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 حديث بئر بضاعة وحديث القلتين  
 دراسة حديثية فقهية 

 د. سعود بن عبدهللا التويجري 
 أستاذ الحديث المساعد كلية اآلداب جامعة بيشة

 البحث باللغة العربية: ملخص 
موضوووووب ال حووووث  لووووديدار علالمووووا موووودا  مسوووودلة بئاسووووة المووووا     مووووا  لووووديث ب وووو  

إذا كووووام المووووا   لتووووار لوووو   حموووو  ار       لووووديث ال لتوووو المووووا  ج ي ئسوووو   وووو     بضوووواعة   
الخبوووث   حالحوووديث اح   ألوووحح  احوموووة  لووو   ووووا د كداووو س ذك  وووا ال الوووث  د   أسووواباد ا  
 الحووديث الدوواب  ألووحح  جمووم موور احومووة    وود  جوون بعووا العلمووا  بووار   ا ا وو     عضوول  

ة م وودا  ألووحن ق  وو    موو ل  موور ضووع ب   أعلوو   باضووض اب سوو د  أ  اضووض اب مت وو  أ  جلالوو 
 ال لة.

حوواح    باوود أم كوو  مووا  قووا    لووو   وود د   ال الووث الئابووه الب لوو  حوو  الحووديدار 
خالضتوو  ال ئاسووة  با مووا الحووديث الدوواب   باوود أم مووا د م ال لتووار يوو ئو بمئوو د المخالضووة.   وود 
أبووام ال حووث ال وود  المئمووم عليوو     ووو أم المووا  إذا  إاوو  بال ئاسووة حمبوو  يوو ئو با جموواب  وو  

ص خالف العلما  ح   ذ  المسدلة على  ولار  ال و  اح     و  جملووو  العلمووا  الح  يووة لخ
 الشاحعية  المشلو  ع د الح ابلة أم الما  إذا كام أ   مر ال لتار يوو ئو بمئوو د المال وواس  لووو 
ل  يتإا    ال و  الداب     و مذ ه مالك    ا ة عر ألمد  اختا   ابر الم ذ   ابوور  يميووة أم 

لمووا  ال لاوو  ج يوو ئو إج بووالتإا  بال ئاسووة.  وو  أبووام الخووالف حوو  لوود المووا  ال لاوو    وو  ذكوو  ا
  سم مسالك للعلما  ح  دحم التعا ض بار الحديدار.
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 بس  هللا ال لمر ال لي 
سا ات   أببس ا  مر  مر       باهلل  بحمد   بستعا    بستإب     بعوذ  هلل   الحمد  إم 

 حال مض  ل    مر  ضل  حال  ادي ل    أ لد أم ج إل  إج هللا  لد   أعمال ا  مر يلد  هللا
 ج   يك ل    أ لد أم محمًدا عبد    سول    عد   

 موضوع البحث وأهميته: 
كالم ال ب  أللى هللا علي   سل  إبما  كوم مر ِ ب  الول ؛ كما  ا   عالى }َ َما َيْ ِضُق َعِر 

[   لذلك كابت الس ة ال بوية    ألد  4   3({ ]ال ئ    4ْلٌ  ُيوَلى )( ِإْم ُ َو ِإج   َ 3اْلَلَوى )
المصاد  ال ويسية للتش يم با باق احألولاار؛ إذ  عد بلا المصد  الداب  ح  اجدلة المئمم 

علي  بزيادس  الك ي     با      د  ئ    ال  آم  ُ بسِ    علالا      (1) علي         لذلك  عتمد 
لكام الب لية   ع د د اسة احساباد لتلك احلاديث  تعدد مسالك أومة الب لا  ح  است  اط اح

الحديث ح  التعام  مم   ا ا لا  ق  لا المختلبة   ألاديدلا المتعا ضة ح  المع ى ظا  ًا   
 .    (2)  الذي  سمى اختالف الحديث   و ال وب الساد   الدال وم مر أبواب علوم الحديث

احلاديث    ألحة  الخالف  م لا   م    حص   لسه  اجست  اط  ألحة  ح   الخالف  ي  ى 
الخالف الب ل  ح  كدا  مر احليام  مر   ا  د   أ مية  ذ  الد اسة الحديدية الب لية ح    

ت الحاجة إلالا.   لديدار ح  مسدلة الما  ال لا       مسدلة قالما مس 
 أسباب اختيار الموضوع: 

 تعود أسباب اختيار الموضوع إلى ما يلي: 
 ابد اج موضوب ال حث  حت بوب مر أبواب علوم الحديث   و مختلف الحديث.  -1
 أ مية  صحين احلاديث   علاللا  لا  اجستدج  بلا ح  احلكام الب لية.  -2
 أ مية الئمم بار احلاديث المتعا ضة ظا  ا ح  اجلكام   دحم التعا ض با لا.  -3
    د اسة مسالك العلما  ح  دحم  عا ض  ذير الدلالار ظا  ًا ح  مسدلة الما  ال لا -4

  عا ضلما   كسه ال الث د  ة على حل  احلاديث حلما  اق ًا.
 

 (. 11/ 6(، البحر المحيط )7/ 4الموافقات) نظر:( ي1)

( حسب ترتيب ابن الصالح في مقدمته في علوم الحديث، وعند ابن حجر في النزهة جعلها النوع 2)

 الثامن عشر. 
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 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى مجموعة من األهداف كما يلي:  

 جمم لديث ب   بضاعة  لديث ال لتار بض  لما المتعددس.  -1
 د اسة الحديدار س ًدا  مت ًا    يام لك  الحديث ألحة  ضعًبا. -2
 سة مع   الحديدار  كي ية التوحاق با لما. د ا  -3
 ح  بظ  ال الث ح   ذ  المسدلة.  -لسه ا مكام  - وضين ال و  ال اجن  -4

 تساؤالت البحث: 
 يحاول الباحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

    للحديدار ق ق أخ ى  د  ؤ   ح  ألحة الحديدار أ  ح  دجلتلما؟ -1
 يث ال لتار  لديث ب   بضاعة؟ما الصحين  ما الضعيف مر   ا ات لد  -2
 ما مع ى ك  لديث م لما؟  كيف ُ مكر التوحاق با لما؟ -3
 ما    ب اط اج باق بار العلما  ح  المسدلة   ما  و مح  ال زاب ح  المسدلة؟ -4

 الدراسات السابقة: 
د اسًة أ  بحًدا محكًما مست اًل   ا   الحديدار مًعا لسه ما    -ح  لد د بحد -ج أعل   

ال الث  با ت    ح  م لئية ال حث  إج ما  جد   مر بحوث  باد ع ا ي لا م ا  تلا لموضوب 
  ل  يتيس  ل  اجقالب علالا      كما  د    

بر   -1 محمد  الدير  ضيا   الحاحظ  اجمام  جمم  الدابتة   ق     بئميم  ال لتار  لديث  في   جز  
الد   مئلة  السعاد   محمد  بر  عبدالعزيز  الم دس    ح اق   جامعة عبدالوالد  الع  ية   اسات 

 ل    أ ضًا  خالد  ا ف سلضام    .368  -  314(   2001)  6كلية دا  العلوم ب    -الم يا  
كلية الش يعة  ال ابوم    -ع يج المضا ي  مئلة كلية الش يعة  ال ابوم بض ضا  جامعة احز    

  .1101 - 1049(  2010)  25بض ضا ب
أس  -2 على  ال لتار  الكالم  لديث  ح   صحين  ابر جز   خلا   الدير  ألالح  اباد    دليف  

كيكلدي العالو   ل     خ ج  أبو إسحق الحوي   اح  ي  ال ا  س  مكت ة الت  ية اجسالمية 
 م.    1992ه   1412 ليا  الت اث اجسالم   

الب اعة ح  د اسة لديث ب   بضاعة    ا ة  د ا ة   دليف  ألمد بر عم  بر سال  بازمو      -3
العلمي احز    المئلة  جامعة  بالز ازيق   الدير  الدعوس  أألو   لكلية  الدير   -ة  أألو   كلية 

 .2038 - 1965(  2018)  2, ج30 الدعوس بالز ازيق ب
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لديث ب   بضاعة  ح ل   د اسة م ا بة   دليف  محمد لسار   دي   مئلة م كز بحوث    -4
 . 346 – 302(  1993) 6م كز بحوث الس ة  السا س ب    -الس ة  السا س  جامعة  ض  

ب   بضاعة  -5 ح  لديث  ب د ة  ا سالمية   .د اسة  الد اسات  کلية  ألمد محمد بک ی  لولية 
احز     جامعة  با سک د ية   للب ات  للب ات    - الع  ية  ا سالمية  الع  ية  الد اسات  کلية 

  .286 - 236(  2015)  3, ج31با سك د ية ب
ي ئس     -6 ج  قلو   الما   لديث     ح   ب د ة  لوى           دليف د اسة  سعاد  محمد 

لل حوث  الد اسات   مؤ ة  مج   -مؤسسة  مؤ ة  ا بسابية  اججتماعية  جامعة  العلوم  سلسلة 
  .194  - 161(  2012)3  ب 27

 الب ق بار  ذ  الد اسات   ار عمل  أب    ا لت الحديدار معا على ق ي ة أ   الحديث ح  
 ل  ح     ح الحديث   ا ة  د ا ة. مختلف الحديث  كالم أومتل  حالا   ح  كتب

 ا تضت قبيعة الد اسة اعتماد ا على عدس م ا ج     الم لج التحلال    منهج البحث:

  لاث    جمم لديث ب   بضاعة  لديث ال لتار  د اسة ق  لا  (5) الم ا م   (4) ال  دي  (  3)
ما معتمدًا ح  ذلك   إس اد ا   ب   كالم أومة الحديث ح  أساباد ا    يام مسالك الئمم با ل

على  اجستدج   ح   ج تصا     الحديث  ح     ح  كتبل   مر  الحديث  أومة  كالم  على 
 احلاديث   إم كابت كته الب   المتوسضة  المضولة  ت ا للا ح  أ او  كتاب الضلا س

 
 خطة البحث: 

ال حث  م لج د است    سيم  إلى م دمة   ملاد  م حدار   يل  ذلك   ا تضت قبيعة 
  ا مة  أ   ال تاوج  التوأليات على ال حو اآل    الخ

 

( المنهج التحليلي: يعتمد على استيعاب المسألة، ثم استيعاب موضوعها، ثم محاولة تحليلها على 3)

مد المعطيات، الكتشاف  في ضوء  دون خروج  ذلك  التحويل، كل  أو  التخطيء  أو  التصويب  ى 

العلوم   التحليل عن المسألة األصل أو النسق الذي انطلق منه. ينظر: كتاب: أبجديات البحث في 

 (. 64-63الشرعية. )ص: 

( يعتمد المنهج النقدي إلى حد كبير على التدليل المنطقي للوصول إلى حلول ونتائج لمقدمات، تم 4)

 جزيئاتها. ينظر كتاب: أصول البحث العلمي ومناهجه . مناقشة

أو 5) أو ظاهرتين  حادثتين  بين  االختالف  وأوجه  الشبه،  أوجه  تحديد  على  يقوم  المقارن:  المنهج   )

اإلنسانية  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية  كتاب:  ينظر  أدق.  معارف  على  للوقوف  أكثر، 

 (. 164واإلسالمية، )ص: 
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ح د ا تملت على بيام أ مية الموضوب   أس اب اختيا     أ داف الد اسة    أما المقدمة: 
  الد اسات الساب ة   ع ض عام لخضة ال حث   ذك  الضوابط الم لئية الت  ا  علا ال الث. 

