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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أمجعني ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
ومبشرا
هادًي
أما بعد ،فإن من منن هللا تعاىل على عباده أن بعث فيهم رسوله صلى هللا عليه وسلم ا
ا
آًيته
ونذيرا؛ قال تعاىل{ :لَ َق ْد َم َّن َّ
ني إ ْذ بَ َع َ
اَّللُ َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ث فيه ْم َر ُس اوًل م ْن أَنْ ُفسه ْم يَْت لُو َعلَْيه ْم َ
ا
ض َال ٍل ُمب ٍ
ني} [آل عمران.]164 :
اب َوا ْحل ْك َم َة َوإ ْن َكانُوا م ْن قَ ْب ُل لَفي َ
َويَُزكيه ْم َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
واملؤمن يستشعر هذه النعمة العظيمة ويشكر هللا تعاىل عليها ،فيسمع ويطيع لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فيما حيب ويكره ،وقد يطرأ عليه  -مع هذا  -أشياء يشكل عليه فهمها ،فيتوقف أمامها وًل
يعرف معناها ،حيث يقع يف نفس املكلف اًللتباس واًلشتباه لبعض ما ًل يفهمه من معاين ما جاءه
عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وًل شك أن وقوع مثل هذا يف قلب املؤمن له ح َكم ابهرة ،من أبرزها ما
قاله الشيخ املعلمي اليماين" :إن استشكال النص ًل يعين بطالنه ،ووجود النصوص اليت يُستشكل
شرعا؛ ليبلو هللا تعاىل ما يف النفوس،
عفوا ،وإمنا هو أمر مقصود ا
ظاهرها مل يقع يف الكتاب والسنة ا
وميتحن ما يف الصدور ،وييسر للعلماء أبو اااب من اجلهاد يرفعهم هللا هبا درجات"(.)1

فهمه؛ إلزالته وبيان وجهه ،يقول تعاىل
فالواجب على املكلف أن يَعرض على أهل العلم ما أشكل عليه ُ
اسأَلُوا أ َْه َل الذ ْكر إ ْن ُكْن تُ ْم ًَل تَ ْعلَ ُمو َن} [النحل ،]43 :وحيرم عليه أن يقول مبا ًل علم له به
ذكره{ :فَ ْ
أو يفيت مبا مل يبلغه علمه ،فقد روى جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،قال :خرجنا يف سفر فأصاب

فشجه يف رأسه ،مث احتلم ،فسأل أصحابه فقال :هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟
حجر َّ
ا
رجال منا َ

فقالوا :ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء ،فاغتسل فمات ،فلما قدمنا على النيب صلى هللا عليه

وسلم أُخرب بذلك فقال« :قتلوه قتلهم هللا؛ أًل سألوا إذ مل يعلموا؛ فإمنا شفاء العي السؤال»( .)2فقد

) (1األنوار الكاشفة (ص.)223 :
) (2رواه أبو داود ( ،)336وحسنه األلباين.
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عاهبم النيب صلى هللا عليه وسلم ابلفتوى بغري علم ،وأحلق هبم الوعيد أبن دعا عليهم ،وجعلهم يف اإلمث
قتلة له ،قاله اخلطايب(.)1
ويبقى السؤال :ما هي القواعد احلاكمة ملا يُستشكل من األحاديث؟
ويف هذه الورقة العلمية نعرض لإلجابة عن هذا التساؤل ،مع بيان أمهية تناول هذا املوضوع يف وقتنا
املعاصر ،وإبراز جهود سلفنا الكرام يف بيانه والرد عما أشكل ،مع ذكر أسباب وقوع اإلشكال  -يف
نفس املكلف  -يف األحاديث النبوية ،مث الكالم عن احلكمة من وجود املشكل ،ويف األخري أييت ذكر
القواعد والضوابط احلاكمة مع أدلتها ،وًل خيفى أن املقام ًل يسع ًلستيعاب كل القواعد وإمنا نذكر طرفا
صاحلا منها.
ومقدمة ذلك أمران:
األمر األول :أن مصدر وقوع اإلشكال يف أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم انتج عن فهم املستشكل؛
وأن ما يَُروجه بعضهم من الطعن يف بعض األحاديث الصحيحة انتج عن قلة اطالع ،ورغبة عن سؤال

عما أشكل فهمه ،والواقع أن أكثر هؤًلء ليس له ممارسة عملية للعلم الشرعي ،وًل تضلع من
أهل العلم َّ
علوم اللغة العربية ،اليت هي لسان الشريعة املطهرة.

األمر الثاين :أن أعداء اإلسالم والسنة اختذوا من نشر تلك اإلشكاًلت  -بناء على فهمهم اخلاطئ -
ذريعة للطعن يف كتب احلديث الشريف ،ومؤلفيها ،نرى هذا جليًّا يف احلملة الشرسة على صحيح
البخاري ،وعلى مؤلفه اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ،حيث جعلوا فهمهم السقيم حكما يُرجع إليه

يف احلكم على احلديث ،ومن مثَّ على الكتاب الذي حوى هذا احلديث ،وبه يتوصلون إىل إسقاط
حجية السنة أبكملها.

تدبرت  -رمحك هللا
وقج وصف هؤًلء ابن قتيبة  -رمحه هللا  -فأبلغ حيث قال فيهم ويف أمثاهلم" :وقد
ُ

 كالم العايبني والزارين()2؛ فوجدهتم يقولون على هللا ما ًل يعلمون ،ويعيبون الناس مبا أيتون ،ويبصرونالقذى يف عيون الناس ،وعيوهنم تطرف على األجذاع ،ويتهمون غريهم يف النقل ،وًل يتهمون آراءهم يف

التأويل.

