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جامعة السلطان قابوس

:امللخص
يهدف هذا البحث لوضع ضوابط لعرض احلديث النبوي على القرآن الكرمي عند التعارض الظاهر بني معىن
 فال فائدة من عرض حديث، ومن الضوابط اليت توصل هلا التأكد أوالا من صحة احلديث،أو داللة النصني
،ضعيف أو موضوع على آايت القرآن الكرمي الثابتة؛ والتأكد من وحدة املوضوع بني احلديث واآلية القرآنية
 فإذا كانت،فال معىن لعرض حديث على آية وموضوعهما خمتلف؛ وأن تكون الداللة يف النصني قطعية
الداللة ظنية فيهما أو يف أحدمها فاألمر واسع وال تعارض بني النصني؛ وأن ال ميكن اجلمع بني تفسريي
. فإذا أمكن اجلمع فال تعارض،النصني
Abstract:

This study seeks to identify guidelines to appraise the sayings of
the Prophet (hadiths) against Quranic verses whenever there is a
seeming contradiction in the signification or meaning of the two
texts. Some of these guidelines include determining the
authenticity of the hadith as it is moot to appraise a fabricated or
weak hadith against an indubitable Quranic verse. Additionally,
the hadith and verse in question should address the same issue as
it is pointless to compare the two when they deal with different
topics. Furthermore, the signification of both texts should be
definitive. In the case of debatable signification, contradiction is
ruled out as the signification of one or both texts is not definitive.
Whenever both texts can be interpreted in the same sense,
contradiction is also ruled out.
 مقارنة- النقد- الضوابط-  احلديث- القرآن:الكلمات املفتاحية
Keywords: Quran, Hadith, Guidelines, Criticism, Comparison
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املقدمة
احلمد هلل الذي أرسل لنا رسوال يعلمنا الكتاب واحلكمة ،والصالة والسالم على نبينا حممد الناطق
ابحلكمة ،وعلى آله وصحبه الذين حافظوا على السنة فسمعوا مقالة نبينا صلى هللا عليه وسلم فحفظوها
وأدوها كما مسعوها ،فرب مبلغ أوعى من سامع ،وبعد.
متلوا وهو القرآن الكرمي ووحياا غري متلو وهو السنة النبوية ،فكالمها من معني
فإن هللا أنزل وحياا ا
واحد ،وقال تعاىل {إِ اَّن حَنن نحازلْنا ِ
الذ ْكحر حوإِ اَّن لحهُ ححلحافِظُو حن ([ })9احلجر ]9 :فحفظ هللا هذا الدين وسخر
ُْ ح
له من العلماء من حيفظه ويفقهه ويذود عنه ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :يرث هذا العلم من كل
خلف عدوله  ،ينفون عنه أتويل اجلاهلني  ،وانتحال املبطلني  ،وحتريف الغالني ).1
مشكلة البحث:
إن نقد منت احلديث النبوي عملية علمية قائمة على قواعد وضوابط دقيقة ،واألصل أن ال
خيوض فيه إال العلماء املتمكنون أهل اخلربة والدراية ،ومن نقد املنت عرض احلديث على القرآن الكرمي لنرى
املوافقة أو املخالفة ،وقد خاض يف هذه املسألة من هم ليسوا من أهل العلم والدراية ،أو من جيهل املعاي
جدا ،فكان ال بد من وضع ضوابط لعرض احلديث على القرآن الكرمي ،وجاء
واملقاصد ،وهي مسألة خطرية ا
هذا البحث لإلجابة على السؤال التايل:
فيقبل؟

معارضا فريد ،أو مواف اقا
ما الضوابط العلمية يف عرض احلديث على القرآن؟ وعندها مىت يعد احلديث
ا

أهداف البحث:
 -1ضبط مسألة نقد منت احلديث بعرضه على القرآن الكرمي.
 -2حصر عملية النقد أبهل االختصاص الذين ميلكون املؤهالت العلمية اليت متكنهم من احلكم على
املنت ابلصحة أو الضعف.

 1السنن الكربى ،البيهقي ،امحد بن احلسني 854ه  ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1998،م ،ت .حممد عبد القادر عطا (.)458 /11
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منهجية البحث:
املنهج الذي استعمل يف هذا البحث هو االستقرائي بتتبع ومجع الضوابط اليت ميكن االعتماد عليها يف
ضبط عملية عرض احلديث على القرآن.
الدراسات السابقة:
متكامال يف هذا املوضوع ،ولكن هناك أفكار متناثرة يف بطون األحباث والكتب
حسب اطالعنا مل جند حبثاا
ا
استفدَّن منها يف هذا البحث ،منها كتاب مقاييس نقد متون السنة للدميين ،وكتاب صالح الدين اإلدليب
منهج نقد املنت ‘.إال أن هذه الكتب قد ذكرت العرض على القرآن الكرمي كمقياس لنقد املنت ومل تبني ضوابط
هذا املقياس بشكل دقيق وواضح.
خطة البحث:
التمهيد
املطلب األول :صحة احلديث
املطلب الثاي :وحدة املوضوع
املطلب الثالث :الداللة القطعية يف النصني
املطلب الرابع :عدم إمكانية اجلمع بني النصني
اخلامتة
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متهيد
من مقاييس نقد املنت عند علماء النقد عرض منت احلديث على القرآن الكرمي ،وهو مقياس خمتلف
فيه؛ ففي حني مل يقبله اإلمام الشافعي فقد جاء يف كتابه اختالف احلديث "وأن قول من قال :تعرض السنة
على القرآن فإن وافقت ظاهره وإال استعملنا ظاهر القرآن وتركنا احلديث جهل ملا وصفت ،فأابن هللا لنا أن
سنن رسوله فرض علينا أبن ننتهي إليها ال أن لنا معها من األمر شيئاا إال التسليم هلا واتباعها ،وال أهنا تعرض
على قياس وال على شيء غريها ،وأن كل ما سواها من قول اآلدميني تبع هلا 1.ولكن يف استعمال هذا

