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 وضوابطه   احلديث   وُمْسَتْشَكَل   مشكل   

The Concept of Mushkil and Mustashkal in Ḥadīth Studies and its Criteria 

Ahmed Elmogtaba Bannga *  .بانقا   املجتبى   أمحد   د 

Saad Eldin Mansour ** 
 منصور   الدين   سعد   د. 

  ف   اإلسالم  قضايا   بمختلف  احلديث  تعلق  حيث  احلديث،  ومستشكل  مشكل  إىل  أدت  التي  العوامل  من  العديد  اخلتتد  امللخص: 

 املنهجي   البناء  ف   بدوره  ساهم   اجلوانب  متعدد  جهدا  يعد  احلديث  علامء  بذله  الذي  اجلهد  أن  وبام  .واملعرفة  والترشيع  والفقه  العقيدة

 احلديث  مهام  وتشعب  اإلدراكي،  التفاوت  ثم   ومن  والتشابه،  كالواالستش  اإلشكال  قضايا   أن  إال  الفريدة،  احلديثية  املدرسة  هلذه

 العوامل   هذه  كل  معرفة،  أو  ترشيع،  أو  كانت  عقيدة  باحلديث  املتعلقة  واملسائل  وروده  وأسباب  واملناسبة  باللغة  ارتباطه  وتداخل

 ذه وه   متباينة.  متعددة  فكرية  مدارس  جدأو  مما   للناس  احلديثي  املشكل  قضايا   وبيان  ورشح  حتليل  ف   الطرق  افرتاق  ف   بدورها   سامهت

 حلدود  مبينة  ضوابط  باستنباط   ةمعني  يوه  .احلديث  ومستشكل   مشكل  ةدراس  ف  منهجية  وتوظيف  بدراسة  ُتْعنَى  أن  ارتأيت   الورقة

  حتديدها  وتم   تعريفات،  من  داخله  عام  ومفاصلته  احلديثي  املشكل  لتداخالت  مبينة  ضوابط  وهي  وآثارِه،  وأبعادهِ   وأسبابِه،  املشكل،

 ملدلوالت  اإلدراك  تفاوت  ضابط  التعارض،  ضابط  احلديثي،  املشكل  رواية  قبول  ،املصطلحات  تداخل  وهي:  حمددة  ضوابط  ف 

 املشكل.  للحديث العميل امليدان ضابط املشكل، احلديث

 . السنة عن الدفاع ؛ احلديث مصطلح  ؛حديثية   دراسات ؛احلديث مستشكل ؛احلديث  مشكل  املفتاحية:   الكلامت 

ABSTRACT: Many overlapping factors contributed to the appearance of problematic and 
problematised ḥadīth, as ḥadīths are related to various aspects of Islam, namely belief, jurisprudence, 
legislation, and knowledge. Since the efforts taken by ḥadīth scholars are multifaceted, it has 
contributed in turn to the methodological construction of this unique school. However, many issues 
such as ambiguity, similarity, and perceptual disparity, have led to the different approaches of 
analysing, explaining, and clarifying the problems found in ḥadīths. This subsequently created many 
different schools of thought. This paper is concerned with studying and employing the methodology 
of dealing with problematic and problematised ḥadīths. It suggests several principles and strategies 
to tackle and solve the problem, all of which were derived from the established sciences of ḥadīth 
criticism. 

Keywords & phrases: Mushkil al-ḥadīth; mustashkal al-ḥadīth; ḥadīth studies; ḥadīth terminologies; 

defending the sunnah. 
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 مقدمة 

تداخلت العديد من العوامل التي أدت إىل مشكل ومستشكل احلديث، حيث تعلق احلديث بمختلف قضايا 

املشكل،   بني  االصطالحي  والتداخل  واخلفاء  الغموض  ظاهر  ثم  واملعرفة،  والترشيع  والفقه  العقيدة  يف  اإلسالم 

والتي يمكن مالحظتها بوضوح يف   ،بدوره يف تزاحم وخلط قضايا املشكل .الخ مما ساعد  .واملتشابه، واملجمل، واخلفي.

باإلشكاالت احلديثية ُعنيت  التي  املؤلفات  تلك اإلشكاالت واالستشكاالت احلديثية  1.العديد من  وبالتايل أوجدت 

بالبضاعة احل الناقدة للحديث ممن ال عالقة هلم  ديثية، أو ممن هلم رحابا واسعة ولج من خالهلا الكثري من الدراسات 

وبام أن اجلهد الذي بذله علامء احلديث يعد جهدا متعدد اجلوانب  2. أجندة خفية أرادوا توظيف استشكال احلديث فيها

ساهم بدوره يف البناء املنهجي هلذه املدرسة احلديثية الفريدة، إال أن قضايا اإلشكال واالستشكال والتشابه، ومن ثم 

ب مهام احلديث وتداخل ارتباطه باللغة واملناسبة وأسباب وروده واملسائل املتعلقة باحلديث التفاوت اإلدراكي، وتشع 

الطرق يف حتليل ورشح وبيان قضايا  افرتاق  بدورها يف  العوامل سامهت  أو معرفة، كل هذه  أو ترشيع،  كانت  عقيدة 

 املشكل احلديثي للناس مما أوجد مدارس فكرية متعددة متباينة. 

مشكل ومستشكل احلديث، بناء عليه فإن مكونات   ةالورقة ارتأيت أن ُتْعنَى بدراسة وتوظيف منهجية يف دراسهذه  و  

البحث وحماوره تألفت من: مفهوم مشكل ومستشكل احلديث: من خالل التعريف به وبيان املراد منه، والتفريق بني 

تشكال يف دوائره املخصوصة. تأريخ نشأة املشكل املشكل واملستشكل مما يسهم بدوره يف حرص مفهوم اإلشكال واالس

واستشكال املصطلح: من خالل تتبع مراحل تاريخ نشأة وتطور املشكل احلديثي، وأثر تلك املراحل عىل اإلشكاالت 

احلديثية الناجتة من إفرازات اخلالفات املذهبية السياسية والفكرية، ومن ثم مناقشة إشكالية املصطلح من حيث تداخله 

احلديثي   مع املشكل  نقد  ضوابط  الرشيف.  احلديث  استشكال  يف  اإلدراك  تفاوت  وأثر  باستنباط   :غريه،  معني  وهو 

ضوابط مبينة حلدود املشكل، وأسبابِه، وأبعادِه وآثارِه، وهي ضوابط مبينة لتداخالت املشكل احلديثي ومفاصلته عام 

، قبول رواية املشكل احلديثي، ضابط املصطلحاتخل  داخله من تعريفات، وتم حتديدها يف ضوابط حمددة وهي: تدا

 التعارض، ضابط تفاوت اإلدراك ملدلوالت احلديث املشكل، ضابط امليدان العميل للحديث املشكل.

 
1 Abū al-Faḍl ibn Mūsā al-Yaḥṣubī ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā (Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, n.d.), 2:251.  

 وليست   الغيب  بعامل  لتعلقها   البشرية  اإلدراكات  على  تشكل  رمبا   الت   الصفات  أحاديث  من   اكثي   فيه  مجع   فقد  احلديث،  مشكل   كتابه  ف   فورك  ابن   ذلك  انتهج   من  أبرز
  عن  ويغنيه  طرحها   يكفيه   وكان   هلا...  أصل  وال  وموضوعة  ضعيفة  أحاديث  إيراده  عن   فضال  فيها  تكلفه  إنكار  ف   سببا   فكانت  ابلتأمل،   تدارك   الت  اإلشكاالت   من

 أصلها.  من ثاثها ضعفها...واجت على التنبيه الكالم
2 Khādim Ḥusayn Ilāhī Bakhsh, al-Qurʾāniyyūn Wa Shubhātuhum Ḥawla al-Sunnah (Taif: Maktabah al-
Ṣiddīq, 1989), 71–204. 

 القرآنيون،   مث  ومن   واخلوارج،  واملعتزلة  الشيعة  قدميا  أبرزهم  من  وكان  هاهتمواجتا  معتقداهتم  على  بناء   احلديثي  اللفظ  استشكال   ف   سامهت  فكرية  فرق  ظهرت
 ألفاظه. واستشكال احلديث ف التشكيك ف جهدهم  صبوا ومتعاطفون أتباع السالفة الفرق من ولكل والعصرانيون...اخل.
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 مفهوم املشكل واملستشكل  .1

وإِذا  منه،  ََتُْلْص  فلم  باللبن  اختلطت  إِذا  ْبَدة  الزُّ نَِت  ارجَتَ يقال  وامللتبس.  املختلط  هو  لغًة:  املشكل  مفهوم 

 3: يرضب هذا مثالً لألَمر املشكل ال ُُيتدى إِلصالحه  ،خلصت الزبدة فقد ذهب االرجتان

 بِِدْجَلَة َحتَّى ماُء ِدْجَلَة أْشَكُل  …فام زالِت الَقتىَْل ََتُوُر ِدماُؤها 

   4« .َضلِيَع الَفِم أْشَكَل اْلَعنْيِ َمنُْهوَس الَعِقبَنْيِ  كاَن رسوُل اهلل»ويف احلديِث: 

 لذلك عرفه اجلرجاين بقوله:ويطلق عىل املوافقة والتشابه وهي يف ذاهتا تفيد الصعوبة يف التاميز بني األشباه:  

ومن ثم علق عىل ذلك بقوله: وهو الداخل يف أشكاله أي يف   "املشكل هو ما ال ينال املراد منه إال بتأمل بعد الطلب"

إذا دخل يف ة  ﴿احلرم وصار ذا حرمة كقوله تعاىل:    أمثاله وأشباهه. كام يف قوهلم: أحرم  فِضَّ ِمن  ]اإلنسان:   ﴾َقَوارِيَراْ 

فإذا تأملنا علمنا أن  5. ، أنه أشكل يف أواين اجلنة الستحالة اَتاذ القارورة من الفضة واألشكال هي الفضة والزجاج[16

الفضة التعريفات من  الزجاج وال  تكون من  والفضة   ،تلك األواين ال  للصفاء  تستعار  القارورة  إذ  منهام،  بل هلا حظ 

 6. للبياض فكانت األواين يف صفاء القارورة وبياض الفضة

 7. بمعنى اْلتَبََس  ُمْستَشَكل عليه استشكَل عىل، استشكاالً، فهو ُمْستَشكِل، واملفعول اِْستَْشَكَل: 

املشكل اصطالحًا: مفهوم املشكل عند عدد من علامء احلديث يدخل يف مسمى خمتلف احلديث الذي ظهرت  

قتبية البن  احلديث  خمتلف  تأويل  مثل:  فيه  املؤلفات  من  اآلثار  8، العديد  ومشكل  فورك،  البن  احلديث  وخمتلف 

ناك تعريف اصطالحي دقيق ملفهوم املشكل عند قدامى املحدثني بينام كان تعريفًا للطحاوي، وبالرغم من ذلك مل يكن ه

بحال املشكل وطرق فهمه التي ٌبنيَت إما عن طريق مقارنة الروايات، أو التأويل عن طريق االستدالل النقيل أو العقيل 

كالتي وردت يف عبارات القايض عياض   -كام يتبني من خالل رضب األمثال يف ثنايا البحث بإذن اهلل تعاىل–أو التارخيي  

يف عرضه لرأي مالك يف مفهوم املشكل عند اإلمام الطحاوي كام يتبني يف هذا املبحث أدناه، مما يتبني أن كثري من قضايا 

 
3 Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab (Cairo: Dar al-Ma’arif, n.d.), 3:129. 
4 al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī Ibn al-Athīr, al-Nihāyah Fī Gharīb al-Ḥadīth Wa al-Athar (Beirut: 
al-Maktabah al-ʿIlmiyyah, 1979), 2:1204. 
5 Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm (Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 1986), 6:319. 

  ما  يرى  شفافة  هذا   مع  وهي  فضة  من   هي   األكواب  فهذه  زجاج،  من  إال  تكون   ال  والقوارير  الزجاج،  صفاء  ف  الفضة  بياض  البصري:  واحلسن  وجماهد  عباس   ابن  قال
 إال   شبهه  الدنيا  ف  أعطيتم  قد  إال  شيء  اجلنة  ف  "ليس  عباس:  ابن  عن  رجل  عن  إمساعيل  عن  املبارك  ابن  قال  الدنيا.  ف  له  نظي  ال  مما  وهذا  ظاهرها،  من   ابطنها  ف

 حامت. أيب البن كثي  ابن عزاه فض" من قوارير
6 ʿAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī, al-Taʿrīfāt (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1984). 
7 Aḥmad Mukhtār ʿAbd al-Ḥamīd, Muʿjam al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Muʿāṣarah (ʿAlam al-Kutub, 2008), 
2:1227. 
8 ʿAbd Allah ibn Muslim Abū Muḥammad Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth (Beirut: Dār al-Jīl, 
1972), 229. 

 الصورة،  كحديث  احلديث  من  املتشابه  فيه  أورد  لقد  بل  احلديث،  وخمتلف  احلديث  مشكل   بني  مجع  الكتاب  أن  يالحظ  قتيبة  ابن  كتاب  على  االطالع  خالل   من
 الذابب...اخل.  وقع إذا وحديث
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اكي، أو أن يكون األمر من قبيل املتشابه لتعلقه بأمور فوق املشكل راجعة إىل استشكال للحديث نسبة للتفاوت اإلدر

 مدارك البرش. 

، واالشتباهبعد هذه املقدمة تبني أن التعريفات االصطالحية للمشكل متقاربة تدور حول معاين االختالط، 

ا ومكننا  املجرد.  التأمل  أو  خارجي،  بدليل  إال  تبيينه  وصعوبة  املراد  خفاء  تفيد  وكلها  أشهر  وااللتباس.  لوقوف عىل 

والبزدوي،   التعريفات للمشكل وقد ارتأيت أن جتمع بني تعريفات األصوليني وذلك بالوقوف عىل تعريف الرسخيس

 وتعريفات العديد من املحدثني:

اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله عىل وجه ال يعرف املراد إال بدليل يتميز به  ":  فيه الرسخيسقال  

بدليل آخر، وقد يكون   قائال:.ثم أضاف  .األشكال.  من بني سائر يكون  املراد قد  ليوقف عىل  فالتمييز بني األشكال 

 9".باملبالغة يف التأمل حتى يظهر به الراجح فيتبني به املراد

احلنفي األصويل فأشار إىل أن املشكل له تداخل مع اخلفي، واملجمل، واملتشابه. وبام أن البحث   أما البزدوي

 معني بدراسة املشكل ومداخالته االصطالحية فمن األنسب إيراد تعريفات البزدوي للمشكل ومداخالهتا وهي: 

مل حتى يتميز عن أشكاله،  املشكل: ما ازداد خفاء عىل اخلفي وال ينال املراد منه إال بالطلب ثم بالتأ .أ

 وهذا لغموض يف املعنى أو الستعارة بديعة ولذلك يسمى غريبا. 

