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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 

: المقدمة 

الحمد هلل رب العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف   أما بعد 

فقد أنزؿ اهلل كحيو عمى رسكلو األميف كجعؿ منو المحكـ ، كالمتشابو ، كمف أجؿ حفظ القرآف مف 

التأكيبلت الباطمة ، كاآلراء المبتدعة فقد حذر سبحانو كتعالى مف سمكؾ مسمؾ أىؿ األىكاء الذيف ينظركف إلى 

. المتشابو مف القرآف بغير عمـ كال بصيرة 

كبما أف السنة النبكية قرينة القرآف مف حيث المصدر كاألىمية في المحافظة عمييا كحيث تعددت 

 ، كاختمفت معانييا حيث يظف الناظر فييا لمكىمة األكلى أف بينيا اختبلفان كتناقضان ، األحاديث عف النبي 

كليس األمر كذلؾ ، كقد تنبو العمماء المحققكف ليذا األمر كأكلكه عناية تامة ككضعكا منيجان عمميان يعمي قيمة 

. السنة كمكانتيا ، كيذب عنيا انتحاؿ المبطميف كتأكيؿ الجاىميف

كفي ىذا العصر حيث كٌشر أعداء السنة عف أنياب الزيغ كالجيؿ لمحاربة السنة النبكية مدعيف زكران 

كبيتانان معرفتيـ بعمكـ الحديث ركاية كدراية حيث أخذكا يضربكف نصكص السنة بعضيا ببعض مف غير فقو،  

. كال حكمة ، كال كرع 

فكاف البد مف الرجكع إلى المنيج الرصيف الذم كضعو العمماء المحققيف المعركفيف بصبلبة الديف ، 

 ، كلذلؾ اخترت ىذا البحث لمكقكؼ   ككفرة العمـ بالركاية كالدراية في التعامؿ مع ما يشكؿ مف حديث النبي

منيج : عمى منيج إماـ مف أئمة العمـ بالحديث ،ككيؼ تعامؿ مع مشكؿ الحديث الشريؼ ، ككاف عنكاف البحث 

. اإلمام الخطابي في دراسة مشكل الحديث في كتابو معالم السنن 

 



 (2) 

 

: كرغبت في كتابة ىذا البحث ألسباب أىميا 

تأكيد سبلمة نصكص الحديث الشريؼ مف االختبلؼ المفضي لترؾ االحتجاج بيا بالكمية كما يدعي  - أ

. بعض الجياؿ

ترسيخ منيج النظر في مشكؿ الحديث المبني عمى قكاعد عممية راسخة ، بعيدة عف الزيغ ، كالتأكيبلت  - ب

. الفاسدة

تأصيؿ المنيج العممي السميـ في التعامؿ مع مشكؿ الحديث ، كتطبيقاتو عمى يد عمـ مف أعبلـ الحديث  - ت

. الشريؼ كعمكمو

. إظيار صكرة مف صكر التميز العممي ألىؿ العمـ األكائؿ - ث

. بياف منزلة اإلماـ الخطابي كجيكده العممية المكفقة كسبقو في ىذا النكع مف أنكاع عمـك الحديث - ج

: ككانت خطة البحث كما يمي

: المقدمة

: وفيو ثالثة مباحث : تمييد

. تعريؼ مشكؿ الحديث ، كالفرؽ بينو كبيف ما يشبيو : المبحث األكؿ 

. ترجمة مكجزة لئلماـ الخطابي : المبحث الثاني 

. تعريؼ مختصر بكتاب معالـ السنف: المبحث الثالث 

. الدراسات السابقة عف منيج اإلماـ الخطابي: المبحث الرابع 

. منيج الخطابي في عرض مشكل الحديث: الفصل األول 

. المنيج الكصفي لعرض مشكؿ الحديث: المبحث األكؿ 

. قكاعد منيجية ، كفكائد في دراسة مشكؿ الحديث: المبحث الثاني 

 .أنكاع مشكؿ الحديث التي درسيا الخطابي في معالـ السنف: المبحث الثالث 
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. منيج الخطابي العممي في دراسة مشكل الحديث: الفصل الثاني 

. منيجو في الجمع: المبحث األول 

. تعريؼ الجمع كأىميتو: المطمب األكؿ 

 .قرائف الجمع: المطمب الثاني 

. منيجو في النسخ: المبحث الثاني

. تعريؼ النسخ: المطمب األكؿ 

 .قكاعد كفكائد في النسخ: المطمب الثاني 

. منيجو في الترجيح: المبحث الثالث 

. تعريؼ الترجيح: المطمب األكؿ 

 .قرائف الترجيح: المطمب الثاني 

. الخاتمة

. المراجع

. الفيرس

: كقد سرت في ىذا البحث عمى النيج التالي

. تتبعت مسائؿ مشكؿ الحديث في كتاب معالـ السنف - أ

. قسمت المسائؿ حسبما تقتضيو منيجية البحث العممي - ب

. ضممت كؿ مسألة إلى ما يناسبيا مف مكضكعات البحث - ت

. جعمت لكؿ مكضكع عنكانان يناسبو - ث

. ذكرت في بداية كؿ مكضكع تعريفات يتضح بيا المقصكد - ج

. خرجت األحاديث التي كردت في صمب البحث تخريجان مختصران  - ح

 



 (4) 

جعمت مسائؿ البحث كالقكاعد كالفكائد منتظمة في نقاط متعددة  ، كأذكر عقب كؿ كاحدة نقبلن أك أكثر  - خ

 .مف كبلـ اإلماـ الخطابي

لـ أتعرض لممسائؿ التي أكردتيا عف اإلماـ الخطابي بالدراسة كالتحميؿ كالنقد ، ألف مقصكد البحث بياف  - د

.  المنيج الذم سار عميو اإلماـ الخطابي ، كليس النظر فيما قالو في تمؾ المسائؿ

كختامان أسأؿ اهلل بمنو ككرمو أف يستعممني في طاعتو ، كأف يجعؿ ىذا البحث في ميزاف حسناتي ، كأف يفتح 

. بو لمسنة الشريفة بابان مف الخير ، كيغمؽ عنيا بابان مف الشر 

. كالحمد هلل رب العالميف
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: تمييد 

. تعريف مشكل الحديث ، والفرق بينو وبين ما يشبيو : المبحث األول 

 

: تعريف مشكل الحديث 

. ()" ممتبسة: التبس، كأمكر أشكاؿ: مشتؽ مف الفعؿ أشكؿ : مشكؿ :" لغة 

 بأسانيد مقبكلة يكىـ ظاىرىا معاني مستحيمة، أك معارضة لقكاعد  أحاديث مركية عف رسكؿ اهلل:" اصطبلحان 

. ()"شرعية ثابتة 

 

: تعريف مختمف الحديث 

المختًمؼ بالكسر اسـ فاعؿ كالمختمىؼ بالفتح اسـ مفعكؿ كىك مف اختبلؼ األمريف ، ككؿ ما لـ يتساك فقد : لغة 

. ()"تخالؼ كاختمؼ 

. ()"كىك أف يأتي حديثاف متضاداف في المعنى ظاىران ، فيكفؽ بينيما ، أك يرجح أحدىما:" اصطبلحان 

كالفرؽ بيف النكعيف كاضح كبٌيف فبينيما عمكـ كخصكص ، فكبل النكعيف يدرساف ما قد يجده الناظر مف 

يختص بالنظر في التعارض بيف " مختمؼ الحديث" تعارض في فيـ األحاديث الشريفة ، فأما مصطمح 

فيعـ جميع أنكاع التعارض التي يمكف أف تكجد مما يعارض " مشكؿ الحديث " األحاديث فقط ، كأما مصطمح 

معنى مف معاني الحديث الشريؼ كمفيكمو مع ظاىر القرآف الكريـ، أك الكاقع ، أك التاريخ ، أك السنف الككنية ، 

. كقد يككف الحديث مشكبلن في ذاتو مف غير كجكد معارض لو ، فكؿ مختمؼ مشكؿ ، كليس كؿ مشكؿ مختمؼ

 

                                                 
 .11/357لساف العرب  ( )

 .32مختمؼ الحديث ، ص ( )

 .23/240 ، تاج العركس 9/91لساف العرب  ( )

  .20التقريب كالتيسير ص  ( )
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. ترجمة موجزة لإلمام الخطابي : المبحث الثاني 

: اسمو ونسبو وكنيتو 

 .، يكنى بأبي سميماف  () البستي ()بف محمد بف إبراىيـ بف خطاب الخطابي ()حػمد 

:  والدتو ونشأتو  وطمبو لمعمم

. كلد في رجب سنة تسع عشرة كثبلثمائة:  ، كقيؿ سنة بضع عشرة كثبلث مئةكلد بمدينة بست ، 

سنادان :" قاؿ الذىبي  أبي سعيد بف :  كسمع مف، كرحؿ في طمب العمـ ، " كعني بيذا الشأف متنا كاإ

، كمف  ، كمف أبي بكر بف داسة كغيره بالبصرة ، كمف إسماعيؿ بف محمد الصفار كطبقتو ببغداد األعرابي بمكة

  .()"العباس األصـ، كعدة بنيسابكر أبي

: آثاره العممية و ثناء العمماء عميو 

: لـ يكف اإلماـ الخطابي مف المكثريف في التصنيؼ ، كلكنو مف المجيديف فيو ، كمف أىـ مصنفاتو 

.  ، مطبكع ، كسيأتي الكبلـ عنو في المبحث التاليمعالم السنن -

محمد بف سعد آؿ سعكد ، في رسالة عممية ، كطبعو مركز إحياء :  ، مطبكع بتحقيؽ أعالم الحديث -

. التراث بجامعة أـ القرل

 ، طبعو مركز إحياء التراث بجامعة أـ  إبراىيـ العزباكمـعبد الكرم: بتحقيؽ  ، مطبكع  غريب الحديث -

. ىػ1402القرل ، عاـ 

 .ػق1407 سنة دمشؽياسيف محمد السكاس، دار ابف كثير : بتحقيؽ ، مطبكع العزلة  -

                                                 
، سير أعبلـ النببلء  " حمد ، كما قاؿ الجـ الغفير:  كالصكاب في اسمو:"ىكذا اسمو عمى الصحيح بدكف ىمز ، قاؿ الذىبي  ( )

17/23. 

