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  سم هللا الرمحن الرحيم

 ملخص حبث

 الشرعية""فهم احلديث الشريف يف ضوء القواعد 
 دراسة استقرائية يف أشهر كتب الشروح احلديثية

 مقدمة:

احلمددد ر كا العدداملأف وأالددة المتددالت وأم التسددليم  لدد  املاعددوو كمحددة للعدداملأف وكلددي هللا  ددن المتدد ا ة والتددا عأ 
 ومن تاعهم إبحسان إىل يوم الدينف أما  عد:

و دددم ونوحددو اةدةف الددي تعددأ  لدد  تسددديد  دد ا ال هددمف ادال كددن أن اهددم احلددديث الاشددريد لددو بوا ددد  ولددوا  و اخ
وبد ا تىن العلمدا  والاداحنون املعاةدرون تلبتا دة يف القوا دد اللدا  ة لعمليدة اهدم السدنة الناويدةف .  ن وادت المتواا
 عض  القوا د الي نص  ليها من ساقهمف واسدتالال  بوا دد أىدرن مدن ىدالط الت ايقدات   ل اعملوا  ل  التنايو 

عمليدددة يف كتدددح اكدددرو  احلدددديثاف وذلدددن يف  اولدددة للتوةدددة إىل مدددنهح  لمدددي يلدددا   مليدددة كدددر  ا حاديدددثف ال
ويسا د  ل  اهمها  اشبة ة يح. وبد البت تلن القوا د واللوا   است ساان كاريا  أ الااحنأ املعاةدرينف ملدا 

 ريد الغالأ وأتوية اجلا لأ.هلا من أثر كاري يف لا   ملية اهم احلديث الاشريدف واحل اظ  ليو من حت
لقوا ددد ا. اااهددم احلددديث يف لددو  ا ةددوط والقوا ددد الاشددر يةومددن اللددوا   الر يسددة لعمليددة اهددم احلددديث الاشددريد: ا

 حاديدث الناويدة مدن القوا ددف ما تاشدتملو ا  ل ول لن ا تنوا تلتنايو هلا مبانة ىاةة  ند  لما  احلديثف الاشر ية 
كانددت نساسددا يددتم يف لددو و اهددم نمتددو  ا حاديددث الناويددة الاشددري ة. وبددد كددان ف كمددا  ديثوظ و ددا يف نقددد مدد  احلددو 

ل هم ا حاديث الناوية يف لو  تلن القوا د أثر والح يف لا  أتويالت نمتو  احلدديثف ووعلهدا تسدري يف نسد  
 واحد مع غري ا من ا دلة الاشر ية.

مظا ر   ا احلديث الاشريدف والتعرف  ل   اهمالاشر ية يف  إ راز ا تمام العلما  تلقوا د  ل الا ث   ا  ويعمة
لمت يح مسلمف  كر  اإلمام النوويوخباةة -أكهر كتح كرو  احلديث استقرا   وذلن من ىالطف اال تمام وآاثك 

ومجع ما وا  ايها من مناذج للعناية تلقوا د الاشر ية  -لمت يح الاالاكيواإلمام العيين احلااظ ا ن حجر كرحي و 
أتةية يف وذلن يف  اولة لإلسهام  .ر  احلديثف ومن مث حتلية تلن النماذج وتمتني ها يف م الح مستقلةيف ك

 يف   ا اجملاط.وهود  لما  احلديث  يان اللوا   العلمية يف اهم السنة الناوية من ىالط 
العلما   تعرض ملظا ر  ناية م الح ومثانية يُعر ِّف تلقوا د الاشر ية وأمهيتهاف ومتهيد فياشتمة الا ث  ل  مقدمةو 

 .تاأ أ م نتا ح الا ث وتوةياتو ىامتةف إلااة إىل يف اهم احلديث الاشريد  تلن القوا د

 أوال: تعريف القواعد الشرعية.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