 اخلفي: اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غري الصيغة ال ينال إال بالطلب.  .ب

 املجمل: وهو ما ازدمحت فيه املعاين واشتبه املراد منه اشتباها ال يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إىل .ج

 االستفسار، ثم الطلب، ثم التأمل. 

 10املتشابه: ال طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد احلقية فيه. .د

فيام أشكل من احلديث، وعىل ذلك  القبول  للمشكل عدم اشرتاط  التعريف األصويل  والذي يالحظ عىل 

اإلشكال بتأمل أو دليل خارجي. لذا فإن فاملشكل عندهم: ما أشكل عىل الفهم بسبب من األسباب وأمكن إزالة هذا  

هذا التعريف األصويل أمهل جانب النظر يف األحاديث املشكلة من جهة القبول، فاحلديث إن مل يكن مقبوال من حيث 

الرواية فال طائل يف إزالة إشكاله. وهو ما حوته عبارات قدامى املحدثني الداعية إىل التحري يف اعتبار اإلثبات رشطًا يف 

ورد من   ا.. م"تعريف باملشكل. وهذا بني يف معرض كالم القايض عياض يف تناوله عرضا لرأي اإلمام مالك يقول:  ال

أخباره وأخبار سائر األنبياء عليهم السالم يف األحاديث مما يف ظاهره إشكال، يقتيض أمورا ال تليق هبم بحال، وحيتاج 

 
9 Muḥammad ibn Aḥmad Abū Bakr al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī (Hyderabad: Lujnah Iḥyāʾ al-Maʿārif al-
ʿUthmāniyyah, 1993), 1:168. 
10 ʿAlī ibn Muḥammad al-Bazdawī, Kanz al-Wuṣūl Ilā Maʿrifat al-ʾUṣūl (Karatchi: Javed Press, n.d.), 1:9; 
Aḥmad ibn Muḥammad Abū ʿAlī al-Shāshī, Uṣūl al-Shāshī (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1982), 1:80. 
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.ورحم اهلل مالكا  .إىل تأويل وتردد احتامل. فال جيب أن يتحدث منها إال بالصحيح، وال يروى منها إال املعلوم الثابت.

 11".األحاديث املومهة للتشبيه واملشكلة املعنىفلقد كره التحدث بمثل ذلك من 

قال: الطحاوي  املشكل بشكل جيل يف قول اإلمام  رواية  القبول يف  اآلثار  "  ويتبني اشرتاط  فإين نظرت يف 

املقبولة التي نقلها ذوو التثبيت فيه واألمانة عليها، وحسن األداء هلا، فوجدت فيها أشياء مما سقطت   باألسانيد املروية عنه

معرفته والعلم بام فيه من أكثر الناس، فامل قلبي إىل تأملها، وتبيان ما قدرت عليها من مشكلها من استخراج األحكام 

   12.التي فيها ومن نفي اإلحاالت عنها

تع  من  يظهر  عنه  الذي  مروي  احلديث  كون  يف  َتثلت  عديدة  أمورًا  حوى  أنه  الطحاوي  اإلمام  ، ريف 

 13.وبروايات مقبولة، مع وجود ما حيول دون إدراكه بالنظر املجرد

 : ذين نكتفي بذكر طائفة منهموعىل هذه الشاكلة عرفه املعارصون من علامء احلديث وال

حديث صحيح أخرج يف الكتب املعتربة املشهورة، ولكنه عورض بقاطع من  "عرفه بقوله:    فالشيخ السامحي

 ".عىل وجه التأويل عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر يف الدين، ويمكن َترجيه 

ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطالً، أو تعارض مع نص رشعي ":  ـعرفه نور الدين عرت بو

 14".آخر

  أو   مستحيلة،  معاين  ظاهرها  يوهم  مقبولة  بأسانيد أحاديث مروية عن رسول اهلل  "أسامة خياط فقال فيه:  أما  

هو احلديث املقبول الذي خفي مراده بسبب من "واستخلص أبو الليث تعريفه بقوله:  15".ثابتة  رشعية  لقواعد  معارضة

 16".األسباب، عىل وجه ال يعرف إال بالتأمل املجرد أو بدليل خارجي

 ".حديث صحيح بدا معارضًا بدليل مقبول وقبل التأويل، أو كان مما ال يعلم تأويله" :عرفه اجلوايب بقوله و

 للمشكل بني املحدثني واألصوليني تبني:  االصطالحيوبعد النظر والتأمل يف املقارنة بني التعريف 

باملهنة فإن األصوليني   يف هذا تأثر للمشكل قارص عن رشطية القبول يف الرواية، ولعل  ينيتعريف األصول 

 من اهتامماهتم النظر يف األدلة من حيث مقاصدها ودالالهتا.

 
11 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
12 Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī, Bayān Mushkil al-Āthār (Hyderabad, n.d.), 
1:3; Mohammed Abullais al-Khayrabādī, ‘Muhktalif al-Ḥadīth Wa Mushkilihi’, Majallat al-Dirāsāt al-
Islāmiyyah 1, no. 1 (2005): 147. 
13 Usāmah ibn ʿAbd Allāh al-Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Muḥaddithīn Wa al-ʾUṣūliyyīn al-
Fuqahāʾ: Dirāsah Ḥadīthiyyah Uṣūliyyah Fiqhiyyah Taḥlīliyyah (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2001), 32. 
14 Nūr al-Dīn ʿItr, Manhaj al-Naqd Fī ʿUlūm al-Ḥadīth, 3rd ed. (Damascus: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, 1997), 
337. 
15  al-Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīth Bayna al-Muḥaddithīn Wa al-ʾUṣūliyyīn al-Fuqahāʾ: Dirāsah 
Ḥadīthiyyah Uṣūliyyah Fiqhiyyah Taḥlīliyyah, 32. 
16 al-Khayrabādī, ‘Muhktalif al-Ḥadīth Wa Mushkilihi’. 
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أن تعريف املحدث يظهر فيه اشرتاط القبول يف الرواية املشكلة وهو مالحظ يف عبارات الطحاوي والشيخ 

شكل، ولعله استفاد واستنبط تعرفيه  السامحي، ونور الدين عرت وغريهم، وكان تعريف أبو الليث أقرب ملا يراد من امل

 بعد سربه يف هذه املصطلحات. 

التعريفات للمحدثني أن بعضها أفسح جماال لتعريفه حتى يفهم منه تضمينه  التأمل يف  والذي ارتأيت بعد 

التعريفات عىل كلمة أوهم مع   "للمتشابه، كتعريف اجلوايب بقوله: تأويله(، كام شملت بعض  نى )أو كان مما ال يعلم 

مستحيال وهذا أقرب للمتشابه منه للمشكل وإن كانت االستحالة يف األحاديث املشكلة تبدو أحيانا. ومال قلبي إىل 

ويالحظ من خالهلا التفريق املبني بني  ،تعريف الطحاوي، والشيخ السامحي وأبو الليث وهي أكثر تدقيقا ملعنى املشكل

التأمل   يف تلك املصطلحات لعلامئنا الكرام بد يل أن املصطلح األمثل حلد املشكل وما داخله من اصطالحات، وبعد 

هو احلديث املقبول، الذي أشكل مراده، بسبب من األسباب، عىل وجه ال يعرف إال بالتأمل املجرد أو "املشكل هو:  

 17" .بدليل خارجي

أكثر حرصية يف مباحث املشكل وأدق ممايزة له عن   ...   املتشابهوعنيت بإضافة كلمة أشكل مراده لتكون 

الخ. حيث إن املتشابه خفي مراده بشكل ال يدرك بالتأمل وال بدليل خارجي، واملشكل أشكل مراده لعلة يف النقل، أو 

 قصور يف الفهم. 

امل احلديثية  املتون  يف  اإلشكال  أوجه  أن  املسانيد  وبام  يف  احلديثية  العلل  يف  يكمن  ومضامينها  أسباهبا  قبولة 

واملتون، والتفاوت اإلدراكي يف فهم املتون احلديثية، فضال عن امليدان العميل لتلك األحاديث التي تظهر إشكاال. فإن 

ا الواقع اإلسالمي يف عصوره  بتمرحل  املشكل من احلديث َترحلت  إظهار  الفاعلة يف  متأثرة  هذه األسباب  ملختلفة، 

املشكل  بدوره يف خلط مفهوم  املصاحبة، مما أحدث تداخال اصطالحيا وإشكاال ساهم  السياسية والفكرية  بالقضايا 

  واملتأولني وبالنظر فضال عن التأويالت املتأثرة بمعتقدات املتأملني    -باملتشابه، واخلفي، واملجمل، والغريب  –احلديثي

يدخل  وبالتايل  اإلدراكي  بالتفاوت  يدخل  مفهومه  من  كثري  أن  يتبني  احلديثي  للمشكل  االصطالحية  التعريفات  يف 

 احلديث املسشكل يف دائرة االستشكال بشكل أقرب إليه من أن يكون مشكال يف أصله.

 املشكل نشأته وإشكالية مصطلحه  .2

 املشكل النشأة والتطور  2.1

احلديثية يف نشأهتا ومراحل تطورها أمرين اثنني ظاهرة التعارض، والتفاوت اإلدراكي،  ضمنت اإلشكاالت  

نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد مل جيز أن جيعل ما يضاد ذلك  إذا"وقد أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: 

ما   الناس   يفاملعنى هو األصل وجيعل  كثري من  ما دل عليه...قد يشكل عىل  يقبل  فال  والسنة مشكال متشاهبا  القرآن 

 
17 al-Khayrabādī. 
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وهبذين املضمونني فإن قضية املشكل  18". نصوص ال يفهموهنا فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها

متباينني  اجتاهني  من  19أخذت  بسبب  ظاهرها  أشكل  التي  األحاديث  حمتويات  فهم  سالكوه  هدف  حممود  أوالمها: 

اإلسالم من  20ب،األسبا بام يشهده  انفطرت قلوهبم  أن  بعد  للتشكيك يف مقدسات األمة  وثانيهام: اجتاه مذموم سعى 

 21.من قوة وضعف صمود عرب مراحله املختلفة من عمره املديد غري عابئ بام َتر به حال األمة اإلسالمية،

وهبذه املقدمة فإن تاريخ املشكل سيام ما يتعلق بالتفاوت اإلدراكي تعود نشأته إىل بداية اإلسالم فقد أشكلت  

ليس أحد حياسب يوم القيامة »:  الصحابة رضوان اهلل عليهم فعن عائشة ريض اهلل عنها يف قوله    عىل بعضأحاديث  

وِِتَ كَِتََٰبهُ ﴿فقلت: يا رسول اهلل أليس قد قال اهلل تعاىل:   22إال هلك.
ُ
أ َمۡن  ا  مَّ

َ
ِحَساٗبا   ٧ۦ بَِيِمينِهِ   ۥفَأ ُُيَاَسُب  فََسۡوَف 

اهلل  [8-7]االنشقاق:    ﴾٨يَِسرٗيا فقال رسول   .  :"  إال القيامة  يوم  يناقش احلساب  أحد  العرض وليس  ذلك  إنام 

ِينَ ٱ﴿وأشكل معنى الظلم عىل بعض الصحابة يف قول اهلل تعاىل:    ".عذب َٰٓئَِك   َّلَّ ْولَ
ُ
َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ َءاَمُنواْ 

 
18 Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah, Majmūʿ al-Fatāwā (Madinah: King Fahd 
Glorious Quran Printing Complex, 2004), 17:307. 
19 Ibrāhīm al-ʿAsʿas, Dirāsah Naqdiyyah Fī ʿIlm Mushkil al-Ḥadīth (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1996), 37. 

 وعصره.  حميطه  ف   السائدة  والثقافية  الفكرية  االجتاهات  مث  ومن  العلمي،  وتكوينه  العقدي،  الجتاهه  إضافة  الشخصية،  الباحث  بطبيعة  احلديث  واستشكال  إشكال  يتحدد
20 Ibn Anas Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, ed. Taqī al-Dīn al-Nadwī, 1st ed. (Damascus: Dār al-Qalam, 1991), 1:3. 

  على   فآثروه  وتكرمي  وإعزاز  ووالء   وحب  وبصية   بفهم  الدين  هذا  تلقوا   رجاال  اخلية  األوىل  الثالثة  القرون  ف  هبا  والعمل  هلا   والرعاية  السنة  حلفظ  وتعاىل  سبحانه  هللا  أقام
 الواحد  النبوي  احلديث  لتحصيل  والبلدان  القرى  وطافوا   واألوطان   الراحة  وهجروا  وتبليغه   وتلقيه  وضبطه  حتصيله  سبيل   ف  وهاجروا  ودايرهم  وأوالدهم  وأهليهم  أنفسهم

ةٍ   َخرۡيَ   ُكنتُمۡ ﴿ تعاىل: قوله عليهم وحق  الغاية فيه بلغوا حت  الصاحل السلف آاثر من  به يتصل وما مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت   أ

ُ
 . [110 عمران: ]آل  ﴾لِلنَّاِس   أ

21 Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Isḥāq al-Gharnāṭī al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt (Khobar, Saudi Arabia: Dār Ibn 
ʿAffān, 1997), 3:90-91. 

ْ ﴿  تعاىل:  قوله  حنو  اتبعوا  حيث  الزيغ  أهل  من  عدت  املعتزلة  أن  الشاطيب  يرى   ذََوا  بِهِۦ  َُيُۡكمُ ﴿  قوله:  وهو  مبينه  وتركوا  ...  [40  ]فصلت:  ﴾ِشئۡتُمۡ   َما  ٱۡعَملُوا
ِنُكمۡ  َعۡدل   َۢا م   الزائغون  بل  شرعا،  نفسه  ف  مبتشابه  وليس  متشاهبا  صار أخذ  نظر...فإذا  غي  من  األطراف  هذه  اتبع  من  سائر وهكذا  ...،  [95 ]املائدة: ﴾َهۡديَ
 املستقيم"  الصراط عن فضلوا أنفسهم على التشابه فيه أدخلوا

22 Muḥammad ibn Ismāʿīl Abū ʿAbd Allah al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min 
Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi, ed. Muhammad Zuhair al-Nasir (Beirut: Dar Tawq al-
Najah, 2001), no. 6172; Ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-
Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, ed. Naẓar Muḥammad al-Fāriyābī (Riyadh: Dar Taybah, 
2006), no. 2876. 

