
 حماضرات يف فقه احلديث النبوي الشريف

 تعريف فقه احلديث

وغلب استعماله على  1. وهو أيضا الفهم والفطنة.يف اأَلصل يدلُّ على إدراِك الشَّيء والِعْلِم به " الِفقه" 
ُهْم َفَر ِِ   فَ َلْوََل ن َ العلم ابلشريعة، وهو املراد عند إطالقه يف النصوص الشرعية مثل قوله تعاىل : "  ِِ ن ْ ُكلِ  ِفْرَقٍة 
يِ  َولُِينِذُروا قَ ْوَُِهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ   النَِّبَّ  (. ويف قول211)التوبة: "طَائَِفٌة ل ِيَ تَ َفقَُّهوا يف الدِ 

   2 ."يف الدي يُ َفقِ ْهُه  َخْْيًا ِبهِ  اّللَُّ  يُِردِ  َِ ْ  َوَسلََّم: " َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى
ألكاام الشرعية على " العلم اب –من  علوم الشريعة  -ويف االصطالح العلمي يف تقسيم العلوم الشرعية يطلق 

 العملية املاتسبة من أدلتها التفصيلية " 
" يف سياق الاالم على فقه احلديث، فمعناه العلمي العام وهو الفهم العميق عن  الفقه"  املقصود من أما و

دليل. وهو يتعلق بتحليل اخلطاب ودراسة الاالم من جهة فهم مراد املتالم من كالمه. وهذا الفهم يقوم 
خاَطب على قواعد تتعلق بلغة اخلطاب ونظامها وقواعدها، وعلى أكوال املخاِطب )باسر الطاء( وأكوال امل

)بفتح الطاء(، وظروف اخلطاب من جهة الزمان واملاان وما يتعلق هبما. ومعىن هذا أن الفقه هو العلم مبراد 
املتالم من كالمه بتحايم قواعد فهم اخلطاب. فالفقه إذن علم وصناعة، وفن ودراية، وليس جمرد نظر عابر 

أن  ميله ما مل يقصده أو محله على ما ال ميانوأتمل ساذج. وغرضه معرفة مراد املتالم من كالمه، وليس حت
 يفهم منه.
" فهو ما روي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فهو إذن خطاب  احلديثوأما " 

 خاص وصلنا ابلرواية، ويتنوع اخلطاب فيه إىل ثالثة أنواع وهي: 
لها، أو إىل عليه وسلم ويتوجه فيه ابخلطاب إىل األمة ك النوع األول : القول وهو ما يتالم به النب صلى هللا

فئة منها أو إىل فرد خمصوص منها من أصحابه وأتباعه يُ َبلغ من خالله أكاام الشريعة. وهذا النوع اجتهد 
 الصحابة الذين مسعوه من أجل كفظه وضبطه مث تبليغه كما مسعوه. 

فون فيه وإمنا هو كالم غريه من صحابته الذين عاشروه يص النوع الثاين ليس كالم النب صلى هللا عليه وسلم
 أفعاله صلى هللا عليه وسلم وحياون تصرفاته. 
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النوع الثالث وهو إقرار النب صلى هللا عليه وسلم تصرفا جيري أمامه، وساوته على فعل يعاينه أو ينقل إليه 
إىل قول وفعل  موضوع فقه احلديث يتنوع وُُيََبُ به صلى هللا عليه وسلم. وهلذا فالنص احلديثي الذي هو

 وتقرير. 
والقول يتنوع أنواعا كثرية منها األمر، والنهي، والتحذير والوعيد، واحلث والرتغيب، واإلخبار وغريها. وكل 
نوع حيمل داللة غري داللة غريه من األنواع. والفعل النبوي مفتوح على معان كثرية حيتملها، ففيه فعل جبلي 

و بشرية النب صلى هللا عليه وسلم، وفيه فعل خاص به ال يتعداه إىل غريه من املالفني، وفيه ما هيرجع إىل 
بيان ألكاام العبادات واملعامالت، وهذا البيان ابلفعل فيه ما واظب عليه، وفيه ما فعله مرة، أو مرات 

عل يراه من املسلم ه وسلم عن فمعدودة، وفيه ما تركه لسبب. ومنه التقرير عندما يسات النب صلى هللا علي
 ومن غري املسلم.  

وبناء على هذا التنوع يف أقسام احلديث النبوي كثرت دالالته وتنوعت درجات األكاام املستنبطة منه. فمن 
احلديث النبوي ما هو قوي يف دالالته واضح يف معناه، ومنه ما حيتاج إىل مزيد حبث وعمق نظر. ومن هذه 

 ل اتفاق ومنها ما هو حمل اختالف بسبب االكتمال واتساع داللة اللفظ.الدالالت ما هو حم
وبناء على ما تقدم فإن معرفة دالالت احلديث النبوي حيتاج إىل دراية واسعة ابللغة العربية، وخَبة كافية مبناهج 

طرق فهم  نالفهم وحتليل اخلطاب، وإملام واسع بقواعد االستنباط. وهنا ظهرت احلاجة إىل علم ُيتص ببيا
فهم السنة ل السنة النبوية وبيان دالالت احلديث النبوي وهو "علم فقه احلديث." غايته وضع القواعد العلمية

عية منها، وضبط استنباط األكاام الشر  عرفة دالالت األكاديث النبوية، وضبط املنهج املعتَب  ملالنبوية
  عليه وسلم وفعله وتقريره. واستخالص املعاين املقصودة من كالم رسول هللا صلى هللا

قييد ألفاظ تيف سياق بيان أوجه العناية ابألثر ذكر القاضي عياض األوجه املتعلقة بفقه احلديث فقال : " 
احلديث وتفهم معناه...مث ميز زايدات احلفاظ وغريهم فيه، وفصل املدرج أثناءه من أقوال انقليه، مث معرفة 

يه، وجالء ام واألكاام من نصوصه ومعانستخراج احلِ وهو ا التفقه فيهمث وتفسري ألفاظه...غريب متونه 
 3 ."تنزيلهاو مشال ألفاظه على أكسن أتويلها، وِوفق خمتلفها على الوجوه املفصلة 

وقال الطيب إن فقه احلديث هو " ما تضمنه من األكاام واآلداب املستنبطة منه، وهذا دأب الفقهاء األعالم  
فهذه هي الفوائد العظيمة املرجوة يف علوم احلديث، وهي سالمة الفهم للمعاين، وصحة   4كاألئمة األربعة"

االستنباط للِحَام واألكاام، وذلك ال يتم إال مبنهج حتليل اخلطاب وضبط مسالك دالالت األلفاظ على 
 املعاين، وبقواعد االستنباط وأصول االستدالل وذلك هو علم فقه احلديث.
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العلُم مبسالك فهم املعاين، وقواعِد استخالص دَلَلت عريف فقه احلديث أبنه : " ومما تقدم ميان ت
 ."  رق استنباط األحكام واستخراج احِلكم ِ  السنة النبوية،احلديث النبوي، وطُ 

، ومعىن ذلك أنه فن وصناعة وخَبة وختصص له قواعده وأصوله. وموضوع هذا علم ومنهجففقه احلديث 
يث النبوي أبنواعها الثالثة )القول والفعل والتقرير( من جهة ما تدل عليه من املعاين. العلم هو نصوص احلد

وغرضه معرفة الدالالت وسالمة الفهم وصحة االستنباط، أي فهم مراد الرسول صلى هللا عليه وسلم من  
 ئد وأكاام.اكالمه، ومعرفة ما حتمله أفعاله وتصرفاته من دالالت، واستيعاب ما تتضمنه تقريراته من فو 

وإن فقه احلديث النبوي ال ياون ابلنظر العابر، وإمنا هو حبث وتدبر، ونظر واعتبار تستحضر فيه أمور كثرية، 
 ويستعان فيه بقواعد منضبطة. وقد يستغرق معرفة فقه كديث واكد زمنا طويال وجهدا كبريا. 

 ىل حبث ونظر أبانة وعمق، ما كصلومن األمثلة الدالة على أن فقه احلديث علم وصناعة حيُتاج معه إ
 َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى ّللَِّ ا َرُسولُ  قَالَ  قَاَلتْ  رضي هللا عنها َعاِئَشةَ  . فَع ْ ألمهات املؤمنني رضوان هللا عليهن

 َأْطَوَلَنا َفَكاَنتْ  قَاَلتْ  َيًدا، َأْطَولُ  أَي َّتُ ُه َّ  يَ َتطَاَوْل َ  َفُك َّ  قَاَلتْ  َيًدا. َأْطَوُلُك َّ  ِب  حَلَاقًا َوَسلََّم: " َأْسَرُعُك َّ 
َا زَيْ َنبُ  َيًدا فقد سئل صلى هللا عليه وسلم هنا عن أول أزواجه وفاة   5َوَتَصدَُّق. بَِيِدَها تَ ْعَملُ  َكاَنتْ  أِلََّنَّ

عند البخاري قالت  أي يقدرن أيدهن هبا. ويف لفظ َيْذَرُعوََّنَا" َقَصَبةً  فََأَخذوا"  َيًدا َأْطَوُلُك َّ بعده، فقال " 
 أوال. ." ومعىن ذلك أهنن ظنن أهنا سودة لطول يدها، كىت ماتت زينبَيًدا َأْطَوََلُ َّ  َسْوَدةُ  َفَكاَنتْ عائشة: " 

 ََنُد   -لَّى هللاُ َعَلْيِه َولِلِه َوَسلََّم صَ  -بَ ْعَد َوفَاِة َرُسوِل هللِا  يف بَ ْيِت ِإْحَدانَ َفُكنَّا ِإَذا اْجَتَمْعَنا  ويف لفظ آخر 
َصلَّى هللاُ  -ِبِ  أَْيِديَ َنا يف اْلَِْداِر نَ َتطَاَوُل ، فَ َلْم نَ َزْل نَ ْفَعُل َذِلَك َحَّتَّ تُ ُوفِ َيْت زَيْ َنُب بِْنُت َجْحٍش َزْوُج النَّ 

َرَأًة َقِصْيًَة َوََلْ َتُكْ  َأْطَولََنا ، فَ َعَرفْ َنا ِحيَنِئٍذ َأنَّ النَِّبَّ  -َعَلْيِه َولِلِه َوَسلََّم  ِْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َولِلِه  - وََكاَنِت ا
َرَأةٌ َصَناَعةَ اْلَيِد َفَكاَنْت َتدْ  -َوَسلََّم  ِْ َا َأرَاَد ِبُطوِل اْلَيِد الصََّدَقةَ ، قَاَل : وََكاَنْت زَيْ َنُب ا ُْرُز َوَتَصدَُّق بُ ِإَنَّ ُغ َوََ

  6".َعزَّ َوَجلَّ  -يف َسِبيِل هللِا 
ومعىن ذلك أهنن محلن طول اليد على املعىن احلقيقي الظاهر املتبادر، ألن األصل أن حيمل اللفظ على ظاهره 

اهر هو املراد ظإال أن مينع مانع معتَب فيصرف عن ظاهره إىل غريه من املعاين اليت حيتملها اللفظ. وليس هذا ال
ألنه كدثت قرائن متنع منه، فلم يتبني هلن املعىن املراد إال بعد مدة، ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
مث كانت زينب بنت جحش رضي هللا عنها أول من مات بعده من أزواجه، فنظرن يف أكواهلا فتبني هلن أهنا  

 وجوه اخلري " أي أكثركن صدقة وبذال وإنفاقا يفَيًدا َأْطَوُلُك َّ " كانت كثرية الصدقة، فعرفن أنه املراد بقوله
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وهو لفظ "  إطالق اللفظ املشرتك بني احلقيقة واجملاز بغري قرينة فيه جوازوالَب. قال احلافظ ابن كجر : " 
 ،ابلوكي ملا كان السؤال عن آجال مقدرة ال تعلم إال  :الزين بن املنري أطولان "، إذا مل يان حمذور. قال

أجاهبن بلفظ غري صريح، وأكاهلن على ما ال يتبني إال آبخر. وساغ ذلك لاونه ليس من األكاام التاليفية. 
 لم وإن كان مراد املتالم جمازه، ألن نسوة النب صلى هللاوفيه أن من محل الاالم على ظاهره وكقيقته مل يُ 

 7." عليه وسلم محلن طول اليد على احلقيقة فلم ينار عليهن
 فيثبت من كل ما تقدم أن فقه احلديث ال يتواله إال من أتهل له وكصَّل أدواته، ومجع شروطه وعرف مسالاه.   

 
 أصل فقه احلديث وأدلة وجوبه وخطر التهاون فيه

عَ  َعْبًدا اّللَُّ  رَ َنضَّ  َوَسلََّم قال : " َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النب  ََِقاَلِت  َسَِ
ْنُه. َأفْ َقهُ  ُهوَ   ْ َِ  ِإَل  ِفْقهٍ  َحاِِلِ  َوُربَّ  َفِقيٍه، َغْْيِ  ِفْقهٍ  َحاِِلِ  فَ ُربَّ  وأداها، َفحفظها وَوَعاَها  يَِغل   ََل  َثاَلثٌ  ِِ

ِِْرئٍ  قَ ْلبُ  َعَلْيِه َّ  ،  اْلَعَملِ  ِإْخاَلصُ  ُِْسِلٍم: ا  حِتيطُ  ُدَعوهتم فَِإنَّ  ََجَاَعتهم، ُلُزومُ وَ  ِلمني،ِللُمسْ  َوالنَِّصيَحةُ  ّلِلَِّ
 8."َورَائِِهمْ  ِِ ْ 

لُّ على النون والضاد والراء أصٌل صحيح يدأما قوله " نضر" فبتشديد الضاد وختفيفها. قال ابن فارس : " 
ويف النهاية   9."وجَهه: كسََّنه ونوَّرهوَنضَّر هللاُ  .يَ ْنَضر رَ وَنضَ . اللَّون ُكْسن النَّْضرة: وُخلوص. منه ُكسٍن ومجالٍ 

البن األثري : " نَضره ونضَّره وأنضره أي نعمه، ويروى ابلتخفيف والتشديد. من النضارة وهي يف األصل 
نضر فياون معىن قوله "  10كسن الوجه والَبيق. وإمنا أراد ) أي يف احلديث النبوي ( كسن خلقه وقدره"

لدعاء لبهاء يف وجهه وخلقته، وابجلمال واحلسن يف أخالقه وصفاته. ويتعلق هذا ا" دعاء له ابلنور وا هللا عبدا
أيضا بيوم القيامة أبن تظهر عليه أمارات الفائزين ومنها هباء الوجوه وإشراقها، وفرح القلوب ومسرهتا. ويشهد 
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 ( 21222) رد أيضا من كديث أنس بن مالك عند أمحد يف املسندو يف احلَْثِ  َعَلى تَ ْبِليِغ السََّماِع وقال كديث كسن صحيح. و 
 َما كتاب العلم اَبب  والرتمذي، ( 10202) زيد بن اثبت عند أمحدومن كديث  .ِعْلًما بَ لَّغَ  َمنْ  بابَ  السننمقدمة وابن ماجه يف 

 22232) ري بن مطعم عند أمحدجب . ومن كديثاْلِعْلمِ  َنْشرِ  َفْضلِ  كتاب العلم اَبب  وأيب داود، السََّماِع، تَ ْبِليغِ  َعَلى احلَْث ِ  يِف  َجاءَ 
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"  اُهْم َنْضَرًة َوُسُروراً َك اليَ ْوِم َوَلقَّ "فَ َوقاُهُم اّللَُّ َشرَّ ذلله قول هللا تعاىل عن عباده األبرار يوم القيامة : " 
:" يَ ْوَم ويشهد له أيضا قوله تعاىل  11.لقَّاهم نضرة يف وجوههم، وسرورًا يف قلوهبم أي  ( 11)اإلنسان:

َيض  ُوُجوٌه َوَتْسَود  ُوُجوهٌ  َِّا الَِّذيَ  اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُت بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم فَ  ،تَ ب ْ ُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتْم فََأ
َِّا الَِّذيَ  ابْ َيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْْحَِة اّللَِّ  َتْكُفُرونَ   (.202-202آل عمران:) ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوَأ

هنا ابملعىن الفهم والفقه مع احلفظ.  قال ابن األثري : " وعيت احلديث أعيه وعيا فأان واع إذا  " الوعي" و
إن عطف الوعي على احلفظ يقتضي مغايرته  مث  12كفظته وفهمته. وفالن أوعى من فالن أي أكفظ وأفهم"

 أَنَّهُ  اَمَة رضي هللا عنهأُمَ  َأيب  له، فياون يف الوعي قدر زائد على احلفظ وهو الفهم والفقه.  ويشهد له كديث
 َوَعى قَ ْلًبا يُ َعذِ بَ  َل ْ  ّللََّ ا فَِإنَّ  اْلُمَعلََّقةُ  اْلَمَصاِحفُ  َهِذهِ  يَ ُغرَّنَُّكمْ  َوََل  اْلُقْرلنَ  اقْ َرُءوا يَ ُقوُل:    " َكانَ 

قال ابن األثري : " أي عقله إمياان به وعمال. فأما من كفظ ألفاظه وضيع كدوده فإنه غري واع   13"اْلُقْرلنَ 
   14له."

فرغب الرسول صلى هللا عليه وسلم هنا يف مساع كديثه مث كفظه مث وعيه وفهمه مث أدائه. فياون الواجب يف  
 نبوية أربعة أمور وهي السماع واحلفظ والفقه واألداء.شأن السنة ال

 العلوم الت يقوم عليها فقه احلديث هي:

 تقدم أن احملدثني جعلوا "علم فقه احلديث " نوعا من أنواع علوم احلديثعلم ِصطلح احلديث : 
فذكروه مع غريه من األنواع واعتَبوه الغاية املرجوة من علوم احلديث. ومعىن ذلك أن قواعد التصحيح 
والتضعيف تضبط النصوص احلديثية من جهة درجتها ومن جهة ألفاظها، ليأيت أهل الفقه لدراسة معانيها 

ه( يف كتابه "معرفة علوم 405واستخراج دالالهتا واستنباط األكاام منها. وهلذا عقد احلاكم النيسابوري )ت
رفة ما قدمنا بعد مع –احلديث" النوع العشرين ملعرفة فقه احلديث فقال : " النوع العشرون من هذا العلم 

قوام  معرفة فقه احلديث إذ هو مثرة هذه العلوم وبه –ذكره من صحة احلديث إتقاان ومعرفة، ال تقليدا وظنا 
  يف هذا املوضع فقه احلديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذهالشريعة ... وحنن ذاكرون مبشيئة هللا
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فبني رمحه هللا منزلة فقه  15الصنعة من تبحر فيها ال جيهل فقه احلديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم."
ائد ز  احلديث بني علوم احلديث، وأنه علم وصناعة، وأن له أهله العارفني به املتقنني له، وأن فقه احلديث علم

 على معرفة الصحيح والضعيف.
وبعد تنصيص املؤلفني يف علوم احلديث على أن فقه احلديث نوع منه وأنه الغاية املرجوة، عقدوا أنواعا أخرى 
لبيان بعض قواعد فقه احلديث منها " معرفة غريب احلديث " و " معرفة خمتلف احلديث " و " ومعرفة 

قه نواع اليت سبق ذكرها. وهذه األنواع من علوم احلديث قواعد معتَبة يف فالزايدات يف املتون " وغريها من األ
احلديث. وهلذا فإن علم فقه احلديث يستمد قواعده أوال من علم احلديث من خالل األنواع اليت عقدها 

 احملدثون لضبط متون احلديث وألفاظه، ومعرفة معانيه، وتيسري االستنباط منه. 
 د فقه احلديث مادته أيضا من علم أصول الفقه، ألن علم أصول : ويستم علم أصول الفقه

 الفقه
موضوع لضبط فهم النص الشرعي واالستنباط منه. وهلذا اهتم األصوليون ابلسنة النبوية بعد القرآن الارمي _ 
 نمع غريمها من أدلة التشريع وأصول االستنباط _ من جهة شروط االستدالل هبا وقواعد االستنباط منها. وم

مباكث علم أصول الفقه اليت هلا تعلق قوي بفقه احلديث مبحث " معرفة دالالت األلفاظ". وهلذا فإن من 
 يتوىل فقه احلديث ال غىن له عن إتقان قضية دالالت األلفاظ.

 أما اللغة العربية فهي وعاء النص الشرعي، وهي القالب الذي حيمل املعاين  اللغة العربية :
 الشرعية، 

وية كىت وهو ممن أتقن قواعد فهم السنة النب -ة األوىل لفقه احلديث النبوي. فهذا اإلمام الشافعي فهي اآلل
قال اإلمام أمحد " ما كان أصحاب احلديث يعرفون معاين كديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كىت قدم 

على الفقه.  كىت تضلع منهما مث أقبلبدأ رمحه هللا بتعلم اللغة العربية وقراءة األدب  - 16الشافعي فبيناها هلم"
عن ابن بنت الشافعي قال مسعت أيب يقول : " أقام الشافعي على العربية وأايم الناس عشرين سنة، فقلنا له 

واتسع درسه للغة العربية وكفظه للشعر كىت  17يف ذلك، فقال : ما أردت هبذا إال االستعانة على الفقه"
الك العلم، فاان ياتم ذلك عنهم لئال يوصف خبفة الدين. قال خاف أن يتهمه من ضاق نظره يف مس

مصعب الزبريي : " قرأ علي حممد بن إدريس الشافعي أشعار هذيل كفظا، مث قال يل : ال ختَب هبذا أهل 
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احلديث، فإهنم ال حيتملون هذا...)مث قال مصعب ( وكان الشافعي يف ابتداء أمره يطلب الشعر وأايم الناس 
  18أخذ يف الفقه بعد." واألدب، مث

وإن القدر من اللغة الذي ال تفهم الشريعة إال به وال يفقه احلديث النبوي إال بتحصيله، واجب عيين على 
طالب العلم الشرعي عامة، وفقه احلديث النبوي خاصة. فأول ما بدأ اخلطايب يف كتابه غريب احلديث بوب 

ديث من تعلم كالم العرب وتعرف مذاهبها ومصارف بقوله :      " القول فيما جيب على من طلب احل
وجوهها. )مث قال ( إن بيان الشريعة ملا كان مصدره عن لسان العرب، وكان العمل مبوجبه ال يصح إال 
إبكاام العلم مبقدمته، كان من الواجب على أهل العلم وطالب األثر أن جيعلوا أوال عظم اجتهادهم، وأن 

ادكها م اللغة واملعرفة بوجوهها، والوقوف على مثلها ورسومها. مث إن فنوهنا كثرية ومنيصرفوا جل عنايتهم إىل عل
واسعة، والطمع عن االستيالء عليها منقطع...ومالك األمر  فيما متس هبم إليه احلاجة منها أبواب ثالثة وهي 

يا لعلم يامل ألن ياون واعأمثلة األمساء، وأبنية األفعال، وجهات اإلعراب، فإن من مل حيام هذه األصول مل 
مث قدم رمحه هللا أمثلة على ما يوقع فيه   19أو راواي له، ابحلري أن ياون ما يفسده منه أكثر مما يصلحه."

التساهل يف ابللغة من األغالط يف األكاام الشرعية. ومن أمثلة اإلعراب قوله : " فاقوله ) صلى هللا عليه 
ِِ هِ  ذََكاةُ  اْْلَِننيِ  ذََكاةُ وسلم( "  الرواية بضم الذكاتني على مذهب اخلَب، وقد كرفه بعضهم فنصب الذكاة  20ُأ
ِِ ِه( ذََكاةَ  اْْلَِننيِ  ذََكاةُ ) فقال :  إىل احلظر.  على مذهب األمر لينقلب أتويله فيستحيل به املعىن عن اإلابكة ُأ

الوجه أن ترفع آدم ألن  21َِرََّتنْيِ  ُِوَسى لَدمُ  َفَحجَّ  َوُِوَسى، لَدمُ  اْحَتجَّ وكقوله )صلى هللا عليه وسلم( " 
الفعل له وتنصب موسى ألنه احملجوج. فمن أغفل مراعاة اإلعراب ونصب آدم أكال يف الرواية وأنار 

 22القدر."
وهلذا اعتىن احملققون من احملدثني بضبط الالمات يف متون األكاديث النبوية من جهة العربية. وذكر الرامهرمزي 

دث الفاصل مجلة من ذلك. قال : " وكان احلسن بن علي السراج يقول : يزعمون أن أصحاب يف احمل
احلديث أغمار ومحلة أسفار، وكيف يلحق هذا النعت قوما ضبطوا هذا العلم كىت فرقوا بني الياء والتاء؟ فمن 
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داد أن بن ش ذلك أن أهل الاوفة رووا كديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب كازم عن املستورد
 ِا الدنيا يف اآلخرة إَل كما يضرب أحدكم أصبعه يف اليم، فلينظر مبالنب صلى هللا عليه وسلم قال : " 

فقالوا " ترجع " ابلتاء، جعلوا الفعل لألصبع وهي مؤنثة، وروى أهل البصرة عن إمساعيل هذا  23"ترجع
م أكدمها وال احلرفني يشرتكان يف الصورة يعج احلديث فقالوا " يرجع " ابلياء جعلوا الفعل لليم...وضبطوا

يعجم اآلخر كقوله عليه السالم " ينضح على بول الصب " ابحلاء غري املعجمة، ويف احلديث اآلخر " نضخه 
  24ابملاء " ابخلاء. والنضخ ابخلاء فوق النضح."