 ، المذككر الخطاب جده إلى النسبة كىذه - مكحدة باء األلؼ كبعد الميممة الطاء كتشديد المعجمة الخاء بفتح: الخطابي  ( )
 .2/241كفيات األعياف 

 كىراة،  كغزنيف، سجستاف بيف مدينة:" بضـ الباء كسككف السيف ،  نسبة إلى مدينة بست ، قاؿ ياقكت الحمكم : البستي  ( )
. 1/415، معجـ البمداف  " كابؿ أعماؿ مف كأظنيا

 .17/23سير أعبلـ النببلء  ( )
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. كقد بمغت مؤلفاتو ثبلث عشرة مؤلفان أغمبيا مطبكع كمتداكؿ بيف طمبة العمـ

أبك كليذه اآلثار العممية كلغيرىا مف فضائؿ اإلماـ الخطابي فقد أثنى عميو جمع مف أىؿ العمـ ، كمف ذلؾ قاؿ 

سميماف الشارح لكتاب أبي داكد، فإذا كقؼ منصؼ عمى مصنفاتو، كاطمع عمى بديع  كأما أبك: طاىر السمفي 

،  ، ككاف قد رحؿ في الحديث كقراءة العمكـ ، تحقؽ إمامتو كديانتو فيما يكرده كأمانتو تصرفاتو في مؤلفاتو

كقاؿ  ، () "العمـ أكعية مف متثبتان  ثقةن  ككاف:"  ، قاؿ الذىبي () "، كصنؼ كطكؼ، ثـ ألؼ في فنكف مف العمـ

. () "التصانيؼ الحسنة ، صاحب ، جميؿ القدر إماـ فاضؿ كبير الشأف:"  السمعاني 

: وفاتو 

. () ىػ 388تكفي رحمو اهلل سنة 

 

                                                 
 .1/21مقدمة الحافظ أبي طاىر السمفي لكتاب معالـ السنف  ( )

 .3/1019 تذكرة  الحفاظ  ()

 .2/380األنساب  ( )

 . 2/216كفيات األعياف  ( )
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. تعريف مختصر بكتاب معالم السنن: المبحث الثالث 

يعد كتاب معالـ السنف أكؿ كتاب مصنؼ في شرح أحاديث أحد الكتب الستة ، كقد عكؿ عمى منيجو 

 فمو الفضؿ كالسبؽ في كضع قكاعد كأصكؿ شرح كاستفاد مف فكرتو كؿ مف جاء بعده في شرح حديث النبي 

. الحديث الشريؼ

فقد فيمت :" كقد بيف رحمو اهلل الغرض مف تأليؼ الكتاب كشيئان مف منيجو في كتابو حيث قاؿ 

يضاح ما ،ألبي داكد سميماف بف األشعث طمبتمكه مف تفسير كتاب السنف  كما،مساءلتكـ إخكاني أكرمكـ اهلل  كاإ

 كبياف كجكه أحكامو، كالداللة عمى مكاضع االنتزاع ، كشرح ما يستغمؽ مف معانيو،ييشكؿ مف متكف ألفاظو

 لتستفيدكا إلى ظاىر الركاية ليا باطف ؛كاالستنباط مف أحاديثو، كالكشؼ عف معاني الفقو المنطكية في ضمنيا

. () "العمـ كالدراية بو

: كمف أبرز معالـ منيجو في كتابو ما يمي 

طريقتو في الشرح كالتعميؽ الذم يمميو الشيخ عمى طبلبو ، كلـ يكف شرحان مستكعبان لكؿ مسائؿ الحديث  - أ

. مف حيث الركاية كالدراية

. قصد في معظـ شرحو بياف األحكاـ الفقيية المستنبطة مف أحاديث سنف أبي داكد - ب

جمع بيف الشرح التفصيمي لكؿ حديث مف أحاديث الباب الكاحد ، كبيف الشرح اإلجمالي لجميع أحاديث  - ت

. الباب

. يحكـ في كثير مف المكاضع عمى األحاديث التي يشرحيا ك التي تمر بو أثناء الشرح - ث

. يبدأ في كثير مف المكاضع ببياف غريب الحديث ، كىك رحمو اهلل مف أعبلـ ىذا الفف - ج

. يجيب في أثناء الشرح عما يرد عميو مف مسائؿ مشكؿ الحديث - ح

.  كترجيحاتوقيكرد كثيران  مف مسائؿ االختبلؼ بيف الفقياء المتقدميف ، كيذكر اختيارات - خ
                                                 

 .28-27معالـ السنف  ( )
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مىفيكقد أثنى العمماء عمى ىذا الكتاب ، فقد   .() " ىك كتاب جميؿ" : قاؿ عنو الحافظ أبك طاىر السِّ

كحظي الكتاب بعناية العمماء المتقنيف الذيف ألفكا في شرح الحديث النبكم الشريؼ فبل يكاد يخمك كتاب في شرح 

.   الحديث إال كيكرد فيو مصنفو شيئان مف كبلـ اإلماـ الخطابي رحمو اهلل

: كقد طبع الكتاب عدة طبعات

. ـ1950طبع بتحقيؽ الشيخ محمد محيي الديف عبد الحميد في أربعة أجزاء ، الطبعة األكلى  - أ

ىػ ، دار ابف 1418طبع بتحقيؽ عزت عبيد دعاس كآخركف ، بحاشية سنف أبي داكد ، الطبعة األكلى  - ب

. حـز ، بيركت

ىػ ،مطبعة المدني القاىرة ، كعمييا االعتماد في 1428محمد محمد تامر، الطبعة األكلى .طبع بتحقيؽ د - ت

. ىذا البحث

 

                                                 
  .18مقدمة معالـ السنف ص  ( )
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. ()الدراسات السابقة عن منيج اإلمام الخطابي : المبحث الرابع 

. اإلمام الخطابي وآثاره الحديثية ، ومنيجو فييا: أواًل 

 ، جعؿ الفصؿ األكؿ مف الباب ()أحمد بف عبد اهلل الباتمي.د.رسالة عممية لنيؿ درجة الماجستير ، أعدىا أ

 ، كعف منيج الخطابي فيو ، ككضع ضمف بيانو لمنيج الخطابي عنكانان فرعيان ()الثالث عف كتاب معالـ السنف

 ، فمو فضؿ السبؽ  ()بيانو لمشكؿ الحديث:  ، ثـ كضع عنكانان فرعيان سماه ()الجمع بيف المتعارض : سماه 

: كىذا البحث فيو زيادة عمى ما ذكره الشيخ حفظو اهلل مف عدة كجكه 

. لم يذكر المؤلف من قرائن الجمع إال ثالث قرائن: األول 

. كقد ذكرت في ىذا البحث ستة قرائف لمجمع بيف األحاديث المتعارضة 

. لم يذكر المؤلف من قرائن الترجيح إال قرينة واحدة: الثاني 

. كقد ذكرت في ىذا البحث عشرة قرائف في الترجيح بيف األحاديث المتعارضة

. لم يتكمم عن النسخ إال باعتباره من طرق الجمع بين األحاديث المتعارضة ، وذكر أربعة أمثمة: الثالث 

. كفي ىذا البحث ذكرت عشر قكاعد في مكضكع النسخ عند النظر في األحاديث المتعارضة

لم يذكر من القواعد المستفادة من اإلمام الخطابي في التعامل مع مشكل الحديث إال قاعدة واحدة ، : الرابع 

.  وىي قاعدة نفي التعارض بين األحاديث

                                                 
كقفت عمى أربعة رسائؿ عممية عف اإلماـ الخطابي منيا رسالتاف في مكضكع البحث ، كرسالتاف في غير مكضكع البحث ،  ( )

اإلماـ الخطابي كمنيجو في العقيدة ، رسالة عممية لنيؿ درجة الماجستير ، أعدىا الحسف بف عبد الرحمف العمكم المغربي : األكلى 
االختيارات الفقيية لئلماـ : بعنكاف : ، كثانية  (ىػ 1419)، مطبكع ، دار الكطف ، المممكة العربية السعكدية ، الرياض ، سنة 

 .سعد بف عبد اهلل البريؾ.الخطابي ، رسالة عممية لنيؿ درجة الدكتكراه ، أعدىا د

مطبكع ، عمادة البحث العممي ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ، المممكة العربية السعكدية ، الرياض ، سنة  ( )
 .(ىػ1426)

 (.773)إلى ص  ( 2/555 )مف ص  ( )

 .1/687اإلماـ الخطابي كآثاره الحديثية  ( )

 .1/701المرجع السابؽ  ( )
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. كذكرت في ىذا البحث عشران مف الفكائد كالقكاعد لمنظر في مشكؿ الحديث 

وأفيد القارئ بأن ما :" أقّر المؤلف بأنو لم يذكر كل ما يتعمق بموضوع مشكل الحديث حيث قال : الخامس 

. ()ذكرتو ليس حصرًا مستقصيًا لكل ما أورده المؤلف من جمع بين المتعارض بل ىناك أمثمة كثيرة

. كفي ىذا البحث قمت بحصر كاستقصاء جميع المكاضع التي تكمـ فييا اإلماـ الخطابي عف مشكؿ الحديث

أن المؤلف لم يتعمد استخالص منيج الخطابي في مشكل الحديث ، ولو أراد لقدر عميو ، ولكنو : السادس 

. تعرض لو ضمن بيانو لمنيج الخطابي في شرح الحديث 

كىذا البحث تخصص في بياف منيج الخطابي في دراسة مشكؿ الحديث مف جميع الجكانب العممية المتعمقة 

. بمكضكع مشكؿ الحديث

. اإلمام الخطابي وأثره في عموم الحديث: ثانيًا 

 () ، جعؿ الفصؿ الرابع ()مصطفى عمار محمد منبل : رسالة عممية لنيؿ درجة الماجستير ، أعدىا الطالب 

معالـ السنف ، كركز في المبحث األكؿ منو عمى منيج الخطابي في شرح الحديث ، : مف الرسالة عف كتاب 

. عف عمؿ الحديث في معالـ السنف: كالمبحث الثاني 

. مشكؿ الحديث: كلـ يتعرض في بحثو لمكضكع البحث 

                                                 
 .1/689اإلماـ الخطابي كآثاره الحديثية  ( )

، عاـ  (004183ر) ضمف قسـ المخطكطات ، بعمادة شؤكف المكتبات  بجامعة أـ القرل ،  مكة المكرمة ، رقـ  ( )
 .(ىػ1410)

 (.342)إلى ص  (307)مف ص  ( )
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. منيج الخطابي في عرض مشكل الحديث: الفصل األول 

. المنيج الوصفي لعرض مشكل الحديث: المبحث األول 

نما كاف  لـ يمتـز اإلماـ الخطابي منيجان كاحدان في عرض المسائؿ التي درسيا مف مسائؿ مشكؿ الحديث كاإ

يتصرؼ في عرض المسائؿ حسبما يقتضيو حاؿ الحديث الذم يشرحو مف سنف أبي داكد ، ككاف مف تصرفاتو 

: في ذلؾ 

  .افتراض صحة حديث ضعيف مرجوح ، والجواب عن اإلشكال الحادث من افتراض صحتو - أ

،  ()"متأكالن عمى نقصاف األجر -  إف ثبت الحديث–كقد يحتمؿ أف يككف معناه :" مثاؿ ذلؾ قاؿ رحمو اهلل 

كىذه المفظة يقاؿ إنيا غير محفكظة ، كلك صحت تأكلت عمى معنى :" كفي مكضع آخر قاؿ رحمو اهلل 

" ....() .

. يذكر وجو التعارض بين األحاديث الواردة في المتن الذي يشرحو - ب

ىذا غير :" مثاؿ ذلؾ حيف سرد جممة مف األحاديث التي ركاىا أبك داكد في االستسعاء في كتاب العتؽ ثـ قاؿ 

. ()"مخالؼ لؤلحاديث المتقدمة 

. يذكر داللة حديث من سنن أبي داود ، ثم يأتي بحديث من خارجيا يعارضو - ت

 في الغزك لنكع مف الرفؽ – النساء –في ىذا الحديث داللة عمى جكاز الخركج بيف :" مثاؿ ذلؾ قاؿ رحمو اهلل 

. ()" في غير ىذا الحديث أف نسكة خرجف معو فأمر بردىف  كالخدمة ، كقد ركم عف النبي

كمثؿ قكلو في الحديث الذم في سنف أبي داكد في خير الشيداء ، أتى في شرحو بحديث الذـ لمذيف يشيدكف كال 

. ()يستشيدكف 
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. يسرد حديثين من سنن أبي داود ثم يجيب عن اإلشكال بعدىما - ث

فقد سرد الحديث الكارد في الرخصة في تأخير الصبلة إذا حضر الطعاـ ، ك حديث النيي عف تأخير الصبلة 

 فيمف جاء إنما األكؿ أف الحديثيف بيف الجمع جوك:" لمطعاـ كغيره ثـ قاؿ مباشرة في أكؿ الشرح ألحاديث الباب

. ()"......إليو التكقاف شديد ككاف الطعاـ شيكة تنازعو نفسو كانت

. يذكر أكثر من مسألة مشكمة في الحديث الواحد ويجيب عنيا - ج

مثاؿ ذلؾ في حديث مجيء سعد بف معاذ في قصة بني قريظة فقد أجاب عف مسألتيف مف مشكؿ الحديث التي 

 خيران  صاحبو كاف إذا محظكر غير سيدم يا لصاحبو الرجؿ قكؿ أف العمـ مف فيو:" جاءت في الحديث ثـ قاؿ 