  ُ َتصو   صو ًا  اضحاً  حلو ح  بيام مختص  للمسدلة لتى  دَ ك  وأما التمهيد
   حب   خ يج الحديدار  د استلما   في  مضل ام  المبحث األول

 المضله اح     خ يج  د اسة لديث    إم الما  قلو  ج ي ئس        
الخبث   في   ل   حم   الما   د   لتار  كام  لديث   إذا  الداب    خ يج  د اسة  المضله 

 أ  عة ح  ب. 
 لحديث  كالم احومة علي . الب ب اح     خ يج ا

 الب ب الداب   مو ف أومة الحديث مر اختالف   ا    دعوى اضض اب س د 
 الب ب الدالث  مو ف أومة الحديث مر اختالف ألباظ   دعوى اضض اب مت  

 الب ب ال ابم   د الحديث بسبه الئلالة ح  م دا  ال لة 
حد ار عر العم  بالحديدار  في   ال ة   حب  كالم اجومة مر ح لا  الموأما المبحث الثاني 

 مضاله  
الحديدار    مر  ذير  حالا  الخالف  الت    م  المسدلة  ح   ال زاب  مح   بيام  اح     المضله 

  ع ض أ وا  العلما  حالا. 
 المضله الداب   مختلف الحديث  دحم  عا ض مع ا ما  ع ض مذا ه العلما  ح  ذلك  

م  هللا ح  الئمم بار الحديدار  ألاديث أخ ى متعل ة المضله الدالث  ب   كالم الشاحع   ل
 بالمسدلة 

 ثم الخاتمة: وتشمل أهم النتائج، والتوصيات 
    أبل  ال حث ح  ذك  المصاد   الم اجم  حل   الموضوعات. 

 أسد  هللا  عالى أم  ئع   ذا ال حث ح  مازام لس ا     أم  إب  ما   م في  مر  
ت   أم يلدي   إلى سوا    الص اط. زج 

 
 تمهيد: في بيان مختصر للمسألة حتى تدَرك وُتَتصور تصورًا واضحاً 

  ى ابوور أبوو   ووا ة  ناوو   عوور أبوو  سووعاد الخوود ي  ضوو  هللا ع وو   اوو   ووا  سووو  هللا 
أبتوضد مر ب   بضووعة؟  ووا     وو  ب وو  يل ووى حالووا الحوويا  لحوو  الكووالب  ال ووتر  ح ووا   سووو  

 . «ا  قلو  ج ي ئس     إم الم»هللا أللى هللا علي   سل    
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   ى ا مام ألمد  نا   عر ابر عم   ا   سمعت  سووو  هللا ألوولى هللا عليوو   سوول  
 سد  عر الما   كوم بد ض البالس  ما ي و وو  موور الوود اب  السوو اب ح ووا  ال بوو  ألوولى هللا عليوو  

 .  «إذا كام الما   د   لتار ل   حم  الخبث» سل    
 للمسدلة  سل   صو  ا لل ا ئ الك ي   اذك    ا ح  التملاد ملخصًا  

 حلدي ا لديدام  
 . «إم الما  قلو  ج ي ئس        »اح    لديث   

 .  «  إذا كام الما   د   لتار ل   حم  الخبث»  الداب   لديث   
حوواح    باوود أم كوو  مووا  حلووو قووا     إم خالضتوو  ال ئاسووة  لووو  كووام  لاوو    الدابيووة 

  ع    لا  حمب  ي ئو بمخالضة ال ئاسة.   باد أم ما كام دم ال لتار  
حتعوووا ض الحوووديدام حووو  الظوووا   حووو  الموووا  ال لاووو  الوووذي خالضتووو  بئاسوووة  لووو   إاووو    

  اختلبت مذا ه العلما  ح   ذ  المسدلة.
 حم ل  مر  ا   إم الما  بئو على لديث ال لتار.

  م ل  مر  ا   الما  قلو  على لديث الما  ج ي ئس     .  
 ا  مر ضعف لديث ال لتار  أخذ بالحديث الداب .   مر العلم

  م ل  مر  ا   إم لديث ال لتار مخصص لحديث الما  ج ي ئس     .  
 موو ل  موور  ووا   إم لووديث ال لتووار دا  بمبلوموو   لووديث المووا  ج ي ئسوو   وو   د  

 بم ضو    الم ضوق م دم على المبلوم.  
الووووه  لووووديث ال لتووووار علووووى  موووو ل  موووور  ووووا   إم لووووديث المووووا  ج يوووو ئو علووووى الإ

 مبلوم .  نا  ذلك.  
 ا  الشوكاب  عر  ذ  المسوودلة    ووذا الم ووام موور المضووايق التوو  ج يلتوودي إلووى مووا  ووو 

 .(6)احح اد الصواب حالا إج
 

 المبحث األول: تخريج الحديثين ودراستهما 
 المطلب األول: تخريج ودراسة حديث: » إن الماء طهور ال ينجسه شيء « 

ديث   ي عووور أبووو  سوووعاد الخووود ي المعووو  ف بحوووديث ب ووو  بضووواعة     ي عووور ابووور  وووذا الحووو 
ع ووا    عاوشووة   جوواب  أ  أبوو  سووعاد   عوور  وويل عوور أألووحاب  سووو  هللا ألوولى هللا عليوو  

 

 (. 1/46( نيل األوطار )6)
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 سووول     سوووول  بوووور سووووعد    وووذ  احلاديووووث مووووم اخووووتالف  ووووس إسوووو اد ا إج أم بعضوووولا  شوووولد 
 ل عا.

 ووا   لوود  ا أبووو أسووامة عوور الولاوود بوور    ا  ابوور أبوو   ووا ة حدديث أبددي سددعيد الخدددري 
كداوو  عوور محموود بوور كعووه عوور عباوود هللا بوور عبوودال لمر بوور  احووم بوور خوود ج عوور أبوو  سووعاد 
الخوود ي  ضوو  هللا ع وو   اوو   ووا  سووو  هللا أبتوضوود موور ب وو  بضوواعة  ووا     وو  ب وو  يل ووى حالووا 

ا  قلووو  ج ي ئسوو  الحيا  لح  الكالب  ال تر ح ا   سو  هللا أللى هللا علي   سل   "إم الم
."    

 الحديث   ا  ابر أب   ا ة ح  كتاب الضلا س بوواب موور  ووا   المووا  قلووو  ج ي ئسوو  
 .(7)        ا  بلذا الض يق  ا مام ألمد   الت مذي   أبو دا د   ال ساو   

 ووا  الت موووذي  وووذا لوووديث لسووور   ووود جوووود أبوووو أسوووامة  وووذا الحوووديث  حلووو  يووو  ي ألووود 
  بضاعة ألسر ممووا   ى أبووو أسووامة   وود   ى  ووذا الحووديث موور ناوو  لديث أب  سعاد ح  ب 

 جوووو  عوووور أبوووو  سووووعاد  حوووو  ال وووواب عوووور أبوووو  ع ووووا   عاوشووووة    جووووا  إسوووو اد    ووووات  جووووا  
الصحيحار نا  عباد هللا بر عبدال لمر بر  احم  ووا  ابوور موو س حلووو مئلووو  الحووا   ذكوو   ابوور 

ظ    ا  ا مووام ألموود بلبووظ آخوو   ووا  ل ووام حوو  الد ووات  لوو  يو  وو  ناوو  ابوور ل ووام   ووا  الحوواح
لد  ا عبدالصوومد بوور عبوودالوا ث لوود  ا عبوودالعزيز بوور مسوول   ووا   لوود  ا مضوو ف عوور خالوود بوور 
أب  بوف عوور سووليط بوور أيوووب عوور ابوور أبوو  سووعاد الخوود ي عوور أبيوو   ووا   ابتلاووت إلووى  سووو  

وضوود م لووا   وو  هللا أللى هللا علي   سوول    ووو يتوضوود موور ب وو  بضوواعة ح لووت   ووا  سووو  هللا  ت
   فيوو  (8)يل ووى حالووا مووا يل ووى موور ال ووتر  ح ووا   "إم المووا  ج ي ئسوو   وو  "   ا  ألموود  ال سوواو 

خالوود بوور أبوو  بوووف  سووليط بوور أيوووب لوو  يووؤ    و ي لمووا إج ذكوو  ابوور ل ووام للمووا حوو  الد ووات 
  ووار   ذك  ما ابر أب  لا    ل  يذك  حالما  ووا ًا   وود اختلووف فيوو  علووى سووليط حوو  الوو ا ي بووار

 أب  سعاد الخد ي.
 ضوو  هللا ع وو    ا  ال سوواو  عوور سووماك بوور لوو ب عوور عك مووة   والحديث ابن عباس

عر اب   ع ا  أم بعا أز اج ال ب  أللى هللا علي   سل  انتسلت مر الئ ابة حتوضوود ال بوو  

 

برقم)7) المصنف  في  شيبة  أبي  ابن  رواه  المسند)1513(  في  أحمد  واإلمام  برقم 3/31(،   )

 (.326(، والنسائي)66(، وأبو داود  برقم)66(، والترمذي )11257)

 (.237(، والنسائي)1119( برقم)3/16( رواه اإلمام أحمد في المسند)8)
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أللى هللا علي   سل  ببضللا حذك ت ذلك ل  ح ووا     إم المووا  ج ي ئسوو   وو       ا  ا مووام 
 .(9)مد  ال ساو   ابر ل ام  أل
 .(10)   ا  مر  ذا الض يق أبو دا د   الت مذي   ابر أب   ا ة بلبظ    إم الما  ج  ئ ه  

اب     ووا   وحديث عائشدة  ضوو  هللا ع لووا   ا  أبووو  علووى حوو  المسوو د  ووا   لوود  ا الحموو 
 -ال بوو   وو يك  عوور الم وودام بوور  وو ين  عوور أبيوو   عوور عاوشووة  ضوو  هللا ع لووا  الووت   ووا  

  )الما  ج ي ئس     ( .  أخ ج  البزا   الضب اب  حوو  اح سووط   ووا  -أللى هللا علي   سل   
 .  (11)اللادم  ح  مئمم الز اود   جال    ات    ا  الحاحظ ح  المضاله العالية  إس اد  لسر

  أخ جوو  الضحووا ي بلبووظ  ك ووا مووم  سووو  هللا ألوولى هللا وحددديث جددابر أو أبددي سددعيد
حوو  سووب با حابتلا ووا إلووى نوودي   جيبووة  حكبب ووا  كووف ال ووا   لتووى أ ابووا  سووو  هللا  عليوو   سوول  

ألووولى هللا عليووو   سووول  ح وووا   "موووا لكووو  ج  سوووت وم"؟ ح ل وووا   وووا  سوووو  هللا   وووذ  الئيبوووة  ح وووا   
 .(12)"است وا  حمم الما  ج ي ئس     " حاست ا ا  ا  وي ا  

  ا  ابوور أبوو   ووا ة وسددلم  و حددديث شددي  عددن أصددحاب رسددول هللا صددلة هللا عليدده
 ا   لد  ا ابر علية  عر ابر عوف احع اب    ا  لد  ا حوو  مئلووو اح ووياو  بوو    عووة ابوور 
اح ووعث  وويل حكووام   ووص علا ووا   ووا   بلإ وو  أم أألووحاب  سووو  هللا ألوولى هللا عليوو   سوول  

 سووو  هللا كابوا ح  مسا  لل  حابتلوا إلى ندي  ح  بالية م   جيبة حدمسووكوا ع وو  لتووى أ ووا   
ألوولى هللا عليوو   سوول  ح ووالوا  ووا  سووو  هللا ,  ووذ  الئيبووة حوو  بالاتوو  ح ووا     اسوو وا  اسووت وا حوومم 

 .  (13)الما   ح   ج  ح م  
 ا    بذك  اآلم   ووا أم لوو  إسوو ادا ألووحيحا   وحديث سهل بن سعد ذكره ابن القطان

أبو علوو   عبوود الصوومد  مر   ا ة سل  بر سعد   ا   اس  بر أأل غ  لد  ا ابر  ضاح لد  ا
بر أب  سكا ة الحلبوو  بحلووه   ووا   لوود  ا عبوود العزيووز بوور أبوو  لووازم عوور أبيوو   عوور سوول  بوور 

ال ووا   المحووا ا  ( 14)سعد   الوا   ا  سو  هللا  إبك  توضد مر ب   بضاعة   حالا مووا ي ئوو 
سوو    ووذا  الخبووث  ح ووا   سووو  هللا ألوولى هللا عليوو   سوول      المووا  ج ي ئسوو   وو    .  ووا   ا

 

 (.1248( رقم)4/48(، وابن حبان)325(، والنسائي)2566( رواه أحمد في المسند برقم )9)

 (. 1552(، وابن أبي شيبة)65(، والترمذي)68( رواه أبو داود )10)

(، والمعجم األوسط 249( رقم)1/132(، ومسند البزار)4765( رقم )8/202( مسند أبي يعلى )11)

 (.1( رقم)2/63(، المطالب العالية) 1/214(، مجمع الزوائد)2114( رقم)3/60للطبراني)

 (. 1/12شرح معاني اآلثار)( 12)

 (. 174( كتاب الطهارة رقم)1514( مصنف ابن أبي شيبة رقم)13)

 ( أي ما يلقونه من النجو، وهو العذرة.14)
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موور ألسوور  وو   حوو  ب وو  بضوواعة.   ووا  محموود بوور عبوود الملووك بوور أ موور  لوود  ا ابوور  ضوواح  
حووذك   أ ضووا بمسوو اد   مت وو    ووا  ابوور لووزم   عبوود الصوومد بوور أبوو  سووكا ة    ووة مشوولو     ووا  
 اسوو    يوو  ى لووديث عوور سوول  بوور سووعد حوو  ب وو  بضوواعة موور قوو ق   ووذا خا  ووا حوواعل  ذلووك. 

