دفع التعارض بني حديث " الَ َينْ َب ِغي لِ َع ْب ٍد َأ ْن َي ُق َ
ولَ :أنَا خَ ْ ٌْي ِم ْن ُيون َُس ْب ِن َمتَّى "
مع حديث " َأنَا سيدُ و َل ِد آدم يوم ِ
الق َي َام ِة َوالَ َفخْ َر "
َ ِّ َ َ َ َ ْ َ
(دراسة تفصيلية)

أ /أماين جربان جابر اخلالدي املالكي
باحثة حاصلة عىل املاجستري يف السنة وعلومها -جامعة امللك خالد
amo501on@hotmail.com

ملخص البحث
موضوع البحث:
دفع التعارض بني حديثني من أحاديثه صىل اهلل عليه وسلم ،والدفاع عن السنة النبوية
بوصفها بأهنا متناقضة.

أهداف البحث:
/1تأكيد حقيقة أنه ال وجود للتعارض يف السنة النبوية ،واألحاديث ال يناقض بعضها
البعض.
 /2هذا التعارض ظاهر ًا فقط.
 /3معرفة طرق دفع التعارض بني األحاديث.

مشكلة البحث:
عدم وجود كتب يف هذا العلم مجعت األحاديث املتعارضة ظاهر ًا وحتدثت عنها تفصيالً.
صعوبة معرفة الناسخ واملنسوخ يف السنة النبوية.

نتائج البحث:
مع البحث الدقيق والفهم الصحيح يتبني لنا أنه ال وجود له حقيق ًة.

الكلامت الدالة (املفتاحية):
التعارض-الدفاع-ظاهر ًا-السنة-خمتلف.
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املقدمة
إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا ،من هيده اهلل فال ُمضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده،
وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله.
إن احلديث النبوي يتبوأ من دين اهلل منزلة سامية ويتسنم ذرى قمة شاخمة.
وليس يشء من ذلك جيحده العقل السليم أو يدحضه النقل الصحيح ،فللحديث النبوي يف
الترشيع منزلة املصدر الثاين بعد كتاب اهلل العزيز ،وقد قرن اهلل بني هذين املصدرين
اخلالدين-أبد الدهر-يف كثري من آيات الكتاب العزيز ،معظ ًام شأهنام ،منوه ًا بفضلهام
موضح ًا ومبين ًا هلدهيام ،داعي ًا إىل النزول عىل حكمهام والتحاكم إليهام ونبذ كل حكم ال
ٍ
بشهاب ٍ
قبس من أنوارمها.
يثوب إليهام ،وال يفئ إىل أمرمها ،وال يأخذ

()1

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
أنه من باب الدفاع عن السنبة النبوية ممن يطعن يف السنة النبوية ويشككون فيها.
خاص ًة وأن هذا التعارض يكون يف العقول فقط.
بيان أن السنة كلها وحي من اهلل سبحانه وتعاىل ،فال يمكن أن يكون هناك تعارض بني
األحاديث فلو وجد هذا التعارض فال يكون إال ظاهر ًا.
ثم أنه يسهم هذا البحث يف معرفة طرق دفع التعارض بني األحاديث مع إضافة أقوال
العلامء يف ذلك للخروج بخالصة يف هذا الشأن.

 1مختلف الحديث بين المحدثين واألصوليين والفقهاء ،مقدمة ألسامة خياط ()7
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الدراسات السابقة:
اهتم العلامء باحلديث وبالتصنيف فيه ،ومن علومه (خمتلف احلديث ) وهو علم يتناول
بالدراسة والتحليل قضية التضاد والتناقض بني ظواهر بعض ما ثبت من حديث رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم.

( )2

فكتب خمتلف احلديث كثرية وال يسعني ذكرها هنا ،ولكن عن موضوع البحث هذا فمن
خالل بحثي مل أقف عىل من دافع عنهم ونفى هذا التعارض -تفصي ً
ال.-

منهج البحث:
يشتمل البحث عىل ذكر احلديث وخترجيه ختريج موسع ًا وذكر شواهده إن وجدت.
ومنهجي يف التخريج أن أضع احلديث األصل ثم أخرجه ،وأقوم بذكر الكتاب والباب إن
وجد مع بيان اجلزء والصفحة ورقم احلديث.
ثم ذكرت وجه التعارض بني احلديثني ،ودفعه بأقوال األئمة والعلامء ،ووضعت بعض
املسائل املهمة املتعلقة باحلديث من غري اخلروج عن أصل املوضوع وهو دفع التعارض،
وذكرت رأيي بعد ذلك ،وخرجت يف النهاية بأهم النتائج والتوصيات ملخصة يف اخلامتة.

خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،ومبحث وفيه مطلبني ،ثم خامتة وأهم النتائج
والتوصيات ،وأخري ًا فهرس املراجع واملصادر ،عىل النحو التايل:

