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 به معمول وغير به، معمول إلى المقبول الخبر تقسيم
 ذلك عن وينبثق بو، معمول وغير بو، معمول: قسمين إلى المقبول الخبر ينقسم
 الناسخ"و ،"الحديث ومختمف المحكم":وىما الحديث، عموم أنواع من نوعان

 ".والمنسوخ
 .الحديث ومختِمف المحَكم، -1

 :المحكم تعريف -1
 .أتقن بمعنى" أحكم" من مفعول، اسم ىو: لغة -أ

  .مثمه معارضة من سمم الذي المقبول الحديث هو :اصطالحا -ب
 جدا قميمة فيي المختمفة المتعارضة األحاديث وأما النوع، ىذا من األحاديث وأكثر
 .األحاديث لمجموع بالنسبة

 :الحديث مختِمف تعريف -2
: الحديث بمختمف والمراد. االتفاق ضد" االختالف" من فاعل، اسم ىو: لغة -أ

 .المعنى في يتضادان أي المعنى، في بعضا بعضيا ويخالف تصمنا، التي األحاديث
 .بينهما الجمع إمكان مع بمثمه، المعارض المقبول الحديث هو: اصطالحا -ب
 والقوة، المرتبة في مثمو آخر حديث يجيء الذي الحسن أو الصحيح، الحديث ىو أي

 بين يجمعوا أن الثاقب والفيم العمم ألولي ويمكن ظاىرا، المعنى في ويناقضو
 .مقبول بشكل مدلولييما

 :المختمف مثال -3
 مع مسمم، رواه الذي ... " طيرة وال عدوي ال: "حديث -أ

 .البخاري رواىما المذين" األسد من فرارك 3المجذوم من فر" حديث -ب
. يثبتيا والثاني العدوى، ينفي األول ألن التعارض؛ ظاىرىما صحيحان، حديثان فيذا
 اختاره ما ىنا أذكر متعددة، وجوه عمى معناىا بين ووفقوا بينيما، العمماء جمع وقد

 :يمي ما ومفاده حجر، ابن الحافظ
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 :بينهما الجمع كيفية -4
 قولو بدليل ثابتة، وغير منفية العدوى إن: يقال أن الحديثين، ىذين بين الجمع وكيفية
 األجرب البعير بأن عارضو لمن وقولو، " شيئا شيء يعدي ال: "وسمم عميو اهلل صمى
 "  األول؟ أعدى فمن: "فتجرب فيخالطيا، الصحيحة، األبل بين يكون
 األمر وأما. األول في ابتدأه كما الثاني، في المرض ذلك ابتدأ تعالى اهلل أن: يعني
 ذلك يخالط الذي لمشخص يتفق لئال أي الذرائع؛ سد باب فمن المجذوم، من بالفرار

 بالعدوى ال ابتداء، تعالى اهلل بتقدير المرض ذلك من لو شيء حصول المجذوم
 اإلثم، في فيقع العدوى، صحة فيعتقد لو، مخالطتو بسبب كان ذلك أن فيظن. المنفية
 .اإلثم في الوقوع يسبب الذي االعتقاد ىذا في لموقوع دفعا المجذوم؛ بتجنب فأمر

 مقبولين؟ متعارضين حديثين وجد من عمى يجب ماذا -5
 :اآلتية المراحل يتبع أن عميو

 .بيما العمل ووجب الجمع، تعين: بينيما الجمع أمكن إذا -أ
 :الوجوه من بوجو الجمع يمكن لم إذا -ب
 .المنسوخ وتركنا بو، وعممنا قدمناه،: ناسخا أحدىما عمم فإن -1
ن -2  تبمغ التي الترجيح وجوه من بوجو اآلخر عمى أحدىما رجحنا: ذلك يعمم لم وا 

 .بالراجح عممنا ثم أكثر، أو وجيا خمسين
ن -3  حتى بيما العمل عن توقفنا -نادر وىو- اآلخر عمى أحدىما يترجح لم وا 

 .مرجح لنا يظير
 :له َيكُملُ  ومن أهميته -6

نما العمماء، جميع معرفتو إلى يضطر إذ الحديث؛ عموم أىم من العمم ىذا  لو يكمل وا 
 المعاني عمى الغواصون واألصوليون والفقو، الحديث بين الجامعون األئمة فيو ويمير
 .النادر إال منو عمييم يشكل ال الذين ىم وىؤالء الدقيقة،
. اختيارىم وحسن فيميم، ودقة موىبتيم ظيرت وفيو العمماء، شغل قد األدلة وتعارض

 .العمماء موائد عمى المتطفمين بعض من غماره خاض من أقدام فيو زلت كما
  :فيو المصنفات أشير -7
  .فيو وصنف تكمم من أول وىو الشافعي، لإلمام: الحديث اختالف -أ
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  .الدينوري قتيبة البن: الحديث مختمف تأويل -ب
 .سالمة بن أحمد جعفر أبي لمطحاوي،: اآلثار مشكل -ج
 