) (1معالم السنن للخطابي (.)104 /1
) (2يعني :المناهضين ألصحاب الحديث والمعتنين بشأنه.
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ومعاين الكتاب واحلديث ،وما أودعاه من لطائف احلكمة وغرائب اللغة؛ ًل يدرك ابلطفرة والتولد،
والعرض واجلوهر ،والكيفية والكمية واألينية ،ولو ردوا املشكل منهما إىل أهل العلم هبما؛ وضح هلم
املنهج ،واتسع هلم املخرج ،ولكن مينع من ذلك طلب الرًيسة ،وحب األتباع ،واعتقاد اإلخوان
بعضا"(.)1
ابملقاًلت ،والناس أسراب طري يتبع بعضها ا
بدعا من القول ،وإمنا ورثه انشروه ومروجوه
ومما ينبغي أن يعلم :أن ما نراه  -يف وقتنا املعاصر  -ليس ا

عن املبتدعني – من املعتزلة واجلهمية  -ومن تبعهم من املستشرقني ،الذين سخروا جهودهم يف الطعن يف
سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فتبعهم على هذا املسلك أذًيهلم ،ممن مل يتبني هلم فشل مساعيهم وشلل

اَّلل أبَفْ َواهه ْم َو َأيْ ََب َّ
ور َّ
خمططاهتم يف حتقيق مآرهبم ،وصدق قول هللا تعاىل فيهم{ :يُر ُ
اَّللُ
يدو َن أَ ْن يُطْفئُوا نُ َ
ورهُ َولَ ْو َكرَه الْ َكاف ُرو َن (ُ )32ه َو الَّذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ اب ْهلَُدى َودين ا ْحلَق ليُظْهَرهُ َعلَى الدين ُكله
إًَّل أَ ْن يُت َّم نُ َ
َولَ ْو َكرَه الْ ُم ْشرُكو َن} [التوبة.]33 ،32 :
لذا كان لز ااما على أهل العلم التصدي هلذه احلمالت الشرسة؛ ببيان القواعد احلاكمة ملا يعرض من
املشكالت حول احلديث النبوي الشريف ،وتعظيم مكانته يف النفوس.

وليعلم أنه ًل يتمكن من رد ما اشتبه وبيان ما يشكل من األحاديث إًل من كمل للقيام هبذا األمر من
األئمة؛ اجلامعني بني صناعيت احلديث والفقه ،الغواصني على املعاين الدقيقة(.)2
جهود علمائنا يف بيان ما يستشكل من األحاديث:
مل يكن خافياا على علمائنا السابقني ضرورة بيان ما يستشكل من األحاديث والرد على من حياول بث

الشبهات حوهلا وإذاعتها؛ لذا تصدوا حلمالت الزاندقة وأضراهبم :كالنَظام املعتزيل وغريه ،ممن طعنوا يف
السنن بناء على ما اشتبه عليهم  -ابدي الرأي  -من تعارض السنن مع العقل؛ فقدموا العقل على

بدعا كثرية ،من أشهرها
تبعا لذلك ا
أحاديث اآلحاد؛ ابدعاء أهنا تفيد الظن والعقل يفيد اليقني ،وأحدثوا ا
بدعة عدم جواز اًلحتجاج أبحاديث اآلحاد يف العقائد( ،)3وقد كان من مجلة جهود سلفنا يف هذا

املضمار:

) (1تأويل مختلف الحديث (ص .)62 -61
) (2ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص .)390
) (3يف مركز سلف ورقة علمية بعنوان" :حجية خرب اآلحاد يف العقائد" ،وهذا رابطها/https://salafcenter.org/623 :
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ما تناوله علماء احلديث من قضاًي ومسائل ضمن مباحث خمتلف( )1احلديث ،ومعناه :أن أييت حديثان
ظاهرا ،فيوفق بينهما ،أو يرجح أحدمها( .)2وقد يطلق بعضهم على املختلف من
متضادان يف املعىن ا

احلديث :املشكل  -كما فعل الطحاوي يف كتابه "مشكل اآلاثر"  -ومراده ابملشكل أعم؛ إذ قد يكون
السبب يف اإلشكال هو خمتلَف( )3احلديث ،وقد يكون لسبب آخر :كاملخالفة الظاهرية للقرآن الكرمي،
وحنو ذلك مما سيأيت بيانه من أسباب ،فكل خمتلف ُمشكل ،وليس كل ُمشكل خمتلف ،أي :بينهما

عموم وخصوص مطلق.

ما تناوله علماء األصول من قواعد يف أبواب التعارض والرتجيح ،وسيأيت بعض األمثلة عليها.
ما شحنت به شروح احلديث من املباحث املتعلقة ببيان ما أشكل فهمه من األحاديث ،أو بدا يف
بعضها التعارض :كشرحي القاضي عياض واإلمام النووي على صحيح مسلم ،وشروح صحيح البخاري:
كالكواكب الدراري للكرماين ،وفتح الباري ًلبن حجر ،وعمدة القاري للعيين.
عما يُ َّدعى فيها من
ما كتبوه من مصنفات خاصة يف بيان ما يستشكل من األحاديث؛ بتوجيهها والرد َّ

التعارض واًلختالف ،ومن أشهر الكتب املصنفة يف هذا املوضوع:
"اختالف احلديث" لإلمام الشافعي (ت 204ه ):

يعد هذا الكتاب فاحتة الباب يف هذا اجملال ،وهو يُعىن مبا وقع فيه اًلختالف بني العلماء بسبب اشتباه
التعارض بني األحاديث ،وهذا الكتاب مل يستوعب مجيع املسائل والفروع ،كما هو الشأن يف املؤلفات

األوىل يف أي علم من العلوم ،يقول اإلمام النووي" :ومل يقصد رمحه هللا استيفاءا ،بل ذكر مجلة ينبه هبا
على طريقه"(.)4

"أتويل خمتلف احلديث" ًلبن قتيبة الدينوري (ت 276ه )

