معايير الحداثيين في الحكم عمى الحديث
ومقارنتها بضوابط المحدثين

إعداد الباحث
أ.د.سليمان سليم ابراىيم
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(ُ) أستاذ احلديث كعلومو يف قسم الرتبية الدينية -جامعة كؤيو -العراؽ.

0

مقدمة
بسم اهلل الر٘نن الرحيم
ّنا أف السنة النبوية الشريفة تع ٌد ادلصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسبلمي فقد حضي اىتمامان كبًنان منقطع
النظًن من قبل علماء األمة بدءن من الصحابة الكراـ كالتابعٌن كمركران بعلماء احلديث يف عصر التدكين كمن مث ادلتأخرين

من حفاظ كنقاد احلديث كانتهاءن بادلعاصرين شلن تص ٌدكا لدراسة السنة ركايةن كدرايةن ،كسيبقى ىذا االىتماـ كىذه الرعاية
من قبل ادلخلصٌن من علماء اإلسبلـ إذل أف يرث اهلل األرض كمن عليها.

كمن اطلع على جهود علماء األمة قدميان كحديثان سًنل الدقة العلمية كادلنهجية اليت ٕنيزكا ُّا يف نقدىم للحديث
من خبلؿ كضعهم للكثًن من الضوابط كاألسس كالشركط اليت جيب توفرىا يف احلديث لكي يكوف صحيحان مقبوالن،
كىذه الضوابط مشلت السند كادلنت كما راعوا ادلبلبسات كاألحواؿ اليت اقرتنت باحلديث.
ككل من برزكا كتعمقوا يف دراسة احلديث من أصولو كمصادره اتفقوا على تلك القواعد كالضوابط اليت كضعها
علماء احلديث قدميان كحديثان ،إالٌ أننا كجدنا عرب العصور ادلختلفة من اضلرؼ عن منهج أىل احلديث فابتدع معايًن
أخرل لثبوت احلديث ،كلو نظرنا إليها لوجدناىا ٗنيعان متعلقة ّننت كمضموف احلديث دكف أدىن اعتبار لسند احلديث
ادلوصل إذل لفظ احلديث ،كمن ىذه ادلعايًن ىي-:
ُ -موافقة احلديث لركح اإلسبلـ.
ِ -موافقة احلديث للقيم العليا للمجتمع.
ّ -موافقة احلديث للذكؽ.
ْ -موافقة احلديث للواقع كاألعراؼ السائدة.
ٓ -موافقة احلديث للعقل.
ٔ -موافقة احلديث للقوانٌن كاألنظمة الدكلية أك حقوؽ اإلنساف أك حقوؽ ادلرأة.
ٕ -موافقة احلديث للقرآف أك ادلبادئ العامة للشريعة.
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(ُ)

فهذه ادلعايًن كغًنىا كضعها احلداثيوف

(ِ)

من العقبلنيٌن

(ّ)

كالقرآنيٌن

من ادلعاصرين كمن قبلهم من

ادلستشرقٌن(ْ) ،فقد ردكا ُّا أحاديث كثًنة صحيحة عند علماء احلديث ،ككما ىو معلوـ أف ادلعيار البد أف يكوف
منضبطان كزلددان.
فمن ىذا ادلنطلق جاءت فكرة الكتابة حوؿ ىذه ادلعايًن كدراسة مدل انضباطها كىل تصلح لثبوت
مسميت البحث
األحاديث أك ٌ
ردىا ،كمن مث مقارنتها مع الضوابط كاألسس اليت كضعها علماء احلديث قدميان ،كقد ٌ
ب ػ (معايًن احلداثيٌن يف احلكم على احلديث كمقارنتها بضوابط احملدثٌن).
كاقتضت طبيعة البحث أف أقسمو على ثبلثة مباحث ،ىي-:
ادلبحث األكؿ :ادلعايًن اليت كافق فيها احلداثيوف احملدثٌن.
ادلبحث الثاين :ادلعايًن اليت خالف فيها احلداثيوف احملدثٌن.
ادلبحث الثالث :خصائص منهج احلداثيٌن يف ثبوت احلديث كمقارنتها بضوابط احملدثٌن.
كخإنة :فيها أىم النتائج اليت توصل إليها البحث.

(ُ) احلداثة :ىي منهج فكرم أديب علماين ،مبين على عدة عقائد غربية كمذاىب فلسفية ،يقوـ على الثورة على ادلوركث كنقده كتفسًنه
ُنسب كجهة نظر القارئ ،كهتدؼ احلداثة إذل إلغاء مصادر الدين ،كما صدر عنها من عقيدة كشريعة ،كٓنطيم كل القيم الدينية
كاألخبلقية كاإلنسانية ُنجة أهنا قدمية كموركثة لتبين احلياة على اإلباحية كالفوضى كالغموض ،كعدـ ادلنطق ،كالغرائز احليوانية،
كذلك باسم احلرية ،كالنفاذ إذل أعماؽ احلياة.ينظر :ادلنطلقات الفكرية كالعقدية عند احلداثيٌن للطعن يف الصحيحٌن :سليماف
ادلصرم النابلسي :صّ ،كاحلداثة كموقفها من السنة :د .احلارث فخرم عيسى عبد اهلل :صّّ.
(ِ) العقبلنية كمصطلح يراد ُّا عمومان :ادلذىب الفلسفي الذم يرل أف كل موجود مردكد إذل مبادئ عقلية ،كيراد ُّا خصوصان:
االعتداد بالعقل ضد الدين ّنعىن عدـ تقبل ادلعاين الدينية إالٌ إذا كانت مطابقة للمبادئ ادلنطقية .ينظر :منهج ادلدرسة العقبلنية
احلديثة يف دراسة األحاديث ادلشكلة :د.سعيد بن صاحل الرقيب :صٔ.
(ّ) القرآنيوف :ىم الطائفة اليت زعمت االعتماد على القرآف كحده ،كطرح السنة النبوية ادلطهرة ،كأخذت تدعو إذل ضللتها ُّمة كنشاط
ٓنت رعاية االستعمار اإلصلليزم ،ككاف بداية ظهركىا يف اذلند يف هناية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين ،مث انتقلت إذل
باكستاف ،مث إذل غًنىا .ينظر :شبهات القرآنيٌن حوؿ السنة النبوية :أ.د .زلمود زلمد مزركعة :صْٓ.
(ْ) ادلستشرقوف :ىم الذين يقوموف بدراسة اإلسبلـ كالشعوب اإلسبلمية خلدمة أغراض التبشًن من جهة ،كخدمة أغراض االستعمار
الغريب لبلداف ادلسلمٌن من جهة أخرل ،كإلعداد الدراسات البلزمة حملاربة االسبلـ كٓنطيم األمة االسبلمية .ينظر :السنة النبوية
يف كتابات أعداء االسبلـ :د .عماد السيد الشربيين :صُُّ.
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المبحث األول
المعايير التي وافق فيها الحداثيون المحدثين
إف الذم ينظر إذل ادلعايًن اليت اعتمدىا احلداثيوف يف أحكامهم على األحاديث جيدىا على نوعٌن:
األكؿ :معايًن موافقة دلعايًن احملدثٌن مثل :موافقة احلديث لنصوص القرآف الكرًن أك السنة الصحيحة أك مقتضى
العقل أك ادلبائ العامة للشريعة أك احلقائق العلمية أك احلس كادلشاىدة كغًنىا.
الثاين.

كالثاين :معايًن جديدة مبتكرة كسلالفة دلا ىو معركؼ عند علماء احلديث كما سيأيت بياف ذلك يف ادلبحث

كسنختار يف ىذا ادلبحث ثبلثة معايًن كافق فيها احلداثيوف أىل احلديث يف ثبوت احلديث ،كلكنهم أخطأكا يف
تطبيقها على األحاديث دكف مراعاة لضوابط كشركط احملدثٌن فتوصلوا إذل نتائج خاطئة.
المطلب األول
معيار القرآن الكريم

