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 )١( 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 

 ، ونستهديه ، ونستغفره ، احلمد هللا رب العاملني ، حنمده سبحانه ، ونستِعينه
ونؤمن به ، وال نكفره ، ونعوذ باهللا من شرور أَنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، 
ونشهد أَن ال إله إال اهللا ، وحده ال شريك له ، وأن حممداً عبده ورسوله ،  

 .ونستفتح بالذي هو خري ، ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك املصري
  :أما بعد

 ال خيفى ما للسنة النبوية من املكانة ، واملرتلة يف اإلسالم ، فهـي املصـدر                فإنه
الثاين للتشريع بعد القرآن الكـرمي ، وهـي الشـاِرحة ، واملُبينـة لكتـاب اهللا ،                            

حبيث ال يستغين عنها مسِلم يف معرفة ما عليه جتاه ربه ، ودينه ، وقد جـاء القـرآن       
 ا باتقـول       آِمرظـيم مرتلتـها ، إذْ يا لعنيبؤِمنـون               : "باِعها ، ومال ي ـكبرفَـال و

أنفُِسـهم حرجـا ِممـا               يف حىت يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ، ثُـم ال يِجـدوا          
  .)١( "قَضيت ، ويسلِّموا تسليما

وما آتاكُم الرسولُ فَخذوه ، وما نهاكُم       : "أخرىويقول اهللا عز وجلَّ يف آيٍة       
 .)٢( "عنه فانتهوا ، واتقوا اهللا ، إنَّ اهللا شديد الِعقاب

 ، إذ   وقد قَرن اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي بني طاعته ، وطاعة رسـوله               
لَّيتم فـاعلَموا أنمـا      وأَِطيعوا اَهللا ، وأَِطيعوا الرسولَ ، واحذَروا ، فَإنْ تو         " :يقول

 .)٣( "على رسوِلنا البالغُ املُبني 
                                                        

 ). ٦٥(آية -سورة النساء ) ١(
 ). ٧(آية -سورة احلشر ) ٢(
 ). ٩٢(آية -سورة املائدة ) ٣(



 )٢( 

وما كانَ ِلمؤِمٍن ، وال مؤِمنٍة إذا قَضى اُهللا ، ورسولُه أَمـرا ،                      : "ويقول أيضا 
أنْ يكون لَهم اِخليرةُ ِمن أمـِرِهم ، ومـن يعـِص اَهللا ، ورسـولَه فَقَـد ضـلَّ                     

اضِبين١( "الالً م(. 

يف األمـور       ،    وقد جاءت األحاديث النبوية بوجوب األخذ بسـنة الـنيب         
أنه     ، عن النيب-رضي اهللا عنه-ما رواه الِعرباض بن ساِرية      : فمن ذلك    كلها ، 
كوا  ا ،    علَيكُم ِبسنيت ، وسنِة اخلُلَفاِء املَهِديني الراِشدين من بعدي ، تمس          : "قال

 .)٣(")٢( وعضوا علَيها ِبالنواِجذ

 بالسنة اهتماما كبريا ، ِحفْظًا وشرحا ،        -قدميا وحديثًا -وقد اهتم علماء األمة     
مع احلرص على متييز الصحيح ِمن السقيم ، ودفِْع شبهاِت املُـبِطلني مـن أعـداء                 

 . ؛ ِلينالوا بذلك من اإلسالماإلسالم ، الذين حاولوا النيلَ ِمن السنة

، وهـو   " علم مختلَف احلديث  : "ومن أهم علوم السنة اليت اعتىن ا العلماء         
علم دقيق ، يهتم بدفع التعارض املُتوهم بني األحاديث النبوية ، حيث اشتهر بـذلك     

ـ ٢٠٤(اإلمام حممد بن إدريس الشـاِفِعي       : عدد من العلماء ، يف مقدمتهم        ،   ) هـ
، واإلمام ابن قُتيبة  الدينوري   ) اخِتالف احلَديث (لذي وضع يف ذلك كتابه املشهور       ا

                                                        

 ) . ٣٦(آية -سورة األحزاب ) ١(
هي الضواِحك من األسنان ، وهي اليت تبدو عند الضحك ، واألكثر األشـهر أـا أقصـى                  : النواِجذ) ٢(

أي متسكوا ا ، كما يتمسك العاض جبميع      ": عضوا عليها بالنواجذ  "األضراس ، واملراد بقوله     : األسنان ، أي  
النهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد     ابن األثري              : انظر. هأضراس

 .القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية–حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطَناحي ) ٥/٢٠(اجلَزري 
األخذ بالسنة واجتناب   / مالعل: الترمذي،  ) ٤٦٠٧)(٤/٢٠١(يف لزوم السنة    / السنة: أبو داود أخرجه  ) ٣(

، ثالثتهم من طريق خالد بن معدان ، عـن عبـد الـرمحن                  ) ٤/١٢٦: (أمحد،  ) ٢٨١٦)(٤/١٤٩(البدعة  
،                  " حسـن صـحيح   : "ابن عمرو السلَمي ، وحجر بن حجر ،  عن الِعرباض بن سارية به ، وقال الترمذي                

من طريق عبـد اهللا بـن العـالء ،                 ) ٤٢)(١/١٥(فاء الراشدين املهديني    اتباع سنة اخلل  / املقدمة: ابن ماجه 
 . عن حيىي بن أيب املُطاع ، عن الِعرباض بن ساِرية به



 )٣( 

، ومها  أشهر كتـابني  ) تأِويلُ مختلَِف احلَديث(، الذي ألَّف فيه كتابه   ) هـ٢٧٦(
 .يف هذا الشأن ، وعليهما التعِويلُ فيه

ث لدرجة املاجسـتري يف      أن يكون البح   -متوكالً على اهللا تعاىل   -وقد اخترت   
احلديث الشريف وعلومه ، حول هذين الكتابني ، واملوازنة بني منهجيهما ، وقـد              

 :       الدراسة جعلت عنوان

 املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قتيبة
 من خالل كتابيهما

 "تأويل خمتلف احلديث " و " اختالف احلديث " 



 )٤( 

  :أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 

 ترجع أمهية موضوع هذه الرسالة أوالً إىل أمهية السنة النبوية ، فهـي املصـدر          
الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن ، مث إىل أمهية علم خمتلف احلديث بـني علـوم                
السنة النبوية ؛ إذْ هو من العلوم األساسية ، الالزمة لفهم السنة فهما سليما ، ودفـع      

 بني األحاديث النبوية ، ودحض الشبهات اليت يثريها أعداء  اإلسالم         التعارض املُتوهم 
 .، ويشككون من خالهلا يف السنة النبوية

وهو كذلك من أهم األدوات الالزمة الستنباط األحكام الشرعية مـن السـنة             
النبوية ، استنباطًا صحيحا ، وبدونه يقع الباحث يف التخبط ، وال يستطيع الوصول              

 . الصحيحإىل احلكم
وملا كان اإلمامان الشاِفعي ، وابن قُتيبة من أبرز من كَتب يف هذا الِعلْم ، وملـا                  

من أهم ما كُِتب فيه ؛      ) تأويل خمتلف احلديث  (، و ) اختالف احلديث (كان كتابامها   
فإن ثَمة ضرورة إلبراز معامل منهجي هذين اإلمـامني ، يف دفـع التعـارض بـني                   

 .عارضةاألحاديث املت
ونظرا لعدم وجود دراسة متخصصة ، يف املوازنة بني منهجي اإلمامني يف خمتلف            

 .احلديث ؛ فقد اخترت أن يكون حبثي يف هذا املوضوع ؛ ألمهيته ، ودقته
 

 



 )٥( 

 :الدراسات السابقة
  

رغم أمهية احلديث عن منهجي اإلمامني الشافعى وابن قتيبة يف خمتلف   احلديث              
 هذا املوضوع من دراسات ، إال أنين مل أِقف على دراسة تتناول         ، ورغم ما كُتب يف    

 .املوازنة بني منهجيهما يف هذا العلم
ومن الدراسات اليت تناولت احلديث عن منهجي اإلمامني الشافعي وابن قتيبة يف           

 :خمتلف احلديث ، دون تعرٍض للموازنة بينهما
 ، وابن قُتيبة تضمنها كتاب       دراسة موجزة ، حول منهج اإلمامني الشافعي       -١

 ).خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني (الدكتور نافذ محاد 

 حبث موجز ، للدكتور حممد دسوقي ، األستاذ جبامعـة قطـر ، حـول                        -٢
ابن قُتيبة ، وكتابه تأويل خمتلف احلديث ، نشر يف جملة حبـوث السـنة والسـرية                         

 .١٩٨٩عام 
إعداد ) خمتلف احلديث   : ( موجز ، تضمنته رسالة ماجستري بعنوان       حديث -٣

 .أسامة خياط ، مقدمة باجلامعة األردنية 
 رسالة علمية تتناول موضوع املوازنة بني   منهجي -فيما أعلم- لكن مل تكتب   

اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة يف خمتلف احلديث من خالل كتابيهما ، وهـذا مـا                
 . اختيار الكتابة يف هذا املوضوعدفعين إىل

 



 )٦( 

 :منهج البحث
 

 :لقد سلكت يف هذه الدراسة منهجا يقوم على األسس التالية
 عرض منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة يف خمتلف احلـديث ، مـن               -١

، عرضا شـامالً ،     ) تأويل خمتلف احلديث  (، و ) اختالف احلديث : (خالل كتابيهما 
 .ة املذكورة يف الكتابنيمن خالل األمثل

 قد أستشهد بأقوال الشافعي ، وابن قُتيبة يف كتبهما األخرى ، وكـذلك              -٢
  .بأقوال العلماء اآلخرين ، عند اللزوم

  : عند ختريج األحاديث أعتِمد على القواعد التالية-٣

 إذا كان احلديث يف الصـحيحني ، أو أحـدمها ، أقـوم بتخرجيـه مـن                          )  أ
 .الكتب الستة

 .إذا مل يكن احلديث يف أحد الصحيحني ، أقوم بتخرجيه من الكتب التسعة) ب
ال أخرج يف التخريج عن الكتب التسعة ، إال لضـرورة تتطلبـها حاجـة           ) ج

الدراسة ، كأن أن يكون احلديث ضعيفًا ، فأتوسع يف ختريج متابعاته وشـواهده إن          
 .وجدت
راسة باحلواشي ، ال أتناول تراجم رواة احلديث ،         حرصاً على عدم إثقال الد    ) د

 .سوى املُختلَف فيهم
 عند املوازنة بني املنهجني ، أقوم بذكر أمثلة من الكتابني املذكورين ، مـع               -٤

 .اإلشارة إىل باقي األمثلة يف الكتاب
 قسمت البحث إىل منت ، وحواشي ، فجعلت املنت للدراسة املوضـوعية ،              -٥

لتخريج احلديث ، واحلكم عليه ، وبيان غريبه ، وعزو األقـوال             وجعلت احلواشي   
 .إىل مصادرها ، والتعريف باألعالم ، واألماكن ، عند اللزوم



 )٧( 

 خطة البحث
 

لقد اقتضت طبيعة املوضوع ، أن يكون يف مقدمة ، ومتهيد ، وثالثة أبـواب ،                 
 .وخامتة ، وفهارس

 : املقدمة –أوالً 
  :وتشتمل على النقاط التالية

 . بيان األسباب الداعية إىل اختيار املوضوع -١
 . عرض املنهج الذي سار عليه الباحث-٢
 . خطة البحث-٣

 : التمهيد–ثانياً 

 :ويتضمن النقاط التالية 
 . تعريف خمتلف احلديث ، والعالقة بينه ، وبني املشكل-١
 . أمهية علم خمتلف احلديث ، ومرتلته-٢
  .احلديث الكتب املؤلفة يف خمتلف -٣

 : أبواب البحث–ثالثاً 

 .حياة اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة ، ومكانتهما العلمية :الباب األول
 :وفيه فصالن

 : اإلمام الشافعي ، وفيه مبحثان:الفصل األول     

 عصر اإلمام الشافعي من الناحية السياسـة ، والعلميـة ،            :املبحث األول      
 .واالجتماعية

 : التعريف باإلمام الشافعي ، وفيه مثانية مطالب: حث الثاين املب     



 )٨( 

 .اسم اإلمام الشافعي ، ونسبه: املطلب األول
 .  مولده ، ونشأته: املطلب الثاين
 .شيوخه ، وتالميذه: املطلب الثالث
 .  رحلته يف طلب العلم: املطلب الرابع

 .  مواقفه السياسة ، والعلمية: املطلب اخلامس
 .ثناء العلماء عليه: سادساملطلب ال

 . آثاره العلمية: املطلب السابع
 .وفاته: املطلب الثامن

 :اإلمام ابن قتيبة ، وفيه مبحثان: الفصل الثاين

 عصر اإلمام ابن قتيبة من الناحية السياسـة ، والعلميـة ،             :     املبحث األول 
 .واالجتماعية

 :فيه مثانية مطالبالتعريف باإلمام ابن قتيبة ، و:   املبحث الثاين 

 .اسم اإلمام ابن قتيبة ، ونسبه: املطلب األول
 .  مولده ، ونشأته: املطلب الثاين
 .شيوخه ، وتالميذه: املطلب الثالث
 .  رحلته يف طلب العلم: املطلب الرابع

 .  مواقفه السياسة ، والعلمية: املطلب اخلامس
 .ثناء العلماء عليه: املطلب السادس
 . آثاره العلمية: املطلب السابع
 .وفاته: املطلب الثامن



 )٩( 

 منهجا اإلمامني يف كتابيهما :الباب الثاين
 :وفيه ثالثة فصول

، وفيه ثالثة   ) اختالف احلديث (منهج اإلمام الشافعي يف كتاب      : الفصل األول 
 :مباحث

 .التعريف بالكتاب ، وموضوعه: املبحث األول

اعتمادهم عليه يف موضوعه ، ومكانته يف         اهتمام العلماء به ، ومدى       :املبحث الثاين 
 .بابه

املطالـب   ، ويتنـاول  ) اختالف احلديث ( منهج اإلمام الشافعي يف      :املبحث الثالث 
 :التالية

 .منهج اإلمام الشافعي يف تبويب الكتاب: املطلب األول
 .منهج اإلمام الشافعي يف رواية احلديث: املطلب الثاين
 .لشافعي من حديث اآلحادموقف اإلمام ا: املطلب الثالث
 .منهج اإلمام الشافعي يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة: املطلب الرابع

 .منهج اإلمام الشافعي يف الترجيح بني األحاديث املتعارضة: املطلب اخلامس
 .منهج اإلمام الشافعي يف ناسخ احلديث ومنسوخه: املطلب السادس

، وفيـه   ) تأويل خمتلف احلديث  (يف كتاب   منهج اإلمام ابن قتيبة     : الفصل الثاين 
 :ثالثة مباحث

 .التعريف بالكتاب ، وموضوعه: املبحث األول

 . اهتمام العلماء به ، ومكانته يف بابه ، ومدى تأثر العلماء به:املبحث الثاين

، ) تأويـل خمتلـف احلـديث     ( منهج اإلمام ابن قتيبة يف       :املبحث الثالث      
  :ويتناول املطالب التالية



 )١٠(

 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف تبويب الكتاب: املطلب األول
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف رواية احلديث: املطلب الثاين
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف الرد على أهل األهواء: املطلب الثالث
 .موقف اإلمام ابن قتيبة من اإلمام أيب حنيفة ، وأصحاب الرأي: املطلب الرابع
 .دفاع اإلمام ابن قتيبة عن أهل احلديث: مساملطلب اخلا

 . خمتلف احلديث ، ومشكله عند اإلمام ابن قتيبة: املطلب السادس
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف القرآن: املطلب السابع
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف اإلمجاع: املطلب الثامن

 .هج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف القياسمن: املطلب التاسع 
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف العقل: املطلب العاشر

 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف الواقع: املطلب احلادي عشر
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف أحاديث الصفات: املطلب الثاين عشر

 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف أحاديث القدر: الثالث عشراملطلب 
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف أحاديث مشكلة يف نفسها: املطلب الرابع عشر

 يف كتابيهمـا ،    املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قتيبة       :الفصل الثالث   
 :وفيه مبحثان

 .يباملوازنة بني الكتابني يف التبو:      املبحث األول

 .املنهج احلديثي لكل من الكتابني: املبحث الثاين

 املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قتيبة يف دفع التعارض ، : الباب الثالث
 :                                                                                      وفيه ثالثة فصول



 )١١(

زنة بني املنهجني يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة ، وفيـه            املوا :الفصل األول      
 :ثالثة مباحث

 منهج اإلمام الشافعي يف اجلمع بني األحاديـث املتعارضـة ،            :املبحث األول      
 :ويشتمل على املطالب التالية

 .اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف املباح: املطلب األول
 . األحاديث املتعارضة بسبب اختالف أداء الرواةاجلمع بني: املطلب الثاين
 .اجلمع بني األحاديث املتعارضة الختالف أحواهلا: املطلب الثالث
 .اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف العام واخلاص: املطلب الرابع

 .اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف األمر والنهي: املطلب اخلامس

 منهج اإلمام ابن قتيبة يف اجلمع بني األحاديث املتعارضـة ،            :ثايناملبحث ال 
 :ويشتمل على املطالب التالية

 .اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف املقام:  املطلب األول
اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف حكم الضرورة وحكم         : املطلب الثاين 
 .االختيار

ع بني األحاديث املتعارضة بسبب اخـتالف حكـم الرخصـة      اجلم: املطلب الثالث 
 .والعزمية

 . اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف األمر والنهي:  املطلب الرابع
 . اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف العام واخلاص: املطلب اخلامس
 . عارضةاستخدام اللغة يف اجلمع بني األحاديث املت: املطلب السادس

 املوازنة بني املنهجني يف اجلمع بني األحاديث املتعارضـة ،           :املبحث الثالث 
 :وفيه مطالب



 )١٢(

 .اختالف املباح بني اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة: املطلب األول
 .اختالف املقام بني اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة: املطلب الثاين
 .لنهي بني اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبةاختالف األمر وا: املطلب الثالث
 .اختالف العام واخلاص بني اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة: املطلب الرابع

 .ما مل يتِفق فيه الشافعي وابن قُتيبة يف اجلمع: املطلب اخلامس 

،  املوازنة بني املنهجني يف الترجيح بني األحاديث املتعارضـة           :الفصل الثاين 
 :وفيه ثالثة مباحث

منهج الشافعي يف دفع التعارض بالترجيح بني األحاديـث         : املبحث األول  
 :املتعارضة، ويشتمل على املطالب التالية 

 .الترجيح باعتبار سند احلديث: املطلب األول
 .الترجيح باعتبار منت احلديث: املطلب الثاين
 .الترجيح مبرجح خارجي: املطلب الثالث

منهج ابن قتيبة يف دفع التعارض بالترجيح بـني األحاديـث           : ايناملبحث الث 
 :املتعارضة ، وفيه مطلبان

 .الترجيح بني احلديث الصحيح ، والضعيف: املطلب األول
 .الترجيح بني احلديث ، ورأي التابعي: املطلب الثاين

 .املوازنة بني املنهجني يف الترجيح بني األحاديث املتعارضة:   املبحث الثالث

 : النسخ ، وأثره يف دفع التعارض ، وفيه ثالثة مباحث:الفصل الثالث       

منهج الشافعي يف ناسخ احلديث ومنسوخه ، وأثر ذلك على          : املبحث األول  
 : دفع التعارض بني األحاديث ، ويتضمن املطالب التالية

 .مفهوم النسخ عند اإلمام الشافعي: املطلب األول



 )١٣(

 .لنسخ عند اإلمام الشافعيشروط ا: املطلب الثاين
 .طرق معرفة النسخ عند اإلمام الشافعي: املطلب الثالث

منهج ابن قُتيبة يف ناسخ احلديث ومنسوخه ، وأثر ذلك على            :املبحث الثاين  
 .دفع التعارض بني األحاديث

 .املوازنة بني املنهجني يف تناول النسخ يف خمتلف احلديث: املبحث الثالث 

تأويـل خمتلـف    (و) اختالف احلديث ( املسائل املشتركة يف كتايب      :ع  الفصل الراب 
 .، واملوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قتيبة فيها) احلديث

 .وتتضمن نتائج البحث ، والتوصيات: اخلامتة

 وتتضمن فهارس اآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية ، ومراجع البحث ،            :الفهارس
 .توفهرس املوضوعا

وأسأل اهللا سبحانه ، أن أكون قد وفِّقْت فيما قَصدت ، وأن جيعل صـاليت ،                
 .ونسكي ، وحمياي ، وممايت هللا رب العاملني ، إن ربي على صراط مستقِيم

 

 الباحث
 
 

 
 
 



 )١٤(

 
 متـهيــد 

 

 :            ويتضمن النقاط التالية

 .مبشكل احلديثتعريف خمتلف احلديث وعالقته :        أوالً
 .أمهية علم خمتلف احلديث ومرتلته:        ثانيا
 .الكتب املؤلَّفة يف خمتلف احلديث:        ثالثًا



 )١٥(

 تمـهيـد
 

    :أوالً ـ تعِريف مختلَف احلَِديث وعالقته مبشِكل احلديث
 

 :مختلَف احلديث لُغةً 
يف اللغة مصدر الفعل اختلَف ،      املُختلَف مأخوذ من االختالف ، واالختالف       

مل يتِفقَا ، وكل مـا مل  : اَألمران ، واختلَفا ، أي وهو ِخالف االتفاق ، يقال تخالَف     
والنخلَ والـزرع مختِلفـاً         " :يتساو ، فقد ختالف ، واختلَف ، ومنه قول اهللا تعاىل          

١( "أُكُلُه (قالم ِخلْفَ: ، ويما ِخلْفان ، أي: ةٌ ، أيالقَوِلفون ، وهتخِلفان: متخم )٢(. 

 :مختلَف احلَِديث اصِطالحا 
وردت يف تعريف مختلَف احلديث أقوال متعددة ، تتفق يف جمموعهـا علـى              

، على أنه العلم الـذي يتنـاول        " ِعلْم مختلَف احلديث  "حتديد اإلطار العام ملفهوم     
اديث ، اليت يبدو يف ظاهرها التعارض ، واالختالف ، ويقصد إىل            احلديثني ، أو األح   

دفْع هذا االختالف الظاهري ، سواء باجلمع بينها ، أو بيان الناسخ مـن املنسـوخ                  
 .فيها ، أو ترجيح أحدها

معرفـة  : هذا النوع من هذه العلوم    : "فقد أشار إليه احلاِكم النيسابوري بقوله     

 .)٣( "رضها مثلها يعاسنن لرسول اهللا 
                                                        

 ) ١٤١(األنعام آية ) ١(
دار املعـارف ،    –حتقيق خنبة مـن األسـاتذة     ) ٢/١٢٤٠(لسان العرب حملمد بن كرم بن منظور        : انظر) ٢(

م ، تاج العروس مـن      ١٩٧٨بريوت  /دار الفكر -) ٣/١٣٨(ن يعقوب الفريوزآبادي    القاموس احمليط حملمد ب   
 .دار اهلداية-حتقيق الدكتور عبد الفتاح احللو ) ٢٣/٢٧٥(جواهر القاموس حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي 

كتـاب معرفــة علــوم احلــديث لإلمــام احلــاكم احلــافظ أيب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا   ) ٣(
  . القاهرة/مكتبة املتنيب-تصحيح الدكتور معظم حسني)١٢٢(النيسابوري



 )١٦(

هو أن يأيت حديثان متضـادان يف       : " ِبقَوله -رمحه اهللا -وعرفَه اإلمام النوِوي    
 .)١( "الظاهر ، فَيوفَّق بينهما ، أو يرجح أحدمها

 .)٢(" اختالف مدلوله ظاهرا: خمتلف احلديث ، أي: "وقال السخاوي
م أن املَقبول إن سِلم من معارضة مقبـول         اعلَ: "وقال رِضي الدين ابن احلنبلي    

آخر ، ولو ظاهرا ، فهو املُحكَم ، وإن مل يسلَم من ذلك ، بأن عارضه مثله ، مـن                    
أصل املقبول ، فإن أمكن اجلمع بني مدلوليهما بغري تعسف ، فهمـا معـا خمتلـف          

 .)٣(" احلديث

: مختلَـف احلـديث ، أي     ": وعرفه اإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاينّ بقوله      
 . )٤(" اخِتالف مدلُوِله ظاِهرا

وذكر الشيخ حممد علي التهانوي أن تعريف خمتلف احلديث عند        
أن يوجد حديثان متضادان يف املعىن حبسب الظاهر ، فيجمع بينهما         : احملدثني

مع بينهما ، أو ترجيح أَحدمها ، مبا ينفي التضاد ، وأن رفع االختالف يكون إما باجل
 ما ميكن اجلمع بينهما ، فيتعين املصري إليه ،    -األول: وذكر أَن املُختلَف قسمان
 ما عِلم أن -األول:  ما ال ميكن فيه ذلك ، وهو ِضربان-وجيب العمل به ، والثاين

بد من الترجيح ،    ما ال يعلَم فيه ذلك، فال-أحدمها ناسخ واآلخر منسوخ ، والثاين

                                                        

) ١٨٨( لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي       إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن سيد اخلالئق         ) ١(
  .هـ١٤١١ الطبعة الثانية -بريوت/دار البشائر اإلسالمية-حتقيق الدكتور نور الدين عتر 

حتقيق الشيخ علي ) ٤/٦٥(احلديث لإلمام حممد بن عبد الرمحن السخاويفتح املغيث بشرح ألفية ) ٢(
 . هـ١٤١٥ الطبعة األوىل -القاهرة/طبعة مكتبة السنة-حسني علي 

بعناية عبد  ) ٦٥(قفو األثر يف صفو علوم األثر لإلمام رِضي الدين حممد بن إبراهيم املعروف بابن احلنبلي              ) ٣(
 . هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية -بريوت/ر البشائر اإلسالميةطبعة دا–الفتاح أبو غدة 

-تعليق صالح حممد عويضـة    ) ٢/٢٤٢(توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار حملمد بن إمساعيل الصنعاين        ) ٤(
 .  هـ١٤١٧الطبعة األوىل -بريوت/دار الكتب العلمية



 )١٧(

 .)١(مث التوقف 
وقد سار العلماء املعاِصرون يف تعريف خمتلف احلديث ِسريةَ املُتقَدمني ، فقال            

هو العلم الذي يبحـث يف األحاديـث           : "الدكتور حممد عجاج اخلطيب يف تعريفه     
حث يف األحاديث   اليت ظاِهرها متعاِرض ، فَيزيل تعارضها ، أو يوفِّق بينها ، كما يب            
 .)٢( "اليت يشكل فهمها ، أو تصورها ، فيدفع إشكاهلا ، ويوضح حقيقتها

ويذكر الدكتور صبحي الصاحل يف تعريفه ، أنه علم يبحث عن األحاديث اليت             
ظاهرها التناقض ، من حيث إمكان اجلمع بينها ، إما بتقييد مطلقها ، أو بتخصيص               

  .)٣( دثة ، أو غري ذلكعامها ، أو محلها على تعدد احلا

ويالحظ من خالل هذه التعريفات ، أن العلماء الذين عرفوا خمتلف احلديث ،             
قد حرصوا يف تعريفهم على التأكيد أن التعارض بني األحاديـث لـيس تعارضـا                   

 .حقيقيا ، إمنا هو تعارض ظاهري ، يزول ضرورةً بعد الفحص ، والتمعن

 : مشكل احلديث لغةً
فنا آنفًا ما هو املُختلَف ، أما املُشِكلُ فهو خيتلف عنه يف اللغة ، إذْ هـو                 قد عر 

: الْتبس ، وأمور أشـكال أي     : أَشكَل األمر أي  : اسم فاِعل من الفعل أشكل ، يقال      
الذي خيتلط سواده حبمرة وغُبرة ، كأنـه قـد   : ملْتِبسة ، واَألشكَل من اإلبل والغنم     

إذا   : مشِكل ، وأَشـكَل علـي األمـر       :  ومنه قيل لألمر املشتبه    أَشكَل عليك لونه ،   
: اللونان املختلطان ، واَألشكَل من سائر األشـياء         : اختلط ، واَألشكَل عند العرب    

 .)٤( ماء أَشكَل ، إذا خالطه الدم: الذي فيه حمرة ، وبياض قد اختلطا ، ويقال 

                                                        

دار - منشورات حممد علي بيضون    )٢/٦٠(كشاف اصطالحات الفنون للشيخ حممد على التهانوي      : انظر) ١(
  . بريوت/الكتب العلمية

 .هـ١٤٠١بريوت،الطبعة الرابعة /دار الفكر–)٢٨٣(أصول احلديث للدكتور حممد عجاج اخلطيب) ٢(
الطبعة -بريوت/دار العلم للماليني-)١١١(علوم احلديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصاحل: انظر) ٣(

 . م١٩٩١الثامنة عشرة 
 ). ٣/٤٠١(، القاموس احمليط) ٤/٢٣١٠(ان العربلس: انظر) ٤(



 )١٨(

 : مشكل احلديث اصطالحا
املُشِكل هو ما ال ينال     : "فقد عرفه اجلُرجاين بقوله    يف االصطالح ،  أما املُشِكلُ   

 .)١( "املُراد منه ، إال بتأمل بعد الطَلَب

، وابـن فُـورك          ) مشكل اآلثار (وهو املفهوم من كالم الطَّحاوي يف كتاب        
 فـإين نظـرت يف اآلثـار          : "، حيث يقول الطَّحاوي   ) كتاب مشكل احلديث  (يف  

باألسانيد املقبولة ، اليت نقلها ذَوو التثَبت فيها ، واألمانة عليهـا ،              املروية عنه   
وحسن األداء هلا ، فوجدت فيها أشياء ، سقطت معرفتها ، والعلم مبا فيهـا عـن                    

  .)٢(أكثر الناس 
 

 :العالقة بين مختلَف احلديث ، ومشِكله
     لَـف احلـديث ،                  الذي يظهر للباحث أن هناك فَرتخا بـني مقًـا واِضـح

                               ــم ــِكل أع ــطالح ، وأن املُش ــة ، أو االص ــواء يف اللغ ــِكله ، س شوم
مــن املُختلَــف ، إذ قــد يقــع   اإلشــكال بســبب تعــارض األحاديــث ،                      

ــامض يف     ــىن غ ــبب مع ــديث ، أو بس ــف احل ــو مختلَ ــديث                            وه احل
نفسه ، أو بسبب خمالفة احلديث آليـة مـن القـرآن ، وبـذلك فـإن املشـكل                         

يشمل املختلف ، وغريه ، فكـل مختلَـف مشـِكل ، ولـيس كـل مشـِكل                                 
 .مختلَفًا ، واهللا أعلى وأعلم

، ومشِكله شيئًا واحدا ، كما فعـل        وقد جعل بعض العلماء مختلَف احلديث       
خمتلف احلديث  : " ، وكذلك الدكتور نور الدين ِعتر ، حيث قال         )٣(العالّمة الكتاين   

                                                        

 .  هـ١٤٠٣الطبعة األوىل-بريوت/دار الكتب العلمية)٢١٥(التعريفات) ١(
هــ ،     ١٤١٥الطبعـة األوىل    -بـريوت /دار الكتب العلمية  )١/٣(مشكل اآلثار أليب جعفر الطحاوي    ) ٢(

 . هـ١٤٠٠بريوت/لعلميةدار الكتب ا)٤(،)٢(مشكل احلديث وبيانه أليب بكر بن فُورك: وانظر
 ). ١٥٨(الرسالة املستطرفة: انظر) ٣(



 )١٩(

، ورمبا سماه املُحدثون مشكل احلديث ، وهو ما تعارض ظاهره  مـع القواعـد ،                 
 .)١(" فأوهم معىن باطالً ، أو تعارض مع نص شرعي آخر

                                                        

الطبعـة الثالثـة    -دمشق  /طبعة دار الفكر  ) ٣٣٧(منهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عتر        ) ١(
 . هـ ١٤١٢



 )٢٠(

    :علم مختلَف احلَِديث ومنِزلَتهثانيا ـ أمهية 
 

علم خمتلف احلديث من أهم علوم احلديث الشريف ، وقد تكلم العلماء قدميا             
 :وحديثًا يف أمهيته ، ومرتلته ، اليت تظهر يف أمرين

 .دفع التعارض الظاهري بني األحاديث النبوية: األول
 . ويةالوقوف على حقيقة املراد من األحاديث النب: الثاين

هذا من أهم األنواع ، والعلماء باحلـديث ، والفقـه ،            : "قال اإلمام النووي  
 .)١(" واألصول ، وغريها ، وغريهم مضطَرون إىل معرفته

وهو من أهم األنواع ، تضطَر إليه مجيع الطوائف من          : "وقال اإلمام السخاوي  
 .)٢(" العلماء

م األنواع ، يضطَر إليه مجيع الطوائف من        وهو من أه  : "وقال اإلمام الصنعاين  
 .)٣(" العلماء

وهو مـن   : "ويقول الدكتور نور الدين ِعتر يف بيان أمهية علم خمتلف احلديث          
أهم ما حيتاج إليه العامل ، والفقيه ، ليقف على حقيقـة املـراد مـن األحاديـث                          

 .)٤(" النبوية

                                                        

 ). ١٨٩(إرشاد طالب احلقائق) ١(
 ). ٤/٦٥(فتح املغيث) ٢(
 ). ٢/٢٤٢(توضيح األفكار) ٣(
 ). ٣٣٧( علوم احلديثمنهج النقد يف) ٤(



 )٢١(

 :ف احلديثثالثًا ـ الكتب املؤلَّفَة يف مختلَ
 

نظرا ألمهية علم خمتلف احلديث ، فقد اهتم علماء اإلسالم منذ العصور األوىل 
بالتأليف فيه ، لدفع ما قد يظهر من إشكال يف أذهان املسلمني ، أو ما قد يثريه  

 :بعض أعداء اإلسالم من شبهات ، ومن أشهر ما أُلِّف يف هذا العلم اجلليل

إلمـام حممـد بـن إدريـس الشـافعي               ل) اختالف احلديث ( كتاب   -١
 .، وهو أول كتاب دون يف خمتلف احلديث)  هـ٢٠٤-١٥٠(

 كتاب تأويل خمتلف احلديث لإلمام عبد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة          -٢
 .) هـ٢٧٦-٢١٣(

للحافظ أيب بكر زكريـا بـن حيـىي السـاجي         ) اختالف احلديث (كتاب  
  .)١() هـ٣٠٧(

مام أيب جعفر حممـد بـن جريـر الطَّبـري                     كتاب ذيب اآلثار لإل    -٣
 ) هـ٣١٠-٢٢٤(

 كتاب مشكل اآلثار لإلمام أيب جعفر أمحد بـن حممـد بـن سـالمة                 -٤
 .) هـ٣٢١-٢٢٩(الطَّحاوي 

 
 
 
 

 
 

                                                        

 ). ١٥٨(، الرسالة املستطرفة) ١/٩٠(كشف الظنون: انظر) ١(



 )٢٢(

 

 
 
 
 
 

 

 الباب األول
 حياة اإلمامني الشافعي وابن قتيبة 

ومكانتهما العلمية



 )٢٣(

 
 
 
 

 الفصل األول
 ِعياإلمـــام الشـــاِف

 

عصر اإلمام الشافعي من الناحية السياسـية والعلميـة         : املبحث األول   
 .واالجتماعية
 .التعريف باإلمام الشافعي : املبحث الثاين

 



 )٢٤(

 املبحث األول
ــاِفِعيــام الشاإلم ـرصع 

 

ولد اإلمام الشافعي ، ونشأَ ، وعاش يف عصر الدولة العباسية ، وبالتحديد يف              
 اصطلح املؤرخون على تسميتها بالعصر العباسي األول ، وهـو العصـر              الفترة اليت 

 .)١(هـ ٢٣٢هـ حىت عام ١٣٢الذي امتد تارخييا من بداية الدولة العباسية عام 
أبـو جعفـر    : وقد عاصر اإلمام الشافعي ستةً من خلفاء بين العباس ، هـم             

ـ ١٥٨-١٣٦(املنصور ـ ١٦٩-١٥٨(، واملهـدي  ) هـ -١٦٩(، واهلـادي ) هـ
ـ ١٩٨-١٩٣(، واألمـني  ) هـ١٩٣-١٧٠(، وهارون الرشيد  )هـ١٧٠ ، ) هـ
 ).هـ٢١٨-١٩٨(واملأمون

 وقد تميز هذا العصر مبالمح خاصة ، سياسـية ، واجتماعيـة ، وفكريـة ،       
 .سامهت يف تشكيل وصياغة اإلطار العام للدولة واتمع

فعي ، بنـوع     فعلى الصعيد السياسي ، متيزت الفترة اليت عاش فيها اإلمام الشا          
من االستقرار السياسي ، ساهم يف تقوية نفـوذ الدولـة اإلسـالمية ، فتوسـعت                  
حدودها ، حىت وصلت الصني شرقاً ، وأبواب أوروبا من جهة الغرب ، وأصبحت              
بغداد حاِضرة الدولة اإلسالمية ، ومركز القرار السياسي فيها ، رغم مـا كانـت               

حماوالت للتمرد على الدولة ، اليت ما تلبـث         تشهده بعض الواليات اإلسالمية ، من       
 . )٢(أن تعيد بسط نفوذها ، وسيطرا على هذه الواليات

                                                        

دار –)٢/١٢(تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن         : انظر) ١(
 .م١٩٦٤ الطبعة السابعة -بريوت/األندلس

 -بـريوت / مكتبة املعـارف   –وما بعدها   ) ١٠/١٠٦(ريالبداية والنهاية للحافظ أيب الفداء ابن كث      : انظر) ٢(
دار الفكـر   –)٤٥(حياته و عصره،آراؤه وفقهه لإلمام حممد أبو زهـرة        :هـ ، الشافعي  ١٤٠١الطبعة الرابعة   

 .الطبعة الثانية-القاهرة/العريب



 )٢٥(

ويف ظل هذا االستقرار السياسي ، شهدت احلركة العلمية نشاطًا ، وازِدهـارا       
كبريا يف مجيع البالد اإلسالمية ، وعمت الساحةَ الِعلْميةَ ضةٌ كـربى يف تـدوين               

والفقه ، والتفسري ، والتاريخ ، ونشطت إىل جانب ذلك حركة الترمجـة             احلديث ،   
لكتب وفَلْسفات اليونان ، والرومان ، والفُرس ، حيث توالَّها كثري مـن اخلُلَفـاء               

 هـذه  مصدرها دخيلٍة ، العباسيني بالتشجيع ، والرعاية ، مما أدى إىل ظهور أفكار           
ضعاف العلم من املسـلمني ؛ فـاتبعوا هـذه                       اً من الفَلْسفات الغريبة ، أضلت كثري    

 واهتز إميـام ،     األفكار الدخيلة ، وقالوا ا ، ودعوا إليها ، فاضطربت عقيدم ،           
فحادوا عن اجلادة ، وظهرت حركات ، وِفرق سياسية ، وفكرية خمتلفة ، أَدخلـت                  

 الصحابة ، والتـابعني ، فانتشـرت             على األمة يف دينها ما مل يكن يف سلَفها ، من          
 وأشباِهها ، واسـتفْحل أمرهـا ، حـىت                   )١(فرق اَألهواء ، والضالل ، من املُعتِزلة        

ـ ٢١٨-١٩٨(أن بعض اخللفاء العباسيني ، كاملَـأْمون       -٢١٨(، واملُعتِصـم  ) هـ
هـذه  ، فتحوا قصورهم ، وجمالسهم لبعض       ) هـ٢٣٢-٢٢٧(، والواِثق ) هـ٢٢٧

الِفرق الضالَّة ، وقَربوا دعاتها ، بل إن املَأْمون كان يعد نفسه من املُعتِزلة ، ويسـعى         
إىل نشر أفكارهم ، وأقواهلم بني عامة الناس ، بقوة السلطان ، رغم جهود العلمـاء                

 . )٢(املخلصني يف مقاومة هذه الفرق الضالة ، وكشف أالعيب أصحاا

                                                        

نتشرت أقواهلم  فرقة من فرق األهواء اليت ظهرت يف اتمع اإلسالمي أواخر الدولة األموية ، وا             : املعتزلة) ١(
، وقوي نفوذهم يف عصر الدولة العباسية ، السيما زمن املأمون ، ومسوا بذلك نسبة إىل اعتزال واصـل بـن          
عطاء جملس شيخه احلسن البصري ، وهم يقولون باملرتلة بني املرتلتني ملرتكب الكبرية ، فهو عنـدهم لـيس                

الفـرق  : انظر. فات ، وعدم رؤية اهللا يف اآلخرة      مبؤمن وال كافر ، ويقولون كذلك خبلق القرآن ، ونفي الص          
بريوت، امللل  /دار املعرفة –حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد     )١١٤(بني الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي      

دار –حتقيـق حممـد سـيد كـيالين       )٤٩-١/٤٣(والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكـرمي الشهرسـتاين         
 . بريوت/املعرفة

دار الفكـر العـريب     -حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم    )٣٥٨(يخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي    تار: انظر) ٢(
، الشـافعي حياتـه   ) ٢/١٦٠(،)١٢٠-٢/١١٥(هـ ، تاريخ اإلسالم للدكتور حسن إبراهيم حسن ١٣٩٥

 ). ٤٨-٤٦(وعصره حملمد أبو زهرة



 )٢٦(

 ، تتبىن أَفكـارا فاسـدةً ،        )١(ب ذلك مجاعات من الزناِدقَة      وظهرت إىل جان  
تناقض عقيدة األمة ، وختالف دينها ، وتفسد إمياا ، وأخـذت هـذه اجلماعـات        
الضالَّة تعمل على نشر أفكارها الفاسدة ، واعتقاداا الباطلة بني املسلمني ، لتكيـد              

 . )٢(لإلسالم ، وأَهله من خالل نشرها
لة االجتماعية يف الدولة اإلسالمية ، فقد تأثرت تأثرا كبريا بالتوسـع            أما احلا 

اجلغرايف  للدولة ، نتيجة الفتوحات ، ودخول عناصر خمتلفة يف اإلسالم ، من روم ،                
وفُرس ، وغريهم ، وتأثرت كذلك بالتغيري الناشئ يف احلكم ، بعـد زوال الدولـة                  

ة ، اليت اعتمد خلفاؤها على العنصـر الفارسـي ، يف              اُألمِوية ، وقيام الدولة العباسي    
أرفع مناصب الدولة ، مما أدى إىل اشتداد املنافسة ، والصراع بني العرب ، والفُرس ،      

 .حيث كان العرب يرون أم األحق بتويل إدارة الدولة
 وحني توىل املُعتِصم اخلالفة ، اعتمد يف حكمه على العنصر الترِكي ، حيـث         
كانت أمه من الترك ، فأسند إليهم أهم مناصب الدولـة ، وأَشـدها حساسـيةً ،                 
وخطورة ، وأحلهم يف ذلك حمل العرب ، والفرس ، فدخلوا بذلك ميدان الصـراع               

 .)٣(والتنافس على السلطة واحلكم 
 
 
 

                                                        

إلميان ، ويكيد لإلسالم ، ويسعى إىل نشر الكفر         مجع ِزنِديق ، وهو الذي يبِطن الكُفر ويظِْهر ا        : الزنادقة) ١(
بني املسلمني ، وكان الزنادقة يتشبهون بأهل العلم ، ويضعون األحاديث ، وينشـرون األقـوال واألفكـار                

حتقيق )١/٥٨(كتاب اروحني حملمد بن حبان البسيت     : انظر. الضالة، اليت تبيح احملرمات ، ودم بنيان اتمع       
هـ ، تاريخ اإلسالم للدكتور حسن إبـراهيم        ١٤٢٠ الطبعة األوىل    -الرياض/ الصميعي دار–محدي السلفي 

 ).٢/١١٤(حسن
، تـاريخ اإلسـالم للـدكتور حسـن إبـراهيم حسـن                    ) ٤٦(الشافعي لإلمام حممد أبو زهرة    : انظر) ٢(
)١٢١-١١٤.( 
 ).  ٣٩٨-٢/٣٩٥(تاريخ اإلسالم للدكتور حسن إبراهيم حسن: انظر) ٣(



 )٢٧(

 املبحث الثاين
 التـعريف باإلمـام الشـافعي

 

مة ، وإمام من أئمة العلم ، ترجم له كثري من           اإلمام الشاِفِعي علَم من أعالم األ     
العلماء يف كتبهم ، وأفرده بعضهم بكتب خمصوصة ، حتدثت عن حياته وِعلْمـه ،               

 .وجمعت كثريا من أقواله وِحكَِمه
          فَهاِنيِعيم األصبه ، أبو ن فرـةُ  (يف كتابه   ) هـ٤٣٠(وممن ترجم له وعِحلْي

  قات األصِلياء وطَبِفياءاألو (     داِديغالب و اخلَِطيب ،)(يف كتابـه    ) هـ٤٦٣  تـاِريخ
املُنتظَم يف تاريخ املُلوك    (يف ِكتابه   ) هـ٥٩٧(، واإلمام أبو الفَرج بن اجلَوزي       ) بغداد
وفَيات األعيان (يف ِكتابه ) هـ٦٨١(، وأبو العباس شمس الدين بن خلِّكان   ) واألمم

تهـِذيب  (يف كتابـه    ) هـ٧٤٢(، واألمام جمال الدين اِملزي      ) زمانوأنباء أبناء ال  
ِسير (يف كُتبه   ) هـ٧٤٨(، واإلمام شمس الدين الذَهيب      ) الكَمال يف أسماء الِرجال   

يف كتابـه  ) هـ٧٧١(، واإلمام تاج الدين السبِكي ) تذِْكرة احلُفَّاظ (و) أعالم النبالء 
الِبدايـة  (يف كتابـه    ) هـ٧٧٤(، وأبو الِفداء بن كَِثري      ) ت الشاِفِعية الكُبرى  طَبقَا(

الذي أفرد ترمجته بكتاب أمساه     ) هـ٨٥٢(، واحلافظ ابن حجر العسقَالين      ) والِنهاية
، وألَّف اإلمام حممد أبو زهرة فيه كتاباً ، أمسـاه           ) توايل التأسيس ملعايل ابن إدريس    (
 .، وغَيرهم كَثري) آراؤه وِفقْهه-حياته وعصره : الشافعي(

ورغم كثرة الذين ترمجوا له ، إال أنه من الضروري أن يشتمل هذا البحـث               
على ترمجة له وتعريف به ، لتكتمل عناصر احلديث عن منهجـه ، مبعرفـة حياتـه         

 .وعصره ، وشيوخه وتالميذه ، ومواقفه وآثاره ، رِحمه اهللا رمحةً واسعة
 :يتضمن مبحث التعريف باإلمام الشافعي املَطَاِلب التاليةو
 



 )٢٨(

 .امسه ونسبه: املطلب األول 
 .موِلده ونشأته: املطلب الثاين 

 .شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث 
 .رحلته يف طلب العلم: املطلب الرابع 

 .مواقفه السياسية والعلمية: املطلب اخلامس 
 .لماء عليهثناء الع: املطلب السادس 
 .آثاره العلمية: املطلب السابع 
 .وفاته: املطلب الثامن 

 
 



 )٢٩(

 املطلب األول
 اسم اإلمام الشافعي ونسبه

 
 

هو اإلمام محمد بن ِإدِريِس ، بِن العباِس ، بـِن عثْمـان ، بـِن شـاِفِع ،                              
هاِشِم ، بِن املُطَِّلِب ، بِن عبِد منـاِف ،           ابِن الساِئِب ، بِن عبيد ، بِن عبِد يِزيِد ، بِن            

ابِن قُصي ، بِن ِكالِب ، بِن مرة ، بِن كَعِب ، بِن لُؤي ، بِن غاِلِب ، أبو عبـِد اهللا                      
              ه       بالنبسشأة ، يلتقي نالن املَوِلد ، املَكِّي يزالغ،ِ الشاِفِعي ، مث املُطَِّليب ، شييب القُر

           ِد املُطَِّلـب              جـدبناف ، فاملُطَِّلب هو أخو هاِشم والد عِد مبعند ع 
 ِبيالن )١(. 

 .)٢(يقال له املُطَِّليب ، نسبةً إىل املُطَِّلب بن عبد مناف 
  ويقال له الشاِفِعي ، نسبةً إىل جد جده ، شاِفِع بِن السائب بِن عبيِد بِن عبـدِ                

 .)٣ (يِزيِد بِن هاِشم بِن املُطَِّلِب بِن عبِد مناف
والسائب أسلم يوم بدر بعدما أَسره املسلمون كافراً ، فافْتدى نفسه مث أسـلم              

مـا كنـت أَحـِرم       : ِلم لَم تسِلم قبل أن تفْتِدي ِفداك ؟ فقال        : بعد ذلك ، فقيل له    

                                                        

بـريوت ،   /دار الكتب العلميـة   -) ٢/٥٧(تاريخ بغداد للحافظ أمحد بن علي اخلطيب البغدادي       : رانظ) ١(
-بـريوت /دار الفكر-تقدمي وتعليق عبد اهللا عمر البارودي )٣/٣٧٨(األنساب لعبد الكرمي بن حممد السمعاين 

 حتقيـق الـدكتور   )٤/١٦٣(هـ ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألمحد بن خلكان       ١٤٠٨الطبعة األوىل   
 .بريوت/دار الثقافة-إحسان عباس 

دار الكتـب   -حتقيق عبد اهللا القاضي   ) ٣٨(توايل التأسيس ملعايل ابن إدريس البن حجر العسقالين       : انظر) ٢(
 . هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل-بريوت/العلمية

ب يف ـذيب    ، اللبـا  )٣/٣٧٨( ، األنساب للسمعاين  ) ٢/٥٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ٣(
هــ ، ـذيب الكمـال يف                      ١٤٠٠بـريوت   /دار صـادر  –) ٢/١٧٥(األنساب البن األثـري اجلـزري     

دار -حتقيـق أمحـد علـي عبيـد وحسـن أمحـد آغـا               ) ١٦/٤٢(أمساء الرجال جلمال الدين املـزي     
 .هـ١٤١٤بريوت/الفكر



 )٣٠(

 .)١(املُؤِمنني طَمعاً هلم 
 . )٢(" له رؤية وهو معدود يف صغار الصحابة: "أما شاِفع فقال فيه الذَّهِبيو

 .)٤(، وابن اَألِثري يف أُسد الغابة )٣(وقد ذكره ابن حجر يف اإلصابة 
مسعت أبا الطَيب طاِهر بن عبـد اهللا       : " قال اخلَِطيب البغداِدي يف تاريخ بغداد     

 ن السائب الذي ينسب إليه الشاِفِعي ، قد لقـي الـنيب              شاِفع ب : الطَبِري يقول 
 .)٥(" وهو مترعِرع ، وأَسلَم أبوه السائب يوم بدر

، وهي قبيلة يمانية ، نسبة لَألزد بن الغوث         )٦(وأما أم الشاِفِعي فهي من األََزد       
 .)٧(بن نبِت بن ماِلك بن زيد بن كَهالن بن سبأ 

 إن أمه قُرِشية ، وهو قول شاذ ، والصحيح أا أَزِدية ، وهو ما ورد على         وقيل
 ، ويف نسـبه     )٨(" كانت أمي من اَألزد   : "لسان الشاِفِعي نفسه ، فقد ورد عنه قوله         

 .)٩(بأبيه ما يغنيه عن ادعاء القُرِشية ألمه بغري حق 

                                                        

ـ        : انظر) ١( حتقيـق علـي حممـد     ) ٢/٥٧٤(رباالستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد ال
هـ ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري اجلـزري   ١٤١٢ الطبعة األوىل    -بريوت/دار اجليل –البجاوي  

بـريوت ،  /دار املعرفة-) ١/٢٠٦(بريوت ، جتريد أمساء الصحابة لشمس الدين الذهيب      /دار الفكر -)٢/١٦٥(
 .بريوت/دار الكتب العلمية-) ٣/٦٠(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين

مؤسسـة  -حتقيـق شـعيب األرنـؤوط     ) ١٠/٩(سري أعالم النبالء للحافظ مشـس الـدين الـذهيب         ) ٢(
 .  هـ١٤١٠ الطبعة السابعة-بريوت/الرسالة

 ) .٣/١٩١: (انظر) ٣(
 ) . ٢/٢٤٩: (انظر) ٤(
)٢/٥٨) (٥ . ( 
بريوت ، تـاريخ    /دار الفكر -) ٦٨-٩/٦٧( األصفهاين حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم     : انظر) ٦(

، طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين      ) ١٠/٩(، سري أعالم النبالء للذهيب    ) ٢/٥٨(بغداد للخطيب البغدادي  
 .القاهرة/دار إحياء الكتب العربية-حتقيق حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو ) ١/١٩٣(السبكي

 ). ١/٤٦(، اللباب يف ذيب األنساب البن األثري) ١/١٢٠(األنساب للسمعاين: انظر) ٧(
 ). ١/١٩٥(طبقات الشافعية الكربى للسبكي) ٨(
 ). ١٦(الشافعي أليب زهرة: انظر) ٩(



 )٣١(

 املطلب الثاين
  موِلده ونشأَته

 

 جنوب فلسـطني ، عـام       )١( يف مدينة غَزة     -رمحه اهللا -مام الشافعي   ولد اإل 
 .   )٢ (مخسني و مائة للهجرة

وقد وردت يف مكان مولده أقوال أخرى ، فقيل إنه وِلـد بـاليمن ، وقيـل          
 .)٤ (، لكن القول األول أرجح)٣(بعسقَالن 

وولد له الشافعي ، وقد مات أبوه شاباً ، وكان خرج إىل الشام فمات هناك ،           
                                                        

مدينة معروفة، تقع جنوب فلسطني علـى شـاطئ البحـر ، إىل اجلنـوب مـن عسـقَالن ،                               : غَزة) ١(

، حيـث مـات ودفـن ـا ،                          م بن عبد مناف جـد الـنيب         ويقال هلا غزة هاشم ، نسبة إىل هاش       
معجـم البلـدان ليـاقوت      : انظـر . وقد بين على قربه مسجد كبري يعرف باسم مسجد السـيد هاشـم            

هـ ، مراصد االطالع على أمسـاء  األمكنـة          ١٣٩٩بريوت  /دار إحياء التراث العريب   –) ٤/٢٠٢(احلموي
 الطبعـة األوىل    -بـريوت /دار اجليل -حتقيق علي حممد البجاوي     ) ٢/٩٩٣(دي  والبقاع لصِفي الدين البغدا   

 .هـ١٤١٢
 .وهي اليوم مدينة كبرية ، وتعترب من أهم وأشهر املدن الفلسطينية

، املنتظم يف تاريخ امللـوك واألمـم أليب الفـرج بـن             ) ٢/٥٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ٢(
هــ ،   ١٤١٢الطبعـة األوىل    –بريوت/دار الكتب العلمية  –القادر عطا   حتقيق حممد عبد    ) ١٠/٣٥(اجلوزي

، شذرات الذهب يف أخبـار مـن    ) ٥٢(، توايل التأسيس البن حجر    ) ٤/١٦٥(وفيات األعيان البن خلكان   
 . بريوت/دار الكتب العلمية-) ٢/٩(ذهب البن العماد احلنبلي

شمال من غزة ، يقال هلا عروس الشام ، نزهلـا           مدينة قدمية ، تقع على ساحل فلسطني إىل ال        : عسقالن) ٣(
مراصـد االطـالع    : انظـر . مجاعة من الصحابة والتابعني ، وشهدت حروبا كثرية بني املسلمني والصليبني          

 ).٤/١٢٢(، معجم البلدان لياقوت) ٢/٩٤٠(للبغدادي 
 . احتالهلمم عند استيالئهم على فلسطني ، وهي اليوم التزال حتت ١٩٤٨وقد دمرها اليهود عام 

، وفيـات األعيـان          ) ٣/٣٧٩(، األنساب للسـمعاين   ) ٢/٥٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ٤(
، حسـن احملاضـرة جلـالل الـدين         ) ١٠/١٠(، سري أعـالم النـبالء للـذهيب       ) ٤/١٦٥(البن خلكان 
                      -القـاهرة /دار إحيـاء الكتـب العربيـة      -حتقيـق حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم           )١/٣٠٣(السيوطي

 . هـ١٣٨٧الطبعة األوىل 



 )٣٢(

فنشأ يتيماً يف ِحجر أمه ، فخافت أن يضيع نسبه القُرِشي ، فرحلت به إىل مكـة ،                  
 .)١(فنشأ وترعرع ا ، وفيها تلَقى أول علومه يف الفقه والتفسري وغريه

وقد نشأ اإلمام الشاِفِعي نشأة فقرية يف ظل يتمه وحاجته ، إال أن ذلك مل مينعه          
علم يف سن مبكرة ، بل لعل يتمه وفقره كانا دافعاً قوياً يف إقبالـه علـى       من طلب ال  

العلم، ونهِمه به ، كما أشار اإلمام حممد أبو زهرة يف ِكتابـه عـن حيـاة اإلمـام          
  طَّأ اإلمام ماِلك وهـو               ) ٢(الشاِفِعيوفحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني ، وحفظ م ،

 .)٣(ابن عشر سنني 

كنت يتيماً يف ِحجر أمي ، ومل يكن هلا مـا تعطـيين             : "مام الشافعي يقول اإل 
 .)٤(" للمعلم ، وكان املعلم رضي مين أن أقوم على الصبيان إذا غاب ، وأُخفِّف عنه

مل يكن يل مال ، فكنت أطلب العلم يف احلداثة ، أذهـب إىل              : "ويقول أيضا 
 . )٧("  أكتب فيها)٦( الظهور )٥(الدواوين أستوهب 

 
 

                                                        

، وفيات األعيان البـن     ) ٣/٣٧٩(، األنساب للسمعاين  ) ٢/٥٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ١(
 ). ٥٣(، توايل التأسيس البن حجر) ١٠/٦(، سري أعالم النبالء للذهيب) ٤/١٦٥(خلكان

 ).١٧: (انظر) ٢(
-بـريوت   /دار املعرفـة  -حتقيق حممود فاخوري    ) ٢/٢٥٠(الفرج بن اجلوزي  صفة الصفوة أليب    : انظر) ٣(

 ).١/٣٠٣(، حسن احملاضرة للسيوطي) ١٠/١١(هـ ، سري أعالم النبالء للذهيب١٣٩٩الطبعة الثانية 
 ).٩/٧٣(حلية األولياء أليب نعيم:، وانظر) ١٠/١١(سري أعالم النبالء للذهيب) ٤(
 ). ٦/٤٩٢٩(لسان العرب البن منظور: انظر. ؤال اهلبة وطلبهامن االستيهاب ، وهو س: أستوهب) ٥(
مجع ظهر ، واملقصود به عظام الظهر العريضة من احليوانات ، وكانوا يسـتخدموا للكتابـة                : الظهور) ٦(

 ).٤/٢٧٦٤(لسان العرب: انظر. عليها
، سـري أعـالم   ) ٢/٢٤٨(صفة الصفوة البن اجلوزي: ، وانظر) ٢/٥٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ٧(

 ) . ١٠/١١(النبالء للذهيب



 )٣٣(

 
 

 املطلب الثالث
  شيوخه وتالميذه

 

 ذ منذ صغره على                                                                 -رمحه اهللا-أقبل الشاِفِعيلْمتعلى العلم منذ صباه ، وت 
 أَكابر عصره من الشيوخ والعلماء والفقهاء ، فأخذ عنهم علما غزيرا ، مما ساهم يف
اتساع مداركه وغزارة علمه ، ومل يكن يدع بلداً نزل ا ، أو مدينة مر ا ، إال 
قَصد علماءها ، ليزداد من علمهم ، ويستكثر من خريهم ، فأخذ عن عدد كبري من 
علماء مكة ، واملدينة ، واليمن ، والعراق ، حىت ساد أهل زمانه ِعلْماً وِفقْهاً ،  

بة العلم يقصدونه من كل مكان ، وحيرصون على جمالسته ، وأصبح ِقبلةً لطل
 .واالستماع إليه ، واألخذ عنه

توايل التأسيس ملعايل          "وقد عد احلافظ ابن حجر العسقَالين يف كتابه 
عددا كبريا من شيوخه مرتبني على حروف املعجم ، فَبلَعت ِعدتهم " ابن إدريس

، وذكر احلافظ مجال الدين اِملزي يف ذيب الكمال      ) ١( شيخا تسعة وسبعني
 . )٢(مجلةً منهم  

 

  :فمن أشهر شيوخه مبكة
 .)٣() هـ١٧٤(داود بن عبد الرمحن العطَّار  )١(

                                                        

 ). ٧١-٦٢: (انظر) ١(
 ). ١٦/٤٠: (انظر) ٢(
، أبو سليمان املَكي ، من الفقهاء املعدودين مبكة ، وكان كثري احلـديث ،      داود بن عبد الرمحن العطَّار      ) ٣(

دار الكتـب   -در عطا حتقيق حممد عبد القا   )٦/٤٢(الطبقات الكربى البن سعد   : انظر. هجرية١٧٤تويف سنة   



 )٣٤(

 .)١() هـ١٧٩(مسِلم بن خالد الزنجي  )٢(
 . )٢() هـ١٨٧(الفُضيل بن ِعياض  )٣(

 .)٣() هـ١٩٨(سفيان بن عيينة  )٤(
 

  :من أشهر شيوخه باملدينة املنورةو
  

 إمام دار اهلجرة ، وصاحب املذهب -رمحه اهللا-اإلمام ماِلك بن أَنس  )١(
، وقد  ) هـ١٧٩(املشهور ، وأحد األئمة األربعة املشهورين ، تويف سنة 

 . )٤(أخذ عنه اإلمام الشافعي كثريا من العلم ، والزمه إىل أن مات
                                                                                                                                                      

حتقيـق  ) ١٤٧(هـ ، تاريخ الثقات للحافظ أمحد بن عبد اهللا الِعجلـي     ١٤١٠الطبعة األوىل   -بريوت/العلمية
هــ ، ـذيب الكمـال       ١٤٠٥الطبعـة األوىل    -بريوت/دار الكتب العلمية  -الدكتور عبد املعطي قلعجي   

 ). ٦/٢٥(للمزي
جـرة ، القُرشـي املَخزومـي ، أبـو خالـد املَكـي                           ابـن جر  : ، ويقال مسلم بن خالد بن قَرقَرة      ) ١(

"                 ثقـة : "قـال حيـىي ابـن معـني    . هجريـة ١٧٩املعروف  بالزنجي ، فقيه مكة ومفْتيها ، تـويف سـنة       
ـ  ١٣٩٩الطبعـة األوىل  -أمحـد حممـد نـور سـيف         .حتقيق د ) ٢/٥٦٠(التاريخ ليحىي ابن معني                  - هـ

التـاريخ الكـبري لإلمـام      " منكـر احلـديث   : "الرياض ، وقال اإلمام البخـاري     /ة امللك عبد العزيز   جامع
كتاب الضعفاء واملتـروكني                  " ضعيف: " مؤسسة الكتب الثقافية ، وقال اإلمام النسائي       -)٧/٢٦٠(البخاري
                      -بـريوت /مؤسسـة الكتـب الثقافيـة     -حتقيـق بـوران الضـناوي وكمـال احلـوت         ) ٢٢٨(للنسائي

، سـري أعـالم النـبالء       ) ١٨/٧٤(ذيب الكمال للمـزي     :  هـ ، وانظر ترمجته يف     ١٤٠٧الطبعة الثانية 
 ). ٨/١٧٦(للذهيب

، أبو علي التميمي الزاهد ، أحد العلماء العاملني العابدين ، عامل عابد حمـدث ثقـة                 فُضيل بن ِعياض    ) ٢(
م الكوفة وهو كبري فسمع احلديث ا ، مث انتقل إىل مكة فرتل ا إىل أن تـويف           مشهور ، ولد خبراسان ، وقد     

،         ) ١٥/١٠٥(، ـذيب الكمـال للمـزي   ) ٦/٤٣(الطبقات الكربى البن سـعد : انظر. هجرية١٨٧سنة  
 ). ٨/٤٢١(سري أعالم النبالء للذهيب

ر ، أبو حممد الكويف ، مث املكي ، ثقة حافظ فقيـه             بن أيب ِعمران ، اإلمام العامل املشهو      سفيان بن عيينة    ) ٣(
، ـذيب الكمـال   ) ٦/٤١(الطبقات الكربى البن سعد   : انظر. هجرية١٩٨إمام حجة مشهور ، تويف سنة       

 ). ٨/٤٥٤(، سري أعالم النبالء للذهيب) ٧/٣٦٨(للمزي
 .  به، اإلمام املشهور ، صاحب املذهب ، شهرته تغين عن التعريفمالك بن أنس ) ٤(



 )٣٥(

                                                                                                                                                      

، سـري أعـالم             ) ١٧/٣٨١(، ـذيب الكمـال للمـزي        ) ٥/٤٦٥(الطبقات الكربى البن سعد     : انظر
 ). ٨/٤٨(النبالء للذهيب 



 )٣٦(

 .)١() هـ١٨٤( يحيى اَألسلَمي إبراهيم بن حممد بن أيب )٢(
)٣(  ِديراورعبد العزيز بن حممد الد)٢ ()هـ١٨٧(. 
 

  : ومن أشهر شيوخه باليمن
 

 . )٣() هـ١٩٧(ِهشام بن يوسف الصنعاين  )١(
 . )٤() هـ٢٢٠(مطّرف بن ماِزن  )٢(

 
                                                        

كـان قَـدريا        : "، أبو إسحاق املّدين ، قال أمحد بـن حنبـل  إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلَمي        ) ١ (
" كـان كـذابا  : "، وقال حيـىي بـن معـني   " كذاب: "، وقال حيىي بن سعيد    " همعتِزليا جهِميا كل بالء في    

،            ) ٤٠(الضـعفاء واملتـروكني للنسـائي     "  متـروك احلـديث   : "، وقال اإلمام النسـائي    ) ٢/١٣(التاريخ
      ،                 ) ٥٦-٥٥(تــاريخ الثقــات للِعجلــي" راِفضــي جهمــي ، ال يكتــب حديثــه: "وقــال الِعجلــي

 ). ٩٣(تقريب التهذيب البن حجر" متروك: "وقال احلافظ ابن حجر
-الرياض/  دار الصميعي  -حتقيق محدي السلفي  ) ١/٧٣(كتاب الضعفاء أليب جعفر العقَيلي    : وانظر ترمجته يف  

 ).٨/٤٥٠(، سري أعالم النبالء) ١/٤١٧(هـ ، ذيب الكمال للمزي١٤٢٠الطبعة األوىل 
، أبو حممد املدين ، أصله من دراورد خبراسـان ،  مد بن عبيد بن أيب عبيد الدراوردي عبد العزيز بن حم   ) ٢(

سـيئ احلفـظ ،               : "، وقال أبـو زرعـة     ) ٢/٣٦٧(التاريخ. ولد باملدينة ونشأ ا ، وثّقه مالك وابن معني        
دار إحيـاء التـراث     -)٥/٣٩٦(متاجلرح والتعديل لعبد الرمحن بـن أيب حـا        " فرمبا ِحفْظه الشيء فيخطئ   

، تويف باملدينـة     ) ٣٠٦(تاريخ الثقات " ثقة: "، وقال الِعجلي  " ليس بالقوي : "بريوت ، وقال النسائي   /العريب
 . هجرية١٨٧سنة 
، سـري أعـالم النـبالء       ) ١١/٥٢٣(، ذيب الكمال للمزي   ) ٥/٤٩٢(الطبقات الكربى البن سعد   : انظر

 ).٨/٣٦٦(للذهيب
، أبو عبد الرمحن القاضي ، ويل القضـاء بـاليمن ، ومـات ـا سـنة                  وسف الصنعاين   هشام بن ي  ) ٣(

حتقيـق فـؤاد    )٦٧(، طبقات فقهاء اليمن للجعدي    ) ٦/٧٤(الطبقات الكربى البن سعد   : انظر. هجرية١٩٧
، سري أعالم   ) ١٩/٢٨٣( هـ ، ذيب الكمال للمزي     ١٤٠١الطبعة الثانية -بريوت/دار الكتب العلمية  -سيد
 ).٩/٥٨٠(ءالنبال

 .  هجرية٢٢٠، قاضي صنعاء ، تويف ستةمطَرف بن مازن ) ٤(
 ). ١٣٨(، طبقات فقهاء اليمن للجعدي) ٦/٧٤(الطبقات الكربى البن سعد:انظر



 )٣٧(

  :ومن أشهر شيوخه بالعراق
  )١(.اق ، وصاحب أيب حنيفة، فقيه العر)هـ١٨٩(حممد بن احلسن الشيباين  )١(
)٢(  ِريصة البلَيإمساعيل بن ع )٢(). هـ١٩٣(  
  )٣(). هـ١٩٤( عبد الوهاب بن عبد املَجيد الثّقّفي  )٣(
   )٤(). هـ١٩٦(وِكيع بن اجلَراح  )٤(
 

أما تالميذه فقد امتألت م اآلفاق ، فما نزل ببلد إال تكَاثَر عليه طالب    
 وينهلون من مِعني علمه ومعرفته ، وضرب كثريون منهم  العلم ، يأخذون عنه ،

 .أكباد اإلبل إليه حيث نزل ، رغبةً يف علمه ، وأَمالً يف اَألخذ عنه

  : ومن أشهر تالميذه
 . )٥() هـ٢١٩(أبو بكر عبد اهللا بن الزبير احلُميدي  )١(

                                                        

، أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حرستا ، نشأ بالكوفة ، ومسع العلم ـا                حممد بن احلسن بن فَرقَد      ) ١(
ـ ١٨٩هـ ، وتويف بالري سنة    ١٣٢ ولد سنة    من أيب حنيفة وغريه ،     تـاريخ بغـداد للخطيـب      : انظر.  ه

 ). ٩/١٣٤(، سري أعالم النبالء) ٢/١٧٢(البغدادي
كان فقيها إماما مفتيـا مـن   : " املشهور بابن علَية وهي أمه ، قال الذهيب إمساعيل بن إبراهيم بن ِمقْسم    ) ٢(

ـ ١٩٣تويف سنة ". أئمة احلديث  ، سـري   ) ٢/١٢٧(، ذيب الكمال للمزي   ) ٦/٢٢٩(خ بغداد تاري:انظر.  ه
 ). ٩/١٠٧(أعالم النبالء

 البصري ، يتصل نسبه بالصحايب احلكم بن أيب العاص ، تغري حفظه             عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي     ) ٣(
 . )٦/٢٣٧(، سري أعالم النبالء) ١٢/١٤٦(ذيب الكمال للمزي: انظر. هـ١٩٤يف آخر عمره ، تويف سنة 

ـ  ١٩٦هـ ، وتـويف سـنة     ١٢٩، أحد أعالم العلم ، ولد سنة        وكيع بن اجلَراح  ) ٤( حليـة  :انظـر .  هـ
، سـري أعـالم النـبالء       ) ١٩/٣٩١(، ذيب الكمال للمزي   ) ١٣/٤٦٦(، تاريخ بغداد  ) ٨/٣٦٨(األولياء
 ). ٩/١٤٠(للذهيب

شي ، صاحب املسند ، وشيخ احلـرم        هو أبو بكر عبد اهللا بن الزبير بن عيسى احلميدي القُر          : احلُميدي) ٥(
، سري أعالم   ) ١٠/١٣٨(ذيب الكمال للمزي  : انظر.  هـ   ٢١٩املكي ، إمام ثقة كثري احلديث ، تويف سنة        

 ).١٠/٢٨٢(، البداية والنهاية) ١٠/٦١٦(النبالء للذهيب



 )٣٨(

 .)١() هـ٢٤١(أمحد بن حنبل  )٢(
 . )٢() هـ٢٢٤ (أبو عبيد القاِسم بن سالَم )٣(

 .)٣() هـ٢٣٨(إسحاق بن راهويه  )٤(
 . )٤() هـ٢٧٠(الرِبيع بن سلَيمان املُرادي  )٥(

                                                        

 ) ١١/١٧٧(سري أعالم النبالء للذهيب: انظر ترمجته يف. هو اإلمام احلجة املشهور) ١(
 أبو عبيد اهلَروي ، إمام حافظ جمتهد ، ولد سنة سبع ومخسني ومائة ، وتـويف سـنة                   :القاسم بن سالم  ) ٢(

سـري  : انظر. هـ ، وله مصنفات عديدة ، منها كتاب غريب احلديث ، وكتاب فضائل القرآن ، وغريه   ٢٢٤
 ).١٠/٤٩٠(أعالم النبالء للذهيب

هـ ، وهو إمام ثقـة  ٢٣٨هـ ، وتويف سنة   ١٦١فظ ، ولد سنة     ، اإلمام الكبري احلا   إسحاق بن راهويه    ) ٣(
 )١١/٣٥٨(سري أعالم النبالء للذهيب: انظر. مشهور

هـ ١٧٤، صاحب اإلمام الشافعي وتلميذه وراوية كتبه ، ولد سنة         الربيع بن سليمان املُرادي املصري      ) ٤(
، سري  ) ٦/١٤١(ب الكمال للمزي  ذي: انظر. هـ ، وهو من أشهر تالميذ اإلمام الشافعي       ٢٧٠، وتويف سنة  

 . بريوت/طبعة دار الكتب العلمية) ٢/٥٨٦(، تذكرة احلفاظ للذهيب) ١٢/٥٨٧(أعالم النبالء للذهيب



 )٣٩(

 املطلب الرابع
  ِرحلَته يف طَلَِب الِعلْم

 

طلب اإلمام الشاِفِعي العلم مبكة ، حيث نشأ وترعرع ، على من كان فيها من 
ر نبوغه مبكراً ، حىت أن أستاذه مبكة ، مسِلم العلماء والفُقَهاء واملُحدِثني ، وقد ظه

أَفِْت فقد : "ابن خالد الزنجي ، أذن له بالفُتيا ، وهو ابن مخس عشرة سنة ، قائالً له
 .)١(" آن لك أَن تفْيت

لكنه مل يكتف بطلب العلم مبكة ، وإمنا انطلق جيوب البالد يف طلب العلم 
خذ عنه العلماء وطلبة العلم ، فرتل املدينة حيث وِجد ، يأخذ عن العلماء ، ويأ

 .املنورة واليمن والعراق ومصر ، طالبا ومعلما
وكانت أول رحلة علمية يقوم ا الشاِفِعي  ، وهو ابن ثالٍث وعشرين سنة ، 
وقيل ثالث عشرة سنة ، حيث أتى املدينة املنورة ، فقصد اإلمام ماِلكاً ، وقرأ عليه 

جملسه إىل أن مات ، فأخذ عنه علما كثريا ، كما أخذ عن غريه من املُوطَّأ ، ولزم 
 .)٢(علماء دار اهلجرة الذين سبق ذكرهم يف شيوخه 

مث خرج إىل اليمن بعدما مات اإلمام مالك ، فأخذ عن مجاعة من علمائها ، 
  منهم مطَرف بن ماِزن قاضي صنعاء ، وِهشام بن يوسف الصنعاين ، حيث     

 ، حىت )٣(خرجت إىل اليمن يف طلب كتب الِفراسة : " يف ذلك -رمحه اهللا-يقول 
 .)٤(" كتبتها ومجعتها

                                                        
، صفة الصفوة البـن     ) ٣/٣٧٩(األنساب للسمعاين : ، وانظر ) ٢/٦٤(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   ) ١(

 ). ١٠/١٥(سري أعالم النبالء للذهيب، ) ٤/١٦٤(، وفيات األعيان البن خلكان) ٢/٢٥٠(اجلوزي
 ).١٠/١٢(، )١٠/٦(سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
 ).٥/٣٣٧٨(لسان العرب. النظر والتثَبت والتأمل للشيء والبصر به: الِفراسة) ٣(
،طبقـات فقهـاء الـيمن      )٩/٧١(حليـة األوليـاء أليب نعـيم      :،وانظـر )١٠/٤٠(سري أعالم النبالء  ) ٤(

 ).١٣٨(للجعدي



 )٤٠(

مث أتى العراق سنة مخٍس وتسعني ومائة ، فأقام ا سنتني ، يأخذ من العلم 
ويعطي ، ولزم محمد بن احلَسن صاحب أيب حِنيفَة ، فأخذ عنه علما غزيرا ، ومل 

 .)١(اَألخذ عنه ، بل ناظَره ، ورد عليه يف كثري من مسائله يكتف ب

مث عاد من بغداد إىل مكة ، فمكث ا يسريا ، مث خرج إىل بغداد مرة أخرى 
عام مثان وتسعني ومائة ، فأقام ا شهراً واحداً ، مث خرج إىل مصر فمكث ا           

 .)٢ (حىت وفاته
واً من عشر سنني ، وقيل عشرين سنة ، فتعلم   حن)٣(وكان قد أقام يف هذَيل 
 .)٤(منها لغات العرب وفصاحتها 

 

                                                        

، سري أعـالم النـبالء   ) ٢/٦٨(، تاريخ بعداد للخطيب البغدادي) ٩/٧٥(حلية األولياء أليب نعيم   : انظر) ١(
 ). ١٠/١٤(للذهيب

، شذرات الـذهب    ) ١/٣٠٤(، حسن احملاضرة للسيوطي   ) ٤/١٦٥(وفيات األعيان البن خلكان   : انظر) ٢(
 ).  ٢/٩(البن العماد

ز ، تنتسب إىل هذَيل بن مدِركة بن إلياس بن مضر بن ِنزار بن معـد        قبيلة عربية من قبائل احلجا    : هذَيل) ٣(
األنسـاب  : انظـر . ابن عدنان ، سكنت أطراف مكة من جهة اجلنوب والشرق ، وسكن قسم منها باليمن              

مؤسسـة  -)٣/١٢١٣(، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثـة لعمـر رضـا كحالـة          ) ٥/٦٣١(للسمعاين
 . هـ١٤٠٢ الثالثة الطبعة-بريوت/الرسالة

 ). ١٠/٢٥٢(البداية والنهاية البن كثري ) ٤(



 )٤١(

 املطلب اخلامس
  مواِقفُه الِعلِْميـة

 

 حياته ومواقفه بالكتاب والسنة ، وجعـل ذلـك          – رمحه اهللا    -قَيد الشافعي   
القرآن والسـنة ، وقيـاس       : األصل: "شعاره ، وقاعدة سلوكه ، حيث كان يقول       
 .)١(" عليهما ، واإلمجاع أكرب من حديث الفَرد

ما رأيت أحداً   : "ويصف تلميذه أمحد بن حنبل اتباعه للسنة والتزامه ا فيقول         
 .)٢(" أتبع لألثر من الشافعي

إذا صح احلديث فهـو مـذهيب ، وإذا صـح           : "أما هو فيقول يف هذا الشأن     
 .)٣ ("احلديث فاضربوا بقويل احلائط

أي -، فقولوا ـا      إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهللا         : "قولوي
 . )٤("  ودعوا ما قلته-بالسنة

إذا رويت حديثاً صحيحاً ، فلم آخذ به ، فأُشهدكم أن عقلي            : "ويقول أيضا 
  .)٥ ("قد ذهب

                                                        

 ) . ٩/١٠٩(حلية األولياء أليب نعيم : ، وانظر) ١٠/٢٠(سري أعالم النبالء للذهيب ) ١(
 ) . ٩/١٠٠(حلية األولياء أليب نعيم ) ٢(
 ). ١٠/٣٥(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٣(
 .) ١٠/٣٤(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٤(
وهذا القول ، وما يشبهه ، حممول على ما إذا كان احلـديث             ). ٩/١٠٦(حلية األولياء أليب نعيم     : انظر) ٥(

الصحيح معموالً به ، إذ أن احلديث قد يصح من جهة سنده ، وال يعمل به لسـبب مـا ، كـأن يكـون                         
                 ريح القرآن ، أو ما هو أصح منه من احلديث ، مع ععاِرض صا ،  أو يع بينهما ، وقد      منسوخكان اجلَمم إمد

حتقيق أمحد شـاكر  )  وما بعدها ١٠٦(انظر الرسالة للشافعي . كان للشافعي رمحه اهللا علم واسع ذا األمر        
م ، مقدمة ابن الصـالح يف علـوم احلـديث           ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩ الطبعة الثانية    –القاهرة  /  مكتبة التراث  –

 . القاهرة /تنيب مكتبة امل–للحافظ أيب عمرو بن الصالح 



 )٤٢(

ال حجة يف أحد خالف ما نثبتـه عـن       : " ويقول يف كتاب اختالف احلديث    

 . )١("  حبال  رسول اهللا
وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبـت        : "ويقول يف موضع آخر من نفس الكتاب      

 . )٢("  فاحلجة الزمة للخلق به ، وعلى اخللق اتباعهعن رسول اهللا 
أما األهواء ، والِبدع ، والِفرق ، اليت انتشرت يف عصره ، من املعتزلة وغريها 

 وبصرية ، فلم يخض يف علم الكالم ، وال ، فقد وقف منها موقف املعارض ، بعلم
يف أهواء املتكلمني ، رغم ما كان يلقى هؤالء من دعم بعض اخللفاء والوالة ، مما 
يرغب فيه أهل الدنيا ، من ضعاف النفوس ، ومل يكتف بترك اخلوض يف علم الكالم 

 . أقواله ونصائحه، بل قاومه باحلُجة والربهان ، وحذَّر املسلمني منه ، كما يظهر يف
 بكل ذنب ما خال الشرك باهللا ، خري من             : " يقول الشاِفِعي لْقَى اَهللا العبدَألنْ ي

 .)٣(" أَن يلقاه بشيء من األهواء
لو علم الناس ما يف الكالم من األهواء ، لفروا منه كما يفرون مـن               : "ويقول

 .)٤ ("األسد
   ِبيعئل عن الق  : "قال الرأُف أُف ، القـرآن  : رآن ؟ فقـال مسعت الشافعي وس
 .)٥(" خملوق ، فقد كفر: كالم اهللا ، من قال

    يف اخلالف العلمي ، أَن حيـافظ علـى ود           – رمحه اهللا    -وال ينسى الشاِفِعي 
 .خمالفيه ، وأن يتعامل يف ذلك بأَدب العلماء ، وأخالق احملسنني

                                                        

)٢٧) (١ . ( 
)٥٨) (٢ .( 
 ) .١٠/١٦(سري أعالم النبالء للذهيب : ، وانظر) ٩/١١١(حلية األولياء أليب نعيم ) ٣(
 .املصادر نفسها ) ٤(
 أي هل هو خملوق أم ال ؟ : وسئل عن القرآن : واملراد بقوله ) . ١٠/١٨(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٥(



 )٤٣(

ي ، ناظرته يوماً يف مسألة      ما رأيت أعقل من الشاِفعِ     : ")١(قال يونس الصديف    
يا أبا موسى ، أال يستقيم أن نكون إخواناً : ، مث افترقنا ، ولقيين فأخذ بيدي ، مث قال    

  .)٢ ("، وإن مل نتفق يف مسألة
هذا يدل على كمال عقل هذا اإلمام ، وِفقْه نفْسه ، فمـا زال              : "قال الذَهيب 
 .)٣(" النظَراء خيتلفون

                                                        

ـ ٢٦١هـ ، وتويف سـنة      ١٧٠على، أبو موسى الصديف املصري، ولد سنة        هو يونس بن عبد األ    ) ١( . هـ
 )١٢/٣٤٨(سري أعالم النبالء للذهيب: انظر

 ) .  ١٠/١٦(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٢(
 ) . ١٠/١٧(املصدر نفسه) ٣(



 )٤٤(

 املطلب السادس
ه ثَنلَيلَماء عاُء الع 

 

أثىن كثري من العلماء واألئمة على اإلمام الشافعي ثناًء حسنا ، وعرفوا له فضله             
 . ومكانته وعلمه

ما ِبت منذ ثالثني سـنة ، إال وأنـا أدعـو اهللا    : "يقول اإلمام أمحد بن حنبل   
 .)١ ("للشافعي وأستغفر له
 .)٢(" سوخه حىت جالست الشافعيما عرفت ناسخ احلديث ومن: "وقال أيضاً

 .)٣( "  رمحة اهللا عز وجل ألمة حممد - أي اإلمام الشافعي –هذا : "وقال

يا أَبت ، أي شيء كان الشافعي : قلت أليب: "قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
يا بين ، كان الشافعي كالشمس للدنيا ، : مسعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال يل فإين

 .)٤(" ة للناس ، فانظر هل هلذين من خلَف ، أو منهما ِعوضوكالعافي
تعال أذهب بـك  : أَخذ أمحد بن حنبل بيدي وقال: "وقال إسحاق بن راهويه  

 .)٥ ("إىل من مل تر عيناك مثله ، فذهب يب إىل الشافعي
ِديه٦("ما أصلي صالةً إال وأنا أدعو للشافعي فيها: "وقال عبد الرمحن بن م(. 

                                                        

 ) . ٢/٦٢(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ١(
 ) . ٤/١٦٣(وفيات األعيان البن خلكان ) ٢(
 ).٧/٢٠٣( اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي )٣(
، صفة الصفوة البن    ) ٣/٣٧٩(األنساب للسمعاين   : ، وانظر   ) ٢/٦٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     ) ٤(

 ) . ٢/٢٥٠(اجلوزي 
، املنـتظم البـن     ) ٣/٣٧٩(األنساب للسمعاين   :  ، وانظر   ) ٢/٦٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     ) ٥(

 ) .  ٢/٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٠/١٣٩(اجلوزي 
 ) . ٣/٣٧٩(األنساب للسمعاين : ، وانظر ) ٢/٦٥(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ٦(



 )٤٥(

 )١(أُستاذ اُألستاِذين : وكان إبراهيم احلَرِبي يصفه بقوله 
من زعم أنه رأى مثل حممد بن إدريس : "وقال تلميذه أبو ثَور إبراهيم بن خالد      

يف علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكُّنه فقد كذب ، كان حممـد بـن إدريـس                
 .)٢(" سبيله مل يعتض منهالشافعي منقَِطع القَرين يف حياته ، فلما مضى ل

 .)٣(" الشاِفِعي إمام: "وقال قُتيبةُ بن سعيد
حدثنا سيد الفُقَهـاء ،     : "وكان احلُميدي إذا جرى ِذكْر الشاِفِعي عنده يقول       

٤(" الشاِفِعي( . 
 .)٥( وحني نزل بغداد سمي ناِصر احلديث 

 .)٦(" حديث فيه غَلَطما عند الشافعي : "قال أبو زرعة الرازي
 .)٧(" ما أعلم للشافعي حديثاً خطأً: "وقال أبو داود السِجستاين

كان أصحاب احلديث يف عمـى ،       : "وكان احلَسن بن حممد الزعفَراين يقول     
 .)٨(" حىت جاء الشافعي ، فأيقَظَهم فَتيقَّظوا

ن الفقهـاء ، وتـاج      اإلمام ، زي  : "ووصفه اخلطيب البغدادي يف تارخيه بقوله     
 .)٩ ("العلماء

                                                        

 ) . ٢/٦٦(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ١(
 ) . ٣/٣٨٠(األنساب للسمعاين : ، وانظر)٢/٦٧(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٢(
، البداية والنهايـة    )١٠/٤٥(سري أعالم النبالء للذهيب     : ، وانظر )٢/٦٧(ب البغدادي تاريخ بغداد للخطي  ) ٣(

 ) .١٠/٢٥٢(البن كثري 
 ) .٩/٩٤(حلية األولياء أليب نعيم : ، وانظر)٢/٦٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٤(
 ).١٠/٤٧(سري أعالم النبالء للذهيب : ، وانظر)٢/٦٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي) ٥(
 ) . ١٠/٤٧(سري أعالم النبالء للذهيب ) ٦(
 ) . ١٠/٤٨(املصدر نفسه ) ٧(
 ) . ٤/١٦٥(وفيات األعيان البن خلكان ) ٨(
)٢/٥٦) (٩ . ( 



 )٤٦(

وكان الشافعي كثري املَناِقب ، جم املَفاِخر ، منقَِطع القَِرين          : "قال ابن خلِّكان  

 ، وكـالم الصـحابة ،           ، اجتمعت فيه من العلُوم ِبِكتاب اهللا ، وسنة الرسول           
العلَماء ، وغري ذلك ، من معِرفة كَالم رضي اهللا عنهم ، وآثاِرهم ، واخِتالف أَقَاِويِل         

حىت إن اَألصمِعي مع جاللة قَـدِره يف هـذا          -واللُّغة ، والعرِبية ، والشعر      ،  العرب  
 .)١("  ما لَم يجتِمع يف غَيره-الشأْن، قَرأَ عليه أَشعار اهلُذَِليني

ن أهل احلديث والفقـه واألصـول       وقد اتفق العلَماء قاِطبةً ، مِ     : "وقال أيضاً 
واللغة والنحو وغري ذلك ، على ِثقَته ، وأمانته ، وعدالته ، وزهده ، وورعه ، ونزاهة   

 .)٢(" ِعرضه ، وِعفَّة نفْسه ، وحسن سِريرته ، وعلُّو قَدره

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ) . ٤/١٦٣(وفيات األعيان ) ١(
 ) . ٤/١٦٦(املصدر نفسه ) ٢(



 )٤٧(

 املطلب السابع
  آثاره العلمية

 

 عظيمة من العلم واملعرفة ، متثلت يف  ثروة– رمحه اهللا -ترك الشافعي 
عشرات املُؤلَّفَات والكتب ، يف الفقه واحلديث واألصول ، ومئات األقوال والفَتاوى    

واِحلكَم ، يف خمْتِلف املوضوعات العلمية والفقهية ، وهذه الثروة العلِمية الكَِبرية ، 
من ِعلٍْم غَِزير ، وعقٍْل متفَِتٍح ، وفَهٍم تدل على مدى ما كان يتمتع به هذا اإلمام ، 

 .صِحيح
 :ومن أهم املؤلفات اليت تركها الشافعي رمحه اهللا

 .وهو جزء من موضوع هذه الدراسة) اختالف احلديث(كتاب  -١

وهو كتاب جامع يف احلديث واألصول ، وهو أول ) الرسالة(كتاب  -٢
 وهو من رواية  كتاب يف أصول الفقه ، وقد طُِبع يف جملد واحد ،

 .الربيع بن سليمان عن الشافعي رمحه اهللا

، وهو كتاب موسوعي من أهم و أمجع كتب اإلمام ) األم(كتاب  -٣
الشافعي رمحه اهللا ، وقد وضعه مبصر ، وهو ميثل مذهبه اجلديد يف 

 .الفقه، وقد طبع أكثر من مرة

لسند ، ويشتمل على أحاديث مسندة من روايته با) املُسند(كتاب  -٤

، وهو ليس من تصنيفه ، وإمنا من تصنيف  املُتِصل حىت يبلُغَ النيب 
تلميذه وراِوية كُتِبه الرِبيع بن سليمان املُرادي ، روايةً عنه ، وقد عِني 



 )٤٨(

بترتيبه على األبواب الفقهية السيد حممد عابد السندي ، وهو مطبوع 
 .)١(يف جملد واحد 

د أخذه عنه تلميذه حرملة بن حيىي بن عبد اهللا وق: كتاب السنن -٥
، وقد )٣( ، وقد ذكره احلافظ ابن حجر العسقالين )٢(التِجييب املصري 
 .)٤(هـ ١٣١٥طُبع مبصر عام 

 ، وذكره )٥(كتاب أحكام القرآن ، ذكره صاحب كشف الظنون  -٦
  .)٦(احلافظ ابن حجر يف توايل التأسيس 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 دار  –) ١٧(الكتـاين   الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة للعالمة حممد بن جعفر            : انظر) ١(
 دار الكتـب  –مسـند الشـافعي     : هــ ، وانظـر    ١٤١٤ الطبعة اخلامسـة     –بريوت  /البشائر اإلسالمية 

 بريوت/العلمية
ـ ١٦٦(هو بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة بن عمران التجييب املصري ، ولد سنة          : حرملة التجييب ) ٢( ، ) هـ

 ). هـ٢٤٣( ، وهو أحد رواة كتبه ، تويف سنةلزم الشافعي حني قدم مصر ، ومحل عنه الفقه
 ). ١٥٥(توايل التأسيس: انظر) ٣(
 . مصر/ مكتبة الثقافة الدينية) ١/٤٧٠(معجم املطبوعات العربية واملعربة ليوسف سركيس : انظر) ٤(
 ). ٦/٩(كشف الظنون) ٥(
 ). ١٥٤(توايل التأسيس) ٦(



 )٤٩(

 املطلب الثامن
 فاته و

 

أصيب اإلمام الشافعي يف آخر عمره بعلة البواسري ، وقد اشتد عليه هذا املرض            
إىل أن تويف يف آخر يوم من رجب بعد املغرب سنة أربٍع ومائتني للهجرة ، وعـاش                 
أربعاً ومخسني سنة ، ترك خالهلا ثروة عظيمة من العلم واملعرفة ، رمحـه اهللا رمحـة            

 .)١(واسعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ).٢/٢٥٨(، صفة الصفوة ) ٢/٧٠(، تاريخ بغداد ) ٩/٦٧(حلية األولياء : انظر) ١(



 )٥٠(

 
 
 
 

 الفصل الثاين
 اإلمـــام ابن قُتيبة

 

عصر اإلمام ابن قتيبة من الناحية السياسـية والعلميـة          : املبحث األول   
 واالجتماعية
 التعريف باإلمام ابن قتيبة : املبحث الثاين



 )٥١(

 املبحث األول
 عصـر اإلمـام ابـن قتـيبـة 

 

          نيبة الديري يف أواخـر العصـر      نشأ اإلمام أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قُتو
العباسي األول وأوائل العصر العباسي الثاين ، وقد متيزت هذه الفترة الزمنية مبالمـح              
خاصة ، كان هلا أثر كبري يف تشكيل وصياغة اإلطار العام للدولة واتمع ، كمـا                 

 .تركت أثرها على شخصيات العلماء ورجال الدولة يف ذلك العصر
عترب الفترة الزمنية اليت عاش فيها اإلمام ابـن قتيبـة           فعلى الصعيد السياسي ، ت    

امتدادا للفترة اليت عاش فيها اإلمام الشافعي ، حيث استمرت حالة االستقرار النسيب             
يف احلياة السياسة ، رغم ازدياد حدة الثورات وحركات التمرد يف بعـض أطـراف               

ة داخـل  األسـرة   الدولة اإلسالمية ، وظهور بعض اخلالفات والرتاعات السياسـي        
 . )١(العباسية احلاكمة نفسها 

أما احلركة العلمية يف هذه الفترة فقد ازدادت ضةً وانتشارا ، بسبب تطـور              
أسباب احلضارة وتوفُّر أدوات الكتابة ، واتساع حركة الترمجة ، واالنفتـاح بقـوة             

سلبية على الفكـر    على الثقافات ااورة ، رغم ما يظهر تبعا هلذا االنفتاح من آثار             
اإلسالمي ، خصوصا على أصحاب العقول القاصرة واإلميان الضعيف ، ويصـح أن          

يقال إن العصر الذي عاش فيه اإلمام ابن قتيبة كان عصر النهضة الفكرية والعلميـة                 
 .يف العامل اإلسالمي 

ة ،  وإذا كان عصر اإلمام ابن قتيبة عصرا ذهبيا للتطور العلمي والنهضة الفكري           
فإنه أيضا كان عصر اجلدل والصراع الفكري واملذهيب ، بـني الِفـرق والرتعـات           

 .)٢(املختلفة ، وقوي فيه اخلالف بني املتكلمني واحملدثني 
                                                        

 . وما بعدها ) ٣/٢(تاريخ اإلسالم للدكتور حسن إبراهيم حسن: انظر) ١(
وما بعـدها ، تـاريخ اإلسـالم للـدكتور حسـن إبـراهيم              ) ٣٥٨(تاريخ اخللفاء للسيوطي  : انظر) ٢(

 . وما بعدها) ٢/١١٥(حسن



 )٥٢(

 اليد الطُوىل يف هذا اجلانـب ، حيـث   -رمحه اهللا -وقد كان لإلمام ابن قتيبة      
غة البيان ، يف االنتصـار  استخدم علمه ، ومعرفته ، وما متيز به من قوة احلجة ، وبال      

ألهل احلديث ، ورد شبهات املتكلمني وأهواء املُبِطلني ، ويف ذلك وضـع كتابـه               
، الذي فَند فيه أقوال  أهل األهواء ودعاواهم مـن           ) تأويل خمتلف احلديث  (املشهور  

 ،     وغريهم من أهل األهواء وِفـرق الضـاللة        )٢( ، واملُرِجئة    )١(املعتزلة ، واجلَهمية    
الذين ردوا السنة وقَدموا البدعة ، ولذلك يعد من أئمة العلماء الذين نـافحوا عـن              

  .)٣( سنة النيب 
أما احلالة االجتماعية يف أرجاء الدولة اإلسالمية ، فقد تأثرت باالنفتاح علـى             

كـراد ،     األجناس املختلفة اليت دخلت يف اإلسالم ، كالفُرس واملغاربة واألتراك واأل          
مبا يتميز به كل جنس من خصائص اجتماعية وثقافية وسلوكية ، مما أدى إىل انتشار               
عادات مل يعهدها العرب من قبل يف املأكل واملشرب وامللبس ، كما كان لتعدد هذه               
األجناس أثر كبري يف انقسام املسلمني إىل ِشيع وطوائف ، أَدت إىل تعرض اتمع إىل              

 .)٤(تنازع التفكك وال
 
 

                                                        

هم بن صفوان ، وهي فرقة من اجلربية الـذين          فرقة من فرق األهواء والضالل ، تنتسب إىل ج        : اجلَهمية) ١(
ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إىل الرب ، ويقولون أن اإلنسان ال يقدر على شـيء وال يوصـف                    
باالستطاعة ، وإمنا هو جمبور على أفعاله ؛ ال قدرة له ، وال إرادة ، وال اختيار ، وإمنا خيلق اهللا تعاىل األفعـال         

 يف اجلمادات ، وتنسب األفعال إليه جمازا كما تنسب إىل اجلمادات ، إىل غري ذلك من أقوال                  فيه كما خيلقها  
 ). ٨٨-٨٦(امللل والنحل للشهرستاين : انظر. الضالل ، أعاذنا اهللا منها

فرقة من فرق األهواء والضالل ، يقولون بإرجاء احلكم على صاحب الكبرية إىل يوم القيامـة ،       : املرجئة) ٢(
ال تضر مـع    :  يقضى عليه حبكم ما يف الدنيا ؛ من أنه من أهل اجلنة أو من أهل النار ، كما أم يقولون                    فال

مرجئة اخلوارج ، ومرجئة القدرية ،      : اإلميان معصية ، كما ال ينفع مع الكفر طاعة ، وهم على أربعة أصناف             
 ). ١٣٩(اينامللل والنحل للشهرست: انظر. ومرجئة اجلربية ، واملرجئة اخلالصة

 ). ٥٩-١٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
 ). وما بعدها٣/٤٢٢(تاريخ اإلسالم للدكتور حسن إبراهيم حسن: انظر) ٤(



 )٥٣(

 املبحث الثاين
 التعريف باإلمـام ابـن قتـيبـة

 

 :وفيه مثانية مطالب
 

 .امسه ونسبه: املطلب األول 
 

 .مولده ونشأته: املطلب الثاين 
 

 .شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث 
 

 .رحلته يف طلب العلم: املطلب الرابع 
 

 .مواقفه السياسية والعلمية: املطلب اخلامس 
 

 .ثناء العلماء عليه: ب السادس املطل
 

 .آثاره العلمية: املطلب السابع 
 

 .وفاته: املطلب الثامن 



 )٥٤(

 املطلب األول
  امسه ونسبه

 

هو اإلمام أبو محمد ، عبد اهللا بن مسِلم بـِن قُتيبـة الـدينوِري ، وقيـل                   
 .)١(املَروِزي

جده قُتيبة ، وهي تصغري ِقتبـة بكسـر القـاف           اشتِهر بابن قُتيبة ، ِنسبةً إىل       
هي اَألمعـاء ، والنسـبة إليهـا             : وسكون التاء ، وهي واحدة اَألقْتاب ، واألقتاب       

 يب٢(قُت( . 