) (1بكسر الالم ،على وزن اسم الفاعل.
) (2التقريب والتيسير للنووي (ص .)90
) (3بفتح الالم ،على وزن اسم المفعول ،ومعناه :التعارض واالختالف الظاهري الواقع بين الحديثين أو أكثر .ينظر :الوسيط يف علوم
ومصطلح الحديث لمحمد أبي شهبة (ص .)442
) (4التقريب والتيسير (ص .)90
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وهو أول مؤلف يف الرد على املعتزلة وأمثاهلم يف شبهتهم حول تعارض األحاديث مع املعقول ،وقال عنه
احلافظ ابن كثري" :جملد مفيد ،وفيه ما هو غث ،وذلك حبسب ما عنده من العلم"(.)1
"هتذيب اآلاثر" لإلمام حممد بن جرير الطربي (ت 310ه )
وهو كتاب نفيس؛ ابتدأ فيه مؤلفه مبسند أيب بكر الصديق – رضي هللا عنه – مث ذكر بقية مسانيد
العشرة املبشرين ابجلنة ،وأهل البيت واملوايل ،وقطعة من مسند ابن عباس.
ومن منهج اإلمام الطربي يف هذا الكتاب :ذكر ما صح من األخبار يف كل مسند ،والكالم على طرقها
وعللها ،وما يستنبط فيها من الفقه ،مع ذكر اختالف العلماء ،إضافة إىل بيان ما يف األخبار من
الغريب.
وقد طبع جزء من هذا الكتاب :فيه مسانيد عمر بن اخلطاب ،وعلي بن أيب طالب ،وابن عباس ،وعبد
الرمحن بن عوف ،والزبري بن العوام – رضي هللا عنهم .-
"مشكل اآلاثر" لإلمام أيب جعفر الطحاوي (ت 321ه )
وقد بىن اإلمام الطحاوي كتابه على بيان املشكل مبعناه األعم  -املتقدم ذكره  -حيث يقول يف مقدمته:
"وإين نظرت يف اآلاثر املروية عنه صلى هللا عليه وسلم ابألسانيد املقبولة اليت نقلها ذوو التثبت فيها
واألمانة عليها ،وحسن األداء هلا ،فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها ،والعلم مبا فيها عن أكثر
الناس ،فمال قليب إىل أتملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ،ومن استخراج األحكام اليت فيها ،ومن
نفي اإلحاًلت عنها ،وأن أجعل ذلك أبو اااب أذكر يف كل ابب منها ما يهب هللا عز وجل يل من ذلك
ملتمسا ثواب هللا عز وجل عليه"(.)2
منها ،حىت آيت فيما قدرت عليه منها كذلك؛
ا

ويعترب هذا الكتاب من أجل ما كتب يف هذا الفن ،ولكنه قابل لالختصار ،غري مستغن عن الرتتيب
والتهذيب ،وقد اختصره ابن رشد ،كما أفاده السخاوي( ،)3وابلغ يف اختصاره أبو احملاسن املَلَطي
احلنفي (ت  803ه ) يف كتابه "املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر" وهو مطبوع متداول.

) (1اختصار علوم الحديث (ص .)174
) (2شرح مشكل اآلثار (.)6 /1
) (3ينظر :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (.)67 /4
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ومن مجلة العلماء الذين صنفوا يف هذا الفن – إضافة إىل من سبق ذكرهم  :-اإلمام أبو حممد القصري،
وابن حزم األندلسي ،ويقع كتابه يف حنو عشرة آًلف ورقة( .)1وكتاب القصري بعنوان" :شرح مشكل
احلديث".
أسباب وقوع اإلشكال يف األحاديث:
وأسباب استشكال احلديث متعددة ،و مجلتها ترجع إىل سببني رئيسني:
عدم فهم املستشكل ملراد النيب صلى هللا عليه وسلم ،سواء يف األلفاظ والكلمات ،أو يف الرتاكيب
واجلمل.
توهم التعارض والتناقض(.)2
السبب األول :عدم فهم املستشكل ملراد النيب صلى هللا عليه وسلم:
من أكرب األسباب وراء وقوع اًلستشكال يف معىن احلديث :عدم التمكن من الوقوف على املعىن املراد،
وله صوراتن:
مستعمال بقلة ،وهو ما يعرب عنه بغريب احلديث :وهو عبارة عما وقع
األوىل :أن يكون اللفظ غريباا ،أو
ا
يف متون األحاديث من األلفاظ الغامضة البعيدة من الفهم؛ لقلة استعماهلا( .)3وقد كانت ألسالفنا

جهود مشكورة يف بيان هذا النوع ،ومن أوائل َمن صنَّف فيه :النضر بن مشيل ،وأبو عبيدة معمر بن

املثىن ،وكتاابمها صغريان ،مث تبعهم أبو عبيد القاسم بن َّ
سالم ،فصنف كتابه املشهور ،وله موقع كبري عند
أهل العلم ،مث تتابع العلماء على التصنيف يف هذا الفن ،وكتاب ابن األثري "النهاية يف غريب احلديث
واألثر" من أمجع ما صنف فيه ،يقول احلافظ ابن حجر" :مث مجع اجلميع ابن األثري يف "النهاية" ،وكتابه
تناوًل ،مع إعواز قليل فيه"(.)4
أسهل الكتب ا

( )1ينظر :المرجع السابق.
) (2هناك خالف بين العلماء يف معنى التعارض والتناقض ،والذي ذهب إليه جمهور الحنفية والشافعية أن معناهما واحد ،وهو ما سرنا عليه يف
البحث .ينظر :التعارض والرتجيح بين األدلة الشرعية – رسالة دكتوراه لعبد اللطيف عبد اهلل عزيز الربزنجي ( )31 /1وما بعدها.
) (3مقدمة ابن الصالح (ص .)375
) (4نزهة النظر (ص .)122
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مستعمال بكثرة ،لكن يف مدلوله دقَّة ،وهنا احتيج إىل الكتب املصنفة يف شرح
الثانية :أن يكون اللفظ
ا
معاين األخبار ،وبيان املشكل منها ،وقد أكثر األئمة من التصانيف يف ذلك :كالطحاوي ،واخلطايب،