2 

وبد وكدت القوا د هب ا املعىن اللغوي يف بولو . 1ف و و أةة الانا اَ َسسُ وا ساس  اُ س ِّ و ي  فالقوا د مجع با دت
 القوا د من  ُنياََنم هللاُ  اأَت  :بولو و  ف127الاقرت:  وإِّمسعيةُ  من الايتِّ  القوا ِّدَ  ا را يمُ  يَرَاعُ  وإِّذ تعاىل:

 ومن مراداات القا دت يف اللغة ا ساس وا ةة.. 26الن ة: 

ر يف ولبن ف وي ل   ليها أةة ك2أما القوا د الاشر ية يف االة ال : اهي بلااي كلية تن ا   ل  مجيع وز ياهتا
 ف ابة با دت أةةف وليس كة أةة با دت. 3ا ةة أ م من القا دت يف اة ال  ا ةوليأ

 القواعد الشرعية.أقسام اثنيا: 
 :4ميبن تقسيم القوا د الاشر ية من حيث أةوهلا إىل ثالثة أبسام ك يسة

 .13احلجرات:  تْدَقاُكمْ أَ  إِّنَّ َأْكَرَمُبْم  ِّنَد اّللَِّّ ما كان أةلو آية برآنيةف حنو: بولو تعاىل:  -1
 .5 : )ال لرك وال لراك(ما كان أةلو حدينا ناوايف حنو بولو  -2
 ا كيا  أنف و 6ما استنا و ال قها  من  موم النمتو  الاشر ية من بوا دف حنو با دت: اليقأ اليزوط تلاشن -3

. وووو ا تماد   ا القسم من 7 ليها ئال اك  الاشن يلر وال فذلن ىالف يتيقن حىت أةوهلاف  ل   اقا ها حيبم
القوا د الاشر ية يف اهم احلديث الاشريدف كوَنا أةوال مقركت تاشهد هلا دالالت النمتو  الاشر يةف برآان وسنةف كما 

 تاشهد هلا أحبام الاشريعة وت ايقاهتا العملية.

 .يف دراسة األحاديث النبوية ابلقواعد الشرعية العلماءاثلثا: عناية 
وايما يلي  رض جلوانح   ا  ألحاديث الناويةفيف دكاستهم ل لعلما  القوا د الاشر ية  ناية ىاةةلقد أوىل ا
 اال تمام:

 :ما تشتمل عليه األحاديث من القواعد الشرعية علىالتنبيه  -أ

                                                 
 ؛3/357ف م(1990 /1400ف 1لسان العراف  يب ال لة مجاط الدين  مد  ن مبرم  ن منظوك اإلاريقي املمتريف ) ريوت: داك ةادكف طانظر  1
ف انكرونف  ريوت لانان ىاطرف )مبتاة  مود: الرازيف حتقي   اد القادك  ن  بر أيب  ن  مد المت ا ف لإلمام خمتاكتاك المت ا ف وخم

 .16م(ف  1995 /1415
 .219ف   (1405ف 1انظر التعري اتف لعلي  ن  مد  ن  لي اجلرواينف حتقي  إ را يم ا  ياكيف )داك البتاا العريبف  ريوتف ط 2
من الت رير لإلمام مجاط الدين احَلمترييف كر  اجلامع الباري لإلمام  مد  ن احلسن الاشيااينف للدكتوك  لي أمحد القوا د واللوا   املستاللمتة  انظر 3

 .110م(ف  1991 /1411الندويف )م اعة املدينف القا رتف 
ف السنة احلادية والعاشرونف ك يع 82ةف العدد انظر القوا د الاشر ية ودوك ا يف تركيد العمة اإلسالميف للدكتوك  مد أ و ال تح الايانوينف )كتاا ا م 4

 .47  ف (1422ا وطف 
 . باط اإلمام املناوي: اواحلديث5/326ف 1/313ةف القا رتف د.ت(ف مسند اإلمام أمحدف لإلمام أمحد  ن حناة أ و  اد هللا الاشيااينف )مؤسسة برطا 5

