
  
  
  
  
  
  
  

  منهجية أهل السنة يف اجلمع بني النصوص

  لالستدالل على مسائل االعتقاد
  

  

  زياد بن عبداهللا احلمام. د
   كلية اآلداب -أستاذ العقيدة املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية

  صل جامعة امللك في

  

-املتكلمني- االعتقاد-االستدالل- النصوص-أهل السنة: الكلمات املفتاحية
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٥٧٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 

  :مقدمة
الحمد � رب العالمین، والصالة وال�سالم عل�ى محم�د وآل�ھ وص�حبھ أجمع�ین؛ ث�م 

  .أما بعد
 قد حث عباده على طلب الحق، وكفل األجر لمن اجتھ�د ف�ي طلب�ھ ول�م فإن هللا 

  .ألجرین إذا اجتھد وأصابیصبھ، وا
 بین الصواب والخطأ، وجعل ال�صواب ف�وق الخط�أ ب�أن كف�ل -سبحانھ–ففرق هللا 

للمصیب أجرا فوق أجر االجتھ�اد، وم�ا االجتھ�اد إال تطبی�ق واقع�ي لالست�سالم � 
: ف�األجر األول لح�سن الق�صد وب�ذل الجھ�د، واألج�ر الث�اني: تعالى ومعرفة م�راده

  . إلصابة الحق
 ذلك على شيء؛ فإنما ی�دل عل�ى أن الح�ق واح�د، وأن التع�ارض ف�ي دی�ن وإن دل

  .هللا غیر وارد
وفي ھذه الدراسة أعرض لواحدة م�ن طرائ�ق ال�سلف ف�ي التعام�ل م�ع الن�صوص 

منھجیة أھل السنة والجماع�ة : وقد أسمیتھا. الواردة في المسائل االعتقادیة خاصة
  .العتقادفي الجمع بین النصوص لالستدالل على مسائل ا

  : أھمیة البحث
تظھر أھمیة ھذا البحث في تقریر منھجیة أھل السنة في الجمع بین النصوص في 

في ھذا -السیما المتكلمین–مجال االستدالل العقدي وإبراز ما یمیزھم عن غیرھم 
  .وبلورة آلیة من آلیات فھم االختالفات العقدیة بین الفرق اإلسالمیة. الجانب

  
  :أھداف البحث

  .الوقوف على بعض أصول االختالفات العقدیة بین الفرق اإلسالمیة: ًأوال
فھم منھجیة أھل السنة والجماعة في الجمع ب�ین الن�صوص لالس�تدالل عل�ى : ًثانیا

  .مسائل االعتقاد
بیان آثار تطبیق ھذه المنھجیة عند أھ�ل ال�سنة والجماع�ة مقارن�ة م�ع الف�رق : ًثالثا

  .اإلسالمیة األخرى
  : منھج البحث

  .تم إنجاز البحث وفق المنھج االستقرائي واالستنباطي
  :خطة البحث

  .یحتوي ھذا البحث على مقدمة، وتمھید، وثالثة مباحث، وخاتمة
  . أھمیة البحث، وأھداف البحث، ومنھج البحث، ومحتواه: اشتملت على: المقدمة
  : ، وفیھ أربع مقدماتالتمھید



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 . المراد بالجمع بین النصوص .١

 .  الجمع بین النصوصحكم .٢

 . شروط الجمع بین النصوص .٣

 . أوجھ الجمع بین النصوص .٤
المسالك العام�ة للجم�ع ب�ین الن�صوص ف�ي الم�سائل العقدی�ة، وفی�ھ : المبحث األول
  :أربعة مطالب

  .في تعظیم النصوص والتسلیم لھا:  المطلب األول
  .في مسالك أھل السنة في االحتجاج باآلثار: المطلب الثاني
  .في تعامل أھل السنة مع النصوص المتعارضة: المطلب الثالث
  .في الجمع بین النصوص: المطلب الرابع
  : نماذج استخدام السلف لھذا المنھج، وفیھ ثالثة مطالب:المبحث الثاني
  .في باب األسماء والصفات: المطلب األول
  .في باب القضاء والقدر: المطلب الثاني
  األوصاف واألحكامفي باب : المطلب الثالث

 آث��ار تطبی��ق ھ��ذه المنھجی��ة ف��ي فھ��م م��سائل االعتق��اد واالس��تدالل :المبح��ث الثال��ث
  :علیھا، وفیھ مطلبان

  .اآلثار المحمودة لتطبیق ھذه المنھجیة عند أھل السنة والجماعة: المطلب األول
  .اآلثار المذمومة لمجانبة تطبیق ھذه المنھجیة: المطلب الثاني

     . تائج البحث وخالصتھ وفیھا ن:خاتمة
  .فھرس المراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

   

 

 

 

٥٨١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  :التمهيد
ف��ي ھ��ذا التمھی��د أق��دم بمق��دمات ض��روریة لبی��ان ماھی��ة وحك��م وش��روط م��ا نح��ن 

  .بصدده؛ وذلك لحصول تمام التصور لمضمون الدراسة
  .المراد بالجمع بین النصوص: المقدمة األولى

د؛ الب�د م�ن بی�ان مف�ردات الجمع بین النصوص لف�ظ مرك�ب فللوق�وف عل�ى الم�را
 –الجم��ع : ھم��ا: المع��رف، أو الم��راد بیان��ھ وال��ذي یتك��ون م��ن كلمت��ین أساس��یتین

  .النصوص
الجم��ع خ��الف : فم��داره عل��ى معن�ى اإلض��افة وال��ضم، ق��ال اب�ن دری��د: الجم��عفأم�ا 

  ١.جمعت الشيء أجمعھ جمعا إذا ضممت بعضھ إلى بعض: التفریق، یقال
فجمع نص، ومداره على الرفع والظھور، وأصلھ منتھى األشیاء : النصوصوأما 

: رفع��ك ال��شيء، تق��ول: ال��نص: ومبل��غ أق��صاھا، قال��ھ أب��و عبی��د، وق��ال اب��ن ف��ارس
: وف�ي الل�سان. ونص كل ش�يء منتھ�اه. رفعتھ إلى صاحبھ: نصصت الحدیث، أي

   ٢. وكل شيء أظھرتھ، فقد نصصتھ
فیعرف بحسب مراد أصحاب الفن ب�ھ، ویتمی�ز الم�راد عن�د : ٣وأما في االصطالح

  :تالط بأحد شیئیناالخ
  .إما بما یضاف إلیھ، وإما بحسب ما یقابلھ من معنى

فیطلقھ الجمیع على الكتاب وال�سنة خ�صوصا، وی�ضیف إلی�ھ الج�دلیون المعق�ول، 
ویطلقھ األصولیون في معنى القطعي مقابلة للظاھر الذي یدل داللة ظنیة، فالنص 

  . التأویلوقیل ما ال یحتمل. عندھم ما ال یحتمل إال معنى واحدا
وألن الجمع ال یكون إال بین ما تفرق أو ما اختلف وتعارض؛ ف�أقرب لف�ظ لمعن�ى 

  .الجمع ھو التوفیق
یجم��ع ب��ین أدل��ة الكت��اب وال��سنة وم��ا دال علی��ھ م��ن حج��ج ) الن��صوص(وألن لف��ظ 

  .معتبرة؛ فسنستعمل اللفظ نفسھ بحروفھ أعني لفظ النصوص
  .وجھ من وجوه الشرع: بقولنا فنقیده -سیأتي بیانھا-وألن للجمع شروطا 

ھ�و التوفی�ق ب�ین األدل�ة : المراد بالجمع بین الن�صوص: وعلى ذلك یمكن أن نقول
  .الشرعیة المظنون تعارضھا بوجھ من وجوه الجمع المقبولة شرعا

                                                             

 ).٤٨٣ /١( جمھرة اللغة، البن درید ١

، ل�سان الع�رب، )ـــ�ـ٨٤٣ص�ـ(، مجمل اللغة، الب�ن ف�ارس )١٢/٨٢(ھري  تھذیب اللغة، لألز٢

 ).٧/٩٧(البن منظور 

، الح��دود األنیق��ة والتعریف��ات الدقیق��ة، ألب��ي یح��ي )ـــ��ـ٢٤١ص ـ( التعریف��ات، للجرج��اني ٣

 ).ــــ٨٠صـــ(األنصاري 



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  .في وجوب الجمع بین النصوص: المقدمة الثانیة
  :ولبیان ھذه المقدمة؛ البد من النظر في ثالثة أمور

  .ي مبنى الخالف المساق في جواز وقوع التعارض بین النصوصف: األول
  :إن الخالف الذي یساق في مسألة تعارض األدلة مبني على الخالف في مسألة

  ھل كل مجتھد مصیب؟ أو ھل � حكم معین في كل حادثة؟
ُوذكر األول : "-أولھما امتناع وقوع التعارض–قال ابن مفلح بعد أن ذكر القولین  َ ُ

الم�سألة مبنی�ة علی�ھ، وم�ع : ًھاء وكل من ص�وب واح�دا، وك�ذا ف�ي التمھی�دعن الفق
  .١"تعادلھما ال نعلم الحق

إن ج�ل ھ�ذه التقری�رات ف�ي الم�سائل الفرعی�ة ال العقدی�ة :  قد یقول قائ�ل:اعتراض
  .والتي ھي محل الدراسة

بین السنة وغیرھم؛ ھ�و اض�طرابھم أن محل اإلشكال في ھذا الباب : وجواب ذلك
في ضبط األصول والفروع؛ وقد أدى ھذا الخلل إلى تضمین األصول ما ھ�و م�ن 

  . الفروع، وإخراج منھا ما ھو منھا
فمن تدبر المسألة علم أنھا تعود إلى اختالف الف�رق ف�ي تمیی�ز أص�ول ال�دین، فم�ا 

ی��ھ حكم�ا، وم�ا ك��ان  ل�م یجعل�وا � ف-وإن ك��ان ف�ي الواق�ع ركن��ا–ك�ان م�ن فروع�ھ 
أصال لم یقبلوا فیھ ح�دیث آح�اد فأس�قطوا كثی�را م�ن ص�حاح الن�صوص وأحكامھ�ا 

  .  بتقریرھم البدعي
إنھ��م ق�سموا ال��دین إل��ى م��سائل علمی�ة وعملی��ة وس��موھا أص��وال : "یق�ول اب��ن الق��یم
. الحق في مسائل األصول واحد، ومن خالفھ، فھو كافر أو فاسق: ًوفروعا، وقالوا

 الفروع، فلیس � تعالى فیھا حكم معین وال یتصور فیھا الخطأ، وك�ل وأما مسائل
وھ�ذا التق�سیم ل�و رج�ع إل�ى مج�رد . مجتھد مصیب لحكم هللا تعالى الذي ھو حكمھ

ًاالصطالح ال یتمیز بھ م�ا س�موه أص�وال مم�ا س�موه فروع�ا، فكی�ف وق�د وض�عوا 

ف�روع بأخب�ار اآلح�اد إثب�ات ال: ومنھ�ا... ًعلیھ أحكاما وض�عوھا بعق�ولھم وآرائھ�م 
وكل تقسیم ال یشھد لھ الكتاب وال�سنة وأص�ول ال�شرع . دون األصول، وغیر ذلك

  ٢"باالعتبار، فھو تقسیم باطل یجب إلغاؤه
ف��إذا تق��رر أن الخ��الف ف��ي م��سألة وق��وع التع��ارض ف��ي الن��صوص مبن��ي عل��ى 

وأنھم ال یجعلون � ف�ي الف�روع اختالف الفرق في التمییز بین األصول والفروع 
حكما معینا، ثم یدخلون في الفروع ما ھ�و م�ن األص�ول والعك�س؛ ك�ان ض�روریا 

  :أن نبین مذھب أھل السنة في كل من

                                                             

 ).١٥٠٢/ ٤( أصول الفقھ البن مفلح ١

 )٥٩٠صــ( مختصر الصواعق ٢



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  ١.تقسیم الدین إلى أصول وفروع: أوال
ووج��ھ إی��راد ھ��ذه الم��سألة؛ ھ��و إب��راز ح��دي األص��ل والف��رع الل��ذین اخ��تال عن��د 
المتكلم���ة وغی���رھم، وس���بب الخل���ل أنھ���م جعل���وا األص���ول ھ���ي القطعی���ات ت���ارة، 
والعقلیات تارة، والمسائل العلمیة تارة، والطلبیات تارة، وكل ھذا ال یجزئ لبی�ان 

  .حد أصول الدین
–ي ك�ل ح�د م�ذكور م�ا یع�د مأخ�ذا یف�سد المق�صود، ونح�ن ن�ذكر ووجھ ذلك أن ف�

  . بعض مآخذ كل تعریف-باختصار
فأشكل علیھ أن الضابط لیس وصفا للق�ول : فأما القول بأن األصول ھي القطعیات

في نفسھ، والقطعي ال یصلح للتحدید وحده؛ وذلك أن القطع بالشيء قد یقع للرجل 
  .ھا ظنیةفي المسألة ویرى غیره المسألة ذات

فم��رادھم ح��صر األص��ول عل��ى الم��سائل الت��ي ی��ستقل بھ��ا : وأم��ا ح��دھا بالعقلی��ات
العقل، ویرد على ھذا الضابط أن كثیرا من المسائل التي ال دخل للعقل فیھ�ا؛ ھ�ي 

  .من أصول الدین
  

فی�رد علی�ھ أن كثی�را م�ن الم�سائل الغیبی�ة ھ�ي م�ن أص�ول : وأما ح�دھا بالطلبی�ات
  .ة والنار ونحو ھذاالدین كالشفاعة والجن

إن أص��ول ال��دین ھ��ي الم��سائل الظ��اھرة الجلیل��ة الت��ي عظ��م : وال��صواب أن یق��ال
الشرع شأنھا سواء كانت م�سائل علمی�ة أم عملی�ة، وم�ا دونھ�ا م�ن م�سائل ال�شرع 

  .فھي الفروع
  

) العملي والعلمي(الحق أن الجلیل من كل واحد من الصنفین : "یقول شیخ اإلسالم
دقیق م�سائل ف�روع ف�العلم بوج�وب الواجب�ات كمب�اني اإلس�الم مسائل أص�ول، وال�

الخمس وتحریم المحرمات الظاھرة المتواترة كالعلم بأن هللا على ك�ل ش�يء ق�دیر 
وبكل شيء علیم وأنھ س�میع ب�صیر وأن الق�رآن ك�الم هللا ونح�و ذل�ك م�ن الق�ضایا 

  ٢"الظاھرة المتواترة
  

جلیل��ة أو أص��ال أو (ألق��وال؛ وذل��ك أن رتب��ة الم��سألة وكونھ��ا وھ��ذا أق��رب ا: قل��ت
البد وأن یستقى من الشرع ال غیر، كما أن حدھا بأنھا علمیة أم عملیة نوع ) ركنا

  .تكلف بدون دلیل

                                                             

، والبن القیم ایضا كالم مھم في ھ�ذه  )٤/٥٦(  انظر كالم ابن تیمیة فلھ بحث نفیس المجموع ١

 ).٦١٣ص (ة الصواعق المسأل

 ).٦/٥٧( مجموع الفتاوى ٢



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  :فینتج عن ھذا ما یلي

أن م��ن الم��سائل العقدی��ة م��ا ھ��و م��ن األص��ول ومن��ھ م��ا دون ذل��ك، وم��ن  -١

:  وال��شفاعة واألس��ماء وال��صفات، وم��ن الف��روعم��سائل الكف��ر واإلیم��ان: األص��ول

 . لربھ عیانا في الدنیارؤیة النبي

أن م���ن الم���سائل العملی���ة م���ا ھ���و م���ن األص���ول ومن���ھ دون ذل���ك، فم���ن  -٢

وج��وب الوض��وء م��ن لح��م الج��زور، : األرك��ان الخم��س، وم��ن الف��روع: األص��ول

 .ووجوب الحج على الفور

 إال ولھ�ا وج��ھ علم��ي، وألج��ل ھ��ذا ف�إذا أض��فنا إل��ى ھ��ذا أن م�ا م��ن م��سألة ش��رعیة

یدرج مصنفو أھل السنة كثیرا من المسائل العملیة ضمن المسائل العقدیة؛ فإن�ھ ال 

ینبغي أن نسلم للمتكلم�ة ف�ي دع�واھم وإطالق�اتھم وتق�سیماتھم، وإنم�ا ال�صواب أال 

نفرق بین النصوص التي ت�شتمل عل�ى م�سائل علمی�ة والن�صوص الم�شتملة عل�ى 

ة في درء التعارض وأن الح�ق ف�ي ك�ل ھ�ذا واح�د، وأن ك�ل م�ن ل�م المسائل العملی

  .یصبھ فھو مخطئ فإن اجتھد في طلبھ فھو مأجور غیر مأزور، كما سیأتي

  ھل � حكم معین في كل حادثة؟: مذھب أھل السنة في: ثانیا

ذھ��ب أھ��ل ال��سنة إل��ى أن � حكم��ا معین��ا ف��ي ك��ل حادث��ة، وأن هللا تع��الى ن��صب 

  .تھد وأصاب، وأجرا واحدا لمن اجتھد ولم یصباألجرین لمن اج

وإنما یقع االختالف بین أھل السنة أحیانا في ھذا األمر تبعا الختالفھم ف�ي الم�راد 

كل مجتھد مصیب، أي : إذ یطلقھ بعضھم ویرید بھ اإلثم، وھؤالء یقولون: بالخطأ

  غیر آثم؛ إذ كیف یأثم من بذل جھده في معرفة مراد هللا؟

 عن�د آخ�رین ع�دم العل�م أو ض�د ال�صواب، وھ�ذا ال ش�ك بوقوع�ھ عن�د وقد یراد بھ

  .عدم التوفیق

وجمھور السلف یطلقون لفظ الخطأ على غی�ر العم�د؛ وإن ل�م یك�ن إثم�ا كم�ا نط�ق 

ب��ذلك الق��رآن وال��سنة ف��ي غی��ر موض��ع كم��ا ق��ال النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ف��ي 

أجران، وإذا حكم فاجتھد إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ «: الحدیث الصحیح

  ١.»ثم أخطأ فلھ أجر

 إل�ى أن -وھ�و أح�د ق�ولي األش�عري-وذھب أبو الھذیل والجبائي وابنھ والب�اقالني 

  .كل مجتھد مصیب

                                                             

 ).١٧١٦(، ومسلم برقم ) ٧٣٥٢( أخرجھ البخاري برقم ١



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

إن كل مجتھ�د م�ستحق لألج�ر، أو ھ�و م�صیب ف�ي نف�سھ : ولو كان ھؤالء یقولون

ام بم��ا یج�ب علی�ھ؛ لك�ان مست��ساغا، لك�نھم یخلط�ون ب�ین األص��ول م�ن جھ�ة أن�ھ ق�

والفروع ثم یبنون األحكام على م�ا ی�سمونھ أص�وال، ف�صار خط�ؤھم ف�ي األس�ماء 

  .واألحكام على حد سواء

  :وقد استفاضت األدلة على أن الحق واحد وأن � في كل حادثة حكما، ومن ذلك

ِّفماذا بعد الحق{: قول هللا تعالى َ َْ َ ْ َ َ اللَ ُ إال الضَّ َ َّ َولو ك�ان {: ، ومنھ قولھ]٣٢:یونس[}ِ َ

ًمن عند غیر هللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُْ َ َ َ َّ ِ ْ َ : ، وذم هللا االختالف فقال]٨٢:النساء[}ْ

ق���وا واختلف���وا{ ُوال تكون���وا كال���ذین تفرَّ َُ َُ َ َْ َ ََ َ ِ َّ َ ُ وال {: وق���ال تع���الى] ١٠٥:آل عم���ران[}َ

َتنازعوا ف ُ َ َ ُتفشلواَ َْ ٍتبیانا لكل شيء{: وقال تعالى] ٤٦:األنفال[}َ ْ َ ِّ ُ ِ   ].٨٩:النحل[}ً

فصح أن الحق في األقوال ما حكم هللا تعالى ب�ھ فی�ھ، وھ�و واح�د ال : قال ابن حزم

وم�ن ادع�ى أن األق�وال كلھ�ا . یختلف، وأن الخطأ ما لم یكن من عند هللا عز وجل

أت بھ ق�رآن وال س�نة وال إجم�اع وال حق وأن كل مجتھد مصیب فقد قال قوال لم ی

إذا اجتھ�د «: معقول، وما كان ھكذا فھ�و باط�ل، ویبطل�ھ أی�ضا ق�ول رس�ول هللا 

فنص علیھ الصالة وال�سالم أن المجتھ�د ق�د یخط�ئ، وم�ن » الحاكم فأخطأ فلھ أجر

إن الناس لم یكلفوا إال اجتھادھم فقد أخطأ، بل ما كلفوا إال إصابة م�ا أم�ر هللا : قال

َاتبع��وا م��ا أن��زل إل��یكم م��ن ربك��م وال تتبع��وا م��ن دون��ھ أولی��اء{:  ق��ال هللا ب��ھ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُْ ُِ َِّ ََّ َ ْ ُْ ُِّ ْ َ ِ ِ ْ ُ َ {

، فافترض عز وج�ل اتب�اع م�ا أن�زل إلین�ا وأن ال نتب�ع غی�ره وأن ال ]٣:األعراف[

نتعدى حدوده، وإنما أجر المجتھد المخطئ أجرا واحدا على نیت�ھ ف�ي طل�ب الح�ق 

م یأثم إذا حرم اإلصابة، فلو أص�اب الح�ق أج�ر أج�را آخ�ر كم�ا ق�ال علی�ھ فقط، ول

  ١.٢»إنھ إذا أصاب أجر أجرا ثانیا«: السالم

  .في دفع التعارض في كتاب هللا وسنة نبیھ: الثاني

                                                             

 لم أجده بھذا اللفظ في كتب ال�سنة، والظ�اھر أن اب�ن ح�زم ذك�ره ب�المعنى، فم�ن عادت�ھ أن ١

ي إل�ى عم�رو یذكر ما وقع لھ بإسناد، ویؤید ھذا أنھ أعقبھ بروایة الحدیث بسنده إل�ى البخ�ار

إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم «: بن العاص مرفوعا، قال

 ).١٧١٦(، ومسلم ) ٧٣٥٢(، وھذا اللفظ ھو عین ما أخرجھ البخاري »أخطأ فلھ أجر

 ). وما بعدھا١/٧٠( المحلى ٢



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

یان دفع التعارض؛ أن�ھ مت�ى تق�رر وج�وب دف�ع التع�ارض اس�تلزم وجھ ضرورة ب

  .الجمع أو النسخ أو الترجیح أو التوقف: اتخاذ أحد الخیارات األربع

وقد استفاضت اآلیات الداالت على أن القرآن والسنة وحي من عند هللا، یقول جل 

سل وما أدري م{: في عاله َقل ما كنت بدعا من الرُّ َ َِ ْ َْ َ ِ ُ َ ِ ً ِ ُ ْ ُ ْ َّا یفعل بي وال بكم إن أتب�ع إال ُ ِ ُِ ُ ُِ ِ َِّ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ

ٌما یوحى إلي وما أنا إال نذیٌر مبین ِ ُ ِ ََّ ََّ ِ َِ َ ََ َ َ ْما ضلَّ صاحبكم {: ، وقال ]٩: األحقاف[} ُ ُ ُ ِ َ َ َ
َوما غوى  ََ َوما ینط�ق ع�ن الھ�وى * َ ََ َْ ِ َ ُ ِ ْ َإن ھ�و إال وح�ي ی�وحى* َ ُ ٌ ْ َ ََّ ِ ُِ ]. ٤ - ٢: ال�نجم[} ْ

أال وإن م�ا ح�رم رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم : " ج�اء مرفوع�اوفي السنة م�ا 

  ١"مثل ما حرم هللا

 یك��ون فی��ھ ف��إذا تق��رر أن الكت��اب وال��سنة وح��ي م��ن عن��د هللا؛ فإن��ھ ال یج��وز أن

ب�صفتھ م�ن عن�د – المشركین أن یك�ون ف�ي الق�رآن -سبحانھ–اختالف، وقد تحدى 

َ اخ�تالف وجع�ل االخ�تالف فارق�ا ب�ین ك�الم هللا -هللا وتشاركھ السنة في ذل�ك تبع�ا  ٌ

ًول��و ك��ان م��ن عن��د غی��ر هللا لوج��دوا فی��ھ اختالف��ا كثی��را{: وك��الم غی��ره، ق��ال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ ْ ُْ َ َ ََ ََّ ِ ْ َ ْ َ ْ {

أي ق�ول هللا ال یختل�ف فی�ھ، ح�ق ل�یس فی�ھ باط�ل كق�ول : ق�ال قت�ادة]. ٨٢: اءالنس[

  ٢.الناس یختلف

ٍكتاٌب أحكمت آیاتھ ثم فصلت من ل�دن حك�یم خبی�ر{: وقال في صدر سورة ھود ِ َ ٍَ ِ ِ َّ ِ َِ َْ ُْ َ َ ُْ ِّْ ُ ُ ُ َ ْ ُ {

علم��ھ، فب��ین حالل��ھ وحرام��ھ، أي أحكمھ��ا هللا م��ن الباط��ل، ث��م ف��صلھا ب] ١: ھ��ود[

   ٣.وطاعتھ ومعصیتھ

وألجل ھذا جزم السلف بع�دم وج�ود تع�ارض ألبت�ة، ومم�ا روي ف�ي ذل�ك م�ا ج�اء 

ال أع��رف أن��ھ روي ع��ن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم «: ع��ن اب��ن خزیم��ة أن��ھ ق��ال

ت ب��ھ حت��ى أؤل��ف  مت��ضادان، فم��ن ك��ان عن��ده فلی��أ-بإس��نادین ص��حیحین-ح��دیثان 

  ٤»بینھما

                                                             

، )٢٦٦٤(م��ن ح��دیث المق��داد ب��ن مع��دي، والترم��ذي ب��رقم ) ١٧١٩٤( أخرج��ھ أحم��د ب��رقم ١

 .، ووافقھ الذھبي) ٣٧٠(وأخرجھ الحاكم وصححھ برقم 

 ).٥٦٧٩( تفسیر ابن أبي حاتم برقم ٢

 .عن قتادة) ٢٢٦: ١٥( الطبري ٣

 ).ــــــ٤٣٣صـــ( الكفایة في علم الروایة للخطیب ٤



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

أن��ھ ش��يء ال یت��صور؛ ألن ال��دلیلین المتعارض��ین إذا : والخ��امس: وق��ال ال��شاطبي

: ق��صدھما ال��شارع م��ثال ل��م یتح��صل مق��صوده؛ ألن��ھ إذا ق��ال ف��ي ال��شيء الواح��د

، "ال تفع�ل: "ب الفعل لقولھ؛ فال یمكن أن یكون المفھوم منھ طل"ال تفعل" "افعل"

، ف��ال یتح�صل للمكل��ف فھ��م التكلی��ف؛ ف��ال یت��صور "افع��ل: "وال طل�ب ترك��ھ لقول��ھ

توجھ��ھ عل��ى ح��ال، واألدل��ة عل��ى ذل��ك كثی��رة ال یحت��اج فیھ��ا إل��ى التطوی��ل؛ لف��ساد 

  ١.االختالف في الشریعة

ج�ھ ذم التع�ارض أن�ھ ومن معاني االختالف وجود التعارض ومخالف�ة الواق�ع، وو

  : یبطل التكلیف من جھتین

  .أنھ یلزم منھ إھمال النصین فیبطل التكلیف: األولى

، أن یق�ع الك�ذب ف��ي أح�د الخب�رین المتعارض��ین ص�حیحي الن�سبة للنب��ي: الثانی�ة

  .وكالھما محال. -حاشاه– بالكذب وھو ما یلزم منھ تھمة النبي

ً خبرین أمرا ونھیا وإباحة وحظرا، أو وذلك یبطل التكلیف إن كانا: "قال الخطیب ً ً

ًیوجب كون أح�دھما ص�دقا واآلخ�ر ك�ذبا إن كان�ا خب�رین، والنب�ي ص�لى هللا علی�ھ  ً

  ٢"ٍوسلم منزه عن ذلك أجمع، ومعصوم منھ باتفاق األمة وكل مثبت للنبوة

سواء ك�ان ب�ین خب�رین : كالم هللا ال اختالف فیھ وال تعارضفإذا استقر ذلك؛ فإن 

وإنم���ا یق���ع ؛ م���ادام الن���صان ث���ابتین، ٣قطعی���ین أو ظنی���ین أو ب���ین قطع���ي وظن���ي

اختل�ف : "ق�ال الم�رداوي. التعارض في األفھام واألذھان ال ف�ي الن�صوص حقیق�ة

أن��ھ مح��ال، وھ��ذا ال��صحیح : أح��دھا: العلم�اء ف��ي تع��ادل دلیل��ین ظنی��ین عل��ى أق�وال

