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ABSTRACT 
 

Different narrations of Hadith are categorized into two groups according to its 

influence on jurisprudential judgment: disagreement of variance and disagreement of 

contradiction. Contradiction and disagreement found in some narrations of Hadith 

are considered part of what is known in Hadith methodology as Mukhtalif Al-Hadith 

and Mushkil Al-Hadith, which discusses particularly contradictions in a Hadith. Such 

branch of Hadith has great impact on jurisprudential judgment. Some Hadith scholars 

call it disagreement of contrariness which seems more appropriate for the Hadith 

narrations that its disagreement was by no means eliminated or explained. Such cases 

are rare and some scholars had denied it and considered its disagreement as simple 

and obvious that it can be explained and directed. And indeed, this is the bottom line 

of disagreement among Hadith narrations as sound Hadiths may never contradict 

without giving accurate explanations to reconcile among contradicted narrations.  
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 ة وأثرها يف األحكام الفقهيةالنبويألحاديث ايف رواايت ال اختالفأنواع 

 لخص امل

 الرواايت املختلفة يف األحاديث النبوية تنقسم من حيث أتثريها على األحكام الفقهية إىل قسمني فقط: 
، واختالف التعارض، وإن التعارض واالختالف بني بعض الرواايت احلديثية، هو وجه من وجوه خمتلف التنوعاختالف 

 هذا النوعاحلديث ومشكله، وهو مما له أثر ابلغ، وأتثري ظاهر يف األحكام الفقهية. وهناك من األئمة من أطلق على 
ولقد استطاع العلماء اجلمع ني بعض الرواايت، الختالف احلاصل بعبارة اختالف التضاد، وهي عبارة وجيهة يف علة ا

ت ظاهرية، ميكن توجيهها وجتاوزها، وهذا هو ها اختالفات شكلية، وإشكاالو واعتب  بني تلك الرواايت والتوفيق بينهما
 دون الوصول إىل القول الفصل، وهو أنه ال ميكن أن تتعارض األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 .أتويل صحيح يف التوفيق واجلمع بني تلك الرواايت
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 وفيه متهيد ومطلبان:
 املطلب األول: اختالف التنوع 

 املطلب الثاين: اختالف التعارض
 متهيد

، وهو يقوم مقام األساس للبناء، فاالختالف له أمهية ابلغةاحلديث عن أنواع االختالف يف األحاديث النبوية وضبطها    
يف رواايت احلديث النبوي قد ينشأ عنه خالف يف احلكم الفقهي. واخلالف الذي نعنيه هنا هو اخلالف الواقع بني 

حيث إن وجود حديثني  -يف ظاهر األمر  -ض بعضها واختالفها األحاديث الثابتة الصحيحة، اليت تبني لنا تعار 
صحيحني صرحيني واضحني يتناقضان، وليس أحدمها انسخ لآلخر، وال سبيل للجمع بينهما، فهذا ال وجود له قطعا؛ 

 متييز ألن النيب ال يقول إال حقا، وإمنا يقع هذا بسبب قلة التمييز بني الصحيح والضعيف، أو ضعف امللكة الفقهيه يف
 الناسخ من املنسوخ، أو ضعف القدرة على اجلمع بينهما، ومن هنا حصل االضطراب، ووقع اخللل.

. 1جاء يف املوسوعة الفقهية: "أنَّ االختالف إمَّا أن يكون اختالفًا يف العبارة، أو اختالف تنوٍُّع، أو اختالف َتَضادٍ "
العبارة داخل يف القسمني اآلخرين، وال نرى إفراده، فالعبارة لو وهذا تقسيم ال يناسب هذا البحث، ألن اختالف 

اختلفت بني حديث وآخر ومل ينشأ عن هذا االختالف خالف يف األحكام الفقهية، فهو إذاً فرع من اختالف التنوع، 
إذا ما كان ولو نشأ خالف بناًء على اختالف العبارة، فهو بذلك تفرع من اختالف التضاد، فال معىن هلذا التقسيم 

 حديثنا عن أثره على األحكام الفقهية.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.292-2/294املوسوعة الفقهية ) 1 
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: أما أنواع االختالف فهي يف األصل قسمان: اختالف تنوع، -رمحه هللا تعاىل  –:2ابن تيميةشيخ اإلسالم قال 
  3واختالف تضاد.

فالرواايت املختلفة يف األحاديث النبوية تنقسم من حيث أتثريها على األحكام الفقهية  -رمحه هللا تعاىل  –وهو كما قال 
 إىل قسمني فقط: 

 القسم األول: اختالف التنوع.
 والقسم الثاين: اختالف التضاد.

اسب أن يقال حديثان إال أن التعبري ابلـ )تضاد( ال يصح فيما صح من حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم، واملن
 متعارضان وليس متضادين.

 وهذا ما ينبغي أن نتفق عليه ونقرره ونسري عليه يف البحث.