وم البالغة، فرض العربية، وعلفال ما يتعلق بفهم احلديث النبوي من قواعد النحو والتصريف، ومعجم اللغة 
   25على من قصد معرفة فقه احلديث، ألنه ال يتم إال به وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

البد   -ديث على جهة التمثيل ملاانة العربية يف فقه احل –وأختم الاالم على اللغة العربية جبهة من العربية 
كبريا يف ضبط معاين األكاديث النبوية، وهي معاين احلروف. من حتصيل قدر الافاية منها، ألن هلا أثرا  

أي إن داللة احلرف على املعىن يتوقف على  26و"كروف املعاين هي اليت تدل على معىن يف غريها فقط"
" فهي  لالماتركيبه مع غريه من أنواع الالم من األمساء واألفعال، وال يتصور معناه إىل مع غريه. مثال ذلك " 

ُِوا لُرؤيته وأفطروا ُصو نفرادها ال تفيد معىن. لان بورودها مثال يف قوله صلى هللا عليه وسلم : " يف كال ا
أفادت معىن   " البعدية " فياون معىن احلديث صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته. قال ابن عبد   27"لرؤيته

وا لرؤيته" الَب : " وأما قوله "  وموا من وقت ليلة رؤيته من أوله، ومل يرد ص فمعناه صوموا اليوم الذي يليصِو
رؤيته، ألن الليل ليس مبوضع صيام، وإذا رُئي اهلالُل هنارا فإمنا هو لليلة اليت أتيت، هذا هو الصحيح إن شاء 

 28هللا."
 قوله صلى هللا عليه يف الباء "ولبيان الفائدة العظيمة لضبط معاين احلروف يف فقه احلديث، منثل حبرف " 

ُدوا قَارِبُوا:  وسلم ْنُكمْ  َأَحدٌ  يَ ْنُجوَ  َل ْ  أَنَّهُ  َواْعَلُموا َوَسدِ   َأنَ  َوََل  قَالَ  أَْنتَ  َوََل  اّللَِّ  ُسولَ رَ  يَ  قَاُلوا ِبَعَمِلهِ  ِِ
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ْنهُ  ِبَرْْحَةٍ  اّللَُّ  يَ تَ َغمََّدينَ  َأنْ  ِإَلَّ  وابالعتبار ابلنصوص   30."ِبَعَمِلهِ  اْْلَنَّةَ  َأَحدُُكمُ  َيْدُخلُ  ََل ويف لفظ "  29َوَفْضٍل" ِِ
ُتمْ األخرى يف القرآن الارمي جند قول هللا تعاىل : "   (21)الزخرف"  تَ ْعَمُلونَ  َوتِْلَك اْْلَنَّةُ الَِّت ُأورِثْ ُتُموَها مبَا ُكن ْ

ُتْم كُ لَِّذيَ  تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة طَيِ ِبنَي يَ ُقوُلوَن َساَلٌم َعَليْ اوقوله عز وجل :"  ُم اْدُخُلوا اْْلَنََّة مبَا ُكن ْ
( ففي احلديث نفي دخول اجلنة ابلعمل، ويف اآليتني إثبات له. وال ميان للوكي أن 31)النحل:"تَ ْعَمُلونَ 

  وال يتبني وجه ذلك إال بتحايم معاين كرف الباء.يعارض بعضه بعضا، فالبد من اجلمع والتأليف. 
" كرف خمتص ابالسم مالزم لعمل اجلر، وهلا معان كثرية بلغ هبا بعضهم ثالثة عشر  الباءقال أهل اللغة إن " 

معىن أشهرها اإللصاق، والسببية، واالستعانة، والعوض، والتعدية، والتعليل، واملصاكبة، واالستعالء، 
أخرج به ِ  فوأنزل ِ  السماء ِاء فمن معاين الباء السببية، وهي الواردة يف قوله تعاىل : "  31والتبعيض.

( والباء هنا سببية فياون املعىن أن هللا تعاىل جعل إنزال املاء سببا خلروج 11" )البقرة: الثمرات رزقا لكم
الثمرات. واملخرج للنبات كقيقة هو هللا تعاىل، وإمنا ربط بقدرته بني السبب واملسبب. فيجوز أن يقال يف 

 خترج بذاهتا، وإمنا هي مأمورة ابخلروج عند إنزال املاء، واملاء األصل إن هللا أخرج الثمرات من األرض، ألهنا مل
مأمور ابلنزول، ولو شاء هللا بقدرته خلرج النبات من غري إنزال ماء. فبقدرة هللا تعاىل وإرادته إذا اقرتن املاء 

َِا حَتُْرثُوَن  أَأَنْ ُتْم  ابألرض خرجت الثمرات. ويشهد هلذا قوله تعاىل ََُْ  الزَّارُِعوَن  َلْو تَ ْزرَ َأفَ َرأَيْ ُتْم  ُعونَُه َأْم 
ََُْ  حَمُْروُِوَن  َأفَ َرأَيْ ُتُم اْلَما ًِا َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهوَن  ِإنَّ َلُمْغَرُِوَن  َبْل   الَِّذي َتْشَربُوَن  أَأَنْ ُتْم ءَ َنَشاُء َْلََعْلَناُه ُحطَا

ََُْ  اْلُمنْ  َ  اْلُمْزِن َأْم  أَيْ ُتُم النَّاَر الَِّت ُتوُروَن  زُِلوَن  َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فَ َلْوََل َتْشُكُروَن  َأفَ رَ أَنْ َزْلُتُموُه ِِ
ََُْ  َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوََِتاًعا ِلْلُمْقوِيَ   َفسَ  ََُْ  اْلُمْنِشُئوَن    ْلَعِظيمِ ْح سِاْسِم رَبِ َك ابِ  أَأَنْ ُتْم أَْنَشْأُُتْ َشَجَرهَتَا َأْم 

 (24-25)الواقعة:
ومن معاين الباء البدل أو العوض واملقابلة. وهي اليت تدخل على األمثان واألعواض. وهذه الباء هي الواردة 

يف كديث تَ ُبوَك،  َغْزَوةِ  يف  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب ِ  َعنِ  خَتَلَّفَ  ِكنيَ  وهو حُيَدِ ثُ  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  يف قول 
لَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب ِ  َِعَ  َشِهْدتُ  َوَلَقدْ  " : طويل مما قال فيه ْساَلمِ  َعَلى تَ َواثَ ْقَنا ِحنيَ  اْلَعَقَبةِ  ةَ لَي ْ  اْْلِ

َها النَّاسِ  يف  َأذَْكرَ  َبْدرٌ  َكاَنتْ  َوِإنْ  بَْدرٍ  َِْشَهدَ  ِِبَا ِل  َأنَّ  ُأِحب   َوَِا ن ْ  ِل  َأنَّ  ُأِحب   َوَِافالباء يف قوله " 32."ِِ
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َعِة  - 32   ْلَعَقَبِة.اصحيح البخاري، كتاب املناقب، اَبب ُوُفوِد اأْلَْنَصاِر ِإىَل النَِّبِ  َصلَّى اّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم مبَاََّة َوبَ ي ْ



ة تفيد العوض واملقابلة أي ما أكب أن تاون يف صحيفة مناقب بدٌر بدال من بيعة العقب َبْدٍر" َِْشَهدَ  ِِبَا
 وعوضا عنا.  

 ليهوبضبط الفرق بني هذين املعنيني للباء يتبني وجه احلديث السابق مع اآليتني. فالباء يف قوله صلى هللا ع
د ال ميان أن تدل على العوض واملقابلة. فياون املعىن أن عمل العبِبَعَمِلِه"  اْْلَنَّةَ  َأَحدُُكمُ  َيْدُخلُ  ََل وسلم "

ياون مثنا للنجاة ودخول اجلنة، ألن النجاة ودخول اجلنة مها غاية اخلري ومتام الفائدة وكمال املصلحة، فال 
ه هنما. فاملنفي يف احلديث هو قيام العمل يف الوزن وكقيقة قدر ميان أن ياون غريمها بدال عنهما ومثنا يز 

عوضا عن اجلنة. وإمنا هللا تعاىل، برمحته الواسعة، جعل العمل سببا للنجاة ودخول اجلنة وهذا هو املثبت يف 
ُتْم تَ ْعَمُلونَ اآليتني. فمعىن قوله تعاىل " أن هللا تعاىل برمحته جعل عملهم  "َوتِْلَك اْْلَنَُّة الَِّت ُأورِثْ ُتُموَها مبَا ُكن ْ

سببا لدخول اجلنة. فالباء يف احلديث للعوض واملقابلة ويف اآليتني للسببية. فياون املعىن من جمموع ذلك أن 
اجلنة يف كمال نعيمها ال ميان للعمل، مهما كثر وصلح، أن ياون ماافئا هلا أو عوضا عنها، وإمنا برمحة هللا 

 حل سببا هلا فربط بني السبب واملسبب برمحته وإرادته وقدرته. تعاىل جعل العمل الصا
 َأَحدٌ  لَْيسَ " ويف لفظ آخر : "  ُعذِ بَ  احلَِْسابَ  نُوِقشَ  َِ ْ  : " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى ويشهد هلذا قول النَِّب ِ   

َِةِ  يَ ْومَ  َُيَاَسبُ  َِةِ  مَ يَ وْ  احلَِْسابَ  يُ َناَقشُ  َأَحدٌ  َولَْيسَ " ويف آخر : "  َهَلكَ  ِإَلَّ  اْلِقَيا واملراد  33 "ُعذِ بَ  ِإَلَّ  اْلِقَيا
 34ابملناقشة " االستقصاء يف احملاسبة واملطالبة ابجلليل واحلقري وترك املساحمة"

 فهذا مثال كاف لبيان الفائدة العظيمة لضبط معاين احلروف يف فقه السنة النبوية.
والغرض من كل ما سبق إعادة األمر إىل نصابه، وتثبيت وجوب العناية بعلوم العربية يف الدرس احلديثي، ألن 

 عليها يتوقف الفهم السليم وهي البداءة واملدخل إىل صحة االستدالل ومتام االستنباط. 
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 الفصل األول: أنواع علوم احلديث املتعلقة بفقه احلديث

 يف علوم احلديث ومصطلحه عقدوا أنواعا للتنبيه إىل أن فقه احلديث هو الفائدة املرجوة، تقدم أن املصنفني
والغاية  اليت ينبغي أن ينتهي إليها أمر احلديث النبوي، وهو استقامة الفهم وسالمة االستنباط ليتم كسن 

هم يوقع يف الغلو سوء الف التنزيل وصحة العمل. ويف ذلك حتذير من التساهل يف أمر فقه السنة النبوية، ألن
ويؤدي إىل خمالفة الشريعة من كيث أريد موافقتها. ويافي دليال على ذلك غلو فرقة اخلوارج يف القدمي، 
بسبب االحنراف يف الفهم وعدم العناية مبنهج الفقه فحصلت هلم فهوم غريبة شاذة، كىت استحلوا دماء 

، يظهر يف . ويف العصر احلاضر بقااي من مسلك اخلوارجاملسلمني وكصلت بسببهم فتنة كبرية عَب التاريخ
بعض األكاام الغربية والشاذة اليت يروجها بعض من ينتسب إىل العلم، وأخطرها ضررا تافري عامة املسلمني 
وتضليل مجهور علماء األمة، واالستخفاف بفقه األئمة اجملتهدين والدعوة إىل التحلل من ضوابط الفقه. فهذا 

من التساهل يف أمر مناهج الفقه عامة وفقه احلديث خاصة. فحق للمحدثني إدخال بعض بعض اخلطر 
القواعد يف علوم احلديث ومصطلحه، ينبهون من خالهلا إىل وجوب ربط علوم احلديث وقواعد النقد مبنهج 

راف يف الغرض منها ضبط الفهم ومنع االحن –كما سيتبني   –الفقه ومسالك االستنباط. ومجيع هذه األنواع 
 الفقه. ونذكر هذه األنواع تعريفا هبا، وبياان لفائدهتا يف فقه احلديث مع األمثلة املؤيدة لذلك. 

 
 ِعرفة غريب احلديث:

 .هافي الغامضة هذا النوع  يتعلق مبتون احلديث من جهة األلفاظ
ويف جمال اللغة العربية فالغريب من الاالم هو  35و" الغريب " يف أصل اللغة هو البعيد عن وطنه وبلده.

 الغامض.   
ل من يعرفها غريبة بني املتالمني ابلعربية فال يعرفوهنا، أو قلي -لقلة تداوهلا  –أي غامضة كأهنا  َغريبةٌ  وَكلمة

إىل  ة" األلفاظ يف متون األكاديث النبوية اليت حتتاج من علماء العربي غريب احلديثمنهم. فياون معىن " 
بيان داللتها وشرح معانيها يف اللغة العربية. فالنب صلى هللا عليه وسلم عريب، فالبد ملن أراد فهم كالمه من 
التمان من اللغة العربية. وما غمض من األلفاظ يف متون احلديث وجب الرجوع يف شركه إىل املصادر 

 املعتمدة يف ذلك.  
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وهو عبارة عما وقع يف متون األكاديث من األلفاظ الغامض   ة  ثمعرفة غريب احلدي"  يقول ابن الص   الح : 
هذا فن مهم، يقبح جهله أبهل احلديث خاص        ة، مث أبهل العلم عامة،  البعيدة من الفهم، لقلة اس        تعماهلا.

سئل أمحد " قال: 36روينا عن امليموين واخلوض فيه ليس ابهلني، واخلائض فيه كقيق ابلتحري جدير ابلتوقي.
بن كنبل عن كرف من غريب احلديث فقال : '' س             لوا أص             حاب الغريب، فإين أكره أن أتالم يف قول 

 أبو وبلغنا عن التارُيي حممد بن عبد امللك قال: كدثين. رس    ول هللا  ص    لى هللا عليه وس    لم  ابلظن فأخط 
ل رس      ول هللا ص      لى هللا عليه : اي أاب س      عيد، ما معىن قو 37قالبة عبد امللك بن حممد قال: قلت لألص      معي

؟ فقال : أان ال أفسر كديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولان العرب  38" اْْلَاُر َأَحق  ِبَسَقِبهِ  "  وسلم
فيظهر من هذا أن معرفة معاين األلفاظ الغريبة من جهة العربية مفيد يف الفهم.  39"تزعم أن الس     قب اللزيق.

 (ابلس    ني املهملة وابلص    اد أيض    ا وجيوز فتح القاف وإس    ااهنا ")وهو  بقْ الس   َّ أو "  "بقَ الس   َّ " فبمعرفة أن
" يظهر املعىن اإلمجايل للحديث ليبقى البحث بعد ذلك يف املعىن الفقهي. قال يف القرب واملالص             قة معناه

اُر، ابلاسر، ُسُقوابً َأي قَ رَُبْت، .الُقْربُ  والسََّقُب:" لسان العرب : ُتها وَأْسَقَبْت؛ وقد َسِق        َبِت الدَّ أان:  وَأسَقب ْ
ابلسني والصاد، يف اأَلصل:  السََّقُب، ِبَسَقِبه. ومنه احلديث: اجلاُر َأكقُّ  .اِقبة َأي ُمتدانِيةسَ وأَبْياهُتم ُمت .قرَّبتها

   40"ِإذا قَ رَُبْت. وَأْسَقَبتْ  الدارُ  َسِقَبتِ : الُقْرب. يقال
اللغوي للالمات الغريبة إمنا هو جزء من كل، ألنه ال يافي يف متام ويف هذا املثال يظهر أيض        ا أن الش        رح 

الفقه وكمال االس    تنباط، إمنا حيص    ل به املعىن اإلمجايل. وهلذا جند يف فقه هذا احلديث تفص    يال عند الش    راح 
حَيَْتجُّ و " ألَثري: ابن ا زائدا على معرفة الغريب اس         تخرجوه ابعتماد القواعد األخرى بعد معرفة الغريب. يقول

ْفَعة ْفَعِة من الذي ليس  للجاِر، وِإن مل 41هبذا احلديِث من أَوجَب الش     ُّ َيُاْن مقامِساً، َأي ِإن اجلاَر َأكقُّ ابلش     ُّ
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فإن  –ه شريك وكان ل –. فلو أراد رجل أن يبع داره انتقال كصة شريك إىل شريك كانت انتقلت إىل أجنب مبثل العوض املسمى
لى إثبات الشفعة العلم ع هلذا الشريك كق الشفعة أي كق إلزامه شرعا أن يبيعه ألنه أوىل من البعيد. قال ابن القطان : " وأمجع أهل

(.  وإن كان له جار فإن  2202ص  3للشريك الذي مل يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو كائط"  )اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 
   له كذلك كق شفعة عند بعض العلماء.  



اَد: جباٍر، وَمْن مل يُ ْثِبْتها للجاِر أتَوََّل اجلاَر على الشَّرِيِك، فِإنَّ الشَّريَك ُيَسمَّى جاراً؛ قال: وحيتمل َأن ياوَن أَر 
   42"نه َأكق  ابلَبِ  واملعونِة بسبب قُ ْربه من جارِهأَ 

ولفائدة معرفة غريب احلديث اعتىن به العلماء فص  نفوا فيه منذ هناية القرن اهلجري الثاين، فص  نف فيه النض  ر 
ه( وكالمها من 120ه( وأبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي البص      ري )ت103بن مشيل املازين البص      ري )ت

 للغة مث تواىل التصنيف فيه. وأشهر مصادر غريب احلديث :أئمة النحو وا
اد جع وأمقال ابن الص        الح " فج(. ه 114 )ت غريب احلديث أليب عبيد القاس        م ابن س        الم -

 43"واستقصى، فوقع من أهل العلم مبوقع جليل، وصار قدوة يف هذا الشأن.
 .تتبع فيه ما فات أاب عبيد (. ه 122ت )غريب احلديث لعبد هللا بن مسلم ابن قتيبية الدينوري  -
 (.ه 125ت )سحاق احلريب إغريب احلديث إلبراهيم ابن  -
 تتبع فيه ما فات أاب عبيد وابن قتيبة.( ه 322ت )معرفة غريب احلديث للخطايب محد بن حممد  -
 ه( 402ت )كتاب معرفة الغريبني)القرآن واحلديث( أليب عبيد اهلروي  -
 (ه 532ت )ن عمر بشري حممود كتاب الفائق يف غريب احلديث للزخم -
  (.ه 202ت )كناب النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري اجلزري جمد الدين    -

اتب املؤلفة فهذه الاتب الثالثة أمهات الوعن كتب أيب عبيد وابن قتيبة واخلطايب يقول ابن الص          الح : " 
كثرية، و ال ينبغي أن يقلد منها إال ما كان وراءها جمامع تش             تمل من ذلك على زوائد وفوائد  و يف ذلك، 

 44"مصنفوها أئمة جلة.
 

 أِثلة ِ  غريب احلديث ِ  أِهات ِصادره
 ه(.114بن سالم )ت غريب احلديث أليب عبيد القاسممن :  

ِت ِا أُ  كُ لْ ارِبا وسيبلغ ُِ غَ ها وَِ ارقَ شَ َِ  ريتُ فأُ  اأْلَْرضُ  ِلَ  ُزِوَيتْ يف كديث النب صلى هللا عليه وسلم : '' 
    45'.ل ِنها' ُزِويَ 
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َض فَ رَأَْيُت بلفظ : " ِإنَّ اّللََّ َزَوى يلَ اأْلَرْ  هالك هذه األمة بعضهم بعض،  صحيح مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب - 45 

ُلُغ ُمْلُاَها  َها )احلديث(َمَشارِقَ َها َوَمَغارهَِبَا َوِإنَّ أُمَّيِت َسيَ ب ْ الفنت، ابب ما ياون من  . وعند ابن ماجه يف السنن، كتابَما ُزِوَي يل ِمن ْ
  ."َوَمَغارهَِبَا َمَشارِقَ َها رَأَْيتُ  َكىتَّ  اأْلَْرضُ  يلَ  ُزِوَيتْ  الفنت،  بلفظ قريب مما عند املؤلف وهو :"



عض             هم إىل نزوى القوم باويقال . : مجعت ُزِوَيتْ قال : " مسعت أابعبيدة معمر بن املثىن التيمي... يقول 
 ن إومنه احلديث اآلخر "  بعض          هم إذا تدانوا وتض          اموا، وانزوت اجللدة يف النار إذا انقبض          ت واجتمعت.

وال يااد ياون  إذا انقبض            ت واجتمعت. 46"لينزوي ِ  النخاِة كما تنزوي  اْللدة يف النار املس          جد
 47االنزواء إال ابحنراف مع تقبض"

ُرورَةَ  ََل  ويف كديث النب ص   لى هللا عليه وس   لم :" اَلمِ  يف  ص   َ س   ْ قال أبو عبيد : " الص   رورة يف هذا   48" اْْلِ
احلديث هو التبتل وترك النااح. يقول : ليس ينبغي ألكد أن يقول ال أتزوج. يقول : ليس هذا من أخالق 

 املسلمني. وهو مشهور من كالم العرب وأشعارها. قال النابغة الذبياين: 
 بدِ عَ ت َ ورةٍ  ُِ رُ عبَد اْللِه صَ                 ضْت ألمشَط راهبٍ رَ َّنا عَ أَ  وْ لَ              

 خلالُه رشداً وإْن َل يرشدِ  ديثها                 وِ  حَ سْ تها  وحُ جَ هْ  لب َ نَ رَ لَ               
...والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه الذي مل حيجج قط. وقد علمنا أن ذلك قد يسمى هبذا االسم إال أنه 

 49واألول أكسنهما وأغرهبما" ليس واكد منهما بدافع لآلخر ،
( يف قول النب ص        لى هللا عليه وس        لم يف حلوم ه202النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )تومن 

َااألضاكي: "  ُتُكمْ  ِإَنَّ ُقوا"َوَتصَ  َوادَِّخُروا َفُكُلوا َدفَّتْ  الَِّت  الدَّافَّةِ  َأْجلِ  ِِ ْ  ََّنَي ْ : " الدافة : القوم  قال  50دَّ
يس    ريون مجاعة س    ريا ليس ابلش    ديد. يقال : هم يدفون )باس    ر الدال وفاء مرفوعة مش    ددة( دفيفا. والدافة 
قوم من األعراب يردون املصر، يريد أهنم قوم قدموا املدينة عند األضحى، فنهاهم عن ادخار حلوم األضاكي 

  51ليفرقوها ويتصدقوا هبا فينتفع أولئك القادمون"
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َكاَن  ": عبادتهو  ويف قول أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ملا سئلت عن عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم
قال : " الدمية : املطر الدائم يف س     اون، ش     بهت عمله يف دوامه مع االقتص     اد بدمية املطر.  52"َعَمُلُه ِدميَةً 

  53وأصله الواو فانقلبت ايء للاسرة قبلها."
  َ ِِ  رَ ص          َ قْ وأَ  وعِ بُ رْ املَ   َ ِِ  لَ وَ أطْ ويف ص            فة النب ص            لى هللا عليه وس            لم قال هند ابن أيب هالة : كان " 

" بِ ذَّ شَ ملُ ويف "ا 55" : " هو بني الطويل والقصري. يقال : رجل رَبْ َعٌة وَمْربُوع. وعِ بُ رْ املَ  قال يف " 54"بِ ذَّ شَ املُ 
" هو الطويل البائن الطول مع نقص يف حلمه. وأصله من النخلة الطويلة اليت شذب عنها جريدها أي  قال :

  56قطع وفرق"
 

 

 عتبار:َلِعرفة ا

: الشواهدعتبار واملتابعات و المعرفة ا: "  من أنواع علوم احلديث النوع اخلامس عشر يقول ابن الصالح يف 
كر أبو ذ  احلديث، هل تفرد به راويه أو ال؟ وهل هو معروف أو ال؟هذه أمور يتداولوهنا يف نظرهم يف كال 

ن سلمة عتبار يف األخبار مثاله: أن يروي محاد بالكامت حممد بن كبان التميمي احلافظ رمحه هللا أن طريق ا
ينظر هل روى ف كديثا مل يتابع عليه عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة  عن النب صلى هللا عليه وسلم.

