
  



 : للكتاب الفنية ملعلوماتا
  دراسة  -  الصحيحني  يف  التعارض  ظاهرها  يوهم  اليت  العقيدة  أحاديث  الكتاب:  عنوان

 . وترجيح
  وأصول  الدعوة  بكلية   العقيدة  أستاذ  ،الدبيخي  حممد  بن  سليمان  .د  . أ  املؤلف:  اسم

 . القصيم جبامعة الدين
 عام  ، لطائفاب  احلديثة،   البيان   دار  مكتبة   يف  األوىل  الطبعة  : واترخيها  الطبعة  رقم 
  يف   الثالثة   مث  ، هـ1434  عام  لرايضاب  املنهاج،  دار  يف  الثانية   الطبعة  مث  ،م2001-هـ1422

 . هـ1440 عام الدار نفس
 .صفحة  (760)  صفحاته عددو  ،جملدين يف يقع الكتاب: حجم
  العقيدة   قسم  من  املاجستري  درجة   لنيل  املؤلف  هبا   متقد    علمية   رسالة   : الكتاب  أصل

   .ابلطبع التوصية  مع ممتاز  بتقدير أجيزت  وقد ،القرى أم جبامعة الدين وأصول الدعوة بكلية
 : وهدفه البحث مشكلة
  يرموهنا   واد  فغ    ؛ هلا  والكيد  ابلطعن  السنة  أعداء  ر تصد    :يه  حبثه  مشكلة  أن   فاملؤل    بني

  أحاديثها   صحة  يف  كون ويشك    ،ببعض  نصوصها   بعض   ويضربون  ،والتعارض  ابلتناقض
  بسيل   عنيمتذر     -ابلعقيدة  منها  يتعلق  ما   خاصة-  الفريدة  املعاين  من  تضمنته  وما  الصحيحة

  ، ابملرصاد  هلم السنة  علماء  كان  وقد  واخلرافات،  البدع  من  متالطم  وحبر  ،الشبهات   من  جارف
 .وكيدها خطرها عن الستار  وأزاحوا ، وضالهلا زيفها وأابنوا ،شبهاهتم فأبطلوا

 حسب   العقيدة  أحاديث  بني  ماملتوه    التعارض  إزالة  :هو  البحث  هذا  هدف  فكان
 التعارض.  لدفع العلم أهل من املرسومة القواعد

 جوانب: من وذلك  البحث هذا أمهية برز  قد يكون وهبذا
 اإلسالمي. الدين مصادر من الثاين ابملصدر يتعلق أنه .1
  تلقتهما   اللذان  ومسلم  البخاري  صحيحا  ومها   القرآن  بعد  اإلسالم   كتب  أصح   يف   أنه .2

 ابلقبول. األمة



 .اإلسالمي الدين جوانب من جانب أهمهو  الذي  العقيدة جانب يف أنه .3
 . األصلية مصادره يف والتشكيك  الدين هدم رام من هبا قتعل  ي  قد األحاديث هذه أن .4
   البحث: منهج 

 التالية:  النقاط يف وجنملها لبحثه،  املنهجية اخليوط عن البحث مقدمة يف الباحث أفصح
  مي ز   مث   ،ابلعقيدة  يتعلق  مما  الصحيحني  يف  التعارض  ظاهرها  اليت  األحاديث   تتبع .1

 التالية:  الكتب جرد خالل من وذلك  ؛حدة على مسألة كل  أحاديث
 .ناالصحيح •
 . قتيبة البن احلديث خمتلف أتويل •
 وغريمها. للطحاوي اآلاثر مشكل •
 إىل   ظاهرا  األحاديث  تلك   فيها  تعارضتاليت    املسائل  حبسب   األحاديث  تقسيم .2

 .احلاجة حبسب عليها عيفر الت مث (جربيل حديث )ترتيب العقيدة أبواب 
 كالتايل:  املسائل عرض طريقة .3
 املسألة.  يف التعارض ظاهرها يوهم قد اليت األحاديث إيراد •
 التعارض.  وجه بيان •
  الرتجيح   أو  النسخ  أو  اجلمع  وهي:  التعارض  هذا  جتاه  األربعة  العلماء  مسالك   عرض •