وابن عبد الرب وغريهم(.)1
السبب الثاين :توهم املعارضة والتناقض
وهلذا التوهم عدة صور ،من أبرزها :توهم املعارضة بني السنة والقرآن ،أو بني السنة والسنة ،أو ادعاء
املخالفة بني السنة والعقل ،أو التناقض بني السنة واحلقائق العلمية احلديثة ،وسيأيت تفصيل ذلك ضمن
قواعد التعارض.
ومن أمثلة ما اختذه أعداء اإلسالم والسنن من املستشرقني ومن تبعهم  -بناء على تومههم املعارضة
واملناقضة  -وسيلة للطعن يف األحاديث النبوية وردها :حديث سجود الشمس بعد الغروب حتت
العرش ،وحديث الذابب وأن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء ،وأنه يتقي جبناحه الذي فيه الداء،
وحديث« :من تصبح كل يوم سبع مترات عجوة مل يصبه سم وًل سحر» ،وحديث« :احلمى من فيح
جهنم فأطفئوها ابملاء» ،وحديث :فقء موسى عني ملك املوت ملا جاء إليه ليقبض روحه ،وحديث:
"حتاج اجلنة والنار" ،وحديث" :حتاج آدم وموسى عليهما الصالة والسالم" إىل غري ذلك(.)2
وهذا أوان الشروع يف الكالم عن أهم القواعد والضوابط احلاكمة ،اليت يرد إليها ما يستشكل من
األحاديث ،وهي على قسمني رئيسني:
القواعد الكلية اجلامعة ملا يستشكل من األحاديث.
قواعد التعارض والرتجيح ،وحتتها قواعد متفرعة.
أوًل :القواعد الكلية اجلامعة اليت يَُرد إليها مشكل احلديث
ا
القاعدة األوىل :وجود اإلشكال احلقيقي فيما حيتج به من األحاديث حمال
شرح القاعدة:

) (1المرجع السابق (ص .)123 -122
ا
مجاال
) (2ينظر :الوسيط يف علوم ومصطلح الحديث لمحمد أبي شهبة (ص  ،)443 -442وقد أجاب عن هذه األحاديث وغيرها بما ال يدع
للشك يف صحتها يف كتابه الماتع "دفاع عن السنة".
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ًل يوجد إشكال حقيقي يف أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ،وأعين ابإلشكال احلقيقي :ما يوقع
اًللتباس واًلشتباه يف نفس السامع ،ويؤدي إىل اختالط األمر بغريه( .)1فمن املستحيل أن يقع يف
أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ما جيعل املؤمن يلتبس عليه احلق ابلباطل ،أو خيتلط بغريه.
وما حيتج به :هو احلديث املقبول – ويشمل :احلديث الصحيح واحلسن  -دون الضعيف.
صحيحا أو
دليال؛ أبن كان احلديث
وبعبارة أخرى :ما حيتج به :هو ما ثبتت صالحيته ألن يكون ا
ا

أصال؛ ألنه غري مقبول لالستدًلل
مردودا فال حاجة إىل البحث فيه ا
حسناا ،أما إذا كان احلديث ا
ضعيفا ا

عند كثري من أهل العلم.

واملراد ابحملال يف القاعدة :أنه يستحيل وقوع مثل هذا يف أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه مجع
بني املتناقضني؛ إذ النيب صلى هللا عليه وسلم أُرسل للبيان ،والبيان ضد اإلشكال واإللباس ،وبيانه صلى
هللا عليه وسلم أمت بيان وأكمله؛ فقد أدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة وكشف هللا به الغمة ،وترك
أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ًل يزيغ عنها إًل هالك ،نعوذ ابهلل تعاىل من اخلذًلن.
يقول القاضي أبو بكر الباقالين" :كل خربين علم أن النيب صلى هللا عليه وسلم تكلم هبما ،فال يصح
دخول التعارض فيهما على وجه ،وإن كان ظاهرمها متعارضني"(.)2
من أدلة القاعدة:
ني} [التغابن.]12 :
الر ُس َ
{وأَطيعُوا َّ
اَّللَ َوأَطيعُوا َّ
ول فَإ ْن تَ َولَّْي تُ ْم فَإَّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَ َالغُ الْ ُمب ُ
قال تعاىلَ :

ويف اآلية الكرمية األمر بطاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم من غري مثنوية ،فال استثناء يف طاعة الرسول

يف مجيع ما أمر به وهنى عنه ،وهذا من حقوقه صلى هللا عليه وسلم على أمته.
وفيها هتديد عظيم ووعيد شديد يف حق من خالف يف هذا التكليف ،وأعرض فيه عن حكم هللا تعاىل
وبيانه ،يعين :أنكم إن توليتم فاحلجة قد قامت عليكم ،والرسول صلى هللا عليه وسلم قد خرج عن عهدة

) (1ينظر :الكنز اللغوي يف اللسن العربي البن السكيت (ص  ،)184والجراثيم البن قتيبة ( ،) 167 /1والزاهر يف معاين كالم الناس ألبي
منصور األزهري (.)151 /2
) (2ينظر :الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (ص .)433
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التبليغ واإلعذار واإلنذار ،فأما ما وراء ذلك من عقاب َمن خالف هذا التكليف وأعرض عنه؛ فذاك إىل
هللا تعاىل ،وًل شك أنه هتديد شديد(.)1

ك
{وأَنَْزلْنَا إلَْي َ
أن هللا تعاىل أرسل رسوله صلى هللا عليه وسلم مبيناا لشريعته ا
وهادًي لدينه؛ قال تعاىلَ :
ني للنَّاس َما نُزَل إلَْيه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن} [النحل ]44 :واملعىن :لتعرف الناس ما نزل إليهم يف
الذ ْكَر لتُبَ َ
القرآن الكرمي من األحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم مبني عن هللا

عز وجل مراده ممَّا أمجله يف كتابه من أحكام الصالة والزكاة ،وغري ذلك مما مل يفصله(.)2
أن معىن التعارض بني احلديثني ،أو بني احلديث والقرآن من أمر وهني وغري ذلك :أن يكون موجب
أمرا واآلخر هنياا ،أو
أحدمها منافياا ملوجب اآلخر ،وهذا ابطل؛ ألنه يبطل التكليف إن كان أحدمها ا

كذاب إن كاان خربين ،والنيب صلى هللا
حظرا ،أو يوجب كون أحدمها صدقاا واآلخر ا
أحدمها إابحة واآلخر ا
منزه عن ذلك أمجع ،ومعصوم منه ابتفاق األمة وكل مثبت للنبوة(.)3
عليه وسلم َّ

ويندرج حتت هذه القاعدة قاعدة أخرى ،هيً :ل حبث يف مشكل احلديث إًل بعد ثبوته.
ومعناها :ثبوت احلديث شرط للرد عما يستشكل من معناه ،وبعبارة أخرى :األصل أن ًل يتكلف يف
عما يستشكل من األحاديث إًل بعد ثبوت حجيتها ،وأما الضعيف فيكفي يف رده كونه ضعي افا
اجلواب َّ
مردودا عند أهل احلديث ،وهذا مثل ما يقال :ثبت العرش مث انقش.
ا