ّنا أف السنة تأيت شارحة كمبينة كمفصلة للقرآف الكرًن ،فبل ميكن أف تأيت متناقضة معو إال بفهم خاطئ أك تأكيل
فاسد ،أك سند ضعيف أك موضوع ،من ىذا ادلنطلق صلد علماء احلديث أكلو ىذا األمر كراعوه يف دراساهتم كأحكامهم
على األحاديث ،كذىبوا إذل كجوب فهم السنة يف ضوء القرآف الكرًن كيف دائرة توجيهاتو الربانية ادلقطوع بصدقها،
ادلبٌن كال للفهم أف يعارض األصل ،فالبياف
فمهمة الرسوؿ أف يبٌن للناس ما نزؿ إليهم ،كما كاف للبياف أف يناقض ٌ
النبوم يدكر أبدان يف فلك الكتاب العزيز كال يتخطاه(ُ).
يبٌن معىن
قاؿ اإلماـ الشافعي( :كليس خيالف احلديث القرآف ،كلكن حديث رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) ٌ
سن بفرض اهلل ،فمن قبل عن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو
ما أراد خاصان كعامان ،كناسخان كمنسوخان ،مث يلزـ الناس ما ٌ
كسلم) فعن اهلل قبل)(ِ).
كقاؿ ابن القيم( :كالذم يشهد اهلل كرسولو بو ،أنو دل تأت سنة صحيحة كاحدة عن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو
كسلم) تناقض كتاب اهلل كٔنالفو البتة)(ّ).
(ُ) ينظر :كيف نتعامل مع السنة :للقرضاكم :صّٗ.
(ِ) ينظر :مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة :للسيوطي :صِِ.
(ّ) الطرؽ احلكمية :البن القيم.ُٖٕ/ُ :
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يقوؿ االستاذ عبد اهلل اجلديع( :اعلم أنو خيطئ على ىذا العلم من أقاـ ادلعارضة بٌن القرآف كاحلديث يزعم
صحتو ،فادلفارقة بٌن طريقي نقلهما كافية للقضاء أف ال يوجد حديث يقوـ دلعارضة القرآف.
لذا ما ميكن تصور كجوده من ذلك إف كاف ظاىره الصحة نقبلن ،فبل خيلو من أحد حالٌن:
األكؿ :أف تكوف ادلعارضة بينو كبٌن القرآف ال تعدك أف تكوف غلطان من م ٌدعيها ،ال غلطان يف نفس األمر ،كىذا
ىول.
يكوف تارة كمهان ،كتارة ن
و
كعندئذ ال يسلم اإلسناد من علة خفية)(ُ).
كالثاين :أف تكوف معارضة حقيقية،

كشلا يدؿ على أف االختبلؼ أحيانان يصدر بسبب الفهم اخلاطئ للناقد كليس يف نفس األمر ما حصلت لعائشة
ً
ت فً ًيو ىح اَّت تىػ ٍع ًرفىوي،
اج ىع ٍ
أـ ادلؤمنٌن (رضي اهلل عنها) ،فقد ركل اإلماـ مسلم أهنا :ىكانى ٍ
ت الى تى ٍس ىم يع ىشٍيئان الى تىػ ٍع ًرفيوي ،إاال ىر ى
ً
ً
ؼ
س يػى يق ي
صلاى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلا ىم) قى ى
وؿ اللاوي تىػ ىع ىاذل{ :فى ىس ٍو ى
ب» قىالى ٍ
ىكأى اف النً ا
ت ىعائ ىشةي :فىػ يق ٍل ي
اِب ( ى
ب يع ٍّذ ى
اؿ « :ىم ٍن يحوس ى
ت :أ ىىكلىٍي ى
ك العرض ،كلى ًكن :من نيوقً ً
ً
يُياس ً
ًً
ك"(ِ).
ت :فىػ ىق ى
اب يػى ٍهلً ٍ
ب ح ىسابنا يىس نًنا} [االنشقاؽ ]ٖ :قىالى ٍ
اؿ " :إًاَّنىا ىذل ى ٍ ي ى ٍ ى ٍ ى
ش احل ىس ى
ى ى ي
فهذا دليل على أف عائشة (رضي اهلل عنها) دل تصب يف فهم احلديث كظنت أنو معارض لكتاب اهلل حينما
عرضتو على القرآف ،لكن سرعاف ما ٌبٌن النِب (صلى اهلل عليو كسلم) احلقيقة كالصواب ،فزاؿ االشكاؿ كظهر أف
االختبلؼ ظاىرم.
ككما كقع ذلك لغًن عائشة ،ففي حديث حفصة أهنا دلاٌ مسعت( :ال يدخل النار أح هد شلن شهد بدران كاحلديبية)
قالت :أليس اهلل يقوؿ{ :كإف منكم إالٌ كاردىا} [مرًن ]ُٕ:فأجيبت بقولو{ :مث ننجي اللذين اتقوا} اآلية
[مرًن.)ّ(]ِٕ:
كلذلك يقوؿ اإلماـ اخلطايب :ال حاجة باحلديث أف يعرض على الكتاب كأنو مهما ثبت عن رسوؿ اهلل (صلى
اهلل عليو كسلم) شيء كاف حجة بنفسو(ْ).
أما مفهوـ عرض احلديث على القرآف عند من نادل بو من احلداثيٌن فإنو يقضي إذل اخضاع كل حديث دليزاف
القرآف ،فإف كاف فيو مناقضة قليلة أك كثًنة رفضوه ،فبمجرد أف يظن شخص كفقان لفهمو القاصر أف ىناؾ تعارضان بٌن
لرد احلديث كإف كاف التعارض ظاىريان كاجلمع كالتوفيق كالتأكيل شلكنان ،كىذا ىو الفارؽ
احلديث كالقرآف كاف ذلك كافيان ٌ
بينهم كبٌن أىل العلم شلن قالوا بوجوب اللجوء إذل اجلمع كالتوفيق بٌن ادلتعارضٌن إف كاف شلكنان ،كأف إعماؿ الدليلٌن
أكذل من إمهاؿ أحدمها ،كإليك أقواؿ بعض احلداثيٌن يف استعماؿ ىذا ادلعيار يف ثبوت األحاديث:

(ُ) ٓنرير علوـ احلديث :عبد اهلل بن يوسف اجلديع.ٖٔٗ/ِ :
(ِ) متفق عليو ،البخارم( ،ِّ/ُ :رقم احلديث ،)َُّ :كمسلم( ،َِِْ/ْ :رقم احلديث.)ِٖٕٔ :
(ّ) ركاه أ٘ند يف مسنده ،ّٔ/ْْ :رقم احلديث ، .)َِْْٔ( :كابن ماجو ،ّْٓ/ٓ :رقم احلديث ،)ُِْٖ( :كصححو ابن
حباف ،ُِٓ/ُُ :رقم احلديث ،)ََْٖ( :كقاؿ شعيب األرناؤكط :حديث صحيح.
(ْ) عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد :العظيم آبادم.ِِّ/ُِ :
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ُ -يقوؿ الدكتور أ٘ند صبحي منصور ...( :مع أمهية ادلناقشة بالقرآف لكل ما جاء يف الرتاث من أحكاـ

فقهية كركايات خرافية)(ُ).

ِ -ذىب طو حسٌن إذل إخضاع كل حديث دليزاف القرآف ،حيث قاؿ( :فإف كاف فيو مناقضة قليلة أك كثًنة

رفضناه كاطمأنت قلوبنا إذل رفضو ألف النِب إَّنا كاف مفسران للقرآف كمفصبلن للمجمل من أحكامو)(ِ).

ّ -يقوؿ العفيف األخضر( :من خبلؿ القرآف ،بإمكاف كل باحث جدير ُّذا االسم ،أف يزيح ركاـ اخلرافات،

اليت راكمتها السًنة كادلتكلموف كادلفسركف)(ّ).

ْ -يقوؿ ٗناؿ البنا( :ىناؾ أحاديث جاءت ّنا دل يأت بو القرآف ،ضلن ضلكم عليها يف ضوء القرآف ،فما ال

خيالف القرآف يقبل ،كما خيالفو يستبعد)(ْ).

كيقوؿ أيضان( :أما الدعوة إذل ٓنكيم القرآف كمعيار كحيد للحكم على صحة األحاديث فهذا ما دعا إليو
الرسوؿ نفسو ،كاخللفاء الراشدكف كالصحابة ،كليس فيو أم حساسية إالٌ للذين أنذكا السنة صناعة يريدكف أف يوسعوا
فيها ألف يف ذلك توسعة لصنعتهم كامتدادان لسلطتهم)(ٓ).
كيقوؿ أيضان( :كىذا االحتكاـ إذل القرآف ىو أكؿ خطوة ضلو إجياد ادلنهج كادلوضوعي كادلؤىل ..فما يتفق مع
القرآف ميكن أف ينسب إذل الرسوؿ كما ال يتفق تستبعد نسبتو إليو)(ٔ).

كيقوؿ أيضان( :كإذا كاف تطبيق ىذا ادلعيار يؤدم ّنئات ،أك أكثر من األحاديث اليت احتفظ ُّا اَّتمع
اإلسبلمي أللف عاـ ،فقد ال يكوف من ادلبالغة القوؿ :إف ىذا االحتفاظ كاف من أكرب أسباب ٔنلف ىذا اَّتمع ،كأنو
لن يتقدـ إالٌ عندما يتخلص من ىذه األحاديث اليت ٔنالف القرآف ،أك تفتات عليو كتودم بادلسلمٌن إذل متاىات
عما ُيييهم كُيقق ذلم العزة كالكرامة)(ٕ).
تبعدىم ٌ
ٓ -كقاؿ زلمد حسٌن ىيكل( :كل ما تعلق بسًنة زلمد جيب أف يعرض على القرآف فما كافقو كاف حقان ،كما

دل يوافقو دل يكن حقان)(ٖ).