 1مختلف الحديث بين المحدثين واألصوليين والفقهاء ،ألسامة خياط (ص)10
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املقدمة وحتتوي عىل:
أمهية املوضوع وأسباب اختياره.
الدراسات السابقة.
منهج البحث.
خطة البحث.
التمهيد وفيه  :مقدمات/
أوالً :تعريف خمتلف احلديث.
ثاني ًا :معنى التعارض بني األدلة.
املبحث األول/وفيه مطلبني:
املطلب األول :ختريج احلديثني.
املطلب الثاين :وجه التعارض ،ودفعه بأقوال العلامء وأئمة هذا الشأن.
اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات.
فهرس املراجع واملصادر.
وبعد فأسأل اهلل توفيقه ،وهدايته ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
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التمهيد
مقدمات/
أوالً :تعريف خمتلف احلديث.
خمتلف احلديث لغ ًة:
املختلِف واملخت َلف بكرس الالم وفتحها ،فعىل األول يكون اسم فاعل ،وعىل الثاين يكون
اسم مفعول ،وهو من اختالف األمران إذا مل يتفقا ،وكل ما مل يتساو فقد ختالف واختلف،
ِ
ِ
ف َأ ْل َوا ُن ُه﴾ }سورة :النحل{ 69وقوله تعاىل:
اب خمُ ْتَلِ ٌ
ومنه قول اهلل تعاىلَ :
رش ٌ
﴿َي ُْر ُج م ْن ُب ُطوهنَا َ َ

﴿والن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع خمُ ْتَلِف ًا ُأ ُك ُل ُه﴾ }سورة :األنعام  {141أي :يف حال اختالف ُأكُلِه.
َ

( )1

ويف اصطالح املحدثني يقول النوويَ )2(:أ ْن ي ْأيت حديثان ُمتَضا َّدان يف املعنى ظاهر ًا.

ثاني ًا :معنى التعارض بني األدلة.
ني) و ُهو الن ِ
َّاح َي ُة َو ِْ
اجل َه ُة َو َك َأ َّن ا ْلك ََال َم املُْ َت َع ِ
التعارض لغ ًةِ /م ْن ا ْل ُع ْر ِ
ف
ار َض َي ِق ُ
ض (بِ َض ِّم ا ْل َع ْ ِ َ َ
َاحيتِ ِه و ِجهتِ ِهَ ،فيمنَعه ِمن النُّ ُف ِ
ِ
ض َب ْع ٍ
َب ْع ُض ُه ِيف ُع ْر ِ
وذ َإىل َح ْي ُث ُو ِّج َه.
َْ ُُ ْ
ضَ ،أ ْي :ن َ َ َ
َو ِِف ِاال ْصطِ ََلحِ َ /ت َقا ُب ُل الدَّ لِي َل ْ ِ
ني َع َىل َسبِ ِ
يل املُْ َام َن َع ِة.

( )3

 1لسان العرب ،البن منظور (.)91-9
 2تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ،للسيوطي ()282
 3البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي()120 /8
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حقيقة التعارض بني األدلة/
يف احلقيقة ال يوجد تعارض حقيقي بني األدلة الرشعية ،غري أن النصوص قد تطرأ عليها
عوامل من خالهلا يظهر لنا أن بينها تعارض وهذا التعارض عائد إىل فهم الفقهاء ،لذلك
يسميه العلامء التعارض الظاهري ال احلقيقي ،أو بمعنى :أنه ال تناقض يف األدلة الرشعية،
فال يمكن أن جتد آية تقول كذا حالل وأخرى تقول حرام.

()1

أسباب وجود التعارض الظاهري/
ِ
ِ ِِ
احل ِدي َث ْ ِ
يح ِ ,ة َفإِ َذا َو َق َع ال َّت َع ُار ُضَ ،فإِ َّما َأ ْن َيك َ
ني
َال َت َع ُار َض بِ َح ْم ِد اهللَِّ َب ْ َ
الصح َ
ني َأ َحاديثه َّ
ُون َأ َحدُ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
الر َو ِاة َم َع ك َْونِ ِه ثِ َق ًة َث ْبتًاَ ،فال ِّث َق ُة
َل ْي َس م ْن ك ََالمه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،و َقدْ َغل َط فيه َب ْع ُض ُّ
ني ن ِ
احل ِدي َث ْ ِ
َان ِممَّا َي ْق َب ُل الن َّْس َخَ ،أ ْو َيك ُ
َاس ًخا لِ ْْل َخ ِر ،إِ َذا ك َ
َي ْغ َل ُطَ ،أ ْو َيك ُ
ُون ال َّت َعا ُر ُض ِيف
ُون َأ َحدُ ْ َ
س ك ََال ِم ِه ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم َ ،ف َال بدَّ ِمن وج ٍه ِمن َه ِذ ِه ا ْلوج ِ
الس ِامعَِ ،ال ِيف َن ْف ِ
وه
ُ ُ
ُ ْ َ ْ ْ
َ
ْ َ َ َ
َف ْه ِم َّ
ال َّث َال َث ِة.
ان ِمن ك ُِّل وج ٍهَ ،ليس َأحدُ ُمها ن ِ
ان م َتن ِ
َاق َض ِ
َص ِ
ان ص ِح ِ
ِ ِ
َاس ًخا لِ ْْل َخ ِرَ ،ف َه َذا
ْ
َ
َو َأ َّما َحدي َث َ
يحان َ ِ َ
َ ْ ْ َ َ َ
حي ُ
َال يوجدُ َأص ًال ،ومعا َذ اهللَِّ َأ ْن يوجدَ ِيف ك ََال ِم الص ِ
اد ِق املَْ ْصدُ ِ
وق ا َّل ِذي َال ََي ُْر ُج ِم ْن َب ْ ِ
ني َش َف َت ْي ِه
َّ
ُ َ
َ ََ
ُ َ ْ
ني ص ِح ِ
احل ُّقَ ،و ْاْل َف ُة ِم َن ال َّت ْق ِص ِري ِيف م ْع ِر َف ِة املَْنْ ُق ِ
يح ِه َو َم ْع ُلولِ ِهَ ،أ ْو ِم َن
ول َوالت َّْميِ ِيز َب ْ َ َ
َ
إِ َّال ْ َ
ور ِيف َفه ِم مر ِ
ا ْل ُق ُص ِ
اد ِه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم.
ْ َُ

( )2

 1شبكة األلوكة ،تحت هذا الرابط:
https://www.alukah.net/Books/Files/Book_10683/BookFile/hfjj.pdf
 2زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن القيم ()137-4
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نستطيع تلخيصها يف الثالثة األسباب اْلتية:
-1أسباب تتعلق بالرواة والسند.
-2أسباب تتعلق بالناسخ واملنسوخ.
-3أسباب تتعلق باأللفاظ والفهم.

