكَسـاِئيُّ المعـروف أبـو إسـح"، اْبـن َسـِنيِّ " :ویقـال ،َعِلـيِّ إبـراهیم بـن الحسـین بـن  .٤
  هـ)٢٨١(المتوفى:  )٥(باْبُن ِدْیِزْیَل الحافظ الملقب ِسْیَفنَُّة 

الیمـان، وسـلیمان بـن حـرب،  يمسهر، ومسلم بن إبـراهیم، وعفـان، وأبـ ىنعیم، وأب ىسمع من: أب
وَأَبا الُجَماِهِر،  وآدم بن أبي إیاس، وعلي بن عیاش، وعمرو بن طلحة القناد، وعتیق بن یعقوب،

                                  
 ).٥٥٩/ ٦وتاریخ بغداد ( )،٨٨) ینظر: تقریب التهذیب (ص: (١
) "أبي الجهم "، والصحیح ما جاء في اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف ١٨/ ١خیار () جاء في مغاني األ(٢

) حیث أثبت أبي الجحیم، ٢٣٤/ ٢وتوضیح المشتبه ( )،٥١/ ٢والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (
 ِمیم: ِإْبَراِهیم بن أبي اْلَجِحیم.  اْلَجِحیم: ِبَفْتح اوله، َوكسر اْلَحاء اْلُمْهمَلة، َتِلیَها مثناة َتحت َساِكنة، ثمَّ 

 ).١٨/ ١) ینظر: مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ((٣
 ).  ٥٥٩/ ٦تاریخ بغداد ( )،٢٣/ ١٣) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٤
قرأت ترجمته   أن ) ِسْیَفنَُّة: طائر ببالد مصر، ال یكاد یحط على شجرة إال أكل ورقها، حتى یعریها، قلت: بعد(٥

هو حاله كحال هذا الطائر من حیث انه یالزم الشیوخ فیأخذ ما عندهم من العلم حتى ال یبقي شيء. انظر 
 ).١٨٥/ ١٣سیر أعالم النبالء (
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، وَأْصــــَبَغ بــــن الفــــرج،  والَقْعَنِبــــيَّ، وعبــــد الســــالم بــــن مطهــــر، وقــــرة بــــن حبیــــب، ویحیــــى الُوَحــــاِظيَّ
  وٕاسماعیل بن أبي أویس، وعیسى قالون، ونعیم بن حماد، ویحیى بن بكیر، وطبقتهم.

، وأحمــد بــن مــروان ، وأبــو الحســن  حــدث عنــه: أبــو َعَواَنــَة، وأحمــد بــن هــارون الَبْرِدْیِجــيُّ الــدِّْیَنَوِريُّ
، وعمـر بـن حفـص الُمْسـَتْمِلي، وأحمـد بـن  علي بـن إبـراهیم الَقطَّـاُن، وعلـي بـن حمشـاذ النَّْیَسـاُبوِريُّ

، َوَخْلٌق َكِثْیٌر.   صالح الَبُرْوِجْرِديُّ

  . )١(" ُحفَّاِظ ِمْن ِكَباِر ال: " )هـ٨٥٢(وقال ابن حجر ،قال الذهبي:" ِإلیه الُمْنَتَهى ِفي اِإلتَقاِن"
ـــْعِديُّ النَّْیَســـاُبوِريُّ أبـــو إســـحاق التَِّمْیِمـــّي، ویلقـــب ِبُبـــز ّ  .٥  )٢(إبـــراهیم بـــن عبـــد اهللا بـــن یزیـــد السَّ

  هـ)٢٦٧(المتوفى:

وحفص بن ُعَبید اهللا یحیـى بـن الضـریس  ،وحفص بن عبد الرحمن ،سمع من: الحسین بن الولید
وبالبصـرة مـن وهـب بـن جریـر  ،ویعلـى بـن ُعَبیـد ،سموالولید بن القا ،وبالكوفة من جعفر بن عون

ولم یرزق السـماع  ،ورحل إلى مكة ،وبشر بن عمر، َوأبي عاصم واألصمعي، َوأبي على الحنفي
 ،وروى عــن یزیــد بــن ،وكانــت وفاتــه قبــل ســفیان ،وســمع مــن ســالم الخــواص بهــا ،مــن ابــن ُعَیینــة
  هارون وغیرهم.

وصـالح بـن  ،وٕابـراهیم بـن أبـي طالـب، َوالحسـن بـن سـفیان ،الَمـْرَوِزيُّ حدث عنه: محمد بن نصـر 
  . )٣( وجماعة ،وابن المنذر ،وأبو عبد اهللا بن األخرم ،محمد جزرة، َوابن خزیمة

، َأُبــو ِإْســَحاَق َمــْوَالُهُم، الِمْصــِرّي الُعْصــُفِريُّ ُمْنِقــِذ إبــراهیم بــن  .٦  بــن إبــراهیم بــن عیســى الَخــْوَالِنيُّ
  هـ)٢٩٢(المتوفى: )٤(

  مع من: عبد اهللا بن وهب، وأبا عبد الرحمن المقرئ، وٕادریس بن یحیى الزاهد.س
حدث عنه: أبو محمد بن َصـاِعد، وأبـو العبـاس اَألَصـمُّ، وأبـو الفـوارس، محمـد بـن إبـراهیم، أحمـد 

، وجماعةا       .   )٥( بن محمد السِّْنِديُّ

                                  
  .)٢٦٥/ ١)، لسان المیزان (١٨٥/ ١٣)، سیر أعالم النبالء (٣٨٧/ ٦) ینظر: تاریخ دمشق ((١
نیسابور: "ویلقب ِبُبّز وكان یكره هذا اللقب وهو ابن أخت بشر بن القاسم ) نقل ابن حجر قول الحاكم في تاریخ (٢

 ). ٣٠٧/ ١الرحلة" ینظر: لسان المیزان (كثیر الفقیه وكان ال یخالطه وهو محدث كثیر الحدیث 
  ). ٣٠٧/ ١ولسان المیزان ( )،٤٤/ ١٣) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٣
 ).٣١٦/ ٩األنساب ( ، وهو شيء تصبغ به الثیاب. ینظر:) هذه النسبة إلى العصفر وبیعه وشرائه(٤
 ).٥٠٣/ ١٢) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٥
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 هـ)٢٧٠َقِفيُّ (المتوفى:َبكَّاُر بُن ُقَتْیَبَة بن أسد بن عبید اهللا بن بشیر الثَّ  .٧
ـــْول  ـــِن َصـــاِحب َرُس ـــِه َوَســـلَّمَ -اْب ـــّي، الَبْكـــَراِوّي، -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْی ـــاِرِث الثََّقِف ـــن الَح ـــع ب ـــَرَة نفی ـــي َبْك َأِب

، الَعالََّمُة، الُمَحدُِّث، َأُبو بكَرة الَفِقْیه، الَحَنِفّي، َقاِضي الُقَضاة ِبِمْصر.   الَبْصِريُّ
  عاصــم، ووهــب ىالطیالســي، وروح بــن عبــادة، وعبــد اهللا بــن بكــر الســهمي، وأبــ داود ىســمع: أبــ

  بن جریر، وسعید بن عامر الضبعي، وطبقتهم.ا
ْفتِـّي، ویحیـى َصـاِعٍد،  حدث عنه: أبو َعَواَنَة في (صحیحه)، وابن خزیمة، وعبد اهللا بـن عتـاب الزِّ

َسـاُبْوِرّي، وابـن أبـي حـاتم، ومحمـد بـن المسـیب َواْبن َجْوَصا، وأبـو جعفـر الطحـاوي، واْبـن ِزَیـاٍد النَّیْ 
اَألْرِغَیــاِنّي، وأبــو علــي بــن حبیــب الحَصــاِئِري، وأبــو الطــاهر أحمــد بــن محمــد بــن عمــرو الخــامي، 
وأحمــد بــن ســلیمان بــن حــذلم، ومحمــد بــن محمــد بــن أبــي حذیفــة الدَِّمْشــِقّي، وأبــو العبــاس األصــم، 

اِوي، وأبـو بكـر محمـد حمـُدْوَن بـن َخاِلـٍد النَّْیَسـاُبْوِرّي، وأحمـد والحسن بن محمد بـن النُّْعَمـاِن الصـیدَ 
  .)١(بن عبد اهللا الناقد، وخلق كثیر ا

 هـ)٢٩٠َعْبُد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل بن ِهَالٍل الشَّْیَباِنيُّ الَمْرَوِزّي (المتوفى:  .٨
بـــن معـــین، ومحمـــد بـــن و" الزهـــد" وغیرهـــا، ویحیـــى ، ســـمع مـــن: أبیـــه أحمـــد بـــن حنبـــل " المســـند"

وأبـي بكــر ، الزَّْهَراِنــيّ الصـباح الــدُّْوَالِبّي، والهیـثم بــن خارجـة، وعبــد األعلـى بــن حمـاد، وأبــي الربیـع 
اِج السَّاِميبن أبي شیبة، ا   وخلق كثیر. ،الَقَواِرْیِريّ  َوُعَبْید اهللاِ ، َوإِْبَراِهْیم بن الَحجَّ

،  حــدث عنــه: النََّســاِئّي، والَبَغــِوّي، واْبــن ، َوأبــو و َصــاِعٍد، وأبــو عوانــة اِإلْســَفَراِیْیِنيُّ ــاِفِعيُّ أبــو بكــر الشَّ
، وأبو بكر محمد بن إبراهیم   . )٢(َوَخْلٌق َكِثْیٌر  ،بكر الَقِطْیِعيُّ

ــِذر بــن داود بــن .٩ ، أبــو حــاتم الــرَّاِزيُّ  محمــد بــن إدریــس بــن الُمْن (المتــوفى:  )٣(ِمْهــرَاَن الَحْنَظِلــيِّ
  )٤(هـ) ٢٧٧

، وَقِبْیَصَة، وأبا نعیم،  سمع: ، واَألْصَمِعيِّ   عبید اهللا بن موسى، ومحمد بن عبد اهللا اَألْنَصاِريُّ

                                  
  ).٣٦٨/ ١٠وتاریخ دمشق ( )،٥٩٩/ ١٢) ینظر: سیر أعالم النبالء ((١
)، ٢٨٥/ ١٤)، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (١٨٠/ ١)، وطبقات الحنابلة (٧/ ٥الجرح والتعدیل ( ینظر:) (٢

 ).١٢/ ١١)، وتاریخ بغداد (٥١٦/ ١٣عالم النبالء (وسیر أ
 )١٠/٧٣تاریخ بغداد (، )٤٥٧/ ٦الكامل في التاریخ (، )١٣٧/ ٩الثقات ( ،)٧/٢٠٤) ینظر: الجرح والتعدیل ((٣

طبقات الحفاظ (ص:  ،)٥٩٢/ ٢تذكرة الحفاظ ( ،)٢٤٧/ ١٣سیر أعالم النبالء ( ،)١٩/٣٨١تهذیب الكمال (
 ).٦٣١ب (صتقریب التهذی ،)٢٥٩

 . هناك اختالف في سنة الوفاة والصحیح ما ذكرت سابقاً و  ،)٤١٤/ ٢) ینظر: تاریخ بغداد ((٤
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، وأبا الیمان، وسعید بن أبي مریم، وزهیر  وعفان، وعثمان بن الهیثم المؤذن، وأبا مسهر الَغسَّاِنيَّ
بــت بــن محمــد الزاهــد، وأبــا زیــد بــن عبــاد، وَیْحَیــى بــن ُبَكْیــٍر، وأبــا الولیــد، وآدم بــن أبــي إیــاس، وثاا

  َوَخْلقًا َكِثْیرًا. ،األنصاري النَّْحِوّي، وعبد اهللا بن صالح الِعْجِليّ 

حــدث عنــه: َوَلــُدُه ؛ أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم، ویــونس بــن عبــد األعلــى، والربیــع بــن 
َمـاِديُّ ، هیم الَحْربِـيُّ وٕابـرا، َأُبو ُزْرَعة الرَّاِزيُّ َرِفْیقُـُه َوَقَراَبتُـهُ و ، ُسَلْیَمان وموسـى بـن إسـحاق ، وأحمـد الرَّ

وأبــو داود، وأبـو عبــد  -فیمــا قیـل  -وأبــو عبـد اهللا الُبَخـاِريُّ ، وأبـو بكــر بـُن َأِبــي الـدُّْنَیا، اَألْنَصـاِريُّ 
ومحمـد ، وحاجب بن َأْرِكْینَ ، وابن صاعد، وأبو عوانة اِإلْسَفَراِیْیِنيُّ ، الرحمن النسائي في (ُسَنِنِهَما)

، ومحمــد بــن مخلــد الَعطَّــارُ ، والقاضــي الَمَحــاِمِليُّ ، بــن إبــراهیم الِكَنــاِنّي، وزكریــا بــن أحمــد الَبْلِخــيِّ ا
وأبـو عمـرو محمـد بـن أحمــد بـن َحِكـْیم، وسـلیمان بـن یزیــد ، وأبـو الحسـن علـي بـن إبـراهیم الَقطَّــانُ 

  وأبو حامد بن َحْسُنَوْیه، وخلق كثیر. ، والقاسم بن َصْفَواَن، وأبو بشر الدُّْوَالِبيُّ ، الَفاِميُّ 
اِئغ اْلَبْغَداِدّي (المتوفى:  .١٠   هـ) ٢٧٦محمد بن إسماعیل بن سالم أبو جعفر الصَّ

  َسِمَع: روح بن عبادة، وأبا أسامة، وأبا داود الحفري، وحجاج بن محمد، وطائفة. 

ٍم، َوخْلــق، آِخـــُرُهم: َعْبــد اِهللا بـــن الحَســن بـــن َحــدََّث عنــه: َأُبـــو َداُوَد، َواْبــُن َصـــاِعٍد، وابــن َأِبـــي َحــاتِ 
   )١(ُبْنَداَر؛ شیخ َأِبي ُنَعْیم الَحاِفِظ 

  )٢(هـ) ٢٥٦محمد بن إسماعیل بن إبراهیم أبو عبد اهللا الُبَخاِرّي (المتوفى:  .١١
، ومحمـد بــِن ُیْوُسـفَ  ، َوَأبــي  َسـِمَع ِمـْن: َأِبــي الُمِغْیـَرِة َعْبـِد القُــّدوس، أحمـد بـن خالــد الـوهِبيِّ الِفْرَیـاِبيِّ

  ُمْسِهٍر، َوُأَمٍم ِسَواُهم.
، َوَأُبـو  ، وأبو حاتم، َوإِْبَراِهْیُم بُن ِإْسَحاَق الَحْرِبيُّ حدث عنه: خلٌق َكِثْیٌر، ِمْنُهم: أبو عیسى التِّْرِمِذيُّ

ة، ومحمـد َبْكٍر بُن َأِبي الدُّْنَیا، وأبو بكر أحمد بـن عمـرو بـن أبـي عاصـم، وصـالح بـن محمـد َجـَزرَ 
، وعبـد اهللا بـن َناِجَیـَة، أبـو بكـر محمـد ا بن عبـد اهللا الَحْضـَرِميُّ ُمَطـیَّن، وٕابـراهیم بـن َمْعِقـٍل النََّسـفيُّ
  بن إسحاق بن ُخَزْیَمَة. ا

ذكره بعض من ترجم لإلمام ابن المنذر النیسابوري أن مـن مشـایخه " اإلمـام محمـد بـن إسـماعیل 
لـدكتور: صـغیر أحمـد فـي كتـاب " االشـراف "، ولـم یـذكره فـي البخاري صاحب الصـحیح " مـنهم ا

                                  
) ١٦١/ ١٣سیر أعالم النبالء (، )٤٧٥/ ٢٤تهذیب الكمال في أسماء الرجال (، )١٣٣/ ٩) ینظر: الثقات ((١

 ).٣٢٧كمال (ص: خالصة تذهیب تهذیب ال ،)٣٦٣/ ٢)، وتاریخ بغداد (٦٠٢/ ٦تاریخ اإلسالم (
 ).٤٧/ ٩)، وتهذیب التهذیب (٣٩١/ ١٢) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٢
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كتاب "األوسط "، والدكتور سعد بن محمد السعد في مقدمته كتاب " التفسیر"، والدكتور: عبد اهللا 
بـــن العزیـــز الجبـــرین فـــي مقدمـــة كتـــاب "اإلقنـــاع " وقـــد خـــالفهم أحمـــد ســـلیمان أیـــوب فـــي كتـــاب ا

ومحـل الخـالف  ،ن البخاري لیس من شیوخ ابن المنذرحیث ذكر أ "األوسط" تحقیق یاسر كمال،
 ،)١(حـدثنا أبـو ُنَعـْیٍم ...، حدثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیلَ : " -في األوسط -ل اإلمام ابن المنذر هو قو 

وذكــر بعــض الروایــات كمثــل هــذه عــن محمــد بــن إســماعیل، ال تــدل داللــة صــریحة علــى المــراد 
مع االتفاق في بعض ، هانفس وكالهما في الطبقة ،أم الصائغ ،بمحمد بن إسماعیل أهو البخاري

  والصائغ . ،شیوخ بین البخاريال
والذي تطمئن إلیـه الـنفس فـي تحریـر هـذه المسـألة والـذي أعتمـده أن اإلمـام ابـن المنـذر روى عـن 

  : )٢(ومناقشتها  ،البخاري، وسأذكر األقوال التي اعتمدها من قال بعدم الروایة
فــــي عــــام  منــــذر بالنســــبة لإلمــــام البخــــاري، فــــإن ابــــن المنــــذر كــــان تقریبــــاً صـــغر ســــن ابــــن ال .١

لمــــا تــــوفي -ه)، فــــابن المنــــذر كــــان ِســــنُّهُ ٢٥٦ه) ووفــــاة اإلمــــام البخــــاري فــــي ســــنة (٢٤٢(
 حوالي أربعة عشر عامًا. –البخاري 

لــم یصــرح ابــن المنــذر مــرة واحــدة فــي كتابــه " األوســط " باســم البخــاري وفــي المقابــل ســمي  .٢
حمد بن إسماعیل الصائغ في غالب أحادیثه، والبخاري إمام الـدنیا، فكیـف ال ینسـبه شیخه م

  وهو أعرق وأقعد من الصائغ. ،مرة واحدة في كتابه، إن كان سمع منه
 كل من ترجم البن المنذر لم یذكر في مشایخه البخاري.  .٣

  مناقشة األقوال:
یجـد االتفـاق فـي  -صـة األوسـط خا -المتتبع لألحادیـث التـي یسـندها ابـن المنـذر فـي كتبـه 

أحادیث كثیرة قال فیها حدثنا: محمد بن إسماعیل وقد أخرجها اإلمام البخاري فـي صـحیحه والمتتبـع 
لحال ابن المنذر في الشیوخ وسعة االطـالع واالسـتدالل فیـذكر الشـیوخ وال ینسـبهم، ومـن البعیـد جـًدا 

المنــذر فــي عصــر  وابــن ،لمنــا أن البخــاريأن یكــون ابــن المنــذر لــم یأخــذ عــن البخــاري، فكیــف إذا ع
واحد في ذات البلد، مـع األخـذ باالعتبـار حـرص ابـن المنـذر علـى العلـم والرحلـة مـن أجلـه، أمـا قـول 

فـي ُعــِرَف المحـدثین أن هنــاك مــن فاننــا نعلـم أن ســن األربعـة عشــر بصـغر ســن اإلمـام ابــن المنـذر، 
ابــن المنــذر ذاع صــیته وتــولي التــدریس هــو تحمــل الروایــة وهــو أقــل مــن ذلــك، ولعــل مــن عوامــل أن 

طلب العلم المبكر واألخذ عن األكابر من المحدثین، وقد شارك البخاري في بعض الشیوخ منهم َأُبو 

                                  
)، واخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب من ٩/١٧٩) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١

 ) مع اختالف یسیر في االلفاظ.٥٢٥٥طلق...ح (
 )١/٤٤/٤٧) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
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هـــذا فأن ابـــن المنـــذر لـــم یصـــرح باســـم البخـــاري بـــقـــول الأمـــا ، )١(ه)٢٨٥ِإْســـَحاق الحربـــي (المتـــوفى: 
ر كل مـا یـدل علـى الشـیخ، فقـد أحصـیت كثیـًرا مـن صحیح، وهذا حال ابن المنذر مع الشیوخ ال یذك

ومطالعـة كتـب التـراجم، وأمـا قـول فكیـف البخـاري إمـام الـدنیا فكیـف ال  ،الشیوخ ال یعرفـون اال بتأمـل
 ،ینســبه مــرة واحــدة فــي كتابــه، فهــذا الفعــل فــي زمــن الروایــة وانتشــار الحــدیث، معرفــة طــرق األســانید

 ،كتب التراجم ذكرت أشهر شیوخ ابن المنـذربإن قول الر، أما ومخارجها ال ینكر فیه على ابن المنذ
حال ابن المنذر وغیره فیذكروا من أكثر األخذ عنهم، وباالستقصاء فابن المنذر الوهذا  ،همولم تحص

  غیر مقبول. قلیل الروایة عن البخاري مع ذلك فنفي الروایة مطلقاً 
ایخه البخــاري، هــذا صــحیح وهــذا كــل مــن تــرجم البــن المنــذر لــم یــذكر فــي مشــبــإن والقــول 

وثبــت ســماعه مــنهم، وال نجــد فــي كتــب  ،حصــل فــي شــیوخ ابــن المنــذر الــذین جــاءت الروایــة عــنهم
وٕانما الذي وجدناه هـو مـن أكثـر عـنهم ابـن المنـذر، وبالجملـة فكتـب التـراجم بخلـت  ،التراجم ذكر لهم

 علینا في جوانب كثیرة من حیاة ابن المنذر.  

  تــالمـیذه:
  من ابن المنذر تالمیذ كثیرون سأذكر أشهرهم:  سمع

ْنَدُلِسيُّ  .١ َدِفيُّ اَأل  هـــ)٣٥٠(المتوفى:  َأْحَمُد بُن َسِعْیِد بِن َحْزِم بن ُیْوُنَس، ُیَكنَّى َأُبو ُعَمَر الصَّ
ســمع: باألنــدلس جماعــة مــنهم: محمــد بــن أحمــد الــَزرَّاد وأبــو عثمــان ســعید بــن عثمــان بــن ســعید 

ومحمــد بــن قاســم، ورحــل فســمع إســحق بــن إبــراهیم بــن النُّْعَمــاِن، وأن جعفــر محمــد بــن اَألعَنــاِقّي، 
بكـر أحمـد بـن عیسـى بـن موسـى الَحْضـَرِمّي الِمْصـِرّي المعـروف  وعمرو بن موسـى الُعَقْیِلـّي، وأبـ

ــَة، ومحمــد بــن محمــد بــن الَّلبَّــاِد، وأحمــد بــَن َنْصــو بــابن أبــي َعِجیَنــَة،  ٍر ِبــالَقْیَرَواَن، ابــَن الُمْنــِذِر ِبَمكَّ
  وغیرهم. 

  .)٢( حدث عنه: َجَماَعٌة، ولم َیَزل ُیَحدُِّث ِإَلى أن َماَت بقرطَبةَ 
، ُیَكنَّى: أبو بكر الَخالَّل (المتوفى: .٢  هـــ)٣١١أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الَبْغَداِديُّ

ــٍب، والعبــاس بــن محمــد ، ویحیــى بــن أبــي َطاَوَســْعَداَن بــن َنْصــرٍ ســمع مــن: الحســن بــن َعَرَفــَة،  ِل
 ، َمـاِديِّ ، وأبي داود السِِّجْسَتاِنّي، وعلـي بـن سـهل بـن الُمِغْیـَرِة الَبـزَّاز، وأحمـد بـن منصـور الرَّ الدُّْوِريِّ
وأبــي یحیــى زكریــا بــن یحیــى النَّاِقــد، وأبــي جعفــر محمــد بــن عبیــد اهللا ابــن الُمَنــاِدي، وعبــد اهللا بــن 

                                  
 ).١٤/٩٥)، (٧/١٧٧(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) ینظر: (١
إرشاد ، )١٨١بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس (ص:  ،)١٠٤/ ١٦) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٢

 ).٢٦٨/ ١األریب إلى معرفة األدیب (
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ـــواب ال ـــن ث ـــراهیم بـــن إســـحاق أحمـــد بـــن حنبـــل، والحســـن ب ـــْوِنّي، وٕاب ، وأبـــي الحســـن الَمْیُم ِمـــيِّ ُمَخرِّ
ــاَغاِنّي، وخلــق  ، وأبــي بكــر الصَّ الَحْرِبــّي، ومحمــد بــن عــوف الطَّــاِئّي، وٕاســحاق بــن ســیار النَِّصــْیِبيِّ

  كثیر.
وأبـــو الحســـین محمـــد بـــن -ُغـــَالم الَخـــالَّل-حـــدث عنـــه: اإلمـــام أبـــو بكـــر عبـــد العزیـــز بـــن جعفـــر 

  .)١(وطائفة الُمَظفَِّر، 
ـــِرِئ  .٣ ـــر الُمْق ـــو بك ـــى: أب ، ُیَكنَّ ـــَبَهاِنيُّ ـــن زَاَذاَن اَألْص ـــن عاصـــم ب ـــي ب ـــن عل ـــراهیم ب ـــن إب محمـــد ب

 هــ)٣٨١(المتوفى:

 ، ْوِفيِّ ، وعمر بن َأِبي َغْیَالَن، وأحمد بن الحسن الصُّ سمع من: محمد بن ُنَصْیِر بِن َأَباَن الَمِدْیِنيِّ
، وحامد    بن ُشَعْیٍب، والَبَغِويِّ َوَطَبَقِتِهم ِبَبْغَداَد، وعبدان الَجَواِلْیِقيِّ ِباَألْهَواِز، وأبي بكر الَباَغْنِديِّ

ـــَة بعْســـَقَالَن، وٕاســـحاق بـــن أحمـــد  وأبـــي یعلـــى الَمْوِصـــِليِّ ِبالَمْوِصـــِل، ومحمـــد بـــن الحســـن بـــن ُقَتْیَب
، وابن الُمْنِذِر ِبَمكَّةَ  ، والمفضل بن محمد الَجَنِديِّ ، وعلـي بـن الُخَزاِعيِّ ، وعبد اهللا بن َزْیَداَن الَبَجِلـيِّ

  عباس الَمَقاِنِعيِّ ِبالُكْوَفِة وغیرهم. 
َوأبـو بكـر بـُن –َوُهَمـا َأكبـُر ِمْنـُه -حدث عنه: َأُبو ِإسحاَق بن َحْمَزَة الَحاِفُظ، َوَأُبو الشَّْیِخ بـُن َحیَّـاَن 

، وَ  َأبـــو ســـعید النَّقَّـــاُش، َوَأبـــو ُنَعـــْیٍم الَحـــاِفُظ، َوَحْمـــَزُة بـــُن ُیْوُســـَف َمْرَدَوْیـــه، َوابـــُن َأِبـــي َعِلـــيٍّ الـــذَّْكَواِنيُّ
وَّاُف وغیرهم  ، َوَأُبو َمْنُصْوٍر ُمَحمَُّد بُن الَحَسِن الصَّ    )٢(السَّْهِميُّ

   )٣( هـ)٣٧٤إشبیلي (المتوفى:  ُیَكنَّى أبو ُعْثمان، َسِعید بن ُعثمان بن عبد الملك الُجذاميّ  .٤
: " َرَحل إلى المْشرق وَلِقَي بمكة أَبا َبْكر ُمَحمَّد بن المنـذر النِّیسـابوري، سـمع )٤( رضيقال ابن الف

  .)٥(منُه: " ِكَتاب األْقَناع" 

                                  
)، تاریخ ٢٩٨/ ١٤سیر أعالم النبالء ( )،١٢ /٢طبقات الحنابلة (، )٦٨١) ینظر: مناقب اإلمام أحمد (ص: (١

 ).٣٠٠/ ٦)، وتاریخ بغداد (٢٣٢/ ٧اإلسالم (
 ).٢٢٠/ ٥١تاریخ دمشق (، )٥٢٤/ ٨تاریخ اإلسالم ()، ٣٩٩/ ١٦) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٢
م الفقهاء جمهرة تراج ،)٢٠٨/ ٧ترتیب المدارك وتقریب المسالك ( ،)٢٠٢/ ١) ینظر: تاریخ علماء األندلس ((٣

 لم أقف على شیوخه وال تالمذته.و  ،)٥٢٩/ ١المالكیة (
(المتوفى: (٤ ، َأُبو الَوِلْیِد، المعروف باْبُن الَفَرِضيِّ ه) َفِقْیهًا ٤٠٣) عبد اهللا بن محمد بن یوسف بن نصر الُقْرُطِبيُّ

مصنفاته " تاریخ علماء األندلس " و "المؤتلف َحاِفظًا، َعاِلمًا ِفي َجِمْیع ُفُنْوِن الِعْلِم ِفي الحدیث َوالرَِّجال من 
سیر  والمختلف" في الحدیث، و "المتشابه" في أسماء رواة الحدیث وكناهم، و "أخبار شعراء األندلس" ینظر:

 ) بتصرف.١٧٨/ ١٧أعالم النبالء (
 .)٢٠٢/ ١) تاریخ علماء األندلس ((٥
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 )ه ٣٧٠محمد ْبُن ُزَرْیِق بن إسماعیل، ُیَكنَّى أبو منصور الُمْقِري اْلَبَلِديُّ (المتوفى:  .٥
ـــى الَمْوِصـــِليِّ وأبـــي بكـــر  ـــي َیْعَل ـــذر، ومحمـــد بـــن أحمـــد ســـمع مـــن: َأِب ـــراهیم بـــن المن محمـــد بـــن إب

  اَألْصَبَهاِنيُّ وغیرهم. 
بَّاغُ  ، والهیثم بن أحمد الصَّ  .)١( َوَحدََّث َعْنُه: تمام الرازي، وعبد الوهاب الَمْیَداِنيُّ

 هــ) ٣٦٤محمد بن إبراهیم بن أحمد، ُیَكنَّى أبو طاهر اَألْصَبَهاِنيُّ (المتوفى:  .٦
  بن إبراهیم بن المنذر، وببغداد ابن عّیاش القّطان. َسِمَع: بمّكة محمد

  .)٢(حدث عنه: َأُبو ُنَعْیٍم اَألْصَبَهاِنيُّ 

سـمَع ِبُقرُطبـة: مـن : )٣(عبد البّر بن عبد العزیز بن مَخاِرق من أهل قرطبة، یكنى بـأبي سـعید  .٧
ر محمــد بــن إْبــراهیم بــن طــاِهر بــن عبــد العزیــز وَغیــره، ولــُه ِرْحلــة إلــى الَمْشــِرق َلقــي فیهــا أبــا َبْكــ

  .  )٤(الُمنِذر النِّیسابورّي بمّكة. حّدث عنُه باإلقناع، ولم تذكر سنة وفاته 

٨. ، ــَلِميُّ ــَؤدُِّب، ُیَكنَّــى: أبــو هاشــم،  عبــد الجبــار بــن عبــد الصــمد بــن إســماعیل، السُّ ــِرُئ، الُم الُمْق
 هـــ)  ٣٦٤(المتوفى: 

ــُد بــُن ُخـَرْیمِ َوَسـِمَع:  أحمـد بــن عاصــم، والقاسـم بــن عیســى العصـار، ومحمــد بــن  وجعفــر بــن، ُمَحمَّ
ْیداوي، وسعید بن عبد العزیز، وأب   ، َعالَّنَ د ــن أحمــــي بــن إبراهیم، وعلــا َشْیَبة داود بــالُمعاَفى الصَّ

  بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر، وطائفة سواهم بالّشام، ومصر، والحجاز. ووأب

ــُه: تّمــام الــّرازي ، ومّكــي بــن الَغْمــر، وعبــد الوهــاب المیــداني، وأبــو الحســن بــن َجْهَضــم، حــدث َعْن
  . )٥( وعلي بن ِبْشر بن العّطار، ومحمد بن َعْوف الُمَزني

  
  

                                  
 .)٥٤٥/ ٣میزان االعتدال ( ،)٤٢/ ٥٣تاریخ دمشق ( ،)٣٤٠/ ٨) ینظر: تاریخ اإلسالم ((١
لسان  ،)١٦٨/ ٢التحبیر في المعجم الكبیر (، )١٨٢/ ٥١تاریخ دمشق (، )٢٦٩/ ٢) ینظر: أخبار أصبهان ((٢

 ).٤٨٣/ ٦المیزان (
 ) لم أقف على سنة الوفاة.(٣
 ).٣٣٨/ ١) تاریخ علماء األندلس ((٤
 ).٢٢٩/ ٨( )، وتاریخ اإلسالم١٥٣/ ١٦) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٥
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، ُیَكنَّـــى: أبـــو حـــاتم، الُبْســـِتّي -صـــاحب الصـــحیح -محمـــد ْبـــُن ِحبَّـــاَن بـــن أحمـــد ْبـــُن ِحبَّـــاَن،  .٩
 هـ)٣٥٤(المتوفى: 

ــِد الُبْســِتّي،  ووأبــ ،الَقاِضــي ســمع: ببلــده إســحاق بــن ابــراهیم الحســن محمــد بــن عبــد اهللا ابــن الُجَنْی
وبمكــة أبــا بكــر محمــد بــن إبــراهیم بــن ، وِبَهــَراَة أبــا بكــر محمــد بــن عثمــان بــن ســعد الــدَّاِرِمّي، ...

  المنذر النیسابوري الفقیه صاحب كتاب األشراف في اختالف الفقهاء. 
  . )١( وأبو عبد اهللا الَحاِكُم، ومنصور بن عبد اهللا الَخاِلِديّ حدث عنه: أبو عبد اهللا بن َمْنَدَة، 

 هـ)٣٣٩(المتوفى: اهللاَعْبد  وُیَكنَّى: أب اللَّْیثّي،َحمَّد بن َعْبد اهللا بن یحیى بن مُ  .١٠
َسِمع: من عم أبیه ُعَبْید اهللا بن یحیى، ومن ُمَحمَّد بن عمر بن ُلَبابـة، وأحمـد بـن خالـد، وغیـرهم. 

  .)٢( وغیرهم ،هـ) فسمع بمكَّة: من ابن المنذر، وأبي جعفر العقیلي٣١٢ورحل سنة (

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                                  
 ) بتصرف یسیر.٩٢/ ١٦سیر أعالم النبالء ( ) ،٤١٦/ ١) ینظر: معجم البلدان ((١
، )٢٢٤/ ٦األعالم () ،١٤٨/ ١بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ( ) ،٦١/ ٢) تاریخ العلماء باألندلس ((٢

 .)١٣٢/ ١شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (
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  الرابع املبحث
  عقيدته ومذهبه الفقهي 

   عقیدته:

أنـه علـى عقیـدة أهـل السـنة والجماعـة، صــافي  تبـینمـن خـالل مصـنفات اإلمـام ابـن المنـذر 
واعتمــــاده علــــى أقــــوال  ،یحاتــــه، وتقدیمــــه للســــنة فــــي ترج)١(االعتقــــاد؛ فكالمــــه فــــي مســــائل اإلیمــــان 

، وغیـر ذلـك الكثیـر یـدلل علـى )٣(، والـرد علـى الرافضـة )٢(ثنـاء علـیهم الو  ،الصحابة في بیان الـراجح
عقیدتــه قــال ابــن المنــذر:"  تــدل علــىاتباعــه عقیــدة اهــل الســنة والجماعــة، وهــذه بعــض أقوالــه التــي 

 -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -رسـول اهللا   واألخبار الثابتة عن  -عزوجل–والحجة في ظاهر كتاب اهللا 
وال سـنة إال  ،: " ولو لم یكن فیما ذكرناه كتـاب-أیضا –وقال  ،)٤(وما ال نعلم أهل العلم اختلفوا فیه 

: عمر بن الخطاب، وعلي بـن أبـي -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -قول من ذكرناه من أصحاب رسول اهللا 
لواجــب أال نخــرج عــن قــولهم؛ ألن أصــحابنا ال یــرون أن نخــرج عــن قــول أصــحاب طالــب...، لكــان ا

ْفَضـُل اتَِّبــاُع اْألَْعلَـى َواْألَ :" -أیضــا –وقـال )٥(إال إلـى قــول مـثلهم -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ -رسـول اهللا 
  .)٦(" واستعمالها السُّنَّة

  مذهبه الفقهي: 

، )٧()ه٧٧١تـاج الـدین السـبكى( ،علـى ذلـك نـصقد مطلق، و ابن المنذر بلغ مرتبة االجتهاد ال
  )١١( هـــ) ٩١١(والســیوطي، )١٠(ه)  ٨٠٤ابــن الملقـن( ،)٩( هـــ)٧٤٨(والـذهبي )٨( ه)٧٧٤(وابـن كثیــر

                                  
 ).١١١- ١/١١٠نذر () ینظر: تفسیر ابن الم(١
 .)١٤٣/ ٩من السنن واإلجماع واالختالف ( ) األوسط(٢
  .)٨/٤٢٢(السابق ) المرجع (٣
 ).٣٩٦) ینظر: اإلجماع (ص: (٤
 ).١٤٣/ ٩) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٥
 .)٢/٣٣٦( المصدر السابق) (٦
 .)١٠٢/ ٣) طبقات الشافعیة الكبرى ((٧
 .)٢١٦ ) طبقات الشافعیین (ص:(٨
 .)٣٤٥/ ٧) تاریخ اإلسالم ((٩

 ).٣٧) المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: (١٠
 .)٣٣٠) طبقات الحفاظ (ص: (١١
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ــَق  ،بقــولهم :" ُمْجَتهــدا َال ُیَقلّــد أحــًدا " ــى أُ  اجتهــادَوَلِكــنَّ َغاِلًبــا ُیَواِف ــاِفِعيِّ ؛ ِألَّنــُه َعَل ــاِد الشَّ صــوِلِه ِاْجِتَه
وهو مـع ذلـك معـدود فـي أصـحاب الشـافعي، وینسـب إلـي مذهبـه،  ،)١(َذا ُعدَّ ِمَن الشَّاِفِعیَِّة"، َوِلهَ تخرج

ــد بــن نصــر ... َواْبــن اْلُمْنــذر مــن َأْصــَحابَنا َوقــد بلُغــوا َدَرَجــة ه)٧٥٦(قــال تقــي الــدین الســبكي :" ُمَحمَّ
ـــون ـــك َعـــن َك ـــم یخـــرجهم َذِل ـــق َول ـــاد اْلُمطل ـــى ُأُصـــوله اِالْجِتَه هم مـــن َأْصـــَحاب الشـــافعي المخـــرجین عل
:" َكـاَن َغاَیـة ِفـي معرفَـة هــ) ٩١١(، وقـال السـیوطي)٢(المتمذهبین بمذهبـه لوفـاق اجتهـادهم اْجِتهَـاده" 

یل وقـال الـذهبي: " كـان غایـة فـي معرفـة االخـتالف والـدل )٣(اِالْخِتَالف والدَِّلیل ُمْجَتهدا َال ُیَقلّـد أحـدا" 
وقــال النــووي:" ال یلتــزم التقیــد فــي االختیــار بمــذهب أخــد بعینــه، وال  )٤(دا ال ُیَقلّــد أحــدا"وكــان مجتهــ

یتعصــب ألحــد، وال علــى أحــد علــى عــادة أهــل الخــالف، بــل یــدور مــع ظهــور الــدلیل وداللــة الســنة 
الصــحیحة، ویقــول بهــا مــع َمــن كانــت، ومــع هــذا فهــو عنــد أصــحابنا معــدود مــن أصــحاب الشــافعي، 

  .)٥(جمیع كتبهم في الطبقات مذكور في 

وذكـر ابـن  )٦(لشافعي فیما كان فیـه السـنة الصـحیحة لقلت: مما یبرز اجتهاده هو الموافقة  
قـول  ه)٧٤٨(، و نقـل الـذهبيخـالفهم كثیـراً  ولقـدالشـافعیة ویقصـد بـه المنذر في كتبه قـول أصـحابنا 

بــل یــدور مــع ظهــور الــدلیل " ثــم  " لــه اختیــار فــال یتقیــد فــي االختیــار بمــذهب بعینــه،ه)٦٧٦(النــووي
: " ما یتقید بمذهب واحد إال من هو قاصر في التََّمكُِّن من العلم، كأكثر علماء -معلًقا -قال الذهبي

بٌ  ـةِ ، زماننا، أو من هو ُمَتَعصِّ ابـن جریـر، وابـن ِمْضـَماِر  جـار فـي، وهذا اإلمام فهو من َحَمَلِة الُحجَّ
    )٧(. )هللارحمهم ا(سریج، وتلك الَحَلَبِة 

  

                                  
)، طبقات الحفاظ (ص: ١٠٢/ ٣)، وطبقات الشافعیة الكبرى (١/٧٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١

  ).٣٤٥/ ٧)، وتاریخ اإلسالم (٥/ ٣تذكرة الحفاظ ( )،٣٣٠
 ).١٠٢/ ٣ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى () (٢
 )٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (٣
 ).٥/ ٣) ینظر: تذكرة الحفاظ ((٤
 .)١٩٧/ ٢) ینظر: تهذیب األسماء واللغات ((٥
:  -لَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوسَ -) قال ابن المنذر: " بقول الشافعي أقول، وذلك لموافقته السنة الثابتة، وهو قول النبي (٦

 ). ٣/٢١٢األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (ینظر: إنما األعمال بالنیة". 
 .)٤٩١/ ١٤) سیر أعالم النبالء ((٧



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٢٤  

  الفصل األول

  اخلامس املبحث
  انته العلمية وثناء العلماء عليهمك

اْلُمَواِفُق َواْلُمَخاِلُف ِفي اْلِفْقـِه َواْلَحـدیِث َفَكـاَن  لكتبهاْألفَّاُق َفَقْد ِاْحَتاَج  سمعته ِاْبُن اْلُمْنِذِر َبُلَغتْ 
ْسَالِم،  یعرف َة، َواْلَحاِفَظ، َواْلُمَحدِّث َوَبِرَع ِفي َفُنون ِبَفِقیِه َمكَِّة َوَشْیِخ اْلُحَرِم، َوَشْیخ اْإلِ َوِباْإلَماِم، َواْلِحجَّ

  َلُه ِبَذِلَك. تشهدالشَِّریَعِة ُكّلَها، َوَكاَن َلُه َقَدَم َراِسَخُة ِفیَها، َوُمَؤلَِّفاُتُه 

واألئمــة ه): ٤٥٦قــال ابــن حــزم(وللعلمــاء كــالم كثیــر فــي الثنــاء علــى هــذا اإلمــام الجلیــل: 
في أعداد أهل األمصار مـنهم خراسـانیون  تقدمین من أهل الثبات على السنن األول ولكنهم لیسواالم

ومــنهم مــن ســكن بغــداد قــال أبــو محمــد عبــد اهللا بــن المبــارك الخراســاني ونعــیم بــن حمــاد وأبــو ثــور 
إبــراهیم بــن خالــد الكلبــي صــاحب الشــافعي بغــدادي وأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل مــروزي ســكن بغــداد 

اق بــن راهویــه نیســابوري ســكن بغــداد وأبــو عبیــد القاســم بــن ســالم اللغــوي كــوفي ســكن بغــداد وٕاســح
وسلیمان بن داود بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاف وحسـین 

بــن علــي الكرابیســي بغــدادي وكــان أبــو خیثمــة زهیــر بــن حــرب یجــري مجــراهم ولــم یكــن لــه اتســاعهم ا
محمد بن إدریس الحنظلي صلیبة وأبو زرعة عبید اهللا بن عبد الكریم الرازیان وكان هشـیم  وأبو حاتم

بـــن بشـــیر لـــه اختیـــارات وكـــان بعـــد هـــؤالء داود بـــن علـــي ومحمـــد بـــن نصـــر المـــروزي ومحمـــد بـــن ا
  .)١(" إسماعیل البخاري ثم محمد بن جریر الطبري ومحمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري 

فــي اخــتالف العلمـــاء كتبــًا لــم یصــنف أحـــد  " صــنفه): ٤٧٦اق الشـــیرازي(وقــال أبــو إســح
َفِقیـه، ُمحـدث، ِثقَـة، ه): "  ٦٢٨وقـال ابـن القطـان (، )٢(مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف" 

  )٣(" َوَال یْلَتفت ِإَلى َكَالم اْلعقیِلّي ِفیهِ 

ْسَالِم...  " اْإلَماُم اْلَمْشُهوُر،: ه)٦٧٦(وقال اإلمام النووي َد أِئمَُّة اْإلِ ، الُمجمع علـى إمامتـهُأحِّ
ـُة النَّاِفَعــُة َوَجَالََلتَـُه، َوُوفُـور َعْلِمـِه، َوَجْمعـُه َبـْین الـتََّمكُِّن ِفـي َعْلِمـي اْلَحـدیِث َواْلِفْقـِه َلـُه اْلُمَصـنَِّفاُت اْلُمهِ  مَّ

ْجَمــاِع َواْلِخــَالَِف، َوَبَیــان َمــَذاِهب اْلُعلَ  ْشــَراَف، َوِاْعِتَمــاد ُعَلَمــاء الطََّواِئــِف ِفــي اْإلِ َمــاِء، ِمنَهــا اْألْوَســَط، َواْإلِ
، َوُهـَو ِفـي ولـه مـن التحقیـق فـى كتبـه مـا ال یقاربـه أحـد ُكّلَها ِفي ُنَقل اْلَمَذاِهِب َوَمْعِرَفِتهَـا َعلَـى ُكتُِبـِه، 

                                  
 ).١٠٣/ ٥) ینظر: اإلحكام في أصول األحكام ((١
 ).١٠٨) ینظر: طبقات الفقهاء (ص: (٢
 .لرد على العقیلىوسیأتى ا )٦٤٠/ ٥) ینظر: بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام ((٣



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٢٥  

  الفصل األول

ه): " كـان فقیهًـا  ٦٨١(َخلَِّكـانَ وقال ابن  ،)١(یِفه" ِنَهاَیة َمِن التََّمكَُّن ِفي َمْعِرَفة َصِحیح اْلَحدیِث َوَضعِ 
كتــب تــدل علــى كثــرة وقوفــه علــى مــذاهب األئمــة، وهــم مــن أحســن الكتــب وأنفعهــا  هولــ، عالًمـا مطلًعــا

ــَة  ، وقــال ابــن)٢(وأمتعهــا"  ه) :" أبــو بكــر النیســابوري إمــام فــي الفقــه والحــدیث وكــان لــه ٧٢٨(َتْیِمَی
وهـو أقـرب إلـى طریقـة أهـل الحـدیث والعلـم  ،ومـا فیهـا مـن اخـتالف األلفـاظعنایة باألحادیث الفقهیـة 

، وقـــال تـــاج الـــدین )٣(التـــي ال تعصـــب فیهـــا لقـــول أحـــد مـــن الفقهـــاء مثـــل أئمـــة الحـــدیث المشـــهورین" 
وعرفـــه ، )٤(ه):" ًاحـــُد أعـــالم هـــذه األمـــة وأحبارهـــا، كـــان إمامـــًا مجتهـــدًا، حافظـــًا ورعـــًا ٧٧١الســـبكي(
ولــه: " الحــافظ، العالمــة، الفقیــه، األوحــد، شــیخ الحــرم، وصــاحب الكتــب التــي لــم ه) بق٧٤٨الــذهبي(

تــدي بنقلــه فــي قْ ه):"  الفقیــه، أحــد األئمــة األعــالم، وممــن یٌ ٧٧٤، وقــال ابــن كثیــر()٥(یصــنف مثلهــا 
وكان على نهایة في معرفة الحدیث وخـالف ، الحالل والحرام، صنف كتبا معتبرة عند أئمة اإلسالم،

  .)٦(له اختیار برأیه وكان مجتهدا ال یقلد أحدا "  العلماء،

، وقـال ابـن )٧(:" هـو شـیخ الحـرم ومفتیـه، ثقـة مجتهـد فقیـه" ه) ٨٤٢(قال ابن ناصر الّدینو 
َصـاِدٌق ِفیَمـا َعِلْمـِت... َوَقــْد  عـدلالتََّصـاِنیُف،  ْلَحـاِفُظ اْلَعَالََمـُة، َصـاَحبه):" ا٨٥٢حجـر العسـقالني(

ــِة ِفیَمــا صــْنفه " ِاْعَتَمــَد َعَلــى اِ  ــِذِر َجَماَعــة ِمــَن اْألِئمَّ :" الَحــاِفظ  ه) ٩١١(وقــال الســیوطي، )٨(ْبــِن اْلُمْن
ــة الثِّقَــة األوحــد ... شــیخ اْلحــرم وصــاحب اْلكتــب الَّتِــي لــم یصــنف مثلهَــا األشــراف والمبســوط  اْلَعالَم

وقـــــال  )٩(یل ُمْجَتهـــــدا َال ُیَقّلـــــد أحـــــدا واإلجمـــــاع والتفســـــیر، َكـــــاَن َغاَیـــــة ِفـــــي معرَفـــــة اِالْخـــــِتَالف َوالـــــدَّلِ 
كـان إمامـا مجتهـدا، حافظـا،  :" أحد األعالم، وممن یقتدى به في الحـالل والحـرام،)ه ٩٤٥(الداودي

  .)١٠(ورعا، وصّنف كتبا معتبرة عند أهل االسالم، ولم یصنف مثلها في الفقه وغیره 

  

                                  
 ).١٩٧/ ٢) ینظر: تهذیب األسماء واللغات ((١
 ) بتصرف یسیر. ٢٠٧/ ٤) ینظر: وفیات األعیان ((٢
 ).١٤٦/ ٢٤) ینظر: مجموع الفتاوى ((٣
 ).١٠٢/ ٣) ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى ((٤
 )٥/ ٣) ینظر: تذكرة الحفاظ ((٥
 ).٢١٦) ینظر: طبقات الشافعیین (ص: (٦
 ).٩٠/ ٤ت الذهب في أخبار من ذهب () شذرا(٧
  ).٤٨٣/ ٦) ینظر: لسان المیزان ((٨
 ).٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (٩

 .)٥٦/ ٢) ینظر: طبقات المفسرین ((١٠



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٢٦  

  الفصل األول

  اإلمام ابن المنذر: علم الرد على الطاعنین في
م من بعـض األلسـنة، فقـد َیْسللم جمهور العلماء اال انه  –ق كما سب –ابن المنذر ىعلأثني 

كثیـر  جلـیالً  : كـان فقیهـاً -أول مـا ذكـره-:" فقال:  )١(تكلم فیه بغیر حجة مسلمة بن القاسم القرطبي 
التصنیف وكان یحتج في كتبه بالضعیف على الصحیح وبالمرسل على المسند ونسب في كتبه إلى 

في تشریف الغني على الفقیر فرد  الشافعي، َوأبي حنیفة أشیاء لم توجد في كتبهم، وألف كتاباً مالك و 
وكنـت كتبـت عنـه فلمـا  ،وسماه تشریف الفقیـر علـى الغنـي ،علیه أبو سعید بن األعرابي في ذلك رداً 

لمة القرطبـي وذكـر الـذهبي قـول مسـ، )٢( "ولم أحدث عنه بشيء ،ضربت على حدیثه الُعَقْیِليّ  َضعََّفهُ 
وینسبه إلى الكذب كان یروي عن  ،أنه كان یحمل علیه الُعَقْیِليّ وُنسب إلى ؛  ُیْحِسن الَحِدْیثَ كان ال 

   .)٣( عن الشافعي، ولم یر الربیع وال سمع منه، وذكر غیر ذلك ،الربیع بن سلیمان

  قول مسلمة یشمل عدة جوانب: ىوالرد عل
ومـنهم مـن  )٤(یـث العدالـة، فمـن العلمـاء مـن ضـعفه أن مسلمة بن القاسم مختلف فیه مـن ح

وقـال  ،)٦(: " سـمعت مـن ینسـبه إلـى الكـذب" )ه ٤٠٣(ابـن الفرضـيوقـال ، )٥(اتهمه بضـعف العقـل 
:" ال یلتفت إلي قول مسلمة بن قاسم عنه أنه ال یحسن الحدیث، ألنـه إمـام متبحـر )ه ٦٢٨(الفاسي

قــــال ، و )٧(: " وال عبــــرة بقــــول مســــلمة فیــــه" )هـــــ٨٥٢(، وقــــال ابــــن حجــــر"فیــــه، وتآلیفــــه تشــــهد بــــذلك
یلــي، فقــد رد وأمــا مــا ُنســب إلــي العق)٨(: " مســلمة بــن القاســم القرطبــي ... ضــعیف" )هـــ٧٤٨(الــذهبي

مــع أنــه لــم یــذكره فــي أمــا العقیلــي فكالمــه مــن قبیــل كــالم األقــران بعضــهم فــي بعــض الــذهبي فقــال: "
 )١٠(:" ال یلتفـت إلـى كـالم العقیلـي فیـه " )هــ ٦٢٨(انوقال أبو الحسن بـن القطـ ،)٩(" كتاب الضعفاء

                                  
ه)، كان أحد المكثرین من الروایة والحدیث ٣٥٣) مسلمة بن القاسم بن إبراهیم أبو القاسم القرطبي (المتوفى: (١

سیر أعالم  ینظر: رحل إلى المشرق وأول من ادخل صحیح مسلم للمغرب واألندلس. سمع الكثیر بقرطبة ثم
 ) بتصرف.٦١/ ٨)، ولسان المیزان (١١٠/ ١٦النبالء (

 ).٤٨٣/ ٦) ینظر: لسان المیزان ((٢
 ).٤٥٠/ ٣) ینظر: میزان االعتدال ((٣
 ).٤٨٢/ ٦) ینظر: لسان المیزان ((٤
 ).٦٢/ ٨) ینظر: المرجع السابق ((٥
 ).٢٣٩/ ٢) ینظر: الضعفاء الكبیر ((٦
 )٤٨٢/ ٦) ینظر: لسان المیزان ((٧
 ).١١٢/ ٤) ینظر: میزان االعتدال ((٨
 ) ینظر: المرجع السابق.(٩

 ).٤٨٢/ ٦) ینظر: المرجع السابق ((١٠



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٢٧  

  الفصل األول

إمــام -والعقیلـي معلـوم بتعنتـه فـي التجـریح ویكفـي فـي هــذا المقـام أن وضـع اإلمـام علـىَّ بـن اْلَمـِدیِنيِّ 
  .)١(في كتابه الضعفاء -العلل

  ه:لم یر الربیع بن سلیمان صاحب الشافعي ولم یسمع من :عن القول أن ابن المنذر ویجاب أیضاً 

ه)، وولــد الربیــع ٢٤١ثبــت تعاصــر ابــن المنــذر للربیــع فقــد تقــدم أن مولــد ابــن المنــذر فــي عــام ( .١
 ه).٢٧٠ه) وتوفي سنة(١٧٤(

 .)٢(لربیع في كتابه عدة مرات ابسماعه من -وهو ثقة -صرح ابن المنذر .٢

  )٣(َوالربیع بن ُسَلْیَمان"  ،وقال ابن قاضي شهبة: "سمع ُمَحمَّد بن عبد الحكم

بالسماع ممن لم یسمع منه، ولو أردنـا ذلـك للزمنـا  ُیَصرِّحْ یل على مثل هذا اإلمام أن ویستح
تكذیبه، وهذا باطل إلطبـاق الجمهـور علـى تزكیتـه، یؤكـد هـذا أنـه أورد األحادیـث عـن بعـض مـن لـم 

ه منـه مثـال ذلـك یسمع منهم فلم یقل في واحد منهـا حـدثنا وٕانمـا اسـتعمل لفظـا یـدل علـى عـدم سـماع
ــــه ــــيَّ محمــــد بــــن أحمــــد ) ٤( دِّثونا)، َحــــ(ُحــــدِّثنا قول ــــب إل ــــي بیــــان وجــــه التحمــــل فیقــــول: كت والتحــــري ف

  )٥(الصفار...

ن مـــن صـــحت إ: قـــال" -یناســـب هـــذا المقـــام -)ه ٤٦٣(البـــن عبـــد البـــر اً وقـــد وجـــدت كالمـــ
 أن یـأتي إالَأَحـٍد وثبتت في العلم إمامتـه وبانـت ثقتـه وبـالعلم عنایتـه لـم یلتفـت فیـه إلـى قـول  ،عدالته

ـــق الشـــهادات ـــه علـــى طری  ،والعمـــل فیهـــا مـــن المشـــاهدة ،فـــي جرحتـــه ببینـــة عادلـــة یصـــح بهـــا جرحت
  .)٦(والمعاینة لذلك بما یوجب تصدیقه" 

  
  

                                  
 ).٢٣٩/ ٢) ینظر: الضعفاء الكبیر ((١
واالقناع  )،١٢/٢٨٣)، (٧/١٧٦،١٩٧،٢٥٥)،(٦/٤٥٩،٥٠٦) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢

 ).١/٤٣،٤٧،٦٧،١٢٣،١٥٢،١٨٠في عدة مواضع (
 ).٩٨/ ١) ینظر: طبقات الشافعیة ((٣
 .)١/١٠٢) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف((٤
 ).١٤/٩٧( المرجع السابق) ینظر: (٥
 ).٢٩٦/ ٢) ینظر: جامع بیان العلم وفضله ((٦



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٢٨  

  الفصل األول

  السادس املبحث
  تراثه العلمي  

ألــف ابــن المنــذر كتًبــا كثیــرة فــي شــتى الفنــون والتخصصــات، منهــا مــا بقــي یتداولــه العلمــاء 
  الزمــاُن فلــم یتــرك لنــا حتــى اســمه، وأمــا مؤلفــات  مــرمــا أذهــب بــه كــرُّ الــدهر، و  الكتــب، ومنهــا وتــذكره

  :)١(ابن المنذر التي وصلت إلینا، أو التي ذكرتها الكتب فهي كاآلتي 
 تفسیر القرآن الكریم: .١

فســر ابــن المنــذر القــرآن الكــریم بكاملــه، وذكــر نفســه، أن لــه تفســیًرا للقــرآن، حیــث جــاء فــي كتــاب 
في باب ذكر إثبات التیمم للجنـب المسـافر الـذي ال یجـد المـاء:" واحـتج غیـر واحـد  :األوسط قوله

 ] كـان٤٣[النسـاء:  ]َوَ  ُ ُ ً ـ  إِ   َ  ـ ِي َ ـ ِ  [من أهل العلـم فـي التـیمم للجنـب بقولـه:" 
معناه أال یقـرب الصـالة جنـب، إال أن یكـون عـابر سـبیل، مسـافًرا ال یجـد المـاء، فیتـیمم ویصـلي، 

  ومجاهــد، وســعید بــن جبیــر، والحكــم، والحســن  ،ا معنــى هــذا القــول عــن علــي، وابــن عبــاسروینــ
:" والبــن  )ه٧٤٨(وقــال الــذهبي ،)٢(بــن مســلم، وقتــادة، وقــد ذكــرت أســانیدها فــي كتــاب التفســیر ا

وذكـره )٣(المنذر تفسیر كبیر في بضعة عشر مجلًدا، یقضـي لـه باإلمامـة فـي علـم التأویـل أیًضـا" 
 )٥(فــــي طبقــــات الحفــــاظ  )هـــــ ٩١١( والســــیوطي)٤(فــــي الطبقــــات  )ه٧٧١( لســــبكيتــــاج الــــدین ا

، )٦(فــي طبقــات المفســرین بقولــه:"... وكتــاب التفســیر الــذي لــم یصــنف مثلــه  )ه٩٤٥( والــداودي
عنــد ذكــر  -وقــال لألدنــه وي ،)٧(ضــمن كتــب ابــن المنــذر  )هـــ ١٠٠٤(وذكــره كــذلك حــاجي خلیفــة

                                  
المبحث مما كتبه الدكتور: صغیر أحمد األنصاري عن مؤلفات ابن المنذر عند تحقیقه  ) استفاد الباحث في هذا(١

الجبرین عند تحقیقه لكتاب األقناع البن المنذر، ومما كتبه األستاذ  اهللالكتاب األوسط، وما كتبه الدكتور: عبد
حَیُاتُه، وُمؤَلفُاتُه، وَمنهُجُه" وسأنقل الدكتور: إسماعیل شندي في بحثه الموسوم" اإلماُم ابُن الُمنِذر النَّیساُبوري 

 ما ُكتب مع العزو والتعلیق والتعقب.
 ).٢/١٣٢) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
 ).٤٩٢/ ١٤) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٣
 ).١٠٢/ ٣) ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى ((٤
 ).٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (٥
 ).٢/٥١بقات المفسرین () ینظر: ط(٦
 ).٤٤٠/ ١) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((٧



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٢٩  

  الفصل األول

وقد طبعت قطعة من هذا   ،)١(تَّْفِسیر َوُهَو من أحسن التفاسیر" : "وكتاب ال -مؤلفات ابن المنذر
  التفســیر فــي دار المــآثر بالمدینــة النبویــة ســنة ه، بتحقیــق: د. ســعد بــن محمــد الســعد، وقــدم لــه:

–بــن عبــد المحســن التركــي، وهــذه القطعــة المطبوعــة تبــدأ مــن تفســیر قــول اهللا اأ. د. عبــد اهللا  
: تعـالى–یة وتنتهي عند تفسیر قوله ]، وهي اآل٢٧٢[البقرة:  ]ُ َ اُ  ْ   َ َْ  َ  َ َْ  [:" -تعالى
] 

ً
ْن َ ْ ُ َ  ُ ْ ِ ً   إِ   َ َ  

َ
  ].٩٢[النساء:  ]َوَ   َ َن  ُِ ْ ِ ٍ  أ

 كتاب السنن واإلجماع واالختالف: .٢

 بـاب يفـ المنـذر ابـن قول كتاب األوسط في جاء ،"السنن" باسم كتاًبا له أن المنذر ابن ذكر فقد
 أو یتوضـئون الـذین كـانوا للصـحابة مسـندة آثـار ثمانیـة ذكـر أن بعـد النـار مسـت ممـا الوضـوء
 أمره أنه-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النبي  عن روى وممن :"قال النار، مست مما بالوضوء یأمرون

 موسـى وأبـو األنصـاري، أیـوب وأبـو طلحـة، وأبـو ثابـت، بـن زیـد :النـار مسـت ممـا بالوضـوء
وقـد  حبیبـة، وأم وعائشـة عمـر، وابـن قـیس، وأم وقـش، بـن وسلمة الحنظلیة، بن وسهل األشعري،

وقـال ابـن المنـذر فـي بـاب ذكـر مقـدار المـاء للوضـوء بعـد ، )٢(أسانیدها في "كتاب السنن"  ذكرت
  -َوَســـلَّمَ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه -أن ذكــر حــدیث ســفینة مــولى أم ســـلمة بســنده، قــال:" كــان رســـول اهللا 

ـاُع، ویوضـیه اْلُمـدَّ  ،... وقـد روینـا فـي هــذا البـاب أخبـاًرا سـوى هـذا الخبـر، وقـد ذكرتهــا َیْغِسـُلُه الصَّ
 -وذكر تـاج الـّدین السُّـْبِكّي  )٣(في كتاب " السنن"، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب 

نـــذر فـــي كتـــاب الســــنن قـــال: "  ابـــن الم -تحـــت بـــاب قـــول المـــریض لفـــالن قبلـــي حـــق فصـــدقوه
في أواخر باب اإلقرار منه ما نصه وٕان قال  -وهو كتاب مبسوط حافل  -واإلجماع واالختالف 

 مؤلفات جملة من الكتاب هذا الداودي وذكر، )٤(لفالن قبلي حق فصدقوه فإن صدقه الورثة..." 
  .)٥(ونص على اسم الكتاب بقوله " السنن واإلجماع واالختالف"  ،المنذر ابن

  
  

                                  
 ).٥٤) ینظر: طبقات المفسرین (ص: (١
 ).٣٢١/ ١ألوسط من السنن واإلجماع واالختالف (ا) ینظر: (٢
 ).١/٤٨٤) ینظر: المرجع السابق((٣
 ).١٠٥/ ٣) ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى ((٤
 ).٥٦/ ٢لمفسرین () ینظر: طبقات ا(٥
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٣٠  

  الفصل األول

   :واالختالف واإلجماع السنن كتاب مختصر .٣
 فیـه القتـال المـرء علـى یجب الحال التي ذكر باب - اإلشراف، فقال: كتاب في المنذر ابن ذكره
 كتـاب فـي ولسانه یده فیه وكف القتال عن الوقوف المرء على یجب التي والحال الفتن، أیام في

 لرجـل مـنهم فریـق یعقـد كـل فـرقتین، نـاسال یفتـرق أن الثـاني: ... والوجـه- البغـي أهـل قتـال
 ذلـك عنـد فعلـى النـاس أمرهمـا، ویشـكل عـددهم، یكثـر بجماعـة منهمـا فریق كل ویمتنع الخالفة،
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -– النبـي عـن جـاءت التـي لألخبـار الطـائفتین، مـن أحـد مـع القتـال عـن الوقوف

كتـاب السـنن واإلجمـاع  مختصـر فـي یدهابأسـان ذلـك فـي األخبـار ذكـرت وقـد ذلـك، فـي -َوَسـلَّمَ 
   )١(واالختالف 

 اختالف العلماء: .٤
ـــق ه)٨٥٢(ذكـــره ابـــن حجـــر ـــو بكـــر بـــن  وبـــین إســـناد روایتـــه لـــه عـــن مؤلفـــه، مـــن طری تلمیـــذه َأُب

وقال الدكتور إسماعیل شندي: "ویوجد من مخطوطاته قطعتان: القطعة األولى: وتوجد  )٢(اْلُمْقِرئ
) ورقــة، وتبتــدئ مــن أول الكتــاب ١٣١) حــدیث، وتشــتمل علــى (٣٧(بــدار الكتــب المصــریة بــرقم 

إلى أثناء باب الجمعة وتوجد نسخة مصورة، بمكتبة الجامعة اإلسالمیة بالمدینـة المنـورة. القطعـة 
) ورقــة، وتبتــدئ مــن أول ١٦٣) وتحتــوي علــى (٦٨الثانیــة: وتوجــد بمكتبــة طلعــت بالقــاهرة، بــرقم(

أحـــد بتحقیـــق مـــا وجـــد مـــن هـــذا علـــى حـــد علمـــي لـــم یقـــم الكتـــاب إلـــى منتصـــف كتـــاب الحـــیض و 
  .)٤(من المخطوطات التي لم تحقق بعد  هوذكر الزركلي أن )٣(الكتاب"

 المبسوط: .٥
فقــال:" ولــه كتــاب "المبســوط" أكبــر مــن اإلشــراف، وهــو فــي اخــتالف  ه) ٦٨١(ذكــره ابــن خلكــان

ــُه كتــابٌ هـــ)٧٤٨(وقــال الــذهبي) ٥(العلمــاء ونقــل مــذاهبهم أیًضــا"  " المبســوط فــي الفقــه " وهــو  : َل
، )٨( ه) ٩١١(، والســـــــــــــــیوطي)٧( ه) ٧٦٤(وذكـــــــــــــــره كـــــــــــــــذلك الصـــــــــــــــفدي )٦(كتـــــــــــــــاب جلیـــــــــــــــل 

                                  
 )٢٣٧/ ٨) ینظر: اإلشراف على مذاهب العلماء ((١
 )٥١) ینظر: المعجم المفهرس (ص: (٢
 ).١٣) ینظر: اإلمام ابن المنذر النَّیساُبوري حیُاته، ومؤلفُاته، ومنهجه (ص: (٣
 ).٢٩٤/ ٥) ینظر: األعالم ((٤
 ).٢٠٧/ ٤) ینظر: وفیات األعیان ((٥
  ).٣٤٤/ ٧م () ینظر: تاریخ اإلسال(٦
 ).٢٥١/ ١) ینظر: الوافي بالوفیات ((٧
 ).٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (٨
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وكتـــاب المبســـوط ، )٣(ه)١٤٠٨(كحالـــةعمـــر و ، )٢( ه) ١٣٤٥(اْلَكتَّـــاِنّي ، و )١(ه)٩٤٥(والـــداودي
األصـلي تشعرنا التسمیة بحجم الكتاب وخاصة أن ابن المنذر یقوم بإحاالت إلیـه ویعتبـره الكتـاب 

نقل أقوال العلماء ثم قال: واحتج بعضهم  -في باب ذكر الوضوء من النوم -لمراجعة التفاصیل 
مــن حــدیث أبــي خالــد الــدَّاَالِنّي، وقــد ذكرتــه وعللــه فــي ، بحــدیث روي عــن ابــن عبــاس، وال یثبــت
لـم بـاب اخـتالف أهـل الع، فـي كتـاب الطهـارة –وقـال  )٤(الكتاب الذي اختصرت منه هـذا الكتـاب 

: "وقـد تكلـم فـي األسـانید التـي ُرِوَیـْت عـن  -بعـد ذكـر أقـوال العلمـاء  )٥(فیما یجب على الراعـف 
َعِليٍّ َوَسْلَماَن وقد ذكرت عللها مع ُحَجٍج تدخل علـى مـن خالفنـا فـي الكتـاب الـذي اختصـرت منـه 

  .)٦(هذا الكتاب" 
 اإلشراف على مذاهب أهل العلم: .٦

لعلمــاء الســابقین علیــه، ویعــد مــن أجــل الكتــب فــي االختالفــات یتضــمن بیــان المــذاهب لألئمــة وا
ه) وقـال:" ومـن كتبـه المشـهورة  ٧٦٤الصفدي (؛ ذكره الفقهیة، اعتمد علیه الموافق له والمخالف

:" وقـد اعتمـد ه)٨٥٢(قـال ابـن حجـر، و )٧(كتاب اإلشراف، وهو كتاب كبیر في اختالف العلمـاء"
وكتابــه اإلشــراف فــي االخــتالف  ،ا صــنفه فــي الخالفیـاتعلـى ابــن المنــذر جماعــة مـن األئمــة فیمــ

:" وهو كتاب كبیر، یدل على كثرة ه) ٦٨١(ابن خلكان وقال، )٨(من أحسن المصنفات في فنه" 
ــــــــب وأنفعهــــــــا وأمتعهــــــــا ــــــــى، مــــــــذاهب األئمــــــــة، وهــــــــو مــــــــن أحســــــــن الكت ــــــــه عل ، وذكــــــــره )٩( وقوف

ــــافعي ،)١١(ه)٧٧١(الســــبكي، )١٠(ه)٦٧٦النــــووي(  ،)١٣(ه)  ٩١١لســــیوطي(وا )١٢(ه) ٧٦٨( والی
                                  

 ).٥٦/ ٢) طبقات المفسرین ((١
 ).٧٧) ینظر: الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة (ص: (٢
 ).٢٢٠/ ٨) ینظر: معجم المؤلفین ((٣
 ).١/٢٥٧) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
 رعف). () مادة :١٢٣/ ٩) الُرَعاٌف: دم یسیل من األنف، ینظر: لسان العرب ((٥
 ).١/٢٨٣ألوسط من السنن واإلجماع واالختالف (ا) ینظر: (٦
 )٢٥١/ ١) ینظر: الوافي بالوفیات ((٧
 )٢٧/ ٥) ینظر: لسان المیزان ((٨
 )٢٠٧/ ٤) ینظر: وفیات األعیان ((٩

 )١٩٦/ ٢ء واللغات () ینظر: تهذیب األسما(١٠
 )١٠٢/ ٣) ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى ((١١
 )١٩٦/ ٢) ینظر: مرآة الجنان وعبرة الیقظان ((١٢
 )٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (١٣



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٣٢  

  الفصل األول

،وقد أكثر النووي من )٣( ه) ١٠٦٧(وحاجي خلیفة ،)٢(ه) ٧٤٨والذهبي(  )١(ه) ٩٤٥والداودي(
: " قـــال ابـــن المنـــذر:" فـــي ه)٦٧٦(ومـــن ذلـــك قـــول النـــووي )٤(النقـــل منـــه فـــي كتابـــه  المجمـــوع 

ـــَوْرِد  ـــه ال یجـــوز الوضـــوء بمـــاء اْل ـــم علـــى أن ـــاب اإلجمـــاع أجمـــع أهـــل العل والشَّـــَجر األشـــراف وكت
ومحمــد بــن  ،)٦(وقــد رواه عــن مؤلفــه محمــد بــن یحیــى بــن عمــار الــدِّْمَیاِطّي  )٥(واْلُعْصــُفر وغیــره" 

، ومحمــــد بــــن إبــــراهیم بــــن )٨(ومنــــذر بــــن ســــعید الَبلُّــــوطي الُكْزنــــي )٧(أحمــــد بــــن إبــــراهیم الَبْلِخــــّي 
أنــه مختصــر عــن  )١٢(ؤلفـه فیــه وقــد ذكــر م ،)١١(وكتبــه أحمــُد بـن الَغــاِفقّي  )١٠( وغیــرهم ،)٩(الُمْقـِرئَ 

: أن األوســط أصــل كتــاب اإلشــراف، فهــو )١٤(والــداودي ) ١٣(كتــاب األوســط، وصــرح ابــن قاضــي 
مختصر منه، حیث اختصره مؤلفه بحذف أسانید األحادیث، وآثـار الصـحابة، وبحـذف كثیـر مـن 

  أدلة المذاهب، ومناقشتها.

                                  
 )٥٦/ ٢) ینظر: طبقات المفسرین ((١
 )٤٩٠/ ١٤) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٢
 )١/ ١) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((٣
) یقول النووي في مقدمة شرح المهذب: "وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب اإلشراف، واإلجماع البن (٤

ینظر: الشافعي، القدوة في هذا الفن"  ،النیسابوري ،محمد بن إبراهیم ابن المنذر ،المنذر، وهو اإلمام أبو بكر
 .)٥/ ١المجموع شرح المهذب (كتاب 

  ).١٩٣/ ١شرح المهذب () كتاب المجموع (٥
 ).١٣٢)، وفهرس ابن عطیة (ص: ٢٧/ ٥) ینظر: لسان المیزان ((٦
 )١٣٢) ینظر: فهرسة ابن عطیة (ص: (٧
 ).٩٠/ ٨) ینظر: تاریخ اإلسالم ((٨
) ذكر الدكتور: صغیر أحمد األنصاري، عشرة تالمیذ ممن سمع كتاب ورواه عن ابن المنذر في مقدمة تحقیق (٩

 )١٣/ ١اإلشراف على مذاهب العلماء (ینظر: الكتاب. 
 ).١٤٢/ ٢)، وتاریخ علماء األندلس (١٠٣/ ١) ینظر: التحبیر في المعجم الكبیر ((١٠
 ).٦٣/ ١) ینظر: تاریخ علماء األندلس ((١١
) ذكر ابن المنذر في عدة مواضع من كتاب اإلشراف وبین المحقق برهان ذلك بتأصیل وتفصیل، ینظر: (١٢

 ).٢٥/ ١ب العلماء (اإلشراف على مذاه
 ).٩٨/ ١) ینظر: طبقات الشافعیة ((١٣
  ).٥٦/ ٢) ینظر: طبقات المفسرین ((١٤
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فقـال:" وقـد ذكرنـا سـائر األخبـار فـي خـر آ صر االشـراف مـن كتـابوقد صرح ابن المنذر أنه اخت
وقـد طبـع  )١(وفـي المختصـر الـذي اختصـرت منـه هـذا الكتـاب، ، هذا الباب فـي كتـاب "التفسـیر "

هذا مجلد یبدئ بكتاب النكاح، وینتهي بآخر كتاب االستبراء بتحقیق الـدكتور  اإلشرافمن كتاب 
هـذا المجلـد فـي دار الفكـر سـنة أبي حماد صغیر أحمد، وقد طبعته دار طیبة بالریاض، ثم طبـع 

، یبتدئ منهما نفسه التحقیقبو  ،في نفس الدار واثنین أخرینهـ بتحقیق عبد اهللا البارودي، ١٤١٤
  ب.صبكتاب الشفعة، وینتهي بكتاب المحاربین، ویبتدئ الثاني بكتاب الحدود، وینتهي بكتاب الغ

هي المجلد الثاني بآخر كتاب الوكالة، المجلد األول بكتاب الشفعة، وینت أثم طبع منه مجلدان یبد
  وقد نشرته إدارة إحیاء التراث اإلسالمي بدولة قطر، بتحقیق محمد نجیب سراج الدین.

وال تــزال بعــض أجــزاء هــذا الكتــاب مفقــودة، وهــي مــن أول الكتــاب إلــى مواقیــت الصــالة وكتــابي: 
  .)٢(الغصب واإلقرار 

  كتاب االقناع: .٧

،وذكـره ابـن  )٣(كمحرر الرافعي حجًمـا ونظًمـا ، قال :"هو أحكام مجردةو ) هـ ٧٧٢اِإلْسَنوي(ذكره  
،وحـــــــــاجي  )٦( ه)١٠١٤والحســـــــــیني (، )٥( )ه ٩٤٥(،والـــــــــداودي )٤(ه) ٨٥١(قاضـــــــــي شـــــــــهبة 

وقــد رواه عــن ابــن المنــذر جماعــة مــن ، )٨(ه)١٣٩٩(وٕاســماعیل البغــدادي ،)٧( ه) ١٠٦٧(خلیفــة
 .)١٠(، وعبــــد البــــر بــــن عبــــد العزیــــز بــــن ُمَخــــاِرق )٩(مــــنهم ســــعید بــــن عثمــــان الُجــــَذاِميُّ ، العلمــــاء

وتحتــوي علــى  )،١١٦٧ومخطوطــة هــذا الكتــاب موجــودة بمكتبــة القــرویین بفــاس المغــرب بــرقم (
 ،ولـــم یـــذكر اســـم ناســـخها وهـــي بخـــط أندلســـي جیـــد، هــــ)٦٢٥ونســـخت فـــي ســـنة (، ) ورقـــة١١٤(

                                  
 ).٦/٥٤٣) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).١/٢٧) ینظر: اإلقناع ((٢
 ).٣٦٢) ینظر: طبقات الشافعیة (ص: (٣
 ).١/٩٨) ینظر: طبقات الشافعیة ((٤
 ).٢/٥١رین () ینظر: طبقات المفس(٥
 ).٥٩) ینظر: طبقات الشافعیة (ص: (٦
 ).١/١٤٠) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((٧
 ).٢/٣١) ینظر: هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ((٨
 ).٢٠٢/ ١) ینظر: تاریخ علماء األندلس ((٩

 ).٣٣٨/ ١( المرجع السابق) ینظر: (١٠
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سـم المخطوطـات بجامعـة االمـام وتوجـد منهـا صـورة بق، )١(وبها آثار أرضـة قلیلـة  ،ونسخة مقابلة
، وأخـرى بقسـم المخطوطـات بالجامعـة اإلسـالمیة، وصـرح المؤلـف )٢(محمد بن سـعود اإلسـالمیة 

ولـم یسـمه، فقـد جـاء فـي كتـاب قتـال أهـل البغـي فـي ، أن هذا الكتاب مختصر من الكتاب الكبیـر
لتي یوقف عن القتال فیه باب ذكر الحال التي یجب على المرء القتال فیه في أیام الفتن والحال ا

ذا إ ،حـدى الطـائفتینإویجب كف الید واللسان فیه ."فعلى الناس عند ذلك الوقوف عن القتال مع 
وفعـل َذِلـَك جماعـة   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ  -كان أشكل أمرهما لألخبار التي جاءت عن النَِّبيِّ 

  .)٣(الذي اختصرت َعْنُه هذا الكتاب من أصحابه بعده، وقد ذكرت َذِلَك ِفي الكتاب 

ولعــل هــذا الكتــاب قــد اختصــره المؤلــف مــن كتــاب األوســط، بــدلیل أن ابــن المنــذر یــذكر اإلقنــاع 
حدیثًا واحًدا مسنًدا تحـت كـل بـاب إن وجـد الحـدیث فیـه، والحـدیث بهـذا السـند والمـتن موجـود فـي 

ـــق كتـــاب االقنـــاع، ونشـــرته مكتبـــة وقـــد قـــام الـــدكتور عبـــد اهللا الجبـــرین بتح )٤(كتـــاب األوســـط،  قی
  هـــ. ١٤٠٨اإلرشاد بالریاض في طبعته األولي سنة 

 كتاب األوسط: .٨

وذكــره كثیــر مــن العلمــاء مــنهم ب ســارت بــه الركبــان، واعتمــد علیــه الفقهــاء والمحــدثون، هــذا كتــا
ــــــــــووي ــــــــــدین الســــــــــبكي، )٥(ه)٦٧٦(الن ــــــــــن كثیــــــــــر( ،)٦(ه)٧٧١(وتــــــــــاج ال وابــــــــــن ، )٧(ه)٧٧٤واب

 وقال حـاجي خلیفـة ،)١٠(ه)٩٤٥والداودي( ، )٩(هـ) ٨٥١وابن قاضي شهبة ( ،)٨()ه٨٠٤(الملقن
وقــد أكثــر ، )١١( :" وهــو كتــاب كبیــر، فــي نحــو خمســة عشــر مجلــًدا، عزیــز الوجــود "ه) ١٠٦٧(

لصــحیح البخــاري فــي  هاألخــذ مــن هــذا الكتــاب فــي شــرح ه)٨٥٢(الحــافظ ابــن حجــر العســقالني

                                  
 ) وقد اطلعت على هذه النسخة من المخطوطة.٣/٢٠٢ث العربي () ینظر: تاریخ الترا(١
 ).١/٣٣) ینظر: االقناع ((٢
 ).٦٧٨/ ٢( كتاب اإلقناع ) ینظر:(٣
 ).١/٣٦) مقدمة تحقیق األوسط لصغیر األنصاري ((٤
  ).٢/١٩٦) تهذیب األسماء واللغات ((٥
 ).٣/١٠٢) طبقات الشافعیة الكبرى ((٦
 ).٢١٦) طبقات الشافعیین (ص: (٧
 ).٣٧) المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: (٨
 ).١/٩٨) طبقات الشافعیة ((٩

 ).٢/٥١) طبقات المفسرین ((١٠
 ).١/٢٠٢) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((١١
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ابــن حــزم الَظــاِهِرّي عــن ابــن  ىورو  ،)١( بیر"،ویســمیه األوســطتلخــیص الحالفــتح البــاري وفــي كتابــه 
ــد الَمــاِلِكّي أنــه حمــل إلیهمــا كتــاب )٢(الَمْكــِويِّ  ، والقاضــي أبــي بكــر یحیــى بــن عبــد الــرحمن بــن َواِق

األوسط البن المنـذر، فلمـا طالعـاه قـاال:" لـه هـذا كتـاب مـن لـم یكـن عنـده فـي بیتـه لـم یشـم رائحـة 
ــم"  ، وقــد اختصــر المؤلــف هــذا الكتــاب مــن كتــاب شــرافإلالمنــذر فــي كتــاب ا وذكــره ابــن )٣(العل

وقـام الـدكتور أبـو حمـاد ، )٥(في ثنایا كتابـه األوسـط  نص على ذلك وقد ، )٤(یر المبسوط أو الكب
صغیر أحمد بتحقیق جزء من الكتاب فـي خمسـة مجلـدات، طبعتهـا دار طیبـة فـي الریـاض، وقـام 

طبعتها دار الفالح فـي  اً یق كتاب األوسط في خمسة عشر جزءوآخرون بتحق ،الشیخ یاسر كمال
، وهــو متضــمن كتــاب:" الزكــاة، والصــیام، والحــج، اً مصــر، والزال الجــزء الثــاني مــن الكتــاب مفقــود

  .)٦(وبعض أبواب الجهاد " 

 : ْجَماعاإل .٩

ــــف الكثیــــر مــــن العلمــــاء مــــع النقــــل منــــه، مــــنهم إَذَكــــر هــــذ الكتــــاب مــــع  ــــي المؤل ثبــــات نســــبته ال
ـــــن خلكـــــان)٧( ه)٦٧٦(لنـــــوويا ـــــذهبي)٨(ه) ٦٨١(، واب ـــــدین )٩( ه)٧٤٨(، وال ـــــْبِكّي ، وتـــــاج ال السُّ
ْســـــَنِوّي ، و )١٠(ه)٧٧١( ، )١٣( ه) ٩١١(، والســـــیوطي)١٢( ه) ٧٦٤(، والصـــــفدي)١١(ه) ٧٧٢(اْإلِ

                                  
 ).٨٦٣/ ٢)، التلخیص الحبیر (٥٨٥/ ٣) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
، كبیر الُمْفِتین بُقْرُطَبة اّلذي انتهت إلیه ریاسة  ) أحمد بن عبد الملك بن هاشم أبو عمر(٢ ، اْبُن الَمْكِويِّ اِإلْشِبْیِليُّ

العلم باألندلس في عصره، وكان حافظا لمذهب مالك، مقدما فیه، بصیًرا بأقوال أصحاب مالك وعلیه تفقه أبو 
 ). ٢٥/ ٩ریخ اإلسالم (هـ) ینظر: تا ٤٠١ُعَمر ْبن َعْبد الّبر، وأخذ عنه " الُمَدونة" (المتوفى: 

 )١٢٩/ ٥) اإلحكام في أصول األحكام ((٣
 ).٢/٣٧٧) االشراف ((٤
)، ٢/١٧٣،٢١٨،٢٨٥،٣١٦)، (١/٢٥٧،٢٥٩،٢٨٣،٤٨٤) ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٥

)٣/١٥،٢٨،٦٠،٧٧،١٦٤.( 
 ).١/١٩٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٦
 ).١٩٣/ ١) كتاب المجموع شرح المهذب (٢/١٩٧ماء واللغات () ینظر: تهذیب األس(٧
  ).٤/٢٠٧) ینظر: وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ((٨
  ). ٣/٧٨٢)، تذكرة الحفاظ (٢٣/٥٦٨) ینظر: تاریخ اإلسالم ((٩

  ).٣/١٠٢) ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى ((١٠
 ).٢/٣٧٤) ینظر: طبقات الشافعیة ((١١
 ).٢٥١/ ١بالوفیات () ینظر: الوافي (١٢
 ).٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (١٣



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٣٦  

  الفصل األول

وقــد حقــق الكتــاب عــدة مــرات ؛ منهــا تحقیــق الــدكتور أبــو حمــاد صــغیر  ،)١( ه)٩٤٥( والــداودي
الطیبــة بالریــاض، وتحقیــق الــدكتور فــؤاد عبــد المــنعم، طبعتــه ونشــرته رئاســة  حنیــف، ونشــرته دار

المحاكم الشرعیة بدولة قطر، وتحقیق عبد اهللا البارودي، طبعته دار الجنـان فـي بیـروت، وقامـت 
مكتبـــة دار الكتـــب العلمیـــة علـــى تحقیقـــه ونشـــره وكـــذلك طبعتـــه مكتبـــة الصـــفا فـــي دولـــة مصـــر، 

  دار اآلثار بالقاهرة. وتحقیق خالد عثمان طبعته 

وقــد قــام الطالــب ســلمان محمــد الفتنــي بجمــع إجماعــات ابــن المنــذر فــي غیــر كتابــه اإلجمــاع فــي 
مـام ابـن المنـذر فـي غیـر كتابـه اإلجمـاع جمًعـا ودراســة" اإلرسـالة ماجسـتیر موسـومة " إجماعـات 

 هــ).١٤٣٤تحت إشراف الدكتور: ناصر الغامدي في جامعة أم القري سنة (
  : الَفِقْیرِ على  الَغِنيِّ  ِریفَتشْ  .١٠

مـن  ه)٣٥٣(، نقًال عن مسلمة بن القاسم القرطبـيه)٨٥٢(َذَكره الحافظ ابن حجر العسقالني 
: ألف كتابا " تشریف الغنـي علـى الفقیـر"، فـرد علیـه أبـو -مسلمة-كتابه " التاریخ الكبیر"، یقول

  . )٢(یر على الغني" في ذلك ردًا، وسماه " تشریف الفق ه)٣٤٠(سعید بن األعرابي
  : الِقَیاس ِإْثَبات .١١

  .)٣(في الفهرست  ه) ٤٣٨الندیم (ذكره ابن 

  والِخَالف: اِإلْجَماعفي  اَالقتَصاد .١٢

 ن، وذكـره إسـماعیل بـن محمـدیوأشار إلى أنه یقـع فـي مجلـد )٤( ه) ١٠٦٧خلیفة (َذَكره حاجي 
  . )٥( هـ)١٣٩٩(البغدادي

  : ِفي الِفْقه الَمَساِئلِ كتاب  .١٣

  .)٦(في الفهرست  ه) ٤٣٨الّندیم (ذكر هذا الكتاب سوى ابن لم ی

                                  
  ).٥٦/ ٢) ینظر: طبقات المفسرین ((١
 ).٤٨٣/ ٦) ینظر: لسان المیزان ((٢
 ).٢٦٥) ینظر: الفهرست (ص: (٣
 ).٨١/ ١) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((٤
 ).٣١/ ٢) ینظر: هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ((٥
 ).٢٦٥) ینظر: الفهرست (ص: (٦



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٣٧  

  الفصل األول

  : اَألذَكار َجاِمع .١٤

، وأشــــار إلیــــه األمــــام )٢( هـــــ)١٣٩٩(، وٕاســــماعیل البغــــدادي)١( ه) ١٠٦٧(َذَكــــره حــــاجي خلیفــــة
وعــن -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -الغزالــي فــي إحیــاء علــوم الــدین فقــال: " أدعیــة مــأثورة عــن النبــي 

محذوفـة األسـانید، منتخبـة مـن جملـة مـا جمعـه أبـو طالـب المكـي، -َرِضَي اللَُّه َعـْنهم-ه أصحاب
  ولم أقف على تحقیق لهذا الكتاب. ،)٣(وابن خزیمة وابن المنذر 

  إلي المدینة المنورة:   اِإلَماِم الشَّاِفِعيِّ  ِرْحَلةٌ  .١٥

  .)٤(هـ كما َذَكر سزكین ١٣٥٠وهو مطبوع بالقاهرة سنة 

  َیاَسة: كتاب السِّ  .١٦

ویوجــد لــه مخطــوط فــي مكتبــة المخطوطــات الشــرقیة فــي مدینــة جوتــا بألمانیــا. كمــا َذَكــر الّشــیخ 
  .)٥(عبد الحمید الّسائح، وقال: فیه بحوث فقهّیة عظیمة من مختلف الفروع والفرائض 

  كتاب الُعْمَرى والرُّْقَبى: .١٧
ر أحق بمـا َأعْ  َمـَر َحیـا َوَمیتًـا لظـاهر هـذا الخبـر، ولألخبـار لم یَذَكَره إال ابن المنذر فقال:" اْلُمَعمِّ

ْقَبى سواء"    .  )٦(التي ذكرناها ِفي كتاب الُعْمَرى والرُّ
  :كتاب اْألَْشِرَبة .١٨

قال ابن المنذر:" احتج بها بعض من خالفنا من أهل الكوفة، وقد ذكرنا عللها وما یدخل علیهم 
  .)٧(فیها ِفي كتاب األشربة" 

  
  

                                  
 )٥٣٤/ ١) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((١
 ).٣١/ ٢) ینظر: هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ((٢
 ).٣١٨/ ١) ینظر: إحیاء علوم الدین ((٣
 ).٣/١٨١/١٨٢/٢٠٢) ینظر: تاریخ الّتراث العربّي ((٤
،ص ١٥٧الحمید الّسائح بعنوان الّنفائس اإلسالمّیة المتناثرة، بمجّلة الوعي اإلسالمّي، العدد:  ) مقال الّشیخ عبد(٥

 هـ.١٣٩٨، سنة ٥١
 ).٤٢٢/ ٢) ینظر: اإلقناع ((٦
 ).٦٦٧/ ٢( األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) ینظر: (٧
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٣٨  

  الفصل األول

  مختصر كتاب الجهاد: .١٩
" وقـد بینـت هـذا ِفـي -في الذین تخلفـوا عـن الجهـاد ممـن ال عـذر لهـم-ذكره ابن المنذر بقوله:  

  .)١(مختصر كتاب الجهاد بتمامه" 
 كتاب المناسك: .٢٠

ذكـــره ابـــن المنـــذر بقولـــه: "الـــدالئل قـــد ذكرتهـــا فـــي كتـــاب المناســـك، وللمـــرء أن یعتمـــر قبـــل أن 
  .)٢(یحج"

 كتاب أحكام تارك الصالة:  .٢١
  .)٣(المنذر بقوله:" وسائر الِحَجَج مذكورة ِفي كتاب أحكام تارك الصالة"  ذكره ابن

 كتاب مختصر الصالة: .٢٢
ذكــــره ابــــن المنــــذر بقولــــه:" َوَقــــْد َذَكْرَنــــا ِفــــي َصــــالِة اْلَخــــْوِف َثَماِنَیــــَة َأْنــــَواٍع ِفــــي كتــــاب ُمْخَتَصــــِر 

  .)٤("الصَّالةِ 

 : -ُه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَّ -جزء في حدیث جابر في صفة حجة النبي  .٢٣

: هــ) ٥٤٤(وهو قول القاضي عیاض )٦( ه) ١١٨٢(والصنعاني )٥( ه)٦٧٦(أشار إلیه النووي
وقــد َتَكلَّــَم النَّـاُس علــى مــا فیـه مــن الفقــه  -رضــي اهللا عنـه  -عنـد حدیثــه علــى حـدیث جــابر -" 

ِفیِه من الفقه ِماَئًة َوَنیًِّفا وخمسین َنْوًعا  وأكثروا َوَصنََّف فیه أبو بكر بن المنذر ُجْزًءا َكِبیًرا َوَخرَّجَ 
َي َلِزیَد َعَلى َهَذا اْلَقْدِر َقِریٌب ِمْنُه ".   َوَلْو تُُقصِّ

 زیادات على مختصر المزني:  .٢٤

 نَّ وقد تبین لنا أ ،)٧(قال الدكتور فؤاد عبد المنعم: " نسب الدكتور فؤاد سزكین هذا البن المنذر 
المزنـي" هـو البـن زیـاد، وكامـل اسـمه: عبـد اهللا بـن محمـد بـن  كتاب "زیـادات علـى مختصـر نَّ أ

                                  
 ).٤٤٧/ ٢(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) ینظر: (١
 ).٢٣٢/ ١( المرجع السابق) ینظر: (٢
 ).٦٩٣/ ٢( المرجع السابق) ینظر: (٣
 ).١٢٢/ ١) ینظر: المرجع السابق((٤
 ).١٧٠/ ٨) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٥
 ).٦٣٣/ ١) ینظر: سبل السالم ((٦
 ).٢/١٩٦) ینظر: تاریخ التراث العربي ((٧
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٣٩  

  الفصل األول

االشـتراك فــي  َلَعـلَّ  ه)، و٣٢٤أبــا بكـر النیسـابوري، وقـد تــوفي سـنة ( ُیْكَنـى زیـاد بـن میمـون، و
  .  )١(الكنیة بینهما هو الذي ألبس األمر على سزكین"

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                  
 ).١/١٣) ینظر: اإلجماع ((١
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٤٠  

  الفصل األول

  السابع املبحث
  وفاته 

ــــةَ     الُقْرُطِبــــيِّ بــــن ســــعد  َعِرْیــــبِ  بیقــــین، واختلــــف فــــي ســــنة وفاتــــه فقــــال تــــوفي ابــــن المنــــذر ِبَمكَّ
، )٤(ه)٧٤٨والـذهبي(، )٣( ه) ٦٣٠، وابـن األثیـر ()٢(ه)  ٦٢٨، وابن القطان الَفاِسيُّ ()١(ه)  ٣٦٩(

، " وفاتـــه )٧(هــــ)  ١٠٨٩، وابـــن العمـــاد الحنبلـــي ()٦( ه) ٩١١، والســـیوطي ()٥(ه)  ٧٦٤والصـــفدي (
  َي َعْشَرَة".َسَنِة َثَمانِ 
، )١٠(ه) ٦٨١(وابن خلكان، ،)٩(ه)٦٧٦والنووي( ،)٨(ه) ٤٧٦(الشیرازي وقال أبو إسحاق  
، َوثَـَالِث ماَئــةٍ -َأْو َعْشـٍر -وفاتـه سـَنَة ِتْســٍع  )١٢(ه)  ١٠٦٧وَحـاجّي خلیفــة( ،)١١( ه) ٧٦٨(والیـافعي

تـوفي ه):"  ٨١٠(ُقْنفُـذ ، وقـال ابـن)١٣("توفي في سنة ِتْسٍع َوِعْشِریَن َوَثَلِثِماَئـةٍ  ه):"٦٧٦(وقال النووي
  .)١٤(" سنة تسع عشرة وثالثمائة

  مناقشة األقوال: 

تعقبـا  –َوَثَالِث ماَئٍة، َفَیـرُد علیـه الـذهبي -َأْو َعْشٍر -بالنسبة إلى القول بأن وفاته سَنَة ِتْسٍع 
  َفاِته، َفُهَو َعَلى التََّوهُِّم، وٕاال فقد سمع بقوله:" َوَما َذَكَرُه الشَّْیُخ َأُبو ِإْسَحاَق ِمْن وَ -على قول الشیرازي

                                  
 )١٣٤/ ١١یخ الطبري () ینظر: صلة تار (١
 )٤٩٢/ ١٤) ینظر: سیر أعالم النبالء ((٢
 ).٦/٢١٢) ینظر: الكامل في التاریخ ((٣
 ).٣/٧٨٣) ینظر: تذكرة الحفاظ ((٤
 ).٣/٣٣٦) ینظر: الوافي بالوفیات ((٥
 ).٣٣٠) ینظر: طبقات الحفاظ (ص: (٦
 ).٤/٨٩) ینظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ((٧
 ).١٠٨الفقهاء (ص:  ) ینظر: طبقات(٨
 ).١٩٧/ ٢) ینظر: تهذیب األسماء واللغات ((٩

 ).٢٠٧/ ٤) ینظر: وفیات األعیان ((١٠
 ).١٩٦/ ٢) ینظر: مرآة الجنان وعبرة الیقظان ((١١
 ).٨١/ ١) ینظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((١٢
 ).٣/٤٢٧) ینظر: كتاب المجموع شرح المهذب ((١٣
 ).٢٠٥معجم زمني للصحابة وأعالم المحدثین والفقهاء والمؤلفین (ص:  ) ینظر: (الوفیات)(١٤



   ه)٣١٨التعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (  

٤١  

  الفصل األول

  . )١(منه ابن عمار في سنة ِستَّ َعْشَرَة َوَثَالِث ماَئٍة 

-نسـخة جامعـة القـرویین بفـاس-والثابت في مخطوطة اإلقناع في الفقـه لإلمـام ابـن المنـذر 
لمنـذر بمكـة المكرمـة فـي أن أبا عبد اهللا محمد بن أحمد بن إبراهیم البلخي قد سمع الكتاب من ابـن ا

فسـمع بمكَّـة مـن ابـن  ،ه)٣١٢وقد رحل ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا اللیثي سـنة ( ،)٢( ه) ٣١٥المحرم سنة (
ولقَي بمّكـة ابـن  ،ه)٣١٣ورحل عبد المِلك بن الَعاِصي بن محمد بن َبْكر الّسْعدي سنة ( )٣(المنذر 

  .)٤(الُمنِذر وسمَع منُه كثیرًا 

:" وفاتـــه ســــنة ِتْســــٍع َوِعْشــــِریَن َوَثَلِثِماَئــــٍة"، فلعلــــه -فــــي المجمــــوع-ه)٦٧٦(وأمـــا قــــول النــــووي
َالة َماَت سنة تسع َوعْشرین  تصحیف، قال ابن قاضي شهبة:"َ  ِفي شرح اْلُمَهّذب ِفي َباب صفة الصَّ

 )٥(مـن عشـَرة ِإلَـى عْشـرین"  َولم َیْنُقلُه َعن أحد َوُهَو الثَِّقة اْألمین ِإالَّ َأنِّـي أْخَشـى َأن یكـون سـبق اْلَقلَـم
ویقــوي القــول بالتصــحیف هــو نقــل النــووي فــي تهــذیب األســماء واللغــات قــول الشــیرازي فــي وفاتــه أنــه 

  فلعلـــــه تصـــــحیف مـــــن "تســـــع أو عشـــــر" إلـــــى تســـــع ، )٦(تـــــوفي فـــــي ســـــنة تســـــع أو عشـــــر وثالثمائـــــة 
  .)٧(وعشرین 

  :صحیح في وفاتهوال

 ،وهــو معــدود فــي طبقــة تالمیــذ ابــن المنــذر- )٨( ه)٣٦٩مــا قالــه عریــب بــن ســعد القرطبــي (
وثالثمائـة  ةبقولـه:" سـنه ثمـان عشـر -وقد حدد تـاریخ وفاتـه تحدیـًدا دقیقًـا، بـذكر الیـوم والشـهر، والسـنة

  براهیم بن المنذر بن الجارود النیسابوري بمكة یوم األحد انسالخ شعبان".إمات أبو بكر محمد بن 

                                  
 ).٤٩٢/ ١٤) ینظر: سیر أعالم النبالء ((١
 ).١/٧واإلجماع ( )،١/٤٣) ینظر: االقناع ((٢
 ).٦١/ ٢) ینظر: تاریخ علماء األندلس ((٣
 ).٣١٦/ ١) ینظر: المرجع السابق ((٤
 ).٩٨/ ١) ینظر: طبقات الشافعیة ((٥
 ).٢/١٩٧ینظر: تهذیب األسماء واللغات () (٦
 ).١/٣١) ینظر: االقناع ((٧
 .)١٣٤/ ١١) ینظر: صلة تاریخ الطبري ((٨



           

  

  
  

  

  

  الثاني الفصل
  يف السنن  تاب األوسطتعريف بكال 

  واإلمجاع واالختالف 
  

  ویشتمل على أربعة مباحث:    

  المبحث األول: اسم الكتاب، وتوثیق نسبته للمؤلف
  المبحث الثاني: القصد من تألیفه

المبحث الثالث: القیمة العلمیة للكتاب، وترتیب الكتاب وبیان 
  محتواه.

  وسطالمبحث الرابع: بیان موارد ابن المنذر في األ 



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٤٣  

   الفصل الثاني

  األول املبحث
  مؤلفللاسم الكتاب وتوثيق نسبته 

بعد دراسة وافیة حول ابن المنذر وكتبـه، وعنـد مقارنـة كتبـه بعضـها بـبعض وصـلت إلـى أن 
 األحادیـث واألثـار ومـذاهب العلمـاء ذكـر فیـه الً ي فقـه الخـالف كتاًبـا مبسـوًطا مطـو ابن المنذر ألف فـ
فـــي كتـــاب ســـماه " األوســـط مـــن الســـنن واالجمـــاع  " المبســـوط" ثـــم اختصـــره هـــو، بتأصـــیل وتفصـــیل

َال ُیْجَلــُد َفــْوَق َعْشــِر َجَلــَداٍت ِإالَّ ِفــي َحــدٍّ بعــد حــدیث "  –وبرهــان ذلــك قــول ابــن المنــذر:"  واالخــتالف"
فــي  )٢(ذكــرت اخــتالف األســانید فــي هــذا البــاب  ، وقــدوهــذا اإلســناد فیــه مقــال  - )١(" ِمــْن ُحــُدوِد اللَّــهِ 
شــراف علــى اإلثــم اختصــر األوســط فــي كتــاب ســماه " )٣(" اختصــرت منــه هــذا الكتــابالكتــاب الــذي 

هـــــو األشـــــهر مـــــن حیـــــث نقـــــل العلمـــــاء منـــــه، وذكـــــره مـــــن   وكتـــــاب األوســـــط )٤(مـــــذاهب العلمـــــاء" 
ـــــــدین الســـــــبكي، )٥(ه)٦٧٦(النووي العلمـــــــاء ـــــــاج ال ـــــــر()٦( ه)٧٧١(وت ـــــــن )٧(ه)٧٧٤، وابـــــــن كثی ، واب
  ، )١٠(ه)١٤٠٣(وابن شهبة ، )٩( ه)٩٤٥، والداودي()٨( ه)٨٠٤الملقن(

:" وهــو كتــاب كبیــر، فــي نحــو خمســة عشــر مجلــًدا، عزیــز ه) ١٠٦٧( وقــال حــاجي خلیفــة
األوســـط مـــن الســـنن "واالســـم الكامـــل للكتـــاب كمـــا جـــاء فـــي عـــدة نســـخ مـــن مخطـــوط  )١١(الوجـــود "

   )١٢(" واإلجماع واالختالف

                                  
 .)٦٨٤٨) كتاب الحدود، َباٌب: َكُم التَّْعِزیُر َواَألَدُب، ح(١٧٤/ ٨) صحیح البخاري ((١
 ).١٢/٤٨٥اع واالختالف (األوسط من السنن واإلجمینظر: ) باب اختالف أهل العلم في مبلغ التعزیر، (٢
 ).١٢/٤٨٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
  ) بتصرف.١/٢٦) األوسط ((٤
  ).٢/١٩٦) تهذیب األسماء واللغات ((٥
 ).٣/١٠٢) طبقات الشافعیة الكبرى ((٦
 ).٢١٦) طبقات الشافعیین (ص: (٧
 ).٣٧) المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: (٨
 ).٢/٥١( ) طبقات المفسرین(٩

 ).١/٩٨) طبقات الشافعیة ((١٠
 ).١/٢٠٢) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ((١١
) ذكر الدكتور أبو حماد صغیر حنیف في تحقیقه ٢١١- ١/١٩٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١٢

ي" لموافق ذلك للكتاب بأن االسم األوسط في السنن واالجماع واالختالف والصحیح هو إثبات "من" بدل " ف
 لنسخ كثیر من مخطوطة فصلها وبیانها الذین حقق كتاب األوسط طبعة دار الفالح.



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٤٤  

   الفصل الثاني

  اثبات نسبته الكتاب البن المنذر:
  أن كتاب األوسط البن المنذر، من أهمها: هناك أمور كثیرة تثبت 

، )٢( )هــــ ٩٤٥(، والـــداودي)١( )ه٦٧٦(ذكـــره أكثـــر مـــن تـــرجم البـــن المنـــذر، ومـــنهم النـــووي .١
، فیــــذكر األحادیــــث واآلثــــار الــــواردة فیــــه فــــي جمــــع الجوامــــع )ه ٩١١(وفهــــرس الســــیوطي

لخطـاب السیوطي ضمن مخرجي الحـدیث بقولـه:" وابـن المنـذر فـي األوسـط، أثـر عمـر بـن ا
 ونقــل منــه )ه٨٥٢(علیــه الحــافظ ابــن حجــر واطلــع، )٣(أنــه كــان یقطــع القــدم مــن مفصــلها" 

فـي األوسـط البـن المنـذر، أنـه واجـب لألمـر بـه، َرَأْیتُـُه  والذي-َباُب َطَواِف اْلَوَداِع -فیقول:" 
المنـذر  فیقـول:" فقـال ابـن علیـه ابـن القـیم ونقـل منـه ، واطلـع)٤( "بتركه شيء َیِجبُ إال أنه ال 

فــي كتــاب األوســط: روینــا عــن ابــن مســعود وأبــي موســى أنهمــا قــاال: مــن ســمع النــداء ثــم لــم 
 .)٥("یجب فإنه ال تجاوز صالته رأسه إال من عذر

 تصریح ابن المنذر في مؤلفاته بكتاب األوسط واإلحالة الیه في مواطن كثیرة. .٢
ب أهـل العلـم" واإلجمـاع " من یطلع على كتب ابن المنذر الموجودة " كاإلشـراف علـى مـذاه .٣

ویطلــع علــى األوســط یقطــع بنســبة الكتــاب البــن المنــذر، وذلــك للتشــابه القــوي فــي واإلقنـاع " 
ترتیب الكتب واألبواب، والتطابق في كثیر مـن المواضـع فـي نصـوص األدلـة ي األسلوب وف

ل فــي وأوجــه االســتدالل، ویظهــر التشــابه أكثــر بــین كتــاب اإلقنــاع وكتــاب األوســط، والمتأمــ
 األسانید وطرق األحادیث یعرف جیدا أن المؤلف ذات المؤلف.  

ـــل یقـــوم بـــرد  .٤ االعتنـــاء بمســـائل اإلجمـــاع ونقلهـــا، وهـــذا معهـــود مشـــهور عـــن ابـــن المنـــذر، ب
 .)٦(جماع یعتمد علیه"وطء المكاتبة لیس بإ قوله: "تحریماإلجماع غیر المنعقد مثال ذلك 

والتـرجیح بلفـظ  عنـد ذكـر أقـوال المـذاهب،-كثیرة  في مواضع-االعتناء بتصدیر قول الشافعي .٥
 "، وبیان أشهر ما علیه المذاهب وهو منسجم مع كتاب اإلشراف في مواطن عدة." أصح

  مقصد تألیفه، وموارد المؤلف. وسیأتي تحقیق هذا الكالم عند

                                  
 ).٢/١٩٦) تهذیب األسماء واللغات ((١
 ).٢/٥١) طبقات المفسرین ((٢
  ).١٢/٣٣٩)، واألثر موجود بسنده في األوسط (١/١١٣٤) جمع الجوامع ((٣
 )٥٨٥/ ٣) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٤
 )٩٨) الصالة وأحكام تاركها (ص: (٥
 )١/٨٥)األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٦



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٤٥  

   الفصل الثاني

  الثاين املبحث
  تأليفه، وبيان موارده القصد من

الف هو كتـاب كبیـر، توسـع ابـن المنـذر فـي ذكـر جماع واالختإلكتاب األوسط من السنن وا
وأقـوال الصـحابة مسـندة، وقـد صـرح ابـن  أقوال أهل العلم، وفي ذكر أدلة كل قول من الكتاب والسنة

لعلـه اختصـره مـن ف، )١(المنذر في كتاب األوسط في مواضع عدیدة أنه اختصـره مـن كتـاب آخـر لـه 
قـال ابـن المنـذر: " وقـد واإلجمـاع واالخـتالف،  یس هو مختصرًا من كتـاب السـننكتاب المبسوط، ول

وفــي المختصــر الــذي اختصــرت منــه هــذا  ذكرنــا ســائر األخبــار فــي هــذا البــاب فــي كتــاب "التفســیر"
"األوســــط" اختصــــره فــــي كتــــاب " المبســــوط" وباالســــتقراء أقــــول ترتیــــب الكتــــب كــــاالتي :  )٢(الكتــــاب"

یف األوســط هــو تهــذیب واختصــار كتــاب فالمقصــد مــن تــأل  ،"كتــاب الســنن" واختصــر األوســط فــي 
 وهذا ظاهر في النقاط التالیة : المبسوط

األوســط یــذكر األحادیــث واألثــار وأقــوال أهــل العلــم دون توســع وتفصــیل كعــادة أصــحاب الكتــب  -١
المطولــة، بــل بــالتتبع واالســتقراء یبــبن للمطــالع فــي األوســط أن المؤلــف یریــد أن یعطیــك أهــم مــا 

 .أقوال أهل العلم، مع الترجیحوالسنة و في المسألة من الكتاب 

وتعقـب كـل حـدیث مـن الصـحة  ،تأصیل والتفصیل والرد علـى كـل قـول واالسـتدالل لكـل قـولال  -٢
 كتاب المبسوط.  فموجود بقلة واإلحالة الي والضعف،

 یذكر ابن المنذر رأیه الخاص بدون تعلیل، وأحیانا معلًال. -٣

كــره ســـؤر البغــل: النخعــي، واألوزاعـــي، :" لمنــذرابـــن ا یــذكر نصــوص الفقهـــاء باإلجمــال فیقــول -٤
 .)٣(والثوري، وأصحاب الرأي، وٕاسحاق" 

  

  

  

                                  
 ) ،٢٨٣،٤٦٣،٤٨٤، ١/٢٥٧،٢٥٩: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (مثالً  ) ینظر(١

)٨/٨٧،٥٢)،(٧/٢٢١)،(٦/٣٤)(٣/١٥،٢٨،٦٠،٧٧،١٦٤،٣٧٦،٣٦٧،٥١٠)،(٢/١٧٣،٢١٨،٢٨٥،٣١٦( 
)١٢/٤٨٦،٤٩١)،(٩/١٤٤،٢٣٤،٤٥٤.( 

 ).٦/٥٤٣) المرجع السابق ((٢
 ).١/٤٢٢) المرجع السابق ((٣
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   الفصل الثاني

  املبحث الثالث
  القيمة العلمية للكتاب، وترتيب الكتاب وبيان حمتواه

تمیــز كتــاب األوســط بعــدة خصــائص ومیــزات جعلتــه یتربــع بــین أمهــات المراجــع اإلســالمیة الفقهیــة 
  والحدیثیة وسأجمل هذا بنقاط: 

یعـد مــن أمهــات كتـب الســنة النبویــة إذ حـوى بــین دفتیــه قـدًرا عظیًمــا مــن األحادیـث المســندة فــال  - ١
 غنى ألهل الحدیث عنه.

یعد المصدر الثالث بعد المَصنََّفْیِن "عبد الرزاق وابن أبي شیبة " في ذكر اآلثـار عـن الصـحابة  - ٢
 والتابعین.

بــاب ذكــر –ره فــي كتــاب أحكــام الســراق قــد انفــرد بعــدة آثــار لــم یــذكرها غیــره، ومــن ذلــك مــا ذكــ - ٣
قـال: " أَضـاف رجـل رجـًال -رضـي اهللا عنـه –الخیانة؛ ساق بإسناده أثًرا عن جـابر بـن عبـد اهللا 
فـأتى بـه أبـا بكـر فقـال لـه: خـل عنـه فلـیس  ،فأنزله في مشرَبة َلُه فوجد عنده َمَتاعا َلُه قـد احتـازه

 .)١(بسارق، َوإِنََّما ِهَي َأَماَنة اختانها" 

تبًعا للرافعي، ثم قـال: " َوَهـَذا اْألَثـر َغِریـب َال یحضـرني مـن خرجـه". وقـال  )٢(ونقله ابن الملقن 
 .)٣(:" لم أجده" -بعد أن ذكر هذا األثر-الحافظ ابن حجر

أنه قال: َوَقَع ِفي َسْهِمي َیـْوَم َجلُـوَالَء َجاِرَیـٌة َكـَأنَّ -رضي اهللا عنهما –وكذلك أثر عن ابن عمر 
ٍة، قال ابن عمر: َفَما َمَلْكُت َنْفِسي َأْن َوثَْبُت ِإَلْیَها، َفَجَعْلُت ُأَقبُِّلَها"ُعُنقَ  قـال ابـن ، )٤(َها ِإْبِریُق ِفضَّ

: َوَهَذا اْألَثر لم أر من أخرجه َعنُه ِإالَّ اْبن اْلُمْنذر َفِإنَُّه ذكره ِفي -بعد أن ذكر هذا األثر-الملقن
وأسنده ِفي ِكَتابه "اْألَْوَسط" َوِمْنه نقلت بعـد َأن لـم أظفـر ِبـِه  َفَقاَل: َوقد رویَنا"إشرافه" ِبَغْیر ِإْسَناد 

  . )٥(إّال بعد عْشرین سنة من تبییض َهَذا اْلكتاب فاستفده َوللَّه اْلَحمد 

كتاب األوسط یعتبر العمدة عند الفقهاء فـي نقـل مـذاهب العلمـاء وهـو یسـتحق بجـدارة أن یكـون  - ٤
مقـارن، ولـو تتبعـت المصـنفات الموضـوعة فـي هـذا البـاب إلـى زمـن ابـن المنـذر  أرفع كتاب فقه

                                  
 ). ١٢/٣٢٤) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 )٦٨٠/ ٨) البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر ((٢
 ).٢٧٨٨/ ٦) التمییز في تلخیص تخریج أحادیث شرح الوجیز ((٣
 ). ١١١٢/ ٣)، وغریب الحدیث (١١/٢٤٨ط من السنن واإلجماع واالختالف () ینظر: األوس(٤
 ).٢٦٢/ ٨) البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر ((٥
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   الفصل الثاني

فلن ترى من صنع مثل صنیعه، وبرهان هذا القول هو قول ابن حزم: "أخبرني أحمـد بـن اللیـث 
أنه حمل إلیه وٕالى القاضي أبي بكر یحیـى بـن عبـد الـرحمن بـن واقـد كتـاب االخـتالف األوسـط 

 :قـال ،هذا كتاب من لم یكن عنده في بیته لم یشم رائحة العلم :ال لهالبن المنذر فلما طالعاه قا
 .)١(وزادني ابن واقد أن قال ونحن لیس في بیوتنا فلم نشم رائحة العلم" 

كتاب األوسط یعتبر نسخة مساعدة لنقل وضبط النصوص؛ فقد نقل عن األئمة من مصـنفاتهم  - ٥
 بإسناده: 

  فحدیث الشافعي أخذه عن الربیع عنه.

  لحمیدي من طریق حاتم بن إسماعیل عنه.وا

  وأبو عبید من طریق علي بن عبد العزیز عنه.

وعبد الرزاق من طریق إسحاق بـن إبـراهیم الـدََّبِرّي، ومحمـد بـن علـي النجـار ومحمـد بـن یحیـى، 
ْنَعاِنّي عنه.   ومحمد ُمِهّل الصَّ

  وابن وهب من طریق محمد بن عبد اهللا بن الحكم عنه.

  ر من طریق محمد بن علي عنه. وسعید بن منصو 

  .)٢(وابن أبي شیبة من طریق موسي بن هارون وٕاسماعیل بن قتیبة 

ـــم عـــن األحادیـــث - ٦ ـــذر بأنـــه تكل ـــز ابـــن المن ـــى الرجـــال جرًحـــا  ،واآلثـــار صـــحة ،تمی وضـــعًفا، وعل
 وتعدیًال.

اء ابن المنـذر فـي المسـائل الحدیثیـة، مـع االعتنـ عض العلماء في كتب العلل على قولاعتماد ب - ٧
 كالحال مع األمام أحمد والبخاري وغیرهما.بقوله 

 :مثــل ،نقــل فــي كتابــه عــن مصــنفات لــم تصــل إلینــا، ونقــل أقــواًال عــن علمــاء ذهبــت مصــنفاتهم - ٨
 یوسف القاضي.  ىو"الجامع الصغیر" ألب، "اإلمالء"

ثـور كالًمـا  ينقل كالم اإلمـام األوزاعـي بتوسـع شـدید فـي معظـم مواضـع الكتـاب وكـذلك عـن أبـ - ٩
 .)٣(طویًال وكذلك عن الشافعي في مذهبه القدیم 

                                  
 ). ١٢٩/ ٥) اإلحكام في أصول األحكام ((١
 ) بتصرف. ١/١٥٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
 ). ١٥٦-١/١٥٢( المرجع السابق) (٣
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٤٨  

   الفصل الثاني

  املبحث الرابع
  يف األوسط بيان موارد ابن املنذر

إّن مـــوارد ابـــن المنـــذر ِقْســـَماِن: قســـم شـــفوي َتلقـــاُه مـــن َأْفـــَواه مشـــایخه بعـــد الدراســـة والتأمـــل فـــ
ـــ ـــَماِع اْلُمتَِّصـــل. َوقســـم آخـــر مـــدّون ومحـــرر ِفـــي مصـــنفات تلقـــى معظمـــه ِبالسَّ مـــن -َأْیضـــا -َماِع ِبالسَّ

َأْصَحاب َهِذه المصنفات، َأو ِممَّـن َسـمعَها ِمـْنُهم. َوَبعـض َهـِذه المصـنفات َتَحّمَلهـا بطِریـق اِإلجـازة َأو 
اْلُمَكاتَبــة، َأو الوجــادة. وعملیــة التَّْمِییــز َبــین المــورد الشــفوي َواْلُمَحــرر َأمــر َدِقیــق، َوُهــَو یتطلــب دراســة 

ــا َال أَ  متأنیــة. شــك ِفیــِه أنَّ مــوارد ابــن المنــذر تبلــغ َأْضــَعاف َمــا ســأَذكْرُه ولكــن مــا ال یــدرك كلــه ال َوِممَّ
َكَما سـأقوم بتوثیـق َهـِذه اْلَمـَواِرد بعزوهـا ِإلَـى مَواضـعَها مـن "األوسـط " مـن غیـر اْسـِتیَعاب یترك جله، 

  اْلَحال.  لَهَذا اْلعزو، فأكتفي ِبذكر نموذج من َهِذه اْلَمَواِضع حسب َما َیْقَتِضي

وسـأذكر أبـرزهم ممـن -اْلُمتَِّصـلالقسم الشفوي َتلقاُه من َأْفَواه مشـایخه ِبالسَّـَماِع أوًال: 
 .-عاصرهم ونقل عنهم في األوسط 

( ســـحاقإإبـــراهیم بـــن  ـــيُّ ـــراهیم ابـــن إســـماعیل الَحْضـــَرِميُّ ( ،)١(ه)٢٨٥الَحْرِب ، )٢(ه)٢٥٨وٕاب
( ،)٣(ه)٢٦٥(الَبْغــَداِديّ  ٕابــراهیم بــن الحــارثو  بــن  وٕابــراهیم، )٤(ه)٢٨١وٕابــراهیم بــن الحســین الِكَســاِئيُّ

ــــــد اهللا ــــــيّ  عب ــــــن مــــــرزوقو  ،)٥(ه)٢٦٧(التَِّمْیِم ــــــراهیم ب ــــــن ، و )٦(ه)٢٧٠(الَبْصــــــِريّ  ٕاب ــــــراهیم ب ُمْنِقــــــذ ٕاب
، )٨(ه)٢٨٦(، وأحمـد بـن سـلمة النَّْیَسـاُبْوِريُّ )٧(ه)٢٩٥وأحمد بن داود السِّـْمَناِنيُّ ( ،ه)٢٩٥(الَخْوَالِنيُّ 

أحمـد بـن هـارون و ،ه)٢٨٤الُمْسـَتْمِلي( أحمد بن المبـارك، و )ه٢٧٢(الُعَطاِرِديّ  أحمد بن عبد الجبارو 
( ٕاســحاق بــن إبــراهیمو ه)، ٣٠١()٩(الَبْرِدْیِجــيُّ   ،)١١(ه)٢٨٤(ٕاســماعیل بــن قتیبــةو  ،)١٠()ه٢٨٥الــدََّبِريِّ

                                  
 ). ١/٤٤٨) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ). ٣/٣٢٨) المرجع السابق ((٢
 ).١/٣٢٧) المرجع السابق ((٣
 ). ٧/٤٤٧) المرجع السابق ((٤
 ).١/٣١٩) المرجع السابق ((٥
 ).١/٢٩٥) المرجع السابق ((٦
 ). ١٠/١٦٥) المرجع السابق ((٧
 ). ٥/١١١) المرجع السابق ((٨
 ).١٠/٥٧( المرجع السابق) (٩

 ).١٢/١٥٤( المرجع السابق) (١٠
  ).١٢/٤٢) المرجع السابق ((١١
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   الفصل الثاني

م بــن یـونس الُجْرجــانيُّ حـاتو  ،)٢()ه٢٩١(الشَّاِشــيُّ  بــن منصـور وحـاتم،،)١( ه)٢٧٠(بكـار بـن قتیبــةو 
النَّْیَســـــاُبْوِريُّ حامـــــد بـــــن محمـــــود و   ،)٤(ه)٣٥٦(النَّْیَســـــاُبْوِريُّ  حامـــــدحامـــــد بـــــن أبـــــي و  )٣( ه) ٢٧٠(
 وُخْشـَنام ،)٧(ه)٢٧٠(الَبـزَّارِ  ، والحسـن بـن علـى)٦(ه)٣٨٠والحسن بـن سـفیان النََّسـِوي(، )٥(ه)٢٦٦(
(الوالربیــــــــــع بــــــــــن ســــــــــلیمان  ،)٨(ه)٢٧٠بــــــــــن إســــــــــماعیل (ا زكریــــــــــا بــــــــــن داود و ، )٩(ه)٢٧٠ُمــــــــــَراِديَّ

ســـــلیمان بـــــن شـــــعیب و ،)١١( ه)٢٦٨(الَحَكـــــِم ســـــعد بـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عبـــــد و ، )١٠(ه)٢٨٦(الَخفَّـــــافُ 
) َعبَّـاُس و  ،ه)٢٩٥(َعْمـٍروبن  َطاِهرو ، )١٣(ه)٢٦٧سهل بن عمار الَعَتِكّي(، و )١٢(ه) ٢٨٠الَكْیَساِنيُّ

ــٍد الــدُّوِريُّ ا ــُن ُمَحمَّ بــن  ، وعبــد الــرحمن)١٥(ه)٢٥٥(الزُّْهــِرّي  الــرحمن بــن عمــر ، وعبــد)١٤(ه)٢٧١(ْب
عبــد اهللا بــن أحمــد بــن و ، )١٧()ه٢٨٠َأبِـي َمَســَرَة (عبــد اهللا بــن أحمــد و  ،)١٦(ه)٢٨٣( یوسـف الَمــْرَوِزيُّ 

ابــن أبــو بكــر، وعبــداهللا بــن محمــد " ، )١٩(ه)٣١٧وعبــد اهللا بــن محمــد الَمْرُزبــان( ،)١٨(ه)٢٩٠(َحْنَبــلِ 

                                  
 ).١/٤٧٩) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ). ٧/٥٧) المرجع السابق ((٢
 ). ١/٤٥٩) المرجع السابق ((٣
 ). ١٢/٣٧٢) المرجع السابق ((٤
 ). ٧/١٧٥) المرجع السابق ((٥
 ). ٣/٣٤٨بق () المرجع السا(٦
 ). ٩/١٣٨) المرجع السابق ((٧
 ). ١/٢٦٧) المرجع السابق ((٨
 ). ٣/٣١٦) المرجع السابق ((٩

 ). ١٠/١٧٢) المرجع السابق ((١٠
 ).١/٣٢٦) المرجع السابق ((١١
 ). ١/٤٧١) المرجع السابق ((١٢
 ).١/٣٢٣) المرجع السابق ((١٣
 ). ٥/١٤٦) المرجع السابق ((١٤
ه)، وقیل: ٢٥٠فاة وقد ذكرت ما اجتهدت في الوصول الیه إنه الصواب،" وقیل:( ) مختلف في سنة الو (١٥

 ).٢٩٩-١٧/٢٩٦ه).  ینظر: تهذیب الكمال (٢٤٦(
 ). ٣/٣٦٨) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١٦
 ). ١/٤٣٥( المرجع السابق) (١٧
 ). ٦/٤٩٢) المرجع السابق ((١٨
 ). ٦/٥٠٤) المرجع السابق ((١٩



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٥٠  

   الفصل الثاني

، وفهـد )٣(ه)٢٨٦علـي بـن عبـد العزیـز(و  ،)٢(ه)٢٧٢ن بـن المغیـرة (وعـالَّ ، )١( ه)٢٨١(أبي الـدُّْنَیا "
ـــاسِ بـــن ســـلیمان ا ـــراهیم النَّْیَســـاُبْوِريُّ ( ،)٤( )٢٧٩( النَّحَّ ـــُن إب ـــر بـــن شـــهاب و ، )٥(ه)٢٦١وَقَطـــُن ب كثی

)   الُحْلــــــَواِنيُّ یم ومحمــــــد بــــــن إبــــــراه، )٧(ه)٢٦٨مالــــــك بــــــن عبــــــد اهللا التُِّجْیِبــــــّي( ،)٦( ه)٢٦٨الَقْزِوْیِنــــــيُّ
 ،)١٠(ه)٣٠٩الثََّقِفـــيَّ (ومحمـــد بـــن أحمـــد  )٩(ه)٢٧٣ومحمـــد بـــن إبـــراهیم الطََّرُسْوِســـّي( ،)٨(ه) ٢٨٠(

ــاِئُغ  ،)١١(ه)٢٧٧ومحمــد بــن إدریــس" أبــو حــاتم الــرَّاِزّي"( ، ومحمــد بــن )١٢(ومحمــد بــن إســماعیل الصَّ
ومحمـــد بـــن حمـــاد  ،)١٤(" لَهْمـــَذاِنيُّ َمْیَســـَرَة ا "َأُبـــو، ومحمـــد بـــن الحســـین )١٣(ه)٣٢١ُبَجْیـــٍر الَهْمـــَداِنيُّ (

) (ا، ومحمد )١٥(ه)٢٧١الطِّْهَراِنيُّ ومحمـد بـن عبـد اهللا بـن  ،)١٦(ه)٢٣٧بن خلف بن شعیب الَقِطْیِعـيُّ
( ،)١٧( ه)٢٦٨عبــد الحكــم ( ــِديُّ َأُبــو ، ومحمــد بــن عیســى" )١٨(ه)٢٧٢ومحمــد بــن عبــد الوهــاب الَعْب

ــْنَعاِنّي و ، )١٩(ه)٣٩٤( "الَبَیاِضــيُّ  َعِلــيٍّ الَهاِشــِميُّ  محمــد بــن و  ،)٢٠(محمــد بــن عبــد اهللا بــن ُمِهــّل الصَّ

                                  
 ). ١٠/١١٦من السنن واإلجماع واالختالف ( ) األوسط(١
 ). ٦/٥١٦) المرجع السابق ((٢
 ). ١٢/١٦٠) المرجع السابق ((٣
 ). ٥/٢٣٧) المرجع السابق ((٤
 ). ١٢/١١) المرجع السابق ((٥
 ). ٤/٤٥٤) المرجع السابق ((٦
 ). ١١/ ١٢) المرجع السابق ((٧
 ). ٦/١٩) المرجع السابق ((٨
 ). ٣٤٧/  ٦) المرجع السابق ((٩

 ). ١/٣٢٥) المرجع السابق ((١٠
 ). ١/٤٩٠) المرجع السابق ((١١
 ). ١/٢٦١) المرجع السابق ((١٢
 ). ١٣/٣٠٧) المرجع السابق ((١٣
 ) لم أقف على سنة الوفاة. ٣/١٩٣) المرجع السابق ((١٤
 ). ١٣/١٣١) المرجع السابق ((١٥
 ). ١/٤٨٨( المرجع السابق) (١٦
 ). ٨/٨) المرجع السابق ((١٧
 ). ١/٣٤٧) المرجع السابق ((١٨
 ). ١٤/١٠) المرجع السابق ((١٩
 ). لم أقف على تاریخ الوفاة ١٢/٤٩٧) المرجع السابق ((٢٠



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٥١  

   الفصل الثاني

موســــي بــــن و  ،)٢( ه)٢٩٤الَمــــْرَوِزّي( ومحمــــد بــــن نصــــر، )١(ه)  ٢٦٠(نصــــر النَّْیَســــابوريُّ "الفــــراء" 
يُّ ویاسین بن عبـد األحـد الِقْتَبـانِ  ،)٤(ه) ٢٩٣ونصر بن أحمد الِكْنِدّي( ،)٣(ه)٢٤٩الَبْغَداِدّي( هارون

( ، ویحیي بن محمد )٦(ه)٣٠٧، ویحیى بن زكریا اَألْعَرُج ()٥(ه)٢٦٩( ، ویحیي )٧(ه) ٢٧٠الذُّهِليُّ
ویوسـف بـن موسـى ، )٩(ه)٢٧٧( ، ویزید بن عبد الصمد الدَِّمْشـِقيّ )٨(ه)٢٩٢الَهَرِويُّ (بن منصور ا

) ْوِذيَّ   .)١٠(ه)٢٦٩الَمْرَورُّ

 نقل عنها في األوسط.المصنفات التي من القسم المدّون ثانیًا: 

 .)١١( لیعقوب بن إبراهیم أبو یوسف القاضي "صاحب أبي حنیفة""اإلمالء"    - ١

ِغیر" - ٢  .)١٢(لیعقوب بن إبراهیم أبو یوسف القاضي "صاحب أبي حنیفة"  " اْلَجاِمِع الصَّ

 .)١٣(َعْمِرو بِن ُیْحَمَد اَألْوَزاِعيُّ  نبعبد الرحمن ل" كتاب سیر اْألَْوزَاِعّي  "  - ٣

 .)١٤( الَواِقِديُّ ُعَمَر بِن َواِقٍد اَألْسَلِميُّ  نب محمد" ل تاب سیر اْلَواِقِديّ " ك - ٤

 . )١٥( "اإلمام الشَّاِفِعي"لمحمد ْبن إدریس،  " اْلِكتَاب اْلِعرَاِقيِّ " - ٥

 
                                  

 ). (روي إسحاق بن َراَهَوْیِه).١/٢٦٠) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ). (روي عن یحیي بن یحیي). ١/٤٨٧) المرجع السابق ((٢
 ). ١/٢٥٤) المرجع السابق ((٣
 ). ١٠/٦١٧) المرجع السابق ((٤
 ). ٤/١٦) المرجع السابق ((٥
 ). ١١/٤٩) المرجع السابق ((٦
 ). ١١/٢١١) المرجع السابق ((٧
 ). ٤/٣٤٣) المرجع السابق ((٨
 ). ٤/٣٦٩) المرجع السابق ((٩

 ). ٧/١٣٣) المرجع السابق ((١٠
 ). ٩/١١٢( المرجع السابق ) (١١
 ).٣/١٥٥) المرجع السابق ((١٢
 ). ٦/٧٧) المرجع السابق ((١٣
 ). ٦/٢٨) المرجع السابق ((١٤
 ). ٣/١٥٥) المرجع السابق ((١٥



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٥٢  

   الفصل الثاني

  )١(الشَّْیَباِنّي "صاحب أبي حنیفة" " لمحمد بن الحسن ِكتَاب ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسنِ  " - ٦

  )٢(لمحمد ْبن إدریس، "اإلمام الشَّاِفِعي" المصریة" "كتب الشافعي  - ٧

 ُضوَء َعَلى الرَُّجِل ِإَذا َقبََّل ُأمَُّه َأِو اْبَنَتُه َأْو ُأْختَـُه ِإْكَراًمـا َلهُـنَّ َوبِـر االو في  –قال ابن المنذر: " 
ِبیـِع َوَلْسـُت َأْدِري  ِمْصـِریَّةِ ُكُتِبـِه الْ َولَـْم َأِجـْد َهـِذِه اْلَمْسـَأَلَة ِفـي -ِعْنَد َقُدوم ِمْن َسَفرٍ  الَّتِـي َقَرْأَناَهـا َعَلـى الرَّ

 َك َعْنـُه َلَكـاَن َقْولُـهُ َأَیْثُبُت َذِلَك َعِن الشَّاِفِعيِّ َأْم َال ِألَنَّ الَِّذي َحَكاُه َلْم َیْذُكْر َأنَُّه َسِمَعُه ِمْنُه َوَلْو ثََبـَت َذِلـ
  .)٣(اْلَمَدِنيَّ َواْلُكوِفيَّ َوَساِئَر َأْهِل اْلِعْلِم َأْوَلى ِبِه"  الَِّذي ُیَواِفُق ِفیهِ  "عدم الوضوء"

 

العلماء البن المنذر: بعض )4(مكاتبة ثالثًا:   

ــُد بــن أحمــد بــن ســهل بــن راشــد الصــفارقــال ابــن المنــذر:  - ١ ــيَّ ُمَحمَّ ــَب ِإَل قــال: أخبرنــا  " َكَت
 . )٥(الحارث بن مسكین ..." 

زَّاِق، ... َعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس، قَـاَل: َليَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعِلـيٍّ َكَتَب إِ قال ابن المنذر:"  - ٢ ، أخبرنـا َعْبـُد الـرَّ
 .)٦("َحجَّ َیْعِني ُعَمَر َوَحَجْجُت َمَعُه..." 

ـٍد، قَـاَل: َكَتَب ِإَليَّ ُمَحمَُّد ْبُن َنْصرٍ قال ابن المنذر: "   - ٣ ، حدثنا ِإْسَحاُق ْبـُن َراَهَوْیـِه...َعْن ُمَحمَّ
َالَة ِفي اْلِجْلِد ِإَذا َلْم َیُكْن َذِكی ا ُعَمـُر، َواْبـُن ُعَمـَر، َوَعاِئَشـُة، َوِعْمـَراُن ْبـ"  ُن َكاَن ِممَّْن َیْكَرُه الصَّ

 .)٧(ُحَصْیٍن، وأسیر ْبُن َجاِبٍر" 

                                  
 ). ٢/٢٧٨(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) (١
 ). ١/٢٣٦( المرجع السابق) (٢
 ) بتصرف. ١/٢٣٦) المرجع السابق ((٣
َیْكُتَب الشَّْیُخ ِإَلى الطَّاِلِب، َوُهَو َغاِئٌب َشْیًئا ِمْن َحِدیِثِه  :" َأنْ ِهيَ  ،َتَلقِّیهِ ِمْن َأْقَساِم ُطُرِق َنْقِل اْلَحِدیِث، وَ : المكاتبة) (٤

ینظر:  " ِلَك َعْنُه ِإَلْیِه.ِبَخطِِّه، َأْو َیْكُتَب َلُه َذِلَك، َوُهَو َحاِضٌر. َوَیْلَتِحُق ِبَذِلَك َما ِإَذا َأَمَر َغْیَرُه ِبَأْن َیْكُتَب َلُه ذَ 
 .)١٧٣رفة أنواع علوم الحدیث (ص: مع

 ). ١٤/٩٧) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٥
 ). ١/٤٨٧( المرجع السابق) (٦
 ). ٢/٣٩٣) المرجع السابق ((٧



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  

٥٣  

   الفصل الثاني

ــادٍ قــال ابــن المنــذر   - ٤ ــُن َحمَّ ــيَّ اْلَوِلیــُد ْب ــَب ِإَل اِلٍح َحــدََّثُهْم: ثنــا َیــْذُكُر َأنَّ َصــْفَواَن ْبــَن َصــ : " َكَت
ـــَالُة َواْلَمـــاُء َحـــاِئٌز عـــن الطَِّریـــِق َأَیِجـــُب َأْن  اْلَوِلیـــُد، َقـــاَل َســـَأْلُت اْألَْوَزاِعـــيَّ ُقْلـــُت: َحَضـــَرِت الصَّ

ي السََّفِر َأْعِدَل ِإَلْیِه؟ َفَقاَل َحدَّثَِني ُموَسى ْبُن َیَساٍر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َكاَن َیُكوُن فِ 
 .)١(َواْلَماُء َعَلى َغْلَوَتْیِن َوَنْحِو َذِلَك َفَال َیْعِدُل ِإَلْیِه" 

َقاَل: َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُن َعِزیٍز اْألَْیِلـيُّ َأنَّ َسـَالَمَة  َكَتَب ِإَليَّ َبْعُض َأْصَحاِبَناقال ابن المنذر: "  - ٥
ِن ِشَهاٍب َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو َسـَلَمَة ْبـُن َعْبـِد الـرَّْحَمِن َأنَّ َعاِئَشـَة َحدََّثُهْم، َعْن َعِقیٍل َأُظنُُّه َعِن ابْ 

 .)٢(ِحیَن ُتُوفَِّي ُسِجَي ِفي ُبْرِد ِحَبَرٍة"-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأْخَبَرْتُه "َأنَّ َرُسوَل اِهللا 

، ... قـال: رأیـت َعِلـيُّ ْبـُن ُحْجـرٍ حـدثنا ، قـال: :" َكَتَب ِإَليَّ بعض أهل العلمقال ابن المنـذر   - ٦
ابــن عمــر، وقــد مــر رجــل مــن مكــة فقــال لــه: عظــم اهللا أجــرك، وتقبــل نســكك، وأخلــف علیــك 

 .)٣(نفقتك" 
، أن أحمـد بـن حفـص حـدثهم، ... عـن أنـس َكَتَب ِإَليَّ بعض إخواننا یذكرقال ابن المنـذر:"  - ٧

 .)٤(...". اْنُثُروُه ِفي الَمْسِجدِ فقال: "ِتَي ِبَماٍل ِمَن الَبْحَرْیِن أُ -َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه -أن النبي 
  

بعد الدراسة لهذه الموارد تبین لـي اعتمـاد ابـن المنـذر علـى معظـم مصـنفات اإلمـام الشـافعي 
إن لم یكن جمیعهـا، فـإن لـه عنایـة كبیـرة بهـا، ودرایـة وافـرة بمادتهـا وهـو كثیـر النقـل عنـه، ودقتـه فـي 

باالستقراء توصلت إذا قال ابن المنذر أصحابنا فالمراد الشافعیة وٕاذا قال إخواننا فهم المالكیة النقل و 
، ومحمــد بــن الَقاِضــي والحنابلــة فــي غالــب األمــر، وكــذلك العنایــة بأصــحاب أبــي حنیفــة (أبــو یوســف

  ) في بیان قولهم والرد علیهم. الشَّْیَباِنيِّ  الحسن
  

  الجرح والتعدیلموارد ابن المنذر في رابعًا: 

الهجـري، وهـذا الفتـرة معـروف  الرابعالهجري وأوائل القرن  لثعاش ابن المنذر في القرن الثا
زاخــرة بالعلمــاء األجــالء ذوي األقــوال النقدیــة المعتبــرة، وتتلمــذ عنــد المحــدثین بعصــر الروایــة والدرایــة، 

الفقهیـة ومـذاهبهم، فكـذلك نقـل عـن على ید قسـٍم مـنهم، وكمـا اسـتفاد ابـن المنـذر مـن الفقهـاء وأقـوالهم 

                                  
 ). ٢/١٥٣(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) (١
 ). ٥/٣٣٨( المرجع السابق) (٢
 ). ٦/٤٥٦) المرجع السابق ((٣
 ). ٦/٤٣٧( ابقالمرجع الس) (٤
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٥٤  

   الفصل الثاني

المحدثین األكابر، واعتمد على أحكامهم على األحادیث مـن حیـث القبـول والـرد فنجـده یقـول (َوقَـاُلوا: 
(متـروك  (ضـعیف الحـدیث عنـد أهـل المعرفـة بالحـدیث)،(َیَتَكلَُّمـوَن ِفیِه)،،)١(َال َیْثُبُت ِمْن ِجَهـِة النَّْقـِل) 

وكــذلك نجــد أّنــه اعتمــد علــى كبــار علمــاء ) ٢(ُر َواِحــٍد ِمــْن َأْصــَحاِبَنا ِبَخَبــِر َجــاِبٍر) (َواْحَتجَّ َغْیــعنــدهم)،
الجــرح والتعــدیل فــي الحكــم علــى الــرواة، وكــان البــن المنــذر اهتمــام بجــرح الــرواة وتعــدیلهم؛ ألّن قبــول 

، وعبــد )٣(ه) ٢٣٣یٍن (الروایــة أو رّدهــا مبنــّي علــى حــال الــرواة، فكثیــرًا مــا ینقــل أقــوال َیْحَیــى ْبــُن َمِعــ
هــــ)،  ١٣١ه)، وَأیُّـــوَب السِّـــْخِتَیاِنيِّ (١٩٨ه)، و َیْحَیــى ْبـــَن َســـِعیٍد اْلَقطَّــاَن (١٩٨الــرحمن بـــن مهـــدي(
هـ)، ٢٥٦ُمَحمٌَّد ْبُن ِإْسَماِعیَل اْلُبَخاِرّي ( ه)، و٢٤١ه)، وَأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ( ٢٣٨ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْیِه (

ه) وغیـرهم مــن جلّـة أهـل العلـم، ونلحـظ أّنـه اعتمــد ٣١١ه)، ابـن خزیمـة(١٨١ن المبـارك(وعبـد اهللا بـ
أو  -وأحیانًا عن بعـض المتشـددین كـابن معـین-على المتوسطین في الجرح والتعدیل دون المتشددین

 المتساهلین، وقد تعددت طرقه في إیراد أقـوال النقّـاد، فتـارة یـروي عـنهم مباشـرة، وتـارة ینقـل بالوسـاطة
إلــیهم مــع التصــریح بأســمائهم، وتــارة یحیــل إلــى النقــاد علــى اإلبهــام مــن غیــر أن یشــیر إلــى األســماء، 

  ومن األمثلة على ذلك إیراده أقوال العلماء في جرح عبد الكریم أبي أمیة:
قَـاَل َیْحَیـى ْبـُن َمِعـیٍن: َعْبـُد  : َهَذا َال َیْثُبُت؛ ِألَنَّ الَِّذي َرَواُه َعْبُد اْلَكِریِم َأُبـو ُأَمیَّـَة.ابن المنذر(َقاَل 

ْن اْلَكــِریِم َبْصــِريٌّ َضــِعیٌف، َقــاَل َأیُّــوُب: َلــْیَس ِبِثَقــٍة، َقــاَل َیْحَیــى ْبــُن َمِعــیٍن: َحــدَّثََنا ِهَشــاُم ْبــُن ُیوُســَف، َعــ
  َتْحِمْل َعْنُه.َمْعَمٍر َقاَل: َقاَل ِلي َأیُّوُب: َعْبُد اْلَكِریِم َأُبو ُأَمیََّة َغْیُر ِثَقٍة، َفَال 

  .)٤("َعَلْیهِ  َوَذَكَر ِألَْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َحِدیَث َعْبِد اْلَكِریِم، َفَقاَل: َهَذا َأُبو ُأَمیََّة َقْد َضَرْبَنا َعَلْیِه َفاْضِربْ 

  ومن األمثلة أیضًا:

هَـى َعْنـُه َماِلـٌك َوَشـِهَد َعَلْیـِه َیْحَیـى َواْبـُن أبـي َوَأمَّا َحِدیُث ِإْبـَراِهیَم ْبـِن َأبِـي َیْحَیـى َفقَـْد َدَفَعـُه َجَماَعـٌة، نَ " 
 ِفیـِه َأْحَمـُد، قَـاَل: َمْرَیَم ِباْلَكِذِب، َوَقاَل َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد: ُكنَّا َنتَِّهُمُه ِباْلَكِذِب، َوَتَرَكـُه اْبـُن اْلُمَبـاَرِك، َوَتَكلَّـمَ 

ُكتُِبـِه، َوقَـاَل َیْحَیـى ْبـُن َمِعـیٍن: ِإْبـَراِهیُم لَـْیَس ِبِثَقـٍة َكـذَّاٌب َراِفضـي. َكاَن َیْأُخُذ َحـِدیَث النَّـاِس َفَیْجَعلُـُه ِفـي 
  .)٥( "َوَقْد َكُثَر َكَالُم اْلُمَتَكلِِّمیَن ِفي ِإْبَراِهیمَ 

                                  
 ).٣٩٧/ ٣(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) (١
 )٤٤٩/ ٢( المرجع السابق) (٢
 )٥٨/ ١٣( المرجع السابق)  ینظر: (٣
 ).٨٦/ ٥( المرجع السابق) ٤(
  ).١٧٢/ ٢المرجع السابق ( )٥(
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٥٥  

   الفصل الثاني

  ومن األمثلة أیضًا قول ابن المنذر:

ــــى ْبــــُن " ــــَد اْلَجبَّــــاِر َهــــَذا َضــــِعیٌف َواِهــــي اْلَحــــِدیِث، قَــــاَل َیْحَی ــــُد اْلَجبَّــــاِر ْبــــُن ُعَمــــَر َعْب   َمِعــــیٍن: َعْب
ـــُد ْبـــُن ِإْســـَماِعیَل: َعْبـــُد اْلَجبَّـــاِر اْألَْیِلـــيُّ َســـِمَع الزُّْهـــِريَّ ع نـــده َضـــِعیٌف َیـــْرِوي َعْنـــُه اْبـــُن َوْهـــٍب، َقـــاَل ُمَحمَّ

 .)١("َمَناِكیرَ 
  

  موارد ابن المنذر في غریب الحدیثخامسًا: 
هــا بیــان غریــب الحــدیث، بــل أكثــر اعتمــاده كــان علــى كتــاب التــي انتقــى من هلــم تننــوع مــوارد

ه)، وهو لم ینّص على اسم الكتاب صـراحة، ولكـن ٢٢٤غریب الحدیث ألبي عبید القاسم بن سالم(
قــوًال فــي بیــان ألفــاٍظ  )٢( مــن خــالل تتبــع النصــوص تبــّین أّنــه هــو، وقــد نقــل عنــه أكثــر مــن خمســین

بكتاب أبي عبید، وذلك ألّنه قّلما یورد بیانـًا لكلمـة یطلقهـا  غریبة، والذي یظهر أّن معه سندًا متصالً 
أبو عبید إال ووجدناه یسـندها، وال تخفـى القیمـة العلمیـة الكبیـرة لهـذا الكتـاب والـذي ال یـزال مـن أجـود 

  ما ُصّنف في هذا العلم.