ويقال له الدينوري ، نسبةً إىل ِدينور ، وهي بلْـدةٌ مـن بـالد اجلَبـل يف                             
 ،  )٥( ، وهي بني العـراق والـري         )٤( ، بالقُرب من همذَان      )٣(إيران عند قَرِميِسني    

افْتِتحت أيام عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه ، وسـميت يف عهـد اُألمـِويني                              
 .)٦(، ألنَ  مالَها كان يحملُ يف مال أَهل الكُوفة " ماه الكُوفَة"

                                                        
، سري أعـالم    ) ٣/٤٢(، وفيات األعيان البن خلكان    ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي   : انظر) ١(

 ).  ٢/١٦٩(، شذرات الذهب البن العماد) ١٣/٢٩٦(النبالء للذهيب
، وفيات األعيان   ) ٣/١٥(،  اللباب يف ذيب األنساب البن األثري       ) ٤/٤٢٥(األنساب للسمعاين : انظر) ٢(

 ). ٤٤-٣/٤٣(البن خلكان
مراصـد االطـالع    : انظـر . بلدة يف أرض فارس ، قريبة من الدينور ، على طريق العـراق            : قَرِمِسني) ٣(

 ). ٣/١٠٨١(للبغدادي
.  معروفة يف إيران ، وهي مدينة قدمية كانت مرتالً مللوك فارس ، تشتهر بإنتاج الزعفـران                مدينة: مهذان) ٤(

 ). ٣/١٤٦٤(مراصد االطالع للبغدادي: انظر
: انظـر . مدينة مشهورة ، كانت تتحكم يف طريق القوافل بني العراق وبالد اجلبال يف مشال إيران           : الري) ٥(

 ). ٢/٦٥١(مراصد االطالع للبغدادي
طبعة دار إحيـاء التـراث   -) ٤٠(كتاب البلدان ألمحد بن أيب يعقوب الكاتب املعروف باليعقويب        :  انظر )٦(

، اللبـاب يف ـذيب األنسـاب          ) ٢/٥٣١(هـ ، األنساب للسمعاين   ١٤٠٨ الطبعة األوىل    -بريوت/العريب
، ) ٢/٦١٦(ت احلمـوي  ، معجم البلدان لياقو   ) ٣/٤٤(، وفيات األعيان البن خلكان    ) ١/٥٢٦(البن األثري 

 ).٢/٥٨١(مراصد االطالع للبغدادي



 )٥٥(

 . )١( ا مدةً قاضياً ، فنِسب إليها وسبب ِنسبته إىل ِدينور ، أنه أقام

وقيل له املَروزي ، نسبةً إىل مرو ، ِلما يقال من أن أباه مروزي ، وهي مدينةٌ                 
 . )٢(ِمن أعمال خراسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ــدادي: انظــر) ١( ــب البغ ــداد للخطي ــاريخ بغ ــمعاين ) ١٠/١٧٠(ت ،                      ) ٤/٤٥٢(، األنســاب للس

دار الفكـر   –حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم       ) ٢/١٤٣(إنباه الرواة على أنباء النحاة جلمال الدين القفطي       
هــ ، شـذرات الـذهب                       ١٤٠٦الطبعـة األوىل    -بـريوت /ومؤسسة الكتـب الثقافيـة    القاهرة  /العريب

 ) . ٢/١٦٩(البن العماد 
، األنساب للسمعاين   ) ١٠/١٧٠(، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي      ) ٤٨(كتاب البلدان لليعقويب    : انظر) ٢(
، شـذرات الـذهب        ) ٣/٤٣(خلكان  ، وفيات األعيان البن     ) ٢/١٤٣(، إنباه الرواة للقفطي     ) ٤/٤٥٢(

 ). ٢/١٦٩(البن العماد 



 )٥٦(

 املطلب الثاين

  مولده ونشأته
 

            وِلف يف مكان متبة سنة ثالث عشرة ومائتني ، واخيقُت ِلـده ،   ولد اإلمام ابن
 .)١(فقيل وِلد ببغداد ، وقيل بالكوفة 

وال تتحدث املصادر التاِرخيية كثرياً عن طفولة ابن قُتيبة أو نشأَته ، وكل مـا               
تذكره هذه املصادر عن طفولته ونشأته ، أنه نشأ ببغداد ، وقضى ا معظم حياته ،                

يث والفقه واللغة والتفسري والنحو     وأَخذَ عن كثري من شيوِخها وعلَماِئها علوم احلد       
 .)٢(واألدب واملنطق

وقد أقام اإلمام ابن قتيبة جزًءا من حياته يف الدينور ، وعمـل ـا قاضـيا ،      
 . )٣(ولذلك ينسب إليها 

 

 

 

 

                                                        

،                 ) ٢/١٤٣(، إنبـاه الـرواة للقفطـي        ) ١٠/١٧٠(تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي         : انظر) ١(
، طبقات املفسرين للحافظ مشس الدين حممد بـن علـي الـداوودي           ) ٣/٤٣(وفيات األعيان البن خلكان     

ــب العل) ١/٢٥١( ــةدار الكت ــريوت /مي ــة األوىل -ب ــذهب                           ١٤٠٣الطبع ــذرات ال ـــ،  ش  ه
 ) .  ٢/١٦٩(البن العماد 

،                  ) ١٢/٢٧٦(، املنـتظم البـن اجلـوزي        ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي        : انظر) ٢(
 سـري أعـالم النـبالء للـذهيب     ،) ٣/٤٢(، وفيات األعيان البن خلكـان  ) ٢/١٤٣(إنباه الرواة للقفطي    

 ). ٢/١٦٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ١١/٤٨(، البداية والنهاية البن كثري ) ١٣/٢٩٧(
 ). ٢/١٤٣(، إنباه الرواة للقفطي) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  :انظر) ٣(



 )٥٧(

 املطلب الثالث
  شيوخه وتالميذه

 

يثَ والتفسري واللغة عـن      الِعلْم والِفقْه واحلَدِ   -رمحه اهللا -أَخذَ اإلمام ابن قُتيبة     
جماعٍة ِمن أكابر أعالم العلَماء واملُحدِثني والفُقَهاء يف عصره ، مما ساهم يف سـعة                

 .             مداركه ، وتعدد علومه

 ، وأخـذ    -رمحه اهللا -ومن أشهر هؤالء العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن قُتيبة          
 : واحلديث ، واللغة ، واألدب ، والنحو ، وغريهاعنهم أنواع العلوم من القرآن ، 

 .)١() هـ٢٣٨(اإلمام الكبري احلافظ إسحاق بن راهويه  )١(

 .)٢() هـ٢٥٠(محمد بن ِزياد بِن عبيد اهللا الزيادي  )٢(

 .)٣() هـ٢٥٥(العالّمة الكبري أبو حامت السِجستاين  )٣(

                                                        

هـ ، وهو إمام ثقـة  ٢٣٨ هـ ، وتويف سنة ١٦١اإلمام الكبري احلافظ ، ولد سنة        : إسحاق بن راهويه  ) ١(
، ) ٦/٣٤٥(، تـاريخ بغـداد    ) ٩/٢٣٤(حلية األولياء : انظر. مشهور ، من تالميذ اإلمام الشافعي رمحه اهللا       

 ). ١١/٣٥٨(، سري أعالم النبالء للذهيب) ١٠/٣١٧(البداية والنهاية
ي ، ولد يف حدود سـنة       أبو عبد اهللا حممد بن زياد بن عبيد اهللا الزيادي البصر          : حممد بن زياد الزيادي   ) ٢(

هـ ، ومسع من محاد بن زيد ، وفضيل بن عياض ، وسفيان بن عيينة ، وأخذ عنه البخاري وابن ماجه                     ١٦٠
، سـري أعـالم النـبالء       ) ١٦/٢٧٩(ذيب الكمال للمزي  : انظر. هـ٢٥٠تويف يف حدود سنة     . وغريهم
 ).١١/١٥٤(للذهيب

 بن عثمان السِجستاين مث البصري ، املقرئ النحوي ، ولد         العالمة سهل بن حممد     : أبو حامت السجستاين  ) ٣(
 هـ ، أخذ عن يزيد بن هارون واألصمعي وغريمها ، وأخذ عنـه   ٢٥٥هـ ، وتويف سنة     ١٧٢حدود سنة    يف
 :داود والنسائي أصحاب السنن ، وكان له باع طويل يف اللغة واألدب ، وله عدد من التصـانيف منـها          أبو

 . املقصور واملمدود ، وكتاب القراءات ، وكتاب الفصاحة وغريهاإعراب القرآن ، وكتاب 
، سـري أعـالم النـبالء       ) ٨/١٧٨(، ذيب الكمال للمزي   ) ٤/٢٠٤(اجلرح والتعديل البن أيب حامت    : انظر

 ).٢/١٢١(، شذرات الذهب) ١٢/٢٦٨(للذهيب



 )٥٨(

 :أما أَشهر تالمِيذه فَِمنهم 

  .)١()  هـ٣٢٢(القاضي أمحد بن عبد اهللا بن قُتيبة ابنه  )١(

  .)٢()  هـ٣٤٧(عبد اهللا بن جعفَر بن درستويه الفارسي  )٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 كتبه كلها حفظًا ، تويف سـنة  ، قاضي القضاة مبصر ، أخذ عن أبيهأمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  ) ١(
 ). ١١/١٨٠(، البداية والنهاية) ١٤/٥٦٥(سري أعالم النبالء للذهيب: انظر. هـ ٣٢٢

أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي ، أحد مشاهري اللغـة واألدب ، ولـد                  : ابن درستويه ) ٢(
ـ ٢٥٨(سنة نحويني واللغويني أليب بكر حممـد بـن احلسـن          طبقات ال : انظر). هـ٣٤٧(، وتويف سنة  )  ه

الطبعة الثانية ، سري أعـالم النـبالء     -طبعة دار املعارف مبصر   -حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم    (     ) الزبيدي
 ). ١١/٢٣٣(، البداية والنهاية) ١٥/٥٣١(للذهيب



 )٥٩(

 
 
 
 

 املطلب الرابع 
 رحلته يف طلب العلم

 
 

كانت الرحلة يف طلب العلم الِسمة الغالبة عنـد العلمـاء وطلبـة العلـم ،                        
 رحـالت علميـة ، شـأنه يف                     -رمحـه اهللا  -ام ابن قتيبـة     وال شك أنه كان لإلم    

                ـِعفسثني يف عصره ، لكن املصـادر التارخييـة ال تدذلك شأن بقية العلماء واملُح
الباحث باحلديث عن مثل هذه الرحالت ، سوى ما ذُكر من تنقله بـني الكوفـة                

  .)١(وبغداد والدينور 
لوقت حاضرة العامل اإلسالمي ، ومركز اإلشـعاع  وقد كانت بغداد يف ذلك ا    

العلمي ، يِفد إليها العلماء وطلبة العلم من كـل مكـان ، وتعقـد فيهـا دروس                         
العلم واملناظرات العلمية ، ويف ذلـك كـبري غَنـاء ملـن أراد التـزود بـالعلم ،                               

 قتيبة يف بغـداد ، وطـول   واألخذ عن أكابر العلماء يف ذلك الزمان ، ويف نشأة ابن     
مقامه فيها ، ما  يضمن له مثل هذه املزية اليت كان يسعى  إليها الكثري مـن طلبـة                     

 .العلم يف عصره
 

 

                                                        

: ، وانظـر ) ١١/٤٨(هايـة ، البداية والن) ١٤٧-٢/١٤٣(، إنباه الرواة    ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد : انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٥٤(صفحة 



 )٦٠(

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 املطلب اخلامس
 مواقفه العلمية

 
 

 مثاالً حيا للعامل الفقيـه ، العامـل بعلمـه                 -رمحه اهللا -كان اإلمام ابن قتيبة     
 بأدب العلماء وأخالق املؤمنني يف أقواله وأفعالـه ، وحيـث دائمـا                   وِفقِْهه ، يلتزم  

وحنن نستِحب ملـن      : "على التحلي مبكارم األخالق ومحيد السجايا ، حيث يقول          
قَِبل عنا وائْتم بكتبنا ، أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسـانه ، ويهـذِّب أخالقـه                       

ون مروءته عـن دنـاءة الِغيبـة ، وصـناعته عـن                        قبل أن يهذِّب ألفاظه ، ويص     
 .)١(" شين الكذب

 جهده وعلمه خلدمة الدين والذَّب عن       -رمحه اهللا -وقد سخر اإلمام ابن قتيبة      

 ، فوضع مجلة من الكتب يف الرد على القائلني خبلق القرآن ، ونقـد               سنة النيب   
إال واحدا من هذه اآلثار الـيت       ) تلف احلديث تأويل خم (أهواء املتكلمني ، وما كتابه      

  .تركها يف الدفاع عن عقيدة األمة وسنة نبيها 

                                                        

 .  هـ١٣٨٧بريوت /دار صادر) ١٢(أدب الكاتب البن قتيبة) ١(



 )٦١(

 مقالة أهل الكالم ، فوجدتهم -رمحك اهللا -وقد تدبرت    : "-رمحه اهللا -يقول  
 .)١(" يقولون على اهللا ما ال يعلمون ، ويفِْتنون الناس مبا يأتون

   بيه  : "ة هي عقيدة أهل السنة ، فقد ورد عنه قوله   وعقيدة اإلمام ابن قُتـبش نم
اهللا خبلْقه فقد كَفَر ، ومن أنكر ما وصف اُهللا به نفسه فقد كَفر ، وليس ما وصف به       

 .)٢(" نفسه وال رسولُه تشِبيها
 أن أصل السداد والرشاد هو االعتصام بكتاب اهللا وسـنة            -رمحه اهللا -ويقرر  

أهل املقاالت ، وإن اختلفوا ، ورأى كل صنف منـهم أن             : "يقول حيث   نبيه  
احلق فيما دعا إليه ، فـإم مجِمعـون ال خيتلفـون ، علـى أن مـن اعتصـم                                  

 ، فقد استضاء بالنور ، واستفْتح بكتاب اهللا عز وجلَّ ، ومتسك بسنة رسول اهللا          
 .)٣(" انهباب الرشد ، وطلب احلق من مظَ

 عن أهل احلديث ، وينافح عنهم يف وجه         -رمحه اهللا -ويدافع اإلمام ابن قُتيبة     
فأما أصحاب احلديث ، فإم التمسـوا       : "شبهات املبطلني من أهل األهواء ، فيقول      

احلَق من وجهته ، وتتبعوه من مظانه ، وتقَربـوا إىل اهللا تعـاىل باتبـاِعهم سـنن                           

 . )٤("  ، وطَلبهم آلثاره وأخبارهسول اهللا ر
وكان رمحه اهللا مع سعة علمه يتورع عن رواية احلديث ، ويف  ذلك يقـول                

اللهم سلِّمنا  : كنا عند ابن قتيبة ، فأتوه بأيديهم احملابر ، فقال          : ")٥(قاسم بن أَصبغ    
ا   ممن يحدث ، إمنـا        ليس أن :  قال   -رمحك اهللا -حدثْنا  : فقعدوا ، مث قالوا     . منهم

ما يِحلُّ لك هذا ، فحدثْنا مبـا عنـدك عـن         : هذه األوضاع ، فمن أحب ؟ قالوا        
                                                        

 ). ١٢(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ١٣/٢٩٩(سري أعالم النبالء للذهيب) ٢(
 ). ٥٩(تأويل خمتلف احلديث) ٣(
 ). ٥١(املصدر السابق) ٤(
افظ املُحدث ، أبو حممد القُرطُيب اَألندلُسي ، موىل بين أمية ، انتهى إليه علو               اإلمام احل  : قاسم بن أَصبغ  ) ٥(

، تـذكرة احلفـاظ   ) ١٥/٤٧٢(سـري أعـالم النـبالء   : انظـر . اإلسناد باألندلس ، وكان حافظًا متِقنـا   
 ).  ٢/٣٥٧(، شذرات الذهب) ٣/٨٥٣(للذهيب



 )٦٢(

لسـت  : إسحاق ابن راهويه ، فإنا ال جند فيه إال طَبقَتك ، وأنت عندنا أَوثَق ،  قال           
، كلهم مثـل  تسألوين أن أُحدث ، وببغداد مثان مائة محدث   : مث قال هلم    . أُحدث  

 .)١(" فلم يحدثْهم بشيء. مشاخيي ؟ لست أفعل 
 
 
 
 

 
 

 املطلب السادس
 ثناء العلماء عليه

 

 مبا هو له أهـل مـن الثنـاء    -رمحه اهللا-أثىن كثري من العلماء على ابن قتيبة        
 .والفَضل ، وعرفوا له مكانته ومرتلته

د ، ومل يتبني يل ملْحه فلم      رأيته يف أول رحليت ببغدا    : " قال أبو احلسن القَطَّان     
أكتب عنه ، فلما رجعت إىل اليمن ، ورأيت كتبه ندمت على ذلك ، فكتبتها عـن            

 .)٢(" أيب بكر املُفَسر عنه

 .)٣(" كان ِثقَةً دينا فاضالً: "وقال عنه اخلطيب البغدادي
                                                        

 ). ١٣/٣٠١(سري أعالم النبالء للذهيب) ١(
حتقيق الدكتور حممـد    ) ٢/٦٢٦(رشاد يف معرفة علماء احلديث أليب يعلى اخلليل بن عبد اهللا القَزِويين           اإل) ٢(

 . هـ١٤٠٩ الطبعة األوىل -الرياض/طبعة مكتبة الرشد-سعيد إدريس 
 ) .١٠/١٧٠(تاريخ بغداد ) ٣(



 )٦٣(

 .)١(" كان فاضالً ثقةً: "وقال السمعاين

 .)٢(" ثقة دينا فاضالًكان عاملًا : "وقال ابن اجلوزي

 .)٣(وصفه اإلمام مشس الدين الذهيب بالعالَّمة الكبري 

ورغم ما عِرف من فضل اإلمام ابن قُتيبة وعلمه ، فقد نِقلَت بعض الِعبـارات         
، )٤("أجمعت اُألمة على أنه كَـذَّاب     : "اليت تقْدح فيه ، وتنال منه ، كَقَول احلاكم          

 .  )٥(رقُطْين ِبأنه كان مييل إىل التشبيه وقول الدا

، وقال يف قـول     )٦(وقد رد احلافظ الذَهيب ذلك بأن قول الدارقُطْين لَم يِصح           
هذه مجازفَةٌ وِقلَّة ورع ، فما عِلمـت أحـدا اتهمـه بالكـذب قَبـل                          : "احلاكم

 )٧(". هذه القَولَة

قاله الدارقُطْين ، واستدل بأن البن قتيبة مؤلَّفًا يف الـرد           واستبعد السيوطي ما    
 .)٨(على املُشبهة 

والرجلُ لَيس ِبصاِحب حديث ، وإنما هو ِمن ِكبـار العلَمـاء   : "قال الذَهيب   
 . )٩(" املَشهورين ، ِعنده فُنونٌ جمة ، وعلوم مِهمة

                                                        

 ) . ٣/٤٢(األنساب ) ١(
 ). ١٢/٢٧٦(املنتظم البن اجلوزي) ٢(
 ) . ١٣/٢٩٦(بالء سري أعالم الن) ٣(
 ) ١/٢٥١(طبقات املفسرين للداودي ) ٤(
 ) ١/٢٥١(املصدر نفسه ) ٥(
 ) ١٣/٢٩٨(سري أعالم النبالء : انظر ) ٦(
حتقيق علـي  ) ٢/٥٠٣(ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب     : ، وانظر   ) ١٣/٢٩٩(سري أعالم النبالء    ) ٧(

 . بريوت /  دار الفكر–حممد البجاوي 
حتقيق حممد أبـو الفضـل    ) ٢/٦٣( بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدين السيوطي         :انظر) ٨(

 . بريوت/املكتبة العصرية-إبراهيم
 ) .  ١٣/٣٠٠(سري أعالم النبالء ) ٩(



 )٦٤(

 
 
 
 
 
 
 



 )٦٥(

 املطلب السابع
 ية آثاره العلم

 
 

 ثروة هائلة من الكتب واملصنفات ، يف شىت         -رمحه اهللا -ترك اإلمام ابن قُتيبة     
العلوم واملعارف ، فقد صنف يف علوم شىت ، ومعارف متنوعة ، ومن أهم ما تركـه       

 :من آثار علمية
 .، وهو جزء من موضوع هذه الدراسة) تأويل خمتلف احلديث(كتاب  -١
يف شرح غريب احلديث ، قـال عنـه        وهو كتاب   ) غريب احلديث (كتاب   -٢

ابن قُتيبة أنه صنفَه بعد أن تعقَّب كتاب أيب عبيد القاِسـم بـن سـالم يف                    
غريب احلديث بالنظر والتفتيش ، فوجده قد ترك شيئًا كثريا ، فألَّف كتابـه          

وأرجو أال يكون بقـي بعـد هـذين         : "هذا يف ذكر ما ترك أبو عبيد قائالً       
 ، والكتـاب      )١(" ابني من غريب احلديث ما يكون ألحد فيـه مقـال          الكت

 .مطبوع يف جزأين
، وهو كتاب يف األدب وأخبار الكَتبة واألدباء ، قيل          ) أدب الكاتب (كتاب   -٣

 .)٢(عنه أنه خطْبة بال كتاب ِلطول خطْبته ، وله شروح عديدة 
سياسة ، قال عنه أنه     ، صنفه يف األدب واألخالق وال     ) عيون األخبار (كتاب   -٤

لقاح عقول العلماء ، ونتاج أفكار احلكماء ، واملُتخير من كـالم البلَغـاء ،        
 ، طبع بدار الكتب املصرية      )٣(وِفطَن الشعراء ، وِسير امللوك ، وآثار السلَف         

 .هـ١٣٤٣سنة 
 .)٤(، وهو كتاب يف التاريخ ) املعارف(كتاب  -٥

                                                        

 . هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل -بريوت/دار الكتب العلمية-) ٦-١/٥(غريب احلديث البن قتيبة: انظر) ١(
 الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالّمة مصطفى بن عبد اهللا القُسـطَنِطين املعـروف               كشف: انظر) ٢(

 . هـ ١٤١٤بريوت /دار الفكر) ١/١٠٠(حباجي خليفة
 .  )٢/١٨٤(املصدر السابق: انظر) ٣(
 ). ٢/٥٨٨(املصدر نفسه: انظر) ٤(



 )٦٦(

 مرارا ، وقد اعتىن بتحقيقه العالّمة أمحد ، وقد طبع  ) طبقات الشعراء (كتاب   -٦
 )الشعر والشعراء(شاكر باسم 

هـ ، بتحقيق   ١٣٦٦كتاب األشربة ، وقد طبع مبطبعة الترقِّي يف دمشق سنة            -٧
 . حممد كرد على بك

، وهو كتاب يف غريـب      ) املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري    (كتاب   -٨
قيقه كل من مروان العطية وحمسـن  احلديث والتفسري واللغة ، وقد اعتىن بتح 

 .هـ١٤١٠خرابة ، وطبع عام 
هــ  ١٣٤٢كتاب املَيِسر والِقداح ، وقد طُبع يف املطبعة السلفية مبصر عام             -٩

 .بتحقيق حمب الدين اخلطيب



 )٦٧(

 املطلب الثامن
 وفاته

 

توِفي اإلمام ابن قُتيبة يف شهر رجب  سنة ِست وسبعني ومائتني ، على أصح                
 .)١(يات الروا

 . )٢(وقيل أنه توفِّي سنة سبعني ومائتني 

 .)٣(وقيل سنة سبع وستني ومائتني 

وقد قيل يف سبب وفاته أنه أكل هريسةً فأُصيب باحلرارة ، فأُغِْمي عليـه إىل               
صالة الظُهر ، مث أفاق ، فما زال يتشهد إىل وقت السحر ، مث مات ، رمحه اهللا رمحةً                   

 )٤(.واِسعة
 

 
 
 
 

                                                        

، سـري   ) ٣/٤٣(بن خلكـان    ، وفيات األعيان ال   ) ١٠/١٧١(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     : انظر  ) ١(
 )٢/١٦٩(، شذرات الذهب البن العماد ) ١٣/٣٠٠(أعالم النبالء للذهيب 

 ) . ١١/٤٨(البداية والنهاية البن كثري : ، وانظر ) ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد ) ٢(
 ). ١/٢٥٢(طبقات املفسرين ) ٣(
، شذرات الذهب البن العماد    ) ٣/٤٣(، وفيات األعيان البن خلكان      )  ١٠/١٧٠(تاريخ بغداد   : انظر  ) ٤(
 ).١/٢٤٦(، طبقات املفسرين للداودي ) ٢/١٦٩(



 )٦٨(

 
 
 
 
 

 الباب الثاين

 منهجا  اإلمامني الشافعي وابن قتيبة
 يف كتابيهما 



 )٦٩(

 
 

 

 الفصل األول
 منهج اإلمام الشافعي يف كتاِب 

 )اختالف احلديث ( 
 التعريف بالكتاب وموضوعه:املبحث األول

 .اهتمام العلماء به،ومدى اعتمادهم عليه:املبحث الثاين
 .عي يف الكتابمنهج اإلمام الشاف:املبحث الثالث

 
 



 )٧٠(

 املبحث األول
   التعريف بالكتاِب و موضوعه

 

 ِتالف احلديث(كتاباخ ( هو أَول كتاب يف علم -رمحه اهللا-لإلمام الشاِفِعي 
خمتلَف احلديث ، وعليه اعتمد العلماء الذين صنفوا أو حتدثوا بعد يف هذا املوضوع ، 

 . أشار إليه ، أو نقل عنه وما من مصنف أو باحث يف هذا العلم إال
العالّمة حممد بن  ،كما ذكره)١(وقد ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون

 .)٢(جعفر الِكتاين يف الرسالة املستطرفة عند ذكر كتب خمتلف احلديث
 عن شيخه اإلمام الشـافعي ،  )٣(والكتاب من رواية الربيع بن سليمان املُرادي     

    . )٤(لم ، وأولَ من كَتب فيه الذي يعد رائد هذا الع
الذي وضعه اإلمام   ) األم(وقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أنه جزء من كتاب           

، )٦( واإلمـام السـخاوي    )٥(الشافعي مبصر ، وممن ذهب إىل ذلك احلافظ ابن كثري         
، بينما ذهب غريهم إىل أنه كتاب مستقل بذاته ، وهو الـراجح واهللا               )٧(والسيوطي

لم ، فإن اإلمام الشافعي قد أورد يف كتاب األم بعضا مـن  مسـائل اخـتالف                   أع
 .)٨(احلديث ، مما يرجح عند الباحثني املتأخرين أنه كتاب مستقل 

                                                        

 ) ١/٨٩(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) ١(
 ). ١٥٨(الرسالة املستطرفة) ٢(
 ). ٣٥(تقدمت ترمجته يف الباب األول من هذه الرسالة، انظر صفحة) ٣(
 ).١٨٥(، الرسالة املستطرفة)٤/٦٥( للسخاوي، فتح املغيث)٢/١٩٦(تدريب الراوي للسيوطي : انظر) ٤(
طبعـة دار  -) ١٧٤(اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري مع الباعث احلثيث ألمحـد شـاكر    : انظر) ٥(

 . هـ١٣٧٠الطبعة الثانية –بريوت /الكتب العلمية
 ). ٤/٦٥(فتح املغيث للسخاوي: انظر) ٦(
 ). ٢/١٩٦(تدريب الراوي للسيوطي: انظر) ٧(
ككتـاب مسـتقل    ) اختالف احلديث (كتاب  ) ١٥٤(ر احلافظ ابن حجر يف كتاب تواىل التأسيس       ذك) ٨(

 .بذاته



 )٧١(

وقد بدأ اإلمام الشافعي الكتاب مبقدمٍة حتدث فيها عن مكانة السنة النبويـة ،            
           ا أصل يف التشريع مع القرآن الكرمي ، ال يين عنـها مسـلم ، وال       من حيث أغتس

 .)١(يستِقيم بدوا إميان 
فأبان اهللا لنا أن سنن رسوله فَرض علينا بأن ننتهي إليه ،            : "-رمحه اهللا -يقول  

ال أن لنا معها من األمر شيئًا إال التسليم هلا واتباعها ، وال أا تعرض على قياس وال                  
 .)٢(" ن قول اآلدميني تبع هلاعلى شيء غريها ، وأن كل ما سواها م

مث حتدث عن حجية حديث اآلحاد ، فذهب إىل أنه حجة يلزم قبوله والعمـل     
بقَبول خبر الواِحد عنه ، فَلَِزمنا        فَرأَينا الداللة عن رسول اهللا        : "به ، حيث يقول   

 .)٣("  أن نقبل خربه إذا كان من أهل الصدق-واهللا أعلم-

 يف مذهبه هذا على أدلة من السـنة النبويـة         -رمحه اهللا - الشافعي   وقد اعتمد 
وفعل الصحابة والتابعني ، تضافَرت على إثبات حجية حديث اآلحاد ، حيث أورد             

 .)٤(هذه األدلة يف مقدمة كتابه 

ويشري اإلمام الشافعي يف اية املقدمة إىل منهجه الذي سار عليه يف خمتلـف              
   قَداحلديث ، حيث ي             دد إىل ذلك سبيالً ، وال يلجأ ِلرجن ما ويع بني املتعاِرضم اجلَم

وكلما احتمل حديثان أن يسـتعمال معـا        : "أي منهما إال إذا تعذَّر اجلمع ، فيقول       
 .)٥(" استعمال معا ، ومل يعطِّل واحد منهما اآلخر

 يف قبول احلديث أو     وخيتم اإلمام الشافعي مقدمة الكتاب مبا يدل على منهجه        
ال يقبل إال حـديث  : "رده ، حيث ال يقْبلُ احلديث عنده إال أن يكون ثابتا ، فيقول 

                                                        

 ). ٣٢(،)١٢(اختالف احلديث : انظر) ١(
 ) . ٣٣(املصدر السابق ) ٢(
 ). ١٣(املصدر نفسه ) ٣(
جيها ، يف   سيأيت تفصيل موقف الشافعي من حديث اآلحاد ، و عرض األدلة اليت أوردها يف كتابه ، وختر                ) ٤(

 ). ٨٩(صفحة: انظر. املبحث الثالث من هذا الفصل
 ) . ٤٠-٣٩(اختالف احلديث) ٥(



 )٧٢(

ثابت ، كما ال يقبل من الشهود إال من عرف   عدله ، فإذا كان احلديث جمهوالً أو                   
 .)١("مرغوبا عمن محله كان كما مل يأت ، ألنه ليس بثابت

 يف عرض أبواب الكتـاب ،         -رمحه اهللا - اإلمام الشافعي    وبعد املُقَدمة يشرع  
،        " االخـتالف مـن جهـة املبـاح    "اليت بلغت ِتسعةً وسبعني بابا ، بدأها ببـاب        

، وقد ضمن كـل بـاب مـن هـذه               " املختلفات اليت عليها داللة     "وختمها بباب 
       ِهمليقات معدة من روايته ، وتنسهم          األبواب أحاديث مـوتا مـا ي ة عليها ، يدفع

 .من تعارض بينها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث) ١(



 )٧٣(

 املبحث الثاين
 "اختالف احلديث " اهتمام العلماء بكتاب 

 ومدى اعتمادهم عليه يف موضوعه ، ومكانته يف بابه
 

 سابقةٌ أوىل يف تناول علـم خمتلـف احلـديث           -رمحه اهللا -لإلمام الشافعي   
هو أول كتاب يف هذا املوضوع ، وقـد  ) اختالف احلديث (والتصنيف فيه ، وكتابه 

عرف له العلماء هذا السبق ، وأقَروا له ذه املَنِزلة ، فكان هو املرجع األول لكـل                 
باحث أو مصنف يف هذا الباب ، وقد ذكره كل من كتب  يف مصطلح احلـديث ،            

 .واعتمد عليه كل من أَلَّف يف خمتلَف احلديث
: كره اإلمام النووي أوالً عندما ذكر املصنفات يف خمتلف احلديث ، قال           فقد ذ 

 إمامنا أبو عبد اهللا الشافعي رمحه اهللا        -أي يف علم خمتلَف احلديث    -وقد صنف فيه    "
 .)١(" تعاىل كتابه املعروف باختالف احلديث

 اإلمام الشـافعي  -خمتلف احلديث-وأول من تكلم فيه أي يف    : "وقال العراقي 
 .)٢(" رضي اهللا عنه يف كتابه اختالف احلديث

وذكره العالّمة حممد بن جعفر الكَتاين صاحب الرسالة املسـتطرفة أول مـا              
 .)٣(حتدث عن كتب علم خمتلف احلديث ، ومل يقَدم عليه غريه يف هذا الباب 

كما اهتم العلماء املعاصرون بالكتاب اهتماما كبريا ، فنجد الدكتور صـبحي     
  )٤(لصاحل يذكره على رأس الكتب املؤلَّفَة يف خمتلف احلديث ا

                                                        

 ). ١٨٩(إرشاد طالب احلقائق) ١(
 ). ٣٠٢-٢/٣٠١(التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي) ٢(
 ). ١٥٨(الرسالة املستطرفة: انظر) ٣(
 ). ١١٢(علوم احلديث ومصطلحه: انظر) ٤(



 )٧٤(

وللكتاب أمهيـة كـربى يف توضـيح قضـية               : "يقول الدكتور نافذ حماد   
االختالف بني األحاديث ، فاإلمام الشـافعي جيمـع معظـم األحاديـث الـيت                         

 الفقهيـة ،              ظاهرها التعارض ، وما هلا من متابعات وشـواهد متعلقـة باملسـألة            
ويرويها غالبا باألسانيد املتصلة ، مبينا درجات بعض األحاديث ، وما ثبـت منـها                 

 .)١(" وما مل يثبت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 الطبعـة األوىل  -مصـر /دار الوفـاء ) ٦٠(خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني للدكتور نافـذ محـاد   ) ١(
 . هـ١٤١٤



 )٧٥(

 الثالث املبحث
 منهج اإلمام الشافعي يف كتاب

 "اختالف احلديث " 
 

 :وفيه املطالب التالية
 .ويب الكتابمنهج اإلمام الشافعي يف تب: املطلب األول

 

 .منهج اإلمام الشافعي يف رواية احلديث: املطلب الثاين
 

 .موقف اإلمام الشافعي من حديث اآلحاد: املطلب الثالث
 

 .منهج اإلمام الشافعي يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة: املطلب الرابع
 

 .منهج اإلمام الشافعي يف الترجيح بني األحاديث املتعارضة: املطلب اخلامس
 

 .منهج اإلمام الشافعي يف ناسخ احلديث ومنسوخه: املطلب السادس



 )٧٦(

 املطلب األول
 منهج اإلمام الشافعي يف تبويب الكتاب 

 

املقدمـة ، وأبـواب     : إىل قسمني رئيسـني   ) اختالف احلديث (ينقسم كتاب   
 .الكتاب

 :املقدمة -أوالً
      سمها بدأ اإلمام الشافعي الكتاب مبقدمة عامة ، مل جيعل هلا عنوانا ، ومل يا خاص

 :مقدمةً ، وإن كانت كذلك ، وقد اشتملت هذه املقدمة على املوضوعات التالية

 : مكانة السنة النبوية ) ١(
)      اخـتالف احلـديث   ( يف مقدمة كتـاب      -رمحه اهللا -حتدث اإلمام الشافعي    

،         عن مكانة السنة النبوية ، من حيث إا أصل يف التشريع مـع القـرآن الكـرمي                  
إن اهللا جل ثناؤه وضع رسـوله موضـع األمانـة ِلمـا افتـرض علـى                                 : "فقال

 ، وإن مل يكـن مـا افتـرض علـى                      خلقه يف كتابه ، مث على لسـان نبيـه           

 يهـدي إىل              لسانه نصا يف كتـاب اهللا ، فأبـان يف كتابـه أن رسـول اهللا                 
اهللا ، ففَرض على العباد طاعته ، وأمرهم بأخذ ما آتـاهم ،           صراط مستقيم ، صراط     
 . )١ ("واالنتهاء ملا اهم عنه

فأبان اهللا لنـا أن  ": ويقول يف موضع آخر من املقدمة ، مبينا مرتلة السنة النبوية        
سنن رسوله فَرض علينا بأن ننتهي إليها ، ال أن لنا معها من األمر شيئًا إال التسـليم                   
هلا واتباعها ، وال أا تعرض على قياس وال على شيء غريها ، وأن كل ما سـواها                  

 .)٢( "من قول اآلدميني تبع هلا

                                                        

 ). ١٢(اختالف احلديث) ١(
 ). ٣٣(املصدر نفسه) ٢(



 )٧٧(

 مرتلة السنة من التشـريع ، وأـا بعـد                  -رمحه اهللا -ويؤكد اإلمام الشافعي    
القـرآن كـالم            ": القرآن يف ذلك ، وهي املُبينة ِلمجمله ، املُخصصة لعامه فيقـول           

عريب كما وصفْت ، واألحكام فيه على ظاهرهـا وعمومهـا ، لـيس ألحـد أن                          
يحيل منها ظاهرا إىل باطن ، وال عاما إىل خاص ، إال بداللـة مـن كتـاب اهللا ،                               

 تدل على أنـه خـاص دون عـام ، أو بـاطن                      فإن مل تكن فسنة رسول اهللا       
 . )١("ون ظاهرد

 :حجية حديث اآلحاد ) ٢ (
يذهب اإلمام الشافعي إىل أن حديث اآلحاد حجة يلزم قبوله والعمـل بـه ،                   

فرأينا : "حيث يقول ) اختالف احلديث (وقد أفصح عن منهجه هذا يف مقدمة كتاب         

 بقبول خرب الواحد عنه ، فلزمنـا واهللا أعلـم أن نقبـل         الداللة عن رسول اهللا     
 . )٢(" ربه إذا كان من أهل الصدقخ

اخـتالف  (ويورد اإلمام الشافعي األدلة على حجية حديث اآلحاد يف مقدمة           
 .)٣(من السنة النبوية ، وفعل الصحابة والتابعني ) احلديث

 :أنواع احلديث من حيث الورود ) ٣(
   أن اخلـرب عـن       ) اختالف احلـديث  (يذكر اإلمام الشافعي يف مقدمة كتاب       

 :  خربانرسول اهللا 

 ، حيمل ما فُِرض على العباد أن يأتوا          خرب عامة عن عامة عن النيب       : األول
به بألسنتهم وأفعاهلم ، ويؤتوا به من أنفسهم وأمواهلم ، وهذا ما ال يسـع أحـدا                   

                                                        

 ).٢٤(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٣(املصدر نفسه) ٢(
وما بعدها ، وانظر تفصيل منهج الشافعي يف حديث         ) ٣٦٩(الرسالة،  )٣٣-١٢(اختالف احلديث : انظر) ٣(

 ). ٨٩(اآلحاد وأدلة حجيته يف املطلب الثالث من هذا املبحث صفحة



 )٧٨(

جهله ، وما يستوي فيه أهل العلم والعوام ، وهو املعلوم من الـدين بالضـرورة ،                  
د   الصالة ، وصوم رمضان ، وحترمي الفـواحش ، وأن هللا علـيهم حقًـا يف                     كعد

 .  هو اخلرب املتواتر-واهللا أعلم-أمواهلم ، وهذا 
خرب خاصة ، يف خاص األحكام مل يكَلَّفْه العامة ، ومل يأت أكثره كمـا     : الثاين

هـذا مثـل مـا      جاء األول ، وكُلِّف بعلمه من فيه الكفاية للخاصة دون العامة ، و         
يكون يف الصالة من سهو جيب به سجود سهو ، وما يكون مما ال جيب فيه سجود                 
سهو ، وما يفسد احلج وما ال يفسده ، وهذا النوع من احلديث جيب فيه قبول خرب                 

 .)١( خرب اآلحاد -واهللا أعلم-الصادق على صدقه ، وال يسع رده ، وهو 

 :ديث منهج اإلمام الشافعي يف خمتلف احل) ٤ (
منهجـه يف خمتلـف     ) اختالف احلديث (يقرر اإلمام الشافعي يف مقدمة كتاب       

احلديث ، الذي يقوم على تقدمي اجلمع بني احلديثني املتعارضني ما أمكن ، والعمـل              
 .ما معا ما استطعنا إىل ذلك سبيالً

عـا ،  وكلما احتمل حديثان أن يستعمال معا استعِمال م     : "يقول اإلمام الشافعي  
 . )٢(" ومل يعطِّل واحد منهما اآلخر

ويذهب اإلمام الشافعي إىل أن احلديثني إذا مل حيتمال إال االخـتالف ، كمـا               
اختلفت القبلة حنو بيت املقدس واملسجد احلرام ، كان أحـدمها ناسـخا واآلخـر               

 . )٣(منسوخا

 :منهج اإلمام الشافعي يف قبول احلديث ) ٥ (
فعي يف أكثر من موضع من مقدمة الكتاب بعض مالمح منهجه           يبني اإلمام الشا  

يف قبول احلديث أو رده ، حيث ال يقبل إال حديث العدل الضابط ، فيقول يف أول                 

                                                        

 ). ١٤-١٣(اختالف احلديث : انظر) ١(
 ). ٤٠-٣٩(املصدر السابق ) ٢(
 ). ٤٠(املصدر نفسه: انظر) ٣(



 )٧٩(

وكان الواجب أن ال يقبل خرب أحد عن شيء يكون له حكـم ، حـىت                : "الكتاب
 . )١(" يكون عدالً يف نفسه وِرضا يف خربه

ال يقبل إال حديث ثابت ، كما ال يقبل من الشـهود            : "ويقول يف آخر املقدمة   
إال من عرف عدله ، فإذا كان احلديث جمهوالً ، أو مرغوبا عمن محله كان كما مل                    

 . )٢(" يأت ، ألنه ليس بثابت
 

 :أبواب الكتاب -ثانيا
تسعة وسبعني بابا ، غلب ) اختالف احلديث(جعل اإلمام الشافعي أبواب كتابه    

 سز به منهج اإلمام الشافعي ، وقد بدأها ببـاب              على تتها الطابع الفقهي الذي متيِمي
  .)٤()املختلفات اليت عليها داللة( ، وختمها بباب )٣() االختالف من جهة املباح(

ومن خالل االستقراء العام ألبواب الكتاب ، ميكن للباحث حتديد مالمح املنهج       
 :  فيه يف النقاط التاليةالعام الذي سار عليه اإلمام الشافعي

١-            تيمتبويب الكتاب غَلَب عليه الطابع الفقهي ، فمعظم أبواب الكتاب س 
 ، بـاب     )٦( ، باب التشـهد      )٥(باب القراءة يف الصالة     : بأمساء قضايا فقهية ، مثل    

 . ، وغريها)٨(، باب الفطر والصوم يف السفر )٧(سجود القرآن
ل تسميتها الطابع األصويل ، وهو جمال نبـغ          بعض أبواب الكتاب غَلَب ع     -٢

                                                        

 ). ١٢(اختالف احلديث) ١(
  ) .٦٥(املصر السابق ) ٢(
 ). ٤١: (انظر) ٣(
 ). ٢٢٦: (انظر) ٤(
 ). ٤٢: (انظر) ٥(
 ). ٤٣: (انظر) ٦(
 ). ٤٥: (انظر) ٧(
 ). ٥١: (انظر) ٨(



 )٨٠(

 ، بـاب    )١(باب االختالف من جهة املباح      :  ، ومثال ذلك   -رمحه اهللا -فيه الشافعي   
 .)٢(امل واملفسر 

 اهتم اإلمام الشافعي بالتفصيالت الفقهية ، والرد على املخالفني يف عـدد              -٣
 ، بـاب الطهـارة          )٣( من املـاء     باب املاء : من القضايا اليت أوردها يف كتابه ، مثل       

 . ، وغريها)٥( ، باب الساعات اليت تكره فيها الصالة )٤(باملاء 
 مل يراِع اإلمام الشافعي يف تبويب الكتاب ترتيبا معينا ، فقد جعل مثالً باب       -٤

عل  ، بينما ج   )٧() قتل األسارى واملفاداة م واملن عليهم     ( بعد باب    )٦() املاء من املاء  (
 .)٩() صوم عاشوراء( بعد باب )٨() الطهارة باملاء(باب 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٤١: (انظر) ١(
 ). ٩٢: (انظر) ٢(
 ). ٥٩: (انظر) ٣(
 ). ٧٠: (انظر) ٤(
 ). ٧٩: (انظر) ٥(
 ). ٥٩: (انظر) ٦(
 ). ٥٨: (انظر) ٧(
 ). ٧٠: (انظر) ٨(
  ).٦٨: (انظر) ٩(



 )٨١(

 
 

 املطلب الثاين
 منهج اإلمام الشافعي يف رواية احلديث 

 

 :اهتمامه بإسناد احلديث ) ١(
 

اهتم علماء األمة بإسناد احلديث اهتماما بالغا ، ملا له من دور مؤثر يف حفـظ                

 . عنها  ، وذَب الكذب واالفتراءسنة النيب 
اإلسناد من الدين ، ولوال اإلسناد لقال من        : "يقول عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا      

 . )١(" شاء ما شاء
واإلمام الشافعي ، شأنه شأن علماء األمة يف العناية باإلسناد ، فقد اجتهـد يف               

، على رواية األحاديـث بأسـانيد متصـلة إىل                ) اختالف احلديث (كتبه ، ومنها    

 ، وقَلَّ ما جند حديثًا رواه بال إسناد ، فقد بلغ عدد األحاديث املرفوعة اليت           النيب
ثالمثائة وستة وثالثني حديثًا ، منها ثالثون حديثًا ) اختالف احلديث(رواها يف كتاب    

يف املقدمة ، وثالمثائة وستة أحاديث يف أبواب الكتاب ، وقد بلغ عدد األحاديـث               
 ومثانية وثالثني حديثًا ، منها حديث واحد يف املقدمـة ،            املسندة يف الكتاب مائتني   

ومائتان وسبعة وثالثون يف أبواب الكتاب ، أما األحاديث اردة من األسانيد فقـد             
بلغت مثانيةً وتسعني حديثًا ، منها تسعة وعشرون يف املقدمة ، وتسـعة وسـتون يف      

 .أبواب الكتاب
ديث ، فيبني هـذا الشـك زيـادةً يف              ورمبا شك اإلمام الشافعي يف إسناد احل      

                                                        

 ). ٦(معرفة علوم احلديث للحاكم ) ١(



 )٨٢(

، حيـث         ) بـاب أكْـل الضـب     (الدقَّة واالحتياط ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره يف          
روى حديثًا عن مالك، عن ابن شهاب ، عن أيب أمامـة سـهل بـن حنيـف ،                            

ـ       : أَشك ، قال مالك   : "عن ابن عباس ، مث قال      د ،    عن ابن عباس عن خالد بن الولي
 .)١(" أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد

أخربنا سفيان بن عيينة ، عن حصـين ،         : " ويف حديث آخر يقول يف إسناده     
 .)٢(" أظُنه عن هالل بن يساف

ويظهر اإلمام الشافعي قمة األمانة العلمية حني ال يتردد يف التصريح بأنه نسـي       
ا مسلم بن خالد ، عـن ابـن جـريج             أخربن: "إسناد حديث ما ، ومثال ذلك قوله      

 .)٣(" بإسناد ال حيضرين ذكره
 

 ":حدثَين الثِّقَة: "قول اإلمام الشافعي
 

، " حدثين الثقـة  : "ورمبا أم اإلمام الشافعي اسم من يروي عنه ، فيقول مثالً          
 . ، وكذلك األم والرسالة)٤() اختالف احلديث(وهذا كثري يف كتبه ومنها كتاب 

لف العلماء يف تفسري هذا القول ، فـذهب البيهِقـي إىل أن هـذا                        وقد اخت 
ال تحدثْ عـن حـي ،     : "قد  يكون راجعا إىل منهج الشافعي نفسه الذي قال  فيه     

، فرمبا كان ال يسمي من يروي عنه هلذا السبب ،           " فإن  احلي ال يؤمن عليه النسيان      
عي حني ألَّف كتبه مبصر مل يكن معه أكثر كتبـه الـيت           ورمبا يكون مرجعه أن الشاف    

                                                        

 ). ٩٢(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٣٠(املصدر نفسه) ٢(
 ). ٧٣(املصدر نفسه ) ٣(
 ). ٧١(، )٦٥(، )٥٩(، )٥٥(، )٥٣(، )٤٣: (انظر) ٤(



 )٨٣(

:   أَلَّفها قبل قدومه إىل مصر ، فرمبا شك يف اسم من حدثه ومل يشك يف ثقته ، فقـال    
 .)١(" حدثنا الثقة"

أما الربيع بن سليمان املُرادي ، تلميذ اإلمام الشافعي ، وراِوية كُتبه ،فيـذهب               
أخـربين الثقـة ،     : إذا قال الشافعي  : "افعي ذا القول ، فيقول    إىل حتديد مقْصد الش   
 .)٢(" يريد به حيىي بن حسان

 .)٣(وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أن املقصود بالثقة هنا أمحد بن حنبل 
، أن هـذا    ) اختالف احلديث (والذي يراه الباحث ، من خالل استقراء كتاب         

 : صنفنيالصنف من أسانيد اإلمام الشافعي على
ما ميكن باالستقراء االستدالل على اسم الراوي املبهم فيه ، فـيحكَم              : األول

 .عليه مبا يناسبه
أخربنا الثقة ،   : -رمحه اهللا -قول الشافعي   ) اختالف احلديث (ومثاله من كتاب    

عن الليث بن سعد ، عن أيب الزبري ، عن سعيد وطـاووس ، عـن ابـن عبـاس                                   

، فالثقة يف ) ٤(" احلديث…  يعلمنا التشهد كان النيب : " قال- عنهمارضي اهللا -
) األم(هذا اإلسناد هو حيىي بن حسان ، وقد صرح اإلمام الشافعي بامسه يف كتـاب                

 .)٥(عند رواية احلديث املذكور 
ما ال ميكن االستدالل على اسم الراوي املبهم فيـه ، وهـذا حكمـه                  : الثاين

ذا طُبقَت عليه قواعد احلكم على احلديث ، لكننا خنتار أن نتوقَّـف              حكم الضعيف إ  
يف  احلكم عليه ، فال حنكم بصحته مع جهالة الراوي ، الذي قد يكون ضعيفًا عند                 

                                                        

 -طبعة مكتبـة دار التـراث     -حتقيق السيد أمحد صقر     ) ٢/٣١٧(مناقب الشافعي لإلمام البيهقي   : انظر) ١(
 .  هـ١٣٩١ىلالطبعة األو

 ). ٢/٣١٧(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 ). ٢/٣١٥(املصدر السابق: انظر) ٣(
 ). ٤٣(املصدر نفسه) ٤(
 ). ٢/١٩١(األم: انظر) ٥(



 )٨٤(

غري  الشافعي ، وال حنكم بضعفه إذ قد يكون ثقةً فنخطئ إن حكَمنـا بضـعفه ،                  
والـذي البـد مـن معرفتـه ،                   : "لشـأن خصوصا أن اإلمام البيهِقي قال يف هذا ا   

أن تعلم أنه مل  يحدث عن ثقة عنده مل يوجد ذلك احلديث عنـد ثقـة معـروف                       
 .)١(" بامسه وحاله

 

 :رواية احلديث من أكثر من طريق) ٢(
 

 برواية احلديث رواية دقيقة كاملة ، ليتحقـق  -رمحه اهللا-اعتىن اإلمام الشافعي   
م به والثقةُ برجاله ، وليحصل به كمال الفائدة لطلبة العلم ، وألجل ذلـك               متام العل 

 برواية احلديث من أكثر من طريق ، إن تيسـر لـه               -رمحه اهللا -فقد اهتم الشافعي    
)  اخـتالف احلـديث  (ذلك ، ووجد حاجةً إليه ، ولذلك جند منـاذج يف كتـاب            

ض هذه الطرق ، أو لتقويـة       ألحاديث رواها من طرق عدة ، إما لبيان زيادة يف بع          
 .احلديث  بتعدد طرقه ، ويف ذلك فائدة ومتام منفعة

 :ومن أمثلة األحاديث اليت رواها اإلمام الشافعي من أكثر من طريق
ما رواه عن سفيان بن عيينة ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة                  ) ١(

إذا ولَغ الكلـب يف إنـاء أحـدكم         : " قال    أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  -
 .)٢(" فليغسله سبع مرات

وقد روى الشافعي هذا احلديث من طريق آخر ؛ عن مالك ، عن أيب الزنـاد ،    

إال أن  : " مبثله ، مث قال     عن النيب    -رضي اهللا عنه  –عن األعرج ، عن أيب هريرة       
 .)١(" ماِلكًا جعل مكان ولَغ شِرب

                                                        

 ). ٢/٣١٧(مناقب الشافعي للبيهقي) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح) ٤٤)(١/٢٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ٧٢(اختالف احلديث) ٢(

 .من طريق سفيان ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة به) ٢/٢٤٥(اإلمام أمحدوقد أخرجه 



 )٨٥(

 من طريق آخـر ؛ عـن سـفيان بـن عيينـة ،                            كذلك رواه اإلمام الشافعي   
                     -رضـي اهللا عنـه    –عن أيوب ، عن حممـد بـن سـريين ، عـن أيب هريـرة                 

إذا ولَغ الكلب يف إناء أحدكم فليغِسلْه سـبع مـرات           : " قال أن رسول اهللا    
 .)٢(" بالتراب-أو إحداهن–أوالهن 

ا احلديث زيادة فائدة ، وزيادة ِعلْم ، فقد ورد          وال شك بأن يف تعدد طرق هذ      
 " . بالتراب-أو إحداهن-أوالهن "يف الرواية الثالثة زيادة 

ما رواه عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املُسـيب ،                 ) ٢(

 .)٤(" )٣(ال تناجشوا  : "قال رسول اهللا :  قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة 

                                                                                                                                                      

 .، وهذا إسناد صحيح) ٧٢(اختالف احلديث) ١(
حكم ولـوغ   /الطهارة: مسلم،  ) ١٧٢)(١/٢٧٤(إذا شرب الكلب يف اإلناء    /الوضوء: البخاريوقد أخرجه   

ثالثتـهم مـن      ) ٣٦٤)(١/١٣٠(غسل اإلناء من ولوغ الكلب    /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ٢٧٩)(١٦٢(الكلب
 .طريق مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج به

 .، وإسناده صحيح)٧٢(اختالف احلديث) ٢(
ما جاء يف   /الطهارة: الترمذي،  )٧١،٧٢،٧٣)(١/١٩(الوضوء بسؤر الكلب  /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   
هـذا  : "قال الترمـذي .  مبثلهكالمها من طرق عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة    )٩١)(١/٦١(سؤر الكلب 

 ".حديث حسن صحيح
. هو أن ميدح السلعة لينِفقَها ويروجها، أو يزيد يف مثنها وهو ال يريد شراءها، ليقع غريه فيهـا                 : النجش) ٣(

والنجش أن يحضر الرجـلُ     : "، وقال الشافعي رمحه اهللا    )٥/٢١(النهاية يف غريب احلديث البن األثري     : انظر
تباع، فيعطي ا الشيء وهو ال يريد الشراء، ليقْتدي به السوام فيعطون ا أكثر مما كانوا يعطون لو مل          السلعةَ  

 ). ١١٣(اختالف احلديث" يسمعوا سومه
 . ، وإسناده صحيح)١١٣(اختالف احلديث) ٤(

طبة علـى خطبـة     حترمي اخل /النكاح: مسلم،  )٤/٣٥٣(ال يبيع على بيع أخيه    /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
ما جاء  /البيوع: الترمذي،  )٣٤٣٨)(٣/٢٦٩(يف النهي عن النجش   /البيوع: أبو داود ،  )١٤١٣)(٧٣٥(أخيه

النهي أن خيطـب الرجـل علـى خطبـة أخيـه              /النكاح: النسائي،  )١٣٢٠)(٢/٣٨٤(يف كراهية النجش  
 مجيعهم مـن طريـق      )٢١٧٤)(٢/٧٣٤(ما جاء يف النهي عن النجش     /التجارات: ابن ماجه ،  )٧٢-٦/٧١(

 .سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة به



 )٨٦(

أخربنا سفيان ومالك ، عن     : "ورده اإلمام الشافعي من طريق أخرى فقال      وقد أ 

 .)١("  مثلهأيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، عن النيب 

                                                        
 . ، وإسناده صحيح)١١٣(اختالف احلديث) ١(

،       )٢١٥٠)(٤/٣٦١(النهي للبائع أن ال يحفِّلَ اإلبل والبقـر والغـنم وكـل محفَّلَـة             /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
مـن  ) ٧/٢٥٦(بيع احلاضر للبادي  /البيوع: النسائي،  )١٥١٥)(٨١٥( أخيه حترمي بيع الرجل على بيع    / البيوع: مسلم

 .طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة به



 )٨٧(

 :رواية احلديث باملعىن) ٣(
 

ذهب مجهور العلماء إىل جواز رواية احلديث باملعىن ، دون سياقه على اللفظ ،              
داء املعىن ، وقد ذهب إىل ذلك مجاعة مـن الصـحابة            إذا كان الراوي قادرا على أ     

كنت أمسع احلديث من عشرة ، املعىن       : "والتابعني ، وروي عن حممد بن سريين قوله       
 .)١(" واحد ، واأللفاظ خمتلفة

 مذهب اجلمهـور يف إجـازة روايـة          -رمحه اهللا -وقد ذهب اإلمام الشافعي     
عىن ، ومبا يحيل معاين ألفاظه ، ونقل عـن        احلديث باملعىن ، إذا كان الراوي عاملًا بامل       

 ، فـاجتمعوا يف          لَقيت أناسا من أصـحاب رسـول اهللا         : "بعض التابعني قوله  
ال بـأس مـا مل            : املعىن واختلفوا علي يف اللفظ ، فقلت لبعضهم يف ذلك ، فقـال            

 .)٢(" يِحل املعىن
ىن مبـا رواه مالـك ، عـن                 ويستدل اإلمام الشافعي على جواز الرواية بـاملع       

: ابن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن عبد الرمحن بن عبٍد القاري ، قـال              
مسعت هشام بن حكيم بن ِحـزام       :  قال -رضي اهللا عنه  -مسعت  عمر بن اخلطاب      

ل  أَقْرأَنيها ، فِكدت أَعج    يقرأ سورة الفرقان على غري ما أَقْرأُها ، وكان النيب           

 ، بردائه ، فجئت بـه إىل الـنيب    )٣( عليه ، مث أمهلته حىت انصرف ، مث لَببته      
. يا رسول اهللا ، إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غري ما أَقْرأْتنيهـا          : فقلت  

  :اقرأ، فقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ ، فقال رسول اهللا         : فقال رسول اهللا    
هكذا أُنِزلَت ، إن هذا القرآن      : اقرأ ، فقرأت ، فقال    : قال يل   هكذا أُنِزلَت ، مث     

                                                        

، قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث للشيخ حممد مجال          )٢/٩٩(تدريب الراوي للسيوطي   : انظر) ١(
 . هـ١٤١٤ الطبعة الثانية -بريوت/ر النفائسطبعة دا-حتقيق حممد جة العطار ) ٢٢٩(الدين القامسي

 ). ٢٧٥(الرسالة للشافعي) ٢(
 ). ٤/٢٢٣(النهاية البن األثري: انظر. أي جعلت عنقه يف ردائه وجررته به: لَببته بردائه) ٣(



 )٨٨(

رسيف ، فاقرأوا ما تِزلَ على سبعة أحر١("أُن(. 
فإذا كان اهللا ِلرأفته خبلقه أنزل كتابه على سـبعة          : "-رمحه اهللا -قال الشافعي   

 اختلف اللفظ فيه ، ما      أحرف ، معرفةً منه بأن اِحلفْظ قد يِزلُّ ، ِليِحلَّ هلم قراءته وإن            
مل يكن يف اختالفهم إحالُة معىن ، كان ما سوى كتاب اهللا أَولَـى أن جيـوز فيـه                   

 .)٢(" اختالف اللفظ ما مل يِحلْ معناه
، ) اختالف احلديث ( ذا املنهج يف كتاب      -رمحه اهللا -ويعمل اإلمام الشافعي    

 :كفريوي بعض األحاديث باملعىن دون اللفظ ، ومن أمثلة ذل

 أن يقْرأَ  وسن رسولُ اهللا    : "قال) باب القراءة يف الصالة   (ما أورده يف    ) ١(
 .)٣("  بأم الكتاب وما تيسر-أي يف الصالة-

 أمر الناس   أن رسول اهللا    ) باب الفطر والصوم يف السفر    (ما أورده يف    ) ٢(
 .)٤( اعام احلديبية أن ينحروا وحيلقوا فأبوا ، فانطلق وحنر وحلق ففعلو

                                                        

 . ، وإسناده صحيح)٢٧٣(الرسالة للشافعي) ١(
ـ         /فضـائل القـرآن   : البخـاري وقد أخرجه    ،                   ) ٤٩٩٢)(٩/٢٣(رفأنـزل القـرآن علـى سـبعة أح

أنزل القـرآن   /الصالة: أبو داود ،  ) ٨١٨)(٤٠٨(بيان أن القرآن على سبعة أحرف     /صالة املسافرين : مسلم
مـا جـاء أن القـرآن أنـزل علـى سـبعة             /القـراءات : الترمذي،  ) ١٤٧٥)(٢/٧٥(على سبعة أحرف  

مخستهم من طريق عـروة   ) ٢/١٥٠(القرآنجامع ما جاء يف     /االفتتاح: النسائي،  ) ٤٠١٤)(٤/٢٦٤(أحرف
 .بن الزبري ، عن عبد الرمحن بن عبد القاري ، عن عمر بن اخلطاب به

 ). ٢٧٤(الرسالة للشافعي) ٢(
 ).٤٣(اختالف احلديث) ٣(

،          ) ٨١٨)(١/٢١٦(من تـرك القـراءة يف صـالته بفاحتـة الكتـاب           /الصالة: أبو داود وقد أخرج ذلك    
 . كالمها من طريق قتادة ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد اخلُدِري)٣/٣ (اإلمام أمحد

 ). ٥٧(اختالف احلديث: انظر) ٤(
من طريق الزهري ، عن     ) ٢٧٣٢-٢٧٣١)(٥/٣٢٩(الشروط يف اجلهاد  /الشروط: البخاريوقد أخرج ذلك    

 .عروة بن الزبري ، عن اِملسور بن مخرمة



 )٨٩(

 :رواية احلديث الضعيف) ٤(
 

 من سعة العلم ، وقوة التثبت يف        -رمحه اهللا -رغم ما اشتهر به اإلمام الشافعي       
ال يقبل إال حديث    ": احلديث ، ورغم الشرط الذي وضعه لقبول احلديث عندما قال         

ثابت ، كما ال يقبل من الشهود إال من عرف عدله ، فإذا كان احلديث جمهـوالً أو          
إال أننا ، ومن خـالل       ،) ١("مرغوبا عمن محله كان كما مل يأت ، ألنه ليس بثابت          

، جنده خيالف شرطه هذا ، ويـروي األحاديـث          ) اختالف احلديث (استقراء كتابه   
الضعيفة يف بعض املواضع ، ويستدل ا على مذهبه ، كما يروي عن بعض الضعفاء               

 .وي أحاديث قال بعض العلماء بأا موضوعةواملتروكني ، وحيتج بروايتهم ، وقد ير
 ومن أمثلة ما استشهد به اإلمام الشافعي من أحاديث ضعيفة ، وما رواه عن بعـض     

 :الضعفاء واملتروكني

باب القَصر واإلمتام يف السفر يف اخلـوف وغـري          (ما رواه يف    ) املثال األول (
عـن عطـاء ،                     عن إبراهيم بن أيب حيىي ، عـن طَلْحـة بـن عمـرو ،                ) اخلوف

، أمتَّ            كل ذلك قد فعـل رسـول اهللا         :  قالت -رضي اهللا عنها  -عن عائشة   
 .)٢( يف السفَر وقَصر

                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث) ١(
 ). ٥١٨)(١/١٨٢(مسند الشافعي: وانظر). ٤٨(ديثاختالف احل) ٢(

،                                                                                                                     ) ٢/١٣(التـاريخ " كـذاب : "وهذا اإلسناد ضعيف ، وِعلَّته إبراهيم بن أيب حيىي األسلمي ، قال ابن معني             
العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبـل      " كان قَدِريا جهِميا ، كل بالء فيه      : "وقال اإلمام أمحد بن حنبل    

ــاس  ــق وصــي اهللا عب ــب اإلســالمي-حتقي ــة املكت ــريوت/طبع ــة األوىل -ب ـــ،                                      ١٤٠٨ الطبع ه
أشهد :   "، وقال حيىي بن سعيد القَطّان     )١/٧٥(كتاب الضعفاء للعقيلي  " قَدري راِفضي كذاب  : "وقال أيضا 

متـروك  : "، وقـال النسـائي  )١/١٠٢(كتاب اروحني البن حبـان " على إبراهيم بن أيب حيىي أنه يكذب    
-٥٥(تاريخ الثقـات  " راِفضي جهمي ال يكْتب حديثه    : "، وقال الِعجلي  )٤٠(ضعفاء واملتروكني ال" احلديث

 ).٩٣(تقريب التهذيب" متروك: "، وقال ابن حجر)٥٦
من ترك القصر يف السفر غري رغبة عن        /الصالة: ، والبيهقي يف السنن الكربى    )٢/١٨٩(وقد أخرجه الدارقطين  

 .ا ضعيفةمن طرق كله) ٥٤٢٥)(٣/١٤٢(السنة



 )٩٠(

 أن رسول اهللا    ) باب اإلسفار والتغليس بالفجر   (ما أورده يف    : املثال الثاين 
 .)١(" أول الوقت رضوان اهللا" :قال

 أيضا أن النيب    ) باب اإلسفار والتغليس بالفجر   ( ما أورده يف     :املثال الثالث 
 .)٢("الصالة يف أول وقتها: "أي األعمال أفْضل ؟ فقال: سئل

                                                        

 ).٢٨٦(الرسالة: ، وانظر)١٢٥(اختالف احلديث) ١(
: يف السـنن الكـربى    البيهقـي   وقد أخرجـه    . وهو حديث شديد الضعف، كل أسانيده يف غاية الضعف        

بريوت، كالمها من طريق    /  دار املعرفة  -حتقيق عبد اهللا هاشم مياين املدين       ) ١/٢٤٩: (الدارقطين،  )١/٤٣٥(
 عن عبد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به، وهذا إسناد شديد الضـعف،             يعقوب بن الوليد املدين   

حتقيق أمحد شاكر على كتـاب الرسـالة لإلمـام          : بل قد ذهب أمحد شاكر إىل القول بأنه موضوع، انظر         
ه هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد املدين، ويعقوب منكر احلديث، ضعفَ          : "، قال البيهقي  )٢٨٦(الشافعي

حيىي بن معني، وكَذَّبه أمحد بن حنبل وسائر احلَفَظة ونسبوه إىل الوضع، نعوذ باهللا من اخلذالن، وقـد روي                    
، وقد تضافرت أقوال العلماء على تضعيف يعقوب بـن          )١/٤٣٥(السنن الكربى " بأسانيد أخر كلها ضعيفة   

" ليس بشيء، متـروك   : "ال النسائي ، وق )٦٠٩(تقريب التهذيب " كَذَّبه أمحد وغريه  : "الوليد، قال ابن حجر   
من طريق عبيد بن قاسم عن إمساعيل بن        ) ١/٢٤٩: (الدارقطين، وأخرجه   )٢٤٥(كتاب الضعفاء واملتروكني  

أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا به، وهذا إسناد شديد الضعف أيضا، بسبب عبيد بـن          
، )٣٧٨(تقريب التهـذيب  "  ابن معني، وامه أبو داود بالوضع      متروك، كَذَّبه : "قاسم، قال احلافظ ابن حجر    

ومن طريق إبراهيم بن عبد امللك بـن أيب         )١٧١(كتاب الضعفاء واملتروكني  " متروك احلديث : "وقال النسائي 
 . حمذورة عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف كذلك، إبراهيم بن عبد امللك جمهول

 ).٢٨٨(لةالرسا: ، وانظر)١٢٥(اختالف احلديث) ٢(
ما جـاء  /الصالة: الترمذي، )٤٢٦)(١/١١٥(يف احملافظة على وقت الصلوات  /الصالة: أبو داود وقد أخرجه   

من طريق عبد اهللا بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عـن         ) ١٧٠)(١/١١١(يف الوقت األول من الفضل    
واحلديث ضـعيف ـذا املـنت،       ،  "هذا حديث حسن غريب   : "، وقال الترمذي  "ألول وقتها "أم فَروة بلفظ    

حديث أم فروة ال يروى إال من حديث عبد اهللا بن عمـر             : "لضعف عبد اهللا بن عمر العمري، قال الترمذي       
العمري، وليس بالقوي عند أهل احلديث، واضطربوا عنه يف هذا احلديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه حيـىي                  

 ).٣١٤(فه احلافظ ابن حجر العسقالين يف التقريب، وضع)١/١١٢(سنن الترمذي" بن سعيد من ِقبل حفظه
مواقيـت  : البخـاري ، وذا اللفظ أخرجـه      "الصالة على وقتها  : "وقد روي احلديث بطرق صحيحة بلفظ     

ما /الصالة: الترمذي،  )٨٥)(٥٨(بيان كون اإلميان باهللا أفضل األعمال     /اإلميان: مسلم،  )٥٢٧)(٢/٩(الصالة
أربعتهم ) ١/٢٩٢(فضل الصالة ملواقيتها/الصالة: النسائي، )١٧٣)(١/١١٢(جاء يف الوقت األول من الفضل     

 . من طريق الوليد بن العيزار، عن أيب عمرو الشيباين، عن عبد اهللا بن مسعود



 )٩١(

 :شرح غريب احلديث) ٥ (
 

 بشرح بعض غريـب احلـديث يف كتـاب        -رمحه اهللا -اعتىن اإلمام الشافعي    
 :، ومن أمثلة ذلك)اختالف احلديث(

ديث الـذي رواه بسـنده عـن أيب هريـرة                     بيانه ملعىن النجش ، يف احل     ) ١(

  .)١(" ال تناجشوا : "قال رسول اهللا :  قال -رضي اهللا عنه-
والنجش أن يحضر الرجلُ السلعةَ تباع ، فيعطي ا الشيء وهو           : "قال الشافعي 

 يسـمعوا  ال يريد الشراء ، ليقْتدي به السوام فيعطون ا أكثر مما كانوا يعطون لو مل         
 .)٢(" سومه

تعريف العرايا يف احلديث الذي رواه بسنده عـن عبـد اهللا بـن عمـر                          ) ٢(

 وحدثنا زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا            :  قال -رضي اهللا عنهما  -
 .)٣(أرخص يف بيع العرايا 

 خبرصه  والعرايا أن يشتري الرجل مثر النخلة وأكثر      : " -رمحه اهللا -قال الشافعي   

                                                        

 ).١١٣(اختالف احلديث) ١(
 حترمي اخلطبة علـى خطبـة     /النكاح: مسلم،  ) ٤/٣٥٣(ال يبيع على بيع أخيه    /البيوع: البخاريوقد أخرجه   

مـا  /البيوع: الترمذي،  ) ٣٤٣٨)(٣/٢٦٩(يف النهي عن النجش   /البيوع: أبو داود ،  ) ١٤١٣)(٧٣٥(أخيه
النهي أن خيطب الرجل على خطبـة أخيـه               /النكاح: النسائي،  ) ١٣٢٠)(٢/٣٨٤(جاء يف كراهية النجش   

ن طريـق   مجيعهم م ) ٢١٧٤)(٢/٧٣٤(ما جاء يف النهي عن النجش     /التجارات: ابن ماجه ،  ) ٧٢-٦/٧١(
 .سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة به

 ). ١١٣(اختالف احلديث) ٢(
 ). ١٩٤(اختالف احلديث) ٣(

حترمي بيع الرطب بالتمر إال يف      /البيوع: مسلم،  ) ٢١٨٤)(٤/٣٨٣(بيع املزابنة /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
بيـع  /البيـوع : النسائي،  ) ١٢١٨)(٢/٣٨٣( العرايا ما جاء يف  /البيوع: الترمذي،  ) ١٥٣٩)(٨٢٤(العرايا

أربعتـهم مـن    ) ٢٢٦٨)(٢/٧٦٢(بيع العرايا خبرصها مترا   /التجارات: ابن ماجه ،  ) ٧/٢٦٧(العرايا بالرطب 
 .طرق عن عبد اهللا بن عمر ، عن زيد بن ثابت به



 )٩٢(

من التمر ، خيْرص الرطب رطبا ، مث يقَدر كم ينقص إذا يبس ، مث يشتري خبرصـه                   
 . )١(" مترا ، يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع واملشتري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                        

 ). ١٩٥(اختالف احلديث) ١(



 )٩٣(

 



 )٩٤(

 املطلب الثالث
 موقف اإلمام الشافعي من حديث اآلحاد 

 

آلحاد منهجاً ثابتاً ، يقوم علـى       اعتمد اإلمام الشافعي يف موقفه من حديث ا       
القول حبجية حديث اآلحاد ، وقد ظهر هذا املنهج جلياً يف كتبه وأقوالـه ، حيـث      

بقبول خرب الواحد   فرأينا الداللة عن رسول اهللا): " اختالف احلديث(يقول يف 
 .)١(" عنه ، فلزمنا واهللا أعلم أن نقبل خربه إذا كان من أَهل الصدق

مل أَعلم أَحدا حِكـي عنـه مـن         : "ع آخر من نفس الكتاب    ويقول يف موض  
 .)٢("  والتابعني ، إال ما يدل على قبول خرب الواحدأصحاب رسول اهللا 
ومل أعلم أحدا من التابعني ، أُخِبر عنه ، إال قَِبلَ خـرب واحـد    : "ويقول أيضا 
 .)٣(" وأفىت به وانتهى إليه

احدد يل أَقَلَّ ما تقوم به احلجـة        :  قائل فقال يل ): "الرسالة(ويقول يف كتاب    
خرب الواحد عن الواحد حىت   :على أهل العلم ، حىت يثبت عليهم خرب اخلاصة ، فقلت          

 .)٤(" ينتهى به إىل النيب أو من انتهى به إليه دونه
أَقبل يف احلديث الواحد واملـرأة ، وال أَقبـل          : قلت: "ويقول يف موضع آخر   

 .)٥(" ده يف الشهادةواحداً منهما وح
 

                                                        

 ).١٣(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٨(املصدر نفسه ) ٢(
 ). ٢٢(املصدر السابق) ٣(
 ).٣٦٩(الرسالة) ٤(
 ).٣٧٣( املصدر نفسه) ٥(



 )٩٥(

 :أدلة اإلمام الشافعي على حجية حديث اآلحاد 
 

بىن اإلمام الشافعي منهجه يف قبول حديث اآلحاد ، على أدلـة مـن السـنة            
النبوية ، وأفعال الصحابة رضي اهللا عنهم ، وكذلك أفعال التابعني ، أوردها يف كتابه    

 :، ومن هذه اَألدلة) اختالف احلديث(
كان الناس مستقِبلي بيـت املقـدس مث        : "أورده اإلمام الشافعي قال   ما  ) ١ (

حولَهم اهللا إىل البيت احلرام ، فأَتى أهلَ قُباَء آٍت وهم يف الصالة ، فـأخربهم أن اهللا      
أَنزل على رسوله كتاباً ، وأن الِقبلة حولَت إىل البيت  احلرام ، فاستداروا إىل الكعبة                

 .)١(" وهم يف الصالة
 ومجاعةً كانوا يشـربون فَِضـيخ        -رضي اهللا عنه-ما روي أن أبا طَلْحة     ) ٢(

، ومل يحرم يومئذ من األشربة شئٌ ، فأتاهم آٍت فأخربهم أن اخلمـر قـد                ) ٢(بسٍر  
 .)٣(حرمت ، فأمروا أُناساً فكسروا ِجرار شرِبهم 

                                                        

 ).٤٠٦(الرسالة: ، وانظر)١٤(اختالف احلديث) ١(
بينا الناس ِبقُباء يف صالة الصبح، إذ جاءهم آٍت         :  واحلديث من رواية عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، قال          

وقد أُِمر أن يسـتقبل الكعبـة، فاسـتقِبلوها، وكانـت      قد أُنزل عليه الليلة قرآنٌ،       إن رسول اهللا    : فقال
 . وجوههم إىل الشام، فاستداروا إىل الكعبة

حتويل القبلة من القـدس إىل      /املساجد: مسلم،  )٤٠٣)(١/٥٠٦(ما جاء يف القبلة   /الصالة: البخاريأخرجه  
هم من طريق مالك بـن      ثالثت) ١/٢٤٤(استبانة اخلطأ بعد االجتهاد   /الصالة: النسائي،  )٥٢٦)(٢٦٧(الكعبة

 . أنس، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر به
غريـب احلـديث أليب عبيـد    : انظر. أي املشدوخ :هو شراب يتخذ من البسر املفضوخ     : فضيخ البسر ) ٢(

هـ، النهاية البن  ١٤٠٦ الطبعة األوىل    -بريوت/طبعة دار الكتب العلمية   -) ١/٣٠٣(القاسم بن سالم اهلروي   
لسـان  :انظـر . هو مثر النخيل إذا لَون ومل ينضج، فـإذا نضـج فقـد أرطـب              : ، والبسر )٣/٤٥٣(رياألث

 ). ١/٢٨٠(العرب
 ). ١٤(اختالف احلديث) ٣(

حتـرمي  / األشـربة : مسـلم ،  )٢٤٦٤)(٥/١١٢(صب اخلمـر يف الطريـق     /املظامل: البخاريواحلديث يف   
ذكـر  /األشـربة : النسـائي ،  )٣٦٧٣)(٣/٣٢٥(حترمي اخلمر   / األشربة :أبو داود ،  )١٩٨٠)(١٠٩٧(اخلمر

 .أربعتهم من طرق عن أنس رضي اهللا عنه)٨/٢٨٧(الشراب الذي أهريق بتحرمي اخلمر 



 )٩٦(

ث اآلحاد حجة يـتعني     ويستدل اإلمام الشافعي ذين احلديثني على أن حدي       
ذلك ، وال شك أم ال يحِدثون يف مثل هذا إال ذكـروه             : "قبوله والعمل به فيقول   

 ، إن شاء اهللا ، ويشبه أن لو كان قبول خرب من أخـربهم ، وهـو      لرسول اهللا     
قد كنتم على  : صادق عندهم ، مما ال جيوز هلم قبوله ، أن يقول هلم رسول اهللا             

ن لكم أن تحولوا عنها ، إذ كنت حاضراً معكم ، حىت أُعِلمكم ، أو               ِقبلة ، ومل يك   
يعِلمكم مجاعة أو عدد يسميهم هلم ، وخيربهم أن احلجة تقوم عليهم مبثلها ال بأقـل             

، وال  منها ، إن كانت ال تثبت عنده بواحد ، والفساد ال جيوز عند رسول اهللا 
لو مل تكن احلجة أيضاً تقوم علـيهم خبـرب مـن    عند عامل ، وهراقة حالل فساد ، ف     
قد كان لكم حالالً ، ومل يكن لكم إفساده حىت          : أخربهم بتحرمي ، َألشبه أن يقول     

" أُعِلمكم أن اهللا عز وجل حرمه ، أو يأتيكم عدد ، حيده هلم ، يخرب عين بتحرميـه                 
)١(. 

و على امرأة رجـل ، فـإن   أَمر أُنيساً اَألسلَمي أن يغد أن رسول اهللا ) ٣(
 .)٢( رمجها ، فاعترفت فرمجها – أي بالزنا -اعترفت 

                                                        

 )٤١٠-٤٠٦(الرسالة : ، وانظر)١٤(اختالف احلديث ) ١(
 ).١٤(اختالف احلديث ) ٢(

               ،) ٢٦٩٦)(٥/٣٠١(إذا اصـطلحوا علـى جـور فالصـلح مـردود            /الصـلح : البخاريواحلديث يف   

 املرأة اليت أمر الـنيب  / احلدود: أبو داود،  ) ١٦٩٧)(٩٣٤(من اعترف على نفسه بالزنا      /احلدود: مسلم
حسـن  :وقال)١٤٥٨)(٢/٤٤٣(ما جاء يف الرجم على الثيب/احلدود: الترمذي،  ) ٤٤٤٥)(٤/١٥٣(برمجها

حـد  /احلـدود : ابـن ماجـه   ، )٨/٢٤٠(صون النساء عن جمالس احلكم/آداب القضاة: النسائيصحيح ،  
مجيعهم من طريق ابن شهاب الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عـن أيب        ) ٢٥٤٩)(٢/٨٥٢(الزنا

يا رسول اهللا اقض بيننا بكتـاب اهللا ، فقـام           : جاء أعرايب فقال  : هريرة وزيد بن خالد رضي اهللا عنهما قاال       
إن ابين كان عِسيفًا على هذا فزىن بامرأتـه ،          : فقال األعرايب صدق ، اقض بيننا بكتاب اهللا ،        : خصمه فقال 

إمنا علـى   : على ابنك الرجم ، ففَديت ابين منه مبائة من الغنم ووليدة ، مث سألت أهل العلم فقالوا                : فقالوا يل 

لغنم فَرد عليـك ،  ألقِْضين بينكما بكتاب اهللا ، أما الوليدة وا       :  فقال النيب   . ابنك جلْد مائة وتغريب عام    
فغدا عليهـا   .  فاغْد على امرأة هذا فارمجها     -لرجل-وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أُنيس            

 .هذا لفظ البخاري. أُنيس فرمجها



 )٩٧(

بعث بعماله واحداً واحـداً ، ورسـله واحـداً واحـداً ،                أن النيب ) ٤(
 مـن                     وإمنا  بعث عماله ليخـربوا النـاس مبـا أخـربهم بـه رسـول اهللا                    

ــا أ  ــهم م ــذوا من ــهم ، ويأخ ــرائع دين ــوهم                           ش ــيهم ويعط ــب اهللا عل وج
ــام ،                                 ــيهم األحك ــذوا ف ــدود ، وينف ــيهم احل ــوا عل ــم ، ويقيم ــا هل م

ومل يبعـث منــهم واحــداً إال مشــهوراً بالصــدق عنــد مــن بعثــه إليــه ،                         
ــنيب  ــك أن ال ــا بكــر  ومــن ذل ــهرضــي اهللا ع-بعــث أب ــاً                          -ن  والي

                    -رضـي اهللا عنـه    -على احلج ، فكـان يف معـىن عمالـه ،  مث بعـث عليـاً                  
ــم ،                              ــاس يف املوس ــع الن ــا يف جمم ــراءة ، فقرأه ــورة ب ــأول س ــده ب بع

مـا                              وأبو بكـر واحـد ، وعلـي واحـد ، ولـو مل تكـن احلجـة تقـوم                     
 .)١(ما بعث منهما واحداً  

                                                        

 ).  ٤١٤(الرسالة: ، وانظر) ١٥(اختالف احلديث) ١(

ـ أبـا بكـر واليـاً علـى احلـج يف       وانظـر ذكـر بعـث الـنيب      ال يطـوف                           /احلـج : اريالبخ
ــان ــت عري ــلم، ) ١٦٢٢)(٣/٤٨٣(بالبي ــج: مس ــرك/احل ــت مش ــج البي ،                      ) ١٣٤٧)(٧٠٣(ال حي

خذوا زينـتكم   "قوله عز وجل    /املناسك: النسائي،  ) ١٩٤٥)(٢/١٩٥(يوم احلج األكرب  /املناسك: أبو داود 
ن طريق الزهري ، عن حميد بن عبد الرمحن ، عـن أيب هريـرة ،                          ، أربعتهم م  ) ٥/٢٣٤"(عند كل مسجد  

..."  فسـيحوا يف األرض أربعـة أشـهر   "قوله تعـاىل /التفسري: البخاريعليا يف    وانظر ذكر بعث النيب     
)٤٦٥٥) (٨/٣١٧ .( 



 )٩٨(

ما ورد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، كان يقول أن الدية للعاِقلـة              ) ٥(
  -رضي اهللا عنـه -وال يورثُ املرأة من ِديِة زوجها ، حىت أَخربه الضحاك بن سفْيان          

ثَ امرأة أَشيم الِضبايب من دية زوجها ، فقَِبـل            كتب إليه أن يور    أن رسول اهللا    
 .)١( خرب الضحاك وحده ، وقضى به -رضي اهللا عنه-عمر 

 من عنده علم عن النيب        :  سأَل -رضي اهللا عنه  -أن عمر بن اخلطاب     ) ٦(
، فقبـل عمـر            )٢( قضى فيه بغـرة      يف اجلَنني؟ فأخربه حملُ بن ماِلك أن النيب           

 .)٣(إن ِكدنا أن نقضي يف مثل هذا برأينا :  خربه وحده ، وقال-ي اهللا عنهرض-

                                                        

 ).٢٠(اختالف احلديث: انظر) ١(
ـ        /الفـرائض : أبـو داود   واحلديث أخرجـه     ،            ) ٢٩٢٧)(٣/١٢٩(ة زوجهـا  يف املـرأة تـرث مـن دي

حسـن صـحيح ،            : وقـال )١٤٣٦)(٢/٤٣٤(ما جاء يف املرأة ترث من ديـة زوجهـا        /الديات: الترمذي
أربعتـهم مـن طريـق       ) ٣/٤٥٢: (أمحد اإلمام،  ) ٢٦٤٢)(٢/٨٨٣(املرياث من الدية  / الديات: ابن ماجه 

) ٢/٨٦٦(ما جاء يف مرياث العقل   /العقول:  يف املوطأ  كمالالزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر به ، ورواه           
عن الزهري عن عمر به ، وهو سند ظاهر االنقطاع بني الزهري وعمر بن اخلطاب، أما رواية سـعيد بـن                      
املسيب عن عمر بن اخلطاب فقد اختلف يف صحتها ، فقد ذهب اإلمام أمحد إىل أا صحيحة وقـال وقـد                     

"  حجة ، قد رأى عمر ومسع منه ، وإذا مل يقبل سعيد عن عمر فمن يقبـل                 هو عندنا : "سئل عن سعيد فقال   
، ويذهب آخرون إىل صحة الرواية رغم قوهلم أنه مل يسمع من عمر ، قال مالـك                 ) ٧/٣٠١(ذيب الكمال 

ـ           : "أدرك عمر؟ قال  : وقد    سئل عن سعيد بن املسيب         ى ال، ولكنه ولد يف زمان عمر ، فلما كرب أكَب عل
مل يثبت له من عمـر      : "،وقال حيىي بن معني   )٧/٣٠٢(ذيب الكمال " املسألة عن شأنه وأمره حىت كأنه رآه      

سعيد بن املسيب عن عمر ، مرسل ، يدخل يف املُسـند            : "، وقال أبو حامت الرازي    ) ٢/٢٠٧(التاريخ" مساع
 . هـ١٤٠٢الطبعة الثانية– الرسالة مؤسسة)٧١(كتاب املراسيل لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي"على املَجاز

البياض الذي يكون يف وجه الفرس ، والغرة عند الفقهاء ما بلغ مثنه             : العبد أو اَألمة ، وأصل الغرة     : الغرة) ٢(
 ). ٣/٣٥٣(النهاية البن األثري : انظر. نصف عشر الدية من العبيد واإلماء 

 ).٢١(اختالف احلديث: انظر) ٣(
قتـل املـرأة    /القسـائم : النسـائي ،  ) ٤٥٧٢)(٤/١٩١(دية اجلـنني  /الديات: داودأبو  واحلديث أخرجه   

ديـة  /الـديات : الـدارمي ،  ) ٢٦٤١)(٢/٨٨٢(ديـة اجلـنني   /الـديات : ابـن ماجـه   ،  ) ٨/٢١(باملرأة
مخستهم من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينـار ، عـن              ) ١/٣٦٤: (أمحد،  ) ٢٣٨١)(٢/٢٥٨(اجلنني

 . وسنده صحيحطاووس ، عن ابن عباس به ، 



 )٩٩(

أَنّ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل خرب عبد الرمحن بن عوف يف أخذ           ) ٧(
 .)١(اِجلزية من اوس 

أنّ الفَِريعة بنت مالك أخربت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، أنّ الـنيب                ) ٨       (
  عـه      أمرها أبفَّى عنها ، حىت يبلغ الكتاب أجلـه ، فاتوتن متكث يف بيتها وهي م

 .)٢(عثمان وقَضى به 

                                                        

 ). ٢١(اختالف احلديث: انظر) ١(
،         ) ٣١٥٧-٣١٥٦)(٦/٢٥٧(اجلزية واملوادعة مـع أهـل الذمـة واحلـرب         /اجلزية: البخاريواحلديث يف   

يف أخـذ اجلزيـة مـن    /السـري : الترمـذي ، ) ٣٠٤٣)(٣/١٦٨(أخذ اجلزية من اوس   /اخلراج: أبو داود 
أخذ اجلزية مـن    /السري:  يف السنن الكربى   النسائيحيح ،   حديث حسن ص  : وقال) ١٦٣٦)(٣/٧٣(اوسي
أربعتهم من طريق عمرو بـن دينـار ، عـن بجالـة بـن عبـدة البصـري ،                            ) ٨٧٦٨)(٥/٢٣٤(اوس

 .عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه به
 ).٢٢(اختالف احلديث: انظر) ٢(

ما جـاء   /الطالق: الترمذي،  ) ٢٣٠٠)(٢/٢٩١(ها تنتقل يف املتوىف عن  /الطالق: أبو داود  واحلديث أخرجه   
،                    " هـذا حـديث حسـن صـحيح       : "وقـال   ) ١٢١٩)(٢/٣٣٨(أين تعتـد املتـوىف عنـها زوجهـا        

، ) ١١٠٤٤)(٣/٣٠٣"(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   "قوله تعاىل   /التفسري:  يف السنن الكربى   النسائي
ـ       ن سـعد بـن إسـحاق ، عـن زينـب بنـت كعـب بـن عجـرة ،                                                 ثالثتهم من طريق مالك ، ع

 .عن الفريعة بنت مالك به ، وسنده صحيح



 )١٠٠( 

 املطلب الرابع
 منهج اإلمام الشافعي يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة

 

 يرى اإلمام الشافعي أنه يتعني تقدمي اجلمع بني احلديثني املتعارضني يف الظـاهر       
ني إذا مل حيتمال إال االختالف ، فإن أحدمها يكـون ناسـخا             ما أمكن ، وأن احلديث    

وكلما احتمل حديثان أن يستعمال معا اسـتعِمال         : "واآلخر منسوخا ، حيث يقول    
 .)١(" معا ومل يعطِّل واحد منهما اآلخر

فإذا مل حيتمل احلديثان إال االختالف ، كما اختلفت الِقبلة حنو           : "ويقول أيضا 
 .)٢(" ت املقدس والبيت احلرام ، كان أحدمها ناسخا واآلخر منسوخابي

، يف  ) اختالف احلديث ( هذا املنهج يف كتاب      -رمحه اهللا -وقد اعتمد الشافعي    
دفع التعارض بني األحاديث ، إذا كان هذا التعارض ألحد األسباب التالية ، ممـثالً               

اليت مجع بينها ، مما سـريد مفصـالً يف   لكلٍّ بأمثلة تطبيقية على األحاديث املتعارضة  
 .الباب الثالث من هذه الدراسة

وهو أن يرد حديثان ظاهرمهـا التعـارض بسـبب أن                 : اختالف املباح  -١
األمرين فيهما مباحان ، يسع املسلم أن يأخذ بأي منـهما ، وقـد ذكـر اإلمـام                        

مـا ورد يف عـدد             : أمثلة على ذلك منـها    ) اختالف احلديث (الشافعي يف كتاب    
 ، ومـا جـاء                )٤( ، وما جاء يف املسح على اخلفني يف الوضـوء            )٣(مرات الوضوء     

 ،                     )٦(، ومــا جــاء يف وقــت صــالة الــوتر )٥(يف بــاب القــراءة يف الصــالة

                                                        

 ). ٤٠-٣٩(اختالف احلديث ) ١(
 ). ٤٠(املصدر السابق ) ٢(
 ). ٤١(املصدر نفسه : انظر) ٣(
 ). ٤٢(املصدر نفسه : انظر) ٤(
 ). ٤٢(املصدر نفسه : انظر) ٥(
 ). ٤٤(املصدر نفسه : نظرا) ٦(



 )١٠١( 

 . ، وغريها من األمثلة)١(وما جاء يف سجود القرآن 

 وذلك أن يروي احلديث غري واحد مـن         :لحديث اختالف أداء الرواة ل    -٢
الصحابة بألفاظ خمتلفة ، أو يرويه بعضهم خمتصرا وبعضهم تاما ، فيتوهم تعـارض              
الروايات واختالفها ، وقد ذكر اإلمام الشافعي أمثلة هلذا النوع مـن األحاديـث ،               

 .فجمع بينها ودفع ما يتوهم من تعارضها واختالفها 
 التشهد الـوارد عـن    هذا الباب ، ما ورد من اختالف يف ألفاظ     ومما ذكره يف    

 ، حيث أداه عدد من الصحابة بألفاظ خمتلفة ، كلٌّ حبسب ما حفظ              رسول اهللا   

 .)٢( عن النيب 

ومعىن ذلك أن يـرد حـديثان أو أحاديـث يف      :  اختالف العام واخلاص -٣
ر يقصد معـىن خاصـا يف       مسألة واحدة ، بعضها يقصد معىن عاما ، والبعض اآلخ         

املسألة   ذاا ، فيظن تعارضهما ، وليسا كذلك ، بل يكون كالمهـا صـحيحا ،                   
 .ولكن بينهما عموم وخصوص

) باب امل واملفسـر   (وقد مثَّلَ اإلمام الشافعي لذلك بأمثلة منها ما رواه يف           
 .)٣(وغريه

 ):أي احلال اليت ورد فيها احلديث(  اختالف املقام -٤

 يسـن   ، أن النيب -رمحه اهللا-واملقصود بذلك ، كما يقول اإلمام الشافعي   
يف الشيء سنة ، ويسن يف شيء آخر ، يتفق مع الشيء األول يف معىن وخيالفـه يف                  
معىن آخر ، سنة غريها بسبب اختالف احلالني ، فيظَن ذلك اختالفًا ، ولـيس منـه     

 . )٤(شيء خمتلف 
                                                        

 ). ٤٥(اختالف احلديث : انظر) ١(
 ) . ٤٣(املصدر السابق : انظر) ٢(
 ). ٩٢(املصدر نفسه: انظر) ٣(
 ) . ٢١٤(الرسالة: انظر) ٤(



 )١٠٢( 

مام الشافعي يف هذا الباب ما جاء يف استقبال القبلة          ومن األمثلة اليت ذكرها اإل    
 .)١(عند قضاء احلاجة 

  :  اختالف األمر والنهي-٥

 حديث فيه أمر ، مث يِرد من بعـد ذلـك            ويقصد بذلك أن يِرد عن النيب       
حديث يف املسألة ذاا مبا ال يدل على األمر ، أو يِرد حديث فيـه ـي ، مث يـِرد                 

ة ذاا ال يدل على النهي ، مما يوِهم التعارض بينها ، فيصار إىل دفع               حديث يف املسأل  
 يف األمثلة اليت أوردها يف هذا الباب ،  -رمحه اهللا -هذا التعارض ، كما يبين الشافعي       

 .)٢() باب نكاح البكر(ومنها ما جاء يف 

                                                        

 ). ٨٥(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ١١١(املصدر السابق: انظر) ٢(



 )١٠٣( 

 املطلب اخلامس 
 عارضةمنهج اإلمام الشافعي يف الترجيح بني األحاديث املت

 

 يذهب اإلمام الشافعي مذهب مجهور العلماء ، مـن املُحـدثني والفقهـاء              
واُألصوليني ، يف العمل بالترجيح بني احلـديثني املتعارضـني إذا مل ميكـن اجلمـع            
بينهما ، ومل يكن أحدمها يكون ناسخا واآلخر منسوخا ، ويـذهب إىل وجـوب                  

ومنها ما ال خيلـو أن يكـون أحـد       : "قولالعمل بالراجح دون املرجوح ، حيث ي      

 ، مما سوى احلـديثني      احلديثني أشبه مبعىن كتاب اهللا ، أو أشبه مبعىن سن النيب            
املختلفني ، أو أشبه بالقياس ، فأي األحاديث املختلفة كان هذا فهو أَوالمها عنـدنا                

 .)١(" أن يصار إليه
 يف الترجيح بني األحاديث -رمحه اهللا-وعندما نستعرض منهج اإلمام الشافعي 

، جند أن وجوه الترجيح عنده قد جاءت  ) اختالف احلديث(املتعارضة يف كتاب 
 : )٢(على ثالثة أقسام أساسية 

ويقصد به ترجيح أحد احلديثني بأمر : الترجيح باعتبار سند احلديث: األول
و كان يف جمموع السند ، يف إسناده ، سواء كان هذا األمر املُرجح يف راٍو بعينه ، أ

 :ويشمل الترجيح باعتبار السند املُرجحات التالية
الترجيح بكثرة الرواة ، ويقْصد به ترجيح أحد احلـديثني املتعارضـني إذا        ) ١(

كان عدد رواته أكثر ، ألن يف كثرة الرواة مظنة الثقة ، ومن ترجيحـات اإلمـام                 
باب رفع األيدي يف    (ما جاء يف    ) ف احلديث اختال(الشافعي بكثرة الرواة يف كتاب      

 .)٤()ما يكْره يف الربا من الزيادة يف البيوع(، وما جاء يف باب )٣()الصالة
                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث ) ١(
 .  الثالث من هذه الرسالةسيأيت تفصيل ذلك يف الباب) ٢(
 ). ١٢٦(اختالف احلديث: انظر) ٣(
 ). ١٤٦(املصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١٠٤( 

الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه ، ويعين تـرجيح احلـديث الـذي                  ) ٢(
يتميز راويه على غريه بالفقه والعلم واحلفظ ، ومثالـه مـن ترجيحـات اإلمـام                     

، ) باب من أصبح جنبـا يف رمضـان       (، ما جاء يف     ) اختالف احلديث (لشافعي يف   ا
رضـي اهللا   - على حديث أليب هريرة      -رضي اهللا عنها  -حيث رجح حديثًا لعائشة     

باب ما يكره يف    (، وكذلك ما جاء يف      ) ١(  ألا مقَدمة عليه يف احلفظ والعلم         -عنه
جح حديث أيب هريرة وأيب سـعيد اخلُـدري                    ، حيث ر  ) الربا من الزيادة يف البيوع    

 ألمـا أكثـر         -رضي اهللا عنهما  - على حديث أسامة بن زيد       -رضي اهللا عنهما  -
 . )٢(منه حفظًا 

 ، حيث يـرجح أحـد       -رضي اهللا عنهم  -ترجيح رواية أكابر الصحابة     ) ٣(
 ألن الغالـب علـى               احلديثني املتعارضني إذا كان راويه مـن أكـابر الصـحابة ،           

 ، مما جيعلـهم      طول الصحبة لرسول اهللا      -رضوان اهللا عليهم  -أكابر الصحابة   
 .أكثر علما بأحواله وأقواله

ومن أمثلة ما رجحه اإلمام الشافعي على غريه ـذا االعتبـار ، مـا رواه يف                      
ـ            ) باب نكاح احملرم  ( ريه ألنـه             ، حيث رجح رواية عثمان بـن عفـان علـى غ

 .)٣(متقدم الصحبة 
ترجيح رواية صاحب القصة ، أو املباشر هلا على رواية غريه ، ألنه أعرف              ) ٤(

 .بقضيته من غريه ، إذ املرء أعلم حباله
باب من أصبح   ( ذا االعتبار ما رواه يف       -رمحه اهللا -ومثال ما رجحه الشافعي     

 علـى   -رضي اهللا عنهما  -عائشة وأم سلمة    ، حيث رجح حديث     ) جنبا يف رمضان  
 باعتبار أما صاحبتا األمر ، ومها أعلم به مـن           -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة    

 . )٤(رجل إمنا يعرفه مساعا أو خربا 
                                                        

 ). ١٤١(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ١٤٨(املصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ١٤٥(املصدر نفسه: انظر) ٣(
 ). ١٤١(املصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١٠٥( 

ترجيح احلديث الصحيح على الضعيف ، وهو منهج سار عليـه اإلمـام             ) ٥(
باب رفـع   (ده ما ذكره يف     الشافعي ، ومن أمثلة ترجيح الصحيح على الضعيف عن        

 .)١() األيدي يف الصالة
 ويقصد به ترجيح أحد احلديثني  :الترجيح باعتبار منت احلديث: الثاين

املتعارضني بأمر يف متنه يرجحه على غريه ، وباستقراء منهج اإلمام الشافعي          
             جند أن وجوه الترجيح عنده باعتبار     ) اختالف احلديث(يف كتاب 
 :منت احلديث هي

ترجيح احلديث األكمل لفظًا ، حبيث إذا تساوى احلديثان املتعارضـان يف          ) ١(
 هو أتمهما لفظًا ، ملا فيه بذلك من         -رمحه اهللا -القوة ، فإن أرجحهما عند الشافعي       

 .زيادة ِحفْظ ليست يف اآلخر
،      ) بـاب التشـهد   (يف  ومن أمثلة هذا الترجيح عند اإلمام الشافعي ما جـاء           

 ، يزيـد بعضـها           حيث روى مجلة من ألفاظ التشهد الواردة عن رسـول اهللا            
على بعض ، ورغم أنه قد مجع بينها باعتبار أن اختالفها بسبب اختالف أداء الرواة ،    

وليس اختالفًا حقيقيا ، إال أنـه يف نفـس الوقـت قـد رجـح اللفـظ الـذي                               
 .)٢( ألنه أمتُّ وأكْملُ لفظًا -رضي اهللا عنهما- ابن عباس رواه

  -رمحـه اهللا  -ترجيح احلديث األبين لفظًا ، حيث يرجح اإلمام الشافعي          ) ٢(
أحد احلديثني املتعارضني إذا كان لفظه أبني من معارضه وأوضـح ، ألن احلـديث                

ـ                  ك مـن                 األبين لفظًـا يكـون أوضـح داللـة وأقـوى حجـة ، ومثـال ذل
)                  اخـتالف احلـديث   ( يف كتـاب     -رمحـه اهللا  -ترجيحات اإلمـام الشـافعي      

رضـي اهللا   -، حيث رجح حديثًا جلابر بن  عبـد اهللا           ) ٣() باب الشفْعة (ما رواه يف    
 . باعتبارات منها أنه أبني منه لفظًا-رضي اهللا عنه- على حديث أليب رافع -عنه

                                                        

 ). ١٢٦(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ٤٤-٤٣(ابقاملصدر الس: انظر) ٢(
 ). ١٥٨(املصدر نفسه: انظر) ٣(



 )١٠٦( 

جيح حديث مثِْبت اللفظ على نافيه ، حيث أن احلديث الذي فيه زيادة            تر) ٣ (
لفظ ، يدل على زيادة علم مثِْبت اللفظ ، وشدة تثَبته من حفظه ، مما يقَوي روايتـه            

 .على غريها عند التعارض واالختالف
ومثال ما رجحه اإلمام الشافعي من األحاديث علـى غـريه ـذا االعتبـار                        

،            ) بـاب رفـع األيـدي يف الصـالة        (مـا رواه يف     )اختالف احلديث (يف كتاب   
حيـث رجـح حـديث مـن أثبــت رفـع اليـدين عنـد تكـبرية اإلحــرام                             

وعند الركوع وعند الرفع منه ، على حـديث مـن مل يثبـت الرفـع إال عنـد                             
 .)١(تكبرية اإلحرام 

ة حسِن السياق ، ألن حسن سياق الراوي للحـديث يـدل               ترجيح رواي ) ٤(
 مثـاالً علـى        -رمحـه اهللا -على تثَبت هذا الراوي من حفظه ، وقد أورد الشافعي        

مـن كتـاب          ) باب املختلفات الـيت عليهـا داللـة       (هذا النوع من الترجيح يف      
 .)٢() اختالف احلديث(

 ويقصد به ترجيح أحد احلديثني املتعارضني       :الترجيح مبرجح خارجي  : الثالث
بأمر خارج عنهما ، ال بأمر يف اإلسناد أو يف املنت ، وأنواع الترجيح ذا االعتبـار                 

  :عند اإلمام الشافعي ثالثة
ترجيح احلديث املوافق للقرآن ، فإذا اختلف حديثان صحيحان ، فإن من            ) ١(

 ، فإذا أَشبه كتاب اهللا كانت فيـه         أسباب ترجيح أحدمها أن يكون أشبه بكتاب اهللا       
 .)٣(احلجة 

،  ) اختالف احلـديث  (وقد أورد اإلمام الشافعي أمثلة هلذا الترجيح يف كتاب          
، حيث رجح حديثًا البن الصمة على حديث لعمـار                ) باب التيمم (منها ما رواه يف     

 .)٤(تعاىل  ألنه أوفق لكتاب اهللا سبحانه و-رضي اهللا عنهما-ابن ياسر 
                                                        

 ). ١٢٦(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ٢٢٦:(انظر) ٢(
 ). ٢٨٤(الرسالة للشافعي: انظر) ٣(
 ). ٦٥(اختالف احلديث: انظر) ٤(



 )١٠٧( 

ترجيح احلديث املوافق حلديث آخر ، وذلك ألن جمموع حديثني أقـوى            ) ٢(
 .وأرجح عند االختالف من حديث واحد

باب اإلسـفار   (ومن أمثلة ما ذكره اإلمام الشافعي يف هذا الباب ، ما رواه يف              
 .)١(، حيث رجح حديث اإلسفار بالفجر ملوافقته حلديث آخر ) والتغليس بالفجر

ترجيح احلديث املوافق للقياس ، وذلك أن القياس دليل من أدلة األحكـام   ) ٣(
الشرعية ، فيرجح احلديث الذي يوافقه على ما خيالفه ، ومثال هذا التـرجيح عنـد            

، حيث رجح احلديث الـذي يـدل       ) باب صالة املنفرد  (اإلمام الشافعي ما رواه يف      
 .)٢(قته للقياس على جواز صالة املنفرد خلف الصف ملواف

 

 
 

 

                                                        

 ). ١٢٤(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ١٣٠(املصدر السابق: انظر) ٢(



 )١٠٨( 

 املطلب السادس 
 منهج اإلمام الشافعي يف ناسخ احلديث ومنسوخه

 

 دور بارز وسـابقةٌ أوىل يف علـم الناسـخ      -رمحه اهللا - كان لإلمام الشافعي    
واملنسوخ ، شهد به العلماء ، وأقر به األئمة والفقهاء ، حىت أن اإلمام أمحد بن حنبل                   

ما عِلمنا املُجمل من املُفَسر ، وال ناسخ احلـديث مـن   : "ل يف ذلكيقو-رمحه اهللا -
 .)١(" منسوخه ، حىت جالسنا الشافعي
 من أوائل من أشار إىل ناسخ احلديث -رمحه اهللا-وقد كان اإلمام الشافعي 

ويف احلديث ناسخ : "، حيث يقول) اختالف احلديث(ومنسوخه ، وذلك يف كتابه 
يف القبلة املنسوخة باستقبال البيت احلرام ، فإذا مل حيتمل ومنسوخ ، كما وصفت 

احلديثان إال االختالف ، كما اختلفت الِقبلة حنو بيت املقدس والبيت احلرام ، كان 
  .)٢("أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا

حدا معينا للنسخ على    ) اختالف احلديث (وال يذكر اإلمام الشافعي يف كتاب       
أي : ومعىن نسخ : "بقوله) الرسالة( ، لكنه يشري إىل معناه يف كتاب         طريقة املتأِخرين 

 . )٣ ("ترك فَرضه
 :طرق معرفة النسخ عند اإلمام الشافعي

 

منهجه يف ) اختالف احلديث( يف كتاب -رمحه اهللا-حدد اإلمام الشافعي 
 إال خبرب  وال يستدل عل الناسخ واملنسوخ: "معرفة ناسخ احلديث ومنسوخه بقوله

، أو بقول أو وقت يدل على أن أحدمها بعد اآلخر ، فيعلَم أن  عن رسول اهللا 
 آخر اآلِخر هو الناسخ ، أو بقول من مسع احلديث أو العامة كما وصفت ، أو بوجه

                                                        

 ). ١٨٥(إرشاد طالب احلقائق للنووي:  وانظر،)١٣٩(مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث) ١(
 ). ٤٠(اختالف احلديث) ٢(
 ). ١٢٢(الرسالة) ٣(



 )١٠٩( 

 .)١(" يبني فيه الناسخ واملنسوخ
فعي ونستطيع من خالل هذا القول أن حندد الطرق اليت سار عليها اإلمام الشا

 :يف معرفة النسخ يف احلديث ، يف الطرق التالية

 . بالنسخ تصريح النيب -١
 . تصريح الصحايب بالنسخ-٢
 . معرفة التاريخ-٣
 . اإلمجاع-٤

،   ) اختالف احلديث(ومن خالل استقراء منهج اإلمام الشافعي يف كتاب 
ورد أمثلةً جيده الباحث قد اعتمد يف معرفة النسخ بعضا من هذه الطرق ، حيث أ

ألحاديث وقع االختالف بينها بسبب أن بعضها ناسخ لآلخر ، فصار فيها إىل تقدمي 
 . الناسخ على املنسوخ

 يف كتاب -رمحه اهللا-ومن طرق معرفة النسخ اليت اعتمدها الشافعي 
 :)٢(، وأورد عليها أمثلةً تطبيقية ) اختالف احلديث(

أو : "  بقوله-رمحه اهللا-لشافعي وهو ما عناه ا : تصريح الصحايب بالنسخ-١
حيث ال يصرح الصحايب بالنسخ إال بأمر مسعه أو عِلمه  عن " بقول من مسع احلديث

 . ، وال يقول ذلك باجتهادهرسول اهللا 
ومن أمثلة النسخ الذي عِرف بتصريح الصحايب ، وأوردها اإلمام الشافعي    

 ، وما ذكره يف  )٣() اب املاء من املاءب(، ما ذكره يف ) اختالف احلديث(يف كتاب 
  .)٤() باب اجلنائز(

 

                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث) ١(
 ). ٣٤٠(سيأيت تفصيل ذلك يف الباب الثالث من هذه الرسالة، انظر صفحة) ٢(
 ). ٥٩(اختالف احلديث: انظر) ٣(
 ). ١٥٧(املصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١١٠( 

فإذا تعارض حديثان ، ومل ميكن اجلمع بينهما ، ومل يرد :  معرفة التاريخ-٢
تصريح بنسخ أحدمها ، فإنه ميكن معرفة الناسخ واملنسوخ منهما مبعرفة وقت كل 

رمحه -اه الشافعي منهما ، حيث يكون الالحق منهما ناسخا للسابق ، وهو ما عن
أو بقول أو وقت يدل على أن : " بقوله يف بيان طرق معرفة الناسخ واملنسوخ-اهللا

 .)١(" أحدمها بعد اآلخر ، فيعلَم أن اآلِخر هو الناسخ
اختالف ( أمثلة على ذلك يف كتاب -رمحه اهللا-وقد أورد اإلمام الشافعي 

 .)٢() السا ومن خلفه قيامصالة اإلمام ج(، منها ما أورده يف باب ) احلديث
ومعناه انعقاد اإلمجاع على أن أحد احلديثني ناسخ لآلخر ،  : اإلمجاع -٣

باب من أُقيم عليه حد  (، ما ورد يف ) اختالف احلديث(ومن أمثلة ذلك يف كتاب 
 .)٣() يف شيء أربع مرات مث عاد له

                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث) ١(
 ). ٦٧: (انظر) ٢(
 ). ١٤٨: (انظر) ٣(



 )١١١( 

 
 
 

 

 الفصل الثاين
 منهج اإلمام ابن قتيبة يف كتاِب 

 )تأويل مختلَف احلديث ( 
 التعريف بالكتاب وموضوعه:املبحث األول

اهتمام العلماء بكتاب تأويل خمتلـف احلـديث ومـدى          :املبحث الثاين 
 .اعتمادهم عليه
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف الكتاب:املبحث الثالث

 



 )١١٢( 

 املبحث األول
   التعريف بالكتاِب و موضوعه

 

 بة ، من أهم الكتب اليت أُلِّفَت يف ) تأويل خمتلف احلديث(كتابيلإلمام ابن قُت
 للرد على شبهات أهل -رمحه اهللا-هذا املوضوع وأسبقها ، وقد ألَّفه ابن قُتيبة 

الكالم وأصحاب األهواء ، الذين كانوا يذُمون أهل احلديث ، ويتِهموم برواية 
ض السنة ، والتشنيع على األحاديث املتناقضة ، ويتخذون من ذلك ذريعة لرف

 .)١(املُحدثني
واإلمام ابن قُتيبة يبدأ الكتاب مبقدمة وصف فيها أصحاب الكالم ، وأظهـر             

 مقالة أهل الكالم ،     -رمحك اهللا -وقد تدبرت   : "مثاِلبهم ، وسقيم اعتقادهم ، فيقول     
ون ، ويبصـرون     فوجدتهم يقولون على اهللا ما ال يعلمون ، ويفِْتنون الناس مبا يـأت            

القَذى يف عيون الناس وعيونهم تطْرف على األجذاع ، ويتهمون غريهم يف النقـل               
    . )٢(" وال يتهمون آراءهم يف التأويل

وبعد ذكر أصحاب الكالم ، يأيت ابن قُتيبة يف مقدمته على ذكـر أصـحاب               

، وأن اخلـري يف     احلديث ، فيبني فضلهم ، وتحريهم يف النقل عن رسـول اهللا             
 . )٣(اتباع احلديث ، وطرح أقاويل املتكلمني 

وبعد املقدمة يذكر اإلمام ابن قُتيبة مجلة من األحاديث اليت ادِعي فيها التناقض             
واالختالف ، فدفع ما يتوهم من تناقضها واختالفها ، كما ذكر مجلة من األحاديث              

 .)٤(ابه متضمنا ملختلف احلديث ومشكله املُشِكلَة ، فأبان معناها ، فجاء كت
                                                        

 . بريوت/طبعة دار الكتاب العريب-) ١٢-٥(تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة: انظر) ١(
 ).١٣-١٢(املصدر السابق) ٢(
 ). ٥١(املصدر نفسه: انظر) ٣(
 ). ٥٩(املصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١١٣( 

والكتاب ليس له ترتيب معني ، وأحاديثه غري مرتبة على أبواب الفقه ، أو  
على أي نوع من التبويب املوضوعي ، ، مما يصعب على الباحث الرجوع  إليه ، 

رجوع إليه ولذلك فهو   حيتاج إىل من يعتين به ، ليسهلَ على الباحثني وطلبة العلم ال
 .واألخذ منه



 )١١٤( 

 املبحث الثاين
 "تأويل خمتلف احلديث " اهتمام العلماء بكتاب 

 ومدى اعتمادهم عليه 
 

لإلمـام ابـن قُتيبـة                    ) تأويل خمتلف احلديث (اهتم العلماء واملُحدثُون بكتاب     
كتـاب               اهتمامـا كـبريا ، ال يِقـلُّ عـن اهتمـامهم وعنايتـهم ب               -رمحه اهللا -
 ، رغم ما قد يكونوا أخذوه عليـه                    -رمحه اهللا -لإلمام الشافعي   ) اختالف احلديث (

من أَسبق وأَهم   ) تأويل خمتلف احلديث  (من ِقلِّة باع يف احلديث ، وذلك ألن كتاب          
 ما صنف يف علم مختلَف احلديث ، فما من أحد يذكر كُتـب هـذا الفـن ، إال                   

