بسم اهلل الرحمن الرحيم
الضوابط المنهجية لفهم السنة
إعداد
د" .محمد عيد" الصاحب

الحمد هلل رب العامين ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين،
وبعد:
فمكل عمم منيجيتو الخاصة التي تحدد صورة التعامل الصحيحة معو ،وتضع لو من
الضوابط ما يؤدي إلى فيمو وحسن االستفادة منو .وان من أىم العموم التي يمزميا ذلك السنة
النبوية التي تحتاج إلى منيجية دقيقة في فيميا ،واستخراج الفرائد من كنوزىا فيما يخدم جانب
األمة في جميع مجاالت الحياة ،ويوفق العبد
األحكام ،ومجال الحالل والحرام ،وفيما يعالج واقع ّ
إلى اإلحسان في الطاعة والعبادة ،ويقربو من الخالق سبحانو ،وينجيو من سوء العاقبة يوم

القيامة.
واألخطاء التي تقع من بعض الناس في مجال السنة ،تعود في الكثير منيا إلى
االنحراف عن المنيجية الصحيحة في التعامل معيا وعدم العمم بالضوابط الالزمة لحسن فيميا.
ومنشأ الزلل في بعض االجتيادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة ىذه الضوابط أو بعضيا عند
دراسة نصوصىا .وليذا ينبغي معرفة ىذه الضوابط حتى يفيم العالم والمجتيد مراد النبي  من
عما قصده
غير تقصير أو غمو؛ وحتى ال ُي َح ّمل الحديث النبوي ماال يحتمل ،وال يقصر في فيمو ّ
النبي  من بيان وىدى وارشاد.
أقدميا في ىذا الممتقى ،والتي كمفت بإعدادىا في وقت متأخر،
وىذه الورقة العممية التي ّ
أتناول فييا أىم الضوابط التي وضعيا العمماء لفقو الحديث وفيمو ،وأؤكد فييا ضرورة االلتزام

بالمنيجية العممية التي قررىا العمماء ،وحثوا عمى التزاميا والتقيد بيا ،من أجل االستفادة من سنة
النبي المصطفى  واجادة استنباط األحكام منيا.
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من الضوابط المنهجية لفهم الحديث وفقهه اآلتي:

ووً
التحقق من ثبوت الحديث
مسألة ثبوت الحديث عن النبي  تعد أولى الخطوات التي يجب عمى العالم والدارس التحقق

منيا ،حيث ال يعتمد عند المحدثين إال الحديث المقبول وىو الحديث الثابت في نسبتو إلى رسول

اهلل  .وأما الحديث الضعيف فيو حديث ال ُيمتفت إليو وال ُيعتمد عميو؛ ال في األحكام وال في
الحالل والحرام .وقد استثنى بعض العمماء الضعيف ضعفاً يسي اًر ،فأخذوا بو في فضائل األعمال

بشروط .ومنيم من اعتمد عميو في األحكام إذا لم يكن في الباب غيره.

وكان عمماء الحديث قد وضعوا القواعد والقوانين لمتأكد من ثبوت الحديث عن النبي
لذلك أدق الموازين ،من أجل االعتماد عمى الصحيح الثابت عن رسول اهلل

الحديث إال تمييز المقبول من المردود من حديث النبي .

 ،وجعموا

 ،وما ثمرة عموم

ويدخل في ىذا المطمب التمييز بين درجات الحديث المقبول ومعرفة مرتبة الحديث بين مراتب

الحديث الصحيح ،حيث يمزم ذلك عند تعارض األحاديث إذا لم يتمكن العالم من الجمع والتوفيق

بينيا ،واذا لم يظير في األحاديث المتعارضة ناسخ ومنسوخ ،كما يمزم ذلك عند الترجيح بين آراء
الفقياء في مسائل الفقو لمعرفة الراجح منيا.
ويحسن التأكيد في ىذا المقام عمى ضرورة العناية بمسألة العمل ،لمتأكد  -بعد النظر في روايات
الحديث مجتمعة -من خمو الحديث من العمل التي ترد الحديث وال تجعمو صالحاً لمعمل

واالحتجاج ،وبخاصة عمل المتن التي تخل بمعناه ،وتحرفو عن مقصد الشرع ومراد النبي . 

ثانياً
جمع لفاظ الحديث الواحد
ال يكفي االقتصار عمى لفظ رواية واحدة لمحديث ،وذلك بسبب تعدد صور الرواية ،نحو رواية
الحديث بمعناه ال بمفظو ،وروايتو مختص ًار ،ورواية جزء منو ،وروايتو بقصة أو بدون قصة .وليذا
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ال يمكن فيم الحديث فيماً صحيحاً إال بالنظر في رواياتو كميا ،وتتبع داللة ىذه األلفاظ مجتمعة.
وبعض من أخل بيذا الضابط رد بعض األحاديث الصحيحة ،لقصور فيمو عن إدراك المعنى
الصحيح لمحديث.
ومثال ذلك :الحديث الذي رواه البخاري ومسمم وغيرىما عن عائشة َرضي اهلل عنيا قالت:
ِ( )
ول المَّل ِو َ ر ُج ٌل ِم ْن َب ِني ُزَرْي ٍ
ان َر ُسو ُل المَّل ِو 
( َس َح َر َر ُس َ
قُ ،ي َقا ُل َلوُ َلبِ ُ
يد ْب ُن األ ْ
صم َ ،حتَّلى َك َ
َع َ
ِ
ِ ِ
ات يوٍم أَو َذ َ ٍ
ِ
ان َي ْف َع ُل َّل
ات َلْيَمة َو ُى َو ع ْنديَ ،لكَّلنوُ
الش ْي َء َو َما َف َعَموَُ ،حتَّلى إِ َذا َك َ
ُي َخَّلي ُل إَِل ْيو أَّلَنوُ َك َ
ان َذ َ َ ْ ْ
َن المَّلو أَ ْفتَانِي ِفيما استَ ْفتَيتُو ِف ِ
ِ
ِ
يو ،أَتَانِي َر ُجالَ ِنَ ،ف َق َع َد
َد َعا َوَد َعا ،ثَُّلم َق َ
َ ْ ْ ُ
الَ " :يا َعائ َشةُ ،أَ َش َع ْرت أ َّل َ
ال أَح ُدىما لِص ِ
ْسي ،و َ ِ
أَح ُدىما ِع ْن َد أر ِ
وب( )،
احبِ ِوَ :ما َو َجعُ َّل
الَ :م ْ
الر ُج ِل؟ فَ َق َ
ط ُب ٌ
ااخ ُر ع ْن َد ِر ْجمَ َّلي ،فَ َق َ َ ُ َ َ
َ
َ َُ
َ
ٍ( )
الِ :في ُم ْش ٍط و ُم َشاطَة  ،و ُج ِّي
ف
الِ :في أ ِّي
َي َش ْي ٍء؟ قَ َ
صِم ،قَ َ
الَ :م ْن طَبَّلوُ؟ قَ َ
قَ َ
ال :لَبِ ُ
يد ْب ُن األ ْ
َع َ
َ
َ
( )
( )
اىا رسو ُل َّل
ال :وأ َْين ُىو؟ َق َ ِ
ٍ
الم ِو ِ في َن ٍ
اس ِم ْن
َ
ال :في بِ ْئ ِر َذ ْرَو َ
ان َ .فأَتَ َ َ ُ
طْم ِع َن ْخَمة َذ َك ٍر َ .ق َ َ َ َ
ِ
الحَّلن ِ
َن ماء َىا ُن َقاعةُ ِ
ِ
ِ
اء ،أ َْو َكأ َّل
وس
اء َف َق َ
َ
أ ْ
وس َن ْخميَا ُرُء ُ
َن ُرُء َ
الَ « :يا َعائ َشةَُ ،كأ َّل َ َ
َص َحابِوَ ،ف َج َ
ت :يا رس َ َّل ِ
الشي ِ
اط ِ
َن أُثَِّيوَر َعَمى
استَ ْخ َر ْجتَوُ؟ َق َ
الَ « :ق ْد َعا َفانِي المَّلوَُ ،ف َك ِرْى ُ
ت أْ
َّل َ
ول المو :أَ َفالَ ْ
ين» ُقْم ُ َ َ ُ
الن ِ ِ ِ
َّل
ت) ( ).
َم َر بِيَا َف ُد ِفَن ْ
اس فيو َش ًّار» َفأ َ