فإن وجد علم أن للخَب أصال يرجع إليه، وإن مل يوجد ذلك فثقة غري  ،ذلك ثقة غري أيوب عن ابن سريين
ذلك  يأابن سريين رواه عن أيب هريرة، وإال فصحايب غري أيب هريرة رواه عن النب صلى هللا عليه وسلم، ف

ديث الواكد تستقصى أسانيده ومعىن هذا أن احل 57"وجد يعلم به أن للحديث أصال يرجع إليه ، وإال فال.
وحتصر طرقه وخمارجه ملعرفة متابعات الرواة بعضهم بعضا. وتُ َتتبع أيضا األكاديث األخرى يف موضوع احلديث 
ملعرفة شواهده وهي األكاديث اليت تشهد ملعناه وتؤيده. وهلذا كان االعتبار عند احملدثني هو معرفة املتابعات 

اإلسناد والشاهد ياون يف املعىن. فهذا غاية ما ذكره املصنفون يف مصطلح  والشواهد. واملتابعة تاون يف
 احلديث يف االعتبار. 
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 وعند التحقيق يف صورة االعتبار يظهر أنه أصل منهج احملدثني وعليه يقوم حبثهم يف النقد احلديثي، ويف فقه
زيد األمر تفصيال د والتعليل. وهلذا ناحلديث. ومنهج االعتبار كاضر يف مجيع أنواع علوم احلديث وبه يتم النق
    58يف بيان منهج االعتبار عامة مث فائدته  يف معرفة فقه احلديث خاصة.

أن البحث يف النص الشرعي من أجل فهم مراد الشارع منه يبدأ من هذا النص، كىت إذا مت منطلق االعتبار 
اصر اخلارجية عبور النظر خارجه للبحث يف العنتم يحترير عناصره الداخلية واستيعابه من جهة قانون اللغة، 

اجلهات ضمه  له وجه تعلق ابلنص يف جهة من البعيدة عنه املتنوعة يف أصنافها، فالما ظفر الناظر بعنصر
إىل النص املنظور فيه، فينظر يف ذلك كله على جهة االجتماع. ولو كصر الباكث نظره يف املركلة األوىل مل 

لمي ومل يستامل قواعد فقه اخلطاب الشرعي، ألن استامال النظر إمنا يتحقق يستوف شروط البحث الع
ابستحضار كل العناصر اخلارجية املتعلقة ابلنص، للحاجة إىل االعتبار هبا. ففي" االعتبار " حيتاج الباكث 

نظر خارج لإىل عناصر متباعدة يف مواضعها خمتلفة يف أنواعها، جيب العبور إليها عن طريق انتشار الفار وا
النص حمل البحث، فالما عثر على عنصر ضمه إليه فيعتَب بذلك كله وينظر فيه يف كال االجتماع وانضمام 

 بعضه إىل بعض.
ولتفصيل هذا البد من تعريف نظرية االعتبار وضبطها وتقعيدها، مث بيان فائدهتا يف فقه احلديث النبوي 

 الشريف. 
 

 تعريف اَلعتبار وحترير ضوابطه
ة  ال هو أن البحث  يف مسألة من املسائل العلميعلى أصل منطقي يف منهج املعرفة، و  االعتبار منهج يقوم

 إمنا جيب أن تستحضرو يافي فيه االقتصار على النظر يف املسألة بذاهتا والتأمل فيها ويف جزئياهتا املتصلة هبا، 
ا، و تتوقف أن هلا صلة هب ظهري -و التأملابلبحث  -أمور أخرى كثرية، قد تاون بعيدة عنها، غري أهنا معها

جاوز فالنظر األول ينطلق من املسألة حمل البحث، مث أييت النظر الثاين فيت عليها سالمة النتائج املستخرجة.
 .املسألة ويعَب إىل خارجها للبحث عن كل ما له تعلق هبا، ولو كان بعيدا عنها يف ظاهر األمر

موض            وع من املوض            وعات إىل ما جيب عليه أن أيخذه يف االعتبار و  رش            د الباكث يفياالعتبار  منهجف
يس     تحض     ره يف احلس     بان من املس     ائل واألمور املنفص     لة عن موض     وعه، اخلارجة عن جماله، و تنبهه إىل عدم 

 منهج علىالغفل  ة عنه  ا  وحت  ذره من جهله  ا أو أ  اهله  ا، أو نس             ي  اهن  ا و ع  دم االلتف  ات إليه  ا. ف  البح  ث 
ي أ ك شاردة وال واردة، وال صغرية وال كبرية يف مسألته وموضوعه إال أكصاها واستحضرها.االعتبار، ال يرت 
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إن البحث العلمي يف أي مسألة ما، ال يافي فيه احلام مبا يلوح من األدلة املباشرة والشواهد الظاهرة، وإمنا 
                                 يتأىن الباكث ويتقصى كل ما له صلة ابملوضوع.                             

املتنوعة، فهي  . أما تفصيالته وتطبيقاتهعلى اإلمجال والعموم قوم عليهياالعتبار يف أصله الذي ا منهج فهذ
ال واكد من ، وما فقه احلديث إال جممفرقة يف العلوم املختلفة، منثورة يف  املصنفات يف العلوم اإلسالمية

  جماالهتا.
وأص   ل االعتبار يف اللغة من العبور واجملاوزة  والتحول من كال إىل كال واالنتقال من ش   يء إىل ش   يء ومن 

كس     يا و كقيقيا كعبور النهر و الطريق، أو معنواي و جمازاي كالعَبة قد ياون هذا العبور  وموض     ع إىل آخر. 
ثاين ياون ابجلس    د، و يف الكس    يا ور و االعتبار مبا مض    ى، و كرد الش    يء إىل نظريه. ففي األول ياون العب

فه  ذا هو األص               ل اللغوي لالعتب  ار وعلي  ه ق  ام يف معن  اه  ابلفار و ال  ذهن و النظر العقلي. معنواي العبور
 االصطالكي.

 
راعاة " :ويف االص    طالح  ها ِو اَلعتبار هو النظر يف املس   ألة ِع اس   تحض   ار نظائرها واَللتفات إل لواِز

   ". ةنقائضها، ِع صحة املناسب
ويف فقه احلديث فاالعتبار يقتضي النظر يف نص احلديث حمل البحث، كىت إذا مت استيعابه من جهة قواعد 
اللغة وأصول العربية وُأكام فهمه من جهة ما يبدو من ظاهره، مَت جماوزتُه وعبور الفار وانتشار النظر خارجه 

ن وجوه الصلة تحضار كل ما له به وجه مللبحث عن كل ما يتصل به وبعناصره ومعانيه الالية واجلزئية، واس
 واملناسبة. وعليه فأركان االعتبار ثالثة وهي األصل املنظور فيه، والفرع املعتَب به، واملناسبة اجلامعة بينهما.  

األساس الذي يبدأ منه البحث، واألصل الذي ينطلق منه النظر، : وهو  األصل املنظور فيهأما   - 1    
. وهو هنا نص احلديث حمل البحث والذي يراد فهمه وكسن استيعابه يه نظر الباكثوهو أول ما يقع عل

بقصد العمل به وتنزيله على حمله. والنظر يف هذا األصل هو الذي حيصل به املعىن املتبادر، مث أييت العبور 
  خارج النص وهو الركن الثاين.

ه من بعيد عنه، لان ال تعدم صلته به بوج وهو كل ما يقع خارج النص مما هو الفرع املعترب به :  – 2
عن  اجملتهد مىت نظر يف دليل على مسألة اكتاج إىل البحث " الشاطب بقوله إن:الوجوه. وهو ما عَب عنه 

فجعل الدليل حمتاجا إىل أمور كثرية كىت يستقيم إعماله. وهذه  59 ".أمور كثرية ال يستقيم إعماله الدليل دوهنا
تعلق به من األدلة والنصوص األخرى من الوكي يف القرآن والسنة، وهي الظروف  األمور هي اليت هلا
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واملالبسات اخلاصة والعامة اليت تقرتن به، وهي قواعد الشريعة العامة وأصوهلا الالية وغريها من العناصر اليت 
 ماانه وموضع ل يفمنفص -يف الغالب -ومن أوصاف الفرع املعتَب به، أنهتتصل ابلنص يف جهة من اجلهات. 

وروده عن األصل املنظور فيه، فال يظهر حبصر النظر يف األصل املنظور فيه، وإمنا يظهر مبجاوزته وااللتفات 
وإذا أغفل الناظر هذه العناصر كان مقصرا يف البحث والنظر متساهال يف منهج  .إىل جهات أخرى غري جهته

 . تداد بع ويصلح لالعتبار وهذا هو الركن الثالثفقه احلديث.  وليس كل عنصر أو دليل الح ميان االع
نه ال فال اعتبار إال بتوفر العالقة اجلامعة بني األصل والفرع، أل: املناسبة اْلاِعة بني األصل والفرع – 3

املناسبة بني  أوجه ن إميان اجلمع بينهما وضم الفرع إىل األصل إال بوجود املناسبة، وانتفاء التنافر بينهما. و 
ال خترج  وابالستقراء يظهر أن املناسبة بني احلديث املنظور فيه وبني كل ما يعتَب به معهاألصل والفرع خمتلفة. 

هلذا و  فقد ياون الوجه اجلامع بينهما هو التماثل والتقارب، أو التالزم ، أو التعارض والتباين.عن ثالثة أوجه. 
 .ثة وهي االعتبار ابلنظري، واالعتبار ابللوازم، واالعتبار ابملعارضميان تصنيف االعتبار إىل أنواع ثال

 
 أنواع اَلعتبار :

ص حمل هنا للجنس فيدخل فيه مجيع النظائر واألشباه من النصوص املتعلقة ابلن و النظري اَلعتبار سالنظْي: 1
البحث. وإن منهج االعتبار ابلنظري منهج منطقي يف العلم واملعرفة، ولذلك جنده كاضرا بقوة عند احملققني 

ع األمور مجكانوا دائما، يف مجيع العلوم، يعتنون بضم األشباه بعضها إىل بعض، و من علماء اإلسالم. فقد  
املتقاربة يف صعيد واكد. وكان معتمدهم يف ذلك قاعدة منطقية هي أن الشيء إذا ضم إىل نظريه أمثر من 

ج الدين ماع به. يقول اتتجالالفوائد ما ال يثمره منفردا، ألن نظري الشيء مبنزلة اللقاح، ال يثمر إال اب
مام غريه هض مقواي ومرجحا، السيما عند انضالسباي:" وقد ال ينتهض الشيء يف نفسه كجة مبفرده، وينت

على الباكث، بعد االستيعاب األويل للنص احلديثي من جهة ظاهره واملتبادر  . ففي فقه احلديث،60 إليه"
منه من جهة غريبه ومعاين تراكيبه، أن يتسع نظره وينتشر فاره خارج النص، ويستعرض نصوص الوكي من 

 الوكي له تعلق كلي أو جزئي ابحلديث استحضره، فينظر يف احلديث القرآن والسنة، فالما ظفر بنص من
ابعتبار ذلك كله. وينظر يف ذلك كله على جهة االجتماع، ألنه إن نظر يف النص األصلي منفردا عن غريه 
معزوال عما سواه قصر يف الفهم والنظر. فلو كان احلديث يف فرع من فروع الشريعة استحضر معه القواعد 

 ليت يدخل فيها، وضم إليه ما يشرتك معه يف معناه أو يف معىن من املعاين اجلزئية. الالية ا
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ويدخل حتت هذا األصل كثري من مباكث فهم اخلطاب الشرعي مثل مجع أكاديث الباب وتتبع الشواهد 
ت بعضها دالالاعتبار أقسام ال ومنهواملتابعات، واعتبار اجلزئيات مع الاليات، واعتبار القرآن مع احلديث، 

وغريها  ،ببعض من العام واخلاص، واملطلق واملقيد، وضم األشباه بعضها إىل بعض وقياس بعضها على بعض
املنظور فيه  ديثحلولضبط هذه املسألة فالواجب تقسيم امما يتحقق فيه وصف اجلمع بني األشباه والنظائر. 

إىل أجزاء حبسب معانيه اجلزئية، وكصر عناصره الواردة فيه، مث كصر املعىن الالي العام الذي ينتظم فيه. 
ومن خالل النظر يف املعىن العام واملعاين اجلزئية وخمتلف العناصر اليت يشتمل عليها األصل املنظور فيه، 

َب هبا مجيعا، وال لي أو ابملعاين اجلزئية ولو بواكد منها، فيعتيستطيع الناظر أن يلتمس كل ما يتعلق ابملعىن الا
عتَب به قد ياون النظري الذي يفاملنظور فيه على جهة املطابقة.  احلديثيعتَب فقط مبا هو وارد يف معىن 

ن ابألصل املنظور فيه، وقد ال ياون كذلك، فيجب على الناظر التدبر لئال يغفل ع تعلقهواضحا صرحيا يف 
   .له تعلق وشبه ابملنظور فيه شيء

 فهذا هو االعتبار ابلنظري، وخالصة النظائر اليت يعتَب وينبغي استحضارها هي : 
 كل ما له نوع صلة مبعىن احلديث أو معانيه من القرآن الارمي. -

 األش  باه والنظائر من الس  نة، من املتابعات اليت تض  بط ألفاظ احلديث وص  يغه، والش  واهد اليت تلتقي معه -
يف معن  اه، أو يف معىن من املع  اين اجلزئي  ة، وك  ل األك  ادي  ث اليت تتعلق ب  ه على جه  ة التق  اب  ل بني العموم 
واخلص  وص، واإلطالق والتقييد، واإلمجال والبيان، واإلهبام والتعيني وغريها من الثنائيات املتقابلة اليت ترد 

 هبا النصوص الشرعية من القرآن واحلديث.

 زئية ابلاليات والاليات ابجلزئيات.اعتبار األكاديث اجل -

 اعتبار ما جرى به العمل يف معىن احلديث وموضوعه. -

فال نص من احلديث يراد فقهه ينبغي وص        له بال هذه العناص        ر اليت هي نظائره وأمثاله اليت أيتلف معها 
 ويثمر من املعاين ما ال يثمر منفردا.

بتها ة املناس       بات اخلفية اليت ال يظهر وجه مناس       ويف كل هذا ينبغي احلرص على تعرف املناس       بات، خاص       
 وتعلقها ابحلديث إال بعمق النظر وقوة االستدالل ودقة االستنباط.

 
 اَلعتبار ساللوازم : - 2

و ياون عندما يتم العبور من األص    ل املنظور فيه إىل ما يتعلق به على جهة املالزمة واملالبس    ة. فال قض    ية 
تاون دائمة، وقد تاون يف زمن ماض، وقد تاون يف احلال وقد تاون يف املآل.  هلا لوازم، وهذه اللوازم قد

ومعىن ذلك أن القضية قد ياون هلا لوازم ومالبسات يف وقت من األوقات مث تنفصل عنها هذه املالبسات، 



نها امثل أس     باب النزول يف القرآن وأس     باب الورود يف احلديث، فإهنا مالبس     ة للنص زمن نزوله أو وروده، ل
ازم يف احلال أو وقد تاون اللو  ،بعد ذلك تنفص   ل عنه يف النقل. وقد ال ينفك األص   ل املنظور فيه عن لوازمه

  يف املآل كما يف مقاصد األكاام، أو يف مآالت األفعال.
إن من األمور اليت ال تظهر ملن ينظر يف احلديث منفردا عن غريه، ما ياون قد ويف فقه احلديث خاص              ة ف

ابحلديث زمن وروده من املالبس             ات وقرائن األكوال. فاثريا ما يقف الناظر على احلديث يف كتاب أكاط 
من كتب احلديث فال يظهر له منه إال أمساء رجاله الذين رووه، ومتنه الذي يقوم به معناه، فيلزمه أن يعَب 

يه ذلك زمان الذي ورد فبنظره إىل مواض             ع أخرى ويلتفت إىل جهات أخرى لعله يظفر ابحلال واملقام وال
ن فائدة ذلك تتجلى يف معرفة فقه احلديث على وجهه، ويف العمل به وتنزيله على حمله. وهلذا إاحلديث. و 

نص العلماء على أن من مسالك الفهم الصحيح للحديث استحضار ما ارتبط ابحلديث من أسباب خاصة 
س          يق فيه احلديث. فاحلام الذي حيمله إما منص          وص عليها يف موض          ع آخر أو مفهومة من الواقع الذي 

احلديث قد يظهر عاما مطلقا، لانه ابعتبار مالبس اته وس بب وروده يتبني أنه ورد على س بب خاص وارتبط 
ض    ر ، أو له مقام خاص حيمله على معىن خاص ال يظهر إال ملن اس    تحبعلة معينة يبقى ببقائها ويزول بزواهلا
ومتعلقاته من جهة الزمان واملاان واألش   خاص، مثل أس   باب  ت النص هذا املقام. فاللوازم هي كل مالبس   ا

الورود والس      ياق العام واخلاص، والقرائن، واملقاص      د والعلل، ومآالت العمل ابلنص، وراوي احلديث وأكواله 
وأخباره . وهذه املالبس  ات هي اليت تفرقت عند علماء احلديث وعلماء أص  ول الفقه حتت تس  ميات متنوعة 

الس        ياق، و  ،والقرائن ،ومقتض        ى احلال ،املقاموف الورود وأس        بابه، ومقاص        د الش        ريعة وكلياهتا، و ظر  مثل 
كل هذه و  وظروف اخلطاب، وكال املتالم، والعناص    ر غري اللغوية يف فهم اخلطاب، أو العناص    ر فوق لغوية.
 لنص كثريةاالص             طالكات بينها عموم وخص             وص، ومنها ما يطلق على ذلك كله. ومعىن هذا أن لوازم ا

ومتنوعة، وقد ياون لال نص لوازمه اخلاص             ة اليت ليس             ت لغريه، فهي كل ما حيتف ابلنص من األكوال 
الزمانية واملاانية، وما يتعلق به من األش   خاص واألماكن والقض   ااي واألكاام. وهي أيض   ا قد تاون قريبة أو 

ار ل أكوال عص  ر التنزيل عامة وأخبخاص  ة مثل س  بب النزول أو س  بب الورود، وقد تاون بعيدة أو عامة مث
أهله، وأكوال اللس        ان العريب وما جرى به العرف والعمل يف عص        ر الورود، واألعالم واألماكن، وغريها من 

 اللوازم اليت يقتضيها النص. 
 
 اَلعتبار ساملعارض : -3

لفار والعقل، أعمال ا وهذا النوع ياون العبور فيه من املنظور فيه إىل ما يعارض   ه ويناقض   ه. وهذه أيض   ا من
لى مما لو نظر فيها ع كس    ن وأمتفإن القض    ية إذا ض    مت إىل نقيض    ها كان فهمها واس    تيعاب خص    ائص    ها أ



يف فقه و  التضاد والتعارض من وجوه املناسبة اجلامعة بني الشيء وغريه  وبضدها تتبني األشياء.فإن االنفراد. 
ما  ج النص والنظر يف س             ائر أجزاء الوكي اللتماس كليتحقق االعتبار ابملعارض بعبور النظر خار  احلديث

يظهر منه معارض  ة للنص. وحتت هذا األص  ل تندرج مباكث الناس  خ واملنس  و ، وخمتلف احلديث، والتعارض 
ال تاون  وهذه املعارض  ة قد .وتعارض االكتماالت يف دالالت النص، وتعارض املص  احل واملفاس  دوالرتجيح، 

كقيق ة يف نفس األمر، وإمن ا حبس              ب الظ اهر، لان ف ائ دة اعتب اره ا يفي د يف مح ل احل دي ث على معىن من 
 املعاين.    

 ه والعمل به، تستصحب معههفقمن أجل نص علماء احلديث على أن النظر يف احلديث الواكد وهلذا 
قد ياون منسوخا، وقد ال ياون كذلك إال أن هناك أكاديث األكاديث اليت تعارضه كقيقة أو ظاهرا، ألنه 

ذا نظر ن االعتبار هبا يفيد يف معىن احلديث املنظور فيه، فيحمل على غري ما يتبادر منه إإختالفه يف الظاهر، و 
 .فيه منفردا من غري اعتبار بغريه

 

ا هناك عناصر العربية فقط، وإمنومجاع كل هذا أن فقه احلديث النبوي ال حيصل بتحايم قواعد اللغة وأصول 
أخرى متنوعة تدخل يف فهم النص. فالواجب االلتفات إىل كل ما له تعلق ابلنص حمل البحث والنظر من 
العناصر، واستحضار كل ما له فائدة يف بيان معناه، واحلذر من الغفلة عن كل ما له أتثري يف احلام املأخوذ 

م إعمال فالنص ليس دليال إال مع نظائره ولوازمه ونقائضه. فال يستقيمنه ويف العمل به وتنزيله على حمله. 
النص يف موضع االستدالل للحام والعمل إال مضموما إىل ذلك كله، مضافا إىل كل ما يتصل به فياون 

 اجملموع دليال.
 

ن منهج و فيثبت من كل ما تقدم أن جمموع أنواع علوم احلديث وقواعد فقه السنة داخلة يف االعتبار، فيا
االعتبار لب علم احلديث وأصل فقه السنة النبوية. وسيتأكد ذلك من عرض بقية األنواع ويظهر أن كل 
قاعدة ترجع إىل نوع من أنواع االعتبار. وعليه فال ما سيأيت من األنواع والقواعد من االعتبار واألمثلة فيها 

 عتبار. أمثلة لالعتبار. وهلذا ناتفي هنا مبثال واكد يدل على اال
       : مسعت النب صلى هللا عليه وسلم يقول فقال ،ورأى ساة وشيئا من آلة احلرث ،قال أيب أمامة الباهلي عن
  61"َل يدخل هذا بيت قوم إَل أدخله هللا الذل" 

 ياون البدء بتحايم اللغة. فيظهر هنا الربط بني الشرط وجزائه. فمن كان يف بيته آلة كرث ولفقه احلديث
فمصريه الذل. وهذا الاالم حيمل معىن التحذير والتخويف من اختاذ آلة احلرث واالشتغال ابحلرث والزرع. 
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ة االشتغال ابحلرث كراهي، فيدل بظاهره على حترمي أو  احلرث والزرع التنفري مناحلديث  املتبادر من ظاهرفال
والزرع. وبعد حتايم اللغة أييت االعتبار. واحلديث يدخل يف ابب العمل يف األرض ابحلرث والزرع وكل ما 
يتعلق بذلك. فينبغي العبور من احلديث إىل غريه للبحث عن كل ما له تعلق هبذا الباب على جهة املوافقة 

 للوازم.أو على جهة املعارضة، وذلك بعد االعتبار اب
سبق أن االعتبار ابللوازم هو استحضار كل ما يالبس احلديث ويتعلق به من : االعتبار بلوازم احلديث -

الظروف الزمانية واملاانية، ومنه معرفة أسباب الورود. ومل يرد يف ذلك أمر صريح واضح، فذهب الشراح 
تتحت عمل يف األراضي أول ما افوكان الإىل تقدير أسباب للحديث، وهذا يف قول احلافظ ابن كجر : " 

هذا من إخباره  صلى هللا عليه   :ابن التني فاان الصحابة يارهون تعاطي ذلك. قال أهل الذمة على
ومعىن ذلك أن احلديث   62."املشاهد اآلن أن أكثر الظلم إمنا هو على أهل احلرث وسلم  ابملغيبات، ألن

يتعلق بزمن خاص إذا وقع الظلم فياون أصحاب األرض أكثر من ينزل به، وهلذا قال احلافظ ابن كجر 
إن ...وميان احلمل على عمومه فواملراد بذلك ما يلزمهم من كقوق األرض اليت تطالبهم هبا الوالة" :

الذل شامل لال من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، والسيما إذا كان املطالب من الوالة. 
وعن الداودي هذا ملن يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل ابحلرث ال يشتغل ابلفروسية فيتأسد عليه العدو، 

فياون احلديث حتذيرا من الظلم،  63دهم مبا حيتاجون إليه"فحقهم أن يشتغلوا ابلفروسية وعلى غريهم إمدا
 وتنبيها من الوقوع حتته، وليس فيه تعرضا حلام احلرث أو الزرع.