مسالك العلامء ِف دفع التعارض/
مسالكهم يف ذلك عىل الرتتيب:
-1اجلمع.
-2النسخ.
-3الرتجيح.
-4التوقف.
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املبحث األول/
املطلب األول :ختريج احلديثني.
املطلب الثاين :وجه التعارض ،ودفعه بأقوال العلامء وأئمة هذا الشأن.

9

املطلب األول /ختريج احلديثني.
أوالً :ختريج حديث " الَ َينْ َب ِغي لِ َع ْب ٍد َأ ْن َي ُق َ
ولَ :أنَا خَ ْ ٌْي ِم ْن ُيون َُس ْب ِن َمتَّى "
َْي ،ع ِن ال َّلي ِ
ثَ ،ع ْن َع ْب ِد ال َع ِز ِيز ْب ِن َأ ِِب َس َل َم َةَ ،ع ْن َع ْب ِد اَّللَِّ
َي َيى ْب ُن ُبك ْ ٍ َ
قال البخاريَ " :حدَّ َثنَا َ ْ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
ي َي ْع ِر ُض ِس ْل َع َت ُه،
ِض اَّللَُّ َعنْ ُهَ ،ق َالَ :ب ْين ََام َ َُيود ٌّ
ْب ِن ال َف ْض ِلَ ،ع ِن األ ْع َرجِ َ ،ع ْن أ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ

ِ
ِ
َشَ ،ف َس ِم َع ُه َر ُج ٌل ِم َن األَن َْص ِ
وسى َع ََل ال َب َ ِ
ار،
ُأ ْعط َي ِ َِبا َش ْيئًا ك َِر َه ُهَ ،ف َق َال :الَ َوا َّلذي ْ
اص َط َفى ُم َ
ِ
وسى َع ََل ال َب َ ِ
َف َقا َم َف َل َط َم َو ْج َه ُهَ ،و َق َالَ :ت ُق ُ
َشَ ،والنَّبِ ُّي َص ََّل اَّللُ َع َل ْي ِه
ولَ :وا َّلذي ْ
اص َط َفى ُم َ
ني َأ ْظ ُه ِرنَا؟ َف َذهب إِ َلي ِه َف َق َالَ :أبا ال َق ِ
اسمِ ،إِ َّن ِِل ِذ َّم ًة َو َع ْهدً اَ ،ف َام َب ُال ُفَل ٍَن َل َط َم َو ْج ِهي،
َو َس َّل َم َب ْ َ
َ
َ َ ْ

ِ
َف َق َالِ :
ب النَّبِ ُّي َص ََّل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َحتَّى ُرئِ َي ِِف َو ْج ِه ِهُ ،ث َّم
«ِل َ َل َط ْم َ
ت َو ْج َه ُه» َف َذك ََر ُهَ ،فغَض َ
ورَ ،فيصع ُق من ِِف السمو ِ
ِ
ات َو َم ْن ِِف
َق َال " :الَ ُت َف ِّض ُلوا َب ْ َ
َّ َ َ
الص ِ َ ْ َ َ ْ
ني َأ ْنبِ َياء اَّللََِّ ،فإِ َّن ُه ُينْ َف ُخ ِِف ُّ
ثَ ،فإِ َذا موسى ِ
ض ،إِ َّال من َشاء اَّللَُُّ ،ثم ينْ َف ُخ فِ ِ
األَ ْر ِ
ُون َأ َّو َل َم ْن ُب ِع َ
آخ ٌذ
يه ُأ ْخ َرىَ ،ف َأك ُ
ُ َ
َّ ُ
َ ْ َ
ِ
ب بِ َص ْع َقتِ ِه َي ْو َم ال ُّط ِ
بِال َع ْر ِ
ث َق ْب ِِلَ ،والَ َأ ُق ُ
ورَ ،أ ْم ُب ِع َ
شَ ،ف َ
ول :إِ َّن َأ َحدً ا َأ ْف َض ُل
َل َأ ْد ِري َأ ُحوس َ
الرمحن وأِب سلمة".
,
األعرج ومحيد بن عبد
,
ِم ْن ُيون َُس ْب ِن َمتَّى "رواه عن أِب هريرة