 ابلنار  العذاب  إىل   مفض  أنه  والثاين:  التوبيخ،  من   فيه  ملا  التعذيب  هو  عليها  والتوقيف  الذنوب  وعرض  املناقشة  نفس  أحدمها:   معنيان  له  ُعذ ِّب    وقوله  القاضي:   قال
 النار،  ودخل  هلك يسامح  ومل  عليه استقصى فمن العباد ف البغ التقصي أن ومعناه  الصواب  هو الثاين أن ويبدو عذب،  مكان هلك األخرى الرواية ف قوله ويؤيده
 يشاء.  ملن الشرك دون ما  ويغفر يعفو  تعاىل  هللا ولكن
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ۡمنُ ٱلَُهُم  
َ
ۡهَتُدونَ   ۡۡل ليس ذلك إنام هو الرشك أمل »فقالوا يا رسول اهلل أينا ال يظلم نفسه؟ قال:    [82]األنعام:    ﴾ ٨٢َوُهم مُّ

ِ ﴿تسمعوا ما قال لقامن البنه وهو يعظه  ِه ٱَيَُٰبََنَّ ََل تُۡۡشِۡك ب ۡكَ ٱإِنَّ  للَّ ِ   23«.[13]لقامن:  ﴾١٣لَُظلٌۡم َعِظيم   لۡش 

كثري للبيان اإلشكايل، فاستدركت عائشة وأم والناظر يف استدراكات الصحابة بعضهم عىل البعض يرى فيها  

يقص يقول يف قصصه: من   الرمحن قال: سمعت أبا هريرة  سلمة عىل أيب هريرة، كام جاء من حديث أيب بكر بن عبد

جنبا فال يصم فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث )ألبيه( فأنكر ذلك فانطلق عبدالرمحن وانطلقت معه  أدركه الفجر

كان النبي يصبح »قالت:  عىل عائشة وأم سلمة ريض اهلل عنهام فسأهلام عبد الرمحن عن ذلك قال: فكلتامها  حتى دخلنا  

 جنبا من غري حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا عىل مروان فذكر له ذلك عبد الرمحن، فقال مروان: عزمت عليك 

ذهبت إىل أيب هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حارض ذلك كله ، قال: فذكر له عبد    إال ما

الرمحن، فقال أبو هريرة: أمها قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: مها أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن 

. قال: فرجع أبو هريرة عام كان يقول يف ذلك مل أسمعه من النبي العباس فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل و

  24. «قلت لعبد امللك: أقالتا يف رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غري حلم ثم يصوم

واملهنة،  املالزمة،  حيث  من  النقلة  ألحوال  النظر  النوع  هذا  من  احلديثي  املشكل  حل  يف  املعترب  وكان 

الشأن  25الواقعة...الخ. واألولوية، وصاحب   لذا رجحت رواية عائشة وأم سلمة عىل رواية أيب هريرة فهام صاحبتي 

باعتبارمها زوجي رسول اهلل وأدرى بأمره، فضال عن ذلك فإن أبا هريرة رواه بواسطة بينام أزواج النبي شاهدنه كسنة 

ألدب والقصد السليم بفضل اهلل تعاىل ومن ثم فعلية. ويالحظ أن االستدراك يف عرص الصحابة كان ال خيرج عن دائرة ا

لََقۡد ﴿بفضل نور املدرسة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم، كيف ال ولقد ارتضاه اهلل تعاىل قدوة لألمة: 
ۡسَوةٌ َحَسَنة  ل َِمن ََكَن يَرُۡجواْ  

ُ
َ ٱََكَن لَُكۡم فِيِهۡم أ َ ٱَولَّ َفإِنَّ  َوَمن َيتَ   ٓأۡلِخَر  ٱ  ۡۡلَۡومَ ٱ وَ   للَّ ]املمتحنة:    ﴾٦ۡۡلَِميدُ ٱ  لَۡغَِنُّ ٱُهَو    للَّ

6] . 

املشكل متأثرا بام جرى من انقسامات طائفية مذهبية فكرية سياسية. ساعدت يف انتشار حركة   ومن ثم َترحل

ومن جانب آخر اتساع بقعة اإلسالم وضعف إدراك وفهم مدلول  26.الوضع يف احلديث وتعطيل الصحيح من األخبار

بقوله: عياض  القايض  لذلك  أشار  وجهه ..."العربية،  عىل  العرب  كالم  يفهمون  عرب  قوم  عىل  أوردها  والنبي 

 وترصفاهتم يف حقيقته وجمازه واستعارته وبليغه وإجيازه فلم تكن يف حقهم مشكلة ثم جاء من غلبت عليه العجمة داخلته 

 
23  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 3245. 
24 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
1109. 
25 Musfir ibn Gharm Allāh al-Dumaynī, Maqāyīs Naqd Mutūn al-Sunnah (Riyadh: Self-published, 1984), 
80–92. 
26 Ṣāliḥ ibn Aḥmad Būsaʿīdī, ‘Riwāyat al-Ḥadīth ʿinda al-Ibāḍiyyah: Dirāsah Muqāranah’ (Al al-Bayt 
University, 2000), 159. 
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األمية فال يكاد يفهم من مقاصد العرب إال نصها ورصحيها وال يتحقق بإشاراهتا إىل غرض اإلجياز ووحيها وتبليغها 

 27".وتلوحيها فتفرقوا من تأويلها ومحلها عىل ظاهرها شذر مذر فمنهم من آمن به و منهم من كفر

ألفاظً  استشكلت  متباينة،  ومقاصدها  مفاهيمها  مدارس  حديثية  فظهرت  مدارسهم  ا  ملعتقدات  ملنافاهتا 

والزهاد والزنادقة،  واملعتزلة،  والروافض،  واملرجئة،  واملفوضة،  فاخلوارج،  واملذهبية،  والسياسية،  ..الخ.  .الفكرية، 

 وصفهم اإلمام ابن قتيبة بقوله: 

بروايتهم: ضعوا سيوفكم عىل  " من احلديث فاخلوارج حتتج  فريق منهم ملذهبه بجنس  ...وتعلق كل 

 هم...، والقاعد حيتج بروايتهم: عليكم باجلامعة فإن يد اهلل عز وجل عليها. ئعواتقكم ثم أبيدوا خرضا

وإن زنى    :قال  ؟وإن زنى وإن رسق   :قيل  ،واملرجئ حيتج بروايتهم: من قال ال إله إال اهلل فهو يف اجلنة

رسق... بروايتهم:  ،  وإن  حيتج  واملفوض  الفطرة..،  عىل  يولد  مولود  كل  بروايتهم:  حيتج  والقدري 

له ملا خلق  للسعادة  ،اعملوا فكل ميرس  السعادة فهو يعمل  أهل  أهل    ،أما من كان من  ومن كان من 

 28"... تهم: صلة الرحم تزيد يف العمرالشقاء فيعمل للشقاء..، ويتعلق القائلون بالبداء برواي

وقد بذل العلامء جهدا بناء يف إزالة اإلشكال ظهر بشكل بني يف كثري من إسهامات العلامء املعارصين لتلك 

أورد فيه أخبارًا متعارضة وأوجه  29"اختالف احلديث"املدارس ومن أبرزهم اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ألف فيه  

التعارض بني األحاديث، ومن ثم قواعد اجلمع والرتجيح، والتوقف، والتقييد، واإلطالق، والعام واخلاص، وعزى 

 ذلك كله ملرونة واتساع معاين األلفاظ العربية.  

إلمام السيوطي ال يف احلديث ويمكن الوقوف عىل قول اكستشوَترحل البناء املؤسيس ملجاهبة ظاهرة اال 

 الذي خلص أمهيته وفوائده ودور من اعتنى به من العلامء حيث قال: 

بني  " اجلامعون  األئمة  له  يكمل  ...وإنام  الطوائف  من  العلامء  مجيع  معرفته  إىل  ويضطر  األنواع  أهم  من 

الشافعي وهو أول من -احلديث والفقه واألصوليون الغواصون عىل املعاين الدقيقة، وصنف فيه اإلمام 

إفراده    -تكلم فيه ينبه هبا عىل  بل ذكر مجلة منه يف كتاب األم    ،بالتأليفومل يقصد رمحه اهلل استيفاءه وال 

أي اجلمع يف ذلك. ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غري حسنة، قرص فيها باعه   طريقه

لكون غريها أوىل وأقوى منها وترك معظم املختلف. ثم صنف يف ذلك ابن جرير، والطحاوي كتابه مشكل  

 
27 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
28 ʿAbd Allah ibn Muslim Abū Muḥammad Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth, ed. Salīm ibn ʿĪd 
al-Hilālī (Cairo: Dār Ibn ʿAffān, 2009), 3–7. 
29 Muḥammad ibn Jaʿfar al-Kattānī, al-Risālah al-Mustaṭrafah Li Bayān Mashhūr Kutub al-Sunnah al-
Muṣannafah (Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah, 1986), 1:158. 

 األم. كتاب  مجلة من وهو عنه، املرادي سليمان بن الربيع رواية من
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ال أعرف حديثني متضادين فمن كان عنده "حسن الناس كالما فيه حتى قال:  اآلثار، وكان ابن خزيمة من أ

 30".به ألؤلف بينهام يفليأتن

كانت جهود العلامء مقدرة ومتممة وبناءة وهادفة مستوعبة ملظاهر اإلشكال واالستشكال احلديثي، فإن كان 

يد ما  بنقله  قتيبة  ابن  أحسن  فقد  العلم،  هذا  ثمرة  واضع  الشافعي  إشكال اإلمام  من  واملكاين  الزماين  حميطه  يف  ور 

واستشكال للحديث بغض النظر عن ردوده وموقفه منها. فهو جهد مفيد نقل فيه بصورة بارعة املواقف املتباينة من 

احلديث الرشيف وأسباهبا والتي عزى معظمها للخالفات العقدية الفكرية. مما مهد الطريق لدراسة نقدية متكاملة النظر  

هو   فيام خيص فابن خزيمة  والطحاوي  خزيمة  ابن  العظيمني  اإلمامني  دراسة  يف  ذلك  تكامل  ولقد  احلديثي،  املشكل 

  ". ال أعرف حديثني متضادين فمن كان عنده فليأتني به ألولف بينهام"القائل: 

الطحاوي  كل   ،أما  وضع  اآلثار  مشكل  كتابه  يف  احلديثي  املشكل  ملفهوم  تطبيقيا  وتقعيدا  غربلة  أجاد  فإنه 

حديثني ظاهرمها التعارض يف موضوع واحد وباب واحد، ليتبعها بمرويات أخرى يف الباب بام صّح عنده من أسانيد، 

ما يؤدي إليه اجتهاده من معاين ومن طرق  ثم جيري دراسة مقارنة بينها مجيعًا، ليستخلص من املقارنة يف هناية املطاف  

ويدفع  املختلفة،  بأسباهبا  املشكل  أنواع  لسائر  ذلك  يف  يتعرض  وهو  األحاديث.  بني  التعارض  أو  اإلشكال  إلزالة 

اإلشكال تارة بالتوفيق بني احلديثني، وذلك برشح وتوجيه املعنى وهو األكثر، وتارة ببيان النسخ، وأحيانًا بتضعيف أحد  

.وهبذا املنهج استطاع اإلمام الطحاوي أن جيمع بني رشح املعنى وبيان األحكام يف احلديث النبوي وإزالة .ني ورده.احلديث

 اإلشكال عنه يف وقت واحد ولعله أشار إىل ذلك بقوله:  

َواألََماَنِة علي" فيها  التثَبُّت  نقلها ذوو  التي  املقبولة  باألسانيد  املروية عنه  اآلثار  يف  َوُحْسِن  وإين نظرت  ها 

ا وتبيان  األََداِء هلا فوجدت فيها َأْشيَاَء مِمَّا َيْسُقُط َمْعِرَفتَُها َواْلِعْلُم بام فيها عن َأْكثَِر الناس، فامل قلبي إىل تأويله

قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج األحكام التي فيها ومن نفي اإلحاالت عنها وأن أجعل ذلك    ما 

َأْذُكُر يف  كل َباٍب منها ما َُيَُب اهللَُّ عز وجل يل من ذلك منها حتى أتى فِياَم َقَدْرت عليه منها َكَذلَِك    َأْبَواًبا 

..."31 

فقد كان مؤلفه مجلة فيام خيص العقيدة من األحاديث التي يف ظاهرها التشبيه والتجسيم ولقد    ،أما ابن فورك

فقد واجه نقدا شديدا انصب جله يف تضعيف الروايات يف كتابه،    .ظهر منهج املؤلف ومذهبه العقدي جليا يف تأويالته

كام اعتنى رشاح احلديث وعلامء األثر عامة  32لها. إضافة لتناوله أحاديث هي يف أصلها متشاهبة مما يعني ال طائل من تأوي

 
30 ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī Fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī, ed. 
Abū Qutaybah Naẓar Muḥammad al-Fāriyābī (Riyadh: Dār Ṭaybah, 2006), 2:196. 
31 Aḥmad ibn Muḥammad ibn Salāmah Abū Jaʿfar al-Ṭaḥāwī, Sharḥ Mushkil al-Āthār (Beirut: Muʾassasah 
al-Risālah, 1994), 1:6. 
32  Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah, Darʾ Taʿāruḍ al-ʿAql Wa al-Naql, ed. 
Muḥammad Rashād Sālīm (Riyadh: Jāmiʿat al-Imām Muḥammad ibn Saʿūd, 1991), 3:302. 