 تنوع الاملطلب األول: اختالف 
 هي رواايت األحاديث الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه جيوز العمل هبا مجيعاً.  نقصد ابختالف التنوع:

 : وسنضرب مثالني على هذا النوع 
 )عدد مرات الوضوء( املثال األول : 

 . 5قَاَل: تـََوضَّأَ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم َمرًَّة َمرَّةً  –َرِضَي هللاُ َعْنهُ  –4َعِن اْبِن َعبَّاس ،روى البخاري يف صحيحه
 
 
 

                                                           
لزاهد، شيخ اإلسالم، هو أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ابن تيمية احلراين، اإلمام الفقيه، اجملتهد، احملدث، احلافظ، املفسر، األصويل، ا  2

دمشق سنة مثان وعشرين وعلم األعالم، أفىت ودرس وهو دون العشرين، وله مئات التصانيف، ولد سنة إحدى وستني وستمائة، وتويف معتقالً يف قلعة 
، تذكرة احلفاظ للذهيب 1/154، الدرر الكامنة 2/387وسبعمائة للهجرة. رمحه هللا وطيب هللا ثراه وجزاه عن دينه وأمته خري اجلزاء. ذيل طبقات احلنابلة 

(4/1496– 1497.) 
 (.37-38اقتضاء الصراط املستقيم: )  3
م بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم رسول هللا، ولد وبنو هاشم ابلشعب قبل اهلجرة بثالث، حب األمة عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاش  4

فقال: اللهم علمه احلكمة، وأتويل الكتاب، واتفقوا على أنه مات ابلطائف سنة مثان وستني، واختلفوا  -صلى هللا عليه وسلم-وترمجان القرآن، دعا له النيب 
 (.4/141ن إحدى وسبعني، وقيل: ابن اثنتني، وقيل: ابن أربع، واألول هو األقوى. اإلصابة يف متييز الصحابة )يف سنه، فقيل: اب

 (.157(، رقم احلديث )1/445صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الوضوء مرَّة مرَّة، )  5
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 . 7أنَّ النَّيبَّ َصلََّى هللاُ َعَليِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ َمرََّتنِي َمرََّتنيِ  -َرِضَي هللاُ َعْنُه  –6َعْن َعْبَد هللِا ِبْن َزْيدوروى البخاري أيضاً، 
َدَعا ِبِِاَنٍء فَأَفْـرََغ َعَلى َكفَّْيِه َثاَلَث ِمرَاٍر فـََغَسَلُهَما ُُثَّ أنَُّه  –َرِضَي هللاُ َعْنهُ  –َعْن ُعْثَماَن ِبن َعفَّاَن  ،وروى البخاري كذلك

 َث ِمَراٍر ُُثَّ َمَسَح ِبرَْأِسِه ُُثَّ َغَسَل أَْدَخَل مَيِيَنُه يف اإِلاَنِء َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق ُُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث َويََدْيِه ِإىَل اْلِمْرفـََقنْيِ َثالَ 
وِئي َهَذا ُُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ ْجَلْيِه َثاَلَث ِمرَاٍر ِإىَل اْلَكْعبَـنْيِ ُُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: َمْن تـََوضَّأَ ََنَْو ُوضُ رِ 

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُث ِفيِهَما نـَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ  .8اَل حُيَدِ 

 لتعارض بيان وجه االختالف وا
جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ويف حديث عبدهللا بن زيد  -رضي هللا عنه  -يف حديث ابن عباس   
أنه  -رضي هللا عنه  -أنه صلى هللا عليه وسلم توضأ مرتني مرتني، ويف حديث عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  -

 هذه األحاديث الثالثة رواها البخاري يف صحيحه. صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالثة مرار، ومجيع

 اجلمع بني اختالف الرواايت وتعارضها 
 -رضوان هللا عليهم أمجعني  -هذه الرواايت السابقة ليس بينها اختالف وتعارض البتة، فكل راٍو من هؤالء الصحابة  

روى ما شاهده من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع علمهم جبواز تعدد مرات الوضوء حىت ثالث، وإال لنقل لنا عنهم 
 ، فيصح العمل هبذه األفعال الثالثة مجيعاً. - فيما أعلم - مخالف حول هذه املسألة، ومل أقف على خالف بينه

واإلمام البخاري بوب لألفعال الثالثة الواردة يف األحاديث فقال: ابب الوضوء مرًة مرة، وقال: ابب الوضوء مرتني 
 .9مرتني، وقال: ابب الوضوء ثالًثً ثالًثً 

 

 

                                                           
ن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي ُث املازين يعرف اببن أم عبد هللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم ب  6

لكذاب لعنه هللا عمارة يكىن أاب حممد، شهد بدرا قاله ابن منده وأبو نعيم وقال أبو عمر شهد أحدا وغريها ومل يشهد بدرا وهو الصحيح وهو قاتل مسيلمة ا
 (.3/253وحشي ابحلربة وضربه عبد هللا بن زيد ابلسيف فقتله. أسد الغابة )يف قول خليفة بن خياط وغريه شارك وحشيا يف قتل مسليمة رماه 

 (.158(، رقم احلديث )1/446صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الوضوء مرَّتني مرَّتني، )  7
صالة، ابب صفة الوضوء (، وصحيح مسلم، كتاب ال159(، رقم احلديث )1/446صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الوضوء ثالًثً ثالًثً، )  8

 (.538( رقم احلديث )3/104وكماله، )
 (.445-1/446صحيح البخاري، كتاب الصالة، )  9
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وقال ابن خزمية: "ابب إابحة الوضوء مرة مرة، والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤدٍ  لفرض الوضوء، إذ 
أمر بغسل أعضاء الوضوء بال ذكر توقيت،  –عز وجل  –غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، وهللا 

على ويف وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم مرة مرة، ومرتني مرتني، وثالًثً ثالًثً، وأعضاء الوضوء شفعاً، وبعضه وتراً داللة 
لوضوء، أن هذا كله مباح، وأن كل من فعل يف الوضوء ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعض األوقات مؤدٍ  لفرض ا

 .10ألن هذا من اختالف املباح، ال من اختالف الذي بعضه مباح وبعضه حمظور"

 وبذلك يتضح لنا اختالف التنوع وكيف أنه ليس له أتثري على احلكم الفقهي إال من جهة التفاضل بني املندوابت. 

