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 مناهج العلماء يف صيانة األحاديث الصحيحة
 أمنوذجا   "احلافظ ابن حجر"

 

 د. ماجد بن حممد اجلهين
 مدير مركز السنة والرتاث النبوي للدراسات والتدريب

جدة )اململكة العربية السعودية(   
ch4islamic@gmail.com 

 
 

 ملخَّص البحث
ولقد أفىن احملد ِّثون أعمارهم يف حفظ  ،ال خيفى على أحد ما لألحاديث الصحيحة من مكانة كبرية وعظيمة

زوا صحيحها من سقيمها، ومستقيمها من معوجها، ومن هؤالء احلفاظ واألئمة النقاد: احلافظ أسانيدها ومتوهنا، ومي  
ه  العسقالين رمحه هللا. فمن خالل قراءيت لكتابه "فتح الباري" استوقفتين عبارة تكررت من أمحد بن علي ابن حجر

يف عدة مواضع، وهي قوله: "ومبثل هذا ال ترد األحاديث الصحيحة" أو حنو ذلك، وذلك يف معرض رده على من 
شكال يف تون عند وجود إض لشيء من األحاديث الصحيحة برد أو نقد دون إعمال للمنهج املتبع يف نقد املتعر  

الفهم أو شبة تعارض. فقد حوت هذه الورقات تلك املواضع فبلغت قرابة تسعة مواضع، منها أحاديث يف  "صحيح 
البخاري" ويف غريه. خضعت لدراسة مقارنة ونقد وحتليل، وهي أمثلة منتقاة من جمموعة حواها هذا السفر العظيم، 

ت غريها هو عبارة احلافظ: "ومبثل هذا ال ترد األحاديث الصحيحة" واليت تكرر  والسبُب يف اختيار هذه األمثلة دون
يف مجيع األمثلة يف هذا البحث، ما يدل على وجود منهج واضح عند احلافظ يف صيانته وحمافظته على مكانة 

 األحاديث الصحيحة. وهللا املوفق.
 

 املناهج. العلماء. الصيانة. األحاديث. ابن حجر. الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة:
املبعوث رمحًة  : حمم د بن عبد هللا األمني،رينوالص الُة والس الُم على سي ِّد األو لِّنين واآلخِّ احلمد هلل رب العاملني، 

 أما بعد: يوم الد ِّين. ، ودعا بدعوهتم إىل، ومرن تربِّعرهم إبحسان  أمجعني وعلى آله اْلنِّريررةِّ وأصحابِّه النَبررررةِّ  للعاملني،
فإن لألحاديث الصحيحة مكانة عالية عند األمة اإلسالمية وعند علماء احلديث على وجه اْلصوص،       

ولذلك كانت جهود العلماء يف القدمي واحلديث منصبة إىل صيانتها واحلفاظ على مكانتها كوهنا وحي من رب 
أصواًل وقواعد، وكذلك وضعوا منهًجا واضًحا سليًما ملن أراد أن يسلك طريق الدراسة  العاملني، فقد وضعوا للنقد

والبحث يف علوم احلديث، فكان ذلك اجلهد سبًبا للحفاظ على هذا الوحي العظيم من عبث اجلاهلني وزالت 
 املتخصصني. 
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ذا الزمان إبراز النبوية يف هواستكمااًل ملا سبق من جهود عظيمة فإنه يتوجب على الباحثني يف السنة      
جهود العلماء من املتقدمني واملتأخرين، وبيان مناهجهم يف التعامل مع النقد املوجه لألحاديث الصحيحة، وإبراز 

 طريقتهم يف احلفاظ على مكانتها وإزالة اللبس عنها.
محه هللا ر  -ابن حجر  ولذلك عزم الباحث ومن خالل هذه األسطر اليسرية بيان موقف تكرر من احلافظ      

جتاه بعض من رد األحاديث أو ابلغ يف نقدها مع وجود مسوغ لدحض تلك الشبهات أو أتويلها حفاظًا على  -
 مكانة األحاديث الصحيحة.

 .وهللا أسأل أن يسدد أقوالنا وأفعالنا وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي
 أمهية البحث وسبب اختياره:

البحث يف بيان منهج علماء احلديث يف صيانة األحاديث الصحيحة واحلفاظ على مكانتها يف تكمن أمهية هذا 
مقابل احلمالت املتكررة والدعوات املغرضة ممن ليس هلم دراية بعلوم احلديث، أو ممن يعمدون بقصد إىل حماولة 

 إسقاط مكانة هذه األحاديث الصحيحة من قلوب األمة.
وضوع أو جمال البحث وهو كتاب "فتح الباري" للحافظ ابن حجر )رمحه هللا(، وسبب اختيار هذا امل      

هو ما حضي به الكتاب ومؤلفه يف القدمي واحلديث من عناية واهتمام على مستوى األفراد واملؤسسات العلمية 
 بشىت التخصصات.
 أهداف البحث
 :يهدف البحث إىل

 دفاع عنها.بيان مكانة األحاديث الصحيحة وأمهية صيانتها وال (1
 إبراز منهج العلماء يف تعاملهم ونقدهم لألحاديث الصحيحة. (2
 إبراز منهج احلافظ ابن حجر ودوره يف صيانة األحاديث الصحيحة. (3

 حدود البحث:
يلتزم الباحث يف هذا البحث بنطاق واضح ومنضبط، فاجملال الرئيس هلذه الدراسة هو كتاب "فتح الباري شرح 

استخراج و  كامل الكتابصحيح البخاري" للحافظ أمحد بن على بن حجر العسقالين. وذلك من خالل املرور على  
 .ابن حجر بنقد اجيايباحلافظ  إليهااملواضع اليت ترط رق 

 راسة:منهج الد
ة يف اجلامع واستخراج النقد االجيايب لألحاديث الوارد التحليلي، يتبع الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي

 " للحافظ ابن حجر.فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتاب من خالل   الصحيح ويف غريه
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 خطة البحث:
د شيء من افظ ابن حجر على من انتقاستقراء لكتاب "فتح الباري" واستخراج املواضع اليت رد فيها احل (1

 األحاديث الصحيحة يف اجلامع الصحيح ويف غريه.
 نذكر احلديث املوجه إليه النقد وخنرجه وحنكم عليه إن لزم األمر. (2
 نذكر أسباب نقد احلديث أو رده مع رأي احلافظ ابن حجر يف ذلك، دون ترجيح لألقوال. (3
 مثل هذه األحاديث الصحيحة.نبني منهج احلافظ ابن حجر يف تعامله مع  (4
 اآلايت القرآنية: يتم التعريف ابسم السورة ورقم اآلية بعد اآلية مباشرة بني معكوفتني. (5
إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فسيكتفى الباحث بتخرجيه منهما، أما إذا  : ختريج األحاديث (6

مظانه ما   ذلك، والداللة عليه يفكان خارج الصحيحني فقد يتوسع الباحث يف خترجيه إن احتيج إىل
 استطاع.

األعالم: نلتزم بذكر نبذة خمتصرة جًدا لألعالم يف احلاشية، ويستثىن من ذلك الصحابة واألئمة األربعة  (7
 لشهرهتم.

 خنتم البحث أبهم النتائج والتوصيات. (8
 تقسيمات البحث:

 مت تقسيم البحث إىل مقدمة ومبحثان، وبياهنا على النحو اآليت:
 املبحث األول: صيانة العلماء لألحاديث الصحيحة.     

 املبحث الثاين: صيانة احلافظ ابن حجر وحفاظه ملكانة األحاديث الصحيحة.      
 اْلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 املصادر واملراجع.
 فهرس اآلايت واألحاديث.

 .فهرس املوضوعات
 

 الصحيحة: املبحث األول: صيانة العلماء لألحاديث
رٌي ينبغِّي اإلعراُض أمٌر خرط -دونر مَب ِّر  مشروع  وأهلية  للن قدِّ  -تضعيًفا وإعالاًل الصحيحة العبث ابألحاديثِّ إن 

ورملن يتلق ه  -صلى هللا عرلرينهِّ ورسلم  -مرنن رد  مرا صرح  مِّنن قرولِّ الر ُسول كل "(: ه576لرفِّيُّ )عنُه؛ قالر أبو طاهر  الس ِّ 
لنقُبولِّ قدن ضل  وغروى؛ إِّذن كرانر  م  -ابِّ ة ورالس الر ورى -عرلرينهِّ الص الر  . (1)"الر يننطق عرنِّ اهلن

هِّ؛ قالر احلافُظ ابنُ  اً وُكلُّ مرنن كانر هذا حالُهُ فإن  القلبر ينفُِّر منهُ وإنن كانر صاحل منُذ طرلبُت "حجر :  يف نفسِّ

                                                           

 (.1/380( النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي )1)
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نهُ احلديثر ووقفُت علرى كالمِّ اْلرط ايب ِّ  طِّئةِّ الر ِّواايتِّ الث    وقرعتن عِّندِّي مِّ ابتةِّ ُخصوًصا مرا يف نُفرًة؛ إلقدامِّهِّ على ختر
 . (2)" الص حيحنيِّ 

داءاً ُد جرأة على الدين واعتفاملساس ابألحاديث الصحيحة بغري علم وخاصة ما أخرجه الشيخان يُ عر       
على ما صح  ابن حجر العلماء قدميًا وحديثًا من احلرص على احلفاظعلى إمجاع املسلمني، وخمالفًا ملا سار عليه 

مع وعدم الطعن فيها، بل قد يستحسن بعضهم التكلف يف اجل -صلى هللا عليه وسلم  -من أحاديث رسول هللا 
 يف بني الرواايت وتوجيهها على أن يرد شيئًا منها أو خيطئ رواهتا، ومن ذلك ما نقله احلافظ عن الكرماين تكلفه

توجيه حديث يف الصحيح، قال احلافظ: "مث شرع الكرماين يف إبداء احتماالت بعيدة متكلفة لتوجيه الرواية اليت يف 
 . (3)البخاري"

يل لكنه كان يرى أن ذلك أهون من ردها، والدل ،قلت: والكرماين كان يعلم أبنه تكلف يف توجيه الرواية
 . (4)فات أوىل من ختطئة العدول األثبات"أنه قال بعد ذلك: "وارتكاب بعض هذه التكل

فسهم واهتموها أن اولكنهم رمبا خطأو  ،وقد يقف أحدهم على ما قد يسوغ للحافظ الناقد البحث والنظر فيه   
تعظيماً وإجالاًل هليبة األحاديث الصحيحة، خصوصاً ما رواه الشيخان أو أحدمها، ومن األمثلة على ذلك ما رواه 

ث رنرا كرررامرةر،  بننِّ  ُعثنمرانر  بننُ  حُمرم دُ  حرد ثرينِّ قال:  البخاري يف صحيحه ث رنرا لرد ،خمرن  بننُ  خرالِّدُ  حرد  ، بننُ  ُسلرينمرانُ  حرد   بِّالرل 
 إِّن  »: ورسرل مر  عرلرينهِّ  هللاُ  صرل ى اّلل ِّ  ررُسولُ  قرالر : قرالر  ُهرري نررةر، أريبِّ  عرنن  عرطراء ، عرنن  َنرِّر ، أريبِّ  بننِّ  اّلل ِّ  عربندِّ  بننُ  شررِّيكُ  حرد ثرينِّ 