 الفهم   جهة  من  وال  وضعيفها   صحيحها  بني  والتمييز  املعرفة  جهة  من  ال  واحلديث  السنة  ألئمة   ما  واآلاثر  واحلديث  نابلقرآ  اخلربة  من   هلم  يكن  "...مل  تيمية:   ابن  قال
 وهلذا  وأمثاهلم  عقيل  وابن   يعلى  أيب  والقاضي  فورك  بن  بكر  أيب   حال  وهذا  التعارض   من  بينهما  ما  ورأوا  اجلهمية  للنفاة   العقلية   األصول  بعض   صحة  ظنوا  وقد  ملعانيها 
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بني  اجلمع  وأوجه  املرجوح  من  الراجح  وبيان  وتأويله  بتوضيحه  وقاموا  مصنفاهتم  يف  فبثوه  احلديث  مشكل  بعلم 

 .  وآخروناملتعارض، وبيان الناسخ واملنسوخ، ومن أشهرهم ابن عبد الرب وابن تيمية والنووي 

وا اإلشكال  ظاهرة  كانت  العلمي، وإذا  وتكوينه  العقدي،  واجتاهه  الباحث،  بطبيعة  تتحدد  الستشكال 

واالجتاهات الفكرية والثقافية السائدة يف حميطه وعرصه. فضال عن قضايا تتعلق بمصالح ترشيعية، فإن قضية اإلشكال 

بشكل ملموس يف   أصبحت تأخذ طورا آخر يف الواقع املعارص متأثرًة بام يشهده العامل اإلسالمي من غزو فكري ساعد

أحاديث  فاستشكلوا  النبوية  للسنة  كتبه األقدمون من خمالفاهتم  للحديث الرشيف، مستفيدا مما  املوجه  النقد  كثري من 

عصت أن تتامشى مع ما ينشدونه من احلضارة والتمدن والفكر واإلبداع فلم تسق لقلوهبم كثريا من األحاديث كحديث: 

سحر النبي  »وحديث:   35،«وحديث الذباب» 34، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»وحديث:   33« أكثر أهل النار من النساء»

»،36   :وهلم جرا. وهذا مما لبس عليهم، ... 37، «ذاهنائسجود الشمس واست»وعامة أحاديث الطب النبوي، وأحاديث

الرصح  هذا  يف  املتمثلة  الفكرية  التقدمية  تلك  عنها  تولدت  التي  واحلداثة  العرصانية  من  يدعونه  ما  مع  تعارض  أو 

التكنلوجي العاملي. ويف أم أفكارهم أن الغرب مل حيقق تلك النقلة الكونية إال بعد أن َتلص من الرجعية الدينية التي 

متط الذي دعا أصال إلعامر األرض واستكشاف تتناىف مع  والدين اإلسالمي  الغرب  ديانة  لبات احلداثة، وشتان بني 

 
 فعله   كما  ظواهرها  على  جتري  ويقولون:  معانيها  يفوضون  واترة  اآلاثر  مشكل  على  الكالم  ف  وأمثاله  فورك  ابن  فعله  كما  التأويل  أهل  طريقة  خيتارون  اترة  هؤالء  نكا

  كذب   هو  ما  املشكلة  األحاديث  ف  يدخلون  دق  وهؤالء  وأمثاله   عقيل  ابن  كحال  اترة  وهذا  اترة  هذا  فيجحون  اجتهادهم  خيتلف  واترة  ذلك  ف  وأمثاله  يعلى  أبو  القاضي
  أيب  كالقاضي  أتباعه  وأئمة   األشعري  طريقة  وهذه  املعراج  ليلة  اليقظة   ف كان  فيظنونه  منام  رؤاي   يكون   أن  مثل اإلشكال  يدفع   لفظ  له  وما   موضوع  أنه  يعرفون  وال موضوع

 وأمثاهلما.  اإلسفراييين إسحاق وأيب بكر
33 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
132. 
34  Roudlotul Firdaus Fatah Yasin, ‘Shubuhāt Ḥawla al-Marʾah Fī al-Sunnah: Dirāsah Li Namādhij 
Mukhtārah Wa al-Radd ʿAlayhā Fī Ḍawʾ al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Musharrafah’ (International Islamic 
University Malaysia, 2006); al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah 
Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi, no. 6686. 

  ف  بكالريوس  حتمل  األصل  مغربية  املرنيسي،  فاطمة  املعاصرات  من  احلديث  رد  من  أبرز  من  وكان  املرأة،  حقوق  مع  يتناىف  ابعتباره  للحديث  جديد  استشكايل  أسلوب
 هذا   ردت  السنة،  ف  النساء  كراهية  ظاهرة  ابسم  عنوان  حيمل  الرجال،  وصفوة   احلجاب  عنوان:  حتت  كتاب  هلا  اخلامس،  حممد  جبامعة  حماضرة  وهي  السياسية  العلوم

 ابلزور.  شهد أن بعد جلده   اخلطاب بن عمر أن مدعية بكرة أيب  اجلليل الصحايب ف ابلطعن احلديث
35  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 2600. 
36 al-Bukhārī, no. 5433. 
37 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
251. 
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ومن أهم أسباب التطور املمرحل عظمة اهلل تعاىل وجعل كل ذلك آية تساعد عىل تثبيت وترقية اإليامن به سبحانه وتعاىل،  

 الستشكال احلديث: 

 ملدلول املتون احلديثية   ضعف امللكة اإلستيعابية  2.1.1

بل إن أحواهلم تتغري    ،والعملفقد كان هو املبني ألصحابه املشكالت، وقد اَتذوه قدوة يف القول  

حيث بني فيه أن   «نافق حنظلة»بقوله:  إذا غابوا عنه وهو بني أظهرهم، يشهد بذلك حديث حنظلة األسدي

يف القلب، وأن جمرد البعد عن وجهه جيعل الرصاع خيالج   االطمئنانجمرد النظر لوجه النبي أكرب دافع لبعث  

قلب املَفاِرق. هذا فضال عن قوله وفعله وتقريره. وال عجب يف ذلك ملا يتسم به من مجال خلقي رفيع وأدب 

فمن باب أوىل بعد حلاقه بالرفيق األعىل أن تصاب األمة نفاقا  رباين متكامل. فإن عّد حنظلة أمل فراقه اللحظي  

النبي ذلك بقوله:   38.بجلل ثم جيئ أقوام   ،ثم الذين يلوهنم  ،ثم الذين يلوهنم  ،خري الناس قرين»ولقد بني 

ويمينه شهادته يمينه  أحدهم  الشيخان  «.تسبق شهادة  الرتمذي:    .أخرجه  بعدهم »وعند  من  قوم  جيئ  ثم 

السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ثم   ،أحسنوا إىل أصحايب»وعند ابن حبان:   39"،يتسمنون وحيبون 

الذين يلوهنم، ثم يفشو الكذب حتى حيلف الرجل عىل اليمني قبل أن يستحلف عليها ويشهد عىل الشهادة  

ايب لتوجيهات النبوة لذلك  فكلام تباعد زمن النبوة اتسعت دائرة الضعف االستيع 40« .عليها يستشهد قبل أن 

حتيى األمة بام يفيض اهلل تعاىل عليها يبعث من جيدد هلا دينها عىل رأس كل مائة من السنني حتى يبعث فيها  

 .روح التوجه السليم يف العمل واملعتقد

 اخلالف املذهبي   2.1.2

كان لظهور املدارس الفكرية والسياسية اليد الطوىل يف زيادة املشكل احلديثي، فقد ردوا كثريا من  

األخبار لعدم توافقها وما يعتقدون فأدى ذلك بدوره لتأويالت فاسدة وحتليالت أبعد للخيال منها للحقيقة 

 وصفهم ابن قتيبة بقوله: 

تدبرت" اهلل-وقد  فوجدهت  -رمحك  الكالم  أهل  يعلمون، مقالة  ال  ما  اهلل  عىل  يقولون  م 

غرَيهم يف النقل وال يتهمون آراءهم يف التأويل ومعاين   الناس بام يأتون...، ويتهمون ويفتنون

لطائف احلكمة وغرائب اللغة ال يدرك بالطفرة، والتولد،   الكتاب واحلديث وما أودعاه من

ا املشكل منهام إىل أهل العلم هبام  والكميّة، واألينية؛ ولو ردو والعرض، واجلوهر، والكيفية،

املنهج هلم  األتباع   وضح  وحب  الرياسة  طلب  ذلك  من  يمنع  ولكن  املخرج؛  هلم  واتسع 

 
38 Ahmed Elmogtaba Bannga, ‘Athar al-Siḥr Fī al-Iḍṭirābāt al-Nafsiyyah: Qirāʾat Fī Thanāyā al-Naṣṣ al-
Nabawī’, Majallat Markaz Abḥāth al-Īmān 4, no. 16 (2004): 110–46. 
39 Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, ed. Bashar Awwad Maʿruf (Beirut: Dar al-
Gharb al-Islami, 1998), no. 2302. 
40 ʿAlī ʿAlāʾ al-Dīn Ibn Balbān, al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 1988), 
no. 5586. 
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باملقاالت؛ والناس أرساب طري يتبع بعضها بعضـًا، ولو ظهر هلم من يدعي  واعتقاد اإلخوان

لوجد عىل ذلك أتباعـًا   ةمعرفتهم بأن رسول اهلل خاتم األنبياء، أو من يدعي الربوبي النبوة مع

باهلم أكثر  أمٍر واحد يف   وأشياعـًا....، فام  اثنان من رؤسائهم عىل  الناس اختالفـًا ال جيتمع 

 41"الدين؟

 التشهري باملدارس احلديثية  2.1.3

حيث تعرضت مدرسة احلديث التي ُسلَِق رجاهلا بألسنة حداد من قبل أهل األهواء وأصحاب  

 املذاهب الفكرية اهلدامة بقوهلم: 

ورضوا بأن يقولوا فالن عارف بالطرق   ،ومن احلديث باسمه   ،...قد قنعوا من العلم برسمه"

وما ظنكم برجل منهم حيمل عنه   :قالوا  ،أو عامل بام علم  ،وزهدوا يف أن يقال عامل بام كتب  ،وراوية للحديث

  : فقال  ،سئل يف مأل من الناس عن فأرة وقعت يف بئر ،العلم وترضب إليه أعناق املطي مخسني سنة أو نحوها

وإذا كان كثري  43دهم أنفقكان عن 42وكلام كان املحدث أموق   :قالوا  ،.. مع أشياء يكثر تعدادها.البئر جبار  

 ، وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد حدة وعرسة يف احلديث هتافتوا عليه  ،والتصحيف كانوا به أوثق  اللحن

 45".ويلبسه ويطرح عىل عاتقه منديل اخلوان 44ولذلك كان األعمش يقلب الفرو 

، وهي حصيلة اخلالف الفكري  ومن ثم بثت أحاديث ذات أسانيد مردودة مل تثبت عن النبي  

اهلدام والتي عصفت بالعامل اإلسالمي يف عرص الرواية وكان من أخطرها ما أودعه الوضاعون والقصاصون 

من توليفات حديثية من نسيخ خميلتهم وسامهوا بدورهم يف تعطيل وحجب العامة من فهم الصحيح من  

 
41 Ibn Qutaybah, Taʾwīl Mukhtalif al-Ḥadīth, 2009, 13. 
42 Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, 10:350. 

 والثبات. احلزم القليل البكاء السريع وقيل: غيه، معىن له يسل األُحق وقيل: اخلُُلق، السيء أقوال: ثالثة وفيه غباوة، ف  ُُحق املوق
43 Ibn Manẓūr, 10:357. 

 فيه. ورغب  روجها تنفيقاً: السلعة ونفق انتشرت. إذا اإلبل: أنفقت اجملاز: ومن راجت. أي: سوقهم نفقت القوُم: وأنفق واشتهر، راج أنفق:
44 Ibn Manẓūr, 15:151. 

 فرو. تسم مل  كذلك  تكن مل  فإن وبر أو صوف عليها جلد  من ُجبة
45 Abū al-Futūḥ Nāṣir al-Dīn ibn ʿAbd al-Sayyid al-Muṭarriz, al-Mughrib Fi Tartīb al-Muʿrib (Aleppo: 
Maktabah Usāmah ibn Zayd, 1979), 1:275. 

 وأخونه.  ُخون   واجلمع عليه، يؤكل ما اخلوان
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صنوانا داعام لصفوف أهل البدع ودورهم    ذوهااَتاحلديث حيث شغلوهم بوعودات كاذبة وإهلامات خاوية  

 يف احلرب الفكرية عىل احلديث وأهله.

 عدم األخذ بأسباب ورود احلديث  2.1.4

للبيان املزيل لوجه اإلشكال فإن أسباب ورود احلديث هي  إن كان احلديث املشكل يف حاجة 

بطة هبا وأصبحت تقام  خري معني يف كشف أوجه اإلشكال حيث إن العديد من األحاديث هلا مناسبات مرت

 عىل أساسها قواعد ترشيعية، قال ابن الصالح: 

من أهم أنواع علم احلديث وإنام زل كثري من الرواة وومهوا ملا مل يقفوا عىل ذلك وقد ردت  "

عائشة ريض اهلل تعاىل عنها عىل األكابر من الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم بسبب إغفاهلم سبب  

احلديث، فإن قيل أي فائدة هلذا النوع من أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب؟ قيل 

حديث:  فائد يف  كام  السياق  من  املعنى  فهم  أو  السبب  حمل  َتصيص  عدم  رش  »ته  الزنا  ولد 

   "أو غري ذلك. 46«الثالثة

ثالثة»حديث:  وكذلك   يف  وحديث:  «الشؤم  آدم عىل صورته»،  اهلل  اإلحاطة   «خلق  عدم  فإن 

 بأسباهبا يفسد مفهوم املقاصد اإلسالمية يف العقيدة والرشيعة.

 الضعف اإلدراكي ملدلوالت اللغة العربية:  2.1.5

حيث دخل يف اإلسالم غري العرب فأجيز رواية احلديث باملعنى مما كان ذا أثر فعال يف استشكال  

لعدم   احلديثية،  األلفاظ  راوي    االلتزام بعض  يكون  أن  رشوطها  أبرز  من  والتي  باملعنى  الرواية  بضوابط 

قادير التفاوت بني األلفاظ.  احلديث باملعنى عاملا عارفا باأللفاظ ومقاصدها خبريا ملا حييل معانيها بصريا بم

ألهل العربية لغة وألهل احلديث لغة ولغة أهل العربية أقيس وال نجد بدا من إتباع "وقال القاسم بن سالم:  

 وقد أجاد الدمشقي يف وصف مسالب الرواية باملعنى بقوله:   47".لغة أهل احلديث من أجل السامع

اختالف  " عىل  منها  وشكوا  العلامء  من  كثري  برضرها  أحس  قد  باملعنى  الرواية  أن  واعلم 

علومهم غري أن معظم رضرها كان يف احلديث والفقه لعظم أمرمها وقد نسب لكثري من العلامء  

اَتذها كثري من خصومهم ذريعة للطعن فيهم واالزدراء  .األعالم أقوال بعيدة عن السداد..