ويذكره بعد كتاب الشافعي ، ويكفي هذا دليالً على مكانته بني العلماء ، وأمهيتـه                 
 . يف هذا الباب

فقد ذكره اإلمام النووي عندما ذكر املصنفات يف خمتلف احلديث بعد كتـاب   
 .)١(اإلمام الشافعي مباشرة 

 .)٢(وكذلك ذكره العالّمة حممد بن جعفر الكَتاين صاحب الرسالة املستطرفة 
لإلمام الشـافعي ،     ) اختالف احلديث (وكما اهتم العلماء املعاصرون بكتب      

لإلمام ابن قُتيبة ، فنجد الدكتور      ) تأويل خمتلف احلديث  (فقد اهتموا كذلك بكتاب     
  )٣(صبحي الصاحل يذكره بعد كتاب الشافعي مباشرةً 

 .)٤(وكذا فعل الدكتور نافذ حماد يف كتابه 

                                                        

 ). ١٨٩(إرشاد طالب احلقائق للنووي : انظر) ١(
 ). ١٥٨(سالة املستطرفةالر: انظر) ٢(
 ). ١١٢(علوم احلديث ومصطلحه: انظر) ٣(
 ). ٦١(خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني للدكتور نافذ محاد) ٤(



 )١١٥( 

 املبحث الثالث
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف كتاب

   )تأويل مختلَف احلديث(

 

 :وفيه املطالب التالية
 .  منهج اإلمام ابن قتيبة يف تبويب الكتاب: املطلب األول
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف رواية احلديث: املطلب الثاين

 .موقف اإلمام ابن قتيبة يف الرد على أهل األهواء: املطلب الثالث
 .موقف اإلمام ابن قتيبة من اإلمام أيب حنيفة وأصحاب الرأي: طلب الرابعامل

 .دفاع اإلمام ابن قتيبة عن أهل احلديث: املطلب اخلامس
 .خمتلف احلديث ومشكله عند اإلمام ابن قتيبة: املطلب السادس
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف القرآن: املطلب السابع 

 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف اإلمجاع: ثامن املطلب ال
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف القياس: املطلب التاسع 
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت ختالف العقل: املطلب العاشر 

 . ختالف الواقعمنهج اإلمام ابن قتيبة يف األحاديث اليت: املطلب احلادي عشر 
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف أحاديث الصفات: املطلب الثاين عشر 

 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف أحاديث القدر: املطلب الثالث عشر 
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف أحاديث مشكلة يف نفسها: املطلب الرابع عشر



 )١١٦( 

 املطلب األول
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف تقسيم الكتاب

 

: يف قسمني رئيسني مها) تأويل خمتلف احلديث(جعل اإلمام ابن قُتيبة كتابه 
 .املقدمة ومتن الكتاب

 

 :املقدمة: القسم األول-أوالً
 :بدأ اإلمام ابن قُتيبة  الكتاب مبقدمة اشتملت على املوضوعات التالية

 :أسباب تأليف الكتاب) ١(
ة الكتاب األسباب اليت دفعتـه لتأليفـه ،         ذكر اإلمام ابن قُتيبة يف مطْلَع مقدم      

حيث يشري إىل أن ذلك كان استجابة منه لطلب من أحد أصحابه ، أزعجه ما سار                
عليه أهل الكالم من ثَلْبهم ألهل احلديث وامتهام هلـم ، وإسـهام يف الكتـب                  
ِبذَمهم ، ورميهم حبمل الكذب ورواية املتناقض ، مـع مـا يف مـذاهب هـؤالء                   

 .)١(ملتكلمني من تفريق للمسلمني وتشتيت لقوم ا
هذا ما حكَيت من طعنهم على أصحاب احلـديث ،          : "يقول اإلمام ابن قُتيبة   

وشكَوت تطاولَ األمر م على ذلك ، من غري أن ينضح عنهم ناِضح ، وحيتج هلذه                
 أَِنسوا بالعيب ، ورضـوا بالقَـذْف ،         األحاديث محتج ، أو يتأولَها متأَول ، حىت       

وصاروا باإلمساك عن اجلواب كاملُسلِّمني ، وبتلك األمور معترفني ، وتذكر أنـك             
وجدت يف كتايب املؤلَّف يف غريب احلديث بابا ذكرت فيه شيئًا من املتناقض عندهم              

 يف تلـك مـن        وتأولْته ، فأملت بذلك أن جتد عندي يف مجيعه مثل الذي وجدتـه            
احلجج ، وسألت أن أتكَلَّف ذلك محتسبا للثواب ، فتكلَّفْته ِبمبلَغ علمي ومقـدار              
طاقيت ، وأعدت ما ذكرت يف كتيب من هذه األحاديث ، ليكون الكتاب تاما جامعا               
              قبل ذكر األحاديث وكشف معانيها وصف متللفن الذي قصدوا الطعن به ، وقَد

                                                        

 ). ٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(



 )١١٧( 

الم وأصحاب احلديث مبا أعرف به كل فريق ، وأرجو أال يطَّلَـع ذو              أصحاب الك 
النهى مين على تعمٍد ِلتمويه ، وال إيثار هلوى ، وال ظلم خلصم ، وعلى اهللا أتوكـلُ           

 .)١("فيما أحاول، وبه أستعني
 

 :ذكر أصحاب الكالم) ٢(
          ـنبة الدافع الذي ألجله صيطَ اإلمام ابن قُتسف كتابـه ، أورد يف    وبعد أن ب

املقدمة كذلك ذكر أصحاب الكالم وأصحاب الرأي ، وهم الذين جعل كتابـه يف              
 .الرد على شبهام وأقاويلهم
 مقالـة أهـل الكـالم ،        -رمحك اهللا -وقد تدبرت   : "يقول اإلمام ابن قُتيبة   

ويبصـرون   فوجدم يقولون على اهللا ما ال يعلمون ، ويفتنون الناس مبا يـأتون ،               
القَذى يف عيون الناس وعيوم تطْرف على األجذاع ، ويتهمون غريهم يف النقْل وال            

 .)٢(" يتهمون آراءهم يف التأويل
 احلديث يف مثاِلب أهل الكـالم وضـالالم ،     -رمحه اهللا -ويبسط ابن قُتيبة    

فهم يف الفـروع    ولو كان اخـتال   : "وخمالفتهم لصريح األِدلة ، وإمجاع األمة فيقول      
والسنن التسع هلم العذْر عندنا ، وإن كان ال عذْر هلم مع ما يدعونـه ألنفُِسـهم ،         
كما اتسع ألهل الفقه ، ووقعت هلم اُألسوة م ، ولكن اخـتالفهم يف التوحيـد ،               
ويف صفات اهللا تعاىل ، ويف قُدرته ، ويف نعيم أهل اجلنة وعـذاب أهـل النـار ،                     

ب البرزخ ، ويف اللوح ، ويف غري ذلك من األمور اليت ال يعلمها نيب إال بوحي                 وعذا
 .)٣(" من اهللا تعاىل

ويورد اإلمام ابن قُتيبة أمثلة من ضالالت املتكلمني وأقاويل كُبـرائهم ، ممـا               
 يضل به من اتبعهم ، ويشقى به من سار معهم ، مث يفّند كالمهم، ويـرد بـاِطلَهم                  

                                                        

 ). ١٢(تأويل خمتلف احلديث ) ١(
 ). ١٢(املصدر السابق ) ٢(
 ). ١٣(املصدر نفسه ) ٣(



 )١١٨( 

 .)١(باحلق  املبني الذي يعتقده ويقول به 
  

  :ذكر أصحاب احلديث) ٣(
ويف اية مقدمته يذكر اإلمام ابن قُتيبة أصحاب احلديث منتصرا هلم ، داعيـا              

فأما أصحاب احلديث فإم التمسوا احلـق مـن         : "التباعهم ، مبينا لفضلهم فيقول    

 ،  قربوا من اهللا تعاىل باتباعهم سنن رسول اهللا         ِوجهته ، وتتبعوه من مظَانه ، وت      
 .)٢("وطلبهم آلثاره ، وأخباره برا وحبرا ، وشرقًا وغربا

 يف مقدمة كتابه عن ساِعد علمه وبيانه ، دفاعـا  -رمحه اهللا-ويشمر ابن قُتيبة   
حلـديث أو  عن أهل احلديث ، وردا لشبهات املُبِطلني ، الذين حياولون ثَلْب أهـل ا        

 .)٣(الطعن عليهم ، مؤكدا أن االقتداء م واألخذ عنهم هو طريق الرشاد 
إن أهـل   : "وخيتم اإلمام مقدمته ببيان مرتلة السنة النبوية يف اإلسالم فيقـول          

املقاالت ، وإن اختلفوا ورأى كل صنف منهم أن احلق فيما دعـا إليـه ، فـإم                  
بكتـاب اهللا عـز وجـلَّ ، وتمسـك                    مجِمعون ال خيتلفون عل أن من اعتصـم         

 ، فقد استضاء بالنور ، واستفْتح باب الرشد ، وطلب احلـق                بسنة رسول اهللا    
 .)٤(" من مظَانه

 

                                                        

 ). ٥٠-١٥(احلديثتأويل خمتلف : انظر) ١(
 ).٥١(املصدر السابق) ٢(
 ). ٥٨-٥١(املصدر نفسه) ٣(
 ) . ٦٥(املصدر نفسه ) ٤(



 )١١٩( 

 :حجية حديث اآلحاد) ٤(
قَِضية حـديث   ) تأويل خمتلف احلديث  (تناول اإلمام ابن قُتيبة يف مقدمة كتابه        

حجيته ، واآلراء الواردة يف ذلك ، واختالف العلماء يف العدد الذي يثبت             اآلحاد ، و  
به اخلرب ، مث عقَّب على هذه األقوال واآلراء ، مبينا ما يرى أنه حق ، ومقررا حجية                  

 .)١(حديث اآلحاد 
 

 :ذكر أصحاب الرأي) ٤(
حاب الـرأي ، وعلـى   يتطَرق اإلمام ابن قُتيبة يف مقدمة الكتاب إىل ِذكْر أص      

 ، ويذْكر بعض ما نِسب إليه مـن         )٢( -رمحه اهللا -رأسهم اإلمام أبو حِنيفة النعمان      
األقوال واآلراء الفقهية ، اليت يراها ابن قُتيبة خماِلفة للصـواب ، وملـا جـاء عـن                        

ن مث نصري إىل أصحاب الرأي ، فنجدهم أيضا خيتلفو: " ، حيث يقول   رسول اهللا   
ويِقسون ، مث يدعون القياس ، ويستحِسنون ، ويقولون بالشيء وحيكمـون بـه ،                    

 .)٣(" مث يرِجعون
 

    : متن الكتاب: القسم الثاين-ثانيا
ِذكْر األحاديث الـيت ادعـوا عليهـا        "يبدأ اإلمام ابن قُتيبة متن كتابه بعنوان        

 كتاب اهللا تعاىل ، واألحاديث اليت يدفعها        التناقض ، واألحاديث اليت ختالف عندهم     

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١٢١(، وسيأيت تفصيل ذلك صفحة) ٤٦(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
ر ، وهـو مـن   النعمان بن ثابت التيمي الكويفّ ، إمام فقيه عامل ، له يف الفقه مذهب مشهو            : أبو حنيفة ) ٢(

ـ ٨٠(أعظم فقهاء اإلسالم ، ولد سنة        ـ ١٥٠(يف حياة صغار الصحابة ، وتويف سنة        )  ه سـري  : انظر).  ه
 ). ١٠/١٠٧(، البداية والنهاية) ٦/٣٩٠(أعالم النبالء

 ). ٣٧(تأويل خمتلف احلديث) ٣(



 )١٢٠( 

يشري إىل مقصـد الكتـاب وموضـوعه ،              ، وهذا العنوان     )١( "النظر وحجة العقل  
 .وهو األحاديث اليت ظاهرها التناقض واالختالف ، أو األحاديث املشكلة

وباستقراء الكتاب جنده ال يعتمد ترتيبا معينا يف عرض موضوعاته ، فنجـده              
مث يتِبعه بذكر حديثني متناقضني جيمـع بينـهما    ،  )٢( الً يبدأ حبديث خيالف القرآن    مث

 مث يذكر حديثني متناقضـني     ،   )٣(مرِجعا اختالفهما إىل اختالف موضع كل  منهما         

، مث   )٤( جيمع بينهما مرِجعا اختالفهما إىل اختالف حكم الضرورة وحكم االختيـار          
، مث اخـتالف احلـديث       )٥( وع  اختالف احلديث والقرآن    تراه بعد يعود إىل موض    

 .، هكذا بدون ترتيب معني )٧( مث اختالف احلديث والعقل ، )٦( واإلمجاع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ). ٥٩(املصدر السابق) ١(
 ). ٥٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ).٦١(السابقاملصدر : انظر) ٣(
 ).٦٢(املصدر نفسه: انظر) ٤(
 ).٦٣(املصدر نفسه: انظر) ٥(
 ).٦٤(املصدر نفسه: انظر) ٦(
 ). ٦٥(املصدر نفسه: انظر) ٧(



 )١٢١( 

 
 
 

 
 

 املطلب الثاين
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف رواية احلديث

 

 :منهجه يف إسناد احلديث) ١(
بة من خالل االستقراء العام ملنهج اإلمام ابن قُترمحه اهللا-ي-                     

، نالحظ أنه مل يلتزم يف إسناد                   ) تأويل خمتلف احلديث(يف كتابه 
احلديث بصورة واحدة ، بل جاءت أحاديث الكتاب من حيث اإلسناد                  

 :يف ثالث صور

أو إىل حيث انتهى     حذف اإلسناد كامالً إىل رسول اهللا       : الصورة األوىل 

 ، وأكثر أحاديـث  ،            أو االكتفاء بذكر الصحايب الذي رواه عن النيب   
الكتاب          قد جاءت على هذه الصورة ، حيث بلغ عددها مائتـان وواحـد                       

 :وثالثون حديثًا ، ومن أمثلة ذلك
رويـتم          :  يف مطلع كتابـه ، قـال  -رمحه اهللا-ما أورده اإلمام ابن قُتيبة   ) ١(

ــه                                      " ــرج من ــالم ، وأخ ــه الس ــر آدم علي ــى ظه ــح عل أن اهللا مس



 )١٢٢( 

ذُريته إىل يوم القيامة أمثال الذَّر ، وأشهدهم على أنفسـهم ألسـت بـربكم ؟                           
  . )١( "بلى: قالوا

ِبلوا الِقبلة بغائط   ال تستقْ : " قال رويتم أن رسول اهللا     : ما أورده قال  ) ٢(
 .)٢(" وال بول

حذف جزء من أول اإلسناد ، وذكر جزء آخر من رواته إىل            : الصورة الثانية 
 :منتهاه ، وهو كثري يف الكتاب أيضا حيث بلغ سبعة وستني حديثًا ، ومن أمثلته

رويتم عن عيسى بن يونس ، عن أيب عوانة ، عن           : ما أورده ابن قتيبة قال    ) ١(
ذُكـر         : ذَّاء ، عن ِعراك بن مالك ، عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالـت              خالد احلَ 

  أن قَومـا يكرهـون أن يسـتقبلوا القبلـة بغـائط أو بـول ،                                  لرسول اهللا   

                                                        
 ).٥٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

ــه  ــد أخرج ــو داود وق ــنة: أب ــدر/الس ــذي، ) ٤٧٠٣)(٤/٢٢٦(يف الق ــري: الترم ــورة /التفس س
النهي /القدر: مالكحديث حسن، ومسلم بن يسار مل يسمع من عمر ،           : وقال  ) ٥٠٧١)(٤/٣٣١(األعراف

أربعتهم من طريق  عبد احلميد بن عبد الرمحن         ) ١/٤٤(أمحد يف املسند     اإلمام،  ) ٢/٨٩٨(عن القول بالقدر  
بن زيد بن اخلطاب ، عن مسلم بن يسار اجلُهين ، عن عمر بن اخلطاب بنحوه ، وإسناده حسن ، مسلم بـن   

، ) ٢/٦٥٧(املغين يف الضعفاء  " ال يعرف : "كَلَّم يف مساعه من عمر ، قال ابن معني يف روايته عن عمر            يسار مت 
، وقـال      ) ١/٣٠٢(حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسـيل      " حديثه عن عمر مرسل   : "وقال أبو زرعة الرازي   

تـاريخ  : انظـر .  وثَّقَه العجلي، وقد) ٧/٣٨٦(لسان امليزان" الصحيح أن بينهما نعيم بن ربيعة     : " ابن حجر 
 ).٥٣١(تقريب التهذيب" مقبول: "، وقال ابن حجر) ٣/٣٢(وذكره ابن حبان يف الثقات) ٤٢٩(الثقات

 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث : انظر) ٢(
، ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشـرق      /الصالة: البخاريفقد أخرجه   . واحلديث صحيح 

كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد  قضـاء           /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(االستطابة/الطهارة: مسلم
: النسـائي ،  ) ٨)(١/٨(يف النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بـول        /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(احلاجة
قبلـة  النهي عـن اسـتقبال   ال       /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(النهي عن استدبار القبلة عند احلاجة     /الطهارة

 .مجيعهم من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب أيوب به) ٣١٨)(١/١١٥(بالغائط والبول
 ).٧٤(، ) ٦٥(، ) ٦٢(تأويل خمتلف احلديث: وانظر من أمثلة ذلك أيضا



 )١٢٣( 

 .)١( ِبخالئه فاستقِْبل به القبلة فأمر النيب 
 صـاحل ،             رويتم عن وكيع ، عن األعمـش ، عـن أيب          : ما أورده قال  ) ٢(

إذا انقطع ِشسع نعل أحدكم فال يمِش يف        : " أنه قال  عن أيب هريرة ، عن النيب       
 .)٢(" نعل واحدة

ذكر اإلسناد كامالً ، وهو أقل صور اإلسناد الـيت أورد ـا        : الصورة الثالثة 
 :لة ذلكاألحاديث حيث مل يرِو ذه الصورة سوى ثالثة وعشرين حديثًا ، ومن أمث

حـدثين حممـد بـن زيـاد الزيـادي ،                              : ما رواه ابـن قُتيبـة قـال       ) ١(
أخربنـا األعمـش ، عـن أيب وائـل ،                            : أخربنا عيسى بن يـونس ، قـال       : قال

 أتـى سـباطة قـوم ،              رأيت رسـول اهللا   :  قال -رضي اهللا عنه  -عن حذيفة   

                                                        
 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث ) ١(

بني خالد وعراك خالد بن أيب     : "رقطينوهذا اإلسناد ضعيف ، رواية خالد احلذَّاء عن عراك منقطعة ، قال الدا            
، وذكر  ) ١٩١(تقريب التهذيب " ثقة يرسل : "، وقال احلافظ بن حجر فيه       ) ١/٥٩(سنن الدارقطين " الصلت

 ).٢٠(طبقات املدلسني: انظر. أن روايته عن عراك بن مالك تدليس 
، ) ٦/١٨٤(مـام أمحـد  اإل، ) ٣٢٤)(١/١١٧(الرخصة يف ذلك يف الكنيف/الطهارة: ابن ماجهوقد أخرجه   
ثالثتهم من طريق خالد احلَذَّاء ، عن خالـد بـن أيب            ) ١/٦٠(استقبال القبلة يف اخلالء   /الطهارة: الدارقطين

 .الصلْت ، عن ِعراك بن مالك ، عن عائشة بنحوه
 حتفة التحصـيل يف ذكـر رواة      : انظر. وقد اختلف العلماء يف هذا احلديث ، فذُكر عن البخاري أنه مرسل           

، ) ١/١٦٢(املراسيل البن أيب حـامت : انظر. ، وقال اإلمام أمحد بانقطاعه بني عراك بن مالك وعائشة       ) ١/٩٠(راسيلامل
هو أحسن ما روي يف الرخصة ، وإن كان مرسـالً ، فـإن خمرجـه    : ، لكنه قبله وقال عنه  ) ١/٢٢٥(حتفة التحصيل 

لشهاب البوصريي أن إسناده حسن ، ورجالـه  ، وذكر ا) ١٨٨(شرح علل الترمذي البن رجب احلنبلي     : انظر. حسن
وأقوى ما علل به هذا اخلرب أن عراكًا مل يسمع من عائشة، نقلوه عن اإلمام أمحد ، وقد ثبت                  : ثقات معروفون ، وقال   
 . أنه ال يرتل عن درجة املقبول-واهللا أعلم-، والظاهر ) ١/١٣٧(مصباح الزجاجة : انظر. مساعه منها عند مسلم

 ). ٦٢(تلف احلديث تأويل خم) ٢(
،               ) ٢٠٩٨)(١١٦٢(استحباب لبس النعـل يف الـيمىن أوالً       /اللباس:  مسلم ، فقد أخرجه   صحيح واحلديث

 .كالمها من طريق األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة به) ٢/٢٤٥(اإلمام أمحد
 ).٧٥(، ) ٦٧(، ) ٦٥(تأويل خمتلف احلديث: وانظر من أمثلة ذلك



 )١٢٤( 

فدنوت حىت قمت عنـد عِقبـه ،        " ادنُ مين : " فذهبت أتنحى فقال   فبال قائما ،  
 . )١ (فتوضأ ومسح على خفَّيه

أخربنا عبـد الـرزاق ،          : حدثَنا إسحاق بن راهويه ، قال     : ما رواه قال  ) ٢(

ثالثـة ال يسـلَم                  : "قال رسـول اهللا     : عن معمر ، عن إمساعيل بن أمية قال       
 ، قيـل فمـا املخـرج منـهن ؟                             "منهن أحـد ، الِطيـرة والظَّـن واحلسـد         

  .)٢( "إذا تطَيرت فال ترِجع ، وإذا ظَننت فال تحقِّق ، وإذا حسدت فال تبِغ: "قال
  
 

                                                        

، وهذا إسناد حسن ، حممد بن زياد الزيادي متكَلَّم يف حفظه ، ذكره ابـن  ) ٦٣(أويل خمتلف احلديث  ت) ١(
كان أسند مـن بقـي      : "، وقال الذهيب  ) ٥/٤٧٠(الثقات البن حبان  " رمبا أخطأ : "حبان يف الثقات ، وقال    
الكاشـف  " ي مقرونـا  أخرج له البخـار   : "، وقال ) ١١/١٥٤(سري أعالم النبالء  " بالبصرة مع أيب األشعث   

 ).  ٤٧٨(تقريب التهذيب" صدوق خيطئ: "، وقال ابن حجر) ٢/١٧١(للذهيب
ــه  ــه شــاهد صــحيح  أخرج ــدا/الوضــوء:البخــاريول ــا وقاع ــول قائم ،                     ) ٢٢٤)(١/٣٢٨(الب

،    ) ٢٣)(١/٦(البـول قائمـا   /الطهـارة : أبـو داود  ،  ) ٢٧٣)(١٥٨(املسح على اخلفـني   /الطهارة: مسلم
الرخصـة يف تـرك     /الطهـارة : النسـائي ،  ) ١٣)(١/١١(ما جاء من الرخصة يف ذلك     /الطهارة: الترمذي
ستتهم من طريق األعمش ، عن      ) ٣٠٥)(١/١١١(ما جاء يف البول قائما    /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/١٩(ذلك

 .أيب وائل ، عن حذيفة
 بن أمية من أتباع التابعني ، وروايته عـن          ، وهذا إسناد ضعيف ، إمساعيل     ) ٧٢(تأويل خمتلف احلديث    ) ٢(

وهـذا مرسـل أو   : "، وقال احلافظ ابن حجر) ٢/١٤٢(ذيب الكمال: انظر.  مرسلة أو معضلة  النيب  
 ).٨٢(، ) ٧١(،) ٦٨(تأويل خمتلف احلديث: وانظر من أمثلة ذلك) . ١٠/٢١٣(فتح الباري" معضل



 )١٢٥( 

 :تعامل اإلمام ابن قُتيبة مع احلديث الضعيف) ٢(
 

بن قُتيبة بأنه ليس بصاِحب حديث ، أي أن باعه          وصف اإلمام الذهيب اإلمام ا    
قصري يف هذا الباب ، ويبدو أن هذا الوصف صحيح إىل حد ما ، كما يظهـر مـن    

 .خالل تعامله مع بعض األحاديث الضعيفة ، اليت تعارض الصحيح
ومن املعلوم أن احلديث الضعيف ال يعد معاِرضا للحديث الصـحيح ، فـإن              

 .لصحيح يرجح ويقَدمعارضه فإن ا
لكن اإلمام ابن قُتيبة قَِبلَ أحاديث ضعيفة ، وسـلَّم مبعارضـتها ألحاديـث               

 :صحيحة ، ومن هذه األحاديث الضعيفة اليت قَِبلَها
رمبا انقطع ِشسع رسول اهللا : قالت-رضي اهللا عنها-حديث عائشة ) ١(

األخرى   فمشى ِلحص١( يف النعل الواحدة حىت ي(. 

                                                        
 ).٦٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

مـن طريـق                ) ١٨٣٦)(٣/١٥٤(ما جاء يف الرخصـة يف النعـل الواحـدة         /اللباس: الترمذيوقد أخرجه   
 .ليث بن أيب سلًيم ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به

ليـث بـن أيب   : ، ولعل سبب ضعفه) ١٠/٣١٠(فتح الباري : وقد ذهب احلافظ ابن حجر إىل ضعفه ، انظر        
العلـل ومعرفـة    " مضطرب احلديث ، ولكن حدث عنـه النـاس        : "ه اإلمام أمحد بن حنبل    سلَيم ، قال في   

ـذيب  " ليث بن أيب سلَيم ضعيف ، إال أنـه يكتـب حديثـه            : "، وقال حيىي بن معني    ) ٢/٣٧٩(الرجال
: ئي، وقـال النسـا    ) ٤/١١٨٦(الضعفاء للعقيلي : ، وقد ضعفه سفيان بن عيينة ، انظر       ) ١٥/٤٤٩(الكمال

: فقـال ) ٢/٢٣٧(، وذكره ابن حبان يف كتـاب اـروحني          ) ٢٠٩(كتاب الضعفاء واملتروكني  " ضعيف"
اختلط يف آخر عمره حىت كان ال يدري ما حيدث به ، فكان يقلب األسانيد ، ويرفع املراسيل ، ويأيت عـن            "

تقريـب  " يثه ، فتـِرك   صدوق اختلط جدا ، ومل يتميز حد      : "، وقال ابن حجر   " الثقات ما ليس من حديثهم    
بعض األئمة يحسن الليث ، وال يبلغ حديثه مرتبة احلسن ، بل عـداده يف               : "، وقال الذهيب  ) ٤٦٤(التهذيب

صـاحب سـنة   : "، وينقل الذهيب من قول الدارقطين أنه قال فيه    ) ٦/١٨٤(سري أعلم النبالء  " مرتبة الضعيف 
 ).٦/١٨١(سري أعالم النبالء" يخرج حديثه

ما جاء يف الرخصـة يف     /اللباس: انظر. أي املوقوف " وهذا أصح : "اه الترمذي موقوفًا على عائشة ، وقال      ورو
 ).١٨٣٧)(٣/١٥٥(النعل الواحدة



 )١٢٦( 

اللهم أحِيين ِمسِكينا ، وأَِمتِني ِمسِكينا ، واحشرين : " قالما روي أن النيب ) ٢(
 .)١(" يف زمرة املَساكني

 

                                                        

 ). ١١٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
)           ٢٤٥٧)(٤/٨(ما جاء أن فقراء املهاجرين يـدخلون اجلنـة قبـل أغنيـائهم           /الزهد: الترمذيوقد أخرجه   

ن طريق ثابت بن حممد العابد ، عن احلارث بـن النعمـان الليثـي ، عـن أنـس بـن مالـك بـه ،                                               م
 " .هذا حديث غريب: "وقال 

التـاريخ  " منكر احلديث: " وإسناده ضعيف ، بسبب احلارث بن النعمان ، متفق على ضعفه ، قال البخاري        
: ، وقال أبو حامت الـرازي     ) ٧٨(كتاب الضعفاء واملتروكني  "  ثقةليس ب : "، وقال النسائي    ) ١/٢٧٤(الكبري

 ).١/٢٣٣(، وذكره العقيلي يف الضعفاء) ٣/٩١(اجلرح والتعديل" ليس بالقوي"
، وذكر العجلوين يف كشـف  ) ١١/٢٧٤(فتح الباري: انظر. وقد قال احلافظ ابن حجر بضعف هذا احلديث 

 ). ١/١٨١(اخلفاء ما يفيد ضعفه كذلك 
من طريق أيب املبارك ، عن عطاء ، عـن أيب           ) ٤١٢٦)(٢/١٣٨١(جمالسة الفقراء /الزهد: ابن ماجه  وأخرجه

 .سعيد اخلدري
 ).٣/٢٧٥(مصباح الزجاجة" هذا إسناد ضعيف: "قال الشهاب البوصريي



 )١٢٧( 

 : رواية احلديث باملعىن) ٣(
سبق احلديث عن أن مجهور العلماء على جواز رواية احلديث باملعىن ، دون 

 .)١(را على أداء املعىن دون إخالل روايته على اللفظ ، إذا كان الراوي قاد
رواياٍت باملعىن ) تأويل خمتلف احلديث(وقد أورد اإلمام ابن قُتيبة يف كتابه 

 :  ، ومن أمثلة ذلكألحاديث عن النيب 
من زنى ومن سرق إذا قال       : وأنتم تروون: "ما أورده قال) املثال األول (

 .)٢(" يف اجلَنةال إله إال اهللا فهو مؤمن ، وهو 
قال     :  قال-رضي اهللا عنه-وهذا هو معىن احلديث الذي رواه أبو ذَر 

 أنه من مات من  -بشرين: أو قال-أتاين آٍت من ربي فأخبرين  "رسول اهللا 
وإن زىن : وإن زىن وإن سرق؟ قال: فقلت. أميت ال يشِرك باهللا شيئًا دخل اجلنة

 .)٣(" وإن سرق

صلة الرِحم تِزيد يف " أنه قال ما أورده عن رسول اهللا ) الثاين املثال( 
 .)٤(" العمر

  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-وهذا معىن احلديث الذي رواه أنس بن مالك 
 )٥(" من أَحب أنْ يبسطَ له يف ِرزِقه ، وينسأَ له يف أَثَِره ، فَلْيِصلْ رِحمه: "قال

 :موقف اإلمام ابن قُتيبة من حديث اآلحاد) ٤(
                                                        

 . من هذه الرسالة) ٨٣(صفحة: انظر) ١(
 ). ٨١(تأويل خمتلف احلديث) ٢(
،       ) ١٢٣٧)(٣/١١٠(نائز ومـن كـان آخـر كالمـه ال إلـه إال اهللا       يف اجل /اجلنائز: البخاريأخرجه  ) ٣(

كالمها من طريق واصل األحدب ، عـن        ) ٩٤)(٦٢(من مات ال يشِرك باهللا شيئًا دخل اجلنة       /اإلميان: مسلم
من طريق حبيب بـن أيب ثابـت         ) ٢٧٨٢)(٤/١٣٦(افتراق هذه األمة  /اإلميان: الترمذياملَعرور بن سويد ،     

 . لعزيز بن رفيع واألعمش ، ثالثتهم عن زيد بن وهب ، كالمها عن أيب ذر رضي اهللا عنهوعبد ا
 ). ١٣٦(تأويل خمتلف احلديث) ٤(
صلة /األدب: مسلم،  ) ٥٩٨٦)(١٠/٤١٥(من بِسط له يف الرزق بصلة الرحم      /األدب: البخاريأخرجه  ) ٥(

  .كالمها من طريق الزهري ، عن أنس به) ٢٥٥٧)(١٣٨٤(الرحم



 )١٢٨( 

 االختالف يف ثبـوت حـديث اآلحـاد ،          -رمحه اهللا -ذكر اإلمام ابن قُتيبة     
واختلفوا يف ثُبوت اخلـرب ،       : "واألقوال الواردة يف العدد الذي يثْبت به اخلرب ، فقال         

               يثبت اخلرب بالواحـد الصـادق ، وقـال آخـر يثبـت بـاثنني ،           : فقال بعضهم   
ألن اهللا تعاىل أمـر بإشـهاد اثـنني عـدلَين ، وقـال آخـر يثبـت بثالثـة ،                                           

فلوال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طائفَةٌ ِليتفَقَّهـوا يف الـدين             ألن اهللا عز وجل قال      
وأقل ما تكون الطائفـة ثالثـة ،   : لوا  ، قا)١(  وِلينِذروا  قَومهم إذا رجعوا إلَيهم 

وغلطوا يف  هذا القول ، ألن الطائفة تكـون واحـدا واثـنني وثالثـة وأكثـر ،                         
ألن الطائفة مبعىن  الِقطْعة ، والواحد قد يكون قطعة من القوم ، وقـال اهللا تعـاىل                       

        ما طائفَـةٌ مـن املـؤمننيهذَابع دهشوِلي  )ريـد الواحـد واالثـنني ،                    ، ي  )٢
 ،  )٣(  لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء     يثبت بأربعة ، لقول اهللا تعاىل       : وقال آخر   
،               )٤( وبعثْنا ِمنهم اثْني عشر نِقيبا     يثبت باثين عشر ،  لقول اهللا تعاىل         : وقال آخر   
إنْ يكُـن ِمـنكُم ِعشـرون         لقول اهللا تعاىل     يثبت بعشرين رجالً ،   : وقال آخر   

يثبــت بســبعني رجــالً ،                       :  ، وقــال آخــر )٥(  صــاِبرون يغِلبــوا ِمــائتين
 ،      )٦(  واختار موسـى قَومـه سـبِعني رجـالً ِلِميقَاِتنـا       لقول اهللا عز   وجل       

 .)٧("  يف صحة اخلربفجعلوا كل عدد ذُِكر يف القرآن حجةً
مث يعقِّب على هذه األقوال واآلراء ، مبينا ما يرى أنه حـق ، وهـو ثبـوت           

وهذه االختيارات إمنا اختلفت هـذا االخـتالف        : "االحتجاج خبرب اآلحاد ، فيقول    
                     الختالف عقول الناس ، وكلٌّ خيتار على قدر عقله ، ولو رجعوا إىل أن اهللا تعاىل إمنا                      

                                                        
 ). ١٢٢(آية -سورة التوبة ) ١(
 ). ٢(آية -سورة النور ) ٢(
 ). ١٣(آية -سورة النور ) ٣(
 ). ١٢(آية -سورة املائدة ) ٤(
 ). ٦٥(آية -سورة األنفال ) ٥(
 ). ١٥٥(آية -سورة األعراف ) ٦(
 ). ٤٥(تأويل خمتلف احلديث ) ٧(



 )١٢٩( 

أرسل إىل اخللق كافّـة رسـوالً واحـدا ، وأمـرهم باتباعـه وقبـول قولـه ،                                      
وأنه مل يرِسل اثنني وال أربعة وال عشرين وال سبعني يف وقت واحد ، لَدلَّهم ذلـك                 

غ عن اهللا تعـاىل     على أن الصادق العدل صادق اخلَبر ، كما أن الرسولَ الواحد املُبلِّ           
 .)١(" صادق اخلَبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٤٦(تأويل خمتلف احلديث) ١(



 )١٣٠( 

 املطلب الثالث
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف الرد على أهل األهواء

 

أنه جعل هذا الكتاب يف  ) تأويل خمتلف احلديث  (ذكر اإلمام ابن قُتيبة يف كتابه       
سنتهم يف ذم أهل    الرد على أهل األهواء ، الذين احنرفوا عن عقيدة احلق ، وأطلقوا أل            

احلديث ، وإضالل الناس مبا يدعون من مقاالت فاسدة ، وعقائد باطلة ، حيث يبدأ               
 مقالة  -رمحك اهللا -وقد تدبرت   : "حديثه عنهم بذم مقاالم ، واام عقيدم فيقول       

أهل الكالم ، فوجدم يقولون على اهللا ما ال يعلمون ، ويفتنون الناس مبا يـأتون ،                 
يبصرون القَذى يف عيون الناس وعيوم تطْرف على األجذاع ، ويتهمون غريهم يف   و

 .)١(" النقْل وال يتهمون آراءهم يف التأويل
 أن دافع أهل األهواء واالعتقـادات الباطلـة ،   -رمحه اهللا-مث يذكر ابن قُتيبة  

 .)٢(ليس العلم وطلب احلق ، بل طلب الرياسة ، وحب األتباع 
 

 :لة ابن قُتيبة على فَساد أقاويل أصحاب الكالمأد
 

 على فساد أقاويل أصحاب الكالم ، وبطالن -رمحه اهللا-يدلل اإلمام ابن قُتيبة 
 :مذاهبهم ، وسقوط منهجهم بأمرين

 كثرة اختالفهم وتناقض أقواهلم ، رغم ما يدعونه من االعتماد على النظر -١
 .والقياس الصحيح

وقد كان جيب مع ما يدعونه من معرفة القياس ، وإعداد  : "-هللارمحه ا-يقول 
آالت النظر ، أن ال خيتلفوا ، كما ال خيتلف احلُساب واملُساح واملهندسون ، ألن 
آلتهم ال تدل إال على عدد واحد ، وإال على شكل واحد ، وكما ال خيتلف حذَّاق 

                                                        

 ). ١٢(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ١٣(املصدر السابق) ٢(



 )١٣١( 

ألوائل قد وقَفُوهم من ذلك على أمر  األطباء يف املاء ، ويف نبض العروق ، ألن ا
واحد ، فما باهلم أكثر الناس اختالفًا ، ال جيتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد 

 .)١(" يف الدين
 اختالفهم يف أصول االعتقاد اليت ال تتسع للخالف ، واليت ال حيصل العلم -٢

ولو كان اختالفهم : "لكا إال من طريق الوحي ،حيث يقول اإلمام ابن قُتيبة يف ذ
يف الفروع والسنن التسع هلم العذْر عندنا ، وإن كان ال عذر هلم مع ما يدعونه 
ألنفسهم ، كما اتسع ألهل الفقه ، ووقعت هلم األسوة   م ، ولكن اختالفهم يف 
التوحيد ، ويف صفات اهللا تعاىل ، ويف قدرته ، ويف نعيم أهل اجلنة ، وعذاب أهل 

نار ، وعذاب الربزخ ، ويف اللوح ، ويف غري ذلك من األمور اليت ال يعلَمها نيب إال ال
 .)٢(" بوحي من اهللا تعاىل

 

 :أقاويل أصحاب الكالم اليت نقَضها ابن قُتيبة
 

 مجلة من أقاويل أصحاب الكالم ، اليت نقلت عن -رمحه اهللا-يذكر ابن قُتيبة 
لل ا على فُحش مذاهبهم ، وسقيم اعتقادهم ، وممن كُربائهم ورؤسائهم ، ليد

 :ذكرهم دليالً على ذلك من رؤساء هؤالء القوم

وهو إبراهيم بن سيار موىل آل احلارث بن عباد الضبعي ، شيخ  :  النظَّام-١
نه كان شاطرا  ، وقد وصفه اإلمام ابن قُتيبة بأ)٣(املعتزلة ، وأصحابه يعرفون بالنظَّاِمية 

من الشطَّار ، يغدو على سكْر ، ويروح على سكْر ، ويدخل يف اَألدناس ، ويرتكب 
 .)٤(الفواحش والشائنات 

 : مجلة من آرائه الفاسدة ، وعقائده الباطلة مثل-رمحه اهللا-ويذكر ابن قُتيبة 

                                                        

 ). ١٣(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ١٤-١٣(املصدر السابق) ٢(
 ). ١٠/٥٤١(، سري أعالم النبالء) ٦/٩٧(، تاريخ بغداد) ٥٣(امللل والنحل للشهرستاين: انظر) ٣(
 ). ١٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(



 )١٣٢( 

    ، وإلمجـاع املسـلمني يف   خمالفته لألحاديث املروية عن رسول اهللا        -١

 مل يبعث إىل الناس كافـة دون بـاقي            كثري من القضايا ، ومنها قوله أن النيب         
األنبياء ، بل كل األنبياء بعثوا إىل الناس كافة ، وهو بذلك خيالف إمجاع املسلمني ،                

أنه بعث إىل الناس كافة ، وكان النيب ممن قبله           وخيالف الرواية الواردة عن النيب      
 .)١(يبعث إىل قومه 

ويف خمالفة الرواية وحشة ، فكيـف مبخالفـة          : "-رمحه اهللا -قال ابن قُتيبة    
  .)٢(" الرواية واإلمجاع

 تطاولُه على الصحابة رضوان اهللا عليهم ، كما ذكر يف حـق أيب بكـر                -٢
أي مساء تِظلُّـين ،     : رضي اهللا عنه ، حني سئل عن آية من كتاب اهللا تعاىل ، فقال               

لُّين ، أم أين أذهب ، أم كيف أصنع إذا أنا قُلْت يف آية من كتـاب اهللا       وأي أرض تقِ  
أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا : تعاىل بغري ما أراد اهللا ، مث سئل عن الكاللة فقال       

فقال النظَّـام أن هـذا   . فمن اهللا ، وإن كان خطأً فِمني ، هي ما دون الولد والوالد    
األول ، ومن استعظم القول بالرأي هـذا االسـتعظام ، مل          القول منه خالف القول     

 .)٣(يقِْدم على القول بالرأي هذا اإلقدام 
وأما طَعنه على أيب بكر : "وقد فَند اإلمام ابن قُتيبة هذه الدعوى الباطلة بقوله          

 رضي اهللا عنه بأنه سِئل عن آية من كتاب اهللا تعاىل ، فاستعظم أن يقول فيها شيئًا ،                 

                                                        

 قـول الـنيب     /الصالة: البخاريبياء أخرجه    إىل الناس كافة دون سائر األن      حديث بعث النيب    ) ١(
كالمها من طريـق    ) ٥٢١)(٢٦٥(املساجد: مسلم،  ) ٤٣٨)(١/٥٣٣" (جِعلَت يلَ األرض مسجد وطهورا    "

اُعِطيت خمسـا مل   ":قال رسول اهللا : سيار ، عن يِزيد الفقري ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال              
نِصرت بالرعب مسرية شهر ، وجِعلَت يلَ األرض مسجدا وطهورا ، وأميـا    : ياء قَبلي يعطَهن أحد من األنب   

رجل من أميت أدركته الصالة فليصلِّ ، وأُِحلَّت يلَ الغنائم ، وكان النيب يبعثُ إىل قومه خاصة وبِعثت إىل                   
 . واللفظ للبخاري" الناس كافة ، وأُعِطيت الشفاعة

 ). ١٦( احلديثتأويل خمتلف) ٢(
 ). ١٧(املصدر السابق: انظر) ٣(



 )١٣٣( 

مث قال يف الكاللة برأيه ، فإن أبا بكر رضي اهللا عنه سئل عن شيء من متشابه القرآن                  
العظيم ، الذي ال يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم ، فأحجم عن القول فيـه                 
خمافة أن يفَسره بغري مراد اهللا تعاىل ، وأفىت يف الكاللة برأيه ألنه أمر ناب املسلمني ،                 

ا إليه يف مواريثهم ، وقد أُبيح له اجتهاد الرأي فيما مل يؤثَر عن رسـول اهللا             واحتاجو

                   ، وهو إمـام املسـلمني ، فيه شيء ، ومل يأِت له يف كتاب اهللا شيء كاِشف 
         ا من أن يقول ، وكذلك قال عمر وعثمان وعليدب ِجدم ، فلم يهم فيما ينوعفْزوم

عنهم ، حني سِئلوا ، وهم األئمة ، واملَفْزع إليهم عند           وابن مسعود وزيد رضي اهللا      
          ، عون النظر يف الكاللة ويف اجلَددواِزل ، فماذا كان ينبغي هلم أن يفعلوا عنده ؟ أيالن

 .)١(إىل أن يأيت هو وأشباهه فيتكلموا فيهما ؟ 
    ومنها تكذيبه لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه أنـه رأى شـق القمـر                 

وهـذا لـيس    : " عليه بقولـه     -رمحه اهللا – ، وقد رد ابن قُتيبة       )٢( لرسول اهللا   
بإكذاب البن مسعود ، ولكنه بخس ِلِعلْم النبوة ، وإكذاب للقرآن العظيم ، ألن اهللا               

، فإن كان القمر مل ينشق يف ذلـك            )٣( اقْتربت الساعة وانشق القَمر   تعاىل يقول   
وإنْ يـروا آيـةً     ت ، وكان مراده سينشق القمر فيما بعد ، فما معىن قولـه              الوق

ِبعِقب هذا الكالم ؟ أليس فيه دليل على أن قوما  )٤(  يعِرضوا ويقولوا ِسحر مستِمر
رأوه منشقًا فقالوا هذا سحر مستمر من سحره وحيلة من ِحيله ، كما قـد كـانوا                 

 ، والعلَم   مه ، وكيف صارت اآلية من آيات النيب         يقولون يف غري ذلك من أعال     
من أعالمه ال جيوز عنده أن يراها الواحد واالثنان والنفر دون اجلميع ؟ أو ليس قـد          
جيوز أن يخِبر الواحد واالثنان والنفر واجلميع ، كما أخرب مكَلِّم الذئب أن ِذئبا كَلَّمه    

                                                        

 ). ٢٠(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ١٨(املصدر نفسه: انظر) ٢(
 ) . ١(سورة القمر آية ) ٣(
 ) . ٢(سورة القمر  آية ) ٤(



 )١٣٤( 

 ، وغـري    )١(أخرب آخر أن مقْبورا لَفَظته األرض       ، وأخرب آخر بأن بعريا شكا إليه ، و        
ذلك مما نِقل عنه من طَعن على الصحابة رضوان اهللا  عليهم ، حيث رد عليه اإلمام                 

  .)٢(ابن قُتيبة مبينا خلل منهجه وضعف حجته 
يـل يف  فهذه أقاويل النظَّام قد بيناها ، وأجبناه عنها ، وله أقاو: "قال ابن قُتيبة 

أحاديث يدعي عليها أا مناِقضة للكتاب ، وأحاديث يستبِشعها من جهـة حجـة               
العقل ، وذَكَر أن جهة حجة العقل قد تنسخ األخبار ، وأحاديث يـنقض بعضـها                 

 .)٣(" بعضا ، وسنذكرها فيما بعد إن شاء اهللا
 رأس املعتزلة ، وأحـد       ، حممد بن اهلُذَيل البصري ،      أبو اهلُذَيل العالّف   -٢

 ، وصفه اإلمام ابن قُتيبة      )٤(وقد جاوز التسعني    ) هـ٢٢٧(أئمة الضالل ، تويف سنة      
بأنه كان كَذَّابا أَفَّاكًا ، وذكر بعضا من أقواله وختاريفه ، ومنها قوله بفناء نعيم أهل                

 .)٥(اجلنة وفَناء عذاب أهل النار
مام ابـن قُتيبـة بأنـه كـان قبـيح                        ، وصفه اإل   عبيد اهللا بن احلسن    -٣

املَذْهب ، متناِقض القول ، ونقـل عنـه أنـه كـان يقـول أن القـرآن يـدل                                     
على االختالف ، فالقول بالقدر صحيح وله أصل يف الكتاب ، والقـول باإلجبـار              

ـ                     ِصـيب ، ومـن قـالذا فهو م ذا             صحيح وله أصل يف الكتاب ، ومن قال
فهو  مِصيب ، ألن اآلية الواحدة رمبا دلَّت على وجهـني خمـتلفني ، واحتملـت                             

 .)٦(معنيني متضادين 
 .)٧(" ويف هذا القول من التناقض واخللل ما ترى : "-رمحه اهللا-قال ابن قُتيبة 

                                                        
 ). ٢١-٢٠(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ٣٢-١٧(املصدر نفسه: انظر) ٢(
 ). ٣٢(تأويل خمتلف احلديث) ٣(
 ). ١٠/٥٤٢(، سري أعالم النبالء) ٤/٢٦٥(، وفيات األعيان) ٣/٣٦٦(تاريخ بغداد: انظر) ٤(
 ). ٣٣-٣٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(
 ). ٣٣(املصدر السابق: انظر) ٦(
 ). ٣٤(املصدر نفسه) ٧(



 )١٣٥( 

 الفسـاد وأهـل   وممن ذكرهم اإلمام ابن قُتيبة أيضا ، من أئمة األهواء ودعاة        
هشام بن احلَكَم وهو من غالة الشـيعة   : )١(الكالم ، فَرد أقواهلم ، ونقَض مذاهبهم   

  .)٣( ، وثُمامة بن أشرس النميري )٢(ومتكَلِِّميهم 
فَِبمن يتعلَّق من هؤالء ، ومن يتبع ، وهذه مذاهبهم ، وهذه            : "قال ابن قُتيبة    

ا اختالفهم ، وكيف يطْمع يف تخلُّص احلق من بينهم ، وهـم مـع             ِنحلُهم ، وهكذ  
تطاول األيام م ، ومر الدهور على املُقايسات واملناظَرات ، ال يزدادون إال اختالفًا              

 .)٤(" ، ومن احلق إال بعدا
 
 
 
 
 

                                                        
 ). ٣٦-٣٤(املصدر نفسه: انظر)١(
. هللا محدث ، وأنه مل يعلم شيئًا يف األزل         الكويف الرافضي املُشبه ، كان يقول بأن علم ا         هشام بن احلكم  ) ٢(

 ). ١٠/٥٤٣(، سري أعالم النبالء) ١٨٤(امللل والنحل: انظر
امللـل  : انظـر . البصري املتكلم ، من رؤوس املعتزلة ، القائلني خبلق القـرآن : مثامة بن أشرس النمريي  ) ٣(

 ). ١٠/٢٠٣(، سري أعالم النبالء) ٧/١٤٥(، تاريخ بغداد) ٧٠(والنحل
 ). ٤٣(تأويل خمتلف احلديث) ٤(



 )١٣٦( 

 املطلب الرابع
  موقف اإلمام ابن قُتيبة من اإلمام أيب حنيفة وأصحاب الرأي

 

 موقفًا شـديدا مـن اإلمـام أيب حنيفـة                     -رمحه اهللا -ف اإلمام ابن قُتيبة     وق
 ، وكذلك من أصحاب الرأي يف األحكام الفقهية ، الذين قال عنـهم                -رمحه اهللا -

مث نصري إىل أصحاب الرأي ، فنجـدهم أيضـا          ): "تأويل خمتلف احلديث  (يف كتابه   
س ويستحسنون ، ويقولون بالشيء وحيكمون به       خيتلفون ويقيسون ، مث يدعون القيا     

 .)١(" مث يرجعون
ويبدو أن ابن قُتيبة قد تأثر يف موقفه هذا بشيخه إسحاق بن راهويه ، حيـث                

ومل أر أحدا أَلْهج ِبذكر أصحاب الرأي وتنقُِّصهم ، والبعث علـى قبـيح              : "يقول  
هيم احلَنظَلي املعروف بابن راهويـه ،       أقاويلهم ، والتنبيه عليها ، من إسحاق بن إبرا        

 .)٢("  ، ولزموا القياسنبذوا كتاب اهللا تعاىل ، وسنن رسوله : وكان يقول 
إنا ال ننِقم على أيب حِنيفة أنه رأى ،         : " قوله )٣(وينقل ابن قُتيبة عن األوزاعي      

 .)٤(" فيخالفه إىل غريه كلنا يرى ، ولكنا ننِقم عليه أنه جييئه احلديث عن النيب 
 اليت يراها هو -رمحه اهللا-ويورد ابن قُتيبة بعض آراء واجتهادات أيب حنيفة 

 :-رمحه اهللا-غري سائغة ، ومن أمثلة هذه املسائل اليت انتقدها على أيب حنيفة 
 

                                                        

 ). ٣٧(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ٣٨(املصدر السابق) ٢(
هو عبد الرمحن بن عمرو بن يحمد ، أبو عمرو األوزاعي ، شيخ اإلسـالم وعـامل أهـل                          : األوزاعي) ٣(

املعرفة والتـاريخ   : انظر. هـ١٥١الشام ، سكن دمشق ، مث حتول إىل بريوت ، فرابط ا إىل أن مات سنة                 
هــ ،   ١٤١٩الطبعة األوىل   –بريوت  /دار الكتب العلمية  ) ٢/٢٣٧(أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفَسوي     

 ).١٠/١١٥(، البداية والنهاية) ٣/١٢٧(، وفيات األعيان) ٧/٤٨٨(طبقات              ابن سعد
 ). ٣٧(تأويل خمتلف احلديث) ٤(



 )١٣٧( 

 عليه الفدية ، مـع    : أنه سِئلَ يف محِرم مل ِجيد إزارا فَلَِبس سراويل ، فقال          ) ١(

 يقـول يف     أنه مسع رسـول اهللا       -رضي اهللا عنهما  -أنه قد ثَبت عن ابن عباس       
 .)١(املُحِرم إذا مل جيد إزارا لَِبس سراويل ، وإذا مل جيد نعلني لَِبس خفَّين 

 ألنه مـن    -رمحه اهللا - موقفه من أيب حنيفة      -رمحه اهللا -وال يسلَّم البن قُتيبة     
 أثْروا الفقه اإلسالمي ، خصوصا أنه ال جيتهد إال يف فروع            أعظم املُجتهدين ، الذين   

 يف لبس -رمحه اهللا-الدين ، اليت ليس فيها نص قطعي ، فهذا الذي قال به أبو حنيفة     
السراويل واخلُفَّين للمحرم ، ليس قوله وحده ، بل هو قول اجلمهور ، الذي يشترط               

ئًا منهما على حاله لزمتـه الفديـة ، ومل          قطع اخلُفَّين وفَتق السراويل ، فلو لبس شي       
 . )٢(يخالف إال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

، فلمـا  " عليه القَطْع: " فقال )٣(ما نِقلَ عنه أنه سئلَ يف رجل سرق وِديا   ) ٢(
 .)٤(، ورجع يف قوله " ما بلَغين هذا: "قال " ال قَطْع يف ثَمر وال كَثَر"مسع حديث 

 حهذا ، فهو شهادة أليب حنيفة رمحه اهللا ، تدل على مدى التزامه بسنة     وإن ص 

 ، حىت رجع عن قوله ملا بلغه من السنة خالفه ، واملشهور عن أيب حنيفـة                 النيب  
 .)٥(أنه ال قطع يف هذا مطلقًا ، واجلمهور أنه يقطع يف كل محرز 

 
                                                        

 ).٣٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
: مسـلم ،  ) ١٨٤١)(٤/٥٧(لبس اخلُفَّين للمحرم إذا مل جيـد الـنعلني        /جزاء الصيد : البخاريوقد أخرجه   

،       ) ١٨٢٩)(٢/١٦٦(ما يلبس احملـرم /احلج:  أبو داود،) ١١٧٨)(٦٠٠(ما يباح للمحرم حبج أو عمرة  /احلج
الرخصـة يف   /احلج: نسائيال،  ) ٨٣٥)(٢/١٦٥(ما جاء يف لبس السراويل واخلفني للمحرم      /احلج: الترمذي

السراويل واخلفني للمحرم إذا مل جيد إزارا أو /املناسك: ابن ماجه،  ) ٥/١٣٣(لبس السراويل ملن ال جيد اإلزار     
 . ستتهم من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس) ٢٩٣١)(٢/٩٧٧(نعلني

 ). ٤/٥٧(فتح الباري: انظر) ٢(
)٣ (ِديلسان العرب. لنخل وصغارهفَسيل ا : الو)٦/٤٨٠٤ .( 
 ). ٣٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(
 ). ٤/٢٣(سبل السالم للصنعاين: انظر ) ٥(



 )١٣٨( 

 املطلب اخلامس
 ثدفاع اإلمام ابن قُتيبة عن أهل احلدي

 

)          تأويـل خمتلـف احلـديث     (يفِْرد اإلمام ابن قُتيبة جزًءا من مقدمة كتـاب          
ــوه                     ــهم يف وج ــدفاع عن ــان فضــلهم ، وال ــديث ، وبي ــل احل ــذكر أه ل

فأمـا أصـحاب احلـديث ،                      : " خصومهم ومنتِقديهم ، حيث يقـول يف ذلـك        
، وتتبعوه مـن مظانـه ، وتقَربـوا مـن اهللا تعـاىل                    فإم التمسوا احلق من وجهته    

 ، وطلبـهم آلثـاره وأخبـاره ، بـرا وحبـرا ،                             باتباعهم سنن رسـول اهللا      
 .)١(" وشرقًا وغربا

 اجلُهـد   -رمحـه اهللا  -ولبيان املزيد من فضل أهل احلديث ، يذكر ابن قُتيبة           
:                    يالقوـا يف سـبيل مجـع احلـديث والتثَبـت فيـه ، فيقـول               واملَشقَّة الـيت    

ــد ،                            " ــب  اخلــرب الواح ــا يف طل قِْويــالً م ــهم ، راِج ــد  من ــل الواح يرح
ــافهة ، مث مل                          ــا مش ــل هل ــن الناِق ــذها م ــىت يأخ ــدة ، ح ــنة الواح أو الس

 التـنقري عـن األخبـار ، والبحـث هلـا ، حـىت فَِهمـوا صـحيحها                             يزالوا يف 
وسقيمها ، وناِسخها ومنسوخها ، وعرفوا من خالفها من الفقهـاء إىل الـرأي ،                        

 .)٢(" فنبهوا على ذلك
ــل                         ــن أه ــاِعنني ، م ــاِعن الط ــة مط ــن قُتيب ــام اب ــوِرد اإلم مث ي

األهواء وأصحاب الكالم ، علـى أهـل احلـديث ، فيـرد عليهـا ويفَنـدها ،                              
 :ومن هذه املطاِعن

                                                        

 ). ٥١(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ٥١(املصدر السابق) ٢(



 )١٣٩( 

 قوهلم أن أهل احلديث حيملون الضعيف من احلديث ، ويرد ابـن قُتيبـة                          -١
ه حقًـا ،   على هذا القول بأن أهل احلديث مل حيملوا الضعيف ألم رأو   -رمحه اهللا -

 .)١(بل ِليميزوا بينه وبني الصحيح ، ويدلُّوا عليهما 
 طعنهم عليهم بقلة املعرفة ملا حيملون ، وكثـرة اللحـن والتصـحيف ،                       -٢

ويرد اإلمام ابـن قُتيبـة علـى ذلـك بـأن النـاس ال يتسـاوون يف املعرفـة                                       
 ولـه حشـو وشـوب ، مث يـذكر منـاذج                      والفضل ، وليس صنف من الناس إال     

 ،                    )٢(من أهل احلديث ال يمارى يف علمهم ومعرفتـهم ، مـن أمثـال الزهـري                 
 ،                  )٥( ، ويـونس بـن عبيـد         )٤( ، وماِلـك بـن أنـس         )٣(وحماد بن سـلَمة     

ــوري  ــذك)٦(وســفيان الث ــدث                           ، وغريهــم ، مث ي ــيس علــى املُح ــه ل ر أن
أن  يِزلَّ يف اإلعراب ، وال على الفقيه أن يِزلَّ يف الشعر ، وإمنا جيب على كـل ذي                    

 .)٧(علم أن يتِقن فَنه إذا احتاج الناس إليه فيه 

                                                        

 ). ٥١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
 أحد أعالم التابعني واحملدثني ، تـويف        حممد بن مسلم بن شهاب الزهري املدين نزيل الشام ،          : الزهري) ٢(

،  ) ٥/٣٢٦(، سري أعالم النـبالء ) ١/١٠٨(، تذكرة احلفاظ ) ٣/٣٦٠(حلية األولياء : انظر). هـ١٢٤(سنة  
 ).٩/٣٤٠(البداية والنهاية

ـ ١٦٧(بن دينار ، أبو سلَمة البصري ، إمام قدوة ، تويف سنة            : محاد بن سلمة  ) ٣( املعرفـة  : انظـر ). هـ
 ).٧/٤٤٤(، سري أعالم النبالء) ٦/٢٤٩(، حلية األولياء) ٢/١١٥(والتاريخ

إمام دار اهلجرة ، وصاحب املذهب املشهور ، وأحد األئمة األربعة املشهورين ، تـويف         : مالك بن أنس  ) ٤(
، سـري أعـالم   ) ١٧/٣٨١(، ذيب الكمال) ٥/٤٦٥(الطبقات الكربى البن سعد : انظر). هـ١٧٩(سنة  
 ).٨/٤٨(النبالء

بن دينار ، أبو عبد اهللا العبدي البصري ، من صغار التابعني وفضالئهم ، تـويف سـنة    : يونس بن عبيد  ) ٥(
، سـري أعـالم     ) ٣/١٥(، حليـة األوليـاء    ) ٧/٢٦٠(الطبقات الكربى البـن سـعد     : انظر). هـ١٤٠(

 ).٦/٢٨٨(النبالء
مـام حـافظ مقَـدم يف الفقـه         أبو عبد اهللا  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، إ            : سفيان الثوري ) ٦(

ـ ١٢٦(واحلديث ، تويف سـنة       ، املعرفـة   ) ٦/٣٧١(الطبقـات الكـربى البـن سـعد       : انظـر   ). هـ
 ).٧/٢٢٩(، سري أعالم النبالء)١/٤٠٤(والتاريخ

 ). ٥٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٧(



 )١٤٠( 

 قوهلم أن أهل احلديث يكتبون احلديث عن رجـال مـن مخـالفيهم ،                 -٣
 ، وميتنعون  عن الكتابـة عـن          )٣( ، وابن أيب ذئب      )٢( ، وابن أيب نِجيح      )١(كقتادة  

 ، ويرد ابـن  )٦( ، ومعبد اجلُهين )٥( ،وعمرو بن فائد )٤(مثلهم ، مثل عمرو بن عبيد      
قُتيبة على طعنهم هذا  بأن هؤالء الذين كتبوا عنهم أهل علم  وأهـل صـدق يف                   

لة ، فال بأس بالكتاب عنه ، والعمل بروايته ، إال فيما            الرواية ، ومن كان ذه  املرت      
 .)٧(اعتقده من اهلوى ، فإنه ال يكْتب عنه وال يعمل به 

 
 
 

                                                        

ابعني ، وأحد أكابر احلُفَّـاظ ،  هو ابن ِدعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير ، أحد أئمة الت       : قتادة) ١(
، سري أعالم   ) ٢/١٦١(، املعرفة والتاريخ  ) ٧/٢٢٩(الطبقات الكربى البن سعد   : انظر). هـ١١٨(تويف سنة 
 ).٥/٢٦٩(النبالء

هو عبد اهللا بن يسار ، إمام ثقة مفَسر مشهور ، كان يتهم بالقدر واالعتـزال ، وكـان          : ابن أيب جنيح  ) ٢(
ـ ١٣١(التفسري ، واحتج به أصحاب الصـحاح ، تـويف سـنة    علَما يف   التـاريخ الكـبري   : انظـر ). هـ
 ) ٦/١٢٥(، سري أعالم النبالء) ٥/٢٣٣(للبخاري

هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب ، إمام فقيه ، رِمي بالقدر ، وليس كذلك ، تـويف            : ابن أيب ذئب  ) ٣(
 ). ٧/١٣٩( سري أعالم النبالء،) ٢/٢٩٦(تاريخ بغداد: انظر). هـ١٥٨(سنة

" دعا إىل القدر فتركوه   : "أبو عثمان البصري ، القدري كبري املعتزلة ، قال ابن املبارك             : عمرو بن عبيد  ) ٤(
، تـويف   ) ١٨٤(كتاب الضعفاء واملتروكني  " متروك احلديث : "، وقال النسائي    ) ٦/١٠٤(سري أعالم النبالء  
، البدايـة  ) ١٢/١٦٢(، تاريخ بغداد) ٣/٩٤٤(ب الضعفاء للعقيليكتا: وانظر). هـ١٤٣(بطريق مكة سنة   

 ).١٠٧٣(والنهاية
كتـاب  : انظـر . أبو علي األسواري ، كان يقول بالقدر واالعتزال وال يقيم احلديث           : عمرو بن فائد  ) ٥(

 ).٥/٣٣٩(، ميزان االعتدال) ٣/١٠٠٦(الضعفاء للعقيلي
كلم بالقدر يف زمن الصحابة ، كان من العلماء املعدودين رغم           نزيل البصرة ، وأول من ت      : معبد اجلهين ) ٦(

، ) ١٨/٢٣٨(، ذيب الكمال  ) ٢/٣٧٥(كتاب اروحني البن حبان   : انظر. بدعته ، مات قبل سنة تسعني     
 ).٤/١٨٥(سري أعالم النبالء

 ). ٥٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٧(



 )١٤١( 

 املطلب السادس
 خمتلف احلديث ومشكله عند اإلمام ابن قُتيبة

 

بني مختلَف احلديث   ) تأويل خمتلف احلديث  (ال يفَرق اإلمام ابن قُتيبة يف كتابه        
ومشِكل احلديث ، فكثري من مسائل الكتاب اليت اعتربها من املختلف ، هـي مـن                

كتاب تأويل خمتلف احلـديث يف الـرد    "مشكل احلديث ، حيث جعل عنوان كتابه   
على أعداء أهل احلديث ، واجلمع بني األخبـار الـيت ادعـوا عليهـا التنـاقض                     

      دوه من الشرا أوكلة       واالختالف ، واجلواب عمة أو املُشه على بعض األخبار املُتشاب
 ".بادي الرأي

 :وبالنظر يف أنواع األحاديث اليت تضمنها الكتاب جندها كما يلي
 .أحاديث ختالف القرآن) ١(
 .أحاديث خيالف بعضها بعضا) ٢(
 .أحاديث ختالف اإلمجاع) ٣(
 .أحاديث ختالف النظر وحجة العقل) ٤(
 .الواقع والعيانأحاديث ختالف ) ٥(
 .أحاديث ختالف القياس) ٦(
 .أحاديث مشِكلة يف نفسها) ٧(

ومجيع هذه األنواع تدخل يف مشكل احلديث ، وليس فيها من املختلـف إال              
النوع الثاين ، وهي األحاديث املتعارضة ، وسوف يأيت بيان منهج ابن قُتيبة يف              

 .كل نوع من هذه األنواع
 
 



 )١٤٢( 

 املطلب السابع
  اإلمام ابن قُتيبة يف األحاديث اليت ختالف القرآنمنهج

 

 أمثلةً ألحاديث ادعى أهل األهـواء أـا                  -رمحه اهللا -يوِرد اإلمام ابن قُتيبة     
تناِقض القرآن ، فيرد طعنهم عليها بالتناقض ، ويبين أا ال تناقض القـرآن ، وقـد           

 .ة عشر حديثًابلَغت هذه األحاديث يف كتابه ست
أن منهج ابن قُتيبـة      ) تأويل خمتلف احلديث  (ويتِضح من خالل استقراء كتاب      
 :يف هذه األحاديث قد جاء على ضربين

 . تأويل األحاديث ليوافق معناها معىن القرآن الكرمي- األول

  تأويل آيات القرآن للتوفيق بني معناها ومعىن األحاديث اليت ختالفهـا        – الثاين
 .ظاهرا

ويستشهد يف تأويالته هذه مبا يؤيد قوله من آيـات القـرآن األخـرى ، أو                
 :األحاديث النبوية ، كما  يتِضح من خالل األمثلة التالية

أن اهللا تعاىل مسح على ظهر آدم عليـه السـالم ،            "حديث  ) املثال األول (
ى أنفسهم ألسـت      وأخرج منه  ذريته إىل يوم القيامة أمثال الذَّر ، وأشهدهم عل           

 . )١(" ِبربكم ، قالوا بلى

وإذْ أَخذَ ربك ِمن بين آدم ِمن ظُهوِرهم         وهذا خالف قول اهللا تعاىل      : قالوا

                                                        
 ). ٥٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

ســورة /التفســري: الترمــذي، ) ٤٧٠٣)(٤/٢٢٦(يف القــدر/الســنة: أبــو داود واحلــديث أخرجــه
،                  ) ٢/٨٩٨(النــهي عـن القــول بالقــدر /القــدر: يف املوطـأ  مالــك، ) ٥٠٧١)(٤/٣٣١(األعـراف 

أربعتهم من طريق عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ، عن مسلم بن يسار                 ) ١/٤٤(أمحد اإلمام
ين ، عن عمر بن اخلطاب بنحوه ، وإسناده حسناجلُه . 



 )١٤٣( 

 ألن احلديث خيرب أنه     )١(  ذُريتهم وأَشهدهم على أَنفُِسِهم أَلَست ِبربكُم قالوا بلَى       
 .)٢(رب أنه أخذ من ظهور بين آدم أخذ من ظهر آدم ، والكتاب خي

وحنـن    : " ويرد ابن قُتيبة قوهلم ، نافيا اختالف احلديث مع الكتاب فيقـول           
نقول أن ذلك ليس كما توهموا ، بل املعنيان متفقان حبمد اهللا ومنه ، صـحيحان ،              

           ـنل عليه السدٍل يكشفها احلديث ، واختصاٍر تمة ، أال تـرى          ألن الكتاب يأيت جب
أن اهللا تعاىل حني مسح ظهر آدم عليه السالم ، على ما جاء يف احلديث ، فـأخرج                   
منه ذريته أمثال الذَّر إىل يوم القيامة ، إذ يف تلك الذرية األبناء وأبناء األبناء وأبناؤهم                
 إىل يوم القيامة ، فإذا أخذ من مجيع أولئك العهد ، وأشهدهم على أنفسهم ، فقـد                

أخذ من بين آدم مجيعا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ، وحنـو هـذا                  
ولَقَد خلَقْناكُم مث صورناكُم مث قُلْنا ِللْمالئكة اسـجدوا          قول اهللا تعاىل يف كتابه      

، فجعل قوله للمالئكة اسجدوا آلدم بعد خلقناكم وصورناكم ، وإمنـا              )٣(  آلدم
وصورناكم ، خلقنا آدم وصورناه ، مث قلنا للمالئكة اسـجدوا           أراد بقوله خلقناكم    

آلدم ، وجاز ذلك ألنه حني خلق آدم خلَقَنا يف صلْبه ، وهيأَنا كيف شاء ، فجعـل                  
 .)٤(" خلقه آلدم خلقه لنا ، إذ كنا معه

 يلجأ من أجل دفع تعارض احلديث مـع  -رمحه اهللا-قُتيبة وواضح هنا أن ابن  
يل احلديث ليوافق معىن القرآن ، ويستشهد لقوله بآيات من القرآن ،            القرآن إىل تأو  

 .كما جاء يف كالمه املذكور آِنفًا

                                                        
 ). ١٧٢(سورة األعراف آية) ١(
 ). ٥٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ١١(سورة األعراف آية ) ٣(
 ). ٦٠(تأويل خمتلف احلديث) ٤(



 )١٤٤( 

احلديث الذي رواه اإلمام ابن قُتيبة عن حممـد بـن عبيـد ،                             ) املثال الثاين (
 عتبـة ،                 عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن                  

 أن رجـالً                    -رضـي اهللا عنـهم    -عن أيب هريرة ، وزيد بـن خالـد ، وِشـبل             

يـا رسـول اهللا ، نشـدتك بـاهللا إال قَضـيت بيننـا                            :  ، فقال  قام إىل النيب    
اقْـِض                صـدق ،    : بكتاب اهللا تعاىل ، فقام خصمه ، وكان أَفْقَـه منـه ، فقـال              

                  )١(إنَّ ابـين كـان عسـيفًا    : ، قـال " قُـلْ : "بيننا بكتاب اهللا وائْذَن يل ، فقـال      
على هذا ، فَزىن بامرأته ، فافتديت منه مبائة شـاة وخـادم ، مث سـألت رجـاالً                             

 وعلـى امـرأة                  من أهل العلم فأخربوين أن على ابين جلْد مائة وتغريـب عـام ،             

والذي نفسـي بيـده ألقِْضـين بينكمـا              : "- أي النيب   -فقال  . هذا الرجم   
بكتاب اهللا ، املائة شـاة واخلـادم رد عليـك ، وعلـى ابنـك جلـد مائـة                                       

          وتغريب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم ، واغد يا أُنـيس علـى امـرأة هـذا ،                 
  .)٢(، فغدا عليها ، فاعترفت ، فرمجها "فإن اعترفت فارمجها
وهذا خالف كتـاب اهللا عـز وجـلَّ ،                  : قالوا: "-رمحه اهللا -قال ابن قُتيبة    

والـذي نفسـي                    : "ألنه سأله أن يقضي بينهما بكتـاب اهللا تعـاىل ، فقـال لـه              
ــا بك ــين بينكم ــده ألقِْض ــاب اهللابي ــب ،                     " ت ــالرجم والتغري ــى ب ، مث قض

وليس للرجم والتغريب ِذكْر يف كتاب اهللا تعاىل ، ولـيس خيلـو هـذا احلـديث                            
من أن يكون باطالً ، أو يكـون حقًـا وقـد نقَـص مـن كتـاب اهللا تعـاىل                                        

 .)٣(" ِذكْر الرجم والتغريب 

                                                        

، ) ١/٩٩(غريب احلـديث للـهروي      : انظر. اَألجري ، وقيل هو العبد ، ومجعه على عسفاء        : العِسيف) ١(
 ). ٣/٢٣٧(، النهاية يف غريب احلديث) ٢/٣٦٢(الفائق يف غريب احلديث للزخمشري

 ).٧٠-١/٦٩(غريب احلديث البن قتيبة: ، وانظر) ٦٣(تأويل خمتلف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٩١(صفحة: انظر. واحلديث صحيح ، وقد سبق  خترجيه

 ).٦٤-٦٣(تأويل خمتلف احلديث) ٣(



 )١٤٥( 

ذا ما ذكره اإلمام ابن قُتيبـة مـن طعـن أهـل األهـواء ، وادعـائهم                                                    ه

            وحنن نقـول أن رسـول اهللا        : "تناقض احلديث والقرآن ، مث رد عليهم بقوله       
ـ         " ألقِْضين بينكما بكتاب اهللا   "مل يِرد بقوله     ين        ههنـا القـرآن ، وإمنـا أراد ألقِْض

بينكما حبكم اهللا تعاىل ، والكتاب يتصرف على وجوه ، منها احلُكْـم والفَـرض ،                          
 ،          )١(  كتاب اهللا عليكم وأُِحـلَّ لكـم مـا وراء ذلكـم      كقول اهللا عز وجل     

 أي فُـِرض                 ، )٢( كُِتـب علـيكم الِقصـاص        أي فَرضه علـيكم ، وقـال        
ــال  ــيكم ، وق ــال عل ــا الِقت ــت علين بكَت ــم ــا ِل ــالوا ربن  ، أي                 )٣(  وق
 ، أي حكَمنـا     )٤(  وكَتبنا عليهم فيها أنَّ النفْس بـالنفْس       فَرضت ، وقال تعاىل   

 .)٥(" وفَرضنا
ع ما يستشهد وهذا الذي ذهب إليه ابن قُتيبة تأويلٌ للحديث ليواِفق القرآن ، م       

 .به من آيات أخرى تؤيد ما ذهب إليه

                                                        

 ). ٢٤(آية - سورة النساء) ١(
 ). ١٧٨(آية -سورة البقرة ) ٢(
 ). ٧٧(آية -سورة النساء ) ٣(
 ). ٤٥(آية -سورة املائدة ) ٤(
 ). ١/٧٠(غريب احلديث البن قتيبة: ، وانظر) ٦٤(تأويل خمتلف احلديث) ٥(



 )١٤٦( 

إذ أنا مـت    :  أن رجالً قال ِلبِنيه    ما رِوي عن رسول اهللا      ) املثال الثالث (
مـا  : فأحِرقوين ، مث اذروين يف اليم لَعلِّي أَِضلُّ اهللا ، ففعلوا ، فجمعه اهللا ، مث قال له                 

 .)١(فغفر اهللا له .  يا رب خمافَتك: حملك على ما فَعلْت ؟ قال
هذا كـافر ، واهللا                          : ويذكر اإلمام ابن قُتيبة دعوى منِكري احلديث حيث قالوا 

 .)٢(ال يغِفر لكافر ، وبذلك جاء القرآن 
:  مث يرد شبهة تعارضه مع القرآن ، من خالل تأويله وبيان معنـاه ، فيقـول               

 ، مِقر به ، خائف له ، إال أنه جِهلَ صفة من صفاته ، فظـن  وهذا رجل مؤمن باهللا "
أنه إذا أُحِرق وذُري يف الريح أنه يفوت اَهللا تعاىل ، فغفر اهللا لـه مبعرفتـه تأنيبـه ،               

ومبخافته من عذابه ، جهلَه ذه الصفة من صفاته ، وقد يغلَط يف صفات اهللا قـوم                   
عليهم بالنار ، بل ترجأ أمورهم إىل من هو أعلـم ـم             من املسلمني ، وال يحكَم      

 .)٣( "وِبِنيام
ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفـه ،   : "قال احلافظ ابن حجر   
وأظهر األقوال أنه قـال     … أنت عبدي وأنا ربك ،      : كما غلط ذلك اآلخر فقال      

 يقـول ، ومل يقلـه       ذلك يف حال دهشته وغلبة اخلوف عليه ، حىت ذهب بعقله ملا           
 .)٤(" قاصدا حلقيقة معناه

                                                        

 ). ٨٠(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
يريـدون أن يبـدلوا كـالم       "قـول اهللا تعـاىل    /التوحيـد : البخـاري واحلديث صحيح ، فقد أخرجـه       

)                                             ٢٧٥٦)(١٤٧٣(يف ســـعة رمحـــة اهللا تعـــاىل/التوبـــة: مســـلم، ) ٧٥٠٦)(١٣/٤٦٦"(اهللا
 .كالمها من طريق أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة

إن اهللا ال يغفـر أن      " به قوله تعاىل     يريد" وبذلك جاء القرآن  "، وقوله   ) ٨٠(تأويل خمتلف احلديث  : انظر) ٢(
 ). ٤٨(آية-سورة النساء " يشرك به

 ). ٨١(تأويل خمتلف احلديث ) ٣(
 ). ٦/٥٢٣(فتح الباري: انظر) ٤(



 )١٤٧( 

:        بدر فقـال   )١( وقف على قَليب     ما روي أن رسول اهللا      ) الرابع املثال(
يا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة ، ويا فالن ويا فالن ، هـل وجـدمت مـا                     "

: يف ذلـك ، فقـال  ، فقيل له "وعدكم ربكم حقًا ، فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا 
 .)٢(" والذي نفسي بيده ،إم يسمعون كما تسمعون"

 أن أهل األهواء يدعون أن هذا احلديث يكَذِّبـه       -رمحه اهللا -ويذكر ابن قُتيبة    
 ،   )٣(  وما أنت ِبمسـِمٍع مـن يف القُبـور         القرآن الكرمي ، فإن اهللا تعاىل يقول        

 .)٤(  وتىإنك ال تسِمع املَ ويقول 
مث يعمد إىل بيان عدم تعارض هذا احلديث مع ما ذكروه مـن آي الكتـاب                

العزيز ، حيث يستِدلُّ مبا جاء يف القرآن الكرمي ، أن اهللا تعاىل يبعث من يف القبور ،                                                                                       
د بِليت ، والِعظام قد رمت ، وأن الكافرين يعذَّبون بعـد            بعد أن تكون األجساد ق    

النار يعرضون عليها غُدوا وعِشيا ويـوم        املمات يف البرزخ ، فقد قال اهللا تعاىل         
 ، فهم يعرضون بعـد ممـام          )٥(  تقُوم الساعةُ أَدِخلُوا آلَ ِفرعونَ أَشد العذَاب      

لى النار غُدوا وعِشيا قبل يوم القيامة ، ويوم القيامة يدخلون أشد العـذاب ، واهللا                 ع
وال تحسبن الذين قُِتلوا يف سِبيل اهللا أَمواتا بلْ أحياٌء عند ربهـم      عز وجل يقول    

          لْحِشرون بالذين مل يبتسله ويقون فَِرِحني ِبما آتاهم اهللا من فَضزري     ـم ِمـن قوا

                                                        

:           انظـر . البئر العاِدية القدمية ، اليت ال يعـرف هلـا رب وال حـاِفر ، وتكـون يف البـراري          : القَِليب) ١(
 ). ٢/٤٠٤(للهرويغريب احلديث 

 ).  ١٠٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
اجلنة وصـفة   : مسلم،  ) ٣٩٧٦)(٧/٣٠٠(قتل أيب جهل  /املغازي: البخاريواحلديث صحيح ، فقد أخرجه      

من طريق قتادة ، عن أنس بن مالـك ، عـن                         ) ٢٨٧٥)(١٥٣٧(عرض  مقعد امليت من اجلنة أو النار /نعيمها
 .حةأيب طل

 ). ٢٢(آية -سورة فاطر ) ٣(
 ). ٨٠(آية -سورة النمل ) ٤(
 ). ٤٦(آية -سورة غافر ) ٥(



 )١٤٨( 

 ، فإذا جـاز أن يكـون هـؤالء           )١(  خلِْفهم أالّ خوف عليهم وال هم يحزنون      
الشهداء أحياء عند رم يرزقون ، وجاز أن يكونوا فَِرحني مستبِشرين ، فَِلم ال جيوز               
 أن يكون أعداؤهم ، الذين حاربوهم وقتلوهم ، أحياء يف النار يعذَّبون ، وإذا جـاز               

 أن يكونوا أحياء ، فَِلم ال جيوز أن يكونوا يسمعون ، وقد أخربنا رسـول اهللا                 
 .)٢(وقوله احلق 

ــول اهللا                                      ــع ق ــديث م ــذا احل ــارض ه ــوى تع ــن دع ــا ع أم
                إنك ال تسـِمع املَـوتى      : ، وقوله   وما أنت ِبمسِمٍع من يف القُبور      : تعاىل

ــة  بيــن قُت ــان عــدم                      -رمحــه اهللا-فيعمــد اب ــات لبي ــل هــذه اآلي إىل تأوي
                      إنـك ال تسـِمع املَـوتى       وأما قولـه تعـاىل      : " فيقول تعارضها مع احلديث  

 ــوريف القُب ــنــِمٍع م سِبم ــت ومــا أن  ــيس مــن هــذا يف شــيء  ،                             فل
ــور ،                                    ــل القب ــا أه ــم أيض ــال ، وه ــا اجلُه ــاملوتى ههن ــه أراد ب ألن

ــد ــه اهللا                                              : يريـ ــن جعلـ ــام مـ ــى إفهـ ــدر علـ ــك ال تقـ إنـ
أصـم عـن اهلـدى ،                  تعاىل جاهالً ، وال تقدر على إمساع من جعلـه اهللا تعـاىل        

ومـا يسـتِوي                    : ويف صدر هذه اآليات دليل على مـا نقـول ، ألنـه قـال              
ــؤمن ،                     )٣(  األعمــى والبِصــري ــاألعمى الكــافر ، وبالبصــري امل ــد ب  ، يري

    وروال الظُّلُمات وال الن  )٤(      وبـالنور اإلميـانَ ،                    ، يريد بالظلمـات الكفـر ، 
    وروال الظِّلُ وال احلَر  )٥(           ، يعين بالظل اجلنةَ ، وباحلرور النار  ،    وما يستوي

 ، يعين باألحيـاء العقـالَء ، وبـاألموات اجلُهـالء ،                                                          )٦(  األحياء وال األموات  

                                                        

 ). ١٧٠-١٦٩(آية -سورة آل عمران ) ١(
 ). ١٠٣-١٠٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ١٩(آية -سورة فاطر ) ٣(
 ). ٢٠(آية -سورة فاطر ) ٤(
 ). ٢١(آية -سورة فاطر ) ٥(
 ). ٢٢(آية -سورة فاطر ) ٦(



 )١٤٩( 

، يعين إنك ال     )١(  هللا يسِمع من يشاء وما أنت ِبمسِمٍع من يف القُبور         إن ا  مث قال 
 .)٢(" تسِمع اجلُهالء الذين كأم موتى يف القبور

وقد اختلف أهل التأويل يف : "وقد ذهب احلافظ ابن حجر إىل مثل ذلك فقال         
ك املراد مبـن يف القبـور ،   ، وكذل إنك ال تسِمع املَوتى  :املراد باملوتى يف قوله

ما أنـتم   : "فحملته عائشة على احلقيقة وجعلته أصالً احتاجت معه إىل تأويل قوله            
هو جماز واملراد باملوتى ومبـن يف       : ، وهذا قول األكثر ، وقيل       " بأمسع ملا أقول منهم   

 أو يف   من هم يف حال املوتى    : الكفار ، شبهوا باملوتى وهو أحياء ، واملعىن         : القبور  
 .)٣(" حال من سكن القرب

                                                        

 ). ٢٢(آية -سورة فاطر ) ١(
 ). ١٠٤(تأويل خمتلف احلديث) ٢(
 ). ٧/٣٠٤(فتح الباري) ٣(



 )١٥٠( 

ِصـلَة الـرِحم تزيـد                 : " أنه قـال   ما روي عن النيب     ) املثال اخلامس (
 .)١(" يف العمر

ويذكر األمام ابن قُتيبة عن منكري احلديث دعواهم أن هذا احلديث ينقضـه             
أِخرون سـاعةً                فإذا جاء أجلهم ال يسـت      القرآن  ، حيث يقول اهللا تبارك وتعاىل         

فكيف تزيد صلة الرحم يف أجٍل ال يتـأخر عنـه وال            :  ، قالوا  )٢(  وال يسِتقِْدمون 
 .)٣(يتقَدم 

:                  مث يذكر ابن قُتيبة ما يدفَع شبهة التناقض بـني احلـديث واآليـة فيقـول               
ـ    " ينن، أحـدمها وحنن نقول إن الزيادة يف العمـر تكـون مبعة والِزيـادة                    : يـعالس

الفَقْـر هـو املـوت األكـرب ، وجـاء يف                         : يف الرزق ، وعافية البدن ، وقد قيل       
بعض احلديث أن اهللا تعاىل أعلم موسى صلى اهللا عليه وسلم أنه يِميـت عـدوه ،                         

قـد فعلـت ،         :  ، وعدتين أن تِميته ، قاليا رب: مث رآه  بعد يسف اخلوص ، فقال 
 . قد أفقَرته

 :وقال الشاعر
               ليس من مات فاستراح مبيت           إمنا امليت ميت األحياء

يعين الفقري ، فلما جاز أن يسمى الفقر موتا ، ويجعل نقصا من احلياة ، جـاز    
 .ويجعل زيادة يف العمرأن يسمى الغىن حياةً ، 

أن اهللا تعـاىل يكتـب أجـل عبـده عنـده مائـة سـنة ،                          : واملعىن اآلخر 
وجيعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمري مثـانني سـنة ، فـإذا وصـلَ رمحـه زاد اهللا                                  

                                                        
 ).١٣٦(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

" من أحب أن يبسط له يف رزقه ، وينسأ له يف أثَره فَلْيِصلْ رِحمـه              " وهو صحيح ، وهو من معىن حديث        
صـلة  /األدب: مسـلم ،  ) ٥٩٨٦)(١٠/٤١٥( الرزق بصلة الرحم   من بِسط له يف   /األدب: البخاريأخرجه  
 .كالمها من طريق الزهري ، عن أنس بن مالك) ٢٥٥٧)(١٣٨٤(الرحم

 ). ٣٤(آية -سورة األعراف ) ٢(
 ). ١٣٦(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(



 )١٥١( 

        تعــاىل يف ذلــك التركيــب ، ويف تلــك البنيــة ، ووصــل ذلــك الــنقص ،           
فعاش عشرين أخرى ، حىت يبلغ املائة ، وهى األجـل الـذي ال مسـتأخر عنـه                             

 .)١(" وال مستقْدم
 :وهذا الذي قاله يف التوفيق بني احلديث والكتاب فيه نظر من وجهني

الوجه األول الذي ذكره يف تأويل احلديث صحيح ، ولكنه خلط فيه             : األول
 ، مع أن احلديث فصل بينهما ، وكان ينبغي لـه أن يقـول أن                                    بني الرزق واألجل  

الزيادة يف العمر تكون مبباركة أيامه ، حىت ينِجز صاحبه يف سنة ما ينِجزه غـريه يف                 
 .سنتني أو أكثر
الوجه الثاين الذي ذكره يفْتِقر إىل الدليل ، خاصةً وأنه من قضايا الغيب            : الثاين

 .    ال تقْبل إال بدليل من الوحي ، واهللا أعلى وأعلماليت

                                                        

 ). ١٣٧-١٣٦(تأويل خمتلف احلديث) ١(



 )١٥٢( 

ترون ربكم يوم القيامة كما     " :  قال ما رِوي أن النيب     ) السادس املثال(
 .)١(" ترون القمر ليلة البدر ، ال تضامون يف رؤيته

 ويذكر اإلمام ابن قُتيبة أن أهل األهواء وأتباع الشبهات ينِكـرون ذلـك ،             
ال تدِركُه األبصـار وهـو                  ويدعون أن القرآن يكَذِّبه ، مستِدلِّني بقول اهللا تعاىل          

 .) ٤)  (٣(  لَن تراين  ، وقوله تعاىل يف قصة موسى)٢(  يدِرك األبصار
وينفي اإلمام ابن قُتيبة تعارض احلديث مع القرآن يف هذا األمر ، ويذهب إىل              

ل نفي الرؤية الواردة يف اآليات على أن املقصود ا الرؤية يف الدنيا ، ألن اهللا عز               تأوي
وجل احتجب عن مجيع خلقه يف الدنيا ، ويتجلَّى هلم يوم اِحلساب ويـوم اجلَـزاء                
والقَصاص ، فرياه املؤمنون كما يرون القمر يف ليلة البدر ، وال يختِلفون فيه كما ال                

 قاٍض على الكتاب ومبين له ، فلما قال          القمر ، وحديث رسول اهللا       خيتلفون يف 

 بالصحيح مـن اخلـرب    ، وجاء عن رسول اهللا    ال تدركه األبصار   اهللا تعاىل   
، مل يخف على ذي فهم ونظر ولُب وتمييز ، أنه يف وقت             " ترون ربكم يف القيامة   "

 .)٥(دون وقت 

 

                                                        
 ). ١٣٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

معرفة طريـق   /اإلميان: مسلم،  ) ٨٠٦)(٢/٢٩٢(فضل السجود /األذان: البخاري، فقد أخرجه    وهو صحيح   
كالمها من طريق الزهري ، عن سعيد بـن املسـيب وعطـاء بـن يزيـد الليثـي ،                         ) ١٨٢)(١١٠(الرؤية

ـ     /صفة اجلنة: الترمذي، ) ٤٧٣٠)(٤/٢٣٣(يف الرؤية/السنة: أبو داود  ارك مـا جـاء يف رؤيـة الـرب تب
كالمها من طريق سهيل بن أىب صاحل ، عـن أبيـه ، ثالثتـهم عـن أيب هريـرة                                ) ٢٦٧٩)(٤/٩٣(وتعاىل

 .رضي اهللا عنه
 ). ١٠٣(آية -سورة األنعام ) ٢(
 ). ١٤٣(آية -سورة األعراف ) ٣(
 ). ١٣٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(
 ). ١٣٩(املصدر السابق: انظر) ٥(



 )١٥٣( 

 املطلب الثامن
 ام ابن قُتيبة يف األحاديث اليت ختالف اإلمجاعمنهج اإلم

 

عددا مـن   ) تأويل خمتلف احلديث( يف كتابه -رمحه اهللا-أورد اإلمام ابن قُتيبة     
األحاديث ، قال أهل األهـواء ومنِكـرو احلـديث أـا تنـاقض اإلمجـاع ،                                                       

قض الكتاب أو حجة العقل ، أو تنـاقض غريهـا مـن             ورمبا قالوا مع ذلك أا تنا     
 .األحاديث

 :وقد تعامل ابن قُتيبة مع هذه األحاديث بطريقتني
تأويلها والتوفيق بينها وبني ما ادعوا تناقضه معها مـن اإلمجـاع أو             : األوىل

 . الكتاب أو اخلرب أو العقل
 . ترجيح اإلمجاع إذا تعذَّر التأويل: الثانية
 :لي أمثلة من هذه األحاديث ، لكل طريقة من هاتني الطريقتنيوفيما ي

وسنقتصر هنا على إيراد تأويالته اخلاصة برد دعوى خمالفتها         : الطريقة األوىل 
 :لإلمجاع

احلديث الذي روته أم املؤمنني عائشـة رضـي اهللا عنـها ،                       ) املثال األول (

 بـذلك ، فـأَمر        عه ، فأُخِبر النيب     أن امرأةً كانت تستعري حليا من أقوام فتبي       
  .)١( ِبقَطْع يدها

وقد أمجع النـاس علـى أنـه ال قَطْـع علـى                      : قالوا: "قال اإلمام ابن قُتيبة   

                                                        

 ).٦٤( خمتلف احلديثتأويل: انظر) ١(
، ) ١٦٨٨)(٩٢٨(قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة يف احلـدود         /احلدود:  مسلم وقد أخرجه 

كالمها من طريق الزهري ،     ) ٤٣٩٧-٤٣٩٦)( ٤/١٣٩(يف القطع يف العارية إذا جِحدت     /احلدود: أبو داود 
 .عن عروة بن الزبري ، عن عائشة بنحوه



 )١٥٤( 

 .)١(" املُستِعري ، ألنه مؤتمن
وحنن نقول  : "وينفي اإلمام ابن قُتيبة تعارض هذا احلديث مع اإلمجاع ، فيقول          

ا احلديث صحيح ، غري أنه ال يوِجب حكمـا ، ألنـه مل يقَـلْ فيـه أنـه                                             أن هذ 
قَطَعها ، وإمنا ِقيلَ أَمر ِبقَطِْعها ، وقد جيوز أن يأمر وال يفعل ، وهذا قد يكون مـن                   
األئمة  على وجه التحذير  والترهيب ، وال يراد به إيقاع الفعل ، ومثلـه احلـديث         

من قَتل عبـده     : " قال ي يرويه احلسن عن سمرة بن جندب أن رسول اهللا           الذ
 والناس مجيعا على أنه ال يقْتلُ رجلٌ بعبـده ،  )٢(" قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه  

 ترهيب السيد وحتذيره وال يقْتص منه لعبده ، وإمنا خيتلفون يف عبد غريه ، وأراد        
ده أو يمثِّلَ به ، ومل يِرد إيقاع الفعل ،و كان احلكم جيب بأن يقال إنـه                 أن يقْتل عب  

قتل رجالً بعبده ، أو اقْتص منه لعبده ، أما قوله من فعل فعلنا بـه ، فإنـه حتـذير                     
 .)٣(" وترهيب

 : فيه مالحظتان-رمحه اهللا-وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة 
 ما ذهب إليه من أن حديث املرأة الـيت   -رمحه اهللا - ال يسلَّم البن قُتيبة      -أوالً

 بقطع يدها ال يوِجب حكما ، وإمنا هو فقط مـن بـاب التحـذير                 أمر النيب   
والترهيب ، وال يراد به إيقاع الفعل ، وذلك أن إحدى روايات احلديث ذكرت أن               

                                                        

 ).٦٤(ثتأويل خمتلف احلدي) ١(
ما /الديات: الترمذي،  ) ٤٥١٥)(٤/١٧٦(من قتل عبده أو مثَّلَ به أيقاد منه       /الديات: أبو داود أخرجه  ) ٢(

،                ) ٨/٢١(القَـود مـن السـيد للمـوىل      /القَسامة: النسائي،  ) ١٤٣٥)(٢/٤٣٣(جاء يف الرجل يقتل عبده    
القَود بـني العبـد وبـني       /الديات: الدارمي،  ) ٢٦٦٣)(٢/٨٨٨(هل يقتل احلر بالعبد   /الديات: ابن ماجه 
مخستهم من طريق قتادة بن دعامة السدوِسي ، عن احلسـن              ) ٥/١٠(اإلمام أمحد ،  ) ٢٣٥٨)(٢/٢٥٠(سيده

هذا حديث حسن غريب ، وال يتضـح سـبب حكـم    : البصري ، عن مسرة بن جندب به ، وقال الترمذي   
 . ثقات ، وسنده متصل ، فهو صحيح اإلسنادالترمذي حبسنه رغم أن رجاله

 ). ٦٥(تأويل خمتلف احلديث ) ٣(



 )١٥٥( 

ية أخـرى    ، وذكرت روا   )١( يف هذه املرأة قد أُوِقع ، وقُِطعت يدها          حكم النيب   
أا هي املرأة املخزومية اليت شفع فيها أسـامة بـن زيـد رضـي اهللا عنـهما ،                                   

 .)٢( شفاعته ، واملشهور أن هذه املرأة قد قُِطعت يدها فَرد رسول اهللا 
وأمجع الناس على أنه ال قطع علـى        " كان ينبغي له أال يسلِّم هلم قوهلم         -ثانيا

فدعوى اإلمجاع هنا ليست صحيحة ، فلم ينعقد اإلمجاع على          "  مؤمتن املستعري ألنه 
ذلك ، بل املشهور أن هذا مذهب اجلمهور ، وخالف أمحد وإسحاق وأهل الظاهر ،     

 .)٣(فقالوا جيب القطع على جاحد العارية 
ويف رواية عن األمام أمحد أنه ال قَطْع على جاحد العارية ، ألن الواجب قطع               

احد غري سارق ، واملرأة اليت كانت تستعري املتاع إمنا قُِطعت لسرقتها            السارق ، واجل  
 .)٤(ال جلحدها 

وذهب اجلمهور إىل عدم وجوب القطع ملن جحد العاريـة ،      : "قال الشوكاين 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق ، واجلاحد للوديعة             

 .)٥(" ليس بسارق

                                                        

 . ، وإسناده صحيح) ٤٣٩٧)(٤/١٣٩(يف القطع يف العارية إذا جِحدت/احلدود: أبو داودأخرجها ) ١(
، ) ١٦٨٨)(٩٢٨(قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة يف احلدود        /احلدود: مسلمأخرجها  ) ٢(

 ). ٤٣٩٦)( ٤/١٣٩(يف القطع يف العارية إذا جِحدت/احلدود: أبو داود
دار ) ٤/٢١(سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام لإلمام حممد بن إمساعيـل الصـنعاين        : انظر) ٣(

 .  بريوت/الفكر
 . هـ١٤٠٤الطبعة األوىل-بريوت /دار الفكر) ١٠/٢٣٦(املغين ملوفق الدين بن قدامة: انظر) ٤(
 . بريوت/دار اجليل) ٧/٣٠٧(نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشيخ حممد بن علي الشوكاين ) ٥(



 )١٥٦( 

 اسـتأذَن علـى                 -رضي اهللا عنـه -ما رِوي أن ابن أم مكْتوم   ) الثاين املثال (

:                    ، وعنده امرأتان من أزواجـه ، فأمرمهـا باالحتجـاب ، فقالتـا     رسول اهللا   
 .)١(أفَعمياوان أنتما : يا رسول اهللا ، إنه أعمى ، فقال

يث قولَهم أن هذا احلديث يبِطلُه اإلمجـاع ،         وينقل ابن قُتيبة عن منِكري احلد     
 .)٢(فالناس مجِمعون على أنه ال يحرم على النساء أن ينظُرنَ إىل الرجال إذا استترنَ 

وحنن نقول إن اهللا عز وجل أمر أزواج رسول اهللا          : "-رمحه اهللا -قال ابن قُتيبة    

هــكَلِّمــا أن ال ن ــال                   باالحتجــاب ، إذْ أمرن ن إال مــن وراء حجــاب فق
       ا فاسألوهن من وراء حجابوإذا سألتموهن متاع  )وسواء دخل علـيهن      )٣ ، 

األعمى والبصري ، من غري حجاب بينه وبينهن ،ألما مجيعا يكونـان عاِصـيين هللا                 
ول علـيهن ،       عز وجل ، ويكُن أيضا عاِصيات هللا تعـاىل إذا أَِذنَّ هلمـا يف الـدخ               

 ، كما خِصصن بتحرمي النكاح علـى مجيـع          وهذه خاصة ألزواج رسول اهللا      
املسلمني ، فإذا خرجن عن مناِزِلهن ِلحج أو غري ذلك من الفروض واحلوائج الـيت               
البد من اخلروج هلا ، زال فَرض احلجاب ، ألنه ال يدخل عليهن حينئـٍذ داِخـل ،                  

بن منه إذا كُن يف السفَر باِرزات ، وكان الفرض إمنا وقع يف املنازل              فيجب أن يحتجِ  
 .)٤(" اليت هن ا نازالت

                                                        

 ). ١٥٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
، ) ٤١١٢)(٤/٦٣(وقل  للمؤمنات يغضضن مـن أبصـارهن       "قوله عز وجل  /اللباس: أبو داود وقد أخرجه   

) ٦/٢٩٦ (اإلمـام أمحـد  ، ) ٢٩٢٨)(٤/١٩١(ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال   /االستئذان: الترمذي
، " حسـن صـحيح  : "ثالثتهم من طريق الزهري ، عن نبهان موىل أم سلمة ، عن أم سلمة ، وقال الترمذي              

 ).١/٥٥٠(فتح الباري" خمتلف يف صحته: "وقال احلافظ ابن حجر
 .وال يظهر يف سند احلديث ما يرتل به عن درجة املقبول ، واهللا أعلم

 ). ١٥٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ٥٣(آية -سورة األحزاب ) ٣(
 ). ١٥٣(تأويل خمتلف احلديث) ٤(



 )١٥٧( 

                -رمحـه اهللا  -  ترجيح اإلمجاع ، حيث يقول اإلمام ابن قُتيبة           :الطريقة الثانية 
ايـة ،                 وحنن نقول إن احلق يثبت عندنا باإلمجاع أكثر مـن ثبوتـه بالرو            : "يف ذلك 

ألن احلديث قد تعتِرض فيـه عـواِرض السـهو واإلغْفـال ، وتـدخل عليـه                                
الشبه والتأويالت والنسخ ، ويأخذه الثِّقة من غـري الثِّقـة ، وقـد يـأيت بـأمرين                

 حيضـر األمـر          خمتلفني ومها مجيعا جائزان ، كالتسليمة الواحدة والتسليمتني ، وقد         

 رجلٌ ، مث يأمر خبالفه وال حيضره هو ، فينقل إلينا األمـر األول ،                 يأمر به النيب    
وال ينقل إلينا األمر الثـاين ، ألنـه مل يعلمـه ، واإلمجـاع سـليم مـن هـذه                                  

 .)١(" األسباب كلها
 رِوي يف املَسح على ومثال األحاديث اليت أوردها ابن قُتيبة يف هذا الباب ، ما

العمامة يف الوضوء ، حيث أورد ثالثة أحاديث قالوا أا ختالف اإلمجاع ، فصار            
 :ابن قُتيبة إىل ترجيح العمل باإلمجاع ملا تقَدم ، وهذه األحاديث هي

 تبـرز    أن الـنيب     -رضي اهللا عنه  -عن املُِغرية بن شعبة     ) األول احلديث(
 .)٢(حلاجته ، فأتبعته مباء ، فتوضأ ، ومسح على ِعمامته ، مث صلى الغداة 

 مسح على اِخلمـار      أن النيب    -رضي اهللا عنه  -عن بالل   ) الثاين احلديث(
)٣(. 