عندنا، وعلیھ اإلمام أحمد، واألصحاب، وأكثر الشافعیة، والكرخي، والسرخسي، 

  ٤"بن عقیل عن الفقھاءوحكاه اإلسفراییني عن أصحابھ، وحكاه ا

                                                             

 )٦٣/ ٥( الموافقات ١

 .وعزاه للقاضي أبي بكر الطیب) ــــــ٤٣٣صـــ( الكفایة للخطیب ٢

 یشترط األكثر اتحاد القوة، والصواب أنھ ال تعارض حقیقي مع ثب�وت ال�نص س�واء ك�ان ب�ین ٣

 .ظنیین أم بین قطعي وظني، وإنما یلجأ إلى الترجیح عند امتناع الجمع

 ).٤١٣١/ ٨" ( التحبیر٤



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ال یج�وز رده وال إھمال�ھ؛ ولھ�ذا   وعلى ذلك فإن كل ما ص�ح ع�ن هللا ورس�ولھ

  .وھو موضوع العنصر الثاني. وجب الجمع

  .في أن الجمع أولى من الترجیح: الثالث

 الن�سخ –الجمع : حصر العلماء التعامل مع النصوص المتعارضة في أربعة أمور

  . التوقف-الترجیح –

  .فالجمع توفیق بین النصوص فیعمل بالجمیع وال یھمل

  .تأخیر نص وحصر عملھ في زمن دون آخر، وإعمال آخر: والنسخ

  .إھمال نص وإعمال آخر: والترجیح

  .إھمال النصین: والتوقف

إعم�ال الك�الم م�ا أمك�ن : "وإذا كان العلماء یوجبون إعم�ال ك�الم المكلف�ین بق�ولھم

، ف�إن ١ویعللون ذلك بأن المھمل لغو والعاقل ی�صان عن�ھ" ولى من إھمالھإعمالھ أ

أن ك�ل م�ا : والقاع�دة. كان ذل�ك ك�ذلك؛ فإعم�ال ك�الم هللا ورس�ولھ أول�ى ب�ال ری�ب

وك�ل . یوصف بھ المخلوق من ص�فات الم�دح وھ�و ج�ائز عل�ى هللا؛ ف�ا� أول�ى ب�ھ

  . فا� أولى بالتنزه عنھ-غیر جائز في حق هللا–عنھ المخلوق نقص یتنزه 

إن وج���ود التع���ارض ف���ي ك���الم المخل���وق نق���ص واخ���تالل ف���ي العل���م : ف���إذا قلن���ا

  .واإلدراك؛ فا� أحق بالتنزه عنھ

إن النسخ إعمال للخبرین، فالمنسوخ قد عمل بھ سابقا والناسخ قد : ولقائل أن یقول

  . بقي حكمھ

إعمال النصوص ف�ي وق�ت واح�د؛ أول�ى م�ن إعمالھ�ا ف�ي وقت�ین أن : وجواب ذلك

إذا تع��ارض الح��دیثان أو : "یق��ول اب��ن ح��زم. مختلف��ین ف��ي النظ��ر العقل��ي المج��رد

اآلیتان أو اآلیة والحدیث فیما یظن من ال یعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل 

ذل��ك ألن��ھ ل��یس بع��ض ذل��ك أول��ى باالس��تعمال م��ن بع��ض وال ح��دیث بأوج��ب م��ن 

دیث آخر مثلھ وال آیة أولى بالطاعة لھا م�ن آی�ة أخ�رى مثلھ�ا وك�ل م�ن عن�د هللا ح

  ٢"عز وجل وكل سواء في باب وجوب الطاعة واالستعمال وال فرق

                                                             

 ).ــ٣١٥صـــ( شرح القواعد الفقھیة للزرقا ١

 ).٢١/ ٢( اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ٢



 

 

 

   

 

 

 

٥٨٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

وھذا كالم عام یشمل س�ائر الن�صوص ال�شرعیة، الم�شتملة عل�ى الم�سائل العلمی�ة 

  . سواءوالعملیة على حد

وألن الجم����ع عن����د مظن����ة التع����ارض ھ����و الطری����ق الوحی����د إلعم����ال الخب����رین 

الصحیحین؛ فإن العلماء اتفقوا على وجوب الجم�ع ب�ین الن�صوص وع�دم إھمالھ�ا 

  . متى أمكن الجمع بوجھ من الوجوه

ق�ال القرطب�ي ف��ي مع�رض دف�ع الن��صوص ال�واردة ف�ي المت��وفى عنھ�ا زوجھ��ا إذا 

 وقد عزاه العالئي ألكثر ١"رجیح باتفاق أھل األصولالجمع أولى من الت: "حملت

  ٢)) وھذا القول ھو الذي أطبق علیھ جمھور أئمة األصول: ((األصولیین قائال

وھ�و الم�سائل –إنما لمناسبة الحال والمق�ام " ل أو أئمة األصولأھل األصو"وقید 

، وإال فھي طریقة أھل السنة كاف�ة، والجم�ع ب�ین الن�صوص یمث�ل منھج�ا -الفقھیة 

  .عاما لھم كما سیأتي

الشریعة كلھا ترجع إلى ق�ول واح�د ف�ي فروعھ�ا وإن : "وأظھر منھ قول الشاطبي

  ٣"ال یصلح فیھا غیر ذلككثر الخالف، كما أنھا في أصولھا كذلك؛ و

ول��ك أن تت��صور أن دع��وى ن��سخ ن��ص أو ت��رجیح ب��ین ن��صین ص��حیحین بإھم��ال 

أحدھما؛ ھو نوع إسقاط لما یتضمنھ النص من حكم شرعي فیسقط عب�ادة أو یب�یح 

محظورا أو یعط�ل ص�فة م�ن ص�فات هللا، كم�ا فع�ل أھ�ل الب�دع، وألج�ل ھ�ذا ك�ان 

  . ھا من ضروریات الدین ومقاصده العامةحفظ الشریعة وصیانت
  ٤.شروط الجمع بین النصوص: المقدمة الثالثة

تقرر أن الجمع بین النصوص واجب، وأنھ مأوى أھل العلم عند مظن�ة التع�ارض 
ما دام للجمع وجھ ممكن، فإن لھذا المسلك شروطا ینبغي تحققھا قبل سلوك م�نھج 

  :، وھي١الجمع بین النصوص، ویمكن إجمالھا في عناصر

                                                             

 .، والقرطبي المذكور ھو أبو العباس صاحب المفھم)٤٧٤|٩( فتح الباري ١

 ).ــــــ٥٩صــ( تفصیل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ٢

 ).٥/٥٩( الموافقات ٣

، درء تع�ارض )ــ�ـ٣٩١صــ(، مقدمة ابن الصالح )ـــــ٣٤صـــ(الرسالة للشافعي :  ینظر٤

 وم��ا ٨/١٢١(، البح��ر المح��یط للزرك��شي )٣٤١/ ٥(الموافق��ات ) ٢٣٦/ ٥(العق��ل والنق��ل 

 ). وما بعدھا٣٦٢(، شرح نخبة الفكر للقاري )٤١٢٦/ ٨(ر ، التحبیر شرح التحری)بعدھا



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 .ثبوت صحة الخبرین المتعارضین -١

 .وجود التعارض بین الخبرین -٢

 .أن یكون محل التعارض بین خبرین فأكثر -٣

 .أن یكون الخبر خبرا شرعیا -٤

 .أن یمكن جمعھ بوجھ من الوجوه -٥

 .أال یعود الجمع على نص شرعي آخر باإلبطال -٦
روط عل��ى أن ی��صحبھا تعلیق��ات توض��یحیة للم��راد م��ن ك��ل ونح��ن ن��ورد ھ��ذه ال��ش

  .شرط مذكور
  .ثبوت صحة الخبرین المتعارضین: الشرط األول

فیشترط للجمع بین النصوص أن یكون الخبران ثابتین، ف�إذا ك�ان أح�دھما ض�عیفا 
لم یكن ذلك محال للتعارض؛ فإنھ یقدم الثاب�ت فیھم�ا وی�ؤخر ال�ضعیف الس�یما ف�ي 

 الخبری�ة؛ إذ الح�دیث ال�ضعیف غی�ر معتب�ر ف�ي األحك�ام والعقائ��د الم�سائل العقدی�ة
  ٢.سواء

ولیحذر المرء من دخولھ تحت قول�ھ ص�لى هللا علی�ھ : ولذلك قال الحافظ ابن حجر
فكیف بمن عم�ل ". من حدث عني بحدیث یرى أنھ كذب فھو أحد الكذابین ":وسلم

  ٣.وال فرق في العمل بالحدیث في األحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع. بھ
  !مل األئمةفإن قیل إن القول بترك العمل بالحدیث الضعیف مطلقا؛ قول مناف لع

  :فجواب ذلك في وجوه
أن طائف��ة م��ن األئم��ة ك��انوا ی��رون ت��رك العم��ل بالح��دیث ال��ضعیف مطلق��ا، : األول

ق�ال . وھو ظاھر قول البخاري ومسلم وحكي عن ابن معین، وبھ صرح ابن حزم
حك�اه اب�ن . ًال یعمل بھ مطلقا؛ ال في األحك�ام، وال ف�ي الف�ضائل: األول: "القاسمي

ون األثر، عن یحیى بن معین، ونسبھ في فتح المغیث ألبي بك�ر سید الناس في عی
ًب��ن العرب��ي، والظ��اھر أن م��ذھب البخ��اري وم��سلم ذل��ك أی��ضا ی��دل علی��ھ ش��رط 

                                                                                                                                                  

 .اء، وسأعزو كل قول لقائلھ باستقراء طرائق العلم١

 ولذلك عی�ب مث�ل عل�ى بع�ض م�ن كت�ب ف�ي م�شكل الح�دیث المبالغ�ة ف�ي تأویلھ�ا حت�ى تكلف�وا ٢

) ٢٣٦/ ٥(ق�ال ش�یخ اإلس�الم ف�ي درء تع�ارض العق�ل والنق�ل . تأویل الضعیف والموض�وع

ث كثی��رة موض��وعة، ویقول��ون بت��أول ولك��ن ھ��ؤالء یقرن��ون باألحادی��ث ال��صحیحة أحادی��"

الجمیع، كما فع�ل ب�شر المری�سي ومحم�د ب�ن ش�جاع الثلج�ي وأب�و بك�ر ب�ن ف�ورك ف�ي كت�اب 

 .اھــــ". مشكل الحدیث حتى أنھم یتأولون حدیث عرق الخیل وأمثالھ من الموضوعات

 ).١١: ص( تبیین العجب بما ورد في فضل رجب، البن حجر العسقالني ٣



 

 

 

   

 

 

 

٥٩١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

البخاري في صحیحة، وتشنیع اإلمام مسلم على رواة الضعیف كما أس�لفناه وع�دم 
ًإخراجھما في صحیحھما شیئا منھ، وھذا مذھب ابن حزم رحمھ هللا أیضا ً"١  

أن م��ا ج��اء ع��ن أحم��د وغی��ره أن��ھ یق��دم الح��دیث ال��ضعیف عل��ى القی��اس؛ : الث��اني
وم�ن : فمراده ما انحط عن درجة الصحیح مما ینجب�ر بغی�ره، یق�ول ش�یخ اإلس�الم

نقل عن أحمد أنھ كان یحتج بالحدیث الضعیف ال�ذي ل�یس ب�صحیح وال ح�سن فق�د 
كان في عرف أحمد ب�ن حنب�ل وم�ن قبل�ھ م�ن العلم�اء أن الح�دیث غلط علیھ ولكن 
والضعیف عندھم ینقسم إلى ضعیف متروك . صحیح وضعیف: ینقسم إلى نوعین

ال یحتج بھ وإلى ضعیف حسن كما أن ضعف اإلنسان بالمرض ینقسم إلى مرض 
  ٢.مخوف یمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعیف خفیف ال یمنع من ذلك

منھ�ا أن یك�ون : أن من رأى العمل بالحدیث الضعیف اش�ترط لھ�ا ش�روطا: الثالث
في فضائل األعمال وأال یكون فیھ متھم بالكذب وأن یندرج تحت أصل ع�ام، وأال 

وھ�و م�ن اش�ترط ال�شروط – وقد مر بنا كالم الح�افظ ٣.یعتقد ثبوتھ وإنما االحتیاط
وال فرق في العمل بالحدیث ف�ي األحك�ام، أو ف�ي الف�ضائل، إذ :  حیث قال-السابقة

ولم یقل أح�د م�ن األئم�ة إن�ھ یج�وز : " وأصرح منھ قول شیخ اإلسالم٤.الكل شرع
أن یجع��ل ال��شيء واجب��ا أو م��ستحبا بح��دیث ض��عیف، وم��ن ق��ال ھ��ذا فق��د خ��الف 

  .٥"اإلجماع
  .وجود التعارض بین النصوص: الشرط الثاني

ال یطلب الجمع إال فیما بدا فیھ تعارض أو اشتباه، ولذلك نح�ن ف�ي حاج�ة لمعرف�ة 
  .المراد بالتعارض وأنواعھ وشروطھ

  ٦: المراد بالتعارض
ًإذا تقابال، تقول: مصدر من تعارض الشیئان: وھو لغة َ عارضتھ بمثل ما ص�نع، : َ

أن ت��شھد إح��داھما بنف��ي م��ا أثبتت��ھ : أتی��ت بمث��ل م��ا أت��ى، فتع��ارض البینت��ین: أي
  .األخرى، أو بإثبات ما نفتھ

                                                             

 ).ـــ١٦٥صــ( قواعد التحدیث، للقاسمي ١

 )٢٥١/ ١(اوى  مجموع الفت٢

 ).ــ١١٦صـــ( قواعد التحدیث ٣

 ).١١: ص( تبیین العجب بما ورد في فضل رجب ٤

 ).١/٢٥١( مجموع الفتاوى ٥

بی�ر ش�رح التحری�ر التح). ٨/١٢٠(البح�ر المح�یط ). ـــ�ـ٤٩٥صـ�ـ( المطلع على ألفاظ المقن�ع ٦

)٤١٢٦/ ٨.( 



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ب�اب ھ�و م�ا فق�د ورد فی�ھ تع�اریف كثی�رة، وأق�رب م�ا ج�اء ف�ي ال: وأما اص�طالحا
  . أطلقھ الزركشي وتناقلھ عنھ غیره، وھو تقابل الدلیلین على سبیل الممانعة

وذلك إذا ك�ان أح�د ال�دلیلین : ومعنى التعارض بین الخبرین على ما قال المرداوي
ی��دل عل��ى الج��واز وال��دلیل اآلخ��ر ی��دل عل��ى المن��ع، ف��دلیل الج��واز یمن��ع التح��ریم، 

  .منھما مقابل اآلخر ومعارض لھ ومانع لھودلیل التحریم یمنع الجواز، فكل 
أن یخالف مقتضاه مقتضى اآلخر، وإنم�ا أراد التمثی�ل أو : وأعم منھ أن یقال: قلت

  .ما یخص مسائل الفقھ
وإذا ك��ان الم��راد بالتع��ارض ھ��و م��ا یق��ع ب��ین الن��صوص ال��شرعیة الثابت��ة؛ فیبق��ى 

یف بــ الظ�اھر إذا التعارض جزئیا أو ظاھرا وحسب، وینبغي حینھا أن نقید التعر
ھ�و تقاب�ل ال�دلیلین عل�ى : أردنا بھ التعارض الجائز وقوع�ھ ف�ي الن�صوص، فیق�ال

  .سبیل الممانعة الظاھرة
ووجھ ذلك أن التعارض بمعناه العام والذي یقتضي المنافاة العامة وھو ما یقع في 
ذھن المجتھد ألسباب كالجھل بالعلة أو الجھل بالتاریخ أو بنصوص أخ�رى توف�ق 
بینھما؛ فھو مجرد تعارض ظاھري ذھني غیر حقیقي، ولذلك إذا وفق مجتھد ف�ي 
الجم��ع ب��ین الن��صوص ل��م یب��ق تع��ارض، وھ��ذا ھ��و الن��وع الوحی��د ال��ذي ی��رد ف��ي 

  .نصوص الشرع الثابتة
أن ی��أتي ح��دیثان " بأنھ��ا ١ول��ذلك ك��ان المح��دثون یعرف��ون الن��صوص المتعارض��ة

   ٢" فیوفق بینھما أو یرجح أحدھماظاھرامتضادان في المعنى 
وك��ذلك الم��شتغلون بعل��وم الق��رآن، ك��انوا یحت��رزون م��ن مظن��ة تھم��ة الن��صوص 

: بالتن��اقض بھ��ذا القی��د، فیق��ول الزرك��شي ف��ي البرھ��ان معرف��ا م��ا ی��وھم االخ��تالف
. اھــ" ھم التعارض بین آیاتھ وكالم هللا جل جاللھ منزه عن االختالفوھو ما یو"

  ٣ . المختلفموھم أن سمى ھذا النوع بــ معرفة -یرحمھ هللا–بل من محاسن فعلھ 
  .أنواع التعارض

  : تقسیم التعارض إلى قسمین اثنین-باستقراء األقوال–یمكن 
و ما ال یمكن من خاللھ الجمع بین النصوص إال بإس�قاط أح�د وھ: تعارض حقیقي

النصین یقینا ال عجزا ولغیر نسخ، وھذا ما یدل داللة یقینیة على أن أحدھما ل�یس 
. من كالم هللا ورسولھ؛ وذلك أن كالمھما ال یعتریھ تناقض حقیق�ي البت�ة كم�ا تق�دم

                                                             

 . وھم یسمون ما یمكن جمعھ مما ظاھره التعارض بــ مختلف الحدیث١

 ).٤٨٠/ ٢( المقنع في علوم الحدیث ٢

 ).٢/٤٥( البرھان في علوم القرآن ٣



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 حق�ا والح�ق ال یتن�اقض األدلة الصحیحة ال یكون مدلولھا إال: (یقول شیخ اإلسالم
  ١)بل یصدق بعضھ بعضا

ولھ��ذا اش��ترط طائف��ة لتحق��ق التع��ارض أال یك��ون ف��ي الن��صوص القطعی��ة إذ ال 
تعارض حقیقي بین قطعیین، وأال یمكن الجمع بین النصین المتعارضین البتة ف�ال 

  .یوفق بینھما ولو بالنسخ
لتع��ارض أن تق��ع المناف��اة العام��ة ب��ین وص��ورة ھ��ذا ا: تع��ارض ظ��اھري جزئ��ي

كأن یخفى على المجتھد علة الحكم أو نص یوفق بینھما أو م�ا ی�دل عل�ى : النصین
الن�سخ كالت��اریخ، وتج��د م�ن م��ال إل��ى أن التع��ارض ظ�اھري جزئ��ي؛ ال یمن��ع م��ن 
وق��وع التع��ارض ب��ین قطعی��ین أو نظ��ریین أو قطع��ي ونظ��ري؛ وذل��ك أن س��بب 

  .عدى عمل المجتھدالتعارض ظاھري جزئي ال یت
  . شروط التعارض

إن محل االختالف ب�ین المتكلم�ین ف�ي ھ�ذا الب�اب یرج�ع إل�ى اخ�تالفھم ف�ي الم�راد 
بالتع��ارض، فم��ن ق��صد ب��ھ التع��ارض الحقیق��ي ال��ذي یوج��ب ت��رك العم��ل بأح��د 
النصین؛ اش�ترط ش�روطا، وم�ن ق�صد ب�ھ التع�ارض الظ�اھر خ�الف اآلخ�رین ف�ي 

  .بعض الشروط
 إنما تناسب التن�اقض -التي یوردھا المتكلمة–ن اجتماع الشروط وإننا نسجل ھنا أ

وھ��ي اتح��اد الموض��وع، : الحقیق��ي أو الكل��ي، والت��ي ی��سمونھا بالوح��دات الثمانی��ة
والمحم���ول، واإلض���افة، والج���زء، والك���ل، وف���ي الق���وة، والفع���ل، وف���ي الزم���ان 

  ٢.والمكان
  : على ثالثة خیوط-أعني شروطھم–التي نسجت 

                                                             

 ).٩/٢٨( مجموع الفتاوى ١

مج�از، وم�نھم م�ن رد الثمانی�ة إل�ى  وزاد بعض المتأخرین تاسعا، وھو اتحادھا في الحقیقة وال٢

اتحاد الموضوع، والمحمول، والزمان ومنھم من یردھ�ا إل�ى األول�ین الن�دراج : ثالثة، وھي

وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنھم من یردھا إلى أمر واحد، وھو االتح�اد ف�ي الن�سبة 

األص�فھاني ش�ارح الحكمیة ال غیر، فتندرج الشروط الثمانیة تحت ھذا ال�شرط الواح�د ونب�ھ 

على أن ھذه الشروط لیس الم�راد بھ�ا اعتبارھ�ا ف�ي تن�اقض ك�ل واح�دة واح�دة " المحصول 

من القضایا، بل القضیة إن كانت مكانیة اعتب�ر فیھ�ا وح�دة الموض�وع والمحم�ول والمك�ان، 

وإن كانت زمانیة اعتبر وحدة الزمان إضافة لوحدتي الموضوع والمحم�ول وھم�ا معتب�ران 

ینظ�ر البح�ر المح�یط . وأم�ا بقی�ة ال�شروط فبح�سب م�ا یناس�بھا ق�ضیة ق�ضیة. ةفي ك�ل ق�ضی

 ). وما بعدھا٨/١٢١(للزركشي 



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

اش�تراط الت�ساوي ب�ین : الث�اني. التفریق بین القطعي والظني في االحتج�اج: األول
–ا أدى إلى إعمال العقل أن التعارض ھو التناقض، وھذا م: المتعارضین، الثالث

 للحك�م عل�ى الن�صوص، فخل�ص المتكلم�ة إل�ى -بما عج من وھم وتحریف وتشبیھ
  .ن ھذا شيء ولیس في الشرع م١وجوب تقدیم العقل على النقل

وألننا ال نرى وقوع التعارض الحقیقي في النصوص الشرعیة، وإنم�ا ن�ذكر منھ�ا 
المتف��ق علی��ھ فق��ط، وال��ذي یناس��ب اختیارن��ا ف��ي معن��ى التع��ارض وھم��ا ش��رطان 

  .أساسیان
  

  . اتحاد القوة: األول
ی��شترط لوج��ود التع��ارض ص��حة ال��دلیلین المتعارض��ین؛ إذ ال عب��رة للن��صوص 

حجی�ة : ذا خالفت نصوصا ص�حاحا، وق�د یعب�ر ع�ن ذل�ك بق�ولھمالضعیفة السیما إ
المتعارض���ین، وھ���و أدق؛ إذ الحجی���ة ت���شتمل ص���حة ن���سبتھ إل���ى قائل���ھ وص���حة 

  .االحتجاج بھ، وھو مما اتفق علیھ العلماء
فإن اتفق أن حدیثا ضعیفا خالف حدیثا صحیحا؛ فإن السلف یعتبرونھ حدیثا منكرا 

ت�رى أن نكت�ب الح�دیث : أن�ھ س�أل اإلم�ام أحم�دوفي روایة ابن ھانئ . ال معارضا
  ٢.المنكر أبدا منكر: المنكر؟ فقال

  
 ھ��ل ی��شترط اتح��اد ال��دلیلین ف��ي مرتب��ة :وھن��ا م��سألة لھ��ا مق��ام أص��یل ھن��ا، وھ��ي

  الصحة؟
ی��شترط بع��ض العلم��اء لوق��وع التع��ارض ت��ساوي ال��دلیلین ف��ي مرتب��ة : والج��واب

 أن التع��ارض ب��ین قطع��ي وظن��ي ی��سقط الظن��ي -عن��دھم– ال��صحة، ووج��ھ ذل��ك
  .ویستقر العمل بالقطعي، وبذلك لن یتحقق التعارض

  : ولنا في ھذا التقریر وقفة نلخصھا فیما یلي

فإنھ یفی�د التع�ارض م�ن ك�ل وج�ھ، وھ�ذا ل�ن : أن التعارض إذا أرید بھ الحقیقي .١
یسقط المنسوخ وإنم�ا یكون بین حدیثین قطعیین إال في حال النسخ وحینھا لن 
وال : (ق�ال اب�ن قدام�ة. یؤمن بھ المكلف حدیثا كان معموال ب�ھ ف�ي زم�ن مع�ین

یتصور التعارض في القواطع إال أن یكون أحدھما من�سوخا، وال یت�صور أن 

                                                             

ف��ي رده الجلی��ل عل��ى – وألج��ل ھ��ذا ص��نف ش��یخ اإلس��الم كتاب��ا جل��یال إلبط��ال الق��انون الكل��ي ١

 .  وھو كتاب درء تقدیم العقل على النقل-الرازي

 ).١/٣٨٥( شرح علل الترمذي ٢



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

یتعارض علم وظن ألن ما علم كیف یظن خالفھ وظن خالفھ شك فكیف یشك 

 ١).فیما یعلم

ف�ال ی�شترط أن یك�ون ب�ین قطعی�ین أو " التعارض الظاھر"إذا أرید بالتعارض  .٢
ظنیین أو قطعي وظني، ألنھ مجرد منافاة عامة ب�ین ن�صین یحت�اج الس�تقراء 
النصوص للجمع بینھما، والجمع ممكن بال ری�ب، وھ�و م�ا عب�ر عن�ھ العلم�اء 

ّإن التعارض بین األدلة إنما ھو في الظ�اھر، أم�ا: بقولھم َ  ف�ي واق�ع األم�ر ف�ال ُ
َتع���ارض ال تج���د البت���ة دلیل���ین أجم���ع الم���سلمون عل���ى : "ویق���ول ال���شاطبي. ُ

تعارضھما بحیث وجب علیھم الوق�وف؛ لك�ن لم�ا ك�ان أف�راد المجتھ�دین غی�ر 
 .٢"عندھممعصومین من الخطأ؛ أمكن التعارض بین األدلة 

  : مطلق التنافي الظاھر: الثاني
  : فمركب من كل من: نا مطلق التنافيأما قول
لیفید أن ) أي كلمة التنافي(وھو المضاف لكلمة تنافي، وقد وقع نكرة قبلھا : مطلق

جزئي ی�صدق عل�ى بع�ض أف�راده أو یثب�ت م�ن وج�ھ ) التنافي(حكم المضاف إلیھ 
  ٣.دون وجھ

، والذي ٥ وھو اسم یصدق على التعارض٤فالمراد بھ التضاد": التنافي"وأما قولنا 
  .قیدناه بالجزئي

لنق��رر أن التن��افي والتع��ارض الجزئ��ي محل��ھ ال��ذھن، ف��إن " الظ��اھر"وأض��فنا قی��د 
الشرع ال یجوز علیھ االختالف في نف�س األم�ر ول�و م�ن وج�ھ واح�د، فالتع�ارض 
الحقیق��ي ول��و ف��ي وج��ھ م��ن الوج��وه یبط��ل ك��ون أح��د الن��صین م��ن ك��الم هللا أو 

  . قدم كما ترسولھ

                                                             

 ).ـــــ٣٨٧صــ( روضة الناظر ١

 ).٣٤١/ ٥( الموافقات ٢

 للتمیی�ز، فاإلضافة فیھ لیست للعموم، بل) مطلق األمر(أما ): "١٧٨ص( قال في الكلیات ٣

 .آھـ" بل ھو قدر مشترك مطلق ال عام فیصدق على فرد من أفراده

: بین التنافي والتضاد بقولھ) ١٥٧: ص( وقد فرق أبو ھالل العسكري في الفروق اللغویة ٤

 م�ا یبق�ى وب�ین م�ا ال التنافي ال یكون إال بین شیئین یجوز علیھما البقاء والتضاد یك�ون ب�ین"

وھ��ذا ال یعی��ب اش��تراكھم ف��ي ال��شاھد، أو إح��الل إح��دى الكلمت��ین مح��ل األخ��رى ". یبق��ى

 .وإنابتھا، فإنھما بمعنى حتى یجتمعا فیتفرقا معنى ولفظا

.  ھو اجتماع الشیئین في واحد في زمان واحد، كما بین السواد والبیاض، والوجود والعدم٥

 ).٦٧: ص(التعریفات 



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

والشاھد أن التعارض الج�ائز وقوع�ھ ف�ي الن�صوص ال�شرعیة ھ�و م�ا محل�ھ ذھ�ن 
كالجھل بت�اریخ الن�سخ، أو الق�رائن وأس�باب الن�زول، : المجتھد ال في حقیقة األمر

  .أو الجھل بالمصالح المتعلقة بالحكم، ونحو ذلك
وعل��ى ذل��ك؛ ف��إن الن��صوص ال��شرعیة خالی��ة م��ن التع��ارض الحقیق��ي وإنم��ا یق��ع 