 
46 Muḥammad ibn ʿAbd Allah Badr al-Dīn al-Zarkashī, al-Nukat ʿalā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ (Riyadh: 
Aḍwāʾ al-Salaf, 1998), 1:70. 
47 Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Sakhāwī, Fatḥ al-Mughīth Bi Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth (Maktabah 
Dār al-Minhāj, 2005), 2:268. 
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هبم، ثم تبني بعد البحث الشديد والتتبع أهنم مل يقولوا هبا وإنام نشأت نسبتها إليهم من أقوال 

 48".رواها الراوي عنهم باملعنى فقرص يف التعبري عام قالوه فكان من ذلك ما كان

 واإلسالم التداخل املعريف بني احلضارة الغربية   2.1.6

استشكال  يف  أثرًا  اليونانية  احلضارة  أصحاب  الكالم  أهل  بمجادلتها  املعتزلة  ملدرسة  كان  إن 

العامل املعارص   فإن األمر تفاقم يف  يتناىف مع املحسوس املشاهد.  الغيبية واعتباره  حديث اآلحاد يف األمور 

مؤكدة للقرآن الكريم  فأصبح يطعن يف أحاديث حمكمة داخلة يف صميم الترشيع اإلسالمي وهي يف ذاهتا  

املرشكات،  زواج  حتريم  وأحاديث  الزوجات،  تعدد  يف  كاألحاديث  له.  مبينة  أحاديث  أهنا  عن  فضال 

وأحاديث اجلهاد، واحلجاب، وقتل املرتد ...وهلم جرا. أصبحت أحاديث مستشكلة يتناىف مضموهنا مع 

دة الثقافة الغربية يف املجتمع املسلم مفهوم العرص. يالحظ ذلك بشكل جيل ما كتبه وكالء املسترشقني وأعم

 .كطه حسني، وزكي مبارك، وحممود أبو رية، وسابقيهم من اهلنود الذين عىل رأسهم السري أمحد خان

 واستشكال املصطلح   إشكال  2.2

 :يكمن إشكال املصطلح يف أمرين اثنني

   االصطالح داخل  ت  2.2.1

وجه   كان  فإن  احلديث.  وخمتلف  واخلفي  واملجمل  واملتشابه  املشكل  بني  التداخل  هذا  يكون 

جزءًا من املشكل احلديثي مع    باعتبارهالعالقة تنظريا وتطبيقا تكثر تداخالهتا بني املشكل وخمتلف احلديث  

الة املقارنة بني وجود بعض الفوارق واخلصوصية. فإن العالقة من حيث التطبيق تتعرس إن مل تتعذر يف ح

املشكل واملتشابه حيث إن املتشابه وإن سلمنا نظريا بإمكانية وجود العالقة بينه وبني املشكل يف أوجه خفاء  

املراد، فإن لكل من املصطلحني ميدانه العامل فيه. فإن املتشابه لتعلقه باألخبار الغيبية التي يستحيل إدراك 

املتشابه ال طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد احلقية    - امن هبامعانيها بالطلب والتأمل مع لزوم اإلي

مع ذلك فقد وقع خلط بني مرامي املشكل واملتشابه من احلديث، ولعل أشهر من انتهج ذلك ابن فورك    -فيه

ذكر األحاديث التي أشكلت عىل العلامء بسبب التشبيه يف الصفات، فتعرض يف كتابه مشكل احلديث وبيانه،  

الدعاء »، كحديث:  -التشبيه  غري  –هلا بالرشح والتأويل، مع التطرق قليال لألحاديث املشكلة بأسباب أخرى  

  ومن هنا يظهر إقحام التأويالت يف أحاديث  49. «..وغريمها.لطم موسى عني املَلك»، وحديث: «يرد القضاء

 
48  Ṭāhir ibn Ṣāliḥ al-Dimashqī al-Jazāʾirī, Tawjīh al-Naẓar Fī Uṣūl al-Athar (Aleppo: Maktabah al-
Maṭbūʿāt al-Islāmiyyah, 1995), 2:755. 
49 Muḥammad ibn al-Ḥasan Ibn Fūrak, Mushkil al-Ḥadīth Wa Bayānuhu (Beirut: ʿAlam al-Kutub, 1985). 

  إىل  والصواب  النصح  حتري  على  به  ابتدأن   مبا  إلمتام  ووفقنا  مبطلوبكم-  هللا  أسعدك  -وفقت  فقد  بعد   )أما  فيقول:  الكتاب   خطبة  ف   نفسه  املصنف   يؤكده  الكالم  هذا
 وخصوا الدين، ف الطعن على امللحدون به يتسلق مما التشبيه ظاهره يوهم مما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن  املروية  األحاديث من اشتهر ما فيه  نذكر كتاب  إمالء
  ف  فورك ابن  ومنهج  الفاسدة( واألهواء البدع  وشوائب األابطيل شوائب من  عقائدها  الطاهرة  وإمكانً،  وعلواً  وقهراً  وبيانً، لسانً  ابحلق  الظاهرة  هي الت  الطائفة بذلك
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واألوىل فيه الفصل املبني بينه وبني املشكل ولعل   50غيبية تتعلق بالتشبيه الذي ال وجه للتأمل يف إدراك معانيه، 

لتستنري هبا طريق األمة   السنة األخرى  ميادين  الباحثني واستخدامها يف  فائدة وتوفري جهد  يف ذلك عظيم 

ستشكاالت الذي بات يظهر يوما بعد يوم جراء  وتستبني هبا معامل السنن ومن ثم تضييق اخلناق عىل باب اال 

ما َتر به األمة من عرصنة وحداثة أثقلت كاهل النصوص املقدسة ووضعت اللوم عىل تلك القيود الرشعية 

 باعتبارها يف أنظارهم املعطل األوحد يف سبيل رقي األمم والشعوب. 

املشكل وأشار بذلك الرسخيس   ،أما اخلفي واملجمل بينها وبني  أكثر شبها  فإن أوجه التداخل 

 بقوله: 

وفوقه  51حكم اخلفي اعتقاد احلقية يف املراد ووجوب الطلب إىل أن يتبني املراد، "

املشكل... مأخوذ من قول القائل أشكل عىل كذا أي دخل يف أشكاله وأمثاله كام يقال أحرم  

أي دخل يف احلرم... وهو اسم ملا يشتبه املراد منه بدخوله يف أشكاله عىل وجه ال يعرف املراد 

ضهم  إال بدليل يتميز به من بني سائر األشكال. واملشكل قريب من املجمل وهلذا خفي عىل بع

فقالوا املشكل واملجمل سواء، ولكن بينهام فرق فالتمييز بني األشكال ليوقف عىل املراد قد  

يكون بدليل آخر وقد يكون باملبالغة يف التأمل حتى يظهر به الراجح فيتبني به املراد فهو من 

من   قريب  الوجه  أشكاهلا   ،اخلفيهذا  ويف  الصيغة  يف  التأمل  إىل  احلاجة  فهناك  فوقه  ولكنه 

وحكمه اعتقاد احلقية فيام هو املراد ثم اإلقبال عىل الطلب والتأمل فيه إىل أن يتبني املراد فيعمل  

 به. 

وأما املجمل فهو ...لفظ ال يفهم املراد منه إال باستفسار من املجمل وبيان من  

إما لتوحش يف معنى االستعارة أو يف صيغة عربية مما يسميه أهل جهته يعرف به املراد وذلك  

األدب لغة غريبة. وموجبه اعتقاد احلقية فيام هو املراد والتوقف فيه إىل أن يتبني ببيان املجمل  

إىل  قائم واحلاجة  املشكل  املراد يف  فإن  املشكل  املجمل فوق  أن  ليبينه.. وتبني  استفساره  ثم 

وامل والتفسري  َتييزه من أشكاله  بالبيان  املراد  توهم معرفة  فيه  قائم ولكن  املجمل غري  راد يف 

وذلك البيان دليل آخر غري متصل هبذه الصيغة إال أن يكون لفظ املجمل فيه غلبة االستعامل  

تعاىل   قوله  َم  ملعنى  فمثال  َبٰواْ ٱ﴿َوَحرَّ ]البقرة:  ۚ  لرِّ الربا عبارة عن [ 275﴾  فإنه جممل ألن   ،

أصل الوضع وقد علمنا أنه ليس املراد ذلك فإن البيع ما رشع إال لالسرتباح وطلب الزيادة يف  

 
 وجه   ودفع  أتويلها  ف  يبدأ  مث  منه،  قريب  أو  املعىن  بنفس  وردت  الت  األحاديث  كل  إليه  ويضيف  واإلشكال،  للتشبيه   موضعاً   كان  الذي  ديثاحل  يذكر  أنه  هو  كتابه

 عنها.  اإلشكال
50 al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī, 1:169. 

 منه. املراد  على ابلوقوف واالشتغال الطلب برتك والتسليم احلقية اعتقاد فيه واحلكم عليه فيه اشتبه ملن منه املراد معرفة  رجاء انقطع املتشابه
51 al-Shāshī, Uṣūl al-Shāshī, 1:80. 

انِيَةُ ﴿ تعاىل: قال اِن   ٱلزَّ ْ  َوٱلزَّ وا ِۡنُهَما  َوَِٰحد    ُكَّ   فَٱۡجِِلُ ة     مِاْئَةَ   م   اللوطي  حد  ف خفي  الزنة حق ف ظاهر هذا قيل ،[2 ]النور:  ﴾  َجِۡلَ
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الزيادة، وإنام املراد الزيادة اخلالية عن العوض يف بيع املقدورات املتجانسة واللفظ ال داللة له 

 52"عىل هذا فال ينال املراد بالتأمل.

   مفهوم إشكال واستشكال احلديث  2.2.2

بام أن الناس يتفاضلون يف قرائحهم وأفهامهم كتفاضلهم يف صورهم وألواهنم ومجيع أمورهم 

عن غري قصد منه    عما سموأحواهلم فربام يسمع الراوي حديثا فيتصور معناه يف نفسه بألفاظ أخر بخالف  

كة التي تقع عىل إىل ذلك. وذلك أن الكالم الواحد قد حيتمل معنيني وثالثة، وقد تكون فيه اللفظة املشرت

نرض اهلل امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب  »:  لذلك كان الضابط فيه قوله   53.اليشء وضده

حامل فقه إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم: إخالص العلم هلل، ومناصحة أئمة املسلمني،  

 ف 54« .ولزوم مجاعتهم فإن الدعوة حتيط من ورائهم

قضية الفهم ملراد قول النبي حتتاج لسالمة النية واملنهج واملعتقد وهذا ما برز فيه الصحابة رضوان  

اهلل عليهم فندرت عندهم األلفاظ املشكلة وانحرصت يف دائرة اللبس اخلفيف رسعان ما زال بزوال مؤثره  

فََسۡوَف ﴿صود قوله تعاىل:  هي أم املؤمنني أشكل عليها قوله من نوقش احلساب هلك فتبني هلا أن مق  فها
يَِسرٗيا  ِحَساٗبا  هو العرض. وغاية مايف األمر أنه مل تكن هنالك استشكاالت    [8]االنشقاق:    ﴾٨ُُيَاَسُب 

يف األخبار كمفهوم اهلالك، والتباس معنى الظلم، أما ما وقع   االلتباسلقضايا الغيب واملتشابه وإنام انحرص 

أو من قبيل اخلاص والعام، أو   55بينهم من استدراكات تصحيحية فإنه يف غالبه من قبيل الناسخ واملنسوخ، 

 ..وهلم جرا. .من قبيل عدم العلم بأسباب الورود

دائرة احلديث املشكل وذلك حلضور عوامله إال وأن اتسعت    -الصحابة-وما أن رحل هذا الرسب الصايف

وهذه  -ودواعيه. فإن كان املعول عليه يف املشكل احلديثي طبيعة الفرد الشخصية واعتقاده وفكره ومن ثم البيئة املحيطة  

االستشكال معاول  ّأَجلِّ  من  ذاهتا  حد  هي   فضال  -يف  فتلك  واملستشكل.  املشكل  بني  واملعنوية  اللفظية  املداخلة  عن 

 
52 al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī, 1:169. 
53 ʿAbd al-Raḥmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tanwīr al-Ḥawālik Sharḥ Muwaṭṭāʾ Mālik (Egypt: 
al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), 1:232; Yaḥyā ibn Sharaf Abū Zakariyyā al-Nawawī, al-Minhāj 
Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1972), 3:151. 

  من   إعفاءها  يريد  أن  عندي  حيتمل  الباجي:  وقال  لتكثر،  وفروها  معناها  عبيدة:  أبو  قال  اللحى  إعفاء  اللحا"  وأعِّفُّوا  الشوارب  "قصوا وسلم:  عليه  هللا  صلى  كقوله
 طالت  إذا  اللحية  عن  مالك  وسئل  القبضة  عن  فضل  ما  اللحية  من  أيخذان  كان  أهنما  هريرة  وأيب  عمر  بن  عن  روي  وقد  قال  برتكه،  مبأمور  ليس  أيضا  كثرهتا  ألن  اءاالحف
 لتوفي   الداعمة  األخرى  الرواايت  ورود  ال  ولو  األلفاظ  تلك  من   املرادة  املعاين   حتدد  ضوابط  إىل  حيتاج  اللفظ  أن  على  يدل  وهذا ويقص.  منها   يؤخذ   أن  أرى  قال  جدا

 ومعناها  ووفروا  وارجوا  وأرخوا  وأوفوا  أعفوا  رواايت  مخس  "...فحصل بقوله:  النووي اإلمام  ذلك  وأابن  السواء  على  والرتك  للحلق  دليال  ولكان  قائم  املشكل  ألصبح  اللحية
 ألفاظه"  تقتضيه الذي احلديث من الظاهر هو هذا حاهلا  على تركها كلها

54 al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, n0. 2657. 
55 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Abnāsī, al-Shadhā al-Fayyāḥ Min ʿUlūm Ibn al-Ṣalāḥ (Riyadh: Maktabah al-
Rushd, 1998), 2:460. 

 عنه." هني مث اإلسالم أول ف  رخصة املاء من املاء "كان قال: أنه كعب  بن أيب عن



 
 
 
 
 

115  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, Spec. Issue 1, 2021 
 

 

جتسدتالع  والتي  احلديثية.  املشكالت  دائرة  وتوسيع  لتعميق  أدت  التي  سياسية   -العوامل-وامل  فكرية  مذهبية  يف 

أرهقت كاهل املتون احلديثية وجعلت منها عرضة خلالفاهتا املذهبية والفكرية والسياسية. ومازالت جتدد االستشكاالت 

املواتية   البيئية واالجتامعية  العوامل  بتجدد  أكثر  احلديثية  كونية، وحقوق مدنية  تكنلوجيا  العرص من  به  ما يشدوا  فإن 

املنضبطة تصادمت يف بعض األحيان مع  الفردية، واحلرية االعتقادية غري  والطفل، واحلقوق  املرأة  قضايا  تركيزا عىل 

تل  مع  تتناىف  زعمهم  يف  التي  النبوية  األحاديث  من  كثري  يف  للتشكيك  بدوره  أدى  مما  املقدسة  املسلامت الثوابت  ك 

واملتطلبات العرصية فأصبح رجم املحصن، وقطع السارق، وتعدد الزوجات، واحلجاب، ينظر إليها بأهنا قضايا تتناىف 

 مع الروح العرصية ومن أبرز أسباب االستشكال املعارص: 

بجلباب احلضارة املعارصة، فام أن جيدوا نصا مردودا    املتعلقنيمنهج االنتقاء: وهو مذهب برز فيه كثري من   .أ

ال يفلح  »:  أو رأيا يدعم قضاياهم إال وهرولوا إليه تيمام وفرحا، وقس عىل ذلك حديث أيب بكرة يف قوله  

 56« .ةأمراقوم ولوا أمرهم 

الفكرية املعارصة: فإن روح العرص والتئام العامل يف بوتقة موحدة إعالميا جعل أوجه املقارنة كثريا ما تؤدي  .ب

عقبة    -يف نظرهم  –لتحميل ما حلق بالعامل اإلسالمي من َتلف إىل عقدة املوروث الديني التليد الذي أصبح  

من الغريب  التحرر  عىل  قياسا  املعارص،  العامل  هذا  أمام  املنهج    كأداة  أن  تغابوا  أو  عليهم  وغاب  الكنيسة. 