املقياس ختبط عند البعض فال بد من وضع ضوابط هلذا املقياس.
قال ابن سريين" :إن هذا احلديث دين فانظروا عمن أتخذوا دينكم" ،2ولذا ال بد من النظر فيمن
يتعامل هبذا احلديث فقبول احلديث ورده هو إثبات دين ورد دين ،ومن جيرؤ على هذا ،وممن نتقبل هذا،
لقد أصبح القبول والرد عند البعض شهوة وشهرة وأصبح البعض أيخذ احلكم الذي يتفق مع شهوته ومصلحته
ورمبا واقعه وال ينظر حلال من حيكم وال إىل مآل ما عمل به.
ومن هنا ال بد من توفر صفات فيمن يشتغل هبذا الدين وهي كثرية ولكن من أمهها التدين القائم على خمافة
جدا.
هللا تعاىل ،والتخصص الذي يؤهله للكالم يف هذا األمر اخلطري ا
وال شك أن من يتكلم يف غري اختصاصه فقد كلف على نفسه ،وأنزهلا منزلة ال تليق هبا ،فكيف إذا نصب
كذاب أن حيدث بكل
مقررا أبن هذا وحي وهذا ليس بوحي ،يقول صلى هللا عليه وسلم( :كفى ابملرء ا
نفسه ا
ما مسع ) 3فجعل من نفسه أذن ،ينعق ببوق كل َّنعق وكل حاقد على هذا الدين.
إن السالمة مع قوله صلى هللا عليه وسلم( :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه) 4فأمر التصحيح
والتضعيف ال يعنيك وأنت غري مكلف به وغري مسؤول عنه يوم القيامة ألنك لست من أهله ،ووضع نفسك
يف هذا املكان خيانة هلل ورسوله وتضييع لألمانة ،يقول صلى هللا عليه وسلم( :إذا ضيعت األمانة فانتظر
 1اختالف احلديث ()595 /4
 2اجلرح والتعديل ،ابن ايب حامت ،طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،اهلند ،ط1952 ،1م)15/2( ،
 3الصحيح ،مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،بيروت ،دار إحياء التراث)11/1( ،

 4السنن ،الرتمذي ،حممد بن عيسى ،حتقيق بشار معروف ،بريوت ،دار الغرب االسالمي ،ابواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ابب .)125/8(11

5

الساعة ،قيل :كيف إضاعتها اي رسول هللا؟ قال صلى هللا عليه وسلم :إذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر
الساعة).1
لقد اختلط احلابل ابلنابل يف هذه األايم فقد أصبح يتكلم يف احلديث من هم ليسوا من أهله ،وال دراية هلم
بعلوم الشريعة ،وهللا تعاىل يقول {فحاسأحلُوا أحهل ِ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْن تُ ْم حال تح ْعلح ُمو حن ([ })84النحل ]84 :فأمر الذي
ْ ْح
ال يعلم مبسألة أن يسأل صاحب اختصاص فيها ،واملنطق والواقع يقول أبن املريض يذهب إىل طبيب ليعاجله
ال يذهب إىل مهندس ،ولكن البعض جعل أمور الدين مشاع للجميع فمن حق كل مسلم أن يتكلم ابلدين،
وها إشكال كبري أوقع الناس يف حماذير كثرية نتيجة عدم االختصاص.
يقول اإلمام مسلم :إن صناعة احلديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم امنا هي ألهل احلديث خاصة
ألهنم احلفاظ لرواايت الناس العارفني هبا دون غريهم.

2

وملا سئل ابن القيم :هل ميكن معرفة احلديث املوضوع بضابط من غري أن ينظر يف سنده؟ قال :هذا سؤال
عظيم القدر وإمنا يعلم ذلك من تضلع يف معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة
وصار له اختصاص شديد مبعرفة السنن واآلاثر ومعرفة سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهديه فيما أيمر
به وينهى عنه وخيرب عنه ويدعو إليه وحيبه ويكرهه ويشرعه لألمة حبيث كأنه خمالط للرسول صلى هللا عليه
وسلم كواحد من أصحابه .فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى هللا عليه وسلم وهديه وكالمه وما جيوز
أن خيرب به وما ال جيوز ما ال يعرفه غريه وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فإن لألخص به احلريص على تتبع
أقواله وأفعاله من العلم هبا والتمييز بني ما يصح أن ينسب إليه وما ال يصح ما ليس ملن ال يكون كذلك
3
وهذا شأن املقلدين مع أئمتهم يعرفون أقواهلم ونصوصهم ومذاهبهم وهللا أعلم.
ونقرأ يف كتب الرجال أن األعمش وهو حمدث له شأنه يف احلديث يسأل إبراهيم النخعي ،يقول :كان
4
إبراهيم النخعي صريفياا يف احلديث وكنت أمسع من الرجال فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه ما مسعت.
5
ويقول :وكان يتوقى الشهرة ،وال جيلس إىل أسطوانة.
 1الصحيح ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،حتقيق حممد زهري الناصر ،دار طوق النجاة ،ط.)118 /4(.1
 2التمييز ،مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد مصطفى األعظمي ،السعودية ،مكتبة الكوثر ،ط1811 ،4ه ص214
 3املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،حلب ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية،
ط1991 ،1م ،ص88-84
 4اجلرح والتعديل ،ابن ايب حامت ،عبد الرمحن بن حممد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ط1952 ،1م ()19 /2
 5طبقات علماء احلديث ،ابن عبد اهلادي ،حممد بن أمحد ،حتقيق أكرم البوشي وآخرون ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1995 ،2م (/1
)185
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وهذا األوزاعي مع جاللة قدره يف احلديث وعلو شأنه فيه يقول :كنا نسمع احلديث فنعرضه على أصحابنا
1
كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة ،فما عرفوا أخذَّن ،وما تركوا تركنا.

املطلب األول
صحة احلديث
ال ميكن النظر يف عرض احلديث على القرآن إال إذا ثبتت صحة احلديث ،أما الضعيف واملوضوع فهو مردود
بذاته ،وقد حفلت كتب النقد بعرض األحاديث املوضوعة على القرآن مع ثبوت وضعها وكذهبا من خالل
اإلسناد ،وهذا ال معىن له.
عن العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه قال :كنت يف البطحاء يف عصابة فيهم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،فمرت هبم سحابة ،فنظر إليها ،فقال« :ما تسمون هذه؟» قالوا :السحاب ،قال« :واملزن» قالوا:
جيدا» قال« :هل تدرون ما بعد ما
واملزن ،قال« :والعنان» قالوا :والعنان " قال أبو داود« :مل أتقن العنان ا
بني السماء واألرض؟» قالوا :ال ندري ،قال« :إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثالث وسبعون سنة،
مث السماء فوقها كذلك» حىت عد سبع مساوات «مث فوق السابعة حبر بني أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل
مساء ،مث فوق ذلك مثانية أوعال بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني مساء إىل مساء ،مث على ظهورهم العرش ما
2
بني أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء ،مث هللا تبارك وتعاىل فوق ذلك»
أوعاال هلا
قالوا هذا احلديث منكر املعىن ملخالفته القرآن الذي جعل املالئكة أويل أجنحة بينما جعلوا هنا ا
ِ
ضجِ
أظالف ،قال تعاىل ْ ِ ِ ِ
اع ِل الْ حم حالئِ حك ِة ُر ُس اال أ ِ
ث
حجنِ حح  ٍة حمثْ حىن حوثُحال ح
ُويل أ ْ
{احلح ْم ُد اّلِل فحاط ِر ال اس حم حاوات حو ْاأل ْحر ِ ح
اّلِلح حعلحى ُك ِل حش ْي  ٍء قح ِد ٌير ([ })1فاطر ،]1 :وقالوا هذا احلديث جعل محلة
يد ِيف ْ
اخلحْل ِق حما يح حشاءُ إِ ان ا
ع يحِز ُ
حوُرحاب ح
تيوسا ،والتيس يذكر يف معرض الذم ،وأيضا يف هذه الرواية وصف هللا ابلفوقية ،يف موطن يشعر
العرش ا
3
ابلفوقية احلسية ،فكأنه حيمله العرش ومحلته ،وهذا معىن منكر ،وليس هذا التعبري على منط تعبري القرآن.