هــــ)، وهـــو ٢٠٨ألبـــي عبیـــدة معمـــر بـــن المثنـــى( )٣(وكـــذلك اعتمـــد علـــى كتـــاب مجـــاز القـــرآن
قه لــم یــنّص علــى اســمه، ولــم ُیكثــر عنــه النقــل بســبب أّن الكتــاب مخــتص بلغــة القــرآن ال بلغــة كســاب

الحـدیث، ومـع ذلـك فقـد كانـت لــه وقفـات وبخاصـة فـي تـراجم األبــواب، وكـل مـا رواه عـن أبـي عبیــدة 
، وأبــي ثــور )٥(ه)٢٠٧،والفــراء()٤(ه)١٨٩أســنده مــن طریــق أبــي عبیــد، وكــذلك الحــال مــع الكســائي(

، فقد أورد أقوالهم نقًال عن كتاب أبي عبید؛ لـذلك فـإّن الحقیقـة التـي ال مریـة فیهـا )٦()ه٢٤٠الكوفي(
أّن كتاب أبي عبیـد هـو الـركن الـركین الـذي اعتمـد علیـه المصـّنف فـي بیـان معـاني غریـب الحـدیث. 

  ولكْن لماذا اقتصر على كتاب أبي عبید دون غیره من الكتب؟

                                  
  ).٤٢٩/ ٢(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف  )١(
  ). ٤٨٠- ١/٤٧٩) (١/٣٢٠) (١/٢٥٢( قالمرجع الساب) ینظر مثًال: ٢(
  ). ١/٢٢٦( المرجع السابق) ینظر مثًال: ٣(
  )٤/٢٠١) ینظر مثًال: المرجع السابق (٤(
 ).٢/٤١١) ینظر مثًال: المرجع السابق (٥(
 ).٥/١٨٢) ینظر مثًال: المرجع السابق (٦(



   التعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  
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   الفصل الثاني

ي تلــك الحقبــة الزمنیــة، وقــد تلقتــه األمــة بــالقبول، وقــد عــّده إّن كتــاب أبــي عبیــد هــو العمــدة فــ
(فأمـا زماننـا هـذا  باإلضافة إلى كتابه كافیًا لبیان المعاني لطالب الحـدیث فقـال:) هـ٢٧٦(ابن قتیبة 

 فقد كَفى َحَملة الحدیث فیه َمؤَنة التفسیر والبحث بما ألَّفه أبو ُعَبْید القاسم بن سالَّم ثم بما أّلفنـاه فـي
هذا بحمـد اهللا، وقـد كنـت زمانـًا أرى َأنَّ كتـاب أبـي عبیـد قـد جمـع تفسـیر غریـب الحـدیث وأنَّ النَّـاظر 

  .)١( فیه ُمْستغٍن به)

(َوَصـنََّف َأُبـو ُعَبْیـٍد اْلَقاِسـُم  ابـن الصـالح علـى ذلـك الكتـاب فیقـول:ویأتي الثنـاء العـاطر مـن 
ٍم ِكَتاَبُه اْلَمْشُهوَر، َفَجَمعَ ا َوَأَجاَد َواْسَتْقَصى، َفَوَقَع ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم ِبَمْوِقٍع َجِلیٍل، َوَصاَر ُقْدَوًة ِفي  ْبُن َسالَّ

  .)٢( َهَذا الشَّْأِن)
وٕاذا كانت هذه األقوال غیضًا مـن فـیض، فلـیس غریبـًا أن نجـد ابـن المنـذر یقتصـر علـى مـا 

إیــراد -فـي الغالــب–بــن المنــذر جـاء فــي هـذا الكتــاب، هــذا مـن جانــب. ومــن جانـب آخــر فــإّن طریقـة ا
غریب الحدیث مسندًا فلعّله لم یتسّن له ذلك مع غیره من الكتب، مع مالحظة قّلة الكتب التـي ُألفـت 

  في غریب الحدیث حتى مطلع القرن الرابع إذا ما قیست بالفترة التي بعده.
یشـر إلیهـا بـل  ومن مصادر األوسط أیضًا: أقوال الرجـال المبثوثـة فـي ثنایـا الكتـب والتـي لـم

-َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -َأنَّ النَّبِـيَّ  "عن البـراء: " أشار إلى قائلها فحسب، ومن األمثلة على ذلك:
  َكاَن ِإَذا َصلَّى َجخَّ " 

َوَال ِفـي قال ابن المنـذر: ُحِكـَي َعـِن النَّْضـِر ْبـِن ُشـَمْیٍل، قَـاَل: َجـخَّ الَّـِذي َال َیَتَمـدَُّد ِفـي ُرُكوِعـِه 
ـــى"  وعنـــد تتبـــع القـــول وجـــدناه موجـــودًا عنـــد ابـــن خزیمـــة فـــي  .)٣(ُســـُجوِدِه، َقـــاَل: َواْلَعـــَرُب َتُقـــوُل: َجخَّ

  ، وهذا مصدر آخر یضاف إلى مصادره في غریب الحدیث.)٤( صحیحه
ِمَصُة الَِّتي َتْنِتُف " قال ابن المنذر: " َقاَل َأُبو ُعَبْیٍد: َقاَل اْلَفرَّاُء: النَّا : ذلكومن األمثلة على 

َصُة الَِّتي   .)٥(َتْفَعُل َذِلَك ِبَها"  الشَّْعَر ِمَن اْلَوْجِه َواْلُمَتَنمِّ

                                  
 ).١٥٠/ ١) غریب الحدیث "ابن قتیبة" (١(
  ).٢٧٣: ) معرفة أنواع علوم الحدیث (ص٢(
أخرجه من طریق النضر بن و )، ٣٣٣/ ٣األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (: ینظر: إسناده صحیح) ٣(

السنن  )، والبیهقي في٦٩٦ح( ،كتاب صفة الصالة باب: صفة السجود )٣٥١/ ١شمیل: النسائي في الكبرى (
) وقال الحاكم: ٨٢٨ح() ١/٣٥١) والحاكم في المستدرك (٢٧٠٩ح(، كتاب الصالة )٢/١١٥الكبرى (

  (صحیح على شرط الشیخین) ووافقه الذهبي.
  )٣٢٦/ ١) ینظر: صحیح ابن خزیمة (٤(

 ).٤١١/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٥



           

  

  

  

  

  

  

   الثالثالفصل   
  علم خمتلف احلديثالتعريف ب     

  

  ویشتمل على ثالثة مباحث: 
المبحث األول: التعریف بعلم مختلف الحدیث ومشكله والفرق 

  بینهما.
  لثاني: نشأة علم المختلف وأهمیته.المبحث ا

  المبحث الثالث: مسألة وقوع التعارض بین النصوص.
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   الفصل الثالث

  الثالثالفصل 
  علم خمتلف احلديثالتعريف ب

ممـــا ال یخفـــي أن علـــم الحـــدیث الشـــریف مـــن أجـــل العلـــوم وأعظمهـــا؛ إذ هـــو قاعـــدة معـــارف 
ند في صدورها وورودها؛ ولواله لقال الشریعة جمیعها، وعلیه تبنى أصول الدیانة وفروعها، وٕالیه تست

مــن شــاء مــا شــاء، ولخــبط النــاس خــبط عشــواء، وهــو أنــواع كثیــرة، وأصــناف عدیــدة؛ منهــا مــا یتعلــق 
بقبول الحدیث ورده، ومنها ما یتعلـق بفقهـه وفهمـه، ومنهـا مـا یتعلـق بغیـر ذلـك مـن لطائفـه ودقائقـه، 

یـه العقـل والنقـل، وكـان مشـترًكا بینـه وبــین وٕان أهـم فنونـه مـا اجتمـع فیـه األثـر والنظـر، واصــطحب ف
غیـــره مـــن العلـــوم؛ لعمـــوم نفعـــه، وعظـــیم الحاجـــة إلیـــه عنـــد المحـــدث وغیـــره؛ كعلـــم مختلـــف الحـــدیث، 
وكیفیـــة الجمـــع والتوفیـــق بـــین مـــا ظـــاهره االخـــتالف والتعـــارض مـــن نصوصـــه، ومعرفـــة راجحـــه مـــن 

دیث وعلومـه؛ فاألصـولیون یتناولونـه مرجوحه؛ فإنه علم یبحث في الفقه وأصوله، كما یبحث في الح
تقعیًدا وتقریًرا ضمن باب التعارض والترجیح بین األدلة الشرعیة، والفقهاء یلجأون إلیه عمال وتطبیقا 
عند معالجة المسائل الخالفیة، والمحدثون جمعوا بین الطریقتین؛ إذ أصلوا قواعده وقرروها في كتب 

اعـد وعملـوا بهـا فـي كتـب الشـروح الحدیثیـة وغیرهـا؛ بـل أصول الحدیث ومصطلحه، وطبقـوا تلـك القو 
أفــردوا لــه كتًبــا خاصــة؛ وتعــددت أقــوال العلمــاء فــي تســمیة هــذا العلــم مــن جهــة، وفــي تعریفــه وتحدیــد 
معنـــاه مـــن جهـــة أخـــري. فقـــد ُأطلقـــت علیـــه األســـماء التالیـــة: اخـــتالف الحـــدیث، ومختلـــف الحـــدیث، 

    .)١(ومشكل الحدیث، مناقضة األحادیث. 

ـــة:   والبـــد للتعـــرف علـــى هـــذا الموضـــوع وحـــدوده مـــن عـــرض للمعنـــى الُلغـــِوي لأللفـــاظ التالی
  "مشكل" و"مختلف"، وبیان للمقصود بالمصطلحات التالیة: "مختلف الحدیث"، و"مشكل الحدیث". 

  
  
  

  

  
  

                                  
 ).١٥٨) الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة (ص: (١
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٥٩  

   الفصل الثالث

  املبحث األول
  التعريف بعلم خمتلف احلديث ومشكله والفرق بينهما 

الحدیث إلي عـدم التفریـق بـین مصـطلحي: "مختلـف الحـدیث ین بعلوم یاتجهت كتابات المعن
ولــذلك تنوعــت عبــاراتهم فــي تلقیــب هــذا العلــم كمــا ذكــرت -هــذا مــن حیــث الغالــب–ومشــكل الحــدیث" 

تـرجیح بمـا السابًقا، لذلك سأعمل على جمع ما تـوفر مـن تعریفـات مـن حیـث اللغـة واالصـطالح، ثـم 
علیل، والغایة مـن ذلـك ضـبط المصـطلحات حتـى تكـون یظهر لي من عدم التفریق أو التفریق مع الت

بـــل الغایـــة االجتهـــاد  ،فمخالفـــة قـــول وموافقـــة آخـــر لـــیس غایـــة بـــذاتها ،المنهجیـــة علمیـــة فـــي الطـــرح
  للوصول لصواب. 

  المختلف في اللغة:
ُم َواْلَفاُء ُأُصوٌل تدور معانیها على َثَالَثة ُأُصوٌل:   قال ابن فارس:" اْلَخاُء َوالالَّ

  ا: (َخَلف) أن یجيَء شيٌء بعَد شيٍء یقوُم مقاَمه.أحُده

  والثاني (َخْلف) ِخالف ُقدَّام.

ــاِئِم َأْطَیــُب -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -، ومنــه قولــه )١( والثالــث (َخَلــف) وهــو التغیُّــر : " َلُخُلــوُف َفــِم الصَّ
ِني َفَأْخَلْفتُــُه، َأْي َوَجْدتُــُه َقــْد َأْخَلَفِنــي َوُیَقــاُل َوَعــَدِني ، َوُیَقــاُل َوَعــدَ )٢(ِعْنــَد اللَّــِه ِمــْن ِریــِح اْلِمْســِك" 

ـــَف " ومثلـــه  ـــْد َأْخَلَفِنـــي. واالخـــتالف مـــأخوذ مـــن مصـــدر الفعـــل " اْخَتَل ـــُه َق ـــُه، َأْي َوَجْدُت َفَأْخَلْفُت
التخالف، واالختالف ضد االتفاق یقال: تخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد منهم إلـى 
ــم یتفقــا، وكــل مــا لــم یتســاو؛ فقــد  خــالف مــا ذهــب إلیــه اآلخــر، وتخــالف األمــران واختلفــا: ل

  .)٣(تخالف واختلف 

 ]، أي فـي قـول متنـاقض فـي٨[الـذاریات:  ]إِ  ُ ْ   َِ   َْ ٍل ُ َْ  ِـٍ  [ومنه قوله تعـالي: 
 إِ ـ  ُ [] وبعضـكم یقـول: ٥نبیـاء: [األ ]ُ َ  َ ـ ِ  ٌ [فبعضـكم یقـول: -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -محمد 

  .)٤(] ٥١[القلم:  ] ََ ْ ُ  نٌ 

                                  
 ) بتصرف.٢١٠/ ٢) مقاییس اللغة ((١
 ).١٨٩٤)، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ح (٢٤ /٣) صحیح البخاري ((٢
 ).١/١٧٩)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (٩/٩١) ینظر: لسان العرب ((٣
 ).٩٩/ ٥) ینظر: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ((٤
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   الفصل الثالث

  

  ضبط كلمة "مختلف":
 –اختلف المحدثون في ضبط كلمة "مختلف "ویختلف المراد باختالف ضبط الكلمـة: فمـنهم 

من ضبطها بكسر الالم (ُمختِلف) على وزن اسـم الفاعـل، ویكـون المـراد بـه علـى هـذا " -وهم األكثر
  ".ي عارضه ظاهًرا مثلهالحدیث الذ

ومنهم من ضـبطها بفـتح الـالم (ُمختلَـف)على أنـه مصـدر میمـي، بمعنـي: أنـه الحـدیث الـذي 
ُمختلَـف الحـدیث": أن یـأتي حـدیثان متضـادان فـي المعنـى  وقع فیه اإلختالف، ویكون المراد حینئذ "

  .)١(ظاهًرا"

یراد بـالتعریف علـى الضـبط  أي أن التعریف على الضبط األول یراد به الحدیث نفسه، بینما
  .)٢(الثاني نفس التضاد واالختالف 

  :  مشكل في اللغةال
كلمــة "مشــكل" فــي اللغــة هــي اســم فاعــل مــن الفعــل الربــاعي أْشــَكل، قــال ابــن فــارس:" الشــین 

َلط، وقــد جــاء فــي لســان العــرب: وَأْشــَكل َعَلــيَّ اَألُمــر ِإذا اْخــتَ  )٣(والكــاف والــالم ُمعظــُم باِبــِه الُمماَثلــة" 
َحــْرف ُمْشــِكٌل: ُمْشــَتِبٌه ملتَــِبس. َأْشــَكْلت الكتــاَب َأَزْلــت َعْنــُه اِإلْشــكال َواِالْلِتَبــاَس ویقــال لَألمــر المشــَتبه: 

. وفــي المعجــم الوســیط" أشــكل" اْألَمــر اْلتــبس، و"شــاكله" شــابهه وماثلــه، واْستْشــكل األمــر: )٤(ُمْشــِكٌل 
  .  )٥(لط اْلتبس. والمشكل: الُمْلَتِبس اْلُمْختَ 

مما تقدم تبـین أن المشـكل فـي اللغـة: هـو الُملتـبس والمشـتبه والُمخـتلط، وَأْشـَكل َعلَـيَّ اَألُمـر، 
ِإذا اْخَتَلط، ویطلق على كل ما غمض ودق من األمور، سواء كـان غموضـه مـن جهـة الشـبه بغیـره، 

له. ثـم یقـال لمـا أو ألي سبب آخر وسمي مشكال "ألنه أشكل: أي دخل في شكل غیره فأشبهه وشاك
  .)٦(مشكل" –غمض وٕان لم یكن غموضه من هذه الجهة 

                                  
 ).٢/١٩٦) تدریب الراوي شرح تقریب النواوي ((١
 ) بتصرف.٤٤١ومصطلح الحدیث (ص:  ) الوسیط في علوم(٢
 ).٢٠٤/ ٣)  مقاییس اللغة ((٣
 ).٣٥٩-١١/٣٥٨) لسان العرب ((٤
 ).٤٩١/ ١) المعجم الوسیط ((٥
  ).٧٥-٧٤)، تأویل مختلف الحدیث(ص:١١/٣٥٧). لسان العرب (١٠١٩) ینظر: القاموس المحیط (ص: (٦



 علم مختلف الحدیثالتعریف ب    

٦١  

   الفصل الثالث
  

  )١(مشكله اصطالًحا:و تعریف مختلف الحدیث 
بعــد اســـتقراء للمصــادر الحدیثیـــة المتقدمــة وخاصـــة التــي تعتنـــي بعلــوم الحـــدیث لــم أجـــد  

 تسـمیهت عبـاراتهم فـي ولـذلك تنوعـ )٢(ُمختَلف اْلَحـِدیَث، وُمْشـِكل اْلَحـِدیَث "  بین مصطلحي: " اً تفریق
أســـماء  تإذا كثــر  أنــه ومعلــوم –هــذا العلــم وكانــت الغایــة لــیس المســمى، بــل المضــمون لهــذا العلــم 

ومــن أوائــل الكتــب فــي هــذا العلــم كتــاب" اخــتالف الحــدیث" لإلمــام -الشــيء دل علــى قیمتــه وأهمیتــه
  .)٣(حیث جعله لألحادیث التي یظهر علیها التعارض  ،ه)٢٠٤الشافعي(

ه) ٢٦٧كتـــاب "تأویـــل مختلـــف الحـــدیث" البـــن قتیبـــة (-بعـــد دراســـة وجـــدت أن- وكـــذلك
حیث قال في مقدمة كتابه بأنه سیذكر فیه مـا  –ه) ٤٠٦وكتاب "بیان مشكل الحدیث "البن فورك (

ه ِممَّا :" ِممَّا ُیوهم َظاهره التَّْشِبی-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اشتهر من األحادیث المرویة عن رسول اهللا 
  . )٤(یتسلق ِبِه اْلُمْلِحُدوَن على الطْعن ِفي الّدین "

ــــاالكت انوهــــذ ــــاان ب ــــدي اعتنی ــــین مدرســــة الحــــدیث  ،بالمجــــال العق ــــا نتیجــــة صــــراع ب وكان
والمتكلمین، وبین المعتزلة والفالسفة؛ وٕان اختلف أهل الحدیث مع المتكلمین حول كیفیة التعامل مع 

أحادیث الصفات مثًال إلى اإلثبات، ولجأ المتكلمـون إلـى التأویـل،  اإلشكال، حیث لجأ المحدثون في
ومؤلفـات  ،ه)٤٥٨ه) وسـنن البیهقـي(٢٨٥وسـنن الـدارقطني ( ،ه)٣١١وكذلك صحیح ابن خزیمة(

وكانـت لخدمـة أصـول معینـة، والـرد علـى  ،لرفع اإلشكال ؛ه) اعتنت بالمجال الفقهي٣٢١الطحاوي(
  منثورة في هذه الكتب. فمادة المختلف والمشكل ،المخالفین

أما في مجال الحدیث فالجوامع والسنن بمـا فیهـا الكتـب السـتة ُیـَرى فیهـا حـوار خفـي بـین 
مدرسة الحدیث ومخالفیها فـي أبـواب الـّدین وخاصـة العقیـدة واألحكـام علـى السـواء، وذلـك مـن خـالل 

ــ٢٥٦تــراجم األبــواب خاصــة تــراجم البخــاري( ي الجــامع علــى ه) فــي صــحیحه، وتعلیقــات الترمــذي ف

                                  
من عدة دراسات علمیة محكمة منها "مشكل الحدیث ) استفاد الباحث مع االستدراك والتعقب والعزو والتصرف (١

إشكالیة المصطلح وتاریخ النشأة"، د. فتح اهللا بیانوني، وبحث " دراسة نقدیة في علم مشكل الحدیث، د. محمد 
 الخیر آبادي"، وبحث "دراسة نقدیة في علم مشكل الحدیث " إبراهیم العسعس. 

 للوصول للصحیح المعتبر.  ) سأعمل على جمع التعریفات وتتبع للمصنفات(٢
 ). ٣١٧) ینظر: مختلف الحدیث وجهود المحدثین فیه "دراسة نقدیة" (ص: (٣
 ).٢) مشكل الحدیث وبیانه (ص: (٤
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األحادیث، وتـراجم صـحیح ابـن خزیمـة. وُیـَرى جـدال ظـاهر فـي أجـزاء حدیثیـة للبخـاري كخلـق أفعـال 
  .)١(العباد، والقراءة خلف اإلمام، ورفع الیدین في الصالة 

 ،والتعریـف لـه ،ما التأصـیل والتفصـیلأ ،هذا كله یوحي بوجود هذا العلم وانتشاره وأهمیته
فــراد فــي تصــنیف فــي كتــب مســتقلة اإللــم یحصــل إال بعــد فالتــي قــام علیهــا، واألســس  هوبــین مفرداتــ

ه) أشار إلى المقصود بهذا المصطلح في مقدمة ٣٢١والذي طرق هذا الباب بقوة اإلمام الطحاوي (
َعَلْیــِه  َصــلَّى اللَّــهُ -كتابــه "بیــان مشــكل اآلثــار"، حیــث یقــول: " َوإِنِّــي َنَظــْرُت ِفــي اْآلثَــاِر اْلَمْرِویَّــِة َعْنــُه 

ا ، َفَوَجــْدُت ِباْألََسـاِنیِد اْلَمْقُبوَلــِة الَّتِـي َنَقَلَهــا َذُوو التَّثَبُّـِت ِفیهَـا َواْألََماَنــِة َعَلْیهَـا ، َوُحْســِن اْألََداِء َلهَـ -َوَسـلَّمَ 
ــا َیْســُقُط َمْعِرَفُتَهــا، َواْلِعْلــُم ِبَمــا ِفیَهــا َعــْن َأْكثَــِر النَّــا ِلَهــا َوِتْبَیــاِن َمــا ِفیَهــا َأْشــَیاَء ِممَّ ِس َفَمــاَل َقْلِبــي إَلــى َتَأمُّ

َحــاِالِت َعْنهَــا " وكـــذلك  )٢(َقــَدْرُت َعَلْیــِه ِمــْن ُمْشــِكِلَها َوِمــِن اْســِتْخَراِج اْألَْحَكـــاِم الَّتِــي ِفیهَــا َوِمــْن َنْفــِي اْإلِ
ي األسـانید مـن أسـماء ه) مصطلح "مشكل" للداللة علـى مـا یـذكر فـ٣٦٠استخدم اإلمام الرَّاَمُهْرُمِزّي(

ــق أســماؤهم، وتفتــرق أشخاصــهم، وضــرب لــذلك أمثلــة متعــددة، منهــا: عبــد اهللا، فقــد  الــرواة الــذین تتف
  .)٣(وقد یكون ابن عمرو، وقد یكون غیرهما  ،یكون ابن مسعود

أشــار إلــى موضــوع "مشــكل الحــدیث"، ولكنــه لــم یســمه، بــل فه) ٤٠٥أمــا اإلمــام الحــاكم (
وع التاسع والعشرین من علوم الحدیث:" هذا النوع من العلوم معرفة سنن لرسول اكتفى بالقول في الن

ِة -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اهللا  ــحَّ ُیَعاِرُضــَها ِمْثُلَهــا، َفَیْحــَتجُّ َأْصــَحاُب اْلَمــَذاِهِب ِبَأَحــِدِهَما َوُهَمــا ِفــي الصِّ
  .)٤(َوالسُّْقِم ِسیَّاِن" 

ه) "مشـــكل الحـــدیث" فـــي النـــوع الســـادس والثالثـــین، ٦٤٣ح (وذكـــر الحـــافظ ابـــن الصـــال
، َال ُیْمِكُن اْلَجْمُع َبْیـَنُهَم ولكنه لم یذكر له تعریفًا محددًا، وٕانما اكتفى بتقسیم أحادیث إلى قسمین، ما 

  .)٥(لما یمكن الجمع بینه من األحادیث  مبینًا الموقف من كل قسم منها، كما ذكر مثاالً 

ه): لمختلـــف الحـــدیث حـــدًا بقولـــه:" َوُهـــَو َأْن َیـــْأِتَي َحـــِدیثَاِن ٦٧٦ووي (ووضـــع اإلمـــام النـــ
ُح َأَحَدُهَما" ،ُمَتَضادَّاِن ِفي اْلَمْعَنى َظاِهًرا َفُیَوفُِّق َبْیَنُهَما   . )٦(َأْو ُیَرجِّ

                                  
 ).٢١٣) دراسة نقدیة في علم مشكل الحدیث" محمد الخیر آبادي (ص: (١
 ).١/٦) شرح مشكل اآلثار ((٢
 ).٣٥٠-٣٢٩) المحدث الفاصل بین الراوي والواعي (ص: (٣
 ).١٢٢) معرفة علوم الحدیث (ص: (٤
 ).٢٨٤) مقدمة ابن الصالح (ص: (٥
 ).٦٥١/ ٢) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ((٦



 علم مختلف الحدیثالتعریف ب    

٦٣  

   الفصل الثالث

ه) فقد عرف "مختلف الحـدیث" فـي النـوع الثـامن والعشـرین ٧٣٣أما اإلمام ابن جماعة (
  .)١(َو َأن ُیوجد حدیثان متضادان ِفي اْلَمْعنى ِفي الظَّاِهر َفیجمع َأو یرجح َأحدهَما"بقوله: " َوهُ 

، فــي النـوع الســادس والثالثــین مــن -تعــارض الحــدیث-ه) ٧٧٤وذكـر الحــافظ ابــن كثیـر(
أنواع علوم الحدیث ولم یعرفه، بل اكتفى بالقول:" والتعارض بین الحدیثین قد یكون بحیـث ال یمكـن 

نهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فیصار إلى الناسخ ویترك المنسوخ، وقد یكون بحیـث یمكـن الجمع بی
بنوع من أقسامه، أو ح الجمع، ولكن ال یظهر لبعض المجتهدین، فیتوقف حتى یظهر له وجه الترجی

، )٢(یهُجُم فیفتي بواحـد منهمـا، أو یفتـي بهـذا فـي وقـت، كمـا یفعـل أحمـد فـي الروایـات عـن الصـحابة"
ه):" وهـو أن یـأتي حـدیثان متعارضـان فـي المعنـى ظـاهرا، فیوفـق بینهمـا، أو ٨٠٤قال ابن الملقـن(و 

   )٣(یرّجح أحدهما على اآلخر"

ــــولُ ٨٥٢وقــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر( ــــمَّ اْلَمْقُب ــــف الحــــدیث: " ُث مــــن -ه) فــــي تعریفــــه لمختل
ـــِه، َفـــِإْن َأْمَكـــَن اْلَجْمـــُع َفُمْخَتِلـــُف  : ِإْن َســـِلَم ِمـــَن اْلُمَعاَرَضـــِة َفُهـــَو اْلُمْحَكـــُم، َوإِنْ -األخبـــار ُعـــوِرَض ِبِمْثِل

ُر َفُهَو النَّاِسُخ، َواْآلَخُر اْلَمْنُسوُخ، َوإِالَّ َفالتَّْرِجیُح، ُثمَّ التََّوقُّفُ    .)٤(" اْلَحِدیِث، َأْو ثََبَت اْلُمَتَأخِّ

فة إلــى التســویة ه) فــي الرســالة المســتطر ١٣٤٥أمــا المصــادر الحدیثَــة فقــد أشــار الكتــاني(
، كمـا ذهـب إلـى )٥(بین مصطلحي "مختلف الحدیث" و"مشكل الحدیث"، وعّدها أسماء لمسمى واحد 

ذلك الدكتور نور الدین عتـر، حیـث قـال: "مختلـف الحـدیث" وربمـا سـماه المحـدثون "مشـكل الحـدیث" 
. )٦(عي آخـر ، أو تعارض مـع نـص شـر بقوله:"وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطالً 

ویفهــم مــن صــنیع الشــیخ أبــي زهــو التســویة بینهمــا، فقــد قــال:" مشــكل الحــدیث هــو أن یــرد حــدیثان، 
   )٧(" اً یناقض كل منهما اآلخر ظاهر 

  .  )٨(وكذلك فعل الدكتور صبحي الصالح في كتابه علوم الحدیث ومصطلحه 

                                  
 ).٦٠) المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي (ص: (١
 ).١٧٥) الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث (ص: (٢
 ).١٩) التذكرة في علوم الحدیث (ص: (٣
 ).٢٢٩) نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر (ص: (٤
 ).١٥٨) الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة (ص: (٥
 ).٣٣٧) منهج النقد في علوم الحدیث (ص: (٦
 ).٤٧١) الحدیث والمحدثون (ص: (٧
 ).١١١) علوم الحدیث ومصطلحه (ص: (٨
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ف مختلـــف وفـــرق الشـــیخ محمـــد أبـــو شـــهبة بـــین مختلـــف الحـــدیث ومشـــكل الحـــدیث، فعـــرّ 
أو یعتبـــر  ،الحـــدیث بقولـــه:" أن یوجـــد حـــدیثان أو أكثـــر متضـــادان فـــي المعنـــى ظـــاهرا فیوفـــق بینهمـــا

. وقـال:" أمـا مشـكل الحـدیث فهـو أعـم مـن )١(أو یـرجح أحـدهما علـى اآلخـر"  ،أحدهما ناسخا لآلخـر
 فـي ذلك فقد یكون سببه وجود تعـارض بـین حـدیثین أو أكثـر، وقـد یكـون سـببه كـون الحـدیث مشـكال

معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مـثال أو السـتحالة معنـاه أو لمخالفتـه لحقیقـة مـن الحقـائق المتعلقـة 
. وعّرفه الدكتور محمد أبو اللیث الخیـر آبـادي بأنـه:" الحـدیث الـذي وجـد إشـكال )٢(باألمور الكونیة" 

بقولــه: " هــو الحــدیث -فــي دراســة حدیثــة–، وثــم مــال إلــى تعریفــه )٣(مــن أي نــوع، وبــأي ســبب كــان" 
المقبول الذي خفي مراده بسبب من األسباب على وجه ال ُیعرف إال بالتأمـل المجـرد، أو بـدلیل آخـر 

، واختــار إبــراهیم العســس تعریــف استشــكال الحــدیث بقولــه:" مجموعــة القواعــد والمنــاهج )٤(خــارجي" 
، وقــد )٥(امــل مـع النصــوص وفهمهــا" التـي أرشــَدَنا إلیهــا الكتـاب والســنة، والتــزم بهــا الصـحابة فــي التع

حســــب –اســـتنكر اصــــطالح المحــــدثین "مشــــكل الحــــدیث" واختـــار مصــــطلح استشــــكال الحــــدیث قــــال 
یوحي بأن الحدیث بالذات ملتبس باإلشكال، وهذا مما ال تجوز نسبته إلى الشرع الذي جعله  -رؤیته

َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه -ن األدب معــه اهللا فرقانــًا بــین الحــق والباطــل، واستشــهد علیــه بقــول الزرقــاني:" ومــ
، وقد رد علیه الدكتور محمد الخیر آبـادي )٦(أنه ال یستشكل قوله، بل تستشكل اآلراء بقوله"  -َوَسلَّمَ 

وكـــذلك رد علیـــه فـــي  )٧(فـــي تعریفـــه بقولـــه:" فـــالتعریف عـــائم غیـــر دقیـــق، ولـــیس جامعـــًا، وال مانعـــًا" 
شـــــيء بوصـــــف أنـــــه متصـــــف بـــــه ذاتیـــــًا، وٕانمـــــا هـــــو باعتبـــــار التســـــمیة بقولـــــه:" ال یســـــتلزم تســـــمیة ال

، ورد الدكتور فتح اهللا بیانوني:" بقوله حینما أطلق العلماء كلمة "مشكل" لم یكونوا )٨(المخاطبین..." 
ـــة الباحـــث  فـــي الحـــذر مـــن -العســـعس-علـــى غفلـــة عـــن معنـــي هـــذه اللفظـــة، ولـــو ســـرنا علـــى طریق

كال الحـدیث" یـوهم معنـى خطیـرًا كـذلك، ألنـه ال یجـوز المصطلح، یمكننا القول بأن اصطالح "استش
وكذلك فرق الدكتور  )٩(أو ما صدر عن رسول اهللا..."  -عزوجل–للمسلم استشكال ما جاء عن اهللا 

                                  
 .)٤٤١) الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث (ص: (١
 .المصدر السابق) (٢
 ).١٥٩) تخریج الحدیث: نشأته ومنهجیته (ص: (٣
 ).٣٠٨) علوم الحدیث أصیلها ومعاصرها (ص: (٤
 ).٥٦) دراسة نقدیة في علم مشكل الحدیث (ص: (٥
 ).٥٢٨/ ٨) شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ((٦
 .)٢٢٤) دراسة نقدیة في علم مشكل الحدیث (ص: (٧
 ) المرجع السابق. (٨
 ).٥٣) مشكل الحدیث، إشكالیة المصطلح وتاریخ النشأة (ص: (٩
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بــین المختلــف والمشــكل وقــد ) ٣(والــدكتور أســامة الخیــاط  )٢( والــدكتور الهــادي التونســي )١(نافــذ حمــاد 
ــ ، وعرفــه الــدكتور: محمــد )٤(ى قــول اإلمــام أبــي جعفــر الطحــاوي اعتمــدا علــى تعریفهمــا للمشــكل عل

طاهر الجوابي:" الحدیث المشكل هو حدیث صحیح بدا معارضا بدلیل مقبول وقبـل التأویـل أو كـان 
ـــه"  ـــم تأویل ـــف الحـــدیث" و"مشـــكل  )٥(ممـــا ال یعل ـــین مصـــطلحي" مختل ـــق ب ـــى التفری ـــل الباحـــث إل ویمی

علــى  الحفــاظمــع المعنــى اللغــوي مــن جهــة، و  االنســجامت منهــا الحــدیث" وهــذا االختیــار لعــدة اعتبــارا
طریقــة المتقــدمین لهــذا المصــطلح وهــذا باالســتقراء مــن حیــث التصــنیف ال مــن حیــث التعریــف، وهــذا 
ظــاهر فــي صــنیع اإلمــام الطحــاوي الــذي ألــف كتــابین فــي هــذا العلــم، الكتــاب األول "مشــكل اآلثــار" 

ر فیـــه األحادیـــث التـــي فهمـــت بطریقـــة جعلتهـــا مســـتحیلة الـــذي یبـــدو أنـــه مخـــتص بالمشـــكل، فقـــد ذكـــ
والنـــاظر فیـــه یجـــده جمـــع فیـــه كـــل  )٦(المعنـــى، فعمـــل علـــى تبیـــان مشـــكلها، ونفـــي اإلحـــاالت عنهـــا 

اإلشكاالت التي تورد على األحادیث سـواء النقلیـة والعقلیـة، وكتـاب "شـرح معـاني اآلثـار"  ویبـدو أنـه 
ث التــي ینــاقض بعضــها بعضــا، وهــذا ظــاهر فــي قــول مخــتص فــي "مختلــف الحــدیث"، وهــي األحادیــ

الطحاوي فـي مقدمتـه مـا نصـه:" َسـَأَلِني َبْعـُض َأْصـَحاِبَنا ِمـْن َأْهـِل اْلِعْلـِم َأْن َأَضـَع َلـُه ِكَتاًبـا َأْذُكـُر ِفیـِه 
ـَعَفُة  اْآلثَاَر اْلَمْأُثوَرَة َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلََّم ِفـي اْألَْحَكـامِ  ْلَحـاِد، َوالضَّ الَّتِـي َیتَـَوهَُّم َأْهـُل اْإلِ

ْسَالِم  ؛ ِلِقلَِّة ِعْلِمِهْم ِبَناِسـِخَها ِمـْن َمْنُسـوِخَها، َوَمـا َیِجـُب ِبـِه اْلَعَمـُل َأنَّ َبْعَضَها َیْنُقُض َبْعًضاِمْن َأْهِل اْإلِ
   )٧(نَِّة اْلُمْجَتَمِع َعَلْیَها" ِمْنَها ِلَما َیْشَهُد َلُه ِمَن اْلِكَتاِب النَّاِطِق َوالسُّ 

  التعریف المقترح:
لمختلـف الحـدیث إال تعریـف الـدكتور -فـي حـدود اطالعـي-ال یوجد تعریف علمـي دقیـق 

  .)٩(حیث قال:" األحادیث المقبولة التي یعارض َبْعُضَها َبْعًضا في الظاهر"  )٨(فتح الدین بیانوني 

                                  
 ).١٥) ینظر: مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین (ص: (١
 ).٣٨-٣٣) ینظر: مختلف الحدیث بین المحدثین واألصولیین (ص: (٢
 ).٣٦(ص: - دراسة نقدیة–) ینظر: مختلف الحدیث وجهود المحدثین فیه (٣
 ).١/٦) ینظر: شرح مشكل اآلثار ((٤
 ).٤١٤) جهود المحدثین في نقد متن الحدیث الشریف (ص: (٥
 ) المرجع السابق.(٦
 ).١١/ ١) شرح معاني اآلثار ((٧
) أستاذ مشارك في الحدیث وعلومه، كرسي األمیر سلطان بن عبد العزیز للدراسات اإلسالمیة المعاصرة، قسم (٨

 التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. الثقافة اإلسالمیة، كلیة
، الجامعة اإلسالمیة العالمیة ”اإلسالم في آسیا“) مشكل الحدیث، إشكالیة المصطلح وتاریخ النشأة. مجلة (٩

  .٦١- ٣٧م، ص٢٠٠٥، یولیو ١، العدد ٢بمالیزیا، المجلد 
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یف التالي:" األحادیث المقبولة التي توهم التعـارض وأما "مشكل الحدیث" فأختار له التعر 
  . )١(مع غیرها من األدلة والقواعد الشرعیة والعقلیة، أو الحقائق العلمیة والتاریخیة "

تعمـــــیم المصـــــطلح هـــــو وعـــــدم -مختلــــف ومشـــــكل-اوممــــا یحملنـــــي علـــــى التفریـــــق بینهمـــــ
علـق بمتنــه، والتعمـیم یــؤدي إلــى اإلشـكاالت فــي الحـدیث أنواعهــا كثیـرة، وتتعلــق بســند الحـدیث كمــا تت
  دخول عدد من مسائل علوم الحدیث وأنواعه في بعضها البعض. 

  الفرق بین مختلف الحدیث ومشكله:
 الفرق اللغوي: .١

  فالمختلف لغة مشتق من االختالف.  - أ

 المشكل لغة من األشكال، وهو االلتباس.    - ب
 الفرق في السبب:  .٢

  فالمختلف سببه معارضة حدیث لحدیث ظاهرًا.   - أ

بینما مشكل الحدیث سبب اإلشكال فیـه قـد یكـون التعـارض الظـاهري بـین آیـة وحـدیث، وقـد   - ب
یكــون ســببه التعــارض الظــاهري بــین حــدیثین أو أكثــر، وقــد یكــون ســببه معارضــة الحــدیث 
لإلجمــاع، وقــد یكــون ســببه معارضــة الحــدیث للقیــاس، وقــد یكــون ســببه مناقضــة الحــدیث 

داللــة لفــظ الحــدیث علــى المعنــى لســبب فــي اللفــظ، للعقــل، وقــد یكــون ســببه غموضــًا فــي 
 إلى قرینة خارجیة تزیل خفاءه كاأللفاظ المشتركة. اً فیكون مفتقر 

 الفرق في الحكم:  .٣

فالمختلف حكمه محاولة المجتهد التوفیق بین األحادیث المختلفة بإعمـال مسـالك أهـل العلـم   - أ
 المعتبرة في ذلك.

معاني المحتملة للفظ وضبطها، والبحث عن القرائن أما المشكل فحكمه النظر والتأمل في ال  - ب
  .  )٢( التي تبین المراد من تلك المعاني

                                  
، الجامعة اإلسالمیة العالمیة ”اإلسالم في آسیا“ة. مجلة مشكل الحدیث، إشكالیة المصطلح وتاریخ النشأ) (١

 . ٦١- ٣٧م، ص٢٠٠٥، یولیو ١، العدد ٢بمالیزیا، المجلد 
) ٥٨-٥٦)، منهج التوفیق بین مختلف الحدیث (١٥) ینظر: مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین (ص: (٢

 .)٢٩-٢٨أحادیث العقیدة التي یوهم ظاهرها التعارض في الصحیحین (
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  الثاين املبحث
  نشأة علم املختلف وأمهيته

ــِه -فهــي تعــود إلــى عهــد النبــي  ،إن استشــكال الــنص الشــرعي ظــاهرة قدیمــة َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
عدد من اآلیات القرآنیة بسبب عدم فهمهـم لهـا  عند-رضي اهللا عنهم –، فقد توقف الصحابة -َوَسلَّمَ 

عـن تلـك اآلیـات وهـذا معـروف -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -واستفسروا رسول اهللا  ،على الوجه الصحیح
ــهِ -َأِبــي ُمَلْیَكــَة َأنَّ َعاِئَشــَة َزْوَج النَِّبــيِّ  ابــنومثــال ذلــك مــا أخــرج اإلمــام البخــاري عــن   َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

ــُه َوَأنَّ النَِّبــيَّ   -َوَســلَّمَ  ــُه ِإالَّ َراَجَعــْت ِفیــِه َحتَّــى َتْعِرَف ــْت َال َتْســَمُع َشــْیًئا َال َتْعِرُف ــِه -" َكاَن َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
ــ َْف [: َقــاَل َمــْن ُحوِســَب ُعــذَِّب َقاَلــْت َعاِئَشــُة َفُقْلــُت َأَوَلــْیَس َیُقــوُل اللَّــُه َتَعــاَلى  -َوَســلَّمَ  ــُ    ََ   َ َ ُ

فهذه السیدة عائشة  )١(َوَلِكْن َمْن ُنوِقَش اْلِحَساَب َیْهِلْك" ،َقاَلْت َفَقاَل ِإنََّما َذِلِك اْلَعْرُض  ]ِ َ   ً   َِ ً ا
َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه -استشـــكلت نـــص الحـــدیث، مـــع ســـماعها لـــه مـــن رســـول اهللا  -رضـــي اهللا عنهـــا –

لها تعارض بینه وبین ما جاء فـي القـرآن الكـریم، مـع یقینهـا بـأن كتـاب مباشرة، وذلك لما بدا  -َوَسلَّمَ 
وســـنة رســـوله تخـــرج مـــن مشـــكاة واحـــدة، وال یمكـــن أن یكـــون بینهمـــا أي اخـــتالف أو -عزوجـــل–اهللا 

تعــارض. فســألت مســتفهمة ومستوضــحة للمعنــى المــراد، فبــین لهــا علیــه الصــالة والســالم، وأزال مــا 
الجمع بین الحدیث الشریف واآلیة الكریمـة، وَحْمـِل كـل منهمـا علـى  ، عن طریق)٢( هظهر لها إشكال

حالة خاصة، وهذا من حیث البدایة في هذا العلم، أما من حیث التصنیف والتـألیف فهـو فـي عصـر 
ــــاِفِعّي ( ه) ظهــــرت جماعــــة تعرضــــت للتشــــكیك فــــي الســــنة النبویــــة متذرعــــة بــــبعض ٢٠٤اإلمــــام الشَّ

ــاِفِعّي األحادیــث المختلفــة والمتعارضــة   –فیمــا بینهــا فــي الظــاهر، فتصــدَّى لهــا إمــام ذلــك العصــر الشَّ
َساَلة"، و" ِجَماُع اْلِعْلِم"  و" اْخِتَالُف الَحِدْیِث"، ولم یقصد استیفاء  -رحمه اهللا في كتبه " اُألمِّ "، و" الرِّ

ُل َمـْن تكلَّـَم فیـِه اإلمـا رضـي  -ُم الشـافعيُّ موضوع مختلـف الحـدیث، حیـث قـال الحـافظ العراقـي: " أوَّ
مـا وٕانمـا ذكـر منـه جملـة ینبـه بهـا علـى طریقـة الجمـع بـین )٣(في كتابِه اختالُف الحـدیِث"  -اهللا عنه 

ه) العصــر ٢٧٦ظــاهره التنــاقض، وٕازالــة التعــارض مــن بینهــا، ثــم جــاء عصــر ابــن قتیبــة الــدِّْیَنَوِرّي (
ة الكتب الیونانیة والفارسیة إلى اللغـة العربیـة، الذي تالقح فیه العقل اْلُمْسِلم بثقافات أجنبیة إثر ترجم

حیــث تــأثر كثیــر مــن المســلمین آنــذاك بأســالیب المناطقــة والفالســفة، فظهــر فئــة تــؤثر هــذه األســالیب 
وأقـول بقصـور العقــل إلدراك  –علـى مـنهج المحــدثین وأهـل األثـر، فمعارضــة النقـل الصـحیح بالعقــل 

                                  
 ).١٠٣ح ( ،) كتاب العلم، باب من سمع شیئا فلم یفهمه فراجع فیه حتى یعرفه٣٢/ ١) صحیح البخاري ((١
 ).٥٧) مشكل الحدیث، إشكالیة المصطلح وتاریخ النشأة (ص: (٢
 ).١٠٨/ ٢) شرح التبصرة والتذكرة ((٣
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مـن و وهـؤالء عرفـوا بـالمتكلمین -اإلمـرار طالمـا ثبـت النقـل واإلحاطة بكل شيء واألسلم هـو اإلقـرار و 
ـــة  ـــأول النصـــوص القطعی ـــى أهـــل الحـــدیث ونهجهـــم، ویـــرد األحادیـــث، ویت هـــؤالء مـــن راح یطعـــن عل
الصـریحة بمجـرد األوهــام التـي عششــت فـي عقــولهم بتـأثیر العقلیـة المادیــة والفلسـفة الوافــدة إلـیهم مــن 

ینكــر مــن المغیبــات أشــیاء ال یمكــن إنكارهــا، ویتــأول آیــات الیونــان والفــرس والهنــد، حتــي وجــد مــن 
لهـــم عـــالم ذلـــك العصـــر ابـــن قتیبـــة الـــدِّْیَنَوِرّي  ىالقـــرآن، والســـنة المتـــواترة فـــي المالئكـــة والجـــن، فـــانبر 

وفي عصر اإلمام الطحاوي ظهـر مـن   )١(ه)، فصنف كتابه القیم " َتْأِوْیل ُمْخَتلف الَحِدْیث " ٢٧٦(
ه) كتـــابین فـــي ٣٢١وصــنف أبـــو جعفـــر الطحــاوي(  )٢(تطــاول علـــى الحـــدیث  ضــعفاء النفـــوس مـــن

ــار" وازداد األمــر ســوءًا فــي عصــر اْبــن  الموضــوع، وهمــا: "شــرح َمَعــاِني اآلثــار" و" شــرح مشــكل اآلَث
ه) حیث ارتأى الملحدون أحادیث التشبیه، وتسلقوا بهـا علـى الطعـن فـي الـّدین، وقبحـوا ٤٠٦ُفْوَرَك (

حســب ، فــألف كتابــه "مشــكل الحــدیث وبیانــه " فــأول الحــدیث وشــرح معنــاه )٣(ث بهــا أصــحاب الحــدی
ــاُء وُشــرَّاُح اْلَحــِدیِث مثــل: ابــن ، و األشــاعرة مســالك ــة واْلُمَحــدِِّثیَن َوالُفَقَه اْعَتَنــى بهــذا العلــم معظــم اَألِئمَّ

لبیهقـــي ه) فـــي " معـــالم الســـنن"، وا٣٨٨ه) فـــي " تهـــذیب اآلثـــار" والخطـــابي (٣١٠جریـــر الطبـــري (
ــِوّي(٤٥٨( ــاِت"، واْلُحَســْین بــن َمْســُعود اْلَبَغ ه) فــي كتابــه "شــرح السُّــنَّة"، ٥١٦ه) فــي كتابــه " الِخَالِفیَّ

ـــق فـــي أحادیـــث الخـــالف"، والنـــووي(٥٩٧وابـــن الجـــوزي ( ه) فـــي شـــرحه ٦٧٦ه) فـــي كتابـــه "التحقی
ف البن الجوزي"، و ه) في "تنقیح التحقیق في أحادیث الخال٧٤٤لصحیح مسلم، وابن عبد الهادي(

ه) فــــي "عمــــدة القــــاري شــــرح ٨٥٥ه) فــــي شــــرح "فــــتح البــــاري"، والعینــــي (٨٥٢الحـــافظ ابــــن حجــــر(
  البخاري، وغیرهم.

  
  

  
  

  

                                  
 ).٢) تأویل مختلف الحدیث (ص: (١
 ).١/١١) شرح معاني اآلثار (ص: (٢
) لم یقم ابن فورك بالرد على المالحدة فحسب بل رد على أهل السنة أمثال ابن ٣ل الحدیث وبیانه (ص: ) مشك(٣

 خزیمة.
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٦٩  

   الفصل الثالث

  أهمیة علم المختلف والفوائد المترتبة على معرفته:
علــم مختلــف الحــدیث یعتبــر مــن أجــل فنــون الحــدیث وأهمهــا، وقــد تتابعــت كلمــات العلمــاء 

  مكانته، وعلو منزلته، وشدة الحاجة إلیه؛ فمن درر أقوالهم:واألئمة في بیان 

ـُة اْلَجـاِمُعوَن َبـْیَن ِصـَناَعَتِي ٦٤٣قال الحـافظ ابـن الصـالح ( ه):" َوإِنََّمـا َیْكُمـُل ِلْلِقَیـاِم ِبـِه اْألَِئمَّ
ه):" َهَذا َفنٌّ ِمْن َأَهـمِّ ٦٧٦م النووي(، وقال اإلما)١(اْلَحِدیِث َواْلِفْقِه، اْلَغوَّاُصوَن َعَلى اْلَمَعاِني الدَِّقیَقِة" 

ــــــــــِف" ــــــــــَن الطََّواِئ ــــــــــاِء ِم ــــــــــُع اْلُعَلَم ــــــــــِه َجِمی ــــــــــى َمْعِرَفِت ــــــــــَواِع، َوَیْضــــــــــَطرُّ ِإَل ــــــــــن حــــــــــزم )٢(اْألَْن ــــــــــال اب ، وق
ه):"وهــذا مــن أدق مــا یمكــن أن یعتــرض أهــل العلــم مــن تــألیف النصــوص وأغمضــه ٤٥٦الظــاهري(
ه):" َوُهــَو ِمــْن َأَهــمِّ اْألَْنــَواِع، ُتْضــَطرُّ ِإَلْیــِه َجِمیــُع الطََّواِئــِف ٩٠٢، وقــال اإلمــام الســخاوي()٣(وأصــعبه" 

ــِه، غَ  ــِه َمــْن َكــاَن ِإَماًمــا َجاِمًعــا ِلِصــَناَعَتِي اْلَحــِدیِث َواْلِفْق ــاِم ِب اِئًصــا َعَلــى ِمــَن اْلُعَلَمــاِء، َوإِنََّمــا َیْكُمــُل ِلْلِقَی
ــاِني الدَِّقیَقــِة" ــُع اْلِفــَرِق ... ِفــي ٩١١مــام الســیوطي(، وقــال اإل)٤(اْلَمَع ــَو ُمِهــمٌّ، َوَجِمی ه) فــي ألفیتــه:" َفْه

  .)٥(الدِّیِن َتْضَطرُّ َلُه َفَحقِِّق"
  مما سبق یتبین لنا أن علم مختلف الحدیث یشمل فوائد عدیدة نذكر من أهّمها:

ولهـــذا ال أن هـــذا العلـــم خـــادم لجملـــة مـــن علـــوم اإلســـالم المهمـــة كالعقیـــدة والفقـــه والحـــدیث،   - أ
 یستغني عنه العلماء على اختالف تخصصاتهم.

أن هذا الفن یتوصل به إلى فهم السنة النبویة فهًما سلیًما، واستنباط األحكـام منهـا اسـتنباًطا   - ب
صــحیًحا، ولــواله اللتبســت الســنة علــى النــاظر فیهــا، ولــم یهتــد إلــى وجــه الصــواب فــي تفســیر 

 االختالف من نصوصها. ة ظاهر 
ـــى الطـــاعنین فـــي الســـنة الغـــّراء مـــن أعـــداء اإلســـالم، أنـــه یســـهم إســـه  - ت ـــًرا فـــي الـــرد عل اًما كبی

 .-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الزاعمین وقوع االضطراب والتناقض في حدیث سید األنام 
أنه یكشف اللبس الذي قد یقع للمسلم في أبواب العقیدة أو الفقه بسبب تـوهم االخـتالف بـین   - ث

 األحادیث.
 عد الباحث على الترجیح بین األقوال والمذاهب في المسائل الخالفیة.أنه یسا  -  ج

                                  
 ).٢٨٤) معرفة أنواع علوم الحدیث (ص: (١
 ).٦٥١/ ٢) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ((٢
 ).٢٦/ ٢) اإلحكام في أصول األحكام ((٣
 )٦٦/ ٤() فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث (٤
 ).١٦٩/ ٢) إسعاف ذوي الَوَطر بشرح نظم الدَُّرر في علم األثر ((٥
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   الفصل الثالث

  الثالث املبحث
  مسألة وقوع التعارض بني النصوص

أن التعــارض الحقیقــي بــین النصــوص الشــرعیة الثابتــة ال یمكــن  علــىالعلمــاء الشــریعة نــص 
ه):" َال َیِصحُّ ٢٠٤افعي(وقوعه اللهم إال أن یكون أحدهما ناسًخا واآلخر منسوًخا لذا قال اإلمام الش

أبـدًا حـدیثان َصـِحیَحاِن ُمَتَضــادَّاِن َیْنِفـي َأَحـُدُهَما َمـا ُیْثِبتُـُه اْآلَخــُر -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ -عـن النبـي 
ْجَمالِ  ،ِمْن َغْیِر ِجَهِة اْلُخُصوِص َواْلُعُمومِ  وقـال  )١(َوإِْن َلْم َیِجـْدهُ"  ،ِ َوالتَّْفِسیِر ِإالَّ َعَلى َوْجِه النَّْسخ ،َواْإلِ

ه):" َوَلْیَس َبْیَن َأْخَباِر اْلُمْصَطَفى َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلََّم َتَضـادٌّ َوَال َتهَـاُتٌر َوَال ُیَكـذُِّب ٣٥٤ابن حبان (
َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -يِّ ه):" َال َأْعِرُف َأنَُّه ُرِوَي َعِن النَّبِ ٣١١وقال اإلمام ابن خزیمة( )٢(َبْعُضَها َبْعًضا"

، وقـال )٣(َحِدیثَاِن ِبِإْسَناَدْیِن َصِحیَحْیِن ُمَتَضادَّاِن، َفَمْن َكاَن ِعْنَدُه َفْلَیْأِت ِبـِه َحتـَّى ُأَؤلِّـَف َبْیَنُهَمـا"-َوَسلَّمَ 
َتَكلَّـَم ِبِهَمـا فَـَال َیِصـحُّ -َلْیِه َوَسـلَّمَ َصلَّى اللَُّه عَ -ه): " َفُكلُّ َخَبَرْیِن ُعِلَم َأنَّ النَِّبيَّ ٤٠٣اإلمام الباقالني(

، وقـال شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة )٤(ُدُخوُل التََّعاُرِض ِفیِهَما َعلَـى َوْجـٍه، َوإِْن َكـاَن َظاِهُرُهَمـا ُمَتَعاِرَضـْیِن"
ــْیَس َمــَع َأَحــ٧٢٨( ــَراِن ُمَتَعاِرَضــاِن َل ــْرِع َخَب ــي الشَّ ــِه"ه):" ال َیُجــوُز َأْن ُیوَجــَد ِف ــدَُّم ِب ــْرِجیٌح ُیَق ، )٥(ِدِهَما َت

ــا َحــِدیثَاِن َصــِحیَحاِن َصــِریَحاِن ُمَتَناِقَضــاِن ِمــْن ُكــلِّ َوْجــٍه، َلــْیَس ٧٥١وقــال اإلمــام ابــن القــیم( ه):" َوَأمَّ
ـاِدِق اْلَمْصـُدوِق الَّـِذي َأَحُدُهَما َناِسًخا ِلْآلَخِر، َفَهَذا َال ُیوَجُد َأْصًال، َوَمَعـاَذ اللَّـِه َأْن ُیوَجـَد ِفـي َكـَالِم ا لصَّ

َبــْیَن َصــِحیِحِه َال َیْخــُرُج ِمــْن َبــْیِن َشــَفَتْیِه ِإالَّ اْلَحــقُّ، َواْآلَفــُة ِمــَن التَّْقِصــیِر ِفــي َمْعِرَفــِة اْلَمْنُقــوِل َوالتَّْمِییــِز 
، فهـذه بعـض النقـول مـن أهـل )٦("-َسـلَّمَ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه وَ -َوَمْعُلوِلـِه، َأْو ِمـَن اْلُقُصـوِر ِفـي َفْهـِم ُمـَراِدِه 

أن -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -العلــم التــي تحمــل فــي طیاتهــا الــرد علــى القــائلین بــزعمهم أن ســنة النبــي 
إال ألجـــل ذلـــك، أمـــا التعـــارض  ؛فیهـــا تعارًضـــا وٕاشـــكاًال ومـــا ألـــف علمـــي مشـــكل الحـــدیث ومختلفـــه

إلزالـة هـذا التعـارض  ؛ون على وجوده، ولذلك وضعوا قواعدالظاهري بین النصوص فأهل العلم متفق
والتناقض الظاهري وسأعمل على بیان أسبابها على وجه اإلجمال ال التفصیل لوجوده مصنفات في 

  .-واهللا المستعان–هذا الشأن، فإن ما ال یدرك كله ال یترك جله 

                                  
 ).٢٦١/ ٢) إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول ((١
 ).٤٩٥/ ٥) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ((٢
 ).٢٥٩/ ٢) الكفایة في معرفة أصول علم الروایة ((٣
 ).٢٦٠/ ٢( المرجع السابق) (٤
 ).٣٠٦ودة في أصول الفقه (ص: ) المس(٥
 ).١٣٧/ ٤) زاد المعاد في هدي خیر العباد ((٦
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  أسباب التعارض الظاهري للنصوص الشرعیة:
 منسوخ.عدم العلم بالناسخ وال - ١

ه):" َوإِنََّمـــا َیقـــع التََّعـــاُرض لجهلنـــا بالتـــاریخ َفِإنَّـــُه یَتَعـــذَّر ِبـــِه علینـــا ٤٨٣قـــال اإلمـــام السَّرخِســـّي (
التَّْمِییـــز َبـــین النَّاِســـخ والمنســـوخ َأال تـــرى َأن ِعْنـــد اْلعلـــم بالتـــاریخ َال تقـــع اْلُمَعارَضـــة ِبَوْجـــه َوَلِكـــن 

َأن اْلَواِجب ِفي اَألْصل طلب التَّاِریخ لیعلم ِبِه النَّاِسـخ مـن اْلَمْنُسـوخ  اْلُمَتَأخر َناسخ للمتقدم َفعرفَنا
َوإِذا لم ُیوجد َذِلك َیقع التََّعاُرض َبینهَما ِفي َحقنا من غیر َأن یَتَمكَّن التََّعاُرض ِفیَما ُهـَو حكـم اهللا 

 .)١(َتَعاَلى ِفي اْلَحاِدَثة"

 لنصوص. لعدم العلم بالتأویل الصحیح  - ٢

لنصوص إذا غاب عنـه مـنهج التأویـل الصـحیح فسـتتعارض النصـوص لقصد بهذا: أن القارئ ی
لدیه، ولن یتمكن من حمل أحد المتعارضین على اآلخر في حال كـان المقتضـي واحـًدا، أو أن 
یحمل أحدهما على الفعل في حال، واآلخر على الترك في حال أخري، إلى غیـر ذلـك، وطـرق 

لتوضــیح التأویــل الصــحیح مــن -بالمثــال یتضــح المقــالو  –بمثــال واحــد التأویــل كثیــرة فســأكتفي 
ــَ ةِ  َ ْ ِ ــ ُ ا وُُ ــ َ ُ ْ  [غیـره، قــال تعــالي:  ــ ا إَِذا ُ ْ ــُ ْ  إَِ  ا    ِ ــَ  آَ ُ  َ ــ  ا     

َ
  َ 

ُ ْ  إَِ  ا َْ ْ َ ْ ِ  رُْ  َ
َ
 ِْ  َُ ْ  إَِ  ا َْ َ ا ِِ  َواْ َ ُ  ا  ُِ ُءوِ ُ ْ  َوأ

َ
  ]٦[المائدة:  ]َو 

فإن القیام إلى الصالة قد صرف عن معناه الظاهر إلى معنى قریب محتمل، وهـو: العـزم علـى 
 دلیل وهـو: أنَّ الـأداء الصالة، والمراد: إذا عزمتم على أداء الصالة، والـذي رجـح هـذا االحتمـال 

  .)٢( الشارع ال یطلب الوضوء من المكلفین بعد الشروع في الصالة

 اعتبار العموم والخصوص.االختالف ب - ٣

معنـــي االخـــتالف باعتبـــار العمـــوم والخصـــوص أن یـــرد لفـــظ عـــام فـــي القـــرآن الكـــریم أو الســـنة 
النبویة، یـراد بـه العمـوم، وآخـر یـراد بـه الخصـوص، وقـد یـرد كـذلك بصـیغة الخصـوص، فیخیـل 

                                  
 ).١٢/ ٢) أصول السرخسي ((١
 ).١٩٤) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح (ص: (٢
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الف فـي اختالفًـا، ولكنـه لـیس بـاخت-مـن حیـث داللتهـا علـى المعنـي-للقارئ أن بین هذه األلفـاظ
  الحقیقة.

عـن -رضي اهللا عنهمـا –مثال ذلك: تعارض بین العام والخاص مطلًقا، فعن عبد اهللا بن عمر 
الُعْشـُر، َوَمـا  )١(قـال:" ِفیَمـا َسـَقِت السَّـَماُء َوالُعُیـوُن َأْو َكـاَن َعَثِری ـا -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -النبي 

قـال: قـال رسـول اهللا -رضي اهللا عنـه –وعن أبي سعید الُخْدِريِّ  )٢("ُسِقَي ِبالنَّْضِح ِنْصُف الُعْشرِ 
وجـه التعـارض بـین  )٤( َصـَدَقٌة "  )٣(" َلْیَس ِفیَما َأَقلُّ ِمـْن َخْمَسـِة َأْوُسـٍق -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -

دون أن یشـترط الحدیثین، أن األول جاء شامًال كل ما یخـرج مـن األرض، قلـیًال كـان أو كثیـرًا، 
یخــرج منــه هــذا العشــر، فیكــون مقتضــي هــذا العمــوم وجــوب العشــر فــي الــزروع  اً محــدد اً مقــدار 

والثمار من غیر تفرقة بین القلیل والكثیر، بینما جاء الحدیث الثاني داال علـى اشـتراط النصـاب 
بـین  الذي یجب فیـه الزكـاة، فیكـون مـا دون خمسـة أوسـق ال تجـب فیـه الزكـاة، فوقـع  التعـارض

الحــدیثین فیمــا هــو النصــاب، وبنــاء علیــه اختلــف العلمــاء فــي دفــع التعــارض بــین الحــدیثین إلــى 
  قولین: 

، وهــو أن )٧(، والحنابلــة )٦(، والشــافعیة )٥(وبــه قــال جمهــور العلمــاء مــن المالكیــة  القــول األول:
ـــٍق َصـــَدَقٌة" یخصـــص حـــدیث: ـــِة َأْوُس ـــْن َخْمَس ـــلُّ ِم ـــا َأَق ـــْیَس ِفیَم ـــَماُء حـــدیث:" َل ـــَقِت السَّ ـــا َس ":" ِفیَم

  َوالُعُیوُن... الُعْشُر" العام.

                                  
مى بالبعل سمي َعَثِرّیًا " ما یشرب من غیر سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسیول واألنهار وهو ما یس ) "(١

بذلك من العاثوراء وهي الحفرة لتعثر الماء بها. "العشر" عشرة من المائة. "بالنضح" بنضح الماء والتكلف في 
 بتصرف. )١٨٢/ ٣استخراجه. ینظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر (

 ).١٤٨٣) كتاب الزكاة، باب: العشر فیما یسقى من ماء السماء،ح (١٢٦/ ٢) صحیح البخاري ((٢
ل المعتدل ، والصاع: أربع حفنات بیدي الرج-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -) الوسق: ستون صاعا بصاع النبي (٣

 ).٥٤الخلقه. ینظر: مختصر خلیل (ص: 
 ).١٤٨٤) كتاب الزكاة، باب: لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة،ح (١٢٦/ ٢) صحیح البخاري ((٤
 ).٥٤) مختصر خلیل (ص: (٥
 ).٢١/ ٢حاشیتا قلیوبي وعمیرة على منهاج الطالبین () (٦
 ).٢١٠/ ٣) منتهى اإلرادات ((٧
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قال به جمهور الحنفیة، وهو تقدیم حدیث" ِفیَما َسَقِت السََّماُء َوالُعُیـوُن... الُعْشـُر" القول الثاني: 
فالحــدیثان متفقــان علــى وجــوب العشــر فیمــا زاد عــن  )١(العــام، وأن العــام بــاق دون تخصــیص 

  مختلفان فیما دون ذلك، وهذا هو الخصوص بینهما.-هو العموم بینهماهذا -خمسة أوسق

  االختالف باعتبار تباین األحوال. - ٤
السُّنتین، فلم -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ویقصد بذلك اختالف الحالین اللذین سن فیهما رسول اهللا 

ــِه َوَســلَّمَ -تكــن حیــاة رســول اهللا  حابه الكــرام تســیر علــى نمــط واحــد ال بــین أصــ-َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
ــِه َوَســلَّمَ -تفارقــه، وهــذا أمــر بــدهي فــي الحیــاة، فقــد یحكــم رســول اهللا  حكًمــا فــي -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

حالة، وحكًما آخر بالنسبة للمسألة ذاتهـا فـي حالـة آخـري، ثـم یـروي بعـض الـرواة الحكـم األول، 
ض، ولكنـــه لـــیس بتعـــارض، وٕانمـــا اختلـــف ویـــروي بعـــض آخـــر الحكـــم الثـــاني، فـــُیظن أنـــه تعـــار 

الحكمــان، فــاختلف الحــاالن. وبهــذا الصــدد قــال اإلمــام الشــافعي:" وَیُســنُّ فــي الشَّــْيء ُســنَّة وفیمــا 
  .)٢(ُیَخاِلفه أْخَرى، فال ُیَخلُِّص َبْعُض السَّاِمِعین َبْیَن اختالف الحاَلْیِن اللََّتْیِن َسنَّ فیهما"

قـــال: قـــال" ِإَذا اْشـــَتدَّ اْلَحـــرُّ َفـــَأْبِرُدوا َعـــْن -رضـــي اهللا عنـــه –ریـــرة ومثـــال ذلـــك مـــا ثبـــت أن أبـــا ه
َالِة َفِإنَّ ِشدََّة اْلَحـرِّ ِمـْن فَـْیِح َجهَـنََّم"  أنـه قـال:" -رضـي اهللا عنـه –. وعـن َخبَّـاِب ْبـِن اَألَرتِّ )٣(الصَّ

  .)٤(ا ِإَلْیِه َحرَّ الرَّْمَضاِء، َفَلْم ُیْشِكَنا" َفَشَكْونَ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأَتْیَنا َرُسوَل اِهللا 
  وجه التعارض بین الحدیثین:

ْبَراد بها عند شدة الحـر، ومقتضـى خبـاب  حـدیث أن مقتضى حدیث أبي هریرة تأخیر الصالة واْإلِ
عــدم تــأخیر الصــالة للرَّْمَضــاِء وهــي شــدة الحــر، فیــأتي فــي ذهــن القــارئ أن هنــاك تعارًضــا، وفــي 

  قة ال تعارض بینهما؛ لتغایر األحوال، وقد اختلف العلماء في تلك المسألة إلى قولین:الحقی
إلـى  )٨(والحنابلـة  )٧(والشـافعیة  )٦(والمالكیة  )٥(ذهب جمهور العلماء من الحنفیة  القول األول:

ْبَراد بها عند شدة الحر.    تأخیر الصالة للرمضاء واْإلِ

                                  
 ).١٠٧/ ١) الهدایة في شرح بدایة المبتدي ((١
 ).٢١٤/ ١("الشافعي") الرسالة (٢
ْبَراُد بالظهر في شدة الحر، ح (١١٣/ ١) صحیح البخاري ((٣  ).٥٣٤) كتاب مواقیت الصالة، باب اْإلِ
 ).١٣٥١) كتاب الصالة، باب الشكوى من حر الرمضاء،ح (١٠٩/ ٢م () صحیح مسل(٤
 ).١٠٧) مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر (ص: (٥
 ).٢٧) مختصر خلیل (ص: (٦
 ).٥٣/ ١) المهذب في فقه اإلمام الشافعي ((٧
 ).٢٨١/ ١) المغني ((٨
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  .)١(لى عدم تأخیر الصالة للرمضاء : ذهب بعض العلماء إالقول الثاني
 ،-إعمـال النصـوص أولـي مـن إهمالهـاألن  –فأخذ جمهور العلماء بمسلك الجمع بین الحـدیثین

ُة حــــرارة ولـــیس المـــراد بــــاإلبراد المطلـــوب، أن تبـــرد األرض، بـــل المــــراد أن تنكســـر حـــدَّ  وقـــالوا:"
    )٢(خشوعه ألن الحر الشدید یشغل المصلى ویذهب  "؛الشمس، وتبرد األجسام

 اختالف الرواة في الحفظ.  - ٥

ــِه َوَســلَّمَ -رســول اهللا  ومعنــى هــذا: أنَّ  ، كــان یجیــب عــن أســئلة الصــحابة الكــرام-َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
بعًضا منهم قد یسمع حدیثًا یكون جواًبا عن سؤال،  حه، وأنَّ وذلك ببیان ما یشكل علیهم ویوض

م علـــى عمومـــه، فیـــؤدي نســـیان ســـبب الحكـــم إلـــى فینســـى الســـؤال ویحفـــظ اإلجابـــة، ویفهـــم الحكـــ
تعارضه مع حدیث آخر، فیظن الواقف علـى الحـدیثین أنهمـا مختلفـان، والحقیقـة أن كـل حـدیث 

  .  )٣( له محل وسبب غیر محل اآلخر
وفي هذا قـال اإلمـام الشـافعي:" وُیَحـدُِّث عنـه الرجـُل الَحـِدیَث قَـْد أْدَرَك َجَواَبـه ولـم ُیـْدرك المسـأَلَة 

  .)٤(فَیُدلَّه على َحِقیَقة الَجَواِب، ِبَمْعِرَفته السََّبَب الذي َیْخُرُج علیه الجواب " 
 اختالف الرواة في األداء. - ٦

ویقصــد بهــذا: أن یــؤدي أحــد الــرواة الحــدیث كــامًال، ویؤدیــه راو آخــر مختصــًرا، وذلــك ألن كــل 
ــؤدي حســب مــا ســمع، فیخیــل للنــاظر أن بــین الحــدیثین تع ارًضــا واختالفًــا، وفــي واحــد منهمــا ی
  الحقیقة ما هو اال أن الخبر روي كامًال مرة، وروي مختصًرا مرة آخري.  

َعن الشيِء َفُیجیب على َقدر - أي رسول اهللا – یسألوفي هذا الصدد یقول اإلمام الشافعي" 
ى، والَخَبَر ُمْخَتَصًرا ، والخَبر فیأِتَي ِبَبْعض َمْعناه الَمْسأَلِة، وُیَؤدِّي عنه الُمْخِبُر عنه الَخَبَر ُمتََقص 

  . )٥(دون بعض " 
  ومثال ذلك: ما وقع من االختالف في ألفاظ التشهد في الصالة في األحادیث التالیة:

قال:" ِإنَّ اللََّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - أن النبي - رضي اهللا عنه –عن عبد اهللا بن مسعود   - أ
َلَواُت َوالطَّیَِّبات..." ُهَو السََّالُم َفِإَذا َصلَّ    .)٦(ى َأَحُدُكْم َفْلَیُقْل التَِّحیَّاُت ِللَِّه َوالصَّ

                                  
 ).٣٧٤/ ١) نیل األوطار شرح منتقى األخبار ((١
 ).١٩٥عمدة األحكام (ص:  ) تیسیر العالم شرح(٢
 ).٨٩) منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث (ص: (٣
 ).٢١٣/ ١) الرسالة "الشافعي" ((٤
 ).٢١٣/ ١الرسالة "الشافعي" (كتاب ) (٥
 ).٨٣١) كتاب األذان، باب التشهد في اآلخرة، ح (١٦٦/ ١) صحیح البخاري ((٦
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- َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -قال:" َكاَن َرُسوُل اِهللا - رضي اهللا عنه –وعن عبد اهللا بن عباس   - ب
َلَواُت ُیَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َكَما ُیَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن فَ  َكاَن َیُقوُل: التَِّحیَّاُت اْلُمَباَرَكاُت، الصَّ

 .)١(الطَّیَِّباُت ِللَِّه..." 
قال:" -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -أن النبي -رضي اهللا عنه –وعن أبي موسي األشعري   - ت

َلَواُت ِللَِّه..."   . )٢(التَِّحیَّاُت الطَّیَِّباُت الصَّ
علـــى أنهــا متعارضـــة، وقـــد -بســـبب اخــتالف ألفاظهـــا–دیــث المتقدمـــة وجــه التعـــارض بـــین األحا

اختلــف العلمــاء فــي أي حــدیث یقــدم منهــا، وهــؤالء ســلكوا مســلك التــرجیح فیمــا بــین األحادیــث، 
  بینما عمل غیرهم بكل الروایات، وهو األولى؛ لألسباب التالیة:

  ثبوت تلك األحادیث وصحتها. - 
  الواحد. اختالف ألفاظها ال یخرجها عن معناها - 
 .)٣(إعمال األدلة أولى من إهمال بعضها  - 
 كون النص ظني الداللة. - ٧

ومعنى كون النص ظني الداللة: أي مـن حیـث داللتـه علـى األحكـام؛ ألن الـنص إمـا أن یكـون 
  قطعًیا في داللته على األحكام، أو ظنًیا.

ویـل؛ لكونـه یـدل علـى فالنص القطعي الداللة هو: ما ال یحتمل إال معني واحًدا، وال یحتمل التأ
معنــى متعــین فهمــه كمــا فــي األمثلــة التالیــة الدالــة علــى األعــداد مــن األلفــاظ الخصــوص، وهــي 

  .)٤(قطعیة الداللة 
ةٍ [في قوله تعالي:  -  وا ُ   َواِ ٍ  ِ  ُْ َ   ِ   ََ  َ ْ َ اِ   َ ْ ِ ُ ا َِ ُ  َوا     ]٢[النور:  ]ا   
ِبِل َفِفیَها َشاٌة "-ْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعلَ -وقول النبي  -   .)٥(عن زكاة اإلبل:" ِإَذا َبَلَغْت َخْمًسا ِمْن اْإلِ

 اً فمثل هذه النصوص ال یقع فیها خالف؛ ألنها ال تحتمل تأویًال، وال یوجد لها إال معنى واحد
  یدل علیها.

                                  
 ).٨٣٢تشهد في الصالة، ح () كتاب الصالة، باب ال١٤/ ٢) صحیح مسلم ((١
   ).٨٣٤) كتاب الصالة، باب التشهد في الصالة، ح (١٤/ ٢) صحیح مسلم ((٢
 ) بتصرف.٣١٧- ٣١١/ ٢) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
 ).٢٠) اإلیضاح لقوانین االصطالح (ص(٤
 .)١٤٥٤) كتاب الزكاة، َباب َزَكاة اْلَغَنِم، ح (١١٨/ ٢) صحیح البخاري ((٥



 علم مختلف الحدیثالتعریف ب    

٧٦  

   الفصل الثالث

 َ ــ ُت َ َ َ  ْ ــ َ َوا ُْ َ    [أمـا الـنص الظنـي فهـو: مــا یحتمـل أكثـر مـن معنــى كقولـه تعـالى: 
ُ وءٍ  ُ   ََ  ََ     ِ ِ ُ ْ 

َ
 ] فكلمـة قـروء مفردهـا قـرء، وهـو فـي اللغـة لـه معنیـان:٢٢٨[البقـرة:  ] ِ 

الطهر، والحیض. وبما أن لفظ القرء له أكثر مـن معنـى، فقـد ترتـب علیـه خـالف بـین العلمـاء 
  في عدة المطلقة: أهي ثالثة أطهار؟ أم ثالثة حیضات؟

 )٣(، بینمـــا المعنـــى الثـــاني قـــال بـــه الحنفیـــة )٢(والشـــافعیة  )١(ول قـــال بـــه المالكیـــة فـــالمعنى األ
  .  )٤(والحنابلة 

                                  
 ).١١٢/ ٣) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ((١
 ).٧٨/ ٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ((٢
 ).٣١٥/ ٧) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ((٣
 ).٤١٧/ ٥) كشاف القناع عن متن اإلقناع ((٤



           

  

   

  الرابعالفصل 
  ) ١(احلكم على األحاديثيف ابن املنذر منهج         

  ویشتمل على ستة مباحث:           

  المبحث األول: منهجه في التصحیح

  یث بعمل أهل العلم.المبحث الثاني: تقویته األحاد

  المبحث الثالث: منهجه في التصنیف.

  المبحث الرابع: منهجه في نقد المتن.

  المبحث الخامس: أثر ابن المنذر في وصف معلقات البخاري.

  المبحث السادس: أثر ابن المنذر في كتب الروایة والدرایة.

  
  
  

                                  
 ).١٣٧(ص: ) الصناعة الحدیثیة عند ابن المنذر(١



 الحكم على األحادیثمنهج ابن المنذر في   

٧٨  

  الرابعالفصل 

  املبحث األول
  منهجه يف التصحيح

لتحّري في األسانید عنـد تصـحیح أي روایـة حدیثیـة، فـإذا وجـد شدید اابن المنذر كان اإلمام 
فیهـا أیـة شـائبة كانـت ضـرب عنهـا صـفحًا ولـم یقـل بثبوتهـا، وكثیـرًا مـا كـان یـردد عبـارة (إْن ثبــت) و 
(إْن صــح) عنــد وجــود شــبهة فــي اإلســناد، وقــد تــابع فــي منهجــه هــذا: مــنهج اإلمــام ابــن خزیمــة فــي 

جعلــت صــحیح ابــن خزیمــة أعلــى درجــة مــن صــحیح ابــن حبــان فــي إیرادهــا، وهــذه الصــفة هــي التــي 
" َصـِحیُح اْبـِن ُخَزْیَمـَة َأْعلَـى َمْرَتَبـًة ِمـْن َصـِحیِح اْبـِن ِحبَّـاَن، ِلِشـدَِّة  ه) حین قال:٩١١نظر السیوطي(

ْسـَناِد، فَ  یِه، َحتَّى َأنَُّه َیَتَوقَُّف ِفي التَّْصِحیِح ِألَْدَنى َكَالٍم ِفـي اْإلِ َیقُـوُل: ِإْن َصـحَّ اْلَخَبـُر، َأْو ِإْن ثََبـَت َتَحرِّ
   .)١( َكَذا َوَنْحَو َذِلَك"

ثّم إّن ابن المنذر له طریقتان في التحّري عن الحدیث، فتارة یكتفي بالقول (إْن ثبت) ویترك 
القارئ لیبحث وینّقب عن ثبوت الخبر، وتارة أخرى یضیف إلى التشكیك ترجیحه الظني؛ لیدلل على 

ــأّن ا ال قطعــي علــى  يلنــوع الثــاني هــو أقــرب إلــى الضــعف منــه إلــى القــوة، فیكــون منــه حكمــًا أغلبی
  ضعف الروایة.

ـاِئُغ، َحـدَّثََنا َیْحَیـى ْبـُن  مثال النـوع األّول: ـُد ْبـُن ِإْسـَماِعیَل الصَّ قـال ابـن المنـذر: " َحـدَّثََنا ُمَحمَّ
َطْهَمــاَن َحــدَّثَِني ُبـَدْیٌل، َعــِن اْلَحَســِن ْبــِن ُمْسـِلمٍ، َعــْن َصــِفیََّة ِبْنــِت َأبِـي ُبَكْیــٍر، حــدثنا َحــدَّثَِني ِإْبـَراِهیُم ْبــُن 

  قـال: -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -، عـن النَّبِـيِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم -َشْیَبَة َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبيِّ 
  ُس اْلُمَعْصَفَر ِمَن الثَِّیاِب، َوَال اْلُمَمشََّقَة، َوَال اْلُحِليَّ َوَال َتْخَتِضُب َوَال َتْكَتِحُل "."اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َال َتْلبَ 

یـــدل علـــى نهـــي المتـــوفى عنهـــا أن تلـــبس  إْن ثبـــتقـــال ابـــن المنـــذر: " ظـــاهر هـــذا الحـــدیث 
  .)٢(المعصفر من الثیاب، والممشق، والحلي كله، والخضاب، والكحل على الجملة"

، )٣(والحــدیث أخرجــه مــن طریــق یحیــى بــن أبــي بكیــر: أبــو داود والنســائي وأحمــد وابــن حبــان
وقد اختلفت أقوال النّقاد في الحدیث بسبب ِإْبَراِهیُم ْبُن َطْهَماَن فصحح حدیثه الشیخان، وضـعفه ابـن 

  منهم:  علماء على ابن حزمالرد قد ه) و ٤٥٦حزم(

                                  
 ). ١١٥/ ١تقریب النواوي () تدریب الراوي في شرح ١(
 ).٥٦٧/ ٩) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (٢(
) كتاب الطالق، باب: فیما تجتنب المعتدة في عدتها، ٦١٢/ ٣، أخرجه أبو داود في السنن (صحیح إسناده )٣(

) وأحمد ٣٥٦٥) كتاب الطالق، باب: ما تجتنب الحادة من الثیاب، ح(١/٤٩٨)، والنسائي في السنن (٢٣٠٤ح(
 ).٤٣٠٦) كتاب الطالق، باب: العدة، ح(١٠/١٤٤) وابن حبان في صحیحه (٢٦٥٨١) ح(٤٤/٢٠٥في المسند(
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٧٩  

  الرابعالفصل 

ــتَُّة َعَلــى  قــال: " َوُهــَو ِمــنَ ه) ٧٥١(ابــن القــیم ــُة السِّ ــَق اْألَِئمَّ اْلُحفَّــاِظ اْألَْثَبــاِت الثَِّقــاِت الَّــِذیَن اتََّف
ِحیِح َوِفیِهُم الشَّْیَخاِن َعَلى اِالْحِتَجاِج ِبَحِدیِثِه َوَشِهَد َلـُه اْألَ  ـُة ِبالثَِّقـِة ِإْخَراِج َحِدیِثِه َواتََّفَق َأْصَحاُب الصَّ ِئمَّ

ْدِق، َوَلْم ُیحْ  َفْظ َعْن َأَحٍد ِمْنُهْم ِفیِه َجْرٌح، َوَال َخْدٌش، َوَال ُیْحَفُظ َعْن َأَحٍد ِمَن اْلُمَحـدِِّثیَن قَـطُّ َتْعِلیـُل َوالصِّ
  .)١(َحِدیٍث َرَواُه، َوَال َتْضِعیُفُه ِبِه" 

) ـُة َیْشـَتُهوَن ه): َكـاَن ِثَقـًة ِفـي اْلَحـِدیِث، ثُـمَّ لَـْم ٢٨٠َوَقاَل ُعْثَماُن ْبـُن َسـِعیٍد الـدَّاِرِميُّ تَـَزِل اْألَِئمَّ
  .)٢(َحِدیَثُه َوَیْرَغُبوَن ِفیِه َوُیَوثُِّقوَنُه" 

علــى مــا یبـدو لعلّــة صــغیرة فــي الســند ابــن المنــذر وهـذا الحــدیث توقّــف فــي تصــحیحه اإلمـام 
ه) على ابن ٨٥٢وهي تضعیف بعض النقاد إلبراهیم بن طهمان بسبب اإلرجاء، وقد رد ابن حجر(

  عند ذكره الحدیث السابق فقال: ه)٤٥٦حزم (

ـِد ْبـِن َحـْزٍم َلـُه َوإِنَّ َمـ ِحیَحْیِن َفَال ُیْلَتَفُت إَلى َتْضـِعیِف َأبِـي ُمَحمَّ ْن " ِإْبَراِهیُم ِثَقٌة ِمْن ِرَجاِل الصَّ
ْرَجاِء َكَما َجَزَم ِبَذِلَك الدَّاَرُقْطِنيُّ َوَقدْ  ْرَجاء" َضعََّفُه إنََّما َضعََّفُه ِمْن ِقَبِل اْإلِ   .)٣(ِقیَل إنَُّه َرَجَع َعْن اْإلِ

، وحدیثــه مخـّرج فــي الكتـب الســتة، وقـد جانــب الصـواب مــن ضــعفه )٤( والصـواب أّن إبــراهیم ثقـة
  واهللا أعلم.

                                  
  ).٦٢٩/ ٥) زاد المعاد في هدي خیر العباد (١(

 ).٦٢٩/ ٥) المرجع السابق ((٢
 ).٥٠٦/ ٣) التلخیص الحبیر (٣(

 َ◌ثم مكة ثقة یغرب وتكلم فیه لإلرجاء ویقال رجع عنه َنْیَساُبور سكن یدٍ ) ِإْبَراِهیُم ْبُن َطْهَماَن اْلُخَراَساِنيُّ َأُبو َسعِ (٤
 .)٩٠تقریب التهذیب (ص:  ) ینظر:ه ١٧٠ -  ١٦١الوفاة: (
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 املبحث الثاين
 تقويته لألحاديث الضعيفة بعمل أهل العلم

حــدثین؛ إذ التعویــل تقویــة األحادیــث الضــعیفة بموافقــة أهــل العلــم أمــٌر مقبــول عنــد معظــم الم
عندهم یكون على السـند والمـتن فـي المقـام األول، ثـّم المتابعـات والشـواهد والقـرائن األخـرى بعـد ذلـك 
بما فیها موافقة أهل العلم والعمل بالحـدیث، فهـم یـرون أّن فـي موافقـة أهـل العلـم لـه والعمـل بـه دلـیًال 

ن مــن دلیــل صــحة الحــدیث قــول ه):" وقــد صــرح غیــر واحــد بــأ ٩١١علــى صــحته، قــال الســیوطي (
  .)١(سناد یعتمد على مثله" إن لم یكن له إ أهل العلم به و 

ِة إِ  حَّ َذا وقال أیضًا: " َما اْعُتِضَد ِبَتَلقِّي اْلُعَلَماِء َلُه ِباْلَقُبوِل. َقاَل َبْعُضُهْم: ُیْحَكُم ِلْلَحِدیِث ِبالصِّ
  .)٢(ْن َلُه ِإْسَناٌد َصِحیٌح" َتَلقَّاُه النَّاُس ِباْلَقُبوِل َوإِْن َلْم َیكُ 

ه) بعد أن ساق حدیثًا ال یصح مـن جهـة اإلسـناد: " َوَهـَذا اْلَحـِدیُث ٤٦٣وقال ابن عبد البر(
 ِل ِبـــِه َوَال َال َیْحـــَتجُّ َأْهـــُل اْلَحـــِدیِث ِبِمْثـــِل ِإْســـَناِدِه َوُهـــَو ِعْنـــِدي صـــحیح؛ اْلُعَلَمـــاَء َتَلقَّـــْوُه ِبـــاْلَقُبوِل َلـــُه َواْلَعَمـــ

  .)٣(َوإِنََّما اْلِخَالُف ِفي َبْعِض َمَعاِنیِه" ُیَخاِلُف ِفي ُجْمَلِتِه َأَحٌد ِمَن اْلُفَقَهاءِ 

ه) إلــى أبعــد مــن هــذا فعــّد مــا تلقتــه ٩٠٢ه) والســخاوي ( ٨٠٦وقــد ذهــب الحــافظ العراقــي (
ـــِعیَف ِبـــاْلَقُبوِل ه):" ِإَذا َتَلقَّـــِت اْألُ  ٨٠٦الحـــافظ العراقـــي( األمـــة بـــالقبول بمنزلـــة المتـــواتر فقـــال ـــُة الضَّ مَّ

ـــِحیِح، َحتَّـــى ِإنَّـــُه ُیَنـــزَُّل َمْنِزَلـــَة اْلُمتَـــَواِتِر ِفـــي َأنَّـــُه َیْنَســـُخ اْلَمْقُطـــوَع ِبـــِه ؛ وَ  ِلَهـــَذا َقـــاَل ُیْعَمـــُل ِبـــِه َعَلـــى الصَّ
ـَة َتَلقَّْتـُه ِفي َحِدیِث: "َال َوِصیََّة ِلَواِرٍث": ِإنَُّه َال  -َرِحَمُه اللَُّه -الشَّاِفِعيُّ   ُیْثِبُتُه َأْهُل اْلَحِدیِث، َوَلِكنَّ اْلَعامَّ

  .)٤(ِباْلَقُبوِل، َوَعِمُلوا ِبِه َحتَّى َجَعُلوُه َناِسًخا ِآلَیِة اْلَوِصیَِّة َلُه"

ابــن المنــذر هــذا المســلك؟ فنســأل هــل ســلك وبعــد بیــان مــذهب بعــض العلمــاء فــي المســألة، 
  تي حیث قال فیه:ولإلجابة عنه نسوق المثال اآل

                                  
 ).١٢) نقًال عن التعقبات على الموضوعات(ص:٤٢) أثر علل الحدیث في اختالف الفقهاء (ص: ١(
  ).٦٦/ ١) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (٢(
 ).٢١٩/ ١٦لتمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید (ا) ٣(
  ).٣٥٠/ ١) فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث (٤(
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حدثنا علي بن عبد العزیز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بـن سـلمة، عـن قال ابن المنذر: 
ِإَذا تَـَزوََّج  قـال: "  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول اهللا 

ُل َأَحقُّ  ُل َأَحقُّ معا َوإَِذا اْشَتَرى الرَُّجَالِن  ،الرَُّجَالِن اْلَمْرَأَة، َفاْألَوَّ   .)١(" َفاْألَوَّ
أخبرنـــا الربیـــع قـــال: أخبرنـــا الشـــافعي رحمـــه اهللا قـــال: أخبرنـــا ابـــن علیـــة، عـــن ســـعید بـــن أبـــي 

قال:  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -عرویة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول اهللا 
ُل َأَحقُّ "ِإَذا َأنْ  "   .)٢( َكَح اْلَوِلیَّاِن َفاْألَوَّ

 -وٕان كـان فـي إسـنادهما مقـال  -قال ابـن المنـذر بعـد أن سـاق الحـدیثین: " وهـذان الحـدیثان 
  .)٣("فإنهما موافقان لقول أهل العلم

وهــذان الحــدیثان قــد تكّلــم بعــض النّقــاد فــي ســماع الحســن مــن ســمرة فــي الحــدیث األّول، وفــي 
  ن عقبة بن عامر في الحدیث الثاني.سماع الحسن م

  أقوال المحدثین في سماع الحسن من سمرة: 
ه) حـین قـال: " سـماع  ٢٣٤الَمـِدْیِنيِّ (بـن  علىإّن الحسن سمع من سمرة، وٕالى هذا ذهب   - أ

  .)٤(الحسن من سمرة صحیح" 
اِج إّن الحسن لم یسمع من سمرة مطلقًا، وٕالى هذا ذهب ُشْعَبُة بُن   - ب  .)٥( )ه ١٦٠(الَحجَّ
إّن الحســن ســمع حــدیثًا واحــدًا (حــدیث العقیقــة) فحســب، وبقیــة حدیثــه مــن كتابــه وٕالــى هــذا   - ت

 .)٦( )ه٣٠٣(ذهب النسائي
 ،ه)١٩٧َیْحَیـى بـن سـعید اْلقطَّـان( إّن جمیع مرویاتـه عـن سـمرة مـن كتابـه، وٕالـى هـذا ذهـب  - ث

مرة؛ ویــرى ابــن المنــذر عــدم ثبــوت ســماع الحســن مــن ســ، )٧( )ه ٢٤٠(معــین یحیــى بــن و 
 لذلك فإعالل الحدیث متحقق.

                                  
مسند أحمد في ال) و ٢٩٨/ ٨األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (أخرجه ابن المنذر في ، إسناده ضعیف) (١

)٣٩٤/ ٣٣.( 
والشافعي في  )٢٩٨/ ٨ن واإلجماع واالختالف (أخرجه ابن المنذر في األوسط من السن، إسناده ضعیف) (٢

 .)٢٧٦مسند (ص: ال
 ).٨/٢٩٨المرجع السابق ( )٣(
  ).٢٥٠/ ١) ینظر: سنن الترمذي (٤(
  ).٤/٢٢٠) ینظر: تاریخ ابن معین "روایة الدوري"(٥(
  ).٩٤/ ٣ینظر: سنن النسائي ()  ٦(
  ).١١/ ٣لتاریخ () المعرفة وا٢٢٩/ ٤) ینظر: تاریخ ابن معین "روایة الدوري"(٧(
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  بن عامر: أقوال المحدثین في سماع الحسن من عقبة

  .)١(" َلْم َیْسَمِع اْلَحَسُن ِمْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر شَیْئًا " ):ه ٢٣٤اْلَمِدیِنيِّ (بن قال َعِليُّ    - أ

 .)٢(" َوَهَذا ِعْنِدي ُمرَسلٌ " : )ه ٢٧٧( قال َأُبو َحاِتٍم الرَّاِزيُّ   - ب

 .)٣("َلْم َیِصحَّ َلُه السََّماُع ِمْن ُعَقَبَة ْبِن َعاِمرٍ "  ):هـ٦٥٦(ل اْلُمْنِذِريُّ قا  - ت

 .)٤("اْلَحَسَن َلْم َیْسَمْع ِمْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َشْیًئا َقطُّ " : )ه٤٥٦(ابن حزم  - ث

ولم  ،- َرِضَي اُهللا َعْنه- مما تقّدم یظهر لنا جلیًا أّن الحسن لم یسمع من عقبة بن عامر
 أقف على قوٍل یفید ثبوت السماع؛ لذلك فإّن الروایة منقطعة ال تصح، واهللا أعلم. 

أّن ابن المنذر یرى تقویة الحدیث الضعیف بموافقته لقول أهـل ونخلص بعد هذا المثال إلى 
  العلم لیرتقي إلى درجة الثبوت ومقام االحتجاج، واهللا أعلم.

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                                  
  ).٤٣) المراسیل "ابن أبي حاتم" (ص: ١(

 ).٦٧٩/ ٣) علل الحدیث ((٢
  ).٩/٣٠١عون المعبود شرح سنن أبي داود( )٣(
  ).٢٧٤/ ٧) المحلى باآلثار (٤(
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 املبحث الثالث
ضعيفمنهجه يف الت  

سلك ابن المنذر طریقة المحّدثین في نقد الروایات، وله في تضعیف الحدیث مصطلحات 
كثیرة، منها ما یفید تضعیف الحدیث كقوله (غیر ثابت)، و(ال یثبت) و(ال أحسبه یصح)، ومنها ما 

ناده)، وهو قبل یقضي بتضعیف اإلسناد كقوله (ِفي ِإْسَناِدِه َمَقاٌل)، (بإسناد ال یثبت)، (قد ُتكّلم في إس
  ذلك یسوق األحادیث بأسانیدها إلیه.

، )هـ٨٥٢(وخالصة منهجه أّنه یرّد أحادیث رجال مراتب الجرح الست التي ذكرها ابن حجر
ویجعلها في قسم عدم الثبوت، كما أّنه یضّعف الحدیث بسبٍب من أربعة أسباب: إّما بسبب قدح في 

، أو بسبب مخالفة )٣( الروایةأو بسبب انقطاع في سند ، )٢( ضبطه، أو بسبب عدم )١( الراويعدالة 
  متن الروایة ألحد األصول.

ومن منهجه في التضعیف أّنه یضّعف على األبواب، بمعنى أّن جمیع األحادیث التي 
  یسوقها في الباب ضعیفة، وهو مطلب لالختصار لئال یكرر الحكم على كل حدیث في الباب.

  علیها الحكم على الحدیث بالضعف: التي بنى وجوه الطعنومن أبرز 
 وجود المتروكین أو المجاهیل أو الضعفاء في سند الروایة. -١

  قال ابن المنذر:" عن جابر، عن الشعبي، عن زید، وأصحاب النبي علیه السالم في رجل باع 

                                  
ب راویه ) ومن األمثلة على التضعیف بالقدح بعدالة الراوي: تضعیفه حدیث " َال َیُؤمَّنَّ َأَحٌد َبْعِدي ُجُلوًسا " بسب١(

) وكذلك تضعیفه حدیث النهي عن ٤/٢٣٧جابر الجعفي.  ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (
الصالة في سبع مواطن؛ ألن الذي رواه زید بن جبیرة، وهو متروك. ینظر: األوسط من السنن واإلجماع 

  ).٢/٣١٦واالختالف (
بط الراوي: تضعیفه حدیث: "إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر" ) ومن األمثلة على تضعیف الحدیث بسبب الطعن في ض٢(

َصلَّى اللَُّه  -فقد رواه من طریق ابن وعلة ثّم ضعفه فقال: "  َفَزَعَم اْبُن َوْعَلَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه َسِمَع النَِّبّي 
ا َفِفي ُمَخاَلَفِة َیُقوُل، َوَجَعَل ُأوَلِئَك اْلَخَبَر َمْخُصوًصا ِفي جِ  -َعَلْیِه َوَسلََّم  ْلِد َشاٍة َمیَِّتٍة، َوَجَعَلُه اْبُن َوْعَلَة َعام 

: األوسط من َهؤَُالِء اْلُحفَّاِظ ِإیَّاُه ِفي ِإْسَناِد َهَذا اْلَحِدیِث َوَمْتِنِه َما یبین َغَلطُه، َوَدلَّ َعَلى ُسوِء ِحْفِظِه" ینظر
 )٤٤٤/ ٢السنن واإلجماع واالختالف (

َصلَّى - المنذر:" وحجة من قال هذا القول حدیث منقطع ال تقوم بمثله الحجة عن ابن البیلماني أن النبي  ) قال ابن٣(
َأَنا َأَحقُّ َمْن َوفَّى ِبِذمَِّتي ". ینظر: األوسط من السنن  َأَقاَد ِمْن ُمْسِلٍم َقَتَل َیُهوِدی ا وقال: " - اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

وفیه عبد  إرسال،ألن به موضع  ،إسناد ضعیفقلت: الحدیث السابق،  )٥٥/ ١٣(واإلجماع واالختالف 
 )٣٣٧تقریب التهذیب (ص: ، )٦٢٣/ ١الكاشف (" ینظر: الرحمن بن أبي زید البیلماني وهو ضعیف الحدیث
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: جابر متروك ابن المنذرقال "، بهیمة واشترط رأسها فقضى زید بشروى الرأس على المشتري
 . )١(" والشعبي لم یلق زیداً  الحدیث،

 .)٢(مخالفة الروایة لظاهر القرآن أو السنة أو العقل وٕان كان السند صحیحاً  -٢

 وجود المراسیل، فجمیع المراسیل بما فیها مراسیل الثقات مردودة. -٣

  َخاَنَك". وََال َتُخْن َمنْ  اْئَتَمَنَك،َأدِّ اْألََماَنَة ِإَلى َمِن  لحدیث الذي جاء: ": "اقال ابن المنذر

 .)٣("  هذا حدیث غیر ثابت، ألنه مرسل     

 .)٤(مخالفة الراوي لما روى، والعمل بخالف روایته -٤

 عدم اتصال الروایة بوجه من الوجوه. -٥

  .)٥( تفردهالتفّرد ممن ال ُیحتمل  -٦
  

 

                                  
 وجابر الجعفي ستأتي ترجمته . )٣٤٢/ ١٠األوسط من السنن واإلجماع واالختالف () (١
 ).٤/٢٣٧) (١/٣٨١) (١/٣٣٤(وسط من السنن واإلجماع واالختالف األ) ینظر مثًال: ٢(

طرق للحدیث ) و ٣٣٧/ ١١، أخرجه ابن المنذر في األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (إسناده ضعیف) (٣
 .)٧٦المقاصد الحسنة (ص: . ینظر: ستة كلها ضعیفة

  ).٩/١٥٨) ینظر مثال: المرجع السابق (٤(
ه لحدیث " أّن رسول بعث إلى یهودي أن ابعث إلّي بثوبین إلى المیسرة"، وضّعفه بسبب ) ینظر مثًال: تضعیف٥(

) ١٠/٢٨٥تفّرد حرمي بن عمارة الذي لم یتابع علیه.  ینظر: األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (
 .).١/١٥٦وحرمي بن عمارة رتبته عند ابن حجر: (َصُدوُق َیِهم) ینظر: تقریب التهذیب (
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  املبحث الرابع
  منهجه يف نقد املنت

لنبویة، ولقد انبرى المستشرقون قضیة عدم نقد المتن من القضایا التي ُأثیرت حول السنة ا
ّن نقد أوالحقیقة ، وأتباعهم فأوردوا شبهًا مفادها أّن المحدثین اهتموا بنقد السند ولم یهتموا بنقد المتن

المتن كان موجودًا منذ عصر الصحابة، وقد استدرك بعض الصحابة على بعضهم متون أحادیث 
عصر ابن المنذر الذي كانت له وقفات مع  وسار التابعون وتابعوهم على هذه الخطى، حتى جاء

  متون األحادیث نوجزها بما یأتي:
، َعِن الشَّْعِبيِّ َأنَّ  : قال ابن المنذر: "مخالفة األحادیث الثابتة -١ یَنا َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ َوَقْد ُروِّ

: َوَهَذا َخَبٌر : ابن المنذرقال  "ٌد َبْعِدي ُجُلوًسا َال َیُؤمَّنَّ َأحَ  ": َقالَ - اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  َصلَّى-  النَِّبيَّ
ِن َواٍه ُتِحیُط به اْلِعَلُل، َجاِبٌر َمْتُروُك اْلَحِدیِث، َواْلَحِدیُث ُمْرَسٌل َوُهَو ُمَخاِلٌف ِلْألَْخَباِر الثَّاِبَتِة عَ 

 .)١(" َكِثیًرا –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم - النَِّبيِّ 
 ) نقد للمتن.اِلٌف ِلْألَْخَباِر الثَّاِبَتةِ ُمخَ فقوله: (

َصلَّى -َأنَّ َرُجًال َضِریَر اْلَبَصِر َجاَء َوالنَِّبيُّ اْلَعاِلَیِة: "َعْن َأِبي : فقد أورد حدیث مخالفة العقل -٢
َطَواِئُف ِمَن اْلَقْوِم َفَأَمَر  ُیَصلِّي ِبالنَّاِس َفَتَردَّى ِفي ُحْفَرٍة ِفي اْلَمْسِجِد َفَضِحكَ  –اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

َالةَ  –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم - َرُسوُل اِهللا   .)٢("َمْن َضِحَك َأْن ُیِعیَد اْلُوُضوَء َوُیِعیَد الصَّ
ِذیَن الَّ  –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم - َوَال َیُجوُز َأْن ُیوَصَف َأْصَحاُب َرُسوِل اِهللا ( نقده:في ثّم قال 
َصلَّى اللَُّه - ] َوَخَبُر النَِّبيِّ ٢٩[الفتح:  ]رَُ َ ُء  َ َْ ُ  ْ [: اُهللا ِفي ِكَتاِبِه ِبالرَّْحَمِة َفَقاَل َوَصَفُهُم 

                                  
) وابن حبان في ٤/٢٣٧، أخرجه ابن المنذر في األوسط من السنن واإلجماع واالختالف(ضعیف نادهإس) ١(

) ١١٤/ ٣) والبیهقي في السنن الكبرى (٢٥٢/ ٢) والدار قطني في السنن (٢١١٠) ح(٥/٤٧١صحیحه (
. (٥٠٧٥ح( ه) لم أجد من یوثقه  ١٣٠-  ١٢١) قلت: إسناده ضعیف لضعف َجاِبُر ْبُن َیِزیَد اْلُجَعِفيُّ اْلُكوِفيُّ

ه) فقال:" وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ" قال أیضًا:" َأَحُد َأْوِعَیِة اْلِعْلِم َعَلى ٧٤٨رد الذهبي علیه (و إال شعبه 
ه):" ضعیف رافضي" وقال أیضًا:" ضعفه الجمهور ". ینظر: الكاشف ٨٥٢َضْعِفِه َوَرْفِضِه"، وقال ابن حجر(

) تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین ١٣٧) تقریب التهذیب (ص: ٣٨٥/ ٣) تاریخ اإلسالم (٢٨٨/ ١(
  ، ولم أقف على متابع له.)٥٣بالتدلیس (ص: 

) ابن أبي شیبة ١/٣٣٠، أخرجه ابن المنذر في األوسط من السنن واإلجماع واالختالف(ضعیف مرسل إسناده )٢(
) ٢٢٦/ ١البیهقي في السنن الكبرى () ١/١٦٨) والدارقطني في السنن (٣٩١٧) ح(١/٣٤١في المصنف(

ْن َأَخَذ َحِدیَثهُ ٤٥٨قال البیهقي(و   هـ): " َفَهَذا َحِدیٌث ُمْرَسٌل، َوَمَراِسیُل َأِبي اْلَعاِلَیِة َلْیَسْت ِبَشْيٍء َكاَن َال ُیَباِلي َعمَّ
ُد ْبُن ِسیِریَن ".  َكَذا َقاَل ُمَحمَّ
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َلى َخْلَف ِبَأنَّ َخْیَر النَّاِس اْلَقْرُن الَِّذي ُهَو ِفیِهْم ِبَأنَُّهْم َضِحُكوا َبْیَن َیَدِي اِهللا َتَعا –َوَسلََّم  َعَلْیهِ 
اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َصَالِتِهْم َوَلْو َوَصُفوُهْم ِبِضدِّ َما َوَصُفوُهْم ِبِه َكاَن َأْوَلى ِبِهْم،  َصلَّىَرُسوِل اِهللا 
  .)١()َواُهللا َأْعَلمُ 

ِد َوُمَخاَلَفِة ِاْنِقَطاُع السَّنَ لعلتین:  )٢( " َأْنَت َوَماُلَك ألَِبیكَ  "فقد رّد حدیث  مخالفة اإلجماع: -٣
ْجَماِع َفَقاٍل:" َأمَّا اْلَحدیَث الَِّذي ِاْعَتلَّ ِبِه  ِألَّنُه ُمْنَقِطع. َوِفي ِإْجَماِع  ِبثَاِبِت؛َفَلْیَس  عبد الملكاْإلِ

ْوَجِة الرُُّبعَ  ض فر َأْو الثُّْمَن، وَ  أْهِل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ اللََّه َوَرّث األبوین ِمَن اْلَوَلِد السُّْدَسْیِن َوِوْرث الزَّ
ثَاِبٍت َعَلى َماِلِه، َوَعَلى َأْن َال ُملَُّك  اْلَمْرءِ تملك ِلْلَوَلِد الّذكِر ِمْثُل َحظِّ االنثیین َدلیٌل َعَلى ُأنَّ 

ا َبْیَد ِاْبنُه ، َما َجاٌز َأْن َیُزوَل ِمْلُك ِألَِبیُه َعمَّ حیاتهِألَِبیُه ِفي َماِله؛ ِإْذ َلْو َكاَن َماُلُه ِألَِبیُه ِفي 
  .)٣(" ِبَمْوِت ِاْبنهُ 

َفَتحیضي  " َجْحٍش:ِبْنِت  لَحْمَنةَ -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  َصلَّى- النبيفقد أورد قول  نكارة المتن: -٤
 َتْنَكرٌ َوِفي َمْتِن اْلَحِدیِث َكَالٌم ُمسْ "  ثّم عّقب علیه بقوله: )٤("ِستََّة َأیَّاٍم َأْو َسْبَعٍة ِفي ِعْلِم اِهللا 

 َتحیضي ِفي ِعْلِم " َجَعَل اِالْخِتَیاَر ِإَلْیَها َفَقاَل َلَها:  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  - َزَعَمْت َأنَّ النَِّبيَّ 

                                  
  ).١/٣٣٤) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (١(
) كتاب اإلجارة، باب: في ١/٦٣٣) وأبو داود في السنن (١١/٥٠٣، أخرجه أحمد في المسند(صحیح إسناده) ٢(

) كتاب التجارات، باب: ما للرجل من ٣٩١/ ٣) وابن ماجه في السنن(٣٥٣٠الرجل یأكل من مال ولده، ح(
 . -رضي اهللا عنه – جابر بن عبد اهللا من حدیث )٢٢٩١مال ولده، ح(

 ). ١٢/٥٠٠،٥٠١) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (٣(
؛) كتاب الطهارة، باب: من قال: إذا أقبلت الحیضة ١/٥٤، حدیث أخرجه أبو داود في السنن(ضعیف إسناده) ٤(

) كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة أّنها ١٩٠/ ١) والترمذي في السنن (٢٨٧تدع الصالة، ح(
) ١/٢١٤) والدارقطني في السنن(٤٥/٤٦٧) وأحمد في المسند (١٢٨ن بغسل واحد، ح(تجمع بین الصالتی

) مدار الحدیث وتفرد بروایته َعْبُد اللَِّه ْبُن ١/٢٧٩) والحاكم في المستدرك (١/٣٣٨والبیهقي في السنن الكبرى(
ِد ْبِن َعِقیُل ْبِن َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب (   ه)١٥٠- ١٤١ُمَحمَّ

ه):" منكر الحدیث"، وقال أیضًا:" ُیْرَوى َحِدیُث ِفي اْلَحْیِض، ِفي َنْفِسي ِمْنُه َشْيٌء"، وقال ٢٤١قال أحمد(
ه): " توقف عنه عامة ما یروي غریب"، وقال أبو ٢٥٩ه):"ُمَقاِرُب اْلَحِدیِث"، وقال الجوزجاني(٢٥٦البخاري(
ه): " ابن عقیل صدوق وفي  ٢٦٢وب بن شیبة (ه):"یختلف عنه في األسانید"،، وقال یعق ٢٦٤زرعة (

ه):" لین  ٢٧٧ه):" ضعیف"، وقال أبو حاتم (٢٧٥حدیثه ضعف شدید ِجد ا"، وقال أبو داود السجستاني (
ه)" صدوق، وقد تكلم ٢٧٩الحدیث، لیس بالقوي وال ممن یحتج بحدیثه، یكتب حدیثه "، قال وقال التِّْرِمِذّي (

  ه):" ِفي ِحْفِظِه َشْيٌء"، قال أبو أحمد الحاكم ٣٢٢حفظه"، وقال العقیلي( فیه بعض أهل العلم من قبل
ِة َواالْحِتَجاِج ٧٤٨ه):" َلْیَس بذاك المتین المعتمد"، وقال الذهبي( ٣٧٨( حَّ ه):" َال َیرَتِقي َخَبُره ِإَلى َدَرَجِة الصِّ

  ال یقبل تفرده.  فیه لین، الصدوق ه):"صدوق في حدیثه لین ویقال تغیر بأخرة " قلت:٨٥٢" وقال ابن حجر(
= 
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ِإْن َكاَنْت َوَلْیَس َیْخُلو اْلَیْوُم السَّاِبُع ِمْن َأْن َتُكوَن َحاِئًضا َأْو َطاِهًرا فَ قالوا: ، "اِهللا ِست ا َأْو َسْبًعا
َالَة ِفي َیْوٍم ِهَي ِفیِه َحاِئٌض  َحاِئًضا ِفیِه َواْخَتاَرْت َأْن َتُكوَن َطاِهًرا َفَقْد َأْلَزَمْت َنْفَسَها الصَّ
َوَصاَمْت َوَصلَّْت َوِهَي َحاِئٌض َوإِْن َكاَنْت َطاِهًرا واْخَتاَرْت َأْن َتُكوَن َحاِئًضا َفَقْد َأْسَقَطْت َعْن 

ْوِم َوَحرََّمْت َنْفَسَها َعَلى َزْوِجَها ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َوِهَي َنْفِسهَ  َالِة َوالصَّ ا َفْرَض اِهللا َعَلْیَها ِفي الصَّ
ُض ِفي ِفي ُحْكِم الطَّاِهِر َوَهَذا َغْیُر َجاِئٍز َوَغْیُر َجاِئٍز َأْن ُتَخیََّر َمرًَّة َبْیَن َأْن ُتْلِزَم َنْفَسَها اْلَفرْ 

  .)١("اْلَفْرَض َعْن َنْفِسَها ِإْن َشاَءْت ِفي ِتْلَك اْلَحالِ  تسقطَحاٍل و 
  نقل ابن المنذر أقوال العلماء في نقد المتن

عند حدیثنا عن الجرح والتعدیل تبّین لنا أّن ابن المنذر ینقل كالم كّبار النقاد في الرواة، 
ي نقد متن حدیث الزمارة وفیه وكذلك الحال في نقد المتن فقد نقل كالم شیخه موسى بن هارون ف

َصْوَت َزمَّاَرِة  َوَسِمعَ - اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى- َرَأْیُت َرُسوَل اِهللا " : -  اُهللا َعْنهُ  َرِضيَ -عمرقول ابن 
  قال ابن المنذر ناقًال قول موسى بن هارون: "َراٍع َفَصَنَع ِمْثَل َهَذا 

یسمع منكرًا فیعدل عن الطریق  أّنه- اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  َصلَّى- النبيویستعظم أن ُینسب إلى " 
َمْن َزَرَع ِفي َأْرِض " ونقل عن موسى بن هارون قوًال آخر في نقد حدیث آخر هو:   .)٢("وال یغّیره

ْرِع َشْيٌء، َوُتَردُّ َعَلْیِه َنَفَقُتهُ    فیه:قال  " َقْوٍم ِبَغْیِر ِإْذِنِهْم، َفَلْیَس َلُه ِمَن الزَّ
هذا حدیث لم یروه غیر شریك عن أبي إسحاق، وال رواه عن عطاء غیر أبي إسحاق، وال رواه "

  .)٣("عن رافع غیر عطاء فیما علمناه، وسألت موسى عن هذا الحدیث فقال: هو حدیث ینكره القلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
) العلل الكبیر (ص: ٣٥) مسائل اإلمام أحمد روایة "أبي داود السجستاني"(ص: ٩٠ینظر: بحر الدم (ص: 

 ) أحوال١٥٤/ ٥) الجرح والتعدیل (٣٦٥/ ١) سؤاالت الترمذي للبخاري (٢٩٩/ ٢) الضعفاء الكبیر (٢٢
) ٢٠٥/ ٦) سیر أعالم النبالء (١٣/ ٦) تهذیب التهذیب (٢٠٥/ ٦) سیر أعالم النبالء (٢٣٥الرجال (ص: 

  .)٣٢١تقریب التهذیب (ص: 
   حكم المحدثین على الحدیث:

- یعني: البخاري -): حدیث حسن صحیح. وقاَل: سألت محمدًا ١٩٠/ ١ه) في السنن (٢٧٩قال الترمذي(
  عنه، فقاَل: هَو حدیث حسن، وكذا قاَل أحمد بن حنبل: هَو حسن صحیح. 

وابن مْنده، ونقل  ،والدارقطني ،):" وضعفه أبو حاتم الرازي٦٤/ ٢ه) في الفتح الباري" (٧٩٥ابن رجب( قال
، قلت: أمیل إلى قول من سبق االتفاق على تضعیفه من جهة عبد اهللا بن محمد بن عقیل؛ فإنه تفرد بروایته"

  في تضعیف الحدیث.
 ). ٢/٣٥٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف (١(
 ). ٨/٢٦١( المصدر السابق) ٢(
  ).١١/٩٥المرجع السابق ( )٣(
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  املبحث اخلامس
  بن املنذر يف وصل معلقات البخاريأثر ا

رد عددًا من المعلقات في صحیحه، وقد تتبعها ووصلها من المعلوم أّن اإلمام البخاري أو 
بن المنذر، ومن األمثلة على االحافظ ابن حجر، ومن ضمن الطرق التي اعتمدها ابن حجر: طرق 

  ذلك قوله:

َفَقاَل َأُبو بكر بن اْلُمْنذر ِفي كتاب اِالْخِتَالف ثََنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن ثََنا وأما أثر ابن عمر، 
َوَقاَل اْلَفاِكِهيُّ ِفي َأْخَباِر َمكََّة َأنا َسِعیُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنا َعْبُد اْلَمِجیِد  ا ُمَحمَُّد ْبُن ُبَكْیٍر، حَأِبي ثَنَ 

اْألَیَّاَم َخْلَف " َكاَن ُیَكبُِّر ِبِمًني ِتْلَك " َأِبي َروَّاٍد َجِمیًعا َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني َناِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر  ابن
َلَواِت، َوَعَلى ِفَراِشِه، َوِفي ُفْسَطاِطِه، َوِفي َمْمَشاِئِه ِتْلَك اْألَیَّاَم َجِمیًعا"    .)١(الصَّ

  .)٢( - َرِضَي اُهللا َعْنُهَما- وكان البخاري قد عّلق األثر إلى ابن عمر
التجـــّوز فـــي مـــا عّلقـــه البخــاري إلـــى موســـى بـــن إســـماعیل فـــي حـــدیث  ومـــن األمثلـــة أیضـــًا:

  ، فقد وصله ابن حجر من طریقین، أحدهما من طریق ابن المنذر حین قال:)٣( الصالة
أخبرني به أبو عبد اهللا بن أبي بكر األصولي بالسـند المتقـدم آنفـًا إلـى أبـي العبـاس السـراج، 

قتـادة،  ثنـاحد ثنا أبان بن یزید، حد ثنا موسى بن إسماعیل، حد ثنا عبید اهللا بن جریر بن جبلة، حد
ـالِة َوَأَنـا ُأِریـُد ِإَطاَلَتهَـا فَ عن أنس،  َأْسـَمُع َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن َیُقوُل "ِإنِّـي َأقُـوُم ِفـي الصَّ

ِه ِبُبَكاِئِه"  ِبيِّ فأتجوز ِفي َصَالتي ِممَّا َأْعَلُم ِمْن ِشدَِّة َوْجِد ُأمِّ ابـن المنـذر فـي كتـاب رواه  .)٤(ُبَكاَء الصَّ
  .)٥( له)االختالف، عن محمد بن إسماعیل، عن أبي سلمة موسى بن إسماعیل به، فوقع لنا بدًال 

فقال:" َوَكاَن اْبُن -َعْنُهَماَرِضَي اُهللا -  ما عّلقه البخاري إلى ابن عمر ومن األمثلة أیضًا:
  .)٦(ُه َوَمَضى ِفى َصَالِتِه" ُعَمَر ِإَذا َرَأى في َثْوِبِه َدًما َوُهَو ُیَصلِّى َوَضعَ 

                                  
 )٣٤٤/ ٤) وهذا األثر أورده ابن المنذر في األوسط (٣٧٨/ ٢) ینظر: تغلیق التعلیق على صحیح البخاري (١(

 ).٢٢٨/ ٤من غیر زیادة خبر الفاكهي، والفاكهي في أخبار مكة (
َالِة َوإِْكَماِلَها) كتاب األذان ب١٩٦/ ٣صحیح البخاري ( :) ینظر٢(   .اب: اِإلیَجاِز في الصَّ
 .١/١١٦) ینظر: البخاري، صحیح البخاري ٣(

 ).٢٩٨/ ٢) تغلیق التعلیق على صحیح البخاري ((٤
) والحدیث أورده ابن المنذر بالسند المذكور في األوسط من ٢٩٨/ ٢) تغلیق التعلیق على صحیح البخاري (٥(

  ).٢٢٦/ ٤السنن واإلجماع واالختالف (
  ) كتاب الغسل، باب ِإَذا ُأْلِقَى َعَلى َظْهِر اْلُمَصلِّى َقَذٌر.٤٢١/ ١( "معلقًا" ) صحیح البخاري٦(
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  وهذا األثر وصله ابن حجر من عدة طرق، إحداها من طریق ابن المنذر، فقال:

ِفي اِالْخِتَالف َحدَّثنا ُسَلْیَماُن ْبُن ُشَعْیٍب اْلِكَساِئيُّ ثََنا ِبْشُر ْبُن ُبَكْیٍر ثََنا " :َقاَل اْبن اْلُمْنذر
ِشَهاٍب َأْخَبَرِني َساِلٌم َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ِإَذا رأى ِفي َثْوبه َدًما َوُهَو ِفي الصَّالِة اَألْوَزاِعيُّ َأْخَبَرِني اْبُن 

  .)١(اْنَصَرَف َلُه َحتَّى َیْغِسَلُه ثُمَّ ُیَصلِّي َما َبِقَي ِمْن َصالِتِه" 

ِن آَدَم َعِن اْلَفْضِل ْبِن هـ):" َوَقاَل اْبُن اْلُمْنِذِر َحدَُّثوَنا َعْن ُمَحمَِّد بْ ٨٥٢وقال ابن حجر(
َرِضَي اُهللا - ُموَسى َعِن اْلُحَسْیِن َیْعِني اْبَن َواِقٍد َعْن َیِزیَد النَّْحِويِّ َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاس 

   )٢(َأنَُّه َكاَن َیْقَرُأ ِوْرَدُه َوُهَو ُجُنٌب) َوإِْسَناده َصِحیح" (- َعْنُهَما
ّن ابن المنذر كان من المبّرزین عند ابن حجر في تغلیق التعلیق، بل مما تقّدم یتبّین لنا أ

  كان من أهم دعائمه في فتح الباري، قال الدكتور إسماعیل شندي:

وقد أكثر ابن حجر العسقالني النقل من كتب ابن المنذر في كتابه فتح الباري، ومعظم " 
 )٥٩٠(المنذر في فتح الباري ما یقرب هذه النقول تتعلق بالحدیث وعلومه، وقد ورد ذكر اسم ابن 

مّرة، وفي أكثرها ذكر اسمه في تخریج الحدیث واألثر، أو تصحیح الحدیث أو تضعیفه، أو وصله 
للحدیث المعّلق، واألثر المعّلق، أو كالمه على رجال اإلسناد، وقضایا أخرى تتعلق بعلوم 

قال ابن  ،نها التدلیس في األسانیدمن اإلشكاالت م ، وكان ابن المنذر یحل كثیراً )٣("الحدیث
أورده من طریق بشر  ،بن المنذر في األوسط بالتحدیث في جمیع اإلسناداه):" وصرح ٨٥٢حجر(

  . )٤(بن بكر عن األوزاعي فحصل األمن من محذور التدلیس" ا
  

  

  
  

                                  
) والحدیث أورده ابن المنذر باإلسناد المذكور في األوسط ١٤٣/ ٢) ینظر: تغلیق التعلیق على صحیح البخاري (١(

 ).٢٨٧/ ٢من السنن واإلجماع واالختالف (
 ).١٧٢/ ٢تعلیق على صحیح البخاري () تغلیق ال(٢
  ).  ١/١٩) اإلمام ابن المنذر النیسابوري، حیاته ومؤلفاته ومنهجه (٣(

 ).٢٥٤/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٤
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  املبحث السادس
  أثر ابن املنذر يف كتب احلديث رواية ودراية

  أوًال: أثره في الروایة.
قّدم القول في ترجمة اإلمام أّنه كان ثقة؛ لذلك نجد مرویاته موجودة في عدد من كتب ت  

الروایة ممن جاء بعده، وقد ضرب عنها بعضهم صفحًا لجرح العقیلي ومسلمة بن القاسم له أوًال، 
و ولنزول أسانیده بعد ذلك، فقد كان یروي كثیرًا عن أقرانه، ومنهم على سبیل المثال: ابن خزیمة وه

من طبقته، ولعّل تأخر وفاته حالت دون أن توجد أحادیثه في الكتب التسعة، ومع ذلك فقد أخرج له 
، )٢()ه٣٦٠، ثّم اإلمام الطبراني()١(ه) ٣٥٤(حبان عدد ممن جاء بعده، ولعّل أبرزهم تلمیذه ابن 

  .)٤(هـ) ٤٥٤(، والقضاعي)٣(ه) ٤٥٨(والبیهقي

  ثانیًا: أثره في كتب المصطلح.
ر النقل عن ابن المنذر في كتب االصطالح بسبب ندرة حدیثه في مصطلح الحدیث، لم یكث

اإلشادة بكتاب  )ه٤٥٦(عن ابن حزم ه) ٩١١السیوطي (وعدم مجیئه بجدید، ومع ذلك فقد نقل 
  ابن المنذر فقال في سیاق حدیثه عن أولى الكتب:

مثل  ،فهو أجل ،لصحیحثم ما كان فیه ا ،(ثم بعدها الكتب التي فیها كالمه وكالم غیره
وكتاب محمد بن نصر  ،ومصنف بقي بن مخلد ،ومصنف أبن أبي شیبة ،مصنف عبد الرزاق

  .)٥(ومصنف سعید بن منصور...) ،ثم مصنف حماد بن سلمة ،وكتاب ابن المنذر ،المرزوي
والمقطوع كتاب ابن  ،مظان الموقوف أّن من :في موطن آخر ه) ٩١١(السیوطي وذكر 

فكان یشیر قلیًال إلى تصحیح ابن المنذر، وینقل أقوال العلماء  هـ) ٧٩٤الزركشي (أّما   .)٦( المنذر
وبّین أّنه یطلقه كثیرًا على  ،هم من خالل كتابه، وقد نقل قول اإلمام في (الثابت) من الحدیثءوآرا

  .)٧(هـ)٢٧٩(أحادیث حّسنها الترمذي

                                  
 .)٣/٤٠٤)، (١/٣٦١) ینظر: صحیح ابن حبان (١(
 ). ٢٣/٣٤٦) ینظر: الُمْعَجُم الَكِبیر(٢(
  ).١٠/٢٠٨)، (٨/٢٤٣) ینظر: السنن الكبرى (٣(
  ). ٢/٥٣)، (١/٥٢) ینظر: مسند الشهاب (٤(
  ).١/١١٠) ینظر: تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (٥(
  ).١/١٩٥( المصدر السابق) ینظر: ٦(
  ).٢/٢٣٧)، (١/٣٨٦)، (١/٣٤٢) ینظر: النكت على مقدمة ابن الصالح (٧(
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  ثالثًا: أثره في علل الحدیث.
 خیرهذا البحث المنذر أقوال لیست بالقلیلة في التعلیل، وما ذكرناه في لقد كانت لإلمام ابن 

دلیل، وقد بقیت مبعثرة بین ثنایا الكتب، ولعّل اهللا أن یهيء لباحث جمعها ودراستها فهي تستحق 
، )٢(فتح الباري كتابه ، ثّم تبعه ابن رجب الحنبلي في)١(ذلك، وأّول من نقل أقواله في العلل: البیهقي

، ومیزان االعتدال )٣(كان لكتب التخریج النصیب األوفر في إیرادها، كنصب الرایة للزیلعيثّم 
  وغیرهم. )٥(، والتلخیص الحبیر البن حجر)٤(للذهبي

  رابعًا: أثره في الجرح والتعدیل.
كانت أقوال اإلمام في الجرح والتعدیل قلیلة نسبیًا إذا ما قورنت مع أقوال غیره من النقاد، ومع 

والمحدثین في كتبهم، وأبرز من تناول أقوال ابن المنذر: ابن  ،وردها بعض المؤرخینأفقد  ذلك
في نصب  هـ) ٧٦٢(، وكذلك الزیلعي)٧(، والتلخیص الحبیر)٦(في تهذیب التهذیب ه)٨٥٢(حجر
. ولعّل ندرة أقواله في الجرح والتعدیل حالت دون )٩(في عمدة القارئ ه) ٨٥٥(، والعیني)٨(الرایة
مام القسم األكبر من المؤرخین والمحدثین بأقواله، ولكّن إیراد ابن حجر ألقواله دلیل على عظیم اهت

  المكانة التي كان یتبوأها في الجرح والتعدیل.

  خامسًا: أثره في شروح الحدیث
ال تكاد تجد شرحًا من شروح كتب السنة؛ إال ووجدت أقوال ابن المنذر حاضرة بكثرة، 

بل هي حاضرة في علوم  -وٕاْن كانت السمة األغلب–على الجانب الفقهي وحضورها ال یقتصر 
 )١٠(هـ) ٣٨٨لخطابي (معالم السنن ل الحدیث كذلك، وأبرز الشروح التي نقلت أقواله بكثرة كاثرة:

                                  
  ).٦/٣٦٠)، (٦/٢٣١ر() معرفة السنن واآلثا٧/٣١٦)، (٤/١٦٩) ینظر: السنن الكبرى (١(
 )٥/٤١٦)، (٢/٦٥٣) فتح الباري شرح صحیح البخاري (٢(
 ).٤/٢٠٤)، (٣/١١١)، (٣/٨) ینظر: نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة (٣(
  ).١/٢٨٢) ینظر: میزان االعتدال (٤(
 ).٤/١١)، (٢/٢٢٣) ینظر: التلخیص الحبیر (٥(
  .).٥/٣٠١)، (١/٣٤٠) تهذیب التهذیب (٦(
  ).٢/٨٨لخیص الحبیر() ت٧(
  ).٤/٢٠٤)،( ٣/٣٧٩) ینظر: نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة (٨(
  ).  ٢/١٦١) ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (٩(

 ).٢١/ ٢) ینظر: معالم السنن ((١٠
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    )٢(ه)٤٦٣والتمهید البن عبد البر( ،)١(هـ) على صحیح البخاري  ٤٤٩شرح ابن بطال(
وفتح الباري البن ، )٣(شرح صحیح مسلم بن الحجاج  ه) في المنهاج٦٧٦وشرح النووي(

للعظیم ، في عون المعبود شرح سنن أبي داود )٥(ه) ٨٥٥(وعمدة القارئ للعیني، )٤(ه)٨٥٢(حجر
  ، وفیض القدیر للمناوي)٧( )هـ١٣٥٣(وتحفة األحوذي للمباركفوري، )٦( )ه ١٣١٠( آبادي

أقواله في هذه الكتب: نقل أقوال المذاهب، برز ما امتازت به أوغیرهم كثیر، و  ،)٨( )ه ١٠٣١(
  وٕازالة التعارض بین األحادیث المتوهم إشكالها.

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٢٢٣/ ١) ینظر: شرح صحیح البخاري "ابن بطال"((١
 ).٢٧٠/ ٧سانید () ینظر: التمهید لما في الموطأ من المعاني واأل(٢
 ).١٦/ ٩) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٣
 ).٣١٦/ ٢) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٤
 ).١١٧/ ١) ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري ((٥
 ).٧١/ ١) ینظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ((٦
 ).٤٢/ ٤) ینظر: تحفة األحوذي ((٧
 ).٣٩٠/ ٢یض القدیر شرح الجامع الصغیر () ینظر: ف(٨
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  منهج ابن املنذر يف خمتلف احلديث   
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٩٤  

  الفصل الخامس

األول املبحث  
 التعريف باجلمع بني النصوص

  الجمع في اللغة: 
احــــد، یـــدل علــــى َتَضــــامِّ م والعـــین أصــــل و ه):" (َجَمـــَع) الجــــیم والمــــی٣٩٥قـــال ابــــن فــــارس (

، وهـو مصـدر قولـك جمعـت الشـيء، إذا جئـت بـه مـن هنـا ومـن ههنـا، وَجَمـَع الشـيء عـن )١("الشَّـْيءِ 
ُجمع ِمْن هاهنا تفرقه جمع الشيء َعْن َتْفِرقة َیْجَمُعه َجْمعًا وَجمََّعه وَأْجَمَعه فاجَتمع، َواْلَمْجُموُع: الَِّذي 

ـْ  َ َْ ـَ  [. من هذا قول اهللا تعـالي: )٢(ُیْجَعْل َكالشَّْيِء اْلَواِحِد  وهاهنا وإِن َلمْ    
َ
َ َْ ُ  اْ ِ َْ  ُن  

َ
 

  ]         ٣[القیامة:  ]ِ َ  َ  ُ 

َمْخَشـــِرّي( ه):" والمعنـــى: نجمعهـــا بعـــد تفرقهـــا ورجوعهـــا رمیمـــا ورفاتـــا مختلطـــا ٥٣٨قـــال الزَّ
  .)٣(في أباعد األرض" بالتراب، وبعد ما سفتها الریاح وطیرتها

ه):" الَجْمع: ضّم الشيء بتقریب بعضـه مـن بعـض، یقـال: ٥٠٢ویقول الراغب اْألَْصَفَهاِني(
  .)٤(َجَمْعُتُه َفاْجَتَمَع " 

لهدف  ؛والتقریب ،الضم :ومن خالل ما سبق یتبین أن المراد من معنى الجمع في اللغة هو   
  وغایة حسب مراد الجامع بین األشیاء.

  في االصطالح: الجمع 
" بیاُن التوافِق واالئتالِف بین الحـدیثیِن المتعارضـیِن في تعریف الجمع: قال الدكتور نافذ حماد

الصــالحیِن لالحتجــاِج، والمتحــدیِن زمًنــا، واألخــِذ بهمــا، وذلــَك بحمــِل كــلِّ منهمــا علــى َمْحمــٍل صــحیٍح 
، والمطلـِق  والمقیـِد، ونحـِو ذلـَك، وٕاظهـاُر أنَّ االخـتالَف یزیُل تعارَضـهما واختالَفهمـا، كالعـامِّ والخـاصِّ

  .)٥( غیُر موجوٍد بینهما حقیقةً 

                                  
 ).٤٧٩/ ١) مقاییس اللغة ((١
 ).٥٣/ ٨) ینظر: لسان العرب ((٢
 ).٦٥٩/ ٤) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ((٣
 ).٢٠١) المفردات في غریب القرآن (ص: (٤
  )١٨٣) مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین (ص: ٥(
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" هو إعمال الحدیثین الصالحین المتحـدین زمًنـا، بحمـل معرفًا له: وقال الدكتور أسامة الخیاط
  .)١(كل منها على محمل صحیح، مطلقًا أو وجه دون وجه، بحیث یندفع التعارض بینهما 

ــآلف بــین مــا ظــاهر وقــال الــدكتور عبــد  التعــارض مــن األحادیــث،  هالمجیــد الُسوســوة:" بیــان الت
  .)٢(ا معًا"موذلك بالجمع بینهما لیعمل به

بـین تعریـف الجمـع ومسـالك الجمـع  اً خلطـأن هنـاك سـابقة رأیـت التعریفـات البعض النظـر فـي 
لى كالم ابن َحْزم فیوردوها داخل التعریف، وكذلك ذكر الغایة من الجمع وقد اعتمدوا غیر األخیر ع

ْسَنِوّي ()٣(هـ) ٤٥٦(   . )٥( ه)٨٧٩، وابن اْلُهمَّام()٤(هـ) ٧٧٢، واْإلِ
  المقترح: التعریف 

الدكتور أسـامة الخیـاط:" هـو إعمـال الحـدیثین الصـالحین المتحـدین زمًنـا، بحمـل كـل تعریف 
   ".منها على محمل صحیح، مطلقًا أو وجه دون وجه، بحیث یندفع التعارض بینهما

  : )٦( الجمع شروط

 .الدلیلین بین التعارض تحقق .١

 .منه جزء إبطال أو الشریعة نصوص من نص إبطال إلى الجمع یؤدي أال .٢

أو  التنـاقض وجـه علـى تقابلهمـا یكـون ال وأن بـالجمع، الـدلیلین بـین واالخـتالف التعـارض زوال .٣
 .بینهما الجمع یستحیل بحیث التضاد

االصــطدام مــع دلیــل آخــر صــحیح یخــالف هــذا الجمــع، فــإن أال یــؤدي الجمــع بــین الــدلیلین إلــى  .٤
 وجد حدیث صحیح مثًال یخالف الجمع بین الدلیلین المتعارضین فال یعتبر بمثل هذا الجمع.

                                  
 ).١٣٠(ص: لمحدثین مختلف الحدیث بین الفقهاء وا) (١
 ).١٤٢) منهج التوفیق والترجیح بین النصوص (ص: (٢
  ).٣٨ – ٢/٢١) ینظر: اإلحكام في أصول األحكام ((٣
 ).٣/١٨٧) ینظر: نهایة السول شرح منهاج الوصول ((٤
 ).٣/٢) ینظر: التقریر والتحبیر ((٥
 ) بتصرف.١٨٣) ینظر: مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین (ص: (٦
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أن یكــون الحــدیثان المتعارضــان مــثًال واردیــن فــي زمــن واحــد، فــإذا اختلــف زمــن الحــدیثین ودل  .٥
األمــة علــى نســخ أحــدهما، أو العمــل  أحــدهما صــراحة علــى أنــه ناســخ أو منســوخ، أو اجتمعــت

 بأحدهما، ولو لم یذكر النسخ فإنه یؤدي إلى الجمع بین ما هو دلیل وما لیس بدلیل.

أن یكــون الجمــع بــین الــدلیلین لغــرض صــحیح وعلــى وجــه صــحیح، أمــا الغــرض الصــحیح فهــو  .٦
بــأن یكــون رفــع التعــارض القــائم بینهمــا، ویكــون مســتندًا إلــى دلیــل شــرعي، وأمــا الوجــه الصــحیح 

مقبوًال غیر متعسف وال متكلـف، وال یخـرج عـن المقاصـد الكلیـة للتشـریع، وأن ال یكـون بالتأویـل 
 البعید.

اشــترط بعــض العلمــاء مســاواة الــدلیلین المتعارضــین حتــى یصــح الجمــع بینهمــا، فــإذا كــان أحــد  .٧
ــدلیل ا آلخــر وال الــدلیلین أقــوى مــن اآلخــر یصــار إلــى تــرجیح القــوي والعمــل بمقتضــاه، وتــرك ال

  یصار إلى الجمع.

  : )١(أوجه الجمع 

بحمل  أو معناه، على باق َض المعار  وجعل معنى، على ضالمعارِ  بتخریج :الجمع یكون قد
بتقیید  أو العام، بتخصیص أو موضع، على أو حالة، على أو شخص على أو معنى على منها كل

باختالف  الكراهة، إلى التحریم نم أو الندب، إلى الوجوب من باآلخر أحدهما یصرف أو المطلق،
  باآلتي:  تتحدد الجمع فوجوه ذلك وعلى القرائن، وتباین األحوال وتغایر الوقائع

 .بالتخصیص الجمع .١

 .بالتقیید الجمع .٢

 .الندب على األمر بحمل الجمع .٣

 .المجاز على اللفظ بحمل الجمع .٤

 .المحل أو الحال تغایر ببیان الجمع .٥

 .بالزیادة باألخذ الجمع .٦

  ).التخییر( األمرین أحد بجواز عالجم .٧

  

                                  
 ).١٥٥) مختلف الحدیث وأثره في الفقه (ص: (١
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  الثايناملبحث 
  )١( احلادثةاجلمع بتعدد  

ُیَعــّد "تعــدُّد الحادثــة" أحــد وجــوه الجمــع بــین األحادیــث، وذلــك أن تعــدد الحادثــة یعنــي:" حمــل 
أحد الحدیثین على زمان غیر زمان الحدیث اآلخر، أو مكان غیر مكانه، أو مناسبة غیـر مناسـبته، 

به، ونحــــو ذلــــك، وبــــذلك یحصــــل الجمــــع بــــین الحــــدیثین أو األحادیــــث المختلفــــة أو ســــبب غیــــر ســــب
نعـم ... للنسـخ مـدخل أیًضـا فـي " تعـدُّد الحادثـة" ولكـن األعـم األغلـب أن یكـون "تعــدد   المتعارضـة.

  .)٢(الحادثة" وجًها من وجوه الجمع في مختلف الحدیث 

ح جلي، وهذا تعدد ال یؤثر في صحة ، وتعدد الحادثة واضاً فاللفظ في الحدیثین یكون متقارب
  الحدیثین، وال یشكك في ضبط رواتهما 

  ومن األمثلة الواضحة في السنة النبویة على ذلك ما یلي:

َصـلَّى اللَّـُه -َقاَل : " َخَرْجُت َلْیَلـًة ِمـْن اللََّیـاِلي فَـِإَذا َرُسـوُل اللَّـِه   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َعْن َأِبي َذرٍّ   - أ
َیْمِشي َوْحَدُه َوَلْیَس َمَعُه ِإْنَساٌن ..َ. َفَمَشْیُت َمَعُه َساَعًة ... ُقْلُت َیا َنِبيَّ اللَِّه َجَعَلِني  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

ْیــِه َعلَ  اللَّــُه ِفــَداَءَك َمــْن ُتَكلِّــُم ِفــي َجاِنــِب اْلَحــرَِّة َمــا َســِمْعُت َأَحــًدا َیْرِجــُع ِإَلْیــَك َشــْیًئا َقــاَل َذِلــَك ِجْبِریــلُ 
ــْن َمــاَت َال ُیْشــِرُك ِباللَّــِه َشــْیًئا َدَخــَل  ــَك َأنَّــُه َم َت ــي ِفــي َجاِنــِب اْلَحــرَِّة قَــاَل َبشِّــْر ُأمَّ ــَالم َعــَرَض ِل   السَّ

 .)٣(اْلَجنََّة ... " 

اللَّــُه َعَلْیــِه َصــلَّى -، َقــاَل: " ُكنَّــا َمــَع النَِّبــيِّ -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –فـي روایــة أخــري َعــْن َأِبــي ُهَرْیــَرَة   - ب
ِفي َمِسیٍر، َقاَل: َفَنِفَدْت َأْزَواُد اْلقَـْوِم، قَـاَل: َحتـَّى َهـمَّ ِبَنْحـِر َبْعـِض َحَمـاِئِلِهْم ... قَـاَل: َفقَـاَل -َوَسلَّمَ 

َعْبٌد َغْیَر َشاكٍّ ِفیِهَما، ِإالَّ ِعْنَد َذِلَك: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنِّي َرُسوُل اِهللا، َال َیْلَقى اللََّه ِبِهَما 
 .)٤(َدَخَل اْلَجنََّة " 

                                  
) استفاد الباحث من عدة دراسات علمیة محكمة في هذا المبحث وهي: "أسباب تعدد الروایات في متون الحدیث (١

الشریف" د. شرف القضاء ود. أمین القضاة، و" التبیان في بیان الفرق بین التخلي في الفلوات والبنیان" د. 
 منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث " د. علي أبو شكر.نوال المطیري، و" 

 ).٦١) تعدد الحادثة في روایات الحدیث النبوي (ص: (٢
 ). ٦٤٤٣) كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، ح (٩٥/ ٨) صحیح البخاري ((٣
 ).٢٧) كتاب الصالة، باب الدلیل على أن من مات على التوحید، ح (١/٥٥) صحیح مسلم ((٤
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َصلَّى -َقاَل :" ُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اِهللا ، -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –وفي روایة أخري عن أبي ُهَرْیَرَة   - ت
ِمـْن  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َرُسـوُل اِهللا َفقَـاَم ، َوُعَمُر ِفي َنَفرٍ ، ، َمَعَنا َأُبو َبْكرٍ -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 ، َقاَل : اْذَهْب ِبَنْعَليَّ َهاَتْینِ ، َفَأْبَطَأ َعَلْیَنا ...، َفَقاَل : َیا َأَبا ُهَرْیَرَة َوَأْعَطاِني َنْعَلْیهِ ، َبْیِن َأْظُهِرَنا
 . )١(َفَبشِّْرُه ِباْلَجنَِّة " ، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمْسَتْیِقًنا ِبَها َقْلُبهُ َفَمْن َلِقیَت ِمْن َوَراِء َهَذا اْلَحاِئَط َیْشَهُد َأْن 

َرُجـٌل َفقَـاَل: -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -، َقاَل: َأتَـى النَّبِـيَّ -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –في روایة َعْن َجاِبر   - ث
َل: َمْن َماَت َال ُیْشِرُك ِباللَِّه َشْیًئا َدَخَل اْلَجنَّـَة، َوَمـْن َمـاَت ُیْشـِرُك َیا َرُسوَل اِهللا، َما اْلُموِجَبَتاِن؟ َفَقا

  .)٢(ِباللَِّه َشْیًئا َدَخَل النَّاَر" 
ــهُ  – أنــس بــن مالــكوفــي روایــة عــن   -  ج ــيَّ اِهللا ، -َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ َنِب ، -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

َقـاَل :"  َیـا ُمَعـاُذ َقـاَل : َلبَّْیـَك َرُسـوَل اِهللا َوَسـْعَدْیَك، َقـاَل : َیـا ، َرِدیفُـُه َعلَـى الرَّْحـلِ  َوُمَعاُذ ْبـُن َجَبـلٍ 
َقـاَل : َمـا ، َقاَل : َیا ُمَعاُذ َقـاَل : َلبَّْیـَك َرُسـوَل اِهللا َوَسـْعَدْیكَ ، ُمَعاُذ َقاَل : َلبَّْیَك َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْیكَ 

َمُه اللَُّه َعَلى النَّاِر" ، َهُد َأنَّ َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ ِمْن َعْبٍد َیشْ   .)٣(َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه ِإالَّ َحرَّ
هـــذه الروایـــات یتضـــح منهـــا أن الحـــدیث لـــم یـــرد بـــاللفظ نفســـه دائًمـــا، وٕانمـــا تعـــددت روایاتـــه، 

لسـابقة التـي ذكرتهـا بمناسـبة تختلـف عـن ویتضح أیًضا أن الحدیث ورد في كل روایة مـن الروایـات ا
األخــرى، وهــذا هــو الــذي یســمیه الُمَحــدُِّثوَن: " تعــدد الحادثــة"، وهــو مــن أهــم أســباب تعــدد الروایــات، 
وینبغي تعلیـل التعـدد بـه مـا أمكـن ذلـك، ألن األصـل فـي الثقـة أنـه ضـبط الحـدیث ونقلـه كمـا سـمعه، 

  .)٤(فاألصل في الثقة الضبط ال عدمه، واهللا أعلم 

  
  

  
  

  
  

                                  
 ).٣١) كتاب الصالة، باب الدلیل على أن من مات على التوحید، ح (١/٥٥) صحیح مسلم ((١
 ).٩٣) كتاب اإلیمان، باب من مات ال یشرك باهللا، ح (١/٩٤) صحیح مسلم ((٢
 ).١٢٨)، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما، ح (٣٧/ ١) صحیح البخاري ((٣
 ).٧ي الشریف (ص: ) أسباب تعدد الروایات في الحدیث النبو (٤
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  األحادیث المتعارضة في صفة صالة الكسوف.
من األمثلة الظاهر في استخدام ابن المنذر للجمع بین األحادیث بتعدد الحادثة ما جـاء فـي 
اســتقبال القبلــة واســتدبارها عنــد قضــاء الحاجــة، وكــذلك فــي صــالة الخــوف فقــد وردت علــى كیفیــات 

ذه التغـایر هـو "تعـدد الحادثـة" وباسـتقراء وجـدت ابـن متغایرة، وكذلك كیفیة صالة الكسوف، وسبب ه
مــا اســتدل علــى هــذا الجمــع بــین النصــوص وعــدم إهمالهــا فــي كتابــه األوســط بمواضــع  المنــذر كثیــراً 

متعـددة بـذكر اسـتقبال القبلـة واســتدبارها عنـد قضـاء الحاجـة كمثـال للجمــع بـین النصـوص، فـي أثنــاء 
وأمـــا الصـــریح الداللـــة علـــى تعـــدد الحادثـــة فهـــي صـــالة  الـــرد علـــى مـــن یلجـــأ للنســـخ وٕاهمـــال األدلـــة،

  ذر:" من ُأُصوِل ـــــن المنـــــول ابـــــــــــــة قــــــ. ومن األدلة الواضحة على أن جمع بتعدد الحادث)١(الكسوف 
  َأَحُدُهَما َوَأْن ُیْسَتْعَمَال َجِمیًعا َما ُوِجَد َأْصَحاِبَنا َأنَّ ُكلَّ َخَبَرْیِن َجاَز ِإَذا َأْمَكَن اْسِتْعَماُلَهَما، َأْن َال ُیَعطََّل 

ـــا َهـــَذا ِمثَاُلـــُه ِفـــي َمـــْذَهِبِهْم َنَهـــى النَِّبـــيُّ  ـــِبیُل ِإَلـــى اْســـِتْعَماِلِهَما َفِممَّ َعـــِن   -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ -السَّ
ـَحاِري ِألَنَّ اْبـَن ُعَمـَر، قَـاَل: " َرَأْیـُت النَّبِـيَّ اْسِتْقَباِل اْلِقْبَلِة َواْسِتْدَباِرَها، َقاُلوا: َذِلَك ِفـي ال َصـلَّى اللَّـُه -صَّ

، َواْسَتْعَمْلَنا ُكلَّ َخَبٍر ِفي َمْوِضِعِه، َفاْسَتْعَمْلَنا َخَبَر )٢(َعَلى َلِبَنَتْیِن ُمْسَتْقِبَل َبْیِت اْلَمْقِدِس   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
ـَحاِري اْبِن ُعَمَر ِفي اْلَمَناِزِل، وَ  ْمَكـاِن  )٣(َخَبَر َأِبي َأیُّـوَب ِفـي الصَّ ولـو لَـْم ُنَعطِّـْل َواِحـًدا ِمـَن اْلَخَبـَرْیِن ِإلِ

ـــَواِب َصـــَالِة اْلَخـــوْ  ـــي َأْب ـــَذا ِف ـــوا ِمْثـــَل َه ـــِر، َوَفَعُل ـــِه اْآلَخ ـــَر َوْج ـــا َوْجهًـــا َغْی ـــٍد ِمْنُهَم ـــلِّ َواِح ـــَه ِلُك ِف َأْن ُیَوجَّ
ُهــوا ِلُكــلِّ َحــِدیٍث ِمْنَهــا َوْجًهــا ...، َفَمــْن َكــاَن َواْســَتْعَمُلوا اْألَْخَبــ َمْذَهُبــُه َوَجــَب َعَلْیــِه َأْن  هــذااَر ِفیَهــا، َوَوجَّ

  .)٤(َیُقوَل ِباْلَخَبَرْیِن َجِمیًعا" 

  

                                  
] وهو ٨[القیامة:  ]وََ َ َ  ا َْ َ  ُ [) قیل: الكسوف مختص بالشمس، والخسوف بالقمر وهو ظاهر القرآن قوله تعالي (١

) وقیل عكسه، وهو ضعیف، ١٢/٤٥٤) تاج العروس (٥/٦٦اختیار الفراء، وبه قال ثعلب، ینظر: لسان العرب(
) ذهب بعض أهل اللغة المتقدمین إلى أنه ال یقال في الشمس إال ٣/٣٢٩قال القاضي عیاض في إكمال المعلم (

) هو باطل مردود بقول اهللا تعالي{َوَخَسَف ٦/٤٣٨خسفت، وفي القمر كسف،  وقال النووي في شرح مسلم (
  ] والصحیح كلها بمعني واحد فقد وردت روایات في الصحیحین بلفظ ینكسفان وینخسفان.٨اْلَقَمُر} [القیامة: 

 ).١٠٤٢)، ح (١٠٤١) كتاب الكسوف، باب الصالة في كسوف الشمس، ح(٣٤/ ٢(ینظر: صحیح البخاري      
ِز في اْلبُیوِت،ح (٤٢/ ١) صحیح البخاري، ((٢  ).١٤٩) كتاب الُوُضوء، باب التََّبرُّ
َقال:"َ ِإَذا َأَتْیُتْم اْلَغاِئَط  -ى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ -َأنَّ النَِّبيَّ  - رضي اهللا عنه –) رواه البخاري َعْن َأِبي َأیُّوَب اْألَْنَصاِريِّ (٣

ُبوا َقاَل َأُبو َأیُّوَب َفَقِدْمَنا ال ُقوا َأْو َغرِّ شَّْأَم َفَوَجْدَنا َمَراِحیَض ُبِنَیْت ِقَبَل اْلِقْبَلِة َفَال َتْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة َوَال َتْسَتْدِبُروَها َوَلِكْن َشرِّ
 ).٣٩٤) كتاب الصالة، باب قبلة أهل المدینة ح(٨٨/ ١ْنَحِرُف َوَنْسَتْغِفُر اللََّه َتَعاَلى". ینظر: صحیح البخاري، (َفنَ 

 ).٤٤٦/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
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  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:
  االختالف الوارد في األحادیث في تحدید صفة صالة الكسوف.