    .(15)ابتلى كالم ابر ال ضام
  ب   ابر لئ  عر ابر عبد الب   ول  ح  عبدالصمد  مئلو .

  ولوو     ووذا الحووديث محبوووث موور لووديث أبوو  سووعاد الخوود ي  لوو   وود   بوو  موور لووديث 
 .  (16)سل   نا  ابر أب  لازم عر بي 

لكر على ح ض ضعف  ووذا ا سوو اد لئلالووة عبدالصوومد حمبوو   صوولن أم  كوووم  ووا دًا 
 لحديث أب  سعاد الخد ي.

 ووا  ابوور  وحددديث أبددي سددعيد الخدددري فددي بئددر بضدداعة الددلي هددو عمددد  هددلا البدداب
لئوو   ألووحح  ألموود بوور ل بوو   ابوور معووار  الت مووذي  أبووو محموود بوور لووزم  الوودا  ض   ذكوو    

 ال إوووي حوو   وو ح السوو ة   ابوور  يميووة حوو  البتووا ى   ابوور المل وور حوو  البوود    الحوواحظ ابوور لئوو 
 .(17)الم ا 

لا إس ادا لديث الولاد بر كدا  عر  محمد بر كعووه  لووديث  ا  الدا  ض     ألس  
 .( 18)ابر إسحاق  عر عبد هللا بر أب  سلمة

 
 
 المطلب الثاني 

 تخريج ودراسة حديث: »إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث«  
 وفيه أربعة فروع 

 الفرع األول: تخريج الحديث وكالم أئمة الحديث عليه:

 

 (. 5/224( بيان الوهم واإليهام )15)

 (. 1/14( التلخيص الحبير )16)

مجموع   (،2/61(، شرح السنة للبغوي)2( رقم)1/381(، البدر المنير)1/12( التلخيص الحبير )17)

 (.21/41فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)

 (.11/288( العلل للدارقطني )18)
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د  ا عبدس  لد  ا محمد بر إسحاق عر محمد بر جعبوو  بوور   ى ا مام ألمد  ا   ل
الز اوو  عوور عباوود هللا بوور عبوودهللا عوور ابوور عموو   ووا  سوومعت ال بوو  ألوولى هللا عليوو   سوول   سوود  
عر الما   كوم بد ض حالس  ما ي و   مر الد اب  الس اب ح ا  ال بوو  ألوولى هللا عليوو   سوول    

  ا  ا مووام ألموود حوو  المسوو د   عبوودس   ووو ابوور إذا كووام المووا   وود   لتووار لوو   حموو  الخبووث  . 
سليمام الكالب      ا  بلذا ا س اد الت مذي     ا  مر ق يق محموود بوور إسووحاق بمسوو اد   أبووو 
دا د   ابوور ماجوو    لبووظ ابوور ماجوو  "لوو  ي ئسوو   وو  "  أخ جوو  أبووو  علوو    الضحووا ي   محموود 

 .(19) جال    ات  جا  الشيخاربر إسحاق  د أل ح بالتحديث كما ع د الدا  ض      قية  
   ي مر نا  ق يق محمد بوور إسووحاق  حوو  ي موور قوو ق عوور أبوو  أسووامة لموواد بوور 
أسامة بر زيد عر الولاد بر كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  بوور الز اوو  عوور عبوودهللا بوور عبوودهللا بوور 
 عموو  عوور أبيوو  عوور ال بوو  ألوولى هللا عليوو   سوول   "إذا كووام المووا   لتووار لوو  ي ئسوو   وو  ".   ا  

 .(20)ابر أب   ا ة    لذا ا س اد   ا  أبو دا د   ال ساو    ابر ل ام
 أخ جوو  الحوواك    ووا    ووذا لووديث ألووحين علووى  وو ط الشوويخار  ح وود التئووا جميعووًا 
بئميووم   ايتوو    لوو   خ جووا    أظ لمووا  هللا أعلوو  لوو   خ جووا  لخووالف فيوو  علووى أبوو  أسووامة عوور 

 .(21)الولاد بر كدا   
ر أبوو  أسووامة عوور الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  بوور   ووو كووذلك ح وود   ى عوو 

الز اوو  كمووا موو   بوو   لاوو     ى ع وو  موو س عوور الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور ع وواد بوور جعبوو  
 .(22)عر عبادهللا بر عبدهللا بر عم  مدل    ا  ابر ل ام   الحاك  

عبوو     ا  الدا  ض   عوور أبوو  أسووامة عوور الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور ع وواد بوور ج
عر عبوودهللا بوور عبوودهللا بوور عموو  عوور أبيوو .   وو   ووا  الوودا  ض    حلمووا اختلووف علووى أبوو  أسووامة 

 

(، وسنن ابن 64(، سنن أبي داوود)67(، سنن الترمذي)4605( رقم)8/211( مسند اإلمام أحمد)19)

رقم)517ماجه) المسند  في  يعلى  أبو  اآلثار)5590(،  معاني  شرح  سنن 1/15(،   ،)

 (.15( رقم)1/13الدراقطني)

الطهارة رقم )( م20) أبي شيبة كتاب  ابن  أبي داوود)1532( رقم)175صنف  (، وسنن 64(، سنن 

 (.5590(، أبو يعلى في المسند رقم)1249(، وابن حبان)52النسائي)

 (. 1/132( المستدرك للحاكم)21)

 (. 1/133(، والمستدرك الحاكم)1253( صحيح ابن حبان)22)
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ح  إس اد  ألبب ا أم بعل  مر أ ى بالصواب ح ظ با حوو  ذلووك حوجوودبا أبووو أسووامة عوور الولاوود بوور 
كدا  عر الوجلار جميعووًا عوور محموود بوور جعبوو   محموود بوور ع وواد حصوون ال وووجم جميعووًا  ألوون 

بوور كداوو    ا  ع لمووا جميعووًا عوور عبوودهللا بووور عبوودهللا بوور عموو  عوور أبيوو  حكووام أبوووو أم الولاوود 
أسامة م س  حدث ب  عر الولاد بر كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  بوور الز اوو   موو س  حوودث بوو  عوور 

 .  (23)الولاد بر كدا  عر محمد بر ع اد بر جعب   هللا أعل . أ. و
 .(24)  د جمم با لما ح  س د  الد كما ع د الحاك  

لكوور  ووذا اجخووتالف  اجضووض اب حوو  السوو د  وود لخصوو  ابوور لئوو  ح ووا    موودا   علووى 
الولاد بر كدا  ح ا   ع   عر محمد بر جعب  بر الز ا    اوو   ع وو  عوور محموود بوور ع وواد بوور 
جعبووو     وووا س عووور عباووود هللا بووور عبووودهللا بووور عمووو     وووا س عووور عبووودهللا بووور عبووودهللا بووور عمووو   

ًا  ادلووًا حمبوو  علووى   وودي  أم  كوووم الئميووم محبوظووًا ابت ووا  موور  الئواب  أم  ذا لوويو اضووض اب
  ة إلى   ة   ع د التح اق  الصواب  أب  عر الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور ع وواد بوور جعبوو  
عر عبدهللا بر عبدهللا بر عم  المكب     عر الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  بوور الز اوو  

 .(25)مصإ     مر   ا  على نا    ذا الوج  ح د     عر عباد هللا بر عبدهللا بر عم  ال
  د أ ا  إلى ذلك أبو دا د ح د   ا  مر ق يق الولاد بوور كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  

 بر الز ا  عر عبدهللا بر عبدهللا بر عم  ب .  
 وو    ا  موور قوو ي ار عوور الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور ع وواد بوور جعبوو  عوور عبوودهللا 

 بر عم       ا  أبو دا د ح    ا ة أب  داسة    و الصواب .  )المكب ( بر عبدهللا
 وو  أ  د  موور ق يووق الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  بوور الز اوو  عوور عباوود هللا 

 .(26))المصإ ( بر عبدهللا بر عم  ب 
 الفرع الثاني: موقف أئمة الحديث من اختالف رواته ودعوى اضطراب سنده 

 الموقف األول:

 

 (.9، 8، 7، 5، 4، 3( رقم )1/10( سنن الدارقطني )23)

 (. 1/133( المستدرك للحاكم)24)

 (. 1/19( التلخيص الحبير)25)

 (.64،  63( سنن أبي داود رقم )26)
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سوووبه ذلوووك  موو ل  عبووودهللا بوور الم وووا ك كموووا حوو  اح سوووط جبووور موور ضوووعف الحووديث ب
 .(27)الم ذ    كذا ابر القي  ح   لذيه الس ر

  ا  ابر عبدالب     أما مووا ذ ووه إليوو  الشوواحع  موور لووديث ال لتووار حمووذ ه ضووعيف 
 .(28)مر جلة ال ظ  نا   ابت مر جلة اح  

 الموقف الثاني:  
ب  (29) دمر  جن بار ال  ا ات  مر  ؤج  أبووو دا ح وود سووبق  بوو   لاوو  بيووام أبوو   ألووو 

أم الحووديث موور   ا ووة أبوو  أسووامة عوور الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور ع وواد بوور جعبوو  عوور 
عبدهللا بر عبدهللا بوور عموو  المكبوو     موور  ا يووة أبووا أسووامة عوور الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور 

 جعب  بر الز ا  عر عبادهللا بر عبدهللا بر عم  المصإ  .
ن أبووو لووا   الوو ازي   ا ووة الولاوود بوور كداوو  عوور محموود بوور جعبوو  بوور الز اوو  عوور   جوو 

عبوودهللا بوور عبوودهللا بوور عموو  . حوومم ابوور أبوو  لووا   أ  د الوو  ايتار  وو  ب وو  عوور أبيوو  أبوو   ووا   
محمد بر ع اد بر جعب    ة   محمد بر جعب  بر الز ا    ة   الحديث لمحمد بر جعبوو  بوور 

 .  (30)الز ا  أ   
 
 

 ف الثالث:الموق
مر العلما  مر ألحن ال  ايتار   و ما سبق ب ل  عوور الوودا  ض    لموو  هللا   ووو أم 

. كووووذا كووووالم ابوووور لئوووو  السووووابق حوووو  التوحاووووق (31) الولاوووود بوووور كداوووو   حوووودث بوووو  ع لمووووا جميعوووواً 
 .(32)با لما

 إج أم ابر لئ   ع ه مر جلتار   

 

 (. 1/62(، تهذيب السنن )1/271( األوسط البن المنذر)27)

 (. 1/335( التمهيد البن عبدالبر)28)

 (.64،  63( سنن أبي داود رقم )29)

 (.96( رقم)1/546( علل األحاديث البن أبي حاتم )30)

 (.1/10( سنن الدارقطني )31)

 (. 1/19( التلخيص الحبير)32)