 1اجلرح والتعديل ،ابن ايب حامت)21/2( ،
 2السنن ،ابو داود ،،سليمان بن األشعث ،كتاب السنة ،ابب اجلهمية حتقيق شعيب األرَّنؤوط وآخرون ،دار ،ط2119 ،1م (،)241 /8
املسند ،ابن حنبل ،أمحد ،حتقيق أمحد شاكر ،القاهرة ،دار احلديث ،ط1995 ،1م)459/2( ،
 3أنظر الكالم على هذا احلديث ،منهج نقد املنت عند علماء املسلمني ،األدليب ،صالح الدين ،بريوت ،دار اآلفاق ،ط1944 ،1م ،ص-251
251
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كذلك نرى بعض شراح احلديث الذين مل ينظروا إىل ضعفه أولوا املعىن فقالوا مالئكة على صورة األوعال.

1

واحلديث حسنه ابن تيمية 2وتلميذه ابن قيم اجلوزية 3واستدال به على فوقية الذات نصرة ملذهبهما يف
ذلك.
إال أن احلديث ضعيف ،فقد ذكره ابن عدي 4من ضعيف حديث حيىي بن العالء وهو أحد رواته،
والقيسراي ،5وذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ،6واملناوي ،7وأمحد شاكر ،8واأللباي ،9وشعيب
األرَّنؤوط ،10وغريهم.
أ مام هذا الضعف للحديث فإنه ال حاجة لالشتغال مبعارضته للقرآن فهو لضعفه ال يقوم مقام معارض
للقرآن.

 1أنظر حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ،،املباركفوري ،حممد بن عبدالرمحن ،كتاب أبواب التفسري ،ابب سورة املمتحنة بريوت ،دار الكتب
العلمية ،) 155/9( ،عون املعبود شرح سنن أبو داود ،العظيم أابدي ،حممد أشرف بن أمري ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1815 ،2ه ،
()5/14
 2أنظر منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ،امحد بن عبداحلليم ،حتقيق حممد رشاد سامل ،السعودية ،جامعة حممد بن سعود ،ط1945 ،1م
()494/4
 3اجنماع اجليوش االسالمية ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن ايب بكر ،حتقيق زائد النشريي ،مكة املكرمة ،دار عامل الفوائد ،ط1841 ،1ه ()154/2
 4الكامل يف ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاي ،ابو امحد ،حتقيق عادل عبداملوجود وآخرون ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م
()24/9
 5ذخرية احلفاظ ،ابن القيسراي ،حممد بن طاهر ،حتقيق عبدالرمحن الفريوائي ،الرايض دار السلف ،ط1995 ،1م ()1459/8
 6العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن علي ،حتقيق إرشاد احلق األثري ،ابكستان ،دار العلوم األثرية،
ط1941 ،2م ()4/1
 7كشف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح ،املناوي ،حممد بن إبراهيم ،حتقيق حممد إسحاق حممد ،بريوت ،الدار العربية ،ط،1
2118م ()111/5
 8أنظر حاشية مسند اإلمام أمحد بتحقيق أمحد شاكر()499 – 495/2
 9سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،األلباي ،حممد َّنصر الدين ،الرايض ،دار املعارف ،ط1992 ،1م ()494/4
 10أنظر حاشية مسند اإلمام أمحد بتحقيق شعيب األرَّنؤوط ()294/4
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املطلب الثاين
وحدة املوضوع
جند يف بعض األحيان أن احلديث الذي عرض على القرآن خيتلف موضوعه عن موضوع اآلية القرآنية ،وقد
يتفقان يف املوضوع العام ،كما يف احلديث الذي سأذكره فاحلديث واآلية يتفقان يف موضوع خلق الكون،
لكن من حيث التفصيل فاآلية تتحدث عن أصل خلق الكون ،واحلديث يتحدث عن التفاصيل بعد اخللق.
فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه حديث الرتبة والذي كان مدار إشكال منذ القرن الثالث اهلجري
ِ ِ
ِ
ال ابْ ُن ُجحريْ  ٍج،
ال :قح ح
اج بْ ُن ُحمح ام  ٍد ،قح ح
س ،حوحه ُارو ُن بْ ُن حعْبد هللا ،قح حاال :ححداثحنحا حح اج ُ
قال :حح ادثحين ُسحريْ ُج بْ ُن يُونُ ح
أ ِ ِ ِ
ال:
وب بْ ِن حخالِ  ٍد ،حع ْن حعْب ِد هللاِ بْ ِن حرافِ  ٍع ،حم ْوحىل أُِم حسلح حمةح ،حع ْن أِحيب ُهحريْ حرحة ،قح ح
ْ
يل بْ ُن أ حُمياةح ،حع ْن أحيُّ ح
حخ ححربي إ ْمسحاع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ال « :حخلح حق هللاُ حعاز حو حج ال ال ُّْرتبححة يح ْوحم ال اسْبت ،حو حخلح حق ف حيها ْ
اجلبح ح
صلاى هللاُ حعلحْيه حو حسلا حم بِيحدي فح حق ح
حخ حذ حر ُس ُ
أح
ول هللا ح
ِ
ي وم ْاأل ِ
اجر يحوحم ِاالثْنح ْ ِ
ث فِ حيها
ُّور يح ْوحم ْاأل ْحربِ حع ِاء ،حوبح ا
ني ،حو حخلح حق الْ حمك ُْر ح
حْ ح ح
ححد ،حو حخلح حق الش ح ح ْ
وه يح ْوحم الث حُّال حاثء ،حو حخلح حق الن ح
ِ
ِ
 ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلحم ِ
اعة م ْن
اجلُ ُم حعةِ ،يف آخ ِر ْ
ص ِر م ْن يح ْوم ْ
اب يح ْوحم ْ
او ا
يس ،حو حخلح حق ح
اخلحْل ِقِ ،يف آخ ِر حس ح
آد حم حعلحْيه ال اس حال ُم بح ْع حد الْ حع ْ
الد ح
اجلمع ِة ،فِيما بني الْعص ِر إِ حىل اللاي ِل» ،قح ح ِ ِ
س ِ
ِ
يم :ححداثحنحا الْبِ ْسطح ِام ُّي حوُه حو ْ
ح ح
احلُ حس ْ ُ
اعات ُْ ُ ح ح حْ ح ح ْ
ْ
ال إبْ حراه ُ
ني بْ ُن ع ح
يسى ،حو حس ْهلُ
ِ ِ 1
ار ،وإِب ر ِاهيم ابن بِْن ِ
 ٍ
ت حح ْف  ٍ
احلحديث.
ص حو حغ ْريُُه ْم ،حع ْن حح اج  ٍ
اج ِهبح حذا ْ
بْ ُن حع ام ح ْ ح ُ ْ ُ
سندا ومتناا منهم علي بن املديين وحيىي بن معني والبخاري وابن مهدي والبيهقي وابن تيمية
فهناك من أعله ا
وابن القيم ومن املعاصرين وابن عثيمني وابن ابز وسليمان الدبيخي وغريهم.
سندا ومتناا منهم ابن حبان وابن األنباري وابن اجلوزي وامحد شاكر واأللباي واملعلمي
ومنهم من صححه ا
اليماي والدكتور شرف القضاة وغريهم.
وال نريد اخلوض يف أدلة كل فريق ابلتفصيل فليس هذا مكانه ،ولكين سأعرض ما يتعلق ابملوضوع وهو نقد
املنت فقط ،فمن رده قال هو معارض بقول هللا تعاىل ا ِ
ِ
ض حوحما بحْي نح ُه حما ِيف
{اّلِلُ الاذي حخلح حق ال اس حم حاوات حو ْاأل ْحر ح
ِ ِ  ٍ
استح حوى حعلحى الْ حع ْر ِش حما لح ُك ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن حوِ ٍيل حوحال حش ِف  ٍيع أحفح حال تحتح حذ اك ُرو حن ([ })8السجدة،]8 :
ستاة أ احايم مثُا ْ
وغريها من اآلايت الدالة على هذا ،فالقرآن ذكر اخللق يف ستة أايم ،واحلديث ذكر أهنا سبعة أايم ،واألعداد
داللتها قطعية فالتعارض واضح فيقدم القرآن ويرد احلديث حىت ولو قلنا بصحة سنده.