()1

1
سلِينَ } (/4
س لَمِ نَ ال ُم ْر َ
{وإِ َّن يُونُ َ
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعالى َ
سلَّ َم (/4
هللا َ
)159حديث ,3414ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب مِ ْن فَ َ
علَ ْي ِه َو َ
ضائِ ِل ُمو َ
سى َ
صلَّى ُ
ُ
َ
َ
)1843حديث)2373( 159و ( ,)2374والنسائي في سننه ( )242 /10كتاب سورة الزمر باب ق ْولهُ تَعَالى:
{ث ُ َّم نُ ِف َخ فِي ِه أ ُ ْخ َرى} حديث 11394ولم يذكر فيها قصة اليهودي ,وأحمد في مسنده ( )29 /13حديث7586
بنحوه ,والطحاوي في شرح معاني اآلثار ( )315 /4حديث  ,7113جميعهم من طرق عن عبد العزيز بن أبي
سلمة به.
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
س ب ِْن َمتَّى "كتاب
ن
ُو
ي
ن
ْر
ي
خ
َ
َا
ن
أ
َ:
ل
و
ق
ي
ن
أ
د
ٍ
ب
ْ
ع
ل
ِي
غ
ب
ن
ي
ال
"
بلفظ
مختصرا
صحيحه
في
البخاري
وأخرجه
ٌ مِ
َ
َ
َ َ ِ َ
أحاديث األنبياء بَابُ قَ ْو ِل َّ ِ
سلِينَ }( )159 /4حديث  3416و ,4631ومسلم في
س لَمِ نَ ال ُم ْر َ
{وإِ َّن يُونُ َ
َّللا تَعَالَىَ :
صحيحه كتاب الفضائل باب في ذكر يونس عليه السالم ()1846 /4حديث  166مرفوعا إلى هللا َّ
عزوجلَّ,
واحمد في مسنده ( )145 /15حديث  9255و10043و ,10952والبزار في مسنده ( )375 /14حديث
 ,8089والطحاوي في شرح معاني اآلثار ( )316 /4حديث  7115مرفوعا إلى هللا َّ
عزوجلَّ ,و ابن حبان في
صحيحه ()132 /14حديث  ,6238جميعهم من طرق عن سعد بن إبراهيم به بمثله.
 وأخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب سورة الزمر ( )226 /5حديث  3245بلفظ َم ْن قَالَ :أَنَاب ",وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب ذكر البعث ( )1428 /2حديث
س ب ِْن َمتَّى فَقَ ْد َكذَ َ
َخي ٌْر مِ ْن يُونُ َ
 ,4274والبزار في مسنده ( )308 /14حديث ,7938وابن حبان في صحيحه ( )301 /16حديث ,7311
جميعهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة به بمثله.
َ
َ
*وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رفعه للرسول صلى هللا عليه وسلم بلفظ "الَ يَ ْنبَغِي ِلعَ ْب ٍد أ ْن يَقُولَ :أنَا َخي ٌْر
س َبهُ ِإلَى أ َ ِبيهِ" ,أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث األنبياء َبابُ قَ ْو ِل َّ ِ
َّللا تَ َعالَى:
س ب ِْن َمتَّىَ ,ونَ َ
مِ ْن يُونُ َ
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ثاني ًا :ختريج احلديث املعارض " َأنَا سيدُ و َل ِد آدم يوم ِ
الق َي َام ِة َوالَ َفخْ َر "
َ ِّ َ َ َ َ ْ َ
اد ،ع ِن ْاألَوز ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
قال مسلمَ " :حدَّ َثنِي َْ
َاع ِّي،
ْ
وسى َأ ُبو َصالحٍ َ ،حدَّ َثنَا ه ْق ٌل َي ْعني ا ْب َن ِز َي َ
احلك َُم ْب ُن ُم َ
َحدَّ َثنِي َأ ُبو َع َّام ٍرَ ،حدَّ َثنِي َع ْبدُ اَّللِ ْب ُن َف ُّروخَ َ ،حدَّ َثنِي َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اَّللِ َص ََّل اَّللُ

ِ
ِ
ِ ِ َ
َ
ْبَ ،و َأ َّو ُل َشافِ ٍع َو َأ َّو ُل
َع َل ْيه َو َس َّل َم« :أنَا َس ِّيدُ َو َلد آ َد َم َي ْو َم ا ْلق َي َامةَ ،وأ َّو ُل َم ْن َين َْش ُّق َع ْن ُه ا ْل َق ْ ُ
ُم َش َّفعٍ» يرويه عن أِب هريرة عبد اَّلل بن فروخ وأِب سلمة".