، آذرن نُتهُ  ف رقردن  ورلِّيًّا لِّ  عرادرى مرنن : قرالر  اّلل ر  حلررنبِّ  ي رزرالُ  ورمرا عرلرينهِّ، افنَتررضنتُ  ممِّ ا إِّلر   أرحرب   ء  بِّشرين  عربندِّي إِّلر   ت رقرر بر  ورمرا ابِّ
لن  ورافِّلِّ  إِّلر   ي رت رقرر بُ  عربندِّي ب ُه، حرىت   ابِّ ُتهُ  فرإِّذرا ُأحِّ ب رب ن مرعُ  ذِّيال   َسرنعرهُ  ُكننتُ :  أرحن رُ  ال ذِّي وربرصرررهُ  بِّهِّ، يرسن هُ  بِّهِّ، يُ بنصِّ  ال يتِّ  وريردر
لرهُ  ِبِّرا، ي ربنطِّشُ  ي ال يتِّ  وررِّجن ُعنطِّي رن ُه، سرأرلرينِّ  ورإِّنن  ِبِّرا، ميرنشِّ ت رعراذرينِّ  ورلرئِّنِّ  ألر ن ُه، اسن ُعِّيذر ء   عرنن  ت رررد دنتُ  ورمرا ألر  فراعُِّلهُ  أرنر  شرين
ُؤنمِّنِّ، ن رفنسِّ  عرنن  ت ررردُّدِّي

ررهُ  امل رونتر  يركن
ررهُ  ورأرنر  امل  .«مرسراءرترهُ  أركن

لرُه " :أرمحنردر فِّيهِّ  ب رعندر أرنن ذركررر ق رونلر  بن خملد من "ميزان االعتدال" سراقر ت ررنمجررةِّ خرالِّدقال اإلمام الذهيب حينما 
ا" :قرالر "، الر ُُينترجُّ بِّهِّ " :أريبِّ حرامتِّ   ورق رونلر  "،نراكِّريُ مر  دًّ ا حردِّيٌث غررِّيٌب جِّ ي ن  ،هرذر يحِّ لرعردُّوُه يفِّ ُمننكررراتِّ لرونالر هر برُة الص حِّ

  .(1)"خرالِّدِّ بننِّ خمرنلرد  
 )النقد اإلجيايب(. بوهذا النوع من النقد ميكن تسميته 

 يف هذا النوع من النقد )النقد اإلجيايب( من خالل ثالثة أمور:ويتضح منهج احلافظ ابن حجر 
 رده على بعض من انتقد بعض األحاديث الصحيحة ألسباب ال ترتقي ومكانة تلك األحاديث. أوال :
ينقل احلافظ عن غريه بعض االستشكاالت على احلديث ويسكت دون أن يعلق تورًعا منه من أن  اثني ا:

                                                           

 (.8/40)( فتح الباري 2)
 (.7/74( فتح الباري )3)
 (.7/75( فتح الباري )4)
 (341/ 11فتح الباري البن حجر ) (1)
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 الصحيحة.خيوض يف نقد األحاديث 
جلمع امنهج احلافظ وتطبيقه ملنهج اجلمهور يف التوفيق بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض، وهو:  اثلث ا:

ما ظاهره التعارض  فصار"قال احلافظ: ، أو الَتجيح أو التوقف واملنسوخ إن أمكن أو النظر يف التاريخ ومعرفة الناسخ
 عتبار الناسخ واملنسوخ، فالَتجيح إن تعني، مث التوقف عن العملواقعًا على هذا الَتتيب: اجلمع إن أمكن، فا

واملتأمل هلذا املنهج جيد أبنه ُيقق احلفاظ على مكانة األحاديث الصحيحة وصيانتها قدر  .(2)"إبحدى احلديثني
  اإلمكان.

يء ش وسوف نستعرض بعض األمثلة على األمر األول يف املبحث الثاين، وهو: )رده على بعض من انتقد
 من األحاديث الصحيحة ألسباب ال ترتقي ومكانة تلك األحاديث(، وهو حمور حبثنا.

 املبحث الثاين: صيانة احلافظ ابن حجر وحفاظه ملكانة األحاديث الصحيحة: 
 عدة يفين عبارة تكررت من احلافظ ابن حجر )رمحه هللا( تاستوقف "فتح الباري" اطالعي على كتابمن خالل 

يحرُة" وهي قو مواضع  رحرادِّيُث الص حِّ ا الر تُ رردُّ األن على من تعرض  وذلك يف معرض ردهأو حنو ذلك، له: "ورمبِِّّثنلِّ هرذر
 . يف حال التعارض برد أو نقد دون إعمال للمنهج املتبعالصحيحة لشيء من األحاديث 

ه القواعد الذين مارسوا هذ زينوالعلماء املَب  )رمحه هللا( هو من أبرز النقاد املتأخرين واحلافظ ابن حجر      
لعراقي: "الشيخ ا احلافظ عبد الرحيم على أرض الواقع، فقد أويت فهماً ونظراً ليس لغريه من العلماء، قال عنه شيخه

 .العامل والكامل الفاضل اإلمام احملدث املفيد اجمليد احلافظ املتقن الضابط الثقة املامون"
  ".مطالعة كتبه ومصنفاته خاصة "فتح الباري وتستطيع أن تلمس ذلك جبالء من خالل

 .وفيما يلي سنذكر بعض تلك املواضع مع التعليق عليها ابختصار شديد
 :رد احلديث بسبب اعتقاد الناقد ابستحالة وقوعه عقل  املطلب األول: 

ُهرينِّ  فقال: ُهرينِّ  أربُو ُسلرينمران " حتدث احلافظ عن زيد بن وهب اجلن  من كبار الت ابِّعني ررحل إِّىلر النُكويفِّ زيد بن وهب اجلن
رعنمرش ،الن يبِّ صلى هللا عرلرينهِّ ورسلم ثرك زيد بن وهب عرن إِّذا حرد   :فرقبض ورُهور يفِّ الط رِّيق قرالر ُزهررين بن ُمعراوِّيرة عرن األن

رئِّم ةد ورالنعجلِّي ورمُجن بن سعابن خرراش و ابن معِّني و اورث  قرُه  .ثرك عرنهُ أحد فكأنك َسعته من ال ذِّي حرد   وشذ  .ُهور األن
يران النفرسروِّي ف رقرالر  ي نفرة :حردِّيثه مث  سراق من رِّورايرته قرول عمر يفِّ  ،يفِّ حردِّيثه خلل كثري .ي رعنُقوب بن ُسفن ّلل   !اير ُحذر ابِّ

ا حمرالٌ  :قرالر النفرسروِّي .أرن من النُمنرافِّقني  .ورهرذر
ا تعنت زرائِّدقال احلافظ رداً على  رحرادِّي ،الفسوي: هرذر ث نبرات ورالر ترد األن ا تضعف اإلنِّ ثل هرذر يحرةورمرا مبِّ  ،ث الص حِّ

ر ا صدر من عمر عِّنند غرلربرة اْلنرونف ورعدم أرمن النمركن ة يفِّ  ،ف رهرذر در ترضنعِّيف  فرالر يلنترفت إِّىلر هرذِّه الوساوس النفراسِّ
هللا أعلم ،الث ِّقرات  . (1)"ور

                                                           

 (. 63،62( شرح خنبة الفكر )2)
 (.404/ 1فتح الباري البن حجر ) (1)
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سوسة وينتقد رده للحديث ويصف فعله هذا ابلتعنت الزائد والو  ،املثال: يرد احلافظ على الفسوييف هذا 
 الفاسدة، فهو يرى أن احلديث صحيح وميكن توجيهه التوجيه السليم واملقبول دون احلاجة إىل رده. 

 :رد احلديث بسبب أنه خمالف للمشهور واملعروفاملطلب الثاين: 
: أر حر  قال اإلمام البخاري: ، قرالر َبررنر ابنُن ُجررينج  : أرخن ، قرالر ث رنرا عربنُد الر ز اقِّ : حرد  ث رنرا حمرنُموُد بنُن غرينالرنر، قرالر فٌِّع، د  َبررينِّ نر خن

ي  ُنونر الص الر  ردِّينرةر جيرنترمُِّعونر ف ري رترحر
نير قردُِّموا امل لُِّمونر حِّ ُسن

، كرانر ي رُقوُل: كرانر امل ةر لرينسر يُ نرادرى هلررا، ف رتركرل ُموا أرن  ابننر ُعمررر
ثن  ُقوسِّ الن صراررى، ورقرالر ب رعنُضُهمن: برلن بُوقًا مِّ ثنلر نر ُقوًسا مِّ ، ف رقرالر ب رعنُضُهمن: اخت ُِّذوا نر لر ق ررننِّ الي رُهودِّ، ف رقرالر ي رونًما يفِّ ذرلِّكر

لص الرةِّ  ُر: أرورالر ت رب نعرثُونر ررُجاًل يُ نرادِّي ابِّ لص الرةِّ  !اير بِّالرلُ »ف رقرالر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى هللاُ عرلرينهِّ ورسرل مر:  ،!ُعمر  .(1)«قُمن ف رنرادِّ ابِّ
رِّ بننِّ النعررريبِّ ِّ فرحرمرلر ق رونلرُه "قال احلافظ:  ي أربُو بركن ُروعِّ  عرلرى (أرذ ِّنن )ورأرغنرربر النقراضِّ رذرانِّ النمرشن ورطرعرنر يفِّ  ،األن
رذرانِّ إَِّن را كرانر بِّ  ،صِّح ةِّ حردِّيثِّ ابن ُعمررر  ُه ورالنمرعنُروُف أرن  شررنعر األن ريبِّ عِّيسرى كرينفر صرح حر ًبا ألِّ اير عربندِّ اّلل ِّ ورقرالر عرجر ُرْن

 . ان نت رهرى."بننِّ زريند  
ُة مبِِّّثنلِّ "قال احلافظ:  يحر رحرادِّيُث الص حِّ فرُع األن عِّ  ورالر تُدن ا مرعر إِّمنكرانِّ اجلنرمن  .(2)"هرذر

ويف هذا املثال: انتقد احلافظ صنيع القاضي ابن العريب يف طعنه حلديث البن عمر مع إمكان اجلمع، 
يراُق حردِّيثِّ عربندِّ اّلل ِّ بننِّ زريند  خُيرالُِّف ذرلِّكر فرإِّن  فِّ  يهِّ فاحلافظ سلك يف توجيه هذا احلديث مسلك اجلمع فقال: ورسِّ

ُ عرلرينهِّ ورسرل مر ف رقرالر لرهُ أرن   ُه عرلرى الن يبِّ ِّ صرل ى اّلل  اير ا عرلر  :ُه لرم ا قرص  ُرْن ل  ف رلنيُ ؤرذ ِّنن ِبِّراأرلنقِّهر ُر الص ونتر  ،ى بِّالر قرالر فرسرمِّعر ُعمر
ُ عرلرينهِّ ورسرل مر ف رقرالر  ثنلر ال ذِّي ررأرى لرقردن ررأرينتُ  :فرخرررجر فرأرترى الن يبِّ  صرل ى اّلل  رًا لرم ا قرص   ،مِّ فردرل  عرلرى أرن  ُعمررر ملرن يرُكنن حراضِّ