ٔ -كقاؿ سيد أ٘ند خاف( :كادلعيار السليم لقبوذلا ىو أف ينظر إذل ادلركم ّننظار القرآف ،فما كافقو أخذناه كما

دل يوافقو نبذناه)(ٗ).

الرد عليها :للدكتور عماد السيد الشربيين ،ِِِ/ُ :نقبلن من كتاب:
(ُ) ينظر :السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ مناقشتها ك ٌ
البحث يف مصادر التأريخ الديين :أ٘ند صبحي منصور :صَْ..ِٖٕ ،
(ِ) مقدمة كتاب أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو ريٌة :صُِ.
(ّ) من زلمد اإلمياف إذل زلمد التأريخ :العفيف األخضر :صُٓ.
(ْ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صِْٓ.
(ٓ) ادلصدر نفسو :صٕ.
(ٔ) ادلصدر نفسو :صُٓٔ.
(ٕ) ادلصدر نفسو :صٕ.
(ٖ) حياة زلمد :زلمد حسٌن ىيكل :صَٖ.
(ٗ) ينظر :القرآنيوف كشبهاهتم حوؿ السنة :خادـ حسٌن :صَُٓ.َُٔ-
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ٕ -كشلن كافق احلداثيٌن من العلماء البارزين يف ىذا العصر الشيخ زلمد الغزارل حيث يقوؿ( :كعندم أف ذلك
ادلسلك الذم سلكتو أـ ادلؤمنٌن على رد حديث (إف ادليت ليعذب ببكاء أىلو عليو(ُ)) كالوارد يف الصحيحٌن أساس
حملاكمة الصحيحٌن إذل نصوص الكتاب الكرًن الذم ال يأتيو الباطل من بٌن يديو كال من خلفو)(ِ).
كيقوؿ أيضان( :لو أننا استحضرنا توجيهات القرآف ابتداءن ما احتجنا إذل مناقشة السند كتوىينو ،يكفي أف يكوف
الرد)(ّ).
لًند أشد ٌ
ادلعتمد سلالفان للقرآف ٌ
دليلهم على صحة ىذا المعيار:
قاؿ أ٘ند أمٌن( :ركت مدرسة الرأم أف رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) قاؿ :ما آتاكم عين فاعرضوه على
كتاب اهلل فإف كافق كتاب اهلل فإنا قلتو ،كإف خالف كتاب اهلل فلم أقلو أنا ،ككيف أخالف كتاب اهلل كقد ىداين؟)(ْ).
كيقوؿ زلمد حسٌن ىيكل( :كعندنا إف خًن مقياس يقاس بو احلديث ،كتقاس بو سائر األنباء اليت ذكرت عن
عين فاعرضوه على
النِب (صلى اهلل عليو كسلم) ما ركم عنو عليو السبلـ{ :إنكم ستختلفوف من بعدم ،فما جاءكم ٌ
عين} ىذا مقياس دقيق أخذ بو أئمة ادلسلمٌن منذ العصور األكذل ،كما
فعين ،كما خالفو فليس ٌ
كتاب اهلل ،فما كافقو ٌ
زاؿ ادلفكركف منهم يأخذكف بو إذل يومنا احلاضر)(ٓ).
كحكم ىذا احلديث الذم استدلوا بو عند علماء احلديث كما يأيت:
ً
صغيىر ىكىال ىكبيػىر(ٔ).
ُ -سئل الشافعي عن ىذا احلديث فقاؿ :ما ىرىكل ىذا أح هد يػىثٍبي ي
ت ىحديثيوي يف شيء ى
ِ -قاؿ اخلطايب :حديث باطل ال أصل لو(ٕ).
ّ -نقل ابن اجلوزم عن ُيٍن بن معٌن أنو قاؿ :ىذا احلديث كضعتو الزنادقة(ٖ).
ْ -أتى السيوطي َنميع طرؽ احلديث كبٌن ضعفو ككضعو كأنو ال أصل لو(ٗ).
ٓ -ذكره العجلوين يف كشف اخلفاء كقاؿ :إف ىذا الباب دل يثبت منو شيء ،كقاؿ :كىذا احلديث من أكضع
ادلوضوعات ،بل صح خبلفو( :أال إين أكتيت القرآف كمثلو)(َُ).

(ُ) متفق عليو :البخارم ،ٕٕ/ٓ :رقم احلديث ،)ّٕٖٗ( :كمسلم ،ّٖٔ/ِ :رقم احلديث.)ِٕٗ( :
(ِ) السنة النبوية بٌن أىل الفقو كأىل احلديث :زلمد الغزارل :صِّ.
(ّ) ىذا ديننا :زلمد الغزارل :صِِٕ.
(ْ) فجر االسبلـ :أ٘ند أمٌن :صِٓٔ.
(ٓ) حياة زلمد :زلمد حسٌن ىيكل :صٕٔ.
(ٔ) ينظر :الرسالة  :لئلماـ الشافعي :ص ِِْ .
(ٕ) عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد مع شرح احلافظ ابن قيم اجلوزية :مشس احلق العظيم آبادم.ِِّ/ُِ:
(ٖ) ادلوضوعات  :البن اجلوزم . ِٔ/ُ :
(ٗ) ينظر :مفتاح اجلنة  :للسيوطي  :ص ّٔ – ّْ .
عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس .َِٓ/ِ :كاحلديث ركاه أ٘ند ،َُْ/ِٖ :رقم
(َُ) كشف اخلفاء كمزيل اإللباس ٌ
احلديث ،)ُُْٕٕ( :كصححو شعيب األرناؤكط.
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ٔ -كقاؿ البيهقي :باطل ال يصح ،كىو ينعكس على نفسو بالبطبلف ،فليس يف القرآف داللة على عرض
احلديث على القرآف(ُ).
ٕ -قاؿ الشيخ أ٘ند زلمد شاكر( :ىذا ادلعىن دل يرد فيو حديث صحيح كال حسن بل كردت فيو ألفاظ كثًنة
كلها موضوعة أك بالغ الغاية يف الضعف ،حَّت ال يصلح شيء منها لبلحتجاج كاالستشهاد)(ِ).
كلذلك كجدنا ادلستشهد ُّذا احلديث دل يذكر لو سند ،حيث قاؿ( :ركت مدرسة أىل الرأم) ،فيا سبحاف اهلل،
لرد األحاديث الصحيحة ،أم منهج ىذا؟
أم سند ىذا؟ كأم حكم ىذا؟ يستشهد ُنديث مكذكب ٌ
نموذج من األحاديث التي ضعفت بتطبيق ىذا المعيار:
رد ٗناؿ البنا حديث الرجم حيث قاؿ( :ألنو خيالف النصوص القرآنية اليت جاءت عن الزنا) ،كلكنو عندما
ٌ
تذكر أف أمريكا تطبق القتل على الزاين إف كاف اغتصابان سرعاف ما ٌبٌن يف اذلامش أنو يؤيد ىذا احلكم ،حيث قاؿ:
ب
(من الواضح أف الزانيٌن إذا مارسا فعلهما عن تراض ،فهما ٓنت مشيئة اهلل ،كقد يتوبا أك يفعبل من احلسنات ما ىجيي ٌ
السيئة ،كادلسلموف مأموركف بالتسرت عليهما ،كليس التشهًن ُّما ،فإذا كاف الفعل فيو نوع من اإلجبار فهو االغتصاب
ادلعاقب عليو حَّت يف أمريكا بادلوت)(ّ).
فانظر كيف أيٌد ىذا احلكم القاسي الظادل -على ح ٌد تعبًنه -بعد أف تذكر أف أمريكا تطبقو حَّت على الزانيٌن
الغًن زلصنٌن ،فهو دل يفرؽ بٌن احملصن كغًنه إف كاف ىناؾ إجبار ،لذا علينا أف ننتظر أمريكا أك أكركبا تطبق احلكم
على الزانيٌن يف حاؿ الرتاضي لكي يؤيده ىؤالء اللذين أصيبوا باالهنزامية كالتبعية العمياء للغرب كألعداء اإلسبلـ.
فليس غريبان من أمثاؿ ىؤالء أف ي ٌردكا ُّذا ادلعيار ادلئات بل اآللوؼ من األحاديث اليت ال تتفق مع أىوائهم
صرح بو ٗناؿ البنا نفسو ،حيث قاؿ( :إذا طبقنا ىذا ادلعيار -معيار القرآف الكرًن -على
كأغراضهم ،كىذا ما ٌ
ألدل إذل استبعاد قرابة ألفٌن أك ثبلثة آالؼ حديث نصفها
األحاديث دكف تطويع أك تكلف أك ابتسار كما فعلنا ىنا ٌ
على األقل شلا جاء يف الصحيحٌن)(ْ).
كيقوؿ يف موضع آخر( :كقد تتملكنا الدىشة عندما نرل إعماؿ ىذا ادلعيار سيجعلنا نستبعد قرابة نصف
األحاديث ادلتداكلة بٌن الناس)(ٓ).
يرد من خبللو األحاديث باجلملة؟
فبل أدرم أم منهج ىذا الذم ٌ
رد سنن رسوؿ اهلل
لعل أٗنل كبلـ قيل يف ىذا ادلوضوع ىو قوؿ ابن القيم (ر٘نو اهلل) حيث قاؿ( :كلو ساغ ٌ
ك ٌ
لردت بذلك أكثر السنن ،كبطلت بالكلية ،فما من أحد
(صلى اهلل عليو كسلم) دلا فهمو الرجل من ظاىر الكتاب ٌ