 حديث بئر بضاعة وحديث القلتين دراسة حديثية فقهية                                                

                       
 201 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 ابع  محمد بوور إسووحاق   ول    مدا   على ابر كدا    ليو كذلك ح د  الجهة األولى:
 .(33)كما م   ح    ا ة ألمد   الت مذي

 كووذا   ا  أبووو دا د موور ق يووق عاألوو  بوور الم ووذ  عوور عباوود هللا بوور عبوودهللا بوور عموو  
 .  (34))المصإ  (  ا   لد    أب   حذك  الحديث

  لوو  يووتكل  (35)  وو   وو جين  صووحين الوو  ايتار ح وود  ووا  ألموود  وواك  والجهددة الثانيددة:
على  ذا الحووديث   إبمووا ذكوو  أ وووا  العلمووا  الووذير أخووذ ا بوو     ووذا  شووا  إلووى ألووحت  الت مذي  

ع د    ع وود .   ووو لووديث ألووحين  أقووا  العلمووا  ال ووو  حوو   علالوو   جخووتالف ق  وو     ا وو   
 ليو اجختالف في  مما يؤ   ح  ألحت .    ذك  كالم ابر لئوو  السووابق   وو   ووا    مووا  الوو  

جاوود   الووذي  ظلوو  موور  ت ووم ال  ا ووات أم الولاوود بوور كداوو    ا  عوور  الحوواحظ موور التح اووق ناوو 
محمد بر جعب  بر الز اوو    عوور محموود بوور ع وواد بوور جعبوو   أبلمووا كال مووا   يووا  عوور عبوودهللا 
)المكب  (  عباد هللا )المصإ  ( اب   عبدهللا بر عم  عوور أبالمووا    لووذا ي وودحم اجضووض اب حوو  

 الس د.
حين الحديث    د ألحح  الضحووا ي  ابوور خزيمووة  ابوور ليووام  ا  احل اب  بعد أم أل

 .  (36) الحاك   الذ ب   ال و ي  العس الب    إعال  بعضل  باجضض اب م د د
 .(37) كذا ألحن ال  ايتار ابر  يمية   ابر لزم 

 الفرع الثالث: موقف أئمة الحديث من اختالف ألفاظه ودعوى اضطراب متنه  
حوو  ى إذا بلووغ المووا   لتووار أ   ال ووًا بالشووك  فددي المددتن وقددد أعددلح الحددديث باالضددطراب

   ا ووة الشووك  لتووار أ   ال ووًا  وود   علووى لموواد  كما ع د ا مام ألمد   ابوور ماجوو    الوودا  ض   
بوور سوولمة   وود   ا ووا ع وو  جمووم بالشووك  خووالبل  جماعووة موور أألووحاب لموواد حوو     ع وو  بوود م 

 .  (39) ة الئماعة الذير ل   شكوا أ لى.   ا  البال       ا(38) ك  كما ع د الدا  ض  
 

 (. 67(، سنن الترمذي)4605( رقم )8/211( مسند اإلمام أحمد)33)

 (.65( سنن أبي داود رقم )34)

 (.1/98( في تحقيقه لسنن الترمذي )35)

 (.23( إرواء الغليل رقم)36)

 (.21/41(، مجموع الفتاوى)1/151( المحلى)37)

( رقم  1/14(، سنن الدارقطني )518(، سنن ابن ماجه )4753( رقم )2/23مد )( مسند اإلمام أح38)

(20 ،21 .) 
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  د   ي الحديث أ ضووًا بلبووظ "إذا بلووغ المووا  أ  عووار  لووة"   ا ووا الوودا  ض   بسوو د  عوور 
ال اس  بر عبدهللا العم ي عر محمد بر الم ك  عر جاب   ض  هللا ع   عوور ال بوو  ألوولى هللا 

العموو ي    وو  حوو  إسوو اد   كووام علي   سل  مدل     ا  الدا  ض    كذا   ا ا ال اس  بر عبوودهللا 
ضوووعيبًا كداووو  الخضووود  الصوووحين أبووو  مو ووووف عووور محمووود بووور الم كووود  عووور عبووودهللا بووور عمووو   

 .  (40)مو وحًا علي 
 على  ذا أجاب مر  ا  إم مت   ناوو  مضووض ب حم   ا ووة اح  عووار   يووت بض يووق 

 ضعيف  ج   اب    ا ة م حوعة جا ت بس د  جال   جا  الصحين
لد  ا ألمد بر محمد بر زياد با إب اهي  بر إسووحاق الح  وو  بووا     ا      ى الدا  ض

 ا  م بر مع  ف با بش  بر الس ي عر ابر لليعة عر يزيد بر أب  لباووه عوور سووليمام بوور 
سوو ام عوور عبوود الوو لمر بوور أبوو    يوو س عوور أبيوو   ضوو  هللا ع وو   ووا     إذا كووام المووا   وود  

البوو  ناوو   الوود      عوور أبوو    يوو س  ح ووالوا  أ  عووار أ  عووار  لووة لوو   حموو  خبدووا . كووذا  ووا   خ
ن  ا   م ل  مر  ا   أ  عار دلوا  سليمام بر س ام  سوومم ابوور ع ووا    أبووا   يوو س  كووذا ذكوو   

 .  (41)ال خا ي 
 
 

 الفرع الرابع: رد الحديث بسبب الجهالة في مقدار القلة 
دالب    أمووا مووا ذ ووه   وود أعوو   جماعووة الحووديث بالئلوو  بم وودا  ال لووة ح وود  ووا  ابوور عبوو 

إليوو  الشوواحع  موور لووديث ال لتووار حمووذ ه ضووعيف موور جلووة ال ظوو  ناوو   ابووت حوو  اح وو   حم 
الحديث  د  كل  في  جماعة مر أ وو  العلوو  بال  وو    حم ال لتووار لوو  يو ووف علووى لقي ووة مبلإلمووا 

 بوووا علووى ح  أ    ابت  ج إجماب   لو كام ذلك لدًا جزمًا لوجه على العلمووا  ال حووث ع وو  لي

 

 (.1289( رقم )262/ 1( سنن البيهقي الكبرى )39)

 (.38( رقم )1/27( سنن الدارقطني )40)

 (.44( رقم)1/29( سنن الدارقطني )41)
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لوود مووا ل موو   سووو  هللا ألوولى هللا عليوو   سوول    مووا أللوو  موور المووا    لووو كووام ذلووك كووذلك مووا 
 .(42)ضيعو  حل د بحدوا عما  و أدق مر ذلك  اللضف

  ووا  الضحووا ي   ووا ار ال لتووار لوو  يبووار ل ووا حوو   ووذ  اآل ووا  مووا م وودا  ا ح وود  ئوووز أم 
وبووا  لتووار أ يوود بلووا  لتووا ال جوو    مووا  امتوو   كوم م دا  ا  لتووار موور  ووال   ئوو    يحتموو  أم  ك

 .(43)أي  إذا كام الما   امتار ل   حم  بئسًا لكد   
  ا  ابر لزم   أما لووديث ال لتووار حووال لئووة للوو  فيوو  أألووال. أ   ذلووك أم  سووو  هللا 

لوووو أ اد أم  -عليوو  السوووالم  -ألوولى هللا عليووو   سوول  لووو   حووود م وودا  ال لتوووار   ج  ووك حووو  أبووو  
لدا بار ما   ب  ال ئاسة   ار ما ج   بللووا لمووا أ موو  أم  حوود ا ل ووا بحوود ظووا   ج  - ئعللما  

 .(44) حا    ليو  ذا مما يوجه على الم    يوك  في  إلى اختيا   
لكووور   ووووا   إم الخووووالف حوووو  م وووودا  ال لوووة ج  كبوووو  حوووو   د الحووووديث الصووووحين    وووود 

بال سووملة مووم أبلووا  تكوو   يوميووًا حوو  اختلووف العلمووا  حوو  أبلووغ موور  ووذا ح وود اختلبوووا حوو  الئلوو  
ليا وو  ألوولى هللا عليوو   سوول    ظلوو  لكوو  موور ألوولى خلبوو    كووذا كدوو  اجخووتالف حوو  بعووا 
ة يوو د  أحعال  ح  الحج مم أب  با ل  أللى هللا علي   سل .  ل   كر خالحل  ح   ووذ  احمووو  علوو 

 ب  أأل  لديدلا.
 .(45)أ     تار   ا اً  ا  ابر ج يج    أيت  ال   ئ  حال لة  تسم    تار  

  ا  أبو عباد ال اس  بر سووالم    وود  كلوو  ال ووا  حوو  ال ووال   ح ووا  بعووا أ وو  العلوو   
 وو  الئوو ا     ووا  آخوو  م   وو  الح وواب    ووذا ال ووو  الووذي أختووا    أذ ووه إليوو   إبلووا الح وواب  

 .(46)      ال   ئ   مع  حة ع د    ع د الع ب مست يضة
ل لة  حمبوو  معوو  ف ع وود   أبوو  الئوو س الكباوو س كالحووه  كووام   ا  ابر  يمية   أما لبظ ا

أللى هللا علي   سل   مد  بلا كمووا حوو  الصووحيحار أبوو   ووا  حوو  سوود س الم تلووى     إذا أ  ا لووا 

 

 (. 1/335( التمهيد البن عبدالبر)42)

 (. 1/16( شرح معاني اآلثار)43)

 (.1/154لمحلى )( ا44)

 (. 56( نقله عنه الشافعي في اختالف الحديث بعد حديث رقم )45)

 (. 228( كتاب الطهور )ص46)
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  حال ال  مع  حة الصبة  الم دا   حوومم التمداوو  (47)مد  آذام البالة  إذا ب  لا مد   ال   ئ  
 .(48)ج  كوم بمختلف متبا ت" أ. و

 مما يد  على أبلا مع حة ع د   بالئ ا  الكبا س لديث إ ا ة الخموو  لمووا ل مووت كمووا 
حوو  الصووحيحار موور لووديث عبوودالعزيز بوور ألوولاه  ووا   سوودلوا أبووو بوور مالووك عوور البضوويل  
ح وووا   موووا كابوووت ل وووا خمووو  ناووو  حضووويخك   وووذا الوووذي  سوووموب  البضووويل  إبووو  ل ووواو  أسووو الا أبوووا 

اب  سوووو  هللا ألووولى هللا عليووو   سووول  حووو  بات وووا إذ جوووا  قلحوووة   أبوووا أيووووب    جووواج مووور أألوووح
 جوو   ح ووا    وو  بلإكوو  الخبوو ؟  ل ووا  ج   ووا    حوومم الخموو   وود ل مووت   ح ووا    ووا أبووو  أ ق 

 .(49) ذ  ال ال    ا   حما  اجعو ا   ج سدلوا ع لا بعد خب  ال ج 
سوو   وو  ".   وود   ى ابوور عوودي م حوعووًا  "إذا بلووغ المووا   لتووار موور  ووال   ئوو  لوو  ي ئ

لكوور حوو  إسوو اد  المإاوو س بوور ألوو الب  ووا  ابوور عوودي  م كوو  الحووديث    ووا  أبووو لووا    ألووالن 
الحديث    ا  أبو ز عة  جز ي ج بد  ب .   ا  ابر عدي بعد     ول  حوو  مووتر  ووذا  " موور 
 ال   ئ " نا  محبوووث   لوو  يووذك  إج حوو   ووذا الحووديث موور   ا ووة مإاوو س  ووذا عوور محموود بوور 

 .  (50)إسحاق
 

 
 المبحث الثاني 

 كالم االئمة من فقهاء المحدثين عن العمل بالحديثين وفيه ثالثة مطالب:  
المطلب األول: بيان محل النزاع في المسألة التي وقع الخالف فيها من هلين  

 الحديثين، وعرض أقوال العلماء فيها 
  ل   أع ض ح   ذا المضله مسالك العلما  ح   ذ  المسدلة   أل   مح  ال زاب با

 

(، 3887( هو قطعة من حديث طويل حديث المعراج بالنبي صلى هللا عليه وسلم رواه البخاري )47)