نما فاضبلن   ، العادؿ كلمكلي الفاضؿ لمرئيس المرؤكس قياـ أف كفيو ، الفاجر الرجؿ تسكيد في الكراىة جاءت كاإ

نما ، مكركه غير مستحب لمعالـ المتعمـ كقياـ . () "الصفات ىذه أىؿ بخبلؼ كاف فيمف الكراىة جاءت كاإ

 .النقل عمن سبق - ح

كاف الشافعي يجمع بيف الحديثيف المختمفيف ، ككاف يقكؿ إنما اختمؼ الحديث في ىذا مف :" مثاؿ ذلؾ قكلو 

 . ()"أجؿ الركاة 

 .النقل من كتب متقدمة في مختمف الحديث - خ

. ()"كقد أنعـ الشافعي بياف ىذا المعنى في كتاب مختمؼ الحديث كجكد الكبلـ فيو :" مثؿ قكلو 

. نقل أقوال من تقدم من أىل العمم ، وتصحيح ألقواليم أو تضعيفيا - د

  كىذا ،..... نسخ ثـ اإلسبلـ صمب في ىذا كاف: قائمكف فقاؿ ىذا في الناس اختمؼ كقد :"مثاؿ ذلؾ قكلو 

 

. ()"األقاكيؿ أصح
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 تصح ال معارضة قكىذ ، المثمة عف  النبي نيي المماثمة جية اعتبار يرل ال مف بعض احتج قد:" كمثؿ قكلو 

. ()"بالمثمة يتعمؽ فبل القصاص فأما بيا العقكبة ابتداء في ىك إنما المثمة عف النيي ألف

. إيراد معاني األحاديث المتعارضة ثم بيان ما ترجح عنده - ذ

 بف يكنس مف خير أنا يقكؿ أف لعبد ينبغي ما:" ، كحديث ()" أنا سيد كلد آدـ :" ففي اإلشكاؿ الكارد بيف حديث 

 كأشبييما الكجييف أكلى كىذا قمت :"  ، ذكر كجييف لمجمع بيف الحديثيف ثـ اختار ما ترجح عنده بقكلو () "متى

. () "الحديث بمعنى

. اإلحاالت إلى مواضع سابقة من مسائل مشكل الحديث - ر

، قاؿ رحمو اهلل   ()" أفمح كأبيو :"  عف الحمؼ باآلباء ، كقكلو مثؿ قكلو في التعارض الحاصؿ مف نييو 

. ()"قد ذكرنا ىذا الحديث في كتاب الصبلة كأشبعنا بيانو ىناؾ:" في كتاب األيماف 

. األلفاظ التي عبر بيا عن مشكل الحديث - ز

 .() "شيء يعارضو لـ ىذا عباس ابف كحديث:" قاؿ رحمو اهلل : التعارض 

 .()"خبلفان  الحديثيف بيف أف الناس مف كثير يتكىـ قد:" قاؿ : الخبلؼ 

 

 .تسمية أوجو الجمع معاني - س

                                                                                                                                                                  
 .4/252معالـ السنف  ( )

 .17-4/16معالـ السنف  ( )

 (.5940) عمى جميع الخبلئؽ ، حديث تفضيؿ نبينا  (2)أخرجو مسمـ في صحيحو ، كتاب الفضائؿ ، باب  ( )

ف يكنس لمف المرسميف)قكؿ اهلل تعالى  (35)النبياء ، باب : أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب  ( ) ،  (3412)حديث ( كاإ
 (.6159)في ذكر يكنس بف متى ،حديث  (43)الفضائؿ ، باب : كمسمـ في صحيحو ، كتاب 

 .4/310معالـ السنف  ( )

 (.100)بياف الصمكات التي ىي أحد أركاف اإلسبلـ ، حديث : (2)اإليماف ، باب : أخرجو مسمـ في صحيحو ، كتاب  ( )
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. ()"يشبو أف يككف رده إياىف ألحد معنييف :"مثؿ قكلو 

  .تسمية الجمع توفيقاً  - ش

 . ()"كاضح الحديثيف بيف التكفيؽ ككجو: " مثؿ قكلو 

. ()"كالتكفيؽ بينو كبيف الحديث األكؿ :" كقكلو 

  .تسمية الجمع بناءً  - ص

. ()". اآلخر عمى الحديثيف أحد بناء كجو كىذا:" مثؿ قكلو 

. الترجيح بمفظة أشبو - ض

 .() "بالصكاب القكليف أشبو كىذا:"   ، كمثؿ ()" أشبو األكؿ كالقكؿ:"قاؿ رحمو اهلل

. الترجيح بمفظة أولى  - ط

 بمعنى كأشبييما الكجييف أكلى كىذا قمت:"  ، كمثؿ قكلو "  أكلى الحجاز أىؿ ركاية فكانت:"قاؿ رحمو اهلل 

. ()" الحديث

 

                                                 
 .2/217معالـ السنف  ( )

 .2/68معالـ السنف  ( )

 .2/128معالـ السنف  ( )

 .4/228معالـ السنف  ( )

 .2/94معالـ السنف  ( )

 .2/333معالـ السنف  ( )

 .4/310معالـ السنف  ( )

 



 (16) 

. قواعد منيجية ، وفوائد في دراسة مشكل الحديث: المبحث الثاني 

 فقد ذكر في ثنايا كبلمو عف فمف سعة عمـ اإلماـ الخطابي كخبرتو الطكيمة في العناية بحديث رسكؿ اهلل 

مشكؿ الحديث جممة مف القكاعد كالفكائد المنيجية التي ينبغي أف تككف نبراسان ييتدم بيا مف أتى بعده ، كمف 

: تمؾ القكاعد كالفكائد 

 .وجوب تعظيم السنة والتشديد عمى األخذ بيا  - أ

فحيف ينظر المبتدئكف في فقو الحديث الشريؼ ، كاالستنباط منو يجدكف تعارضان لـ تبمغو عقكليـ فقد 

ـٌ يتسرب الشؾ إلى  حجيتيا ، فأكؿ ما يؤمر بو مف ينظر في  يككف ىذا مدخبلن لمشؾ في ثبكت السنة كمف ث

 فقيان كدراسة أف يجعؿ نصب عينيو تعظيـ السنة ، كأف يكطف قمبو كعقمو لمدخكؿ إلى عالـ السنة حديث النبي 

البيٌي مف باب التسميـ كأف يتخمى عما لديو مف أقكاؿ سمفت ، كأف يتجرد مما قالو القكـ في متابعتو لسنة النبي 

 صاحب بقكؿ تقكـ إنما كالحجة:"  ، لخطكرة األمر يؤسس اإلماـ الخطابي ليذا األصؿ بقكلو رحمو اهلل 

. ()" أكلى السنة متابعة:"   ، كقاؿ رحمو اهلل () "الراكم بظف ال الشريعة

 .اإلزراء بأىل الجيل والممحدين الذين يتكممون في مشكل الحديث من غير عمم - ب

مشكؿ الحديث باب زاغت في عقكؿ طكائؼ مف المسمميف حيف حٌكمكا أىكائيـ ، كما ابتدعتو عقكليـ 

مف آراء كتصكرات لـ تتيدد بنكر الكحي فكاف ىذا سببان لمزيغ كالضبلؿ عف الحؽ المبيف ، كالعياذ باهلل مف ذلؾ 

، فكاف مف كاجب العمماء العارفيف بمناىج الزيغ التحذير مف تمؾ المناىج ليسمـ لممرء دينو ، لذا نجد اإلماـ 

غير أف جماعة مف الجياؿ كنفران :" الخطابي رحمو اهلل يحذر منيـ كمف منيجيـ كيبيف خطكرتو ، حيث يقكؿ 

يريدكف بذلؾ تكىيف ...  كفي أىؿ الركاية كالنقؿ مف أئمة الحديث مف الممحديف طعنكا في أحاديث رسكؿ اهلل 

. ()"الحديث كاإلزراء بو كتصغير شأنو كضعؼ أمر حممتو كركاتو 
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.  ()"فتأكلو بعض مف لـ يكفؽ لمصكاب :" كقاؿ في مكضع آخر 

ىذا في زمف كاف أىؿ العمـ كالفضؿ ىـ أصحاب السبؽ في كؿ ميداف فما عسى المسمـ يقكؿ اليـك في 

. أقكاـ ال خبلؽ ليـ تجرؤا عمى كتاب اهلل كسنة نبيو يضربكف بعضيا ببعض مف غير عمـ كال ديف

 .التشنيع عمى األقوال المخالفة لممنيج العممي ، وعمى أصحابيا - ت

فمحماية جناب السنة الشريفة كاف البد مف التشنيع عمى مف خالؼ أمر اهلل التسميـ لحكمو ، كىذه 

" كىذا تأكيؿ فاسد :" األلفاظ في شناعتو مقصد لتنفير السامع مف ىذا المنيج كمف أىمو ، فنجده قكلو رحمو اهلل 
. () "لو خبلؽ ال مف بعض الحديث ىذا عمى تكمـ كقد:"  ، كقكلو ()

 .التحذير من األقوال التي تزيد الفرقة واالختالف - ث

فديف اهلل كاحد مكحد ألىؿ الممة ، كقد تكاترت نصكص الكتاب كالسنة عمى كجكب األخكة بيف المؤمنيف 

، كمع شدة غيرة بعض أىؿ العمـ عمى الحؽ فقد تخرج بعض األقكاؿ كاألفعاؿ عما يميؽ بالمسمـ مع أخيو ، فمذا 

ال يمكف لمف تجرد هلل أف تككف مسألة خبلفية مف العمـ سببان لو في خصكمة تذىب ركنؽ األخكة اإلسبلمية ، 

. لذلؾ يذىب اإلماـ الخطابي إلى كجكب مراعاة ىذا األمر عند النظر في مشكؿ الحديث

 مفارقتيـ فيو يككف قكؿ مف أكلى فيك األمة قكؿ يكافؽ التأكيؿ مف كجيان  الحديث احتمؿ إذا: " قاؿ رحمو اهلل 

 .() "مذاىبيـ مف كالخركج

 .أسباب وقوع اإلشكال في بعض األحاديث - ج

معرفة أسباب كقكع اإلشكاؿ يسيـ في تكضيح المسألة لمناظر ، كيسٌيؿ عميو النظر في مشكؿ الحديث 

، لذلؾ أراد الخطابي رحمو اهلل أف يميد السبيؿ لكؿ دارس لمحديث الشريؼ أف يتعمـ شيئان مف تمؾ األسباب 

: ، كمف أسباب كقكع اإلشكاؿ التي ذكرىا الخطابي رحمو اهلل 
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 . تصرف رواة الحديث بالحذف واالختصار -ُ

فمف المعمـك لدل دارسي الحديث الشريؼ أف بعض أئمة الركاة كانكا يتصرفكف في ركاياتيـ فتارة 

ينشطكف فيرككف الحديث بتمامو ، كتارة ال يسمح المقاـ بطكؿ المقاؿ فيختصركف عمى قدر الحاجة فينشأ ىنا 

نما :" شيء مف التعارض بيف الركايات ، لذا ينبو ىنا اإلماـ الخطابي إلى سبب التعارض بيف حديثيف فيقكؿ  كاإ

عرض الكىـ في تأكيؿ ىذا الحديث مف ركاية أبي ىريرة، ككقعت الشبية فيو لمف تأكلو عمى الكجو الذم حكيناه 

.  ()"عنيـ لكثرة ما دخمو مف الحذؼ كاالختصار 

 .اختالف سماع الصحابة لمحديث -2

 يمقي كبلمو بأفصح بياف ، ككاف الصحابة يتمقكنو عنو باختبلؼ قربيـ كبعدىـ منو ، فقد كاف النبي 

 فينشأ كجو مف االختبلؼ في بعض ألفاظ كبتبايف ممكاتيـ في التمقي فيؤدم كؿه منيـ ما سمعو عف النبي 

كقد يحتمؿ :" الحديث فيككف سببان لمتعارض الظاىرم بيف الركايات لذا نجد قكؿ الخطابي رحمو اهلل  في ذلؾ 