(ُ) دالئل النبوة  :للبيهقي .ِٕ-ِٔ/ُ :
(ِ) ينظر :الرسالة  :لئلماـ الشافعي -بتحقيق :أ٘ند زلمد شاكر :ص ِِْ .
(ّ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديد :صِٓٓ.
(ْ) ادلصدر نفسو :صِٓٔ.
(ٓ) ادلصدر نفسو :صِْٖ.
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ُيتج عليو بسنة صحيحة ٔنالف مذىبو كضللتو إالٌ كميكنو أف يتشبث بعموـ آية أك إطبلقها ،كيقوؿ :كىذه السنة سلالفة
ذلذا العموـ كاالطبلؽ كدل نقبل)(ُ).
المطلب الثاني
معيار العقل
دل يكتف احلداثيوف بعرض السنة على القرآف الكرًن للحكم عليها قبوالن أك رفضان فحسب ،بل سلكوا مسلكان
آخر يف احلكم عليها كالتشكيك فيها بعرضها على العقل اَّرد ،فما كافقو قبل كلو كاف ضعيفان أك موضوعان ،كما دل
رد كلو كاف صحيحان ثابتان ،كرفض كلو كاف التأكيل كاجلمع كالتوفيق شلكنان ،كإليك أقواؿ بعض احلداثيٌن يف ضركرة
يوافقو ٌ
عرض احلديث على العقل:
ُ -قاؿ أ٘ند أمٌن( :فقد كاف ذلم -أم :احملدثوف -كاحلق يقاؿ :بعض األثر السيء يف ادلبالغة يف االعتماد
على ادلنقوؿ دكف ادلعقوؿ)(ِ).
ِ -يقوؿ الدكتور أ٘ند أبو شادم( :كىذه سنن ابن ماجو كالبخارم كٗنيع كتب احلديث كالسنة طافحة
بأحاديث كأخبار ال ميكن أف يقبل صحتها العقل ،كال نرضى نسبتها إذل الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) كأغلبها يدعو
إذل السخرية باإلسبلـ كادلسلمٌن كبالنِب األعظم)(ّ).
ّ -كيقوؿ العفيف األخضر( :ىذه العقبلنية ضركرية لفهم مؤسس االسبلـ كنصو ادلؤسس ،ىذا الفهم العلمي
ىو الذم ينًن الطريق أماـ ادلمارسة ادلعقولة كميهد لظهور العقبلنية الدينية ،اليت ال تقبل من الدين كل ما يتعارض مع
قيم احلداثة الكونية)(ْ).
ْ -كقد كضع ادلدعو سامر اسبلمبورل كتابان مساه ب ػػ(ٓنرير العقل من النقل كقراءة نقدية َّموعة من أحاديث
البخارم كمسلم) ،كشلا قالو يف ىذا الكتاب( :كالذم جيب أف نعرفو أكال كنبدأ منو احلوار ،أ اف العقل موجود يف الواقع
قبل النقل ،فالنقل نتاج لتفاعل العقل مع الواقع ،شلا يؤكد ىيمنة العقل كسيادتو على النقل)(ٓ).
تصرح بعرض كل ما كرد عن النِب (صلى اهلل عليو كسلم) على العقل ،فما كافقو
فهذه بعض أقواؿ ىؤالء القوـ ٌ
قبل ،كما خالفو رفض ،كلكننا لو سلمنا ذلم ذلك جدالن ،أليس من الصواب أف نتساءؿ عن مواصفات العقل الذم
ُي ٌكم يف األحاديث ،كىل ىناؾ مفهوـ دقيق كمعىن زلدد للعقل عند ىؤالء؟ كنسأؿ عن عقل من تقصدكف ،ىل ىو
عقل الفبلسفة؟ أـ عقل ادلتكلمٌن؟ أـ عقل الفقهاء؟ أـ العقل اَّرد؟ أـ العقل التجريِب؟ أليست العقوؿ متفاكتة ،كىل
معيار العقل منضبط لكي يتخذ دليبلن على صحة األخبار؟ أليس ما يراه البعض معقوالن مقبوالن يراه اآلخركف مرفوضان
و
معقوؿ ،كما يراه اإلنساف معقوالن اليوـ يراه مرفوضان غدان؟ حسب تطور العلوـ كادلفاىيم عنده ،أليس ىذا كاردان؟
كغًن
أليست ىذه ىي احلقيقة؟ إذف كيف ميكن أف يصلح مثل ىذا ادلعيار للتحكيم يف ثبوت األحاديث كاألخبار.
(ُ) الطرؽ احلكمية :البن القيم :صّٕ.ْٕ-
(ِ) ظهر اإلسبلـ :أ٘ند أمٌن.ْٔ/ِ :
(ّ) ينظر :السنة النبوية بٌن دعاة الفتنة كأدعياء العلم :صْٗ ،نقبلن عن كتاب :ثور اإلسبلـ :أ٘ند أبو شادم :صِٓ.ْْ ،
(ْ) من زلمد اإلمياف إذل زلمد التأريخ :العفيف األخضر :سَُ.ُُ-
(ٓ) ٓنرير العقل من النقل كقراءة نقدية َّموعة من أحاديث البخارم كمسلم :ساكر اسبلمبورل :صُّ.
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مث إننا إذا أردنا أف ضلكم بعرض احلديث على العقل فإننا نطلب عقبلن خاليان من ادلؤثرات ،سليمان من اآلفات،
غًن متشي وع بشيء من اآلراء كاالعتقادات ،كأىن صلد ىذا العقل؟(ُ).
يقوؿ الدكتور علي أ٘ند السالوس( :كمنهم من جعل عقلو حاكمان لرفض أحاديث صحت سندان كمتنان ،بل يف
أرقى مراتب الصحاح ،كاألحاديث الثابتة ادلتعلقة بالغيبيات مثل اجلنة كالنار ،كعبلمات الساعة ،كادلبلئكة ،كاجلن .كمن
ادلعلوـ أف النقل الصحيح ال يتعارض مع العقل السليم ،كلكن كيف نقيس الغائب على الشاىد ،ككيف ضلكم العقل يف
أمور ال نعرؼ شيئان عنها ،إال بالنقل الصحيح ،فمَّت ثبت النقل لزـ التسليم)(ِ).
كرد الصحيح الثابت بالعقل اَّرد فهو دل يطعن يف األحاديث الصحيحة فحسب،
كإف من سلك ىذا ادلسلك ٌ
بل فيو اهتاـ جلميع علماء احلديث كنقاده بأهنم غًن عقبلء كدل يفهموا ما فهمو ىو ،كىذا ْنين على من شهد ذلم
الصديق كالعدك بالعلم كالفضل كادلكانة كالنباىة كالدقة.
يقوؿ السالوس أيضان( :أحيانان ترل جاىبلن مغركران يقف أماـ حديث متفق عليو ،كيقوؿ :ىذا مرفوض عقبلن،
ككاف عليو أف يسأؿ نفسو :أكاف البخارم كمسلم كأ٘ند كغًنىم ببل عقوؿ؟ بل أعاشت األمة أربعة عشر قرنان بغًن
عقل حَّت جاء بعقلو ليستدرؾ عليها؟)(ّ).
صرح كبار العلماء أف ما كرد من نصوص الشريعة ال تعارض العقل أبدان ،كلكن العقل الصريح السليم
كقد ٌ
ادلستقل ،كليست العقوؿ ادلنهزمة ادلتأثرة باألفكار ادلستوردة.
قاؿ ابن القيم( :كل ما يف الشريعة يوافق العقل ...كما أف ادلعقوؿ الصحيح دائر مع أخبارىا كجودان كعدمان ،فلم
خيرب اهلل رسولو ّنا يناقض صريح العقل ،كدل يشرع ما يناقض ادليزاف كالعدؿ)(ْ).
كقاؿ ابن تيمية( :ما علم بصريح العقل ال يتصور أف يعارضو الشرع البتة ،بل ادلنقوؿ الصحيح ال يعارضو معقوؿ
صريح قط)(ٓ).
كقاؿ أيضان( :إذا تعارض الشرع كالعقل كجب تقدًن الشرع ،ألف العقل مصدؽ للشرع يف كل ما أخرب بو،
كالشرع دل يصدؽ العقل يف كل ما أخرب بو ،كال العلم بصدقو موقوؼ على كل ما خيرب بو العقل)(ٔ).
كقاؿ ابن القيم( :إذا تعارض النقل كىذه العقوؿ أخذ بالنقل الصريح كرمي ُّذه العقوؿ ٓنت األقداـ كحطت
حيث حطها اهلل كحط أصحاُّا)(ٕ).