 ( ولفظ مسلم: » وإن ثمرها مثل القالل «.162ومسلم )

 (. 21/42( مجموع الفتاوى)48)

 (.1م1980(، ومسلم )4617( رواه البخاري )49)

 (.8/82( الكامل في ضعفاء الرجال)50)
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 ووا  ابوور عبوودالب   المووا  ج  خلووو  إاوو   موور أم  كوووم ب ئاسووة أ  بإاوو  بئاسووة  حوومم 
.  كووذا ب وو  ا جموواب ابوور (51)كووام ب ئاسووة ح وود أجمووم العلمووا  علووى أبوو  ناوو  قووا    ج مضلوو 

  حالمووا  الكداوو  موودا  لكموو  علووى التإاوو  بال ئاسووة.  كووذلك المووا  ال لاوو  إذا  إاوو  (52)الم ووذ 
 ب أ لى أب  بئو.بال ئاسة مر با

 لكر إذا   عت بئاسة ح  الما  ال لا    ل   إا   حما الحك ؟ في  خالف بار اجومة.
بار العلما  حوو  المووا  ال لاوو    لتووار حد وو   إذا ج توو  ال ئاسووة  لوو   إاوو      فمحل النزاع

حعلووى لوووديث ابووور عمووو  م ضو ووو   لتوووار حووودكد  ج  حمووو  الخبوووث   مبلومووو   لتوووار حد ووو   حمووو  
ث  يوو ئو المووا  علووى  ووذا   علووى لووديث أبوو  سووعاد الخوود ي حوومم المووا  ج يوو ئو حم الخبوو 

 أ ألاح  باقية.  
  للعلما  ح  ذلك أ وا    

أم الما  ال لا  ي ئو بمئ د مال ات ال ئاسة ل    لووو لوو  يتإاوو     ووذا   القول األول:
 .(53)مذا ه الح يبة   الشاحعية    و  ح  مذ ه الح ابلة  

 ح  لد ال لا   الكدا .  على خالف با ل   
ح ا  ال إوي  ممر ذ ه إلى  حديد الما  بال لتار الشاحع   ألمد  إسحاق  أبووو عباوود 

 .  (54) أبو  و   جماعة مر أألحاب الحديث
حوواعتب  الشوواحعية  الح ابلووة   وودي  ال لتووار للحوود بووار ال لاوو   الكداوو   لوو   عتبوو  الح يبووة 

 ا خلوص ال ئاسة موور قوو ف إلووى الضوو ف اآلخوو  علووى ال لتار   د ا الحديث حالا   لكر اعتب  
 خالف با ل  ح  مع حة كي ية الخلوص أ ل  ا نل ة الظر أ  الت دي  بعش س أذ ب ح  عش س.  

أم المووا  ال لاوو  م وو   الكداوو  ج يوو ئو إج مووا ناوو  قعموو  أ  لوبوو  أ   القددول الثدداني:
  ا ة عر ا مام ألموود    ووو  ووو   اوحت  بال ئاسة    و مذ ه مالك ح    ا ة أ   المدي ة    

 الحسر  ابر المساه  عضا   ال خع   س يام الدو ي  اختا   ابر الم ذ   ابر  يمية.  

 

 (. 19/16( التمهيد )51)

 (. 11( االجماع فقرة رقم )52)

 (. 1/38(، كشاف القناع)1/81(، االم)1/70( فتح القدير)53)

 ( . 2/61( شرح السنة للبغوي)54)
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إذا بلووغ المووا  »  استد  الشاحع   ألمد  مر  ابع  على مذ بالما بحديث ابر عم   
 .  « لتار ل   حم  الخبث أ  ل  ي ئس     

 اح ووو  بحوووديث أبووو  سوووعاد الخووود ي حووو  ب ووو   اسوووتد  مالوووك  لمووو  هللا  أألوووحاب   مووور 
 .  «إم الما  قلو  ج ي ئس       »بضاعة   

المطلب الثاني: مختلف الحديثين ودفع تعارض معناهما ظاهرًا، وعرض أقوال العلماء  
 في ذلك 

 اختلف العلما  ح  دحم  عا ض مع ى  ذير الحديدار ظا  ًا على  سعة أ وا      
إم المووا  قلووو  ج  »خذ بحووديث أبوو  سووعاد الخوود ي  مر ذ ه إلى اح  القول األول:

    وو ك احخووذ بحووديث ال لتووار ب ووا  علووى ضووعب   اختلبوووا حوو  سووبه الضووعف «ي ئسوو   وو   
 على أ وا  
 ( ح ا   اضض اب الس د.  1) 
 (   ا   اضض اب المتر.  2)
  (55)(   اوو   الئلالووة حوو    وودي  ال لووة  مع ا ووا    ووذا المووذ ه بصوو   ابوور عبوودالب 3)

   د سبق بحث  ذ  الوجو   الكالم علالا ح  المضله الداب  مر الم حث اح  .  
إم المووا  قلووو  ج ي ئسوو   » مر العلما  مر  جن لديث أب  سعاد    القول الثاني:

  لكوور مدخووذ   وود مل  «إذا بلغ الما   لتار لوو   حموو  الخبووث »  على لديث ابر عم   «     
 م ضوق على المبلوم.  لحديث أب  سعاد مر باب   د   ال

إذ أم لووديث المووا  قلووو  ج ي ئسوو   وو    م ضو وو   شووم  ال لاوو   الكداوو    لووديث 
ال لتار م ضو   مواحق لحديث إم الما  قلووو   حم م ضو وو  حوو  المووا  إذا بلووغ  لتووار حوودكد  لوو  

 ي ئس       لكر مبلوم  أم الما  إذا كام د م  لتار  ل  يبلإلما حمب  ي ئو.  
ا المبلوم ح ط د م م ضوووق الحووديث  ووو الووذي  عووا ض الحووديث إم المووا  قلووو     ذ

   ا  عا ض مبلوم  م ضوووق في وودم الم ضوووق علووى المبلوووم ح دخووذ م ضوووق لووديث ال لتووار ح ووط 
 .(56) ج بدخذ مبلوم .  ممر ذ ه إلى  ذا ابر القي  

 

 (.2/99(، االستذكار) 1/237( التمهيد)55)

 (. 1/56ن )( تهذيب السن56)
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ل سووو  ألوولى  مر العلما  مر لم  لديث ال لتار علووى احنلووه  أم ا  القول الثالث:
هللا علي   سل  أ اد أم  عض  لكمووًا أنلبيووًا  حال سووو  ألوولى هللا عليوو   سوول  لووار  ووا   إذا كووام 
الما   لتار ل   حم  الخبووث   وو   ع وو   أبوو  ج  حموو  الخبووث أبوودًا  الئووواب ج  حبوو  لووو  إاوو  

ث نال ووًا بال ئاسووة لوو ئو إجماعووًا   لكوور مع ووا   م صووود  إذا بلووغ المووا   لتووار لوو   حموو  الخبوو 
حمب  ج يتإا  بال ئاسووة  حلووذا م ضوووق الحووديث لموو  علووى الإالووه حكووذلك مبلوموو   حموو  علووى 
الإاله مر باب أ لى  حم المبلوم أضعف مر الم ضوق بمع ووى أم المووا  إذا كووام د م  لتووار 
حالإاله أب  يتإا  بال ئاسة  ليو داومًا  ج مضل ًا  كيف بع ف أبوو  لموو  الخبووث أ  لوو   حموو  

دام الحكوو  علووى الإالووه  لوويو مضل ووًا؟ الئووواب بعوو ف ذلووك بووالتإا   حالإالووه أم المووا  إذا  مووا
كام د م  لتار أب  يتإا  بال ئاسة حا ئو لكر إم ل  يتإا  ع ح ا أب  لوو   حموو  الخبووث حئوواز 

. ابظوو  حوو  ذلووك أ ضووًا  لووذيه  «المووا  ج ي ئسوو   وو   »الوضووو  بوو   كووام مواح ووًا لحووديث  
 .  (57)قي  الس ر جبر ال

 موور العلمووا  موور  ووا   إم لووديث ب وو  بضوواعة ناوو  مخووالف لحووديث  القددول الرابددع:
ال لتار  حم ما  ب   بضاعة كام كدا ًا ج  إا     وووب  ووذ  اح وويا  فيوو    ووا   تا ووة بوور سووعاد  
سوودلت قووي  ب وو  بضوواعة عوور عم لووا   ووا   أكدوو  مووا  كوووم المووا  حالووا إلووى العابووة   لووت  حوومذا 

 م العووو س.   ووا  أبووو دا د   مووددت  داووو  علالووا حوومذا ع ضوولا سووتة أذ ب   أيووت ب ص؟  ا   د
لوو   إاوو  ب اع ووا عمووا  - ع   بوواب ال سووتام  -حالا ما  متإا  اللوم.   ا  الذي حتن ل  ال اب 

كابت علي    ا  ال ووو ي  متإاوو  بضووو  المكووث   دألوو  الم  ووم ج بشوو   أج بوو     ووذ  ألووبتلا 
 .(58)م أم  كوم كابت  كذا ح  زمر ال ب  أللى هللا علي   سل  ح  زمر أب  دا د ج يلز 
 مووور العلموووا  مووور  وووا   لوووديث   إذا بلوووغ الموووا   لتوووار لووو   حمووو   القدددول الخدددام :

الخبووث   لوويو مع ووا  الضلووا س  إبمووا مع ووا  أم مووا  ال لتووار  ضووعف عوور لموو  ال ئاسووة    ووذا 
 ووو ي ح ووا    ووذا جلوو  بمع ووى الكووالم يد  على بئاست   ال او  للذا    الح  ية   أجاب ع وو  ال

إذا بلووغ المووا  »  ضوو ق الحووديث  ح وود جووا  حوو  بعووا ق  وو  الصووحيحة كمووا ع وود أبوو  دا د   
   إذا  بتووت  ووذ  ال  ا ووة  عووار لموو  احخوو ى علالووا   أمووا موور جلووة مع ووى « لتووار لوو  يوو ئو 

 

 (. 1/56( تهذيب السنن )57)

 (. 1/134(، المجموع شرح المهذب)2/62( شرح السنة)58)
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   ووذا ال اووو  لكووام الكالم حمم ال سو  أللى هللا علي   سل  جع  ال لتار لدًا  حلو كام كمووا زعوو 
التعاار بذلك باقاًل  حمم مووا د م ال لتووار  سووا ي ال لتووار حوو   ووذا   أ ضووًا حوودم الحموو  ضوو  ام  
ر لموو  الئسوو   حووالم ج  حمووِ  خشوو ة  بمع ووى ج  ضاووق ذلووك  لموو  جسوو    لموو  مع ووى  حمووِ

  لد للووووا   أمووووا لموووو  المع ووووى حِم وووو   حووووالم ج  حموووو  الضووووي    ع وووو  ج   بلوووو   ج  صووووب  عليوووو 
 .(59) الحديث مر  ذا المع ى
إم الموووا  قلوووو  ج ي ئسووو  »  مووور العلموووا  مووور  وووا   إم لوووديث   القددول السددادس:

  محمووو  علووى احنلووه علووى اآلبووا   الإوود ام أم  كدوو  ماع ووا كمووا   ووا   ال ووا  ج   وووم « وو  
ال لتووار  للا       ج ي يد بذلك با  المص اح  الش ا س   إبما ي يد با  الح يق   وو  جووا  لووديث

   ار ل ا في  م دا  ما ج   وى علي  ال ئاسة مر الما  الكدا  .  
إم المووا  قلووو  »  ووا  الشوووكاب    حخصووص مبلوووم لووديث ال لتووار م ضوووق لووديث  

  حمر أجاز التخصيص بمد   ذا المبلوم  ا  ب    مر م ع   م ع  ح   ووذا «ج ي ئس     
المبلوووم لووذلك العموووم  بقيووة احدلووة الدالووة علووى أم الم ام      ا   يؤيد جووواز التخصوويص بلووذا 

الما  ال لاوو  يوو ئو  لحووديث الولوووق  اجسووتي اث  البووو  حوو  المووا  الووداو .ا.ه   د  ووذا ابوور القووي  
  . (60)ح   لذيه الس ر  