كعمرة ، : لبيؾ بحج فحكى أنو أفردىا ، كخفي عميو قكلو : ذلؾ كجيان آخر ، كىك أف يككف بعضيـ سمعو يقكؿ 

. ()"فمـ يحؾ إال ما سمع ، كىي عائشة ، ككعى غيرىا الزيادة فركاىا كىك أنس 

 .الزيادات الواردة ليست تعارضًا ،وليس تكاذبًا بين الروايات - ح

فقد يذكر أحد الركاة أمران زائدان عما ركاه غيره ، كال يمكف أف تككف الركاية حاممة الزيادة مكذبة لؤلخرل ، 

جابتو ، كقد كلمتمثيؿ عمى ذلؾ فقد يذكر أحد الركاة سبب كركد الحديث مف سؤاؿ لمنبي   ، كيذكر السؤاؿ كاإ

يككف بعض مف حضر لـ يسمع السؤاؿ كلـ يدر ما سبب الحديث ، ككؿه يحدث بما سمع فينا ال تعارض بيف 

الركايات بما يؤدم إلى التنافر كالتناقض بينيا فعمى مف أراد دراسة مشكؿ الحديث أف يتنبو ليذه القاعدة لذا يقكؿ 

                                                 
 .2/10معالـ السنف  ( )

 .2/140معالـ السنف  ( )
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نما يختمؼ كيتناقض :" اإلماـ الخطابي رحمو اهلل  كال تنكر الزيادات في األخبار كما ال تنكر في الشيادات ، كاإ

. ()"لك كاف الزائد نافيان لقكؿ صاحبو ، فأما إذا كاف مثبتان لو كزائدان عميو فميس فيو تناقض كال تدافع 

كىذه الركايات عمى اختبلفيا في الظاىر ليس فييا تكاذب كال تياتر ، كالتكفيؽ بينيما :" كقاؿ رحمو اهلل 

. ()"ممكف كىك سيؿ الخركج غير متعذر 

 .من المنيجية السميمة جمع الروايات في الموضوع الواحد - خ

فمف ميمات عمكـ الحديث سكاءن في دراسة عمؿ الحديث أك دراسة األحاديث المشكمة يجب عمى الدارس 

ليا أف يجمع طرؽ الحديث الكاحد مف جميع المصادر التي يمكف أف يجد فييا طريقان لمحديث عف نفس الراكم أك 

ركاية لمحديث مف طريؽ راكو آخر لمحديث  حيث تفسر الركايات بعضيا بعضان ، كيسيـ الجمع في بياف منشأ 

الخطأ ، كيككف ذلؾ عكنان لمدارس في بياف الصكاب في الركايات المختمفة سكاءن بالجمع كالترجيح بينيا ، كقد قاؿ 

 ، كعمى ()"لحديث إذا لـ تجمع طرقو لـ تفيمو كالحديث يفسر بعضو بعضان ا:" اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل 

نما يشكؿ ىذا عمى مف ال يتتبع طرؽ األخبار المركية في فتكح :" ىذا ينبو اإلماـ الخطابي بقكلو رحمو اهلل  كاإ

. ()"خيبر حتى يجمعيا كيرتبيا ، فمف فعؿ ذلؾ تبيف أمر صحة القسمة مف حيث ال يشكؿ معناه 

. التعارض ال يبنى عمى مجرد التوىم - د

نما تبنى العمكـ عمى النظر الصحيح كالفيـ  التكىـ كالتخرص ال يجدياف شيئان في أبكاب العمـ قاطبة ، كاإ

السميـ المؤيد بالدليؿ الصحيح كالداللة الصريحة ، كلذا يعيب اإلماـ الخطابي عمى مف تكمـ في مشكؿ الحديث 

                                                 
 .2/140معالـ السنف  ( )

 .2/141معالـ السنف  ( )

 .2/212الجامع ألخبلؽ الراكم  ( )

 .3/21معالـ السنف  ( )
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مفان لما اشترطكه عمى ()" ابتاعي فأعتقي  :" كقد تكىـ بعض الناس أف في قكلو :" بالتكىـ ، قاؿ رحمو اهلل   خي

مؼ..... عائشة كرٌد الحديث مف أجؿ ذلؾ . ()"كليس في الحديث شيه مما يشبو معنى الغركر كالخي

.  القواعد المنطقية واألقيسة العقمية ال يعترض بيا عمى نصوص الشرع - ذ

دعا كتاب اهلل سبحانو كتعالى إلى استخداـ العقؿ فيما يقدر عميو حسب طاقتو كحجـ تصكره ، كدعا إلى 

حمايتو مف الماديات كالمسكرات ، كالمعنكيات كالجيؿ كاليكل ، كمع ىذا االىتماـ بالعقؿ ال يمكف االعتماد 

عميو مستقبلن لمفصؿ كالحكـ في مسائؿ الشرع عمكمان كمسائؿ مشكؿ الحديث خصكصان لقصكر العقؿ في 

اإلحاطة بكؿ األمكر ، كاختبلؼ العقكؿ مف شخص لشخص ، كعدـ كجكد مرجعية عقمية كاحدة يمكف التحاكـ 

إلييا عف اختبلؼ العقكؿ ، فمذ ال يصح تحكيـ األقيسة العقمية كنتائجيا لبلعتراض عمى نصكص الشريعة قاؿ 

العقؿ شرط في معرفة العمـك ككماؿ كصبلح األعماؿ كبو يكمؿ العمـ :" شيخ اإلسبلـ بف تيمية رحمو اهلل 

كالعمؿ، غير أنو ليس مستقبلن بذلؾ، لكنو غريزة في النفس، كقكة فييا بمنزلة قكة البصر التي في العيف، فإف 

ذا انفرد بنفسو لـ يبصر  اتصؿ بو نكر اإليماف كالقرآف كاف كنكر العيف إذا اتصؿ بو نكر الشمس كالنار، كاإ

ف عزؿ بالكمية كانت األقكاؿ كاألفعاؿ مع عدمو أمكران حيكانية، قد يككف  األمكر التي يعجز كحده عف إدراكيا، كاإ

فييا محبة ككجد كذكؽ، كما يحصؿ لمبييمة فاألحكاؿ الحاصمة مع عدـ العقؿ ناقصة كاألقكاؿ المخالفة بالعقؿ 

. () "باطمة

 ، فقاؿ  كقد أدرؾ ىذا المعنى اإلماـ الخطابي فحذر مف تحكيـ نتائج العقكؿ عمى كبلـ خير البشر 

ذا قاؿ صاحب الشريعة قكالن كحكـ بحكـ لـ يجز االعتراض  :" رحمو اهلل  كىذا قياس ترده السنة ، كاإ

. ()".عميو برأم كال مقابمةو بأصؿ آخر ، كيجب تقريره عمى حالو كاتخاذه أصبلن في بابو 

                                                 
ما يجكز مف شركط المكاتب ، كمف اشترط شرطان ليس في  : (2)المكاتب ، باب : أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب  ( )

 (.3776)إنما الكالء لمف أعتؽ حديث  : (3)العتؽ ، باب : ، كمسمـ في صحيحو ، كتاب  (2561)كتاب اهلل ، حديث 

 .4/61معالـ السنف  ( )

 .3/338مجمكع الفتاكل  ( )

 .4/72معالـ السنف  ( )
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. نفي المعاني المشكمة الظاىرة عن بعض األحاديث- ر

 فمف كاجب العمماء بياف الحؽ لمناس ، كينبغي لطبلب العمـ الذيف يتصدكف لتدريس حديث رسكؿ اهلل 

أف يقكمكا بكاجبيـ نحك الحديث الشريؼ بنفي ما قد تتطرؽ إليو عقكؿ المتمقيف ، كىك ما يسمى في عمـ التفكير 

المؤمف القكم خير  :" بالتفكير الجانبي حيث قد ينصرؼ الذىف إلى معنى آخر ال يريده القائؿ ، مثؿ قكلو 

 في تتمة  كخكفان مف التكىـ بانتقاص مف لـ يبمغ ىذه الرتبة قاؿ ()" كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ 

، لذا ينبو اإلماـ الخطابي إلى أىمية نفي ما قد يشكؿ عمى السامع كالمتمقي عند شرح " كفي كؿو خير :" الحديث 

 ىذا سمع إذا الناس مف كثير يتكىـ قد:" الحديث الشريؼ كتدريسو فيقكؿ رحمو اهلل في حديث بئر بضاعة

 بؿ بذمي يظف أف يجكز ال ما كىذا كتعمدان  قصدان  الفعؿ ىذا يأتكف كانكا كأنيـ عادة منيـ كاف ىذا أف الحديث

 . () " مسمـ عف فضبل بكثني

. () "خبلفان  الحديثيف بيف أف الناس مف كثير يتكىـ دؽ:" كمثؿ قكلو 

. ومما يالحظ عمى منيج الخطابي في ىذا

اإلجابة عف اإلشكاؿ الحاصؿ مف حديث ضعيؼ ، مع أف الحديث الضعيؼ ال يصح أف يككف معارضان 

لؤلحاديث الصحيحة إذا أف مف شركط تحقؽ التعارض بيف الحديثيف أف يككنا في نفس القكة ، قاؿ الحفناكم في 

كذلؾ حتى يتحقؽ التقابؿ كالتعارض ، كمف : أف يتساكل الدليبلف في القكة :" الشرط الثاني :" شركط التعارض 

ثـ فبل تعارض بيف دليميف تختمؼ قكتيما مف ناحية الدليؿ نفسو كالمتكاتر مع اآلحاد ، كذلؾ ألف التعارض فرع 

 مذىب:"  ، كمف المكاضع التي كجدتيا عند اإلماـ الخطابي رحمو اهلل مثؿ قكلو ()" التماثؿ كال تماثؿ بينيما 

 يمؽ لـ عكيـ بف اهلل عبد ألف الحديث ىذا ككىنكا دبغ إذا اإلىاب بطيارة كالحكـ الدباغ جكاز عمى العمماء عامة

نما  النبي  بو االنتفاع عف جاء إنما النيي يككف أف الحديث ثبت لك يحتمؿ فقد أتاىـ كتاب عف حكاية ىك كاإ
                                                 

 (.6774)في األمر بالقكة كترؾ العجز حديث : (8)القدر ، باب : أخرجو مسمـ في صحيحو ، كتاب  ( )

 .1/57معالـ السنف  ( )

 .4/310معالـ السنف  ( )

 .38التعارض كالترجيح ص  ( )
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 أعمـ كاهلل النسخ عمى يحمؿ كأف الدباغ في جاءت قد التي الصحيحة األخبار بو يترؾ أف يجكز كال الدباغ قبؿ

"() .