هُ  اير   .عربنُد اّلل ِّ بنُن زريند  ُرْن
ا ي رفنعرُلونره انرتن عرقِّبر النُمشراورررةِّ فِّيمر ةِّ كر ُر أرن  إِّشراررةر ُعمررر إبِِّّرنسرالِّ ررُجل  يُ نرادِّي لِّلص الر اير عربندِّ اّلل ِّ   ورأرن  ،ُ ورالظ اهِّ ُرْن

ُ أرعنلرمُ  ،بننِّ زريند  كرانرتن ب رعندر ذرلِّكر    .وراّلل 
رننصرارِّ  يح  إِّىلر أريبِّ ُعمررينِّ بننِّ أرنرس  عرنن ُعُمومرتِّهِّ مِّنر األن ررجر أربُو دراُودر بِّسرنرد  صرحِّ ُّ صرل ى  :قراُلوا ،ورقردن أرخن ترم  الن يبِّ اهن

ُع الن اسر هلررا ةِّ كرينفر جيرنمر ُ عرلرينهِّ ورسرل مر لِّلص الر ةِّ فرإِّذرا ررأرونهرا آذرنر ب رعنُضُهمن اننصِّبن ررايرًة عِّنندر ُحُضورِّ ورقن  :ف رقرالر  ،اّلل  تِّ الص الر
ُروا النُقننعر  .ب رعنًضا بنهُ احلنردِّيثر ورفِّيهِّ ذركر ُروا الن اُقوسر ، -لنُبوقر بِّضرم ِّ النقرافِّ ورُسُكونِّ النُّونِّ ي رعنينِّ ا - ف رلرمن يُ عنجِّ فراننصرررفر  ،ورذركر

ترم   رذرانر  ،عربنُد اّلل ِّ بنُن زريند  ورُهور ُمهن ُ عرلرينهِّ ور  ،فرُأرِّير األن ا عرلرى ررُسولِّ اّلل ِّ صرل ى اّلل  ُر ررآُه ق ربن  .سرل مر ف رغردر لر ذرلِّكر قرالر وركرانر ُعمر
ُ عرلرينهِّ ورسرل مر  َبرر بِّهِّ الن يبِّ  صرل ى اّلل  رِّينر ي رونًما مُث  أرخن ترمرُه عِّشن   .فركر

ي رينتُ  :قرالر  ؟".مرا مرن رعركر أرنن خُتنَبِّرنر " :ف رقرالر  ترحن ب رقرينِّ عربنُد اّلل ِّ بنُن زريند  فراسن ُ عرلرين  .سر اير " :هِّ ورسرل مر ف رقرالر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى اّلل 

                                                           

ءِّ األرذرانِّ رواه البخاري يف كتاب األذان،  (1) ُب بردن ( من حديث عبد هللا بن عمر رضي 377) ابب بدء األذان(، ومسلم يف كتاب الصالة، 604)ابر
 .هللا عنه

 (.81/ 2فتح الباري البن حجر ) (2)
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لُ   . (1)"قُمن فراننظُرن مرا َيرنُمُركر بِّهِّ عربنُد اّلل ِّ بنُن زريند  فراف نعرلنهُ  !بِّالر
رذرانِّ  ءُ األن الص حرابرةِّ دِّ اّلل ِّ بننِّ زريند  مجرراعرةٌ مِّنر ررورى قِّص ةر عربن " :ورقرالر أربُو ُعمررر بنُن عربندِّ النَبر ِّ  ،ت ررنجرمر لرهُ أربُو دراُودر بردن

سران   ،أبِّرلنفراظ  خُمنترلِّفرة  ورمرعران  ُمت رقرارِّبرة   ير مِّنن ُوُجوه  حِّ
نُ هرا ،ورهِّ سر ا أرحن   ".ورهرذر

رذرانر  :قُ لنتُ  ُر األن اّلل ِّ بننر زريند  لرم ا قرص  مرنرامرُه فرسرمِّعر ُعمر ا الر خُيرالُِّفُه مرا ت رقرد مر أرن  عربندر قردن  :فرجراءر ف رقرالر  ،ورهرذر
ًيا عرننُه لِّقر  برارِّ عربندِّ اّلل ِّ برلن ُمَترراخِّ ن بِّذرلِّكر عرقِّبر إِّخن ُل عرلرى أرن ُه ملرن خُينَبِّ رن ُه ُُينمر أرين عرقِّبر  ،مرا مرن رعركر أرنن خُتنَبِّرنر  :ِّ ونلِّهررأرينُت ألِّ

برارِّ عربندِّ اّلل ِّ  يراءِّ  ،إِّخن تِّحن سن الِّ رر ابِّ لِّكر عرلرى النفرونرِّ فراعنترذر ن بِّذر   .فردرل  عرلرى أرن ُه ملرن خُينَبِّ
فِّ  ُه ِبِِّّالر اير رًا عِّنندر قرص ِّ عربندِّاّلل ِّ ُرْن  مرا ورقرعر يفِّ رِّورايرتِّهِّ ورلرينسر يفِّ حردِّيثِّ أريبِّ ُعمررين  الت صنرِّيُح أبِّرن  ُعمررر كرانر حراضِّ

ُر ال ،ال يتِّ ذركررر ِبِّرا ُ أرعنلرمُ  ،رًا عِّنندر قرص ِّ عربندِّ اّلل ِّ فرإِّن هُ صررِّيٌح يفِّ أرن هُ ملرن يرُكنن حراضِّ  :فرخرررجر ف رقرالر  ،ص ونتر فرسرمِّعر ُعمر  .(2)وراّلل 
 :رد احلديث بسبب أنه قد يساء فهمه ويستخدم يف غري موضعهاملطلب الثالث: 

 صرل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر قرالر وراقِّدِّ بننِّ أريبِّ وراقِّد  الل ينثِّي ِّ عرنن أربِّيهِّ أرن  الن يبِّ  ررورى أربُو دراُودر ورأرمحنرُد مِّنن طررِّيقِّ " قال احلافظ:
ُ  يبِّ ِّ فرُكن  نِّسراءُ الن   ،بن سرعند  مِّنن حردِّيثِّ أريبِّ ُهرري نررةر ازرادر  (1)«هرذِّهِّ مُث  ظُُهورر احلنُُصرِّ » :لِّنِّسرائِّهِّ يفِّ حرج ةِّ النوردراعِّ  صرل ى اّلل 

نر إِّال  سروندرةر ورزري ننربر  ُ عرلرينهِّ ورسرل مر الر حُترر ُِّكنرا دراب ٌة ب رعندر ررُسولِّ اّلل ِّ صرل   :ف رقراالر  ،عرلرينهِّ ورسرل مر ُيرنُججن  .(2)"ى اّلل 
يحٌ  نراُد حردِّيثِّ أريبِّ وراقِّد  صرحِّ دِّ ذرم ِّ أُم ِّ النُمؤنمِّنِّنير عرائِّشرةر ورأرغنرربر النُمهرل ُب ف رزرعرمر أرن هُ مِّنن ورضنعِّ الر افِّضرةِّ لِّقرصن  ،ورإِّسن

ر الن اسِّ يفِّ قِّص ةِّ ورق نعرةِّ اجلنرمرلِّ  حِّ برنين هرا إِّىلر النعِّرراقِّ لِّْلنِّصنالر اٌم مِّ  ،يفِّ ُخُروجِّ رحرادِّيثِّ ورُهور إِّقندر ةِّ بِّغررينِّ  ننهُ عرلرى ررد ِّ األن يحر الص حِّ
 .(3)درلِّيل  

قصد ذم أم ب "،إن هذا احلديث من وضع الرافضة" :ويف هذا املثال: انتقد احلافظ فعل املهلب يف قوله
املؤمنني عائشة يف خروجها إىل العراق لْلصالح بني الناس يف قصة وقعة اجلمل، فهو يرى أن احلديث ال جيوز رده 

 الصحيح يف نظره هو أن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها كانت متأولة.مع إمكان توجيهه، والتوجيه 
براهتِّر " قال احلافظ: ا مِّنن صروراحِّ ُهر ُر عرنن عرائِّشرةر أرهن را أتررو لرتِّ احلنردِّيثر النمرذنُكورر كرمرا أتررو لرُه غررين ا عرلرى أرن  ورالنُعذن

ُب عرلر  :النُمررادر بِّذرلِّكر  هرا بِّقرونلِّهِّ صر  ،ينهِّن  غررينُ تِّلنكر احلنرج ةِّ أرن ُه الر جيرِّ أترري در ذرلِّكر عِّنندر لركِّن  أرفنضرلر  ،ل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر ور
ررةُ   . (4)"اجلنِّهرادِّ احلنرجُّ ورالنُعمن

 :رد احلديث بسبب تقدمي الرتجيح على اجلمعاملطلب الرابع: 
                                                           

رذرانِّ أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة، ( 1) ءِّ األن ُب بردن يح  إِّىلر أريبِّ ُعمررينِّ بننِّ أرنرس  عرنن ُعُمومرتِّهِّ مِّ  (، وقال احلافظ: "498) ابر ررجر أربُو دراُودر بِّسرنرد  صرحِّ نر أرخن
ر   . (2/81.." وذكره. فتح الباري )ننصرارِّ األن

 .(81/ 2( فتح الباري البن حجر )2)
ُب ف ررنضِّ احلنرج ِّ (، وأبو داود يف كتاب املناسك، 21905أخرجه أمحد )( 1) ( من حديث أيب واقد الليثي رضي هللا عنه، وصححه احلافظ يف 1722) ابر

 . (74/ 4)الفتح 
 (.8/44( طبقات ابن سعد )2)
 .(74/ 4ح الباري البن حجر )فت (3)
 نفس املصدر السابق. (4)
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ٌم أربُو عربندِّ الر محنر  ث رنرا عراصِّ بُِّت بنُن يرزِّيدر، حرد  ث رنرا َثر ، حرد  ث رنرا أربُو الن ُّعنمرانِّ ورُل، عرنن أرنرس  نِّ قال اإلمام البخاري: حرد   األرحن
 : ير اّلل ُ عرننُه، عرنِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللُا عرلرينهِّ ورسرل مر، قرالر ردِّينرُة حرررٌم مِّنن  "ررضِّ

ُث كرذر امل رُهرا، ورالر ُُيندر ا، الر يُ قنطرُع شرجر ا إِّىلر كرذر
رالرئِّكرةِّ ورالن اسِّ أرمجنرعِّنير"

ًَث ف رعرلرينهِّ لرعننرُة اّلل ِّ ورامل درثر حردر  .(5)فِّيهرا حردرٌث، مرنن أرحن
ر ُِّم النمردِّينرةر "قال احلافظ:  ر حرر  ورورقرعر يفِّ حردِّيثِّ جرابِّر  عِّنندر أرمحنردر ورأرنر أُحر فراد عرى ب رعنُض احلنرنرفِّي ةِّ أرن   ،ت ري نهرامرا برنين

رن ُه ورقرعر يفِّ رِّورايرة   ؛احلنردِّيثر ُمضنطررِّبٌ  ب رلري نهرا :ألِّ ر جر ر " :وريفِّ رِّورايرة   ،مرا برنين ب رت ري نهرا مرا برنين ورتُ ُعق ِّبر  ."مرأنزِّمري نهرا" :وريفِّ رِّورايرة   ،"الر
ا وراضِّحٌ  ن رُهمر عر ب ري ن يحرةُ  ،أبِّرن  اجلنرمن رحرادِّيُث الص حِّ ا الر تُ رردُّ األن عر  ،ورمبِِّّثنلِّ هرذر يحُ فرإِّن  اجلنرمن  .(1) لرون ت رعرذ رر أرمنكرنر الَت نجِّ