 ولكن الفعل فيها خيتلف من كما بني ذلك اإلمام الشافعي فقال: "وال يقال لشيء من هذه األحاديث خمتلف مطلقاً،
وجه أنه مباح، ال اختالف احلالل واحلرام، واألمر والنهي، ولكن أقل ما جيزئ من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون من 

 11الوضوء ثالث".

 عدد ركعات النافلة قبل صالة الظهراملثال الثاين : 
َها-َعْن َعاِئَشَة  روى البخاري، َكاَن اَل َيدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

  .12قـَْبَل اْلَغَداِة. ََتبـََعُه اْبُن َأِب َعِديٍ  َوَعْمٌرو ، َعْن ُشْعَبَة"

صلى هللا عليه وسلم  -َعْن َصالَِة َرُسوِل اَّللَِّ  -رضي هللا عنها  –َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشِقيٍق قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشَة  َعنْ  ورى مسلم،
فـَُيَصلِ ى رَْكَعتَـنْيِ وََكاَن ُيَصلِ ى  ْدُخلُ َعْن َتَطوُِّعِه فـََقاَلْت َكاَن ُيَصلِ ى ِِف بـَْيىِت قـَْبَل الظُّْهِر أَْربـًَعا ُُثَّ خَيْرُُج فـَُيَصلِ ى اِبلنَّاِس ُُثَّ يَ  -

اللَّْيِل ِتْسَع رَْكَعتَـنْيِ وََكاَن ُيَصلِ ى ِمَن اِبلنَّاِس اْلَمْغِرَب ُُثَّ يَْدُخُل فـَُيَصلِ ى رَْكَعتَـنْيِ َوُيَصلِ ى اِبلنَّاِس اْلِعَشاءَ َويَْدُخُل بـَْيىِت فـَُيَصلِ ى 
ُهَو قَائٌِم َوِإَذا قـَرَأَ وََكاَن ُيَصلِ ى لَْيالً َطِويالً قَائًِما َولَْيالً َطِويالً قَاِعًدا وََكاَن ِإَذا قـََرأَ َوُهَو قَائٌِم رََكَع َوَسَجَد وَ رََكَعاٍت ِفيِهنَّ اْلِوتْـُر 

  .13قَاِعًدا رََكَع َوَسَجَد َوُهَو قَاِعٌد وََكاَن ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ"

                                                           
 (.87-1/88صحيح ابن خزمية: )  10
 .42اختالف احلديث:  11 

( ، وأبو داود يف "سننه" ِكَتاٌب : الصَّاَلُة 1182( حديث رقم )3/593أخرجه البخاري يف "صحيحه" ، كتاب التهجد ، ابب الركعتني قبل الظهر ، )  12
لكبى" ِكَتاٌب : الصَّاَلُة َعَدُد الصَّاَلِة قـَْبَل ، والنسائي يف "السنن ا1253. تفريع أبواب صالة السفر اَبٌب : تـَْفرِيُع أَبـَْواِب التََّطوُِّع ، َورََكَعاُت السُّنَِّة، رقم 

 1758ِر، رقم ، والنسائي يف "اجملتىب" ِكَتاٌب : ِقَياُم اللَّْيِل َوَتَطوُُّع النـََّهاِر اْلُمَحاَفَظُة َعَلى الرَّْكَعتَـنْيِ قـَْبَل اْلَفجْ  331الظُّْهِر ، رقم 
( ، وأبو داود يف "سننه" ِكَتاٌب : 1696( حديث رقم )6/253أخرجه مسلم يف "صحيحه" ، كتاب صالة املسافر ، ابب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، ) 13

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَبٌب : َما ، والرتمذي يف "سننه" أَبـَْواٌب :  1251الصَّاَلُة ، اَبٌب : تـَْفرِيُع أَبـَْواِب التََّطوُِّع ، َورََكَعاُت السُّنَِّة، رقم  الصَّاَلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلنَي لِْلَخَبِ يف ، والنسائي يف "السنن الكبى" ِكَتاٌب : الصَّاَلُة َعَدُد الصَّاَلِة قـَْبَل الظُّْهِر ، َوِذْكُر اْخِتاَلِف أَْلَفاِظ النَّاقِ  436َجاَء يف الرَّْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلِعَشاِء، رقم 

 .  334َذِلَك، رقم 
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ُهَما  -َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر  َعنْ  خاري،وروى الب  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل : َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل هللِا  -َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
  .14رَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلِعَشاِء"ِرِب وَ رَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اجْلُُمَعِة َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلَمغْ 

َثىِن  ثـََنا حَيََْي  قال اإلمام مسلم : َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب َوُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيٍد قَااَل َحدَّ َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ قَاَل  -َوُهَو اْبُن َسِعيٍد  -زَُهيـْ
ثـََنا أَبُو ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر  َأْخبَـَرِِن اَنِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر .ح َوَحدَّ ثـََنا أَبُو أَُساَمَة َحدَّ َبَة َحدَّ َبْكِر ْبُن َأِِب َشيـْ

تـَنْيِ قـَْبَل الظُّْهِر َسْجَدتـَنْيِ َوبـَْعَدَها َسْجَدتـَنْيِ َوبـَْعَد اْلَمْغِرِب َسْجدَ  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ 
 -صلى هللا عليه وسلم- َمَع النَّىبِ  َوبـَْعَد اْلِعَشاِء َسْجَدتـَنْيِ َوبـَْعَد اجْلُُمَعِة َسْجَدتـَنْيِ فََأمَّا اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاءُ َواجْلُُمَعُة َفَصلَّْيتُ 

 .15بـَْيِتِه" ِِف 

 بيان وجه التعارض واالختالف 
 -أنه  -رضي هللا عنها  -القبلية لصالة الظهر فروت أم املؤمنني عائشة اختلفت الرواايت كما هو ظاهر يف النافلة  