 أو المت ة دكوة إىل جممو ها ينتهي كوا د لل ديث: العال ي وباط  علا.  علها يقوي طرق ولو مرسال مالن وكوا : باط ا ك عأف يف النووي حسنو
 .6/431ف  (1356ف ا وىل ممترف ال اعة البسنف التجاكية املناويف )املبتاة الرؤوف المتغريف لإلمام  اد اجلامع كر  القدير  وا. ايض احملتح احلسن

 .367د.ت.(ف   كراتاشيف   ريسف واويد احلن يف )م اعة الازدوي د م  ن ا ةوطف لإلمام  لي معراة إىل الوةوط كنز  6
 .4/49م(ف 1987 /1407ف 1لقا رتف طة يح مسلم  اشر  النوويف لإلمام حيىي  ن كرف النوويف )داك الراين للرتاوف ا 7
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ما   ل ف ول لن اقد ا تىن العلما  تلتنايو ا ك يسا من ممتادك القوا د الاشر يةتعد ا حاديث الناوية ممتدك 
 كتملت  ليو ا حاديث الناوية من بوا د وأةوط كر يةف ليتم االست ادت منها يف لا  املسا ة العقدية وال قهيةا

 منو ليس ما   ا أمران يف أحدو من): هللا  كسوط كلي هللا  نهاف بالت: باط حديث  ا اشة ومن ذلن. وغري ا
 من وأنو فاإلسالم بوا د من  ظيمة با دت و مينةأنيف كرحو هل ا احلديثف  اإلمام النووي . اقد ناو1 كد( اهو

 كة  كد يف ةريح اإنوف  و االستدالط كا ةإو  فاملنبرات   اطإ يف واستعمالو ح ظو يناغي مما وأنوف  كلمو  ووامع
 .2واملالرت ات الادع

 االستفادة من القواعد الشرعية يف نقد الرواايت احلديثية. -ب
اييس نقد امل   ند احملدثأف وميزان من املوازين الي استالدمها احملدثون القوا د الاشر ية مقياس مهم من مق

وال قها  يف   ا اجملاطف اإذا وا  احلديث النا ت موااقا لتلن القوا د ومنسجما معها كان يف ذلن أتكيد لمت توف 
إن مل ميبن اجلمع  ينهما أما إذا  اكض تلن القوا دف ايناغي  ند   العمة  ل  اجلمع والتواي   ينهما إن أمبنف ا

للقوا د الاشر ية مسك ماشروع للتوبد مالال ة احلديث أدن ذلن إىل احلبم  ووود  لة يف الروايةف و دم باوهلا. ا
ايو و دم باولو. وبد توبد  عض العلما  يف  عض ا حاديث ملا ظهر هلم من خمال تها للقوا د الاشر ية املقركتف 

م أو مل نت  ف ا  اهبم إىل ذلن دلية  ل  ماشرو ية كد الرواية إذا ىال ت القوا د وسوا  ات قنا معهم يف اوتهاد 
الاشر يةف ومل ميبن اجلمع  أ دالالت الرواايت ومقتل  القوا دف و  ا ما برك  العلما  يف أكنر من مناساةف 

 امالال ة الرواية للقا دت يعد  لة بادحة يف ة تها.
  ن مسرتحديث ا  يف باوهلاف لبوَنا تتعاكض مع مقتليات القوا د الاشر يةف ومن ا حاديث الي توبد  عض العلم

 لو أذن اإن فاليستأذنو ةاحاها ايها كان  اإن فماكية  ل  أحدكم أت  إذا) :باط  النيب أن:  وندا
 تلحالي  أحد جياو مل اإن فاليستأذنو أحد أوا و اإن فثالاث اليمتوت أحد ايها يبن مل وإن فولياشرا الي تلح
  غري املسلم ماط حترمي يفاقد كد  عض العلما    ا احلديث لبونو معاكلا للقوا د الق عية  .3 (حيمة وال ولياشرا

 حيلنب ال) :باط  هللا كسوط ا أن نهم هللا كلي  مر  ن هللا  اد املت    ليو  نف كما أنو معاكض لل ديث إذنو
 لروع هلم ختزن اإمنا طعامو؟ نتقةايُ  فىزانتو بسراتُ   تواشرُ مَ  تؤت  أن أحدكم أحيح فإذنو  غري امرئ ماكية أحد