  ؟الفعلینن اْلُمْنِذر ِبَجَواز َكْیَف َجَمَع ِابْ 
وبعــد أن ذكــر ابــن المنــذر الروایــات الــواردة فــي كیفیــة صــالة الكســوف فقــد اختلــف فــي عــدد 
الركــوع فــي الركعــة الواحــدة فقــال ابــن المنــذر:" اْألَْخَبــاُر ِفــي َصــَالِة اْلُكُســوِف َأْخَبــاٌر ثَاِبَتــٌة، َفــِإْن َأَحــبَّ 

ة ُرُكوَعْیِن، َوإِْن َأَحبَّ َرَكَع ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة َثَالَث َرَكَعاٍت، َوإِْن َأَحبَّ َرَكـَع ِفـي اْلُمَصلِّي َرَكَع ِفي ُكلِّ ركع
َصلَّى  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُكلِّ َرْكَعٍة َأْرَبَع َرَكَعاٍت، ِألَنَّ َهِذِه اْألَْخَباَر ثَاِبَتٌة، َوَتُدلُّ َعَلى َأنَّ النَِّبيَّ 

  .)١(ُسوِف الشَّْمِس َمرَّاٍت" ِفي كُ 
وهذا مع االعتناء بإثبات صحة الروایـات قـال ابـن المنـذر:" َوَال َأْعلَـُم ِفـي َشـْيٍء ِمـَن اْألَْخَبـاِر 

اِئُر ــــَأمَّا سَ ــــ، فَ )٢(ي ِإْسـَناِدِه َمَقـاٌل ــــِإنَّ فِ ــــَبَر َعِلـيٍّ فَ ـــــلًَّة ِإالَّ خَ ــــالَِّتي َذَكْرَناَها ِفي َعـَدِد َصـَالِة اْلُخُسـوِف عِ 
  . )٣(اْألَْخَباِر َفاْلَعَمُل ِبَها ُكلَِّها َجاِئٌز" 

   َمَساِلك اْلُعَلَماء ِفي ِإزَاَلة التََّعارِض:
َمام اْلُبَخاِرّي( ه) َوَغْیره ِمْن اْألَِئمَّة : " َال َمَساغ ِلَحْمِل َهِذِه اْألََحاِدیـث َعلَـى َبَیـان ٢٥٦َقاَل اْإلِ

  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -از ِإالَّ ِإَذا َتَعدََّدْت اْلَواِقَعة َوِهَي َلْم َتَتَعدَّد ِألَنَّ َمْرِجعَها ُكّلَها ِإَلى َصَالته اْلَجوَ 
ِألَنََّها َأَصّح َوِحیَنِئٍذ َیِجب َتْرِجیح َأْخَبار الرُُّكوَعْیِن َفَقْط ؛  )٤(ِفي ُكُسوف الشَّْمس َیْوم َماَت ِاْبنه ِإْبَراِهیم 

                                  
 ).٣١٥/ ٥(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) (١
ه قال: حدثنا محمد بن إسماعیل، قال: ثنا یعقوب، قال: ثنا عبید ) حدیث َعِليٍّ الذي قصده ابن المنذر هو بسند(٢

اهللا بن موسى، قال: ثنا إسرائیل، عن عبد األعلى، عن عبد الرحمن بن أبي لیلى، عن محمد بن علي، عن 
ْكَعِة الثَّاِنَیِة  علي، قال " اْنَكَسَفِت الشَّْمُس َفَقاَم َعِليُّ َفَرَكَع َخْمَس َرَكَعاٍت َوَسَجَد َسْجَدَتْیِن، ثُمَّ  ِمْثَل    َفَعَل ِفي الرَّ

َها َأَحٌد َبْعَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َغْیِري "  والمقا ل الذي قصده بعد دراسة َذِلَك، ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َقاَل: َما َصالَّ
  محدثین.  الحدیث فیه عبد األعلى بن عامر الثعلبي؛ هو "ضعیف " عند جمهور ال

 ). ٩٤/ ٦)، تهذیب التهذیب (٥٧/ ٣)، الضعفاء الكبیر (١٩٦/ ٦ینظر: الجرح والتعدیل (
 ) المرجع السابق.(٣
هـ):" جمهور أهل السیر أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، فقیل: في ربیع األول، ٨٥٢) قال ابن حجر((٤

وقعت في عاشر الشهر وقیل في رابعه وقیل في  وقیل: في رمضان، وقیل: في ذي الحجة واألكثر على أنها
كان إذ ذاك بمكة   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -رابع عشرة، وال یصح شيء منها على قول ذي الحجة، ألن النبي 

  في الحج، وقد ثبت أنه شهد وفاته، وكانت بالمدینة بال خالف نعم قیل: إنه مات سنة تسع فإن ثبت یصح" 
 ).٢/٦٨٢الباري شرح صحیح البخاري (ینظر: فتح 
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ــة اْلَجــاِمِعیَن َبــْین اْلِفْقــه َواْلَحــِدیث ، َوَأْشــَهر َفــَذَهُبوا ِإَلــى  َكــاْبِن اْلُمْنــِذرَوَخــاَلَف ِفــي َذِلــَك َجَماَعــة ِمــْن اْألَِئمَّ
َیاَدة َوالتَّْكِریر َعَلى َبَیان اْلَجَواز َواَیات ِفي الزِّ   .)١(ي َشْرح ُمْسِلم"وَّاُه النََّوِوّي فِ َوقَ ، َتَعدُّد اْلَواِقَعة َوَحَمُلوا الرِّ

ه):" َوِمـــْن َأْصـــَحاِبَنا َمـــْن َذَهـــَب ِإَلـــى َتْصـــِحیِح اْألَْخَبـــاِر اْلـــَواِرَدِة ِفـــي َهـــِذِه ٤٥٨قــال البیهقـــي (
ِفـي ُكــلِّ َرْكَعـٍة، َوَمــرًَّة ثَــَالَث  َفَعَلهَـا َمــرَّاٍت َمـرًَّة ُرُكــوَعْینِ   -َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلَّمَ -اْألَْعـَداِد، َوَأنَّ النَِّبــيَّ 

ــَظ َوَأنَّ ا ــَأدَّى ُكــلٌّ ِمــْنُهْم َمــا َحِف ــٍة، َف ــَع ُرُكوَعــاٍت ِفــي ُكــلِّ َرْكَع ْلَجِمیــَع ُرُكوَعــاٍت ِفــي ُكــلِّ َرْكَعــٍة، َوَمــرًَّة َأْرَب
  .)٢("  ِذِر َصاِحُب اْلِخَالِفیَّاتِ َواْسَتْحَسَنُه َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن اْلُمنْ َجاِئٌز، ... 

ه):" َوَقاَل َجَماَعٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا اْلُفَقَهاِء اْلُمَحدِِّثیَن َوَجَماَعٌة ِمْن َغْیِرِهْم َهَذا ٦٧٦وقال النََّوِوّي(
َواَیــاِت ِبَحَسـِب اْخــِتَالِف َحـاِل اْلُكُســوِف َفِفـي َبْعــِض األوقـات تــأخر  انجـالء الكســوف اِالْخـِتَالُف ِفـي الرِّ

ْســَراِع َوالتـَّـَأخُّ  ــْیَن اْإلِ ــَط َب ــي َبْعِضــَها َتَوسَّ ــي َبْعِضــَها َأْســَرَع اِالْنِجــَالُء َفاْقَتَصــَر َوِف ِر فــزاد عــدد الركــوع َوِف
  .)٣(َفَتَوسََّط ِفي َعَدِدِه " 

وابـن اْلُمْنـِذِر  جریـر وابـن )٤(وقال أیًضا:" َوَقاَل َجَماَعٌة ِمـَن اْلُعَلَمـاِء ِمـْنُهْم إسـحاق بـن راهویـه 
َجــَرْت َصـــَالُة اْلُكُســوِف ِفـــي َأْوقَــاٍت َواْخـــِتَالُف ِصـــَفاِتَها َمْحُمــوٌل َعَلـــى َبَیــاِن َجـــَواِز َجِمیــِع َذِلـــَك َفَتُجـــوُز 

  .)٥(َصَالُتَها َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمَن اْألَْنَواِع الثَّاِبَتِة َوَهَذا َقِويٌّ َواللَُّه َأْعَلُم" 

مــل الروایــات التــي فــي الصــحیحین، تــوحى بتعــدد الحادثــة وســیاق الروایــات یــوحى والــذي یتأ
، َفَقاَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَّـُه -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -بذلك منها " َخَسَفِت الشَّْمُس ِفي َعْهِد َرُسوِل اِهللا 

  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -، وفــي روایــة " َرِكــَب َرُســوُل اِهللا )٦( َعَلْیــِه َوَســلََّم ُیَصــلِّي، َفَأَطــاَل اْلِقَیــاَم ِجــد ا"
َصلَّى اللَُّه -وفي روایة " َكَسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا ، )٧(َفَخَسَفِت الشَّْمُس"، َذاَت َغَداٍة َمْرَكًبا

"-َعَلْیـِه َوَســلَّمَ  َصــلَّى -روایــة " َأنَّ الشَّــْمَس َخَســَفْت َعَلــى َعْهــِد َرُســوِل اِهللا  ، وفــي)٨(ِفــي َیــْوٍم َشــِدیِد اْلَحــرِّ
ــَالُة َجاِمَعــٌة " ، -اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  َصــلَّى اللَّــُه -وروایــة أخــري " َرِكــَب َرُســوُل اِهللا  )٩(َفَبَعــَث ُمَناِدًیــا: الصَّ

                                  
 ).٤٣/ ٤) عون المعبود شرح سنن أبي داود ((١
 ).٤٦١/ ٣) السنن الكبرى ((٢
 ).١٩٩/ ٦) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٣
 ).٣/٤٣٩)، المغني (٣/٣٧٦) ینظر: التمهید ((٤
 ).١٩٩/ ٦) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٥
 ).٩٠١) كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف، ح (١/٤٠٠) صحیح مسلم ((٦
 ). ٩٠٣) كتاب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صالة الخسوف، ح (٤٠٢/ ١) صحیح مسلم ((٧
 ).٩٠٤في صالة الكسوف ،ح ( e) كتاب الكسوف، باب: ما عرض على النبي٤٠٢/ ١) صحیح مسلم ((٨
 ).٢١١٣ء بصالة الكسوف، ح () كتاب الكسوف، باب: ذكر الندا٢٩/ ٣) صحیح مسلم ((٩
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َصلَّى -وروایة أخري " َخَسَفْت الشَّْمُس َفَقاَم النَِّبيُّ  )١(ْمُس"َفَخَسَفِت الشَّ ، َذاَت َغَداٍة َمْرَكًبا -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
   )٣(َفَأَتى اْلَمْسِجَد َفَصلَّى ِبَأْطَوِل ِقَیاٍم" ) ٢(َفِزًعا َیْخَشى َأْن َتُكوَن السَّاَعُة  -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ــم ابــن المنــذر فــي هــذا الجمــع بتعــدد الحادثــ ة وقــاموا بــالجمع مــن خــالف كثیــر مــن أهــل العل
خـالل التـرجیح بـین الروایـات، فالسـنة عنـدهم فـي كیفیـة صـالة الكسـوف أن تصـلى ركعتـین، فـي كـل 

واللیــث، وأحمــد بــن حنبــل، ، )٥(ومالــك ، )٤(ركعــة قیامــان وركوعــان وســجودان، وهــو مــذهب الشــافعي 
  . )٦(وأبي ثور، وجمهور علماء الحجاز وغیرهم 

  .)٧( كسائر النوافلوقال الكوفیون: هما ركعتان 

والــذي احـــتج بـــه الكوفیـــون، مطلــق، الروایـــات الصـــحیحة تبـــین المــراد بـــه، وبتقـــدیر صـــحته، 
  فالروایات الكثیرة أصح، ورواتها أحفظ وأضبط.

                                  
 ).١٠٥٩) كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف في المسجد، ح (٣٩/ ٢) صحیح البخاري ((١
َفِزًعا َیْخَشى َأْن َتُكوَن السَّاَعُة " قد استشكل ذلك من حیث أن   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ) وقوله" َفَقاَم النَِّبيُّ (٢

بد من وقوعها، ولم تقع؛ كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والنار، والدجال، للساعة مقدمات كثیرة ال
وقتال الترك، وأشیاء كثیرة البد من وقوعها قبل قیام الساعة؛ كفتوح الشام والعراق ومصر وغیرها، وٕانفاق كنوز 

  ة:كسرى وقتال الخوارج، وغیر ذلك من األمور المشهورة في األحادیث، وأجیب عنه بأجوب
  بهذه األمور.- َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -: لعل هذا الكسوف قبل إعالم النبي أحدها 

  : لعله خشي أن یكون ذلك بعض مقدماتها.وثانیها
فزًعا خاشًیا أن تكون الساعة إنما هو ظن من الراوي لما رآه خرج -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -: أن قیامه وثالثها

َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه - خشي ذلك حقیقة، ولعله -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ة مستعجًال مبادًرا إلیها؛ ال أنه إلى الصال
خاف أن یكون الكسوف نوع عقوبة كخوفه عند هبوب الریح أن یكون عذاًبا، فظن الراوي خالف ذلك، - َوَسلَّمَ 

لفعل اهللا تعالى، وتجرید األسباب -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -وال اعتبار بظنه، وذلك دلیل على دوام مراقبته 
 ).٢١٦/ ٦العادیة عن إیجادها لمسبباتها. ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (

 ).١٠٥٩) كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، ح (١٢٩/ ١) صحیح البخاري ((٣
 ). ٤٧/ ٥ب ()، المجموع شرح المهذ٥٣٢/ ٢األم (كتاب ) (٤
  ).٣٢٦/ ١) المنتقى شرح الموطأ (٣/٣٧٧)، والتمهید (١/١٦٥(الكبري) المدونة (٥
  هـ): وروایات الركوعین أشهر وأصح، فیؤخذ بها، كذلك ذكره األئمة. ٦٢٣) قال أبو القاسم الرافعي ((٦

 ).٣٧٣/ ٢ینظر: العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر (     
 ).٢/٢٩١) ،البحر الرائق (٢٨٠/ ١)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢/١٢٠(رخسي""الس) المبسوط (٧
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كان یرفع رأسه لیختبر حال -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ومن العلماء من اعتذر عنه بأن النبي 
  . وهذا سبب الزیادة في الركعات.)١(فإذا لم یرها انجلت، ركع  الشمس، هل انجلت أم ال؟

أن كــال القــولین معتبــر، متــى طــال زمــان الكســوف نقــوم بزیــادة الركعــات وهــو  رجحــهوالــذي أ
  .مذهب ابن المنذر وغیره، ومتي قل زمن الكسوف نقوم بالصالة ركعتان على مذهب الجمهور

فالمفاضلة التي كانت  ،سب الواقع المعاصروهذا إعمال للنصوص وكذلك تنزیل النصوص ح 
بــین النصــوص مــن حیــث صــحیح وأصــح، وكلهــا فــي دائــرة الصــحیح والمــردود لــم یســتدل بــه أحــد ممــن 

  ویعمل به. ،وكالهما صحیح ،أو الترجیح ،بل االختالف في الجمع بین النصوص بتعدد الحادثة ،سبق

  مذاهب الفقهاء في النصوص السابقة:  
َالِة ِبَها. َال ِخَالَف بَ     ْیَن اْلُفَقَهاِء ِفي َأنَّ َصَالَة اْلُكُسوِف َرْكَعَتاِن، َواْخَتَلُفوا ِفي َكْیِفیَِّة الصَّ

   : ِإنََّها َرْكَعَتاِن، ِفي ُكل َرْكَعٍة ِقَیاٌم َواِحٌد، َوُرُكوٌع َواِحٌد َوَسْجَدَتاِن َكَساِئِر النََّواِفل. )٢(َقال اْلَحَنِفیَُّة 
ـــاِفِعیُّة )٣(ر الَماِلٌكیـــة ذهـــب جمهـــو  : ِإَلـــى َأنََّهـــا َرْكَعتَـــاِن ِفـــي ُكـــل َرْكَعـــٍة )٥(، َوالحنابلـــُة )٤(، َوالشَّ

  ِقَیاَماِن، َوِقَراَءَتاِن، َوُرُكوَعاِن، َوَسْجَدَتاِن. 

                                  
كان یزید في الركوع إذا لم یر الشمس قد تجلت ذهب إلى هذا  - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -) قال البیهقي: "وكأنه (١

 ).٤٦١/ ٣إسحاق بن راهویه" ینظر: السنن الكبرى (
) تحفة الفقهاء ٧٤/ ٢) المبسوط (٣١٨/ ١) الحجة على أهل المدینة (٤٤٣/ ١"للشیباني" () ینظر: المبسوط (٢

) المحیط البرهاني في الفقه ٨٦/ ١) الهدایة في شرح بدایة المبتدي (٢٨١/ ١) بدائع الصنائع (١٨١/ ١(
) الدر ١٨٠ /٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧٠/ ١) االختیار لتعلیل المختار (١٣٣/ ٢النعماني (

 ).١٨٣/ ٢المختار وحاشیة ابن عابدین (
  ) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ٤٦٨/ ١) البیان والتحصیل (٢٦٨/ ١) ینظر: الكافي في فقه أهل المدینة ((٣

) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام ٤٣٠/ ٢) الذخیرة (١٣١) جامع األمهات (ص: ٢٢٠/ ١(
 ).٥٨٨/ ٢ج واإلكلیل لمختصر خلیل () التا٢٥مالك (ص: 

) ٤٦)، التنبیة في الفقه الشافعي (ص: ١٣٣)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٢٧٧/ ١) ینظر: كتاب األم ((٤
المجموع شرح كتاب ) ٦٤٢/ ٢) نهایة المطلب في درایة المذهب (٢٢٨/ ١المهذب في فقة اإلمام الشافعي (

) اإلقناع ١٢٩) الزبد في الفقه الشافعي (ص: ٨٣/ ٢دة المفتین () روضة الطالبین وعم٣٢٤/ ٣المهذب (
 ).١٨٩/ ١في حل ألفاظ أبي شجاع (

  ) الكافي في فقه اإلمام أحمد ١١٤) الهدایة على مذهب اإلمام أحمد (ص: ٣٤) ینظر: متن الخرقى (ص: (٥
  حرر في الفقه ) الم٩٨) العدة شرح العمدة (ص: ٢٧) عمدة الفقه (ص: ٣١٢/ ٢) المغني (٣٤٤/ ١(
) ٤٤١/ ٢) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (٢٧٣/ ٢) الشرح الكبیر على متن المقنع (١٧١/ ١(

 ).٦١دلیل الطالب لنیل المطالب (ص: 
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ه): ِفـــي َصــَالة اْلُكُســـوف ١٥٠ه) قـــول َأُبــو حنیَفــة(١٨٩نقــل محمــد بـــن الحســن الشــیباني (
َرْكَعَتْیِن َرْكَعة وسجدتین ِفي األولى یطول بَها َوالثَّانیِـة َرْكَعـة وسـجدتین َكَمـا ُیَصـلِّي ِفـي َمام ُیَصلِّي اإل

َلَوات    . )١(َغیرَها من الصَّ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                                  
 ).٣١٩/ ١الحجة على أهل المدینة ( )(١
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  )١(األحادیث المتعارضة في ِذْكُر َنْقِض اْلِوْترِ 
ـَالِة َفَقالَـْت َطاِئَفـٌة: ُیَصـلِّي قال ابن المنذر:" اْخَتَلَف أَ  ْهـُل اْلِعْلـِم ِفـي الرَُّجـِل ُیـوِتُر، ثُـمَّ َیَنـاُم ِللصَّ

ْكَعِة الَِّتي َأْوَتَر ِبَها َقْبَل َأْن َیَناَم َرْكَعًة ُأْخَرى، ُثمَّ ُیَصلَِّي َما َبَدا َلـُه، ثُـمَّ ُیـوِتَر  ِفـي آِخـِر َصـَالِتِه، ِإَلى الرَّ
ــَأنَّ َرُســوَل اِهللا َواْحــَتجَّ َبعْ  ــِه َوَســلَّمَ -ُضــُهْم ِب ــًرا،  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــِل ِوْت ــَالِة ِباللَّْی َأَمــَر َأْن َیْجَعــَل آِخــَر الصَّ

ــُن َعفَّــاَن، َوَســْعدُ  ــَرُه، ُعْثَمــاُن ْب ــُه َأنَّــُه َكــاَن ُیْشــِفُع ِوْت ــْن ُرِوَي َعْن ــُرُه، َفِممَّ ــاَل ِإْســَحاُق َوَغْی ــُن َهَكــَذا َق َأِبــي  ْب
ٍب، َوَعْبـُد َوقَّاٍص، َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّـاِب، َوِممَّـْن ُرِوَي َعْنـُه َأنَّـُه َفَعـَل َذِلـَك َعِلـيُّ ْبـُن َأبِـي َطاِلـ

ــا َأَنــا َفــِإَذا َأَرْدُت أَ  ْن َأُقــوَم ِمــَن اللَّْیــِل اِهللا ْبــُن َمْســُعوٍد، َواْبــُن َعبَّــاٍس... َعــْن ُعْثَمــاَن ْبــِن َعفَّــاَن َقــاَل: " َأمَّ
بِـ ِل ُتَضـمُّ ِإلَـى ُأوِتْرُت ِبَرْكَعـٍة ثُـمَّ ِنْمـُت، فَـِإَذا ُقْمـُت َوَصـْلُت ِإَلْیهَـا ُأْخـَرى، َفَمـا َشـِبَهْتَها ِإالَّ اْلَغِریَبـُة مـن اْإلِ

َل اللَّْیــِل َفــَال ُتْشــِفْع ... َعــْن َعَطــاٍء َقــاَل: َســِمْعُت اْبــَن َعبَّــاٍس َیُقــوُل ِلَرُجــٍل: " ِإَذا  )٢(الغریبــة"  َأْوتَــْرَت َأوَّ
َل اللَّْیـِل، ثُـمَّ اْسـَتْیَقَظ  ِبَرْكَعٍة َوَصلِّ َشْفًعا َحتَّى ُتْصِبَح" َقاَل: َوَكاَن َعَطاٌء ُیْفِتي ِبِه، َیُقوُل: " ِإَذا َأْوتَـَر َأوَّ

  .)٣(َفْلُیَصلِّ َشْفًعا َحتَّى ُیْصِبَح" 

  وجه التعارض في النصوص: 
ادیــث تــدل علــى جــواز نقــض صــالة الــوتر، بصــالة ركعــة لتصــبح صــالة شــفع، وأحادیــث أح

  الصالة إذا تمت ال تنقض. ذلك وأنَّ  ،تبین عدم جواز

  كیف جمع ابن المنذر بجواز الفعلین؟ 
ُفِرَضـــْت قــال ابـــن المنـــذر: " َوَال َأْعَلـــُم اْخِتَالفًــا ِفـــي َأنَّ َرُجـــًال َبْعـــَد َأْن َأدَّى َصــَالَة َفـــْرٍض َكَمـــا 

 اْلِوْتِر ُحْكُم َمـا َال َعَلْیِه، ُثمَّ َأَراَد َبْعَد َأْن َفَرَغ ِمْنَها َنْقَضَها َأْن َال َسِبیَل َلُه ِإَلْیِه، َفُحْكُم اْلُمْخَتَلِف ِفیِه ِمنَ 
ــْوُم، َواْلُعْمــرَ  ، َوالصَّ ــاُه، َوَكــَذِلَك اْلَحــجُّ ــا َذَكْرَن ُة، َواِالْعِتَكــاُف، َال َســِبیَل ِإَلــى َنْقــِض َنْعَلُمُهــُم اْخَتَلُفــوا ِفیــِه ِممَّ

ـا َأَنـا فَـِإنِّي َأَنـاُم  ـدِّیِق َأنَّـُه قَـاَل: َأمَّ یَنـا َعـْن َأبِـي َبْكـٍر الصِّ َعلَـى ِوتْـٍر، فَـِإِن َشْيٍء ِمْنَها َبْعَد َأْن ُیْكِمَلَها، ُروِّ

                                  
 )٢٢٤/ ٥".النهایة في غریب األثر () نقض الوتر: " إبطاِله وَتْشفیِعه برْكعة لمن ُیرید أن َیَتَنفَّل بعَد أْن أْوَترَ (١
)، وابن المنذر في األوسط من السنن ٦٧٣٠)ح(٨٢/ ٢: أخرجه ابن أبي شیبة في مصنف (صحیحإسناده  )(٢

)  من طریقَ ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیٍر(أبو عمر الكوفي الحافظ)، به، ٥/١٩٧واإلجماع واالختالف (
 ُتَضمُّ ِإَلى الغریبة " .   في المصنف دون قوله :"

 ).١٩٩/ ٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
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بَّاِح، َوُرِوَي هَ  ِخـَالَف   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َذا اْلَقْوُل َعِن اْبِن َعبَّاٍس اْسَتْیَقْظُت َصلَّْیُت َشْفًعا َحتَّى الصَّ
یَنا َذِلَك أن َعاِئِذ ْبِن َعْمٍرو  ِل، ُروِّ َرِضَي اللَُّه  –َوَسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص ، -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –اْلَقْوِل اْألَوَّ

ــاِر ْبـِن َیاِســٍر   -َعْنـهُ  ــْن ُرِوَي َعْنـُه ِمــْن ، -َرِضـَي اللَّــُه َعْنهـا –َوَعاِئَشــَة ، -هُ َرِضـَي اللَّــُه َعْنـ –َوَعمَّ َوِممَّ
ِفـــي َهـــِذِه اْلَمْســـأََلِة َقـــْوَالِن َفَلَعلَّـــُه َقـــْد َفَعـــَل اْلِفْعَلـــْیِن  -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ -َأْصــَحاِب َرُســـوِل اِهللا 

  . )١(َجِمیًعا"

    ض:ار علماء في إزاَلة التَّعَ َمَساِلك الْ 
بعد استقراء مسالك العلماء في رفع التعارض بین األحادیث، فـي جـواز الـنقض للـوتر وعـدم 
الجواز، وجدت أنهم عملوا على الترجیح بتقدیم النصوص التي ال تبیح نقض الـوتر، ألن األدلـة فـي 

َرِضـَي اللَّـُه - ذلك جاءت عن جمع من الصحابة وهو فعل جمهور أهل العلم، واْسَتَدلُّوا ِبقَـْول َعاِئَشـةَ 
َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه -وقوله  )٢(َوَقْد ُسِئَلْت َعِن الَِّذي َیْنُقُض ِوْتَرُه َفَقاَلْت: " َذاَك الَِّذي َیْلَعُب ِبِوْتِرِه" -َعْنَها 
  .)٣(" َال ِوتران ِفي َلْیَلٍة " -َوَسلَّمَ 

َرْكَعٍة َفَلْم ُیوِتْر ِفي َرْكَعٍة ِقیَل َلُه ُمَحاٌل َأْن ه):" ِإنَّ َمْن َشَفَع اْلِوْتَر بِ ٤٦٣وقال ابن عبد البر(
ِوتْـًرا َفَكْیـَف َتُعـوُد َیْشَفَع َرْكَعًة َقْد َسلََّم ِمْنَها َوَناَم ُمَصلِّیَها َوَتَراَخى اْألَْمـُر ِفیهَـا َوقَـْد َكَتَبهَـا اْلَمِلـُك اْلَحـاِفُظ 

ه): " ٥٤٤، وقـــال أبــو الفضـــل عیـــاض ()٤( َنَظـــٍر َواللَّــُه َأْعَلـــُم َشــْفًعا َهـــَذا َمــا َال َیِصـــحُّ ِفـــي ِقَیــاٍس َوَال 
ـِة اْلَفتْـَوى ِإلَـى َمْنـِع َنْقـِض اْلـَوَتِر، َوَأّنـُه إذَا َبـدَ  َحاَبِة َوالتَّاِبِعیَن َوَكافَّـِة أِئمَّ ا َلـُه ِفـي َتَنفُّـٍل َوَذَهَب َبْعُض الصَّ

                                  
 ).١٩٩/ ٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
)، وابن أبي شیبة في ٤٦٨٧)،ح(٣١/ ٣، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (صحیح إسناده )(٢

) كلهم من طریق َأُبو ٤٨٤٨)،ح(٥٣/ ٣الكبرى ( والبیهقي في السنن ،)٦٨٠٩)،ح(٢٨٥/ ٢المصنف (
 َعِطیَّة، بنحوه.

)، ١٤٣٩) كتاب الصالة، باب: في نقض الوتر، ح(٦٧/ ٢: أخرجه أبو داود في السنن (صحیح إسناده )(٣
وقال "حسن  ،)٤٧٠) أبواب الوتر، باب : ما جاء ال وتران في لیلة، ح(٣٣٣/ ٢والترمذي في السنن (

) كتاب قیام اللیل، ٢٢٩/ ٣) وفي السنن الصغرى (١٣٩٢) ح(١٥٢/ ٢ي السنن الكبرى (غریب"، والنسائي ف
وابن خزیمة  ،)١٦٢٨٩)،ح(٢١٧/ ٢٦)، وأحمد في المسند (١٦٧٩باب: نهي النبي عن الوترین في لیلة، ح(

وابن المنذر في األوسط  ،)٢٤٤٩)ح(٢٠١/ ٦وابن حبان في صحیحه ( ،)١١٠١)ح(١٥٦/ ٢في صحیحه (
) كلهم من طریق ُمَالِزِم ْبِن َعْمٍرو، به، وعند بعضهم ٢٦٩٩)،ح(٢٠١/ ٥نن واإلجماع واالختالف (من الس

   مطوًال بقصة.
 ).١١٨/ ٢) االستذكار ((٤
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هــ): " َوإِلَـى  ٨٠٦، وَقـاَل اْلِعَراِقـيُّ ()١(ُه، َوَصـلَّى َمـا َبـَدا َلـُه َولَـْم َیِعـْدُه " َبْعَد اْلَوَتِر َلْم َیْنُقضه َوَلْم َیْشَفعْ 
َالَة َبْعَد َذِلَك َال َیـْنُقُض ِوتْـَرُه َویُ  َصـلِّي َشـْفًعا َشـْفًعا َهَذا َذَهَب َأْكَثُر اْلُعَلَماِء َوَقاُلوا ِإنَّ َمْن َأْوَتَر َوَأَراَد الصَّ

ه): " َذَهـَب اْألَْكثَــُر ِإلَـى َأنَّــُه ُیَصـلِّي َشــْفًعا َمـا َأَراَد َوَال ُیــْنَقُض ٨٥٢وقــال ابـن حجــر(، )٢(" َحتـَّى ُیْصـِبحَ 
" َال ِوْتــَراِن ِفــي َلْیَلــٍة" َوُهــَو َحــِدیث حســن،... َهــْل ُیــْنَقُض  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِوْتــُرُه َعَمــًال ِبَقْوِلــِه 

وَُّع َمـا َذا َأْوَتَر اْلَمْرُء ُثمَّ َناَم َوَأَراَد َأْن َیَتَطوََّع َهْل ُیَصلِّي َرْكَعـًة ِلَیِصـیَر اْلـِوْتُر َشـْفًعا ثُـمَّ َیَتَطـاْلِوْتُر َیْعِني إِ 
ـــًرا َأْو ُیَصـــلِّي َتَطوًُّعـــا  ،َشـــاءَ  ـــِل ِوْت ـــوا آِخـــَر َصـــَالِتُكْم ِباللَّْی ـــِه اْجَعُل ـــى َقْوِل ـــوِتُر ُمَحاَفَظـــًة َعَل ـــمَّ ُی ـــا َشـــاَء ُث َم

ـَفِة الثَّاِنَیـِة َفقَـاَل ِإَذا َأْوتَـْرَت ِمـْن  ِلـِه فَـَال تُـوِتْر والینقض ِوْتَرُه َوَیْكَتِفي ِبالَّـِذي َتقَـدََّم َفَأَجـاَب ِباْخِتَیـاِر الصِّ َأوَّ
   .)٣(ِمْن آِخِرِه" 

َوَمــا َجــاَء  ،لَّْیــِل ِبــاْلِوْترِ ه): " َبــاُب َال ِوْتــَراِن ِفــي َلْیَلــٍة َوَخــْتم َصــَالِة ال١٢٥٠وقــال الشــوكاني: (
  .)٤(ِفي َنْقِضِه... َثمَّ ِاْنَتَصَر ِلْلَقاِئِلیَن ِبَعَدِم َنْقض اْلَوَتِر"

  :نقض صالة الوترمذاهب الفقهاء في 
ــــْنِقَض )٧(، والحنابلــــة )٦( ، والمالكیــــة)٥(قــــال الحنفیــــة  ، وهــــو المشــــهور عنــــد الشــــافعیة: " َال َی

َد َلْم ُیْنَقْض اْلِوْترُ ٦٧٦وي(، وقال النو )٨(اْلَوَتُر" ـِحیِح  ه):" إَذا َأْوَتَر َقْبَل َأْن َیَناَم ُثمَّ َقاَم َوَتَهجَّ َعَلى الصَّ
والقول اآلخر عند الشافعیة: " له َأْن َیْبَدَأ َنْفَلُه ِبَرْكَعٍة َیْشَفُع ِبَها ِوْتَرُه، ُثمَّ ُیَصلَِّي َشـْفًعا َمـا  )٩(اْلَمْشُهوِر"

   )١٠(ُیوِتَر" َشاَء ُثمَّ 

                                  
 ).٩١/ ٣) ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم ((١
 ).٤٧٠/ ٢) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ((٢
 ).٤٨١-٢/٤٨٠البخاري ( ) ینظر: فتح الباري شرح صحیح(٣
 ).٥٦/ ٣) نیل األوطار شرح منتقى األخبار ((٤
)، ١٥٠/ ١)، المبسوط (٣٨٣/ ٢)، فتح القدیر (٤٦/ ٢)، البحر الرائق (٥٠٤/ ٢) ینظر: البنایة شرح الهدایة ((٥

 .)٣٨٦)، حاشیة الطهطاوي على مراقي الفالح (ص: ١٤٤مراقي الفالح (ص: 
/ ١) الشرح الكبیر (٧٦/ ٢)، مواهب الجلیل (١٥٢/ ١)، بدایة المجتهد (٣٨٣/ ١( ) ینظر: البیان والتحصیل(٦

 ).١٠٥/ ٢) التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣١٦
) الشرح ١٢٠/ ٢)، المغني (٢٦٦/ ١)، الكافي (٩٢(ص:  "روایة ابنه عبد اهللا") ینظر: مسائل اإلمام أحمد (٧

 ).٤٢٧/ ١لقناع عن متن اإلقناع ()، كشاف ا٧٥٢/ ١الكبیر على متن المقنع (
)، الغرر البهیة في شرح ٢٠٣/ ١)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢٩٦/ ٢) ینظر: الحاوي الكبیر ((٨

 )،٤٥٣/ ١)، مغني المحتاج (١١٦/ ١)، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٣٩١/ ١البهجة الوردیة (
 ).١٥/ ٤) المجموع شرح المهذب ((٩

 ).٢٤٤/ ١حاشیتا قلیوبي وعمیرة ( ،)٢٧٢/ ٢لبیان في مذهب اإلمام الشافعي () ینظر: ا(١٠
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  األحادیث المتعارضة في البول قائًما أو جالًسا
- مسألة البول قائًما أو جالًسا قال:  هماومن األمثلة التي قال ابن المنذر بجواز األمرین فی 

َصـلَّى اللَّـُه -ُسـوِل اِهللا " " ِفـي َهـَذا اْلَبـاِب َثَالثَـَة َأْخَبـاٍر َعـْن رَ -ِذْكُر اْخِتَالِف َأْهِل اْلِعْلِم ِفي اْلَبْوِل َقاِئًمـا
ــا اْلَخَبــَراِن الثَّاِبتَــاِن، َفِفــي َأَحــِدِهَما َأنَّــه علیــه الســالم َبــاَل -َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  ، َخَبــَراِن ثَاِبتَــاِن َوَخَبــٌر َمْعلُــوٌل َفَأمَّ

ِد اْلَوهَّاِب، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعـْوٍن، والخبر األول قال ابن المنذر" َحدَّثََنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َعبْ  )١(َقاِئًما"
ِإلَـى ُسـَباَطِة -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْیَفـَة، قَـاَل: قَـاَم َرُسـوُل اِهللا 

  جلوس.. وقال ابن المنذر أما الخبر الثاني، في البول حال ال)٢(َقْوٍم، َفَباَل َقاِئًما" 
ٍب، َحدَّثََنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، أنا َیْعَلى ْبُن ُعَبْیٍد، ثنا اْألَْعَمُش، َعْن َزْیِد ْبـِن َوْهـ

-ُل اِهللا َعـْن َعْبــِد الــرَّْحَمِن ْبـِن َحَســَنَة، َقــاَل: ُكْنـُت َأَنــا َوَعْمــُرو ْبـُن اْلَعــاِص َجاِلَســْیِن، َفَخـَرَج َعَلْیَنــا َرُســو 
  .)٤(، َفَباَل َوُهَو َجاِلٌس )٣(َوِفي َیِدِه َدَرَقٌة -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

زَّاِق، َعــْن ابــن ُجــَرْیٍج،  ــا اْلَخَبــُر اْلَمْعُلــوُل، َفَحــدَّثََناه ِإْســَحاُق، َعــْن َعْبــِد الــرَّ قــال ابــن المنــذر: َوَأمَّ
َأُبوُل -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل ُعَمُر: َرآِني النبي َعْن َعْبِد اْلَكِریِم، َعْن َناِفٍع، عَ 

  .)٥(َقاِئًما، َفَقاَل: " َیا ُعَمُر، َال َتُبْل َقاِئًما". َقاَل: َفَما ُبْلُت َقاِئًما َبْعُد 

                                  
 ). بنحوه. ٢٢٤)، كتاب الوضوء، باب البول قائًما وقاعدًا، ح (١/٣٦) صحیح البخاري ((١
 ).٤٥٦/ ١) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
 ).٩٥/ ١٠َس ِفیِه َخَشٌب َوَال َعَقب. ینظر: لسان العرب () الدََّرَقُة: الَحَجفة َوِهَي ُتْرس ِمْن ُجُلوٍد َلیْ (٣
)، من طریق أبي أحمد محمد بن عبد ٤٩٠) ،ح (١٦٤/ ١، أخرجه البیهقي في السنن الكبرى (صحیح إسناده) (٤

)، والنسائي في ٢٢)، كتاب الطهارة، باب: االستبراء من البول، ح(١٨/ ١الوهاب به. وأبو داود في السنن (
)، وابن ماجه في السنن ٣٠)، كتاب الطهارة، باب: البول إلى السترة یستتر بها، ح(٢٦/ ١صغرى (السنن ال

) ١٧٧٦٠)، ح(٢٩٤/ ٢٩مسند(ال)، وأحمد في ٣٤٦الطهارة، باب: التشدید في البول ح( ) كتاب١٢٤/ ١(
على )، وأبو ی٦٥٧)، ح(٢٩٤/ ١)، والحاكم في المستدرك (٣١٢٧) ح(٣٩٧/ ٧وابن حبان في صحیحه (

 ) جمیعهم من طرق األعمش، به. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.٩٣٢) ح(٢٣٢/ ٢الموصلي في المسند (
) كتاب الطهارة، باب: باب النهي عن البول قائما، ٦٢/ ١، أخرجه الترمذي في السنن (ضعیف إسناده) (٥
لحاكم في ) وا٣٠٨) كتاب الطهارة: باب: في البول قاعدا، ح(١١٢/ ١) وابن ماجه في السنن (١٢ح(

)، كلهم من طریق عبد الرزاق، ٤٩٣) ح(١٦٥/ ١والبیهقي في السنن الكبرى ( )٦٦١)ح(٢٩٥/ ١المستدرك(
وقال الترمذي والبیهقي:" وحدیث عمر إنما روي من حدیث عبد الكریم بن أبي المخارق، عن نافع... وٕانما رفع 

  هل الحدیث؛ ضعفه أیوب السختیاني وتكلم فیه.هذا الحدیث عبد الكریم بن أبي المخارق، وهو ضعیف عند أ
ه):" َهَذا ِإْسَناد َضِعیف عبد اْلَكِریم ُمتَّفق على َتْضِعیفه َوقد تفرد ِبَهَذا اْلَخَبر وعارضه ٨٤٠قال البوصیري(

  اْلَخَبر" خبر عبد اهللا بن عمر اْلعمرّي الثَِّقة اْلَمْأُمون اْلمجمع على ثقته َوَال یغتر بتصحیح اْبن حَبان َهَذا
 ).٤٥/ ١ینظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (   
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ْبـُد اْلَكـِریِم َأُبـو ُأَمیَّـَة. قَـاَل َیْحَیـى ْبـُن َمِعـیٍن: َقاَل ابن المنـذر: "َهـَذا َال َیْثُبـُت؛ ِألَنَّ الَّـِذي َرَواُه عَ 
  .)٣(: َلْیَس ِبِثَقٍة ")٢(، َقاَل َأیُّوُب )١(َعْبُد اْلَكِریِم َبْصِريٌّ َضِعیٌف 

  وجه التعارض في النصوص:
ْشَكال َحْیث َبال  ْخِتَالَف َواْإلِ قائمًا، َوَأَحاِدیث -ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلیْ -َجاَءْت َأَحاِدیث َتبَّْین اْالِ

َل َعاِئَشة  " َمْن َحدََّثُكْم َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َتْنِفي َذِلك ِبَدَالَلة َصِریَحة ِمنَها ُقوِّ
  .)٤(ِعًدا"َوَسلََّم َكاَن َیُبوُل َقاِئًما َفَال ُتَصدُِّقوُه، َما َكاَن َیُبوُل ِإالَّ َقا

  كیف جمع ابن المنذر بجواز الفعلین؟
َأنَُّه َباَل -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -قال ابن المنذر: "َیُبوُل َجاِلًسا َأَحبُّ ِإَليَّ ِللثَّاِبِت َعْن َنِبيِّ اِهللا 

ْلَبْوِل َقاِئًما ِلثُُبوِت َحِدیِث ُحَذْیَفَة، َوَقْد ثََبَت َعْن َجاِلًسا؛ َوَألَنَّ َأْهَل اْلِعْلِم َال َیْخَتِلُفوَن ِفیِه، َوَال َأْنهى َعِن ا
قَـاَل: َمـا ُبْلـُت َقاِئًمـا ُمْنـُذ َأْسـَلْمُت. َفقَـْد َیُجـوُز َأْن َیُكـوَن ُعَمـُر ِإلَـى اْلَوْقـِت  َأنَّـهُ -َعْنـهُ َرِضَي اللَُّه  –ُعَمَر 

ًما، ثُـمَّ َبـاَل َبْعـَد َذِلـَك َقاِئًمـا، فَـَرآُه َزْیـُد ْبـُن َوْهـٍب، فَـَال َیُكـوُن َحـِدیثَاُه الَِّذي َقاَل َهَذا اْلَقْوَل َلْم َیُكْن َباَل َقائِ 
  .)٥(ُمَتَضادَّْیِن" 

  مسالك العلماء في إزالة التعارض:
ل:" وسـلك أبــو وقـد خـالف بعـض العلمـاء ابـن المنـذر فقـالوا بالنســخ ونقـل ذلـك ابـن حجـر فقـا

خر فزعما أن البول عن قیـام آ فیه مسلكاً ، )٧()ه ٣٨٥(شاهینوابن  ،)٦()ه٣١٦(عوانة في صحیحه
  . )٨("منسوخ

                                  
 )،ه ٢٧٧(وأبو حاتم )،ه٢٤١(وأحمد بن حنبل )،ه ٢٣٣(ضعفه یحیي بن معین)، و هـ٢٠٤وثقه الشافعي() (١

 )،ه٧٤٨(والذهبي )،ه٣٨٥(والدارقطني )،ه ٣٨٥(وابن شاهین )،ه ٣٥٤(وابن حبان )،ه ٣٠٣(والنسائي
/ ٦)، الجرح والتعدیل (١٠١)، بحر الدم (ص: ١٨٦ظر: تاریخ ابن معین (ص: . ین)ه٨٥٢(وابن حجر

)، ١٣٤)، تاریخ أسماء الضعفاء (ص: ١٤٤/ ٢)، كتاب المجروحین (٧٢)، الضعفاء والمتروكون (ص: ٥٩
 ).٣٦١)، تقریب التهذیب (ص: ٨٣/ ٦)، سیر أعالم النبالء (١٠/ ١٠العلل الواردة في األحادیث النبویة، (

 ).٦٣/ ١لمراد "أیوب السختیاني" ینظر: سنن الترمذي () ا(٢
 ).٤٥٧/ ١) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
 ) سیأتي تخریجه في الصفحة القادمة. (٤
 ).٤٥٨/ ١) المرجع السابق((٥
 عوانة. ى) لم أقف علیه في كتب أب(٦
َباَل َقاِئًما" وقول" َنَهى َأْن َیُبوَل الرَُّجُل َقاِئًما" َوَهَذا اْلَحِدیُث ه) قول: " "َأَتى ُسَباَطَة َقْوٍم، فَ ٣٨٥) قال ابن شاهین ((٧

ِل. ینظر: ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص:   ) بتصرف یسیر.٧٩ُیوِجُب َنْسَخ اْألَوَّ
 ).٣٣٠/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٨
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ن ابن المنذر ذكر الحدیث السابق فـي النهـي عـن البـول قائمـًا إال أنـه لـم یـذكر حـدیث أرغم 
َن َیُبوُل َقاِئًمـا َفَكذِّْبـُه، َكا-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -" َمْن َحدََّثَك َأنَّ َنِبيَّ اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعْنها –عائشة 

َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -وهو صریح الداللة في التعارض الظـاهري مـع فعـل النبـي  )١(َأَنا َرَأْیُتُه َیُبوُل َقاِعًدا"
َرِضَي اللَُّه َعْنُه، وقد جمع بجواز األمرین أغلب أهل العلم  –في البول قائمًا الذي رواه حذیفة -َوَسلَّمَ 

َشــاَش قیــدوا البــول قائمــًا وبشـــرِط أْن یــأمَن وبعضــهم  ، قــال ابــن وٕاال فعلــى الشــخِص البــوُل جالســاً ، الرَّ
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -حجر:" وأجیب عن حدیث عائشة أنه مستند إلى علمها فیحمل علـى مـا وقـع منـه 

من كبار الصحابة في البیوت وأما في غیر البیوت فلم تطلع هي علیه وقد حفظه حذیفة وهو -َوَسلَّمَ 
اِز ِمْن َغْیـِر َوَقْد ثََبَت َعْن ُعَمَر َوَعِليٍّ َوَزْیِد ْبِن ثَاِبٍت َوَغْیِرِهْم َأنَُّهْم َباُلوا ِقَیاًما َوُهَو َدالٌّ َعَلى اْلَجوَ ...، 

  .)٢(َكَراَهٍة ِإَذا َأِمَن الرََّشاَش 

  :  في البول قائًما أو جالًسامذاهب الفقهاء 
ـــَش َعَلْیـــِه، و وَال ِخـــَالَف  ل ِلـــَئالَّ َیَتَرشَّ  هْكـــرَ یَبـــْیَن اْلُفَقَهـــاِء ِفـــي َأنَّـــُه ُیْســـَتَحبُّ اْلُجُلـــوُس َأْثَنـــاَء التََّبـــوُّ

ــِر ُعــْذٍر  ــُة ِفــي َذِلــكَ   )٣(ُجْمُهــوِر اْلُفَقَهــاِء َأْن َیُبــول الرَُّجــل َقاِئًمــا ِلَغْی ــل اْلَماِلِكیَّ ــاَن ، َوَفصَّ ــُه ِإْن َك ــَرَأْوا َأنَّ َف
َوإِْن َكاَن َرْخًوا َنِجًسا َبال َقاِئًما ، اْلَمَكاُن َرْخًوا َطاِهًرا َكالرََّمل َجاَز ِفیِه اْلِقَیاُم، َواْلُجُلوُس َأْوَلى ِألنَُّه َأْسَترُ 

َس ِثَیاُبهُ  َوإِْن ، َعَلْیِه َشْيٌء ِمَن اْلَبْولَوإِْن َكاَن ُصْلًبا َطاِهًرا َتَعیََّن اْلُجُلوُس ِلَئالَّ َیَتَطاَیَر ، َمَخاَفَة َأْن َتَتَنجَّ
  .)٤(َكاَن ُصْلًبا َنِجًسا َتَنحَّى َعْنُه ِإَلى َغْیِرِه َوَال َیُبول ِفیِه َقاِئًما َوَال َقاِعًدا" 

                                  
) ١١٦/ ١ابن أبي شیبة في المصنف ()، و ١٦١٨) ح(١٠٩/ ٣، أخرجه الطیالسي في المسند (صحیح إسناده )(١

) ١٧/ ١)، وأخرجه الترمذي في السنن (٤٧٩٠) ح(٢٢٣/ ٨)، وأبو یعلى الموصلي في المسند (١٣٢٣ح(
) كتاب ٨٢/ ١)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢أبواب الطهارة، باب: النهي عن البول قائما، ح(

) كتاب الطهارة وسننها، باب: ١١٢/ ١ماجه في السنن ()، أخرجه ابن ٢٥الطهارة، باب: البول جالسا، ح(
اْلَقاِضي وهو سيء الحفظ وقد  )، جمیعهم من طریق َشِریك ْبن عْبِد اللَِّه النََّخِعيّ ٣٠٧، ح(في البول قاعدا

  توبع، وباقي رجاله ثقات، 
)، ٥٠٤) ح(١٦٩/ ١)، وأبو عوانة في المستخرج (٢٥٠٤٥)، ح(٤٩٥/ ٤١وأخرجه أحمد في المسند (
) من طرق عن سفیان، عن المقدام بن شریح، بلفظ" َما َباَل ٤٩١)، ح(١٦٤/ ١والبیهقي في السنن الكبرى (

  َقاِئًما ُمْذ ُأْنِزَل َعَلْیِه اْلُقْرآُن " وهذا إسناد صحیح.-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - َرُسوُل اِهللا 
) من طریق عبید اهللا بن موسى، عن ِإْسَراِئیُل، ٤٩٢، ح()١٦٥/ ١وأخرجه البیهقي أیضًا في السنن الكبرى (

 .َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْیٍح، به
 ).٣٣٠/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٢
)، حاشیتا قلیوبي ٣٨٥/ ١)، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل (٣٤٤/ ١) ینظر: رد المحتار على الدر المختار ((٣

  ).٢٢٣/ ١)، المغني (٤٣/ ١وعمیرة (
 ).٢٦٨/ ١)، مواهب الجلیل (٣٥٠/ ١) ینظر: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ((٤
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  ذانالمتعارضة فیما یقول المستمع لألاألحادیث 
مـا یقـول  ومن األمثلـة أیضـا التـي ذكرهـا ابـن المنـذر فـي جـواز الفعلـین مسـألة أن یقـول مثـل

بـي فـي روایـة معاویـة بـن أ-َرِضـَي اللَّـُه َعْنهـا –المؤذن، واالختالف في الروایة، حیث خبر أم حبیبة 
حیث قال: َحدَّثنا َیْحَیى، َقاَل: حدثنا َأُبو ُعَمَر، َقاَل: حـدثنا َأُبـو َعَواَنـَة،  -ماَرِضَي اللَُّه َعْنه –سفیان 

ِتــِه َحِبیَبــَة اْبَنــِة َأِبــي ُســْفَیاَن،  َقــاَل: حــدثنا َأُبــو ِبْشــٍر، َعــْن َأِبــي َمِلــیٍح، َعــْن َعْبــِد اِهللا ْبــِن ُعْتَبــَة، َعــْن َعمَّ
ِإَذا َكـاَن ِعْنـِدي َفَسـِمَع اْلُمـَؤذَِّن َیقُـوُل َكَمـا َیقُـوُل، َحتـَّى -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَلْت: "َكاَن َرُسوُل اِهللا 

  . )١(َیْسُكَت"

ــُد ْبــُن ِإْســَماِعیَل، َقــاَل: حــدثنا َعفَّــاُن، َقــاَل: حــدثنا ُوَهْیــٌب، َعــْن وقــال ابــن ال منــذر: َحــدَّثنا ُمَحمَّ
، َعْن ِعیَسى ْبِن ُعَمَر، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص،  َعْن َأِبیِه،  قَـاَل: َعْمِرو ْبِن َیْحَیى اْلَماِزِنيِّ

ـَالِة، قَـاَل:  " َبْیَنَما ُهَو َجاِلٌس َمعَ  ـا قَـاَل: َحـيَّ َعلَـى الصَّ ُمَعاِوَیَة َوَأذََّن اْلُمَؤذُِّن، َفقَـاَل ِمْثـَل َمـا َیقُـوُل، َفَلمَّ
ـا قَـاَل َحـيَّ َعَلـى اْلفَـَالِح قَـاَل: "َال َحـْوَل َوَال قُـوََّة ِإالَّ بِـاهللاِ  َكــَذا " ثُـمَّ قَـاَل: هَ "َال َحـْوَل َوَال قُـوََّة ِإالَّ بِـاِهللا"، َفَلمَّ

  .)٢(َیُقوُل " -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

  وجه التعارض في النصوص:
جاءت أحادیث تبین أن منَ َسِمَع اْلُمَؤذَِّن َیُقوُل َكَما َیُقوُل، وأحادیث إذا سمع المؤذن یقول" حي 

   فالتعارض الواقع أیهما یقول المستمع.على الصالة، حي على الفالح" یقول ال حول وال قوة اال باهللا

                                  
أخرجه إسحاق بن راهویه في البخاري،  صحیحفي  متن الحدیثفیه مجهول وقد توبع، و  ،إسناده حسن لغیره) (١

) ٢٣٨/ ١(في السنن)، وابن ماجه ٢٦٧٦٧)، ح(٣٥٠/ ٤٤)، وأحمد في مسند (٢٠٤٧) ح(٢٣٧/ ٤المسند (
)، والنسائي في كتاب عمل الیوم واللیلة باب: ٧١٩كتاب األذان، باب: ما یقال إذا أذن المؤذن في السنن، ح(

)، ٧١٤١)، ح(٦٣/ ١٣)، وأبو یعلى الموصلي في المسند (٩٧٨٠)، ح(٢١/ ٩ما یقول إذا سمع المؤذن (
) وقال ٧٣٣) ح(٣٢١ /١) والحاكم في المستدرك (٤١٢)، ح(٢١٥/ ١وابن خزیمة في صحیحه (

: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین! وسكت عنه الذهبي، فیه عبد اهللا بن ُعتبة بن أبي )ه٤٠٥(الحاكم
 )ه٧٤٨(سفیان مجهول، لم یذكروا في الرواة عنه سوى أبي الملیح، ولم یؤثر توثیقه عن أحد، وقال الذهبي

ن صحیح بلفظ " ِإَذا َسِمْعُتْم النَِّداَء َفُقوُلوا ِمْثَل َما َیُقوُل ) ": ال یكاد ُیعرف. والمت٤٥٩/ ٢في " میزان االعتدال (
  اْلُمَؤذُِّن"

 ).٦١١) كتاب األذان، باب: ما یقول إذا سمع المنادي، ح(١٢٦/ ١ینظر: صحیح البخاري ( 
/ ٢)، وأخرجه النسائي "السنن الكبرى" (١٦٨٣١) ح (٤٢/ ٢٨، أخرجه أحمد في "المسند"(صحیح إسناده) (٢

) في "عمل الیوم واللیلة"(ص: ١٦٥٢) كتاب قیام، باب: ذكر اختالف الناقلین لهذا الخبر عن معاویة،ح(٢٥١
  ) كلها من طریق ابن جریج، عن عمرو بن یحیى، به. ٣٥٣) ،ح(٢٩٣
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  كیف جمع ابن المنذر بجواز الفعلین؟ 
ـــِر ُأمِّ  ـــاَل َبْعُضـــُهْم: َمْعَنـــى َخَب ـــَرْیِن، َفَق ـــاْخَتَلَف َأْصـــَحاُبَنا ِفـــي َهـــَذْیِن اْلَخَب قـــال ابـــن المنـــذر: " َف

ـَالِة َحـيَّ َعَلـى اْلفَـَالِح َیـُدلُّ َحِبیَبَة، قال َكَما َیُقوُل اْلُمَؤذُِّن َحتَّى َیْسُكَت، َیْعِني ِإالَّ   َقْوَلُه: َحـيَّ َعلَـى الصَّ
 قَـاَل َعَلى َذِلَك َخَبُر ُمَعاِوَیَة". ثم قال: "َوَقْد َیُجـوُز َأْن َیقُـوَل َقائِـٌل: َهـَذا ِمـَن اِالْخـِتَالِف اْلُمَبـاِح ِإْن َشـاءَ 

  .)١(ي َخَبِر ُمَعاِوَیَة ْبِن َأِبي ُسْفَیاَن، َأيَّ َذِلَك َقاَل َفُهَو ُمِصیٌب"َكَما َیُقوُل اْلُمَؤذُِّن، َوإِْن َشاَء َقاَل َكَما فِ 
 ُیْحَتَمُل َأْن َیُكوَن َذِلَك ِمَن اِالْخِتَالفِ ونقل ابن حجر قول ابن المنذر فقال: َوَقاَل ابن اْلُمْنـِذِر 

   )٢(اْلُمَباِح َفَیُقوُل تَاَرًة َكَذا َوتَاَرًة َكَذا" 

  لماء في إزالة التعارض: مسالك الع
 –النصـــوص مـــن حیــث اعتبـــار حـــدیث أم حبیـــة  هومــذهب جمهـــور العلمـــاء هـــو العمــل بهـــذ

خـاص ونقـل ابـن حجـر َأنَّ اْلَخـاصَّ َواْلَعـامَّ -َرِضَي اللَّـُه َعْنـهُ  –عام وحدیث معاویة -َرِضَي اللَُّه َعْنها
  .)٣(َما "ِإَذا َأْمَكَن اْلَجْمُع َبْیَنُهَما َوَجَب ِإْعَماُلهُ 

  :  ذانمسألة ما یقول المستمع لألمذاهب الفقهاء في 
ـــْیِن (حـــي علـــى  یقـــول المســـتمُع ِمثـــَل مـــا یقـــول المـــؤذُِّن فـــي جمیـــِع الكلمـــاِت، إالَّ فـــي اْلَحْیَعَلَت
الصالة، حي على الفالح)، فإنَّه یقول: (ال حول وال قُـوَّة إالَّ بـاهللا)، وهـذا مـذهُب جمهـوِر الفقهـاِء مـن 

  .)٧(، وهو قوٌل للمالكیَّة )٦(والحنابلة  )٥(، والشافعیة )٤( یَّةالحنف

  
  

  

                                  
 ).١٧٠/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 )٩١/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٢
 السابق.) المرجع (٣
 ).٥٥)، والدر المختار (ص: ٢٧٧/ ٢) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ((٤
 ).١٣٤/ ١)، مغني المحتاج (١١٨/ ٣المجموع شرح المهذب (كتاب ) ینظر: (٥
 ).٢٧٤/ ١)، شرح الزركشي على متن الخرقي (٣٠٩/ ١) المغني ((٦
 ).١٩٨/ ١( منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) ،١٥٩/ ١) المدونة الكبرى ((٧



 منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث    

١١٣  

  الفصل الخامس

  األحادیث المتعارضة في دعاء االستفتاح
بعـد تكبیـرة االحـرام حیـث قـال ابـن  )١(ومن األمثلة التي فیهـا جـواز الفعلـین دعـاء االسـتفتاح 

ُن ْبُن اْلُمِغیَرِة، َقاَل: حدثنا َعْبدُ )٢(المنذر ، قَـاَل: حـدثنا  : َحدَّثنا َعالَّ اْلَغفَّاِر ْبُن َداُوَد َأُبو َصـاِلٍح اْلَحرَّانِـيُّ
ــاِئِب  ــاٌد، َعــْن َعَطــاِء ْبــِن السَّ ــِد اِهللا ْبــِن َعْمــٍرو)٣(َحمَّ  )٤(، َقــاَل: َجــاَء، َیْعِنــي: َرُجــلٌ ، َعــْن َأِبیــِه، َعــْن َعْب

ــَالِة َفقَـاَل: " اْلَحْمـُد ِللَّــِه ِمـْلَء السَّــَماَواِت ُیَصــلِّي فَـ  -َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَرُسـوُل اِهللا  َدَخَل ِفـي الصَّ
ـــــا َقَضـــــى َرُســـــوُل اِهللا  َصـــــَالَتُه َقـــــاَل: "َأیُُّكـــــُم اْلُمـــــَتَكلُِّم   -َصـــــلَّى اللَّـــــُه َعَلْیـــــِه َوَســـــلَّمَ -َومـــــْلَء اْألَْرِض َفَلمَّ
  .)٥(اَل: "َلَقْد َرَأْیُت اْلَمَالِئَكَة َیَتَلقَّى ِبَها َبْعُضُهْم َبْعًضا"ِباْلَكِلَماِت؟" َقاَل َرُجٌل: َأَنا َیا َرُسوَل اِهللا قَ 

  وجه التعارض في النصوص: 
ة اْألََحاِدیِث. َالَِة، َمَع ِصحَّ ْخِتَالَف َوالتََّعاُرض اْلَواِرد ِفي ِصَیغ ُدَعاء ِاْسِتْفَتاح الصَّ   اْالِ

  كیف جمع ابن المنذر بجواز الفعلین؟
ـَحاَبِة، َوَبْعـِض التـَّاِبِعیَن َأنَّهُـْم وقال ابـن ال منـذر:" َرَوْیَنـا ِفـي َهـَذا اْلَبـاِب َأْخَبـاًرا َعـْن َبْعـِض الصَّ

ـــَدَعَواٍت ُمْخَتِلَفـــٍة ِمـــْن ُوُجـــوٍه َشـــتَّى، ...  ـــَالِة ِب ـــْدُعوَن َبْعـــَد اْفِتَتـــاِح الصَّ ـــَن َكـــاُنوا َی ـــَو ِم ـــاُه ُه َوالَّـــِذي َذَكْرَن
، َولَـْو تَـَرَك َذِلـَك ُكلَّـُه، َمـا َكاَنـْت َعَلْیـِه ِإَعـاَدٌة، َوَال الَِّذي َمْن َعِمـَل ِمْنـُه ِبَشـْيٍء َأْجـزََأهُ  احِ اِالْخِتَالِف اْلُمبَ 
  .)٦(ُسُجوُد َسْهو، 

                                  
 ).٣٥أحادیث االستفتاح "روایة ودرایة" (ص: ب) ینظر: بحث علمي محكم موسوم (١
 ).٢٣٠/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
وقد وثقه ،إال أنه تغیر واختلط  ، ثقةه)١٣٦) َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب بن مالك الثقفي الكوفي المتوفى سنة ((٣

: محله )ه ٢٧٧(وقال أبو حاتم ،وغیرهم )،ه ١٦٨(وابن سعد )،ه ٢٧٧(ن سفیانویعقوب ب )،ه٢٤١(أحمد
: ثقة في حدیثه القدیم إال أنه تغیر. لكن سماع حماد )ه ٣٠٣(الصدق قبل أن یختلط ثم تغیر، وقال النسائي

بن سلمة من قبل االختالط ففي الكواكب النیرات أن الجمهور على أن روایة حماد بن سلمة عنه قبل ا
، وذكر )ه ٢٤٠(، وحمزة الكناني)ه٣٢١(والطحاوي )ه٢٧٥(، وأبو داود)ه ٢٣٣(الختالط، قاله ابن معینا

، روى له الجماعة إال ه)٢٧١(في الكامل وعباس الدوري )ه ٣٦٥(وابن عدي )ه ٢٣٣(ذلك عن ابن معین
تهذیب الكمال حماد عنه قبل االختالط، ینظر:  هقبل االختالط وهذا الحدیث أخذثقة مسلم. قلت: وهو 

التاریخ الكبیر  )،١/٣٩١)، التقریب (٧/١٨٣)، وتهذیب التهذیب (١/٦١)، الكواكب النیرات (٢٠/٨٦(
 ).٦/٣٣٢)، والجرح والتعدیل (٦/٤٦٥(

َرقّي((٤ "، ینظر:  ه)٤٠) هو الصحابي الَبْدِرّي" رفاعة ْبن رافع ْبن مالك ْبن الَعْجالن، أبو ُمعاذ اْألَْنَصاِرّي الزُّ
  ).٢٥٧/ ٢باج على صحیح مسلم بن الحجاج (الدی

) من طریق عبد الصمد عن ٦٦٣٢) ،ح (٢٤٨٩) ح (٢٠٨/ ١١، أخرجه أحمد في المسند (حسن إسناده) (٥
) ح ٢٥٤/ ١حماد، ومن طریق عفان عن حماد، به، وأخرجه الهیثمي وفي كشف األستار عن زوائد البزار (

 شعیب األرناؤط في تحقیق المسند. ) من طریق عفان عن حماد، به. وقد حسنه٥٢٤(
 ).٢٣١/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٦



 منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث    

١١٤  

  الفصل الخامس

  مسالك العلماء في إزالة التعارض:
ه): " وقـــد روى أبـــو داود بعضـــها وتـــرك بعضـــها وهـــو مـــن االخـــتالف ٣٨٨قـــال الخطـــابي( 

  .  )١(ا استفتح الصالة كان جائزا "المباح فبأیه

ــا ورد حصــلت ِبــِه َســَنة االســتفتاح ِعْنــَد ٧٩٥وقــال ابــن رجــب ( ه): " ولــو اســتفتح بشــيء ِممَّ
  .  )٢(اإلمام أحمد وغیره من العلماء بأیها استفتح الصالة كان جائزا "

  : صیغ دعاء االستفتاحمذاهب الفقهاء في 

َیغ المأثورة َعَلى َأَقوَّال:اْخَتَلَف اْلفقَهاُء ِفیَما َیْختَ    اُروَنُه ِمَن الصِّ

: یســــتفتح ب (ُســــْبَحاَنَك اللهُـــمَّ َوِبَحْمــــِدَك، َتَبــــاَرَك اْســــُمَك، )٣(األول: قـــال جمهــــور الحنفیــــة، والحنابلـــة 
   )٤( َوَتَعاَلى َجدَُّك، َوَال ِإَلَه َغْیُرَك)

لحنابلــة: اختیــار االســتفتاح بمــا فــي خبــر الثــاني: مــذهب الشــافعیة فــي معتمــدهم، وقــول اآلُجــرِّّي مــن ا
ْهــــــُت َوْجِهــــــي..."  االســــــتفتاح غیــــــر مشــــــروع فــــــي أن : )٦(، وجمهــــــور المالكیــــــة )٥(علــــــى " َوجَّ

  .)٧(الصالة

  
  
  
  
  

                                  
 ).١٩٨/ ١) معالم السنن ((١
 ).٣٤٧/ ٤) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٢
 ).٥١/ ٤)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة (٣٧٦/ ٢٢)، مجموع الفتاوى (٥٤٠/ ١) ینظر: البحر الرائق ((٣
 ).٨٩٢)، كتاب الصالة باب: حجة من قال ال یجهر بالبسملة ،ح (١/٧٤١() صحیح مسلم (٤
 ).٣١٤/ ٣) ،المجموع شرح المهذب (١٠٠/ ٢) ،الحاوي الكبیر (٢٤٠/ ٢) ینظر: كتاب األم ((٥
َباَرَك ) وكان مالك ال یرى هذا الذي یقول الناس" ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، تَ ١٦١/ ١) جاء في المدونة الكبرى ((٦

 اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدَُّك، َوَال ِإَلَه َغْیُرَك" قلت: لعله ال یرى وجوب ذلك، ولیس عدم المشروعیة.
 ).١/٦٥)، القوانین الفقهیة (٣٠)، مختصر خلیل (ص: ١٩٢/ ١) ینظر: المدونة الكبرى ((٧
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  الرابع املبحث
والِ  لَاَف الْأَح تخ بِا عمالْج  

ر مـــن قــد رأیـــت غیـــاب الفهـــم العمیـــق لشـــریعة اإلســـالمیة بســـبب اخـــتالف األحـــوال فعنـــد كثیـــ
، فرأیـت مـن المناسـب التوطئـة )١(الناس، ینكرون تغیر الفتوي بتغیر حال السائل أو زمانـه أو مكانـه 

ن األحكـام الشـرعیة منهـا إلهذا المطلب بمـدخل مناسـب یوضـح الرؤیـة المناسـبة مـع اإلیجـاز، فـأقول 
ائق ثابتـة ال ما هـو ثابـت ال یتغیـر؛ لحاجـة اإلنسـان إلیهـا فـي كـل عصـر ومصـر؛ ألنهـا متعلقـة بحقـ

تقبـــل التغییـــر، وٕان ُغیِّـــَرْت اختلـــت المـــوازین وفســـدت األمـــور، وهـــي األحكـــام األساســـیة مـــن المبـــادئ 
العامة، والقواعد الكلیة، والمقدرات الشرعیة، واألحكـام الفرعیـة المنصـوص علیهـا؛ فإنهـا ال تتغیـر وال 

مانة والصدق واإلخالص، وحرمـة الـدم تتبدل، فتوحید اهللا بالعبادة، ووجوب الصالة والزكاة، وأداء األ
والمــال والعــرض، وتحــریم الظلــم والغصــب والســرقة والغــش والخــداع فــي المعــامالت وشــهادة الــزور؛ 
فهـــذه كلهـــا أحكـــام منصوصـــة مســـتقرة ال یـــؤثر فیهـــا تغیـــر الزمـــان وال المكـــان وال األشـــخاص. ومنهـــا 

لنـاس وتضـبط أمـورهم، لكنهـا تتغیـر أحكام تدور حول محاور ثابتـة ومقاصـد معینـة، تحقـق مصـالح ا
بتغیــــر الزمــــان والمكــــان والحــــال، وهــــي األحكــــام االجتهادیــــة المبنیــــة علــــى القیــــاس أو المصــــلحة أو 

، )٢( االستحســان أو غیرهــا مــن األدلــة الفرعیــة، أو األحكــام النصــیة المبنیــة علــى األعــراف والعــادات
،  -اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ  َصـلَّى-ومن األمثلة ذلك في السنة النبویـة نهـي النبـي  عـْن الُقْبَلـِة للصـائِم الشـابِّ

َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه -َأنَّ َرُجــًال َســَأَل النَِّبــيَّ ، -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –وترخیُصــُه بهــا للشــیِخ، فعــن َأِبــي ُهَرْیــَرةَ 
اِئِم، َفَرخََّص َلُه، َوَأَتاُه  -َوَسلَّمَ  ـَص َلـُه َشـْیٌخ، َوالَّـِذي َعْن اْلُمَباَشَرِة ِللصَّ آَخـُر َفَسـَأَلُه َفَنهَـاُه، فَـِإَذا الَّـِذي َرخَّ

  . )٣(َنَهاُه َشابٌّ 

  
                                  

ینظر: أنوار  ، حواِل، واألماكِن، واألزماِن)الكبرى (الَفْتَوى تختلُف باختالِف األشَخاِص، واأل القاعدة الفقهیة) (١
 ) بتصرف. ٤/٢٠٥(الموقعین إعالم  )،٢٨١/ ٢البروق في أنواء الفروق (

 ) بتصرف.٢/١٢٣) رسائل ابن عابدین ((٢
) من ٢٣٨٧)، كتاب الصوم، باب: كراهیته للشـاب،ح (٢/٧٨٠أخرجه أبي داود في السنن (، صحیح إسناده) (٣

نس، عن أبي الَعْنَبس العدوي الكوفي الحارث بن ُعَبید، عن األغر بن ُسَلیك، ویقال: ابن طریق إسرائیل بن یو 
في  )ه٨٥٢(وابن حجـر )ه ٦٥٦(والمنذري )ه٢٧٥(حنظلة، عن أبي هریرة به. والحدیث سكت عنه أبو داود

وله: سنده ) عن ابن الهمام ق٣/٣٥٠في تحفة األحوذي ( )ه ١٤٢٧(المباركفوري )، ونقل ٢/١٩٥التلخیص (
عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن  روى- الكوفيأبي الَعْنَبس العدوي الحارث بن عبید بن كعب العدوي و جید.
 .)٢٣٦(ص: " روایة الدارمي) تاریخ ابن معین "ه٢٣٣(معین
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  األحادیث المتعارضة في سفر الواحد
: )١(قـال ابـن المنـذر، ومن األمثلة  على جمع ابن المنذر باختالف األحوال في سـفر الواحـد

قَـْد َمَضـى َوْحـَدُه َسـاِئًرا،  )٢(ُجِل َوْحَدُه َطِلیَعـًة ِلَجـیٍش، ِألَنَّ اْلُخَزاِعـيَّ " َوِمْن َذِلَك الرُّْخَصُة ِفي َمِسیِر الرَّ 
َصـلَّى اللَّـُه -، َوُیْشِبُه َأْن َیُكوَن َمْعَنى َخَبِر اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِبَأْمِر النَِّبيِّ 
ِفـي َغْیـِر َبـاِب  )٣(َیْعلَـُم النَّـاُس ِمـَن اْلِوْحـَدِة َمـا َأْعلَـُم َمـا َسـاَر َراِكـٌب ِبَلْیـٍل َوْحـَدُه َأَبـًدا"  : "لَـوْ -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ُروَرِة َواْلَحْرِب، واِلَحاَجة ِإَلْیِه، َفِإَذا َكاَنا اْثَنْیِن َفَغْیُر َمْكُروٍه َلُهَما السَّْیُر ِفي َشْيٍء ِمَن  ُدلُّ اْألَْحَواِل، َیـالضَّ
  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ النَِّبــيَّ ، -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –)٤(َعَلــى َمــا ُقْلَنــاُه َخَبــُر َماِلــِك ْبــِن اْلُحــَوْیِرِث 

ُكَمــا َأْكَبُرُكَمــا"  )٥(َقــاَل َلــُه َوِلَصــاِحبٍ  َفــِإِن اْحــَتجَّ ُمْحــَتجٌّ ِبَخَبــِر  ،)٦(َلــُه: "ِإَذا َســاَفْرُتَما َفَأذَِّنــا، َوَأِقیَمــا، َوْلَیُؤمَّ
، قَـاَل: "الرَّاِكـُب َشـْیَطاٌن، -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن َجـدِِّه، َأنَّ النَّبِـيَّ 

ْسَناِد ،َفَقِد اْخَتَلَف َأْهُل اْلعِ )٧(َوالرَّاِكَباِن َشْیَطاَناِن، َوالثََّالَثُة َرْكٌب"    . )٨(ْلِم ِفي اْلَقْوِل ِبَهَذا اْإلِ

                                  
 ).٣٢٦/ ٦) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
، أسلم سنة(٢ عیًنا إلى قریش إلى -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ست من الهجرة، وبعثه النبي  ) ُبْسُر ْبُن ُسْفَیاَن اْلُخَزاِعيُّ

مكة، وشهد الحدیبیة، وهو المذكور في حدیث الحدیبیة من روایة الزهري عن عروة عن المسور ومروان قوله: 
بسر بن سفیان هذا.  حتى إذا كنا بغدیر األشطاط لقیه عینه الخزاعي، فأخبره خبر قریش وجموعهم. قالوا: هو

 ).٧٢٥/ ٢)، غوامض األسماء المبهمة (١٦٦/ ١ینظر: االستیعاب في معرفة األصحاب (
) بلفظ "َلْو َیْعَلُم النَّاُس َما ِفي ٢٩٩٨) كتاب الجهاد والسیر، َباب: السَّْیِر َوْحَدُه،ح (٥٨/ ٤) صحیح البخاري ((٣

) بلفظ ابن المنذر ٦٠١٤) ح(٢١٢/ ١٠ْیٍل َوْحَدُه"، وأخرجه أحمد في المسند (اْلَوْحَدِة َما َأْعَلُم َما َساَر َراِكٌب ِبلَ 
 إال قول" ما في الوحدة " بدل قول" ِمَن اْلِوْحَدِة " وهو حدیث صحیح.

 ) َماِلك ْبن الحارث "الحویرث" ْبن أشیم اللَّْیِثّي "َأُبو ُسَلْیَماَن"، وقیل: الحویرثة واألصح: أن الحویرث كان اسمه(٤
  الحارث فلّقب الحویرث بالتصغیر، فاشتهر بها، سكن البصرة ومات بها سنة أربع وستین للهجرة.

 ) بتصرف یسیر.١٣٤٩/ ٣)، االستیعاب (٥٣١/ ٥ینظر: اإلصابة ( 
  ) قال ابن حجر:" َوَلْم َأَر ِفي َشْيٍء ِمْن ُطُرِقِه َتْسِمَیة َصاحبه"، وقال القسطالني:" هو ابن عمه وهو لیثي "(٥

 ).٦٨/ ٥) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (١١٢/ ٢ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري (
  ).٢٨٤٨) كتاب الجهاد والسیر، باب: سفر اِالْثَنْیِن،ح(٢٨/ ٤) صحیح البخاري ((٦
) ٢٦٠٧) كتاب الجهاد، باب: في الرجل یسافر وحده،ح(٣٦/ ٣، أخرجه أبو داود في السنن (حسن إسناد) (٧

) أبواب الجهاد، باب: ما جاء في كراهیة أن یسافر الرجل وحده ٢٤٥/ ٣رجه الترمذي في السنن (وأخ
) كتاب السیر، باب: النهي ١٢٩/ ٨) وقال: " حسن صحیح"، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٦٧٤ح(

عبد  ) كلهم من طریق مالك عن٢٨٠١) ح(٥٧٤/ ٢) ومالك في الموطأ (٨٧٩٨عن سیر الراكب وحده،ح(
):" َوُهَو َحِدیٌث ٥٣/ ٦في فتح الباري ( )ه٨٥٢(الرحمن بن َحْرَمَلَة، عن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب به. قال ابن حجر

ْسَناِد َوَقْد َصححُه     .بن ُخَزْیَمَة َواْلَحاِكُم"اَحَسُن اْإلِ
اْلَحِدیِث اْلَواِرِد ِفي الزَّْجِر َعْن َسَفِر ِبَضْعِف - یعنى البخاري–):" َكَأنَُّه َلمََّح ٥٣/ ٦) قال ابن حجر فتح الباري ((٨

دِِّه َمْرُفوًعا الرَّاِكُب اْلَواِحِد َواِالْثَنْیِن َوُهَو َما َأْخَرَجُه َأْصَحاُب السَُّنِن ِمْن ِرَواَیِة َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِه َعْن جَ 
 ْكٌب" َشْیَطاٌن َوالرَّاِكَباِن َشْیَطاَناِن َوالثََّالَثُة رَ 
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    َمَساِلك اْلُعَلَماء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرض:
) هـــ):" َهــَذا الزَّْجــُر َزْجــُر َأَدٍب َوإِْرَشــاٍد ِلَمــا ُیْخَشــى َعَلــى اْلَواِحــِد ِمــَن اْلَوْحَشــِة ٣١٠َوَقــاَل الطََّبــِريُّ
یجعــل الحــدیث -رحمــه اهللا -ه):" كــأن مالكــا  ٤٦٣قــال ابــن عبــد البــر (، و )١(َواْلَوْحــَدِة َوَلــْیَس ِبَحــَراٍم" 

وقـال ابـن  )٢(الثاني (الرَّاِكـُب َشـْیَطاٌن...) فـي هـذا البـاب تفسـیرا لـألول (لَـْو َیْعلَـُم النَّـاُس ِمـَن اْلِوْحـَدِة)" 
: -لَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ صَ -عن اْبن عمر: َقاَل النَِّبي -َباب الّسیر ِباللَّْیِل َوحده-ه): " َوِفي٦٨٣نمیر(

: َرِضــي اهللا َعْنــك!  )٣( " َلــو یعلــم النَّــاس َمــا ِفــي اْلوحــَدة َمــا أعلــم، َمــا َســار َراكــب بَلْیــل َوحــده... قلــت
  . )٤(سیر الزبیر لیتجسس لْلُمسلمین فالوحدة ِفیِه َمْطُلوَبة، ِبِخَالِفَها ِفي الّسفر" 

َیْوَم اْلُحَدْیِبَیِة ُعْتَبَة - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم - " َأْنَفَد النَِّبيُّ ه): ٤٧٤وقال أبو الولید الباجي(
َبْیَر ْبَن اْلَعَواّم َوْحَدهُ" َفَیِجُب َأْن َیُكوَن َذِلَك ِفي َشْيٍء َمْخُصوٍص َأوْ   َعَلى اْلُخَزاِعيَّ َوْحَدُه َوَأْرَسَل الزُّ

األندلسي أبو القاسم  كما نقل ُبْسُر ْبُن ُسْفَیاَن اْلُخَزاِعيُّ یح إنه قلت: والصح. )٥(َوْجٍه َمْخُصوٍص" 
  .)٦( غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحادیث المسندةفي كتابه  هـ)٥٧٨(

  : مسألة سفر الواحدمذاهب الفقهاء في 
الرجل وحده  جواز سفرعلى –في الجملة -اتفق فقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة وغیرهم  
، وعلى كراهیة أن یسافر المـرء وحـده لغیـر الضـرورة، وسـفر االثنـین أخـف كراهـة، وقـال )٧(للضرورة 

  .)٨(الشوكاني:" ما دون الثالثة عصاة في غیر الضرورة"

                                  
 ).٥٣/ ٦) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
 ).٥٣٠/ ٨) االستذكار ((٢
 ).١٦٦المتواري علي تراجم أبواب البخاري: صالح الدین مقبول أحمد(ص: كتاب محقق القول ل) (٣
 ).١٦٦) المتواري على أبواب البخاري (ص: (٤
 ).٣٠٣/ ٧) المنتقى شرح موطأ ((٥
 .)٧٢٥/ ٢( ) غوامض األسماء المبهمة(٦
) هناك خلط كبیر بین مصطلحات فقهیة معتبرة وهي الضرورة، والحاجة، والمصلحة، ولكل استعمال خاص (٧

إْن َلْم َیَتَناَوِل اْلَمْمُنوَع َهَلَك َأْو َقاَرَب؛ َكاْلُمْضَطرِّ ِلْألَْكِل َواللُّْبِس ِبَحْیُث حدا فتعریف الضرورة عند الفقهاء: " ُبُلوُغ 
ِم " َلْو َبقِ  ْرَكِشّي وتعریف الحاجةَي َجاِئًعا َأْو ُعْرَیاًنا َلَماَت َأْو َتِلَف ِمْنُه ُعْضٌو، َوَهَذا ُیِبیُح َتَناُوَل اْلُمَحرَّ : قال الزَّ

ٍد َوَمَشقٍَّة، َوَهَذا َال ه)وغیره:" والحاجة َكاْلَجاِئِع الَِّذي َلْو َلْم َیِجْد َما َیْأُكُل َلْم َیْهِلْك، َغْیَر َأنَُّه َیُكوُن ِفي َجهْ ٧٩٤(
َم "، والفرق بین الحاجة والضرورة، أن الحاجة وٕان كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة،  ُیِبیُح اْلُمَحرَّ

هـ)" اْلَمْصَلَحُة َفِهَي ٥٠٥عرفها َأُبو َحاِمد الغَزاِلي ( والمصلحةومرتبتها أدنى منها وال یتأتى بفقدها الهالك، 
  اْألَْصِل َعْن َجْلِب َمْنَفَعٍة َأْو َدْفِع َمَضرٍَّة"  ِعَباَرٌة ِفي

  ) بتصرف.١٧٤)، المستصفى (ص: ٣١٩/ ٢ینظر: المنثور في القواعد الفقهیة (
) نهایة ٣٩٠/ ٤المجموع شرح المهذب (كتاب )، ٥٣٠/ ٨)، االستذكار (٤٧٠/ ٣) ینظر: المقدمات الممهدات ((٨

 ).٤١/ ٨نیل األوطار () ٢٤٨/ ٢المحتاج إلى شرح المنهاج (
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  األحادیث المتعارضة في التَّْعِجیِل ِبَصَالِة اْلِعَشاِء َوَتْأِخیرَِها
مـــع بتغــایر األحــوال فــي خبـــر تــأخیر وقــت العشـــاء ومــن األمثلــة عنــد ابـــن المنــذر علــى الج

ِذْكُر اْخِتَالِف َأْهِل اْلِعْلِم ِفي التَّْعِجیِل ِبَصـَالِة اْلِعَشـاِء َوَتْأِخیِرَهـا  -: )١(واألخبار الواردة قال ابن المنذر
ِفـي تَـْأِخیِره اْلِعَشـاِء  -ُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َصـلَّى اللَّـ-ِإنَّ اْألَْخَباَر الَِّتي ُرِوَیـْت َعـْن َرُسـوِل اِهللا  -َأیُُّهَما َأْفَضُل 

َر اْلِعَشـاَء ِفـي ِتْلـَك  ِإنََّمـا َفَعـَل َذِلـَك َلْیَلـًة َواِحـَدًة ِلَعـاِرٍض َعـَرَض َلـهُ َدالٌَّة َعَلى َأنَّـُه  َشـَغَلُه َذِلـَك َعْنـُه فَـَأخَّ
  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ا َحِدیُث اْبِن ُعَمَر... َأنَّ نبـي اهللا اللَّْیَلِة َوَذَكَر َأْخَباًرا َتُدلُّ َعَلى َما َقاَل َفِمْنهَ 

َرَها َحتَّى َرَقْدَنا ُثمَّ اْسَتْیَقْظَنا ُثمَّ َرَقْدَنا ُثمَّ اْسـَتْیَقْظَنا ثُـمَّ َخـَرَج  َعَلْیَنـا َفقَـاَل: "لَـْیَس َأَحـٌد ُشِغَل َعْنَها َلْیَلًة َفَأخَّ
ــَالَة َغْیــُرُكْم" ِمـْن َأْهــل اْألَرْ  َوالــدَِّلیُل َعَلــى َأنَّ َهـَذا َهَكــَذا َتْرِغیــُب ُعَمــَر ِفــي  )٢(ِض َیْنَتِظــُر اللَّْیَلــَة َهـِذِه الصَّ

ـَر النَّ َتْعِجیِل اْلِعَشاِء اْآلِخـَرِة، َوِكَتاُبـُه ِإلَـى ُأَمـَراِء اْألَْمَصـاِر بِـَذِلَك َوقَـْد َكـاَن َحاِضـَر اللَّْیَلـِة الَّتِـي أَ  -بِـيُّ خَّ
ِفیَهــا َفلَـْوَال َأنَّ تَــْأِویال َكــاَن ِعْنـَدُه َكــَذِلَك َمـا َخاَلَفــُه َوالــدَِّلیُل َعلَـى ُحُضــوِرِه اللَّْیَلــَة  -َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلَّمَ 

َر النَِّبيُّ  َالَة ِفیَها" -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الَِّتي َأخَّ       )٣(الصَّ

  :  مسألة تأخیر العشاء وتعجیلهء في مذاهب الفقها
ـــد الشـــافعیة - ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء  ـــة والحنابلـــة، وهـــو قـــول عن ـــأخیر العشـــاء - الحنفی ـــى أن ت إل

مســـتحب إلـــى ثلـــث اللیـــل، وقیـــد بعـــض الحنفیـــة اســـتحباب تـــأخیر العشـــاء بالشـــتاء، أمـــا الصـــیف فینـــدب 
وقتهــــا والعشــــاء منهــــا وهــــو قــــول آخــــر  یقولــــون بتقــــدیم الصــــلوات ألول )٥(، والمالكیــــة )٤(تعجیلهــــا عنــــدهم

  .  )٦(للشافعیة

                                  
 ).٦٤/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٦٣٩)، كتاب الصالة باب: وقت العشاء وتأخیرها،ح (٤٤٢/ ١) صحیح مسلم ((٢
 ).٦٧/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
)، والمجموع شرح المهذب ٣٠٥/ ١)، مغني المحتاج (٢٧١/ ١)، بدائع الصنائع (١٤٥/ ١) ینظر: المبسوط ((٤

 ).٤٣/ ٢)، المغني (٥٦/ ٣(
ه): " ٣١٣)، وقال ابن القاسم (١٠٤/ ١)، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (٢٧) ینظر: مختصر خلیل (ص: (٥

ُروَن َصَالَة اْلِعَشاِء إَلى ثُُلِث اللَّْیِل َفَأنْ  َباِط ُیَؤخِّ َكَر َذِلَك إْنَكاًرا َشِدیًدا َوَكَأنَُّه َكاَن َوَسَأْلَنا َماِلًكا َعْن اْلَحَرِس ِفي الرِّ
ُروَن َبْعَد َیُقوُل: ُیَصلُّوَن َكَما ُتَصلِّي النَّاُس َوَكَأنَُّه َیْسَتِحبُّ َوْقَت النَّاِس الَِّذیَن ُیَصلُّوَن ِفیِه اْلِعَشاَء اْألَ  ِخیَرَة ُیَؤخِّ

  ).١٥٦/ ١َمِغیِب الشََّفِق َقِلیًال" ینظر: المدونة الكبرى (
 ).٣٧٨/ ١) الشرح الكبیر ((٦
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  األحادیث المتعارضة في الوقوف
ومـــن األمثلـــة عنـــد ابـــن المنـــذر علـــى الجمـــع بـــاختالف األحـــوال قـــال ابـــن المنـــذر: " ِإَباَحـــُة 

َماِم ِفي َحاِل اْلَحْرِب ِعْنَد َمِجيِء َرُسوِل اْلَعُدوِّ ِبالسُُّیو  ، َوِحَراَسـًة اْلُوُقوِف َعَلى َرْأِس اْإلِ ِف، َتْرِهیًبـا ِلْلَعـُدوِّ
ــِن ُشــْعَبة  ــاِم اْلُمِغیــَرِة ْب ــُروَرِة، اْســِتْدَالًال ِبِقَی ــاَل ِبَمْكــُروٍه، َوَهــَذا ِفــي َحــاِل الضَّ َرِضــَي اللَّــُه  –ِلْإلَِمــاِم، َأْن ُیَن

ــِه َوَســلَّمَ -َعَلــى َرْأِس النَِّبــيِّ -َعْنــهُ  ــِه  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــِة َوَعَلْی ــِدِه ِإَلــى ِلْحَی اْلِمْغَفــُر، َفُكلََّمــا َأْهــَوى ُعــْرَوُة ِبَی
ــْر َیــَدَك َعــْن ِلْحَیــِة َرُســوِل اِهللا، -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -النَِّبــيِّ  ــْیِف، َوَقــاَل: َأخِّ ، َضــَرَب َیــَدُه ِبَنْعــِل السَّ

َصـلَّى -الَّتِـي قَـاَل النَّبِـّي  اْلَفـْرَق َبـْیَن َهـَذِه اْلَحـاِل َوَبـْیَن اْلَحـالِ  َفَدلَّ َذِلَك َعَلـى َأنَّ ، )١(َفَرَفَع ُعْرَوُة َیـَدُه 
، َوَذِلـَك ِإَذا لَـْم َتُكـْن )٢(:" َمْن َأَحبَّ َأْن َیْمُثَل له الرَِّجاُل ِقَیاًما َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمـَن النَّـاِر "-اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

  َضُروَرٌة.

  عارض في النصوص:وجه الت
، - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -لنبي لجاءت أحادیث تنهي عن القیام، وأحادیث قام فیه الصحابة 

َرِضــَي اللَّــُه  –فعــن عائشــة -َرِضــَي اللَّـُه َعْنــهُ  –لفاطمــة -َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -بـل جــاء قیــام النبــي 
ِإَذا َدَخَلــْت َعَلْیــِه َقــاَم ِإَلْیَهــا، َفَأَخــَذ ِبَیــِدَها َفَقبََّلَهــا َوَأْجَلَســَها ِفــي َمْجِلِســِه،  َفاِطَمــَة َكاَنــتْ  إنقالــت " -َعْنهــا

  .)٣(َوَكاَن ِإَذا َدَخَل ِإَلْیَها َقاَمْت ِإَلْیِه، َفَأَخَذْت ِبَیِدِه َفَقبََّلْتُه َوَأْجَلَسْتُه ِفي َمْجِلِسَها"

  ؟الفعلینَجَواز َع ِاْبُن اْلُمْنِذر بِ َكْیَف َجمَ 
  جمع ابن المنذر ببیان الفرق في الحاالت، وأن القیام مرتبط بالهیئة كما سبق.

                                  
 ).٢٧٣١) كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة،ح (١٩٤/ ٣) صحیح البخاري ((١
)، أبواب النوم، باب: الرجل یقوم للرجل یعظمه بذلك،ح ٥١٥/ ٧، أخرجه أبو داود في السنن (صحیحإسناده ) (٢

بواب األدب، باب: ما جاء في كراهیة قیام الرجل للرجل،ح ) أ٩٠/ ٥)، وأخرجه الترمذي في السنن (٥٢٢٩(
 . -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –) وقال: حدیث حسن، من حدیث معاویة ٢٧٥٥(

)، والترمذي في ٥٢١٧) أبواب النوم، باب في القیام، ح(٥٠٥/ ٧: أخرجه أبو داود في السنن (صحیح إسناده ) (٣
/ ٧النسائي في السنن الكبرى (، و )٣٨٧٢ا َجاَء ِفي َفْضِل َفاِطَمَة ( ) أبواب المناقب، َباُب: مَ ١٨٣/ ٦السنن (

) ٢١٠٣)ح(٨/ ٥وٕاسحاق بن راهویه في المسند (، )٨٣١١) كتاب المناقب، باب: مناقب فاطمة ح(٣٩٣
وابن حبان في  )،٩١٩٢) كتاب المناقب، باب: مناقب فاطمة، ح(٢٩١/ ٨والنسائي في السنن الكبرى (

) والبیهقي في ٤٧٥٣) ح(١٧٤/ ٣والحاكم المستدرك على الصحیحین ( ،)٦٩٥٣) ح(٤٠٣/ ١٥صحیحه (
ْنَهاِل ْبِن ) جمیعهم من طریق َعْن ِإْسَراِئیُل عن َمْیَسَرَة ْبِن َحِبیٍب، َعِن اْلمِ ٨٩٢٧)ح(٤٦٦/ ٦شعب اإلیمان (
 َعْمٍرو، بنحوه،. 
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  كیف أزال العلماء التعارض؟
وهذا حكم مستقر ِفـي الشـریعة، لَـْم -بعد ذكر حدیث َمْن َأَحبَّ  –ه): " ٧٩٥قال ابن رجب(

َمـْن َأَحـبَّ َأْن ُیقَـاَم َلـُه َأْي بِـَأْن ُیْلـِزَمُهْم  ه) " َوَمْعَنى َحـِدیثِ ٨٥٢وقال ابن حجر(، )١(ینسخ ولم یبدل" 
 .)٢(ِه َوُهـَو َجـالس"ِباْلِقَیاِم َلُه ُصُفوًفا َعَلى َطِریِق اْلِكْبِر َوالنَّْخَوِة...، َوَأنَّ اْلِقَیاَم اْلَمْنِهيَّ َعْنُه َأْن ُیَقام َعَلیْ 

َقدَِّمة َفاْلِقَیام ِفیَها َعاِرض ِلْلَقاِدم، َمَع َأنَُّه ِقَیام ِإَلى الرَُّجل ه):" َوَأمَّا اْألََحاِدیث اْلُمتَ ٧٥١وقال ابن القیم(
ــِدَم  ــِه ِللتََّلقِّــي ِإَذا َق ــام ِإَلْی ــا اْلِقَی ــام ِللرَُّجــِل، َوَأمَّ ــُه ...، َفاْلَمــْذُموم اْلِقَی ــِه َال ِقَیاًمــا َل ــَذا ِلِلَقاِئ ــِه، َوِبَه ــْأس ِب ــَال َب َف

  .)٣( یثَتْجَتِمع اْألََحادِ 

  :القیاممذاهب الفقهاء في 
بعد استقراء للكتب الفقهیة األمهات تبین لي، اتفاق الفقهاء على تحریم القیام بقصد المباهاة 

، )٤(، والســمعة والكبریــاء، مــع جــواز القیــام للقــادم إذا كــان بقصــد إكــرام أهــل الفضــل، والقیــام لضــرورة
(ُقوُموا ِإَلى َسیِِّدُكْم َأْو َخْیـِرُكْم) ِفیـِه ِإْكـَراُم َأْهـِل   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اللَّهُ -ه):"  َقْوُلُه ٦٧٦قال النووي(

ِقَیــاِم َقــاَل اْلَقاِضــي اْلَفْضــِل َوَتَلقِّــیِهْم ِباْلِقَیــاِم َلهُــْم ِإَذا َأْقَبُلــوا َهَكــَذا اْحــَتجَّ ِبــِه َجَمــاِهیُر اْلُعَلَمــاِء ِالْســِتْحَباِب الْ 
ــاِم اْلَمْنِهــيِّ َعْنــُه َوإِنََّمــا َذِلــَك ِفــیَمْن َیُقوُمــوَن َعَلْیــِه َوُهــَو َجــاِلٌس َوَیْمُثُلــوَن ِقَیاًمــا ُطــوَل َوَلــْیَس َهــَذا ِمــ َن اْلِقَی

" ه): " ال یجـوز القیـام ٣٨٨، وقَـاَل اْلَخطَّـاِبيُّ ()٥(ُجُلوِسِه ُقْلـُت اْلِقَیـاُم ِلْلقَـاِدِم ِمـْن َأْهـِل اْلَفْضـِل ُمْسـَتَحبٌّ
،وقـد قـام أبـو الولیـد ابـن رشـد القرطبـي )٦(َیْأُمَرُهْم ِبَذِلَك، َوُیْلِزُمـُه ِإیَّـاُهْم َعلَـى َمـْذَهِب اْلِكْبـِر َوالنَّْخـَوِة "َأْن 

، فـي كتابـه البیـان والتحصـیل والشـرح والتوجیـه والتعلیـل ئلهـذه المسـألهـ) بالتأصـیل والتفصـیل ٤٥٠(
  لمسائل المستخرجة.

  

                                  
 ).١٥٨/ ٦) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
 ).٥١/ ١١( ابقالمصدر الس) (٢
 )٨٥/ ١٤) عون المعبود وحاشیة ابن القیم ((٣
 )١٥٩/ ٢) شرح مشكل اآلثار (٣٦٠/ ٤) البیان والتحصیل ((٤
 ).٩٣/ ١٢) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٥
 ) بتصرف.٢٧٧/ ١١)، شعب اإلیمان (١٥٥/ ٤) معالم السنن ((٦
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اخلامس املبحث  
مل واملبني اجلمع  جعلى بيان الْم  

  :  المجمل في اللغة
ـْلُتُه ٣٩٥قال ابن فـارس(    ، وَمـا َال )١(ه): َأْجَمْلـُت الشَّـْيَء، َوَهـِذِه ُجْمَلـُة الشَّـْيِء، َوَأْجَمْلتُـُه َحصَّ

مـــن  وهـــو مـــا خفـــي المـــراد منـــه بحیـــث ال یـــدرك بـــنفس اللفـــظ إال ببیـــان )٢(یفهـــم الُمـــَراد ِبـــِه ِإالَّ ِبَغْیـــِرِه 
   )٤(، وقال الجوهري: وقد َأْجَمْلُت الحساَب، إذا رددَته إلى الُجْمَلِة )٣(المجمل 

  المجمل في االصطالح:
ـــَوْیِنيّ قـــال  ـــز ٤٧٨( اْلُج ـــْيء مـــن حّی ـــان ِإْخـــَراج الشَّ ـــان َواْلَبَی ـــى اْلَبَی ـــا اْفتقـــر ِإَل ه):" المجمـــل َم

ْشَكال ِإلَـى حّیـز التجلـي" ـاِلُح ِألََحـِد ٥٠٥الغَزاِلـيُّ ( ، وقـال َأُبـو َحاِمـدٍ )٥(اْإلِ ه): "اْلُمْجَمـُل ُهـَو اللَّْفـُظ الصَّ
ــــاُه َال ِبَوْضــــِع اللَُّغــــِة َوَال ِبُعــــْرِف اِالْســــِتْعَماِل"   )٧( ، وقــــال ابــــن الــــدَّهَّان)٦(َمْعَنَیــــْیِن الَّــــِذي َال َیَتَعــــیَُّن َمْعَن

ــد ِإْطَالقــه، ثــمَّ عــدم اْلَفهــم یكــون لغرابــة ه): " اْلُمْجمــل ُهــَو اللَّْفــظ الَّــِذي َال یفهــم ِمْنــ٥٩٢( ُه َشــْيء ِعْن
  ، قلت: المجمل النص الذي یقع فیه التردد بین معان مختلفة.)٨(اللَّْفظ، َأو لتقابل اِالْحِتَماَالت" 

  والمبین في اللغة:
اَن الشيُء وَأَبنُته ویقال ب )٩(ه): " َباَن الشَّْيُء َوَأَباَن ِإَذا اتََّضَح َواْنَكَشَف"٣٩٥قال ابن فارس(

 ]َوا ِْ َ  ِب ا ُْ  ِ ِ [وقوله تعالى  )١٠(فمعنى ُمبین َأنه ُمبیٌن خیَره وبَرَكته َأو ُمبین الحقَّ من الباطل 

                                  
 ).٤٨١/ ١) مقاییس اللغة ((١
 ).٥٨(ص:  ) الفروق اللغویة(٢
 ).٢٠٤) التعریفات (ص: (٣
 ).١٦٦٢/ ٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ((٤
 ).١٨) الورقات (ص: (٥
  ).١٨٧) المستصفى (ص: (٦
مات بالحلة ، من أهل بغداد ه)٥٩٢) محمد بن علي بن شعیب، أبو شجاع، فخر الدین، ابن الدَّهَّان (المتوفى: (٧

ختمه بجدول في وفیات  ) في فقه المذاهب األربعة، ختمه بجدول في وفیاتمن كتبه (تقویم النظر ،المزیدیة
 .)٢٧٩/ ٦األعالم (ینظر:  بعض الصحابة واألئمة والفقهاء.

  ).٩٤/ ١) تقویم النظر في مسائل خالفیة ذائعة ((٨
 ).٣٢٨/ ١) مقاییس اللغة ((٩

 ).٤٠٦/ ١) لسان العرب ((١٠
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ــیِن الــذي أبــان طــرق الهــدى مــن ُطــُرق الضــاللة وأبــان كــل مــا تحتــاُج إلیــه ٢[الزخــرف:  ] َمْعَنــى الُمِب
  .)١(اُألمَّةُ 

  المبین في االصطالح:
، )٢(ه):" المبـین وهـو إخراجـه للمعنـى مـن اإلشـكال إلـى إمكـان الفهـم لـه"٤٥٦ل ابـن حـزم(قـا

ه) المبــین: فهــو مـا اســتقل بنفســه فــي الكشــف عـن المــراد وال یفتقــر فــي معرفــة ٤٧٦( وقـال الشِّــیَراِزيّ 
ْشـَكاِل إلَـى َحیِّـِز ه): " إْخـَراُج الشَّـْيِء ِمـْن حَ ٥٠٥، وقال َأُبو َحاِمٍد الغَزاِلـيُّ ()٣(المراد إلى غیره  یِّـِز اْإلِ

، وقــــــال َأِبــــــو الَحَســــــِن اآلِمــــــِدّي )٤(التََّجلِّــــــي، َفــــــَذِلَك َضــــــْرٌب ِمــــــْن اْلَبَیــــــاِن َوُهــــــَو َبَیــــــاُن اْلُمْجَمــــــِل َفَقــــــْط" 
ال الَقَراِفــــيُّ ، وقــــ)٥(ه):"ُیـــَراُد ِبــــِه َمـــا َكــــاَن ِمـــَن اْلِخَطــــاِب اْلُمْبتَـــَدِأ اْلُمْســــَتْغِني ِبَنْفِســـِه َعــــْن َبَیـــاٍن" ٦٣١(
، وقَـاَل الُجْرَجــاِنيُّ )٦(ه):" هـو اللفـظ الــدال بالوضـع علــى معنـى إمــا باألصـالة وٕامــا بعـد البیــان"٦٨٤(
 )٧(ه):" إظهــار المعنــى وٕایضــاح مــا كــان مســتوًرا قبلــه، وقیــل: هــو اإلخــراج عــن حــد اإلشــكال"٨١٦(

  ن وقد یطلق علیه المفسر". دون الحاجة إلى غیره فهو المبی، وقلت: " كل نص فهم المراد منه

  
  

  
  

  
  

  
  

                                  
 ).٥٠٦/ ١٠) المحكم والمحیط األعظم ((١
 ).٤٠/ ١) اإلحكام في أصول األحكام ((٢
 ).٤٨) اللمع في أصول الفقه (ص: (٣
 ).١٩٢) المستصفى (ص: (٤
 ).٢٦/ ٣) اإلحكام في أصول األحكام ((٥
 ).٢٧٤) شرح تنقیح الفصول (ص: (٦
 ). ٤٧) التعریفات (ص: (٧



 منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث    

١٢٣  

  الفصل الخامس

  األحادیث المتعارضة التي تبیح الُمَخاَبَرَة والتي تنهي عنها
ـــذر بجمـــع  ـــن المن ـــام اب ـــان اْلُمْجمـــل مـــن خـــالل مـــن المســـائل التـــي ق ـــین، فـــي مســـألة بی والمب

خبار التي من وبیان شروطها، فقد قام رحمه اهللا بذكر العلل التي جاءت في األ والمزارعة )١(الُمَخاَبَرةَ 
ثــم سـاق أحادیــث  ،وعـن المخـابرة ،عـن كــري األرض-َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ -أجلهـا نهـى رســول اهللا 

ثم قال: حدثنا عبد اهللا بن أحمد، قال: حـدثنا الحمیـدي  ،وأوجه رد هذه المرویات ،وبین عللها ،وآثار
عبد الرحمن َلْو َتَرْكَت الُمَخاَبَرَة فَـِإنَُّهْم َیْزُعُمـوَن قال: حدثنا سفیان قال: حدثنا َعْمُرو قال: قلت: یا أبا 

یعنـي اْبـَن -نهى عنها قال: َأْي َعْمُرو! َأْخَبَرِني َأْعَلَمهُـْم بـذلك -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ رسول اهللا 
َلْم َیْنَه َعْنُه َوَلِكْن، َقاَل:" َألْن َیْمـَنَح -َوَسلَّمَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْیهِ -أن رسول اهللا -َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 

  .)٢(َأَحُدُكْم َأَخاُه َأْرَضُه، َخْیٌر َلُه ِمْن َأْن َیْأُخَذ َعَلْیِه َخْرًجا َمْعُلوًما " 
  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:

ا حــدیث عــن الحــدیث الســابق فیــه تعــارض ظــاهري مــع عــدة أحادیــث ذكرهــا ابــن المنــذر منهــ
، )٣(عن اْلُمَزاَبَنةِ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -قال: " نهانا رسول اهللا -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –جابر بن عبد اهللا 

 ، َقــاَل : ُكنَّــا ُنَحاِقــُل اَألْرَض َعَلــى َعْهــدِ )٦(، وحــدیث َعــْن َراِفــِع ْبــِن َخــِدیٍج )٥(، واْلُمَخــاَبَرِة )٤(اْلُمَحاَقَلــِة و 
ُبعِ ، -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اِهللا  َفَجاَءَنا َذاَت َیـْوٍم َرُجـٌل ، َوالطََّعاِم اْلُمَسمَّى، َفُنْكِریَها ِبالثُُّلِث َوالرُّ

َوَطَواِعَیـُة اِهللا ، َناِفًعا َعْن َأْمٍر َكاَن َلَنا -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل : َنَهاَنا َرُسوُل اِهللا ، َمْن ُعُموَمِتي
ُبـعِ ، َوَرُسـوِلِه َأْنفَـُع َلَنــا َوَأَمــَر َربَّ ، َوالطََّعــاِم اْلُمَسـمَّى، َنَهاَنـا َأْن ُنَحاِقــَل بِـاَألْرِض َفُنْكِرَیَهــا َعلَـى الثُّلُــِث َوالرُّ

  .)٧(ِلَك َوَكِرَه ِكَراَءَها َوَما ِسَوى ذَ ، َأْو ُیْزِرَعَها، اَألْرِض َأْن َیْزَرَعَها

                                  
ة شائعة، وقال ابن األعرابي ) الُمَخابرة: هي ُمَزارعة األرض على الثُُلث أو الُرُبع أو النصف أي عل(١ ى حصَّ

ِرَف َأنَُّه َعاَمَلُهْم اللغوي " ِإنَّ َأْصَل اْلُمَخاَبَرِة ُمَعاَمَلُة َأْهِل َخْیَبَر َفاْسُتْعِمَل َذِلَك َحتَّى َصاَر ِإَذا ِقیَل َخاَبَرُهْم عُ 
 ).١٤/ ٥تح الباري شرح صحیح البخاري ()، ف١٩٨َنِظیَر ُمَعاَمَلِة َأْهِل َخْیَبَر". ینظر: التعریفات الفقهیة (ص: 

)، ٢٣٣٠) كتاب الُمَزاَرعة، باب: ِإَذا َلْم َیْشَتِرِط السِِّنیَن ِفي الُمَزاَرَعِة، ح (١٠٥/ ٣) أخرجه البخاري في صحیحه ((٢
 ) من طریق عن سفیان بنحوه. ١٥٥٠) كتاب البیوع، باب: األرض تمنح،ح(١١٨٥/ ٣وأخرجه مسلم في صحیحه (

ْبُن". ینظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ) ال(٣ ُمَزاَبَنِة: وهو َبْیُع الثَّمِر في رُؤوِس النَّْخِل بالتَّْمِر وَأْصُله من الزَّ
)٤٣٠/ ١.( 

/ ١) الُمَحاَقَلُة َبْیع الزرع وهو في ُسْنُبِله بالُبرِّ وهو مأخوٌذ من الَحْقِل. ینظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر ((٤
٢٢٩( 

 ) وفیه زیادة.٢٣٨١) كتاب المساقاة، باب: الرجل یكون له ممر،ح (١١٥/ ٣) صحیح البخاري ((٥
) ذكر ابن المنذر عدة أحادیث عن رافع وكلها فیها علل وضعف واختالف في إسنادها ومتنها فقد أسنده عن (٦

 صحهابعض عمومته مرة وأرسله أخري، واستقصي في روایته مرة واختصرها أخري، وهذا أ
 ).١٥٤٨) كتاب البیوع، باب: كراء األرض بالطعام، ح (١١٨١/ ٣) صحیح مسلم ((٧
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  بیان اْلُمْجمل والمبین ؟بَكْیَف َجَمَع ِاْبُن اْلُمْنِذر 
التــي بــدأنا بــذكرها  وبعــد ذلــك بــین ابــن المنــذر مشــروعیة المزارعــة بشــروط فقــال:" واألخبــار

مجملة واألخبار التي فیها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة، والمفسر یقضي على المجمل عنـدنا 
وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأدیب إذ لم تكن هذه  حدیثوعند أهل المعرفة بال

وفــي قــول ابــن المنــذر األخیــر قــد زعــم یشــیر فیــه إلــى اْلَخطَّــاِبيُّ  ،)١( .الشــروط التــي ذكرناهــا واحــتج
ه) حیـــث قـــال: " تحـــریم المزارعـــة شـــطر مـــا تخرجـــه األرض، وٕانمـــا أریـــد بـــذلك أن یتمـــانحوا ٣٨٨(

  .)٢("  بعضهم بعضاً  وأن یرفق ،أرضهم

    َمَساِلُك اْلُعَلَماِء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرِض:
ف حـدیث رافـع مـنهم مـن قـال بضـعفمسالك العلماء في التوفیق بین هـذه النصـوص  تاختلف

، ومـنهم مـن جمــع )٣(وأعلهـا كمـا سـیأتي، ومـنهم مـن قـال بمسـلك النسـخ لألحادیـث المبیحـة للمخـابرة 
لمبین، وقد سلك ابن المنذر مسلك شیخة ابن خزیمة في بیان علل وذكرها من خالل بیان المجمل وا

في األوسط وتوسع فیها، وقد أفرد ابن خزیمة مصنف في المزارعة لعل منه استفاد ابن المنـذر. قـال 
ـــُد ْبـــُن ِإْســـَحاَق ْبـــِن ُخَزْیَمـــةَ ٣٨٨اْلَخطَّـــاِبيُّ ( َدُه َوَصـــنََّف ِفـــي  ه): َوَقـــْد َأْنَعـــَم َبَیـــاَن َهـــَذا اْلَبـــاِب ُمَحمَّ َوَجـــوَّ

  .)٤(اْلُمَزاَرَعِة َمْسَأَلًة َذَكَر ِفیَها ِعَلَل اْألََحاِدیِث الَِّتي َوَرَدْت ِفیَها"
ــا َحــِدیث َراِفــع ْبــن َخــِدیج َفَجَوابــه ِمــْن ُوُجــوه ؛ َأَحــدَها َأنَّــُه  ٧٥١()٥( وقــال ابــن القــیم ه): " َوَأمَّ

ــة اِالْضــِطَراب َوال ــي َغاَی نَحــِدیث ِف ــوُّ ــَوان، تََّل ــع ْبــن َخــِدیج َأْل ــد َحــِدیث َراِف َمــام َأْحَم ــاَل اْإلِ وقــال أیًضــا ، َق
ــَل َحــِدیث َراِفــع َوَجَمــَع ُطُرقــه َواْعَتَبــَر َبْعضــَها بِــَبْعٍض َوَحَمــَل )٦(حــدیث رافــع ضــروب  ....َأنَّ َمــْن َتَأمَّ

ى َأنَّ الَِّذي َنَهى َعْنُه النَِّبّي َصلَّى اللَّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِمـْن ُمْجَملَها َعَلى ُمَفسَّرَها َوُمْطَلقَها َعَلى ُمَقیَّدَها َعلَ 
َوَلــْم َیُكــْن ِللنَّــاِس ِكــَراء ِإالَّ َهــَذا َفِلــَذِلَك َزَجــَر َعْنــُه ، َذِلــَك َأْمــر َبــیِّن اْلَفَســاد َوُهــَو اْلُمَزاَرَعــة الظَّاِلَمــة اْلَجــاِئَرة

َوَأَصّحه َوَما ِفیَهـا ِمـْن ُمْجَمـل ون َفَال َبْأس َوَهَذا ِمْن َأْبَین َما ِفي َحِدیث َراِفـع َوَأمَّا ِبَشْيٍء َمْعُلوم َمْضمُ 

                                  
 ).٦٨/ ١١) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٩٣/ ٣) معالم السنن ((٢
 ).١٠/ ٦) ینظر: نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار ((٣
 ).١٧٨/ ٩) عون المعبود وحاشیة ابن القیم ((٤
 ).١٨٤/ ٩) حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ((٥
 ).٢٧٣) ینظر: مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني (ص: (٦
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، وقـال ابـن )١("  َأْو ُمْطَلق َأْو ُمْخَتَصر َفُیْحَمل َعَلى َهَذا اْلُمَفسَّـر اْلُمَبـیَّن اْلُمتََّفـق َعَلْیـِه َلْفًظـا َوُحْكًمـا
ِدیِث َراِفــٍع َعَلــى َمــا ِإَذا َتَضــمََّن اْلَعْقــُد َشــْرًطا ِفیــِه َجَهاَلــٌة َأْو ُیــَؤدِّي النَّْهــِي ِفــي َحــ له):" َحْمــ٨٥٢حجــر(

ه): " ُتْحَمـُل اْألََحاِدیـُث اْلـَواِرَدُة ِفـي النَّْهـِي َعـْن اْلُمَحاَبـاِة َكَمـا ُهـَو ١٢٥٠وقال الشوكاني( )٢(ِإَلى َغَرٍر"
  .)٣(َشْأُن َحْمِل اْلُمْطَلِق َعَلى اْلُمَقیَِّد "

  :  اْلُمَخاَبَرةمذاهب الفقهاء في 
، )٤(اختلـــــــف الفقهـــــــاء فـــــــي مشـــــــروعیة اْلُمَخـــــــاَبَرة (اْلُمَزاَرَعـــــــة، َواْلُمَحاَقَلـــــــَة) فـــــــذهب المالكیـــــــة 

إلــى جــواز  )٧(، وعلیــه الفتــوى عنــد الحنفیــة )٦(، وأبــو یوســف القاضــي ومحمــد بــن الحســن )٥(والحنابلــة
، )٨(فـي المزارعـة، واإلمـام أبـو حنیفـة: َال ُیِجیـز اْلُمَزارَعـة  عقد المزارعة، ومشروعیتها بشروط ذكروها

َعــــِن -َوَســــلَّمَ  َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْیــــهِ -وقــــال الشــــافعیة: إنهــــا ال تصــــح، واســــتدلوا: بحــــدیث: " َنَهــــى النَِّبــــيُّ 
  .)١٠(طابي والخ ،وابن اْلُمْنذر ،َوَقْد َأَجاَزهَا من الشَّاِفِعیَّة ابن ُخَزْیَمة ،)٩(الُمَخاَبَرِة"

قلت: المزارعة بإعطاء األرض لمن یزرعها على أن یكون له نصیب محدد مما یخـرج منهـا 
فـــإن ذلـــك غـــرر  ،فهـــذا مشـــروع؛ أمـــا إذا لـــم یكـــن النصـــیب محـــددًا أو كـــان بتحدیـــد جـــزء مـــن األرض

  . )١١(یفضي إلى النزاع وبذلك تكون فاسدة 

                                  
 ).١٨٥/ ٩) حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ((١
 ).١٥/ ٥) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٢
 ).١٠/ ٦ألخبار () نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى ا(٣
)، ٣٥/ ٥("لخرشي"ا)، شرح مختصر خلیل ١٨٠)، مختصر خلیل (ص: ٥٥٧/ ٣) ینظر: المدونة الكبرى ((٤

 ).٥٣٩/ ٣) الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي (١٦١/ ٢التلقین في الفقة المالكي (
، الهدایة على )٧٩الخرقى (ص: متن ) ٢٧٢) ینظر: مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني (ص: (٥

)، زاد المعاد ١١٧/ ٥)، الشرح الكبیر على متن المقنع (٢٩٠/ ٥)، المغني (٢٩١مذهب اإلمام أحمد (ص: 
)١٣٠/ ٣.( 

) مجمع األنهر ١٤١/ ٤)،الحجة على أهل المدینة (١٧٥/ ٦)، بدائع الصنائع (١٣٣/ ١٩) ینظر: المبسوط ((٦
 )٤٩٩/ ٢في شرح ملتقى األبحر (

  )١٤٠األنهر في شرح ملتقى األبحر (ص: ) ینظر: مجمع (٧
) الهدایة في ١٣٨/ ٤) ،الحجة على أهل المدینة (١٧٥/ ٦)، بدائع الصنائع (١٣٣/ ١٩) ینظر: المبسوط ((٨

 ).٥٦٧/ ٢) اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (٣٣٧/ ٤شرح بدایة المبتدي (
)، ٢٥١)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٢٢٨/ ٨)، مختصر المزني (١٢/ ٤("لشافعي"ااألم كتاب ) ینظر: (٩

 ).٤١٦/ ١٤) المجموع شرح المهذب (٤٥١/ ٧الحاوي الكبیر (
 ).١٢/ ٥) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١٠
 ) بتصرف.١٨/٣٠٠) ینظر بحث محكم موسوم "المزارعة في الفقه اإلسالمي" ((١١
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  صالة الجماعة أجر في مقدارالمتعارضة األحادیث 
  َعـــِن اْبـــِن ُعَمـــَر، -فـــي ِذْكـــُر َفْضـــِل َصـــَالِة اْلَجَماَعـــِة َعَلـــى َصـــَالِة اْلَفـــذِّ  –ابـــن المنـــذر: " قـــال 

ـــِه َوَســـلَّمَ -َأنَّ َرُســـوَل اِهللا  ـــذِّ ِبَســـْبٍع َوِعْشـــِریَن -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْی ـــاَل: " َصـــَالُة اْلَجِمیـــِع َتْفُضـــُل َصـــَالَة اْلَف َق
   )١(َدَرَجًة"

ــِد اهللاِ  ــهُ  –بــن مســعود  وعــن َعْب ــِه َوَســلَّمَ -، َعــْن النَِّبــيِّ -َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــاَل: " -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی َق
َصـلَّى -َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعـِن النَّبِـيِّ  )٢(َفْضُل َصَالِة اْلَجَماَعِة َعَلى َصَالِة الرَُّجِل َوْحَدُه َخْمٌس َوِعْشُروَن"

  . )٣(اَل:" َصَالُة الرَُّجِل ِفي اْلَجِمیِع َأْفَضُل ِمْن َصَالِتِه َوْحَدُه ِبْضٍع َوِعْشِریَن َصَالًة" قَ -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

  َوُجَه التََّعارض ِفي النُُّصوص:
ـــ ـــوارد اتاالختالف ـــى صـــالة الفـــرد، بخمـــس  هال ـــِة َعَل ـــدار َفْضـــِل َصـــَالِة اْلَجَماَع ـــد مق فـــي تحدی

  درجة.  ینوعشرون أم سبع وعشر 

  اْلُمْجمل والمبین؟ببیان َف َجَمَع ِاْبُن اْلُمْنِذر َكیْ 
ــِن   ــْیَس ِفــي َحــِدیِث اْب ــِن ُعَمــَر، ِإْذ َل ــْیَس ِبِخــَالٍف ِلَحــِدیِث اْب قــال ابــن المنــذر: " َوَحــِدیُث اْبــِن َمْســُعوٍد َل

ِفــي َحــِدیِث َأِبــي ُهَرْیــَرَة، َعــْن النَِّبــيِّ  َمْســُعوٍد َنْفــُي اْلَعــَدِد الَّــِذي َذَكــَرُه ِفــي َحــِدیِث اْبــِن ُعَمــَر، َوَكــَذِلَك َلــْیَس 
یَن َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلََّم: "َأنَّ َصـــَالَة الرَُّجـــِل ِفـــي اْلَجِمیـــِع َأْفَضـــُل ِمـــْن َصـــَالِتِه َوْحـــَدُه ِبِبْضـــٍع َوِعْشـــرِ 

َوَهـَذا َیقَـُع َمـا َبـْیَن الـثََّالِث ِإلَـى اْلَعْشـِر،  َصَالًة"، ِبِخَالٍف ِلَحِدیِث اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َمْسـُعوٍد؛ ِألَنَّ اْلِبْضـعَ 
  . )٤(ُمْجَمٌل، َوَحِدیُث اْبِن ُعَمَر ُمَفسٌِّر" 

  َمَساِلك اْلُعَلَماء ِفي ِإَزاَلة التََّعاُرض:
ه) ٢٧٩، وتقــدیم روایــة "خمًســا وعشــرین"، ومــنهم الترمــذي()٥(ســلك بعــض العلمــاء التــرجیح    

  ِإنََّما َقاُلوا: َخْمٍس َوِعْشِریَن، ِإالَّ اْبَن ُعَمَر -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرَوى َعِن النَِّبيِّ فقال:" َوَعامَُّة َمْن 

                                  
 ).٦٤٥ْضِل َصَالِة اْلَجَماَعة، ح()، كتاب اْألََذاَن، باب: فَ ١٣١/ ١) صحیح البخاري ((١
) عن أبو هریرة ٤٧١٧) ِكَتاب اْلُجُمَعة، باب َقْوِلِه {ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا} ح (٨٦/ ٦) صحیح البخاري ((٢

 بلفظ "َصَالِة اْلَجِمیِع" بدل "الجماعة". - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –
، عن عبد ١٤٧٢) ح(٧١٤/ ١حیح (: أخرجه ابن خزیمة صصحیح إسناده) (٣ ) عن یعقوب بن إبراهیم الدَّْوَرِقيُّ

 األعلى، عن داود بن أبي هند، عن سعید بن المسیب، عن أبي هریرة، به، 
 ).١٤٤/ ٤) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
 ).١٣٢/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٥
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  .)١(َفِإنَُّه َقاَل: ِبَسْبٍع َوِعْشِریَن "
ه): " قولـــه: (بســـبع وعشـــرین جـــزءًا) فـــي روایـــة بخمـــس وعشـــرین ١٣٥٣(الَكْشـــِمیِري وقـــال 

قیل: بعدِّ خصال فضـل الجماعـة فتكـون سـبعة وعشـرین فـي الجهریـة، وخمسـة درجة، والجمع بینهما 
ه)عدة أوجه ٨٥٢ونقل ابن حجر(، )٢(وعشرین في السریة، وقیل باالختالف بحسب خلوص النیة " 

ــْبِع ِبُوُجــوٍه ِمْنَهــا َأنَّ ِذْكــَر )٣(فــي الجمــع   اْلَقِلیــِل َال َیْنِفــي ، فقــال: " َوَقــْد ُجِمــَع َبــْیَن ِرَواَیتَــِي اْلَخْمــِس َوالسَّ
َصـلَّى -اْلَكِثیَر َوَهَذا َقْوُل َمْن َال َیْعَتِبُر َمْفُهوَم اْلَعَدِد، ... وعن أصحاب الشـافعي النسـخ فقـالوا:" َلَعلَّـُه 

ْبِع َوُتُعقَِّبـوا ِبَأنَّـُه َیْحتَـاُج ِإلَـى َأْخَبـَر بِـاْلَخْمِس ثُـمَّ َأْعَلَمـُه اللَّـُه ِبِزَیـاَدِة اْلَفْضـِل فَـَأْخَبَر ِبالسَّـ-اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ 
ه):" َواْلَجْمـُع َبْیَنُهَمـا ِمـْن ٦٧٦وقـال النـووي( )٤(التَّاِریِخ َوِبَأنَّ ُدُخوَل النَّْسِخ ِفي اْلَفَضـاِئِل ُمْخَتلَـٌف ِفیـِه" 
ِفـي اْلَكِثیـَر ومفهـوم العـدد باطـل عنـد األصــولیین َثَالثَـِة َأْوُجـٍه (َأَحـُدَها) َأنَّـُه َال ُمَنافَـاَة فَـِذْكُر اْلَقِلیـِل َال َینْ 

(الثَّاِلـــُث) َأنَّـــُه  (الثـــاني) َأْن َیُكـــوَن َأْخَبـــَر َأوًَّال ِباْلَقِلیـــِل ثُـــمَّ َأْعَلَمـــُه اللَّـــُه َتَعـــاَلى ِبِزَیـــاَدِة اْلَفْضـــِل َفـــَأْخَبَر ِبَهـــا
َالةِ  َوَتُكوُن ِلَبْعِضِهْم َخْمٌس َوِعْشُروَن َوِلَبْعِضِهْم َسْبٌع َوِعْشُروَن  َیْخَتِلُف ِباْخِتَالِف َأْحَواِل اْلُمَصلَّْیَن َوالصَّ

ـــَالِة َوُمَحاَفَظِتـــِه َعَلـــى َهْیَئاِتَهـــا َوُخُشـــوِعَها َوَكثْـــَرِة َجَماَعِتَهـــا َوَفْضـــِلِهْم َوَشـــَرِف الْ  ُبْقَعـــِة ِبَحْســـِب َكَمـــاِل الصَّ
  .)٥(َوَنْحِو َذِلَك َوَاللَُّه َأْعَلُم"

  :  فضل صالة الجماعةب الفقهاء في مذاه
حـدیث "  –فـي الجملـة  –) ٩(، والحنابلـة )٨(، والشَّـاِفِعیَّة )٧(، َواْلَماِلِكیَّة )٦(قدم جمهور اْلَحَنِفیَّة 

ن فیــه زیــادة وهــو صــحیح، وبعضــهم قــال زیــادة الثــواب غیــر مقیــدة بعــدد وتختلــف ســبع وعشــرین" أل
  باختالف أحوال المصلي وحال الجماعة. 

                                  
 ).٢٩٢/ ١) ینظر:  سنن الترمذي ((١
 )٢٢٨/ ١) العرف الشذي شرح سنن الترمذي ((٢
 ).١٣٢/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
 ) بتصرف یسیر. ١٣٢/ ٢( المرجع السابق) (٤
 ).١٨٣/ ٤المجموع شرح المهذب (كتاب ) (٥
ح )، العنایة شر ٣٦٧/ ١)، البحر الرائق (٥٦٣/ ٢)، البنایة شرح الهدایة (١٥٥/ ١) ینظر: بدائع الصنائع ((٦

 ).٢٥٢/ ١)، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (٤٧٦/ ١الهدایة (
)، شرح مختصر خلیل ١٥٠/ ١)، بدایة المجتهد (١٤٩)، الرسالة (القیرواني) (ص: ٢٦٤/ ٢) ینظر: الذخیرة ((٧

) الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ٤٠٩/ ٢)، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني (١٧/ ٢("لخرشي"ا
 ).٣٢٠/ ١یة الدسوقي (وحاش

المجموع كتاب ) ٣٥٧/ ٢) الحاوي الكبیر (١٦٠) اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٨٠/ ١) ینظر: كتاب األم ((٨
 ).٥٤١/ ٤شرح المهذب (

) الروض المربع شرح زاد المستقنع ١٥٩/ ١)،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل (٤٢٨/ ١) ینظر: المغني ((٩
 ).٤٥٥/ ١) كشاف القناع عن متن اإلقناع (٢٥٩/ ١هى اإلرادات () شرح منت١٢٤(ص: 
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  السادس املبحث
  العموم واخلصوص باحلمل على اجلمع 

  العام في اللغة: 
، َوُمِطَر شملهمِاْسُم َفاِعُل ِمْن َعمِّ الشَّْيِء ِبُمَعنَّى َشِمٍل، ُیَقاُل: َعمَُّهْم اْألَْمُر َیُعمُُّهْم ُعُموًما َأيُّ 

: َشاِمُل ِلَجِمیَع اْألَْمِكَنِة، َوَخَصَب َعامُّ أَ    يٌّ َأّنُه َعمَّ اْألْعَیاِن َوَشْمِلِهْم َوُوْسِع اْلِبَالِد.َعامُّ َأيٌّ

ـُة سـّموا بـذلك ولهـذا سـمیت  وأصل ذلك من الُعُموِم، وهو الّشمول وذلك باعتبـار الكثـرة. الَعامَّ
" -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -والعامــة خــالف الخاصــة ومــن ذلــك قولــه ، )١( لكثــرتهم وُعُمــوِمِهْم فــي البلــد

  أي: بقحط عام یعم جمیعهم. )٢(" َسَأْلُت َربِّي ِألُمَِّتي َأْن َال ُیْهِلَكَها ِبَسَنٍة َعامَّةٍ 

: َعمَُّهْم، وَ     . )٣(َشاِمُل َأّي: َعامَ  أمرَوِفي اْلُمَقاِبِل ُیَقاُل: َشِمَلُهْم اْألََمرُّ َیْشَمُلُهْم َشِمَال َوُشُموَال َأيٌّ

  تعریف العام في االصطالح: 
َیْیِن ه): ٦٢٠قدامــة(وابــن ه)، ٦٣١اآلمــدي(قــال  " اْلَعــامُّ ُهــَو اللَّْفــُظ اْلَواِحــُد الــدَّالُّ َعَلــى ُمَســمَّ

ه):" اْلَعـام َلْفـظ َیْسـَتْغِرق َجِمیـع َمـا ٧٨٥ه)، والبیضـاوي(٦٠٦، وقـال الـرازي()٤(" َفَصاِعًدا ُمْطَلًقا َمًعا
  .)٦(ْسَماِء َلْفًظا َأَوُمَعنَّى"ْمًعا ِمَن اْألَ جَ  ه):" ُكلُّ َلْفظ َیْنَتِظمُ ٧٣٠، وقال البزدوي()٥(َیْصُلح َلُه ِبَوْضِع " 

مــن العلمــاء وخاصــة أهــل أصــول الفقــه، یأخــذون بتعریــف  اً ســتقراء وجــدت أن كثیــر االبعــد و 
  .مته من االعتراضات الموجهة إلیهألنه تعریف جید ولسال ،والبیضاوي ،اإلمامین الرازي

                                  
 ). ٤٢٣/ ١٢)، لسان العرب (٥٨٥) ینظر: المفردات في غریب القرآن (ص: (١
َمَشاِرَقَها َوَمَغاِرَبَها، : " ِإنَّ اللََّه َزَوى ِلي اَألْرَض، َفَرَأْیُت - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -) َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا (٢

ْلُت َربِّي ِألُمَِّتي َأْن َال َوإِنَّ ُأمَِّتي َسَیْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِلي ِمْنَها، َوُأْعِطیُت اْلَكْنَزْیِن اَألْحَمَر َواَألْبَیَض، َوإِنِّي َسأَ 
باب: هالك هذه األمة بعضهم ببعض  ) كتاب الفتن،١٧١/ ٨..." ینظر: صحیح مسلم (َعامَّةُیْهِلَكَها ِبَسَنٍة 

)٧٣٦١.( 
 ).٣٦٤/ ١١) لسان العرب ((٣
 ).٧/ ٢)، روضة الناظر وجنة المناظر (١٩٦/ ٢) ینظر: اإلحكام في أصول األحكام ((٤
 ).٨٢/ ٢)، اإلبهاج في شرح المنهاج (٥١٣/ ٢) ینظر: المحصول ((٥
 ).٥٣/ ١) كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ((٦
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  الخاص في اللغة: 
ْفَراُد،  یستعمل  َلى اْلَمَعاِجِم اللَُّغِویَّة َوَجدَّْت التَّْخِصیصْعَد اْالِطَِّالِع عَ بَ  ُل: اْإلِ   ِفي ُمَعّنَیْیِن: اْألَوَّ

َعلـه َلـُه ِإَذا َأفَـَرْدٌه ِبـِه؛ َأيُّ جَ  َوِمنُه َقْوَلُهْم: خاص َفَالَِنا ِبالشَّْيِء ُخصا َوُخُصوَصا َوُخُصوِصیٌَّة:
، َوَیُجــوَز َضــمَُّها، َوُهــَو اْلَجــاِريُّ َعَلــى اْألَْلِســَنِة اْلَیــْوَم، َوِمــْن الفــتحرُه  َواْلِقَیــاَس ِفــي اْلُخُصوِصــیَِّة ُدوَن َغْیـ

ْنِفَراُد ِبالشَّْيِء َعِن اْلِغَیـِر، َوقَـْد ُیْسـَمى َتْخِصیَصـا الثـَّاِني: ُضـدَّ التَّعْ  ْخِتَصاَص ُهَو اْالِ ُه ِمـیُم، َوِمنـُهَنا َفاْالِ
ُة: ِضدُّ العامَّةِ ُقیَِّل    . )١( الخاصُّ والخاصَّ

  الخاص في االصطالح:
 بعضـاً  سـأذكر مختلفـة، بألفـاظ عرفـوه وقـد ،)٢( التخصـیص معنـى فـي األصـولیون اختلـف

عـرف األصـولیون التخصـیص   فأقول: منها، مناسباً  أجده ما وأختار بینها، التقریب أحاول ثم منها،
  ذه التعریفات:بتعریفات كثیرة، ومن ه

هـ): " بیان ما لم یرد باللفظ العام ویجوز دخول التخصـیص فـى جمیـع ٤٨٩قال السمعاني (
   )٣(ألفاظ العموم من األمر والنهى والخبر" 

َوَعْمـرٌو. َوقَـْد  دُ ْیـَواِحِد َعْیًنـا، َكَقْوِلـَك: زَ ه):" ُهَو الدَّاُل َعَلى الْ ٦٥٦وقال ابن الجوزي الحنبلي(
ـــا ِبالنِّْســـبَ َیُكـــوَن اللَّ  ـــُظ خاصَّ ـــْف ـــا، كالنَّ ـــى يامِ ِة َعام  ـــى اْلِجْســـِم، َعـــاّم ِبالنِّْســـَبِة ِإَل ـــُه خـــاصَّ ِبالنِّْســـَبِة ِإَل ؛ َفِإّن
  . )٤(اْلَحَیَواِن"

                                  
)، مختار الصحاح ١٠٨/ ١)، المحكم والمحیط األعظم (١٠٣٧/ ٣اح تاج اللغة وصحاح العربیة () الصح(١

) معجم ٦١٧) القاموس المحیط (ص: ١٧١/ ١)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (٩١(ص: 
 ).٣٣/ ٢المصطلحات واأللفاظ الفقهیة (

  ) التبصرة في أصول الفقه ٢٩٣/ ١فقه () المعتمد في أصول ال٣٨١/ ١) ینظر: الفصول في األصول ((٢
) المستصفى ١٤٧/ ١) أصول السرخسي (١٦) الورقات (ص: ٣٥) اللمع في أصول الفقه (ص: ١٥١(ص: 
) اإلحكام في ٨/ ٢) روضة الناظر وجنة المناظر (١٠٤/ ٣) المحصول (٢٣٨) المنخول (ص: ٢٢٤(ص: 

/ ١) كشف األسرار شرح أصول (١٣٤قه (ص: ) المسودة في أصول الف١٩٥/ ٢أصول األحكام (لآلمدي) (
 ). ١٦٩/ ٢) اإلبهاج في شرح المنهاج (٣٠

 )١٧٤/ ١) قواطع األدلة في األصول ((٣
 ).٧٢٠/ ١) كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (١٨) ینظر: االیضاح لقوانین االصطالح (ص: (٤
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اْلَخـاصُّ َفُكـلُّ َلْفـٍظ ُوِضـَع ِلَمْعًنـى  )١(ه): َقْصُر اْلَعـامِّ َعلَـى َبْعـِض َأْفـَراِدِه، ٧٣٠قال الَبْزَدِويِّ (
، وقال أیضًا: َبَیـاُن َمـا ُأِریـَد یرد ◌ْ  هـ): " َبَیاُن َما َلم٧٩٤الزركشي (. )٢(اِحٍد َعَلى اِالْنِفَراِد وَ  ِبَلْفِظ اْلَعامِّ

 .)٤(ه): اْلَخاصُّ ُهَو اللَّْفُظ الدَّالُّ َعَلى ُمَسمَّى َواِحٍد ١٢٥٠قال الشوكاني (. )٣(ِباْلُعُموِم" 

  التعریف المختار: 

  هـ):"اْلَخاصُّ ُهَو اللَّْفُظ الدَّالُّ َعَلى ُمَسمَّى َواِحٍد "١٢٥٠إلمام الشوكاني(وهو تعریف ا

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
 

                                  
 )٣٠٦/ ١) كشف األسرار شرح أصول ((١
 ). ٦ول (ص: ) كنز الوصول الى معرفة األص(٢
 ) ٣٢٩- ٣٢٥/ ٤) البحر المحیط في أصول الفقه ((٣
 )٣٥٠/ ١) إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول ((٤
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  النهي عن جلود السباعاألحادیث المتعارضة في 
فـي تحـریم أكـل كـل ذي نـاب وأحادیـث -َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -جاءت األحادیث عن النبي 
ــهــذا مــع عمــوم طهــارة اإلهــاب إذا ذُ  تحــرم لــبس جلــود الســباع وتعــارض ، فســلك ابــن المنــذر بعــد غَ ِب

عرض األحادیـث وأقـوال العلمـاء مسـلك بیـان العمـوم والخصـوص، وهـذا المسـألة اتسـع الخـالف فیهـا 
  تضعیف. التصحیح و اللكثرة األحادیث واالختالف في 

لِّ ِذي َنـاٍب ِمـَن السِّـَباِع َعلَـى اْلُعُمـوِم ِذْكُر اْألَْخَباِر الَِّتي ِفیهَـا َتْحـِریُم ُكـ-: )١(ذكر ابن المنذر 
َنهَـى َعـْن ُكـلِّ -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -وذكر أربعة أحادیث منها قول ابن عبـاس " َأنَّ َرُسـوَل اِهللا  –

ْت ِبالنَّْهِي َعْن َأَكِل كُ  -ثم )٢(ِذي َناٍب ِمَن السَِّباِع"   –لِّ ِذي َناٍب ِمَن السِّـَباِع ِذْكُر اْألَْخَباِر الَِّتي ُخصَّ
وذكــر عــدة أحادیــث مــع تعقیــب بــأقوال العلمــاء واالســتدراك والمناقشــة لألقــوال وصــدر البــاب بحــدیث 

َعــْن  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -، َقــاَل: "َنَهــى َرُســوُل اِهللا -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –عــن َأِبــي َثْعَلَبــَة اْلُخَشــِنيِّ 
ـْت َهـِذِه الطَّاِئَفـُة ِبُحَجـٍج َخْمـٍس )٣(لِّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباِع" َأْكِل كُ  ، ... ثـم قـال ابـن المنـذر:" َوقَـِد اْحَتجَّ

َم اْلَمْیتَـَة ِفـي ِكَتاِبـِه، َفقَـالَ  مُ [: تعـالى َأَحُدَها َأنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َحـرَّ  ]ُ ّ َِ ـْ  َ  َـ ُْ ُ  ا َْ  َْ ـُ  َوا  
 ]. َوَكاَن َذِلَك َعام ا َواِقًعا َعَلى َجِمیِع اْلَمْیَتِة َلْیَس ِألََحـٍد َأْن َیُخـصَّ ِمـْن َذِلـَك َشـْیًئا ِإالَّ ِبَخَبـرٍ ٣[المائدة: 

اِالْنِتفَـاِع ِبُجلُـوِد َحـِة َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَجاَء اْلَخَبُر َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلََّم ِبِإَبا
ُب َأْن ُیْسَتْثَنى ِبِه َما ُیْؤَكُل َلْحُمُه ِمَن اْلَمْیَتِة َبْعَد الدَِّباِغ، َفَأَبْحَنا َذِلَك َوَلْم َنِجْد ِفي ُجُلوِد السَِّباِع َخَبًرا َیجِ 

َم اُهللا ِمَن اْلَمْیَتِة َفَبِقَیْت ُجُلوُد السَِّباِع مُ  ٌة ثَاِنَیـٌة َوِهـَي َأنَّـُه َال ِمْن ُجْمَلِة َما َحرَّ ، َوُحجَّ َمًة ِبالتَّْحِریِم اْلَعامِّ َحرَّ
َجَسـٌة، َواْخَتَلفُـوا ِفـي َیْعَلُم َبْیَن َأْهِل اْلِعْلِم اْخِتَالًفا ِفي َتْحـِریِم اِالْنِتفَـاِع ِبُجلُـوِد السِّـَباِع َقْبـَل الـدَِّباِغ، َوَأنَّهَـا نَ 

دَِّباِغ َفــَال َیِحــلُّ َمــا َقــْد َأْجَمُعـوا َعَلــى َتْحِریِمــِه ِإالَّ ِبَخَبــٍر ثَاِبــٍت َعــِن النَِّبــيِّ َصــلَّى اللَّــُه اِالْنِتفَـاِع ِبَهــا َبْعــَد الــ
ُه َبـَت َتْحِریُمـَعَلْیِه َوَسلََّم َال ُمَعاِرَض َلُه، َأْو ِإجماٍع ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم، َفَلمَّا َلْم َیُكْن ِفي َذِلَك َخَبـٌر َمْوُجـوٌد ثَ 

   )٤(َعَلى اْألَْصِل الَِّذي َأْجَمُعوا َعَلْیِه َقْبَل الدَِّباِغ، َوَال ُیِزیُل ِإْجَماَعُهْم ِإالَّ ِإْجَماُع ِمْثِلِه... 

  

                                  
 ).٤٣٨/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 )٥٠٣٦) كتاب الصید، باب: النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ح(٦٠/ ٦) صحیح مسلم ((٢
 ).٥٥٣٠) ِكَتاُب الدَِّباِغ، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ح (٩٦/ ٧ري () صحیح البخا(٣
 ).٤٤١/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
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  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:
ُم [المیتة جاء تحریمهــا في الكتـــاب، قـــال تعـالى  َوَ ْـُ  ُ ّ َِ ـْ  َ  َـ ُْ ُ  ا َْ  َْ ـُ  َوا  

ِ  ِـ ِ   ِ    َِ ْ ِ ا  
ُ
 ]، لكـن جـاءت السـنة النبویـة، واسـتثنت منهـا الجلـود،٣[المائـدة:  ]اْ ِْ ِ  ِ َوَ   أ

  فخصصت هذا العموم، غیر أن هذه األحادیث، كانت مختلفة. 