                                                 
 .4/192معالـ السنف  ( )
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 .أنواع مشكل الحديث التي درسيا الخطابي في معالم السنن: المبحث الثالث 

 ، كمف األنكاع التي مشكؿ الحديث لكؿ تعارض يمكف أف يقع ألحاديث النبي : فقد سبؽ بياف عمـك مصطمح 

. كقفت عمييا في كتاب معالـ السنف

. الحديث مشكل في ذاتو  - أ

 جزءان  كعشريف خمسة مف جزء كاالقتصاد الصالح كالسٍمت الصالح اليىٍدم إف: " مثؿ اإلشكاؿ الكارد في حديث  

 ،  () "النبكة مف

 النبكة مف جزء فيو كاف الخبلؿ ىذه جمع مف أف كال تتجزأ ةالنبك أف الحديث معنى كليس:" فقاؿ رحمو اهلل 

نما ، باألسباب مجتمبة كال مكتسبة  كاهلل عباده مف بيا إكرامو أراد لمف كخصكصية سبحانو اهلل مف كرامة ىي كاإ

. () " محمد بمكت النبكة انقطعت كقد رساالتو يجعؿ حيث يعمـ

 الذم ىك اإليماف صريح أف معناه:" ()كمثؿ اإلشكاؿ الحاصؿ في حديث شكاية الصحابة مف الكسكسة 

 كال قمكبكـ في يتمكف ال كسكسة ذلؾ يصير حتى بو كالتصديؽ أنفسكـ في الشيطاف يمقيو ما قبكؿ مف يمنعكـ

 ك     الشيطاف فعؿ مف تتكلد إنما أنيا كذلؾ اإليماف صريح نفسيا الكسكسة أف معناه كليس أنفسكـ إليو تطمئف

. ()"صريحان  إيمانان  يككف فكيؼ تسكيمو

.  التعارض بين حديثين  - ب

. ()"ىذاف حديثاف متعارضاف في الظاىر :" كىذا النكع ىك أكثر األنكاع ، كمف ذلؾ مثؿ قكلو 

                                                 
حسف ، صحيح : حديث :، قاؿ األلباني  (4778)في الكقار حديث  : (2)األدب ، باب : أخرجو أبك داكد سننو ، كتاب  ( )

 (.611)األدب المفرد حديث 

 . 4/100معالـ السنف  ( )

 يتكمـ أف أحدنا يتعاظـ ما أنفسنا في نجد إنا  : فسألكه  النبي أصحاب مف ناس جاء قاؿ:"  قاؿ في حديث أبي ىريرة  ( )
بياف  (60)اإليماف ، باب : ، أخرجو مسمـ في صحيحو ، كتاب "  اإليماف صريح ذاؾ قاؿ نعـ قالكا ؟ كجدتمكه كقد قاؿ بو

(. 340)الكسكسة في اإليماف كما يقكلو مف كجدىا ، حديث 
 

 .4/139معالـ السنف  ( )

 .2/85معالـ السنف  ( )
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.  وفعموالتعارض بين قول النبي  - ت

 ، قاؿ رحمو اهلل ()"بئس أخك العشيرة:" فقد ثبت بالكتاب كالسنة الشريفة تحريـ الغيبة ، كعندما ذكر حديث 

نما ، الغيبة مجرل يجرم ال  النبي مف كىذا:"   قد كلعمو ، مذىبو مثؿ عف كزجرىـ أمره الناس تعريؼ فيو كاإ

 . ()" لمجاىر غيبة كال كمذىبو فعالو بسكء تجاىر

. التعارض بين ظاىر آية وحديث - ث

 ، خرجا مف مشكاة كاحدة فمذلؾ فبل يمكف القرآف الكريـ كالسنة الشريفة كحيه مف اهلل عز كجؿ إلى نبيو 

أف يقع بيف الكحي تعارض أك تناقض ، كلكف قد يككف مفيـك أحدىما معارضان لمفيكـ اآلخر لذلؾ يجد العمماء 

. المحققكف مخرجان كسبيبلن لمتكفيؽ بيف ما تعارض مف ظاىر القرآف ك مفيكـ الحديث الشريؼ

 يأكؿ كال مؤمنان  إالٌ  تصاحب ال:"  قاؿ  النبي عف سعيد أبيفحيف شرح اإلماـ الخطابي رحمو اهلل حديث 

في اآلية الكريمة التي يثني فيو اهلل " األسير " مع لفظ " تقي :"  ، ظير لو تعارض لفظ ()" تقي إالٌ  طعامؾ

تبارؾ كتعالى عمى مف يطعـ الطعاـ كال يمكف لؤلسير أف يككف مسممان فضبلن عف أف يككف تقيان ، لذلؾ ذىب 

 طعاـ دكف الدعكة طعاـ في جاء إنما ىذا "  :رحمو اهلل قاؿرحمو إلى تكجيو معنى اإلطعاـ الكارد في الحديث ؼ

 غير كفاران  كانكا أسراىـ أف كمعمكـ،  ()  ((  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  : ))  قاؿ سبحانو اهلل أف كذلؾ ةالحاج

 .() "أتقياء كال مؤمنيف

                                                 
 (.6054)ما يجكز مف اغتياب أىؿ الفساد حديث  : (48)األدب ، باب : أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب  ( )

 .4/102معالـ السنف  ( )

حديث : ، قاؿ األلباني  (4834)كمف يؤمر أف يجالس حديث  : (19)األدب ، باب : أخرجو أبك داكد  في سننو ، كتاب  ( )
 (.3036)حسف ، صحيح الترغيب كالترىيب حديث 

 .8سكرة اإلنساف آية  ( )

 .4/107معالـ السنف  ( )

 



 (25) 

. منيج الخطابي العممي في دراسة مشكل الحديث: الفصل الثاني 

كضع العمماء نيجان عمميان متزنان لمناظر في ما قد يجده مف تعارض بيف النصكص الشرعية فجعمكا أكؿ 

ما يبدأ بو الناظر فيما يظير لو أك يتكىيـ مف تعارض  أف يبذؿ جيده في الجمع كالتكفيؽ بيف النصيف كأف 

 عمى الخبريف يمضكا أف العمـ أىؿ كلـز:" يستفرغ جيده في دفع التعارض بينيما  ، قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو 

 أف فييما أمكف إذا كذلؾ يمضيا أف يحتمبلف كىما مختمفيف يعدكنيما كال كجيا إلمضائيما كجدكا ما كجكىيما

. ()"اآلخر مف بأكجب كاحد منيما يكف كلـ إمضائيما إلى السبيؿ كجد أك معا يمضيا

كعمى ىذا المنيج العممي سار اإلماـ الخطابي في دراسة ما كقؼ عميو مف األحاديث المتعارضة ، 

كيؤسس في كتاب معالـ السنف قاعدة ميمة في منيجية النظر في مشكؿ الحديث كأنو تبع في ذلؾ لصنيع 

 أحدىما كترتيب بينيما التكفيؽ كأمكف الظاىر في اختمفا إذا الحديثيف كسبيؿ:" العمماء مف قبمو فيقكؿ رحمو اهلل 

 كبيذا مكضعو في منيما كاحد كؿ يستعمؿ لكف ببعض بعضيا يضرب كال المنافاة عمى يحمبل ال أف اآلخر عمى

كفيما يمي تكضيح لمتطبيؽ العممي ليذا المنيج في كتاب معالـ ،  () "الحديث مف كثير في العمماء قضية جرت

. السنف

                                                 
 .341الرسالة ص  ( )

 .3/72معالـ السنف  ( )
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. منيجو في الجمع: المبحث األول 

. تعريؼ الجمع كأىميتو: المطمب األكؿ 

 ، كلمفظ () "فاجتمع المتفرؽ الشيء جمع:" في مختار الصحاح  (ج ـ ع  )تعريؼ الجمع لغة جاء في مادة 

ضـٌ الشيء بتقريب بعضو مف بعض ، : "  كمما يناسب ىنا قكؿ الراغب األصبياني الجمع عدة استعماالت

. ()"جمعتو فاجتمع: يقاؿ 

العمؿ بكبل المتعارضيف كذلؾ بحمؿ كؿ كاحدو منيما عمى كجو يختمؼ عف الكجو :" كيعرؼ الجمع اصطبلحان 

. ()"الذم حمؿ عميو اآلخر

. أىمية الجمع وفائدتو - أ

الذم ذىب إليو ابف عمر كمف تابعو مف :" يذكر اإلماـ الخطابي رحمو اهلل  أىمية الجمع كفائدتو فيقكؿ 

الفقياء أكلى ؛ ألف في ذلؾ جمعان بيف األخبار المختمفة ، كاستعماليا عمى كجكىيا كميا ، كفي قكؿ أبي أيكب 

سقاط ليا  . ()"كسفياف تعطيؿ لبعض األخبار كاإ

. الجمع بأكثر من وجو - ب

يرسـ اإلماـ الخطابي منيجية عممية لمناظر المنصؼ في مشكؿ الحديث فحيف يبذؿ الناظر جيده 

كتصح نيتو فيكفقو اهلل أف يجد أكثر مف كجو يستطيع بو أف يدفع التعارض ، ككاف مف تطبيؽ ذلؾ قكلو  رحمو 

ىذه كممة جارية عمى ألسف العرب تستعمميا كثيران في خطابيا ، تريد بيا التككيد ، ()" أفمح كأبيو :" كقكلو :" اهلل 

                                                 
  . 54مختار الصحاح ص  ( )

 .135المفردات في غريب القرآف ص  ( )

 .158مباحث في المقاصد كاالجتياد كالتعارض كالترجيح ص  ( )

 .1/29معالـ السنف  ( )

 .12سبؽ تخريجو ص  ( )

 



 (27) 

 ، فيحتمؿ أف يككف ىذا القكؿ منو قبؿ النيي ، كيحتمؿ أف ()أف يحمؼ الرجؿ بأبيو  : كقد نيى رسكؿ اهلل 

يككف جرل ذلؾ منو عمى عادة الكبلـ الجارم عمى األلسف ، كىك ال يقصد بو القسـ ، كمغك اليميف المعفك عنو 

"() .

يشبو أف يككف :"  بخركج النساء في الغزك ، كرده ليف مرة أخرل كقاؿ في التعارض بيف سماح النبي 

رده إياىف ألحد معنييف ، إما أف يككف في حاؿ ليس بالمستظير بالقكة كالغمبة عمى العدك فخاؼ عمييف فرٌدىف 

. ()"، أك يككف الخارجات معو مف حداثة السف كالجماؿ بالمكضع الذم يخاؼ فتنتيف 

 

                                                 
( : 4)األيماف كالنذكر ، باب : ، أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب " ال تحمفكا بآباءكـ  :" لحديث عبد اهلل بف عمر قاؿ  ( )

النيي عف الحمؼ بغير اهلل حديث  : (7)األيماف ، باب : ، كمسمـ في صحيحو ، كتاب (6646)ال تحمفكا بآبائكـ حديث 
(4259.) 

 .130-1/129معالـ السنف  ( )

 .2/217معالـ السنف  ( )

 



 (28) 

 .قرائن الجمع: المطمب الثاني 

تتنكع قرائف الجمع بيف األحاديث المتعارضة ، كمما استخدمو اإلماـ الخطابي مف قرائف في الجمع بيف ما 

: درسو مف األحاديث المتعارضة في كتابو معالـ السنف ما يمي 

. الجمع بين األخبار باعتبار حقيقة المفظ - أ

مف قرائف الجمع بيف األحادم المتعارضة النظر في حقيقة المفظ كمدل تطابقيا مع نص الحديث كمعناه 

العاـ ، فمكؿ لفظ حقيقة إما أف تككف شرعية أك لغكية ، أك عرفية ، فنجد اإلماـ الخطابي رحمو اهلل يجمع بيف 

ىذا ليس بمخالؼ لؤلخبار التي جاءت :" األحاديث المتعارضة بالنظر إلى حقيقة المفظ كمف ذلؾ قكلو رحمو اهلل 

نما الضالة اسـ  في أخذ المقطة ، كذلؾ أف اسـ الضالة ال يقع عمى الدراىـ كالدنانير ، كالمتاع كنحكىا ، كاإ

. ()"الحيكاف التي تضؿ عف صاحبيا كاإلبؿ كالبقر كالطير كما في معناىا 

كتأكلكا حديث رافع بف خديج عمى أنو إنما أراد باإلصباح كاإلسفار أف يصمييا بعد الفجر :" كقاؿ رحمو اهلل 

. ()"الثاني ، كجعمكا مخرج الكبلـ فيو عمى مذىب مطابقة المفظ المفظ 

 .الجمع باحتمال تكرار الفعل - ب

سقاط األحاديث ، يمجأ العمماء حيف ال يجدكف قرينة لمجمع بيف  فمف أجؿ الحذر مف  في رد السنة كاإ

الركايات إلى القكؿ بتعدد الكاقعة ، فالجمع بيذا عندىـ أكلى مف الترجيح لما يترتب عميو مف تكىيف األخبار 

، كتغميط الحفاظ الثقات ، كبالتالي يككف لكؿ كاقعة حكميا ، قاؿ رحمو اهلل في حديث الجير بالقراءة في 