حكام لديث ال لتووار مخصووص لعموووم لووديث المووا  ج ي ئسوو   وو     ووا  ابوور لئوو   
بخمووو  وو ب موور  وو ب الحئوواز التياقووًا   خصووص  –تووار  ع وو  لووديث ال ل – اعتب   الشاحع  

   أ ضوووًا  ووو لووديث أبوو  سوووعاد «إم الموووا  قلووو  ج ي ئسوو   وو  » بوو  لووديث ابوور ع ووا   
 .(61)الخد ي.   ذا أ ضًا  و  و  ابر  تا ة   كذا  و اختيا  أبو لا   ابر ل ام

موور  « إم الما  قلو  ج ي ئسوو   وو » مر العلما  مر  ا   لديث   القول السابع:
موور بوواب الحظوو    موور مدلوو  لووديث اجسووتي اث  «إذا بلووغ المووا   لتووار »باب ا بالة   لووديث   

 لديث الولوق  لديث ج يبولر ألوودك    كللووا موور بوواب الحظوو   الحظوو  موو جن علووى ا بالووة  

 

 (. 1/48(، نيل األوطار)1/164( المجموع شرح المهذب)59)

 (. 1/46(، ونيل األوطار)1/71( تهذيب السنن)60)

)ص61) الحديث  مختلف  تأويل  حبان) 470(  ابن  صحيح  رقم)4/59(،  فتح 1249(  وانظر   ،)

 (.1/342الباري)
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لحووديث    دب مووا ي ي ووك إلووى مووا ج ي ي ووك   .  مووا حوو  مع ووا    ووا  الشوووكاب   لكوور  ووا  ابوور 
 على ذلووك  مووا  بووت   ئيسوو  بوواحم  الشوو ع  بئسوو ا    مووا  ووكك ا فيوو   ددبووا  ل ألوو  القي   داً 

 . (62)  و أم الما  ح  احأل  قا  
 مر العلما  موور  ووا   إم لووديث المووا  ج ي ئسوو   وو    يلووزم م وو  أم  القول الثامن:

أخووذ  موور بووا  حوو  إب يووق  لوو   إاوو  المووا   ألووبًا أبوو   ئوووز لوو  التضلوو  بوو    ووو مست شووم   للووذا
بحووديث التب يوووق بوووال لتار. ب لوو  ابووور لئووو  حووو  البووتن عووور أبووو  عباووود  لكوور  د  وووذا بووودم  كووووم 
مووووا ام مت ا  ووووام ألوووود ما سوووو ضت فيوووو   ووووع س ماتووووة ح ئسووووت   اآلخوووو  ألووووه عليوووو  بووووو   لوووو  

 .  (63)ي ئو
 موور العلمووا  موور  ووا   ب وو  بضوواعة كابووت حوو  م حوود  موور اح ض     القول التاسع:

ح وووذا  مووور الضووو ق  احح يوووة   حمللوووا حتل الوووا حالوووا  ج أم ال وووا  السووواو  كابوووت  كسووون  وووذ  ا
يل وبلوووا حالوووا  حمبووو  عوووادس ال وووا   ووود مًا  لوووديدًا مسووولمل   كووواح      زيووو  الميوووا   ألووووبلا عووور 
ال ئاسات  مم ما ح  ذلك مر ال ل  مر التإوط ح  موا د المووا   مشووا ع   حكابووت  ووذ  الب وو  

ذ  اح وويا   ج  إا  ووا  حسوودلوا ال سووو  ألوولى هللا عليوو   سوول  كداوو س الميووا  ج يووؤ   حالووا   وووب  وو 
إم المووا  قلووو  ج ي ئسوو  »عر  دبلا ليعلموا لكملا ح  الضلووا س  ال ئاسووة حكووام جوابوو  للوو   

  ي يوود الكداوو  موور الووذي ألووبت  ألووبة مووا   ووذ  الب وو  حوو  نزا  وو   كدوو س اجتموواب المووا  « وو   
خوو ج الئووواب علالووا    ووذا ج  خووالف لووديث ال لتووار  فيوو   حم السووؤا  إبمووا   ووم ع لووا بعا لووا ح

إذ كام معلومًا أم المووا  حوو  ب وو  بضوواعة يبلووغ ال لتووار  أكدوو   حدلوود الحووديدار يواحووق اآلخوو   ج 
 .(64)ي ا ض . ابتلى مر كالم الخضاب 

ُل كدددالم الشدددافعي فدددي الجمدددع بدددين الحدددديثين وأحاديدددث أخدددرى متعلقدددة  المطلدددب الثالدددث: نقدددل
 بالمسألة

 

 (. 1/46(، نيل األوطار)1/73( تهذيب السنن )62)

 (.1/342( فتح الباري)63)

 (. 1/73( معالم السنن )64)
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الشاحع   لم  هللا الحديدار   ألاديث أخوو ى متعل ووة حوو   ووذ  المسوودلة حوو  كتابوو    أ  د
     ذ  احلاديث     (65)مختلف الحديث

 .  «إم الما  ج ي ئس     »لديث أب  سعاد الخد ي ح  ب   بضاعة   ول     -1
إذا كووام المووا   لتووار لوو   حموو  » لووديث ابوور عموو    ووو  ال سووو  ألوولى هللا عليوو   سوول    -2

 .  «الخبث
ج يبولر  ألوودك  » عر أب    ي س  ض  هللا ع   أم  سو  هللا أللى هللا علي   سل   ا    -3

 . (66)«ح  الما  الداو       إتس  م   
إذا  لووغ الكلووه » عر أب    ي س  ض  هللا ع    أم  سو  هللا أللى هللا علي   سل   ووا    -4

 .  (67)«ابح  إبا  ألدك  حليإسل  س م م ات  أ ج ر أ  إلدا ر بالت  
   حبلذ  احلاديث كللا بدخذ   ليو م لا  الد  خالف ع دبا  الدًا.  ثم قال رحمه هللا

أمووا لووديث ب وو  بضوواعة حوومم ب وو  بضوواعة كداوو س المووا   اسووعة  كووام  ضوو ح حالووا موور 
احبئا  مووا ج  إاوو  للووا لوبووًا   ج قعمووًا   ج  ظلوو  لوو  حالووا  يوون  ح اوو  لل بوو  ألوولى هللا عليوو  

 –د مر ب   بضوواعة   وو  ب وو   ضوو ح حالووا كووذا؟ ح ووا  ال بوو  ألوولى هللا عليوو   سوول   سل   بتوض
 .  «الما  ج ي ئس      »مئا ًا    – هللا أعل   

ا أبووو  حووو  الموووا  مدللوووا  إذا كوووام مئا وووًا   كوووام جوابووو  محوووتماًل كووو  موووا   إم  ووو     ا ووو 
 علالا.  

 بووا  موور  لوووق الكلووه حلما   ى أبو   ي س عر ال ب  أللى هللا علي   سل  أم  إسوو  ا
د  علووى أم جووواب  سووو  هللا ألوولى هللا عليووو   سوول  حوو  ب وو  بضوواعة علالووا   كوووام  –سوو عًا 

العلوو  أبوو  علووى مدللووا   أكدوو  م لووا   ج يوود  لووديث ب وو  بضوواعة  لوود  علووى أم مووا د بلووا موور 
 الما  ج ي ئو.  

 

 (. 1/500( اختالف الحديث )65)

 (. 282(، ومسلم)239( رواه البخاري )66)

الحديث)67) اختالف  في  الشافعي  أخرجها  الشك  برواية  هو  الترمذي)56(  وأخرجه  وقال 91(،   )

( بلفظ: » طهور إناء أحدكم إذا 279صل الحديث بدون شك عند مسلم)حديث حسن صحيح، وأ

 ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أوالهن بالتراب «. 
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أ وو    كابت آبية ال ا  ألإا ًا إبما    ألحوم  ألووحاف  مخاضووه الحئووا س   مووا 
ذلك مما  حله في    يش ب   يتوضد   كبا  آبتووال  مووا  حلووه  يشوو ب فيوو   حكووام حوو  لووديث 
أب    ي س عر ال ب  ألوولى هللا عليوو   سوول  إذا  لووغ الكلووه حوو  إبووا  ألوودك  حليإسوول  سوو م موو ات 

دلاوو  علووى أم  وود  مووا  ا بووا  يوو ئو بمخالضووة ال ئاسووة   إم لوو   إاوو  لوو  قعوو   ج  يوون  ج  –
   إم لوو  يبلووغ  وود  مووا  ب وو  بضوواعة - ع   يزيد علي   – كر في  بيام أم ما  ُئوُز    لوم   ل  

ج ي ئو  حكام البيام الذي  امت ب  الحئووة علووى موور علموو  حوو  البوو ق بووار مووا يوو ئو    ووار 
ما ج ي ئو مر الما  الذي لوو  يتإاوو  عوور لالوو    اب ضووم بوو  الشووك حوو  لووديث الولاوود بوور كداوو  

 .  «إذا كام الما   لتار ل   حم  بئساً »علي   سل   ا    أم ال ب  أللى هللا 
 حووو   ووووو  ال بوووو  ألوووولى هللا عليووو   سوووول    إذا بلووووغ المووووا   لتوووار لوووو   حموووو  بئسووووًا   

 دجلتام 
أم ما بلغ  لتار حدكد  ل   حم  بئسًا  حم ال لتووار إذا لوو    ئسووا لوو  يوو ئو   إحداهما:

 أكد  م لما    ذا يواحق جملة لديث ب   بضاعة.  
أب  إذا كام أ وو  موور  لتووار لموو  ال ئاسووة  حم  ولوو   إذا كووام المووا    والداللة الثانية:

كذا ل   حم  ال ئاسووة  دلاوو  علووى أبوو  إذا لوو   كوور كووذا لموو  ال ئاسووة   مووا د م ال لتووار مواحووق 
جملة لديث أب    ي س أم  إس  ا بووا  موور  وو ب الكلووه فيوو    آبيووة ال وووم أ  أكدوو  آبيووة ال وووم 

 إا  ج  سم بعا    ة.الاوم أل
ج يبووولر ألوودك  حوو  المووا  الووداو    وو   إتسوو  »حدمووا لووديث موسووى بوور أبوو  عدمووام  

إذا كووام الموووا   لتووار لووو  »  حوووال دجلووة فيووو  علووى  ووو    خووالف لوووديث ب وو  بضووواعة   ج «فيوو 
  حبوو  إم كووام  ع وو  «إذا  لغ الكله ح  إبووا  ألوودك  حليإسوول  سوو م موو ات »   ج  « حم  بئساً 

المووا  الووداو  الووذي  حموو  ال ئاسووة حلووو مدوو  لووديث الولاوود بوور كداوو    أبوو    يوو س  إم كووام بوو  
ألوولى  – ع   ب  ك  ما  داووو  دلووت السوو ة حوو  لووديث ال لتووار   لووديث ب وو  بضوواعة علووى أبوو  

إبما بلى عر البو  ح  ك  ما  داو   ش   أم  كوم علووى اجختيووا   ج علووى   -هللا علي   سل  
كما ي لى ال ج  أم يتإوط على ظل  الض يق  الظ    المواضم التوو   وود ي أم البو  ي ئس    

إلالوووا ال وووا   لموووا يتووودذى بووو  ال وووا  مووور ذلوووك  ج أم اح ض مم وعوووة   ج أم التإووووط محووو م  
  لكر مر  أى  جاًل يبو  ح  ما  با م   ذ  الش ب م    الوضو  ب .  
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 يبووولر ألوودك  حوو  المووا  ج»حمم  ا   او   حمم جعلت لديث موسووى بوور أبوو  عدمووام 
 ضوواد لووديث ب وو  بضوواعة   لووديث ال لتووار   جعلتوو  علووى أم البووو  « الووداو    وو   إتسوو  فيوو 
 ي ئو ك  ما  داو ؟  

 اوو   حعليووك لئووة أخوو ى مووم الحئووة بمووا  ألووبت  حوومم  ووا    مووا  وو ؟  اوو   أ أيووت 
مووا  داووو     اوو   جاًل با  حوو  ال حوو  أيوو ئو بولوو  مووا  ال حوو ؟ حوومم  ووا   ج.  اوو   مووا  ال حوو  

لوو   أحتوو ئو المصووابم الك ووا ؟ حوومم  ووا   ج   اوو   حلوو  مووا  داووو    إم  ووا  بعوو    دخوو  عليوو  
 ما  ال ح .  