أنه صلى مع  –رضي هللا عنه  –ما كان يدع أربع ركعات قبل الظهر ، بينما جاء عن ابن عمر  -صلى هللا عليه وسلم 
الظهر ركعتان أم أربع قبل  -صلى هللا عليه وسلم  -ركعتني ، فهل كانت صالة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 ؟

 اجلمع بني اختالف الرواايت وتعارضها 
مل االختالف على التنوع واإلابحة فتارة يصلي ركعتني وَترة يصلي أربع وهو اجلمع بني هذه األحاديث يكون حبو 

األكمل واألكثر من فعله صلى هللا عليه وسلم وتعدد أفعاله دليل على اجلواز ، وفيما يلي أقوال بعض العلماء يف هذه 
 املسألة : 

: وحيتمل أن يقال:  -رضي هللا عنهما  -عمر قال ابن حجر تعليقاً على اختالف الرواايت الذي وقع بني عائشة وابن 
 . 16مراده بيان أن الركعتني قبل الظهر ليستا حتماً حبيث ميتنع الزايدة عليهما

وقال اإلمام النووي : واختالف األحاديث يف أعدادها حممول على توسعة األمر فيها وأن هلا أقل وأكمل فيحصل أصل 
األكمل، وهذا كما سبق يف اختالف أحاديث الضحى وكما يف أحاديث الوتر  السنة ابألقل ولكن االختيار فعل األكثر

                                                           
 ( .1165( حديث رقم )3/576أخرجه البخاري يف "صحيحه" ، كتاب التهجد ، ابب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ، )  14
ديث رقم ( ح6/252أخرجه مسلم يف "صحيحه" ، كتاب صالة املسافر ، ابب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ، وبيان عددهن ، )  15
(1695) 

 ( .3/376فتح الباري شرح صحيح البخاري  )  16
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يف حتصيل أصل السنة وعلى األكمل  اجملزئفجاءت فيها كلها أعدادها ابألقل واألكثر وما بينهما ليدل على أقل 
 . وقال بدر الدين 18ا.  قال أبو جعفر الطبي: األربع كانت يف كثري من أحواله وركعتان يف قليله17واألوسط وهللا أعلم

صلى بعد الظهر ركعتني مرة، وصلى بعد الظهر أربعا  -صلى هللا عليه وسل م  -العيين : والتوفيق بني احلديثني أن النيب 
 مرة، 

ياان للجواز، واختالف األحاديث يف األعداد حممول على توسعة األمر فيها، وأن هلا أقل وأكثر فيحصل أقل السنة ب
 . 20. وقال أيضاً : والراجح هو األربع 19ختيار فعل األكثر األكملابألقل، ولكن اال

قد جاء قبل الظهر ركعتان وأربع ركعات وال اختالف جلواز أنه فعل أحياانً « قبل الظهر ركعتني»وقال السندي : قوله : 
يت عشرة ركعة ولذلك هذا وأحياانً ذاك نعم احلديث القويل يؤيد األخذ ابألربع ويرجحه وهو حديث من ًثبر على اثن

 .21أخذ به علماؤان وهللا أعلم

  عارضتالاملطلب الثاين: اختالف 
هي رواايت األحاديث الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه ال ميكن العمل هبا مجيعاً  نقصد ابختالف التعارض:

 إال ِبعمال القواعد املتبعة لدفع إيهام التعارض. 
ومما ينبغي بيانه عند احلديث عن اختالف التضاد، أن هذا التعارض والتضاد الذي نشأ عن اختالف الرواايت الصحيحة 
ليس هو على حقيقته؛ بل هو تعارض وتضاد يف الظاهر، أو فيما يبدو ملن ليس له قدم راسخة يف هذا الفن، أو ملن 

 عليه وسلم من أعداء الدين ومن بعض املستشرقني، كان يف قلبه مرض وهوى وحقد على سنة املصطفى صلى هللا
والذين كانوا وما زالوا يبثون مسوهم طعناً وقدحاً يف الدين عموماً، ويف السنة على وجه اخلصوص، ولقد وجدوا يف هذا 

 لى هللا الباب مدخاًل على بعض املسلمني ممن ليس له زاد يف العلم الشرعي، وانساق الفرتاءاهتم على سنة املصطفى ص
عليه وسلم نزر منهم يسري، وأخذوا يبثون مسومهم يف اجملتمعات، ويضربون النصوص بعضها ببعض ويدعون التعارض 
بينها، لذا وجب البيان أبنه ال ميكن أن تتعارض األحاديث الصحيحة الثابتة من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

                                                           
 ( .6/8شرح النووي على صحيح مسلم  )  17
 نفس املصدر.    18
 ( .7/232عمدة القاري  )  19
 ( .4/132عون املعبود شرح سنن أِب داوود )  20
 (2/409شرح السندي على السنن الصغرى  )  21
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دفع هذا التعارض واالختالف، فإن مل نستطع التوفيق بينها فهذا راجع حبال من األحوال، دون أن يكون هناك سبيل ل
 إىل تقصريان يف فهمنا حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهللا املستعان.