                                                        

 ). ١٧٦(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ).١٧٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(

،                 )٢٧٤)(١٥٩(املسـح علـى الناصـية والعمامـة     /الطهـارة : مسـلم واحلديث صحيح ، فقد أخرجـه       
مـا جـاء يف املسـح علـى         /الطهـارة : الترمذي،  ) ١٥٠)(١/٣٨(املسح على اخلفني  /هارةالط: أبو داود 
أربعتـهم مـن طريـق            ) ١/٧٦(املسح على العمامة مع الناصية    /الطهارة: النسائي،  ) ١٠٠)(١/٦٨(العمامة

 .عروة بن املغرية بن شعبة ، عن أبيه
ألن الرجل يغطي ا رأسه ، كما تغطيه املـرأة          العمامة   : واخلمار،  ) ١٧٥(تأويل خمتلف احلديث  : انظر) ٣(

 ).٢/٧٨(النهاية يف غريب احلديث: انظر. خبمارها



 )١٥٨( 

                          رأيت رسـول اهللا     : عن عمرو بن أمية الضمري قال     ) احلديث الثالث (
 .)١(مامة توضأ فمسح على الِع

ويرد ابن قُتيبة على الطاعنني يف احلديث ، الذين يتـذَرعون مبخالفـة هـذه               
األحاديث لإلمجاع ، ولعمل أهل العلم ، من أجل الطعن يف السنة النبوية كلـها ،                 
حيث يقول بترجيح العمل باإلمجاع ، إذ ال جيوز أن يكون الناس مجيعا ينتقلون عن               

ه وعصره ، إىل غريه ، فقَرن عن قَرن أكثر من واحـد عـن      شيء كانوا عليه يف بلد    
 .)٢(واحد ، وقد روى الناس أحاديث  متصلة ، وتركوا العمل ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

املسـح  /الطهـارة : النسائي،  ) ١٠١)(١/٦٩(ما جاء يف املسح على العمامة     /الطهارة: الترمذيوقد أخرجه   
 ثالثتهم من طريق          )٥٦١)(١/١٨٦(ما جاء يف املسح على العمامة     /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٧٥(على العمامة 

 .عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن بالل ، وإسناده صحيح
 ).١٧٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

،                      ) ٢٠٥)(١/٣٠٨(املسـح علـى اخلفـني     /الوضـوء : البخـاري واحلديث صـحيح ، فقـد أخرجـه         
كالمهـا مـن طريـق أيب سـلمة ،                               ) ٥٦٢)(١/١٨٦( العمامـة  ما جاء يف املسح على    /الطهارة: ابن ماجه 

.                                                                                                                                                عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه
 ). ١٧٦(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(



 )١٥٩( 

 

 املطلب التاسع
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف األحاديث اليت ختالف القياس

 

يث أنه خمالف للقيـاس ،      أورد اإلمام ابن قُتيبة حديثًا واحدا ادعى أعداء احلد        

 أن يقِْضي   -رضي اهللا عنه  - أنه أَمر عمرو بن العاص       رِوي عن النيب    وهو ما   
:      أقِْضي يا رسول اهللا وأنت حاضـر ؟ فقـال لـه    : بني قَوم ، وأن عمرا قال له    

اقِْض بينهم ، فإن أصـبت فلـك عشـر حسـنات ، وإن أخطـأت فلـك                                "
 .)١(نة واحدة حس

وهذا احلكم ال جيوز على اهللا تبارك : "ابن قُتيبة عن أهل األهواء قوهلم     ويذكر
وتعاىل ، وذلك أن االجتهاد الذي يوافق الصواب مـن عمـرو ، هـو االجتـهاد                     

الذي يوافـق اخلطـأ ، ولـيس عليـه أن يصـيب ، إمنـا عليـه أن جيتهـد ،                                         
 موافقة الصواب من العمل ، والقَصد ، والعناية ، واحتمال املَشقَّة ، إال وليس يناله يف 

ما يناله مثلُه يف موافقته اخلطأ ، فبأي معىن يعطَى يف أحد االجتهادين حسـنة ، ويف                 
 .)٢("  اآلخر عشرا ؟

وحنن نقول إن : " مث يذكر اإلمام ابن قُتيبة ما ينفي طعنهم يف احلديث ، فيقول    
ولو كان هـذا     ،   جتهاد مع موافقة الصواب ، ليس كاالجتهاد مع موافقة اخلطأ         اال

على ما أُسس ، كان اليهود ، والنصارى ، واوس ، واملسلمون سواء ، وأهل اآلراء   

                                                        

 ).٩٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
،       ) ٧٣٥٢)(١٣/٣١٨(أجـر احلـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ           /االعتصام: البخاريوقد أخرجه   

يف /األقضـية : أبـو داود ، ) ١٧١٦)(٩٤٤(بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ       /األقضية: مسلم
) ٢٣١٤)(٢/٧٧٦(احلاكم جيتهد فيصـيب احلـق     /األحكام: ابن ماجه ،  ) ٣٥٧٤)(٣/٢٩٩(القاضي خيطئ 

 . أربعتهم من طريق بسر بن سعيد ، عن أيب قَيس موىل عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص بنحوه
 ). ١٠٠( خمتلف احلديثتأويل) ٢(



 )١٦٠( 

املختلفة سواء إذا اجتهدوا آراءهم وأنفسهم ، فأدم عقوهلم أم على احلـق ، وأن               
إن مـن وراء اجتـهاد كـل امـرئ                           : نقـول   خمالفيهم على اخلطـأ ، ولكنـا        

 .  )١(" توفيق اهللا تعاىل
:       موافقة هذا احلديث للقياس الصحيح فيقـول         -رمحه اهللا -ويبني ابن قُتيبة    

لو أن رجالً وجه رسولني يف بغاء ضالَّة له ، وأمرمها باالجتهاد واجلد يف طلبـها ،                 "
اها ،فمضى أجدمها مخسني فَرسخا يف طلبـها ، وأتعـب            ووعدهم الثواب إن وجد   

نفسه ، وأَسهر ليله ، ورجع خائبا ، ومضى اآلخر فَرسخا واِدعا ، ورجع واجـدا ،           
أمل يك أحقَّهما بأجزل العطية ، وأعلى احلباء الواجد ؟ وإن كان اآلخر قد احتمـل                 

 فكيف ما إذا استويا ؟ وقـد يسـتوي           من املَشقَّة والعناء أكثر مما احتمله اآلخر ،       
الناس يف األعمال ، ويفَضل اهللا عز وجل من يشاء ، فإنه ال ديـن ألحـد عليـه ،                     

 .)٢(" وال حق له ِقبلَه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ). ١٠٠(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ١٠٠(املصدر السابق) ٢(



 )١٦١( 

 

 املطلب العاشر
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف األحاديث اليت ختالف العقل

 

من األحاديث اليت أوردها اإلمام ابن قُتيبة يف كتابه ، أحاديث ادعـى أهـل               
األهواء وأعداء احلديث أا ختالف العقل ، ولذلك حكموا ببطالا ، فَرد ابن قُتيبـة         

 .دعواهم ، وفَند أقاويلَهم
 :ومن أمثلة هذه األحاديث

 أنه رضي اهللا عنه ، عن النيب احلديث الذي رواه أبو هريرة    ) املثال األول (
أنا أحق بالشك من أيب إبراهيم ، ورِحم اهللا لوطًا ، إن كان لَيأوي إىل ركْن                : "قال

 .)١(" شديد ، ولو دِعيت إىل ما دِعي إليه يوسف ألجبت
وهذا طَعن على إبراهيم ، وطَعن علـى لـوط ،           : قالوا: "قال اإلمام ابن قُتيبة   

ن٢("  على نفسه عليهم السالموطَع(. 
وينفي اإلمام ابن قُتيبة أن يكون هذا احلديث مما يدفع النظر أو حجةُ العقل ،               
أو أن فيه مما قالوا شيئًا ، ويذهب إىل تأويل ما جاء فيه مبا يوافق العقل ، وينفـى أن         

ل أنه لـيس     وحنن نقو : "يكون فيه طعن يف مقام األنبياء عليهم السالم ، حيث يقول          
 . )٣(" فيه شيء  مما ذَكروا  حبمد اهللا تعاىل ونعمته

                                                        

 ).٦٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
ونبـئهم عـن ضـيف      "قول اهللا عـز و جـل      /أحاديث األنبياء :  البخاري واحلديث صحيح ، فقد أخرجه    

،            ) ١٥١)(٨٩(األدلـة زيـادة طمأنينـة القلـب بتظـاهر         /اإلميان: مسلم،  ) ٣٣٧٢)(٦/٤١٠"(إبراهيم
ثالثتهم من طريق الزهري ، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن ، عـن                  ) ٢/٣٢٦(اإلمام أمحد   

 .أيب هريرة بنحوه
 ).٦٥(تأويل خمتلف احلديث) ٢(
 ). ٦٦(املصدر السابق) ٣(



 )١٦٢( 

أنـا  " فأما قوله   : " يف تأويل ما ورد يف احلديث فيقول       -رمحه اهللا -مث يشرع   
وإذْ قـالَ إبـراهيم      ، فإنه ملا نزل عليه      " أحق بالشك من أيب إبراهيم عليه السالم      

   )١(  ولَم تؤِمن قالَ بلَى ولِكن ِليطْمـِئن قَلْـيب      رب أَِرين كيف تحِيي املَوتى قالَ أَ      

 ، فقـال          شك إبراهيم عليه السـالم ومل يشـك نبينـا           : قال قوم مسعوا اآلية   

تواضـعا منـه ،     " أنا أحق بالشك  من أيب إبراهيم عليه السالم         : "رسول اهللا   
        ا إلبراهيم على نفسه ، يريد إنا مل نهـو ،          وتقدمي كشوحنن دونه ، فكيف ي ، كش

، فإنه أراد قوله لقومه " رحم اهللا لوطًا إنْ كان ليأوي إىل ركن شديد    "وأما قوله   … 
          ديدكٍْن شآِوي إىل ر ةً أوقُو لو أَنَّ ِلي ِبكُم  )ه يف هذا الوقت الذي      )٢وهيريد س 

أو آوي إىل ركـن  : ه ، حىت قالضاق  فيه  صدره ، واشتد جزعه مبا دهمه من قوم         
فما بعث اهللا نبيا بعد لوط      : شديد ، وهو يأوي إىل اهللا تعاىل ، أشد األركان ، قالوا           

يعين " لو دعيت إىل ما دعي إليه يوسف ألجبت       "وأما قوله   .  من قومه  )٣(إال يف ثروة    
ِجع إىل ربـك    ار حني دِعي لإلطالق من احلبس بعد الغم الطويل ، فقال للرسول            

      نهِديأي نِة الاليت قَطَّعوسأَلْه ما بالُ النفاس  )ومل خيرج من احلـبس يف وقتـه ،          )٤ 
لو كنت مكانه ، مث دعيت إىل ما دِعي إليه من اخلروج      : يِصفُه باألناة والصرب ، وقال    

، ال أنه كان عليه لو      من احلبس ألجبت ، ومل أتلَّبث ، وهذا أيضا ِجنس من تواضعه             
كان مكان يوسف ، فبادر وخرج ، أو على يوسف لو خرج مـن احلـبس مـع                    
الرسول ، نقْص أو إمث ، وإمنا أراد أنه مل يكن يستثِْقل حمنة اهللا عز وجل له ، فيبـادر             

 .)٥(" ويتعجل ، ولكنه كان صابرا حمتسبا

                                                        

 ). ٢٦٠( آية-سورة البقرة ) ١(
 ). ٨٠( آية -سورة هود ) ٢(
 ). ١/٤٧٩(لسان العرب: انظر. العدد الكثري واملَنعة: الثروة) ٣(
 ). ٥٠( آية -سورة يوسف ) ٤(
 ). ٦٧-٦٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(



 )١٦٣( 

 أنـه     ، عن النيب     -ي اهللا عنه  رض-ما روي عن أيب هريرة      ) املثال الثاين (
 .)١(" الشمس والقمر ثَوران مكَوران يف النار يوم القيامة: "قال

 قول من يرد احلديث بدعوى خمالفته للنظر وحجة    -رمحه اهللا -وينقل ابن قُتيبة    
 .)٢(العقل ، إذ ما ذنب الشمس والقمر حىت يعذَّبا بالنار 

للعقل ، مبينا أن كون الشمس والقمر يف النـار          مث يدفع شبهة خمالفة احلديث      
وحنـن نقـول إن الشـمس            : "ليس تعذيبا هلما ، بل عودة إىل ما خِلقا منه ، فيقول 

والقمرمل يعذَّبا بالنار حني أُدِخالها فيقال ما ذنبهما ، ولكنـهما خِلقـا منـها مث                        
  . )٣(" ردا إليها

ليـه مـن أن الشـمس والقمـر مـن النـار ،                              ويستدل على ما ذهـب إ     

ــال رســول اهللا  ــت                          وإليهــا يعــودان ، مبــا ق  يف الشــمس حــني غرب
 مـن أمـر اهللا تعـاىل ألهلكـت مـا                          )٤(يف نار اهللا احلامية ، لوال ما يزعهـا          "

  . )٥(" على األرض

                                                        

 ).٦٨(تأويل خمتلف احلديث : انظر) ١(
من طريق عبد اهللا الداناج     ) ٣٢٠٠)(٦/٢٩٧(صفة الشمس والقمر  /بدء اخللق :  حنوه يف  البخاريوقد أخرج   

املوصـلي يف  أبو يعلى ، وأخرج حنوه   " يف النار " بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة ، وليس فيه            ، عن أيب سلمة   
 .عن أنس بن مالك) ٤١١٦)(٧/١٤٧(مسنده 

 ). ٦٨(تأويل خمتلف احلديث : انظر) ٢(
 ). ٦٨(املصدر السابق) ٣(
 ). ٥/١٨٠(النهاية يف غريب احلديث: انظر. أي مينعها ويكُفُّها: يزعها) ٤(
 ).٦٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(

من طريق العوام بن حوشب، عن موىلً لعبد اهللا بن عمرو ، عن عبـد اهللا                         ) ٢/٢٠٧(اإلمام أمحد وقد أخرجه   
مسابن عمرو ، وإسناده ضعيف ، فيه راو مل ي . 



 )١٦٤( 

 أن شدة حرهـا  مـن فَـوح جهـنم ، ولـذلك                              وهذا يدلُّك على  : "قال

 ، فما   )١(" أبِردوا بالصالة ،  فإن ِشدة احلر من فَوح جهنم          "- أي النيب   -قال  
 .)٢(" كان من النار ، مث رد إىل النار ، مل يقَلْ إنه يعذَّب

                                                        

يف /الصـالة : أبو داود ،  ) ٦١٥)(٣١٠(استحباب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر     /املساجد: مسلمأخرجه  ) ١(
مـا جـاء يف تـأخري الظهـر يف شـدة            /الصـالة : الترمـذي ،  ) ٤٠٢)(١/١١٠(وقت صالة الظهـر   

اإلبراد /الصالة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٤٨(اإلبراد بالظهر إذا اشتد احلر    /الصالة: النسائي،  ) ١٥٧)(١/١٠٥(احلر
 سعيد بن املسيب وأيب سلمة بـن        مخستهم من طريق الزهري ، عن     ) ٦٧٨٧)(١/٢٢٢(بالظهر يف شدة احلر   

 . عبد الرمحن ، عن أيب هريرة
 ). ٦٩-٦٨(تأويل خمتلف احلديث) ٢(



 )١٦٥( 

 املطلب احلادي عشر
  ختالف الواقعمنهج اإلمام ابن قُتيبة يف األحاديث اليت

 

 حديثني قيل أما مما يخالف العيان ، -رمحه اهللا-ذكر اإلمام ابن قُتيبة 
ويكَذِّبه الواقع ، لكنه رد ذلك ، من خالل تأويل هذين احلديثني  ، وبيان لفظهما 

 .ومعنامها الذي ال يناقض الواقع أو العيان

، وجـابر بـن عبـد اهللا ،                 ما رواه أبو سعيد اخلُـدِري       ) احلديث األول  (

 قال ، وذكر مائة سنة ، إنه ال يبقى أن النيب   وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم ،        
 .)١(على ظهرها يومئٍذ نفس منفوسة 

 قول الطاعنني يف احلديث ، أنه باطـلٌ بـين             -رمحه اهللا -مث يذكر ابن قُتيبة     
 .)٢(س أكثر مما كانوا للعيان ، وأنه بعد ثالمثائة سنة أصبح النا

ويرد على هذه الشبهة ببيان أم قد أخطأوا يف احلديث ، حيث أَسقَطوا منـه        

  .كلمةً غَيرت معناه ، فأفاد معىن لَم يِرده النيب 
وحنن نقول إن هذا احلديث قد أسقَطَ الرواة منه حرفًا ،           : "-رمحه اهللا -يقول  

 أخفاه فلم يسمعوه ، ونراه ، بل ال نشـك           سول اهللا   إما ألم نسوه ، أو ألن ر      
، يعين ممن حضره يف ذلك      " ال يبقى على األرض منكم يومئٍذ نفس منفوسة       "أنه قال   

                                                        

 ).٦٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
فضـائل  : مسـلم ،  ) ١١٦)(١/٢١١(السـمر يف العلـم    /العلم:  البخاري واحلديث صحيح ، فقد أخرجه    

كالمهـا مـن طريـق       ) ٢٥٣٧)(١٣٧٣( اليوم ال تأيت مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة       "قوله  /الصحابة

أرأيتكم ليلتكم هذه ، فـإن رأس       : "قال الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه ، عن النيب                
 .وهذا لفظ البخاري" مائة سنة منها ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد

 ). ٦٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(



 )١٦٦( 

 .)١()" منكم(الس ، أو يعين الصحابة ، فأسقط الراوي 
 يؤيده ما جاء يف رواية الشيخني ،        -رمحه اهللا -وهذا الذي ذهب إليه ابن قُتيبة       

أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو على ظهر               "ولفظها  
 .)٢(" األرض أحد

مسعـت  :  قال   -رضي اهللا عنه  -ما رِوي عن عقْبة بن عامر       ) الثاين احلديث(

" لو جِعلَ القُرآن يف إهاب ، مث أُلِْقي يف النار ما احتـرق            : " يقول   رسول اهللا   
)٣(. 

وهذا خرب ال نشك يف بطالنه ، ألنا نرى املصـاحف           : قالوا  : "قُتيبة  قال ابن   
 .)٤(" حتترق ، ويناهلا ما ينال غريها من العروض والكتب

وحنن نقول إن هلـذا  : "ويدفع ابن قُتيبة شبهتهم هذه بتأويل احلديث ، فيقول     
 تعاىل ، حدثين يزيـد بـن        تأويالً ، ذهب عليهم ومل يعرفوه ، وأنا مبينه إن شاء اهللا           

                                                        
 ). ٦٧(املصدر السابق) ١(
 ). ١٥٧(سبق خترجيه ، انظر صفحة ) ٢(
 ).١٣٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(

 اإلمـام أمحـد يف املسـند      ،  ) ٣٣١٠)(٢/٥٢٢(فضل من قرأ القرآن   /فضائل القرآن :  الدارمي وقد أخرجه 
 . ، من طريق ابن هليعة ، عن مشرح بن عاهان ، عن عقبة بن عامر به ) ٤/١٥٥(

بن هليعة ، خمتلف يف حفظه ، فقد ضعفَه عبد الـرمحن بـن مهـدي مـن                         وهذا إسناد حسن ، فيه عبد اهللا        
ـذيب  : انظـر . جهة حفظه ، وقيل أن كتبه قد احترقت ، فأصبح حيدث مـن حفظـه فنسـي كـثريا                  

ليس بقـوي   : "، وقال حيىي بن معني      ) ٢/٦٩٤(، وذكره ابن عِدي يف كتاب الضعفاء        ) ١٠/٤٥٢(الكمال
، وقـال   ) ١/٥٠٤(، وذكره ابن حبان يف كتاب اروحني        ) ٢/٦٩٦(الضعفاء البن عدي  كتاب  " احلديث

، ) ٣١٩(تقريـب التهـذيب   : انظر. صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، وروى له مسلم مقرونا          : ابن حجر 
 يف  وبعض احلُفَّاظ يروي حديثه ، ويذكره يف الشواهد واالعتبارات ، والزهد واملالحـم ، ال              : "وقال الذهيب   

، وقد روى هذا احلديث عنه عبد اهللا بن يزيد ، وهو ممن روى عنه قبـل       ) ٨/١٤(سري أعالم النبالء  " األصول
: انظر" . من كتب عن ابن هليعة قدميا ، فسماعه صحيح    : "اختالطه ، فحديثه عنه قوي ، قال أمحد بن حنبل           

 ).٨/٢١(، سري أعالم النبالء) ٥٠٤(اروحني البن حبان
 ). ١٣٥(ويل خمتلف احلديثتأ) ٤(



 )١٦٧( 

يعين لو جعل القـرآن يف      : سألت األصمِعي عن هذا احلديث ، فقال        : عمرو ، قال    
إنسان ، مث أُلقي يف النار ما احترق ، وأراد األصمِعي أن من علَّمه اهللا تعاىل القـرآن                  

ِقي فيها بالـذنوب ،     من املسلمني ، وحفَّظه إياه ، مل حترقْه النار يوم القيامة ، إنْ أُلْ             
احفظوا القرآن ، أو اقرأوا القرآن ، وال تغرنكُم هذه املصاحف           : كما قال أبو أُمامة     

، فإن اهللا تعاىل ال يعذب بالنار قلبا وعى القرآن ، وجعل اجلسم ظرفًـا للقـرآن ،                  
              غ ، ولو كان اإلهاب جيوز أن يكون مبدبوغًا كاإلهاب ، واإلهاب اجللد الذي مل يد

 .  )١(" ، ما جاز أن جيعله كناية عن اجلسم
وفيه قول آخر ، قال بعضهم      : "ويذكر ابن قُتيبة يف تأويله قوالً آخر ، فيقول          

 ، علَما للنبوة ، ودليالً على أن القرآن كالم اهللا تعاىل            كان هذا يف عصر النيب      : 
ه اآلية يف وقت من تلك األوقات ، عند طعـن    ، وِمن ِعنِده نزل ، أبانه اُهللا تعاىل ذ        

 ، كما تكون اآليات يف عصور األنبيـاء         املشركني فيه ، مث زال ذلك بعد النيب         
 .)٢(" عليهم الصالة والسالم

وهذا القول األخري الذي ذكره ابن قُتيبة ال دليل عليه ، ومل يثبت يف السـرية                
 . حدوثه ، واهللا أعلى وأعلم

 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ١٣٦-١٣٥(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ١٣٦(املصدر السابق) ٢(



 )١٦٨( 

 
 
 

 لب الثاين عشراملط
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف أحاديث الصفات

 

أورد اإلمام ابن قُتيبة مجلةً من األحاديث اليت فيها ذكر لصفات من صفات اهللا              
سبحانه وتعاىل ، مما يدعي املُبِطلون أن فيها تشبيها هللا تعاىل خبلقه ، وقد ذكر ابـن                 

      عاه هؤالء ، مث بة ما ادبية            قُتـنن منهجه يف هذه األحاديث ، وهو منهج أهـل السي
واجلماعة ، يف إثبات صفات الكمال اليت أثبتها اهللا لنفسه يف كتابه ، أو على لسـان           

 . ، بال تشبيه وال تعطيلنِبيه 
ومن أمثلة هذه األحاديث اليت ذكرها ابن قُتيبة ، وذهب إىل تأويلها مبا يوافق              

ما روي أن قَلْب املـؤمن بـني        اجلماعة ، يف مثل هذا األمر ،          مذهب أهل السنة و   
 .)١(  إصبعني من أصابع اهللا عز وجل

وقد ذكر ابن قُتيبة أن أهل األهواء قالوا باستحالة أن يكون أُِريـد باحلـديث     
األصابع بعينها ، ألن اهللا ال يوصف باألعضاء وال يشبه املخلوقني ، وذهبوا يف تأويل               

  .)٢(ابع إىل أنه النعم األص
                                                        

 ).١٤١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
مـن  ) ٢٦٥٤)(١٤٢٧(تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف يشاء     /القدر: مسلمواحلديث صحيح ، فقد أخرجه      

مـا  /القدر: الترمذيحلُبِلي ، عن عبد اهللا بن عمرو، طريق  أيب هانئ ، عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد ا             
من طريق األعمش ، عن أيب سفيان طلحة بن نـافع           ) ٢٢٢٦)(٣/٣٠٤(جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن     

من طريق بسر بـن     ) ١٩٩)(١/٧٢(فيما أنكرت اجلَهِمية  /املقدمة: ابن ماجه الواسطي ، عن أنس بن مالك ،        
 .بألفاظ متقاربة أيب إدريس اخلَوالين ، عن النواس بن سمعان الِكاليبعبيد اهللا ، عن  

 ). ١٤١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(



 )١٦٩( 

وحنن نقول إن هذا احلديث صحيح ، وإن الذي ذهبوا إليه يف          : "قال ابن قُتيبة    
يا مقَلِّب القلوب   : "تأويل اإلصبع ال يشبه احلديث ، ألنه عليه السالم قال يف دعائه             

ى نفسك  أو ختاف يا رسول اهللا عل     : فقالت له إحدى زوجاته     " ثَبت قليب على دينك   
، فإن كان القلـب     " إن قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع اهللا عز وجل         : "؟ فقال   

عندهم بني نعمتني من نعم اهللا تعاىل ، فهو حمفوظ ِبِتينك النعمتني ، فألي شيء دعا                
أختاف على نفسك مبا يؤكد قوهلا ؟       : بالتثبيت ؟ وِلم احتج على املرأة اليت قالت له          

أن ال خياف إذا كان القلب حمروسا بنعمتني ، فإن قال لنا ما اإلصـبع               وكان ينبغي   
، " يحمل األرض على إصـبع    "هو مثل قوله يف احلديث اآلخر       : عندك ههنا ؟ قلنا     

وكذا على إصبعني ، وال جيوز أن تكون اإلصبع ههنـا ِنعمـة ، وكقولـه تعـاىل                      
      ِره واألقَد قروا اهللا حـماوات         وما قَدامـة والسالِقي مـوه يتضا قَبميعج ضر

ومل يجز ذلك ، وال نقول إصبع كأصابعنا ، وال يد كأيـدينا ،          ) ١( مطِْويات ِبيِمِنه   
  )٢(" وال قَبضة كقبضاتنا ، ألن كل شيء منه عز وجل ، ال يشِبه شيئًا ِمنا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ٦٧(آية -سورة الزمر ) ١(
 ). ١٤١(تأويل خمتلف احلديث) ٢(



 )١٧٠( 

 
 

 
 

 املطلب الثالث عشر
  اإلمام ابن قُتيبة يف أحاديث القدرمنهج

 

حـديثًا  ) تأويل خمتلف احلديث  ( يف كتاب    -رمحه اهللا -أورد اإلمام ابن قُتيبة     
حـدثنا أبـو   : واحدا يف القَدر ، احتج به أهل األهواء ، وهو ما رواه بسنده قـال   

بن أيب ِهند ، عن عامر      أخربنا داود   : اخلَطَّاب ، قال ، أخربنا ِبشر بن املُفَضل ، قال           

صلى اهللا  -لَِقي موسى آدم    : " قال  عن النيب    -رضي اهللا عنه  -، عن أيب هريرة     
أنت آدم أبو البشر ، الذي أشقَيت الناس وأخـرجتهم            :  ، فقال  -عليهما وسلم 

ألَست موسى الذي اصطفاك اهللا علـى النـاس         : نعم ، فقال    : من اجلَنة ؟ قال     
أفَلَيس جتـد فيمـا أُنـِزل إليـك أنـه                   : بلى ، قال    :  وبكالمه ؟ قال     برساالته

فخصـم آدم موسـى              : بلى ، قـال     : سيخِرجين منها قبل أن يدِخلِْنيها ؟ قال        
 .)١(" -صلى اهللا عليهما وسلم-

يا ،  وقد رد ابن قُتيبة على أهل األهواء ، الذين قالوا أن موسى كـان قَـدر               
فأي شيء يف هذا القول يدلُّ على أن موسى عليـه  : "محتجني ذا احلديث ، فقال      

                                                        
 .، وإسناد ابن قُتيبة صحيح) ١٦٠(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

ــه ــديث أخرج ــاريواحل ــد:  البخ ــد اهللا  /رالق ــى عن ــاج آدم وموس ح٦٦١٤)(١١/٥٠٥(ت (                     ،
يف /الســنة: أبــو داود، ) ٢٦٥٢)(١٤٢٥(ِحجــاج آدم وموســى عليهمــا الســالم/القــدر: مســلم
أربعتهم من طريق عمرو بن دينـار ،        ) ٨٠)(١/٣١(يف القدر /املقدمة: ابن ماجه ،  ) ٤٧٠١)(٤/٢٢٦(القدر

 .يماين ، عن  أيب هريرة بنحوهعن طاوس بن كَيسان ال



 )١٧١( 

السالم كان قَدريا ؟ وحنن نعلم أن كل شيء ِبقَدر اهللا وقضائه ، غري أنـا ننِسـب                  
األفعال إىل فاِعليها ، وحنمد املُحسن على إحسـانه ، ونلـوم املسـيء بإسـاءته ،             

دتع١("  على املذنب بذنوبهون(. 
 

 املطلب الرابع عشر
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف أحاديث مشكَلَة يف نفسها

 

تأويـل  ( يف كتـاب     -رمحه اهللا -من األحاديث اليت أوردها اإلمام ابن قُتيبة        
، أحاديث ادعى أهل األهواء أن يف متنها تناقضا واختالفًـا ، وأن             ) خمتلف احلديث 

ملَتن يفِْسد بعضه ، وقد بين فساد ما ذهبوا إليه يف شأن هـذه األحاديـث ،                 بعض ا 
 .بتأويل معناها ، وبيان توافق نصها وعدم اختالفه

إذا قام أحدكم   : " أنه قال  ومن أمثلة هذه األحاديث ، ما رِوي عن النيب          
فإنه ال يدري أين باتـت      من منامه ، فال يغِمس يده يف اإلناء حىت يغِسلَها ثالثًا ،             

 .)٢(" يده
وهذا احلديث جائز ، لوال قولـه      : "وقد نقل ابن قُتيبة عن أهل األهواء قوهلم         

، وما منا من أحد إال وقد درى أن يده باتت حيـث             " فإنه ال يدري أين باتت يده     "
 بات بدنه ، وحيث باتت رجله وأذُنه وأنفه وسائر أعضائه ، وأشد األمور أن يكون              
مس ا فَرجه يف نومه ، ولو أن رجالً مس فَرجه يف يقَظته لَما نقَض ذلك طهارته ،                  
فكيف بأن يمسه وهو ال يعلم ؟ واهللا ال يؤاخذ الناس مبا ال يعلمون ، فإن النائم قد                   

                                                        

 ). ١٦٠(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ).٨٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(

كراهة غمس املتوضئ ويره يده املشـكوك يف جناسـتها يف           /الطهارة:  مسلم واحلديث صحيح ، فقد أخرجه    
 .شقيق ، عن أيب هريرةمن طريق خالد احلّذَّاء ، عن عبد اهللا بن ) ٢٧٨)(١٦١(اإلناء قبل غسلها ثالثًا



 )١٧٢( 

د نفسه يف   يهجر يف نومه ، فيطَلِّق ويكْفُر ويفْتري ويحتِلم على امرأة جاره ، وهو عن             
نومه زاٍن ، مث ال يكون بشيء من ذلك مؤاخذًا ، يف أحكام الدنيا ، وال يف أحكـام                 

  .)١(" اآلخرة
وحنن نقول إن هذا النظَّار علم شيئًا ،        : "ويرد اإلمام ابن قُتيبة على هذا فيقول        

جيـب  وغابت عنه أشياء ، أما علم أن كثريا من أهل الفقه قد ذهبوا إىل أن الوضوء                 
من مس فَرجه   "من مس الفَرج ، يف املنام واليقَظَة ، ذا احلديث ، وباحلَديث اآلخر              

 ، وإن كنا حنن ال نذهب إىل ذلك ، ونرى أن الوضوء الذي أُِمر به من                 )٢( "فَلْيتوضأ
ضوء مس فَرجه غَسلُ اليد ، ألن الفروج مخارج احلَدث والنجاسات ، وكذلك الو            

عندنا مما مست النار ، إمنا هو غَسل اليد من الزهم واألطِْبخة والشواء ، فإذا كـان                 

 أمر املستيقظ من    الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين ، تبين أن رسول اهللا             
منامه أن يغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء ، ألنه ال يدري أين باتت يده ، يقول لَعلَّه                  

ه مس ا فَرجه أو دبره ، وليس يؤمن أن يصيب يده قاِطر بـول ، أو بقيـة             يف منام 
مني ، إن كان جامع قبل املنام ، فإن أدخلها يف اإلناء قبل أن يغسلها ، أنجس املـاء            
وأفسده ، وخص النائم ذا ألن النائم قد تقع يده على هذه املواضع ، وعلى دبره ،                 

 .)٣( "وهو ال يشعر
 
 

                                                        

 ). ٨٨(تأويل خمتلف احلديث) ١(
الوضـوء مـن    /الطهارة: الترمذي،  ) ١٨١)(١/٤٦(الوضوء من مس الذكر   /الطهارة: أبو داود أخرجه  ) ٢(

: ابـن ماجـه   ،  ) ١/١٠٠(الوضـوء مـن مـس الـذكر       /الطهارة: النسائي،  ) ٨٣)(١/٥٦(مس الذكر 
الوضـوء مـن مـس      /الطهـارة : الـك يف املوطـأ    م،  ) ٤٧٩)(١/١٦١(الوضوء من مس الذكر   /الطهارة
اإلمام أمحـد يف    ،  ) ٧٢٥)(١/١٩٩(الوضوء من مس الذكر   /الطهارة: الدارمي،                ) ٥٨)(١/٤٢(الفرج
مجيعهم من طريق عروة بن الزبري، عن مروان بن احلكم ، عن خالته بسرة بنت صفوان به                 ) ٦/٤٠٦ (املسند

 . ، وإسناده صحيح
 ). ٨٩(ديثتأويل خمتلف احل) ٣(



 )١٧٣( 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 املوازنة بني منهجي الكتابين 

 

 .املوازنة بني الكتابني يف التبويب: املبحث األول

 . املنهج احلديثي لكل من الكتابني:املبحث الثاين



 )١٧٤( 

 املبحث األول
   املوازنة بني الكتابني يف التبويب

 

لإلمـام  ) ف احلديث اختال(يالحظ الباحث من خالل االستقراء العام لكتايب        
لإلمام ابن قُتيبة ، أن لكل من اإلمامني منهجـه         ) تأويل خمتلف احلديث  (الشافعي ، و  

اخلاص يف تبويب وتقسيم كتابه ، وأن مثة نقاطَ اتفاق بني املنهجني ، كما أن بينهما                
 .نقاط اختالف

يب وتقسيم كل   وعند موازنة منهج اإلمام الشافعي مبنهج اإلمام ابن قُتيبة يف تبو          
 :منهما لكتابه ، خنرج باملالحظات التالية

 :تقسيم الكتاب-أوالً 
املقدمة ، وصلب   : يتِفق اإلمامان يف تقسيم كتابيهما إىل قسمني رئيسني ، مها           

الكتاب وأبوابه ، فكلٌّ منهما افتتح كتابه مبقدمة تضمنت عدة موضوعات ، شكَّلَت             
 . سا ألبوابهمدخالً ملوضوع الكتاب ، وتأسي

 : موضوعات املقدمة–ثانيا 
اشتملت مقدمة كل من الكتابني على موضوعات متعددة ، منها ما اشتركا يف             
 .ذكرها وبياا ، ومنها ما تفَرد به اإلمام الشافعي ، ومنها ما تفَرد به اإلمام ابن قُتيبة

 :املوضوعات املشتركة )١(
 :ما قد اشتركا يف أمرين ، مهاباستقراء مقدميت الكتابني نالحظ أ

 بيان مكانة السنة النبوية ، حيث حتدث كل منهما يف مقدمة كتابه ، عـن           -١
مكانة السنة النبوية يف التشريع اإلسالمي ، حيث تشكل مع القرآن الكرمي ، مصدر              
التشريعات اليت جاء ا اإلسالم ، وأن من اعتصم ما ، وعمل مبقتضـامها ، فقـد                



 )١٧٥( 

النور املبني ، وسار على الصراط املستقيم ، واستفتح باب الرشد ، وطلب             استضاء ب 
احلق من مظَانه ، وأن السنة ، كما القرآن ، فَرض علـى املسـلم أن يقـف عنـد       

 . )١(حدودها ، وأنه ليس له معها من األمر شيء إال التسليم هلا واتباعها 
ن اإلمامني جانبا مـن مقدمـة    حجية حديث اآلحاد ، فقد خصص كل م    -٢

كتابه لبيان هذا األمر ، وإن زاد اإلمام الشافعي يف بيانه عن اإلمام ابن قُتيبة ، فقـد                  
 ، وإيراد األدلـة  )٢(جعل الشافعي قدرا كبريا من مقدمته لبيان حجية حديث اآلحاد         

 لكنهما يتِفقـان     ، )٣(على ذلك ، يف حني أوجز ابن قُتيبة احلديث يف هذا املوضوع             
 .على القول حبجية حديث اآلحاد

 :املوضوعات اليت انفرد ا الشافعي )٢(
لإلمام الشافعي رمحه اهللا على أمور      ) اختالف احلديث (اشتملت مقدمة كتاب    

، ) تأويل خمتلف احلـديث   (، مل يتطرق إىل ذكرها اإلمام ابن قُتيبة يف مقدمة كتابه            
 : رها الشافعي رمحه اهللا ، هي وهذه األمور اليت انفرد بذك

 بيان أنواع احلديث ، فقد تعرض الشافعي يف مقدمته ألنواع احلديث مـن          -١
 : حيث الورود ، وهي عنده نوعان

 . ، ال يسع أحدا جهلهخرب عامة عن عامة عن النيب : األول
 .)٤(خرب خاصة ، وهو يف خاص األحكام : الثاين
حلديث ، حيث أوضح اإلمام الشافعي منهجـه يف          بيان منهجه يف خمتلف ا     -٢

 .)١(خمتلف احلديث ، قبل الشروع يف عرض مسائل املختلف اليت تضمنها الكتاب 

                                                        

، ) ٥٩-٥١(، تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة) ٣٣(، ) ٢٤(، ) ١٢(اختالف احلديث للشافعي: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ١١٢(وصفحة) ٧٣(وانظر كذلك صفحة

 . من هذه الرسالة) ٩٣-٨٩(صفحة: ، وانظر) ٢٥-١٤(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٢١(صفحة: نظر، وا) ٤٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٧٤(صفحة: ، وانظر) ١٤-١٣(اختالف احلديث: انظر) ٤(



 )١٧٦( 

 بيان منهجه يف قبول احلديث ، حيث تطرق اإلمام الشافعي يف أكثر مـن               -٣
 موضع من مقدمة الكتاب ، إىل بيان منهجه وشرطه يف قبول احلديث ، وهو أن ينقله    

 .)٢(العدل الضابط ، وأن يثبت احلديث عمن رواه 

 :املوضوعات اليت انفرد ا ابن قُتيبة )٣(
بـذكر أمـور ، مل   ) اختالف احلديث(كما انفرد الشافعي رمحه اهللا يف مقدمة        

تأويل خمتلف  (يتعرض هلا ابن قُتيبة رمحه اهللا ، فقد انفرد هذا األخري يف مقدمة كتابه               
 :اد أمور خلت منها مقدمة كتاب الشافعي ، وهيبإير) احلديث
 ذكر أسباب تأليف الكتاب ، فقد افتتح ابن قُتيبة رمحه اهللا مقدمة كتابـه               -١

  .)٣(ببيان األسباب اليت دفعته لتأليف كتابه 
تأويـل خمتلـف    ( ذكر أصحاب الكالم ، حيث تضمنت مقدمة كتـاب           -٢
واء ، حيث عرض أقاويلـهم ، ورد عليهـا          ذكر أهل الكالم ، وأهل األه     ) احلديث

 .)٤(منتصرا للحق والسنة 
 ذكر أصحاب الرأي ، فكما تعرض ابن قُتيبة ألهل الكالم ، فقد تعـرض               -٣

كذلك لذكر أصحاب الرأي ، وعلى رأسهم اإلمام أيب حنيفة رمحـه اهللا ، مبينـا                
 .)٥(مآخذه عليهم ، ورده على أقواهلم 

 

 :كتابصلب ال-ثالثًا 
يتفق الكتابان يف أن صلب كل منهما ، يشتمل على املسائل املتعلقة مبوضـوع              

الكتاب ، وهو اختالف احلديث ، حبسب مفهوم كـل مـن اإلمـامني الشـافعي                  
                                                                                                                                                      

 . من هذه الرسالة) ٧٥(صفحة: ، وانظر) ٤٠-٣٩(اختالف احلديث: انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٧٥(صفحة: ، وانظر) ٦٥(، ) ١٢(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١١٠(صفحة: ، وانظر) ١٢-٥(حلديثتأويل خمتلف ا: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ١١١(صفحة: ، وانظر) ٥٠-١٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١١٣(صفحة: ، وانظر) ٣٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(



 )١٧٧( 

وابن قُتيبة رمحهما اهللا ، هلذا األمر ، ولذلك ختتلف املوضوعات اليت تناوهلـا كـل                
 .تالف هذا املفهوممنهما يف صلب الكتاب ، تبعا الخ

 :ومن خالل االستقراء العام للكتابني ، نالحظ اآليت
 جعل اإلمام الشافعي لكل باب من أبواب كتابه امسا خاصا مييزه عن بقيـة      -١

 )٢() باب القراءة يف الصـالة  ( و   )١() باب االختالف من جهة املباح    (األبواب ، مثل    
 .اإلمام ابن قُتيبةوغري ذلك ، بينما ال يوجد مثل ذلك يف كتاب 

لإلمام الشافعي الطـابع الفقهـي ،       ) اختالف احلديث ( غلب على كتاب     -٢
حيث أن مجيع املسائل الواردة يف الكتاب هي من مسائل الفقه ، بينما اشتمل كتاب               

 ، )٣(البن قُتيبة على الفقه وغريه من أبواب العلم ، كالعقيدة        ) تأويل خمتلف احلديث  (
  .)٤(والسرية 
 . كال الكتابني ال يراعي منهجا حمددا يف ترتيب أبوابه-٣
 اقتصر اإلمام الشافعي يف كتابه على تناول خمتلف احلديث ، بينما تنـاول              -٤

اإلمام ابن قُتيبة خمتلف احلديث ، ومشكله ، ولذلك ميكن حصر موضوع اخـتالف              
 :احلديث عند الشافعي يف ثالثة أبواب ، هي

 .ث املختلفة اليت ميكن اجلمع بينهااألحادي: األول
 .األحاديث املختلفة بسبب النسخ: الثاين
األحاديث املختلفة ، وال ميكن اجلمع بينها ، ولـيس فيهـا ناسـخ               : الثالث

  .)٥(ومنسوخ ، ويصار فيها إىل الترجيح 

                                                        

 ). ٤١(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ٤٢(املصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ٥٩(تأويل خمتلف احلديث: رانظ) ٣(
 ). ٩٦(املصدر السابق: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٠٤-٩٤(صفحة: انظر) ٥(



 )١٧٨( 

أما اإلمام ابن قُتيبة ، فقد تعددت أبواب اختالف احلديث عنده ، تبعا ملفهـوم             
 ،  )٢( ، أو اإلمجـاع    )١(ملختلف عنده ، حيث جعل فيه احلديث الذي خيالفه القرآن           ا

 ، أو احلـديث املشـكل         )٥( ، أو الواقع والعيان      )٤( ، أو العقل والنظر      )٣(أو القياس   
  .)٦(يف نفسه 
 

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١٤٦-١٣٦(صفحة: ، وانظر) ٥٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٥٢-١٤٧(صفحة: ، وانظر) ٦٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٥٣(صفحة: ، وانظر) ٩٩(ويل خمتلف احلديثتأ: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة ) ١٥٨-١٥٥(صفحة: ، وانظر) ٦٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٦١-١٥٩(صفحة: ، وانظر) ٦٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(
 . من هذه الرسالة) ١٦٥(صفحة: ، وانظر) ٨٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٦(



 )١٧٩( 

 املبحث الثاين
   املنهج احلديثي لكل الكتابني

 

 احلديثي لكل من اإلمام الشافعي يف       يالحظ الباحث من خالل استعراض النهج     
، أن  ) تأويل خمتلف احلديث  (، واإلمام ابن قُتيبة يف كتابه       ) اختالف احلديث (كتابه  

لكل منهما منهجه احلديثي اخلاص ، وأن مثة تقاطعات بني املنهجني ، تظهر للباحث              
 .عند تأمل مالمح كل من املنهجني

كتابني يف احلديث من خـالل النقـاط        وميكن للباحث املوازنة بني منهجي ال     
 :التالية

 :إسناد احلديث) ١(
للشافعي ،  ) اختالف احلديث (من خالل استعراض األحاديث الواردة يف كتايب        

البن قُتيبة ، نالحظ أن اإلمام الشافعي كان أكثر حرصـا      ) تأويل خمتلف احلديث  (و  
جند أن أكثر أحاديث الشافعي قـد       على إسناد احلديث من اإلمام ابن قُتيبة ، فبينما          

 ، جند ذلك قليالً يف كتاب ابن قُتيبة ، ولعل ذلك          رواها بأسانيد متصلة إىل النيب      
  . )١(مرجعه إىل تفاوت مرتبة اإلمامني يف هذا الشأن 

 :تعدد طُرق احلديث) ٢(
)           اخـتالف احلـديث   (يتميز املنهج احلديثي لإلمـام الشـافعي يف كتـاب           

احلرص على الدقة يف رواية احلـديث ، ويظهـر ذلـك مـن خـالل اهتمـام                              ب
الشافعي رمحه اهللا برواية احلديث من أكثر من طريـق ، إن تيسـر لـه ذلـك ،                           

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١١٥(، ) ٧٨(صفحة: انظر) ١(



 )١٨٠( 

)           تأويـل خمتلـف احلـديث   ( ، بينما ال جند ذلك يف كتـاب          )١(ووجد إليه حاجة    
 .مجيعاالبن قُتيبة ، رمحهما اهللا 

 :رواية احلديث باملعىن) ٣(
يتفق اإلمامان الشافعي وابن قُتيبة يف رواية احلـديث بـاملعىن يف كتابيهمـا ،               
فكالمها أورد يف كتابه أحاديث مبعناها ، دون سياقها على اللفظ ، فكالمهـا قـادر     

 .)٢(على أداء املعىن دون إخالل 

 :االستشهاد باحلديث الضعيف) ٤(
 يشتمل على أحاديث ضعيفة ، يستشهد ا اإلمامـان الشـافعي             كال الكتابني 

 . )٣(وابن قُتيبة 
 :حديث اآلحاد) ٥(

يتفق اإلمامان الشافعي وابن قُتيبة يف موقفهما من حديث اآلحـاد ، فكالمهـا         
للشافعي بالتوسع يف عرض أدلة ) اختالف احلديث(يقبله ، ويعمل به ، ويتميز كتاب   

 .)٥( ، بينما يوجز ابن قُتيبة يف هذا األمر )٤(ث اآلحاد حجية حدي
 
 
 
 

                                                        
 . من هذه الرسالة) ٨١(صفحة: ، وانظر) ٧٢(اختالف احلديث: انظر) ١(
مـن        ) ١٢١(، ) ٨٣(صـفحة : ، وانظـر ) ٨١(، وتأويل خمتلف احلديث ) ٤٣(اختالف احلديث : انظر) ٢(

 . هذه الرسالة
، ) ٨٦-٨٥(صـفحة : ، وانظـر ) ٦٢(، تأويل خمتلف احلديث   ) ١٢٥ (،) ٤٨(اختالف احلديث : انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ١٢٠-١١٩(
 . من هذه الرسالة) ٩٤-٨٩(صفحة : ، وانظر) ٥٠-١٣(اختالف احلديث: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٢٢(صفحة: ، وانظر) ٣٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(



 )١٨١( 

        

 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث

املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قتيبة 
 يف دفع التعارض



 )١٨٢( 

 
 
 

 

 الفصل األول
املوازنة بني منهجي الشافعي وابن قتيبة يف اجلمع 

 بني األحاديث املتعارضة
 . اإلمام الشافعي يف اجلمع بني األحاديث املتعارضةمنهج:املبحث األول 
 .منهج اإلمام ابن قتيبة يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة:املبحث الثاين 

 .املوازنة بني املنهجني:املبحث الثالث 



 )١٨٣( 

 املبحث األول
 منهج اإلمام الشافعي يف اجلمع

  بني األحاديث املتعارضة
 

    يعتن اجلمع بني احلديثني املتعارضني ما أمكن ، حيث         يرى اإلمام الشافعي أنه ي
وكلما احتمل حديثان أن يسـتعمال معـا ،         ): "اختالف احلديث (يقول يف كتاب    

 . )١(" استعِمال معا ، ومل يعطِّل واِحد منهما اآلخر

 حـديثني   وال نجعلُ عن رسول اهللا      : "ويقول يف موضع آخر من الكتاب     
دا إذا وِجد السبيل إىل أن يكونا مستعملَين ، فال نعطِّل منهما واحدا ، ألن               خمتلفني أب 

علينا يف كُلٍّ ما علينا يف صاحبه ، وال جنعل املُختِلف إال فيما ال جيوز أن يسـتعمل                   
 .)٢(" أبدا إال لطَرح صاحبه

 اخلـربين علـى     ولَِزم أهلُ العلـم أن يمضـوا      ): "الرسالة(ويقول يف كتاب    
وجوههما ما وجدوا إلمضائهما وجها ، وال يعدوما خمتلفني ومهـا حيـتمالن أن              
يمضيا ، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا ، أو وِجد السبيل إىل إمضائهما ، ومل                 
يكن واحد منهما بأوجب من اآلخر ، وال ينسب احلديثان إىل االختالف ما كـان               

ه يمضيان معا ، إمنا املختلف ما ال يمضى إال بسقوط غريه ، مثل أن يكون                هلما وج 
 .)٣(" احلديثان يف الشيء الواحد هذا يِحلُّه وهذا يحرمه 

، فكان ) اختالف احلديث(وقد سار اإلمام الشافعي على هذا املَنهج يف كتاب          
 .يقَدم اجلَمع بني األحاديث املتعارضة ما أمكن

                                                        

 ). ٤٠-٣٩(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٩٩(در السابقاملص) ٢(
 ). ٣٤٢-٣٤١(الرسالة للشافعي) ٣(



 )١٨٤( 

رى اإلمام الشافعي أن اجلمع بني األحاديث املتعارضـة متعـين إذا كـان              وي
 :اختالفها بسبب من األسباب التالية

 . اختالف املباح-١
 . اختالف أداء الرواة للحديث-٢
 . اختالف العام واخلاص-٣
 . اختالف املقام-٤
 . اختالف األمر والنهي-٥
 



 )١٨٥( 

 املطلب األول
 تعارضة بسبب اختالف املباح اجلَمع بني األحاديث امل

 

يؤكد اإلمام الشافعي أن كثريا من األحاديـث الـيت ظاهرهـا التعـارض                         
واالختالف ، ليست متعارضة يف احلقيقة ، وإمنا يظهـر فيهـا التعـارض بسـبب                       

أن األمرين مباحان جائزان ، كاختالف القيام والقعود وكالمها مباح ، وهذا الباب             
 .)١(ن االختالف البد فيه من املصري إىل اجلمع بني األحاديث  م

بابـا مسـتقالً              ) اخـتالف احلـديث   (وقد جعل اإلمام الشافعي يف كتابـه        
باب االختالف من جهة    (هلذا النوع من االختالف الظاهري بني األحاديث ، أمساه          

عارض ، فنفـى تعارضـها ،        ، وأورد فيه أمثلة تطبيقية ألحاديث ظاهرها الت       ) املباح
 : ومجع بينها ، ومن هذه األمثلة 

أخربنا عبد العزيز بن حممـد ،         : ما رواه اإلمام الشاِفِعي قال      ) املثال األول (
أن     عن زيد بن أسلَم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـهما              

 .)٢( رةً مرةًوضأ وجهه ويديه ومسح برأسه م رسول اهللا  

                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث: انظر ) ١(
وهـذا إسـناد حسـن ، بسـبب                    ). ٧٦)(١/٣١(مسند الشـافعي  : ، وانظر ) ٤١(اختالف احلديث   ) ٢(

، ) ٢/٣٦٧(يخالتـار " ليس به بـأس   : "قال ابن معني  . عبد العزيز  بن حممد الدراوردي ، مختلَف يف توثيقه         
" لـيس بـالقوي   : "، وقال النسائي  ) ٥/٣٩٦(اجلرح والتعديل البن أيب حامت    " سيئ احلفظ : "وقال أبو زرعة  

تقريـب  " صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ      : "، وقال ابن حجر   ) ١١/٥٢٣(ذيب الكمال للمزي  
سـري أعـالم   : انظـر . سـن ، وذكر الذهيب أن حديثه ال ينحط بأي حال عن مرتبـة احل        )٣٥٨(التهذيب  
 ).٨/٣٦٨(النبالء

،                         ) ١٥٧) (١/٢٥٨(الوضـوء مـرة مـرة       /الوضـوء  : البخـاري واحلديث صـحيح، فقـد أخرجـه        
ما جاء يف الوضوء مـرة      /أبواب الطهارة  : الترمذي،  ) ١٣٨) (١/٣٤(الوضوء مرة مرة    /الطهارة : أبو داود 

مـا جـاء يف     /الطهـارة  : ابن ماجه ،  ) ١/٦٢(الوضوء مرة مرة    /طهارةال : النسائي،  ) ٤٢) (١/٣٠(مرة  



 )١٨٦( 

ويقابله ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن ِهشام بن عروة ، عن أبيـه ، عـن       
 .)٢( توضأ ثالثًا ثالثًا أن النيب   موىل عثْمان بن عفَّان )١(حمران

ويقابل هذين احلديثني ما رواه عن ماِلك ، عن عمرو بـن حيـىي املـاِزين ،                       
هل تسـتطيع أن تـريين كيـف       : سِمع  رجالً يسألُ عبد اهللا بن زيد  عن أبيه ، أنه     

يتوضأ ؟ فدعا مباء مث ذكر أنه غسل وجهه ثالثًـا ، ويديـه                كان رسول اهللا    
 .)٣ (مرتني ، ومسح رأسه وغسل رجليه

وال يقال لشيء من هذه األحاديث خمتلف مطلقًـا ،          : "يقول اإلمام الشافعي  
خيتلف من وجه أنه مباح ، ال اختالف احلالل واحلـرام ، واألمـر         ولكن الفعل فيها    

                                                                                                                                                      

، مجيعهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابـن عبـاس                ) ٤١١) (١/١٤٣(الوضوء مرة مرة    
 . بألفاظ متقاربة 

ـ               : حمران) ١( . ابعنيهو ابن أبان ، موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، اشتراه زمن أيب بكر ، وهو من الت
، ) ٤/١٨٢(، سري أعالم النـبالء    ) ٥/٢٠٦(ذيب الكمال : انظر. هـ٧٥مات سنه   ". ثقة:"قال ابن حجر  
 ).١٧٩(تقريب التهذيب

) ٥/٢٠٦(ذيب الكمال : انظر.  ، وإسناده مرسل، فحمران مل يلق النيب          ) ٤١(اختالف احلديث ) ٢(
 ). ٧٥)(١/٣١(مسند الشافعي، والصحيح أنه مسعه من عثمان رضي اهللا عنه ، كما يف 

صـفة الوضـوء    /الطهـارة : مسـلم ،  ) ١٥٩)(١/٢٥٩(الوضوء ثالثًا ثالثًا  /الوضوء: البخاريوقد أخرجه   
ــه ــو ، ) ٢٢٦)(١٤٠(وكمال ــارة: داودأب ــنيب    /الطه ــوء ال ــفة وض ،               ) ١٠٦)(١/٢٦(ص

ري ، عن عطاء بن يزيـد ، عـن          أربعتهم من طريق الزه   ) ١/٦٤(املضمضة واالستنشاق /الطهارة: النسائي
 .محران، عن عثمان بن عفان بنحوه 

 ).٧٣)(١/٣٠(مسند الشافعي: وانظر. وهذا إسناد صحيح) ٤١(اختالف احلديث) ٣(
يف وضـوء                      /الطهـارة :مسـلم ،  ) ١٨٥)(١/٢٨٩(مسـح الـرأس كلـه     /الوضـوء :البخـاري وأخرجه  

مـا  /الطهارة:الترمذي،  ) ١١٨)(١/٢٩(فة وضوء النيب  ص/الطهارة:أبو داود ،  ) ٢٣٥)(١٤٥(النيب  
،       ) ١/٧١(حد الغسل   /الطهارة:النسائي،  ) ٤٧)(١/٣٣(جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتني وبعضه ثالثًا         

مجيعهم من طريق عمرو بن حيىي املازين ، عـن  ) ٤٣٤) (١/١٤٩(ما جاء يف مسح الرأس      /الطهارة:ابن ماجه 
 . ن زيد ، بنحوهأبيه ، عن عبد اهللا ب



 )١٨٧( 

أقل ما جيزئ من الوضوء مرة ، وأكمل ما يكون من الوضوء            : والنهي ، ولكن يقال   
   .)١(" ثالث

 إذا  وليس هذا اختالفًا ، ولكـن رسـول اهللا          ): "األم(ويقول يف كتاب    
 .)٢(" وواحدة تجزئتوضأ ثالثًا وتوضأ مرة ، فالكمال واالختيار ثالث ، 

                                                        

 ) .  ٤٢(اختالف احلديث ) ١(
 ). ١/١٢٩(األم للشافعي) ٢(



 )١٨٨( 

أخربنا عبد اهللا بن نافع ،         : ما رواه اإلمام الشافعي قال) املثال الثاين(
عن داود ابن قيس ، عن زيد بن أَسلَم ، عن عطَاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد     

 توضأ أن رسول اهللا  ، -رضي اهللا عنه- ، عن ِبالل -رضي اهللا عنهما-
 ). ١ (اخلُفَّنيومسح على 

 على اخلُفني وال يقال ِلمسح رسول اهللا : "-رمحه اهللا-قال الشافعي 
الغسل كمال ، واملَسح رخصة وكمال : خالف غسل رجليه على املصلى ، إمنا يقال

 ).  ٢" (، وأيهما شاء فعل

                                                        

 ).  ٤٢(اختالف احلديث ) ١(
مل يكن يف احلـديث  : "قال اإلمام أمحد. عدلٌ ، يف ضبطه شيء : وهذا إسناد حسن ، بسبب عبد اهللا بن نافع        

: ، وقال أبو زرعـة    ) ١٠/٥٨٢(هاملصدر نفس " ثقة: "، وقال حيىي بن معني    ) ١٠/٥٨٢(ذيب الكمال " بذاك
املصـدر  " لـين يف حفظـه ، وكتابـه أصـح         : "، وقال أبو حامت   ) ٥/١٨٤(اجلرح والتعديل " ال بأس به  "

: ، وقـال ابـن حجـر      ) ٥/٢١٣(التاريخ الكـبري  " يعرف حفظه وينكَر  : "، وقال البخاري  )٥/١٨٤(نفسه
 ).٣٢٦(تقريب التهذيب" صدوق"

 .من طريق عبد اهللا بن نافع به) ١/٨٢(سح على اخلفنيامل/الطهارة: النسائيوقد أخرجه 

: قـال الترمـذي  .  رواها مجع من الصحابة  واملسح على اخلفني ثابت بأحاديث صحيحة عن رسول اهللا          
ويف الباب عن عمر وعلي وحذيفة واملغرية وبالل وسعد وأيب أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنـس           "

سـنن  ". ة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأيب أمامة وأسامة بن زيـد            وسهل بن سعد ويعلى بن مر     
 ).   ١/٦٣(الترمذي

 ) . ٤٢(اختالف احلديث) ٢(



 )١٨٩( 

هو ابن  -أخربنا سفْيان، عن ِمسعر     : ما رواه اإلمام الشافعي قال    ) املثال الثالث (

 قرأ يف   مسعت النيب   : "، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، قال         -ِكدام
  إذا الشمس  كُـورت  : قرأ يف  الصبح: يعين، "والليل إذا عسعس :الصبح

)١(  
مسعـت الـنيب    : "وما رواه أيضا عن سفيان، عن زياد بن ِعالقة عن عمه، قال           

 يقرأ  لَ بخاِسقاتوالن " ٢(. ، يعين بقاف(  
وما رواه أيضا عن مسلم بن خالد وعبد ايد بن عبد العزيز، عن ابن جـريج،     

أخربنا أبو سلَمة بن سفْيان وعبد اهللا بن        : أخربنا  حممد بن عباد بن جعفر، قال       : قال

  الصـبح  صلى بنا رسولُ اهللا     : "عمرو العائذي، عن عبد اهللا بن السائب، قال       
مبكة، فاستفْتح بسورة املؤمنني، حىت إذا جاء ذكر موسـى وهـارون، أو ذكـر            

  )٣(  ". سعلة، فحذَف فركععيسى، أخذت النيب 

                                                        
 .، وإسناده صحيح)٢٤٠)(١/٨٥(مسند الشافعي: ، وانظر)٤٢(اختالف احلديث) ١(

ـ :  يف السـنن الكـربى     النسائي،  )٤٥٦)(٢٣٩(القراءة يف الصبح  /الصالة: مسلم وأخرجه   قولـه  /ريالتفس
كالمها مـن طريـق مسـعر عـن الوليـد بـن سـريع،                              ) ١١٦٥١)(٦/٥٠٧"(والليل إذا عسعس  "تعاىل
من طريق إمساعيل بن أيب خالد عن أَصبغ مـوىل          ) ٨١٧)(١/٢٦٨(القراءة يف صالة الفجر   /الصالة: ماجه ابن

 .عمرو بن حريث،كالمها عن عمرو بن حريث به 
 . ، وإسناده صحيح)٢٣٩)(١/٨٥(مسند الشافعي:  ، وانظر)٤٣(اختالف احلديث) ٢(

ــه  ــلموأخرج ــالة:مس ــبح/الص ــراءة يف الص ــذي،)٤٥٧)(٢٤٠(الق ــالة: الترم ــراءة يف /الص الق
ابـن  ،  )٢/١٥٧(القراءة يف الصبح بقاف   /الصالة: النسائي،  "حسن صحيح :"وقال) ٣٠٥)(١/١٨٩(الصبح
ربعتهم من طريق زياد بن عالقة عن عمه قطبة بـن           أ) ٨١٦)(١/٢٦٨(القراءة يف صالة الفجر   /الصالة: ماجه

 .مالك به
 . ، وإسناده صحيح)٢٤١)(١/٨٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ٤٣(اختالف احلديث) ٣(

تعليقًا عـن عبـد اهللا بـن السـائب،     ) ٢/٢٥٥(اجلمع بني السورتني يف الركعة   /الصالة:البخاريوأخرجه  
كالمهـا  )٦٤٩)(١/١٧٥(الصالة يف النعل  /الصالة:و داود أب،  )٤٥٥)(٢٣٩(القراءة يف الصبح  /الصالة:مسلم

من طريق ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر عن أيب سلمة بن سفيان وعبد اهللا بن عمرو العابدي وعبـد           



 )١٩٠( 

وليس نعد شيئًا من هذا اختالفًا ، ألنه قد صـلى           : "-رمحه اهللا -قال الشافعي   
وما غريه ، وقد أباح     الصلوات عمره ، فيحفَظ الرجل قراءته يوما ، والرجل قراءته ي          

 أن يقرأ بأم الكتاب ومـا       اهللا من القرآن بقراءة ما تيسر منه ، وسن رسول اهللا            
تيسر ، فدل على أن الالزم يف كل ركعة قراءة أم القرآن ، ويف الركعتني األوليني ما                 

 .)١(" تيسر معها
 

                                                                                                                                                      

من طريق ابن جريج عن حممد بـن        )٢/١٧٦(قراءة بعض السورة    /الصالة:النسائياهللا بن املسيب العابدي ،    
من طريق ) ٨٢٠)(١/٢٦٩(القراءة يف صالة الفجر   /الصالة:ابن ماجه  بن سفيان،  عباد بن جعفر عن أيب سلمة     

 .ابن جريج عن ابن أيب مليكة أربعتهم عن عبد اهللا بن السائب بألفاظ متقاربة
 ) . ٤٣(اختالف احلديث) ١(



 )١٩١( 

لى اختالف احلـديث    ومن األمثلة اليت أوردها اإلمام الشافعي ع      ) املثال الرابع (
، أن     ) اختالف احلـديث  (من كتاب   ) باب يف الوتر  (من جهة املباح ، ما ذكره يف        

 أوتر أول الليل وآخره ، وذلك ما رواه عن سفْيان ابـن عيينـة ، عـن                           النيب  
    ، عن مسِلم بن صبيح ، عن مسروق بن األجـدع اهلَمـداين ، عـن                   ) ١(أيب يعفور 

 فانتـهى  ِمن كل الليل قد أَوتر رسولُ اهللا : "  قالت -رضي اهللا عنها  -عائشة  
 . )٢("وتره إىل السحر

وذلك مما وصفت من املباح له أن يوتر يف الليل كلـه ،           : "قال اإلمام الشافعي    
وحنن نبيح يف املكتوبـة أن يصـلي يف أول الوقـت وآخـره ، وهـذا يف الـوتر                    

 . )٣(" نه أوسع م
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ) . ١١/٢٨٩( الكمالذيب: انظر. عبد الرمحن بن عبيد بن ِنسطاس بن أيب صِفية الثَعلَيب: يعفور أبو) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح) ٤٥(اختالف احلديث) ٢(

،                   ) ٧٤٥)(٣٧٣(صـالة الليـل   /الصالة: مسلم،  ) ٩٩٦)(٢/٤٨٦(ساعات الوتر /الوتر: البخاري وأخرجه  
ثالثتهم من طريق مسلم بن صبيح ، عن مسـروق ، عـن              ) ١٤٣٥)(٢/٦٦(وقت الوتر /الصالة: أبو داود 
 .عائشة به

 ). ٤٤(اختالف احلديث) ٣(



 )١٩٢( 

ومن أمثلة االختالف من جهة املباح الـيت ذكرهـا اإلمـام         ) املثال اخلامس  (
أخربنا حممد بن إمساعيل    : قال) باب سجود القرآن  : (الشافعي ، ما رواه حتت عنوان     

، عن ابن أيب ِذئب ، عن احلارث بن عبد الرمحن ، عن حممد بن عبد الـرمحن بـن                  

 قرأ بالنجم فَسجد     ، أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  -رة  ، عن أيب هري   ) ١(ثَوبان
 .)٢(أرادا الشهرة : وسجد الناس معه إال رجلني ، قال

ويقابله ما رواه عن حممد بن إمساعيل ، عن ابن أيب ذئب ، عن يزيد بن عبد اهللا               
عنـد      قـرأ  ابن قُسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنـه      

 . )٣ ( بالنجم فلم يسجد فيهارسول اهللا 
وال يقال الواحد من هذين ناسخ وال منسوخ، ولكـن          : "قال اإلمام الشافعي    

 )١(". اختالف من جهة املباح: يقال

                                                        
، وأظنـه                  " حممد بن عبد الـرمحن عـن ثوبـان    :"ورد يف النسخة املطبوعة من كتاب اختالف احلديث       ) ١(

ذيب الكمال  :انظر.حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، وهو تابعي ثقة كثري احلديث           : تصحيفًا ، وأن الصواب   
 ). ١٦/٤٨٣(للمزي

 ).             ٤٥(يثاختالف احلد) ٢(
وإسناده حسن ، بسبب احلارث بن عبد الرمحن القرشي ، وهو عدل قليل احلديث ، وال يعلم له راو غري ابن                     

، وقد ذكـره ابـن حبـان يف         ) ٤/٤٦(ذيب الكمال للمزي  :انظر.أخته حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب       
 ).١٤٦(تقريب التهذيب" صدوق: "، وقال ابن حجر ) ٣/٢٧٤(الثقات

ما جـاء يف سـجود القـرآن        /سجود القرآن :البخاريوله شاهد صحيح عن عبد اهللا بن مسعود ، أخرجه           
من رأى فيهـا    /الصالة:أبو داود ،  ) ٥٧٦)(٢٩١(سجود التالوة /الصالة:مسلم،  ) ١٠٦٧)(٢/٥٥١(وسنتها
إسـحاق  أربعتهم مـن طريـق أيب       ) ١٦٠(السجود يف النجم  /الصالة:النسائي،  ) ١٤٠٦)(٢/٥٩(السجود

 .السبيعي ، عن األسود بن يزيد النخعي ، عن ابن مسعود به
ــديث) ٣( ــتالف احل ــه ).٤٥(اخ ــاريوأخرج ــرآن:البخ ــجود الق ــجدة ومل /س ــرأ الس ــن ق م

مـن مل يـر     /الصـالة :أبو داود ،  ) ٥٧٧)(٢٩١(سجود التالوة /الصالة:مسلم،  )١٠٧٣)(٢/٥٥٤(يسجد
: وقـال   ) ٥٧٣)(٢/٤٤( جاء من مل يسجد فيه     ما/الصالة:الترمذي،  ) ١٤٠٤)(٢/٥٨(السجود يف املفصل  
مخستهم من طريق يزيد بن عبد اهللا بـن  ) ٢/١٦٠(ترك السجود يف النجم/الصالة:النسائيحسن   صحيح ،   

 .قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت به



 )١٩٣( 

ومما ذكره من أمثلة االختالف من جهة املباح ، ما جـاء أن             ) املثال السادس (

ذلك رخصة للمسلمني ، فبأي ذلك       صام يف السفر وأفطر ، وجعل        رسول اهللا   
 .أخذوا فقد أصابوا السنة

 :منها) اختالف احلديث(وقد روى اإلمام الشافعي يف ذلك أحاديث يف كتاب 
أخربنا مالك ، عـن الزهـري ، عـن               : قال اإلمام الشافعي  ) احلديث األول (

  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس          
، مث أفطـر فـأفطر          )٢(خرج عام الفَتح يف رمضان، فصام حـىت بلـغ الكَِديـد         

 .)٣(الناس معه 
أخربنا سفْيان ، عن الزهري ، عن       : -رمحه اهللا -قال الشافعي   ) احلديث الثاين (

رضـي اهللا   -صفْوان بن عبد اهللا ، عن أم الدرداء ، عن كَعب بن عاصم األشعري               

ليس من الِبـر أن تصـوموا يف   : " قال للصائم يف السفر  ، أن رسول اهللا      -عنه
  )٤( " السفر

                                                                                                                                                      
 ) . ٤٦(اختالف احلديث) ١(
مراصـد  : ، وانظـر  )٤/١٨٠(فـتح البـاري   ". يـد والكَِديد ماء بني عسـفان وقُد     : "قال البخاري : الكَِديد) ٢(

 ). ٣/١١٥٢(االطالع
 .، وإسناده صحيح) ٧١٧)(١/٢٧١(مسند الشافعي: ، وانظر) ٥١(اختالف احلديث) ٣(

جـواز  /الصـيام : مسلم،  ) ١٩٤٤)(٤/١٨٠(إذا صام أياما من رمضان مث سافر      /الصوم: البخاريوأخرجه  
الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا     /الصيام: النسائي،  ) ١١١٣)(٥٦٢(الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر     

 .ثالثتهم من طريق الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس به) ٤/١٨٩(ويفطر بعضا
 .، وإسناده صحيح) ٧١٩)(١/٢٧٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ٥٢(اختالف احلديث) ٤(

ما جاء يف اإلفطار يف     /الصيام: ابن ماجه ،  ) ٤/١٧٥(ام يف السفر  ما يكره من الصي   /الصيام: النسائيوأخرجه  
كالمها من طريق الزهري ، عن صفوان بن عبد اهللا ، عن أم الدرداء ، عن كعـب           ) ١٦٦٤)(١/٥٣٢(السفر

 .بن عاصم بنحوه

،         ) ١٩٤٦)(٤/١٨٣"(لـيس مـن الـرب الصـوم يف السـفر           "قول النيب   /الصوم: البخاريوأخرجه  
اختيـار  /الصـوم :أبو داود ،  ) ١١١٥)(٥٦٤(جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر      /لصياما: مسلم



 )١٩٤( 

-أخربنا الثقة ، عن حميد ، عن  أنس بن مالك : قال اإلمام الشافعي) احلديث الثالث(

 ، فمنا الصائم  ومنا املفطر ، فلم يِعب سافرنا مع رسول اهللا : " قال-رضي اهللا عنه
 .) ١(" ملفطر ، وال املفطر على الصائمالصائم على ا

-أخربنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : قال الشافعي) احلديث الرابع(
يا رسول اهللا أصوم يف :  قال-رضي اهللا عنه- أن محزة بن عمرو األسلمي -رضي اهللا عنها

  .)٢(  " وإن شئت فأفطرإن شئت فصم : " السفر ؟ وكان كثري الصيام ، فقال رسول اهللا 
فهذه األحاديث وغريها ، مما ورد يف هذا الباب ، ال تتعارض وال ختتلف ، بل تدخل يف باب 

  .)٣( املباح ، فبأيها أخذ املسلم أجزأه
من أمثلة اجلمع بني األحاديث املختلفة من ) اختالف احلديث(ومما ورد يف كتاب 

باب القصر واإلمتام يف السفَر  يف اخلَوف (عي يف جهة اختالف املباح ما ذكره اإلمام الشاف
  .)١()باب قتل األسارى واملفاداة م واملَن عليهم( ، ويف )٤()وغري اخلوف

                                                                                                                                                      

أربعتـهم مـن طريـق        ) ٤/١٧٧(ما يكره من الصيام يف السفر     /الصيام:النسائي،  ) ٢٤٠٧)(٢/٣١٧(الفطر
 . حممد بن عبد الرمحن األنصاري ، عن حممد بن عمرو ، عن جابر بن عبد اهللا به

، وحنن نتوقف يف احلكم علـى هـذا         )٧١١)(١/٢٦٨(مسند الشافعي : ، وانظر )٥٥(ديثاختالف احل ) ١(
اإلسناد إلام اسم شيخ الشافعي، وقد رواه الشافعي يف املسند عن مالك عن محيد به، فلعله يكون هو الثقـة     

 ).٧١٠)(١/٢٦٨(مسند الشافعي: انظر. الذي أمه

بعضـهم بعضـا يف الصـوم     عب أصحاب الـنيب  مل ي/الصوم:البخاريواحلديث صحيح، فقد أخرجه    
جواز الصوم والفطر يف شـهر رمضـان        /الصيام:مسلممن طريق مالك بن أنس،    )١٩٤٧)(٤/١٨٦(واإلفطار
  .من طريق أيب خيثمة زهري بن معاوية اجلُعفي،كالمها عن حميد الطويل عن أنس به)١١١٨)(٥٦٥(للمسافر

 .، وإسناده صحيح)٧٠٩)(١/٢٦٧(شافعيمسند ال: ، وانظر)٥٥(اختالف احلديث) ٢(
التخـيري يف الصـوم     /الصيام:مسلم،)١٩٤٣)(٤/١٧٩(الصوم يف السفر واإلفطار   /الصوم:البخاريوأخرجه  

ــفر ــذي،)١١٢١)(٥٦٦(والفطــر يف الس ــي /الصــوم:الترم ــا جــاء يف الرخصــة يف الصــوم ق م
ريق هشام بن عروة عن أبيـه  أربعتهم من ط) ١٨٧(الصيام يف السفر  /الصيام:النسائي،)٧٠٦)(٢/١٠٧(السفر

 .عن عائشة به
 ) . ٥٨-٥١(اختالف احلديث:انظر) ٣(
 ). ٥٠-٤٦(املصدر نفسه: انظر) ٤(



 )١٩٥( 

 املطلب الثاين
 اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف أداء الرواة للحديث

 

ه من  ويقصد بذلك أن يروي احلديث أكثر من واحد من الصحابة ، كلهم مسع            

، فحفظه كل واحد منهم بلفظ خمتلف ، حبيث ال ختتلـف هـذه               رسول اهللا   
األلفاظ يف املعىن ، فيظَن تعارضها وليست مبتعارضة ، فيصار إىل اجلمع بينـها مبـا                  

 .يدفع شبهة التعارض واالختالف
 :، منها) اختالف احلديث(وقد مثَّل اإلمام الشافعي لذلك بأمثلة يف كتاب 

أخربنـا الثقـة ،          : حديث التشهد ، الذي رواه بسـنده قـال     ) األولاملثال  (
عن الليث ابن سعد ، عن أيب الزبري ، عن سعيد وطـاووس ، عـن ابـن عبـاس                              

 يعلِّمنـا التشـهد كمـا يعلِّمنـا                         كـان الـنيب     :  قال -رضي اهللا عنهما  -
التِحيات املُباركات الصلَوات الطَّيبـات هللا ،       : "السورة من القرآن ، فكان يقول     

سالم عليك أيها النيب  و رحمة اهللا وبركاته ، سـالم علينـا وعلـى ِعبـاِد اهللا           
 . )٢( " الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا

 ،   عـن الـنيب      -ارضي اهللا عنهم  -ويقابله ما روي عن جابر بن عبد اهللا         
التِحيات هللا والصلَوات والطَّيبات ، السالم عليك أيها         ،   بسم اهللا وباهللا  : "ولفظه

                                                                                                                                                      

 ). ٥٩-٥٨(املصدر السابق: انظر) ١(
، وإسناده صحيح ، والثقة الذي روى عنه الشافعي هو حيىي بن حسـان ،               ) ٤٤-٤٣(اختالف احلديث ) ٢(

 ).٢٦٩(، ويف الرسالة) ٢/١٩١(وقد صرح بامسه يف كتاب األم
ــه  ــلموأخرجــ ــالة: مســ ــالة /الصــ ــهد يف الصــ ،                                               ) ٤٠٣)(٢١٤-٢١٣(التشــ

: وقـال )٢٨٩)(١/١٧٨(ما جاء يف التشهد   /الصالة: الترمذي،  ) ٩٧٤)(١/٢٥٦(التشهد/الصالة: أبو داود 
ــب " ــحيح غري ــن ص ــائي، " حس ــالة: النس ــر  /الص ــوع آخ ــهد ن ــن التش ،                                 ) ٢/٢٤٢(م

كلهم من طريق أيب الزبري، عن سـعيد بـن جـبري            ) ٩٠٠)(١/٢٩١(ما جاء يف التشهد   /الصالة: ابن ماجه 
 .وطاووس ، عن ابن عباس به



 )١٩٦( 

النيب ورمحة اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصـاحلني ، أشـهد أن                           
عـوذ بـاهللا           ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، أسأل اهللا اجلنـة وأ              

  .                      )١( "من النار

: ،ولفظـه   عن النيب    -رضي اهللا عنه  -وما روي عن أيب موسى األشعري       
التحيات الطيبات الصلوات هللا ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاتـه ،              "

أشهد أن حممـدا  السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا و   
  . )٢(" عبده ورسوله 

: ، ولفظـه   عن النيب  -رضي اهللا عنه  -وما روي عن عبد اهللا ابن مسعود        
التحيات هللا والصلوات والطيبات ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاتـه                   "

ـ                 هد أن              ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال إلـه إال اهللا وأش
  .)٣( " حممدا عبد ورسوله

                                                        

 ).٤٤(اختالف احلديث: انظر) ١(
 جــاء يف مــا/الصــالة: ابــن ماجــه، )٢/٢٤٣(التشــهد/الصــالة: النســائيواحلــديث أخرجــه 

وهـو غـري   : "قـال الترمـذي   .من طريق أمين بن نابل عن أيب الزبري عن جابر به          ) ٩٠٢)(١/٢٩٢(التشهد
، وهو كما قال الترمذي ، فإن رواية أمين بن نابل قد خالفت رواية الثقات               ) ١/١٧٨(سنن الترمذي ".حمفوظ

دون الزيـادات يف أول التشـهد       مثل الليث بن سعد ، وعمرو بن خالد الذين رووا احلديث عن أيب الزبري ب              
 ).٢/٣١٦(، فتح الباري) ٢/٣٩٨(ذيب الكمال: انظر. وآخره

 ).٤٤(اختالف احلديث: انظر) ٢(
ــه   ــديث أخرجـ ــلمواحلـ ــالة: مسـ ــهد /الصـ ــاء يف التشـ ــا جـ ،                                                       )٤٠٤)(٢١٤(مـ

،             )٢/٢٤١(نـوع آخـر مـن التشـهد       /الصـالة : النسائي،  )٩٧٢)(١/٢٥٥(التشهد/الصالة: أبو داود 
من طريق يونس بن جبري عن حطَّان بن عبد اهللا عـن  ) ٩٠١)(١/٢٩١(ما جاء يف التشهد/الصالة: ابن ماجه 

 أيب موسى األشعري به  
 ).٤٤(اختالف احلديث: انظر) ٣(

التشـهد يف  /الصـالة :مسـلم ، )٨٣١)(٢/٣١١(التشـهد يف اآلخـرة    /األذان: البخاريواحلديث أخرجه   
مـا جـاء يف     /الصـالة : الترمـذي ،  )٩٦٨)(١/٢٥٤(التشـهد /الصالة:أبو داود ،  )٤٠٢)(٢١٣(الصالة



 )١٩٧( 

 بلفظـه ،     حيث يؤدي كل واحد من الصحابة ما حفظه عن رسول اهللا            
 دون إخالل باملعىن ، فيخالف رواية غريه ممن مسع احلديث فأداه بلفظ خمتلف

 يعلِّم  واحتمل أن يكون كلها ثابتة ، وأن رسول اهللا          : "قال اإلمام الشافعي  
عة واملنفردين التشهد ، فيحفظ أحدهم على لفظ ، وحيفظ اآلخر على لفـظ              اجلما

خيالفه ، ال يختلفان يف معىن أنه إمنا يريد به تعظيم اهللا جل ثناؤه وِذكْره ، والتشـهد                

 كالً على ما حِفظ ، وإن زاد بعضهم كلمة   ، فيِقر النيب     والصالة على النيب    

 ِظه ، ألنه ِذكْر ، وقد اختلف بعض أصحاب النيب      على بعض ، أو لَفَظَها بغري لَفْ      
:  ، ومل خيتلفوا يف معناه ، فـأقَرهم وقـال  يف بعض لَِفظ القرآن عند رسول اهللا     

هكذا أُنِزل، إن هذا القـرآن أُنـِزلَ علـى سـبعة أحـرف، فـاقرأوا مـا                                 "
وىل أن يتِسع هذا فيه إذا مل خيتلـف         ، فما سوى   القرآن  من الذِّكْر أ         )١(" تيسر منه 

 .)٢("املعىن

                                                                                                                                                      

ما جـاء يف    /الصالة: ابن ماجه ،  )٢/٢٤٠(كيف التشهد األول  /الصالة: النسائي،  )٢٨٨)(١/١٧٧(التشهد
 .من طرق عن ابن مسعود به) ٨٩٩)(١/٢٩٠(التشهد

بيان /الصالة: مسلم،  ) ٤٩٩٢)(٩/٢٣(أُنِزلَ القرآن عل سبعة أحرف    /ائل القرآن فض: البخاريأخرجه  ) ١(
أُنـِزل القـرآن علـى سـبعة        /الصـالة : أبـو داود  ،  ) ٨١٨)(٤٠٨(أن القرآن علـى سـبعة أحـرف       

)  ٤/٢٦٤(ما جاء أن القرآن أُنـِزل علـى سـبعة أحـرف           /القراءات: الترمذي،  ) ١٤٧٥)(٢/٧٥(أحرف
مخستهم من طريق عروة بـن الـزبري ، عـن                ) ١٥٠(جامع ما جاء يف القرآن    /ةالصال: النسائي،  ) ٤٠١٤(

 . عبد الرمحن بن عبد القاري ، عن عمر بن اخلطاب ، وفيه قصة
 ). ٢٧٥-٢٧١(الرسالة: ، وانظر٤٤(اختالف احلديث) ٢(



 )١٩٨( 

باب ما يكره يف الربا من الزيـادة يف        (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثاين (
 بن أيب يزيد ،     )١(، عن سفيان ، عن عبد اهللا        ) اختالف احلديث (من كتاب   ) البيوع

  ،        -هللا عنـهما  رضـي ا  -، عن أسامة بن زيـد       -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس    

  .)٢(" إمنا الربا يف النسيئة: " قالأن النيب 
 ، لكن يقابله أحاديث     )٣(فهذا احلديث يدل ظاهره على حصر الربا يف النسيئة          

 :، وهي) اختالف احلديث(ذكرها اإلمام الشافعي يف 
أخربنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابـن أيب متيمـة ،                  : قال الشافعي ) ١(
 حممد بن سريين ، عن مسلم بن يسار ورجل آخر ، عن عبادة بـن الصـامت                           عن

ال تبيعـوا الـذهب بالـذهب ،                    : " قـال   أن رسـول اهللا      -رضي اهللا عنه  -
وال الوِرق بالوِرق ، وال البر بالبر ، وال الشعري بالشعري ، وال التمر بالتمر ، وال                 

ء ، عينا بعني ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالوِرق ،             امللح بامللح إال سواًء بسوا    
والوِرق بالذهب، والبر بالشعري، والشعري بالبر، والتمر بامللح، وامللح بالتمر، يدا           

                                                        

 فعبيد اهللا بـن أيب      ،) ٥٥٠)(٢/١٥٩(مسند الشافعي : انظر. عبيد اهللا بن أيب يزيد    : الصواب واهللا أعلم  ) ١(
ـذيب  : انظر. ، ومن تالميذه سفيان بن عيينة     ) هـ١٢٦(يزيد هو الذي يروي عن ابن عباس ، تويف سنة           

ـذيب  : انظـر . ، أما عبد اهللا بن أيب يزيد فلم يدرك ابن عباس ، وروايته عن التابعني              ) ١٢/٢٨٠(الكمال
 ).١٠/٦٤٨(الكمال

 ) . ٥٥٠)(٢/١٥٩(مسند الشافعي: وانظر. ح، وإسناده صحي)١٤٦(اختالف احلديث) ٢(
،             )٢١٧٩)(٤/٣٨١(بيـع الـدينار بالـدينار نسـاء       / البيـوع : البخـاري أخرجـه   .  واحلديث صحيح 

بيع الفضة بالذهب وبيـع الـذهب       /البيوع: النسائي،  )١٥٩٦)(٨٦١(بيع الطعام مثالً مبثل   /املساقاة: مسلم
أربعتـهم مـن     ) ٢٢٥٧)(٢/٧٥٨(من قال ال ربا إال يف النسيئة      /راتالتجا: ابن ماجه ،  )،  )٧/٢٨١(بالفضة

 .طرق عن ابن عباس عن أسامة بن زيد به
النهايـة يف غريـب     : انظر. هي بيع الربِويات بالتأخري من غري تقابض ، وإن كان بغري زيادة             : النسيئة) ٣(

 ). ٥/٤٥(احلديث



 )١٩٩( 

من زاد أو ازداد فقد     "، ونقص أحدمها امللح أو التمر، وزاد أحدمها       "بيد كيف شئتم  
 )١(" أرىب

 موسى بن أيب متيم ، عن سعيد بن يسار          أخربنا مالك ، عن   : قال الشافعي ) ٢(

الـدينار بالـدينار ،     : " قال  ، أن رسول اهللا      -رضي اهللا عنه  -، عن أيب هريرة     
  .)٢(" والدرهم بالدرهم ، ال فَضل بينهما

رضي اهللا  -أخربنا مالك ، عن نافع ، عن أيب سعيد اخلُدري           : قال الشافعي ) ٣(

 الـذهب بالـذهب إال ِمـثْالً ِمبثْـل ،                     ال تبيعوا : " قال  أن رسول اهللا     -عنه
  بعضها على بعض ، وال تبيعوا الوِرق بالوِرق إال ِمثْالً ِمبثْـل ، وال                )٣(وال تِشفُّوا   

  .)٥(" )٤(تِشفُّوا بعضها على بعض ، وال تبيعوا غائبا منها بناِجز 

                                                        

وهـذا إسـناد فيـه انقطـاع،                    ). ٥٤٦)(١٥٧(مسـند الشـافعي   : ، وانظر )١٤٧(اختالف احلديث ) ١(
، حتفة األشـراف مبعرفـة   )١٨/٩٤(ذيب الكمال للمزي: انظر. فمسلم بن يسار مل يلق عبادة بن الصامت  

: ولعل مسلم بن يسار مسعه مـن أيب األشـعث الصـنعاين كمـا يف أيب داود                ). ٤/٢٥٨(األطراف للمزي 
 ). ٧/٢٧٦(بيع الشعري بالشعري/البيوع: ئي، النسا)٣٣٤٩)(٣/٢٤٨(يف الصرف/البيوع

: أبـو داود  ،  )١٥٨٣)(٨٥٦(الصرف وبيع الذهب بالورق نقـدا     /البيوع: مسلمأخرجه  . واحلديث صحيح 
) ١٢٥٨)(٢/٣٥٤(ما جاء أن احلنطة مـثالً مبثـل       /البيوع: ، الترمذي )٣٣٥٠)(٣/٢٤٨(يف الصرف /البيوع

 . أيب األشعث عن عبادة بن الصامت بنحوهوقال حسن صحيح، ثالثتهم من طريق أيب ِقالبة عن 
 ).٥٤٤)(٢/١٥٧(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١٤٧(اختالف احلديث) ٢(

بيع الدينار  /البيوع: النسائي،  ) ١٥٨٨)(٨٥٧(الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا    /البيوع: مسلموقد أخرجه   
 .  سعيد بن يسار ، عن أيب هريرة بهكالمها من طريق موسى بن أيب متيم ، عن) ٧/٢٧٨(بالدينار

النقصان أيضا ، فهو مـن  : أي ال تفضلوا بعضها على بعض ، والشف    ": وال تِشفُّوا بعضها على بعض    ) "٣(
 ). ٢/٤٨٦(النهاية يف غريب احلديث البن األثري. األضداد ، يقال شف الدرهم يشف ، إذا زاد وإذا نقص

 ). ٥/٢١(النهاية يف غريب احلديث: انظر. أي أحضره:  وعده أي حاضر ، وأجنز: ناجز) ٤(
 ).٥٤١)(٢/١٥٦(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١٤٧(اختالف احلديث) ٥(

، ) ١٥٨٤)(٨٥٤(الربـا /البيـوع : مسلم،  ) ٢١٧٧)(٤/٣٧٩(بيع الفضة بالفضة  /البيوع: البخاريأخرجه  
) ٧/٢٧٨(بيع الذهب بالـذهب   /البيوع: النسائي،  ) ١٢٥٩)(٢/٣٥٥(ما جاء يف الصرف   /البيوع: الترمذي

 . أربعتهم من طريق نافع ، عن أيب سعيد اخلدري به



 )٢٠٠( 

 عامر ، عـن     أخربنا مالك أنه بلَغه عن جده مالك بن أيب        : قال الشافعي ) ٤ (

ال تبيعـوا الـدينار      : "قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -عثمان بن عفان    
  )١(" بالدينارين ، وال الدرهم بالدرمهني

وقد سلك اإلمام الشافعي يف دفع التعارض بني حديث أسامة بن زيد وبـاقي              
صـامت  األحاديث مذهبني ، فقد ذهب أوالً إىل القول بترجيح أحاديث عبادة بن ال            

وأيب هريرة وأيب سعيد اخلُدري وعثمان بن عفان على حديث أسـامة بـن زيـد                
 ، لكنه أيضا ذهب إىل اجلمع بني حديث أسامة وغريه ، ممـا              )٢(مبرجحات ذكرها   

 يسأل عن الربـا يف صـنفني        قد حيتمل أن يكون مسع رسولَ اهللا        : "ذكر بقوله 
الربا يف النسيئة ، فحفظه ، فأدى قول        إمنا  : خمتلفني ، ذهب بفضة ومتر حبنطة ، فقال       

 ، ومل يؤد مسألة السائل ، فكان ما أدى منه عند من مسعه أن ال ربـا إال                      النيب  
  )٣(" يف النسيئة

                                                        
 ). ٥٤٣)(٢/١٥٧(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٧(اختالف احلديث) ١(

من طريق سليمان بن يسار ، عن مالك        ) ١٥٨٥)(٨٥٤(الربا/البيوع: مسلمواحلديث صحيح ، فقد أخرجه      
 .عثمان بن عفان بهابن أيب عامر ، عن 

 ) . ١٤٨-١٤٧(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 ).  ١٤٨(اختالف احلديث) ٣(



 )٢٠١( 

 املطلب الثالث 
 اجلمع بني األحاديث املختلفة الختالف أحواهلا

 

عـارض  يذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا إىل أن اختالف احلال من أسـباب الت            
الظاهري بني األحاديث النبوية ، واملقصود بذلك ، كما يقول اإلمام الشافعي ، أن               

 يسن يف الشيء سنة ، ويسن يف شيء آخر ، يتفق مـع الشـيء األول يف          النيب  
معىن            وخيالفه يف معىن آخر ، سنة غريها بسبب اختالف احلالني ، فـيظَن                         

 .)١(تلف ذلك اختالفًا ، وليس منه شيء خم
 :ومن أمثلة األحاديث اليت أوردها الشافعي يف هذا الباب ومجع بينها 

:        قـال ) باب استقبال القبلـة للغـائط والبـول       (ما رواه يف    ) املثال األول (
أخربنا سفيان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد اللَّيثي ، عن أيب أيوب األنصـاري                      

قْبل الِقبلة بغائط أو بـول ، ولكـن شـرقوا وغَربـوا ،                         نهى أنْ تست   أنَّ النيب   
فقدمنا الشـام ، فوجـدنا مـراحيض قـد بِنيـت ، فننحـرف                        : قال أبو أيوب    
 . )٢(ونستغفر اهللا 

ويقابله ما روى الشافعي عن مالك ، عن حيـىي بـن سـعيد ، عـن حممـد                     
ه واسع بن حبان ، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما                      ابن حيىي بن حبان ، عن عم      

إذا قعدت على حاجتك ، فال تسـتقبل القبلـة وال بيـت       : إن أناسا يقولون  : "قال
                                                        

 ) . ٢١٤(الرسالة:انظر) ١(
 . ، وإسناده صحيح) ٦٣)(١/٢٨(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٦٤(اختالف احلديث) ٢(

                ،    ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلـة أهـل املدينـة وأهـل الشـام واملشـرق           /الصـالة : البخـاري وقد أخرجـه    
كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد قضـاء          /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(االستطابة/الطهارة: مسلم
،            ) ٨)(١/٨(يف النـهي عـن اسـتقبال القبلـة بغـائط أو بـول             /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(احلاجة

النهي عـن اسـتقبال     /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(النهي عن استدبار القبلة عند احلاجة     /الطهارة: النسائي
مجيعهم من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب أيوب              ) ٣١٨)(١/١١٥(القبلة بالغائط والبول  

 .به



 )٢٠٢( 

 علـى لبنـتني ،      املقدس ، لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ، فرأيت رسول اهللا             
 .)١(" مستقبالً بيت املقدس حلاجته
عي رمحه اهللا بني هذين احلديثني بأن النهي عن اسـتقبال           وقد مجع اإلمام الشاف   

القبلة وبيت املقدس عند احلاجة إمنا هو يف الصحراء اليت ال ِستر فيهـا ، وال بـأس                   
بذلك يف البيوت لضيقها ، وحاجة الناس إىل املرفق فيها ، وسترها ، وإن أحـدا ال                 

 . )٢(يرى من كان فيها ، إال أن يدخل أو يشرف عليه  
كان القوم عربا إمنا عامة مذاهبهم يف الصحارى ، وكثري مـن            : "قال الشافعي 
    شفيها يسترهم ، فكان الذاهب حلاجته إذا اسـتقبل القبلـة أو             )٣(مذاهبهم ال ح 

استدبرها ، استقبل املصلى بفرجه أو استدبره ، ومل يكـن علـيهم ضـرورة يف أن          
 ، وكانت البيوت خمالفة للصحراء ، فإذا كان بـني     يشرقوا أو يغربوا ، فأُِمروا بذلك     

أظهرها ، كان من فيه مستترا ال يراه إال من دخل أو أشرف عليه ، وكانت املذاهب              
بني املنازل متضايقة ، ال ميكن من التحرف فيها ما ميكن يف الصحراء ، فلما ذكر ابن             

و حينئٍذ مسـتدبر  ، من استقباله بيت املقدس ، وه       عمر ما رأى من رسول اهللا       
الكعبة ، دل على أنه إمنا ى عن استقبال الكعبة واسـتدبارها يف الصـحراء دون                

 . )٤(" املنازل

                                                        

 . ، وإسناده صحيح)٦٥)(١/٢٨(مسند الشافعي: وانظر). ١٦٤(اختالف احلديث) ١(
، )١٤٥)(١/٢٤٦(مـــن تـــربز علـــى لبنـــتني/الوضـــوء: البخـــاريوقـــد أخرجـــه 

، )١٢)(١/٤(الرخصــة يف ذلــك/الطهــارة: أبــو داود، )٢٦٦)(١٥٥(االســتطابة/الطهــارة:مســلم
الرخصـة يف ذلـك يف      /الطهـارة :النسـائي ،  )١١)(١/١٠(ما جاء من الرخصة يف ذلك     /الطهارة:الترمذي
مجيعهم من طريق حممـد      ) ٣٢٢)(١/١١٦(الرخصة يف ذلك يف الكنيف    /الطهارة: ابن ماجه ،)١/٢٣(البيوت

 .ن حيىي بن حبان عن عمه واِسع بن حبان عن ابن عمر بهاب
 ). ٨٥(اختالف احلديث:انظر) ٢(
بفتح احلاء، هو موضع قضاء احلاجة، ومجعه حشوش، وأصله من احلش أي البستان، ألم كانوا               : احلَش) ٣(

 ). ١/٣٩٠(النهاية البن األثري: انظر. كثريا ما يتغوطون يف البساتني
 ) . ٢٩٥(الرسالة: وانظر). ١٦٥-١٦٤( احلديثاختالف) ٤(



 )٢٠٣( 

 

من كتـاب   ) باب الطِّيب لإلحرام    (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثاين (
، حيث روى أحاديث تفيد بإباحة الطيب قبل اإلحـرام ، وإن            ) اختالف احلديث (

 : بعد اإلحرام ، ومن هذه األحاديثبقي أثره
 عن مالك بن أنس ، وسـفيان بـن            -رمحه اهللا -ما رواه اإلمام الشافعي     ) ١(

    -رضـي اهللا عنـها    -عيينة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشـة               

 إلحرامه قبل أن   يحِرم ، وِلِحلِّه قبل أن يطـوف             طَيبت رسولَ اهللا    : "قالت
 . )١(" البيتب

ما رواه أيضا عن سفيان بن عيينة ، عن عطـاء بـن السـائب ، عـن                       ) ٢(
إبراهيم بن يِزيد النخِعي ، عـن األسـود بـن يزيـد النخِعـي ، عـن عائشـة                                     

   رسـول اهللا     )٣( الطِّيِب يف مفاِرق     )٢(رأيت وِبيص   : " قالت -رضي اهللا عنها  -
  .)٤(" ثالثبعد 

                                                        

 . ، وإسناده صحيح)١٧٤(اختالف احلديث) ١(
الطيب للمحـرم عنـد     /احلج: مسلم،  ) ١٧٥٤)(٣/٥٨٤(الطيب بعد رمي اجلمار   /احلج: البخاريوأخرجه  
ــرام ــو داود، ) ١١٨٩)(٦٠٧(اإلح ــك: أب ــرام /املناس ــد اإلح ــب عن ،                ) ١٧٤٥)(٢/١٤٤(الطي

الطيـب عنـد    / املناسـك  :ابـن ماجـه   ،  ) ٥/١٣٧(إباحة الطيـب عنـد اإلحـرام      /املناسك: ائيالنس
 .مخستهم من طريق عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به) ٢٩٢٦)(٢/٩٧٦(اإلحرام

 ).٥/١٤٦(النهاية يف غريب احلديث البن األثري: انظر. أي بريقه: الطيب وبيص) ٢(
لسان العـرب البـن   : انظر. ، مجع مفْرق ، وهو وسط الرأس الذي يفْرق فيه الشعربفتح امليم   : املَفارق) ٣(

 ). ٥/٣٣٩٩(منظور
 .، وإسناده صحيح) ١٧٤(اختالف احلديث) ٤(

الطيـب للمحـرم عنـد      /احلج: مسلم،  ) ١٥٣٧)(٤/٣٩٦(الطيب عند اإلحرام  /احلج: البخاريوأخرجه  
ــرام ــو داود، ) ١١٩٠)(٦٠٨(اإلح ــك: أب ــب/املناس ــرام الطي ــد اإلح ،                 ) ١٧٤٦)(٢/١٤٥( عن

أربعتهم من طريق إبراهيم بن يزيد النخعـي ، عـن           ) ٥/١٣٩(إباحة الطيب عند اإلحرام   /املناسك: النسائي
 .األسود بن يزيد النخعي ، عن عائشة به



 )٢٠٤( 

 أحاديث ظاهرها ي احملرم عن الطيب ، وهـذه        -رمحه اهللا -مث روى الشافعي    
 :األحاديث هي

أخربنا عطـاء ، عـن      : ما رواه عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال           

 ، فأتاه رجـل  )١( باِجلعرانة كنا عند رسول اهللا : صفوان بن يعلى ، عن أبيه قال   
يا رسـول اهللا ، إين      :  فقال )٣( باخلَلوق   )٢(عةٌ ، يعين جبة ، وهو مضمخ        وعليه مقَطَّ 

ما كنـت صـانعا يف حجـك                    : "أحرمت بالعمرة وهذه علَي ، فقال له رسول اهللا        
 .)٤(" فاصنعه يف عمرِتك

صهيب ، وكذلك ما رواه عن إمساعيل بن إبراهيم بن علَية ، عن عبد العزيز بن         

  .)٥("  أن يتزعفَر الرجلى رسول اهللا : "عن أنس قال

                                                        

غنائم ، وأحـرم     ، وقسم ا      مرتل بني الطائف ومكة ، وهي إىل مكة أقرب ، نزهلا النيب              :اِجلعرانة) ١(
 ). ١/٣٣٦(مراصد االطالع:  ا  نظر. منها بالعمرة

 ) . ٣/٩٩(النهاية يف غريب احلديث البن األثري. التلطخ بالطيب وغريه واإلكثار منه: التضمخ) ٢(
 هو طَيب معروف مركب ، يتخذ من الزعفَران وغريه من أنواع الطِّيب ، وتغلُب عليه احلُمـرة          : اخلَلُوق) ٣(

 ). ٢/٧١(النهاية يف غريب احلديث البن األثري. والصفْرة

 سـأل  وفيـه أن رسـول اهللا      ) ٨١٢)(١/٣١٢(مسند الشافعي : ، وانظر )١٧٤(اختالف احلديث ) ٤(

 :فقال رسـول اهللا  . كنت أنزع هذه املُقَطَّعة وأغسل اخلَلُوق: ؟ قال "ما كنت تصنع يف حجك    : "الرجل
 "  عمرتكما كنت تصنع يف حجك فاصنع يف"

،                 )١٥٣٦)(٣/٣٩٣(غسـل اخلَلُـوق ثـالث مـرات مـن الثيـاب          / احلـج : البخـاري وقد أخرجـه    
،            )١٨١٩)(٢/١٦٤(الرجــل حيــرم يف ثيابــه/املناســك: أبــو داود، )١١٨٠)(٦٠١(احلــج: مســلم
 يعلى عن أبيه ، وفيه      أربعتهم من طريق عطاء عن صفوان بن      ) ٥/١٤٢(يف اخللوق للمحرم  /املناسك: النسائي

 .أمره بغسل الطيب ونزع اجلبة أن النيب 
 ) . ٨١٥)(١/٣١٤(مسند الشافعي: ، وانظر)١٧٤(اختالف احلديث) ٥(

ي الرجـل   / اللباس: مسلم،  )٥٨٤٦)(١٠/٣٠٤(النهي عن التزعفر للرجال   /اللباس: البخاريوقد أخرجه   
االستئذان : الترمذي،  )٤١٧٩)(٤/٨٠(وق للرجال يف اخلل /الترجل: أبو داود ،  )٢١٠١)(١١٦٣(عن التزعفر 



 )٢٠٥( 

 ، وال يرى اإلمام الشافعي تعارضا بني ما روته عائشة من ِطيب رسول اهللا           
وبني ما رواه يعلَى وأنس من ي عن الطيب للمحرم ، وذلك بسبب اختالف احلال               

لطيب ، غري احلال اليت تطيـب فيهـا         يف األمرين ، فاحلال اليت ورد فيها النهي عن ا         

 ، فالنهي إمنا كان عن التزعفُر ، وليس عن أصل التطَيب قبل اإلحرام            رسول اهللا   
 . )١(وبعد التحلل منه 

وذا كله نأخذ ، فنرى جائزا للرجل واملرأة أن يتطيبـا    : "يقول اإلمام الشافعي  
م ، إذا كان تطيب به قبل اإلحرام ، ونرى          بالغالية وغريها ، مما يبقى رحيه بعد اإلحرا       

إذا رمى اجلمرة وحلق قبل أن يفيض أن الطيب حالل له ، وننهى الرجل حالالً بكل               
حال أن يتزعفر ، ونأمره إذا تزعفر غري حمرم أن يغسل الزعفران عنه ، وكذلك نأمره                

فـران نفسـه      إذا تزعفر قبل أن يحِرم مث أحرم وبه أثر الزعفران ، أن يغسـل الزع              

 تشبه أن يكـون مل يـأمره        لإلحرام ، وإمنا قلنا هذا ألن الداللة عن رسول اهللا           

 أمر غري حمـرم أن     بغسل الصفْرة إال أنه ى أن يتزعفر الرجل ، وأن رسول اهللا             
يغسل الصفرة عنه ، ومل يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو حالل ،          

  .)٢(" مبا بقي عليه رحيه حمرماألنه تطيب حالالً 
:   فهل خيالف حديثُ يعلَى حديثَ عائشة؟ قيـل       : فإن قال قائل  : "ويقول أيضا 

 بالغسل ، فيما نرى واهللا أعلم ، للصفْرة عليه ، وإمنا ى أن              ال ، إمنا أمره النيب      
ملا وصـفت ،  يتزعفر الرجل ، وال جيوز أن يكون أَمر األعرايب أن يغسل الصفْرة إال          

 . )٣( " ألنه ال ينهى عن الطِّيب يف حاٍل يتطيب فيها 
                                                                                                                                                      

الزعفـران  /املناسـك : النسـائي هـذا حـديث حسـن صـحيح،         : وقال) ٢٩٦٨)(٤/٢٠٥(واآلداب
 مخستهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به ) ٥/١٤١(للمحرم

 ). ٥/١٦٨(، األم)١٧٥(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ) . ١٧٥(اختالف احلديث) ٢(
 ). ١٧٦(سهاملصدر نف) ٣(



 )٢٠٦( 

من ) ما يأكل احملرم من الصيد    (ما رواه اإلمام الشافعي يف باب       ) املثال الثالث (
، حيـث روى حـديثًا يف منـع املُحـِرم مـن أكـل                         ) اختالف احلديث (كتاب  

 شهاب الزهري ، عـن عبيـد اهللا                حلم الصيد ، وذلك ما رواه عن مالك ، عن ابن          
، عـن   -رضي اهللا عنهما  -ابن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ، عن عبد اهللا بن عباس              

 ِحمارا وحشيا وهـو   أنه أَهدى لرسول اهللا -رضي اهللا عنه -الصعب بن جثَّامة    

 فلما رأى رسـول اهللا  :قال .  ، فرده عليه رسول اهللا    )٢( ، أو بودان     )١(باألبواء  

م: " ما يف وجهي قالرا حه  عليك إال أندر٣(" إنا مل ن(.  