 ُسولرَ  : وهي كل ما له تعلق مبعىن احلديث على وجه التماثل والشبه. من ذلك قول:االعتبار ابلنظائر -
 ادَ اْلِْهَ  َوتَ رَْكُتمُ  سِالزَّرْعِ  َوَرِضيُتمْ  اْلبَ َقرِ  َأْذَنبَ  َوَأَخْذُتُْ  سِاْلِعيَنةِ  تَ َبايَ ْعُتمْ  ِإَذا"  َوَسلََّم: َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ 

 والذي يتعلق ابحلديث هو قوله " َوَأَخْذمتُْ  64" ِديِنُكمْ  ِإَل  تَ ْرِجُعوا َحَّتَّ  يَ ْنزُِعهُ  ََل  ُذًَل  َعَلْيُكمْ  اّللَُّ  َسلَّطَ 
ِديِنُاْم" وهو  ِإىَل  تَ ْرِجُعوا َكىتَّ  يَ ْنزُِعهُ  اَل  ُذاًل  َعَلْيُامْ  اّللَُّ  َسلَّطَ  اجلَِْهادَ  َوتَ رَْكُتمُ  اِبلزَّرْعِ  َوَرِضيُتمْ  اْلبَ َقرِ  أَْذاَنبَ 

حتذير من االشتغال ابألرض والزرع واألنعام وتضييع كقوق األمة. وبناء عليه فاحلديث حمل البحث 
شتغال ابألرض والغفلة عن احلقوق العامة والعجز عن الدفاع عن حيتمل أن يقصد به مثل ذلك من اال

 كرمات األمة.
: وهو كل ما يظهر منه معارضة للحديث أو خمالفة بوجه من الوجوه. وهنا نصوص  االعتبار ابملعارض -

 كثرية تستحضر منها:
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عمة مؤذن االمتنان ابلن ما يف القرآن الارمي من االمتنان بنعمة األرض واحلرث والزرع واألنعام. ومعلوم أن -
ِه  إنَّ فَ ْليَ ْنظُِر اْْلِ ابلقصد إىل تناوهلا واالنتفاع هبا والشار عليها. من ذلك قوله تعاىل : "  ْنَساُن ِإَل َطَعاِِ

َنا ِفيَها َحب اً  َوِعَنباً َوَقْضباً  َوزَي ْ  َنا اْلَماَء َصب اً  ُثَّ َشَقْقَنا اَلْرَض َشق اً  فَأَنْ بَ ت ْ ونً َوََْالً َوَحَداِئَق ُغْلباً  تُ َصبَ ب ْ
ََِتاعًا َلُكْم َوأِلَنْ َعاُِِكمْ   مأأنت حترثون ِا أفرأيتموقول هللا عز وجل : "  (31-14)عبس "َوفَاِكَهًة َوَأساً   

َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ وقوله تعاىل : " (25-23")الواقعة: حطاِا ْلعلناه نشاء لو الزارعون َ  أم تزرعونه
َُِتشَ  َِّاَن  َِْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُُمَْتِلًفا ُأُكُلهُ َوالزَّيْ ُتوَن َوالر  َِّْعُروَشاٍت َوَغْْيَ  َُِتَشابٍِه   ِِبًا َوَغْْيَ اَجنَّاٍت 
( 242األنعام:) ُكُلوا ِِ  ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر َولُتوا َحقَُّه يَ ْوَم حَصاِدِه َوََل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََل َيُِب  اْلُمْسرِِفني"

   وغريها من اآلايت كثري مما يفهم منه إابكة االنتفاع ابألرض والعمل فيها.
العمل واالشتغال ابحلرث والغرس مما يفيد أن العمل يف  ما صح من األكاديث النبوية يف احلث على -

 رسيغ ِسلم ِ  ِااألرض من فروض الافاية. من ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم من كديث أنس : " 
 جابر كديث ومن  65"صدقة به له كان  إَل ِبيمة أو إنسان أو طْي ِنه فيأكل زرعا يزرع أو غرسا
ْنهُ  ُأِكلَ  َِا َكانَ  ِإَلَّ  َغْرًسا يَ ْغِرسُ  ُِْسِلمٍ  ِِ ْ  َِا " مسلم عند ْنهُ  قَ ُسرِ  َوَِا َصَدَقةً  َلهُ  ِِ  َوَِا َصَدَقةٌ  َلهُ  ِِ
ْنهُ  السَُّبعُ  َأَكلَ   َصَدَقٌة". َلهُ  َكانَ  ِإَلَّ  َأَحدٌ  يَ ْرَزُؤهُ  َوََل  َصَدَقةٌ  َلهُ  فَ ُهوَ  الطَّْْيُ  َأَكَلتِ  َوَِا َصَدَقةٌ  َلهُ  فَ ُهوَ  ِِ

 َهَذا َغَرسَ  َِ ْ  َِْعَبدٍ  ُأمَّ  يَ  فَ َقالَ  اَحاِئطً  َِْعَبدٍ  أُم ِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب   َدَخلَ  ويف لفظ آخر
ُِْسِلمٌ  النَّْخلَ  ْنهُ  فَ َيْأُكلَ  اَغْرسً  اْلُمْسِلمُ  يَ ْغِرسُ  َفاَل  قَالَ  ُِْسِلمٌ  َبلْ  فَ َقاَلتْ  َكاِفرٌ  َأمْ  َأ  َدابَّةٌ  َوََل  ِإْنَسانٌ  ِِ
َِةِ  يَ ْومِ  ِإَل  َصَدَقةً  َلهُ  َكانَ  ِإَلَّ  َطْْيٌ  َوََل      66 ."اْلِقَيا

وُل اّللَِّ  لَّمَ ويف مس    ند أمحد من كديث أنس قَاَل َرس    ُ لَّى اّللَّ َعَلْيِه َوس    َ َِِت ال :"ص    َ اَعُة َوبَِيِد َأَحدُِكْم ِإْن قَا س   َّ
 67"َفِسيَلٌة فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن ََل يَ ُقوَم َحَّتَّ يَ ْغِرَسَها فَ ْليَ ْفَعلْ 

  وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم أييت كيطان املدينة فيأكل من مثرها ويشرب من مائها. -
 أهل زرع وغرس. وكان الصحابة -

: "  وهلذا ترجم اإلمام البخاري بقوله .فال هذا مينع من محل احلديث على ظاهره يف كراهة الزرع والغرس
ن وأش  ار احلافظ ابن كجر إىل أ" ابب ما حيذر من عواقب االش  تغال آبلة الزرع أو جماوزة احلد الذي أمر به.

اقبة الوارد يف فض          ل الغرس والزرع، فحمل الذم على ع البخاري يف هذه الرتمجة مجع بني هذا احلديث وغريه
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عضهم: هذا ملن وقال ب نقطاع إليه من تضييع ما أمر حبفظه.الشتغال ابحلرث والزرع وااليؤول إليه ا ذلك وما
  68يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل ابحلرث ال يشتغل ابلفروسية فيتأسد عليه العدو.

ومن أتمل يف ص             نيع اإلمام البخاري يف كتاب احلرث واملزارعة تبني له أنه رمحه هللا راعى منهج االعتبار يف 
ختريج هذا احلديث فأورده يف س       ياق أكاديث قبله وبعده كلها تدل على إابكة الزرع والغرس مما مينع الناظر 

أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو ما من مس             لم يغرس غرس             ا من محله على ظاهره. فقدم عليه كديث :" 
" مث أخرج  بعده أكاديث أخرى يف الزرع. ومن نظر يف الرتاجم اليت إنس         ان أو هبيمة إال كان له به ص         دقة

ِل الزَّرْعِ عقدها هلذه األكاديث يظهر له هذا املقص   د منه رمحه هللا. فرتجم بقوله  "  َواْلَغْرِس ِإَذا أُِكَل اَبب َفض   ْ
اءُ جلََ ِمْنُه َوقَ ْوِل  ، وبقوله : " َعْلَناُه ُكطَاًما (اّللَِّ تَ َعاىَل ) أَفَ رَأَيْ ُتْم َما حَتْرُثُوَن أَأَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِعوَن َلْو َنش   َ

ِتَغاِل آِبَلِة الزَّرِْع أَْو جُمَاَوزَِة احلَْدِ  الَِّذي أُِمرَ  ُر ِمْن َعَواِقِب ااِلش             ْ وأخرج هذا احلديث مث ترجم " ِبهِ  اَبب َما حُيَذَّ
، و "  رابب إذا قال اكفين مؤنة النخل وغريه وتش             ركين يف الثمو" ".بقوله : "ابب اْقِتَناِء اْلَاْلِب لِْلَحْرثِ 

ابب ما جاء يف و "  ابب من أكيا أرضا مواات"و"  اليهود" ابب املزارعة معو "  ابب املزارعة ابلشطر وحنوه"
 ".سالغر 

مثال يدل على منهج االعتبار وفائدته يف فقه احلديث. وعلى هذا النحو يتم إعمال مجيع قواعد فقه فهذا 
 احلديث عن طريق االعتبار ابللوازم، واالعتبار ابلنظري، واالعتبار ابملعارض.

 
 

 يف ِتون األحاديث ِعرفة زيدات الثقات

ومعناه أن تتعدد طرق احلديث الواكد، وعند مقارنة متون هذه الطرق، يتبني أن يف طريق منها زايدة يف منت 
احلديث، تاون هلا فائدة زائدة يف معىن احلديث وفيما يفهم منه وما يستنبط منه من أكاام. وياون اختالف 

ا يف ضبط لرواة الثقات، بعد أن يشرتكو ألفاظ احلديث ابلزايدة يف األكاديث الطويلة خاصة. وسبب ذلك أن ا
احلديث ويتفقوا يف رواية معظم أجزائه، قد يغيب عن بعضهم ما يستحضره غريه. وليس ذلك تعارضا وال 
اختالفا وإمنا هو زايدة، ألن أكد الرواة كفظ من احلديث ما مل حيفظ غريه، وزايدة الثقة مقبولة ألهنا زايدة 

مل حيفظ. وياون االختالف يف احلديث الواكد أيضا، ابلزايدة يف متنه،  علم، وألن من كفظ كجة على من
عندما تطول املدة بني زمن التحمل وبني زمن األداء عند أكد الرواة فيغيب عنه طرف من احلديث من غري 

 أن يؤثر ذلك يف ضبطه للحديث. 
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وحيصل  ة والضبط، فيؤمن كذبهويشرتط يف هذه الزايدة أن تاون من الراوي الثقة، أي اجلامع بني العدال
االطمئنان إىل خَبته يف احلديث وضبطه ملا روى. أما زايدة املتهم فال اعتبار هبا، وأما زايدة من ضعف من 

 جهة كفظه فهي ناارة مردودة.
ن يف احلديث الواكد . فإن زايدة الثقة تاو ُمتلف احلديثوبني  زيدة الثقة يف املتونوالبد من التفريق بني 

جهة تعدد طرقه، وليس يف اللفظ الزائد معارضة، وإمنا هي زايدة بيان بزايدة لفظ أو طرف من منت من 
احلديث غاب عن بعض الرواة. أما خمتلف احلديث، كما سيأيت، فهو يف احلديثني يتعارضان وُيتلفان يف 

 املعىن.
ة، لانه ليس زايدة ذوذ ياون من الثق، فإن الشالشذوذوبني  زيدة الثقة يف املنتوالبد من التفريق أيضا بني 

على غريه كما هو يف زايدة الثقة، وإمنا هو خمالفة من هو أوثق منه، أو جلماعة مثله من الرواة الثقات. ففرق 
ن الثقة فتاون ومثال املخالفة  مبني الزايدة وبني املخالفة. فاملخالفة من الثقة غري مقبولة خبالف الزايدة. 

ا روى أبو دواد والرتمذي من كديث عبد الواكد بن زايد عن األعمش عن أيب صاحل شذوذا غري مقبول م
قال البيهقي خالف عبد  69.ينه''ميَ   ْ جع عَ طَ ضْ يَ إذا صلى أحدكم ركعت الفجر فلْ عن أيب هريرة مرفوعا:'' 

العدد الاثري يف هذا ، فإن الناس إمنا رووه من فعل النب صلى البله عليه وسلم ال من قوله، وانفرد  70الواكد
فهذا مردود، وإن كان من ثقة، ألنه خالف،  71عبد الواكد من بني ثقات أصحاب األعمش هبذا اللفظ."

ظ، ألنه واحلديث للزائد واحلاف خبالف من زاد فمقبول ألن يف الزايدة زايدة علم وفائدة. قال اإلمام مسلم : "
يف معىن الشاهد الذي قد كفظ يف شهادته ما مل حيفظ صاكبه. واحلفظ غالب على النسيان وقاض عليه ال 

 72حمالة"
حتمل زايدة فائدة يف معىن احلديث، اعتىن هبا احملدثون وخص        وها بنوع من أنواع علوم  زيدة الثقةوملا كانت 

ع زايدة الثقة يف احلديث، ملا له من فائدة يف فهم معىن احلديث وس         المة احلديث، ونص         وا على وجوب تتب
االس     تنباط منه، ألن الغفلة عن هذه الزايدة قد توقع يف الغلط يف الفهم. وهلذا يس     مون هذه األلفاظ الزائدة 

ول س  راج قألهنا حتمل أكااما فقهية ال تفهم إال ابس  تحض  ار هذه األلفاظ الزائدة. ويف هذا ي ألفاظا فقهية،

                                                           

 َجاءَ  َما بابَ . " جامع الرتمذي" كتاب الصالة، سنن أيب داود، كتب الصالة، ابب االضطجاع بعدها )يعين ركعيت الفجر( - 69 
 .اْلَفْجرِ  رَْكَعيَتِ  بَ ْعدَ  ااِلْضِطَجاعِ  يف 
ه (. أخرج له اجلماعة. قال ابن كجر " ثقة، يف كديثه عن األعمش وكده 222عبد الواكد بن زايد العبدي البصري )ت - 70 

 421ص    4140التهذيب"  الرتمجة  قريبت"  . مقال"
 .  135ص   2" تدريب الراوي "   - 71 
 اإلسناد، فهذا احلام يصدق أيضا على الزايدة يف املنت.. وكالم مسلم هذا، وإن كان يف سياق الزايدة يف 299ص "التمييز" - 72 



الدين البلقيين :      " ليس املراد مبعرفة زايدات األلفاظ الفقهية، ما زاده الفقهاء، فذلك يذكر يف املدرج. 
بل املراد الزايدات اليت تظهر منها األكاام الفقهية كزايدة "تربتها" يف التيمم و " من املس         لمني" يف كديث 

 73زكاة الفطر"
 74فن لطيف تس   تحس   ن العناية به. وقد كان أبو بار بن زايد النيس   ابوريوذلك ويقول ابن الص   الح : "    

 .األئمة مذكورين مبعرفة زايدات األلفاظ الفقهية يف األكاديث ،76وأبو الوليد القرشي 75وأبو نعيم اجلرجاين
ومذهب اجلمهور من الفقهاء وأص         حاب احلديث فيما كااه اخلطيب أبو بار أن الزايدة من الثقة مقبولة  
ا تفرد هبا، س    واء كان ذلك من ش    خص واكد أبن رواه انقص    ا مرة، ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزايدة، أو  إذ

كانت الزايدة من غري من رواه انقص             ا، خالفا ملن رد من أهل احلديث ذلك مطلقا، وخالفا ملن رد الزايدة 
  77"منه وقبلها من غريه.

مث بني ابن الص         الح أن زايدة الثقة نوع من انفراد الثقة، ألن انفراد الثقة قد يقع خمالفا ملا رواه الثقات وهذا 
ما يقع بني  رادمن االنف الثالث . والنوعوقد ال تاون فيه منافاة وخمالفة أصال ملا رواه غريهشذوذ وهو مردود، 

الثقة فتاون  وهي زايدة ها س              ائر من روى ذلك احلديثهاتني املرتبتني مثل زايدة لفظة يف كديث مل يذكر 
 مقبولة.

 
ففي ش   رح كديث عائش   ة يف قص   ة فاطمة بنت أيب كبيش يف االس   تحاض   ة قال ابن عبد الَب : " وبعض   هم 

. وقال ىف موض             ع آخر : " 78يذكر فيه ألفاظا ال يذكرها غريه منهم، ورمبا أوجبت تلك األلفاظ أكااما".
 79ا هلا أكاام."وزاد بعضهم فيه ألفاظ
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ْفَيان بن عيينة  ام بن عروة َعنْ  فمن طريق س      ُ  َأيب  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  َأنَّ  ةَ َعاِئش      َ  َعنْ  أَبِيِه عروة بن الزبري َعنْ  ِهش      َ
َتَحاضُ  َكاَنتْ  ُكبَ ْيشٍ  أََلتِ  ُتس   ْ لَّى النَِّبَّ  َفس   َ لَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  ص   َ تْ  ِعْرقٌ  ِلكِ ذَ  فَ َقاَل: " َوس   َ ةِ  َولَْيس  َ  فَِإَذا سِاحْلَْيض  َ
غتسال َوَسلََّم ابال َعَلْيهِ  اّللَّ  فأمرها َصلَّى  80َوَصلِ ي." فَاْغَتِسِلي َأْدبَ َرتْ  َوِإَذا الصَّاَلةَ  َفَدِعي احْلَْيَضةُ  َأقْ بَ َلتِ 

والص   الة، ومعناه أهنا تغتس   ل إذا انص   رمت مدة كيض   تها، وتص   لي وال تتوض   أ إال ابنتقاض الوض   وء، وهلا أن 
 ي صالتني أو أكثر بوضوء واكد. تصل

 هِ َعَليْ  اّللَّ  َصلَّى النَِّبَّ  ُكبَ ْيشٍ  يب أَ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  أََتتْ  قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ومن طريق َكِبيب بن أيب اثبت
لَّمَ  تُ  ِإين ِ  فَ َقاَلتْ  َوس  َ َتَحض  ْ اَلةَ  َدِعي فَ َقاَل : " اس  ْ مَ  الص  َّ كِ  َأيَّ ِلياْغتَ  ُثَّ  َحْيض  ِ ِئي س  ِ اَلةٍ  ُكل ِ  ِعْندَ  َوتَ َوض  َّ   ص َ
   81".احلَِْصْيِ  َعَلى َقَطرَ  َوِإنْ 

ام عن ُمَعاِويََة الض  رير ومن طريق َأيب ةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبن ِهش  َ  ُكبَ ْيشٍ  َأيب  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  تْ َجاءَ  قَاَلتْ  َعاِئش  َ
  َرُسولُ  فَ َقالَ  الصَّاَلَة؟ أَفََأدَعُ  َأْطُهرُ  َفاَل  َحاضُ ُأْستَ  اْمرَأَةٌ  ِإين ِ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  فَ َقاَلتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب ِ  ِإىَل 
لَّى اّللَِّ  لََّم: " َعَلْيهِ  اللَّهم ص  َ َا ََل  َوس  َ ُتكِ  بَ َلتْ َأق ْ  فَِإَذا ِبَْيضٍ  َولَْيسَ  ِعْرقٌ  َذِلكِ  ِإَنَّ اَلةَ  َفَدِعي َحْيض  َ  َوِإَذا الص  َّ

ِلي َأْدبَ َرتْ  لِ ي ُثَّ  الدَّمَ  َعْنكِ  فَاْغس   ِ ِئي ُثَّ  َأيب: " ( َوقَاَل  قَاَل: )أي هش   ام بن عروة ص   َ اَلةٍ  ِلُكل ِ  تَ َوض   َّ   ص   َ
وهذه زايدة أفادت وجوب وض  وء املس  تحاض  ة لال ص  الة.  وما كااه هش  ام  82اْلَوْقُت". َذِلكَ  َيَِيءَ  َحَّتَّ 

عن أبيه عروة، وإن كان ظاهره الوقف على عروة، فإن س             ياق احلديث يدل على أنه مرفوع. قال ش             خ 
اإلس   الم احلافظ ابن كجر : " ألنه لو كان كالمه ) أي عروة بن الزبري ( لقال "مث تتوض   أ" بص   يغة اإلخبار، 

     83صيغة األمر شاكله األمر الذي يف املرفوع وهو قوله " فاغسلي".فلما أتى ب
وعن هذه الزايدة يقول ش     يخ اإلس     الم احلافظ ابن كجر : " ومل ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النس     ائي  

، وليس  85وأومأ مسلم أيضا إىل ذلك 84من طريق محاد بن زيد عن هشام وادعى أن محادا تفرد هبذه الزايدة،
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 َزْيٍد زاَِيَدُة َكْرٍف تَ رَْكَنا ذِْكَرُه."



والس           راج من طريق حيال بن س           ليم كالمها عن  86 لك، فقد رواها الدارمي من طريق محاد بن س           لمةكذ
. وهبذه الزايدة قال مجهور العلماء، وإمنا اختلفوا يف الوضوء لال صالة هل هو على الوجوب أم  87هشام."

من دم  دم احليض على االس          تحباب. قال احلافظ ابن كجر : " ويف احلديث دليل على أن املرأة إذا ميزت
االس   تحاض   ة تعتَب دم احليض وتعمل على إقباله وإدابره، فإذا انقض   ى قدره اغتس   لت منه مث ص   ار كام دم 
االستحاضة كام احلدث فتتوضأ لال صالة، لانها ال تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واكدة مؤداة 

ِئي ُثَّ أو مقض    ية لظاهر قوله ) اَلٍة(  ِلُكل ِ  تَ َوض   َّ ا الوض    وء ا قال اجلمهور...وعند املالاية يس    تحب هلوهبذص   َ
 88."لال صالة وال جيب إال حبدث آخر، وقال أمحد وإسحاق : إن اغتسلت لال فرض فهو أكوط

 
زايدات الثقات يف منت احلديث ما وقع يف كديث أم املؤمنني عائش      ة رض      ي هللا عنها يف ص      فة  من أمثلةو  

غس              ل النب ص             لى هللا عليه وس             لم من اجلنابة. فقد تعددت طرق احلديث، واختلفت ألفاظه ابلزايدة 
فقه  نوالنقص  ان، لانها مبجموعها متااملة، فال ياتمل احلديث إال بض  م بعض  ها إىل بعض. وفائدة ذلك أ

احلديث ال ياتمل إال مبجموع هذه األلفاظ، وأكاام االغتس  ال مبنية على احلديث جبميع ألفاظه وبزايدات 
  بعض الرواة على بعض. ولبيان ذلك نورد بعض طرق احلديث.  