ٍ
ٍ
ِ
طةُ :ما َي ْخرُج ِم َن َّل
الم َشا َقةُِ :م ْن
الش َع ِر إِ َذا ُم ِش َ
طَ ،و ُ
الم َشا َ َ ُ
قال البخاري « :في ُم ْشط َو ُم َشا َقة» ُي َقا ُلُ :
ُم َشا َق ِة ال َكتَّل ِ
ان ( ).
ِ َّل
ال ،أ َّل
الَ « :
َخ َر ْجتَوُ؟ َق َ
تَ :يا َر ُس َ
ول المَّل ِو أَ َفأ ْ
وفي رواية للبخاري بمفظُ ( :قْم ُ
َما أََنا َف َق ْد َعا َفان َي الموُ
الن ِ ِ
َن أُثَِّيوَر َعَمى َّل
ت) ( ).
َم َر بِيَا َف ُد ِفَن ْ
َو َش َفانِيَ ،و َخ ِش ُ
يت أ ْ
اس م ْنوُ َش ًّار» َوأ َ

( ) كبٌ نجٛذ ثٍ األعصى ْٕٔ يٍ ثُ ٙصسٚك دهٛفب ً نهٕٓٛد
( ) يطجٕةٚ :عُ ٙيغذٕس
( ) يشػ ٔيشبغخ :اليشػ ٔاليشبغخ ْٙ :انشعش انز٘ عمػ يٍ انشأط ٔانهذٛخ عُذ انتغشٚخ ثبنًشػ.
( ) جف غهع  :انجف ٔف ٙثعط انشٔاٚبد انجت ثبنجبءًْٔ ،ب ثًعُٗ ٔادذٔ ْٕٔ ،عبء غهع انُخم ْٕٔ ،انغشبء
انز٘ ٚكٌٕ عهٚٔ ّٛطهك عهٗ انزكش ٔاألَثٗ ،فهٓزا لٛذِ ف ٙانذذٚث ثمٕنّ( :غهع َخهخ ركش).
( ) ثئش رسٔاٌ ثفتخ انزال ٔعكٌٕ انشاء ْٙ :ثئش نجُ ٙصسٚك ثبنًذُٚخ.
( ) صذٛخ انجخبس٘ ،انطت ،ثبة انغذش ،ح . 136 /7 ،5763
( ) انًصذس انغبثك َفغّ.
( ) صذٛخ انجخبس٘ ،انطت ،ثبة انغذش ،ح . 138 /7 ،5766
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ورواية مسلم بلفظ  ( :سحر رس َ ِ
ي ِم ْن َيي ِ
صمَّلى اهلل َعمَ ْي ِو و َسمَّلم َيي ِ
ود َبنِي ُزَرْي ٍ
قُ ،يقَا ُل لَوُ:
ود ٌّي
ول اهلل َ
َ ََ َ ُ
ُ
َ َ ُ
ُ
ت حتَّلى َكان رسو ُل ِ
َع ِ
اهلل ُ ي َخَّلي ُل إَِل ْي ِو أَّلَنوُ َي ْف َع ُل َّل
الش ْي َءَ ،و َما َي ْف َعمُوَُ ،حتَّلى إِ َذا
َلبِ ُ
صمَ :قاَل ْ َ
َ َُ
يد ْب ُن ْاأل ْ َ
َكان َذات يوٍم ،أَو َذات َليَم ٍةَ ،دعا رسو ُل ِ
الَ " :يا َعائِ َشةُ أَ َش َع ْر ِت أ َّل
َن
اهلل  ،ثَُّلم َد َعا ،ثَُّلم َد َعا ،ثَُّلم َق َ
َ َ َْ ْ َ ْ
َ َُ
يو؟ جاءنِي رج َال ِن َف َقع َد أَح ُدىما ِع ْن َد أر ِ
اهلل أَ ْفتَانِي ِفيما استَ ْفتَيتُو ِف ِ
ال
ْسي َو ْاا َخ ُر ِع ْن َد ِر ْجمَ َّليَ ،ف َق َ
َ َ َُ
َ ْ ْ ُ
َ
َ َ َُ
َ
ْسي لِمَّل ِذي ِع ْن َد ِرجمَ َّلي ،أ َِو الَّل ِذي ِع ْن َد ِرجمَ َّلي لِمَّل ِذي ِع ْن َد أر ِ
الَّل ِذي ِع ْن َد أر ِ
ال:
ْسيَ :ما َو َجعُ َّل
الر ُج ِل؟ قَ َ
ْ
ْ
َ
َ
الِ :في ُم ْش ٍط َو ُم َشاطَ ٍة،
الِ :في أ ِّي
َم ْ
َي َش ْي ٍء؟ قَ َ
صِم ،قَ َ
الَ :م ْن طَبَّلوُ؟ قَ َ
وب ،قَ َ
ال :لَبِ ُ
ط ُب ٌ
يد ْب ُن ْاأل ْ
َع َ
تَ :فأَتَاىا رسو ُل ِ
ِ
الَ :فأَين ىو؟ َق َ ِ
ف َ ِ
ال :و ُج ِّي
اهلل ِ في
ان " َقاَل ْ
ال :في بِ ْئ ِر ذي أ َْرَو َ
َ َُ
طْم َعة َذ َك ٍرَ ،ق َ ْ َ ُ َ
َق َ َ
ِ
َن ماءىا ُن َقاعةُ اْل ِحَّلن ِ
ِ
أَُن ٍ ِ
اءَ ،وَل َكأ َّل
وس
َص َحابِ ِو ،ثَُّلم َق َ
الَ « :يا َعائ َشةُ َواهلل َل َكأ َّل َ َ َ
َ
اس م ْن أ ْ
َن َن ْخَميَا ُرُء ُ
ت َف ُقْمت :يا رس َ ِ
الشي ِ
اط ِ
َن
الَ « :ال أ َّل
َح َرْقتَوُ؟ َق َ
ين» َقاَل ْ
َما أََنا َف َق ْد َعا َفانِي اهللَُ ،و َك ِرْى ُ
ت أْ
ول اهلل أَ َف َال أ ْ
َّل َ
ُ َ َُ
الن ِ
أُثِ َير َعمَى َّل
ت) ( ).
ت بِيَا َف ُد ِفَن ْ
َم ْر ُ
اس َش ًّراَ ،فأ َ
ول
تَ :يا َر ُس َ
وفي رواية ابن ماجه لفظُ ( :قْم ُ
الن ِ ِ
َن أُثِ َير َعمَى َّل
َم َر
َو َك ِرْى ُ
ت أْ
اس م ْنوُ َش ًّار» َفأ َ