ولقد تواترت أقوال العلماء يف القدمي واحلديث يف تقرير هذا وأقوال األئمة والعلماء أكثر من أن حتصر، يقول اإلمام 
 ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أبداً حديثان صحيحان متضادان، ينفي أحدمها ما يثبته اآلخر، من الشافعي: "

. وقال اإلمام ابن خزمية: "ال 22غري جهة اخلصوص والعموم، واإلمجال والتفسري، إال على وجه النسخ وإن مل جيده"
ِبسنادين صحيحني متضادان، فمن كان عنده فليأت به أعرف أنه روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثان 

 . 23حىت أؤلف بينها"
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "ال جيوز أن يوجد يف الشرع خبان متعارضان من مجيع الوجوه، وليس مع أحدمها ترجيح 

 .24يقدم به"
أحدمها انسخاً لآلخر فهذا ال يوجد "وأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان من كل وجه، ليس 25وقال ابن القيم: 

أصاًل، ومعاذ هللا أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق الذي ال خيرج من بني شفتيه إال احلق، واآلفة من التقصري يف 
معرفة املنقول، والتمييز بني صحيحه ومعلوله، أو القصور يف فهم مراده صلى هللا عليه وسلم، ومحل كالمه على غري ما 

 .26أو منهما معاً، ومن هاهنا وقع من االختالف والفساد ما وقع، وابهلل التوفيق"عناه به، 
 وحىت تتضح الصورة سنورد مثالني هلذا النوع من االختالف :

  : ) ما جاء يف الراب (األول ثال امل
َا الر اَِب يف النَِّسيَئةِ ))َأنَّ النَّيبَّ َصلََّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -َرِضَي هللاُ َعْنُه  -27َعْن أَُساَمَة ِبن َزْيٍد فروى مسلم،   .28((ِإمنَّ

                                                           
 (.173الرسالة: )  22
 (.258(، وذكره ابن الصالح يف علوم احلديث:)465الكفاية يف علم الرواية: )  23
 (.1/600ملسوَّدة )  24
هـ( الفقيه األصويل، املفسر، النحوي، حمدث، 691-751حممد بن أِب بكر بن أيوب، أبو عبد هللا، الزرعي، املشهور اببن قيم اجلوزية، الدمشقي )  25

(، البداية 2/143(، البدر الطالع )2/447عة، يف أنواع العلوم، تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية. ذيل طبقات احلنابلة )عابد، ورع، صاحب التصانيف البدي
 (.14/246البن كثري )

 (.4/217(، املوافقات )1/67(، شفاء العليل )194-4/150زاد املعاد )  26
ولد أسامة يف اإلسالم،  -صلى هللا عليه وآله وسلم-بو زيد وأمه أم أمين حاضنة النيب أسامة بن زيد بن حارثة، احلب بن احلب يكىن أاب حممد، ويقال: أ  27

قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو  -صلى هللا عليه وآله وسلم-وله عشرون سنة. وكان أَمَّره على جيش عظيم، فمات النيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم-ومات النيب 
 (.1/49َسامة الفنت بعد قتل عثمان إىل أن مات يف أواخر خالفة معاوية. اإلصابة يف متييز الصحابة )بكر وكان عمر جيله ويكرمه، واعتزل أُ 

 (.4065(، رقم احلديث )11/27صحيح مسلم: كتاب املساقاة، ابب بيع الطعام مثال مبثل، )  28
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: وراب النسيئة: هو الزايدة يف الدين نظري األجل أو الزايدة فيه، ومسي هذا النوع من الراب راب النسيئة من أنسأته الدين
يِن بيعا كان أو قرضاألن الزايدة  – أخرته  .29فيه مقابل األجل أاي كان سبب الدَّ

َهَب ))أنَّ َرُسوَل هللِا َصلََّى هللِا َعَليِه َوَسلََّم قَاَل:  -َرِضَي هللاُ َعْنُه  –30َعْن أِب َسِعْيٍد اخلُْدرِي ِ  وروى البخاري، ُعوا الذَّ الَ تَِبيـْ
َهِب إالَّ ِمْثاًل مبِْثَل، َواَل َتشُ  ُعو اْلَورَِق اِبْلَورِِق ِإالَّ ِمْثاًل مبِْثل، َواَل َتُشفُّوا بـَْعَضَها َعَلى  31فُّوااِبلذَّ بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َواَل تَِبيـْ

َها َشْيئاً َغائِباً بَِناِجزٍ  ُعوا ِمنـْ  .33((32بـَْعٍض، َواَل تَِبيـْ

ْرَهُم ))َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلََّى هللاُ َعَليِه َوَسَلَم قَاَل:  -َرِضَي هللاُ َعْنهُ  -34َوَعْن َأِب ُهَريرَةَ  نَـُهَما، َوالدِ  يـَْناِر الَ َفْضَل بـَيـْ يـَْناُر اِبلدِ  الدِ 
نَـُهَما ْرَهِم اَل َفْضَل بـَيـْ  .35((اِبلدِ 

 

 بيان وجه االختالف والتعارض 
حصر الراب يف النسيئة فقط، بينما حديثا أِب سعيد  -رضي هللا عنهما  -يف حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد    

ختالف رواية ابن عباس، فهذه الرواايت ال ميكن العمل هبما مجيعا ألن بينهما  -رضي هللا عنهما  -اخلدري و أِب هريرة 
 ض الرواايت.تعارضاً يقتضي العمل على قواعد اجلمع بني تعار 

 

                                                           
 (.4/90(، وجامع البيان عن أتويل آي القرآن )2/605املصباح املنري )  29
ك أبو سعيد اخلدري مشهور بكنيته، استصغر أبحد، واستشهد أبوه هبا، وغزا هو ما بعدها. كان من أفقه أحداث الصحابة. وقال سعد بن مال  30

ث وستني. اخلطيب: كان من أفاضل الصحابة، وحفظ حديثا كثريا. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعني. وقيل: أربع وستني. وقال املدائين: مات سنة ثال
 (.  3/78سكري: مات سنة مخس وستني. اإلصابة يف متييز الصحابة )وقال الع