مقبوًل حيتج به ،أما إذا
وعليه :فال يعترب احلديث من قبيل املشكل إًل إذا كان
صحيحا أو حسناا ،يعين :ا
ا

كان ضعي افا أو موضوعا فال ،فاملعول عليه يف البحث عما أشكل هو الصحيح أو احلسن  -بقسميهما

 أما الضعيف والواهي والساقط واملوضوع فال يلتفت إىل شيء منها ،وقد وضع أعداء السنن أحاديثكثرية منها ما هو خمالف للعقل خمالفة صرحية ،ومنها ما هو خمالف للشرع ،ومنها ما هو خمالف للحقائق
الكونية والعلمية ،بقصد إظهار أهل احلديث مبظهر من يروون املستحيل ،ومن يروون األخبار التافهة
والساقطة ،وما تقوم التجربة واملالحظة على بطالنه إىل حنو ذلك(.)4

) (1ينظر :مفاتيح الغيب للرازي (.)426 /12
) (2ينظر :تفسير الطربي ( ،)211 /17وتفسير القرطبي (.)109 /10
) (3ينظر :الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (ص .)433
) (4ينظر :الوسيط يف علوم ومصطلح الحديث (ص .)444 -443
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القاعدة الثانية :من خصائص النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أويت جوامع الكلم ،فكيف يعرتض على
كالمه صلى هللا عليه وسلم من ًل يفهم العربية؟!
شرح القاعدة:
سلفا أن النيب صلى هللا عليه وسلم اختصه هللا تعاىل خبصائص دون األنبياء قبله ،ومنها أنه
مما هو معلوم ا

أويت جوامع الكلم ،كما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
وجعلت يل
«فُضلت على األنبياء بست :أُعطيت جوامع الكلم ،ونُصرت ابلرعب ،وأُحلَّت يل الغنائمُ ،
وختم يب النبيون»( .)1ومعىن جوامع الكلم  -كما
طهورا
ا
ومسجدا ،وأُرسلت إىل اخللق كافةُ ،
األرض ا
قال اإلمام البخاري " :-أن هللا جيمع األمور الكثرية ،اليت كانت تكتب يف الكتب قبله ،يف األمر

الواحد ،واألمرين ،أو حنو ذلك"( ،)2لذا كان كالمه صلى هللا عليه وسلم قليل األلفاظ ،كثري املعاين(،)3
فال حيل إيراد اإلشكاًلت على األحاديث النبوية الشريفة ملن مل يطلب العلم الشرعي من طرقه
الصحيحة ،ومل يتضلع من دراسة اللغة العربية.
من األمثلة على خمالفتهم للقاعدة:
األمثلة على وقوعهم يف استشكال األحاديث الصحيحة وتضعيفها بناء على ضعفهم يف لغة العرب كثرية
تفوق احلصر ،وًل حاجة ًلستقصائها ،واملقام ًل يتسع ،وأكتفي مبثال واحد يوضح حاهلم:
رجال سأل النيب
استشكل بعضهم( )4ما رواه مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه :أن ا
صلى هللا عليه وسلم قال :مىت تقوم الساعة؟ قال :فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنيهة ،مث

نظر إىل غالم بني يديه من أزد شنوءة ،فقال« :إن عُمر هذا ،مل يدركه اهلرم حىت تقوم الساعة» قال:

قال أنس :ذاك الغالم من أترايب يومئذ(.)5

) (1رواه البخاري ( ،)7013ومسلم ( ،)523واللفظ لمسلم.
) (2صحيح البخاري (.)36 /9
) (3جامع األصول (.)531 /8
) (4كأبي رية يف كتابه "أضواء على السنة".
) (5رواه مسلم (.)2953
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متهكما  :-فما قول عباد األسانيد؟ لعل بعضهم يقول :لعل هذا الغالم مل يدركه اهلرم
يقول أبو رية -
ا

إىل اآلن(.)1

واجلواب عن هذا اإلشكال:
ليس املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم" :حىت تقوم الساعة" يوم القيامة ،وإمنا املراد به :ساعة خاصة،
وهي انتهاء اجليل وأهل القرن الواحد ،وهو إطالق صحيح جاءت به السنة( ،)2ومنها:
ما رواه مسلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات
ليلة ،صالة العشاء ،يف آخر حياته ،فلما سلم قام فقال« :أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة
منها ًل يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد» ،قال ابن عمر :فوهل الناس يف مقالة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم تلك ،فيما يتحدثون من هذه األحاديث ،عن مائة سنة ،وإمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلمً« :ل يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن(.)3
أنه من عادة مسلم يف "صحيحه" عند سياق الرواًيت املتفقة يف اجلملة يقدم األصح فاألصح ،فقد يقع
يف الرواية املؤخرة إمجال أو خطأ تبينه الرواية املقدمة يف ذلك املوضع ،وهنا َّ
قدم حديث عائشة رضي هللا
عنها ،وفيه« :إن يعيش هذا مل يدركه اهلرم قامت عليكم ساعتكم»(.)5( )4
ما ذكره احلافظ ابن حجر :أنه وقع يف رواية الباوردي بدل قوله" :حىت تقوم الساعة"ً" :ل يبقى منكم
عني تطرف" ،قال :وهبذا يتضح املراد(. )6
القاعدة الثالثة :رد املتشابه إىل احملكم
شرح القاعدة:
واملراد ابملتشابه :ما احتاج إىل بيان(.)1

) (1ينظر :دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين (.)212 /1
) (2ينظر :المرجع السابق (.)213 -212 /1
) (3رواه مسلم (.)2537
) (4رواه البخاري ( ،)6511ومسلم ( ،)2952واللفظ لمسلم.
) (5ينظر :األنوار الكاشفة لما يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص.)230 :
( )6ينظر :فتح الباري (.)556 /10
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واملراد ابحملكم :ما استقل بنفسه ومل حيتج إىل بيان .يقول الطربي" :احملكمات" :اللوايت قد أُحكمن
ابلبيان والتفصيل ،وأُثبتت حججهن وأدلتهن على ما ُجعلن أدلة عليه من حالل وحرام ،ووعد ووعيد،
وثواب وعقاب ،وأمر وزجر ،وخرب ومثل ،وعظة وعرب ،وما أشبه ذلك(.)2