اظ فيف هذا املثال: يرد احلافظ على ادعاء بعض احلنفية قوهلم أن هذا احلديث مضطرب بسبب اختالف أل
احلديث، واحلافظ يرى أبن رد احلديث واحلكم عليه ابالضطراب متعذر مع إمكان اجلمع أو الَتجيح، فها هو يرجح 

 رواية "ما بني البتيها" بسبب توارد الرواة عليها، كما أنه مجع بني تعدد األلفاظ دون تعسف. 
ب رت ري نهر "ورالر شرك  أرن  رِّورايرةر " قال احلافظ: ر الر ُح لِّت روراُردِّ الرُّوراةِّ عرلري نهرا "امرا برنين ب رلري نهرا"وررِّورايرةر  ،أررنجر  ،الر تُ نرافِّيهرا "جر

برة  جربرلٌ  مرالِّ  ،ف ريرُكوُن عِّنندر ُكل ِّ الر هرةِّ اجلنرُنوبِّ ورالش ِّ ب رت ري نهرا مِّنن جِّ ب رلري نهرا مِّنن  ،أرون الر هرةِّ الش رنقِّ ورالنغررنبِّ ورجر يرُة  ، جِّ مِّ ورترسن
 ِّ ررى الر ترُضرُّ اجلنرب رلرنين   . يفِّ رِّورايرة  ُأخن

ي "مرأنزِّمري نهرا"ورأرم ا رِّورايرةُ  رِّ الز ايِّ النمرضِّ ِّ فرهِّير يفِّ ب رعنضِّ طُُرقِّ حردِّيثِّ أريبِّ سرعِّيد  ورالنمرأنزُِّم بِّكرسن ر اجلنرب رلرنين ورقردن  ،ُق برنين
هِّ   .(2)"يُطنلرُق عرلرى اجلنربرلِّ ن رفنسِّ

 :احلديث بسبب أنه خرب واحد وجاء خبلف القواعد فل يعمل بهرد املطلب اخلامس: 
ريِّينر، عرنن أريبِّ  قال اإلمام البخاري: ث رنرا ابنُن سِّ ث رنرا هِّشراٌم، حرد  ، حرد  َبررنر يرزِّيُد بنُن ُزررينع  اُن، أرخن ث رنرا عربندر ُ حرد  ير اّلل   ُهرري نررةر ررضِّ

: عرننُه، عرنِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللاُ عر  ، ف رلنُيتِّم  صرونمرهُ »لرينهِّ ورسرل مر، قرالر ير فرأركرلر ورشررِّبر ُ ورسرقراهُ إِّذرا نرسِّ ُه اّلل   . (3)«، فرإَِّن را أرطنعرمر
: اقرالر  ا احلنردِّيثِّ "بن النعررريبِّ ِّ رمنصرارِّ بِّظراهِّرِّ هرذر أر ورترطر  ،متررس كر مجرِّيُع فُ قرهراءِّ األن  ،لرةِّ مِّنن طررِّيقِّهرال عر مرالٌِّك إِّىلر النمرسن
ررفر عرلرينهِّ  ُن الص ونمِّ  ،فرأرشن منسراكر رُكن دُّ الص ونمِّ وراإلنِّ رن  النفِّطنرر ضِّ ير رر  ،ألِّ برهر مرا لرون نرسِّ ةِّ قرالر ورقردن ررورى فرأرشن عرًة مِّنر الص الر كن
ُّ فِّيهِّ  اررُقطنينِّ نر  ،(4)"الر قرضراءر عرلرينكر " :الد  اُْنر عرلرى أرن  مرعننراُه ال قضاء عرلرينكر اآلن  :ورإَِّن را أرُقولُ  ،ا ت رعرسُّفٌ ورهرذر  ،ف رترأرو لرهُ ُعلرمر

ترُه صرح  ف رن رت بُِّعهُ  فِّ النقر  ،لري ن دِّ إِّذرا جراءر ِبِِّّالر اءر  ،عنمرلن بِّهِّ وراعِّدِّ ملرن ي ُ ورن رُقوُل بِّهِّ إِّال  عرلرى أرصنلِّ مرالِّك  يفِّ أرن  خرَبرر النوراحِّ ف رلرم ا جر
لننرا بِّهِّ  مثنِّ عرمِّ ةِّ يفِّ ررفنعِّ اإلنِّ رو ُل النُمورافُِّق لِّلنقراعِّدر  .(1)ُقهرا ف رلرمن ن رعنمرُل بِّهِّ ورأرم ا الث اينِّ فرالر يُ ورافِّ  ،احلنردِّيُث األن

                                                           

ردِّينرةِّ أخرجه البخاري يف   (5)
ردِّينرةِّ ، كتاب فرضرائِّلِّ امل

ب حرررمِّ امل ب فرضنلِّ النمردِّينرةِّ (، ومسلم يف كتاب احلج، 1867) ابر  عرلرينهِّ ورسرل مر ورُدعراءِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللاُ ، ابر
لنَبرركرةِّ،  افِّيهرا ابِّ  .( من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه1366) ورب ريرانِّ حترنرِّميِّهرا، ورحترنرِّميِّ صريندِّهرا ورشرجررِّهرا، ورب ريرانِّ ُحُدودِّ حرررمِّهر

 .(83/ 4( فتح الباري البن حجر )1)
 نفس املصدر السابق.( 2)
ًيا ابرب الص ائِّمِّ إِّذرا أركرلر أرون شررِّبر الصوم، كتاب أخرجه البخاري يف  ( 3) سِّ ( 1155) ابب من أكل أو شرب نسًيا(، ومسلم يف كتاب الصيام، 1933) نر

 .من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه
 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.2249أخرجه الدارقطين يف كتاب الصيام، ابب )( 4)
 .(156/ 4( فتح الباري البن حجر )1)
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اء ِبالف جويف هذا املثال: يرد احلافظ على ابن العريب رده للحديث بسبب أن احلديث خَب واحد و 
القواعد فال يعمل به، واحلافظ يرى أن القاعدة مستقلة ابلصيام ومن عارض ابلقياس على الصالة أدخل قاعدة يف 

 قاعدة، كما أنه رد القياس ألنه يف مقابل النص.
برُل وررردُُّه لِّلنحردِّيثِّ مرعر صِّح تِّهِّ فرالر ي ُ  ،أما النقيراس ال ذِّي ذكره بن النعررريبِّ ِّ ف رُهور يفِّ ُمقراب رلرةِّ الن ص ِّ و "قال احلافظ:  قن

ُسرل م   ةر لرينسر مبِّ د  خرالرفر النقراعِّدر يرامِّ  ،بِّكروننِّهِّ خرَبرر وراحِّ لص ِّ ترقِّل ةٌ ابِّ ةٌ ُمسن رن هُ قراعِّدر ةِّ أردنخرلر  ،ألِّ لنقِّيراسِّ عرلرى الص الر فرمرنن عراررضرهُ ابِّ
ًة يفِّ قراعِّدرة   ير مِّنر احلنردِّيثِّ إِّال  الن ولرون فُ  ،قراعِّدر

ا برقِّ ا لرمر ةِّ مبِِّّثنلِّ هرذر يحر رحرادِّيثِّ الص حِّ ُب ررد ِّ األن  .(2)"قرلِّيلُ تِّحر ابر
 :رد احلديث بسبب توهم املعارضةاملطلب السادس: 

ث رنرا  قال اإلمام البخاري: ث رنرا أربُو عرامِّر ، حرد  ٌ أربُو الن ضنرِّ، عرنن فُ لرينٌح، قر حرد ثرينِّ عربنُد اّلل ِّ بنُن حُمرم د ، حرد  : حرد ثرينِّ سراملِّ الر
: خرطربر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى هللُا عرلرينهِّ  ير اّلل ُ عرننُه، قرالر رِّي ِّ ررضِّ رِّ بننِّ سرعِّيد ، عرنن أريبِّ سرعِّيد  اْلُدن :  ُبسن ورسرل مر الن اسر ورقرالر

ر الدُّ » ترارر ذرلِّكر العربنُد مرا عِّنندر اّلل ِّ إِّن  اّلل ر خرري ر عربنًدا برنين ُه، فراخن ر مرا عِّنندر  .«ن نيرا وربرنين
نرا لُِّبكرائِّهِّ: أرنن خُينَبِّر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى هللاُ عرلرينهِّ ورسرل مر عرنن عربن  ب ن ر ، ف رعرجِّ : ف ربركرى أربُو بركن د  ُخري ِّر، فركرانر ررُسوُل قرالر

نرا، ف رقرالر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى هللُا عر اّلل ِّ صرل ى هللُا عرلرين  ر  أرعنلرمر ُخرري ر، وركرانر أربُو بركن
إِّن  مِّنن أرمرن ِّ »لرينهِّ ورسرل مر: هِّ ورسرل مر ُهور امل

ًذا خرلِّياًل غررينر رريب ِّ الرخت رذن  ر ، ورلرون ُكننُت ُمت خِّ برتِّهِّ ورمرالِّهِّ أرابر بركن ر ، ورلركِّنن أُُخو ُة اإلِّسنالرمِّ تُ الن اسِّ عرلري  يفِّ ُصحن  أرابر بركن
ر   بر أريبِّ بركن ٌب إِّال  ُسد  إِّال  ابر دِّ ابر رسنجِّ

 .(3)«ورمرورد تُُه، الر ي رب نقرنير  يفِّ امل
رُهرا حردِّيثر الن " قال احلافظ: ادِّيُث خُيرالُِّف ظراهِّ دِّ أرحر رب نورابِّ ال يتِّ حرونلر النمرسنجِّ ن نهرا  ،ابِّ بر جراءر يفِّ سرد ِّ األن مِّ

رب نورابِّ ال :حردِّيُث سرعندِّ بننِّ أريبِّ ورق اص  قرالر  دِّ ورت ررنكِّ أرمرررنر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر بِّسرد ِّ األن ش ارِّعرةِّ يفِّ النمرسنجِّ
ي   

بِّ عرلِّ نراُدُه قروِّي   ،(1)ابر ُه أرمحنرُد ورالن سرائِّيُّ ورإِّسن ررجر رونسرطِّ رِّ ور  ،أرخن درةِّ ف رقراُلوايفِّ رِّورايرة  لِّلط َبرراينِّ ِّ يفِّ األن اهلُرا ثِّقراٌت مِّنر الز ِّاير  :جر
  .(2)"سردردنتر أرب نوراب رنرا ف رقرالر مرا أرنر سردردنهتُرا ورلركِّن  اّلل ر سرد هرا !اير ررُسولر اّلل ِّ 

دِّ كرانر لِّن رفرر  مِّنر   :ورعرنن زريندِّ بننِّ أررنقرمر قرالر  ُ عرلرينهِّ  ،الص حرابرةِّ أرب نوراٌب شرارِّعرٌة يفِّ النمرسنجِّ ف رقرالر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى اّلل 
بر عرلي  » :ورسرل مر  رب نورابر إِّال  ابر ٌس يفِّ ذرلِّكر ف رقرالر ررُسوُل اّلل ِّ صرل  .  «ُسدُّوا هرذِّهِّ األن إِّين ِّ » :ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر ف رتركرل مر نر