 عن األكل من حلم الصيد وهـو حـرم ،           فهذا احلديث فيه امتناع النيب      
ويقابله اإلمام الشافعي بأحاديث خيالف ظاهرها ظاهر هذا احلديث ، وفيها اإلباحـة     

 .للمحِرم أن يأكل من حلم الصيد
فقد روى اإلمام الشافعي عن مالك بـن أنـس ، عـن أيب النضـر مـوىل                            

عمر بن عبد اهللا التيمي ، عن نافع موىل أيب قَتادة ، عن أيب قَتادة األنصاري ، أنـه                   

 ، حىت إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلَّف مـع أصـحاب لـه            كان مع النيب    
ِحمارا وحشيا ، فاستوى على فَرسـه ، فسـأل          محِرمني ، وهو غري محِرم ، فرأى        

                                                        

قرية من أعمال املدينة املنورة ، بينها وبني اجلُحفة ثالثة وعشرون ميالً مما يلي املدينة ، وا قرب : األبواء) ١(

 ). ١/١٩(مراصد االطالع: انظر . آمنة أم النيب 
مراصد : انظر. حفةقرية بني مكة واملدينة ، بينها وبني األبواء حنو من مثانية أميال ، قريب من اجلُ: ودان) ٢(

 ).٣/١٤٢٩(االطالع
 ). ٨٤٢)(١/٣٢٣(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٧٧(اختالف احلديث) ٣(

،   ) ١٨٢٥)(٤/٣١(إذا أهدى للمحرم محارا وحشـيا حـي مل يقبـل          /جزاء الصيد : البخاريوقد أخرجه   
ما جـاء يف كراهيـة حلـم الصـيد          /احلج: الترمذي،  ) ١١٩٣)(٦١٠(حترمي الصيد للمحرم  /احلج: مسلم
،                 ) ٥/١٨٤(مـاال جيـوز للمحـرم أكلـه مـن الصـيد           /املناسك: النسائي،  ) ٨٥١)(٢/١٧٠(للمحرم

مخستهم من طريق عبيد اهللا بن عبـد        ) ٣٠٩٠)(٢/١٠٣٢(ما ينهى عنه احملرم من الصيد     / املناسك :ابن ماجه 
 .ن الصعب بن جثامة بهاهللا بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، ع



 )٢٠٧( 

أصحابه أن يناولوه سوطَه فأبوا ، فسأهلم رمحه فأبوا ، فأخذ رمحـه فَشـد علـى        

 وأىب بعضهم ، فلما أدركوا النيب       احلمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النيب         

كُموها اهللا: " سألوه عن ذلك فقالمة أطْعم١(" إمنا هي طُع(.  
ويف رواية له عن مالك ، عن زيد بن أسلَم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب قَتادة            

هل معكم  : " قال مثل حديث أيب النضر ، إال أن يف حديث زيد أن رسول اهللا              
  .)٢(" من حلمه شيء

ومما يدل على إباحة أكل الصيد للمحِرم ، مـا رواه اإلمـام الشـافعي عـن            
حممد ، عن عمرو بن أيب عمرو موىل املُطَِّلب بن حنطَب ، عن املُطَِّلب ،               إبراهيم بن   

حلم الصيد لكم يف اإلحـرام حـاللٌ مـا مل    : " قالعن جابر ، أن رسول اهللا       
 .)٣(" تصيدوه أو يصاد لكم

                                                        

 ).٨٣٧)(١/٣٢١(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٧٧(اختالف احلديث) ١(
حتـرمي الصـيد    /احلـج : مسـلم ،  ) ٢٩١٤)(٦/٩٨(ما قيـل يف الرمـاح     /اجلهاد: البخاريوقد أخرجه   

ـ /احلج:الترمذي،  ) ١٨٥٢)(٢/١٧١(حلم الصيد للمحرم  /املناسك: أبو داود ،  ) ١١٩٦)(٦١١(للمحرم ا م
) ٥/١٨٢(ما جيوز للمحرم أكله من الصيد     /املناسك: النسائي،  ) ٨٤٩)(٢/١٧٠(جاء يف أكل الصيد للمحرم    

 .مخستهم من طريق أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا التيمي ، عن نافع موىل أيب قتادة ، عن أيب قتادة به
 .، وإسناده صحيح) ١٧٧(اختالف احلديث) ٢(

حتـرمي الصـيد    /احلـج : مسـلم ،  ) ٥٤٩١)(٩/٦١٢( جـاء يف التصـيد     ما/الذبائح: البخاريوأخرجه  
ثالثتـهم مـن    ) ٨٥٠)(٢/١٧٠(ما جاء يف أكل الصيد للمحرم     /احلج: الترمذي،  ) ١١٩٦)(٦١٢(للمحرم

 .طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب قتادة به

سـناده حسـن ، فاملطلـب               وإ). ٨٣٩)(١/٣٢٢(مسند الشـافعي  : ، وانظر ) ١٧٨(اختالف احلديث ) ٣(
، وقـال                  ) ١٨/١٥١(ـذيب الكمـال   : انظـر . ابن حنطب خمتلَف يف توثيقه ، فقد وثَّقـه الـدارقطين          

صـدوق كـثري    : "، وقال فيه ابن حجـر     ) ١٨/١٥١(ذيب الكمال ". ليس يحتج حبديثه  : "حممد بن سعد  
يشـبه أن يكـون     : "قال أبو حامت يف روايته عن جـابر       ، لكن   ) ٥٣٤(تقريب التهذيب " اإلرسال والتدليس 

 ).١٨/١٥١(ذيب الكمال" أدركه



 )٢٠٨( 

ويذهب اإلمام الشافعي إىل أن حديث الصعب بن جثَّامة ال يخاِلف حـديثَ                
ك ال يخالفهما حديثُ جابر بن عبد اهللا خالفًـا حقيقيـا ، بـل               أيب قَتادة ، وكذل   

اختالفها مرجعه إىل اختالف أحواهلا ، فلكلٍّ منها حال خيتلف عن حال اآلخر ، وال               
سبيل إىل دفع هذا التعارض الظاهري بينها إال باجلمع بينها وإمضائها مجيعا ، وهـذا      

 حيا ، صعب أهدى احلمار للنيب  فإن كان ال  : "ما ذهب إليه الشافعي حيث يقول     
فليس للمحِرم ذبح محار وحشي حي ، وإن كان أهدى له حلما فقد حيتمل أن يكون           

 أن ال يِحلُّ للمحِرم ما ِصيد له ، وهو ال  علم أنه ِصيد له فرده عليه ، ومن سنته          
ه كان له رده عليه ، ولكن       حيتمل إال أحد الوجهني واهللا أعلم ، ولو مل يعلمه ِصيد ل           

وأمر : ال حيتمل إال الوجهني قبله ، قال      : إال أنا حرم ، وذا قلنا     : ال يقول له حينئذٍ   
أصحاب أيب قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقُهم ، ِبِعلمه أنه مل يِصده هلم وال بـأمرهم                 

  )١(". وإيضاحه يف حديث جابر. فحلَّ هلم أكله
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

ما جـاء يف أكـل   /احلج: الترمذي، ) ١٨٥١)(٢/١٧١(حلم الصيد للمحرم /املناسك: أبو داود وقد أخرجه   
مـن  ) ٥/١٨٧(إذا أشار احملرم إىل الصيد فقتله احلـالل   /املناسك: النسائي،  )٨٤٨)(٢/١٦٩(الصيد للمحرم 

 .طريق عمرو بن أيب عمرو ، عن املطلب بن حنطب ، عن جابر به
 ) . ١٧٨(اختالف احلديث) ١(



 )٢٠٩( 

 
 

ِخطْبة الرجل علـى ِخطْبـة      ( ما رواه اإلمام الشافعي يف باب       ) ثال الرابع امل( 
، فقد روى حديثني عن عبد اهللا بـن عمـر ،           ) اختالف احلديث (من كتاب   ) أخيه

 .وأيب هريرة يف ي الرجل أن خيطب على خطبة أخيه
أخربنا مالك ، عن نـافع ،  : فأما حديث ابن عمر فما رواه اإلمام الشافعي قال      

ال يخِطـب   : " قـال  أن رسـول اهللا  -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر      
  .)١(" أحدكم على ِخطْبة أخيه

وأما حديث أيب هريرة فما رواه عن مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن                 

: وقد زاد بعـض احملـدثني     :  مثله ، قال   ، عن النيب    -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة   
  .)٢("  يتركحىت يأذن أو"

                                                        

 ). ١٠/١٣٠(، األم) ٥١)(٢/١٨(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١٧٩(اختالف احلديث) ١(
،      ) ٥١٤٢)(٩/١٩٨(ال خيطب على خطبة أخيـه حـىت يـنكح أو يـدع            /النكاح: البخاريوقد أخرجه   

يف /النكـاح : داود أبـو ،  ) ١٤١٢)(٧٣٤(حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يترك        /النكاح: مسلم
النهي أن خيطـب الرجـل   /النكاح: النسائي، ) ٢٠٨١)(٢/٢٢٨(كراهية أن خيطب الرجل على خطبة أخيه 

هم مخست) ١٨٦٨)(١/٦٠٠(ال خيطب الرجل على خطبة أخيه     /النكاح: ماجه ابن،  ) ٦/٧١(على خطبة أخيه  
 .من طريق نافع ، عن عبد اهللا بن عمر بنحوه

 ). ٥٢)(٢/١٨(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح ، وانظر) ١٧٩(اختالف احلديث) ٢(
ال خيطـب علـى خطبـة أخيـه حـىت يـنكح أو              /النكـاح : البخـاري وحديث أيب هريرة أخرجـه      

حترمي اخلطبة علـى  /النكاح: مسلممن طريق جعفر بن ربيعة عن األعرج ،         ) ٥١٤٤-٥١٤٣)(٩/١٩٨(يدع
يف كراهية أن خيطب الرجل على خطبة       /النكاح: داود أبو،  ) ١٤١٣)(٧٣٥(خطبة أخيه حىت يأذن أو يترك     

) ٢/٣٠٠(ما جاء أن ال خيطب الرجل علـى خطبـة أخيـه           /النكاح: الترمذي،  ) ٢٠٨٠)(٢/٢٢٨(أخيه
ال /النكـاح : ماجـه  ابن،  ) ٦/٧٣(النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه      /النكاح: النسائي،  ) ١١٤٣(

مخستهم من طريق الزهري ، عن سعيد بـن املسـيب ،            ) ١٨٦٧)(١/٦٠٠(خيطب الرجل على خطبة أخيه    
 .كالمها عن أيب هريرة بنحوه



 )٢١٠( 

ويف مقابل هذين احلديثني ، روى اإلمام الشافعي عن مالك ، عـن عبـد اهللا                    
ابن يِزيد موىل اَألسود بن سفيان ، عن أيب سلَمة بن عبد الرمحن ، عن فاطمة بنـت               

:  قال هلا يف ِعدِتها من طالق زوجهـا         ، أن رسول اهللا      -رضي اهللا عنها  -قَيس  
فلما حلَلَت فأخربته أن معاوية وأبا جهم خطَباين ،         : ، قالت " آِذِنيِنيفإذا حلَلِْت فَ  "

فَصعلوك ال مال له ، وأما أبو جهم فال يضـع            أما معاوية  ":فقال رسول اهللا    
، " انكحـي أُسـامة   : "فقال. فكَِرهته: قالت" عصاه عن عاتقه ، انكحي ابن زيد      
 .  )١ (بطت بهفنكحته ، فجعل اهللا فيه خريا واغت

ويعتمد اإلمام الشافعي ، يف دفع التعارض بني حديث فاطمـة بنـت قـيس                
وحديثي ابن عمر وأيب هريرة ، منهج اجلمع بني هذه األحاديث وإعماهلا مجيعـا ،               

حيث ينفي أن يكون حديثُ فاطمة خمالفًا حلديث ابـن عمـر وأيب هريـرة ، ألن                   

ل على ِخطبة أخيه يف حال يفعل هو ذلـك   ال ينهى أن يخِطب الرج رسول اهللا   

        يه عنها يف حاٍل دون حال ، أي أن احلال اليت ورد فيهـا النـهي يف ولكن ، 
حديثي ابن عمر وأيب هريرة ، ختتلف عن احلال اليت ورد فيهـا حـديث فاطمـة                       

  )٢(. بنت قيس
ها؟ قيل واهللا   فأي حال ى عن اِخلطبة في     : فإن قال قائل  : "يقول اإلمام الشافعي  

أما الذي تدل عليه األحاديث ، فإن يه عن أن خيِطب ِخطبة أخيه إذا أَِذنـت      : أعلم

 رد نكاح خنساء بنت ِخذَام ، وكانت      املرأة لوليها أن يزوجها ، ألن رسول اهللا         

                                                        
، ) ٥٦)(١٩-٢/١٨(مسـند الشـافعي   : ، وإسناده صحيح، وانظـر    ) ١٨٠-١٧٩(اختالف احلديث ) ١(

 ). ٣١٠-٣٠٩(الرسالة
يف نفقـة   /الطـالق : داود أبـو ،  ) ١٨٤٠)(٧٩٠( ثالثًا ال نفقـة هلـا      املطلقة/الطالق: مسلموقد أخرجه   

كالمها من طريق عبد اهللا بن يزيد ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن فاطمـة                  ) ٢٢٨٤)(٢/٢٨٥(املبتوتة
 .بنت قيس بنحوه

 ) . ١٨٠(اختالف احلديث: انظر) ٢(



 )٢١١( 

ل إذن املـرأة    ثَيبا فزوجها أبوها بال رضاها ، فدلَّت السنة على أن الويلّ إذا زوج قب             
املزوجة كان النكاح باطالً ، ويف هذا داللة على أنه إذا أراد زوج بعد ِرضاها كـان         
الزواج ثابتا ، وتلك احلال اليت إذا زوجها فيها الويلّ ثبت النكاح ، وال جيوز فيه واهللا      

وفاطمة أعلم غري هذا ، ألنه ال حالني هلا يختلف حكمها يف النكاح فيهما غريمها ،                

  إذا يف أن تزوج معاوية وال أبا جهم ، ومل يرو أن الـنيب                مل تعِلم رسول اهللا     

               ى معاوية وال أبا جهم أن خيطب أحدمها بعد اآلخر ، وال أحسبهما خطباها 
إال مفترقني أحدمها قبل اآلخر ، فإن كانت املرأة ِبكْرا يزوجهـا أبوهـا ، أو أَمـةً                  

 سيدها فخِطبت ، فال ننهى أحدا أن خيطبها على ِخطبة غريه ، حىت يعـده                يزوجها
  .)١(" الويل أن يزوجه ، ألن ِرضا األب والسيد فيهما كرضامها على أنفسهما

 فاطمة على   فكان بينا أن احلال اليت خطَب فيها رسول اهللا          : "ويقول أيضا 
ا ، ومل يكن للمخطوبة حـاالن خمتلفَـي         أسامة ، غري احلال اليت ى عن اِخلطبة فيه        

احلُكم ، إال بأن تأذن املخطوبة بإنكاح رجل بعينه ، فيكون للويلّ أن يزوجها ، جاز                
النكاح عليها ، وال يكون ألحد أن خيِطبها يف هذه احلال ، حىت يأذن اخلاطـب أو                 

 . )٢(" يترك
 
 
 
 

 
 

 
                                                        

 ). ٣١٠(الرسالة: ، وانظر)١٨٠(اختالف احلديث) ١(
 ) . ١٠/١٣٢(افعياألم للش) ٢(



 )٢١٢( 

 
 
 
 
 

 املطلب الرابع 
 سبب اختالف العام واخلاص اجلمع بني األحاديث املختلفة ب

 

ومعىن االختالف بسبب العام واخلاص ، أن يرد حديثان أو أحاديث يف مسألة واحدة ، 
بعضها يقصد معىن عاما ، والبعض اآلخر يقصد معىن خاصا يف املسألة   ذاا ، فيظن 

 .تعارضهما ، وليسا كذلك ، بل يكون كالمها صحيحا ، ولكن بينهما عموم وخصوص

 كالم عريب ، ما كان منه       واحلديث عن رسول اهللا     : "يقول اإلمام الشافعي  

 ، كما وصفت يف القرآن ، خيرج عاما وهو يراد به            عام املَخرج عن رسول اهللا      

 على عمومه   العام ، وخيرج عاما وهو يراد به اخلاص ، واحلديث عن رسول اهللا              

أراد به خاصا دون عـام ، ويكـون          بأنه   وظهوره ، حىت تأيت داللة عن النيب        
احلديث العام املخرج حمتمالً معىن اخلصوص بقول عوام أهل العلم فيه ، أو من حمل               

 أراد به خاصـا دون   مبعىن يدل على أن رسول اهللا    احلديث مساعا عن النيب     
 . )١(" عام

فهو علـى    فكل كالم كان عاما ظاهرا يف سنة رسول اهللا          : "ويقول أيضا 

 يدلُّ -بأيب هو وأمي- ظهوره وعمومه ، حىت يعلَم حديث ثاِبت عن رسول اهللا    
 .)٢("على أنه إمنا أُِريد باجلملة العامة يف الظاهر بعض اجلملة دون بعض

                                                        

 ). ٢١٣(الرسالة: ، وانظر) ٣٩(اختالف احلديث) ١(
 ). ٣٤١(الرسالة) ٢(



 )٢١٣( 

أمثلة تطبيقية على هذا    ) اختالف احلديث (وقد أورد اإلمام الشافعي يف كتاب       
ث ، فجمع بينها ، وأزال ما بينها مـن تعـارض            النوع من االختالف بني األحادي    

 :ظاهري ، ومن هذه األمثلة



 )٢١٤( 

، )اختالف احلديث (من كتاب   ) الطهارة باملاء (ما ذكره يف باب     ) املثال األول (
حيث روى فيه أربعة أحاديث يف طهارة املاء ، ظاهرها التعـارض واالخـتالف ،               

 :ا ، واألحاديث هي فجمع بينها ، ودفع ما قد يظن من تعارض بني ظواهره
حدثنا الثقة ، عن ابن أيب ذئب ، عن الثقة عنده           : قال اإلمام الشافعي  ) األول (

، عمن حدثه ، أو عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن العدوى ، عن أيب سـعيد اخلُـدري                   

إن بئر بضاعة يطرح فيهـا  :  فقال ، أن رجالً سأل رسول اهللا        -رضي اهللا عنه  -

  .)١(" إن املاء ال ينِجسه شيء : "واحلَيض ، فقال النيب الكالب 
أخربنا الثقة من أصحابنا ، عن الوليد بن كـثري ،           : قال اإلمام الشافعي  ) الثاين(

قـال     : عن حممد بن عباد بن جعفر ، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه قال              

  .)٢(" حيمل نجساإذا كان املاء قُلَّتني مل : "رسول اهللا 

                                                        
وهذا اإلسناد فيه ضعف بسبب كثـرة        ). ٣٥)(١/٢١(مسند الشافعي : ، وانظر ) ٧١(اختالف احلديث ) ١(

 ، فهـذا ال     من فيه من ااهيل ، وحنن إن كنا نتوقف يف إام الشافعي السم شيخه واالكتفاء بوصفه بالثقة                
جيري على غريه ، وهذا اإلسناد فيه جمهوال عني فوق ابن أيب ذئب ، وفيه مستور أو جمهول احلال ، وهو عبيد                  

 ).٣٧٢(، تقريب التهذيب )١٢/٢١٨(ذيب الكمال: انظر. اهللا بن عبد الرمحن، وقيل ابن عبد اهللا العدوي
ما جاء أن املـاء ال      /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٦)(١/١٧(ما جاء يف بئر بضاعة    /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   
،        ) ١/١٧٤(ذكـر بئـر بضـاعة     /الطهـارة : النسائي،  " حديث حسن : "وقال) ٦٦)(١/٤٥(ينجسه شيء 
أربعتهم من طريق الوليد بن كثري ، عن حممد بن كعب ، عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا ،                    ) ٣/٣١: (اإلمام أمحد 
ريق عبد العزيز بن مسلم ، عن مطَرف ، عن خالد بن أيب نوف ، كالمها عـن                   من ط ) ٣/١٥ (:اإلمام أمحد 

 .أيب سعيد اخلدري بنحوه
 ).٣٦)(١/٢١(مسند الشافعي: ، وانظر) ٧١(اختالف احلديث) ٢(

) ١/٤٦(التوقيـت يف املـاء    /الطهـارة : النسائي،  ) ٦٣)(١/١٧(ما ينجس املاء  /الطهارة: أبو داود وأخرجه  
لوليد بن كثري ، عن حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عبد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عمـر ،                            كالمها من طريق ا   

ما جاء أن املـاء ال ينجسـه        /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٤)(١/١٧(ما ينجس املاء  /الطهارة:  أبو داود  وأخرجه
،               ) ٥١٧)(١/٤١٧٢(مقـدار املـاء الـذي ال يــنجس   /الطهــارة: ابـن ماجـه  ، ) ٦٧)(١/٤٦(شـيء 
مخستهم مـن طريـق حممـد             ) ٢/١٢(أمحد،  ) ٧٣١)(١/٢٠٢(قدر املاء الذي ال ينجس    /الطهارة: الدارمي



 )٢١٥( 

أخربنا سفيان ، عن أيب الزناد ، عـن موسـى               : قال اإلمام الشافعي  ) الثالث (

 قال  ، أن رسول اهللا      -رضي اهللا عنه  -ابن أيب عثمان ، عن أبيه ، عن أيب هريرة           
  .)١(" ال يبولَن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتِسل منه:     "
وبه عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريـرة    : لشافعيقال اإلمام ا  ) الرابع(

إذا ولَغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله      : " قال  أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  -
  .)٢(" سبع مرات

وهذه األحاديث ال تعارض بينها كما يقرر اإلمام الشافعي ، وإمنـا اختالفهـا           
ث بئر بضاعة عام يف كل ماء قَلَّ أو         ظاهرا بسبب أن بينها عموما وخصوصا ، فحدي       

                                                                                                                                                      
ابن إسحاق ، عن حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ، كالمها عن عبد اهللا بن عمر                       

 .بنحوه ، وهو مبجموع طرقه صحيح اإلسناد
وهذا إسناد حسـن ، فموسـى بـن               ). ٣٨)(١/٢٢(مسند الشافعي : ، وانظر ) ٧١(اختالف احلديث ) ١(

) ٢/٣٠٦(الكاشـف : انظر. أيب عثمان قليل احلديث ، ومل يرِو له البخاري إال استشهادا ، وقد وثَّقَه الذهيب              
:  هـ ، وقال عنه ابن حجر      ١٤١٣وىل الطبعة األ  -جدة/طبعة دار الِقبلة للثقافة اإلسالمية    -حتقيق حممد عوامة    

أما أبو عثمان ، فهو التبان ، مـوىل         ). ١٨/٤٩١(ذيب الكمال : ، وانظر ) ٥٥٢(تقريب التهذيب " مقبول"
، وحديثـه  ) ٦٥٧(تقريب التهذيب" مقبول: "املغرية بن شعبة ، وامسه سعيد ، وقيل عمران ، فقال ابن حجر         

، وهذا اإلسناد يتقوى مبا ورد لـه  ) ٢١/٣٧٥(ذيب الكمال : انظر. قليل ، ومل يرو له البخاري يف األصول       
مـن طريـق           ) ٢٣٩)(١/٣٤٥(البول يف املاء الدائم   /الوضوء: البخاريمن متابعات صحيحة ، فقد أخرجه       

          ،    ) ٩٥)(١٦٤(النهي عن البول يف املاء الراكد     /الطهارة: مسلمأيب الزناد عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج ،          
كالمها من طريق هشام ، عن حممـد بـن سـريين ،             )٦٩)(١/١٨(البول يف املاء الراكد   /الطهارة: أبو داود 
من طريق معمر بن راشـد ، عـن         ) ٦٨)(١/٤٦(ما جاء يف كراهية البول يف املاء الراكد       /الطهارة: الترمذي

 طريق حيىي بن عتيق ، عن حممـد بـن سـريين ،     من) ١/٤٩(املاء الدائم /الطهارة: النسائيهمام ابن منبه ،     
 .ثالثتهم عن      أيب هريرة بنحوه

 . ، وإسناده صحيح)٤٤)(١/٢٣(مسند الشافعي: ، وانظر)٧٢-٧١(اختالف احلديث) ٢(
حكم ولـوغ   /الطهارة: مسلم،  ) ١٧٢)(١/٢٧٤(إذا شرب الكلب يف اإلناء    /الوضوء: البخاريوقد أخرجه   

ما جاء  /الطهارة: الترمذي،  ) ٧١)(١/١٩(الوضوء بسؤر الكلب  /الطهارة: ودأبو دا ،  ) ٢٧٩)(١٦٢(الكلب
غسل اإلناء من   /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/١٧٦(سؤر الكلب /املياه: النسائي،  ) ٩١)(١/٦١(يف سؤر الكلب  
 .مجيعهم من طرق ، عن أيب هريرة بألفاظ متقاربة) ٣٦٤)(١/١٣٠(ولوغ الكلب



 )٢١٦( 

كَثُر ، وال يدل على أن املقصود باملاء الذي ال ينجس املاء الكثري ، فكان يف حديث                  
أيب هريرة يف سؤر الكلب دليل على أن قدر ماء اإلناء ، وهو ماء قليـل ، يـنجس                   

در الفاصـل    مبخالطة النجاسة ، وإن مل يتغري طعمه أو رحيه أو لونه ، ويف حتديد الق              
، فهذه  " إذا كان املاء قُلتني مل حيمل جنسا      : "بني القليل والكثري جاء حديث ابن عمر      

 . األحاديث الثالثة ال ختتلف ، وإمنا يخصص بعضها بعضا 
وأما حديث النهي عن البول يف املاء الدائم ، فيقرر اإلمـام الشـافعي أنـه ال         

به املاء الذي حيمـل النجاسـة ، فهـو    يعارض هذه األحاديث ، ألنه إن كان يعين        
كحديث ابن عمر ، وإن كان يعين به كل ماء دائم ، فيشبه أن يكون على االختيار                 
، ال على أن البول ينجسه ، كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظـل                 
 واملواضع اليت يأوي إليها الناس ، ملا يتأذى به الناس من ذلك ، ال أن األرض ممنوعة                
، وال أن التغوط حمرم ، فإن النفس تعاف الشرب أو الوضوء من املـاء الـدائم إذا                  

 .  )١(خالطه البول 

                                                        

 ). ٣٣-١/٣٢( ، األم)٧٤-٧٢(اختالف احلديث: انظر) ١(



 )٢١٧( 

مـن  ) اختالف احلـديث  (ومما ذكره اإلمام الشافعي يف كتاب       ) املثال الثاين  (
أمثلة اختالف العام واخلاص ، ما ورد يف الساعات اليت تكره فيها الصالة ، حيـث                

 : منهاروى يف ذلك أحاديث
أخربنا مالك ، عن حممد بن حيىي بن حبـان ، عـن             :  قال اإلمام الشافعي   -١

ى عن الصالة بعد     أن رسول اهللا   ،   -رضي اهللا عنه  -األعرج ، عن أيب هريرة      
 . )١(العصر حىت تغرب الشمس ، وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس 

ن نافع ، عـن ابـن عمـر                   أخربنا مالك ، ع   : -رمحه اهللا - قال الشافعي    -٢

ال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلـوع       : " قال  ، أن النيب     -رضي اهللا عنهما  -
  .)٢(" الشمس وال عند غروا

فهذان احلديثان فيهما النهي عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس ، وبعد 
يف كل وقت ، الفجر حىت تطلع الشمس ، ويقابلهما أحاديث تفيد إباحة الصالة 

 :وقد ذكرها اإلمام الشافعي عقب هذين احلديثني ومنها
                                                        

 .، وإسناده صحيح) ١٦٥)(١/٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ٨٠-٧٩(اختالف احلديث) ١(
النهي /الصالة: النسائي،  ) ٨٢٥)(٤١٣(األوقات اليت ى عن الصالة فيها     /صالة املسافرين : مسلموأخرجه  

بان ، عن عبـد الـرمحن     كالمها من طريق مالك ، عن حممد بن حيىي بن ح ) ١/٢٧٦(عن الصالة بعد الصبح   
 .ابن هرمز األعرج ، عن أيب هريرة به 

الصالة بعد الفجـر    /مواقيت الصالة : البخاريوله شاهد من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخرجه            
األوقـات الـيت ـى عـن الصـالة          /صـالة املسـافرين   : مسلم،  ) ٥٨١)(٢/٥٨(حىت ترتفع الشمس  

النهي عـن   /الصالة:النسائي،  ) ١٢٧٦)(٢/٢٤(الصالة بعد العصر  /ةالصال: أبو داود ،  ) ٨٢٦)(٤١٣(فيها
النـهي عـن الصـالة بعـد الفجـر وبعـد            /الصـالة : ابـن ماجـه   ،  ) ١/٢٧٦(الصالة بعد الصـبح   

مخستهم من طريق قتادة ، عن أيب العالية ، عن ابن عباس ، عن عمر بن اخلطـاب        ) ١٢٥٠)(١/٣٩٦(العصر
 .بألفاظ متقاربة

 .، وإسناده صحيح) ١٦٤)(١/٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ٨٠(اختالف احلديث) ٢(
: مسـلم ،  ) ٥٨٥)(٢/٦٠(ال يتحرى الصالة قبل غروب الشـمس      /مواقيت الصالة : البخاريوقد أخرجه   

النهي عن الصالة عنـد    /الصالة: النسائي،  ) ٨٢٨)(٤١٣(األوقات اليت ى عن الصالة فيها     /صالة املسافرين 
 . من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بهثالثتهم) ١/٢٧٧(طلوع الشمس



 )٢١٨( 

أخربنا مالك ، عـن ابـن شـهاب ، عـن              :  ما رواه اإلمام الشافعي قال     -١

 نام عن صالة الصبح ، فصالها بعـد أن طلعـت            ابن املُسيب ، أن رسول اهللا       
: ذكرها فإن اهللا عز وجلَّ يقـول      من نِسي صالةً فَلْيصلِّها إذا      : "الشمس ، مث قال   

أٌقم الصالة لذكري )٢("  )١(. 
أخربنا سفيان ، عن عمرو بن دينـار ، عـن     :  ما رواه اإلمام الشافعي قال     -٢

 يف  كان رسـول اهللا     : "  قال نافع بن جبير ، عن رجل من أصحاب النيب          
فقال " لليلة، ال نرقد عن الصالة      أال رجلٌ صاحلٌ يكْلَؤنا ا    : "، فقال )٣(سفَر، فَعرس   

: فاستند باللٌ إىل راحلته، واستقْبلَ الفَجر، قـال       : ، قال "أنا يا رسول اهللا   : " بالل

، فقال  "يا بالل : "فلم يفْزعوا إال ِبحر الشمس يف وجوههم، فقال رسول اهللا           

                                                        

 ). ١٤(آية -سورة طه ) ١(
وإسناده مرسل ، وهو من مراسيل سعيد       ) ١٦٢)(١/٥٥(مسند الشافعي : ، وانظر )٨٠(اختالف احلديث ) ٢(

 .ابن املسيب
، )٦٨٠)(٣٤٢(قضـاء الصـالة الفائتـة     /املساجد: مسلم: واحلديث صحيح، فقد أخرجه متصالً كل من        

من نـام عـن الصـالة أو        /الصالة: ابن ماجه ،  )١/٢٩٦(إعادة من نام عن الصالة لوقتها     /الصالة: النسائي
 .ثالثتهم من طريق ابن شهاب،عن سعيد بن املسيب،عن أيب هريرة بنحوه) ٦٩٧)(١/٢٢٨(نسيها

مـن نسـي صـالة فليصـل إذا     /مواقيت الصـالة : البخاريوله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه      
من نام عن   /الصالة: أبو داود ،  )٦٧٤)(٣٤٦(قضاء الصالة الفائتة  /املساجد: مسلم،  )٥٩٧()٢/٧٠(ذكرها

) ١٧٨)(١/١١٤(ما جاء يف الرجل ينسـى الصـالة       /الصالة:الترمذي،  )٤٤٢)(١/١١٩(الصالة أو نسيها  
من نام عن الصالة    /الصالة: ابن ماجه ،  )١/٢٩٣(فيمن نسي صالة  /الصالة:النسائي،  "حسن صحيح : "وقال
 . مجيعهم من طريق قتادة عن أنس بن مالك بنحوه) ٦٩٦)(١/٢٢٧(سيهاأو ن

النهايـة يف   . نزول املسافر آخر الليل نزلَةً للنوم واالستراحة، يقال منه عرس يعرس تعريسـا            : التعريس) ٣(
 ). ٤/٢٨٨٠(لسان العرب: ، وانظر)٣/٢٠٦(غريب احلديث البن األثري



 )٢١٩( 

 رسـول   فتوضأ: قال". يا رسول اهللا، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك       :      "بالل

 . )١( ، مث صلى ركعيت الفجر، مث اقتادوا رواحلهم شيئًا، مث صلى الفجراهللا 

 متصالً من حيث أنس ،      وهذا يروى عن النيب     : "-رمحه اهللا -قال الشافعي   

 :                 ، ويزيـد أحـدمها عـن الـنيب           ، عن الـنيب     ) ٢(وعمران بن  حصني   
"      صأي حني مـا    : ويزيد اآلخر   " لِّها إذا ذكرها  من نسي الصالة أو نام عنها، فلْي

 . )٣(كانت 
أخربنا سفْيان ، عن أيب الزبري املكـي ، عـن              : -رمحه اهللا - قال الشافعي    -٣

يا بين عبد مناف    : " قال عبد اهللا بن باباه ، عن جبير بن مطِْعم ، أن رسول اهللا              
حدا طاف ذا البيت ، وصلى أيـة  ، من وِلي منكم من أمر الناس شيئًا فال مينعه أ 

 . )٤(" ساعة من ليل أو ار
: أخربنا سفيان ، عن عبد اهللا بن أيب لَِبيد قـال         : -رمحه اهللا - قال الشافعي    -٤

يـا كـثري         : قدم معاوية املدينة ، فبينا هو على املنرب إذ قال         : مسعت أبا سلمة قال   
                                                        

، وإسـناده صـحيح،     ) ٥٥٤)(١٩٨-١/١٩٧(مسند الشافعي : ، وانظر ) ٨١-٨٠(اختالف احلديث ) ١(
وجهالة الصحايب ال تضر، فالصحابة كلهم عدول، ولعل الصحايب هو أنس بن مالك الذي أشار إىل حديثـه          

 .،وقد تقدم خترجيه يف احلديث السابق" متصالً من حديث أنسوهذا يروى عن النيب :"بقوله
قضاء الصالة  /املساجد:مسلم،  ) ٣٤٤)(١/٤٤٦(عيد الطيب وضوء املسلم   الص/التيمم: البخاريأخرجه  ) ٢(

من طريق عوف بن أيب مجيلة األعرايب ، عن أيب رجـاء العطـاِردي ، عـن ِعمـران                       ) ٦٨٢)(٣٤٦(الفائتة
 . ابن حصين

 ). ٢١١(صفحة: انظر. ، وقد سبق خترجيه) ٨١(اختالف احلديث) ٣(
 .، وإسناده صحيح) ١٧٠)(١/٥٧(مسند الشافعي: وانظر، ) ٨١(اختالف احلديث) ٤(

ما جاء يف الصالة بعد     /احلج: الترمذي،  ) ١٨٩٤)(٢/١٨٠(الطواف بعد العصر  /احلج: أبو داود وقد أخرجه   
إباحـة الطـواف يف كـل األوقـات         /احلج: النسائي،  " حسن صحيح : "، وقال ) ٨٦٩)(٢/١٧٨(العصر

، ) ١٢٥٤)(١/٣٩٨(الرخصة يف الصالة مبكة يف كـل وقـت          ما جاء يف    /الصالة: ابن ماجه ،  ) ٥/٢٢٣(
مخستهم من طريق أيب الزبري املكي ،       ) ١٩٢٦)(٩٧-٢/٩٦(الطواف يف غري وقت الصالة    /املناسك: الدارمي

 . عن عبد اهللا بن باباه ، عن جبري بن مطعم به



 )٢٢٠( 

 الركعتني  فسلها عن صالة النيب     ابن الصلْت، اذهب إىل عائشة أم املؤمنني ،         
فذهبت معه ، وبعث ابن عباس عبد اهللا ابن احلرث          : بعد العصر ، فقال أبو سلمة     

فجاءهـا      : اذهب واستمع ما تقول أم املـؤمنني ، قـال         : ابن نوفل معنا، فقال     
: ال علم يل ، ولكن اذهب إىل أم سلمة فسلها ، قـال            : فسأهلا ، فقالت له عائشة    

  ذات يوم بعد العصر      دخل علي رسول اهللا     : ه إىل أم سلمة فقالت    فذهبنا مع 
يا رسول اهللا ، لقد صليت      : ، فصلى عندي ركعتني مل أكن أراه يصليهما ، فقلت         

إين كنت أصلي ركعتني بعد الظهر ، وإنه قـدم  : صالة مل أكن أراك تصليها ، قال  
 .)١( ن الركعتانعلي وفد بين متيم ، أو صدقة ، فشغلوين عنهما فهما هاتا

أخربنا سفْيان ، عن ابن قيس ، عـن حممـد                 : -رمحه اهللا - قال الشافعي    -٥

 وأنا أصلي ركعتني بعـد      رآين النيب   : ابن إبراهيم التيمي ، عن جده قيس قال       
إين مل أكـن صـليت ركعـيت     : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت : الصبح فقال 

 .)٢(  الفجر فسكت عين النيب 
                                                        

 .، وإسناده صحيح)١٦٨)(١/٥٧(مسند الشافعي: ، ولنظر)٨٢(اختالف احلديث)١(
صـالة  : مسـلم ، )١٢٣٣)(٣/١٠٥(إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع  /السهو: البخاريخرجه  وقد أ 

،                  )٨٣٤)(٤١٧-٤١٦( بعـد العصـر    معرفة الـركعتني اللـتني كـان يصـليهما الـنيب            /املسافرين
شج، عن كُريـب  ثالثتهم من طريق بكَير بن األ     ) ١٢٧٣)(٢٤-٢/٢٣(الصالة بعد العصر  /الصالة: أبو داود 

) ٢٨٢-٢/٢٨١(الرخصة يف الصالة بعد العصـر     /الصالة: النسائيموىل ابن عباس، وليس فيه قصة معاوية،        
 .من طريق حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلَمة بن عبد الرمحن، خمتصرا، كالمها عن أم سلمة

ضعيف بسبب االنقطاع   وهذا اإلسناد   ). ١٦٩)(١/٥٧(مسند الشافعي : ، وانظر )٨٢(اختالف احلديث ) ٢(
وإسناد هذا احلديث ليس مبتصل، حممد بن إبراهيم        : "بني حممد بن إبراهيم التيمي وجده قيس ، قال الترمذي         

 ).١/٢٦٦(سنن الترمذي". التيمي مل يسمع من قيس
ما /الصالة: الترمذي،  )١٢٦٧)(٢/٢٢(مىت يقضيها -أي ركعيت الفجر  -من فاتته /الصالة: أبو داود وأخرجه  

ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبـل  /الصالة: ابن ماجه ،  )٤٢٠)(١/٢٦٥(يمن تفوته الركعتان قبل الفجر    جاء ف 
ثالثتهم من طريق سعد بن سعيد،عن حممد بـن إبـراهيم،عن           ) ١١٥٤)(١/٣٦٥(صالة الفجر مىت يقضيهما   
 .قيس بن عمرو بنحوه



 )٢٢١( 

وليس يعد هذا اختالفًا يف احلديث ، بل بعـض هـذه            : "قال اإلمام الشافعي  

 ، واهللا أعلم ، عن الصالة بعـد         األحاديث يدل على بعض ، فجماع ي النيب         
الصبح حىت تطلع الشمس ، وبعدما تبدو حىت تبزغ ، وعن الصالة بعد العصر حـىت       

ن الصالة نصف النـهار     تغرب الشمس ، وبعد مغيب بعضها حىت يغيب كلها ، وع          
حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة ، ليس على كل صالة لزمت املصلي بوجه مـن                
الوجوه ، أو تكون الصالة مؤكدة ، فأمر ا وإن مل تكن فرضا ، أو صـالة كـان              
الرجل يصليها فأغفلها ، فإذا كانت واحدةً من هذه الصلوات ، صـليت يف هـذه                

 مث إمجاع الناس يف الصالة على اجلنائز بعـد          اهللا  األوقات ، بالداللة عن رسول      
 .)١(" الصبح والعصر 

                                                        

 ). ٨٣-٨٢(اختالف احلديث) ١(



 )٢٢٢( 

ومما ذكره اإلمام الشافعي من أمثلة اختالف العام واخلاص ، ما           ) املثال الثالث (
أخربنا عبد العزيز بن حممد ، عن حممـد بـن عمـرو                   : رواه يف قتال املشركني قال    

:        قـال   أن الـنيب     -رضي اهللا عنه  -يب هريرة   ابن علْقَمة ، عن أيب سلَمة ، عن أ        
ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، فإن قالوها فقد عصـموا مـين                  "

  .)١( " دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا
 بن مرثَـد ،   علْقَمةأخربنا الثقة ، عن حممد بن أبان ، عن          : ويقابله ما رواه قال   

 كان إذا بعث جيشا أمر علـيهم  سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن رسول اهللا          عن  
فإذا لقيت عددا من املشركني ، فادعهم إىل ثالث ِخالل ، أو ثالث             : "أمريا وقال 

 ، ادعهم إىل اإلسالم ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكـف            - علْقَمة شك   -ِخصال  
 دار املهاجرين ، وأخربهم إنْ هم فعلوا     عنهم ، وادعهم إىل التحول من دارهم إىل       

ذلك ، أن هلم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما عليهم ، فـإن اختـاروا املقـام يف        
دارهم ، فأخربهم أم كأعراب املسلمني ، جيري عليهم حكم اهللا كما جيري على          

                                                        

، وإسناده حسن بسـبب حممـد بـن عمـرو                   )١/١٣(د الشافعي مسن: ، وانظر )٩٢(اختالف احلديث ) ١(
اجلـرح  " صاحل احلـديث، يكْتـب حديثـه، وهـو شـيخ          : "قال أبو حامت  . ابن علقمة، خمتلف يف توثيقه    

كتاب الضـعفاء  " مل يكونوا يكتبون حديث حممد بن عمرو      : "، وقال حيىي بن سعيد القطان     )٨/٣٠(والتعديل
هـ، ١٤٢٠ الطبعة األوىل-الرياض/طبعة دار الصميعي  -حتقيق مجدي السلفي    ) ٤/١٢٦٨(أليب جعفر العقيلي  

" مازال الناس يتقون حديثه   : "، وقال حيىي بن معني    )١٧/١١٤(ذيب الكمال " ليس به بأس  : "وقال النسائي 
: ، وقال الذهيب  )١٧/١١٤(ذيب الكمال " ليس بقوي احلديث  : "، وقال اجلوزجاين  )٨/٣٠(اجلرح والتعديل 

تقريـب  "صـدوق لـه أوهـام   : "، وقال ابن حجـر )٦/١٣٦(سري أعالم النبالء" حديثه يف عداد احلسن  و"
 )٤٩٩(التهذيب

 االقتـداء بسـنن رسـول اهللا        /االعتصام بالكتاب والسـنة   : البخاريواحلديث صحيح، فقد أخرجه     
                 األمــر بقتــال النـاس حــىت يقولــوا ال إلــه إال اهللا /اإلميــان: مسـلم ، )٧٢٨٥-٧٢٨٤)(١٣/٢٥٠(

أمـرت أن أقاتـل النـاس حـىت يقولـوا                                               "مـا جـاء     /اإلميـان : الترمذي،  )٢٠)(٣١(حممد رسول اهللا  
أربعتهم من طريق الزهري عن عبيد اهللا بـن         ) ٧/٧٧(حترمي الدم : النسائي،  )٢٧٣٤)(٤/١١٧(ال إله إال اهللا   

من طريق األعمـش عـن أيب       ) ٢٦٤٠)(٣/٤٤(على ما يقاتل املشركني   ( اجلهاد :أبو داود عبد اهللا بن عتبة،     
 .صاحل كالمها عن أيب هريرة به



 )٢٢٣( 

علـوا  املسلمني ، فإن مل جييبوك إىل اإلسالم فادعهم إىل أن يعطوا اجلزية ، فـإن ف               
 .)١( " فاقبل منهم ودعهم ، وإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم

وجيمع اإلمام الشافعي بني هذين احلديثني بأن أحدمها من الكالم الذي خمرجـه    
عام ويراد به اخلاص ، ومن املُجمل الذي يدل عليه املُفَسر ، فاحلديث األول الـذي                

عاما ، فإمنا يقصد به قتال املشـركني         يأمر بقتال الناس حىت يؤمنوا ، فإنه وإن كان          

 ، أما أهل الكتاب فإن اهللا فـرض         من عبدة األوثان ، وهم أكثر من قاتل النيب          
 ، إن مل يؤمنوا ، وهو ما جـاء يف      )٢(قتاهلم حىت يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون         

ث بريـدة    احلديث الثاين ، فحديث أيب هريرة يف أهل األوثان خاصة ، كما أن حدي             
 . )٣(يف أهل الكتاب خاصة 

فالفرض يف قتال من دان آباؤه دين أهل األوثان من املشـركني             : "قال الشافعي 
أن يقاتلوا إذا قُِدر عليهم حىت يسِلموا ، وال حيل أن تقبل منهم جزيـة بكتـاب اهللا                   

أن  ،والفرض يف أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القرآن كله دينـهم    وسنة نبيه   
 .)٤(" يقاتلوا حىت يعطوا اجلزية أو يسِلموا ، وسواء كانوا عربا أو عجما

                                                        

 ). ٩٣(اختالف احلديث) ١(
،             )١٧٣١)(٩٥٣(تأمري اإلمام األمراء علـى البعـوث      /اجلهاد والسري : واحلديث صحيح، فقد أخرجه مسلم    

 يف  يف وصـية الـنيب      /السـري : ، الترمـذي  )٢٦١٢()٣/٣٧(يف دعـاء املشـركني    /اجلهـاد : أبو داود 
يف الـدعوة إىل    /السري: ، الدارمي )٢٨٥٨)(٢/٩٥٣(وصية اإلمام /اجلهاد: ، ابن ماجه  )١٦٦٦)(٣/٨٥(القتال

مجيعهم من طريق علقمة بـن مرثـد، عـن           ) ٥/٣٥٢(، اإلمام أمحد  )٢٤٤٢)(٢/٢٨٥(اإلسالم قبل القتال  
 .سليمان بن بريدة، عن أبيه مطوالً

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حـرم اهللا ورسـوله   : " هذا قول اهللا تعاىل   )٢(
سورة التوبة آيـة    " وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون              

)٢٩ .( 
 ). ٩٤-٩٣(اختالف احلديث: انظر) ٣(
 ). ٩٤(املصدر السابق ) ٤(



 )٢٢٤( 

مـن كتـاب     ) نفـي الولـد   (ما رواه اإلمام الشافعي يف باب     ) الرابع املثال( 
، حيث روى أحاديث ظاهرها التعارض واالختالف ، مث مجـع           ) اختالف احلديث (

كن بينها عموم وخصـوص يظَـن بـه         بينها باعتبار أن اختالفها ليس حقيقيا ، ول       
اختالفها ، وهي ليست مبختِلفة ، وال يرجح بعضها على بعض ، بل يعملُ ا مجيعا                

 .، لثُبوا وعدم تعارضها أو اختالفها
 عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب الزهري          -رمحه اهللا -فقد روى الشافعي    

 أن  - الشك مـن سـفيان  –مة ، عن أيب هريرة ، عن سعيد بن املسيب ، أو أيب سل    

  .)٢("  احلَجر)١(الولد للفراش وللعاِهر : " قالرسول اهللا 
كذلك روى الشافعي عن سفيان ، عن الزهري ، عن عـروة بـن الزبيـر ،                          

أن عبـد بـن زمعـة وسـعد بـن أيب وقَّـاص                              عن عائشـة زوج الـنيب       

ما إىل رسول اهللا     اخصت          ة ، فقـال سـعدعمة زيـا رسـول اهللا ،            :  يف ابن  أَم
أوصاين أخي ، وهـو عتبـة بـن أيب وقَّـاص ، إذا قَـِدِمت مكـة أن أنظـر                                          

   أخـي وابـن                  : إىل ابن أَمة زمعة فاقِْبضه فَإنه ابـين ، فقـال عبـد بـن زمعـة                
ــراش أيب  ــى ِف ــد عل ــة أيب ، وِل ــال . أم ــة فق ــا ِبعتب نيا بهــب ــرأى ش :                             ف

                                                        

هو الـزاين، وقـد عهـر يعهـر عهـرا وعهـورا إذا أتـى املـرأةَ لـيالً للفُجـور ـا،                                                   : العاِهر) ١(
هـو الفجـور أي وقـت كـان يف اَألمـة واحلُـرة، واملعـىن الحـظَّ                                 : مث غلب على الزنا مطلقًا، وقيل     

    قلَد، وال حله يف النسب، وإمنا هـو لصـاحب الِفـراش، أي لصـاِحب أم الولـد، وهـو                             للزاين يف الو 
، لسـان العـرب                         )٣/٣٢٦(النهايـة يف غريـب احلـديث البـن األثـري          : انظـر . زوجها أو موالهـا   
 ). ٤/٣١٥١(البن من منظور

 ) .٩١()٢/٣٠(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح، وانظر)١٨٤(اختالف احلديث) ٢(
من طريق شعبة عن حممـد بـن زيـاد،            ) ٦٨١٨)(١٢/١٢٧(للعاهر احلجر /احلدود: البخاريوقد أخرجه   

مـا جـاء أن الولـد       /النكـاح : الترمذي،  )١٤٥٨)(٧٦٨(الولد للفراش وتوقي الشبهات   /الرضاع: مسلم
،  )٦/١٨٠(إحلاق الولد بالفراش إذا مل ينفه صاحب الفـراش        /الطالق: النسائي،  )١١٦٧)(٢/٣١٣(للفراش

أربعتهم من طريق الزهـري عـن ابـن         ) ٢٠٠٦)(١/٦٤٧(الولد للفراش وللعاهر احلجر   /النكاح: ابن ماجه 
 .املسيب وأيب سلمة، ثالثتهم عن أيب هريرة به



 )٢٢٥( 

  .)١(" هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للِفراش ،واِحتِجيب منه ياسودة"
فهذان احلديثان فيهما أن نسب الولد يلحق بصاحب ِفراش أُمه ، وهو الـزوج          

 . وأن الزاين ال حق له يف الولد ، وال يلحق به نسبهأو السيد ،
، أن   ) اخـتالف احلـديث   (ويقابل هذين احلديثني ما روى اإلمام الشافعي يف         

 . نفى الولد عن الزوج ، وأحلق نسبه ِبأُمهرسول اهللا 
أخربنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سـعد              : قال الشافعي 

انظروهـا فـإن     : "قال النيب   :   فقال  )٢(كَر حديث املتالِعنين    الساعدي ، وذَ  
 ، فال أراه إال وقد صدق       )٥( عظيم األلْيتني     )٤(  أَدعج العينني     )٣(جاءت به أَسحم    

                                                        

 ).٩٢)(٢/٣٠(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح، وانظر)١٨٤(اختالف احلديث) ١(
الولـد  /الطـالق : داود أبـو ،  )١٤٥٧)(٧٦٧(اتالولد للفراش وتوقي الشبه   /النكاح: مسلموقد أخرجه   

،  )٦/١٨٠(إحلاق الولد بالفراش إذا مل ينفه صاحب الفـراش        /الطالق: النسائي،  )٢٢٧٣)(٢/٢٨٢(للفراش
أربعتهم من طريق ابن شهاب الزهـري       ) ٢٠٠٤)(١/٦٤٦(الولد للفراش وللعاهر احلجر   /النكاح: ماجه ابن

 .عن عروة بن الزبري عن عائشة به
هو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، ومل تكن معه بينة على ما يقول، وأنكرت الزوجة دعـواه،                 : اناللع) ٢(

والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلـم شـهداء إال أنفُسـهم فشـهادة                  :" فيالعنها كما جاء يف قوله تعاىل     
ويـدرأ        .  كـان مـن الكـاذبني   واخلامسةُ أن لعنة اهللا عليه إن . أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني      

واخلامسـةَ أن غضـب اهللا عليهـا إن كـان              . عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكـاذبني    
 ) . ٩آية-٦آية(النور"  من الصادقني

 النهايـة يف    :انظر. السواد: أي أسود، وامرأة سحماء، أي سوداء، والسحم والسحام والسحمة        : أسحم) ٣(
 ). ٣/١٩٥٩(، لسان العرب البن منظور)٢/٣٤٨(غريب احلديث البن األثري

هو شدة سواد سواد العني،     : السواد يف العين وغريها، وقيل    : أسودمها، والدعج والدعجة  : أَدعج العينني ) ٤(
لسـان العـرب البـن    ، )٢/١١٩(النهاية يف غريب احلـديث البـن األثـري        : انظر. وشدة بياض بياضها  

 ). ٢/١٣٧٨(منظور
النهاية يف غريب احلـديث البـن       : انظر. واحدها أَلْية، وهي العِجيزة واملؤِخرة للناس وغريهم      : األلْيتني) ٥(

 ). ١/١١٨(، لسان العرب البن منظور)١/٦٤(األثري



 )٢٢٦( 

فجاءت : ، قال " فال أراه إال كاذبا    )٢( كأنه وحرة     )١(عليها، وإن جاءت به أُحيمر      
 .)٣(به على النعت املكروه 

 ذلك روى الشافعي عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا                ك
 . )٤(فّرق بني املُتالِعنين ، وألْحق الولد باملرأة 

وال خيالف حديثُ نفي الولد عمن وِلد على فراشه ، قولَ النيب            : "قال الشافعي 

 "    عنيان ، أحدمها   م" الولد للفراش : "، ومعىن قوله  " الولد للفراش وللعاهر احلجر
، وهو أعمهما وأوالمها ، أن الولد للفراش ما مل ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه                  

 ، فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغري الحق مبن ادعاه ِبزنـا              به عنه رسول اهللا     

 ينسبه   املولود الذي نفاه زوج املرأة باللعان ، ومل        وإن أشبه ، كما مل يلْحق النيب        

 شبهه به، ألنه وِلد على غري فراش ، وترك الـنيب          إىل رجل بعينه ، وعرف النيب       

     لِْحقَه به مثل قولهفجعل ولد العاهر ال يلحق ، كـان         " وللعاهر احلجر : " أن ي ،
إذا تنازع رب الِفراش والعـاهر ، فالولـد   : واملعىن الثاين . العاهر مدِعيا أو غري مدعِ    

                                                        
 . تصغري أمحر: اُحيمر) ١(
النهاية يف غريب احلـديث  : انظر. ألرض، وتعيش يف الصحارىهي دويبة صغرية محراء تلْزق با    : الوحرة) ٢(

 ). ٦/٤٧٨٣(، لسان العرب البن منظور)٥/١٦٠(البن األثري
 . ، وإسناده صحيح) ١٨٥(اختالف احلديث) ٣(

مـن طريـق ابـن جـريج،                        ) ٥٣٠٩)(٩/٤٥٢(الـتالعن يف املسـجد    /الطـالق : البخاريوقد أخرجه   
كالمها مـن   ) ٢٠٦٦)(١/٦٦٧(اللعان/الطالق: ابن ماجه ،  )٢٢٤٨)(٢/٢٧٤(اللعانيف  /الطالق: أبو داود 

 .طريق إبراهيم بن سعد، كالمها عن الزهري عن سهل بن سعد بنحوه
 . ، وإسناده صحيح)١٨٤(اختالف احلديث) ٤(

،   )١٤٩٤)(٨٠٢(اللعـان : مسـلم ، )٥٣١٥)(٩/٤٦٠(يلحق الولد باملالعنة /الطالق: البخاريوقد أخرجه   
، )١٢١٨)(٢/٣٣٨(ما جاء يف اللعـان    /النكاح: الترمذي،  )٢٢٥٩)(٢/٢٧٨(يف اللعان /الطالق: داود وأب

) ٢٠٦٩)(١/٦٦٩(اللعـان /الطـالق : ماجه ابن، )٦/١٧٨(نفي الولد باللعان وإحلاقه بأمه /النكاح: النسائي
 ستتهم  من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به



 )٢٢٧( 

فراش ، وإن نفى الرجلُ الولد بلعان ، فهو منفي ، وإذا حدث إقـرار بعـد                 لرب ال 
  .)١(" اللعان فالولد الحق به

                                                        

 ) . ١٨٦(اختالف احلديث) ١(



 )٢٢٨( 

باب بيع الرطب باليـابس مـن       (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال اخلامس (
، حيث روى أحاديث تنهى عـن ذلـك ،          ) اختالف احلديث (من كتاب   ) الطعام

ع بينها نافيا وجود اخـتالف بينـها ، بـل عمـوم             وأحاديث ترخص فيه ، مث مج     
 . وخصوص

أما األحاديث اليت تنهى عن بيع الرِطب باليابس من الطعام ، فمنـها مـا رواه     
أخربنا مالك ، عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سـفيان ،               : اإلمام الشافعي قال  

 ، قـال   )١( عن البيضاء بالسلْت أن زيدا أبا عياش أخربه أنه سأل سعد بن أيب وقَّاص       

 مسعت رسول اهللا    : فنهى عن ذلك ، وقال      . البيضاء: أميا أفضل؟ فقال  : له سعد 
" ؟أينقُص الرطَب إذا يِبس    : "يسالُ عن شراء التمر بالرطَب ، فقال رسول اهللا          

 . )٢(فنهى عن ذلك . نعم: قالوا
رضـي اهللا   - عن نافع ، عن ابن عمر        كذلك روى اإلمام الشافعي عن مالك ،      

 ى عن املُزابنة ، واملُزابنة بيع الثَمر بالتمر كَيالً ، وبيـع               أن رسول اهللا     -عنهما
 .)٣(الكَرم بالزبيب كيالً 

                                                        

نوع من الشعري ، أبيض ال ِقشر له ، وقيل هو نوع من اِحلنطة ، واألول أصح ؛ ألن البيضـاء                     : تالسلْ) ١(
 ). ٢/٣٨٨(النهاية يف غريب احلديث: انظر. هي احلنطة

 .، وإسناده صحيح)١٩٣(اختالف احلديث) ٢(
اء يف النهي عـن     ما ج /البيوع: الترمذي،  ) ٣٣٥٩)(٣/٢٥١(يف التمر بالتمر  /البيوع: داود أبو وقد أخرجه   

بيـع  /التجـارات : ابن ماجه ،  )٧/٢٦٨(اشتراء التمر بالرطب  /البيوع: النسائي،  )٢/٣٤٨(احملاقلة و املزابنة  
 .أربعتهم من طريق عبد اهللا بن يزيد عن أيب عياش عن سعد بن أيب وقاص به) ٢/٧٦١(الرطب بالتمر
 )٢/٣٤٨(سنن الترمذي. لمهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل الع: قال الترمذي

 ). ٥٢٧)(٢/١٥٣(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٩٣(اختالف احلديث) ٣(
حترمي /البيوع: مسلم،  )٢١٧١)(٤/٣٧٧(بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام    /البيوع: البخاريوقد أخرجه   

ثالثتهم مـن  ) ٧/٢٦٦(رم بالزبيببيع الك/البيوع: النسائي، )١٥٤٢)(٨٢٦(بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا     
 .طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به



 )٢٢٩( 

فهذان احلديثان يفيدان عموم حترمي بيع الرطَب بالتمر ، والكَـرم بالزبيـب ،              
    تفاِضلٌ يف ِجنة ،            بسبب أنه مثْمل بن أيب حهِسه ، ويقابلهما ما رواه الشافعي عن س

 .وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما ، يف الرخصة يف بيع العرايا
أخربنا سفيان ، عن حيىي بن سعيد ، عن بشير بن يسار ،             : قال اإلمام الشافعي  

 يبيعها ِبكَيِلها    أرخص لصاحب العِرية أن    عن سهل بن أيب حثْمة أن رسول اهللا         
 .)١(تمرا يأكلها أهلها رطبة 

كذلك روى اإلمام الشافعي عن سفيان بن عيينـة ، عـن الزهـري ، عـن                           

 أَرخص يف   وحدثَنا زيد بن ثابت أن رسول اهللا        : سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه قال       
 .)٢ (بيع العرايا

  .)٣(" أخذ ، وليس فيه حديث خيالف صاحبهوذا كله ن: "قال اإلمام الشافعي
مث يبني الشافعي أن النهي عن املزابنة، وهي بيع الثَّمر بالتمر كَيالً، وبيع الكَرم               
بالزبيب كَيالً، هو ي عام، وأن أحاديث إباحة بيع العرايا قد خرجـت مخـرج               

 يف   رخص رسـول اهللا      وإذا: "اخلُصوص، والنهي عام عما دون العرايا ، فيقول       
                                                        

 ).٥٢٠)(٢/١٥١(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح)١٩٤(اختالف احلديث) ١(
،         )٢١٩١)(٤/٣٨٧(بيع الثَّمـر علـى رءوس النخـل بالـذهب والفضـة           /البيوع: البخاريوقد أخرجه   

يف بيـع   /البيـوع : أبـو داود  ،  )١٥٤٠)(٨٢٥(مر إال يف العرايـا    حترمي بيع الرطـب بـالت     /البيوع: مسلم
، )١٣١٩)(٢/٣٨٤(ما جاء يف العرايـا والرخصـة يف ذلـك         /البيوع: الترمذي،  )٣٣٦٣)(٣/٢٥١(العرايا

 .مخستهم من طريق بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة به) ٧/٢٦٨(بيع العرايا بالرطب/البيوع: النسائي
 ).٥١٦)(٢/١٥٠(مسند الشافعي: وانظر. وإسناده صحيح، )١٩٤(اختالف احلديث) ٢(

حترمي بيع الرطب بـالتمر إال يف       /البيوع: مسلم،  )٢١٨٤)(٤/٣٨٣(بيع املزابنة /البيوع: البخاريوقد أخرجه   
بيـع العرايـا    /التجارات: ماجه ابن،  )٧/٢٦٧(بيع العرايا بالرطب  /البيوع: النسائي،  )١٥٣٩)(٨٢٤(العرايا

: الترمـذي أربعتهم من طريق الزهري عن سامل بن عبـد اهللا بـن عمـر،              ) ٢٢٦٨()٢/٧٦٢(خبرصها مترا 
من طريق حممد بن إسحاق عن نافع، كالمها        ) ١٣١٨)(٢/٣٨٢(ما جاء يف العرايا والرخصة يف ذلك      /البيوع

 .عن عبد اهللا بن عمر، عن زيد بن ثابت بألفاظ متقاربة
 ). ١٩٤(اختالف احلديث) ٣(



 )٢٣٠( 

واهللا -بيع العرايا ، وهي رطَب  بتمر، كان يه  عن الرطب بالتمر واملزابنة عنـدنا                 
 من اجلمل اليت خمرجها عام وهي يراد ا اخلاص ، والنهي عام علـى ماعـدا      -أعلم

يكـون  العرايا ، والعرايا مما مل تدخل يف يه ، ألنه ال ينهى عن أمر يأمر به ،إال أن                   
 . )١(منسوخا ،                    وال نعلم ذلك منسوخا واهللا أعلم  

                                                        

 ).٥٤٨(، الرسالة)١٩٥-١٩٤(ثاختالف احلدي: انظر) ١(
والعرايا أن يشتري الرجل ثَمر النخلة وأكثر ِبخرِصه من التمر، يخـرص            : "قال الشافعي . والعرايا مجع عِرية  

: ، وانظـر  )١٩٥(اخـتالف احلـديث   ". الرطَب رطَبا، مث يقَدر كم ينقص إذا يبس، مث يشتري ِبخرِصه مترا           
 ).٦/١٨٠(األم



 )٢٣١( 

مـن  ) جرح العجماء جبار  (ما رواه اإلمام الشافعي يف باب       ) املثال السادس (
أخربنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن املُسـيب     : ، قال ) اختالف احلديث (كتاب  

 )١(العجمـاء   : " قال  هريرة أن رسول اهللا      وأيب سلَمة بن عبد الرمحن ، عن أيب       
  )٣(" )٢(جرحها جبار 

ومعناه أن الدابة املُنفَِلتة من صاحبها ، وليس معها أحـد ، فمـا أصـابت يف             
 . )٤(انفالا فال غُرم على صاحبها 

ويقابله ما رواه عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة أن                 

 رحائطًا ِلقوٍم فأفسدت فيه ، فقضى رسـول اهللا              ناقةً للب اء بن عاِزب دخلت  أن 
على أهل األموال ِحفظها بالنهار ، وما أفسدت املَواشي بالليل فهو ضـاِمن علـى                 

 .)٥(أهلها 

                                                        

بفتح العني وسكون اجليم، هي البهيمة، سميت بذلك ألا ال تتكلم، وكل ما ال يقدر علـى                 : العجماء )١(
، لسان العـرب البـن      )٣/١٨٧(النهاية يف غريب احلديث البن األثري     : انظر. الكالم فهو أعجم ومستعجم   

 ). ٤/٢٨٢٧(منظور
النهايـة يف غريـب     : انظر. ذهب دمه جبارا  : اه اهلَدر، يقال  بضم اجليم وفتح الباء املخففة، ومعن     : جبار) ٢(

 ). ١/٥٣٧(، لسان العرب البن منظور)١/٢٣٦(احلديث البن األثري
 )٣٥٧)(٢/١٠٧(مسند الشافعي: انظر. ، وإسناده صحيح)٢٢٥(اختالف احلديث) ٣(

جماء واملعدن والبئـر    جرح الع /احلدود: مسلم،  )٦٩١٢)(١٢/٢٥٤(املعِدن جبار /الديات: البخاريأخرجه  
ثالثتهم من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب         ) ٥/٤٥(املعدن/الزكاة: النسائي،  )١٧١٠)(٩٤٠(جبار

 . سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة به
 ) . ١٢/٢٥٥(فتح الباري البن حجر: انظر) ٤(
رسل، حرام مل يسمع من     وإسناده م ). ٣٥٨)(٢/١٠٧(مسند الشافعي : ، وانظر )٢٢٥(اختالف احلديث ) ٥(

 ).٢/١٩٦(ذيب التهذيب البن حجر: انظر. الرباء
:  يف الكـربى   النسـائي ،  )٣٥٦٩)(٣/٢٩٨(املواشي تفسد زرع قـوم    /البيوع: أبو داود وقد رواه متصالً      

من طريق الزهري عن حرام بـن       ) ٥٧٨٤)(٣/٤١١(تضمني أهل املاشية ما أفسدت مواشيهم بالليل      /العارية
وأبو حرام هو سعد بن حميصة األنصاري، وليس كمـا قـال            . وإسناده صحيح .  عن الرباء به   حميصة عن أبيه  



 )٢٣٢( 

وهذا احلديث يفَرق بني ما تتِلفُه البهيمة بالليل وما تتِلفُه بالنهار ، فـإذا وقـع            
 فال ضمان على صاحبها ، ألن على صاحب املال أو الزرع أن             اإلتالف يف النهار ،   

 .حيفظه ارا ، أما إذا وقع اإلتالف بالليل ، فإن على صاحب البهيمة الضمان
وجيمع اإلمام الشافعي بني هذين احلديثني مبا يدفع شـبهة التعـارض بينـهما               

ماء ، وجرحهـا     حديثَ العج  -أي حديث الرباء  –وال خيالف هذا احلديث     : "فيقول

العجماء  : "جبار مجلة من الكالم العام املَخرج الذي يراد به اخلاص ، فلما قال              

 فيما أفسدت العجماء بشيء يف حـال دون     ، وقضى رسول اهللا     " جرحها جبار 
حال ، دلَّ ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغريه يف حاٍل جبـار ، ويف                  

  بماء حفظها ، ضـمنوا      حاٍل غري ججار ، يف هذا دليل على أنه إذا كان على أهل الع
ما أصابت ، فإذا مل يكن عليهم حفظها مل يضمنوا شيئًا مما أصابت ، فيضمن أهـل                 
املاشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ، وال يضمنونه بالنهار ، ويضمن القائـد               

 . )١(" احلالة ، وال يضمنون إذا انفلتتوالراكب والسائق ، ألن عليهم حفظها يف تلك
 
 
  

 

                                                                                                                                                      

، أي عـن    "قيل له صحبة أو رؤية، وروايته مرسلة      : "قال ابن حجر  . النسائي يف روايته أنه حميصة بن مسعود      

 ).٢٣٢(تقريب التهذيب.  النيب 
 ). ٢٢٦(اختالف احلديث) ١(



 )٢٣٣( 

 املطلب اخلامس
 اجلمع بني األحاديث املختلفة الختالف األمر والنهي

 

 حديث فيه أمر ، مث يِرد من بعـد ذلـك            ويقصد بذلك أن يِرد عن النيب       
حديث يف املسألة ذاا مبا ال يدل على األمر ، أو يِرد حديث فيـه ـي ، مث يـِرد                  

 املسألة ذاا ال يدل على النهي ، مما يوهم التعارض بينها ، فيصار إىل دفع                حديث يف 
هذا التعارض ، كما يتبني من األمثلة اليت أوردها اإلمام الشافعي يف هذا املوضوع ،               

 ).اختالف احلديث(يف كتاب 

مـن كتـاب   ) غسل اجلمعة( ما أورده اإلمام الشافعي يف باب     )املثال األول (
أخربنا سفيان ، عن الزهري ، عن سامل ، عـن أبيـه أن         : ، قال ) ديثاختالف احل (

  . )١( " من جاء منكم إىل اجلمعة فليغتسل: "  قال رسول اهللا 
أخربنا مالك وسفيان ، عن صفوان بن مسلم ، عن عطاء           : وما رواه أيضا قال   

 اجلمعـة   غُسل يـوم  : "  قال   بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا           
  .)٢(" واجب على كل محتِلم 

                                                        

 . ، وإسناده صحيح) ٣٩٢)(١/١٣٣(مسند الشافعي: ظر، وان) ١٠٩(اختالف احلديث) ١(
، ) ٨٤٤)(٤٢١(اجلمعـة :مسـلم ، ) ٨٧٧)(٢/٣٥٦(فضل الغسل يوم اجلمعـة  /اجلمعة: البخاريوأخرجه  
مـا جـاء يف   /الصالة: الترمذيثالثتهم من طريق نافع ،  ) ٣/٩٣(األمر بالغسل يوم اجلمعة   /الصالة: النسائي

حديث حسن صحيح ، مـن طريـق سـامل بـن عبـد اهللا                          :قالو) ٤٩٠)(١/٣٠٨(االغتسال يوم اجلمعة  
 . ابن عمر ، كالمها عن عبد اهللا بن عمر به

 .، وإسناده صحيح) ٣٩٤)(١/١٣٤(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٠٩(اختالف احلديث) ٢(
وجـوب غسـل    /اجلمعـة :مسـلم ،  ) ٨٧٩)(٢/٣٥٧(فضل الغسل يوم اجلمعة   /اجلمعة: البخاريوأخرجه  
األمـر  /الصـالة :النسائي،  ) ٣٤١)(١/٩٤(يف العسل يوم اجلمعة   /الطهارة: أبو داود ،  )٨٤٦)(٤٢٢(اجلمعة

مخسـتهم  ) ١٠٨٩)(١/٣٤٦(ما جاء يف الغسل يوم اجلمعة     /الصالة: ابن ماجه ،  ) ٣/٩٣(بالغسل يوم اجلمعة  
 .من طريق صفوان ين سلَيم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري به



 )٢٣٤( 

فهذان احلديثان يأمران بالغسل يوم اجلمعة مبا حيتمـل الوجـوب وغـريه ،              
أخربنـا مالـك ، عـن ابـن شـهاب ، عـن                          : ويقابلهما ما رواه الشافعي قال      

 املسـجد يـوم     دخل رجل من أصحاب رسـول اهللا    : سامل بن عبد اهللا قال      
يا أمـري   : أيةُ ساعة هذه ؟ فقال    :  بن اخلطاب يخطُب ، فقال عمر      اجلمعة ، وعمر  

           ـأْتضوعلـى أن ت تمن السوق فسمعت النداء ، فمـا ِزد تقَلَباملؤمنني ، ان    .

 كـان                   والوضـوء  أيضـاً ، وقـد علمـت أن رسـول اهللا               : فقال عمر 
 .)١( " يأمر بالغسل

فعي بني هذه األحاديث ، مبينا أن األمـر يف احلـديثني            وقد مجع اإلمام الشا   
فلما علمنا أن عمـر  : "األولني للندب واالستحباب ، وليس للوجوب ، حيث يقول      

 كان يأمر بالغسل يوم اجلمعة ، فذكر عمر علمـه           وعثمان علما أن رسول اهللا      

 يف هللا وعلم عثمان ، فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسـول ا    
غسل يوم اجلمعة ، إذ ذكر عمر علمهما يف املقام الذي توضأ فيه عثمان يوم اجلمعة                
، ومل يغتسل ، ومل خيرج عثمان فيغتسل ، ومل يأمره عمر بذلك ، وال أحـد ممـن                   

 بالغسل معهما    ، ممن علم أمر رسول اهللا        حضرمها من أصحاب رسول اهللا      

 بالغسل على األحب ، ال على أنَّ أَمر النيب ، أو بإخبار عمر عنه ، دل هذا على          
 . )٢ ("اإلجياب للغسل الذي ال جيزئ غريه

 أنه كان يأمر بالغسـل ،       فلما حِفظ عمر عن رسول اهللا       : "ويقول أيضا 

 بالغسل ، مث ذكر عمر لعثمان أمر النيب         وعِلم أن عثمان قد عِلم أمر رسول اهللا         

                                                        

 ) .٣٩٥)(١/١٣٤(مسند الشافعي: وانظر. ، وإسناده صحيح) ١١٠(يثاختالف احلد) ١(
كالمها ) ٨٤٥)(٤٢١(اجلمعة:مسلم،  ) ٨٧٨)(٢/٣٥٦(فضل الغسل يوم اجلمعة   /اجلمعة: البخاريوأخرجه  

 . من طريق الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه به
 ) . ١١٠(اختالف احلديث) ٢(



 )٢٣٥( 

   ِلمل ، وعسفقـد                بالغ ، ِسيم أن عثمان نهوتعلى م بعثمان ذلك ، فلو ذَه 
ذَكَّره عمر قبل الصالة بنسيانه ، فلما مل يترك عثمان الصالة للغسل ، وملا مل يـأمره                 

 بالغسل  عمر باخلروج للغسل ، دلَّ ذلك على أما قد عِلما أن أَمر رسول اهللا               
 يجزي غريه ، ألن عمر مل يكن ِليدع أَمره بالغسـل ،             على االختيار ، ال على أن ال      

 بالغسل ، إال والغسـل             وال عثمان ، إذ عِلمنا أنه ذاِكر ِلترك الغسل وأَمر النيب            
 .)١( على االختيار -كما وصفْنا-

 

                                                        

 ). ٣٠٥-٣٠٤(الرسالة) ١(



 )٢٣٦( 

نكـاح  (ب  ومن األمثلة اليت أوردها يف هذا الباب ما ذكره يف با          ) املثال الثاين (
أخربنا مالك ، عن عبد اهللا بن الفَضل ،       : ، قال ) اختالف احلديث (من كتاب   ) البكر

  )١(األيـم   : "  قال   عن نافع بن جبير ، عن عبد اهللا بن عباس ، أن رسول اهللا               
  .)٢( "أحق بنفسها من ولِّيها ، والِبكْر تستأذن يف نفسها ، وإذا صماا 

مالك ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الـرمحن     أخربنا  : وقال
أن أباها زوجها وهي ثَيب ،      ومجمع ابين يزيد بن جارية ، عن خنساء ابنة ِخذَام ،            

 ت النيبذلك ، فأَت تفكره نكاحه د٣(  فَر( . 
ـ          ام فهذان احلديثان ظاهرمها وجوب استئذان البكر يف زواجهـا ، لكـن اإلم

الشافعي ال يذهب إىل ذلك ، ويورد حديثًا يعارض ظاهر ما يـدل عليـه هـذان                 
احلديثان من وجوب االستئذان ، وهو ما رواه عن سفيان ، عن هشام بن عـروة ،                 

 وأنا ابنـة    تزوجين رسولُ اهللا    : " عن أبيه ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت          

                                                        

ويريد بـاألمي   .  هي يف األصل اليت ال زوج هلا ، ِبكْرا كانت أو ثَيبا ، مطلقة كانت أو متوىف عنها                  :األمي )١(
 ). ١/٨٥(النهاية يف غريب احلديث البن األثري: انظر. يف هذا احلديث الثَيب خاصة

 .، وإسناده صحيح) ٢٤)(٢/١٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ١١١(اختالف احلديث) ٢(
يف /النكـاح :أبـو داود  ،  ) ١٤٢١)(٧٣٨(باب استئذان الثيـب يف النكـاح      /النكاح: مسلمد أخرجه   وق

:  وقـال   ) ١١١٤)(٢/٢٨٧(ما جاء يف استئمار البكر والثيب     /النكاح:الترمذي،  ) ٢٠٩٨)(٢/٢٣٢(الثيب
مار استئ/النكاح: ابن ماجه ،  ) ٦/٨٤(استئذان البكر يف نفسها   /النكاح:النسائيهذا حديث حسن صحيح ،      

مخستهم من طريق مالك بن أنس ، عن عبـد اهللا بـن الفضـل ، عـن                             ) ١٨٧٠)(١/٦٠١(البكر والثيب 
 .نافع بن جبري عن ابن عباس به

 .، وإسناده صحيح) ٢٥)(٢/١٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ١١١(اختالف احلديث) ٣(
،      ) ٥١٣٨)(٩/١٩٤(حـه مـردود   إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهـة فنكا       /النكاح: البخاريوقد أخرجه   

) ٦/٨٦(الثيب يزوجها أبوها وهي كارهـة /النكاح:النسائي، ) ٢١٠١)(٢/٢٣٣(يف الثيب /النكاح:أبو داود 
أربعتهم من طريق عبـد الـرمحن بـن         ) ١٨٧٣)(١/٦٠٢(من زوج ابنته وهي كارهة    /النكاح: ابن ماجه ،  

 .  خنساء بنت خذام بهالقاسم، عن أبيه ، عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد ، عن



 )٢٣٧( 

، وكنت ألعب بالبنات، فكُن جواٍر يـأتينين ،          ،  وبنى يب وأنا ابنة ِتسع         )١(سبع  

  )٤(. "  إلَى )٣( ، فكان رسول اهللا يسربهن )٢( تقَمعن فإذا رأين رسول اهللا 
وجيمع اإلمام الشافعي بني هذه األحاديث بأن األمر باستئذان البكـر للنـدب             

هللا عنـها     من عائشة رضي ا    وليس للوجوب ، ويستدل على ذلك بزواج النيب         
وهي صغرية ال أمر هلا ، وأما حديث خنساء بنت خذام فهو كحديث ابن عبـاس                      

: ، إذ كانت خنساء أميا ، حيث يقـول اإلمـام الشـافعي              " األمي أحق بنفسها    " 
وحديث ابن عباس يف األمي أحق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء إذا كانـت               "

 . )٥("  نكاحها أبوها بغري إذا ، فرد رسول اهللا املرأة أميا ، واألمي الثيب يزوجه

                                                        
كمـا ورد  " وأنا ابنة سبع"، والظاهر أنه تصحيف ، والصواب " وأنا ابنة تسع  "ورد يف النسخة املطبوعة     ) ١(

 ). ٨٩)(٢/٢٩(يف مسند الشافعي
)٢ (نعقَمر        : تـع الـذي علـى رأس الثمـرة    . أي تغينب ودخلن يف بيت ، أو من وراء ِستوأصله من الِقم            .
غريـب احلـديث أليب عبيـد القاسـم بـن سـالم       : انظـر . ي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة يف ِقمِعها     أ

 هــ ، النهايـة يف   ١٤٠٦ الطبعـة األوىل   -لبنان/بريوت-دار الكتب العلمية  ) ٢/٣٥٢)(هـ٢٢٤(اهلَروي
 ). ٤/١٠٩(غريب احلديث البن األثري 

)٣ (نهبرسالنهاية يف غريب احلديث البن األثري     :   انظر  .أي يبعثهن ويرسلهن إيلَّ   : إيلَّ ي)لسـان   ) ٢/٣٥٦ ،
 ).٣/١٩٨١(العرب البن منظور

 .وإسناده صحيح) ٨٩)(٢/٢٩(مسند الشافعي: ، وانظر) ١١١(اختالف احلديث) ٤(
تـزويج األب  /النكـاح :مسلم،  ) ٥١٣٤)(٩/١٩٠(تزويج األب ابنته من اإلمام    /النكاح: البخاريوأخرجه  

ــغرية ــر الص ــو داود، ) ١٤٢٢)(٧٣٨(البك ــاح:أب ــغار/النك ــزويج الص ، ) ٢١٢١)(٢/٢٣٩(يف ت
من طريق هشام بن عروة ، عن أبيـه ، عـن عائشـة              ) ٦/٨٢(إنكاح الرجل ابنته الصغرية   /النكاح:النسائي
 . بنحوه

 ). ١١١(اختالف احلديث: انظر) ٥(



 )٢٣٨( 

مـن كتـاب      ) بـاب الضـحايا   (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثالث (
، حيث روى ثالثة أحاديـث تفيـد بوجـوب األضـحية ،                    ) اختالف احلديث (

ــبهة             ــدفع ش ــا ي ــها مب ــا ، مث مجــع بين ــد بوجو ــا ال يفي وحــديثًا رابع           
 .تعارضها واختالفها

فأما األحاديث اليت رواها وتفيد بوجوب األضحية ، فأوهلـا مـا رواه عـن                 
أن إمساعيل بن إبراهيم بن علَية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالـك ،         

 . )٢( أَملَحين) ١( ضحى بكبشنيرسول اهللا 
سعيد ، عن عبـاد بـن تمـيم ، أن                 والثاين ما رواه عن مالك ، عن حيىي بن          

عويِمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم األضحى ، وأنه ذكر ذلك لرسول اهللا                

 ٣( فأمره أن يعود بضحية أخرى(  . 
 
 

                                                        

النهاية يف غريب احلـديث     . لبياضهو الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل هو النِقي ا          :  الكبش األملح  )١(
 ). ١/٣٢٠(غريب احلديث للهروي: ، وانظر) ٤/٣٥٤(البن األثري

 ). ٤٦٩)(١/١٦٠(مسند الشافعي: ، وإسناده صحيح ، وانظر) ١٢١(اختالف احلديث) ٢(
مـن طريـق شـعبة ،                ) ٥٥٥٨)(١٠/١٨(من ذبـح األضـاحي بيـده      /األضاحي: البخاريوقد أخرجه   

يف األضــحية /األضــاحي: الترمــذي، ) ١٩٦٦)(١٠٨٦(اســتحباب األضـحية : ياألضــاح: مسـلم 
ثالثتـهم مـن طريـق أيب عوانـة ،                       ) ٧/٢١٩(الكـبش /األضاحي: النسائي،  ) ١٥٢٧)(٣/٢٦(بكبشني

من طريق هشام ، ثالثتهم عن قتـادة ، عـن         ) ٢٧٩٤)(٣/٩٥(ما يستحب من الضحايا   /الضحايا: أبو داود 
 .أنس به

مصـباح  : انظر. ، وإسناده ضعيف ، عباد بن متيم مل يسمع من عومير بن أشقر      ) ١٢١(الف احلديث اخت) ٣(
 ).٣/٥٥(الزجاجة يف زوائد ابن ماجه للشهاب البوصريي

يف  مالـك    ،) ٣١٥٣)(٢/١٠٥٣(النهي عن ذبح األضحية قبل الصـالة      : األضاحي: ابن ماجه وقد أخرجه   
ثالثتـهم مـن    ) ٣/٤٥٤(اإلمام أمحد ،  ) ٤٨٣(ل انصراف اإلمام  النهي عن ذبح الضحية قب    /الضحايا: املوطأ

 . طريق حيىي بن سعيد ، عن عباد بن متيم ، عن عومير بن أشقر به



 )٢٣٩( 

وأما احلديث الثالث فرواه عن مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن بشير بن يسار                

 يـوم األضـحى ،                             قبـل أن يـذبح الـنيب          ذبـح  )١(، أن أبا بردة بن ِدينار       

ال أجـد إال              : قال أبو بـردة .  أمره أن يعود بضحية أخرى     فزعم أن رسول اهللا     

 . )٢(" وإن مل جتد إال جذَعا فاذحبه : "جذَعا ، فقال النيب 
ا ما يدل على أن     فهذه األحاديث حتتمل يف داللتها وجوب األضحية ، ويقابله        

األضحية ليست بواجبة ، وذلك ما رواه اإلمام الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عـن                
 -رضـي اهللا عنـها    -عبد الرمحن بن حميد ، عن سعيد بن املسيب ، عن أم سلمة              

إذا دخل العشر ، فإن أراد أحدكم أن يضحي ، فال            : "قال رسول اهللا    : قالت
  . )٣("يئًاميس شعره وال بشره ش

                                                        
أبـو بـردة        : هكذا ورد يف النسخة املطبوعة من كتاب اختالف احلديث ، وهو تصحيف ، والصواب             ) ١(

، وانظـر ترمجتـه يف االسـتيعاب                )١٩٦١()١٠٨٣(األضاحي: احلديث يف صحيح مسلم   : انظر. ابن ِنيار 
 ). ٤/١٦٠٨(البن عبد الرب

 . ، وإسناده صحيح) ١٢١(اختالف احلديث) ٢(

ــه  ــاريوأخرج ــاحي: البخ ــنيب /األض ــول ال ــردةق ــلم، ) ٥٥٥٦)(١٠/١٢( أليب ب : مس
سـن يف   ما جيوز مـن ال    /األضاحي: أبو داود كالمها من طريق مطَرف ،      ) ١٩٦١)(١٠٨٣(وقتها/األضاحي
، ) ١٥٤٤)(٣/٣٢(يف الذبح بعد الصالة   /األضاحي: الترمذيمن طريق منصور ،     ) ٢٨٠٠)(٣/٩٦(الضحايا
كالمها من طريق داود بن أيب هند ، ثالثتهم عن عـامر        ) ٧/٢٢٢(ذبح الضحية قبل اإلمام   /الضحايا: النسائي

 الشعيب ، عن الرباء بن عازب بنحوه
 ).٤٦٨)(١/١٦٠(مسند الشافعي: وانظر. يح، وإسناده صح) ١٢٢(اختالف احلديث) ٣(

ي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره               /األضاحي: مسلمأخرجه  
ــيئًا ــو، ) ١٩٧٧)(١٠٩٢(ش ــاحي: داود أب ــت /األض ــن املي ــحية ع ،                    ) ٢٧٩١)(٣/٩٤(األض

،                    ) ٧/٢١٢(الضــحايا: النســائين ، وقــال حــديث حســ) ١٥٦١)(٣/٣٩(األضــاحي: الترمــذي
من أراد أن يضحي فال يأخذ يف العشر من شعره وأظفـاره، مخسـتهم مـن طريـق                           /األضاحي: ماجه ابن

 . سعيد بن املسيب ، عن أم سلمة به



 )٢٤٠( 

ويف هذا احلديث داللة على أن الضحية ليست بواجبة ، لقـول    : "قال الشافعي 

ولو كانت الضحية واجبة ، أشبه أن يقول        " فإن أراد أن يضحي    : "رسول اهللا   
فال يمس من شعره حىت يضحي ، ونأمر من أراد أن يضحي أن ال ميس من شـعره                  

  .)١(" راشيئًا حىت يضحي اتباعا واختيا
ونفهم من كالم الشافعي أنه جيمع بني هذه األحاديث بتقريـر أن األمـر يف               
األحاديث األوىل إمنا هو للندب وليس للوجوب ، وهو ما يدل عليه حديث أم سلمة         

 .رضي اهللا عنها

                                                        

 ) . ١٢٢(اختالف احلديث) ١(



 )٢٤١( 

الصالة يف الثـوب الواحـد       (ما رواه اإلمام الشافعي يف باب       ) املثال الرابع  ( 
أخربنا سـفيان ،  : من كتاب اختالف احلديث ، قال) رء منه شيءليس على عاتق امل   

ال يصـلِّين  : " قـال عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة أن رسول اهللا   
  .)١(" أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

فهذا احلديث يتضمن النهي عن صالة الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه             
أخربنـا  : يء ، ويقابله ما رواه الشافعي مما يدل على جواز هذا األمر ، قـال              منه ش 

سفيان بن عيينة ، عن أيب إسحاق ، عن عبد اهللا بن شداد ، عن ميمونة زوج الـنيب                

 كان رسول اهللا    : " قالت     طصلي يف ِمروبعضه عليـه ،       )٢( ي بعضه علي 
  )٣(" وأنا حائض

ن احلديثني غري مختِلفني ، وجيمع بينهما بأن ـي  ويذهب الشافعي إىل أن هذي 

 يف احلديث األول أن يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منـه     النيب  
شيء ، اختيار ال فرض ، بدليل حديث ميمونة ، ألن بعض ِمرطها إذا كان عليها ،                 

ائما ، ويتعطل    يف بعضه ق   فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ، ويصلي النيب           
                                                        

 .وإسناده صحيح). ١٦٦(اختالف احلديث) ١(
،             )٣٥٩)(١/٤٧١(إذا صـلى يف الثـوب الواحـد فليجعـل علـى عاتقـه             /صـالة ال: البخاريأخرجه  
مجاع أثواب ما يصـلى  /الصالة: أبو داود ،  )٥١٦)(٢٦٣(الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه     /الصالة: مسلم
) ٢/٧١(صالة الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منـه شـيء           /القبلة: النسائي،  )٦٢٦)(١/١٦٩(فيه

 . من طريق أيب الزناد عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة بهأربعتهم 
النهايـة يف غريـب احلـديث                   . هو الِكساء من الصوف ، ورمبا يكـون مـن خـز أو غـريه         :  املرط )٢(

 ). ٤/٣١٩(البن األثري
 .، وإسناده صحيح)١٦٦(اختالف احلديث)٣(

يف الصالة يف ثـوب  /الطهارة: ابن ماجه، )٣٦٩)(١/١٠١(النساءالصالة يف شعر  /الطهارة: أبو داود أخرجه  
ثالثتهم من طريق أيب إسحاق الشيباين عن عبد اهللا بن شداد عـن  ) ٦/٣٣٠(أمحد،  )٦٥٣)(١/٢١٤(احلائض

 . ميمونة بنحوه
 



 )٢٤٢( 

بعضه بينه وبينها ، أو يسترها ، قاعدة فيكون حييط ا جالسة ، ويتعطل بعضه بينـه   
وبينها ، فال ميكن أن يستره أبدا إال أن يأتِزر به ائتزارا ، وليس على عاتق املـؤتِزرين       

 . )١(يف هذه احلال من اإلزار شيء 

                                                        

 ) . ١٦٦(اختالف احلديث: انظر) ١(



 )٢٤٣( 

من كتـاب   ) باب كسب احلَجام  (  ما رواه اإلمام الشافعي يف    ) املثال اخلامس ( 
أخربنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد     : ، قال ) اختالف احلديث (

 عن كَسب احلَجام فنهاه ، فلم يزل يكلمه         ابن محيصة ، أن محيصة سأل النيب        
 . )٢("  )١(أطعمه رقيقَك وأعلفه ناِضحك : "حىت قال له

ديث ما رواه الشافعي عن مالك ، عن حميد بـن أيب حميـد              ويقابل هذا احل  

 ، فأمر له    حجم أبو طَيبة رسولَ اهللا      :  قال -رضي اهللا عنه  -الطَويل ، عن أنس     
 .)٣( بصاع من متر ، وأمر أهله أن يخفِّفُوا عنه من خراجه

حـة      فحديث محيصة فيه النهي عن كسب احلَجام ، وحديث أنـس فيـه إبا           
كسبه ، وقد ذهب اإلمام الشافعي إىل أنه ال اختالف بينهما ، وأن النهي عن كسب            

 .احلَجام إمنا هو للترتيه وليس للتحرمي
ليس يف شيء من األحاديث خمتلف ، وال ناسـخ وال           : "يقول اإلمام الشافعي  

ه ويطِْعمه رِقيقَه ،    منسوخ ، فهم قد أخربونا أنه قد أَرخص ِلمحيصة أن يعِلفَه ناِضح           

 واهللا أعلم ِلمحيصة أن يمِلك حرامـا ، وال          ولو كان حراما مل يِجز رسولُ اهللا        
يعِلفَه ناضحه ، وال يطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فَرض احلالل واحلرام ، ومل يعط                

 إال ما يِحلُّ له أن يعِطيه        حجاما على اِحلجامة أجرا إال ألنه ال يعطي        رسولُ اهللا   
                                                        

النهايـة يف غريـب احلـديث                  : ظـر ان. هو مفرد نواضح ، وهي اإلبل اليت يسـتقى عليهـا       : الناضح) ١(
 )٥/٦٩(البن األثري

 . ، وإسناده صحيح )٢٠٥(اختالف احلديث) ٢(
ما جـاء يف كسـب   /البيوع: الترمذي،  )٣٤٢٢)(٣/٢٦٦(يف كسب احلجام  /البيوع: أبو داود وقد أخرجه   

) ٥/٤٣٥(أمحد اإلمام،  )٢١٦٦)(٢/٧٣٢(كسب احلجام /التجارات: ابن ماجه ،  )١٢٩٥)(٢/٣٧٣(احلجام
 ".حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. أربعتهم من طريق الزهري عن ابن حميصة عن أبيه به

 .وإسناده صحيح). ٢٠٦(اختالف احلديث) ٣(
يف كسـب   /البيـوع : داود أبـو ،  )٢١٠٢)(٤/٣٢٤(ذكـر احلجـام   /البيـوع : البخـاري وقد أخرجه   

 . نس بهكالمها من طريق مالك عن محيد عن أ) ٣٢٢٤)(٣/٢٦٦(احلجام



 )٢٤٤( 

فما معـىن   : فإن قال قائل  . ، وما يِحلُّ ِلمالكه ملكه ، حلٌّ له وملن أطعمه إياه أكلُه             

ال معىن لـه إال     :  وإرخاصه يف أن يطعمه الناضح والرقيق ؟ قيل        ي رسول اهللا    
            ام دا ، فكان كسب احلَجنسا وحِنيب لـه     واحد ، وهو أن من املكاسب دا ، فأحِني

تنزيه نفسه عن الدناءة ، لكثرة املكاسب اليت أمجل، فلما زاد فيه أمـره أن يعِلفـه                 
 .)١(" ناِضحه ويطعمه رقيقه ، ترتيها له ال حترميا عليه

                                                        

 ). ٢٠٧-٢٠٦(اختالف احلديث) ١(



 )٢٤٥( 

 املبحث الثاين
 منهج اإلمام ابن  قُتيبة يف اجلمع 

 بني األحاديث املتعارضة
 

أن ) تأويل خمتلف احلـديث   (تقراء العام لكتاب    يتضح للباحث من خالل االس    
اإلمام ابن قُتيبة ، كان حيرص يف أغلب األحيان على عدم رد احلديث إن كان لـه                 
معارض ، سواء كان هذا املعارض حديثًا آخر ، أو قُرآنا ، أو غري ذلـك ، طاملـا                    

مـن أحاديـث   أمكن اجلمع بني هذين املتعارضني ، ولذلك جند أن أغلب ما أورده       
ظاهرها التعارض ، قد سلك فيه مسلك اجلمع بني احلديثني ، وإمضائهما مجيعـا ،               

 .وهو منهج يتفق فيه مع اإلمام الشافعي رمحهما اهللا مجيعا
وميكن للباحث عرض منهج اإلمام ابن قُتيبة يف اجلمع بني خمتلف احلديث ، من         

 :خالل املطالب التالية

 .ني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف املقاماجلمع ب: املطلب األول

اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف حكم الضرورة        : املطلب الثاين 
 .وحكم االختيار

اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف حكم الرخصة        : املطلب الثالث 
 .والعزمية

 .ف األمر والنهياجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختال: املطلب الرابع

اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسـبب اخـتالف العـام          : املطلب اخلامس 
 . واخلاص

 .استخدام اللغة يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة: املطلب السادس



 )٢٤٦( 

 املطلب األول
 اجلَمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف املقام 

 

أمٍر ما  ، مث يِرد عنه يف ذات األمـر            سنة يف    ومعناه أنه قد يِرد عن النيب       
سنة ختالفها ، وذلك بسبب اختالف املقام بينهما ، من اختالف مكان أو حال ، أو                
أن يكون أحدمها يتناول جانبا من جوانب ذلك األمر ، بينما يتناول احلديث اآلخر               

منـهما موِضـع      جانبا آخر ، فيظَن تناقضهما ، وليسا مبتناِقضين ، بل يكون لكل             
 .ومقام خيالف اآلخر ، فإذا وِضع كل حديث مبوضعه زال توهم اخلالف

أحاديث من هذا   ) تأويل خمتلف احلديث  (وقد  أورد اإلمام ابن قُتيبة يف كتابه         
 :الباب ، فصار إىل اجلمع بينها ، وإعماهلا مجيعا ، كلٍّ يف موضعه ، ومن أمثلة ذلك

ال تستقبلوا الِقبلة بغـائط   : "  قال  رِوي أن رسول اهللا   ما) املثال األول (
  .)١(" وال بول

ذُِكر لرسول اهللا :  أا قالت-رضي اهللا عنها-ويقابله ما رِوي عن أم املؤمنني عائشة 

 ل ، فأمر النيبولة بغائط أو بقِْبلوا الِقبتسا يكرهون أن يأن قوم   لقْبتالئه ، فاسخب 
 .)٢(ه الِقبلة ب

                                                        

 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
، ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشـرق      /الصالة: البخاريفقد أخرجه   . واحلديث صحيح 

      كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد                      /الطهـارة : أبـو داود  ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(االسـتطابة /الطهـارة : مسلم
: وقـال ) ٨)(١/٨(يف النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بـول      /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(قضاء احلاجة 

النهي عن استدبار القبلـة عنـد       /الطهارة: النسائي،  " حديث أيب أيوب أحسن شيء يف هذا الباب وأصح        "
مجيعهم من ) ٣١٨)(١/١١٥(والبولالنهي عن استقبال   القبلة بالغائط       /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(احلاجة

 .طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب أيوب به
 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(

 .من هذه الرسالة) ١١٦(وانظر خترجيه واحلكم عليه صفحة



 )٢٤٧( 

 أن قوما من منِكري السنة ادعوا تناقض        هذين -رمحه اهللا-ويذكر ابن قُتيبة 
احلديثني واختالفهما ، فَرد قوهلم ، ومجع بني احلديثني باعتبار أن لكل        واحد منهما 

        أن تستقبل الِقبلة فيه موضعا يستعمل فيه ، غري موضع األخر ، فاملوضع الذي ال جيوز 
بالغائط والبول هي الصحاري  والرباحات ، وكانوا إذا نزلوا   يف أسفارهم هليئة الصالة ، 
استقبل بعضهم القبلة بالصالة ، واستقبلها بعضهم  بالغائط ، فأمرهم أن ال يستقبلوا القبلة 

قوم أن هذا أيضا يكْره يف البيوت بغائط وال بول ، إكراما للقبلة ، وترتيها للصالة ، فظن 

 خبالئه فاستقِْبلَ به القبلة ، يريد أن يعِلمهم أنه ال والكُنف املُحتفَرة ، فأمر            النيب 
يكْره ذلك يف           البيوت واآلبار املُحتفَرة اليت تستر احلَدث ، ويف اخلَلَوات يف املواضع اليت 

 .)١(       فيها الصالة ال جيوز   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        

 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(



 )٢٤٨( 

 ، وأنه قيل له )١(" ال عدوى ، وال ِطيرة: " أنه قالما رِوي عن النيب ) املثال الثاين(
 .)٣(" فما           أعدى األول: " تقع ِبمشفَر البعري ، فتجرب لذلك اإلبل ، فقال)٢(يف النقْبة 

ِفر من  املَجذوم ِفرارك " ، و )٤("  عاهة على مِصحال يوردن ذو"ورِوي خالف ذلك 
أتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة اإلسالم ،          فأرسل إليه بالبيعة ، " ، و )٥(" من األسد

 .)٢(" الشؤم يف املرأة والدار والدابة" ، وقال )١(" وأمره باالنصراف ، ومل يأذَنْ له
                                                        

 ). ٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
) ٢٢٢٥)(١٢٢٢(الطرية والفـأل /الطب: مسلم، ) ٥٧٥٣)(١٠/٢١٢(الطرية/الطب: يالبخاروقد أخرجه   

 .      كالمها من طريق الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه
،        ) ٢٢٢٤)(١٢٢١(الطرية والفـأل  /الطب: مسلم،  ) ٥٧٥٦)(١٠/٢١٤(الفأل/الطب: البخاريوأخرجه  
مـن كـان يعجبـه الفـأل ويكـره          /الطـب : ابن ماجه ،  ) ٣٩١٦)(٤/١٨(يف الطرية /الطب: أبو داود 
 .أربعتهم من طريق قتادة ، عن أنس بن مالك) ٣٥٣٦)(٢/١١٧٠(الطرية

ــه  ــب: البخــاريوأخرج ــدوى/الط ــلم، ) ٥٧٧٣)(١٠/٢٤٣(ال ع ــب: مس ــدوى وال /الط ال ع
، عـن أيب  ثالثتهم من طريق الزهري   ) ٣٩١١)(٤/١٧(يف الطرية /الطب: أبو داود ،  ) ٢٢٢٠)(١٢١٩(طرية

 .سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة
من طريق أيب خيثَمة ، عن أيب الـزبري ، عـن            ) ٢٢٢٢)(١٢٢٠(ال عدوى وال طرية   /الطب: مسلموأخرجه  

 .جابر بن عبد اهللا
 النهايـة يف  : انظـر . أول شيء يظهر من اجلَرب ، ومسيت كذلك ألا تنقُب اِجللْد ، أي تخِرقُه             : النقْبة) ٢(

 ). ٥/١٠١(غريب احلديث
 ). ٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(

ال عــدوى وال /الطــب: مســلم، ) ١٠/٢٤١(ال عــدوى/الطــب: البخــاريوقــد أخــرج ذلــك 
ثالثتـهم مـن طريـق الزهـري ،                            ) ٣٩١١)(٤/١٧(يف الطرية /الطب: أبو داود ،  ) ٢٢٢٠)(١٢١٩(طرية

 . أيب هريرةعن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن
 ).٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(

ال عــدوى وال /الطــب: مســلم، ) ٥٧٧١)(١٠/٢٤١(ال هامــة/الطــب: البخــاريوقــد أخرجــه 
ثالثتـهم مـن طريـق الزهـري ،                 ) ٣٩١١)(٤/١٧(يف الطرية /الطب: أبو داود ،  ) ٢٢٢١)(١٢٢٠(طرية

من طريق حممد بن عمرو، كالمها      ) ٣٥٤١)(٢/١١٧١(من كان يعجبه الفأل ويكره الطرية     /الطب: ابن ماجه 
 . عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة

 ).٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٥(
 . من طريق سعيد بن ميناء ، عن أيب هريرة) ٥٧٠٧)(١٠/١٥٨(اجلذام/الطب: البخاريوقد أخرجه 



 )٢٤٩( 

 .)٣(تلف ال يشبه بعضه بعضا وهذا كله خم: قالوا

وحنن نقول أنه ليس يف هذا اختالف ، ولكلِّ معىن منها : "-رمحه اهللا-قال ابن قُتيبة 
 .)٤(" وقت وموضع ، فإذا وِضع مبوضعه زال االختالف

: مث يبين معىن وموِضع كُلٍّ منها ، مبا يدفع شبهة التعارض واالختالف احلقيقي فيقول
"ى ِجنسانوالعوِقم من أطال : دسذوم تشتد رائحته حىت يأحدمها عدوى اجلُذَام ، فإن املَج

جمالسته ومؤاكلته ، وكذلك املرأة تكون حتت اذوم ، فتضاِجعه يف                ِشعار واحد 
لك من به ، فيوِصل إليها األذى ، ورمبا جِذمت ، وكذلك ولده ينِزعون يف الكثري إليه ، وكذ

ِسلٌّ ودق ونقْب ، واألطباء تأمر بأن ال يجالَس املَسلول وال املَجذوم ، وال يريدون بذلك معىن 
العدوى ، إمنا يريدون به تغير الرائحة ، وأا قد تسِقم من أطال اشِتمامها ، واألطباء أبعد الناس 

ة تكون بالبعري ، وهي جرب رطب ، فإذا خالطها من اإلميان بيمن أو شؤم ، وكذلك النقْب
 ، حنوا مما )٥(اإلبل وحاكَّها وآوى يف مباِركها ، أَوصلَ إليها باملاء الذي يسيل منه ، والنطَف 

كره أن " ال يوردنَّ ذو عاهة على مِصح"  به ، وهذا املعىن الذي قال فيه رسول اهللا 
 .)٧("  ، فيناله من نطَفه وِحكَّته حنوا مما به الصحيح)٦(يخالط  املَعيوه 

                                                                                                                                                      

 ). ٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
ــه  ــد أخرجـ ــلموقـ ــب: مسـ ــوه /الطـ ــذوم وحنـ ــاب اـ ،                                         ) ٢٢٣١)(١٢٢٦(اجتنـ

كالمها من طريق يعلى بن عطاء ، عن عمرو بـن الشـِريد ،                ) ٣٥٤٤)(٢/١١٧٢(اجلذام/الطب: ابن ماجه 
 .عن أبيه

 ).٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
، ) ٢٢٢٥)(١٢٢٢(الطرية والفأل /الطب: مسلم ،) ٥٧٥٣)(١٠/٢١٢(الطرية/الطب: البخاريوقد أخرجه   

أربعتهم مـن طريـق     ) ٦/٢٢٠(شؤم اخليل /اخليل: النسائي،  ) ٣٩٢٢)(٤/١٩(يف الطرية /الطب: أبو داود 
 . الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه

 ). ٦٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
 ).٦٩(تأويل خمتلف احلديث) ٤(
 ) ٦/٤٤٦١(لسان العرب: انظر. من اجلَرب يصيب الدوابنوع : النطَف) ٥(
 ). ٤/٣١٨١(لسان العرب: انظر . الذي به عاهة: املعيوه) ٦(
 ). ٧٠-٦٩(تأويل خمتلف احلديث) ٧(



 )٢٥٠( 

فر من "وحديث " ال يوردن ذو عاهة على مصح"وهذا واهللا أعلم هو املراد حبديث 
 .وحديث أنه مل يأذن للمجذوم عليه" اذوم فرارك من األسد

فهو اجلنس الثاين من العدوى ، الذي قال فيه ابن " ال عدوي وال طرية"وأما حديث 

يج منه خوفًا من العدوى ، وقد قال النيب -رمحه اهللا-بة قُتخرأنه الطاعون ، يرتل ببلد في  
 ، يريد بقوله )١(" إذا كان بالبلد الذي أنتم به فال خترجوا منه ، وإذا كان ببلد فال تدخلوه"
من اهللا ، كأنكم تظنون أن الفرار من قدر اهللا تعاىل ينجيكم " ال خترجوا من البلد إذا كان فيه"

وإذا كان ببلد فال تدخلوه أن مقامكم باملوضع الذي ال طاعون فيه أسكن "ويريد بقوله 
 .)٢(ألنفسكم وأطْيب لعيشكم 

ومن ذلك تعرف املرأة بالشؤم أو الدار ، فينال الرجلَ : "-رمحه اهللا-قال ابن قُتيبة 

  هو العدوى الذي قال فيه رسول اهللا أعدتين بشؤمها ، فهذا: مكروه أو جائحة ، فيقول
 .)٣(" ال عدوى"

                                                        

الطاعون والطـرية   /الطب: مسلم،  ) ٥٧٢٨)(١٠/١٧٨(ما يذْكر يف الطاعون   /الطب: البخاريأخرجه  ) ١(
 .راهيم بن سعد ، عن أسامة بن زيدمن طريق إب) ٢٢١٨)(١٢١٧(والكهانة

الطـاعون والطـرية    : مسـلم ،  ) ٥٧٣٠)(١٠/١٧٩(ما يـذْكر يف الطـاعون     /الطب: البخاريوأخرجه  
 . من طريق الزهري ، عن عبد اهللا بن عامر ، عن عبد الرمحن بن عوف) ٢٢١٩)(١٢١٨(والكهانة

 ). ٧١-٧٠(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ٧١(تأويل خمتلف احلديث) ٣(



 )٢٥١( 

ال تفَضلُوين على           يونس بن : " قالما رِوي أن رسول اهللا ) الثالث املثال(
  .)١(" متى

 .)٢(" ال تخاِيروا بني األنبياء: "وقال

، وأنا أول  من تنشق أنا سيد ولد آدم وال فَخر : " أنه قالويروى يف املقابل عنه 
 .)٣(" عنه األرض وال فَخر

ويدفع اإلمام ابن قُتيبة شبهة تعارض هذه األحاديث ، ببيان أن ظاهر تعارضها ليس 
إمنا جاء يف " ال تفضلوين على يونس"حقيقيا ، بل مرجعه اختالف مقام كل منها ، فحديث 

ال ختايروا بني "ل عل يونس ، وكذلك حديث  ، ال أنه على احلقيقة ال يفَضمقام تواضعه 
بيان لفضل اهللا تعاىل عليه ؛ إذ هو الشافع يوم القيامة " أنا سيد ولد آدم"، ويف حديث " األنبياء

                                                        
 ).٧٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(

،    ) ٣٤١٣)(٦/٤٥٠"(وإن يـونس ملـن املرسـلني      "قول اهللا تعاىل  /أحاديث األنبياء : البخاريوقد أخرجه   
يف التخيري بـني األنبيـاء      /السنة: أبو داود ،  ) ٢٣٧٧)(١٢٩٣(يف ذكر يونس عليه السالم    /الفضائل: مسلم

ما ينبغي " من طريق قتادة ، عن أيب العالية ، عن ابن عباس ، ولفظه           ثالثتهم) ٤٦٦٩)(٤/٢١٧(عليهم السالم 
وإن "قـول اهللا تعـاىل    /أحاديث األنبياء : البخاري، ومبثله أخرجه    " لعبد أن يقول إين خري من يونس بن مىت        

من ) ٢٣٧٦)(١٢٩٣(يف ذكر يونس عليه السالم    /الفضائل: مسلم،  ) ٣٤١٦)(٦/٤٥١"(يونس ملن املرسلني  
 .  بن إبراهيم ، عن محيد بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرةطريق  سعد

 ).٧٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
مـن  /الفضـائل : مسلم،  ) ٤٦٣٨)(٨/٣٠٢"(…وملا جاء موسى مليقاتنا     /"التفسري: البخاري: وقد أخرجه 

 يف التخـيري بـني األنبيـاء علـيهم        /السـنة : أبـو داود  ،  ) ٢٣٧٤)(١٢٩٢(فضائل موسى عليه السالم   
 .ثالثتهم من طريق عمرو بن حيىي املازين ، عن أبيه ، عن أيب سعيد اخلدري) ٤٦٦٨)(٤/٢١٧(السالم

 ).٧٩(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(

يف /السـنة : أبو داود ،  ) ٢٢٧٨)(١٢٤٩(على مجيع اخلالئق   تفضيل نبينا   /الفضائل: مسلموقد أخرجه   
من طريق أيب عمار ، عـن عبـد اهللا بـن فَـروخ ،                       ) ٤٦٧٣)(٤/٢١٨(التخيري بني األنبياء عليهم السالم    

 .عن أيب هريرة



 )٢٥٢( 

 ، وهو أول من تنشق عنه )٤( ،          واحلوض )٣( ، وله لواء احلمد )٢( ، والشهيد )١(
 . األرض

ن نقول إنه ليس ههنا اختالف ، وال تناقُض ، وإمنا أراد وحن: "يقول ابن قُتيبة يف ذلك 
أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ ألنه الشافع يومئذ ، و الشهيد ، وله لواء احلمد ، واحلوض ، 

طريق التواضع ، " ال تفضلوين  على يونس: "وهو أول من تنشق عنه األرض ، وأراد بقوله 
، وخص يونس ألنه دون " لِّيتكُم ، ولَست خبريكمو: "وكذلك قول أيب بكر رضي اهللا عنه 

فإذا كنت : غريه من األنبياء مثل إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، صلى اهللا عليهم أمجعني ، يريد 
فاصِبر  : ال أحب أن أُفَضل على    يونس ، فكيف غريه ممن هو فوقه ، وقد قال اهللا تعاىل 

أن يونس مل يكن له صرب كصرب :  ، أراد )٥(  صاِحب احلُوتِلحكِْم ربك ،  وال تكُن كَ

 أفضل منه ، ألن اهللا تعاىل غريه من األنبياء ، و يف هذه اآلية ما دلك على أن رسول اهللا 

طريق " : ال تفَضلوين عليه" أراد بقوله ودلَّك على أن النيب . ال تكن مثله: يقول له 
ال تفَضلوين عليه يف العمل ، فلعله أكثر عمالً مين ، وال يف البلْوى ، : التواضع ، وجيوز أن يريد 

 يوم القيامة من السؤدد ، وليس ما أعطى اهللا تعاىل نبينا . واالمتحان ، فإنه أعظم مين حمنة 
                                                        

،          ) ٢٢٧٨)(١٢٤٩(علـى مجيـع اخلالئـق      تفضيل نبينا   /الفضائل: مسلمحديث الشفاعة أخرجه    ) ١(
 قال رسـول اهللا : من أيب هريرة قال) ٤٦٧٣)(٤/٢١٨(يف التخيري بني األنبياء عليهم السالم     /السنة: أبو داود 

 " : أنا سيد ولد آدم وال فخر ، و أول من ينشق عنه القرب ، وأول شافع وأول مشفع ." 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علـى           : "هو ما ورد يف قول اهللا تعاىل      " والشهيد: "قوله) ٢(

 ). ٤١(سورة النساء آية " هؤالء شهيدا

  ما جاء يف فضـل الـنيب   /املناقب: ة أخرجه الترمذيله لواء احلمد يوم القيام   حديث أن النيب    ) ٣(
كالمها من طريـق أيب سـعيد       ) ٤٣٠٨)(٢/١٤٤٠(ذكر الشفاعة /الزهد: ، ابن ماجه  ) ٣٦٩٣)(٥/٢٤٧(

 ، وأسانيده يقوي بعضها بعضا ، فيـدخل يف حكـم            من طريق ابن عباس   ) ١/٢٨١(اخلدري ، اإلمام أمحد   
 . احلسن لغريه

واتقوا فتنة ال تصينب الـذين ظلمـوا        "ما جاء يف قول اهللا تعاىل     /الفنت: خاريحديث احلوض أخرجه الب   ) ٤(

كالمها ) ٢٢٩٠)(١٢٥٦( وصفاته إثبات حوض نبينا    /الفضائل: ، مسلم ) ٧٠٥٠)(١٣/٣"(منكم خاصة 

 . واللفظ هلما" أنا فرطكم على احلوض: " يقولمسعت النيب : من طريق سهل بن سعد قال 
 ). ٤٨(آية -سورة القلم ) ٥(



 )٢٥٣( 

والفضل على مجيع األنبياء ، والرسل بعمله ، بل بتفضيل اهللا تعاىل إياه ، واختصاصه له ، وذلك 
مته أسهل األمم حمنة ، بعثه اهللا تعاىل إليها باحلنيفية السهلة ، ووضع عنها اإلصر ، واألغالل أ

 ، وهي مع هذا خري أمة أُخرجت للناس بفضل اهللا )١(اليت كانت على بين إسرائيل يف فرائضهم 
 .  )٣( " )٢(تعاىل 

                                                        

وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل الـيت            : "وذلك قول اهللا تعاىل   ) ١(
 ). ١٥٧(آية -سورة األعراف " كانت عليهم

 ). ١١٠(آية -سورة آل عمران " كنتم خري أمة أخرجت للناس: "وذلك قوله تعاىل) ٢(
 ). ٧٩(تأويل خمتلف احلديث) ٣(



 )٢٥٤( 

على الِفطْرة ، حىت يكون كلُّ مولود يولَد" :  ما رِوي عن النيب ) املثال الرابع(
الشِقي من شِقي يف بطْن  أُمه ، والسِعيد من " ، ويقابله حديث )١(" أبواه يهودانه ، وينصرانه

أن النطْفَة إذا انعقَدت ،   بعثَ اهللا عز وجل إليها ملَكًا ،  " ، وحديث )٢(" سِعد يف بطْن أُمه
أج بكْتعيديأو س ، ِقيقَه ، وشوحديث )٣(" لَه ، وِرز ، " ضح على ظهر آدم ، فَقَبسأنه م

 )٤(" إىل النار وال أبايل: إىل اجلَنة ِبرحميت ، وقَبض  أخرى ، فقال: قَبضةً ، فقال

                                                        
 ).٨٧(تلف احلديثتأويل خم: انظر) ١(

كـل              /القـدر : مسـلم ،  ) ١٣٨٥)(٣/٢٤٥(ما قيـل يف أوالد املشـركني      /اجلنائز: البخاريوقد أخرجه   
كالمها من طريق الزهري ، عن أيب سلمة بـن عبـد الـرمحن ،                    ) ٢٦٥٨)(١٤٢٩(مولود يولد على الفطرة   

ريـق أيب الزنـاد ، عـن األعـرج ،                مـن ط ) ٤٧١٤)(٤/٢٢٩(يف ذراري املشـركني  /السـنة : أبو داود 
مـن طريـق األعمـش ، عـن                     ) ٢٢٢٣)(٣/٣٠٣(ما جاء كل مولود يولد على الفطرة      /القدر: الترمذي

 .أيب صاحل ، ثالثتهم عن أيب هريرة به
 ). ٨٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(

كيفية خلق اآلدمي يف بطن     /القدر: مسلم ذلك   وهو من كالم عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، وقد أخرج            
من طريق أيب الزبري املكي ، عن عامر بن واِثلَة ، عن عبد اهللا بن مسعود ، موقوفًـا ،                    ) ٢٦٤٥)(١٤٢١(أمه

 ".الشقي من شقي يف بطن أمه ، والسعيد من وِعظ بغريه: " ولفظه
 ).٨٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(

كيفية خلق اآلدمـي     /القدر: مسلم،  ) ٣٢٠٨)(٦/٣٠٣(ذكر املالئكة /ء اخللق بد: البخاريوقد أخرج ذلك    
مـا جـاء      /القدر: الترمذي،  ) ٤٧٠٨)(٤/٢٢٨(يف القدر /السنة: أبو داود ،  ) ٢٦٤٣)(١٤٢١(يف بطن أمه  

من طريق األعمـش ،     ) ٧٦)(١/٢٩(يف القدر /املقدمة: ابن ماجه ،  ) ٢٢٢٠)(٣/٣٠٢(أن األعمال باخلواتيم  
 . وهب ، عن عبد اهللا بن مسعود بنحوهعن زيد بن 

 ).٨٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(
ــه  ــد أخرج ــو داودوق ــنة: أب ــدر/الس ــذي، ) ٤٧٠٣)(٤/٢٢٦(يف الق ــري: الترم ــورة /التفس س

من طريق عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن          "  هذا حديث حسن  : "، وقال ) ٥٠٧١)(٤/٣٣١(األعراف
اجلُهين ، عن عمر بن اخلطاب بنحوه ، وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن يسـار         اخلطاب ، عن مسلم بن يسار       

، وقـال  ) ٨/١٠٨(، حتفـة األشـراف  ) ٤/٣٣١(سنن الترمذي: انظر. مل يسمع من عمر بن اخلطاب شيئًا      
) ٤/٣٣١(سنن الترمذي " وقد ذكر بعضهم يف هذا اإلسناد بني مسلم بن يسار ، وبني عمر رجالً             : "الترمذي

و داود حنوه بسند متصل من طريق مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة األزدي ، عن عمر بـن                     ، وأخرج أب  
 .، وقال أن احلديث األول أمتّ) ٤٧٠٤)(٤/٢٢٧(اخلطاب



 )٢٥٥( 

فًا ، وينفي اإلمام ابن قُتيبة دعوى أهل األهواء أن بني هذه األحاديث تناقضا واختال
وجيمع بينها من جهة أن لكل منها موضعا خيتلف عن موضع اآلخر ،   فإذا عِرف موضع كل 

 .منها زالت شبهة االختالف
وحنن نقول إنه ليس ههنا تناقض ، وال اختالف بنعمة اهللا : "يقول ابن قُتيبة رمحه اهللا 

 مل يكن  االختالف إال هلذا احلديث ، تعاىل ، ولو عرفت املعتزلة ما معناه ما فارقت املُثِْبتة ، إن
 احلمد هللا فاطر السماوات واألرض :   االبتداء واإلنشاء ، ومنه قوله تعاىل : والِفطْرة ههنا 

 )١( ِدئهما ، وكذلك قوله :  ، أيتبم    : ِفطْرة اهللا  اليت فَطَر الناس عليها  )يريد )٢ ،  :
أخذ امليثاق الذي " : كل مولود يولد على الفطرة"، وأراد بقوله  ِجِبلَّته اليت جبل الناس عليها 

 أخذه عليهم يف أصالب آبائهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا بلى ، فلست
واجدا واحدا إال وهو مِقر بأن له صانعا ، ومدبرا ، وإن مساه بغري امسه ، أو عبد شيئًا دونه 

 نفسه ، أو وصفَه بغري صفته ، أو أضاف إليه ما تعاىل عنه علوا    كبريا ، قال ِليقَربه منه عند
 ، فكل مولود  يف   العامل على ذلك )٣(  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا : اهللا تعاىل

العهد ، واإلقرار ، وهي احلنيفية  اليت وقعت يف أول اخللق ،    وجرت يف فطر العقول ، قال 

 )٤(إين خلقت   عبادي مجيعا حنفاء ، فاجتالتهم : يقول اهللا تبارك : "اهللا رسول 
:  ، مث يهود اليهود     أبناءهم ، ويمجس  اوس أبناءهم أي )٥(" الشياطني عن دينهم

يعلموم ذلك ، وليس اإلقرار األول مما   يقع به حكم ، أو عليه ثواب ، أال ترى أن الطفل 
ل املشركني ما كان بني أبويه ، فهو حمكوم عليه بدينهما ال يصلى عليه إن مات ، مث من أطفا

خيرج عن كنفهما إىل مالك من املسلمني ، فيحكَم عليه بدين مالكه ، ويصلى عليه إن مات ، 
: ومن وراء ذلك ِعلْم اهللا تعاىل فيه ، وفرق ما بني أهل القدر ، وأهل اإلثبات يف هذا احلديث 

: الِفطرة عند أهل القدر اإلسالم ، فتناقض عندهم احلديثان ، والفطرة عند أهل اإلثبات أن 

                                                        
 ). ١(آية -سورة فاطر ) ١(
 ). ٣٠(آية -سورة الروم ) ٢(
 ). ٨٧(آية -سورة الزخرف ) ٣(
 ). ١/٣١٧(النهاية يف غريب احلديث: انظر.  الضالل استخفَّتهم ، فجالوا معها يف : اجتالتهم) ٤(
مـن        ) ٢٨٦٥)(١٥٣٢(الصفات اليت يعرف يف الدنيا أهل اجلنـة وأهـل النـار           /اجلنة: مسلمأخرجه  ) ٥(

 . طريق قتادة ، عن مطَرف بن عبد اهللا الشخري ، عن ِعياض بن ِحمار املُجاِشعي مطوالً



 )٢٥٦( 

العهد الذي أُِخذ عليهم حني فُِطروا ، فاتفَق احلديثان ، ومل خيتلفا ، وصار لكل واحد منهما 
 .       )١(" موضع

                                                        

 ). ٨٨-٨٧(تأويل خمتلف احلديث) ١(



 )٢٥٧( 

 ار  أحق ِبصقَِبهاجل : " عن النيب -رضي اهللا عنه-ما رواه أبو راِفع ) املثال اخلامس(
جار الدار : " أنه قال عن النيب -رضي اهللا عنه- ، وما رواه سمرة بن جندب )٢(" )١(

 .)٣(" أحق بدار اجلار ، أو األرض

                                                        

سـِقبت الـدار ،                      : القُـرب ، واملالصـقة ، ويـروى بالسـني ، يقـال            : هو يف األصـل   : الصقَب) ١(
، ) ٢/٣٧٧(، النهايـة يف غريـب احلـديث       ) ١/٣٣٧(غريب احلديث للهروي  : انظر. قربت: وأسقَبت أي 

)٣/٤١ .( 
 ).١٥٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(

يف /البيـوع : أبـو داود  ،  ) ٦٩٨١)(١٢/٣٤٩(احتيال العامـل ليهـدى إليـه      /احليل: البخاري  أخرجه  
،                              ) ٧/٣٢٠(ذكــر الشــفعة وأحكامهــا  /البيــوع: النســائي، ) ٣٥١٦)(٣/٢٨٦(الشــفعة
      ثالثتـهم مـن طريـق إبـراهيم بـن ميسـرة ،                           ) ٢٤٩٥)(٢/٨٣٣(الشفعة بـاجلوار  /الشفة: ابن ماجه 

 . عن عمرو بن الشريد ، عن أيب رافع به
 ).١٥٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(

مـا جـاء يف     /األحكـام : الترمـذي ،  ) ٣٥١٧)(٣/٢٨٦(يف الشـفة  /البيـوع : أبـو داود  وقد أخرجه   
ثالثتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسـي ،         ) ٥/٨: (اإلمام أمحد يف املسند   ،  ) ١٣٨٠)(٢/٤١١(الشفعة
 . ن البصري ، عن مسرة بن جندب بهعن احلس

وقد اختلف يف مساع احلسن البصري من مسرة بن جندب رضي اهللا عنه ، فقيل مسع منه مطلقًا ، وهو قـول                      
علي بن املديين ، وقال الزيلعي أن الظاهر من الترمذي أنه خيتار هذا القول ، فإنه يصـحح يف كتابـه عـدة         

، وقيل مل يسمع منه شيئًا ، وهو املشـهور          ) ١/٨٨(نصب الراية   : انظر. أحاديث من رواية احلسن عن مسرة     
، وقيل أنه مسع منه حديث العقيقة فقط ،                          ) ١/٨٨(نصب الراية : انظر. عن حيىي بن معني ، وشعبة بن احلجاج       

سـنن  " قـة احلسن عن مسرة كتابا ، ومل يسمع احلسن مـن مسـرة إال حـديث العقي      : "قال اإلمام النسائي  
 ).٨٩-١/٨٨(نصب الراية: ، وانظر)٣/٩٤(النسائي

والذي يترجح أن رواية احلسن عن مسرة بن جندب صحيحة سواء كانت مساعا أو كتابا ، فسماعه حلـديث                
العقيقة عنه دليل على مساعه منه ، إذ ال ميتنع أن يسمع منه غريه مما رواه عنه ، وقد أخرج اإلمام أمحـد مـا                   

إن عبدا له أبق ، وأنـه  : جاءه رجل فقال: ثنا هشيم  ثنا محيد عن احلسن قال: و ما رواه قال   يفيد ذلك ، وه   

 خطبـة إال أمـر فيهـا        قلَّما خطب النيب    : ثنا مسرة قال  : نذر إن قدر عليه أن يقطع يده ، فقال احلسن         
 .قطاع، وإن كان ما رواه عن مكاتبة فهذا ال يقتضي االن) ٥/١٢" (بالصدقة وى عن املثلة



 )٢٥٨( 

إمنا جعلَ رسولُ اهللا : " قال-رضي اهللا عنهما-ويقابله ما رِوي عن جابر بن عبد اهللا 

قْسفْعة يف كل ماٍل مل يفْعة الشق فال شفَت الطُررت احلدود ، وصقَع١(" م ، فإذا و(. 