 1الصحيح ،مسلم بن احلجاج ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،ابب ابتداء اخللق وخلق آدم ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب (.)2189 /8

9

ويرى أصحاب الرأي اآلخر أبن املوضوع خمتلف وابلتايل ال تعارض ،وميكن سوق أدلة على هذا ،منها رواية
أخرى هلذا احلديث مجعت بني ما ورد يف اآلايت وما يف احلديث فقد أخرج النسائي يف سننه الكربى رواية
فقال :أ ِ ِ
ال :حح ادثحنحا
صبا ِ
ال :ححداثحنحا أحبُو عُبح ْي حدةح ْ
ااد ،قح ح
اح ،قح ح
وب ،قح ح
ال :حح ادثحِين ُحمح ام ُد بْ ُن ال ا
احلحد ُ
ْ
يم بْ ُن يح ْع ُق ح
حخ ححربحَّن إبْ حراه ُ
 ٍ
ِ
ِ
حخ حذ
حخ ح
ض ُر بْ ُن حع ْج حال حن ،حع ِن ابْ ِن ُجحريْ ِج الْ حمك ِي ،حع ْن حعطحاء ،حع ْن أِحيب ُهحريْ حرةح ،أح ان النِ ا
ْاأل ْ
صلاى هللاُ حعلحْيه حو حسلا حم أ ح
ايب ح
ِ
ِ
ِ ِ  ٍ
استح حوى حعلحى الْ حع ْر ِش
بِيح ِدي قح ح
ال « :حاي أ ححاب ُهحريْ حرةح ،إِ ان هللاح حخلح حق ال اس حم حوات حو ْاأل ححرض ح
ني حوحما بحْي نح ُه حما ِيف ستاة أ احايم ،مثُا ْ
ِ
ال ي وم ْاأل ِ
ِ ِ ِ
ت ،و ِْ
ِ
ُّور
يح ْوحم ال اسابِ ِع ،حو حخلح حق ُّْ
ححد ،حوالش ح
اجلبح ح ح ْ ح ح
اجحر يح ْوحم االثْنح ْني ،حوالت ْق حن يح ْوحم الث حُّال حاثء ،حوالن ح
الرتبحةح يح ْوحم ال اسْب ح
ِ ِ
آخ ِر س  ٍ ِ
اجلمع ِة ِيف ِ
اخلح ِم ِ
ص ِر ،حو حخلح حق أ ِحد حمي
اب يح ْوحم ْ
او ا
يس ،حو ح
ح ح
اها ِر بح ْع حد الْ حع ْ
اعة م حن الن ح
آد حم يح ْوحم ُْ ُ ح
يح ْوحم ْاأل ْحرب حعاء ،حوالد ح
1
ِ
ِ
ك حج حعل هللا حعاز و حج ال ِم ْن ح ِ ِ
ْاأل ْحر ِ
يث»
ب حو ْ
ض أْ
اخلحبِ ح
حس حوحد حها ،حوطحيِبح حها حو حخبِيثح حها ،م ْن أ ْ
حمحححرحها حوأ ْ
حج ِل ذحل ح ح ُ ح
آد حم الطي ح
2
واحلديث صحيح.
فالعطف بني املوضوعني دل على املغايرة ،فاألول يف أصل اخللق ،والثاي يف تفاصيل ما جرى على األرض
بعد خلقها ،وقد بني الدكتور شرف القضاة 3يف حبث له حول هذا احلديث أنه ميكن اجلمع بني احلديث
والقرآن الكرمي أن احلديث يفصل ما حدث يف األرض يف يوميها األخريين فقط ،وال يتحدث عن خلق
األرض ،وال عن خلق السماء ،وأن احلديث يتفق مع ما أثبته العلماء من خالل العلوم الطبيعية ،وقال :يف
احلديث إعجاز علمي وا ضح ،فإن الرتتيب الوارد يف احلديث هو نفسه ما توصل إليه العلم بعد قرون طويلة
من البحث ،وال ميكن أن يكون ذلك مبحض الصدفة.
إذن كيف نرد احلديث مبعارضته للقرآن واملوضوع خمتلف ،فعلى الناقد أن يتأكد من وحدة املوضوع قبل
البحث عن أسباب للرد مبجرد التعارض الظاهر.