تعارض المتوھم، سواء كان التعارض بین نقلیین أو نقل�ي وعقل�ي، وس�واء ك�ان ال
  .بین قطعیین أو ظنیین أو قطعي وظني

  .أن یكون محل التعارض بین خبرین فأكثر: الشرط الثالث
 ظ��اھر ض��رورة؛ إذ الجم��ع ال -م��ن ش��روط الجم��ع ب�ین الن��صوص–وھ�ذا ال��شرط 

 نصین فأكثر، كما أن التع�ارض یكون إال مع مظنة تعارض، وال تعارض إال بین
وھذا الشرط . متعد یحتاج آلخر مناف لھ ثبوتا أو نفیا تحلیال أو تحریما ونحو ذلك

وض��عناه تقدم��ة لم��ا بع��ده، وإال فھ��و ب��دیھي م��ن جھ��ة أن التع��ارض الب��د الجتم��اع 
َمع��ارض ومع��ارض لتحقق��ھ، ویظھ��ر ھ��ذا م��ن تعریف��ات اللغ��ویین واألص��ولیین  ِ

أن كل ما قال نبیھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم : " ویقول ابن حزم١.والمناطقة للتعارض
فإن��ھ وح��ي فبط��ل أن یك��ون ف��ي ش��يء م��ن الن��صوص تع��ارض أص��ال، وإذا بط��ل 

ھ فالم�سبب التعارض فقد بطل الحكم الذي یوجبھ التعارض إذ كل ش�يء بط�ل س�بب
  ٢"من السبب الباطل باطل بضرورة الحس والمشاھدة

  .أن یكون التعارض بین نقلیین أو نقلي وعقلي: الشرط الرابع
  :ھذا الشرط یقع لمناسبة المقال وإال فیحتاج األمر إلى بیان أمرین

  . في عالقة العقل بالنقل: األول
س�واء كان�ا . اتفاق�ا" قطعی�ین مح�ال"دلیلین " لكن تعادل: "النجارسبق بنا قول ابن 

إذ ل�و ف�رض ذل�ك ل�زم اجتم�اع . عقلیین أو نقلیین، أو أحدھما عقلی�ا، واآلخ�ر نقلی�ا
  ٣.النقیضین أو ارتفاعھما

وبی��ان ذل��ك أن العق��ل ال��صحیح ال یعارض��ھ نق��ل ص��حیح؛ إذ كی��ف یتعب��دنا هللا بم��ا 
نما غایة ما في مقاالت أھل الب�دع أن أدخل�وا ف�ي المعق�والت م�ا یخالف عقولنا، وإ

لیس منھ، وأسسوا للعقل قواعد وأحلوھا محل البدیھیات ولیست ھي منھ، فحرف�وا 
  .من النصوص المتواترة وكذبوا منھا ما اشتھر صدقھ على إثرھا

ما علم بصریح العقل ال یت�صور أن یعارض�ھ ال�شرع البت�ة، : ویقول شیخ اإلسالم
بل المنقول الصحیح ال یعارضھ معقول صریح قط وق�د تأمل�ت ذل�ك ف�ي عام�ة م�ا 

                                                             

، معج��م مقالی��د العل��وم )٤٥٠٨/ ٧(، ش��مس العل��وم )٤٩٥ص( المطل��ع عل��ى ألف��اظ المقن��ع ١

)١/٧٦ .( 

 ).٣٨/ ٢( اإلحكام في أصول األحكام ٢

 . سبق قریبا٣



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

تنازع الناس فیھ، فوجدت ما خالف النصوص الصحیحة الصریحة شبھات فاس�دة 
  .یعلم بالعقل بطالنھا، بل یعلم بالعقل ثبوت نقیضھا الموافق للشرع

م�سائل الق�در وھذا تأملتھ في مسائل األصول الكبار كمسائل التوحید وال�صفات، و
والنبوات والمعاد وغیر ذلك، ووجدت ما یعلم بصریح العقل لم یخالف�ھ س�مع ق�ط، 

إما حدیث موضوع، أو داللة ض�عیفة، ف�ال ی�صلح : بل السمع الذي یقال إنھ یخالفھ
ًأن یكون دل�یال ل�و تج�رد ع�ن معارض�ة العق�ل ال�صریح، فكی�ف إذا خالف�ھ ص�ریح 

  ١المعقول؟
  

  .أن الحجة في الكتاب والسنة أصالة: والثاني
 الكت�اب وال�سنة -فینا–ووجھ ذلك أن هللا تعالى قد شرع لنا ما شرع وجعل مستنده 

وم��ا دال علی��ھ، وم��ا العق��ل إال آل��ة اإلدراك الت��ي ت��سعى لفھ��م ھ��ذه األش��یاء لتحقی��ق 
  .اإلیمان اعتقادا ومن ثم استسالم الجوارح

و عالقة محدودة وال یمكنھ االس�تقالل بحك�م إال ف�ي ومن جھة أخرى، فإن العقل ذ
ومعلوم أن إثبات الحسن : "یقول ابن القیم. إطار القواعد الشرعیة المستندة للوحي

والقبح العقلی�ین ال ی�ستلزم ھ�ذا وال ی�دل علی�ھ ب�ل غای�ة العق�ل أن ی�درك باإلجم�ال 
شرع بتف�صیلھ حسن ما أتى الشرع بتفضیلھ أو قبحھ فیدركھ العقل جمل�ة وی�أتي ال�

وھذا كما أن العقل یدرك حسن العدل وأما ك�ون ھ�ذا الفع�ل المع�ین ع�دال أو ظلم�ا 
فھذا مما یعجز العقل عن إدراكھ في كل فعل وعقد وكذلك یعجز عن إدراك حسن 

  .٢"كل فعل وقبح وأن تأتي الشرائع بتفصیل ذلك وتبینھ
تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعیة؛ فعلى ش�رط إذا : "ومنھ قول الشاطبي

أن یتقدم النقل فیك�ون متبوع�ا، ویت�أخر العق�ل فیك�ون تابع�ا، ف�ال ی�سرح العق�ل ف�ي 
  .٣"مجال النظر إال بقدر ما یسرحھ النقل

، ب��ل أھ��ل القبل��ة بینم��ا اتف��ق العلم��اء قاطب��ة عل��ى حجی��ة كت��اب هللا وس��نة رس��ولھ
على ذلك، ویقول الشافعي مقررا أن التشریع مقصور على الوحي وم�ا دل جمیعا 

                                                             

 ).١٤٧/ ١( درء التعارض ١

 ).١١٧/ ٢( مفتاح دار السعادة ٢

وكالم ال�شاطبي ح�سن ف�ي الجمل�ة، لك�ن ینبغ�ي التنبی�ھ عل�ى أن�ھ اس�تدل ) ١٢٥/ ١( الموافقات ٣

 بأن الشرع ال یحسن وال یق�بح، وھ�و خ�الف م�ذھب أھ�ل ال�سنة؛ إذ -تھضمن أدل–على ذلك 

وینظ�ر . المقرر أن العقل قد یحسن ویقبح غیر أن الثواب والعقاب مشروط بالحجة الشرعیة

 ). وما بعدھا٢/١٠٤(مفتاح دار السعادة 



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ُلیس ألحد أب�دا أن یق�ول ف�ي ش�يء ح�لَّ وال ح�رم إال م�ن جھ�ة العل�م: علیھ ُوجھ�ة . ً

  ١.في الكتاب، أو السنة، أو اإلجماع، أو القیاس: ُالعلم الخبر
ف��إن ك��ل م��ا ف��ي الكت��اب :  األم��ة عل��ى ذل��ك ق��ائالویحك��ي لن��ا ش��یخ اإلس��الم إجم��اع

فالرسول ص�لى هللا علی�ھ وس�لم مواف�ق ل�ھ واألم�ة مجمع�ة علی�ھ م�ن حی�ث الجمل�ة 
فلیس في المؤمنین إال من یوجب اتباع الكتاب وكذلك كل م�ا س�نھ الرس�ول ص�لى 

  ٢.هللا علیھ وسلم فالقرآن یأمر باتباعھ فیھ والمؤمنون مجمعون على ذلك
أن النقل الصحیح ال یخالف العقل ال�صریح، وأنن�ا ل�م : والشاھد من ھذین األمرین

نكل��ف النظ��ر ب��ین المعق��والت إذا تخالف��ا، ف��إن المخاط��ب ب��دفع التع��ارض فی��ھ ھ��و 
  .النقل

  .أن یمكن جمعھ بوجھ من الوجوه: الشرط الخامس
–ن، وإنما یصیب المجتھد سبق بنا أن التعارض الحقیقي ال یكون بین نصین ثابتی

 م��ا ی��ؤخره ع��ن الوص��ول لمفت��اح الجم��ع؛ فھ��و تع��ارض -ح��ال الن��صوص الثابت��ة
  .ظاھري جزئي ذھني وحسب

  ٣:وعلى ذلك فإنھ یمكن تقسیم النصوص المتعارضة إلى قسمین رئیسیین
مث�ل التع�ارض الظ�اھر ال�ذي وھ�ذا م�ا ی: ما یمكن جمعھ بوجھ م�ن الوج�وه: األول

التع�ارض ال : یخفى على المجتھد، وقد عبر جماعة من أھل العلن عن ھذا بقولھم
  .یكون دائما؛ وذلك أن الحق ال یخفى على الجمیع لألبد البتة

وھ��ذا م��ا یمث��ل التع��ارض : م��ا ال یمك��ن جمع��ھ البت��ة بوج��ھ م��ن الوج��وه: الث��اني
  ٤.الحقیقي، والذي ال یكون في نص ثابت قط

وبمقتضى ما سبق من أن التعارض الحقیقي ال یقع في النصوص ال�شرعیة؛ فإنن�ا 
  .یشترط جمع النصوص المتعارضة بوجھ من الوجوه: نقول

ا أھ��ل ال��سنة ف��ي الجم��ع ب��ین إن الوج��وه المعتب��رة ھ��ي م��ا م��ضى علیھ��: ث��م یق��ال
  .النصوص، فھي المعتبرة والمعتمدة كما سیأتي قریبا إن شاء هللا

                                                             

 ).ـــــ٣٤صـــ( الرسالة للشافعي ١

 ).٤٠/ ٧(تاوى  مجموع الف٢

 ). وما بعدھا٣٦٢( شرح نخبة الفكر للقاري ٣

 المن�سوخ، فی�رون أن م�ن -أعن�ي م�ا ال یمك�ن جمع�ھ– قد یدخل بع�ض العلم�اء ف�ي ھ�ذا الق�سم ٤

) ــ�ـ٣٩١صـ�ـ(الترجیح إسقاط النص المن�سوخ وإعم�ال الناس�خ، ینظ�ر مقدم�ة اب�ن ال�صالح 

ون��رى أن ھ��ذا م��ن التع��ارض الظ��اھري أو الجزئ��ي ألن ك��ال منھم��ا ن��ص ش��رعي غی��ر أن 

ِأحدھما عمل بھ زمنا واآلخر با ق، وإنما اخترت ھ�ذا تبع�ا الختیارن�ا معن�ى التع�ارض وألن�ھ ُ

 .ألیق وأنسب للمقام، وال مشاحة في االصطالح



 

 

 

   

 

 

 

٥٩٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  .أال یعود الجمع على نص شرعي آخر باإلبطال: الشرط السادس
إن مرجع ھذا الشرط ھو أن ال�شریعة الغ�راء تتواف�ق وال تتن�اقض البت�ة، ق�ال اب�ن 

فأما ما ج�اء م�ن عن�د هللا فل�یس فی�ھ إنما یأتي االختالف من قلوب العباد، : المنكدر
  ! فكیف نجمع نصا لنبطل آخر؟١.اختالف

فإم��ا أن تك��ون متعاض��دة متناغم��ة، وإم��ا أن تك��ون : فالن��صوص ال��شرعیة متوافق��ة
متكامل��ة، وم��ا دون ذل��ك ف��ال مناف��ة بینھ��ا، وع��دم منافاتھ��ا ش��رط الس��تحقاقھا ص��فة 

  .ة لثبوتھاالنص الشرعي إضاف
وذل�ك أن إبط�ال ) إبطال إح�دى الحجت�ین ب�األخرى(ولھذا أبطل المحققون تعریف 

  .حجة ال یكون إال في التناقض، والوحي منزه عن ذلك
كل من تحقق بأصول الشریعة؛ فأدلتھا عنده ال تكاد تتعارض، : " ویقول الشاطبي

ن ال�شریعة ال كما أن ك�ل م�ن حق�ق من�اط الم�سائل؛ ف�ال یك�اد یق�ف ف�ي مت�شابھ؛ أل
تعارض فیھا البتة، ف�المتحقق بھ�ا متحق�ق بم�ا ف�ي نف�س األم�ر؛ فیل�زم أن ال یك�ون 
عنده تعارض، ولذلك ال تجد البتة دلیلین أجمع المسلمون عل�ى تعارض�ھما بحی�ث 
وجب علیھم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتھ�دین غی�ر مع�صومین م�ن الخط�أ؛ 

  .٢"أمكن التعارض بین األدلة عندھم
  .أوجھ الجمع بین النصوص: المقدمة الرابعة

إن كلمة أوجھ الجمع بین النصوص ت�ضیق وتت�سع بح�سب مفھ�وم الجم�ع، وال�ذي 
 التوفیق بین الن�صوص بم�ا یل�زم إعم�ال الن�صین إال ح�ال -حسب اختیارنا–یعني 

  .وجود قرینة على النسخ
إذا أطلقنا كلمة النصوص ، ثم إننا )النصوص(وبحسب ما یضاف إلیھ، والذي ھو 

  .فإنما نعني بھا النصوص الصحیحة الثابتة
 وذل�ك أن الت�رجیح ٣وعلى ذلك؛ فإن ذكر الترجیح ووجھھ لیس مقصودا أولیا ھن�ا

 وسبق أن ذكرن�ا أن -إذا كان التعارض بین نصین–یفید إعمال نص وإبطال آخر 
من شروط التعارض الجائز وقوعھ أن یكون بین ن�صین ص�حیحین، وقررن�ا ف�ي 

  . المقدمة الثانیة وجوب دفع التعارض وتقدیم الجمع على الترجیح ما أمكن ذلك
سب مق�صد البح�ث س�نخص بھ�ا م�ا یج�ري عل�ى طریق�ة أھ�ل ال�سنة ف�ي ثم إننا بح

المسائل العقدیة، والتخصیص ھنا لمناسبة المقام ال غیر؛ إذ السلف ل�م یفرق�وا ف�ي 

                                                             

 ).٥٦٨٠( تفسیر بن أبي حاتم برقم ١

 ).٣٤١/ ٥( الموافقات ٢

 ذكر الحازمي ف�ي كتاب�ھ االعتب�ار ف�ي الناس�خ والمن�سوخ خم�سین وجھ�ا م�ن وج�وه الت�رجیح، ٣

 .یره أنھا تتجاوز المائةوقد ذكر غ) ــــ٩صــ(وذكر أن ھذه الترجیحات ھي معظمھا 



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

الجمل��ة ب��ین الم��سائل العلمی��ة والعملی��ة، وال ب��ین الن��صوص القطعی��ة والظنی��ة م��ا 
  .صحت

ی��ھ عل��ى بع��ض ونح��ن ن��ورد ھاھن��ا أص��ول أوج��ھ الجم��ع ب��ین الن��صوص م��ع التنب
  : المھمات دون قصد التفصیل، وھي أربع

  .الجمع بتخصیص العموم) أ(
  .الجمع بحمل المطلق على المقید) ب(
  .الجمع بتبیین المجمل) ج(
  .الجمع برد المتشابھ إلى المحكم) د(

  ١.الجمع بتخصیص العموم: أوال
وھذا الوجھ ھو األكثر حظا بین أوجھ الجمع، ومن تدبر مواطن التشابھ واإلشكال 

  .عرف أنھ أحد أعظم ثغرات الفكر االعتزالي والجبري بل سائر أفكار المبتدعة
م�ا ی�ستغرق جمی�ع م�ا ی�صلح ل�ھ بح�سب «وأجود ما جاء في تعریف العام أنھ ھ�و 

ی�صلح (رق ی�شمل ك�ل م�ا ی�دخل تحت�ھ فكون�ھ ی�ستغ» وضع واحد دفعة بال ح�صر
والب�د أن یت�ضمن اثن�ین ف�صاعدا وإال ل�م . یدخل فیھ كل رجل) الرجل(، كاسم )لھ

یخرج بھ المشترك في اللفظ، ومث�ال ذل�ك ) بحسب وضع واحد(وكونھ . یكن عاما
فإن العین لفظ مشترك؛ إذ تعني الجارحة والجاس�وس ولع�ین الم�اء ونح�و ) العین(

كل عین ھ�ي مل�ك لن�ا، ل�م : ي لم یوضع لھا بوضع واحد، فإذا قلنافھذه المعان. ذلك
یشمل ذلك كل ما یدخل تحت اللفظ م�ن المع�اني الم�شتركة، ف�ال ی�دخل ك�ل جاری�ة 

ومثل�ھ الق�رء إذ وض�ع للح�یض ووض�ع . وال كل شمس وال كل باصرة ونحو ذل�ك
  .للطھر

ن�ھ وإن ك�ان فإ) رج�ل(لیخرج بھ ما جاء نك�رة ف�ي س�یاق العم�وم ك) دفعة(وكونھ 
ب�ال ( ، وكون�ھ ٢.مستغرقا لكن ال یستغرق دفعة، إذ ھ�و اس�تغراق ب�دلي ال ش�مولي

  .  محصورةلیخرج بھ أسماء األعداد، فإن األعداد) حصر
  .وأما التخصیص فھو قصر العام على بعض أفراده، بدلیل یدل على ذلك

  :ونحن ھنا نحتاج لصحة التخصیص إلى تحقق أمرین

                                                             

 ).ما بعدھاـــ و٢٤٣صــ(، ومذكرة الشنقیطي ) ٢/٤٥٨(شرح مختصر الطوفي :  ینظر١

 الف��ارق ال��دقیق ب��ین االس��تغراق ال��شمولي والب��دلي أن الب��دلي ی��صدق علی��ھ بفع��ل واح��د، بینم��ا ٢

اذبح�وا بق�رة، فبق�رة ھن�ا : ف�إن قی�ل. الشمولي ال یصدق علیھ إال بفعل جمیع ما یتناول�ھ اللف�ظ

أم�ا ف�ي االس�تغراق . خل في مسمى بقرة، ویصدق األمر بذبح أي بق�رةنكرة تتناول كل ما ید

، ش�مل ھ�ذا ك�ل ال�صحابة، وال تتحق�ق الم�واالة إال ِوال أصحاب النب�ي: الشمولي، فإن قیل

 ). بحسب مفھوم المواالة وما تحتملھ(بمحبة كل الصحابة ومناصرتھم 



 

 

 

   

 

 

 

٦٠١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

كاالس�تثناء : یعن�ي أن یك�ون م�ن المخص�صات: وجود ما یصلح مخص�صا: األول
  .إلخ... والشرط والصفة

  .ِصحة الدلیل المخصص من كتاب أو سنة وما دال علیھ: الثاني
  :والبد من بیان ما یلي

 .تخصیص الكتاب بالسنة والعكس؛ إذ كل من عند هللا -١

 .١صحة تخصیص العام بمخصص متقدم عنھ سواء أسمیناه نسخا أم ال -٢

 .صحة تخصیص المتواتر باآلحاد متى ثبت النص؛ فالعبرة بصحة النص -٣

 .إذا تعارض عامان حمل العام على الخاص -٤

إذا تعارض خاصان؛ طلب الجمع، فإن تعذر ولم یجد تاریخ�ا یفی�د وج�ود  -٥
النسخ؛ رجح، مما یعني أن أحدھما لم یثبت، وإال توق�ف الس�یما إذا ص�ح 

 .الحدیث عنده
  ٢.الجمع بحمل المطلق على المقید: ثانیا

إن حمل المطلق على المقید ضروري كحم�ل الع�ام عل�ى الخ�اص تمام�ا، ب�ل ھم�ا 
  ٣.من مشرب واحد، ویشتركان في أمور

أن یأتي المطل�ق ف�ي ك�الم م�ستقل، » حمل المطلق على المقید«والمقصود بمسألة 
  .ویأتي المقید في كالم مستقل آخر
ً أن یكون المقید حاكما على المطلق، - إذا تعین -ومعنى حمل المطلق على المقید 

ًبیانا لھ، مقیدا إلطالقھ، مقلال ً ٍ من شیوعھ وانتشاره؛ فال یبقى حینئذ للمطل�ق تن�اول ً
  ٤فیراد بالمطلق الذي ورد في نص المقید الذي ورد في نص آخر. لغیر المقید

أن یك�ون أح�دھما أق�ل ): الظ�اھرة(ویقول اب�ن ح�زم وھ�و یع�دد أس�باب التع�ارض 
 یكون أحدھما حاظرا واآلخر مبیح�ا أو یك�ون أح�دھما موجب�ا معاني من اآلخر أو

  ٥.اھـــ. واآلخر نافیا فالواجب ھا ھنا أن یستثنى األقل معاني من األكثر معاني

                                                             

 كان السلف یطلق�ون عل�ى التخ�صیص والتقیی�د اس�م الن�سخ، لك�ن مح�ل النظ�ر ف�ي إبط�ال أح�د ١

 .إلى ذلكالدلیلین على طریقة األصولیین، وستأتي اإلشارة 

روضة الناظر البن قدامة، ومذكرة الشنقیطي، معالم أصول الفقھ عند أھل ال�سنة :  مستفاد من٢

 .والجماعة

 .مولي والبدلي ھو ذاتھ الضابط بین العام والمطلق الفرق بین االستغراق الش٣

 ).٤٣٨: ص( معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة ٤

 ).٢/٢٢(اإلحكام في أصول األحكام ٥  



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

المتن��اول لواح��د ال بعین��ھ باعتب��ار حقیق��ة ش��املة «والمطل��ق عن��د األص��ولیین ھ��و 
ٍفتحری�ر رقب�ة{: اق األمر، ویمثلون لھ بقول�ھ تع�الىلجنسھ، وھي النكرة في سی َ ََ َُ ِ ْ َ{ .

  مطلق، " قال ال إلھ إال هللا دخل الجنة"ویمكن أن نمثل لھ بـحدیث من 
: ّھ�و المتن�اول لمع�ین، أو غی�ر مع�ین موص�وف ب�أمر زائ�د عل�ى الحقیق�ة: والمقید

ُوتحری�ر رقب��ة مؤمن��ة فم��ن ل�م یج��د ف��صیام { َُ َ َ َِ َِ َ َْ ْ ِْ َْ َ َ ٍ ٍَ َُ ِ ِش��ھرین متت�ابعینْ ِ ِْ ْ َْ ََ َ ُ ویمثل��ون ل��ھ بقی��د } َ
 ونمثل لھ بالنصوص الت�ي وردت ف�ي نف�ي ال�شرك فھ�ي مقی�دة، ١. الرقبة باإلیمان

 یحم��ل عل��ى المقی��د أعن��ي أحادی��ث نف��ي -ح��دیث م��ن ق��ال ال إل��ھ إال هللا–والمطل��ق 
  ٢.الشرك

 رب��ھ، فق��د وردت الرؤی��ة مطلق��ة ش��املة ل��سائر أن��واع ومن��ھ ح��دیث رؤی��ة النب��ي
، )ن�ور أن�ى أراه: (الرؤیة سواء من جھة حقیقتھا أو نوعھا أو كیفھ�ا، وك�ان قی�دھا

   ٣).رأیت نورا(
  .شروط حمل المطلق على المقید

  : ھناك شرطان أساسیان لصحة حمل المطلق على المقید، ال یكاد یخالفھما مخالف
  . اتحاد الحكم: األول
ف��إن ك��ان ب��ین أص��لین مختلف��ین، ل��م . أن ال یك��ون للمطل��ق إال أص��ل واح��د: الث��اني

  ٤.ھیحمل إطالقھ على أحدھما إال بدلیل یعین
  )  تنبیھان(

وجوب الجمع بحمل المطل�ق عل�ى :  وھي٥ھناك صورة واجبة متفق علیھا: األول
  ٦.المقید إذا اتفق الحكم والسبب، وما سوى ذلك فمحل خالف ونظر

ال یجوز العم�ل بالن�صوص دون النظ�ر ف�ي بقی�ة الن�صوص ھ�ل ھن�اك م�ا : الثاني
  .یخصص عمومھ أو یقید مطلقھ أم ال

                                                             

 .، بتصرف)٢٧٧ص( مذكرة الشنقیطي ١ 

وسیأتي زیادة بیان عند ذكر نماذج عملیة لھذا ). ١٤٤: ص( التوضیح عن توحید الخالق ٢

 .الفھم

 .ة إلى المسألة أوجھ الجمع، وسیأتي اإلشار)١٧٨( كالھما في صحیح مسلم برقم ٣

 ).٣٠٨/ ٥( زاد المعاد ٤

 عن��د م��ن ق��ال بحم��ل المطل��ق عل��ى المقی��د؛ إذ ی��رى األحن��اف أن المطل��ق والمقی��د م��ن قبی��ل ٥

 .التعارض

من اعتقد أن شیئا في طرق أو شروط حمل المطلق على المقید ھو طریقة السلف؛ وج�ب  كل ٦

 . علیھ اتباعھ



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

یخ ث�م ق�ال ش�" أكثر ما یخطئ الناس م�ن جھ�ة التأوی�ل والقی�اس: "قال اإلمام أحمد
یرید بذلك أال یحكم بما یدل علیھ العام والمطل�ق قب�ل النظ�ر : اإلسالم بعد أن ذكره

فیما یخصھ ویقیده وال یعمل بالقیاس قبل النظر في داللة النصوص ھل تدفعھ فإن 
أكثر خطأ الناس تمسكھم بما یظنونھ من داللة اللف�ظ والقی�اس؛ ف�األمور الظنی�ة ال 

 بحثا یطمئن القلب إلیھ وإال أخطأ من لم یفعل یعمل بھا حتى یبحث عن المعارض
ذل��ك وھ��ذا ھ��و الواق��ع ف��ي المتم��سكین ب��الظواھر واألقی��سة ولھ��ذا جع��ل االحتج��اج 
بالظواھر مع اإلعراض عن تفسیر النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وأص�حابھ طری�ق 

  ١.أھل البدع
  ٢.الجمع بتبیین المجمل: ثالثا

ی�شمالن جمی�ع ط�رق الجم�ع، ) مجم�ل-تبی�ین( ال یخفى على مطلع أن مصطلحي 
ھ�و م�ا ال یكف�ي وح�ده : فعن�د ال�سلف. وإن شاع في المتأخرین تعریف خاص لھم�ا

وھذا في حقیقتھ یشمل سائر ما یحت�اج إل�ى غی�ره م�ن الن�صوص وإن ك�ان . عمللل
فالعام ال یستقیم األخذ بھ مع وجود مخ�صص ل�ھ، والمطل�ق الب�د م�ن : ظاھره حقا

  .اعتبار المقید للوصول للمطلوب الشرعي
-لف��ظ المجم��ل والمطل��ق والع��ام ك��ان ف��ي اص��طالح األئم��ة : ق��ال ش��یخ اإلس��الم

 سواء ال یریدون بالمجمل م�ا -أبي عبید، وإسحاق، وغیرھم كالشافعي، وأحمد، و
ُال یفھم من�ھ، كم�ا ف�سره ب�ھ بع�ض المت�أخرین وأخط�أ ف�ي ذل�ك، ب�ل المجم�ل م�ا ال 

ْخ��ذ م��ن {:ًیكف��ي وح��ده ف��ي العم��ل ب��ھ وإن ك��ان ظ��اھره حق��ا؛ كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى ِ ْ ُ

ِأموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا ْ ْ ْ ِّْ ََ ُ َُ ُِ ُ ِّ ً َ َ َ ؛ فھذه اآلیة ظاھرھا ومعناھ�ا ]١٠٣:التوبة[}ِ
ُمفھوم، لی�ست مم�ا ال یفھ�م الم�راد ب�ھ؛ ب�ل نف�س م�ا دل�ت علی�ھ ال یكف�ي وح�ده ف�ي 
ُالعمل؛ فإن المأمور بھ صدقة تكون مطھ�رة مزكی�ة لھ�م، وھ�ذا إنم�ا یع�رف ببی�ان 

  ٣.الرسول
لمخصص أو مطلق لمقید، بل ق�د یك�ون لكن المجمل ال یقتصر على عموم یحتاج 

ھو : مبھما یحتاج لمبین، وھذا ھو النوع الذي قصده اصطالح المتأخرین لما قالوا
م�ا ال یفھ�م «ب�ل ھ�و : واعترض آخرون فقالوا. ما ال یفھم منھ عند اإلطالق معنى