اإلسالمي منهج حياة متكامل وفيه خصوصية َتيزه عن غريه من الرساالت. وهو الذي دعا للنظر يف الكون  

َوِِف ﴿َويِف اأْلَْرِض  }املفتوح واالستفادة من مظاهر الطبيعة التي حباها اهلل تعاىل بتلك املعطيات قال اهلل تعاىل:  
ۡرِض ٱ

َ
ونَ  ٢٠َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِيَ  ۡۡل فَََل ُتۡبِِصُ

َ
نُفِسُكۡم  أ

َ
 .[21-20]الذاريات:  ﴾٢١َوِِفٓ أ

إن هذا التطور املرحيل للظروف البيئية التي عصفت بالعامل اإلسالمي منذ بدايته وما زالت جعلت قضايا  

ألن يفهم منه يف الواقع املعارص استشكال   احلديث املشكل تتمرحل وفق املؤثرات املحيطة حتى أصبح املصطلح أقرب

امليزان  نقد احلديث وأصبح  تولد قواعد يف  املواتية عىل  البيئة  لألحاديث بدال من إشكاالت حديثية. حيث ساعدت 

العقيل له عوامل مساعدة ظن واضعوها أهنا أساسة يف تطوير املجتمع وقيادته لعامل التمدن فاستشكلت أحاديث تتعارض 

االجتامعي كام أسلفنا يف البحث أعاله، ومن ثم رمي ناقلوه من   والرفاهاحلقائق العلمية، والتقدم التكنلوجي    عقليا مع

والشيعي، أرباب احلضارات من مسترشقني ومنظامت حقوقية وقرآنيون وعرصانيون فضال  قبل أذناب الفكر االعتزايل

 
56  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 4163; Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), 13:56. 

  رسول  بلغ ملا  قال  معهم فأقاتل  اجلمل أبصحاب  أحلق أن كدت  ما  بعد اجلمل أايم وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول من مسعتها بكلمة هللا نفعين  لقد قال: بكرة أيب عن
  وذلك ابلكذب احلديث راوي بكرة أبو الصحايب رمي لقد «امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن»  قال: كسرى  بنت عليهم ملكوا قد فارس أهل أن وسلم عليه هللا  صلى هللا

  من أحد  هبا يقل  ومل وغيهم، املرأة حقوق دعاة  استشكلها  شبهات هذه ابلقذف،  التوبة عن المتناعه شهادته ورد  احلد املؤمنني أمي ضربه  مث ومن  ابلزن، املغية لقذفه
 واملشاهد  والسنة  ابلقرآن  حججها  وفندوا  العلماء  عنها  أجاب  الصحة  من  أساس  هلا  ليس  مرجوحة  حجج  وهي  األشقر.  سليمان  حممد  الشيخ  إال  وحديثا  قدميا  العلم  أهل

 التارخيية
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عن التيار العلامين املعارص. رموا ناقلوا األخبار بأهنم زادت اهتامماهتم بالنقد اخلارجي دون النظر يف مقاصد تلك األلفاظ 

شكل احلديثي وهذا ما سيناقشه املحور التايل بعون اهلل  احلديثية، عليه فإن احلاجة ماسة إللقاء نظرة عن القواعد يف نقد امل

 تعاىل.

 األحاديث املشكل  ضوابط نقد  .3

أسانيد املتون احلديثية املشكلة يف كتب املتون، والرجال، والعلل، والرشوح احلديثية،   بعد السرب يف عدد من

وكتب التخريج احلديثي، تبني أن قضية اإلشكال تعددت أسباهبا وهي يف جمملها تنحرص يف مضمونني اثنني ما يتعلق 

ضمون الثاين تتعدى فيه قضية املشكل إىل قضية بالسند واملتن، والثاين: اختالف قواعد القراءة لأللفاظ احلديثية. وهبذا امل

احلديثية للمتون  آنفا  -استشكال  مر  العامل   -كام  شهد  التي  املمرحلة  البيئية  الظروف  يف  التأمل  عند  جليا  يظهر  وهذا 

احلديثية، اإلسالمي من خالهلا انقساماته املذهبية الفكرية. والتي ساعدت بدورها عىل توليد قواعد متباينة يف قراءة املتون  

األمر الذي ما انفكت تعاين منه األمة اإلسالمية. سيام يف الواقع املعارص الذي شهد استشكاالت غلب عليها طابع امليزان 

العقيل املجرد والذي ظن واضعوه أنه أساس يف تطوير املجتمع وقيادته لعامل التمدن. فاستشكلت عىل أساسه أحاديث 

زعمهم  –تتعارض   التكنلوجي،    -يف  والتقدم  العلمية،  احلقائق  أطلقها   والرفاهمع  محلة  من  جزء  وهي  االجتامعي. 

املسترشقون وقفى آثارهم فيها طائفة من املسلمني َوَسُمُوا فيها نقلة األخبار بأن ُجلَّ اهتامماهتم تعلقت بالنقد اإلسنادي 

 57. دون النظر يف مقاصد األلفاظ احلديثية

الذي جاء خاَتا ومستنبطا الضوابط ذات املنهجية العلمية املتبعة  تلك املداخلة التمهيدية للمبحث وبناء عىل

تقعيدًا   بدوره  يعد  والذي  املشكلة  الرواية  نقد  من   واملاميزة  ةللمفاصليف  داخلها  وما  املشكلة  األلفاظ  بني  املضبوطة 

النقدية  التعريفي لكل مصطلح ومن ثم إظهار الضوابط  نتيجة عالقة تشابه يف وجه من وجوه املحتوى  مصطلحات 

 والعقلية الفاعلة يف قراءة األلفاظ املعنية باملشكل مما ارتأيت أن خيدم البحث من عدة جوانب أمهها: 

 املجاالت التي تكثر فيها األلفاظ احلديثية املشكلة ومدى عالقتها بالعلوم الدينية املختلفة. إبراز  .أ

احلد من ظاهرة ازدياد اإلشكاالت احلديثية لطاملا قسام كبريا منها تعلق باإلدراك الذهني الذي يف حد ذاته  .ب

 فسيولوجية. متأثرا بعوامل عقدية تعبدية نفسية بيئية  

اديث الغيبية التي جماهلا التشبيه الذي جيب اإليامن به مع استحالة إدراك كنهه مما ال طائل  إخراج كثري من األح .ج

 للبحث خلفه وهي من مسلامت األمة التي ال تقبل التشكيك واملجادلة. 

دراسة أسانيد ومتون األلفاظ املشكلة،  وانطالقا من ذلك فإن ضوابط نقد املشكل احلديثي تتمحور حول:  

الشمولية يف دراسة "الضوابط العقلية يف نقد املتن. التكامل املمرحل لنقد املتون املشكلة  أسباب ورود احلديث،  النظر يف  

 
57 Muhammad Mustofa al-Azami, Dirāsāt Fī al-Ḥadīth al-Nabawī Wa Tārīkh Tadwīnīhi (Riyadh: Shirkah 
al-Ṭibāʿah al-ʿArabiyyah al-Saʿūdiyyah al-Maḥdūdah, 1981), 1:41. 

 الفكري   االستعمار  جراء  خبيثة  ونوااي   فهم  سوء  على  قائمة  ولكنها  وفهم،  علم  على  مبنية  ليس  وهي  قدميا،  السنة منكري  حجج  تعدو   ال  حديثا  السنة  منكري  حجج  إن
 حديثا.  وغربيا قدميا يوننيا
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حسب – ووفق هذه النظرية تبني    ".املتون املشكلة، التداخل املعريف ملصطلح املشكل، ضوابط القراءة يف املتون احلديثية

 :ية لأللفاظ احلديثية املشكلة تتمثل يف القواعد التاليةأن أبرز الضوابط النقد  -اهلل من فهم اما رزقن

 ضابط تداخل املصطلحات  3.1

تنبني الدارسة املنهجية أي كان نوعها يف أساسها عىل حتديد التعاريف االصطالحية مما يسهم بدور بناء يف  

دراسة متكاملة بعيدة من التداخل. ولقد أرشنا يف املحور السابق لقضية تداخل املصطلح وإسهاماته يف قضايا املشكل 

َتييز وجوه اإلشكال من االستشكال ضف إىل ذلك دوره يف  احلديثي. ويتناوله البحث يف هذا املحور كضابط فاعل يف  

تتعلق باحلديث الرشيف الذي حيوي جانب  حتديد مفهوم اإلشكال وحرص مراميه ومقاصده. سيام أن قضية املشكل 

ى عىل البيان والتأكيد للقرآن الكريم. وهو يف ذات الوقت اجلانب التطبيقي لإلسالم عمال ومعتقدا. فإنه هبذا املفهوم انبن

 الكامل والوضوح والسهولة. 

جيدها   احلديثية  املصطلحات  ضوابط  يف  وهي  طضوابوالناظر  الرشيف  احلديث  مع  التعامل  - يف 

أكرب معني عىل حتديد ميادين العمل للمشكل وما داخله من املتشابه، واخلفي...الخ. إن كان املشكل ال    -املصطلحات 

عني والذي له ارتباط وثيق بنقلة األخبار وإدراكات القراء فقد يكون سبب يعدوا مرحلة اللبس يف متن لفظ احلديث امل

من » اللبس خطأ يف النقل وهو يف ذات الوقت نتج عن قراءة الراوي اإلدراكية له وخذ عىل ذلك مثاال قول أيب هريرة:  

توضأ اغتسل ومن محل جنازة  ميتا  يكو 58. «غّسل  وقد  معينة،  زاوية  لقراءته من  نتج  لبس  ناتج عن فهو  اللبس  ن هذا 

مع   متعارضا  ظاهره  فيام  وهذا  واملعقول  املنقول  بني  أو  واملنقول،  املنقول  بني  املقارنة  أو   ،القرآنالقراءة  احلديث،  أو 

فإن وجه الشبه والتداخل تكمن يف نوعية اللبس بني املشكل وغريه من املصطلحات والوجه   االتاريخ، أو العقل. لذ 

احلامل للتفريق من حيث العمل. فإن اإلشكال ال يعدوا اللبس فيه إال يف الواقع املحسوس من عامل الشهادة وهو متضمن  

القته مع املتشابه فإنه ال وجه من حيث واخلفي وخمتلف احلديث من وجوه مع فوارق يف الوظيفة. أما يف ع  59للمجمل 

العمل للمقارنة والتداخل فإن املتشابه تلتبس فيه عقول القارئ بيشء خارج حدوده وأبعد من أن يدرك بالعقول البرشية 

ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث »  :املجردة وذلك لتعلقها بعامل الغيب، كحديث النزول

علق عليه اإلمام النووي  60« .له  الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرين فأغفر

مذهب مجهور السلف وبعض املتكلمني أنه يؤمن بأهنا حق عىل ما يليق باهلل تعاىل وأن  ..من أحاديث الصفات." بقوله:

 
58 Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Azdī al-Sajistānī Abū Dāwūd, al-Sunan, ed. Muḥammad ʿAwwāmah, 1st 
ed. (Beirut: Muʾassasah al-Rayyān, 1998), no. 3161. 
59 al-Jurjānī, al-Taʿrīfāt, 1:261. 

 الظاهر   معناه   من  النتقاله  أو  اللفظ،  لغرابة  أو  اإلقدام،  املتساوية  املعاين   لتزاحم  ذلك  كان  سواء  اجململ  من  ببيان  إال  اللفظ   بنفس  يدرك  وال  منه  املراد  خفي ما هو:  اجململ
 ابلفعل  وسلم عليه هللا صلى  النيب بينها وقد مراد غي وذلك الدعاء  اللغة ف ةالصال فإن والراب والزكاة كالصالة  معلوم. غي هو ما إىل

60  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 1094. 
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 تأويلها مع اعتقاد تنزيه اهلل تعاىل عن صفات املخلوق وعن االنتقال ظاهرها املتعارف يف حقنا غري مراد وال يتكلم يف

 61"...واحلركات وسائر سامت اخللق

واملفاصلة   التفريق  عندها  ينبغي  احلديثي  املشكل  قضية  من  اهلادف  البناء  النقد  فإن    االصطالحية عليه 

للمشكل ومداخالته. وهو مدخل عظيم للتقعيد هلذه القاعدة املميزة بني تلك املصطلحات وهي قاعدة بناءة يف املجال 

التنظريي ملفهوم املشكل وبيان حدوده ومراميه وجماله العامل فيه. إن الناظر يف التداخل املعريف االصطالحي بني املشكل 

مع أن قضية املشكل -كام مثلنا سابقا بمشكل ابن فورك-62املشكالت احلديثية   واملتشابه يالحظ أنه زاد من توسيع دائرة

 يف أساسها معضلة يف حاجة حللول. 

 ضابط إثبات الرواية املشكلة  3.2

هذه القاعدة تدور حيثياهتا حول التعريف باملنهجية السليمة املتبعة يف إثبات احلديث املشكل ومنهج العلامء  

ا عن رسول اهلل وأثر ذلك عىل قضية اإلشكال واالستشكال ألنه وإن جاءت األحاديث يف تصحيحه واعتباره نصا ثابت

املشكلة مقبولة فإن أوجه النقد قد تظهر جانبا يساعد بدوره يف الطعن يف إثباته. ومع أن اإلشكال متعلق بمتون األحاديث 

وبالتايل فإهنا يف  .تتعلق بقضايا اإلسناداملقبولة إال أن جوانب عديدة من التفسريات اإلشكالية وكشف وجوه اإلشكال 

الغالب تتعلق بعلم العلل احلديثية التي من أهم بحوثها التفسري لتلك العلل القادحة يف األحاديث املقبولة ويتجىل ذلك 

اتصال  وبالتأمل يف املواعني النقدية املشرتطة يف قبول الرواية وهي:   بوضوح عند التفصيل يف قواعد اإلثبات للحديث.