 1السنن الكربى ،النسائي ،أمحد بن شعيب ،كتاب التفسري ،ابب سورة السجدة ،حتقيق حسن شليب ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط2111 ،1م
()214 /11
 2خمتصر العلو للعلي العظيم ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،حتقيق حممد َّنصر الدين ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1991 ،2م ،ص ،112وقال
احلديث جيد االسناد ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،األلباي ،حممد َّنصر الدين ،الرايض ،مكتبة املعارف ،ط1
( )925 /2قال ورجاله ثقات.
 3هل يتعارض احلديث الصحيح مع القرآن الكرمي أو العلم حديث خلق هللا الرتبة يوم السبت منوذجا ،القضاة ،شرف ،جملة البيان ،العدد التاسع،
2111م ،كواالملبور ،جامعة املالاي ،ص289-224
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املطلب الثالث
الداللة القطعية يف النصني
القرآن الكرمي من حيث الثبوت فهو قطعي الثبوت لكن من حيث الداللة فبعض آايته قطعية الداللة
جدا
وبعضها اآلخر ظين الداللة ،واحلديث من حيث الثبوت فمعظمه ظين الثبوت فاألحاديث املتواترة قلية ا
ابلنسبة جملموع احلديث الوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أما من حيث الداللة فهي كالقرآن منها قطعي
ومنها ظين الداللة.
فالنص قطعي الداللة :ما دل على معىن واحد مستقل يف الفهم ،والنص ظين الداللة :ما دل على أكثر من
معىن وأحتاج إىل بيان املعىن املراد.
وداللة اللفظ على املعىن تقسم إىل أربعة أقسام:
األول :ابعتبار وضع اللفظ للمعىن :وهي أربعة :اخلاص _ العام _ املشرتك _ املؤول.
الثاي :ابعتبار داللة اللفظ على املعىن :وهو قسمان :واضح الداللة :وهو الظاهر _ النص _ املف اسر _
ِ
اجململ _ املتشابه.
احمل حكم ،وغري واضح الداللة :وهو اخلفي _ املشكل _ ح
الثالث :ابعتبار استعمال اللفظ يف املعىن :وهي أربعة :احلقيقة_ اجملاز _ الصريح _ الكناية.
أيضا :عبارة النص _ إشارة النص -داللة النص _
الرابع :ابعتبار كيفية داللة اللفظ على املعىن :وهي أربعة ا

اقتضاء النص.1

عند عرض احلديث املخالف من حيث الظاهر لآلية ،فهناك احتماالت من حيث الداللة.
اآلية قطعية الداللة واحلديث قطعي الداللة
اآلية قطعية الداللة واحلديث ظين الداللة
اآلية ظنية الداللة واحلديث قطعي الداللة
اآلية ظنية الداللة واحلديث ظنية الداللة
 1ر :كشف األرسار رشح أصول ال َبزْ َدوي،البخاري (_ )191/1إفاضة األنوار عىل أصول املنار البن ملك ،احلَ ْصك َِفي ( ص ) 35
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والذي يعرض على القرآن هو ما كان قطعي الداللة فيهما وهو القسم األول ،ألن املعاي حمددة وال جمال
جدا.
لالجتهاد فيها فهي ال حتتمل أكثر من معىن ،وما عدا هذا من األقسام املذكورة فاألمر فيها واسع ا
فعلى سبيل املثال حديث سحر النيب صلى هللا عليه وسلم ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت" :سحر رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم رجل من بين زريق ،يقال له لبيد بن األعصم ،حىت كان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله ،حىت إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي ،لكنه دعا
ودعا ،مث قال " :اي عائشة ،أشعرت أن هللا أفتاي فيما استفتيته فيه ،أاتي رجالن ،فقعد أحدمها عند رأسي،
واآلخر عند رجلي ،فقال أحدمها لصاحبه :ما وجع الرجل؟ فقال :مطبوب ،قال :من طبه؟ قال :لبيد بن
األعصم ،قال :يف أي شيء؟ قال :يف مشط ومشاطة ،وجف طلع خنلة ذكر .قال :وأين هو؟ قال :يف بئر
ذروان " فأاتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف َّنس من أصحابه ،فجاء فقال« :اي عائشة ،كأن ماءها
نقاعة احلناء ،أو كأن رءوس خنلها رءوس الشياطني» قلت :اي رسول هللا :أفال استخرجته؟ قال« :قد عافاي
1
هللا ،فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا» فأمر هبا فدفنت".
"كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سحر ،حىت كان يرى أنه أييت النساء وال أيتيهن ،قال سفيان :وهذا
2
أشد ما يكون من السحر ،إذا كان كذا ،فقال " :اي عائشة ،أعلمت أن هللا قد أفتاي فيما استفتيته فيه".
ت الْ ُق ْرآ حن حج حع ْلنحا
{وإِ حذا قح حرأْ ح
قالوا هذا احلديث مردود وإن كان يف الصحيحني فهو معارض بقول هللا تعاىل ح
ب ي نك وب ا ِ
ِ ِ ِِ ِ
ورا ( )85حو حج حع ْلنحا حعلحى قُلُوهبِِ ْم أحكِناةا أح ْن يح ْف حق ُهوهُ حوِيف آ حذاهنِِ ْم
حْ ح ح ح ح ْ ح
ين حال يُ ْؤمنُو حن ابْآلخحرة ح حج اااب حم ْستُ ا
ني الذ ح
ِِ
ِ
ِ
ا
ت ربا ح ِ
ورا ( )85حَْن ُن أ ْحعلح ُم ِمبحا يح ْستح ِمعُو حن بِِه إِ ْذ يح ْستح ِمعُو حن
ك يف الْ ُق ْرآن حو ْح حدهُ حول ْوا حعلحى أ ْحد حابره ْم نُ ُف ا
حوقْ ارا حوإذحا ذح حك ْر ح ح
ك وإِ ْذ ُهم حْجنوى إِ ْذ ي ُق ُ ِ ِ ِ ِ
ِ
ال
ك ْاأل ْحمثح ح
ضحربُوا لح ح
ف ح
ورا ( )89انْظُْر حكْي ح
ح
ول الظاال ُمو حن إ ْن تحتابعُو حن إاال حر ُج اال حم ْس ُح ا
إلحْي ح ح ْ ح
ضلُّوا فح حال يح ْستح ِطيعُو حن حسبِ ايال ([ })84اإلسراء]84 - 85 :
فح ح