()1

{وه َْل أَتَاكَ َحد ُ
سى} ( )153 /4حديث  3395و 3413و 4630و  ,7539ومسلم في صحيحه كتاب
ِيث ُمو َ
= َ
علَ ْي ِه الس ََّال ُم()1846 /4حديث ,)2377( - 167وأبو داود في سننه كتاب السنة
س َ
الفضائل بَابٌ فِي ِذ ْك ِر يُونُ َ
ص َالة ُ َوالس ََّال ُم ()217 /4حديث  ,4669وأحمد في مسنده ( )61 /4حديث
علَ ْي ِه ُم ال َّ
ير َبيْنَ ْاأل َ ْن ِب َياءِ َ
بابٌ فِي الت َّ ْخ ِي ِ
2167و  2298و ,3179جميعهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس بمثله.
ُ
س ب ِْن
ن
ُو
ي
*ومن حديث ابن مسعود رفعه للرسول صلى هللا عليه وسلم بلفظ « َما َي ْن َبغِي ِأل َ َح ٍد أ َ ْن َي ُكونَ َخي ًْرا مِ ْن
َ
َمتَّى» أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث األنبياء بَابُ قَ ْو ِل َّ ِ
سلِينَ }
س لَمِ نَ ال ُم ْر َ
{وإِ َّن يُونُ َ
َّللا تَعَالَىَ :
س َولُو ً
علَى
طاَ ،و ُك اال فَض َّْلنَا َ
{ويُونُ َ
حديث  3412و  ,4603والنسائي في سننه كتاب التفسير باب قولُهُ ت َ َعالَى َ
ْالعَالَمِ ينَ }( )92 /10حديث ,11102وأحمد في مسنده ( )235 /6حديث 3703و ,4196ثالثتهم من طرق عن
ع ْب ِد هللاِ بن مسعود بمثله.
ع ْن َ
ع ْن أ َ ِبي َوائِ ٍلَ ،
َ
 1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا صلى هللا عليه وسلم( )1782 /4حديث(,)2278
ومن طريقه البغوي في شرح السنة ()203 /13حديث  ,3625وأبو داود في سننه كتاب السنة باب التخيير
بين األنبياء ()218 /4حديث ,4673والبيهقي في السنن الكبرى()7 /9حديث ,17713وابن سعد في الطبقات
الكبرى ( ,)17 /1جميعهم من طرق عن األوزاعي به بمثله.
وأخرجه أحمد في مسنده ()570 /16حديث ,10972وابن أبي شيبة في مصنفه ()317 /6حديث ,31728
وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ,)17 /1جميعهم من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
مرفوعاً ,بمثله.
َ
سيِ ُد َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة َوالَ فَ ْخ َرَ ،وبِيَدِي ِل َوا ُء
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ً بلفظ (أنَا َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُّ
ْ
َ
ُ
)وفِي
ر
خ
ف
ال
و
ض
ر
أل
ا
ُ
ه
ن
ع
َق
ش
ن
ت
ن
م
ل
و
أ
َا
ن
أ
و
َ
َّ َ
َ َ
ْ ُ َ
ال َح ْم ِد َوالَ فَ ْخ َرَ ،و َما مِ ْن نَ ِبي ٍ َي ْو َم ِئ ٍذ آ َد ُم فَ َم ْن س َِواهُ ِإالَّ تَحْتَ ل َِوائِيَ ،
صةٌ ,أخرجه الترمذي في سننه ()159 /5كتاب تفسير القران باب من سورة بني إسرائيل
ال َحدِي ِ
ث قِ َّ
حديث ,3148وابن ماجه في سننه ()1440 /2كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة حديث ,4308وأحمد في مسنده
()10 /17حديث  ,10987جميعهم من طرق عن ابن جعدان عنه.
ومن حديث أنس مرفوعا ً أخرجه أحمد في مسنده ()451 /19حديث12469من طريق عمرو ,والبزار في
مسنده ()71 /13حديث 6413من طريق عبد العزيز ,كالهما عنه.
ومن حديث ابن عباس مرفوعا ً بلفظ َما مِ ْن نَبِي ٍ ِإ َّال َولَهُ َدع َْوةٌُ ،كلُّ ُه ْم قَ ْد تَنَجَّزَ هَا فِي ال ُّد ْنيَاَ ،و ِإنِي ا َّدخ َْرتُ َدع َْوتِي
سيِ ُد َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َو َال فَ ْخ َر ..أخرجه أحمد في مسنده ()330 /4حديث
َ
شفَا َ
عةً ِأل ُ َّمتِي يَ ْو َم ْال ِقيَا َمةِ ،أ َ َال َوإِنِي َ
 ,2546والطيالسي في مسنده ()430 /4حديث  ,2834كالهما من طرق عن أبي نضرة عنه.
ب» أخرجه ابن أبي شيبة في
س ِي ُد ُك ُهو ِل ْال َع َر ِ
س ِي ُد َولَ ِد آ َد َم َو َال فَ ْخ َرَ ،وأَبُوكِ َ
ومن حديث عائشة مرفوعا ً بلفظ «أَنَا َ
مصنفه ()351 /6حديث  ,31949وأحمد في فضائل الصحابة ( )394 /1حديث ,599كالهما من طرق عن
إسماعيل بن أبي خالد عنها .
11

املطلب الثاين وفيه/
أوالً :وجه التعارض بني احلديثني.
ثاني ًا :دفع التعارض بينهام بأقوال العلامء وأئمة احلديث.
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أوالً :وجه التعارض بني احلديثني.
احلديث األول " الَ َينْ َب ِغي لِ َع ْب ٍد َأ ْن َي ُق َ
ولَ :أنَا َخ ْ ٌري ِم ْن ُيون َُس ْب ِن َمتَّى "
ظاهر هذا احلديث يدل عىل املنع من تفضيل األنبياء بعضهم عىل بعض.
احلديث الثاين " َأنَا سيدُ و َل ِد آدم يوم ِ
الق َيا َم ِة َوالَ َف ْخ َر "
َ ِّ َ َ َ َ ْ َ
ظاهر هذا احلديث يدل عىل تفضيله صىل اهلل عليه وسلم عىل غريه من البرش.

ثاني ًا :دفع التعارض بني احلديثني بأقوال العلامء وأئمة احلديث.
 -1يقول ابن قتيبةَ " :ل ْي َس َه ُهنَا ْ
ف َو َال َتنَا ُق ٌض ،وأنه أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة،
اختِ َال ٌ
ٍ
يومئذ ،وله لواء احلمد واحلوضَ ،و َأ َرا َد بِ َق ْولِ ِهَ " :ال ُت َف ِّض ُل ِ
وين َع ََل ُيونُس" َط ِر ِيق
ألنه الشافع
اضعِ.
الت ََّو ُ
ِ
ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُهُ " :و ِّلي ُتك ُْمَ ،و َل ْس ُت بِ َخ ْ ِريك ُْم".
َوك ََذل َك َق ْو ُل َأ ِِب َبك ٍْر َر َ
وز َأ ْن ُي ِريدَ َ :ال ُت َف ِّض ُل ِ
وين َع َل ْي ِه ِيف ا ْل َع َم ِلَ ،ف َل َع َّل ُه َأ ْك َث ُر َع َم ًال ِمنِّيَ ،و َال ِيف ا ْل َب ْل َوى
جي ُ
َو َ ُ
ِ
االمتِح ِ
انَ ،فإِ َّن ُه َأ ْع َظ ُم ِمنِّي ِحمْنَ ًة ".
َو ْ َ