ُتهُ  ًئا ورالر ف رترحن ي ن ء  فرات  ب رعنُتهُ  ،وراّلل ِّ مرا سردردنُت شر ُه أرمحنر  ،«ورلركِّنن أُمِّرنُت بِّشرين ررجر الُُه ثِّقراتٌ أرخن  ،(3)ُد ورالن سرائِّيُّ وراحلنراكُِّم وررِّجر

                                                           

 .(157/ 4( فتح الباري البن حجر )2)
ُب ق رونلِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللاُ عرلرينهِّ ورسرل مر:  ،كتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلمأخرجه البخاري يف  ( 3) ر  ُسدُّو »ابر بر أريبِّ بركن ، إِّال  ابر (، 3654) «ا األرب نورابر

ير هللاُ عرننهُ ومسلم يف كتاب الفضائل،  د ِّيقِّ ررضِّ ر  الص ِّ ُب مِّنن فرضرائِّلِّ أريبِّ بركن  .( من حديث أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه2382) ابر
(، وقال 362ص: ) الفوائد اجملموعة" طرقه كلها ابطلة"قال ابن اجلوزي: (، و 3553(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلَثر )1511أخرجه أمحد )( 1)

ا  ابن القيسراين: "  .(3234) ذخرية احلفاظ" ضرعِّيف احلردِّيث -أحد رواة احلديث  –زافر هرذر
نراُد أرمحنردر حرسرنٌ  (، وقال اهليثمي: "3930أخرجه الطَباين يف األوسط )( 2)  (.9/114" جممع الزوائد ) إِّسن
:(، والنسائي يف الكَبى يف كتاب اْلصائص، ابب ابب 19287أخرجه أمحد )( 3) ي  

ر ق رونلِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللُا عرلرينهِّ ورسرل مر يفِّ عرلِّ ُُْه الر إِّن  هللار » ذِّكن جرل  ث رنرا
ُموٌن أربُو عربندِّ فِّيهِّ مرين ( من حديث زيد بن أرقم رضي هللا عنه، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، وقال اهليثمي: "4631(، واحلاكم )8423) «خُينزِّيهِّ أربرًدا

اُل ا الِّهِّ رِّجر ب انر ورضرع فرُه مجرراعرٌة، وربرقِّي ُة رِّجر يحِّ اّلل ِّ، ورث  قرُه ابنُن حِّ  (.9/114" جممع الزوائد )لص حِّ
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ُ عرلرينهِّ ورسرل مر أبِّرب نور " :ورعرن بن عرب اس  قرالر  دِّ فرسُ أرمنرِّ ررُسولِّ اّلل ِّ صرل ى اّلل  ي   ابِّ النمرسنجِّ
بر عرلِّ   ".د تن إِّال  ابر

ي   " :وريفِّ رِّورايرة  
بِّ عرلِّ رب نورابِّ غررينر ابر در ورُهور ُجنُ  ،ورأرمررر بِّسرد ِّ األن ُخُل النمرسنجِّ ُهُ فركرانر يردن  "،ٌب لرينسر لرُه طررِّيٌق غررين

اهُلُمرا ثِّقراتٌ  ا أرمحنرُد ورالن سرائِّيُّ وررِّجر ررجرُهمر   .(4)أرخن
رب نورابِّ ُكل ِّ " :ورعرنن جرابِّرِّ بننِّ َسرُررةر قرالر  ي   أرمرررنر ررُسوُل اّلل ِّ صرل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر بِّسرد ِّ األن

بِّ عرلِّ ف رُرمب را  ،هرا غررينر ابر
 .(5)"مرر  فِّيهِّ ورُهور ُجُنبٌ 

ر  مُث  ُعمررُ  :اّلل ِّ صرل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر  ُكن ا ن رُقوُل يفِّ زرمرنِّ ررُسولِّ " :بن ُعمررر قرالر اورعرنِّ   ،خررينٌ الن اسِّ مُث  أربُو بركن
ُهن  أرحربُّ إِّلر  مِّنن مُحن  ن ن ٌة مِّ در رنن يرُكونر لِّ وراحِّ صرال  ألر ثر خِّ ُه ررُسوُل  ، الن  عرمِّ رِّ ورلرقردن أُعنطِّير عرلِّيُّ بنُن أريبِّ طرالِّب  ثرالر زرو جر

ُ عرلرينهِّ ورسرل مر اب نن رترُه ورورلردرتن لرهُ  اّلل ِّ  برُه يفِّ النمرسنجِّ  ،صرل ى اّلل  رب نورابر إِّال  ابر ينَبرر  ،دِّ ورسرد  األن  .(6)"ورأرعنطراُه الر ايرةر ي رونمر خر
ت  قرالر  مرالر ُهن ءِّ بننِّ عرررار  مبِّ ررجر الن سرائِّيُّ مِّنن طررِّيقِّ النعرالر بن  :ورأرخن ي   ورُعثنمرانر نِّ عُ ف رُقلنُت الِّ

نينِّ عرنن عرلِّ َبِّ   .مررر أرخن
أرلن عرننُه أرحرًدا" :فرذركررر احلنردِّيثر ورفِّيهِّ  قردن  ،لِّ اّلل ِّ صرل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر وراننظُرن إِّىلر مرننزِّلرتِّهِّ مِّنن ررُسو  ،ورأرم ا عرلِّي  فرالر ترسن

برهُ  دِّ ورأرق رر  ابر ءر ، (1)"سرد  أرب نوراب رنرا يفِّ النمرسنجِّ يحِّ إِّال  النعرالر الُُه رِّجراُل الص حِّ ُهُ ورقردن ورث  قرُه ُيرنَير بنُن مرعِّني  ورغر  ،وررِّجر رحرادِّيُث  ،رين ورهرذِّهِّ األن
ن نهرا صرالِّحٌ  ،يُ قرو ِّي ب رعنُضهرا ب رعنًضا تِّ  ورُكلُّ طررِّيق  مِّ حن   .(2)عرنن جمرنُموعِّهرا جراجِّ فرضناًل لِّالِّ

ي هللا ه لألحاديث الواردة يف فضل علي بن أيب طالب رضاحلافظ على ابن اجلوزي رد   دُّ رُ ويف هذا املثال ي ر 
ديق م فيهم، وملخالفته لألحاديث الصحيحة الواردة يف فضل أيب بكر الصوذلك بسبب أن بعض رواته متكل   ؛عنه

يهم من رواته عالل احلديث بسبب من ُتكلم فإوهو يزعم أنه من وضع الرافضة، فيجيب احلافظ أبن  ،رضي هللا عنه
فيمكن اجلمع  ،ليس بقادح وذلك لكثرة طرقه، ودعوى أنه يتعارض مع ما ورد يف فضل أيب بكر رضي هللا عنه

 بينهما.
ا احلنردِّيثر يفِّ النمر اورد أورقد "قال احلافظ:  ُه مِّنن حردِّيثِّ سرعندِّ بننِّ أريبِّ  ،(3)ونُضوعراتِّ بن اجلنرونزِّي ِّ هرذر ررجر أرخن
ُهمن اورق اص  ورزريندِّ بننِّ أررقم و  رًا عرلرى ب رعنضِّ طُرُقِّهِّ عرن ن ترصِّ رر ُمقن ورلرينسر ذرلِّكر  ،نن ُتُكل ِّمر فِّيهِّ مِّنن ُروراتِّهِّ ورأرعرل ُه بِّب رعنضِّ مر  ،بن ُعمر

ث نررةِّ  ةِّ الث ابِّ  نالطُّرُقِّ بِّقرادِّح  لِّمرا ذركررنُت مِّنن كر يحر رحرادِّيثِّ الص حِّ ر  ورأرعرل ُه أرينًضا أبِّرن ُه خُمرالٌِّف لِّألن بِّ أريبِّ بركن ورزرعرمر أرن ُه  ،ترةِّ يفِّ ابر
                                                           

ر ق رونلِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللُا عرلرينهِّ ورسرل مر يفِّ (، والنسائي يف الكَبى يف كتاب اْلصائص، ابب 1168أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة )( 4) : ذِّكن ي  
إِّن  هللار » عرلِّ

ُُْه الر خُينزِّيهِّ أربرًدا ، وصححه ووافقه الذهيب، وقال ابن اجلوزي يف هذا احلديث وحنوه من أحاديث الَتخيص لعلي (4652(، واحلاكم )8409) «جرل  ث رنرا
ح تِّهِّ يفِّ " ُسدُّوا األرب نور  بَتك اببه يف املسجد: " ا مِّنن وضع الرافضة قابلوا بِّهِّ ِبِّرا احلنردِّيُث النُمت  فرُق عرلرى صِّ بر أريبِّ بركن هرذِّهِّ األرحرادِّيُث ُكلُّهر  ر  "ابر إِّال ابر

 (.1/366املوضوعات )
ُوكٌ  (، وقال اهليثمي: "2031أخرجه الطَباين يف الكبري )( 5) ُح بنُن عربندِّ اّلل ِّ، ورُهور مرَتن صِّ  (.9/115" جممع الزوائد )فِّيهِّ نر
ي (، وقال اهليثمي: "4797أخرجه أمحد ) (6) اُل الص حِّ وإسناده (، وقال ابن حجر" 9/120" جممع الزوائد ) حِّ رروراُه أرمحنرُد ورأربُو ي رعنلرى، وررِّجراهُلُمرا رِّجر

 (.7/15" فتح الباري )حسن
(، وقال ابن حجرك" وإسناده 9/115(، وقال اهليثمي: " فِّيهِّ مرنن ملرن أرعنرِّفنُه" جممع الزوائد )1166(، واألوسط )13760( أخرجه الطَباين يف الكبري )1)

 (.7/15حسن" فتح الباري )
 (.7/15)( فتح الباري 2)
 (.1/366( املوضوعات )3)
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ر  ان نت رهرى ،مِّنن ورضنعِّ الر افِّضرةِّ  بِّ أريبِّ بركن يحر يفِّ ابر طرأر يفِّ ذرلِّكر خرطرأً ورأر  .قراب رُلوا بِّهِّ احلنردِّيثر الص حِّ فرإِّن ُه سرلركر يفِّ  ،شرنِّيًعا خن
ِّ ممُنكِّنٌ  ر النقِّص ترنين عر برنين ةِّ بِّت رورمهُِّّهِّ النُمعراررضرةر مرعر أرن  اجلنرمن يحر رحرادِّيثِّ الص حِّ ورقردن أرشرارر إِّىلر ذرلِّكر النب رز اُر يفِّ  ،ذرلِّكر ررد  األن

نردِّهِّ ف رقرالر  لِّ النُكوفر  :ُمسن تِّ أرهن تِّ وررردر مِّنن رِّورااير ي   وروررردر مِّنن رِّورااير
سران  يفِّ قِّص ةِّ عرلِّ لِّ النمردِّينرةِّ يفِّ قِّص ةِّ أريبِّ ةِّ أبِّرسرانِّيدر حِّ  أرهن