حص ايال ( )5قُل أحنْزلحه الا ِذي ي علحم ِ
وقوله تعاىل {وقحالُوا أ ِ
اطري ْاألحاولِني ا ْكتح تح ب ها فح ِهي متُْلحى علحي ِه بكْراة وأ ِ
السار ِيف
ْ حُ
ح
حْ ُ ح ح
ح
حس ُ
حْ ُ
ح حح ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات و ْاألحر ِ ِ
حس حواق لح ْوحال
يما ( )5حوقحالُوا حمال حه حذا الار ُسول حأيْ ُك ُل الطا حع حام حوميحْشي ِيف ْاأل ْ
ال اس حم حاو ح ْ
ورا حرح ا
ض إناهُ حكا حن حغ ُف ا
ال الظاالِ ُمو حن إِ ْن تحتابِعُو حن
ك فحيح ُكو حن حم حعهُ نح ِذ ايرا ( )9أ ْحو يُْل حقى إِلحْي ِه حكْن ٌز أ ْحو تح ُكو ُن لحهُ حجناةٌ حأيْ ُك ُل ِمْن حها حوقح ح
أُنْ ِزحل إِلحْي ِه حملح ٌ
ِ
ضلُّوا فح حال يح ْستح ِطيعُو حن حسبِ ايال ([ })9الفرقان]9 - 5 :
ك ْاأل ْحمثح ح
ضحربُوا لح ح
ال فح ح
ف ح
ورا ( )4انْظُْر حكْي ح
إاال حر ُج اال حم ْس ُح ا
 1الصحيح ،البخاري ،كتاب الطب ،ابب السحر ،)145 /9( ،الصحيح ،مسلم ،كتاب السالم ابب السحر ()1919/8
 2الصحيح ،البخاري ،كتاب الطب ،ابب السحر.)149 /9( ،
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حورا فمعناه أهنم يزعمون أنه -
قال الشنقيطي :وأما قوله تعاىل :إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال ا
رجال مس ا
صلى هللا عليه وسلم -مسحور أو مطبوب ،قد خبله السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره ،يقولون ذلك
خمدوعا ،مثل قوله فأىن تسحرون أي :من أين ختدعون.
مسحورا» أي:
لينفروا الناس عنه ،وقال جماهد« :
ا
ا

سحرا
ومعىن هذا راجع إىل ما قبله؛ ألن املخدوع مغلوب يف عقله ،وقال أبو عبيدة:
ا
مسحورا معناه أن له ا
أي :رئة فهو ال يستغين عن الطعام والشراب ،فهو مثلكم وليس مبلك ،كقوهلم (مال هذا الرسول أيكل
الطعام وميشي يف األسواق) ،وقوله عن الكفار (ما هذا إال بشر مثلكم أيكل مما أتكلون منه ويشرب مما
بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون) وَنو ذلك من اآلايت .ويقال لكل من أكل أو شرب
تشربون ولئن أطعتم ا
مسحورا» راجعة إىل دعواهم
من آدمي أو غريه :مسحور ومسحر ،وإذا علمت أن أقوال العلماء يف قوله «
ا
بشرا علمت أنه ال دليل يف اآلية على منع بعض التأثريات العرضية
اختالل عقله ابلسحر أو اخلديعة ،أو كونه ا
1
اليت ال تعلق هلا ابلتبليغ ،والتشريع.

مسحورا ،وكلها يستوعبها السياق القرآي فقد روي عن ابن
وهكذا نرى املفسرين ذكروا معاي متعددة ملعىن
ا
2
ورا} قال :يريد خملوقاا.
عباس ،يف قوله :ح
{م ْس ُح ا
وقال ابن القيم :سحر البيان وسحر الوهم وسحر االستعانة ابألرواح اخلبيثة.

3

ِ
ورا» قد مسه طائف من اجلن ،فاضطرب عقله ،واحتل تفكريه ،وأصبح يهذى
قال اخلطيب« :إاال حر ُج اال حم ْس ُح ا
4
هبذا القول الذي يردده ،وال ميل ترديده« ..إِ ْن ُه حو إِاال حر ُج ٌل بِِه ِجناةٌ» ( :25املؤمنون).
بشرا مثلكم.
رجال
مسحورا) أي :سحر فجن أو ا
وقال أبو السعود( :إال ا
ا
رجال ذا سحر ،أي :رئة يتنفس أي :ا

5

مسحورا أن يكون من السحر وهي الرؤية فكأهنم
وقال ابن عطية :أي قد سحر فهو ال يرى مراشده ،وحيتمل
ا
6
رجال مثلكم يف اخللقة ،ذكره مكي وغريه.
ذهبوا إىل حتقريه ،أي ا
 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطي ،حممد األمني ،بريوت ،دار الفكر1995 ،م ()52- 51/8
 2التفسري البسيط ،الواحدي ،علي بن أمحد ،الرايض ،جامعة حممد بن سعود ،ط1841 ،1ه ()458 /14
 3إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،حتقيق حممد عبدالسالم إبراهيم ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1991م ()259/4
 4التفسري القرآي للقرآن ،اخلطيب ،عبدالكرمي يونس ،القاهرة ،دار الفكر ()895 /4
 5إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،ابو السعود ،حممد بن حممد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ()195 /5
 6احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،حتقيق عبدالسالم عبد الشايف حممد ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط1822 ،1ه ()211 /8
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إن املؤيدين للرواية حياجون املنكرين أبنه إذا كان األمر كذلك فكيف َنمل اآلية على معىن واحد من هذه
املعاي ونرد به احلديث ،عالوة على أن السحر الذي يف احلديث ليس الذي يقصدونه وهو التأثري على العقل
حبيث أصبح يهذي وال يدري ماذا يقول ،فالرواايت تدل على أنه سحر أبمر حمدد وهو عدم قدرته على
إتيان النساء وهذا جاء صرحياا يف رواية البخاري ،ويف بعض الرواايت كنات قال :فقالت خييل إليه أن يفعل
الشيء وال يفعله ،يصنع الشيء وال يصنعه ،وملا دعا هللا خاطب عائشة فقال :أما شعرت ،ويف رواية أما
علمت أن هللا أفتاي.
وعليه وفق هذا الرأي إذن فال رواايت احلديث حتتمل املعىن الذي حصروه وقرروه ،وال معاي اآلايت تسعفهم
يف ذلك ،فكيف يُتجرأ على رد حديث يف الصحيحني مبجرد توهم التعارض.