السند، الضبط، العدالة، عدم الشذوذ، وعدم العلة، املتابعة. فإن مظاهر تلك الرشوط سامهت يف إبراز املصطلحات 

واملقلوب، واملضطرب، واملصحف، واملحرف، واملرتوك   واملختلف،  واملؤتلف  واملنسوخ،  كالناسخ  املختلفة  احلديثية 

واملشكل ...، مما ساعدت بدورها يف إكامل تقويم الرواية. وعىل هذا فإن .. فضال عن املبهم واملهمل واملتشابه،  .واملنكر

حيثيات البحث تستدعي إمعان النظر يف استنباط قواعد يف تقويم املشكل من الروايات وذلك من معطيات املصطلحات 

هذا فضال عىل أن املعينة يف طرق تقويم احلديث. فإن البحث عن صحة املشكل أوىل من البحث يف طرق تأويله وفهمه  

بناء عىل ذلك فإن التقعيد النظري هلذه القاعدة يقتيض  63.اللبس يتعلق كثري من أمرها بتقويم الرواية قبوال وردا  إزالة

 تقسيمها إىل نقطتني أساسيتني مها: 

 البحث يف أوهام الرواة  3.2.1

حيث البحث منحرص يف زاوية األحاديث املقبولة مما يعني باألحرى   ،نعني هبم العدول الضابطني 

كشف علل تربز أسباب اإلشكاالت يف املقبول من الروايات، لذلك فإن معظم القضايا الباحثة يف املشكل  

 
61 Ibn Balbān, al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, no. 920. 

 املخلوقني." صفات  إىل تقاس وال تكيف ال وعال جل  هللا  "صفات حبان ابن قال
62 al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 3:87. 

 بكثي."  ليس أنه على فدل وهدى بيان هي إمنا الشريعة لكن وهدى بيان ال  وحية إشكال هو إمنا امللتبس "املشكل الشاطيب: قال
63 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
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ذات عالقة وثيقة بالعلة، وباألحرى يف الوهم الذي يعرتي الرواة املعدلني، لذلك فإن جوانب النقد ملرويات 

قات هي الدالئل بالقرائن ولو يف رواية عىل أن احلمل فيها عىل راٍو أو رواة بأعينهم، أو باألحرى حتديد  الث

صاحب اخلطأ يف الرواية وهو يف ذات السياق ال حتجب عنه الثقة إال إذا كثر خطؤه، وملعرفة الراوي املتهم  

ك الرواية املشكلة عىل مواضعها ويقال إن  تل  ةمسؤوليال بد من اتباع طريقة السرب والتقسيم، فتوضع عندئٍذ  

املنفق واملتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن    مثل»  لذلك حديث:مثال   64، احلمل فيه عىل فالن 

ثدُيام إىل تراقيهام فإذا أراد املنفق )وقال اآلخر فإذا أراد املتصدق( أن يتصدق سبغت عليه أو مرت وإذا أراد 

البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى جتن بنانه وتعفو أثره قال: فقال أبو هريرة: 

 قال القايض عياض:  65«.سعها فال تتسعفقال يو

ويعرف  " وتأخري  وتقديم  وحتريف  وتصحيف  الرواة  من  كثرية  أوهام  احلديث  يف هذا  وقع 

صوابه من األحاديث التي بعده فمنها مثل املنفق واملتصدق وصوابه مثل املنفق والبخيل ومنها  

جبتان أو جنتان وصوابه جنتان...  كمثل رجل وصوابه كمثل رجلني عليهام جنتان ومنها قوله  

)حتى جتن بنانه وتعفو أثره( يف هذا الكالم اختالل كثري ألن قوله جتن بنانه وتعفو أثره إنام جاء 

حلقة   كل  قلصت  قوله  من  البخيل  وصف  هو  ما  ضد  عىل  وهو  البخيل  يف  ال  املتصدق  يف 

ف املتصدق فاختل  موضعها وقوله يوسعها فال تتسع وهذا من وصف البخيل فأدخله يف وص

الكالم وتناقض ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكامهلا وهو َتثيل لنامء املال  

 66".بالصدقة واإلنفاق والبخل بضد ذلك

أنكر روايته قال    .ويف حديث أن النبي أرسي به قبل الوحي، مُحَِل اخلطأ فيه عىل رشيك حيث 

أوهام أنكرها العلامء من مجلتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه وهو غلط مل يوافق عليه وأيضا  "النووي:  

كام أنكرها عليه اخلطايب   ".العلامء أمجعوا عىل أن فرض الصالة كان ليلة اإلرساء فكيف يكون قبل الوحي

 67. ذلكوابن حزم وعبد احلق والقايض عياض وقد رصحوا بأن رشيكا تفرد ب

 النظر يف متن مشكل احلديث  3.2.2

أما النظر يف املتون التي ظاهرها مشكل ُتَقيَُّم بالضوابط التي يعرف هبا وجوه الشذوذ، واإلعالل،  

وخمالفة الثوابت الرشعية ووقائع التاريخ لذا يعد استخدام النقد فيها أمرا بالغ األمهية حيتاج الباحث فيه إىل 

 
64 Ṣalāḥ al-Dīn ibn Aḥmad al-Idlibī, Manhaj Naqd al-Matn ʿinda ʿUlamāʾ al-Ḥadīth al-Nabawī (Beirut: 
Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), 75–100. 
65 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
1021. 
66 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:251. 
67 Maḥmūd ibn Aḥmad Badr al-Dīn al-ʿAynī, ʿUmdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār al-
Kutub al-ʿIlmiyyah, 2001), 25:256. 
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واإلخالل. وهذا بدوره خيرج كل جانب حارضة ذهنية قادرة عىل إعامل املقايسة بشكل خيرجها من اخللل  

احتمل تأويال، أو محله عىل وجه آخر، أو نحى منحى اخلاص ووجد له خمرجا أزال التعارض. فإن قضية  

اإلشكال ووجه اإللباس يزول. لذا فإن اكتامل جوانب إثبات احلديث تساعد بدورها يف ترسيخ هذا املفهوم  

 املنفعة يف سبيل إزالة متعلقات اللبس واإلشكال من ألفاظ احلديث.  وهو أن املقايسة يف غاية األمهية وبالغ

 ضابط التعارض  3.3

يف غالبها عىل خمالفة   وهذا وجه من وجوه أسباب ومظاهر اإلشكاالت احلديثية، بل إن مظنة اإلشكال انبنت

التعارض النقلية والعقلية. لذا قصدت من جعل  النقل والعقل  -ظاهر احلديث لألدلة  قاعدة يف   -بني املشكل وأدلة 

مفهومه األدلة   -التعارض-ضبط  مع  أقواله  تعارض  استحالة  جليا  تبني  أن  بعد  وأبعاده.  ورشوطه،  حدوده،  وبيان 

ية مما يبقي أوجه املشكل يف املخالفة الظاهرية العرضية للقرآن الكريم، أو احلديث الرشعية املعتربة نقلية كانت أو عقل

فإن ظاهرة التعارض   ،. عليه69. قال الشافعي: وال تكون سنة أبدا َتالف القرآن 68.الخ . أو العقل.  ،التاريخالرشيف، أو  

عىل املصالح الرشعية التي ال سبيل لفهمها إال حديث النبي. فبعد أن علم أن مصدرية الوحيني هو اهلل    يف أصلها انبنت

تعاىل تبني أن من حكم اهلل تعاىل أن رشع النسخ ورشع التقييد ملطلقات الرشيعة كام رشح التخصيص من عموميات 

الكريم. النبوي  بالبيان  ذلك  كل  وجعل  وحكمة.  ورمحة  لطفا  الرشع   األحكام  مقاصد  الصالح  السلف  فهم  ولقد 

ومراعاته ملصالح العباد فقبلوا دين اهلل تعاىل وفق البيان النبوي الكريم لذلك فإن جانب اللبس الذي حلق بالسنة الرشيفة 

أشكل عىل أم املؤمنني حفصة كان يف حدود التباس الفهم للحديث والذي رسعان ما يزول بزوال أسبابه ومن أمثلته ما  

فانتهرها   .يا رسول اهلل  ،بىل  :فقالت  .من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها  : ال يدخل النار إن شاء اهلل  لهقو

ا﴿ فقالت حفصة:   ۡقِضي ٗ مَّ َحۡتٗما  َرب َِك   َٰ لََعَ ََكَن  َوارُِدَها   إَِلَّ  ِنُكۡم  م  النبي قد قال اهلل عز  [71]مريم:    ﴾٧١ِإَون  ، فقال 

ِينَ ٱُثمَّ ُنَنّج ِ  ﴿وجل:   ْ ٱ  َّلَّ ففيه أنه أقرها عىل فهمها املذكور   ،فأزال إشكاهلا بأن ذكرها بتامم اآلية 70. [72]مريم:    ﴾  تََّقوا

خاص  األول  وأن  اآلية  يف  املثبت  الدخول  غري  هو  احلديث  يف  املنفي  الدخول  أن  خالصته  بام  أجاهبا  ذلك  عىل  وأنه 

وال شك أن منهجية ضبط التعارض احلديثي مع املنقول   . بالصاحلني ومنهم أهل الشجرة واملراد به نفي العذاب عنهم

ية يف كشف أوجه اللبس وهي تكتمل جوانبها عن طريق البحث والسرب واالستقراء الذي ُيْعنَى به واملعقول ذات فاعل

 
68 Muḥammad ibn Idrīs Abū ʿAbd Allah al-Shāfiʿī, ‘Ikhtilāf al-Ḥadīth’, in al-Umm (Beirut: Dār al-
Maʿrifah, 1990), 1:484. 

 ختتلف،  ال  موضع  كل  ف  سنته  كذلك  كانت  واخلاص  العام  به  أراد  ما  نبيه  لسان  على  وأابن  نبيه  لسان  على  فرض  ما  كيف  وبني  بكتابه  فرضه  أحكم هللا  "...أن  قال:
 أبن   علينا  فرض  رسوله  سنن   أن  لنا  هللا   فأابن   وصفت،  ملا جهل   احلديث  وتركنا  القرآن  ظاهر  استعملنا   وإال  ظاهره وافقت  فإن  القرآن  على  السنة  تعرض  قال  من   قول  وأن

 هلا." تبع اآلدميني  قول من سواها  ما كل  وأن غيها شيء على وال قياس على تعرض أهنا وال  واتباعها، هلا التسليم إال شيئا األمر من معها  لنا أن ال إليها ننتهي
69 Muḥammad ibn Idrīs Abū ʿAbd Allah al-Shāfiʿī, al-Umm (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993), 
7:479. 
70 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
2496. 
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مجع األدلة املتعارضة بعيدا عن االنتقائية التي انتهجتها الفرق الفكرية يف التعامل مع السنة النبوية كإنكار أحاديث نكاح 

وم القيامة، وهي منهجية غري معتربة يف جمال النقد احلديثي فضال البنت عىل عمتها وخالتها، وإنكار أحاديث رؤية اهلل يف ي

 عن استخدامها يف كشف وجوه اإلشكال من ظاهر املتون احلديثية.

 رك يف فهم متون احلديث ا ضابط تفاوت املد  3.4

  هذه القاعدة فاعليتها يف التمييز بني تفاوت املدارك وذلك بمعرفة حدودها واعتباراهتا ومسبباهتا وضوابطها 

–وآثارها عىل واقع القراءة يف احلديث النبوي الرشيف. وبام أن التفاوت اإلدراكي متأثرا باملعتقد والشخصية والبيئة  

ومن ثم تقادم الزمان وتباعده عن عرص  71...، عن املداخلة املعنوية لأللفاظ  فضال  -  وهي من ّأَجلِّ معاول االستشكال

كل من كان عن الرشائع أبعد كان اضطراهبم يف عقلياهتم أكثر كالفالسفة فإن بينهم من االختالف "النبوة قال ابن تيمية:  

ما ال يكاد حيىص وكالمهم يف اإلهليات قليل وعلمهم هبا ضعيف   -حتى يف املنطق واهليئة والطبيعيات-يف عقلياهتم  

العوامل هي املؤثرة يف تفاوت املدارك البرشية فإن املدارسات التطبيقية يف   هذه  فإن كانت 72".لها عندهم يسريةومسائ

ذا تباينت مظاهر املشكل عرب التاريخ هلذات العوامل املعنية  ظاهرة استشكال احلديث تكاد تنحرص مسبباهتا وآثارها يف  

اإلسالمي املديد. بتباين املدارك الفكرية ومؤثراهتا السالفة الذكر فام استشكله الصحابة، واملحدثون واملعتزلة واخلوارج 

 تهم فضال عن أدبياهتم.ئ، واحلداثيون يعكس توجه كل مدرسة ومعتقدات أصحاهبا وقناعاهتم وبيوالقرآنيونوالشيعة 

لذا فإن املنهجية السليمة أن تكون للمدارك املستعملة يف فهم السنة واستنباط أحكامها ضوابط تلتزمها وبعد املدارسة    

 والتحليل تبني أن هذه الضوابط تتمثل يف: 

   ة دراسة الشخصي  3.4.1

من حيث معتقدها ومنهجها وبيئتها وفوق ذلك سلوكها وهذه مظان التقويم التي انبني عليها  

منهج تعديل وجتريح الرواة فإن العدالة دالة عىل حسن الرسيرة وصفاء النية واخالص العمل. حيث من  

أصحاب    مداركه ال تكاد تتخطى مدلوالت احلديث ومقاصده. ولنا يف ذلك أمثلة يف كان هذا ديدنه فإن  

ما أشكل علينا أصحاب رسول اهلل حديث قط  "مدرسة النبوة عليهم رضوان اهلل تعاىل عن أيب موسى قال: 

بائنة فقل ذفكانت قرائحهم صافية وأ 73".فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علام هاهنم سائلة وعدالتهم 

ا من مدارسة ذزال بزوال مؤثره. يدرك هعندهم اإلشكال وانحرص يف دائرة اللبس اخلفيف الذي رسعان ما  

وا احلديث من بعضهم، قال الرباء بن ذأحواهلم مع النبي فلم يكثروا من سؤاله. بل تعدت ثقتهم بأن يأخ

ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا وكنا    ،اهللبه عن رسول اهلل سمعناه من رسول    ما كل ما نحدثكم"عازب:  

 74".ال نكذب

 
71 al-Khayrabādī, ‘Muhktalif al-Ḥadīth Wa Mushkilihi’. 
72 Ibn Taymiyyah, Darʾ Taʿāruḍ al-ʿAql Wa al-Naql, 3:311. 
73 al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, no. 3883. 
74 al-Zarkashī, al-Nukat ʿalā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ, 1:583. 
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 النظر يف اللفظ املشكل   3.4.2

ال   الذي  اإلشكال  تفاوت  ودرجات  املشكل  اللفظ  االعتبار  يف  تأخذ  املفاهيم  ضبط  أمهية  إن 

يتجاوز يف بعضها اللبس اخلفيف، أو اللفظ املحتمل لعدة معاين وهو ذو جمال لالجتهاد يف فهم النص ففي 

احتلمت يف ليلة باردة   صبح تيمام فقال:غزوة ذات السالسل صىل عبد اهلل بن عمور بن العاص بأصحابه ال

يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحايب الصبح فذكروا ذلك 

فقال:   إين »للنبي  وقلت  االغتسال  من  منعني  بالذي  فأخربته  جنب؟  وأنت  بأصحابك  صليت  عمرو  يا 

نُفَسُكۡم  إِنَّ  ﴿سمعت اهلل يقول:  
َ
َ ٱَوََل َتۡقُتلُٓواْ أ . فضحك رسول  [29]النساء:    ﴾٢٩اََكَن بُِكۡم رَِحيمٗ   للَّ

 قال النووي:  75« .اهلل ومل يقل شيئا

مل َيُلْم رسول اهلل عمرا فكان ذلك تقريرا داال عىل اجلواز ووقع يف رواية الكشميهني فلم يعنفه  "

بزيادة هاء الضمري ويف هذا احلديث جواز التيمم ملن يتوقع من استعامل املاء اهلالك سواء كان  

فالشاهد   ألجل برد أو غريه، وجواز صالة املتيمم باملتوضئني، وجواز االجتهاد يف زمن النبي،

ثم  ومن  للمتوضئني،  املتيمم  إمامة  يف  اختالفهم  يف  ورد  االستشكال  أن  القضية  هذه  يف 

موجبات التيمم الذي يف مفهوم ابن عمر أنه طهارة كاملة ترشع عند العجز عن استعامل املاء  

ع  لذا أبقاه النبي عىل صورته التي أظهرت فهمني خمتلفني ويف هذا توسيع لدائرة املعرفة وترشي

ملرونة التعامل مع األلفاظ املقدسة وأن كل فهم خمالف ال خيرج عن دائرة املعقول واملرشوع 

 فهو حمتمل حيث إن األلفاظ املقدسة محالة لوجوه متعددة.