(ُ) ينظر :التعارض يف احلديث :د .لطفي الزغًن :صِٔٔ.
(ِ) قصة اذلجوـ على السنة :علي أ٘ند السالوس :صّٓ.ّٔ -
(ّ) قصة اذلجوـ على السنة :علي أ٘ند السالوس :صّٔ.
(ْ) إعبلـ ادلوقعٌن :ابن القيم.ِّٕ/ّ :
(ٓ) درء تعارض العقل كالنقل :ابن تيمية.ُْٕ/ُ :
(ٔ) درء تعارض العقل كالنقل :ابن تيمية.ُّٖ/ُ :
(ٕ) الصواعق ادلرسلة على اجلهمية كادلعطلة :البن القيم.ُٕٗ/ِ :
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كقاؿ ابن تيمية( :كالداعوف إذل ٕنجيد العقل ،إَّنا ىم يف احلقيقة يدعوف إذل ٕنجيد صنم مسوه عقبلن ،كما كاف
العقل كحده كافيان يف اذلداية كاإلرشاد ،كإالٌ دلا أرسل اهلل الرسل)(ُ).
كقاؿ اإلماـ أ٘ند بن حنبل( :إذا كاف اخلرب عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -صحيحان ،كنقلو الثقات فهو
سنة ،كجيب العمل بو على من عقلو كبلغو ،كال يلتفت إذل غًنه من رأم أك قياس)(ِ).
كقاؿ زلمد عجاج اخلطيب( :إذا اصطدـ احلديث الصحيح بعقل شخص فالعيب يف عقل ذلك الشخص كليس
يف احلديث)(ّ).
كعن علي بن أيب طالب (رضى اهلل عنو) قاؿ( :لو كاف الدين بالرأم لكاف أسفل اخلف أكذل بادلسح من أعبله،
كقد رأيت رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -ميسح على ظاىر خفيو)(ْ).
كعليو فإف ادلسلم احلقيقي ىو الذم يستسلم للنص بعد ثبوتو ،كيبحث عن تفسًن كتأكيل مقبوؿ لو ،كىذا ىو
منهج الصحابة الكراـ كالسلف الصاحل ،فهذا أبو بكر الصديق (رضي اهلل عنو) لقب بالص ٌديق بعد أف ص ٌدؽ النِب
(صلى اهلل عليو كسلم) يف رحلتو يف اإلسراء كادلعراج ،فقاؿ قولتو الشهًنة -حٌن أخربه أبو جهل عن اسراء النِب (صلى
اهلل عليو كسلم) من ادلسجد احلراـ إذل ادلسجد األقصى ،كمن مث عركجو إذل السموات العلى كرجوعو يف جزء من الليل،
ً
ً
يص ٍّدقيوي ًِنىىًرب ال اس ىم ًاء)(ٓ) ،فلو ح ٌكم عقلو يف اخلرب ألدل بو إذل رفضو
يما يى ىو أىبٍػ ىع يد ًم ٍن ىذل ى
كأ ى
حيث قاؿ( :إً ٍّين ىأل ي
ىص ٍّدقيوي ف ى
كتكذيبو السيما يف ذلك الزماف.
يقوؿ الشييخ القرضاكم( :الواجب على العادل ادلنصف أف يبقى على احلديث ،كيبحث عن معىن معقوؿ أك
تأكيل مناسب لو)(ٔ).
أحاديث صحيحة ر ّدىا الحداثيون بحجة مخالفتها للعقل-:
ً
ً
ُ -رد زلمود أبو رية حديث( :إً اف ًيف ٍ ً
ب ًيف ًظلٍّ ىها ًمائىةى ىع واـ الى يىػ ٍقطىعي ىها(ٕ)) ُنجة
ٌ
ٌ
اجلىناة لى ىش ىجىرنة يىسًني الاراك ي
(ٖ)
سلالفتها للعقل .
(ُ) موافقة صحيح ادلنقوؿ لصريح ادلعقوؿ.ُِ/ُ :
(ِ) العدة يف أصوؿ الفقو :للقاضي أيب يعى الفراء.ٖٓٗ/ّ :
(ّ) السنة النبوية -مكانتها ،حفظها كتدكينها ،تفنيد بعض الشبهات حوذلا :د .زلمد عجاج اخلطيب :صَُُ.
(ْ) ركاه أبو داكد ،ُُٕ/ُ :رقم احلديث ،) ُِٔ( :كقاؿ شعيب األرناؤكط :اسناده صحيح ،كصححو ابن حجر يف تلخيص احلبًن:
ُ.ِِٖ/
ً
يث ً
يح ًٍ
اإل ٍسنى ًاد ىكىدلٍ يخيىٍّر ىجاهي» ككافقو الذىِب .كصححو األلباين
(ٓ) ركاه احلاكم ،ٔٓ/ّ :رقم احلديث (َْْٕ) كقاؿ « :ىى ىذا ىحد ه ى
صح ي
يف سلسلة األحاديث الصحيحة.ُٔٓ/ُ :
(ٔ) كيف نتعامل مع السنة :للقرضاكم :صْٓ.
(ٕ) ركاه عن أيب ىريرة البخارم ،ُُٗ/ْ :رقم احلديث ،)ِِّٓ( :كمسلم ،ُِٕٓ/ْ :رقم احلديث ،)ِِٖٔ( :كعن سهل بن
سعد البخارم ،ُُْ/ٖ :رقم احلديث ،)ِٔٓٓ( :كمسلم ،ُِٕٔ/ْ :رقم احلديث ،)ِِٖٕ( :كعن أنس بن مالك البخارم:
ْ ،ُُٗ/رقم احلديث.)ُِّٓ( :
(ٖ) أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو رية :صِِّ.
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حيث أنكر ىذا احلديث على أيب ىريرة كزعم أنو من اإلسرائيليات لكن ما كجو اإلنكار فيو؟ إذا كاف ركاه أبو
ىريرة ،فقد ركاه سهل بن سعد كأنس بن مالك أيضان كما ذكرنا يف التخريج.
كإذا كاف كجو إنكار ىذا احلديث لضخامة الشجرة ككربىا فهل يستغرب كجود مثل ىذه الشجرة يف ىج ونة
ض أ ًيعد ًا ً
ض ال اس ىم ًاء ىكاأل ٍىر ً
ض ىها ىك ىع ٍر ً
ين ىآمنيوا بًاللا ًو ىكير يسلً ًو} [احلديد.]ُِ :
ٍ
{ع ٍر ي
ى
ات للذ ى
كإذا كاف كجو اإلنكار ىو كوف الراكب يسًن يف ظلها مائة عاـ فاجلواب :أليست اجلنة من أمور الغيب؟ أليس
ً
ً
ً
ت ،كالى ىخطىر ىعلىى قىػ ٍل ً
ب بى ىش ور(ُ)).
ٌن ىرأ ٍ
صلاى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) قاؿ( :ف ىيها ىما الى ىع ٍه
رسوؿ اهلل ( ى
ىت ،ىكالى أيذي هف ىمس ىع ٍ ى
ى
ىل يريد ىؤالء أى ٍف ينفوا كل ما دل تتصوره عقوذلم كتفكًنىم؟
فإف أرادكا ىذا كجب عليهم أى ٍف ينفوا كثًنان من ادلخرتعات اليت نسمع ُّا كال نراىا أك نراىا كال نعقلها.
مث أليس يف عادل الشهادة ما استطاع العلم أى ٍف يكشف من عظمتو شلا ال يكاد يتصوره العقل ،أال يُيى ٍّدثػينىا علماء
الفلك اآلف عن كرب حجم الشمس بالنسبة إذل أرضنا أكثر من مليوف مرة؟ كالشمس إحدل مبليٌن الشموس اليت تكرب
مشسنا ىذه ّنبليٌن ادلرات؟(ِ) ككثًن من األمور اخلفية الدقيقة اليت يتوقف العقل عن إدراكها كتصورىا ،كلكننا نصدقها
كنؤمن ُّا ُنجة ثبوهتا عن طريق العلم ،فإذا كاف علم اإلنساف قد كصل إذل ىذه االكتشافات فكيف بعلم اهلل كقدرتو.
ِ -رد الشيخ زلمد الغزارل حديثان يف صحيح مسلم بالعقل.
حيث قاؿ :كمن أجل ذلك استغربنا ما ركاه ثابت عن أنس أى اف رج نبل ىكا ىف يػتػ ً ً ً ً
اه يم بأ ٍّيـ ىكلىد ىر يسوؿ اهلل ( ى
يى
صلاى اهللي
ىي
ً
ًً
ً
ً
اؿ رس ي ً
ً
ب عينيػ ىقوي» فىأىتىاهي ىعل ٌّي فىًإذىا يى ىو ًيف ىرك ٍّي يػىتىبىػاريد
ب فى ٍ
اض ًر ٍ
وؿ اهلل ( ى
صلاى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) ل ىعل ٍّي« :ا ٍذ ىى ٍ
ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) ،فىػ ىق ى ى ي
اؿ لىو علًي :اخرج ،فىػناكلىو يده فىأىخرجو ،فىًإ ىذا ىو رلبوب لىيس لىو ذى ىكر ،فى ىك ا ً
ً
ف ىعل ٌّي ىعٍنوي ،مثيا أىتىى النً ا
ف ىيها ،فىػ ىق ى ي ى ٌّ ٍ ي ٍ ى ى ي ى ى ي ٍ ى ى ي
اِب ( ى
صلاى اهللي
ي ى ىٍي ه ٍ ى ي ه
اؿ :يا رس ى ً
ً
وب ىما لىوي ذى ىكهر(ّ).
وؿ اهلل إًناوي لى ىم ٍجبي ه
ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) ،فىػ ىق ى ى ى ي
مث علٌق قائبلن :يستحيل أف ُيكم على رجل بالقتل يف هتمة دل ٓنقق ،كدل يواجو ُّا ادلتهم ،كدل يسمع لو دفاع
لعل الرجل كاف منافقان
عنها ،بل كشفت األياـ عن كذُّا .كقد حاكؿ النوكم غفر اهلل لنا كلو تسويغ ىذا احلكم بقولوٌ :
(ْ)
مستحقان للقتل لسبب آخر ،كنقوؿ :مَّت أمر رسوؿ اهلل بقتل ادلنافقٌن؟ كما كقع ذلك منو ،بل لقد هنى عنو .
رد احلديث
رده للغزارل كتفسًنه للحديث ّنا يقبلو العقل دكف اللجوء إذل ٌ
يقوؿ الدكتور عبد ادلوجود زلمد يف ٌ
لعل الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) علم بطريق
لشبهة ضعيفة ،حيث قاؿ( :إف ىذا احلديث من معجزات النبوة ،ك ٌ
ؼ طبيعتو تلك ّنن اهتمو كغًنىم من ادلسلمٌن فيقطع قالة السوء
عر ى
الوحي ما يف ذلك الرجل من علة خلقية ،كأراد أف يي ٍّ
عنو.
كليس ىناؾ من سبيل إذل ٓنقيق ىذه الغاية إالٌ أف يصدر من كرل أمر ادلسلمٌن صلوات اهلل كسبلمو عليو أمر
ظاىرم يتحقق منو ىدفاف-:
أكذلما :براءة ذلك الرجل.
كثانيهما :حرص الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) على إقامة حدكد اهلل.
(ُ) ركاه عن أيب ىريرة البخارم ،ُُٖ/ْ :رقم احلديث ،)ِّْْ( :ك ،ُُٔ -ُُٓ/ٔ :رقم احلديث ،)َْٕٖ ،ْٕٕٗ( :ك:
ٗ ،ُْْ/رقم احلديث .)ْٕٖٗ( :كمسلم ،ُِٕٓ -ُِْٕ/ْ :رقم احلديث.)ِِٖٓ ،ِِْٖ( :
(ِ) ينظر :السنة يف مواجهة األباطيل :زلمد طاىر بن حكيم غبلـ رسوؿ :صُّٗ.َُْ -
(ّ) ركاه مسلم ،ُِّٗ/ْ :رقم احلديث.)ٓٗ( :
(ْ) السنة النوبية بٌن أىل الفقو كأىل احلديث :زلمد الغزارل :صّٖ.ّٗ-
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يساعدنا على ذلك التوجيو تلك احليثيات اليت ساقها الشيخ يف استحالة ذلك احلكم من رسوؿ اهلل (صلى اهلل
عليو كسلم) دكف التحقق من أسبابو ،مضافان إليها ثبوت ذلك احلديث من طريق الثقات العدكؿ الضابطٌن ،بل كيف
أكمل تلك الصفات كأعبلىا)(ُ).
المطلب الثالث
معيار الواقع
ذىب فريق من احلداثيٌن إذل الدعوة إذل عرض األحاديث على معطيات الواقع ادلعاش كعلى احلياة االجتماعية،
فما كاف منها موافقان ذلا كاف يف عداد ادلقبوؿ كما دل يوافقو كاف الرفض مآلو ،كٓنكيم الواقع يف النص إَّنا يعين أف الواقع
ادلعاش ىو األصل كالنص تابع لو ،مع أف أساس كجود النص يف دعوة اإلسبلـ إَّنا جاء ليصنع كاقعان جديدان ،فالنص
عما كاف سائدان يف ذلك الزماف ،كىو
أساس الواقع يف اإلسبلـ كليس العكس ،كاالسبلـ خلق كاقعان جديدان سلتلفان غريبان ٌ
ما ْنلى يف كصف الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) للواقع الذم نزؿ القرآف فيو يف قولو( :بى ىدأى ًٍ
ود
اإل ٍس ىبل يـ ىغ ًريبنا ،ىك ىسيىػعي ي
ٌ
ً (ِ)
ً
وَب ل ٍلغيىربىاء) .
ىك ىما بى ىدأى ىغ ًريبنا ،فىطي ى
قاؿ أ٘ند أمٌن يف معرض حديثو عن منهج احملدثٌن( :لكنهم دل يتوسعوا كثًنان يف النقد الداخلي -يعين نقد
ادلنت -فلم يعرضوا دلنت احلديث :ىل ينطبق على الواقع أـ ال؟ )(ّ).
كقاؿ أيضان( :عدـ االكتفاء بالركاة ،بل عرضها على الطبائع النفسية كالبيئة االجتماعية)(ْ).
كيقوؿ أيضان( :كما يؤخذ عليهم أهنم عنوا بالسند أكثر من عنايتهم بادلنت ،فقد يكوف السند مدلسان تدليسان
متقنان فيقبلونو ،مع أف العقل كالواقع يأبيانو)(ٓ).
كيقوؿ اجلابرم( :إف كل أصل علمي يتخذ إمامان يف العمل فشرط أف جيرم العمل بو على رلارم العادات يف
مثلو كإالٌ فهو غًن صحيح)(ٔ).
كيقوؿ أ٘ند أبو شادم( :القرآف الشريف كاألحاديث النبوية رلموعة مبادئ خلقية كسلوكية مسببةُ ،نيث أف
أحكامها عرضة للتبدؿ بتبدؿ األحواؿ كاألسباب ،ففيو شواىد ىادئة على ضوئها كأسباُّا كظركفها ،ال أحكاـ متزمتة
ال تقبل التعديل كفاقان لتبدؿ األسباب كالظركؼ)(ٕ).