حمم  ا    ما  ال ح  ي ئو  ح د خالف  و  العامووة مووم خالحوو  السوو ة   إم  ووا   ج  
د وو  بد وو  مووا   خوو ج موور  ووذا كداوو    اوو  لوو   ح وو   إذا بلووغ المووا  مووا  وو ت لوو  يوو ئو  حوومم لد 

ال ئاسة  ا  لك  حوومم كووام أ وو  م وو  ب وودح مووا ؟ حوومم  لووت  يوو ئو   اوو   فيع وو  أبوودًا أم  كوووم 
مووا ام  خالضلمووا بئاسووة  الوودس ج  إاوو  م لمووا  ووا ًا   ئوو و ألوود ما   ج يوو ئو اآلخوو   إج 

اُد با  اعووو    ذلوووك ج  كووووم إج بخبووو  عووور ال بووو  ألووولى هللا عليووو     َد الِع وووَ سووول   بخبووو  جزم ُ ِعبوووِ 
 الخبوو  عوور ال بوو  ألوولى هللا عليوو   سوول  بمووا  ألووبت موور أم يوو ئو مووا د م خمووو  وو ب   ج 
يوو ئو خمووو  وو ب حمووا حو لووا  حدمووا  وو   سوووى مووا   ي عوور ال بوو  ألوولى هللا عليوو   سوول  حووال 
ْ ُئُو آخوو     مووا لوو  يتإاوو ا  إج أم  ئمووم ال ووا  حووال  ختلبوووم  ْ ُئَو مووا    ج يووَ   بوو  فيوو  أم يووَ

 عل .ح ت م إجما
 الخاتمة 

 وتشمل أهم النتائج، والتوصيات
 أهم النتائج: 

إم  »الحديث اح   لديث أب  سعاد الخد ي   و  و  ال سو  أللى هللا علي   سل     -1
ي ئس        ج  قلو   بضاعة   ألحح   «الما   ب    لديث  العلما       سمي  

 كدا س با تلا  د ستلا.   احومة   ل   وا د
ابر   -2 لديث  الداب   علي   سل عم   الحديث  هللا  أللى  ال سو   بلغ  »     و  و   إذا 

   ألحح  جمم مر العلما . « الما   لتار ل   حم  الخبث
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ال لتار؛   -3 لديث  العلما   ألحن  بو ش  مر  الض  ار   م ل   ألد  مر  جن  حم ل  
أ     الض ي ار   م ل  مت     باضض اب  أ   س د    باضض اب  ضعب    أعل    مر 

 عبد الب  .  مد  ابر  بئلالة م دا  ال لة
  عا ض الحديدام ح  الظا    أدي إلى اختالف مذا ه العلما  ح  المسدلة.  -4
ي ئو   -5 حمب   كدا ا  أ   كام  بال ئاسة  لاال  إذا  إا   الما   أم  على  العلما   أجمم 

 با جماب  ب ل  ابر عبد الب   ابر الم ذ . 
إذا   عت في   مح  ال زاب ح  المسدلة   و مح   عا ض الحديدار   و  الما  ال لا    -6

 بئاسة  ل   إا    حل  مئ د   وعلا ي ئو ب  الما  أم ج. 
معار    -7 جابه  ح   المتعا ضار  الحديدار  مم  التعام   ح   العلما   ق ي ة  اختلبت 

اآلخ     د م  بم تضا    ألد ما  عم   مر  ج ن  با لما   م ل   مر جمم  حم ل  
  اختلبت ق ي تل  ح  ذلك با تلا ح   سم أ وا  لل . 

حاعتب  ا  اعتب -8 الح  ية  ال لا   الكدا    أما  بار  لًدا  ال لتار  الشاحعية  الح ابلة    
 خلوص ال ئاسة مر ق ف إلى آخ . 

العلما   -9 جملو   اح     و   على  ولار  المسدلة  ح   ذ   العلما   خالف   حصا  
الح  ية  الشاحعية  المشلو  ع د الح ابلة أم الما  إذا كام أ   مر ال لتار ي ئو  

المال اس  لو ل  يتإا    ال و  الداب     و مذ ه مالك    ا ة عر ألمد    بمئ د
ابر   الدو ي  اختا    المساه  عضا   ال خع   س يام  الحسر  ابر    و  و  

 الم ذ   ابر  يمية أم الما  ال لا  ج ي ئو إج بالتإا  بال ئاسة. 
 أهم التوصيات: 

ألاديث بئمم  باج تمام  العل   قالب  ال الث  التعا ض   أ ألى  ظا   ا  الت   احلكام 
  إح اد ا بال حث الحديد   الب ل   للتدليف با لا   دحم التعا ض الظا   حالا. 
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 فهرس المصادر 
أبئوود ات ال حووث حوو  العلوووم الشوو عية محا لووة حوو  التدألووا  الم لئوو   المؤلووف  د.ح يوود  (1

 1997  - 1417س ة ال ش     ال ا    م شو ات ال  آم     احبصا ي 
 وووو(  319ا جمووواب  أبوووو بكووو  محمووود بووور إبووو اهي  بووور الم وووذ  ال يسوووابو ي )المتووووحى   (2

المح ق  حؤاد عبد الموو ع  ألموود  ال ا وو   دا  المسوول  لل شوو   التوزيووم  الض عووة  اح لووى 
 مو.2004 و/ 1425

 ووو(   ح ووق   204اخووتالف الحووديث  المؤلووف   محموود بوور إد يووو الشوواحع )المتوحى   (3
بوووودالمضله  دا  ال شوووو    دا  الوحووووا   الم صووووو س و مصوووو   الض عووووة    حعووووت حوووووزي ع

 مر كتاب احم بتح اق المح ق. 10 و    و مئلد      1422اح لى   
إ  ا  الإلا  ح   خ يج ألاديث م ا  السووبا   محموود باألوو  الوودير احل وواب  )المتوووحى   (4

ت الض عووة  باوو    – ووو(  إ وو اف  ز اوو  الشووا يش  ال ا وو   المكتووه ا سووالم  1420
 م.1985 - و 1405الدابية  

 البحث واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات مت  

 عا لعباده أسأل اهلل أن جيعله خالصا لوجهه، ناف 
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 ووو(   ح اووق  463اجسووتذكا   حبوو  عموو  يوسووف بوور عبوود هللا بوور عبوود الب )المتوووحى   (5
باووووو  ت  –سووووال  محموووود عضوووووا  محموووود علووووو  معوووووض  ال ا وووو   دا  الكتوووووه العلميووووة 

 ه.1421 الض عة  اح لى   
-يووووتط  كالووووة المضبوعووووات  الكو -أألووووو  ال حووووث العلموووو   م ا ئوووو   د.ألموووود بوووود  (6

 م.1982السادسة  
 و(     ح اق   حعووت حوووزي 204احم   المؤلف   محمد بر إد يو الشاحع )المتوحى   (7

الم صووووووو س  مصووووووو   الض عوووووووة  اح لوووووووى   -عبوووووود المضلوووووووه  دا  ال شووووووو   دا  الوحوووووووا 
 ه.1422

اح سوووط حووو  السووو ر  ا جمووواب  اجخوووتالف  المؤلوووف  أبوووو بكووو  محمووود بووور إبووو اهي  بووور  (8
 وووو(   ح اوووق  أبوووو لمووواد ألوووإا  ألمووود بووور محمووود 319لمتووووحى  الم وووذ  ال يسوووابو ي )ا

 وووو   1405 -السوووعود ة  الض عوووة  اح لوووى  –ال يووواض  -ل يوووف  ال ا ووو   دا  قا وووة 
 ح ط.  11   5 - 1مئلدات    6م  ُق م م     1985

ال ح  المحيط ح  أألووو  الب وو   أبووو عبوود هللا بوود  الوودير محموود بوور عبوود هللا بوور بلوواد   (9
 - ووو 1414 ووو(  ال ا وو   دا  الكتبوو   الض عووة  اح لووى  794ت   الز كش  الشاحع  )

 م.1994
البد  الم ا  ح   خ يج احلاديث  اح ا  الوا عة ح  الشوو ح الكباوو   ابوور المل وور سوو اج  (10

 وووو(  804الووودير أبوووو لبوووص عمووو  بووور علووو  بووور ألمووود الشووواحع  المصووو ي )المتووووحى  
سووو  بووور كموووا   ال ا ووو   دا  المح وووق  مصوووضبى أبوووو الهللاووويط  عبووود هللا بووور سوووليمام  يا

 م.2004- و1425السعود ة  الض عة  اج لى   -ال ياض -اللئ س لل ش   التوزيم  
بيوووام الوووو    ا يلوووام حووو  كتووواب احلكوووام  المؤلوووف  علووو  بووور محمووود بووور عبووود الملوووك  (11

 ووو(  المح ووق  د. 628الكتووام  الحماوو ي الباسوو   أبووو الحسوور ابوور ال ضووام )المتوووحى  
- وووو1418ال يووواض  الض عوووة  اح لوووى    –ال ا ووو   دا  قا وووة الحسوووار آيوووت سوووعاد  

 م.1997
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 ووو  مووؤلبار 271 د يوو  مختلووف الحووديث  ابوور  تا ووة الوودباو ي  عبوودهللا بوور مسوول   ت.  (12
آخووو ير   ووو ف الووودير  عبووودالعزيز محمووود, ال ئوووا   محمووود ز ووو ي )عوووا ض( )مح وووق(  

 م.1994  -ه1415  س ة 13ب    -مئلة بياد  السعود ة
اوو  حوو   خوو يج ألاديووث ال احعوو  الكباوو   أبووو البضوو  ألموود بوور علوو  بوور التلخوويص الحب (13

 و(  ال ا وو   دا  الكتووه العلميووة  852محمد بر ألمد بر لئ  العس الب  )المتوحى  
 م.1989 و. 1419الض عة  الض عة اح لى  

التملاوود لمووا حوو  الموقوود موور المعوواب   احسوواباد   وودليف  أبووو عموو  يوسووف بوور عبوود هللا  (14
ب  ال موو ي   ح اووق  مصووضبى العلوووي  محموود ال كوو ي   زا س عموووم اح  وواف بوور عبوودال

 ه.1387 الشؤ م ا سالمية  
 لذيه الس ر )س ر أب  دا د(  المؤلف  محمد بر أب  بك  بر أيوب بوور سووعد  وومو  (15

 ووو(   ح اووق  محموود لاموود الب وو   مكت ووة السوو ة 751الوودير ابوور قووي  الئوزيووة )المتوووحى  
 ق عة   د م  ا يل.المحمد ة  مص   بد م  

سوووو ر ابوووور ماجوووو   حبوووو  عبوووود هللا محموووود بوووور يزيوووود ابوووور ماجوووو  ال ز ي وووو   )المتوووووحى   (16
فيصوو   - و(   ح اق  محمد حؤاد عبد ال ا    ال ا    دا  إليووا  الكتووه الع  يووة 273

 عيسى ال اب  الحلب .
سووو ر أبووو  دا د   ووودليف  ا موووام أبوووو دا د سوووليمام بووور اح وووعث السئسوووتاب    ح اوووق   (17

 ه.1423عاد  م  د  سلي  عام   دا  احعالم  الض عة اح لى  

سوو ر البال وو  الكبوو ى  لبمووام أبوو  بكوو  ألموود بوور الحسووار بوور علوو  البال وو  المتوووحى  (18
  و.1414 و   دا  الكتاب العلمية  458

ْو س بوور موسووى بوور الضووحاك  الت مووذي  أبووو  (19 سوو ر الت مووذي  محموود بوور عيسووى بوور سووَ
(   محموود 2  1ح اووق   علاووق  ألموود محموود  وواك  )جووو  ووو(   279عيسووى )المتوووحى  