  ٤ .ألنھ یفید معنى لكنھ غیر معین» منھ عند اإلطالق معنى معین
  .حكم العمل بالمجمل

                                                             

 )٣٩٢/ ٧( مجموع الفتاوى ١

ظر الب��ن قدام��ة، ش��رح مخت��صر الروض��ة للط��وفي، اإلیم��ان الكبی��ر الب��ن تیمی��ة،  روض��ة الن��ا٢

 .الفتاوى الكبرى، وبدائع الفوائد، والتحبیر شرح التحریر

 ).٧/٣٩١( اإلیمان الكبیر مع الفتاوى ٣

 ). ٥١٦/ ١( روضة الناظر ٤



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 وحكم المجمل أن یتوقف فیھ على الدلیل المبین للمراد بھ، خارجا عن لفظھ، كم�ا 
أن حكم النص والظاھر المب�ادرة إل�ى العم�ل بم�ا ظھ�ر منھم�ا، وألن هللا تع�الى ل�م 

فال نكلف بالعم�ل ؛ یكلفنا العمل بما ال دلیل علیھ، والمجمل ال دلیل على المراد بھ 
  .ھذا دلیل على أنھ ال یلزمنا العمل بالمجملف. بھ

ھو أن ف�ي العم�ل ب�ھ تعرض�ا بالخط�أ ف�ي : والدلیل على أنھ ال یجوز لنا ذلك أیضا
إن فی��ھ : حك��م ال��شرع، والتع��رض بالخط��أ ف��ي حك��م ال��شرع ال یج��وز، وإنم��ا قلن��ا

راد فإما أن یرادا جمیعا، أو ال ی؛ ألن اللفظ إذا تردد بین معنیین ؛ تعرضا بالخطأ 
فھذه أربع�ة أق�سام، ی�سقط منھ�ا الث�اني، ؛ واحد منھما، أو یراد أحدھما دون اآلخر 

ألن ذلك لیس م�ن ش�أن الحكم�اء، أن یتكلم�وا كالم�ا ؛ وھو أن ال یراد واحد منھما 
  .ال یقصدون بھ معنى، یبقى ثالثة أقسام، ال دلیل على إرادة واحدة منھا

فن�صیب حكم�ھ، ؛ مل أن نوافق مراد الشرع فإذا أقدمنا على العمل قبل البیان، احت
فتحق�ق ب�ذلك أن العم�ل بالمجم�ل قب�ل البی�ان ؛ فنخط�ئ حكم�ھ ؛ واحتمل أن نخالفھ 

  .تعرض بالخطأ في حكم الشرع
وأما أن ذل�ك ال یج�وز؛ ف�ألن حك�م ال�شرع یج�ب تعظیم�ھ، والتع�رض بالخط�أ فی�ھ 

ة واالحتف�ال ب�ھ، ینافي تعظیم�ھ؛ فیك�ون ذل�ك ض�ربا م�ن اإلھم�ال ل�ھ، وقل�ة المب�اال
   ١.وذلك ال یجوز

وھذا اللفظ قد یأتي مجمال من جانب مبینا من جانب، فینبغي التوقف عند اإلجمال 
  .واألخذ بما استبان

ل البد لھ من نص مبین لھ، والتوقف إنما أمر ط�ارئ ونحن نعتقد أن كل لفظ مجم
ولعجز فردي ال یجري على سائر األمة، وإنما ھو كما سبق مما خوطب بھ الفرد 

  .عند العجز ال مجموع األمة؛ فإن األمة ال تجتمع على باطل
هللا تعالى بع�ث رس�ولھ بالھ�دى ودی�ن الح�ق، وأكم�ل ل�ھ وألمت�ھ : قال شیخ اإلسالم

علیھم النعمة وترك أمتھ على البیضاء، لیلھا كنھارھا، وبین لھم جمیع الدین، وأتم 
ما یحتاجون إلی�ھ، وك�ان أعظ�م م�ا یحت�اجون إلی�ھ تع�ریفھم ربھ�م بم�ا ی�ستحقھ م�ن 
أسمائھ الحسنى، وصفاتھ العلیا، وما یجب وما یجوز علیھ ویثبت لھ فیحمد ویثن�ى 

  ٢.سبھ علیھ ویمجد بھ، وما یمتنع علیھ، فینزه عنھ ویقد
فھو ضد المجمل، وض�ابطھ بح�سب تعری�ف المجم�ل، وألنن�ا اخترن�ا : وأما المبین

   ٣.أن المجمل ھو ما ال یكفي وحده العمل بھ، فالمبین ھو المجمل بعد ورود البیان

                                                             

 بی�ان طریق�ة -في مبحث الم�سالك العام�ة–وسیأتي قریبا ). ٦٥٥/ ٢( شرح مختصر الروضة ١

 .السلف في التعامل مع النصوص

 ).٣٣٧/ ٦( الفتاوى الكبرى ٢

 ).٦/٢٧٩٧( انظر لالستزادة التحبیر شرح التحریر ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  :وینبغي التنبیھ على

 . الدلیل الذي یعتمد علیھ في تبیین المجملالبد من صحة -١

 .ال فرق بین المبین بحدیث آحاد أو متواتر، وإن كان المجمل متواترا -٢
السیاق یرش�د إل�ى تبی�ین المجم�ل وتعی�ین المحتم�ل والقط�ع : قال ابن القیم -٣

وھ�ذا م�ن . بعدم احتمال غیر المراد وتخصیص العام وتقیید المطلق وتنوع الداللة
لق��رائن الدال��ة عل��ى م��راد الم��تكلم فم��ن أھمل��ھ غل��ط ف��ي نظ��ره وغ��الط ف��ي أعظ��م ا

  ١.مناظرتھ
  ٢.الجمع برد المتشابھ إلى المحكم: رابعا

وھذا الوجھ بمثابة الوج�ھ بمثاب�ة االختب�ار الحقیق�ي إلس�الم الم�رء وإخالص�ھ لھ�ذا 

ولجھ ضال إال خرج أشد ضاللة، وما دخلھ مستسلم إال الدین، وھو الباب الذي ما 

  .ازداد یقینا واستسالما

فالتشابھ قد یك�ون لفظ�ا عام�ا عارض�ھ خ�اص أو مطلق�ا عارض�ھ مقی�د، أو مجم�ال 

عارضھ مبینا، لكن رد ما تشابھ یحتاج لمستسلم یرید الحق، وال یعمیھ عنھ ذھول 

  .العقل وغروره

  : في المراد بالمحكم والمتشابھ

  :ھذین المصطلحین مرادان؛ إذ یطلقان باعتبارینل

والسنة تبع (فالقرآن محكم من جھة كونھ غایة في االتقان : باالعتبار الكلي: األول

ُكت��اٌب أحكم��ت آیات��ھ{: ، وفی��ھ قول��ھ)ل��ھ ال تع��ارض وال تن��اقض ُ َ ْ َ ِ ِْ ُ وھ��و ]. ١:ھ��ود[} َ

َكتاب�ا مت�شا{: متشابھ من جھة أنھ ی�صدق بع�ضھ بع�ضا، وفی�ھ َ َُ ً ًبھاِ ] ٢٣: الزم�ر[} ِ

فھذا التشابھ العام ال ینافي اإلحكام العام، بل ھو م�صدق ل�ھ، : ویقول شیخ اإلسالم

ًفإن الكالم المحكم المتقن یصدق بعضھ بعضا، ال یناقض بعضھ بعضا ً.٣  

فبعضھ محك�م وبع�ضھ مت�شابھ، وھ�ذا الت�شابھ : باالعتبار اإلضافي النسبي: الثاني

ُھ�و ال�ذي أن�زل علی�ك الكت�اب من�ھ {:  لل�بعض دون ال�بعض، وفی�ھ قول�ھ تع�الىیقع ْ ِْ ِ َِ ََ َْ َ َْ َ َ َّ َ ُ

َآیات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات فأما الذین في قل�وبھم زی�غ فیتبع�ون  َُ ُِ ِ َِّ ٌ ٌ ٌ ٌَ َ ََ َْ َْ َ َ َْ ِ َُ ُ ِ ِ َّ ِ ِ َُّّ َ َ ُُ ُُ ُْ َّ ََ

                                                             

 ).٩/ ٤( بدائع الفوائد ١

 .  الفتاوى، التدمریة٢

 ).١٠٥: ص( التدمریة ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ْما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة واب َْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ُ َ َ َ اس�خون ف�ي َ ِتغ�اء تأویل�ھ وم�ا یعل�م تأویل�ھ إال هللا والرَّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َُ ِ ُ ِ ِ
ْ َْ َ َُ ْ َ َ

َالعلم یقولون آمنا بھ كلٌّ من عند ربنا ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِ َّ َ َ ُ ُ ِ ْ   ].٧: آل عمران[} ْ

  .معنى المحكم والمتشابھ عند السلف

  . ھو ما ال یحتمل من التأویل إال وجھا واحدا: المحكم عند السلف

  . ابھ ما احتمل في التأویل أوجھاوالمتش

  :ثم إن التشابھ نوعان

  .تشابھ یعرفھ العلماء

  .تشابھ ال یعرفھ أحد

ومعنى ھذا أن ذلك اللفظ المحكم ال یكون تأویلھ في الخ�ارج إال : قال شیخ اإلسالم

شیئا واحدا وأما المتشابھ فیكون لھ تأویالت متعددة لكن لم یرد هللا إال واح�دا منھ�ا 

اآلیة یدل على المراد وحینئذ فالراسخون في العلم یعلمون الم�راد م�ن ھ�ذا وسیاق 

كم��ا یعلم��ون الم��راد م��ن المحك��م؛ لك��ن نف��س التأوی��ل ال��ذي ھ��و الحقیق��ة ووق��ت 

  ١.الحوادث ونحو ذلك ال یعلمونھ ال من ھذا وال من ھذا

فذكر : لمثلى للتعامل مع آي القرآنوالشاھد من ھذا كلھ؛ ھو بیان القرآن للطریقة ا

: نوع�ا محكم�ا، ونوع�ا مت�شابھا، ث�م جع�ل الت�شابھ ذات�ھ ن�وعین: للنصوص نوعین

ُمن���ھ آی���ات محكم���ات ھ���ن أم الكت���اب وأخ���ر {: ت���شابھ ی���رد للمحك���م وذل���ك بقول���ھ َُ َُ َُ ِ ِ ُّ ِْ َّ َُ ٌ ٌَ ْ ُ َ ْ

ٌمتشابھات َ ِ َ َ { : ذل�ك بقول�ھ، ونوعا ال سبیل إلیھ إال باإلیم�ان ب�ھ، و]٧: آل عمران[}ُ

اسخون في العلم یقولون آمنا بھ كلٌّ من عن�د ربن�ا َوما یعلم تأویلھ إال هللا والرَّ َِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِ َّ َ ََ َُ ُ ِ َ َْ ْ ُ َ َُ ِ ُ ِ
ْ ُ آل [}ْ

  ].٧:عمران

  

  ٢.النسخ

إذا ل��م یمك��ن الجم��ع ب��سبیل م��ن ھ��ذه ال��سبل؛ فإن��ھ یلج��أ إل��ى النظ��ر ف��ي الن��صوص 

  .لمعرفة ماذا كان ھناك نسخ أم ال

                                                             

 ).٣٨٩/ ١٧( مجموع الفتاوى ١

، )١/٢٣(، االس��تقامة )١٣/٢٩(، مجم��وع الفت��اوى)٤٣: ص(النب��ذة الكافی��ة :  ینظ��ر ك��ال م��ن٢

 ).٢٩/ ١(إعالم الموقعین



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  .تعریف النسخ عند السلف

  :كان السلف یطلقون اسم النسخ على كثیر من مسالك الجمع بین النصوص، منھا

فالن��سخ . إل��خ...  االس��تثناء – تبی��ین المجم��ل – تقیی��د المطل��ق –تخ��صیص الع��ام 

عندھم اسم عام لكل ما یرفع داللة اآلیة علي معني باطل، وإن كان ذلك المعني لم 

یرد بھا، وإن كان ال یدل علیھ ظاھر اآلیة؛ بل قد الیفھم منھا وقد فھم�ھ منھ�ا ق�وم 

  ١.ًفیسمون ما رفع ذلك اإلبھام نسخا، وھذه التسمیة ال تؤخذ عن كل واحد منھم

ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملتھ تارة وھو : قال ابن القیم

اص��طالح المت��أخرین، ورف��ع دالل��ة الع��ام والمطل��ق والظ��اھر وغیرھ��ا ت��ارة، إم��ا 

بتخصیص أو تقیید أو حمل مطلق على مقی�د وتف�سیره وتبیین�ھ حت�ى إنھ�م ی�سمون 

ل�ة الظ�اھر وبی�ان الم�راد، االستثناء والشرط والصفة ن�سخا لت�ضمن ذل�ك رف�ع دال

  ٢.فالنسخ عندھم وفي لسانھم ھو بیان المراد بغیر ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنھ

ولیس المراد ھنا إبطال م�صطلحات المت�أخرین، وإنم�ا لبی�ان طریق�ة ال�سلف ك�یال 

ومن تأم�ل كالمھ�م : ابن القیمیختلط على الناظر في كالمھم فیظنھ مشكال، ویقول 

رأى من ذلك فیھ ما ال یحصى، وزال عنھ بھ إشكاالت أوجبھا حمل كالمھم عل�ى 

  .االصطالح الحادث المتأخر

ھ�و رف�ع الحك�م الثاب�ت بخط�اب : وھو عن�د األص�ولیین أكث�ر اخت�صاصا، یقول�ون

  .متقدم بخطاب متراخ عنھ

والحك�م یعن�ي ال�شرعي . ًبت�اإزال�ة ال�شيء عل�ى وج�ھ ل�واله لبق�ي ثا: ومعنى الرف�ع

أي كان ھناك حكم ثب�ت ب�البراءة األص�لیة، فج�اء : متقدم) شرعي(الثابت بخطاب 

ثم جاء نص جدید رفع ھذا الحكم، وم�ن ) الذي ثبت بالبراءة(نص نسخ ھذا الحكم 

وكونھ متراخیا عن�ھ اجتناب�ا لم�ا ج�اء . الخطأ اعتبار ما رفع البراءة األصلیة نسخا

  ٣.من تخصیص متصل

                                                             

 ).١٣/٢٩( مجموع الفتاوى ١

 ).٢٩/ ١( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٢

، التحبی��ر ش��رح )٢/٢٥١(، ش��رح مخت��صر الروض��ة )١/٢١٩(روض��ة الن��اظر :  ینظ��ر٣

 ).١/٧٩(، مذكرة الشنقیطي )٦/٢٩٧٧(التحریر 



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  وھل یقع النسخ في العقیدة؟ 

النسخ ال یجوز إال في األوامر أو ف�ي لف�ظ خب�ر معن�اه معن�ى األم�ر : قال ابن حزم

ا وقد تن�زه هللا تع�الى ع�ن ذل�ك وال یجوز النسخ في األخبار ألنھ ان كان یكون كذب

ما نن�سخ م�ن آی�ة أو نن�سھا {وكذلك الرسل واما دلیل صحة النسخ فقول هللا تعالى 

  ١].١٠٦: البقرة[} ...نأت بخیر منھا أو مثلھا

  :وینبغي التنبیھ على أمرین: قلت

ب�ار أم ال؛ وذل�ك ھ�ل ھ�ي م�ن األخ: أن من األم�ور م�ا اختل�ف ال�سلف فیھ�ا: األول

  .لمواطن االشتراك بین األخبار واألوامر

 ولذلك قد یدخل -كما تقدم–أن النسخ عند السلف أعم مما علیھ األصولیون : الثاني

  .النسخ في األخبار من ھذه الجھة

وأما تسمیة المتأخرین تخصی�صا وتقیی�دا ونح�و ذل�ك مم�ا فی�ھ : یقول شیخ اإلسالم

سمى النسخ عند المتقدمین وعلى ھذا االصطالح صرف الظواھر فھو داخل في م

فیدخل النسخ في اإلخبار كما یدخل في األوامر وإنما النسخ الخاص الذي ھو رفع 

الحكم فال بد في الخبر عن أمر مستقر  وأم�ا م�ا ی�دخل ف�ي الخب�ر ع�ن إن�شاء أم�ر 

فیك��ون لدخول��ھ ف��ي اإلن��شاء إن��شاء األم��ر والنھ��ي وإن��شاء الوعی��د عن��د م��ن یج��وز 

لن��سخ فی��ھ ك��آخر البق��رة عل��ى م��ا روى ع��ن جمھ��ور ال��سلف وھ��و مبن��ي عل��ى أن ا

الوعید ھل ھو خبر محض أو ھو مع ذلك إن�شاء ك�العقود الت�ي تقب�ل الف�سخ لكون�ھ 

إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمھ وكالخبر عن األمر والنھي المتضمن خبره عن 

  ٢.طلبھ المتضمن إرادتھ الشرعیة

ذه ھي أوجھ الجمع بین النصوص الثابتة، وإذا ك�ان ب�ین ن�صین ث�ابتین ل�م یتع�د فھ

  .المجتھد ذلك إال أن یتوقف
  
  

                                                             

 ).٤٣: ص( النبذة الكافیة ١

 ).٢٣/ ١( االستقامة ٢



 

 

 

   

 

 

 

٦٠٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  املبحث األول

  ع بني النصوص يف املسائل العقديةاملسالك العامة للجم
بعد أن قررنا المقصود بالجمع بین النصوص والم�راد بالتع�ارض الج�ائز وقوع�ھ 

إنھ ینبغي أن نذكر المسالك العامة التي ك�ان ی�سلكھا وشروط ذلك وأوجھ الجمع؛ ف
  .السلف عند مظنة التعارض

  : وللوقوف على نتائج ھذا المبحث البد من الوقوف على المطالب اآلتیة
  ١.في تعظیم النصوص والتسلیم لھا: المطلب األول

  :  یعظمون النصوص الشرعیة، ومن آثار ذلك-رحمھم هللا–كان السلف 

َالی�وم {:  بعین الكمال والتم�ام، كم�ا ق�ال تع�الى ورسولھالنظر إلى كالم هللا -١ ْ َ ْ

ًأكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دین�ا ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ ِْ ْ ُ ُ ُ ُ َُ ُ َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ ََ ْ : المائ�دة[} ْ
من أحدث في ھذه األم�ة الی�وم ش�یئا ل�م یك�ن : "وكان مالك بن أنس یقول]. ٣

سول هللا صلى هللا علیھ وسلم خان الرسالة ث�م ذك�ر علیھ سلفھا فقد زعم أن ر

 ٢".اآلیة

َف�ال {:  عل�ى ق�ول ك�ل قائ�ل، كم�ا ق�ال تع�الىتقدیمھم كالم هللا وسنة رسولھ -٢
َورب��ك ال یؤمن��ون حت��ى یحكم��وك فیم��ا ش��جر بی��نھم ث��م ال یج��دوا ف��ي أ ِ َّ ِ ُِ َِ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َُ ِّ َّ ُ ْ ْنف��سھم ِّ ِ ِ ُ

ًحرج��ا مم��ا ق��ضیت وی��سلموا ت��سلیما ِ َّ ِْ َْ َُ ِّ َ َ َ َُ َ َ َفلیح��ذر ال��ذین {: ، وقول��ھ]٦٥:الن��ساء[} ً ِ َّ ِ َ ْ َ ْ َ
ٌیخ��الفون ع��ن أم��ره أن ت��صیبھم فتن��ة أو ی��صیبھم ع��ذاٌب أل��یم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ ْ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ ٌَ َ َْ ْ ِْ ]. ٦٣:الن��ور[} ُ

قول قال رسول ْیوشك أن تنزل علیكم حجارة من السماء أ: "وقال ابن عباس
وق��ال األوزاع��ي ! هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، وتقول��ون ق��ال أب��و بك��ر وعم��ر؟

ی��ا أب�ا محم��د، إذا بلغ�ك ع��ن رس�ول هللا ص��لى هللا علی��ھ «: لمخل�د ب��ن الح�سین
وال تق�ولن غی�ره، ف�إن محم�دا إنم�ا ك�ان مبلغ�ا ، وسلم حدیث فال تظنن غی�ره 

  ٣.»عن ربھ

                                                             

/ ٦(ك��ام ، اإلحك��ام ف��ي أص��ول األح)٤/١٦٩(، ذم الك��الم للھ��روي )٣٨٧/ ١( الفقی��ھ والمتفق��ھ ١

تبی���ین ). ٥٦: ص(، عقی���دة الح���افظ عب���د الغن���ي المقدس���ي )٤٣: ص(م���تن الطحاوی���ة ) ٥٨

النك�ت عل�ى كت�اب ) ١١١/ ١(توضیح األفك�ار ) ١١: ص(العجب بما ورد في فضل رجب 

 ).٤٠١صــ(ابن الصالح 

 ).٥٨/ ٦( اإلحكام في أصول األحكام ٢

 ).٣٨٧/ ١( الفقیھ والمتفقھ ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦١٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 وت��رك رد الن��صوص لمج��رد الھ��وى أو الجھ��ل لت��سلیم لق��ول هللا ورس��ولھا -٣
ث�م نح�ن اآلن ذاك�رون بع�ون هللا ومنت�ھ : "بمراده، قال الھروي في ذم الك�الم

وتوفیق��ھ إنك��ار خی��ار ھ��ذه األم��ة عل��ى طبقاتھ��ا طبق��ة طبق��ة م��ن أھ��ل العل��م 
وإطب���اقھم عل���ى النكی���ر وإجم���اعھم عل���ى المق���ت وال���رد عل���ى أھ���ل الج���دال 

لخصومات في الدین والمتعلقین بالكالم المعرضین عن الت�سلیم باالش�تغال وا
ب��التكلف بع��د األخب��ار المرفوع��ة إل��ى الم��صطفى ص��لى هللا علی��ھ وس��لم الت��ي 

وال :  وقال الطحاوي مق�ررا عقی�دة ال�سلف١"قدمناھا وأقاویل السلف الصالح
 ظھ�ر الت�سلیم واالست�سالم فم�ن رام عل�م م�ا حظ�ر تثبت قدم اإلسالم إال على

عنھ علمھ ولم یقنع بالتسلیم فھمھ حجبھ مرامھ ع�ن خ�الص التوحی�د وص�افي 
المعرفة وصحیح اإلیمان فیتذبذب بین الكف�ر واإلیم�ان والت�صدیق والتك�ذیب 
واإلق����رار واإلنك����ار موسوس����ا تائھ����ا ش����اكا ال مؤمن����ا م����صدقا وال جاح����دا 

 ٢اھــ.مكذبا

  .في مسالك أھل السنة في االحتجاج باآلثار: المطلب الثاني
  :وفیھ ثالث مسائل

  
  .في احتجاجھم بصحیح اآلثار: المسالة األولى

اتفق السلف على صحة االحتجاج بصحیح اآلثار، ق�ال عب�د الغن�ي المقدس�ي مبین�ا 
  : عقیدة السلف

  
سولھ بنق�ل الع�دل ع�ن الع�دل مث�ل وكل ما قال هللا عز وجل في كتابھ وصح عن ر

المحب��ة والم��شیئة، واإلرادة، وال��ضحك، والف��رح، والعج��ب، وال��بغض، وال��سخط، 
والكره، والرضا، وسائر ما ص�ح ع�ن هللا ورس�ولھ وإن نب�ت عنھ�ا أس�ماع بع�ض 

  .آھــ. الجاھلین واستوحشت منھا نفوس المعطلین
وا إال عل�ى م�ا ص�ح م�ن وال تلتف�: ووصى أبو بكر ابن العربي في العواص�م ق�ائال

 أھل التواریخ، فإنما ذكروا عن السلف أخبارا - كما ذكرت لكم-األخبار، واجتنبوا
 ف�ي قل�وب -كم�ا ق�دمنا-صحیحة یسیرة لیوس�لوا ب�ذلك إل�ى روای�ة الب�اطلین فیق�ذفوا

الناس ما ال یرض�اه هللا تع�الى، ولیحتق�روا ال�سلف ویھون�وا ال�دین، وھ�و أع�ز م�ن 
  ٣آھـــ.  فرضى هللا عن جمیعھمذلك، وھم أكرم منا،

                                                             

 ).٤/١٦٩( ذم الكالم وأھلھ للھروي ١

 ).٤٣: ص(حاویة  متن الط٢

 ).ـــ٢٥٦صـــ( العواصم من القواصم ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦١١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  ھل یحتج بغیر الحدیث الصحیح في مسائل االعتقاد؟: المسألة الثانیة
  : أما ما دون الصحیح فیقع في ثالث: فالجواب

  .إما أن یكون حدیثا ضعیفا، وإما أن یكون حسنا لذاتھ، وإما أن یكون حسنا لغیره
ث الضعیفة فال یحتج بھا البتة ال في عقیدة وال غیرھ�ا، وإنم�ا رخ�ص فأما األحادی

بعضھم ف�ي ذكرھ�ا ف�ي مع�رض الترغی�ب والترھی�ب ب�شروط أھمھ�ا ع�دم اعتق�اد 
ولیح�ذر الم�رء م�ن دخول�ھ تح�ت :  ق�ال الح�افظ١.صحتھا وأن یوافق نصا صحیحا

م��ن ح��دث عن��ي بح��دیث ی��رى أن��ھ ك��ذب فھ��و أح��د : "مقول��ھ ص��لى هللا علی��ھ وس��ل
وال ف�رق ف�ي العم�ل بالح�دیث ف�ي األحك�ام، أو ف�ي . فكیف بمن عمل بھ". الكذابین

  ٢.الفضائل، إذ الكل شرع
وق��د ت��ذكر األحادی��ث ال��ضعاف استئناس��ا أو لزی��ادة بی��ان، وق��د رخ��ص لن��ا : قل��ت
تحدیث عن بني إسرائیل مما لم یعل�م كذب�ھ، فالش�ك أن ذك�ر م�ا یعل�م  في الالنبي

 أولى، وإنما كانوا یشددون في ن�سبتھا -أعني بداللة دلیل صحیح خارجي–صدقھ 
  .للنبي

فلیس ھي من جنس ال�صحاح؛ إذ ھ�ي ض�عیفة ب�ذاتھا، : وأما الحدیث الحسن لغیره
 لذات�ھ ف�ي االحتج�اج ب�ھ الح�سن: "ق�ال الح�افظ. وإنما قد یحتج بھا من یراھ�ا حج�ة

بخ�الف الح�سن لغی�ره فإن�ھ بعی�د ع�ن ال�صحیح ألن�ھ ، مثلھ أي مثل الصحیح اتفاق�ا
باعتبار ذاتھ وحده ضعیف لكنھ لما انجبر بغیره ص�ارت ل�ھ ق�وة عرض�یة وص�ار 

  .٣"بسبب ما عرض لھ من تلك القوة حجة
وأما الحدیث الحسن لذاتھ فھو من جنس األحادیث التي یحتج بھا بال خ�الف، وق�د 

ص�حیح : أن الح�دیث نوع�ان: كان التقسیم المعروف عن�د المتق�دمین قب�ل الترم�ذي
   ٤.وضعیف كما نبھ شیخ اإلسالم، ووافقھ الحافظ في تعقبھ على كالم ابن الصالح

ویؤید ھذا أن السلف كانوا یصدرون الباب بال�صحاح والح�سان ث�م ی�ذكرون : قلت
قالال، كم��ا یفع��ل ال��شیخان ال��شواھد والمتابع��ات الت��ي تع��ضدھا وإن ل��م تثب��ت اس��ت

  .البخاري ومسلم وغیرھما
 ق�ال ش�یئا؛ فإن جماع ھذا الباب؛ أن ك�ل م�ن غل�ب علی�ھ أن النب�ي : وفي الجملة

  .وجب علیھ اإلیمان بھ
                                                             

 . سبق بیان ھذا عند الكالم عن شروط التعارض١

 ).١١: ص( تبیین العجب بما ورد في فضل رجب ٢

ذك�ره الح�افظ . لح�سنونقل ابن الصالح االتفاق على االحتج�اج با) ١١١/ ١( توضیح األفكار ٣

 ).٤٠١صــ. (في النكت

صدق على ھذا أن الرامھرمزي وھو أول من صنف في علوم الحدیث لم یذكر ھذا التقسیم  وی٤

 .، أي بعد الترمذي بأكثر من ثمانین عاما٣٦٠رغم أنھ توفي نحو سنة 



 

 

 

   

 

 

 

٦١٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  : أن األحادیث القطعیة قسمان: المسألة الثالثة
  . من صحیح اآلثارما تواتر عن النبي