(ُ ) السنة النبوية بٌن دعاة الفتنة كأدعياء العلم :د .عبد ادلوجود زلمد عبد اللطيف :صُْْ.
(ِ) ينظر :احلداثة كموقفها من السنة :د .احلارث فخرم عيسى :صِٕٗ .كاحلديث ركاه مسلم عن أيب ىريرة ،َُّ/ُ :رقم
احلديث.)ِِّ( :
(ّ) ضحى اإلسبلـ :أ٘ند أمٌن :صِْٖ.
(ْ) ادلصدر نفسو :صّْٖ.
(ٓ) ظهر اإلسبلـ :أ٘ند أمٌن.ْٕ/ِ :
(ٔ) ينظر :احلداثة كموقفها من السنة :صُِٖ ،نقبلن عن كتاب :حوار ادلشرؽ كادلغرب :د .زلمد عابد اجلابرم :صٗٔ.
(ٕ ) ينظر :السنة النبوية بٌن دعاة الفتنة كأدعياء العلم :د .عبد ادلوجود زلمد عبد الطيف :صِٗ ،نقبلن عن كتاب :ثورة االسبلـ :أ٘ند
أ٘ند أبو شادم :صٕٓ.
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كقاؿ زكريا أكزكف يف معرض تساؤالتو( :ىل يوافق كل ما كصلنا من األحاديث النبوية ادلعطيات العلمية كالنظم
كاألعراؼ السائدة اليوـ؟ كاجلواب ىنا :ال تتوافق معظم األحاديث البنوية اليت تتطرؽ لؤلمور الكونية مع الثوابت
كادلعطيات العلمية)(ُ) ،مث قاـ برد العشرات من األحاديث استنادان على ما يراه ىو أهنا ٔنالف ما يدعيو بالنظم
كادلعطيات العلمية.
رد حديثان يف الصحيحٌن(ِ)( :كل ذلك يظهر مناقضة ذلك احلديث لكبلمو -عز كجل-
كقاؿ أيضان بعد أف ٌ
(ّ)
كللعادات كاألعراؼ السائدة اليوـ) .
ففي ىذا الكبلـ دعول صرُية لعرض األحاديث على أعراؼ الناس يف كل زماف كمكاف ،كبذلك يكوف احلديث
الذم يوافق العرؼ اليوـ صحيحان ،كىو نفسو يصبح ضعيفان بعد أف يتغًن العرؼ ،كمن ادلمكن أف ينسجم بعض
األحاديث مع كاقع إحدل الد كؿ كاَّتمعات فتكوف مقبولة كصحيحة كثابتة كىي شلا صدر من النِب (صلى اهلل عليو
كسلم) لتلك اَّتمعات ،كتكوف نفس األحاديث ضعيفة بل موضوعة كمردكدة َّتمعات أخرل ال تنسجم مع أعرافها
رد األحاديث
كطبائعها ككاقعها ،فهل ىذا ادلعيار ُّذا التطبيق يكوف منضبطان؟ كىل من ادلمكن أف نعتمد عليو يف ٌ
كقبوذلا؟ كىل نتفق على حكم أحاديث بعينها إف طبقنا عليها ىذا ادلعيار ُّذا الشكل؟
يقوؿ أنور اجلندم( :االسبلـ ال يواجو الواقع أيان كاف ليقره ،أك يربره ،كإَّنا يواجو الواقع ليزنو ّنيزانو ،فيقر منو ما
يقر ،كيلغي ما يلغي ،كينشئ كاقعان غًنه يف ضوء احلقائق األساسية)(ْ).
مثال لعرض الحديث على الواقع:
رد بعض األحاديث بدعول سلالفتها للواقع ما ذكره أ٘ند أمٌن ،حيث قاؿ( :ترل البخارم
كمن األمثلة على ٌ
نفسو على جليل قدره كدقيق ُنثو يثبت أحاديث دلٌت احلوادث الزمنية كادلشاىد التجريبية على أهنا غًن صحيحة،
إلقتصاره على نقد الرجاؿ حلديث( :ال يبقى على ظهر األرض بعد مائة سنة نفس منفوسة))(ٓ).
كىذا االعرتاض مردكد ،كيدؿ على قصر فهم ىؤالء القوـ أك على سوء توظيفهم دلثل ىذه األحاديث من أجل
رد األحاديث كالتشكيك يف صحة أصح الكتب يف اإلسبلـ بعد القرآف الكرًن ،كإالٌ لو كاف
الوصوؿ إذل مآرُّم يف ٌ
منصفان يف حكمو لنقل احلديث بكاملو كلتمعن النظر يف معناه كلرجع إذل أقواؿ علماء احلديث يف شرح احلديث
دؿ عليو السياؽ الذم قيل فيو ،فلو كاف فعل ذلك ألداه حتمان إذل النتيجة الصحيحة ادلسلٌمة كلكفاه
كمفهومو كما ٌ
رد احلديث لشبهة ضعيفة.
مؤنة ٌ
كاحلديث بتمامو ىو من ركاية الشيخٌن عن ابن عمر (رضي اهلل عنهما) قاؿ :صلاى بًنىا رس ي ً
صلاى اهللي ىعلىٍي ًو
وؿ اهلل ى
ى
ىي
ً ً
اؿ« :أىرأىيػتى يكم لىيػلىتى يكم ى ًذهً؟ فىًإ اف علىى رأٍ ًس ًمائىًة سنىةو
ًً
ً
و
ىك ىسلا ىم ذى ى
ص ىبل ىة الٍع ىشاءً ،يف آخ ًر ىحيىاتو ،فىػلى اما ىسلا ىم قى ىاـ فىػ ىق ى ى ٍ ٍ ٍ ٍ ى
ات لىٍيػلىة ،ى
ى
ى ى
(ُ) جناية البخارم :زكريا أكزكف :صِٓ.
(ِ) حديث أيب ثعلبة الغشين الذم ركاه البخارم ،ٖٔ/ٕ :رقم احلديث ،)ْٕٖٓ( :كمسلم ،ُِّٓ/ّ :رقم احلديث.)َُّٗ( :
(ّ) جناية البخارم :زكريا أكزكف :صَُٓ.
(ْ) ادلؤامرة على االسبلـ :أنور اجلندم :صْٔ.
(ٓ) فجر االسبلـ :أ٘ند أمٌن :صِّٖ.
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ً ً ً
ًمٍنػ ىها ىال يػىٍبػ ىقى ًشل ٍان يى ىو ىعلىى ظى ٍه ًر ٍاأل ٍىر ً
صلاى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلا ىم
ىح هد» قى ى
ااس ًيف ىم ىقالىة ىر يسوؿ اهلل ى
ضأى
اؿ ابٍ ين يع ىمىر :فىػ ىوىى ىل الن ي
اؿ رس ي ً
ً
ك ،فًيما يػتىح ادثيو ىف ًمن ى ًذ ًه ٍاأل ً ً
ً ً و ً
صلاى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلا ىم« :ىال يػىٍبػ ىقى ًشل ٍان يى ىو
ٍ ى
وؿ اهلل ى
ى
ت ٍل ى ى ى ى
ىحاديث ،ىع ٍن مائىة ىسنىة ،ىكإاَّنىا قى ى ى ي
ً
ض أىح هد» ي ًر ً
ك الٍ ىق ٍر يف)(ُ).
الٍيىػ ٍوىـ ىعلىى ظى ٍه ًر ٍاأل ٍىر ً ى ي ي
ك أى ٍف يػىٍن ىخ ًرىـ ىذل ى
يد بً ىذل ى
أم :يتحدث النِب (صلى اهلل عليو كسلم) عن انقضاء آجاؿ الناس شلن يف عهده قبل انتهاء ادلائة سنة ،كىذا ما
فهمو كأكضحو لنا راكم احلديث عبد اهلل بن عمر (رضي اهلل عنهما) يف هناية احلديث ،كمنو أخذ العلماء أف من ادعى
من الناس الصحبة بعد مائة سنة من قوؿ النِب (صلى اهلل عليو كسلم) -كالذم أرخ لو ابن حجر كغًنه أنو كاف قبل
كفاة النِب بشهر(ِ) -ذلذا احلديث فهو من الكاذبٌن(ّ).
منهج المحدثين في استعمالهم لهذا المعيار-:
صلد علماء احلديث قد حكموا على بعض األحاديث بالضعف أك بالوضع أحيانان كذلك دلخالفتها لبعض األمور
اليت كانت ٔنالف كاقعان ملموسان كمشاىدان ،ككاف ذلك دليبلن على كذب أحد ركاة احلديث الذم ىو متهم أصبلن
بالكذب أك الوضع أك الضعف الشديد ،فحديثو يع ٌد ضعيفان حَّت لو دل يكن سلالفان فكيف إذا خالف ،كىذا الفارؽ بٌن
منهج احملدثٌن كمنهج احلداثيٌن.
أمثلة:
ُ -حديث أنس :دخلت احلماـ فرأيت رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) جالسان ،كعليو مئزر .حكم عليو ابن
ً
ضوع
اجلوزم بالوضع من خبلؿ السند كادلنت كليس ادلنت فحسب كما ىو منهج احلداثيٌن ،حيث قاؿ :ىى ىذا ىحديث ىم ٍو ي
اعة ىٍرل يهوليو ىف ،مث قاؿ :كدل يدخل رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) ٘نامان قط ،كال كاف عنده
ببلشك ىكًيف ًرىكايىتو ٗنى ى
٘ناـ(ْ).
ًً
اعة ىٍرل يهوليو ىف(ٓ).
كقاؿ السيوطي :ىم ٍو ي
ضوع :فيو ٗنى ى
كذكره ابن عراؽ الكناين يف ادلوضوعات ،كذكر كبلـ ابن اجلوزم فيو(ٔ).
ود لًلا ًو فً ًيو ىحا ىجةه(ٕ).
ِ -حديث :ىال ييولى يد بػى ٍع ىد الٍ ًمائىًة ىم ٍولي ه