َما أََنا َف َق ْد َعا َفانِي المَّلوُ،
الَ « :ال ،أ َّل
َح َرْقتَوُ؟ َق َ
المَّل ِو ،أَ َف َال أ ْ
ت) ( ).
بِيَا َف ُد ِفَن ْ

ِِ
ِ
ولفظ رواية الشافعي ( :ما عمِمت أ َّل َّل
رسول المَّل ِو
ان
َ
استَ ْفتَْيتُوُ فيو وَق ْد َك َ
َم ٍر ْ
َن المو تعالى أفتاني في أ ْ
َ َ ْ
ِ
َّل َّل
إلي ِهه َّين ُيه َخيأ ِهْيتي ِّن
ْيتيهن ،أتانِي َر ُجالَ ِن
اا َخووَخ َخيأ َّي
مكث كذا وكذا ُيي َخخي ُي
عميو وسمَّل َم َي ُ
َّيل ْي
صمى الموُ
س َخ
الن َخ
ال الّ ِذي ِع ْن َد ِرجمَ َّلي لِمَّل ِذي أر ِ
عند ِرجمَ َّلي وااخر ِع ْن َد أر ِ
ِ
ال:
ْسي مابال َّل
الر ُجل؟ َق َ
ْسي َف َق َ
أح ُد ُىما َ
مس َ
فج َ
َ
َ
بن األعصم قَ َ ِ
ذكر في
ال َو َم ْن طَّبوُ؟ قَ َ
وب قَ َ
ال لَبِ ُ
مطب ٌ
يد ُ
ُ
يم؟ قال :في جوف جف طمعة َ
ال وف َ
َ
)
(
ِ
اء َىا رسو ُل المَّل ِو 
وم َشاطة َ
تحت راعوفة أو راعوثة شك الربيع في بئر َذ ْرَو ْ
ان .قال فَ َج َ
ُمشط ُ
ِ
ِ َّل
َن رؤس َنخمِيا رؤس َّل
الشَياطين ،و َكأ َّل
َمر بِيَا
َف َق َ
َن َماؤىا ُن َق َ
ُُ ُ
ال :ىذه التي أ ُِريتُيا َكأ َّل ُ ُ َ
اعةُ الحَّلناء َفأ َ
رسول المَّل ِو َ فأ ِ
ُخرَج) ( ).
َ
ث رسو ُل ِ
اهلل ِ ستَّل َة أَ ْشيٍُر َي َرى أَّلَنوُ َيأْتِي َوَال َيأْتِي( )َ ،فأَتَاهُ َمَم َك ِ
ان،
وفي رواية ألحمد بمفظَ ( :لبِ َ َ ُ
َفجَمس أَح ُد ُىما ِع ْن َد أر ِ
ال:
الَ :م ْ
وب َق َ
َح ُد ُى َما لِ ْ َخ ِرَ :ما َبالُوُ؟ َق َ
ْس ِوَ ،و ْاا َخ ُر ِع ْن َد ِر ْجَم ْي ِوَ ،ف َق َ
ط ُب ٌ
ال أ َ
َ
َ َ َ َ
َعصِمَ ،ق َ ِ
الِ :في ُم ْش ٍط َو ُم َشاطَ ٍة ِفي ُج ِّي
ف طَْم َع ِةَ ،ذ َك ٍر ِفي بِ ْئ ِر
يم؟ َق َ
َم ْن طَبَّلوُ؟ َق َ
الَ :لبِ ُ
يد ْب ُن ْاأل ْ َ
ال :ف َ
( ) صذٛخ يغهى ،العالو ،ثبة انغذش ،ح. 1719 /4 ،43
(

) عٍُ اثٍ يبجّ ،الغت ،ثبة انغذش ،ح 1173 /3545،2

(

) ساعٕفخ انجئش أٔ ساعٕثخ انجئش  ْٙ :صخشح تتشن ف ٙأعفم انجئش إرا دفشد تكٌٕ َبتئخ ُْبن فإرا أسادٔا

تُمٛخ انجئش جهظ انًُمٗ عهٓٛب ٔٚشٖٔ .
(

) يغُذ انشبفع. 88/2 :ٙ

(

) ٚشٖ أَّبّ ٚأتٔ ٙال ٚأت :ٙأ٘ ٚخٛم إن ّٛأَّ ٚعبشش َغبءِ ْٕٔ ال ٚعبششْى.
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ِ
ٍ
استَْيقَظَ َّل
ي أ َّل
َن
صمَّلى اهللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّل َم ِم ْن َن ْو ِم ِو فَقَ َ
ان تَ ْح َ
َذ ْرَو َ
َي َعائ َشةُ أَلَ ْم تََر ْ
ال  " :أ ْ
ت َر ُعوفَة ،فَ ْ
النبِ ُّيي َ
ال  " :ى ِذ ِه اْلبِ ْئر الَّلتِي أ ُِريتُيا ،و ِ
ِ ِ
ِ
اهلل َكأ َّل
َن
ُخ ِرَجَ ،ف َق َ
َم َر بِ ِوَ ،فأ ْ
َ
يم ْ
ُ
استَ ْفتَْيتُوَُ ،فأَتَى اْلب ْئ َرَ ،فأ َ
َ
اهلل أَ ْفتَاني ف َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس َّل
الشَياط ِ
اعةُ اْلحَّلناءَ ،و َكأ َّل
َن
ين "َ .ف َقاَل ْ
ت َعائ َشةَُ :ل ْو أَّلَن َك َكأَّلَنيَا تَ ْعني أ ْ
اء َىا ُن َق َ
وس َن ْخميَا ُرُء ُ
َن ُرُء َ
َم َ
ِ
ِ
الن ِ
َن أُثِ َير َعمَى َّل
اس ِم ْنوُ َش ًّار) ( ).
َي ْنتَ ِش َرَ ،ق َ
َما َواهلل َق ْد َعا َفاني اهللَُ ،وأََنا أَ ْك َرهُ أ ْ
ال " :أ َ
َن رس َ ِ
ِ ِ
ِ
صَنع َّل
الش ْي َء
ول اهلل ُ سح َر َلوُ َحتَّلى َك َ
وفي رواية خرى ألحمد بمفظ ( :أ َّل َ ُ
ان ُي َخَّلي ُل إَل ْيو أَّلَنوُ َي ْ ُ
ِ ِ
َّل
ت أ َّل
يما
ات َي ْوٍم َأرَْيتُوُ َي ْد ُعوَ ،ف َق َ
الَ :ش َع ْر ُ
ان َذ َ
صَن ْعَ ،حتَّلى إِ َذا َك َ
َوَل ْم َي ْ
اهلل َع َّلز َو َجل َق ْد أَ ْفتَاني ف َ
َن َ
استَ ْفتَيتُو ِف ِ
يو) ( ).
ْ ْ ُ
يوضح
ويكفي في ىذا المثال ما تم عرضو من ألفاظ لروايات ّ
متعددة ،حيث نجد فييا ألفاظًا ّ
أدى ببعضيم إلى رد الحديث وعدم قبولو.
بعضيا بعضاً ،ويزيل اإلشكال الذي ّ
وكان بعض أىل العمم من المسممين ،وكذلك بعض الطاعنين في األحاديث الصحيحة من

المستغربين ،والعقالنيين ،وغيرىم قد وجيوا نقداً ليذا الحديث ،من جية أن الحديث يمثل تشكيكاً