المتلق�اة ب�القبول، كأحادی�ث ال�صحیحین، األحادیث التي احتفت بھا القرائن، وھ�ي 
: ف�التحقیق ف�ي جواب�ھ: قال ابن رج�ب. وإن كانت ھي أحادیث آحاد من جھة السند

أن خب��ر الواح��د یفی��د العل��م إذا احتف��ت ب��ھ الق��رائن؛ فن��داء ص��حابي ف��ي الط��رق 
َّواألسواق بحیث یسمعھ المسلمون كلھم بالمدینة ورسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�ل ََّ ََ ِ ْ َ َ َم ُ

  ١"بھا موجود ال یتداخل من سمعھ شك فیھ أنھ صادق فیما یقولھ وینادي بھ
  .في تعامل أھل السنة مع النصوص المتعارضة: المطلب الثالث

 من كل تعارض أو تن�اقض، وإنم�ا  كالم هللا ورسولھ-یرحمھم هللا–ینزه السلف 
ال یكون في نصوص شرعیة، وإنما محلھ ) التناقض(یرون أن التعارض الحقیقي 

إنما یأتي االختالف من قلوب العباد، فأما ما : لوب، یقول ابن المنكدراألذھان والق
  ٢.جاء من عند هللا فلیس فیھ اختالف

  
كیف یرد صاعا م�ن تم�ر : فقال: "ویذكر لنا اإلمام الشافعي حاكیا عمن سألھ قائال

ذا ع�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ أیثب�ت ھ�: -القائ�ل ال�شافعي–وال یرد ثمن اللبن؟ قلت 
وقول�ك وق�ول غی�رك ، م�ا ثب�ت عن�ھ فل�یس فی�ھ إال الت�سلیم : نعم، قل�ت: وسلم؟ قال

ل�م؟ وكی�ف؟ خط�أ ، وكی�ف إنم�ا یك�ون ألقاوی�ل اآلدمی�ین ال�ذین ق�ولھم تب�ع ال : فیھ
  ٣"ولو جاز في القول الالزم، متبوع 

  
 أن�ھ روي ع�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ح�دیثان ال أع�رف«: یقول ابن خزیم�ة

 وق�د ٤»بإسنادین صحیحین متضادان، فمن كان عنده فلیأت بھ حت�ى أؤل�ف بینھم�ا
سبق بنا بیان عصمة كالم هللا ورس�ولھ م�ن التن�اقض، وإنم�ا ھ�و مح�ض تع�ارض 

  .ذا كان النص قطعیا أم ظنیاظاھري جزئي، وال فرق في ذلك إ
فإذا . كما سبق بیان أن العقل الصریح ال یخالف النقل الصحیح، بل یعضده ویؤیده

تقرر عندھم ص�حة الن�صین س�ارعوا ب�الجمع بینھم�ا وف�ق م�ا س�نبینھ ف�ي المقدم�ة 
  .الرابعة

                                                             

وقد قرر ھذا ابن الصالح وش�یخ اإلس�الم م�ن قب�ل، وذك�ر ). ١/١٨٩( فتح الباري البن رجب ١

أن جمھ���ور أحادی���ث ال���صحیحین م���ن قبی���ل المت���واتر، ب���ل ذھ���ب الح���افظ إل���ى أن أحادی���ث 

 ).ــ٢٢٠شرح النخبة للقاري صــ. (ك ما لم ینتقد منھالصحیحین أكثر إفادة للعلم، وعنى بذل

 ).٥٦٨٠( تفسیر بن أبي حاتم برقم ٢

 ).٥٤٧/ ١( الفقیھ والمتفقھ ٣

 ).ــــــ٤٣٣صـــ( الكفایة في علم الروایة للخطیب ٤



 

 

 

   

 

 

 

٦١٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  :وھم عند وجود التعارض یتبعون اآلتي
ن االختالف بین نصین نقلیین وقد فقد یكو: تحدید محل االختالف والتشابھ: األول

  .یكون بین دلیلین أحدھما نقلي واآلخر عقلي
أنھ�م ك�انوا : فمسلك أھل السنة في الجمل�ة: فأما إذا كان التعارض بین نقلي وعقلي

  : یفرقون بین ما للعقل فیھ مجال وما لیس لھ فیھ مجال على ھذا النحو
) ن أحدھما نقلي واآلخ�ر عقل�يیعني التعارض بین دلیلی (فما كان من جنس األول

  : فكانت سیرتھم على ھذا النحو
  

: یق�ول ش�یخ اإلس�الم. أنھم لم یكون�وا ی�ردون ن�صا ص�حیحا لمح�ض عق�ولھم )١
فكان من األصول المتفق علیھا بین الصحابة والت�ابعین لھ�م بإح�سان أن�ھ ال "

ھ یقبل من أحد ق�ط أن یع�ارض الق�رآن برأی�ھ وال ذوق�ھ وال معقول�ھ وال قیاس�
وال وجده، فإنھم ثبت عنھم بالبراھین القطعیات، واآلیات البینات أن الرسول 

 وم�ن ذل�ك ق�ول ١"جاء بالھدى ودین الحق، وأن القرآن یھدي للت�ي ھ�ي أق�وم
یعمل��ون بمحكم��ھ ویؤمن��ون بمت��شابھھ، : ق��ال) یتلون��ھ ح��ق تالوت��ھ: (الح��سن

 ووج��ھ ذل��ك أن هللا جع��ل للعق��ول ف��ي ٢.ھویكل��ون م��ا أش��كل عل��یھم إل��ى عالم��
إدراكھا حدا تنتھي إلیھ ال تتعداه، ول�م یجع�ل لھ�ا س�بیال إل�ى اإلدراك ف�ي ك�ل 

ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعالى في إدراك جمیع ما ك�ان . مطلوب
 وم��ا یك��ون وم��ا ال یك��ون، إذ ل��و ك��ان كی��ف ك��ان یك��ون، فمعلوم��ات هللا ال

 ٣.تتناھى، ومعلومات العبد متناھیة، والمتناھي ال یساوي ما ال یتناھى

یعتقدون أن العقل الصریح صحیح الفكر الذي یلتزم وظائف�ھ وراع�ى ح�دوده  )٢
 نصا ظنیا، فإن�ھ یعتب�ر قرین�ة عل�ى -العقل–التي أوكلھا لھ الشرع؛ إذا خالف 

 نظر؛ وذلك أن العقل أحد أدوات الشرع في الحك�م أن في نسبة النص للوحي
على األشیاء وھو مناط التكلیف، ومن التكلیف التحمل والروای�ة واالحتج�اج 
والقیاس تنزیل النصوص ونح�و ذل�ك، وحینئ�ذ یك�ون ال�نص غی�ر ص�حیح إذ 
خالف شروط الصحة الواج�ب توافرھ�ا ف�ي المنق�ول، ال أن یق�ال العق�ل مق�دم 

 ب��ل یق��ال ھ��و إعم��ال للنق��ل المواف��ق ٤ كم��ا المعتزل��ةب��إطالق عن��د التع��ارض

                                                             

 ).٢٨/ ١٣( مجموع الفتاوى ١

 ).٢/٥٦٩( تفسیر الطبري ٢

 ).٨٣١/ ٢( االعتصام للشاطبي ٣

 تسامح العلماء في قول أن الدلیل العقلي القطع�ي یق�دم عل�ى النقل�ي الظن�ي، ول�یس م�رادھم أن ٤

= النقل��ي ثاب��ت ث��م حك��م العق��ل بإھمال��ھ، وإنم��ا س��مونھ نقلی��ا وإن ل��م ی��صح العتب��ار ن��سبتھ 



 

 

 

   

 

 

 

٦١٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ومن��ھ ق��ول ش��یخ . للعق��ل؛ ألن للنق��ل ش��روطا یطبقھ��ا العق��ل ویق��یس علیھ��ا
ما یعلم بصریح العقل لم یخالفھ سمع قط، بل السمع الذي یقال إن�ھ : "اإلسالم
ًی�صلح أن یك�ون دل�یال ل�و إما حدیث موضوع، أو داللة ضعیفة، ف�ال : یخالفھ

 ١تج��رد ع��ن معارض��ة العق��ل ال��صریح، فكی��ف إذا خالف��ھ ص��ریح المعق��ول؟
ولوال ذلك لما اختلف علم�اء ال�سنة ف�ي م�سائل علمی�ة وعملی�ة وف�ي ت�صحیح 

 .وتضعیف، وكم أعل الحفاظ المتون الحدیثیة لشيء في المتن

ُھ إذا خالف النقل العق�ل فج�اء بم�ا یمتن�ع وج�وده؛ ك�ان ھ�ذا وكانوا یعتقدون أن )٣
داللة على وجود خلل في النص أو الم�تن، ونح�ن ھن�ا ن�سجل أن للعق�ل ق�درة 
على التحسین والتقبیح خالفا لما یقولھ األشاعرة ونحوھم ف�ي أن ال�شرع ھ�و 
الم��ستقل ب��ذلك، ونق��ول إن الحج��ة والث��واب والعق��اب مم��ا ی��ستقل ب��ھ ال��شرع 

 ولھذا اتف�ق العلم�اء عل�ى أن ال�دلیل الظن�ي إذا خ�الف ال�دلیل ٢. للمعتزلةخالفا
 .وقد تقدم بیان ذلك. القطعي؛ قدم القطعي وأسقط الظني وإن كان نقلیا

على م�ا ھ�و مظن�ون، س�واء ك�ان المق�دم ) ما ھو معلوم(دمون العلم وكانوا یق )٤
ًوإن كان مظنون�ا : "نقال أم عقال؛ إذ العبرة بكونھ معلوما، یقول شیخ اإلسالم

أمكن أن یكون في العقل علم ینفیھ، وحینئذ فیجب تقدیم العل�م عل�ى الظ�ن، ال 
ًلكونھ معقوال أو مسموعا، بل لكون�ھ علم�ا، كم�ا یج�ب تق�دیم ً  م�ا عل�م بال�سمع ً

  ٣"على ما ظن بالعقل
وأنھ��م ك��انوا یفرق��ون ب��ین م��ا یخ��الف العق��ل ص��راحة وم��ا ھ��و م��ن ج��نس  )٥

: السفسطة العقلیة واألوھام، وما كان من صریح العقل، ویقول شیخ اإلس�الم
وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فیھ، فوجدت ما خ�الف الن�صوص "

حة ال��صریحة ش��بھات فاس��دة یعل��م بالعق��ل بطالنھ��ا، ب��ل یعل��م بالعق��ل ال��صحی
ووج�دت م�ا یعل�م ب�صریح العق�ل ل�م یخالف�ھ ... ثبوت نقی�ضھا الموف�ق لل�شرع

إم��ا ح��دیث موض��وع، أو دالل��ة : س��مع ق��ط، ب��ل ال��سمع ال��ذي یق��ال إن��ھ یخالف��ھ

                                                                                                                                                  

والخت�صاصھ بال�شرع، وإال فإن�ھ ل�یس م�ن ك��الم هللا وال رس�ولھ؛ إذ ل�یس ف�ي كالمھم�ا م��ا =

 .یناقض العقل الصریح الصحیح البتة كما سبق بیانھ

 ) .١٤٧/ ١( درء تعارض العقل والنقل ١

، ومفت�اح )ــ�ـ٢١٦صــ�ـ(، وشرح العقیدة األص�فھانیة )٢/٢٩٢(الجواب الصحیح :  ینظر لھذا٢

 ). وما بعدھا٢/١٠٤(دار السعادة 

 ).١٣٧/ ١( درء التعارض ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦١٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ًضعیفة، فال یصلح أن یك�ون دل�یال ل�و تج�رد ع�ن معارض�ة العق�ل ال�صریح، 

  ١ذا خالفھ صریح المعقول؟فكیف إ

: ، فإنھم یكلون علمھ إلى هللا، ومن ذلك قولھ تع�الىوإن كان مما لیس لھ فیھ مجال
اسخون في العل�م یقول�ون آمن�ا ب�ھ ك�لٌّ م�ن عن�د ربن�ا{ َوالرَّ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِ َّ َ َ َُ ُ ِ َْ ْ وق�د ] ٧: آل عم�ران[} ُ

م�ن هللا العل�م، وعل�ى الرس�ول ال�بالغ، : ابھسئل الزھري في غیر مسألة وكان جو
ّوعلینا التسلیم، أمروا أحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما جاءت ِ.٢   

ھ س�بیل ویرون أن النظر فیما لیس للعقل فیھ مجال ضرب من التكلف المذموم وأن
المبتدعة، ومن ذلك ما ثبت عن مالك بن أنس أنھ أجاب رجال س�ألھ ع�ن هللا كی�ف 

اس��تواؤه معل��وم، : االس��تواء معل��وم، والكی��ف مجھ��ول، وف��ي لف��ظ: "اس��توى ق��ائال
:  وق�ال البربھ�اري٣"والسؤال عنھ بدع�ةوالكیف غیر معقول واإلیمان بھ واجب، 

: والفك��رة ف��ي هللا تب��ارك وتع��الى بدع��ة؛ لق��ول رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم"
ف�إن الفك�رة ف�ي ال�رب تق�دح ال�شك ف�ي . » تفكروا ف�ي الخل�ق وال تفك�روا ف�ي هللا«

  ٤".القلب
ضرب م�ن البدع�ة وتكلی�ف = فإن النظر في كیفیة صفاتھ ومحاولة إدراك ماھیتھا

  .النفس ما نھاھا هللا عنھ
 فالن���اس یق���سمون ح���االت التع���ارض بم���ا :وأم���ا إن ك���ان التع���ارض ب���ین نقلی���ین

  : خالصتھ
وظن��ي؛ ق��دم القطع��ي، وإذا ك��ان ب��ین ظنی��ین رج��ح بینھم��ا أو إذا ك��ان ب��ین قطع��ي 

  .توقف
) بعینھ(ونحن ھنا نحب أن نشیر إلى أن ھذا التفریق إنما یتوجھ إلى المكلف نفسھ 

وبمعن��ى آخ��ر إل��ى ف��رد أو أف��راد األم��ة ال مجم��وعھم ال��ذي ھ��و إجم��اعھم، فینبغ��ي 
ق، وال�ذي ی�شمل التفریق بین ما ھو مأمور بھ عل�ى وج�ھ التعی�ین وب�ین م�ا ھ�و ح�

  ٥.السلوك العام الواجب الذي یسلكھ أھل السنة عموما

                                                             

 ).١٤٧/ ١( درء التعارض ١

 ).٣/٣٦٩(ورواه أبو نعیم في الحلیة ، )٩/١٥٤( رواه البخاري معلقا في كتاب التوحید ٢

، ) ٥٢٧/ ٣( ع��ن ربیع��ة ورواه، ) ٣٩٨/ ٣( رواه الاللك��ائي ف��ي ش��رح االعتق��اد ع��ن مال��ك ٣

ورواه ع�ن مال�ك ). ١١٤/ ١(وابن قدام�ة ف�ي ثب�ات ص�فة العل�و ، ) ٣٩٧/ ٣(وعن أم سلمة 

 ).١٠٩/ ١(وعن أم سلمة ). ١١٩/ ١(

 ).٦٨: ص( شرح السنة للبربھاري ٤

 وال مشاحة في ذلك، فالمراد قطع اللوازم المخالفة، كجواز اجتماع األمة على الخطأ والك�ذب ٥

 .وسأشیر إلى ذلك، ثم التنبیھ على مرادات أھل السنة ومن حكى مذھبھم وطریقتھم



 

 

 

   

 

 

 

٦١٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 واحدا؛ لجاز خفاء الحق عل�ى الجمی�ع -زاقدرة وعج–ولو كان المخاطب بھ الفرد 
ف��ي جمی��ع األزم��ان، فم��ا یخاط��ب ب��ھ األول��ون م��ن وج��وب الجم��ع یخاط��ب ب��ھ 

  .اآلخرون
  : َولبطلت حجیة اإلجماع؛ إذ اإلجماع مبني على أصلین

  . عدم جواز اجتماع األمة على باطل: األول
 الم��شھور عن��ھ الق��ول بج��واز ٢  خالف��ا للنظ��ام١.أن الح��ق واح��د ال یتع��دد: الث��اني

 فلیس لھ�م أن یتوقف�وا جمیع�ا، وال أن یظن�وا التع�ارض ٣اجتماع األمة على الكذب
  .أن التعارض ال یخفى لألبد البتة:  ذلك قال جمھور العلماءجمیعا؛ ول

وقد سبق بنا بیان أن لمسألة توحید الحق وتعدده أثر ف�ي تحقی�ق الق�ول بالتع�ارض 
  .في النصوص

  : فإذا كان الكالم في األخبار، فیقسم التعارض من جھتین
  :من حیث صحة الخبر، وتشتمل على قسمین: الجھة األولى

بول، وھو یشمل كل ما یحتج بھ، فھذا ال یجوز فیھ التناقض، وإنما خبر مق: األول
  .قد یقع فیھ التعارض الظاھر

خبر غیر مقبول، ویشتمل على ما لم یخبر بھ الوحي وال دل�ت علی�ھ حج�ة : الثاني
  .شرعیة معتبرة

وھ�و م�ن حی�ث ص�حة الخب�ر وت�شتمل : من حیث صورة التع�ارض: الجھة الثانیة
  : على قسمین

تع��ارض حقیق��ي، وھ��و م��ا ال یمك��ن مع��ھ الجم��ع والتوفی��ق إال بإس��قاط أح��د : األول
  .ِالنصین، والذي یلزم منھ أن أحدھما ال یثبت وال یمت للوحي بصلة

وھو ما یمكن معھ الجمع عرفھ من عرفھ وجھلھ : تعارض ظاھري جزئي: الثاني
جامع، الجھل بالنسخ، أو بحدیث خارجي : من جھلھ، ولھذا النوع أسباب، أشھرھا
  .أو الجھل بتصاریف اللغة، ونحو ذلك

                                                             

 ).ا وما بعدھ٢/٨( قواطع األدلة ١

إب��راھیم ب��ن س��یار ب��ن ھ��انئ الب��صري مع��دود م��ن أئم��ة المعتزل��ة رغ��م تكفی��ر أكث��ر :   النظ��ام٢

المعتزلة لھ، تبحر في عل�وم الفل�سفة واطل�ع عل�ى كثی�ر مم�ا كتب�ھ رجالھ�ا، ول�ھ فرق�ة تابعت�ھ 

 ن��سبت إلی��ھ، ون��سبت إلی��ھ أق��وال عظیم��ة، ول��ھ كت��ب كثی��رة ف��ي الفل��سفة" النظامی��ة"س��میت 

 وم�ا ١٠/٥٤١(انظ�ر ال�سیر . ھ�ـ٢٣١واالعتزال وذكر الذھبي ع�دم وجودھ�ا، وت�وفي ع�ام 

 ).ــــ١١٤صـــ(والفرق بین الفرق ) بعدھا 

 ).ــــ٦٢صـــ( تأویل مختلف الحدیث ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦١٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

وكذلك األخب�ار، ال یج�وز أن ی�رد خب�ران متعارض�ان : "ویقول القاضي أبو یعلى
َّمن جمیع الوجوه، لیس مع أحدھما ترجیح یقدم بھ َّوق�د ق�ال أب�و بك�ر الخ�الل ف�ي . ُ

ًلم أج�د ع�ن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ح�دیثا مت�ضادا إال : "كتاب العلم ول�ھ ً
  ١".وجھان، أحدھما إسناد جید، واآلخر إسناد ضعیف

  .في الجمع بین النصوص: المطلب الرابع
 م�ع تعظ�یمھم واست�سالمھم إذا تقرر أن السلف ال یعتمدون إال ما ثبت عن النبي

وخ��ضوعھم للن��صوص، وأنھ��م ینزھ��ون ك��الم هللا ورس��ولھ ع��ن ك��ل تن��اقض أو 
 وأن ما یبدو من تع�ارض واخ�تالف إنم�ا محل�ھ القل�ب وال�ذھن، ف�إذا خ�الف نقص،

مظن���ون معلوم���ا خالف���ا حقیقی���ا دل ھ���ذا عل���ى أن المظن���ون ل���یس كالم���ا � وال 
، ف�إذا تق�رر ذل�ك؛ فإن�ھ یج�در بن�ا بی�ان س�بلھم وم�سالكھم ف�ي الجم�ع ب�ین رسولھ

 دللن��ا الن��صوص الت��ي ت��وھم االخ��تالف، وس��نجعل ھ��ذا ف��ي عناص��ر مخت��صرة ق��د
  .علیھا في طیات البحث

النظر في صحة األخبار المتعارضة، فإذا كان أحد طرفي التعارض ضعیفا؛  -١
 .أھملوه وأثبتوا الصحیح فیھما

إذا ك���ان الجمی���ع ص���حیحا فالبح���ث ع���ن جمی���ع الروای���ات الخاص���ة بمح���ل  -٢
التعارض، فقد تظفر روایة بالكشف عما أوھم ھذا التعارض، أو تملك سبیال 

 .وتجد تطبیق ذلك في كتب المشتبھ والمختلف. ھلدفع

 في آیتین ثم یأتي الح�دیث فیك�شفھا، كم�ا فع�ل -الظاھر–وقد یكون التعارض  -٣
ابن قتیبة في تأوی�ل مختل�ف الح�دیث ف�ي مع�رض ذك�ر آیت�ین ت�وھم المعتزل�ة 

إن ذلك لیس كما توھموا، بل المعنیان متفقان، : ونحن نقول: تعارضھما، قال
ومنھ، صحیحان ألن الكتاب یأتي بجمل یكشفھا الحدیث، واختصار بحمد هللا 

 ٢.تدل علیھ السنة

م النظر في وجھ التعارض فقد یكون لغویا أو سوء فھم لسیاق النص، كما فھ� -٤
رب أرن��ي : نح��ن أح��ق بال��شك م��ن إب��راھیم، إذ ق��ال: "بع��ضھم ق��ول النب��ي

 بأن�ھ ٣.."بلى، ولك�ن لیطم�ئن قلب�ي: قال. أولم تؤمن: كیف تحیي الموتى، قال
 تقری�ر المعن�ى القرآن�ي وھ�و نف�ي  بینما أراد بھ النبيطعن في إبراھیم

                                                             

 ).١٥٣٧/ ٥( العدة في أصول الفقھ ١

واب��ن قتیب��ة أح��د أع��الم ال��سنة ف��ي الق��رن ) ـــ��ـ١٤٥صــ��ـ( تأوی��ل مختل��ف الح��دیث الب��ن قتیب��ة ٢

 . ھجریا٢٧٦الثالث، وقد توفي سنة 

 ).١٥١(، ومسلم برقم )٣٣٧٢( أخرجھ البخاري برقم ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦١٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

اھیم، فق�ال ف�ي تواض�ع ج�م، إن كن�ت ل�م أش�ك أن�ا فكی�ف ی�شك الشك عن إب�ر
 .١إبراھیم؟

حمل األلفاظ الواردة في الكتاب وال�سنة عل�ى الحقیق�ة ال�شرعیة، ول�م یلج�ؤوا  -٥
أن یعل��م أن األلف��اظ ومم��ا ینبغ��ي : "إل��ى اللغ��ة لیتأولوھ��ا، ق��ال ش��یخ اإلس��الم

الموج��ودة ف��ي الق��رآن والح��دیث إذا ع��رف تف��سیرھا وم��ا أری��د بھ��ا م��ن جھ��ة 
النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یحتج في ذلك إلى االس�تدالل ب�أقوال أھ�ل اللغ�ة 

 .٢"وال غیرھم

تف�صیل عل�ى ال) فیم�ا ی�صح فی�ھ الن�سخ(اللجوء إلى النسخ حال العلم بالناس�خ  -٦
 ). طرق الجمع(السابق المذكور في 

وك��ان ح��الھم التوق��ف عن��د ع��دم العل��م ب��ھ، وھ��ذا عل��ى الم��ستوى الف��ردي ال  -٧
، وأم�ا )وقد س�بق بی�ان ذل�ك قریب�ا(الجمعي، فلم یتوقف الجمیع في مسألة قط 

 : توقفھم فھو كالتالي
والتصور وما سبق وبینا أنھم كانوا یفرقون بین ما ھو مأذون لھم فیھ بالتدبر  - ١

دونھ كماھیة صفاتھ، فیجتھ�دون ف�ي األول ك�ل بح�سب قدرت�ھ ویتوقف�ون ف�ي 
 .الثاني لزوما

قد یتوقفون في مسألة ویحكون فیھا ق�وال عل�ى س�بیل االس�تئناس، وإذا خ�شي  - ٢
َالبث�ین {: أن یشتبھ على الناس بینوا ذلك، كم�ا س�ئل الح�سن ع�ن قول�ھ تع�الى ِ ِ

ًفیھا أحقابا َ ْ َ َ هللا أعلم باألحقاب فلیس فیھا ع�دد إال الخل�ود، : ، فقال]٢٣:النبأ[} ِ
وھ�و م�ا ال : وعن قتادة قولھ. سبعون ألف سنة: ولكنھ بلغنا أن الحقب الواحد

 ٣. .انقطاع لھ، وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة
االس��تعانة بم��ن ھ��و أعل��م لمعرف��ة الح��ق، ول��م یك��ن ال��سلف ی��سعون للتوق��ف  - ٣

 فیترك��وا الن��اس حی��ارى ب��ل ی��سعون لدفع��ھ، وق��د ك��ان عم��ر فیترك��ونال��سلبي 
ما یراه صوابا، وتارة یشیر علی�ھ یستشیر الصحابة فتارة یشیر علیھ عثمان ب

. علي، وتارة یشیر علیھ عبد ال�رحمن ب�ن ع�وف، وت�ارة ی�شیر علی�ھ غی�رھم

                                                             

 ).٢/١٨٢( وھو ما ذھب إلیھ إسماعیل المزني، وذكره عنھ النووي في شرح مسلم ١

 ).٧/٢٨٦( مجموع الفتاوى ٢

أن الحق��ب مح��دود، وكی��ف یك��ون ) المت��وھم(وج��ھ التع��ارض ). ٢٤/٢٦٢( تف��سیر الطب��ري ٣

وس�یأتي بی�ان ذل�ك ف�ي ! اآلی�ة ف�ي الكف�ار وھ�م خال�دون ف�ي الن�ار اتفاق�ا؟محدودا وق�د نزل�ت 

 .مظانھ إن شاء هللا تعالى



 

 

 

   

 

 

 

٦١٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ْوأم�رھم ش�ورى بی�نھم{: وبھذا م�دح هللا الم�ؤمنین بقول�ھ تع�الى ْ ُْ َُ ْ َ َ ُ ُ َ : ال�شورى[} َ
١]٣٨ 

وقد یكل آخر العل�م بھ�ا إل�ى قد یقوم أحدھم بالترجیح بناء على أدلة خارجیة،  -٨
هللا تعالى، فتتفق النتیجة في نفي التع�ارض، وتختل�ف الوس�یلة ف�ي أي ال�سبل 
ھي األصح لبیان دفع ذلك التعارض،  وال یكون ذلك إال في المسائل الیسیرة 

ْوم�ا ك�ان لب�شر أن {: ال في أصول الدین الجلیة، كما اختلفوا في قول�ھ تع�الى َ ٍ َ َ ِ َ َ َ َ
ُیكلم��ھ هللا َّ ُ َُ ِّ ً إال وحی��ا أو م��ن وراء حج��اب أو یرس��ل رس��والَ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َْ ٍَ َ َْ ً َّ ] ٥١:ال��شورى[} ِ

َولق��د رآه نزل��ة أخ��رى { : وقول��ھ تع��الى َْ ُْ ً َ ََ ُ ْ َ َعن��د س��درة المنتھ��ى) ١٣(َ ََ ْ ُْ ْ ِ ِ ِْ : ال��نجم[} َ
إنم��ا : رآه بف��ؤاده، وق��ال اب��ن م��سعود وعائ��شة: ، فق��ال اب��ن عب��اس] ١٤، ١٣

:  قال�ت عائ�شة٢رأى رب�ھ،: عن أب�ي ھری�رة أن�ھ ق�ال وجاء رأى جبریل 
من زعم أن محمدا رأى ربھ فقد أعظم، ولكن قد رأى جبری�ل ف�ي ص�ورتھ «

 في حین توقفت طائفة منھم سعید ب�ن جبی�ر، ٣» سادا ما بین األفق سادوخلقھ
 ف�اتفقوا ف�ي دف�ع التع�ارض ب�ین اآلی�ات ٤.ال أق�ول رآه وال ل�م ی�ره: حیث ق�ال

 .واختلفوا في تفاصیل دفعھا

ل بعی�د، وإنم�ا لم یكن السلف ومن تبعھم من أھل السنة یتكلف�ون الجم�ع بتأوی� -٩
شرطوا في مختلف الحدیث أن ال یمكن فیھ الجم�ع بغی�ر تع�سف، ألن الجم�ع 
ًمع التعسف ال یكون إال بجم�ع الح�دیثین المتعارض�ین مع�ا، أو أح�دھما عل�ى 