  َكْیَف َجَمَع ِاْبُن اْلُمْنِذر ببیان العموم والخصوص؟
َنهَـى  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاِئٌل ِفي َبْعِض اْألَْخَباِر َأنَّ النَِّبيَّ قال ابن المنذر:  َفِإْن َقاَل  

، ِقیـَل َلـُه: فَـَنْحُن َنْنهَـى َعـْن َأْكِلهَـا َوَنْنهَـى َعْنهَـا ُجْمَلـًة َفَخصَّ اْألَْكـلَ َعْن َأَكِل ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السِّـَباِع 
َصـلَّى اللَّـُه -، َوَنْنَهى َعِن اِالْنِتفَـاِع ِبُجُلوِدَهـا َكَمـا َنهَـى النَّبِـيُّ -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى -َكَما َنَهى النَِّبيُّ 

َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه -َعــْن َذِلــَك ِلُتْســَتْعَمَل اْألَْخَبــاُر ُكلَُّهــا َكاْألَْخَبــاِر الَِّتــي َجــاَءْت َعــِن النَِّبــيِّ  -َعَلْیــِه َوَســلَّمَ 
قَـاَل: "َال ُتَسـاِفُر اْلَمـْرَأُة َثَالثَـَة َأیَّـاٍم ِإالَّ َمـَع ِذي  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -َفِفي َبْعِضَها َأنَّ النَِّبيَّ  -مَ َوَسلَّ 

َیْوًمـــا ِإالَّ َمـــَع ِذي  َقـــاَل: " َال ُتَســاِفُر اْلَمـــْرَأةُ  -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیــِه َوَســـلَّمَ -َمْحــَرٍم" َوِفـــي َبْعِضـــَها َأنَّ النَّبِــيَّ 
ِذي َنـاٍب ِمـَن َمْحَرٍم، َفاْلَقْوُل ِبهَـا ُكلِّهَـا َیِجـُب، َكـَذِلَك اْلقَـْوُل ِباْألَْخَبـاِر الَّتِـي َذَكْرَناَهـا ِفـي النَّْهـِي َعـْن ُكـلِّ 

ــَباِع، َوَعــِن النَّْهــِي َعــْن ُجُلــوِد ا ــَباِع، َوَعــْن َأْكــِل ُكــلِّ ِذي َنــاٍب ِمــَن السِّ ــَباِع َیِجــُب َوَلــْیَس ِمــْن َذِلــَك السِّ لسِّ
ِممَّـا  َقْد َعمَّ ِبالنَّْهِي َوَلْیَس ِألََحٍد َأْن َیُخـصَّ   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َشْيٌء ُیَخاِلُف َشْیًئا، وِألَنَّ النَِّبيَّ 

ــيُّ  ــُه النَِّب ــِه َوَســلَّمَ -َنَهــى َعْن ــِإذَ  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــْیًئا، َف ــيُّ َش ــِه َوَســلَّمَ -ا َخــصَّ النَِّب ــَن  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ِم
ــنَُّة،  ــْتُه السُّ ــيِ اْلُجْمَلــِة َشــْیًئا َوَجــَب َأْن ُیْســَتْثَنى َمــا َخصَّ ــي النَّْه ــِه َداِخــًال ِف ــٍف ِفی ــلُّ ُمْخَتِل ؛ ِألَنَّ َوَیْبَقــى ُك

  .)١(َلى َمْذَهِب َأْصَحاِبَنا الشَّاِفِعيِّ َوَغْیِرِه ِمْن َأْهِل اْلَحِدیِث"اْلُمْسَتْثَنى َغْیُر َجاِئٍز اْلِقَیاُس َعَلْیِه، َوَهَذا عَ 

ــَباِع، ثََبَتــِت اْألَْخَبــاُر َعْنــُه -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -... َأنَّ النَِّبــيَّ  َقــْد َنَهــى َعــْن ُكــلِّ ِذي َنــاٍب ِمــَن السِّ
لَّْحـِم َواْلِجْلـِد َجِمیًعـا َلـْیَس ِألََحـٍد َأْن َیُخـصَّ ِمـْن َذِلـَك َشـْیًئا ِإالَّ ِبَخَبـٍر ثَابِـٍت ِبَذِلَك، َفَذِلَك َعامٌّ َواِقٌع َعَلى ال

  .)٢(َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

  

                                  
 ).٤٤٣/ ٢(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) (١
 )٤٤٢/ ٢(المرجع السابق) (٢
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    :)١(َمَساِلك اْلُعَلَماء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرض 
َنَهــى َعــْن ُلــْبِس -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اللَّــِه ه):" َأنَّ َرُســوَل ٤٥٨وقــال أبــو بكــر البیهقــي (

  . )٢(یِه" ُجُلوِد السَِّباِع ُیْحَمُل َأنَّ النَّْهَي َوَقَع ِلَما َیْبِقي َعَلْیَها ِمَن الشَّْعِر، ِألَنَّ الدَِّباَغ َال ُیَؤثُِّر فِ 

ْم ُیـْدَبْغ ِمْنهَـا ِألَْجـِل النََّجاَسـِة َأْو َأنَّ النَّْهـَي ه):" ُیْحَتَمُل َأنَّ النَّْهَي َعمَّا لَـ١٢٥٠قال الشوكاني(
ــا اِالْســِتْدَالل ِبَأَحاِدیــِث اْلَبــاِب َعَلــى َأنَّ الــدِّبَ  اَغ َال ُیَطهِّــُر ِألَْجــِل َأنََّهــا َمَراِكــُب َأْهــِل السَّــَرِف َواْلُخــَیَالِء، َوَأمَّ

ــا ُمَخصِّ  ــى َأنََّه ــاًء َعَل ــَباِع ِبَن ــوَد السِّ ــُر ُجُل ــوِم َفَغْی ــَأنَّ الــدَِّباَغ ُمَطهِّــٌر َعَلــى اْلُعُم َصــٌة ِلْألََحاِدیــِث اْلَقاِضــَیِة ِب
ُكـــوِب َعَلْیَهـــا َواْفِتَراِشـــَها َوَال ُمَالَزَمـــَة َبـــْیَن ذَ  ُد النَّْهـــِي َعـــْن الرُّ ِلـــَك َوَبـــْیَن َظـــاِهٍر، ِألَنَّ َغاَیـــَة َمـــا ِفیَهـــا ُمَجـــرَّ

َمَة َبْیَن النَّْهـِي َعـْن الـذََّهِب َواْلَحِریـِر َوَنَجاَسـِتِهَما فَـَال ُمَعاَرَضـَة َبـْل ُیْحَكـُم ِبالطَّهَـاَرِة النََّجاَسِة َكَما َال ُمَالزَ 
اِدیِث َعمُّ ِمْن َأحَ ِبالدَِّباِغ َمَع َمْنِع الرُُّكوِب َعَلْیَها َوَنْحِوِه َمَع َأنَُّه ُیْمِكُن َأْن ُیَقاَل: إنَّ َأَحاِدیَث َهَذا اْلَباِب أَ 

  .)٣(ٍغ" اْلَباِب الَِّذي َبْعَدُه ِمْن َوْجٍه ِلُشُموِلَها ِلَما َكاَن َمْدُبوًغا ِمْن ُجُلوِد السَِّباِع، َوَما َكاَن َغْیَر َمْدُبو 

  مذاهب الفقهاء في االنتفاع بجلود السباع: 
َواِز اِالْنِتفَـاِع ِبُجلُـوِد السِّـَباِع ِبَشـْرِط الـدَِّباِغ ، َعلَـى َجـ)٥(، َوالشَّـاِفِعیَُّة )٤(ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء اْلَحَنِفیَّـُة 

  إال جلد الكلب والخنزیر. )٦(: " ِإَذا ُدِبَغ اِإلَهاُب َفَقْد َطُهَر" -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَقْوِلِه 

ُلوا ِفــي ُجُلــوِد اْلَمْیتَــِة: ِإَذا ه):" َوالَعَمــُل َعَلــى َهــَذا ِعْنــَد َأْكثَــِر َأْهــِل الِعْلــِم، َقــا٢٧٩قــال الترمــذي(
  . )٧(ُدِبَغْت َفَقْد َطُهَرْت" 

                                  
 ).١٢-٦) ینظر: أحادیث جلود المیتة روایة ودرایة فقهیة (ص(١
 ).٢٤٨/ ١معرفة السنن واآلثار () (٢
 ).٨٢/ ١) نیل األوطار شرح منتقى األخبار ((٣
الهدایة في شرح بدایة المبتدي  ،)٨٥/ ١بدائع الصنائع ( ،)٧١/ ١) تحفة الفقهاء (٢٠٢/ ١) ینظر: المبسوط ((٤

العنایة شرح  ،)١٦/ ١االختیار لتعلیل المختار ( ،)٣٤٥/ ٥المحیط البرهاني في الفقه النعماني ( ،)٢٣/ ١(
 ).١٦٤/ ١فتح القدیر ( ،)٦٩مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح (ص:  ،)٩٢/ ١الهدایة (

المهذب في فقه اإلمام  ،)٥٩/ ١الحاوي الكبیر ( ،)٩٣/ ٨مختصر المزني ( ،)٢٢/ ١) ینظر: كتاب األم ((٥
البیان في  ،)٢٣٢/ ١هب (الوسیط في المذ ،)٢٨/ ١نهایة المطلب في درایة المذهب ( ،)٢٧/ ١الشافعي (

) ٢١٤/ ١المجموع شرح المهذب (كتاب  ،)٨٢/ ١فتاوى ابن الصالح ( ،)٧٠/ ١مذهب اإلمام الشافعي (
 ).٢٣٧/ ١مغني المحتاج ( ،)٢٨/ ١اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (

 ).٧٤٠) ِكَتاُب اِإلیَماِن، باب: إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر، ح(١٩٢/ ١) صحیح مسلم ((٦
 ).٢٧٣/ ٣سنن الترمذي ( )(٧
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ه):" قْوُل ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء َوَأِئمَِّة اْلَفْتَوى الَِّذیَن َذَكْرَناُهْم على هذا ِإالَّ ٤٦٣وقال ابن عبد البر(
ــا ِجْلــَد اْلِخْنِزیــِر َفِإنَّــُه َال َیــْدُخُل ِفــي ُعُمــوِم َقْوِلــِه َأیَُّمــ ُم اْلَعــْیِن َحی ــا َوَمیًِّت ــَغ َفَقــْد َطُهــَر ِألَنَّــُه ُمَحــرَّ ا ِإَهــاٍب ُدِب

ه):" ُكلُّ َحَیَواٍن َنِجـَس بِـاْلَمْوِت َطهُـَر ِجْلـُدُه ِبالـدَِّباِغ َوُهـَو َمـا ٦٧٦، وقال النووي()١(َوِجْلُدُه ِمْثُل َلْحِمِه" 
   )٢(َعَدا اْلَكْلَب َواْلِخْنِزیَر" 
: إذ عنــدهم أن الــدباغ، ال ُیَطهِّــر جلــَد المیتــة، ســواء كانــت مأكولــة اللحــم، أو ةوعنــد المالكیــ

غیــر مأكولــة اللحــم، كالســباع، وٕانمــا یبــیح االنتفــاع بهــا، فــي األشــیاء الیابســة، والجلــوس علیــه، أمــا 
  الصالة علیه، أو األكل فیه، فال یجوز.

ــُه وهــذا َمْشــُهوِر اْلَمــْذَهِب عنــدهم َعــَدِم َطَهــاَرِة ُجُلــ  ــِة ِبالــدَِّباِغ وَقْوُل ــِه  -وِد اْلَمْیَت َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
یِقیَّــُة : "َأیَُّمــا إَهــاٍب ُدِبــَغ َفَقــْد َطُهــَر"ِ حملــوه َعَلــى الطََّهــاَرِة اللَُّغِویَّــِة َوِهــَي النََّظاَفــُة َال الطََّهــاَرُة اْلَحقِ -َوَســلََّم 

، ِلَتَوقُِّفَها َعَلى ُمْطَلٍق َأْو َغْیِرِه  ِممَّا َیْحُصُل ِبِه التَّْطِهیُر َكاْسِتَحاَلِة الذَّاِت النَِّجَسِة، َكاْنِقَالِب اْلَخْمـِر َخـال 
   )٣(َوالدَِّم ِمْسًكا َأْو َلَبًنا، َوالنََّجاَسِة َرَماًدا، َوالدَِّباُغ َال ُیِحیُل اْلِجْلَد َفُهَو َباٍق َعَلى َنَجاَسِتِه" 

َوَكـاَن َماِلـٌك َوَأْصـَحاُبُه َیـَرْوَن َأْن ُیْنَتفَـَع ِبُجلُـوِد اْلَمْیتَـِة ِإَذا ُدِبَغـْت ه):" ٤٦٣قال ابـن عبـد البـر(
ـُأ ِفیهَـا ِفي اْلُجُلوِس َعَلْیهَـا َواْلَعَمـِل َواِالْمِتهَـاِن ِفـي اْألَْشـَیاِء اْلَیاِبَسـِة َكاْلَغْرَبَلـِة َوِشـْبِهَها َوَال تَُبـاُع  َوَال ُیَتَوضَّ

َم اْلَمْیتَـ َوَال ُیَصلَّى ـِتِهْم َأنَّ اللَّـَه َعـزَّ َوَجـلَّ َحـرَّ َة َفثََبـَت َعَلْیَها ِألَنَّ َطَهاَرَتَها َلْیَسْت ِبَطَهاَرٍة َكاِمَلٍة َوِمْن ُحجَّ
ــاَح َرُســوُل اللَّــِه  ــاِب َوَأَب ــِه َوَســلَّمَ -َتْحِریُمَهــا ِباْلِكَت ــِدَها وَ  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــَد اِالْســِتْمَتاَع ِبِجْل ــِه َبْع ــاَع ِب اِالْنِتَف

   : الذي َیْطُهر بالدباغ، هو جلد ما ُیؤكل لحُمه فقط.)٥( وعند الحنابلة . )٤(الدَِّباِغ" 

  أما الذي ال یؤكل لحمه، كالسباع، والبغال، وغیرها، فال تطهر جلوُدها بالدباغ.

  

  

                                  
 ).٣٠٥/ ٥) االستذكار ((١
 ).٢١٤/ ١المجموع شرح المهذب (كتاب ) (٢
/ ٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ()، ٤) ینظر: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص: (٣

 ).١٥٣/ ١(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )، ٥١/ ١) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (٢٨٦
 ).١٧٥/ ٤) التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ((٤
) ٥١/ ١المغني ( ،)٤٩/ ١الكافي في فقه اإلمام أحمد ()، ٨٣١/ ٢) ینظر: مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهویه ((٥

 ).١١٢/ ١ع (حاشیة الروض المرب ،)٥١/ ١المبدع في شرح المقنع ( ،)٦٦/ ١الشرح الكبیر على متن المقنع (



 منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث    

١٣٥  

  الفصل الخامس

  بیان الخاص والعام في عدة مسائل
منذر ألن االختالف فیها غیر مستند إلى أدلة نقلیـة، سأعمل على ذكر المسألة وقول ابن ال

إنما اجتهاد، أو أن الـنص واضـح ال یحتمـل االشـكال والتعـارض، والغایـة هـي بیـان قـول ابـن المنـذر 
  في بیان الخاص والعام في هذه المسألة.

  بیان الخاص: أن الواهبة تهب نفسها بال مهر وال تسمیة شيء
ةً [-عزوجــل–قــال اهللا 

َ
ــَ أ ْن  َواْ 

َ
ــِ   أ َراَد ا  

َ
ِ إِْن أ ــِ ّ ــَ    ِ    ــْ  َ ْ َ  ــً  إِْن وََ َ   َ ِ ْ ُ

  ] ٥٠[األحزاب:  ] َْ  َ ِْ َ َ   َ   َِ ً   ََ  ِ ْ  ُدوِن ا ُْ ْ ِ  ِ َ 

-وممن كـان مذهبـه أن هـذا خـاص لرسـول اهللا -بعد ذكر اآلیة السابقة -قال ابن المنذر:" 
ثــم قــال ابــن ، هــري، ... وبــه قــال مالــك، والشــافعيعطــاء بــن أبــي ربــاح، والز -لَّمَ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســ

، وغیــر جــائز أن نجعــل -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ألن اهللا خــص بــذلك نبیــه المنـذر: وبهــذا نقـول، 
، وأجاز بعضهم هذا وٕان لم یسم مهرا إذا كـان ببینـة، ثـم یوجـب لهـا صـداق المثـل عنـد الخاص عاما

  .)١(الدخول أو المتعة إن لم یدخل 

  بیان العام: كل جماعة تنعقد بها صالة اْلُجُمَعةِ 
ثــم  -ِذْكــُر اْخــِتَالِف َأْهــِل اْلِعْلــِم ِفــي اْلُقــَرى الَِّتــي َیِجــُب َعَلــى َأْهلَهــِا اْلُجُمَعــةِ -قــال ابــن المنــذر:"

فـي ذلـك كثیـر، ثـم قـال ابـن  عقـد بـه صـالة الجمعـة، واالخـتالفتنر أقوال العلمـاء فـي العـدد الـذي ذك
ُ َ  ِ  َ ْ َ ْ ا إَِ   َ  [المنذر: َقاَل اُهللا َجـلَّ ِذْكـُرُه:  َ ةِ ِ ْ   َ ِْم اْ ُ ِ َ  آَ ُ  ا إَِذا  ُ دَِي  ِ    َ   ا     

َ
   

َظـاِهِر  ُز َأْن ُیْسَتْثَنى ِمنْ ]، َفاتَِّباُع َظاِهِر ِكَتاِب اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َیِجُب، َوَال َیُجو ٩[الجمعة:  ] ذِْ  ِ ا ِ 
ــٍة، َوَلــْو َكــاَن اُهللا ِفــي َعــَدٍد ُدوَن َعــَدٍد ُمــَراٍد َلَبــیََّن ذَ  ِفــي ِلــَك اْلِكتَــاِب َجَماَعــٌة ُدوَن َعــَدِد َجَماَعــٍة ِبَغْیــِر ُحجَّ

ــا َعــمَّ ، -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِكَتاِبــِه، َأْو َعَلــى ِلَســاِن َنِبیِّــِه  َوَلــْم َیُخــصَّ َكاَنــْت الُجُمَعــُة َعَلــى ُكــلِّ  َفَلمَّ
ُجْمَلِتـِه َجَماَعٍة ِفي َداِر ِإَقاَمٍة َعَلى َظاِهِر اْلِكَتاِب، َوَلـْیَس ِألََحـٍد َمـَع ُعُمـوِم اْلِكتَـاِب َأْن ُیْخـِرَج َقْوًمـا ِمـْن 

ــْن َمْذَهِبــِه ا ــَزُم ِم ــا، َوَهــَذا َیْل ــٍة َیْفــَزُع ِإَلْیَه ــِر ُحجَّ ــُه ِإلَــى ِبَغْی ــاِب، َوَأْن َال ُیَحــاَل َظــاَهٌر ِمْن ــْوُل ِبُعُمــوِم اْلِكَت ْلَق
  . )٢( َباِطٍن، َوَال َعامٌّ ِإَلى َخاصٍّ ِإالَّ ِبِكَتاٍب َأْو ُسنٍَّة َأِو اتَِّفاقٍ 

                                  
 ).٣٨٧/ ٨) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٢٧/ ٤) المرجع السابق((٢



 منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث    

١٣٦  

  الفصل الخامس

َمـَرُهْم ِإَذا َكـاَن َعــَدُدُهْم أَ -َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَســلَّمَ -... ِإْذ لَـْیَس ِفـي َشـْيٍء ِمــَن اْألَْخَبـاِر َأنَّ النَّبِـيَّ 
 َنَقُصوا ِمْن َذِلَك اْلَعَدِد َلْم ُیَصلُّوا، ِإنََّما َكَتَب َأْن ُیَصلَِّي ِبَمْن َمَعُه، َوَلْو َوَرَد ِكَتاُب النَِّبيِّ َكَذا َأْن ُیَصلُّوا، وإِْن 

  .)١(َتاِرًكا ِلَما َأَمَرُه ِبِه" َن َفَتَرَك َأْن ُیَصلَِّي ِبِهْم، َلَكانَ َوَعَدُدُهْم َأَقلُّ ِمْن َأْرَبِعی-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -

  : في قدف المحصناتبیان الخاص
ْرَ َ ـ ِ [قال ابن المنذر:" قـال اهللا عـز وجـل: 

َ
 ُ ا  ِ 
ْ
ِ َ   َْ ُ  َن ا ُْ ْ َ َ  ِت ُ     َْ   َـ  َوا  

ةً وَ  وُ ْ  َ َ   َِ  َ ْ َ و َ ِـَ  ُ ـُ  ا َْ  ِ ـُ  َن ُ َ َ اَء  َ ْ ِ ُ
ُ
 ًَ ا َوأ

َ
إِ    *َ  َ ْ َ  ُ ا  َُ ْ  َ َ  َدةً  

َ َ ُ  ٌر رَِ   ٌ  ُ  ا  َ ِن  ا   َ  ْ
َ
ِ َ   َ  ُ ا ِ ْ  َ ْ ِ  َذ َِ  َوأ  ]. كـان علـى ظـاهر٥، ٤[النـور:  ] ا  

یسقط ذلك عنه إال بأربعة  الكتاب على من رمى محصنة جلد ثمانین، زوجا كان الرامي أو غیره، ال
ِ ـَ   [امرأتـه بالزنـا أنـزل اهللا:  )٢( الَعْجَالنِـيِّ یشهدون له على تصدیق ما قال، فلما رمى شهداء  َوا  

 ِ ْرَ ُ  َ َ  َداٍت  ِ   
َ
َ ِ  ِْ  أ

َ
َ َ  َدةُ أ َ   ْ ُ ُ ُ ْ 

َ
ْزَواَ ُ ْ  َو َْ   َُ ْ   َُ ْ  ُ َ َ اُء إِ    

َ
ِ  َْ ُ  َن أ   ُ   إ

] } فأخرج اهللا الزوج من عموم اآلیة بأن أقـام لعانـه األربـع مـع الخامسـة ٦[النور:  ] َِ َ  ا    دِ ِ َ 
 مقام الشهود األربع، یـدرأ بهـا عـن نفسـه الحـد كمـا یـدرأ سـائر النـاس عـن أنفسـهم بالشـهود األربـع حـد

  .)٣(القذف " 

  

  

  

                                  
 ).٣٢/ ٤األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ( )(١
َعْن َرُجٍل َوَجَد َمَع  - ْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعلَ - ) ُعَوْیِمٌر اْلَعْجَالِنيُّ َوِقیَل: ُعَوْیِمُر ْبُن َأْبَیَض، َسَكَن اْلُكوَفَة َسَأَل النَِّبيَّ (٢

اْمَرَأِتِه َرُجًال، َفَنَزَلْت آَیُة اللَِّعاِن، وقیل: هو صاحب اللعان الذى رمى زوجته بشریك بن السحماء، وكان لعانهما 
رفة : معینظر من تبوك. - َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم  -في شعبان سنة تسع من الهجرة حین قدم رسول اهللا 

اإلصابة في تمییز  ،)٤١/ ٢تهذیب األسماء واللغات ( ،)٢١٠٦/ ٤(" ألبي نعیم األصبهاني " الصحابة
 ).٧٤٦/ ٤الصحابة (

 ).٤٨٤/ ٩) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣



           

  
  
  

  الفصل السادس
  بني النصوص يف الرتجيحمنهج ابن املنذر 

  

  ویشتمل على ستة مباحث:      

  الترجیحبتعریف الالمبحث األول: 

  المبحث الثاني: الترجیح بالمفاضلة بین الدلیلین

  المبحث الثالث: الترجیح بروایة المثبت على النافي.

  المبحث الرابع: الترجیح باالحتجاج بزیادة الثقات.

  المبحث الخامس: الترجیح بموافقة القرآن.

  مبحث السادس: الترجیح ببیان مخالفة القرآن.ال
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  الفصل السادس

  األول املبحث
  التعريف بالترجيح

  الترجیح في اللغة:
اْلِمیـــَزاُن ِإَذا َمـــاٍل َوثَقَّـــَل، َوِمنـــُه  رجـــحالتَّـــْرِجیح ِفـــي اللَُّغـــة َیْرِجـــع ِإَلـــى التمییـــل َوالتَّْغِلیـــَب، ُیَقـــال 

  الشَّْيُء َراِجًحا. جعلالتَّْرِجیُح ُهَو اْألُْرُجوَحَة الَِّتي َتْرَجُح ِبَراِكِبَها. فَ 

ه):"(َرَجـَح) الـرَّاُء َواْلِجـیُم َواْلَحـاُء َأْصـٌل َواِحـٌد، َیـُدلُّ َعلَـى َرَزاَنـٍة َوِزَیـاَدٍة. ٣٩٥فـارس( ابـن قـال
ُت، ِإَذا َأْعَطْیَت َراِجًحا. َوِفي ُیَقاُل: َرَجَح الشَّْيُء، َوُهَو َراِجٌح، ِإَذا َرَزَن، َوُهَو ِمَن الرُّْجَحاِن َوُیَقاُل َأْرَجحْ 

 مـا ، وُیَقال: َناَوْأنا َقْومـًا فَرَجْحَنـاُهم، َأي ُكّنـا َأْرَزَن ِمـْنُهم وَأْحلَـم، واألرجوحـة)١(اْلَحِدیِث: " ِزْن َوَأْرِجح" 
 ویمیلـون واحـد، بعـد واحداً  الصبیان فیه ویقعد مرتفع مكان في رأساه یشد حبل وهي تترجح براكبها،

  .)٢(معلقًا  ویذهب فیجيء به

  الترجیح في االصطالح: 
ه):" التـَّـْرِجیُح َتْقِوَیــة أَحــِد الطَّــِریَقْیِن َعلَــى اْآلَخــِر ِلــَیْعَلَم اْألَْقــَوى َفَیْعَمــُل ِبــِه َوَیْطـــَرَح ٦٠٦قــال الــرازي (

َرْیِن إال َبْعـَد َتَكاُمـِل َكْوِنِهَمـا َطـِریَقْیِن لَـْو ِاْنفَـَرَد التـَّْرِجیُح َبـیِّن َأْمـ یصـح اْآلِخُر َوإِنََّما ُقّلَنـا َطـِریَقْیِن ِألَّنـُه َال 
  . )٣(ُكلُّ َواِحِد ِمنُهَما َفِإّنُه َال ُیِصحَّ َتْرِجیُح الطَِّریِق َعَلى َما َلْیَس ِبْطریُق" 

  .)٤(هـ):" ِإْثَباُت َمْرَتَبٍة ِفي أَحِد الدَّلیِلیَن َعَلى اْآلَخِر " ٨١٦وقال الجرجاني(

  .)٥(هـ):" التَّْرِجیُح: َتْقِوَیة ِإْحَدى األمارتین على اْألُْخَرى، لیْعَمل بَها" ٩١١قال السیوطي(و 

                                  
) كتاب البیوع، باب: في الرجحان في الوزن والوزن ٢٦٥/ ٢: أخرجه أبو داود في السنن (إسناده صحیح )(١

الوزن،ح  في الرجحان في جاء ما ، باب:عالبیو  كتاب )٥٩٨/ ٣)، والترمذي في السنن (٣٣٣٦ح (،باألجر
 في الرجحان ) كتاب البیوع، باب:٢٨٤/ ٧) وقال الترمذي: "حسن صحیح". والنسائي في السنن (١٣٠٥(

  ، بنحوه.به سماك عن سفیان ) جمیعهم من طریق٤٥٩٢الوزن، ح(
 ).٣٨٤/ ٦تاج العروس ( ،)٤٤٥/ ٢لسان العرب ( )،٧٨/ ٣( ) ینظر: كتاب العین(٢
 ).٣٩٧/ ٥) المحصول ((٣
 ).٥٦) التعریفات (ص: (٤
 ).٦٩) معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم (ص: (٥
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  . )١(ه):" التَّْرِجیح ِإْثَبات مزیة ألحد الدَِّلیَلْیِن على اآلخر" ٩٢٦وقال زكریا األنصاري (

  .)٢(ا " هـ):" اقتران األمارة ِبَما یتقوى ِبِه على معارضه١٠١٤وقال القاري (
: " هـــو تقویـــة أحـــد الطـــرفین علـــى التـــرجیحبعـــد التعریفـــات الســـابقة الـــذي یتـــرجح للباحـــث بعـــد إیـــراد و 

  اآلخر".

  :)٣(شروط الترجیح 
  الشرط األول: استواء الحدیثین المتعارضین في الحجیة. 

  المتعارضین. بین الجمع إمكان عدم :الثاني الشرط
  لآلخر. ناسخاً  نالدلیلی أحد یكون ال أن :الثالث الشرط

  الشرط الرابع: أن ال یكون الحدیثان متواترین.

  وجوه الترجیح: 
دفـع  فـي كبیـرة أهمیـة مـن لـه لمـا وحـدیثاً  قـدیماً  األحادیـث بـین بـالترجیح العلمـاء اهـتم لقـد

تنضـبط  وال تنحصر ال الترجیح وجوه أن إلى العلماء أشار وقد المتعارضة، األحادیث بین التعارض
ن، وقد أخد أئمة الحدیث ورجاله بقاعدة الترجیح، وعملوا بها كمسلك معتبر من مسـالك معی عدد في

فـة منهـا دفع التعارض بین النصوص، وقد اجتهدت علـى الوقـوف علـى وجـوه التـرجیح، فقـد أورد طائ
َرٌة َأَنــا َأْذُكــُر ه) فقــال:" َوُوُجــوُه التَّْرِجیَحــاِت َكِثیــ٥٨٤ُعْثمــاِن اْلَحــاِزِميِّ ( بــن أبــو بكــر محمــد بــن ُموَســى

أن الـذي ذكـره لـیس  –من بعـد ذلـك  –، غیر أنه بین )٤(ُمْعَظَمَها"، وهذه الوجوه بلغت خمسین وجها 
، )٥(ُطوَل ِبِه َهَذا اْلُمْخَتَصُر"هو كل الوجوه المعتبرة فقال:" َوَثمَّ ُوُجوٌه َكِثیَرٌة َأْضَرْبَنا َعْن ِذْكِرَها َكْي َال یَ 

اجتهد على ذكر وجوه الترجیح في مائـة وعشـرة -في معرفة مختلف الحدیث -راقيوكذلك الحافظ الع
  .)٦(ِللتَّْرِجیِح ِفي َبْعِضَها َنَظر "  وجوه أخروجها ثم یقول: " َوَثمَّ 

                                  
 ).٨٣) الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة (ص: (١
 ).٣٨٤) شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر (ص: (٢
 ).٣٤١وفیق والترجیح بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه اإلسالمي (ص: ) منهج الت(٣
 ).٩) االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار (ص: (٤
 ).٢٢(ص:  المرجع السابق) (٥
 ).٢٨٩ -٢٨٥) التقیید واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح (ص: (٦
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وقد اجتهد بعض أئمة أهل العلـم فـي استقصـاء هـذه الوجـوه وحصـرها ضـمن تقسـیمات تـذلل 
بهــا، وأبــرز مــن عنــي بمثــل هــذا الحصــر لتلــك الوجــوه ســبیل الوقــوف علیهــا، وتقــرب طریــق اإلحاطــة 

  جعلها خمسة أقسام. )٢(فقد جعلها سبعة أقسام، والقاسمي  )١(السیوطي 
أوجـه  قسم كل تحت یندرج رئیسة أقسام ثالثة جعلها المعاصرین من )٣(والدكتور نافذ حماد 

  وهي:  للترجیح فرعیة

  .السند باعتبار الترجیح :أوال

 .كثرةبال الترجیحُ  – 
 .والحفظ الضبط بشدة الترجیح – 
 .القصة صاحب حدیث ترجیح –
 .الراوي بفقه الترجیح – 
  .الراوي إسالم بتأخر الترجیح – 

  .المتن باعتبار الترجیح :ثانیا
 .االضطراب من سالما المتن بكون الترجیح - 

 .والعلة الحكم على المشتمل الحدیث ترجیح – 
  .تأكید على المشتمل الحدیث ترجیح – 

  .خارجي أمر باعتبار الترجیح :ثالثا
 .للقرآن الموافق الحدیث ترجیح – 
 .آخر لحدیث الموافق الحدیث ترجیح – 
 .القیاس بموافقة الترجیح – 
 .الراشدین الخلفاء بموافقة الترجیح – 
  المدینة.  أهل عمل بموافقة الترجیح – 

  واألنواع، وكل ما یتفرع عنها راجع إلیها.قلت: فهذه األقسام أصل لكل ما عداها من األقسام 
  

                                  
 )٦٥٨/ ٢) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ((١
 ).٣١٣التحدیث من فنون مصطلح الحدیث (ص: ) قواعد (٢
  ). ٢٩٤) مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین (ص: (٣
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  الثاين املبحث
  الترجيح باملفاضلة بني الدليلني 

  مكة في بیع رباع األحادیث المتعارضة
مـــن المســـائل التـــي عمـــل ابـــن المنـــذر علـــى التـــرجیح بالمفاضـــلة بـــین النصـــوص عنـــد ذكـــر 

  متعارضة في هذه المسألة كالتالي:مكة وأجرة منازلها، واألدلة ال )١(اختالف أهل العلم في بیع رباع 
قال ابن المنذر:" َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ُبـنِّ َعْبـِد اْلوَهـاِب َأُبـو َأَحْمـٍد، َحـدَّثََنا َعِبیـُد اللَّـِه ُبـنِّ ُموَسـى قَـاَل:    

 أجــوررِو َقــاَل" الَّــِذیَن َیــْأَكُلوَن َأَخِبَرَنــا َعِبیــُد اللَّــِه ُبــنِّ َأِبــي ِزیــاٍد، َعــْن َأِبــي َنِجــیُح، َعــْن َعْبــِد اللَّــِه ُبــنِّ َعْمــ
   .)٢(ُبُیوُت َمكٍَّة ِإنََّما َیْأَكُلوَن ِفي ُبطوِنِهْم َناًرا" 

ـاِئَغ، َحـدَّثََنا َخْلـُف ُبـنِّ َتِمـیِم قَـاَل: َحـدَّثََنا إسـماعیل ُبـنَّ إبـراهیم  َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ُبنِّ إسماعیل الصَّ
َرِضـيَّ اللَّـه  –َأبِـي َیـْذُكُر َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ُبـنِّ َباَبـاُه، َوَعـْن َعْبـِد اللَّـِه ُبـنِّ َعْمـرِو  ُمَهاِجِر َقاَل: ُسِمَعتْ  ُبنّ ا

ُه َقــاَل:" َوَال " َمكَّـة ُمَنـاٍخ َال ُیَبــاُع ُرَباُعهَـا " َوَأْحَسـبُ -َصــلَّى اللَّـُه َعَلیـِه َوَســلَّمَ -قَـاٌل: َقــاَل َرُسـوُل اللَّـهِ -َعنـهُ 
ــِة ُســَهْیٍل، َفــُذكَِّر َذِلــَك َلَعْمــُر َفَقــاٌل: َلــْم تَبــاُع ُبُیوتهــ َب َعَلــى َداِر ِمــْن ُدوِر َمكَّ ُل ِمــْن َبــوَّ ا"، َقــاَل: َوَكــاَن َأوَّ

ُف َعلَـیُهْم َرقیـق َمكَّـٍة أَ بوبـت  ْن َعَلیهَـا؟ قَـاَل: َیِجـيُء النَّـاُس قَـْد َأحْلـًوا َوَشـِهُدوا َفَیْطَرُحـوَن َمتَـاَعُهْم فَـَأَتَخوَّ
  . )٣(ْسِرُقوُهْم َفُجِعَلْت َباَبا َعَلى َمَتاِع النَّاِس َفُرَخٍص َلُه یَ 

                                  
َباُع َجْمُعُه. ینظر: النهایة في غریب الحدیث واألثر(١ ْبُع: المنِزل وداُر اإلقامِة. وَرْبُع اْلَقْوِم َمِحلَُّتهم، والرِّ / ٢( ) الرَّ

١٨٩( 
)، وابن ٨٤)، أبو عبید في األموال (ص: ٥٤٤) ح(١/١١٦ف القاضي في اآلثار(أخرجه أبو یوس .ضعیف إسناده) (٢

) ٣٧٣/ ٣)، والدار قطني في السنن (٢/١٦٣واألزرقي في أخبار مكة ( ،)١٤٦٨٤) ح(٣/٣٣٠أبي شیبة (
)، ١١١٨٤) ح(٦/٥٧) والبیهقي في السنن الكبرى(٢٣٢٦) ح(٢/٦١والحاكم في المستدرك ( ،)٢٧٨٧ح(
/ ٦)، وابن حجر في المطالب العالیة (١١٦٨٦) ح(٨/٢١٤اوي في معرفة السنن واآلثار()، والطح١١١٨٥ح(

  ) جمیعهم من طریق ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َأِبي ِزَیاد.١٢٠٩) ح(٤٠٥
) والطحاوي في ١١١٨٣) ح(٦/٥٧) والبیهقي في السنن الكبرى(٢٣٢٦) ح(٢/٦١وأخرجه الحاكم في المستدرك (

) جمیعهم من طریق ِإْسَماِعیُل ْبُن ٧٣/ ١) والعقیلي الضعفاء الكبیر (١١٦٨٦) ح(٨/٢١٤معرفة السنن واآلثار (
  ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَهاِجر، قال العقیلي:" َال ُیَتاَبُع َعَلْیه"

)، والحاكم في المستدرك ٣٠١٨)، والدارقطني ح(٥٤٤وأورده مرفوعًا في المواطن السابق، أبو یوسف القاضي ح(
 ) وقال الطحاوي" الَیِصحُّ َرْفُعُه".١١٦٨٤اوي في معرفة اآلثار ح()، والطح٢٣٢٧ح(

وابن المنذر األوسط من السنن واإلجماع  ،)٩٢١٤) ح(١٤٨/ ٥، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ضعیف إسناده) (٣
ِإْسَماِعیل بن ِإْبَراِهیم بن مهاجر ) ولفظ المصنف" َال َیِحلُّ ِباْلَبْیِع ُدوُر َمكََّة َوَال ِكَراُؤَها " فیه ٣٩٠/ ٦واالختالف (

) دیوان الضعفاء (ص: ١٠٥تقریب التهذیب (ص:  ، متفق على ضعفه، لم یتابع، ینظر:بن جابر البجلي الكوفيا
 ).١٤/ ٤سنن الدارقطني (" ینظر: َوَلْم َیْرِوِه َغْیُرهُ "-بعد ذكر الحدیث السابق-):هـ٣٨٥، وقال الدار قطني()٣١
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، َعــْن َأِبــي َعِبیــِد َقــاَل: َحــدَّثََنا َعْبــُد الــرَّْحَمِن ُبــّن ُمُهــِديٍّ َعــْن )١(وقــال ابــن المنــذر     : َحــدَّثََنا َعِلــيٌّ
هِ عَ إسرائیل، َعْن إبراهیم ُبّن ُمَهاِجٍر، َعْن یوسف ُبنَّ َماَهَك،  ، َعْن َعاِئَشٍة َقاَلْت: َقلَّْت: یا َرُسـوِل ْن ُأمِّ

  ،)٢(َسَبِق " منَما ِهي ُمَناُخ ُیِظلََّك ِمَن الشَّْمِس ُیَعنِّي ِبَمكٍَّة، َفَقاٌل:" َال ِإنَّ  َلَك َبیََّتا َأْو ِبَناءً  تبنياللَِّه، َأَال 
زَّاِق، َعــْن :َحــدَّثََنا إســ)٣(والحــدیث المعارضــة لــه هــو قــول ابــن المنــذر  ــِد الــرَّ حاق ُبــنَّ إبــراهیم، َعــْن َعْب

وٍخ، َقــاَل الثَّــْورِ  ، َوِاْبــُن عیینــة، َعــْن َعْمــرِو ُبــنِّ ِدیَنــاٍر، َعــْن َعْبــِد الــرَّْحَمِن ُبــّن َفــرُّ ــٍر، َوالثَّــْوِريَّ يُّ َعــْن ُمَعمِّ
ــِد اْلَحــاِرِث ِاْشــَتَرى ِمــْن َصــْفَوانِ  ــاِفَع ُبــنِّ َعْب ــِة َدا بــن َأِبیــِه:" َأنَّ َن یَّ ــْجِن ِبَأْرَبَعــة آَالَف ِدْرَهــم، َوإِْن  رُأمِّ السِّ

َرِضــيَّ َفــاْلِبَیَع ِبَیعــُه، َوإِْن َعَمــَر َلــْم َیــُرْض َفِلَصــْفَواِن َأْرَبعِماَئــة ُدرَُّهــْم َفَأَخــَذَها  -َرِضــيَّ اللَّــه َعنــهُ  –َعَمــَر 
 ". )٤(ُعَمُر 

                                  
 ).٣٨٩/ ٦نن واإلجماع واالختالف () األوسط من الس(١
ابن زنجویه في األموال و )، ٢٥٧١٨) ح(٢٥٥٤١) ح(٣٤٩/ ٤٢أخرجه أحمد في المسند ( إسناده ضعیف.) (٢

) كتاب ١٠٠٠/ ٢)،وابن ماجه في السنن(١٩٨٠) ح(١٢٣٣/ ٢) والدارمي في السنن (٢٤٢) ح(٢٠٣/ ١(
) كتاب المناسك، باب: ٢١٢/ ٢) وأبو داود في السنن (٣٠٠٧) ح(٣٠٠٦المناسك، َباُب: النُُّزوِل ِبِمًنى، ح(

) أبواب الحج، َباب: َما َجاَء َأنَّ ِمًنى ُمَناُخ َمْن ٢١٩/ ٣) والترمذي في السنن (٢٠١٩تحریم حرم مكة ح(
) وابن خزیمة ٤٥١٩) ح(١٦/ ٨) وقال:" هذا حدیث حسن"، وأبو یعلى الموصلي في المسند (٨٨١َسَبَق، ح(

) والطبراني في ٥٦٧١)ح(٥٠/ ٤) والطحاوي في شرح معاني اآلثار (٢٨٩١)ح(٢٨٤/ ٤في صحیح (
َهَذا ):"ه٤٠٥وقال الحاكم()،١٧١٤)ح(٦٣٨/ ١) والحاكم في المستدرك  (٢٥٨٤)ح(٩١/ ٣المعجم األوسط (

) والقاسم بن ٩٦٠٩)ح(٢٢٦/ ٥والبیهقي في السنن الكبرى ("، َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُیَخرَِّجاهُ 
) جمیعهم من طریق َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن ُیوُسَف ْبِن َماَهَك، َعْن ١٦٠)ح(٨٣سالم في األموال (ص: 
ِه ُمَسْیَكَة َعْن َعاِئَشَة    بنحوه.  - َرِضَي اللَُّه َعْنها –ُأمِّ

ب قول ابن خزیمة: " َفِإنِّي َلْسُت َأْعِرُف قلت: فیه علل كثیرة أبرزها مسیكة مجهولة، نقل ابن حجر في التهذی
ِدیِث َعَلى ُمَسْیَكَة ُمَسْیَكَة ِبَعَداَلٍة َوَال َجْرٍح، َوَلْسُت َأْحَفُظ َلَها َراِوًیا ِإالَّ ابنها " وقال المباركفورى: " َوَمَداُر َهَذا اْلحَ 

ّن َماَهَك َمْجُهوَلٌة َال َأَعِلَم أَحَدا َروَّى َعنَها َغْیَر َوِهَي َمْجُهوَلٌة "، وقال ابن المنذر في األوسط " َوَأْم یوسف بُ 
ِاْبنَها یوسف " وقد ذهب ابن القیم إلى تحسین الحدیث على الرغم من نقله لكالم القطان في " تضعیف 
الحدیث" فقال: " قال ابن القطان: وعندي أنه ضعیف ألنه من روایة یوسف بن ماهك عن أمه مسیكة وهي 

  ال نعرف روى عنها غیر ابنها والصواب تحسین الحدیث "  مجهولة،
) حاشیة ابن ٥٢٩/ ٣) تحفة األحوذي (٤٥١/ ١٢) تهذیب التهذیب (١٣٦٠/ ٢ینظر: صحیح ابن خزیمة (
 ).٣٤٩/ ٥القیم على سنن أبي داود (

  ).٣٩٨/ ٦) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
)، وفیه قصة وبین الروایتین اختالف في اإلسناده ١٤٨/ ٥ي المصنف (: أخرجه عبد الرزاق فصحیحإسناده ) (٤

)، ١١١٨٠) ح (٥٦/ ٦)، والبیهقي في السنن الكبرى (٤٤٩/ ١٩ولفظه، واخرجه ابن أبي شیبة في المصنف (
ْبِط َواْلَحْبِس ِفي اْلَحَرِم. ١٦١/ ٣وعلقه البخاري في الصحیح (   ) كتاب في اللقطة، باب: الرَّ

من طرق عن عمرو بن دینار  ،والبیهقي ،وبن أبي شیبة ،) وصله عبد الرزاق٧٦/ ٥جر: في الفتح (وقال ابن ح
 عن عبد الرحمن بن فروخ به ولیس لنافع بن عبد الحارث وال لصفوان بن أمیة في البخاري سوى هذا الموضع. 



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

١٤٣  

  الفصل السادس

  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:
تــدل بعضـها علـى أن أراضـي مكــة موقوفـٌة وأدلـة أخـري تــدل ی حادیـث التـياألبـین  التعـارض

  على أنها مملوكة؟  

  َكْیَف رجح ِاْبُن اْلُمْنِذر بالمفاضلة بین الدلیلین؟
بعــد أن ذكــر االخــتالف وأدلــة كــل طائفــة مــن أهــل العلــم وســاق أدلــة تبــین جــواز ذلــك ومنهــا 

ــُة ِلَهــِذهِ  ــا ُهــَو ِحجَّ ْ  ُِ ــ ا ِ ــْ   [ -ُجــلَّ ثََنــاُؤهُ  -الطَّاِئَفــَة َمــَع َمــا َذَكــَرْت َقــْوُل اللَّــهِ  قولــه: َوِممَّ
ُ
ِ ــَ  أ ا  

ِ َورِْ ـَ ا ً  ْ َ ا ِِ ْ   َ َْ ُ  َن  َْ ً  ِ َ  ا  
َ
 ] َفُنِسـَب الـدَِّیاُر ِإلَـیُهْم، َواْألَْخَبـارَ ٨[الحشـر:  ]دِ َ رِ ِْ  َوأ

ـا قَـاٌل:" الَِّتي َذَكْرَناَهـا َعـْن َرُسـو  َأبِـي ُسـْفیاٍن َفهُـَو آِمـٌن،  دخـل دار ِمـنْ ِل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلیـِه َوَسـلََّم َلمَّ
، َوٕاذَا ثََبتَــْت ِلُهــْم َأُمَالَُّكهُــْم َعَلــى ُدوِرِهــمْ وأثبــت ِألَِبــي ُســْفیاِن َداًرا، فأثبــت َوِمــْن ُدِخــَل َداُرُه َفُهــَو آِمــٌن... " 

ٍة َمـا وَ ، تَّاِب َوالسََّنِة َفَغْیِر َجاِئِز ُدَفِع َذِلَك ِألَْخَبـاِر َواِهَیـٍة َال َتثَبُّـتٌ َأُمَالَُّكُهْم ِباْلكُ  َیـِدلُّ َمـَع َذِلـَك َعلَـى ِصـحَّ
ــِة َداٍر َأْو  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلیــِه َوَســلَّمَ  -َرُســوِل اللَّــهِ  َأصــحاب دورَذَكْرَنــاُه  ــْن َلــُه ِمــنُهْم ِبَمكَّ ــِة َفِممَّ ُدوٌر: ِبَمكَّ

یَّــ َبْیــَر ُبــّن اْلعــَواِم، َوَحِكــیم ُبــنِّ حــَزاٍم، َوُعْمــُرو ُبــنِّ العــاص، َوَصــْفَوان ُبــنِّ ُأمِّ ــِدیِق، َوالزُّ ــو ِبْكــِر الصَّ ٍة، َأُب
ُنوا ِلَیـْدُخُلوا َذِلـَك ِبَبْعِضَها َوَلْم ُیَكوِّ  تصدقَوَغْیَرُهْم َفَبْعَضَها ِإَلى اْلَیْوِم ِبَأْیِدي َأعَقاِبِهْم، َوَقْد ِبیَع َبْعَضَها و 

ـــْن َبْعـــدُهْم، َوَهـــَذا  ـــُم ِباللَّـــِه َوَرُســـوِلِه ِممَّ ـــِر اْلَواِحـــِد ِبَأّنَهـــا ِفـــي  أصـــحإال ِفـــي َأُمَالَِّكِهـــْم، َوُهـــْم َأَعْل ِمـــَن اْلَخَب
َأْن َیْحـَتجَّ ِبـِه، ِألَّنهَـا َال  یجـبَخَبـر َمَواِضِعَها َمْشُهوَرٍة. َفَأَما اْألَْخَباَر الَِّتي ِاْحَتجَّ ِبَها ِمْن َخْلفَنا َما ِمنهَـا 

ُة، َأْو مَ  ٌم ِبِه اْلِحجَّ ْعُلوٌل، َأمَّا َتْخُلَو ِمْن أَحد َمَعاِني: ِإمَّا َأْن َیُكوَن َمنُّ َرُجل َضِعیٍف، َوإِمَّا ُمْرِسٌل َال َتَقوُّ
ّن َأبِـي ِزیـاد َتَكلُّـم ِفیـِه َیْحَیـى اْلَقطَّـاِن قَـال: ُهـَو َوَسـٌط َحدیث َعْبد اللَّه ُبّن َعْمرٍو َفِإنََّمـا َروَّاُه َعِبیـُد اللَّـه ُبـ

، َوِاْبُن ُمَجاِهد ُیَروِّيَ   َمَناِكیُر، َوَلْیَس ِبَذاَك، َوُمَحمَّد ُبّن َعْمرو َأَحبِّ إلي ِمنُه. َوَأُبو َنِجیُح َال ُأِجیُزُه ِبَحبٍّ
ــّن مَ  ــاِجٍر، َعــْن یوســف ُب ــّن ُمَه ــین َوَحــدیث إبــراهیم ُب ــّن ُمِع ــِإْن َیْحَیــى ُب ــِه، َعــْن َعاِئَشــٍة، َف اَهــَك، َعــْن ُأمِّ

ــُد ُبــّن إســماعیل: إبــراهیم ُبــّن ُمَهــاِجر ُبــّن ِمْســَمار َمــْوَلى َســْعد   ِضــْعف إبــراهیم ُبــّن ُمَهــاِجٍر، َوَقــاَل ُمَحمَّ
أَحــَدا َروَّى َعنَهــا َغْیــَر ِاْبنَهــا  لــمأعَأِبــي َوَقــاّص ُمْنِكــر اْلَحــدیِث َوَأْم یوســف ُبــّن َماَهــَك َمْجُهوَلــٌة َال  ابــن 

  .)١(یوسف" 

  
  
  

                                  
 ).٣٩٣/ ٦) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

١٤٤  

  الفصل السادس

  َمَساِلك اْلُعَلَماِء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرض: 
محل الخالف في هذه المسائل من حیث بیع وتـأخیر بیـوت مكـة، هـل أراضـي مكـة موقوفـٌة 

 دلة والترجیح.أو مملوكة؟ وقد استدلت كل طائفة من أهل العلم بأدلة، فعمل ابن المنذر بعد ذكر األ
  وسیأتي مذاهب الفقهاء ومن خاللها یتبن مناهجهم من تعامل مع النصوص.

ه):"  َلْو َكاَن اْلُمَراُد ِبَقْوِلِه َتَعـاَلى َسـَواًء العـاكف ِفیـِه والبـاد َجِمیـَع اْلَحـَرِم ٣١١َقاَل بن ُخَزْیَمَة(
ُط َوَال اْلَبــْوُل َوَال َوَأنَّ اْسـَم اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم َواِقــٌع َعلَـى َجِمیـِع  اْلَحــَرِم َلَمـا َجـاَز َحْفـُر ِبْئــٍر َوَال َقْبـٍر َوَال التََّغـوُّ

ــٍب ُدُخــولَ  ــِرَه ِلَحــاِئٍض َوَال ِلُجُن ــَك َوَال َك ــْن َذِل ــَع ِم ــا َمَن ــُم َعاِلًم ــاَل َوَال َنْعَل ــْتِن َق ــِف َوالنَّ ــاُء اْلِجَی  اْلَحــَرِم َوَال ِإْلَق
َأْعَلـُم  َكـاَن َكـَذِلَك َلَجـاَز اِالْعِتَكـاُف ِفـي ُدوِر َمكَّـَة َوَحَواِنیِتهَـا َوَال َیقُـوُل بِـَذِلَك َأَحـٌد َواللَّـهُ  اْلِجَماَع ِفیـِه َولَـوْ 

بِـي ُقْلُت َواْلَقْوُل ِبَأنَّ اْلُمَراَد ِباْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اْلَحَرُم ُكله ورد َعن بن َعبَّاس َوَعَطاء َوُمجاهد أخرجه بن أَ 
  . )١(ٍم َوَغْیُرُه َعْنُهْم َواْألََساِنیُد ِبَذِلَك ُكلَُّها ِإَلْیِهْم َضِعیَفٌة " َحاتِ 

ه):"  اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم َفَأّوُل َمْن َبَناُه ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطّـاِب، َوَذِلـَك َأّن الّنـاَس ٥٨١قال السهیلي (
َفَقاَل ُعَمُر: إّن اْلَكْعَبَة َبْیُت اِهللا، والبد ِلْلَبْیِت ِمْن ِفَناٍء، َوإِّنُكْم  َضّیُقوا َعَلى اْلَكْعَبِة، َوَأْلَصُقوا ُدوَرُهْم ِبَها،

ْلُمِحیَط ِبهَـا، ثُـّم َدَخْلُتْم َعَلْیَها، َوَلْم َتْدُخْل َعَلْیُكْم، َفاْشَتَرى ِتْلَك الّدوَر ِمْن َأْهِلَها َوَهَدَمَها، َوَبَنى اْلَمْسِجَد ا
ْشَتَرى ُدوًرا ُأْخَرى، َوَأْغَلى ِفي َثَمِنَها، َوَزاَد ِفي َسَعِة اْلَمْسِجِد... َوِفي َهَذا َدِلیٌل َعلَـى َأنَّ َكاَن ُعْثَماُن، َفا

  .)٢(ِرَباَع َمكََّة َمْمُلوَكٌة ِألَْهِلَها َبْیًعا َوِشَراًء، إَذا َشاُءوا"
َتْوِریـث دور َمكَّـة  بعـد أن ذكـر تبویـب البخـاري وهـو" َبَیـان حكـم –ه): " ٨٥٥وقال العیني (

  .)٣(، َوإِنََّما لم یبین الحكم ِباْلَجَواِز َأو ِبَعَدِمِه لَمَكان اِالْخِتَالف ِفیِه" -َوَبْیعَها وشرائها "
  مذاهب الفقهاء في بیع رباع مكة وأجرة منازلها: 

ــةَ ) ٤(َذَهــَب اْلَحَنِفیَّــُة  ــِع َوإَِجــاَرِة ِرَبــاِع َمكَّ ــى َعــَدِم َجــَواِز َبْی ــَك ِإَذا َوقَــَع، ِلَقْوِلــِه  ِإَل ِة َذِل َوَعــَدِم ِصــحَّ
ِي َ َ  َْ  هُ  ِ    ِس َ َ اًء ا َْ   ُِ   ِ  ِ َواْ َ دِ [َتَعاَلى:  َ اِم ا     ]٢٥[الحج:  ]َوا َْ ْ ِ ِ  اْ َ

                                  
) لم أقف ١٥٣/ ٣)، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (٤٥١/ ٣صحیح البخاري ( ) ینظر: فتح الباري شرح(١

 علیه في كتب ابن خزیمة.
 ).٢٧٦/ ٢) الروض األنف في شرح السیرة النبویة ((٢
 ).٢٢٥/ ٩) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ((٣
   )٢٣٥تحفة الملوك (ص:  ،)١٤٦/ ٥) ینظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ((٤

) ١٦٢/ ٤االختیار لتعلیل المختار ( ،)٣٧٩/ ٤) الهدایة في شرح بدایة المبتدي (٢٢٣/ ١النتف في الفتاوى (
الجامع الصغیر وشرحه  ،)٦٠/ ١٠العنایة شرح الهدایة ( ،)٥٠٨/ ٢اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (

 ).٤٨١النافع الكبیر (ص: 
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  . )١(َأُبو ُیوُسَف  َوِفي ِرَواَیٍة َعْن َأِبي َحِنیَفَة َأنَُّه َیُجوُز َبْیُعَها َوإَِجاَرُتَها َوِبِه َأَخذَ  
  . )٢(وجاء عن أبو حنیفة: َأْكَرُه إَجاَرَة ُبُیوِت َمكََّة َأیَّاَم اْلَمْوِسِم، وأرخص فیها في غیر أیام الموسم 

  : ِفي اْلَمْسَأَلِة َأْرَبُع ِرَواَیات:)٣(َوعند اْلَماِلِكیَُّة 

 اْلَمْنُع َوُهَو اْلَمْشُهوُر. .١

َواَیاِت َواْلُمْعَتَمُد الَِّذي ِبِه اْلَفْتَوى، َوَعَلْیِه َجَرى اْلَعَمل ِمْن اْلَجَواُز، َقال اْبُن ُرشْ  .٢ ٍد: َوُهَو َأْشَهُر الرِّ
 َأِئمَِّة اْلَفْتَوى َواْلُقَضاِة ِبَمكََّة.

  ْیَر ِفیِه.اْلَكَراَهُة، َفِإْن َقَصَد ِباْلِكَراِء اْآلَالِت َواْألْخَشاَب َجاَز، َوإِْن َقَصَد اْلُبْقَعَة َفَال خَ  .٣

  یام اْلَمْوِسم َوِفي غیر َأیَّام اْلَمْوِسم یجوزأجور بُیوت َمكَّة ِفي أَال یجوز َالَحدَّ  .٤

 ِ ُْ َ َ اءِ ا ُْ َ ـ ِ  ِ َ  [َجَواِز َبْیِع ِرَباِع َمكََّة َوِكَراِء ُدوِرَها ِبَقْول اللَِّه َتَعـاَلى: إلى ذهب الشَّاِفِعیَُّة: 
ْ  ُِ  ا 

ُ
ِ َ  أ  َفَنَسـَب الـدَِّیاَر ِإلَـى اْلَمـاِلِكیَن، واإلضـافة دلیـل الملـك، فجـاز التصـرف ]ِ ْ  دِ َـ رِ ِ ْ ا  

  في بیع رباع مكة وٕاجارتها روایتان: )٤(وعند اْلَحَناِبَلُة  بها.

ُز ِألُنَّ ُعَمرُ  یَّـِة ِاْشـَتَرى ِمـْن -َرِضيَّ اللَّـه َعنـه-إحداهما: ُیَجوِّ ْرَبَعـِة آَالَِف، َوِاْشـَتَرى ا ِبأَ دار َصـْفَواِن بـن ُأمِّ
َمـٍة، َفَجـاَز َبْیُعهَـا  بن ُمعاِوَیُة ِمْن َحِكیمِ  حَزاِم َداَرْیِن ِبَمكَّـٍة، َوِألَّنهَـا َأْرَض َحیَّـٍة لَـْم تَـِرْد َعَلیهَـا صـدقة ُمَحرَّ

  َكَغْیِرَها.

ُز، ِألَّنَها َفَتْحـَت َعْنـَوٍة، َولَـْم تُْقَسـْم َبـیْ  ُن اْلغـاِنِمیَن، َفَصـاَرْت َوْقفَـا َعلَـى اْلُمْسـِلِمیَن، َفَحـُرَم والثانیة: َال ُیَجوِّ
  َبْیُعَها َكَسَواِد اْلِعَراِق.

                                  
 ).٢٣١/ ٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)٢٢٤/ ١٢) ینظر: البنایة شرح الهدایة ((١
رد  ،)٣٦٦درر الحكام شرح غرر األحكام (ص:  ،)٤٥٩/ ٢) ینظر: المحیط البرهاني في الفقه النعماني ((٢

 ).٢٢٢/ ٦حاشیة ابن عابدین ( ،)٣٩٧/ ٢٥المحتار (
  قدمات الممهدات الم ،)٤٠٥/ ٣)، البیان والتحصیل (٣٣٠/ ٣) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ((٣

 ).٩٦٨/ ٢شرح التلقین ( ،)١٨٣) القوانین الفقهیة (ص: ٢١٨/ ٢(
) ٢٢٩الهدایة على مذهب اإلمام أحمد (ص:  ،)٣١٢٩/ ٦) ینظر: مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهویه ((٤

صاف اإلن ،)٢٠/ ٤المبدع في شرح المقنع ( ،)١٢/ ٤الشرح الكبیر على متن المقنع ( ،)١٩٦/ ٤المغني (
الروض المربع  ،)٦٣/ ٢اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ( ،)٢٨٨/ ٤في معرفة الراجح من الخالف (

متن اإلقناع كشاف القناع عن  ،)١٠/ ٢دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ( ،)٣٠٨شرح زاد المستقنع (ص: 
)١٦٠/ ٣.( 
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  )١(كیفیة التیمم األحادیث المتعارضة في 
 ِْ  ُ ْ  [قال تعالى: قال ابن المنذر: 

َ
ُ  ا َ  ِ ً ا َ ّ ًِ    َ ْ َ ُ  ا  ِ ُُ   ُِ ْ  َو    َ  َ َ

اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم ِفي َكْیِفیَِّة التََّیمُِّم َفَقاَلْت َطاِئَفٌة: َیْبُلُغ ِبِه اْلَوْجَه َواْلَیَدْیِن ِإَلى ، ]٦[المائدة:  ]ِ  ْ ُ 
ِة الزُّْهِريِّ َحِدیُثُه الَِّذي َحدََّث ِبِه َعْن ُعَبْیِد اِهللا َعْن َعمَّ    اٍر. اْآلَباِط َهَكَذا َقاَل الزُّْهِريُّ َوِمْن ُحجَّ

زَّاِق  ، َعــْن ُعَبْیــِد )٢(قــال ابــن المنــذر: َحــدَّثََنا ِإْســَحاُق، َعــْن َعْبــِد الــرَّ ، َعــْن َمْعَمــٍر، َعــِن الزُّْهــِريِّ
لَـَك ِفي َسـَفٍر َوَمَعـُه َعاِئَشـُة َفهَ   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اِهللا، َأنَّ َعمَّاًرا َكاَن ُیَحدُِّث َأنَُّه َكاَن َمَع النَِّبيِّ 

ــارٌ  : َفَقــاُموا ِعْقــُدَها َفــاْحَتَبَس النَّــاَس ِفــي اْبِتَغاِئــِه َحتَّــى َأْصــَبُحوا َوَلــْیَس َمَعُهــم َمــاٌء َفَنــَزَل التَّــَیمُُّم، َقــاَل َعمَّ
َفَمَسـُحوا ِبهَـا َأْیـِدَیُهْم ِإلَـى َفتَمسُحوا َفَضَرُبوا َأْیِدَیُهْم َفَمَسُحوا ِبَها ُوُجوَهُهْم ُثمَّ َعاُدوا َفَضَرُبوا ِبَأْیـِدیِهْم ثَاِنَیـًة 

ِبَطْیِن َأْو َقاَل ِإَلى اْلَمَناِكِب    .)٣(اْإلِ

، َعـْن ُعَبْیـِد -أیضاً  –وقال  ، ثنـا ُسـْفَیاُن، ثنـا الزُّْهـِريُّ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبـُن َأْحَمـَد، ثنـا اْلُحَمْیـِديُّ
  . )٤(ْمَنا ِإَلى اْلَمَناِكِب اِهللا، َعْن َأِبیِه، َعْن َعمَّاٍر، َقاَل: َتَیمَّ 

                                  
 )١٦٥/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف((١
 ). ٨٢٧) ح (٢١٣/ ١مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( ) ینظر:(٢
) وعبد الرزاق الصنعاني في ٦٧٢) ح(٢٨/ ٢: أخرجه أبو داود الطیالسي في المسند (صحیح إسناده ) (٣

/ ٣٠) وأحمد في المسند (٤٤٩)ح(٢٩٩/ ١) وابن أبي شیبة في المسند (٨٢٧)ح(٢١٣/ ١المصنف (
) كتاب الطهارة، باب: ما جاء في السبب، ١٨٧/ ١ن () وابن ماجه في السن١٨٨٩١)ح(١٨٣٢٢)ح(٢٥٩

)، وابن أبي عاصم في اآلحاد ٣١٨) كتاب الطهارة، باب: التیمم،ح (٨٦/ ١)، وأبو داود في السنن (٥٦٥ح(
والنسائي في السنن الكبرى  ،)١٣٨٤)،ح(٢٢١/ ٤) والبزار في البحر الزخار (٢٧٨)،ح(٢١١/ ١والمثاني (

) ١٦٧/ ١) وفي السنن الصغري (٢٩٦باب: التیمم في السفر وذكر االختالف،ح() كتاب الطهارة، ١٩٠/ ١(
 ،)١٦٠٩)،ح(١٨٤/ ٣) وأبو یعلى الموصلي في المسند (٣١٤كتاب الطهارة، باب: التیمم في السفر، ح(

والطحاوي في  ،)١٣٤٤)،ح(٣٦٧/ ٢) والرویاني في  المسند (١٢١)،ح(٤٠وابن الجارود في المنتقى (ص: 
وابن حبان في   ،)١٠٢٤)،ح(٤٢١/ ٢) والشاشي في المسند (٦٦١)،ح(١١٠/ ١اآلثار ( شرح معاني
والبیهقي في السنن الكبرى  ،)١٩٠٢)،ح(٢٤١٤/ ٥) واآلجري في الشریعة (١٣١٠)،ح(١٣٣/ ٤صحیحه (

والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص:  ،)١٥٦١)ح(١٤/ ٢) وفي معرفة السنن واآلثار (٦٥٥)،ح(٢١٧/ ١(
اِر ْبِن َیاِسٍر، بنحوه. ٤٧/ ٢بن المنذر في األوسط () وا٥٦٢ ، َعْن ُعَبْیِد اللَِّه، َعْن َعمَّ  ) َجِمیعُهْم َعن الزُّْهِريِّ

) كتاب الطهارة، باب: االختالف في كیفیة التیمم، ١٦٨/ ١: أخرجه النسائي في السنن (صحیحإسناده  )(٤
) كالهما عن ٥٦٦ة، باب: ما جاء في السبب،ح() كتاب الطهار ١٨٧/ ١) وابن ماجه في السنن (٣١٥ح(

ْمَنا َمَع النَِّبيِّ ٢١١/ ١الزهري به. وذكره الترمذي في السنن ( اٍر َأنَُّه َقاَل َتَیمَّ َصلَّى -) بقول:" َوَقْد ُرِوَي َعْن َعمَّ
= 
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، -أیضاً  –وقال  :" َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل، ثنـا َعفَّـاُن، ثنـا ُشـْعَبُة، َحـدَّثَِني اْلَحَكـُم، َعـْن َذرٍّ
َلُه َأنَّـُه َأْجَنـَب َفلَـْم َیِجـِد َعْن َسِعیِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْبَزى، َعْن َأِبیِه، َأنَّـُه َشـِهَد ُعَمـَر َجـاَءُه َرُجـٌل َفَسـأَ 

  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -اْلَماَء َفَقاَل َعمَّاٌر: ِإنَّا ُكنَّا ِفي َسِریٍَّة َوَأْجَنْبُت َفَتَمعَّْكـُت بِـالتَُّراِب َفَأَتْیـُت النَّبِـيَّ 
  . )١("ْیِه َوَنَفَخ ِفیِهَما َوَمَسَح َوْجَهُه َوَظْهَر َكفَّْیهِ َفَقاَل: ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َهَذا، َفَضَرَب َعمَّاٌر ِبَیدَ 

ـِة َبْعـِض اْلقَـاِئِلیَن ِبهَـَذا اْلقَـْوِل -التـیمم بالضـربتین وٕالـى الـذراعین -وقال ابن المنـذر: َوِمـْن ُحجَّ
  َأَحاِدیُث َثَالَثٌة: َأَحُدَها َحِدیُث اْبِن ُعَمرَ 

ــُد ْبــُن ثَاِبـــٍت الحــدیث األول: " َحــدَّثََنا ُســَلْیمَ  ، ثنـــا َیْحَیــى ْبــُن َحسَّــاَن، ثنـــا ُمَحمَّ اُن ْبـــُن ُشــَعْیٍب اْلَكْیَســاِنيُّ
، َعْن َناِفٍع، َقاَل: اْنَطَلْقُت َمَع اْبِن ُعَمَر ِإَلى اْبِن َعبَّاٍس ِفي َحاَجٍة َفَكاَن ِمْن َحِدیِثِه َیوْ  َمِئٍذ: "َأنَّ اْلَعْبِديُّ

ــَالَم َحتَّــى َضــَرَب  -َعَلْیــِه َوَســلَّمَ َصــلَّى اللَّــُه -النَِّبــيَّ  َبــاَل، َقــاَل: َفَمــرَّ َعَلْیــِه َرُجــٌل َفَســلََّم َعَلْیــِه َفَلــْم َیــُردَّ السَّ
 َردَّ َعَلْیــهِ  ِبَیَدْیـِه َعَلــى اْلَحـاِئِط، ثُــمَّ َمَسـَح ِبِهَمــا َوْجَهـُه، ثُــمَّ َضــَرَب َضـْرَبًة ُأْخــَرى َفَمَسـَح ِبِهَمــا ِذَراَعْیـِه، ثُــمَّ 

  .)٢(السََّالَم " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
اٍر، َعِن النَِّبيِّ ِإَلى اْلَمَناِكِب َواآلَباِط، َضعََّف َبْعُض َأْهِل الِعلْ -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه - ِم َحِدیَث َعمَّ

ا ُرِوَي َعْنُه َحِدیُث اْلَمَناِكِب َواآلَباِط". َقاَل ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَرا- َوَسلَّمَ  ِم ِلْلَوْجِه َوالَكفَّْیِن َلمَّ اٍر ِفي التََّیمُّ ِهیَم: َحِدیُث َعمَّ
ِم ِلْلَوْجِه َوالَكفَّ  ْمَنا َمَع النَِّبيِّ ِفي التََّیمُّ اٍر: َتَیمَّ ِإَلى   - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْیِن ُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح، َوَحِدیُث َعمَّ

اًرا َلْم َیْذُكْر َأنَّ النَّبِ  ى اللَُّه َعَلْیِه َصلَّ - يَّ اْلَمَناِكِب َواآلَباِط َلْیَس ُهَو ِبُمَخاِلٍف ِلَحِدیِث الَوْجِه َوالَكفَّْیِن، َألنَّ َعمَّ
ا َسَأَل النَِّبيَّ   - َوَسلَّمَ  َأَمَرُه ِبالَوْجِه   - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأَمَرُهْم ِبَذِلَك، َوإِنََّما َقاَل: َفَعْلَنا َكَذا َوَكَذا، َفَلمَّ

اٌر َبْعَد ال ِم َأنَُّه َقاَل: الَوْجِه   - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -نَِّبيِّ َوالَكفَّْیِن، َوالدَِّلیُل َعَلى َذِلَك َما َأْفَتى ِبِه َعمَّ ِفي التََّیمُّ
." وكذاَ َقاَل اْألَْثَرُم في نصب  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوالَكفَّْیِن، َفِفي َهَذا َدَالَلٌة َأنَُّه اْنَتَهى ِإَلى َما َعلََّمُه النَِّبيُّ 

):" اْلَحِدیَث ١٥٧/ ١الزیلعي اختالف الطرق، وقال النََّوِويُّ في نصب الرایة (عنه ) كما نقل ١٥٦/ ١الرایة (
 َحَسٌن َأْو َصِحیٌح". 

)، صحیح ٣٣٨) كتاب التیمم، باب: المتیمم هل ینفخ فیهما،ح (٧٥/ ١، ینظر: صحیح البخاري (متفق علیه )(١
 ).٧٤٦) كتاب الطهارة، باب التیمم، ح(١٩٢/ ١مسلم (

أخرجه  ،)٣٣٠) كتاب الطهارة، باب التیمم، ح(٢٤٥/ ١: أخرجه أبو داود في السنن (ضعیفإسناده  )(٢
) والبغوي في ١٥٣٨) ح(٨/ ٢الطحاوي معرفة السنن واآلثار ( ،)٦٧٦) ح(٣٢٥/ ١الدارقطني في السنن (

والطبراني في  ،)٣٩/ ٤والعقیلي في ترجمة محمَّد بن ثابت في ضعفاء ( ،)٣١١) ح(١١٦/ ٢شرح السنة (
)، والبیهقي في السنن الكبرى ٢١٤٥/ ٦)، وابن عدي في ترجمة محمَّد بن ثابت من الكامل (٧٧٨٤األوسط (

  ) من طریق محمَّد بن ثابت العبدي.١٣٥/ ١٣)، والخطیب في تاریخ بغداد (٢١٥/ ١(
) . ُد ْبُن ثَاِبٍت اْلَعْبِديُّ َأُبو َعْبِد اللَِّه اْلَبْصِريُّ   ه) ١٨٠-  ١٧١الوفاة: ُمَحمَّ

  هـ):" ُمَحمَّد بن ثَابت العصري َضِعیف روى َحِدیث التََّیمُّم" ٢٣٣قال ابن معین( 
ه):" ُمَحمَّد بن ثَابت اْلَعْبدي َلْیَس ٢٤١وقال أحمد( ،ه):"ُهَو َصالح َلْیَس ِباْلَقِوّي"٢٣٤وقال علي بن المدیني(

ه): َعْن حدیٍث َرَواُه ُمَحمَُّد  ٢٦٤وقال َأَبو ُزْرَعَة ( ،تََّیمُّم َال ُیَتاِبعه أحد"ِبِه َبْأس، َلِكن روى َحِدیثا ُمْنكرا ِفي ال
= 
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١٤٨  

  الفصل السادس

ـدٍ َواْلَحِدیُث الثَّاِني: حدیث َرَواُه  َعـْن َأِبیـِه َعـْن َأبِـي اْلُحـَوْیِرِث َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن ُمَعاِوَیـَة  ِإْبَراِهیُم ْبُن ُمَحمَّ
مَِّة َأنَّ النَِّبيَّ    َم َفَمَسَح َوْجَهُه َوِذَراَعْیِه" َتَیمَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن اْألَْعَرِج َعْن َأِبي الصِّ

ِبیُع ْبُن َبْدرٍ اْلَحِدیُث الثَّاِلُث: َحِدیٌث َرَواُه  َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َأْسَلَع، َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ علیه  الرَّ
ْلُت: َأَصاَبْتِني َجَناَبٌة َفَسَكَت َفَنَزَلْت آَیُة التََّیمُِّم السالم َفَأَصاَبْتِني َجَناَبٌة َفَقاَل: َیا َأْسَلُع ُقْم َفاْرَحْل ِلي، َفقُ 

ــِه اْألَ  ــمَّ َضــَرَب ِبَیَدْی ــُه ُث ــمَّ َنَفَضــُهَما َفَمَســَح َوْجَه ــى اْألَْرِض ُث ــِه َعَل ــَأَراِني التَّــَیمَُّم َفَضــَرَب ِبَیَدْی ــًة َف ْرَض ثَاِنَی
   )١(" َفَمَسَح ِذَراَعْیِه َظاِهَرُهَما َوَباِطَنُهَما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
ِم َضْرَبَتیِن" َقاَل: َهَذا - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ْبُن ثابت، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن عمر، عن النبيِّ ا : " في التیمُّ

سؤاالت ابن  ،)٩٤من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (ص: خطٌأ؛ ِإنََّما هو موقوٌف" ینظر: كتاب 
 ،)٦٠٢/ ١علل الحدیث ( ،)٣٣٩سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص:  ،)٦٤أبي شیبة البن المدیني (ص: 

  ).٧٣٤/ ٤تاریخ اإلسالم (
  وذكر الذراعین. قلت: محمَّد بن ثابت العبدي ضعیف ُیعتبر به، وقد انفرد في هذا الحدیث بذكر الضربتین 

  حكم المحدثین على الحدیث: 
قوف عندهم؛ كذا قاله ): " ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وٕانما هو مو ٢/٤١قال ابن رجب في "فتح الباري" (

واألثرم. وتفرد برفعه  ،والعقیلي ،والبخاري ،وأبو داود ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،ویحیى بن معین ،اإلمام أحمد
عبدي، عن نافع، والعبدي ضعیف. وذكر األثرم عن أبي الولید أنه سأل محمد بن ثابت هذا: محمد بن ثابت ال

 من الذي یقول: النبي وابن عمر؟ فقال: ال أدري".
  ) والطبراني في المعجم الكبیر ٦٧٧) ح(١١٣/ ١، أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (ضعیف إسناده) (١

) ح ١/٣١٩) والبیهقي في السنن الكبرى (٦٨٣) ح(١/٣٣٠في السنن () والدارقطني ٨٧٦) ح(٨٧٥) ح(٢٩٨/ ١(
  ) وابن قانع في معجم الصحابة ٣٢) والسجزي في المنتقى من مسند المقلین (ص: ١٠٠٠(
ِبیُع ْبُن َبْدٍر، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه بنحوه.١٠٩٢)ح(٣٥٦/ ١) وأبو ُنعیم معرفة الصحابة(٥٠/ ١(     ) جمیعهم من طریق الرَّ

، َوُیَقاُل اْلَعَرِجيُّ َأُبو الْ سبب ضعف الحدیث:  ِبیُع ُبّن َبْدِر ُبنِّ َعْمرِو ُبنِّ َجَراِد التَِّمیَميِّ السَّْعِديِّ اْألْعَرِجيِّ َعَالِء الرَّ
  ه).  ١٨٠- ١٧١اْلَبَصِريِّ َوُعَلْیَلُة َلَقُبُه، (الوفاة: 

ه) ٨٥٢ه) وابن حجر(٣٨٥ه) َوالدَّاَرُقْطِنّي( ٣٧٤اَألْزِدّي (ه) و  ٣٠٣ه)، والنََّساِئّي ( ٢٧٧قال أبو حاتم (
ِبیُع ْبُن َبْدٍر َمْتُروُك اْلَحِدیثِ  ه) ٢٤١ه) وأحمد ( ٣٢٢ه) والعقیلي (٢٣٣وضعفه ابن معین(، الرَّ

ه)، ٧٤٨ه) والذهبي(٤٥٨ه) والبیهقي(٣٦٥هـ) وابن عدي (٢٧٥ه) وأبو داود السِِّجْسَتاِنيِّ (٢٥٦والبخاري(
ِبیُع ْبُن َبْدٍر، َوَقْد َأْجَمُعوا َعَلى َضْعِفِه"، وقال ابن حبان(٨٠٧الهیثمي( وقال ه):" َكاَن ِممَّن یقلب ٣٥٤ه):"الرَّ

َعَفاء الموضوعات"    اْألََساِنید ویروي َعن الثَِّقات الموضوعات َوَعن الضُّ
تقریب التهذیب  ،)٣٨٤/ ١(سنن الدارقطنى  ،)٤١) الضعفاء والمتروكون (ص: ٦٠٦/ ١ینظر: علل الحدیث (

) ٥٣)، بحر الدم (ص: ٥٣/ ٢)، الضعفاء الكبیر (٣٧٤)، وینظر: سؤاالت ابن الجنید (ص: ٢٠٦(ص: 
)، الكامل في ضعفاء الرجال ٢٥٢)، سؤاالت اآلجري أبو داود السجستاني (ص: ٦١الضعفاء الصغیر (ص: 

)، مجمع الزوائد ٣٨/ ٢یزان االعتدال ()، م١٣٤دیوان الضعفاء (ص:  ،)٣١٩/ ١) السنن الكبرى (٢٩/ ٤(
 ). ٢٩٧/ ١كتاب المجروحین ( ،)١٤٣/ ١ومنبع الفوائد (
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  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:
الواردة في األحادیث التي تبین كیفیـة التـیمم وهـذا ظـاهر الداللـة مـن حیـث عـدد  اتاالختالف

  الضربات على التراب ومسح الذراعین والمرافق والمناكب. 

  َكْیَف رجح ِاْبُن اْلُمْنِذر بالمفاضلة بین الدلیلین؟
ْرَنـا َمَعـاِنَي اْألَْخَبـاِر الَّتِـي ِفیهَـا ِذْكـُر تَـَیمُِّمِهْم َكـاَن َقْبـَل َأْن َیـْأُتوا النَّبِـيَّ قال ابن المنذر:" َقْد َذكَ  

ـا اْألَْخَبـاُر الثََّالثَـُة الَّتِـي اْحـَتجَّ ِبهَـا َمـْن َرَأى َأنَّ التـََّیمُّمَ   َضـْرَبَتْیِن َضـْرَبةً  علیه السالم َوَتْعِلیِمِه ِإیَّـاُهْم، َفَأمَّ
ـِد  َفَمْعُلوَلـٌة ُكلُّهَـا َال َیُجـوُز َأْن ُیْحـَتجَّ ِبَشـْيٍء ِمْنهَـا َوْجِه َوَضْرَبًة ِلْلَیَدْیِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْینِ ِللْ  َفِمْنهَـا َحـِدیُث ُمَحمَّ
ـُد ، َوَقْد َدَفَع َغْیُر َواِحٍد ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َحِدیَثُه، )١(ْبِن ثَاِبٍت َوَلْم َیْرَفْعُه َغْیُرُه ا َقاَل َیْحَیى ْبـُن َمِعـیٍن: ُمَحمَّ
ــْیَس ِبَشــْيٍء ا ــٍت َل ــُن ثَاِب ــْرَبَتْیِن، ُیَضــعَُّف.َقاَل )٢(ْب ــَر ِفــي الضَّ ــِن ُعَم ــاِفٍع َعــِن اْب َوُهــَو الَّــِذي َرَوى َحــِدیَث َن

: ُمَحمَُّد ْبُن ثَاِبٍت َأُبو َعْبِد اِهللا اْلَبْصـِريُّ ِفـي َحِدیِثـِه َعـْن َنـافِ  ٍع َعـِن اْبـِن ُعَمـَر ِفـي التـََّیمُِّم َخاَلَفـُه اْلُبَخاِريُّ
  َأیُّوُب َوُعَبْیُد اِهللا َواْبُن ِإْسَحاَق َعْن َناِفٍع أن اْبِن ُعَمَر َفَعَلُه.

ـٍد ِفـي َنْفِسـِه َوُمَخاَلَفـِة الثِّقَـاِت َلـُه َحْیـُث َجَعلُـوهُ  ًة ِلَضْعِف ُمَحمَّ  َفَسَقَط َأْن َیُكوَن َهَذا اْلَحِدیُث ُحجَّ
ِبیـِع ْبـِن َبــْدٍر َفهُـَو ِإْسـَناٌد َمْجهُــوٌل  ـا َحــِدیُث الرَّ ِبیـَع َال ُیْعـَرُف ِبِرَواَیــِة ِمـْن ِفْعـِل اْبــِن ُعَمـَر، ... َوَأمَّ ِألَنَّ الرَّ

  . )٣( ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ  واِالْحِتَجاُج ِبَهَذا اْلَحِدیِث َیْسُقطُ ، َواْألَْسَلُع َغْیُر َمْعُروفٌ ، اْلَحِدیِث َوَال َأُبوُه َوَال َجدُّهُ 

  َمَساِلُك اْلُعَلَماِء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرِض: 
هـــ): " َضــعََّف ٢٧٩ســلك بعــض أهــل العلــم مــنهج التــرجیح فــي كیفیــة التــیمم فقــال الترمــذي (

ِم ِلْلوَ -صـلى اهللا علیـه وسـلم-َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َحِدیَث َعمَّاٍر َعِن النَِّبىِّ  ـا ُرِوَى ِفـى التـََّیمُّ ْجـِه َواْلَكفَّـْیِن َلمَّ
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -ومنهم من جمـع بـین األحادیـث مـن أن النبـي ، )٤(َعْنُه َحِدیُث اْلَمَناِكِب َواآلَباِط. " 

                                  
): "ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وٕانما هو موقوف عندهم؛ كذا قاله ٢/٤١) قال ابن رجب في "فتح الباري" ((١

واألثرم. وتفرد برفعه  ،والعقیلي ،والبخاري ،وأبو داود ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،ویحیى بن معین ،اإلمام أحمد
محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعیف. وذكر األثرم عن أبي الولید أنه سأل محمد بن ثابت هذا: 

 من الذي یقول: النبي وابن عمر؟ فقال: ال أدري".
 )٣٧٤) سؤاالت ابن الجنید (ص: (٢
 ).١٧٣/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
 ).٢٥٥/ ١) سنن الترمذى ((٤
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بعــد أن علمهــم التــیمم اســتقر األمــر علــى كیفیــة معلومــة موجــودة فــي الصــحیحین، واألحادیــث -َوَســلَّمَ 
   .-َعْنهُ َرِضَي اللَُّه  –تعلیم النبي لهم منهم حدیث عمار لها كانت قبل  ةمخالفال

َذَهــَب َكِثیــُر َمــِن  -َبْعــَد َأنَّ َذَكــَر َكْیِفیَّــة التَّــَیمُِّم َواْألََحاِدیــِث اْلــَواِرَدةِ  –ه): ٧٩٥قــال ابــن رجــب(
َرِضـّي  -ْرَفَقْیِن: َهَذا مرِويٌّ َعِن ِاْبُن ُعَمـر َوَجـاِبرَ اْلُعَلَماَء ِإَلى َأّنُه َیْنَتِهَي اْلَمْسُح ِلْلَیَدْیِن ِبالتَُّراِب ِإَلى اْلمُ 

، َوَقتـاَدٌة، َوُسـْفیاٌن، َوِاْبـُن  -أیضـا -َوَرِويَّ  -اللَّه َعنُهمْ  ، َواْلُحْسـَن، َوالنُُّخِعـيَّ َسـاَلَم ُبـنُّ َعْبـد اللَّـه َوالشُّـْعَبيَّ
 ، ــاِفِعيَّ َوُأِبــَي َحِنیَفــُة َوَأْصــَحاُبُه، َوِاْســَتَدلَّ َبْعُضــُهْم: ِباْألََحاِدیــِث اْلَمْرُفوَعــِة اْلُمَبــاَرِك، َواللَّْیــَث، َوَماِلــٌك، َوالشَّ
  . )١(اْلمرِویَِّة ِفي َذِلَك، َوَال ُیثَبَِّت ِمنَها َشْيء 

ِم َلْم َیِصحَّ ِمْنَها ِسَوى َحِدی٨٥٢وقال ابن حجر( ِث َأبِـي هـ):" اْألََحاِدیَث اْلَواِرَدَة ِفي ِصَفِة التََّیمُّ
ـاٍر َوَمـا َعـَداُهَما َفَضــِعیٌف َأْو ُمْخَتلَـٌف ِفـي َرْفِعـِه َوَوْقِفـِه َوالــرَّاِجُح َعـَدُم َرْفِعـِه َفَأمَّـا  َحـِدیُث َأِبــي ُجهَـْیٍم َوَعمَّ

ـِحیَحْیِن َوبِـِذْكِر اْلِمـْرَفَقْیِن ُجَهْیٍم َفَوَرَد ِبِذْكِر اْلَیَدْیِن ُمْجَمًال َوَأمَّا َحِدیُث َعمَّاٍر َفَوَرَد ِبِذْكِر اْلَكفَّْیِن ِفـ ي الصَّ
ــْرِفَقْیِن َوَكــ ــُة اْلَم ــا ِرَواَی ــاِط َفَأمَّ ــٍة ِإَلــى اْآلَب ــٍة ِإَلــى ِنْصــِف الــذَِّراِع َوِفــي ِرَواَی ــَنِن َوِفــي ِرَواَی َذا ِنْصــُف ِفــي السُّ

َصـلَّى اللَّـُه -يُّ َوَغْیُرُه ِإْن َكاَن َذِلـَك َوقَـَع بِـَأْمِر النَّبِـيِّ الذَِّراِع َفِفیِهَما َمَقاٌل َوَأمَّا ِرَواَیُة اْآلَباِط َفَقاَل الشَّاِفعِ 
َبْعَدُه َفُهَو َناِسـٌخ َلـُه َوإِْن َكـاَن َوقَـَع ِبَغْیـِر  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفُكلُّ َتَیمٍُّم َصحَّ ِللنَِّبيِّ   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ُة ِفیَما ِحیَحْیِن ِفي اِالْقِتَصاِر َعَلى اْلَوْجِه َواْلَكفَّْیِن "  َأْمِرِه َفاْلُحجَّ    )٢(َأَمَر ِبِه َوِممَّا ُیَقوِّي ِرَواَیَة الصَّ

ه):" أحادیـث الضـربتین ال تخلـو جمیـع طرقهـا مـن مقـال ولـو صـحت ١٢٥٠قال الشوكاني(
صـحیحین مـن حـدیث لكان األخذ بها متعینا لما فیها مـن الزیـادة فـالحق الوقـوف علـى مـا ثبـت فـي ال
  .)٣(عمار من االقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزیادة على ذلك المقدار" 

  

  

                                  
 ).٢٥٣/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
 ). ٤٤٤/ ١( المرجع السابق) (٢
  )٣٣٢/ ١) نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار ((٣
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  مذاهب الفقهاء في َكْیِفیَِّة التََّیمُِّم: 
-ْیِن ِلَقْوِلـهِ ِإَلى َأنَّ التََّیمَُّم َضْرَبَتاِن: َضْرَبٌة ِلْلَوْجِه َوَضْرَبٌة ِلْلَیدَ  )٢(، َوالشَّاِفِعیَُّة )١(َذَهَب اْلَحَنِفیَُّة 
  : " التََّیمُُّم َضْرَبَتاِن: َضْرَبٌة ِلْلَوْجِه َوَضْرَبٌة ِلْلَیَدْیِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْیِن". -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ـــــا َقـــــْدُر اْلَواِجـــــِب ِمـــــْن اْلَیــــَدْیِن َفاْلَمْشـــــُهوُر ِمـــــْن َمـــــْذَهِبَنا َأنَّـــــهُ ٦٧٦وقــــال النـــــووي(  ىإَلـــــ ه):"َوَأمَّ
ـاٍر  )٥(َواْلَحَناِبَلـُة  )٤(َوَذَهـَب اْلَماِلِكیَّـُة   . )٣(اْلِمـْرَفَقْیِن" َم اْلَواِجـَب َضـْرَبٌة َواِحـَدٌة؛ ِلَحـِدیِث َعمَّ ِإلَـى َأنَّ التـََّیمُّ
َواِحـَدٌة ِلْلَوْجـِه َواْلَیـَدْیِن، َواْلَیـُد  َقال ِفي التََّیمُِّم: ِإنََّما َكاَن َیْكِفیك َضْرَبةٌ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبّي 

ــِرَقِة. َواْألْكَمــل َعــْنُهْم َضــْرَبَتاِن وَ  ِإَذا إَِلــى ُأْطِلَقــْت َال َیــْدُخل ِفیَهــا الــذَِّراُع َكَمــا ِفــي اْلَیــِد اْلَمْقُطوَعــِة ِفــي السَّ
ُم ِمـْن اْلَجَناَبـِة َواْلُوُضـوُء َسـَواٌء َوالتـََّیمُُّم ١٧٩ٌك(َقاَل اإلمـام َماِلـ  اْلِمْرَفَقْیِن َكاْلَحَنِفیَِّة َوالشَّاِفِعیَِّة. ه): التـََّیمُّ

  .)٦(َضْرَبٌة ِلْلَوْجِه َوَضْرَبٌة ِلْلَیَدْیِن َیْضِرُب اْألَْرَض ِبَیَدْیِه َجِمیًعا َضْرَبًة َواِحَدًة" 
تـیمم ضـربة فیما نعلمه أن الواجـب فـي ال-الحنابلة-ه): " ال نزاع عندنا٧٧٢قال الزركشي (
  . )٧(واحدة للوجه والكفین" 

                                  
ه النعماني المحیط البرهاني في الفق ،)٤٦/ ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ،)٣٥/ ١) ینظر: تحفة الفقهاء ((١

درر الحكام  ،)٥٢٣/ ١البنایة شرح الهدایة ( ،)١٢٠/ ١اللباب في الجمع بین السنة والكتاب ( ،)١٣٣/ ١(
فقه العبادات على المذهب الحنفي  ،)١٥٣/ ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)٢٨/ ١شرح غرر األحكام (

 ).٥٦(ص: 
التنبیه في الفقه على  ،)٨٩/ ١الحاوي الكبیر ( ،)٩٨/ ٨مختصر المزني ( ،)٦٥/ ١) ینظر: كتاب األم ((٢

البیان  ،)١٥٨/ ١نهایة المطلب في درایة المذهب ( ،)٦٦/ ١المهذب ( ،)٢٠مذهب اإلمام الشافعي (ص: 
الغرر البهیة في شرح البهجة  ،)٢١١/ ٢المجموع شرح المهذب ( ،)٢٦٨/ ١في مذهب اإلمام الشافعي (

 ).٧٠/ ١ي حل ألفاظ أبى شجاع (االقناع ف ،)١٩٧/ ١الوردیة (
 )٢١١/ ٢) المجموع شرح المهذب ((٣
الكافي في  ،)٢٩/ ١التلقین في الفقه المالكي ( ،)١٠٨مجالس ابن القاسم (ص:  ،)١٤٥/ ١) ینظر: المدونة ((٤

بدایة المجتهد  ،)١١٤/ ١المقدمات الممهدات ( ،)٤٦/ ١البیان والتحصیل ( ،)١٨٢/ ١فقه أهل المدینة (
  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك  ،)٣٦٠/ ١الذخیرة ( ،)٧٥/ ١ایة المقتصد (ونه

 ).٥٢٢/ ١التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ( ،)٢٩) القوانین الفقهیة (ص: ١٠(ص: 
الهدایة على  ،)١٥الخرقي (ص:  تنم ،)٢٤) ینظر: مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني (ص: (٥

عمدة الفقه  ،)١٧٩/ ١المغني ( ،)١١٩/ ١الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ،)٦٢هب اإلمام أحمد (ص: مذ
 ،)٢١/ ١المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ( ،)٤٧) العدة شرح العمدة (ص: ١٧(ص: 

على مختصر  شرح الزركشي ،)٥٢٨/ ٥الفروع وتصحیح الفروع ( ،)٢٥٨/ ١الشرح الكبیر على متن المقنع (
/ ١اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ( ،)١٩٩/ ١المبدع في شرح المقنع ( ،)٣٣٦/ ١الخرقي (

 ).٤٩/ ١منار السبیل في شرح الدلیل ( ،)٥٧/ ١اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ( ،)٣٠١
  ).١٤٥/ ١) المدونة الكبري ((٦
 ).٣٣٦/ ١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ((٧
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  الجمع بین الصالتین في السفراألحادیث المتعارضة في 
ن كـان بعـض أهـل العلـم قیـد الجمـع إ جاء أحادیث وآثار متعارضة في الجمع في السـفر، و 

ِســْع ِفــي جــّد فــي الســیر فــي الســفر، فقــد رد ابــن المنــذر ذلــك بقولــه:" َوَلَعــلَّ َبْعــُض َمــْن َلــْم َیتَّ البجــاءت 
ـَالَتْیِن ِفـي السَّـَفِر َال َیُجـوُز ِإالَّ ِفـي اْلَحـاِل الَّتِـي َیِجـدُّ ِباْلمُ  َسـاِفِر السَّـْیُر اْلِعْلِم َیْحِسُب َأنَّ اْلَجْمَع َبـْیَن الصَّ

َمـَع َبـْیَن الظُّْهـِر َواْلَعْصـِر َوُهـَو َأنَُّه جَ   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَلْیَس َذِلَك َكَذِلَك، َوَقْد ثََبَت َعِن النَِّبيِّ 
  ثم ساق األحادیث واآلثار وعقب علیها بالمفاضلة بین األدلة وبین الراجح .  )١(َناِزٌل َغْیُر َساِئٍر" 

زَّاِق، َقــاَل: َأْخَبَرَنـا َمْعَمــٌر، َعـِن الزُّْهــِريِّ  ، قـال ابـن المنــذر:" َحـدَّثََنا ِإْســَحاُق، قَـاَل: ثنــا َعْبـُد الـرَّ
ــْیِر -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َعــْن َســاِلٍم، َعــِن اْبــِن ُعَمــَر، َقــاَل " َكــاَن َرُســوُل اِهللا  : " ِإَذا َعِجــَل ِفــي السَّ

  .)٢(َجَمَع َبْیَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء " 

زَّاِق، َعْن َمْعَمـٍر،-أیضاً –... وقال  َعـْن َأیُّـوَب، َوَقتَـاَدُة، َعـْن  :" َحدَّثََنا ِإْسَحاُق، َعْن َعْبِد الرَّ
: " اْعَلْم َأنَّ َجْمًعا َبْیَن صَ  َالَتْیِن ِمَن َأِبي اْلَعاِلَیَة، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكَتَب ِإَلى َأِبي ُموَسى اْألَْشَعِريِّ

ــا َحـِدیُث ُعَمــَر ْبـِن اْلَخطَّــ"وقـد أعلــه ابـن المنــذر بقولـه:  . )٣(اْلَكَبـاِئِر"  اِب فَغْیـُر ثَاِبــٍت َعْنـُه ِالْنِقَطــاِع َأمَّ
زَّاِق، َعـْن َعْبـِد اِهللا ْبـِن ُعَمـَر، َعـْن َنـاِفٍع، َعـِن -أیضاً –وقال . )٤(ِإْسَناِدِه" :" َحدَّثََنا ِإْسَحاُق، َعْن َعْبِد الرَّ

  . )٥(اْبِن ُعَمَر، "َأنَُّه َكاَن ُیَصلِّي ِفي السََّفِر ُكلَّ َصَالٍة ِلَوْقِتَها" 

                                  
 ).١٢٣/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
  )، بمثله.٤٣٩٢) ح(٥٤٤/ ٢أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (: صحیح لغیره إسناده )(٢

، بمثله.٨٢٢٦) ح(٢٠٩/ ٢وابن أبي شیبة في المصنف (   ) عن اْبُن ُعَیْیَنَة، َعِن الزُّْهِريِّ
ْنَعاِنّي الدََّبِريُّ ( قلت: فیه َأُبو َیْعُقْوب ِإْسَحاق بن   ه) وهو صدوق، وباقي رواته ثقات.٢٨٥ِإْبَراِهْیم بِن َعبَّاد الصَّ

َعن ِإْسَحاق الدبِري َفَقاَل َصُدوق َما َرَأْیت ِفیِه خالف ِإنََّما قیل لم یكن من -الدار قطني-قال الحاكم:" َوَسَألته
ِحیح َقالَ ، رجال َهَذا الشَّْأن قلت ُدْوق" َأي َواهللا" وقال الذهبي:" َویدخل ِفي الصَّ ، قلت : تابعه اإلمام أحمد صَّ

  ). ٤١٦/ ١٣) سیر أعالم النبالء (١٠٥ینظر: سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص:  ،)٤٢٣/ ١٠(في المسند 
  ).١٠٢والدبري، بفتح الدال والباء: نسبة إلى دبر: من قرى صنعاء الیمن. ینظر: اللباب في تهذیب األنساب (ص: 

) وابن أبي شیبة في المصنف ٢٠٣٥)ح(٥٣٥/ ١أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنف ( :إسناده حسن) (٣
بزیادة "ِمْن  العالیة أبي طریق ) جمیعهم من٥٥٦١)ح(٢٤١/ ٣) والبیهقي السنن الكبرى (٨٢٥٣)ح(٢١٢/ ٢(

 َغْیِر ُعْذٍر".
 ).١٢٧/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
) َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُأَمیََّة، َعْن ٤٤٠٣) ح(٥٤٧/ ٢: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (حسنه إسناد) (٥

ْنَعاِنّي الدََّبِريُّ    َناِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، وفیه زیادة. قلت: فیه َأُبو َیْعُقْوب ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْیم بِن َعبَّاد الصَّ
 .، ولم یتابعواته ثقاته) وهو صدوق، وباقي ر ٢٨٥(
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زَّاِق، َعــْن َمْعَمــٍر، َعــِن اْبــِن َطــاُوٍس، َعــْن )١(قـال ابــن المنــذر و  :" َحــدَّثََنا ِإْســَحاُق، َعــْن َعْبــِد الــرَّ
  .)٢(َأِبیِه، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، " َكاَن َیْجَمُع َبْیَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِفي السََّفر"

ـــِة َعـــْن ُعَمـــرَ -أیضـــاً –وقـــال  ـــو اْلَعاِلَی ـــَالَتْیِن ِمـــَن  :" َرَواُه َأُب ـــْیَن الصَّ ْبـــِن اْلَخطَّـــاِب، َأنَّ َجْمًعـــا َب
، َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َكاَن ُیَصلِّي ِفي السََّفِر ُكلَّ )٣(اْلَكَباِئِر ِإالَّ ِمْن ُعْذٍر، َوِمْن َحِدیِث اْلُعَمِريِّ 

  . )٤(َصَالٍة ِلَوْقِتَها" 

  وجه التعارض بین النصوص: 
أحادیث صریحة الداللة على جواز الجمع في السفر منها حدیث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  جاءت

" َیْجَمُع َبْیَن َصَالِة اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِفي - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َكاَن النَِّبيُّ 
  أن الجمع من الكبائر".- َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –الخطاب والحدیث السابق عن عمر بن  )٥(السََّفِر" 

                                  
 ).١٢٦/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
  ).٤٤٠٨) ح (٥٤٩/ ٢أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ( حسن: إسناده) (٢

ْنَعاِنّي الدََّبِريُّ (       اقي رواته ثقات.ه) وهو صدوق، وب٢٨٥قلت: فیه َأُبو َیْعُقْوب ِإْسَحاق بن ِإْبَراِهْیم بِن َعبَّاد الصَّ
  ه) ١٩٠ - ١٨١) عبد اهللا بن عمر بن َحْفص بن َعاِصم بن عمر بن اْلخطاب اْلعمرّي ((٣

ه) وقال: "ِإنََّما ُیَضعُِّفُه َراِفِضيٌّ ُمْبِغٌض آلبائه... َأنَُّه ِثَقٌة"، وأحمد بن  ٢٦٢وثقه یعقوب بن شیبة (
ه)  ٤٦٨" َال َبأس ِبِه "، وقال ابن عدي ( ه): ٢٦١ه)، وقال العجلي ( ٤٤٦ه) والخلیلي (٢٢٧یونس(

ه):" یكتب حدیثه وال یحتج به."، قال أحمد بن ٣٢٧"َصُدوٌق َال َبأٌس ِبِه"، قال أبو حاتم الرازي(
  ه):" لین الَحِدیث"،٢٤١حنبل(

ه) ٢٥٦ه)، والبخاري(٢٣٤ه) وابن المدینّي( ٢٣٣ه)، وابن معین (١٩٨وضعفه یحیى القطان( 
ه):" َكاَن ٣٥٤ه):" َذاِهٌب َال َأْرِوي َعْنُه َشْیًئا"، وقد بین حاله ابن حبان (٢٧٩قال الترمذي(ه) و ٣٢٢العقیلي(

ته ِممَّن غلب َعَلْیِه الّصالح َواْلِعَباَدة َحتَّى غفل َعن ضبط اْألَْخَبار وجودة اْلِحْفظ لآلثار َفرفع اْلَمَناِكیر ِفي ِرَوایَ 
ه):" َوَكاَن َكِثیر اْلَحدیِث َیْسَتْضِعف"، وقال ٢٣٠ك "، وقال ابن سعد(َفَلمَّا فحش َخطُؤُه اْستحق الّترْ 

ُدْوق "، وقال ابن حجر( ه):"٧٤٨ه):"َلْیَس ِباْلَقِوّي"، وقال الذهبي(٣٠٣النسائي(   ه):"ضعیف عابد "، ٨٥٢صَّ
  قلت: ضعیف یعتبر به في المتابعات والشواهد.  

)، الكامل ١٤٥/ ٥)، التاریخ الكبیر (٨٨معرفة الرجال (ص: )، العلل و ٦٦٥/ ٢ینظر: المعرفة والتاریخ (
كتاب  )٣٨٩) العلل الكبیر (ص: ٢٨٠/ ٢) الضعفاء الكبیر (٦١)، الضعفاء والمتروكون (ص: ٢٣٧/ ٥(

)، ذكر ١٤٥/ ٥) التاریخ الكبیر (٤٣٦/ ٥) الطبقات الكبرى (١١٠/ ٥) الجرح والتعدیل (٧/ ٢المجروحین (
  ). ٣١٤)، تقریب التهذیب (ص: ٣٤٠/ ٧سیر أعالم النبالء ( )١١٢و موثق (ص: أسماء من تكلم فیه وه

 ) سبق تخریجه. (٤
 ).١١٠٨) كتاب تقصیر الصالة، باب: الجمع في السفر بین المغرب والعشاء،ح(٤٦/ ٢) صحیح البخاري ((٥
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  َكْیَف رجح ِاْبُن اْلُمْنِذر بالمفاضلة بین الدلیلین؟
، َولَـْیَس )١(قال ابن المنذر:" َأمَّا َحِدیُث ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب فَغْیـُر ثَابِـٍت َعْنـُه ِالْنِقَطـاِع ِإْسـَناِدِه 

ـا َأْن َیُكـوَن َفَعـَل َذِلـَك ِفـي َحـاٍل َوَجَمـَع  َیْخُلو َخَبُر اْلُعَمِريِّ َعنْ  َناِفٍع عن ابـن عمـر ِمـْن َأَحـِد َأْمـَرْیِن، ِإمَّ
َالَتْیِن  َالَتْیِن ِفي َحاٍل، َفَال َتُكوُن َصَالُتُه ُكلَّ َصَالٍة ِلَوْقِتَها ِخَالًفا ِلَجْمِعِه َبْیَن الصَّ ِإْذ ُكلُّ َذِلـَك َبْیَن الصَّ

 ِفْعُلُه َأْو َیَتَحاَمُل ُمَتَحاِمٌل َفَیقُـوُل: ِإنَّ ِفـي ِرَواَیـِة اْلُعَمـِريِّ َعـْن َنـاِفٍع َعـِن اْبـِن ُعَمـَر نفیـًا ِألَنْ  ُمَباٌح َجاِئزٌ 
ُع َبْیَن ْجمَ َیُكوَن اْبُن ُعَمَر َجَمَع ِفي َحاٍل، َوَهَذا َیْبُعُد ِألَنَّ الَِّذي َرَوى َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َكاَن یَ 

َواَیـِة َمــَع َأنَّ َعْبــَد اِهللا ِإَذا اْنفَـَرَد ِبِرَواَیــةٍ  ـَالَتْیِن َأْتَقــُن ِمــْن َعْبـِد اِهللا َوَأْحَفــُظ ِمْنــُه ِللرِّ َعــْن َنـاِفٍع َعــِن اْبــِن  الصَّ
ــاِفٍع َعــِن اْبــِن عُ  ــْن َرَوْوا َعــْن َن ــُرُه ِممَّ ــَرَد َغْی ــِإَذا اْنَف ــٍة، َف ــْیَس ِبُحجَّ ــَالَتْیِن، ُعَمــَر َفَل ــْیَن الصَّ ــُه َجَمــَع َب َمــَر َأنَّ

ٌة َوالَِّذیَن َرَوْوا َذِلَك َعْن َناِفٍع َجَماَعٌة ُكلُُّهْم ُمْتِقٌن ِلَحِدیِث َناِفٍع َضاِبٌط َلُه فمِ  ْنُهْم َأیُّوُب َوُعَبْیُد َفِرَواَیُتُه ُحجَّ
ـُد ْبـُن ِإْسـَحاَق اِهللا ْبُن ُعَمَر َوُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوَیْحَیى اْألَْنَصا ِريُّ َوَرَوى َذِلَك َعْن َنـاِفٍع َطَبَقـٌة ثَاِنَیـٌة ُمَحمَّ

زَّ  اِق ِفـي ِرَواَیِتـِه َوَعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد َوُعَمُر ْبُن َنـاِفٍع َمـَع َأنَّ َعْبـَدَة ْبـَن ُسـَلْیَماَن قَـْد َخـاَلَف َعْبـَد الـرَّ
َأقُـوُل َوَال َمْعَنـى -اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ   َصـلَّى–َوِباْألَْخَباِر الثَّاِبتَـِة َعـْن َرُسـوِل اِهللا َعْن عبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر... 

ِتِه ِإْذ َما َقاُلوا ِمْن َذِلَك ِخـَالُف السُّـَنِن  -لَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ صَ -ِلَكَراِهَیِة َمْن َكِرَه َما َسنَُّه َرُسوُل اِهللا  ِألُمَّ
  . )٢(ثَّاِبَتِة، َوالسُّنَُّة ِإَذا ثََبَتِت اْسُتْغِنَي ِبَها َعْن ُكلِّ َقْوٍل" ال

                                  
 - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –اب ) قلت: واالنقطاع الذي أرده ابن المنذر هو عدم سماع أبو العالیة من عمر بن الخط(١

) َیاِحيُّ الَبْصِريُّ   )ه ٩٠ - ٨١وهذا فیه نظر، أبو العالیة هو: ُرَفْیُع بُن ِمْهَراَن الرِّ
 –ودخل على أبو بكر الصدیق - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - فقد أدرك أبو العالیة الجاهلیة وأسلم بعد موت النبي  

 –قرأت القرآن على عمر حیث قال: ، و - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –لى خلف عمر بن الخطاب ، وص- َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
ثالث مرات، فكیف یكون أبو العالیة لم یسمع من عمر؟ وقال أبو حاتم الرازي:" ویثبت له - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

، ..."  عن عمر"، وقد نص على السماع الذهبي فقال:" َوَسِمَع ِمْن: ُعَمَر، َوَعِليٍّ ، َوَأِبي َذرٍّ   َوُأَبيٍّ
- في كثرة النقل عن ابن معین –ولعل قول ابن المنذر في نفي سماع أبو العالیة من عمر قد استنبطه كعادته 

قال ابن معین عن شعبة، َقاَل ُشْعَبة قد أْدرك رفیع َأُبو اْلَعاِلَیة َعلّي بن أبي َطالب َولم یسمع ِمْنُه َشْیئا" فإن لم 
والصحیح سماع أبو  ،لي بن أبي طالب فكذلك الحال مع عمر بن خطاب وكالهما فیه نظریسمع من ع

  . -َرِضَي اللَُّه َعْنهم –العالیة من عمر بن خطاب ومن علي بن أبي طالب 
)، ١٧١/ ٤تاریخ ابن معین "روایة الدوري"( ،)٣٢٦/ ٣)، التاریخ الكبیر (٥١٠/ ٣ینظر: الجرح والتعدیل (

)، تهذیب األسماء واللغات ٢٠٧/ ٤)، سیر أعالم النبالء (١٧٥ص: (أحكام المراسیل  جامع التحصیل في
)٢٥١/ ٢.( 

 ).١٢٨/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
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١٥٥  

  الفصل السادس

    َمَساِلُك اْلُعَلَماِء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرِض:
 ه) في ترجمة البخـاري (َبـاُب اْلَجْمـِع ِفـي السَّـَفِر َبـْیَن اْلَمْغـِرِب َواْلعَشـاء):٨٥٢قال ابن حجر(

بـن َعبَّـاٍس َوُهـَو ُمَقیَّـٌد ِبَمـا ابن ُعَمَر َوُهَو ُمَقیٌَّد ِبَما ِإَذا َجدَّ السَّـْیَر َوَحـِدیث َحاِدیث َحِدیثِفیِه َثَالَثة أَ "أورد 
ِق َعَمـِل بِـاْلُمْطلَ ِإَذا َكاَن َساِئًرا َوَحِدیَث َأَنٍس َوُهَو ُمْطَلٌق َواْسَتْعَمَل اْلُمَصنُِّف التَّْرَجَمَة ُمْطَلَقًة ِإَشاَرًة ِإَلى الْ 

ــَفِر َســَواٌء َكــاَن َســاِئًرا َأْم َال  َوَســَواٌء َكــاَن َســْیُرُه ِألَنَّ اْلُمَقیَّــَد َفــْرٌد ِمــْن َأْفــَراِدِه َوَكَأنَّــُه َرَأى َجــَواَز اْلَجْمــِع ِبالسَّ
  . )١(ُمِجد ا َأْم َال َوَهَذا ِممَّا َوَقَع ِفیِه اِالْخِتَالُف َبْیَن َأْهِل اْلِعْلِم"

ـا ُرْجَحاُنـُه َوَكْوُنـُه َأْفَضـَل ِمـْن إیقَـاِع ُكـلِّ ٨٠٦ل العراقـي (قال أبو الفض ه):" َجـَواُز اْلَجْمـِع َفَأمَّ
ـَالُة َوالسَّـَالُم -َصَالٍة ِفي َوْقِتَها َفَال َدَالَلـَة ِفیـِه َعَلْیـِه َفَلَعلَّـُه  َبـیََّن بِـَذِلَك اْلَجـَواَز َأْو َفَعَلـُه َعلَـى -َعَلْیـِه الصَّ

  . )٢(َرخُِّص َوالتََّوسُِّع َوإِْن َكاَن اْألَْفَضُل إیقاع كل صالة على وقتها" َسِبیِل التَّ 
  مذاهب الفقهاء في الجمع في السفر: 
ــِة  ــاِء مــن اْلَماِلِكیَّ ــَد ُجْمهُــوُر اْلُفَقَه ــِة )٤(، َوالشَّــاِفِعیَِّة )٣(ِعْن ــَع َبــْیَن )٥(، اْلَحَناِبَل ، ِلْلُمَســاِفِر َأْن َیْجَم

  الظُّْهِر َواْلَعْصِر، َوَبْیَن َصَالِتِي اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، َجْمَع َتْقِدیٍم َأْو َجْمَع َتْأِخیٍر ِبُشُروِطِه. َصَالَتيِ 
" والمالكیــة یجیــزون الجمــع فــي الســفر بــرًا فقــط ال یجیزونــه فــي البحــر تمســكًا بمــا حــدث فیــه 

وأصحابه وخلفائه ولكـن الشـافعیة والحنابلـة یجیزونـه فـي -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الجمع أیام الرسول 
ــَالَتْیِن ِفــي  البحـر أیضــًا"، وقیـد اإلمــام مالــك الجمـع بالجــّد فـي الســیر فقــال:" َال َیْجَمـُع الرَُّجــُل َبـْیَن الصَّ

  . )٦(السََّفِر إالَّ َأْن َیِجدَّ ِبِه السَّْیُر "

                                  
 ).٥٨٠/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
 ) بتصرف.١٢٩/ ٣) طرح التثریب في شرح التقریب ((٢
) ١٩٤/ ١الكافي في فقه أهل المدینة ( ،)٣٧/ ١التلقین في الفقه المالكي ( ،)٢٠٥/ ١) ینظر: المدونة الكبرى ((٣

التاج  ،)٣٧٣/ ٢الذخیرة ( ،)١٨٣/ ١بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ( ،)١٨٦/ ١المقدمات الممهدات (
 ).١٥٣/ ٢مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ( ،)٥١٠/ ٢واإلكلیل لمختصر خلیل (

) ٣٩٢/ ٢الحاوي الكبیر ( ،)١١٩/ ٨مختصر المزني ( ،)١٩٧/ ١) المهذب (٩٦/ ١) ینظر: كتاب األم ((٤
البیان في مذهب  ،)٢٦٦/ ١٣نهایة المطلب في درایة المذهب ( ،)١٩٧/ ١المهذب في فقه اإلمام الشافعي (

كتاب  ،)٤٦٩/ ٤فتح العزیز بشرح الوجیز ( ،)١٢الغایة والتقریب (ص:  ،)٤٨٤/ ٢اإلمام الشافعي (
 ).١٣٩كفایة األخیار في حل غایة االختصار (ص:  ،)٣٧٠/ ٤موع شرح المهذب (المج

) ١٠٤الهدایة على مذهب اإلمام أحمد (ص:  ،)١١٦(ص:  "روایة ابنه عبد اهللا") ینظر: مسائل اإلمام أحمد (٥
 شرح ،)١٠٧/ ٣الفروع وتصحیح الفروع ( ،)١١٦/ ٢الشرح الكبیر على متن المقنع ( ،)٢٠٠/ ٢المغني (

دقائق  ،)٣٤٠/ ٢اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ( ،)١٥٢/ ٢الزركشي على مختصر الخرقي (
 ).٥/ ٢كشاف القناع عن متن اإلقناع ( ،)٢٩٨/ ١أولي النهى لشرح المنتهى (

 ).٢٠٥/ ١) المدونة الكبرى ((٦
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١٥٦  
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ــَفِر، بَمْعَنــاه اْلَحِقیِقــّي َال ِفــي َذِلــَك، َوَقــ )١(َوَخــاَلَف اْلَحَنِفیَّــُة  إال ِفــي  یكــوناُلوا: َال َجْمــَع ِفــي السَّ
َالَِة اْألْوَلى ِإلَ  َعَرَفه ى َقِبیل آِخـر َوُمْزَدِلَفِة َفَقطُّ ِللنُُّسِك، َوَأَما َعَدا َذِلَك َفاْلمَراَد ِباْلُجْمِع ِعْندُهْم َتْأِخیر الصَّ

،  وعند الفراغَوْقِتَها ُثمَّ ُتَصلَّى  ـوَريَّ ِمنَها َیْدُخَل َوْقُت الثَّاِنَیِة َفُتَصلَّى ِفیِه َوُهَو َجَمَع اْلُفُعُل، َواْلَجْمَع الصُّ
، ِألَّنُه َلْیَس    .ِفي اْلَحِقیَقةِ  بجمعَواْلُجْمَع اْلَمْعَنِويَّ

  .)٢(َحَضٍر َوَال َسَفٍر"ه):" َوَال ُیْجَمُع َبْیَن َصَالَتْیِن ِفي َوْقٍت َواِحٍد ِفي ١٨٩قال محمد بن الحسن ( 

  

  
  

                                  
المحیط  ،)١٤٩/ ١لمبسوط (ا ،)١٦٣/ ١الحجة على أهل المدینة ( ،)١٤٧/ ١) ینظر: المبسوط "الشیباني" ((١

 ).٤١/ ١االختیار لتعلیل المختار ( ،)٥٨تحفة الملوك (ص:  ،)٢٧٦/ ١البرهاني في الفقه النعماني (
 ).٤١/ ١).االختیار لتعلیل المختار (١٤٧/ ١المبسوط "الشیباني" ( )(٢



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  
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  )١(شرط الحرز لحد السرقة األحادیث المتعارضة في 
المسروق في حرز إال أن ابن المنذر بین أن األحادیث التي یشترط  شرطرغم شرط أن 

ِفي  وال یثبت لك یقول بقول جمهور أهل العلم في شرط الحرز فقال:"ذفیها الحرز معلولة، ورغم 
یوجبون َشْيٌء، َوعَوام أْهل اْلِعْلِم َال - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - أَحد َمْن َأِصَحاب النَِّبيِّ  اْلَباَب َعنْ  َهَذا

  َعَلى السَّاِرِق ِقَطٌع َحتَّى َیْخُرُج ِباْلَمتَاِع ".
ــِه َوَســلَّمَ -قــال ابــن المنــذر:" جــاء الحــدیث عــن رســول اهللا  ــیْ -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی   َس أنــه قــال: " َل

، وقـد ذكـرت )٢(ِفى شـيء ِمـَن اْلَماِشـَیِة َقْطـٌع ِإالَّ ِفیَمـا آَواُه اْلُمـَراُح َوَبلَـَغ َثَمـَن اْلِمَجـنِّ َفِفیـِه َقْطـُع اْلَیـِد "  
  إسناده.

، َقاَل: َأَخِبَرَنا َماِلٌك، َعـِن ِاْبـ ِبیُع، َقاَل: َأَخِبَرَنا الشَّاِفِعيُّ ِن ِشـَهاٍب، قال ابن المنذر:" َوَأْخَبَرَنا الرَّ
یٍَّة  َقیََّل َلُه: ِإّنـُه ِمـْن لَـْم ُیهَـاِجْر َهلَـٌك. َفقَـِدَم  )٣(َعْن َصْفَواِن ُبنِّ َعْبِد اللَِّه ُبنِّ َصْفَواِن، ُأنَّ َصْفَواُن ُبنِّ ُأمِّ

ِرَداءُه ِمْن َتْحَت َرْأِسِه، َفَأَخَذ َصْفَواُن َصْفَواُن اْلَمِدیَنِة َفَناَم ِفي اْلَمْسِجِد َوُتَوسُِّد ِرَداَءُه، َفَجاَء َساِرُق َفَأَخَذ 
ِبـِه َرُسـوُل اللَّــِه َصـلَّى اللَّــُه َعَلیـِه َوَســلََّم ُأنَّ  فــأمر -َصـلَّى اللَّـُه َعَلیــِه َوَسـلَّمَ -السَّـاِرِق َفَجـاَء ِبــِه ِإلَـى النَِّبــيِّ 

  ....)٤(َلیِه صدقٌة. َفَقاٌل:" َهّال َقْبَل َأْن َتْأِتیِني ِبِه" َهَذا، ُهَو عَ  أردَتَقطُُّع َیِدِه، َفَقاَل َصْفَواُن: ِإّني َلْم 

                                  
 ُز اْلَمَكاُن الَِّذي ُیْحَفُظ ِفیِه َواْلَجْمُع َأْحَراٌز، واالصطالح) اْإلْحَراُز ُلَغًة: ِحْفُظ الشَّْيِء َوِصَیاَنُتُه َعِن اْألْخِذ ،اْلِحرْ (١

) َفُه النََّسِفيُّ ْحَراُز َجْعُل الشَّْيِء ِفي اْلِحْرِز َوُهَو اْلَمْوِضُع اْلَحِصیُن" ٥٣٧َعرَّ   ه) ِبَأنَُّه:" اْإلِ
)، ینظر: طلبة الطلبة ١٢٩ /١المصباح المنیر ( ،)٢٠٩/ ٤تهذیب اللغة ( ،)٣٨/ ٢ینظر: مقاییس اللغة (

 ).٧٧في االصطالحات الفقهیة (ص: 
) كتاب قطع السارق، باب: القطع في سرقة ما آواه ٣٤/ ٧أخرجه النسائي في السنن الكبرى (حسن،  إسناده )(٢

والبیهقي في السنن  ،)٨٢٧) ح(٢١٠ابن الجارود في المنتقى (ص:  ،)٧٤٠٥المراح من المواشي، ح (
) جمیعهم من طریق َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه ْبِن ١٧٢٨٦ح( )٤٨٣/ ٨الكبرى (

 َعْمٍرو بنحوه. 
) الصحابي صفوان بن أمیة بن خلف بن وهب، القرشي الجمحي، أبو وهب، قتل أبوه یوم بدر كافرًا، وأسلم هو (٣

: "ال هجرة بعد الفتح" فرجع -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ال له النبي بعد الفتح، وكان من المؤلفة، وقدم المدینة فق
َصلَّى اللَُّه -إلى مكة، وكان من األغنیاء. قیل: ملك قنطارًا من الذهب، وشهد الیرموك أمیرًا، وروى عن النبي 

قریش في الجاهلیة واإلسالم. مات ، وعنه أوالده أمیة، وعبد اهللا، وعبد الرحمن، وكان من أشراف - َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
) أسد ٤٣٢/ ٣رضي اهللا عنه سنة إحدى وأربعین، وقیل غیر ذلك. ینظر: اإلصابة في تمییز الصحابة (

 )٢١٦/ ١) اإلستیعاب في معرفة األصحاب (٤٠٦/ ٢الغابة (
ن وقد أثبت سماع : قلت: " أعل ابن المنذر الحدیث باالنقطاع بین الزهري وعبد اهللا بن صفواصحیح إسناده )(٤

" ینظر: )ه٨٥٢(وابن حجر)، هـ٢٥٦(والبخاري)، هـ ٢٧٧(الزهري لصفوان بن عبد اهللا، أبو حاتم الرازي
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
من  وجاء الرد الصریح، )٤٢٧/ ٤)، تهذیب التهذیب (٣٠٥/ ٤)، التاریخ الكبیر (٤٢١/ ٤الجرح والتعدیل (

ِلَقاُء َعْبِد اِهللا -یعني الزهري -َقاِئٌل: َأَفَیَتَهیَُّأ ِفي ِسنِّهِ  َفِإْن َقالَ فقال:" ) ١٥٩/ ٦الطحاوي في شرح مشكل اآلثار (
َبْیِر ِفي اْلَیْوِم ْبِن َصْفَواَن؟ ِقیَل َلُه: َنَعْم، َذِلَك َغْیُر ُمْسَتْنَكٍر؛ ِألَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َصْفَواَن ُقِتَل َمَع َعْبِد اِهللا ا ْبِن الزُّ

َمْوِلَدُه َكاَن ِفي السََّنِة الَِّتي  َنِة َثَالٍث َوَسْبِعیَن، َوالزُّْهِريُّ َیْوَمِئٍذ ِسنُُّه َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة ؛ ِألَنَّ الَِّذي ُقِتَل ِفیِه ِمْن سَ 
ُجوُز َأْن َیُكوَن َعْبُد اِهللا ُقِتَل ِفیَها اْلُحَسْیُن ْبُن َعِليٍّ َرِضَي اُهللا َعْنُهَما، َوِهَي َسَنُة إْحَدى َوِستِّیَن. َفَقاَل َقاِئٌل: َفَقْد یَ 

اْبًنا ُأِخَذ َعْنُه َشْيٌء ْبُن َصْفَواَن ُهَو اْبَن َعْبِد اِهللا ْبِن َصْفَواَن. ِقیَل َلُه: َما َنْعَلُم ِلَصْفَواَن ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َصْفَواَن ا
    .ِمَن اْلِعْلِم َوإِنََّما َعْبُد اِهللا ْبُن َصْفَواَن ْبِن ُأَمیََّة"

)، والنسائي في السنن الكبرى ٤٣٩٤) كتاب الحدود، باب: من سرق من حرز، ح (٥٥٣/ ٤أخرجه أبو داود (
)، كتاب ٨٦٥/ ٢)، كتاب قطع السارق، باب: ما یكون حرزًا وما ال یكون، وابن ماجة في السنن (٦٩/ ٨(

/ ٢لشافعي في المسند ()، وا٤٠١/ ٣)، وأحمد في المسند (٢٥٩٥الحدود، باب: من سرق من الحرز، ح (
) عن مالك بن ٢٦٥/ ٨)، والبیهقي في السنن الكبرى (٣٨٠/ ٤)، والحاكم في المستدرك (٢٧٨)، ح (٨٤

  أنس، عن الزهري، عن عبد اهللا بن صفوان، عن أبیه، بنحوه.
)، ٢٨)، كتاب الحدود، باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حدیث (٨٣٥-٨٣٤/ ٢وأخرجه مالك (

  رسًال من حدیث الزهري.م
)والطبراني ٤٩٢٦) ح(٤٥٥/ ٧) والنسائي في السنن الصغري (٢٣٤٥ح( )٢/١٧٢مسند (الوالدارمي في 

َرِضَي اللَُّه  –) ومن طریق أشعث عن عكرمة عن ابن عباس ١١٧٠٣) ح(٧٣٢٧) ح(٤٧/ ٨المعجم الكبیر (
) قول النسائي فقال:" َفِإْن ١٥٦/ ٦مشكل اآلثار ( قال النسائي:" َأْشَعُث َضِعیٌف" ورد الطحاوي في شرح- َعْنهُ 

ُروِك اْلَحِدیِث ، َوَما َأْنَكَر ُمْنِكٌر اْحِتَجاَجَنا ِبَهَذا اْلَحِدیِث ِلَمَكاِن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، ِقیَل َلُه: ِإنَّ َأْشَعَث َلْیَس ِبَمتْ 
ِة اْلَحِدیِث ِفي َزمَ  ِنِه، َحتَّى َحدََّث َعْنُه ِمْنُهْم ُشْعَبُة َوالثَّْوِريُّ ، َوَقْد َحدََّث َعْنُه َمْن ُهَو َأَجلُّ َتَخلََّف َعْنُه َأَحٌد ِمْن َأِئمَّ

، َوَلَقْد َذَكَر اْلُبَخاِريُّ َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي اْألَ  َمِن ْسَوِد، َعْن َعْبِد الرَّحْ ِمْن َهِذِه الطََّبَقِة، َوُهَو َأُبو ِإْسَحاَق السَِّبیِعيُّ
  ْبِن َمْهِديٍّ َقاَل: َقاَل ُسْفَیاُن: َأْشَعُث َأْثَبُت ِعْنِدي ِمْن ُمَجاِلٍد، َوَهِذِه ُرْتَبٌة َجِلیَلٌة". ا

) من طریق َطاُووٍس، َعِن ١٠٩٧٨) ح (٧٣٢٦) ح(٥٥/ ٨وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر للطبراني (
  .-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –اْبِن َعبَّاٍس 

 )٤٨٧٨الرجل یتجاوز للسارق عن سرقته، ح( كتاب قطع السارق، باب: )٦٨/ ٨ه النسائي في السنن (وأخرج
  عن یزید بن زریع، عن سعید، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن أمیة بنحوه. 

) من طرق، ٨١٤٨) ح(٤٢٢/ ٤) والحاكم في المستدرك (٣٦٦) ح(٢٠٥/ ٣وأخرجه الدارقطني في السنن (
 –الضحاك بن مخلد، وزكریا بن إسحاق، عن عمرو بن دینار، عن طاووس، عن ابن عباس عن أبي عاصم 
عن صفوان، بنحوه. وقال الحاكم:" صحیح اإلسناد" ووافقه الذهبي، قلت: " ورجال اسناده - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
  رجال الشیخین".

  ٍع، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُأَمیََّة، بنحوه.) َعْن َطاِرِق ْبِن ُمَرقَّ ١٥٣٠٥) ح(١٨/ ٢٤وأخرجه أحمد في المسند (
قال أبو ُنعیم: " في  قلت: "رجاله ثقات غیر طارق بن المرقع، وقال ابن حجر: ذكر ابن مندة في الصحابة،

) ٤١٦/ ٣صحبته نظر، ورحج ابن حجر انه تابعي وهو مقبول الحدیث" ینظر: اإلصابة في تمییز الصحابة (
  ).٧٥٦/ ٢ب (االستیعاب في معرفة األصحا

= 
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الحــدیث األول الخــالي مــن العلــل وهــو الــذي صــدر البــاب فیــه،  َوُجــه المفاضــلة بــین األحادیــث:
صریح الداللة في شرط الحرز وكذلك مقدار المسروق، وحدیث صفوان رغـم إعـالل ابـن المنـذر لـه، 

  یر صریح الداللة على الحرز ومقدار المسروق الذي یجب فیه الحد. ذلك غ لكنهنه صحیح و أإال 
  َكْیَف رجح ِاْبُن اْلُمْنِذر بالمفاضلة بین الدلیلین؟

َغْیـَر َأنَّ ِمـْن قَـْوِل عـَواِم أْهـِل  -حـدیث صـفوان  -قال ابن المنذر : " َهَذا ِإْسَناد َغْیر ُمتَِّصلٍ 
َحتـَّى ُیْخـَرْج اْلَمتَـاُع ِمـْن ِحـْرِزِه، َرِويٌّ َهـَذا اْلقَـْوَل َعـْن ُعْثمـاِن ُبـنِّ َعفّـاِن َعلَـى السَّـاِرِق  قطـع اْلِعْلِم َأْن َال 

ــْن َرِويٌّ َعنــُه َأّنــُه َقــاَل:  َعَلــى السَّــاِرِق َحتَّــى ُیْخــَرْج  ال قطــعَوِاْبــِن ُعَمــٍر، َوَلــْیَس َذِلــَك ِبثَاِبــٍت َعنُهَمــا، َوِممَّ
، َوَعَطـاء ُبـنِّ َأبِـي رَبـاٍح، َوالزَّْهـِريُّ َوَعْمـرُو ُبـنِّ ِدیَنـاٍر، َوَكتَـَب ُعَمـُر ُبـنِّ َعْبـِد اْلَمَتاُع ِمَن اْلَبْیِت: الشُّ  ْعَبيُّ

ـــدَّارِ  ـــَن ال ـــاُع ِم ـــَرْج اْلَمَت ـــاِرِق َحتَّـــى ُیْخ ـــُد السَّ ـــم ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء وبعـــدها  )١(اْلَعِزیـــِز: َأْن َال َتْقَطـــَع َی ث
   َعـنْ  ُشـَعْیبٍ  ُبـنّ  َحـدیُثَ ْمـرو ِألَنَّ  اْلِعْلـِم، ِألْهـلِ  ِفیـهِ  مقال َال  ثَاِبتٍ  َحدیث ابَ اْلبَ  َهَذا ِفي قال:"...َلْیَس 

 َوَجْلـَداتِ  َمَثِلیَّهُ  غرامه َفِفیهُ  اْلِمَجنِّ  َثَمنُ  ُلغْ َیبْ  َلمْ  َوَما "َوِفیهُ  آخرون، ِبهِ  َوَقالٍ  َناس َدَفَعهُ  ِجّدُه، َعنْ  َأِبیهِ 
، َوَال ُیثَبُِّت ِفي َهَذا اْلَباَب َعْن أَحد َمْن َأِصَحاب لُّ اْلَقاِئُلوَن ِبِه، َوَحدیث َصْفَوان ُمْرِسلٍ . َوَهَذا َیقِ "  َنَكال

ُبـوَن َعَلــى السَّــاِرِق ِقَطـٌع َحتَّــى َیْخــُرُج َشــْيءٌ  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلَّمَ -النَّبِـيِّ  ، َوعـَوام أْهــل اْلِعْلــِم َال ُیَوجِّ
ِلَكـاَن قَـْوَال َشـاذ ا َال ِع ِمْن ِحْرز َصاِحبُه إال َما ِاْخَتَلَف ِفیِه َعِن اْلُحْسِن، َوَلْو لَـْم َیْخَتِلـْف َعنـُه ِفیـِه ِباْلَمَتا

: َعِجَبــا ِلَقــوْ َلــُه َال نفــراده ِبــَذِلَك َعــْن أْهــل اْلِعْلــمِ معنــى  َل النُُّخِعــيُّ ِل ، َفَكْیــَف َوُهــَو ُمْخَتِلــُف ِفیــِه َعنــُه، َوُقــوِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ

) ٧٣٣٠كتاب قطع السارق، باب: ما یكون حرزا وما ال یكون ح( )١١/ ٧وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (
  )٤٢٠٧) كتاب قطع السارق، باب: ما یكون حرزا وما ال یكون، ح(٦٠٨/ ٦في السنن الصغري (

ن َأِبیِه، َعن َصْفَواَن ْبِن ُأَمیََّة، ) َعن َعبد اِهللا بن َطاُووٍس، عَ ٧٣٣٦) ح(٥٠/ ٨والطبراني المعجم الكبیر (
  بنحوه 

):" َوَفاَة َطاُوٍس َكاَنْت ِبَمكََّة َسَنَة ِستٍّ َوِماَئٍة، َوِسنُُّه َیْوَمِئٍذ ِبْضٌع ١٦١/ ٦قال الطحاوي في شرح مشكل اآلثار (
  َعْن َصْفَواَن َسَماًعا".  َوَسْبُعوَن َسَنًة؛ َفَعَقْلَنا ِبَذِلَك َأنَُّه َال ُیْحَتَمُل َأنَُّه َأَخَذهُ 

اج اْلَمزَّّي ( ، َعْن َصْفَوان ُبنِّ ١٨٩/ ٤ه) في التحفة (٧٤٢قال أبو اْلحجَّ ):" اْلَمْحُفوظ َحدیث َماِلك، َعِن الزَّْهِريِّ
):" ٥٦٣/ ٤ق (ه) في تنقیح التحقی٧٤٤َعْبِد اللَِّه ُبنِّ َصْفَوان، َوَكَذِلَك ُهَو ِفي اْلُمَوطأ ". وقال ابن عبد الهادي(

  َحدیُث َصْفَوان: َصِحیح، َرَواُه اْإلَمام َأْحَمد، َوَأُبو داُود َوالنَّسَّاِئّي َوِاْبُن ماَجة َمّن َغیر َوْجه َعنه".
):" یْحُتِمَل َأْن َیُكوَن الزُّْهِريُّ َقْد َسِمَعُه ِمْن َعْبِد اِهللا ْبِن ١٥٩/ ٦ه) في شرح مشكل اآلثار (٣٢١قال الطحاوي(

َعُل ِفي َأَحاِدیِثِه َعْن َواَن َعْن َأِبیِه، َوَسِمَعُه ِمْن َصْفَواَن ْبِن َعْبِد اِهللا، َفَحدََّث ِبِه َمرًَّة َهَكَذا َوَمرًَّة َهَكَذا، َكَما َیفْ َصفْ 
ْن ُیَحدُِّث َعْنُه"   َغْیِرِهَما ِممَّ

 ).٣٠٨/ ١٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
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ُل ِبَمـ : َلْیَس َعَلیِه ِقَطٌع. َلْیَس ِبَمْنُصـوٍص َعنـُه، َوقَـْد َتْعَجـَب الرَُّجـُل ِمـَن اْلقَـْوِل، ثُـمَّ ُیقَـوِّ ـُب الشَّْعِبيِّ ا َتَعجُّ
ْجَماِع َواللَّه أْعَلم "   . )١(ِمنُه، َوُبقول عَوام أْهل اْلِعْلِم َنُقوُل َوُهَو ِعْندي َكاْإلِ

   مسألة الحرز:في ِء َمَساِلُك اْلُعَلَما

)   . )٢(هـ): " َوِرَداُء َصْفَواَن َكاَن ُمْحَرًزا ِباْضِطَجاِعِه َعَلْیِه" ٢٠٤َقاَل الشَّاِفِعيُّ

 مه):" َهـَذا اْلَحـِدیَث ُجْمهُـوُر َأْصـَحاِب َماِلـٍك ُمْرَسـًال َوَرَواُه َأُبـو عاصـ٤٦٣قال ابـن عبـد البـر(
يِّ َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َصْفَواَن َعْن َجدِِّه قَـاَل ِقیـَل ِلَصـْفَواَن َمـْن لَـْم النَِّبیُل َعْن َماِلٍك َعِن الزُّْهرِ 

ــي َهــَذا اْلَحــِدیِث َعــنْ  ــا َعِلْمــُت ِف ــْم َیُقــْل َأَحــٌد ِفیَم ــي اْلُمَوطَّــِأ َوَل ــا ِف ــَك َوَســاَق اْلَحــِدیَث َعلَــى َم ــاِجْر َهَل  ُیَه
ْبــِن َصــْفَواَن َعــْن َجــدِِّه َغْیــُر َأِبــي َعاِصــٍم َوَرَواُه َشــَباَبُة ْبــُن َســوَّاٍر َعــْن َماِلــٍك َعــِن  َصــْفَواَن ْبــِن َعْبــِد اللَّــهِ 

  . )٣(الزُّْهِريِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َصْفَواَن َعْن َأِبیِه َأنَّ َصْفَواَن ِإَلْخ"

ــا ُرِوَي َعــْن رَ -ه):" ٣٢١وقــال الطحــاوي ( ــاِن ُمْشــِكِل َم ــاُب َبَی ــِه -ُســوِل اِهللا َب َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه -ِمْن َقْوِلِه ِلَصْفَواَن ْبِن ُأَمیََّة َلمَّا َتَصدََّق ِبِرَداِئِه َعَلى َساِرِقِه ِمْنُه َبْعَد َأْمِر النَِّبيِّ -َوَسلَّمَ 
ثــم  -ثــم ذكــر الحــدیث والطــرق إلیــه وأقــوال الفقهــاء  -"  –ِبَقْطِعــِه: " َفَهــالَّ َقْبــَل َأْن تَــْأِتَیِني ِبــِه -َوَســلَّمَ 

ِتِه ِعْنَدُهْم.. وا ِبَهَذا اْلَحِدیِث، َفَوَقْفَنا ِبَذِلَك َعَلى ِصحَّ . َوإِْن َكاَن َذِلَك قال:" َأنَّا َوَجْدَنا َأْهَل اْلِعْلِم َقِد اْحَتجُّ
ْسَناِد، َفَغُنوا ِبِصحَّ  ْسَناِد َلُه، َفِمْثُل َذِلـَك َحـِدیُث َصـْفَواَن ُكلُُّه َال َیُقوُم ِمْن ِجَهِة اْإلِ ِتِه ِعْنَدُهْم َعْن َطَلِب اْإلِ

ْسَناِد َلُه "  وا ِبِه َجِمیًعا، َغُنوا ِبَذِلَك َعِن اْإلِ   . )٤(الَِّذي َذَكْرَنا َلمَّا اْحَتجُّ

 ه):" في هذا دلیل على أن الحرز معتبر في األشیاء حسـب مـا تعارفـه٣٨٨وقال الخطابي(
الناس في حرز مثلها وذلـك أن النـائم فـي المسـجد الـذي ینتابـه النـاس وال یحجـب عـن دخولـه أحـد ال 
یقــدر مــن االحتــراز والــتحفظ فــي ثوبــه علــى أكثــر مــن أن یبســطه فینــام علیــه أو یتوســده فیضــع رأســه 

ان علیه أو یشد طرفًا منه في طـرف یدیـه إلـى نحـو ذلـك مـن األمـور فـإذا اغتالـه مغتـال فـذهب بـه كـ
زائن المسـتوثق منهـا بــاإلغالق سـارقًا لـه مـن حـرز یجـب علیـه مـا یجـب علـى سـارق األمـوال مـن الخـ

                                  
 ).٣١٠/ ١٢(السنن واإلجماع واالختالف األوسط من ) (١
 ).٤٦٢/ ٨) السنن الكبرى للبیهقي ((٢
 ).٢١٦/ ١١) التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ((٣
 ).١٥٥/ ٦) شرح مشكل اآلثار ((٤
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وفي معناه من وضع نفقته فـي كمـه فطـّره إنسـان فإنـه سـارق یقطـع یـده كمـا لـو أخـذها مـن ، قفالاألو 
صــندوق أو خزانــة وكــذلك هــذا فــیمن وضــع ثوبــه بــین یدیــه واســتنقع فــي مــاء فأخــذه آخــذ علــى وجــه 

لسرقة ویدخل في ذلك من أخرج متاعًا من جوالق أو حل بعیرًا من قطار أو أخذ متاعًا من فسطاط ا
مضروب أو من خیمة ضربها صاحبها فنام فیها أو علـى بابهـا فهـذا كلـه حـرز وٕانمـا ینظـر فـي هـذا 

خوذًا الباب إلى سیرة الناس وعاداتهم في إحراز أنواع األموال على اختالف أماكنهـا فكـل مـا كـان مـأ
  .)١(من حرز مثله وكان مبلغه ما یجب فیه القطع وجب قطع ید سارقه" 

ثـم ذكـر حـدیث صـفوان باأللفـاظ -باب ذكر الحرز-ه):" ٦٤٣وقال ضیاء الدین المقدسي (
  .)٢(متعددة لداللة على أن رداء صفوان كان تحت رأسه في حرز" 

  شرط اْلِحْرز: في مذاهب الفقهاء 
  ، ثمَّ اْختلُفوا ِفي صفته، فقال )٣(ِحْرز ُمْعَتبر ِفي وجوب اْلقطع ید السارق َوَأْجمُعوا على َأن الْ 

، ُهَو ُمْخَتلف باْختَالف اْألَْمـَوال َواْلعـْرف ُمْعَتبـر )٦(، اْلَحَناِبَلِة )٥(، َوالشَّاِفِعیَِّة )٤(ُجْمُهوُر فقهاء اْلَماِلِكیَِّة 
  ِفي َذِلك.

                                  
 ).١١٤/ ١) معالم السنن ((١
 ).٤٦٩/ ٥) السنن واألحكام عن المصطفى علیه أفضل الصالة والسالم ((٢
 ).٢٧٢/ ٢تالف األئمة العلماء () اخ(٣
) ٢٠١/ ٢التلقین في الفقة المالكي ( ،)١٣٠الرسالة "القیرواني" (ص:  ،)٥٣١/ ٤) ینظر: المدونة الكبرى ((٤

 ،)٢١١/ ٣المقدمات الممهدات ( ،)٢٠٧/ ١٦البیان والتحصیل ( ،)١٠٨٥/ ٢الكافي في فقه أهل المدینة (
إْرَشاُد السَّاِلك  ،)١٦٥/ ١٢الذخیرة ( ،)٥٢١جامع األمهات (ص:  ،)٢٣٢/ ٤بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (

 ).٤١٧/ ٨التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ( ،)١١٦إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم َماِلك (ص: 
) ٤٣/ ٧الحاوي الكبیر ( ،)١٧١اإلقناع (ص:  ،)٣٧٠/ ٨مختصر المزني ( ،)١٦١/ ٦) ینظر: كتاب األم ((٥

نهایة المطلب في درایة  ،)٣٥٨/ ٣المهذب في فقه اإلمام الشافعي ( ،)٢٤٥لتنبیة في الفقه الشافعي (ص: ا
) كتاب ٤٧٧/ ٦البیان في مذهب اإلمام الشافعي ( ،)٤٧٤/ ٦الوسیط في المذهب ( ،)٢٢٦/ ١٧المذهب (

العزیز شرح الوجیز  ،)٤٨٥كفایة األخیار في حل غایة االختصار (ص:  ،)٨٩/ ٢٠المجموع شرح المهذب (
 ).١٥٣/ ٩النجم الوهاج في شرح المنهاج ( ،)١٧٨/ ١١(

الهدایة على مذهب  ،)١٣٥الخرقى (ص:  متن ،)٣٥٣١/ ٧) ینظر: مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهویه ((٦
، )٦٠٧العدة شرح العمدة (ص:  ،)١٣٧عمدة الفقه (ص:  ،)١٢٨/ ٩المغني ( ،)٥٣٥اإلمام أحمد (ص: 

) ٢٧٠/ ١٠الشرح الكبیر على متن المقنع ( ،)١٥٨/ ٢في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل (المحرر 
المبدع في شرح  ،)٣٣٥/ ٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)١٥٣/ ١٠الفروع وتصحیح الفروع (

 ).٤٣٨/ ٧المقنع (
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َشــْيٍء َعَلــى َحَســِبِه َفَقــْد َیْصــُلُح ِحــْرًزا ِلَشــْيٍء ُدوَن َغْیــِرِه ِألَنَّ  ه):" ِحــْرَز ُكــلِّ ٦٨٤لقرافــي(اقــال 
  .)١(َضاِبَط اْلِحْرِز اْلَعاَدُة َواْلَعاَدُة ِفي اْألَْمَواِل ُمْخَتِلَفٌة اتَِّفاًقا" 

ِمیعَها، ُثمَّ َحِرَز ُكلُّ َشْيٍء َوَقاَل اْألْحَناف: َكّل َما َكاَن ِحْرُز الشَّْيِء ِمَن اْألَْمَواِل َكاَن ِحْرَزا ِلجَ 
َكِمْن َعَلى َحْسُب َما یلیق ِبِه، َواْلِحْرَز َما َیْكُونَّ ِبِه اْلَماُل محروزًا ِمْن َأْیِدي اللُُّصوِص َوَیْكُونَّ ِباْلَحاِفِظ 

ْحَراِء، َأْو ِفي اْلَمْسِجِد، َأْو ِفي الطَِّریِق اْلَعامِّ َوِعْندُه َمتَ  اَعُه، َفُهَو ُمْحِرٌز ِبِه، َوَسَواٌء َكاَن َجَلَس ِبالصَّ
ُقِطَع َساِرُق ِرَداِء( َصْفَواَن) ِمْن َتْحَت  - َصلَّى اللَُّه َعَلیِه َوَسلَّمَ  - َناِئَما، َأْو ُمْستَْیِقَظا َوَذِلَك َلمَّا َرِوَي َأّنهُ 

ْحتُه، َأْو ِعْندُه، ِألَّنُه َیُعدَّ َحاِفًظا َلُه ِفي َذِلَك َكَلُه َرْأِسِه، َوُهَو َناِئٌم ِفي اْلَمْسِجِد، َوَسَواٌء َكاَن اْلَمتَاُع تَ 
  . )٢(َعَرَفا، َفَیْقَطَع ِمْن َیْسَرُق، َماَلُه، َأْو َمتَاَعهُ 

                                  
 ).١٦٥/ ١٢) الذخیرة ((١
الهدایة في  ،)٦٩/ ٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ،)١٥٠/ ٣تحفة الفقهاء ( ،)١٧٩/ ٩) ینظر: المبسوط ((٢

/ ٣تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ( ،)١٠٤/ ٤االختیار لتعلیل المختار ( ،)٣٦٢/ ٢شرح بدایة المبتدي (
درر الحكام  ،)٣٨/ ٧البنایة شرح الهدایة ( ،)١٦٤/ ٢الجوهرة النیرة ( ،)٣٨٢/ ٥) العنایة شرح الهدایة (٢١٤
محتار على الدر رد ال ،)٣٩١مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر (ص:  ،)٨٠/ ٢غرر األحكام ( شرح

 ).٨٥/ ٤المختار (
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  )١(حكم اْلَمْرَأة المرتدة األحادیث المتعارضة في 
م وال اســتدل بعــض الفقهــاء فــي حكــم المــرأة التــي ترتــد عــن اإلســالم تحــبس فــي دار اإلســال

ــِن  تقتــل، فــإن لحقــت بــدار الحــرب ثــم ســبیت اســترقت ودلــیلهم َعــْن َعاِصــٍم، َعــْن َأِبــي َرِزیــٍن، َعــِن اْب
  .)٢(َعبَّاٍس، َقاَل:" ُتْحَبُس َوَال تُْقَتُل اْلَمْرَأُة َتْرَتدُّ" 

                                  
 ).٥٣٣/ ٧) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
)، ابن أبي شیبة في ١٨٧٣١) ح (١٧٧/ ١٠، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (ضعیفإسناده  )(٢

) ٣٢١٣) ح(٣٢١١) ح(١٢٦/ ٤) والدارقطني في السنن (٢٨٩٩٤) ح(٣٢٧٧٣ح() ٥٦٣/ ٥المصنف (
 –) جمیعهم َعْن َعاِصٍم، َعْن َأِبي َرِزیٍن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ١٦٨٦٩) ح(٣٥٣/ ٨والبیهقي في السنن الكبرى (

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه.
اد في جمیع الطرق على َعاِصِم ْبِن وقد روي عن عاصم أبي حنیفة ودلس الثوري فحذف أبي حنیفة ومدار اإلسن

  ه) ١٣٠- ١٢١( َأِبي النَُّجوِد، قلت وهو: َعاِصُم ْبُن َأِبي النَُّجوِد َبْهَدَلَة،اِإلَماُم َأُبو َبْكٍر اَألَسِديُّ اْلَقاِرُئ اْلُكوِفيُّ 
قالوا: وكان  هـ): ١٦٨ه): حدثنا عاصم بن أبي النجود، وفي النفس ما فیها، وقال ابن سعد (١٦١قال شعبة(

ه): كان عاصم یحدثنا بالحدیث الغداة  ١٧٠ثقة، إال أنه كان كثیر الخطأ في حدیثه، وقال حماد بن سلمة (
َلْیَس ِبِه -أیضا- ه): لیس بالقوي في الحدیث، وقال:  ٢٣٣عن زر، وبالعشي عن أبي وائل، وقال ابن معین (

ه):" وال تقوم ٢٥٦األعمش أحفظ منه، قال البخاري (ه): ثقة رجل صالح خیِّر ثقة، و ٢٤١َبْأس، وقال أحمد (
هـ): وكان ثقة رأسًا في القرآن ... وكان ثقة في الحدیث، وقال یعقوب بن  ٢٦١الحجة به" وقال العجلي (

هـ): ال بأس به، وذكر ابن أبي حاتم  ٣٠٣ه): في حدیثه اضطراب وهو ثقة، وقال النسائي ( ٢٧٧سفیان (
ه) عنه،  ٢٦٤هـ) أنه قال: صالح. ثم قال ابن أبي حاتم: وسألت أبو زرعة ( ٢٧٧هـ) عن أبیه ( ٣٢٧(

ه): محله عندي محل  ٢٧٧فقال: ثقة، فذكرته ألبي، فقال: لیس محله هذا أن یقال: إنه ثقة، وقال أبو حاتم (
  ه): لم یكن فیه إال سوء الحفظ،  ٣٢٢الصدق، صالح الحدیث، ولم یكن بذاك الحافظ، وقال العقیلي (

هـ): ٧٤٨ه):": في حفظه شيء، قال الذهبي (٤٢٥هـ)في الثقات، وقال الدارقطني ( ٣٥٤وذكره ابن حبان (
هـ): كان حفظه سیئًا، ٧٩٥ثبت في القراءة، وهو في الحدیث دون الثبت، صدوق یهم، وقال ابن رجب(

  حیحین مقرون. هـ) حاله بقوله: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحدیثه في الص٨٥٢ولخص ابن حجر(
ه) في فتح القدیر ٨٦١ابن الهمام ( قلت: توهم البعض أن العلة في الحدیث أبو حنیفة والصحیح ما قال

َحٌد ):" َكاَن الثَّْوِريُّ َیِعیُب َعَلى َأِبي َحِنیَفَة َحِدیثًا َكاَن َیْرِویِه َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي َرِزیٍن َلْم َیْرِوِه أَ ٢٣٠/ ١٣(
َعْن َعاِصٍم ِبِه  ي َحِنیَفَة َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي َرِزیٍن َمْدُفوٌع، ِبَأنَُّه َأْخَرَجُه الدَّاَرُقْطِنيُّ َعْن َأِبي َماِلٍك النََّخِعيِّ َغْیَر َأبِ 

  نَُّجوِد. َفَزاَل اْنِفَراُد َأِبي َحِنیَفَة الَِّذي ادََّعاُه الثَّْوِريُّ " والعلة هي وهم وسوء حفظ َعاِصُم ْبُن َأِبي ال
  

= 
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. فالحدیث األول یخـالف )١(ُلوهُ" " َمْن َبدََّل ِدیَنُه َفاْقتُ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -وهذا مخالف لقول النبي 
واألول ینص على حـبس  ،مرأةالرجل أو الالحدیث الثاني، ألن الثاني نص على القتل للمرتد عمومًا 

  المرأة. 