. ()"كقد يحتمؿ أف يككف قد جير مرة ، كخفت أخرل ، ككؿه جائز :" صبلة الكسكؼ 

 

 

                                                 
 .2/80معالـ السنف  ( )

 .1/140معالـ السنف  ( )

 .1/254معالـ السنف  ( )

 



 (29) 

 

. الجمع بين الروايات باعتبار اختالف األحوال  - ت

فحيف يتعارض حديثاف بحكميف مختمفيف في شيء كاحد فيجمع بينيما بتنزيؿ كؿ كاحد منيما عمى حاؿ غير 

حاؿ األخر فيرتفع التعارض بيف الحكميف المختمفيف الختبلؼ مكضع كؿ كاحد منيما ، كيعمؿ بالحديثيف كؿ في 

.... كقد اختمفت الركايات في ىذا الباب :" ، قاؿ رحمو اهلل  في اختبلؼ الركايات في صبلة الكسكؼ()مكضعو 

كيشبو أف يككف المعنى في ذلؾ أنو صبلىا مرات ككرات ، فكانت إذا طالت مدة الكسكؼ مٌد في صبلتو كزاد 

ذا قصرت نقص مف ذلؾ كحذا بالصبلة حذكىا ككؿ ذلؾ جائز أف يصمي عمى حسب الحاؿ  في عدد الرككع ، كاإ

. ()"كمقدار الحاجة فيو 

 :"  كمثؿ قكلو في االختبلؼ الحادث مف تعارض النيي كاإلباحة في االستمقاء عمى الظير في المسجد 

 أف كالغالب ، السراكيبلت دكف األزر لباسيـ كاف إذ العكرة انكشاؼ أجؿ مف ذلؾ عف نيى إنما يككف فيشبو أ

 مف شيء ينكشؼ أف يسمـ لـ اإلزار ضيؽ مع األخرل عمى رجميو إحدل رفع إذا كالمستمقي سابغة غير أزرىـ

 الجمع كجو كىك بو بأس فبل متكقيان  التكشؼ عف البسو كاف أك سابغان  اإلزار كاف إذا فأما ، عكرة كالفخذ فخذه

. ()" أعمـ كاهلل الخبريف بيف

 . الجمع بتخصيص العام - ث

فعند كركد حديثيف في أمر كاحد أحدىما عاـ كاآلخر خاص ، فيجمع بينيا بحمؿ العاـ عمى الخاص ، أم 

بتخصيص العاـ ، فيعمؿ بكبل الحديثيف فيعمؿ بالخاص فيما تناكلو ، كالعاـ فيما تناكلو ما عدا الحالة التي كرد 

. ()فييا التخصيص

                                                 
 .167مباحث في المقاصد كاالجتياد ص  ( )

 .1/252معالـ السنف  ( )

 .4/113معالـ السنف  ( )

 .162مباحث في المقاصد كاالجتياد ص  ( )

 



 (30) 

 أنو نياه أف يتخذ أرض بابؿ كطنان كداران لئلقامة ؛ – لك ثبت –كيشبو أف يككف معناه :" قاؿ رحمو اهلل 

. ()" فتككف صبلتو فييا إذا كانت إقامتو بيا ، كمخرج النيي فيو عمى الخصكص 

قاؿ رحمو اهلل في حديث النعماف بف بشير وقد يأتي الخاص لتأكيد أمر في شيء عام ، فال تعارض حينئٍذ ، 

 ىذا:" في تعداد األصناؼ التي يككف منيا الخمر، كفي حديث أبي ىريرة الذم خص الخمر مف النخمة كالعنبة 

نما بشير بف النعماف حديث مف ذكره تقدـ لما مخالؼ غير  ىك إنما الخمر مف يتخذ ما معظـ أف كمعناه كجيو كاإ

ف كالعنبة النخمة مف نما غيرىما مف أيضان  تتخذ ئذقتك الخمر كانت كاإ  مف يتخذ ما لتحريـ التأكيد باب مف ىك كاإ

. ()"توسكر كشدة لضراكتو الشجرتيف ىاتيف

. الجمع باختالف الحكم في الحديثين - ج

فقد يقع االختبلؼ بيف حديثيف فيما يؤديو إليو كؿ كاحدو منيما مف  حكـ تكميفي  ، فيجمع بيف الحديثيف 

. بتنزيؿ كؿ حديث عمى الحكـ التكميفي المناسب لو

ككجو الجمع بينيما أف :"  في الحديثيف المتعارضيف في تقدـ شير رمضاف بالصياـ رحمو اهللمثؿ قكلو 

يككف األكؿ إنما ىك شيء كاف الرجؿ قد أكجبو عمى نفسو بنذره فأمره بالكفاء بو ، أك كاف ذلؾ عادة قد اعتادىا 

. ()" أف يقضيو في صياـ أكاخر الشيكر فتركو الستقباؿ الشير ، فاستحب لو 

 األسفار في جاء إنما محـر ذم مع إالٌ  المرأة تسافر أف عف النيي أف عمى دليؿ الحديث فيك:" ومثل قولو 

. () "الديف بحؽ ليا البلـز الكاجب السفر دكف المباحة

 .الجمع بين الحديث بحمل أحدىما عمى اإلباحة واآلخر عمى التنزيو  - ح

فعند كركد حديثيف أحدىما بالنيي عف أمر ، كآخر يدؿ عمى إباحتو ، فيحمؿ النيي عمى الكراىة ، 

 مف الحديثيف بيف يكفؽ أف يمكف:" كتحمؿ اإلباحة عمى التنزيو ، كفي ىذا يقكؿ الخطابي رحمو اهلل 

                                                 
 .1/153معالـ السنف  ( )

 .4/247معالـ السنف  ( )

  .2/85معالـ السنف  ( )

 .4/55معالـ السنف  ( )

 



 (31) 

 التنزيو معنى عمى عدم حديث في النيي يككف كأف اإلباحة في أصبلن  ثعمبة أبي حديث يجعؿ بأف الركايتيف

. ()"التحريـ دكف

                                                 
 .4/273معالـ السنف  ( )

 



 (32) 

. منيجو في النسخ: المبحث الثاني

. تعريف النسخ: المطمب األول 

قامة الشيء بطاؿإ:  يأتي عمى معنييف األكؿ :" النسخ لغة   . الظؿى  الشمسي  نسخت،ؾمقامو  آخر كاإ

.  () " ، كنسخ الكتابمكاف إلى مكاف مف الشيء قؿف : كالثاني 

. ()" عنو تراخيو مع بمثمو شرعي حكـ رفع:" كاصطبلحان 
ككذلؾ :" كالقكؿ بالنسخ إنما يصار إليو بعد استفراغ الجيد في النظر في إمكاف الجمع ،قاؿ رحمو اهلل 

 .()"سبيؿ ما يختمؼ إذا أمكف التكفيؽ فيو لـ يحمؿ عمى النسخ كلـ يبطؿ العمؿ بو

 كأبيح نسخ ثـ ، األكؿ الزماف في ذلؾ قاؿ إنما:" كمف تطبيقات النسخ عند اإلماـ الخطابي قكلو رحمو اهلل 

. ()"  بالذىب التحمي لمنساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .3/61لساف العرب  ( )

  .184 إرشاد الفحكؿ ص  ()

 .2/72معالـ السنف  ( )

 .4/205معالـ السنف  ( )

 



 (33) 

 

. قواعد وفوائد في النسخ: المطمب الثاني 

 

. البد أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ - أ

كىذا مف شركط القكؿ بنسخ األدلة الشرعية ، فبلبد أف يككف الناسخ متراخيان عف المنسكخ كىذا الـز لرفع 

. الحكـ المتقدـ عف المكمفيف

 ذىب بعض أىؿ العمـ أف ىذا حدث قبؿ النسخ () كذم اليديف في الحديث المشيكرففي قصة كبلـ النبي 

 ؛ ألف نسخ الكبلـ كاف بمكة ، كحدكث ىذا األمر اأما النسخ فبل مكضع لو ىاىف:" فقاؿ الخطابي رحمو اهلل 

.  ()"كاف بالمدينة

. النسخ ال يكون إال في زمن نزول الوحي - ب

كىذا أيضان مف شركط النسخ بأف يككف الناسخ خطابان شرعيان ، كترتب عمى ىذا أنو ال نسخ إال في زمف نزكؿ 

. الكحي ، كىذا ينفي أم تدخؿ لمعقؿ في القكؿ بنسخ دليؿ شرعي

 زماف في فأما منقطع غير كالكحي  النبي زماف في يككف إنما النسخ ألف لو كجو ال كىذا: " قاؿ رحمو اهلل 

نما الكحي كانقطع الشريعة أحكاـ استقرت كقد ، لمنسخ معنى فبل  عمر  لـ فيما كالرأم االجتياد زماف ىك كاإ

 .()"كتكقيؼ نص  النبي عف يبمغيـ

 

 

                                                 
أصدؽ :" ثـ قاؿ " لـ تنقص الصبلة كلـ أنس :"  حيف سمـ مف ركعتيف ثـ قاؿ  في قصة سيك النبي حديث أبي ىريرة  ( )

تشبيؾ األصابع في المسجد كغيره حديث  : (88)الصبلة ، باب : ، الحديث أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب " ذك اليديف 
 (.1274)السيك في الصبلة كالسجكد لو حديث  : (20)المساجد كمكاضع الصبلة ، باب : ، كمسمـ في صحيحو ، كتاب  (478)

 .1/232معالـ السنف  ( )

 .3/212معالـ السنف  ( )
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. آخر األمرين يقضي عمى المتقدم منيما  - ت

كىذا مف شركط النسخ أال يكجد تعارض بيف العمؿ بيف ما يفيده الناسخ مف حكـ مع ما يفيده المنسكخ  حكـ 

. ()يمكف لممكمفيف أف يعممكا بالناسخ ألف المنسكخ جاء ليحقؽ مصمحة في الزمف  الذم شرع فيو

 األمريف كآخر متقدمان  النيي يككف أف شبوم:" قاؿ رحمو اهلل في تعارض النيي كاإلباحة في كتابة الحديث 

 .() "اإلباحة

. معرفة النسخ بتأخر إسالم الراوي أو ىجرتو - ث

كىذا مف طرؽ إثبات النسخ بمعرفة أم الراكييف أسمـ قبؿ اآلخر فتقدـ ركاية المتأخر إسبلمو عمى مف تقدمو في 

ألف راكيو أبك ىريرة كىك متأخر اإلسبلـ ، كقد ركاه عمراف بف حصيف كىجرتو  :" قاؿ رحمو اهللاإلسبلـ ،  

. ()"متأخرة

. ما ال يصح فيو النسخ - ج

إنما يككف النسخ في األحكاـ الشرعية ، كال يككف فيماما جاء عف األنبياء كاألمـ السابقة ، كال يككف في القيـ 

. كاألخبلؽ كالفضائؿ ألف كجكد نسخ في ىذا يعني تعارض السابؽ كالبلحؽ في الخبر الذم قد ال يتكرر

 النبكة زماف منذ كاجبان  كاستعمالو ثابتان  أمره يزؿ لـ الحياء أف()"  األكلى النبكة: "  قكلو معنى:" قاؿ رحمو اهلل  

 فيما يبدؿ كلـ شرائعيـ مف نسخ فيما ينسخ لـ كأنو عميو كبعث الحياء إلى ندب كقد إالٌ  نبي مف ما كأنو األكلى

 عميو يجز لـ صفتو ىذا كاف كما حسنو عمى العقكؿ كاتفقت فضمو كباف صكابو عمـ قد أمر أنو كذلؾ ؛ منيا بدؿ

. ()"كالتبديؿ النسخ

                                                 
 .176مباحث في المقاصد كاالجتياد ص  ( )

 .4/173معالـ السنف  ( )

 .المكضع السابؽ ( )

 " شئت ما فاصنع تستح لـ إذا األكلى النبكة كبلـ مف الناس أدرؾ مما  إف  :" قكلو جزء مف حديث أبي مسعكد البدرم  ( )
 (.6120)حديث " إذا لـ تستح فاصنع ما شئت  (78)األدب ، باب : ، أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب

 .4/103معالـ السنف  ( )

 



 (35) 

 

. اشتراط ذكر الدليل الناسخ عند القول بو - ح

. فبل تقبؿ الدعاكل في ىذا الباب ، فمف ادعى نسخ دليؿ شرعي طكلب بالدليؿ الناسخ

. ()" قكلو صحة بو يعمـ خبران  نسخو في يذكر كلـ منسكخ ىذا غيره كقاؿ:" قاؿ رحمو اهلل 

 .ما يصح بو النسخ - خ

فبل يصح النسخ إال بدليؿ شرعي ، كالقياس نكع مف االجتياد ال ينسخ النص بؿ ال ينعقد القياس إف خالؼ 

. ()"احتماؿ فييا التي باألمكر كال بالقياس يقع ال كالنسخ:"قاؿ رحمو اهلل  ، ()النص 

. العمل بالناسخ - د

 الختانيف أف عمى الحكـ كاستقر ذلؾ نسخ ثـ:" كىذا ثمرة النسخ أف يعمؿ بالناسخ مف الدليميف ، قاؿ رحمو اهلل 

. ()"يكف لـ أك إنزاؿ ىناؾ كاف سكاء الغسؿ كجب فقد التقيا إذا

. جواز نسخ الشيء قبل العمل بو - ذ

كىذه مسألة خبلفية بيف األصكلييف ، ككأف الخطابي يذىب إلى جكاز ذلؾ ، كمف تطبيقاتو عمى ما ذىب 

 قبؿ بإمساكو أمره  النبي أف ترل أال ، جائز الفعؿ قبؿ الشيء نسخ أف عمى دليؿ كفيو:" إليو قكلو رحمو اهلل

() "األكؿ لحكمو نسخ ذاؾ في فكاف يرده أف
 .()"بو العمؿ قبؿ الشيء نسخ جكاز رأل لمف مسند كفيو:" ، كقاؿ  

 .()"بو

 

                                                 
 .2/104معالـ السنف  ( )

 .174مباحث في المقاصد كاالجتياد ص  ( )

 .1/51معالـ السنف  ( )

 .1/88معالـ السنف  ( )

 .2/268معالـ السنف  ( )

 .4/171معالـ السنف  ( )
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 .نسخ السنة باإلجماع - ر

كىذا عمى خبلؼ بيف أىؿ العمـ في جكاز نسخ الدليؿ الشرعي باإلجماع لمناقضتو اشتراطيـ أف يككف 

كاإلجماع ال ينسخ كال يينسخ ، كلكف يدؿ عمى كجكد ناسخ :" الناسخ خطابان شرعيان ، كلكف قاؿ ابف الصبلح 

 ثـ كاجبان  الخامسة في القتؿ يككف أف يحتمؿ قد:" رحمو اهلل  ، كىذا ما ذىب إليو الخطابي بقكلو ()"غيره 

. ()"يقتؿ ال أنو عمى األمة مف اإلجماع لحصكؿ نسخ
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. منيجو في الترجيح: المبحث الثالث 

. تعريؼ الترجيح كشركطو: المطمب األكؿ 

 بالتثقيؿ الشيء كرجحت ( أرجحتو ) فيقاؿ باأللؼ تعدل، ك كزنو زاد إذا ( يرجح ) الشيء  رجح:" الترجيح لغة 

. ()"كقكيتو فضمتو

 ، كقد تعددت تعريفات األصكلييف ()" اآلخر عمى الدليميف أحد في مرتبة ثبات:" قاؿ الجرجاني : اصطبلحان 

تقديـ المجتيد أحد الطريقيف :" لمصطمح الترجيح ، كقد خمص أحد المعاصريف إلى تعريؼ الترجيح بقكلو 

. ()"المتعارضيف لما فيو مف مزية معتبرة تجعؿ العمؿ بو أكلى مف اآلخر 

: شروط الترجيح

: كضع العمماء شركطان يجب تكفرىا في الترجيح حتى يؤدم مقصده الذم كضع مف أجمو كمف تمؾ الشركط 

. أف يككف الحديثيف المتعارضيف مستكياف في الثبكت كالحجية- 

. عدـ إمكاف الجمع بيف الحديثيف أك األحاديث المتعارضة بكجو مقبكؿ- 

 .أال يككف أحد الدليميف ناسخان لآلخر- 

. ()أف يتفؽ الدليبلف المتعارضاف في الحكـ مع اتحاد الكقت كالمحؿ كالجية- 

ذا:" كيفيـ ىذا ضمنان مف قكؿ الخطابي رحمو اهلل   أك منسكخان  يكف لـ إذا بو القكؿ كجب الحديث صح كاإ

 .()"منو أكلى ىك بما معارضان 
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. قرائن الترجيح: المطمب الثاني 

كليس الترجيح باألمر الييف إذا يحتاج الناظر في مشكؿ الحديث إلى سعة في عمكـ الشريعة ، كاطبلعان 

كاسعان في عمكـ اآللة التي تمكنو بعد تكفيؽ اهلل مف إيجاد مخرج لحؿ التعارض بقرينة يعتمد عمييا عند الترجيح ، 

عمى أف تككف تمؾ القرينة متسقة مع باقي نصكص الشريعة ، كمؤدية لمعنى يقبمو النظر الصحيح ، كمف القرائف 

. التي استخدميا اإلماـ الخطابي رحمو اهلل

 ترجيح الحديث - أ

ً.  األصح إسنادا - ب

فؤلف األحاديث الشريفة تتفاكت مف حيث الصحة فيناؾ صحيح كىناؾ أصح ، حيث تتفاكت مراتب 

األحاديث بسبب تفاكت مراتب ركاتيا مف حيث الضبط ، كحيف يتعارض حديثاف أحدىما أصح مف معارضو فإنو 

. يقدـ عميو ، ألف فيو زيادة ضبط لركاتو 

 ، بابؿ أرض في الصبلة حـر العمماء مف أحدا أعمـ كال مقاؿ الحديث ىذا إسناد في:  قمت: مثؿ قكلو رحمو اهلل 

 . () ()"كطيكران  مسجدان  األرض لي جعمت  :" قكلو كىك منو أصح ىك ما عارضو كقد

فبقي خبر أبي ذر في الكمب األسكد ال معارض لو ..... كأما حديث الفضؿ بف عباس ففي إسناده مقاؿ :" كقاؿ 

. ()"، فالقكؿ بو كاجب لثبكتو ، كصحة إسناده 

 .ترجيح الحديث لجودتو - ت

كقد ال يككف التعارض بيف حديثيف مف باب الصحيح كاألصح ، كلكف أحدىما أقؿ رتبة مف حيث القبكؿ ، 

. فإذا تعارض حديثاف احدىما حسف ، كآلخر حسف لغيره ، فيقدـ الحسف لجكدتو

سناد حديث عائشة في اإلباحة أجكد مف إسناد خبر النيي : " قاؿ رحمو اهلل   . ()"كاإ
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. () " الككفة أىؿ إسناد مف الجكدة في عميو مزيد ال إسناد الحديث ىذا سنادإك:" كقاؿ رحمو اهلل 

. الترجيح بعدالة أحد الراويين - ث

فحيف يرد حديثاف متعارضاف في أحدىما راكو متفؽ عمى ضبطو ، كاآلخر دكنو في الضبط فترجح ركاية المتفؽ 

. عمى ضبطو عمى غيره ممف ىك دكنو في الضبط

كالحديث األكؿ أصح ، كصالح مكلى التكأمة ضعفكه ، ككاف قد نسي حديثو في آخر :" مثؿ قكلو رحمو اهلل 

. ()"عمره

. ترجيح رواية من عرف باالختصاص وطول المالزمة - ج

فقد اىتـ العمماء بترتيب تبلميذ األئمة مف ركاة الحديث مف حيث طكؿ المبلزمة كالقرب مف الراكم ، 

كجعمكىـ عمى طبقات ، فإذا تعارض حديثاف في أحدىما مف عرؼ بطكؿ المبلزمة لمراكم أك القرب 

كاالختصاص بو فإف ركايتو تقدـ عمى غيره ألنو أكثر خبرة كمعرفة بحديث الشيخ فيحصؿ بذلؾ زيادة اطئناف 

. إلى رجحاف ركايتو

 ككانا عركة كخالة القاسـ عمة عنيا اهلل رضي عائشة ألف أكلى الحجاز أىؿ ركاية كانت:" قاؿ رحمو اهلل 

. ()"حجاب كراء مف كبلميا يسمع كاألسكد حجاب ببل عمييا يدخبلف

. ترجيح الحديث الذي سمم من االختالف - ح

فإذا تعارض حديثاف ككاف أحد الحديثيف قد كقع في إسناده اختبلؼ بيف ركاتو في سنده أك متنو ، فإنو يعتبر 

. مرجكحان في مقابؿ الحديث الذم سمـ مف االختبلؼ ، كذلؾ لف ركاتو قد ضبطكه ، كأدكه مف غير اختبلؼ

مثؿ اإلشكاؿ الحاصؿ مف تعارض األحاديث الصحيحة في تحريـ لحـك الحمر األىمية ، ككركد حديث يعارضو  

. ()"إسناده في اختمؼ فقد أبجر ابف حديث فأما:" قاؿ رحمو اهلل 
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 .الترجيح بتقديم المثبت عمى النافي - خ

التعارض بيف المثبت كالنافي مسألة مختمؼ فييا ، ككأف الخطابي يميؿ إلى القكؿ بتقديـ المثبت ألنو يخبر عف 

. ()حقيقة ، كالنافي اعتمد عمى الظاىر فيككف قكؿ المثبت راجحان عمى قكؿ النافي الشتمالو عمى زيادة عمـ

كاألحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليديف عند الرككع كبعد رفع الرأس منو أكلى مف :"  قاؿ رحمو اهلل 

 . ()".حديث ابف مسعكد ، كاإلثبات أكلى مف النفي

. ()"كقكؿ المثبت أكلى مف قكؿ النافي ؛ ألنو حفظ زيادة لـ يحفظيا النافي :" كقاؿ 

. الترجيح بموافقة أحد الحديثين لظاىر القرآن  - د

كىذه قرينة خارجية ، فحيف يكافؽ أحد الحديثيف المختمفيف لظاىر القرآف يككف أرجح مف غيره ألف العمـ الحاصؿ 

مف دليميف أقكل مف العمـ الحاصؿ مف دليؿ كاحد ، قاؿ الشافعي رحمو اهلل في قرائف الترجيح بيف األحاديث 

. ()"أف يككف احد الحديثيف أشبو بكتاب اهلل ، فإذا أشبو كتاب اهلل كانت فيو الحجة :" المختمفة 

. ()"كىذا حديث جيد اإلسناد إال أف حديث صالح بف خكات أشد مكافقة لظاىر القرآف :" قاؿ رحمو اهلل 

 . الترجيح بعمل الصحابة بأحد الحديثين - ذ

إذا تعارض حديثاف أحدىما قد ثبت  عمؿ الصحابة بو ، فإنو يرجح عمى غيره ، كذلؾ ألف الصحابة لـ 

. يترككا العمؿ باآلخر إال لحجة عندىـ
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مي –كقد ثبت أف أبا بكر كعمر :" ففي الحديثيف  المختمفيف في الصبلة عمى الجنازة قاؿ   رضي اهلل عنيما صي

عمييما في المسجد ، كمعمـك أف عامة المياجريف كاألنصار شيدكا الصبلة عمييما ، ففي تركيـ إنكاره دليؿ عمى 

.  ()"جكازه

. الترجيح برواية أخرى ألحد الحديثين - ر

كىذا مف المفاضمة بيف أكجو الحديث الكاحد إذا تعارضت فينظر في الكجو الذم  اشتمؿ عمى ما يزيؿ 