دليل القاعدة:
كما أن آي الكتاب العزيز قسمان:
قسم هو حمكم :أتويله بتنزيله ،يفهم املراد منه بظاهره وذاته.
وقسم ًل يوقف على معناه إًل ابلرد إىل احملكم ،وانتزاع وجه أتويله منه.
ات فَأ ََّما
{ه َو الَّذي أَنَْزَل َعلَْي َ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ت ُْحم َك َم ٌ
آًي ٌ
قال تعاىلُ :
ات ُه َّن أُم الْكتَاب َوأ َ
ك الْكتَ َ
اب منْهُ َ
َّ
الراس ُخو َن
ين يف قُلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَيَ تَّبعُو َن َما تَ َشابََه مْنهُ ابْتغَاءَ الْفْت نَة َوابْتغَاءَ َأتْويله َوَما يَ ْعلَ ُم َأتْويلَهُ إًَّل َّ
اَّللُ َو َّ
الذ َ
يف الْعلْم يَ ُقولُو َن َآمنَّا به ُكلٌّ م ْن عنْد َربنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إًَّل أُولُو ْاألَلْبَاب} [آل عمران.]7 :
فكذلك أخبار الرسول صلى هللا عليه وسلم جارية هذا اجملرى ،ومنزلة على هذا التنزيل ،فمنها الكالم
البني املستقل يف بيانه بذاته ،ومنها املفتقر يف بيانه إىل غريه ،وذلك على حسب عادة العرب يف خطاهبا،
وعُرف أهل اللغة يف بياهنا؛ إذ مل يكن كل خطاهبم جليًّا بيناا مستغنياا عن بيان وتفسري ،وًل كله خفيًّا
مستحيال حيتاج إىل بيان وتفسري من غريه(.)3
ا
مما خالفوا فيه هذه القاعدة:
أشكل على بعضهم ما ثبت عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :خلق هللا
آدم على صورته ،طوله ستون ذر ()4
س َكمثْله َش ْيءٌ} [الشورى.]11 :
ا
اعا»  .مع قوله تعاىل{ :لَْي َ

وجها ًل مياثل أوجه
فقالوا :هذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه هللا ،وأنتم تقولون :إن هلل ا
املخلوقني(.)1

) (1للمفسرين واألصوليين كالم كثير يف تعريف المتشابه والمحكم ،واقتصرت هنا على أشهرها ،وهو ظاهر كالم اإلمام أحمد ،ولينظر :تفسير
الطربي ( ،)173 ،170 /6والمسودة يف أصول الفقه (ص .)161
) (2ينظر :تفسير الطربي (.)170 /6
) (3ينظر :مشكل الحديث وبيانه (ص .)42 -40
) (4رواه البخاري ( ،)6227ومسلم (.)2841
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واجلواب عن هذا اإلشكال :أن يقال :هذا احلديث من األحاديث املتشاهبة ،فمن كان يف قلبه زيغ
مناقضا للقرآن الكرمي ،فيتبع املتشابه ،وأما الراسخون يف العلم فيفتح هللا عليهم ،ويعرفون
اتبعه ،وجعله
ا
وجه اجلمع بني النصوص ،ومنها:

أوًل :أن يقال :قوله صلى هللا عليه وسلم« :على صورته» ،أي :على صورة هللا اليت هي صفته ،وًل يلزم
ا
من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثالا للشيء ،ودليل هذا :أن النيب صلى هللا عليه وسلم

أخرب أبن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر( ،)2ومعلوم أهنا ليست على صورة القمر من كل وجه،
فليس يف القمر عني وًل أنف وًل فم ،ومن دخل اجلنة فهو له عني وأنف وفم ،فهذا يدل على أنه ًل يلزم

من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثالا للشيء(.)3
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – يف تعليقه على هذا احلديث " :-مل يكن بني السلف من القرون الثالثة
نزاع يف أن الضمري عائد إىل هللا؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة ،وسياق
األحاديث كلها يدل على ذلك"(.)4
القاعدة الرابعة :إخباره صلى هللا عليه وسلم عن الغيبيات ًل يُستشكل عليه مبا يدركه احلس
من املعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أمته عن أمور غيبيةً ،ل ميكن إدراك العقول هلا ،والواجب
على املؤمن حياهلا اإلميان والتصديق ،لكنه مع وضوح هذا وظهوره رأينا بعضهم يضعف أخباره صلى هللا
عليه وسلم عن الغيب مبعارضتها للمعقول واحملسوس.
من األمثلة على خمالفتهم للقاعدة:
استشكاهلم ملا يقع على امليت يف قربه من سؤال امللكني ،وصريورة قربه روضة من رًيض اجلنة ،أو حفرة
من حفر النار ،وحنو ذلك(.)5
اجلواب عن شبهتهم:

) (1ينظر :شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين (.)252 /1
) (2رواه البخاري ( ،)3245ومسلم ( ،)2834من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
) (3ينظر :المرجع السابق (.)253 -252 /1
) (4بيان تلبيس الجهمية (.)373 /6
) (5ينظر :الروح (ص ،)62 :وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)145 /8
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أن هللا سبحانه  -لكمال حكمته  -جعل أمر اآلخرة ،وما يتصل هبا غيباا؛ ليتميز املؤمنون ابلغيب من

غريهم ،فما حيدث لإلنسان يف قربه من نعيم أو عذاب من الغيب الذي جيب اإلميان به ،وإن مل ندرك
كيفيته(.)1
اثنياا :قواعد التعارض والرتجيح
القاعدة األوىلً :ل تعارض بني السنة والكتاب

ًل ميكن أن يقع تعارض بني كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم الذي صح عنه أبدا؛ ألن