( )1

 -2أنه جيوز أن يكون يف وقتني ،فقال عليه السالم" :ال ينبغي ألحد أن يقول إين خري من
يونس" يف أول أمره ،يف وقت أنزل عليه" :وما أدرى ما يفعل ِب وال بكم " ووقت قيل له:
يا خري الربية فقال :هذا إبراهيم وقبل أن ينزل اهلل عليه" :ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك
وما تأخر" فلام غفر اهلل له ذلك علم أنه سيد ولد آدم ،فقال ذلك حينئذ  -واهلل أعلم.

()2

 1تأويل مختلف الحديث ،البن قتيبة (ص)182 :
 2شرح صحيح البخاري ،البن بطال ()534 /6
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ني ْاألَ ْنبِي ِ
اء"
*وقد أجاب العلامء عن قوله صىل اهلل عليه وسلمَ " :ال ُت َف ِّض ُلوا َب ْ َ
َ
ِم ْن مخسة أوجه/
ِ
ِ
ِ
رب بِ ِه.
َ -1أ َّن ُه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َقا َل ُه َق ْب َل َأ ْن َي ْع َل َم َأ َّن ُه َس ِّيدُ َو َلد آ َد َم َف َل َّام َعل َم َأ ْخ َ َ
اضع ًا.
 -2أنه َقا َل ُه َأ َد ًبا َوت ََو ُ
يص املَْ ْف ُض ِ
يل ُي َؤ ِّدي إِ َىل َتن ِْق ِ
َ -3أ َّن الن َّْه َي إِن ََّام ُه َو َع ْن َت ْف ِض ٍ
ول.
احل ِد ِ
ِ ِ ِ
ور ِيف َس َب ِ
 -4إِن ََّام َهنَى َع ْن َت ْف ِض ٍ
يث.
يل ُي َؤ ِّدي إِ َىل ْ ُ
ب َْ
اخل ُصو َمة َوا ْلف ْتنَة ك ََام ُه َو املَْ ْش ُه ُ
اخل َصائِ ِ
يل ِيف َن ْف ِ
َص بِال َّت ْف ِض ِ
ص
اض َل فِ َيها َوإِن ََّام ال َّت َف ُ
س النُّ ُب َّو ِة َف َال َت َف ُ
اض ُل بِ ْ َ
َ -5أ َّن الن َّْه َي ُخمْت ٌّ
و َف َضائِ َل ُأ ْخرى و َال بدَّ ِمن ا ْعتِ َق ِ
اد ال َّت ْف ِضيل.
َ َ ُ َ
َ

( )1

معنى النهي عن التخيْي أو التفضيل:َل ْي َس معنى الن َّْهي َعن الت ْ
َّخيِري َأن ي ْعتَقد الت َّْس ِو َية َبينهم ِيف درجاهتمَ ،فإِن اهلل عز َوجل قد
ِ
ربنَا َأنه فضل َبعضهم عىل بعض ،ف َق َال ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َ
الر ُس ُل َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم ع ََىل
اىل{ :ت ْل َك ُّ
َأ ْخ َ َ
َب ْع ٍ
ض} }سورة :البقرة {253

َّخيِري عىل اإلزراء ببعضهم ،واإلخالل بِا ْل َو ِ
اج ِ
بل َم ْعنَا ُه ترك الت ْ
ب من ُح ُقوقهمَ ،فإِ َّن ُه يكون
سببا لفساد ِ
اال ْعتِ َقاد ِيف َبعضهم َو َذلِ َك كفر.
َ