وجھ ال یوافق م�نھج الف�صحاء، ف�ضال ع�ن م�نھج البلغ�اء ف�ي كالمھ�م فكی�ف 
إلطالق؟ ولذلك جعلوا یمكن حینئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغھم على ا

ًذلك في حكم ما ال یمكن فیھ الجمع، وقد ترك بعضھم ھذا القید اعتم�ادا عل�ى 

 ٥.كونھ ال یخفى

                                                             

 ).٦/٩٣( منھاج السنة النبویة ١

ول�م یق�ل أح�د م�ن ال�صحابة وال م�ن ): "١٢٢: ص( قال شیخ اإلس�الم ف�ي الم�سائل واألجوب�ة ٢

األئمة المع�روفین كأحم�د ب�ن حنب�ل وغی�ره أن�ھ رآه بعین�ھ، وال ف�ي أحادی�ث المع�راج الثابت�ة 

م�د ب�ن حنب�ل، شيء من ذلك، وقد نقل بعضھم ذلك عن ابن عباس، وقد نقل�وه روای�ة ع�ن أح

وقد ذكر شیخ اإلس�الم وغی�ره أن�ھ روي : قلت. اھـــ" وھو غلط على ابن عباس وعلى أحمد

 ).٧/١٥٩(انتھى من تلبیس الجھمیة . عن عكرمة والحسن أنھ رآه

 ).٢٨٧(ومسلم برقم ) ٣٢٣٤(خاري برقم  الب٣

 ).٧/١٥٩( بیان تلبیس الجھمیة ٤

 ).٢/٩١٠( توجیھ النظر إلى أصول األثر ٥



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  املبحث الثاين

  مناذج استخدام السلف هلذا املنهج
  

 كان أغلبھ�ا برز كثیر من المسائل التي یبدو تعارضھا السیما فیما بعد الفتنة، وإن
ل��م یك��ن ی��شغل ب��ال ال��سلف ومتق��دمي أھ��ل ال��سنة ابت��داء، وإنم��ا ك��ان س��بب ھ��ذا 
التعارض ھو أھل البدع وتقلبھم في البالد، فانبرى لھم علم�اء ال�سلف فبین�وا س�وء 

  . مسلكھم وضالل مأخذھم
ونحن ھنا نذكر بعض النماذج العقدی�ة الت�ي س�یقت ف�ي أب�واب مختلف�ة، طمع�ا ف�ي 

  .السلف في دفع ھذا التعارض، وفق المطالب اآلتیةمحاكاة طریقة 
  ١.في باب األسماء والصفات: المطلب األول

ك��ان الن��اس أم��ة واح��دة یتعب��دون هللا باإلیم��ان بأس��مائھ وص��فاتھ، یعلم��ون معناھ��ا 
ویكلون كیفھا إلى هللا وال یبحثون عما وراء ذلك، حتى جاءت الجھمی�ة والم�شبھة 
ومن تبعھما لیحرفوا ھذه المعاني ویخلطوا الظاھر بالوس�اوس والحقیق�ة بالباط�ل، 

وصححوا الضعیف لیستقیم باطلھم وم�ا وفزعوا إلى النصوص فضعفوا الصحیح 
استقام، بل ازداد اعوجاجا حتى نف�ت الجھمی�ة ص�فات هللا، واس�تحقوا وص�ف م�ن 
وصفھم بأنھم یعبدون عدما، وأثبتت المشبھة � صفات المخل�وقین، واس�تحقوا م�ا 

  !وصفوا بھ، أنھم یعبدون صنما
وأخط��أ فھمھ��ا وم��ن تل��ك ال��صفات الت��ي نفاھ��ا الجھمی��ة وح��رف معناھ��ا الم��شبھة، 

  .بعض المثبتة وحسني االعتقاد، صفة الصورة
  .حدیث الصورة وسیاقھ
خلق هللا ع�ز وج�ل آدم عل�ى (ما جاء عن أبي ھریرة بلفظ : العمدة في ھذه المسألة

 وھ�م -اذھب فسلم على أولئ�ك النف�ر : ًصورتھ، طولھ ستون ذراعا، فلما خلقھ قال
... ) نك، فإنھا تحیتك وتحی�ة م�ن بع�دك  فاستمع ما یحیُّو-نفر من المالئكة جلوس 

                                                             

، وص�حیح اب�ن حب�ان )  وم�ا بع�دھا١/١٠٥(المل�ل والنح�ل :  ھذا النموذج مستقى م�ن ك�ل م�ن١

واب��ن ). ) ٢١٩: ص(، تأوی��ل مختل��ف الح��دیث )٨١/ ١(، التوحی��د الب��ن خزیم��ة ) ٥٦٩٦(

والاللكائي في شرح أص�ول اعتق�اد أھ�ل ال�سنة ) ٤٢ - ٤١(میة ص مندة في الرد على الجھ

، إبط����ال ) ٦٣٦ ، ٦٣٥(و البیھق����ي ف����ي األس����ماء وال����صفات ) ٧١٢ ، ٧١١(والجماع����ة 

، ) ٣٢٩٨(، والبغ�وي ف�ي ش�رح ال�سنة ) ٣١٩: ص(، ال�شریعة ) ـــــ�ـ٨٨صــ�ـ(الت�أویالت 

 ).٥/١٨٣(وفتح الباري البن حجر ) ٤٤٣/ ٦(وبیان تلبیس الجھمیة 



 

 

 

   

 

 

 

٦٢١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 ول��ھ ط��رق كثی��رة عظیم��ة ت��دل عل��ى ١وھ��ذا الح��دیث ج��اء ف��ي ال��صحیحین وغی��ره
   فما وجھ التعارض؟٢ثبوتھا

  .ھنا نقلي عقلي، أو نقلي نقليالتعارض 
ھو امتن�اع : نقل، ومعارضھ العقلي" خلق هللا عز وجل آدم على صورتھ"فالنص 

  .مشابھة المخلوق للخالق
ھو عموم النصوص الت�ي تن�زه الخ�الق ع�ن م�شابھة المخل�وق، : ومعارضھ النقلي

ُلیس كمثلھ شيء وھو السَّمیع البصیر{: كقولھ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َُ ٌَ ْ َ ْ   ].١١:رىالشو[} َ
ب�أن � أع�ضاء : فإن أثبتناھا صح كالم المشبھة ومن ت�بعھم م�ن الكرامی�ة الق�ائلین

  . وأبعاضا ھي كصفات المخلوقین تماما
وإن نفیناھ��ا ك��ان الق��ول ق��ول الجھمی��ة وم��ن ت��بعھم م��ن الكالبی��ة واألش��اعرة، م��ن 

  .وجوب تأویل بعض النصوص وإبطال بعضھا وإن صحت
اما، إذ بینوا أن ھؤالء فاتھم أن الكالم عل�ى المع�اني وكان للسلف سبیل مختلف تم

بخ��الف الك��الم ع��ن الحق��ائق وق��د یع��رف المعن��ى وال یع��رف الكی��ف؛ وذل��ك أن 
  . اشتراك اللفظ ال یوجب مماثلة المخلوقین

وأن��ھ ینبغ��ي حم��ل اللف��ظ عل��ى الحقیق��ة ال��شرعیة دون الحاج��ة لتأویل��ھ بغی��ر دلی��ل 
  ٣.شرعي

كان � أن یتعبدنا بشيء ال یقدر العباد على معرفتھ، ولذلك فرق�وا ب�ین م�ا وأنھ ما 
الت��ي ل��یس للعق��ل فیھ��ا ) ماھی��ات ال��صفات(المع��اني الت��ي یمك��ن إدراكھ��ا والحق��ائق 

مجال، فكان ینبغي لھم أال یحملوا المعن�ى المن�صرف إل�ى األذھ�ان عل�ى األج�سام 
َلیس{: كیف وقد قال تعالى. المادیة المخلوقة ْ ُ كمثلھ شيء وھو السَّمیع البصیرَ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َُ ٌَ ْ ! ؟}َ

فجمع سبحانھ بین نفي المثلیة وإثبات الصفات، فوجب أن یكون ھناك سبیل ثال�ث 
والتعطیل، أال وھو أن ھذه الصفات ثابتة � تعالى غیر أنھا ) التمثیل(غیر التشبیھ 

  .ال تماثل صفات المخلوقین

                                                             

واب����ن ، ) ٢٨٤١(، وم����سلم )٦٢٢٧ ، ٣٣٢٦(والبخ����اري ) ١٩٤٣٥( أخرج���ھ عب����دالرزاق ١

واب�ن من�دة ف�ي ال�رد عل�ى الجھمی�ة ) ٦١٦٢(وابن حبان ) ٩٤ - ٩٣/ ١(خزیمة في التوحید 

) ٧١٢ ، ٧١١(اد أھ�ل ال�سنة والجماع�ة والاللكائي في ش�رح أص�ول اعتق�) ٤٢ - ٤١(ص 

 ). ٦٣٦ ، ٦٣٥(والبیھقي في األسماء والصفات 

ح�دیث ال�صورة روای�ة ( استوعبھا روایات الحدیث ال�دكتور بن�در ب�ن ن�افع العب�دلي ف�ي كتاب�ھ ٢

 .والتخریج السابق مستفاد منھ) ودرایة

 . سبق بیان ذلك٣



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

تة أھل السنة، إال أن التنازع في ص�فة ال�صورة ل�م فھذا المعنى یكاد یتفق علیھ مثب
ینج منھ بعضھم، حتى وقع فیھ ابن خزیمة وابن حب�ان وأب�و ث�ور، فق�د ذھب�وا إل�ى 

یری�د ب�ھ «:  ، قال ابن حب�انیعود إلى آدم) على صورتھ(أن الضمیر في قولھ 
صورة المضروب، ألن الضارب إذا ضرب وجھ أخیھ المسلم ضرب وجھا خل�ق 

م�ن ) ال�رحمن(وجعل اب�ن خزیم�ة إرج�اع ال�ضمیر عل�ى . ١» على صورتھهللا آدم
  ٢. على القول بالتشبیھ- بمعنى الخبر-حملھم الجھل : جنس التشبیھ، قال

ام��ة ال��شیخین فق��د اتف��ق والمتكلم��ة عل��ى تأوی��ل ال��صفة فأبطلوھ��ا، لك��ن ورغ��م إم
  .الشیخین ظنا أال وجھ للصفة إال تشبیھ الخالق بالمخلوق، وأن ھذا یوجب تأویلھا

 وھ��و ق��ول مح��دثي الب��صرة أن ال��ضمیر یع��ود عل��ى آدم : فك��ان ق��ول الجھمی��ة
لك�الم أراد خل�ق آدم فقال قوم من أص�حاب ا: وأھل الكالم والجھمیة، قال ابن قتیبة

  ٣.لم یزد على ذلك. على صورة آدم
  .وقول ابن خزیمة وابن حبان على صورة المضروب

ًإن رج�ال : فوجھ الذم ھو إبطال ھذه الصفة، ولذلك لما قال رج�ل ألحم�د ب�ن حنب�ل

أي ك���ذب، ھ���ذا ر: خل���ق هللا آدم عل���ى ص���ورتھ، أي ص���ورة الرج���ل، فق���ال: ق���ال
وس��معت أب��ا عب��د هللا، وذك��ر ل��ھ : ، وق��ال اب��ن بط��ة٤)الجھمی��ة، وأي فائ��دة ف��ي ھ��ذا

ھ�ذا : عل�ى ص�ورة الط�ین، فق�ال: خلق�ھ عل�ى ص�ورتھ، ق�ال: بعض المحدثین، قال
  ٥)كالم الجھمیة

إن األصل أن الضمیر یع�ود عل�ى : فكانت طریقة أھل السنة أمثل الطرق، إذ قالوا
ال��رحمن، وب��ھ ی��ستقیم، فجمع��وا الروای��ات ف��ي الب��اب ف��اجتمع لھ��م روای��ات ج��اءت 

ال تقبحوا الوج�ھ ف�إن هللا خل�ق آدم عل�ى ص�ورتھ وف�ى : ((صفة الصورة فیھا بلفظ
  .٦))حمنلفظ على صورة الر

                                                             

وعقد ابن خزیم�ة ف�ي كتاب�ھ التوحی�د باب�ا ف�ي ھ�ذا ) ٥٦٩٦( ذكره في صحیحھ بعد حدیث رقم ١

 ).١/٨١(المعنى 

 ).٨١/ ١( التوحید البن خزیمة ٢

 ).٢١٩: ص( تأویل مختلف الحدیث ٣

، وعزاه ابن حج�ر للطبران�ي ف�ي ) ــــــ٨٨صـــ(إبطال التأویالت بسنده إلى الطبراني :  انظر٤

 .السنة وسیأتي

 ).٢٦٥/ ٣( ابن بطة -اإلبانة  ٥

عب�د هللا ب�ن أحم�د ف�ي : ًوأخرج�ھ أی�ضا). ٤٨، رق�م ٣٦/ ١( أخرجھ ال�دارقطني ف�ي ال�صفات ٦

، رق��م ١٦/ ٥(، وال��دیلمي )٧١٦، رق��م ٤٢٣/ ٣(والاللك��ائي ). ٤٩٨، رق��م ٢٦٨/ ١(ال��سنة 

٧٣٠٩.( 



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  : وأجابوا من ضعف ھذه الروایة بجوابین في الجملة
ل م�ن اب�ن خزیم�ة وھ�و أح�سن م�ن أن ھناك طائفة من السلف ممن ھو أج�: األول

ق��د ص��ححھ إس��حاق ب��ن : "ق��ال ش��یخ اإلس��الم: ت��أول ال��صفة، ق��د ص��ححوا الح��دیث
 وقد ق�ال ح�رب ١"رھویھ وأحمد ابن حنبل وھما أجل من ابن خزیمة باتفاق الناس

ص�ح أن هللا خل�ق آدم عل�ى : "سمعت إسحاق بن رھویھ یقول: الكرماني في كتاب
. ھ�و ح�دیث ص�حیح: سمعت أحم�د یق�ول: وقال إسحاق الكوسج". صورة الرحمن

: ق�ال رج�ل ألب�ي: حم�د ق�الحدثنا عبد هللا ب�ن أ": السنة"وقال الطبراني في كتاب 
 فقال كذب ھو قول - أي صورة الرجل -خلق هللا آدم على صورتھ : إن رجال قال

  ٢.الجھمیة
 ف�ي ردھ�م عل�ى أھ�ل -بإثب�ات ال�صفات–أن السلف استدلوا بھ عل�ى ق�ولھم : الثاني

م�ضروب؛ لم�ا ص�ح الكالم والتجھم، ولو صح حملھ على صورة آدم أو ص�ورة ال

  !استداللھم، إذ كیف یستدلون بنصوص لیست من نصوص الصفات؟

وك��ذلك اس��تعملوا الق��رائن الخارجی��ة الت��ي لھ��ا مناس��بة كح��دیث ال��شفاعة وھ��و ف��ي 
فی�أتیھم هللا ف�ي ص�ورتھ الت�ي یعرف�ون فیق�ول أن�ا : ((الصحیحین، وال�ذي ج�اء فی�ھ

 فما احت�اج ال�سلف إل�ى ت�ضعیف ح�دیث ثاب�ت ٣))ربكم فیقولون أنت ربنا فیتبعونھ
ئر فق��رروا أن ال��صورة ص��فة ذاتی��ة ثابت��ة � تع��الى ك��سا. وال إل��ى تحری��ف ن��ص

 وهللا تعالى -والذي عندي : (صفات الذات من الوجھ والید والعین، یقول ابن قتیبة
 أن الصورة لیست بأعجب من الیدین، واألصابع والعین، وإنما وقع اإلل�ف -أعلم 

لتلك لمجیئھا في القرآن، ووقعت الوحشة من ھذه ألنھا لم تأت في الق�رآن، ونح�ن 
  .٤)ھ بكیفیة وال حدنؤمن بالجمیع، وال نقول في شيء من

ودفع��وا م��وھم الم��شابھة؛ ب��أن اش��تراك الخ��الق والمخل��وق ف��ي اللف��ظ ال یوج��ب 
المماثل��ة، فك��ون المخل��وق ی��شبھ الخ��الق م��ن جھ��ة األس��ماء فلل��ھ وج��ھ وللعب��د وج��ھ 
ونح��و ذل��ك، فھ��و م��ن ج��نس االش��تراك ف��ي بقی��ة ال��صفات ك��صفة الحی��اة والق��درة 

                                                             

حدثوا بھا فقد تلقتھ�ا : ((فقال أبو عبد هللا: وقد قال اإلمام أحمد) ٤٤٣/ ٦( بیان تلبیس الجھمیة ١

 ).٣١٩: ص(الشریعة )) تسلم األخبار كما جاءت:  وقال أبو عبد هللالعلماء بالقبول

 ). ٥/١٨٣( فتح الباري البن حجر ٢

/ ٤(، وم���سلم )٧٧٣، رق���م ٢٧٧/ ١(، والبخ���اري )١٠٩١٩، رق���م ٥٣٣/ ٢( أخرج���ھ أحم���د ٣

. ورواه ثالثتھم من طری�ق أب�ي س�عید الخ�دري، من حدیث أبي ھریرة) ٢٩٦٨، رقم ٢٢٧٩

 ).بترقیم جامع األحادیث(

 ).٢٦١ص ( تأویل مختلف الحدیث ٤



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 والبصرة مع ات�صاف المخل�وق بھ�ا؛ فحی�اة ال كحی�اة المخل�وقین وق�درة ال والسمع
  . كقدرة المخلوقین
ورة(لف�ظ : لكن یقال لھم: "قال شیخ اإلسالم : یعن�ي رحم�ھ هللا(ف�ي الح�دیث ) ال�صُّ
كسائر ما ورد من األس�ماء وال�صفات الت�ي ق�د ی�سمى المخل�وق ) حدیث أبي سعید

 عل��ى هللا مخت��صة ب��ھ؛ مث��ل العل��یم والق��دیر بھ��ا عل��ى وج��ھ التقیی��د، وإذا أطلق��ت
والرحیم والسمیع والبصیر، ومثل خلق�ھ بیدی�ھ واس�توائھ عل�ى الع�رش ونح�و ذل�ك 

» خلق آدم عل�ى ص�ورة ال�رحمن«: " حدیث الصورة وقولھ: " وقال ابن القیم١اھـ
اد ب�ھ تحقی�ق الوج�ھ وإثب�ات لم یرد بھ تشبیھ ال�رب وتمثیل�ھ ب�المخلوق، وإنم�ا أر" 

وبھ��ذا یتب��ین أن ص��فة :  قل��ت٢"ال��سمع والب��صر والك��الم ص��فة ومح��ال، وهللا أعل��م
  .الصورة صفة ذاتیة قائمة با� تعالى

وھ��ذا مث��ال عل��ى طریق��ة ال��سلف یق��اس علی��ھ طریق��ة ال��سلف ف��ي س��ائر ن��صوص 
  .الصفات، فال تعارض وال إشكال وال اختالف

  ٣:في باب القضاء والقدر: المطلب الثاني
إض�افة لبدع�ة – ٤تعد بدعة الق�ول بالق�در م�ن أوائ�ل الب�دع الت�ي ظھ�رت ف�ي األم�ة

 فنف��وا ع��ن هللا الم��شیئة وخل��ق أفع��ال العب��اد، وق��د ك��ان ف��ي مقاب��ل الق��ول -ارجالخ�و
  :بالقدر قول الجبریة القائلین بنفي القدرة والتأثیر عن العبد، وھما على ھذا النحو

  ٥:وھم قسمان:  القدریة-
ُ یقول�ون إن األم�ر أن�ف، ف�ال - س�بحانھ وتع�الى -وھم الذین نف�وا عل�م هللا : األوائل ُ

الشيء حتى یقع، وینفون عنھ مشیئتھ، وقد ذكر كثی�ر م�ن أھ�ل العل�م ) تعالى(یعلم 
  ٦.أن ھذه الفرقة الكافرة انقرضت في المنتسبین للقبلة

                                                             

 ).٧/١٣١( بیان تلبیس الجھمیة ١

 ).٥٣٩: ص( مختصر الصواعق ٢

تف��سیر ال��رازي، وتف��سیر القرطب��ي، ودرء تع��ارض العق��ل والنق��ل، :  ھ�ذا النم��وذج م��ستقى م��ن٣

الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان، مجموع الفتاوى كتاب القدر، شفاء العلیل البن 

 .القیم، والتمسك بالسنن للذھبي، ولطائف المعارف البن رجب

 بل عدھا بعض العلماء أول البدع مطلقا، ولعلھ یحمل عل�ى األكث�ر انت�شارا، لك�ن ح�دث قبلھ�ا ٤

بدعة الخوارج، وقد أدركھا بعض الصحابة، وذك�ر ال�ذھبي ف�ي التم�سك بال�سنن أنھ�ا وقع�ت 

 .سنة سبعین للھجرة

 ).٢/١٢٢( لوائح األنوار للسفاریني ٥

المنكرون لھ�ذا انقرض�وا، وھ�م : قال العلماء): " ١/٣٠١(  یقول السفاریني في لوامع األنوار ٦

 .اھــ" مام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أحمد وغیرھم من األئمةالذین كفرھم علیھ اإل



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 وأثبت��وا عل��م هللا عل��ى ط��ریقتھم، -تع��الى-وھ��م ال��ذین نف��وا م��شیئة هللا : المت��أخرون
واشتركوا مع أسالفھم في نفي اإلرادة ونف�ي خل�ق أفع�ال العب�اد ع�ن هللا تع�الى هللا 

  .عما یقول المجرمون
  : نوھم أیضا قسما:  جبریة-

ً وھ��ي الت��ي ال تثب��ت للعب��د ق��درة وال ت��أثیرا عل��ى الفع��ل أص��ال، ١:جبری��ة خال��صة ً

  .وھؤالء ھم الجھمیة، وھذه التي سماھا شیخ اإلسالم بالقدریة المشركیة
وھ��ي الت��ي تثب��ت للعب��د ق��درة غی��ر م��ؤثرة كاألش��اعرة، وھ��م : ٢جبری��ة متوس��طة

یعبرون عن ھذه المسألة بالكسب، وعجزوا عن تعریفھا من غیر اض�طراب، ف�ال 
َّتكاد تفرق بین قولھم والجبریة الخلص ُ.  

وكان من النصوص التي الق�ت اعتراض�ا ش�دیدا م�ن طائف�ة القدری�ة فردوھ�ا، ف�ي 
حین تلقاھا الجبریة بالترحاب حیث اشترك جمیعھم في الفھم نفسھ لحدیث محاج�ة 

  .یھما السالمآدم وموسى عل
ی��ا آدم أن��ت أبون��ا خیبتن��ا : اح��تج آدم وموس��ى، فق��ال ل��ھ موس��ى: "ون��ص الح��دیث

یا موس�ى اص�طفاك هللا بكالم�ھ، وخ�ط ل�ك بی�ده، : وأخرجتنا من الجنة، قال لھ آدم
أتلومني على أمر قدره هللا عل�ي قب�ل أن یخلقن�ي ب�أربعین س�نة؟ فح�ج آدم موس�ى، 

  ".فحج آدم موسى
 ف��ي مواض��ع ب��سیاق متق��ارب ت��شترك روایات��ھ ف��ي ٣خانوالح��دیث أخرج��ھ ال��شی

  .المعنى
 أن ك�ان س�ببا ف�ي إخ�راج اإلن�س م�ن  الم آدمأن موس�ى: ووجھ التعارض

 عل�ي أتلومني عل�ى أم�ر ق�دره هللا: " بقولھ على موسى الجنة، فاحتج آدم 
فح�ج آدم : " ق�ائال ب�صحة احتج�اج آدموقد وقع إقرار النب�ي" قبل أن یخلقني

                                                             

 ).٢/١٣٢( لوائح األنوار ١

 ).٢/١٣٩( المصدر السابق ٢

، )٣٤٠٩(فأخرج�ھ البخ�اري ب�رقم ) أن�ت آدم ال�ذي أخرجت�ك خطیئت�ك م�ن الجن�ة( فجاء بلف�ظ ٣

) آن��ت ال��ذي أش��قیت الن��اس وأخ��رجتھم م��ن الجن��ة؟(، وج��اء بلف��ظ  )٢٠٤٣(وم��سلم ب��رقم 

أن��ت : ، وج��اء بلف��ظ)أغوی��ت(لك��ن بلف�ظ ) ٢٦٥٢(، وم��سلم )٤٧٣٦فأخرج�ھ البخ��اري ب��رقم 

ی�ا آدم (وجاء بلفظ ) ٤٧٣٨(البخاري برقم ) بك وأشقیتھم؟الذي أخرجت الناس من الجنة بذن

وم��سلم ب��رقم ) ٦٦١٤(أخرج��ھ البخ��اري ب��رقم ) أن��ت أبون��ا خیبتن��ا وأخرجتن��ا م��ن الجن��ة؟

أخرج���ھ البخ���اري ب���رقم ) أن���ت آدم ال���ذي أخرج���ت ذریت���ك م���ن الجن���ة: (وبلف���ظ).  ٢٦٥٢(

ف��خ فی��ك م��ن روح��ھ، أن��ت آدم ال��ذي خلق��ك هللا بی��ده ون: (بلف��ظ) ٢٦٥٢(، ولم��سلم )٧٥١٥(

 ).وأسجد لك مالئكتھ، وأسكنك في جنتھ، ثم أھبطت الناس بخطیئتك إلى األرض؟



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

والشك أن ھذا یعارض سائر النصوص التي تقرر أن المعصیة باختیار ". موسى
  .العاصي وأنھ یالم علیھا

وھذا الحدیث بھذا التكییف مظن�ة ج�واز االحتج�اج بالق�در عل�ى المع�صیة، وجع�ل 
وھذا : قال شیخ اإلسالم. ظاھره یفید إباحة ذلك) ریة والجبریةأعني القد(الفریقان 

طائف��ة ك��ذبت ل��ھ لم��ا ظن��وا أن��ھ یقت��ضي رف��ع ال��ذم : الح��دیث ض��لت فی��ھ طائفت��ان
وق�د . والعقاب عمن عصى هللا ألجل الق�در، وطائف�ة ش�ر م�ن ھ�ؤالء جعل�وه حج�ة

  ١.م فعالیقولون القدر حجة ألھل الحقیقة الذین شھدوه، أو الذین ال یرون أن لھ
ولم یقف األمر عند ھذا الحد؛ بل ذھب فریق م�ن مت�أخري أھ�ل ال�سنة إل�ى تأویل�ھ 

  .تأویال ال یجري على طریقة السلف
ًوتأول�ھ طائف��ة م�ن أھ�ل ال��سنة ت�أویالت ض��عیفة ق�صدا لت��صحیح : "ق�ال اب�ن تیمی��ة

یح، لكن طریقھم ف�ي رد ق�ول القدری�ة وتف�سیر الح�دیث الحدیث، ومقصودھم صح
   .ضعیفة

  :  ومن تأویالت متأخري السنة غیر المرضیة

 . أن آدم حجھ لكونھ أباه -١

 . أن آدم حجھ ألنھ تاب -٢

 . أن آدم حجھ لكون الذنب كان في شریعة والمالم في أخرى -٣

 . لدنیاأن آدم حج موسى ألن االحتجاج بھ كان في اآلخرة دون ا -٤

ألن االحتجاج بالقدر ینفع الخاص�ة الم�شاھدین لجری�ان الق�در عل�یھم دون  -٥
 .العامة

  :وآفة ھذه األجوبة جمیعھا في جھتین
 اح�تج بالق�در عل�ى المع�صیة، وھي أنھا رتبت على ظن أن آدم : جھة رئیسیة

ول��یس األم��ر ك��ذلك؛ ف��إنھم فھم��وا فھ��م القدری��ة والجبری��ة غی��ر أنھ��م م��ا ردوه وال 
  .حملوه حمل الجبریة وإنما أولوه على غیر الطریقة السنیة

إن��ھ حج��ھ لكون��ھ أب��اه؛ : وھ��ي أن ك��ل ج��واب یعرض��ھ مثل��ھ، فق��ول: وجھ��ة فرعی��ة
وھذا الك�الم : فضعیف ألن األبوة ال تمنع وجوب امتثال األب للحق، قال ابن القیم

و االب�ن أو ال محصل فیھ البتة فإن حجة هللا یج�ب الم�صیر إلیھ�ا م�ع األب كان�ت أ
  ٢.العبد أو السید ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصیر إلى الحجة

                                                             

 )ــ١٣٥صــ( الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ١ 

 ).١٤: ص( شفاء العلیل ٢



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

إنھ حج�ھ ألن�ھ ت�اب، أو ج�واز االحتج�اج بالق�در ف�ي اآلخ�رة أو الخ�تالف : وقولھم
فإن آدم قد احتج بالقدر ولو جاز الح�تج علی�ھ ب�اختالف ال�شرائع أو بأن�ھ : الشرائع