املطلب الرابع
عدم إمكانية اجلمع بينهما
من املعروف أن التعارض بني نصني هو تقابلهما على  ٍ
وجه مينع كل واحد منهما مقتضى صاحبه ،1ومن
األمور اليت جيب التنبه هلا يف هذه املسألة النظر يف النصني املتعارضني من حيث الظاهر هل ميكن اجلمع
بينهما أو ال ميكن ،فإذا أمكن اجلمع فال معىن لرد احلديث ابملعارضة.
قال األدليب :من جهة الداللة فالقرآن واحلديث نصوصهما قد تكون قطعية الداللة على املعاي املستفادة
منها ،وقد تكون ظنية الداللة ،ولتحقق املخالفة بني نصوص القرآن والسنة ينبغي أن يكون النصان ال
حيتمالن التأويل ،فإذا كان النصان أحدمها أو كالمها حيتمل التأويل ،وابلتايل فاجلمع بينهما ممكن فال خمالفة
2
بني النصني ،وال داعي لرد احلديث جملرد االشتباه أبنه خمالف للقرآن.
مثاال على ذلك حديث فاطمة بنت قيس يف املبتوتة :فعن أيب بكر بن أيب اجلهم ،قال :مسعت فاطمة
وأذكر ا
بنت قيس ،تقول :أرسل إيل زوجي أبو عمرو بن حفص بن املغرية ،عياش بن أيب ربيعة بطالقي ،وأرسل معه
خبمسة آصع متر ،ومخسة آصع شعري ،فقلت :أما يل نفقة إال هذا؟ وال أعتد يف منزلكم؟ قال :ال ،قالت:
فشددت علي ثيايب ،وأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فقال« :كم طلقك؟» قلت :ثالاث ،قال:
« صدق ،ليس لك نفقة ،اعتدي يف بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ،فإنه ضرير البصر ،تلقي ثوبك عنده،
السْبكي ( ج) 294 / 2
 1شرح ا ِإل ْسنحوي على املنهاج ( ج  _ ) 249 / 2اإلهباج شرح املنهاج ،علي بن عبد الكايف ُّ
 2منهج نقد املنت ،األدليب ،بريوت ،دار اآلفاق ،ط1944 ،1م ،ص281-249
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فإذا انقضت عدتك فآذنيين» قالت :فخطبين خطاب منهم معاوية ،وأبو اجلهم ،فقال النيب صلى هللا عليه
وسلم« :إن معاوية ترب ،خفيف احلال ،وأبو اجلهم منه شدة على النساء  -أو يضرب النساء ،أو َنو هذا
 ،ولكن عليك أبسامة بن زيد».1هذا احلديث رده عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملعارضته قول هللا تعاىل [اي أحيُّها النِ ِ ا ِ
ح ح ُّ
ايب إ حذا طحل ْقتُ ُم الن حساءح
فحطحلِ ُق ِ ِ ِِ
اّلِل ربا ُكم حال ُختْ ِرجوه ان ِمن ب يوِتِِ ان وحال حخيْرجن إِاال أح ْن أيْتِني بِحف ِ
ِ
اح حش  ٍة
ح ح
ُ
وه ان لعداِت ان حوأ ْ
حح ُ
صوا الْع اد حة حواتا ُقوا اح ح ْ
ُ ُ ْ ُُ ح ُ ْ ح
ِ
اّلِل فح حق ْد ظحلحم نح ْفسه حال تح ْد ِري لحع ال ا ِ
اّلِل ومن ي ت ع اد ح ُدود اِ
مب يِن  ٍة وتِْلك ح ُد ِ
ك أ ْحمارا (])1
اّلِلح ُْحيد ُ
ث بح ْع حد حذل ح
ود ا ح ح ْ حح ح ُ ح
ُح ح ح ح ُ ُ
ح حُ
ح
[الطالق.]1 :
قال أبو إسحاق :كنت مع األسود بن يزيد جالسا يف املسجد األعظم ومعنا الشعيب ،فحدث الشعيب
حبديث فاطمة بنت قيس ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل جيعل هلا سكىن وال نفقة ،مث أخذ األسود
كفا من حصى فحصبه به ،فقال :ويلك حتدث مبثل هذا ،قال عمر :ال نرتك كتاب هللا ،وسنة نبينا صلى
هللا عليه وسلم لقول امرأة ال ندري لعلها حفظت أو نسيت ،هلا السكىن والنفقة ،قال هللا عز وجل (ال
خترجوهن من بيوِتن وال خيرجن إال أن أيتني بفاحشة مبينة) [سورة الطالق ،آية .2]1
بينما جند عائشة رضي هللا عنها ال ترد احلديث وإمنا جتمع بينه وبني اآلية أبن احلديث خاص بفاطمة ومن
كان على حاهلا يف وقت طالقها.
فقد روى البخاري من طريق سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم ،عن أبيه ،قال عروة ابن الزبري لعائشة :أمل
تري إىل فالنة بنت احلكم طلقها زوجها البتة فخرجت ؟ فقالت :بئس ما صنعت ،قال :أمل تسمعي يف قول
فاطمة؟ قالت :أما إنه ليس هلا خري يف ذكر هذا احلديث.3
 1الصحيح ،مسلم )1119 /2( ،كتاب الطالق ،ابب املطلقة ثالثى ال نفقة هلا
 2الصحيح ،مسلم )1114/2( ،كتاب الطالق ،ابب املطلقة ثالثى ال نفقة هلا ،السنن ،أبو داود ،سليمان بن األشعث 295ه  ،دار الفكر،
ت .حممد حميي الدين عبد احلميد ()244/2كتاب الطالق ،ابب من أنكر على فاطمة بنت قيس ،السنن ،الدارقطين ،علي بن عمر 445ه ،
دار املعرفة ،بريوت1955 ،م ،ت .السيد عبد هللا املدي ( )25/8كتاب الطالق واخللع واإليالء ،السنن الكربى ،البيهقي ،امحد بن احلسني
854ه  ،كتاب النفقات ،ابب املبتوتة ال نفقة هلا اال ان تكون حامال ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1998،م ،ت .حممد عبد القادر عطا
()895/9
 3الصحيح ،البخاري ،حممد بن إمساعيل (تويف 255ه ) حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن كثري ،اليمامة1949 ،م ،ط ،4ابب
قصة فاطمة بنت قيس ،ج 5ص ،2149الصحيح ،مسلم بن احلجاج ،ابب املطلقة ثالاث ال نفقة هلا ،ج 2ص ،1121-1121السنن ،أبو
داود ،ابب من أنكر ذلك على فاطمة ،ج 2ص ،244السنن الكربى ،البيهقي ،ابب ما جاء يف قول هللا تعاىل (إال أن أيتني بفاحشة مبينة)
ج 9ص.842
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قال البخاري :1وزاد ابن أيب الزَّند عن هشام عن أبيه :عابت عائشة أشد العيب ،وقالت :إن فاطمة كانت
يف مكان وحش فخيف على َّنحيتها ،فلذلك أرخص هلا النيب صلى هللا عليه وسلم.
فعائشة رضي هللا عنها بينت أن سبب إخراج فاطمة بنت قيس من بيتها ،أهنا كانت يف مكان موحش فخيف
على َّنحيتها ولذلك أرخص هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأهنا عابت عليها أشد العيب عدم ذكرها
للسبب ،فلم ترد حديثها ولكنها خصصته حباهلا.
ومن هنا نرى اختالف الفقهاء أيضا يف التعامل مع احلديث ،فاحلنفية قالوا هلا السكىن والنفقة ،ومل أيخذوا
ابحلديث بل ردوه وعللوه بعلل كثرية منها املعارضة ابلقرآن والسنة ،والشذوذ ،واالضطراب ،وغريها ،وأنكروا
على من أخذ به ،واملالكية والشافعية قالوا هلا السكىن وال نفقة هلا ،فقد ثبت عندهم يف حديث فاطمة والذي
يرويه الشافعي عن مالك عدم النفقة فقط ومل تذكر السكىن ،وأثبتوا السكىن ابلقرآن ،واعتربوا قول عائشة
يف شأن فاطمة خمصص لآلية ،فهو خاص ملن كان عندها سبب ،فتسقط السكىن به ،احلنابلة فقد أخذوا
2
بظاهر احلديث وقالوا ال سكىن هلا وال نفقة ،وأنكروا على من رد احلديث من الصحابة وغريهم.
 1الصحيح ،البخاري ،اابب قصة فاطمة بنت قيس ،ج 5ص 2149معلقا.
 2أنظر موقف املذاهب األربعة من حديث فاطمة بنت قيس يف املبتوتة يف ضوء إنكار عمر وعائشة عليها ،أبو محاد ،زايد ،جملة دراسات /
اجلامعة األردنية ،اجمللد  ،28علوم الشريعة والقانون ،العدد ،1أاير 2119م .وأنظر أيضا رواايت سبب إسقاط سكىن ونفقة فاطمة بنت قيس
بعد طالقها ثالاث ( دراسة نقدية) ،أبو محاد ،زايد ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،العدد2115 ،1م و رواايت رد
عمر بن اخلطاب حلديث فاطمة بنت قيس يف املبتوتة (نقد ودراسة) ،أبو محاد ،زايد ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،22العدد2115 ،2م.
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اخلامتة:

وبعد هذا العرض يف ضوابط عرض احلديث على القرآن الكرمي توصلنا إىل النتائج اآلتية:
 -1ال بد من التأكد من صحة احلديث ،فال فائدة من عرض حديث ضعيف أو موضوع على القرآن
صحيحا.
الكرمي ،وعليه فيشرتط يف احلديث الذي يعرض على القرآن أن يكون
ا
 -2ال بد أن يكون موضوع احلديث واآلية واحد ،فال معىن لعرض حديث على آية وموضوعهما
خمتلف ،فإذا اختلف املوضوعان فال معىن لعرض احلديث على القرآن
 -4ال بد أن تكون الداللة يف النصني قطعية ،فإذا كانت الداللة ظنية فيهما أو يف أحدمها فاألمر واسع
وال تعارض بني النصني.
 -8وأن ال ميكن اجلمع بني النصني ،فإذا أمكن اجلمع احلديث واآلية القرآنية فال تعارض ،وإذا مل ميكن
اجلمع وتوفرت الضوابط السابق عرضنا احلديث على القرآن.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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املراجع

 .1اجتماع اجليوش االسالمية ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،حتقيق زائد النشريي ،مكة املكرمة،
دار عامل الفوائد ،ط1841 ،1ه .
 .2إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أبو السعود ،حممد بن حممد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب ،دون اتريخ.
 .4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1991 ،1م.
 .8حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ،املباركفوري ،حممد بن عبد الرمحن ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
1991م.
التفسري البسيط ،الواحدي ،علي بن أمحد ،الرايض ،جامعة حممد بن سعود ،ط1841 ،1ه .
.5
 .5التفسري القرآي للقرآن ،اخلطيب ،عبد الكرمي يونس ،القاهرة ،دار الفكر 1491 ،ه .
التمييز ،مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد مصطفى األعظمي ،السعودية ،مكتبة الكوثر ،ط،4
.9
1811ه .
 .4اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ط1952 ،1م.
ذخرية احلفاظ ،ابن القيسراي ،حممد بن طاهر ،حتقيق عبد الرمحن الفريوائي ،الرايض دار السلف،
.9
ط1995 ،1م.
 .11رواايت رد عمر بن اخلطاب حلديث فاطمة بنت قيس يف املبتوتة (نقد ودراسة) ،أبو محاد ،زايد،
جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ،22العدد2115 ،2م.
 .11رواايت سبب إسقاط سكىن ونفقة فاطمة بنت قيس بعد طالقها ثال ااث ( دراسة نقدية) ،أبو محاد،
زايد ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،العدد2115 ،1م.
 .12سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،األلباي ،حممد َّنصر الدين ،الرايض،
مكتبة املعارف ،ط1995 ،1م.
 .14سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،األلباي ،حممد َّنصر الدين ،الرايض ،دار املعارف ،ط،1
1992م
 .18السنن ،الرتمذي ،حممد بن عيسى ،حتقيق أمحد شاكر وآخرون ،مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى
البايب احلليب ،ط1995 ،2م.
 .15السنن ،ابو داود ،سليمان بن األشعث ،حتقيق شعيب األرَّنؤوط وآخرون ،دار ،ط2119 ،1م.
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.15
املدي.
 .19السنن الكربى ،البيهقي ،امحد بن احلسني 854ه  ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1998،م ،حتقيق:
حممد عبد القادر عطا.
 .14السنن الكربى ،النسائي ،أمحد بن شعيب ،حتقيق حسن شليب ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
2111م
 .19الصحيح ،مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،

1958م.
 .21الصحيح ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن كثري،
اليمامة1949 ،م ،ط.4
 .21طبقات علماء احلديث ،ابن عبد اهلادي ،حممد بن أمحد ،حتقيق أكرم البوشي وآخرون ،بريوت،
مؤسسة الرسالة ،ط1995 ،2م.
 .22العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ،حتقيق إرشاد احلق
األثري ،ابكستان ،دار العلوم األثرية ،ط1941 ،2م.
 .24عون املعبود شرح سنن أبو داود ،العظيم أابدي ،حممد أشرف بن أمري ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط1815 ،2ه .
 .28الكامل يف ضعفاء الرجال ،ابن عدي اجلرجاي ،حتقيق عادل عبد املوجود وآخرون ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،ط1999 ،1م.
 .25كشف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح ،املناوي ،حممد بن إبراهيم ،حتقيق حممد إسحاق
حممد ،بريوت ،الدار العربية ،ط2118 ،1م.
 .25احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،حتقيق عبد السالم عبد
الشايف حممد ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1822 ،1ه .
 .29خمتصر العلو للعلي العظيم ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،حتقيق حممد َّنصر الدين ،بريوت ،املكتب
اإلسالمي ،ط1991 ،2م.
 .24املسند ،ابن حنبل ،أمحد ،حتقيق أمحد شاكر ،القاهرة ،دار احلديث ،ط1995 ،1م.
 .29املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة،
حلب ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،ط1991 ،1م.

19

 جامعة، السعودية، حتقيق حممد رشاد سامل، امحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، منهاج السنة النبوية.41
.م1945 ،1 ط،حممد بن سعود
.م1944 ،1 ط، دار اآلفاق، بريوت، صالح الدين، األدليب، منهج نقد املنت عند علماء املسلمني.41
، موقف املذاهب األربعة من حديث فاطمة بنت قيس يف املبتوتة يف ضوء إنكار عمر وعائشة عليها.42
.م2119  أاير،1 العدد، علوم الشريعة والقانون،28  اجمللد، اجلامعة األردنية/  جملة دراسات، زايد،أبو محاد
،منوذجا
 هل يتعارض احلديث الصحيح مع القرآن الكرمي أو العلم حديث خلق هللا الرتبة يوم السبت ا.44
. جامعة املالاي، كواالملبور،م2111 ، العدد التاسع، جملة البيان، شرف،القضاة
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