في الوحي ،وأن النبي  لو سممنا بيذا الحديث فسيصدق عميو قول المشركين الذي سجمو اهلل

َّل ِ
ِ
ِ
ِ
ون إِ ْن
تعالى بقولو َ :ن ْح ُن أ ْ
ون إَِل ْي َك َوِا ْذ ُى ْم َن ْج َوى إِ ْذ َيقُو ُل الظال ُم َ
ون بِو إِ ْذ َي ْستَم ُع َ
َعَم ُم بِ َما َي ْستَم ُع َ
ور ،) (Zوقولو :وَق َ َّل ِ
ور.) (Z
ون ِإ َّلال َر ُج ًال َم ْس ُح ًا
ون إِ َّلال َر ُج ًال َم ْس ُح ًا
ون إِ ْن تَتَّلبِ ُع َ
ال الظال ُم َ
تَتَّلبِ ُع َ
َ
وذىبوا كذلك إلى أن دعوى السحر تنال من مكانة الوحي لجواز االختالط عمى المسحور .وأن
الحديث يتعارض مع قول اهلل تعالى :والمَّلو يع ِ
الن ِ
ص ُم َك ِم َن َّل
اس.) (Z
َ ُ َْ

وىناك شبيات أخرى وردت عمى الحديث لم أذكرىا ألن المقام ال يحتمل استقصاءىا ،والذي
يعنينا في ىذا المقام ىو اإلشارة التي تخدم الورقة ،والتي توضح أىمية جمع األلفاظ لمحديث

الواحد من أجل بيان معناه ،ومن أجل فيم المراد منو.

وأول شيء يستوقفنا في روايات الحديث المذكورة تعدد األلفاظ التي توضح لنا موضوع الحديث

ومضمونو والتي نستخمصيا من نجموع الروايات ،وىي عمى النحو ااتي:

(

) يغُذ أدًذ ،ح .405 /40، 24347

(

) يغُذ أدًذ ،ح . 194 /41، 24650

(

) آٚخ  /47اإلعشاء.

(

) آٚخ  /8انفشلبٌ.

(

) آٚخ  /67انًبئذح.
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 -1أثر سحر لبيد كان في دائرة التخيل ولم يكن في دائرة أخرى .حيث إن السحر لو صور كثيرة
وأشكال عديدة.
 -2التخيل الذي حصل لمنبي  كان محصو اًر في العالقة الزوجية ولم يكن في شيء آخر ،كما
األمر بقي داخل بيوتو ولم يتجاوز حجرات أميات المؤمنين َرضي اهلل عنين ،ألن الصحابة
رضي اهلل عنيم لم يمحظوا عميو تغي ًار ،ولم ينكروا عميو شيئًا.
ِ
ان َي ْف َع ُل َّل
الش ْي َء َو َما
ُي َخَّلي ُل إِلَ ْيو أَّلَنوُ َك َ
ِ
إلي ِو َّلأنوُ َيأْتِي ِّي
اء
َيأْتي) ،و( ُي َخَّلي ُل ْ
الن َس َ

فَ َعمَوُ) ،و ( َي ْ
صَنعُ
ال َيأ َّل
ْتيين) .وقد
َو َ

وقد ورد ما يخص التخيل بألفاظ متعددة (
َّل
صَن ْع) ،و( َي َرى أَّلَنوُ َيأ ِْتي َوَال
الش ْي َء َوَل ْم َي ْ
وضحت رواية الشافعي أن الذي كان يتخيل النبي  فعمو أو صنعو أو إتيانو ىو معاشرة نسائو
وليس أم اًر آخر.
 -3أثر السحر عمى الجانب البشري ولم يؤثر عمى جانب النبوة والوحي ،كما أنو لم يؤثر عمى

ان
وعيو وادراكو عميو الصالة والسالم .وألفاظ الحديث توضح ذلك ،وتظير بقولو َ ( :حتَّلى إِ َذا َك َ
ال َ " :يا َعائِ َشةُ ،أَ َش َع ْر ِت أ َّل
َن المَّل َو أَ ْفتَانِي
ات لَْيمَ ٍة َو ُى َو ِع ْن ِدي ،لَ ِكَّلنوُ َد َعا َوَد َعا ،ثَُّلم َق َ
ات َي ْوٍم أ َْو َذ َ
َذ َ
ات لَيمَ ٍةَ ،دعا رسو ُل ِ
ِِ
ِ
اهلل  ،ثَُّلم َد َعا ،ثَُّلم
ان َذ َ
ات َي ْوٍم ،أ َْو َذ َ ْ
استَ ْفتَْيتُوُ فيو) ،و ( َحتَّلى إِ َذا َك َ
يما ْ
َ َُ
فَ
َد َعا) ،و ( أ َّل
َما أََنا فَقَ ْد َعافَانِ َي المَّلوُ َو َشفَانِي) .فالذي يدعو ربو ويزيد في دعائو ،يكون واعياً ومدركاً
لما يقول وال يدل فعمو ىذا عمى فقد الوعي ،وانقطاعو عن خالقو .ومما يؤكد وعيو قولو (عافاني

اهلل وشفاني) .وبينت إحدى الروايات عند اإلمام أحمد أن اهلل تعالى أفتاه في رؤيا منامية:
ِ ِ
ِ
استَْي َقظَ َّل
ي أ َّل
استَ ْفتَْيتُوُ).
النبِ ُّيي ِ م ْن َن ْو ِم ِو َف َق َ
يم ْ
َي َعائ َشةُ أَلَ ْم تََر ْ
ال :أ ْ
( َف ْ
َن َ
اهلل أَ ْفتَاني ف َ
ط ٍة ِفي ُج ِّي
طْم َع ِةَ ،ذ َك ٍر ِفي بِ ْئ ِر
ف َ
 -4بينت الروايات مجتمعة أن السحر كان في ُم ْش ٍط َو ُم َشا َ
ت َر ُعوَف ٍة البئر ،وأن ماء البئر مثل نقاعة الحناء ،وأن نخميا مثل رؤوس الشياطين.
ان تَ ْح َ
َذ ْرَو َ
 -5يوجد في كتاب اهلل تعالى ما ينفي شبيات الطاعنين في الحديث ويبين أن السحر ال يؤثر

عمى الوحي وال عمى وعي النبي -وادراكين ،وسيأتي ذلك في الضابط الخامس "فيم النص في

ضوء اايات القرآنية".
 -6أكثر الروايات في كتب الحديث عمى أن النبي  لم يستخرج السحر من البئر ولم يحرقو،
وأنو أمر بيا فدفنت.
وأخي ًار ليس المقام مقام رد عمى الشبيات وتفنيدىا فمذلك مكان آخر يناقش فيو ،ويكفينا

في ىذه الورقة أن نبين باختصار أىمية جمع ألفاظ الحديث الواحد في توضيح معنى الحديث
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وفيمو .وىذا الضابط يمكن أن نجعمو تحت مسمى آخر ىو فيم الحديث ضمن سياقو الخاص،
حيث ال يتضح السياق أحيانًا بالصورة المطموبة إال بجمع روايات األلفاظ لمحديث الواحد.