  . د أن یحتج بالقدر في اآلخرة الحتج بھ إبلیس وفرعونتاب، ولو جاز ألح
بجوازه للخاصة؛ فضعیف أی�ضا، إذ ت�اب األنبی�اء جمیع�ا وم�ا اح�تج أح�د : وقولھم

  ١.منھم بالقدر
  ٢.في توجیھ الجمع وفض اإلشكال

  .وقبل أن نبین طریقة السلف في الجمع، أحب أن أنوه على مسألة
وھ�ذا ال " خیبتنا وأخرجتنا من الجنة: " آلدمیف یقول موسىك: فقد یقول قائل

  یجوز في حق األنبیاء؟
  :وجواب ھذا من وجھین

عل�ى أن�ھ إن ج�از ھ�ذا ف�ال دلی�ل عل�ى أن�ھ ج�ائز : أنھ جائز في حق األنبی�اء: األول
لغیر موسى، وأنھ یحتمل لموسى ما ال یحتمل لغیره لما لھ من قوة عزمھ وصبره 

إلق�اء األل�واح ل�شدة غ�ضبھ، وج�ره :  وقومھ، ومن أمثال ھ�ذاعلى مجاھدة فرعون
:  ف�وق ال�سابعةلرأس ھارون ولحیت�ھ، ومعاتبت�ھ لرب�ھ إذ ق�ال بع�د أن ع�ال النب�ي

ُرب لم أظن أن یرفع علي أحد "   ٣".الحدیث... ِّ
َأنھ غیر جائز وأنھ لم یقرَّ علیھ موسى: الثاني ُجع عنھ  ورجع عنھ ضمن ما ر

وال ینقص ھذا من قدر النبوة؛ . وقد استظھره شیخ اإلسالم.  لھبعد محاجة آدم
فالسلف واألكثرون یقولون بجواز وقوع الذنب م�نھم، وإن ك�انوا مع�صومین ع�ن 

  ٤ .اإلقرار علیھ
  :٥)) مسلك أھل السنة في الجمع ودفع التعارض((

إن طریق��ة أھ��ل ال��سنة ف��ي تع��املھم لھ��ذا الح��دیث ونح��وه ھ��و النظ��ر أوال ل��صحة 
الحدیث، فنظروا فإذا ھو ح�دیث ص�حیح، وإن ك�ان فی�ھ م�ا ق�د ی�شكل عل�ى بع�ض 

                                                             

وھن�اك وج�وه أخ�رى لبی�ان ).  وم�ا بع�دھا٨/٢١٨(مع درء التع�ارض ) ــــ١٣٥صــ( الفرقان ١

 .قة الجمع ابتداءبطالن ھذه الوجوه، لكن المقام مقام بیان لطری

 سأورد ما استشكلتھ المعتزلة على الحدیث وسأجیب علیھا، أعني الوجوه الخمس التي ذكرھ�ا ٢

 .وإن لم أشر إلى ذلك) ٢/٢٩١(الرازي في تفسیره الكبیر 

 ).٧٥١٧( البخاري برقم ٣

 ).ـــ٤٠٦صــ( االستغاثة في الرد على البكري ٤

مجم��وع )  وم��ا بع��دھا٨/٢١٨(، ودرء التع��ارض ) ٢٥٧/ ١١(، ) ٤/٢٤٥( القرطب��ي  تف��سیر٥

 ).٨/١٧٩(الفتاوى 



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ف��ع ھ�ذا، وإال فم��ا أش�كل عل��ى أح�د م��ن وم��ن ھن�ا ك��ان عملھ�م ف��ي كیفی�ة د. األفھ�ام
  .الصحابة

  َھل لوم موسى آلدم كان على الذنب؟: والسؤال الرئیسي في الباب، ھو
  أعلم من أن یلوم أحدا عل�ى ذن�ب ق�د ت�اب من�ھ، وآدمإن موسى: والجواب

  ما وجھ ذلك؟: ولك أن تسألك. أعلم من أن یحتج للذنب بالقدر
ار بع���د تنق���یح ال���نص، وذل���ك أنن���ا أم���ام ع���دة إنم���ا خرجن���ا بھ���ذا االختی���: وجواب���ھ

  : احتماالت
  .إما أن یكون موسى الم آدم على الذنب واحتج آدم بالقدر: وھي

وإما أن یكون موسى اح�تج عل�ى آدم بالت�سبب ف�ي إخراجن�ا م�ن الجن�ة واح�تج آدم 
  .بالقدر

  : فأما االحتمال األول؛ فمستبعد لسببین
أعل�م م�ن أن یجھ�ال مث�ل ھ�ذا؛ فكی�ف یجھ�ل أن موسى وآدم علیھما السالم : األول

  ! موسى أال لوم على مقترف ذنب تاب منھ بل قبلت توبتھ؟
والعجب أن یجھل آدم ھذا ثم یخطئ فیحتج بالقدر بدال من تخطئة موسى وتذكیره 

 احتج��اج آدم عل��ى ال��ذنب بالق��در وأعج��ب منھم��ا أن یق��ر النب��ي. ب��أال ی��الم تائ��ب
  )!فحجھ آدم مرتین: (ویقول

أننا لسنا ف�ي حاج�ة ل�ذلك الس�یما أن الن�صوص ال ت�ضطرنا ل�ذلك وال ھ�ي : ثانيال
  .االحتمال الوحید فضال عن كونھ احتماال ضعیفا

  :وأما اختیارنا للثاني فألسباب
أن االحتجاج بالقدر على المصائب جائز اتفاقا، بخالف االحتجاج بھ عل�ى : األول

  .الذنب فإنھ ممنوع اتفاقا
  : أمرین یدرك بمجموعھماویتضمن : والثاني

 .أن في الحدیث ما یفید أن ھناك حاجا ومحجوجا، أو خطأ وصوابا -
 ع�ن ك�ون خ�روج أن الخطأ الجائز لمق�ام النب�وة ھ�و أن ی�ذھل موس�ى -

  .الناس من الجنة أمرا قدریا سواء حدث ذنبھ أم ال
یما إذا ل�م أنھ متى بطل أحد االحتمالین؛ وجب اعتماد االحتمال الث�اني الس�: الثالث

  ١.یشتمل على ممنوع

                                                             

 ھناك وجھ ث�ان أق�رب لل�سنة مف�اده ج�واز االحتج�اج بالق�در عل�ى ال�ذنب بع�د التوب�ة، ق�ال اب�ن ١

لك��ن ھ��ذا وإن ك��ان ) ــ��ـ١٨صـ��ـ(ش��فاء العلی��ل ...) وق��د یتوج��ھ ج��واب آخ��ر ث��م ذك��ره : (الق��یم

فیع�ود !  فكی�ف یلوم�ھ عل�ى ذن�ب ت�اب من�ھ؟ إال أنھ ی�دین موس�ىمتوجھا في حق آدم

 .األمر لما ذكرنا من قولین



 

 

 

   

 

 

 

٦٢٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

 وإذا -كم�ا ذك�رت–وتأكیدا على ھذا فإن جمع الروای�ات س�بب عظ�یم لفھ�م ال�نص 
  . جمعنا الروایات وجدنا روایات الصحیحین تتفق على ھذا المعنى

آن���ت ال���ذي أش���قیت الن���اس " " أن���ت آدم ال���ذي أخرجت���ك خطیئت���ك م���ن الجن���ة" 
" " جت الناس من الجن�ة ب�ذنبك وأش�قیتھمأنت الذي أخر" " وأخرجتھم من الجنة؟

أنت آدم ال�ذي أخرج�ت ذریت�ك م�ن " " یا آدم أنت أبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة
 یلوم آدم على تسببھ ف�ي إلخ كل ھذه الروایات وغیرھا تجد موسى" .... الجنة

  . إخراج الناس من الجنة
، وذلك أن إخراج  یحتج بالقدر على ھذا المصابوفي سائر الروایات تجد آدم

الن��اس م��ن الجن��ة وتعرض��ھم للتكلی��ف ولل��شقاوة وال��سعادة ق��د ق��دره هللا قب��ل خل��ق 
السموات واألرض بخمسین ألف سنة، وبنحو ھ�ذا ج�اء الق�رآن ف�ي م�واطن ع�دة، 

ٍما أصاب من مصیبة في األرض وال في أنفسكم إال ف�ي كت�اب {: منھا قولھ تعالى ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ ُ ْْ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ َُ ْ َ
ْمن ِ قبل أن نبرأھا إن ذلك على هللا یسیٌرِ ِ َِ ََّ َ ََ َ ََّ ِ َ َْ َْ ْ ِ : وكذا ما ج�اء عن�د م�سلم] ٢٢: الحدید[} َ
كتب هللا مق�ادیر الخالئ�ق قب�ل أن یخل�ق ال�سماوات واألرض بخم�سین أل�ف س�نة «

  ١.»وكان عرشھ على الماء: وقال
لم�ا التق�ى آدم وموس�ى علیھم�ا ال�سالم عات�ب : " في اللط�ائفولذلك قال ابن رجب

موس���ى آدم عل���ى إخراج���ھ نف���سھ وذریت���ھ م���ن الجن���ة ف���احتج آدم بالق���در ال���سابق 
إن أصابك : "واالحتجاج بالقدر على المصائب حسن كما قال صلى هللا علیھ وسلم

  ٢."قدر هللا وما شاء فعل: لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل: شيء فال تقل
  فإن قیل فما وجھ ذكر الخطیئة في الروایات المذكورة؟

أن��ھ ذك��ر الخطیئ��ة تنبیھ��ا عل��ى س��بب الم��صیبة المحن��ة الت��ي نال��ت الذری��ة : فجواب��ھ
ولھذا قال لھ أخرجتن�ا ونف�سك م�ن الجن�ة وف�ي لف�ظ خیبتن�ا ف�احتج آدم بالق�در عل�ى 

ل�ت الذری�ة ب�سبب خطیئت�ي كان�ت مكتوب�ة المصیبة وقال أن ھ�ذه الم�صیبة الت�ي نا
بق�دره قب�ل خلق��ي والق�در یح��تج ب�ھ ف��ي الم�صائب دون المعائ��ب أي أتل�ومني عل��ى 

  ٣.مصیبة قدرت علي وعلیكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة
  .األحكامفي باب األوصاف و: المطلب الثالث

  : اختلف الوعیدیة في وصف فاعل الكبیرة على قولین
  ٤.أنھ كافر في الدنیا مخلد في النار في اآلخرة، وھو قول الخوارج: األول

                                                             

 .من حدیث عبد هللا بن عمرو) ٢٤٥٦( صحیح مسلم ١

 ).٥٧: ص( لطائف المعارف ٢

 . ھذا جواب شیخنا: وعزاه لشیخ اإلسالم قائال) ١٨: ص( شفاء العلیل البن القیم ٣

ومما ینبھ علی�ھ أن ھ�ذا ق�ول جمھ�ور الخ�وارج وإن ش�ئت ). ٢/٣٥٥( مقاالت اإلسالمیین ٤

=  تقول بأن فاعل الكبیرة- الخوارجوھي إحدى طوائف–فھو حقیقة مذھبھم، وإال فالنجدات 



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

و مخلد في النار، وھو ال كافر وال مؤمن، وھ: أنھ في منزلة بین المنزلتین: الثاني
  .١المحكي عن المعتزلة

  ٢.وكلتا الفرقتین اتفقتا على سلب المؤمن العاصي اسم اإلیمان، وتخلیده في النار
إن فاعل الكبیرة مؤمن كامل اإلیم�ان؛ إذ ال ی�ضر :  حیث قالوا٣مرجئةوخالفھما ال

  .مع اإلیمان ذنب، كما ال ینفع مع الكفر طاعة
فأم�ا الخ�وارج ف�رأوا أن ك�ل كف�ر س�یق ف�ي : فأوتي الجمیع من جھة ھ�ذا اإلط�الق

یفیھما فالقات���ل إذا التق���ى الم���سلمان ب���س«: الن���صوص ھ���و كف���ر أكب���ر، مث���ل قول���ھ
ُسباب الم�سلم ف�سوق وقتال�ھ كف�ر«َ ومثل ٤»والمقتول في النار َم�ن ق�ال «َ ومث�ل ٥»ْ َ

َأل َخیھ یا كافر فقد باء بھا أحدھماِ َ َ َ َِ ِ  دون النظر إلى مجم�وع الن�صوص الت�ي تقی�د ٦»َِ
  .مطلقا أو تخصص عاما

وأما المعتزلة فظنوا أن كل معصیة تجرد صاحبھا م�ن اإلیم�ان ف�ال ھ�و ك�افر وال 
ُوم�ن یع�ص هللا ورس�ولھ {: ین؛ لقولھ تع�الىھو مؤمن وإنما في منزلة بین المنزلت َُ َ ََ َ ََّ ِ ْ َ

ًفإن لھ نار جھنم خالدین فیھا أبدا َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َّ ُ َ َّ ِ ، ومنھ م�ا ج�اء ف�ي ال�سنة مم�ا فی�ھ ]٢٣: الجن[} َ
                                                                                                                                                  

وقد قال�ت النج�دات إن ص�احب الكبی�رة : "كافر كفر نعمة، ولذلك قال عبد القاھر البغدادي=

من موافقتھم كافر نعمة ولیس فیھ كفر دین وفى ھذا بیان خطإ الكعبى في حكایتھ عن جمی�ع 

 الخ�وارج الخوارج تكفیر أصحاب الذنوب كلھم منھم ومن غیرھم وإنما الصواب فیما یجمع

كلھا ما حكاه شیخنا الحسن رحمھ هللا من تكفیرھم علیا وعثمان وأصحاب الجمل والحكم�ین 

وھ�و ) ٥٦: ص(الف�رق ب�ین الف�رق ". ومن ص�وبھما او ص�وب اح�دھما أو رض�ى ب�التحكیم

 ).١/٨٤(یوافق حكایة األشعري في مقاالتھ 

اخ�تالفھم ف�ي إط�الق اس�م اإلیم�ان عل�ى ) ١/٢١٦( ذكر األشعري في مقاالت اإلسالمیین ١

وال . مؤمن لجوازه لغة، وقیل ال یقال مؤمن وال آمن: یقال لھ آمن، وقیل یقال: الفاسق، فقیل

 العاص�ي، ف�إن ھ�ذا حقیق�ة بأس ف�ي حكای�ة ال�سلف م�ذھبھم ب�أنھم یج�ردون اس�م اإلیم�ان ع�ن

 . مذھبھم وإن اختلفوا في تعبیرھم عن ذلك

ینظ�ر .  اتفقوا في خلود صاحب الكبیرة ، لكن المعتزلة ترى أن عذاب�ھ دون ع�ذاب الكف�ار٢

 ).١/٦(مقاالت اإلسالمیین 

 ).١/١١٤( مقاالت اإلسالمیین ٣

) إذا تواج��ھ الم��سلمان(لك��ن بلف��ظ ) ٢٨٨٨(، وم��سلم ب��رقم ) ٧٠٨٣(البخ��اري ب��رقم :  أخرج��اه٤

 ).إذا التقى(ولمسلم في الشواھد 

 ).٦٤(، ومسلم برقم ) ٤٨(البخاري برقم :  أخرجھ الشیخان٥

 ).٦٠(، ومسلم برقم ) ٦١٠٣(البخاري برقم :  أخرجاه٦



 

 

 

   

 

 

 

٦٣١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ال : " وقول�ھ١"ال یدخل الجنة ق�اطع رح�م: "نفي الجنة لمن اقترف كبیرة، كقولھ
  ٢"یدخل الجنة قتات

إن هللا لم یذكر اسمھ في الدنیا وقد حكم علیھ بأن لھ نار جھنم أبدا، وعل�ى :  وقالوا
م ذلك فكل معصیة یخلد صاحبھا ویجرد من اسم اإلیمان وال یحكم علیھ بالكفر، فل

  .یحملوا العام على الخاص
وإن (وك��ذلك المرجئ��ة جعل��وا س��ائر الن��صوص الت��ي أبق��ت الم��ؤمن عل��ى إیمان��ھ 

ُوإن طائفتان من المؤمنین اقتتل�وا فأص�لحوا {: على الكمال، فاستدلوا بقولھ) نقص ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َْ َ ََ َْ ُْ ْ ِ َ ِ َ
َبینھم��ا ُ َ ْ ٌإنم��ا المؤمن��ون إخ��وة{: إل��ى قول��ھ} َ ََّ ْ َ ُ ِ ْ ُ ْ ، إض��افة إل��ى ] ١٠، ٩: الحج��رات[} َ

» ال إلھ إال هللا، دخل الجنة: من قال«: نصوص الوعد التي یستدلون بھا، كقولھ
  ٣»وإن زنى، وإن سرق«: وإن زنى، وإن سرق؟ قال: فقلت

وقد خالف ثالثتھم ما عھده السلف وتعاقبت علیھ السنون في سنن أھل اإلسالم؛ إذ 
كان المعروف أن فاعل الكبیرة مؤمن بإیمانھ فاسق بكبیرت�ھ، م�ستحق للعقوب�ة إن 

  .شاء هللا عذبھ وإن شاء غفر لھ
ورأى ال�سلف أن ھ��ذه الن��صوص ال�شریفة ثابت��ة ص��حیحة ال تع�ارض فیھ��ا، وإنم��ا 

  .ھا بعضاتصدق بعض
ُیاأیُّھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتل�ى الح�رُّ {: فأجابوا الخوارج بقولھ ُْ ْ َْ َ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ُْ َ ََ َّ َ

ِبالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي لھ من أخیھ شيء فاتباع ب�المعروف  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ َِّ َ ٌَ ْ َ ُ َُ ْ َْ َ َْ ُْ ُْ ْ َ َ ِّ
َوأداء إل ِ ٌ َ َ َیھ بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فم�ن اعت�دى بع�د ذل�ك فل�ھ ع�ذاٌب َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ َْ ِْ َِ ٌَ َ ْ ُ ِّ ٌ ْ ٍ ِ

ٌألیم ِ فسماھم مؤمنین رغم ح�صول االقتت�ال بی�نھم، فابت�دأ هللا ع�ز ] ١٧٨: البقرة[} َ
وجل بخطاب أھل اإلیمان من كان فیھم من قاتل أو مقت�ول ون�ص تع�الى عل�ى أن 

ٌإنما المؤمنون إخ�وة{: ل عمدا وولي المقتول أخوان وقد قال تعالىالقات ََّ ْ َ ُ ِ ْ ُ ْ ف�صح أن }َ
القاتل عم�دا م�ؤمن ب�نص الق�رآن وحكم�ھ ل�ھ ب�أخوة اإلیم�ان وال یك�ون للك�افر م�ع 
الم��ؤمن بتل��ك األخ��وة؛ فھ��ذه اآلی��ة رافع��ة لل��شك جمل��ة ف��ي قول��ھ تع��الى إن الطائف��ة 

منین الم�أمور س�ائر الم�ؤمنین بقتالھ�ا حت�ى الباغیة على الطائفة األخرى م�ن الم�ؤ
 وجم���ع أھ���ل ال���سنة ب���ین ٤.تف���يء إل���ى أم���ر هللا تع���الى أخ���وة للم���ؤمنین المق���اتلین

                                                             

 ). ٢٥٥٦( واللفظ لمسلم برقم ،"ال یدخل الجنة قاطع"بلفظ ) ٥٩٨٤( البخاري برقم ١

 ).١٠٥(، ومسلم برقم )٦٠٥٦( أخرجھ البخاري برقم ٢

، وأص�لھ ف�ي ال�صحیحین،  فأخرج�ھ البخ�اري )١٦٩(ابن حبان ب�رقم :  أخرجھ بھذا اللفظ٣

 .اضعومو) ٩٤(ومواضع، ومسلم برقم ) ١٢٣٧(برقم 

 ).١٣١/ ٣( الفصل في الملل والنحل ٤



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ھو كف�ر دون : النصوص بأن المراد بالكفر في السنة ھو األصغر، وقال الصحابة
  ١. كفر

عل�ى نف�ي ) دون الكف�ر(ص التي نفت اإلیمان ع�ن فاع�ل المع�صیة وحملوا النصو
ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلی�ھ م�ن : "كمال اإلیمان ال أصلھ، وذلك كقولھ

ال ی�ؤمن أح�دكم حت�ى یح�ب ألخی�ھ م�ا : " ، وق�ال٢"ولده ووالده والناس أجمعین
: قیل". وهللا ال یؤمن، وهللا ال یؤمن، وهللا ال یؤمن: "، ومنھا قولھ٣"لنفسھیحب 

ال یزن�ي الزان�ي : " وقولھ٤"الذي ال یأمن جاره بوائقھ: " من یا رسول هللا؟ قال
 وھو مؤمن، وال ی�شرب الخم�ر ح�ین ی�شربھا وھ�و م�ؤمن، وال ی�سرق حین یزني

َالسارق حین یسرق وھو مؤمن، وال ینتھب النھبة یرفع الناس إلیھ فیھا أب�صارھم  َْ ُّ ُ ِ َ ْ

  .  على اإلیمان المنفي ھنا ھو كمال اإلیمان ال أصلھ٥"وھو مؤمن
یعن��ي األعم��ال الم��ذكورة (عن��د ع��دمھا ] اإلیم��ان[إن نف��ي : "ق��ال ش��یخ اإلس��الم

، دل على أنھا واجبة، وإن ذكر فضل إیمان صاحبھا ول�م ین�ف إیمان�ھ دل )بالنص
َعلى أنھا مستحبة؛ فإن هللا ورسولھ ال ینفي اسم مسمى أمر أمر هللا بھ ورس�ولھ ٍ 

ال إیم�ان : " ، وقول�ھ٦"إال بأم القرآنال صالة : "إال إذا ترك بعض واجباتھ، كقولھ
  .ونحو ذلك" لمن ال أمانة لھ، وال دین لمن ال عھد لھ 

ًفأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ینفھا النتفاء المستحب، فإن ھ�ذا ل�و ج�از، 

جاز أن ینفي عن جمھور المؤمنین اسم اإلیمان والصالة والزكاة والحج؛ ألنھ ما ل
  ٧.ولیس أحد یفعل أفعال البر مثل ما فعلھا. من عمل إال وغیره أفضل منھ

ھ وأجابوا المعتزلة بأن المعصیة اسم جامع لكل م�ا خ�الف ال�شرع، ویطل�ق ی�راد ب�
َومن یعص هللا ورسولھ فإن لھ نار جھنم خالدین {: الكفر تارة، كما في قولھ تعالى ِ ِ َ ََ ََّ َ َ َ َ َُ ُ َُ ََّ ِ َ َ َ ََّ ِ ْ

ًفیھ��ا أب��دا َ ََ أعن��ي الكب��ائر (ویطل��ق وی��راد ب��ھ م��ا دون الكف��ر ت��ارة ] ٢٣: الج��ن[} ِ
ٍوال یع�صینك ف�ي مع�روف{: كما في قولھ) والصغائر ُ ْ َْ ِ َِ َ َ َ ذلك وك�]. ١٢: الممتحن�ة[} َ

                                                             

 ).٧/٣٥٥( مجموع الفتاوى ١

 .ومواضع) ٤٤(ومواضع، ومسلم برقم ) ١٤( رواه البخاري برقم ٢

 ).٤٥(، وكذلك مسلم برقم )١٣( رواه البخاري برقم ٣

 ).٤٦(، وبنحوه مسلم برقم )٦٠١٦( رواه البخاري برقم ٤

 .ومواضع) ٥٧(ومواضع، ومسلم برقم ) ٢٤٧٥( أخرجھ البخاري برقم ٥

لم�ن : (فلفظھ) ٣٩٤(ومواضع، واللفظ أقرب لمسلم ) ٧٥٦( أخرجھ البخاري بنحوه برقم ٦

 ).لم یقترئ

 ). وما بعدھا٧/١٢( اإلیمان الكبیر ضمن الفتاوى ٧



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

َومن یع�ص هللا ورس�ولھ ویتع�د ح�دوده یدخل�ھ ن�ارا خال�دا فیھ�ا ول�ھ ع�ذاٌب {: قولھ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ًِ َ َ ًَ ْ ْ ُْ ُ َّ َّ ِ ْ َ
ٌمھین  ِ ُویتعد حدوده{فقیدھا بقولھ ] ١٤: النساء[} ُ َ ُ ُ َّ َ ََ َ{ .  