( )2

 1شرح الشفا ،للهروي ( ،)298 /1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للعيني( ،)250 /12شرح النووي
على مسلم()37 /15
 2شرح السنة ،للبغوي ( ،)203 /13دالئل النبوة ،للبيهقي ()495 /5
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* َو َق ْو ُل ُه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ " :أنَا َس ِّيدُ َو َل ِد آ َد َم" إِن ََّام َقا َل ُه لِ َو ْج َه ْ ِ
ني:
 -1ا ْمتِ َث ُال َق ْولِ ِه َت َع َاىل َو َأ َّما بِنِ ْع َم ِة ربك فحدث.
ِ ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه َت ْبلِي ُغ ُه إِ َىل ُأ َّمتِ ِه لِ َي ْع ِر ُفو ُه َو َي ْعت َِقدُ و ُه َو َي ْع َم ُلوا بِ ُم ْقت ََضا ُه
َ -2أ َّن ُه م َن ا ْل َب َيان ا َّلذي َجيِ ُ
َو ُي َو ِّق ُرو ُه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم بِ َام َت ْقت َِِض َم ْر َت َب ُت ُه ك ََام َأ َم َر ُه ُم اهللَُّ َت َع َاىل.
ِ
ِ
احل ِد ُ ِ ِ ِ ِ
السن َِّة َأ َّن
اخل ْل ِق ُك ِّل ِه ْم ألَ َّن َم ْذ َه َ
يث َدل ٌيل ل َت ْفضيلِه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َع َىل ْ َ
ب َأ ْه ِل ُّ
َو َه َذا ْ َ
ني
ني َو َغ ْ ِري ِه ْ ,م فالت َّْوفِ ِيق َب ْ َ
ني َأ ْف َض ُل ِم َن املَْ َالئِك َِة َو ُه َو َص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ ْف َض ُل ْاْل َد ِم ِّي َ
ْاْل َد ِم ِّي َ
ْ ِ
ني و ِ
( )1
اض ٌح.
احلدي َث ْ ِ َ
َ
*معنى السيادة ِف احلديث:
اخل ْ ِري ،وقيل ُه َو ا َّل ِذي ُي ْف َز ُع إِ َل ْي ِه ِيف الن ََّوائِ ِ
الس ِّيدُ ُه َو ا َّل ِذي َي ُف ُ
ب َو َّ
الشدَ ائِ ِد َف َي ُقو ُم
وق َق ْو َم ُه ِيف ْ َ
َّ
بِ َأ ْم ِر ِه ْم َو َيت ََح َّم ُل َعن ُْه ْم َمك ِ
َار َه ُه ْم َو َيدْ َف ُع َها َعن ُْه ْم.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب ال َّت ْقيِي ِد َأ َّن
َو َأ َّما َق ْو ُل ُه َص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َم َع َأ َّن ُه َس ِّيدُ ُه ْم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاْلخ َرة َف َس َب ُ
خ َال ِ
ِيف يو ِم ا ْل ِقيام ِة ي ْظهر سؤدده لكل أحد وال يبقى مناع و َال معانِدٌ ونَحوه بِ ِ
ف الدُّ ْن َيا َف َقدْ
َ َُ َ ْ ُُ
َْ
َ َ َ َُ
ِ ِ
وك ا ْل ُك َّف ِ
ار َو ُز َع َام ُء املُْ ْ ِ
يها ُم ُل ُ
رشكِني.
ن َ
َاز َع ُه َذل َك ف َ

( )2

ِ
«و َال َفخْ َر» :أي إِن ََّام َأ ُق ُ
استِ ْك َب ًارا َف َل َع َّل
معنى َق ْو ُل ُهَ :ول َه َذا ا ْلك ََال َم ُم ْعتَدًّ ا بِالنِّ ْع َمة َال َف ْخ ًرا َو ْ
ول :إِ َّن َه َذا ا ْل َق ْو َل َل ْي َس ِمنِّي َع َىل َسبِ ِ
َم ْن َف َخ َر ت ََز َّيدَ ِيف َف ْخ ِر ِهَ ،ي ُق ُ
يل ا ْل َف ْخ ِر ا َّل ِذي َيدْ ُخ ُل ُه الت َّْزيِيدُ
ِ
رب.
َوا ْلك ْ ُ

( )3

 1شرح النووي على مسلم ( ,)37 /15شرح السنة ،للبغوي ( ,)203 /13دالئل النبوة ،للبيهقي ()495 /5
 2شرح النووي على مسلم ()37 /15
 3دالئل النبوة ،للبيهقي ( ,)497 /5شرح السنة ،للبغوي ()203 /13
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اخلَلصة/
مما تقدم أقول أنه ال تعارض بني احلديثني ،وأميل ملا قاله ابن قتيبة ،وأنه صىل اهلل عليه وسلم
أفضل الناس وسيدهم كام ثبت يف األحاديث الصحيحة ،وأنه قال "ال تفضلوا "من طريق
التواضع ،فهنا نستطيع التوفيق واجلمع بني احلديثني فال تعارض بينهام.

(فائدة)
- 1ملاذا خص يونس بالذكر؟
ِ
الَ { :فاص ِ ِ
مج َل ِة ُأ ِ
الر ُس ِلَ ،و َق َ
حل ْك ِم َر ِّب َك َو َال َت ُك ْن
ِألَ َّن اهللََّ َت َع َاىل َمل ْ َي ْذك ُْر ُه ِيف ُ ْ
رب ُ
ْ ْ
ويل ا ْل َع ْز ِم م َن ُّ

ب ْ ِ
ك ِ
َّص بِ ِه َع ْن َم َراتِ ِ
ب ُأ ِ
الص ْ ِرب
َ
ويل ا ْل َع ْز ِم َو َّ
َصاح ِ ُ
احلوت إِ ْذ نَا َدى َو ُه َو َم ْك ُظو ٌم} }سورة :القلم َ {48ف َق َّ َ
ِ
ول َ -ص َّىل اهللَُّ َت َع َاىل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :إِ َذا َمل آ َذ ْن َلك ُْم َأ ْن ُت َف ِّض ُل ِ
الر ُس ِل ،ف َي ُق ُ
وين َع َىل ُيون َُس ْب ِن
م َن ُّ
ْ
وين َع َىل َغ ِري ِه من َذ ِوي ا ْلع ْز ِم ِمن َأ ِج َّل ِة ْاألَنْبِي ِ
وز َلك ُْم َأ ْن ُت َف ِّض ُل ِ
ات اهللَِّ
اء َص َل َو ُ
جي ُ
َ
ْ
َ
ْ َ ْ
َمتَّىَ ،ف َال َ ُ

َو َس َال ُم ُه َع َل ْي ِه ْم.