{ولَ ْو َكا َن
الكل حق ،واحلق ًل يتعارض ،والكل من عند هللا ،وما عند هللا تعاىل ًل يتناقض؛ قال تعاىلَ :
اختالف ا َكثريا} [النساء.)2(]82 :
م ْن عنْد َغ ْري َّ
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ومن األمثلة على ذلك:
يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :إذا أُقيمت الصالة فال أتتوها تسعون ،وأتوها متشون،
عليكم السكينة ،فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأمتوا»( .)3وفيه النهي عن السعي إىل الصالة ،أشكل
َّ
لص َالة م ْن يَ ْوم
ي ل َّ
عليهم هذا النهي مع احلث على السعي يف قوله تعاىلَ :
{ًي أَي َها الذ َ
ين َآمنُوا إذَا نُود َ
اَّلل} [اجلمعة.]9 :
اس َع ْوا إ َىل ذ ْكر َّ
ا ْجلُ ُم َعة فَ ْ
واجلواب عنه:
أن احلديث فيه الندب األكيد إىل إتيان الصالة بسكينة ووقار ،والنهي عن إتياهنا سعياا ،سواء يف صالة

اس َع ْوا إ َىل ذ ْكر
اجلمعة أو غريها ،وسواء خاف فوات تكبرية اإلحرام أم ًل ،واملراد بقول هللا تعاىل{ :فَ ْ
اَّلل} :الذهاب ،يقال :سعيت يف كذا ،أو إىل كذا :إذا ذهبت إليه ،وعملت فيه ،ومنه قوله تعاىل:
َّ

س ل ْإلنْ َسان إًَّل َما َس َعى } [النجم.)4(]39 :
َ
{وأَ ْن لَْي َ

ويندرج حتت هذه القاعدة قاعدة أخرى ،هيً :ل تعارض بني منطوق السنة ومسكوت القرآن.

تفصيال ضمن الورقة العلمية" :اإليمان بعذاب القرب والرد على شبهات المنكرين" ،وهذا رابطها:
ا
) (1أجبت عن هذه الشبهة
/https://salafcenter.org/540
) (2شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين (.)106 /1
) (3رواه البخاري ( ،)908ومسلم ( ،)602من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
) (4ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)99 /5
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مسكوات عنه يف القرآن
من املعلوم أن السنة النبوية قد تستقل بذكر بعض األحكام ،ويكون هذا احلكم
ا

مطلقا من غري استثناء ،يقول
الكرمي ،وًل غرو يف هذا؛ فإن هللا تعاىل أمر بطاعة نبيه صلى هللا عليه وسلم ا
استقالًل ،سواء كان ما أمر به وهنى عنه يف القرآن
اإلمام ابن القيم" :فطاعته صلى هللا عليه وسلم واجبة
ا

أو مل يكن"(.)1
ومن األمثلة على هذا:
ما رواه أبو ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن أكل كل ذي انب
من السباع( .)2فال تصح معارضة احلديث أبن القرآن الكرمي مل يذكر هذا احلكم.
مذكورا يف القرآن
ما ثبت يف السنة النبوية من رجم الزاين احملصنً ،ل يصح رده أبن الرجم ليس
ا

الكرمي(.)3

القاعدة الثانيةً :ل تعارض بني السنة والسنة
وحى}
السنة النبوية وحي من عند هللا تعاىل؛ قال سبحانهَ { :وَما يَْنط ُق َعن ا ْهلََوى * إ ْن ُه َو إًَّل َو ْح ٌي يُ َ

[النجم ،]4 ،3 :وًل ميكن أن أييت حديث صحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعارض حديثاا
صحيحا؛ ويف هذا املعىن يقول إمام األئمة أبو بكر ابن خزميةً" :ل أعرف أنه ُروي عن النيب صلى
آخر
ا
هللا عليه وسلم حديثان  -إبسنادين صحيحني  -متضادين ،فمن كان عنده فليأتين به ألؤلف

بينهما"(.)4
ومن القواعد املندرجة حتت هذه القاعدة:
تعني املصري إليه
قاعدة :كلما أمكن اجلمع بني احلديثني َّ
أيضا ،فإن العلماء يبحثون عن
إذا جاء حديث صحيح اثبت ،وعارضه يف الظاهر حديث آخر صحيح ا
وجه اجلمع بني احلديثني ،فإذا أمكن اجلمع بني احلديثني بوجه من الوجوه ،فإنه جيب املصري إىل هذا

إعماًل للقاعدة املقررة :أن إعمال الكالم أوىل من إمهاله.
معا؛ ا
اجلمع ،والقول ابحلديثني ا
) (1ينظر :إعالم الموقعين (.)170 /2
) (2رواه البخاري ( ،)5530ومسلم (.)1932
) (3يف مركز سلف ورقة علمية تناقش قضية الرجم ،بعنوان" :أدلة منكري الرجم :عرض ونقد".
) (4ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص  ،)391واختصار علوم الحديث (ص .)175
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ومن األمثلة على هذا:
ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالً« :ل عدوى وًل ط َرية ،وًل هامة،

ص َفرَ ،وفَّر من اجملذوم كما تفر من األسد»(.)1
وًل َ

فأشكل على بعضهم أول احلديث مع آخره؛ ففي أوله نفي للعدوى :وهي انتقال املرض للصحيح
بسبب خمالطته للمريض ،ويف آخره :األمر ابلفرار من اجملذوم ،مع ما جاء من النهي عن ورود املمرض
ض َعلَى ُمص ٍح»( .)2واملمرض :من له إبل
على املصح ،قال النيب صلى هللا عليه وسلمً« :ل يُورَد َّن ممُْر ٌ

مرضى ،واملصح :من عنده إبل صحيحة.
اجلواب عن اإلشكال:

إن هذه األمراض ًل تعدي بطبعها ،ولكن هللا تبارك وتعاىل جعل خمالطة املريض هبا للصحيح سبباا
إلعدائه مرضه ،مث قد يتخلف ذلك عن سببه كما يف سائر األسباب(.)3
ففي احلديث األول نفى صلى هللا عليه وسلم ما كان يعتقده أهل اجلاهلية من أن ذلك يُعدي بطبعه،

وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم« :فمن أعدى األول؟» .ويف احلديث الثاين أعلمنا النيب صلى هللا عليه
وسلم أبن هللا سبحانه جعل ذلك سبباا لذلك ،وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل
هللا سبحانه وتعاىل(.)4