 .4 (إبذنو إال أحد ماكية أحد حيلنب اال فأطعماهتم مواكيهم

                                                 
ف كتاا ا بليةف تا العريبف  ريوتف د.ت.(ة يح مسلمف لإلمام مسلم  ن احلجاج النيسا وكيف حتقي   مد اؤاد  اد الاابيف )داك إحيا  الرتاو  1

 .3/1343ا موكف   داثت وكد الااطلة ا حبام نقض
 .5/302. وانظر اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف 12/16انظر ة يح مسلم  اشر  النوويف  2
 مسرت حديث. وباط: 3/590ف  ريوتف د.ت.(ف  مد  ن  يس  الرتم يف حتقي  أمحد كاكر وآىرينف )داك إحيا  الرتاو العريبسنن الرتم يف لإلمام  3

 .غريح حسن حديث
كتاا اللق ةف تا   م(ف1987 /1407ف 3ف حتقي  الدكتوك ممت    الاغاف )داك ا ن كنريف  ريوتف طوالل ظ لوف أىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي و 4
 .3/1352ف مالبها إذن  غري املاكية حلح حترمي ا؛ واإلمام مسلم يف ة ي وف كتاا اللق ةف ت2/858ف إذن  غري أحد ماكية حتتلح ال
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 مل إذا ما  ل  والنهي فةاحاو ن س طيح  لم إذا ما  ل  اإلذنلبن  عض العلما  مجعوا  أ احلدينأف ا ملوا 
 . 1اجملا ة حباط أو فتملل ر أو فغري  دون ايةالس ت ن اإلذن ختمتيص ذ ح  علهم إىلو  .يعلم

 االهتمام ابلقواعد الشرعية يف فهم معىن احلديث، وبيان دالالته. -ج
كا   كرا  احلديث الاشريد القوا د الاشر ية يف كرحهم لألحاديث الناويةف كما استعانوا هبا يف أتوية معاين  عض 

بد ناو اإلمام السيوطي إىل أمهية القوا د الاشر ية يف اهم ما يا ث ا حاديث الناوية الاشري ةف وتوويو دالالهتا. و 
 يراوع مث ف ليها ايو املا وو ويعرض فالقوا د يستعمة أن العلم طالح  ل  وح ايو من نمتو  ومسا ة  قولو: ا

 احل  لو يتاأ حىت فأىرن  عد مرت  ينهما يوازن مث فالناس  موم ي همو وما فا ةلي طاعو حبسح واهمو ن سو
وايما يلي  يان ملظا ر ا تمام احملدثأ  .2ايتاللص حىت يعرلو مث ويعلقو فاحملن  ل  ال  ح يعرض كما  فايو

 تلقوا د الاشر ية يف كر  احلديث الاشريدف وذلن من ىالط امل الح التالية:

 بيان انسجام احلديث مع قواعد الشريعة. -1
ناوي كريدف و علها اآلىر مستنا  من جمموع دالالهتماف   ي يف أةلها نص برآين أو حديث القوا د الاشر ية

و نا   ل  ذلنف اال يتمتوك وبوع تعاكض  أ احلديث والقا دت الاشر ية. وبد ا تىن كرا  احلديث الاشريدف 
  ايان االنسجام  أ احلديث والقوا د يف  دد من املناساات.

 كتح  فساار أو العاد مرض )إذا: باط  هللا ف أن كسوطحديث أيب موس  ا كعري ومن ا منلة  ل  ذلن: 
ما يؤكد انسجام   ا  تيمية اقد نقة املناوي  ن اإلمام ا ن .3 (اة ي  مقيما يعمة كان  ما منة ا ور من لو

 منو مقدوك  عةواَ  عةاِّ   ل  ةمم من أن :الاشريعة با دت و   ا: احلديث مع القوا د الاشر ية املقركتف حيث يقوط
 تغليح با دت ذلن ويؤيد ...كنريت  كوا د احلديث وهل ااوباط احلااظ ا ن حجر: . ثوا و لو ايبتح فال ا ة مبنزلة
  .4اأ لم وهللا ف  ك لو من   ك وباوط فتعاىل هللا الة