فهذه األحاديث رمبا أوهم ظاهرها التعارض واالختالف ، كما نقَل ابن قُتيبة عن بعض 
 .)٢(القائلني بتناقض احلديث من أهل األهواء 

تلف عن ويدفع شبهة تعارض هذه األحاديث ، ببيان أن لكل منها مقاما ، وموضعا خي
اآلخر ، فاحلديث األول معناه أن اجلار أحق مبالصقه من دار جاره ،  وهو ال يعارض احلديث 

 إمنا جعل رسول اهللا " واحلديث الثاين : "الثاين ، وهو حديث جابر ، الذي يقول فيه 
قوام كأن ربعا فيه منازل ، هو أل" : الشفعة يف كل مال مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة

عشرة مشتركني فيه ، فإن باع واحد  منهم حصة من تلك املنازل ، كانت الشفعة جلميعهم 
يف احلصة ، وصار لكل واحد منهم تسعها ، فإن قُِسمت تلك املنازل قبل أن يبيع واحد منهم 
ة شيئًا ، فصار لكل واحد منهم مرتل بعينه ، فإذا أراد أحدهم أن يبيع مرتله ؛مل يكن للقوم شفع

،    وإمنا جتب الشفعة جلاره املالصق له ، فدلنا ذا احلديث على أن  القسمة إذا وقعت زال 
 .           )٣(" حكم املشاع

 

 

                                                        

 ). ١٥٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
،               ) ٢٢٥٧)(٤/٤٣٦(الشـفعة فيمـا مل يقسـم      /الشـفعة : البخـاري وهو حديث صحيح ، فقد أخرجه       

إذا وقعـت احلـدود فـال       /الشـفة : ابـن ماجـه   ،  ) ٣٥١٤)(٣/٢٨٥(يف الشـفعة  /البيـوع : أبو داود 
 أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن ، عـن                                ثالثتهم من طريـق الزهـري ، عـن        ) ٢٤٩٩)(٢/٨٣٥(شفعة

 . جابر بن عبد اهللا به
 ).١٥٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ١٥٤(املصدر السابق) ٣(



 )٢٥٩( 

 املطلب الثاين
اجلَمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف حكم الضرورة                

 وحكم االختيار
 

مر الواحد سنتان خمتلفتان ،            بسبب أن  يف األ ومعناه أنه قد يِرد عن النيب 
إحدامها تتناول حكم حال االختيار والسعة ، بينما تتناول السنة       األخرى حكْم حالة 
الضرورة ، فيظهر كأما متناقضتان ، وليسا كذلك ، بل اختالفهما راجع إىل اختالف حكم 

  مجيعا ، كُلٍّ يف موضعها ، فحكم الضرورة يف الضرورة عن حكم االختيار ، فيعمل ما  
 .موضع الضرورة ، وحكم االختيار   يف موضع االختيار

لإلمام ابن قُتيبة أمثلة هلذا النوع من األحاديث ، ) تأويل خمتلف احلديث(ويف كتاب 
 :أوردها ، فجمع بينها ، ورد شبهة القائلني بتناقضها ، ومن هذه األحاديث

إذا : " أنه قال عن النيب -رضي اهللا عنه-ما رِوي عن أيب هريرة ) ملثال األولا (
ع١( انقطع ِشس( ٍل واحدةعِش يف نمِل أحدكم ، فال يعن ")٢(. 

رمبا انقطع ِشسع    رسول اهللا : قالت-رضي اهللا عنها-ويقابله ما رِوي عن عائشة 

ِلحص٣(  األخرى فمشى يف النعل الواحدة حىت ي(. 

                                                        

النهايـة يف غريـب     : انظـر . هو أحد سيور النعل، وهو الـذي يـدخل بـني اإلصـبعني            : الِشسع) ١(
 ). ٢/٤٧٢(احلديث

 ).٦٢(حلديثتأويل خمتلف ا: انظر) ٢(
،               ) ٢٠٩٨)(١١٦٢(استحباب لبس النعـل يف الـيمىن أوالً       /اللباس:  مسلم ، فقد أخرجه   صحيح واحلديث

 .كالمها من طريق األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة به) ٢/٢٤٥(اإلمام أمحد
ـ /اللبـاس : مسـلم وله شاهد من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ، أخرجه               هي عـن اشـتمال     الن

من طريق زهري بن معاوية اجلُعفي ، عـن               ) ٤/٧٠(يف االنتعال /اللباس: أبو داود ،  ) ٢٠٩٩)(١١٦٢(الصماء
 . أيب الزبري املكي، عن جابر به

 ).٦٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(



 )٢٦٠( 

ليس ههنا خالف حبمد : هذا خالف ذاك ، وحنن نقول : قالوا : "قال اإلمام ابن قُتيبة
اهللا تعاىل ، ألن الرجل كان ينقطع ِشسع نعِله فينبذها ، أو يعلِّقَها    بيده ، وميشي يف نعل 

فَّني ، وكل زوجني من واحدة ، إىل أن جيد ِشسعا ، وهذا يفْحش ، ويقبح يف النعلني واخلُ
اللباس يستعمل يف اثنني ، فيستعمل يف واحد ، ويترك اآلخر ، وكذلك الرداء يلقى على أحد 
املنِكبين ، ويترك اآلخر ، فأما أن ينقطع  ِشسع الرجل ، فيمشي خطوة ، أو خطوتني ، أو ثالثًا 

يح ، وحكْم القليل خيالف حكم الكثري يف إىل أن يصِلح اآلخر ، فإن  هذا ليس مبنكَر ، وال قب
كثري من املواِضع ، أال ترى أنه جيوز للمصلي أن ميشي خطوة ، وخطوتني ، وخطوات وهو 
راكع ، إىل الصف الذي بني يديه ، وال جيوز له أن ميشي وهو راكع مائة ذراع ومائيت ذراع ، 

ال جيوز له أن يطوي ثوبه    يف الصالة ، وجيوز له أن يرِدئ الرداء على منكبيه إذا سقط عنه ، و
 .)١(" وال أن يعمل عمالً يتطاول ، ويتبسم فال تنقطع صالته ، ويقهقه  فتنقطع

                                                                                                                                                      

طريـق              مـن   ) ١٨٣٦)(٣/١٥٤(ما جاء يف الرخصـة يف النعـل الواحـدة         /اللباس: الترمذيوقد أخرجه   
 .ليث بن أيب سلًيم ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به

ــر   ــر إىل ضــعفه ، انظ ــن حج ــافظ اب ــب احل ــد ذه ــاري: وق ــتح الب ــل                                    ) ١٠/٣١٠(ف ، ولع
رب احلديث ، ولكن حـدث      مضط: "سبب ضعفه ضعف ليث بن أيب سلَيم ، قال فيه اإلمام أمحد بن حنبل             

ليث بن أيب سلَيم ضعيف ، إال أنه يكتب         : "، وقال حيىي بن معني    ) ٢/٣٧٩(العلل ومعرفة الرجال  " عنه الناس 
، ) ٤/١١٨٦(الضـعفاء للعقيلـي   : ، وقد ضعفه سفيان بن عيينة ، انظر       ) ١٥/٤٥١(ذيب الكمال " حديثه

، وذكره ابـن حبـان يف كتـاب اـروحني           ) ٢٠٩(تروكنيكتاب الضعفاء وامل  " ضعيف: "وقال النسائي 
 ).٤٦٤(تقريب التهذيب" صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه، فتِرك: "، وقال ابن حجر) ٢/٢٣٧(

ما جاء يف الرخصـة يف     /اللباس: انظر. أي املوقوف " وهذا أصح : "ورواه الترمذي موقوفًا على عائشة ، وقال      
 .)١٨٣٧)(٣/١٥٥(النعل الواحدة

 ). ٦٢(تأويل خمتلف احلديث) ١(



 )٢٦١( 

ما بالَ                         :  أا قالت-رضي اهللا عنها-ما رِوي عن عائشة ) املثال الثاين(

 .                      )١( قائما قَط رسول اهللا 

 .)٢( أنه بالَ قائما -رضي اهللا عنه-ويقابله ما رِوي  عن حذَيفَة 

 .وهذا ِخالف ذاك: قالوا
ليس ههنا حبمد اهللا اختالف ،             ومل : وحنن نقول: "-رمحه اهللا-قال ابن قُتيبة 

                           يبلْ قائما قَط يف مرتله واملَوضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي اهللا عنها ، 
 يف األرض وطني       وقَذَر ، )٣(وبال قائما يف املَواضع اليت ال ميكن أن يطمئن فيها ، إما ِللَثٍَق 

 حذَيفَةُ يبول قائما كان يف مزبلة لقوم ، فلم وكذلك املوضع الذي رأى فيه رسولَ اهللا 
 .)٤(" ة خالف حكم     االختيارميكنه القعود فيه وال الطمأنينة ، وحكم الضرور

 
 

 

                                                        

 ). ٦٢(تأويل خمتلف احلديث) ١(
مـا جـاء يف النـهي                          : الترمـذي ،  ) ١/٢٦(البـول يف البيـت جالسـا      /الطهارة: النسائيوقد أخرجه   

ــا ــول قائم ــن الب ــه، ) ١٢)(١/١٠(ع ــن ماج ــارة: اب ــدا/الطه ــول قاع ،                    ) ٣٠٧)(١/١١٢(يف الب
أربعتهم من طريق املقـدام بـن شـريح بـن هـانئ ، عـن أبيـه ،                                         ) ٦/١٩٢: (اإلمام أمحد يف املسند   

وحـديث عائشـة أحسـن شـيء يف                        : "عن عائشة بنحوه ، وإسناده صحيح ، وقد قال فيـه الترمـذي            
 " .هذا الباب وأصح

 ).٦٢(تأويل خمتلف احلديث) ٢(
املسـح علـى    /الطهـارة : مسلم،  ) ٢٢٤)(١/٣٢٨(البول قائما وقاعدا  /الوضوء:البخاريرج ذلك   وقد أخ 
ما جاء من الرخصة    /الطهارة: الترمذي،  ) ٢٣)(١/٦(البول قائما /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٧٣)(١٥٨(اخلفني

ما جـاء يف    /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/١٩(الرخصة يف ترك ذلك   /الطهارة: النسائي،  ) ١٣)(١/١١(يف ذلك 
 . ستتهم من طريق األعمش ، عن أيب وائل ، عن حذيفة ) ٣٠٥)(١/١١١(البول قائما

 ). ٥/٣٩٩٦(لسان العرب: انظر. البلل ، أو الطني واملاء عندما خيتلطا: اللثَق) ٣(
 ). ٦٣-٦٢(تأويل خمتلف احلديث) ٤(



 )٢٦٢( 

 
 املطلب الثالث

 اجلَمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف الرخصة والعزمية
 

 يف األمر الواحد سنتان خمتلفتان ، بسبب أن إحدامها ومعناه أنه قد يِرد عن النيب 
كأما متناقضتان ، وليسا عمل ، أو أمر بالرخصة ، والثانية عمل ، أو أمر بالعزمية ، فيظهر 

 .كذلك ، بل اختالفهما راجع إىل اختالف الرخصة والعزمية ، فبأيهما أخذ املسلم أجزأه

هذا املسلك يف  دفع شبهة ) تأويل خمتلف احلديث(وقد سلك اإلمام ابن قُتيبة يف كتابه 
 :التعارض بني األحاديث ، ومن أمثلة ذلك

شكَونا  إىل رسول : " قال-رضي اهللا عنه-خباب بن األرت ما رِوي أن ) املثال األول(

، يعين أم شكوا إليه شدة احلر ، وما  يناهلم  من الرمضاء ، "  الرمضاء ، فلم يشِكنااهللا 
 .)١(وسألوه اإلبراد بالصالة ، فلم يشِكهم ، أي مل يِجبهم إىل تأخريها 

أبِردوا بالصالة فإن شدة احلر من فوح : " قال ويقابله ما رِوي أن رسول اهللا
 .)٢(" جهنم

                                                        

 ).٧٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقـت يف        /املساجد ومواضع الصالة  : مسلمواحلديث صحيح ، فقد أخرجه      

كالمها من طريق أيب إسـحاق    ) ١/٢٤٧(أول وقت الظهر  /املواقيت: النسائي،  ) ٦١٩)(٣١٢(غري شدة احلر  
 .السبيعي، عن سعيد بن وهب ، عن خباب بن األرت

 ). ٧٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
املسـاجد  : مسـلم ،  ) ٥٣٣)(٢/١٨(اإلبراد بالظهر يف شدة احلـر     / الصالة مواقيت: البخاريوقد أخرجه   

وقـت صـالة    /الصـالة : أبو داود ،  )٦١٥)(٣١٠(استحباب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر     /ومواضع الصالة 
، ) ١٥٧)(١/١٠٥(ما جاء يف تأخري الظهـر يف شـدة احلـر          /الصالة: الترمذي،  ) ٤٠٢)(١/١١٠(الظهر

اإلبـراد بـالظهر يف شـدة       /الصالة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٤٨(د بالظهر إذا اشتد احلر    اإلبرا/املواقيت: النسائي
 .ستتهم من طريق الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة) ٦٧٨)(١/٢٢٢(احلر



 )٢٦٣( 

وهذا اختالف ال : وينقل اإلمام ابن قُتيبة عن أهل األهواء والطاعنني يف السنة أم قالوا
 .)١(" خفاء به وتناقض

 إىل نفي تعارض احلديثني ، وأما صحيحان مجيعا ، وأن -رمحه اهللا-ويذهب ابن قُتيبة 
 .هر اختالفهما مرجعه إىل أن أحدمها رخصة ، واآلخر عزميةظا

وحنن نقول أنه ليس ههنا بنعمة اهللا تعاىل اختالف وال تناقض ؛ ألن أول : "يقول
األوقات رضوان اهللا ، وآخر األوقات عفو اهللا ، والعفو ال يكون إال عن   تقصري ، فأول 

  أن يأخذ يف نفسه إال وز لرسول اهللا األوقات أوكَد أمرا ، وآخرها رخصة ، وليس جي
بأعلى األمور ، وأقْرا إىل اهللا تعاىل ، وإمنا يعمل يف نفسه بالرخصة مرةً  أو مرتين ، ليدلَّ 
بذلك الناس على جوازها ، فأما أن يدوم على   األمر األخس ويترك األوكَد واألفضل ، فذلك 

حابه الذين يصلُّون معه الرمضاَء ، وأرادوا منه التأخري إىل أن ما ال جيوز ، فلما شكا إليه أص
يسكُن احلَر ، مل يِجبهم     إىل ذلك ؛ إذ كانوا  معه ، مث أمر باإلبراد من مل يحضره ، توسعة 

 .)٢(" على أمته ، وتسهيالً عليهم

                                                        

 ). ٧٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
 ). ٧٥-٧٤(تأويل خمتلف احلديث) ٢(



 )٢٦٤( 

 كان  إذا أراد  أن رسول اهللا : -رضي اهللا عنها-ما روته عائشة ) املثال الثاين (
 .)١( أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة

 ينام وهو جنب من غري أن يمس كان رسول اهللا : ويقابله ما روته هي أيضا قالت
 .)٢( ماء

وال تعارض بني هذين احلديثني عند اإلمام ابن قُتيبة رمحه اهللا ،                   بل 
خر عزمية ، وبأيهما أخذ املسلم أجزأه ، حيث               يقول مبينا أحدمها رخصة ، واآل

إن هذا كله جائز ، فمن شاء أن يتوضأ            وضوءه للصالة بعد : وحنن نقول: "ذلك 
 سماجلماع ، مث ينام ، ومن شاء غسل يده وذَكَره ، ونام ،           ومن شاء نام من غري أن ي

                                                        

 ).١٦٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
من طريق حممد   ) ٢٨٨)(١/٣٩٣(اجلنب يتوضأ مث ينام     /الغسل: البخاريصحيح ، فقد أخرجه     وهو حديث   

جـواز نـوم اجلنـب ، واسـتحباب الوضـوء           /الطهـارة : مسلمبن عبد الرمحن ، عن عروة بن الزبري ،          
وضوء اجلنـب إذا    /الطهارة: النسائي،  ) ٢٢٢)(١/٥٧(اجلنب يأكل /الطهارة: أبو داود ،  ) ٣٠٥)(١٧٢(له

مـن قـال ال يتوضـأ اجلنـب حـىت يتوضـأ وضـوءه               /الطهـارة : ابن ماجه ،  ) ١/١٣٩(ن ينام أراد أ 
 . أربعتهم من طريق الزهري ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، كالمها عن عائشة به) ٥٨٤)(١/١٩٣(للصالة

 ).١٦٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
ما جاء يف اجلنـب     /الطهارة: الترمذي،  ) ٢٢٨)(١/٥٨(اجلنب يؤخر الغسل  /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   

، )٥٨١)(١/١٩٢(يف اجلنب ينام كهيئته ال ميس ماء   /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١١٨)(١/٧٨(ينام قبل أن يغتسل   
 .ثالثتهم من طريق أيب إسحاق السِبيعي، عن األسود ، عن عائشة به) ٦/١٤٦: (اإلمام أمحد يف املسند

مسعـت  : حدثنا احلسن بن علي الواسطي ، قـال : "ث ، فقال أبو داودوقد تكلم العلماء يف صحة هذا احلدي    
وقد روى غري واحد عـن  : ، وقال الترمذي) ١/٥٨(سنن أيب داود" هذا احلديث وهم: يزيد ين هارون يقول   

وهـذا أصـح مـن حـديث                 : ، وقال " أنه كان يتوضأ قبل أن ينام      " األسود ، عن عائشة ، عن النيب        
 ، عن األسود ، وقد روى عن أيب إسحاق هذا احلديث شعبة ، والثَّوري ، وغري واحد ، ويـرون         أيب إسحاق 

إنه ليس بصحيح ، وتشـدد     : ، وقال اإلمام أمحد   ) ١/٧٨(سنن الترمذي : انظر. أن هذا غَلَط من أيب إسحاق     
 يف صـحته أو ضـعفه ،    ال حيل أن يروى هذا احلديث ، ومل يقطع احلافظ ابن حجر           : أمحد بن صاحل ، فقال    

) ١/١٤٠(تلخيص احلـبري : انظر" ال ميس ماء للغسل: وعلى تقدير صحته ، فيحمل على أن املراد: "لكنه قال 
ورجالـه رجـال    : "، قال يف جممع الزوائـد     ) ٦/٢٩٨(، وقد أخرج اإلمام أمحد حنوه من حديث أم سلمة         

 . ، فلعله على ضعفه يتقوى به) ١/٢٧٥" (الصحيح



 )٢٦٥( 

 يفعل هذا مرة ؛ ِليدلَّ على الفَضيلة ، أن الوضوء أفضل ، وكان رسول اهللا ماء ، غري 
وهذا  مرة ِليدلَّ على الرخصة ،           ويستعمل الناس ذلك ، فمن أحب أن يأخذ باألفضل 

 .)١(" أخذ ، ومن أحب أن       يأخذ بالرخصة أخذ
 

 
 

                                                        

 ). ١٦٣(خمتلف احلديثتأويل ) ١(



 )٢٦٦( 

 املطلب الرابع

 ضة بسبب اختالف األمر والنهياجلَمع بني األحاديث املتعار
 

 حديث فيه أمر ، مث يِرد من بعد ذلك حديث         ومعىن ذلك أن يِرد عن النيب       
يف املسألة ذاا مبا ال يدل على األمر ، أو يِرد حديث فيه ي ، مث يِرد  حـديث يف                     
املسألة ذاا ال يدل على النهي ، مما يوهم التعارض بينها ، فيصـار إىل دفـع هـذا      

 . تعارضال
على هذا املنهج ، كما يتِضح من ) تأويل خمتلف احلديث(وقد سار اإلمام ابن قُتيبة يف 

 :املثال التايل

 ِرية رمحه اهللا عن أيب سعيد اخلُدبيعن النيب -رضي اهللا عنه-أورد ابن قُت أنه قال  :
 .)١(" غُسلُ اجلمعة واِجب على كُلِّ محتِلم"

يدل على وجوب غُسل اجلمعة ، ويقابله احلديث الذي رواه سمرة بن وهذا احلديث 

من توضأَ يوم اجلُمعة فَِبها وِنعمت ،  : "قال رسول اهللا : جندب رضي اهللا عنه ، قال
 .)٢(" ومن اغْتسلَ فهو أفْضل

من جهة       بيان أن وينفي اإلمام ابن قُتيبة رمحه اهللا اختالف احلديثني ، وجيمع بينهما 
األمر يف احلديث األول للفضيلة ، واالختيار ، وليس للوجوب ، ولذلك         يتوهم 

غسل يوم اجلمعة       واجب على كل "إن قوله : وحنن نقول: "تناقضهما ، ويف ذلك يقول 

                                                        

 ).١٣٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٢٦(وهو صحيح ، انظر خترجيه صفحة

 ).١٣٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
يف /اجلمعـة : الترمذي،  ) ٣٥٤)(١/٩٧(الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة     /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   

،         ) ٣/٩٤(الرخصة يف تـرك الغسـل يـوم اجلمعـة         /اجلمعة: النسائي،  ) ٤٩٥)(٢/٤(الوضوء يوم اجلمعة  
أربعتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي ، عن احلسن البصري ، عـن                        ) ٥/١٥: (يف املسند  أمحد اإلمام

 ).  ٢٥٠(صفحة: مسرة بن جندب به ، وقد تقدم احلديث يف مساع احلسن من مسرة ، انظر



 )٢٦٧( 

 املسلمني كما جيب مل يرد به أنه فَرض ، وإمنا هو شيء أوجبه                      على"حمتلم
 )١(غسل العيدين على الفضيلة ، واالختيار ،              ليشهدوا امع بأبدان نقية من الدرن 

 ، وقد                     أمر مع ذلك بالتطَيب ، وتنظيف الثوب ، وأن )٢(سليمة من التفَل 
مهنته ، وهذا كله اختيار منه ، وإجياب                            يلبس ثوبني                           جلمعته سوى ثويب 

على الفضيلة ال على جهة  الفرض ، مث عِلم عليه السالم أنه                             قد 
يكون يف الناس العليل ، واملشغول ، ويكون يف البلد الشديد الربد ،            الذي ال يستطاع 

فجائز ، مث بين بعد ذلك : أي" من توضأ فبها وِنعمت: " باملَشقَّة الشديدة ؛ فقالفيه الغسل إال
 .   )٣(" أن الغسل ملن قدر عليه أفضل

 

                                                        

)١ (نالدخ والقَذَر : رسلسان العرب: انظر. الو)٢/١٣٦٨.( 
. غري متطَيب ، وهو املُنـِتن الـريح  : تغيرت رائحته ، ورجل تِفل : ترك الطِّيب ، وتفَل الشيء      : التفَل) ٢(

 ). ١/٤٣٦(لسان العرب: انظر
 ). ١٣٥-١٣٤(تأويل خمتلف احلديث) ٣(



 )٢٦٨( 

 املطلب اخلامس
 اجلَمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف العام واخلاص

 

ة حديثان ، أو أن يرد يف مسألة واحد: ومعىن االختالف بسبب اختالف العام واخلاص 
أكثر ، بعضها يقصد معىن عاما ، والبعض اآلخر يقصد معىن خاصا ، فيتوهم تعارضهما ، 

 .وليسا مبتعارضني حقيقةً ، بل بينهما عموم وخصوص

، حيث ذكر ) تأويل خمتلف احلديث(وقد أورد اإلمام ابن قُتيبة مثاالً لذلك يف كتاب 
اء ، أحدمها خرج خمرج اخلصوص ، واآلخر خرج خمرج العموم ، حديثني فيما ينجس من امل

:  أنه قالفأوهم اختالفًا ، فجمع بينهما ، ومل يعطِّل منهما واحدا ، فقد روي عن النيب 
 .)١(" املاء ال ينِجسه شيء"

 .)٢("  إذا بلَغ املاء قُلَّتني مل يحمل نجسا: " أنه قالويقابله ما رِوي عنه 

 : رسول اهللا : وحنن نقول إنه ليس خبالف لألول ، و إمنا قال : " قال ابن قُتيبة 
، على األغلب ، واألكثر ، ألن األغلب على اآلبار ، والغدران ، أن " املاء ال ينسجه شيء"

السيل ال يرده شيء ، ومنه : يكثر ماؤها ، فأخرج الكالم خمرج اخلصوص ، وهذا كما يقول 
النار ال يقوم هلا شيء ، وال يريد : ا يرده اجلدار ، إمنا يريد الكثري منه ال القليل ، كما  يقول م

بذلك نار املصباح الذي يطفئه النفخ ،    وال الشرارة ، إمنا يريد نار احلريق ، مث بني لنا بعد 
  . )٣("  ينجسه شيءهذا بالقُلَّتين ، مقدار ما تقوى  عليه النجاسة من املاء الكثري الذي ال

 املطلب السادس

                                                        

 . )٢٢٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(وقد سبق خترجيه صفحة

 ). ٢٢٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(وانظر خترجيه صفحة

 ). ٢٢٩-٢٢٨(تأويل خمتلف احلديث) ٣(



 )٢٦٩( 

 استخدام اللغة يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة
 

املعروف عن اإلمام ابن قُتيبة رمحه اهللا أنه كان باِرعا يف علوم                   اللغة 
يت قد تِرد العربية ، ومعرفة احلقيقة وااز يف كالم العرب ، وفَهم                      الكناية ال

 .فيه ، فتوِهم معىن غري املراد ، ال ينتبه إليه إال عارف                باللسان العريب
وقد استخدم ابن قُتيبة رمحه اهللا هذه املعرفة يف دفع ما قد يتوهم                من 

،                بينما يِرد تعارض بني األحاديث  النبوية ، اليت قد يِرد بعضها مبعىن احلقيقة 
بعضها مبعىن ااز ، وكالمها يف أمر واحد ، فيظَن ألجل                     ذلك تعارضها 

 .واختالفها ، وما بينها يف   احلقيقة من تعارض ، أو اختالف

 ما ومن أمثلة األحاديث اليت مجع اإلمام ابن قُتيبة بينها باستخدام اللغة ، ودفع بذلك
 :يتوهم من تعارضها

 .)١( أنه تعوذ باهللا من الفَقْر ما رِوي عن النيب ) املثال األول(

اللهم أحِيين ِمسِكينا ، وأَِمتِني ِمسِكينا ، : " قالويقابله ما روي أن النيب 

                                                        

 ).١١٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
عفـر                        مـن طريـق ج    ) ٥٠٩٠)(٤/٣٢٤(مـا يقـول إذا أصـبح      /األدب: أبـو داود  وقد أخرج ذلـك     

ابن ميمون ، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ، عـن أبيـه ، ويف إسـناده ضـعف ، جعفـر بـن ميمـون                                        
،                   ) ٣/١٠٣(العلل ومعرفة الرجال  " أخشى أن يكون ضعيف احلديث    : "ضعف ، قال فيه اإلمام أمحد بن حنبل       

ــال حيــىي بــن معــني  ــذاك ":وق ــيس ب ــاريخ" ل ــا ) ٤/٢٥٥(الت ــال أيض ــة: "، وق ــيس بثق "                             ل
ــابق  ــدر الس ــرةً ) ٣/٥٧٨(املص ــال م ــديث : "، وق ــاحل احل ــه " ص ــدر نفس ،                                   ) ٤/٢٣٩(املص

ــائي   ــال النسـ ــالقوي : "وقـ ــيس بـ ــروكني " لـ ــعفاء واملتـ ــاب الضـ                                ،              ) ٧٤(كتـ
تقريـب  " صدوق خيطئ : "، وقال احلافظ ابن حجر العسقالين     ) ١/٢٠٦(وذكره العقيلي يف كتاب الضعفاء    

التعـوذ يف دبـر كـل       /السـهو : النسـائي ،وضعفه يجبر مبتابعة غريه ،وهو ما أخرجـه         )١٤١(التهذيب
ن الشحام ، عن مسلم بن أيب بكْرة ، عن أبيـه          كالمها من طريق عثما   ) ٥/٣٦: (اإلمام أمحد ،  )٣/٧٣(صالة

، وإسـناده   " اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب        :  كان يقول يف دبر كل صالة        أن النيب   
 . صحيح



 )٢٧٠( 

 .)١(" واحشرين يف زمرة املَساكني

ني بأن معىن الفقر غري معىن املسكنة ، مستخدما ويدفع ابن قُتيبة شبهة اختالف احلديث
وحنن نقول إنه ليس ههنا :"اللغة يف اجلمع بني احلديثني ؛ إذ الفقر لغةً غري املَسكَنة ، فيقول

اختالف حبمد اهللا تعاىل ، وقد غلطوا يف التأويل ، وظلموا يف املعارضة ألم عارضوا الفقر 
اللهم أحيين فقريا ، وأمتين فقريا ، واحشرين يف زمرة :  قال باملسكنة ، ومها خمتلفان ، ولو كان

التواضع " : احشرين مسكيناً: "الفقراء كان ذلك تناقضاً كما ذكروا ، ومعىن املسكنة يف قوله 
، واإلخبات ، كأنه سأل اهللا تعاىل أن ال جيعله من اجلبارين واملتكربين ، وال حيشره يف زمرم ، 

متسكن الرجل إذا الن ، وتواضع ، وخشع ، : ذ من السكون ، يقالواملسكنة حرف مأخو

:  ، يريد )٢(" تبأس ، وتمسكَن ، وتقَنع رأسك:" للمصلي وخضع ، ومنه قول النيب 
باملسكني نزل األمر ، ال يريدون معىن الفقر ، : تخشع  وتواضع هللا عز وجل ، والعرب تقول

  .    )٣(" ، والضعفإمنا يريدون معىن الذِّلَّة 
 

                                                        

 ). ١١٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
)           ٢٤٥٧)(٤/٨(همما جاء أن فقراء املهاجرين يـدخلون اجلنـة قبـل أغنيـائ           /الزهد: الترمذيوقد أخرجه   

من طريق ثابت بن حممد العابد ، عن احلارث بـن النعمـان الليثـي ، عـن أنـس بـن مالـك بـه ،                                               
منكـر  : "، وإسناده ضعيف ، بسبب احلارث بن النعمان ، قـال البخـاري              " هذا حديث غريب  : "وقال  
، وقال أبو   ) ٧٨(كتاب الضعفاء واملتروكني  "  ليس بثقة : "، وقال النسائي    ) ١/٢٧٤(التاريخ الكبري " احلديث

، وقـد قـال     )١/٢٣٣(، وذكره العقيلي يف الضعفاء    ) ٣/٩١(اجلرح والتعديل " ليس بالقوي : "حامت الرازي 
، وذكر العجلوين يف كشف اخلفاء ما       ) ١١/٢٧٤(فتح الباري : انظر. احلافظ ابن حجر بضعف هذا احلديث     

من طريق أيب   ) ٤١٢٦)(٢/١٣٨١(جمالسة الفقراء /الزهد: ابن ماجه ، وأخرجه   ) ١/١٨١(يفيد ضعفه كذلك    
مصـباح  " هذا إسـناد ضـعيف    : "املبارك ، عن عطاء ، عن أيب سعيد اخلدري ، وقال الشهاب البوصريي            

 ).٣/٢٧٥(الزجاجة
إقامـة الصـالة والسـنة      : ابن ماجـه  ،  ) ١٢٩٦)(٢/٢٩(يف صالة النهار  /التطوع: أبو داود أخرجه  ) ٢(
، كالمها من طريق عبد اهللا بن نافع بن العمياء ، عن عبد اهللا بن احلـارث ، عـن                                      ) ١٣٢٥)(١/٤١٩(هافي

ذيب " جمهول: "وإسناده حسن ، فمداره على عبد اهللا بن نافع ، قال علي بن املديين             . املُطَِّلب بن أيب وداعة   
، وقال ابن عدي أن هـذا       ) ٥/٢١٣( التاريخ الكبري  "مل يصح حديثه  : "، وقال البخاري  ) ١٠/٥٨٠(الكمال

، وقد ذكره ابن حبـان يف  ) ٤/٢٢٦(الكامل يف الضعفاء: انظر. احلديث هو الذي أراد البخاري أنه مل يصح       
 ).٤/٣٣(الثقات

 ). ١١٤-١١٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(



 )٢٧١( 



 )٢٧٢( 

  ، وأنه )١(" أَيما إهاب دِبغ فقد طَهر"  قال ما رِوي أن النيب ) املثال الثاين(
 .)٢(" أال انتفَعوا بإهاِبها: "مر بشاٍة ميتة فقال

ال تنتِفعوا ِمن املَيتة بإهاٍب                  وال : " قالويقابله ما روي أن النيب 
بع٣(" ص(. 

ويستخدم اإلمام ابن قُتيبة اللغة يف اجلمع بني هذين احلديثني ، ودفع ما يتوهم من 
وحنن نقول إنه ليس ههنا حبمد اهللا تناقض ، وال اختالف ، ألن اإلهاب : "تعارضهما ، فيقول 

 أن عمر رضي اهللا يف اللغة اجللد الذي مل يدبغ ، فإذا دِبغ زال عنه هذا االسم ، ويف احلديث

                                                        

 ).١١٧(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
ـ وهو حديث صحيح ، فقد أخرجه        ،                  ) ٣٦٦)(١٩٤(طهـارة جلـود امليتـة بالـدباغ       /احلـيض : لممس

مـا جـاء يف جلـود امليتـة إذا          /اللبـاس : الترمـذي ،  ) ٤١٢٣)(٤/٦٦(يف أُهب امليتة  /اللباس: أبو داود 
لبس جلـود   /اللباس: ابن ماجه ،  ) ٧/١٧٣(جلود امليتة /الفرع والعترية : النسائي،  ) ١٧٨٢)(٣/١٣٥(دبغت
من طريق زيد بن أسلم ، عن عبـد الـرمحن بـن وعلَـة ،                            مخستهم  ) ٣٦٠٩)(٢/١١٩٣(ذا دبغت امليتة إ 

 .  عن ابن عباس بنحوه
 ).١١٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(

من طريق عبد امللك بـن أيب  ) ٣٦٥)(١٩٤(طهارة جلود امليتة بالدباغ/احليض:  مسلم وهو صحيح ، أخرجه   
 . ء ، عن ابن عباس بهسليمان ، عن عطَا

،                ) ١٤٩٢)(٣/٣٥٥(  الصـدقة علـى مـوايل أزواج الـنيب     /الزكـاة : البخـاري وبنحوه أخرجـه   
ــدباغ/احلــيض: مســلم ــة بال ــاس: أبــو داود، ) ٣٦٣)(١٩٤(طهــارة جلــود امليت يف أُهــب /اللب
لبس جلود امليتـة  /اللباس: ابن ماجه ،) ٧/١٧١(جلود امليتة/الفرع والعترية: النسائي،  )٤١٢٠)(٤/٦٥(امليتة

 . من طريق الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس) ٣٦١٠)(٢/١١٩٣(إذا دبغت
 ). ١١٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(

جلـود  /الفـرع والعـترية   : النسـائي ،  ) ٤١٢٧)(٤/٦٧(يف أُهـب امليتـة    /اللباس: أبو داود وقد أخرجه   
 ،                        )١٧٨٣)(٣/١٣٦(مــا جــاء يف جلــود امليتــة إذا دبغــت/اللبــاس: رمــذيالت،  )٧/١٧٥(امليتــة

مـن طريـق                     ) ٣٦١٣)(٢/١١٩٤(من قال ال ينتفَع مـن امليتـة بإهـاب وال عصـب            /اللباس: ابن ماجه 
ديث حسـن ، ويـروى عـن                  هذا ح : "عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن عبد اهللا بن عكَيم به، وقال الترمذي             

، واحلـديث   " عبد اهللا بن عكَيم ، عن أشياخ له هذا احلديث ، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم                    
 .إسناده صحيح ، ورجاله ثقات



 )٢٧٣( 

 ، ويف البيت أهب عطنة يريد جلود منتنة مل تدبغ ، وقالت عنه دخل على رسول اهللا 
قرر الرؤس على كواهلها ، وحقَن الدماء يف : "عائشة رضي اهللا عنها يف أبيها رضي اهللا عنه 

دبوغًا مل يجز يف األجساد ، فَكَنت عن اجلسد باإلهاب ، ولو كان اإلهاب م: ، يعين " أُهبها
أن تكِْني به عن اجلسد ، وقال النابغة اجلعدي ، يذكر بقرةً وحشية ، أكل الذئب ولدها ، وهي 

 :غائبة عنه ، مث أتته

 فلقَت بيانا عن أول معهد          إهابا ومعطوبا من اجلوف أمحرا

أال انتفع : "اة ميتة ، فقال ، مث مر بش" أميا إهاب دبغ فقد طهر : "فقال رسول اهللا 
ال تنتفعوا من املَيتة بإهاب وال : "أال دبغوه ، فانتفعوا به ، مث كتب : ، يريد " أهلها بإهاا

 .)١(ال تنتفعوا به وهو إهاب حىت يدبغ : ، يريد " عصب

 

                                                        

 ). ١١٨(تأويل خمتلف احلديث) ١(



 )٢٧٤( 

 املبحث الثالث
 املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة 

 مع بني األحاديث املتعارضةيف اجل
 

 :متهيـد
يتضح للباحث من خالل استعراض منهجي اإلمامني الشافعي وابن قُتيبـة يف            

أما يتفقان علـى تقـدمي      ) تأويل خمتلف احلديث  (و  ) اختالف احلديث (كتابيهما  
اجلمع بني احلديثني من أجل دفع التعارض الظاهر بينهما ، ما أمكن اجلمع بينـهما               

ه صحيح ، وما ال يصريان إىل ترجيح أحدمها ، أو بيان الناسخ من املنسـوخ                بوج
  .)١(فيهما ، إال إذا تعذَّر اجلمع 

وكلما احتمـل  : "وقد صرح اإلمام الشافعي ذا املنهج يف كتابه ، حيث قال   
 . )٢("  اآلخرحديثان أن يستعمال معا ، استعِمال معا ، ومل يعطِّل واِحد منهما

 حـديثني خمـتلفني أبـدا إذا                  وال نجعلُ عن رسـول اهللا       : "وقال أيضا   
وِجد السبيل إىل أن يكونا مستعملَين ، فال نعطِّل منهما واحدا ، ألن علينا يف كُلٍّ ما                

أبـدا إال             علينا يف صاحبه ، وال جنعل املُختِلف إال فيمـا ال جيـوز أن يسـتعمل                   
    .)٣(" لطَرح صاحبه

واإلمام ابن قُتيبة ، وإن مل يذكر هذا املنهج صـراحةً ، كمـا فعـل اإلمـام               
 .الشافعي ، إال أنه قد غلب على منهجه يف خمتلف احلديث ، كما يظهر من كتابه

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٣٦(، ) ١٧٥(صفحة: انظر) ١(
 ). ٤٠-٣٩(تأويل خمتلف احلديث) ٢(
 ). ١٩٩(املصدر السابق) ٣(



 )٢٧٥( 

         بية يف اجلمع   ويستطيع الباحث املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قُت
 :بني األحاديث ، اليت يوِهم ظاهرها التعارض ، من خالل املطالب التالية

 .اختالف املباح بني اإلمامني: املطلب األول

 .اختالف املقام بني األحاديث عند اإلمامني: املطلب الثاين

 .اختالف األمر والنهي بني اإلمامني: املطلب الثالث

 . واخلاص بني اإلمامنياختالف العام: املطلب الرابع

 .ما مل يتفق فيه الشافعي ، وابن قتيبة يف اجلمع: املطلب اخلامس
 
 

 



 )٢٧٦( 

 املطلب األول
 اختالف املباح بني اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة

 

جعل اإلمام الشافعي اختالف املباح أول أسباب اختالف احلديث ، اليت يتعين            
 ، وقد بدأ أبواب كتابـه ببـاب         )١(ث املتعارضة   معها املصري إىل اجلمع بني األحادي     

االختالف من جهة املباح ، حيث أورد أمثلة من األحاديث اليت يرجع اختالفها إىل              
اختالف املباح ، فدفع شبهة تعارضها ، ومجع بينها من حيث أن األمرين جـائزان ،    

  . )٢(فبأيهما أخذ املسلم أجزأه 
مام الشافعي يف اجلمع بني األحاديث اليت يرجـع         ويتفق اإلمام ابن قُتيبة مع اإل     

اختالفها إىل اختالف املباح ، لكنه ال يستخدم نفس املصـطلح الـذي اسـتخدمه           
الشافعي رمحه اهللا ، بل يسمي ذلك اختالف الرخصة والعزمية ، وإن سلك فيه نفس               

 .) ٣(أي منهما مسلك اجلمع من جهة جواز األمرين ، وأن املسلم يجِزئه أن يأخذ ب
ويستخدم اإلمام الشافعي يف أبواب االختالف من جهـة املبـاح ، أحيانـا              
مصطلحات تشبه مصطلحات ابن قُتيبة يف أبواب اختالف الرخصة والعزمية ، كمـا             

 وال يقال ِلمسـح رسـول اهللا   : "يف أحاديث املسح على اخلُفَّين ، حيث يقول      
الغسل كمال ، واملَسـح     : على املصلى ، إمنا يقال    على اخلُفني خالف غسل رجليه      
 . )٤(" رخصة وكمال ، وأيهما شاء فعل

                                                        

 . من هذه الرسالة) ١٧٩(، وصفحة) ٤٠(اختالف احلديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٧٩(، وصفحة) ٤١(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٥٥(، وصفحة ) ٧٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
 ). ٤٢(اختالف احلديث) ٤(



 )٢٧٧( 

وهكذا يتِضح أن اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة يتِفقان من حيث املفهـوم ، يف              
اجلمع بني األحاديث املختلفة بسبب اختالف املباح ، أو اختالف الرخصة والعزمية ،             

 . ت كلمات ، ومصطَلَحات ، وأمثلة كل منهما يف هذا البابوإن اختلف
وختتلف األمثلة اليت يوِردها اإلمام الشافعي ، عن األمثلة اليت يوِردهـا اإلمـام            

ابن قُتيبة يف هذا الباب ، سواء من حيث العدد ، أو من حيـث نفـس األمثلـة ،                    
 .واألبواب الفقهية اليت تصنف فيها

 عدد األمثلة اليت أوردها كل منهما ، جند أن اإلمام الشـافعي قـد   فمن حيث 
  . )٢( ، بينما اقتصر اإلمام ابن قُتيبة على مثالني فقط )١(أورد يف هذا الباب مثانية أمثلة 

أما من حيث األمثلة نفسها ، فال جند تشاا بـني األمثلـة الـيت أوردهـا                           
:        مام ابن قُتيبة ، الـذي أورد يف هـذا البـاب مثـالني           اإلمام الشافعي ، وأمثلة اإل    

ــر ،                                ــتداد احل ــد اش ــر عن ــالة الظه ــراد يف ص ــاب اإلب ــدمها يف ب أح
والثاين يف باب النوم بعـد اجلنابـة ، ومهـا بابـان ال يتطـرق إليهمـا كتـاب                       

 .لإلمام الشافعي) اختالف احلديث(
ا ال جند مثاالً مشتركًا بني كتايب اإلمامني الشافعي وابن قُتيبـة ، لكـن       وهكذ

 :الباحث يستطيع من خالل أمثلة الكتابني ، أن يالحظ ما يلي
 يتفق اإلمامان على أن اختالف املباح ، أو اختالف الرخصة والعزمية ، ال              -١

 يزول باجلمع بـني     يعىن اختالفًا حقيقيا بني األحاديث ، بل هو اختالف ظاهري ،          
 .هذه األحاديث ، وبيان اتفاقها

 يتميز منهج الشافعي يف هذا الباب بالتوسع أحيانا يف التفصيل الفقهـي ،              -٢
 ، وال شك أن توسع اإلمـام الشـافعي يف    )٣(كما يف باب القصر واإلمتام يف السفر        

                                                        

 ). ٥٨(، ) ٥١(، ) ٤٦(، ) ٤٥(، ) ٤٤(، ) ٤٢(، ) ٤١(ثاختالف احلدي: انظر) ١(
 ). ١٦٣(، ) ٧٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر)٢(
 ). ٤٨(اختالف احلديث: انظر) ٣(



 )٢٧٨( 

ق ابن قُتيبة ألية تفصيالت     التفصيل الفقهي راجع إىل أنه إمام يف الفقه ، بينما ال يتطر           
 .فقهية يف هذا الباب

 يتِفق كل من اإلمامني يف االستشهاد بأحاديث أخرى للداللة علـى مـا              -٣

 أمر الناس يوم احلديبية ،                أن النيب   ذهب إليه ، فنجد الشافعي يستشهد حبديث        
 ، ويستدل بـه        )١( ففعلواأن ينحروا ، وحيلقوا ، فأبوا ، فانطلق ، وحنر ، وحلَق ،              

 يفعل الفعل ليقْتدى به ، مستشهدا بذلك يف باب الفطر والصـوم           على أن النيب    

 يف السفر إمنا كان من أجل أن يعلـم النـاس أن          يف السفر ، على أن فطر النيب        
 .)٢(ذلك من املباح هلم أن يفعلوه 

:  ، وقوله    )٣(  بالفجر س النيب   تغليأما اإلمام ابن قُتيبة فقد استدل حبديث        
 يف موضوع اإلبراد بصالة الظهر يف احلر ، للداللة علـى مـا              )٤(" أسِفروا بالفَجر "

 . )٥(ذهب إليه من اختالف الرخصة والعزمية 
 

                                                        

 ).٥٧(اختالف احلديث: انظر) ١(
من طريق الزهري ، عن     ) ٢٧٣٢-٢٧٣١)(٥/٣٢٩(الشروط يف اجلهاد  /الشروط: البخاريوقد أخرج ذلك    

 . ِملسور بن مخرمةعروة بن الزبري ، عن ا
 ). ٥٧(اختالف احلديث: انظر) ٢(
استحباب التـبكري   /املساجد: مسلم،  )٥٧٨)(٢/٥٤(وقت الفجر /مواقيت الصالة : البخاريوقد أخرجه   )٣(

: ابـن ماجـه   ،  )١/٢٧١(التغلـيس يف احلضـر    /الصـالة : النسائي،  )٦٤٥)(٣٢٢(بالصبح يف أول وقتها   
 .   أربعتهم من طريق الزهري، عن عروة بن الزبري، عن عائشة به)٦٦٩)(١/٢٢٠(وقت صالة الفجر/الصالة

ما جاء يف اإلسـفار يف  /الصالة: الترمذي، ) ٤٢٤)(١/١١٥(يف وقت الصبح  /الصالة: أبو داود أخرجه  ) ٤(
وقـت صـالة    /الصـالة : ماجـه  ابـن ،  ) ١/٢٧٢(اإلسفار/الصالة: النسائي،  ) ١٥٤)(١/١٠٣(الفجر
مخستهم من طريق عاصـم     ) ١٢١٧)(١/٣٠٠(اإلسفار بالفجر /الصالة: ميالدار،  ) ٦٧٢)(١/٢٢١(الصبح

 ".حديث حسن صحيح: "بن عمر، عن حممود بن لبيد، عن رافع بن خديج به، وقال الترمذي
 .، واحلديث مبجموع أسانيده صحيح ، واهللا أعلم) ٢/١٨" (هذا حديث حسن: "قال البغوي يف شرح السنة

 ). ٧٥(ثتأويل خمتلف احلدي: انظر) ٥(



 )٢٧٩( 

 املطلب الثاين
 اختالف املقام بني األحاديث عند اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة

 

قُتيبة ، أن كثريا من األحاديث اليت يوهم ظاهرها               يتفق اإلمامان الشافعي وابن     
التعارض ، واالختالف ، يرجع اختالفها إىل اختالف موضع ، أوحال ، أو مقـام ،          

 يف موضع سنة ما ، ويسن يف موضع خمتلف سنة           كل منها ، حني يسن الرسول       
 .غريها ، يف نفس األمر ، فيظَن ألجل ذلك اختالفهما

يتفق اإلمامان كذلك ، على أن دفع تعارض األحاديـث املختلفـة بسـبب      و
اختالف املقام ، إمنا يكون باجلمع بني هذه األحاديث ، وبيان موضع كل منـها ،                

 .إلزالة شبهة اختالفها
تأويل خمتلف  (لإلمام الشافعي ، وكتاب     ) اختالف احلديث (والناظر يف كتاب    

  .)١(د أمثلة متعددة يف هذا الباب لإلمام ابن قُتيبة ، جي) احلديث
 ويشترك اإلمامان الشافعي ، وابن قُتيبة يف إيراد مثال واحد يف هذا البـاب ،                

  .)٢(أورده كل منهما يف كتابه ، وهو يف باب استقبال القبلة بالغائط ، أو البول 
حـديث     فقد أورد اإلمام الشافعي يف باب استقبال القبلة للغائط والبول ، من             

 نهى أنْ تستقْبل الِقبلة بغـائط ، أو بـول ،            أنَّ النيب   : أيب أيوب األنصاري    
فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قـد       : ولكن شرقوا ، وغَربوا ، قال أبو أيوب         

، ــت  بِنيــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        

)  ٢٠٥-١٩٥(، وانظر كذلك صـفحة    ) ١٧٩(،  ) ١٧٧(،  ) ١٧٤(،  ) ١٦٤(اختالف احلديث : انظر) ١(
 .من هذه الرسالة

من هذه  ) ٢٥١-٢٣٩(، وانظر كذلك صفحة   ) ٨٧(،  ) ٧٨(،  ) ٦٩(،  ) ٦١(تأويل خمتلف احلديث  : وانظر  
 . الرسالة

 . من هذه الرسالة) ٢٣٩(، ) ١٩٥(صفحة: انظر) ٢(



 )٢٨٠( 

 
 .)١( فننحرف ، ونستغفر اهللا

إن أناسا : "ما ، قالويقابله ما رواه بسنده ، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه      
إذا قعدت على حاجتك ، فال تستقبل القبلة وال بيت  املقـدس ، لقـد            : يقولون

 على لبنتني ، مستقبالً بيـت       ارتقيت على ظهر بيت لنا ، فرأيت رسول اهللا          
 .)٢(" املقدس حلاجته

 ال" : أما اإلمام ابن قُتيبة ، فقد أورد حديث أيب أيوب رضي اهللا عنه ، بلفظ                 
 .)٣(" تستقبلوا الِقبلة بغائط وال بول

ذُِكر لرسول اهللا :  أا قالت-رضي اهللا عنها-ويقابله ما رِوي عن أم املؤمنني عائشة 

 ل ، فأمر النيبولة بغائط أو بقِْبلوا الِقبتسا يكرهون أن يأن قوم   لقْبتالئه ، فاسخب 
 .)٤(به الِقبلة 

                                                        
 ). ١٦٤( احلديثاختالف) ١(

،                    ) ٣٩٤)(١/٤٩٨(قبلـة أهـل املدينـة وأهـل الشـام واملشـرق           /الصـالة : البخـاري وقد أخرجـه    
كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد قضـاء          /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٦٤)(١٥٥(االستطابة/الطهارة: مسلم
،            ) ٨)(١/٨(بغـائط أو بـول    يف النـهي عـن اسـتقبال القبلـة          /الطهارة: الترمذي،  ) ٧)(١/٣(احلاجة

النهي عـن اسـتقبال     /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١/٢٢(النهي عن استدبار القبلة عند احلاجة     /الطهارة: النسائي
مجيعهم من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب أيوب              ) ٣١٨)(١/١١٥(القبلة بالغائط والبول  

 .به
 ). ١٦٤(اختالف احلديث) ٢(

، )١٤٥)(١/٢٤٦(مـــن تـــربز علـــى لبنـــتني/الوضـــوء: البخـــاري أخرجـــه وقـــد
، )١٢)(١/٤(الرخصــة يف ذلــك/الطهــارة: أبــو داود، )٢٦٦)(١٥٥(االســتطابة/الطهــارة:مســلم
الرخصـة يف ذلـك يف      /الطهـارة :النسـائي ،  )١١)(١/١٠(ما جاء من الرخصة يف ذلك     /الطهارة:الترمذي
مجيعهم من طريق حممـد     ) ٣٢٢)(١/١١٦(ذلك يف الكنيف  الرخصة يف   /الطهارة: ابن ماجه ،)١/٢٣(البيوت

 .بن حيىي بن حبان عن عمه واِسع بن حبان عن ابن عمر به
 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث) ٣(
 ). ٦١(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(



 )٢٨١( 

 عن استقبال الِقبلة بن قُتيبة يف أن ال اختالف بني ي النيب ويتفق الشافعي ، وا
بالغائط والبول ، وبني ما روي أنه فعل ذلك ؛ إذ ِلكُلٍّ موضع ، ومقام خيتلف عن اآلخر ، 
فالنهي عن استقبال القبلة بالغائط ، أو البول خاص بالصحراء والرباحات اليت ال ِستر فيها ، 

 ، فهو خاص باملنازل والبيوت اليت تستر  وابن قُتيبة ، أما ِفعل النيب كما يذكر الشافعي ،
 . )١(احلدث 

ويستطيع الناظر يف هذا املثال ، ويف األمثلة األخرى الواردة يف كال الكتابني ، يف هذا 
 :الباب ، أن يالحظ ما يلي 

١-ة على أن كثريبيا من األحاديث اليت ظاهرها  يتفق اإلمام الشافعي ، واإلمام ابن قُت
التعارض ، واالختالف ، ليست خمتلفة يف احلقيقة ، بل إن اختالفها  الظاهري ، مرجعه إىل 
اختالف مقام ، أو موضع كل منها ، وأنه البد يف هذه احلال من املصري إىل اجلمع بني هذه 

 .األحاديث ، وعدم تعطيل أي منها

 ، )٢(صيالت الفقهية ، كما يف باب الطِّيب  لإلحرام  يكِْثر اإلمام الشافعي من التف-٢
 .بسبب أنه إمام يف الفقه ، على عكس اإلمام ابن قُتيبة الذي ال مييل إىل هذا املنهج يف كتابه

 هناك أحاديث اتفَق فيها اإلمامان الشافعي ، وابن قُتيبة من جانب ، واختلَفا فيها من -٣
شفْعة ، اليت اتفَقَا على اعتبارها من خمتلف احلديث ، لكنهما جانب آخر ، مثل أحاديث ال

اختلفا يف طريقة التعامل معها ، ودفع تعارضها ، فبينما ذهب ابن قُتيبة إىل اجلمع بينها ، من 
 ، فقد ذهب الشافعي إىل )٣(حيث أن اختالفها إمنا هو بسبب اختالف مقام وموضع كل منها 

 .، كما سيأيت يف مبحث الترجيحترجيح بعضها على بعض 

                                                                                                                                                      

 .من هذه الرسالة) ١١٦(وقد سبق خترجيه صفحة
، ) ١٩٤(صـفحة : ، وانظر أيضا  ) ٦١(حلديث، تأويل خمتلف ا   ) ١٦٥-١٦٤(اختالف احلديث : انظر) ١(

 . من هذه الرسالة) ٢٣٨(وصفحة
 ). ١٧٥(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٤٧(صفحة: انظر) ٣(



 )٢٨٢( 

 
 
 

 املطلب الثالث
 اختالف األمر والنهي بني اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة

 

 اختالف األمر والنهي يف خمتلَف احلديث ، معناه أن بِرد عن رسـول اهللا               
ي يف أمر يف مسألة ، مث يِرد بعد ذلك يف املسألة ذاا ما ال يدلُّ على األمر ، أو يرد                    

مسألة ما ، مث يرد يف نفس املسألة ما ال يدل على النهي ، ممـا يـوهم التعـارض                    
 .واالختالف 

ويتفق اإلمامان الشافعي وابن قُتيبة ، على اجلمع بني األحاديث املختلفة ، اليت             
يرجع اختالفها إىل اختالف األمر والنهي ، من أجل دفع التعارض املتوهم  بينـها ،                

 .جيد ذلك ظاهرا) تأويل خمتلف احلديث(، ) اختالف احلديث( كتايب والناظر يف
 ، بينما ال جند عند      )١(وقد أورد اإلمام الشافعي عددا من األمثلة يف هذا الباب           

اإلمام ابن قُتيبة سوى مثاٍل واحٍد ، يشترك فيه مع اإلمام الشافعي ، وهو ما جاء يف                 
  .)٢(غسل اجلمعة 

بني منهجيهما ، من خالل هذا املثال املشترك ، فقد أورد كل           وتتضح املوازنة   
غُسلُ اجلمعة واِجب على كُـلِّ      ": منهما حديث أيب سعيد اخلُدري رضي اهللا عنه         

                                                        

)  ٢٣٧-٢٢٦(، وانظر كذلك صـفحة    ) ١٦٦(،  ) ١٢١(،  ) ١١١(،  ) ١٠٩(اختالف احلديث : انظر) ١(
 . من هذه الرسالة

 . من هذه الرسالة) ٢٥٩(، وانظر كذلك صفحة) ١٣٤(ديثتأويل خمتلف احل: انظر ) ٢(



 )٢٨٣( 

وهو حديث ظاهره وجوب الغسل يوم اجلمعة ، ويقابله اإلمام الشـافعي        )١( "محتِلم
دخل رجل من أصـحاب      : اهللا قال   مبا رواه من طريق الزهري ، عن سامل بن عبد           

أيةُ :  املسجد يوم  اجلمعة ، وعمر بن اخلطاب يخطُب ، فقال عمر            رسول اهللا   
يا أمري املؤمنني ، انقَلَبت من السوق فسمعت النـداء ، فمـا        : ساعة هذه ؟ فقال   

   أْتضوعلى أن ت تأن رسول اهللا        : فقال عمر . ِزد والوضوء  أيضاً ، وقد علمت 

لس٢( "  كان يأمر بالغ(. 
قال : بينما يقابله اإلمام ابن قُتيبة حبديث سمرة بن جندب رضي اهللا عنه ، قال               

من توضأَ يوم اجلُمعة فَِبها وِنعمـت ، ومـن اغْتسـلَ فهـو              : " رسول اهللا   
 .)٣("أفْضل

 اللذَين أوردامها ، وعلى اجلمع ويتفق الشافعي ، وابن قُتيبة على نفي اختالف احلديثني
بينهما من حيث أن األمر يف احلديث األول للندب واالستحباب ، والفَضيلة ، وليس للوجوب 

 .، ولذلك يظهر اختالف احلديثني

فلما علمنـا أن عمـر وعثمـان علمـا أن           " :يقول اإلمام الشافعي يف ذلك      

ر عمر علمه وعلـم عثمـان ،         كان يأمر بالغسل يوم اجلمعة ، فذك       رسول اهللا   

 يف غسـل يـوم     فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسـول اهللا     
اجلمعة ، إذ ذكر عمر علمهما يف املقام الذي توضأ فيه عثمان يـوم اجلمعـة ، ومل                  
يغتسل ، ومل خيرج عثمان فيغتسل ، ومل يأمره عمر بذلك ، وال أحد ممن حضـرمها                

                                                        

 ).١٣٤(، تأويل خمتلف احلديث) ١٠٩(اختالف احلديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٢٦(وقد سبق خترجيه صفحة 

 ).١١٠(اختالف احلديث) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٢٧(وقد سبق خترجيه صفحة

 ).١٣٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
 .  من هذه الرسالة) ٢٥٩(ق خترجيه صفحةوقد سب



 )٢٨٤( 

 بالغسـل معهمـا ، أو        ، ممن علم أمر رسول اهللا        من أصحاب رسول اهللا     

 بالغسل على األحـب ، ال علـى     بإخبار عمر عنه ، دل هذا على أنَّ أَمر النيب           
 .)١ ("اإلجياب للغسل الذي ال جيزئ غريه

إن قولـه   : وحنن نقول   : "ويتِفق اإلمام ابن قُتيبة مع اإلمام الشافعي ، فيقول          
مل يرد به أنه فَرض ، وإمنا هو شيء أوجبه                               "جب على كل حمتلم   غسل يوم اجلمعة وا   "

على املسلمني كمـا جيـب غسـل العيـدين علـى الفضـيلة ، واالختيـار ،                               
ليشهدوا امع بأبدان نقية من الدرن ، سليمة من التفَل ، وقـد أمـر مـع ذلـك           

 ، وأن يلبس ثوبني جلمعته سوى ثويب مهنته ، وهذا كله            بالتطَيب ، وتنظيف الثوب   
اختيار منه ، وإجياب على الفضيلة ال على جهة  الفرض ، مث علَم عليه السالم أنـه                                              

قد يكون يف الناس العليل ، واملشـغول ، ويكـون يف البلـد الشـديد الـربد ،                              
" من توضأ فبها وِنعمـت    : "غسل إال باملَشقَّة الشديدة ؛ فقال     الذي ال يستطاع فيه ال    

 . )٢( "فجائز ، مث بين بعد ذلك أن الغسل ملن قدر عليه أفضل: أي

  

                                                        

 ) . ١١٠(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٣٥-١٣٤(تأويل خمتلف احلديث) ٢(



 )٢٨٥( 

 املطلب الرابع
 اختالف العام واخلاص بني اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة

 

 األحاديث ، الـيت يرجـع   يتِفق اإلمامان الشافعي وابن قُتيبة ، على اجلمع بني      
اختالفها إىل اختالف العموم ، واخلصوص ، فإذا ورد يف مسألة واحدة حـديثان ،               
أحدمها يقصد معىن عاما ، واآلخر يقصد معىن خاصا ، فـأوهم ذلـك اختالفًـا ،              
وتعارضا ، فإنه يصار إىل اجلمع بينهما ، لكون اختالفهما ليس حقيقيا ، بل مرجعه               

 .ف العام واخلاص إىل اختال
عدة أمثلة على هـذا  ) اختالف احلديث(وبينما يورد اإلمام الشافعي يف كتاب   

البن قُتيبـة   ) تأويل خمتلف احلديث  ( ، ال جيد الباحث يف كتاب        )١(الباب من اجلمع    
 .)٢(سوى مثاٍل واحٍد على مجع املختلف الختالف العام واخلاص 

ذا الباب ، فاملثال الذي أورده ابن قُتيبة رمحه اهللا ، أورده ويتِفق اإلمامان يف التمثيل هل
الشافعي فيما أورده من أمثلة ، وهو مثال يف باب طهارة املاء ، فقد أوردا فيه حديث أيب سعيد 

 .)٣(" املاء ال ينِجسه شيء: " ، أنه قال اخلُدري رضي اهللا عنه ، عن النيب 

ديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ،        أن النيب وأوردا حديثًا يقابله ، وهو ح

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٢٥-٢٠٦(صفحة: ، وانظر) ٩٢(، ) ٧٩(، ) ٧١(اختالف احلديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٦١(صفحة : ، وانظر) ٢٢٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ٢٢٨(، تأويل خمتلف احلديث) ٧١(اختالف احلديث: ظران) ٣(

ما جاء أن املـاء ال      /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٦)(١/١٧(ما جاء يف بئر بضاعة    /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   
،        ) ١/١٧٤(ذكـر بئـر بضـاعة     /الطهـارة : النسائي،  " حديث حسن : "وقال) ٦٦)(١/٤٥(ينجسه شيء 
أربعتهم من طريق الوليد بن كثري ، عن حممد بن كعب ، عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا ،                    ) ٣/٣١: (اإلمام أمحد 
من طريق عبد العزيز بن مسلم ، عن مطَرف ، عن خالد بن أيب نوف ، كالمها عـن                    ) ٣/١٥ (:اإلمام أمحد 

 .أيب سعيد اخلدري بنحوه ، وإسناده صحيح



 )٢٨٦( 

 ا: " قالسجحمل نني مل يلَغ املاء قُلَّت١("  إذا ب(. 

ويالحظ الباحث أن كال اإلمامني قد مجع بني احلديثني ، مبا ينفي اختالفهما ، من حيث 
يف كل ماء ، قَلَّ ، أو كَثُر عام " املاء ال ينِجسه شيء"أن بينهما عموما ، وخصوصا ، فحديث 

، بينما حديث القُلَّتين خاص يف املاء الكثري ، وذا تزول شبهة التعارض ، أو االختالف بني 
  .)٢(احلديثني 

ومن اجلدير بالذكر هنا أن اإلمام الشافعي قد أورد يف نفس الباب حديثني آخرين ، 
، وحديث القُلَّتني ، فجمع بني " نِجسه شيءاملاء ال ي"يوهم ظاهرمها االختالف مع حديث 

 .)٣(هذه األحاديث األربعة مجيعها ، ومل يعطِّلْ واحدا منها 

 
 

  

                                                        

 ). ٢٢٨(يث، تأويل خمتلف احلد) ٧١(اختالف احلديث: انظر) ١(
) ١/٤٦(التوقيت يف املـاء   /الطهارة: النسائي،  ) ٦٣)(١/١٧(ما ينجس املاء  /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   

كالمها من طريق الوليد بن كثري ، عن حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عبد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عمـر ،                               
ما جاء أن املـاء ال ينجسـه        /الطهارة: الترمذي،  ) ٦٤)(١/١٧(ما ينجس املاء  /الطهارة:  أبو داود  وأخرجه
،               ) ٥١٧)(١/٤١٧٢(مقـدار املـاء الـذي ال يــنجس   /الطهــارة: ابـن ماجـه  ، ) ٦٧)(١/٤٦(شـيء 
مخستهم مـن طريـق حممـد             ) ٢/١٢(أمحد،  ) ٧٣١)(١/٢٠٢(قدر املاء الذي ال ينجس    /الطهارة: الدارمي

بن جعفر بن الزبري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ، كالمها عن عبد اهللا بن عمر                  ابن إسحاق ، عن حممد      
 .بنحوه ، وجمموع أسانيده صحيح

 ). ٢٢٨(، تأويل خمتلف احلديث) ٧٢(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٠٨(صفحة: ، وانظر) ٧١(اختالف احلديث: انظر) ٣(



 )٢٨٧( 

 املطلب اخلامس
 ما مل يتِفق فيه الشافعي وابن قُتيبة يف اجلمع

 

، يتِفق اإلمامان الشافعي وابن قُتيبة ، على تقدمي اجلمع بني األحاديث املختلفة             
ويتِفقان كذلك على عدد من أبواب اجلمع بني هذه األحاديث ، فهما يتِفقان علـى        

 ، أو بسـبب اخـتالف              )١(اجلمع بني األحاديث املختلفة بسبب اختالف املبـاح         
  .)٤( ، أو اختالف العام واخلاص )٣( ، أو بسبب اختالف األمر والنهي )٢(املقام 

ن عليه ، فإن مثة أبوابا يف هذا األمر ، ينفرد ا كـل              لكن إىل جانب ما يتِفقا    
 .  واحد منهما عن اآلخر ، وهو ما سنعرض له يف هذا املطلب

 : ما انفرد به اإلمام الشافعي -أوالً
ينفرد اإلمام الشافعي يف باب اجلمع بني األحاديث املختلفة ، عن اإلمام ابـن              

 بينها ، أحاديث وقع االختالف بينها بسبب        قُتيبة أنه أورد ضمن األحاديث اليت مجع      
اختالف أداء الرواة ملا مسعوه من األحاديث ، حيث يؤدي كل راٍو احلديث الـذي               
مسعه ، بلفظ خمتلف عن أداء غريه ، فيوِهم ذلك تعارضا ، كما يف أحاديث التشهد ،          

 .)٦(النسيئة  ، وأحاديث ِربا )٥(اليت رواها عدد من الصحابة ، بألفاظ متعددة 

 : ما انفرد به اإلمام ابن قُتيبة-ثانيا
، عن اإلمام الشافعي ، يف      ) تأويل خمتلف احلديث  ( انفرد اإلمام ابن قُتيبة ، يف       

 :باب اجلمع بني األحاديث املختلفة ، بأمرين 
                                                        

 . الرسالةمن هذه ) ٢٦٩(صفحة: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٧٢(صفحة: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٧٥(صفحة: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٢٧٨(صفحة: انظر) ٤(
 . من هذه الرسالة) ١٨٩(صفحة: ، وانظر) ٤٣(اختالف احلديث: انظر) ٥(
 . من هذه الرسالة) ١٩٢(صفحة: ، وانظر) ١٤٦(اختالف احلديث: انظر) ٦(



 )٢٨٨( 

 اجلمع بني األحاديث املختلفة الختالف حكـم الضـرورة وحكـم            -األول

    عن رسول اهللا     االختيار ، وهو أن ي ِرد        تان خمتلفتان ، بسببنيف األمر الواحد س 
أن إحدامها قد جاءت للداللة على حكم السعة واالختيار ، بينما جاءت األخرى يف              
حكم حالة الضرورة ، فيظهر كأما خمتلفان ، وليسا مبختِلفَين حقيقة ، بل يعمـل               

رورة يف موضع الضرورة ، وحكم االختيار       ما مجيعا ، كل يف موضعه ، فحكم الض        
  .)١(يف موضع االختيار 

 .)٢(وقد أورد ابن قُتيبة يف كتابه أمثلة على ذلك ، فدفع تعارضها ، ومجع بينها 
 اجلمع بني األحاديث املختلفة باستخدام اللغة ، أي جعل اللغة األساس            -الثاين

تأويـل خمتلـف    ( جاءت يف كتابـه      يف دفع ما يتوهم من تعارض األحاديث ، وقد        
 .)٣(أمثلة على استخدام اللغة يف دفع التعارض ) احلديث
 

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٥٢(صفحة: ظران) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٥٤-٢٥٢(صفحة:  ، وانظر٠)٦٢(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٦٢(صفحة: ، وانظر) ١١٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(



 )٢٨٩( 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
املوازنة بني منهجي الشافعي وابن قتيبة يف 

 الترجيح بني األحاديث املتعارضة
منهج اإلمام الشافعي يف دفع التعـارض بـالترجيح بـني       :املبحث األول   

 .األحاديث املتعارضة
منهج اإلمام ابن قتيبة يف دفع التعارض بـالترجيح  بـني            :ملبحث الثاين   ا
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 )٢٩٠( 

 
 
 

 املبحث األول

 منهج اإلمام الشافعي يف دفع التعارض 
 بالترجيح بني األحاديث املتعارضة

 

 ، والفقهاء ، واألصـوليني ، إىل العمـل          ذهب مجهور العلماء، من املُحدثني    
بالترجيح بني احلديثني املتعاِرضين ، إذا مل ميكن اجلمع بينهما ، ومل يكونا من بـاب                
الناسخ واملنسوخ ، وذهبوا إىل وجوب العمل بالراجح دون املرجوح من احلديث ،              

 .)١(ألنه األقوى واألوىل بالعمل به 
 على استعمال الترجيح يف دفع التعارض       -هللارمحه ا -وقد جرى اإلمام الشافعي     

يف مواطن كثرية ، وبوجـوه  ) اختالف احلديث(بني األحاديث املتعارضة ، يف كتابه      
 .متعددة ، سيأيت بياا يف هذا املبحث إن شاء اهللا تعاىل

 

 :وجوه الترجيح عند اإلمام الشافعي
 

رجيح بني األحاديث  ، يف الت-رمحه اهللا-عند استعراض منهج اإلمام الشافعي 
، جند أن وجوه الترجيح عنده قد جاءت ) اختالف احلديث(املتعارضة ، يف كتاب 

على ثالثة أقسام أساسية ، جعلت احلديث عنها يف ثالثة مطالب ، حتت كل منها 
 :فروع عدة

 :الترجيح باعتبار سند احلديث ، ويتضمن النقاط التالية: املطلب األول 
                                                        

 بريوت ،   -العريبدار إحياء التراث    ) ٢/٣٩٤(املستصفى من علم األصول لإلمام أيب حامد الغرايل       : انظر) ١(
دار إحياء التـراث  ) ٢/٢٠٤(فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري    

دار ) ٢/٩٧٦( بريوت ، اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول جلمال الدين اإلسنوي              -العريب
، فـتح املغيـث   ) ١٩٠( احلقـائق للنـووي   هـ ، إرشاد طالب  ١٤٢٠ الطبعة األوىل    -بريوت-ابن حزم   
 ). ٢/١٩٨(، تدريب الراوي للسيوطي) ٤/٦٥(للسخاوي



 )٢٩١( 

 .الرواةالترجيح بكثرة ) ١(
 .الترجيح بفقه الراوي ، وعلمه ، وحفظه) ٢(
 .ترجيح رواية أكابر الصحابة) ٣(
 .ترجيح رواية صاحب القصة ، أو املباشر هلا) ٤(
 .ترجيح احلديث الصحيح على غريه) ٥(

 :الترجيح باعتبار منت احلديث ، ويتضمن النقاط التالية: املطلب الثاين
 .ترجيح احلديث األكمل لفظًا) ١(
 .ترجيح احلديث األبين لفظًا) ٢(
 .ترجيح حديث مثِْبت اللفظ على نافيه) ٣(
 .ترجيح رواية حسِن السياق) ٤(

 :الترجيح مبرجح خارجي، ويتضمن النقاط التالية: املطلب الثالث
 .ترجيح احلديث املوافق للقرآن) ١(
 .ترجيح احلديث املوافق حلديث آخر) ٢(
 .افق للقياسترجيح احلديث املو) ٣(

 يف الترجيح بني األحاديث  -رمحه اهللا -ومن أجل زيادة التوضيح ملنهج الشافعي       
 ).اختالف احلديث(املتعارضة ، نبدأ يف عرض أمثلة على ذلك من كتابه 

 
 
 



 )٢٩٢( 

 املطلب األول
 الترجيح باعِتبار سند احلديث

 

مها بأمٍر يف     إسناده ،  ويقْصد به النظر يف سند احلديثني املتعارضني ، وترجيح أحد
يميزه عن األخر ، سواء كان هذا األمر يف راٍو ِبعينه ، أو كان يف جمموع رواة السند ، 

 :ويتضمن هذا املَطْلَب الوجوه التالية
 

 :الترجيح بكثرة الرواة) ١(
 

ويقصد به ترجيح أحد احلديثني املتعارضني ، إذا كان عدد رواته أكثـر مـن               
ِفه ، ألن كثرة الرواة تقَوي الظَّن وتؤكد الِعلْم ، والعمل بـاألقوى واجـب ،                مخاِل

 .)١(وهذا مذهب مجهور املُحدثني واُألصوليني
اخـتالف  ( وقد سلك اإلمام الشافعي هذا املذهب يف الترجيح ، يف كتـاب             

لرواة ،  ، وبالنظر يف الكتاب ، نرى عددا من األمثلة على الترجيح بكثرة ا            ) احلديث
 :ومن هذه األمثلة

 

، مـن  ) باب رفع األيدي يف الصالة(ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال األول (

 كان يرفع يديه حىت     ، حيث روى أحاديثَ أن النيب       ) اختالف احلديث (كتاب  
يحاذي ما منِكبيه عند تكبرية اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وهـذه                

 : هياألحاديث
ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سامل بـن عبـد اهللا                  ) األول(

                إذا افْتـتح الصـالة رفَـع يديـه           رأيت الـنيب    : "ابن عمر ، عن أبيه قال     
حىت يحاذي منِكبيه، وإذا أراد أن يركَع، وبعدما يرفع رأسـه مـن الركـوع،                        

                                                        

، ايـة السـول     ) ٢/٣٩٤،٣٩٧(، املُستصـفى للغـرايل    ) ٤٣٦(الكفاية للخطيب البغـدادي   : انظر) ١(
 ).٣٢٣(، قواعد التحديث للقامسي) ٢/٩٨٣(لإلسنوي



 )٢٩٣( 

 .)١("يرفع بني السجدتنيوال 
: ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبيه قـال               ) الثاين(

 إذا افتـتح    رأيت رسـول اهللا     : " قال -رضي اهللا عنه  -حدثين وائل بن حجر     
مث : "قال وائـل  " الصالة يرفع يديه حذْو منِكبيه ، وإذا ركَع ، وبعدما يرفع رأسه           

تيراِنسأَتم يف الشتاء، فرأيتهم يرفعون أيديهم يف الب٣(" )٢( ه(. 
 أن أبـا حميـد السـاِعِدي                -رمحـه اهللا  -ما ذكره اإلمام الشافعي     ) الثالث(

 ،   روى هذا احلديث يف عشرة مـن أصـحاب رسـول اهللا              -رضي اهللا عنه  -
 .)٤(فَصدقوه معا 

                                                        
 .وإسناده صحيح). ٢١٠)(١/٧٢(يمسند الشافع: ، وانظر) ١٢٦(اختالف احلديث) ١(

،        ) ٧٣٥)(٢/٢١٨(رفع اليـدين يف التكـبرية األوىل مـع االفتتـاح سـواء           /األذان: البخاريوقد أخرجه   
: أبـو داود ، ) ٣٩٠)(٢٠٥(استحباب رفع اليدين حذو املنكـبني مـع تكـبرية اإلحـرام      /الصالة: مسلم

ــدين يف الصــالة/الصــالة ــع الي ــذي، ) ٧٢١)(١/١٩١(رف ــد /الصــالة: الترم ــدين عن ــع الي رف
إقامـة  : ابن ماجـه  ،  ) ٢/١٢٢(رفع اليدين حذو املنكبني   /االفتتاح: النسائي،        ) ٢٥٥)(١/١٦١(الركوع
مجيعهم من طريق الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمـر ،              ) ٨٥٨)(١/٢٧٩(رفع اليدين إذا ركع   /الصالة

 .عن أبيه به
 أي القُطْن ،    -بكسر الباء -ب رأسه منه ملْتِزق به ، وهو من الِبرس          مجع برنس ، وهو كل ثو     : البراِنس) ٢(

 ).١/١٢٢(النهاية يف غريب احلديث البن األثري: انظر. والنون زائدة ، وقيل إنه غري عريب
 . ، وإسناده صحيح) ٢١٤)(١/٧٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٢٧(اختالف احلديث) ٣(

من طريق عبـد  ) ٤٠١)(٢١٢(يمىن على اليسرى بعد تكبرية اإلحرام   وضع يده ال  /الصالة: مسلموقد أخرجه   
،       ) ٧٢٨)(١/١٩٣(رفع اليدين يف الصالة/الصالة: ، أبو داود  اجلبار بن وائل ، عن علْقَمة بن وائل احلَضرمي          

رفـع اليـدين إذا   /الصـالة : ابن ماجـه ، ) ٢/١٢٦(موضع اليمني من الشمال يف الصالة   /الصالة: النسائي
ثالثتهم من طريق عاصم بن كليب ، عن أبيه ، كالمها عن وائل بن حجـر بألفـاظ         ) ٨٦٧)(١/٢٨١(عرك

 .متقاربة
 ). ١٢٧(اختالف احلديث) ٤(

رفع اليـدين  /الصالة: ابن ماجه، ) ٧٣٠)(١/١٩٤(افتتاح الصالة/الصالة: أبو داودواحلديث بتمامه أخرجه    
جعفر ، عن حممد بن عمرو بن عطاء ، عـن أيب محيـد     من طريق عبد احلميد ين      ) ٨٦٢)(١/٢٨٠(إذا ركع 

 . الساعدي به



 )٢٩٤( 

 كان يرفع يديـه عنـد تكـبرية     ن النيب  فهذه األحاديث الشريفة ، تفيد أ     
اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وهو ما ذهـب إليـه اإلمـام          

إذا افتتح الصالة رفـع يديـه حـىت     : وذا نقول فنقول  : "الشافعي ، حيث يقول     
يحاذي ما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع رفعهما ، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه مـن            

 .)١(" ركوع ، وال يرفع يديه يف شيء من الصالة غري هذه املواضعال
ويقابل هذه األحاديث ما ذكره اإلمام الشافعي من دليل املخالفني ، الذي رواه             

رضـي اهللا   -يزيد بن أيب زياد ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن البراء بن عازب                 

فع يديه حىت حياذي أذنيـه ،   كان إذا افتتح الصالة ، ر، أن رسول اهللا    -عنه
 .)٢( مث ال يعود يرفعهما يف شيء من الصالة

ويذهب اإلمام الشافعي إىل ترجيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصالة ، وعنـد             
 .الركوع ، وعند الرفع منه ، مبرجحات ، منها كثرة رواة هذه األحاديث

                                                        
 ). ٢/١٣٧(األم: ، وانظر) ١٢٧(اختالف احلديث) ١(
.     ، وإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أيب زياد ، متفـق علـى ضـعفه            ) ١٢٧(اختالف احلديث : انظر) ٢(

حديثـه  : "، وقال أمحد بن حنبل)١٢٨(اختالف احلديث" ومل يكن سفيان يرى يزيد باحلافظ     : "قال الشافعي 
ـذيب  " ال يحـتج حبديثـه    : "، وقـال حيـىي بـن معـني        )٢/٤٨٤(العلل ومعرفة الرجال  " ليس بذاك 
لـيس  : "، وقـال النسـائي   )٢٠/٣١٦(ذيب الكمال " ليس بالقوي : "، وقال أبو حامت   )٢٠/٣١٥(الكمال
، وذكره العقيلـي يف     ) ٢/٤٥٠(وحني، وذكره ابن حبان يف ار     )٢٥٦(كتاب الضعفاء واملتروكني  " بالقوي
سـري أعـالم   " ليس هو بـاملُتِقن، فلـذا مل يحـتج بـه الشـيخان        : "، وقال الذهيب  ) ٤/١٤٩٢(الضعفاء
: ، وقال احلافظ ابن حجـر ) ٢/٧٤٩(املغين يف الضعفاء " مشهور سيئ احلفظ  : "، وقال أيضا  )٦/١٢٩(النبالء

"٦٠١(تقريب التهذيب" اضعيف، كرب فتغري، وصار يتلقن، وكان شيعي .( 
) ٤/٣٠٣(اإلمـام أمحـد   ،  )٧٤٩)(١/٢٠٠(من مل يذكر الرفع يف الركـوع      /الصالة:  أبو داود  وقد أخرجه 

كالمها من طريق يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بن عازب، وليس يف رواية اإلمام                     
: ، وقال أبو حامت بن حبان       ) ١/٢٠٠(السنن" يس بصحيح هذا احلديث ل  : "قال أبو داود  ". مث ال يعود  "أمحد  

هذا خرب عول عليه أهل العراق يف نفي رفع اليدين يف الصالة عند الركوع ، وعند رفع الرأس منه ، ولـيس               "
ـ                  " مث مل يعد  "يف اخلرب    ال ، وهذه الزيادة لَقَّنها أهل الكوفة يزيد بن أيب زياد يف آخر عمره ، فتلَقَّن ، كمـا ق

 ) .٢/٤٥١(اروحني" سفيان بن عيينة أنه مسعه قدميا حيدث ذا احلديث ، بإسقاط هذه اللفظة



 )٢٩٥( 

ها من األحاديث   وذه األحاديث تركنا ما خالف    : "-رمحه اهللا -يقول الشافعي   
 .)١(" ، ألا أثبت إسنادا منه ، وأا عدد ، والعدد أوىل باحلفظ من الواحد

                                                        

 ). ٢/١٣٧(األم: ، وانظر)١٢٧(اختالف احلديث) ١(



 )٢٩٦( 

باب ما يكره يف الربا من الزيـادة يف        (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثاين (
  مسعـت          : أخربنا سفيان ، أنه مسع عبيد اهللا بـن أيب يزيـد يقـول          : ، قال ) البيوع

إمنا : " قالأخربين أسامة بن زيد ، أن النيب   :  يقول -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس   
 .)١(" الربا يف النِسيئة

ويدل ظاهر هذا احلديث على حصر الربا يف النسيئة ، وأنه ال بأس يف دينـار                
ـ                  ام بدينارين ، وال يف درهم بدرمهني ، يدا بيد ، وهو قول املَكِّيني ، كما يقول اإلم

 .)٢(الشافعي رمحه اهللا 
أخربنـا        : : ويروي اإلمام الشافعي ، بعد هذا احلديث ، ما يقابلـه ، فيقـول           

عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن أيب تميمة ، عن حممد بن سريين ، عـن مسـلم        
 ، أن رسـول اهللا     -رضي اهللا عنه  -ابن يسار ، ورجل آخر ، عن عبادة بن الصاِمت           

 ر ، وال               ": قالر بـالبال تبيعوا الذهب بالذهب ، وال الوِرق بالوِرق ، وال الب
الشعري بالشعري ، وال التمر بالتمر ، وال اِمللح بامللح ، إال سواًء بسـواء ، عينـا                    
ِبعين ، يدا ِبيد ، ولكن ِبيعوا الذهب بالوِرق ، والوِرق بالذهب ، والبر بالشعري ،                

، ونقـص   " البر ، والتمر بامللح ، وامللح بالتمر ، يدا بيد ، كيف شئتم            والشعري ب 
 .)٣(" من زاد ، أو ازداد فقد أَرىب"أحدمها امللح ، أو التمر ، وزاد أحدمها

ويروي اإلمام الشافعي مثل ذلك عن أيب هريـرة ، وأيب سـعيد اخلُـدري ،                   
 .)٤(وعثمان بن عفَّان ، رضي اهللا عنهم مجيعا 

 -رضي اهللا عنه  -ويذهب اإلمام الشافعي يف دفع تعارض حديث أسامة بن زيد           
 : مذهبني-رضي اهللا عنهم-مع أحاديث عبادة ، وأيب هريرة ، وأيب سعيد ، وعثمان 

                                                        

، وإسناده صحيح، وقد سبق خترجيـه     )٥٥٠)(٢/١٥٩(مسند الشافعي : ، وانظر )١٤٦(اختالف احلديث ) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٩٢(صفحة

 ). ١٤٦(اختالف احلديث: رانظ) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٩٣(صفحة: ، وانظر خترجيه)١٤٧-١٤٦(اختالف احلديث) ٣(
منهج اإلمام الشافعي يف اجلمع     (، وانظر ختريج هذه األحاديث يف مبحث        )١٤٧(اختالف احلديث : انظر) ٤(

 .من هذه الرسالة) ١٩٤-١٩٣(صفحة) بني األحاديث املتعارضة



 )٢٩٧( 

ترجيح هذه األحاديث على حديث أسامة بن زيد ، ألا أكثـر ، إذ              :  األول
ث عبادة ، وكانت حجتنا يف أخِذنا       فأخذْنا ذه األحاديث ، اليت تواِفق حدي      : "يقول

إن النفْس على   : ا ، وترِكنا حديث أسامة ، إذا كان ظاهره يخاِلفها ، قولُ من قال             
حديث األكثر أطيب ، ألم أشبه أن حيفظوا من األقل ، وكان عثمـان ، وعبـادة         

وأبو سعيد أكثر حفظًا عـن  أَسن ، وأشد تقَدم صحبة من أسامة ، وكان أبو هريرة            

 .)١("  من أسامة-فيما عِلمنا- النيب 
القول بإمكان اجلمع بني أحاديثهم ، وحديث أسامة ، وهو ما ذكرناه            :  الثاين

 .)٢(يف مبحث اجلمع عند اإلمام الشافعي 
ومن أمثلة الترجيح بكثرة الرواة ، اليت ذكرها اإلمـام الشـافعي يف كتـاب               

، حيـث  ) باب اإلسفار والتغِليس بـالفجر (ما ذكره يف   : أيضا  ) اختالف احلديث (

 بالتغِليس ، على  رجح حديث عائشة ، وزيد بن ثابت ، وثالث معهما عن النيب             
 . )٣(حديث راِفع بن خِديج وحده يف أَمِره باإلسفار 

، حيـث رجـح     ) باب صالة كُسوف الشمس والقمر    (وكذلك ما ذكره يف     
يث اليت تذكر أن صالة الكسوف يف كل ركعة ركوعني ، على غريها ألـا               األحاد

 .)٤(أكثر وأثبت 
، حيـث رجـح     ) باب من أصبح جنبا يف شهر رمضان      (وما رواه كذلك يف     

 علـى حـديث أيب هريـرة                           -رضـي اهللا عنـهما    -حديث عائشة وأم سـلَمة      
ن حديثهما رواية اثنني ، ورواية اثنني أكثر مـن          أ:  ِبمعاٍن ، منها     -رضي اهللا عنه  -

 .)٥(رواية واحد 

                                                        

 ).١٤٨-١٤٧(ثاختالف احلدي) ١(
 . من هذه الرسالة) ١٩٤(صفحة: ، وانظر) ١٤٨(املصدر السابق: انظر) ٢(
 ). ١٢٥(اختالف احلديث: انظر) ٣(
 ).١٤٠(املصدر نفسه: انظر) ٤(
 ).١٤٢(املصدر نفسه: انظر) ٥(



 )٢٩٨( 

 :الترجيح بفقه الراوي وِعلْمه وِحفِْظه) ٢(
 

فإذا تعارض حديثان ، وكان راوي أحدمها أكثر ِفقْها ، وِعلْما من راوي   اآلخر ، فإنه 
 ِفقها وِعلْما ، وهذا يرجح ما كان راويه فقيها على ما ليس كذلك ، أو ما كان راويه أكثر

 .)١(مذهب مجهور العلماء ، وبه قال اإلمام الشافعي
، على ترجيح حديث األكثر فقها ) اختالف احلديث(ومن األمثلة اليت وردت يف كتاب 

 :، وعلما ، وِحفْظًا من غريه
-، فقد روى الشافعي ) باب من أصبح جنبا يف شهر رمضان(ما جاء يف ) املثال األول(
موىل    عن مالك ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري ، عن أيب يونس-رمحه اهللا

 ، وهو أن رجالً  قال لرسول اهللا  : -رضي اهللا عنها-عائشة أم املؤمنني ، عن عائشة 
 رسول يا رسول اهللا ، إين أُصِبح جنبا ، وأنا أريد الصوم ، فقال: واقف على الباب ، وأنا أمسع 

 .)٢("وأنا أُصِبح جنبا ، وأنا أريد  الصوم ، فأغْتِسل ، وأصوم ذلك اليوم : "اهللا 
 ، يف إبطال صوم من أَصبح جنبا ، الذي -رضي اهللا عنه-ويقابله حديث أيب هريرة 

محن رواه اإلمام الشافعي ، عن مالك ، عن سمي موىل أيب بكر ، أنه مسع أبا بكر ابن عبد الر
: كنت أنا وأيب عند مروان بن احلَكَم ، وهو أمري املدينة ،  فذُِكر له أن أبا هريرة يقول: يقول

أقْسمت عليك يا عبد الرمحن ، لَتذْهبن إىل : "، فقال مروان" من أَصبح جنبا أَفْطَر ذلك اليوم"
فذهب عبد الرمحن ، : " قال أبو بكر ،" أم املؤمنني عائشة ، وأم سلَمة ،  فتسأهلما عن ذلك

يا أم املؤمنني ، إنا كنا : وذهبت معه حىت دخلنا على عائشة ، فَسلَّم عليها عبد الرمحن ، وقال
:     من أَصبح جنبا أَفْطَر ذلك اليوم ، فقالت عائشة: عند مروان ، فذُِكر له أن أبا هريرة يقول 

؟ قال عبد "  يفعلهعبد الرمحن ، أترغب عما كان رسول اهللا ليس كما قال أبو هريرة يا "

                                                        
نظام ، فواتح الرمحوت بشرح مسلَّم الثبوت للعالمة عبد العلي حممد بن            ) ١٤١(اختالف احلديث : انظر) ١(

 ). ٢/١٩٨(بريوت ، تدريب الراوي للسيوطي/دار إحياء التراث العريب) ٢/٢٠٧(الدين األنصاري
 . ، وإسناده صحيح) ٦٩١)(١/٢٥٨(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤١(اختالف احلديث) ٢(

،                    ) ١١١٠)(٥٦٠(صـحة صـوم مـن طلـع عليـه الفجـر وهـو جنـب               /الصوم: مسلموقد أخرجه   
كالمهـا مـن طريـق                           ) ٢٣٨٨)(٢/٣١٣(فـيمن أصـبح جنبـا يف شـهر رمضـان          /الصوم: اودد أبو

 .عبد اهللا بن عبد الرمحن ، عن أيب يونس ، عن عائشة مبثله



 )٢٩٩( 

 ، إنْ كان لَيصِبح جنبا ، من فَأَشهد على رسول اهللا : "، قالت عائشة" ال واهللا: "الرمحن
مث خرجنا حىت دخلنا على أم سلمة ، فسأهلا : "، قال" ِجماٍع غري احتالم ، مث يصوم ذلك اليوم

ثل ما قالت عائشة ، فخرجنا حىت جئنا مروان ، فقال له عبد الرمحن ما عن ذلك ، فقالت م
أَقْسمت عليك               يا أبا حممد ، لَتركَبن دابيت بالباب ، فَلَتأِْتين : "قالتا ، فقال مروان 

 أبا هريرة ، فركب عبد الرمحن ، وركبت معه ، حىت أتينا:  ، قال" أبا هريرة ، فلْتخِبره بذلك
ال ِعلْم يل بذلك، إمنا : "فتحدث معه عبد الرمحن ساعة ، مث ذَكَر له ذلك ، فقال أبو هريرة 

 .)١(" أخبرنيه       مخِبر
وقد رجح اإلمام الشافعي حديث عائشة ، وأم سلَمة على حديث أيب هريرة ، ألن 

كثر منه ِفقْها ، وِعلْما ، وهي ،  وأم سلمة عائشة مقَدمة على أيب هريرة يف احلفظ ، وهي أ

 . ؛ ألما زوجتاهأعلم منه حبال النيب 

 ، فأخذْنا حبديث عائشة ، وأم سلمة ، زوجي النيب : "-رمحه اهللا–يقول الشافعي 

أنهما زوجتاه ، :   ؛ ِبمعان ، منها دون ما روى أبو هريرة عن رجٍل ، عن رسول اهللا 
مةٌ يف اِحلفْظ وزقَدا ، ومنها  أن عائشة مربا ، أو خماعه سعسمجٍل إمنا يذا من ر لَمتاه أعجو

 )٢(" ، وأن أُم سلَمة حاِفظة

                                                        

 . ، وإسناده صحيح) ٦٩٤)(١/٢٥٩(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٢-١٤١(اختالف احلديث) ١(
صحة صـوم  /الصوم: مسلم، ) ١٩٢٦-١٩٢٥)(٤/١٤٣(صبح جنباالصائم ي/الصيام: البخاريوقد أخرجه   

كالمها من طريق أيب بكر بن عبد الرمحن، عن عائشة ، وأم            ) ١١٠٩)(٥٥٩(من طلع عليه الفجر وهو جنب     
 .سلمة مبثله

 ). ١٤٢(اختالف احلديث) ٢(



 )٣٠٠( 

عن ) باب صالة كسوف الشمس والقمر(ما رواه اإلمام الشافعي يف ) املثال الثاين(
سطَاء بن يلَم ، عن عد بن أَسيقال-رضي اهللا عنهما-ار ، عن ابن عباس مالك ، عن ز ،  :

 ، فحكى ابن عباس أن صالته ركعتان ، يف كل خِسفَت الشمس ، فصلى رسولُ اهللا 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ، ال يخسفان : "ركعة ركوعان ، مث خطَبهم ، فقال

 . )١(" افْزعوا إىل ِذكْر اهللاِلموِت أَحٍد ، وال ِلحياته ، فإذا رأيتم ذلك ،  ف
أن   ابن : ويقابله ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن سليمان اَألحول ، عن طاووس 

 صلى م حني خِسفت الشمس ِست ركعات ، يف أربع سجدات ، -رضي اهللا عنهما-عباس 
 .)٢(أي يف كل ركعة ثالث ركوعات

ح رواية زيد بن أسلَم ، عن عطَاء        ابن  إىل ترجي-رمحه اهللا-ويذهب الشافعي 
يسار ، عن ابن عباس ، على رواية سليمان األحول ، عن طاووس ، عن          ابن عباس ، 

 .وذلك ألن زيد بن أسلم أكثر حديثًا ، وأشبه بالعلم باحلديث من سليمان األحول
وعمر ، وصفْوان             ابن عبد وإذا كان عطَاء بن يسار ، : "يقول اإلمام الشافعي

اهللا ، يروون عن ابن عباس ِخالف ما روى سليمان اَألحول ، كانت رواية ثالثة أوىل أن تقْبل 
 )٣(" ، وعبد اهللا بن أيب بكر ، وزيد بن أَسلَم أكثر حديثًا ، وأشبه بالِعلْم باحلديث من سليمان

                                                        

 .، وإسناده صحيح) ٤٧٥)(١/١٦٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٣٥(اختالف احلديث) ١(
ما عـرض   /الكسوف: مسلم،  ) ١٠٥٢)(٢/٥٤٠(صالة الكسوف مجاعة  /الكسوف: البخاريرجه  وقد أخ 

القراءة يف صـالة    /الصالة: أبو داود ،  ) ٩٠٧)(٤٥٣(يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار       على النيب   
أربعتهم مـن   ) ٣/١٤٦(قدر القراءة يف صالة الكسوف    /الكسوف: النسائي،  ) ١١٨٩)(١/٣٠٩(الكسوف
 .  بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد اهللا بن عباس مبثلهطريق زيد

 .، وإسناده صحيح) ٤٨٥)(١/١٦٧(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٠-١٣٩(اختالف احلديث: انظر) ٢(
مكة /مكتبة دار الباز  -حتقيق حممد عبد القادر عطا    ) ٦١١٦)(٣/٣٢٧( يف السنن الكربى   البيهقيوقد أخرجه   

 . هـ١٤١٤املكرمة 
 ). ١٤٠(ختالف احلديثا) ٣(



 )٣٠١( 

، عن عبد ) باب طالق احلائض( يف -رمحه اهللا-الشافعي ما رواه اإلمام ) املثال الثالث(
أنه مسع عبد اهللا  :             )١(أخربين أبو الزبير: ايد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، قال

:  ،                 وأبو الزبير يسمع ، فقال-رضي اهللا عنهما-بن أمين يسأل عبد اهللا بن عمر 
طَلَّق عبد اهللا بن عمر امرأته : جل طَلَّق امرأته حائضا ؟                 فقالكيف ترى يف ر

، فَردها " ِليرتِجعها : "  ،               فقال النيب وهي حائض ، على عهد النيب 
 .)٢( "ِليمِسك أو ، إذا          طَهرت ، فَلْيطَلَّق: "علي ، ومل يرها شيئًا ،  فقال

 أنه طَلَّق امرأته ، -رضي اهللا عنهما-ويقابله ما رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر 

 عن ذلك ، فقال رسول   ، فسأل عمر رسولَ اهللا وهي حائض يف عهد رسول اهللا 

إن شاء مره فَلْيراِجعها، مث ِليمِسكْها حىت تطْهر ، مث   تِحيض ، مث تطْهر ، مث  : "اهللا 
 .)٣(" أمسك ، وإن شاء طَلَّق قبل أن يمس ، فتلك الِعدة اليت أمر اُهللا أن يطَلَّق هلا النساء

                                                        
ـ ١٢٦هو أبو الزبير املَكِّي ، حممد بن مسِلم بن تدرس القُرشي األسدي ، تاِبِعي ،  تـويف سـنة                  ) ١( .      هـ

ــه يف ــر ترمجت ــزي : انظ ــال للم ــذيب الكم )ــبالء ) ١٧/٢١١ ــالم الن ــري أع ،                        ) ٥/٣٨٠(، س
 ). ١/١٧٥(شذرات الذهب

 ).١٠٥)(٢/٣٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٩٠(ف احلديث اختال) ٢(
"             ثقـة : "وإسناده صحيح ، فيه عبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد خمتلَف فيه ، قـال حيـىي بـن معـني                

ــديل ــل ) ٦/٦٤(اجلــرح والتع ــن حنب ــال أمحــد ب ــة: "، وق ــال" ثق ــذيب الكم )١٩-١٢ (                           ،
ثقـة ،   : "، وقال أبـو داود    ) ٦/٦٤(اجلرح والتعديل " ليس به بأس ، يكتب حديثه     : "ال أبو حامت الرازي   وق

"                          ال يحـتج بـه ، ويعتبـر بـه         : ، وقـال الـدارقطين    ) ٤/٣٩٠(ميـزان االعتـدال   " داعية إىل اإلرجاء  
ـ : "، وقال أبو حامت بـن حبـان         ) ٤/٣٩٠(املصدر السابق  ر احلـديث جـدا ، يقلـب األخبـار ،                    منك

صـدوق يخطـئ ،     : "، وقال ابن حجر   ) ٢/١٥٠(اروحني" ويروي املناكري عن املشاهري ، فاستحق الترك      
، وروايته عن ابن جريج صـحيحة ، فقـد قـال              ) ٣٦١(تقريب التهذيب" متروك: أفرط ابن حبان ، فقال    
 ). ١٢/١٩(ذيب الكمال" أعلم الناس حبديث ابن جريجكان : "حيىي بن معني يف ذلك 

،           ) ١٤٧١)(٧٧٩(حترمي طـالق احلـائض بغـري رضـاها        /الطالق: مسلمواحلديث صحيح، فقد أخرجه     
وقـت الطـالق للعـدة الـيت                        /الطـالق : النسـائي ،  ) ٢١٨٥)(٢/٢٥٦(طالق السنة /الطالق: أبو داود 

 .ثالثتهم من طريق ابن جريج، عن أيب الزبري، عن عبد اهللا بن عمر به) ٦/١٣٩(هلا النساءأمر اهللا أن تطلق 
 . ، وإسناده صحيح) ١٠٢)(٢/٣٢(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٩٠(اختالف احلديث ) ٣(

يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن وأحصـوا            قول اهللا تعاىل  /الطالق: البخاريوقد أخرجه   
،              ) ١٤٧١)(٧٧٦(حتـرمي طـالق احلـائض بغـري رضـاها         /الطالق: مسلم،  ) ٥٢٥١)(٩/٣٤٥(العدة



 )٣٠٢( 

فقد خالف حديثُ أيب الزبير املَكَّي حديثَ نافع موىل ابن عمر ، عن عبد اهللا  ابن عمر 
 ؟ فذهب اإلمام هل حِسبت تطليقة ابن عمر المرأته وهي حائض : -رضي اهللا عنهما-

الشافعي إىل ترجيح حديث نافع عن ابن عمر أا حِسبت ، على حديث أيب الزبير أا مل 
 أن نافعا أثْبت عن ابن عمر وأعلم من أيب -رمحه اهللا–تحسب ، ووجه الترجيح عند الشافعي 

 .)١(الزبير املكي ، واألثْبت من احلديثني أوىل أن        يقال به 
ومن أمثلة الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه ، اليت ذكرها اإلمام الشافعي   يف كتاب 

، حيث رجح ) باب ما يكره يف الربا من الزيادة يف البيوع(، ما ذكره يف ) اختالف احلديث(
اخلُدِري حديث عثمان بن عفان ، وعبادة بن الصاِمت ، وأيب هريرة                وأيب سعيد 

 .)٢( من أسامة ، على حديث أسامة بن زيد ، ألم أكثر ِحفْظًا عن النيب 
، حيث رجح حديث ) باب املختلفات اليت عليها داللة(ومن األمثلة أيضا ما ذكره يف 

 على حديث غريها ، مبا هلا من زيادة علم وحفظ  يف حج النيب -رضي اهللا عنها-عائشة 

 .)٣( سول اهللا ، لقُرِبها من ر

                                                                                                                                                      

وقت الطالق للعدة اليت أمـر اهللا أن        /الطالق: النسائي،  ) ٢١٧٩)(٢/٢٥٥(طالق السنة /الطالق: أبو داود 
 .أربعتهم من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر به) ٦/١٣٨(تطلق هلا النساء

 ). ١٩١(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ١٤٨(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 ). ٢٣٠-٢٢٩(اختالف احلديث: انظر) ٣(



 )٣٠٣( 

 :ترجيح رواية أكاِبر الصحابة) ٣(
 

فإذا تعارض حديثان ، وكان راوي أحدمها من أكابر الصحابة ، فإنه يرجح على ما ليس 

 ، والقُرب منه ، كذلك ، ألن الغالب على كبار الصحابة ، طول الصحبة لرسول اهللا 
، وهذا مذْهب اجلُمهور الذي ذهب إليه اإلمام وبالتايل فهم أكثر علما بأحواله ، وأقواله 

 .)١() اختالف احلديث(الشافعي ، وعمل به يف كتاب                  
باب نكاح (ومن أمثلة ما رجحه اإلمام الشافعي علي غريه ذا االعتبار ، ما رواه يف 

ه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن سفْيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نِبِي) املُحِرم

" املُحِرم ال ينِكح وال خيْطُب: " قال  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-عن عثمان بن عفان 
)٢(. 