الفهم ألن   وعىل العكس من ذلك فإن بعض اإلشكاالت ال حتتمل االنفتاح يف 

اللفظ مل حيتمل فيها غري معنى واحد كام تبني ذلك من تفسريه للظلم بالرشك وهو بيان لعظمة  

سيخل   معنى  من  أكثر  اللفظ  احتامل  يف  املجال  فتح  إن  فحيث  مقاصدها  وسمو  السنة، 

ك هبا بل جيعله يتعارض مع ثوابت اإلسالم الذي يتامشى بالوسطية التي دعا اإلسالم للتمس

: إنام شق عليهم ألن  مع الفطرة الربانية فاخلطأ أقره اإلسالم ودعا من الرجوع عنه قال اخلطايب

ارتكاب   أنفسهم من  به  ظلموا  الناس وما  االفتيات بحقوق  الظلم  أن    املعايصظاهر  فظنوا 

 76".املراد معناه الظاهر

 عمل األحاديث املشكلة ضابط جمال   3.5

ملراد اهلل تعاىل يف    بام أن احلديث هو املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي وهو يف ذات املقام املبني واملؤكد واملفهم

كتابه العزيز مما جعله من البيان والسهولة أن راع تفاوت األفهام وطبيعة االختالف الناشئ بني الناس وعىل وفق ذلك 

 
75 Abū Dāwūd, al-Sunan, no. 334; Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1:454. 

 اختصره. لكونه التمريض بصيغة وعلقه قوي إسناده حجر: ابن قال التعليق، ف  البخاري أورده صحيح  حديث وهو
76 al-Nawawī, al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, 2:143. 



 
 
 
 
 

123  al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 5, Spec. Issue 1, 2021 
 

 

عن التكلف ودعوا إىل التبسيط وإظهار مراد النبي للناس بام هو مفهوم وبني فهذا أثر عن فهمه الصحابة وبموجبه هنو  

فجاءت مفردات  77«.حدثوا الناس بام يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله»اهلل وجهه يقول فيه:  عيل بن أيب طالب كرم  

والتعقيدات  التكلف  عن  بعيدة  الناس  فطرية  مع  متامشية  والعبادات  واملعتقدات  املعامالت  يف  اإلسالمي  الدين 

بذات الكثرة، ولكن أحدثت تباينا واملزايدات. وفوق ذلك وردت ألفاظ حديثية أشكل عىل الناس فهمها وهي ليست  

يف بيان مدلوالهتا تفرق الناس عىل أثره بني طاعن ومدافع، مما أحوج ملعرفة امليدان العميل لتلك األحاديث مما يسهم 

السليمة وحفظ  القراءة  تسهم يف  ونتائج ملموسة  إجيايب  أثر  ذا  املشكل احلديثي ويصبح  لظاهرة  البناء  النقد  بدوره يف 

نة النبوية ومصدريتها للترشيع اإلسالمي سيام بعد أن علمنا أن الدين اإلسالمي انبنى عىل سنة واضحة املعامل قداسة الس

عليها   ومجيع أحواله التي انبنى  هوإقراراتخالية من اإلشكاالت احلديثية مما هو مستقرأ من أحوال النبي يف حتديثه وأفعاله  

العمل من الكامل والبيان والوضوح ما ال وجه الستشكاهلا. عىل ذلك جاءت قراءة مالك والقايض عياض وكثري من 

أن كثريا من املشكل احلديثي متعلق بأخبار ال ينطوي حتتها عمل رشعي فكرهوا روايتها وتشهريها.   مواستقراءاهتالعلامء  

 وأشار القايض عياض لذلك بقوله:  

ورد من أخباره وأخبار سائر األنبياء عليهم السالم يف األحاديث مما يف ظاهره إشكال يقتيض أمورا ال ما  "

تليق هبم بحال وحيتاج إىل تأويل وتردد احتامل فال جيب أن يتحدث منها إال بالصحيح وال يروى منها إال  

األحاد من  ذلك  بمثل  التحدث  كره  فلقد  مالكا  اهلل  ورحم  الثابت.  واملشكلة املعلوم  للتشبيه  املومهة  يث 

مل يكن من الفقهاء  املعنى وقال: ما يدعو إىل التحدث بمثل هذا؟ فقيل له: إن ابن عجالن حيدث هبا فقال:

وليت الناس وافقوه عىل ترك احلديث هبا وساعدوه عىل طيها فأكثرها ليس حتته عمل وقد حكي عن مجاعة  

يكرهون الكالم فيام ليس حتته عمل والنبي أوردها عىل قوم    من السلف بل عنهم عىل اجلملةـ أهنم كانوا

عرب يفهمون كالم العرب عىل وجهه وترصفاهتم يف حقيقته وجمازه واستعارته، بليغه وإجيازه فلم تكن يف  

حقهم مشكلة ثم جاء من غلبت عليه العجمة داخلته األمية فال يكاد يفهم من مقاصد العرب إال نصها  

بإشاراهتا إىل غرض اإلجياز ووحيها وتبليغها وتلوحيها فتفرقوا من تأويلها ومحلها    ورصحيها وال يتحقق

عىل ظاهرها شذر مذر فمنهم من آمن به ومنهم من كفر فأما ما ال يصح من هذه األحاديث فواجب أال  

صواب  يذكر منها يشء يف حق اهلل وال يف حق أنبيائه وال يتحدث هبا وال يتكلف الكالم عىل معانيها وال

وطرحها   أصلها  من  واجتثاثها   .. ضعيفة  بأهنا  التعريف  وجه  تذكر عىل  أن  إال  هبا  الشغل  وترك  طرحها 

 78".أكشف للبس وأشفى للنفس

 
77  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 127. 
78 ʿIyāḍ, al-Shifā Bi Taʿrīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā, 2:212. 
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وأثر عنه أنه   79«، اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ»ومثلوا لتلك األحاديث بحديث روي عن مالك حديث  

الرواة له. قد اختلف العلامء يف هذا اخلرب فمنهم من حيمله عىل ظاهره ومنهم مل ير التحديث بذلك مع صحة نقله وكثرة 

حكم رشعي  يكره روايته إذا مل يتعلق به   من جينح فيه إىل التأويل وما كانت هذه سبيله من األخبار املشكلة فمن الناس من

كام روي عن ابن القاسم أنه قال سألت مالكا عمن حيدث  80فلعل الكراهة املروية عن مالك من هذا الوجه واهلل أعلم.

إن اهلل يكشف عن ساقه يوم القيامة وإنه يدخل يف النار يده حتى  »واحلديث:  81، «إن اهلل خلق آدم عىل صورته»احلديث: 

القاسم فأنكر ذلك إنكارا شديدا وهنى أن يتحدث به أحد. وكان الليث بن سعد حيدث بذلك وابن     82.«خيرج من أراد

 ،بمخالفإنام سأل مالكا ألجل حتديث الليث بذلك فيقال إما أن يكون ما قاله مالك خمالفا ملا فعله الليث ونحوه أو ليس  

ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه »بل يكره أن يتحدث بذلك ملن يفتنه ذلك وال حيمله عقله كام قال ابن مسعود:  

وقد كان مالك يرتك أحاديث كثرية لكوهنا ال يؤخذ هبا ومل يرتكها غريه فله يف ذلك  83. «عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم

 84. حديثا يفتن املستمع الذي ال حيمل عقله ذلك مذهب وغاية ما يعتذر له أن يقال كره أن يتحدث بذلك

 أسباب كراهية رواية وتأويل املشكل  3.6

 : الحتوائهوأبرز أسباب كراهية رواية وتأويل املشكل 

  85أخبار حمضة ال ينطوي حتتها عمل وال يرتتب عليها مثوبة أو عقاب كحديث أبو سفيان السابق، ...الخ.  .أ

إن كثريا من تلك األخبار املعدودة يف املشكل هي يف حقيقتها أخبار أقرب للمتشابه منها للمشكل، مما ال  .ب

 الصورة، وحديث يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه... طائل يف تأويله وإدراكه كحديث النزول، وحديث 

 
79  al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa 
Ayyāmihi, no. 3592. 
80 Muḥammad ibn Muḥammad Abū al-Fatḥ Ibn Sayyid al-Nās, ʿUyūn al-Athar Fī Funūn al-Maghāzī Wa 
al-Shamāʾil Wa al-Siyar (Beirut: Dār Ibn Kathīr, n.d.), 2:114. 
81 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
2612. 
82 Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, al-Muʿjam al-Kabīr, ed. Ḥamdī ʿAbd al-Majīd al-Salafī (Madinah: 
Maktabah al-ʿUlūm wa al-Ḥikam, 1983), no. 9784. 
83 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
4. 
84 al-Jazāʾirī, Tawjīh al-Naẓar Fī Uṣūl al-Athar, 1:66. 
85 Muslim, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min al-Sunan Bi Naql al-ʿadl ʿan al-ʿAdl Ilā Rasul Allah, no. 
2501. 

  أم   وأمجله  العرب  أحسن  عندي  قال  نعم،  قال:  أعطينيهن،  ثالث  هللا،  نيب  اي  :  للنيب  فقال  يقاعدونه،  وال  سفيان  أيب  إىل  ينظرون  ال  املسلمون  كان  قال:  عباس  ابن
  اهلجرة  من   مثان  سنة  مكة   فتح   يوم   أسلم  سفيان  أاب  أن   اإلشكال  ووجه   ابإلشكال  املشهورة  األحاديث  من  احلديث  هذا  نعم...اخل.  قال   أزوجكها،   سفيان  أيب  بنت  حبيبة
 فقيل:  تزوجها  أين  واختلفوا  سبع،  سنة  وقيل  ست،  سنة  تزوجها  طويل،  بزمن  ذلك  قبل  حبيبة  أم  تزوج  وسلم  عليه  هللا  صلى   النيب  وكان  فيه،  خالف  ال  مشهور  وهذا

 احلبشة.  أبرض  اجلمهور: وقال حلبشة،ا من  قدومها بعد ابملدينة
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الرتويج لتلك األحاديث وتشهريها بني العامة مصدرا للفتنة سيام عىل أصحاب األفهام املحدودة وهذا بني  .ج

 يف كالم ابن مسعود ريض اهلل عنه وما كره مالك روايتها إال خوفا من أن تفتن الناس عن دينهم.

املن  ثغراتتفتح   .د حجج  من  وتثبت  واملشككني  واملرجفني    ،والقرآنيني  ،والعلامنيني  ،املسترشقنيكرين 

 واحلداثيني..، فضال عىل ذلك فهي باب لالستزادة من االستشكاالت احلديثية.

هبا كثري من األخبار التي ال جتمع رشوط الرواية املقبولة فضال عىل أن هبا العديد من األخبار املوضوعة،  .ه

 ابن فورك، وابن قتيبة.وهذا من املآخذ عىل 

 اخلاَتة 

سببها   املقبولة  احلديثية  املتون  يف  اإلشكال  أوجه  أن  إىل  البحث  خلص  الدراسة  هذه  عىل  الوقوف  بعد 

ومضموهنا ناتج عن علل مسانيد ومتون احلديث، وتفاوت املدارك يف فهم احلديث، وجمال عمل تلك األحاديث التي 

وهذه األسباب َترحلت بتمرحل الواقع اإلسالمي   ُتظهر إشكاال، والتعارض بني املتن املشكل واألدلة النقلية والعقلية. 

بالقضايا السياسية والفكرية واملذهبية االعتقادية. مما أحدث تداخال مصطلحيا وإشكاال   يف عصوره املختلفة، متأثرة 

قدات ..الخ، ومن ثم التأويالت املتأثرة بمعت.ساهم يف خلط مفهوم املشكل احلديثي بغريه من املتشابه، واخلفي، واملجمل

 املتأملني واملتأولني والتي أصبحت أقرب ملفهوم االستشكال منها للمشكل احلديثي. 

عليه فإن من مزايا ضوابط نقد الرواية املشكلة معنية بإبراز املجاالت التي تكثر فيها األلفاظ احلديثية املشكلة 

ت احلديثية لطاملا قسام كبريا منها تعلق باملدارك  ومدى عالقتها بالعلوم الدينية املختلفة. واحلد من ظاهرة ازدياد اإلشكاال 

..الخ. وإخراج كثري من األحاديث الغيبية التي جماهلا .الذهنية التي يف حد ذاهتا متأثرًة بعوامل عقدية تعبدية نفسية بيئية

ة التي ال تقبل التشبيه الذي جيب اإليامن به مع استحالة إدراك كنهه مما ال طائل للبحث خلفه وهي من مسلامت األم

َزة لتلك النقاط تتمحور حول   دراسة أسانيد ومتون األلفاظ املشكلة، النظر يف التشكيك واملجادلة. وهذه املنهجية املرُْْبِ

الضوابط العقلية يف نقد املتن. التكامل املمرحل لنقد املتون املشكلة، الشمولية يف دراسة املتون أسباب ورود احلديث،  

 حسب ما – املعريف ملصطلحات املشكل، ضوابط القراءة يف املتون احلديثية. ووفق هذه النظرية تبني يل  املشكلة، التداخل

: تداخل املصطلحات، ضابط اإلثبات يف الرواية أن َأْبَرَز الضوابط الناقدة ملشكل ألفاظ احلديث هي   -رزقني اهلل من فهم 

 يث املشكل، هذا واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.املشكلة، ضابط التعارض، تفاوت املدارك، ميدان عمل احلد
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