وللجمع بني احلديثني طرق أخرى ذكرها أهل العلم ،منهم احلافظ ابن حجر يف "نزهة النظر"(.)5
قاعدة :إذا مل ميكن اجلمع بني احلديثني يصار إىل النسخ ،وإًل فالرتجيح
إذا تعذر على اجملتهد اجلمع بني احلديثني املتعارضني يف الظاهر ،فله حالتان(:)6

) (1رواه البخاري ( ،)5707ومسلم (.)2220
) (2رواه البخاري ( ،)5771ومسلم ( )2221من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
) (3ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص  ،)391 -390ونزهة النظر (ص .)92
) (4ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص .)391 -390
)( (5ص .)93
) (6ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص  ،)391 -390وشرح التبصرة والتذكرة لزين الدين العراقي ( ،)113 -110 /2ونزهة النظر (ص .)95
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احلالة األوىل :أن ميكن معرفة الوقت الذي قال فيه احلديثني ،فإذا عرفنا التاريخ الذي قال فيه احلديث
انسخا لألول.
األول ،والتاريخ الذي قال فيه احلديث اآلخر ،فهنا نطبق قواعد النسخ ،ويكون اآلخر ا
احلالة الثانية :مل نتمكن من معرفة التاريخ للحديثني املتعارضني يف الظاهر ،فيلجأ اجملتهد حينئذ إىل
الرتجيح بني الرواًيت بكثرة الرواة أو بصفاهتم ،وحنو ذلك ،وقد أوصلها بعضهم إىل أكثر من مخسني
وجها من وجوه الرتجيحات(.)1
ا
القاعدة الثالثةً :ل تعارض بني السنة الصحيحة والعقل الصريح
شاع يف اآلونة األخرية إعجاب كل ُْحمد ٍ
سهال أن تُرد السنة الصحيحة
ث بعقله ،حىت صار األمر ا

ابلعقول القاصرة؛ وجعل بعضهم من مناهج نقد احلديث عرضه على العقول ،فما قبلته عقوهلم القاصرة
قبلوه ،وما ردته ردوه( ،)2وهي دعوى قدمية اندى هبا املعتزلة وطبقوها عمليًّا ،وتبعهم املستشرقون،
وأذًيهلم من أتباع املدرسة العقالنية احلديثة ،وغاية متمسكهم شبهات وأهواء؛ يقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية" :فإن من خالف الرسل عليهم الصالة والسالم؛ ليس معه ًل عقل صريح وًل نقل صحيح ،وإمنا
غايته أن يتمسك بشبهات عقلية أو نقلية ،كما يتمسك املشركون والصابئون من الفالسفة وغريهم
بشبهات عقلية فاسدة ،وكما يتمسك أهل الكتاب املبدل املنسوخ بشبهات نقلية فاسدة ...وهلذا كان
من قدم العقل على الشرع لزمه بطالن العقل والشرع ،ومن قدم الشرع مل يلزمه بطالن الشرع ،بل سلم له
الشرع ،ومعلوم أن سالمة الشرع لإلنسان خري له من أن يبطل عليه العقل والشرع مج ايعا"(.)3

وإذا ُس ئل هؤًلء :ما هو العقل احلاكم على النصوص؟ وما هي حدوده؟ وما مدى اًلتفاق عليه؟ ًل
متفقا عليه بينهم.
تكاد جتد عندهم جو اااب ا

وليس معىن هذا أن السنة ختالف صريح العقول ،كالذي تقبله العقول من بدهيات األمور؛ فإن من املقرر
عند أهل العلم أنه إذا ثبت احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم فال ميكن أن خيالفه صريح العقل؛
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :ليس يف صريح املعقول ما يناقض صحيح املنقول"(.)4

) (1عدَّ ها الحافظ العراقي يف شرح التبصرة والتذكرة ( ،)113 -110 /2وأوصلها يف التقييد واإليضاح (ص  ) 289 -286إلى مائة وعشرة
وجها.
ا
) (2كما فعل أبو رية يف كتابه "أضواء على السنة".
) (3درء تعارض العقل والنقل (.)277 -276 /5
) (4درء تعارض العقل والنقل (.)149 /2
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ومن األمثلة على مضاهاهتم السنة ابلعقل:
ما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم ،فلما جاءه
صكه ففقأ عينه ،فرجع إىل ربه فقال :أرسلتين إىل عبد ًل يريد املوت ،قال َفرَّد هللا إليه عينه ،وقال :ارجع

إليه فقل له :يضع يده على منت ثور ،فله مبا غطت يده بكل شعرة سنة ،قال :أي رب مث مه؟ قال :مث
املوت ،قال :فاآلن ،فسأل هللا أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
كنت مثَّ؛ ألريتكم قربه إىل جانب الطريق ،حتت الكثيب األمحر»(.)1
وسلم« :فلو ُ

قال ابن خزمية" :أنكر بعض املبتدعة هذا احلديث وقالوا :إن كان موسى عرفه لقد استخف به ،وإن كان
مل يعرفه فكيف مل يقتص له من فقء عينه"(. )2
اجلواب عن اإلشكال:
أجاب عن هذا اإلشكال ابن خزمية بقوله" :إن هللا مل يبعث ملك املوت ملوسى وهو يريد قبض روحه
ٍ
اختبارا ،وإمنا لطم موسى ملك املوت؛ ألنه رأى آدميًّا دخل داره بغري إذنه ،ومل
حينئذ ،وإمنا بعثه إليه
ا
يعلم أنه ملك املوت ،وقد أابح الشارع فقء عني الناظر يف دار املسلم بغري إذن ،وقد جاءت املالئكة إىل
إبراهيم وإىل لوط يف صورة آدميني ،فلم يعرفاهم ابتداء ،ولو عرفهم إبراهيم ملا قدم هلم املأكول ،ولو عرفهم
لوط ملا خاف عليهم من قومه"(.)3
هذه مجل من القواعد اليت حتل اإلشكاًلت الواردة على احلديث ،وهناك غريها نرجو أن خنصص هلا
كثريا.
مقاًل آخر ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ا
تسليما ا

) (1رواه البخاري ( ،)1339ومسلم ( ،)2372واللفظ لمسلم.
( )2ينظر :فتح الباري البن حجر (.)442 /6
) (3ينظر :المرجع السابق.
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