 التوقف.  أو
 األحاديث  قبيل  من  فيها  املتعارضة  األحاديث   تكون   أن  البحث  هذا  مسائل  يف  التزم .4

 قبيل   من  جعلها  هبا  احتج  من  أن  ذلك   موقوفة؛  أحاديثها   لمسائ  ثالث   إال  ،املرفوعة
 . الدخان ، و املنتهى سدرة مكان ، و الرؤية :أحاديث وهي حكًما املرفوع

 والعزو. والتوثيق التخريج يف ومنهجه الكتاب  يف ورموزه اختصاراته بعض املؤلف  بني مث
 البحث:  خطة

 :التايل التفصيل على ، وخامتة،، وثالثة أبواب مقدمة، ومتهيدحبثه يف  املؤلف جعل
 . تهوخط ومنهجه وأمهيته وهدفه البحث مشكلة وفيها :املقدمة
 مباحث: ستة وفيه : التمهيد



  لغة  "التعارض"  مبصطلح  عر ف  وفيه  ،احلديث  وخمتلف  التعارض  تعريف  :األول  املبحث
  حديثني   "تقابل  بـ:  تعريفه  واختار  ،حديثي    منه  أكثر  أصويل    مصطلح  أنه  وبني    ،واصطالًحا

 ظاهرًا".   تقاباًل  اآلخر مقتضى منهما  كل  مينع وجه على نبويني
  بتعريف  تعريفه   واختار  ،حديثي  مصطلح  أنه  وبني    "احلديث  خمتلف"  صطلحمب  عر ف  مث
وهوهللا  رمحه  النووي  اإلمام   مشكل "  وأما  ظاهرًا"،  املعىن  يف  متضادان  حديثان  أييت  "أن  :، 

  أو  إمجاع أو آية مع  تعارض أو لفظه غموض فيه يدخل حيث مطلًقا؛ منه أعم فهو "احلديث
 حنوه.  أو عقل أو قياس

  أشهر   عرض  على  فيه   واقتصر  ،احلديث  خمتلف  يف   املؤلفة  الكتب  أشهر   : الثاين  املبحث
 وهي: الفن يف كتب  أربعة

 للشافعي. احلديث اختالف .1
 قتيبة.  البن احلديث خمتلف أتويل .2
 للطحاوي. اآلاثر مشكل .3
 فورك.  البن وبيانه احلديث مشكل .4

  أتويل   هو  فهمؤل    غرض  إذ   سابقيه؛  عن  فخمتل    األخري  الكتاب   هذا  أن  إىل  املؤلف  ونب ه
 على   والتجسيم  التشبيه  توهم  أهنا  بدعوى  خاصة؛  الصفات   ابب   يف  الواردة  العقيدة  أحاديث

 األشعرية.  العقيدة تقرره ما
 . واملوضوع والضعيف الصحيح بني وخلطه التأويل يف الشديد فهتكل   عليه والحظ
  وأما  ،اجملتهد  نظر  يف  هو  إمنا  الصحيحة  النصوص  بني  التعارض  أن  بيان   :الثالث  املبحث

 .تعارض مثة فليس احلقيقة يف
 . التعارض عند العلماء مسالك  :الرابع املبحث
 . هللا  رمحة عليهما ومسلم البخاري لإلمامني موجزة ترمجة :اخلامس املبحث
 .األمة عند الصحيحني مكانة :السادس املبحث

 :فصول ثالثة وحتته ،ابلل  اإلميان :األول الباب



 :مباحث  سبعة  وفيه ،األلوهية بتوحيد يتعلق ما :األول الفصل
 .العدوى :األول املبحث
 . الطرية :الثاين املبحث
 . الرقى :الثالث املبحث
 . الكي :الرابع املبحث
 . تعاىل هللا بغري احللف :اخلامس املبحث
 .الربوبية يف للتشريك  املومهة األلفاظ بعض يف  جاء  ما :السادس املبحث
  جزيرة   ف   املصلون  يعبده  أن  أيس  قد  الشيطان  »إن  :ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  يف  :السابع  املبحث