  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:
" وقـول ابـن عبـاس " َمـْن َبـدََّل ِدیَنـُه فَـاْقُتُلوهُ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -تعارض الظاهر في قوله 

  " ُتْحَبُس َوَال تُْقَتُل اْلَمْرَأُة َتْرَتدُّ".-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –

  َكْیَف رجح ِاْبُن اْلُمْنِذر بالمفاضلة بین الدلیلین؟
َصــلَّى -" ثبــت أن رســول اهللا  –ذكــر ارتــداد المــرأة المســلمة عــن اإلســالم -قــال ابــن المنــذر: 

: " َمْن َبدََّل ِدیَنُه َفاْقُتُلوُه "، لم یخص رجال دون امرأة، فالقول بظاهر خبر رسول قال-اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
یجب... وقد تكلم في هذه المسألة بعض أصحابنا وقال: حـدیث عاصـم -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اهللا 

تحــبس وال تقتــل. فــإن فــي المرتــدة -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –بــن بهدلــة، عــن أبــي رزیــن، عــن ابــن عبــاس ا
أصحاب عاصم المعروفین بصـحبته كشـعبة، وابـن عیینـة، وحمـاد بـن زیـد، وحمـاد بـن سـلمة لـم یـرو 

، وهــو غیــر معــروف بصــحبة )٢(واحــد مــنهم هــذا الحــدیث عــن عاصــم، إنمــا تفــرد بروایتــه أبــو حنیفــة 
  معروفین عاصم، وهو حدیث منكر خالف السنة، وقد كان أبو بكر بن عیاش من خواص عاصم وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
  حكم المحدثین على هذا األثر: 

- َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ): َال َیصح َهَذا اْلَحِدیث َعْن َرُسول اهللا ٣/١١٨ه) في السنن(٤٢٥َقاَل الدَّارقطني(
ِحیح: " من بدل دینه َفاْقُتُلوُه "، وذكره ابن الجوزي( رقطني ) ونقل كالم الدا٣/٣٧ه) في الموضوعات(٥٩٧الصَّ

) عن الشافعي في قول ابن عباس: "تحبس وال ٨/٢٠٣ه) في السنن الكبرى ( ٤٥٨السابق، ونقل البیهقي (
  تقتل". قال الشافعي: فكلمني بعض من یذهب هذا المذهب، وبحضرتنا جماعة من أهل العلم 

والذي روى هذا لیس  بالحدیث، فسألناهم عن هذا الحدیث؟ فما علمُت منهم واحدًا َسَكَت، أن قال: هذا خطأ،
" طهمان معین" روایة )، تاریخ ابن٣١٦/ ٦ممن یثبت أهل الحدیث حدیثه". ینظر: الطبقات الكبرى (

) الضعفاء ٢٤٠)، الثقات "العجلي" (ص: ٨٠) بحر الدم (ص: ١/٤٢١)، العلل ومعرفة الرجال (٦٤(ص:
) ٤٩) سؤاالت البرقاني (ص: ٢٥٦/ ٧) الثقات "ابن حبان" (٣٤١/ ٦) الجرح والتعدیل (٢٨٤/ ٤الكبیر (

)، ٢/٣٥٧)، المیزان (١٣/٤٧٣) تهذیب الكمال (٨٦٤/ ٢) الهدایة واإلرشاد (٢٤٢-٢٥/٢٢٠تاریخ دمشق (
 ). ٤٥٦/ ١)، تقریب التهذیب (٢/٧٨٨) شرح العلل(١١٩٥/ ٢تاریخ اإلسالم (

 )٣٠١٧(باب: ال یعذب بعذاب اهللا،ح ِكَتاُب اْلُحُدوِد، )٦١/ ٤) صحیح البخاري ((١
):" َكاَن الثَّْوِريُّ َیِعیُب َعَلى َأِبي َحِنیَفَة َحِدیثًا َكاَن َیْرِویِه ٢٣٠/ ١٣ه) في فتح القدیر (٨٦١ابن الهمام ( ) قال(٢

نَُّه َأْخَرَجُه َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي َرِزیٍن َلْم َیْرِوِه َأَحٌد َغْیَر َأِبي َحِنیَفَة َعْن َعاِصٍم َعْن َأِبي َرِزیٍن َمْدُفوٌع، ِبأَ 
= 
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بصــحبته، كتــب إلــى بعــض أصــحابنا قــال: حــدثني أبــو قدامــة قــال: ســمعت أبــا زیــد المــدائني قــال: 
َرِضـَي  –سمعت أبا بكر بن عیاش یقول: لقیت أبا حنیفة فقلت له: هذا الذي رویت عن ابن عباس 

  .)١(یقوم علیه في المرتدة إنما هو حدیث: من أتى بهیمة قال: فجعل یتلوم ویتشكك ال  -اللَُّه َعْنهُ 
سئل: " َأيُّ الـذَّْنِب َأْعَظـُم؟ قـال: " َأْن َتْجَعـَل ِللَّـِه نِـد ا َوُهـَو -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ثبت أن رسول اهللا 

. فـإذا كــان الكفـر مــن أعظـم الــذنوب، وأجـل جـرم اجترمــه المسـلمون مــن الرجـال والنســاء، )٢(َخَلقَـَك " 
دود ألزمـه عبـاده دون الكفـر، مـن ذلـك: الربـا، والسـرقة، وشـرب الخمـر، وحـد وهللا أحكام في كتابـه وحـ

القــذف، والقصــاص الــذي أوجبــه فــي كتابــه، وكانــت األحكــام والحــدود التــي هــي دون االرتــداد الزمــة 
 أنه قال قـوال عامـا یـدخل فیـه الرجـال  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للرجال والنساء مع الثابت عن النبي 

والنساء: "من بدل دینه فاقتلوه"، وكیف یجوز أن یفرق مفرق بین أعظم الذنوب فیطرحه عن النساء، 
ویلزمهن مـا دون ذلـك، ولـو لـم یكـن لمـا ذكرنـاه شـاهد یـدل علـى خـالف مـا قالـه هـذا القائـل إال جمـع 

َال َیِحـلُّ َدُم اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم ِإالَّ بین ثالثـة أشـیاء فـي خبـر واحـد فقـال: "   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النبي 
ــا َبْعــَد ِإْحَصــان، ِبِإْحــَدى َثــَالِث: َكَفــَر َبْعــَد ِإیَمــان ــِر َنْفــس " ، أو َزَن ــَل َنْفــس ِبَغْی . فــإذا قــال مــن )٣(أو َقَت

خالفنـــا إنهــــا تســـتوي والرجــــل فـــي الزنــــا إذا كانـــت فضــــیة ویجـــب قتلهــــا، وٕاذا قتلـــت مــــن بینهـــا وبینــــه 
َصـلَّى اللَّـُه -رجال قتلـت بـه. فكیـف یجـوز لـه أن یفـرق بـین مـا جمـع بینـه رسـول اهللا القصاص من ال

فیخصها بخصلة من الثالث خصال بغیـر حجـة یرجـع إلیهـا، مـا أبـین التنـاقض فـي هـذا -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
َماِلٍك النََّخِعيِّ َعْن َعاِصٍم ِبِه َفَزاَل اْنِفَراُد َأِبي َحِنیَفَة الَِّذي ادََّعاُه الثَّْوِريُّ " قلت: وهنا متابع  والدَّاَرُقْطِنيُّ َعْن َأبِ 

َعْبُد اْلَمِلِك  ألبو حنیفة وهو أبي مالك النخعي كما سبق، وهي متابعة ال یفرح بها، فإن أبا مالك النخعي هو:
، َوِقیَل: َبِل اْسُمُه ُعَباَدة. (ا ، َوُیْعَرُف ِباْبِن ُدرٍّ ه)  ١٧٠ - ١٦١ْبُن اْلُحَسْیِن، َأُبو َماِلٍك النََّخِعيُّ اْلَواِسِطيُّ

  . متروك الحدیث
ه)،  ٢٧٧ه)، وأبو حاتم الرازیان ( ٢٦٤ه): " لیس بشيٍء"، وضعفه أبو زرعة ( ٢٣٣قال ابن معین (

ه):" َكاَن ِممَّن یروي المقلوبات َعن اْألَْثَبات َال یجوز اِالْحِتَجاج ِبِه ٣٥٤ه)، وقال ابن حبان(٢٥٦لبخاري(وا
  ِفیَما لم ُیَخالف اْألَْثَبات".ِفیَما َوافق الثَِّقات َوَال اِالْعِتَبار 

ه):" ٤٢٥الَحِدیث"، َوقال الدَّاَرُقْطِنّي(ه) " َمْتُروك ٢٥٩ه) وأبو إسحاق الُجْوَزَجاِنيُّ ( ٣٧٤وَقاَلَ اْألَْزِدّي ( 
ه): " َمْتُروك الَحِدیث" قلت: والصحیح ٨٥٢هـ):" ضعفوه" وقال ابن حجر(٧٤٨ضعیف" وقال قال الذهبي (

  متروك الحدیث كما قال ابن حجر، وفسر حاله ابن حبان. 
) ٤١١/ ٥، التاریخ الكبیر ()٣٤٧/ ٥) الجرح والتعدیل (٥٨/ ١ینظر: تاریخ ابن معین " روایة ابن محرز" (

 ). ٦٧٠) تقریب التهذیب (ص: ٢٥٦) دیوان الضعفاء (ص: ١٣٥/ ٢كتاب المجروحین (
 ). ٤٦٩/ ١٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٤٤٧٧َداًدا}ح(َباب: َقْوُلُه َتَعاَلى { َفَال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأنْ ِكَتاب َتْفِسیِر اْلُقْرآِن ) ١٨/ ٦) صحیح البخاري ((٢
 ) بنحوه.٦٨٧٨َباب: َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى { َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس} ح(ِكَتاب الدَِّیاِت،  )٥/ ٩) صحیح البخاري ((٣
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القول بل حكایته تجزئ عن اإلدخال على قائله، ولو اعترض معتـرض فقـال: أقـول بالـذي روي عـن 
ن الخطاب أنه أمر بحبس المرتد، ألن إسناده أثبت إسنادا من حدیث ابن عبـاس، وألن عمـر عمر ب

أعلى من ابن عبـاس وأولـى باالتبـاع، لمـا كانـت الحجـة علیـه إال لهـي علـى الـذي أمـر بحـبس المـرأة 
علـى األولـین ، ألنـه الحجـة -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -المرتدة. والـذي یجـب القـول بـه قـول رسـول اهللا 

واآلخــرین، وال یجــوز تــرك الســنة بقــول أحــد مــن النــاس، والــذي خــالف الســنة الثابتــة فــي هــذا البــاب، 
وخــالف عمــر بــن الخطــاب فــأظهر اتبــاع ابــن عبــاس فیمــا ال یثبــت عنــه، قــد خــالف ابــن عبــاس فــي 

  .)١(أشیاء ثابتة عنه " 

    َمَساِلُك اْلُعَلَماء ِفي ِإَزاَلِة التََّعاُرض:
ـــعمـــل ا ـــى تضـــعیف الحـــدیث، وذكـــر أن أب ـــال الخطیـــب  الخطیـــب عل ـــم یســـمعه، فق حنیفـــة ل

حدیث َكاَن یرویه َأُبو حنیفة، عن عاصم، عن َأِبي رزین، عن ابن َعبَّـاس فـي -ه): ٤٦٣البغدادي(
سلمة منصور بن سلمة الُخَزاِعي، َقاَل:  ى... ثم أسند إلى َأبُ -المرأة ِإَذا ارتدت، َقاَل: تحبس وال تقتل

  .)٢(ِمْعُت َأَبا َبْكر بن َعیَّاش، وذكر حدیث عاصم، َفَقاَل: واهللا ما سمعه َأُبو حنیفة قط سَ 

هـ) : في تبویب البخاري َباُب ُحْكـِم اْلُمْرتَـدِّ َواْلُمْرتَـدَِّة، َأْي َهـْل ُهَمـا َسـَواٌء ٨٥٢ذكر ابن حجر(
المرتـد والمرتـدة وكـان الـدلیل األكبـر تسـویة بـین الَأْم َال ثم ساق أدلة كل طائفة من أهـل العلـم ورجـح 

َحاَبُة ُمَتَواِفُروَن َفَلْم ُیْنِكْر َذِلَك عَ  َلْیِه َأَحٌد َوقد في قوله هو:" َقَتَل َأُبو َبْكٍر ِفي ِخَالَفِتِه اْمَرَأًة اْرَتدَّْت َوالصَّ
ٍر ِمـْن َوْجــٍه َحَسـٍن َوَأْخـَرَج ِمْثَلـُه َمْرُفوًعـا ِفــي أخـرج َذِلـك ُكلـه ابـن اْلُمْنـِذِر َوَأْخــَرَج الـدَّاَرُقْطِنيُّ َأثَـَر َأبِـي َبْكـ

ــــوا ِمــــْن َحْیــــُث النََّظــــُر ِبــــَأنَّ اْألَْصــــِلیََّة ُتْســــَتَرقُّ َفَتُكــــونُ   َغِنیَمــــًة َقْتـــِل اْلُمْرتَــــدَِّة َلِكــــنَّ َســــَنَدُه َضــــِعیٌف َواْحَتجُّ
َفَال ُغْنَم ِفیَها َفَال ُیْتَرُك َقْتُلَها َوَقْد َوَقَع ِفي َحِدیِث ُمَعاٍذ َأنَّ النَّبِـيَّ ِلْلُمَجاِهِدیَن َواْلُمْرَتدَُّة َال ُتْسَتَرقُّ ِعْنَدُهْم 

ْسـَالِم َفا ْدُعـُه فَـِإْن َعـاَد َوإِالَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َلمَّا َأْرَسَلُه ِإلَـى اْلـَیَمِن قَـاَل َلـُه َأیَُّمـا َرُجـٍل اْرتَـدَّ َعـِن اْإلِ
ْســَالِم َفاْدُعهَـا َفــِإْن َعــاَدْت َوإِالَّ َفاْضـِرْب ُعُنَقَهــا َوَســَندُ َفاْضـرِ  ُه َحَســٌن ْب ُعُنَقــُه َوَأیَُّمــا اْمـَرَأٍة اْرتَــدَّْت َعــِن اْإلِ

  .)٣(" ْلُحُدوِد ُكلِّهَ نَِّساِء ِفي اَوُهَو َنصٌّ ِفي َمْوِضِع النَِّزاِع َفَیِجُب اْلَمِصیُر ِإَلْیِه َوُیَؤیُِّدُه اْشِتَراُك الرَِّجاِل َوال

ببیــان العمــوم والخصــوص مــع بقــاء عمــوم الــنص فــي المرتــد والمرتــدة  ه)١٠١٤(قــام القــاري
دون تخصــیص فقــول" َمــْن َبــدََّل ِدیَنــُه َفــاْقُتُلوهُ" عــام لــم یخصــص، واســتدل بقــول النــووي وســیأتي، قــال 

ـَالُة وَ ١٠١٤القاري( السَّـَالُم: " َمـْن َبـدََّل ِدیَنـُه فَـاْقُتُلوهُ"، َوُهـَو َحـِدیٌث ِفـي ه):" َرَوْیَنـا ِمـْن َقْوِلـِه َعَلْیـِه الصَّ

                                  
 ).٤٧٤/ ١٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 )٥٧٧/ ١٥) تاریخ بغداد ((٢
 ).٢٧٢/ ١٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
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ــْبَیاِن"، -َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َصـِحیِح اْلُبَخـاِريِّ َوَغْیـِرِه، َوَلَنــا َأنَّ النَّبِـيَّ  " َنهَـى َعــْن َقْتـِل النَِّسـاِء َوالصِّ
ِحیَحْیِن َوَهَذا ُمْطَلٌق یَ  ًصـا ِلُعُمـوِم َمـا َرَواُه َبْعـُد َأنَّ َكَما ِفي الصَّ ُعمُّ اْلَكـاِفَر َأْصـِلی ا َوَعاِرِضـی ا َفَكـاَن ُمَخصِّ

ْسـَالِم، َنَعـْم َلــْو َكاَنـِت اْلُمْرتَــدَُّة َذاَت َرْأٍي َوَتَبـعٍ   تُْقَتــُل َال ُعُموَمـُه َمْخُصـوٌص ِبَمــْن َبـدََّل ِمــَن اْلُكْفـِر ِإَلــى اْإلِ
  .)١(نََّها ِحیَنِئٍذ َتْسَعى ِفي اْألَْرِض ِباْلَفَساِد" ِلِردَِّتَها َبْل ِألَ 

  :حكم المرأة المرتدةمذاهب الفقهاء في 
أن محل الخالف في المسألة هو أن الراوي لحـدیث " مـن بـدل دینـه فـاقتلوه " هـو ابـن علم ا 

علم بمخرج الحدیث، وهذا ولم یر قتل المرتدة فهو أ-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -عباس روى عن الرسول 
لذلك خالفوا أهل العلم في المسألة ولكن لم یثبت عن ابن عباس أنه لم یر  )٢( –من أصول الحنفیة 

  قتل المرتدة.

                                  
 ).٢٣١٠/ ٦) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ((١
  ) وقد اختلف األصولیون في هذه المسألة على قولین: (٢

: أن الحجة في روایة الراوي ال في رأیه أو عمله. فما دام الحدیث قد صحَّ سنده فقد وجب قبوله، القول األول
ولیین وأهل الحدیث، وهذه بعض قواعد عندهم " إذا واالعتداد به دون نظر لمخالفة الراوي؛ وهو مذهب جمهور األص

عمل الراوي بخالف روایته فالعبرة بروایته ال برأیه " وكذلك قاعدة " إذا ترك الراوي العمل بالحدیث وأفتى بغیره لم 
  یسقط الحدیث" وكذلك القاعدة " الحجة في كالم الرسول، ال مذهب الراوي". 

فتواه بخالف روایته علة قادحة في الحدیث توجب ضعفه، والحجة آنذاك في عمل أن عمل الراوي أو  القول الثاني: 
والمراد   الراوي أو فتواه ال في روایته؛ وهو مذهب بعض متقدمي الحنفیة وعامة المتأخرین منهم وبعض المالكیة.

بعض األصولیین صولیین. على أن بالراوي في نص القاعدة الصحابي الذي روى الحدیث، هذا ما علیه جمهور األ
إمام الحرمین ذهب إلى أن الراوي هنا یشمل كل من روى الحدیث من األئمة؛ ومثَّل لذلك بمخالفة اإلمام أبي حنیفة ك

): في مسألة عمل ١٦٣/ ١ه) في البرهان (٤٧٨واإلمام مالك لبعض الروایات التي رویاها؛ قال الجویني (
و روى بعض األئمة حدیًثا وعمُله مخالف له فاألمر على ما غیر مختص بالصحابي، فل-الصحابي بخالف ما روى 

فصلناه. ومن اآلثار األصولیة لالختالف في هذه المسألة أن الحدیث إذا كان عاًما وخصَّصه الراوي بعمله أو فتواه 
د فهذا التخصیص معتبر عند الحنفیة القائلین بحجیة مذهب الرواي إذا خالف عمُله روایَته، ولیس بمعتبر عن

  الجمهور القائلین بأن الحجة في الحدیث ال في عمل الراوي ویبقى الحدیث على عمومه. 
) التبصرة في أصول الفقه (ص: ٣٦) النبذ في أصول الفقه (ص: ٥٣٥/ ٢( شرح المهذب ینظر: كتاب المجموع

ایة السول شرح منهاج ) نه٣٢٧/ ٢) اإلبهاج في شرح المنهاج (١٨٥/ ٢) تقویم النظر في مسائل خالفیة ذائعة (١٤٩
) ٥٣٦/ ٤) البحر المحیط في أصول الفقه (٨٤) غایة الوصول في شرح لب األصول (ص: ٢٧٣الوصول (ص: 

) ٢٠٢) تقویم األدلة في أصول الفقه (ص: ٣٣٥) إجابة السائل شرح بغیة اآلمل (ص: ٣٤٨/ ٢فتح القدیر (
 بتصرف. 
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   )١(هـ):" المرتدة إذا استتیبت فإن تابت وٕاال ضرب عنقها" ١٧٩قال اإلمام مالك(

فَـاْقُتُلوهُ"، َوُهـَو َشـاِمٌل ِلْلَمـْرَأِة َوَغْیِرَهـا؛ ه)"َمـْن َبـدََّل ِدیَنـُه ٩٢٦قال زكریا األنصاري الشافعي (
یَماِن َكالرَُّجِل "  ْحَصاِن َفَكَذِلَك ِباْلُكْفِر َبْعَد اْإلِ َنا َبْعَد اْإلِ   )٢(َوِألَنَّ اْلَمْرَأَة تُْقَتُل ِبالزِّ

ــِة  ــاِفِعیَِّة )٣(َذَهــَب جمهــور اْلَماِلِكیَّ ــِة )٤(، َوالشَّ ــْرَأَة ِإَذا اْرَتــدَّْت، َوَأَصــرَّْت ، إِ )٥(، اْلَحَناِبَل َلــى َأنَّ اْلَم
  َعَلى ِردَِّتَها َال ُتْسَتَرقُّ، َبل تُْقَتل َكاْلُمْرَتدِّ، َما َداَمْت ِفي َداِر اْإلْسَالمِ 

ــاِل َوالنَِّســاِء َوَكــاَن َباِلَغــ٧٧٢قــال الزركشــي الحنبلــي( ْســَالِم ِمــَن الرُّجَّ ا ه):" َوِمــْن ِاْرتَــدَّ َعــِن اْإلِ
  . )٦(َعاِقًال، دعي ِإَلْیِه َثَالَثة أیَّاٍم، َوُضیِّق َعَلیه، َفِإْن َرَجَع وٕاال قْتل" 

  

  

  
  

                                  
 ) بتصرف. ٥٥/ ٢) المدونة الكبرى ((١
 ).١٢٢/ ٤مطالب في شرح روض الطالب () أسنى ال(٢
)الذخیرة ٣٩٢/ ١٦البیان والتحصیل ( ،)٥٤٣/ ٢الكافي في فقه أهل المدینة ( ،)٥٥/ ٢) ینظر: المدونة الكبرى ((٣

أسهل المدارك شرح إرشاد ، )٢٠٠/ ٢الفواكه الدواني ( ،)٢٤٢/ ٤بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ( ،)٣٨/ ١٢(
/ ٨التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب (، )٨٤٧/ ٢اف على نكت مسائل الخالف (اإلشر  ،)٨٥السالك (ص: 

 ).٣١٩/ ٢شرح ابن ناجي التنوخي ( ،)١٣٦٢المعونة على مذهب عالم المدینة (ص:  ،)٢١٩
) كتاب المجموع ٤٤/ ١٢البیان في مذهب اإلمام الشافعي ( ،)٣٠٨/ ١الحاوي الكبیر ( ،)٢٩٤/ ١) ینظر: كتاب األم ((٤

) الغرر ١٢٢/ ٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( ،)٤٩٦كفایة األخیار (ص:  ،)٢٢٨/ ١٩(ح المهذب شر 
 ).٥٥٢/ ٢اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ،)١٨٨/ ٢فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ( ،)١٤٦/ ٤البهیة (

الشرح الكبیر على  ،)١٣٨ص: عمدة الفقه ( ،)٣/ ٩المغني ( ،)٦٠/ ٤) ینظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد ((٥
كشاف القناع  ،)٣٩٤/ ٣شرح منتهى اإلرادات ( ،)٤٩٣/ ٧المبدع في شرح المقنع ( ،)٧٩/ ١٠متن المقنع (

 ).٤٠٤/ ٢منار السبیل في شرح الدلیل ( ،)١٧٤/ ٦عن متن اإلقناع (
  ).٢٣٢/ ٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ((٦
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  الثالث املبحث
افي على الن ثْبِتالترجيح بتقدم الْم  

عمــل وقــد ن قواعــد التعــارض والتــرجیح كثیــرة، وهــي مســتنبطة مــن نصــوص الكتــاب والســنة إ
لقواعـد لیعـود إلیهـا المجتهـد فـي تعاملـه مـع النصـوص مـن حیـث ا هالعلماء األكـابر علـى صـیاغة هـذ

االســتنباط واالســتدالل والتــرجیح وغیرهــا، ورغــم شــمول وعمــوم القاعــدة، أال أن لهــا اســتثناءات وهــي 
معلومــة عنــد المتبصــر العــارف بأصــول الفقــه خاصــة، وهــذا المســلك الخــالف فیــه یســیر بــین الفقهــاء 

مـن قواعـد التـرجیح  )١(دة "اْلُمْثبِـَت ُمقَـدٌَّم علـى النَّـاِفي" قاعـدة فقهیـة والمحدثین، ومـن هـذه القواعـد قاعـ
المعتبرة ولها تطبیقات في شتي المسائل العلمیة، وجدت أكثر من استخدمها فقهاء الشافعیة، ومعلوم 
أن بیان معـاني أفـراد القاعـدة یسـهل فهمهـا وكـذلك تطبیقهـا وسـأعمل علـى بیـان معناهـا فـي اللغـة ثـم 

االصـــطالح ثـــم أدلـــة أهـــل العلـــم فـــي صـــحتها، ثـــم مـــنهج ابـــن المنـــذر فـــي تطبیقهـــا عنـــد األدلـــة فـــي 
  المتعارضة، وهذا سیأتي بیانه بإذن اهللا.

هنـاك ارتبـاط بـین قاعـدة " اْلُمْثبِـَت علـى النَّـاِفي " وعـدة قواعـد مـن قواعـد التعـارض والتــرجیح 
  باط بقاعدة: " المثبت مقدم على النافي".قاعدة "إعمال الكالم أولى من إهماله" وجه ارت منها: 

أن قاعــدة: المثبــت مقــدم علــى النــافي، تعــارض فیهــا دلــیالن، أحــدها یثبــت، واآلخــر ینفــي. 
والنافي هو المتمسك باألصل، والمثبت عنده زیادة علـم. فلـذلك فـإن إعمـال كـالم المثبـت الـذي عنـده 

  الزیادة أولى من إهماله.
 وجـه )٢(مقبولـة " الثقـة لمثبت مقدم على النافي"، بقاعـدة "زیـادةوكذلك وجه ارتباط قاعدة " ا

  النافي. بها خالف علم زیادة عنده والمثبت علم خالف بها غیره، زیادة عنده الثقة أن هو االرتباط

                                  
إیثار اإلنصاف في  ،)١٣٥٠/ ٣التحبیر شرح التحریر ( ،)٢٧٣/ ٢لفقه () ینظر: البحر المحیط في أصول ا(١

 ).٤٠١آثار الخالف (ص: 
  ) تعریف زیادة الثَِّقة:" ِهَي َما یتفرد ِبِه الثَِّقة في ِرَواَیة الَحِدْیث من لفظة أو جملة في السََّند أو الَمْتن".(٢

اْلُفَقَهاِء َوَأْصَحاِب اْلَحِدیِث: ِزَیاَدُة الثَِّقِة َمْقُبوَلٌة،... َوَقاَل  ه):" َقاَل اْلُجْمُهوُر ِمنَ  ٤٦٣قال الخطیب البغدادي(
ُحفَّاُظ، َوَتْرُك اْلُحفَّاِظ ِلَنْقِلَها َقْوٌم ِمْن َأْصَحاِب اْلَحِدیِث: ِزَیاَدُة الثَِّقِة ِإَذا اْنَفَرَد ِبَها َغْیُر َمْقُبوَلٍة، َما َلْم َیْرِوَها َمَعُه الْ 

َیاَدَة اُبُهْم َعْن َمْعِرَفِتَها ُیوِهُنَها َوُیْضِعُف َأْمَرَها َوَیُكوُن ُمَعاِرًضا َلَها، َوالَِّذي َنْخَتاُرُه ِمْن َهِذِه األَ َوَذهَ  ْقَواِل َأنَّ الزِّ
  قال العراقيو ا َوُمْتِقًنا َضاِبًطا"، اْلَواِرَدَة َمْقُبوَلٌة َعَلى ُكلِّ اْلُوُجوِه، َوَمْعُموٌل ِبَها ِإَذا َكاَن َراِویَها َعْدًال َحاِفظً 

ه): ٩١١ال السیوطي(ه): "ِزَیاَدَة الثَِّقِة َمْقُبوَلٌة ِعْنَد َأْكَثِر اْلُعَلَماِء ِمْن اْلُفَقَهاِء، َواْألُُصوِلیِّیَن َواْلُمَحدِِّثیَن" وق ٨٠٦(
: والصحیح الذي علیه العمل قال الباحثادة الثقة ُمْطَلًقا".  َمْذَهُب اْلُجْمُهوِر ِمَن اْلُفَقَهاِء َواْلُمَحدِِّثیَن َقُبوُل زی" 

عند أهل الصنعة من المحدثین أن زیادة الثقة مقبولة، بشروط منها: درجة هذا الثقة في الحفظ واإلتقان وكذلك 
= 
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  .غیرهما عند موجودة لیست علم زیادة عندهما والمثبت الثقة فكل من
؛ َولَـْو َكــاَن َناِفًیـا َفاْلُمْثبِـُت ُمقَـدٌَّم َعَلْیــهِ َغْیـُرُه َسـاِكٌت، ه):" ِألَنَّـُه ُمْثِبــٌت وَ ٦٤٣قـال ابـن الصـالح(
  . )١("َوِلَهَذا اْلَفْصِل َتَعُلٌق ِبَفْصِل ِزَیاَدِة الثَِّقِة ِفي اْلَحِدیثِ ِألَنَُّه َعِلَم َما َخِفَي َعَلْیِه. 

  . )٣(علم  یادةز  عنده الجارح ألن وذلك ؛)٢(التعدیل  على مقدم الجرح :وكذلك قاعدة 
 والمثبت المدعي إن ، حیث)٤(أنكر"  من على والیمین المدعي على وكذلك قاعدة: " البینة

 تكـون قـد للمـدعي والبینـة .إقامـة البینـة مـن بـه جـاءا مـا لقبـول والبـد األصـل، یخـالف بمـا جـاءا قـد
 العلـم أهـل رهـاذك التـي الشـروط هـي تحقـق للمثبـت والبینـة دعـواه، صـحة تثبـت بقـرائن أو بالشـهود،

  .النافي على المثبت لتقدیم

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
هل خالف الثقات أم ال؟ وكذلك هل یتحمل مثله الزیادة؟ وهل الهمم تتداعي على نقل الزیادة أم ال؟ وهل 

في اإلسناد أم في المتن؟ كل هذه األمور معتبرة یجب مراعاتها قبل قبول زیادة الثقة وقد بین ابن رجب  لزیادةا
  هـ) ذلك بتفصیل وتأصیل.٧٩٥الحنبلي(

 ،)٤٢٤، الكفایة في علم الروایة (ص: )٤٣٥/ ١أثر اختالف المتون واألسانید في اختالف الفقهاء ( ینظر:
شرح علل  ،)٢٨٦/ ١تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ( ،)١٢١/ ٢ب (طرح التثریب في شرح التقری

 ).٢١٦/ ١الترمذي (
الكفایة في  ،)٢٨٦/ ١تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ( ،)٧٢ینظر: معرفة أنواع علوم الحدیث (ص:  )(١

 ).٤٢٤علم الروایة (ص: 
ِدیل، َضُروِریَّة نافعة َال تَراَها فى شيء من كتب اْألُُصول َفإنَّك ) :" َقاِعَدة ِفي اْلجْرح َوالتَّعْ ه٧٧١قال السبكي( )(٢

ِإذا َسِمعت َأن اْلجْرح مقدم َعَلى التَّْعِدیل َوَرَأْیت اْلجْرح َوالتَّْعِدیل َوكنت غرا باألمور، َأو فدما ُمْقَتصرا َعَلى 
َواب َمْنُقول اْألُُصول حسبت َأن اْلَعَمل َعَلى جرحه فإیاك ثمَّ إیاك و  الحذر كل الحذر من َهَذا الحسبان بل الصَّ

عندَنا َأن من ثبَتْت ِإَماَمته وعدالته َوكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه َوَكاَنت ُهَناَك قریَنة َدالَّة َعَلى َسَبب جرحه 
الَّ َفَلو فتحنا َهَذا اْلَباب َأو َأخذَنا من تعصب مذهبي َأو َغیره َفإنَّا َال نلتفت ِإَلى اْلجْرح ِفیِه ونعمل ِفیِه ِباْلَعَداَلِة َوإِ 

َتْقِدیم اْلجْرح َعَلى ِإْطَالقه لما سلم لنا أحد من اْألَِئمَّة ِإْذ َما من ِإَمام ِإالَّ َوقد طعن ِفیِه طاعنون َوهلك ِفیِه 
  هالكون" 

 ).٩/ ٢ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى (
تحریر  ،)١/١٧١المختصر في علم األثر ( ،)١٨٠ایة (ص: ) ینظر: الغایة فى شرح الهدایة فى علم الرو (٣

 ).٢١١القواعد ومجمع الفرائد (ص: 
) شرح ١٥٦/ ١)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول (٥٠٨) األشباه والنظائر "السیوطي"(ص: (٤

 ).٣٦٩القواعد الفقهیة (ص: 
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  اإلثبات في اللغة:
ه):" (ثََبــَت) الثَّــاُء َواْلَبــاُء َوالتَّــاُء َكِلَمــٌة َواِحــَدٌة، َوِهــَي َدَواُم الشَّــْيِء. ُیَقــاُل: ٣٩٥قــال ابــن فــارس(

  .)١(ثََبَت ثََباًتا َوثُُبوًتا. َوَرُجٌل ثَْبٌت َوثَِبیٌت" 
یم، وسكون الثاء المثلثة الفوقیة، وكسر الباء الموحـدة التحتیـة، مـأخوذ مـن اْلُمْثِبَت: بضم الم

الفعــل أثبــت الشــيء یثبتــه إثباتًــا، یقــال: أثبــت حجتــه: أقامهــا وأوضــحها، وأثبــت الشــيء: جعلــه راســًخا 
. ویقـال: َأْثَبتَـُه غیر مائل، والثبات: ضد الزوال، ثََبَت الشيُء ثَباتـًا وثبوتـًا؛ وَأْثَبتَـُه غیـره وثَبَّتَـُه، بمعنـىً 

] أي َیْجَرحوَك ِجراحـًة ال تقـوم معهـا. ٣٠[األنفال:  ] ِ ُ ْ ُِ  كَ  [إذا لم یفارقه. َوَقْوُلُه َتَعاَلى: الُسْقُم، 
الرجــُل فــي األمــر، واْســَتْثَبَت بمعنــًى. ورجــل ثَْبــٌت، أي ثابــُت القلــب. وقــال: ثََبــَت الشــيُء َیْثُبــُت  وتثَبَّــتَ 

َفُهَو ثابٌت وثَِبیٌت وثَْبٌت، وَأْثَبَته ُهَو، وثَبََّته ِبَمْعًنى. َوَشْيٌء ثَْبٌت: ثابٌت، َوُیَقاُل: ثََبـَت فـالٌن  ثَباتًا وثُبوتاً 
  . )٢(ِفي الَمكان َیْثُبُت ثُبوتًا، َفُهَو ثابٌت ِإذا َأقام ِبِه"

ــُت اللَّــُه الَّــِذینَ  ــاْلَقْوِل الثَّاِبــِت}  ومــن هــذه المعــاني فــي القــرآن الكــریم، قــال تعــالي: {ُیثَبِّ ــوا ِب آَمُن
ِ َ  آَ ُ ـ ا إَِذا [. قـال تعـالي: )٣(] تفسیرها: یلهمهم الحجة ویمكن في قلـوبهم"٢٧[إبراهیم:  َ   ا     

َ
  َ 

ُ  ا   .)٤(] تفسیرها: وال تنهزموا عنهم، وال تولوهم األدبار هاربین ٤٥[األنفال:  ] َ ِ ُ ْ   َِ ً   َ  ْ ُ

  النفي في اللغة: 
ه):" (َنَفى) النُّوُن َواْلَفاُء َواْلَحْرُف اْلُمْعتَـلُّ ُأَصـْیٌل َیـُدلُّ َعلَـى َتْعِرَیـِة َشـْيٍء ٣٩٥قال ابن فارس(
، (النـافي): مـن الفعـل نفـى، تقـول: هـذا ینـافي ذلـك، وهمـا َیَتَناَفیـاِن والنَُّفاَیـُة )٥(ِمْن َشْيٍء َوإِْبَعاِدِه ِمْنُه" 

  .  )٦(ء؛ لرداءته بالضم ما ُنِفَي من الشي
ــْیُل الُغثــاَء: َحَمَلــه، وَدَفَعــه.  ونفــى الشــيء نفیــًا: جحــده، ومنــه: نفــي االبــن، إذا نفــاه  یقــال: السَّ
أبــوه عــن أن یكــون لــه ولــدًا. ونفــت الــریح التــراب نفیــًا ونفیانــًا، بفتحهمــا: إذا أطارتــه. ونفــت الســحابة 

ن المـاء عـن الرشـا عنـد االسـتقاء، وانتفـى: وهـو ماءها نفیًا، أي: صبته ودفعته، والنفي: ما تطـایر مـ
  .)٧( مطاوع. ونفاه: إذا نحاه وطرده

                                  
 ).٣٩٩/ ١مقاییس اللغة ( )(١
 ).١٩/ ٢) لسان العرب (٦٨/ ١) الصحاح في اللغة ((٢
 ).٣٤٧/ ٣) أنوار التنزیل وأسرار التأویل ((٣
 ).٥٧٤/ ١٣) جامع البیان في تأویل القرآن ((٤
 ).٤٥٦/ ٥) مقاییس اللغة ((٥
 ).٦٨٨) مختار الصحاح (ص: (٦
 ).١١٧/ ٤٠) تاج العروس (٤٥٦/ ٥مقاییس اللغة ( )(٧
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ویتضح مما سبق أن المعني اللغـوي للكلمـة یرجـع إلـى اإلبعـاد والتنحیـة والتعریـة، ومـن ذلـك 
رِْض ... [قول اهللا تعالي 

َ
ْو ُ  َْ ْ ا ِ َ  اْ 

َ
  ]٣٣: [المائدة ]...أ

  الح: تعریف النفي واإلثبات في االصط
ف اْلُمْثِبَت اصطالحًا بعدة تعریفات منها:    قد عرٍّ

ه):"والنفُي: هو الخبُر الذي یـدل علـى أنَّ الُمْخَبـَر بـه لـیس بشـيٍء، أو ٥١٣قال ابن عقیل (
لــیس بموجــوٍد، وكــلُّ خبــٍر فــال یخلــو أن یكــون َنْفیــًا، أو إْثباتــًا، أو إْبهامــًا، فــالنفي مــا َقــدَّْمنا، واِإلثبــاُت 

شـيٌء...والمْثَبُت: هـو  ، وهـو الخبـُر الـذي یـدل علـى أن المخبـَر بـه موجـود، أو أن المخبـَر بـهنقیُضه
  . )١(المخبر بوجوِده، أو بكوِنه شیئًا. والَمْنفى: هو المخبر ِبَعَدِمه، أو بكوِنه لیس بشيٍء" 

 هــــ): " النفـــي هـــو اإلخبـــار عـــن عـــدم الشـــئ واإلثبـــات هـــو اإلخبـــار عـــن٦٠٦قـــال الـــرَّاَزيُّ (
ِفّي و  . )٢(وجــوده" ه):" َوُیَقـــدَُّم اْلَخَبــُر اْلُمْثِبــُت " َعَلـــى النَّــاِفي "، َیْعِنـــي ٧١٦( )٣(قــال نْجـــم الــدِّین الطُّــوَّ

  .)٤(الدَّالَّ َعَلى ثُُبوِت اْلُحْكِم َعَلى اْلَخَبِر الدَّالِّ َعَلى َنْفِیِه" 
ضـــــمن أحـــــدهما النفـــــي ه):" إذا تعـــــارض لفظـــــان مت٤٧٨() ٥(قـــــال أبـــــو المعـــــالي الجـــــویني 

  .)٦(ومتضمن الثاني اإلثبات فقد قال جمهور الفقهاء: اإلثبات مقدم" 

                                  
 ).١٤١/ ١) الواضح في أصول الفقه ((١
 ).٢٢١/ ٤( ) المحصول(٢
ِفيُّ  الدِّین  ) سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم، نجمَ (٣ ه)، الفقیه األصولي المتفنن، ٧١٦- ٦٧٠اْلَحْنَبِليُّ ( الطُّوَّ

ه): "وكان شیعیًا منحرفًا في االعتقاد عن السّنة". له مصنفات كثیرة في فنون شتى، ٧٩٥قال ابن رجب (
الفقه، وقد شرح هذا المختصر في مجلدین و "معراج الوصول إلى منها "مختصر روضة الناظر" في أصول 

علم األصول" في أصول الفقه، و "بغیة السائل في أمهات المسائل" في أصول الدین و "االكسیر في قواعد 
والنظائر" و "دفع التعارض عما یوهم التناقض" في الكتاب والسنة.  هابالتفسیر" و "الریاض النواضر في األش

 ) .٣٩/ ٦شذرات الذهب ( ،)٢٤٩/ ٢الدرر الكامنة ( ،)٣٦٦/ ٢ذیل طبقات الحنابلة (ینظر: 
 ).٧٠٠/ ٣) شرح مختصر الروضة ((٤
) هو: عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف عبد اهللا بن یوسف بن محمد العالمة إمام الحرمین ضیاء الدین أبو (٥

لدین، رئیس الشافعیة، وصنف المصنفات ه) ركن ا٤٧٨- ٤١٩المعالي بن الشیخ أبي محمد الجویني (
العدیدة، ومن تصانیفه "اإلرشاد إلى قواطع األدلة في االعتقاد" و"الورقات" و"البرهان" في أصول الفقه و" الشامل 
في أصول الدین" و"نهایة المطلب في درایة المذهب" في فروع الشافعیة و"غنیة المسترشدین" في الخالف، قال 

" تمتعوا بهذا اإلمام فإنه نزهة هذا الزمان". ینظر: األشباه والنظائر "السبكي"  ه): 476ي (أبو إسحاق الشیراز 
 .)١٢١/ ٥)، والنجوم الزاهرة (٣٥٨/ ٣)، شذرات الذهب (٣٤١/ ٢)، وفیات األعیان (١٠/ ١(

 ). ٢٠٤/ ٢) البرهان في أصول الفقه ((٦
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ه):" فــي معرفــة التــرجیح بــین األخبــار المتعارضــة...أن یكــون ٤٨٩أبــو المظفــر الســمعاني(
  .)١(أحدهما إثباتا واآلخر نفیا فیقدم اإلثبات ألن مع المثبت زیادة علم واألخذ بروایته أولى"

تقدیم المثبت على النافي" قال: بها جمهور الفقهاء على ما نقله إمام الحرمین أبـو المعـالي وقاعدة " 
  . )٢(الجویني، كما سبق 

هـ):" َوَال شّك َأن اْلُمدَِّعي لمعرفته مقدم على من َیدِعي عدم َمْعرَفته لمـا ٨٥٢قال ابن حجر(
َقدٌَّم َعَلى النَّـاِفي ِإالَّ ِإْن َصـِحَب النَّـاِفَي َدِلیـُل َنْفِیـِه َفُیقَـدَُّم... َمَع اْلُمثبت من ِزَیاَدة اْلعلم...َفِإنَّ اْلُمْثِبَت مُ 

  . )٣(َوَأنَّ اْلُمْثِبَت ُمَقدٌَّم َعَلى النَّاِفي َوُهَو ِوَفاٌق ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم ِإالَّ َمْن َشذَّ" 
 اإلثبات منهم:  على وقد قدم بعض أهل العلم النفي

ْثَباِت" ق ه)٦٣١اآلمدي(   . )٤(ال:" اْلَقْوُل ِبالنَّْفِي َأْوَلى ِمَن اْلَقْوِل ِباْإلِ
  اآلخر منهم:  على أحدهما یرجح وال سواء، وقال بعض أهل العلم كالهما 

والمختـار: أن مــا لــیس -بعـد أن ذكــر القـولین الســابقین -ه) قــال: "٥٠٥أبـو حامــد العزالـي (
وتحقیقـه أن یقـال للنـافي مـا ادعیـت نفیـه عرفــت  اإلثبــاتوالنفـي فیـه كبضـروري فـال یعـرف إال بـدلیل 

  .)٥(انتفاءه أو أنت شاك فیه فإن أقر بالشك فال یطالب الشاك بالدلیل فإنه یعترف بالجهل ..." 

ْثَبـاِت، قَـاُلوا: ِألَنَّ ٧٦٢وقد لخص الزیلعي( ه) جمیع األقوال فقال:" َفاْألَْكَثُروَن َعَلى َتْقِدیِم اْإلِ
ْثَبـاُت ُیِفیـُد التَّْأِسـیَس، اْلُمْثِبتَ  َوالتَّْأِسـیُس  َمَعُه ِزَیاَدُة ِعْلٍم، َوَأْیًضا َفالنَّْفُي ُیِفیُد التَّْأِكیـَد ِلـَدِلیِل اْألَْصـِل، َواْإلِ

ــٌق ِلْألَْصــِل، َوَأْیًضــا، َفالظَّــاِهُر  ــاِفَي ُمَواِف ــاُلوا: ِألَنَّ النَّ ــاِفي َعــْن َأْوَلــى. الثَّــاِني: َأنَُّهَمــا َســَواٌء، َق ــْأِخیُر النَّ َت
تَـــْأِخیِرِه َیُكـــوُن اْلُمْثِبـــِت، إْذ َلـــْو ُقـــدَِّر ُمَقـــدًَّما َعَلْیـــِه َلَكاَنـــْت َفاِئَدتُـــُه التَّْأِكیـــَد، ِلـــَدِلیِل اْألَْصـــِل، َوَعَلـــى َتْقـــِدیِر 

. َوَغْیـُرُه،  َتْأِسیًسا، َفاْلَعَمـُل ِبـِه َأْولَـى. اْلقَـْوُل الثَّاِلـُث: َأنَّ النَّـاِفَي ُمقَـدَّمٌ  َعلَـى اْلُمْثبِـِت، َوإَِلْیـِه َذَهـَب اْآلِمـِديُّ
ْثَباِت"    . )٦(َوَقْد َقدََّم َجَماَعٌة ِمْن اْلُحذَّاِق: ِمْنُهْم اْلَبْیَهِقيُّ النَّْفَي َعَلى اْإلِ

                                  
 ).٤٠٧/ ١) قواطع األدلة في األصول ((١
 ).٢٠٤/ ٢أصول الفقه ( البرهان في )(٢
 ). ٢٥١/ ٥) (٢٧/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
 ).١٠١/ ٣) اإلحكام في أصول األحكام ((٤
 ).٣٨٤/ ١) المستصفى في علم األصول ((٥
 ).٣٦٠/ ١) نصب الرایة ألحادیث الهدایة ((٦



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

١٧٤  

  الفصل السادس

هـــو أن علـــى المثبـــت  "بشـــرط یقیـــدوهافـــإنهم  والنـــاظر فـــي تعامـــل العلمـــاء مـــع هـــذه القاعـــدة
  الدلیل". 

ولهـــذا لـــوم كمـــا ســـبق أن التـــرابط بـــین قاعـــدة تقـــدیم المثبـــت علـــى النـــافي، وزیـــادة الثقـــة، ومع
  فسأعمل على ذكر نماذج من زیادات الثقات التي قبلها ابن المنذر وعمل بها.



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

١٧٥  

  الفصل السادس

  الترجیح بتقدم اْلُمْثِبَت على النَّاِفي

ــفَ -قــال ابــن المنــذر         ــَواُب َصــَالِة التََّطــوُِّع ِفــي السَّ ــَل -رِ فــي َأْب ــَفِر َقْب ِذْكــُر َصــَالِة التََّطــوُِّع ِفــي السَّ
   اْلَمْكُتوَبِة:

ـٍد، قَـاَل: ثنـا ُمَسـدٌَّد، قَـاَل: ثنـا َیْحَیـى َعـْن َیِزیـَد ْبـِن َكْیَسـاَن، قَـاَل: َحـدَّثَِني  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُمَحمَّ
ْسَناقَ ، -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َأُبو َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة  ، -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َمَع النَِّبيِّ   )١( اَل: َعرَّ

: " ِلَیْأُخـْذ ُكـلُّ َرُجـٍل بِـَرْأِس -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفَلْم نْسَتْیِقْظ َحتَّى َطَلَعِت الشَّْمُس، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
ـَأ، ثُـمَّ َسـَجَد َسـْجَدَتْیِن، ، َنا ِفیِه َشْیَطاٌن"َراِحَلِتِه، َفِإنَّ َهَذا َمْنِزٌل َحَضرَ  َقاَل: َفَفَعْلَنـا، ثُـمَّ َدَعـا ِباْلَمـاِء َفَتَوضَّ

َالةُ    .)٢(َفَصلَّى اْلَغَداَة "، ُثمَّ ُأِقیَمِت الصَّ
ْم َیُكـْن ُیَصـلِّي ِفـي السَّـَفِر َوَقِد اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم ِفي التََّطوُِّع ِفـي السَّـَفِر، َفثََبـَت َأنَّ اْبـَن ُعَمـَر لَـ

  َمَع اْلَفِریَضِة َشْیًئا َقْبَلَها، َوَال َبْعَدَها، ِإالَّ ِمْن َجْوِف اللَّْیِل.
، َقــاَل: َأْخَبَرَنــا َماِلــٌك، َعــْن َنــاِفٍع، َعــِن اْبــِن ُعَمــَر، َأنَّــهُ  ــاِفِعيُّ ِبیــُع، َقــاَل: َأْخَبَرَنــا الشَّ َلــْم  َحــدَّثََنا الرَّ

...َوَرَأْت َطاِئَفـٌة التََّطـوَُّع )٣(ِفي السََّفِر َمَع اْلَفِریَضِة َشْیًئا َقْبَلَها، َوَال َبْعَدَها، ِإالَّ ِمْن َجـْوِف اللَّْیـِل " ُیَصلِّ 
، َوَعْبُد اِهللا ْبنُ  یَنا َعْنُه َأنَُّه َكاَن َیَتَطوَُّع ِفي السََّفِر ُعَمُر، َوَعِليُّ َمْسُعوٍد، َوَجاِبُر ْبُن  ِفي السََّفِر، َفِممَّْن ُروِّ

: " َكـاَن ، -َرِضَي اللَّه َعْنهم –َعْبِد اِهللا، َوَأَنُس ْبُن َماِلٍك، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َذرٍّ  َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ
  َل اْلَمْكُتوَبِة َوَبْعَدَها" َفَیَتَطوَُّعوَن َقبْ ، ُیَساِفُرونَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأْصَحاُب َرُسوِل اِهللا 

  وجه التََّعارض في النصوص:
فقـد أسـند -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -للنبـي -َرِضـَي اللَّـُه َعْنهمـا –معلوم شدة متابعة ابن عمر 

َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم - الذهبي فقال:" َعْن َناِفٍع، َقاَل: " َلْو َنظْرَت ِإَلى اْبِن ُعَمَر ِإَذا اتَّبَع َرُسـْوَل اهللاِ 
وأصـحابه كمـا -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -، وقد خالف ابـن عمـر عمـل النبـي )٤(َلُقْلَت: َهَذا َمجُنْوٌن " -

  سبق. 

                                  
النهایة في " ینظر: تراَحة یقال منه : َعّرس ُیَعّرس َتْعِریسا) التَّْعریُس : ُنزول الُمَسافر آخر اللیل َنْزَلًة للنَّوم واالسْ (١

 .)٤٣٦/ ٣غریب األثر (
 ).٣١٠) كتاب الصالة، باب: قضاء الصالة الفائتة، ح (٤٧١/ ١) صحیح مسلم ((٢
) والبیهقي في السنن ٢٢٨) والشافعي في المسند (ص: ١٥٠/ ١: أخرجه مالك في الموطأ (صحیحإسناده  )(٣

 ) بنحوه. ٢٢٥/ ٣الكبرى (
 ) واإلسناد صحیح. ٢١٣/ ٣) سیر أعالم النبالء ((٤
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١٧٦  

  الفصل السادس

  َكْیَف رجح ِاْبُن اْلُمْنِذر اْلُمْثِبَت على النَّاِفي؟
ــَفِر ثَاِبــٌت َعْنــُه ِمــْن َغْیــِر   -ى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ َصــلَّ -َقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: َتَطــوُُّع َرُســوِل اِهللا  ِفــي السَّ

یَنا، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل: َما َرَأْیُت َرُسوَل اِهللا  ُیَصلِّي َقْبَلهَـا،   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوْجٍه، َوَقْد ُروِّ
َتَنفَّــَل، َوَال   -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِفــي َقــْوِل َمــْن قَـاَل: ِإنَّ َرُســوَل اِهللا  َوَال َبْعـَدَها ِفــي السَّــَفِر ، َوَلــْیَس 

ـٌة،  ُة ِفي ِإْثَباِت َمْن َأْثَبَت اْلِفْعـَل، َال ِفـي َقـْوِل َمـْن َنَفـى َذِلـكَ ِفي ِإْنَكاِر َمْن َأْنَكَر َذِلَك ُحجَّ ، َوإِنََّما اْلُحجَّ
َجَماَعٌة، َوَمْنُع اْلِبرِّ   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َیَتَنفَُّلوَن ِفي السََّفِر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اِهللا  َوالَِّذیَن َكاُنوا

   )١(]. ٧٧[الحج: ]َواْ َ  ُ ا اْ َْ َ  ََ   ُ ْ  ُ ْ  ُِ  نَ [َوَعَمِل اْلَخْیِر َغْیُر َجاِئٍز َقاَل اُهللا َجلَّ ِذْكُرُه: 

  ِلك اْلُعَلَماء ِفي ِإَزاَلة التََّعارض:َمَسا
مســالك العلمــاء مــنهم مــن قیــد النهــي عــن التطــوع فــي الســنن البعدیــة ال القبلیــة مــع  تاختلفــ 

الذي صلى -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -جواز التطوع المطلق وعملوا بذلك على الجمع بین حدیث النبي 
لم یكن یتطـوع فـي السـنة البعدیـة، ودلـیلهم فـي ذلـك -للَُّه َعْنهُ َرِضَي ا –سنة الفجر وحدیث ابن عمر 

ِفـي َطِریـِق َمكَّـَة، قَـاَل: َفَصـلَّى   -َرِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ  –َقاَل: َصِحْبُت اْبَن ُعَمَر ، قول َحْفِص ْبِن َعاِصمِ 
َرْحَلـُه، َوَجلَـَس َوَجَلْسـَنا َمَعـُه، َفَحاَنـْت ِمْنـُه اْلِتَفاتَــٌة  َلَنـا الظُّْهـَر َرْكَعتَـْیِن، ثُـمَّ َأْقَبـَل َوَأْقَبْلَنـا َمَعـُه، َحتَّــى َجـاءَ 

 َنْحــَو َحْیـــُث َصـــلَّى، فَــَرَأى َناًســـا ِقَیاًمـــا، َفقَــاَل: " َمـــا َیْصـــَنُع َهــؤَُالِء"  ُقْلـــُت: ُیَســـبُِّحوَن، قَــاَل: " َلـــْو ُكْنـــتُ 
ِفـي السَّـَفِر،   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ْبُت َرُسوَل اِهللا ُمَسبًِّحا َألَْتَمْمُت َصَالِتي، َیا اْبَن َأِخي ِإنِّي َصحِ 

ــْیِن َحتَّــى َقبَ  ــْم َیــِزْد َعَلــى َرْكَعَت ــا َبْكــٍر، َفَل َضــُه اُهللا، َفَلــْم َیــِزْد َعَلــى َرْكَعَتــْیِن َحتَّــى َقَبَضــُه اُهللا، َوَصــِحْبُت َأَب
ْیِن َحتَّــى َقَبَضــُه اُهللا، ثُــمَّ َصــِحْبُت ُعْثَمــاَن، َفَلــْم َیــِزْد َعَلــى َرْكَعتَــْیِن َوَصــِحْبُت ُعَمــَر، َفَلــْم َیــِزْد َعَلــى َرْكَعتَــ

ْ َ ةٌ َ َ َ  ٌ [َحتَّى َقَبَضُه اُهللا" َوَقْد َقاَل اُهللا: 
ُ
ُ ْ  ِ  رَُ  ِل ا ِ أ َ ْ  َ َن  َ   .)٢(] ٢١األحزاب: [ ] َ

ُه لَـْو ُكْنـُت ُمَسـبًِّحا َأْتَمْمـُت َصـَالِتي : " َقْولُـ-في شرح الحدیث السابق-ه) ٦٧٦وقال النووي(
ــِو  ــاُه َل ــُت ُمَســبًِّحا َألَْتَمْمــُت َمْعَن ــَالِة والســبحة هنــا صــالة النفــل وقولــه لــو ُكْن ــُل ِبالصَّ ــا اْلُمَتَنفِّ اْلُمَســبُِّح ُهَن

ــا َأَحــبُّ ِإَلــيَّ َوَلكِ  ــاَن ِإْتَمــاُم َفِریَضــِتي َأْرَبًع ــَل َلَك ــْرُت التََّنفُّ ــنَُّة اْلَقْصــُر اْخَت ــِل السُّ ــي َال َأَرى َواِحــًدا ِمْنُهَمــا َب نِّ
ــُة الرَّاِتَبــُة َمــَع اْلَفــَراِئِض َكُســنَِّة الظُّْهــِر َواْلَعْصــِر َوَغْیِرَهــا ِمــنَ  ــا َوَتــْرُك التََّنفُّــِل َوُمــَراُدُه النَّاِفَل  اْلَمْكُتوَبــاِت َوَأمَّ

                                  
 ).٢٥٠/ ٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٦٨٩) كتاب صالة المسافرین، باب صالة المسافرین وقصرها ،ح(٤٧٩/ ١) صحیح مسلم ((٢
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  الفصل السادس

َأنَّـُه   -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ا ِفي السََّفِر َوُرِوَي َعـِن النَّبِـيِّ بن ُعَمَر َیْفَعُلهَ االنوافل المطلقة فقد كان 
ِحیِح"    . )١(َكاَن َیْفَعُلَها َكَما ثََبَت ِفي َمَواِضَع ِمَن الصَّ

ــَالِة َوَقْبَلَهــا –ه):  ٢٥٦وقــال البخــاري ( ــَفِر ُدُبــَر الصَّ َمــْن َبــاب  -َبــاب َمــْن َلــْم َیَتَطــوَّْع ِفــي السَّ
ـَلَواِت َوَقْبَلهَـا َوَرَكـَع النَّبِـيُّ  َرْكَعتَـْي اْلَفْجـِر  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َتَطوََّع ِفي السََّفِر ِفي َغْیِر ُدُبِر الصَّ

" َهــَذا ُمْشــِعٌر ِبــَأنَّ َنْفــَي  –لتــراجم األبــواب السـابقة  اً شــارح -ه)٨٥٢وقــال ابــن حجـر( )٢( -ِفـي السَّــَفرِ 
ًة َفَال َیَتَناَوُل َما َقْبَلَها َوَال َما َال َتَعلَُّق التَّ  َالِة َخاصَّ َلُه ِبَها ِمـَن َطوُِّع ِفي السََّفِر َمْحُموٌل َعَلى َما َبْعَد الصَّ

َحى َوَغْیِر َذِلَك َواْلَفْرُق َبْیَن َما َقْبَلَها  ِد َواْلِوْتِر َوالضُّ َوَمـا َبْعـَدَها َأنَّ التََّطـوَُّع َقْبَلهَـا النََّواِفِل اْلُمْطَلَقِة َكالتََّهجُّ
َماِم َغاِلًبـا َوَنْحـِو َذِلـَك ِبِخـ َقاَمِة َواْنِتَظاِر اْإلِ َالِف َمـا َبْعـَدَها َفِإنَّـُه َال ُیَظنُّ َأنَُّه ِمْنَها ِألَنَُّه َیْنَفِصُل َعْنَها ِباْإلِ

  )٣(ْنَها"ِفي اْلَغاِلِب َیتَِّصُل ِبَها َفَقْد ُیَظنُّ َأنَُّه مِ 
َوُرِوي َعـِن اْبـِن ُعَمـَر َأنَّ -في َباُب َما َجاَء ِفي التََّطـوُِّع ِفـي السَّـَفرِ  -هـ) ٢٧٩وقال الترمذي (

َالِة َوَال َبْعَدَها، َوُرِوَي َعْنُه َعِن النَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  ِبيِّ َكاَن َال َیَتَطوَُّع ِفي السََّفِر َقْبَل الصَّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه -َأنَُّه َكاَن َیَتَطوَُّع ِفي السََّفِر. ُثمَّ اْخَتَلَف َأْهُل الِعْلِم َبْعَد النَِّبيِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -

َع الرَُّجـُل ِفـي السَّـَفِر. َولَـْم تَـَر ، َأْن َیَتَطـوَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -: َفَرَأى َبْعُض َأْصَحاِب النَِّبيِّ -َوَسلَّمَ 
ــَفِر َقُبــولُ  الرُّْخَصــِة،  َطاِئَفــٌة ِمــْن َأْهــِل الِعْلــِم َأْن ُیَصــلَّى َقْبَلَهــا َوَال َبْعــَدَها، َوَمْعَنــى َمــْن َلــْم َیَتَطــوَّْع ِفــي السَّ

  .)٤(ْهِل الِعْلِم َیْخَتاُروَن التََّطوَُّع ِفي السََّفِر" َوَمْن َتَطوََّع َفَلُه ِفي َذِلَك َفْضٌل َكِثیٌر، َوُهَو َقْوُل َأْكَثِر أَ 
ه) َبین َما أختلـف َعـن ابـن ُعَمـَر ِفـي َذِلـَك ِبَأنَّـُه َكـاَن َیْمَنـُع التََّنفُّـَل ٤٤٩بن ابطال(اَوقد جمع 

   )٥(َعَلى اْألَْرِض َوَیُقوُل ِبِه َعَلى الدَّابَِّة" 
الّسـَفِر ُیَواِظـُب َعلَـى ُسـّنِة اْلَفْجـِر َواْلـِوْتِر َأَشـّد ِمـْن َجِمیـِع  هـ):" َوَكاَن ِفـي٧٥١وقال ابن القیم (

ِتَبـًة َغْیَرُهَمـا الّنَواِفِل ُدوَن َساِئِر الّسَنِن َوَلْم ُیْنَقْل َعْنُه ِفي الّسَفِر َأّنُه َصّلى الّلُه َعَلْیِه َوَسّلَم َصّلى ُسّنًة َرا
  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -یـُد َعلَـى َرْكَعتَـْیِن َوَیقُـوُل َسـاَفْرُت َمـَع َرُسـوِل اللّـِه َوِلَذِلَك َكاَن اْبـُن ُعَمـَر َال َیزِ 

َفَكاُنوا َال َیِزیُدوَن ِفي الّسَفِر َعَلى َرْكَعَتْیِن َوَهَذا َوإِْن اْحَتَمـَل  -َرِضَي الّلُه َعْنُهَما-َوَمَع َأِبي َبْكٍر َوُعَمَر 
 وُنوا ُیَرّبُعوَن إّال َأّنُهْم َلْم ُیَصّلوا الّسّنَة َلِكْن َقْد ثََبَت َعْن اْبِن ُعَمَر َأّنُه ُسِئَل َعـْن ُسـّنِة الّظْهـرِ َأّنُهْم َلْم َیكُ 

                                  
 ).١٩٨/ ٥) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((١
 ).٤٥/ ٢صحیح البخاري ( )(٢
 )٥٧٨/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
 ).٦٨٧/ ١) سنن الترمذي ((٤
 ).٩٣/ ٣) شرح صحیح البخارى البن بطال ((٥
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َتَعاَلى وَ  َفِإّن الّلَه ُسْبَحاَنُه  ُ -َرِضَي الّلُه َعْنه -ِفي الّسَفِر َفَقاَل َلْو ُكْنُت ُمَسّبًحا َألَْتَمْمت َوَهَذا ِمْن ِفْقِهِه 
ْتَماُم    . )١(َأْوَلى ِبِه" َخّفَف َعْن اْلُمَساِفِر ِفي الّرَباِعّیِة َشْطَرَها َشَرَع َلُه الّرْكَعَتاِن َقْبَلَها َأْو َبْعَدَها َلَكاَن اْإلِ

محمــوٌل علــى مــا بعــد الصــالة ه):" َنْفــي التطــوع فــي الســفر عنــده ١٣٥٣وقــال الكشــمیري (
ــةً  " أداء التطــوع فــي الســفر: قیــل: ال یتطــوع المســافر أصــًال، ومنــع الــبعض : -أیضــاً -وقــال )٢( خاصَّ

مــن أدائهــا فــي الســفر، مــنهم ابــن تیمیــة، أقــول:" قــد ثبــت أداء الرواتــب فــي الســفر عنــه علیــه الصــالة 
  . )٣(" لكن األكثر أداء القبلیة ال البعدیةوالسالم أحیانًا 

ُء َعَلى اْسـِتْحَباِب النََّواِفـِل اْلُمْطَلَقـِة ِفـي السَّـَفِر َواْخَتَلفُـوا فـي ه):" اتََّفَق اْلُعَلَما١٣٥٣وقال المباركفورى (
ـــُة  ـــُه اْألََحاِدیـــُث اْلَعامَّ ـــوُر َوَدِلیُل ـــَتَحبََّها اْلُجْمُه ـــَر َوآَخـــُروَن َواْس اســـتحباب النوافـــل الراتبـــة فتركهـــا ابـــن ُعَم

َواِتِب"   .)٤(اْلُمْطَلَقُة ِفي َنْدِب الرَّ

  العلماء كالتالي: وتلخیص مسالك 

 أن المثبت مقدم على النافي، وهو مذهب ابن المنذر.  .١
فــي بعــض األحیــان لبیــان الجــواز أو لغیــر -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -أن ذلــك كــان مــن النبــي  .٢

 ذلك من األسباب.
 أن ذلك كان في حالة السیر دون النزول. .٣
ألمـــر علـــى عمـــوم اســـتحباب النوافـــل أن عـــدم الفعـــل ال یـــدل علـــى عـــدم المشـــروعیة ویبقـــى ا .٤

 فیشمل ذلك السفر والحضر.
 أن ذلك من العمل الصالح الذي یشرع في السفر والحضر. .٥
 أنه ال فرق بین النوافل المطلقة وغیرها في ذلك بل الرواتب آكد. .٦
 أنه ال فرق بین الرواتب والضحى والوتر وسنة الفجر. .٧
ــِه َوَســ-أو لعــل النبــي  .٨  كــان یصــلي الرواتــب فــي رحلــه ولــم یــره ابــن عمــر.-لَّمَ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

أن مراده هو أن التطوع رخصة في السفر فقبل الرخصة ولم یتطـوع ولـیس مـراده أن التطـوع 
  في السفر ممنوع. 

                                  
 ).٢٩٨/ ١زاد المعاد في هدي خیر العباد ( )(١
 ).٥٣٩/ ٢) فیض الباري على صحیح البخاري ((٢
 ).٤٣/ ٢) العرف الشذي شرح سنن الترمذي ((٣
 ).٩٦/ ٣رح جامع الترمذي () تحفة األحوذي بش(٤
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  مذاهب الفقهاء في صالة التطوع في السفر: 
وتجوز  بل، جواز التطوع في السفر، وصالة الرواتبإلى  الحنفیةذهب جمهور العلماء من 

ــَنِن ِفــي ٥٨٧. قــال الكاســاني ()١(علــى الدابــة عنــد أبــي حنیفــة  ه): " َوِمــْن النَّــاِس َمــْن َقــاَل ِبَتــْرِك السُّ
َحاَبِة َأنَُّه َقاَل : " َلْو  ِفـي السَّـَفِر َألَْتَمْمـُت اْلَفِریَضـَة " َوَذِلـَك  السننبِ  أتیتالسََّفِر، َوُرِوَي َعْن َبْعِض الصَّ

 ُموٌل َعَلى َحاَلِة اْلَخْوِف َعَلى َوْجٍه َال ُیْمِكُنُه اْلُمْكُث ِألََداِء السَُّنِن َوَعَلى َهَذا اْألَْصِل ُیْبَنى َأنَّ ِعْنَدَنا َمحْ 
ــْطُر الثَّــانِ ، َبــْل اْلَمْفــُروُض َرْكَعتَــاِن َال َغْیــرُ ، اْلُمَســاِفَر َلــْو اْخَتــاَر اْألَْرَبــَع َال َیَقــُع اْلُكــلُّ َفْرًضــا ي َیَقــُع َوالشَّ

  .)٢(َتَطوًُّعا ِعْنَدَنا" 
ْنَساَن ُمَخیٌَّر ِفـي النَّاِفَلـِة"، وقـال االمـام مالـك ( ": المالكیةقال جمهور  ه): " وال ١٧٩َأنَّ اْإلِ

بأس ان یصلي النافلة على دابتـه فـي السـفر". ثـم بینـوا ماهیـة هـذا النفـل فقـالوا: ولـو كـان النفـل سـنة 
  .)٣( "ب عندهم في صالة المسافر، وهو المشهور عندهم في المذهبمؤكدة كالوتر". فدخلت الروات

:"  -بعد أن ذكر األحادیث واألقوال الفقهیة عند المالكیـة  –ه) ٤٦٣وقال ابن عبد البر( 
ْكَعَتْیِن َقْبـَل الظُّْهـِر َوَبْعـَدَها ْنَساَن ُمَخیٌَّر ِفـي النَّاِفَلـِة َوِفـي َصـَالِة السُّـنَِّة الـرَّ َوَبْعـَد اْلَمْغـِرِب ِإْن َشـاَء  َأنَّ اْإلِ

اْلَحَضــِر َفَعــَل َذِلــَك َفَحَصــَل َعَلــى َثَواِبــِه َوإِْن َشــاَء َقَصــَر َوَمْعُلــوٌم َأنَّ اْلَمــْرَء ُمَخیَّــٌر ِفــي ِفْعــِل النَّاِفَلــِة ِفــي 
ـــَفِر َوَقـــْد َكـــاَن َرُســـوُل اللَّـــِه  ـــَفِر َوِفیـــِه اْألُْســـَوُة   -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ -َفَكْیـــَف ِفـــي السَّ َیَتَنفَّـــُل ِفـــي السَّ

  .)٤(اْلَحَسَنُة" 
ــاِفِعیَُّة عنــد  َواِتــب ِفــي الســَفر )٥(الشَّ ــر، كالحضــر:" الرَّ ــَفر َكاْلُحضَّ ــد ِفــي السُّ ، َوَلِكنهــا َال َتَتَأكَّ

َالٌت لِ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْلَفَراِئِض َوِلُمَداَوَمِتِه ِإَلى َأنَُّه ُیْسَتَحبُّ َأَداء النََّواِفل ِفي السََّفر؛ ِألنََّها ُمَكمِّ
ــحَ  ــَك َصــَالُتُه الضُّ ــْن َذِل ــا َراِكًبــا، َوِم ــَفاِرِه، َوَصــَالُتُه َلهَــا َأْحَیاًن ــِع َأْحَواِلــِه َوَأْس ــا ِفــي َجِمی ــى ِفْعِلَه ى َیــْوَم َعَل

                                  
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ،)١/٢٨٩المبسوط "الشیباني" ( ،)١/١٨٢هل المدینة (أ) ینظر: الحجة على (١

) ٢٢٨، ٢/٢٢٧العنایة شرح الهدایة ( ،)١/٤٦٣شرح فتح العزیز ( ،)١٦١/ ١مجمع األنهر ( ،)٣٩٨/ ١(
 ).٢/١٣١حاشیة رد المحتار (

 ).٣٩٨/ ١ع في ترتیب الشرائع () بدائع الصنائ(٢
البیان والتحصیل  ،)٤٢٠/ ١النوادر والزیادات ( ،)١/٦١الخالصة الفقهیة ( ،)١/١٧٣المدونة الكبرى ( ) ینظر:(٣

 ). ٣/٧٥حاشیة العدوي ( ،)٣٥٩/ ١(
 ).٢٥٣/ ٢) االستذكار ((٤
البیان في مذهب اإلمام  ،)٧٧ /٢الحاوي الكبیر ( ،)١٠٦/ ٨) مختصر المزني (٢١٥/ ١) ینظر: كتاب األم ((٥

/ ١الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة ( ،)٢١/ ٤كتاب المجموع شرح المهذب ( ،)٢٨٥/ ٢الشافعي (
 ).٢٩٢/ ٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٤٥٣
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َواتِـِب، ِفــي ٦٧٦ِریِس، قـال النــووي(اْلفَـْتِح، َوَصـَالُتُه ُســنََّة اْلَفْجـِر َلْیَلـَة التَّْعــ ه):" ُیْسـَتَحبُّ ِعْنـَدَنا ِفْعــُل الرَّ
ه):" یسـتحب عنـدنا وعنـد أكثـر العلمـاء فعـل ٨٠٨، وقـال أبـو البقـاء الشـافعي ()١(السََّفِر، َكاْلَحَضـِر" 

  .)٢(السنن الراتبة في السفر سواء قصر أم أتم، لكنها في الحضر آكد" 

َواِتِب َوَتْرِكَها ِإالَّ ِفي ُسنَِّة اْلَفْجِر َواْلِوْتِر َفُیَحـاَفُظ )٣( اْلَحَناِبَلةِ ِعْنَد  : ُیَخیَُّر اْلُمَساِفُر َبْیَن ِفْعل الرَّ
ه):" َوَال َبْأَس ِبالتََّطوُِّع َناِزًال َوَسـاِئًرا َعلَـى الرَّاِحَلـِة...، قَـاَل ٦٢٠َعَلْیِهَما َسَفًرا َوَحَضًرا. قال ابن قدامة (

   .)٤(ُد: َأْرُجو َأْن َال َیُكوَن ِبالتََّطوُِّع ِفي السََّفِر َبْأٌس" َأْحمَ 

ه):"  إلي عدم استحباب صـالة الرواتـب فـي السـفر واحـتج ٧٢٨ابن تیمیة الحنبلي ( وذهب
َالُة َقْبَل الظُّْهِر َوَبْعَدَها: َفلَـْم ُیْنَقـْل َعْنـُه َأنَّـُه َفَعـلَ  َذِلـَك ِفـي السَّـَفِر، َولَـْم  بفعل ابن عمر فقال:" َوَأمَّا الصَّ

ــْم َیْنُقــْل َعْنــُه َأَحــٌد َأنَّــُه َصــ لَّى َمَعَهــا ُیَصــلِّ َمَعَهــا َشــْیًئا، َوَكــَذِلَك َكــاَن ُیَصــلِّي ِبِمًنــى َرْكَعَتــْیِن، َرْكَعَتــْیِن َوَل
ـا اْلُعَلَمـاُء َفقَـْد َتَنـاَزُعوا ِفـي اْسـِتْحَباِب َذِلـَك، َشْیًئا، َواْبُن ُعَمَر َكاَن َأْعَلَم النَّاِس ِبالسُّـنَِّة، َوَأتْـَبَعُهْم َلهَـا، وَ  َأمَّ

  .)٥(َوَاللَُّه َأْعَلُم" 

  
  

  

                                  
 ).٣٣٨/ ١) روضة الطالبین وعمدة المفتین ((١
 ).٢٩٢/ ٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج ((٢
) شرح ٨٧/ ٣الفروع وتصحیح الفروع ( ،)١١١(ص:  "روایة أبي داود السجستاني"سائل اإلمام أحمد ) ینظر: م(٣

/ ٢) المغني (٣٢٢/ ٢اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (،)٥٢٩/ ١الزركشي على مختصر الخرقي (
 ).٥٢٥) شرح العمدة في الفقه (ص: ١٤٠

 ) بتصرف. ١٥٦/ ٣) ینظر: المغني ((٤
 ).٢٦٠/ ٢الكبرى () الفتاوى (٥
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  في الكعبة-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -صالة النبي األحادیث المتعارضة في 
ــِن ُجــَرْیٍج، )١(قــال ابــن المنــذر زَّاِق، َعــِن اْب ــِد الــرَّ ــُت ِلَعَطــاٍء: : َحــدَّثنا ِإْســَحاُق، َعــْن َعْب ــاَل: ُقْل َق

ْن ُدُخوِلـِه، َأَسِمْعَت اْبَن َعبَّاٍس َیُقوُل: ِإنََّما ُأِمـْرُتْم بِـالطََّواِف َولَـْم تُـْؤَمُروا ِبدخولـِه، قَـاَل: لَـْم َیُكـْن َیْنهَـى َعـ
: -َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -النَِّبيَّ  َأنَّ ، -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َوَلِكْن َسِمْعُتُه َیُقوُل: َأْخَبَرِني ُأَساَمُة ْبُن َزْیٍد 

ـا َخـَرَج َرَكـَع َرْكَعتَـْیِن ِفـي ِقَبـِل ، َولَـْم ُیَصـلِّ ِفیـِه َحتـَّى َخـَرجَ " َلمَّا َدَخـَل اْلَبْیـَت َدَعـا ِفـي َنَواِحیـِه ُكلِّهَـا ، َفَلمَّ
   )٢(اْلَكْعَبِة، َوَقاَل: "َهِذِه اْلِقْبَلُة" 

َدَخـَل -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -اَل: ُأِتَي اْبُن ُعَمَر َفِقیَل َلُه: َهَذا َرُسوُل اللَِّه ، قَ ... عن مجاهدٍ 
 َقْد َخَرَج َوَأِجُد ِبَالًال َقاِئًما َبْیَن الَباَبْیِن،-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الَكْعَبَة، َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَأْقَبْلُت َوالنَِّبيُّ 

ــْیَن  ِفــي الَكْعَبــِة؟ َقــاَل: "َنَعــْم،-َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأَصــلَّى النَِّبــيُّ َفَســَأْلُت ِبــَالًال، َفُقْلــُت:  َرْكَعَتــْیِن، َب
  . )٣(ِن"السَّاِرَیَتْیِن اللََّتْیِن َعَلى َیَساِرِه ِإَذا َدَخْلَت، ُثمَّ َخَرَج، َفَصلَّى ِفي َوْجِه الَكْعَبِة َرْكَعَتیْ 

  َوُجَه التََّعاُرض ِفي النُُّصوص:
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -الحـدیث األول صـالة النبـي  ىالتعارض الصحیح بین األحادیـث حیـث نفـ

فـي الكعبـة وحـدد مكـان -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -في الكعبة والحدیث الثاني أثبت صالة النبي -َوَسلَّمَ 
  الصالة. 

    ْبُن اْلُمْنِذر اْلُمْثِبَت على النَّاِفي؟َكْیَف رجح اِ 
ِفــي اْلَكْعَبــِة، َأْثَبــَت ِبــَالٌل  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اْخــِتَالِف ُأَســاَمَة َوِبــَالٍل ِفــي َصــَالِة النَِّبــيِّ 

ُأَســاَمُة، َوَحَكــَم النَّـاُس ِلــِبَالٍل ِألَنَّــُه  ِفـي اْلَكْعَبــِة، َوَنَفــى َذِلـكَ  -َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َصـَالَة َرُســوِل اِهللا 
َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد  حال، َكَذِلَك َیِجُب َأْن َیُكوَن َشاَهَد، َوَلْم َیْحُكُموا ِألَُساَمَة ِألَنَُّه َنَفى َشْیًئا َحِفَظُه َغْیُرهُ 

َیاَدُة الَِّتي َزاُدوَها، ِفي اْقِتَصاِرِه َعَلى َما َحِفَظُه، َوَحاَل من حفظ َما َلْم َیْحفَ  ْظُه اْبُن َمْسُعوٍد، ِإْن ثبتت الزِّ
ــهُ  ــیٌِّن َواِضــٌح ِلَمــْن َوفََّق ــَذا الَّــِذي ُقْلَنــاُه َب ــُن َمْســُعوٍد، َوَه ــْظ َعْبــُد اِهللا ْب ــْم َیْحَف ــْم َحِفُظــوا َمــا َل  اُهللا ِلْلقَــْوِل ِألَنَُّه

َواِب َواتَِّباِع السَُّنِن"  : َوإَِذا َزاَد اْلَحـاِفُظ ِفـي اْلَحـِدیِث َحْرفًـا َوَجـَب َقُبولُـُه، َوَتُكـوُن -أیضـاً -وقال:  )٤(ِبالصَّ
ُد ِبِه، َوَهَذا َمْذَهُب َكِثیٍر ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم ِفي َكِثیٍر ِمْن َأْبـَواِب الشَّـَهاَداتِ  ، َوَغْیـِر َذِلـَك، ِزَیاَدًة َكَحِدیٍث َیَتَفرَّ

                                  
 ).٢٠٦/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
َالِة، َباب َقْوِل اللَِّه {َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصل ى} ح (٨٨/ ١) صحیح البخاري ((٢  ). ٣٩٨) ِكَتاب الصَّ
َالِة، باُب: َقْوِل اللَِّه ٨٨/ ١) صحیح البخاري ((٣  ).٣٩٧{َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصل ى} ح () ِكَتاُب الصَّ
 ).٣٠٨/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
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ــا اْخَتَلــَف ُأَســاَمةُ  َصــلَّى اللَّــُه -ِفــي َصــَالِة النَِّبــيِّ  -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –َوِبــَالٌل ، -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  – َوَلمَّ
ْم ِفــي اْلَكْعَبــِة، َفَحَكــَم النَّــاُس ِلــِبَالٍل؛ ِألَنَّــُه ُیْثِبــُت َأْمــًرا َنَفــاُه ُأَســاَمُة، ...؛ ِألَنَّــُه َأْثَبــَت َشــْیًئا َلــ -َعَلْیــِه َوَســلَّمَ 

  .)١(ْرُه َغْیُرُه " َیْذكُ 

وصـــلى فیهـــا  الكعبـــةدخـــل -صـــلى اهللا علیـــه وســـلم -قـــال ابـــن المنـــذر: " ثبـــت أن رســـول اهللا
  .)٢(ثالثة أذرع "  دارالعمودین األولین بینه وبین الج ركعتین بین

    َمَساِلك العَلَماء في ِإَزاَلة التََّعارض:
َصـلَّى ِفـي -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِبَالٌل َأنَّ النَِّبيَّ ه): " َهَذا َكَما َأْخَبَر ٢١٩َقاَل اْلُحَمْیِديُّ (

، َفَأَخَذ النَّاُس ِبَشَهاَدِة ِبَالل"    . )٣(اْلَكْعَبِة، َوَقاَل اْلَفْضُل: َلْم ُیَصلِّ

ــَالِة ِفــي اْلَكْعَبــِة"،" بــاب َمــْن َكبَّــَر ِفــي َنــ٢٥٦وقــال البخــاري( َواِحي ه): " بــاب: َقْوُلــُه َبــاُب الصَّ
بـن َعبَّـاٍس اأورد ِفیـِه َحـِدیث  -لتراجم األبـواب السـابقة  اً شارح -ه)٨٥٢، قال ابن حجر()٤(اْلَكْعَبِة " 

َحُه اْلُمَصـنُِّف َواْحـَتجَّ ِبـِه َمـَع   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه  َكْوِنـِه َكبََّر ِفي اْلَبْیِت َوَلْم ُیَصـلِّ ِفیـِه َوَصـحَّ
ـَالَة ِفیـِه َعَلْیـِه َوَال ُمَعاَرَضـةَ  َیَرى ِفـي َذِلـَك ِبالنِّْسـَبِة ِإلَـى التَّْرَجَمـِة ِألَنَّ  َتْقـِدیَم َحـِدیِث بِـَالٍل ِفـي ِإْثَباِتـِه الصَّ

ـــَالة ونفاهـــا ا ـــَالٌل وبـــالل أثبـــت الصَّ ـــُه ِب ـــْم َیَتَعـــرَّْض َل ـــَت التَّْكِبیـــَر َوَل ـــاٍس َأْثَب ـــاس فـــاحتج ابـــن َعبَّ بـــن َعبَّ
َغْیــِرِه ِألَْمــَرْیِن َأَحــُدُهَما َأنَّــُه َلــْم َیُكــْن َمــَع  ىبــن َعبَّــاٍس َوَقــْد ُیَقــدَُّم ِإْثَبــاُت ِبــَالٍل َعَلــى َنْفــاَصــّنف ِبِزَیــاَدة المُ 

ِخیــِه اْلَفْضــِل َمــَع َأنَّــُه َلــْم َیْوَمِئــٍذ َوإِنََّمــا َأْســَنَد َنْفَیــُه تَــاَرًة ِألَُســاَمَة َوتَــاَرًة ِألَ  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -النَِّبــيِّ 
ــق  ــْد َرَوى َأْحمــد مــن َطِری ــٍة َشــاذٍَّة َوَق ــي ِرَواَی ــْم ِإالَّ ِف ــاَن َمَعُه ــْت َأنَّ اْلَفْضــَل َك ــِه اَیْثُب ــاٍس َعــْن َأِخی بــن َعبَّ

َالِة ِفیَها َفَیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن َتَلقَّاُه َعـْن ُأَسـاَمَة َفِإنَّـ ُه َكـاَن َمَعـُه َكَمـا َتقَـدََّم َوقَـْد َمَضـى ِفـي اْلَفْضِل َنْفَي الصَّ
َالة َأن  َالِة ِفیَها ِعْنَد ُمْسِلٍم َوَقْد َوَقَع ِإْثَبـاُت َصـَالِتِه ِفیهَـا َعـْن اكتاب الصَّ بن َعبَّاٍس َرَوى َعْنُه َنْفَي الصَّ

ُح ِرَواَیـُة ُأَساَمة من ِرَواَیة بن ُعَمَر َعْن ُأَساَمَة ِعْنَد َأْحَمَد َوَغْیِرِه فَ  َواَیُة ِفي َذِلَك َعْنُه َفَتتَـَرجَّ َتَعاَرَضِت الرِّ
ْثَبـاِت َواْختُ  ِلـَف َعلَـى َمـْن ِبَالٍل ِمْن ِجَهـِة َأنَّـُه ُمْثبِـٌت َوَغْیـُرُه َنـاٍف َوِمـْن ِجَهـِة َأنَّـُه لَـْم ُیْخَتلَـْف َعَلْیـِه ِفـي اْإلِ

  . )٥(َنَفى"

                                  
 ).٢٦٢/ ٣(األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ) (١
 ).٤٠٢/ ٣) اإلشراف على مذاهب العلماء ((٢
 ).٣٧٥/ ٤) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ((٣
 ).١٥٠/ ٢ري () صحیح البخا(٤
 ).٤٦٨/ ٣فتح الباري شرح صحیح البخاري ( )(٥
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تَُنـاه): " َهـَذا٢٧٧وَقاَل َأُبو َحـاِتٍم ( َل َأِئمَّ َعلَـى -َرْحَمـُة اللَّـِه َعلَـْیِهْم َوِرْضـَواُنهُ -ِن َخَبـَراِن قَـْد َعـوَّ
ْثَبـــاِت، َوَزَعُمـــوا َأنَّ ِبـــَالًال، َأْثَبـــَت َصـــَالَة اْلُمْصـــَطَفى  َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه -اْلَكـــَالِم ِفیِهَمـــا َعَلـــى النَّْفـــِي َواْإلِ

  . )١(َعبَّاٍس، َیْنِفیَها، َواْلَحَكُم اْلُمْثِبُت ِللشَّْيِء َأَبًدا، َال ِلَمْن َیْنِفیِه"ِفي اْلَكْعَبِة، َواْبُن -َوَسلَّمَ 
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -ه):" ِإنَّ اْآلثَاَر قَـْد تَـَواَتَرْت َأنَّ َرُسـوَل اِهللا ٣٢١وقال أبو جعفر الطحاوي (

. َوإِْن َكـاَن ُیْؤَخـُذ بِـَأْن ُیْلقَـى َمـا ُیـَزاُد ِمْنهَـا، َقْد َصلَّى ِفي اْلَكْعَبِة، َما َلْم َتَتوَ -َوَسلَّمَ  اَتْر ِبِمْثِلِه َأنَُّه َلْم ُیَصـلِّ
 َرِضـَي اُهللا َعمَّْن ُیَزاُد َذِلَك َعْنُه َوُیْعَمَل ِبَما ِسَوى َذِلَك َفِإنَّ ُأَساَمَة ْبَن َزْیٍد، الَِّذي َحَكى َعْنـُه اْبـُن َعبَّـاسٍ 

. َفقَـْد َرَوى َعْنـُه َعْنُهَما َأنَّ َرسُ  وَل اِهللا َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِحـیَن َدَخـَل اْلَكْعَبـَة، َخـَرَج ِمْنهَـا َولَـْم ُیَصـلِّ
ِحــیَن َدَخَلَهــا، َصــلَّى ِفیَهــا، َفَقــْد -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اْبــُن ُعَمــَر َرِضــَي اُهللا َعْنُهَمــا، َأنَّ َرُســوَل اِهللا 

ْثَمـاَن، ادَّ َذِلَك َعْنـُه، َفَتَناَفَیـا. ثُـمَّ قَـْد ُرِوَي َعـْن ُعَمـَر َرِضـَي اُهللا َعْنـُه، َوبِـَالٍل، َوَجـاِبٍر، َوَشـْیَبَة ْبـِن عُ َتضَ 
َد ِبـِه َوُعْثَماَن ْبِن َطْلَحَة، َما ُیَواِفُق َما َرَوى اْبُن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعْنُهَما َعْن ُأَساَمَة َفَذِلَك َأْولَـى مِ  ـا َتفَـرَّ مَّ

ِمــْن -َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اْبـُن َعبَّــاٍس َرِضــَي اُهللا َعْنُهَمـا، َعــْن ُأَســاَمَة. ثُــمَّ قَـْد ُرِوَي َعــْن َرُســوِل اِهللا 
َالِة ِفیَها"    . )٢(َقْوِلِه، َما َیُدلُّ َعَلى َجَواِز الصَّ

ي ِفــي اْلَفْصــِل َبــْیَن َهــَذْیِن اْلَخَبــَرْیِن ِبــَأْن ُیْجَعــَال ِفــي ه):" َواْألَْشــَبُه ِعْنــدِ ٣٥٤وقــال ابــن حبــان (
ـا فَـَتَح َمكَّـَة َدَخـَل اْلَكْعَبـَة َفَصـلَّى   -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِفْعَلْیِن ُمَتَبـاِیَنْیِن، َفُیقَـاُل: ِإنَّ اْلُمْصـَطَفى  َلمَّ

َر، َعْن ِبَالٍل، َوُأَسـاَمِة ْبـِن َزْیـٍد، َوَكـاَن َذِلـَك َیـْوَم اْلفَـْتِح، َكـَذِلَك َقاَلـُه ِفیَها َعَلى َما َرَواُه َأْصَحاُب اْبِن ُعمَ 
َصـلَّى اللَّـُه -َحسَّاُن ْبُن َعِطیََّة، َعـْن َنـاِفٍع َعـِن اْبـِن ُعَمـَر، َوُیْجَعـُل َنْفـُي اْبـِن َعبَّـاٍس َصـَالَة اْلُمْصـَطَفى 

ِتِه الَِّتي َحجَّ ِفیَها، َحتَّى َیُكوَن ِفْعَالِن ِفي َحاَلَتْیِن ُمَتَباِیَنَتْیِن، ِألَنَّ اْبَن  ِفي اْلَكْعَبةِ   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ِفي َحجَّ
ــَالَة ِفــي اْلَكْعَبــِة َعــِن اْلُمْصــَطَفى  ، َوَزَعــَم َأنَّ ُأَســاَمَة ْبــَن َزْیــٍد -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َعبَّــاٍس َنَفــى الصَّ

ــَرهُ  ــيَّ  َأْخَب ــِن ُعَمــَر، َأنَّ النَِّب ــْعثَاِء، َعــِن اْب ــَر َأُبــو الشَّ ــَذِلَك، َوَأْخَب ــِه َوَســلَّمَ -ِب َصــلَّى ِفــي   -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
َعْیِن ْوِضـــاْلَبْیـــِت، َوَزَعـــَم َأنَّ ُأَســـاَمَة ْبـــَن َزْیـــٍد َأْخَبـــَرُه ِبـــَذِلَك، َفـــِإَذا ُحِمـــَل اْلَخَبـــَراِن َعَلـــى َمـــا َوَصـــْفَنا ِفـــي اْلمَ 

  . )٣(اْلُمَتَباِیَنْیِن َبَطَل التََّضادُّ َبْیَنُهَما، َوَصحَّ اْسِتْعَماُل ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما" 
-َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ه):" وقد اختلف الناس في صالة رسـول اهللا ٣٨٨قال الخطابي (

 وحملـوا قـول أسـامة علـى أنـه سـها عنـه في الكعبة فأثبتها بالل ونفاها أسامة فأخذ النـاس بقـول بـالل
  .)٤(ولم یحفظه" 

                                  
 حاتم وال ابنه عبد الرحمن. ي) لم أقف علیه في كتب أب٤٨٣/ ٧) صحیح ابن حبان ((١
 ).٣٩٢/ ١) شرح معاني اآلثار ((٢
 ).٤٨٣/ ٧) صحیح ابن حبان ((٣
 ).١٩٣/ ١) معالم السنن ((٤
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ــُر َیْقِضــي َعَلــى اْلُمــْبَهِم ِإَذا َرَواُه َأْهــُل الثََّبــِت، َكَمــا ٤٣٥قــال الُمَهلَّــُب اَألْنَدُلِســيُّ ( ه): " َواْلُمَفسَّ
  ُیَصلِّ ِفي اْلَكْعَبِة، َوَقاَل ِبَالٌل: َقْد  َلمْ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرَوى اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ 

  . )١(َصلَّى، َفُأِخَذ ِبَقْوِل ِبَالٍل، َوُتِرَك َقْوُل اْلَفْضِل "
ه):" أن النــاس تركــوا روایــة ابــن عبــاس وأســامة، وأخــذوا بقــول بــالل: ٤٤٩وقــال ابــن بطــال(

لمسـألة أنـه قـال: فتـرك النـاس "أنه علیه السالم صلى في الكعبة" وقد روى عن ابن عبـاس فـي هـذه ا
قولى، وأخذوا بقول بالل. فهذا یدل على أن العمل على الحكـم للمثبـت وتـرك النـافي، وعلیـه جمهـور 

  . )٢(الفقهاء " 
بعـد أن أســند إلـي ابــن عبـاس مــن طریـق عبــد الغفـار بــن القاســم  –ه):" ٤٥٨وقـال البیهقــي(

اْلَبْیـَت َفَصـلَّى َبـْیَن السَّـاِرَیَتْیِن -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -اِهللا  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َدَخَل َرُسولُ -النجاري
رًَّة ُأْخَرى َفَقاَم ِفیِه َرْكَعَتْیِن، ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى َبْیَن اْلَباِب َواْلَحَجِر َرْكَعَتْیِن، ُثمَّ َقاَل: َهِذِه اْلِقْبَلُة، ُثمَّ َدَخَل مَ 

َتا َفِفیِهَمـا َدَالَلـٌة َعلَـى َأنَّـُه )٣(َرَج َوَلْم ُیَصـلِّ َیْدُعو، ُثمَّ خَ  َواَیتَـاِن ِإْن َصـحَّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -، َوَهاتَـاِن الرِّ

                                  
 ).١٢٩/ ١ع الصحیح () المختصر النصیح في تهذیب الكتاب الجام(١
 ).٢٨٢/ ٤) شرح صحیح البخاري البن بطال ((٢
/ ٢)، والدارقطني في السنن (١٢٣٤٧) ح(٢٠/ ١٢: أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر (إسناد شدید الضعف) (٣

) جمیعهم من طریق َأُبو َمْرَیَم (عبد الغفار بن القاسم ٤٦٦/ ٢) والبیهقي في السنن الكبرى (١٧٤٩) ح(٣٩٤
  بمثله. -َرِضَي اللَُّه َعْنهما –اَألْنَصاِرّي)، عن َحِبیُب ْبُن َأِبي ثَاِبٍت، َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ه)، وهو  ١٧٠- ١٦١فیه َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َقْیٍس اَألْنَصاِريُّ َأُبو َمْرَیَم اْلُكوِفيُّ (سبب شدة الضعف: 
 ٢٧٧هـ) َعن َعبد الغفار بن القاسم، فقال: لین، وقال ابوحاتم ( ٢٦٤روك الحدیث، ُسِئل َأبو ُزرَعة (مت

ه):" َلْیَس ِبَشْيء"، َوَقاَل اْبن ٢٣٣هـ):"هو متروك الَحدیث، كان من رؤساء الشیعة" وقال ابن معین(
ه): " أبو مریم متروك الحدیث، وقد كان ٢٤١(هـ): " َكاَن َیَضُع الَحِدیث"، وقال أحمد بن حنبل ٢٣٤اْلَمِدیِنّي(

ه):" َمْتُروك الَحِدیث"، وذكره ٣٠٣ه):" َلْیَس بالقوي"، وقال النسائي(٢٥٦یرمي بالتشیع"، وقال البخاري(
:  متروك"، وقال ابن شاهین -وقال أیضاً - ه):" ضعیف٣٨٥ه) في الضعفاء، قال الدارقطني(٣٢٢العقیلي (

( : ال یكتب حدیثه"،- أیضاً وقال - ه):" لیس بشيء، ٣٨٥( ، ِفي ٤٣٠أوقالَ ُبو ُنَعْیٍم اْألَْصَبَهاِنيُّ ه): " ُكوِفيٌّ
هـ):" َراِفِضي َلْیَس ِبِثَقة "، وقال ابن ٨٤١ه):" لیس بثقة "، وقال ابن العجمي (٧٤٨َحِدیِثِه ِلیٌن"، وقال الذهبي(

  هـ):" رافضي لیس بثقة". ٨٥٢حجر (
 ،)١٨٤بحر الدم (ص:  ،)٣٦٦/ ٣) تاریخ ابن معین " روایة الدوري" (٥٣/ ٦ینظر: الجرح والتعدیل (

 ،)١٠٠/ ٣الضعفاء الكبیر ( ،)٧٠الضعفاء والمتروكون "النسائي" (ص:  ،)١٢٢/ ٦التاریخ الكبیر (
تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین  ،)١٤٩الضعفاء والمتروكون "للدارقطني" (ص:  ،)١١/ ٢الموضوعات (

الكشف الحثیث  ،)٦٤٠/ ٢میزان االعتدال ( ،)١٣٠/ ٤ألولیاء وطبقات األصفیاء (حلیة ا ،)١٣٣(ص: 
 ).٢٢٦/ ٥لسان المیزان ( ،)١٧١(ص: 
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َتْیِن َفَصلَّى َمرًَّة، َوَتَرَك َمرًَّة ِإالَّ َأنَّ ِفـي ثُُبـوِت اْلَحـِدیثَْیِن َنَظـًرا َوَمـا ثََبـَت َعـ -َوَسلَّمَ  ْن بِـَالٍل َوُهـَو َدَخَلُه َمرَّ
  . )١(ُمْثَبٌت َأْوَلى ِممَّا ثََبَت َعْن ُأَساَمَة َوُهَو َناٍف َوَمَع ِبَالٍل َغْیُرُه " 

ه): " والمشــهور انفــراد بـالل بالحــدیث بـذلك. قــالوا: وال تتهــاتر ٥٤٤وقـال القاضــي عیـاض (
عــنهم بعــد دخولــه  روایــة أســامة ومخالفتــه لــبالل فــي قصــة حضــراها؛ إذ قــد یمكــن أن یغیــب أســامة

لحاجة أو أمٍر فلم یشاهد صالته، وكیف وقد روى ابن المنذر في ذلك حدیثًا عن أسامة قـال: " رأى 
صــورًا فــي الكعبــة، فكنــت آتیــه بمــاء فــي الــدلو یضــرب بــه الصــور "، -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -النبــي 

یــوم الفــتح، وكــذلك حــدیث الصــالة فــي فهــذا قــد ذكــر أن أســامة خــرج لنقــل المــاء، وهــذا الحــدیث فــي 
  . )٢(الكعبة إنما كان یوم الفتح ال في حجة الوداع "

ه):" َوَأَخَذ الّناُس ِبَحِدیِث ِبَالٍل، ِألَّنُه َأْثَبَت الّصَالَة َواْبُن َعّباٍس َنَفى، َوإِّنَما ٥٨١قال السَُّهْیِليُّ (
َمْن َتَأّوَل َقْوَل بِـَالٍل َأّنـُه َصـّلى، َأْي َدَعـا، َفلَـْیَس ِبَشـْيِء، ِألَّن ُیْؤَخُذ ِبَشَهاَدِة المثبت، ال بشهادة الناقى، وَ 

ُه َعَلْیـِه ِفي َحِدیِث ُعَمَر َأّنُه َصـّلى ِفیهَـا َرْكَعتَـْیِن، َوَلِكـّن ِرَواَیـَة اْبـِن َعّبـاٍس َوِرَواَیـَة بِـَالٍل َصـِحیَحَتاِن، ِألَّنـ
  .)٣(َلْم ُیَصّل، َوَدَخَلَها ِمْن اْلَغِد َفَصّلى، َوَذِلَك ِفي َحّجِة اْلَوَداِع"الّسَالُم َدَخَلَها َیْوَم الّنْحِر فَ 

َفَمَعــُه  وأجمــع أهــل الحــدیث علــى األخــذ بروایــة بــالل ِألَنَّــُه ُمْثَبــتٌ ه) :" ٦٧٦وقــال النــووي(
َالُة اْلَمْعُهوَدُة َذاُت  بن ُعَمَر َوَنِسیُت االرُُّكوِع َوالسُُّجوِد َوِلَهَذا قال ِزَیاَدُة ِعْلٍم َفَواِجٌب َتْرِجیُحُه َواْلُمَراُد الصَّ

اْشـَتَغُلوا ِبالـدَُّعاِء فَـَرَأى َأْن َأْسَأَلُه َكْم َصلَّى َوَأمَّا َنْفُي ُأَساَمَة َفَسَبُبُه َأنَُّهْم َلمَّا َدَخُلوا اْلَكْعَبَة َأْغَلُقوا اْلَبـاَب وَ 
ْیِه َوَسلََّم َیْدُعو ُثمَّ اْشَتَغَل ُأَساَمُة ِبالدَُّعاِء ِفي َناِحَیٍة ِمْن َنَواِحي اْلَبْیِت َوالنَِّبيُّ ُأَساَمُة النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 

آُه ِه َوَسـلََّم فَـرَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َناِحَیٍة ُأْخـَرى َوِبـَالٌل َقِریـٌب ِمْنـُه ثُـمَّ َصـلَّى النَّبِـيُّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـ
ْغَالِق اْلَباِب َمَع ُبْعِدِه ِبَالٌل ِلُقْرِبِه َوَلْم َیَرُه ُأَساَمُة ِلُبْعِدِه َواْشِتَغاِلِه َوَكاَنْت َصَالًة َخِفیَفًة َفَلْم َیَرَها ُأَساَمُة ِإلِ 

ــا ِبــَالٌل َفَحقَّقَ  ــُه َنْفُیَهــا َعَمــًال ِبَظنِّــِه َوَأمَّ  -، وقــال:)٤(َهــا َفــَأْخَبَر ِبَهــا َواللَّــُه َأْعَلــُم"َواْشــِتَغاِلِه ِبالــدَُّعاِء َوَجــاَز َل
فــي الكعبــة " َوَأَخــَذ اْلُعَلَمــاُء ِبِرَواَیــِة ِبــَالٍل  ى" صــل -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -:"  َرَوى ِبــَالٌل َأنَّــُه -أیضـا

َمْعَنى َقْوِل ُأَساَمَة َلْم ُیَصلِّ َلْم َأَرُه َصلَّى َوَسَبُب َقْوِلِه َأنَّ ِألَنََّها ِزَیاَدُة ِثَقٍة َوِألَنَُّه ُمْثِبٌت َفُقدَِّم َعَلى النَّاِفي وَ 
َق اْلَبـاَب َوَصـلَّى النَِّبيَّ َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َدَخـَل اْلَكْعَبـَة ُهـَو َوبِـَالٌل َوُأَسـاَمُة َوُعْثَمـاُن ْبـُن َشـْیَبَة َوَأْغلَـ

  .)٥(َوِالْشِتَغاِلِه ِبالدَُّعاِء َواْلُخُضوِع" فلم یره اسامة إلغالق اْلَبابِ 

                                  
 ).٤٦٦/ ٢) السنن الكبرى ((١
 )٤٢٤/ ٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم ((٢
 ).١١٣/ ٧) الروض األنف ((٣
 ). ٨٢/ ٩) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٤
 ) بتصرف یسیر.١٩٢/ ٣المجموع شرح المهذب ( كتاب) (٥
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، فمـــا وجـــه التوفیـــق لِّ َصـــه):" روایـــة صـــلى فـــي الكعبـــة، وروایـــة لـــم یُ ٧٨٦وقـــال الكرمـــاني (
  بینهما؟ قلت إذا تعارض قول المثبت والنافي ترجح قول المثبت ألن فیه زیادة العلم كما هو مذكور 

  . )١(في الكتب األصولیة "

ه):" َوِفــي "اْلُبَخــاِريِّ ِفــي َبــاِب َمــْن َكبَّــَر ِفــي َنــَواِحي اْلَبْیــِت" ٧٦٢لــدین الزیلعــي (وقــال جمــال ا
ــِدَم َرُســوُل اللَّــِه  ــا َق ــِه َوَســلَّمَ -عــن ابــن عبــاس قَــاَل: َلمَّ َأَبــى َأْن َیــْدُخَل اْلَبْیــَت، َوِفیــِه   -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

َفَأْخَرُجوا ُصوَرَة إْبَراِهیَم، َوإِْسَماِعیَل علیهما السالم، َوِفـي َأْیـِدیِهَما اْألَْزَالُم،  اْآلِلَهُة، َوَأَمَر ِبَها، َفُأْخِرَجْت،
ــَدَخَل اْلَبْیــَت، َفَكبَّــَر ِفــي تَفَقــاَل علیــه الســالم،: "قــا ــْم َیْسَتْقِســَما ِبِهَمــا َقــطُّ"، َف لهم اللَّــُه، َأَمــا َعِلُمــوا َأنَُّهَمــا َل

ِفیِه، اْنَتَهى. َفَهَذا اْبُن َعبَّاٍس َأْخَبَر َأنَّـُه علیـه السـالم لَـْم ُیَصـلِّ ِفیـِه َیـْوَم اْلفَـْتِح، ِألَنَّ  َنَواِحیِه، َوَلْم ُیَصلِّ 
، َوَاللَُّه َأْعَلُم" َوِر ِمْن اْلَبْیِت إنََّما َكاَن َزَمَن اْلَفْتِح، َوُمَحاٌل َأْن َیُكوَن َعاَم اْلَحجِّ   .)٢( إْخَراَج الصُّ

َصـلَّى -ه):" وقـد اختلـف النـاس فـي الجمـع بـین إثبـات صـالة النبـي ٧٩٥ن رجب (وقال اب 
فــي الكعبــة ونفیهــا: فمــنهم: مــن حمــل الصــالة علــى الصــالة اللغویــة، وهــي الــدعاء، -اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم 

وجمعـــوا بــــذلك بــــین حــــدیثي أســـامة وبــــالل، ال ســــیما وقــــد روي عـــن أســــامة إثبــــات الصــــالة ونفیهــــا، 
حملـوا الصــالة علـى الصـالة الشــرعیة، وهـو األظهـر، ثــم اختلفـوا: فمـنهم: مــن رجـح حــدیث األكثـرون 

اإلثبات على حدیث النفي، وقال: مع تعارض النفـي واإلثبـات یقـدم اإلثبـات؛ ألن المثبـت معـه زیـادة 
علم خفیت على النافي، وهذه طریقة الشافعي وأحمد وغیرهما من العلمـاء. ومـنهم: مـن قـال: المثبـت 

ي حجــة الــوداع، وهــذا قــول ابــن الة أراد بــه صــالته فــي عــام الفــتح، والنــافي لهــا أراد صــالته فــللصــ
َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه -صالة النبي  ى، وهو ضعیف جدا؛ لوجهین: أحدهما: أن ابن عباس لم ینف)٣(حبان
لكعبــة، فــي الكعبــة فــي وقــت دون وقــت، بــل كــان ینكــر ذلــك جملــة، وكــان یكــره الصــالة فــي ا-َوَســلََّم 

لـم یـدخل الكعبـة فـي -َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم -ویقول: ال یستدبر من البیت شيء، والثاني: أن النبي 
  .)٤(حجة الوداع بالكلیة حتى یقال إنه دخل ولم یصل، وابن عباس قال: أنه دخل ودعا ولم یصل" 

قـد ذكـره؛ وبینـه ویستشعر مـن كـالم ابـن رجـب إنـه رجـح حـدیث اإلثبـات علـى حـدیث النفـي ف
  دون تعقب، بل ذكر من عمل به من العلماء وتعقب القول األول والثالث. 

                                  
 ) بتصرف یسیر.١١٩/ ٨) الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري ((١
 ).٣٢٢/ ٢) نصب الرایة ألحادیث الهدایة ((٢
 ).٤٨٣/ ٧) ینظر: صحیح ابن حبان ((٣
 ).٧٨/ ٣) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٤
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ه):" َوجــه اْلجمــع َبینهَمــا َأن ُأَســاَمة َحْیــُث أثبتهــا اْعتمــد ِفــي َذِلــك ٨٥٥قــال بدرالــّدین اْلَعْیِنــّي (
اهللا َعَلْیــِه َوســلم، ِحــین صــلى، علــى َغیــره، َوَحْیــُث نفاهــا َأَراَد َمــا ِفــي علمــه لَكونــه لــم یــَر النَِّبــي، صــلى 

  .)١(َوَجَواب آخر َأنه یْحَتمل َأن یكون ُأَساَمة َغاَب َعنُه بعد ُدُخوله لَحاَجة، َفلم یْشهد صَالته" 

َرِضـَي  –بحدیث ابن عباس -یقصد البخاري  –ه):" احتج المؤّلف ٩٢٣وقال القسطالني (
ل في إثباته الصالة فیه علیه، وال معارضـة فـي ذلـك هذا مع كونه یرى تقدیم حدیث بال -اللَُّه َعْنهما

بـالل، وبـالل أثبـت الصـالة ونفاهـا  بالنسبة إلى الترجمة ألن ابن عباس أثبت التكبیر ولم یتعرض له
ابن عباس، فاحتج المؤّلف بزیادة ابن عباس وقدم إثبات بالل على نفي غیره ألنه لم یكن مع النبـي 

یومئذ، وٕانما أسند نفیه تارة ألسامة وتارة ألخیـه الفضـل مـع أنـه لـم یثبـت أن -لَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوسَ -
  . )٢(الفضل كان معهم إال في روایة شاذة وأیًضا بالل مثبت، فیقدم على النافي لزیادة علمه" 

رحمــه اهللا تعــالى َفَأْثَبـــت -یقصــد البخـــاري-ه):" وجمعهمـــا المصــنف١٣٥٣قــال الكشــمیري (
َرِضـــَي اللَّـــُه  –، والتكبیـــَر علـــى حـــدیث ابـــن عبـــاس -َرِضـــَي اللَّـــُه َعْنـــهُ  –یـــة بـــالل الصـــالَة علـــى روا

  ، ألنَّ قوَل الُمْثِبت أولى.-َعْنهما

، -َرِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ  –وَقْد َكاَن َیْخُطر بالبـاِل وجـه آخـر فـي دفـع التعـارض بـین حـدیِث بـالٍل 
ــِه َوَســلَّمَ َصــ-وابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا بــأن یقــال: إن النبــي  -ودخلهــا یــوم الفــتح -لَّى اللَّــُه َعَلْی

ِة الوداع أیًضا، فُیْحَمـل النفـي واِإلثبـات علـى َتَعـدُّد الـواقعتین، إال أنَّ الُمَحـدِّثین ذهبـوا  ودخلها في َحجَّ
  .)٣(إلى الترجیِح دون التَّْطبیق " 

َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -بـيَّ وقد خالف الكشمیري نفسه فقال في موضع آخر فقـال: " واعلـم أنَّ الن
لم یدخل مكة في صلح الُحَدْیِبیة، ثم لم یدخل البیَت في ُعمرة القضاء، وعمرة الِجْعَرانة لمكان -َوَسلَّمَ 

. ولــم یــدخل فیهــا فــي حجــة الــوداعاألصــنام فیهــا. ودخــل فیهــا فــي فــتح مكــة وطهرهــا مــن األصــنام، 
  . )٤(شوة، وٕاال ال" وُیستحبُّ الدخوُل فیها إن تیسر بدون الرِّ 

                                  
 ).٢٤٤/ ٩) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ((١
 ).١٦٤/ ٣) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ((٢
 ) بتصرف یسیر.٤٢/ ٢) فیض الباري على صحیح البخاري ((٣
 ).٢١٨/ ٣( المرجع السابق) (٤
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  مذاهب الفقهاء في صالة في الكعبة:
ـــالُة فـــي جـــوِف الكعبـــِة؛ الفریضـــُة والنافلـــُة ســـواٌء، وهـــذا مـــذهُب الحنفیَّـــة  ، قـــال )١(تجـــوُز الصَّ

َالُة ِفي اْلَكْعَبِة َجاِئَزٌة َفْرُضَها َوَنْفُلَها" ٥٩٣الَمْرِغیناني الحنفي (   . )٢(ه): " الصَّ
َالةَ ِة َثَالَثُة َأْقَوالٍ َوِلْلَماِلِكیَّ  الفریضـُة والنافلـُة  : األول:َ َمْنِع اْلَفِریَضِة في جوف الكعبة، والثاني: َأنَّ الصَّ

  .)٤(َوالثَّاِلُث اْلَكَراَهیُة  )٣(سواٌء ِفي َجْوِف اْلَكْعَبِة َجاِئَزٌة، 
ِة؟ َقــاَل: ُیِعیــُد َمــا َكــاَن ِفــي اْلَوْقــِت، وُســِئَل اإلمــام مالــك َعــْن َرُجــٍل َصــلَّى اْلَمْكُتوَبــَة ِفــي اْلَكْعَبــ 

  .)٥(َوَقاَل َماِلٌك: َوُهَو ِمْثُل َمْن َصلَّى إَلى َغْیِر اْلِقْبَلِة ُیِعیُد َما َكاَن ِفي اْلَوْقِت" 
 ه):" َوَیُجوُز ِلَمْن َصلَّى ِفي اْلَكْعَبِة َأْن ُیَصلَِّي ِألَيِّ ِجَهـةٍ  ٢١٤قال ابن َعبد الَحَكم المالكي (

ــــْو ِلِجَهــــِة َباِبَهــــا َمْفُتوًحــــا"  ه): " ٤٦٣، وصــــوب ابــــن عبــــد البــــر جــــواز النافلــــة والفریضــــة فقــــال()٦(َوَل
َقِد اْسَتْقَبَل ِجَهًة ِمْنَها َوِقْطَعًة َوَناِحَیًة َفُهَو ُمْسـَتْقِبٌل َلهَـا بِـَذِلَك َوقَـْد  -یقصد الكعبة-َواْلُمَصلِّي ِفي َجْوِفَها

َأنَّـُه َصـلَّى ِفیهَـا َرْكَعتَـْیِن َوُهـَو اْلُمَبـیُِّن َعـِن اللَّـِه ُمـَراَدُه َوُكـلُّ   -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ - ثََبَت َعـِن النَّبِـيِّ 
َمــا  َمْوِضــٍع َیُجــوُز ِفیــِه َصــَالُة النَّاِفَلــِة َجــاَزْت ِفیــِه َصــَالُة اْلَفِریَضــِة ِقَیاًســا َوَنَظــًرا ِإالَّ أن ینمنــع ِمــْن َذِلــكَ 

                                  
بدائع  ،)٧٩/ ٢المبسوط "السرخسي"( ،)٦١/ ١النتف في الفتاوى ( ،)٤٥٤/ ١) ینظر: المبسوط "الشیباني" ((١

المحیط البرهاني في الفقه  ،)٩٣/ ١الهدایة في شرح بدایة المبتدي ( ،)١٢١/ ١الصنائع في ترتیب الشرائع (
/ ١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ( ،)٣١٥/ ١اللباب في الجمع بین السنة والكتاب ( ،)٢٨٥/ ١النعماني (

درر  ،)٢٨٢/ ٣البنایة شرح الهدایة ( ،)١١٣/ ١الجوهرة النیرة ( ،)١٥١/ ٢) العنایة شرح الهدایة (١٠٣
مراقي الفالح شرح نور  ،)٢١٥/ ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)٦٢/ ١الحكام شرح غرر األحكام (

البحر  ،)٢٨٥/ ٤رد المحتار ( ،)١٩٠/ ١مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ( ،)١٥٩اإلیضاح (ص: 
 ).٤٥٤/ ٣فتح القدیر "ابن الهمام" ( ،)٢١٥/ ٢الرائق شرح كنز الدقائق (

 ).٩٣/ ١)، الهدایة في شرح بدایة المبتدي (٣٢ظر: بدایة المبتدي (ص: ) ین(٢
 ).١٦٥/ ١) حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ((٣
) ١٩٨/ ١النوادر والزیادات ( ،)٢٦٠/ ١التهذیب في اختصار المدونة ( ،)١٨٣/ ١) ینظر: المدونة الكبرى ((٤

القوانین  ،)٣٤٦/ ١٣الذخیرة للقرافي ( ،)٩١األمهات (ص: جامع  ،)١٩٩/ ١الكافي في فقه أهل المدینة (
  مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل  ،)٢٠٠/ ٢التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ( ،)٣٩الفقهیة (ص: 

 ) .٤٦٥/ ١حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ( ،)٢٦١/ ١) شرح مختصر خلیل للخرشي (٥١٠/ ١(
 .)١٨٣/ ١) المدونة الكبرى ((٥
 ).٢٦١/ ١) شرح مختصر خلیل للخرشي ((٦
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َرْكَعتَـْیِن َناِفَلـًة َیِجُب التَّْسِلیُم َلُه َعَلى َأنَُّه َال َیِجُب ِألََحٍد َأْن َیَتَعمََّد َصَالَة اْلَفِریَضِة ِفیَها َوَلْو َصـلَّى ِفیهَـا 
  .)١(َلْم َیُكْن ِبَذِلَك َبْأٌس َفِإْن َصلَّى َأَحٌد ِفیَها َفِریَضًة َفَال َحَرَج" 

ــا َذَهــَب ُجْمهُــورُ  ِة َصــَالِة اْلَفِریَضــِة والنافلــة َداِخــل اْلَكْعَبــِة، ِلَحــِدیِث ِبــَالٍل ) ٢( ِفِعیَّةُ الشَّ إَلــى ِصــحَّ
  َصلَّى ِفي اْلَكْعَبِة.-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ 

) ـــاِفِعيُّ ـــاَل الشَّ ـــَة َواْلَفِریَضـــَة وَ ٢٠٤َق ـــِة النَّاِفَل ـــِة اْســـَتْقَبَل الَّـــِذي ه): " َفُیَصـــلِّي ِفـــي اْلَكْعَب َأيُّ اْلَكْعَب
  .)٣(ُیَصلِّي ِفي َجْوِفَها َفُهَو ِقْبَلٌة َكَما َیُكوُن اْلُمَصلِّي َخاِرًجا ِمْنَها " 

  . )٤(هـ):" َفَیُجوُز ِعْنَدَنا َأْن ُیَصلَِّي ِفي اْلَكْعَبِة اْلَفْرَض َوالنََّفَل" ٦٧٦وقال النووي(

، )٥(للقول  َلةِ اْلَحَنابِ َذَهَب ُجْمُهوُر  :"َال َتِصحُّ اْلَفِریَضُة ِفي اْلَكْعَبِة، َوَال َعَلى َظْهِرَها. فَأمَّا النَّاِفَلُة َفَتِصحُّ
  إَذا َكاَن َبْیَن َیَدْیِه َشْيٌء ِمْنها ".

  . )٦(جماع في ذلك اإلَذَهَب اْألِئمَُّة اْألْرَبَعة إَلى َجَواِز َصَالِة النَّْفل اْلُمْطَلِق َداِخل اْلَكْعَبة، ونقل 

  

                                  
 ).٣٢٠/ ١٥) التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ((١
نهایة  ،)٢٩في الفقه الشافعي (ص:  التنبیه ،)٢٠٦/ ٢الحاوي الكبیر ( ،)١٠٩/ ٨) ینظر: مختصر المزني ((٢

یة العلماء في معرفة مذاهب حل ،)٢٨٠/ ٧الوسیط في المذهب ( ،)٤٣٦/ ١٨المطلب في درایة المذهب (
منهاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقه (ص:  ،)١٩٤/ ٣المجموع شرح المهذب ( ،كتاب)٥٩/ ٢الفقهاء (

فتح الوهاب بشرح  ،)٤٤٧/ ١الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة ( ،)٧٧) المقدمة الحضرمیة (ص: ٢٤
 ).١٥الشافعي (ص: منهج الطالب في فقه اإلمام  ،)٤٤/ ١منهج الطالب (

 ).١١٩/ ١) كتاب األم ((٣
 ). ١٩٤/ ٣المجموع شرح المهذب (كتاب  )(٤
الكافي في فقه اإلمام  ،)٢٢٦٢/ ٥مسائل اإلمام أحمد ( ،)٧٩) ینظر: الهدایة على مذهب اإلمام أحمد (ص: (٥

الفروع وتصحیح  ،)٤٨٠/ ١الشرح الكبیر على متن المقنع ( ،)٥٥/ ٢المغني البن قدامة ( ،)٢٢٥/ ١أحمد (
اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،)٤٩٦/ ١اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ( ،)١١٢/ ٢الفروع (

) الروض ٣١دلیل الطالب لنیل المطالب (ص:  ،)٤٣زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:  ،)٩٩/ ١(
كشاف القناع عن متن  ،)١٦٦/ ١نتهى (دقائق أولي النهى لشرح الم ،)٨٠المربع شرح زاد المستقنع (ص: 

 ).١٢٩/ ١نیل المارب بشرح دلیل الطالب ( ،)٢٩٣/ ١اإلقناع (
  ).٩٩/ ١) اختالف األئمة العلماء ((٦
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  املبحث الرابع
  بزيادة الثقاتباالحتجاج الترجيح  

كلمــة " الزیــادة" بلتعریــف اأوال لــه لفــظ " زیــادة الثقــات" تركیــب إضــافي، یحســن أن نتعــرض 
  .)١(تعریف من حیث االصطالح الثم من وكلمة " الثقات" في اللغة و 

  زیادة في اللغة: 
ــْيُء  ه): " الــزَّاءُ ٣٩٥قــال ابــن فــارس( َواْلَیــاُء َوالــدَّاُل َأْصــٌل َیــُدلُّ َعَلــى اْلَفْضــِل. َیُقوُلــوَن َزاَد الشَّ

  .)٢(َیِزیُد، َفُهَو َزاِئٌد. َوَهؤَُالِء َقْوٌم َزْیٌد َعَلى َكَذا، َأْي َیِزیُدوَن" 
َیـاَدُة: ِخـَال ٧١١وقال ابن منظور( واَدُة. َوالزِّ یادة: النُّمـّو، َوَكـَذِلَك الـزُّ ُف النُّْقَصـاِن. َزاد ه): " الزِّ

َیــاَدُة. َوُهــمْ  یــُد: الزِّ ْیــُد والزِّ ِزیــٌد َعَلــى  الشــيُء یزیــُد َزْیــدًا وِزیــدًا َوِزَیــاَدًة َوِزَیــاًدا وَمِزیــدًا وَمــزادًا َأي ازَداد. والزَّ
  .)٣(ِماَئٍة وَزْیٌد" 

َیــاَدة: ِهــَي َأن َیْنَضــم ِإَلــ١٠٩٤وقــال َأُبــو اْلَبَقــاِء الكفــوي ( ى َمــا َعَلْیــِه الشَّــْيء ِفــي َنفســه ه) "الزِّ
َشـْيء آخــر، َوِهـي ِبَمْعنــى االزدیـاد، ِإالَّ َأن االزدیــاد َال یْسـَتْعمل ُمَتَعــدِّیا ِإلَـى مفعــولین، بـل یَتَعــدَّى ِإَلــى 

َیـاَدة كاالكتسـاب َوالْ  َكْسـب َواِحد ِألَنَُّه مضـارع (َزاد) نقُـول: (زادنـا هللا الـنعم فازددناهـا) َوُهـَو أبلـغ مـن الزِّ
َیاَدة تْلزم، َوقـد تتعـدى ب َعـن َكَمـا تتعـدى بعلـى، ِألَن الـنَّْقص یَتَعـدَّى ِبـِه َوُهـَو نقیضـها، َواْلَمْفُعـول  َوالزِّ
الثـَّـاِني مــن َبــاب (َزاد) یجــب َأن یكــون ِبَحْیــُث تصــح ِإَضــاَفته ِإَلــى اْلَمْنُصــوب األول َوَتكــون ِإَضــاَفته 

ــالَ  ــه َتَع ُ َ َ ً ــ [ى: َحِقیَقــة علــى نمــط َقْول ــاالً  ] وزاده خیــراً ١٠[البقــرة:  ] َــَ اَدُ ُ  ا   : َأي وزاده َم
ــَدار مِعــین مــن جــنس  ــدرا ِبِمْق ــاَن لزائــد ُمَق ــاَدِة ِإالَّ ِإذا َك َی ــْيء َال ُیوصــف ِبالزِّ مرضــهم وخیــره َوَمالــه َوالشَّ

ة َوِزَیاَدة) َوَكـَذا النُّْقَصـان َواْلَكثْـَرة والقلـة، َوَهـَذا اْلَمِزید َعَلْیِه مثل َقْولك: (ُأْعِطیك عشَرة ُأَمَناء من اْلِحْنطَ 
ــه َتَعــاَلى:  ــي َقْول ــاَدة مــن غیــر جنســه َأْیضــا اْسِتْحَســاًنا َكَمــا ِف َی ــاس، َوقــد تَتَحقَّــق الزِّ ِ ــَ  [ُهــَو اْلقَی   ِ 

ْ َ  َوزَِ  َدةٌ  ْ َ ُ  ا اْ ُ
َ
یَ ٢٦[یونس:  ]أ اَدة َعَلْیَها َشْيء یغایر لكل َما ِفي ] َفِإن اْلحسنى اْلجنَّة، َوالزِّ

                                  
بدراسة نظریة  -حسب اطالعي- ) َكَتَب ِفي َهَذا اْلَمْوُضوَع عدة َباِحِثیَن، وأفضل وأعمق من تناول هذا الموضوع(١

دكتوراة الموسومة "زیادة الثقات وموقف المحدثین الاهللا شوكت خلیل بیكر، في رسالته تطبیقیة الدكتور:  نور 
جامعة أم  –قسم الكتاب والسنة  –في كلیة أصول الدین  –في جزئین  - دراسة نقدیة موازنة–والفقهاء منها 

  ه) وقد استفدت منه مع العزو والتعقب واالستدراك. ١٤٢٤نوقشت عام ( –القري 
 ).٤٠/ ٣اللغة ( مقاییس )(٢
 ).١٩٨/ ٣لسان العرب ( )(٣
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ــ ــد اْلُمْســَتْدرك َوُهــَو اْلَمْعنــى اْلَمْشــُهور َك ــاَدة َكَمــا تْســَتْعمل ِبَمْعنــى الزَّاِئ َی ــة ... َوالزِّ ْؤَی َذِلك اْلجنَّــة، َوُهــَو الرُّ
  .)١(تْسَتْعمل ِفیَما ِبِه الشَّْيء ویكمل ِبِه ِفي عین اْلَكَمال" 

  ة: كلمة الثقات في اللغ
ه):" (َوثَـَق) اْلـَواُو َوالثـَّاُء َواْلقَـاُف َكِلَمـٌة ٣٩٥أما لفظة الثقـات فهـي جمـع ثقـة قـال ابـن فـارس(

ُد اْلُمْحَكـُم. َوُهـَو َتُدلُّ َعَلى َعْقٍد َوإِْحَكاٍم. َوَوثَّْقُت الشَّـْيَء: َأْحَكْمتُـُه. َوَناَقـٌة ُمَوثََّقـُة اْلَخْلـِق. َواْلِمیثَـاُق: اْلَعْهـ
  .)٢(. َوَقْد َوِثْقُت ِبِه"ِثَقةٌ 

ــُع َعلَــى ِثقــاٍت. ٧١١وقــال ابــن منظــور ( ــاِن َواْلَجْمــُع، َوَقــْد ُیْجَم ه):" َوَرُجــٌل ِثقــٌة َوَكــَذِلَك اِالْثَن
ت ُفَالًنـا ِإَذا َوُیَقاُل: ُفَالٌن ِثقٌة َوِهَي ِثقٌة َوُهْم ِثقٌة، َوُیْجَمُع َعَلى ِثقاٍت ِفي َجَماَعـِة الرَِّجـاِل َوالنَِّسـاِء. وَوثَّْقـ

  .)٣(ُقْلُت ِإنَُّه ِثقٌة" 

  لفظة الثقات اصطالحًا: 
لفظــة " الثقــة " لهــا مــدلول خــاص فــي علــم " الجــرح والتعــدیل "، إذ هــي عبــارة مــن عبــارات 

 -فــي بــاب بیــان درجــات رواة اآلثــار –ه) ٣٢٧التعــدیل؛ وهــي المرتبــة األولــي عنــد ابــن أبــي حــاتم (
، وعنـد ابـن الصـالح )٥( -في َباُب اْلَكَالِم ِفي اْلَعَداَلِة َوَأْحَكاِمهَـا -ه)٤٦٣، وكذلك عند الخطیب ()٤(
ــَذِلكَ  -ه)٦٤٣( ــُه، َوَمــا َیَتَعلَّــُق ِب ــُه َوَمــْن ُتــَردُّ ِرَواَیُت ــُة ِصــَفِة َمــْن تُْقَبــُل ِرَواَیُت وعنــد النــووي  )٦(-فــي َمْعِرَف
ه) ٨٠٦والعراقــي (، )٨(ه) ٧٤٨الــذهبي (، والثانیــة عنــد )٧( -فــي ألفــاظ الجــرح والتعــدیل -ه)٦٧٦(
، والرابعــــة عنــــد )١٠(ه) ٨٠٢( -فــــي مقدمــــة كتابــــه تقریــــب التهــــذیب -، والثالثــــة عنــــد ابــــن حجــــر)٩(

  . )١١(ه) ٩٠٢( -في َمَراِتُب التَّْعِدیِل  -السخاوي

                                  
 ).٤٨٧الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (ص:  )(١
 ).٨٥/ ٦مقاییس اللغة ( )(٢
 ).٣٧١/ ١٠لسان العرب ( )(٣
 ).٣٧/ ٢الجرح والتعدیل ( )(٤
 )٧٨الكفایة في علم الروایة (ص:  )(٥
 ).١٠٤مقدمة ابن الصالح (ص:  )(٦
 ).٥٢التیسیر (ص: التقریب و  )(٧
 ).٤/ ١) ینظر: میزان االعتدال ((٨
 ).١٥٧) ینظر: التقیید واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح (ص: (٩

 ).٥/ ١تهذیب التهذیب ( )(١٠
 ).١١٣/ ٢) فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ((١١
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  تعریف زیادة الثقة في االصطالح: 
كـالم العلمـاء  بیـان بولهـا قبـلمن األهمیة بیان تعریف ابن المنذر لزیادة الثقـة ومنهجـه فـي ق

ّن ابــن المنــذر یــرى أبعــد اســتقراء وتتبــع وجــدت فومنــاهجهم ألن الدراســة متخصصــة فــي هــذا اإلمــام، 
ـــادة مـــن راو ثقـــة وجـــب قبولهـــا، ـــادة الثقـــة، فمتـــى ُوجـــدت الزی  رأي الفقهـــاء واألصـــولیین فـــي قبـــول زی

  لمواضع فقال:وقد نّص على ذلك في عدد من ا ،مستقل یثدواعتبرها كتفرده بح
" َوإَِذا َزاَد اْلَحـاِفُظ  :أیًضـا وقـال، )١("َواْلَحـاِفُظ ِإَذا َزاَد ِفـي اْلَحـِدیِث َشـْیًئا َفِزَیاَدتُـُه َمْقُبوَلـٌة"  قوله:

ُد ِبهِ     )٢("ِفي اْلَحِدیِث َحْرًفا َوَجَب َقُبوُلُه، َوَتُكوُن ِزَیاَدًة َكَحِدیٍث َیَتَفرَّ
َیـادَ  َیـاَدُة ِفـي اْلَخَبـِر ِفـي َمْعَنـى وقال أیًضا: "َوالزِّ ُة ِفـي اْألَْخَبـاِر ِإَذا ثََبتَـْت َیِجـُب اْسـِتْعَماُلَها ِإِذ الزِّ

َد ِبِه الرَّاِوي، َفَكَما َیِجُب َقُبوُل َما َیْنَفِرُد ِبِه الثَِّقُة ِمَن اْألَْخَباِر َكـَذِلَك َیِجـُب َقُبـ َیـاَدِة ِمْنـُه. َحِدیٍث َتَفرَّ وُل الزِّ
الذي علیـه العمـل مـع و ن نبین تعریفات العلماء ومناهجهم، وبیان الراجح أ.  ویجدر بنا )٣(ُهللا َأْعَلُم َوا

عنـد كثیـر مـن العلمـاء ومـنهم ابـن المنـذر تشـمل مراعاة التسلسـل التـاریخي، مـع العلـم أن زیـادة الثقـة 
ـــد بعـــض أهـــل الحـــدیث  الرفـــع، والوقـــف، والوصـــل، واإلرســـال للحـــدیث، ولـــیس المعنـــي المتبـــادر عن

  المقتصر على زیادة المتن، وهي األلفاظ التي یزیدها الثقة في المتن وینفرد بها. 
ه):" َهــَذا النَّــْوُع ِمــْن َهــِذِه اْلُعُلــوِم َمْعِرَفــُة ِزَیــاَداِت َأْلَفــاٍظ ِفْقِهیَّــٍة ِفــي َأَحاِدیــَث ٤٠٥قــال الحــاكم (

َیاَدِة َراو َواِحٌد، َوَهَذا مِ  ْنَعِة َمْن َیْحَفُظُه " َیْنَفِرُد ِبالزِّ   . )٤(مَّا َیِعزُّ ُوُجوُدُه َوَیِقلُّ ِفي َأْهِل الصَّ
ه):" إذا روى طائفـة مـن األثبـات قصـة، وانفـرد واحـد مـنهم ٤٧٨وقال أبو المعـالي الجـویني(

  . )٥(بنقل زیادة فیها" 
. )٦(ل الحــدیث " ه):" إذا انفــرد بعــض النقلــة بزیــادة فــي أصــ٥٠٥وقــال َأُبــو حامــد اْلَغَزاِلــيِّ (

ه):" إذَا َروَّى اثنان َخَبَرا َواِحـًدا، فَـُذكَِّر أَحـُدُهَما ِفیـِه ِزَیـاَدٌة لَـْم ُیَروَِّهـا ٥١٠وقال أبو الخطاب الحنبلي (
  .)٧(اْآلِخُر " 

                                  
 ).٤٠٠/ ٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٢٦١/ ٣( المرجع السابق) (٢
 ).١٦٨/ ٣(المرجع السابق ) (٣
َیاَداِت ِبَأْلَفاِظ َفَقِهَیٍة، وأیضا ُقیَِّد ١٣٠معرفة علوم الحدیث (ص:  )(٤ ) وقال الدكتور نور اهللا بیكر: " َوَقْیٌد َهِذِه الزِّ

َلْیَس ِبَتْعِریٍف، َوإِنََّما ُهَو َوُصَف َتْمِهیدّي الرَّاِوي الزَّاِئُد ِبَأْن َیُكوَن َواِحَدا، َبْیَنما َلْم ُیَقیِّْدُه ِبَوْصِف الثَِّقِة، َوَهَذا لِ 
 ). ١/٧٦ِلَمْوُضوِع ِزَیاَدِة الثَِّقِة". ینظر: "زیادة الثقات وموقف المحدثین والفقهاء منها" (

 ).٢٥٥/ ١البرهان في أصول الفقه ( )(٥
 ).٣٧٦المنخول من تعلیقات األصول (ص:  )(٦
 ).٣/١٥٣) التمهید في أصول الفقه ((٧
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ُهَما ه): " الرَّاِوَیـــاِن إذَا ِاتََّفَقـــا َعَلـــى ِرَواَیـــة َخَبـــر، َوِاْنَفـــَرَد أَحـــدُ ٦٠٦وقـــال فخـــر الـــدین الـــرازي (
  . )١(ِبِزَیاَدة َوُهَما ِممَّْن َیْقَبَل َحدیُثه " 

قیــدا "الــراویین" بــأن یكونــا اثنــین، وال یلــزم ذلــك، قــد یــروي -أي أبــا الخطــاب والــرازي –وهمــا 
الحدیث جماعة من الراوة وینفرد بعضهم بالزیادة، أو یروي راو واحد بزیادة مرة، وبدونها مرة أخـرى. 

  ید "الثقة". وأبو الخطاب لم یذكر ق

َواِة َعْن َشْیخ ِلُهْم، ٧٧٤وقال ابن كثیر( ه): " ِإَذا َتَفرُّد الرَّاِوي ِبِزَیاَدِة ِفي اْلَحدیِث َعْن َبقِّیَِّة الرُّ
  . )٢(َوَهَذا الَِّذي َیْعَبر َعنُه ِبِزَیاَدِة الثَِّقة " 

َمْشــُهوًرا، َلُكــنَّ َیِزیــَد َبْعــُض ه):" َأْن َیُكــوَن اْلَحــدیُث ِفــي َنْفســُه ٧٩٥وقــال ابــن رجــب الحنبلــي(
َواِة ِفــي ُمتُنــُه ِزَیـاَدة َتْســَتْغِرُب "  : " َوَأَمــا َمْســَأَلة ِزَیـاَدِة الثَِّقــِة الَِّتــي َنـَتَكلَُّم ِفیَهــا َهُهنــا -أیضـا–وقــال ). ٣(الـرُّ

َواِة ِفیـِه ِزَیـاَدٌة، لَـْم ِإْن َیْرِوَي َجَماَعُة َحدیثَا َواِحَدا ِبِإْسَناِد َواِحد، َوَمتُ  َفُصوَرَتَها:  َن َواِحـد َفَیِزیـد َبْعـُض الـرُّ
َواة "   .)٤(َیْذُكْرَها َبقِّیَُّة الرُّ

وهــذه أقــوال العلمــاء المتقــدمین، ولــم تكــن تعریفــًا دقیقــًا لزیــادة الثقــة، بــل هــي توضــیح لصــورة 
  هذه المسألة.

  ذه هي أقوالهم: في علوم الحدیث وه أّلُفوا كذلك عرفها بعض المعاصرین الَِّذینَ 
ــْم َیْرِوَهــا  "ه): ١٣٧٧قــال الشــیخ أحمــد شــاكر( ــاَدٌة َل ــِه ِزَی ــَة َحــدیثَا َوَزاُد ِفی ــْدُل الثَِّق إذَا َرَوى اْلَع

ْوا َنْفُس اْلَحدیث َأْو َرَواُه الثَِّقُة اْلِعْدَل َنْفسُه َمرََّة َناِقَصا َوَمرَّ    . )٥(ًدا " َة َزائِ َغْیُرُه َمِن اْلُعُدوَل الَِّذیَن َروَّ
َواِة ِزَیــاَدة ِلَفظَّــٍة َأْو ُجْمَلــة ١٤٠٣وقــال الــدكتور محمــد أبــو شــهبة ( ه):" ُهــَو َأْن ُیــَروَِّي أَحــُد الــرُّ

  .)٦(ِفي ُمُتن اْلَحدیِث َال َیْرِوَیَها َغْیُرُه " 
وقــال الــدكتور نــور الــدین عتــر:" زیــادة الثقــة: هــي مــا یتفــرد بــه الثقــة فــي روایــة الحــدیث مــن 

  .)٧(ة أو جملة في السند أو المتن" لفظ

                                  
 ).٤٧٣/ ٤المحصول ( )(١
 ).٦١الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث (ص:  )(٢
 ).٦٣١/ ٢شرح علل الترمذي ( )(٣
 ).٦٣٥/ ٢( المرجع السابق) (٤
 ).٦٣) الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث (ص: (٥
 ).٣٧٣) الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث (ص: (٦
 ).٤٢٣(ص: منهج النقد في علوم الحدیث  )(٧
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وقال الشیخ محمود طحان:" والمراد بزیـادة الثقـة: مـا نـراه زائـدا مـن األلفـاظ فـي روایـة بعـض 
  .)١(الثقات لحدیث ما، عما رواه الثقات اآلخرون لذلك الحدیث" 

وهــو یــتكلم عــن الوقــوف علــى زیــادة ألفــاظ بعــد عملیــة عــرض -مینيّ ســفر الــدُ وقــال الــدكتور مُ 
علیـــه "زیـــادة الثقـــة" وصـــورتها: أن یـــروي  ن: " هـــذا مـــا یطلقـــو -الحـــدیث الواحـــد بعضـــها علـــى بعـــض

  بإسناد واحد، ومتن واحد، فیزید بعض الرواة فیه زیادة لم یذكرها بقیة الرواة ".  واحداً  جماعة حدیثاً 

بعـدهم وقال الدكتور علي بقاعي:" ما ینفـرد بزیادتهـا بعـض الـرواة الثقـات مـن التـابعین فمـن 
  من ألفاظ فقهیة على حدیث عرف بنص معیَّن دون غیرهم من رواة الحدیث".

والتقید "بألفاظ فقهیة" غیر سدید، إذ وردت هناك زیادات ال صلة لها بالفقه البتة، وٕانمـا هـي 
أو زیــادة بیــان وتوضــیح، وغیــر ذلــك وهــو معلــوم عنــد أهــل  ،تفیــد فوائــد أخــرى، مثــل: رفــع األشــكال

ُقــوا -أثنــاء كالمــه عــن قبــول زیــادة الثقــة –ه):" ٤٦٣الخطیــب البغــدادي (الصــنعة. وقــال  : " َوَلــْم ُیَفرِّ
ِمـْن َأْحَكـاٍم َتْثُبـُت َبْیَن ِزَیاَدٍة َیَتَعلَُّق ِبَها ُحْكٌم َشْرِعيُّ َأْو َال َیَتَعلَّـُق ِبهَـا ُحْكـٌم، َوَبـْیَن ِزَیـاَدٍة ُتوِجـُب ُنْقَصـاًنا 

َیاَدُة، َوَبْیَن ِزَیاَدٍة ُتوِجُب َتْغِییَر اْلُحْكِم الثَّاِبِت،..." ِبَخَبٍر َلْیَسْت ِفیِه تِ    .)٢(ْلَك الزِّ

ه):" الزیـــادة، هـــي: مـــا انفـــرد ١٤٣٦( -رحمـــه اهللا -وقـــال الـــدكتور حـــارث ســـلیمان الضـــاري
  الثقة بزیادته في الحدیث عن بقیة رواته ". 