 (.1/254 أْي ال تـَُفضِ ُلوا. املغرب ) َ  31
 (.50-2/51اِبجْلِيِم َوالزَّاِي َأْي َحاِضٍر. سبل السالم )  32
(، 11/11اب املساقاة، ابب الراب، )(، وأخرجه مسلم، كت2177(، رقم احلديث )5/645صحيح البخاري، كتاب البيوع ابب بيع الفضة ابلفضة، )  33

 (.4030رقم احلديث )
ن صخر على أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّري بن طريف الدَّْوسي. اختلف يف امسه، قال النووي يف مواضع من كتبه: اسم أِب هريرة عبد الرمحن ب  34

مه فقال له: أبو ُهريرة. أمجع أهل احلديث على أنه أكثر الصحابة حديثا. كان من حيمل هرة يف ك -صلى هللا عليه وسلم-األصح من ثالثني قوال. رآه النيب 
وألزمهم له صحبة على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إىل أن مات؛ ولذلك  -صلى هللا عليه وآله وسلم-أحفظ أصحاب رسول هللا 

 (.3/475نة مهاجرا، وسكن الصفة. أسد الغابة )كثر حديثه. وكان إسالمه بني احلديبية وخيب، قدم املدي
 (.4045(، رقم احلديث )11/18صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً )  35
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 اجلمع بني اختالف الرواايت وتعارضها 
تعددت أقوال العلماء يف اجلمع بني هذه الرواايت، فمنهم من محل حديث أسامه على اإلمجال وبقية األحاديث مفسرة 

 له، أو أن أسامة حفظ اجلواب ومل حيفظ املسألة.

يسأل عن الصنفني املختلفني مثل  -عليه وسلم صلى هللا  -قال اإلمام الشافعي: قد يكون أسامة مسع رسول هللا 
الذهب ابلورق والتمر ابحلنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضاًل يداً بيد، فقال: )إمنا الراب يف النسيئة(، أو تكون املسألة 

 سامة،سبقته هبذا فأدرك اجلواب، فروى اجلواب ومل حيفظ املسألة، أو شك فيهما، ألنه ليس يف حديثه ما ينفي هذا عن أ

 -ويف موضع آخر محله على اجململ واملفسر فقال: تـَرَْكَنا قـَْوَل َمْن َرَوى َعْن أَُساَمَة َأنَّ النَّيبَّ . 36 فيحتمل موافقتها هلذا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َا الر اَِب يف النَِّسيَئةِ ))قَاَل:  -َصلَّى اَّللَّ ُ  -؛ ألَنَُّه جُمَْمٌل وَُكلُّ َذِلَك ُمَفسٌَّر فـََيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن النَّيبُّ ((إمنَّ َصلَّى اَّللَّ

َفنْيِ خُمَْتِلَفنْيِ َذَهٌب ِبَورٍِق أَْو مَتٌْر حِبِْنطٍَة؟ فـََقاَل:  -َعَلْيِه َوَسلََّم   ِفَظُه فََأدَّى قـَْوَل َفحَ (( الر اَِب يف النَِّسيَئةِ ))ُسِئَل َعْن الر اَِب َأيف ِصنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّيبِ   فقال: وهناك من ادعى  38، ومنهم من ادعى النسخ، ذكره احلازمي37 َوملَْ يـَُؤدِ  اْلَمْسأََلةَ  -َصلَّى اَّللَّ
َعزِيِز ْبِن َأِب َبْكرََة َعْن أَبِيِه َأنَّ . واحلديث ِمْن رَِوايَِة حَبٍْر السَّقَّاِء َعْن َعْبِدالْ 39النسخ، واحتجوا لذلك حبديث واه اإلسناد

، وهذا حديث واهي اإلسناد وحبر السقاء ال تقوم به ((نـََهى َعْن الصَّْرِف قـَْبَل َمْوتِِه ِبَشْهرٍ )) النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .40 احلجة

رميه يف القرآن الكرمي، وأما راب التفاضل فقد حرمته وذهب البعض إىل أن الراب املذكور يف حديث أسامة هو ما جاء حت
 األحاديث اليت وردت يف السنة املطهرة.

إمنا عىن به راب القرآن، الذي كان أصله يف  -أي الذي جاء يف حديث أسامة  -قال الطحاوي: إن ذلك الراب    
أجلين منه إىل كذا وكذا بكذا وكذا درمها أزيدكها : النسيئة، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين، فيقول له

َ َوَذُروا َما بَِقَي يف دينك، فيكون مشرتايً ألجل مبال، فنهامها هللا عز وجل عن ذلك بَِقْولِِه:  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ

                                                           
 .162لرسالة، شرح وتعليق الدكتور عبدالفتاح كبارة، ص:   36
 (.173-8/174األم )  37
هلمذاين، أبو بكر احلازمي، اإلمام احلافظ، احلجة الناقد، النسابة البارع أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم احلازمي ا  38

 (.41/151نبالء )مولده يف سنة مثان وأربعني ومخس مائة، ومات يف شهر مجادى األوىل سنة أربع ومثانني ومخس مائة وله ست وثالثون سنة. سري أعالم ال
 601العتبار للحازمي، ص:   39
 (.10/20جملموع )  40
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ُتْم ُمْؤِمِننيَ  ِمْن الر اَِب إْن ُكنـْ
بتحرمي الراب يف التفاضل، يف الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، ،ُُثَّ جاءت السنة بعد ذلك  41

وسائر األشياء، املكيالت واملوزوانت "والدليل على أن ذلك الراب احملرم يف هذه اآلًثر، هو غني الراب الَّذي َرَواُه اْبُن 
ُهْم  –َعبَّاٍس، َعْن أَُساَمَة  ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن َرُسوِل اَّللَِّ   -َرِضَي اَّللَّ ُهَما  -ُرُجوُع اْبِن َعبَّاٍس  -ى اَّللَّ ُ َعنـْ َرِضَي اَّللَّ