(ُ) ركاه البخارم ،ّْ/ُ :رقم احلديث )ُُٔ( :ك ُ ،ُُٕ/رقم احلديث )ْٓٔ( :كمسلم ،ُٗٔٓ/ْ :رقم احلديث)ُِٕ( :
كاللفظ دلسلم.
آخر من ضبً ى ً
ً ً ً
ً
ً
ودا ًحينىئً وذ أىبيو الطُّىفٍي ًل ىع ًامير بٍ ين ىكاثًلىةى ىكقى ٍد أ ٍ
(ِ) قاؿ ابن حجر :ىك ىذل ى
ك ىكقى ىع بًاال ٍست ٍقىراء فى ىكا ىف ى ى ٍ ي
ط أ ٍىميرهي شل ٍان ىكا ىف ىم ٍو يج ن
ىٗنى ىع أ ٍىىلي
ً
صحاب ًة موتنا ك ىغايةي ما قًيل فً ًيو إًناو ب ًقي إً ىذل سنى ًة ع ٍش ور كًمائىوة كًىي رأ ً ً و ً
ً
ًٍ ً
صلاى
ٍس مائىة ىسنىة م ٍن ىم ىقالىة النً ٍّ
اِب ى
ى ى ى ى ىى ي
احلىديث ىعلىى أىناوي ىكا ىف آخىر ال ا ى ى ى ٍ ى ى ى ى
يى ى
اللاوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلا ىم ىكاللاوي أ ٍىعلى يم .فتح البارم :البن حجر.ٕٓ/ِ :
(ّ) فتح البارم :البن حجر.ّّٓ/ُٖ :
(ْ) ادلوضوعات :البن اجلوزم.ُٖ/ِ :
(ٓ) الآلذلء ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة :للسيوطي.ٕ/ِ :
(ٔ) تنزيو الشريعة ادلرفوعة عن األخبار الشنيعة ادلوضوعة :ابن عراؽ الكناين.ٕٔ/ِ :
(ٕ) ركاه الطرباين يف ادلعجم الكبًن ،ِٕ/ٖ :رقم (ِّٖٕ).
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ى٘ند بن حٍنبل :لىيس بً ً
اجلىىواب:
ص ًحيح ،فى ٍ
ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات كقاؿ :قى ى
صحيح .فىًإف قيل فإسناده ى
اؿ أ ٍ ى ٍ ى ى ٍ ى ى
امسو ،ىكذكر من ىرىكاهي لىوي ىعٍنوي بًلى ٍفظ ىع ٍن ،ىكىكيف
ضعًيف أ ٍىك ىك اذاب فأسقط ٍ
أىف العنعنة ٍٓنتىمل أىف يى يكوف أحدىم ىمسعو من ى
كلدكا بػى ٍعد الٍ ًمائىة.
ص ًحيحان ىككثًن من ٍاألىئً امة كالسادة ي
يى يكوف ى
ً
ً
م -يػى ٍع ًين :يزلى امد بٍن ىج ٍع ىفر بٍن أعٌن ىال
كذكره السيوطي يف ادلوضوعات كقاؿ :ىى ىذا ىحديث يمٍن ىكر ىكىى ىذا الٍبىػ ٍغ ىداد ٌ
اعرفو(ُ).
ً
ً
كقاؿ اذليثمي :ىرىكاهي الطابىػىرًاينُّ ىع ٍن ىشٍي ًخ ًو أ ٍ
ٌن ىكىدلٍ أ ٍىع ًرفٍػ يه ىما ،ىكبىًقياةي
ى٘نى ىد بٍ ًن الٍ ىقاس ًم بٍ ًن يم ىسا ًكور ىكيزلى امد بٍ ًن ىج ٍع ىف ًر بٍ ًن أ ٍىع ىى
ً
ىح ود بػى ٍع ىد أى ٍف يىكٍمل ًمن الٍ يع ٍم ًر ًمائى ىة ىسنى وة كلى هد ًيف الٍغىالً ً
ب ،فىًإ ٍف يكلً ىد لىوي فى ىبل
ص ًح ً
ًر ىجالًًو ًر ىج ي
اؿ ال ا
يح ،ىكيٍُيتى ىم يل أىناوي أ ىىر ىاد ىال ييولى يد أل ى
ى
يى ى
يعًيش الٍوالً يد ح اَّت يػؤٍّدبو ،فىػيتىػعلام الٍمع ً
اص ىي ىكاللاوي أ ٍىعلى يم(ِ).
ى ي ى ى يى ىي ى ى ي ى ى
كقاؿ الشيخ األلباين :كىذا إسناد ضعيف ،كمنت موضوع ،كعلتو صخر بن قدامة ىذا ،فإنو ال يعرؼ إال يف ىذا
احلديث ،كدل يورده البخارم يف " التاريخ " كال ابن أيب حامت يف " اجلرح كالتعديل " كال ابن حباف يف " الثقات " فإنو
على شرطو!
كٖنة علة أخرل كىي عنعنة البصرم ،فإنو كاف مدلسان ،كيبدك رل أف اآلفة شلن حدثو عن صخر ؛ فإف ىذا قد
أنكر احلديث دلا سئل عنو(ّ).
فانظر إذل منهج أىل احلديث كيف ينظركف إذل احلديث كيدرسونو كذلك بالنظر إذل سنده كمتنو معان ،فبل ميكن
أف يكوف السند صحيحان كادلنت منكران ،كلو كاف ظاىر السند صحيحان فبلبد من كجود قرينة تدؿ على أف أحد الركاة
رد احلديث ،كلكن البد من كجود قرينة تدؿ على ٔنطئة
الثقات قد أخطأ يف ركاية احلديث كيكوف ذلك كافيان يف ٌ
رد
الراكم ،مع عدـ إمكانية اجلمع كالتوفيق بٌن ادلتعارضٌن كعدـ الوقوؼ على تأكيل مقبوؿ كمستساغ كإالٌ فبل ميكن ٌ
احلديث ّنجرد كجود تعارض ظاىرم يف احلديث كما ىو صنيع احلداثيٌن اجلاىلٌن بقواعد كضوابط احملدثٌن يف التعامل
مع األحاديث النبوية ،كبسبب جهلهم ىذا عمدكا إذل نقد ادلنت فحسب كعدـ االلتفاؼ إذل السند أصبلن ،كىو ما
رده على أىل احلديث يف قولو( :ككانوا يف غىن عن ىذا لو جعلوا معيار الصحة ادلنت
صرح بو ٗناؿ البنا يف معرض ٌ
ٌ
(ْ)
كليس السند ،ألف ىذا سيجعل ادلعىن ىو الفيصل) .
فإذا كاف ادلعىن ىو احلكم كادلعيار ،كادلعىن إَّنا يعتمد على الذات القارئة ال الكاتبة -حسب احلداثيٌن
كمناىجهم -فإف ىذا يعين أف احلديث أصبح عرض نة للقبوؿ أك الرفض ببل ضوابط ،فكل كاحد إذا أراد أف ُيكم بنفسو
على احلديث يرفض كيقبل ما ُيلو لو ،كُّذا تتحق غاية احلداثي بنزع التقديس عن السنة ليقوؿ من شاء ما شاء
ككيفما شاء(ٓ).