ثالثاً
جمع روايات الحديث من الطرق المتعددة
المراد بجمع روايات الحديث من الطرق المتعددة ،أي جمعيا من طرق رواتيا من الصحابة إذا
تعمقت روايتيم بحادثة معينة ،أو قصة واحدة ،حيث نجد ىذه الروايات مجتمعة تعطي الصورة

المتكاممة التي يخمص الدارس منيا إلى الفيم الصحيح لمحديث ،والتي يستطيع بيا أن يستخمص

الفوائد واألحكام بصورة مرضية؛ ال يبعد فييا عن المعنى الذي يريده النبي .
ويوضح ىذا الضابط المثال ااتي:
ِ
ٍِ
روى البخاري عن أََن ِ
وس َم َع َّل
الم ْس ِج ِدَ ،د َخ َل
س ْب َن َمالك  قالَ( :ب ْيَن َما َن ْح ُن ُجمُ ٌ
النبِ ِّيي  في َ
رج ٌل عَمى جم ٍلَ ،فأََن َ ِ
ال َليُ ْم :أُّيَي ُك ْم ُم َح َّلم ٌد؟ َو َّل
النبِ ُّيي ُ متَّل ِك ٌ َب ْي َن
الم ْس ِج ِد ثَُّلم َع َقَموُ ،ثَُّلم َق َ
َُ َ
اخوُ في َ
ََ
ِ
ال َلوُ َّل
النبِ ُّيي
ال َلوُ َّل
ظَ ْي َرَان ْي ِي ْمَ ،ف ُقْمَناَ :ى َذا َّل
المطَّلمِ ِب َف َق َ
المتَّل ِك َُ .ف َق َ
الر ُج ُل األ َْبَي ُ
الر ُج ُلَ :يا ْاب َن َع ْبد ُ
ض ُ
ِ
ِ
ال َّل ِ
الم ْسأَلَ ِة ،فَالَ تَ ِج ْد َعمَ َّلي ِفي
َج ْبتُ َك» .فَ َق َ
« :قَ ْد أ َ
الر ُج ُل ل َّلمنبِ ِّيي  :إِِّيني َسائمُ َك فَ ُم َش ِّيد ٌد َعمَ ْي َك في َ
ت بِ ِوَ ،وأََنا َر ُسو ُل َم ْن َوَرائِي ِم ْن
ال َّل
الَ « :س ْل َع َّلما َب َدا لَ َك»  ...فَقَ َ
َن ْف ِس َك؟ فَقَ َ
ت بِ َما ِج ْئ َ
آم ْن ُ
الر ُج ُلَ :
ِ
ِ
َخو َب ِني َس ْع ِد ْب ِن َب ْك ٍر) ( ).
ام ْب ُن ثَ ْعَمَب َة أ ُ
َق ْوميَ ،وأََنا ض َم ُ
وىذا الحديث بيذا النص استدل بو بعض العمماء عمى طيارة أبوال اإلبل وأرواثيا .قال ابن حجر
ِ
ال و َغ ْيرهُ طَيارةَ أ َْبو ِ
َّل ٍ
ال ِْ
اإلبِ ِل َوأ َْرَواثِيَا ،إِ ْذ َال ُي ْؤ َم ُن َذلِ َك ِم ْنوُ ُم َّلدةَ
في الفتح" :استنبط م ْنوُ ابن َبط َ ُ َ َ َ
ِِ
ِ ٍ
احتِم ٍ
َك ْونِ ِو ِفي اْل َم ْس ِج ِدَ ،ولَ ْم ُي ْن ِك ْرهُ َّل
ال"( ).
النبِ ُّيي َ ،وَد َاللَتُوُ َغ ْي ُر َواض َحة َوِاَّلن َما فيو ُم َج َّلرُد ْ َ
وىذا الذي قالو ابن بطال وغيره مبني عمى ظاىر رواية أنس  ،واالستدالل بظاىر الحديث فيو
بعد وفيو خمل منيجي ،ألن من تتبع الحديث وخرج الروايات في الموضوع يجد ابن عباس روى

أن ضمامًا  عقل بعيره عمى باب المسجد ولم يدخل بو
حديثًا في الموضوع ،ويجد في روايتو ّ
إلى داخمو.

(

) صذٛخ انجخبس٘ ،انعهى ،ثَببةُب َبيب َبجب َبء فِب ٙان ِبع ْبه ِبى َبٔلَبْٕب نِب ِبّ تَب َبعبنَبَٗ { :بٔلُبمْب َبسةِّب ِبص ْبدَِبِ ٙبع ْبه ًًب}،ح.23 /1 ،63

(

) فتخ انجبس٘ الثٍ دجش.151 /1 ،
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َّلاس ،عن عب ِد ِ
ِ ِ
اهلل ْب ِن َعب ٍ
ت َب ُنو َس ْع ِد
َّلاس ،قَ َ
الَ :ب َعثَ ْ
فعن ُك َرْي ٍب َم ْولَى َع ْبد اهلل ْب ِن َعب ٍ َ ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخ َب ِعيرهُ َعَمى َب ِ
ِ ِ
اب اْل َم ْس ِج ِد ،ثَُّلم
ام ْب َن ثَ ْعَمَب َة َواف ًدا إَلى َر ُسول اهلل َ ،ف َقد َم َعَم ْيوَ ،وأََن َ َ
ض َم َ
َد َخ َل اْل َم ْس ِج َد.) ( )... ،
ويؤكد حصول خمل عند ابن بطال وغيره أن حديث أنس في رواية أخرى جاء بمفظ ال يفيد دخول
ا ْب ِن َب ْك ٍر
َع َقَموُ ،ثَُّلم

ضمام بجممو إلى داخل المسجد ،ففي شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة ،جاء حديث عن
ِ َّل
ول المَّل ِو َّل
أنس بمفظُ ( :كَّلنا مع ر ُس ِ
اخوُ ،ثَُّلم
اء َر ُج ٌل َعمَى َج َم ٍل لَوُ فَأََن َ
وسا  ،فَ َج َ
صمى اهللُ َعمَ ْيو َو َسم َم ُجمُ ً
َ
َََ
( )
ال :أُّيَي ُك ْم ُم َح َّلم ٌد؟ . ) ...
َع َقَموُ ،ثَُّلم َق َ
وورد في فتح الباري أن حديث أنس رواه أبو نعيم بمفظ( :أَ ْقَب َل َعَمى َب ِع ٍ
ير َلوُ َحتَّلى أَتَى اْل َم ْس ِج َد
( )
اق َي ُد ُّيل َعَمى أَّلَنوُ َما َد َخ َل
اخوُ ثَُّلم َع َقَموُ َف َد َخ َل اْل َم ْس ِج َد)  .وعمق ابن حجر فقالَ " :فيَ َذا السَِّيي ُ
َفأََن َ
بِ ِو اْل َم ْس ِج َد"( ).
وىكذا نجد الحكم الذي استنبطو ابن بطال رحمو اهلل وغيره؛ فيو مجانبة لمصواب وفيو بعد ،وسبب

ىذا كمو عدم متابعة الحديث في ألفاظو ،وترك الجمع لروايات الحديث.

رابعاً
جمع الروايات في الموضوع الواحد
جمع الروايات في الموضوع الواحد أمر مطموب ،ألن األحاديث يفسر بعضيا بعضًا ويوضح

بعضيا بعضًا ،وبخاصة تمك التي يكون موضوعيا واحد ،وىذا الضابط يمكن أن نسميو "فيم
الحديث ضمن سياقو العام" ،بمعنى أن يفيم الباحث الحديث في ضوء األحاديث األخرى التي

تتفق معو في الموضوع.