ثَُه بِِه أَبُوَسِعيٍد  - ، فَعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -إىَل َما َحدَّ
ْرَهِم، َأْشَهُد َأين ِ مسَِْعت َرُسوَل : قـُْلت الْبِن َعبَّاسٍ : الَ َأِب َسِعيٍد، قَ  ْرمَهَنْيِ اِبلدِ  يَناِر، َوالدِ  يَناَرْيِن اِبلدِ  أََرأَْيت الَِّذي تـَُقوُل، الدِ 

ْرَهِم، ال ْرَهُم اِبلدِ  يَناِر َوالدِ  يَناُر اِبلدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل الدِ  نَـُهَمااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  أَْنَت : فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ .  َفْضَل بـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـَُقْلت َا َأْخبَـَرنِيِه أَُساَمُة ْبُن َزْيدٍ . نـََعمْ : مسَِْعت َهَذا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل . فـََقاَل فَِإين ِ ملَْ َأمْسَْع َهَذا، إمنَّ

 .42"َها اْبُن َعبَّاسٍ َونـَزََع َعنْـ : أَبُوَسِعيدٍ 
 

 : )كفارة الوقاع يف رمضان( املثال الثاين
:  فـََقالَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجٌل إىَل َرُسوِل اَّللَِّ )) قَاَل : -رضي هللا عنه  -َعْن َأِب ُهَريـْرََة روى البخاري، 

، قَالَ  :  َهْل جتَُِد َما تـَْعِتُق َرقـََبًة؟ قَالَ :  َوقـَْعُت َعَلى اْمرََأِت يف َرَمَضاَن، قَالَ :  َأْهَلَكَك؟ قَالَ َوَما :  َهَلْكُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ
فـََهْل جتَُِد َما ُتْطِعُم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا؟ قَاَل ال ُُثَّ :  ال، قَالَ :  فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعنْيِ؟ قَالَ :  ال، قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َجَلَس، فَُأِتَ النَّيبُّ  ْق هِبََذا؟ فـََقالَ :  بَِعَرٍق ِفيِه مَتٌْر، فـََقالَ  -َصلَّى اَّللَّ َها َأْهُل :  َتَصدَّ أَفْـَقَر ِمنَّا َفَما بـَنْيَ البـَتَـيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأْحَوُج إلَْيِه ِمنَّا َفَضِحَك النَّيبُّ بـَْيٍت   .43((اْذَهْب َفَأْطِعْمُه أَْهَلكَ :  َحىتَّ َبَدْت أَنـَْيابُُه، ُُثَّ قَالَ  -َصلَّى اَّللَّ

َأْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َأنَّ َرُجال أَْفَطَر يف َرَمَضاَن َفَأَمرَُه َرُسوُل اَّللَِّ )): -رضي هللا عنه  - روى مسلم عنه أيضاً 
 صلى هللا عليه -قَاَل اَل َأِجُد. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ يَُكفِ َر بِِعْتِق َرقـََبٍة أَْو ِصَياِم َشْهَرْيِن ُمتَـَتابَِعنْيِ أَْو إْطَعاِم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا 

                                                           
 .278سورة البقرة اآلية:   41
 (.64-4/71شرح معاين اآلًثر، )  42
( وصحيح 1936( رقم احلديث )5/307صحيح البخاري ،كتاب الصَّْوِم ، ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيٌء فتصدق عليه فليكفِ ر ، )  43

، وتثبت اب الصيام ، ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبى فيه وبياهنا ، وأهنا جتب على املوسر واملعسرمسلم ، كت
 ( .2590( ، رقم احلديث )7/224يف ذمة املعسر حىت يستطيع )
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ْق ِبِه  :بَِعَرٍق ِفيِه مَتٌْر فـََقالَ  - لى هللا عليه وسلمص -فَأُِتَى َرُسوُل اَّللَِّ ،  اْجِلسْ  - وسلم فـََقاَل اَي َرُسوَل  ،ُخْذ َهَذا فـََتَصدَّ
 .44((َحىتَّ بََدْت أَنـَْيابُُه َوقَاَل َلُه ُكْلهُ  - صلى هللا عليه وسلم -َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ ،  اَّللَِّ َما َأَحٌد َأْحَوَج ِمىنِ  

 بيان وجه االختالف والتعارض 
إن مل ، فأواًل ، فإن مل جيد فصيام شهرين يف احلديث األول كما هو ظاهر يف الرواية أن الكفارة على الرتتيب فالعتق   

، فهل الكفارة على الرتتيب ثاين تدل على أن الكفارة للتخيري، بينما الرواية يف احلديث اليستطع فإطعام ستني مسكيناً 
 لتخيري ؟أم ا

 ع بني اختالف الرواايت وتعارضها اجلم
قال ابن حجر : )روى الرتتيب عن الزهري كذلك متام ثالثني نفساً أو يزيد ، وُرجح الرتتيب أيضاً أبن راويه حكى    

لفظ القصة على وجهها فمعه زايدة علم من صورة الواقعة ، وراوي التخيري حكى لفظ راوي احلديث ، فدل على أنه 
 .45تصرف بعض الرواة إما لقصد االختصار أو لغري ذلك(من 

إىل أن لفظة "أو" يف الرواية الثانية للتقسيم ال للتخيري ، وتقديره : يعتق أو يصوم إن عجز عن  46ذهب اإلمام النوويو 
 . 47العتق ، ويطعم إن عجز عنهما

، وذهب اإلمام 48 أخذوا ابلرتتيب كما يف الرواية األوىلومجهور العلماء من احلنفية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد 
 . 49التخيري وأخذوا ابلرواية الثانيةمالك وأمحد يف رواية أخرى أن الكفارة على 