 .العرب«
 : مباحث أربعة وفيه ،والصفات  األمساء بتوحيد يتعلق ما : الثاين الفصل

 .« ميني يديه كلتا» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله  يف جاء ما :األول املبحث
 وجل.  عز هلل الرمحة صفة  يف جاء ما الثاين: املبحث
 والقرب  املعية نصوص ورود  مع وفوقيته تعاىل هللا علو يف  جاء ما :الثالث املبحث
 . وجل عز لربه ملسو هيلع هللا ىلص النيب رؤية  يف جاء ما :الرابع املبحث
 :مباحث ثالثة   وفيه ،ابإلميان تتعلق مسائل : الثالث الفصل
 .واإلسالم اجلاهلية يف بعمله اإلسالم يف أساء من مؤاخذة  يف جاء ما :األول املبحث
 .والوعيد الوعد أحاديث :الثاين املبحث
 . املنتهى سدرة  مكان يف  جاء ما :الثالث املبحث
 : فصالن وحتته ، اآلخر  اليوم :الثاين  الباب

 : مبحثان  وفيه ،الساعة أشراط :األول الفصل
 ؟غريه أم الدجال  املسيح هو هل ، صياد ابن  يف جاء ما :األول املبحث



 ؟بعد أيت  مل أم مضى هل ،الدخان يف جاء ما :الثاين املبحث
 : مبحثان وفيه  ،اآلخر ابليوم تتعلق مسائل : الثاين الفصل
 .عليه أهله ببكاء  امليت تعذيب  يف جاء ما :األول املبحث
 .اجلنة يف وكثرهتن النساء قلة  يف جاء ما :الثاين املبحث
 :فصالن وحتته  ،ابلنبوة متعلقة ومسائل القدر :الثالث  الباب

 : مباحث ستة وفيه  ،القدر :األول الفصل
 .الرحم بصلة العمر  زايدة :األول املبحث
  أن  على  يدل  ما  ورود   مع  ،أمه  بطن  يف  شقي  من  الشقي  أن  يف  جاء   ما   :الثاين  املبحث

 .الفطرة  على يولد مولود كل
 . إليك« ليس  »والشر :الثالث املبحث
 . اآلخرة املشركني أوالد حكم :الرابع املبحث
 . )اللو( يف  جاء ما :اخلامس املبحث
 .أمه بطن يف للعبد رقد    ما امللك  كتابة  وقت :السادس املبحث
 : مبحثان وفيه  ،ابلنبوة  متعلقة مسائل : الثاين الفصل
 والسالم. الصالة عليهم األنبياء بني التفضيل حكم :األول املبحث
 . الرؤاي منها  اليت النبوة  أجزاء عدد :الثاين املبحث
 . السابقة املباحث من مبحث كل  وخالصة  نتائجال فيها  املؤلف ذكر اخلامتة:

  



 
 البحث:  من أمنوذج
 عليهم   األنبياء  بني  التفضيل  مبحث  وهو   كتابه  يف  املؤلف  حبثه   مما  أمنوذًجا  هنا  أنخذ

  على   التعارض  ظاهره  يوهم  اليت  األحاديث  بعرض  املؤلف  بدأ  حيث  ،والسالم  الصالة
 التايل:  النحو
  ،ذلك   جواز  منه   يفهم  ما   أيضا  عنه  وثبت   ، األنبياء  بني  التفضيل  عن  النهي   ملسو هيلع هللا ىلص  عنه   ثبت"

   يلي:  فكما األنبياء بني التفضيل عن النهي فيها اليت األحاديث أما
 ، كرهه  شيئا   هبا  أعطي  سلعته  يعرض  يهودي   بينما   :قال  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن

  وجهه   فلطم  فقام  األنصار   من  رجل  فسمعه  البشر،  على  موسى  اصطفى  والذي   ال  فقال:
  أاب   :فقال  إليه  فذهب!  ؟أظهران  بني ملسو هيلع هللا ىلص  والنيب  البشر  على  موسى  اصطفى  والذي   تقول:  :وقال