ُدن  ن رُهمرا مبِّرا درل  عرلرينهِّ حردِّيُث أريبِّ سرعِّيد  اْلن ُع ب ري ن لِّ النُكوفرةِّ فراجلنرمن ُت أرهن ر  فرإِّنن ث رب رترتن رِّورااير ُه  ي رعنينِّ ال ذِّي ،ِّ رِّي  بركن ررجر أرخن
ُ عرلرينهِّ ورسرل مر قرالر  نمِّذِّي ِّ أرن  الن يبِّ  صرل ى اّلل  ا النمرسن " :الَت ِّ رحرد  أرنن يرطنُرقر هرذر ُكر الر ُيرِّلُّ ألِّ در ُجنُ ًبا غررينِّي ورغررين ورالنمرعنىنر  ،(4)"جِّ

دِّ  ةِّ النمرسنجِّ هر ي   كرانر إِّىلر جِّ
بر عرلِّ ُهُ  ،أرن  ابر ٌب غررين لِّكر ملرن ي ُ  ،ورملرن يرُكنن لِّب رينتِّهِّ ابر ُه  ،ؤنمررن بِّسرد ِّهِّ فرلِّذر ررجر وريُ ؤري ُِّد ذرلِّكر مرا أرخن

امِّ النُقرنآنِّ مِّنن طررِّيقِّ النُمط لِّبِّ بننِّ عربندِّ اّلل ِّ بننِّ حرننطرب  أرن  الن يبِّ   كر ي يفِّ أرحن ُ عرلر صر إَِّسنراعِّيُل النقراضِّ ملرن َيرنذرنن  :ينهِّ ورسرل مر ل ى اّلل 
ي ِّ بننِّ أريبِّ طرالِّب  

دِّ ورُهور ُجُنٌب إِّال  لِّعرلِّ ُر  يفِّ النمرسنجِّ رحرد  أرنن مير ترُه كرانر يفِّ ؛ ألِّ رن  ب ري ن دِّ ألِّ   .(1) النمرسنجِّ
عِّ  ِّ  :ورحُمرص ُل اجلنرمن رب نورابِّ ورقرعر مرر ترنين رمنرر بِّسرد ِّ األن ُوىلر  ،أرن  األن تُ ثن فرفِّي األن ا ذركرررهُ  اسن ر عرلِّي  لِّمر ر  ،ينِّ تُ ثنينِّ ررى اسن ُخن وريفِّ األن

ي ِّ 
ي   عرلرى النبرابِّ احلنرقِّيقِّ

ر  ورلركِّنن الر يرتِّمُّ ذرلِّكر إِّال  أبِّرنن ُُينمرلر مرا يفِّ قِّص ةِّ عرلِّ ر  عرلرى النبرابِّ  ،أربُو بركن ورمرا يفِّ قِّص ةِّ أريبِّ بركن
ُمن لرم ا أُمُِّروا بِّسر  ،اُد بِّهِّ اْلنرونخرُة كرمرا صرر حر بِّهِّ يفِّ ب رعنضِّ طُرُقِّهِّ ورالنُمرر  ،النمرجرازِّي ِّ  ورًخا وركرأرهن  ثُوا خِّ در ا ورأرحن رب نورابِّ سردُّوهر د ِّ األن

ن نهرا دِّ مِّ ت رقنرِّبُونر الدُُّخولر إِّىلر النمرسنجِّ ُروا ب رعندر ذرلِّكر بِّسرد ِّهرا ،يرسن   .فرأُمِّ
ِّ ف رهرذِّهِّ طررِّيقرٌة الر  ر احلنردِّيثرنين عِّ برنين ر احلنردِّ  ، أبرنسر ِبِّرا يفِّ اجلنرمن ِّ النمرذنُكورريننِّ أربُو جرعنفرر  الط حراوِّيُّ يفِّ ورِبِّرا مجررعر برنين يثرنين

رِّ " َثر ننهُ  "،ُمشنكِّلِّ اآلن ذِّيُّ يفِّ  ،ورُهور يفِّ أرورائِّلِّ الث ُُّلثِّ الث الِّثِّ مِّ ابر ر  النكرالر برارِّ  مرعراينِّ "ورأربُو بركن رخن ورصرر حر أبِّرن  ب رينتر أريبِّ  "،األن
دِّ  لِّ النمرسنجِّ ٌة إِّىلر دراخِّ دِّ ورخرونخر ٌب مِّنن خرارِّجِّ النمرسنجِّ ر  كرانر لرُه ابر ي   ملرن يرُكنن  ،بركن

لِّ لر  ورب رينُت عرلِّ ٌب إِّال  مِّنن دراخِّ ُه ابر
دِّ  ُ أرعنلرمُ  ،النمرسنجِّ  .(2)وراّلل 

 :احلديث بدعوى أهنا زائدةرد لفظة يف املطلب السابع: 
لٌِّم مِّنن حردِّيثِّ أريبِّ سرعِّيد  إِّن  ررُسولر اّلل ِّ صرل ى اّلل ُ عرلرينهِّ ورسرل مر ب رعرثر " قال احلافظ: ُه ُمسن ررجر  : ب رعنثًا ورقرالر ورأرم ا مرا أرخن

ن رُهمرا" ُر ب ري ن رجن ِّ ررُجٌل وراألن رُجن مِّنن ُكل ِّ ررُجلرنين لرفر اْلنرارِّجر يفِّ  :رِّورايرة  لرُه مُث  قرالر وريفِّ ، (3)"لِّيرخن لِّهِّ ورمرالِّهِّ لِّلنقراعِّدِّ ورأريُُّكمن خر  أرهن
رِّ اْلنرارِّجِّ  ثنُل نِّصنفِّ أرجن ررين  كرانر لرُه مِّ ُه أرون قرامر  ،ِبِّ هُ  فرفِّيهِّ إِّشراررٌة إِّىلر أرن  النغرازِّير إِّذرا جره زر ن رفنسر كرانر   بِّكِّفرايرةِّ مرنن خيرنُلُفُه ب رعندر

 ِّ ُر مرر ترنين رجن ًة مِّنن ب رعنضِّ الرُّ  ،لرُه األن ًة أرين مرزِّيدر بُِّه أرنن ترُكونر ُمقنحرمر ُّ لرفنظرُة نِّصنف  ُيشن ترج  ِبِّرا مرنن  ،وراةِّ ورقرالر النُقرنُطيبِّ ورقردِّ احن
رحرادِّيثِّ ال يتِّ وررردرتن مبِِّّثنلِّ ث رورابِّ الن  ألن رِّ لر ذرهربر إِّىلر أرن  النُمررادر ابِّ رجن ُه بِّغررينِّ ترضنعِّيف  ورأرن  الت ضنعِّيفر فِّعنلِّ ُحُصوُل أرصنلِّ األن

شررر النعرمرلر    .خيرنترصُّ مبِّرنن ابر

                                                           

ا 3727( أخرجه الَتمذي يف أبواب )4) ا حردِّيٌث حرسرٌن غررِّيٌب، الر ن رعنرِّفُُه إِّال  مِّنن هرذر ( من حديث أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه، وقال الَتمذي: "هرذر
ُد بنُن إَِّسنراعِّيلر ]يعين: البخاري[  هِّ، ورقردن َسرِّعر مِّين ِّ حُمرم  ت رغنرربرُه" سنن الَتمذي )الورجن ا احلردِّيثر وراسن (، وقال البغوي: "هذا حديٌث غريٌب" مصابيح 6/86هرذر

 (.4774السنة )
 ( وصدره بصيغة التمريض فقال: "روي".3/651( البحر احمليط )1)
 (.15/ 7( فتح الباري البن حجر )2)
 ( من حديث أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه.1896أهله ِبري )( أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد، ابب من جهز غازاًي أو خلفه يف 3)
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 ُّ ِّ " :قرالر النُقرنُطيبِّ هرنين ا احلنردِّيثِّ لِّورجن   :ورالر ُحج ةر لرُه يفِّ هرذر
رن   ؛أرن ُه الر ي رت رنراورُل حمررل  الن ِّزراعِّ  :أرحرُدمهُرا رِّ فراعِّلِّهِّ  ،النمرطنُلوبر إَِّن را ُهور أرن  الد ال  عرلرى اْلنررينِّ  ألِّ ثنُل أرجن مرثراًل هرلن لرُه مِّ

ةر ورالنُمشراطرررةر فرافن  ،مرعر الت ضنعِّيفِّ أرون بِّغررينِّ ترضنعِّيف   ي النُمشرارركر ترضِّ   .َتررقراورحردِّيُث النبرابِّ إَِّن را ي رقن
نِّيهِّمرا ةٌ مرا ت رقرد   :َثر تِّمرالِّ كروننِّ لرفرظرةِّ نِّصنف  زرائِّدر   .(1)"مر مِّنر احن

يحِّ  "قُ لنتُ  درهتِّرا ب رعندر ثُ ُبوهتِّرا يفِّ الص حِّ ةر لِّدرعنورى زِّاير  .(2)"ورالر حراجر
ًة مِّنن  ًة أرين مرزِّيدر بُِّه أرنن ترُكونر ُمقنحرمر عنضِّ ب ر ويف هذا املثال يرد احلافظ على القرطيب قوله: "لرفنظرُة نِّصنف  ُيشن

ني الرواايت ُياول اجلمع ب -رمحه هللا  -الرُّوراةِّ"، فهو يرى أنه ال حاجة لرد الرواية مع إمكان توجيهها، وكعادته 
 .-قدر اإلمكان  -وتوجيهها 

برةِّ إِّىلر جمرنُموعِّ الث  ورابِّ احلنر " قال احلافظ: لن ِّسن يهِّهرا أرهن را أُطنلِّقرتن ابِّ لِّ لِّلنغرازِّي وراْلنرالِّفِّ ورال ذِّي يرظنهرُر يفِّ ت رونجِّ اصِّ
ررين   خرر ،لرُه ِبِّ ثنُل مرا لِّْلن ا مِّ ُهمر ن ن ِّ كرانر لُِّكل   مِّ ا نِّصنفرنين ن رُهمر ِّ ،ِّ فرإِّن  الث  ورابر إِّذرا ان نقرسرمر ب ري ن ر احلنردِّيثرنين ورأرم ا مرنن  ، فرالر ت رعراُرضر برنين

ٌة أرون نِّي ٌة صرا لرٌة أرون ُمشرارركر لنُه إِّذرا كرانرتن لرُه فِّيهِّ درالر مِّ  ،ةٌ حلِّر ورعردر مبِِّّثنلِّ ث رورابِّ النعرمرلِّ ورإِّنن ملرن ي رعنمر قِّهِّ يفِّ عردر ف رلرينسر عرلرى إِّطنالر
ت رنرد   الت ضنعِّيفِّ لُِّكل ِّ أرحرد  ورصررنُف اْلنرَبرِّ عرنن ظراهِّرِّهِّ ُيرنتراجُ   .إِّىلر ُمسن

فِّ الد ال ِّ ورحنرنوِّهِّ  هِّ ِبِِّّالر ُر النمرشرق ةر بِّن رفنسِّ ت رنردر النقرائِّلِّ أرن  النعرامِّلر يُ براشِّ ُز النغرازِّير مبِّرالِّهِّ مرثراًل  ،وركرأرن  ُمسن لركِّن  مرنن جُيره ِّ
ا ًئا  ،وركرذر ي ن ُر شر ُه يُ براشِّ ُُك ب رعندر فرى فرإِّن  النغر  نمِّنر النمرشرق ةِّ أرينًضامرنن خيرنُلُفُه فِّيمرنن يرَتن ننُه النغرزنُو إِّال  ب رعندر أرنن ُيكن ازِّي  الر ي رترأرت ى مِّ