: فھن�ا قی�د المع�صیة بتع�دي ح�دوده فل�م ی�ذكرھا مطلق�ة؛ وق�ال: "قال ش�یخ اإلس�الم
حت�ى إذا ف�شلتم {: فھ�ي مع�صیة خاص�ة؛ وق�ال تع�الى. } دم ربھ فغوىوعصى آ{

ف�أخبر ع�ن مع�صیة } وتنازعتم في األم�ر وع�صیتم م�ن بع�د م�ا أراك�م م�ا تحب�ون
واقعة معینة وھي معصیة الرماة للنبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم حی�ث أم�رھم بل�زوم 

وجع�ل ثغرھم وإن رأوا المسلمین قد انتصروا فعصى من عصى منھم ھ�ذا األم�ر 
وكذلك . أمیرھم یأمرھم لما رأوا الكفار منھزمین وأقبل من أقبل منھم على المغانم

  ١.جعل ذلك ثالث مراتب. } وكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان{: قولھ
وأم��ا م��ا ج��اء ف��ي نف��ي دخ��ول الجن��ة لم��ن اقت��رف مع��صیة، فحمل��وه عل��ى ت��أخیر 

  . -استحقاقا–خر عن دخول السابقین الدخول، فإن صاحبھ یتأ
  .ومن استقرأ النصوص الشرعیة علم أن نفي دخولھا نوعان

  .وھذا خاص بالكفار ال یدخلونھا أبدا: نفي مؤبد• 
وھذا خاص بأھل الكبائر من الموح�دین، وإنم�ا یعن�ي ت�أخیرھم ع�ن : ونفي ألمد• 

  .دخول الجنة
لمؤمنین ل�یس الم�راد ب�ھ م�ا یقول�ھ نفي اإلیمان وكونھ من ا" :ویقول شیخ اإلسالم 

المرجئة أنھ لیس م�ن خیارن�ا، فإن�ھ ل�و ت�رك ذل�ك ل�م یل�زم أن یك�ون م�ن خی�ارھم، 
ولیس المراد بھ ما یقولھ الخوارج إنھ صار كافرا، وال ما یقول�ھ المعتزل�ة م�ن أن�ھ 

... لم یبق معھ من اإلیمان شيء، بل ھو مستحق للخل�ود ف�ي الن�ار ال یخ�رج منھ�ا 
مؤمن المطلق في ب�اب الوع�د والوعی�د، وھ�و الم�ستحق ل�دخول الجن�ة ب�ال ولكن ال

عق��اب، ھ��و الم��ؤدي للف��رائض المجتن��ب المح��ارم، وھ��ؤالء ھ��م المؤمن��ون عن��د 
اإلط��الق، فم��ن فع��ل ھ��ذه الكب��ائر ل��م یك��ن م��ن ھ��ؤالء الم��ؤمنین، إذ ھ��و متع��رض 

  ٢.للعقوبة على تلك الكبیرة
َإن هللا ال یغفر أن یشرك بھ ویغفر م�ا دون ذل�ك {: مرجئة بأن ھذه اآلیةوأجابوا ال َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ُْ َْ َ ََ َِ ْ ْ َ َ َّ َّ ِ

ًلمن یشاء وم�ن ی�شرك ب�ا� فق�د افت�رى إثم�ا عظیم�ا ًِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ْ َ َ َّ ِ ْ ْ ِْ ْ ُ َ ََ ُ وم�ا ش�ابھھا؛ ] ٤٨: الن�ساء[} َ
ت�رك فمخصوصة بن�صوص الوعی�د ونف�ي اإلیم�ان وأحادی�ث ال�شفاعة، ول�وال أن 

الواجبات وفعل المنھیات لھما أثر على اإلیمان؛ لما نف�ى عن�ھ اإلیم�ان وال�ذي ھ�و 
  . كمالھ ھنا

وإن زن�ى، وإن س�رق؟ : فقل�ت» ال إل�ھ إال هللا، دخ�ل الجن�ة:  م�ن ق�ال: وأما حدیث
  .»وإن زنى، وإن سرق«: قال

                                                             

 ).٦٠/ ٧( مجموع الفتاوى ١

 ).١٣٢/ ٥( الفتاوى الكبرى ٢



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

فق��د ج��اء ف��ي روای��ات ص��حیحة م��ا أبان��ت ع��ن ھ��ذا اإلجم��ال، فوق��ع عن��د ال��شیخین 
وإن زن�ى وإن : قل�ت" من مات من أمت�ي ال ی�شرك ب�ا� ش�یئا دخ�ل الجن�ة :" ھقول

فھ�ذا یفی�د أن الق�ول ی�راد ب�ھ اإلیم�ان ظ�اھرا . »وإن زنى وإن سرق«: سرق؟ قال
  ). وھو كل شرك ظاھرا كان أم باطنا(وباطنا، وأن من أتى الشرك 

بھ ال�دخول م�ع فالدخول یراد بھ الدخول بعد الحساب، ویراد ) دخل الجنة: (وقولھ
ال ی�دخل الجن�ة : "السابقین، یدل على ھذا أن�ھ نف�ى دخ�ول أص�حاب الكب�ائر كقول�ھ

  . ونفى اإلیمان عمن أذى جاره ونحو ذلك" قتات/نمام
 كم�ا حمل�ت المرجئ�ة األخب�ار الت�ي ١ل�و حمل�ت عل�ى ظاھرھ�ا: "وقال ابن خزیم�ة

أن ال إل�ھ إال : ذكرناھا في شھادة أن ال إل�ھ إال هللا عل�ى ظاھرھ�ا لك�ان الع�الم بقلب�ھ
هللا م��ستحقا للجن��ة، وإن ل��م یق��ر ب��ذلك بل��سانھ، وال أق��ر ب��شيء مم��ا أم��ر هللا تع��الى 

، وال آمن بقلبھ بشيء أمر هللا باإلیمان بھ وال عمل بجوارحھ شیئا أمر باإلقرار بھ
هللا بھ، وال انزجر عن شيء حرمھ هللا من سفك دم�اء الم�سلمین، وس�بي ذراریھ�م 
وأخ��ذ أم��والھم، واس��تحالل ح��رمھم فاس��مع الخب��ر ال��ذي ذك��رت أن��ھ غی��ر ج��ائز أن 

... ھ�ا عل�ى ظاھرھ�ا یحمل على ظاھره، كما حملت المرجئ�ة األخب�ار الت�ي ذكرنا
  ٢".ثم ذكر األحادیث المؤیدة لقولھ

  
وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي اس�تدلت بھ�ا المرجئ�ة، ون�صوص الوعی�د الت�ي 

وال فائدة ف�ي ك�الم ھ�ؤالء . استدلت بھا الخوارج والمعتزلة، تبین لك فساد القولین
 وأال تعارض ٣" فساد مذھب الطائفة األخرىسوى أنك تستفید من كالم كل طائفة

  .بینھا إال في أذھانھم ومخیالتھم
  
  

                                                             

 یطلق السلف القول بنفي األخذ بالظاھر وم�رادھم ب�ذلك اعتب�ار المجم�ل دون المب�ین، ف�ال ١

 .حاكمة أقوالھم لمصطلحات المتأخرین، وقد سبق التنبیھ على ذلكینبغي م

 ).٨١٦/ ٢( التوحید البن خزیمة ٢

 ).٣٠٣صـــ( شرح الطحاویة ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  املبحث الثالث

  مثرات تطبيق هذا املنهج

  
وھنا أتناول باختصار ثمرات تطبی�ق منھجی�ة أھ�ل ال�سنة والجماع�ة ف�ي الجماع�ة 

مع اإلشارة إل�ى عواق�ب في الجمع بین النصوص لالستدالل على مسائل االعتقاد 

  .عدم تطبیق بقیة الفرق اإلسالمیة وبخاصة المتكلمین لھذه المنھجیة

  .اآلثار المحمودة لتطبیق ھذه المنھجیة عند أھل السنة والجماعة: المطلب األول

التأكید أن الشرع كامل ت�ام غی�ر ن�اقص وال متن�اقض، ب�ل ی�صدق بع�ضھ  -١

  . أن ینسب لغیر هللابعضا، وإن كالما یعتریھ التناقض لحري

 وأن م�ا -قطعی�ة كان�ت أم ظنی�ة– حج�ة بیان أن كل ما قالھ هللا ورسولھ -٢

 .سواھما یحتاج إلیھما إلثبات صدقھ

تواف��ق الن��صوص والتئامھ��ا، م��ن غی��ر إبط��ال ل��نص ص��حیح وال إعم��ال  -٣

 .لنص ضعیف

تخل��یص الحج��ة ال��شرعیة م��ن ت��سلط المتكلم��ة وقواع��دھم المقتب��سة م��ن  -٤

لة وغیرھم التي جردتھا من كثی�ر م�ن معانیھ�ا وق�وة حجیتھ�ا، وال�ذي جع�ل المعتز

است�سالمھم لعل��م الك�الم الموض��وع ب�شریا أق��وى م�ن است��سالمھم للحج�ة ال��شرعیة 

 .التي كلفنا هللا الخضوع لھا

أسلمة العقل وتھذیبھ للتفرغ للعمل في محیط ما كلفھ بھ الشرع، ال إشغالھ  -٥

لقواع�د ال تم�ت لل�شرع ب�صلة وال تعطیل�ھ بحی�ث نف�رغ بالحكم عل�ى النق�ل تطبیق�ا 

 أعن��ي م��ن حی��ث قدرت��ھ عل��ى التح��سین -األش�یاء ع��ن ص��فاتھا والعق��ل ع��ن قدرات��ھ

 . خالفا للمعتزلة واألشاعرة-والتقبیح فیما ھو من مدارك العقل

بیان أن الحق واحد ال یتعدد، وأن هللا كفل لمن طلبھ بإخالص؛ أن ی�أجره  -٦

 . صاب كان لھ أجر اإلصابة أیضاوإن أخطأ، فإن أ



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

البد وأن یستقى م�ن ) جلیلة أو أصال أو ركنا(تحدید رتبة المسألة وكونھا  -٧

  .الشرع ال غیر، كما أن حدھا بأنھا علمیة أم عملیة نوع تكلف بدون دلیل

  :فینتج عما سبق ما یلي -٨

أن م��ن الم��سائل العقدی��ة م��ا ھ��و م��ن األص��ول ومن��ھ م��ا دون ذل��ك، وم��ن  ·

: م��سائل الكف��ر واإلیم��ان وال��شفاعة واألس��ماء وال��صفات، وم��ن الف��روع: ص��ولاأل

  .رؤیة النبي صلى هللا علیھ وسلم لربھ عیانا في الدنیا

أن م���ن الم���سائل العملی���ة م���ا ھ���و م���ن األص���ول ومن���ھ دون ذل���ك، فم���ن  ·

وجوب الجماعة والعمرة والوضوء من : األركان الخمس، ومن الفروع: األصول

 .وجوب الحج على الفورلحم الجزور، و

مجانب��ة فھ��م الخ��وارج والمعتزل��ة ألب��واب ش��تى تع��د م��ن أص��ول ال��دین  -٩

 .كمسائل اإلیمان ومسائل األسماء واألحكام والقدر

بیان أننا لسنا في حاجة إلى تعقیدات المتكلمة، وأن األمر ی�تلخص ف�ي أن  -١٠

ي النق��ل التن��اقض ف��ي ن��صوص ال��شرع مح��ال، وف��ي األذھ��ان ج��ائز، وإذا ثب��ت ف��

 .  یقیناتناقض یقینا؛ فلیس من كالم هللا وال رسولھ

اجتن��اب التی��ھ والزی��غ ال��ذین ھم��ا ح��ال أكث��ر م��ن س��لك طریق��ة المتكلم��ة  -١١

واحتكم إلى عقلھ في اختیار ما یحتج بھ وما اشترطوا الستحقاق صفة التع�ارض، 

 !وما أبطلوه من سنن وأحكام وعبادات وعقائد لمخالفتھ لما أسموه عقال

 .اآلثار المذمومة لمجانبة تطبیق ھذه المنھجیة: المطلب الثاني

 -مم�ن ت�بعھم تقلی�دا ف�ي م�سائل-وأذكر ھنا شیئا مما اقترفتھ ی�د المتكلم�ة وغی�رھم 

 : جراء مخالفتھم طریقة السلف ومنھجھم في التعامل مع تلكم النصوص، فمن ذلك

ی���ة، بمح���ض إبط���الھم لن���صوص ص���حیحة وم���ا تحم���ل م���ن تقری���رات عقد: أوال

مخیالتھم وأوھامھم، وحرفوا ن�صوصا عظیم�ة ف�ي أص�ول ال�دین لمعارض�تھا م�ا 

ما أثبتتھ النصوص في صفات هللا الخبریة على : قررتھ عقولھم، وعلى رأس ذلك

وق��د ك��ان األی��سر عن��دھم ھ��و تخطئ��ة ال��رواة وإن ك��انوا ثق��اة . وج��ھ الخ��صوص

 ال��صحیح أوال ث�م نثب��ت ض�ابطین باعتب��ارھم ب�شرا، وإنم��ا یثب�ت ال��صواب بال�دلیل



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

التناقض ال استسھال ذل�ك كم�ا ح�ال أھ�ل الب�دع حت�ى ض�عفوا ص�حیحا وص�ححوا 

 ١!ضعیفا في حین اجتنابھم أحادیث ثابتة بدعوى عدم االحتجاج بأحادیث اآلحاد

إیجابھم وتحریمھم ألشیاء قبل ورود الشرع بحجة قدرة العقل المطلق�ة عل�ى : ثانیا

 أشیاء ال تجوز إال بموجب أم�ره -سبحانھ–التحسین والتقبیح، بل أوجبوا على هللا 

 الع��دل وإدخ��ال الم��ؤمنین -یعن��ي المعتزل��ة-ھ��و وح��ده س��بحانھ، وم��ن ذل��ك إیج��ابھم

الجنة، ومعل�وم أن ھ�ذا ال یج�ب عل�ى هللا إال ألن�ھ أوجب�ھ عل�ى نف�سھ س�بحانھ، ف�ي 

حین ینفي األشاعرة وجوب شيء على هللا إذ العقل ال یحسن وال یقبح شیئا، وھ�ذا 

لى والت��ي تخ��الف مقت��ضى كمال��ھ خط��أ؛ إذ م��ن األفع��ال م��ا ال تج��وز عل��ى هللا تع��ا

  .سبحانھ وتعالى

استطال األمر ببعض من خ�اض ف�ي ھ�ذا الب�اب أن ق�ال ب�أن ك�ل مجتھ�د ف�ي : ثالثا

 وھ�و ح�ال كثی�ر ٢سائر الدیانات مصیب، وأعني بھذا عبید هللا بن الحسن العنبري

" المطال�ب العالی�ة" فكان آخر م�ا ص�نف األش�عري كتاب�ھ ممن اشتغل بعلم الكالم،

وصرح فی�ھ بتك�افؤ األدل�ة وإن ك�ان یعن�ي فی�ھ األدل�ة العقلی�ة، لك�ن أكث�ر المتكلم�ة 

  ٣.یقدمونھا ویقدسونھا مما جعل مآلھم للوقف والحیرة والشك
  

                                                             

فمت�ى س�معت ح�دیثا فی�ھ ن�وع خل�ل ) "٧٠/ ٣(ك�شف الم�شكل :  عیب على اب�ن الج�وزي قول�ھ١

ف�ي ح�ین تكلف�ھ ". الرسول صلى هللا علی�ھ وس�لم من�زه ع�ن ذل�كفانسب ذلك إلى الرواة؛ فإن 

 .تخطئة الرواة في بعض المواطن كما الكالم عن صفة القدم

 ھو عبید هللا بن الحسن بن الحصین بن أب�ي الح�ر العنب�ري الب�صري، قاض�ي الب�صرة، روى ٢

ع�ابوا علی�ھ : ي وطبقتھ، وروى عنھ عبد الرحمن بن مھدي وطائفة، قال الحافظعن الجریر

 ٧/٧(تھ�ذیب التھ�ذیب : انظ�ر. ھ�ـ١٦٨وقیل إنھ رج�ع عنھ�ا، م�ات س�نة . مسألة تكافؤ األدلة

 .وكذلك النظام نسب إلیھ أشیاء عظیمة منھا القول بتكافؤ األدلة). وما بعدھا

 ).١/٢٩٤( الصفدیة ٣



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  اخلامتة
  

طور تت�ضمن رك�ائز وفي خاتمة ھذه الدراسة نع�رض نتیجتھ�ا وخالص�تھا ف�ي س�

الدراس��ة وأھ��دافھا، مم��ا ی��ساعد عل��ى تأكی��د الم��ضمون والھ��دف الم��ذكورین ف��ي 

  :أثنائھا، وھي في العناصر التالیة

  

أن المراد بالجمع ھو التوفیق بین النصوص بحیث یمكن إعم�ال الن�صین  -١

 .ال إبطال أحدھما، وأنھ مقدم على الترجیح

 یعن���ي أن أح���دھما ل���م یقل���ھ هللا أن الت���رجیح یعن���ي إبط���ال أح���دھما مم���ا -٢

 ق��ط، والن��سخ ھ��و إعم��ال مؤق��ت وھ��و مق��دم عل��ى الت��رجیح إذا ثب��ت ورس��ولھ

 .التاریخ

أن النصوص الشرعیة الثابتة ھي محل التكلیف بجمع م�ا تع�ارض منھ�ا؛  -٣

 .سواء كانت طرفا ھي التعارض أم أحدھا

 .ند التعارضاحتجاج السلف باآلثار الثابتة ابتداء وإبطال ما سواھا ع -٤

احتجاج بالسلف باألحادیث الحسان، وأنھم قد یوردون الح�دیث ال�ضعیف  -٥

 .في المتابعات والشواھد ال بقصد االحتجاج بھا

ال فرق بین النصوص القطعیة والظنیة في االحتجاج؛ إذ كل ما ثبت ع�ن  -٦

 .  قولھ یحتج بھالنبي

 التحسین والتقبیح فإن�ھ ال بیان أن النقل حجة مطلقا، وأن العقل وإن أمكنھ -٧

 .یحتج بھ وال یعتبر حكمھ إال بتأیید الشرع

ال تع��ارض حقیق��ي ب��ین ص��حیح ال��شرع وص��ریح العقل��ي، وإنم��ا ق��د یق��ع  -٨

 .التعارض في األذھان



 

 

 

   

 

 

 

٦٣٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

تعارض حقیقي وھو ما كان من كل وجھ وال یمكن : أن التعارض نوعان -٩

وتع�ارض جزئ�ي أو ظ�اھر . دفعھ مطلقا، وھذا الن�وع ال یق�ع ف�ي ن�ص ثاب�ت البت�ة

 .وھو ما یمكن وقوعھ في النصوص الثابتة

أن التع���ارض الج���ائز وقوع���ھ ف���ي الن���صوص ال���شرعیة ھ���و التع���ارض  -١٠

الذي یرجع إلى التصور وعدم التوفیق في الجم�ع، ال إل�ى خل�ل ) الظاھر(الجزئي 

 .في النصوص الثابتة فھو محال

ذل�ك أن األم�ة ال تجتم�ع عل�ى أن التع�ارض ال ی�دوم وال یعج�ز الجمی�ع، و -١١

 . ضاللة وإن أخطأ اجتھاد بعضھا

وال���ذي یمث���ل الج���ائز وقوع���ھ ف���ي الن���صوص –أن ش���روط التع���ارض  -١٢

 ١.حجیة المتعارضین، ومطلق المنافاة:  شرطان-الشرعیة

 یفید أنھ ال فرق ب�ین الن�صوص القطعی�ة والظنی�ة -الظاھر–أن التعارض  -١٣

 . في إمكان وقوعھ؛ وذلك أن التعارض محلھ الذھن ال النصوص الثابتة

یج��ب دف��ع التع��ارض، ومت��ى تع��ذر دفع��ھ ب��ین الن��صوص؛ فإن��ھ یلج��أ إل��ى  -١٤

 . على تعدد زمن القضیتینالترجیح ما لم یعلم بتاریخ یدل

ق��د یختل��ف ال��سلف ف��ي وس��ائل الجم��ع ل��دفع التع��ارض الواق��ع ف��ي الم��سألة  -١٥

 .المعینة، ولكنھم یتفقون في نتیجتھا من جھة نفي التعارض
  
  
  

                                                             

 ول��ذلك ع��اب بع��ض العلم��اء عل��ى اب��ن قتیب��ة تكلف��ھ الجم��ع ب��ین بع��ض الن��صوص الت��ي س��بب ١

 . وقد یناقش في تفاصیل ھذا. لتعارضتعارضھا ضعف أحد طرفي ا



 

 

 

   

 

 

 

٦٤٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

  

  عـــــاملراج

  

أحم���د البردون���ي وإب���راھیم أطف���یش، دار الكت���ب :  أحك���ام الق���رآن للقرطب���ي، ت )١

 .ھــــ١٣٨٤یة، المصریة، القاھرة، ط الثان

أحم��د ش��اكر، دار اآلف��اق : اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام الب��ن ح��زم األندل��سي، ت )٢

 . الجدیدة، بیروت

عبدهللا السھلي، دار المنھاج للن�شر : االستغاثة في الرد على البكري البن تیمیة، ت )٣

 .ھـــ١٤٢٦والتوزیع، الریاض، ط األولى، 

سدحان، مكت�ب العبیك�ان، الری�اض، ط األول�ى، فھ�د ال�: أصول الفقھ البن مفلح، ت )٤

 .ھــ١٤٢٠

األصول من علم األص�ول لمحم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین، دار اب�ن الج�وزي، ال�دمام،   )٥

 .ھــ١٤٣٠ط الرابعة  

االعتب��ار ف��ي الناس��خ والمن��سوخ م��ن اآلث��ار للح��ازمي، دائ��رة المع��ارف العثمانی��ة،  )٦

 .ھـــ١٣٥٩الدكن، ط الثانیة، -حیدر آباد

س��لیم الھالل��ي، دار اب��ن عف��ان، ال��سعودیة، ط األول���ى، : االعت��صام لل��شاطبي، ت )٧

 .ھـــ١٤١٢

 .ھــ١٤١٤البحر المحیط للزركشي، دار الكتبي، ط األولى،  )٨

إب��راھیم آل : تبی��ین العج��ب بم��ا ورد ف��ي ف��ضل رج��ب الب��ن حج��ر الع��سقالني، ت )٩

 .عصر، بال تاریخ

 ال�دین المرداوي،مكتب�ة الرش�د، الری�اض، التحبیر شرح مختصر التحری�ر لع�الء )١٠

 .ھـــ١٤٢١ط األولى، 

التعریف��ات لل��شریف الجرج��اني، دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت، لبن��ان، ط األول��ى،  )١١

  .ھـ١٤٠٣



 

 

 

   

 

 

 

٦٤١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

أسعد الطیب، مكتبة نزار مصطفى الب�از، الری�اض، ط : تفسیر ابن أبي حاتم، ت )١٢

 .ھـ١٤١٧األولى، 

 .ھــ١٤٢٠ط أولى،   ر، مؤسسة الرسالة،أحمد شاك: تفسیر الطبري، ت )١٣

 تف����سیر الكبی����ر لل����رازي، دار إحی����اء الت����راث العرب����ي، بی����روت، ط الثالث����ة،  )١٤

 .ھـــ١٤٢٠

تھذیب التھذیب البن حجر العسقالني، مطبع�ة دار المع�ارف النظامی�ة، الھن�د، ط  )١٥

 .ھــــ١٣٢٦األولى 

حی�اء الت�راث العرب�ي، محم�د ع�وض مرع�ب، دار إ: تھذیب اللغة لألزھ�ري، ت )١٦

 .م٢٠٠١بیروت، ط األولى، 

صالح عویضة، دار الكتب العلمیة، بی�روت، ط : توضیح األفكار للصنعاني، ت )١٧

 .ھــــ١٤١٧األولى، 

رم��زي بعلبك��ي، دار العل��م للمالی��ین، بی��روت، ط : جمھ��رة اللغ��ة الب��ن دری��د، ت )١٨

 .م١٩٨٧أولى، 

الب��ن تیمی��ة، مجموع��ة محقق��ین، دار الج��واب ال��صحیح لم��ن ب��دل دی��ن الم��سیح  )١٩

 .ھـــ١٤١٩العاصمة، الریاض، ط الثانیة، 

حلی��ة األولی��اء وطبق��ات األص��فیاء ألب��ي نع��یم األص��فھاني، دار ال��سعادة، م��صر،  )٢٠

 .ھـــ١٣٩٤طبعة 

محم��د رش��اد س��الم، طبع��ة جامع��ة : درء تع��ارض العق��ل والنق��ل الب��ن تیمی��ة، ت )٢١

 .ھـــ١٤١١ لسنة اإلمام محمد بن سعود، السعودیة،

عبدالرحمن ال�شبل، مكتب�ة العل�وم والحك�م، المدین�ة : ذم الكالم وأھلھ للھروي، ت )٢٢

 .ھــ١٤١٨المنورة، ط األولى، 

محم�د ب�اكریم باعب�دهللا، : رسالة السجزي إلى أھل زبید ألبي نصر ال�سجزي، ت )٢٣

 .ھـــ١٤٢٣طبعة الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط الثانیة، 

أحم����د ش����اكر، مكتب����ة الحلب����ي، م����صر، ط األول����ى، : الرس����الة لل����شافعي، ت )٢٤

 .ھــــ١٣٥٨



 

 

 

   

 

 

 

٦٤٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

روضة الناظر وجنة المن�اظر الب�ن قدام�ة المقدس�ي، مؤس�سة الری�ان، ط الثانی�ة،  )٢٥

 .ھـــ١٤٢٣

أحم��د ش��اكر وآخ��رون، مطبع��ة م��صطفى الب��ابي الحلب��ي، : س��نن الترم��ذي، ت )٢٦

 .ھـ١٣٩٧مصر، ط الثانیة، 

أع��الم الن��بالء لل��ذھبي، مجموع��ة م��ن المحقق��ین بإش��راف ال��شیخ ش���عیب س��یر  )٢٧

 .ھـــ١٤٠٥األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، 

أحم���د ش���اكر، وزارة ال���شؤون : ش���رح الطحاوی���ة الب���ن أب���ي الع���ز الحنف���ي، ت )٢٨

 .ھــــ١٤١٨اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط األولى، 

محم��د ب��ن ری��اض األحم��د، المكتب��ة :  الب��ن تیمی��ة، تش��رح العقی��دة األص��فھانیة )٢٩

 .ھـــ١٤٢٥العصریة، بیروت، ط األولى، 

شرح القواعد الفقھیة، أحم�د محم�د عثم�ان الزرق�ا، دار القل�م، دم�شق، ط الثانی�ة،  )٣٠

 . ھــ١٤٠٩

ھم��ام عب��د ال��رحیم س��عید مكتب��ة المن��ار، : ش��رح عل��ل الترم��ذي الب��ن رج��ب، ت )٣١

 .ھــ١٤٠٧ األردن، ط األولى،

حم�د ن�زار تم�یم وھی�ثم ن�زار تم�یم دار : شرح نخبة الفكر للم�ال عل�ي الق�اري، ت )٣٢

 .األرقم، لبنان، بدون طبعة

محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر  :ص��حیح البخ��اري، محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري، ت )٣٣

 .ھــ١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، ط األولى، 

ف�ؤاد عب�د الب�اقي، دار إحی�اء الت�راث محم�د : صحیح مسلم لمسلم بن الحج�اج، ت )٣٤

 . ھــ١٤١٢العربي، بیروت، 

محم�د رش�اد س�الم مكتب�ة اب�ن تیمی�ة، م�صر، ط الثانی�ة، : الصفدیة البن تیمیة، ت )٣٥

 .ھــــ١٤٠٦

أحمد بن علي المب�اركي، ط الثانی�ة، : العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى،ت )٣٦

 .ھـــ١٤١٠

محم�د ف�ؤاد عب�د : لعسقالني، رق�م كتب�ھ وأبواب�ھ وأحادیث�ھفتح الباري البن حجر ا )٣٧

 .ھـــ١٣٧٩الباقي، دار المعرفة، بیروت، 



 

 

 

   

 

 

 

٦٤٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

ب�و عب�د ال�رحمن ع�ادل ب�ن یوس�ف : َالفرق ب�ین الف�رق لعب�د الق�اھر البغ�دادي، ت )٣٨

 .م١٩٧٧الغرازي، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ط الثانیة، 

 اب���ن الج���وزي، ال���سعودیة، ط الثانی���ة، الفقی���ھ والمتفق���ھ للخطی���ب البغ���دادي، دار )٣٩

 . ھـــ١٤٢١

محم��د ح��سن محم��د ح��سن اس��ماعیل : قواط��ع األدل��ة ف��ي األص��ول لل��سمعاني، ت )٤٠

 .ھـــ١٤١٨الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط األولى، 

م��صطفى ش��یخ م��صطفى، : قواع��د التح��دیث لمحم��د جم��ال ال��دین القاس��مي، ت )٤١

 .ھــ١٤٢٥ولى، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط األ

أب�و عب�دهللا ال�سورقي و إب�راھیم : الكفایة في عل�م الروای�ة للخطی�ب البغ�دادي، ت )٤٢

 .حمدي المدني، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة

ع���دنان دروی���ش ومحم���د الم���صري، مؤس���سة الرس���الة،  :ت الكلی���ات للكف���وي، )٤٣

 .بیروت

 .ھــ١٤١٤لثالثة، لسان العرب البن منظور، دار صادر، بیروت ط ا )٤٤

 لط���ائف المع���ارف الب���ن رج���ب، دار اب���ن ح���زم للطباع���ة والن���شر، ط األول���ى،  )٤٥

  .ھــــ١٤٢٤

زھی��ر عب��د المح��سن س��لطان، مؤس��سة الرس��الة، :  مجم��ل اللغ��ة الب��ن ف��ارس، ت )٤٦

 .ھــ١٤٠٦بیروت ط الثانیة، 

جم�ع عبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، طبع�ة م: مجموع الفتاوى البن تیمیة، ت )٤٧

 .ھــ١٤١٦الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، لسنة 

المحل��ى باآلث��ار الب��ن ح��زم، ت أحم��د ش��اكر، مطبع��ة النھ��ضة، الطبع��ة م��ستندة  )٤٨

 .ھـــ١٣٤٧لطبعة أولى إلدارة المطابع المنیریة بتاریخ 

محم�د الزحیل�ي : شرح الكوكب المنیر البن النجار الحنبل�ي، ت مختصر التحریر )٤٩

 .ھـــ١٤١٨مكتبة العبیكان، ط الثانیة، ونزیھ حماد 

سید إب�راھیم، دار الح�دیث، الق�اھرة، : مختصر الصواعق المرسلة البن القیم، ت )٥٠

 . ھـــ١٤٢٢ط األولى،



 

 

 

   

 

 

 

٦٤٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الثالث العدد من التاسع المجلد
 مسائل على لالستدالل النصوص بین الجمع في السنة أھل منھجیة باإلسكندریة

م�صطفى عب�د الق�ادر عط�ا، دار الكت�ب : المستدرك على ال�صحیحین للح�اكم، ت )٥١

 .ھــ١٤١١العلمیة بیروت، ط األولى، 

ش��عیب األرن��ؤوط وع��ادل مرش��د وآخ��رون، مؤس��سة : ، تم��سند أحم��د ب��ن حنب��ل )٥٢

 .ھــ١٤٢١الرسالة، ط األولى، 

محم���ود األرن���اؤوط ویاس���ین محم���ود : المطل���ع عل���ى ألف���اظ المقن���ع للبعل���ي، ت )٥٣

 .ھــ١٤٢٣الخطیب، مكتبة السوادي للتوزیع، ط األولى، 

الكت�ب العلمی�ة، مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العل�م واإلرادة الب�ن الق�یم، دار  )٥٤

 .ھـــ١٤١٩بیروت، 

عب�د هللا ب�ن یوس�ف الج�دیع، دار ف�واز : المقنع في علوم الحدیث الب�ن الملق�ن، ت )٥٥

 .ھــ١٤١٣للنشر، السعودیة، ط األولى، 

 .ھـــ١٣٨٧الملل والنحل للشھرستاني، مؤسسة الحلبي، طبعة  )٥٦

جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن محم�د رش�اد س�الم : منھاج السنة النبویة الب�ن تیمی�ة، ت )٥٧

 .ھـــ١٤٠٦سعود، ط األولى، 

المنھاج شرح صحیح مسلم، المع�روف ب�شرح الن�ووي عل�ى م�سلم للن�ووي، دار  )٥٨

 .ھــ١٣٩٢إحیاء التراث العربي، بیروت، ط الثانیة، 

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان دار ب�ن عف�ان، ط : الموافقات للشاطبي، ت )٥٩

 .ھــ١٤١٧األولى، 

ربی�ع ب�ن ھ�ادي : النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر الع�سقالني، ت )٦٠

 .ھــــ١٤٠٤عمیر، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط األولى، 

  