 ، على رواية من روى -رضي اهللا عنه-وقد رجح اإلمام الشافعي رواية عثمان بن عفان 

 .)٣( نكح ميمونة محِرما أن النيب 

 النهي عن أن  ، عن النيب -رضي اهللا عنه-روي عن عثمان : "الشافعيقال اإلمام 

 نكحها محِرما ، ينِكح املُحِرم ، وال ينكَح ، وعثمان متقَدم الصحبة ، ومن روى أن النيب 
 .)١(" مل يصحبه إال بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة ، وإمنا نكحها بعد عمرة القَضية

                                                        

 ). ٣٢٤(، قواعد التحديث للقامسي) ٢/٢٠٧(فواتح الرمحوت: انظر) ١(
 .، وإسناده صحيح) ٨٢٤)(١/٣١٦(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٤٥(اختالف احلديث) ٢(

ــه  ــد أخرج ــلموق ــاح: مس ــا/النك ــرمي نك ــه حت ــة خطبت ــرم وكراه ،                                ) ١٤٠٩)(٧٣٣(ح احمل
مـا جـاء يف كراهيـة تـزويج         /احلـج : الترمـذي ،  ) ١٨٤١)(٢/١٦٩(احملرم يتـزوج  /احلج: أبو داود 
احملـرم  /النكـاح : ابـن ماجـه   ،  ) ٥/١٩٢(النهي عن ذلـك   /املناسك: النسائي،  ) ٨٤٢)(٢/١٦٧(احملرم
 .من طريق نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان بهمخستهم ) ١٩٦٦)(١/٦٣٢(يتزوج

 ).١٤٥(اختالف احلديث: انظر) ٣(

، ) ١٨٤٤)(٢/١٦٩(احملـرم يتـزوج   /املناسك: أبو داود  تزوج ميمونة حمرما أخرجه      وحديث أن النيب    
          كالمهـا مـن طريـق أيـوب ،            ) ٨٤٥)(٢/١٦٨(ما جاء يف كراهيـة تـزويج احملـرم        /احلج: الترمذي
من طريق حميد ، كالمها عـن عكرمـة ، عـن                  ) ٥/١٩١(الرخصة يف النكاح للمحرم   /املناسك: النسائي
 .حديث ابن عباس حسن صحيح: وقال الترمذي. ابن عباس



 )٣٠٤( 

ما  : -رضي اهللا عنهم-ح احلديث باعتبار أن راِويه من أكابر الصحابة ومن أمثلة ترجي
، حيث رجح ) باب ما يكره يف الربا من الزيادة يف البيوع( يف -رمحه اهللا-ذكره الشافعي 

 ، على حديث أسامة بن زيد -رضي اهللا عنهما-حديث عثمان بن عفان ، وعبادة بن الصامت 
 .)٢(ما أسن ، وأشد  تقَدم صحبة منه  ؛ أل-رضي اهللا عنهما-

، حيث ذهب إىل ترجيح ) املختلفات اليت عليها داللة(ما ذكره يف باب : ومنه أيضا 
 .)٣( ِلتقَدِم صحبِته -رضي اهللا عنهما-حديث جابر بن عبد اهللا 

                                                                                                                                                      

 ).١٤٥(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٤٨(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 ). ٢٣٠(املصدر نفسه: انظر) ٣(



 )٣٠٥( 

 :ترجيح رواية صاحب القصة ، أو املباشر هلا) ٤ (
 

 وكان أحدمها هو صاحب القصة ، أو املباشر هلا ، فإن حديثه فإذا تعارض حديثان ،
يرجح على معارضه ، ألنه أعرف بالقضية اليت يعاجلها احلديث ، وأعلم ا  من غريه ، إذ املرء 

 .أعلم حباله من غريه
اختالف ( يف كتاب -رمحه اهللا-وهذا الوجه من وجوه الترجيح ، قد سار عليه الشافعي 

، فقد روى ) باب من أصبح جنبا يف شهر رمضان(ما رواه يف :  ومثال ذلك ،) احلديث
 عن مالك ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن معمر األنصاري ، عن أيب -رمحه اهللا-الشافعي 

 ، وهو أن رجالً قال لرسول اهللا  : -رضي اهللا عنها-يونس موىل عائشة ، عن عائشة 
يا رسول اهللا ، إين أصبح جنبا ، وأنا أريد الصوم ، فقال رسول : عواقف على الباب ، وأنا أمس

 .)١(" وأنا أُصِبح جنبا ، وأنا أريد الصوم ، فأغتسل ، وأصوم ذلك اليوم : "اهللا 
 ، يف إبطال صوم من أصبح جنبا ، الذي رواه -رضي اهللا عنه-ويقابله حديث أيب هريرة 
: سمي موىل أيب بكر ، أنه مسع أبا بكر   ابن عبد الرمحن يقول اإلمام الشافعي عن مالك ، عن 

من : "كنت أنا وأيب عند مروان بن احلكم ، وهو أمري املدينة ، فذُكر له أن أبا هريرة يقول
أقسمت عليك يا عبد الرمحن ، لَتذْهبن إىل أم : "، فقال مروان" أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم

فذهب عبد الرمحن ، : "، قال أبو بكر"  سلَمة ،  فتسأهلما عن ذلكاملؤمنني عائشة ، وأم
يا أم املؤمنني ، إنا : وذهبت معه ، حىت دخلنا على عائشة ، فَسلَّم عليها عبد الرمحن ، وقال

: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ، فقالت عائشة: كنا عند مروان ، فذُِكر له أن أبا هريرة يقول

 يفعله ؟ قال  عبد و هريرة يا عبد الرمحن ، أترغب عما كان رسول اهللا ليس كما قال أب

 ، إن كان لَيصِبح جنبا ، من فأشهد على رسول اهللا : ال واهللا ، قالت عائشة: الرمحن
مث خرجنا ، حىت دخلنا على أم سلمة ، فسأهلا : مجاع غري احتالم ، مث يصوم ذلك اليوم ، قال

ما قالت عائشة ، فخرجنا ، حىت جئنا مروان ، فقال له عبد الرمحن ما عن ذلك ، فقالت مثل 
أقسمت عليك يا أبا حممد ،  لَتركَبن دابيت بالباب ، فَلَتأِْتين أبا هريرة ، : قالتا ، فقال مروان 
فركب عبد الرمحن ، وركبت معه ، حىت أتينا أبا هريرة ، فتحدث معه : فلْتخِبره بذلك ، قال

ال ِعلْم يل بذلك ، إمنا أخبرنيه مخِبر : عبد الرمحن ساعة ، مث ذكر له  ذلك ، فقال أبو هريرة

                                                        

 ). ٢٩٠(صفحة: انظر. ، وقد سبق خترجيه)١٤١(اختالف احلديث ) ١(



 )٣٠٦( 

)١(. 
 على حديث -رضي اهللا عنهما-وقد رجح اإلمام الشافعي حديث عائشة ، وأم سلَمة 

ذا األمر من أما زوجتاه ، وزوجتاه  أعلم :  باعتباراٍت ، منها -رضي اهللا عنه-أيب هريرة 
 .رجٍل إمنا يعرفه سماعا أو خبرا

 ، فأخذْنا حبديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النيب : "-رمحه اهللا-يقول الشافعي 

أنهما زوجتاه ، وزوجتاه :  ِبمعان ، منهادون ما روى أبو هريرة عن رجٍل عن رسول اهللا 
سماعا ، أو خبرا ، ومنها أن عائشة مقَدمةٌ يف اِحلفْظ ، وأن أُم أعلَم ذا من رجٍل إمنا يسمعه 

 )٢(" سلَمة حاِفظة
 
 

                                                        

 .من هذه الرسالة) ٢٩١(صفحة: انظر. ، وقد سبق خترجيه)١٤٢-١٤١(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٤٢(اختالف احلديث) ٢(



 )٣٠٧( 

 :ترجيح احلديث الصحيح على الضعيف) ٥(
 

يقرر اإلمام الشافعي أنه إذا ورد حديثان متعارضان ، وكان أحدمها صحيحا واآلخر 
 .ضعيفًا ، فإن العمل يكون باحلديث الصحيح دون الضعيف

ومجاع هذا أن ال يقبل إال حديث ثابت ، كما ال يقبل من : "يقول الشافعي رمحه اهللا
الشهود إال من عرف عدله ، فإذا كان احلديث جمهوالً ، أو مرغوبا عمن حملَه ، كان كما مل 

 .)١(" يأِت ، ألنه ليس بثابت
ة على ترجيح احلديث ، أمثل) اختالف احلديث(وقد أورد اإلمام الشافعي ، يف كتاب 

 :الصحيح على الضعيف عند التعارض ، ومن هذه األمثلة
، حيث روى ثالثـة     ) رفع األيدي يف الصالة   (ما ذكره يف باب     ) املثال األول (

 كان يرفع يديه حىت يحاذي ما منِكبيه ، عند تكبرية           أحاديثَ ، فيها أن النيب      
 : ، وهياإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه

ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سامل بـن عبـد اهللا                  ) األول(

 إذا افْتـتح الصـالة ، رفَـع يديـه                     رأيت الـنيب   : "ابن عمر ، عن أبيه قال     
    حىت يحاذي منِكبيه ، وإذا أراد أن يركَع ، وبعدما يرفع رأسه مـن الركـوع ،                      

 .)٢("وال يرفع بني السجدتني
: ما رواه عن سفْيان بن عيينة ، عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبيه قـال               ) الثاين(

 إذا افتـتح    رأيت رسول اهللا    : " ، قال  -رضي اهللا عنه  -حدثين وائل بن حجر     
مث : "قال وائـل  " الصالة يرفع يديه حذْو منِكبيه ، وإذا ركَع ، وبعدما يرفع رأسه           

 .)٣(" أَتيتهم يف الشتاء ، فرأيتهم يرفعون أيديهم يف البراِنس
 أن أبـا حميـد السـاِعِدي                -رمحـه اهللا  -ما ذكره اإلمام الشافعي     ) الثالث(

      روى هذا احلديث يف عشـرة مـن أصـحاب رسـول اهللا            -رضي اهللا عنه  -
                                                        

 ). ٤٥٨(الرسالة: ، وانظر)٤٠(اختالف احلديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٦(صفحة: انظر. ، وقد سبق خترجيه)١٢٦(اختالف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٦(صفحة: انظر. ، وقد سبق خترجيه)١٢٧(اختالف احلديث) ٣(



 )٣٠٨( 

 .)١(فَصدقوه معا 
 هذه األحاديث مبا ذكره من دليل املخـالفني ، الـذي              ويقابل اإلمام الشافعي  

رضي اهللا  -رواه يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن البراء بن عازب                

 كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي أذنيه ، مث ال             أن رسول اهللا    -عنه
 .)٢( يعود يرفعهما يف شيء من الصالة

عي إىل ترجيح أحاديث عبـد اهللا بـن عمـر ، ووائـل                         ويذهب اإلمام الشاف  
 ، يف الرفع عند افتتاح الصالة ، -رضي اهللا عنهم  -ابن حجر ، وأيب حميد الساعدي       

 يف  -رضي اهللا عنه  -وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، على حديث الرباء بن عازب             
 أن أحاديث الرفع أثْبت إسنادا      عدم الرفع إال عند افتتاح الصالة ، مبرجحات ، منها         

 .من حديث الرباء يف عدم الرفع
وذه األحاديث تركنا ما خالفها من األحاديث       : "-رمحه اهللا -يقول الشافعي   

                                                        
 .  من هذه الرسالة) ٢٨٦(، وانظر خترجيه صفحة) ١٢٧(اختالف احلديث) ١(
ومل يكن  : "قال الشافعي . ، وإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أيب زياد        ) ١٢٧(اختالف احلديث : انظر) ٢(

"             حديثـه لـيس بـذاك     : "، وقال أمحـد بـن حنبـل       )١٢٨(الف احلديث اخت" سفيان يرى يزيد باحلافظ   
، وقـال         )٢٠/٣١٥(ذيب الكمال " ال يحتج حبديثه  : "، وقال حيىي بن معني    )٢/٤٨٤(العلل ومعرفة الرجال  

كتـاب الضـعفاء    " لـيس بـالقوي   : "، وقال النسائي  )٢٠/٣١٦(ذيب الكمال " ليس بالقوي : "أبو حامت 
، ) ٤/١٤٩٢(، وذكره العقيلـي يف الضـعفاء      ) ٢/٤٥٠(، وذكره ابن حبان يف اروحني     )٢٥٦(نيواملتروك

مشهور : "، وقال أيضا)٦/١٢٩(سري أعالم النبالء" ليس هو باملُتِقن، فلذا مل يحتج به الشيخان       : "وقال الذهيب 
رب فتغري، وصار يتلقن، وكان     ضعيف، ك : "، وقال احلافظ ابن حجر    ) ٢/٧٤٩(املغين يف الضعفاء  " سيئ احلفظ 

 ).٦٠١(تقريب التهذيب" شيعيا
)  ٤/٣٠٣(اإلمـام أمحـد   ،  )٧٤٩)(١/٢٠٠(من مل يذكر الرفع يف الركـوع      /الصالة:  أبو داود  وقد أخرجه 

كالمها من طريق يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بن عازب، وليس يف رواية اإلمام                     
: ، وقال أبو حامت بن حبان       ) ١/٢٠٠(السنن" هذا احلديث ليس بصحيح   : "قال أبو داود  ". ودمث ال يع  "أمحد  

هذا خرب عول عليه أهل العراق يف نفي رفع اليدين يف الصالة عند الركوع ، وعند رفع الرأس منه ، ولـيس               "
 يف آخر عمره ، فتلَقَّن ، كمـا قـال          ، وهذه الزيادة لَقَّنها أهل الكوفة يزيد بن أيب زياد         " مث مل يعد  "يف اخلرب   

 ).٢/٤٥١(اروحني" سفيان بن عيينة أنه مسعه قدميا حيدث ذا احلديث ، بإسقاط هذه اللفظة



 )٣٠٩( 

 .)١(" ، ألا أثبت إسنادا منه، وأا عدد، والعدد أوىل باحلفظ من الواحد
ـ             ا نقلـه عـن            ويدلل الشافعي رمحه اهللا على ضعف حديث عدم الرفـع ، مب

مث قدمت الكوفة ، فلقيت يزيد ـا ،         : قال سفْيان : "سفيان ين عيينة ، حيث يقول     
: ، فظننت أم لَقَّنوه ، قـال سـفيان  " مث ال يعود : "فسمعته يحدث ذا ، وزاد فيه     

وذهب سفْيان إىل   : ، قال " مث ال يعود  : "هكذا مسعت يزيد يحدثه هكذا ، ويزيد فيه       
كأنه لُقِّن هذا احلرف اآلِخـر ، فَلُقِّنـه ،               : أن يغلِّطَ يزيد يف هذا احلديث ، ويقول       

 .)٢(" ومل يكن سفيان يرى يزيد باحلافظ
هذا خرب عولَ عليه أهل العراق يف       : "ويقول أبو حامت بن حبان يف هذا احلديث       

مث مل "منه، وليس يف اخلرب نفي رفع اليدين يف الصالة عند الركوع ، وعند رفع الرأس       
دعكما                  "ي ، لَقَّنأيب زياد يف آخر عمره ، فَت بن وهذه الزيادة لَقَّنها أهلُ الكوفة يزيد ،

أنه مسعه قدميا مبكة يحدثُ ذا احلـديث ، بإسـقاط هـذه                : قال سفيان بن عيينة     
حتجاج مبا يشبه هذا من األخبار      اللفظة ، ومن مل يكن العلم صناعته ، ال ينكَر له اال           

 .)٣(" الواهية

                                                        

 ). ٢/١٣٧(األم: ، وانظر)١٢٧(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٢٨(اختالف احلديث) ٢(
 -بعة دار الصميعي بالريـاض    ط-حتقيق محدي السلفي    ) ٢/٤٥١(كتاب اروحني أليب حامت بن حبان     ) ٣(

 . هـ١٤٢٠الطبعة األوىل 



 )٣١٠( 

 املطلب الثاين
 الترجيح باعِتبار متن احلديث

 

، يف ) اختالف احلديث(من خالل استقراء منهج اإلمام الشافعي يف كتاب 
وجوه الترجيح بني األحاديث املتعارضة باعتبار منت احلديث ، جند أن وجوه ترجيح 

 : هياحلديث باعتبار املنت عنده
 

 :ترجيح احلديث األكمل لَفْظًا) ١(
 

يف القوة ، فإن أرجحهما عند اإلمام الشـافعي أمتهمـا              فإذا تساوي احلديثان  
لفظًا ، ألن فيه زيادة حفظ ، على احلديث الذي فيه نقص لفظ ، وهذا منهج سـار               

 .)١( يف اختالف احلديث -رمحه اهللا-عليه الشافعي 
مـن كتـاب          ) باب التشـهد  (يف   -رمحه اهللا -عي   ومثال ذلك ما رواه الشاف    

 ،            حيث روى مجلة مـن ألفـاظ التشـهد عـن الـنيب              ) اختالف احلديث (
 ، فبعضهم يزيد ، وبعضـهم يـنقص ،      -رضي اهللا عنهم  -رواها عدد من الصحابة     

  ورغم أن اإلمام الشافعي قد مجع بني هذه الروايات باعتبـار أن اختالفهـا لـيس                 

، إال أنه قد       )٢( حقيقيا ، وإمنا بسبب اختالف الصحابة يف أداء ما مسعوه من النيب      
ــاس  ــن عب ــذي رواه اب ــظ ال ــح اللف جــهما-ر ــو-رضــي اهللا عن :                 ، وه

 التِحيات املُباركات الصلَوات الطَّيبات هللا ، سالم عليك أيها النيب ، ورحمة اهللا            "
وبركاته ، سالم علينا ، وعلى ِعباِد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن                   

 .)٣("  حممدا رسول اهللا
                                                        

 ). ١٢٨(اختالف احلديث : انظر) ١(
مـن هـذه   ) ١٨٩(صـفحة ) اجلمع بني األحاديث املتعارضة بسبب اختالف أداء الرواة       (مطلب  : انظر) ٢(

 . الرسالة
من ) ١٩١-١٨٩(، وانظر خترجيه وختريج أحاديث التشهد يف صفحة       )٤٤-٤٣(اختالف احلديث : انظر) ٣(

 . هذه الرسالة



 )٣١١( 

 ألنـه أمتهـا     -رضي اهللا عنهما  -وإمنا رجح اإلمام الشافعي تشهد ابن عباس        
 .)١(" املباركات"وأكملها ، وألن فيه زيادة على بعضها لفظ 

ولكن كيـف ِصـرت إىل اختيـار حـديث                      : "-محه اهللا ر-يقول الشافعي   

 ،  -على تقدير أنه سئل يف ذلك     - يف التشهد دون غريه ؟       ابن عباس ، عن النيب      
ا    : قلته واِسعا ، كان عندي         -أي التشهد –ملا رأيته عن ابن عباٍس صحيحمعتوس ،

ري معنٍف ملن أخذ بغريه ، مما ثبت عن         أمجع ، وأكثر لَفْظًا من غريه ، فأخذت به ، غ          

 .)٢( رسول اهللا 
 

                                                        

 ). ٢/١٩١(، األم)٤٤(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ٢٧٦(الرسالة) ٢(



 )٣١٢( 

 :ترجيح احلديث األبين لَفْظًا) ٢(
 

ويقصد به ترجيح أحد احلديثني املتعاِرضين ، إذا كان أبين لفظًا ، ألن احلديث 
 .األبين لفظًا يكون أوضح داللةً ، وأقوى حجةً
، مـا رواه  ) اختالف احلديث( كتاب  ومثاله من ترجيحات اإلمام الشافعي يف     

أخربنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املُسـيب ،             : ، قال ) باب الشفعة (يف  

الشفْعة فيما مل يقْسم ، فـإذا  : " قالوأيب سلَمة بن عبد الرمحن ، أن رسول اهللا   
 .)١(" وقعت احلدود فال شفْعة

 ، عن معمر ، عن الزهـري ، عـن                 أخربنا الثقة : ورواه من طريق آخر ، قال     

 .)٢( مثلَه ، أو مثلَ معناه ال يخالفه أيب سلَمة ، عن جابر عن رسول اهللا 
أخربنا سعيد بن سامل ، عن ابن جـريج ،           : ورواه أيضا من طريق ثالث ، قال      

قْسـم ، فـإذا   الشفْعة فيما مل ي: " أنه قالعن أيب الزبير ، عن جابر ، عن النيب         
 .)٣(" وقعت احلدود فال شفْعة

                                                        

، وإسناده مرسل، سعيد بن املسيب      ) ٥٧١)(٢/١٦٤(مسند الشافعي : ، وانظر )١٥٨(اختالف احلديث ) ١(

  . وأبو سلمة تاِبعيان، مل يدركا النيب 
،                      ) ٣٥١٥)(٣/٢٨٦(يف الشــفعة/وعالبيــ: متصــالًأبــو داود واحلــديث صــحيح ، فقــد أخرجــه 

من طريق الزهري ، عن أيب سلمة ، وسـعيد بـن           ) ٢/٨٣٤(إذا وقعت احلدود فال شفعة    /الشفعة: ابن ماجه 
 .املسيب ، عن أيب هريرة بنحوه

 .، ويف إسناد جمهول) ٥٧٢)(٢/١٦٥(مسند الشافعي: وانظر). ١٥٨(اختالف احلديث) ٢(
،                 ) ٢٢٥٧)(٤/٤٣٦(الشـفعة فيمـا مل يقسـم      /الشـفعة : البخـاري  فقد أخرجـه     واحلديث صحيح ،  

إذا وقعـت احلـدود فـال       /الشـفعة : ابـن ماجـه   ،  ) ٣٥١٤)(٣/٢٨٥(يف الشـفعة  /البيوع: أبو داود 
 .من طريق الزهري ، عن أيب سلمة ، عن جابر بن عبد اهللا بنحوه) ٢٤٩٩)(٢/٨٣٥(شفعة

 .، وإسناده صحيح) ٥٧٣)(٢/١٦٥(مسند الشافعي:  وانظر).١٥٨(اختالف احلديث) ٣(
 .من طريق ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جابر بنحوه) ١٦٠٨)(٨٦٩(الشفعة/املساقاة:  مسلموقد أخرجه



 )٣١٣( 

ال شفعة فيما قُِسم ، اتباعـا       : وذا نأخذ فنقول  : " -رمحه اهللا -قال الشافعي   

 .)١( " لسنة رسول اهللا 
 ، وهو مـا رواه عـن   -رضي اهللا عنه-لكنه يروي حديثًا يقابل حديث جابر       

الشريد ، عـن أيب رافـع               سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن             

 .)٢(" اجلار أحق ِبشفْعه: " قال  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-
وهذا حديث عام يف الشريك غري املقاسم ، ويف اجلار املقاسم ، مالصقًا كان ،               
 .أو غري مالصق ، خبالف حديث جابر ، الذي خيصص الشفعة للشريك غري املقاسم

 ، علـى    -رضي اهللا عنـه   - ترجيح حديث جابر     ويذهب اإلمام الشافعي إىل   

   ؛ ألنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظًا عن الـنيب    -رضي اهللا عنه  -حديث أيب رافع    
أي يف حـديث  –وفيـه  : "، وأعرفَها يف الفرق بني املقاسم ، وغري املقاسم ، فيقول         

 الكتاب ، فكان  من الفرق بني الشريك وبني املقاسم ما وصفت مجلته يف أول         -جابر
أوىل األحاديث أن يؤخذ به عندنا ، واهللا أعلم ، ألنه أثبتها إسنادا ، وأبينها لفظًا عن                 

 .)٣( ، وأعرفها يف الفرق بني املقاسم وغري املقاسمالنيب 
وخيتلف منهج الشافعي يف ترجيح حديث جابر على حديث أيب رافع عن منهج             

يث جعل ابن قتيبة الشفعة لكل جار مقاسم أو غري  ، ح )٤(ابن قتيبة الذي مجع بينهما      
مقاسم ، بينما خص اإلمام الشافعي الشفعة باجلار غري املقاسم ، ومما يرجح مذهب              

                                                        

 ). ١٥٨(اختالف احلديث) ١(
 .، وإسناده صحيح) ٥٧٤)(٢/١٦٥(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٥٩(اختالف احلديث) ٢(

يف /البيـوع : أبـو داود  ،  ) ١٢/٣٤٨(احتيـال العامـل ليهـدى إليـه       /احليـل : ي البخـار  وقد أخرجه 
مـن طريـق إبـراهيم              ) ٢٤٩٥)(٢/٨٣٣(الشفعة باجلوار /الشفعة: ابن ماجه ،  ) ٣٥١٦)(٣/٢٨٦(الشفعة

 .  ابن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أيب رافع بنحوه
 ). ١٦٢(اختالف احلديث) ٣(
 .  هذه الرسالةمن) ٢٥١(صفحة: انظر) ٤(



 )٣١٤( 

الشافعي أن حديث أيب رافع فيه قصة أنه كان له بيت يف دار رجل ، فأراد أن يبيعه                  
 .)١(فاستأثر به جاره الذي مل يكن مقامسا كما يقول الشافعي 

                                                        

 ). ١٦٠-١٥٩(اختالف احلديث: انظر) ١(



 )٣١٥( 

 :ترجيح حديث مثِْبت اللفْظ على نافيه) ٣(
 

ويقصد به ترجيح أحد احلديثني املتعاِرضين ، إذا كان فيه زيادة علم ال توجد  
 .يف معارضه ، ألن ذلك يدل على زيادة حفظ من يثِْبت الزيادة

 : وقد ذكر اإلمام الشافعي أمثلة على ذلك منها
اختالف (، من كتاب    ) األيدي يف الصالة  باب رفع   (ما رواه يف    ) املثال األول (
، حيث روى عن عبد اهللا بن عمر ، ووائل بـن حجـر ، وأيب حميـد                  ) احلديث

 كان يرفع يديه ، حىت يحـاذي مـا            أن النيب    -رضي اهللا عنهم  -الساِعدي  
 . )١( منكبيه ، عند تكبرية اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه

ديث ما ذكره اإلمام الشافعي من دليل املخـالفني ، الـذي             ويقابل هذه األحا  

 كان إذا افتتح الصـالة  أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-يرويه البراء بن عازب  
 .)٢( رفع يديه ، حىت حياذي أذنيه ، مث ال يعود يرفعهما يف شيء من الصالة

ة ، وعنـد    ويذهب اإلمام الشافعي إىل ترجيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصال         
أن أحاديث الرفع فيها زيـادة      : الركوع ، وعند الرفع منه ، مبرجحات ِعدٍة ، منها         

حفظ ، ال توجد يف األحاديث اليت تعارضها ، حيث تزيد عليها بإثبات رفع األيدي               
 .يف املواضع املذكورة

ومن أصل قولنا وقولك ، أنه لو مل يكـن معنـا إال       : "يقول الشافعي رمحه اهللا   
 واحد ، ومعك حديث يكافئه يف الصحة ، فكان يف حـديثك أن ال يعـود                حديث

لرفع اليدين ، ويف حديثنا يعود لرفع اليدين ، كان حديثنا أوىل أن يؤخذ بـه ؛ ألن                   
 .)٣(" فيه زيادة ِحفْظ ما مل حيفظ صاحب حديثك

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٢٨٦(، وانظر ختريج هذه األحاديث صفحة)١٢٧-١٢٦(اختالف احلديث: انظر) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٧(، وانظر خترجيه صفحة)١٢٧(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 ). ١٢٨(اختالف احلديث) ٣(



 )٣١٦( 

باب صـالة كسـوف الشـمس         (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثاين (
خِسفَت الشـمس ،  : ، بسنده من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال        ) مروالق

ابن عباس أن صالته ركعتـان ، يف كـل ركعـة               ، فحكى  فصلى رسولُ اهللا    
إن الشمس والقمـر آيتـان مـن آيـات اهللا ،                      : "ركوعان ، مث خطَبهم ، فقال     

، فـإذا رأيـتم ذلـك ، فـافْزعوا إىل                        ال يخسفان ِلموِت أَحٍد ، وال ِلحياتـه         
 .)١( "ِذكْر اهللا

رضـي اهللا   -ويرجح اإلمام الشافعي هذا احلديث على ما رِوي عن أيب بكْرة            

 .)٢(  صلى يف الكسوف ركعتني حنوا من صالتكم هذهأن النيب  -عنه
 ابن عبـاس        أن يف حديث   : -رمحه اهللا -ووجه الترجيح الذي قال به الشافعي       

 زيادة ، حيث أثبت صالة الكسوف ركعتني ، يف كل ركعـة             -رضي اهللا عنهما  -
ركوعان ، بينما مل يثبت ذلك يف حديث أيب بكرة ، واجلائي بالزيادة أوىل أن يقْبـلَ       

 .)٣(قوله ، ألنه أثبت ما مل يثِْبت الذي نقص احلديث 
 

                                                        
 ). ٢٩٢(قد سبق خترجيه صفحة، و) ١٣٥(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٣٧(اختالف احلديث: انظر) ٢(

األمر بالصالة  /الكسوف: النسائي،  ) ٢/٥٢٦(الصالة يف كسوف الشمس   /الكسوف: البخاريوقد أخرجه   
من طريق يونس بن عبيد ، عن احلسن البصـري ، عـن أيب بكـرة ،       ) ٣/١٢٧(عند الكسوف حىت تنجلي   

 "فصلى بنا ركعتني: "ولفظه
 ).١٣٧(اختالف احلديث: انظر) ٣(



 )٣١٧( 

               )٣ (ِن السسياقترجيح حديث ح: 
 

ترجيح أحد احلديثني املتعاِرضين ، إذا كانت روايته حسنة السياق : ويقصد به 
 .البتداء احلديث ، وآخره

باب املختلفات             ( مثاالً على ذلك يف -رمحه اهللا-وقد أورد الشافعي 
         أخربنا عبد العزيز بن حممد الدِراوردي ، عن        : ، قال) اليت عليها داللة

 ،                -رضي اهللا عنه-جعفر بن حممد ، عن   أبيه ، عن جابر بن عبد اهللا 

 باملدينة  تسع سنني ، مل يحج ، مث أَذَّن يف                 أقام رسول اهللا : "قال
 الناس باملدينة ليخرجوا معه ، فخرج ، فانطلق             )١(الناس باحلج ، فتدارك 

 بني  ، وانطلقنا ال نعرف إال احلج ، وله خرجنا ، ورسول اهللا  اهللا رسول
أظْهرنا ، يرتل عليه القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وإمنا يفعل ما أُِمر به ، فقدمنا       

من مل يكُن  : " بالبيت ، وبالصفا ، واملروة ، قالمكة ، فلما طاف رسول اهللا 
، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقْت  معه هدي فلْيجعلها عمرة 

 .)٢(" اهلدي ، ولَجعلْتها عمرة

                                                        

 ). ٢/١٣٦٣(لسان العرب: انظر. حلق أوهلم بآخرهم: تالحقوا ، أي : تالحق ، وتدارك القوم: تدارك) ١(
 ). ٩٥٩)(١/٣٧١(مسند الشافعي/ ، وانظر) ٢٢٦(اختالف احلديث) ٢(

" سلـيس بـه بـأ   : "قـال ابـن معـني    . وهذا إسناد حسن ، فيه عبد العزيز بـن حممـد الـدراوردي       
: ، وقال النسائي  ) ٥/٣٩٦(اجلرح والتعديل البن أيب حامت    " سيئ احلفظ   : "،وقال أبو زرعة    )٢/٣٦٧(التاريخ

صدوق كان حيدث من كتـب غـريه   : "، وقال ابن حجر)١١/٥٢٣(ذيب الكمال للمزي" ليس بالقوي  "
سري :انظر. مرتبة احلسن ، وذكر الذهيب أن حديثه ال ينحطّ بأي حال عن           ) ٣٥٨(تقريب التهذيب   " فيخطئ  

 ).٨/٣٦٨(أعالم النبالء

صـفة  /املناسك: أبو داود ،  ) ١٢١٨)(٦٣٤ (حجة النيب   /احلج: مسلمواحلديث صحيح ، فقد أخرجه      

)  ٣٠٧٤)(٢/١٠٢٢ (حجـة رسـول اهللا      /املناسك: ابن ماجه ،  ) ١٩٠٥)(٢/١٨٢ (حجة النيب   
 .  ن عبد اهللا مطوالًثالثتهم من طريق جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر ب



 )٣١٨( 

 قد أَهلَّ باحلَج مفِْردا ، وهو ما رجحه فهذا احلديث يدل على أن النيب 

 .)١(  قد حج قارناأن رسول اهللا  على ما رِوي -رمحه اهللا-الشافعي 
:  ِبمرجحات ، منها-رضي اهللا عنه- حديث جابر وقد رجح اإلمام الشافعي

 من املدينة   حسن ِسياقه البتداء احلديث ، وآخره ، حيث وصف خروج النيب 
إىل مكة بدقٍة ، وتفصيل ، وحسن ِسياق ، وذكر مناسكه ، منذ خروجه ، حىت 

شة وجابر فمن أين ثبت حديث عائ: فإن قيل : "عودته ، حيث يقول اإلمام الشافعي
لتقدم صحبة جابر ، وحسن : قَرن ؟ قيل : وابن عمر وطاوس دون حديث من قال 

 ، وفضل حفظها عنه ، سياقه البتداء احلديث وآخره ، وقُرب عائشة من النيب 
 .)٢(" وقرب ابن عمر منه

                                                        

 ).٢٢٨(اختالف احلديث: انظر) ١(

 "العقيق واد مبارك" قول النيب /احلج: البخاري حج قارنا ، فمن ذلك ما أخرجه        وقد روي أن النيب     
التمتـع بـالعمرة إىل     /املناسـك : ابن ماجه ) ١٨٠٠)(٢/١٥٩(يف اإلقران   /املناسك: أبو داود ،  ) ١٥٣٤)(٣/٣٩٢(

ثالثتهم من طريق عكرمة موىل ابن عباس ، عن ابن عباس ، عـن عمـر بـن اخلطـاب ،                         ) ٢٩٧٦)(٢/٩٩١(احلج
 ".عمرة يف حجة: صلِّ يف هذا الوادي املبارك ، وقل : أتاين الليلة آت من ريب فقال : "ولفظه 

 ). ٢٣٠(اختالف احلديث: انظر) ٢(



 )٣١٩( 

 املطلب الثالث
 الترجيح مبرجح خارجي

 

 ، بأمر ال يتعلَّق بالسند ، وال باملَتن ، وإمنا ويقْصد به ترجيح أحد احلديثني املتعارضني
اختالف (بأمر خارج عنهما ، وقد استعمل اإلمام الشافعي هذا النوع من الترجيح يف كتاب 

 ).احلديث
، جند أن عمله ) اختالف احلديث(ومن خالل استقراء منهج اإلمام الشافعي ، يف كتاب 

ون بأحد الوجوه التالية ، أو بأكثر  من وجٍه منها ، أو يف ترجيح احلديث مبرجح خارجي يك
 :ا مجيعا
 .ترجيح احلديث املوافق القرآن) ١(
 .ترجيح احلديث املوافق حلديث آخر) ٢(
 .ترجيح احلديث املوافق للقياس) ٣(

ويزداد منهج اإلمام الشافعي وضوحا ، من خالل عرض األمثلة اليت وردت يف كتابه 
 . مبرجحات خارجيةلوجوه الترجيح 

 



 )٣٢٠( 

 :ترجيح احلديث املوافق للقرآن ) ١(
 

يذهب اإلمام الشافعي إىل أن احلديثني الصحيحني إذا اختلفا ، ومل ميكن اجلمع             
بينهما ، ومل يكن مناص من تقدمي أحدمها ، وترجيحه ، فإن من أسـباب تـرجيح                 

أَشبه كتاب اهللا كانـت فيـه   أن يكون أَشبه بكتاب اهللا ، فإذا : أحدمها على اآلخر   
  )١(. احلُجة

أمثلة علـى ذلـك ،   ) اختالف احلديث(وقد أورد اإلمام الشافعي ، يف كتاب      
 :منها

أخربنا سفيان ، عن الزهري ،      : ، قال ) باب التيمم (ما رواه يف    ) املثال األول (
فَتيممنـا      : "ل  أن عمار بن ياسر قـا     : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن أبيه            

 . )٢( " إىل املَناِكبمع رسول اهللا 
ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن حممد ، عـن أيب احلُـويِرث عبـد الـرمحن                              

مررت بـالنيب  : " ، قال-رضي اهللا عنه -ابن معاوية ، عن األعرج ، عن ابن الصمة          

مار ، مث يِبِجد حسول ، فمبوجهه ، وذراعيه وهو ي ٣(" م( . 
                                                        

 ). ٢٨٤(الرسالة للشافعي: انظر) ١(
 .، وإسناده صحيح)١٢٨)(١/٤٣(مسند الشافعي: ر، وانظ)٦٥(اختالف احلديث) ٢(

مـا جـاء يف     /الطهـارة : ابـن ماجـه   ،  )١٦٨(االختالف يف كيفية التيمم   /الطهارة:  النسائي وقد أخرجه 
 . كالمها من طريق الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أبيه عن عمار بن ياسر به) ٥٦٦)(١/١٨٧(السبب

 ). ١٣١)(١/٤٤( الشافعيمسند: ، وانظر)٦٥(اختالف احلديث) ٣(
 ".هذا حديث حسن: "من طريق الشافعي ، وقال) ١/٣٩٣(كيفية التيمم/الطهارة: البغويوقد أخرجه 

،       ) ٣٦٩)(١٩٧(التـيمم /الطهـارة : مسلم،  ) ٣٣٧)(١/٤٤١(التيمم يف احلضر  /التيمم: البخاريوأخرجه  
أربعتهم ) ١/١٦٥(التيمم يف احلضر  /الطهارة: النسائي،  ) ٣٢٩)(١/٨٩(التيمم يف احلضر  /الطهارة: أبو داود 

فمسح بوجهـه  "من طريق جعفر بن ربيعة ، عن األعرج ، عن عمير موىل ابن عباس ، عن ابن الصمة، بلفظ      
 ".ويديه

وقد ضعف احلافظ ابن حجر رواية الشافعي ، لضعف أيب احلويرث ، وألن األعرج مل يسمعه من ابن الصمة                   
ال " يديـه "عمير موىل ابن عباس ، عن ابن الصمة ، وقال أا رواية شاذة ، وأن احملفوظ لفظ ، وإمنا مسعه من   

 ). ١/٤٤٢(فتح الباري: انظر". ذراعيه"



 )٣٢١( 

ويذهب اإلمام الشافعي إىل ترجيح حديث ابن الصمة ، على حـديث عمـار          
أنه أوفق لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل ، حيث أن اهللا جلَّ ثنـاؤه              : ِبمرجحاٍت ، منها    

 أمر يف الوضوء بغسل الوجه ، واليدين إىل املرفقني ، ومسح الرأس ، والـرجلني ، مث     
ذكر التيمم ، فعفا جلَّ ثناؤه عن الرأس ، والرجلَين ، وأمر بأن تيمم الوجه واليدين ،        
وكان اسم اليدين يقع على الكفني ، والذراعني ، وعلى الذراعني ، واملرفقني ، فلم               
يكن معىن أَوىل أن يؤخذ به ، مما فَرض اهللا يف الوضوء ، مـن غسـل الـذراعني ،                

، ألن التيمم بدلٌ من الوضوء ، والبدل إمنا يؤتى به على ما يـؤتى بـه يف      واملرفقني  
يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إىل الصالة  : ، وهو معىن قول اهللا تعاىل       )١(املُبدل عنه   

فاغِْسلوا وجوهكم وأيِديكم إىل املَراِفِق وامسحوا ِبرؤوِسكم وأرجلَكم إىل الكعبني 
م جنبا فاطَّهروا وإنْ كنتم مرضى أو على سفٍَر أو جاء أحد مـنكم مـن    وإن كنت 

 . )٢(  الغائِط أو المستم النساء فتيمموا صعيدا طَيبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ). ١٩٣-١/١٩٢(، األم)٦٦-٦٥(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ). ٦(آية-سورة املائدة ) ٢(



 )٣٢٢( 

باب املُختِلفات اليت يوجد على ما يوجد منها دليل         (ما رواه يف    ) املثال الثاين  (
ن حممـد بـن إمساعيـل بـن أيب فُـديك ،                            ، ع ) على غسل القدمني ومسحهما   

: عن ابن أيب ِذئْب ، عن عمران بن بشري ، عن سامل سبالن موىل النضريني ، قـال                 

 إىل مكة ، فكانت خترج بأيب حىت يصـلِّي ـا ،           خرجنا مع عائشة زوج النيب      
سِبغ الوضوء ، فـإين     أَ: فأتى عبد الرمحن بن أيب بكر ِبوضوء ، فقالت عائشة           : قال

  .)١(" ويلٌ لألعقاب من النار: " يقولمسعت رسول اهللا 
فال يجِزئ متوِضئًا ، إال أن يغسل ظهور قدميه ، وبطومـا ،              : "قال الشافعي 

 . )٢(" وأعقاما ، وكَعبيه معا
روي أن  مث يذكر اإلمام الشافعي حديثني يعارضان هذا احلديث ، أحدمها مـا             

 .)٣(  مسح ظهر قدميهاهللا رسول 
 
 

                                                        

 .، وإسناده صحيح) ٨١)(١/٣٣(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٢٣(اختالف احلديث) ١(
من طرق عن سامل سبالن ، عن       ) ٢٤٠)(١٤٧(وجوب غسل الرجلَين ِبكَماهلما   /الطهارة: مسلموقد أخرجه   
 .عائشة به

 .وله شواهد عن أيب هريرة ، وعبد اهللا بن عمرو
وجوب غسل الـرجلَين    /الطهارة: مسلم،  ) ١٦٥)(١/٢٦٧(غسل األعقاب /الوضوء: البخاريفقد أخرجه   

ثالثتـهم مـن طريـق شـعبة                    ) ١/٧٧(إجياب غسل الرجلَين  /الطهارة: النسائي،  ) ٢٤٢)(١٤٨(كَماهلماِب
ويـل لألعقـاب مـن    : "مـا جـاء  /الطهـارة : الترمـذي ابن احلَجاج ، عن حممد بن زياد اجلُمحـي ،     

 .ريرة مبثلهمن طريق سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، كالمها عن أيب ه) ٤١)(١/٣٠"(النار
وجـوب غسـل الـرجلَين      /الطهارة: مسلم،  ) ١٦٣)(١/٢٦٥(غسل الرجلَين /الوضوء: البخاريوأخرجه  
 .كالمها من طريق يوسف بن ماِهك ، عن عبد اهللا بن عمرو به) ٢٤١)(١٤٨(ِبكَماهلما

 ). ١٢٣(اختالف احلديث) ٢(
 ).١٢٤(اختالف احلديث: انظر) ٣(

من طريق عمير بن يِزيد ، عن احلارث بن فُضـيل ، وعمـارة بـن          ) ٣/٤٤٣(داإلمام أمح واحلديث أخرجه   
 .وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. خزيمة ابن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب قراد



 )٣٢٣( 

 
 
 
 

 .)١(  رش على ظهور قدميهروي أن رسول اهللا  والثاين ما 
ويرجح الشافعي حديث عائشة ِبمرجحات ، منها أنه يوافق ظاهر القـرآن ،             

فاغِْسلوا وجـوهكم وأيـِديكم إىل املَراِفـق وامسـحوا           : وذلك يف قوله تعاىل   
فذهب عوام أهل العلم أن قول      : "، حيث قال  ) ٢(كم إىل الكَعبين  ِبرؤوِسكم وأرجلَ 

 ، وأن املرافـق ،      وأيديكم إىل املرافق  :  كقوله   وأرجلكم إىل الكعبني  : اهللا  
 .  )٣("والكعبني مما يغسل

                                                        

 ).١٢٤(اختالف احلديث: انظر) ١(
 ، عـن               من طريق هشام بـن سـعد املَـدين      ) ١٣٧)(١/٣٤(الوضوء مرتني /الطهارة: وقد أخرجه أبو داود   

 . زيد بن أسلَم ، عن عطَاء بن يسار ، عن ابن عباس
ـذيب  " مل يكـن باحلـافظ  : "وهذا إسناد حسن ، فيه هشام بن سعد ، متكلم فيه ، قال أمحد بن حنبـل       

، وذكره العجلي يف تاريخ     ) ٢٤٢(كتاب الضعفاء واملتروكني  " ضعيف: "، وقال النسائي  ) ١٩/٢٥٣(الكمال
مع ضـعفه ، يكتـب      : "، وقال ابن عِدي     ) ٤٥٧" (جائز احلديث ، وهو حسن احلديث     : "قات ، وقال    الث

كان ممن ينقل اإلسـناد وهـو ال       : ، وتشَّد ابن حبان يف تضعيفه ، فقال       ) ٧/٣٤٥(سري أعالم النبالء  " حديثه
يما يرويه عـن الثقـات ، بطـل         يفهم ، ويسِند املوقوف من حيث ال يعلم ، فلما كثر خمالفته لألثبات ، ف              

:  ، وقال ابـن حجـر     ) ٢/٤٣٧(اروحني" االحتجاج به ، وإن اعتِبر مبا وافق الثقات من حديثه ، فال ضير            
، وهو على ضعفه ، إال أن يف روايته عن زيد بن أسـلم قـوة ؛                 ) ٥٧٢(تقريب التهذيب " صدوق له أوهام  "

، ) ٧/٣٤٥(سـري أعـالم النـبالء   " بت الناس يف زيد بن أسلمهو ثقة، أثْ: "لطول صحبته له ، قال أبو داود   
 .والراجح أنه صدوق ، وحديثه حسن

 ). ٦(آية-سورة املائدة ) ٢(
 ). ١٢٤(، ) ١٢٣(اختالف احلديث: انظر) ٣(



 )٣٢٤( 

، ) باب اإلسفار والتغليس بـالفَجر    (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثالث (
، حيث روى حديثًا يأمر باإلسفار بصالة الصـبح ،          ) تالف احلديث اخ(من كتاب   

أخربنا سفْيان ، عن حممد بن عجالن ، عن عاِصم بن عمرو بن قَتادة ، عـن                 : فقال

 بالصبح  )١(أسِفروا  : " قال حممود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول اهللا             
 .)٢(" لألجر: ، فإن ذلك أعظَم ألجوركم ، أو قال

فهذا احلديث ، فيه األمر باإلسفار بصالة الصبح ، وتأخريها حىت يظهر الفجر             
جِليا بينا ، وهو قول بعض الفقهاء ، مستِدلِّني ذا احلديث ، وقد ذهب إىل ذلـك                 

 .)٣(سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي 
ـ              هنـة ، عـن الزييري ،               ويقابله ما رواه اإلمام الشافعي عن سـفيان بـن ع

كُن نساٌء من املؤمنـات     : " قالت -رضي اهللا عنها  -عن عروة بن الزبري ، عن عائشة        

                                                        

النهايـة         : انظـر . األمر بتأخري صالة الصبح حىت يسـِفر      : إذا انكشف وأضاء ، ومعناه      : أسفَر الصبح ) ١(
 ). ٣/٢٠٢٥(، لسان العرب) ٢/٣٧٢(بن األثريال
، وإسناده حسن بسبب حممد ين عجالن ، متكَلَّم يف          ) ٢٨٢(الرسالة: ، وانظر ) ١٢٤(اختالف احلديث ) ٢(

ـذيب  : انظـر . حفظه ، وقد وثَّقَه أمحد بن حنبل ، وحيىي بن معني ، وأبو حامت ، والنسائي ، وأبو زرعـة        
"  ، وخرج له مسلم يف الشـواهد " سيئ احلفظ: "قال احلاكم وغريه : "الذهيب، وقال  ) ٥٦-١٧/٥٥(الكمال

 الطبعـة األوىل    -األردن/مكتبة املنار -حتقيق حممد املياديين    ) ١/٢٦٥(كتاب من تكُلِّم فيه وهو موثَّق للذهيب        
ـ    : "، وقال ابن حجر   ) ٤/٢٣٨( هـ ، وذكره ابن حبان يف الثقات       ١٤٠٦ ت عليـه   صدوق، إال أنه اختلط

 ).٤٩٦(تقريب التهذيب" أحاديث أيب هريرة
 ) ٦/٣٢٢(سري أعالم النبالء" فحديثه إن مل يبلغ رتبة الصحيح فال ينحط عن رتبة احلسن: "قال الذهيب

مـا جـاء يف اإلسـفار يف        /الصـالة : الترمذي،  ) ١/١١٥(يف وقت الصبح  /الصالة: أبو داود وقد أخرجه   
وقـت صـالة    /الصـالة : ماجـه  ابـن ،  ) ١/٢٧٢(اإلسفار/الةالص: النسائي،  ) ١٥٤)(١/١٠٣(الفجر
مخستهم من طريق عاصـم      ) ١٢١٧)(١/٣٠٠(اإلسفار بالفجر /الصالة: الدارمي،  ) ٦٧٢)(١/٢٢١(الصبح

،  " حـديث حسـن صـحيح     : "ابن عمر ، عن حممود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، به ، وقال الترمذي                
ريق زيد بن أسلم ، عن حممود بن لبيد ، عـن رسـول اهللا                  من ط ) ٥/٤٢٩(يف مسنده أمحد   اإلماموأخرجه  

ومل يذكر رافع بن خديج ، . 
 ).٢/١٨" (هذا حديث حسن: "قال البغوي يف شرح السنة

 ) . ٢/١٨(شرح السنة للبغوي: انظر) ٣(



 )٣٢٥( 

 ، مث يرِجعن إىل أَهِلِهن ، مـا         )٢( ِبمروِطِهن   )١( ، وهن متلَفِّعات   يصلِّني مع النيب    
 .)٤(" )٣(يعِرفهن أحد من الغلَس 

 علـى   -رضي اهللا عنها  -ىل ترجيح حديث عائشة     وقد ذهب اإلمام الشافعي إ    
رضي - مبرجحات، منها أن حديث عائشة       -رضي اهللا عنه  -حديث رافع بن خِديج     

:  يف التغِليس بالفجر، يوافق القرآن الكرمي، وذلـك يف قـول اهللا تعـاىل              -اهللا عنها 
    لَوات والصالة الوسطىحاِفظوا على الص )ـا   فـذهبنا إىل  : "، حيث يقول   )٥أ 

الصبح، وكان أقَلَّ ما يف الصبح، إن مل تكن هي، أن تكون مما أُِمرنا باحملافظة عليـه،     
فلما دلَّت السنة ومل خيتلف أحد أن الفجر إذا بان معترضا، فقد جـاز أن يصـلي                 

 . )٦(" الصبح، علمنا أن مؤدي الصالة يف أول وقتها أوىل باحملافظة عليها من مؤخرها
: فحديث عائشة أشبه بكتاب اهللا، ألن اهللا يقول       ): "الرسالة(اب  ويقول يف كت  

    حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى         لَى املصـلنيلَّ الوقـت فـأَوفإذا ح ،
  )٧(" باحملافظة املُقَدم للصالة

 
                                                        

 بـه حـىت يجلِّـل    من اللِّفاع ، وهو ثوب يجلَّل به اجلسد كله ، وتلفَّع بالثوب ، إذا اشتمل  : متلَفِّعات) ١(
 ). ٥/٤٠٥٣(، لسان العرب البن منظور) ٤/٢٦١(النهاية البن األثري: انظر. جسده

أكسية من صوف ، كان يؤتزر ا ، ورمبا كانت من اخلَز أو غريه ، ومفردها ِمـرط ، بكسـر      : املروط) ٢(
 ). ٤/٣١٩(األثري، النهاية البن )١/١٣٨(غريب احلديث للهروي: انظر. امليم ، وسكون الراء

لسان العرب  : ، وانظر )٣/٣٧٧(النهاية البن األثري  . ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح      : الغلَس) ٣(
 ).  ٥/٣٢٨١(البن منظور

 .، وإسناده صحيح) ٢٨٣(الرسالة: ، وانظر) ١٢٥(اختالف احلديث) ٤(
اسـتحباب التـبكري    /املساجد: ممسل،  ) ٥٧٨)(٢/٥٤(وقت الفجر /مواقيت الصالة : البخاريوقد أخرجه   

ــها  ــبح يف أول وقت ــائي، ) ٦٤٥)(٣٢٢(بالص ــالة: النس ــر /الص ــيس يف احلض ،                         )١/٢٧١(التغل
أربعتهم من طريق الزهري ، عن عروة بن الـزبري ،            ) ٦٦٩)(١/٢٢٠(وقت صالة الفجر  /الصالة: ابن ماجه 

 . عن عائشة به
  ).٢٣٨(آية-سورة البقرة ) ٥(

 ).١٢٥(اختالف احلديث) ٦(
)٢٨٥) (٧ .( 



 )٣٢٦( 

ما رواه يف صالة اخلوف ، عن مالك ، عن يِزيد بن رومـان ،                ) املثال الرابع (

   ون صلى مع النيب       عن صاحل بن خات ، عم     قاعصالة اخلوف ،          )١( يوم ذات الر 
، فصلى بالذين معه ركعـة ،             ) ٢(أن طائفة صفَّت معه ، وطائفة صفَّت وجاه العدو        

مث ثَبت قائما ، وأتموا ألنفسهم ركعةً ، مث انصرفوا ، وصفُّوا وجاه العدو ، وجاءت                  
ى م الركعة اليت بقيت عليه ، مث ثَبـت جالسـا ، وأتمـوا     الطائفة األخرى ، فصل   
 .)٣(ألنفسهم ، مث سلَّم م 

وأخذنا ذا يف صالة اخلوف ، إذا كان العدو يف غـري             : "قال اإلمام الشافعي  

 .)٤(" ، وموافقته للقرآنجهة القبلة ، أو جهتها غري مأمونني ، لثبوته عن النيب 
 حديثًا يعارض هذا احلـديث ، عـن عبـد اهللا                      -هللارمحه ا -ويذكر الشافعي   

 ، وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالطائفـة           ابن عمر ، أن طائفة صفَّت مع النيب         
اليت معه ركعة ، مث استأخروا ، ومل يِتموا الصالة ، فوقفوا بإزاء العـدو ، وجـاءت      

اليت بقيت عليه ، مث انصـرفت ،  الطائفة اليت كانت بإزاء العدو ، فصلوا معه الركعة         
                                                        

، كانت سنة خمس من اهلجرة ، واختِلف يف سبب           غزوة معروفة من غزوات النيب      : ذات الرقاع ) ١(
ألن املسلمني لَفُّوا الرقـاع واِخلـرق علـى         : نسبة لشجرة كانت هناك ، وقيل     : تسميتها ذا االسم ، فقيل    

، البدايـة   ) ٢/٦١(الطبقات الكربى البن سعد   : انظر. م رقعوا فيها رايام   أرجلهم من شدة احلر ، وقيل أل      
 ). ٤/٨٣(والنهاية البن كثري

النهايـة يف غريـب احلـديث                       . أي مقابلـهم وِحـذاءهم ، وتكْسـر الـواو وتضـم      : وجاه العدو ) ٢(
 ).٥/١٥٩(البن األثري

، وإسناده صحيح ، وإـام اسـم        ) ٥٠٧)(١/١٧٧(ند الشافعي مس: ، وانظر ) ١٣٢(اختالف احلديث ) ٣(
الصحايب ال يضر ، فالصحابة كلهم عدول ، وقد جاء يف رواية أخرى للشافعي أنـه خـوات بـن جبيـر                             

، ورجح احلافظ ابن حجر العسقالين كذلك أنـه خـوات                  ) ١٣٢(اختالف احلديث : رضي اهللا عنه ، انظر    
ر ابن جي٧/٤٢٢(فتح الباري: انظر. ب.( 

صـالة  /صالة املسافرين : مسلم،  ) ٤١٢٩)(٧/٤٢١(غزوة ذات الرقاع  /املغازي: البخاريواحلديث أخرجه   
صـالة  : النسـائي ، ) ١٢٣٨)(٢/١٣(صـالة اخلـوف  /الصـالة : أبـو داود ، ) ٨٤٢)(٤٢٠(اخلـوف 
 . بهأربعتهم من طريق يزيد بن رومان ، عن صاحل بن خوات) ٣/١٧١(اخلوف

 ). ٢٤٥(، والرسالة) ٣/١٣٣(األم: ، وانظر) ١٣٢(اختالف احلديث) ٤(



 )٣٢٧( 

 .)١(وقامت الطائفتان معا فأمتوا ألنفسهم 
ويذهب اإلمام الشافعي إىل ترجيح حديث خوات بن جبيـر علـى حـديث                      

وإذا  : ابن عمر ، ألن حديث خوات يوافق القرآن ، وذلك يف قـول اهللا تعـاىل                 
تقُم طائفـةٌ منـهم معـك ، ولْيأخـذوا            كنت فيهم ، فأَقَمت لَهم الصالة ، فَلْ       

فَلْيكونوا ِمن ورائكم ، ولْتأِت طائفةٌ أُخرى مل يصـلُّوا           بأسِلحِتهم ، فإذا سجدوا   
  )٢( وأسِلحتهم ، فَلْيصلُّوا معك ، ولْيأخذوا ِحذْرهم

صـالة  فذكر اهللا   : "ويبني اإلمام الشافعي وجه موافقة احلديث للقرآن ، فيقول        
إذا سـجدوا مـا     :  ، فاحتمل أن يكون      فإذا سجدوا : الطائفة األوىل معه ، قال    

عليهم من السجود ، كأم كانوا من ورائهم ، ودلََّت السنة على ما احتمل القـرآن   
من هذا ، فكان أَوىل معانيه واهللا أعلم ، وذكر اهللا بالطائفتني من الصالة ، ومل يذكر                 

ني ، وال على اإلمام قضاء ، وهكذا حديث خوات بن جبير ، على واحدة من الطائفت   
وملا كانت الطائفة األوىل مأمورة بالوقوف بإزاء العدو يف غري صالة ، كان معلومـا                
إن الواقف يف غري صالة ، يتكلم مبا يرى من حركة العدو ، وإرادتـه ، ومـددا إذا              

ـ          ف ، أو يقطـع ، أو يعِلمونـه أن           جاءه ، فيفهمه عنه اإلمام ، واملصلون ، فيخف
حركتهم حركة ال خوف فيها عليهم ، فيقيم على صالته ، مِطـيالً ، ال معجـالً ،     

 .)٣(" وتخالفهم الطائفة اليت بإزائهم ، أو بعضها ، وهي يف غري صالة
 أمثلة أخرى على الترجيح مبوافقـة القـرآن ،          -رمحه اهللا -وقد ذكر الشافعي    

  .)٤() باب نكاح املتعة( يف ما ذكره: منها
                                                        

 ).١٣٣-١٣٢(اختالف احلديث: انظر) ١(
صـالة  /صالة املسافرين : مسلم،  ) ٤١٣٣)٧/٤٢٢(غزوة ذات الرقاع  /املغازي: البخاريواحلديث أخرجه   

ما جـاء يف    / الصالة :الترمذي،  ) ١٢٤٣)(٢/١٥(صالة اخلوف /الصالة: داود أبو،  ) ٨٣٩)(٤١٨(اخلوف
مخستهم من طريق الزهري ، عـن سـامل       ) ٣/١٧١(صالة اخلوف : النسائي،  ) ٥٦١)(٢/٣٩(صالة اخلوف 

 . ابن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه بنحوه
 ). ١٠٢(آية-سورة النساء ) ٢(
 ). ١٣٣(اختالف احلديث) ٣(
 ). ١٥٦(اختالف احلديث: انظر) ٤(



 )٣٢٨( 

 :ترجيح احلديث املوافق حلديث آخر) ٢(
 

 : -رمحه اهللا -من أسباب ترجيح أحد احلديثني املتعارضني عند اإلمام الشافعي          
أن يوافقه حديث آخر ، فيكون جمموع احلديثني أرجح عند االحتجاج ، من حديث              

 .واحد
ددة على هـذا النـوع مـن    أمثلة متع ) اختالف احلديث (وقد أورد يف كتاب     

 :الترجيح ، منها
، بسنده عن رافـع    ) باب اإلسفار والتغِليس بالفجر   (ما رواه يف    ) املثال األول (

 .)١(" أسِفروا بالفجر: " قالأن رسول اهللا  : -رضي اهللا عنه-ابن خديج 
كُـن نسـاء     : " قالـت  -رضي اهللا عنها  -ويقابله ما رواه بسنده عن عائشة       

 لِّني مع النيب    مؤمنات يص           مث يرجعن إىل أهلهن ، روِطهنلَفِّعات ِبمتم نوه ،  
 .)٢(" ، ما يعرفهن أحد من الغلَس

 ، يف -رضي اهللا عنـها - حديث عائشة -رمحه اهللا-وقد رجح اإلمام الشافعي   

 ،   موافقته حلديثني آخرين رِويا عن الـنيب      : التغليس بالفجر مبرجحات ، منها      
 . يدالن على مثل معناه يف تعجيل الصالة

 .)٣(" أول الوقت رضوان اهللا: " قالما روي أن النيب : األول

 .)٤("الصالة يف أول وقتها: "أي األعمال أفْضل ؟ فقال:  سئلأنه : والثاين
ورسول اهللا ال يؤِثر على رضوان اهللا ، وال علـى           : "-رمحه اهللا –قال الشافعي   

 .)١(" ألعمال شيئًاأفضل ا

                                                        

من هـذه   ) ٣١٥(، وقد سبق خترجيه صفحة    ) ٢٨٦( الرسالة للشافعي  :، وانظر ) ١٢٤(اختالف احلديث ) ١(
 . الرسالة

 ).٣١٦(، وقد سبق خترجيه ، صفحة) ١٢٥(اختالف احلديث) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٨٦(، وقد سبق خترجيه ، صفحة) ١٢٥(اختالف احلديث) ٣(
 ).٨٦(ة، واحلديث سبق خترجيه صفح) ٢٨٨(الرسالة: ، وانظر) ١٢٥(اختالف احلديث) ٤(



 )٣٢٩( 

                                                                                                                                                      

 ).٢٨٨-٢٨٦(الرسالة: ، وانظر) ١٢٥(اختالف احلديث) ١(



 )٣٣٠( 

أخربنـا  : ، قـال ) باب صالة املنفرد(ما رواه اإلمام الشافعي يف   ) املثال الثاين (
: سفيان بن عيينة ، عن حصين ، أظنه عن ِهالل بن يساف ، مسع ابن أيب بردة ، قال                  

 من أصـحاب الـنيب      )١(أخذ بيدي زياد بن أيب اجلَعد ، فوقف يب على شيخ بالرقَّة             

    ،                 د ، فقال   :               يقال لهبعأن رسـول اهللا    أخربين هذا الشيخ    : ابن م

                  لي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصالةصرأى                 رجالً ي  
)٢(. 

وهذا احلديث فيه دليل على عدم جواز صالة املنفرد خلف الصف ، بداللة أمر              

 .أت ما أمره باإلعادة للرجل بإعادة صالته ، ولو أجزالنيب 
لكن اإلمام الشافعي يذهب إىل جواز صالة املنفرد خلف الصـف وحـده ،               

 أنه ركَع دون الصف      ، ذكر للنيب     -رضي اهللا عنه  -ودليله ما ذكر أن أبا بكْرة       

 .)٣(" زادك اهللا ِحرصا ، وال تعد : "، فقال له النيب 

                                                        

 ). ٢/٦٢٦(مراصد االطالع للبغدادي: انظر. مدينة بالعراق على شاطئ الفرات: الرقَّة) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح) ٣١٦)(١/١٠٧(مسند الشافعي: ، وانظر) ١٣٠(اختالف احلديث) ٢(

حلديث من يذكر أن بعض احملدثني يدخل بني هالل بن سـياف            وقد مسعت من أهل العلم با     : " قال الشافعي 
ووابصة فيه رجالً، ومنهم من يرويه عن هالل عن وابصة مسعه منه، ومسعت بعض أهل العلم منـهم كأنـه                    

 ).١٣٠(اختالف احلديث" يوهنه مبا وصفت
مـا  /الةالص: الترمذي،  )٦٨٢)(١/١٨٢(الرجل يصلي وحده خلف الصف    /الصالة:  أبو داود  وقد أخرجه 

كالمها من طريق عمرو بن مرة، عن هالل بن يساف،          ) ٢٣١)(١/١٤٧(جاء يف الصالة خلف الصف وحده     
: ابـن ماجـه   ،  )٢٣٠)(١/١٤٦(نفـس الكتـاب والبـاب     : الترمذيعن عمرو بن راشد، عن وابصة،       

كالمها من طريق حصني، عـن هـالل بـن          ) ١٠٠٤)(١/٣٢١(صالة الرجل خلف الصف وحده    /الصالة
 ).١/١٤٦(سنن الترمذي" حديث وابصة حديث حسن: "قال الترمذي. واِبصة بهيساف،عن 

واحلديث مبجموع أسانيده صحيح ، فرواية هالل عن وابصة ، وإن تكُلِّم فيها كما قال الشـافعي، إال أن يف            
 روايته عن عمرو بن راشد عن وابصة كما عند أيب داود والترمذي ، وعن ابن أيب بـردة كمـا يف روايـة                      

 .الشافعي ما يقوي احلديث ، فال يرتل عن درجة املقبول
 ). ١٣٠(اختالف احلديث: انظر) ٣(



 )٣٣١( 

 الدخول يف الصف ، ومل ير عليه        فكأنه أحب له  : "-رمحه اهللا -يقول الشافعي   
العجلة بالركوع حىت يلحق الصف ، ومل يأمره باإلعادة ، بل فيه داللة على أنه رأى                

 .)١(" ركوعه منفردا جمزئًا عنه
ومما يدفع به اإلمام الشافعي تعارض حديثي واِبصة بن معبد ، وأيب بكرة ، أنه               

موافقته :  وابصة مبرجحات ، منها      يذهب إىل ترجيح حديث أيب بكْرة على حديث       
فإن قال : "  ، فيقول  -رضي اهللا عنه  -حلديث آخر ، يرويه بسنده عن أنس بن مالك          

أي من جواز صالة املنفرد خلف الصـف  -باحلديث فيه ، قيل يف احلديث ما ذكرنا        
أخربنا مالك ، عن إسحاق بـن عبـد اهللا              : فاذكر حديثك قيل  : ، فإن قيل  -وحده

أن جدته ملَيكة دعت الـنيب       : -رضي اهللا عنه  -طَلْحة ، عن أنس بن مالك       ابن أيب   

         ه ، فأكل منه ، مث قالتعنقـال أنـس    " قوموا فَألصلى لكم  : " إىل طعام ص ،  :
فقمت إىل حصري لنا ، قد اسود من طُول ما لُِبس ، فنضحته باملـاء ، فقـام عليـه              

أنا ، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنـا، فصـلى لنـا     ، وصفَفْت  رسول اهللا   
 .)٢(ركعتني مث انصرف 

                                                                                                                                                      

الرجل يركع دون   /الصالة: أبو داود ،  )٧٨٣)(٢/٢٦٧(إذا ركع دون الصف   /الصالة:  البخاري وقد أخرجه 
 ثالثتهم من طريق زياد األعلـم،     ) ٢/١١٨(الركوع دون الصف  /الصالة: النسائي،  )٦٨٣)(١/١٨٢(الصف

 .عن احلسن البصري، عن أيب بكرة به
 ). ١٣١(اختالف احلديث) ١(
 .، وحديث أنس إسناده صحيح)١٣١(اختالف احلديث) ٢(

جواز اجلماعة يف النافلة    /الصالة: مسلم،  )٣٨٠)(١/٤٨٨(الصالة على احلصري  /الصالة: البخاريوقد أخرجه   
، )٦١٢)(١/١٦٦(الثة كيـف بقومـون    إذا كانوا ث  /الصالة: أبو داود ،  )٦٥٨)(٣٣١(والصالة على حصري  

إذا /الصـالة : النسـائي ،  )٢٣٤)(١/١٤٨(ما جاء يف الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء       /الصالة: الترمذي
مخستهم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحـة، عـن أنـس                       ) ٢/٨٥(كانوا ثالثة وامرأة  

 .ابن مالك به



 )٣٣٢( 

ما رواه اإلمام الشافعي يف بكاء احلي على امليت ، عن مالـك              ) املثال الثالث (
أـا مسعـت عائشـة               : ابن أنس ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أبيه ، عن عمرة                

إن : " يقـول  -رضي اهللا عنهما  -عبد اهللا بن عمر     ، وذُِكر هلا أن     -رضي اهللا عنها  -
أما إنه مل يكْذب ، ولكنه أخطـأ ، أو          : "، فقالت عائشة  " امليت لَيعذَّب ببكاء احلي   

إم : " على يهودية ، وهي يبكي عليها أهلها ، فقال         نِسي ، إمنا مر رسول اهللا       
 .)١(" لَيبكون عليها ، وإا لَتعذَّب يف قَربها

أخربين ابن أيب ملَيكة ،      : كذلك ما رواه عن عبد ايد ، عن ابن جريج ، قال           و
توفيت ابنة لعثمان مبكة ، فجئنا نشهدها ، وحضرها ابن عباس ، وابن عمر ،               : قال
إين لَجالس بينهما ، جلست إىل أحدمها ، مث جاء اآلخر ، فجلس إيلّ ، فقال                : فقال

إن  : " قـال  تنهى عن البكاء ، فإن رسـول اهللا   أال: ابن عمر لعمرو بن عثمان      
قد كان عمر يقول بعض ذلك ،       : ، فقال ابن عباس   " امليت لَيعذَّب ببكاء أهله عليه    

صدرت مع عمر بن اخلطاب من مكة ، حىت إذا كنـا            : مث حدثَ ابن عباس ، فقال     
. كـب اذهب فانظر مـن هـؤالء الر      : بالبيداء ، إذا بركب حتت ظل شجرة ، قال        

ارِحتل ، فـالْحق  : ادعه ، فرجعت إىل صهيب ، فقلت له    : فذهبت فإذا صهيب، قال   
واأُخيـاه ،  : بأمري املؤمنني ، فلما أصيب عمر ، مسعت صـهيبا يبكـي ، ويقـول            

إن  : "يا صهيب ، تبكي علي ، وقد قال رسـول اهللا            : واصاحباه ،  فقال عمر    
فلما مات عمر ذكـرت ذلـك لعائشـة ،          : ، قال " يهامليت لَيعذَّب ببكاء أهله عل    

 أن اهللا يعـذِّب املـؤمن       يرحم اهللا عمر ، ال واهللا ما حدثَ رسول اهللا           : فقالت

إن اهللا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله    : " قال ببكاء أهله عليه ، ولكن رسول اهللا        
                                                        

 . وإسناده صحيح)٥٥٩)(١/٢٠٢(مسند الشافعي: ، وانظر)١٦٢(اختالف احلديث) ١(
ما جاء يف   /اجلنائز: الترمذي،  )٩٣٢)(٤٦٥-٤٦٤(امليت يعذب ببكاء أهله عليه    /اجلنائز: مسلموقد أخرجه   

من طريق عبد   ) ٤/١٧(النياحة على امليت  /اجلنائز: النسائي،  )١٠٠٩)(٢/٢٣٦(الرخصة يف البكاء على امليت    
مـن  ) ٣١٢٩)(٣/١٩٤(يف النـوح /اجلنائز: داود أبومرة بنت عبد الرمحن، اهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عن ع    
 .طريق هشام بن عروة، عن أبيه به



 )٣٣٣( 

 .)١(" عليه
عن عبد اهللا بن عمر ، وعن       وهذا احلديث يتضمن حديثني متعاِرضني ، أحدمها        

أن امليت يعذَّب ببكاء أهله عليه ، والثاين عن         : -رضي اهللا عنهما  -عمر بن اخلطاب    
أن املؤمن ال يعذَّب ببكاء أهله عليه ، وإمنـا يزيـد اُهللا              : -رضي اهللا عنها  -عائشة  

رضي اهللا  - الكافر عذابا ببكاء أهله عليه ، وقد رجح اإلمام الشافعي حديث عائشة           
 . بداللة الكتاب والسنة ، أي مبوافقته للقرآن والسنة-عنها

،  )٢( وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخـرى     : فأما داللة القرآن ففي قول اهللا عز وجل       
فَمـن يعمـلْ    :  ، وقوله  )٣( وأنْ لَيس ِلإلنساِن إال ما سعى     : ويف قوله عز وجل   
  .)٤(  يره ومن يعملْ ِمثْقال ذَرٍة شرا يرهِمثْقال ذَرٍة خيرا

 ابنك هذا : " لرجل قال رسول اهللا    : وأما داللة السنة ، فبموافقته حلديث       
 .)٥(" أما إنه ال يجين عليك وال تجين عليه: "نعم ، قال: قال" ؟

 

                                                        

.                   ، وإســناده صــحيح) ٥٥٨)(١/٢٠٠(مســند الشــافعي: ، وانظــر)١٦٢(اخــتالف احلــديث) ١(

ذا كـان النـوح مـن       يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إ       "قول النيب   /اجلنائز: البخاريوقد أخرجه   
)      ٤٦٣(امليـت يعـذب ببكـاء أهلـه عليـه         /اجلنائز: مسلم،  ) ١٢٨٨-١٢٨٧-١٢٨٦)(٣/١٥١"(سنته

مـن طريـق            ) ٤/١٨(النياحة علـى امليـت  /اجلنائز: النسائيكالمها من طريق ابن جريج ،   ) ٩٢٩-٩٢٨(
 .عبد اجلبار بن الورد ، كالمها عن عبد اهللا بن أيب ملَيكة به

 ). ١٦٤(آية-سورة األنعام ) ٢(
 ). ٣٩(آية-سورة النجم ) ٣(
 ). ٨-٧(آية-سورة الزلزلة ) ٤(
 ).١٦٣(آية-اختالف احلديث ) ٥(

مـن  ) ٤٤٩٥)(٤/١٦٨(ال يؤخذ أحد جبريرة أخيه أو أبيه      /الديات: أبو داود واحلديث صحيح، وقد أخرجه     
 . طريق عبيد اهللا بن إياد ، عن أبيه ، عن أيب ِرمثة به



 )٣٣٤( 

 :ترجيح احلديث املوافق للِقياس) ٣(
 

ام الشرعية ، يعولُ عليه يف اسـتنباط األحكـام ،           الِقياس دليلٌ من أدلة األحك    
 .)١(وهذا مذهب الصحابة ، ومجاهري الفقهاء ، واملتكلمني 

وقد اعتمد اإلمام الشافعي موافقة القياس سببا من أسباب ترجيح احلديث على            
،           ) اخـتالف احلـديث   (غريه عند التعارض ، وذكر أمثلة على ذلـك يف كتـاب             

 :األمثلةومن هذه 
أخربنا سفيان بن عيينة ،     : ، قال ) باب صالة املُنفَِرد  (ما رواه يف    ) املثال األول (

أخـذ بيـدي           : عن حصين ، أظنه عن ِهالل بن يساف ، مسع ابن أيب بردة ، قـال               

،                 زياد بن أيب اجلَعد ، فوقف يب على شـيخ بالرقَّـة مـن أصـحاب الـنيب              

 رأى                  أخـربين هـذا الشـيخ أن رسـول اهللا           : ابن معبـد ، فقـال     :  له يقال
 .)٢(رجالً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصالة 

وهذا احلديث فيه دليل على عدم جواز صالة املنفرد خلف الصف ، بداللة أمر              

 . للرجل بإعادة صالته ، ولو أجزأت ما أمره باإلعادةالنيب 
لكن اإلمام الشافعي يذهب إىل جواز صالة املنفرد خلف الصف وحده، ودليله            

 أنه ركَع دون الصف ، فقال له  ذكر للنيب  -رضي اهللا عنه  -ما ذكر أن أبا بكْرة      

 .)٣(" زادك اهللا ِحرصا وال تعد : "النيب 
 عليه  فكأنه أحب له الدخول يف الصف ، ومل ير        : "-رمحه اهللا -يقول الشافعي   

العجلة بالركوع حىت يلحق الصف ، ومل يأمره باإلعادة ، بل فيه داللة على أنه رأى                

                                                        

 ). ٢/٢٣٤(املستصفى أليب حامد الغزايل: انظر) ١(
من ) ٣٢٠(وقد سبق خترجيه صفحة   ). ٣١٦)(١/١٠٧(مسند الشافعي : ، وانظر )١٣٠(اختالف احلديث ) ٢(

 .هذه الرسالة
 ). ١٣٠(اختالف احلديث: انظر) ٣(

 .من هذه الرسالة) ٣٢٠(وانظر خترجيه صفحة



 )٣٣٥( 

 .)١(" ركوعه منفردا جمزئًا عنه
ويسلك اإلمام الشافعي يف دفع تعارض حديثي واِبصة بن معبد ، وأيب بكرة ،               

رة مبوافقته سبيل الترجيح بني احلديثني املتعارضني ، فيذهب إىل ترجيح حديث أيب بكْ       
أي -ومن حديثنا : "، فيقول) ٢(للقياس ، فوق أنه يذهب إىل تضعيف حديث واِبصة         

 حديث ثابت أن صالة املنفرد خلف اإلمام تجِزؤه ، فلـو ثَبـت      -حديث أيب بكرة  
احلديث الذي يروى عن واِبصة ، كان حديثنا أوىل أن يؤخذ به ألن معـه القيـاس           

 .)٣(" وقول العامة
أرأيت صالة الرجل منفـردا ، أتجـزئ عنـه ؟             : " وجه القياس فيقول   مث يبني 

وصالة اإلمام أمـام الصـف وهـو يف صـالة مجاعـة ؟                          : نعم ، قلت  : فإن قال 
فهل يعدو املنفرد خلف املصلي ، أن يكون كاإلمـام املنفـرد             : نعم ، قيل  : فإن قال 

 .)٤(" منفرداأمامه ، أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه 
فاإلمام الشافعي يقيس صالة املنفرد خلف الصف ، على صالة اإلمام منفـردا               

أمام الصف ، وكذلك على صالة املنفرد لنفسه ، فـإذا صـحت صـالة اإلمـام                        
منفردا أمام الصف ، وإذا صحت صالة املنفرد وحده ، كذلك تصح صالة املنفـرد               

ح عنده ، هو ما وافق هذا القيـاس ، وهـو            وحده خلف الصف ، واحلديث الراج     
 .حديث أيب بكرة رضي اهللا عنه

 

                                                        

 ). ١٣١(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٣٠(نفسهاملصدر : انظر) ٢(
 ).١٣١(املصدر السابق) ٣(
 ) . ١٣١(املصدر نفسه) ٤(



 )٣٣٦( 

أخربنا سفيان ، عن الزهـري ،       : ، قال ) باب التيمم (ما رواه يف    ) املثال الثاين (
 -رضي اهللا عنـه   -أن عمار بن ياسر     : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن أبيه            

  )١(. " إىل املناكبفتيممنا مع رسول اهللا :"قال
ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن حممد ، عـن أيب احلُـويِرث عبـد الـرمحن                              

مررت بـالنيب   : "، قال -رضي اهللا عنه  -ابن معاوية ، عن األعرج ، عن ابن الصمة          

وجهه وذراعيه مم٢(".  وهو يبول ، فمسح جبدار ، مث ي(   
 ؛   -رضي اهللا عنـه   -ديث ابن الصمة    وقد ذهب اإلمام الشافعي إىل ترجيح ح      

 ، وبأنه أيضا موافق للقياس، ألن التيمم        )٣(بأنه موافق للقرآن ، وقد تقدم بيان ذلك         
 .)٤(بدلٌ من الوضوء، والبدل من الشيء إمنا يكون مثله 

 

                                                        

 . من هذه الرسالة) ٣١١(، وقد سبق خترجيه ،صفحة) ٦٥(اختالف احلديث) ١(
 . من هذه الرسالة) ٣١١(، وقد سبق خترجيه ، صفحة) ٦٥(اختالف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣١٢(صفحة: انظر) ٣(
 ). ٦٦(اختالف احلديث: انظر) ٤(



 )٣٣٧( 

 املبحث الثاين

 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف دفع التعارض
 رضةبالترجيح بني األحاديث املتعا

 

،            ) تأويـل خمتلـف احلـديث     (يالحظ الباحث ، من خالل استقراء كتاب        
 للترجيح بني األحاديـث الـيت ظاهرهـا         -رمحه اهللا -قلة استعمال اإلمام ابن قُتيبة      

التعارض ، يف دفع تعارضها ، حيث احنصر الترجيح بني األحاديـث املتعارضـة يف                
تلف احلديث ، أما الثاين فقد أُقِْحـم يف خمتلـف   كتابه ، يف وجهني ، أحدمها من خم     
 .احلديث ، وليس منه ، كما سيأيت

 :وهذا الوجهان مها
 .الترجيح بني احلديث الصحيح ، والضعيف: األول 
 .الترجيح بني احلديث ، ورأي التابعي: الثاين 

وقد جعلت مبحث الترجيح بني األحاديث املتعارضة عند اإلمام ابن قُتيبـة ،             
 : ، يف مطلبني ) تأويل خمتلف احلديث(ما يظهر من خالل كتابه ك

 .الترجيح بني احلديث الصحيح ، والضعيف: املطلب األول 
 .الترجيح بني احلديث ورأي التابعي: املطلب الثاين 



 )٣٣٨( 

 املطلب األول
 الترجيح بني احلديث الصحيح ، والضعيف

 

آلخر غري صحيح ، ومل عندما يتعارض حديثان ، ويكون أحدمها صحيحا ، وا
يمكن اجلمع بينهما بوجه صحيح ، فإن احلديث الصحيح يرجح يف هذه احلالة ،  

 . على غريه
تأويل خمتلف (وقد استعمل اإلمام ابن قُتيبة هذا الوجه من الترجيح ، يف كتاب 

 : ، يف موضعني) احلديث
ألعرايب بال              أن ا : -رضي اهللا عنه-ما رِوي عن أيب هريرة : األول 

ذَنوبا        : "، أو قال " صبوا عليه سجالً من ماء : "يف   املسجد ، فقال النيب 
 .)١(" من ماء

 )٢( ويقابله ما رِوي عن عبد املَِلك بن عمير ، عن عبد اهللا بن معِقل بن مقَرن 
 التراب ، فألْقوه ، وأهِريقوا على خذوا ما بال عليه من: "، أنه قال يف هذه القصة 

 .)٣(" مكانه ماء
                                                        

 ). ١٦٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
، ) ٢٢٠)(١/٣٢٣(صب املاء على البول يف املسـجد      /الوضوء: البخاريوهو حديث صحيح ، فقد أخرجه       

ما جاء يف البـول يصـيب       /الطهارة: الترمذي،  ) ٣٨٠)(١/١٠٣(األرض يصيبها البول  /الطهارة: أبو داود 
األرض /الطهـارة : ماجـه  ابن،  ) ١/٤٨(لتوقيت يف املاء  ترك ا /الطهارة: النسائي،  ) ١٤٧)(١/٩٩(األرض

 .من طرق ، عن أيب هريرة به) ٥٢٩)(١/١٧٦(يصيبها البول كيف تغسل
هو أبو الوليد املُزينّ الكُويفّ ، ألبيه صحبة ، أما هو فمن التابعني ، تـويف                 : عبد اهللا بن معِقل بن مقَرن     ) ٢(

ـ ٨٨(سنة   ـ    : انظر).  ه ، سـري أعـالم     ) ١٠/٥٥٩(، ـذيب الكمـال    ) ٦/١٧٥(عدطبقات ابـن س
 ) . ٤/٢٠٦(النبالء

البول يصيب /الطهارة: أبو داودوقد أخرجه ). ١٦٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
.  ، بهمن طريق عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن معقل بن مقرن عن النيب ) ٣٨١)(١/١٠٣(األرض

 .واحلديث ألجل ذلك ضعيف.  معقل مل يدرك النيب وهو مرسل ، ابن : قال أبو داود 



 )٣٣٩( 

وقد رجح اإلمام ابن قُتيبة حديث أيب هريرة ، على حديث عبد اهللا بن معِقل ، 
إن اخلالف وقع يف هذا من ِقبل الرواي ،   : وحنن نقول : "ألنه أصح ، حيث قال 

د اهللا بن معِقل بن مقَرن وحديث أيب هريرة أصح ؛ ألنه حضر األمر ، ورآه ، وعب
 ، فال جنعل قوله مكافئا لقول من      ليس من الصحابة ، وال ممن أدرك النيب 

 ، حضر ، ورأى ، وكان أبوه معِقل بن مقَرن ، أبو عمرة املُزِني ، يروي عن النيب 
 .)١(" فأما عبد اهللا ابنه ، فال نعلَمه

:  ، قالت -رضي اهللا عنها-ديث أم املؤمنني عائشة ما أورده من ح: الثاين 
حيِضنا ، أن نأتِزر ، مث يباشرنا ، وأَيكُم  )٢(  يأمرنا يف فَوحكان رسول اهللا "

 .)٤("  ميلكه ، كما كان رسول اهللا )٣(ميلك إربه 
   ويقابله ما أورده من طريق أم ذَرة ، وهي موالة لعائشة ، عن عائشة           

 إىل )٥(كنت إذا ِحضت ، نزلت عن اِملثَال : " ، أيضا ، قالت -رضي اهللا عنها-
 .)٦("  ، ومل ندنُ منه ، حىت نطْهراحلَِصري ، فلم نقْرب رسولَ اهللا 

                                                        
 ).١٦٤(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 ). ٣/٤٧٧(النهاية يف غريب احلديث. معظمه ، وأوله: فوح احليض ) ٢(
أحدمها أنه احلاجة ، والثاين أرادت به العضو ، وعنت به من األعضاء           : شهوته ، وقيل له تأويالن       : إربه) ٣(

 ). ١/٣٦(، النهاية يف غريب احلديث) ٢/٣٦٤(غريب احلديث للهروي: نظر ا. الذكر خاصة 
 ). ٢٣٥(تأويل خمتلف احلديث: انظر ) ٤(

مباشرة احلـائض فـوق     /احليض: مسلم،  ) ٣٠٢)(١/٤٠٣(مباشرة احلائض /احليض: البخاريوقد أخرجه   
،           ) ٢٧٣)(١/٧١(يف الرجل يصـيب منـها مـا دون اجلمـاع          /الطهارة: أبو داود ،  ) ٢٩٣)(١٦٩(اإلزار

مـن طريـق                            ) ٦٣٥)(١/٢٠٨(مـا للرجـل مـن امرأتـه إذا كانـت حائضـا            /الطهـارة : ابن ماجه 
 .عبد الرمحن بن األسود ، عن أبيه ، عن عائشة به

 ).٤/٢٩٥(النهاية يف غريب احلديث: انظر. الِفراش : املثال) ٥(
يف الرجل يصيب منها مـا دون       /الطهارة: أبو داود وقد أخرجه   ). ٢٣٥(تأويل خمتلف احلديث    : انظر  ) ٦(

وإسناده حسن ، فيه أبو اليمان ،       . من طريق أيب اليمان ، عن أم ذَرة ، عن عائشة به           ) ٢٧١)(١/٧٠(اجلماع
 ،  )٤/٢١٧(كثري بن اليمان ، جمهول احلال ، ذكره ابن حبان يف الثقات ، ومل يذكر فيه جرحا ، وال تعديالً                   

 ). ٦٨٥(مستور: وقال ابن حجر يف التقريب



 )٣٤٠( 

ويرجح اإلمام ابن قُتيبة احلديث األول ، من حيث أنه أصح من احلديث       
نقول إن احلديث األول هو الصحيح ، وقد رواه شعبة ،   وحنن : "الثاين ، فيقول 

:   قالت -رضي اهللا عنها-عن منصور ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة 
 يأمر إحدانا ، إذا كانت حائضا ، أن تتِزر ،                     كان رسول اهللا "

أم ذَرة ، عن عائشة        ، وهذه الطريق خالف أيب اليمان ، عن )١(" مث يضاجعها
كنت  :  أن تقول -رضي اهللا عنها- ، وال جيوز على عائشة -رضي اهللا عنها-

كنت ال أباشره يف احليض ، وأنزل : أباشره يف احليض ، مرة ، مث تقول مرة  أخرى 
عن الفراش إىل احلصري ، فال أقربه حىت أطهر ؛ ألن أحد اخلربين يكون كذبا ، 

ذب نفسه ، فكيف يظَن  ذلك بالصادق ، الطَّيب ، الطاهر ، وليس والكاذب ال يك
 ، وال نقص ، وال خمالفة لسنة ، وال )٢(يف مباشرة احلائض إذا ائتزرت ، وكَف 

 .           )٣(" كتاب ، وإمنا يكره هذا من احلائض ، وأشباهه من املعاطاة ، اوس

                                                        

 ". يضاجعها"بدل " يباشرها"من هذه الرسالة ، وفيه ) ٣٢٩(سبق خترجيه ، صفحة) ١(
 ). ٦/٤٩٠٨(لسان العرب: انظر. اإلمث ، والعيب ، والنقْص  : الوكَف) ٢(
 ). ٢٣٥(تأويل خمتلف احلديث ) ٣(



 )٣٤١( 

 املطلب الثاين
 ترجيح احلديث على الرأي 

 

 قد توسع يف خمتلف احلديث ، -رمحه اهللا-يالحظ الباحث أن اإلمام ابن قُتيبة 
فأدخل فيه ما ليس منه ، حني جعل رأي التابعي معارضا للحديث ، وهو ما مل   

 .أجد أحدا من العلماء ، واملُحدثني يقول به
 بعض أعداء احلديث ، ورمبا جند العذر له يف ذلك ، أنه إمنا يرد شبهات أثارها

 .وهو مل يِزد على نقل أقاويلهم ، والرد عليها مبا ينقض دعواهم بتناقض احلديث
وقد أورد اإلمام ابن قُتيبة مثاالً واحدا على تعارض رأي التابعي مع احلديث ، 

احلجر األسود      : " ، أنه قال -رضي اهللا عنهما-حيث ذكر حديث ابن عباس 
 .)١(" ان أشد بياضا من الثلج ، حىت سودته خطايا أهل الِشركمن اجلنة ، وك

ويذكر ابن قُتيبة عن أهل األهواء ، وأعداء احلديث أم يقابلون هذا احلديث ، 
إمنا هو من بعض هذه : "مبا رِوي أن ابن احلَنِفية سئل عن احلجر األسود ، فقال 

 .)٢(" األودية
يح ابن قُتجرة ويا -رمحه اهللا-بحديثَ ابن عباس على رأي ابن احلنفية ، مؤكد 

 :على أمرين 
 أن قول ابن عباس يف احلجر األسود ، ليس برأيه ، وإمنا هو بقول  –األول 

  .مسعه من النيب 

                                                        

 ).١٩٤(تأويل خمتلف احلديث : انظر) ١(
،           ) ٨٧٨)(٢/١٨٢(ما جـاء يف فضـل احلجـر األسـود والـركن واملقـام             /احلج: الترمذيقد أخرجه   و

خمتصرا ، من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ،        ) ٥/٢٢٦(ذكر احلجر األسود  /املناسك: النسائي
 .حسن صحيح: وقال الترمذي. عن عبد اهللا بن عباس به

 ). ١٩٤( احلديث تأويل خمتلف: انظر ) ٢(



 )٣٤٢( 

 . أن قول ابن احلنفية ، إمنا هو من رأيه وظنه–الثاين 
 :يقول ابن قُتيبة

ر أن خيالف ابن احلنفية ابن عباس ، وخيالف علي إنه ليس مبنكَ: وحنن نقول "
عمر ، وزيد بن ثابٍت ابن مسعود ، يف التفسري ، ويف األحكام  ، وإمنا املنكر أن 

 خربين خمتلفني ، من غري تأويل ، فأما اختالفهم فيما بينهم ، حيكوا عن النيب 
مل ظنه ، ومنهم من فكثري ، فمنهم من  يعمل على شيئ مسعه ، ومنهم  من يستع

جيتهد رأيه ، ولذلك اختلفوا يف تأويل القرآن ،ويف أكثر األحكام ، غري أن            
: ابن عباس قال يف احلجر بقول مسعه ، وال جيوز غري ذلك ؛ ألنه يستحيل أن يقول 

كان أبيض ، وهو من اجلنة ، برأي نفسه ، وإمنا الظانّ ابن احلنفية ؛ ألنه رآه مبرتلة 
 .)١(" ريه من قواعد البيت ؛ فقضى عليه بأنه أُِخذ من حيث أُِخذتغ

  
 

                                                        

 ). ١٩٤(تأويل خمتلف احلديث ) ١(



 )٣٤٣( 

 املبحث الثالث
 املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة

 يف الترجيح بني األحاديث املتعارضة
 

لإلمام الشافعي ، ) اختالف احلديث(يظهر للباحث من خالل استقراء كتايب 
إلمام ابن قُتيبة ، أما ال خيتلفان على استعمال الترجيح  ل) تأويل خمتلف احلديث(و

 .يف دفع التعارض بني األحاديث املختلفة ، فكل منهما قد استعمله يف كتابه
، ) اختالف احلديث(وعند املوازنة بني ترجيحات اإلمام الشافعي يف 

 :حظات التالية، جند املال) تأويل خمتلف احلديث(وترجيحات اإلمام ابن قُتيبة يف 
يكِثر اإلمام الشافعي من استعمال الترجيح يف دفع التعارض ، ويتوسع يف ) ١(
 ، يف حني ال جند اإلمام ابن قُتيبة يستعمل ذلك إال يف موِضعني من       )1(ذلك 
  .)2(كتابه 

تتعدد وجوه الترجيح بني األحاديث املتعارضة عند اإلمام الشافعي ، سواًء ) ٢(
عتبار السند ، أو املَتن ، أو باعتبار مرجحات خارجية ، كما سبق بيانه عند عرض با

 ، بينما يقتصر اإلمام ابن قُتيبة على وجه واحد من وجوه )3(منهجه يف الترجيح 
 . )4(الترجيح ، وهو ترجيح احلديث الصحيح على احلديث الضعيف 

لف احلديث ما ليس منه ، حيث جعل  يف خمت-رمحه اهللا-أقحم ابن قُتيبة ) ٣(
                                                        

، ) ١٤٥(، ) ١٤١(، ) ١٣٢(، ) ١٢٦(، ) ١٢٤(، ) ١٢٣(، ) ٦٥(، ) ٤٣(اختالف احلديث: انظر) ١(
)٢٢٦(، ) ١٩٠(، ) ١٦٢(، ) ١٥٨(، ) ١٤٦ .( 

 .من هذه الرسالة) ٣٢٦-٢٨٣(صفحة : وانظر
 ). ٢٣٥(، ) ١٦٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣٣٢-٣٢٧(صفحة: نظروا
 . من هذه الرسالة) ٢٨٣(منهج الشافعي يف الترجيح ، صفحة: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٣٢٨(صفحة: انظر) ٤(



 )٣٤٤( 

تعارض رأي التابعي مع احلديث ، جزًءا من خمتلف احلديث ، سالكًا يف دفع 
تعارضهما مسلك الترجيح ، حيث رجح احلديث على قول التابعي ، وذلك يف 

 .)1(موضع واحد من كتابه 

                                                        

 ). ١٩٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(



 )٣٤٥( 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 النسخ وأثره يف دفع التعارض

اإلمام الشافعي يف ناسخ احلـديث ، ومنسـوخه ،          منهج  : املبحث األول 
 .وأثر ذلك يف دفع التعارض

موقف اإلمام ابن قتيبة من النسخ يف احلديث ، واستخدامه          : املبحث الثاين 
 .يف دفع التعارض
 .املوازنة بني املنهجني: املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٣٤٦( 

 

 

 

 املبحث األول
   منهج اإلمام الشافعي يف ناسخ احلديث ومنسوخه

 وأثر ذلك يف دفع التعارض بني األحاديث
 

النسخ مسلك مهم ، من مسالك دفع التعارض بني األحاديث النبوية ، حيث 
أنه بتحقق النسخ بني املتعاِرضين ، يتبني أنه ليس بينهما تعارض حقيقي ؛ لتغاير 

 .الزمان بينهما ؛ إذ ينسخ الالِحق منهما السابق
هاء بعلم الناسخ واملنسوخ ؛ ِلِدقَّته ، وصعوبته ، وملا له وقد اهتم العلماء والفق

من أثر بالغ يف الفقه اإلسالمي ، ويف دفع ما يتوهم من تعارض بني األحاديث   
النبوية ، كما سيتضح من خالل هذا املبحث ، حبيث حيتاج إليه كل متصدر   

 .احلرامللفتوى ، والقضاء ؛ ملا يترتب عليه من معرفة احلالل ، و
هذا فَن : " يف علم ناسخ احلديث ، ومنسوخه-رمحه اهللا–يقول ابن الصالح 