ُ أرعنلرمُ  ،ذرلِّكر النعرمرلُ  فِّ مرنِّ اق نترصررر عرلرى الن ِّي ةِّ مرثراًل وراّلل  ُر مرعرُه النغرزنور ِبِِّّالر أرن ُه يُ براشِّ  .(3)فرصرارر كر
 :رد احلديث بسبب عدم اللقيا املطلب الثامن:

ُعن 
ث رنرا امل ث رنرا عربنُد اّلل ِّ بنُن جرعنفرر  الر ق ِّيُّ، حرد  ، حرد  ث رنرا الفرضنُل بنُن ي رعنُقوبر ث رنرا قال اإلمام البخاري: حرد  ُر بنُن ُسلرينمرانر، حرد  ترمِّ

ُر بننُ  ث رنرا بركن ، حرد  ُد بنُن ُجبر  سرعِّيُد بنُن ُعب ريندِّ اّلل ِّ الث  قرفِّيُّ ُّ، ورزِّاير ُزرينِّ
ُر عربندِّ اّلل ِّ امل : ب رعرثر ُعمر ي ةر، قرالر رين ، عرنن ُجبررينِّ بننِّ حر

ريُكر يفِّ مر  ترشِّ : إِّين ِّ ُمسن لرمر اهلُرنُمزراُن، ف رقرالر رِّكِّنير، فرأرسن ُشن
 غرازِّي  هرذِّهِّ؟ الن اسر يفِّ أرف ننراءِّ األرمنصرارِّ، يُ قراتُِّلونر امل

: ن ر  نراحرانِّ ور قرالر لِّمِّنير مرثرُل طرائِّر  لرُه ررأنٌس ورلرُه جر ُسن
ا مِّنر الن اسِّ مِّنن عرُدو ِّ امل ا ورمرثرُل مرنن فِّيهر ، عرمن مرث رُلهر الرنِّ لرُه رِّجن

ُر هنرر  رر اجلرنراُح اآلخر رنراح  ورالر أنُس، فرإِّنن ُكسِّ الرنِّ جبِّ ِّ هنررضرتِّ الر ِّجن ُد اجلرنراحرنين رر أرحر الرنِّ ورالر أنُس، ورإِّنن ُشدِّخر ضر فرإِّنن ُكسِّ تِّ الر ِّجن
ُر فر  ررى، وراجلرنراُح ق رينصرُر، وراجلرنراُح اآلخر الرنِّ وراجلرنراحرانِّ ورالر أنُس، فرالر أنُس كِّسن ، االر أنُس ذرهربرتِّ الر ِّجن لِّمِّنير ُسن

رُِّس، فرُمرِّ امل
ررى،  دٌ  -ف رلني رننفُِّروا إِّىلر كِّسن ٌر، ورزِّاير ي ةر  ورقرالر بركن  .-مجرِّيًعا عرنن ُجبررينِّ بننِّ حر

، حرىت  إِّذرا ُكن ا أبِّررنضِّ العرُدو ِّ، ورخررر  نرا الن ُّعنمرانر بننر ُمقرر ِّن  ت رعنمرلر عرلري ن ب رنرا ُعمرُر، وراسن : ف رنردر ررى قرالر نرا عرامُِّل كِّسن جر عرلري ن
غِّ 
ُ
ننُكمن، ف رقرالر امل ينِّ ررُجٌل مِّ : لُِّيكرل ِّمن ؟  ريرُة:يفِّ أررنبرعِّنير أرلنًفا، ف رقرامر ت ررنمُجراٌن، ف رقرالر ئنتر : مرا أرن نُتمن؟  سرلن عرم ا شِّ  قرالر

 ، ، ُكن ا يفِّ شرقراء  شردِّيد  وربرالرء  شردِّيد ، َنررصُّ اجلِّلندر ورالن  ورى مِّنر اجلُوعِّ ٌس مِّنر العررربِّ : حنرنُن أُنر ن رلنبرُس الورب ررر ور قرالر
                                                           

 (.3/729( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )1)
 (.50/ 6( فتح الباري البن حجر )2)
 نفس املصدر السابق.( 3)
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، ورن رعنُبُد الش جررر وراحلرجررر    .ورالش عررر
نرا حنرن  رُُه ورجرل   -ُن كرذرلِّكر إِّذن ب رعرثر رربُّ الس مروراتِّ وررربُّ األرررضِّنير ف رب ري ن ُتُه ت رعراىلر ذِّكن نرا نربِّيًّا مِّنن  -تن عرظرمر إِّلري ن

ُه ورأُم ُه، فرأرمرررنر نربِّي ُّنرا ررُسوُل ررب ِّنرا صرل ى هللاُ عرلرينهِّ ورسرل مر  نرا ن رعنرُِّف أرابر ُه، أرون تُ ؤردُّوا أرنن نُ قراتِّ » :أرن نُفسِّ در لرُكمن حرىت  ت رعنُبُدوا اّلل ر ورحن
ن ا صرارر  َبررنر نربِّي ُّنرا صرل ى هللُا عرلرينهِّ ورسرل مر عرنن رِّسرالرةِّ ررب ِّنرا، أرن ُه مرنن قُتِّلر مِّ ا قرطُّ،  اجلِّزنيرةر، ورأرخن ث نلرهر إِّىلر اجلرن ةِّ يفِّ نرعِّيم  ملرن ي ررر مِّ

ير مِّ 
ث نلرهرا مرعر الن يبِّ ِّ صرل ى هللاُ  ،«ن ا مرلركر رِّقرابرُكمن ورمرنن برقِّ ُ مِّ هردركر اّلل  اُن: ُرمب را أرشن ، ورملرن  ف رقرالر الن ُّعنمر عرلرينهِّ ورسرل مر، ف رلرمن يُ نرد ِّمنكر

ُت القِّترالر مرعر ررُسولِّ اّلل ِّ صرل ى هللاُ عرلرينهِّ ورسرل مر كر  ، ورلركِّين ِّ شرهِّدن  يُ قراتِّلن يفِّ أرو لِّ الن  هرارِّ، ان نترظررر حرىت  هترُب  إِّذرا ملرن »انر خُينزِّكر
 .(1)«األررنوراُح، ورحترنُضرر الص لروراتُ 

ويف هذا املثال: يرد احلافظ على الدمياطي رده للحديث الصحيح بسبب عدم اللقيا، واحلافظ يرى أبن 
 ذلك ليس بكافِّ لرد األحاديث الصحيحة.

ُر بنُن ُسلرينمرانر " قال احلافظ: ث رنرا النُمعنترمِّ ا يفِّ مجرِّيعِّ النُّسرخِّ بُِّسُكونِّ ا  - ق رونلُُه حرد  مرلرةِّ ورف رتنحِّ النُمث رن اةِّ كرذر ِّ النُمهن لنعرنين
رِّ النمِّيمِّ  ا احلنردِّيثِّ  - وركرسن ي ِّ ورغررينِّهِّ يفِّ هرذر

ررجِّ اإلنَِّسنراعِّيلِّ ترخن ا ورقرعر يفِّ ُمسن يراطِّيُّ أرن  الص ورابر النُمعرم رُ زرعرمر الد ِّ ور  ،وركرذر  - من
ةِّ بِّغررينِّ ُمث رن اة   ُتوحر دِّيدِّ النمِّيمِّ النمرفن مرلرةِّ ورترشن رن  عربندر اّلل ِّ بن  :قرالر  ،-بِّفرتنحِّ النُمهن رِّ النبرصنرِّي ِّ ألِّ نر جرعنفرر  الر ق ِّي  الر ي ررنوِّي عرنِّ النُمعنترمِّ

يحرةِّ ورتُ ُعق ِّبر أبِّرن  ذرلِّكر لرين  تِّ الص حِّ خررِّ ورهربن أرن  أرحردرمهُرا ملرن يردن  ،سر بِّكراف  يفِّ ررد ِّ الر ِّورااير أرمرا جيرُوُز أرنن يرُكونر  .ُخلن ب رلردر اآلن
 ،انر ررق ِّي  ورسرعِّيُد بنُن ُعب ريندِّ اّلل ِّ برصنرِّي  لرينمر فرإِّن  النُمعرم رر بننر سُ  ،ورمرا ذركرررُه ُمعراررٌض مبِِّّثنلِّهِّ  ،النت رقريرا مرثراًل يفِّ احلنرج ِّ أرون يفِّ النغرزنوِّ 

ي ِّ لِّلنبرصنرِّي ِّ 
ث نُلُه يفِّ لِّقراءِّ الر ق ِّ ي ِّ النبرصنرِّي  جراءر مِّ

تُ بنعِّدر مِّنن لِّقراءِّ الر ق ِّ مرا اسن   .فرمرهن
رِّ النُمعنترمِّرِّ  ،لر ق ِّي  م رر بننر ُسلرينمرانر اورأرينًضا فرال ذِّينر مجررُعوا رِّجرالر النُبخرارِّي ِّ ملرن يرذنُكُروا فِّيهُِّم النُمعر  ورأرطنب رُقوا عرلرى ذِّكن

ُر بن  ،بننِّ ُسلرينمرانر الت  ينمِّي ِّ النبرصنرِّي ِّ  ا ُمعرم  ُّ فرحركرى أرن ُه قِّيلر الص وراُب يفِّ هرذر د  ورأرغنرربر النكِّرنمراينِّ ي رعنينِّ شرينخر عربندِّ  ،ُن رراشِّ
  .الر ز اقِّ 

د  رِّ  :قُ لنتُ  ي ِّ عرنن ُمعرم رِّ بننِّ رراشِّ
ا ُهور اْلنرطرُأ بِّعريننِّهِّ ف رلرينسرتن لِّعربندِّ اّلل ِّ بننِّ جرعنفرر  الر ق ِّ ُ  ،ورايرٌة أرصناًل ورهرذر وراّلل 

ت رعرانُ    .النُمسن
يراطِّي ِّ فِّيمرا جزم بِّهِّ  يدِّ وريفِّ اجلنِّزنيرةِّ عرنِّ النفرضنلِّ ور  :ف رقرالر بن قُ رنُقول  يفِّ النمرطرالِّعِّ  ،مُث  ررأرينُت سرلرفر الد ِّمن قرعر يفِّ الت  ونحِّ

ِّ قراُلوا ،ِّ بننِّ ي رعنُقوبر عرنن عربندِّ اّلل ِّ بننِّ جرعنفرر  عرنن ُمعنترمِّرِّ بننِّ ُسلرينمرانر عرنن سرعِّيدِّ بننِّ ُعب ريندِّ اّلل   عرنين ا لِّلنجرمِّيعِّ يفِّ النمرونضِّ  كرذر
ٌم ورإَِّن را ُهور الن  ي ِّ  ،ُمعرم ُر بنُن ُسلرينمرانر الر ق ِّيُّ ورُهور ورهن

يلِّ رصِّ ا كرانر يفِّ أرصنلِّ األن ِّ ف ر  ،وركرذر عرنين   .زرادر فِّيهِّ الت اءر ورأرصنلرحرُه يفِّ النمرونضِّ
يلِّيُّ  رصِّ يحُ  :قرالر األن ُر ُهور الص حِّ يحُ  نالنُمعنترمِّ ُر ُهور الص حِّ ُُه النُمعرم   :رنوِّي عرنِّ النُمعنترمِّرِّ قرالر الر ق ِّيُّ الر ي ر ور  ،ورقرالر غررين