ومن األمثمة الموضحة لذلك:
(

) سٔاِ أثٕ دأدٔ ،ادًذ ،انذاسئ ،ٙانطجشأَ ،ٙانذبكىٔ ،غجشْىٔ.انهفظ ألدًذ.

اَظش :عٍُ أث ٙدأد ،انصالح ،ثبة يب جبء ف ٙانًششن ٚذخم انًغجذ ،ح 132 /1 ،487؛ يغُذ أدًذ ،ح ،2380
209 /4؛ ٔعٍُ انذاسي ،ٙانطٓبسح ،ثبة فشض انٕظٕء ٔانصالح ،ح 516 /1 ،678؛ ٔانًعجى انكجٛش نهطجشاَ،ٙ
305 /8 ،8149؛ ٔيغتذسن انذبكى ،ح . 55 /3 ،4380
(

) ششح أصٕل اعتمبد أْم انغُخ ٔانجًبعخ ألث ٙانمبعى انالنكبئ ،ٙح . 221 /2 ،327

(

) فتخ انجبس٘. 151 /1 ،

(

) فتخ انجبس٘. 151 /1 ،
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حديث فقء موسى عين الممك الذي طعن فيو بعضيم قديماً وحديثاً،

والذي رواه البخاري ومسمم

ِ
ال ُمَ ،فَم َّلما
وسى َعَم ْي ِي َما َّل
الس َ
من حديث أبي ىريرة مرفوعًا ،وفيو يقول ( :أ ُْرِس َل َمَم ُ
الم ْوت إَِلى ُم َ
ك َ
جاءه ص َّلكوَ ،فرجع إِلَى رب ِ
ال:
تَ ،ف َرَّلد المَّلوُ َعمَ ْي ِو َع ْيَنوُ َوَق َ
ِّيوَ ،ف َق َ
ال :أ َْر َسْمتَنِي إِلَى َع ْب ٍد الَ ُي ِر ُ
الم ْو َ
يد َ
َ
َ َُ َ ُ َ َ َ
َّل
َي َر ِّي
ب،
ت بِ ِو َي ُدهُ بِ ُك ِّيل َش ْع َرٍة َسَنةٌ ،قَ َ
ضعُ َي َدهُ َعمَى َمتْ ِن ثَْوٍر َفمَوُ بِ ُك ِّيل َما َغط ْ
ْار ِج ْع ،فَقُ ْل لَوَُ :ي َ
ال :أ ْ
الَ :ف ْاانَ .فسأ َ َّل
َن ُي ْد ِنَيوُ ِم َن األ َْر ِ
ال:
الم َق َّلد َس ِة َرْمَي ًة ِب َح َج ٍرَ ،ق َ
تَ ،ق َ
ثَُّلم َما َذا؟ َق َ
الم ْو ُ
َل الم َو أ ْ
َ َ
ض ُ
ال :ثَُّلم َ
َّل ِ
قِ ،ع ْن َد ال َكثِ ِ
ت ثََّلم َأل ََرْيتُ ُك ْم َق ْب َرهُِ ،إلَى َجانِ ِب الطَّل ِري ِ
يب
َق َ
صمَّلى اهللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّل َمَ :فمَ ْو ُك ْن ُ
ال َر ُسو ُل المو َ
َح َم ِر) ( ).
األ ْ
يد
ت تُِر ُ
وجاء في رواية مسمم وأحمد وغيرىما لفظ (ْ ،...ار ِج ْع إِلَى َع ْب ِدي فَ ُق ْل :اْل َحَياةَ تُِر ُ
يد؟ َفِإ ْن ُك ْن َ
ال :ثَُّلم َم ْو؟
يش ِبيَا َسَن ًةَ ،ق َ
ض ْع َي َد َك َعَمى َمتْ ِن ثَْوٍرَ ،ف َما تََو َار ْ
ت َي ُد َك ِم ْن َش ْع َ ٍرةَ ،فِإَّلن َك تَ ِع ُ
اْل َحَياةَ َف َ
الَ :ف ْاا َن ِم ْن َق ِر ٍ
يب .) ( ) ...
وتَ ،ق َ
َق َ
ال :ثَُّلم تَ ُم ُ
وكما يظير من رواية مسمم ومن وافقو أن الحديث ورد في سياق تخيير موسى عميو السالم بين
الحياة والموت ،وأن موسى عميو السالم اختار الموت الذي فيو لقاء اهلل عمى الحياة ،وذلك بعد أن
عمم أن الذي جاءه في المرة األولى ىو ممك الموت.
وبعد النظر في موضوع الحديث بالمعنى الذي ظير من رواية مسمم ،وبعد البحث في األحاديث
تبين وجود حديثين
الواردة في موضوع موت األنبياء عمييم جميعاً الصالة والسالم وتخييرىم؛ ّ
يرشدان إلى فيم حديث قبض موسى عميو السالم بصورة صحيحة ،وىذان الحديثان ىما:

َّل ِ
صمَّلى اهللُ َعَم ْي ِو َو َسمَّل َم َيقُو ُل َو ُى َو
الحديث األول :حديث عائشة َرضي اهلل عنياَ ( :ك َ
ان َر ُسو ُل المو َ
ُّي
ِ
ِ
ِ
ْسوُ َعَمى
ص ِح ٌ
يح :إَِّلنوُ َل ْم ُي ْقَب ْ
ض َنبِ ٌّيي َقط َحتَّلى َي َرى َم ْق َع َدهُ م َن َ
الجَّلنة ،ثَُّلم ُي َخي َُّلرَ .فَم َّلما َن َزَل بِو َوَأر ُ
َ

الس ْق ِ
ِ
ِ
ِِ
َعمَى.
ص َرهُ إِلَى َّل
ال :المَّليُ َّلم َّل
ف ،ثَُّلم قَ َ
الرِف َ
اعةً ،ثَُّلم أَفَ َ
يق األ ْ
فَخذي ُغش َي َعمَ ْيو َس َ
ص َب َ
اق فَأَ ْش َخ َ

(

ض ان ُبًمَب َّذ َبع ِبخ أَبْٔب ََبذْب ِبَْٕبب ،ح 90 /2 ،1339؛ صذٛخ
) صذٛخ انجخبس٘ ،انجُبئض  ،ثَببةُب َبي ْبٍ أَب َبدتَّ ان َّذ ْبفٍَب فِب ٙاألَبسْب ِب

يغهى ،انفعبئم ،ثبة يٍ فعبئم يٕعٗ عه ّٛانغالو ،ح .1842 /4 ،2372
(

) صذٛخ يغهى ،انفعبئم ،ثبة يٍ فعبئم يٕعٗ عه ّٛانغالو ،ح  1842 /4 ،2372؛ ٔيغُذ أدًذ ،ح،8172

 ،506 /13و ح.265 /14 ،8616
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ت :إِ ًذا
قُْم ُ

بِيَا َّل
الن ِب ُّيي

ت تِْم َك ِ
ت أَّلَنو الح ِد ُ َّل ِ
آخ َر َكمِ َم ٍة تَ َكمَّل َم
ت :فَ َك َان ْ
ان ُي َح ِّيدثَُنا بِ ِو ،قَالَ ْ
يث الذي َك َ
الَ َي ْختَ ُارَناَ ،و َع َرْف ُ ُ َ
َعَمى) ( ).
صمَّلى اهللُ َعَم ْي ِو َو َسمَّل َم َق ْولُوُ :المَّليُ َّلم َّل
الرِف َ
يق األ ْ
َ