ثَ َنا قال البخاري رمحه هللا:    - ثَ َنا قَالَ  ُمَسدَّدٌ َكدَّ  َرُسولُ  َكانَ  قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  نْ عَ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٍ  َع ْ  َْحَّادٌ  َكدَّ
 89.َيَدهُ  َغَسلَ  اْْلََنابَةِ  ِِ َ  اْغَتَسلَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ 
ثَ َنا -  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  َشامِ هِ  َع ْ  َِاِلكٌ  َأْخََبانَ  قَالَ  يُوُسفَ  ْبنُ  َعْبُد اّللَِّ  وعند البخاري أيضا قال َكدَّ

 َسلَ فَ غَ  َبَدأَ  اْْلََنابَةِ  ِِ َ  اْغَتَسلَ  ِإَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب ِ  َزْوجِ  َعاِئَشةَ 
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مَ  َعْنكِ  اْغِسِليفَ  َقْدُرَها َذَهبَ  فَِإَذا الصَّاَلةَ  فَاتْ رُِكي احْلَْيَضةُ  أَقْ بَ َلتِ  فَِإَذا اِبحْلِيَضةِ  َولَْيَستْ   قَالَ  .َوَصلِ ي َوتَ َوضَِّئي الدَّ
َا َذِلكَ  بَ ْعدَ  َيُاونُ  َما مُثَّ  اأْلَوَّلِ  ُغْسلَ  تَ ْغَتِسلُ  :يَ ُقولُ  َأيب  َفَاانَ  ِهَشامٌ   ."َوُتَصلِ ي هَّرُ َتطَّ  فَِإهنَّ
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32 – 50 . 
اَنِء قَ ْبَل أَْن يَ ْغِسَلَها ِإَذا مَلْ َيُاْن َعَلى  - 89    ِدِه َقَذٌر َغرْيُ اجْلََنابَةِ يَ صحيح البخاري، كتاب الغسل، اَبب َهْل يُْدِخُل اجْلُُنُب يََدُه يِف اإْلِ



 ىَعلَ  َيُصب   ُثَّ  َشَعرِهِ  ُأُصولَ  ِِبَا ُيَخلِ لُ ف َ  اْلَماءِ  يف  َأَصاِبَعهُ  يُْدِخلُ  ُثَّ  ِللصَّاَلةِ  يَ تَ َوضَّأُ  َكَما يَ تَ َوضَّأُ  ُثَّ  َيَدْيهِ 
 90.ُكلِ هِ  ِجْلِدهِ  َعَلى اْلَماءَ  يُِفيضُ  ُثَّ  بَِيَدْيهِ  ُغَرفٍ  َثاَلثَ  رَْأِسهِ 
ثَ َنا -  قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  نُ بْ  ِهَشامُ  َأْخرَبَنَ  قَالَ  َعْبُد اّللَِّ  َأْخََبانَ  قَالَ  َعْبَدانُ  وعنده أيضا قال َكدَّ

 ُثَّ  ِللصَّاَلةِ  ُوُضوَءهُ  َوتَ َوضَّأَ  َدْيهِ يَ  َغَسلَ  اْْلََنابَةِ  ِِ َ  اْغَتَسلَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهم َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ 
 ئِرَ َسا َغَسلَ  ُثَّ  َِرَّاتٍ  َثاَلثَ  اْلَماءَ  َعَلْيهِ  فَاضَ أَ  َبَشَرَتهُ  َأْرَوى َقدْ  أَنَّهُ  َظ َّ  ِإَذا َحَّتَّ  َشَعَرهُ  بَِيِدهِ  ُُيَلِ لُ  ُثَّ  اْغَتَسلَ 
  91.َجَسِدهِ 

ثَ َنا ويف صحيح مسلم قال  - ثَ َنا التَِّميِميُّ  حَيْاَل  ْبنُ  حَيْاَل  َكدَّ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َع ْ  ةَ َُِعاِويَ  أَبُو َكدَّ
 يُ ْفرِغُ  ُثَّ  يََدْيهِ  فَ يَ ْغِسلُ  يَ ْبَدأُ  َنابَةِ اْلَْ  ِِ َ  اْغَتَسلَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ  قَاَلتْ  َعاِئَشةَ 
 ْعرِ الشَّ  ُأُصولِ  يف  َأَصاِبَعهُ  فَ ُيْدِخلُ  اْلَماءَ  َيَُْخذُ  ُثَّ  ِللصَّاَلةِ  ُوُضوَءهُ  يَ تَ َوضَّأُ  ُثَّ  فَ ْرَجهُ  فَ يَ ْغِسلُ  مِشَاِلهِ  َعَلى بَِيِميِنهِ 
 رِْجَلْيهِ  َغَسلَ  ُثَّ  َجَسِدهِ  َسائِرِ  َلىعَ  َأفَاضَ  ُثَّ  َحَفَناتٍ  َثاَلثَ  رَْأِسهِ  َعَلى َحَف َ  اْسَترْبَأَ  َقدِ  َأنْ  رََأى ِإَذا َحَّتَّ 

ثَ َناه َبةُ  وَكدَّ ثَ َنا قَااَل  َكْربٍ  ْبنُ  َوزَُهرْيُ  َسِعيدٍ  ْبنُ  قُ تَ ي ْ ثَ نَ  و ح َجرِيرٌ  َكدَّ ثَ َنا ُكْجرٍ  ْبنُ  َعِليُّ  اَكدَّ  ُِْسِهرٍ  ْب ُ  َعِلي   َكدَّ
ثَ َنا و ح ثَ َنا ُكرَْيبٍ  أَبُو َكدَّ ْسَنادِ  َهَذا يف  ِهَشامٍ  َع ْ  ُكل ُهمْ  َُنَْْيٍ  اْب ُ  َكدَّ  الر ِْجَلنْيِ  َغْسلُ  َحِديِثِهمْ  يف  لَْيسَ وَ  اإْلِ

ثَ َنا َبةَ  َأيب  ْبنُ  َبْارِ  أَبُو وَكدَّ ثَ َنا َشي ْ ثَ َنا وَِكيعٌ  َكدَّ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّبَّ  أَنَّ  َعاِئَشةَ  نْ عَ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٌ  َحدَّ
د ". وعنالر ِْجَلنْيِ  َغْسلَ  يَْذُكرْ  َوَلَْ  ُمَعاوِيَةَ  َأيب  َكِديثِ  حَنْوَ  ذََكرَ  مُثَّ  َثاَلثً  َكفَّْيهِ  فَ َغَسلَ  فَ َبَدأَ  اْْلََنابَةِ  ِِ َ  اْغَتَسلَ 

ثَ َناه ثَ َنا النَّاِقدُ  َعْمٌرو مسلم أيضا قال َكدَّ ثَ َنا َعْمرٍو ْبنُ  ُمَعاِويَةُ  َكدَّ  َعنْ  ُعْرَوةُ  َأْخََبين  قَالَ  ِهَشامٍ   ْ عَ  زَاِئَدةُ  َكدَّ
 يََدهُ  يُْدِخلَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َيَدْيهِ  فَ َغَسلَ  َدأَ بَ  اْْلََنابَةِ  ِِ َ  اْغَتَسلَ  ِإَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعاِئَشةَ 

َنءِ  يف  ْثلَ  تَ َوضَّأَ  ُثَّ  اْْلِ  92 * ِللصَّاَلةِ  ُوُضوئِهِ  ِِ
   عائشةعأب سلمة ب  عبد الرْح  ويف مسند أيب داود الطيالسي بسنده عن عطاء بن السائب عن  -

كان رسول هللا إذا اغتسل ِ  اْلنابة بدأ فغسل يديه ُث أخذ بيمينه فصب على مشاله فغسل فرجه قالت 
حَّت ينقيه ُث ِضمض ثالث واستنشق ثالث وغسل وجهه ثالث وذراعيه ثالث ُث صب على رأسه وجسده 

   93"املاء فإذا فرغ غسل قدِيه
بن  ملقارنة بني ألفاظها أن احلديث ورد من طريقني: طريق عروةفيظهر من اعتبار الطرق بعض       ها ببعض مع ا

الزبري يف الص   حيحني وطريق أيب س   لمة بن عبد الرمحن عند أيب داود الطيالس   ي. وعن عروة رواه ابنه هش   ام، 
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وتعددت الطرق عنه فرواه محاد بن زيد، ومالك بن أنس، وعبد هللا بن املبارك، وأبو معاوية الض          رير، وجرير 
بد احلميد، وعلي بن مس             هر، وعبد هللا بن منري، ووكيع بن اجلراح، وزائدة بن قدامة. ويف هذه الطرق بن ع

زايدات يف األلفاظ هلا فائدة فقهية. ففي رواية عروة عن عائشة أنه توضأ وضوءه للصالة، ومعلوم أن الوضوء 
فيض على ءه كامال قبل أن يللص         الة يبدأ بغس         ل اليدين وينتهي ابلرجلني. فالظاهر منه أنه توض         أ وض         و 

جسده. ويف رواية أيب سلمة زايدة بيان أنه مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه وأخر رجليه فلم 
يغس    لهما كىت أفرغ املاء على س    ائر جس    ده.  و على هذه الزايدات يف األلفاظ بىن الفقهاء أكاام الغس    ل 

 وصفته.       
قد سئل عن و  ، من كديث ابن مسعود،املتون: قوله صلى هللا عليه وسلمومن أمثلة زايدات الثقات يف ألفاظ 

  94"الصَّاَلُة َعَلى َوْقِتَهاعمال إىل هللا : " ألأكب ا
  95" الصَّاَلُة ِلَوْقِتَهاويف لفظ آخر : " 

   96" الصَّاَلُة يف َأوَِّل َوْقِتَها"ومن كديث أم فروة 

 97'' الصالة ألول وقتهاويف لفظ آخر :'' 
وقد اعتىن احملدثون هبذه الزايدات ملا هلا من فائدة فقهية. فجميع هذه األلفاظ تشرتك يف إيقاع الصالة يف  

 ى وقتهاعلوقتها، ومعلوم أن وقت الصالة ليس واكدا مضيقا وإمنا له أول وله آخر. وظاهر لفظ " الصالة 
. تها قبل انصرامه قد كصل أفضل األعمالمطلق الوقت فياون من أداها يف آخر وق" لوقتها "  " أو         

الصَّاَلُة يف َأوَِّل " ال أن لفظ إ  98."ليس يف هذا اللفظ ما يقتضي أوال وال آخرا : "ابن دقيق العيد قالوهلذا 
دة حيمل زايدة فقهية تقيد الفضيلة أبول الوقت. وهلذا اعتىن احملدثون هبذه الزاي" ألول وقتها"   أو "َوْقِتَها

الصَّاَلُة يف وقال احلافظ ابن كجر عن هذا الفظ ) 99". فقد صحت هذه اللفظةفقال احلاكم النبسابوري : 
 بن حممد موسى أيب يف " اليوم والليلة " عن احلسن بن علي املعمري ورواه"  ( :َأوَِّل َوْقِتَها

 .كذلك شعبة عن غندر عن املثىن
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ميَانِ  َكْونِ  بَ َيانِ  اَبب  .اأْلَْعَمالِ  أَْفَضلُ  تَ َعاىَل  اِبّللَِّ  اإْلِ
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 مث.".وقتها علىبلفظ" عنه أيب موسى املعمري، فقد رواه أصحاب تفرد به :" الدارقطين قال
والظاهر  .عنه غندر أصحاب كرواية اجلماعة وهاذا رواه أيب موسى عن احملاملي عن الدارقطين أخرجه

أن رواية " يف أول  املهذب" شرح  يف النووي وقد أطلق .وهم فيه؛ ألنه كان حيدث من كفظه املعمري أن
من وغريمها  واحلاكم صحيحه يف خزمية ابن لان هلا طريق أخرى أخرجها .وقتها " ضعيفة

كرواية  مغول بن مالك بذلك، واملعروف عن عثمان وتفرد الوليد عن مغول بن مالك عن عمر عن عثمان طريق
وميان أن ياون أخذه  .كذلك ظن أن املعىن واكدا اجلماعة، كذا أخرجه املصنف وغريه ، وكأن من رواها

وغريه : قوله " لوقتها  القرطب قال .من لفظة " على " ؛ ألهنا تقتضي االستعالء على مجيع الوقت فيتعني أوله
  أي مستقبالت عدهتن، وقيل لالبتداء كقوله تعاىل "لعدهت  لقوه طف" " الالم لالستقبال مثل قوله تعاىل

وقيل مبعىن يف، أي يف وقتها. وقوله " على وقتها " قيل على مبعىن الالم ففيه " الشمس لدلوك الصالة أقم"
فانظر كيف   100ه."وفائدته حتقق دخول الوقت ليقع األداء فيما تقدم وقيل إلرادة االستعالء على الوقت 

اعتىن احملدثون هبذا اللفظ من جهة إثباته وتصحيحه، ومن جهة احلام املستفاد منه، كىت محلوا غريه من 
 األلفاظ عليه،  ملا فيه من زايدة فقهية. 

قد ورد من طرق  الشمس، و  ويف خَب نوم النب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عن صالة الصبح كىت طلعت
كثرية، يقول ابن عبد الَب يف بيان الزايدات الفقهية يف بعض الطرق : " وقد روي عن النب صلى هللا عليه 
وسلم يف نومه عن الصالة يف السفر آاثر كثرية من وجوه شىت...وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام، ومل يذكر ذلك 

ن بعضهم مل يذكر ذلك. واحلجة يف قول من ذكر ال يف قول مبعضهم. وبعضهم ذكر أنه ركع ركعيت الفجر و 
  101قصر."

 
 األحاديث ِتون ِ  فِ حَّ صَ املُ  ِعرفة

حَّف  ُص      َ
" اس      م مفعول من التص      حيف. وهو اللفظ الذي كص      ل الغلط يف كتابته أو قراءته بس      بب  و"امل

تش      اهبه مع غريه يف الص      ورة. وهلذا قد ياون التص      حيف ابلبص      ر وقد ياون ابلس      مع. فقد تتش      ابه بعض 
األلفاظ يف الص     ورة واخلط وتتناىف يف املعىن واحلام، وبس     بب ذلك التش     ابه قد حيمل لفظ على آخر غلطا، 
فيتغري املعىن. وقد اعتىن احملدثون هبذا العلم لض  بط ألفاظ احلديث وتص  حيح ما يتس  رب إليها من التص  حيف 
من بعض الرواة، ألن التصحيف يف اللفظ ياون منه التغيري يف املعىن، وإذا تغري املعىن كصل الغلط يف الفهم 

                                                           

 .20ص   2" فتح الباري "   - 100 
 . 351 – 352ص   4" التمهيد "  - 101 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16872
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16872
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16872
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16872
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=988&idto=989&bk_no=52&ID=357#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=988&idto=989&bk_no=52&ID=357#docu


َا يَ ن ْهَ والفقه. قال ابن الصالح : "  اُق ِمَن احْلُفَّاِظ، وَ هذا َفنٌّ َجِليٌل، ِإمنَّ اَرُقْطيِنُّ ُض أِبَْعَبائِِه احْلُذَّ  ه(325)تالدَّ
ِنيٌف ُمِفيدٌ  ُهْم، َوَلُه ِفيِه َتص        ْ ُ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: " وَ  .ِمن ْ َي اّللَّ َبٍل َرض        ِ َمْن يَ ْعَرى َوُروِ يَنا َعْن َأيب َعْبِد اّللَِّ َأمْحََد ْبِن َكن ْ

  102ِمَن اخلَْطَِأ َوالتَّْصِحيِف؟
 ومن أمثلة التصحيف اليت يظهر منها أثر التصحيف يف فهم احلديث وفقهه:  

َثيِن  يف ص        حيح البخاري قال: ثَ َنا زاَِيدٍ  ْبنُ  دُ حُمَمَّ  وَكدَّ ِعيدٍ  ْبنُ  َعْبُد اّللَِّ  ثَ َناَكدَّ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َكدَّ   قَالَ  س        َ
َثيِن  قَاَل :  َعْنه اّللَّ  َرِضي اَثِبتٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  َسِعيدٍ  ْب ِ  ُبْسرِ  َع ْ  ُعبَ ْيِد اّللَِّ  ْب ِ  ُعَمرَ  َِْوَل  النَّْضرِ  أَبُو َساَلٌِ  َكدَّ

  لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َفَخرَجَ  َحِصْيًا َأوْ  ُُمَصََّفةً  ُحَجْْيَةً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  اْحَتَجرَ  "
لِ ي لُّونَ  َوَجاُءوا رَِجالٌ  إِلَْيهِ  فَ تَ تَ بَّعَ  ِفيَها ُيص  َ اَلتِهِ  ُيص  َ ُروا َلةً لَي ْ  َجاُءوا مُثَّ  ِبص  َ ولُ  َوأَْبطَأَ  َفَحض  َ لَّى اّللَِّ  َرس  ُ  َلْيهِ عَ  اّللَّ  ص  َ
لَّمَ  ُهمْ  َوس َ َواهَتُمْ  فَ َرفَ ُعوا إِلَْيِهْم، َُيْرُجْ  فَ َلمْ  َعن ْ ُبوا َأص ْ ًبا إِلَْيِهمْ  َفَخرَجَ  اْلَباَب، َوَكص َ ولُ  هَلُمْ  فَ َقالَ  ُمْغض َ لَّ  اّللَِّ  َرس ُ  ىص َ
اَلةِ  فَ َعَلْيُامْ  ،َعَلْيُامْ  َسُيْاَتبُ  أَنَّهُ  ظَنَ ْنتُ  َكىتَّ  َصِنيُعُامْ  ِبُامْ  زَالَ  َما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ    رْيَ خَ  فَِإنَّ  بُ ُيوِتُامْ  يف  اِبلصَّ

 103اْلَمْاُتوبََة. الصَّاَلةَ  ِإالَّ  بَ ْيِتهِ  يف  اْلَمْرءِ  َصاَلةِ 
ثَ َنا عند مس  لم قال:و  ثَ َنا اْلُمَثىنَّ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  وَكدَّ ثَ َنا َجْعَفرٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َكدَّ ِعيدٍ  ْبنُ  اّللَِّ  ْبدُ عَ  َكدَّ ثَ َنا س  َ اَلٌِ  َكدَّ  وأَبُ  س  َ

رِ  رِ  َع ْ  اّللَِّ  ُعبَ ْيدِ  ْب ِ  ُعَمرَ  َِْوَل  النَّض  ْ ِعيدٍ  ْب ِ  ُبس  ْ ولُ  اْحَتَجرَ "  قَاَل : اَثِبتٍ  اْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  س  َ لَّى اّللَِّ  َرس  ُ   ص  َ
  تَ بَّعَ فَ ت َ  قَالَ  ِفيَها ُيَصلِ ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللَّ ا َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َفَخَرجَ  َحِصْيٍ  َأوْ  ِبََصَفةٍ  ُحَجْْيَةً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ 
َلةً  َجاُءوا مُثَّ  قَالَ  ِبَصاَلتِِه، ُيَصلُّونَ  َوَجاُءوا رَِجالٌ  إِلَْيهِ  هُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  ُسولُ رَ  َوأَْبطَأَ  َفَحَضُروا لَي ْ  ْم،َعن ْ
َواهَتُمْ  فَ َرفَ ُعوا إِلَْيِهْم، َُيْرُجْ  فَ َلمْ  قَالَ  ُبوا َأص   ْ ولُ رَ  إِلَْيِهمْ  َفَخرَجَ  اْلَباَب، َوَكص   َ لَّى اّللَِّ  س   ُ لَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  ص   َ بً  َوس   َ   اُمْغض   َ
ولُ  هَلُمْ  فَ َقالَ  لَّى اّللَِّ  َرس  ُ لََّم : َعَلْيهِ  اّللَّ  ص  َ ِنيُعُامْ  ِبُامْ  زَالَ  َما َوس  َ ُيْاَتبُ  أَنَّهُ  ظَنَ ْنتُ  َكىتَّ  ص  َ   فَ َعَلْيُامْ  َعَلْيُاْم، س  َ

اَلةِ  اَلةِ  َخرْيَ  فَِإنَّ  بُ ُيوِتُامْ  يف  اِبلص   َّ اَلةَ  ِإالَّ  بَ ْيِتهِ  يف  اْلَمْرءِ  ص   َ َثيِن  وبََة.اْلَمْاتُ  الص   َّ ثَ َنا َكامتٍِ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  وَكدَّ  زٌ هبَْ  َكدَّ
ثَ َنا ثَ َنا ُوَهْيبٌ  َكدَّ ْعتُ  قَالَ  ُعْقَبةَ  ْب ُ  ُِوَسى َحدَّ  النَِّبَّ  َأنَّ  اَثِبتٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  َسِعيدٍ   ِ بْ  ُبْسرِ  َع ْ  النَّْضرِ  َأساَ  َسَِ
َََّذَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى  َيايلَ لَ  ِفيَها َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َفَصلَّى َحِصْيٍ  ِِ ْ  اْلَمْسِجدِ  يف  ُحْجَرةً  ا
 104ِه.بِ  ُقْمُتمْ  َما َعَلْيُامْ  ُكِتبَ  َوَلوْ  ِفيهِ  َوزَادَ  حَنَْوهُ  َفذََكرَ  اَنسٌ  إِلَْيهِ  اْجَتَمعَ  َكىتَّ 
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ثَ َنا عند أيب داود قال:و  ثَ َنا اْلبَ زَّازُ  اّللَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َهاُرونُ  َكدَّ ثَ َنا يمَ إِبْ رَاهِ  ْبنُ  َماِ يُّ  َكدَّ  دِ َسِعي اْبنَ  يَ ْعيِن  اّللَِّ  َعْبدُ  َكدَّ
رِ  َأِب  َعنْ  ِهْندٍ  َأيب  ْبنِ  رِ  َع ْ  النَّض  ْ ِعيدٍ  ْب ِ  ُبس  ْ ولُ  اْحَتَجرَ  الَ قَ  أَنَّهُ  اَثِبتٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  س  َ لَّى اّللَِّ  َرس  ُ   اللَّهم ص  َ

 105..." ِفيَها فَ ُيَصلِ ي اللَّْيلِ  ِمنَ  َُيْرُجُ  مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َفَاانَ  ُحْجَرةً  اْلَمْسِجدِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
ثَ َنا عند اْلِام أْحد قال:و ثَ َنا َماِ يٌّ  َكدَّ ِعيدِ  ْبنُ  اّللَِّ  َعْبدُ  َكدَّ رِ  َأِب  نْ عَ  ِهْندٍ  َأيب  ْبنِ  س   َ رِ  َع ْ  النَّض   ْ  ْب ِ  ُبس   ْ

 106"ُحْجَرةً  اْلَمْسِجدِ  يف  َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  اْحَتَجرَ "  قَالَ  اأْلَْنَصارِي ِ  اَثِبتٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  َسِعيدٍ 
ثَ َنا قال  وعنده أيضا،  ثَ َنا ِعيَسى ْبنُ  ِإْسَحاقُ  : َكدَّ   َع ْ  ُُيْرِبين  ُعْقَبةَ  ْب ُ  ُِوَسى َلَّ إِ  َكَتبَ  قَالَ  ََلِيَعةَ  اْب ُ  َكدَّ

رِ  ِعيدٍ  ْب ِ  ُبس  ْ ولَ  َأنَّ  اَثِبتٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  س  َ لَّى اّللَِّ  َرس  ُ لَّ  َعَلْيهِ  اّللَّ  ص  َ ِجدِ  يف  اْكَتَجمَ  مَ َوس  َ   هَلِيَعةَ  اِلْبنِ  قُ ْلتُ  اْلَمس  ْ
 107َوَسلََّم. َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى الرَُّسولِ  َمْسِجدِ  يف  اَل  قَالَ  بَ ْيِتهِ  َمْسِجدِ  يف 

فيظهر أن احلديث ورد من طريق عبد هللا بن سعيد عن سامل أيب النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت 
عند البخاري ومس         لم وأيب داود، وأمحد. ومن طريق وهيب عن موس         ى بن عقبة عنه عند مس         لم. وفيه " 

نارا اكتجرهتا إذا ض             ربت عليها ماكتجر " قال ابن األثري : " يقال كجرت )بفتح احلاء واجليم( األرض و 
فياون معىن " اكتجر " اختذ مااان  108متنعها به عن غريك...واحلجرية تص      غري احلجرة وهو املوض      ع املنفرد"

فخالف " احتجم"  َسِعيد بلفظ ْبنِ  ُبْسرِ  َعنْ  ُعْقَبةَ  ْبنُ  هَلِيَعَة عن ُموَسى يف املسجد يصلي فيه. ويف طريق اْبن
  فرواه عن موس             ى بن عقبة بلفظ " اكتجم". فياون ابن هليعة قد انفرد بلفظ " اكتجم ".ابن هليعة وهيبا 

وهذا الوهم إمنا هو من التص  حيف الذي كص  ل البن هليعة يف قراءة " اكتجر " فقرأها " اكتجم". ومما يؤيد 
 ِإيَلَّ  بَ تَ ذلك أنه روى عن موس          ى بن عقبة ابملااتبة وليس ابلس          ماع أو العرض. وهذا ظاهر من قوله : كَ 

هذا احلديث ما  َسِعيٍد". وهلذا قال اإلمام مسلم : " الرواية الصحيحة يف ْبنِ  ُبْسرِ  َعنْ  ُُيَْبين  ُعْقَبةَ  ْبنُ  ُموَسى
ذكران عن وهيب وذكران عن عبد هللا بن س عيد عن أيب النض ر. وابن هليعة إمنا وقع يف اخلطأ من هذه الرواية، 

موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي اآلفة اليت خنشى على من أخذ احلديث من أنه أخذ احلديث من كتاب 
أن  فخليق –الس           ماع أو العرض  –الاتب من غري مساع من احملدث أو عرض عليه. فإذا كان أكد هذين 
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 ِعرفة ُمتلف احلديث

 ابن النوع السادس والثالثون من مقدمةوهو أن يرد كديثان صحيحان خمتلفان متعارضان يف املعىن، وهو 
ون إمنا يامل للقيام به األئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه، الغواص. ولبيان أمهيته ذكر أنه الصالح