وأنسـب تعریـف هـو مـا ذكـره الـدكتور  في زیادة الثقة التي وقفت علیها.–وهذه هي التعاریف 
نور اهللا بیكر بعد أن ذكر التعاریف وناقشـها واعتـرض علیهـا قـال التعریـف المناسـب لموضـوع زیـادة 

مـروي بإسـناد –بزیادة ألفاظ في الحدیث  –من التابعین فمن بعدهم –الثقات هو: " تفرد بعض ثقات 
  . )٣(دون غیرهم من رواة ذلك الحدیث" -واحد، ومتن واحد

ن نقول زیادة الثقة:" تفرد من یقبل تفرده بزیادة، في حـدیث مـروي أقلت: ویمكن االستدراك ب
  دون غیره من رواة ذلك الحدیث، وتشمل الزیادة اإلسناد والمتن" -بإسناد واحد، ومتن واحد

  

                                  
 ).١٧٢تیسیر مصطلح الحدیث (ص:  )(١
 ).٤٢٥) الكفایة في علم الروایة (ص: (٢
 ) بتصرف.١/٧٨" (–ة نقدیة موازنة دراس–) ینظر: زیادة الثقات وموقف المحدثین والفقهاء منها (٣
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  أقوال العلماء في زیادة الثقات

َیاَدُة ُمْطَلًقا:   قول األول: قال ُتْقَبُل الزِّ
ــــاِفِعيُّ ()١(ه) ١٧٩م مالــــك (اإلمــــا ، أُبــــو اْلَفــــَرِج )٣(ه)٢٦١ومســــلم () ٢(ه)٢٠٤، واإلمــــام الشَّ

ــٍد اْلَمــاِلِكيُّ (  واْلَحــاِكم )٦( ه)٣٩٧، ابــن القصــار ()٥( ه)٣٢٤، وابــن حبــان()٤(ه) ٣٣١ُعَمــُر ْبــُن ُمَحمَّ
، وأبـو )٩( ه)٤٦٣واْلَخِطیب اْلَبْغَداِدّي ( ،)٨(ه) ٤٥٦، واْبُن َحْزم اَألْنَدُلِسيُّ ()٧(ه) ٤٠٥النَّْیَساُبوِريُّ (

، وَأُبــــــــو َحاِمـــــــٍد الغَزاِلــــــــّي )١١(ه)٤٧٨الَمَعـــــــاِلي الُجـــــــَوْیِنّي ( ، وأبــــــــو)١٠(ه)٤٧٦إســـــــحاق الشـــــــیَراِزّي (
                                  

 ).٣٤٥/ ٦) ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه ((١
 ). ١٨٣/ ٢) ینظر: كتاب األم ((٢
) قال مسلم:" ِألَنَّ ُحْكَم َأْهِل اْلِعْلِم، َوالَِّذي َنْعِرُف ِمْن َمْذَهِبِهْم ِفي َقُبوِل َما ٧/ ١مقدمة صحیح مسلم ( ) ینظر:(٣

ُد ِبِه اْلُمَحدُِّث ِمَن اْلَحِدیِث َأْن َیُكوَن َقْد َشاَرَك الثَِّقاِت ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َواْلِحْفِظ ِفي َبعْ  ْوا، َوَأْمَعَن ِفي ِض َما َروَ َیَتَفرَّ
 َلْت ِزَیاَدُتُه ". َذِلَك َعَلى اْلُمَواَفَقِة َلُهْم، َفِإَذا ُوِجَد َكَذِلَك، ثُمَّ َزاَد َبْعَد َذِلَك َشْیًئا َلْیَس ِعْنَد َأْصَحاِبِه ُقبِ 

 ).٣٤٥/ ٦) ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه ((٤
 ).٢٦٣ /١) ینظر: فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ((٥
 ).١٤٥٠/ ٣) (٩٠٦/ ٢) ینظر: عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقهاء األمصار ((٦
 ).٢١٦/ ١) ینظر: فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ((٧
ه):" وٕاذا روى العدل زیادة على ما روى غیره فسواء انفرد بها أو شاركه فیها غیره مثله أو ٤٥٦) قال ابن حزم ((٨

 ).٩٠/ ٢بتلك الزیادة فرض" اإلحكام في أصول األحكام ( دونه أو فوقه فاألخذ
ه):" اْلَقْوِل ِفي ُحْكِم َخَبِر اْلَعْدِل ِإَذا اْنَفَرَد ِبِرَواَیِة ِزَیاَدٍة ِفیِه َلْم َیْرِوَها َغْیُرُه َقاَل ٤٦٣) قال الخطیب البغدادي((٩

ُقوا َبْیَن ِزَیاَدٍة َیَتَعلَُّق ِبَها ُحْكٌم اْلُجْمُهوُر ِمَن اْلُفَقَهاِء َوَأْصَحاِب اْلَحِدیِث: ِزَیا َدُة الثَِّقِة َمْقُبوَلٌة، ِإَذا اْنَفَرَد ِبَها َلْم ُیَفرِّ
َیاَدَة اْلَواِرَدَة َمْقُبوَلةٌ َشْرِعيُّ َأْو َال َیَتَعلَُّق ِبَها ُحْكٌم...  اْلُوُجوِه،  َعَلى ُكلِّ  َوالَِّذي َنْخَتاُرُه ِمْن َهِذِه اْألَْقَواِل َأنَّ الزِّ

ِة َذِلَك ُأُموٌر، َأحَ  ُدَها: اتَِّفاُق َجِمیِع َوَمْعُموٌل ِبَها ِإَذا َكاَن َراِویَها َعْدًال َحاِفًظا َوُمْتِقًنا َضاِبًطا، َوالدَِّلیُل َعَلى ِصحَّ
َواِة ِلَنْقِلِه ِإْن َكاُنوا َأْهِل اْلِعْلِم َعَلى َأنَُّه َلِو اْنَفَرَد الثَِّقُة ِبَنْقِل َحِدیٍث َلْم َیْنُقْلُه غَ  ْیُرُه، َلَوَجَب َقُبوُلُه ، َوَلْم َیُكْن َتْرُك الرُّ

َیاَدِة َعَرُفوُه َوَذَهاُبُهْم َعِن اْلِعْلِم ِبِه ُمَعاِرًضا َلُه، َوَال َقاِدًحا ِفي َعَداَلِة َراِویِه، َوَال ُمْبِطًال َلُه، َفكَ  َذِلَك َسِبیُل اِالْنِفَراِد ِبالزِّ
 ). ٤٢٥" ینظر: الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي (ص: 

ه):"فأما إذا انفرد بنقل حدیث واحد ال یرویه غیره لم یرد خبره وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله ٤٧٦) قال الشیرازي ((١٠
حنیفة  واب أبغیره أو رفع ما وقفه غیره أو بزیادة ال ینقلها غیره وقال بعض أصحاب الحدیث: یرد. وقال أصح

رحمه اهللا إذا لم ینقل األصل لم یقبل وهذا خطأ ألنه یجوز أن یكون أحدهم سمع الحدیث كله واآلخر سمع بعضه 
 ).٨٤" ینظر: اللمع في أصول الفقه(ص: فال تترك روایة الثقة لذلك أو مرفوعاً  أو أحدهم سمعه مسنداً 

روى َخبرا مّرة ثمَّ َنقله ُأْخَرى َوَزاد ِفیِه َفَال تقبل ِزَیاَدته ِإذا  ه):" َوذهب َبعضهم ِإَلى َأن من٤٧٨) قال الجویني ((١١
َیاَدة َوإِن لم ینقلها َغیره َفیقبل مِ  َیاَدة مّرة، َفَأما ِإذا استبدل اْلعْدل ِبَنْقل الزِّ ْنُه، سمع َذِلك الَحِدیث ِمْنُه دون الزِّ

َیاَدة  ینظر: التلخیص في  من الثَِّقة ِفي كل َهِذه اْألَْحَوال من غیر فصل".َوالَِّذي َیصح ِفي َذِلك عندَنا قُبول الزِّ
 ).٢٦٢/ ١) فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث (٣٩٨/ ٢أصول الفقه (
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، )٣(ه) ٥١٨، وأبو الفتح أحمد بن علـي اْلَبْغـَداِدّي ()٢(ه) ٥١٠، وأبو الخطاب الحنبلي()١(ه)٥٠٥(
، وصفيُّ الدِّین أبو بكر الَبْغداديُّ )٥(ه) ٦٧٦، وَأُبو َزَكِریَّا النََّوِوّي ()٤(ه) ٦٢٠ِسّي (واْبِن ُقَداَمَة اْلَمْقدِ 

، َأُبـو زْرَعـة )٨(ه) ٨٠٦، وعبـد الـرَِّحیم الِعَراِقـيُّ ()٧(ه) ٨٠٤، وسَراِج الدِّیِن ابـن اْلُمَلقِّـِن()٦(ه) ٧٣٩(
  . )١٠(ه) ٩٢٦ِد اْألَْنَصاِريِّ (، َوَزَكِرّیا ُبنِّ ُمَحمَّ )٩(ه) ٨٢٦اْلِعَراِقّي (

ه):" وقــِد ادَّعــى ابــُن طــاهٍر االتفــاَق علــى هــذا القــوِل عنــَد أهــِل الحــدیِث، ٨٠٦قــال الِعَراِقــيُّ (
  .)١١(فقاَل ... ال خالَف تجُدُه بیَن أهِل الصنعِة أنَّ الزیادَة مَن الثقِة مقبولٌة " 

  

  

                                  
ٍة ِألَنَّ اْلَعْدَل َال ُیتََّهُم ه):" َلْو اْنَفَرَد ِبَنْقِل َحِدیٍث َعْن َجِمیِع اْلُحفَّاِظ َلُقِبَل، َفَكَذِلَك إَذا اْنَفَرَد ِبِزَیادَ ٥٠٥) قال الغَزاِلّي ((١

 ). ١٣٣ِبَما َأْمَكَن" ینظر: المستصفى (ص: 
 ).٣/١٥٥) التمهید في أصول الفقه ((٢
َیاَدُة َمْقُبوَلُة َمِن اْلِعْدَل اذا ِاْنَفَرَد ِبَها... َوَعَمْدِتَنا: ِإْن الرَّاِوي عدَل ٥١٨) قال أبو الفتح اْلَبْغَداِدّي ((٣  فتقبله):الزِّ

َیاَدُة َمْقُبوَلٌة، َفِإْن َروَّى ِرَواَیِتِه، َوِألَّنُه َلْو َروَّى َحدیثًا َوِاْنَفَرَد ِبِه َقِبَلْت ِرَواَیُتُه، َفإذَا َروَّى ِزَیاَدٌة ِفي اْلَحدیِث َكا َنْت الزِّ
ُة ِرَواَیتُه َمْقُبوَلٍة " ینظر: الوصول إلى األصول ( حَّ  ).٢/١٨٦َحدیثَا َیْحَتِمَل الصِّ

ه):" ِاْنِفَراد الثَِّقة ِفي اْلَحدیِث ِبِزَیاَدِة َمْقُبوِل َسَواِء َكاَنْت َلْفَظا َأْو ُمَعنٌَّى ِألَّنُه َلْو ٦٢٠اْبِن ُقَداَمَة اْلَمْقِدِسّي (قال  )(٤
َیاَدة " ینظر: روضة الناظر وجنة  بحفظ دینفر ِاْنَفَرَد ِبَحدیِث ِلَقْبَل َفَكَذِلَك إذَا ِاْنَفَرَد ِبِزَیاَدِة َوَغْیِر ُمْمَتِنٍع َأْن  الزِّ

 ).٣٥٨/ ١المناظر (
ه):" فالصحیح الذى قاله المحققون من الحدیث وقاله الفقهاء وأصحاب األصول وصححه ٦٧٦) قال النََّوِوّي ((٥

ة الخطیب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ألنه زیادة ثق
 ).٤٢) التقریب والتیسیر (ص: ٣٢/ ١وهى مقبولة" ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (

 ).١١٥) ینظر: تیسیر الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول (ص: (٦
 ). ٢٠) التذكرة في علوم الحدیث (ص: (٧
َراَقِة ِفیِه،.. َوَهِذِه  ه): "َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه ْبنُ ٨٠٦) عبد الرَِّحیم الِعَراِقّي ((٨ َد ِباْألَْمِر ِباْإلِ َمْنَدْه َأنَّ َعِليَّ ْبَن ُمْسِهٍر َتَفرَّ

َیاَدُة ِفي َقْوِلِه: َفْلَیْرِقِه َغْیُر َمْحُفوَظٍة ُقْلت : َوَهَذا َغْیُر َقاِدٍح ِفیِه، َفِإنَّ ِزَیاَدَة الثَِّقِة َمْقُبوَلٌة ِعْنَد -قال العراقي -الزِّ
 ). ١٢١/ ٢ِر اْلُعَلَماِء ِمْن اْلُفَقَهاِء، َواْألُُصوِلیِّیَن َواْلُمَحدِِّثیَن" ینظر: طرح التثریب في شرح التقریب (َأْكثَ 

ه):" قول في زیادة الثقة القبول مطلقا، نص علیه الشافعي وحكاه الخطیب البغدادي ٨٢٦) َأُبو زْرَعة اْلِعَراِقّي ((٩
ادعى ابن طاهر اتفاق المحدثین علیه، وهو الصحیح". ینظر: الغیث الهامع عن جمهور الفقهاء والمحدثین و 

 )٤٢٣شرح جمع الجوامع (ص: 
 ).٢٥١/ ١) ینظر: فتح الباقي بشرح ألفیة العراقي ((١٠
) الیواقیت والدرر شرح شرح نخبة ٢٨٦/ ١) تدریب الراوي (٢٦٣/ ١شرح التبصرة والتذكرة ألفیة العراقي ( )(١١

 ).٤١٤/ ١الفكر (
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یادُة ُمطَلق   ًا: القول الثاني: قال َال ُتقبُل الزِّ
  عن  )٢(، وذكر اْلَقاِضي َأُبو َیْعَلى ابن الفراء )١(ه) ١٥٠ُحكى عن أبي حنیَفة وأصحابه (

، ونقلـــــه أبـــــو إســـــحاق الشـــــیَراِزّي )٣(ه) ٤٥٨جماعـــــة مـــــن أصـــــحاب الحـــــدیث، وعمـــــل بـــــه (
ـــن تیمیـــة ()٥(هــــ) ٧٣٣، وابـــن جماعـــة()٤(ه)٤٧٦( ـــٍر اَألثْـــَرُم )٦(هــــ) ٦٥٢، واب ، وكـــذلك روى َأُبـــو َبْك
ْوِذيُّ ، )٧( ه)٢٧٢(   .)٩(ه) ٢٤١ه)، عن اإلمام أحمد (٢٧٥()٨(وٕابراهیم بن الحارث، وَأُبو َبْكٍر الَمرُّ

                                  
ه): " فالزیادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي وكافة المحققین ومنع ٤٧٨) قال أبو الَمَعاِلي الُجَوْیِنّي ((١

: " َوذهب بعض أهل الَحِدیث ِإَلى َأنََّها َال تقبل َوإَِلْیِه َمال ُمعظم َأْصَحاب - أیضا-أبو حنیفة التعلق بها" وقال 
ه):" " إذا انفرد بعض النقلة بزیادة في أصل الحدیث ٥٠٥وقال أبو حامد الغزالي ( أبي حنیَفة َرحَمه اهللا "،

وینظر: التلخیص في أصول  ،)٤٢٥/ ١" ینظر: البرهان في أصول الفقه. (قبلت الزیادة خالفا ألبي حنیفة 
 ).٣٧٦وینظر: المنخول (ص:  ،)٣٩٧/ ٢الفقه (

،  اِإلَماُم، َشْیُخ الحَناِبَلِة، الَقاِضي، )(٢ ، الَحْنَبِليُّ ِد بِن َخَلِف بِن َأْحَمَد الَبْغَداِديُّ ُد بُن الُحَسْیِن بِن ُمَحمَّ َأُبو َیْعَلى ُمَحمَّ
َأفَتى َودرَّس، َوَتخرَّج ِبِه اَألْصَحاب، َوانتهْت ِإَلْیِه اِإلَماَمُة ِفي الِفْقِه، َوَكاَن َعاِلَم الِعَراق ِفي  ه)،٤٥٨اْبُن الَفرَّاِء(

 ).٩٠/ ١٨ِه، َمَع َمْعِرَفٍة بعُلْوِم الُقْرآن َوَتْفِسْیِرِه، َوالنََّظِر َواُألُصْول. ینظر: سیر أعالم النبالء (َزَمانِ 
ه):" وذهب جماعة من أصحاب الحدیث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم كان ٤٥٨اْلَقاِضي َأُبو َیْعَلى (قال  )(٣

ن وحده، یعنون الرد بذلك... فقد اّطرح روایة ابن عمر بزیادتها؛ ألن مردودًا، وهذا أبدًا في كتبهم: تفرد به فال
 ).١٠٠٧/ ٣ینظر: العدة في أصول الفقه ( الجماعة ما نقلوها، وٕانما تفرد بها ابن عمر".

َیاَدة أصال" ینظر: التبصر ٤٧٦قال أبو إسحاق الشیَراِزّي ( )(٤ ة في ه): " َوَقاَل بعض َأْصَحاب الَحِدیث َال تقبل الزِّ
 ).٣٩٧/ ٢التلخیص في أصول الفقه ( ،)٣٢٢أصول الفقه (ص: 

من أهل الَحِدیث من ردَها ُمطلًقا" ینظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث ه):" ٧٣٣قال ابن جماعة ( )(٥
 ).٥٨النبوي (ص: 

ر: المسودة في أصول هـ):" وذهب جماعة الى أن ما انفرد به الواحد كان مردودًا" ینظ٦٥٢قال ابن تیمیة ( )(٦
 ).٢٧٠الفقه (ص: 

َأَحد  -َوِقْیَل: الَكْلِبّي  -اِإلَماُم، الَحاِفُظ، الَعالََّمُة، َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن َهاِنئ اِإلْسَكافيُّ اَألْثَرم الطَّاِئيُّ  )(٧
ه). َوَكاَن َمَعُه َتَیقٌُّظ ٢٧٣ث، َوتلِمیُذ اِإلَمام َأْحَمد. (اَألْعَالِم، َوُمَصنِّف (السَُّنن) َوَلُه ُمَصنَّف ِفي ِعلل الَحِدیْ 

نّیًا، ثقة مأمون َعِجْیٌب، َحتَّى َنَسَبه َیْحَیى بن َمِعْیٍن، َوَیْحَیى بن َأیُّْوَب الَمَقاِبِري، َفَقاَل: َكاَن َأَحُد َأَبَوي اَألْثَرم جِ 
 ).٦٢٥/ ١٢ینظر: أعالم النبالء (

() اِإلَماُم، القُ (٨ ْوِذيُّ اِج الَمرُّ ِد بِن الَحجَّ ه)، َنِزْیُل ٢٧٥ْدَوُة، الَفِقْیُه، الُمَحدُِّث َشْیُخ اِإلْسَالِم، َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ
: هُ  ْوِذيِّ َو الُمَقدَُّم ِمْن َبْغَداَد، َوَصاِحُب اِإلَماِم َأْحَمَد، َوَالَزَمُه، َوَكاَن َأَجلَّ َأْصَحاِبِه، َقاَل الَخِطْیُب ِفي الَمرُّ

َلُه. َأْصَحاِب َأْحَمَد ِلَوَرِعِه َوَفْضِلِه، َوَكاَن َأْحَمُد َیْأَنُس ِبِه، َوَیْنَبِسُط ِإَلْیِه، َوُهَو الَِّذي َتَوَلى ِإْغمَ  اَضُه َلمَّا َماَت، َوَغسَّ
 ).١٧٦/ ١٣َوَقْد َرَوى َعْنُه َمَساِئَل َكِثْیَرًة. ینظر: سیر أعالم النبالء (

 ).٢٧٠) المسودة في أصول الفقه (ص: (٩
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  تقبل زیادة الثقة بشروط: : القول الثالث 

وقـــد اختلفـــت أنظـــار العلمـــاء فـــي هـــذه الشـــروط. لـــذلك ســـأعمل علـــى ذكرهـــا باألجمـــال دون 
  . )١(ور اهللا شوكت خلیل بیكر تفصیل فقد قام بالتفصیل والمناقشة الدكتور: ن

  وهذه الشروط تتعلق بالراوي، وتتعلق بالمروي، وقد تتعلق بحال التـَّلَـقِّي. 

  أما التي تتعلق براوي الزیادة، فهي: •

  أن یكون راوي الزیادة حافظا، أما إذا كان غیر حافظ فال یلتفت إلى زیادته. .١

  ي الحال تقبل زیادته.إذا كان راوي الزیادة غیر راوي الحدیث بدونها، وف .٢

إذا كــان رواة الزیــادة أكثــر مــن رواة أصــل الحــدیث، أو تســاوي رواتهــا ورواة أصــل الحــدیث،  .٣
 ففي هاتین الصورتین تقبل الزیادة.

  وأما التي تتعلق بالمروي، فهي:  •

  المتابعة، یجب أن یكون هناك متابع للراوي الزائد. .٤

  ال تقبل.أن ال ُتَغیِّر الزیادة اإلعراب، وٕاذا غیرت ف .٥

  أن تفید الزیادة حكمًا زائدا. .٦

 أن تكون الزیادة من جهة اللفظ دون المعنى. .٧

َلـقِّي، فهي:  •  وأما التي تتعلق بحال التـَّ

  تعدد مجلس السماع، واتحاده.      
  

                                  
 ).١/١٤٩" (–دراسة نقدیة موازنة –) ینظر: "زیادة الثقات وموقف المحدثین والفقهاء منها (١
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َیاَدة ِبُحْكم ُمطَِّرد َمِن اْلَقُبوَل َوالرَّّد، َبْل َتعْ    َتِبَر اْلقرَائن ِلُكّل ِزَیاَدة:القول الرابع: َأْن َال َیْحكم َعَلى الزِّ

) ْرَكِشـــيُّ ـــِة اْلَحـــِدیِث ُخُصوًصـــا ٧٩٤قـــال الزَّ ـــوَن ِمـــْن َأِئمَّ ـــُض َمَشـــاِیِخَنا: َواْلُمَحقُِّق ـــاَل َبْع ه):"  َق
(،  َوَعْبِد ا)١(ه)١٩٨ْبِن َسِعیٍد اْلَقطَّاِن( اْلُمَتَقدِِّمیَن، َكَیْحَیى َمْن َبْعـَدُهَما ، وَ )٢(ه)١٩٨لرَّْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ
(ه)، َوعَ ٢٤١َكَأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل( ه)،  َوَهـِذِه الطََّبَقـُة ٢٣٣، َوَیْحَیى ْبِن َمِعـیٍن()٣(ه)٢٣٤ِليِّ ْبِن اْلَمِدیِنيِّ

ه) الـــــــــرَّاِزیَّْیِن، ٢٧٧َوَأبِــــــــي َحـــــــــاِتٍم ( ه)،٢٦٤ه)، َوَأِبـــــــــي ُزْرَعـــــــــَة(٢٥٦(َوَمــــــــْن َبْعـــــــــَدُهْم، َكاْلُبَخــــــــاِريِّ 
(، ه)٢٦١(َوُمْســـِلمٍ  (٢٧٩َوالتِّْرِمـــِذيِّ (٣٠٣ه)،  َوالنََّســـاِئيِّ ، ُكـــلِّ )٤(ه) ٣٨٥ه)، َوَأْمثَـــاِلِهْم، َوالـــدَّاَرُقْطِنيِّ

َیاَدِة َقُبوًال َوَرد ا التَّْرِجیُح ِبالنِّْسَبِة إَلى َما َیْقَوى ِعْنـَد اْلوَ  ِفِهْم ِفي الزِّ لِّ اِحـِد ِمـْنُهْم ِفـي ُكـَهؤَُالِء ُمْقَتَضى َتَصرُّ
ـَوابُ   ِفـي َنَظـِر َحِدیٍث، َوَال َیْحُكُموَن ِفي اْلَمْسَأَلِة ِبُحْكٍم ُكلِّيٍّ َیُعمُّ َجِمیَع اْألََحاِدیِث، َوَهـَذا ُهـَو اْلَحـقُّ الصَّ

  .)٥(َأْهِل اْلَحِدیِث " 
ُمـوَن َعَلْیـِه ِبُحْكـٍم ه):" الَِّذي َیْجـِري َعلَـى َقَواِعـِد اْلُمَحـدِِّثیَن، َأنَّهُـْم َال َیْحكُ ٨٥٢قال ابن حجر( 

ُحوَن ِباْلَقَراِئِن "    . )٦(ُمطَِّرٍد ِمَن اْلَقُبوِل َوالرَّدِّ، َبْل ُیَرجِّ

                                  
ْوٍخ َأُبو َسِعْیٍد (١ ْیِميُّ َمْوَالُهْم، الَبْصِريُّ التَّمِ ) اِإلَماُم الَكِبْیُر، َأِمْیُر الُمْؤِمِنْیَن ِفي الَحِدْیِث، َیْحَیى الَقطَّاُن بُن َسِعْیِد بِن َفرُّ

َأَتمَّ ِعَناَیٍة، َوَرَحَل ِفْیِه، َوَساَد اَألْقَراَن، -الحدیث وعلومه-َوُعِنَي ِبَهَذا الشَّْأنِ  ه)، اَألْحَوُل، الَقطَّاُن، الَحاِفُظ.١٩٨(
عَفاء، َواْنَتَهى ِإَلْیِه الِحْفُظ، َوَتَكلََّم ِفي الِعَلِل َوالرَِّجاِل، َوَتَخرََّج بِ  ِه الُحفَّاُظ، اْحَتجَّ ِبِهُم الشَّْیَخاِن، َوَلُه ِكَتاٌب ِفي الضُّ
 ) بتصرف.١٨٨/ ٩َیْنُقُل ِمْنُه اْبُن َحْزٍم َوَغْیُرُه، ینظر: سیر أعالم النبالء (

ُد، َسیِّدُ  )(٢ َكاَن ِإَمامًا،  ه)١٩٨َعْبِد الرَّْحَمِن الَعْنَبِريُّ ( َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َمْهِديِّ بِن َحسَّاِن بنِ ، اِإلَماُم، النَّاِقُد، الُمَجوِّ
ًة، ُقدَوًة ِفي الِعْلِم َوالَعَمِل؛ َكاَن َال ُیَتَحدَُّث ِفي َمْجِلِسه، َوَال ُیْبَرى َقَلٌم، َوَال َیَتَبسَُّم َأَحٌد، َوَكاَن َلُه َوَقاٌر َوَهْیَبٌة و  ُحجَّ

َعَلى ُرُؤْوِسِهُم الطَّیَر، َأْو َكَأنَُّهم ِفي َصَالٍة، َفِإَذا َرَأى َأَحدًا ِمْنُهم َتَبسََّم، َأْو َتَحدََّث، َلِبَس  َوَال َیُقْوُم َأَحٌد َقاِئمًا، َكَأنَّ 
 ) بتصرف.٢٠٢/ ٩َنْعَلُه، َوَخَرَج. ینظر: سیر أعالم النبالء (

ِد بِن َأْحَمَد بِن َعْبِد اِهللا بِن ِإْسَماِعْیَل  ِن َعِليُّ بُن َأْحَمَد بنِ الشَّْیُخ، الَعاِلُم، الزَّاِهُد، َبِقیَُّة الُمْسَندیَن، َأُبو الَحسَ  )(٣ ُمَحمَّ
ْنَدِلي، الُمَؤذِّن.٢٣٤بن َأْخَرَم الَمِدْیِنّي(ا َكاَن َفِرْیَد َعصره، َوَكاَن َلُه َمْعِرَفٌة ِبالَحِدْیِث،  ه)، ثُمَّ النَّْیَساُبْوِرّي، الصَّ

 ِفي َعْشَرِة ُعُلْوم، َوَسِمَع ِمْنُه خلٌق، َوَأمَلى َمَجاِلَس، َوَكاَن َزاِهدًا َعاِبدًا َقاِنعًا َمِهْیبًا،َخِشَن اْلَعْیش، َوِقْیَل: َكاَن ِإَماماً 
 ).١٥٧/ ١٩ُمِجّدًا ِفي الِعَباَدِة، َذا َسمٍت َوَوَقار. سیر أعالم النبالء (

ُد، َشْیُخ اِإلسالَ (٤ ِم، َعَلُم الجَهابَذِة، َأُبو الَحَسِن َعِليُّ بُن ُعَمَر بِن َأْحَمَد بِن َمْهِديِّ بِن َمْسُعْوِد ) اِإلَماُم، الَحاِفُظ، الُمَجوِّ
(ا ِة الدُّْنَیا، ٣٨٥بِن النُّْعَماِن بِن ِدْیَناِر بِن َعْبِد اِهللا الَبْغَداِديُّ ه)، الُمْقِرُئ، الُمَحدُِّث، َكاَن ِمْن ُبُحوِر الِعْلِم، َوِمْن َأِئمَّ
مَشارَكِة ِفي الِفْقِه، َتَهى ِإَلْیِه الِحْفُظ َوَمْعِرَفُة ِعَلِل الَحِدْیِث َورَجاِلِه، َمَع التََّقدُِّم ِفي الِقَراءاِت َوُطُرِقَها، َوقوَِّة الانْ 

، َوَحجَّ َواْستَفاَد َوَأَفاَد، َواالْخِتَالِف، َوالَمَغاِزي، َوَأیَّاِم النَّاِس، َوَغْیِر َذِلَك، َدَخَل الشَّاَم َوِمْصَر َعَلى ِكَبِر  السِّنِّ
 ) بتصرف. ٤٥٧/ ١٦َومصنََّفاُتُه َیُطوُل ذكُرَها. ینظر: سیر أعالم النبالء (

 ) بتصرف یسیر.٢٤٢/ ٦) ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه ((٥
 ).٦٨٧/ ٢) النكت على كتاب ابن الصالح ((٦



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

٢٠٠  

  الفصل السادس

  والقول الراجح والصحیح وعلیه العمل:  

هو القول الوسط َفَال َتَقبُُّل ُمْطِلًقا، َوَال َتِرَد ُمْطَلقَـا، وهـو الـذي جمـع بـین الشـروط مـع القـرائن، 
نظر الي الراوى أو المروي أو حـال التلقـي، ولـم یـذكر القـرائن والقـول یث: اعتبر الشروط فالقول الثال

  الرابع جمع بین ذلك وهو الذي عمل به أهل الصنعة.   
أو قد تـأتي مـن ثقـات آخـرین كمـا  ،وزیادة الثقة قد تأتي من ثقة انفرد بتلك الزیادة دون غیره

أو قیمة تـذكر  ،واعتد بها أي فائدة ،التي تحیط بتلك الزیادة أخبر بذلك العلماء، وٕاال لما كان للقرائن
م ینفـرد بتلـك وهذا بدوره یدل علـى أن الثقـة لـ ،فالعلماء مثًال اعتدوا بالمتابعة كقرینة لقبول زیادة الثقة

  ّس َعَلى َذِلَك َغْیرَها ِمَن اْلقَرائِن. الزیادة لوحده، وق

  



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

٢٠١  

  الفصل السادس

  الترجیح بزیادة الثقات
  -ِذْكُر َرْفِع اْلَیَدْیِن ِعْنَد الرُُّكوِع َوِعْنَد َرْفِع الرَّْأِس ِمَن الرُُّكوعِ -: قال ابن المنذر

َعْبـِد اْلَحَكـِم، قَـاَل: َأْخَبَرَنـا َعْبـُد اِهللا ْبـُن َوْهـٍب، قَـاَل: َأَنـا َماِلـٌك، َعـِن بـن َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبـُن عبـد اهللا  - 
  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبیِه: " َأنَّ َرُسوَل اهللا اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساِلِم ْبِن َعبْ 

ُكــوِع، َوإَِذا َرَفــَع َرْأَســُه ِمــَن ا ــَالِة، َوإَِذا َكبَّــَر ِللرُّ ُكــوِع َفَعَلهمــا َكــاَن َیْرَفــُع َیَدْیــِه ِإَذا اْفتَــَتَح التَّْكِبیــَر ِللصَّ لرُّ
 . )١(َوَكاَن َال َیْفَعُل َذِلَك ِفي السُُّجوِد " "، : "َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، َربََّنا َوَلَك اْلَحْمدَكَذِلَك، َوَقالَ 

، َعـْن َعْبـِد )٢(َحدَّثنا ِإْسَماِعیُل، َقاَل: ثنا َأُبو َبْكٍر، َقاَل: ثنا َیْحَیى ْبُن آَدَم، َعْن َحَسِن ْبـِن َعیَّـاٍش  - 
، َعـْن ِإْبـَراِهیَم، َعـِن اْألَْسـَوِد، قَـاَل: " َصـلَّْیُت َمـَع ُعَمـَر َفلَـْم اْلَمِلِك ْبِن َأْبَجرَ  َبْیـِر ْبـِن َعـِديٍّ ، َعِن الزُّ

َالَة "   .)٣(َیْرَفْع َیَدْیِه ِفي َشْيٍء ِمْن َصَالِتِه ِإالَّ ِحیَن َیْفَتِتُح الصَّ

ْبـُن َأبِـي َشـْیَبَة، قَـاَل: ثنـا َوِكیـٌع، َعـْن ُسـْفَیاَن، َعـْن  َحدَّثناُه ِإْسَماِعیُل ْبـُن ُقَتْیَبـَة، قَـاَل: ثنـا َأُبـو َبْكـرِ  - 
َال َعاِصٍم، ُهَو اْبُن ُكَلْیٍب، َعْن َعْبـِد الـرَّْحَمِن ْبـِن اْألَْسـَوِد، َعـْن َعْلَقَمـَة، َعـْن َعْبـِد اِهللا َأنَّـُه قَـاَل: " أَ 

 .)٤(؟ َفَلْم َیْرَفْع َیَدْیِه ِإالَّ َمرًَّة " -ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلیْ -َأُدلُُّكْم َعَلى َصَالِة َرُسوِل اِهللا 
                                  

 ).٧٣٦رفع الیدین إذا كبر وٕاذا ركع وٕاذا رفع،ح () كتاب األذان، باب ١٤٨/ ١) صحیح البخاري ((١
  ه)  ١٨٠ -  ١٧١) الحسن بن عیاش بن سالم األسدي أبو محمد الكوفي (الوفاة: (٢

  ه).٣٥٤هـ) وابن حبان( ٣٠٣ه)، والنسائي (٢٦١هـ)، والعجلي(٢٣٣وثقه ابن معین(
  .ه) لیس في الحدیث بذاك، وهو من أهل الصدق واألمانة ٢٨٠وقال الدارمي (
  ه):"صدوق"، قلت: هو ثقة. ٨٥٢وقال ابن حجر(

تهذیب الكمال  ،)٢الثقات "ابن حبان" (ص:  ،)٢٩٩/ ١) الثقات "العجلي" (٢٦٧/ ٣ینظر: تاریخ ابن معین (
 ).٢٩٢/ ٦تهذیب الكمال في أسماء الرجال ( ،)١٣١/ ١رجال مسلم ( ،)٢٩٣/ ٦في أسماء الرجال (

  ).٢٤٦٩)ح(٤١٧/ ٢بة في المصنف (، أخرجه ابن أبي شیصحیحإسناده ) (٣
قال ابن أبي حاتم في العلل: " سألُت أبي وأبا ُزْرَعَة، عن حدیٍث، رواه یحیى بن آدم عن الحسن بن عیاش، 
عن ابن َأْبَجر عن األسود عن عمر: (َأنَُّه َكاَن َیْرَفُع َیَدیِه ِفي َأْوِل َتْكِبیَرٍة ثُمَّ َال َیُعوُد)، هل هو صحیح؟ أو 

َفُعُه حدیث الثوري عن الزبیر بن عدي عن ِإبراهیم عن األسود عن عمر: (َأنَُّه َكاَن َیْرَفُع َیَدیِه ِفي اْفِتَتاِح َیرْ 
َالِة َحَتى َتْبلُغا ِمْنَكَبیِه) فقط؟، فقاال سفیان أحفظ، وقال أبو ُزْرَعَة هذا أصح، یعنى حدیث سفیان عن  اْلصَّ

األثر،  لُت: والعلة التي أشار إلیها ابن أبي حاتم هنا هيق ود عن عمر "الزبیر بن عدي عن ِإبراهیم عن األس
، من طریق الحسن بن عیاش وهو ثقة بلفظ: " َأنَُّه َكاَن َیْرَفُع -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –ورد عن عمر بن الخطاب 

  الواردة في رفع الیدین عند الركوع وبعده.َیَدیِه ِفي َأْوِل َتْكِبیَرٍة ثُمَّ َال َیُعوُد "، وهذا مخالف األحادیث الصحیحة 
 )٣٦٥)، منهج اإلمام الدارقطني في نقد الحدیث في كتاب العلل (ص: ٩٥/ ١ینظر: علل الحدیث (

) وأخرجه ٢٠٣/ ٦)، وأحمد في المسند (٢٤٤١)ح(٢١٣/ ١أخرجه ابن أبي شیبة مصنف ( إسناد حسن،) (٤
) كتاب ١٩٩/ ١)،وأبو داود في السنن(٣١)ح(٢٨ة (ص: البخاري في قرة العینین برفع الیدین في الصال

= 



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

٢٠٢  

  الفصل السادس

َذا قلت: وقد جاء َعْن ِعْكِرَمَة َقاَل:" َرَأْیُت َرُجًال ِعْنَد اْلَمَقاِم ُیَكبُِّر ِفي ُكـلِّ َخْفـٍض َوَرْفـٍع َوإَِذا قَـاَم َوإِ 
َأَولَـْیَس ِتْلـَك َصـَالَة النَّبِـيِّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  قَـالَ -ماَرِضَي اللَُّه َعْنه –َوَضَع َفَأْخَبْرُت اْبَن َعبَّاٍس 

  .)١(َال ُأمَّ َلَك " 
  

  وجه التعارض في النصوص:
جــاءت أحادیــث تبــین أن رفــع الیــدین فــي الصــالة ال یقتصــر علــى التكبیــر األولــي بــل كــذلك    

بـین -َرِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ  –ود ، وحـدیث ابـن مسـع-بـل عنـد كـل خفـض ورفـع –عند الركوع والرفـع منـه 
  .-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –وكذلك فعل عمر -تكبیرة اإلحرام–فقط أن رفع الیدین فقط في التكبیر األولي 

    :ابن المنذر بزیادة الثقات ترجیح
ُجـوٍه َشـتَّى َرْفـُع َیَدْیـِه قال ابن المنذر: " َوَأمَّا اْبُن ُعَمـَر َفاْلَمْشـُهوُر َعْنـُه ِباْألََسـاِنیِد اْلِجَیـاِد ِمـْن وُ 

َالِة ِفي َثَالث َمَواِضٍع َكِفْعِل َأْصَحاِبِه، َرَوى َعْنـُه َذِلـَك َسـاِلٌم، َوَنـاِفٌع، َوُهَمـا َكاَنـا َیْفَعـَالِن  َذِلـَك، ِفي الصَّ
ــاِر َعــْن َرُســوِل اِهللا  ــِه ِمــْن َغْیِرِهَمــا، َوِفــي ثُُبــوِت اْألَْخَب ِبَمــا َقــْد   -اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ َصــلَّى -َوُهَمــا َأْعَلــُم ِب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
) أبواب الصالة، باب: ٤٠/ ٢)، والترمذي في السنن (٧٤٨باب: من لم یذكر الرفع عند الركوع، ح(الصالة، 

) كتاب الصالة، ٣٣٢/ ١) وقال:" حدیث حسن"، والنسائي في السنن الكبرى (٢٥٧عند الركوع،ح(رفع الیدین 
)، وأبو یعلى ٦٤٩في ترك ذلك، ح(باب: الرخصة - كبین عند الرفع من الركوعرفع الیدین حذو المن-

)، ١٣٤٩)ح(٢٢٤/ ١) والطحاوي في شرح معاني اآلثار (٥٠٤٠)، ح(٤٥٣/ ٨الموصلي في المسند (
ِن ) جمیعهم َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْیٍب َعنْ َعْبِد الرَّْحَمِن بْ ٣٢٨٠)ح(٤٢٢/ ٢والبیهقي في معرفة السنن واآلثار (

  ، انفرد به عاصم ولم یتابع.اْألَْسَوِد، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اِهللا بن مسعود، بنحوه
ه):"َحِدیٌث اْنَفَرَد ِبِه َعاِصُم ْبُن ُكَلْیٍب َواْخُتِلَف َعَلْیِه ِفي َأْلَفاِظِه َوَقْد َضعََّف اْلَحِدیَث ٤٦٣قال ابن عبد البر(
  ).٣٦٩/ ١العلل ومعرفة الرجال ( ،)٢١٩/ ٩َلُه َوَرَمى ِبِه " ینظر: التمهید (َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَعلَّ 

) .   ه) صدوق.  ١٤٠-  ١٣١قلت: رجاله ثقات غیر: َعاِصُم ْبُن ُكَلْیِب ْبِن ِشَهاٍب اْلَجْرِميُّ اْلُكوِفيُّ
: "ثقة"، وقال -اً أیض-ه): ال بأس بحدیثه، وقال ٢٤١ه):" ِثَقة َمْأُمون"، وقال أحمد (٢٣٣قال ابن معین(

ه): "من متقنى الكوفیین"، وقال ابن شاهین ٣٥٤ه)، "َعاِصُم ْبُن ُكَلْیٍب ُمْرِجًئا" وقال ابن حبان(٣٢٢العقیلي (
  ه):" صدوق رمي باإلرجاء"٨٥٢قال ابن حجر( ،ه): "ثقة"٧٤٨هـ): " ثقة مأمون"، وقال الذهبي( ٣٨٥(
/ ٣)، الضعفاء الكبیر (٨١)، بحر الدم (ص: ٤٦(ص: ینظر: كتاب من كالم یحیى بن معین في الرجال  

)، تاریخ أسماء الثقات (ص: ٢٦٠)، مشاهیر علماء األمصار (ص: ١١٩/ ٧)، إكمال تهذیب الكمال (٣٣٤
 ).٢٨٦)، تقریب التهذیب (ص: ١٠٤من تكلم فیه وهو موثق (ص: ذكر )، ٢٠٥

 ).٧٨٧في السجود،ح(  ) كتاب األذان باب: إتمام التكبیر١٥٧/ ١) صحیح البخاري ((١
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ِل اْلَباِب ُمْسَتْغًنى َعْن َقْوِل َمْن ِسَواُه، َفِإِن اْعَتلَّ ُمْعتَـلٌّ ِبَخَبـٍر ُرِوَي َعـِن  اْبـِن َمْسـُعوٍد َذَكْرَناُه َعْنُه ِفي َأوَّ
ـَالةَ   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  – َرِضـَي  –فقـط، َفلَـْو ثََبـَت َهـَذا َعـِن اْبـِن َمْسـُعوٍد  َأنَُّه َكـاَن َیْرفَـُع ِإَذا اْفتَـَتَح الصَّ

ًة َعَلى اْألَْخَباِر الَِّتي َذَكْرَناَها، ِألَنَّ َعْبَد اِهللا ِإَذا َما َحِفَظ، َوَحِفَظ َعِليُّ ْبـُن َأبِـ، -اللَُّه َعْنهُ  ي َلْم َیُكْن ُحجَّ
 -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِفي َعَشَرٍة ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل اِهللا  َطاِلٍب َواْبُن ُعَمَر، َوَغْیُرُهَما، َوَأُبو ُحَمْیدٍ 

َیاَدَة الَِّتي َذَكْرَناَها َعْنُهْم،  َیاَدِة الَِّتي َحِفَظَها َهُؤَالِء ِمْن َأْجـِل َأنَّ اْبـَن َمْسـُعوٍد َلـْم الزِّ َفَغْیُر َجاِئٍز َتْرُك الزِّ
َیـاَدُة َعَلْیـهِ َیْحَفْظَهـا، َخِفَیـْت ِتْلــَك  ، َكــاَن َكَمــا ُخِفـَي َعَلْیـِه السُّــنَُّة ِفـي َوَضـِع اْلَیــَدْیِن َعَلـى الـرُّْكَبَتْینِ  الزِّ

اْلَیَدْیِن َعَلى ُیْطِبُق َیَدْیِه بین َفِخَذْیِه، َوَتِبَعُه َعَلْیِه جماعة َأْصَحابه، َوالسُّنَُّة الَِّتي َنَقَل النَّاُس ِإَلْیَها َوْضُع 
ــنَِّة الَِّتــي َعَلْیَهــا اْلُمْســِلُموَن اْلَیــْوَم َجِمیًعــا، َال َنْعلَ الــرُّكْ  ــا َجــاَز َأْن تْخَفــى ِمْثــُل َهــِذِه السُّ ُمُهــُم اْلَیــْوَم َبَتْیِن. َفَلمَّ

ــِه َمــا َحِفَظــُه ُأوَلِئــَك، َوَأَقــلُّ َمــا یَ  ِجــُب َعَلــى َمــْن َیْخَتِلُفــوَن ِفیــِه َعَلــى اْبــِن َمْســُعوٍد، فَیُجــوُز َأْن َیْخَفــى َعَلْی
ــي َصــَالِة النَِّبــيِّ  ــَالٍل ِف ــَة اْخــِتَالِف ُأَســاَمَة َوِب ــاَب َمْنِزَل ــَذا اْلَب ــِزَل َه ــِه -َنَصــَح َنْفَســُه َأْن ُیْن َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

ِفـي اْلَكْعَبـِة، َوَنفَـى َذِلـَك   -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِفي اْلَكْعَبِة، َأْثَبَت بِـَالٌل َصـَالَة َرُسـوِل اِهللا   -َوَسلَّمَ 
ُرُه، َكـَذِلَك َیِجـُب ُأَساَمُة، َوَحَكَم النَّاُس ِلِبَالٍل ِألَنَُّه َشاَهَد، َوَلْم َیْحُكُمـوا ِألَُسـاَمَة ِألَنَّـُه َنفَـى َشـْیًئا َحِفَظـُه َغْیـ

ُه، َوَحــاَل مــن حفــظ َمــا َلــْم َیْحَفْظــُه اْبــُن َأْن َیُكــوَن َحــاَل َحــِدیِث اْبــِن َمْســُعوٍد ِفــي اْقِتَصــاِرِه َعَلــى َمــا َحِفَظــ
َیاَدُة الَِّتي َزاُدوَها، ِألَنَُّهْم َحِفُظوا َما َلْم َیْحَفْظ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد، َوهَ  َذا الَِّذي ُقْلَنـاُه َمْسُعوٍد، ِإْن ثبتت الزِّ

َواِب وَ    .)١(اتَِّباِع السَُّنِن" َبیٌِّن َواِضٌح ِلَمْن َوفََّقُه اُهللا ِلْلَقْوِل ِبالصَّ

  مسالك العلماء في أزالة التعارض: 
محــل خــالف شــدید بــین العلمــاء،  -ومــا زالــت-صــالة كانــتالهــذه المســألة رفــع الیــدین فــي 

فاألحادیــث التــي تبــین جــواز الرفــع ومواضــع الرفــع كثیــرة، وجــاءت عــن أكثــر مــن َخْمِســیَن َرُجــًال مــن 
وهــذا الخــالف حمــل إمــام الصــنعة، وســید -رضــوان اهللا علــیهم-نالرشــدو ؛ فــیهم الخلفــاء )٢(الصــحابي 

ه) إلــي تصــنیف جــزء فــي ذلـك موســوم "قــرة العینــین برفــع الیــدین فــي ٢٦٥المحـدثین اإلمــام البخــاري(
الصالة" فقطع للخالف وأثبـت الصـحیح والـذي علیـه العمـل فقـال:" َولَـْم َیْثُبـْت َعـْن َأَحـٍد ِمـْن َأْصـَحاِب 

، ورغم ذلك )٣(َأنَُّه َال َیْرَفُع َیَدْیِه، َوَلْیَس َأَساِنیُدُه َأَصحَّ ِمْن َرْفِع اْألَْیِدي" -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-النَِّبيِّ 

                                  
 ).٣٠٧/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٢٢٠/ ٢) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٢
 ).٥٥) قرة العینین برفع الیدین في الصالة (ص: (٣
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وأخـذوا -)١(فإن بعض العلماء حملهم التعصب المذهبي إلي القول بإن رفع الیدین في الصالة بدعـة 
أن  –كمـا سـبق –الـذي انفـرد بـه اْنفَـَرَد ِبـِه َعاِصـُم ْبـُن ُكَلْیـٍب  -َرِضَي اللَُّه َعْنـهُ  –بحدیث ابن مسعود 

الرفــع فقــط فــي التكبیــرة األولــي وهنــا ســأبین أقــوال العلمــاء جمیعــًا، وقــد اختلفــت مســالكهم فمــنهم مــن 
اعتبر قول ابن مسعود صحیح وقول الصحابة من باب زیادة الثقـات ویأخـذ بهـذه الزیـادة وهـو مـنهج 

ومنهم من اعتبر من باب أن اإلثبات مقدم على النفي فقد أثبت الصحابة ونفي ابن  ،)٢(ابن المنذر 
وهذا منهج الشافعي ومنهم من عمل على تضعیف حـدیث ابـن مسـعود   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –مسعود 

ن وعدم العمل به وهو مذهب أبو حاتم الرازي واإلمام أحمد، ومنهم مـن جمـع بـی -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –
ال یـــدل علـــى وجـــوب الرفـــع وأحادیـــث  -َرِضـــَي اللَّـــُه َعْنـــهُ  –فقـــال حـــدیث ابـــن مســـعود  )٣(األحادیـــث 

وخالف اإلجماع أهـل الكوفـة  ومـن ال یعتـد  )٤(الصحابة تبین مشروعیة ذلك ونقل في ذلك اإلجماع 
یقصـد حـدیث ابـن -ا ِمْنـهُ ِألَنَّهَـا َأْثَبـُت ِإْسـَنادً -بأحادیث الرفـع نقـول–:" )٥(ه) ٢٠٤به، وقال الشافعي (

، َوَردَُّه الشَّـاِفِعيُّ ِبَأنَّـُه لَـْم َیْثُبـْت قَـاَل َولَـْو )٦(، َوَأنََّها َعَدٌد، َواْلَعَدُد َأْوَلى ِباْلِحْفِظ ِمـَن اْلَواِحـد... " -مسعود
  .)٧(ثََبَت َلَكاَن اْلُمْثِبُت ُمَقدًَّما َعَلى النَّاِفي " 

یــــدین إذا كبــــر وٕاذا ركــــع وٕاذا فــــي صــــحیحه، بــــاب: رفــــع ال ه)٢٥٦وقــــال األمــــام البخــــاري(   
َقــْد َصــنََّف اْلُبَخــاِريُّ ِفــي َهــِذِه اْلَمْســَأَلِة   -لترجمــة البــاب اً شــارح–ه) ٨٥٢، وقــال ابــن حجــر ()٨(رفــع"

َحاَبَة َكاُنوا َیفْ  َعُلوَن َذِلَك َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوَلْم ُجْزًءا ُمْنَفِرًدا َوَحَكى ِفیِه َعِن اْلَحَسِن َوُحَمْیِد ْبِن ِهَالٍل َأنَّ الصَّ
ْفـُع ِمْنـُه ُرِوَي  :"ِ بـن َعْبـِد اْلَبـرّ اَیْسَتْثِن اْلَحَسـُن أحـدا َوقَـاَل  ُكـوِع َوالرَّ ْفـِع ِفـي الرُّ ُكـلُّ َمـْن ُرِوَي َعْنـُه تَـْرُك الرَّ

                                  
َالَة َوَنسَ ٨٥٢) نقل ابن حجر فقال ((١ ِري اْلَمَغاِرَبِة َفاِعَلُه ِإَلى ه):" َقْاُل َبْعِض اْلَحَنِفیَِّة َأنَُّه ُیْبِطُل الصَّ َب َبْعُض ُمَتَأخَّ

 ).٢٢٠/ ٢اْلِبْدَعِة" فتح الباري شرح صحیح البخاري (
) بعض أهل العلم یعتبر أن زیادة الثقات ال تكون في الصحابة، بل هي في التابعین فمن بعدهم، ویعتبر أحادیث (٢

ه):" ولیس هذا من باب زیادة ٧٩٥ا، قال ابن رجب (الصحابة مستقلة بذاتها ولو كانت مجتمعة في قضیة م
 ).  ٦٣٥/ ٢الثقة، وال سیما إذا كان الحدیثان موقوفین عن صحابیین" ینظر:  شرح علل الترمذي (

 ).٢١٩/ ٢) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
 ). ٢٢٠/ ٢) ینظر: المرجع السابق ((٤
 ثالث مواضع.  ) سیأتي بیان مذهب الشافعي في الرفع في(٥
 ).٦٣٤/ ٨) اختالف الحدیث ((٦
 ).٢١٩/ ٢) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٧
 ).١٤٨/ ١) صحیح البخاري ((٨
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َال ِسـیَما َوْهـْم ُمْثِبتُـوَن َوُهـَو َنـاٍف َمـَع َأنَّ َواْلَعَدُد اْلَكِثیُر أولى مـن َواِحـد َعْنُه فعله ِإالَّ ابن َمْسـُعوٍد... 
َواَیَتْیِن ُمْمِكٌن َوُهَو َأنَُّه َلْم َیُكْن َیرَاُه َواِجًبا َفَفَعَلُه تَاَرًة َوَتَرَكُه ُأْخَرى   ).١( "اْلَجْمَع َبْیَن الرِّ

َرِضـَي اللَّـُه  –ُعوٍد " َعـْن َعْبـِد اِهللا ْبـِن َمْسـ-بعد أن أسند برواة ثقـات-ه):٢٧٩وقال الترمذي(
ُیَكبُِّر ِفي ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفـٍع، َوِقَیـاٍم َوُقُعـوٍد، َوَأُبـو  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا -َعْنهُ 

َعـْن َأبِـي ُهَرْیـَرَة، َوَأَنـٍس،  -ودِ َباُب َما َجاَء ِفي التَّْكِبیِر ِعْنَد الرُُّكوِع َوالسُّجُ -، َوِفي الَبابِ )٢(َبْكٍر، َوُعَمر 
، َوَأِبي ُموَسى، َوِعْمـَراَن ْبـِن ُحَصـْیٍن، َوَوائِـِل ْبـِن ُحْجـٍر، َواْبـِن َعبَّـ اٍس، َواْبِن ُعَمَر، َوَأِبي َماِلٍك اَألْشَعِريِّ

َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه -َأْصَحاِب النَِّبيِّ  َحِدیُث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح، َوالَعَمُل َعَلْیِه ِعْندَ 
، َوَغْیــُرُهْم، َوَمــْن َبْعــَدُهْم ِمــَن التَّــاِبِعینَ  -َوَســلَّمَ  ــُة ِمــْنُهْم: َأُبــو َبْكــٍر، َوُعَمــُر، َوُعْثَمــاُن، َوَعِلــيٌّ ، َوَعَلْیــِه َعامَّ

  . )٣(" الُفَقَهاِء َوالُعَلَماءِ 
وتكلـــم فـــي األحادیـــث مـــن حیـــث القبـــول والـــرد  ه) لمذهبـــه٣٢١وانتصـــر الطحـــاوي الحنفـــي (

َیُكــْن َیْرَفــُع َیَدْیــِه َأْیًضــا ِإالَّ ِفــي التَّْكِبیــَرِة  َلــمْ -َعْنــهُ َرِضــَي اللَّــُه  –وكــان شــدید اللهجــة فقــال:" َفَهــَذا ُعَمــُر 
إِْن َكاَن َهـَذا اْلَحـِدیُث ِإنََّمـا َداَر اْألُوَلى ِفي َهَذا اْلَحِدیِث، َوُهَو َحِدیٌث َصِحیٌح ِألَنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعیَّاٍش، وَ 

ـٌة، قَـْد َذَكـَر َذِلـَك َیْحَیـى ْبـُن َمِعـیٍن َوَغْیـُرُه. َأَفتَـَرى ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاب  َرِضـَي اللَّـُه  –َعَلْیِه، َفِإنَّـُه ِثَقـٌة ُحجَّ
ُكـوِع َوالسُّـُجوِد، َوَعِلـَم بِـَذِلَك -َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َخِفَي َعَلْیِه َأنَّ النَِّبيَّ -َعْنهُ  َكـاَن َیْرفَـُع َیَدْیـِه ِفـي الرُّ

َیْفَعُل، ُثمَّ َال ُیْنِكُر -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َمْن ُدوَنُه، َوَمْن ُهَو َمَعُه َیَراُه َیْفَعُل َغْیَر َما َرَأى َرُسوُل اِهللا 
َهـَذا َوتَـَرَك َأْصــَحاُب َرُسـوِل اِهللا َصــلَّى -َرِضــَي اللَّـُه َعْنــهُ  –. َوَفَعـَل ُعَمـُر َذِلـَك َعَلْیـِه، َهــَذا ِعْنـَدَنا ُمَحــالٌ 

  َالُفـــُه...اللَّــُه َعَلْیـــِه َوَســـلََّم ِإیَّـــاُه َعَلـــى َذِلـــَك، َدِلیـــٌل َصـــِحیٌح َأنَّ َذِلـــَك ُهـــَو اْلَحـــقُّ الَّـــِذي َال َیْنَبِغـــي ِألََحـــٍد خِ 
ـــاَن َفَمـــا َأَرْدُت ِبَشـــْيٍء ِمـــْن ذَ  ـــْذَهِبي، َوَلِكنِّـــي َأَرْدُت َبَی ـــا َهَكـــَذا َم ـــِم، َوَم ـــَك َتْضـــِعیَف َأَحـــٍد ِمـــْن َأْهـــِل اْلِعْل   ِل

ــــا َوْجــــُه َهــــَذا اْلَبــــاِب ِمــــْن َطِریــــِق النََّظــــِر، ... َوثُــــمَّ َقــــال َحــــدَّثَِني    وأســــند بــــرواة -ُظْلــــِم اْلَخْصــــِم َلَنــــا. َوَأمَّ
ـــاٍش   –ثقـــات  ـــُن َعیَّ ـــو َبْكـــِر ْب ـــِر التَّْكِبیـــَرِة  )٤(َأُب ـــِه ِفـــي َغْی ـــُع َیَدْی ـــطُّ َیْفَعلُـــُه، َیْرَف ـــا َق ـــا َرَأْیـــُت َفِقیًه   قَـــاَل: َم

                                  
 ).٢١٩/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
) أبواب الصالة، باب: ما جاء في التكبیر عند الركوع والسجود، ٣٣٧/ ١، سنن الترمذي (صحیح إسناده )(٢

 ).٢٥٣ح(
 ).٣٣٧/ ١) سنن الترمذي ((٣
٤)، مشهور بكنیته  ، ه) ١٩٣ - ٩٥( ) هو: َشْیُخ اِإلْسَالِم، َوَبِقیَُّة اَألْعَالِم، َأُبو َبْكٍر بُن َعیَّاِش بِن َساِلٍم اَألَسِديُّ

ٌف، َوِقْیَل: ُرْؤَبُة، َوِقْیَل: َعِتْیٌق، وِقْیلَ  : َساِلٌم، َوِقْیَل: َأْحَمُد، َوِقْیَل: َعْنَتَرُة، واألصح أنها اسمه َوِقْیَل: اْسُمُه ُمَطرِّ
اٌد، عشرة أقوال، ثقة عابد إال أنه لما كبر ساء حفظه  َوِقْیَل:َ َقاِسٌم، َوِقْیَل: ُحَسْیٌن، َوِقْیَل: َعَطاٌء، َوِقْیَل: َحمَّ

َالِح الَباِرِع، َوَكاَن وكتابه صحیح، مات وقد قارب المائة وروایته في مقدمة مسلم، وَكاَن َأُبو َبْكٍر مَ  ْعُرْوفًا ِبالصَّ
/ ٤) تاریخ اإلسالم (٤٩٥/ ٨َلُه ِفْقٌه، َوِعْلُم اَألْخَباِر، َوِفي َحِدْیِثِه اْضِطَراٌب. ینظر: سیر أعالم النبالء (

 ).٦٢٤) تقریب التهذیب (ص: ١٢٦١
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ه):" َأنَّ َمـِن اْلُمتَـَواِتَر ِمـَن اْألََحاِدیـث اُألِمـرُّ بـاْألََذاَن، ٣٧٠، وقد ذكر أبو بكـر الجصـاص()١(اْألُوَلى "
  . )٢("ْإلَقاَمَة، َوَرْفع اْلَیَدْینِ َوا

ـــَد ٣٨٨لخطـــابي (وقـــال ا ـــَدْیِن ِعْن ـــع اْلَی ـــِحیَحة الَِّتـــي َجـــاَءْت ِبِإْثَبـــاِت َرْف ه):" َواْألََحاِدیـــث الصَّ
ز َأْن الرُّكـوِع َوَبْعـَد َرْفـع الــرَّْأِس ِمنـُه َأَولَّـى ِمــْن َحـدیث ِاْبـُن َمْســُعود َوِلْإلِْثَبـاِت ُأَولَّـى َمــّن النَّْفـي. َوقَـْد یُ  َجــوِّ

َكَمـا قَـْد ُذِهـَب َعَلیـِه اْألْخـَذ ِبالّركبـِة ِفـي الرُّكـوِع َوَكـاَن -َرِضَي اللَُّه َعْنـهُ  –ِاْبِن َمْسُعوِد َیْذَهَب َذِلَك َعَلى 
ـَحاَبُة ُكّلهُـْم ِفـي َذِلـَك. َوقَـْد ِاْخَتلَـَف النَّـاُس ِفـي  ِل َوَخاَلَفُه الصَّ َصـَالَِة َرُسـوِل َیْطَبَق ِبیِدیُُّه َعَلى اْألََمرِّ اْألَوَّ

َل -َصلَّى اللَُّه َعَلیِه َوَسلَّمَ -هِ اللَّ  ِفي اْلكعبِة َفَأْثَبَتَها ِبالٌل َوَنَفاَها َأَسامَُّة َفَأَخَذ النَّاُس ِبَقْوِل ِبالٍل َوَحَمُلوا ُقوِّ
  .)٣(َأَسامٌَّة َعَلى َأّنُه ُسَها َعنُه َوَلْم َیْحَفْظُه"

ـــى اْســـتِ ٦٧٦وقـــال النـــووي( ـــُة َعَل ْحـــَراِم ه) " َأْجَمَعـــِت اْألُمَّ ـــِع الیـــدین عنـــد تكبیـــرة اْإلِ ْحَباِب َرْف
فمـــن َبْعـــَدهْم ُیْســـَتَحبُّ   -َرِضـــَي اللَّـــُه َعـــْنهم –وجمهـــور العلمـــاء مـــن الصــحابة ، َواْخَتَلفُــوا ِفیَمـــا ِســـَواَها

ْفـِع ِمْنـُه َوُهـَو ِرَواَیـٌة َعـْن َماِلـٍك َوِللشَّـ ُكـوِع َوِعْنـَد الرَّ اِفِعيِّ قَـْوٌل َأنَّـُه ُیْسـَتَحبُّ َرْفُعُهَمـا َرْفُعُهَما َأْیًضا ِعْنـَد الرُّ
َواُب َفَقْد َصحَّ ِفی ِل َوَهَذا اْلَقْوُل ُهَو الصَّ ِه حدیث بـن ِفي َمْوِضٍع آَخَر َراِبٍع َوُهَو ِإَذا َقاَم ِمَن التََّشهُِّد اْألَوَّ

ــ-ُعَمــَر َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا َعــِن النَِّبــيِّ  َأنَّــُه َكــاَن َیْفَعُلــُه َرَواُه اْلُبَخــاِريُّ َوَصــحَّ   -ِه َوَســلَّمَ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی
ــاِعِديِّ َرَواُه َأُبــو َداُوَد َوالتِّْرِمــِذيُّ ِبَأَســاِنیَد َصــِحیَحٍة َوَقــاَل َأُبــو َبْكــِر ْبــُن  َأْیًضــا ِمــْن َحــِدیِث َأِبــي ُحَمْیــٍد السَّ

   )٤(ْصَحاِبَنا َوَبْعُض َأْهِل اْلَحِدیِث ُیْسَتَحبُّ َأْیًضا ِفي السُُّجوِد" اْلُمْنِذِر َوَأُبو َعِليٍّ الطََّبِريُّ ِمْن أَ 

" فحــدیُث َرْفــِع الیـدیِن قــد عــزاُه -بعــد أن ذكـر األمثلــة عــن المتـواثر-ه):٨٠٦وقـال العراقــي(
"،  غیــُر واحــٍد مــن األئمــة إلــى روایــة العشــَرِة أیضــًا، مــنهم ابــُن َمْنــَده المــذكوُر فــي كتــاِب " المســتخرج

: سـمعُتُه یقـوُل: ال  والحاكُم أبو عبِد اِهللا، وجعَل ذلَك ممـا اخـتصَّ بـِه حـدیُث َرْفـِع الیـدیِن، قـاَل البیهقـيُّ
الخلفــاُء األربعــُة، ثُــمَّ العشــرُة  -َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم  -نعلــُم ُســنًَّة اتََّفــَق علــى روایِتهــا عــن رســوِل اِهللا 

بالجنَِّة، فَمـْن بعـَدُهم ِمـْن َأكـابِر الصـحابِة، علـى  -َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم  - الذین َشِهَد لهم رسوُل اهللاِ 
: وهو كما قاَل أستاُذنا أبو عبـِد اِهللا  ِقِهم في البالِد الشاِسَعِة؛ غیَر هذِه السُّنَِّة. قاَل البیهقيُّ رضـي -تفرُّ

یِرِهم، وَأمَّا ِعدَُّة َمْن رواُه من الصحابِة، فقاَل ابُن عبِد . فقد روى هذِه السُّنََّة عن العشَرِة وغ-اهللا عنه 

                                  
 ) بتصرف یسیر.٢٢٨/ ١) شرح معاني اآلثار ((١
 ).٢٥٣/ ١) أحكام القرآن ((٢
 ).١٩٣/ ١) معالم السنن ((٣
 ).٩٥/ ٤) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٤
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: رواُه ســبعَة عشــَر. قلــُت:  ــَلِفيُّ البــرِّ فــي " التمهیــِد ": رواُه ثالثــَة َعَشــَر رجــًال ِمــن الصــحابِة. وقــاَل السِّ
  .)١(، وِهللا الحمُد " وقْد جمعُت رواَتُه فبلغوا نحَو الخمسینَ 

ولـى كمـا ر أن یكون ابن مسعود نسي الرفع في غیر التكبیرة األه):" یجو ٨٥٥وقال العیني(
كما خفـي علـى نسـخ التطبیـق، ویكـون ذلـك كـان فـي االبتـداء قبـل أن  یهنسي في التطبیق، فخفي عل

یشرع رفع الیدین في الركوع، ثم صار التطبیق منسوخا، وصار األمر في السُّنة إلى رفع الیدین عند 
  .)٢(الركوع، ورفع الرأس منه" 

 :-بعـــد أن ذكـــر األحادیـــث واألقـــوال وانتصـــر للقـــول برفـــع الیـــدین -ه) ٧٦٢وقـــال الزیلعـــي(
، وهذا مخالف لما نقلـه الطحـاوي )٣("َوَكاَن اْبُن اْلُمَباَرِك َیْرَفُع َیَدْیِه، َوُهَو َأْعَلُم َأْهِل َزَماِنِه ِفیَما ُیْعَرُف "

  ا َقطُّ َیْفَعُلُه، َیْرَفُع َیَدْیِه ِفي َغْیِر التَّْكِبیَرِة اْألُوَلى". بكر بن عیاش قوله" َما َرَأْیُت َفِقیهً  ىعن أب

ـحاح فـي الرفـع َتْبلُـُغ إلـى خمسـة ١٣٥٣وقال الكشمیري الحنفي( ه):" وأعلـم أن األحادیـَث الصِّ
 َرِضـــَي اللَّـــهُ  –اإلغمـــاض، فـــإلى ثالثـــة وعشــرین. ولنـــا: حـــدیُث ابـــن مســـعود  كعشــر، وٕان َســـَلْكَنا َمْســـلَ 

  . )٤(مرفوًعا، ومرسٌل آخر، فقد ثََبَت األمران عندي ثُُبوتًا ال مردَّ له وال خالف إال في االختیار"-َعْنهُ 
َأَمـَر ِبَرْفـِع   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َباُب الدَِّلیِل َعَلى َأنَّ النَِّبيَّ -ه)٣١١()٥(وقال ابن خزیمة 

َصلَّى -" َوَقْد َأْعَلَم َماِلُك ْبُن اْلُحَوْیِرِث َأنَّ النَِّبيَّ  –ُكوِع َوِعْنَد َرْفِع الرَّْأِس ِمَن الرُُّكوِع اْلَیَدْیِن ِعْنَد ِإَراَدِة الرُّ 
ُكـ  -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َالِة، َوإَِذا َرَكـَع، َوإَِذا َرفَـَع َرْأَسـُه ِمـَن الرُّ وِع، َفِفـي َهـَذا َكاَن َیْرَفُع َیَدْیِه ِإَذا َكبََّر ِفي الصَّ

َقْد َأَمَر ِبَرْفِع اْلَیَدْیِن ِإَذا َأَراَد اْلُمَصلِّي الرُُّكوَع، َوإَِذا َرفَـَع   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َما َدلَّ َعَلى َأنَّ النَِّبيَّ 
َكـاَن َیْرفَـُع َیَدْیـِه   -َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -يَّ َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع، َوُكلُّ َلْفَظٍة ُرِوَیْت ِفي َهَذا اْلَباِب َأنَّ النَّبِ 

ــْد ُتوِقــُع اْســَم اْلَفاِعــَل َعَلــى َمــْن َأَراَد اْلِفْعــ ــَل َأْن ِإَذا َرَكــَع َفُهــَو ِمــَن اْلِجــْنِس الَّــِذي ُأْعِلْمــُت َأنَّ اْلَعــَرَب َق َل َقْب
ِ [َیْفَعَلـُه َكقَـْوِل اللَّـِه:  َ   ا     

َ
َ ةِ  َ ْ ِ  ُ ا وُُ ـ َ ُ  ْ  َ    ] ٦[المائـدة:  ] َ  آَ ُ  ا إَِذا ُ ْ ُ ْ  إَِ  ا   

                                  
 ).٨٣/ ٢) شرح التبصرة والتذكرة ((١
 ).٣٤٥/ ٣) شرح سنن أبي داود ((٢
 ).٤١٢/ ١) نصب الرایة ((٣
 ).٣٢٢/ ٢) فیض الباري على صحیح البخاري ((٤
َماِم َمْجُموَعٌة ِعْنِدي ِفي َأْوَراٍق َكِثیَرٍة، َوِهَي َأْشُهُر  ه) في بیان فضل ابن خزیمة، َفَضاِئلُ ٤٠٥) قال الحاكم((٥ َهَذا اْإلِ

َمَساِئِل، َواْلَمَساِئُل اْلُمَصنََّفُة َوَأْكَثُر ِمْن َأْن َیْحَتِمَلَها َهَذا اْلَمْوِضُع، َوُمَصنََّفاُتُه َتِزیُد َعَلى ِماَئٍة َوَأْرَبِعیَن ِكَتاًبا ِسَوى الْ 
ْذُكُر ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع ْن ِماَئِة ُجْزٍء، َفِإنَّ ِفْقَه َحِدیِث َبِریَرَة َثَالَثُة َأْجَزاٍء، َوَمْسَأَلُة اْلَحجِّ َخْمَسُة َأْجَزاٍء، َوَأَنا أَ َأْكَثُر مِ 

 ).٨٣لحاكم (ص: ِمْن َدِقیِق َكَالِمِه الَِّذي َأَشاَر ِإَلْیِه ِإَماُم ُفَقَهاِء َعْصِرِه. ینظر: معرفة علوم الحدیث ل



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

٢٠٨  

  الفصل السادس

َالِة َال َبْعَد اْلِقَیـاِم اْآلَیَة، َفِإنََّما َأَمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَغْسِل َأْعَضاِء اْلُوُضوِء ِإَذا َأَراَد َأْن َیُقوَم اْلَمْرُء ِإَلى ال صَّ
َالِة}  َأْي ِإَذا َأَرْدُتُم اْلِقَیاَم ِإَلْیَها، َفَكَذِلَك َمْعَنى َقْوِلِه: َیْرفَ ِإَلْیَها، َفَمْعنَ  ُع َیَدْیِه ِإَذا ى َقْوِلِه: {ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

َوإَِذا َأَراَد َأْن َیْرَكـَع، َخرَّْجَنـا  َرَكَع، َأْي ِإَذا َأَراَد الرُُّكوَع َكَخَبِر َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َواْبِن ُعَمَر اللََّذْیِن َذَكَراهُ 
ــاِب  ــاَر ِبَتَماِمَهــا ِفــي ِكَت ــُه: ، »اْلَكِبیــرِ «َهــِذِه اْألَْخَب ــَذِلَك َقْوُل ــّ ُِ  ا َ َ [َوَك  َ ــ   َ ــُ ْ  ُ ُ   ً ــ َِذا َدَ  ْ َ 

ُ ِ ـــُ  ْ  ْ 
َ
ْعــَد ُدُخـــوِل اْلَبْیــِت، َهـــِذِه َلْفَظـــٌة ِإَذا ] ِإنََّمــا َأَمـــَر ِبالسَّــَالِم ِإَذا َأَراَد الـــدُُّخوَل َال بَ ٦١[النـــور:  ] 

یَها  َعْت ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َطاَل اْلِكَتاُب ِبَتَقصِّ . والتفصیل الذي ذكره ابن خزیمة هو رد على من )١(ُجمِّ
ع، فــاألولى أن قـال:" أن الرفـع مــع االنحنـاء ُمَتَعسِّــٌر أو ُمَتَعـذٌِّر فـِإن كــان ال ُبـدَّ لــه مـن الرفـع عنــد الركـو 

َیْرَفَع أوال، ثم ُیكبَِّر وینحني، وال ینبغي أن یمشي على ظاهر شـاكلة األلفـاظ، فِإنهـا تَـُدلُّ علـى أنـه كـان 
یرفـع بعـد انقضــاء التكبیـر، وهكــذا مـا اختــاره الشـافعیة رحمهـم اهللا تعــالى فـي الرفــع مـن الركــوع مـن أنــه 

  .)٢(حین َیْنَتِصُب قائًما"  یرفعهما حین االرتفاع أیًضا َغَلٌط، بل یرفعهما
ـدِّیِق. َوُعَمـَر  ٤٥٨َوَقاَل اْلَبْیَهِقيُّ ( َالِة ِمْن َحِدیِث َأِبي َبْكٍر الصِّ ْفَع ِفي الصَّ ه):" َوَقْد َرَوْیَنا الرَّ

ْبـِن ُحْجـٌر. َوَأبِـي ُحَمْیـٍد  ْبِن اْلَخطَّاِب. َوَعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلـٍب. َواْبـِن ُعَمـَر. َوَماِلـِك ْبـِن اْلُحـَوْیِرِث. َوَواِئـلِ ا
، ِفي َعْشَرٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه  : ِمْنُهْم َأُبو َقَتاَدَة. وأبي ُهَرْیَرَة، -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -السَّاِعِديِّ

. َوَأَنـِس ْبـِن َماِلـٍك. َوَجـاِبِر َوُمَحمَُّد ْبُن َمْسَلَمًة. وأبو أسد. وسهیل ْبُن َسْعٍد، َوَعْن َأبِـي ُموَسـى اْألَْشـعَ  ِريِّ
، َقاَل: َوَسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَِّه اْلَحاِفَظ، َیُقوُل: ال تعلم ُسنًَّة )٣(ْبِن َعْبِد اللَِّه ِبَأَساِنیَد َصِحیَحٍة، ُیْحَتجُّ ِبَها ا

اْلُخَلفَـاُء اْألَْرَبَعـُة، ثُـمَّ اْلَعَشـَرُة، َفَمـْن َبْعـَدُهْم ِمـْن -لَّمَ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـ-اتََّفَق َعلَـى ِرَواَیِتهَـا َعـْن النَّبِـيِّ 
ِقِهْم ِفي اْلِبَالِد الشَّاِسَعِة، َغْیَر َهِذِه السُّنَِّة  َحاَبِة َعَلى َتَفرُّ   .)٤(َأَكاِبِر الصَّ

جـاءت خـذ بروایـة األكثـر، واألحفـظ وبزیـادة الثقـات التـي األوالظاهر أن العلماء عملـوا علـى 
  في عدة مواضع وسیأتي بیان مذاهب الفقهاء.-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -تؤكد على رفع النبي 

  
  
  

                                  
 ).٢٩٦/ ١) صحیح ابن خزیمة ((١
 ).٣١٩/ ٢) نقله الكشمیري عن (شرح اإلحیاء) ولم أقف علیه، ینظر: فیض الباري على صحیح البخاري ((٢
 ).٤١٢/ ١) نصب الرایة (٣٣٤/ ٢) ینظر: معرفة السنن واآلثار ((٣
 ).٤١٢/ ١) نصب الرایة ((٤
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  مذاهب الفقهاء في رفُع الیدیِن عند الرُّكوِع والرَّفِع منه في الصالة: 
ِإنَّ اْلُمَصلَِّي َال َیْرَفُع َیَدْیِه ِإالَّ ، وفي ِرَواَیٌة َعْن َماِلٍك َوُهَو اْلَمْشُهور: )١(َذَهَب ُجْمُهوُر اْلَحَنِفیَُّة 

َالِة ِسَوى َتْكِبیَرِة ٤٨٣ِلَتْكِبیَرِة اْإلْحَراِم. وقال السرخسي ( ه):" َوَال َیْرَفُع َیَدْیِه ِفي َشْيٍء ِمْن َتْكِبیَراِت الصَّ
  .)٢(اِالْفِتَتاِح" 

ـَالِة َال ِفـي َخْفــٍض َوَال ه):"َال َأْعـِرُف َرْفـَع اْلَیـَدْیِن ِفــ١٧٩َوقَـاَل َماِلـٌك ( ي َشـْيٍء ِمـْن َتْكِبیـِر الصَّ
َالِة َیْرَفُع َیَدْیِه َشْیًئا َخِفیًفا َواْلَمْرَأُة ِفي َذِلَك ِبَمْنِزَلِة الرَُّجلِ  "، وقَـاَل اْبـُن اْلَقاِسـِم ِفي َرْفٍع إالَّ ِفي اْفِتَتاِح الصَّ

ْحَراِم" هـ): "َوَكاَن َرْفُع اْلَیَدْیِن ِعْنَد مَ  ١٩١(   .)٣(اِلٍك َضِعیًفا إالَّ ِفي َتْكِبیَرِة اْإلِ
ِإلَـى َأنَّ َرْفـَع  )٦(، َوُهـَو ِرَواَیـٌة َعـْن َماِلـٍك )٥(، َواْلَحَناِبَلـِة )٤(َذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء ِمـَن الشَّـاِفِعیَِّة 
ْفِع ِمْنُه سُ    نٌَّة ثَاِبَتٌة مستحبة.اْلَیَدْیِن ِعْنَد َتْكِبیَرِة الرُُّكوِع َوِعْنَد الرَّ

  
  

  
  

  
                                  

الجوهرة  ،)١٧١/ ١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ( ،)٢٠٧/ ١لشرائع () ینظر: بدائع الصنائع في ترتیب ا(١
اللباب في شرح  ،)٣٤١/ ١البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)٢٥٨/ ٢البنایة شرح الهدایة ( ،)٥٤/ ١النیرة (

 ).٨٧فقه العبادات (ص:  ،)٣١٠/ ١شرح فتح القدیر ( ،)٧١/ ١الكتاب (
 ).١٤/ ١) المبسوط ((٢
 ).١٦٥/ ١ونة الكبرى () المد(٣
  كتاب المجموع شرح المهذب  ،)١٦٠/ ٢نهایة المطلب في درایة المذهب ( ،)٢١١/ ٧) ینظر: كتاب األم ((٤

فتح القریب  ،)٩٧المنهاج القویم شرح المقدمة الحضرمیة (ص:  ،)٦٦) المقدمة الحضرمیة (ص: ٤٠١/ ٣(
 .)٣٥المجیب في شرح ألفاظ التقریب (ص: 

) ٥٥٤/ ١شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)٥٠ئل اإلمام أحمد "روایة أبي داود"(ص: ) ینظر: مسا(٥
 ).١٤٢/ ١نیل المارب بشرح دلیل الطالب ( ،)٣٩١/ ١كشاف القناع عن متن اإلقناع ( ،)٥٤٧/ ١المغني (

أسهل  ،)١٧ إرشاد السالك (ص: ،)٣٧٦/ ١البیان والتحصیل ( ،)٤٤/ ١) ینظر: التلقین في الفقه المالكي ((٦
على المعونة  ،)٢٢٨/ ١اإلشراف على نكت مسائل الخالف ( ،)١٥٧المدارك شرح إرشاد السالك (ص: 

 ).٢١٥مذهب عالم المدینة (ص: 



 منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص  

٢١٠  

  الفصل السادس

  املبحث اخلامس
  الترجيح مبوافقة القرآن

قال ابن المنذر:" والقول إذا كان خالف كتـاب اهللا وسـنة نبیـه وجـب هجرانـه ولزمـه الـذم مـن 
  )١(كل وجه" 

ْسَفارِ ِبَصَالِة اْلَفْجِر َوا )٣(ِذْكُر اْخِتَالِف َأْهِل اْلِعْلِم ِفي التَّْغِلیِس في  -: )٢(قال و     -ِبَها )٤( ْإلِ

ْســـَفاِر ِبَهـــا، َفَقاَلـــْت َطاِئَفـــٌة: التَّْغِلـــیُس ِبَهـــا  اْخَتَلـــَف َأْهـــُل اْلِعْلـــِم ِفـــي التَّْغِلـــیِس ِبَصـــَالِة اْلَفْجـــِر َواْإلِ
ـدِّیِق -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َأْفَضُل، َقاَل َأَنُس ْبُن َماِلكٍ    -ِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ رَ  –: َصلَّْیُت َخْلَف َأِبي َبْكٍر الصِّ

ــى َأبِــي ُموَســى  ــُن اْلَخطَّــاِب ِإَل ــَب ُعَمــُر ْب ــْیِن َوَكَت ــي َرْكَعَت ــَرِة َفَقَرَأَهــا ِف ــَتْفَتَح ِبُســوَرِة اْلَبَق َرِضــَي اللَّــُه  –َفاْس
ــْبَح َوالنُُّجــوُم َباِدَیــٌة، َوَكَتــَب ِإَلْیــِه َأْن َصــلِّ اْلَفْجــَر ِبَســوَ   -َعــْنهم اٍد َأْو ِبَغَلــٍس َوَأِطــِل اْلِقــَراَءَة َأْن َصــلِّ الصُّ

َكاَن ُیَصلِّي اْلَفْجَر َوَلْو َكاَن َبْیِني   -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َوَذَكَر َعْمُرو ْبُن َمْیُموٍن َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب 
َبْیـِر ِبَغلَـٍس، َوقَـاَل اْبـُن َوَبْیَن اْبِني َثَالَثُة َأْذُرٍع َما َعَرْفُتُه، َوَقاَل َعْمُرو ْبُن ِدیَناٍر:  ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع اْبـِن الزُّ

َبْیِر: ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع ُعَمَر    اْلَفْجَر َفَیْنَصِرُف َأَحُدَنا َوَما َیْعِرُف َصاِحَبُه،... -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –الزُّ
، َعْن َماِلٍك، َعْن  ، َقاَل ثنا اْلَقْعَنِبيُّ َیِزیَد ْبِن ِزَیاٍد، َعْن َعْبـِد اِهللا ْبـِن َراِفـٍع، َمـْوَلى ُأمِّ َحدَّثََنا َعِليٌّ

ـَالِة -َرِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ  –َأنَّـُه َسـَأَل َأَبـا ُهَرْیـَرَة -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َسَلَمَة َزْوِج النَّبِـيِّ  َعـْن َوْقـِت الصَّ
ْبَح ِبَغَلٍس"   .)٥(َفَقاَل:" َصلِّ الصُّ

، َعـْن َعِلـيِّ َحدَّثَ  -  َنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل: حدثنا َعْبُد اِهللا، َعْن ُسْفَیاَن، َعْن َسعِد ْبِن ُعَبْیٍد الطَّاِئيِّ
، َیُقــوُل ِلُقْنُبــٍر: " یــا قنبــر َأْســِفْر َأْســِفْر َیْعِنــي -َرِضــَي اللَّــُه َعْنــهُ  –َرِبیَعــَة، َقــاَل: َســِمْعُت َعِلی ــا  ابــن

  )٦(ْلَغَداِة" ِبَصَالِة ا

                                  
 ).٣٢٦/ ١٢) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف((١
 ).٧٠/ ٣) المرجع السابق ((٢
ِل َوْقِت اْلَفجْ (٣ ْسَفاِر، والتغلیس اْلُخُروج ِبَغَلٍس َأيٌّ ِفي َظِلَمِة آِخِر اللَّْیِل". ) اْلَغَلس:"ِهي الظَِّلَمُة ِفي َأوَّ ِر َوِضدِِّه اْإلِ

 ). ٩٤١/ ٢) الغلس النهایة في غریب األثر (١٥٩ینظر: التعریفات الفقهیة (ص: 
ِبِه ِألَّنُه َیْسِفَر َأيُّ َیْكِشُف َعِن اْألَْشَیاِء  اإلسفار:" ُهَو َوْقُت ُظهور النََّوِر َبْعَد اْلَغَلِس َوِاْنِكَشاِف الظَِّلَمِة، ُسِميَ  )(٤

ْبُح إذَا ِاْنَكَشَف َوَأَضاَء ". ینظر: التعریفات الفقهیة (ص:   ).٩٤١/ ٢) النهایة في غریب األثر (٢٧َوَأْسَفَر الصُّ
  . )٧٣/ ٣(سط من السنن واإلجماع واالختالف األو  ابن المنذر في، أخرجه صحیح إسناده )(٥
ٌل، عن ُسْفَیاُن، ١٨٠/ ١، أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (َمْوُقوًفا حسن إسناده )(٦ ) من طریق ُمَؤمَّ

) من ٥٦٩/ ١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٣٢٦٣) ح(٣٢١/ ١بمثله، وابن أبي شیبة في المصنف (
  طریق شریك، عن سعید بن عبید بنحوه. 

= 
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٢١١  
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  وجه التعارض في النصوص:
  اختالف الصحابة في التغلیس واإلسفار في وقت صالة الفجر.  

  كیف رجح ابن المنذر بموافقة القرآن؟
اْخِتَالِف َأْهـِل اْلِعْلـِم ِفـي  -قال ابن المنذر:" َفَدلَِّت َهِذِه اْألَْخَباُر َوَساِئُر اْألَْخَباِر ِفي َهَذا اْلَبابِ 

ْسَفاِر ِبَها التَّ  اْلَمْذُكوَرُة ِفي اْلِكَتاِب الَِّذي اْخَتَصْرُت ِمْنُه َهَذا اْلِكَتاَب َعَلى َأنَّ  -ْغِلیِس ِبَصَالِة اْلَفْجِر َواْإلِ
ْبَح ِبَغَلٍس، َوَدلَّ َعَلى ِمْثِل َذِلَك اْألَْخبَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  اُر اْلَمـْذُكوَرُة ِفـي َكاَن ُیَصلِّي الصُّ

َلَواِت ِفي َأَوائِـِل َأْوَقاِتهَـا، َوَكـَذِلَك َكـاَن ِفْعـُل َأبِـي َبْكـٍر َوُعَمـَر  َوالتَّْغِلـیُس َباِب ِذْكِر اْسِتْحَباِب َتْعِجیِل الصَّ
ْبِح َأْشَبُه ِبَظاِهِر ِكتَاِب اِهللا، َقاَل اُهللا َجلَّ ِذْكُرُه:  َ ةِ ا ْ ُْ ـَ  َ   ُِ  ا َ َ ا    [ِبالصُّ َ اِت َوا    َ [ 

َرَهـــا َوَعرََّضــــَها  ،]٢٣٨[البقـــرة:  ــــْن َأخَّ ـــَالِة َأْحــــَرى ِباْلُمَحاَفَظـــِة َعَلْیهَـــا ِممَّ ِل َوْقـــِت الصَّ َفاْلُمَصـــلِّي ِفــــي َأوَّ
  . )١(ِللنِّْسَیاِن َواْلِعَلِل"

  زالة التعارض: إمسالك العلماء في 
في عدة تراجم وأحادیث أن الغلس هي السنة التي داوم  ي صحیحهه) ف٢٥٦َبیََّن اْلُبَخاِريُّ (

یقصـد  -وقد أكد ابن حجر علـى هـذا المـنهج فقـال:" َأنَّ اْخِتَیـاَرهُ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -علیها النبي 
ومـن تـراجم قولـه:" َبـاب: التَّْبِكیـِر  )٢(ُیْؤَخُذ ِفي اْلَعاَدِة ِمَن اْآلثَاِر الَِّتي ُیوِدُعَها ِفـي التَّْرَجَمـِة"  -البخاري

ْبحِ  َغـاَرِة َواْلَحـْرِب" َواْلَغَلِس ِبالصُّ َالِة ِعْنـَد اْإلِ " -َرِضـَي اللَّـُه َعْنـهُ  –وأورد حـدیث َأَنـِس ْبـِن َماِلـٍك  )٣(َوالصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـ
  ه) ٢١٠- ٢٠١ِلید ْبِن َمْیُمون ُبنِّ َعْبِد اللَِّه اْلَعَدِنيِّ َمْوَلى ُعْثماِن ُبنِّ َعّفاِن ُمكِّي (فیه: َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلوَ       

ه):" َشیََّخ ُیْكَتْب َحدیثُُه  ٢٧٧ه):" َال أعرفُه َولم أكتب َعنُه َشْیئا "، قال أبو حاتم الرازي (٢٣٣قال ابن معین(
 ٢٦٤" َحدیثُُه َصِحیٍح، َوَلْم َیُكْن َصاِحب َحدیث"، وقال أبو زرعة ( ه):٢٤١َوَال َیْحَتجُّ به"، وقال أحمد(

ِفي َأَحاِدیِثِه  ه):" َوَما َرَأْیتِ ٣٦٥ه):" مستقیم الحدیث"، وقال ابن عدي (٣٥٤ه):"صدوق"، وقال ابن حبان(
"، وقال ابن  شیخه)" ٧٤٨هبي(هـ):" ِثَقة َمْأُمون"، وقال الذ٣٨٥ًرا َفَأْذُكُرُه "، وقال الدارقطني (َشْیًئا ُمْنكَ 

  هـ):" َصُدوُق ُربَّما َأَخَطأ" قلت: صدوق. ٨٥٢حجر(
 ،)٩٢بحر الدم (ص:  ،)١٨٨/ ٥الجرح والتعدیل ( ،)١٦١ینظر: تاریخ ابن معین "روایة الدارمي" (ص: 

سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص:  ،)٤٠٨/ ٥الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)٣٤٨/ ٨الثقات ابن حبان (
 ). ٣٢٨تقریب التهذیب (ص:  ،)٦٠٦/ ١الكاشف ( ،)٢٢٩

 ).٧٨/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٤٨٢/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٢
 ).١٥/ ٢) صحیح البخاري ((٣
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ــْبَح ِبَغلَــٍس ..." -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه  وكــذلك قولــه "َبــاب: ُخـــُروِج   )١(َصـــلَّى الصُّ
وفي الترجمة السابقة، اللیل عام والغلس خـاص بصـالة الفجـر  )٢("َواْلَغَلسِ النَِّساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد ِباللَّْیِل 

-َقاَلــْت:" َكـاَن َرُســوُل اللَّــِه   -َرِضــَي اللَّـُه َعْنهــا –وقـد أورد البخــاري لداللـة علــى ذلــك حـدیث َعاِئَشــَة 
ــــْبحَ   -للَّــــُه َعَلْیــــِه َوَســــلَّمَ َصــــلَّى ا َمــــا ُیْعــــَرْفَن ِمــــْن َفَیْنَصــــِرُف النَِّســــاُء ُمَتَلفَِّعــــاٍت ِبُمــــُروِطِهنَّ  َلُیَصــــلِّي الصُّ
   .البخاري على غیره لمكانته ومكانة صحیحهاإلمام وقد قدمت  )٣("اْلَغَلسِ 

ِكتَـــاِب اللَّـــِه، َوَأْثَبُتُهَمـــا ِعْنـــَد َأْهـــِل  ه):" التَّْغِلـــیَس َأْوَالُهَمـــا ِبَمْعَنــى٢٠٤وقــال اإلمـــام الشـــافعي(
. َقــاَل: َفــاْذُكْر اْلَحــِدیِث، َوَأْشــَبُهُهَما ِبُجَمــِل ُســَنِن النَِّبــيِّ َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم، َوَأْعَرُفَهــا ِعْنــَد َأْهــِل اْلِعْلــمِ 

ـــــاَل اللَّـــــُه َتَعـــــاَلى  ـــــُت: َق ـــــ َ َ [َذِلـــــَك، ُقْل ـــــ  ُِ  ا َ َ ا    ـــــَ  َ  ـــــَ ةِ ا ْ ُْ     ]اِت َوا   
ْبِح ِإْن َلْم َتُكْن ِهَي َأْن َتُكوَن ِممَّا ُأِمْرَنا ، ]٢٣٨[البقرة:  ْبُح، َوَكاَن َأَقلَّ َما ِفي الصُّ َفَذَهْبَنا ِإَلى َأنََّها الصُّ

اْلَفْجـَر ِإَذا َبـاَن ُمْعَتِرًضـا َفقَـْد َجـاَز َأْن ُیَصـلَّى  ِباْلُمَحاَفَظِة َعَلْیِه، َفَلمَّا َدلَِّت السُّنَُّة، َوَلْم َیْخَتِلـْف َأَحـٌد، َأنَّ 
ِرَها "  ِل َوْقِتَها َأْوَلى ِباْلُمَحاَفَظِة َعَلْیَها ِمْن ُمَؤخَّ َالِة ِفي َأوَّ ْبُح، َعِلْمَنا َأْن ُمَؤدَّى الصَّ   .)٤(الصُّ

، التغلـــیس -لَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلَّمَ َصـــلَّى ال-ه): " وكانـــت عادتـــه ٤٣٥وقـــال الُمَهلَّـــُب اَألْنَدُلِســـيُّ (
  .)٥(بالصبح ولم یؤخرها عن ذلك إال الیوم الذي علم األعرابي الذي سأله عن وقت الصالة " 

ــــال ابــــن بطــــال(و  ــــَفِر َكَمــــا ِفــــي ٤٤٩ق ــــْبح: التغلــــیس ِفــــي السُّ ــــَنُة ِفــــي َصــــَالَة الصُّ ه):" السَّ
ر"    )٦(اْلُحضَّ

ثَاِبــٌت، َوَأنَّــُه -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم -َتْغِلــیِس النَِّبــيِّ  ه):" ِألَنَّ َحــِدیثَ ٥٨٤قــال الحــازمي(و 
ُیــَداِوُم ِإالَّ َعَلــى َمــا ُهــَو -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم -َداَوَم َعَلْیــِه َحتَّــى َفــاَرَق الــدُّْنَیا، َوَلــْم َیُكــْن َرُســوُل اللَّــِه 

  .)٧("  –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم -ْن َبْعِدِه َتَأِسًیا ِبِه اْألَْفَضُل، َوَكَذِلَك َأْصَحاُبُه مِ 

َعلَـى َذِلـَك -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ه):" َقِد اْجَتَمُعوا أصحاب النبـي ٣٢١قال الطحاوي (و 
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -ْد َكاَن َرُسوُل اِهللا التغلیس َفَال َیُجوُز، ِعْنَدَنا َواُهللا َأْعَلُم، اْجِتَماُعُهْم َعَلى ِخَالِف َما قَ 

                                  
َالِة، َباب: َما ُیْذَكُر ِفي اْلَفِخذ،ح(٨٣/ ١) صحیح البخاري ((١  ).٣٧١) ِكَتاب الصَّ
 ).١٧٢/ ١لبخاري () صحیح ا(٢
َالِة، َباب: ُخُروِج النَِّساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد ِباللَّْیِل َواْلَغَلِس،ح(١٧٣/ ١) صحیح البخاري ((٣  ).٨٦٧) ِكَتاب الصَّ
 ).٦٣٤/ ٨) اختالف الحدیث ((٤
 ).٥٤٥/ ٢) شرح صحیح البخارى "ابن بطال"((٥
 ).٥٤٥/ ٢(المرجع السابق ) (٦
 ).١٠١خ والمنسوخ من اآلثار (ص: ) االعتبار في الناس(٧
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، َوثُُبــوِت ِخَالِفــِه. َفالَّــِذي َیْنَبِغــي: الــدُُّخوُل ِفــي -یقصــد نســخ اإلســفار–َفَعَلــُه ِإالَّ َبْعــَد َنْســِخ َذِلــَك -َوَســلَّمَ 
ْسـَفاِر، عَ  -لَـى ُمَواَفَقـِة َمـا َرَوْیَنـا َعـْن َرُسـوِل اِهللا اْلَفْجِر ِفي َوْقِت التَّْغِلـیِس، َواْلُخـُروُج ِمْنهَـا ِفـي َوْقـِت اْإلِ

  .)١(َوَأْصَحاِبِه" -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ه) فقــال:" فــي حــدیث أبــي مســعود ٣٢١ه) علــى الطحــاوي(٨٥٥ورد َبــْدر الــدِّیِن اْلَعیَِّنــيِّ ( 
َها َیْوًمـا َفَأْسـِفُر ِبهَـا ثُـمَّ َصلَّ  -َصلَّى اللَُّه َعَلیِه َوَسلَّمَ  -األنصاري: " َأنَّ النَِّبيَّ  ْبَح ِبَغَلٍس ثُـمَّ َصـالَّ ى الصُّ

ْسَفاِر َحتَّى َقْبضُه اللَّه َتَعاَلى"     .)٢(َلْم َیِعْد ِإَلى اْإلِ

ــا ِفــي  ــِخ الَّــِذي ِادََّعــاُه الطحــاوي ِفــي َحــدیث َعاِئَشــة َوَغْیِرَه ــى َبَطــَالِن النَُّس ــِدلُّ َعَل ــُه َی َوَهــَذا َكَل
ـــِحیَح ِفـــي َذِلـــَك: أالتغلـــیس ْخَبـــاِر َعـــْن تغلـــیس ن تحمـــل ، َوالطَِّریـــَق الصَّ اْألََحاِدیـــِث الَِّتـــي َوَردَّْت ِفـــي اْإلِ

ْبِح َعَلى َأّنهُـْم َفُعلُـو ا َمـا ُهـَو اْألْفَضـُل ؛ ِألُنَّ ُذلُّـَك  -اللَُّه َعَلیِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-النَِّبيَّ  َوَبْعُض َأْصَحابُه ِبالصُّ
  )٣(" فعلهمَثُر َكاَن َأكْ 

                                  
 ) بتصرف یسیر. ١٨٤/ ١) شرح معاني اآلثار ((١
، فیه ُأَساَمُة بُن َزْیٍد اللَّْیِثيُّ صدوق وباقي السند رجاله ثقات، وأورد ابن حجر في موضع حسن إسناده )(٢

  ) على أن وقت صالة الفجر الغلس. ٥٥/ ٢االستدالل والترجیح في فتح الباري (
) وابن المنذر في األوسط ٣٩٤) كتاب الصالة، باب في المواقیت، ح(١٠٧/ ١أبي داود في السنن (أخرجه 

) من ٩٨٦) ح(٤٦٩/ ١) والدارقطني في السنن (١٤٤٩) ح(٢٩٨/ ٤) وابن حبان في صحیحه (٧٨/ ٣(
  طریق عن أسامة بن زید اللیثي، عن ابن شهاب، بزیادة. 

. (فیه: ُأَساَمُة بُن َزْیٍد، َأُبو َزیْ  ، َمْوَالُهم، المدنيُّ   ه).  ١٦٠- ١٥١ٍد اللَّْیِثيُّ
ه): " ٢٤١ه):" ُأَساَمة بن زید اللَّْیِثّي َفَقاَل َذاك َكاَن عندَنا ثقة "، وقال أحمد بن حنبل (٢٣٤قال المدیني(

معین  لیس بشيء، وراجع عبد اهللا بن أحمد أباه فیه، فقال: إذا تدبرت حدیثه، تعرف فیه النكرة". وقال ابن
ه):" َلْیَس ِباْلَقِوّي"، ٣٠٣ه):" َصاِلٌح، َلْیَس ِبِه َبْأٌس" َرَوى: َعبَّاٌس، َعْن َیْحَیى: ِثَقٌة "، وقال النسائي( ٢٣٣(

هـ) في  ٣٢٢َنا ِثَقٌة َمْأُموٌن"، وذكره العقیلي(َأْهِل اْلَمِدیَنِة َوَأْصَحاب ه): " َوُهَو ِعْندَ ٢٧٧وقال یعقوب الفسوي(
ه):" لیس بالقوي "، وقال  ٤٦٨ه):" ثقة "، وقال الدارقطني ( ٣٨٥وقال ابن شاهین ( الضعفاء، 

ه):" َوَقْد َیرَتِقي َحِدْیُثه ِإَلى ُرْتَبِة ٧٤٨ه)" وهو مستقیم األمر صحیح الكتاب"، وقال الذهبي(٧٦٢مغلطاي(
، َوَأْخَرج َلُه ُمْسِلٌم ِفي المُ  ه):"َصُدوق َیِهْم " ینظر: ٨٥٢َتاَبَعاِت"، وقال ابن حجر(الَحَسِن، اْسَتْشَهَد ِبِه الُبَخاِريُّ

) سؤاالت ابن ٤٣/ ٣) المعرفة والتاریخ (١٩) بحر الدم (ص: ٩٨سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني (ص: 
) سؤاالت البغدادي للدارقطني ١٩) الضعفاء والمتروكون " النسائي" (ص: ١٧٠الجنید لیحیى بن معین (ص: 

) تاریخ ٥٧/ ٢) إكمال تهذیب الكمال (٧٦) تاریخ أسماء الثقات (ص: ١٧/ ١اء الكبیر () الضعف٤٨(ص: 
 )٩٨) تقریب التهذیب (ص: ٣٤٣/ ٦) سیر أعالم النبالء (٢٣/ ٤اإلسالم (

 ).٤٢٣/ ٣) نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ((٣
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ــاِر َوَتْرِتیــُب اْألََحاِدیــِث ِفــي ٤٦٣وقــال ابــن عبــد البــر( ــِتْعَماُل اْآلَث ــَذا َیِصــحُّ اْس ــى َه ه):" َوَعَل
ـْبِح َوالتَّْغِلـیِس ِبهَـا ِألَنَّـُه َمْعلُـوٌم َأنَّ َأَبـا َبْكـٍر لَـْم َیـْدُخْل ِفیهَـا ِإالَّ ُمغَ  ْسَفاِر ِبَصـَالِة الصُّ َأْن َطَلـَع  لًِّسـا َبْعـدَ اْإلِ

ْسـَفا َل َحتَّى َأْسَفَر، َفَمْن َفَعَل َهَذا َكـاَن ُمْسـَتْعَمًال ِلْألََحاِدیـِث ِفـي التَّْغِلـیِس َواْإلِ ِر َوُهـَو َوْجـٌه اْلَفْجُر ُثمَّ َطوَّ
  .)١(َال َیْبُعُد ِفي اْسِتْعَماِل اْألََحاِدیِث" 

فقــال:" ذلــك ِمــْن ِجَهــِة  ه) الغلــس وحمــل اإلســفار علــى مــرة واحــد٨٥٢ورجــح ابــن حجــر( 
ْبِح َوَأنَّ ِسَیاَق َیْقَتِضي اْلُمَواَظَبَة َعَلى َذِلَك َوَأْصـَرُح ِمْنـُه َمـا َأْخَرَجـُه َأُبـو َداُودَ  ِمـْن َحـِدیث  التَّْغِلیِس ِبالصُّ

ْبِح َمرًَّة ثُـمَّ كَ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -بن َمْسُعوٍد َأنَُّه ا اَنـْت َصـَالُتُه َبْعـُد بِـاْلَغَلِس َحتـَّى َمـاَت َأْسَفَر ِبالصُّ
  .)٢(َلْم َیُعْد ِإَلى َأْن ُیْسِفَر"

ه)" َقْولــه: (ِبَغَلــس) َأي: ِفــي أول اْلَوْقــت. َوقیــل: التغلــیس بالصــبح ســنة ٨٥٥قــال العینــي (
َمـا غلـس ُهَنـا ألجـل مبادرتـه َذِلـك. قلـت: ِإنَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -سفرا َأو حضرا، َوَكاَن من َعاَدته 

  .)٣(ِإَلى الّرُكوب، َوقد َوردت َأَحاِدیث َكِثیَرة َصِحیَحة ِباْألَمر باإلسفار" 
  ه) بــــین األحادیــــث علــــى أن التغلــــیس، هــــو أول الوقــــت لصــــالة ١٣٥٣وجمــــع الكشــــمیري(

ــ ــَداَیِتِهْم ِف ــى ِب ــدي َعَل ــَو َمْحُمــوٌل ِعْن ــاَیتُهْم ِفــي الفجــر ویســتمر حتــى اإلســفار فقــال:" َوُه ــیس َوِنَه ي التَّْغِل
ْسَفارِ    .)٤"(اْإلِ

  مذاهب الفقهاء في وقت صالة الفجر:
ْوُء َوَیَتَمكََّن  )٥(َذَهَب اْلَحَنِفیَُّة  ِإَلى َأنَُّه ُیْسَتَحبُّ اْإلْسَفاُر ِباْلَفْجِر َأْي َتْأِخیُرُه ِإَلى َأْن َیْنَتِشَر الضَّ

َالَة ِبَجمَ  اَعٍة ِفي اْلَمْسِجِد ِمْن َأْن َیِسیَر ِفي الطَِّریِق ِبُدوِن َأْن َیْلَحَقُه َضَرٌر، َكـَأْن تَـِزل ُكل َمْن ُیِریُد الصَّ
  َقَدُمُه، َأْو َیَقَع ِفي ُحْفَرٍة، َأْو َغْیِر َذِلَك ِمَن اْألْضَراِر. 

                                  
 ).٤٣٩/ ١) االستذكار ((١
 ).٥٥/ ٢حیح البخاري () فتح الباري شرح ص(٢
 ).٢٦٥/ ٦) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ((٣
 ).١٧٦/ ٢) فیض الباري على صحیح البخاري ((٤
تحفة ، )١٤٦/ ١المبسوط "السرخسي"( ،)٥٤/ ١النتف في الفتاوى ( ،)١/ ١) ینظر: الحجة على أهل المدینة ((٥

المحیط  ،)١٥٦/ ٢ئع في ترتیب الشرائع (بدائع الصنا ،)١١بدایة المبتدي (ص:  ،)١٠٢/ ١الفقهاء (
اللباب ، )٣٩/ ١االختیار لتعلیل المختار ( ،)٥٧تحفة الملوك (ص:  ،)٢٧٤/ ١البرهاني في الفقه النعماني (

درر الحكام شرح غرر ، ).٨٢/ ١لحقائق شرح كنز الدقائق (تبیین ا ،)١٧٩/ ١في الجمع بین السنة والكتاب (
 ).١٧٦/ ٧الموسوعة الفقهیة الكویتیة ( ،)١٠٧ألبحر (ص: ملتقى ا ،)٢٢٧/ ١األحكام (
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ـا قَـْد َجـا١٥٠َقاَل اإلمام ابو حنیَفة ( َء ِفـي َذِلـَك ِمـَن اْآلثَـاِر ه):" َیْنَبِغي أن َیْسـِفر بِـاْلَفْجِر َلمَّ
َأْن َیْســِفَر ِبهَـا َالَن َیْشــَهَدَها ِمــْن  فینبغـيِمـَن النُّــَوِم  ثقــلَوِألَنَّ َصـَالََة اْلَفْجــِر َیُكـوُن النَّــاُس ِفیهَـا ِفــي َحـاِل 

  . )١(َكاَن َناِئَما َوِمْن َكاَن َغْیُر َناِئُم" 

ــاِفِعیَّةِ ، )٢(قــال ُجْمُهــوُر اْلفقَهــاِء اْلَماِلِكیَّــةِ  ــبِح فــي )٤(، َواْلَحَناِبَلــة )٣( َوالشَّ ، األفضــُل َتعجیــُل الصُّ
ِل وقِتها إذا َتحقَّق ُطلوع الَفجِر، وهو التغلیُس.    أوَّ

  

                                  
 ).١/ ١) الحجة على أهل المدینة ((١
  الذخیرة  ،)١٠٥/ ١بدایة المجتهد ( ،)١٥١/ ١المقدمات الممهدات ( ،)٤١٢/ ١) ینظر: البیان والتحصیل ((٢

على كفایة الطالب  حاشیة العدوي ،)١٦٦/ ١الفواكه الدواني ( ،)٦٠/ ٤) المدخل "ابن الحاج"(٢٩/ ٢(
  اإلشراف على نكت مسائل الخالف  ،)٢٧٧/ ٢) منح الجلیل شرح مختصر خلیل (٢٤٤/ ١الرباني (

)٢٠٥/ ١.( 
) العزیز ٥٢/ ٣كتاب المجموع شرح المهذب ( ،)٦٤/ ٢الحاوي الكبیر ( ،)٦٣٤/ ٨) ینظر: اختالف الحدیث ((٣

 ).٦٢المنهاج القویم (ص:  ،)٥٥/ ٣شرح الوجیز (
  شرح الزركشي على مختصر  ،)٤٤٣/ ١الشرح الكبیر على متن المقنع ( ،)٢٨٦/ ١نظر: المغني () ی(٤

مطالب  ،)٢٥٦/ ١كشاف القناع عن متن اإلقناع ( ،)٣٠٨/ ١) المبدع في شرح المقنع (٤٩١/ ١الخرقي (
  ذي العرف الش ،)١٨٣/ ١الكافي في فقه ابن حنبل ( ،)٣١٤/ ١أولي النهى في شرح غایة المنتهى (

)١٧٤/ ١.( 
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  املبحث السادس
  ترجيح ببيان خمالفة القرآن

التعــارض الظــاهري بــالترجیح بینهــا بمخالفــة القــرآن مــا ابــن المنــذر مــن األحادیــث التــي أزال 
ُیَساِفر ِبَها، وغیر ذلك، فهـل یلـزم  أالفي أن تشترط المرأة على زوجها أال یتزوج علیها، وكذلك  ذكره

-الزوج الوفاء بهذا الشرط وقد استدل بلزوم الوفاء طائفة من أهل العلم وكان دلیلهم قول رسول اهللا 
   .)١(ِه َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه اْلُفُروَج " : " َأَحقُّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا بِ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

" أصـح  )٢(فرجح ابن المنذر بطالن الشرط مع صحة النكاح وال یلتزم الـزوج بالشـرط فقـال: 
أنـه -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ذلك قول من أبطل الشـرط وأثبـت النكـاح، وذلـك للثابـت عـن رسـول اهللا 

َصـلَّى اللَّـُه -الـوالء فأبطـل النبـي -َرِضـَي اللَّـُه َعْنهـا –علـى عائشـة قال في قصـة بریـرة حیـث شـرطوا 
الشرط. وقال: " َما َباُل َأْقـَواٍم َیْشـَتِرُطوَن ُشـُروًطا َلْیَسـْت ِفـي ِكتَـاِب اللَّـِه َمـْن اْشـَتَرَط َشـْرًطا -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

  ِماَئَة َشْرٍط ". َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّه َفَلْیَس َلُه َوإِْن اْشَتَرَط 
مـن الشـروط مـا لـیس فـي كتـاب اهللا، كـان اشـتراط -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -فلما أبطل النبي 

أبـاح للرجـل -جل ذكـره -من اشترط شروطا خالف كتاب اهللا أولى أن یبطل من ذلك، وذلك أن اهللا 
ُ  ْ [: -أن ینكح أربعا فقال: جـل ذكـره  َِ ـ ءِ   َ  ِْ ُ  ا َ   َ  َب  َ ] اآلیـة، ٣[النسـاء:  ]ِ َ  ا  ّ

ِ ـَ  ُ ـْ  [: -جـل ذكـره -أباح للمرء وطء ما ملكت یمینـه فقـال -جل ثناؤه -ومن ذلك أن اهللا  َوا  
ْ َ  ُ ُ   * ُِ ُ وِ ِ ْ  َ   ُِ  َن 

َ
   ْ َ ْو َ   َ  َ

َ
ْزَواِ ِ ْ  أ

َ
  ]. ٦، ٥[المؤمنون: ]إِ   َ َ أ

مـا أحــل اهللا لــه أبطــل ذلــك الشـرط وأثبــت النكــاح. وجــاء الحــدیث فـإذا شــرطت الزوجــة تحــریم 
َم َحـالال َأْو  عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أنه قال: " واْلُمْسِلُموَن َعلَـى ُشـُروِطِهم، ِإال َشـْرًطا َحـرَّ

إلیـــه ، ولمـــا كـــان للمـــرء إذا عقـــد نكـــاح امـــرأة أن ینقلهـــا حیـــث یصـــلح أن ینقـــل مثلهـــا )٣(َأَحـــلَّ َحَراًمـــا "

                                  
  )٢٧٢١) كتاب الشروط، باب: الشُُّروِط ِفي اْلَمْهِر ِعْنَد ُعْقَدِة النَِّكاِح، ح(٢٤٩/ ٣) صحیح البخاري ((١
 ).٤٠٧/ ٨) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٢
َسَرِة، وأخرجه ) كتاب اإلجارة، باب: َأْجِر السَّمْ ١٢٠/ ٣أخرجه البخاري في صحیحه معلقًا (، إسناده صحیح) (٣

ْلِح -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -) أبواب األحكام، َباُب: َما ُذِكَر َعْن َرُسوِل اِهللا ٢٨/ ٣الترمذي في السنن ( ِفي الصُّ
/ ٣ه) في تغلیق التعلیق (٨٥٢) وقال:" َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح". وقال ابن حجر(١٣٥٢َبْیَن النَّاِس، ح(

ا َحِدیث اْلُمسلُموَن ِعْند شروطهم َفرِوَي من َحِدیث أبي ُهَرْیَرة َوَعْمرو بن َعْوف َوأنس بن َمالك ):" َوأم٢٨١
َوَراِفع بن خدیج َوعبد اهللا بن عمر َوَغیرهم َوكلَها ِفیَها مَقال َلِكن َحِدیث أبي ُهَرْیَرة أمثلها" وقال ابن 

َفاْجِتَماُعَها -ِذِه اْألََساِنیُد َوإِْن َكاَن اْلَواِحُد ِمْنَها َضِعیًفا ) " َوهَ ١٤٧/ ٢٩في مجموع الفتاوى (- ه): ٧٢٨تیمیة(
 ِمْن ُطُرٍق َیُشدُّ َبْعُضَها َبْعًضا، َوَهَذا اْلَمْعَنى ُهَو الَِّذي َیْشَهُد َلُه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة" 
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ویسافر بهـا، كـان اشـتراطها علیـه دارهـا خـالف أحكـام المسـلمین فـي أزواجهـم، وكـان ذلـك غیـر الزم 
للزوج، غیر أن الزوج إن كان نقصها من مهر مثلها الشـتراطها بعـض هـذه الشـروط علیـه وجـب أن 
یــوفي مهــر مثلهــا، والجــواب فــي اشــتراط الــزوجین كــل واحــد منهمــا علــى صــاحبه أن ال یــنكح بعــده 

  .)١(فالجواب فیما مضى من هذه المسائل" 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                  
 ).٤١١/ ٨) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١



           

  

  
  

  

  الفصل السابع
  النسخ، والتوقف، منهج ابن املنذر يف 

  وإبطال الدليلني
  

  ویشتمل على خمسة مباحث: 
  تعریف النسخ: األولمبحث ال

  ابن المنذر في بیان النسخ الثاني: منهجالمبحث 
  لى بیان النسخاالستدالل بالتاریخ عالمبحث الثالث: 

  ابن المنذر في التوقُّفُ  الرابع: منهجالمبحث 
  منهج ابن المنذر في ابطال الدلیلینالمبحث الخامس: 
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   الفصل السابع

  األولبحث امل
  تعريف النسخ

  :النسخ في اللغة
ــق ــا  یطل ــه، َكَم ــة الشَّــْيِء َوإِْبَطاِل ــة َعلَــى ِإَزاَل ــخ ِفــي اللَُّغ ــهأیًضــا َعلَــى  یطلــقالنَُّس یِلــه، َوَتْحوِ  نقل

ْفِع َواْلَبَیان"    )١(َوَتْبِدیله َمْن َحاٍل ِإَلى َحاٍل، َكَما َیْطَلُق َعَلى الرَّ
ه):" (َنَســـَخ) النُّـــوُن َوالسِّـــیُن َواْلَخــاُء َأْصـــٌل َواِحـــٌد، ِإالَّ َأنَّـــُه ُمْخَتَلـــٌف ِفـــي ٣١٩قــال ابـــن فـــارس(

َغْیِرِه َمَكاَنُه. َوَقاَل آَخُروَن: ِقَیاُسُه َتْحِویُل َشْيٍء ِإلَـى َشـْيٍء.  ِقَیاِسِه. َقاَل َقْوٌم: ِقَیاُسُه َرْفُع َشْيٍء َوإِْثَباتُ 
َكاْآلَیـِة َیْنـِزُل  َقاُلوا: النَّْسُخ: َنْسُخ اْلِكَتاِب، َوالنَّْسُخ: َأْمٌر َكاَن ُیْعَمُل ِبِه ِمْن َقْبُل ثُـمَّ ُیْنَسـُخ ِبَحـاِدٍث َغْیـِرِه،

، َوالشَّـْیُب ِفیَها َأْمٌر ُثمَّ تُْنَسُخ  ِبآَیٍة ُأْخَرى. َوُكلُّ َشْيٍء َخَلَف َشْیًئا َفَقِد اْنَتَسَخُه. َواْنَتَسـَخِت الشَّـْمُس الظِّـلَّ
ْرِث قَـاِئٌم لَـْم ُیَقسَّـْم. َوِمْنـهُ  ِمَنـِة َتَناُسـُخ اْألَزْ  الشََّباَب، َوَتَناُسُخ اْلَوَرَثِة: َأْن َیُموَت َوَرثَـٌة َبْعـَد َوَرثَـٍة َوَأْصـُل اْإلِ

ـ   َْ َ  ِْ ـُ  َ ـ  ُ  ْـُ ْ  [، َواِالْسِتْنَساُخ: َكْتُب ِكَتاٍب ِمْن ِكَتاٍب؛ َوِفـي التَّْنِزیـِل: )٢(َواْلُقُروِن"  إِ ـ   ُ   
نـْأمر ] َأي َنْسَتْنِسـُخ َمـا َتْكتُـُب اْلَحَفَظـُة َفَیْثُبـُت ِعْنـَد اللَّـِه؛ َوِفـي التَّْهـِذیِب: َأي ٢٩[الجاثیـة:  ]َ ْ َ  ُ نَ 

ه):" ونســخ اآلیـــة ٣٩٣ِبَنْســِخِه وإِثباتـــه، والنَّْســخ: ِإبطـــال الشَّــْيِء وإِقامـــة آَخــَر َمَقاَمـــُه؛ وقــال الفـــارابي(
ْو [، َوِفـي التَّْنِزیـِل: )٣(باآلیة: إزالة مثل حكمها، فالثانیة ناسخة واألولى منسوخة"

َ
َ    َ َْ ْ  ِ ْ  آ ٍَ  أ

  َْ  ِ ٍ ْ
ِت ِ َ
ْ
ْو ِ  ْ َِ    ُ ِْ َ    َ 

َ
  .)٤(] ؛ َواْآلَیُة الثَّاِنَیُة َناِسَخٌة واُألولى َمْنُسوَخٌة" ١٠٦[البقرة:  ]أ

  :)٥( وقد وردت في القرآن الكریم بهذه المعاني

ْو [: فقد جاء فـي قولـه تعـالى: اإلزالة والتغییر .١
َ
ْ ٍ ِ  َْ ـ  أ

ِت ِ َ
ْ
ْو  ُ ِْ َ    َ 

َ
َ    َ َْ ْ  ِ ْ  آ ٍَ  أ

 ] ١٠٦[البقرة:  ] ِ  ْ ِ َ 

                                  
 ).٦١/ ٣) لسان العرب ((١
 ).٤٢٤/ ٥) مقاییس اللغة ((٢
 ).١/٤٣٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ((٣
) تحفة ١/٤٣٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (٨٤/ ٧) تهذیب اللغة (٦١/ ٣) ینظر: لسان العرب ((٤

 ).٢٧٩/ ٣) المحصول (٢٩٣األریب بما في القرآن من الغریب (ص
  بتصرف. )٢٥٩(ص: مباحث في علوم القرآن ینظر: ) (٥
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ـ  [: فقد جاء في قوله تعالى: الرفع واإلثبات .٢ ّ ِ إِ ـ   ُ    َ َ ا  َِ  ُ َ   َ  ِْ ـُ  َ  َـ ُْ ْ   ِـ ْ َ
 ] ٢٩[الجاثیة:  ] َْ َ  ِْ ُ  َ   ُ  ُْ ْ  َ ْ َ  ُ نَ 

ْ َ  آ ًَ  َ َ َن آ ٍَ  َوا[فقـد جـاء فـي قولـه تعـالى:  التحویل والنقل: .٣ ُِل  َذا  َ   ُ   َِ   ُ ـَ ّ َ  ْ
َ
ُ أ   

ُ  نَ  َ  ْ َ  َ  ْ ُُ َ ْ
َ
 َْ  ُ ْ َ ٍ  َْ  أ

َ
    َ   ]١٠١: [النحل ] َ  ُ ا إِ  

  :  النسخ في االصطالح
تعریفات بین المتقدمین، والمتأخرین على النحو التالي: فالسلف كان مصـطلح ال توقد اختلف

نها: تخصـیص اللفـظ العـام واالسـتثناء وتقییـد المطلـق النسخ عندهم واسًعا، یدخل تحته أمور عدة، م
 .)١( ذلكوتبیین المجمل ونحو 

  :التالي النحو هذه التعریفات على طرًفا من وسأذكر
 علـى الـدال الخطـاب هـو النسـخ نإه) فقـال:"  ٤٠٣( اْلَقاِضـي عرفـه َأُبـو َبْكـر الَبـاِقالَِّني
، وارتضــاه؛ َأُبـو َحاِمــٍد الغَزاِلــيُّ )٢(ْلُمَتقَـدِِّم َعَلــى َوْجــٍه لَـْوَالُه َلَكــاَن ثَاِبتًـا" اْرِتفَـاِع اْلُحْكــِم الثَّابِـِت ِباْلِخَطــاِب ا

ُروَن َعَلــى َمــا َذَكــَرُه اْلَقاِضــي: َأنَّــُه اْلِخَطــاُب الــدَّالُّ  ه)٥٨٤والحــازمي(، ه)٥٠٥( ــَق اْلُمَتــَأخِّ قــال:" َأْطَب
اِب اْلُمَتَقدِِّم َعَلى َوْجٍه َلْوَالُه َلَكـاَن ثَاِبتًـا ِبـِه َمـَع َتَراِخیـِه َعْنـُه، َوَهـَذا َحـدٌّ َعَلى اْرِتَفاِع اْلُحْكِم الثَّاِبِت ِباْلِخطَ 

  .)٣( وهذا علیه جمهور األصولیینَصِحیٌح " 
ــاَل: النَّْســُخ ِعَبــاَرٌة َعــْن ِخَطــاِب الشَّــاِرِع ٦٣١قــال اآلِمــِدّي ( ــاُر ِفــي َتْحِدیــِدِه َأْن ُیَق ه):" َفاْلُمْخَت

  .)٤(اْلَماِنِع ِمِن اْسِتْمَراِر َما ثََبَت ِمْن ُحْكِم ِخَطاٍب َشْرِعيٍّ َساِبق"
ــَالِح فقــال ( ــُه اْبــُن الصَّ َف ــُه ُمَتَقــدًِّما ِبُحْكــٍم ٦٤٣َعرَّ ــاِرِع ُحْكًمــا ِمْن ــاَرٌة َعــْن َرْفــِع الشَّ   ه):" َوُهــَو ِعَب

ًرا"    ، )٨( ه)٧٧٤ن كثیر(ـــ، واب)٧(ه) ٧٣٢ري (ــــَـ ْلَجْعب، وا)٦( ه)٦٧٦، وارتضاه والنووي()٥(ِمْنُه ُمَتَأخِّ

                                  
 ).٥٣) الناسخ والمنسوخ "ابن سالم"(ص: (١
 ). ٢٨٢/ ٣) المحصول ((٢
 ).٤٧٩) معجم لغة الفقهاء (ص(٣
 ).١٠٧/ ٣) اإلحكام في أصول األحكام ((٤
 ).٢٧٧) معرفة أنواع علوم الحدیث (ص: (٥
 ).٨٨) التقریب والتیسیر (ص: (٦
 )٨٦) رسوم التحدیث في علوم الحدیث (ص: (٧
 )١٧٠) الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث (ص: (٨



 النسخ، والتوقف، وٕابطال الدلیلینمنهج ابن المنذر في   

٢٢١  

   الفصل السابع

  .)٢( ه)٨٥٢، وابن حجر ()١(ه)٨١٦والُجْرَجاِنّي (

ـــابَق ِمـــْن ... َأْحَكاِمـــِه ِبَالِحـــٍق َوْهـــَو ٨٠٦مـــه اْلِعَراِقـــّي (ونظ ـــاِرِع السَّ ) فقـــال:" َوَالنَّْســـُخ َرْفـــُع الشَّ
ه) علــى التعریــف فقــال:" َعَلیــِه ٨٠٤بــن الملقــن(واعتــرض ا )٤( ه)٩٠٢، وارتضــاه الســخاوي()٣(َقِمــنْ 

اعتراضات َأحـدَها:َ تْعِبیـره بِـالرَّْفع ِألَن الحكـم اْلَحـاِدث ضـد السَّـاِبق َولَـْیَس رفـع اْلَحـاِدث السَّـاِبق بِـأولى 
ــَواب التَّْعِبیــر باالنتهــاء، ثَاِنیَهــا: علــى تعبیــره بــالحكم ِألَن اْلمَ  ــاِبق للحــادث َوالصَّ ْنُســوخ قــد مــن رفــع السَّ

  . )٥(یكون َخبرا..." 

ُهـَو ِإَزاَلـُة ُحْكـم ِبَبـَدٍل َأْو ِبَغْیـِر فقال: " التعریففي  ه) ٤٣٧بن أبى طالب ( مكيفصل  دقو 
تــُه ِللنَّاِســِخ َوَرْفِعــِه ِلُحْكــِم اْلَمْنُســوِخ، ُكــلُّ َواِحــد ِمنُهَمــا ِفــي َوقْ  بفرضــهَبـَدل َمــَع تُقُــدَِّم اْلعلــُم ِمــَن اللَّــه َتَعــاَلى 

ِل ِبَال َأَمد"  قدرهالَِّذي    .)٦(َقْبَل َأَمرِِّه ِباْألَوَّ
ه):" النَّاِسخ والمنسوخ النَّاِسخ من الَحـِدیث ُهـَو كـل َحـِدیث دّل علـى ٧٣٣وقال ابن جماعة( 

ــْرِعّي ِبــَدِلیل َشــْرِعي ُمتَــَأّخر َعنــُه"   )٧(رفــع حكــم َشــْرِعي َســابق َلــُه ومنســوخه كــل َحــِدیث رفــع حكمــه الشَّ
ه)، فقال: ١٠٣١وقد أجمله المناوي(، )٨(ه): "هو إبطال الحكم واللفظ متروك"٧٤٥وقال ابن حیان(

"أن یرد دلیل شرعي متراخًیا عن دلیـل شـرعي مقتضـًیا خـالف حكمـه فهـو تبـدیل بـالنظر إلـى علمنـا، 
  .)٩"(وبیان لمدة الحكم بالنظر إلى علم اهللا

ــاِطع لحكــم خطــاب َشــْرِعي َســابق ه): " َواْلمــَراد با١٠٩٤وقــال أبــو البقــاء( لنســخ اْلخطــاب اْلَق
على َوجه اْلخطاب اْلَقاِطع الستمرار َذِلك الحكم، َوَلْیَس قطع اِالْسِتْمَرار َراجعا ِإَلى اْلَكَالم اْلَقِدیم الَِّذي 

وكف اْلخطـاب َعنـُه ُهَو صفة الرب، ِالْسِتَحاَلة عدم اْلَقِدیم بل ِإنََّما ُهَو َعاِئد ِإَلى قطع تعلقه بالمكلف 
  . )١٠(َوَذِلَك غیر ُمْسَتِحیل "

                                  
 ).٦٧) التعریفات (ص: (١
 ).٧٨) نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر (ص: (٢
 ).١٦٢) التبصرة والتذكرة في علوم الحدیث (ص: (٣
 ).٤٨/ ٤) فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ((٤
 ).٤٥١/ ٢) المقنع في علوم الحدیث ((٥
 ).٩٨خ القرآن ومنسوخه (ص: ) اإلیضاح لناس(٦
 ).٦١) المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي (ص: (٧
 ).٢٩٣) ینظر: تحفة األریب بما في القرآن من الغریب (ص(٨
 ).٣٢٤) التوقیف على مهمات التعاریف (ص(٩

 ).٨٩٢) الكلیات (ص(١٠



 النسخ، والتوقف، وٕابطال الدلیلینمنهج ابن المنذر في   

٢٢٢  

   الفصل السابع

ـــام: قـــال:  )١(ه)  ١١٥٨وقـــد ذكـــر التهـــانوي ( ـــة تعریفـــات، یحســـن ذكرهـــا فـــي هـــذا المق ثالث
ـــْرِع: َأْن َیـــِرَد َدلیـــُل ُشـــرَُّعي ُمَتَراِخًیـــا َعـــْن َدلیـــل ُشـــرَُّعي ُمْقَتضـــَیا ِخـــَالَف  "َوَحِقیَقـــة النَُّســـخ ِعْنـــَد أْهـــل الشَّ

ٍه "، وذكــر: "ِبَأّنــُه اْلُخطَّــاَب الــدَّاَل َعَلــى ِاْرِتَفــاع اْلُحْكــِم الثَّاِبــِت ِباْلُخطَّــاِب اْلُمَتَقــدِِّم، َعَلــى َوْجــه ِلــوَال ُحْكِمــهِ 
ــى َأنَّ  ــدَّاَل َعَل ــَظ ال ــُه"؛ وذكــر أیضــًا: "ِبَأّنــُه اللَّْف ــِه َعن ــَع َتَراِخِی ــا َم ــاَن ثَاِبَت ــِت بِــالنَّ  مثــالِلَك ــِم الثَّاِب صِّ اْلُحْك

  اْلُمَتَقدِِّم َزاَل َعَلى َوْجه ِلوَالٍه ِلَكاَن ثابتًا". 
َوُهــَو ِعَبــاَرٌة "  ه) ومــن وافقــه كمــا ســبق٦٤٣والمختــار عنــد المحــدثین، مــا قالــه ابــن الصــالح(

ًرا".   َعْن َرْفِع الشَّاِرِع ُحْكًما ِمْنُه ُمَتَقدًِّما ِبُحْكٍم ِمْنُه ُمَتَأخِّ

ـــق  ه) فقـــال١٤٢٦لخصـــه الـــدكتور محمـــد بكـــر إســـماعیل (والـــذي علیـــه الفقهـــاء؛ قـــد  "هـــو مطل
التغییر الذي یطرأ على بعض األحكام، فیرفعها بأحكام أخرى تحل محلهـا، أو یخصـص األحكـام بعـد أن 

  .)٢(كانت عامة، أو یقیدها بعد أن كانت مطلقة، فالنسخ عندهم یشمل الرفع الكلي، والرفع الجزئي"

تقراء للكتـــب التـــي تعتنـــي بالناســـخ والمنســـوخ، فالســـلف كـــان قلـــت: مـــا توصـــلت إلیـــه بعـــد اســـ
مصـطلح النســخ عنـدهم واســعا یـدخل تحتــه أمـور عــدة منهـا تخصــیص اللفـظ العــام واالسـتثناء وتقییــد 
ــق وتبیــین المجمــل ونحــو ذلــك، والمتــأخرون كــان مصــطلح النســخ عنــدهم مقصــورا علــى إزالــة  المطل

ــدلیل بحكــ م متــراخ عنــه ثابــت بــدلیل آخــر، وقــد بــین ذلــك ابــن قــیم وٕابطــال الحكــم المتقــدم الثابــت بال
َلِف ِبالنَّاِسِخ َواْلَمْنُسوِخ َرْفـُع اْلُحْكـِم ِبُجْمَلِتـِه تَـاَرًة َوُهـَو اْصـِطَالُح ٧٥١الجوزیة( ه) فقال: "ُمَراُد َعامَِّة السَّ

ِریَن، َوَرْفُع َدَالَلِة اْلَعامِّ َواْلُمْطَلِق َوالظَّاِهِر وَ  َغْیِرَها َتاَرًة، إمَّا ِبَتْخِصـیٍص َأْو َتْقِییـٍد َأْو َحْمـِل ُمْطلَـٍق اْلُمَتَأخِّ
َفَة َنْسًخا ِلَتضَ  مُِّن َذِلَك َرْفَع َدَالَلـِة َعَلى ُمَقیٍَّد َوَتْفِسیِرِه َوَتْبِییِنِه َحتَّى إنَُّهْم ُیَسمُّوَن اِالْسِتْثَناَء َوالشَّْرَط َوالصِّ

اِد، َفالنَّْسـُخ ِعْنـَدُهْم َوِفـي ِلَسـاِنِهْم ُهـَو َبَیـاُن اْلُمـَراِد ِبَغْیـِر َذِلـَك اللَّْفـِظ، َبـْل بِـَأْمٍر َخـاِرٍج الظَّاِهِر َوَبَیـاَن اْلُمـرَ 
ـــَل َكَالَمُهـــْم َرَأى ِمـــْن َذِلـــَك ِفیـــِه َمـــا َال ُیْحَصـــى، َوَزاَل َعْنـــُه ِبـــِه إْشـــَكاَالٌت َأْوَجَبَهـــا َحْمـــ ُل َعْنـــُه، َوَمـــْن َتَأمَّ

ِر" َكَالمِ    .)٣(ِهْم َعَلى اِالْصِطَالِح اْلَحاِدِث اْلُمَتَأخِّ

ـــَخ ٧٩٠وأكـــد علـــى هـــذا المـــنهج الشـــاطبي( ـــدِِّمیَن َأنَّ النَّْس ه) فقـــال:"  َیْظَهـــُر ِمـــْن َكـــَالِم اْلُمَتَق
ْطــَالِق َأَعــمُّ ِمْنــُه ِفــي َكــَالِم اْألُُصــوِلیِّیَن؛ َفَقــْد ُیْطِلُقــوَن َعَلــى َتقْ  ــِق َنْســًخا، َوَعَلــى ِعْنــَدُهْم ِفــي اْإلِ ِییــِد اْلُمْطَل

ْطِلقُـوَن َتْخِصیِص اْلُعُموِم بِـَدِلیٍل ُمتَِّصـٍل َأْو ُمْنَفِصـٍل َنْسـًخا، َوَعلَـى َبَیـاِن اْلُمـْبَهِم َواْلُمْجَمـِل َنْسـًخا، َكَمـا یُ 
ٍر َنْسـًخا؛ ِألَنَّ  جمیـع ذلـك مشـترك فـي معنـى واحـًدا، َوُهـَو َعَلى َرْفِع اْلُحْكِم الشَّْرِعيِّ ِبَدِلیٍل َشْرِعيٍّ ُمَتَأخِّ

                                  
 ).١٨٩،١٩١/ ٤) كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ((١
 ).٢٤٤وم القرآن "محمد بكر إسماعیل" (ص) دراسات في عل(٢
 ).٢٩/ ١) إعالم الموقعین عن رب العالمین ((٣
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ِر اْقَتَضى َأنَّ اْألَْمَر اْلُمَتقَـدَِّم َغْیـُر ُمـَراٍد ِفـي التَّْكِلیـِف، َوإِ  نََّمـا اْلُمـَراُد َمـا َأنَّ النَّْسَخ ِفي اِالْصِطَالِح اْلُمَتَأخِّ
ُل َغْیُر َمْعُموٍل ِبِه، َوالثَّاِني ُهوَ    .)١(اْلَمْعُموُل ِبِه"  ِجيَء ِبِه آِخًرا؛ َفاْألَوَّ

خالصــة القــول: اخــتالف المقصــد مــن مصــطلح النســخ عنــد أهــل الســلف والمتــأخرین، ال یــدلل 
علـى المشـاحة بــین المصـطلحات؛ ألن األوائــل حملـوه علــى مـا هـو أوســع مـن المعنــى االصـطالحي، أمــا 

دل علــى أن المصــطلحات المتــأخرون: فقــد قیــدوه بضــوابط وقواعــد تمیــزه عــن غیــره، وهــذا إن دل، فإنمــا یــ
  جهد توفیقي، ال مجال للتوقیف فیه، لذا یحمل الرأیان على الصواب، واهللا تعالى أعلى وأعلم. 

  

  شروط النسخ وبیان أقسامه
  شروط المعتبرة للقول بالنسخ عند العلماء: ال

قبل الشروط یستوجب ذكر أصل معتبـر فـي النسـخ وهـو قـول العلمـاء:" الناسـخ والمنسـوخ ال 
، فـال یـدخل )٢(ز أن یكونا إال في األحكام في األمر والنهي والحدود والعقوبات في أحكام الدنیا" یجو 

  النسخ في العقائد واألخبار. 
  أن یكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقًضا: الشرط األول:

  بحیث ال یمكن العمل بهما جمیًعا، فإن كان ممكنا لم یكن أحدهما ناسخا لآلخر.
 أن یكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم الناسخ: ثاني:الشرط ال

  ویقع ذلك معرفة النسخ بطرق:

ن   ِ ُ ْ  [: كقوله تعـالى: نص الشارع على وقوع النسخ  - أ
َ
ُ َ  ُْ ْ  وََ  َِ  أ َ  ا   اْ َن َ   

 ].٦٦[األنفال:  ]َ ْ ً  

 ول ثبوته متقدما على اآلخر. وهو أن ینقل بالروایة بأن یكون الحكم األ معرفة التاریخ:  - ب

قولــه رضــي اهللا عنــه علــى ســبیل الروایــة عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أو  الصــحابي: قــول  - ت
 الحكایة عن واقع األمر في عهده علیه الصالة والسالم.

                                  
 ).٣٤٤/ ٣) الموافقات ((١
 ).٣٥٩) فهم القرآن ومعانیه (ص: (٢
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  )١(" وهُ كحدیث " َمْن َشِرَب اْلَخْمَر َفاْجِلُدوُه، َفِإْن َعاَد ِفي الرَّاِبَعِة َفاْقُتلُ  داللة اإلجماع:  - ث

َر ٦٧٦قال النووي( ْجَماُع َعَلى َنْسِخِه،... َوَأْجَمُعوا َعَلى َأنَُّه َال ُیْقَتُل ِبُشْرِبَها َوإِْن َتَكرَّ ه):" َدلَّ اْإلِ
ــُق "  ْجَمــاَع ِفیــِه التِّْرِمــِذيُّ َوَخَالِئ ــُه َهَكــَذا َحَكــى اْإلِ جْ )٢(َذِلــَك ِمْن ــاَدة اْإلِ َمــاع ، َوقیــل: َأنــه َأْعَالَهــا ِإلَف

ِباْلعلِم َوَال أثر لتأخیر ِإْسَالم الراوي الْحِتَمال َأن یكون َسمعه مـن صـحابي آخـر قـدم مـن اْلُمَتقَـّدم 
 -َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -اْلَمْذُكور َأو مثله َفأْرسلُه، َلِكن ِإن َوقع التَّْصِریح ِبَسَماِعِه َلُه من النبي

ــل َعــن النبــي َفیتَّجــه َأن یكــون َناِســخا بِ  قبــل  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم  -َشــْرط َأن یكــون لــم یَتَحمَّ
  .)٣(ِإْسَالمه 

 بخطاب الشرع، ال العرف، وٕاال ال یرفعه ناسًخا. اً أن یكون الحكم المنسوخ ثابت الشرط الثالث:

ـــع: ـــا بخطـــاب الشـــرع، كثبـــوت المنســـوخ، ال الشـــرط الراب باإلجمـــاع أو  أن یكـــون الحكـــم الناســـخ ثابًت
 القیاس.

أن یكون الطریق الذي ثبت به الناسخ مثل الطریق الذي ثبت به المنسوخ أو أقـوى  الشرط الخامس:
 منه، وٕاال فال یجوز أن یكون األضعف ناسًخا لألقوى.