 ،فذكره  «؟وجهه  لطمت   »ل   :فقال  !؟وجهي   لطم  فالن  ابل  فما   ، وعهدا  ذمة  يل   إن  ،القاسم
 الصور  ف   ينفخ   فإنه  ،هللا  أنبياء  بني  تفضلوا  »ال  :قال  مث  وجهه  يف  يئر   حىت  يبالن  فغضب 
  فأكون   أخرى  فيه  ينفخ   ث   هللا،   شاء  من  إال   األرض  ف   ومن  السماوات  ف   من  فيصعق

  عث ب  أم   الطور   يوم   بصعقته  أحوسب   أدري  فل   ،ابلعرش  آخذ  موسى  فإذا  ،بعث  من  أول
 على  ختريوين  ال»  رواية:  ويف  ،(1)«مىت  بن  يونس   من  أفضل  أحًدا  إن   :أقول   وال  ،قبلي

 . (2)«موسى
 الباب. يف األخرى األلفاظ وأورد

 وهي: التفضيل  جواز منه يفهم مما ملسو هيلع هللا ىلص  عنه ورد ما استعرض ث
 ، القيامة  يوم  آدم  ولد  سيد  »أان  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  قال  :قال  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن

 . (3)مشفع« وأول ، شافع وأول القرب، عنه ينشق من وأول
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 (. 2373)  ومسلم   ،( 2280)  البخاري   أخرجه   (2)
 (. 2278)  مسلم   خرجه أ  (3)



  أعطيت   : بست  األنبياء  على  »فضلت  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أن  عنه  هللا  رضي  وعنه
  طهورا   األرض  يل   وجعلت  ،الغنائم  يل  وأحلت   ،ابلرعب  ونصرت   ،الكلم  جوامع

 .(1) النبيون«  يب وختم ،كافة  اخللق إىل  وأرسلت ،ومسجدا
 فقال: التعارض  وجه بنَي  ث
  األحاديث  يف  وجاء   ، األنبياء   بني   التفضيل  عن  النهي   يفيد   ما  األوىل  األحاديث  يف  جاء "

 . "األنبياء! على وسيادته  أبفضليته  صرح  حيث بينهم التفضيل جواز  يفيد ما األخرى
 موجود  األنبياء   بني  التفاضل  أن  فأكد   التعارض؛  هذا  جتاه  العلماء  مذاهب  ذكر  مث
  اآلجري ك  األئمة  وأقوال  اإلمجاعات   أورد  كما  ،ذلك   على  الشرعية  األدلة  وأورد  ،واثبت

 . تيمية  وابن والسفاريين كثري  ابنو  والنووي
  اجلمع  :مذهبني  العلم  أهل  فيها   سلك   قد   أنه  فبني  التفضيل  عن  النهي   من  ورد  ما  وأما
 .مذهب كل  فصل مث ،والنسخ
  يظهر  الذي   واجلمع  ،هنا  املتعني  هو  اجلمع  مذهب  أن  ورج ح  ،للرتجيح  مبحثًا  عقد  مث

  صرح  وبه  ،وموجود  اثبت  والرسل  األنبياء  بني  التفاضل  أن  هو  -أعلم   تعاىل  وهللا-  رجحانه
 من   عدد  على  نيب   أو   رسول  تفضيل  أو   نبيني  أو   رسولني  بني   املفاضلة  أن   بني    مث   ،القرآن
 غييب  أمر  فإنه  -واملفضول  الفاضل  تعيني  :أي-  التعيني  وجه  على  األنبياء  من  عدد  أو  الرسل

 .الرأي مبجرد التفضيل جيوز فال ، دليل من فيه بد ال توقيفي
  كما   عليه  الدليل  دل  قد  الرسل  من  العزم  أويل  وتفضيل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبينا   تفضيل  أن   بني    مث
 .والسنة الكتاب  أدلة به جتتمع الذي هو القول وهذا ،تقدم

 . وصحبه وآله حممد نبينا  على وسلم  هللا وصلى
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