اء وجه ميان اجلمع بني احلديثني، وال يتعذر إبدأن  :أكدمها :ينقسم إىل قسمني ، وهوعلى املعاين الدقيقة
 .110«دوى وَل طْيةَل ع» :كديث :ومثاله .ينفي تنافيهما، فيتعني كينئذ املصري إىل ذلك والقول هبما معا

واملمرض بضم أوله وساون اثنيه وكسر الراء بعدها ضاد . "  111«حصِ ض على ُِ رِ مُْ  دُ ورَ َل يُ » :مع كديث
 .له إبل صحاح من ،هو الذي له إبل مرضى، واملصح بضم امليم وكسر الصاد املهملة بعدها مهملة ،معجمة

هنى صاكب اإلبل املريضة أن يوردها على اإلبل الصحيحة. قال أهل اللغة: املمرض اسم فاعل من أمرض 
 الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، وا
ُ
 حتب عنها وصاسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة مث ذه حصِ مل

أن  :وجه اجلمع بينهماو  قال ابن الصالح : " .113«فر ِ  اجملذوم فرارك ِ  األسد"   :كديثمع و  112"
 .هذه األمراض ال تعدي بطبعها، ولان هللا تبارك وتعاىل جعل خمالطة املريض هبا للصحيح سببا إلعدائه مرضه

ما   ص   لى هللا عليه وس   لم نفى :ففي احلديث األول .مث قد يتخلف ذلك عن س   ببه كما يف س   ائر األس   باب
علم أبن هللا أ :ويف الثاين .؟فمن أعدى األول  :من أن ذلك يعدي بطبعه، وهلذا قال يةكان يعتقده اجلاهل

من الض       رر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل هللا س       بحانه  س       بحانه جعل ذلك س       ببا لذلك، وكذَّر 
ال  :قال أنه حممد بن إس          حاق بن خزمية اإلماموقد روينا عن ... .هلذا يف احلديث أمثال كثريةو  .وتعاىل

كديثان إبس      نادين ص      حيحني متض      ادين، فمن كان عنده  ص      لى هللا عليه وس      لم أعرف أنه روي عن النب
 .فليأتين به ألؤلف بينهما

                                                           

 اَبب الطِ رَيَِة.  صحيح البخاري، كتاب الطب، - 110 
." صحيح مسلم، كتاب السالم، اَبب اَل َعْدَوى َواَل عدوىابب ال ابب ال هامة ويف "صحيح البخاري، كتاب الطب،   - 111 

 َواَل َهاَمَة َواَل َصَفَر َواَل نَ ْوَء َواَل ُغوَل َواَل يُورُِد ممُِْرٌض َعَلى ُمِصحٍ  *ِطرَيََة 
 . 141ص20" فتح الباري " - 112 
ثَ َنا َسِعيُد ْبُن ِمي - 113  ثَ َنا َسِليُم ْبُن َكيَّاَن َكدَّ اَل مسَِْعُت أاََب اَء قَ نَ علقه البخاري يف كتاب الطب قال:  اَبب اجْلَُذاِم َوقَاَل َعفَّاُن َكدَّ

قال  "ُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأْلََسدِ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل َعْدَوى َواَل ِطرَيََة َواَل َهاَمَة َواَل َصَفَر َوِفرَّ ِمَن اْلَمجْ  اّللَّ ُهَريْ رََة يَ ُقوُل قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى 
. يف الطب، لانه معلول أيب نعيم ، ومن وجه آخر عندإال من هذا الوجه هريرة أيب مل أقف عليه من كديثاحلافظ ابن كجر : "

 من تفر كما  منه ففر اجملذوم رأيت وإذا ،عدوى ال"  ولفظه عائشة شاهدا من كديثيف " كتاب التوكل " له  خزمية ابن وأخرج
 - هللا رسول إليه فأرسل ،جمذوم رجل ثقيف وفد يف كان :عن أبيه قال عمرو بن الشريد الثقفي من كديث مسلم وأخرج "األسد
 ن فيه النهاس(. وأخرجه أمحد يف املسند بسند ضعيف أل259ص20." )فتح الباري فارجع ابيعناك قد إان : - وسلم عليه هللا صلى

 (. وللحديث شواهد يصح هبا معناه. 9345بن قهم )بفتح مث ساون( البصري وهو ضعيف، وفيه راو جمهول)
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=10434#docu


 :أن يتضادا حبيث ال ميان اجلمع بينهما، وذلك على ضربني :القسم الثاين
 .أن يظهر كون أكدمها انسخا واآلخر منسوخا، فيعمل ابلناسخ ويرتك املنسو  :أكدمها
ابألرجح  فيفزع كينئذ إىل الرتجيح، ويعمل :أن ال تقوم داللة على أن الناس  خ أيهما واملنس  و  أيهما :والثاين

 114".بصفاهتم يف مخسني وجها من وجوه الرتجيحات وأكثر كالرتجيح باثرة الرواة، أو  منهما واألثبت،
وخالص  ة ذلك أن التعارض بني كديثني ص  حيحني إمنا هو حبس  ب الظاهر وما يبدو للناظر، وإال فالتعارض 
 ال ياون يف نفس األمر مادام احلديثان ص   حيحني. فإن وجد التعارض على هذا النحو فالبحث ياون على

 ثالث مراتب ال جيوز املرور إىل واكدة منها إال إذا تعذر العمل ابليت قبلها. وهي على الرتتيب:
اجلمع والتأليف أو النس             خ بش             روطه أو الرتجيح. فالغاية املرجوة اجلمع بني احلديثني أبن حيمل كل واكد 

خ تع  ذر اجلمع وعرف اتري منهم  ا على املعىن ال  ذي ال يع  ارض معىن اآلخر مع مراع  اة قواع  د الت  أوي  ل. ف  إن
احلديثني وتبني املتقدم من املتأخر فيقال ابلنسخ. وإن تعذر كل ذلك صري إىل الرتجيح فيقدم، من احلديثني، 

 ما زادت قوته مبرجح من املرجحات. 

فالبد من معرفة خمتلف احلديث ألنه الطريق إىل التأليف بني النص    وص ووض    ع كل كديث يف موض    عه على 
 ع واالئتالف.جهة االجتما 

َِْيُمونََة َوُهَو حُمِْرمٌ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َزوَّ مثال ذلك : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي اّللَّ َعْنهما   115" َج 
ْثُت بِِه الزُّْهرِيَّ فَ َقاَل َأْخََبَين يَزِيُد ْبُن اأْلََصمِ  وعند مسلم "   116."نَُّه َنَكَحَها َوُهَو َحاَللٌ أَ زَاَد اْبُن مُنرَْيٍ َفَحدَّ

ثَ ْتيِن َمْيُمونَُة بِْنُت احْلَاِرِث  وعن   تَ َزوََّجَها َوُهَو َحاَللٌ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِ  َكدَّ
 117.قَاَل وََكاَنْت َخاَليِت َوَخاَلَة اْبِن َعبَّاسٍ 

َِْيُمونََة َوُهَو َحاَلٌل َوَبَن َعْن َأيب رَاِفٍع قَاَل و    ِِبَا َوُهَو َحاَلٌل وَُكْنُت تَ َزوََّج َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
نَ ُهَما َأَن الرَُّسوَل ِفيَما  118."بَ ي ْ

لَّمَ  قالُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن وعن  لَّى اّللَّ َعَلْيِه َوس            َ وُل اّللَِّ ص            َ  اْلُمْحِرُم َوََل يُ ْنكُح َوََل ََل يَ ْنِكحُ  :" قَاَل َرس            ُ
 119"َُيُْطبُ 
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ااكها نفيظهر من األكاديث التعارض بني القول بنااح النب ص   لى هللا عليه وس   لم ميمونة وهو حمرم، وبني 
َِْيُمونََة َوُهوَ وهو كالل. وفيه تعارض أيض              ا بني الفعل النبوي يف قول ابن عباس " وبني قوله : حُمِْرمٌ  تَ َزوََّج 

 ."ََل يَ ْنِكُح اْلُمْحِرُم َوََل يُ ْنكُح َوََل َُيُْطبُ  صلى هللا عليه وسلم يف كديث عثمان:"
 صده غري واكد من العلماء. ومن وجوه اجلمع:والقاعدة املقررة البدء ابجلمع وال تأليف وهذا ما ق

تقول تزوجين وهو  وميمونة ، ابن عباس وهمنس  بة الوهم إىل ابن عباس وهو قول س  عيد ابن املس  يب : " -
اختلف ت اآلاثر يف ه ذا احلام ل لان الرواي ة أن ه تزوجه ا وهو كالل،  : ابن عب د الَب وق ال"  كالل.

ص حيح اإلس ناد، لان الوهم إىل الواكد أقرب إىل الوهم من  ابن عباس جاءت من طرق ش ىت، وكديث
ص             حيح يف  عثمان ل اخلَبين أن يتعارض              ا فتطلب احلجة من غريمها وكديثفأقل أكوا ،اجلماعة

 ."فهو املعتمد نااح احملرم منع
 .على أنه من خصائص النب صلى هللا عليه وسلم ابن عباس محل كديث  -
محل قول ابن عباس " تزوجها وهو حمرم " على أنه تزوجها وهو يتأهب لإلكرام ويقلد اهلدي ومل يتلبس  -

 رام. أو على نااكها يف الشهر احلرام، أو يف البلد احلرام. بعد ابإلك
ومن العلماء من س    لك يف هذا مس    لك الرتجيح فرجح قول ميمونة ألهنا ص    اكبة القص    ة، ورويت من طريق 

واقعة  ابن عباس وكديث ،أبنه تقعيد قاعدة عثمان يرتجح كديثخادمها أيب رافع وكان الرس     وَل بينهما. و 
كان يرى أن من قلد  ابن عباس فمنها أن" :  ، قال احلافظ ابن كجرمن االكتماالتعني حتتمل أنواعا 

اهلدي يص  ري حمرما كما تقدم تقرير ذلك عنه يف كتاب احلج، والنب ص  لى هللا عليه وس  لم كان قلد اهلدي يف 
د عليها أي عقميمونة، فياون إطالقه أنه ص  لى هللا عليه وس  لم تزوجها وهو حمرم  عمرته تلك اليت تزوج فيها

ُيطبها فجعلت أمرها  أاب رافع بعد أن قلد اهلدي وإن مل يان تلبس ابإلكرام، وذلك أنه كان أرس             ل إليها
يف صحيحيهما  وابن كبان وابن خزمية الرتمذي فزوجها من النب صلى هللا عليه وسلم. وقد أخرج العباس إىل

النب ص  لى هللا  أن " أيب رافع عن عن س  ليمان بن يس  ار ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن مطر الوراق من طريق
ال  : قال الرتمذي " وهو كالل ، وبىن هبا وهو كالل، وكنت أان الرس      ول بينهما ميمونة عليه وس      لم تزوج

مرس        ال . ومنها أن  س        ليمان عن ربيعة عن مالك ، ورواه مطر عن زيدمحاد بن  نعلم أكدا أس        نده غري
وه    و حم    رم أي داخ       ل ال    ب    ل       د احل    رام أو يف الش                 ه    ر احل    رام،  ت    زوج م    ي    م    ون       ة اب    ن ع    ب       اس ق    ول
اخلليفة حمرما"  ابن عفان بليل حمرما " أي يف الش   هر احلرام، وقال آخر " قتلوا كس   رى قتلوا" : األعش   ى قال

  120"فجزم به يف صحيحه. ابن كبان وإىل هذا التأويل جنح .أي يف البلد احلرام
 وتستحضر هنا قاعدة تقدمي القول على الفعل عند التعارض وهو ما أملح إليه ابن كجر فيما سبق.
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فيثبت من هذا املثال أن استحضار اختالف احلديث يتم به وضع كل كديث يف موضعه من جهة داللته 
وثبوته، وبناء على ذلك يستخلص فقه املسألة بناء على ذلك كله. ولو اقتصر الناظر على احلديث الواكد 

 لوقع يف الغلط. 
 وهلذا اهتم العلماء مبختلف احلديث فألف فيه :

ه( كتابه " اختالف احلديث ". واهتم به حممد بن مسلم ابن 1024إدريس الشافعي )ت اإلمام حممد بن 
ه( يف " شرح معاين 312ه( يف " أتويل خمتلف احلديث" وتوسع فيه أبو جعفر الطحاوي )ت122قتيبة)ت

 اآلاثر".   
 

ُِْشِكل احلديث  ِعرفة 

واملْشِال من احلديث هو الذي  121ة.سبِ تَ لْ مُ  أي وأُموٌر َأْشاالٌ وهو من َأْشَال األْمُر ُيْشِاُل إذا التبس. 
يلتبس معناه على الناظر، ويَ ْعُسر فهمه ويصعب االهتداء إىل معناه الصحيح إال بقوة النظر وعمق التأمل، 
ومزيد من البحث واالعتبار. وهذا اإلشاال قد ياون بسبب استحالة معىن احلديث يف الظاهر، أو جمافاته 

ريعة أو خمالفته لألكاام العقلية، أو وجود اإلمجال يف لفظ احلديث، واإلمجال حيتاج للمقرر من قواعد الش
 إىل بيان، ومن غري بيان يبقى مشاال. 

ويفرتق مشال احلديث عن خمتلف احلديث باونه كديثا واكدا يشال معناه من غري وجود كديث آخر 
ل ديث، فال خمتلٍف مشاٌل، وليس كيعارضه، فإن كان إشااله ملعارضة كديث آخر فهو من خمتلف احل

مشاٍل خمتلفاً، فبينهما عموم وخصوص، وهلذا جند يف مؤلفات العلماء اجلمع بني خمتلف احلديث ومشال 
احلديث، ومنهم من ال مييز بينهما ألهنما يشرتكان يف كصول اإلشاال وظهور االلتباس، إما بسبب التعارض 

  هو كصول اإلشاال، والغرض هو إزالته ورفعه.بني كديثني وإما من غري تعارض، واملعتَب
د " لإلمام الطحاوي أيب جعفر أمح شرح ِشكل اآلثروأكسن الاتب املؤلفة يف مشال احلديث كتاب " 

ه (. قال يف مقدمته:" وإين نظرت يف اآلاثر املروية عنه صلى هللا عليه 312بن حممد بن سالمة احلنفي)ت
مما  نقلها ذوو التثبت فيها واألمانة عليها وكسن األداء هلا، فوجدت فيها أشياءوسلم ابألسانيد املقبولة اليت 

َيْسُقط معرفُتها والعلُم مبا فيها عن أكثر الناس، فمال قلب إىل أتملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشالها، 
أن املشال من  ويستفاد من كالمه هنا  122ومن استخراج األكاام اليت فيها، ومن نفي اإلكاالت عنها..."
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احلديث البد أن ياون مقبوال من جهة وروده، صحيحا من جهة إسناده، فياون إسناده مقبوال غري مردود، 
ومعىن ذلك أن احلديث الضعيف من جهة إسناده ال يشتغل به وال يتالف النظر من أجل رفع اإلشاال 

ما يظهر ن مبا يبدو من اشتباه معناه، و عنه، وإمنا يطرح ابملرة. ويستفاد أيضا أن اإلشاال يف احلديث ياو 
من استحالته أول األمر، وهو ما يوجب املزيد من التأمل العلمي، والتوسع يف االعتبار ابألدلة الشرعية املتعلقة 

 مبوضوع احلديث، كىت يستقيم معناه ويصح مدلوله.  
 
                        هللِا  لُ ُجَهْيٍم: قَاَل َرُسو  َأب ِثال احلديث املشكل بسبب اْلَجال يف لفظه وإطالقه حديث -

َِاَذا َعَلْيِه، َلَكاَن َأْن يَ  :"َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِقَف َأْربَِعنَي َخْْيًا َلُه َلْو يَ ْعَلُم اْلَمار  َبنْيَ َيَدِي اْلُمَصلِ ي 
ْ  َأْن مَيُرَّ َبنْيَ َيَدْيِه. ووجه   123."، َأْو َسَنًة  ِر: ََل َأْدِري ، َأقَاَل َأْربَِعنَي يَ ْوًِا ، َأْو َشْهًراقَاَل أَبُو النَّضْ  "ِِ

اْلشكال فيه عدم تعيني العدد هل يتعلق ساأليم أم سالشهور أم ساألعوام؟  ويف إزالة اْلشكال قال 
ِ   والطحاوي:" ُث رجعنا إل طلب األعداد املذكورة فيه، هل هي ِ  السنني أو ِ  الشهور أ
قال  –األيم؟ فوجدن أسا أِية قد حدثنا قال حدثنا علي ب  قادم حدثنا عبيد هللا ب  عبد الرْح  

ع  عمه ع        أب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  –أبو جعفر : يعين اب  ِوهب 
ُِْعََتًِض ، َوهُ وسلم:"  اَئَة َعاٍم، لَ َو يُ َناِجي رَبَُّه، َلْو يَ ْعَلُم الَِّذي مَيُر  َبنْيَ َيَدْي َأِخيِه  ِِ ََِكانَهُ  َكاَن َأْن  يَِقَف 

َ  اخْلُْطَوِة الَِّت َخطَا وِر َفَدلَّ َذِلَك َأنَّ تِْلَك اأْلَْربَِعنَي ِمَن اأْلَْعَواِم ، اَل ممَّا ِسَواَها ِمَن الشُّهُ  124." َخْْيٌ َلُه ِِ
ِم ، َوهللاَ َنْسأَلُُه ، َوِمَن  ٌر َعْن َكِديِث َأيب َوَكِديُث َأيب ُهرَيْ رََة َهَذا ُهَو ِعْنَداَن ، َوهللاُ أَ  .الت َّْوِفيقَ اأْلَايَّ ْعَلُم ُمَتَأخِ 

َدِي ْلَمارِ  َبنْيَ يَ لِ اجْلَُهْيِم، الَِّذي َرَويْ َناُه يف َصْدِر َهَذا اْلَباِب؛ أِلَنَّ يف َكِديِث َأيب ُهرَيْ رََة الز اَِيَدَة يف اْلَوِعيِد 
اىَل الز اَِيَدُة يف اْلَوِعيِد اْلُمَصلِ ي، َوالَِّذي يف َكِديِث َأيب اجْلَُهْيِم التَّْخِفيُف، َوأَْوىَل اأْلَْشَياِء بَِنا أَْن َنظُنَُّه اِبهلِل تَ عَ 

 . 125" اْلُمَصلِ ي       َبنْيَ َيَديِ هِ لِْلَعاِصي اْلَمارِ  َبنْيَ َيَدِي اْلُمَصلِ ي اَل التَّْخِفيُف ِمْن َذِلَك َعْنُه يف ُمُرورِ 
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(. ابن خزمية يف الصحيح، كتاب الصالة، أبواب سرتة املصلي: ابب يف التغليظ يف املرور بني يدي املصلي. ابن كبان 2959املسند)
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هللِا  ُعبَ ْيدِ و  عن أيب هريرة. ْبَن َمْوَهبٍ  بن عبد هللا ُعبَ ْيَد هللاِ  هَعم ِ  عنْبِن َمْوَهٍب  بن عبد هللا َعْبِد الرَّمْحَنِ   هللِا ْبن ْيدِ ُعب َ كلهم من طريق 
 (:" ليس ابلقوي".4324قال فيه احلافظ ابن كجر يف التقريب) ْبِن َمْوَهبٍ  بن عبد هللا َعْبِد الرَّمْحَنِ  ْبن
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 ومثال ما يشال معناه ويعسر فهمه ويصعب إدراك وجهه إال مبزيد من البحث والتأمل واالعتبار كديثُ  -
وعند  126".ِقْيَاِن يف النَّاِر ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر ثَ ْورَاِن عَ  " :قَاَل  قَاَل النَِّب  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أََنٍس  

ثَ َنا أَبُو ُهرَيْ رََة  َعِن النَِّبِ  َعَلْيِه السَّاَلُم قَاَل :الطحاوي :      "  }  عن َأيب َسَلَمَة بن عبد الرمحن  َكدَّ
 َِ َُِكوَّرَاِن يَ ْوَم اْلِقَيا ُثَك َعْن { ، فَ َقاَل احلََْسُن : َما َذنْ بُ ُهَما ؟ فَ َقالَ ِة الشَّْمُس َواْلَقَمُر ثَ ْورَاِن  َا ُأَكدِ   : ِإمنَّ

 127َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَاَت احلََْسُن ."
 َسنُ احلَْ وهو مشال من جهة ما يظهر منه من تعذيب الشمس والقمر وليسا من أهل التاليف؟ وهلذا قال 

 َذنْ بُ ُهَما ؟ َما   البصري:
َكاَن ِمَن احلََْسِن   " َفَااَن َماولقد اجتهد العلماء برفع اإلشاال وبيان معناه الصحيح املستقيم.  قال الطحاوي:

َُما ي ُ  َا َكاَن َوهللُا أَْعَلُم ِلَما َوَقَع يف قَ ْلِبِه َأهنَّ اِن يف النَّاِر لِيُ َعذَّاَب ْلَقيَ يف َهَذا احلَِْديِث إِْنَاارًا َعَلى َأيب َسَلَمَة ، ِإمنَّ
  .ِبَذِلَك، فَ َلْم َيُاْن ِمْن َأيب َسَلَمَة َلُه َعْن َذِلَك َجَوابٌ 

َا ُيَاوَّرَاِن يف النَّاِر ، لِيُ َعذ ِ   َيُاواَن  أَْهَل النَّاِر اَل َأْن ابَ َوَجَوابُ َنا َلُه يف َذِلَك َعْن َأيب َسَلَمَة : َأنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر ِإمنَّ
بُو  َبنْيِ يف النَّاِر ، َوأَْن َيُاواَن يف تَ ْعِذيِب َمْن يف النَّاِر َكَسائِِر َماَلِئَاِة هللِا الَِّذيَن يُ َعذِ   أَْهَلَها ، َأاَل تَ َرى ِإىَل نَ ُمَعذَّ

َُِنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَ }    قَ ْولِِه تَ َعاىَل :  َها َِالِئَكٌة رًا َوُقوُدَها الَي أَي  َها الَِّذيَ  ل نَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَلي ْ
ََِرُهمْ  َِا َأ َِ { َأْي : ِمْن تَ ْعِذيِب أَْهِل النَّاِر }ِغالٌظ ِشَداٌد َل يَ ْعُصوَن هللاَ  َُِرونَ َويَ ْفَعُلوَن  ْْ   .{ا يُ 

اَبِن أِلَْهِل النَّاِر ِبُذنُوهِبِْم ، اَل وََكَذِلَك الشَّْمُس َواْلَقَمُر مُهَا ِفيَها هِبَِذِه اْلَمْنزَِلِة مُ    ُمَعذَّاَبِن ِفيَها ، ِإْذ اَل ُذنُوَب َعذِ 
  128."هَلَُما
َُُالِ َوَأْخرََج أَبُو يَ ْعَلى َمْعَناُه ِمْن َكِديِث أََنٍس َوِفيِه : "  وقال شيخ اإلسالم ابن كجر : "  َِْ  َعَبَد َُُا  "   َْيَا

ْ  ُدوِن اّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم إِ َكَما قَاَل تَ َعاىَل : }   الطََّياِلِسيُّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوَأْخَرَجهُ  .{نَُّكْم َوَِا تَ ْعُبُدوَن ِِ
َع الشَّْمُس وَ خُمَْتَصرًا . َوَأْخرََج اْبُن َوْهٍب يف " ِكَتاِب اأْلَْهَواِل " َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل : }  َجُِ

 .َوُه َمْوقُوفًا أَْيًضا{ قَاَل : جُيَْمَعاِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة مُثَّ يُ ْقَذفَاِن يف النَّاِر ، َواِلْبِن َأيب َكامتٍِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس حنَْ  ْلَقَمرُ َوا
نْ َيا ِانَّهُ قَاَل اخلَْطَّايبُّ : لَْيَس اْلُمرَاُد ِبَاْوهِنَِما يف النَّاِر تَ ْعِذيبُ ُهَما ِبَذِلَك ، َولَ   تَ ْبِايٌت ِلَمْن َكاَن يَ ْعُبُدمُهَا يف الدُّ