 صحة فهم احلديث.لتأكيد على ابلقواعد ل االستدالل -2
يد  ل  ة ة اهمهم حلديث معأف مما يستعأ كرا  احلديث الاشريد يف  عض املناساات تلقوا د الاشر ية للتأك

 يؤكد  ل  أمهية القوا د الاشر ية و ظم مبانتها لديهم.
 بوط االقوط فالايعان اىتلد إذا: ) هللا كسوط باط: باط  مسعود  ن هللا  ادومن ا منلة  ل  ذلن: حديث 

 يف واملاشرتي الاا ع  أ اخالف وبع إذا أنو  ل  دلية واحلديثباط الاشيخ املااكك وكي: ا .5 (تخياك واملاتاع فالاا ع

                                                 
 .5/89انظر اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف  1
 .1/232م(ف 1969/ 1389ممترف ف املبتاة التجاكية البسنف )الرمحن  ن أيب  بر أ و السيوطي  اد لإلمام فتنوير احلوالن كر  موطأ مالن 2
 الاالاكي(. كرط  ل  ة يح اشيخ كعيح ا كانؤوط: )إسناد . وباط ال4/410أىروو اإلمام أمحد يف مسند ف  3
 .2/585اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف  4
 إذا وا  سنن الرتم يف حملمد  ن  يس  الرتم يف حتقي  أمحد كاكر وآىرينف )داك إحيا  الرتاو العريبف  ريوتف د.ت.(ف كتاا الايوعف تا ما 5

 ف وحسنو الاشيخ كعيح ا كنؤوط ال تلاد   اعض ال رق ا ىرن.1/466د يف مسند ف . وأىروو اإلمام أمح3/570الايعانف  اىتلد
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 كان  من أن الاشر ية القوا د من  رف ملا فميينو مع الاا ع بوط االقوط فكروطهما من كرط يف أو املايع أو النمن
 .1االيمأ اعليو بولو القوط

 األقوال يف فهم احلديث. أحدرتجيح االستدالل ابلقواعد ل -3
يث نتيجة لظنية دالالهتاف ومن الوسا ة الي يستعأ هبا احملدثون لرتويح  عض تتنوع ا بواط يف اهم  عض ا حاد

 تلن ا بواط  ل  غري ا كوَنا منسجمة مع القوا د الاشر ية.
 مية ال هللا اإن ت يقونف ما ا  ماط من أنو باط: ) ليبم كلي هللا  نها  ن النيب   ا اشة حديثومناط ذلن: 

 مبعىن  نا حىت إن :بيةف و مللتم إذا هللا مية ال :معنا  اقيةف حلديث  ل  أكنر من وووااقد ُاهم   ا  .2 متلوا( حىت
ايما  باط احلااظ ا ن حجر .حأ مبعىن حىت :وبيةف هلم وأثاتو امللة  نو ان   فومتلون مية ال :التقدير ايبون فالواو

 .الل ظية ا لةاملق تا من وأنو فالقوا د  ل  وأورن ألي  وا وط: انقلو  ن املازكي

 .احلديث حسب ما تقتضيه القواعدألفاظ  ختصيص عموم -4
ختمتيص  موم أل اظ احلديث الاشريد حسح مقتليات القوا د الاشر يةف يعد أحد املظا ر الر يسة ل هم احلديث 

 يف لو  تلن القوا د.
 وإمنا فيؤىر  وال يئاك يقدم ال الن كباط: )  النيبأن    مر  نومن ا منلة  ل  ذلن: حديث  اد هللا 

احلديث أن  العيد دبي   نااإلمام  ناو . ااحلديث يدط  ل  كرا ة الن ك  اشبة  امف وبد3(الاالية من  و يستالرج
 والن ك فمعمتية املعمتية إىل الوسيلة نأ كما  فطا ة ال ا ة إىل الوسيلة نأ تقتلي اليف القوا د  ل  كباطإ ايو