أعيا الفقهاَء ، وأعجزهم  : "مستصعب ، روينا عن الزهري رضي اهللا عنه ، أنه قال

 .)١("  ، من منسوخهأن يعرفوا ناسخ حديث رسول اهللا 
 هذا الِعلْم اجلليل ، فقد وقد كان لإلمام الشافعي يد طُوىل ، وسابقة أوىل يف

ما عِلمنا املُجمل من املُفَسر ، وال ناسخ : "جاء عن اإلمام أمحد بن حنبل ، أنه قال

 .)٢("  من منسوخه ، حىت جالَسنا الشافعيحديث رسول اهللا 

                                                        

 ). ١٣٩(مقدمة ابن الصالح) ١(
 ). ١٣٩(املصدر نفسه) ٢(



 )٣٤٧( 

هذا فَن مستصعب ، وكان للشافعي رمحه اهللا يد  : "ويقول اإلمام النووي
 .)١(" سابقة أوىلطُوىل ، و

 بعلم الناسخ واملنسوخ ، وطول باعه -رمحه اهللا-ومن دالئل اهتمام الشافعي 
هلذا املوضوع ، فبين مفهومه ، ) الرسالة(فيه ، أنه خصص قدرا كبريا من كتاب 

 .)٢(وميزه عن التخصيص ، وذكر يف ذلك أمثلةً تبني منهجه فيه 
نهج اإلمام الشافعي ، يف كتاب وسأعِرض يف هذا املبحث للحديث عن م

 :، يف ناسخ احلديث ، ومنسوخه ، ضمن ثالثة مطالب) اختالف احلديث(
 .معىن النسخ عند اإلمام الشافعي: املطلب األول
 .شروط النسخ عند اإلمام الشافعي: املطلب الثاين
 .طرق النسخ عند اإلمام الشافعي: املطلب الثالث

                                                        

 ). ١٨٥(إرشاد طالب احلقائق) ١(
 ). ١٤٦-١٠٦(الرسالة: انظر) ٢(



 )٣٤٨( 

 املطلب األول
 ومه عند اإلمام الشافعيمعىن النسخ ومفه

 

يقرر اإلمام الشافعي أن النسخ يقع يف السنة النبوية ، فيظهر كأن مثة اختالفًا  
ويف احلديث ناسخ ،  : "يف السنة ، بسبب تعارض الناسخ ، واملنسوخ ، حيث يقول

ومنسوخ ، كما وصفت يف القبلة املنسوخة باستقبال البيت احلرام ، فإذا مل حيتمل 
 إال االختالف ، كما اختلفت القبلة حنو بيت املقدس ، والبيت احلرام ، كان احلديثان

 .)١ ("أحدمها ناسخا ، واآلخر منسوخا

 :تعريف النسخ لغةً واصطالحا
النسخ لغةً مبعىن اإلزالة ، وإبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ، ومنه قول اهللا 

 ، ويطلق النسخ )٢(  ٍر منها أو ِمثِْلهاما ننسخ من آية أو ننِسها نأِت ِبخي : تعاىل 
 .)٣(أيضا على نقل الشيء نفسه من مكان إىل آخر 

أما النسخ يف االصطالح فقد وردت فيه عن العلماء أقوال متعددة ، فعرفه 
وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما حبكم   : "احلافظ ابن الصالح بقوله

 .)٤(" منه متأخر
واملختار أنه رفْع الشارع حكما منه متقدما حبكم : " اإلمام النووي وقال فيه

 .)٥(" منه متأخر

                                                        

 ) . ٤٠(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٠٦(آية-سورة البقرة  ) ٢(
 ). ٦/٤٤٠٧(لسان العرب: انظر) ٣(
 ). ١٣٩(مقدمة ابن الصالح) ٤(
 ). ١٨٥(إرشاد طالب احلقائق) ٥(



 )٣٤٩( 

هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق : "وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي 
 .)١(" شرعي متراٍخ عنه

النسخ رفْع الشارع حكْما منه متقَدما حبكم منه : "وعرفه السيوطي بقوله 
 .)٢(" متأخر

النسخ عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه : "وعرفه الصنعاين بقوله
 .)٣(" سابق حبكم من أحكامه الحق

وال جند من خالل استقراء ما كتبه الشافعي يف النسخ ، أنه قد جعل له حدا 
 :  وتعريفًا على طريقة املتأخرين ، لكنه يذكر يف كتاب الرسالة ، أن يِريد بالنسخ

 .)٤(" ترك فَرضه: ومعىن نسخ : "رفْع الفَرض ، حيث يقول 
وهذا املعىن الذي أشار إليه اإلمام الشافعي ، يتوافق مع مفهوم النسخ عند   

 . باقي العلماء ، واألصوليني

                                                        

 ). ١/٥٨٣(اية السول لألسنوي) ١(
 ). ٢/١٩٠(تدريب الراوي) ٢(
 ). ٢/٢٣٨(تنقيح األنظار) ٣(
 ). ١٢٢(الرسالة ) ٤(



 )٣٥٠( 

 املطلب الثاين
 شروط النسخ عند اإلمام الشافعي

 

، وكذلك يف ) ختالف احلديثا(يتضح من كالم اإلمام الشافعي يف كتاب 
كتاب الرسالة ، أنه يشترط للنسخ يف السنة النبوية شروطًا ، ال يعمل به إال بتوافرها 

 :يف احلديثني املتعاِرضين ، وميكن بيان هذه الشروط فيما يلي

 عدم القدرة على اجلمع بني احلديثني ، فإذا ورد حديثان -الشرط األول
ما يلجأ إليه اإلمام الشافعي ، لدفع تعارضهما ، هو اجلمع متعاِرضان ، فإن أول 

بينهما بوجه صحيح ، وال يصار إىل احلكم بنسخ أحدمها لآلخر ، إال إذا تعذَّر  
وكلما احتمل حديثان   : " اجلمع  بينهما ، وهو ما عبر عنه اإلمام الشافعي بقوله 

مل يعطِّل واحد منهما اآلخر ، كما وصفْت يف  أن يستعمال معا ، استعِمال معا ، و
أمر اهللا بقتال املشركني حىت يؤمنوا ، وما أمر به من قتال أهل الكتاب من     

املشركني ، حىت يعطوا اجلزية ، ويف احلديث ناسخ ومنسوخ ، كما وصفْت يف  
ان إال االختالف ،  القبلة املنسوخة باستقبال املسجد احلرام ، فإذا مل حيتمل احلديث

كما اختلفت القبلة حنو بيت املقدس ، والبيت احلرام ، كان أحدمها ناسخا ،   
 .)١(" واآلخر منسوخا

 أن السنة ال ينسخها إال سنة مثلها ، وهو ما أبانه            - الشرط الثاين

                 ، ال ينسخها إال سنة وهكذا سنة رسول اهللا : "الشافعي بقوله 

  ، ولو أحدث اهللا لرسوله يف أمر سن فيه غري ما سن رسول اهللا لرسول اهللا 
، لَسن فيما أحدث اهللا إليه ، حىت يبين للناس أن له سنة ناِسخة لليت قَبلَها ،             

 .)٢(مما يخالفها 
                                                        

 ). ٤٠-٣٩(اختالف احلديث) ١(
 ). ٣٢(اختالف احلديث: ، وانظر) ١٠٨(الرسالة) ٢(



 )٣٥١( 

 فيه سنة تبين     ، كانت للنيب لو نِسخت السنة بالقرآن : "ويقول أيضا 
أن سنته األوىل منسوخة بسنته اآلِخرة ، حىت تقوم احلُجة على الناس ،                  

 .)١(" بأن الشيء ينسخ مبثله
 ، قد خالفه فيه أكثر الفقهاء -رمحه اهللا-وهذا الذي ذهب إليه الشافعي 

ى جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وجواز نسخ السنة واألصوليني ، حيث إن األكثر عل
 .)٢(بالكتاب 

 

                                                        

 ). ١١٠(الرسالة) ١(
 ). ١/٦٠٣(، اية السول) ٣/٣٤٠(احملصول يف علم األصول : انظر) ٢(



 )٣٥٢( 

 املطلب الثالث
 طرق معرفة النسخ عند اإلمام الشافعي

 

منهجه يف معرفة الناسخ ) اختالف احلديث(حدد اإلمام الشافعي يف كتاب 
،   وال يستدل عل الناسخ واملنسوخ ، إال خبرب عن رسول اهللا : "واملنسوخ بقوله

و بقول ، أو وقت يدل على أن أحدمها بعد اآلخر ، فيعلَم أن اآلِخر هو الناسخ ،         أ
أو بقول من مسع احلديث ، أو العامة كما وصفت ، أو بوجه آخر يبني فيه     

 .)١(" الناسخ ، واملنسوخ
ونستطيع من خالل هذا القول ، أن حندد الطرق اليت سار عليها اإلمام  

عرفة النسخ الواقع يف احلديث ، من أجل دفع التعارض بني األحاديث الشافعي يف م
 :املختلفة ، اليت يتعذَّر اجلمع بينها ، يف الطرق التالية

 . بالنسخ تصريح النيب -١
 . تصريح الصحايب بالنسخ-٢
 . معرفة التاريخ-٣
 . اإلمجاع-٤

، جنده ) ديثاختالف احل(ومن خالل استقراء منهج اإلمام الشافعي يف كتاب 
قد اعتمد يف معرفة النسخ بعضا من هذه الطرق ، حيث أورد أمثلةً ألحاديث وقع 
االختالف بينها بسبب أن بعضها ناسخ لآلخر ، فصار فيها إىل تقدمي الناسخ على 

 . املنسوخ ، وبذلك تزول شبهة التناقض واالختالف يف احلديث
 يف كتاب -رمحه اهللا-عي ومن طرق معرفة النسخ اليت اعتمدها الشاف

 :، وأورد عليها أمثلةً تطبيقية) اختالف احلديث(
                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث) ١(



 )٣٥٣( 

 : تصريح الصحايب بالنسخ-أوالً
 

، عندما   " أو بقول من مسع احلديث: "وهو ما قصده اإلمام الشافعي بقوله
، وذلك ألن الصحايب ال ) اختالف احلديث(حتدث عن طرق معرفة النسخ يف كتاب 

ال بعد املعرفة التامة به ، وال يقول ذلك باجتهاده ، وإمنا عن ِعلْم يصرح بالنسخ ، إ

  .حصل له من رسول اهللا 
، أمثلة على ذلك ) اختالف احلديث(وقد أورد اإلمام الشافعي ، يف كتاب 

 :منها

اختالف (، من كتاب ) باب املاء من املاء(ما أورده يف ) املثال األول(
يد أحكاما متعارضة ، مبينا أن هذا التعارض مرده ، حيث أورد أحاديث تف) احلديث

إىل أن بعض هذه األحاديث قد نسخ بعضها اآلخر ، وأن العمل فيها بالناسخ دون 
 .املنسوخ ، حيث استدل على معرفة النسخ بقول صحايب

أخربنا غري واحد من ثقات أهل العلم، عن هشام      : يقول اإلمام الشافعي
:  ، قال-رضي اهللا عنه- عن أيب أيوب ، عن أيب بن كعب ابن عروة، عن أبيه ،

ِليغسلْ ما  :"  ، فقال النيب )١(قلت يا رسول اهللا ، إذا جامع أحدنا فأكْسل 
 .)٢(" مس املرأة منه ، وليتوضأ مث يصلِّ

ما رواه عن مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن سعيد بن املُسيب ، أن       : ويقابله 
:  فقال-رضي اهللا عنه- أتى عائشة أم املؤمنني -رضي اهللا عنه-ى األشعري أبا موس

   ، يف أمر إين ُألعِظم أن أستقبلك به ،لقد شق على اختالف أصحاب حممد 
                                                        

 ). ٤/١٧٤(نهاية يف غريب احلديثال. إذا جامع ، مث أدركه فتور ، فلم ينِزل : أكسل الرجل) ١(
 ). ٥٩(اختالف احلديث) ٢(

من طريـق  ) ٢٩٣)(١/٣٩٨(غسل ما يصيب من فرج املرأة/الغسل: البخاريفقد أخرجه . واحلديث صحيح 
من طريق محاد بن زيد، وأيب معاوية، وشـعبة،         ) ٣٤٦)(١٨٩(إمنا املاء من املاء   /احليض : مسلمحيىي القَطّان،   

 . عروة بهأربعتهم عن هشام بن



 )٣٥٤( 

الرجل يصيب : ما هو ؟ ما كنت سائالً عنه أمك فسلين عنه ، فقال هلا: فقالت
. وز اِخلتان اِخلتان فقد وجب الغسل إذا جا: فقالت. أهله مث يكِْسل ، وال يِرتل 

 .   )١(ال أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا : فقال أبو موسى
ويذهب اإلمام الشافعي إىل دفع تعارض هذين احلديثني ؛ بأن حديث عائشة     

 ويستدل على النسخ بتصريح الصحايب  -رضي اهللا عنهما–ناسخ حلديث أُيب ، 
، ) اختالف احلديث( وذلك ما رواه يف كتاب  ،-رضي اهللا عنه–سهل بن سعد 

أخربنا الثقة ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : قال
كان املاء   : عن أيب بن كعب ، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد ، قال: بعضهم

 من املاء يف أول اإلسالم ، مث ترك ذلك بعد ، وأُمر بالغسل إذا مس اِخلتان   
 . )٢ (اِخلتان

وإمنا بدأت حبديث أُيب ، يف قوله املاء من املاء ،             : "يقول الشافعي
 ، ومل يسمع                   ونزوعه ، أن فيه داللة على أنه مسع املاء من املاء عن النيب 

       قال      ِخالفه فقال به ، مث ال أحسبه تركه إال ألنه ثبت له أن رسول اهللا 
 .  )٣ ("بعده ما نسخه

وحديث املاء من املاء ثابت اإلسناد ، وهو                        : "ويقول أيضا
       عندنا منسوخ  مبا حكيت ، فيجب الغسل من املاء ، وجيب إذا غَيب الرجل

                                                        

 ).١/٣٧(مسند الشافعي: ، وهذا اإلسناد صحيح، وانظر)٦٠(اختالف احلديث) ١(
مـن طريـق أيب بـردة عـن                  ) ٣٤٩)(١٩٠(نسخ املاء من املاء   /احليض: مسلمواحلديث صحيح، أخرجه    
 .أيب موسى األشعري به

 ). ٦٠(اختالف احلديث) ٢(
مـن طريـق   ) ٢١٤)(١/٥٥(يف اإلكسال/الطهارة:  داود أبوواحلديث صحيح مبجموع طرقه ، فقد أخرجه        

ما جاء  /الطهارة: ابن ماجه ،  ) ١١٠)(١/٧٣(ما جاء أن املاء من املاء     /الطهارة: الترمذيعمرو بن احلارث ،     
هذا : كالمها من طريق يونس بن يزيد ، وقال الترمذي        ) ٦٠٩)(١/٢٠٠(يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان     

 .ا عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أيب بن كعب به حديث حسن صحيح ، كالمه
 ).٦٠(اختالف احلديث) ٣(



 )٣٥٥( 

 . )١ ("ذكره يف فرج املرأة  حىت يواري حشفَته

                                                        

 ).٦٢(اختالف احلديث) ١(



 )٣٥٦( 

أخربنا        : قال) باب يف اجلنائز(لشافعي يف ما رواه اإلمام ا) املثال الثاين(
قال       : سفْيان ، عن الزهري ، عن سامل ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، قال

 .)١(" إذا رأيتم اجلنازة ، فقُوموا حىت تخلِّفَكم ، أو توضع : "رسول اهللا 
 ، وأن يكون  وهذا ال يعدو أن يكون منسوخا: "-رمحه اهللا-قال الشافعي 

 قام هلا ِلِعلَّة قد رواها بعض املُحدثني ، من أن جنازة يهودي مر ا على  النيب 

 تركه  ، فقام هلا خمافة أن تطوله ، وأيهما كان ، فقد جاء عن النيب النيب 
بعد فعله ، واحلُجة يف اآلِخر من أمره ، إن كان واجبا ، فاآلِخر من أمره ناِسخ ، 

 كان استحبابا ، فاآلِخر هو االستحباب ، وإن كان مباحا ، فال بأس بالقيام ، وإن

 .)٢( " والقعود أحب إيلّ ؛ ألنه اآلِخر من ِفعل رسول اهللا 
 على النسخ هنا ، بتصريح من مسع احلديث من -رمحه اهللا–ويستدل الشافعي 

روى الشافعي عن  ، وهو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، فقد رسول اهللا 
مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن واِقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن نافع        

أن   -رضي اهللا عنه–ابن جبير، عن مسعود بن احلَكَم ، عن علي بن أيب طالب 

 .)٣( كان يقوم يف اجلنائز مث جلس رسول اهللا 
                                                        

 .، وإسناده صحيح)٥٩٤)(٢١٤-١/٢١٣(مسند الشافعي: ، وانظر)١٥٧(اختالف احلديث) ١(
ــازة/اجلنــائز: البخــاريوقــد أخرجــه  القيــام /اجلنــائز: مســلم، )١٣٠٧)(٣/١٧٧(القيــام للجن

ما جـاء يف    /اجلنائز: الترمذي،  )٣١٧٢)(٣/٢٠٣(القيام للجنائز /اجلنائز: أبو داود ،  )٩٥٨)(٤٧٧(للجنازة
ما جاء  /اجلنائز: ابن ماجه ،  )٤/٤٤(األمر بالقيام للجنازة  /اجلنائز: النسائي،  )١٤٠٧)(٢/٢٥٣(القيام للجنازة 

 .ن ربيعة بهستتهم من طريق عبد اهللا بن عمر، عن عامر ب) ١٥٤٢)(١/٤٩٢(يف القيام للجنازة
 ).١٥٧(اختالف احلديث) ٢(
 .، وإسناده صحيح)٥٩٥)(١/٢١٥(مسند الشافعي: ، وانظر)١٥٨-١٥٧(اختالف احلديث) ٣(

يف الرخصة يف ترك القيـام      /اجلنائز: الترمذي،  )٩٦٢)(٤٧٩(نسخ القيام للجنازة  / اجلنائز :مسلموقد أخرجه   
ثالثتهم من طريق نافع بن جـبري، عـن         ) ٣١٧٥)(٣/٢٠٤(القيام للجنازة /اجلنائز: أبو داود ،  )٢/٢٥٤(هلا

 .حديث علي حسن صحيح: وقال الترمذي. مسعود بن احلكم، عن علي بن أيب طالب به



 )٣٥٧( 

 : معرفة التاريخ-ثانيا
 

ن ، ومل ميكن اجلمع بينهما ، ومل يِرد تصريح بأن فإذا ورد حديثان متعاِرضا
أحدمها ناسخ لآلخر ، فإنه ميكن معرفة الناسخ ، واملنسوخ منهما ، مبعرفة وقت   

كل منهما ، حيث يكون الالحق منهما ناسخا للسابق ، وهو ما قصده الشافعي    
و وقت يدل على أو بقول ، أ: " ، حني ذكر طرق معرفة النسخ ، بقوله-رمحه اهللا-

 .)١(" أن أحدمها بعد اآلخر ، فيعلَم أن اآلِخر هو الناسخ
اختالف (ومن األمثلة اليت أوردها اإلمام الشافعي على ذلك ، يف كتاب 

 ):احلديث
صالة اإلمام جالسا ، ومن  (ما أورده من أحاديث يف باب ) املثال األول(
 ) :خلفه قياما

لك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أن أخربنا ما: قال اإلمام الشافعي

  ِشقُّه األمين ، فصلى صالةً من )٢( ركب فرسا ، فصرع ، فجِحش رسول اهللا 
إمنا جِعل اإلمام : "الصلوات ، وهو قاعد ، فصلينا وراءه قُعودا ، فلما انصرف قال

، فصلوا جلوسا ليؤتم به ، فإذا صلى قائما ، فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا 
  )٣(" أمجعون

                                                        

 ). ٤٠(اختالف احلديث) ١(
، لسـان العـرب     ) ١/٢٤١(النهاية يف غريب احلـديث      : انظر. أي اخندش جلده ، وانسحج    : جحش) ٢(
)١/٥٤٩ . ( 
 .ذا إسناد صحيح، وه)٦٦(اختالف احلديث) ٣(

ائتمـام املـأموم   /الصـالة : مسلم، ) ٦٨٩)(٢/١٧٣(إمنا جعل اإلمام ليؤمت به/األذان: البخاريوقد أخرجه   
ــام ــو، ) ٤١١)(٢١٨(باإلم ــالة: داود أب ــود / الص ــن قع ــلي م ــام يص ،                    ) ٦٠١)(١/١٦٤(اإلم
عتهم من طريق مالك ، عن الزهري ، عـن أنـس            أرب) ٢/٩٨(االئتمام باإلمام يصلي قاعدا   /اإلمامة: النسائي

 . ابن مالك به



 )٣٥٨( 

  )١(" وعائشة تروي ذلك ، وأبو هريرة يوافق روايتهما: "قال الشافعي
أخربنا الثقة حيىي بن حسـان ، أخربنـا          : وخيالف هذا ما رواه الشافعي ، قال      

 أن رسـول اهللا  : محاد بن سلَمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة         
 ِخفة ، فجاء فقعد       بكر أن يصلي بالناس ، فوجد النيب         كان وِجعا ، فأمر أبا    

 أبا بكر ، وهو قاعد ، وأم أبـو بكـر               إىل جانب أيب بكر ، فأَم رسولُ اهللا         
 . )٢( الناس ، وهو قائم

 الثاين ، -رضي اهللا عنها- إىل أن حديث عائشة  -رمحه اهللا -ويذهب الشافعي   
لك يقَدم عليه ، وهكذا كل ناسخ يقَـدم   ، فلذ-رضي اهللا عنه  -ناسخ حلديث أنس    

على املنسوخ ، وقد عِرف الناسخ ، واملنسوخ هنا مبعرفة وقت ، وتاريخ كل مـن                
 متأِخرا عن حـديث أنـس      -رضي اهللا عنها-احلديثني ، حيث كان حديث عائشة     

 . ، واملتأخر يكون هو الناسخ من احلديثني-رضي اهللا عنه-
وهي آخر صالة صالها بالناس حىت لقي اهللا تعـاىل ،           : "عي قال اإلمام الشاف  
 .)٣(" وهذا ال يكون إال ناسخا

أنه أمر من   : وهي اليت فيها  -فنحن مل خنالف األحاديث األوىل      : "ويقول أيضا 
 إال مبا جيب علينا ، من أن نصري إىل الناسـخ ، األوىل              -خلفه أن يصلُّوا مثله جلوسا    

مث نسخت ، فكان احلق فيما نسخها ، وهكذا كل منسـوخ       كانت حقًا يف وقتها ،      
 .)٤("يكون احلق ما مل ينسخ ، فإذا نِسخ كان احلق يف ناسخه

                                                        

 ) . ٦٧(اختالف احلديث) ١(
 .، وهذا إسناد صحيح)٦٧(اختالف احلديث) ٢(

اسـتخالف  /الصـالة : مسلم، ) ٦٨٣)(٢/١٦٦(من قام إىل جنب اإلمام لعلة/األذان: البخاريوقد أخرجه   
 .  عروة ، عن أبيه ، عن عائشة بنحوهمن طريق هشام بن) ٤١٨)(٢٢٣(اإلمام إذا عرض له عذر

 ) . ٦٧(اختالف احلديث) ٣(
 ).٦٨-٦٧(اختالف احلديث) ٤(



 )٣٥٩( 

من كتـاب   ) باب احلجامة للصائم  (ما رواه اإلمام الشافعي يف      ) املثال الثاين (
 ،   أخربنا عبد الوهاب بن عبد ايد ، عن خالد احلَـذَّاء          : ، قال ) اختالف احلديث (

 ، -رضي اهللا عنـه -عن أيب ِقالَبة ، عن أيب األشعث الصنعاين ، عن شداد بن أَوس              

 زمان الفتح ، فرأى رجالً يحتِجم ، لثماين عشرة خلَـت               كنت مع النيب    : قال
 .)١(" أفْطَر احلاِجم واملَحجوم: "من رمضان ، فقال وهو آِخذٌ بيدي
 .فطر إن احتجمفهذا احلديث فيه أن الصائم ي

ما رواه اإلمـام الشـافعي ، عـن سـفْيان بـن عيينـة ، عـن                                    : ويقابله
أن رسـول اهللا      -رضي اهللا عنهما  -يزيد بن أيب زياد ، عن ِمقْسم ، عن ابن عباس            

اا صائمِرمحم مجت٢( اح(. 
                                                        

 .وإسناده صحيح). ١/٢٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر)١٤٣(اختالف احلديث) ١(
يف الصـائم  /الصـوم :   أبـو داود    تعليقًا ، ) ٤/١٧٤(احلجامة والقيء للصائم  /الصوم:  البخاري وقد أخرجه 

كالمها مـن طريـق أيب قالبـة، عـن أيب األشـعث،                        ) ٤/١٢٢(اإلمام أمحد ،  ) ٢٣٦٩)(٢/٣٠٨(حيتجم
ما جاء  /الصيام: ابن ماجه ،  ) ٢٣٦٧)(٢/٣٠٨(يف الصائم حيتجم    /الصوم: أبو داود عن شداد بن أوس به ،       

    )       ١٧٣١)(٢/٢٥(احلجامـة تفطـر الصـائم     /الصـوم : الـدارمي ،  ) ١٦٨٠)(٥٣٧(/يف احلجامة للصائم  
احلجامـة تفطـر   /الصـوم : الدارميثالثتهم من طريق أيب قالبة ، عن أيب أمساء الرحيب ، عن ثوبان ، مبثله ،   

كالمها من طريق أيب األشعث الصنعاين ، عـن أيب أمسـاء      ) ٤/١٢٣(اإلمام أمحد ،  ) ١٧٣٠)(٢/٢٥(الصائم
أصح شـيء يف هـذا      :  ، أنه قال   وذُكر عن علي بن عبد اهللا     : "قال الترمذي .الرحيب ، عن شداد بن أوس به      

حديث ثوبان وشداد بن أوس ، ألن حيىي بن أيب كثري روى عن أيب قالبة احلديثني مجيعـا ؛ حـديث        : الباب
 ).١٣٧-٢/١٣٦(سنن الترمذي" . ثوبان ، وحديث شداد بن أوس

 ).١/٢٥٥(مسند الشافعي: ، وانظر)١٤٤(اختالف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٨٧(زياد ، وقد تقدم احلديث عنه صفحة وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب 

مـا جـاء مـن     / الصوم: الترمذي،  ) ٢٣٧٣)(٢/٣٠٩(يف الرخصة يف ذلك   /الصوم: أبو داود وقد أخرجه   
مـن  ) ١٦٨٢)(١/٥٣٧(ما جاء يف احلجامة للصائم    /الصيام: ابن ماجه ،  ) ٧٧٤)(٢/١٣٨(الرخصة يف ذلك  

 ". حديث حسن صحيح: "، عن ابن عباس به ، وقال الترمذيطريق يزيد بن أيب زياد ، عن مقسم 
،               )١٩٣٨)(٤/١٧٤(احلجامـة والقـيء للصـائم     /الصـوم : البخـاري فقد أخرجـه    . واحلديث صحيح 

من طريق أيوب، عن ِعكرمة، عـن ابـن عبـاس     ) ٢٣٧٢)(٢/٣٠٩(يف الرخصة يف ذلك   /الصوم: أبو داود 
 .بنحوه



 )٣٦٠( 

 ناسخ -ضي اهللا عنهمار- إىل أن حديث ابن عباس -رمحه اهللا-ويذهب الشافعي 
 . ، ألنه متأِخر عنه يف الزمان-رضي اهللا عنه-حلديث شداد بن أَوس 

 عام  ومساع ابن أَوس عن رسول اهللا       : "-رمحه اهللا -يقول اإلمام الشافعي    
                 ا قبل حجـة اإلسـالم ، فَـِذكْره حمرمبحصا ، ومل يِرمحالفتح ، ومل يكن يومئٍذ م

 عام حجة اإلسالم سـنة عشـر ،          ِحجامة النيب    -ضي اهللا عنهما  ر-ابن عباس   
يف الفتح سنة ثَمان ، قبل حجة اإلسالم بسنتني ،          " أفطر احلاِجم واملَحجوم  "وحديث  

 ناِسخ ، وحديث إفْطـار      -رضي اهللا عنهما  -فإذا كانا ثاِبتين ، فحديث ابن عباس        
 .)١(" احلاجم ، واحملجوم منسوخ

                                                        

 ). ١٤٤(اختالف احلديث) ١(



 )٣٦١( 

 :مجاع اإل-ثالثًا
 .انعقاد اإلمجاع على أن أحد احلديثني املتعارضني ناسخ لآلخر: ومعناه 

باب من أقيم عليه حد يف شـيء     (ما رواه اإلمام الشافعي يف      : ومن أمثلة ذلك  

من أُِقيم عليه   : " قال ، عن عمرو بن شعيب ، أن النيب         ) أربع مرات ، مث عاد له     
مث أُِتـي   ، -أنا شكَكْت: قال الربيع- مرات ، حد يف شيء أربع مرات ، أو ثالث 

 .)١(" به الرابعة ، أو اخلامسة ، قُِتلَ أو ، خِلع

من أُقيم عليه حد أربـع      : وروي من حديث أيب الزبري    : "قال اإلمام الشافعي  

 برجل قد أُقيم عليه احلد أربـع  مرات ، مث أَتى به اخلامسة قُِتل ، مث أُِتي النيب    
 .)٢( مث أَتى به اخلامسة ، فَحده ، ومل يقتلهمرات ، 

                                                        

إذا تتـابع يف    /احلدود: أبو داود ، واحلديث مبجموع طرقه صحيح فقد أخرجه        ) ١٤٨(اختالف احلديث ) ١(
إذا : "ولفظه) ٢٥٧٢)(٢/٨٥٩(من شرب اخلمر مرارا   /احلدود: ابن ماجه ،  )٤٤٨٢)(٤/١٦٤(شرب اخلمر 

لدوهم، مث إن   شربوا اخلمر فاجلدوهم، مث إن شربوا فاجلدوهم، مث إن شربوا فاجلدوهم، مث إن شربوا فاج              
ما جـاء مـن شـرب اخلمـر فاجلـدوه فـإن عـاد يف الرابعـة                  /احلدود: الترمذي،  "شربوا فاقتلوهم 

ثالثتـهم مـن    " من شرب اخلمر فاجلدوه، فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه        : "ولفظه) ١٤٧٢)(٢/٤٤٩(فاقتلوه
ذكر الروايـات  /األشربة: يالنسائوأخرجه . طريق عاصم بن بهدلة، عن أيب صاحل، عن معاوية بن أيب سفيان         

من شرب اخلمر فاجلـدوه، مث إن شـرب فاجلـدوه، مث إن        : "ولفظه) ٨/٣١٣(املغلظات يف شرب اخلمر   
من طريق عبد الرمحن بن أيب نعيم، عن  ابن عمر، وذا اللفـظ رواه        " شرب فاجلدوه، مث إن شرب فاقتلوه     

يف شـارب  /احلـدود :الدارميه، عن أيب هريرة، من طريق سهيل بن أيب صاحل، عن أبي ) ٢/٢٨٠(اإلمام أمحد 
إذا شرب أحدكم فاضربوه، مث إذا عاد فاضـربوه، مث          : "ولفظه) ٢٣١٣)(٢/٢٣٠(اخلمر إذا أتى به الرابعة    

 .من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه" إذا عاد فاضربوه، مث إذا عاد الرابعة فاقتلوه
 .، وهو صحيح) ١٤٨(اختالف احلديث) ٢(

من طريق الزهري، عن قبيصـة        ) ٤٤٨٥)(٤/١٦٥(إذا تتابع يف شرب اخلمر    /احلدود: بو داود أوقد أخرجه   
روى هذا احلديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد اهللا بن عمـرو،                 : "ابن ذؤيب ، قال أبو داود     

:  يف الكـربى   يالنسائ،  "وعبد اهللا بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة              
من طريق حممد بن إسـحاق، عـن حممـد بـن املنكـدر،                                   ) ٥٣٠٣)(٣/٢٥٧(نسخ القتل /احلد يف اخلمر  

 . عن جابر بن عبد اهللا



 )٣٦٢( 

 إىل أن حديث أيب الـزبري ، ناسـخ حلـديث                  -رمحه اهللا -ويذهب الشافعي   
 .عمرو بن شعيب ، ويستدل على ذلك بإمجاع العلماء على العمل حبديث أيب الزبري

أُقـيم  ال نعلم أحدا من أهل الفُتيا ، خيالف يف أن من            : "يقول اإلمام الشافعي  
عليه حد يف شيء أربع مرات ، مث أتى به خامسة ، أو سادسة ، أقيم ذلك احلد عليه                   

 ، إن كان ثابتـا ، فهـو         ومل يقتل ، ويف هذا دليل على أن ما روي عن النيب             
 .)١(" منسوخ

 
 

 

 

 

                                                        

 ).١٤٩(اختالف احلديث) ١(



 )٣٦٣( 

 املبحث الثاين
 منهج اإلمام ابن قُتيبة يف ناسخ احلديث ومنسوخه 

 عارض بني األحاديث وأثر ذلك يف دفع الت
 

رغم أمهية النسخ ، كمسلك من مسالك دفع التعارض بني األحاديث     
، سوى ) تأويل خمتلف احلديث(النبوية ، ال جند اإلمام ابن قُتيبة يستعمله يف كتابه 

 ، حيث يف موضع واحد ، وذلك يف موضوع منع وإباحة الكتابة عن رسول اهللا 

كتابة عنه ، مث أورد حديثًا يف إباحة الكتابة ، فادعى أهلُ  الأورد حديثًا يف منعه 
 .األهواء تناقضهما واختالفهما

فأما احلديث الذي ورد فيه املنع ، فهو ما رواه أبو سعيد اخلدري                 
ال تكتبوا عين شيئًا سوى القرآن ،          : "قال رسول اهللا :  ، قال-رضي اهللا عنه-

 .)١(" ين شيئًا فَلْيمحهفمن كتب ع
رضي اهللا -وأما حديث إباحة الكتابة ، فهو ما رواه عبد اهللا بن عمرو 

: قلت . نعم : يا رسول اهللا ، أكتب كلَّ ما أمسع منك ؟ قال : قلت : قال -عنهما
 .)٢(" نعم ، فإين ال أقول يف ذلك كله إال احلق: يف الرضا ، والغضب ؟ قال 

                                                        

 ).١٩٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
،                  ) ٣٠٠٤)(١٦٠٠(التثبـت يف احلـديث  /الزهـد : مسـلم وهـو حـديث صـحيح ، فقـد أخرجـه      

كالمها من طريق زيد بن أسلَم ، عن عطاء بـن يسـار ،                           ) ٤/١٤٥(يف كراهية كتابة العلم   /العلم: الترمذي
 . عن أيب سعيد اخلُدري بنحوه

 ). ١٩٣(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
من رخـص يف كتابـة      /املقدمة: دارميال،  ) ٣٦٤٦)(٣/٣١٨(يف كتابة العلم  /العلم: أبو داود وقد أخرجه   

ثالثتهم من طريق الوليد بـن عبـد اهللا ، عـن                 ) ٢/١٩٢( يف املسند    اإلمام أمحد ،  ) ٤٨٤)(١/١٣٦(العلم
 .يوسف بن ماِهك ، عن عبد اهللا بن عمرو بنحوه ، وإسناده صحيح



 )٣٦٤( 

 قُتيبة تعارض هذين احلديثني ، بأن أحدمها ناسخ لآلخر ، ويدفع اإلمام ابن
حيث نسخ حديثُ إباحة الكتابة حديثَ املنع ، أو بأن اإلباحة أمر خاص لعبد اهللا  

 .ابن عمرو رضي اهللا عنهما
أن يكون من : أحدمها: أن يف هذا معنيني: و حنن نقول: "يقول ابن قُتيبة 

 كتب قوله ، مث رأى بعد ، ملا منسوخ السنة بالسنة ، كأنهى يف أول األمر عن أن ي
أن يكون : علم أن السنن تكثر ، وتفوت احلفظ ، أن تكتب وتقَيد ، واملعىن األخر

خص ذا عبد اهللا بن عمرو ؛ ألنه كان قارئًا للكتب املتقدمة ، ويكتب بالسريانية ،  
 يكتب منهم إال الواحد ، واالثنان ، والعربية ، وكان غريه من الصحابة أميني ، ال

وإذا كتب مل يتِقن ، ومل يِصب التهجي ، فلما خِشي عليهم الغلَط فيما يكتبون ؛ 
 . )١(" اهم ، وملَّا أَِمن على عبد اهللا بن عمرو ذلك ، أَِذنَ له

                                                        
 ). ١٩٣(تأويل خمتلف احلديث ) ١(



 )٣٦٥( 

 املبحث الثالث
 املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة يف 

 ستعمال النسخ يف دفع التعارض بني األحاديثا
 

ال خيتلف اإلمامان الشافعي وابن قُتيبة على مبدأ استعمال النسخ يف دفع 
التعارض بني األحاديث ، لكن املوازنة بني استعماالما للنسخ يف كتابيهما ،  

 :تكشف اختالفات ، ومالحظات تتلخص فيما يلي
نسخ يف دفع التعارض ، بأكثر مما يستعمله يستعمل اإلمام الشافعي ال) ١(

 .)١(اإلمام ابن قُتيبة ، الذي ال يوجد يف كتابه إال منوذج واحد للنسخ 
تبعا لتعدد استعماالت الشافعي للنسخ ، تتعدد أيضا طرق معرفة النسخ ، ) ٢(

اليت جيدها الباحث يف كتابه ، حيث جند أمثلة على معرفة النسخ بتصريح        
 ، وأمثلة على معرفة النسخ مبعرفة تاريخ كل من احلديثني          )٢(لصحايب ا

 ، بينما يلِْمح ابن قُتيبة  )٤( ، وأخرى على معرفة النسخ بداللة اإلمجاع )٣(املتعارضني 
كأنه ى يف : إىل معرفة النسخ ، يف املثال الذي ذكره ، بداللة الزمان ، حيث يقول 

 يكتب قوله ، مث رأى بعد ، ملا علم أن السنن تكثر ، وتفوت  أول األمر عن أن
 .  )٥(" احلفظ ، أن تكتب وتقَيد

                                                        
 ). ١٥٧(، ) ١٤٨(، ) ١٤٣(، ) ٦٦(، ) ٥٩(الف احلديث اخت: انظر أمثلة النسخ عند الشافعي ) ١(

 .من هذه الرسالة) ٣٥٢-٣٤٢(مبحث النسخ عند الشافعي ، صفحة : وانظر 
 . من هذه الرسالة ) ٣٥٣(صفحة : ، وانظر ) ١٩٣(تأويل خمتلف احلديث: وانظر مثال النسخ عند ابن قتيبة 

 . من هذه الرسالة) ٣٤٣(صفحة: ، وانظر) ٥٩(اختالف احلديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٣٤٧(صفحة: ، وانظر) ٦٦(اختالف احلديث: انظر) ٣(
 .من هذه الرسالة) ٣٥١(صفحة: ، وانظر) ١٤٨(اختالف احلديث: انظر) ٤(
 ). ١٩٣(تأويل خمتلف احلديث ) ٥(



 )٣٦٦( 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 

 املسائل املشتركة يف كتايب 
 ) تأويل خمتلف احلديث(و) اختالف احلديث(

 واملوازنة بني منهجي 
 اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة فيها

 

 

 

 

 

 

 



 )٣٦٧( 

 

تأويل خمتلف (و) اختالف احلديث(شتركة يف كتايب املسائل امل
 ) احلديث

 واملوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة فيها
 

مسائل   ) تأويل خمتلف احلديث(، و) اختالف احلديث(توجد يف كتايب 
 متشاة ، مشتركة ، أوردها كال اإلمامني الشافعي وابن قُتيبة ، يف خمتلف احلديث ،
ورمبا تشابه منهجامها يف التعامل مع هذه املسائل ، ورمبا اختلف ، وهذا الفصل 
األخري ، من هذه الرسالة ، خمصص لعرض أمثلة من هذه املسائل ، واملوازنة بني 

 .منهجي اإلمامني يف تناوهلا ، والتعامل معها
ها يف وتبلغ املسائل املشتركة بني الكتابني تسعة مسائل ، سبق تناول بعض

الفصل السابق ، وسنتناول يف هذا الفصل  أربعة منها ، ونوازن بني منهجي اإلمامني 
 :الشافعي وابن قُتيبة فيها ، لتمام البيان ، واإليضاح ، وهذه املسائل املشتركة هي

 .مسألة الصوم والفطر يف السفر -١
 .مسالة طهارة املاء -٢
 .مسألة أكل الضب -٣
 .مسألة غُسل اجلمعة -٤
 . ربا النسيئةمسألة -٥
 .مسألة الشفْعة -٦
 .مسألة البكاء على امليت -٧
 .مسألة استقبال القبلة بالغائط ، أو البول -٨
 .مسألة اخلَراج بالضمان -٩



 )٣٦٨( 

 املسألة األوىل
 الصوم والِفطْر يف السفر

 

أورد كل من اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة مسألة الصوم ، والِفطْر يف السفر ، 
ا ، حيث أورد كل منهما أحاديث يف هذه املسألة ، ظاهرها خمتلف ، يف كتابيهم

فصار إىل دفع تعارضها ، وبيان اتفاقها ، وإن كان كل واحد منهما قد تناوهلا من 
 .جانب ، غري اجلانب الذي تناوهلا منه اآلخر

 :منهج اإلمام الشافعي يف تناول مسألة الصوم والفطر يف السفر
عي يف مسألة الصوم والفطر يف السفر ، يف شهر رمضان ،  أورد اإلمام الشاف
 :عدة أحاديث ، منها

أن رسول اهللا   : -رضي اهللا عنهما  -ما رواه بسنده ، عن عبد اهللا بن عباس          ) ١(

                        ح يف رمضان، فصام حىت بلغ الكَِديـد ، مث أفطـر فـأفطرخرج عام الفَت
 .)١(الناس معه 

)٢ (     أن   -رضي اهللا عنـه   -ب بن عاصم األشعري     ما رواه بسنده ، عن كَع ، 

  )٢( " ليس من الِبر أن تصوموا يف السفر: " قال للصائم يف السفررسول اهللا 

سافرنا : " ، قال  -رضي اهللا عنه  -ما رواه بسنده ،  عن أنس بن مالك          ) ٣(

  ، فمنا الصائم ، ومنا املفطر ، فلم يِعب الصائم على املفطر ، وال             مع رسول اهللا    
 .) ٣(" املفطر على الصائم

                                                        

 .من هذه الرسالة) ١٨٧(، وسبق خترجيه صفحة ) ٥١(اختالف احلديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ١٨٧(، وسبق خترجيه صفحة ) ٥٢(اختالف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ١٨٨(، وسبق خترجيه صفحة ) ٥٥(اختالف احلديث) ٣(



 )٣٦٩( 

أن محـزة             : -رضـي اهللا عنـها    -ما رواه بسنده ، عن أم املـؤمنني عائشـة           ) ٤(
يا رسول اهللا ، أصوم يف السفر ؟ وكان        :  ، قال  -رضي اهللا عنه  -ابن عمرو األسلمي    

  .)١(  "إن ِشئت فَصم ، وإن شئت فأفِْطر : " كثري الصيام ، فقال رسول اهللا 
يذهب اإلمام الشافعي إىل اجلمع بني هذه األحاديث وغريها ، مما ورد يف هذا الباب    و

، من باب أن اختالفها إمنا هو من باب اختالف املباح ،  فبأيها أخذ املسلم أجزأه ،                  
وأن الِفطْر للمسافر يف الصوم رخصة ، وأن الصوم للقادر عليه عزم ، وأن ِفطْر النيب                

به الناس كان من ب ِديقْت٢( اب التعليم ، لي(. 
  

 :منهج اإلمام ابن قُتيبة يف تناول مسألة الصوم والفطر يف السفر
 أورد اإلمام ابن قُتيبة يف مسألة الصوم ، والفطر يف السفر ، يف شهر رمضان ، 

 :حديثني ، مها
إن ِشئت : "قال  سِئلَ عن الصوم يف السفر ، فرسول اهللا ما رِوي أن ) ١(

 .)٣(" فَصم ، وإن شئت فأفِْطر

ِصيام رمضان يف السفَر ، كِفطْره يف : " قال ما رِوي أن رسول اهللا ) ٢(
 .)٤(" احلَضر

وجيمع اإلمام ابن قُتيبة بني احلديثني من جهة بيان اختالف مقام وموِضع كل 
 ، م رغبوا عن رخصة اهللا تعاىلمنهما ، حيث يذهب إىل أن احلديث الثاين ، كان لقو

                                                        
 .من هذه الرسالة) ١٨٨(، وقد سبق خترجيه ، صفحة )٥٥(اختالف احلديث) ١(
 ) . ٥٨-٥١(اختالف احلديث:انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ١٨٨(ه ، صفحة ، وقد سبق خترجي) ١٦٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٣(
 ).١٦٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٤(

مـن طـرق عـن             ) ٤/١٨٣(الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر     : ذكر قوله   /الصيام: النسائيوقد أخرجه   
 . أيب سلَمة بن عبد الرمحن ، عن عبد الرمحن بن عوف موقوفًا ، وإسناده إىل عبد الرمحن بن عوف صحيح



 )٣٧٠( 

وما وهب هلم من الرفَاهة يف السفر ، وتجشموا املَشقَّة والشدة ، فأعلَمهم أن إثْمهم 
 .)١(يف الصيام يف السفر ، كإْمثهم يف الفطر يف احلَضر 

 

 :املوازنة بني منهجي الشافعي وابن قُتيبة يف مسألة الصوم والفطر للمسافر
لباحث عند املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة يف هذه خيرج ا

 :املسألة باملالحظات اآلتية
 يتفق اإلمامان يف أن الِفطْر يف رمضان للمسافر ، رخصة من اهللا تعاىل ، -١

تخفيفًا عن عباده ، حىت ال جتتمع عليهم مشقَّة الصوم ، ومشقَّة السفر ، أما من كان 
قَّة فيه فهو باخليار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، لكن الشافعي سشفره سهالً ال م

أحب صوم شهر رمضان يف السفر ، : "يذهب إىل أن صومه أفضل ، حيث يقول 
واملرض ، إن مل يكن يجِهد املريض ، ويزيد يف مرضه ، واملسافر فيخاف منه املرض 

 .)٢(، فلهما  معا الرخصة فيه 
يتوسع اإلمام الشافعي يف تناول املسألة فقهيا ، مستشهدا باآليات  -٢

 .)٣(واألحاديث ، بينما خيتصر ابن قُتيبة احلديث فيها كثريا 
 يتفق الشافعي وابن قُتيبة على اجلمع بني األخاديث الواردة يف املسألة ، -٣

نها ببيان طريف املباح فيها لكنهما خيتلفان يف طريقة اجلمع ، فاإلمام الشافعي جيمع بي
، ومها الفطر والصوم للمسافر ، بينما جيمع اإلمام ابن قُتيبة بني احلديثني الذَين 
أوردمها ببيان اختالف مقام كل منهما ، رغم ما يذهب إليه من إباحة الفطر والصوم 

 .للمسافر

                                                        

 ). ١٦٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر ) ١(
 ). ٥٦(اختالف احلديث) ٢(
 ). ١٦٤(، تأويل خمتلف احلديث) ٥٨-٥١(اختالف احلديث: انظر ) ٣(



 )٣٧١( 

 املسألة الثانية
 الطهارة باملاء

 

، وابن قُتيبة مسألة طهارة املاء ، وما ينِجسه أورد كل من اإلمامني الشافعي 
، والطهارة به ، حيث أورد كل منهما أحاديث يف هذه املسألة ، ظاهرها خمتلف ، 

 .فصار إىل دفع تعارضها ، وبيان اتفاقها

 :منهج اإلمام الشافعي يف تناول مسألة الطهارة باملاء
 : ، األحاديث اآلتية أورد اإلمام الشافعي يف مسألة طهارة املاء

 ، أن رجالً سأل     -رضي اهللا عنه  -ما رواه بسنده ، عن أيب سعيد اخلُدري         ) ١(

إن بئر بضاعة يطرح فيها الكـالب واحلَـيض ، فقـال                        :  ، فقال    رسول اهللا   

 .)١ (" إن املاء ال ينِجسه شيء : "النيب 
قـال     :  ، قـال -ي اهللا عنهما رض-ما رواه بسنده ، عن عبد اهللا بن عمر          ) ٢(

  .)٢(" إذا كان املاء قُلَّتني مل حيمل نجسا: "رسول اهللا 

   ، أن رسول اهللا      -رضي اهللا عنه  -ما رواه بسنده ،  عن أيب هريرة         ) ٣(
 .) ٣ ("ال يبولَن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتِسل منه: "قال

  أن رسـول اهللا  -رضي اهللا عنه  -ما رواه بسنده ، عن أيب هريرة          ) ٤(
  .)٤(" إذا ولَغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات: "قال

                                                        

 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(، وسبق خترجيه ، صفحة ) ٧١(اختالف احلديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٧(وسبق خترجيه ، صفحة ، ) ٧١(اختالف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٨(، وسبق خترجيه ، صفحة ) ٧١(اختالف احلديث) ٣(
 .من هذه الرسالة) ٢٠٨(، وسبق خترجيه ، صفحة ) ٧٢(اختالف احلديث) ٤(



 )٣٧٢( 

، ببيـان أن بينـها       ويذهب اإلمام الشافعي إىل اجلمع بني هـذه األحاديـث         
عموما وخصوصا ، فحديث بئر بضاعة عـام يف كـل مـاء ، قَـلَّ ، أو كَثُـر ،                     

قصود باملـاء الـذي ال يـنجس املـاء الكـثري ، فكـان يف                           وال يدل على أن امل    
حديث أيب هريـرة يف سـؤر الكلـب دليـل علـى أن قـدر مـاء اإلنـاء ،                                         

وهو ماء قليل ، ينجس مبخالطة النجاسة ، وإن مل يتغري طعمه ، أو رحيه ، أو لونه ،                   
إذا كـان         : "ري جاء حديث ابـن عمـر  ويف حتديد القدر الفاصل بني القليل ، والكث    

، فهذه األحاديث الثالثة  ال ختتلـف ، وإمنـا يخصـص                 " املاء قُلتني مل حيمل جنسا    
 . بعضها بعضا 

وأما حديث النهي عن البول يف املاء الدائم ، فيقرر اإلمـام الشـافعي أنـه ال         
حيمـل النجاسـة ، فهـو    يعارض هذه األحاديث ؛ ألنه إن كان يعين به املاء الذي        

كحديث ابن عمر ، وإن كان يعين به كل ماء دائم ، فيشبه أن يكون على االختيار                 
، ال على أن البول ينجسه ، كما ينهى الرجل أن يتغوطَ على ظهر الطريق ، والظل                 
واملواضع اليت يأوي إليها الناس ، ملا يتأذى به الناس من ذلك ، ال أن األرض ممنوعة                 

 أن التغوط محرم ، فإن النفس تعاف الشرب ، أو الوضوء من املاء الـدائم إذا             ، وال 
 .  )١(خالطه البول 

  

 :منهج اإلمام ابن قُتيبة يف تناول مسألة طهارة املاء
 أورد اإلمام ابن قُتيبة يف طهارة املاء حديثني ، ومها مما أورده اإلمام 

 :ة ، ومهاالشافعي أيضا يف هذه املسأل
 .)٢(  "إن املاء ال ينِجسه شيء"حديث ) ١(

 .)٣(" إذا كان املاء قُلَّتني مل حيمل نجسا"حديث ) ٢ (
                                                        

 ) . ٧٤-٧٢(اختالف احلديث: انظر) ١(
 . من هذه الرسالة) ٢٠٧(، وقد سبق خترجيه صفحة ) ٢٢٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٢٠٧(وانظر خترجيه صفحة ). ٢٢٨(ل خمتلف احلديثتأوي: انظر ) ٣(



 )٣٧٣( 

وجيمع اإلمام ابن قُتيبة بني احلديثني من جهة بيان أن أحدمها عام يف كل ماء ، 
 يف ، وأن احلديث الثاين خرج خمرج اخلصوص ،" املاء ال ينِجسه شيء"وهو حديث 

 .)١(املاء الكثري ، فَخصص احلديث العام 
 

 :املوازنة بني منهجي الشافعي وابن قُتيبة يف مسألة طهارة املاء
خيرج الباحث عند املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة يف هذه 

 :املسألة باملالحظات اآلتية
إن املاء : " ملسألة ، مها حديث يشترك اإلمامان يف إيراد حديثني يف هذه ا-١

، ويزيد اإلمام " إذا كان املاء قُلَّتني مل حيمل نجسا: "وحديث" ال ينجسه شيء
حديث البول يف املاء الراكد ، وحديث املاء : الشافعي بإيراد حديثني آخرين ، مها 

 .الذي ولَغ فيه الكلب
ملاء ليس اختالفًا حقيقيا ،   يتفق اإلمامان يف أن ظاهر اختالف أحاديث ا-٢       

بل هو اختالف ظاهري مرجعه أن بعضها خرج خمرج العموم ، وبعضها خرج   
خمرج اخلصوص ، فلذلك أومهت اختالفًا ، وليس فيها شيء خمتلف ، ولذلك مجع 

 .كل منهما بينها ببيان العام واخلاص فيها 
يا ، بينما ال يزيد ابن  كعادته يتوسع اإلمام الشافعي يف تناول املسألة فقه-٣

 .)٢(قُتيبة على بيان العموم واخلصوص بني احلديثني باختصار شديد
 

 

 
 

                                                        

 ). ٢٢٨(تأويل خمتلف احلديث: انظر ) ١(
 ). ٢٢٨(، تأويل خمتلف احلديث) ٧٩-٧١(اختالف احلديث: انظر ) ٢(



 )٣٧٤( 

 
 

 املسألة الثالثة
 أكل الضب

 

أورد كل من اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة مسألة أكل الضب يف كتابه ،  
من عرض منهج   لكن كُال منهما عرضها بطريقة خمتلفة عن اآلخر ، كما سيتبين 

 .كل منهما يف تناول هذه املسألة

 :منهج اإلمام الشافعي يف تناول مسألة أكل الضب
 : أورد اإلمام الشافعي يف هذه املسألة حديثني ، مها 

أخربنا مالك ، عـن نـافع ، عـن ابـن عمـر                           : ما رواه بسنده ، قال      ) ١(

لَست  ِبآِكِله   : "ِئلَ عن الضب ، فقال        س   ، أن رسول اهللا      -رضي اهللا عنهما  -
 .)١ (" ، وال محرمه

أخربنا مالك ، عن ابن شهاب ، عـن أيب أُمامـة               : ما رواه بسنده ، قال      ) ٢(
عـن  :قال مالك   : أشك  :  ، عن ابن عباس ، قال الشافعي         )٢(ابن سهل بن حنِيف     

وخالد بن الوليد ، أما دخـال  عن ابن عباس : ابن عباس  عن خالد بن الوليد ، أو  

                                                        

 .، وإسناده صحيح) ٩١(اختالف احلديث) ١(
إباحـة  / الصـيد والـذبائح    :مسـلم ،  ) ٥٥٣٦)(٩/٦٦٢(الضب/الذبائح والصيد : البخاريوقد أخرجه   

،          ) ١٨٥٠)(٣/١٦١(مــا جــاء يف أكــل الضــب/األطعمــة: الترمــذي، ) ١٩٤٣)(١٠٧٥(الضــب
 .أربعتهم من طريق عبد اهللا بن دينار ، عن عبد اهللا بن عمر به) ٧/١٩٧(الضب/الصيد والذبائح: النسائي

، وهو خطأ ، " مة سهل بن حنيفعن أيب أما"وقع يف النسخة املطبوعة من كتاب اختالف احلديث ) ٢(
 ). ٢١/٣٥(ذيب الكمال: انظر. ورمبا كان تصحيفًا غري مقصود ، والصواب أبو أمامة بن سهل بن حنيف



 )٣٧٥( 

  ، فأهوى إليه رسـول اهللا        )١( بيت ميمونة ، فأُِتي ِبضب حمنوذ        مع  النيب    
 ما يريد أن     أَخِبروا رسول اهللا    : بيده ، فقال بعض النسوة الاليت يف بيت ميمونة          

 أحرام  : يده ، فقلت     هو ضب يا رسول اهللا ، فرفع رسول اهللا          : يأكل ، فقالوا    
فأكلته :   ، قال خالد " ال ، ولكنه مل يكن بأرض قومي ، فأجدين أعافه         : هو ؟ قال    

  .)٢( ينظُر ، ورسول اهللا 

 وجيمع اإلمام الشافعي بني حديث ابن عباس ، وحديث ابن عمر بأن النيب              
 .مل يدع أكل الضب إال ألنه عافَه ، ال ألنه حرمه ، وهذا من اختالف املباح

وحديث ابن عباس موافق حلديث ابن عمر ، أن          : "-رمحه اهللا -يقول الشافعي   
رسول اهللا امتنع عن أكل الضب ؛ ألنه عافه ، ال ألنه حرمه ، وقد امتنع من أكـل                   

:      البقول ذوات الريح ؛ ألن جربيل يكلمه ، ولعله عافها ، ال حمرمـا هلـا ، وقـال     

نفسه ، وقد بين ابن عباس أنـه        : بآكله ، يعين  لست  :  قال   ابن عمر ، أن النيب      

فجاء مبعىن ابن عبـاس  : وال حمرمه ، قال :  قال أن النيب : عافَه ، وقال ابن عمر  
 .)٣(" بينا ، وإن كان معىن ابن عمر أَبين منه

 

 :منهج اإلمام ابن قُتيبة يف تناول مسألة أكل الضب

 أكل الضب حديثًا واحدا ، ذَكر أن أهل األهواء ،  أورد اإلمام ابن قُتيبة يف
                                                        

 ). ١/٤٥٠(النهاية يف غريب احلديث: انظر" ِبِعجل حنيذ"مشِوي ، ومنه قوله تعاىل  : حمنوذ) ١(
 .وإسناده صحيح، ) ٩٢(اختالف احلديث) ٢(

إباحـة  /الصـيد والـذبائح   : مسـلم ،  ) ٥٥٣٧)(٩/٦٦٣(الضب/الذبائح والصيد : البخاريرجه  وقد أخ 
الصـيد  : النسـائي ،  ) ٣٧٩٤)(٣/٣٥٣(يف أكل الضـب   /األطعمة: أبو داود ،  ) ١٩٤٥)(١٠٧٦(الضب
مخستهم من طريـق أيب أمامـة          ) ٣٢٤١)(٢/١٠٧٩(الضب/الصيد: ابن ماجه ،  ) ٧/١٩٨(الضب/والذبائح

 .، عن ابن عباس بهابن سهل بن حنيف 
 ). ٩٢(اختالف احلديث) ٣(



 )٣٧٦( 

وأعداء احلديث ادعوا أنه يناقض العقل والنظَر ، وهذا احلديث هو ما أورده الشافعي 

ال آكله ،  : " قال يف الضب عن ابن عمر ، لكن بلفظ خمتلف ، وهو أن النيب 
 .)١(" وال أنهى عنه ، وال أُِحلُّه ، وال أُحرمه

 ، ويذكر اإلمام ابن قُتيبة طعن أهل األهواء يف هذا احلديث بأنه خيالف العقل

 ال يأكل وال ينهى ، وال يحلِّل وال يحرم ، إذا كان رسول اهللا : حيث قالوا 
 . )٢(فإىل من املَفْزع يف التحليل والتحرمي 

، بل إن ما ذكروه مث يرد على شبهتهم ببيان أن متن احلديث ليس كما ذكروه 
إن هذا : وحنن نقول: "يف منت احلديث من الزيادة هو سبب االختالف ، فيقول

حسب ، " ال آكله ، وال أُحرمه"احلديث قد وقع فيه سهو من بعض النقَلَة ، وكان 
فظَن أن ال يِحلُّه ، وال يحرمه ، كما أنه ال يأكله ، وال ينهى عنه ، وبني األمرين 

 .)٣(" رق ؛ ألنه مل يتركه من جهة التحرمي ، وإمنا تركه ألنه عافَهف
 

 :املوازنة بني منهجي الشافعي وابن قُتيبة يف مسألة أكل الضب
عند املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة يف هذه مسألة أكل 

 :الضب ، فإن الباحث يالحظ ما يلي

  يف إباحة أكل الضب ، بداللة ما ورد عن النيب  يتفق كال اإلمامني-١
 ".لست بآكله ، وال محرمه"يف احلديث الذي أورداه 

 يورد اإلمام الشافعي أحاديث أكل الضب يف باب اختالف املباح ، حيث -٢       
، " لست بآكله ، وال محرمه"يورد حديثني يف ذلك ، أحدمها حديث ابن عمر 

ث ابن عباس أنه امتنع عن أكله ، وجيمع الشافعي بني احلديثني بأن أكل والثاين حدي
                                                        

 . ، وسبق خترجيه) ١٨٠(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ١(
 ).١٨٠(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 ). ١٨٠(املصدر السابق : انظر) ٣(



 )٣٧٧( 

الضب أو تركه سواء ، إذ هو من باب املباح ، الذي يسع املسلم أن يأخذ بأي  
طرفيه شاء ، أما اإلمام ابن قُتيبة فيورد حديث ابن عمر فقط ، وذلك يف باب ما 

 وهذا من مشكل احلديث ، ال من     ادعاه أعداء احلديث من خمالفته للعقل ،
 .املختلَف ؛ إذ مل يوِرد ابن قُتيبة معارضا له من احلديث

  يطعن ابن قُتيبة يف سالمة املنت الذي ساقه الطاعنون يف احلديث ، ويبني-٣
أن أساس شبهتهم باطل ؛ ألنه قام على غري أساس ، فاحلديث ليس فيه ما يؤيد قوهلم 

 .)١(نت الصحيح الذي ال مطعن فيه ، وال شبهة ، ويسوق امل
 يتوسع اإلمام ابن قُتيبة يف تناول هذه املسألة ، ويستشهد بأحاديث أخرى -٤

 .)٢(ملا يذهب إليه يف تأويل احلديث ، ودفع شبهة خمالفته للعقل 
 

                                                        

 ). ١٨٠(تأويل خمتلف احلديث: انظر ) ١(
 ).١٨٢-١٨١(تأويل خمتلف احلديث: انظر ) ٢(



 )٣٧٨( 

 املسألة الرابعة
 غُسـل اجلُمعـة

 

ة مسألة غُسل اجلمعة يف كتابه ،  تناول كل من اإلمامني الشافعي ، وابن قُتبي
حيث أوردا فيها أحاديث يفيد ظاهرها بوجوب الغسل يوم اجلمعة ، وأخرى تفيد 

 .بغري الوجوب ، فجمعا بينها ببيان اختالف األمر يف كل منها عن اآلخر

 :منهج اإلمام الشافعي يف تناول مسألة غسل اجلمعة

حديثني ، فيهما الداللة على وجوب  أورد اإلمام الشافعي يف هذه املسألة 
 :غسل اجلمعة ، ومها 

 ، أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنهما  -عن عبد اهللا بن عمر      ما رواه بسنده ،     ) ١(

 جاء منكم إىل اجلمعة فليغتسل : "  قال ن١ (" م(. 
 ، أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري     ما رواه بسنده ،     ) ٢(

 قال  " :ِلم غُستح٢(" ل يوم اجلمعة واجب على كل م(.  
دخل رجـل   : ويقابلهما ما رواه الشافعي بسنده ،  عن سامل بن عبد اهللا قال              

 املسجد يوم  اجلمعة ، وعمر بن اخلطـاب يخطُـب ،   من أصحاب رسول اهللا     
ـ        : أيةُ ساعة هذه ؟ فقال    : فقال عمر  معت يا أمري املؤمنني ، انقَلَبت من السـوق فس

      أْتضوعلى أن ت تأن         : فقال عمر . النداء ، فما ِزد   والوضوء  أيضاً ، وقد علمت

 .)٣("  كان يأمر بالغسل رسول اهللا 

                                                        

 .من هذه الرسالة) ٢٢٦(، وانظر خترجيه ، صفحة ) ١٠٩(اختالف احلديث) ١(
 .من هذه الرسالة) ٢٢٦(وانظر خترجيه ، صفحة ، ) ١٠٩(اختالف احلديث) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٢٧(، وانظر خترجيه ، صفحة ) ١١٠(اختالف احلديث) ٣(



 )٣٧٩( 

وقد مجع اإلمام الشافعي بني هذه األحاديث ، مبينا أن األمـر يف احلـديثني               
علمنا أن عمر   فلما  : "األولني للندب ، واالستحباب ، وليس للوجوب ، حيث يقول         

 كان يأمر بالغسل يوم اجلمعة ، فذكر عمر علمـه           وعثمان علما أن رسول اهللا      

 يف وعلم عثمان ، فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسـول اهللا     
غسل يوم اجلمعة ، إذ ذكر عمر علمهما يف املقام الذي توضأ فيـه عثمـان يـوم                      

عثمان فيغتسل ، ومل يأمره عمر بذلك ، وال أحـد       اجلمعة ، ومل يغتسل ، ومل خيرج        

 بالغسـل    ، ممن علم أمر رسول اهللا        ممن حضرمها من أصحاب رسول اهللا       

 بالغسل على األحب ،     معهما ، أو بإخبار عمر عنه ، دل هذا على أنَّ أَمر النيب              
 . )١ ("ال على اإلجياب للغسل الذي ال جيزئ غريه

 

ية يف تناول مسألة غسل اجلمعةمنهج اإلمام ابن قُتب: 
 أورد اإلمام ابن قُتيبة يف أكل الضب حديثني ، أحدمها ما أورده الشافعي ، 

 ، -رضي اهللا عنه-سعيد اخلدري وفيه وجوب الغسل يوم اجلمعة ، وهو ما رواه أبو 

 .)٢(" غُسل يوم اجلمعة واجب على كل محتِلم : "  قال أن رسول اهللا 
:    حلديث الثاين ، فهو ما رواه سمرة بن جندب رضي اهللا عنه ، قالوأما ا

من توضأَ يوم اجلُمعة فَِبها وِنعمت ، ومن اغْتسلَ           : "قال رسول اهللا 
 . )٣(" فهو أفْضل

ث األول وجيمع اإلمام ابن قُتيبة رمحه اهللا بني احلديثني ، من جهة بيان أن األمر يف احلدي
: وحنن نقول: "للفضيلة ، واالختيار ، وليس للوجوب ، ولذلك يتوهم تناقضهما ، حيث يقول 

مل يرد به أنه فَرض ، وإمنا هو شيء أوجبه "غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم"إن قوله 
                                                        

 ) . ١١٠(اختالف احلديث) ١(
 ). ١٣٤(تأويل خمتلف احلديث: انظر) ٢(
 .من هذه الرسالة) ٢٥٨(، وانظر خترجيه ، صفحة ) ١٣٤(يل خمتلف احلديثتأو: انظر) ٣(



 )٣٨٠( 

ان نقية على املسلمني كما جيب غسل العيدين على الفضيلة ، واالختيار ، ليشهدوا امع بأبد
من الدرن سليمة من التفَل ، وقد أمر مع ذلك بالتطَيب ، وتنظيف الثوب ، وأن يلبس ثوبني                           

جلمعته سوى ثويب مهنته ، وهذا كله اختيار منه ، وإجياب                            على 
 أنه                             قد يكون يف الفضيلة ال على جهة  الفرض ، مث عِلم عليه السالم

الناس العليل ، واملشغول ، ويكون يف البلد الشديد الربد ،            الذي ال يستطاع فيه 
فجائز ، مث بين بعد ذلك أن : أي" من توضأ فبها وِنعمت: "الغسل إال باملَشقَّة الشديدة ؛ فقال

 .   )١(" الغسل ملن قدر عليه أفضل
 

 :املوازنة بني منهجي الشافعي وابن قُتيبة يف مسألة غسل اجلمعة
يستطيع الباحث عند املوازنة بني منهجي اإلمامني الشافعي ، وابن قُتيبة يف 

 :مسألة الغسل بوم اجلمعة ، أن خيرج باملالحظات اآلتية
 غسل يوم اجلمعة واجب على كل" يشترك اإلمامان يف إيراد حديث -١
" ، ويقابله كل واحد منهما حبديث خمتلف ، فاإلمام الشافعي يقابله حبديث " حمتلم

 ، بينما يقابله )٢(" احلديث…  يوم اجلمعة دخل رجل من أصحاب رسول اهللا 
 ، وكالمها جيمع بني )٣(" من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت"ابن قُتيبة حبديث 

 .)٤(كما سبق بيانه احلديثني ببيان اختالف األمر والنهي 
 يتوسع اإلمام الشافعي يف بيان أحكام الغسل عموما يف باب غسل اجلمعة -٢       

مستدالً باآليات واألحاديث ، على أن الغسل الواجب هو غسل اجلنابة فقط ، حيث 
ومل أعلم دليالً بينا على أن جيب غسل غري اجلنابة ، الوجوب الذي ال : "يقول 

 .)٥(" هيجزئ غري

                                                        

 ). ١٣٥-١٣٤(تأويل خمتلف احلديث) ١(
 . من هذه الرسالة) ٣٦٨(صفحة: انظر) ٢(
 . من هذه الرسالة) ٣٦٨(صفحة: انظر) ٣(
 . من هذه الرسالة) ٣٦٩-٣٦٨(صفحة: انظر) ٤(
 ). ١٠٩(اختالف احلديث) ٥(



 )٣٨١( 

 يستدل اإلمام الشافعي بأحاديث أخرى يف نفس املوضوع على ما ذهب -٣
إليه من جواز الغسل وعدمه يوم اجلمعة ، حيث يستدل باحلديث الذي أورده اإلمام 

 .)١(" من توضأ فبها ونعمت"ابن قُتيبة ، وهو حديث 
مة بعدم إجياب  يتناول اإلمام ابن قُتيبة حكمة التشريع يف التخفيف عن األ-٤

مث عِلم عليه السالم أنه قد يكون يف الناس العليل ، : "الغسل يوم اجلمعة ، فيقول 
واملشغول ، ويكون يف البلد الشديد الربد ، الذي ال يستطاع فيه الغسل إال باملشقة 

 .)٢(" فجائز: من توضأ فبها ونعمت ، أي : الشديدة ؛ فقال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ). ١١٠( احلديثاختالف: انظر ) ١(
 ). ١٣٥(تأويل خمتلف احلديث) ٢(



 )٣٨٢( 

 

 
 
 
 ــةاخلاتـم

 نتائج البحث وتوصياته
 

بعد أن أمت اهللا علي نعمة إمتام هذا البحث ، أرى من الواجب أن أرفق به أهم 
ما انتهت إليه هذه الدراسة ، من نتائج ، وتوصيات ، أسأل اهللا أن ينفع ا ، وأن 

 .جيعلها خالصةً لوجهه الكرمي
 

 :أهم النتائج: أوالً
هم علوم احلديث ، الضرورية لفهم السـنة        إن علم خمتلَف احلديث من أ     ) ١ (

النبوية فهما صحيحا ، حبيث حيتاج إليه كل طالب علم ، وكل متصدر للفتوى ، أو                
 .القضاء ، ليبين فتواه ، أو حكمه على بينة واضحة 

إن التعارض واالختالف الظاهري بـني األحاديـث ، لـيس اختالفًـا                    ) ٢(
هن النـاظر ، أو القـارئ ، يـزول ضـرورةً ببيـان                  حقيقيا ، ولكنه تعارض يف ذ    

اتفاق األحاديث ، وائتالفها ، من خالل اجلمع بينها ، أو بيـان النسـخ فيهـا ،                              
 .أو الترجيح بينها

بني خمتلف احلديث ، ومشكل احلـديث عمـوم وخصـوص مطلـق ،               ) ٣(
يقع اإلشكال يف احلديث بسـبب      فمشكل احلديث أعم من خمتلف احلديث ؛ إذ قد          

تعارض حديثني ، أو أكثر ، وهو خمتلف احلديث ، أو بسبب معىن يف احلديث نفسه                



 )٣٨٣( 

، أو بسبب معارضته للكتاب ، أو اإلمجاع ، أو القياس ، أو العقـل ، أو الواقـع ،    
 .كل خمتلف مشكل ، وليس كل مشكل خمتلف: ويصح أن يقال

اخـتالف  (ب يف خمتلف احلديث ، وكتابه       اإلمام الشافعي هو أول من كت     ) ٤(
هو أسبق كتاب يف هذا الشأن ، مث تبعه اإلمام ابن قُتيبة يف الرد على أعداء                ) احلديث

تأويل خمتلف  (احلديث ، واجلمع بني األخبار اليت ادعوا تناقضها واختالفها ، وكتابه            
 .من أهم وأسبق الكتب يف هذا الشأن) احلديث
ختالف والتعارض الظاهري بني األحاديث ، يتبع الفقيه ،         للخروج من اال  ) ٥(

 :أو احملدث اخلطوات التالية
 . اجلمع بني احلديثني املتعارضني ما أمكن ، بوجه صحيح من وجوه اجلمع-١
 بيان الناسخ واملنسوخ من احلديثني املتعارضني ، والعمـل بالناسـخ دون             -٢
 .املنسوخ
 املتعارضني ، ومل يكن أحدمها ناسخا ، يصار          إذا تعذَّر اجلمع بني احلديثني     -٣

إىل ترجيح أحد احلديثني ، بوجه من وجوه الترجيح ، سواء باعتبار سند احلـديث ،   
أو باعتبار منت احلديث ، أو باعتبار أمر خارجي ، كموافقة القرآن ، أو اإلمجـاع ،                 

 .أو القياس ، أو مبوافقة حديث آخر
يث عند اإلمام الشافعي ، عن مفهومه عند ابن         خيتلف مفهوم خمتلف احلد   ) ٦(

قُتيبة ، فهو عند الشافعي ، حبسب ما يظهر من كتابه ، خـاص بالتعـارض بـني                  
 . األحاديث ، أما عند ابن قُتيبة ، فهو يشمل املختلف واملشكل على حد سواء

يف أمـور ،    ) تأويل خمتلف احلـديث   (، و ) اختالف احلديث (يتفق كتابا   ) ٧(
مل يذكر فيه الشافعي سوى خمتلف      ) اختالف احلديث (لفان يف أخري ، فكتاب      وخيت

على خمتلف احلـديث ،     ) تأويل خمتلف احلديث  (احلديث ، يف حيث اشتمل كتاب       
 . ومشكله ، وذلك تبعا ملفهوم خمتلف احلديث عند كل منهما

 



 )٣٨٤( 

 :أهم التوصيات: ثانيا
 

النبوية ، أن يِلم بقدر مناسب      على كل مهتم بعلم احلديث ، وفقه السنة         ) ١ (
 .من علم خمتلف احلديث ، ملا لذلك من أمهية يف استقامة منهجه يف فهم السنة النبوية

فإن من  ) تأويل خمتلف احلديث  (، و ) اختالف احلديث (نظرا ألمهية كتايب    ) ٢ (
ه ،  الضروري أن حيظى هذان الكتابان بعناية واهتمام الباحثني يف علوم احلديث والفق           

حيث يستحق كل كتاب منهما أن يفْرد ببحث مستقل ، يتضمن ختريج أحاديثـه ،               
 .ودراسة مسائله بشيء من التفصيل ، والشمول ، والشرح ، والبيان ، والتعليق

البد للباحث قبل اخلوض يف خمتلف احلديث ، أن يِلـم مبعرفـة أصـول               ) ٣(
اء على األحاديث ، حىت ال يقـع         التخريج ، ودراسة األسانيد ، ومعرفة أحكام العلم       

 . يف خطأ ، أو خلل يف دفع التعارض
وأخريا ، أدعو اهللا تعاىل أن جيعل عملي هذا خالصـا لوجهـه ، وأن يوفـق                 

 .املسلمني ملا فيه خري الدنيا ، واآلخرة ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 



 )٣٨٥( 

 املراجع واملصادر
 
طبعـة  -بن كثري مع الباعث احلثيث ألمحد شاكر       للحافظ ا  :اختصار علوم احلديث   -١

 . هـ١٣٧٠الطبعة الثانية -بريوت /دار الكتب العلمية
حتقيق حممد أمحد عبد    ) هـ٢٠٤(حممد بن إدريس الشافعي     لإلمام :اختالف احلديث  -٢

 .هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل -بريوت/العزيز طبعة دار الكتب العلمية
ـ ٢٧٦( بـن قتيبـة الـدينوري   لإلمام عبد اهللا بن مسـلم  : أدب الكاتب  -٣ دار ) هـ

 .هـ١٣٨٧بريوت /صادر

لإلمام أيب زكريا حميـي   :إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن سيد اخلالئق   -٤
ـ ٦٧٦(الدين حيىي بن شرف النووي     دار البشـائر  -حتقيق الدكتور نور الدين ِعتر  )  ه

 . هـ١٤١١الطبعة الثانية-بريوت/اإلسالمية
) هـ٤٤٦(أليب يعلى اخلليل بن عبد اهللا القَزِويين :   احلديث اإلرشاد يف معرفة علماء    -٥

 الطبعـة األوىل  -الريـاض /طبعة مكتبة الرشـد -حتقيق الدكتور حممد سعيد إدريس     
 .هـ١٤٠٩

أليب عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب     : االستيعاب يف معرفة األصحاب  -٦
  .بريوت/ دار اجليل –حتقيق علي حممد البجاوي ) هـ٤٦٣(

ـ ٦٣٠(لعلي بن حممد بن األثري اجلزري       :أسد الغابة يف معرفة الصحابة       -٧ دار -) هـ
 .بريوت/الفكر

ـ ٨٥٢(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين     : اإلصابة يف متييز الصحابة      -٨  دار  –) هـ
 .بريوت/الكتب العلمية

الطبعة الرابعـة    -بريوت/دار الفكر -للدكتور حممد عجاج اخلَطيب   : أصول احلديث  -٩
 .هـ١٤٠١

ـ ٢٠٤(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي       : األم -١٠ حتقيق الدكتور أمحد بدر الـدين      )  ه
  .هـ١٤١٦ الطبعة األوىل -بريوت/دار قتيبة-حسون 



 )٣٨٦( 

حتقيـق  ) هـ٦٢٤(جلمال الدين أيب احلسن الِقفْطي    : إنباه الرواة على أنباء النحاة     -١١
 -بريوت/تب الثقافية القاهرة ومؤسسة الك  /دار الفكر العريب  –حممد أبو الفضل إبراهيم     

 .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل 
تقدمي وتعليـق   ) هـ٥٦٢(لإلمام أيب سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين          :األنساب -١٢

 .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل -دار الفكر ودار اجلنان-عبد اهللا عمر البارودي 
 -بريوت/ مكتبة املعارف   -) هـ٧٧٤(للحافظ أيب الفداء بن كثري      : البداية والنهاية  -١٣

 .هـ ١٤٠١الطبعة الرابعة 
) هـ٩١١(جالل الدين السيوطي  للحافظ :بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة      -١٤

 . بريوت/املكتبة العصرية-حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم
دار إحياء التراث   –) هـ٢٨٤(ألمحد بن يعقوب الكاتب املعروف باليعقويب     : البلدان -١٥

 .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل -بريوت/العريب
دار الكتـاب   ) هـ٢٧٦( لإلمام عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة         :تأويل خمتلف احلديث   -١٦

 .بريوت/العريب
-)هـ١٢٠٥(حملمد مرتضى احلُسيين الزبيدي      :تاج العروس من جواهر القاموس     -١٧

 .دار اهلداية-حتقيق الدكتور عبد الفتاح احللو
 جامعة امللـك     -أمحد نور سيف  حتقيق الدكتور   ) هـ٢٣٣( ليحىي بن معني   :التاريخ -١٨

 . هـ١٣٩٩ الطبعة األوىل -الرياض/عبد العزيز
للدكتور حسن إبـراهيم    : تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي      -١٩

 .م١٩٦٤ الطبعة السابعة -بريوت/ دار األندلس -حسن 
ـ ٤٦٣(للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي    :تاريخ بغداد  -٢٠  دار-) هـ

 .بريوت/الكتب العلمية
حتقيق الـدكتور عبـد     ) هـ٢٦١(للحافظ أمحد بن عبد اهللا العجلي     : تاريخ الثقات  -٢١

 .هـ١٤٠٥ الطبعة األوىل -بريوت/دار الكتب العلمية-املعطي قلعجي 
حتقيق حممد أبو الفضل ) هـ٩١١(جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي      :تاريخ اخللفاء  -٢٢

 .هـ١٣٩٥دار الفكر العريب -إبراهيم 
 .مؤسسة الكتب الثقافية) هـ٢٥٦(لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري: ريخ الكبريالتا -٢٣



 )٣٨٧( 

ـ ٨٠٦(للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي       : والتذكرة التبصرة -٢٤ ) هـ
 .دار الكتب العلمية

ـ ٧٤٨(لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب        : جتريد أمساء الصحابة   -٢٥  دار  –) هـ
 .ت بريو/املعرفة

للحافظ مجال الـدين يوسـف بـن الزكـي          : حتفة األشراف مبعرفة األطراف    -٢٦
  .اهلند/الدار القيمة)  هـ٧٤٢(املزي

 ٨٢٦(ألمحد بن عبد الـرحيم الكنـدي   : حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل      -٢٧
 .م١٩٩٩ الطبعة األوىل -الرياض/مكتبة الرشيد–حتقيق عبد اهللا نوارة ) هـ

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر        : قريب النواوي تدريب الراوي يف شرح ت     -٢٨
-املدينة املنورة /املكتبة العلمية -حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف    ) هـ٩١١(السيوطي  

 .م١٩٧٢هـ١٣٩٢الطبعة الثانية 
دار  ) هـ٧٤٨(للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب        : تذكرة احلفاظ  -٢٩

 .بريوت/الكتب العلمية
طبعـة دار الكتـب     –) هـ٨١٦(للشريف علي بن حممد اجلرجاين     :التعريفات -٣٠

  هـ١٤١٧ الطبعة األوىل -بريوت/العلمية
لإلمام احلافظ شهاب الـدين أمحـد بـن علـي بـن حجـر               : تقريب التهذيب  -٣١

حلب،الطبعـة الرابعـة    -سوريا/دار الرشيد -،حتقيق حممد عوامة  )هـ٨٥٢(العسقَالين
 .هـ١٤١٢

 للحافظ أمحد بن علي بن حجـر       : اديث الرافعي الكبري  تلخيص احلبري يف ختريج أح     -٣٢
 .بريوت/دار املعرفة)  هـ٨٥٢(العسقالين

حتقيق أمحد علـي    )هـ٧٤٢(جلمال الدين اِملزي  : ذيب الكمال يف أمساء الرجال     -٣٣
 .هـ١٤١٤بريوت /دار الفكر-عبيد ، وحسن آغا 

ــس -٣٤ ــن إدري ــايل اب ــوايل التأســيس ملع ــن حجــر : ت للحــافظ أمحــد ب
 الطبعـة   -بـريوت /العلمية دار الكتب -حتقيق عبد اهللا القاضي     )هـ٨٥٢(العسقالين

 .هـ١٤٠٦األوىل 



 )٣٨٨( 

ـ ١١٨٢(حملمد بن إمساعيل الصـنعاين    : توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار     -٣٥ ، )هـ
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل -بريوت/ دار الكتب العلمية–تعليق صالح حممد عويضة 

ـ ٣٥٤(ان البسيت لإلمام أيب حامت حممد بن حب      : الثقات -٣٦ منشورات حممد علـي    )  ه
 .هـ١٤١٩بريوت الطبعة األوىل /بيضون دار الكتب العلمية

/ دار الكتب العلميـة   ) هـ٣٢٧( لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي      :اجلرح والتعديل  -٣٧
 .بريوت

جلالل الدين عبد الرمحن بـن أيب بكـر         : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة      -٣٨
 دار إحيـاء الكتـب      –قيق حممد أبـو الفضـل إبـراهيم         حت) هـ٩١١(السيوطي
 .هـ١٣٨٧ الطبعة األوىل –القاهرة/العربية

للحـافظ أيب نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا            : حلية األولياء وطبقات األصـفياء     -٣٩
 .بريوت/دار الفكر-)هـ٤٣٠(األصفهاين

 مكتبـة   -حتقيق أمحد شـاكر   ) هـ٢٠٤(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي     :الرسالة -٤٠
 .هـ١٣٩٩ الطبعة الثانية -القاهرة/ التراث

للعالّمة حممد بـن جعفـر      : لبيان مشهور كتب السنة املشرفة     املستطرفة الرسالة -٤١
 . هـ١٤١٤الطبعة اخلامسة -بريوت/دار البشائر اإلسالمية) هـ١٣٤٥(الِكتاين 

لإلمام حممـد بـن إمساعيـل       : سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام        -٤٢
 .بريوت/دار الفكر) هـ١١٨٢(الصنعاين

، )هـ٢٧٥(لإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن األشعث الِسِجستاين         : سنن أيب داود   -٤٣
 .بريوت/دار إحياء التراث العريب-حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد

حتقيق عبد  ) هـ٢٧٩(لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الترمذي      : سنن الترمذي  -٤٤
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة -بريوت/دار الفكر-الوهاب عبد اللطيف

ـ ٣٨٥(لإلمام علي بن عمر الدارقطين    : سنن الدارقطين  -٤٥ حتقيق عبد اهللا هاشـم     )  ه
 .بريوت/دار املعرفة-مياين 

حتقيق فواز زمريل   ) هـ٢٥٥(لإلمام عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي       :سنن الدارمي  -٤٦
 .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل -بريوت /دار الكتاب العريب–وخالد العلمي 



 )٣٨٩( 

ـ ٤٥٨(لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي      : السنن الكربى  -٤٧ حتقيق حممد عبد القادر    )  ه
 . هـ١٤١٤مكة املكرمة /مكتبة دار الباز-عطا 

حتقيق الـدكتور عبـد     ) هـ٣٠٣(لإلمام أمحد بن شعيب النسائي      : السنن الكربى  -٤٨
 .  هـ١٤١١ الطبعة األوىل-بريوت /دار الكتب العلمية–الغفار البنداري وسيد حسن 

دار -مع شرح السيوطي    ) هـ٣٠٣(لإلمام أمحد بن شعيب النسائي      : سنن النسائي  -٤٩
 .هـ١٣٤٨الطبعة األوىل -بريوت /الفكر

،حتقيـق  )هـ٢٧٥(لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد الِقزِويين : سنن ابن ماجه   -٥٠
 .بريوت/دار الفكر-وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

أشرف على  ) هـ٧٤٨(لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب        : سري أعالم النبالء   -٥١
هــ  ١٤١٠ الطبعة السابعة    –بريوت  /  مؤسسة الرسالة    –حتقيقه شعيب األرنؤوط    

 .م١٩٩٠
دار الفكـر   -لإلمام حممد أبـو زهـرة       : آراؤه وفقهه -الشافعي، حياته وعصره     -٥٢

 . الطبعة الثانية -القاهرة/العريب
دار -)هـ١٠٨٩(لعبد احلي بن العماد احلنبلي: ذهبشذرات الذهب يف أخبار من     -٥٣

 .بريوت/الكتب العلمية
ـ ٥١٦( لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي       :شرح السنة  -٥٤ حتقيق سـعيد   )  ه

 . هـ١٤١٤بريوت /اللحام دار الفكر
ـ ٧٩٥(للحافظ زين الدين عبد الرمحن بن رجب احلنبلي       : علل الترمذي  شرح -٥٥ ) هـ

 هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية -بريوت/عامل الكتب–حتقيق صبحي السامرائي 
–مع فتح البـاري     ) هـ١٥٦( لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري     :صحيح البخاري  -٥٦

 .بريوت/دار الفكر–ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي 
-الرياض  /دار املغين ) هـ٢٦١( لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري     :صحيح مسلم  -٥٧

 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل 
  دار   -حتقيق حممـود فـاخوري    ) هـ٥٩٧(أليب الفرج بن اجلوزي    :صفة الصفوة  -٥٨

 .هـ١٣٩٩ الطبعة الثانية -بريوت/ املعرفة



 )٣٩٠( 

حتقيـق بـوران    ) هـ٣٠٣(لإلمام أمحد بن شعيب النسائي       :الضعفاء واملتروكني  -٥٩
 .هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية -بريوت/مؤسسة الكتب الثقافية-الضناوي وكمال احلوت

حتقيق محدي السـلفي دار     ) هـ٣٢٢(ن عمرو العقيلي  أليب جعفر حممد ب   : الضعفاء -٦٠
 .هـ١٤٢٠الرياض الطبعة األوىل /الصميعي

ـ ٧٧١(لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي        : طبقات الشافعية الكربى   -٦١ ) هـ
 .القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية–حتقيق حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح احللو 

دار الكتب  -حتقيق فؤاد سيد  )هـ٥٨٦( اجلَعدي لعمر بن علي  : طبقات فقهاء اليمن   -٦٢
 .هـ ١٤١٠الطبعة الثانية-العلمية

ـ ٢٣٠(حملمد بن سعد    : الطبقات الكربى  -٦٣ دار –حتقيق حممد عبد القادر عطـا       )  ه
 .هـ١٤١٠ الطبعة األوىل -بريوت/الكتب العلمية

عاصـم  .حتقيـق د  ) هـ٨٥٢(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين      :طبقات املدلسني  -٦٤
 .م١٩٨٣ الطبعة األوىل -عمان/مكتبة املنار–يت القريو

دار الكتب  ) هـ٩٤٥(للحافظ مشس الدين حممد بن علي الداودي      : طبقات املفسرين  -٦٥
 .هـ١٤٠٣بريوت الطبعة األوىل /العلمية

حتقيـق  ) هـ٣٧٩(أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي     : طبقات النحويني واللغويني   -٦٦
 . الطبعة الثانية-القاهرة/دار املعارف–حممد أبو الفضل إبراهيم 

-بـريوت /دار العلم للماليني  -للدكتور صبحي الصاحل  : علوم احلديث ومصطلحه   -٦٧
 .م١٩٩١الطبعة الثامنة عشرة 

حتقيق وصي اهللا عباس    ) هـ٢٤١(لإلمام أمحد بن حنبل   : العلل ومعرفة الرجال   -٦٨
 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل -بريوت /املكتب اإلسالمي-

ـ ٢٧٦(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة       أليب حممد   : غريب احلديث  -٦٩ دار الكتـب   –) هـ
 .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل -بريوت/العلمية

ـ ٢٢٤(أليب عبيد القاسم بن سـالم اهلـروي        :غريب احلديث  -٧٠ دار الكتـب    )هـ
 .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل –بريوت /العلمية

ـ  ٥٨٣(للعالمة جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري      : غريب احلديث  الفائق يف  -٧١ )  هـ
 .هـ١٤١٧ الطبعة األوىل -بريوت/دار الكتب العلمية– إبراهيم مشس الدين حتقيق



 )٣٩١( 

) هـ٨٥٢(للحافظ أمحد بن حجر العسقالين    : فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٧٢
 .بريوت/دار الفكر

) هـ٩٠٢(لإلمام حممد بن عبد الرمحن السخاوي : فتح املغيث بشرح ألفية احلديث     -٧٣
 .هـ١٤١٥ الطبعة األوىل -القاهرة/ةمكتبة السن-حتقيق الشيخ علي حسني علي 

حتقيق حممد حميي الدين    ) هـ٤٢٩(لعبد القاهر بن طاهر البغدادي    : الفرق بني الفرق   -٧٤
 .بريوت/دار املعرفة-عبد احلميد 

لعبد العلي حممـد بـن نظـام الـدين       : فواتح الرمحوت بشرح مسلَّم الثبوت     -٧٥
 .بريوت/األنصاري دار إحياء التراث العريب

 .م١٩٧٨بريوت /دار الفكر-حملمد بن يعقوب الفَيروزآبادي: حمليطالقاموس ا -٧٦
لإلمام رِضي الدين حممد بـن إبـراهيم املعـروف               : قفو األثر يف صفو علوم األثر      -٧٧

  -بريوت/دار البشائر اإلسالمية  –، بعناية عبد الفتاح أيب غدة       ) هـ٩٧١(بابن احلنبلي 
 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية 

للشـيخ حممـد مجـال الـدين        :احلـديث   فنون مصطلح  قواعد التحديث من   -٧٨
 الطبعـة   -بريوت/طبعة دار النفائس  -حتقيق حممد جة العطار     ) هـ١٣٣٢(القامسي
 .هـ١٤١٤الثانية 

للحافظ مشس الدين حممد بـن      : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة         -٧٩
ـ  ٧٤٨(أمحد بن عثمان الذهيب       للثقافـة  حتقيـق حممـد عوامـة دار الِقبلـة       )  هـ

 . هـ١٤١٣جدة الطبعة األوىل /اإلسالمية
منشورات حممد علي   –للشيخ حممد على التهانوي     : كَشاف اصِطالحات الفُنون   -٨٠

 .بريوت/دار الكتب العلمية-بيضون
للعالّمة مصـطفى بـن عبـد اهللا         :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -٨١

 .هـ ١٤١٤بريوت / الفكردار–) هـ١٠٦٧(القُسطَنِطين املعروف حباجي خليفة
دار الكتـب   ) هـ٤٦٣(ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي    : الكفاية يف علم الرواية    -٨٢

 .بريوت/العلمية
ــاب -٨٣ ــذيب األنس  ــاب يف ــري اجلــزري : اللب ــن األث ـــ٦٣٠(الب                         –) ه

 .هـ١٤٠٠بريوت/ دار صادر



 )٣٩٢( 

دار -يق خنبة من األسـاتذة    حتق-)هـ٧١١( حملمد بن كَرم بن منظور       :لسان العرب  -٨٤
 .املعارف

حتقيق محدي عبـد ايـد   ) هـ٣٥٤(حملمد بن ِحبان البسيت: اروحني من احملدثني  -٨٥
 .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىل -الرياض/دار الصميعي-السلفي 

بريوت الطبعة /دار الكتاب العريب)  هـ٨٠٧(لعلي بن أيب بكر اهليثمي: لزوائدا جممع -٨٦
 . هـ١٤٠٢الثالثة 

ـ ٦٠٦(لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي      : صول يف علم األصول   احمل -٨٧ حتقيق )  ه
 . هـ١٤١٨ الطبعة الثالثة -بريوت/مؤسسة الرسالة–الدكتور طه العلواين 

 الطبعة -مصر/دار الوفاء–للدكتور نافذ محاد  :خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني -٨٨
  .هـ١٤١٤األوىل 

بريوت الطبعة  /مؤسسة الرسالة  )هـ٣٢٧(يب حامت الرازي  لعبد الرمحن بن أ   : املراسيل -٨٩
 .هـ١٤٠٢الثانية 

لصفي الدين عبد املؤمن بـن عبـد   : مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع  -٩٠
 الطبعـة   -بـريوت /دار اجليل -حتقيق علي حممد البجاوي   ) هـ٧٣٩(احلق البغدادي 

 .هـ١٤١٢األوىل
ـ ٥٠٥(د حممد بن حممد الغزايل      لإلمام أيب حام   :املستصفى من علم األصول    -٩١ ) هـ

 .بريوت/دار إحياء التراث العريب
ـ  ٢٠٤( لإلمام حممد بن إدريس الشافعي     :مسند اإلمام الشافعي   -٩٢ دار الكتـب   )  هـ

 .بريوت/العلمية
 .بريوت/دار الفكر-) هـ٢٤١(لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل: مسند اإلمام أمحد -٩٣
بريوت /طبعة دار الكتب العلمية) هـ٣٢١(لإلمام أيب جعفر الطحاوي: راآلثا مشكل -٩٤

 .هـ١٤١٥الطبعة األوىل -
بريوت /دار الكتب العلمية) هـ٤٠٦(أليب بكر بن فورك  : مشكل احلديث وبيانه   -٩٥

 .هـ١٤٠٠
 للشـهاب أمحـد بـن أيب بكـر          :يف زوائـد ابـن ماجـه       مصباح الزجاجة  -٩٦

 .القاهرة/حتقيق موسى حممد علي دار الكتب اإلسالمية) هـ٨٤٠(البوصريي



 )٣٩٣( 

ـ ٦٢٦(لياقوت بن عبد اهللا احلَمـوي     : م البلدان معج -٩٧ دار إحيـاء التـراث     -)هـ
 .هـ١٣٩٩بريوت/العريب

/  مؤسسـة الرسـالة    -لعمر رضا كحالـة   : معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة     -٩٨
 .هـ١٤٠٢ الطبعة الثالثة -بريوت

مجع مجاعة مـن املستشـرقني مطبعـة        : املفهرس أللفاظ احلديث النبوي    املعجم -٩٩
 .ليدن/بريل

دار الكتـب  –أليب يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي          : والتاريخ املعرفة -١٠٠
 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل -بريوت /العلمية

لإلمام احلاكم أيب عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا النيسـابوري             :معرفة علوم احلديث     -١٠١
 . مكتبة املتنيب–تصحيح الدكتور معظَّم حسني )  هـ٤٠٥(
لإلمامني موفق : نت املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  املغين والشرح الكبري عل م     -١٠٢

 .هـ١٤٠٤بريوت الطبعة األوىل /الدين ومشس الدين ابين قدامة دار الفكر
دار –ترمجة حممد فؤاد عبد الباقي       ،   فنسنك.ي.الدكتور ا : كنوز السنة    مفتاح -١٠٣

 .القاهرة/احلديث
ـ ٦٤٢( الصالحللحافظ أيب عمرو بن: مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث     -١٠٤ )  هـ

 .القاهرة/مكتبة املتنيب
حتقيق حممـد  ) هـ٥٤٨(أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين     : امللل والنحل  -١٠٥

 .هـ١٤٠٠ -بريوت/ دار املعرفة –سيد كيالين 
ـ ٤٥٨(لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي    : مناقب الشافعي  -١٠٦ حتقيق السيد أمحد صقر   )  ه

 . هـ١٣٩١وىل  الطبعة األ-مكتبة دار التراث-
ـ ٥٩٧(أليب الفـرج بـن اجلـوزي   : املنتظم يف تـاريخ امللـوك واألمـم       -١٠٧ )                 هـ

ــا    ــادر عط ــد الق ــد عب ــق حمم ــة-حتقي ــب العلمي ــريوت/دار الكت                              -ب
 . هـ١٤١٢الطبعة األوىل

دمشـق  /طبعة دار الفكر–للدكتور نور الدين عتر : يف علوم احلديث  منهج النقد  -١٠٨
 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة –



 )٣٩٤( 

دار – حملمـد السـيد زغلـول     : موسوعة أطراف احلديث النبوي الشـريف        -١٠٩
 .هـ١٤١٠ الطبعة األوىل -بريوت/الفكر

املكتبـة  –ترقيم حممد فؤاد عبـد البـاقي        ) هـ١٧٩(لإلمام مالك بن أنس   : املوطأ -١١٠
 .هـ١٤٠٨بريوت /الثقافية

ـ   : ميزان االعتدال يف نقد الرجال     -١١١ س الـدين حممـد بـن أمحـد                           للحـافظ مش
 .بريوت/دار الفكر-حتقيق على حممد البجاوي ) هـ٧٤٨(ابن عثمان الذهيب

الـس  -) هـ٧٦٢(لعبد اهللا بن يوسف الزيلَعي    :  نصب الراية ألحاديث اهلداية    -١١٢
 .هـ١٣٩٣ الطبعة الثانية -العلمي

ن بن حممد بن األثـري اجلـزري        لإلمام جمد الدي  : النهاية يف غريب احلديث واألثر     -١١٣
 .القاهرة/دار إحياء الكتب العربية-، حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي) هـ٦٠٦(
جلمال الدين عبد الرحيم : اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول    -١١٤

بـريوت  /حتقيق الدكتور شعبان إمساعيل دار ابن حزم      ) هـ٧٧٢(بن احلسن اإلسنوي  
 .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىل

دار ) هـ١٢٥٥( للشيخ حممد بن علي الشوكاين     :نيل األوطار شرح منتقى األخبار     -١١٥
 .بريوت/اجليل

أليب العباس مشس الدين أمحـد بـن حممـد                  : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     -١١٦
 .بريوت/دار الثقافة-حتقيق الدكتور إحسان عباس ) هـ٦٨١(ابن خلِّكَان 
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 فهـرس اآليـات القـرآنيـة: أوالً
 فهـرس األحـاديث النبـوية: ثانيا
 فهـرس املوضـوعـات: ثالثًا

        
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 )٣٩٦( 

 

  فهرس اآليات القرآنية-١
 

 السورة     الصفحة          رقمها   اآلية
 

 ١٣٧    البقرة  ١٧٨   كتب عليكم القصاص يف القتلى
 ٣١٤     ،،  ٢٣٨  ة الوسطىحافظوا على الصلوات والصال

 ١٥٤     ،،  ٢٦٠ وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى

 ١٣٩ آل عمران  ١٦٩  وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا

 ١٣٩     ،،  ١٧٠   فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله

 ١٣٧   النساء  ٢٤ كتاب اهللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم

 ١٣٨    ،،  ٤٨    يغفر أن يشرك بهإن اهللا ال

 ١    ،،  ٦٥  فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك
 ١٣٧    ،،  ٧٧   وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال

 ٣١٦    ،،  ١٠٢  وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة

 ١٢١  املائدة  ١٢   وبعثْنا ِمنهم اثْني عشر نِقيبا
  ١٣٧           ،،  ٤٥  فس بالنفسوكتبنا عليهم فيها أن الن

     ١           ،،  ٩٢  وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا
  ١٤٤          األنعام  ١٠٣  ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار

 ١٥                       ،،١٤١   والنخل والزرع خمتلفًا أكله
 ٣٢١   ،،                     ١٦٤   وال تِزر واِزرة ِوزر أخرى
 ١٣٥                     األعراف١١   ولقد خلقناكم مث صورناكم
 ١٤٢                        ،،٣٤   فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون
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 ١٤٤                      ،،١٤٣              لن تراين
 ١٢١                       ،،١٥٥واختار موسى قَومه سبِعني رجالً ِلِميقَاِتنا         

 ١٣٤             ،،             ١٧٢ وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم   
 ١٢١                       النور١٣   لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء

  ١٣٩                       النمل٨٠    إنك ال تسمع املوتى
 ٢٤٥                       الروم٣٠   هافطرة اهللا اليت فطر الناس علي

 ٢                     األحزاب٣٦           وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا

 ١٤٨                     ،،٥٣   وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من 
 ٢٤٥                 فاطر ١  احلمد هللا فاطر السماوات واألرض

 ١٢٦                        القمر١   وانشق القمراقتربت الساعة 
 ١٢٦                 القمر ٢    وإن يروا آية يعرضوا

 ٣٢١                      النجم٣٩   وأن ليس لإلنسان إال ما سعى
 ١                        احلشر٧   وما آتاكم الرسول فخذوه

كُنوال ت ، كبكِْم رِلح ِبراِحب احلُوت  فاص٢٤٣                      القلم٤٨ كَص 
 ٣٢١                        الزلزلة٧   فمن يعمل مثقال ذّرة خريا يره
 ٣٢١                        الزلزلة٨   ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
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  فهرس األحاديث النبوية-٢
       

            الراوي                         الصفحةطرف احلديث                          
 

 ١٥٨،٢٥٥     أبو هريرة     أبردوا بالصالة
 ١١٧  حذيفة بن اليمان   أتى سباطة قوم فبال قائما
 ١٢١   أبو ذر الغفاري   أتاين آت من ريب فأخربين
 ٢٤١  الشريد بن سويد الثقفي    أتاه رجل جمذوم ليبايعه
 ٨٥  عائشة أم املؤمنني    رأمت يف السفر وقص

 ٢٨٥،٢٩٩     عبد اهللا بن عمر   إذا افتتح الصالة رفع يديه
 ٢٨٧،٣٠٠     الرباء بن عازب   إذا افتتح الصالة رفع يديه
 ٢٨٦،٢٩٩     وائل بن حجر   إذا افتتح الصالة يرفع يديه
 ١١،٢٥٢      أبو هريرة   إذا انقطع شسع نعل أحدكم

 ٣٤٤  عائشة أم املؤمنني    خلتانإذا جاوز اخلتان ا
 ٢٣٢    أم سلمة إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي

 ٣٤٦   عامر بن ربيعة    إذا رأيتم اجلنازة فقوموا
 ٢٩٣   عبد اهللا بن عمر   إذا طهرت فليطَلِّق أو ليمِسك

 ١٦٥   أبو هريرة  إذا قام أحدكم من منامه فال يغمس يده
 ٢٠٧،٢٦١،٢٧٩      عبد اهللا بن عمر   لتني مل حيمل جنساإذا كان املاء ق

 ٢٤٣  عبد الرمحن بن عوف  إذا كان بالبلد الذي أنتم به فال خترجوا
 ٢١٥    بريدة  إذا لقيت عددا من املشركني فادعهم

 ١٣١  عبد اهللا بن عباس   إذا مل جيد إزارا لبس سراويل
 ٨١،٢٠٨       بو هريرةأ  إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله

 ١٦٠   عبد اهللا بن عمر    أرأيتكم ليلتكم هذه
 ٨٧،٢٢٢       زيد بن ثابت    أَرخص يف بيع العرايا
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 طرف احلديث                                      الراوي                         الصفحة
 ٢٢٢  سهل بن أيب حثمة   أَرخص لصاحب العرية أن يبيعها

 ٢٧،٣١٥      رافع بن خديج     أسفروا بالصبح
 ٢٣٦  بن مسعود محيصة   أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك

 ١٢٦   جابر بن عبد اهللا  أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء
 ٣٤٩   شداد بن أوس    أفطر احلاجم واحملجوم

 ١٥٠   أم سلمة      أفعمياوان أنتما
 ١٥٣   عمرو بن العاص  عشر حسناتاقض بينهم فإن أصبت فلك

 ٢٦٥  عبد اهللا بن عباس    أال انتفعوا بإهاا
 ٢١١   أنس بن مالك   أال رجل صاحل يكلؤنا الليلة

 ٢٦٣   أنس بن مالك    اللهم أحيين مسكينا
 ٣٢٣    أبو ِرمثة    أما إنه ال جيين عليك

 ٩١   أبو هريرة أمر أنيسا األسلمي أن يغدو على امرأة رجل
 ١١٦،٢٣٩،٢٧٣عائشة أم املؤمنني        أمر خبالئه فاستقبل به القبلة
 ٢٣١   عومير بن أشقر   أمره أن يعود بضحية أخرى
 ٩٤  الفريعة بنت مالك    أمرها أن متكث يف بيتها

 ٨٤،٢٧١      اِملسور بن مخرمة   أمر الناس عام احلديبية أن ينحروا
 ١٥٥   أبو هريرة   راهيمأنا أحق بالشك من أيب إب
 ٢٤٤   أبو هريرة   أنا سيد ولد آدم وال فخر

 ٢٠٠  الصعب بن جثَّامة   إنا مل نرده عليك إال أنا حرم
 ١٤٠   أبو هريرة    أن رجالً قال لبنيه

 ٣٤٩  عبد اهللا بن عباس    احتجم محِرماأنَّ رسول اهللا 
 ٣٤٨  عائشة أم املؤمنني  كان وجعا فأمر أبا بكرأنَّ رسول اهللا 
 ٢٢،٢٧٦      عمر بن اخلطاب   كان يأمر بالغسلأنَّ رسول اهللا 
 ٣٤٦      علي بن أيب طالب   كان يقوم يف اجلنائزأنَّ رسول اهللا 

 ١٨٨  محزة بن عمرو األسلمي   إنْ شئت فصم وإن شئت فأفطر
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