َُما ُخِلَقا ِمَن النَّاِر فَُأِعيَدا ِفيَها .لِيَ ْعَلُموا َأنَّ ِعَباَدهَتُْم هَلَُما َكاَنْت اَبِطاًل  مْسَاِعيِليُّ : اَل يَ ْلَزُم  َوِقيَل : ِإهنَّ . َوقَاَل اإْلِ
ْهِل النَّاِر َعَذااًب َوآلًَة ِمْن ْعِذيبُ ُهَما، فَِإنَّ ّللَِّ يف النَّاِر َماَلِئَاٌة َوِكَجارٌَة َوَغرْيَُها لَِتُاوَن أِلَ ِمْن َجْعِلِهَما يف النَّاِر ت َ 
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بَةً  ُ ِمْن َذِلَك، َفاَل َتُاوُن ِهَي ُمَعذَّ يِنُّ يف " َغرِيِب احلَِْديِث " َوقَاَل أَبُو ُموَسى اْلَمِدي .آاَلِت اْلَعَذاِب َوَما َشاَء اّللَّ
َُما َيْسَبَحاِن يف قَ ْولِِه : }   َمْن ُعِبَد ِمْن ُدوِن اّللَِّ ِإالَّ َمْن { َوَأنَّ ُكلَّ  ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ ِلَما ُوِصَفا أِبهنَّ

َُما ااَن يف النَّاِر يُ َعذَُّب هِبَِما أَْهُلُهَما حِبَْيُث اَل يَ َسبَ َقْت َلُه احلُْْسىَن َيُاوُن يف النَّاِر وَكَ  ُهَما َفَصارَا َكَأهنَّ َْبََكاِن ِمن ْ
 .129."ثَ ْورَاِن َعِقريَانِ 

 
 ِعرفة الناسخ واملنسوخ:

ال ابن قوالنس             خ متفرع عن اختالف احلديث بش             رط تعذر اجلمع والتأليف، ومعرفة املتقدم من املتأخر. 
مث إن انس         خ احلديث ...عبارة عن رفع الش         ارع كاما منه متقدما حبام منه متأخر  وهو : " الص         الح

الذي  بريدة ريح رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم به، كحديثص  ما يعرف بته فمن :ومنس  وخه ينقس  م أقس  اما
رة القبور  كنت َّنيتكم ع  زي " : قال -ص  لى هللا عليه وس  لم  -يف ص  حيحه أن رس  ول هللا  مس  لم أخرجه
  بن أيب وغريه ، عن الرتمذي كما رواه  ،ما يعرف بقول الص       حايب ومنها .يف أش       باه لذلك 130 "فزوروها
ما عرف  : ومنها...  131" كان املاء ِ  املاء رخص      ة يف أول اْلس      الم ُث َّني عنهاأنه قال :  كعب
أفطر احلاجم  " : أن رس       ول هللا  ص       لى هللا عليه وس       لم  قال وغريه أوس بن ش       داد كحديث   ابلتاريخ
  الشافعي بني 133"أن النب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو صائم "  عباس ابن وكديث  132"واحملجوم

أنه كان مع النب  ص   لى هللا عليه وس   لم  زمان  ش   داد أن الثاين انس   خ لألول من كيث إنه روي يف كديث
 ابن وروي يف كديث "    أفطر احلاجم واحملجوم " رجال حيتجم يف ش           هر رمض           ان فقال الفتح  فرأى

أن األول كان زمن الفتح يف س  نة   فبان بذلك  ،أنه ص  لى هللا عليه وس  لم  اكتجم وهو حمرم ص  ائم " عباس
كحديث قتل ش   ارب اخلمر يف   ما يعرف ابإلمجاع : ومنها مثان، والثاين يف كجة الوداع يف س    نة عش    ر. 
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بفتح ) ، واإلمجاع ال ينسخ، فإنه منسو  ، عرف نسخه ابنعقاد اإلمجاع على ترك العمل به 134املرة الرابعة
  .135"، ولان يدل على وجود انسخ غريه الياء()بضم وال ينسخ الياء(

ونسخ " املاء من املاء " معناه رفع احلام بوجوب الغسل من اجلنابة بسبب اإلنزال، وإجيابه ابلتقاء اخلتانني. 
ِخ اْلَماء ِمَن اْلَماِء َوُوُجوبِ  وهلذا بوب النووي على ص      حيح مس      لم يف كتاب احليض بقوله : " ِل  َنس      ْ اْلُغس      ْ

 ."اِء اخْلَِتاَننْيِ اِبْلِتقَ 
قيل فيه  فما من كديث والبد من اإلش  ارة إىل أن األكاديث اليت كص  ل االتفاق على القول بنس  خها قليلة.

ابلنس  خ إال وأد من العلماء من مل ير ذلك فيجتهد يف التأليف واجلمع. ومن العلماء من يتس  ارع إىل احلام 
ابلنس           خ مبجرد التعارض ولو ومل يعرف التاريخ. وهلذا كثر االعرتاض من العلماء بعض           هم على بعض بعدم 

 املعرفة ابلتاريخ. 
 ط الناس  خ واملنس  و  من احلديث، االعتبار بطرق احلديث وض  بط ألفاظه، فالماومن القواعد املعتَبة يف ض  ب

 توسع الناظر يف ذلك كان أكثر متانا من احلام على احلديث ابلنسخ أو عدمه.

أليب كفص عمر بن أمحد بن  "الناس           خ واملنس           و  من احلديث"  من املؤلفات يف الناس           خ واملنس           و :
الناس             خ واملنس             و  من اآلاثر" أليب بار حممد بن موس             ى ( . " االعتبار يف ه. 325 )تش              اهني
 ه(.524احلازمي)ت

 ِعرفة أسباب احلديث
 

ه( على ابن الصالح يف كتابه " حماسن 205هذا  النوع من زايدات اإلمام سراج الدين البلقيين )ت
ين واملااين الذي اومعناه تتبع ما يرد احلديث بسببه، والسياق الزماالصطالح" فجعله النوع التاسع والستني. 

يتعلق به. وهو مثل أسباب النزول يف القرآن الارمي. فقد يرد احلديث بناء على سبب أو واقعة أو يف سياق 
خاص. ومبعرفة هذا السبب يتضح املراد، وتناشف كثري من املعاين اخلفية لوال معرفة السبب. وقد ينحرف 

عني ياق الذي ورد فيه والظروف اليت قيل فيها مما يالفهم إذا أغفل السبب. وهلذا كان سبب احلديث والس
على متام الفهم وميان من سالمة االستنباط. وهذا النوع على قسمني: أكدمها ما ينقل فيه السبب مع 

 احلديث. والثاين ما ال ينقل معه وهو الذي حيتاج إىل مزيد عناية وزايدة اعتبار. 
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 زَِكاًما فَ رََأى َسَفرٍ  يف  َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  َعْنهما اّللَّ  َرِضي َعْبِد اّللَِّ  ْبنِ  َجاِبرِ  _ َعنْ 
وظاهره   136."السََّفرِ  يف  الصَّْومُ  اْلرِب ِ  ِِ َ  لَْيسَ  فَ َقاَل " َصائِمٌ  فَ َقاُلوا: ؟"َهَذا َِا فَ َقاَل : " َعَلْيهِ  ظُلِ لَ  َقدْ  َوَرُجاًل 

النهي عن الصوم يف السفر، والنهي للتحرمي أو الاراهة. وهذا الظاهر يعارض األكاديث يف جواز الصيام يف 
َها اّللَّ  َرِضي َعاِئَشةَ  السفر وجواز الفطر، وهو أمر جممع عليه، إمنا اخلالف يف األفضل. َعنْ   ْبنَ  مَحْزَةَ  َأنَّ  َعن ْ

 َفُصمْ  ِشْئتَ  ِإنْ  فَ َقاَل:" الصِ َيامِ  َكِثريَ  َكانَ َو  السََّفِر؟ يف  أََأُصومُ  َوَسلََّم: َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى ِب ِ لِلنَّ  قَالَ  اأْلَْسَلِميَّ  َعْمرٍو
 137."فََأْفِطرْ  ِشْئتَ  َوِإنْ 

ْفطَاِر"، وترجم له النووي يف السََّفرِ  يف  الصَّْومِ  وهلذا ترجم له البخاري بقوله : " اَبب شرح مسلم بقوله : "  َواإْلِ
سبب ورود احلديث  ". فايف جيمع بني هذا وذاك؟ وهذه فائدةاَبب التَّْخِيرِي يف الصَّْوِم َواْلِفْطِر يف السََّفِر. 

 َوَرُجاًل  زَِكاًما فَ رََأى َسَفرٍ  يف  مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ وهي قول جابر بن عبد هللا راوي احلديث : "  
وهو كصول  َصائٌِم" فتبني من ذلك أن النهي واقع على سبب خاص فَ َقاُلوا: ؟"َهَذا َِا فَ َقاَل : " َعَلْيهِ  ظُلِ لَ  َقدْ 

يف السفر   ىاملشقة، فيبقى احلام العام قائما وهو التخيري بني الصوم وبني الفطر، إال يف كال املشقة فإهنا تراع
 النَِّب ِ  ْولِ ق َ  كما تراعى يف احلضر. وهذا اجلمع هو الذي قصده البخاري ملا ترجم حلديث جابر بقوله : " اَبب

ب السََّفِر" فحرص على ذكر السب يف  ْومُ الصَّ  اْلَب ِ  ِمنَ  لَْيسَ  احْلَرُّ  َواْشَتدَّ  َعَلْيهِ  ظُلِ لَ  ِلَمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى
اْلِفْطِر يف اَبب َجَواِز الصَّْوِم وَ لياون النهي على سبب خاص ال يناقض احلام العام. ومثله قول النووي : " 

أَْن  َأطَاَقُه ِباَل َضَررٍ  َشْهِر َرَمَضاَن لِْلُمَساِفِر يف َغرْيِ َمْعِصَيٍة ِإَذا َكاَن َسَفرُُه َمْرَكَلَتنْيِ فََأْكثَ َر َوَأنَّ اأْلَْفَضَل ِلَمنْ 
ائلني بوجوب ".   وهلذا قال ابن عبد الَب يف رده على بعض أهل الظاهر القَيُصوَم َوِلَمْن َيُشقُّ َعَلْيِه َأْن يُ ْفِطرَ 

الفطر يف رمضان يف السفر وأن الصيام ال جيزئ : " فإن قال قائل ممن مييل إىل قول أهل الظاهر يف هذه 
صيام يف السفر( ال –أو ليس من الَب  –ه وسلم أنه قال )ليس الَب املسألة : قد روي عن النب صلى هللا علي

وما مل يان من الَب فهو من اإلمث، واستدل هبذا على أن صوم رمضان يف السفر ال جيزئ. فاجلواب عن ذلك 
أن هذه احلديث خرج لفظه على شخص معني وهو رجل رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو صائم قد 

غ، وهللا قد ن يبلغ اإلنسان بنفسه ذلك املبلضلل عليه وهو جيود بنفسه، فقال ذلك القول، أي ليس الَب أ

                                                           

دَّ احْلَرُّ لَْيَس ِمَن اْلَبِ  الصَّْوُم يِف َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَمْن ظُلِ َل َعَلْيِه َواْشتَ  اّللَّ اَبب قَ ْوِل النَِّبِ  َصلَّى " صحيح البخاري" كتاب الصيام،  - 136 
َتنْيِ ٍة ِإَذا َكاَن َسَفرُُه َمْرَكلَ السََّفِر. " صحيح مسلم" كتاب الصيام، اَبب َجَواِز الصَّْوِم َواْلِفْطِر يف َشْهِر َرَمَضاَن لِْلُمَساِفِر يِف َغرْيِ َمْعِصيَ 

 .َفَأْكثَ َر َوَأنَّ اأْلَْفَضَل ِلَمْن َأطَاَقُه ِباَل َضَرٍر أَْن َيُصوَم َوِلَمْن َيُشقُّ َعَلْيِه أَْن يُ ْفِطرَ 
ْفطَاِر. " صحيح مسلم" كتاب الصيام، اَبب التَّْخِيرِي يِف الصَّ  - 137  ِم وْ " صحيح البخاري، كتاب الصيام، اَبب الصَّْوِم يف السََّفِر َواإْلِ

 َواْلِفْطِر يف السََّفِر. 



رخص له يف الفطر. والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السفر، ولو كان 
      138الصوم يف السفر إمثا لاان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبعد الناس عنه".

 
َِةِ  يَ ْومَ  لَدمَ  دِ َولَ  َسيِ دُ  َأنَ "  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  _  عن أيب ُهرَيْ رَةَ   يَ ْنَشق   َِ ْ  َوَأوَّلُ  اْلِقَيا

وليس من املعهود أن يتالم النب صلى هللا عليه وسلم عن نفسه  139."َُِشفَّعٍ  َوَأوَّلُ  َشاِفعٍ  َوَأوَّلُ  اْلَقرْبُ  َعْنهُ 
 من تزكية النفسقياِة" يَ ْوَم ال لَدمَ  َوَلدِ  َسيِ دُ  َأنَ ابلتزكية واملدح. فما يظهر من  قوله صلى هللا عليه وسلم " 

قصود وهو قوله ليس مرادا، وال ينبغي أن يفهم منه ذلك. وهلذا أعقب كالمه هذا مبا ينفي ذلك ويدل على امل
َِةِ  يَ ْومَ : "  بني أن هذه السيادة بسبب ما أعطاه فَُِشفٍَّع"  َوَأوَّلُ  َشاِفعٍ  َوَأوَّلُ  اْلَقرْبُ  َعْنهُ  يَ ْنَشق   َِ ْ  َوَأوَّلُ  اْلِقَيا

هللا تعاىل يوم القيامة من الشفاعة وخصه هبا دون سائر األنبياء. فهو سيد الناس يف عرصات القيامة، ألهنم 
جعون إليه، بعد اليأس من غريه، فيسألونه الشفاعة فيعطاها. وورد تفصيل هذا السبب يف لفظ عند البخاري ير 
رَاعُ  ِإلَْيهِ  فَ ُرِفعَ  بَِلْحمٍ  ِتَ أُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنه اّللَّ  َرِضي ُهرَيْ رَةَ  َأيب  َعنْ   ْعِجُبهُ ت ُ  وََكاَنتْ  الذِ 

َها فَ نَ َهشَ  ن ْ َِِة،اْلقِ  يَ ْومَ  النَّاسِ  َسيِ دُ  َأنَ  قَاَل : ُثَّ  أي تناول اللحم بفمه(ََّنَْشًة ) ِِ مَّ  َتْدُرونَ  َوَهلْ  َيا  َذِلَك؟ ِِ
ُفذُ وَ  الدَّاِعي ُيْسِمُعُهمُ  َواِحٍد، َصِعيدٍ  يف  َواآْلِخرِي َ  اأْلَوَِّلنيَ  النَّاسَ  اّللَُّ  ََيَْمعُ   الشَّْمسُ  َوَتْدنُو اْلَبَصرُ  ُهمُ يَ ن ْ
ُلغُ   َأََل  بَ َلَغُكْم، َقدْ  َِا تَ َرْونَ  َأََل  لنَّاسُ ا فَ يَ ُقولُ  ََيَْتِمُلوَن، َوََل  يُِطيُقونَ  ََل  َِا َواْلَكْربِ  اْلَغم ِ  ِِ َ  النَّاسَ  فَ يَ ب ْ
 السَّاَلم َعَلْيهِ  لَدمَ  فَ َيْأُتونَ  ِِبَدَم. َعَلْيُكمْ  لِبَ ْعضٍ  النَّاسِ  بَ ْعضُ  فَ يَ ُقولُ  رَبِ ُكْم، ِإَل  َلُكمْ  َيْشَفعُ  َِ ْ  تَ ْنظُُرونَ 
َِرَ  ُروِحهِ  ِِ ْ  ِفيكَ  َونَ َفخَ  بَِيِدهِ  اّللَُّ  َخَلَقكَ  اْلَبَشرِ  أَبُو أَْنتَ  َلهُ  فَ يَ ُقوُلونَ   اْشَفعْ  َلَك، َفَسَجُدوا اْلَماَلِئَكةَ  َوَأ

 َغَضًبا اْليَ ْومَ  َغِضبَ  َقدْ  َربِ   ِإنَّ  لَدمُ  فَ يَ ُقولُ  بَ َلَغَنا. َقدْ  َِا ِإَل  تَ َرى َأََل  ِفيهِ  ََْ ُ  َِا ِإَل  تَ َرى َأََل  رَبِ كَ  ِإَل  لََنا
َلهُ  يَ ْغَضبْ  َلَْ  ثْ َلهُ  قَ ب ْ ثْ َلهُ  بَ ْعَدهُ  يَ ْغَضبَ  َوَل ْ  ِِ ُتهُ  الشََّجَرةِ  َع ِ  ََّنَاين  َقدْ  َوِإنَّهُ  ِِ  نَ ْفِسي، نَ ْفِسي نَ ْفِسي فَ َعَصي ْ

 اأْلَْرِض، َأْهلِ  ِإَل  الر ُسلِ  َأوَّلُ  ْنتَ أَ  ِإنَّكَ  نُوحُ  يَ  فَ يَ ُقوُلونَ  نُوًحا فَ َيْأُتونَ  نُوٍح. ِإَل  اْذَهُبوا َغْْيِي ِإَل  اْذَهُبوا
 بَ َغضِ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِ   ِإنَّ  فَ يَ ُقولُ  يهِ فِ  ََْ ُ  َِا ِإَل  تَ َرى َأََل  رَبِ كَ  ِإَل  لََنا اْشَفعْ  َشُكورًا، َعْبًدا اّللَُّ  ََسَّاكَ  َوَقدْ 
َلهُ  يَ ْغَضبْ  َلَْ  َغَضًبا اْليَ ْومَ  ثْ َلهُ  قَ ب ْ ثْ َلُه، بَ ْعَدهُ  يَ ْغَضبَ  َوَل ْ  ِِ  قَ ْوِِي َعَلى َدَعْوهُتَا َدْعَوةٌ  ِل  َكاَنتْ  دْ قَ  َوِإنَّهُ  ِِ
 َنِب   أَْنتَ  ِإبْ َراِهيمُ  يَ  فَ يَ ُقوُلونَ  َراِهيمَ ِإب ْ  فَ َيْأُتونَ  ِإبْ َراِهيَم. ِإَل  اْذَهُبوا َغْْيِي ِإَل  اْذَهُبوا نَ ْفِسي نَ ْفِسي نَ ْفِسي
 َغِضبَ  َقدْ  َربِ   ِإنَّ  ََلُمْ  فَ يَ ُقولُ  يِه،فِ  ََْ ُ  َِا ِإَل  تَ َرى َأََل  رَبِ كَ  ِإَل  لََنا اْشَفعْ  اأْلَْرِض، َأْهلِ  ِِ ْ  َوَخِليُلهُ  اّللَِّ 

َلهُ  يَ ْغَضبْ  َلَْ  َغَضًبا اْليَ ْومَ  ثْ َلهُ  قَ ب ْ ثْ َلُه، بَ ْعَدهُ  يَ ْغَضبَ  َوَل ْ  ِِ  نَ ْفِسي كذسَاٍت.. َثاَلثَ  َكَذْبتُ  ُكْنتُ  دْ قَ  َوِإين ِ  ِِ
                                                           

والبن عبد الَب رمحه هللا توجيه آخر وهو أن معناه : ليس الصيام يف السفر أَبَ رَّ الَبِ  ألنه قد   .229ص  1" التمهيد "   - 138 
 . (222ص  1ياون اإلفطار أَبَ رَّ منه، فياون من ابب املفاضلة بني خيارين.  ) ينظر التمهيد 

يِع اخلَْاَلئِ  اّللَّ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، اَبب تَ ْفِضيِل نَِبيِ َنا َصلَّى  - 139   .قِ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى مجَِ



 اّللَِّ  َرُسولُ  أَْنتَ  ُِوَسى يَ  ونَ فَ يَ ُقولُ  ُِوَسى فَ َيْأُتونَ  ُِوَسى. ِإَل  اْذَهُبوا َغْْيِي ِإَل  اْذَهُبوا نَ ْفِسي نَ ْفِسي
هِ  ِبِرَسالَِتهِ  اّللَُّ  َفضََّلكَ   دْ قَ  َربِ   ِإنَّ  فَ يَ ُقولُ  ِفيِه، ََْ ُ  َِا ِإَل  تَ َرى َأََل  رَبِ َك، ِإَل  لََنا اْشَفعْ  النَّاِس، َعَلى َوِبَكاَلِِ
َلهُ  يَ ْغَضبْ  َلَْ  َغَضًبا اْليَ ْومَ  َغِضبَ  ثْ َلهُ  قَ ب ْ ث ْ  بَ ْعَدهُ  يَ ْغَضبَ  َوَل ْ  ِِ  ِبَقْتِلَها ُأوَِرْ  َلَْ  نَ ْفًسا قَ تَ ْلتُ  َقدْ  َوِإين ِ  ،َلهُ ِِ
 ِعيَسى يَ  فَ يَ ُقوُلونَ  ِعيَسى ْأُتونَ فَ يَ  َِْرََيَ. اْب ِ  ِعيَسى ِإَل  اْذَهُبوا َغْْيِي ِإَل  اْذَهُبوا نَ ْفِسي، نَ ْفِسي نَ ْفِسي
ْنهُ  َوُروحٌ  َِْرَيََ  ِإَل  أَْلَقاَها وََكِلَمُتهُ  اّللَِّ  َرُسولُ  أَْنتَ   َأََل  رَبِ َك، ِإَل  لََنا اْشَفعْ  َصِبًيا، اْلَمْهدِ  يف  النَّاسَ  وََكلَّْمتَ  ِِ
َلهُ  يَ ْغَضبْ  َلَْ  َغَضًبا اْليَ ْومَ  َغِضبَ  َقدْ  َربِ   ِإنَّ  ِعيَسى فَ يَ ُقولُ  ِفيِه، ََْ ُ  َِا ِإَل  تَ َرى ثْ َلهُ  قَ ب ْ  بَ يَ ْغضَ  َوَل ْ  َقط   ِِ
ثْ َلُه، بَ ْعَدهُ   ُلونَ فَ يَ ُقو  حُمَمًَّدا فَ َيْأُتونَ  حُمَمٍَّد. ِإَل  ْذَهُبواا َغْْيِي ِإَل  اْذَهُبوا نَ ْفِسي نَ ْفِسي نَ ْفِسي َذنْ ًبا، َيْذُكرْ  َوَلَْ  ِِ
 ِإَل  لََنا اْشَفعْ  َتََخََّر، َوَِا َذنِْبكَ   ْ ِِ  تَ َقدَّمَ  َِا َلكَ  اّللَُّ  َغَفرَ  َوَقدْ  اأْلَنِْبَياِء، َوَخاُتُِ  اّللَِّ  َرُسولُ  أَْنتَ  حُمَمَّدُ  يَ 

 َليَّ عَ  اّللَُّ  يَ ْفَتحُ  ُثَّ  َوَجلَّ، َعزَّ  ِلَربِ   ِجًداَسا فََأَقعُ  اْلَعْرشِ  حَتْتَ  فَآِت  فَأَْنطَِلقُ  ِفيِه، ََْ ُ  َِا ِإَل  تَ َرى َأََل  رَبِ َك،
ِدهِ  ِِ ْ  ًئا َعَلْيهِ  الث ََّناءِ  َوُحْس ِ  حَمَاِِ  تُ ْعطَهْ  َسلْ  رَْأَسكَ  اْرَفعْ  حُمَمَّدُ  يَ  يُ َقالُ  ُثَّ  قَ ْبِلي، َأَحدٍ  َعَلى يَ ْفَتْحهُ  َلَْ  َشي ْ

َِِّت  فََأُقوُل: رَْأِسي فََأْرَفعُ  ُتَشفَّْع. َواْشَفعْ  َِِّت  َرب ِ  يَ  ُأ َِِّت  َرب ِ  يَ  ُأ ، يَ  ُأ َِِّتكَ  ِِ ْ  َأْدِخلْ  حُمَمَّدُ  يَ  فَ يُ َقالُ  َربِ   ُأ
 اأْلَبْ َواِب. ِِ َ  َذِلكَ  ِسَوى ِفيَما النَّاسِ  ُشرََكاءُ  َوُهمْ  اْْلَنَّةِ  أَبْ َوابِ  ِِ ْ  اأْلَمْيَ ِ  اْلَبابِ  ِِ َ  َعَلْيِهمْ  ِحَسابَ  ََل  َِ ْ 
 َأوْ  َوِْحَْْيَ، َِكَّةَ  َبنْيَ  َكَما اْْلَنَّةِ  يعِ ََِصارِ  ِِ ْ  اْلِمْصَراَعنْيِ )أي البابني( َبنْيَ  َِا ِإنَّ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي َوالَِّذي قَالَ  ُثَّ 

 140"َوُبْصَرى. َِكَّةَ  َبنْيَ  َكَما
َوَلِد لدم".  َسيِ دُ  نَ أَ فبمعرفة هذا السياق واستحضار هذا السبب، يتبني وجه قوله صلى هللا عليه وسلم : "  

من احملامد ما مل  تعاىل منها عندما يلهمهفهي سيادة أتته من قبل أهل املوقف عندما يرجعون إليه، وميانه هللا 
يلهمه أكدا غريه، فيمنحه الشفاعة. واملقصود من كل ذلك احلث على الدخول حتت لوائه، ولزوم دينه واتباع 

   دعوته الستحقاق شفاعته صلى هللا عليه وسلم.
 يب َبْارَةَ يث أكدمثاله ومن أسباب احلديث ما يفهم ابإلشارة إليه وال يتبني إال بعد ورود احلديث بزمن. 