  أقساُم النسخ:
مها للنسِخ أقساٌم متعددٌة، اختلَف العلماُء حوَل جواِز وقوِع بعِض هذِه األقساِم، نذكُر أه  

  باختصاٍر، مَع بیاِن موقِف العلماِء مْن جواِز وقوِع كلِّ واحٍد منها أو عدِمِه:
  نسُخ القرآِن بالقرآن: 

اتفَق جمهوُر العلماِء على جواِز نسِخ القرآِن بالقرآِن، ولْم یخالْف في ذلَك غیُر أبي مسلٍم   
   .)٤( األصفهاني، الذي منَع أْن یكوَن في القرآِن آیاٌت منسوخةٌ 

وقال الدكتور فضل عباس: " وذهب بعض العلماء إلى أن الخالف بین أبي مسلم وجمهور 
أما بعض الكاتبین المحدثین فلقد حاولوا نفي النسخ عن كتاب اهللا تعالى، … العلماء خالف لفظي

                       )٥(وحاولوا الجمع بین اآلیات المنسوخة والناسخة " 

                                  
) أبواب الحدود، باب ما جاء من شرب ١٠١/ ٣: أخرجه الترمذي في السنن (منسوخوالحدیث  ،صحیح إسناده) (١

 رمذي: وٕانما كان هذا في أول األمر، ثم ُنسخ بعُد". ) وقال الت١٤٤٤الخمر،ح (
 ). ٢١٧،٢١٦/ ١١) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٢
 ).٢٢٩لهدایة في علم الروایة (ص: ) الغایة في شرح ا(٣
  ).٢/٢٣٣) نهایة السول (٣/١٣٢) ینظر: اإلحكام في أصول األحكام (٤(

 ).٢/٨) إتقان البرهان في علوم القرآن ((٥
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یاِن اآلیاِت الناسخِة أو المنسوخِة بیَن القائلیَن بالنسِخ كاَن كثیًرا، فیرى ولكنَّ االختالَف في ب
  .)١(بعُضهم أنَّها كثیرٌة، وقْد تزیُد على مائتي آیٍة عنَد بعِضهم، ویرى آخروَن أنَّها محدودٌة 

  نسُخ القرآِن بالسنِة:
  تلفوا في جواِز وقوعِه شرًعا. اتفَق العلماُء على جواِز نسِخ القرآِن بالسنِة عقًال، ولكنَّهم اخ  
، وأحمُد في روایٍة إلى منِع    فذهَب الجمهوُر إلى جواِز ذلَك ووقوِعِه، وذهَب اإلماُم الشافعيُّ

  .)٢( ذلَك وعدِم جوازِه، إال أْن یكوَن للسنِة عاضٌد من الكتاِب أو اإلجماعِ 
  نسُخ السنِة بالسنِة:

" َنَهْیـُتُكْم َعـْن ِزَیـاَرِة اْلُقُبـوِر  )٣(َوُهـَو كثیـر َنْحـو َحـِدیث ُمسـلم  َوَهَذا َال خـالف ِفیـِه َبـین اْلعلَمـاء    
  َفُزوُروَها َوَنَهْیُتُكْم َعْن ُلُحوِم اَألَضاِحىِّ َفْوَق َثَالٍث َفَأْمِسُكوا َما َبَدا َلُكْم" 

   )٤(َوَهَذا یعرفُه أهل اْلعلم باآلثار 
  نسُخ السنِة بالقرآن:

، وقــال اإلمــاُم )٥( اِء إلــى جــواِز نســِخ الســنِة بــالقرآِن عقــًال، ووقوِعــِه شــرًعاذهــَب جمهــوُر العلمــ  
الشافعي: "ولو أحدَث اُهللا لرسوِلِه في أمٍر َسنَّ فیه غیـَر مـا َسـنَّ رسـوُل اهللا َلَسـنَّ فیمـا أحـدَث اهللا إلیـه 

َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه -مذكوٌر في سنته حتى ُیَبیَِّن للناس أنَّ له سنًة ناسخًة للتي قبَلها ممَّا ُیخالُفها، وهذا 
  .)٦(-َوَسلََّم 

                                  
) ینظر: البحث العلمي "النسخ في القرآن الكریم بیـن اإلقرار واإلنكـار"، كتبه أستاذنا الدكتور: عبد السالم حمدان ١(

  اللوح. 
)، وكشف ٣١٣) تنقیح الفصول (ص ١/١٢٤) المستصفى (٣/١٨٣) ینظر: اإلحكام في أصول األحكام (٢(

)، ٥٦اختالف الحدیث "الشافعي" (ص  )٢٠٢) المسودة (ص ٤٥) وروضة الناظر (ص ٣/١٧٦األسرار (
  ).٥/١٣)، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج(٢/١٣٣ومناهل العرفان (

 ).٥٢٢٨) كتاب األضاحي، باب َبَیاِن َما َكاَن ِمَن النَّْهِى،ح(٨٢/ ٦) صحیح مسلم ((٣
 ).٣٧) قالئد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص: (٤
)، ونهایة السول ٢/٢٣٠)، واإلبهاج (١٧٣)، واللمع (ص ٣/١٣٥في أصول األحكام ( ) ینظر: اإلحكام٥(

)، وفواتح الرحموت ٤٤)، وروضة الناظر (ص٢/٣١٦)، والتلویح على التوضیح لمتن التنقیح (٢/٢٤٩(
  ). ٢/١٤٠مناهل العرفان في علوم القرآن ( ،)٢/٦٦) الجامع ألحكام القرآن (٢/٧٨(

  ).١٠٨) كتاب الرسالة (ص٦(
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ــ ِِ  ُ [مــن ذلــك قولــه تعــالى:     ــْ  َ ــْ   ِ ْ َ  ُ ــ  َو   ــ ِس َ  ــَ  ا   ــَ َ  ُء ِ     ]َ ــَ ُ  ُل ا   
] فیه الرد على من أنكر النسخ وداللة على جواز نسخ السنة بالقرآن ألن استقبال بیـت ١٤٢[البقرة: 

  .)١(ًا بالسنة الفعلیة ال بالقرآن المقدس كان ثابت

  

  

                                  
 ).٣٣) اإلكلیل في استنباط التنزیل (ص: (١
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  املبحث الثاين
  منهج ابن املنذر يف بيان النسخ 

لوقوع النسخ في تراجم األبواب، وهذا من منهج العلماء أصحاب كان من منهجه اإلشارة والبیان 
، ومــن تــراجم ابــن المنــذر -كــان فقههــم فــي التــراجم، كحــال إمــام الصــنعة البخــاري -الرســوخ العلمــي 

 )٢(، وكـذلك قولـه " ِذْكـُر َنْسـِخ َذِلـَك )١(دالة على ذلك قوله " ِذْكُر نسخ ِقَیاِم اللَّْیِل َبْعَد َأْن َكاَن َواِجًبا" ال
ْكَبَتْیِن"  َال )٣(َواْألَْمِر ِبَوْضِع اْلَیَدْیِن َعَلى الرُّ ِة َواْلَمْنِع ِمْنُه َبْعَد َأْن َكـاَن ، وقوله "ِذْكُر َنْسِخ اْلَكَالِم ِفي الصَّ

وبعد استقراء وجدت أّن بعض تراجم ابن المنذر جاءت على وفـق تـراجم اإلمـام أبـي داود  ،)٤(ُمَباًحا" 
مــن حیــث رؤوس مســائل الفقــه، وهــو فــي الوقــت نفســه قــد تــأّثر كثیــرًا بتــراجم شــیخه ابــن خزیمــة فــي 

وهذا ال یقلـل مـن قیمتـه العلمیـة بقـدر مـا هـو بیـان لمـدى ، )٥(صحیحه، حتى إّنه ساق بعضها بالنّص 
لم یكن مجرد ناقل فحسـب، بـل إنـه سـلك مسـلك النقـد لكثیـر مـن اآلراء التـي  تأثره بشیخه ابن خزیمة،

نقلها عـن العلمـاء، وكـذلك عنـد التعقـب واالسـتدالل علـى القـول الصـحیح الـذي علیـه العمـل، والنـاظر 
ذات عمــق فــي فهــم النصــوص  بجانــب شخصــیته الحدیثیــة ولیةفــي كالمــه یــدرك شخصــیة علمیــة أصــ

" ولَـْم َیُجـْز َنْسـُخ َمـا ُهـَو  –في بیان أصـل معتبـر عنـد العلمـاء فـي النسـخ  -الشرعیة؛ ومن ذلك قوله 
باِألَْخَبــاٍر -ْیــِه َوَســلََّم َصــلَّى اللَّــُه َعلَ -َیِقــیٌن َوَمــا َقــْد ثََبتَــِت اْألَْخَبــاُر ِبــِه، َوَلــْم َیْخَتِلــْف ِمــْن َأْمــِر َرُســوِل اِهللا 

ْجَماَع َیِقیٌن وَغْیُر َجاِئٍز اِالْنِتَقاُل ِمَن اْلَیِقیِن ِإَلى الشَّ  " ُمْخَتَلٍف ِفیَها؛ ِألَنَّ اِالْخِتَالَف َشكٌّ َواْإلِ ، وبعد )٦(كِّ
ه أن وجــدت الرســوخ العلمــي البــن المنــذر فــي بیــان الناســخ والمنســوخ، كــان البــد مــن العــودة لترجمتــ

فقــد تعلــم ابــن  للوقــف كیــف وصــل لهــذه الدرجــة مــن القــوة العلمیــة، وكــان الجــواب المســتنبط كــاآلتي:

                                  
 ).١٣٣/ ٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
ْكبَ (٢ َتْیِن ِفي ) النسخ المراد ذكره في الترجمة السابقة لهذه حیث قال:" ِذْكُر التَّْطِبیِق َبْیَن اْلَكفَّْیِن َوَتْصِییِرِهَما ِمَن الرُّ

ُكوِع "ثم أورد الحدی  ث المنسوخ وترجم للناسخ بالترجمة السابقة وذكر األحادیث. الرُّ
 ).٣٠٩/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٣
  ). ٤٠٧/ ٣) المرجع السابق ((٤
َالِة َواْلَمْنِع ِمْنُه َبْعَد َأْن َكاَن ُمَباًحا" فقد نقلها ابن المن٥( ذر بالحرف من ابن ) ینظر مثًال: "ِذْكُر َنْسِخ اْلَكَالِم ِفي الصَّ

  ).٥/٧١خزیمة. ینظر: صحیح ابن خزیمة (
 ) بتصرف یسیر.٢٣٢/ ٤) المرجع السابق ((٦
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؛ وهو أعلم النـاس فـي هـذا العلـم، فقـد  ِبیُع ْبُن ُسَلْیَماَن اْلُمَراِديُّ تلمیذ اإلمام الشَّاِفِعيُّ المنذر على ید الرَّ
َصــلَّى اللَّــُه -َجــَزُهْم َأْن َیْعِرُفــوا َناِســَخ َحــِدیِث َرُســوِل اللَّــِه نقــل الحــازمي قــول الزهــري:" َأْعَیــا اْلُفَقَهــاَء َوَأعْ 

ــِه َوَســلََّم  ــم الناســخ والمنســوخ فقــال اْلَحــاِزِميُّ  –َعَلْی َوَمْنُســوَخُه" ثــم بــین مكانــة وفضــل الشــافعي فــي عل
َصُه ِإالَّ َمـا ُیوَجـُد ِمـْن ه):" َال َنْعَلُم َأَحًدا َجاَء َبْعَدُه َتَصدَّى ِلَهَذا اْلَفنِّ َوَلخَّ ٥٨٤( َصُه، َوَأْمَعَن ِفیِه َوَخصَّ

َشاَرِة ِفي َعَرِض اْلَكَالِم َعْن آَحاِد اْألَِئمَِّة، َحتَّى َجاَء َأُبـو َعْبـِد اللَّـِه ُمَحمَّـدُ  یَماِء َواْإلِ ْبـُن ِإْدِریـَس  َبْعِض اْإلِ
ـــاِفِعيُّ  ـــُه -الشَّ ـــُه َخـــاَض تَ  -َرِضـــَي اللَّـــُه َعْن ـــُه، َفِإنَّ ـــُه، َواْســـَتْخَرَج َدِفیَن ـــاَرُه َوَكَشـــَف َأْســـَراَرُه َواْســـَتْنَبَط َمِعیَن یَّ

، وقـد ذكـرت فـي ترجمـة ابـن المنـذر إنـه مجتهـد مطلـق بـأقوال العلمـاء )١(َواْسَتْفَتَح َباَبـُه، َوَرتـََّب َأْبَواَبـُه" 
  في ذلك، ومن متممات االجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ  

ْكُن اْألَْعَظــــُم ِفــــي َبــــاِب ٥٨٤ِميُّ (قــــال اْلَحــــازِ و  ــــاِت اِالْجِتَهــــاِد؛ ِإِذ الــــرُّ ه):" َهــــَذا اْلَفــــنُّ ِمــــْن َتِتمَّ
ــِخ َواْلَمْنُســوِخ، ِإِذ اْلَخْطــُب ِفــي َظــَوا ــُة النَّاِس ــِل َمْعِرَف ــِد النَّْق ــِل، َوِمــْن َفَواِئ ــُة النَّْق ــاِر اِالْجِتَهــاِد َمْعِرَف ِهِر اْألَْخَب

ْشــَكاُل ِفــي َكْیِفیَّــِة اْسـِتْنَباِط اْألَْحَكــاِم ِمــْن َخَفاَیــا النُُّصــوِص، َیِسـیٌر، َوَتجَ  شُّــُم َكَلِفَهــا َغْیــُر َعِسـیٍر. َوإِنََّمــا اْإلِ
ِل اْألَْمَرْیِن َوآِخِرِهَما، ِإَلى َغْیِر َذِلَك ِمَن اْلَمَعاِني"    .)٢(َوِمَن التَّْحِقیِق ِفیَها َمْعِرَفُة َأوَّ

  

                                  
 ).٣) االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار (ص: (١
 ) المرجع السابق. (٢
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  ستدالل بالتاريخ على بيان النسخاال

ـا َتقَـدََّم، َواْآلِخـُر ِمـْن َأْمـِر -في إقرار هذا األصـل-َقال ابن المنذر:  ُر ُهـَو النَّاِسـُخ َلمَّ " َواْلُمتَـَأخِّ
ــــِه َوَســــلََّم -َرُســــوِل اِهللا  ِل. -َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْی ــــى ِمــــَن اْألَوَّ  وقــــد بــــین ذلــــك واســــتعمله فــــي مســــألة )١(َأْوَل

،  اً ، حیث ذكر حدیث)٢(التطبیق َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َقاَل: " َرَكْعُت َفَطبَّْقُت َفَجَعْلُت َیـِدي َبـْیَن ُرْكَبتَـيَّ
ا ه):" َكنَّـا َنْفَعلُـُه َفُنَهَیَنـ٨٥٢، وقال ابن حجـر()٣(َفَنَهاِني َأِبي َوَقاَل: ِإنَّا َقْد ُكنَّا َنْفَعُل َهَذا َفُنِهیَنا َعْنُه " 

َنا ِاْسَتَدلَّ ِبِه  َعَلى ُنَسخ التَّْطِبیِق اْلَمْذُكوِر ِبَناٌء َعَلى َأنَّ اْلمَراُد ِباْآلِمِر والناهى ِفـي -البخاري-َعنُه َوَأَمرَّ
ــیَغَة ُمْخَتِلـف ِفیَهــا َوالـرَّاِجَح َأنَّ ُحكْ -َصـلَّى اللَّــُه َعَلْیـِه َوَســلََّم -َذِلـَك ُهـَو النَِّبــيُّ  ْفـِع َوُهــَو َوَهـِذِه الصِّ مَهــا الرَّ

 "   .)٤(ُمْقَتَضى َتَصرُّف اْلُبَخاِريِّ

َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه -وأختــار هــذا القــول لبیــان النســخ وقــول اْبــِن ُعَمــَر، َقــاَل: "ِإنََّمــا َفَعَلــُه النَِّبــيُّ 
 ه):٢٧٩ل الترمـــذي(قــول ابــن المنـــذر علیــه جمهــور أهـــل العلــم، قــا) ٥(َمــرٌَّة َیْعنِــي التَّْطِبیـــَق" -َوَســلََّم 

"التطبیق منسوخ عند أهل العلم ال خالف بین العلماء في ذلـك إال مـا روى عـن ابـن مسـعود وبعـض 
ـــَالِة َال ٤٥٦، وقـــال ابـــن حـــزم األندلســـي ()٦( أصـــحابه، أنهـــم كـــانوا یطبقـــون ه): " َوالتَّْطِبیـــُق ِفـــي الصَّ

ـــ ـــَدْیِن َب ـــُه َمْنُســـوٌخ. َوُهـــَو َوْضـــُع اْلَی ـــَالِة " َیُجـــوُز، ِألَنَّ ُكـــوِع ِفـــي الصَّ ـــَد الرُّ ْكَبَتْیِن ِعْن ، ونقـــل ابـــن )٧(ْیَن الـــرُّ
ه) في مسـألة أن یصـف الثالثـة مـع اإلمـام أحـدهم عـن یمینـه واألخـر عـن یسـاره وفـي ٥٩٧الجوزي(

حــدیث ابــن مســعود الــذي ســتدل األثــرم علــى النســخ الن االحــدیث التطبیــق، وهــذا قــول ابــن مســعود ف

                                  
 ).١٤٩/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
  ِإْحَدى َكفَّْیِه َعَلى َبْطِن اْألْخَرى، َوَیْجَعُلُهَما َبْیَن ُرْكَبَتْیِه َوَفِخَذْیِه"  ) التطبیق: "َأْن َیْجَعل اْلُمَصلِّي َبْطنَ (٢

 ،)٤٠٦/ ٣المجموع شرح المهذب ( ،)٣٠٤/ ٢المحلى باآلثار ( ،)٣٩٤/ ١ینظر: المبدع في شرح المقنع (
 ).٥٨لفقهیة (ص: التعریفات ا ،)٢٨٢/ ٢نیل األوطار ( ،)١٣٣/ ٢النجم الوهاج في شرح المنهاج (

ُكوِع، ح(٢٠٠/ ١) صحیح البخاري ((٣ َكِب ِفي الرُّ  ).٧٩٠) كتاب األذان، باب: َوْضِع اَألُكفِّ َعَلى الرُّ
 ).٢٧٣/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٤
) وقال ابن ٣٠٩/ ٣أخرجه ابن المنذر في  األوسط من السنن واإلجماع واالختالف( صحیح، إسناده) (٥

 - َصلَّى اللَُّه َعَلیِه َوَسلَّمَ  - ه):" َوَقْد َروَّى ُبنُّ اْلُمْنِذِر َعْن ُبنِّ ُعَمِر ِبِإْسَناِد َقِويِّ َقاٍل ِإنََّما َفَعَلُه النَِّبيُّ ٨٥٢حجر(
  )٢٧٤/ ٢َمرََّة ُیَعنَِّي التَّْطِبیَق" فتح الباري شرح صحیح البخاري (

 )٢٧٣/ ٢) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٦
 ).٣٠٤/ ٢) المحلى باآلثار ((٧
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فیه التطبیق، و الذین خالفوا ابن مسعود من الصحابة تأخروا في إسالمهم، قال یذكر الهیئة السابقة 
َل ِألَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َحَكى ِفْعَل َرُسوِل اللَِّه ٢٧٣َأُبو َبْكٍر اْألَْثَرم( َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -ه): َوَهَذا َناِسُخ ِلْألَوَّ

َل، َوَذَكَر ِفیِه التَّْطبِ -َوَسلََّم  ، )١(یَق َوَهؤَُالِء الَِّذیَن َرُووا ِخَالَف َذِلَك َأْحَدَث ِإْسَالًما ِمَن اْبـِن َمْسـُعوٍد "اْألَوَّ
ــُه َعــَرَف ٥٨٤وقــال اْلَحــاِزِميُّ ( ــى َأنَّ ــٌة َعَل ــِه َدَالَل ــَراِرِه ِبثُُبوِت ــَد ِإْق ــِق َبْع ــَم التَّْطِبی ــي ِإْنَكــاِر َســْعٍد ُحْك ه):" َفِف

َل َوالثَّــــاِنَي، َوفَ  ه):" َوَذَكــــَر َأْكثَــــُر اْلُعَلَمــــاء: ُأنَّ ٧٩٥وقــــال ابــــن رجــــب(  )٢(ِهــــَم النَّاِســــَخ َواْلَمْنُســــوَخ"اْألَوَّ
ٌن، َعــْن التَّْطِبیــُق َكــاَن ِشــْرُع َأَوَال، ثُــمَّ ُنِســَخ ُحْكُمــُه، َوِاْســَتَدلُّوا ِبَحــدیِث َســْعٍد َوَمــا ِفــي َمَعَنــاُه، َوَروَّى َحِصــی

خیثمــة، َعــْن ُأِبــَي َســْبَرُة الجعفــي، َقــاَل: ُقــِدَمْت اْلَمِدیَنــُة َفُجِعَلــْت َأَطَبــُق َكَمــا ُیْطِبــَق  َعْمــرِو ُبــنِّ َمــرََّة، َعــنْ 
ــَك َعَلــى َهــَذا؟ َقلَّــْت: َكــاَن َعْبــ ــِد اللَّــِه َوَأْرَكــُع، َفَقــاَل َرُجــٌل: َمــا َحَمُل ــُه، َوَذَكــرَأْصــَحاُب َعْب َأنَّ  ُد اللَّــِه َیْفَعُل

َصـلَّى اللَّـُه -َكـاَن َیْفَعلُـُه. قَـاَل: َصـَدَق َعْبـُد اللَّـِه، َوَلُكـنَّ َرُسـوُل اللَّـهِ -ى اللَّـُه َعَلیـِه َوَسـلَّمَ َصـلَّ -َرُسوَل اللَّـهِ 
ـــَع َعَلیـــِه اْلُمْســـِلُمو -َعَلیــِه َوَســـلَّمَ  َن ُربَّمـــا ُصـــِنَع اْألَْمــُر ثُـــمَّ َأَحـــَدَث اللَّـــُه َلــُه اْألََمـــرُّ اْألَُخـــَر، َفـــَأْنُظُر َمــا َأُجمِّ

ْكَبَتْیِن ِفـي الرُّكـوِع ِمـنْ و َفِاْصَنْعُه. َفَلمَّا َقاَم َكاَن َال َیْطَبُق   َأْكثَـُر اْلُعَلَمـاء َعلَـى َأنَّ َوْضـَع اْلَیـَدْیِن َعَلـى الـرَّ
َالَُة ِبَتْرِكِه َوَال ِبالتَّْطِبیق"  َالَِة، َوَال تُْبَطْل الصَّ    .)٣(سنِن الصَّ

  التطبیق في الصالة: مذاهب الفقهاء في التطبیق في 
  ، )٦(، والشــــــــــــــــــافعیة )٥(، والمالكیـــــــــــــــــة )٤(َیـــــــــــــــــَرى ُجْمهُـــــــــــــــــوُر اْلُفَقَهــــــــــــــــــاِء مـــــــــــــــــن الحنفیــــــــــــــــــة         

  

                                  
 .)٢٥٥) إعالم العالم بعد رسوخه بناسخ الحدیث ومنسوخه (ص: (١
 ).٨٤) االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار (ص: (٢
 ).١٥٦/ ٧) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٣
  في الفقه النعماني المحیط البرهاني  ،)١٩/ ١المبسوط "السرخسي"( ،)٤/ ١"الشیباني" ( األصل) ینظر: (٤

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ،)١٣٣/ ١تحفة الفقهاء ( ،)٢٢١/ ٢) البنایة شرح الهدایة (٣٣٦/ ١(
 ،)١١٤/ ١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ( ،)٢٥٦/ ١) اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (٢٠٨/ ١(

البحر الرائق شرح كنز  ،)٢٢٢/ ٢شرح الهدایة ( البنایة ،)٣٤/ ١المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار (
 ).٢٩٧/ ١) شرح فتح القدیر (٣٣٣/ ١الدقائق (

الخالصة  ،)١٩٠/ ٢الذخیرة للقرافي ( ،)٢٠٣/ ١الكافي في فقه أهل المدینة ( ،)١٦٧/ ١) ینظر: المدونة ((٥
مواهب الجلیل في  ،)٢٤٥ /٢التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ( ،)٧٤الفقهیة على مذهب السادة المالكیة (ص: 

 ).٢٠٣أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (ص:  ،)٧/ ٢شرح مختصر خلیل (
  المهذب في فقه اإلمام الشافعي  ،)٣١التنبیه في الفقه الشافعي (ص:  ،)١٣٤/ ١) ینظر: كتاب األم ((٦

النجم  ،)٤٠٦ /٣كتاب المجموع شرح المهذب ( ،)٢٠٩/ ٢) البیان في مذهب اإلمام الشافعي (١٤٣/ ١(
  كفایة النبیه في شرح التنبیه ،)١٢٦/ ٢٠الهدایة إلى أوهام الكفایة ( ،)١٣٣/ ٢الوهاج في شرح المنهاج (

 )١٦٨/ ٣.( 



 النسخ، والتوقف، وٕابطال الدلیلینمنهج ابن المنذر في   

٢٣١  

   الفصل السابع

ودلیلهم في ذلك حدیث ُمْصَعِب ْبِن َسْعِد ْبـِن  ، َكَراَهَة التَّْطِبیِق ِفي الرُُّكوِع، وهو منسوخ  )١(والحنابلة 
، َفَنَهاِني َأِبي َأِبي َوقَّاٍص َأنَُّه َقال: َصلَّْیُت  ، ُثمَّ َوَضْعُتُهَما َبْیَن َفِخَذيَّ ِإَلى َجْنِب َأِبي، َفَطبَّْقُت َبْیَن َكفَّيَّ

ـــِب"  َك ـــى الرُّ ـــِدَیَنا َعَل ـــا َأْن َنَضـــَع َأْی ـــُه، َوُأِمْرَن ـــا َعْن ـــُه َفُنِهیَن ـــا َنْفَعُل ـــال: ُكنَّ ـــُروِف َأنَّ قَـــْول )٢(َوَق ـــَن اْلَمْع ، َوِم
: كُ  َحاِبيِّ   .)٣(نَّا َنْفَعل، َوُأِمْرَنا َوُنِهیَنا، َمْحُموٌل َعَلى َأنَُّه َمْرُفوٌع  الصَّ

  عاوى النسخ باالستدالل بالتاریخمنهجه في رد د
فــي التوفیــق بــین النصـوص، فقــد رّد عــددًا مــن دعــاوى النســخ فــي  قــةدامتـاز ابــن المنــذر بال

كمـــا اســـتعمل التـــاریخ ألثبـــات و بعـــض األحادیـــث المتعارضـــة؛ الفتقارهـــا لـــبعض الشـــروط المـــذكورة،
" ِذْكـُر -النسخ فقد استعمله لرد على من زعم نسخ أحادیث معمول بها، ومن ذلـك قـال ابـن المنـذر: 

ْكَعَتْیِن َساِهًیا ِفي الظُّْهِر َأِو اْلَعْصِر، َواْلِبَناِء َعَلى َما َصلَّى اْلُمَصلِّي َقْبَل َتسْ   ثم –ِلیِمِه" التَّْسِلیِم ِمَن الرَّ
،   -َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -ُهَرْیَرَة  َقاَل: َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اِهللا  ىأسند إلي َأب ِإْحـَدى َصـَالَتِي اْلَعِشـيِّ

ـــا اْلَعْصــِر، َوَأْكثَـــُر َظنِّــي َأنََّهـــا اْلَعْصــُر، َرْكَعتَـــْیِن، ثُــمَّ اْنَصـــَرَف ِإلَــى ِجـــْذٍع ِفــي الْ  ــا الظُّْهــِر َوإِمَّ ْســـِجِد مَ ِإمَّ
َالُة، َوِفي اْلَقْوِم َأُبو َبْكـ ٍر، َوُعَمـُر َفاْسَتَنَد ِإَلْیِه َوُهَو ُمْغَضٌب، َوَخَرَج ُسْرَعاُن النَّاِس َیُقوُلوَن: َقُصَرِت الصَّ

ــَالُة َأْم َنِســ -یَت؟ َقــاَل َرُســوُل اِهللا َفَهاَبــا َأْن ُیَكلَِّمــاُه، َفَقــاَم ُذو اْلَیــَدْیِن َفَقــاَل: َیــا َرُســوَل اِهللا، َأُقِصــَرِت الصَّ
-: "َما َیُقوُل ُذو اْلَیَدْیِن؟"، َقاُلوا: َصَدَق َیا َرُسـوَل اِهللا. َفَصـلَّى ِبَنـا َرُسـوُل اِهللا -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 
ِه، ثُـمَّ َرفَـَع، ثُـمَّ َكبَّـَر َفَسـَجَد، ثُـمَّ َكبَّـَر َرْكَعَتْیِن، ثُـمَّ َسـلََّم، ثُـمَّ َكبَّـَر َوَسـَجَد َكِسـُجودِ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

   .)٤(َوَرَفَع " 

                                  
) الكافي ٨٣الهدایة على مذهب اإلمام أحمد (ص:  ،)٣٥٩/ ١المغني ( ،)٢٢ینظر: مختصر الخرقى (ص: ) (١

المحرر في الفقه  ،)٨٠العدة شرح العمدة (ص:  ،)٢٥: عمدة الفقه (ص ،)٢٥٠/ ١في فقه اإلمام أحمد (
الشرح الكبیر على متن  ،)٨٣/ ١منار السبیل في شرح الدلیل ( ،)٦١/ ١على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل (

 ).٩٠الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص:  ،)٣٩٤/ ١المبدع في شرح المقنع ( ،)٥٤٠/ ١المقنع (
ُكوِع، ح () ٢٠٠/ ١) صحیح البخاري ((٢ َكِب ِفي الرُّ  ).٧٩٠كتاب األذان، باب: َوْضِع اَألُكفِّ َعَلى الرُّ
:  ُأِمْرَنا ِبَكَذا، َوُنِهیَنا َعْن َكَذا. َوَقْوُلُه: السُّنَُّة َكَذا. َال َیُجوُز َأْن ُیْجَعَل شَ (٣ َحاِبيِّ ْيٌء ِمْنُه ِرَواَیًة َعْن النَِّبيِّ ) َقْوُل الصَّ

، ُدوَن َغْیِرِه ِمْن -َعَلْیِه السََّالُم  - إْذ َكاَن اْألَْمُر َوالنَّْهُي َوالسُّنَُّة َال َیْخَتصُّ ِبالنَِّبيِّ  - َعَلْیِه َوَسلََّم  َصلَّى اللَّهُ  -
ْ  ِ ِ  ُْ  ْ [النَّاِس، َقاَل اللَُّه َتَعاَلى: 

َ
وِ  اْ 

ُ
ِ  ُ  ا ا   ُ  َل َوأ

َ
َ َوأ ِ  ُ  ا ا  

َ
ینظر للقرائن  ]  ولكن٥٩[النساء:  ]أ

كما في هیئة الركوع في  –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  - الدالة على أن األمر ال سبیل فیه لالجتهاد من غیر النبي 
  الصالة.

 ).١٤١/ ١٢) بتصرف، ینظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (١٩٧/ ٣ینظر: الفصول في األصول (     
 )٧١٤ِكَتاب اَألَذان، باب: َهْل َیْأُخُذ اِإلَماُم ِإَذا َشكَّ ِبَقْوِل النَّاِس؟، ح() ١٤٤/ ١) صحیح البخاري ((٤
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 ىظـــن أن ذبنـــه منســـوخ، فـــوهم وذلـــك أ )١( ه)١٤٢فهـــذا الحـــدیث ادعـــي اإلمـــام الزُّْهـــِرّي (
ــي ُزْهــَرَة الــذي قتــل یــوم بــدر  ــِد َعْمــٍرو َحِلیــُف َبِن ــُن َعْب اَلْیِن ْب ــمَّ حــدیث ، فــاعتبر ال)٢(الیــدین هــو ُذو الشِّ

ــَلِميُّ اْســُمُه اْلِخْرَبـــاُق َكــاَن َیُكــوُن ِباْلَباِدَیـــِة َفَیِجــيُء َفُیَصــلِّي َمـــَع اً منســوخ ، والصــحیح أن ُذو اْلَیـــَدْیِن السُّ
مــدة، قیــل: إلــى خالفــة -صــلى اهللا علیــه وســلم -عــاش بعــد النبــيَّ  –َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم -النَِّبــيِّ 

أبــو هریــرة الــذي أســلم عــام خیبــر یعنــي بعــد بــدر، فتعــین أنــه ذو الیــدین، معاویــة، والقصــة حضــرها 
ـــِة َأْهـــِل  ذىعـــن  اً ، وقـــد روى حـــدیثاً واحـــد فجعلهـــم اإلمـــام الزهـــري رجـــالً  ـــْوُل َأِئمَّ اَلْیِن، وخـــالف َق ـــمَّ الشِّ

  .)٣(اْلَحِدیِث َوالسَِّیر 

ّي ِألَنَّــُه ظــن َأن َذا الشــمالین َوَذا ه): "وهــم ِفــي َهــَذا الزُّْهــرِ ٢٧٥وَقــاَل َأُبــو َداُود السجْســتاِني(
  .)٤(اْلَیَدْیِن َواِحد " 

ــاَل أبــ ــِن َنْضــَلَة ِمــْن ُخَزاَعــَة َحِلیــٌف ٢٧٩َخَثَمــَة( وَوَق ــُن َعْمــِرو ْب ــُر ْب ــَماَلْیِن ُعَمْی ه): " ُذو الشِّ
اُق َوُهَو َغْیُر ِذي الشَِّماَلْیِن َواْلَجْمُع َبْیَنُهَما ِفـي ِلَبِني ُزْهَرَة ْبِن ِكَالٍب ُقِتَل َیْوَم َبْدٍر َوُذو اْلَیَدْیِن ُهَو اْلِخْربَ 

َواِة َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة "     )٥(َحِدیِث الزُّْهِريِّ َمًعا َخاَلَفُه ِفیِه اْلُحفَّاُظ ِمْن الرُّ

ــْهِو َواْلَقــْوُل ِبــِه َیِجــُب، َوَســْجَدتَ  -حــدیث أبــو هریــرة -قــال ابــن المنــذر: "َهــَذا َخَبــٌر ثَاِبــتٌ  ِي السَّ
ــَالِم،  َوَلــْیَس ِلَقــْوِل َمــْن َقــاَل: ِإنَّ َحــِدیَث َأِبــي ُهَرْیــَرَة َمْنُســوٌخ َیْســُجُدُهَما اْلُمَصــلِّي ِفــي َهــِذِه اْلَحــاِل َبْعــَد السَّ

                                  
ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن شِ (١ َهاِب ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ) اِإلَماُم، الَعَلم، َحاِفُظ َزَماِنه، َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

ه)، قال اللَّْیِث بِن َسْعٍد:" َرَأْیُت  ١٣٠ -  ١٢١ِن ُزْهَرَة ْبِن ِكالِب ْبِن ُمرََّة، اْلُقَرِشيُّ الزُّْهِريُّ اْلَمَدِنيُّ (اْلَحاِرِث بْ 
الَعَرِب  نِ َعاِلمًا َقطُّ َأْجَمَع ِمِن اْبِن ِشَهاٍب، ُیَحدُِّث ِفي التَّرِغیِب، َفَتُقْوُل: َال ُیحسُن ِإالَّ َهَذا، َوإِْن َحدََّث عَ 

ینظر: سیر أعالم النبالء  َواَألنَساِب، ُقْلَت: َال ُیحسُن ِإالَّ َهَذا، َوإِْن َحدََّث َعِن الُقْرآِن َوالسُّنَِّة، َكاَن َحِدْیَثه".
 ).٥/١٣٦)، تاریخ اإلسالم (٥/٣٢٦(

 ).٥٩٨/ ٤) اإلصابة في تمییز الصحابة ((٢
) ٢٢١/ ٣شرح صحیح البخارى "ابن بطال"( ،)٥٠٩/ ١ر (االستذكا ،)٦٥٢/ ٨) ینظر: اختالف الحدیث ((٣

 ،)٧٢/ ٥المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ( ،)٣٤٦/ ١التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید (
فتح الباري شرح صحیح البخاري  ،)٤٦/ ١طرح التثریب في شرح التقریب ( ،)٤١٤/ ٩فتح الباري "ابن رجب"(

تنویر الحوالك  ،)٢٦٤/ ٤عمدة القاري شرح صحیح البخاري ( ،)١٦٧/ ٤"العیني"( ) شرح أبي داود٩٧/ ٣(
إرشاد الساري لشرح صحیح ، )٢٤/ ٣حاشیة السیوطي على سنن النسائي ( ،)٨٩/ ١شرح موطأ مالك (

 ).٨٠٣/ ٢) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (٣٦٥/ ٢البخاري (
 )٤٨٠/ ٣) كشف المشكل من حدیث الصحیحین ((٤
 )١٧٥/ ١) المنتقى شرح الموطإ ((٥
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ْعـَد َبـْدٍر ِبسـنین قَـِدَم أبـو هریـرة ، َوبَ ِألَنَّ َتْحِریَم اْلَكَالِم َكاَن ِبَمكََّة، َوإِْسَالَم َأِبي ُهَرْیـَرَة َبْعـَد اْلِهْجـَرةِ ؛ َمْعًنى
ُهَرْیـَرَة  ْبـُن ُعْرُفَطـَة، َوَذَكـَر َأُبـوِبَخْیَبَر، َوَعَلى اْلَمِدیَنـِة ِسـَباُع  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -اْلَمِدیَنَة َوالنَِّبيُّ 

ـــِه َوَســـلََّم  -َأنَّـــُه َصـــِحَب النَِّبـــي  ُل َناِســـًخا ثَـــَالَث ِســـ -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْی ِنیَن، َوَغْیـــُر َجـــاِئٍز َأْن َیُكـــوَن اْألَوَّ
َالِة َكاَن ُمَباًحا َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ِبَمكَّـَة، ثُـمَّ َوقَـَع  ،َواْآلَخُر َمْنُسوًخا، َواْلَكَالُم َعاِمًدا ِفي الصَّ

  . )١("  –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -ِجَر النَِّبيُّ النَّْسُخ َعَلى َعْمِد اْلَكَالِم َقْبَل َأْن ُیَها
َصـلَّى  -ذو الیـدین ومراجعتـه النبـي ه): " وأمـا ٣٨٨وقال أبو سـلیمان الخطـابي (المتـوفى: 

ألن الزمـان كـان زمـان نسـخ وتبـدیل وزیـادة  ،فأمره متأول على هـذا المعنـى أیضـاً   –اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 
ونقصان فجرى منه الكالم في حال قد یتوهم فیها أنـه خـارج عـن الصـالة ال مكـان وقـوع في الصالة 

النسخ ومجيء القصر بعد اإلتمام، وقد دفع قوم هذا الحـدیث وزعمـوا أنـه منسـوخ وأنـه إنمـا كـان هـذا 
قبــل تحــریم الكــالم فــي الصــالة ولــوال ذلــك لــم یكــن أبــو بكــر وعمــر وســائر الصــحابة وقــد علمــوا أن 

لــم تقصــر لیتكلمــوا وقــد بقــي علــیهم مــن الصــالة شــيء، أمــا النســخ فــال موضــع لــه ههنــا ألن الصــالة 
رویــة أبــو هریــرة وهــو متــأخر مــن نســخ الكــالم كــان بمكــة وحــدوث هــذا األمــر إنمــا كــان بالمدینــة ألن 

  . )٢(اإلسالم" 

یَدَها ِفــي (التَّْمِهیـِد) َوِهــَي هــ):" َقــْد َذَكْرَنـا طُـُرَق َهــِذِه اْألََحاِدیـِث َوَأَسـانِ ٤٦٣قـال ابـن عبــد البـر (
الَّ َقِلــیًال ِصــَحاٌح ُكلَُّهــا َواْلَحْمــُد ِللَّــِه، َوَلــْیَس ِفــي َأْخَبــاِر اْآلَحــاِد َأْكثَــُر ُطُرًقــا ِمــْن َحــِدیِث ِذي اْلَیــَدْیِن َهــَذا إِ 

  . )٣(َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة" َوَأْحَسُن النَّاِس ِسَیاَقًة َلُه َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعْن َأیُّوَب َعْن ُمَحمَّدٍ 

ــَة ِذي اْلَیــَدْیِن َكاَنــْت َقْبــَل َنْســِخ اْلَكــَالِم ه): " ٨٥٢وقــال ابــن حجــر( ــا َقــْوُل َبْعِضــِهْم ِإنَّ ِقصَّ َوَأمَّ
ـَالِة َفَضـِعیٌف ِألَنَّـُه اْعَتَمـَد َعلَـى قَـْوِل الزُّْهـِريِّ أنََّهــا َكاَنـْت َقْبـَل َبـْدٍر َوقَـْد قَـدَّمْ  ـا َوِهـَم ِفــي ِفـي الصَّ َنا َأنَّـُه ِإمَّ

ــ َرْت َوَفاُت ــَأخَّ ــَدْیِن الَّــِذي َت ــِذي اْلَی ــْدٍر َوِل ــوِل ِبَب ــَماَلْیِن اْلَمْقُت ــِذي الشِّ ــُة ِل ــَك َأْو َتَعــدََّدِت اْلِقصَّ ــَد النَِّبــيِّ َذِل  -ُه َبْع
ــِه َوَســلَّمَ  ــَرَة ِللْ  -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی ــي ُهَرْی ــَت ُشــُهوُد َأِب ــْد ثََب ــُن ُحَصــْیٍن َفَق ــَراُن ْب ــدََّم َوَشــِهَدَها ِعْم ــا َتَق ــِة َكَم ِقصَّ

ٌر     .)٤(" َوإِْسَالُمُه ُمَتَأخِّ

                                  
 ).٤٨٣/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٢٣٥/ ١) معالم السنن ((٢
 ).٥٠٨/ ١) االستذكار ((٣
 ).١٠٢/ ٣) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((٤
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  االستدالل بفعل الصحابة على بیان النسخ: 
ِلي ِمـْن  َقْد َردَّ ِاْبُن اْلُمْنِذِر َعَلى اْإلَماِم الزَّْهِريِّ ِفي َمْسَأَلة اْلَوُضوِء ِممَّا ُمسَّْت النَّاُر َوَهَذا ُظْهرٌ 

ه) فــي فــتح البــاري حیــث قــال:" َفَكــاَن االمــام الزُّْهــِريُّ َیــَرى َأنَّ اْألَْمــَر ِباْلُوُضــوِء ٨٥٢َكــَالَم ابــن جحــر(
َباَحـَة َسـاِبَقٌة َواْعتُـِرَض َعَلْیـِه ِبَحـِدیِث َجـاِبٍر قَـا َباَحـة ِألَنَّ اْإلِ َل َكـاَن ِممَّا َمسَّـِت النَّـاُر َناِسـٌخ ألحادیـث اْإلِ

ــِت النَّــاُر َرَواُه َأُبــو   -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم  -ُر اْألَْمــَرْیِن ِمــْن َرُســوِل اللَّــِه آِخــ ــا َمسَّ تَــْرَك اْلُوُضــوِء ِممَّ
ِذِر َعَلــى ِاْســَتَدلَّ ِاْبــُن اْلُمْنــوقــد ،)١(َداُوَد َوالنََّســاِئيُّ َوَغْیُرُهَمــا َوَصــححُه بــن ُخَزْیَمــة وبــن ِحبَّــاَن َوَغْیُرُهَمــا" 

ْسـِتْدَالََالِت ِعْنـَد اْلُعَلَمـاِء، هـو َفَعـلَّ اْلُخَلفَـاِء الرَّ  اِشـِدیَن، ِألَّنـُه ُنَسِخ اْلَوُضوِء ِممَّا ُمسَّْت النَّاُر ِمْن َأْقـَوى اْالِ
َأَوَردُّ قَـْوِل  أنـهَرْغـم  –ُه َعَلیـِه َوَسـلََّم َصـلَّى اللَّـ -َال َیْعِقُل ِإْن َیْنَسْخ اْألََمرُّ َوَیْفَعُل اْلُخَلَفاُء َبْعَد وَفاِة النَِّبيِّ 

َحاِبيِّ َجاِبرَ  َصلَّى اللَُّه َعَلیِه َوَسلََّم  -َقاٌل: َكاَن آِخُر اْألَْمَرْیِن ِمْن َرُسوِل اللَّهِ  –ِبَسَند ُرَواته ِثَقات  -الصَّ
ــَحاَبُة ، َوُهـَو َصـِریُح الدََّال )٢(تَـْرك اْلُوُضـوِء ِممَّـا َمسَّــِت النَّـاَر" – َلــِة َعلَـى َبَیـاِن النَُّسـِخ َلــْم َیْهِمـْل َفَعـَل الصَّ

ُة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدیَن، فقال ابن المنذر:" اْخَتلَـَف َأْصـَحاُب َرُسـوِل اِهللا   –َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -َوَخاصَّ
َأ َأْو َأَمـَر ِباْلُوُضـوِء ِمْنـُه اْبـُن ُعَمـَر َوَمْن َبْعَدُهْم ِفي اْلُوُضوِء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر َفِممَّ  ْن ُرِوَي َعْنُه َأنَُّه َتَوضَّ

َرْیَرَة َوَأُبو َعزََّة َوَأُبو َطْلَحَة َعمُّ َأَنٍس َوَأَنُس ْبُن َماِلٍك َوَأُبو ُموَسى اْألَْشَعِريُّ َوَعاِئَشُة َوَزْیُد ْبُن ثَاِبٍت َوَأُبو هُ 
الرُّْخَصَة ِهَي النَّاِسَخُة اتَِّفاَق اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدیَن اْلَمْهِدیِّیَن َأُبو ُصْحَبٌة، َوالدَِّلیُل َعَلى َأنَّ  َرُجٌل ُیَقاُل َأنَّ َلهُ 

دِّیِق َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليٍّ   َوقَـْد ثََبـَت َأنَّ َنبِـيَّ  على تَـْرِك اْلُوُضـوِء منـه، -َصَلَواُت اُهللا َعَلْیِهمْ  -َبْكٍر الصِّ
َقاَل: "َعَلْیُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلفَـاِء الرَّاِشـِدیَن اْلَمْهـِدیِّیَن ِمـْن َبْعـِدي"، َوَال  –َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -اِهللا 

ِممَّـا َال ُبـدَّ ِللنَّـاِس ِمْنـُه اْألَْكـُل َیُجوُز َأْن َیْسُقَط َعْنُهْم َجِمیًعا ِعْلُم َما َیْحَتاُجوَن ِإَلْیِه ِفـي اللَّْیـِل َوالنَّهَـاِر ِإْذ 
ْذَهْب َذِلـَك َوالشُّْرُب َوَلْو َكاَن اْألَْكُل َحـَدثًا َیـْنُقُض الطَّهَـاَرَة َوُیوِجـُب اْلُوُضـوَء لَـْم َیْخـَف َذِلـَك َعلَـْیِهْم َولَـْم َیـ

هَّــَر اْلَمــْرُء َفهُــَو َعَلــى َطَهاَرِتــِه ِإالَّ َأْن َیــُدلَّ ِكتَــاٌب َأْو َعَلــْیِهْم َمْعِرَفــًة َوَغْیــُر َجــاِئٍز َأْن َیْجَهلُــوا َذِلــَك َفــِإَذا َتطَ 
  .)٣(ُسنٌَّة َال ُمَعاِرَض" 

، -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -ه):" َوَأْكَثُر َأْهِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ ٢٧٩وقال الترمذي (
  . )٤(ى َتْرِك الُوُضوِء ِممَّا َغیََّرِت النَّاُر" َوالتَّاِبِعیَن، َوَمْن َبْعَدُهْم: َعلَ 

                                  
 ).٣١١/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري ((١
  ).٣٢٨/ ١( ) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف(٢
 ).٣٢٩/ ١( المرجع السابق) (٣
 ).٧٧/ ١) قوت المغتذي على جامع الترمذي (١٣٤/ ١) سنن الترمذي ((٤
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ـُأ ِمْنـُه؛ ِألَنَّـُه ِعْنـَدَنا َمْنُسـوٌخ، َأَال تَـَرى َأنَّ َعْبـَد ٥٨٤وقال الحـازمي( ه):" َوإِنََّمـا ُقْلَنـا: َال َیَتَوضَّ
ـْأ، اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس ِإنََّما َصِحَبُه َبْعَد اْلَفْتِح ُیْرَوى َعْنُه: َأنَُّه رَ  آُه َیْأُكُل ِمْن َكِتِف َشـاٍة، ثُـمَّ َصـلَّى َولَـْم َیَتَوضَّ

ــَرُه ِباْلُوُضــ ــُه َمْنُســوٌخ، َأْو َأنَّ َأْم ــَیِن االعتبــار الــدَِّالَالِت َعلَــى َأنَّ اْلُوُضــوَء ِمْن ــْن َأْب ــَدَنا ِم ــَذا ِعْن وِء ِمْنــُه َوَه
ـْأ ِمْنـُه، ثُـمَّ َعـْن  -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -للَّـِه ِباْلَغْسِل َوالتَّْنِظیِف، َوالثَّابِـُت َعـْن َرُسـوِل ا َأنَّـُه لَـْم َیَتَوضَّ

، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَعاِمِر ْبِن َرِبیَعَة، َوُأَبيِّ ْبـِن َكْعـٍب، َوَأبِـي طَ  ْلَحـَة، ُكـلُّ َأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعِليٍّ
ــُئوا فمــه ه) بــإن المــراد بالوضــوء هــو َغَســَل َیــَده وَ ٣٨٥، وجمــع ابــن شــاهین ()١(ِمْنــُه"  َهــؤَُالِء َلــْم َیَتَوضَّ

ه):" َذَكَر ُمْسِلٌم َرِحَمُه اللَُّه َتَعاَلى ِفي َهَذا اْلَباِب اْألََحاِدیَث اْلـَواِرَدَة ٦٧٦، وقال النووي()٢(َوَمَسَح َوْجه 
ا ِباْألََحاِدیِث اْلَواِرَدِة ِبَتْرِك اْلُوُضوِء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر َفَكَأنَُّه ُیِشیُر ِإَلى ِباْلُوُضوِء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر ُثمَّ َعقََّبهَ 

  . )٣(َأنَّ اْلُوُضوَء َمْنُسوٌخ َوَهِذِه َعاَدُة ُمْسِلٍم" 

  مذاهب الفقهاء في الوضوء مما مست النار: 
، قــالوا:" َال َیِجــُب )٧(اْلَحَناِبَلــة و ، )٦(، َوالشَّــاِفِعیَّة )٥(یَّــة ، َواْلَماِلكِ )٤(ُجْمهُــور اْلُفَقَهــاء مــن اْلَحَنِفیَّــة 

  اْلُوُضوُء ِبَأْكل َشْيٍء ِممَّا َمسَّْتُه النَّار ".

                                  
 ).٤٨) االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار (ص: (١
 ).٧٦(ص: "بن شاهین"ا) ناسخ الحدیث ومنسوخه (٢
 ).٤٢/ ٤) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٣
بدائع الصنائع في  ،)٢٥/ ١تحفة الفقهاء (،)٧٩/ ١المبسوط "السرخسي"( ،)٥٨/ ١سوط "الشیباني"(ینظر: المب) (٤

اللباب في الجمع بین السنة والكتاب  ،)٧٥/ ١المحیط البرهاني في الفقه النعماني ( ،)٣٢/ ١ترتیب الشرائع (
 ،)٢٥٦/ ٣ایة شرح الهدایة (البن ،)١٠٩/ ١الجوهرة النیرة ( ،)١٣٩/ ٢العنایة شرح الهدایة ( ،)١٢٤/ ١(

 ).١٣٩/ ٢شرح فتح القدیر ( ،)٣٥٠/ ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق (
) ١٥١/ ١الكافي في فقه أهل المدینة ( ،)٢٣/ ١التلقین في الفقه المالكي ( ،)١١٤/ ١ینظر: المدونة الكبرى () (٥

التاج واإلكلیل  ،)٢٣٥/ ١الذخیرة ( ،)٤٦/ ١بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ( ،)١٣١/ ١البیان والتحصیل (
 ).٣٩٨/ ٢مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ( ،)٤٣٨/ ١لمختصر خلیل (

نهایة المطلب في درایة  ،)٢٠٢/ ١الحاوي الكبیر ( ،)٩٦/ ٨مختصر المزني ( ،)٣٥/ ١ینظر: كتاب األم () (٦
البیان في مذهب اإلمام الشافعي ، )١٥٤/ ١حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ،)١٣٧/ ١المذهب (

 ،)٥٥/ ١أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( ،)٥٧/ ٢المجموع شرح المهذب ( ، كتاب)١٩٣/ ١(
 ).١٢٩/ ١الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة (

ى الشرح الكبیر عل ،)١٣٨/ ١المغني ( ،)٢٤(ص:  "روایة أبي داود السجستاني"ینظر: مسائل اإلمام أحمد ) (٧
  المبدع في شرح المقنع  ،)٢٦١/ ١شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)١٨٩/ ١متن المقنع (

  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،)٢١/ ٥اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ( ،)١٤٣/ ١(
 ).٢٤٧/ ١) منار السبیل في شرح الدلیل (٤٠/ ١( 
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ه):" َوَال ُوُضوَء ِفي َشْيٍء ِمْن اْألَْطِعَمِة َما َمسَّْتُه النَّاُر، َوَمـا لَـْم ٤٨٣قال السَّْرَخِسّي الَحَنِفّي (
  . )١(ِه َسَواٌء" َتَمسَُّه ِفی

ــُه َلــْم َیُكــْن ٢٠٤وقــال اإلمــام الشــافعي ( ــْتُه َنــاٌر َأْو َلــْم َتَمسَّ ه)" َفِبَهــَذا َنْأُخــُذ َفَمــْن َأَكــَل َشــْیًئا َمسَّ
   )٢(َعَلْیِه ُوُضوٌء" 

ُأ ِمْن َشْيٍء ِمْن الطََّعاِم َوالشََّراِب" ١٧٩وَقاَل اإلمام َماِلٌك(   .)٣(ه):" َال َیَتَوضَّ

ه):" َســِمعت أبــي َیُقــول:" َوقــد ُســِئَل َعــن اْلوُضــوء ٢٩٠عبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل ( وقــال 
أ، أما َأنا َفَال أتوضأ"    .)٤(ِممَّا مست النَّار َقاَل َال یَتَوضَّ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                                  
 ).٧٩/ ١) المبسوط ((١
 ).٣٥/ ١) كتاب األم ((٢
 ).١١٤/ ١) المدونة الكبرى ((٣
 ) بتصرف یسیر.١٩(ص: "روایة ابنه عبد اهللا") مسائل اإلمام أحمد (٤
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  املبحث الرابع
 ف   منهج ابن املنذر يف التوقُّ

ثین یي إلــى الجمــع بــین الحــدإن المـنهج الــذي اتبعــه العلمــاء إزاء مختلــف الحــدیث هــو الســع
المختلفین ما أمكـن إلـى ذلـك سـبیًال، فـالجمع هـو الملجـأ األول لـدفع التعـارض والتنـاقض عـن حـدیث 

تّم یـ، فـإذا تعـذر الجمـع واسـتحال التـألیف بـین المحـدثین المختلفـین، -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -النبي 
 ، خر حسب قّوة السند أو المتن، ثم النسخ بالطرق المعتبرةااللتجاء إلى ترجیح أحد الحدیثین على اآل

وعنـــد العجـــز عـــن كـــل مـــا ســـبق یبقـــي التوقـــف والـــبعض ســـلك مســـلك التخییـــر للعمـــل بأحـــد الـــدلیلین 
  والبعض سلك مسلك التساقط وهو ترك الدلیلین.

التوقــف بالتســاقط مـــن بــاب تــرك العمـــل  عـــنعبــر وممــا یجــدر معرفتــه أن بعـــض الفقهــاء 
المنــذر حــین العجــز بــأقوال  ین فهــو كحــال المســقط لهــم، ولكــن ســأعمل علــى بیــان مــنهج ابــنبالــدلیل
  .ذكرها

وقــد عبــر عنــه بعــض الفقهــاء بالتســاقط لعــدم العمــل بالــدلیلین، ولكــن الصــحیح هــو التوقــف 
ه):" مــا ظــاِهُرُه التَّعــاُرُض واِقعــًا ٨٥٢لعجــز المجتهــد عــن التــرجیح بــالطرق الســابقة، فقــال ابــن حجــر(

ى هذا التَّرتیـِب: الجمـُع ِإْن َأمَكـَن، فاْعتبـاُر النَّاِسـِخ والَمْنسـوِخ، فـالتَّْرجیُح ِإْن َتعـیََّن، ثـمَّ التوقُّـُف عـِن عل
الَعَمِل بَأحِد الَحدیثیِن، والتَّعبیُر بالتوقُِّف َأولـى ِمـن التَّعبیـِر بالتَّسـاُقِط؛ َألنَّ خفـاَء تـرجیِح َأحـِدِهما علـى 

  ُهـــو بالنِّســـبِة للُمْعَتِبـــِر فـــي الحالـــِة الرَّاهنـــِة، مـــَع احِتمـــاِل َأْن یظَهـــَر لغیـــِرِه مـــا َخِفـــَي علیـــِه، اآلَخـــِر ِإنَّمـــا 
  .)١(واُهللا أعلُم" 

تّم االلتجاء إلى التوقف عن العمـل بالحـدیثین ألن اإلشـكال وقـع فـي ذهـن المجتهـد؛ یوٕانما 
  في وقت معّین. –َعَلْیِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه -فحصل العجز عن إظهار معاني كالم النبي 

لكـــن هـــذا ال ینفـــي البحـــث عـــن أوجـــه قـــد تلـــوح للمجتهـــد، أو یلهمـــه اهللا تعـــالى مـــن علمـــه، 
فیظهر له ما كان قد خفي علیه. كما أّن هذا العجز الذي وقع لهذا المجتهد قد ال یقـع لغیـره. بـل قـد 

هما دون عنـاء كبیـر. وقـد عـرف اإلمـام یتمكن مجتهد آخر من الجمع بین الحدیثین، أو قد یرجح بین
ه) بقدرته الفائقة على التألیف بین األحادیث المختلفة؛ حتي روي عنه أنه قال: " ٣٢٤ابن خزیمة (

ِن، َحــِدیثَاِن ِبِإْســَناَدْیِن َصــِحیَحْیِن ُمَتَضــادَّا -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم  -َال َأْعــِرُف َأنَّــُه ُرِوَي َعــِن النَِّبــيِّ 

                                  
 ).٧٩) نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر (ص: (١
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: " ُكـلَّ َخَبـَرْیِن َیُجـوُز َأْن ُیَؤلَّـُف َبْیَنُهَمـا -أیضـاً -وقال  )١(َفَمْن َكاَن ِعْنَدُه َفْلَیْأِت ِبِه َحتَّى ُأَؤلَِّف َبْیَنُهَما 
وهـو شـیخ ابـن  )٢(ا" ِفي اْلَمْعَنى لَـْم َیُجـْز َأْن ُیقَـاَل ُهَمـا ُمَتَضـادَّاِن ُمَتهَـاِتَراِن َعلَـى َمـا قَـْد َبیََّنـاُه ِفـي ُكتُِبَنـ

، واسـتدالالت ابـن خزیمـة )٣(فنجـد ابـن المنـذر یـذكر تـراجم  اً بشـیخه كثیـر ابن المنـذر المنذر وقد تأثر 
  :ومثال ذلك 

ـــَالِة َعَلـــى َتْســـِلیَمٍة َواِحـــَدٍة ِمـــَن ٣٢٤قـــال ابـــن خزیمـــة( ه):" بـــاُب ِإَباَحـــِة اِالْقِتَصـــاِر ِفـــي الصَّ
َالِة، َوالدَِّلیِل َعَلى أَ  ، )٥(، وقال ابن المنذر: " َوُیْجِزیِه َأْن ُیَسلَِّم َتْسِلیَمًة" )٤(نَّ َتْسِلیَمًة َواِحَدًة ُتْجِزُئ" الصَّ

ّم ذكـر المـنهج التطبیقـي البـن المنـذر، وقـد ذكـر ثـلتوقـف وأقـوالهم و لویجذر بنا ذكر تعریفات العلمـاء 
ه األوسط على وجـوب التوقـف ابن المنذر مرتین في معرض االستدالل قول حماد بن سلمة في كتاب

حــین العجــز علــى الجمــع والتــرجیح وبیــان الناســخ والمنســوخ فقــال:" َوَلــْو َلــْم َیُكــْن ِفــي َهــَذا اْلَبــاِب ِمــَن 
ا، اِلهَ اْلُحَجــِج الَِّتــي َذَكْرَناَهــا َشــْيٌء َلَكــاَن اْلَواِجــُب ِإَذا َتَعاَرَضــِت اْألَْخَبــاُر َوَتَضــادَِّت اْلُوُقــوَف َعــِن اْســِتْعمَ 

اِسـُخ ِمْنُهَمـا َوَقْد ُحِكَي َعْن َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة َأنَُّه َقاَل: ِإَذا َجاَءَك َعْن َرُجٍل َحـِدیثَاِن ُمْخَتِلفَـاِن َال تَـْدِري النَّ 
َل ِمَن اْآلِخِر َفَلْم َیِجْئَك َعْنُه َشْيٌء"  ه األخبار وهذا فیه توقف عن العمل بهذ )٦(ِمَن اْلَمْنُسوِخ، َوَال اْألَوَّ

المتعارضـــة التـــي ال ســـبیل لطـــرق الســـابقة فـــي حـــل اإلشـــكال، وٕان كـــان الـــبعض یطلـــق علیـــه إبطـــال 
الدلیلین، ولكن بعد االستقراء والتتبع كان ابن المنذر یرجع لألصول الثابتة ویعمل بها، أو األحادیث 

یلین، بـل الصـحیح التي ال معارض لها وهذا سیظهر عنـد التطبیـق، فـال یمكـن أن نسـمیه إبطـال الـدل
  التوقف عن العمل بها . 

  
  

                                  
 ).٤٣٣) الكفایة في علم الروایة (ص: (١
 ).٢٥١/ ١) كتاب التوحید وٕاثبات صفات الرب عز وجل ((٢
بنصها، بل یستدل بنحوها من حیث المعني والداللة وقد یزید وقد ینقص، وكثیرًا ما  ) ال ینقل ترجمة ابن خزیمة(٣

یستدرك وخاصة في مسائل الخالف، فالغالب على ابن خزیمة في تراجمه اختیار مذهب، وابن المنذر یذكر 
 . الخالف ویناقش ویستدل بما هو صواب عنده، وهذا ال ینافي االستفادة والنقل من شیخه ابن خزیمة

 )٣٦٠/ ١) صحیح ابن خزیمة ((٤
 ).٣٩٨/ ٣) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٥
 ).٤٠١/ ٢) (٣٢٩/ ١اع واالختالف ()  األوسط من السنن واإلجم(٦
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  :)١(تعریفات العلماء وأقوالهم في التََّوقُِّف 
-تقدیم التساقط على الترجیح الظني عن في حدیثه –ه):" ٤٧٨قال أبو المعالي الجویني (

ْعِتَصــــاِم ِبَتــــرْ  إن   ِجیِح ِظنَّــــْي َفَهــــَذا ُمْنَتَهــــى التََّعــــاُرُض ِفــــي التََّســــاُقِط َأْقــــَوى ِفــــي َنَظــــر النَّــــاِظِریَن ِمــــَن اْالِ
ــُة َأْوُجــٍه َوْجــٌه ِفــي التََّســاُقِط، ٥٠٥وقــال الغزالــي ( .)٢(اْلمــَراِد " ه):" َفَیْحُصــُل ِفــي َتَعــاُرِض الــدَِّلیَلْیِن َثَالَث

ِمــْن اْلَواِجَبــاِت إْذ ُیْمِكــُن  َوَوْجــٌه ِفــي التَّْخِییــِر، َوَوْجــٌه ِفــي التَّْفِصــیِل؛ َوَفْصــٌل َبــْیَن َمــا ُیْمِكــُن التَّْخِییــُر ِفیــهِ 
ُم َواْلُمِبیُح َفَال ُیْمِكـُن التَّ  ْخِییـُر ِفیـِه َفَیْرِجـُع التَّْخِییُر ِفیَها َوَبْیَن َما َیَتَعاَرُض ِفیِه اْلُموِجُب َواْلُمِبیُح َأْو اْلُمَحرِّ

  .)٣(إَلى التََّساُقِط"

ــَوى َفَیُكــوُن ه):" َال ُیَجــوَّْز الْ ٦٠٦وقــال فخــر الــدین الــرازي ( ــَد َوُجــوَد اْألَْق ــُل باألضــعف ِعْن َعَم
  . )٤(لتََّساُقَط "ُمَخاِلُفُه ُمْخِطًئا، َوإِْن َلْم َیُكْن أَحُدُهَما َراِجَحا َفُحْكُم َتَعاُرض اْألمَّاَرَتْیِن، َأمَّا التَّْخِییَر، َأْو ا

ــــا -عنــــد عــــدم ظهــــور التــــرجیح للمجتهــــد –ه) ٦٣١وقــــال اآلمــــدي ( ِبَتَســــاُقِط الــــدَِّلیَلْیِن :" ُقْلَن
  .)٥(اْلُمَتَعاِرَضْیِن ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َوالرُُّجوِع ِإَلى اْألَْصِل "

َقْیِن؛ َفهُـوَ ٧٩٠وقال الشاطبي(  التََّوقُّـفُ  ه):" َأمَّا فـى تـرك العمـل بهمـا َمًعـا ُمْجَتِمَعـْیِن َأْو ُمَتفَـرِّ
ــــْوِل ِبُمْقَتَضــــى َأَحــــِدِهَما  ــــَال )٦(َعــــِن اْلَق ــــى ، َف ــــْیِن َعَل َحــــْت ِإْحــــَدى اْلِجَهَت ــــا ِإْن َتَرجَّ ــــدَّ ِمــــَن التََّوقُّــــِف، َوَأمَّ  ُب

  . )٧("...اْألُْخَرى
" التََّســــاُقُط َكــــاْلَبیَِّنَتْیِن إَذا َتَعاَرَضــــَتا، -عنــــد التََّعــــاُرِض َوالنََّظــــرِ -ه): ٧٩٤وقــــال الزركشــــي (

  .)٨(إَلى اْلُعُموِم َأْو إَلى اْلَبَراَءِة اْألَْصِلیَِّة"  َوُیْطَلُب اْلُحْكُم ِمْن َمْوِضٍع آَخَر، َوَیْرِجعُ 
  . )٩( ه):" َفُلُزوُم التََّساُقِط ِعْنَد َعَدِم إْمَكاِن اْلَعَمِل ِباْلُمَتَعاَرِضیَن َجِمیًعا"٨٦١قال ابن الهمام (

                                  
ه) ذلك فقال:" ٨٥٢وقد أنكر ابن حجر ( ،) عبر بعض العلماء عن التوقف بالتساقط، وهذا ظاهر ومعروف(١

 ،) فإذا ذكرت أقوالهم في التساقط٧٩ولى ِمن التَّعبیِر بالتَّساُقِط" ینظر: نزهة النظر (ص: والتَّعبیُر بالتوقُِّف أَ 
 فأعلم إنه التوقف.

 ).١٨٦/ ٢) البرهان في أصول الفقه ((٢
 ).٣٦٥) المستصفى (ص: (٣
 )٤٠/ ٦) المحصول ((٤
 ).١٣٢/ ١) اإلحكام في أصول األحكام ((٥
 ).١١٢/ ٥) الموافقات ((٦
 ).٥١/ ٢( جع السابقالمر ) (٧
 ).١٢٧/ ٨) البحر المحیط في أصول الفقه ((٨
 ).٥٠٠/ ١) فتح القدیر ((٩



 النسخ، والتوقف، وٕابطال الدلیلینمنهج ابن المنذر في   

٢٤٠  

   الفصل السابع

  ابن المنذر في التوقف منهج
ُحَجِج الَِّتي َذَكْرَناَهـا َشـْيٌء َلَكـاَن اْلَواِجـُب ِإَذا َتَعاَرَضـِت قال:" َوَلْو َلْم َیُكْن ِفي َهَذا اْلَباِب ِمَن الْ 

ــاِد ْبــِن َسـَلَمَة َأنَّــُه َقــاَل: ِإَذا َجــاَءَك َعــْن اْلُوقُــوَف َعــِن اْســِتْعَماِلَهااْألَْخَبـاُر َوَتَضــادَِّت  ، َوقَـْد ُحِكــَي َعــْن َحمَّ
َل ِمـــَن اْآلِخــِر َفلَــْم َیِجْئــَك َعْنـــُه َرُجــٍل َحــِدیثَاِن ُمْخَتِلفَــاِن َال تَــْدِري النَّ  اِســـُخ ِمْنُهَمــا ِمــَن اْلَمْنُســوِخ، َوَال اْألَوَّ

  )١(َشْيٌء" 

فیقف عن العمـل بعـدد مـن فیرى التوقف  عن العمل ویشرع ابن المنذر في التطبیق العملي 
 ؤمنینالمـ األحادیث لعدم ظهور ما یقـوي بعضـها علـى بعـض، ویظهـر ذلـك جلیـًا فـي قصـة نكـاح أم

ــاُر ِفــي ِنَكــاِح  ، فیقــول نــاقًال ومعتمــدًا قــول أصــحابه:-َرِضــَي اُهللا َعْنهــا-میمونــة  ــِت اْألَْخَب ــا اْخَتَلَف " َلمَّ
  َمْیُموَنَة َفَقاَل َبْعُضُهْم: 

ــا َنَكَحَهــا َوُهــَو َحــَالٌل، َوَقــاَل آَخــُروَن: َنَكَحَهــا َوُهــَو َحــَراٌم، َوَجــَب اْلُوُقــوُف َعــِن اْلُحْكــِم ِبخَ  ــَة َلمَّ ــِر َمْیُموَن َب
  .)٢(َتَضادَِّت اْألَْخَباُر ِفي َأْمِرَها، َوَجَب الرُُّجوُع ِإَلى َخَبِر ُعْثَماَن، ِإْذ ُهَو َخَبٌر َال ُمَعاِرَض َلُه" 

  واألحادیث المتعارضة في الصحیحین وهي: 
َتــَزوََّج َمْیُموَنــَة -یــه وســلم صــلى اهللا عل-َأنَّ النَِّبــىَّ -رضــى اهللا عنهمــا -حــدیث َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس  .١

 .)٣(َوُهَو ُمْحِرٌم" 
َصلَّى -َعْن َیِزیَد ْبِن اْألََصمِّ َحدَّثَْتِني َمْیُموَنُة ِبْنُت اْلَحاِرِث َرِضَي اُهللا َعْنَها َأنَّ َرُسوَل اللَِّه حدیث  .٢

  . )٤(َلِتى َوَخاَلَة اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َوَكاَنْت َخا َوُهَو َحَاللٌ  َتَزوََّجَها-اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 
َرِضــَي -میمونــة م المــؤمنین توقــف ابــن المنــذر فــي األحادیــث الســابقة المتعارضــة فــي زوج أ

ــهُ -وأخــذ بحــدیث عــن ُعْثَمــاَن ْبــَن َعفَّــاَن -اُهللا َعْنهــا صــلى اهللا -َیُقــوُل َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه -َرِضــَي اُهللا َعْن
  .)٥(ُمْحِرُم َوَال ُیْنَكُح َوَال َیْخُطُب" " َال َیْنِكُح الْ -علیه وسلم

وكما هو ظاهر فإّنه لم یأخذ بالروایتین المتعارضتین فـي سـیاق االحتجـاج، بـل اعتمـد علـى 
حیث قال ابن المنذر:" َوَجَب الرُُّجوُع ِإَلى َخَبـِر ُعْثَمـاَن، ِإْذ -َرِضَي اُهللا َعْنهُ -حدیث عثمان بن عفان 

                                  
 ).٤٠١/ ٢) (٣٢٩/ ١) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((١
 ).٤/٢٣٢( المرجع السابق) ٢(

 ).١٨٣٧) ِكَتاب اْلُجُمَعِة، باب َتْزِویِج اْلُمْحِرِم،ح (٧٨/ ٧) صحیح البخاري ((٣
  )٣٥١٩) كتاب النكاح، باب: تحریم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح(١٣٧/ ٤حیح مسلم () ص٤(

 ).٣٥١٢) باب النكاح، باب: َتْحِریِم ِنَكاِح اْلُمْحِرِم َوَكَراَهِة ِخْطَبِتِه، ح(١٣٦/ ٤) صحیح مسلم ((٥
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ِرَض َلُه " في إشـارة منـه إلـى إبطـال االحتجـاج باألحادیـث المتعارضـة المتسـاویة فـي ُهَو َخَبٌر َال ُمَعا
مـــة القـــوة وال مخـــرج لفـــّك التعـــارض بینهـــا، وهـــذا المـــنهج ســـار علیـــه كثیـــر مـــن العلمـــاء، قـــال ابـــن قدا

ْح أَحــُدُهَما وَ  تعــارضه): " ِإَذا ٦٢٠المقدســي( َجــب َعَلیــِه التََّوقُّــَف َوَلــْم َدلــیَالِن ِعْنــَد اْلُمْجَتِهــِد َوَلــْم َیتَــَرجَّ
ـــاِفِعیَّةَ  ، َوَقـــاَل َبْعَضـــُهْم َیِكـــْن َلـــُه ُاْلُحُكـــْم ِبأَحـــِدِهَما َوَال التَّْخِییـــُر ِفیُهَمـــا َوِبـــِه َقـــاَل َأْكثَـــُر اْلَحَنِفیَّـــة َوَأْكثَـــُر الشَّ

ـــا َأْن َیْعَمـــَل ِبالـــدَّلیِلیَن َأْو َوَبْعـــُض اْلَحَنِفیَّـــِة َیُكـــوُن اْلُمْجَتِهـــُد ُمَخیَّـــَرا ِفـــي اْألْخـــِذ ِبَأّیهُ  َمـــا ِألَّنـــُه َال َیْخُلـــو: ِإمَّ
  .)١( ُیْسِقُطُهَما"

  مسالك العلماء في إزالة التعارض السابق: 
  ) َفَكاَن َأْشَبُه اْألََحاِدیِث َأْن َیُكوَن ثَاِبًتا َعْن َرُسوِل اللَّـِه َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه  ه): "٢٠٤قاَل الشافعيُّ

ْهـُي َعـْن َمْیُموَنَة َحَالًال، َفِإْن ِقیَل: َما َیُدلُّ َعلَـى َأنَّـُه َأْثَبُتهَـا؟ ِقیـَل: ُرِوَي َعـْن ُعْثَمـاَن َعـِن النَّبِـيِّ النَّ َنَكَح 
ـْحَبِة، َوَمـْن َرَوى َأنَّ النَّبِـيَّ َیْنِكُحهَـا ُمْحِرًمـا لَـْم َیْصـَحْبُه  َأْن َیْنِكَح اْلُمْحِرُم، َوَال ُیْنَكُح، َوُعْثَماُن ُمَتقَـدُِّم الصُّ

  ِإالَّ َبْعَد السََّفِر الَِّذي َنَكَح ِفیِه َمْیُموَنَة، َوإِنََّما َنَكَحَها َقْبَل ُعْمَرِة اْلَقِضیَِّة.
لَـْم َیُكـِن  ِقیَل َلُه: َوإَِذا اْخَتَلَف اْلَحِدیثَاِن، َفاْلُمتَِّصُل الَّـِذي َال َشـكَّ ِفیـِه َأْولَـى ِعْنـَدَنا ِإْن ثََبـَت، لَـوْ    

ُة ِإالَّ ِفیِه َنْفِسِه، َوَمَع َحِدیِث ُعْثَماَن َما ُیَواِفُقُه، َوإِْن لَـْم َیُكـْن ُمتَِّصـًال اتَِّصـاَلُه، فَـِإنْ  ِقیـَل: فَـِإنَّ َمـْن  اْلُحجَّ
َأِخیَها َیِزیَد ْبِن اْألََصمِّ َذِلَك اْلَمَكاُن َرَوى َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َنَكَحَها ُمْحِرًما َقَراَبٌة َیْعِرُف ِنَكاَحَها، ِقیَل: َوِالْبِن 

ْبــُن اْألََصــمِّ  ِمْنَهــا، َوِلُســَلْیَماَن ْبــِن َیَســاٍر ِمْنَهــا َمَكــاُن اْلَوَالَیــِة، ُیَشــاِبُه َأْن َیْعــِرَف ِنَكاَحَهــا، َفــِإَذا َكــاَن َیِزیــدُ 
َنَكَحَهــا َحــَالًال، َوَكــاَن اْبــُن اْلُمَســیِِّب َیُقــوُل: َنَكَحَهــا َحــَالًال، َوُســَلْیَماُن ْبــُن َیَســاٍر، َمــَع َأنَُّهَمــا ِمْنَهــا َیُقــوَالِن 

ــِة، َوِبــَأنَّ َحــِدیَث ُعْثَمــانَ  ْســَناِد  َذَهَبــِت اْلِعلَّــُة ِفــي َأْن َیْثُبــَت َمــْن َقــاَل َنَكَحَهــا َوُهــَو ُمْحــِرٌم ِبَســَبِب اْلَقَراَب ِباْإلِ
َأْوَلى َأْن َیْثُبَت َمَع ُمَواَفَقِة َما َوَصْفُت، َفَأيُّ ُمْحِرٍم َنَكَح، َأْو ُأْنِكَح، َفِنَكاُحُه اْلُمتَِّصِل َال َشكَّ ِفي اتَِّصاِلِه 

  .)٢(َمْفُسوٌخ ِبَما َوَصْفُت ِمْن َنْهِي النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعْن ِنَكاِح اْلُمْحِرِم" 
ـــِه َوَســـلََّم -أنَّ رســـوَل اِهللا  ه): "والروایـــةُ ٤٦٣وقـــاَل ابـــُن عبـــِد البـــّرِ ( ـــَزوََّج  –َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْی َت

، –َصلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -میمونَة وهَو حالٌل متواترٌة عْن میمونَة بعیِنها وعْن أبي رافٍع مولى النَِّبّي 
  .)٣(وعْن سلیماَن بِن یساٍر موالها، وعْن یزیِد بِن األصمِّ وهو ابُن أختها"

                                  
 ).٣٦٦/ ٢) روضة الناظر وجنة المناظر (١(

 )٦٤١/ ٨) اختالف الحدیث ((٢
  ).١٥٢/ ٣لما في الموطأ من المعاني واألسانید ( ) التمهید٣(
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َنَكـَح میمونـَة -َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -وقاَل أیًضا: "وما أعلُم أحًدا من الصحابِة روى أنَّ رسوَل اِهللا 
ــِه، والقلــُب إلــى روایــِة الجماعــِة  وهــَو محــرٌم إال عبــَداِهللا بــَن عبــاٍس، وروایــُة مــْن ذكرنــا معارضــٌة لرواَیِت

  . )١(أمیُل؛ ألنَّ الواحَد أقرُب إلى الغلِط"
َن َراِوي أَحــِدِهَما َباَشــر  ونــرجح ه): "٤٥٦األندلســي( وقــال ابــُن حــزمٍ  أَحــد اْلَخَبــَرْیِن بِــَأْن یَكــوِّ

َواَیـة اْألََمرُّ الَِّذي َحَدٌث ِبِه ِبَنْفسه َوَراِوي اْآلِخر َلْم ُیَباِشْره َفَتُكوَن ِرَواَیُة ِمـْن َباَشـر أْولَـى َوَمَثلُـوا ذَ  ِلـَك ِبالرِّ
َواَیـِة َعـِن ِاْبـِن عَبـاِس  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -ُموَنة َنَكَحِني َرُسوُل اللَِّه َعْن َمیْ  َوَنْحـُن َحـَالَالِن َوِباْلرِّ

ِألََنا َقْد  َمْیُموَنٌة َوُهَو ُمْحِرُم َقاَل َعِليُّ َوَهَذا َتْرِجیح َصِحیحٍ   -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -َنَكَح َرُسوُل اللَِّه 
ُم الْ  ـنَّ ُنَقلـُه َوَال َتقَـوُّ ـِة ِبَمْجهُـوٍل َوَال َشـكٌّ َتَیقًُّنا َأنَّ ِمـْن لَـْم َیْحَضـْر اْلَخَبـُر ِإنََّمـا َنَقَلـُه َغْیـُرُه َوَال ُنـْدَريُّ ُعمِّ ِحجَّ

  .)٢(ِفي َأنَّ ُكلُّ أَحِد َأَعْلِم ِبَما َشاِهُد ِمْن َأْمِر َنْفسُه "

ه): َلْم َیْرِو َأنَُّه َتَزوََّجَها ُمْحِرًما إالَّ اْبَن َعبَّاٍس َوْحَدُه َحتـَّى قَـاَل  ٥٤٤ي ِعَیاٌض (وَقاَل اْلَقاضِ 
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم -َسِعیُد ْبُن اْلُمَسیِِّب: ُذِهَل اْبُن َعبَّاٍس َوإِْن َكاَنْت َخاَلتُـُه َمـا َتَزوََّجهَـا َرُسـوُل اللَّـِه 

" إالَّ بَ -   .)٣(ْعَدَما َحلَّ

أْن َیُكـــوَن َأَحـــُد الـــرَّاِوَیْیِن  -فقـــال:  ه) ٥٨٤وممـــْن وافـــَق علـــى ابـــن حـــزم الســـابق الحـــازمي (
  " فمْن رواه َنَكحها وهو حالٌل أبو رافع،  -ُمَباِشًرا ِلَما َرَواُه َوالثَّاِني َحاِكًیا، َفاْلُمَباِشُر َأْعَرُف ِباْلَحاِل 

َحــَرام ابــُن عبــاس، وحــدیُث أبــي رافــٍع أولــى بالتقــدیِم، ألّن أبــا رافــٍع كــاَن الســفیَر  ومــْن رواه َنَكحهــا وهــوَ 
ـا َسـَأُلوَها َعـِن  بیَنُهما، فكاَن مباشًرا للحاِل، وابُن عباٍس كاِن حاكًیا، َوِلَهَذا َأَحاَلْت َعاِئَشُة َعَلى َعِليٍّ َلمَّ

  . )٤("-لَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ صَ -ی ا؛ َفِإنَُّه َكاَن ُیَساِفُر َمَع َرُسوِل اللَِّه اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْیِن؛ َفَقاَلْت: َسُلوا َعلِ 

ـــاَل الصـــنعاني(   ـــَزوَّج میمونـــَة بنـــَت -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْیـــِه َوَســـلََّم -ه): "والقـــوُل بأنَّـــه ١١٨٢وق َت
َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه -أبي رافـٍع أنَّـه َتَزوََّجهـا  الحارِث وهَو محرٌم لروایِة ابِن عباٍس لذلَك مردوٌد بأنَّ روایةَ 

                                  
  ).٣/١٥٣(التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  )١(
  ).٤٣/ ٢) اإلحكام في أصول األحكام (٢(
  ).٦٢١/ ١) سبل السالم شرح بلوغ المرام (٣(
  ).١١) االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار (ص: ٤(
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وبــیَن -َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم -وهــو حــالٌل أرجــح، ألنَّــه كــاَن الســفیَر بینهمــا، أي بــیَن النَِّبــّي -َوَســلََّم 
  .)١(میمونَة، وألنَّها روایُة أكثِر الصحابِة"

    مذاهب الفقهاء في زواج المحرم: 
ِة ِنَكاِح اْلُمْحِرِم.  اْخَتَلفَ    اْلُفَقَهاُء ِفي ِصحَّ

ــُة    ــَذَهَب اْلُجْمُهــوُر َوُهــُم اْلَماِلِكیَّ ــاِفِعیَُّة )٢(َف ــُة )٣(، َوالشَّ ، ِفــي اْلَمــْذَهِب ِإَلــى َأنَّ ِنَكــاَح )٤(، َواْلَحَناِبَل
  دیة فیه. اْلُمْحِرِم َال َیِصحُّ َسَواٌء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، وال ف

ْوَجـاِن ُمْحـِرَمْیِن،  )٥(َذَهَب اْلَحَنِفیَُّة     ِة ِنَكـاِح اْلُمْحـِرِم ِبَحـجٍّ َأْو ُعْمـَرٍة َحتـَّى َوإِْن َكـاَن الزَّ ِإلَـى ِصـحَّ
ــا َرَواُه اْبــُن َعبَّــاسٍ  ــِه َوَســلََّم -َأنَّ النَّبِــيَّ -َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا-ِلَم َج َمْیُموَنــَة َوُهــَو " تَــَزوَّ –َصــلَّى اللَّــُه َعَلْی

  .)٦(ُمْحِرٌم" 

  
  

                                  
 ).٦٢١/ ١لمرام () سبل السالم شرح بلوغ ا(١
) البیان ٥٣٤/ ٢الكافي في فقه أهل المدینة ( ،)٩٣الرسالة "القیرواني"(ص: ،)١٢٢/ ٢) ینظر: المدونة الكبرى ((٢

التاج  ،)١٣٢القوانین الفقهیة (ص: ، )٦٨/ ٣بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ( ،)٣١٦/ ٤والتحصیل (
 ).٤٥٠/ ٣شرح مختصر خلیل ( مواهب الجلیل في ،)١٤٤/ ٨واإلكلیل لمختصر خلیل (

التنبیه في  ،)١٢٣/ ٤الحاوي الكبیر ( ،)٣٠٤اللباب في الفقه الشافعي (ص:  ،)١٣١/ ٢) ینظر: كتاب األم ((٣
كتاب  ،)٤٠٦/ ١٢نهایة المطلب في درایة المذهب ( ،)٤٣٨/ ٢المهذب ( ،)١٦٠الفقه الشافعي (ص: 

) ٢٥٨/ ٤مغني المحتاج ( ،)١٤٤/ ٣عمدة المفتین (روضة الطالبین و  ،)٢١٣/ ١٦المجموع شرح المهذب (
 ).٢٢٩/ ٣حاشیتا قلیوبي وعمیرة (

) ٢٣٥/ ٥شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)٢٣٥(ص: "روایة ابنه عبد اهللا") ینظر: مسائل اإلمام أحمد (٤
) المغني ٤٧/ ٢(اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل  ،)٢٦٤/ ٢النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر (

 ).٥٤٧/ ١شرح منتهى اإلرادات ( ،)٣١٢/ ٣) الشرح الكبیر على متن المقنع (٣٠٦/ ٣(
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ،)١٩١/ ٤المبسوط "السرخسي" ( ،)٢٠٩/ ٢) ینظر: الحجة على أهل المدینة ((٥

المعتصر من المختصر من  ،)٢٣٣/ ٣العنایة شرح الهدایة ( ،)٨٩/ ٣االختیار لتعلیل المختار ( ،)٣١٠/ ٢(
 ).٤٧/ ٣حاشیة ابن عابدین ( ،)١١١/ ٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)٢٨٦/ ١مشكل اآلثار (

 ).١٨٣٧) ِكَتاب اْلُجُمَعِة، باب َتْزِویِج اْلُمْحِرِم،ح (٧٨/ ٧) صحیح البخاري ((٦
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  املبحث اخلامس
  هج ابن املنذر يف ابطال الدليلنيمن
عنـــد اخـــتالف األلفـــاظ التوفیـــق، والعمـــل بالنصـــوص، وخاصـــة  فـــىكـــان مـــن مـــنهج ابـــن المنـــذر 

طـــرح النصـــوص جانبـــًا، مـــن ذلـــك مســـألة قطـــع صـــالة باألصـــل و  العمـــللتبـــاس األمـــر، والمعـــاني وا
  اءت عدة نصوص متعارضة منها: فقد ج ،المصلى

قــال: ِإَذا َصـلَّى الرَُّجــُل -َصــلَّى اللَّـُه َعَلْیــِه َوَسـلََّم -أنَّ َرُســوُل اللَّـِه -َرِضــَي اُهللا َعْنـه-عـْن َأبِـي َذرٍّ  .١
  .)١(ُد َواْلَمْرَأُة َواْلِحَماُر"َوَلْیَس َبْیَن َیَدْیِه َكآِخَرِة الرَّْحِل َأْو َكَواِسَطِة الرَّْحِل َقَطَع َصَالَتُه اْلَكْلُب اْألَْسوَ 

ــاُر -َرِضــَي اُهللا َعْنهــا-َعاِئَشــَة  أم المــؤمنینوَعــْن  .٢ ــُب َوالِحَم ــَالَة الَكْل ــا َیْقَطــُع الصَّ ــَدَها َم ــَر ِعْن ، ُذِك
-لَّى اللَّــُه َعَلْیــِه َوَســلََّم َصــ-َوالَمــْرَأُة، َفَقاَلــْت: َشــبَّْهُتُموَنا ِبــالُحُمِر َوالِكــَالِب، َواللَّــِه " َلَقــْد َرَأْیــُت النَِّبــيَّ 

ــُدو ِلــي الَحاَجــُة، فَــَأْكَرُه َأْن َأْجِلــ ــِة ُمْضــَطِجَعًة، َفَتْب ــُه َوَبــْیَن الِقْبَل ــى السَّــِریِر َبْیَن َس، ُیَصــلِّي َوإِنِّــي َعَل
 . )٢( ، َفَأْنَسلُّ ِمْن ِعْنِد ِرْجَلْیِه"-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم -َفُأوِذَي النَِّبيَّ 

َالَة َشْيٌء، َواْدَرْأ َما اْسَتَطْعَت"-َرِضَي اُهللا َعْنهُ -وَعِن اْبِن ُعَمَر  .٣  . )٣(، َقاَل: "َال َیْقَطُع الصَّ
 قال ابن المنذر:

ــَالِة َعَلــى َمــا َیِجــُب، َأنَّــُه َداِخــٌل ِفــي  ــِم َعَلــى َأنَّ اْلُمَصــلَِّي ِإَذا َدَخــَل ِفــي الصَّ (ِإْجَمــاُع َأْهــِل اْلِعْل
ــا َقــْد َذَكْرَنــاُه َبــْیَن یَ  ، ِممَّ َدْیــِه، َوَغْیــُر َفــْرٍض َكَمــا ُأِمــَر ِبــِه، َوَقــِد اْخَتَلُفــوا ِفــي ِإْفَســاِدَها ِبُمــُروِر َأيِّ َذِلــَك َمــرَّ

اَع، َواْألَْخَباُر َأْو ِإْجمَ  َلهُ َجاِئٍز ِإْبَطاُل َصَالِة َمْن َدَخَل ِفي َصَالِتِه َعَلى َما َیِجُب ِإالَّ ِبَخَبٍر َال ُمَعاِرَض 
  َبـْیَن َیَدْیـهِ ِفي َهَذا اْلَباِب ُمْخَتِلَفُة اْألَْلفَـاِظ َواْلَمَعـاِني، َوَلـْم ُیْجِمـْع َأْهـُل اْلِعْلـِم َعلَـى ِإْبَطـاِل َصـَالِة َمـْن َمـرَّ 

  . )٤(اْمَرَأٌة، َأْو َكْلٌب َأْو ِحَماٌر، َواُهللا َأْعَلُم )

  

                                  
  ).١٠٧٢لمرأة والكلب ...، ح() كتاب الصالة، باب متى یقطع الحمار وا٥٩/ ٢) صحیح مسلم (١(

َالَة َشْيٌء،ح(١٠٩/ ١) صحیح البخاري ((٢ َالة، َباُب َمْن َقاَل: َال َیْقَطُع الصَّ  ).٥١٤) ِكَتاُب الصَّ
) وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٢٩٠٠)ح(٢٨٠/ ١، أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف (صحیح إسناده) (٣

) من طریق نافع عن ابن عمر. ٢٦٦٥)ح(٤٦٣/ ١ني اآلثار () والطحاوي في شرح معا٢٣٦٨)ح(٣١/ ٢(
 ):" وروى سعید بن منصور بإسناد صحیح".٥٨٨/ ١ه) في فتح الباري (٨٥٢وقال ابن حجر(

 ).٩٦/ ٥) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف ((٤
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  ض: مسالك العلماء في إزالة التعار 
فــي تــرجیح أحادیــث الرخصــة  اً مســلك-فــي كتــاب مختلــف الحــدیث-ه) ٢٠٤ســلك الشــافعي(

علــى أحادیــث قطــع الصــالة، وعضــدها بظــاهر القــرآن، حیــث قــال: " َفــِإْن ِقیــَل: َفَمــا َیــُدلُّ َعَلْیــِه ِكتَــاُب 
 ْ [اللَِّه ِمْن َهَذا؟ ِقیَل: َقَضاُء اللَِّه َأْن 

ُ
ُر َوازَِرةٌ وِْزَر أ ] َواللَّـُه َأْعلَـُم، ِإنَّـُه َال ١٦٤األنعام: []َ ىَوَ   َ ِ

ــا َكــاَن َهــَذا َهَكــَذا، َلــمْ   َیُجــْز َأْن ُیْبِطــُل َعَمــُل َرُجــٍل َعَمــَل َغْیــِرِه، َوَأْن َیُكــوَن َســْعُي ُكــلٍّ ِلَنْفِســِه َوَعَلْیَهــا، َفَلمَّ
  .  )١(َیُكوَن ُمُروُر َرُجٍل َیْقَطُع َصَالَة َغْیِرِه" 

ه) في السنن هو العمل بفعل الصحابة بعـدم ٢٧٥داود السِِّجْستاني( ىصنیع أب وظاهر من
بـاب مـن قـال: ) ٢(وقد ترجم بعدة تراجم منها:" باب من قال: المـرأة ال تقطـع الصـالة  ،إبطال الصالة

، بــاب مــن قــال: ال یقطــع )٤(، بــاب مــن قــال: الكلــب ال یقطــع الصــالة )٣(الحمــار ال یقطــع الصــالة 
ــران،عن النبــى )٥(ء الصــالة شــي -وأورد أحادیــث تــدل علــى التــراجم الســابقة ثــّم قــال: إذا تنــاَزَع الَخَب

  ُنِظَر ما َعِمَل به أصحاُبه من بعده.-صلى اهللا علیه وسلم 

ه) ذلــــك حیــــث قــــال:" وســــلك آخــــرون مســــلكا آخــــر، وهــــو: أن ٧٩٥وقــــد نقــــل ابــــن رجــــب (
جح، وقـد عمـل الصـحابة بـأن الصـالة ال األحادیث إذا تعارضت نظر إلى مـا عمـل بـه الصـحابة فیـر 

یقطعهــا شــيء، وقــد روي ذلــك عــن الخلفــاء الراشــدین األربعــة وغیــرهم، وقــد ســلك هــذا أبــو داود فــي 
  .)٦((سننه)، وهو من أجل أصحاب اإلمام أحمد" 

َالَة َشْىٌء ٢٥٦قال البخاري( قال ابن حجر ) ٧(هـ) في صحیحه:" باب َمْن َقاَل: َال َیْقَطُع الصَّ
َرِضَي -عائشة  المؤمنین أموأورد حدیث  ،)٨(لترجمة:" َأْي ِمْن ِفْعٍل َغْیِر اْلُمَصلِّي"  اً ه) شارح٨٥٢(

نقــل ابــن حجــر  ،الســابق وتــرجم البخــاري أیضــا (َبــاُب ِإَذا َحَمــَل َجاِرَیــًة َصــِغیَرًة َعَلــى ُعُنقــه)-ااُهللا َعْنهــ
                                  

 ).٦٢٤/ ٨) اختالف الحدیث ((١
 )٣٧/ ٢) سنن أبي داود ((٢
 )٤٠/ ٢( المرجع السابق) (٣
 )٤١/ ٢) المرجع السابق ((٤
 )٤٤/ ٢) المرجع السابق ((٥
 ).١٣١/ ٤) فتح الباري "ابن رجب"((٦
 )١٠٩/ ١) صحیح البخاري ((٧
 )٥٨٨/ ١) فتح الباري شرح صحیح البخاري((٨
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َالَة َفُمُروُرَها َبـْیَن َقاَل:" َأَراَد اْلُبَخاِريُّ َأنَّ و قول ابن بطال  َحْمَل اْلُمَصلِّي اْلَجاِرَیَة ِإَذا َكاَن َال َیُضرُّ الصَّ
 "    )١(َیَدْیِه َال َیُضرُّ ِألَنَّ َحْمَلَها َأَشدُّ ِمْن ُمُروِرَها َوَأَشاَر ِإَلى َنْحِو َهَذا اِالْسِتْنَباِط الشَّاِفِعيُّ

ل أن یتــأول حــدیث أبــي ذر علــى أن هــذه ه):" وقــد یحتمــ٣٨٨وقــال أبــو ســلیمان الخطــابي (
األشــخاص إذا مــرت بــین یــدي المصــلي قطعتــه عــن الــذكر وشــغلت قلبــه عــن مراعــاة الصــالة فــذلك 

  . )٢(معنى قطعها للصالة دون إبطالها من أصلها حتى یكون فیها وجوب اإلعادة" 

ــ٤٤٩وابــن بطــال ( ،ه)٣٢١ذهــب أبــو جعفــر الطحــاوي ( ي ه) بــالقول بنســخ األحادیــث الت
ـــَالَة َشـــْيٌء "،  تـــدل علـــى قطـــع الصـــالة، والناســـخ لهـــا حـــدیث " َال  نقـــل ابـــن بطـــال كـــالم و َیْقَطـــُع الصَّ

الطحــاوي فقــال:" وقــد أجمعــوا علــى أن مــرور بنــى آدم بعضــهم بــبعض ال یقطــع الصــالة، روى ذلــك 
 عن الرسول من غیر وجه من حدیث عائشة وأم سلمة، ومیمونـة أنـه علیـه السـالم كـان یصـلى وكـل
واحدة منهن معترضة بینه وبین القبلة، وكلهـا ثابتـة مـن إخـراج البخـارى، وقـد جعـل علیـه السـالم فـى 
حدیث أبى سعید، وحدیث ابن عمـر ُكـلَّ مـارٍّ بـین یـدى المصـلى شـیطاًنا، وأخبرنـا أبـو ذر أن الكلـب 

جعلـت فـى األسود أیًضا یقطع الصالة؛ ألنـه شـیطان، وكانـت العلـة التـى جعـل لهـا قطـع الصـالة قـد 
بنـــى آدم، وقـــد ثبـــت عنـــه علیـــه الســـالم أنهـــم ال یقطعـــون الصـــالة، فـــدل ذلـــك أن كـــل مـــارٍّ بـــین یـــدى 
المصلى مما سوى بنى آدم كذلك أیًضا ال یقطع الصالة، وممـا یـدل علـى ذلـك أیًضـا ُفتیـا ابـن عمـر 

لـك علـى أن الصالة ال یقطعها شىء، وقد روى عـن الرسـول درء المصـلى مـن مـرَّ بـین یدیـه، فـدل ذ
  .)٣(ثبوت نسخ ما رواه عنه، علیه السالم، وأنه على وجه الكراهة، قاله الطحاوى"

ه):"َوَقــْد َتَعاَرَضــِت اْآلثَــاُر ِفــي َهــَذا اْلَبــاِب َواْضــَطَرَبْت َواْألَْصــُل َأنَّ ٤٦٣وَقــاَل ابــن عبــد البــر(
اْلَمْرُفوَعُة ِفي َهَذا اْلَباِب ُكلَُّها ِصـَحاٌح ِمـْن ِجَهـِة  : " اْآلثَارُ  -أیضاً  –اْلُحْكَم َال َیِجُب ِإالَّ ِبَیِقیٍن"، وقال 

ــا َعاَرَضــُه َأْو  َمْنُســوٌخ َوُمَعــاَرٌض النَّْقــِل َغْیــَر َأنَّ َحــِدیَث َأِبــي َذرٍّ َوَغْیــِرِه ِفــي اْلَمــْرَأِة َواْلِحَمــاِر َواْلَكْلــِب  َفِممَّ
ـَالَة َوَكْیـَف َنَسَخُه ِعْنَد َأْكَثِر اْلُعَلَماِء َحِدیُث َعائِ  َشـة ..َ.َفَسـَقَط ِبهَـَذا اْلَحـِدیِث َأنَّ َتُكـوَن اْلَمـْرَأُة َتْقَطـُع الصَّ

 ... َالَة ِبُمُروِرَها َوِفي َهَذا اْلَحِدیِث َأنَّ اْعِتَراَضَها ِفي اْلِقْبَلِة َنْفِسَها َال َیُضرُّ ِحیحُ َتْقَطُع الصَّ ِعْنـَدَنا  َوالصَّ

                                  
 )٥٩٠/ ١(فتح الباري شرح صحیح البخاري ) (١
 ). ١٩١/ ١) معالم السنن ((٢
 ).١٤٣/ ٢شرح صحیح البخاري "ابن بطال"( ،)٤٦٠/ ١) ینظر: شرح معاني اآلثار ((٣
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َالَة َال َیقْ  َوإِنََّمـا  َطُعَها َشْيٌء ِممَّا َیُمرُّ َبـْیَن َیـَدِي اْلُمَصـلِّي ِبَوْجـٍه ِمـَن اْلُوُجـوِه َوَلـْو َكـاَن ِخْنِزیـرًاَأنَّ الصَّ
  .)١(َیْقَطُعَها َما ُیْفِسُدَها ِمَن اْلَحَدِث َوَغْیِرِه (ِممَّا َجاَءْت ِبِه الشَِّریَعُة)"

َوُجْمُهــوُر اْلُعَلَمــاِء  -َمــاُر َواْلَمــْرَأُة َواْلَكْلــُب اْألَْســَودُ َیْقَطــُع َصــَالَتُه اْلحِ  –ه):" ٦٧٦وقــال النــووي(
ــِف  ــَلِف َواْلَخَل ــرِِهمْ ِمــَن السَّ ــْن َغْی ــُؤَالِء َوَال ِم ــْن َه ــْيٍء ِم ــُروِر َش ــَالُة ِبُم ــُل الصَّ ــؤَُالِء َهــَذا  َال َتْبُط َل َه ــَأوَّ َوَت

َالِة ِلُشْغِل اْلَقْلـِب ِبهَـِذِه اْألَْشـَیاِء َولَـْیَس اْلُمـَراُد ِإْبَطاُلهَـا َوِمـْنُهْم اْلَحِدیَث َعَلى َأنَّ اْلُمَراَد ِباْلَقْطِع َنْقُص  الصَّ
ُر َمْرِضـيٍّ َمْن َیدَِّعي َنْسَخُه ِباْلَحِدیِث اْآلَخِر َال َیْقَطُع َصَالَة اْلَمْرِء َشْيٌء َواْدَرُءوا َما اْسـَتَطْعُتْم َوَهـَذا َغْیـ

تَـاِریٌخ ُیَصاُر ِإَلْیِه ِإالَّ ِإَذا َتَعذََّر اْلَجْمُع َبْیَن اْألََحاِدیِث َوَتْأِویِلَها َوِعْلِمَنا التَّاِریَخ َوَلْیَس ُهَنـا ِألَنَّ النَّْسَخ َال 
ـــَع َأنَّ َحـــِدیَث َال َیْقَطـــُع َصـــَالَة الْ  ـــاُه َم ـــا َذَكْرَن ـــى َم ُل َعَل ـــَأوَّ ـــْل ُیَت ـــُع َوالتَّْأِویـــُل َب ـــذََّر اْلَجْم ـــْرِء َشـــْيٌء َوَال َتَع َم

  .)٢(َضِعیٌف" 

هـ) حیث قال:" فَـاْألَْكَثُروَن ِمـْن اْلُفَقهَـاِء َعلَـى َأنَّـُه َال  ٧٠٢وأكد كالم النووي ابن دقیق العید (
َالُة ِبُمُروِر َشْيٍء َبْیَن َیَدْي اْلُمَصلِّي"    .)٣(َتْفُسُد الصَّ

: " وأما جمهور أهـل العلـم ه) أقوال العلماء ومسالكهم فقال٧٩٥ابن رجب الحنبلي( ولخص
فــي هــذه  مســالكهمالــذین لــم یــروا قطــع الصــالة وبطالنهــا بمــرور شــيء بــین یــدي المصــلي، فاختلفــت 

  األحادیث المرویة في قطع الصالة:

فمنهم: من تكلم فیها من جهة أسانیدها، وهذه تشبه طریقة البخاري؛ فإنه لم یخرج منها شیئا، ولـیس 
  بیانه. شيء منها على شرطه كما سبق

ومنهم: من ادعى نسخها بحدیث مرور الحمار وهو فـي حجـة الـوداع، وهـي فـي آخـر عمـر 
، وٕاذا نســخ منهــا شــيء دل علــى نســخ البــاقي، وســلك هــذا الطحــاوي -َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم -النبــي 

وغیـــره مـــن الفقهــــاء، وفیـــه ضــــعف، وقـــد أنكـــر الشــــافعي وأحمـــد دعــــوى النســـخ فـــي شــــيء مـــن هــــذه 
  حادیث؛ لعدم العلم بالتاریخ.األ

وسلك آخرون مسلكا آخر، وهو: أن األحادیث إذا تعارضت نظر إلى ما عمل به الصـحابة 
فیـــرجح، وقـــد عمـــل الصـــحابة بـــأن الصـــالة ال یقطعهـــا شـــيء، وقـــد روي ذلـــك عـــن الخلفـــاء الراشـــدین 

  أحمد. األربعة وغیرهم، وقد سلك هذا أبو داود في (سننه)، وهو من أجل أصحاب اإلمام
                                  

 )١٧٠/ ٢١) (١٦٨/ ٢١) (١٩١/ ٤) التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  ((١
 ).٢٢٧/ ٤) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ((٢
 )٢٨٥/ ١) إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ((٣
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نـه لـیس المـراد أوسلك آخرون مسلكا آخر، وهو: تأویل القطع المذكور في هـذه األحادیـث، و 
بــه إبطــال الصــالة وٕالــزام إعادتهــا، وٕانمــا المــراد بــه القطــع عــن إكمالهــا والخشــوع فیهــا باالشــتغال بهــا، 

والبیهقـــي  ،وااللتفـــات إلیهـــا، وهـــذا هـــو الـــذي قالـــه الشـــافعي فـــي روایـــة حرملـــة، ورجـــح هـــذا الخطـــابي
علیه بأن المصلي قد یكون أعمى، وقد یكـون ذلـك لـیًال، بحیـث  اعترضوغیروهما من العلماء، وقد 

وأیضــا فقــد یكــون غیــر هــذه ، اال یشــعر بــه المــار وال مــن مــر علیــه، والحــدیث یعــم هــذه األحــوال كلهــ
یقطع الصالة مـرور  والخیل المسومة، وال ،والوحوش، والزرافة، كالفیل ،الثالثة أكثر إشغاال للمصلي

  شيء من ذلك.
بمناجــاة اهللا، وهــو فــي غایــة  وأقــرب مــن هــذا التأویــل: أن یقــال: لمــا كــان المصــلي مشــتغالً 

القرب منه والخلوة به، أمر المصلي باالحتراز من دخول الشیطان فـي هـذه الخلـوة الخاصـة، والقـرب 
كونـه ولیجـة فـي هـذه الحـال الخاص؛ ولذلك شرعت السترة في الصالة خشیة مـن دخـول الشـیطان، و 

فیقطع بذلك مواد األنس والقرب؛ فـإن الشـیطان رجـیم مطـرود مبعـد عـن الحضـرة اإللهیـة، فـإذا تخلـل 
  في محل القرب الخاص للمصلي أوجب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب واألنس.

فــإن النســاء  خصــت هــذه الــثالث بــاالحتراز منهــا، وهــي: المــرأة؛-علــم أواهللا -فلهــذا المعنــى 
حبائل الشیطان، وٕاذا خرجـت المـرأة مـن بیتهـا استشـرفها الشـیطان، وٕانمـا توصـل الشـیطان إلـى إبعـاد 
آدم من دار القرب بالنساء. والكلب األسود: شیطان، كما نص علیه الحدیث. وكذلك الحمار؛ ولهـذا 

بالـدنو -ى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم َصلَّ -یستعاذ باهللا عند سماع صوته باللیل، ألنه یرى الشیطان؛ فلهذا أمر 
من السترة خشیة أن یقطع الشیطان علیه صالته، ولیس ذلـك موجبـا إلبطـال الصـالة وٕاعادتهـا. واهللا 

   )١(أعلم، وٕانما هو منقص لها، كما نص علیه الصحابة" 

َالةِ    :  مذاهب الفقهاء في َأَثُر اْلُمُروِر َبْیَن َیَدِي اْلُمَصلِّي ِفي َقْطِع الصَّ
ـَالَة؟ قَـاَل: اْلَكْلـُب اْألَْسـَوُد ٢٤١ه) َسِمْعُت َأْحَمَد(٢٧٥قال أبو داود( ه)، ُسِئَل: َما َیْقَطـُع الصَّ

ــَذاَك، َیْعِنــي، فِ  ــاَل: َجــاَء ِل ــْرَأُة؟ َفَق : اْلِحَمــاُر َواْلَم ــي َذرٍّ ــُه: ِإْن ِفــي َحــِدیِث َأِب ــا َأْخَشــى َأْن َیْقَطــَع، ِقیــَل َل یَم
 َحِدیَث َعاِئَشَة: َكـاَن النَّبِـيُّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ُیَصـلِّي َوَأَنـا ُمْعَتِرَضـٌة َبـْیَن َیَدْیـِه، َوَحـِدیثُ  ُأِرَي: َأَرادَ 

                                  
 ).١٣١/ ٤) فتح الباري "ابن رجب"((١
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قَـاَل:  ،اْبِن َعبَّاٍس: ِجْئُت َعَلى ِحَمـاٍر، َوالنَّبِـيُّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم ُیَصـلِّي َفَنَزْلـُت َبـْیَن َیـَدِي الصَّـفِّ 
   .)١(َوَلْم َیِجْئ ِلَهَذا، َیْعِني: ِلْلَكْلِب اْألَْسَوِد، َأْي: َما َیْنَسُخُه " 

، ِإَلى َأنَّ ُمُروَر َشْيٍء َبْیَن اْلُمَصلِّي َوالسُّْتَرِة َال )٤(، َوالشَّاِفِعیَُّة )٣(، َواْلَماِلِكیَُّة )٢(َذَهَب اْلَحَنِفیَُّة و 
َالَة َوالَ    ُیْفِسُدَها.  َیْقَطُع الصَّ

َالَة. )٥(َوَقال اْلَحَناِبَلُة    ِمْثل َذِلَك، ِإالَّ َأنَُّهُم اْسَتْثَنُوا اْلَكْلَب اْألْسَوَد اْلَبِهیَم َفَرَأْوا َأنَُّه َیْقَطُع الصَّ

  

  

                                  
 ).٦٧(ص: "روایة أبي داود السجستاني"حمد ) مسائل اإلمام أ(١
الهدایة في شرح بدایة  ،)٢١٧/ ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ،)١٩١/ ١) ینظر: المبسوط "السرخسي"((٢

البنایة  ،)٤٠٥/ ١العنایة شرح الهدایة ( ،)٤٣٠/ ١المحیط البرهاني في الفقه النعماني ( ،)٦٣/ ١المبتدي (
/ ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ،)١٠٥/ ١درر الحكام شرح غرر األحكام ( ،)٤٢٣/ ٢شرح الهدایة (

 ).٦٣٤/ ١حاشیة ابن عابدین ( ،)٤٠٤/ ١شرح فتح القدیر ( ،)١٦
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (ص:  ،)١٥٩/ ٢الذخیرة للقرافي ( ،)٢٠٣/ ١) ینظر: المدونة الكبرى ((٣

المعونة على  ،)٨٧٦/ ١شرح التلقین ( ،)١٨٠/ ١بدایة المجتهد ( ،)٣٥٤/ ٩) البیان والتحصیل (١٦٤
 ).٢٩٥مذهب عالم المدینة (ص: 

/ ٢حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ،)٢٠٨/ ٢الحاوي الكبیر ( ،)٦٢٤/ ٨) ینظر: اختالف الحدیث ((٤
كفایة النبیه في  ،)١٤٦/ ٣روضة الطالبین وعمدة المفتین ( ،)٢٥٠/ ٣كتاب المجموع شرح المهذب ( ،)١٣١

 ).٢٣٧/ ٢النجم الوهاج في شرح المنهاج ( ،)٤٥٢/ ٣شرح التنبیه (
الكافي في فقه اإلمام أحمد  ،)٣٠الخرقي (ص:  متن ،)٦٧) ینظر: مسائل اإلمام أحمد "روایة أبي داود"(ص: (٥

ي على مختصر شرح الزركش ،)٦٣٥/ ١الشرح الكبیر على متن المقنع ( ،)١٨٣/ ٢المغني ( ،)٣٠٥/ ١(
مطالب  ،)٣٨٤/ ١كشاف القناع عن متن اإلقناع ( ،)٢١٥/ ١شرح منتهى اإلرادات ( ،)١٢٩/ ٢الخرقي (

 ).٤٩١/ ١أولي النهى في شرح غایة المنتهى (



           

  

  
  

  
  

  

  ةـــمـــاتــــاخل
  ویشتمل على: 

  .النتائج- أوالً 
  .التوصیات-ثانیاً 

  



 النتائج والتوصیات    

٢٥١  

 الخاتمة

  الخاتمة

  تي توصلت إلیها الدراسة:ال النتائج-أوالً 
عاش ابن المنـذر فـي العصـر الـذهبي للعلـوم اإلسـالمیة، وتتلمـذ علـى یـد األكـابر مـن العلمـاء .١

وُیعُد كتابه العلمین، علم الفقه والحدیث، محّدث فقیه متمّكن من صنعته في والمحدثین فهو 
لنا لحـــد اآلن، المبســـوط أوســـع وأجـــود كتبـــه الحدیثیـــة بحســـب قـــول العلمـــاء؛ إال أّنـــه لـــم یصـــ

وقد روى فیه ما یقرب من  كما ذكر ذلك األوسط، وكتابه األوسط مختصر من هذا الكتاب،
 عشرة آالف روایة حدیثیة؛ لذلك فهو من كبار المصنفات الحدیثیة.

جرُح كٍل من العقیلي ومسلمة بن قاسم البن المنذر بأمور لعّل أبرزها عدم سماعه من الربیـع .٢
م العلمــاء لهمــا مــا جرحــاه فیــه، وعــّدوا كالمهمــا مــن قبیــل كــالم األقــران ابــن ســلیمان، لــم یســلّ 

 الذي ال ُیقبل فیه الجرح.

في التعامل مع مختلف الحدیث، وهو یرى عدم القول بالتعارض مع إمكان  ابن المنذر برع  .٣
الجمــع أو التــرجیح، ویــرى أّن إعمــال الــدلیلین أولــى مــن تــرك أحــدهما، وٕاذا كانــت األحادیــث 

  ویة في القوة توقف عن العمل بالدلیلین وبحث عن مرجح. متسا

من منهجه في رفع التعارض: تقدیم الجمع بین الروایات، فإذا لم یتحقق ذلـك بوجـه صـحیح   .٤
لجأ إلى الترجیح، فإذا لم یتحقـق ذلـك قضـى بالنسـخ إذا ثبـت، فـإذا لـم یثبـت لجـأ إلـى إبطـال 

 وم االستدالل علیها.الدلیلین، وبحث عن دلیل آخر للمسألة التي یر 

امتــاز ابــن المنــذر باالعتمــاد علــى الفقهــاء فــي االســتنباط واالســتدالل، واعتمــد علــى المحــدثین .٥
هــو مــع ذلــك یجتهــد ویســتدرك یعتمــد علــى أهــل الصــنعة، و هــو فــي التصــحیح والتضــعیف، ف
 ویتعقب الكثیر من األقوال. 

وعمـل بالـذي ال معـارض لـه،  فـي مسـألة واحـدة فقـط، عنـد تعـارض األدلـة،ابـن المنـذر توقف .٦
 وقد ذكرتها خالل الدراسة، وهذا ال یدل على عجز علمي، بل على رسوخ قدمه في العلم.

مـن المتوسـطین فـي الجـرح والتعـدیل بـین المتشـددین والمتسـاهلین، وكثیـرًا مـا  ابن المنذر ُیعدُّ  .٧
حكمــه علــى  یســوق قــول كبــار أئمــة هــذا العلــم كاإلمــامین أحمــد وابــن معــین قبــل أن یطلــق

 الراوي، وقد یكتفي بأقوالهم في الراوي.



 النتائج والتوصیات    

٢٥٢  

 الخاتمة

فـــي بعـــض –تـــأّثر ابـــن المنـــذر كثیـــرًا بـــابن خزیمـــة فـــي ترتیـــب الكتـــاب، بـــل وصـــل بـــه األمـــر .٨
اعتمــاد نفــس عنــوان البــاب أو المســألة مــن صــحیح ابــن خزیمــة ووضــعها فــي  إلــى-األحیــان

 األوسط من غیر تغییر أو تبدیل.

منهــا: الحكــم بــرّد و  أحكــام حدیثیــة، منهــا: الحكــم بنســخه، اشــتملت بعــض تــراجم األبــواب علــى.٩
 الحدیث، ومنها: اإلشارة إلى أّن في اإلسناد من ال یستقیم الحدیث بوجوده.

فــي بیــان غریــب الحــدیث أن یعتمــد علــى إحــدى طــرق ثــالث: إّمــا أن  ابــن المنــذرمــن مــنهج .١٠
ـــا أن یعتمـــد علـــى أحادیـــث ُأخـــرى تفّســـر الغریـــب؛ ألّن  یفّســـر الغریـــب مـــن تلقـــاء نفســـه، وٕاّم

بعضها بعضًا، وٕاّمـا أن ینقـل قـول شـیخه أبـي  یفّسر-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم - أحادیث النبي
 عبید القاسم بن سالم وهو أكثر األنواع استعماًال في الكتاب.

إذا ذكر ابن المنذر عبارة (بعض أصحابنا) فمراده في الغالب اإلمام ابن خزیمة، وقد یطلق .١١
 العبارة ویقصد بها الشافعیة.

من منهجه في قبول االخبار: التحّري، وهو یتوقف في تصحیح الحدیث ألي كالم في سند .١٢
الحـدیث أو متنـه، وقـد اسـتعمل عبـارة (إْن صـح) و(إْن ثبـت) فـي التحـّري، وقـد ُیتبـع التحـّري 

 بالترجیح وهو قلیل، وقد یتوقف وهو الغالب.
ة وفقهیة وحدیثیـة علـى غیـره مـن العلمـاء، وهـو فـي جمیعهـا ال ردود كثیرة عقدی البن المنذر.١٣

 یصّرح باسم من یردُّ علیهم إال قلیًال، وهذا من أدبه الجم.
ترك ابن المنذر أثرًا بالغـًا فـي كتـب الحـدیث والفقـه التـي جـاءت بعـده، ولعـّل اعتمـاد الحـافظ .١٤

وقد أورد ذكره ما یربو ابن حجر على أحادیثه في وصل معلقات اإلمام البخاري خیر دلیل، 
 على خمسمائة مرة.

كمــا كــان ابــن المنــذر یجمــع بــین النصــوص التــي ظاهرهــا التعــارض، كــان یــرد علــى مــن  .١٥
فیهـا النسـخ،  عـىیجمع بطرق ال یستقیم فیهـا رفـع اإلشـكال، فقـد رد علـى الزهـري أحادیـث أد

 العمل بها، ورفع اإلشكال بكل سهولة ویسر. ةوبین صح
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٢٥٣  

 الخاتمة

  :الدراسة التي توصلت إلیها التوصیات -ثانیاً 

أول التوصیات هـي وصـیة أوصـي بهـا ابـن المنـذر فـي كتابـه وهـي عظیمـة النفـع، وهـي عـدم .١
وأولـى األشـیاء یجـب أن یسـتعمل فیـه التوقـف والتـأني وتـرك  العجلة والفتیـا بغیـر علـم فقـال:"

ن یجیــب العجلـة، والتثبــت فـي أمــر الفتیـا، بــل یحـرم علــى مـن ســئل عـن أمــر ال علـم لــه بـه أ
 [ولكن لیقل: ال علـم لـي، فـإن اهللا ذكـر عـن مالئكتـه المقـربین لمـا قـال لهـم:  ،فیه

َ
  ِ  ُ ـ ِ  ْ  

 ِ  
َ
ِ   ءِ  ُ  َ   ءِ  َ  ْ   ِ َ َ   َ  ْ    ِ [أن قالوا مجیبین:  ] َ  ِ  دِ َ    ْ  ُ  ْ  ُ  نْ إ وقـد  ]  َ  َ  ْ       َ   َ ّ    إ

 .)١(" في أشیاء سئل عنها لكذ-َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم -استعمل نبي اهللا 
ـــل، والتصـــحیح والتضـــعیف، وهـــذ .٢ ـــن المنـــذر فـــي العل  هوجـــدت دراســـات اعتنـــت فـــي مـــنهج اب

م بمصــطلح الحــدیث عنــد ابــن المنــذر، تالدراســة فــي علــم مختلــف الحــدیث، ولــم أجــد مــن أهــ
وكذلك منهجه في الجرح والتعدیل، وكذلك منهجه في بیان المؤتلـف والمختلـف مـن األسـماء 

 دراسات یجدر العمل علیها. هفهذ

أوصي طلبة العلم على بیان موارد ابن المنـذر، فقـد تطرقـت لشـيء منهـا، علـى سـبیل الـذكر  .٣
  ال الحصــــر، فهــــو غنــــي المــــوارد فــــي الجــــرح والتعــــدیل، وغریــــب الحــــدیث، ونقــــل المــــذاهب 

 الفقهاء.

(َوَلْیَسْت ونفي ذلك فیقول: ) (َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبةٌ اعتني ابن المنذر في إثبات الصحبة فیقول : .٤
)، ووجـــدت اعتمـــاد العلمـــاء علـــى فـــي كتـــب التـــي تخـــتص فـــي الصـــحابة، فجـــدیر َلـــُه ُصـــْحَبةٌ 

الصحابة عند ابن المنذر مع جمع من نقل عنه فـي هـذا ببالدراسة أن تكون دراسة موسومة 
 الشأن. 

لـق، وهـذا یفـتح خالف ابن المنذر أصول الشافعي، واجتهد في مسائل كثیر، وهو مجتهـد مط .٥
دراســة أصــولیة معمقــة  هالبــاب لدراســة األصــول التــي اجتهــد فــي وضــعها ابــن المنــذر، وهــذ

 أوصي المختصین بها، فهو ینقل عن المذاهب ویخالف ویوافق بالدلیل.

أوصي بدراسة علمیة لنقـد المـتن عنـد اإلمـام ابـن المنـذر، تطرقـت للقلیـل منهـا، والبـاب مفتـوح .٦
 وخصب لدراسة علمیة.

                                  
 )٤٦١/ ١٠) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف((١



 النتائج والتوصیات    

٢٥٤  

 الخاتمة

مـــذهب األوزاعـــي، ومـــذهب الثـــوري، وغیـــرهم ن المنـــذر عـــن مـــذاهب مندرســـة مثـــل: نقـــل ابـــ .٧
فأوصي المختصین بجمع هذه المذاهب من كتب ابن المنذر وغیره، واحیائها وبیانهـا للعمـل 

 بها. 

أوصـــي باســـتخالص القـــیم التربویـــة، وخاصـــة فقـــه الـــرد علـــى المخـــالف، فقـــد كانـــت ردود ابـــن .٨
فـي األدب حیـث یكنـي وال یسـمي، ویـرد بعلـم ودلیـل، ومثـال ذلـك  همخـالف قمـالالمنذر على 

وهـو خطـأ ال یخفـى  ،وهذا قول یبعد من الصواب ویقرب من المحال، بل هو المحال قوله:"
ـــك أن مـــن المحـــال أن یكـــون ولـــدا واحـــدا مـــن امـــرأتین، وال شـــك أن  ـــاظر فیـــه، وذل ـــى الن عل

 .)١(" صاحبه قد علم أن ما قاله محاال ال یجوز كونه

تحري والتشدید في الروایة، ومـن جمیـل مـا وقفـت علیـه الأوصي بدراسة منهج ابن المنذر في .٩
یرددهــا كثیــر مــن أهــل العلــم فــي كتــبهم وال  )٢( َال َضــَرَر َوَال ِضــَراَر " وهــذه اللفظــة " قولــه:"

 ،-َوَسـلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه -أعلم ذلك یثبت متصال، وال یجوز أن یطلق فیقال: قال رسول اهللا
 .)٣( بإسناد جید إال أن یكون ذلك موجوداً 

الســــنن وأخیــــرًا، وأوًال أوصــــي بقــــراءة ودراســــة كتــــاب األوســــط فقــــد جمــــع كمــــا ســــماه مؤلفــــه .١٠
 ، وهو عظیم النفع لكل طالب علم. واالختالف ،واإلجماع

 

  : وبعد

ــه جهــد المقــل،  وحســبي أّنــي فــإّني ال أزعــم أّن هــذا العمــل یجــيء خالیــا مــن األخطــاء، ولكّن
بــذلت جهــدي فمــا أصــبت فیــه فمــن اهللا وحــده، ومــا أخطــأت فمــن نفســي والشــیطان، وأســأل اهللا العفــو 

  .والمغفرة، واهللا یقول الحق وهو یهدي السبیل

                                  
 .)١٣٦/ ٧(واالختالف ) األوسط من السنن واإلجماع (١
) كتـاب الــدعوى والبینــات، بــاب: مـن بنــى فــي حقــه مــا ٤٣٢/ ٣أخرجــه ابـن ماجــه فــي الســنن (، إســناده ضــعیف) (٢

هــــ): "حـــدیث لـــم یصـــح"، وقـــال ٧٤٨هــــ):" هـــو حســـن"، الـــذهبي(٦٧٦)، وقـــال النـــووي(٢٣٤١یضـــر بجـــاره، ح(
حدیث شواهد ینتهي مجموعها إلى درجة الصـحة أو الحسـن المحـتج بـه"، وقـال الهیثمـي ال ه):" ٧٦١العالئي (

 .٤٣١/ ٦ه):"فیه انقطاع" ینظر: فیض القدیر (٨٥٢ه): "رجاله ثقات"، وقال ابن حجر( ٨٠٧(
  .)١٦٤/ ٧) األوسط من السنن واإلجماع واالختالف((٣
 



     

٢٥٥  

 ملخص الدراسة

  ملخص الدراسة باللغة العربیة
علم مختلف الحدیث، اإلمام في ر تتناول هذه الدراسة كتاب أحد األعالم، الذین كان لهم أث

هـ)، في كتابه األوسط من السنن واإلجماع ٣١٨المحدث أبي بكر ابن المنذر النیسابوري(
واالختالف، الذي روى فیه قرابة عشرة آالف روایة حدیثیة، وعقب على بعضها حكمًا ونقدًا وغیر 

لة ابن المنذر في علم الدراسة لبیان منز هذه ذلك من فنون الحدیث ومصطلحاته، وقد جاءت 
مختلف الحدیث، ومدى موافقته النقاد أو مخالفتهم في رفع التعارض بین النصوص، وماهي الطرق 

  معرفة ما امتاز به.كها في ذلك، و التي سل
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



     

٢٥٦  

 ملخص الدراسة

  
Summary  

This study deals with book one AL-Awsate, who have had the effect of 
knowledge of various modern, Imam updated Abu Bakr Ibn al-Mundhir Alnisabure 
(318), in his book East of the Sunnah and the consensus and differences, which narrated 
nearly ten thousand novel Hdithih, following on each judgment and in critise and other 
talk and terminology Arts, the study came to indicate the status of Ibn al-Mundhir in 
various modern science, and the extent of his consent critics or violated in raising the 
discrepancy between the texts, and what are the ways that pursued by it, and find out 
what it RPR.



           

  
  

  

  

  الفهارس العامة
   وتشمل:       

  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة.
  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة الشریفة.

  ثالثًا: فهرس االعالم والرواة.
  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع.

  خامسًا: فهرس الموضوعات



     

٢٥٨  

 لفهارس العامةا

  ت القرآنیةأوًال: فهرس اآلیا

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  البقرة

]  ً َ َ ُ   ١٩٠ ١٠   ] ََ اَدُ ُ  ا  

ْو  ِ ْ َِ  [
َ
ْ ٍ  ِ َْ   أ

ِت ِ َ
ْ
ْو  ُ ِْ َ    َ 

َ
ْ  آ ٍَ  أ ِ   ْ َْ َ    َ[   ٢١٩ ١٠٦  

َ  ا   [ َ َ  ُء  ِ ُ ْ  َ ْ   ِ ْ َ ِ ِ ُ َ  َُ  ُل ا      ٢٢٦ ١٤٢   ] ِس َ   َو  

َ ةِ ا ْ ُْ َ  [ َ اِت َوا      ٢١٢ ٢٣٨   ]َ   ُِ  ا َ َ ا    َ

  ٢٩  ٢٧٢   ] َ َْ  َ  َ َْ  ُ َ اُ  ْ [

  النساء

َ  ا  َِّ  ءِ  َ  ِْ ُ  ا  َ [   ٢١٦ ٣   ]  َ  َب  َُ ْ   ِ

  ٢٨  ٤٣   ]َوَ  ُ  ُ ً  إِ   َ   ِي َ  ِ  [

}] ْ  ُْ ِ  ِ  ْ
َ
وِ  اْ 

ُ
ِ  ُ  ا ا   ُ  َل َوأ

َ
َ َوأ ِ  ُ  ا ا  

َ
  ٢٣١  ٥٩   ]أ

 َوَ    َ [
ً
َ  ُ ْ ِ  ً  إِ   َ َ   ْن َ ْ  ُ

َ
  ٢٩  ٩٢   ]َن  ُِ ْ ِ ٍ  أ

  المائدة

]   ِ 
ُ
ُم َوَ ُْ  اْ ِْ ِ  ِ َوَ   أ   ١٣١ ٣   ] ...ُ ّ َِ ْ  َ  َ ُْ ُ  ا َْ  ْ َُ  َوا  

ُ  ا َ  ِ ً ا َ ّ ًِ    َ  ْ [   َ َ  َ ُ ْ ِ   ْ ُ  ِْ 
َ
  ٢٠٧  ٦   ]َ ُ  ا  ِ ُُ   ُِ ْ  َو 

رِْض ... [
َ
َ  اْ  ْو ُ  َْ ْ ا  ِ

َ
  ١٧٢ ٣٣   ]...أ



     

٢٥٩  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  األنعام

ْ َ ى[
ُ
ُر َوازَِرةٌ وِْزَر أ   ٢٤٥  ١٦٤  ]َوَ   َ ِ

  األنفال

  ١٧١ ٣٠   ]  كَ ِ ُ ْ ِ ُ  [

ْ   ِ ًَ   َ  ْ ُ ُ ا[ ِ َ  آَ  ُ ا إِذَا  َ ِ  ُ َ   ا     
َ
  َ [   ١٧١ ٤٥  

ن   ِ ُ ْ  َ ْ ً  [
َ
ُ َ  ُْ ْ  وََ  َِ  أ َ  ا     ٢٢٣ ٦٦   ]اْ َن َ   

  یونس

] ِ ْ َ  َوزِ َ َدةٌ  ِ   ْ َ  ُ ا اْ ُ
َ
  ١٩٠ ٢٦   ] َ  أ

  النحل

ُِل  َ  ُ ا إِ  َ   [ ّ َ ُ   َِ   َُ  ْ
َ
ُ أ ْ َ  آ ًَ  َ َ َن آ ٍَ  َوا     ٢٢٠ ١٠١   ] ... ذَا  َ  

  األنبیاء

] ٌ  ِ  َ  َ ُ[  ٥٩ ٥  

  الحج

ِي َ َ  ْ َ هُ  ِ    ِس َ َ اًء ا َْ   ُِ   ِ  ِ [ َ اِم ا     ١٤٤  ٢٥   ]َوا َْ ْ ِ ِ  اْ َ

ْ َ  ََ   ُ ْ  ُ ْ  ُِ  نَ [   ١٧٦ ٧٧  ]َواْ َ  ُ ا اْ َ

  المؤمنون

]  ْ ِ َ  ُ ْ   ُِ ُ وِ  ِ   ٢١٦  ٦، ٥  ]َ   ُِ  َن َوا  



     

٢٦٠  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  النور

َ  ِ ُ َ َ اَء [ ْر َ
َ
 ُ ا  ِ 
ْ
ِ َ   َْ ُ  َن ا ُْ ْ َ  َ ِت ُ     َْ   َ    ١٣٦ ٤   ] ...َوا  

ْزَواَ ُ ْ  َو َْ   َُ ْ   َُ ْ  ُ َ َ اُء إِ    [
َ
ِ َ   َْ ُ  َن أ   ١٣٦ ٦   ] ...َوا  

] ْ  ُ ِ ُْ 
َ
ْ  ُ  ُ  ً   ََ  ُِّ  ا َ َ     ٢٠٨ ٦١   ] َ َِذا َدَ  ْ ُ

  األحزاب

ْ َ ةٌ َ َ  َ ٌ [
ُ
  ١٧٦ ٢١   ] ََ ْ  َ َن  َُ ْ  ِ  رَُ  ِل ا ِ أ

ً  إِْن وَ [ ةً ُ ْ ِ  َ
َ
ْن َواْ َ أ

َ
َراَد ا  ِ   أ

َ
ِ إِْن أ ّ ِ   ِ    َ َ ْ َ  ْ َ  َ... [   ١٣٥ ٥٠  

  الزخرف

  ١٢٢  ٢   ]َوا ِْ َ  ِب ا ُْ  ِ ِ [

  الجاثیة

ْ  َ ْ َ  ُ نَ [   ٢١٩ ٢٩   ]إِ    ُ      َْ َ  ِْ ُ  َ   ُ  ْ ُ

  الفتح

  ٨٥  ٢٩   ]رَُ َ ُء  َ ْ َُ  ْ [

  الذاریات

ِ   َْ ٍل ُ ْ َ ٍِ  [   ٥٩  ٨  ]إِ  ُ ْ   َ

  الحشر

]   َ ْ   َ َْ ُ  َن  َْ ً   ِ ْ َ ا ِ ِ
َ
ْ  دِ َ رِ ِْ  َوأ ْ  ُِ  ا  ِ

ُ
ِ َ  أ   ١٤٣  ٨   ]ا  



     

٢٦١  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  رقمها طرف اآلیة

  الجمعة

]  ِ  َ ُ ْ   َ ِْم اْ ُ َ ةِ  ِ ِ َ  آَ  ُ ا إِذَا  ُ دَِي  ِ    َ   ا     
َ
   َ ... [   ١٣٥ ٩  

  القلم

  أ  ١   ]  َْ ُ ُ ونَ  َوَ   َوا َ  َ ِ  ن [

  ٥٩  ٥١ ]إِ  ُ   ََ ْ  ُ نٌ [

  القیامة

] ْ َ
َ
  ُ  َ  َ ِ  َ َْ َ  ْ  

َ
  ٩٤  ٣ ]َ ُ  اْ ِ َْ  ُن  

  ٩٩  ٨   ]وََ َ َ  ا َْ َ  ُ [

  
  



     

٢٦٢  

 لفهارس العامةا

الشریفة ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة  
  

  الصفحة  طرف الحدیث  م
  ١٨١  َخَل الَكْعَبةَ دَ  rُأِتَي اْبُن ُعَمَر َفِقیَل َلُه: َهَذا َرُسوُل اللَِّه    -١
  ٢١٦  َأَحقُّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا ِبِه َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه اْلُفُروجَ    -٢
ْر َیَدَك َعْن ِلْحَیِة َرُسوِل اِهللا، َفَرَفَع ُعْرَوُة َیدَ    -٣   ١١٩  هُ َأخِّ
  ٨٤  َأدِّ اْألََماَنَة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنَك، وََال َتُخْن َمْن َخاَنكَ    -٤

ُل َأَحقُّ    -٥   ٨١  ِإَذا َأْنَكَح اْلَوِلیَّاِن َفاْألَوَّ

ُل  ِإَذا َتَزوَّجَ    -٦ ُل َأَحقُّ، َوإَِذا اْشَتَرى الرَُّجَالِن معا َفاْألَوَّ   ٨١  الرَُّجَالِن اْلَمْرَأَة، َفاْألَوَّ

  ١٣٣  ِإَذا ُدِبَغ اِإلَهاُب َفَقْد َطُهرَ    -٧
  ١١٦  ، َوَأِقیَما، َوْلَیُؤمَُّكَما َأْكَبُرُكَماِإَذا َساَفْرُتَما َفَأذَِّنا   -٨
  ٢٤٤  ِإَذا َصلَّى الرَُّجُل َوَلْیَس َبْیَن َیَدْیِه َكآِخَرِة الرَّْحِل َأْو َكَواِسَطةِ    -٩

  ١٥٢  ِإَذا َعِجَل ِفي السَّْیرِ  -١٠

  ١٥٢ اْعَلْم َأنَّ َجْمًعا َبْیَن َصَالتَْیِن ِمَن اْلَكَباِئرِ  -١١

  ٢٠١  ؟ َفَلْم َیْرَفْع َیَدْیِه ِإالَّ َمرَّةً  rَأَال َأُدلُُّكْم َعَلى َصَالِة َرُسوِل اِهللا  -١٢

  ١٠٥  ا َفِإَذا َأَرْدُت َأْن َأُقوَم ِمَن اللَّْیِل ُأوِتْرُت ِبَرْكَعةٍ َأمَّا َأنَ  -١٣

  ١٠١  َأنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللاِ  -١٤
  ٢٤٠ وََّج َمْیُموَنَة َوُهَو ُمْحِرمٌ َتزَ - صلى اهللا علیه وسلم - َأنَّ النَِّبىَّ  -١٥
  ١٤٧  َباَل، َقاَل: َفَمرَّ َعَلْیِه َرُجلٌ  rَأنَّ النَِّبيَّ  -١٦

َها rَأنَّ النَِّبيَّ  -١٧ ْبَح ِبَغَلٍس ُثمَّ َصالَّ   ٢١٣  َصلَّى الصُّ



     

٢٦٣  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  طرف الحدیث  م
اِئمِ  rَأنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّبيَّ  -١٨   ١١٥  َعْن اْلُمَباَشَرِة ِللصَّ

  ٨٥  َأنَّ َرُجًال َضِریَر اْلَبَصِر َجاَء َوالنَِّبيُّ  -١٩

  ٢٤٠ َقاَل َوَكاَنْت َخاَلِتى َوَخاَلَة اْبِن َعبَّاٍس  َتَزوََّجَها َوُهَو َحَاللٌ  rَرُسوَل اللَِّه  َأنَّ  -٢٠
  ١٦٥  سئل: " َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم؟ قال: " َأْن َتْجَعَل ِللَِّه ِند ا َوُهَو  rأن رسول اهللا  -٢١
ْبَح ِبَغَلسٍ  rَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -٢٢   ٢١٢  َصلَّى الصُّ
َالةِ  rَأنَّ َرُسوَل اهللا  -٢٣   ٢٠١  َكاَن َیْرَفُع َیَدْیِه ِإَذا اْفَتَتَح التَّْكِبیَر ِللصَّ
  ١٣١  َنَهى َعْن ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباعِ  rَأنَّ َرُسوَل اِهللا  -٢٤
  ١١٩  َسَها ِفي َأنَّ َفاِطَمَة َكاَنْت ِإَذا َدَخَلْت َعَلْیِه َقاَم ِإَلْیَها، َفَأَخَذ ِبَیِدَها َفَقبََّلَها َوَأْجلَ  -٢٥

یَِّة َداِر السِّْجِن ِبَأْرَبَعة  -٢٦   ١٤٢  َأنَّ َناِفَع ُبنِّ َعْبِد اْلَحاِرِث ِاْشَتَرى ِمْن َصْفَواِن ُبنِّ ُأمِّ

  ٨٦  َأْنَت َوَماُلَك ألَِبیكَ  -٢٧

  ٢٢٩  َمرٌَّة َیْعِني التَّْطِبیقَ -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم - ِإنََّما َفَعَلُه النَِّبيُّ  -٢٨

  ١٠٨  َأنَّه علیه السالم َباَل َقاِئًما -٢٩
  ١٥٢ السََّفِر ُكلَّ َصَالٍة ِلَوْقِتَهاَأنَُّه َكاَن ُیَصلِّي ِفي  -٣٠

َفِر َمَع اْلَفِریَضِة َشْیًئا َقْبلََھا -٣١ ُھ لَْم ُیَصلِّ فِي السَّ   ١٧٥  أَنَّ

  ١١١  َبْیَنَما ُهَو َجاِلٌس َمَع ُمَعاِوَیَة َوَأذََّن اْلُمَؤذِّنُ  -٣٢

َغاَرِة َواْلَحْربِ  -٣٣ َالِة ِعْنَد اْإلِ ْبِح َوالصَّ   ٢١١  التَّْبِكیِر َواْلَغَلِس ِبالصُّ
  ١٦٣  ُتْحَبُس وََال تُْقَتُل اْلَمْرَأُة َتْرَتدُّ  -٣٤

  ١٤٦  َیمَّْمَنا ِإَلى اْلَمَناِكبِ تَ  -٣٥

  ٩٧  َیْمِشي َوْحَدُه َوَلْیَس  rَخَرْجُت َلْیَلًة ِمْن اللََّیاِلي َفِإَذا َرُسوُل اللَِّه  -٣٦



     

٢٦٤  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  طرف الحدیث  م
  ٢١٢  ْلَغَلسِ ُخُروِج النَِّساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد ِباللَّْیِل َوا -٣٧
  ١٠٢  َفِزًعا rَخَسَفْت الشَّْمُس َفَقاَم النَِّبيُّ  -٣٨
  ١٠١  r َخَسَفِت الشَّْمُس ِفي َعْهِد َرُسوِل اهللاِ  -٣٩
  ١٨٤  اْلَبْیَت َفَصلَّى َبْیَن السَّاِرَیتَْینِ  r َدَخَل َرُسوُل اهللاِ  -٤٠

  ١٠٦  َذاَك الَِّذي َیْلَعُب ِبِوْتِرهِ  -٤١

  ١٤١  الَِّذیَن َیْأَكُلوَن َأُجورَّ  -٤٢

  ١١٦  َطانٌ الرَّاِكُب َشیْ  -٤٣

  ٩٩  َعَلى َلِبَنتَْیِن ُمْسَتْقِبَل َبْیِت اْلَمْقِدسِ  rَرَأْیُت النَِّبيَّ  -٤٤
  ٢٠٢  َذا َوَضعَ َرَأْیُت َرُجًال ِعْنَد اْلَمَقاِم ُیَكبُِّر ِفي ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفٍع َوإَِذا َقاَم َوإِ  -٤٥
  ٢٠٤  رفع الیدین إذا كبر وٕاذا ركع وٕاذا رفع -٤٦
  ١٠١  َذاَت َغَداٍة َمْرَكًبا   rَرِكَب َرُسوُل اِهللا  -٤٧
  ١٠١  َذاَت َغَداٍة َمْرَكًبا، َفَخَسَفِت الشَّْمُس  r َرِكَب َرُسوُل اهللاِ  -٤٨
  ٢٢٩  َرَكْعُت َفَطبَّْقُت َفَجَعْلُت َیِدي َبْیَن ُرْكَبَتيَّ  -٤٩
  ١٣٨  ِزْن َوَأْرِجح -٥٠

  ١١٤  َحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، تََباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّكَ ُسبْ  -٥١
  ١٧٦  ِفي َطِریِق َمكََّة، َقاَل: َفَصلَّى َلَنا   - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  –َصِحْبُت اْبَن ُعَمَر  -٥٢
ْبَح ِبَغَلسٍ  -٥٣   ٢١٠  َصلِّ الصُّ

  ١٢٦  َصَالُة الرَُّجِل ِفي اْلَجِمیعِ  -٥٤

  ٢٣١  ِإْحَدى َصَالَتِي اْلَعِشيِّ  rَصلَّى ِبَنا َرُسوُل اِهللا  -٥٥



     

٢٦٥  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  طرف الحدیث  م
، صَ  -٥٦ ، ثُمَّ َوَضْعُتُهَما َبْیَن َفِخَذيَّ   ٢٣١  لَّْیُت ِإَلى َجْنِب َأِبي، َفَطبَّْقُت َبْیَن َكفَّيَّ
  ٢٠١  َصلَّْیُت َمَع ُعَمَر َفلَْم َیْرَفْع َیَدْیِھ ِفي َشْيٍء ِمْن َصَالتِھِ  -٥٧

  ١٠٨  َوُهَو َجاِلٌس َفَباَل  -٥٨

  ٨٦  َفَتحیضي ِستََّة َأیَّاٍم َأْو َسْبَعٍة ِفي ِعْلمِ  -٥٩

  ١٢٦  َفْضُل َصَالِة اْلَجَماَعِة َعَلى َصَالِة الرَُّجِل َوْحَدُه َخْمٌس َوِعْشُرونَ  -٦٠
  ١٤٦  َفَقاُموا َفتَمسُحوا َفَضَرُبوا َأْیِدَیُهْم َفَمَسُحوا ِبَها ُوُجوَهُهْم  -٦١

  ١٥٣  " َیْجَمُع َبْیَن َصَالِة اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِفي السََّفرِ rَكاَن النَِّبيُّ  -٦٢
  ١١١  ِإَذا َكاَن ِعْنِدي َفَسِمَع اْلُمَؤذِّنَ  rَكاَن َرُسوُل اِهللا  -٦٣

ْبَح َفَیْنَصِرُف النَِّساُء ُمَتَلفَِّعاتٍ  rَكاَن َرُسوُل اللَِّه  -٦٤   ٢١٢  َلُیَصلِّي الصُّ
  ٢٠٥    ُیَكبُِّر ِفي ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفعٍ  rَرُسوُل اِهللا  َكانَ  -٦٥

  ١٥٣ َكاَن َیْجَمُع َبْیَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِفي السََّفر -٦٦

  ١٠١  َكَسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللاِ  -٦٧
  ٩٨  َمَعَنا َأُبو َبْكرٍ  rُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اِهللا  -٦٨
  ٩٧  ِفي َمِسیٍر، َقاَل: َفَنِفَدْت َأْزَواُد اْلَقْومِ  rُكنَّا َمَع النَِّبيِّ  -٦٩
  ١٤٢  َال ِإنََّما ِهي ُمَناُخ ِمْن َسَبقِ  -٧٠

  ١٠٨  َال تَُبْل َقاِئًما -٧١

  ١٠٦  َال ِوتران ِفي َلْیَلةٍ  -٧٢

  ١٦٥  َدى َثَالِث: َكَفَر َبْعَد ِإیَمانَال َیِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِإحْ  -٧٣
َالَة َشْىءٌ  -٧٤   ٢٤٥ َال َیْقَطُع الصَّ



     

٢٦٦  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  طرف الحدیث  م
َالَة َشْيٌء، َواْدَرْأ َما اْسَتَطْعتَ  -٧٥   ٢٤٤ َال َیْقَطُع الصَّ

  ٢٤٠   َیْنِكُح اْلُمْحِرُم وََال ُیْنَكُح َوَال َیْخُطبُ الَ  -٧٦
  ٨٥  َال َیُؤمَّنَّ َأَحٌد َبْعِدي ُجُلوًسا -٧٧

اِئِم َأْطَیُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِریِح اْلِمْسكِ  -٧٨   ٥٩  َلُخُلوُف َفِم الصَّ
  ١١٣  َلَقْد َرَأْیُت اْلَمَالِئَكَة َیَتَلقَّى ِبَها َبْعُضُهْم َبْعًضا -٧٩

  ١١٣  ُیَصلِّي َوإِنِّي َعَلى السَِّریِر َبْیَنهُ  rَلَقْد َرَأْیُت النَِّبيَّ  -٨٠
  ١٨١  مَّا َدَخَل اْلَبْیَت َدَعا ِفي َنَواِحیِه ُكلَِّها، َوَلْم ُیَصلِّ ِفیِه َحتَّى َخَرَج،لَ  -٨١
  ١١٦  َلْو َیْعَلُم النَّاُس ِمَن اْلِوْحَدِة َما َأْعَلُم َما َساَر َراِكٌب ِبَلْیٍل َوْحَدُه َأَبًدا -٨٢
  ١٧٥  ِلَیْأُخْذ ُكلُّ َرُجٍل ِبَرْأِس َراِحَلِتِه، َفِإنَّ َهَذا َمْنِزٌل َحَضَرَنا ِفیِه َشْیَطانٌ  -٨٣
َالَة َغْیُرُكمْ  -٨٤   ١١٨  َلْیَس َأَحٌد ِمْن َأْهل اْألَْرِض َیْنَتِظُر اللَّْیَلَة َهِذِه الصَّ
  ١٥٧  َلْیَس ِفى شيء ِمَن اْلَماِشَیةِ  -٨٥

  ٧٨  ...اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َال َتْلَبُس اْلُمَعْصَفَر ِمَن الثَِّیاِب، َوَال اْلُمَمشََّقَة، َوَال  -٨٦

  ١٤١  ُمَناٍخ َال ُیَباُع ُرَباُعَهاَمكَّة  -٨٧

  ١١٩  َمْن َأَحبَّ َأْن َیْمُثَل له الرَِّجالُ  -٨٨

  ١٦٤  َمْن َبدََّل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ  -٨٩
  ٢٢٤  ْجِلُدوُه، َفِإْن َعاَد ِفي الرَّاِبَعِة َفاْقُتُلوهُ َمْن َشِرَب اْلَخْمَر َفا -٩٠

  ١٨٢  َمْن َكبََّر ِفي َنَواِحي اْلَكْعَبةِ  -٩١
  ٩٨  َمْن َماَت َال ُیْشِرُك ِباللَِّه َشْیًئا َدَخَل اْلَجنَّةَ  -٩٢
  ١٢٣  عن اْلُمَزاَبَنِة، اْلُمَحاَقَلِة ، واْلُمَخاَبَرةِ  rنهانا رسول اهللا  -٩٣



     

٢٦٧  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  طرف الحدیث  م
  ١٢٣  َعْن َأْمٍر َكاَن َلَنا َناِفًعا، َوَطَواِعَیُة اِهللا َوَرُسوِلِه َأْنَفُع  rَنَهاَنا َرُسوُل اِهللا  -٩٤
  ١٣١  َعْن َأْكِل ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباعِ  rَنَهى َرُسوُل اِهللا  -٩٥
  ٢٢٥  ىِّ َفْوَق َنَهْیُتُكْم َعْن ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َوَنَهْیُتُكْم َعْن ُلُحوِم اَألَضاحِ  -٩٦
  ١٥٧  َهّال َقْبَل َأْن َتْأِتیِني ِبهِ  -٩٧

  ٢١٦  واْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهم -٩٨

  ١٧٧  َفرِ َرْكَعَتْي اْلَفْجِر ِفي السَّ  rَوَرَكَع النَِّبيُّ  -٩٩
  ١٤٨  َیا َأْسَلُع ُقْم َفاْرَحْل ِلي -١٠٠

  ٢١٠  یا قنبر َأْسِفْر َأْسِفْر َیْعِني ِبَصَالِة اْلَغَداةِ  -١٠١

  ٩٨   ُسوَل اِهللا َوَسْعَدْیَك، َقاَل : َیا ُمَعاُذ َقاَل : َلبَّْیَك َیا ُمَعاُذ َقاَل : َلبَّْیَك رَ  -١٠٢

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  



     

٢٦٨  

 لفهارس العامةا

  المترجم لهم ثالثًا: فهرس األعالم والرواة

سنة   االسم  م
  الصفحة  الوفاة

١.   
ِد اِهللا بِن ِإْسَماِعْیَل َأُبو الَحَسِن َعِليُّ بُن َأْحَمَد بِن ُمَحمَِّد بِن َأْحَمَد بِن َعبْ 

  ١٩٩  ھـ٢٣٤  بن َأْخَرَم الَمِدْیِنيّ 

٢.   
َأُبو الَحَسِن َعِليُّ بُن ُعَمَر بِن َأْحَمَد بِن َمْهِديِّ بِن َمْسُعْوِد بِن النُّْعَماِن 

  ١٩٩  ھـ٣٨٥ بِن ِدْیَناِر بِن َعْبِد اِهللا الَبْغَداِديُّ 

ْوِذيُّ    .٣ اِج الَمرُّ ِد بِن الَحجَّ   ١٩٧  ھـ٢٧٥  َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ

ِد بِن َهاِنئ اِإلْسَكافيُّ األَ    .٤   ٢٦٨  ھـ٢٧٣  ْثَرم الطَّاِئيُّ َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ

  ٢٠٥  ٢٠٠  َأُبو َبْكٍر بن َعیَّاِش بِن َساِلٍم اَألَسِديُّ    .٥

  ٩  ھـ٢٩٠  َموَّازعبد اهللا محمد بن إبراهیم بن زیاد اِإلْسَكْنَدَراِنّي، المالكي، اْبُن الأبو    .٦

، اْبُن الَمْكِويِّ    .٧   ٢٦٨  ھـ٤٠١ أحمد بن عبد الملك بن هاشم أبو عمر اِإلْشِبْیِليُّ

  ٩  ھـ٣٠١  َراِبْیِسيُّ أحمد بن ُقَتْیبة بن سعید بن ُقَتْیبة أبو الفضل اَألْزِدّي الكَ    .٨

  ٩  ھـ٢٦٠ ِإْسَحاق ْبن منصور ْبن َبْهرام، الحافظ َأُبو یعقوب المروزي، الكوسج   .٩

ْوَیاِنيُّ الحافظ أَ    .١٠ ُد بُن َهاُرْوَن الرُّ   ٩  ھـ٣٠٧  ُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َرقيّ    .١١   ١١٣  ھـ٤٠  رفاعة ْبن رافع ْبن مالك ْبن الَعْجالن، أبو ُمعاذ اْألَْنَصاِرّي الزُّ

ِفيُّ اْلَحْنَبِليُّ    .١٢   ١٧٢  ھـ٧١٦  سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم، نجَم الدِّین الطُّوَّ

  ١٩٩  ھـ١٩٨  َسیُِّد َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َمْهِديِّ بِن َحسَّاِن بِن َعْبِد الرَّْحَمِن الَعْنَبِريُّ    .١٣

  ١٩  ھـ٤٠٣ عبد اهللا بن محمد بن یوسف بن نصر الُقْرُطِبيُّ    .١٤

  ٩  ھـ٣٤٠  اللَّه ْبن اْلُحَسْین ْبن داللعبید    .١٥

  ٩  ھـ٣٠٦  محمد بن محمد بن سحنون بن سعید المغربي، أبو سعید المالكيّ    .١٦



     

٢٦٩  

 لفهارس العامةا

سنة   االسم  م
  الصفحة  الوفاة

  ٢٦  ھـ٣٥٣ مسلمة بن القاسم بن إبراهیم أبو القاسم القرطبي    .١٧

ومّي الحموي الَبْغداديُّ    .١٨   ١٠  ھـ٦٢٦ یاقوت بن عبد اهللا شهاب الدِّین الرُّ

ْوٍخ َأُبو َسِعْیٍد التَِّمْیِميُّ    .١٩   ١٩٩  ھـ١٩٨  َیْحَیى الَقطَّاُن بُن َسِعْیِد بِن َفرُّ

  

  



     

٢٧٠  

 لفهارس العامةا

  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع

    **  أ** 
  

 (المتوفي البیضاوي للقاضي األصول علم إلي الوصول منهاج )المنهاج شرح في اإلبهاج( .١
 یحیي بن حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدین تقي) ه٧٨٥:

 بیروت عام– العلمیة بالكت دار: الوهاب الناشر عبد نصر أبو الدین تاج وولده السبكي
  ٣: األجزاء م عدد ١٩٩٥- هـ١٤١٦: النشر

 رسالة" الكتاب هذا أصل[ ،فحل یاسین ماهر )الفقهاء اختالف في الحدیث علل أثر( .٢
 هاشم" المحقق العالمة بإشراف وكانت م، ٢٣/٦/١٩٩٩ في بغداد في نوقشت" ماجستیر

 األولى،: عمان الطبعة نشر،لل عمار دار: الناشر ]اإلمتیاز درجة على وحصلت" جمیل
 ١: األجزاء م عدد ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 الحسني، محمد بن صالح بن إسماعیل بن محمد )اآلمل بغیة شرح السائل إجابة( .٣
: المتوفى( باألمیر كأسالفه المعروف الدین، عز إبراهیم، أبو الصنعاني، ثم الكحالني