َن رس َ َّل ِ
َّل
الخ ْد ِر ِّي ِ
صمَّلى اهللُ َعَم ْي ِو
والحديث الثاني :ىو حديث أَبِي َس ِع ٍيد ُ
ول المو َ
ي َرض َي الموُ َع ْنوُ ،أ َّل َ ُ
َّل
وسمَّلم جَمس عَمى ِ
َن ُي ْؤتَِيوُ ِم ْن َزْى َ ِرة ُّي
اءَ ،وَب ْي َن َما
الم ْنَب ِر َف َق َ
ال « :إِ َّلن َع ْب ًدا َخي ََّلرهُ الموُ َب ْي َن أ ْ
َََ َ َ َ
الد ْنَيا َما َش َ
ال َّل
اس:
اك بِ َآبائَِنا َوأ َّل
ُميَاتَِنا ،فَ َع ِج ْبَنا لَوَُ ،وقَ َ
ال :فَ َد ْيَن َ
اختَ َار َما ِع ْن َدهُ» فََب َكى أ َُبو َب ْك ٍر َوقَ َ
ِع ْن َدهُ ،فَ ْ
الن ُ

َّل
ٍ
ِ َّل
الشي ِخ ،ي ْخبِر رسو ُل المَّل ِو َّل
َن
صمى اهللُ َعَم ْيو َو َسم َم َع ْن َع ْبد َخي ََّلرهُ الموُ َب ْي َن أ ْ
َ
ْانظُ ُروا إَِلى َى َذا َّل ْ ُ ُ َ ُ
َّل ِ
اك بِآبائَِنا وأ َّل ِ
ِ
ِ ُّي
صمَّلى
ُميَاتَناَ ،ف َك َ
ان َر ُسو ُل المو َ
َزْى َرة الد ْنَياَ ،وَب ْي َن َما ع ْن َدهَُ ،و ُى َو َيقُو ُلَ :ف َد ْيَن َ َ َ
َّل
َعمَ َمَنا بِ ِو.) ( )... ،
ان أ َُبو َب ْك ٍر ُى َو أ ْ
الم َخي ََّلرَ ،و َك َ
َو َسم َم ُى َو ُ
تبين أن حديث أبي ىريرة
ومن خالل النظر في األحاديث الواردة في موت األنبياءّ ،

ُي ْؤتَِيوُ ِم ْن
اهللُ َعَم ْي ِو

يوضح
ّ 

تخيير موسى عميو السالم بين الحياة الطويمة أو لقاء اهلل تعالى بالموت ،فاختار موسى عميو

السالم ،لقاء اهلل تعالى وقدمو عمى الحياة الطويمة ،وقالَ ( :ف ْاا َن) ولم يطمب التأخير لحظة واحدة.
وتبين كذلك أن األمر ليس كما فيمو بعضيم وصوره؛ من

أن موسى عميو السالم كره الموت
ّ

أن اإلنسان ال تخيير لو في قضاء اهلل بالموت؟ وأن الممك
فكيف يكون ذلك من أولي العزم ؟ و ّ

كيف يخالف أمر اهلل ويرجع من غير أن يقبض روح موسى عميو السالم

؟ إلى غير ذلك من

الشبيات التي أثاروىا حول الحديث والتي ال تتفق مع معناه وموضوعو.

خامساً
فهم الحديث في ضوا اآليات القرآنية

(

) صذٛخ انجخبس٘ ،انشلبق ،ثبة يٍ أدت نمبء هللا أدت هللا نمبءِ ،ح  106 /8 ،6509؛ صذٛخ يغهى ،فعبئم

انصذبثخ ،ثبة فعم عبئشخ  ،ح . 1894 /4 ،2444
(

) صذٛخ انجخبس٘ ،يُبلت األَصبس  ،ثبة ْجشح انُج ، ٙح  57 /5 ،3904؛ صذٛخ يغهى ،كتبة فعبئم

انصذبثخ ،ثبة فعم أث ٙثكش انصذٚك  ،ح .1854 /4 ،2382
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ال يمكن الفصل بين القرآن والسنة من جية أن كمييما وحي ،وأن المعاني فييما تأتي بصورة
متكاممة ،وبعض األحاديث جاءت متفقة مع اايات الكريمة من جية أن موضوعيا العام واحد،
وليذا يمكن فيميا من خالل ما ورد من آيات كريمة تتفق معيا في الموضوع.
تقدم في المطمب الثاني حديث السحر الذي صنعو لبيد بن األعصم لمنبي
وقد ّ

 ،والذي حمل

بعض الناس إلى إنكار الحديث ورده من جية أن ذلك يشكك في الوحي ويسيء إلى النبي



اهلل عميو وسّمم .ولو حاكمنا الحديث إلى ما ورد في القرآن الكريم من موضوع السحر ،فإننا نجد
أن موسى عميو السالم كان لو موقف مع السحرة وما صنعوه حينما وقع التحدي من قبميم لنبي
اهلل موسى عميو السالم.
ولعل من المناسب أن نذكر بعض اايات الواردة في قصة موسى عميو السالم مع السحر
مما يوضح لنا ويجمي ما يخص السحر الذي تعرض لو النبي
والسحرة ّ

 .يقول الحق سبحانو

ال َب ْل أَْلقُوا َفِإ َذا ِحَبالُيُ ْم
ون أ َّلَو َل َم ْن أَْل َقىَ Iق َ
َن تُْم ِق َي َوِا َّلما أ ْ
وسى إِ َّلما أ ْ
َن َن ُك َ
وتعالى َ :قالُوا َيا ُم َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ف إَِّلن َك
وسى Iقُْمَنا َال تَ َخ ْ
َو ِعصيُّييُ ْم ُي َخَّلي ُل إِلَ ْيو م ْن س ْح ِرِى ْم أَّلَنيَا تَ ْس َعى Iفَأ َْو َج َس في َن ْفسو خيفَةً ُم َ

اح ٍر وَال ي ْفمِح الس ِ
ف ما صَنعوا إَِّلنما صَنعوا َك ْي ُد س ِ
َعَمى Iوأَْل ِ ِ ِ ِ
ث
َّلاح ُر َح ْي ُ
أ َْن َ
ت ْاأل ْ
َ ُ ُ
َ
ق َما في َيمين َك تَْم َق ْ َ َ ُ َ َ ُ
َ
ِ
آمَّلنا بِ َر ِّي
وسى.) (ZI
ب َى ُار َ
أَتَىَ Iفأُْلق َي الس َ
ون َو ُم َ
َّلح َرةُ ُس َّلج ًدا َقالُوا َ
تبين ااتي:
ىذه اايات من سورة طو ّ
 .1خيل لموسى عميو السالم أن حبال السحرة وعصييم تتحرك كاألفاعي التي تمشي وتسعى.
ال ب ْل أَْلقُوا َفِإ َذا ِحبالُيم و ِع ِ
صيُّييُ ْم ُي َخَّلي ُل إَِل ْي ِو ِم ْن ِس ْح ِرِى ْم أَّلَنيَا. Z
َ :ق َ َ
َ ُْ َ
وسىZ
 .2أثر السحر عمى موسى عميو السالم بدليل خوفوَ : .فأ َْو َج َس ِفي َن ْف ِس ِو ِخ َ
يف ًة ُم َ
 .3لم يتأثر الوحي بسبب سحر السحرة ،وبسبب ما حصل لو من تخيل ،بدليل أمر اهلل تعالى
لموسى بعدم الخوف ،والقاء عصاه التي في يده والتي سوف تبطل سحرىم وتكشف ضعفيم.