(   إبووووو اهي  عضووووووس عووووووض المووووود   حووووو  احز ووووو  الشووووو يف 3حوووووؤاد عبووووود ال وووووا   )جوووووو 
مصوو   الض عووة   –(  ال ا وو    وو كة مكت ووة  مض عووة مصووضبى ال وواب  الحلبوو  4 5)جووو

 م. 1975 - و  1395الدابية   
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 ووووو(  385المتوووووحى  سوووو ر الوووودا  ض    حبوووو  الحسوووور علوووو  بوووور عموووو  الوووودا  ض   ) (20
لب ووام  الض عووة  اح لووى   – ح اق   عاه اج بؤ ط  ال ا    مؤسسة ال سالة  با  ت 

 م  2004  - و  1424
سوو ر ال سووواو    ووودليف  ا مووام ألمووود بووور  ووعاه بووور علووو  بوور سووو ام أبوووو عبووودال لمر  (21

 ه.1436ال ساو    ح اق   اود ألب ي ابر أب  علبة  دا  الحضا س  الض عة الدابية  
ح الس ة  أبو محمد الحسار بوور مسووعود بوور محموود بوور البوو ا  ال إوووي الشوواحع  )ت      (22

محمد ز ا  الشا يش  ال ا وو   المكتووه ا سووالم  - و(   ح اق   عاه اح بؤ ط516
 م.1983 - و 1403دمشق  با  ت  الض عة  الدابية    -

   وووو(321 ووو ح معووواب  اآل وووا   حبووو  جعبووو  ألمووود بووور محمووود الضحوووا ي )المتووووحى   (23
محموود سوواد جوواد الحووق  موور علمووا  احز وو  الشوو يف   - ح اووق  محموود ز وو ي ال ئووا  

  و . 1414 -ال ا    عال  الكته  الض عة  اح لى  
ألووحين ابوور ل ووام بت  اووه ابوور بل ووام  لمحموود بوور ل ووام التميموو   أبووو لووا    الُ سووت   (24

اوو  ت  ب – ووو(   ح اووق   ووعاه اح بووؤ ط  ال ا وو   مؤسسووة ال سووالة 354)المتوووحى  
 ه . 1414الض عة  الدابية   

ألووووحين ال خووووا ي  لبمووووام لوووواحظ الوووودير أبوووو  عبوووود هللا محموووود بوووور إسووووماعا  ال خووووا ي  (25
  و.1419 و   بات اححكا  الد لية  256المتوحى س ة  

ألوووحين مسووول   لبموووام أبووو  الحسوووار مسووول  بووور الحئووواج ال شوووا ي ال يسوووابو ي    لووود  (26
 حوث العلمية  ا حتا   الدعوس  ا   اد. و   واسة إدا س ال 261 و   المتوحى  206

 ووو(  224الضلو   أبو ُعباد ال اس  بر سال م بر عبوود هللا اللوو  ي ال إوودادي )المتوووحى   (27
 -ل    خوو ج ألاديدوو   مشوولو  لسوور محمووود سوولمام  ال ا وو   مكت ووة الصووحابة  جوودس 

 - ووووو  1414الزيتوووووم  الض عووووة  اح لووووى   –الشوووو فية  مكت ووووة التووووابعار  سوووولي  اح   
 م. 1994

العل  الوا دس ح  احلاديووث ال بويووة  المؤلووف  أبووو الحسوور علوو  بوور عموو  بوور ألموود  (28
 ووو(  385بر ملدي بر مسووعود بوور ال عمووام بوور دي ووا  ال إوودادي الوودا  ض   )المتوووحى  
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ال يووواض.  - ح اوووق   خووو يج  محبووووث الووو لمر زيووور هللا السووولب . ال ا ووو   دا  قا وووة 
 م. 1985 - و  1405الض عة  اح لى  

العلوو   أبووو محموود عبوود الوو لمر بوور محموود بوور إد يووو بوور الم ووذ  التميموو   الح ظلوو    (29
 و(    ح اق  ح يق موور ال ووالدار بم وو اف  ع ا ووة 327ال ازي ابر أب  لا   )المتوحى   

د/ سووعد بووور عبوود هللا الحماووود   د/ خالووود بوور عبووود الووو لمر الئ يسوو   ال ا ووو   مضوووابم 
 م.  2006 - و  1427الحميض   الض عة  اح لى   

حووتن ال ووا ي  وو ح ألووحين ال خووا ي  ألموود بوور علوو  بوور لئوو  أبووو البضوو  العسوو الب   (30
م   ووو   كت ووو   أبوابووو  1379باووو  ت   -(   ال ا ووو   دا  المع حوووة 852الشووواحع  )ت  

 ألاديدوو   محموود حووؤاد عبوود ال ووا    ووام بمخ اجوو   ألووحح   أ وو ف علووى ق عوو   محووه 
 عالمة  عبد العزيز بر عبد هللا بر باز.الدير الخضاه  علي   علي ات ال

حتن ال وودي   كمووا  الوودير محموود بوور عبوود الوالوود الساواسوو  المعوو  ف بووابر اللمووام )ت   (31
  و(  ال ا    دا  البك .861

الكامووو  حووو  ضوووعبا  ال جوووا   لبموووام عبووود هللا بووور عووودي الئ جووواب    ح اوووق د.سووولا   (32
 و. 1409زكا   ق عة دا  البك   الض عة الدالدة س ة 

كشوواف ال  وواب عوور مووتر ا   وواب  م صووو  بوور يوووبو بوور ألووالح الوودير ابوور لسوور بوور  (33
  و(  ال ا    دا  الكته العلمية.1051إد يو البلو ى  الح بلى )ت   

مئمم الز اود  م  م البواود  المؤلف  بووو  الوودير علوو  بوور أبوو  بكوو  اللادموو   ال ا وو    (34
  و. 1412 -دا  البك   با  ت  

  الوودير أبووو الع ووا  ألموود بوور عبوود الحلووي  بوور  يميووة الح ابوو  )ت  مئموب البتووا ى    وو  (35
 وووو(  المح وووق  عبووود الووو لمر بووور محمووود بووور  اسووو   ال ا ووو   مئموووم الملوووك حلووود 728

لض اعووة المصووحف الشوو يف  المدي ووة ال بويووة  المملكووة الع  يووة السووعود ة  عووام ال شوو   
 م.1995 و/1416

مضيعووو ((  أبوووو زك يوووا محاووو  الووودير المئمووووب  ووو ح الملوووذب ))موووم  كملوووة السووو ك   ال (36
  و(  ال ا    دا  البك .676 حاى بر   ف ال و ي )المتوحى   
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المحلوووى باآل وووا   المؤلوووف  أبوووو محمووود علووو  بووور ألمووود بووور سوووعاد بووور لوووزم احبدلسووو   (37
باووو  ت  بووود م ق عوووة  – وووو(  ال ا ووو   دا  البكووو  456ال  قبووو  الظوووا  ي )المتووووحى  

   د م  ا يل.
لمؤلوووف  أبوووو محمووود علووو  بووور ألمووود بووور سوووعاد بووور لوووزم احبدلسووو  المحلوووى باآل وووا   ا (38

باوو  ت  الض عووة  بوود م  – ووو(  ال ا وو   دا  البكوو  456ال  قبوو  الظووا  ي )المتوووحى  
 ق عة   د م  ا يل.

مستد ك الحاك  = المستد ك على الصحيحار  أبو عبد هللا الحاك  محموود بوور عبوود هللا  (39
الضب  الضلماب  ال يسابو ي المعوو  ف بووابر بر محمد بر لمد ي  بر ُبعي  بر الحك  

 ووو(   ح اووق  مصووضبى عبوود ال وواد  عضووا  ال ا وو   دا  الكتووه العلميووة 405البيم )ت   
 .1990  – 1411با  ت  الض عة  اح لى     –

مس د أب   على  أبووو  علووى ألموود بوور علوو  بوور المُد ووى بوور  حاووى بوور عيسووى بوور  ووال   (40
المح وووق  لسوووار سووولي  أسووود  ال ا ووو   دا   وووو(  307التميمووو   الموألووول  )المتووووحى  

 م.1984 –ه  1404دمشق  الض عة  اح لى    –المدموم للت اث  
 وووو(   241مسووو د ا موووام ألمووود  حبووو  عبووود هللا ألمووود بووور محمووود بووور ل بووو )المتوحى   (41

 ح اوووق   وووعاه اح بوووؤ ط   آخووو  م  إ ووو اف  د عبووود هللا بووور عبووود المحسووور الت كووو  
  ال ا    مؤسسة ال سالة.

د البزا  = ال ح  الزخا   أبووو بكوو  ألموود بوور عموو   بوور عبوود الخووالق بوور خووالد بوور مس  (42
 ووو(   ح اووق  محبوووث الوو لمر زيوور 292عباوود هللا العتكوو  المعوو  ف بووالبزا  )المتوووحى  

 -هللا  عوواد  بوور سووعد  ألووب ي عبوود الخووالق الشوواحع   ال ا وو   مكت ووة العلوووم  الحكوو  
 المدي ة الم و س  الض عة  اح لى.

 ف ابر أب   ووا ة  المصوو ف  أبووو بكوو  عبوود هللا بوور محموود بوور أبوو   ووا ة الع سوو  ُمص (43
  و(   ح اق  محمد عوامة  ق عة السل ية. 235و   159الكوح  )

المضالووه العاليووة بز اووود المسوواباد الدمابيووة  أبووو البضوو  ألموود بوور علوو  بوور محموود بوور  (44
ر ال ووالدار حوو   ووو(  المح ووق  مئموعووة موو 852ألموود بوور لئوو  العسوو الب  )المتوووحى  

د ي  دا   17  سوووووالة جامعيوووووة    سووووواق  د. سوووووعد بووووور باألووووو  بووووور عبووووود العزيوووووز الشووووو 
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دا  الإاووث لل شوو   التوزيووم  الض عووة  اح لووى  موور المئلوود  -العاألوومة لل شوو   التوزيووم 
 م.  2000 - و  1420   18 -  12م  مر المئلد   1998 - و  1419   11  - 1

سوووليمام لمووود بووور محمووود بووور إبووو اهي  بووور  معوووال  السووو ر =  ووو ح سووو ر أبووو  دا د  أبوووو (45
 – ووووو(  ال ا وووو   المض عووووة العلميووووة 388الخضوووواب ال سووووت  المعوووو  ف بالخضوووواب  )ت  

 م.1932 - و  1351لله  الض عة  اح لى  
 ووو(   ح اووق  360المعئ  اح سط  لسلمام بر ألموود  أبووو ال اسوو  الضب ابوو  )المتوووحى   (46

إبووو اهي  الحسوووا    ال ا ووو   دا  قوووا ق بووور عووووض هللا بووور محمووود  عبووود المحسووور بووور 
 ال ا  س .  –الح مار  

م لئيوووة ال حوووث العلمووو  حووو  العلووووم ا بسوووابية  ا سوووالمية  د.بل اسووو   وووتوام  مض عوووة  (47
 م.2013   1الئزاو   ط.  -قاله

المواح وووات  إبووو اهي  بووور موسوووى بووور محمووود اللخمووو  الإ بووواق  الشووولا  بالشووواقب  )ت   (48
لسوور آ  سوولمام  ال ا وو   دا  ابوور عبووام   ووو(  المح ووق  أبووو عباوودس مشوولو  بوور 790

 م.1997 - و1417الض عة  الض عة اح لى    
باووووو  اح قوووووا   محمووووود بووووور علووووو  بووووور محمووووود بووووور عبووووود هللا الشووووووكاب  اليم ووووو  )ت   (49

 و(   ح اووق  عصووام الوودير الصوو ابض   ال ا وو   دا  الحووديث  مصوو   الض عووة  1250
 م.1993 - و 1413اح لى   

 
 
 
 
 
 
 
 



 حديث بئر بضاعة وحديث القلتين دراسة حديثية فقهية                                                

                       
 221 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 
 
 
 
 
 