 

                                                           
( رقم احلديث 7/227صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبى فيه وبياهنا ، )  44
(1936. ) 

 ( .5/314فتح الباري البن حجر ، كتاب الصوم ، ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيٌء فتصدق عليه فليكفِ ر ، )  45
احلافظ حميي الدين أبو زكراي حيَي بن شرف بن مـرِ ي بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام النووي الشافعي الدمشقي املشهور بـ  إلمام  46

ثيهم ، ولد النووي يف قرية نوى يف حوران بسوراي سنة  دمي النظري يف هـ ، كان رأساً يف الزهد، وقدوة يف الورع، وع631"النووي", أحد أشهر فقهاء السنة وحمد 
( ، البداية والنهاية، 1474-4/1470هـ . تذكرة احلفاظ، ) 676من شهر رجب سنة  24مناصحة احلكام واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  تويف يف 

 (.13/202( ، معجم املؤلفني، )13/278)
 ( 7/227على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبى فيه وبياهنا، )شرح النووي على مسلم ،كتاب الصوم ، ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان   47
 ( .3/65( ، واملغين البن قدامة )7/227شرح النووي على مسلم )  48
 ( .3/65( ، املغين البن قدامة )1/304بداية اجملتهد )  49
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 اخلامتة:
كيف مجع علماء األمة بني هذه األحاديث اليت اختلفت وتعارضت يف    تبني لنامن خالل هذا البحث املتواضع    

ظاهرها، فتعذر العمل هبا مجيعاً كما يبدو للباحث عند النظر للوهلة األوىل؛ ولكن وبعد مجع هذه الرواايت الصحيحة، 
، ودراستها والتأمل يف االختالف هو فيما يظهر لنا أحياانً، لقصوران يف مجع األدلةأن  اتضحوالتأمل يف مدلوالهتا، 

مدلوالهتا، واستنباط األحكام منها؛ لذلك قال اإلمام ابن القيم: "وأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان من كل 
وجه، ليس أحدمها انسخاً لآلخر فهذا ال يوجد أصاًل، ومعاذ هللا أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق الذي ال خيرج 

فة من التقصري يف معرفة املنقول، والتمييز بني صحيحه ومعلوله، أو القصور يف فهم مراده من بني شفتيه إال احلق، واآل
صلى هللا عليه وسلم، ومحل كالمه على غري ما عناه به، أو منهما معاً، ومن هاهنا وقع من االختالف والفساد ما وقع، 

  .50وابهلل التوفيق"
فر عن جممل النتائج والتوصيات اليت توصل إليها هذا البحث، وهي نس -سبحانه وتعاىل  -وبعد متام البحث بعون هللا 

 كالتايل: 
 . النتائج:1

 أواًل: أن التعريف املناسب الختالف الرواايت هو: ما اختلف الرواة فيه سنداً أو متناً.
 

 ًثنياً: أن االختالف يف الرواايت ينقسم إىل قسمني:
 الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه جيوز العمل هبا مجيعاً.اختالف التنوع: وهو رواايت األحاديث .  1
. اختالف التضاد: وهو رواايت األحاديث الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه ال ميكن العمل هبا مجيعًا إال 2

 ِبعمال القواعد املتبعة لدفع إيهام التعارض واالختالف.
واهتم العلماء هبذا الفن مبكراً، وبرز  -ضوان هللا عليهم أمجعني ر  -ًثلثاً: اختالف الرواايت وجد منذ عهد الصحابة 

فيه بعضهم، وأول من صنف فيه كتأليف مستقل هو اإلمام الشافعي يف كتابة "اختالف احلديث"، وأكب كتاب مجع 
 قدراً كبرياً من املسائل هو كتاب "شرح مشكل اآلًثر" لإلمام الطحاوي.

يع ماورد، مع اليت جاءت خمتلفة تدخل يف اختالف التنوع، وبيان جواز العمل جبمإن أغلب الرواايت الصحيحة  - 4
 اإلشارة إيل األفضل.

                                                           
 (.4/217(، املوافقات )1/67(، شفاء العليل )194-4/150زاد املعاد )  50
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إن االختالف يف الرواايت إمنا هو على ظاهرة، فال ميكن أن يوجد حديثان صحيحان متعارضان وال ميكن التوفيق  - 5
 51ُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا﴾َلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوجَ وَ ﴿ :تـََعاىَل  القَ بينهما بوجه من الوجوه اليت بينها العلماء، 

 . التوصيات:2
أواًل: حصر الرواايت املختلفة يف مشروع كبري يشرتك فيه جمموعة من الباحثني، وترتيبها على أبواب الفقه، وجيمع فيه 

إليها واالستفادة منها، فمن خالل اطالعي خالل فرتة البحث أقوال األئمة والعلماء السابقني واملعاصرين ليسهل الرجوع 
 ال أعلم كتاب سبق هلذا، وهللا أعلم.

يف تعاملهم مع  -رضوان هللا عليهم أمجعني  -ًثنياً: دراسة مناهج احملدثني والفقهاء ومن قبلهم منهج األصحاب 
 كتبهم.  التمثيل هلذه املناهج من اختالف الرواايت وبسطها يف مؤلف مستقل مع

 ًثلثاً: أتليف كتاب كمدخل لعلم اختالف الرواايت وخمتلف احلديث، يكون مبثابة أصول هلذا الفن. 
على أن يسر لنا كل صعب وعسري، ووفقنا على إمتام هذا العمل املتواضع،  –سبحانه وتعاىل  –ويف اخلتام، أشكر هللا 
 واحلمدهلل رب العاملني.
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