(

) آٚخ  /70 -65غّ.
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ف ما صَنعوا إَِّلنما صَنعوا َكي ُد س ِ
ت ْاألَعَمىIوأَْل ِ ِ ِ ِ
اح ٍر َوَال
ُ :قْمَنا َال تَ َخ ْ
ف إَِّلن َك أ َْن َ
ْ
ق َما في َيمين َك تَْم َق ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
ي ْفمِح الس ِ
ث. Z
َّلاح ُر َح ْي ُ
ُ ُ

وكما يظير من اايات الكريمة فيناك تطابق بين ما حصل لمنبي  من سحر لبيد بن األعصم،
وما حصل لموسى عميو السالم من سحر السحرة .فكالىما وقع لو التخيل من جراء السحر،
ثم دعا ودعا ،حتى استجاب لو ربو وأفتاه
وكالىما لم يتأثر لديو جانب الوحي .فالنبي  دعا ّ
فيما أراده ،وموسى عميو السالم لم يتأثر لديو التمقي عن اهلل وذلك حينما أمره ربو بعدم الخوف

والقاء العصا التيي بيده.
وىكذا يمكننا فيم حديث سحر النبي  من ِقَبل لبيد بن األعصم ،من حيث إن الذي أثر عميو
من السحر ىو التخيل في جانب خاص ببشريتو

 ىو العالقة الزوجية ،ولم يكن لو أثر عمى

الوحي ومجال النبوة والرسالة.

سادساً
مراعاة اللغة العربية و ساليبها في فهم الحديث

من ضوابط فيم الحديث مراعاة السياق المغوي ،ومراعاة المغة العربية ،ومراعاة العرف المغوي
السائد وقت صدور الحديث عن النبي  أو صدوره عن صحابتو .وبعض الناس ربما أخطأ فيم
الحديث ووجيو عمى معنى آخر غير معناه المراد؛ بسبب عدم إدراكو لمقضايا المغوية ،التي
تضبط النص وتوضح معناه.
ومن األمثلة على ذلك:
الح ُّي
ق َو ُى َو ِفي
اءهُ َ
حديث عائشة َرضي اهلل عنيا الذي ترويو في بدء الوحي ،وفيوَ ،...( :حتَّلى َج َ
ِ ٍ
الَ :ما أََنا بِ َق ِار ٍ
َخ َذنِي َف َغطَّل ِني َحتَّلى َبَم َ ِمِّيني
ئَ ،ق َ
ال :ا ْق َأرَْ ،ق َ
ك َف َق َ
المَم ُ
الَ " :فأ َ
َغ ِار ح َراءَ ،ف َج َ
اءهُ َ
َّل
ِ
ِ
ئَ ،فأ َ ِ
تَ :ما أََنا بِ َق ِار ٍ
الج ْي َد ثَُّلم
الج ْي َد ثَُّلم أ َْر َسمَنِيَ ،ف َق َ
ال :ا ْق َأرُْ ،قْم ُ
َخ َذني َف َغط ِني الثَّلانَيةَ َحتَّلى َبمَ َ مِّيني َ
َ
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ت :ما أََنا بِ َق ِار ٍ
ِّيك
اسِم َرب َ
َخ َذنِي َف َغطَّل ِني الثَّلالِثَ َة ثَُّلم أ َْر َسَمنِيَ ،ف َق َ
أ َْر َسَمنِيَ ،ف َق َ
ئَ ،فأ َ
ال :ا ْق َْأر بِ ْ
ال :ا ْق َأرَْ ،ف ُقْم ُ َ

ق ِ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ُّيك األَ ْك َرُم.) ()...) ( Z
ق .ا ْق َْأر َوَرب َ
قَ .خمَ َ
الَّل ِذي َخمَ َ
اإل ْن َس َ

اختمف العمماء في "ما" في قولو  ( ما أََنا بِ َق ِار ٍ
ئ) ،فبعضيم قال "ما" ىنا نافية ،وبعضيم قال
َ

ىي استفيامية .والصواب أنيا استفيامية ،ألن الباء ال تدخل عمى ما االستفيامية ،ولو كانت ما
استفيامية ،لقال( :ما أنا قارئ؟).

صمَّلى اهللُ َعَم ْي ِو َو َسمَّل َم :أي
قال القاضي عياض ( :ما) ىاىنا نافية ،وقيل :استفيامية ،كأنو قال َ
شيء أقرأ؟ وقد ضعَّلفوا االستفيام بإدخال الباء ،ولو كان استفياماً لقال( :ما أنا قارئ؟) ،وانما
ي"( ).
الباء تأكيدًا لمنف
تدخل الباء عمى ما النافية فتكون ُ
امَّليةً لَم يصمُ ْح ُد ُخو ُل اْلب ِ
وقال ابن حجر " :ما َن ِافيةٌ؛ إِ ْذ لَو َك َان ِت استِ ْفي ِ
َخفَ ِ
ش
اءَ ،وِا ْن ُح ِك َي َع ِن ْاأل ْ
َ
َ َ
ْ َ ْ
ْ َ
ْ
الن ْف ِي ،أَي ما أ ْ ِ ِ
اذ ،واْلباء َزائِ َدةٌ لِتَأ ِ
ٌّي
ْك ِيد َّل
اءةَ"( ).
ُحس ُن اْلق َر َ
َج َو ُازهُ َفيَُو َش َ َ ُ
ْ َ
ِ
يد التَّل ْق ِوي َة والتَّلأ ِ
ت بِ َق ِار ٍ
وذىب الطِّييبِ ُّيي إلى أن قولو ( َما أََنا بِ َق ِار ٍ
ئ اْلَبتَّل َة( ).
ْك َ
ئ) ُي ِف ُ
ير َل ْس ُ
يدَ ،والتَّل ْقد ُ
َ َ

وأخي ًار :ىذا ما تم تناولو من ضوابط ،وىناك ضوابط أخرى لم تتطرق الورقة المقدمة ليا لضيق
الوقت ،نحو:
 فيم الحديث في ضوء المقاصد الشرعية . -فيم الحديث في ضوء سبب وروده.

 معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث. فيم الحديث في ضوء عمل الصحابة والتابعين(

) آٚخ  /2انعهك.

( ) صذٛخ انجخبس٘ ،انٕد ،ٙثبة َبكْٛبفَب َبكبٌَب ثَب ْبذ ُبء ان َبٕدْب ِب ٙإِبنَبٗ َبسعُبٕ ِبل َّ
صهَّٗ هللاُب َبعهَب ْبِ ٛبّ َبٔ َبعهَّ َبى؟ ،ح7 /1 ،3؛
هللاِب َب
ٔصذٛخ يغهى ،اإلًٚبٌ ،ثبة ثذء انٕد ٙإنٗ سعٕل هللا  ، ح  ،252ا. 139 /
(

) إكًبل انًعهى ثفٕائذ يغهى نهمبظ ٙعٛبض. 482 /1 ،

(

) فتخ انجبس٘ الثٍ دجش.24 /1 ،

(

) فتخ انجبس٘ الثٍ دجش.24 /1 ،
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وفي الختام:
يجب عمى أىل العمم وطمبتو أن يحسنوا التعامل مع السنة النبوية بالتزام الضوابط التي وضعيا
العمماء بقصد االستفادة منيا واحسان التعامل معيا عند استخراج معانييا واستنباط األحكام منيا.

والحمد هلل رب العالمين

14