   ل النهي ا مة فاال تدا  ن ك و أ اجملازات ن ك  أول لن ار ق  فبر ة يبون نأ ايلزم فالقر ة التزام إىل وسيلة
 .4ف وأىروو من  موم داللة احلديث لة بر ة ا وطف  ينما  د الناين

 .احلديث حسب ما تقتضيه القواعد ألفاظتقييد  -5
وا ت  عض نمتو  ا حاديث الناوية م لقة غري مقيدتف وبد أااد احملدثون من القوا د احلدينية يف تقييد إطالق 

  ل  ظا ر ا.تلن ا حاديث و دم محلها 
 ير  مل معا دا بتة من) باط:  النيب  نهماف  ن هللا كلي  مرو  ن هللا  اد حديثومن ا منلة  ل  ذلن: 

 .5 اما( أك عأ مسريت من توود كحيها وإن اجلنةف كا  ة

                                                 
 .4/407ف داك البتح العلميةف  ريوتف د.ت.(حت ة ا حوذيف حملمد  ن  اد الرمحن املااكك وكيف ) 1
سلم يف ة ي وف والل ظ لوف كتاا ةالت ؛ واإلمام م1/24أدوموف  هللا إىل الدين أىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي وف كتاا اإلميانف تا أحح 2

 .1/540وغري ف  اللية بيام من الدا م العمة املساارين وبمتر اف تا اليلة
. وأىروو اإلمام مسلم يف ة ي وف والل ظ لوف كتاا 6/2436القدكف  إىل الن ك العاد أىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي وف كتاا القدكف تا إلقا  3

 .3/1260كيئاف  يرد ال وأنو لن كا  ن الن كف تا النهي
 .11/578اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف انظر  4
 .3/1155ُورمف   غري معا دا بتة من أىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي وف أ وا اجلزية واملواد ةف تا إمث 5
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ف اقيد القتة  قولو: امن غري ورماف ورم  غري معا دا بتة من إمث :تااقد أىرج اإلمام الاالاكي   ا احلديث يف 
 .1االاشرع بوا د من مست اد لبنو فاخس يف التقييد وليس الرتمجة يف بيد  ك ااباط احلااظ ا ن حجر: 

 واعد.أتويل احلديث لينسجم مع الق -6
مع تنسجم  ةا تىن احملدثون  تأوية ا حاديث الي تو م معىن خمال ا للقوا د الاشر يةف و ملوا  ل  اهمها   ريق

 تلن القوا د وال تتنابض معها.
 .2(ك ر  وبتالو فاسوق املسلم سااا) :باط  النيب أن هللا  ن مسعود   اد حديثومن ذلن: 

 إىل م ض  نو فالسااا من أكد القتاط كان  ملا احلديث غري مراد البنا ن حجر أن ظا ر   ا  احلااظ اقد  أ
  ةف امللة  ن اخروج  ي الي الب ر حقيقة يرد ومل فالب ر و و ال س  ل ظ من أكد  ل ظ  نو  س فالرو  ز اقإ

 .3الةامل  ن خيرج ال ذلن منة أن القوا د من تقرك ما  ل  معتمدا فالت  ير يف ماالغة الب ر  ليو أطل 

 العناية برد دعوى تعارض بعض األحاديث مع القواعد. -7

أولت كتح الاشرو  احلدينية  ناية ىاةة تإلوا ة  ل  ما اد ي يف  عض ا حاديث من التعاكض مع القوا د 
الاشر يةف والتواي   أ دالالت تلن ا حاديث ومقتل  القوا دف ماي ِّنة ووو االنسجام واالت اق  ينهماف وذلن 

 أكيد  ل  ما تقرك من  دم تمتوك التعاكض  أ القا دت واحلديث النا ت.للت
 سريةف ىلد بعدت ما أمي  ل  أك  أن لوالباط: ا  النيب  ن   ريرت ومن ا منلة  ل  ذلن: حديث أيب