. اإلشكاؿ ، كيكضح المقصكد مف الحديث فيككف ما فيو قرينة لترجيح أحدل الكجييف المختمفيف

قاؿ رحمو اهلل  ، () " متى بف يكنس مف خير أنا يقكؿ أف لعبد ينبغي ما:" ففي تكجيو اإلشكاؿ الكارد في حديث 

 لنبي ينبغي ما:   قاؿ أنو الطريؽ ىذا غير مف جاء فقد الحديث بمعنى كأشبييما الكجييف أكلى كىذا لتؽ" 

. () "جممتيـ في ىك فدخؿ كميـ األنبياء بو فعـ، "  متى بف يكنس مف خير إني يقكؿ أف

. ترجيح رواية صاحب القصة عمى رواية غيره - ز

إذا تعارض حديثاف ككاف راكم أحدىما صاحب القصة الكاردة في الحديث فيككف حديثو مقدمان عمى غيره 

. كتككف قرينة لترجيح خبره عمى غيره ألنو أعمـ بما جاء في الحديث ، كأكثر التصاقان بو

 غيرىا مف بشأنيا أعمـ كميمكنة قمت:" في اإلشكاؿ الكارد بيف حديث ابف عباس ، كحديث ميمكنة قاؿ رحمو اهلل

. ()" عباس ابف كىـ عمى الدليؿ أدؿ مف كىك العقد ذلؾ في األمر كبكيفية بحاليا كأخبرت

. ترجيح الموصول عمى المرسل - س

كىذه مسألة خبلفية بيف المحدثيف في أييما يقدـ المكصكؿ أـ المرسؿ ، كالصحيح أف ال يحكـ بحكـ عاـ في 

نما يككف الترجيح بما يتكافر مف قرائف في ذلؾ ، لكف  ىذه المسألة ، إنما ينظر في حاؿ كؿ حديث عمى حده كاإ

. إذا ثبت أف أحد الحديثيف مرسؿ فينا ال يصح أف يعارض المكصكؿ إذا صح ألف المرسؿ مف الضعيؼ
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نما  النبي يمؽ لـ عكيـ بف اهلل عبد ألف:" قاؿ رحمو اهلل   ثبت لك يحتمؿ فقد أتاىـ كتاب عف حكاية ىك كاإ

. ()" الدباغ قبؿ بو االنتفاع عف جاء إنما النيي يككف أف الحديث

. ترجيح الرواية الزائدة عمى ما يضادىا - ش

كىذه أيضان مسألة خبلفية بيف المحدثيف في أييما يقدـ الحديث الذم تضمف زيادة عمى غيره  ، كالصحيح أف 

نما يككف الترجيح بما يتكافر مف  ال يحكـ بحكـ عاـ في ىذه المسألة ، إنما ينظر في حاؿ كؿ حديث عمى حده كاإ

قرائف في ذلؾ ، ما عدا ما زاده الصحابة في الحديث ، كثبتت تمؾ الزيادة فإنو تأخذ حكـ الحديث المستقؿ بذاتو 

. ، فالصحابة كميـ عدكؿ

 الزيادات كقبكؿ ، الصحابة مف غيره دكف الخدرم سعيد أبك حفظيا الزيادات في فصكؿ كىذه:" قاؿ رحمو اهلل 

 .() "أكلى حديثو إلى المصير فكاف كاجب

. ترجيح المفسر عمى المجمل - ص

فحيف يتعارض حديثاف أحدىما كرد فيو تفسير لعمة الحكـ الكارد في الحديث مع آخر لـ يذكر العمة فإف المفسر 

. يقدـ عمى المجمؿ الشتماؿ المفسر عمى إيضاح كبياف لمحكـ كأقكل في تأكيد االستدالؿ بو

 إنما ذلؾ أف ركت قد ألنيا عائشة إليو ذىبت ما عمى ىذا في األمر يككف أف يحتمؿ قد:  قمت:" قاؿ رحمو اهلل  

. ()"المجمؿ مف أكلى المفسر كالخبر ييكدم شأف في كاف

 

ولم أقف في كتاب المعالم عمى توقف اإلمام الخطابي عن العمل بالحديث في حال عدم إمكانية الجمع أو 

. الترجيح ، أو القول بالنسخ ، لذا لم أجعل لمتوقف فصاًل مستقاًل بالتوقف في الحديث
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 :الخاتمة 

الحمد هلل الذم نٌكر بصائر أىؿ الحؽ لمعمـ كالعمؿ بالسنة الشريفة        أما بعد 

فقد تـ ىذا البحث عمى ما بني عميو مف مقاصد ، كعمى ما خطت لو مف سبؿ ، كلقد خرجت مف كتابتو بعدة 

: فكائد منيا

أف الحؽ بٌيف كسيؿ الكصكؿ إليو لمف أخمص هلل في بحثو عنو  ، كسمؾ سبيؿ المؤمنيف في النظر إلى  - أ

. ما أشكؿ عميو مف حديث النبي 

أف منيج أىؿ العمـ في النظر في مشكؿ الحديث قد بني عمى أسس راسخة مف سعة الفقو كعمؽ النظر  - ب

. في معاني نصكص السنة النبكية

أف تعظيـ السنة ، ك االحتفاء بيا ، كدفع ما قد يكسكس بو شياطيف الجف كاإلنس مف أكجب الكاجبات  - ت

. في ىذا العصر الذم كثرت في الشبيات

أف منيج اإلماـ الخطابي في دراستو لمشكؿ الحديث يرسخ كيكضح بجبلء قكة المنيج الذم كضعو  - ث

. العمماء الذيف سممكا مف لكثة الزيغ كاليكل

إظيار تميز اإلماـ الخطابي ، كسعة عممو بالحديث الشريؼ ، كمقدرتو الفائقة في النظر كالدراسة  - ج

. لمسائؿ مشكؿ الحديث

. حاجة الباحثيف في ىذا العصر إلى مزيد مف الكتابة ، كالبحث في مكضكعات مشكؿ الحديث - ح

اقترح أف تنشأ جمعية عممية تعنى بدراسة الشبيات التي تثار في ىذا الزماف في كجو السنة الشريفة  - خ

. الناصع

. كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات
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:  المراجع 

ىػ ، 1255إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ، لئلماـ محمد بف عمي الشككاني ، ط  .ُ

. مطبعة الحمبي ، القاىرة

ىػ ، 1386-1382عبد الرحمف المعممي ، طبعة : األنساب ، لعبد الكريـ بف محمد السمعاني ، تعميؽ  .ِ

. حيدر آباد، اليند

ىػ ، 1426أحمد بف عبد اهلل الباتمي ، الطبعة األكلى ،. اإلماـ الخطابي كآثاره الحديثية كمنيجو فييا ، د .ّ

. عمادة البحث العممي ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية الرياض

اإلماـ الخطابي كأثره في عمـك الحديث ،قسـ المخطكطات ، بعمادة شؤكف المكتبات  بجامعة أـ القرل ،  .ْ
 .(ىػ1410)، عاـ  (004183ر)مكة المكرمة ، رقـ 

. ىػ ، مكتبة الحياة ، بيركت1306تاج العركس مف جكاىر القامكس ، لمحمد المرتضى الزبيدم ، ط  .ٓ

ىػ ، دار 1374عبد الرحمف المعممي ، ط : تذكرة الحفاظ ، لئلماـ أحمد بف عثماف الذىبي ، تصحيح  .ٔ

. إحياء التراث ، بيركت

. ىػ، مكتبة العبيكاف ، الرياض1428لطفي بف محمد الزغير ،الطبعة األكلى .التعارض في الحديث ، د .ٕ

محمد الحفناكم ، الطبعة الرابعة .التعارض كالترجيح عند األصكلييف كأثرىما في الفقو اإلسبلمي ،د .ٖ

. ىػ، دار الكفاء ، القاىرة1428

ىػ ، دار الكتاب العربي ، 1405التعريفات ، لعمي بف محمد الجرجاني ، تحقيؽ إبراىيـ األبيارم ، ط  .ٗ

. بيركت

عبد الكىاب عبد المطيؼ ، : التقريب كالتيسير ، محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ، تحقيؽ  .َُ

 .ىػ ، دار الكتب الحديثة1385الطبعة الثانية ، 

محمكد الطحاف ، الطبعة : الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ، لمخطيب البغدادم ، تحقيؽ  .ُُ

. ىػ، مكتبة المعارؼ، الرياض1403األكلى ،
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. ىػ، دار التراث ، دمشؽ1399الرسالة ، لئلماـ محمد بف إدريس الشافعي ، ط  .ُِ

سنف أبي داكد ، إلماـ سميماف بف األشعث السجستاني ،  بتحقيؽ عزت عبيد دعاس كآخركف ،  .ُّ

. ىػ ، دار ابف حـز ، بيركت1418الطبعة األكلى 

شعيب األرناؤكط ، الطبعة : سير أعبلـ النببلء ، لئلماـ أحمد بف عثماف الذىبي ، تحقيؽ  .ُْ

 .ىػ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت1402الثانية 

محمد عمي قطب ، : صحيح البخارم ، لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم ، مراجعة كضبط  .ُٓ

. ىػ1424كىشاـ البخارم ، المكتبة العصرية ، صيدا بيركت 

ىيثـ خميفة الطعيمي ، المكتبة : صحيح مسمـ ، لئلماـ مسمـ بف الحجاج القشيرم ، اعتنى بو  .ُٔ

 .ىػ1424العصرية ، صيدا بيركت 

ىػ ، دار 1421صحيح األدب المفرد ، لمحمد ناصر الديف األلباني ، الطبعة األكلى ،  .ُٕ

 .الصديؽ

صحيح الترغيب كالترىيب ، لمحمد ناصر الديف األلباني ، الطبعة الخامسة ، مكتبة المعارؼ ،  .ُٖ

 .الرياض

نكر الديف عتر .عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم ، تحقيؽ د: عمـك الحديث ، البف الصبلح  .ُٗ

 .ىػ ، دار الفكر ، دمشؽ1406، ط 

لساف العرب ، لجماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر ، تقديـ ، يكسؼ خياط كنديـ المرعشمي  .َِ

. ، دار لساف العرب ، بيركت

عبد المجيد محمد السكسكة ،الطبعة .مباحث في المقاصد كاالجتياد كالتعارض كالترجيح ، د .ُِ

 .ىػ ، إصدار كمية الدراسات العمي كالبحث العممي ، جامعة الشارقة1428األكلى 

عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ، ط :مجمكع الفتاكل ، ألحمد بف عبد السبلـ الحراني ، جمع  .ِِ

. دار الحديث ، القاىرة
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. ـ، المطبعة األميرية ، القاىرة1953مختار الصحاح ، ألبي بكر بف عبد القادر الرازم ، ط  .ِّ

ىػ ، مطابع الصفا ، مكة 1406أسامة عبد اهلل خياط ، الطبعة األكلى .مختمؼ الحديث ،د .ِْ

. المكرمة

ىػ ، دار 1428نافذ حسيف حماد ، الطبعة األكلى .مختمؼ الحديث بيف الفقياء كالمحدثيف ، د .ِٓ

. الكفاء ، المنصكرة

. ـ، المطبعة األميرية ، القاىرة1909المصباح المنير، ألحمد بف محمد الفيكمي ، ط .ِٔ

حمد بف محمد الخطابي ، خرجو كراجعو : معالـ السنف شرح سنف أبي داكد ، ألبي سميماف  .ِٕ

. ىػ،مطبعة المدني ، القاىرة1428محمد محمد تامر،الطبعة األكلى .د

. ىػ ، دار صادر ، بيركت1399معجـ البمداف ، لياقكت الحكم ، ط  .ِٖ

محمد كيبلني ، نشر :المفردات في غريب القرآف ، لحيف بف محمد األصفياني ، تحقيؽ  .ِٗ

 .ىػ1381مصطفى الحمبي ، 

إحساف عباس ، : كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، ألبي العباس أحمد بف خمكاف ، تحقيؽ .َّ

. دار صادر بيركت
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