( )1

 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،للهروي ()3645 /9
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اخلامتة
من خَلل ما سبق يمكنني التوصل إىل أهم نتائج البحث/
-1أنه ال تعارض بني احلديثني ،إنام وقع التعارض يف العقول واألذهان ،وحديثه صىل اهلل
عليه وسلم ال يناقض بعضه البعض ،ولكن نحتاج لفهم واضح لألحاديث قبل احلكم بأهنا
متعارضة.
وفضله عىل سائر
خصه هباّ ،
-2تفضل اهلل عىل نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم بخصائص ّ
البرش.
-3إثبات التفاضل بني األنبياء.
-4أن يوم القيامة هو الوقت الذي يظهر سؤدده صىل اهلل عليه وسلم لكل من األولني
واْلخرين دون منازعة أو معاندة.

التوصيات/
-1أمهية فهم األحاديث والبحث والتنقيب قبل احلكم عليها بالتعارض.
-2كتاب تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة من أفضل الكتب يف هذا العلم-خمتلف احلديث،
ف ُيوىص به عند وجود أحاديث متعارضة.
وأخري ًا ..احلمد هلل عىل توفيقه إلمتام هذا البحث ،كام اسأله تعاىل أن جيعله نافع ًا يف الدنيا
واْلخرة إنه سميع جميب ،واسأل اهلل أن يوفقنا للعلم النافع ،والعمل الصالح ،والقول
السديد ،وأن هيدينا إىل الصواب ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني،
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
17

املراجع واملصادر
 .1القرآن الكريم.
 .2البحر املحيط ِف أصول الفقه ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش
(ت 794هـ) النارش :دار الكتبي ،الطبعة :األوىل.
 .3تأويل خمتلف احلديث ،ألبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)
املكتب االسالمي  -مؤسسة اإلرشاق ،الطبعة الثانية.
 .4تدريب الراوي ِف رشح تقريب النواوي ،ألِب الفضل جالل الدين السيوطي
(ت911هـ) النارش دار األرقم ،الطبعة األوىل.
 .5دالئل النبوة ،ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (ت
458هـ) دار الكتب العلمية – بريوت-الطبعة :األوىل.
 .6زاد املعاد ِف هدي خْي العباد ،البن القيم ملحمد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم اجلوزية (ت 751هـ) مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية،
الطبعة السابعة والعرشون.
 .7سنن ابن ماجه ،ألبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني(ت 273هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الكتب العربية.
 .8سنن أِب داود ،لسليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِج ْستاين (ت 275هـ) املحقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،النارش :املكتبة
ِّ
العَّصية ،صيدا – بريوت.
 .9سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى
(ت 279هـ) املحقق :بشار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي – بريوت.
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 .10سنن النسائي الكْبى ،ألبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي
(ت303هـ ) ،حتقيق :حسن عبد املنعم ،النارش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة:
األوىل.
 .11رشح السنة للبغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي
الشافعي (ت 516هـ) حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش ،النارش :املكتب
اإلسالمي  -دمشق ،بريوت ،الطبعة :الثانية.
 .12رشح الشفا ،لعيل بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (ت
1014هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل.
 .13رشح النووي عَل مسلم ،ألبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (ت
676هـ) النارش :دار إحياء الرتاث العرِب – بريوت ،الطبعة :الثانية.
 .14رشح صحيح البخاري البن بطال ،ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك
(ت 449هـ) حتقيق :أبو متيم يارس بن إبراهيم ،دار النرش :مكتبة الرشد  -السعودية،
الرياض ،الطبعة :الثانية.
 .15رشح معاين اآلثار ،ألبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة
األزدي احلجري املَّصي املعروف بالطحاوي(ت321هـ) ،النارش :عامل الكتب ،الطبعة
األوىل.
 .16صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ  ،التميمي ،أبو
حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي (ت 354هـ) حتقيق :شعيب األرنؤوط ،النارش :مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 .17صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي (ت 256هـ)،
املحقق :حممد زهري بن ناَص الناَص ،النارش :دار طوق النجاة  ،الطبعة :األوىل.
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 .18صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت 261هـ)
املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العرِب – بريوت.
 .19الطبقات الكْبى ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي بالوالء ،البَّصي،
البغدادي املعروف بابن سعد (ت230هـ) ،النارش :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة
املنورة.
 .20عمده القاري رشح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد
بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى (ت 855هـ) ،النارش :دار إحياء الرتاث
العرِب – بريوت.
 .21فضائل الصحابة ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (ت
241هـ) حتقيق :ويص اهلل حممد عباس ،النارش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة:
األوىل.
 .22لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
(ت 711هـ) النارش :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة.
 .23خمتلف احلديث بني املحدثني واألصوليني والفقهاء ،ألسامة عبد اهلل خياط ،طبعة
دار الفضيلة.
 .24مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،لعيل بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور الدين
املال اهلروي القاري (ت 1014هـ) النارش :دار الفكر ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل.
 .25مسند أمحد بن حنبل ،اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين (ت 241هـ) املحقق :شعيب
األرنؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل.

20

 .26مسند البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي
املعروف بالبزار (ت 292هـ) املحقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،مكتبة العلوم واحلكم،
الطبعة األوىل.
 .27مسند الطياليس ،أبو داود سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس البَّصى (ت
204هـ) املحقق :الدكتور حممد بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :دار هجر – مَّص،
الطبعة :األوىل.
 .28مصنف ابن أِب شيبة ،أبو بكر بن أِب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن
العبيس (ت 235هـ) املحقق :كامل يوسف احلوت ،النارش :مكتبة الرشد – الرياض،
الطبعة :األوىل.
 .29املواقع األلكرتونية.
موقع شبكة األلوكة.
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