يُّ يفِّ رِّجرالِّ النُبخرارِّي ِّ النُمعرم رر بننر ُسلرينمرانر  يُّ يفِّ ت ررنمجررةِّ عربندِّ اّلل ِّ بننِّ جرعنفرر  برلن قرالر الن  ،ورملرن يرذنُكرِّ احلنراكُِّم ورالر النبراجِّ  ،براجِّ
 .(1)خرارِّيُّ عرننُه رِّورايرةً ورملرن يرذنُكرن لرُه النبُ  ،ي ررنوِّي عرنِّ النُمعنترمِّرِّ 

                                                           

لِّ احلررنبِّ )1) ُورادرعرةِّ مرعر أرهن
ُب اجلِّزنيرةِّ ورامل  (.3159( أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية، ابر

 (.263/ 6( فتح الباري البن حجر )1)
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 :رد احلديث بسبب الظن أبن الرواية ليست حمفوظةاملطلب التاسع: 
، عرنن عرائِّ  قال اإلمام البخاري: َبررينِّ أريبِّ ث رنرا ابنُن َنُررين : قرالر هِّشراٌم: فرأرخن ، حرد  ءُ بنُن ُيرنَير ثرينِّ زركررِّاي  ُ عرن نهرا: حرد  ير اّلل  شرةر ررضِّ

ُهمن فِّيكر مِّنن ق رونم  كر "  ٌد أرحرب  إِّلر  أرنن أُجراهِّدر : الل ُهم  إِّن كر ت رعنلرُم أرن ُه لرينسر أرحر بُوا ررُسولركر صرل ى هللاُ عرلرينهِّ أرن  سرعنًدا قرالر ذ 
ن ر  ررُجوُه، الل ُهم  فرإِّين ِّ أرُظنُّ أرن كر قردن ورضرعنتر احلررنبر ب ري ن ن رُهمن ورسرل مر ورأرخن ُن بنُن يرزِّيدر ور  ،نرا ورب ري ن ث رنرا هِّشراٌم، عرنن أربِّيهِّ،  :قرالر أرابر حرد 

ررُجوُه مِّنن قُ ررينش   ، ورأرخن بُوا نربِّي كر َبررتنينِّ عرائِّشرُة، مِّنن ق رونم  كرذ   .(2) أرخن
فظ يرى أبن اويف هذا املثال: يرد احلافظ على الداودي رده للحديث واحلكم عليه أبنه ليس مبحفوظ، فاحل

 ذلك إقدام برد األحاديث الصحيحة بسبب الظن، وأن هناك من الرواايت ما تعضد وتقوى تفرد أابن ابلرواية.
ُن بنُن يرزِّيدر ُهور النعرط اُر إَِّلرن ي رعنينِّ أرن  أابن ورافق بن َنُررين  يفِّ رِّوراير " قال احلافظ: لُُه ورقرالر أرابر ا تِّهِّ عرنن هِّشرام  هلِّرذر ق رون

ُمن قُ ررينشٌ  اُودِّيُّ أرن  ا ،احلنردِّيثِّ ورأرفنصرحر بِّت رعنيِّنيِّ النقرونمِّ ال ذِّينر أِبنُِّموا ورأرهن  لنقرونمِّ قُ ررينظرةُ ورزرعرمر الد  مُث  قرالر يفِّ الر ِّورايرةِّ  ،لنُمررادر ابِّ
ُفوظ   ا لرينسر مبِّرحن ننُه عرلرى ررد ِّ  ،النُمعرل قرةِّ هرذر اٌم مِّ لظ ن ِّ اْلائ ورُهور إِّقندر تِّ الث ابِّترةِّ ابِّ ورذرلِّكر أرن يفِّ رِّورايرة بن َنُررين  أرينًضا  ؛بالر ِّورااير

لنقرونمِّ قُ ررينشٌ  رو لِّ  ،مرا يرُدلُّ عرلرى أرن  النُمررادر ابِّ عِّ األن رِّ قُ ررينش  يفِّ النمرونضِّ ُن بِّذِّكن غرازِّي يفِّ ورإِّال  فرسريرأنيتِّ يفِّ النمر  ،ورإَِّن را ت رفرر در أرابر
مِّ سرعند  ورقرالر  ا احلنردِّيثِّ مِّنن كرالر ٌء فرأربنقِّ  :برقِّي ةِّ هرذر ير مِّنن حررنبِّ قُ ررينش  شرين

  .(1)احلنردِّيثر  "ينِّ لرهُ الل ُهم  فرإِّنن كرانر برقِّ
اُودِّيُّ عرلرى الن ظررِّ فِّيهِّ مرا يرُدلُّ  عِّ ال ذِّي اق نترصررر الد  رن  فِّيهِّ مِّنن ق رونم    ؛أرن  النُمررادر قُ ررينشٌ  عرلرىورأرينًضا فرفِّي النمرونضِّ ألِّ

ررُجوهُ  بُوا ررُسولركر ورأرخن ررُجوُه ورأما قُ ررينظر  ،كرذ  ُُم ال ذِّينر أرخن رهن   .(2)"ة فرالر فرإِّن  هرذِّهِّ النقِّص ةر خُمنترص ٌة بُِّقررينش  ألِّ
 

 اخلامتة:
 ما ُيب ربنا ويرضى، والصالة والسالم على خري الورى حممد بن عبد هللااحلمد هلل محًدا كثريًا طيًبا مباركًا فيه ك

 وعلى من سار على هنجه واهتدى.
 ويف ختام هذا البحث نضع بني يدي القارئ الكرمي أهم النتائج والتوصيات:

 ) أ ( نتائج البحث:
 صيانة العلماء وحفاظهم على مكانة األحاديث الصحيحة. (1
يف حفاظهم على األحاديث الصحيحة من خالل منهجهم يف درء التعارض،  يتجلى منهج مجهور العلماء (2

ْون مبحاولة اجلمع فإن تعذ   ر فمن خالل إن تعذ  ف ،ر فبالنظر إىل التاريخ ومعرفة الناسخ واملنسوخفهم يبد
 ر فالتوقف.فإن تعذ   ،الَتجيح بني النصوص

                                                           

ردِّينر 2)
ابِّهِّ إِّىلر امل ررةِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللُا عرلرينهِّ ورسرل مر ورأرصنحر ُب هِّجن (، ومسلم يف كتاب املغازي، ابب 3901ةِّ )( أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، ابر

  عنها.( من حديث عائشة رضي هللا1769قضاء سعد بن معاذ يف بين قريظة )
هِّ إِّىلر 1) ، ورخمرنررجِّ زرابِّ عِّ الن يبِّ ِّ صرل ى هللاُ عرلرينهِّ ورسرل مر مِّنر األرحن ُب مررنجِّ ُهمن )  برينِّ ( أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، ابر (، ومسلم يف  4122قُ ررينظرةر ورحُمراصرررتِّهِّ إِّاي 

 من حديث عائشة رضي هللا عنها.( 1769كتاب املغازي، ابب قضاء سعد بن معاذ يف بين قريظة )
 (.230/ 7( فتح الباري البن حجر )2)
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 هنج احلافظ ابن حجر ملنهج اجلمهور يف درء التعارض. (3
 العقل يف الشريعة معتَب، ولكنه ليس مقياًسا مستقاًل لقبول أو رد األحاديث. (4
 كثري من املقاييس اليت تنقد املنت ال يصلح أن تكون مستقلة بذاهتا. (5

 ) ب ( التوصيات:
يتجلى من خالل البحث احلاجة ملزيد من الدراسات اليت تَبز منهج العلماء يف دفاعهم وحفاظهم على   (1

 ث الصحيحة.مكانة األحادي
التوسع يف هذا البحث ليشمل كتب أخرى للحافظ ابن حجر أو التوسع يف حتليل نتائج احلافظ مقارنة  (2

 مع غريه من علماء احلديث.
بيان ونشر وتدريس منهج اجلمهور يف درء التعارض بني النصوص ألنه ُيقق لألحاديث الصحيحة مكانتها  (3

 ويدفع عنها يد العابثني.
 واملعني، والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلنيوهللا املوفق 

 
__________________ 

 فهرس املصادر واملراجع:
 .شعيب األرنؤوط :حتقيق، 15عدد األجزاء / ، للطحاويبيان مشكل اآلاثر،  (1
تاين سنن أيب داود (2 سن جِّ ه (، احملقق: حممد 275)املتوىف: ، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ

 بريوت. –حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 
ه (، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر 279، حممد بن عيسى بن سرونرة بن موسى بن الضحاك، الَتمذي، أبو عيسى )املتوىف: سنن الرتمذي (3

 م.1975 -ه   1395مصر، الطبعة: الثانية،  –: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وحممد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، الناشر
السيد عبد هللا  حتقيق:، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطينسنن الدارقطين،  (4

 .1966 – 1386بريوت،  -الناشر: دار املعرفة ، هاشم مياين املدين
الناشر دار ، سنسيد كسروي ح ،حتقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، سنن النسائي الكربى (5

 .بريوت، 1991 – 1411سنة النشر ، الكتب العلمية
ه (، دار 1014اهلروي القاري )املتوىف:  ، علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املالشرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر (6

 لبنان / بريوت، ط بدون. -األرقم 
اعيل أبو عبدهللا حممد بن إَس، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمهصحيح البخاري  (7

عبد  النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤادالناشر: دار طوق ، : حممد زهري بن نصر الناصر، حتقيقالبخاري اجلعفي
 .ه 1422الطبعة: األوىل، ، الباقي(

، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي صحيح مسلم (8
 بريوت. –ؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الَتاث العريب ه (، احملقق: حممد ف261النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت،ط بدون. –، حممد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصري الزهري، دار صادر الطبقات الكربى (9
ه، رقم  1379وت، بري  -، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، الناشر: دار املعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري (10

 كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اْلطيب.
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ه (، احملقق: حسام الدين القدسي، 807، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي)املتوىف: جممع الزوائد ومنبع الفوائد (11
 م. 1994ه ،  1414القاهرة، عام النشر: الناشر: مكتبة القدسي، 

، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املستدرك على الصحيحني (12
 – 1411وت، الطبعة: األوىل، بري  –ه (، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 405املعروف اببن البيع )املتوىف: 

1990. 
ْوط، بريوت: مؤسسة الرسالة، طاملسند (13  م.1999-ه 1420، 2، أبو عبد هللا، أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق شعيب األرن
 ، ت: طارق بن عوض، ط بدون.1415 -القاهرة  -، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطَباين، دار احلرمني املعجم األوسط (14
 .سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطَباين، ري للطرباينالكباملعجم  (15
 –دار ابن كثري، دمشق ، ه ( 656 - 578أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب )، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (16

 .م 1996 -ه   1417الطبعة: األوىل، ، بريوت
ه (، ضبط وتقدمي وحتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: 597الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: ، مجال املوضوعات (17

 1968 -ه   1388: 3م، ج   1966 -ه   1386: 2، 1حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية ابملدينة املنورة، الطبعة: األوىل، ج  
 م.

ه (، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )املتوىف: ، النكت على كتاب ابن الصلح (18
 املدينة املنورة، ت ربيع املدخلي.