 َصلَّى اّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنََبِ َواحلََْسُن ْبُن َعِلي ٍ رضي هللا عنه 
 ِإىَل َجْنِبِه َوُهَو يُ ْقِبُل يَ ُقوُل رَأَْيُت َرُسوَل اّللَِّ
َ  ٌد َوَلَعلَّ اّللََّ َأْن ُيصْ ِإنَّ اْبيِن َهَذا َسي ِ  : "َعَلى النَّاِس َمرًَّة َوَعَلْيِه أُْخَرى َويَ ُقولُ  ِلَح ِبِه َبنْيَ ِفئَ َتنْيِ َعِظيَمَتنْيِ ِِ

"   َهَذا َسيِ دٌ ِإنَّ اْبيِن ففي احلديث إشارة إىل سبب قوله صلى هللا عليه وسلم عن احلسن "  141"اْلُمْسِلِمنيَ 
وهي إصالكه بني املسلمني. وهذا مل يتبني إال بعد إشارته هذه بنحو ثالثني عاما ملا صاحل احلسن بن علي 

                                                           

 صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، اَبب ) ُذر ِيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح إِنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُاورًا (     - 140 
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إكدى وأربعني للهجرة، كقنا للدماء، واتقاء  42رضي هللا عنهما معاوية بن أيب سفيان ونزل عن احلام سنة 
وائد علم من ويف هذه القصة من الفجر " للفتنة، ومنعا للتنازع، وكفظا جلماعة املسلمني. قال احلافظ ابن ك

 ملا بل لرغبته فيما عند هللا ،ال لقلة وال لذلة وال لعلة ،فإنه ترك امللك ،علي بن للحسن أعالم النبوة، ومنقبة
فضيلة اإلصالح بني الناس وال سيما  رآه من كقن دماء املسلمني، فراعى أمر الدين ومصلحة األمة.... وفيه

ملا له من الفضل والدين، والفهم  ،وفائدة ذلك أن وصفه للحسن ابلسيادة  142."يف كقن دماء املسلمني
واحلامة اليت ظهرت بركتها على األمة كلها. ويف ذلك من الفوائد الاثري، منها أن السيادة والفضيلة تاون 

على  ويف ذلك أبلغ اخلطاب يف احلث برعاية املصاحل العامة لألمة، ومنها الصلح واتقاء الشقاق والفتنة.
التنفري من الشقاق والفتنة. وهلذا أخرج البخاري هذا احلديث يف كتاب االجتماع والصلح واإلصالح، ويف 

السيادة ال ختتص ابألفضل بل هو الرئيس على  وفيه أن"الصلح، ويف كتاب الفنت. قال احلافظ ابن كجر : 
واجلمع سادة، وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لاونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي  القوم
السيادة إمنا يستحقها من ينتفع به الناس لاونه علق  احلديث دال على أن املهلب وقال .شخاص الاثريةاأل

 وما أعظمها فائدة، تستنبط من خالل هذه اإلشارة إىل هذا السبب. 143."السيادة ابإلصالح
ي اّللَّ َعْنه قَاَل قَالَ _  لََّم قَاَل اّللَُّ  وَعْن َأيب ُهرَيْ رََة َرض    ِ لَّى اّللَّ َعَلْيِه َوس    َ وُل اّللَِّ ص    َ ِذييِن اْبُ   :" َعزَّ َوَجلَّ َرس    ُ ْْ يُ 

َهارَ  لِ ُب اللَّْيَل َوالن َّ ُر أُقَ  ِْ ْهُر ِبَيِدي اأْلَ ْهَر َوَأَن الدَّ ب  الدَّ " وقوله  :ابن كجرقال احلافظ  144."لَدَم َيس           ُ
معناه ُياطبين من القول مبا يتأذى من  "ونقل عن القرطب قوله :  145"يليق يب ينس        ب إيل ما ال (يؤذيين)

جيوز يف كقه التأذي، وهللا منزه عن أن يصل إليه األذى، وإمنا هذا من التوسع يف الاالم. واملراد أن من وقع 
فال ينبغي أن يفهم منه ما يبدو من ظاهره من  َوَأَن الدَّْهُر"وأما قوله "  146"ذلك منه تعرض لس             خط هللا

وص  ف هللا تعاىل ابلدهر أو تس  ميته   " الدهر" ألن الس  بب يبني املقص  ود. وهلذا تتبع الش  راح طرق احلديث 
ق  د و ليظفروا بس             بب  ه، فيتض             ح املراد ب  ه. وه  ذا م  ا بين  ه احل  افظ ابن كجر يف ش             رح احل  دي  ث بقول  ه:" 

 أهل كان " هبذا اإلس   ناد عن النب  ص   لى هللا عليه وس   لم  قال عيينةابن  عن أيب كريب عن الطَبي أخرجه
 إال هي م ا وق الوا" اب هكت   يف هللا : فق ال وحييين ا، مييتن ا ال ذي هو والنه ار، اللي ل يهلان ا إمن ا يقولون اجل اهلي ة
قوله : ) وأان  ...فذكره ،آدم ابن يؤذيين : وتعاىل تبارك هللا  قال. اآلية، قال : فيس        بون الدهر الدنيا كياتنا
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معناه أان ص   اكب الدهر ومدبر األمور اليت ينس   بوهنا إىل الدهر، فمن س   ب الدهر   :اخلطايب : الدهر ( قال
 .من أجل أنه فاعل هذه األمور عاد سبه إىل ربه الذي هو فاعلها، وإمنا الدهر زمان جعل ظرفا ملواقع األمور

قوله   :النووي : وكانت عادهتم إذا أص اهبم ماروه أض افوه إىل الدهر فقالوا : بؤس ا للدهر، وتبا للدهر. وقال
" أان الدهر " ابلرفع يف ض          بط األكثرين واحملققني، ويقال ابلنص          ب على الظرف أي أان ابق أبدا، واملوافق 

الرفع وهو جماز، وذلك أن العرب كانوا يس          بون الدهر عند احلوادث فقال : ال   "الدهر هو هللا إن " لقوله
فببيان الس   بب  147"تس   بوه فإن فاعلها هو هللا، فاأنه قال : ال تس   بوا الفاعل فإنام إذا س   ببتموه س   ببتموين 

إمنا ما أض   يف إىل هللا تعاىل ال ياون دائما  ص   فة له و  أنويس   تفاد منه أيض   ا ". أن الدهريظهر معىن قوله "
 البد من االعتبار كىت يثبت أن ذلك قصد منه بيان صفة من صفات هللا تعاىل.

 
 َعْبدِ  ْبنِ  يرِ َجرِ كديث _ ومن أمثلة األكاديث اليت يظهر فيها فائدة اس  تحض  ار الس  بب وإال كص  ل اخلطأ، 

ولُ  بَ َعثَ  قَالَ  اّللَِّ  لَّى اّللَِّ  َرس  ُ لَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  ص  َ رِيَّةً  َوس  َ مَ فَاعْ  َخثْ َعم ِإىَل  س  َ ُهمْ  اَنسٌ  َتص  َ ُجوِد، ِمن ْ رَعَ  اِبلس  ُّ   ِفيِهمُ  فََأس  ْ
لَّى النَِّبَّ  َذِلكَ  فَ بَ َلغَ  قَالَ  اْلَقْتل، لَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  ص   َ فِ  هَلُمْ  فََأَمرَ  َوس   َ ِلمٍ  ُكل ِ  ِِ ْ  بَِريءٌ  َأنَ  َوقَالَ  اْلَعْقِل، بِِنص   ْ   ُِس   ْ
رِِكنَي. َأْظُهرِ  َبنْيَ  يُِقيمُ  ولَ  ايَ  قَاُلوا اْلُمش   ْ والبحث يف فقه هذا احلديث  148اَنرَامُهَا." تَ رَاَءى اَل  قَالَ  ملَ؟ اّللَِّ  َرس   ُ

  إمنا هو على فرض صحته، وإال فالصحيح أنه كديث مرسل وهذا ما قصده أَبوداود بقوله بعد خترجيه: "َرَواهُ 
إلمام البخاري. قال َجرِيرًا". ومثله قال الرتمذي وكااه عن ا َيْذُكُروا ملَْ  َومَجَاَعةٌ  اْلَواِسِطيُّ  َوَخاِلدٌ  َوَمْعَمرٌ  ُهَشْيمٌ 

حُّ  َوَهَذا رتمذي : "ال َحابِ  َوَأْكثَ رُ  مَسُرََة. َعنْ  اْلَباب َويف  َأص  َ ولَ  َأنَّ  َكازِمٍ  َأيب  ْبنِ  قَ ْيسِ  َعنْ  ِإمْسَِعيلَ  َأص  ْ  اّللَِّ  َرس  ُ
لَّى لَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  ص  َ رِيَّةً  بَ َعثَ  َوس  َ ِحيحُ  يَ ُقولُ  البخاري(مًَّدا )يعين حمَُ  مسَِْعت َجرِيٍر... َعنْ  ِفيهِ  َيْذُكُروا َوملَْ  س  َ   الص  َّ
منا مثلنا به ملا يرتتب عن ُمْرَسٌل. فاحلديث على هذا ضعيف، وإ َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب ِ  َعنِ  قَ ْيسٍ  َكِديثُ 

حرمي من اإلطالق يف احلام ابلت -من بعض املعاص  رين  –معناه من األكاام العظيمة، وملا كص  ل يف فهمه 
ة قوية عليه. فايف جيوز بناء كام التحرمي على ما مل أتمع فيه ش           روط الص           حة، مع ما يف من غري دالل

 داللته من االكتمال. وهذا وجه من االحنراف والغلو يف العصر احلاضر.
ِلمٍ  ُكل ِ   ْ ِِ  بَِريءٌ  َأنَ وابلنظر يف س    ياق احلديث والس    بب الذي من أجله قال ص    لى هللا عليه وس    لم: "   ُِس   ْ

رِِكنَي"  َأْظُهرِ  َبنْيَ  يُِقيمُ  لمني. فمن يتبني أنه ال ميان حبال احلام إبطالق حترمي املقام أبرض غري املس       اْلُمش      ْ
خالل الس  ياق يظهر أن الرس  ول ص  لى هللا عليه وس  لم بعث س  رية، والس  رية ال تبعث إال للمحاربني. ويظهر 
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نه ص  لى تطيعون إظهار دينهم. وفيه أيض  ا أأن املس  لمني مل ياونوا ظاهرين وذلك يدل على أهنم مل ياونوا يس  
هللا عليه وس      لم فرض هلم نص      ف الدية ألهنم قتلوا بغري كق، وأس      قط النص      ف اآلخر ألهنم تس      ببوا يف قتل 

 أنفسهم ملا مل يتميزوا.
أال يس   تطيع  – 1أن ياونوا حماربني.  - 2وبناء عليه فقض   ية اإلقامة بني املش   ركني إمنا متنع بش   روط وهي : 

أال يقيم املس      لم ابختياره وحمبة يف ذلك ورغبة عن داير اإلس      الم، وإمنا يقيم  – 3املس      لمون إظهار دينهم. 
أن أيمن على كرماته  – 4حلاجة وفائدة معتَبة مثل عمل أو دراسة أو سفارة أو حنوها من املصاحل املعتَبة. 

 من دينه وماله وعرضه. 
ثري من املس       لمني مباة بعد اهلجرة ممن ال يس       تطيع اهلجرة. ومنه إقامة مهاجرة ومما يش       هد ملا س       بق إقامة ك

احلبش    ة هبا س    نني، حتت كام ملك نص    راين، ومل يهاجروا إىل املدينة إال بعد س    نني من اهلجرة النبوية. فال 
 هذه االعتبارات متنع من القول مبنع إقامة املسلم بغري داير املسلمني مطلقا.  

ضي تفصيال أصوليا وفقهيا أكثر من هذا، لان الغرض هنا بيان فائدة السبب يف فقه احلديث، واملسألة تقت
 فمن عرف السبب ال ميانه اجملازفة إبطالق احلام ابلتحرمي. 

ه على يف " حماسن االصطالح" وهو نوع استدرك " سراج الدين البلقييناب ورود احلديث بسأألف يف معرفة 
ابن الصالح، فأورد فيه مجلة من األكاديث مع بيان أسباهبا وهو النوع التاسع والستون. وألف جالل الدين 
الس   يوطي " اللمع يف أس   باب احلديث" وألف ابن محزة احلس   يين " البيان والتعريف يف أس   باب ورود احلديث 

 الشريف". 
 

 خ املتعلق ساملتون:ِعرفة التاري
هذا النوع أيضا من زايدات البلقيين على ابن الصالح، وهو النوع السبعون من حماسن االصطالح. ومعناه 

ب على جهة التعيني أو التقريب. وفائدته يف معرفة املتقدم من املتأخر، وما يرتت ديثاحلن ورود استحضار زم
 على ذلك من فوائد يف بيان معىن احلديث.

كان   ل ماأو " صيغ ترد يف األكاديث تدل على التاريخ منها ذكر السنة أو الشهر أو قول الراوي : 'وهناك 
وحنوها من الصيغ  '' كان آخر األمني...'' أو'' كان بعد كذا...'' أو'' كان قبل كذا...'' أو كذا وكذا...''

 اليت يعرف منها ومن احلديث.
 َعنْ  اريخ احلديث وما له من فائدة يف الفقه، كديث إِبْ رَاِهيَم النخعيومن األمثلة الدالة على عناية العلماء بت

 َقالَ ف َ  َفُسِئلَ  َفَصلَّى قَامَ  ُثَّ  ُخفَّْيهِ  َلىعَ  َوََِسحَ  تَ َوضَّأَ  ُثَّ  سَالَ  َعْبِد اّللَِّ  ْب َ  َجرِيرَ  رَأَْيتُ  قَالَ  احْلَاِرثِ  اْبنِ  مَهَّامِ 
ْثلَ  َصَنعَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّبَّ  رَأَْيتُ   لِخرِ  ِِ ْ  َكانَ  َجرِيًرا أِلَنَّ  يُ ْعِجبُ ُهمْ  انَ َفكَ  ِإبْ َراِهيمُ  قَالَ  َهَذا. ِِ



 نُ ُزولِ  بَ ْعدَ  َكانَ  رِيرٍ جَ  ِإْساَلمَ  أِلَنَّ  احلَِْديثُ  َهَذا يُ ْعِجبُ ُهمْ  َكانَ  إِبْ رَاِهيمُ  ويف لفظ مسلم " قَالَ  149.َأْسَلمَ  َِ ْ 
 َهَذا ْعِجبُ ُهمْ ي ُ  اّللَِّ )يعين ابن مسعود رضي هللا عنه( َعْبدِ  َأْصَحابُ  اْلَماِئَدِة." ويف لفظ آخر عنده "َفَاانَ 

 َسحَ أَمْ  َأنْ  مَيْنَ ُعيِن  َما أن جريرا قال: " وعند أيب داود  150اْلَماِئَدِة". نُ ُزولِ  بَ ْعدَ  َكانَ  َجرِيرٍ  ِإْساَلمَ  أِلَنَّ  احلَِْديثُ 
َا قَاُلوا مَيَْسُح. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  َوَقدْ   َأْسَلْمتُ  َما قَاَل : اْلَماِئَدِة، نُ ُزولِ  ْبلَ ق َ  َذِلكَ  َكانَ  ِإمنَّ
 151اْلَماِئَدِة." نُ ُزولِ  بَ ْعدَ  ِإالَّ 

فيظهر من هذا تتبع اتريخ احلديث ألن فيه املسح على اخلفني يف الوضوء، وآية الوضوء يف سورة املائدة فيها 
َُِنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدِ الغسل يف قوله عز وجل : "  َيُكْم ِإَل َي أَي  َها الَِّذيَ  ل

َِْسُحو  ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَُّروااْلَمَراِفِق َوا فاان البد من  (2)املائدة:  "ا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكم ِإَل اْلَكْعَبنْيِ  َوِإْن ُكن ْ
هلذا قال و  بيان وجه احلديث مع اعتبار آية املائدة. وهلذا حبثوا عن التاريخ فتبني انتفاء اكتمال النسخ.

 َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّب ِ  َمْسحَ  أَنَّ  أَتَوَّلَ  اخْلُفَّنْيِ  َعَلى اْلَمْسحَ  أَْنَارَ  َمنْ  بَ ْعضَ  أِلَنَّ  ُمَفس رٌ  َكِديثٌ  الرتمذي: "َوَهَذا
 حَ َمسَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى النَِّبَّ  رََأى أَنَّهُ  َكِديِثهِ  يف  َجرِيرٌ  َوذََكرَ  اْلَماِئَدِة، نُ ُزولِ  قَ ْبلَ  َكانَ  اخْلُفَّنْيِ  َعَلى َوَسلَّمَ 
   152اْلَمائَِدِة." نُ ُزولِ  بَ ْعدَ  اخْلُفَّنْيِ  َعَلى

قال  كان بعد نزول املائدة ( معناه أن هللا تعاىل جرير كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم) وقال النووي : "
فلو كان (  وأرجلام برءوسام وامسحوا املرافق إىل وأيديام وجوهام فاغسلوا)  يف سورة املائد

ا كان آبية املائدة، فلممتقدما على نزول املائدة الكتمل كون كديثه يف مسح اخلف منسوخا  جرير إسالم
إسالمه متأخرا علمنا أن كديثه يعمل به، وهو مبني أن املراد آبية املائدة غري صاكب اخلف فتاون السنة 

 153"خمصصة لآلية
 

 ِعرفة املُْدرَج يف ِنت احلديث
 

مما له تعلق أيضا بفقه احلديث ومعرفة معانيه، معرفة املدرج يف منت احلديث، ومعناه ما يقع يف منت احلديث 
من األلفاظ اليت هي من كالم بعض الرواة وليس من كالم النب صلى هللا عله وسلم. فهو دخول كالم بعض 
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يث من طريق ابالعتبار عندما يرد احلدالرواة يف كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غري فصل. ويعرف 
آخر يظهر فيه الفصل بني كالم الراوي وكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يقول ابن األثري يف تعريفه :" 
أن يذكر الراوي يف احلديث زايدة، ويضيف إليه شيئا من قوله، إال أنه ال يبني تلك الزايدة، أهنا من قول النب 

أو من قوله نفسه، فتبقى جمهولة. وأهل احلديث يسمون هذا النوع )املدرج( يعنون أنه  صلى هللا عليه سلم
أدرج الراوي كالمه مع كالم النب صلى هللا عليه وسلم ومل مييز بينهما، فيظن أن مجيعه كالم النب صلى هللا 

 154عليه وسلم".
ان به ني على فهم معناه، فهو مما يستعوفائدته من جهة أن الرواة قد يذكرون مع احلديث من األلفاظ ما يع 

 على فهم احلديث. 
 عليه هللا لىص هللا رسول به بدئ ِا أولففي كديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها يف بدء الوكي " 

 إليه حبب ُث الصبح فلق ِثل جاءت إَل رؤي يرى َل فكان النوم يف الصاحلة الرؤي الوحي ِ  وسلم
قال احلافظ ابن كجر: "  155."العدد ذوات الليال التعبد وهو فيه فيتحنث حراء بغار ُيلو وكان اخلالء
والفاء تبدل اثء يف كثري من   ، إبراهيم ) فيتحنث ( هي مبعىن يتحنف، أي يتبع احلنفية وهي دين قوله :

 والتحنث إلقاء احلنث وهو اإلمث، كما قيل، يف السرية "يتحنف" ابلفاء ابن هشام كالمهم. وقد وقع يف رواية
 . يتأمث ويتحرج وحنومها

ومل يذكر دليله، نعم  الطيب كما جزم به الزهري ( هذا مدرج يف اخلَب، وهو من تفسري وهو التعبدقوله : ) 
وطريق يونس هذه اليت أشار إليها  156ج."عنه يف التفسري ما يدل على اإلدرا  يونس رواية املؤلف من طريقيف 

" هذا ظاهر يف  : قال احلافظ  157" قال: والتحنث التعبد الليايل ذوات العدد"احلافظ ابن كجر فيها : 
أو من  عروة ياون من كالمجلاء فيه قالت، وهو حيتمل أن  عائشة اإلدراج، إذ لو كان من بقية كالم

    158دونه."

 َكيَّةٌ  ُمْرَتِفَعةٌ  َوالشَّْمسُ  ْلَعْصرَ ا ُيَصلِ ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  َماِلكٍ  ْبن ومنه كديث أََنس
 159حَنْوِِه. أَوْ  أَْمَيالٍ  أَْربَ َعةِ  َعَلى اْلَمِديَنةِ  ِمنَ  اْلَعَوايل  َوبَ ْعضُ  ُمْرَتِفَعٌة، َوالشَّْمسُ  فَ َيْأتِيِهمْ  اْلَعَوايل  ِإىَل  الذَّاِهبُ  فَ َيْذَهبُ 
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عبد  بينه ،أنس يف كديث الزهري ( مدرج من كالم..وبعض العوالقوله ) قال احلافظ ابن كجر : "
والعوايل   :الزهري قال ،بعد قوله والشمس كية ،يف هذا احلديث فقال فيه الزهري عن معمر عن الرزاق
  160."على ميلني أو ثالثة املدينة من

َفَة  َأيب ومن أمثله املدرج أيضا ما وقع يف كديث  َْذِ نُ  ِباَلًَل  رََأى هُ أَنَّ يف األذان، ففي الصحيحني: " ُجَحي ْ  يُ 
 الصَّاَلةِ  َعَلى َحيَّ  يَ ُقولُ  َومِشَاًَل  امَيِينً  يَ ُقولُ " وعند مسلم بزايدة " سِاأْلََذانِ  َوَهُهَنا َهُهَنا فَاهُ  أَتَ تَ بَّعُ  َفَجَعْلتُ 

َْذِ نُ  ِباَلًَل  رَأَْيتُ وعند أمحد والرتمذي "  161"اْلَفاَلحِ  َعَلى َحيَّ   َوِإْصبَ َعاهُ  ُهَنا َوَها ُهَنا اهَ  فَاهُ  َويُ ْتِبعُ  َوَيُدورُ  يُ 
 162"ُأُذنَ ْيِه. يف 

عند البخاري، ووكيع بن اجلراح عند مسلم، وعبد الرزاق عند  واحلديث من رواية حممد بن يوسف الفراييب
أمحد والرتمذي، كلهم عن سفيان الثوري عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه. ويف طريق عبد الرزاق زايدة " 

" فياون من قول أيب جحيفة. لانه مدرج من رواية سفيان الثوري، وثبت ذلك من طريق حيال بن آدم ويدور
 عن الثوري. 

ل البيهقي : " وقد رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أيب جحيفة مدرجا يف احلديث، وسفيان قا
وقال احلافظ ابن كجر   163إمنا روى هذه اللفظة يف اجلامع رواية العدين عنه عن رجل مل يسمه عن عون".

عن  عون عن سفيان عن آدم حيال بن بني ذلك ، عون عن سفيان فأما قوله "ويدور" فهو مدرج يف رواية: " 
يعين ابن  -كجاج  كان : سفيان قال "أذن فأتبع فاه ههنا وههنا والتفت ميينا ومشاال بالال "رأيت:أبيه قال

 164"مل يذكر فيه االستدارة عوان " فلما لقينا أنه قال " فاستدار يف أذانه عون يذكر لنا عن - ةاأرط
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