 .4ة(أبت مث أحيا مث أبتةف مث أحيا مث هللاف ساية يف أبتة أين ولوددت
 القوا د إن :بية ما منهاف او ما بد يوكد  ليو من أسئلةلاعض  ا احلديث يف كرحو هل رض اإلمام العيين اقد 

 مقمتودت ليست املعمتية أبن وأويح؟... متنا  ابيد فلغري  وال لن سو ال فأةال املعمتية يتمىن ال أن تقتلي
 .5اتاعا حتمتة وتلن الاشهادت و ي فالرايعة احلالة املتمىن إمنا فتلتمين

 األحاديث عن مقتضى بعض القواعد. خروج بعض علىالتنبيه  -8
ا ةة أن تت   ا حاديث الناوية مع القوا د الاشر ية البلية وتنسجم مع مقتلياهتاف لبن لبة با دت استننا ف 
ويادو أن ذلن ين ا   ل  العالبة  أ ا حاديث الناوية والقوا د الاشر يةف لبن يف حدود ليقة ودا. ول لن ناو 

 عض ا حاديث الي ىروت  ن القوا د العامةف لت قي  ممتل ة أكسف أو مرا ات ووود   ل كرا  احلديث 
كسف أو حاوة أ ظم وا  حلاوة أ ظم. ا يث وود الاشاكع أن االنسجام مع القا دت بد ي وت ممتل ة أ

                                                 
 .15/88ف . وانظر  مدت القاكيف لإلمام العيين12/259؛ 6/270اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف  1
؛ واإلمام مسلم يف ة ي وف كتاا 1/27ياشعرف  ال و و  ملو حيا  أن من املؤمن أىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي وف كتاا اإلميانف تا ىوف 2

 .1/81ك رف   وبتالو اسوق املسلم سااا  النيب بوط اإلميانف تا  يان
 .6/100وكيف . وانظر حت ة ا حوذيف للمااكك 1/112اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف  3
 .1/22اإلميانف  من وز  من حديث أىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي وف كتاا اإلميانف تا اجلهاد 4
 .1/321 مدت القاكيف لإلمام العيينف  5
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ديث االستننا  استجا ة لتلن احلاوةف أو حتقيقا لتلن املمتل ةف و نا   ل  ذلن يناغي  دم إطالق القوط  رد احل
 املقاوط  ساح معاكلتو ملقتل  با دت معينة.

و  ا ميدان واسع من ميادين االوتهاد بد ختتلد ايو آكا  اجملنهدين والااحنأف اقد ي  ح  عض العلما  إىل 
التوبد يف حديث معأ نظرا ملالال تو مقتل  القوا دف  ينما يرن غري م أن   ا احلديث مستنىن من تلن القوا دف 

 دت مستقلة يف تهبا.ومينة با 
 ةومو اليتم كرا أو اأكة ةا م و و نسي من) :اطب  النيب نف    ريرت أيبحديث ومن ا منلة  ل  ذلن 

 .1 (وسقا هللا أطعمو اإمنا
 إىل مالناإلمام  ت لع ينما  فاحلديث   ا  ظا ربد متسبوا  ا ممتاك اقها  مجيع الي ا ن العريب أنالق وبد  أ
 من ككعة نسي لو ما اأكاو فالمتوم ككن مسا واإل فالمتوم لد ال  ر  ن ف ليو اأكرف يقهاطر  من املسألة
 ا وط احلديث وا  الما  وف يعمة مل القوا د خبالف وا  إذا الواحد ىس أن يف مالن أةةو  ل  نا  مث ف المتالت
 .2 و عمةي الم يوااقهاف اال الناين وأما  وف  مة اإلمث كاع يف للقا دت املواا 

 ذكر  ال ي القياس وأمالبن احلااظ ا ن حجر يف كرحو هل ا احلديث كد د ون خمال تو للقياس أو القوا دف اقاط: ا
 فمبسلم ليس القا دت ىالد واحد ىس  بونو ة تو مع لل ديث وكد  فيقاة اال النص مقا لة يف اهو فالعريب  نا