 األهدل مقبولي محمد حسن وروالدكت السیاغي أحمد بن حسین القاضي: المحقق )ه١١٨٢
  ١: األجزاء عدد ١٩٨٦ األولى،: بیروت الطبعة – الرسالة مؤسسة: الناشر

 المحقق: )هـ٣١٨ المتوفى:( النیسابوري المنذر بن إبراهیم بن محمد بكر أبو )اإلجماع( .٤
 /هـ١٤٢٥ األولى الطبعة والتوزیع الطبعة: للنشر المسلم دار أحمد الناشر: المنعم عبد فؤاد

 ١ األجزاء: مـ عدد٢٠٠٤
 مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر أبو )والمثاني اآلحاد( .٥

 – الرایة دار: الناشر الجوابرة أحمد فیصل باسم. د: المحقق )هـ٢٨٧: المتوفى( الشیباني
  ٦: األجزاء عدد ١٩٩١ – ١٤١١ األولى،: الطبعة الریاض

 فقهیة دراسة العلماء آراء ضوء على بها االنتفاع وحكم )رایةود روایة المیتة جلود أحادیث( .٦
  الطائف بجامعة وعلومه الحدیث أستاذ الجاسم أحمد بن عبد العزیز.د توثیقیة

 سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدین سید الحسن أبو )اْإلْحَكاُم ِفي ُأصول اْألَْحَكامِ ( .٧
 اإلسالمي، المكتب: الناشر عفیفي الرزاق دعب: المحقق )ه٦٣١: المتوفى( اآلمدي الثعلبي
  ٤: األجزاء عدد لبنان- دمشق- بیروت



     

٢٧١  

 لفهارس العامةا

 القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو )األحكام أصول في اإلحكام( .٨
 الدكتور األستاذ: له شاكر قدم محمد أحمد الشیخ: المحقق )هـ٤٥٦: المتوفى( الظاهري
 ٨: األجزاء بیروت عدد الجدیدة، اقاآلف دار: عباس الناشر إحسان

:  تحقیق)  ه٢٥٩: المتوفى( إسحاق أبو الجوزجاني یعقوب بن إبراهیم )الرجال أحوال( .٩
:  النشر مكان ١٤٠٥:  النشر سنة الرسالة مؤسسة:  الناشر السامرائي البدري صبحي
 ١:  األجزاء عدد بیروت

 )ه٥٠٥: المتوفى( الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو )الدین علوم إحیاء( .١٠
 ٤: األجزاء بیروت عدد – المعرفة دار: الناشر

 مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو )أصبهان أخبار( .١١
 – العلمیة الكتب دار: حسن الناشر كسروي سید: المحقق )هـ٤٣٠: المتوفى( األصبهاني

 ٢: األجزاء دم عد١٩٩٠- هـ ١٤١٠ األولى،: بیروت الطبعة

 بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد بن محمد الولید أبو )األثار من فیها جاء وما مكة أخبار( .١٢
: المحقق )هـ٢٥٠: المتوفى( باألزرقي المعروف المكي الغساني األزرق بن عقبة بن الولید
  ٢: األجزاء عدد بیروت – للنشر األندلس دار: الناشر ملحس الصالح رشدي

 أبو الشیبانّي، الذهلي هبیرة بن محمد) بن ُهَبْیَرة( بن یحیى )العلماء األئمة اختالف( .١٣
 الكتب دار: الناشر أحمد یوسف السید: المحقق )ه٥٦٠: المتوفى( الدین عون المظفر،
  ٢: األجزاء عدد م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ األولى،: الطبعة بیروت/  لبنان -  العلمیة

 أبو الدین مجد البلدحي، الموصلي مودود بن ودمحم بن اهللا عبد )المختار لتعلیل االختیار( .١٤
 علماء من( دقیقة أبو محمود الشیخ: تعلیقات علیها )ه٦٨٣: المتوفى( الحنفي الفضل
 دار وصورتها( القاهرة - الحلبي مطبعة: الناشر )سابقا الدین أصول ومدرس بكلیة الحنفیة
  ٥: األجزاء م عدد ١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦: النشر تاریخ )وغیرها بیروت، -  العلمیة الكتب

 الرومي اهللا عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین شهاب)األدیب معرفة إلى األریب إرشاد( .١٥
 بیروت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر عباس إحسان: المحقق )هـ٦٢٦: المتوفى( الحموي
 ٧: األجزاء عدد م ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤ األولى،: الطبعة

 الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد )يالبخار  صحیح لشرح الساري إرشاد( .١٦
: الناشر )هـ٩٢٣: المتوفى( الدین شهاب العباس، أبو المصري، القتیبي القسطالني

  ١٠: األجزاء عدد هـ ١٣٢٣ السابعة،: الطبعة مصر األمیریة، الكبرى المطبعة
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 عسكر بن محمد بن الرحمن دعب)َماِلك اإلَمامِ  فقهِ  ِفي الَمَساِلكِ  َأشَرفِ  إلىَ  السَّاِلك إْرَشادُ ( .١٧
: وبهامشه )هـ٧٣٢: المتوفى( المالكي الدین شهاب محمد، أبو أو زید أبو البغدادي،

 الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: حسن الناشر بن إلبراهیم مفیدة تقریرات
  ١: األجزاء الثالثة عدد: مصر الطبعة وأوالده،

 اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد )األصول علم من الحق تحقیق إلي الفحول إرشاد( .١٨
 كفر -  دمشق عنایة، عزو أحمد الشیخ: المحقق )هـ١٢٥٠: المتوفى( الیمني الشوكاني

 الكتاب دار: الناشر فرفور صالح الدین ولي والدكتور المیس الشیخ خلیل: له قدم بطنا
 ٢: األجزاء عدد م١٩٩٩ -  هـ ١٤١ األولى الطبعة: الطبعة العربي

 اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد )األصول علم من الحق تحقیق إلي الفحول رشادإ( .١٩
 بطنا كفر - دمشق عنایة، عزو أحمد الشیخ: المحقق)هـ١٢٥٠: المتوفى( الیمني الشوكاني

 العربي الكتاب دار: الناشر فرفور صالح الدین ولي والدكتور المیس خلیل الشیخ: له قدم
  ٢: األجزاء عدد م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩ األولى الطبعة: الطبعة

 أمین. د القضاة، شرف. د ،)الشریف النبوي الحدیث متون في الروایات تعدد أسباب( .٢٠
 سنة الملحق، عدد ،٢٠ مجلد الدراسات، مجلة األردنیة، الجامعة الشریعة، كلیة القضاة،

  م ١٩٩٩األولي الطبعة األردن، عمان، الفرقان، دار م،٩٣
یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  أبو عمر )االستذكار( .٢١

الناشر: دار الكتب  تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض هـ)٤٦٣(المتوفى: 
  ٩عدد األجزاء:  ٢٠٠٠ – ١٤٢١الطبعة: األولى،  بیروت –العلمیة 

 بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر أبو )األصحاب معرفة في االستیعاب( .٢٢
 دار: البجاوي الناشر محمد علي: المحقق )ه٤٦٣: المتوفى( القرطبي النمري عاصم
  ٤: األجزاء م عدد ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ األولى،: بیروت الطبعة الجیل،

 عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو )الصحابة معرفة في الغابة أسد( .٢٣
: المحقق )ه٦٣٠: المتوفى( األثیر ابن الدین عز زري،الج الشیباني الواحد عبد بن الكریم
 األولى: الطبعة العلمیة الكتب دار: الناشر الموجود عبد أحمد عادل -  معوض محمد علي
  )فهارس ومجلد ٧( ٨: األجزاء م عدد ١٩٩٤ - هـ ١٤١: النشر سنة

 بن علي مةالعال ابن محمد الشیخ )األثر علم في الدَُّرر نظم بشرح الَوَطر ذوي إسعاف( .٢٤
 المملكة-  المنورة المدینة األثریة، الغرباء مكتبة: الولوي الناشر األثیوبي موسى ابن آدم

 ٢: األجزاء م عدد ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤ األولى،: السعودیة الطبعة العربیة
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 الدین زین األنصاري، زكریا بن محمد بن زكریا )الطالب روض شرح في المطالب أسنى( .٢٥
 طبعة بدون: الطبعة اإلسالمي الكتاب دار: الناشر )ه٩٢٦: لمتوفىا( السنیكي یحیى أبو

  ٤: األجزاء تاریخ  عدد وبدون
: المتوفى( السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف )والنظائر األشباه( .٢٦

  ١: األجزاء م عدد١٩٩٠ -  هـ١٤١١ األولى،: العلمیة الطبعة الكتب دار: الناشر )ه٩١١
: المتوفى( النیسابوري المنذر بن إبراهیم بن محمد بكر أبو )العلماء مذاهب ىعل اإلشراف( .٢٧

 رأس الثقافیة، مكة مكتبة: حماد الناشر أبو األنصاري أحمد صغیر: المحقق )هـ٣١٩
: األجزاء م عدد ٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ األولى،: المتحدة الطبعة العربیة اإلمارات - الخیمة

 )للفهارس ومجلدان ٨( ١٠
 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو "الصحابة تمییز في ةاإلصاب( .٢٨

معوض  محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق )ه٨٥٢: المتوفى( العسقالني
  ٨: األجزاء هـ عدد ١٤١٥ - األولى: بیروت الطبعة – العلمیة الكتب دار: الناشر

: المتوفى( الشیباني فرقد بن الحسن بن محمد اهللا عبد أبو "المعروف بالمبسوط" )األصل( .٢٩
 كراتشي عدد – اإلسالمیة والعلوم القرآن إدارة: األفغاني الناشر الوفا أبو: المحقق )ه١٨٩

  ٥: األجزاء
: المتوفى( السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد )السرخسي أصول( .٣٠

 ٢: األجزاء بیروت عدد – المعرفة دار: الناشر )ه٤٨٣
 الحازمي عثمان بن موسى بن محمد بكر أبو )اآلثار من والمنسوخ الناسخ في االعتبار( .٣١

 ، آباد حیدر -  العثمانیة المعارف دائرة الناشر: )هـ٥٨٤ المتوفى:( الدین زین الهمداني،
  هـ ١٣٥٩ ، الثانیة:  الدكن الطبعة

 عبد فرجال أبو الدین جمال: المؤلف )ومنسوخه الحدیث بناسخ رسوخه بعد العالم إعالم( .٣٢
 العماري اهللا عبد بن أحمد: تحقیق )هـ٥٩٧: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن
 عدد م ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣ األولى،: الطبعة لبنان – بیروت حزم، ابن: الناشر الزهراني
  ١: األجزاء

 ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد )العالمین رب عن الموقعین إعالم( .٣٣
 الكتب دار: الناشر إبراهیم السالم عبد محمد: تحقیق )ه٧٥١: المتوفى( لجوزیةا قیم

  ٤:األجزاء عدد م١٩٩١ -  هـ١٤١١ األولى،: الطبعة ییروت – العلمیة
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خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر:  ،)األعالم( .٣٤
  م. ٢٠٠٢ر / مایو أیا- دار العلم للمالیین، الطبعة: الخامسة عشر 

: تحقیق )هـ٣١٨: المتوفى( النیسابوري المنذر بن إبراهیم بن محمد بكر أبو )اإلقناع( .٣٥
 ٢: األجزاء هـ عدد ١٤٠٨ األولى،: الجبرین الطبعة العزیز عبد بن اهللا عبد الدكتور

 الشربیني الخطیب أحمد بن محمد الدین، شمس )شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع( .٣٦
 دار: الناشر الفكر دار -  والدراسات البحوث مكتب: المحقق )هـ٩٧٧: متوفىال( الشافعي

  ٢: األجزاء عدد بیروت – الفكر
 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف )التنزیل استنباط في اإلكلیل( .٣٧

 العلمیة الكتب دار: النشر دار الكاتب القادر عبد الدین سیف: تحقیق )هـ٩١١: المتوفى(
  ١: األجزاء عدد م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١بیروت - 

 السبتي، الیحصبي عمرون بن عیاض بن موسى بن عیاض )ُمْسِلم بَفَواِئدِ  الُمْعِلمِ  ِإكَمالُ ( .٣٨
 الوفاء دار: الناشر ِإْسَماِعیل یْحَیى الدكتور: المحقق )ه٥٤٤: المتوفى( الفضل أبو

  ٨: األجزاء عدد م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة مصر والتوزیع، والنشر للطباعة
 واألنساب سعد والكنى األسماء في )والمختلف المؤتلف عن االرتیاب رفع في اإلكمال( .٣٩

 دار: الناشر )هـ٤٧٥: المتوفى( ماكوال بن جعفر بن اهللا هبة بن علي نصر أبو الملك،
  ٧: األجزاء م عدد١٩٩٠- هـ١٤١١ األولى الطبعة: لبنان الطبعة- بیروت-  العلمیة الكتب

 زنجویه بابن المعروف الخرساني اهللا عبد بن قتیبة بن مخلد بن حمید أحمد أبو )األموال( .٤٠
 الملك بجامعة -  المساعد األستاذ فیاض ذیب شاكر: الدكتور تحقیق )هـ٢٥١: المتوفى(

 األولى،: الطبعة السعودیة اإلسالمیة، والدراسات للبحوث فیصل الملك مركز: الناشر سعود
  ١: األجزاء عدد م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

: المتوفى( القفطي یوسف بن علي الحسن أبو الدین جمال )النحاة أنباه على الرواة إنباه( .٤١
 ومؤسسة القاهرة، -  العربي الفكر دار: إبراهیم الناشر الفضل أبو محمد: المحقق )هـ٦٤٦
 ٤: األجزاء عدد .م١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٦ األولى، :بیروت الطبعة – الثقافیة الكتب

عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد )األنساب( .٤٢
الناشر: مجلس  المحقق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره ه)٥٦٢(المتوفى: 

  ١عدد األجزاء:  م ١٩٦٢- هـ  ١٣٨٢الطبعة: األولى،  دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد
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 سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء )الخالف نم الراجح معرفة في اإلنصاف( .٤٣
 العربي التراث إحیاء دار: الناشر )هـ٨٨٥: المتوفى( الحنبلي الصالحي الدمشقي المرداوي
  ١٢: األجزاء تاریخ عدد بدون - الثانیة : الطبعة

 عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو )الفروق أنواء في البروق أنوار( .٤٤
 بدون: الطبعة الكتب عالم: الناشر )ه٦٨٤: المتوفى( بالقرافي الشهیر الكيالم الرحمن
  ٤: األجزاء عدد تاریخ وبدون طبعة

 الشیرازي محمد بن عمر بن اهللا عبد سعید أبو الدین ناصر )التأویل وأسرار التنزیل أنوار( .٤٥
 إحیاء دار: الناشر المرعشلي الرحمن عبد محمد: المحقق )هـ٦٨٥: المتوفى( البیضاوي

  هـ ١٤١٨ -  األولى: الطبعة بیروت – العربي التراث
أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري  )األوسط من السنن واإلجماع واالختالف( .٤٦

تحقیق: مجموعة من  راجعه وعلق علیه: أحمد بن سلیمان بن أیوب هـ)٣١٨(المتوفى: 
  ١٥عدد األجزاء:  م ٢٠٠٩- هـ  ١٤٣٠الطبعة: األولى  الناشر: دار الفالح المحققین

   اهللا، عبد ابن -  قزغلي أو - قزأوغلي بن یوسف )الخالف آثار في اإلنصاف إیثار( .٤٧
 ناصر: المحقق )هـ٦٥٤: المتوفى( الجوزي ابن الفرج أبي سبط الدین، شمس المظفر، أبو

 عدد ١٤٠٨ األولى،: الطبعة القاهرة –السالم دار: الناشر الخلیفي الناصر العلي
  ١:ألجزاءا

تحقیق أحمد فرحات، القیسي، مكي بن أبي طالب،  .اإلیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .٤٨
  .الطبعة األولى، منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض

    **  ب** 
 كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو )الحدیث علوم اختصار إلى الحثیث الباعث( .٤٩

 دار: شاكر الناشر محمد أحمد: المحقق )هـ٧٧٤: فىالمتو ( الدمشقي ثم البصري القرشي
 ١: األجزاء الثانیة عدد: لبنان الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب

 حسن بن أحمد بن حسن بن یوسف )ذم أو بمدح أحمد اإلمام فیه تكلم فیمن الدم بحر( .٥٠
 تحقیق )ه٩٠٩: المتوفى( الحنبلي الِمْبَرد ابن ابن الدین، جمال الصالحي، عبد الهادي ابن

 لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر السویفي الرحمن عبد روحیة الدكتورة: وتعلیق
 م ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٣ األولى،: الطبعة

 نجیم بابن المعروف محمد، بن إبراهیم بن الدین زین )الدقائق كنز شرح الرائق البحر( .٥١
 علي بن حسین بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره وفي )ه٩٧٠: المتوفى( المصري
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: الناشر عابدین البن الخالق منحة: وبالحاشیة )هـ ١١٣٨ بعد ت( القادري الحنفي الطوري
  ٨:األجزاء عدد تاریخ بدون - الثانیة: الطبعة اإلسالمي الكتاب دار

 العتكي اهللا عبید بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو )الزخار البحر( .٥٢
 من األجزاء حقق( اهللا، زین الرحمن محفوظ: المحقق )هـ٢٩٢: المتوفى( اربالبز  المعروف

 الشافعي الخالق عبد وصبري )١٧ إلى ١٠ من األجزاء حقق( سعد بن وعادل)٩ إلى ١
 بدأت( األولى،: الطبعة المنورة المدینة -  والحكم العلوم مكتبة: الناشر )١٨ الجزء حقق(

  ١٨ :األجزاء عدد )م٢٠٠٩ وانتهت م،١٩٨٨
 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر اهللا عبد أبو )الفقه أصول في المحیط البحر( .٥٣

 م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤ األولى،: الطبعة الكتبي دار: الناشر )هـ٧٩٤: المتوفى( الزركشي
  ٨: األجزاء عدد

 رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو )المقتصد ونهایة المجتهد بدایة( .٥٤
 تاریخ القاهرة – الحدیث دار: الناشر )هـ٥٩٥: المتوفى( الحفید رشد بابن الشهیر يالقرطب
  ٤: األجزاء عدد م ٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢: النشر

 الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدین، عالء )الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع( .٥٥
 -  هـ١٤٠٦ یة،الثان: الطبعة العلمیة الكتب دار: الناشر )ه٥٨٧: المتوفى( الحنفي
  ٧: األجزاء عدد م١٩٨٦

 سراج الملقن ابن )الكبیر الشرح في الواقعة واألثار األحادیث تخریج في المنیر البدر( .٥٦
: المحقق )ه٨٠٤: المتوفى( المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدین

 للنشر الهجرة دار: كمال الناشر بن ویاسر سلیمان بن اهللا وعبد الغیط أبو مصطفى
 ٩: األجزاء م عدد٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ االولى،: السعودیة الطبعة- الریاض -  والتوزیع

 أبو الجویني، محمد بن یوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد )الفقه أصول في البرهان( .٥٧
 محمد بن صالح: المحقق )هـ٤٧٨: المتوفى( الحرمین بإمام الملقب الدین، ركن المعالي،

 هـ ١٤١٨ األولى الطبعة: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة بالكت دار: الناشر عویضة بن
  ٢: األجزاء عدد م ١٩٩٧ - 

 أبو عمیرة، بن أحمد بن یحیى بن أحمد )األندلس أهل رجال تاریخ في الملتمس بغیة( .٥٨
 م ١٩٦٧: النشر القاهرة عام –العربي الكاتب دار: الناشر)هـ٥٩٩: المتوفى( الضبي جعفر
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 الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد )والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة( .٥٩
 العصریة المكتبة: إبراهیم الناشر الفضل أبو محمد: المحقق )هـ٩١١: المتوفى( السیوطي

  ٢: األجزاء صیدا عدد/  لبنان - 
 الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو )الهدایة شرح البنایة( .٦٠

لبنان  بیروت، - العلمیة الكتب دار: الناشر )ه٨٥٥: المتوفى( العینى الدین بدر الحنفى
  ١٣: األجزاء م عدد ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ األولى،: الطبعة

 الحمیري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي )األحكام كتاب في واإلیهام الوهم بیان(  .٦١
: الناشر سعید آیت نالحسی. د المحقق: )هـ٦٢٨ المتوفى:( القطان ابن الحسن أبو الفاسي،

 ، أجزاء ٥( ٦:  األجزاء عدد م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ، األولى:  الطبعة الریاض – طیبة دار
 )فهارس ومجلد

 بن محمد الولید أبو )المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیه والشرح والتحصیل البیان( .٦٢
 دار: الناشر وآخرون حجي محمد د: حققه )هـ٥٢٠: المتوفى( القرطبي رشد بن أحمد

: األجزاء عدد م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ الثانیة،: الطبعة لبنان – بیروت اإلسالمي، الغرب
 )للفهارس ومجلدان ١٨( ٢٠

    **  ت** 
 الفیض، أبو الحسیني، الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد )القاموس جواهر من العروس تاج( .٦٣

: الناشر المحققین من مجموعة: المحقق )هـ١٢٠٥: المتوفى( الزَّبیدي بمرتضى، الملّقب
  الهدایة دار

 العبدري یوسف بن القاسم أبي بن یوسف بن محمد )خلیل لمختصر واإلكلیل التاج( .٦٤
 العلمیة الكتب دار: الناشر )ه٨٩٧: المتوفى( المالكي المواق اهللا عبد أبو الغرناطي،

  ٨: األجزاء عدد م١٩٩٤- هـ١٤١٦ األولى،: الطبعة
 بسطام بن زیاد بن عون بن معین بن یحیى یازكر  أبو )الدوري روایة( )معین ابن تاریخ( .٦٥

 نور محمد أحمد. د: المحقق )هـ٢٣٣: المتوفى( البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن
: الطبعة المكرمة مكة -  اإلسالمي التراث وٕاحیاء العلمي البحث مركز :الناشر سیف

 ٤: األجزاء عدد ١٩٧٩ – ١٣٩٩ األولى،
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 بن زیاد بن عون بن معین بن یحیى زكریا أبو )الدارمي مانعث روایة( )معین ابن تاریخ( .٦٦
 أحمد. د: المحقق )ه٢٣٣: المتوفى( البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام
  ١: األجزاء دمشق عدد – للتراث المأمون دار: سیف الناشر نور محمد

 بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو )والكذابین الضعفاء أسماء تاریخ( .٦٧
 عبد: المحقق )هـ٣٨٥: المتوفى( شاهین ابن بـ المعروف البغدادي أزداذ بن بن أیوب محمد
  ١: األجزاء عدد م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ األولى،: الطبعة القشقري أحمد محمد الرحیم

 .م ١٩٩٣ للكتاب، العامة المصریة كارل بروكلمان القاهرة، الهیئة )العربي األدب تاریخ( .٦٨

دار النشر:  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )واألعالموفیات المشاهیر تاریخ اإلسالم و ( .٦٩
: م.الطبعة١٩٨٧- هـ ١٤٠٧سنة النشر:  مكان النشر: لبنان/ بیروت.العربي. دار الكتاب 

  تحقیق: د. عمر عبد السالم تدمري. األولى.
ن محمد بن جریر بن یزید بن كثیر ب )صلة تاریخ الطبريمع تاریخ الرسل والملوك، ( .٧٠

هـ)(صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد ٣١٠غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
عدد  هـ ١٣٨٧ - الطبعة: الثانیة  بیروت –الناشر: دار التراث  هـ)٣٦٩القرطبي، المتوفى: 

  ١١األجزاء: 

: ىالمتوف( اهللا عبد أبو البخاري، المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد )الكبیر التاریخ( .٧١
 محمد: مراقبة تحت الدكن طبع – آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة: الطبعة )هـ٢٥٦
  ٨: األجزاء خان عدد المعید عبد

 البغدادي الخطیب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو )بغداد تاریخ( .٧٢
 – سالمياإل الغرب دار: معروف الناشر عواد بشار الدكتور: المحقق )هـ٤٦٣: المتوفى(

  ١٦: األجزاء م عدد ٢٠٠٢-  هـ١٤٢٢ األولى،: بیروت الطبعة
: المتوفى( عساكر بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو )دمشق تاریخ( .٧٣

والتوزیع  والنشر للطباعة الفكر دار: العمروي الناشر غرامة بن عمرو: المحقق )هـ٥٧١
  )فهارس مجلدات  ٦و ٧٤( ٨٠: األجزاء م عدد ١٩٩٥-  هـ ١٤١٥: النشر عام

 الولید، أبو األزدي، نصر بن یوسف بن محمد بن اهللا عبد )األندلس علماء تاریخ( .٧٤
: طبعه على ووقف وصححه؛ بنشره؛ عنى )ه٤٠٣: المتوفى( الفرضي بابن المعروف

 -  هـ ١٤٠٨ الثانیة،: القاهرة الطبعة الخانجي، مكتبة: الحسیني الناشر العطار عزت السید
 ٢: األجزاء م عدد ١٩٨٨
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 )هـ٢٧٦: المتوفى( الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو )الحدیث مختلف تأویل( .٧٥
 ومنقحة مزیده - الثانیة الطبعة: الطبعة اإلشراق مؤسسة -  االسالمي المكتب: الناشر
 ١: األجزاء عدد م١٩٩٩ -  ه١٤١٩

: المتوفى( الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم اسحاق أبو )الفقه أصول في التبصرة( .٧٦
 األولى،: دمشق الطبعة – الفكر دار: هیتو الناشر حسن محمد. د: المحقق )ه٤٧٦

  ١: األجزاء عدد  ١٤٠٣
 المرداوي سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء )الفقه أصول في التحریر شرح التحبیر( .٧٧

. د الجبرین، الرحمن عبد. د: المحقق )هـ٨٨٥: المتوفى( الحنبلي الصالحي الدمشقي
: الطبعة الریاض/  السعودیة - الرشد مكتبة: الناشر السراح أحمد. د القرني، عوض
  ٨: األجزاء عدد م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ األولى،

 المروزي، السمعاني التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد )الكبیر المعجم في التحبیر( .٧٨
 – األوقاف دیوان رئاسة: سالم الناشر ناجي منیرة: المحقق )هـ٥٦٢: المتوفى( سعد أبو

 ٢: األجزاء م عدد١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ األولى،: بغداد الطبعة

 الرحیم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبو )الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة( .٧٩
 ١٠: األجزاء عدد بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ١٣٥٣: المتوفى( المباركفورى

 یوسف بن علي بن یوسف بن محمد حیان أبو )الغریب من القرآن في بما األریب تحفة( .٨٠
: المجذوب الناشر سمیر: المحقق )ه٧٤٥: المتوفى( األندلسي الدین أثیر حیان بن

  ١: األجزاء م عدد١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣ األولى،: اإلسالمي الطبعة المكتب

 المزي الرحمن دعب بن یوسف الحجاج أبو الدین جمال )األطراف بمعرفة األشراف تحفة( .٨١
 والدار اإلسالمي، المكتب: طبعة الدین شرف الصمد عبد: المحقق )ه٧٤٢: المتوفى(

  م١٩٨٣ هـ،١٤٠٣: الثانیة: الطبعة القّیمة
: المتوفى( السمرقندي الدین عالء بكر أبو أحمد، أبي بن أحمد بن محمد )الفقهاء تحفة( .٨٢

 -  هـ ١٤١٤ الثانیة،: الطبعة نانلب – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر )هـ٥٤٠ نحو
  .م ١٩٩٤

 الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدین زین )الملوك تحفة( .٨٣
 – اإلسالمیة البشائر دار: أحمد الناشر نذیر اهللا عبد. د: المحقق )ه٦٦٦: المتوفى(

  ١: األجزاء عدد ١٤١٧ األولى،: بیروت الطبعة
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 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد )النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب( .٨٤
   عدد طیبة دار: الناشر الفاریابي محمد نظر قتیبة أبو: حققه )هـ٩١١: المتوفى(

 ٢: األجزاء
الناشر: دار الذهبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز  )تذكرة الحفاظ(  .٨٥

  .٤عدد األجزاء: ، م١٩٩٨- هـ١٤١٩الطبعة: األولى،  ،لبنان-الكتب العلمیة بیروت
 أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدین سراج الملقن ابن )الحدیث علوم في التذكرة( .٨٦

 عبد حسن علي: علیها وعلق نصها وضبط لها قدم )هـ٨٠٤: المتوفى( المصري الشافعي
 م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨ األولى،: الطبعة عمَّان عمَّار، دار: الناشر الحمید

 الیحصبي موسى بن عیاض القاضي الفضل أبو )المسالك وتقریب المدارك ترتیب( .٨٧
: ٤ ،٣ ،٢ م جزء ١٩٦٥ الطنجي، تاویت ابن: ١ جزء :  المحققونهـ) ٥٤٤: المتوفى(

: ٨ ،٧ ،٦ شریفة جزء بن محمد: ٥ م جزء ١٩٧٠ -  ١٩٦٦ الصحراوي، القادر عبد
: المغرب الطبعة المحمدیة، -  فضالة ةمطبع: الناشر م١٩٨٣- ١٩٨١ أعراب أحمد سعید

 ٨: األجزاء األولى عدد
. د) دكتوراه أطروحة( "نقدیة تأصیلیة دراسة" )النبوي الحدیث الروایات في الحادثة تعدد( .٨٨

 عمان، والنشر، للدراسات أروقة الناشر ،٢٠١٣- ١٤٣٤ األولي الطبعة البكري، حمزة
  .األردن

 محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو )بالتدلیس نالموصوفی بمراتب التقدیس أهل تعریف( .٨٩
 القریوتي عبداهللا بن عاصم. د: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر بن أحمد بن

 ١: األجزاء عدد ١٩٨٣ – ١٤٠٣ األولى،: الطبعة عمان – المنار مكتبة: الناشر
 العلمیة الكتب دار: الناشر البركتي المجددي اإلحسان عمیم محمد )الفقهیة التعریفات( .٩٠

 -  هـ١٤٢٤ األولى،: م الطبعة١٩٨٦ -  هـ١٤٠٧ باكستان في القدیمة للطبعة صف إعادة
 ١: األجزاء عدد م٢٠٠٣

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو )البخاري صحیح على التعلیق تغلیق( .٩١
: شرالنا القزقي موسى الرحمن عبد سعید: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر

 عدد ١٤٠٥ األولى،: الطبعة األردن – عمان،  بیروت -  عمار دار،  المكتب اإلسالمي
 ٥: األجزاء



     

٢٨١  

 لفهارس العامةا

 له قدم )هـ٣١٨: المتوفى( النیسابوري المنذر بن إبراهیم بن محمد بكر أبو )القرآن تفسیر( .٩٢
 دمحم بن سعد: الدكتور علیه وعلق التركي حققه المحسن عبد بن اهللا عبد: الدكتور األستاذ

 م ٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣ األولى: النبویة الطبعة المدینة -  المآثر دار: النشر السعد دار
 العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو )التهذیب تقریب( .٩٣

 األولى،: سوریا الطبعة – الرشید دار: عوامة الناشر محمد: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(
  ١: األجزاء عدد١٩٨٦ - ١٤٠٦

 بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدین شمس اهللا، عبد أبو )والتحبیر التقریر( .٩٤
 العلمیة الكتب دار: الناشر )ه٨٧٩: المتوفى( الحنفي الموقت ابن له ویقال حاج أمیر

  ٣: األجزاء عدد م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ الثانیة،: الطبعة
 الّدبوسيّ  عیسى بن عمر نب اهللا عبد زید أبو: المؤلف )الفقه أصول في األدلة تقویم( .٩٥

 العلمیة الكتب دار: الناشر المیس الدین محیي خلیل: المحقق )ه٤٣٠: المتوفى( الحنفي
  م٢٠٠١ -  هـ١٤٢١ األولى،: الطبعة

 شعیب، بن علي بن محمد )نافعة مذهبیة ونبذ ذائعة، خالفیة مسائل في النظر تقویم( .٩٦
 بن ناصر بن صالح. د: ه) المحقق٥٩٢: المتوفى( الدَّهَّان ابن الدین، فخر شجاع، أبو

-  هـ١٤٢٢ األولى،: الریاض الطبعة/  السعودیة-  الرشد مكتبة: الخزیم الناشر صالح
  ٥: األجزاء م عدد٢٠٠١

 الحسین بن الرحیم عبد الدین زین الفضل أبو )الصالح ابن مقدمة شرح واإلیضاح التقیید( .٩٧
 الرحمن عبد: المحقق )هـ٨٠٦: لمتوفىا( العراقي إبراهیم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن

 المنورة بالمدینة السلفیة المكتبة صاحب الكتبي المحسن عبد محمد: الناشر عثمان محمد
  ١: األجزاء عدد م١٩٦٩/هـ١٣٨٩ األولى،: الطبعة

 محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو )الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص( .٩٨
: الطبعة العلمیة الكتب دار: الناشر )ه٨٥٢: المتوفى( النيالعسق حجر بن أحمد بن

 ٤: األجزاء عدد .م١٩٨٩. هـ١٤١٩ األولى الطبعة
 بن حمدویه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو )نیسابور تاریخ تلخیص( .٩٩

 )ه٤٠٥: المتوفى( البیع بابن المعروف النیسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعیم
: الناشر النیسابوري بالخلیفة المعروف أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد: لخیصت

 طهران ـ كریمي بهمن/ د: الفرسیة عن عّربه طهران – سینا ابن كتابخانة
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 بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر أبو )واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید( .١٠٠
 العلوي أحمد بن مصطفى: تحقیق )هـ٤٦٣: وفىالمت( القرطبي النمري عاصم بن البر عبد
 عام المغرب – اإلسالمیة والشؤون األوقاف عموم وزارة: الناشر البكري الكبیر عبد محمد، 

 ٢٤: األجزاء عدد هـ ١٣٨٧: النشر
 أبو  )الحبیر التلخیص بـ المشهور الوجیز شرح أحادیث تخریج تلخیص في التمییز( .١٠١

: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل
 األولى،: الطبعة السلف أضواء دار: الناشر موسى بن عمر بن محمد الثاني الدكتور
 )للفهارس ومجلد ٦( ٧: األجزاء عدد م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨

: المتوفى( الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم اسحاق أبو )الشافعي الفقه في التنبیة( .١٠٢
  ١: األجزاء عدد الكتب عالم: الناشر )ـه٤٧٦

 الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدین شمس )التعلیق أحادیث في التحقیق تنقیح( .١٠٣
 الخباني ناصر بن العزیز وعبد اهللا جاد بن محمد بن سامي:  تحقیق )هـ٧٤٤:  المتوفى(

 عدد م ٢٠٠٧ -  هـ١٤٢٨ ، األولى:  الطبعة الریاض – السلف أضواء:  النشر دار
  ٥:  األجزاء

 وتصحیحه النووي، نشره شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو )واللغات األسماء تهذیب( .١٠٤
 الكتب المنیریة، دار الطباعة إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصوله ومقابلة علیه والتعلیق
  . ٤: األجزاء لبنان، عدد –بیروت العلمیة،

 جمال الحجاج، أبو یوسف، بن الرحمن عبد بن وسفی )الرجال أسماء في الكمال تهذیب( .١٠٥
 بشار. د: المحقق )هـ٧٤٢: المتوفى( المزي الكلبي محمد القضاعي أبي الزكي ابن الدین
 عدد ١٩٨٠ – ١٤٠٠ األولى،: بیروت الطبعة – الرسالة مؤسسة: معروف الناشر عواد

 ٣٥: األجزاء
 اهللا عبد بن محمد )وكناهم ابهموألق وأنسابهم الرواة أسماء ضبط في المشتبه توضیح( .١٠٦

 الشهیر الدین، شمس الشافعي، الدمشقي القیسي مجاهد بن أحمد ابن محمد بن) بكر أبي(
 مؤسسة: الناشر العرقسوسي نعیم محمد: المحقق)هـ٨٤٢: المتوفى( الدین ناصر بابن

 ١٠: األجزاء م عدد١٩٩٣ األولى،: الطبعة بیروت – الرسالة
 بن صالح بن الرحمن عبد بن اهللا عبد الرحمن عبد أبو )األحكام دةعم شرح العالم تیسیر( .١٠٧

 وصنع أحادیثه وخرج علیه وعلق حققه )هـ١٤٢٣: المتوفى( البسام حمد بن محمد بن حمد
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 مكتبة -  األمارات الصحابة، مكتبة: حالق الناشر حسن بن صبحي محمد: فهارسه
 ١: األجزاء م عدد ٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٦ العاشرة،: القاهرة الطبعة التابعین،

    **  ث** 
 حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد )الثقات( .١٠٨

الهندیة  العالیة للحكومة المعارف وزارة: بإعانة طبع )هـ٣٥٤: المتوفى( الُبستي الدارمي،
 دائرة: العثمانیة الناشر المعارف دائرة مدیر خان المعید عبد الدكتور محمد: مراقبة تحت

 عدد ١٩٧٣=   ه ١٣٩٣ األولى،: الهند الطبعة الدكن آباد بحیدر العثمانیة المعارف
 ٩: األجزاء

    **  ج** 
 ابن الدین جمال عمرو أبو یونس، بن بكر أبي بن عمر بن عثمان )األمهات جامع( .١٠٩

 األخضري األخضر الرحمن عبد أبو: المحقق )هـ٦٤٦: المتوفى( المالكي الكردي الحاجب
 عدد م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ الثانیة،: الطبعة والتوزیع والنشر للطباعة مامةالی: الناشر
  ١: األجزاء

 اهللا عبد بن كیكلدي بن خلیل سعید أبو الدین صالح )المراسیل أحكام في التحصیل جامع( .١١٠
 عالم: الناشر السلفي المجید عبد حمدي: المحقق )هـ٧٦١: المتوفى( العالئي الدمشقي

  ١: األجزاء عدد ١٩٨٦ – ١٤٠٧ لثانیة،ا: الطبعة بیروت – الكتب
 الجامع مؤلف )الصغیر الجامع یطالع لمن الكبیر النافع وشرحه الصغیر الجامع( .١١١

: الكبیر النافع مؤلف )هـ١٨٩: المتوفى( الشیباني الحسن بن محمد اهللا عبد أبو: الصغیر
: المتوفى( تالحسنا أبو الهندي، اللكنوي األنصاري الحلیم عبد محمد بن الحي عبد محمد

  ١: األجزاء عدد هـ ١٤٠٦ األولى،: الطبعة بیروت – الكتب عالم: الناشر )ه١٣٠٤
 وسننه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع( .١١٢

 كثیر، ابن دار: الجعفي الناشر البخاري عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف )وأیامه
 أستاذ البغا دیب مصطفى. د: تحقیق ١٩٨٧ – ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة، بیروت – الیمامة
  ٦: األجزاء عدد دمشق جامعة-  الشریعة كلیة في وعلومه الحدیث

: وتحقیق القرطبي دراسة النمري اهللا عبد بن یوسف عمر أبي )وفضله العلم بیان جامع( .١١٣
 األولى حزم الطبعة ابن دار -  الریان مؤسسة: زمرلي الناشر أحمد فواز الرحمن عبد أبو

 ] ٢: [ المجلدات هـ عدد ٢٠٠٣-١٤٢٤
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 األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو )القرآن ألحكام الجامع( .١١٤
 دار:  الناشر البخاري سمیر:  تحقیق )هـ ٦٧١:  المتوفى( القرطبي الدین شمس الخزرجي

  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣:  عةالطب السعودیة العربیة المملكة الریاض، الكتب، عالم
 بن علي بن الكریم عبد )الراجح المذهب على وتطبیقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع( .١١٥

 األولى،: الطبعة السعودیة العربیة المملكة- الریاض -  الرشد مكتبة: الناشر النملة محمد
 ١: األجزاء عدد م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو )والتعدیل الجرح( .١١٦
 ، األولى:  الهند الطبعة:  الناشر )هـ٣٢٧:  المتوفى(حاتم  أبي ابن الرازي الحنظلي،

  ٩:  األجزاء عدد ١٩٥٢ – ١٢٧١
 للدراسات البحوث دار: الناشر سعد علي قاسم. د )المالكیة الفقهاء تراجم جمهرة( .١١٧

 ٣: األجزاء عدد م ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣ األولى،: الطبعة دبي التراث، وٕاحیاء اإلسالمیة
ِبیِديّ  العبادي الحدادي محمد بن علي بن بكر أبو: المؤلف )النیرة الجوهرة( .١١٨  الیمني الزَّ

 عدد هـ١٣٢٢ األولى،: الطبعة الخیریة المطبعة: الناشر )هـ٨٠٠: المتوفى(الحنفي 
 ٢: األجزاء

    **  ح** 
 عبد أبو حیدر، بن علي بن أمیر بن أشرف محمد )القیم على سنن أبي داود ابن حاشیة( .١١٩

 الكتب دار: الناشر )ه١٣٢٩: المتوفى( آبادي العظیم الصدیقي، الحق، شرف الرحمن،
 ١٤: األجزاء هـ عدد ١٤١٥ الثانیة،: بیروت الطبعة – العلمیة

 المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد )الكبیر الشرح على الدسوقي حاشیة( .١٢٠
  ٤:األجزاء عدد تاریخ وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر دار: الناشر )هـ١٢٣٠: المتوفى(

 العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد )المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشیة( .١٢١
 عدد هـ ١٣٩٧ -  األولى: الطبعة)ناشر بدون: (الناشر)هـ١٣٩٢: المتوفى( النجدي الحنبلي
   ٧: األجزاء

 إسماعیل بن محمد بن أحمد )اإلیضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي حاشیة( .١٢٢
 دار: الناشر الخالدي العزیز عبد محمد: المحقق )ه ١٢٣١: المتوفى( الحنفي الطحطاوي

   عدد م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األولى الطبعة: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة الكتب
  ١: األجزاء
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 مكرم بن حمدأ بن علي، الحسن أبو )الرباني الطالب كفایة شرح على العدوي حاشیة( .١٢٣
: المحقق )ه١١٨٩: المتوفى) (منفلوط من بالقرب عدي، بني إلى نسبة( العدوي الصعیدي

 -  هـ١٤١٤: النشر تاریخ بیروت – الفكر دار: الناشر البقاعي محمد الشیخ یوسف
  ٢: األجزاء عدد م١٩٩٤

 – الفكر دار: الناشر عمیرة البرلسي وأحمد القلیوبي سالمة أحمد )وعمیرة قلیوبي حاشیتا( .١٢٤
  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥ ، ٤: األجزاء بیروت، عدد

 علي الحسن أبوالمزني)  مختصر (شرح )الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبیر الحاوي( .١٢٥
 )ه٤٥٠: المتوفى( بالماوردي الشهیر البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن

 الكتب دار: ناشرال الموجود عبد أحمد عادل الشیخ- معوض محمد علي الشیخ: المحقق
  ١٩: األجزاء عدد م ١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة،

: المتوفى( الشیباني فرقد بن الحسن بن محمد اهللا عبد أبو )المدینة أهل على الحجة( .١٢٦
: الطبعة بیروت – الكتب عالم: الناشر القادري الكیالني حسن مهدي: المحقق )ه١٨٩

  ٤: األجزاء دعد ١٤٠٣ الثالثة،
 زین األنصاري، زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریا )الدقیقة والتعریفات األنیقة الحدود( .١٢٧

 الفكر دار: المبارك الناشر مازن. د: المحقق )هـ٩٢٦: المتوفى( السنیكي یحیى أبو الدین
  ١: األجزاء عدد ١٤١١ األولى،: بیروت الطبعة – المعاصر

 من ٢ في القاهرة: العربي الطبعة الفكر دار: الناشر زهو أبو محمد )والمحدثون الحدیث( .١٢٨
 ١: األجزاء هـ عدد١٣٧٨ الثانیة جمادى

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین ) حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة( .١٢٩
دار إحیاء الكتب  الناشر: محمد أبو الفضل إبراهیم المحقق: هـ)٩١١ المتوفى:السیوطي (

عدد  م ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧األولى  الطبعة: مصر –ابي الحلبي وشركاه الب العربیة عیسى
 ٢:  األجزاء

 بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو )األصفیاء وطبقات األولیاء حلیة( .١٣٠
 مصر، محافظة بجوار -  السعادة: الناشر )هـ٤٣٠: المتوفى( األصبهاني مهران بن موسى
 ١٠: األجزاء عدد بیروت – ربيالع الكتاب دار م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤
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    **  خ** 
 بتصحیح الخاصة إتحاف وعلیه( )الرجال أسماء في الكمال تهذیب تذهیب خالصة( .١٣١

 عبد بن أحمد )الصنعاني الكوكباني الدین صالح بن علي البارع الحافظ للعالمة الخالصة
 الدین صفي الیمني، الساعدي األنصاري الخزرجي العلیم عبد بن الخیر أبي بن اهللا
 المطبوعات مكتب: غدة الناشر أبو الفتاح عبد: المحقق )هـ٩٢٣ بعد: لمتوفىا(

 ١: األجزاء هـ عدد ١٤١٦ الخامسة،: بیروت الطبعة/  حلب -  البشائر دار/اإلسالمیة

    **  د** 
 دار: الناشر )هـ١٤٢٦: المتوفى( إسماعیل بكر محمد: المؤلف )القرآن علوم في دراسات( .١٣٢

  ١: األجزاء م عدد١٩٩٩-هـ١٤١٩ الثانیة: المنار الطبعة
 أو منال أو -  بمال الشهیر علي بن فرامرز بن محمد )األحكام غرر شرح الحكام درر( .١٣٣

األولي  :الطبعة العربیة الكتب إحیاء دار: الناشر )ه٨٨٥: المتوفى( خسرو -  المولى
  ٢: األجزاء تاریخ عدد وبدون

 بن أحمد بن محمد بن علي نب أحمد الفضل أبو )الثامنة المائة أعیان في الكامنة الدرر( .١٣٤
: الناشر ضان المعید عبد محمد/  مراقبة: المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر

 م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ الثانیة،: الطبعة الهند/ اباد صیدر -  العثمانیة المعارف دائرة مجلس
  ٦: األجزاء عدد

 المقدسي رمىالك أحمد بن بكر أبى بن یوسف بن مرعي )المطالب لنیل الطالب دلیل( .١٣٥
 طیبة دار: الناشر الفاریابي محمد نظر قتیبة أبو: المحقق )هـ١٠٣٣: المتوفى( الحنبلى
  ١: األجزاء عدد م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥ األولى،: الطبعة الریاض والتوزیع، للنشر

 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد)الحجاج بن مسلم صحیح على الدیباج( .١٣٦
 ابن دار: الناشر األثري الحویني اسحق أبو: علیه وعلق أصله، حقق )هـ٩١١: المتوفى(

 -  هـ ١٤١٦ األولى: الطبعة الخبر – السعودیة العربیة المملكة -  والتوزیع عفان للنشر
  ٦: األجزاء عدد م ١٩٩٦

المحقق: سید كسروي ، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )دیوان اإلسالم( .١٣٧
 ١٩٩٠- هـ  ١٤١١الطبعة: األولى، ، لبنان –ب العلمیة، بیروت الناشر: دار الكت، حسن

  ٤عدد األجزاء: ، م
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 عبد أبو الدین شمس )لین فیهم وثقات المجهولین من وخلق والمتروكین الضعفاء دیوان( .١٣٨
 بن حماد: المحقق )هـ٧٤٨: المتوفى( الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا

 -  هـ ١٣٨٧ الثانیة،: الطبعة مكة – الحدیثة النهضة بةمكت: الناشر األنصاري محمد
 ١: األجزاء عدد م ١٩٦٧

    **  ذ** 
 الشهیر المالكي الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو )الذخیرة( .١٣٩

: خبزة الناشر بو أعراب ومحمد حجي وسعید محمد: المحققون  )هـ٦٨٤: المتوفى( بالقرافي
 ومجلد ١٣( ١٤: األجزاء م عدد ١٩٩٤ األولى،: لطبعةبیروت ا -اإلسالمي الغرب دار

 )للفهارس
 عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس )موثق وهو فیه تكلم من أسماء ذكر( .١٤٠

 أمریر الحاجي محمود بن شكور محمد: المحقق )ه٧٤٨: المتوفى( الذهبي َقاْیماز بن
 عدد م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦ األولى،: ةالطبع الزرقاء – المنار مكتبة: الناشر المیادیني
  ١: األجزاء

 الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین: المؤلف )الحنابلة طبقات ذیل( .١٤١
 بن الرحمن عبد د: المحقق )هـ٧٩٥: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم الَسالمي، البغدادي،

 ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ ولى،األ: الطبعة الریاض – العبیكان مكتبة: الناشر العثیمین سلیمان
 ٥: األجزاء عدد م

    **  ر** 
 عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن )المختار الدر على المحتار رد( .١٤٢

 هـ١٤١٢ الثانیة،: الطبعة بیروت- الفكر دار: الناشر )هـ١٢٥٢: المتوفى( الحنفي الدمشقي
  ٦: األجزاء عدد م١٩٩٢ - 

 المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن یسإدر  بن محمد اهللا عبد أبو )الرسالة( .١٤٣
: الناشر شاكر أحمد: المحقق )هـ٢٠٤: المتوفى( المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن

 م١٩٤٠/هـ١٣٥٨ األولى،: الطبعة مصر الحلبي، مكتبه
 أبي بن محمد اهللا عبد أبو )المشرفة السنة كتب مشهور لبیان المستطرفة الرسالة( .١٤٤

: المحقق )هـ١٣٤٥: المتوفى( الكتاني بـ الشهیر اإلدریسي الحسني إدریس بن جعفر الفیض
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 السادسة: اإلسالمیة الطبعة البشائر دار: الزمزمي الناشر محمد بن المنتصر محمد
 ١: األجزاء م عدد٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 أحمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو  )النبویة السیرة شرح في األنف الروض( .١٤٥
 التراث إحیاء دار: الناشر السالمي السالم عبد عمر: المحقق)هـ٥٨١: المتوفى( السهیلي
  ٧: األجزاء عدد م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ األولى، الطبعة: الطبعة بیروت العربي،

: المتوفى( النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو )المفتین وعمدة الطالبین روضة( .١٤٦
عمان  - دمشق - بیروت اإلسالمي، مكتبال: الشاویش الناشر زهیر: تحقیق، )هـ٦٧٦

  ١٢: األجزاء م عدد١٩٩١/  هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة
 أبو )حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة( .١٤٧

 الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد
 للطباعة الرّیان مؤسسة: الناشر )هـ٦٢٠: المتوفى( المقدسي دامةق بابن الشهیر الحنبلي،
 ٢: األجزاء عدد م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ الثانیة الطبعة: الطبعة والتوزیع والنشر

    **  ز** 
 ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد )العباد خیر هدي في المعاد زاد( .١٤٨

 اإلسالمیة، المنار مكتبة-  بیروت الرسالة، مؤسسة الناشر: )هـ٧٥١ المتوفى:( الجوزیة قیم
 ٥:  األجزاء عدد م١٩٩٤/ هـ١٤١٥،  والعشرون السابعة: الطبعة  الكویت

 ابن علي بن حسن بن حسین بن أحمد العباس أبو الدین شهاب )الشافعي الفقه في الزبد( .١٤٩
  ١: األجزاء عدد بیروت – المعرفة دار: الناشر )هـ٨٤٤: المتوفى( الشافعي رسالن

 اهللا نور:  الدكتور )- موازنة نقدیة دراسة– منها والفقهاء المحدثین وموقف لثقاتا زیادة( .١٥٠
 جامعة – والسنة الكتاب قسم – الدین أصول كلیة في – جزئین في - بیكر  خلیل شوكت

 (رسالة دكتوراه) )ه١٤٢٤( عام نوقشت – القري أم

    **  س** 
 الحسني، دمحم بن صالح بن إسماعیل بن محمد )المرام بلوغ شرح السالم سبل( .١٥١

: المتوفى( باألمیر كأسالفه المعروف الدین، عز إبراهیم، أبو الصنعاني، ثم الكحالني
 ٢: األجزاء الحدیث عدد دار: الناشر )هـ١١٨٢
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 شعیب: المحقق )ه٢٧٣: المتوفى( القزویني یزید بن محمد اهللا عبد أبو )ماجه ابن سنن( .١٥٢
 الرسالة دار: اهللا الناشر حرز الّلطیف دَعب-  بللي قره كامل محمَّد-  مرشد عادل- األرنؤوط

  ٥: األجزاء م عدد ٢٠٠٩-  هـ ١٤٣٠ األولى،: العالمیة الطبعة
 عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود أبو )داود أبي سنن( .١٥٣

 بللي قره كاِمل مَحمَّد - األرنؤوط شَعیب: المحقق )ه٢٧٥: المتوفى( السِِّجْستاني األزدي
 ٧: األجزاء عدد م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ األولى،: الطبعة العالمیة الرسالة دار: ناشرال

 )هـ ٢٧٩(الترمذي الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن محمد )الترمذي سنن( .١٥٤
:  النشر سنة بیروت – اإلسالمي الغرب دار:  الناشر معروف عواد بشار:  المحقق
 ٦: األجزاء عدد م ١٩٩٨

 بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو )الدارقطني سنن( .١٥٥
 شعیب: علیه وعلق نصه وضبط حققه )هـ٣٨٥: المتوفى( الدارقطني البغدادي دینار

 مؤسسة: برهوم الناشر أحمد اهللا، حرز اللطیف عبد شلبي، المنعم حسن عبد االرنؤوط،
 ٥: األجزاء م عدد ٢٠٠٤ -  ـه ١٤٢٤ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت الرسالة،

: المتوفى( النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو )الكبرى السنن( .١٥٦
 األرناؤوط قدم شعیب: علیه شلبي أشرف المنعم عبد حسن: أحادیثه وخرج حققه )هـ٣٠٣

 ولى،األ: بیروت الطبعة – الرسالة مؤسسة: التركي الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد: له
 )فهارس ٢و ١٠: (األجزاء م عدد ٢٠٠١- هـ ١٤٢١

َالة َأْفَضل َعَلیهِ  الُمْصَطَفى َعن َواألْحَكامُ  السَُّننُ ( .١٥٧  أبو الدین ضیاء: المؤلف )والسََّالم الصَّ
 ْبن ُحَسین اهللا َعبد َأبي: المحقق )ه٦٤٣: المتوفى( المقدسي الواحد عبد بن محمد اهللا عبد

 -  هـ ١٤٢٥ األولى،: الطبعة السعودیة العربیة المملكة َعسْیِري، َماِجد َدارُ : الناشر ُعَكاَشة
  ٦: األجزاء عدد م ٢٠٠٤

 بن عون بن معین بن یحیى زكریا أبو )معین بن یحیى زكریا ألبي الجنید ابن سؤاالت(  .١٥٨
 أحمد: المحقق )ه٢٣٣: المتوفى( البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زیاد

 هـ،١٤٠٨ األولى،: الطبعة المنورة المدینة-  الدار مكتبة: النشر دار سیف نور محمد
  ١: األجزاء عدد م١٩٨٨

 اهللا عبد أبو )الدارقطني الحسن أبي لإلمام النیسابوري الحاكم اهللا عبد أبي سؤاالت( .١٥٩
 أبو: ه)ـ المحقق ٤٠٥: (المتوفى الَبیِّع بابن المعروف النیسابوري الحاكم اهللا عبد بن محمد
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: القاهرة الطبعة – والنشر للطباعة الحدیثة الفاروق: األزهري الناشر علي بن محمد عمر
  ١: المجلدات م عدد ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،

 السجستاني داود أبو األشعث بن سلیمان )السجستاني داود أبا اآلجري عبید أبي سؤاالت( .١٦٠
:  تحقیق ١٩٧٩ – ١٣٩٩ ، األولى الطبعة المنورة المدینة-  اإلسالمیة الجامعة الناشر:
  ١:  األجزاء العمري عدد قاسم علي محمد

 بن أحمد بن محمد بن أحمد: المؤلفعنه)  الكرجي (روایة )للدارقطني البرقاني سؤاالت( .١٦١
 أحمد محمد الرحیم عبد: المحقق )هـ٤٢٥: المتوفى( بالبرقاني المعروف بكر أبو غالب،

 هـ عدد١٤٠٤ األولى،: باكستان الطبعة الهور، - جمیلي خانه كتب :القشقري الناشر
  ١: األجزاء

 الّدخیل محمد بن یوسف )الترمذي جامع في أحادیث حول للبخاري الترمذي سؤاالت( .١٦٢
 اإلسالمیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة: الناشر )ه١٤٣١: المتوفى( المدني ثم النجدي
 ٢: األجزاء عدد م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ األولى :الطبعة السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة

 جعفر بن اهللا عبد بن علي )المدیني بن لعلي شیبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت( .١٦٣
 اهللا عبد موفق: المحقق )ه٢٣٤: المتوفى( الحسن أبو البصري، المدیني، بالوالء السعدي

  ١: األجزاء دعد ١٤٠٤ األولى،: الطبعة الریاض – المعارف مكتبة: الناشر القادر عبد
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي  )سیر أعالم النبالء( .١٦٤

 مؤسسة الرسالة ، الناشر:مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط المحقق:
 ومجلدان فهارس) ٢٣( ٢٥ األجزاء:عدد ، م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥ الثالثة، الطبعة:

    **  ش** 
 سالم ابن علي بن عمر بن محمد بن محمد )المالكیة طبقات في الزكیة رالنو  شجرة( .١٦٥

 العلمیة، الكتب دار: خیالي الناشر المجید عبد: علیه ه) علق١٣٦٠: المتوفى( مخلوف
 ٢: األجزاء م عدد ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ األولى،: لبنان الطبعة

ماد الَعكري عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن الع )شذرات الذهب في أخبار من ذهب( .١٦٦
الحنبلي، حققه: محمود األرناؤوط، خرج أحادیثه: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن 

  . ١١م، عدد األجزاء:  ١٩٨٦- هـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: األولى،  –كثیر، دمشق 
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 بن عیسى بن قاسم )القیرواني زید أبي البن الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح( .١٦٧
 دار: الناشر المزیدي فرید أحمد: به أعتنى )ه٨٣٧: المتوفى( القیرواني التنوخي ناجي
  ٢: األجزاء عدد م ٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨ األولى،: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة، الكتب

 بن الرحمن عبد بن الحسین بن الرحیم عبد الدین زین الفضل أبو) والتذكرة التبصرة شرح( .١٦٨
 یاسین ماهر- الهمیم اللطیف عبد: المحقق )هـ٨٠٦: توفىالم( العراقي إبراهیم بن بكر أبي

م  ٢٠٠٢-  هـ ١٤٢٣ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: فحل الناشر
 ٢: األجزاء عدد

: المتوفى( المالكي المازري التَِّمیمي عمر بن علي بن محمد اهللا عبد أبو )التلقین شرح( .١٦٩
اِإلسالمي  الغرب دار: الّسالمي الناشر المختار دمحمَّ  الشیخ سماحة: المحقق )هـ٥٣٦

  ٥: األجزاء م عدد ٢٠٠٨ األولى، الطبعة: الطبعة
 عمر بن مسعود الدین سعد )الفقه أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح شرح( .١٧٠

 العلمیة الكتب دار:  الناشر عمیرات زكریا:  المحقق)هـ٧٩٣:  المتوفى( الشافعي التفتازاني
  مـ ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦ األولى الطبعة:  الطبعة لبنان – یروتب

 بن یوسف بن الباقي عبد بن محمد اهللا عبد أبو )اللدنیة المواهب على الزرقاني شرح( .١٧١
 الكتب دار: الناشر )هـ١١٢٢: المتوفى( المالكي محمد الزرقاني بن الدین شهاب بن أحمد

 ١٢: زاءاألج م عدد١٩٩٦- هـ١٤١٧ األولى: العلمیة الطبعة
 المصري الزركشي اهللا عبد بن محمد الدین شمس )الخرقي متن على الزركشي شرح( .١٧٢

م  ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣ األولى،: العبیكان الطبعة دار: الناشر )هـ٧٧٢: المتوفى( الحنبلي
  ٧:األجزاء عدد

: المتوفى( الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو )السنة شرح( .١٧٣
 -  اإلسالمي المكتب: الناشر الشاویش زهیر محمد- األرنؤوط شعیب: تحقیق )ـه٥١٦

  ١٥: األجزاء عدد م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣ الثانیة،: الطبعة بیروت دمشق،
 وعلق صححه هـ)١٣٥٧ - هـ١٢٨٥( الزرقا محمد الشیخ بن أحمد )الفقهیة القواعد شرح( .١٧٤

 هـ١٤٠٩ الثانیة،: الطبعة وریاس/  دمشق - القلم دار: الناشر الزرقا أحمد مصطفى: علیه
  ١: األجزاء عدد م١٩٨٩ - 
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عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  )الشرح الكبیر على متن المقنع( .١٧٥
الناشر: دار الكتاب العربي  ه)٦٨٢الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 

  حب المنارأشرف على طباعته: محمد رشید رضا صا للنشر والتوزیع
 المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد )المقنع متن على الكبیر الشرح( .١٧٦

 العربي الكتاب دار: الناشر )ه٦٨٢: المتوفى( الدین شمس الفرج، أبو الحنبلي، الجماعیلي
  المنار صاحب رضا رشید محمد: طباعته على أشرف والتوزیع للنشر

 المالكي الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین ابشه العباس أبو )الفصول تنقیح شرح( .١٧٧
 الطباعة شركة: سعد الناشر الرؤوف عبد طه: المحقق)هـ٦٨٤: المتوفى( بالقرافي الشهیر
 ١: األجزاء عدد م ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣ األولى،: الطبعة المتحدة الفنیة

: ىالمتوف( الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن )البخارى صحیح شرح( .١٧٨
الریاض  السعودیة،- الرشد مكتبة: النشر إبراهیم دار بن یاسر تمیم أبو: تحقیق )هـ٤٤٩

 ١٠: األجزاء م عدد٢٠٠٣- هـ١٤٢٣ الثانیة،: الطبعة
 الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین )الترمذي علل شرح( .١٧٩

 الرحیم عبد همام الدكتور: المحقق )ه٧٩٥: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي،
  م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ األولى،: الطبعة األردن – الزرقاء-  المنار مكتبة: الناشر سعید

 الربیع، أبو الصرصري، الطوفي الكریم بن القوي عبد بن سلیمان )الروضة مختصر شرح( .١٨٠
 سسةمؤ :  الناشر التركي المحسن عبد بن اهللا عبد:  المحقق )هـ٧١٦:  المتوفى( الدین نجم

  ٣:  األجزاء عدد م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ ، األولى:  الطبعة الرسالة
: المتوفى( اهللا عبد أبو المالكي الخرشي اهللا عبد بن محمد ) خلیل مختصر شرح( .١٨١

 عدد تاریخ وبدون طبعة بدون: الطبعة بیروت – للطباعة الفكر دار: الناشر)هـ١١٠١
 ٨: األجزاء

 األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو )اآلثار مشكل شرح( .١٨٢
: الناشر األرنؤوط شعیب: تحقیق) ه٣٢١: المتوفى( بالطحاوي المعروف المصري الحجري
 وجزء ١٥( ١٦: األجزاء عدد م ١٤٩٤ هـ، ١٤١٥- األولى: الطبعة الرسالة مؤسسة
 )للفهارس
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 نور الحسن أبو د،محم) سلطان( بن علي )األثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح( .١٨٣
 غدة، أبو الفتح عبد الشیخ: له قدم: المحقق )هـ١٠١٤: المتوفى( القاري الهروي المال الدین
 ،  بیروت/  لبنان -  األرقم دار: الناشر تمیم نزار وهیثم تمیم نزار محمد: علیه وعلق حققه
  ١: األجزاء عدد

 )هـ٣٦٠: المتوفى( البغدادي اآلُجرِّيُّ  اهللا عبد بن الحسین بن محمد بكر أبو )الشریعة( .١٨٤
/  الریاض -  الوطن دار: الدمیجي الناشر سلیمان بن عمر بن اهللا عبد الدكتور: المحقق

  ٥: األجزاء عدد م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ الثانیة،: الطبعة السعودیة
 بكر أبو الخراساني، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد )اإلیمان شعب( .١٨٥

 عبد العلي عبد الدكتور: أحادیثه وخرج نصوصه وراجع حققه )ه٤٥٨: متوفىال( البیهقي
 الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحادیثه وتخریج تحقیقه على أشرف حامد الحمید
 الدار مع بالتعاون بالریاض والتوزیع للنشر الرشد مكتبة: الناشر الهند – ببومباي السلفیة
 ،١٣( ١٤: األجزاء عدد م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ األولى،: الطبعة بالهند ببومباي السلفیة
 )للفهارس ومجلد

    **  ص** 
 الفارابي الجوهري حماد بن إسماعیل نصر أبو )العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح( .١٨٦

 بیروت – للمالیین العلم دار: الناشر عطار الغفور عبد أحمد: تحقیق )هـ٣٩٣: المتوفى(
 ٦: جزاءاأل عدد م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة

 أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد )حبان ابن صحیح( .١٨٧
 بلبان بن علي الدین عالء األمیر: ترتیب )هـ٣٥٤: المتوفى( الُبستي الدارمي، حاتم،

: األرنؤوط الناشر شعیب: علیه وعلق أحادیثه وخرج حققه )هـ ٧٣٩: المتوفى( الفارسي
 ١٧( ١٨: األجزاء م عدد ١٩٨٨-  هـ ١٤٠٨ األولى،: بیروت الطبعة الرسالة، مؤسسة

 )فهارس ومجلد جزء

 بكر بن صالح بن المغیرة بن خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو )خزیمة ابن صحیح( .١٨٨
: األعظمي الناشر مصطفى محمد. د: المحقق )هـ٣١١: المتوفى( النیسابوري السلمي
 ٤: اءاألجز  بیروت عدد – اإلسالمي المكتب

 الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد )تاركها وأحكام الصالة( .١٨٩
 ١: األجزاء المنورة عدد بالمدینة الثقافة مكتبة: الناشر )هـ٧٥١: المتوفى(
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 )واإلختالف واإلجماع السنن من كتابه األوسط في المنذر ابن عند الحدیثیة الصناعة( .١٩٠
 جامعة الحریري أحمد عمار. د النعیمي (رسالة دكتوراه) إشراف ينعم إبراهیم علي إعداد
 م. ٢٠١٥العالمیة  اإلسالمیة العلوم

    **  ض** 
: المتوفى( المكي العقیلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو )الكبیر الضعفاء( .١٩١

: بیروت الطبعة – العلمیة المكتبة دار: قلعجي الناشر أمین المعطي عبد: المحقق )هـ٣٢٢
 ٤: األجزاء م عدد١٩٨٤-  هـ١٤٠٤ ولى،األ

 النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو )والمتروكون الضعفاء( .١٩٢
: الطبعة حلب – الوعي دار: الناشر زاید إبراهیم محمود: المحقق) هـ٣٠٣: المتوفى(

 ١: األجزاء عدد هـ١٣٩٦ األولى،

    **  ط** 
 )هـ٩١١: المتوفى( السیوطي الدین اللج بكر، أبي بن الرحمن عبد )الحفاظ طبقات( .١٩٣

 ١: األجزاء عدد١٤٠٣ األولى،: بیروت الطبعة – العلمیة الكتب دار: الناشر
: المحقق )هـ٥٢٦: المتوفى( محمد بن محمد یعلى، أبي ابن الحسین أبو )الحنابلة طبقات( .١٩٤

 ٢: األجزاء بیروت عدد – المعرفة دار: الفقي الناشر محمد حامد
 )هـ٧٧١: المتوفى( السبكي الدین تقي بن الوهاب عبد الدین تاج )الكبرى یةالشافع طبقات( .١٩٥

 للطباعة هجر: الناشر الحلو محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود. د: المحقق
  ١٠: األجزاء عدد هـ١٤١٣ الثانیة،: الطبعة والتوزیع والنشر

د.  تحقیق: ،شهبةأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي  )الشافعیةطبقات ( .١٩٦
، الطبعة : األولى، هـ ١٤٠٧-  بیروت-عالم الكتب  النشر:دار  الحافظ عبد العلیم خان

  ، ٤عدد األجزاء / 
 الدمشقي ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو )الشافعیین طبقات( .١٩٧

 مكتبة: شرالنا عزب محمد زینهم محمد د هاشم، عمر أحمد د: تحقیق )هـ٧٧٤: المتوفى(
 ١: األجزاء عدد م ١٩٩٣- هـ ١٤١٣: النشر تاریخ الدینیة الثقافة

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن  )طبقات الفقهاء الشافعیة( .١٩٨
بیروت  –الصالح، المحقق: محیي الدین علي نجیب، الناشر: دار البشائر اإلسالمیة 

  . ٢اء: م، عدد األجز ١٩٩٢الطبعة: األولى، 
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أبو اسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي، هذبُه: محمد بن مكرم ابن منظور  )طبقات الفقهاء( .١٩٩
لبنان، الطبعة: األولى،  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بیروت 

١٩٧٠.  
 البغدادي البصري، بالوالء، الهاشمي منیع بن سعد بن محمد اهللا عبد أبو )الكبرى الطبقات( .٢٠٠

 الكتب دار: الناشر عطا القادر عبد محمد: تحقیق )هـ٢٣٠: المتوفى( سعد بابن المعروف
  ٨: األجزاء عدد م ١٩٩٠-  هـ ١٤١٠ األولى،: الطبعة بیروت – العلمیة

: المتوفى( المالكي الداوودي الدین شمس أحمد، بن علي بن محمد )المفسرین طبقات( .٢٠١
 من لجنة: أعالمها وضبط النسخة وت راجعبیر  – العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ٩٤٥

 ٢: األجزاء الناشر عدد بإشراف العلماء
الناشر: مكتبة وهبة ، : علي محمد عمرالسیوطي، المحققجالل الدین  )المفسرینطبقات ( .٢٠٢

  .١عدد األجزاء: ١٣٩٦الطبعة: األولى، ، القاهرة –

 عبد بن الحسین بن مالرحی عبد الدین زین الفضل أبو)التقریب شرح في التثریب طرح( .٢٠٣
 عبد بن أحمد: ابنه أكمله )ه٨٠٦: المتوفى( العراقي إبراهیم بن بكر أبي بن الرحمن
 العراقي ابن الدین، ولي زرعة أبو المصري، ثم الرازیاني الكردي الحسین بن الرحیم

 ومؤسسة العربي، التراث إحیاء دار - القدیمة المصریة الطبعة: الناشر)هـ٨٢٦: المتوفى(
 ٨: المجلدات عدد )العربي الفكر ودار العربي، تاریخال

    **  ظ** 

    **  ع** 
 المقدسي الدین بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهیم بن الرحمن عبد )العمدة شرح العدة( .٢٠٤

 م عدد ٢٠٠٣ هـ١٤٢٤: النشر القاهرة تاریخ الحدیث، دار: الناشر )هـ٦٢٤: المتوفى(
  ١: األجزاء

 الهندي الكشمیري شاه معظم بن شاه أنور محمد )الترمذي سنن شرح الشذي العرف( .٢٠٥
 بیروت،-  العربي التراث دار: الناشر شاكر محمود الشیخ: تصحیح )ه١٣٥٣: المتوفى(

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى،: الطبعة لبنان
 أبو الكریم، عبد بن محمد بن الكریم ) عبدالكبیر الشرح المعروف الوجیز شرح العزیز( .٢٠٦

 أحمد عادل -  عوض محمد علي: المحقق )ه٦٢٣: ىالمتوف( القزویني الرافعي القاسم
 -  هـ ١٤١٧ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: الموجود الناشر عبد

  ١٣: األجزاء م عدد ١٩٩٧
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 محمد: المحقق الفاسي الحسني أحمد بن محمد )األمین البلد تاریخ فى الثمین العقد( .٢٠٧
 ١٤٠٦: النشر الرسالة، سنة مؤسسة: ي، الناشرالطناح محمود -  سید فؤاد- الفقي حامد

   ٨: المجلدات ، عدد١٩٨٦ –
 علي بن عمر حفص أبو الدین سراج الملقن ابن )العقد المذهب في طبقات حملة المذهب( .٢٠٨

، حققه وعلق علیه أیمن األزهري وسید )ه٨٠٤: المتوفى( المصري الشافعي أحمد بن
م ١٩٩٧- ه١٤١٧الطبعة األولي بیروت –دار الكتب العلمیة  :الناشر مهني،

  .١عدداألجزاء:
 أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن محمد )الكبیر الترمذي علل( .٢٠٩

 صبحي: المحقق القاضي طالب أبو: الجامع كتب على رتبه )هـ٢٧٩: المتوفى( عیسى
 مكتبة،  تبالك عالم: الناشر الصعیدي خلیل محمود،  النوري أبو المعاطي،  السامرائي
 ١: األجزاء عدد ١٤٠٩ األولى،: الطبعة بیروت – العربیة النهضة

 بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو )النبویة األحادیث في الواردة العلل( .٢١٠
: وتخریج تحقیق )هـ٣٨٥: المتوفى( الدارقطني البغدادي دینار بن النعمان بن مسعود
 هـ ١٤٠٥ األولى: الطبعة .الریاض -  طیبة دار: شرالنا .السلفي اهللا زین الرحمن محفوظ

  ٢٥عدد األجزاء:.م ١٩٨٥ - 
 أبو البصري، المدیني، بالوالء السعدي جعفر بن اهللا عبد بن علي )الرجال ومعرفة العلل( .٢١١

 اإلسالمي المكتب: األعظمي الناشر مصطفى محمد: المحقق )ه٢٣٤: المتوفى( الحسن
  ١: األجزاء ددع ١٩٨٠ الثانیة،: بیروت الطبعة –

: المتوفى( الصالح إبراهیم صبحي. د )ودراسة عرٌض - ومصطلحه الحدیث علوم( .٢١٢
 م ١٩٨٤ عشر، الخامسة: الطبعة لبنان – بیروت للمالیین، العلم دار: الناشر )هـ١٤٠٧

 ١: األجزاء عدد

 الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو )الفقه عمدة( .٢١٣
: المحقق )ه٦٢٠: المتوفى( المقدسي قدامة بابن الشهیر الحنبلي، الدمشقي ثم دسيالمق

  ١: األجزاء م عدد٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥: العصریة الطبعة المكتبة: عزوز الناشر محمد أحمد

 بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو )البخاري صحیح شرح القاري عمدة( .٢١٤
 التراث إحیاء دار: الناشر )هـ٨٥٥: المتوفى( لعینىا الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین
 ٢٥: األجزاء بیروت عدد – العربي
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 النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو )واللیلة الیوم عمل( .٢١٥
: الطبعة بیروت – الرسالة مؤسسة: الناشر حمادة فاروق. د: المحقق )هـ٣٠٣: المتوفى(

  ١: األجزاء عدد ١٤٠٦ الثانیة،

 الشیخ ابن اهللا عبد أبو الدین أكمل محمود، بن محمد بن محمد )الهدایة شرح العنایة( .٢١٦
 الفكر دار: الناشر)هـ٧٨٦: المتوفى( البابرتي الرومي الدین جمال الشیخ ابن الدین شمس
  ١٠: األجزاء عدد تاریخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

 داود أبي سنن تهذیب: القیم ابن حاشیة ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود ونع( .٢١٧
 الرحمن، عبد أبو حیدر، بن علي بن أمیر بن أشرف محمد) ومشكالته علله وٕایضاح

 – العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ١٣٢٩: المتوفى( آبادي العظیم الصدیقي، الحق، شرف
 ١٤: األجزاء هـ عدد ١٤١٥ الثانیة،: بیروت الطبعة

 أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو )األمصار فقهاء بین الخالف مسائل في األدلة عیون( .٢١٨
 الحمید عبد. د: وتحقیق دراسة )هـ٣٩٧: المتوفى( القصار بابن المعروف المالكي البغدادي

 العربیة المملكة -  الریاض الوطنیة، فهد الملك مكتبة: الناشر السعودي ناصر بن سعد بن
 ٣ :األجزاء عدد م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦: النشر عام السعودیة

    **  غ** 

 الرحمن عبد بن محمد الخیر أبو الدین شمس )الروایة علم في الهدایة شرح في الغایة( .٢١٩
 أبو: المحقق )هـ٩٠٢: المتوفى( السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن

 عدد م٢٠٠١ األولى،: الطبعة للتراث الشیخ أوالد مكتبة: الناشر إبراهیم المنعم عبد عائش
  ١: األجزاء

 الدین شهاب شجاع، أبو أحمد، بن الحسین بن أحمد) - شجاع أبي متن-والتقریب الغایة( .٢٢٠
  ١: األجزاء عدد الكتب عالم: الناشر)هـ٥٩٣: المتوفى( األصفهاني الطیب أبو

 األنصاري، زكریا بن أحمد بن محمد بن زكریا )الوردیة البهجة شرح في البهیة الغرر( .٢٢١
 بدون: المیمنیة الطبعة المطبعة: الناشر )ه٩٢٦: المتوفى( السنیكي یحیى أبو الدین زین

  ٥:األجزاء تاریخ عدد وبدون طبعة

 عبد. د:  تحقیق ه)٢٧٦: الدینوري(المتوفى قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد )الحدیث غریب( .٢٢٢
   ١٣٩٧ ، األولى بغداد الطبعة – العاني مطبعة:  الجبوري الناشر اهللا
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 عبد بن خلف القاسم أبو )المسندة األحادیث نمتو في الواقعة المبهمة األسماء غوامض( .٢٢٣
. د: المحقق )هـ٥٧٨: المتوفى( األندلسي األنصاري الخزرجي بشكوال بن مسعود بن الملك
: الطبعة بیروت – الكتب عالم: الناشر الدین عز الدین كمال محمد،  السید علي الدین عز

  ٢: األجزاء عدد ١٤٠٧ األولى،

 العراقي الرحیم عبد بن أحمد زرعة أبي الدین ولي) امعالجو  جمع شرح الهامع الغیث( .٢٢٤
 األولى،: الطبعة العلمیة الكتب دار: الناشر حجازي تامر محمد: المحقق)هـ٨٢٦: ت(

  ١: األجزاء عدد م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥
 

    **  ف** 

 بابن المعروف الدین تقي عمرو، أبو الرحمن، عبد بن عثمان )الصالح ابن فتاوى( .٢٢٥
 العلوم مكتبة: الناشر القادر عبد اهللا عبد موفق. د: لمحققا )ه٦٤٣: المتوفى( الصالح
 ١: األجزاء عدد ١٤٠٧ األولى،: الطبعة بیروت – الكتب عالم،  والحكم

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد )البخاري صحیح شرح الباري فتح( .٢٢٦
 أبوابهو  كتبه رقم ١٣٧٩ بیروت، - المعرفة دار: الناشر) ه٨٥٢: المتوفى(الشافعي
 الدین محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي قام عبد فؤاد محمد: وأحادیثه

 ١٣: األجزاء باز عدد بن اهللا عبد بن العزیز عبد: العالمة تعلیقات الخطیب علیه
 الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین )البخاري صحیح شرح الباري فتح( .٢٢٧

 شعبان بن محمود :تحقیق )ه٧٩٥: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي،
 مكتب: الحقوق.النبویة المدینة - األثریة الغرباء مكتبة: المقصود. وأخرون، الناشر عبد بن

 ٩م عدد األجزاء:  ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧ األولى،: القاهرة الطبعة – الحرمین دار تحقیق
 زكریا بن محمد بن زكریا یحیى أبي الدین زین: المؤلف )العراقي ألفیة بشرح الباقي فتح( .٢٢٨

 دار: الناشر الفحل ماهر -  همیم اللطیف عبد: المحقق )ه ٩٢٦ ت( السنیكي األنصاري
  ٢: األجزاء عدد م٢٠٠٢/  هـ١٤٢٢ األولى، الطبعة: الطبعة العلمیة الكتب

 محمد بن علي بن محمد )التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع القدیر فتح( .٢٢٩
 الطیب الكلم دار كثیر، ابن دار: الناشر )ه١٢٥٠: المتوفى( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن
 هـ ١٤١٤ - األولى: بیروت الطبعة دمشق، - 
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: المتوفى( الهمام بابن المعروف السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین كمال )القدیر فتح( .٢٣٠
  ١٠: األجزاء تاریخ عدد بدونو  طبعة بدون: الفكر الطبعة دار: الناشر)هـ٨٦١

 الكتب دار بیروت، مصطفي عبد اهللا المراغي ن)األصولیی طبقات في المبین الفتح( .٢٣١
  .١ عدد األجزاء  .م -١٩٧٤سنة النشر ه١٣٩٤ طبعة الثانیة، العلمیة،

 الرحمن عبد بن محمد الخیر أبو الدین شمس )للعراقي الحدیث الفیة بشرح المغیث فتح( .٢٣٢
 علي: المحقق )هـ٩٠٢: المتوفى( السخاوي محمد بن عثمان بن بكر يأب بن محمد بن

 عدد م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤ األولى،: الطبعة مصر – السنة مكتبة :الناشر علي حسین
 ٤:األجزاء

 مهران بن یحیى بن سعید بن سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو )اللغویة الفروق( .٢٣٣
 العلم دار: الناشر سلیم إبراهیم محمد: یهعل وعلق حققه )ه٣٩٥ نحو: المتوفى( العسكري
 ١: األجزاء عدد مصر – القاهرة للنشر والتوزیع، والثقافة

 عطیة بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو )عطیة ابن فهرسة( .٢٣٤
: الزاهي الناشر محمد/ األجفان أبو محمد: المحقق )ه٥٤٢: المتوفى( المحاربي األندلسي

 ١: األجزاء عدد ١٩٨٣ الثانیة،: لبنان الطبعة/ بیروت -  االسالمي الغرب دار

 – ١٣٩٨ بیروت،-دار المعرفة  ، الناشر:محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم )الفهرست( .٢٣٥
  ١ األجزاء:عدد ، ١٩٧٨

: المحقق )هـ٢٤٣: المتوفى( اهللا عبد أبو المحاسبي، أسد بن الحارث )ومعانیه القرآن فهم( .٢٣٦
 عدد ١٣٩٨ الثانیة،: بیروت الطبعة – الفكر دار،  الكندي دار: الناشرالقوتلي  حسین
  ١: األجزاء

 شاكر بن هارون بن شاكر بن الرحمن عبد بن أحمد بن شاكر بن محمد )الوفیات فوات( .٢٣٧
 – صادر دار: عباس الناشر إحسان: المحقق )هـ٧٦٤: المتوفى( الدین بصالح الملقب

 ٤: األجزاء عدد ١٩٧٤ - ٤ ،٣ ،٢: الجزء ١٩٧٣ – ١: األولى الجزء: بیروت الطبعة

 سالم بن) غنیم أو( غانم بن أحمد )القیرواني زید أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه( .٢٣٨
الفكر  دار: الناشر )ه١١٢٦: المتوفى( المالكي األزهري النفراوي الدین شهاب مهنا، ابن

  ٢: جزاءاأل م عدد١٩٩٥ -  هـ١٤١٥: النشر طبعة تاریخ بدون: الطبعة
 شاه معظم بن شاه أنور محمد) أمالي: (المؤلف )البخاري صحیح على الباري فیض( .٢٣٩

المیرتهي،  عالم بدر محمد: المحقق )ه١٣٥٣: المتوفى( الدیوبندي ثم الهندي الكشمیري
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 البدر حاشیة ووضع وحررها األمالي جمع(بدابهیل اإلسالمیة بالجامعة الحدیث أستاذ
 األولى،: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة الكتب دار: الناشر )الباري فیض إلى الساري
  ٦: األجزاء عدد م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین )الصغیر الجامع شرح القدیر فیض( .٢٤٠
 )هـ١٠٣١: المتوفى( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین
 ٦: األجزاء عدد ١٣٥٦ األولى،: الطبعة مصر – الكبرى تجاریةال المكتبة: الناشر

    **  ق** 
 )هـ٨١٧: المتوفى( الفیروزآبادى یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد )المحیط القاموس( .٢٤١

: العرقُسوسي الناشر نعیم محمد: الرسالة بإشراف مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: تحقیق
 -  ه ١٤٢٦ الثامنة،: لبنان الطبعة – روتبی والنشروالتوزیع، للطباعة الرسالة مؤسسة
 ١: األجزاء م عدد ٢٠٠٥

 البخاري، المغیرة بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد )الصالة في الیدین برفع العینین قرة( .٢٤٢
 والتوزیع، للنشر األرقم دار: الناشر الشریف أحمد: تحقیق )هـ٢٥٦: المتوفى( اهللا عبد أبو

  ١: األجزاء عدد م ١٩٨٣ -  ـه ١٤٠٤ األولى،: الطبعة الكویت
 أبى بن یوسف بن مرعي: المؤلف )القرآن في والمنسوخ الناسخ بیان في المرجان قالئد( .٢٤٣

 حسن عطا سامي: المحقق )هـ١٠٣٣: المتوفى( الحنبلى المقدسي الكرمى أحمد بن بكر
  ١: األجزاء عدد الكویت – الكریم دار القرآن: الناشر

 أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو )األصول في األدلة قواطع( .٢٤٤
 حسن محمد: المحقق )ه٤٨٩: المتوفى( الشافعي ثم الحنفي التمیمي السمعاني المروزى

 األولى،: الطبعة لبنان بیروت، العلمیة، الكتب دار: الناشر الشافعي اسماعیل حسن محمد
  ٢: األجزاء عدد م١٩٩٩/هـ١٤١٨

 قاسم بن سعید محمد بن الدین جمال محمد )الحدیث طلحمص فنون من التحدیث قواعد( .٢٤٥
 عدد لبنان- بیروت-  العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ١٣٣٢: المتوفى( القاسمي الحالق
  ١: األجزاء

 الكلبي جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو )الفقهیة القوانین( .٢٤٦
 -  هـ١٤٠٩ الثانیة، الطبعة بیروت، العربي، الِكَتاب دار ، )ه٧٤١: المتوفى( الغرناطي

  ١: األجزاء عدد .م١٩٨٩
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 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد )الترمذي جامع على المغتذي قوت( .٢٤٧
 فضیلة: إشراف الغریبي حامد بن محمد بن ناصر: الطالب إعداد )هـ٩١١: المتوفى(

 المكرمة مكة القرى، أم جامعة - توراةالدك رسالة: الناشر الهاشمي سعدي/ الدكتور األستاذ
 ٢: األجزاء عدد هـ ١٤٢٤: النشر عام والسنة الكتاب قسم الدین، وأصول الدعوة كلیة - 

    **  ك** 
 بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس )الستة الكتب في روایة له من معرفة في الكاشف( .٢٤٨

 محمد أحمد وامةع محمد: المحقق )هـ٧٤٨: المتوفى( الذهبي َقاْیماز بن عثمان بن أحمد
: الطبعة جدة القرآن، علوم مؤسسة-  اإلسالمیة للثقافة القبلة دار: الناشر الخطیب نمر

 م ١٩٩٢- هـ ١٤١٣ األولى،
 قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو )أحمد اإلمام فقه في الكافي(  .٢٤٩

 )ه٦٢٠: المتوفى( المقدسي ةقدام بابن الشهیر الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي
  ٤: األجزاء عدد م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ األولى،: الطبعة العلمیة الكتب دار: الناشر

 بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر أبو )المدینة أهل فقه في الكافي( .٢٥٠
 مادیك ولد أحید محمد محمد: المحقق )ه٤٦٣: المتوفى( القرطبي النمري عاصم

: الطبعة السعودیة العربیة المملكة الریاض، الحدیثة، الریاض مكتبة: الناشر ،الموریتاني
  ٢: األجزاء عدد م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثانیة،

 عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو )التاریخ في الكامل( .٢٥١
 السالم عبد عمر: تحقیق )هـ٦٣٠: المتوفى( األثیر ابن الدین عز الجزري، الشیباني الواحد

م ١٩٩٧/  هـ١٤١٧ األولى،: لبنان الطبعة – بیروت العربي، الكتاب دار: تدمري الناشر
 ١٠: األجزاء عدد

: تحقیق )هـ٣٦٥: المتوفى( الجرجاني عدي بن أحمد أبو )الرجال ضعفاء في الكامل( .٢٥٢
 سنة أبو الفتاح عبد: تحقیقه في شارك معوض محمد علي-الموجود عبد أحمد عادل
  م١٩٩٧هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة لبنان-بیروت- العلمیة الكتب: الناشر

 األنصاري حبتة بن سعد بن حبیب بن إبراهیم بن یعقوب یوسف أبو )كتاب اآلثار( .٢٥٣
  ١: األجزاء عدد بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر الوفا أبو: المحقق )هـ١٨٢: المتوفى(
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 المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن سإدری بن محمد اهللا عبد أبو )كتاب األم( .٢٥٤
 بیروت – المعرفة دار: هـ) الناشر٢٠٤: المتوفى( المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن

  ٨: األجزاء عدد م١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشر سنة طبعة بدون: الطبعة
 )هـ٢٢٤ :المتوفى( البغدادي الهروي اهللا عبد بن سّالم بن القاسم ُعبید أبو )األموال كتاب( .٢٥٥

  ١: األجزاء عدد .بیروت - . الفكر دار: الناشر .هراس محمد خلیل: المحقق
 )ه٨١٦: المتوفى( الجرجاني الشریف الزین علي بن محمد بن علي )التعریفات كتاب( .٢٥٦

 العلمیة الكتب دار: الناشر الناشر بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه: المحقق
  ١: األجزاء م عدد١٩٨٣-  هـ١٤٠٣ األولى: الطبعة لبنان– بیروت

 بن خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو )وجل عز الرب صفات وٕاثبات التوحید كتاب( .٢٥٧
 بن العزیز عبد: المحقق)هـ٣١١: المتوفى( النیسابوري السلمي بكر بن صالح بن المغیرة
 -  ـه١٤١٤ الخامسة،: الطبعة الریاض – السعودیة -  الرشد مكتبة: الناشر الشهوان إبراهیم
  .٢: األجزاء عدد م١٩٩٤

وبیان ما وقع من الخطأ والخلل في بعض طرق األحادیث المرویة في السنة  كتاب العلل( .٢٥٨
 الرازي الحنظلي، التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو  )النبویة

 بن سعد /د وعنایة بإشراف الباحثین من فریق: تحقیق) هـ٣٢٧: المتوفى( حاتم أبي ابن
: الحمیضي الطبعة مطابع: الجریسي الناشر الرحمن عبد بن خالد/ د و اللهالحمید عبد

 )فهارس ومجلد أجزاء ٦( ٧: األجزاء م عدد ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،
 البصري الفراهیدي تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل الرحمن عبد أبو )العین كتاب( .٢٥٩

 ومكتبة دار:  السامرائي الناشر إبراهیم.ود لمخزوميا مهدي.د:  تحقیق )هـ١٧٠: المتوفى(
  ٨:  األجزاء عدد الهالل

 بن محمد )المرداوي سلیمان بن علي الدین لعالء الفروع تصحیح ومعه الفروع كتاب( .٢٦٠
 الحنبلي الصالحي ثم الرامینى المقدسي الدین شمس اهللا، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح

 الرسالة مؤسسة: الناشر التركي المحسن عبد بن اهللا عبد: المحقق)ه٧٦٣: المتوفى(
  ١١: األجزاء عدد مـ ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ األولى: الطبعة

 بن أحمد بن حبان بن محمد )والمتروكین والضعفاء المحدثین من كتاب المجروحین( .٢٦١
: المحقق )هـ٣٥٤: المتوفى( الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان

  ٣: األجزاء عدد هـ١٣٩٦ األولى،: الطبعة حلب – الوعي دار: الناشر زاید إبراهیم محمود
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 محّمد بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد )والعلوم الفنون اصطالحات كشاف( .٢٦٢
: العربیة إلى الفارسي النص نقل دحروج علي. د: التهانوي، تحقیق الحنفي الفاروقي صابر

 عدد.م١٩٩٦- األولى: الطبعة بیروت – ناشرون لبنان مكتبة: لناشرا الخالدي اهللا عبد. د
  .٢: األجزاء

 إدریس بن حسن ابن الدین صالح بن یونس بن منصور )اإلقناع متن عن القناع كشاف( .٢٦٣
  ٦:األجزاء عدد العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ١٠٥١: المتوفى( الحنبلى البهوتى

 الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو )التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف( .٢٦٤
 عدد هـ ١٤٠٧ - الثالثة: الطبعة بیروت – العربي الكتاب دار: الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى(

  ٤: األجزاء
 الهیثمي سلیمان بن بكر أبي بن علي الدین نور )البزار زوائد عن األستار كشف( .٢٦٥

 بیروت الرسالة، ؤسسةم: الناشر األعظمي الرحمن حبیب: تحقیق )هـ٨٠٧: المتوفى(
  ٤: األجزاء عدد م ١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩ األولى،: الطبعة

 عالء محمد، بن أحمد بن العزیز عبد )البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف( .٢٦٦
 دار:  الناشر عمر محمد محمود اهللا عبد:  المحقق )ه٧٣٠:  المتوفى( البخاري الدین
  م١٩٩٧/هـ١٤١٨ األولى الطبعة:  الطبعة بیروت– العلمیة الكتب

 محمد بن إبراهیم الوفا أبو الحلبي الدین برهان )الحدیث بوضع رمي عمن الحثیث الكشف( .٢٦٧
 صبحي: المحقق )هـ٨٤١: المتوفى( العجمي ابن سبط الشافعي الطرابلسي خلیل بن

 ١٤٠٧ األولى،: الطبعة بیروت – العربیة النهضة مكتبة،  الكتب عالم: الناشر السامرائي
  ١: األجزاء عدد ١٩٨٧ –

 القسطنطیني جلبي كاتب اهللا عبد بن مصطفى )والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف( .٢٦٨
 -  المثنى مكتبة: الناشر )هـ١٠٦٧: المتوفى( خلیفة الحاج أو خلیفة حاجي باسم المشهور

 العربي، التراث إحیاء دار: مثل صفحاتها، ترقیم بنفس لبنانیة، دور عدة وصورتها( بغداد
 ٦: األجزاء عدد م١٩٤١: النشر تاریخ )العلمیة الكتب ودار العلوم الحدیثة، ودار

 بن حریز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو )االختصار غایة حل في األخیار كفایة( .٢٦٩
 الحمید عبد علي: المحقق )هـ٨٢٩: المتوفى( الشافعي الدین تقي الحصني، الحسیني معلى

 عدد ١٩٩٤ األولى،: الطبعة دمشق – الخیر دار: لناشرا سلیمان وهبي بلطجي ومحمد
  ١: األجزاء
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 البغدادي الخطیب ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو )الروایة علم أصول معرفة في الكفایة( .٢٧٠
الدمام  – الجوزي ابن دار: الفحل الناشر یاسین ماهر: هـ) المحقق ٤٦٣: المتوفى(

 ٢: المجلدات هـ عدد ١٤٣٢ األولى، :الطبعة
 القریمي الحسیني موسى بن أیوب )اللغویة والفروق المصطلحات في معجم الكلیات( .٢٧١

 المصري محمد -  درویش عدنان: المحقق )هـ١٠٩٤: المتوفى( الحنفي البقاء أبو الكفوي،
  .١: األجزاء عدد بیروت – الرسالة مؤسسة: الناشر

 جاوید مطبعة:  ناشرالحنفیى ال البزدوي محمد بن علي )األصول معرفة الى الوصول كنز( .٢٧٢
  .١:  األجزاء كراتشي عدد – بریس

 أبو الخطیب، محمد بن أحمد بن بركات )الثقات الرواة من معرفة في النیرات الكواكب( .٢٧٣
النبي  رب عبد القیوم عبد: المحقق )هـ٩٢٩: المتوفى( الكیال ابن الدین زین البركات،

 ٢: األجزاء م عدد١٩٨١ ـ األولى: بیروت الطبعة ـ المأمون دار: الناشر

    **  ل** 
 بن زكریا یحیى أبي بن علي محمد أبو الدین جمال )والكتاب السنة بین الجمع في اللباب( .٢٧٤

 عبد فضل محمد. د: المحقق )ه٦٨٦: المتوفى( المنبجي الخزرجي األنصاري مسعود
: بیروت الطبعة/  لبنان-  دمشق/  سوریا- الشامیة الدار- القلم دار: العزیز المرادالناشر

  ٢: األجزاء م عدد١٩٩٤-  هـ١٤١٤ انیة،الث
 ابن الحسن أبو الضبي، القاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد )الشافعي الفقه في اللباب( .٢٧٥

: العمري الناشر صنیتان بن الكریم عبد: المحقق )ه٤١٥: المتوفى( الشافعيّ  المحاملي
 هـ عدد١٤١٦ ولى،األ: السعودیة الطبعة العربیة المملكة المنورة، المدینة البخارى، دار

  ١: األجزاء

 الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو )األنساب تهذیب في اللباب( .٢٧٦
 دار: الناشر )هـ٦٣٠: المتوفى( األثیر ابن الدین عز الجزري، الشیباني الواحد عبد بن

  .بیروت– صادر

 األنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد )العرب لسان( .٢٧٧
 -  الثالثة: الطبعة بیروت – صادر دار: الناشر )هـ٧١١: المتوفى( اإلفریقى الرویفعى
 ١٥: األجزاء عدد هـ ١٤١٤
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 العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو )المیزان لسان( .٢٧٨
: اإلسالمیة الطبعة البشائر دار: غدة الناشر أبو الفتاح عبد: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى(

 فهارس العاشر ،١٠: األجزاء م عدد ٢٠٠٢ األولى،
: المتوفى( الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم اسحاق أبو )الفقه أصول في اللمع( .٢٧٩

 عدد.هـ ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣ الثانیة الطبعة: العلمیة الطبعة الكتب دار: الناشر )هـ٤٧٦
 ١: األجزاء

    **  م** 
 إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن إبراهیم )المقنع شرح في المبدع( .٢٨٠

: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر)هـ٨٨٤: المتوفى( الدین برهان
  ٨:األجزاء عدد م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،

 )هـ٤٨٣: المتوفى( السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد )المبسوط( .٢٨١
  ٣٠: األجزاء م عدد١٩٩٣ -  هـ١٤١٤: النشر بیروت تاریخ – المعرفة دار: الناشر

 بن عمر القاسم أبو )الشیباني حنبل بن أحمد اهللا عبد ابي مذهب على الخرقى متن( .٢٨٢
: الطبعة للتراث الصحابة دار: الناشر )هـ٣٣٤: المتوفى( الخرقي اهللا عبد بن الحسین
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

 المالكي القیرواني، النفزي، الرحمن عبد) زید بيأ( بن اهللا عبد محمد أبو )الرسالة متن( .٢٨٣
  ١: األجزاء عدد الفكر دار: الناشر )هـ٣٨٦: المتوفى(

 مختار بن القاسم بن منصور بن محمد بن أحمد )البخاري أبواب تراجم علي المتواري( .٢٨٤
: المتوفى( اإلسكندراني الجروي الجذامي المنیر ابن الدین ناصر العباس أبو القاضي،

  .الكویت – المعال مكتبة: الناشر أحمد مقبول الدین صالح: المحقق )ه٦٨٣

 بن القاسم بن الرحمن عبد: المؤلف )اهللا رحمه مالًكا عنها سأل التي القاسم ابن مجالس( .٢٨٥
 )هـ١٩١: المتوفى( القاسم بابن ویعرف اهللا، عبد أبو المصري، العتقيّ  جنادة بن خالد

  ١: األجزاء عدد باحو مصطفى: المحقق
 النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو )السنن من المجتبى( .٢٨٦

 – اإلسالمیة المطبوعات مكتب: غدة الناشر أبو الفتاح عبد: تحقیق )هـ٣٠٣: المتوفى(
  )للفهارس ومجلد ٨( ٩: األجزاء عدد ١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانیة،: حلب الطبعة
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لرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي عبد ا )مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر( .٢٨٧
الناشر : دار  خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصورو تحقیق :  )ه ـ١٠٧٨: المتوفى(

عدد  مكان النشر : لبنان/ بیروت م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩سنة النشر :  الكتب العلمیة
  ٤: األجزاء

 الهیثمي سلیمان بن كرب أبي بن علي الدین نور الحسن أبو )الفوائد ومنبع الزوائد مجمع( .٢٨٨
 عام القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر القدسي الدین حسام: المحقق )هـ٨٠٧: المتوفى(

  ١٠: األجزاء عدد م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر
: المتوفى( الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي )الفتاوى مجموع( .٢٨٩

 لطباعة فهد الملك مجمع: قاسم الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق )هـ٧٢٨
: النشر السعودیة عام العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف

 ٣٥م عدد األجزاء: ١٩٩٥/هـ١٤١٦
 خالد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو )والواعي الراوي بین الفاصل المحدث( .٢٩٠

 دار: الناشر الخطیب عجاج محمد. د: المحقق )ه٣٦٠: المتوفى( الفارسي الرامهرمزي
 ١: األجزاء عدد ١٤٠٤ الثالثة،: الطبعة بیروت – الفكر

 الخضر بن اهللا عبد بن السالم عبد )حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه في المحرر( .٢٩١
 مكتبة: الناشر )هـ٦٥٢: المتوفى( الدین مجد البركات، أبو الحراني، تیمیة ابن محمد، بن

  ٢: األجزاء عدد مـ١٩٨٤-  هـ١٤٠٤ الثانیة الطبعة: ةالطبع الریاض-المعارف
 بفخر الملقب الرازي التیمي الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو )المحصول( .٢٩٢

 فیاض جابر طه الدكتور: وتحقیق دراسة )هـ٦٠٦: المتوفى( الري خطیب الرازي الدین
  م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ الثالثة،: الرسالة الطبعة مؤسسة: العلواني الناشر

: (المتوفى المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو )األعظم والمحیط المحكم( .٢٩٣
: الطبعة بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر هنداوي الحمید عبد: المحقق ه)٤٥٨

 )للفهارس مجلد ١٠( ١١: األجزاء عدد م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ األولى،
 الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو )باآلثار المحلى( .٢٩٤

 عدد تاریخ وبدون طبعة بدون: الطبعة بیروت – الفكر دار: الناشر )هـ٤٥٦: المتوفى(
 ١٢: األجزاء
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 الدین برهان المعالي أبو  )حنیفة أبي اإلمام فقه النعماني الفقه في البرهاني المحیط( .٢٩٥
 )هـ٦١٦: المتوفى( الحنفي البخاري َماَزةَ  بن عمر بن العزیز عبد بن أحمد بن محمود
: الطبعة لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر الجندي سامي الكریم عبد: المحقق
  ٩: األجزاء عدد م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ األولى،

 المالكي الجندي الدین ضیاء موسى، بن إسحاق بن خلیل )خلیل العالمة مختصر( .٢٩٦
: الطبعة القاهرة/الحدیث دار: الناشر جاد أحمد: لمحققا )هـ٧٧٦: المتوفى( المصري
 ١: األجزاء عدد مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ األولى،

 )هـ٢٦٤: المتوفى( المزني إبراهیم أبو إسماعیل، بن یحیى بن إسماعیل )المزني مختصر( .٢٩٧
  ١: األجزاء م عدد١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشر بیروت سنة – المعرفة دار: الناشر

ِحیحِ  اْلَجاِمعِ  اْلِكتَابِ  َتْهِذیبِ  ِفي النَِّصیحُ  اْلُمْخَتَصرُ ( .٢٩٨  ُصْفَرةَ  َأِبي بنِ  َأْحَمدَ  بنُ  الُمَهلَّبُ  )اْلصَّ
، اَألَسِديُّ  اهللاِ  َعْبدِ  بنِ  َأِسْیدِ   َفاِرسٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ : المحقق )هـ٤٣٥: المتوفى( الَمِرِیيُّ  اَألْنَدُلِسيُّ

 -  هـ١٤٣٠ األولى،: ض الطبعةالریا – السنة أهل دار التوحید، دار: الناشر، السَّلوم
 .٤: األجزاء م عدد ٢٠٠٩

) تألیف الدكتور: نافذ حسین حماد ،وزارة األوقاف مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین( .٢٩٩
 م.٢٠٠٩- ه١٤٣٠الطبعة الثانیة  - قطر-والشئؤن اإلسالمیة 

دراسة حدیثیة أصولیة فقهیة - مختلف الحدیث بین المحدثین واألصولیین الفقهاء( .٣٠٠
 م.٢٠٠١- ه١٤٢١دار الفضلیة، الطبعة األولي  تألیف د. أسامة عبداهللا خیاط،) -تحلیلیة

  
 محیي الحنفي الرومي مسعود بن سعد بن سلیمان بن محمد) األثر علم في المختصر( .٣٠١

 – الرشد مكتبة: زوین الناشر علي: المحقق)هـ٨٧٩: المتوفى( الكاِفَیجي اهللا عبد أبو الدین،
  ١: األجزاء هـ عدد١٤٠٧ ولى،األ: الریاض الطبعة

 )هـ١٧٩: المتوفى( المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك )الكبرى المدونة( .٣٠٢
  ٤: األجزاء م عدد١٩٩٤ - هـ١٤١٥ األولى،: العلمیة الطبعة الكتب دار: الناشر

 عفیف الدین عبد اهللا )الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان وعبرة الجنان مرآة( .٣٠٣
لبنان،  –بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  م. ١٩٩٧- هـ  ١٤١٧الطبعة: األولى، 
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 الحنظلي، التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو )المراسیل( .٣٠٤
: ني الناشرقوجا اهللا نعمة اهللا شكر: المحقق )هـ٣٢٧: المتوفى( حاتم أبي ابن الرازي

  ١: األجزاء عدد ١٣٩٧ األولى،: بیروت الطبعة – الرسالة مؤسسة
 المصري الشرنباللي علي بن عمار بن حسن )اإلیضاح نور متن شرح الفالح مراقي( .٣٠٥

العصریة  المكتبة: زرزور الناشر نعیم: وراجعه به اعتنى )هـ١٠٦٩: المتوفى( الحنفي
  ١: ألجزاءا م عدد ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٥ األولى،: الطبعة

 الدین نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن علي )المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة( .٣٠٦
: الطبعة لبنان – بیروت الفكر، دار: الناشر)هـ١٠١٤: المتوفى( القاري الهروي المال

  ٩: األجزاء م عدد٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢ األولى،
 بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو)اهللا" عبد ابنه "روایة حنبل بن أحمد مسائل( .٣٠٧

 اإلسالمي المكتب: الناشر الشاویش زهیر: المحقق )هـ٢٤١: المتوفى( الشیباني بأسد هالل
  ١: األجزاء م عدد١٩٨١ هـ١٤٠١ األولى،: الطبعة بیروت –

 أبو بهرام، بن منصور بن إسحاق )راهویه بن وٕاسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل( .٣٠٨
 العلمي، البحث عمادة: الناشر )ه٢٥١: المتوفى( بالكوسج المعروف المروزي، یعقوب

 -  هـ١٤٢٥ األولى،: السعودیة الطبعة العربیة المملكة المنورة، بالمدینة اإلسالمیة الجامعة
  ٩: األجزاء م عدد٢٠٠٢

 إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود أبو )السجستاني داود أبي روایة أحمد اإلمام مسائل( .٣٠٩
 معاذ أبي: تحقیق )ه٢٧٥: المتوفى( السِِّجْستاني األزدي عمرو نب شداد بن بن بشیر

 هـ ١٤٢٠ األولى،: الطبعة مصر تیمیة، ابن مكتبة: الناشر محمد بن اهللا عوض بن طارق
 .١: األجزاء عدد م ١٩٩٩ - 

 اإلسفراییني النیسابوري إبراهیم بن إسحاق بن یعقوب عوانة أبو )عوانة أبي مستخرج( .٣١٠
بیروت  – المعرفة دار: الدمشقي الناشر عارف بن أیمن: تحقیق )هـ٣١٦: المتوفى(

  .٥: األجزاء عدد .م١٩٩٨- هـ١٤١٩ األولى،: الطبعة
 حمدویه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو )الصحیحین على المستدرك( .٣١١

 )هـ٤٠٥: المتوفى( البیع بابن المعروف النیسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعیم بن
 األولى،: الطبعة بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر عطا القادر عبد مصطفى: تحقیق
 .٤: األجزاء عدد ١٩٩٠ – ١٤١١
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:  المتوفى( الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو )األصول علم في المستصفى( .٣١٢
 بنانل بیروت، الرسالة، مؤسسة:  الناشر األشقر سلیمان بن محمد:  المحقق )هـ٥٠٥

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ األولى،:  الطبعة

 بن عثمان بن إبراهیم بن محمد بن اهللا عبد شیبة، أبي بن بكر أبو )شیبة أبي ابن مسند( .٣١٣
 فرید بن أحمد و العزازي یوسف بن عادل: المحقق )هـ٢٣٥: المتوفى( العبسي خواستي
  ٢: جزاءاأل عدد م١٩٩٧ األولى،: الطبعة الریاض – الوطن دار: الناشر المزیدي

 البصري الطیالسي الجارود بن داود بن سلیمان داود أبو )الطیالسي داود أبي مسند( .٣١٤
مصر  – هجر دار: التركي الناشر المحسن عبد بن محمد الدكتور )ه٢٠٤: المتوفى(

  ٤: األجزاء م عدد ١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة
 هالل بن عیسى بن یىیح بن المثُنى بن علي بن أحمد یعلى أبو )یعلى أبي مسند( .٣١٥

 المأمون دار: الناشر أسد سلیم حسین: المحقق )هـ٣٠٧: المتوفى( الموصلي التمیمي،
  .١٣: األجزاء عدد ١٩٨٤ – ١٤٠٤ األولى،: الطبعة دمشق – للتراث

 الحنظلي إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم بن إسحاق یعقوب أبو )راهویه بن إسحاق مسند( .٣١٦
 الحق عبد بن الغفور عبد. د: المحقق )هـ٢٣٨: المتوفى( هویهرا ابن بـ المعروف المروزي
 عدد ١٩٩١ – ١٤١٢ األولى،: المنورة الطبعة المدینة -  اإلیمان مكتبة: الناشر البلوشي
  .٥: األجزاء

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو )حنبل بن أحمد اإلمام مسند( .٣١٧
 د: إشراف وآخرون مرشد، عادل -  األرنؤوط شعیب: المحقق )هـ٢٤١: المتوفى( الشیباني

 -  هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر التركي المحسن عبد بن اهللا عبد
 .م ٢٠٠١

 الفضل بن الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد أبو )الدارمي سنن( بـ المعروف )الدارمي مسند( .٣١٨
 حسین: تحقیق)هـ٢٥٥: المتوفى( رقنديالسم التمیمي الدارمي، الصمد عبد بن َبهرام بن

: السعودیة الطبعة العربیة المملكة والتوزیع، للنشر المغني دار: الداراني الناشر أسد سلیم
  ٤: األجزاء م عدد ٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ األولى،

ویاني هارون بن محمد بكر أبو )الرویاني مسند( .٣١٩  أیمن: المحقق )هـ٣٠٧: المتوفى( الرُّ
  ٢: األجزاء عدد ١٤١٦ األولى،: الطبعة القاهرة – قرطبة مؤسسة: اشرالن یماني أبو علي
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: المتوفى( الِبْنَكثي الشاشي معقل بن سریج بن كلیب بن الهیثم سعید أبو )الشاشي مسند( .٣٢٠
المنورة  المدینة - والحكم العلوم مكتبة: اهللا الناشر زین الرحمن محفوظ: المحقق )هـ٣٣٥

  ٣: المجلدات م عدد ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ األولى،: الطبعة
 القضاعي حكمون بن علي بن جعفر بن سالمة بن محمد اهللا عبد أبو )الشهاب مسند( .٣٢١

 مؤسسة: الناشر السلفي المجید عبد بن حمدي: المحقق )ه٤٥٤: المتوفى( المصري
 ٢: األجزاء عدد ١٩٨٦ – ١٤٠٧ الثانیة،: الطبعة بیروت – الرسالة

 شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد اهللا دعب أبو الشافعي: المؤلف )المسند( .٣٢٢
 دار: الناشر )هـ٢٠٤: المتوفى( المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن

 مطبعة في المطبوعة النسخة على: النسخة هذه صححت لبنان – بیروت العلمیة، الكتب
  هـ ١٤٠٠: النشر عام الهند بالد في المطبوعة والنسخة األمیریة بوالق

:  ت( تیمیة بن السالم عبد الدین مجد:  الجدّ  بتصنیفها بدأ ( )الفقه أصول في المسودة( .٣٢٣
 االبن أكملها ثم ،) هـ٦٨٢: ت(  تیمیة بن الحلیم عبد:  األب، إلیها وأضاف ،) هـ٦٥٢
 الدین محیى محمد:  تحقیق القاهرة – المدني:  الناشر )) هـ٧٢٨( تیمیة بن أحمد:  الحفید

 .١:  األجزاء عدد الحمید عبد

 بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد )األقطار فقهاء وأعالم األمصار علماء مشاهیر( .٣٢٤
 وعلق ووثقه حققه )هـ٣٥٤: المتوفى( الُبستي الدارمي، حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ
 لمنصورةا – والتوزیع والنشر للطباعة الوفاء دار: الناشر إبراهیم على مرزوق: علیه

  ١: األجزاء عدد م ١٩٩١ -  هـ ١٤١١ األولى: الطبعة
 بكر أبو األصبهاني، األنصاري فورك بن الحسن بن محمد )وبیانه الحدیث مشكل( .٣٢٥

: الطبعة بیروت – الكتب عالم: الناشر علي محمد موسى: المحقق )هـ٤٠٦: المتوفى(
 .١: األجزاء عدد م١٩٨٥ الثانیة،

 اإلسالم“ مجلة بیانوني الدین فتحد.  .)النشأة وتاریخ صطلحالم إشكالیة الحدیث، مشكل( .٣٢٦
 م،٢٠٠٥ یولیو ،١ العدد ،٢ المجلد بمالیزیا، العالمیة اإلسالمیة الجامعة ،”آسیا في
 ٦١- ٣٧ص

 بن بكر أبي بن أحمد الدین شهاب العباس أبو )ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح( .٣٢٧
 )ه٨٤٠: المتوفى( الشافعي الكناني صیريالبو  عثمان بن قایماز بن سلیم بن إسماعیل

 هـ ١٤٠٣ الثانیة،: الطبعة بیروت – العربیة دار: الناشر الكشناوي المنتقى محمد: المحقق
  ٤: األجزاء عدد
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 الحموي، ثم الفیومي علي بن محمد بن أحمد )الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح( .٣٢٨
 .٢: األجزاء عدد بیروت – العلمیة تبةالمك: الناشر )هـ٧٧٠ نحو: المتوفى( أبو العباس

: المتوفى( الصنعاني الیماني الحمیري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو )المصنف( .٣٢٩
یطلب من: الهند، -العلميالناشر: المجلس ، لمحقق: حبیب الرحمن األعظميا )هـ٢١١

  .١١عدد األجزاء: - ١٤٠٣الطبعة: الثانیة، - بیروت –المكتب اإلسالمي 
 بن إبراهیم بن محمد بن اهللا عبد شیبة، أبي بن بكر أبو )واآلثار األحادیث في صنفالم( .٣٣٠

: الحوت الناشر یوسف كمال: المحقق )هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي  خواستي بن عثمان
 ٧: األجزاء عدد١٤٠٩ األولى،: الریاض الطبعة – الرشد مكتبة

 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو )ِنَیةِ الّثَما المَسانید ِبَزَواِئدِ  الَعالَیةُ  المَطالبُ ( .٣٣١
 رسالة ١٧ في الباحثین من مجموعة: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر بن

 للنشر العاصمة دار: الشَّثري الناشر العزیز عبد بن ناصر بن سعد. د: جامعیة تنسیق
 ومجلد ١٨( ١٩: زاءاألج األولى عدد: والتوزیع الطبعة للنشر الغیث دار - والتوزیع
  )للفهارس

 الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبوداود)  أبي سنن (شرح ،)السنن معالم( .٣٣٢
: الطبعة حلب – العلمیة المطبعة: الناشر )هـ٣٨٨: المتوفى( بالخطابي البستي المعروف

 .٤عدد األجزاء: م ١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١ األولى

 أبو محمد، بن موسى بن یوسف: المؤلف )راآلثا مشكل من المختصر من المعتصر( .٣٣٣
 بیروت – الكتب عالم: الناشر )هـ٨٠٣: المتوفى( الحنفي الَمَلطي الدین جمال المحاسن

  .٢: األجزاء عدد

: المتوفى( المعتزلي الَبْصري الحسین أبو الطیب علي بن محمد )الفقه أصول في المعتمد( .٣٣٤
 األولى،: الطبعة بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر المیس خلیل: المحقق )ه٤٣٦

  ٢: األجزاء عدد ١٤٠٣
 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان )األوسط المعجم( .٣٣٥

 بن المحسن عبد،  محمد بن اهللا عوض بن طارق: المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى( الطبراني
  ١٠: ءاألجزا القاهرة عدد – الحرمین دار: الحسیني الناشر إبراهیم

شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي (المتوفى:  )معجم البلدان( .٣٣٦
  ٧عدد األجزاء:  م ١٩٩٥الطبعة: الثانیة،  الناشر: دار صادر، بیروت هـ)٦٢٦
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 بالوالء األموي واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد الحسین أبو )الصحابة معجم( .٣٣٧
 الغرباء مكتبة: المصراتي الناشر سالم بن صالح: المحقق )ه٣٥١: المتوفى( البغدادي
 ٣: األجزاء عدد ١٤١٨ األولى،: المنورة الطبعة المدینة -  األثریة

 حمدي: المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى( الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبو )الكبیر المعجم( .٣٣٨
 عدد ١٩٨٣ الثانیة،: ةالعربي الطبع التراث إحیاء دار: السلفي الناشر المجید عبد بن

 ٢٥: األجزاء

 أصول مدرس المنعم، عبد الرحمن عبد محمود د )الفقهیة واأللفاظ المصطلحات معجم( .٣٣٩
  الفضیلة دار: الناشر األزهر جامعة-  والقانون الشریعة بكلیة الفقه

 أحمد الفضل أبو )المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانید تجرید أو المفهرس المعجم( .٣٤٠
 شكور محمد: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن ليع بن

 م عدد١٩٩٨- هـ١٤١٨ األولى،: بیروت الطبعة – الرسالة مؤسسة: المیادیني الناشر
  .١: األجزاء

: المتوفى( الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر )المؤلفین معجم( .٣٤١
   بیروت العربي التراث إحیاء دار بیروت،-  مثنىال مكتبة: الناشر )هـ١٤٠٨

 ١٣: األجزاء عدد
 النجار دار محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزیات أحمد ـ مصطفى إبراهیم ـ) الوسیط المعجم( .٣٤٢

  ٢:  األجزاء العربیة عدد اللغة مجمع:  الدعوة تحقیق دار النشر:
 دار: الناشر قنیبي صادق حامد-  قلعجي رواس محمد: المؤلف )الفقهاء لغة معجم( .٣٤٣

  م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨ الثانیة،: الطبعة والتوزیع والنشر للطباعة النفائس
 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد )والرسوم الحدود في العلوم مقالید معجم( .٣٤٤

/  القاهرة -  اآلداب مكتبة: الناشر عبادة إبراهیم محمد د. أ: المحقق )هـ٩١١: المتوفى(
  ١: األجزاء عدد م ٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٤ األولى،: ةالطبع مصر

 معین بن یحیى زكریا أبو: المؤلف )- محرز ابن روایة- معین بن یحیى عن الرجال معرفة( .٣٤٥
 )هـ٢٣٣: المتوفى( البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زیاد بن عون بن

: دمشق الطبعة – العربیة اللغة مجمع: القصار الناشر كامل محمد: األول الجزء: المحقق
  ٢: األجزاء م عدد١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ األولى،
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 البیهقي بكر أبو الخراساني، موسى بن علي بن الحسین بن أحمد )واآلثار السنن معرفة( .٣٤٦
 الدراسات جامعة: الناشرون قلعجي أمین المعطي عبد: المحقق )ه٤٥٨: المتوفى(

 -  حلب( الوعي دار ،)بیروت-  دمشق( قتیبة دار ،)باكستان - كراتشي( اإلسالمیة
 عدد م١٩٩١ - هـ١٤١٢ األولى،: الطبعة )القاهرة -  المنصورة( دار الوفاء ،)دمشق
 ١٥: األجزاء

 مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو )الصحابة معرفة( .٣٤٧
 لوطنا دار: الناشر العزازي یوسف بن عادل: تحقیق )هـ٤٣٠: المتوفى( األصبهاني

 ٦( ٧: األجزاء عدد: األجزاء عدد م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى: الطبعة الریاض للنشر،
  )فهارس ومجلد أجزاء

 بابن المعروف الدین تقي أبوعمرو، الرحمن، عبد بن عثمان )الحدیث علوم أنواع معرفة( .٣٤٨
 الفكر دار سوریا، - الفكر دار: عتر الناشر الدین نور: المحقق )هـ٦٤٣: المتوفى( الصالح

 ١: األجزاء م عدد١٩٨٦ - هـ١٤٠٦: النشر بیروت سنة – المعاصر
 ُنعیم بن حمدویه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو )الحدیث علوم معرفة( .٣٤٩

 السید: المحقق )هـ٤٠٥: المتوفى( البیع بابن المعروف النیسابوري الطهماني الحكم بن
 م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ الثانیة،: الطبعة بیروت – علمیةال الكتب دار: الناشر حسین معظم
 ١: األجزاء عدد

: المتوفى( یوسف أبو الفسوي، الفارسي جوان بن سفیان بن یعقوب )والتاریخ المعرفة( .٣٥٠
 الثانیة،: الطبعة بیروت الرسالة، مؤسسة: الناشر العمري ضیاء أكرم: المحقق )هـ٢٧٧

 ٣: األجزاء عدد م ١٩٨١-هـ ١٤٠١
 الوهاب عبد محمد أبو: أنس" المؤلف بن مالك "اإلمام )المدینة عالم مذهب لىع المعونة( .٣٥١

الحّق  عبد حمیش: المحقق )ه٤٢٢: المتوفى( المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن
 رسالة: الكتاب المكرمة أصل مكة -  الباز أحمد مصطفى التجاریة، المكتبة: الناشر
  ٣: األجزاء كرمة عددالم بمكة القرى أم بجامعة دكتوراة

 بن أحمد بن محمود محمد أبو )اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخیار مغاني( .٣٥٢
: تحقیق )هـ٨٥٥: المتوفى( العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن بن أحمد موسى
: لبنان الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: إسماعیل الناشر حسن محمد حسن محمد

 ٣: األجزاء م عدد ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،
 أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو )المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني( .٣٥٣

 المقدسي قدامة بابن الشهیر الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعیلي قدامة بن محمد بن
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: األجزاء م عدد١٩٦٨ -  هـ١٣٨٨: النشر القاهرة تاریخ مكتبة: الناشر )ه٦٢٠: المتوفى(
١٠  

 الخطیب أحمد بن محمد الدین، شمس )المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني( .٣٥٤
 هـ١٤١٥ األولى،: الطبعة العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ٩٧٧: المتوفى( الشافعي الشربیني

  ٦: األجزاء عدد م١٩٩٤ - 
 األصفهانى بالراغب عروفالم محمد بن الحسین القاسم أبو )القرآن غریب في المفردات( .٣٥٥

 -  الشامیة الدار القلم، دار: الناشر الداودي عدنان صفوان: المحقق )هـ٥٠٢: المتوفى(
  هـ ١٤١٢ -  األولى: الطبعة بیروت دمشق

 األصفهانى بالراغب المعروف محمد بن الحسین القاسم أبو )القرآن غریب في المفردات( .٣٥٦
 -  الشامیة الدار القلم، دار: الناشر اوديالد عدنان صفوان: المحقق)هـ٥٠٢: المتوفى(

  هـ ١٤١٢ -  األولى: الطبعة بیروت دمشق
 أبو الدین شمس )األلسنة على المشتهرة األحادیث من كثیر بیان في الحسنة المقاصد( .٣٥٧

 عثمان محمد: المحقق )ه٩٠٢: المتوفى( السخاوي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخیر
 عدد م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥ األولى،: الطبعة بیروت – عربيال الكتاب دار: الناشر الخشت
  ١: األجزاء

: المتوفى( الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد )اللغة مقاییس( .٣٥٨
 -  هـ١٣٩٩: النشر الفكر عام دار: هارون الناشر محمد السالم عبد: المحقق )هـ٣٩٥

 .٦: األجزاء عدد .م١٩٧٩
 )ه٥٢٠: المتوفى( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الولید وأب )الممهدات المقدمات( .٣٥٩

: لبنان الطبعة – بیروت اإلسالمي، الغرب دار: حجي الناشر محمد الدكتور: تحقیق
  .٣: األجزاء م عدد ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األولى،

 بن یحیى زكریا أبو )-طهمان روایة- الرجال في معین بن یحیى زكریا أبي كالم من( .٣٦٠
: المتوفى( البغدادي بالوالء، المري الرحمن عبد بن بسطام بن زیاد نب عون بن معین
 عدد دمشق – للتراث المأمون دار: الناشر سیف نور محمد أحمد. د: المحقق )هـ٢٣٣

  .١: األجزاء
: المتوفى( سالم بن محمد بن إبراهیم ضویان، ابن: المؤلف )الدلیل شرح في السبیل منار( .٣٦١

- هـ ١٤٠٩ السابعة: الطبعة اإلسالمي المكتب: الناشر ویشالشا زهیر: المحقق )هـ١٣٥٣
  ٢: األجزاء عدد م١٩٨٩
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 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال )أحمد اإلمام مناقب( .٣٦٢
: هجر الطبعة دار: التركي الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد. د: المحقق )هـ٥٩٧: المتوفى(

 ١: ءاألجزا هـ عدد ١٤٠٩ الثانیة،
ْرقاني العظیم عبد محمد )القرآن علوم في العرفان مناهل( .٣٦٣ : الناشر )هـ١٣٦٧: المتوفى( الزُّ

  ٢: األجزاء الثالثة عدد الطبعة: وشركاه الطبعة الحلبي البابي عیسى مطبعة
 التجیبي وارث بن أیوب بن سعد بن خلف بن سلیمان الولید أبو )الموطإ شرح المنتقى( .٣٦٤

 محافظة بجوار - السعادة مطبعة: الناشر )ه٤٧٤: المتوفى( دلسياألن الباجي القرطبي
 عدد الثانیة،: الطبعة - القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار هـ ١٣٣٢ األولى،: الطبعة مصر

  ٧: األجزاء
 )هـ٩٧٢( النجار بابن الشهیر الحنبلي الفتوحي أحمد بن محمد الدین تقي )اإلرادات منتهى( .٣٦٥

 األولى،: الرسالة الطبعة مؤسسة: التركي الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد: المحقق
 ٥: األجزاء م عدد١٩٩٩ - هـ١٤١٩

 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر اهللا عبد أبو )الفقهیة القواعد في المنثور( .٣٦٦
 -  هـ١٤٠٥ الثانیة،: الطبعة الكویتیة األوقاف وزارة: الناشر )ه٧٩٤: المتوفى( الزركشي
  ٣: اءاألجز  عدد م١٩٨٥

 المالكي اهللا عبد أبو علیش، محمد بن أحمد بن محمد )خلیل مختصر شرح الجلیل منح( .٣٦٧
: النشر تاریخ طبعة بدون: الطبعة بیروت – الفكر دار: الناشر )هـ١٢٩٩: المتوفى(

  ٩:األجزاء عدد م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
: ىالمتوف( الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو )األصول تعلیقات من المنخول( .٣٦٨

 الفكر دار: هیتو الناشر حسن محمد الدكتور: علیه وعلق نصه وخرج حققه )هـ٥٠٥
 ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ الثالثة،: سوریة الطبعة – دمشق الفكر دار لبنان، بیروت - المعاصر

  ١: األجزاء م عدد
 األنصاري، السعدي الهیتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد: المؤلف )القویم المنهاج( .٣٦٩

 العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ٩٧٤: المتوفى( العباس أبو اإلسالم، شیخ الدین شهاب
  ١: األجزاء عدد م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ األولى: الطبعة
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 النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو )الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج( .٣٧٠
 ١٣٩٢ ة،الثانی: الطبعة بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر )هـ٦٧٦: المتوفى(

 .١٨: األجزاء عدد

 واإلجماع السنن في األوسط كتابه خالل من الحدیث مختلف في المنذر ابن منهج( .٣٧١
 الدراسات مجلة السعودیة، حائل، جامعة شكر، أبو فتحي محمد علي. د ،)واالختالف

  .م٢٠١٢ عام والعشرون الخام العدد المنیا، جامعة العلوم، كلیة العربیة،

 بن یوسف الرحمن، عبد أبو )الِعلَّل ِكتَابِ  في الحدیث نقدِ  في الدَّاَرقطِني اإلَمامِ  َمْنهجُ ( .٣٧٢
 (أصل والنشر والترجمة العلمي للبحث المحدثین دار: الناشر الداودي یوسف یس جودة
  ١: األجزاء عدد م ١٤٣٢-  م ٢٠١١ األولى،: ماجستیر) الطبعة رسالة: الكتاب هذا

د. عبد المجید  )الحدیث وأثره في الفقه اإلسالميمنهج التوفیق والترجیح في مختلف ( .٣٧٣
  م. ١٩٩٧- ه١٤١٨محمد إسماعیل السوسوة، دار النفائس للنشر والتوزیع الطبعة األولي 

- دمشق الفكر دار: الناشر الحلبي عتر محمد الدین نور )الحدیث علوم في النقد منهج( .٣٧٤
 م١٩٩٧-  هـ١٤١٨ الثالثة الطبعة: الطبعة سوریة

 سعد بن إبراهیم بن محمد اهللا، عبد أبو )النبوي الحدیث علوم مختصر في الروي المنهل( .٣٧٥
 محیي. د: المحقق )ه٧٣٣: المتوفى( الدین بدر الشافعي، الحموي الكناني جماعة بن اهللا

 عدد ١٤٠٦ الثانیة،: دمشق الطبعة – الفكر دار: رمضان الناشر الرحمن عبد الدین
 .١: األجزاء

 الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم اسحاق أبو )لشافعيا اإلمام فقه في المهذب( .٣٧٦
 .٣: األجزاء عدد العلمیة الكتب دار: الناشر )هـ٤٧٦: المتوفى(

 عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین خلیل شمس )مختصر شرح في الجلیل مواهب( .٣٧٧
 )هـ٩٥٤: المتوفى( المالكي الرُّعیني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن
  ٦: األجزاء م عدد١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،: الفكر الطبعة دار: الناشر

 من مجموعة: تألیف )وعلله الحدیث رجال في الدارقطني الحسن أبي أقوال موسوعة( .٣٧٨
 عبد عصام -  الرحمن عبد منصور أشرف - المسلمي مهدي محمد الدكتور( المؤلفین
، )خلیل محمد محمود -  الزاملي إبراهیم أیمن -  عید الرزاق عبد أحمد-  محمود الهادي
  م ٢٠٠١ األولى،: الطبعة لبنان، بیروت، -  والتوزیع للنشر الكتب عالم: الناشر
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 أبو السید: وترتیب جمع )وعلله الحدیث رجال في حنبل بن أحمد اإلمام أقوال موسوعة( .٣٧٩
الكتب  معال: النشر خلیل دار محمد محمود -  عید الرزاق عبد أحمد -  النوري المعاطي
 ٤: األجزاء م عدد ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧ األولى،: الطبعة

 الكویت – اإلسالمیة والشئون األوقاف وزارة: عن صادر )الكویتیة الفقهیة الموسوعة( .٣٨٠
 الطبعة: ٢٣ -  ١ األجزاء )هـ ١٤٢٧ -  ١٤٠٤ من: (الطبعة جزءا ٤٥: األجزاء عدد

 – الصفوة دار مطابع األولى، بعةالط: ٣٨ -  ٢٤ األجزاء الكویت – دار السالسل الثانیة،
  الوزارة طبع الثانیة، الطبعة: ٤٥ -  ٣٩ األجزاء مصر

 بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد )والعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة( .٣٨١
: ومراجعة وٕاشراف تقدیم )هـ١١٥٨ بعد: المتوفى( التهانوي الحنفي الفاروقي صابر محّمد

 اهللا عبد. د: العربیة إلى الفارسي النص دحروج نقل علي. د: تحقیق، العجم رفیق. د
: بیروت الطبعة – ناشرون لبنان مكتبة: زیناني الناشر جورج. د: األجنبیة الخالدي الترجمة

  .٢: األجزاء عدد .م١٩٩٦-  األولى
 )هـ٥٩٧: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدین جمال )الموضوعات( .٣٨٢

 صاحب المحسن عبد محمد: عثمان الناشر محمد الرحمن عبد: حقیقوت وتقدیم ضبط
  األولى: المنورة الطبعة بالمدینة المكتبة السلفیة

: المحقق )هـ١٧٩: المتوفى( المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك )الموطأ( .٣٨٣
 الخیریة لألعمال نهیان آل سلطان بن زاید مؤسسة: الناشر األعظمي مصطفى محمد

 ٨: األجزاء عدد م ٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥ األولى،: الطبعة اإلمارات – أبو ظبي – إلنسانیةوا
  )للفهارس ٣ و للمقدمة، مجلد منهم(

تحقیق:  محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي )میزان االعتدال في نقد الرجال(  .٣٨٤
الطبعة: ، انلبن –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ، علي محمد البجاوي

 .٤عدد األجزاء: ، م ١٩٦٣-هـ  ١٣٨٢األولى، 
  

    **  ن** 
 شاهین بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو المؤلف: )ومنسوخه الحدیث ناسخ( .٣٨٥

 أمین بن سمیر تحقیق: م١٩٨٨- هـ١٤٠٨ األولى، الطبعة الزرقاء – المنار مكتبة الناشر:
  .١ األجزاء: عدد الزهیري
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 أحمد بن علي محمد أبو )الفقه أصول في النبذ( )الدین أصول أحكام في الكافیة النبذة( .٣٨٦
 عبد أحمد محمد: المحقق)هـ٤٥٦: المتوفى( الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن

  ١: األجزاء عدد ١٤٠٥ األولى،: بیروت الطبعة – العلمیة الكتب دار: العزیز الناشر

 علي بن عیسى بن موسى بن محمد الدین، كمال )المنهاج شرح في الوهاج النجم( .٣٨٧
 لجنة: المحقق )جدة( المنهاج دار: الناشر )هـ٨٠٨: المتوفى( الشافعي البقاء أبو الدَِّمیري
  ١٠: األجزاء عدد م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ األولى،: الطبعة علمیة

 أحمد بن محمود محمد أبو )اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقیح في األفكار نخب( .٣٨٨
: المتوفى( العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین نب أحمد بن موسى بن

 – اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة: إبراهیم الناشر بن یاسر تمیم أبو: المحقق)هـ٨٥٥
  )فهارس أجزاء ٣ و ١٦( ١٩: األجزاء م عدد ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى،: قطر الطبعة

 بن أحمد بن محمد بن ليع بن أحمد الفضل أبو )األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة( .٣٨٩
 دار: السید الناشر عماد -  الصبابطي عصام: المحقق )هـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني حجر

 .١: األجزاء م عدد ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ الخامسة،: القاهرة الطبعة – الحدیث

 الدین الزیلعي) جمال تخریج في األلمعي بغیة حاشیته (مع )الهدایة ألحادیث الرایة نصب( .٣٩٠
 محمد: للكتاب قدم )هـ٧٦٢: المتوفى( الزیلعي محمد بن یوسف بن اهللا عبد دمحم أبو

 الحج، كتاب إلى الفنجاني، الدیوبندي العزیز عبد: الحاشیة ووضع الَبُنوري صححه یوسف
 للطباعة الریان مؤسسة: عوامة الناشر محمد: الكاملفوري المحقق یوسف محمد أكملها ثم

 األولى،: السعودیة الطبعة – جدة - اإلسالمیة للثقافة لقبلةا دار/ لبنان-  بیروت -  والنشر
  ٤: األجزاء م عدد١٩٩٧/هـ١٤١٨

 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر اهللا عبد أبو )الصالح ابن مقدمة على النكت( .٣٩١
: الناشر فریج بال محمد بن العابدین زین. د: المحقق )هـ٧٩٤: المتوفى( الشافعي الزركشي

 ٣: األجزاء عدد م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ األولى،: الطبعة الریاض – السلف أضواء
 الشافعّي، اإلسنوي علي بن الحسن بن الرحیم عبد )الوصول منهاج شرح السول نهایة( .٣٩٢

 لبنان- بیروت-  العلمیة الكتب دار: الناشر )ه٧٧٢: المتوفى( الدین جمال محمد، أبو
  .١: األجزاء عدد م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ األولى: الطبعة



     

٣١٩  

 لفهارس العامةا

 حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدین شمس )المنهاج شرح إلى المحتاج یةنها( .٣٩٣
 -  أخیرة ط: الطبعة بیروت الفكر، دار: الناشر )هـ١٠٠٤: المتوفى( الرملي الدین شهاب
 ٨: األجزاء عدد م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 الجویني، محمد بن یوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد )المذهب درایة في المطلب نهایة( .٣٩٤
. أ: فهارسه وصنع حققه )هـ٤٧٨: المتوفى( الحرمین بإمام الملقب الدین، ركن المعالي، بوأ
عدد  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨ األولى،: الطبعة المنهاج دار: الناشر الّدیب محمود العظیم عبد/ د

  ٢٠األجزاء 
 محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد )واألثر الحدیث غریب في النهایة( .٣٩٥

 المكتبة: الناشر )هـ٦٠٦: المتوفى( األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد ابن حمدم بن
 محمد محمود -  الزاوى أحمد طاهر: تحقیق م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ بیروت، -  العلمیة

  ٥: األجزاء عدد الطناحي
 بن محمد بن علي بن محمد )األخبار منتقى شرح األخیار سید أحادیث من األوطار نیل( .٣٩٦

: الصبابطي الناشر الدین عصام: تحقیق )ه١٢٥٠: المتوفى( الیمني الشوكاني اهللا عبد
  ٨: األجزاء م عدد١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى،: مصر الطبعة الحدیث، دار

 أبي بن عمر ابن القادر عبد بن عمر بن القادر عبد )الطَّاِلب َدِلیلُ  بَشرح الَمآِرب َنْیلُ ( .٣٩٧
 عبد ُسلیمان محمد الدكتور: المحقق )هـ١١٣٥: لمتوفىا( الشَّْیَباني التغلبي سالم بن تغلب

 -  هـ ١٤٠٣ األولى،: الطبعة الكویت الفالح، مكتبة: الناشر -  اهللا رحمه -  األشقر اهللا
 ٢: األجزاء عدد م ١٩٨٣

    **  ه** 
   الشافعّي، اإلسنوي علي بن الحسن بن الرحیم عبد: المؤلف )الكفایة أوهام إلى الهدایة( .٣٩٨

: الناشر باسلوم سرور محمد مجدي: المحقق )هـ٧٧٢: المتوفى( الدین جمال محمد، أبو
  ، ٢٠٠٩: النشر سنة الرفعة البن) النبیه كفایة( بخاتمة مطبوع العلمي، الكتب دار
  ١: األجزاء عدد

 بن محفوظ )الشیباني حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبي اإلمام مذهب على الهدایة( .٣٩٩
 الفحل یاسین ماهر -  همیم اللطیف عبد: المحقق انيالكلوذ الخطاب أبو الحسن، بن أحمد

 عدد م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ األولى،: الطبعة والتوزیع للنشر غراس مؤسسة: الناشر
  ١: األجزاء



     

٣٢٠  

 لفهارس العامةا

 المرغیناني، الفرغاني الجلیل عبد بن بكر أبي بن علي )المبتدي بدایة شرح في الهدایة(  .٤٠٠
 احیاء دار: الناشر یوسف طالل: المحقق )هـ٥٩٣: المتوفى( الدین برهان الحسن أبو

 ٤: األجزاء عدد لبنان – بیروت -  العربي التراث
 بن الحسین بن محمد بن أحمد: المؤلف )والسداد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهدایة( .٤٠١

: الناشر اللیثي اهللا عبد: المحقق )هـ٣٩٨: المتوفى( الكالباذي البخاري نصر أبو الحسن،
  ٢:األجزاء عدد ١٤٠٧ األولى،: الطبعة بیروت – المعرفة دار

إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم ) هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفي( .٤٠٢
طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة استانبول  :الناشر الباباني البغدادي

  .٢ :عدد األجزاء لبنان –دار إحیاء التراث العربي بیروت  :طبعه باألوفست أعادت١٩٥١

    **  و** 
 البغدادي عقیل بن محمد بن عقیل بن الوفاء، علي أبو )الِفقه أُصولِ  في الَواِضح( .٤٠٣

: الناشر التركي الُمحسن َعبد بن اهللا َعبد الدكتور: المحقق )ه٥١٣: المتوفى( الظفري،
 -  ه ١٤٢٠ األولى،: الطبعة لبنان – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة
  ٥: األجزاء عدد م ١٩٩

 )ه٧٦٤: المتوفى( الصفدي اهللا عبد بن أیبك بن خلیل الدین صالح )بالوفیات الوافي( .٤٠٤
 عام بیروت – التراث إحیاء دار: الناشر مصطفى وتركي األرناؤوط أحمد: المحقق
 ٢٩: األجزاء عدد م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:النشر

المحقق: أحمد ، عبد اهللا الصفديصالح الدین خلیل بن أیبك بن  )الوافي بالوفیات( .٤٠٥
- هـ١٤٢٠عام النشر:، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث ، األرناؤوط وتركي مصطفى

  .٢٩عدد األجزاء: ، م٢٠٠٠
 الدین، ركن المعالي، أبو الجویني، محمد بن یوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد )الورقات( .٤٠٦

 عدد العبد محمد اللطیف عبد. د: المحقق )هـ٤٧٨: المتوفى( الحرمین الملقب بإمام
 ١: األجزاء

: المتوفى( ُشهبة أبو سویلم بن محمد بن محمد )الحدیث ومصطلح علوم في الوسیط( .٤٠٧
 ١: األجزاء عدد العربي الفكر دار: الناشر )ه١٤٠٣

   أحمد العباس أبو )- والمؤلفین والفقهاء المحدثین وأعالم للصحابة زمني معجم-  الوفیات( .٤٠٨
 عادل: المحقق )هـ٨١٠: المتوفى( القسنطیني قنفذ بابن الشهیر بالخطی بن حسن بن
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 عدد م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ الرابعة،: الطبعة بیروت الجدیدة، اآلفاق دار: الناشر نویهض
 ١: األجزاء

 إبراهیم بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو )الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات( .٤٠٩
 عباس إحسان: المحقق )هـ٦٨١: المتوفى( اإلربلي يالبرمك خلكان ابن بكر أبي بن

 ٧: األجزاء عدد بیروت - صادر دار: الناشر
أحمد بن محمد بن إبراهیم  أبو العباس شمس الدین )وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان( .٤١٠

 –الناشر: دار صادر، المحقق: إحسان عباسالبرمكي، بن أبي بكر ابن خلكان 
 .٧عدد األجزاء: ،بیروت

    **  ي** 
 الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین: المؤلف )حجر ابن نخبة شرح في والدرر الیواقیت( .٤١١

: المتوفى( القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین تاج بن
 األولى،: الطبعة الریاض – الرشد مكتبة: الناشر أحمد الزین المرتضي: المحقق )هـ١٠٣١
  ٢ :األجزاء عدد م١٩٩٩

  

  
  



     

٣٢٢  

 الفهارس العامة

  خامسًا: فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع

  أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  اْلُمَقدَِّمة

  ١  البحثأهمیة 

  ٢  ات السابقةالدراس

  ٣  منهج البحث

  ٤  صعوبات الدراسة

  ٤  خـطة البحـث

  الفصل األول
  هـ)٣١٨لتعریف باإلمام ابن المنذر النیسابوري (ا 

  ٨  المبحث األول: اسمه ونسبه.

  ٩  المبحث الثاني: حیاته ونشأته وطلبه للعلم.

  ١٢  المبحث الثالث: شیوخه وتالمیذه.

  ٢٢  ه الفقهي.المبحث الرابع: عقیدته ومذهب

  ٢٤  .كانته العلمیةمالمبحث الخامس: 

  ٢٨  .راثه العلميتالمبحث السادس: 

  ٤٠  المبحث السابع: وفاته.



     

٣٢٣  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  االختالفالتعریف بكتاب األوسط في السنن واإلجماع و 

  ٤٣  المبحث األول: اسم الكتاب، وتوثیق نسبته للمؤلف.

  ٤٥  المبحث الثاني: القصد من تألیفه.

  ٤٦  المبحث الثالث: القیمة العلمیة للكتاب، وترتیب الكتاب، وبیان محتواه.

  ٤٨  : بیان موارد ابن المنذر في األوسط.المبحث الرابع

  الثالثالفصل 
  مختلف الحدیثالتعریف بعلم  

  ٥٩  المبحث األول: التعریف بعلم مختلف الحدیث ومشكله والفرق بینهما

  ٦٧  المبحث الثاني: نشأة علم المختلف وأهمیته

  ٧٠  المبحث الثالث: مسألة وقوع التعارض بین النصوص 

  الرابعالفصل 
  دیثاحفي الحكم على األ منهج ابن المنذر 

  ٧٨  المبحث األول: منهجه في التصحیح.

  ٨٠  المبحث الثاني: تقویته األحادیث بعمل أهل العلم.

  ٨٣  المبحث الثالث: منهجه في التضعیف.

  ٨٥  المبحث الرابع: منهجه في نقد المتن.

  ٨٨  المبحث الخامس: أثر ابن المنذر في وصل معلقات البخاري.

  ٩٠  ي كتب الروایة والدرایة.المبحث السادس: أثر ابن المنذر ف



     

٣٢٤  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الخامس
  منهج ابن المنذر في مختلف الحدیث 

  ٩٤  المبحث األول: التعریف بالجمع بین النصوص.

  ٩٧  المبحث الثاني: الجمع بتعدد الواقعة.

  ١٠٥  على جواز الفعلین.المبحث الثالث: الجمع 

  ١١٥  المبحث الرابع: الجمع باختالف األحوال.

  ١٢١  المبحث الخامس: الجمع ببیان المجمل والمبین.

  ١٢٨  المبحث السادس: الجمع ببیان العموم والخصوص.

  الفصل السادس
  منهج ابن المنذر في الترجیح بین النصوص

  ١٣٨  المبحث األول: التعریف الترجیح  

  ١٤١  المبحث الثاني: الترجیح بالمفاضلة بین الدلیلین.

  ١٦٩  المبحث الثالث: الترجیح بروایة المثبت على النافي.

  ١٩٠  المبحث الرابع: الترجیح باالحتجاج بزیادة الثقات.

  ٢١٠  المبحث الخامس: الترجیح بموافقة القرآن.

  ٢١٦  المبحث السادس: الترجیح ببیان مخالفة القرآن.

  الفصل السابع
  نهج ابن المنذر في النسخ، والتوقف، وٕابطال الدلیلین.م 

  ٢١٩  المبحث األول: تعریف النسخ

  ٢٢٧  المبحث الثاني:  منهج ابن المنذر في بیان النسخ



     

٣٢٥  

 لفهارس العامةا

  الصفحة  الموضوع

  ٢٢٩  المبحث الثالث: االستدالل بالتاریخ على بیان النسخ

  ٢٣٧  المبحث الرابع:  منهج ابن المنذر في التوقُّفُ 

  ٢٤٤  المبحث الخامس: منهج ابن المنذر في ابطال الدلیلین

  ملخص الدراسة

  ٢٥٥  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ٢٥٦  غة اإلنجلیزیةملخص الدراسة بالل

  خاتمة البحث

  ٢٥١  أوًال: أهم النتائج 

  ٢٥٣  ثانیًا: أهم التوصیات. 

  الفهارس

  ٢٥٨  فهرس اآلیات القرآنیة. - أوالً 

  ٢٦٢  یث النبویة.فهرس األحاد - ثانیاً 

  ٢٦٨ والرواة. فهرس األعالم - ثالثاً 

  ٢٧٠ .المصادر والمراجعفهرس  - رابعاً 

  ٣٢٢  .فهرس الموضوعات -خامساً 

  