 كد تا اتح ولو .با دت يف با دت دىةأ فلمتالتا  ل  تلقياس  اكلو امن فتلمتيام مستقلة با دت  نو
 .3االقلية الإ احلديث من  قي ملا   ا مبنة المت ي ة ا حاديث

 اخلامتة:

 ما يلي: تاأ من ىالط الا ث
 ايان االنسجام  أ احلديث  كرا  احلديث الاشريداشر ية يف  لم احلديثف ومدن  ناية أمهية القوا د ال -1

للتأكيد  ل  ة ة اهمهم حلديث معأف أو ترويح  عض ا بواط  واالستدالط هباف اسااتوالقوا د يف  دد من املن
  .أو تقييد م لقها  عض ا حاديث الناويةفختمتيص  موم أل اظ كما أاادوا منها يف يف اهم احلديث  ل  غري ا.  

 ن اديث وةراها كان للعناية تلقوا د الاشر ية يف اهم احلديث الاشريد أثر يف أتوية نمتو   عض ا ح-2
 لدالالت تلن القوا د.و م معىن خمال ا ال ي ي ظا ر ا

 التواي   أ دالالت تلن ل   و ملواالاشر يةف  رد د ون تعاكض  عض ا حاديث مع القوا د  ا تىن العلما  -3
 ووو االنسجام واالت اق  ينهما. و يانا حاديث ومقتل  القوا دف 

                                                 
كتاا   فوالل ظ لو؛ واإلمام مسلم يف ة ي وف 2/682ف انسيا كرا أو أكة إذا المتا مأىروو اإلمام الاالاكي يف ة ي وف كتاا المتومف تا  1

 .2/809ف  ي  ر ال ومجا و وكر و الناسي أكةالمتيامف تا 
 .157-4/156انظر اتح الااكيف لل ااظ ا ن حجرف  2
 .املروع ن سو 3
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و نا   ل  ذلن يناغي  بن لبة با دت استننا فف لية البليةمع القوا د الاشر  ا حاديث الناويةات اق  ا ةة -4
 دم إطالق القوط  رد احلديث املقاوط  ساح معاكلتو ملقتل  با دت معينةف اقد يبون   ا احلديث مستنىن من 

 .ومينة با دت مستقلة يف ت وتلن القوا دف 
امع استقرا  الا ث لعدد ف  كر  احلديث الاشريد كاريت وظا رتتلقوا د الاشر ية يف اإلمام النوويكانت  ناية   -5

ا كس يف   ا الا ثف وبد  النمتيحُ يف كر  ة يح مسلم  من أكهر كرو  احلديثف كان  بواط   ا اإلمام
ف و نا  ن وا   عد  من كرا  احلديثف كاإلمام ا ن حجرف والعيينف والسيوطي وغري ممم ذلن كنريا تمد  ليو يف 

 .  ا اجملاطلن ميبن أن يعد كا د كرا  احلديث و مدهتم يف  ل  ذ

 ايقداهتم والوبدوف  لد  تكاسدة مندا ح العلمدا  يف كدر  احلدديث الاشدريدف  ديوصي الباحـث  ويف ىتام   ا الا ثف
القوا ددد واللددوا   املعينددة  لدد  تسددديد  مليددة اهددم احلددديث واالسددت ادت منهددا يف اسددتالال  العمليددة يف  دد ا اجملدداطف 

ت ايقهداف وتوحيدد الرؤيدة ناشر  د   اللدوا   وتعميمهدا  لد  أةد اا التالمتدص للعمدة  لد  والعمة  ل   .اشريدال
 لتال يد من حدت االجتا ات غري العلمية يف اهم احلديث الاشريد.حوهلاف وذلن ل

   الندددوت جيددزي القدا مأ  لدد   دد كمددا أسدألو سددا انو أن  عددة  د ا العمددة ىالمتددا لووهدو البددرميفأن جيأسدأط هللا تعدداىل 
 املوا  واملعأ. -سا انو وتعاىل-ف اهو وحد  ا ىري اجلزا ف وأن يبلة مسا يهم تلتواي  والنج
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