(ُ) الآلذلء ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة :للسيوطي.ِّْ/ِ :
(ِ) رلمع الزكائد كمنبع الفوائد :للهيثمي.ُٓٗ/ٖ :
(ّ) سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة :لؤللباين.َُّ/ّ :
(ْ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صُُٖ.
(ٓ) ينظر :احلداثة كموقفها من السنة :د .احلارث فخرم عيسى :صَِٔ.
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المبحث الثاني
المعايير التي خالف فيها الحداثيون المحدثين
رد األحاديث كفقها ،كىذه ادلعايًن دل
إف احلداثيٌن ابتكركا معايًن جديدة لثبوت األحاديث ،فقاموا بقبوؿ أك ٌ
يعرؼ عند احملدثٌن كعلماء احلديث ،كالذم ينظر إليها جيد أهنا غًن منضبطة كغًن زلكمة ،فبل ميكن تطبيقها على
األحاديث ألهنا ال تؤدم إذل نتائج صحيحة كمتفقة ،فاأل حاديث اليت يراىا البعض أهنا صحيحة كفق ىذه ادلعايًن ليس
بالضركرة أف تكوف صحيحة عند آخرين بتطبيق نفس ادلعايًن ،فذلك كاؼ يف عدـ حجية تلك ادلعايًن ،كفيما يأيت ذكر
بعض منها:
 -1معيار روح اإلسالم:
زعم بعض احلدثيٌن أف األحاديث البد أف تعرض على ركح اإلسبلـ فإف اتفقت معها كاف دليبلن على صحتها
كإف تعارضت معها كاف دليبلن على ضعفها ،فجعلوا (ركح اإلسبلـ) معياران لقبوؿ كرد األحاديث ،كلكن ىذا ادلعيار ال
يصلح تطبيقها على األحاديث كذلك لعدـ كجود مفهوـ دقيق كزلدد لركح اإلسبلـ ،فما يكوف موافقان لركح االسبلـ
عند البعض يكوف سلالفان عند اآلخرين ،كىذا ما اعرتؼ بو أحد كبار احلداثيٌن ،كىو نصر حامد أبو زيد حيث قاؿ:
معطى ثابتان ،بل ىو جوىر قابل دائمان لبلستنباط كإعادة االكتشاؼ ُنسب تطور الوعي
(جوىر اإلسبلـ ليس
ن
اإلنساين)(ُ).
فهذا اعرتاؼ من أحد أقطاب احلداثيٌن كالعقبلنيٌن (كشهد شاىد من أىلها) يؤيد كيؤكد أف ىذا ادلعيار غًن
منضبط كغًن ثابت كىذا الذم أرادكه.
فلو طبق ىذا ادلعيار على األحاديث كالركايات ال يؤدم إذل نتائج ثابتة كمتفقة كمستمرة كزلكمة ،فما يرد من
احلديث كفق ىذا ادلعيار يف ىذا الزمن رٌّنا يقبل يف زمن قادـ ،ألف لكل زمن ركح سلتلف لئلسبلـ ُنسب ادلتأكليٌن
كادلفكرين من أبنائو ،كىذا التصور دلثل ىذا الضابط ُيقق للحداثي ىدؼ التعوًن كعدـ الوضوح ليفتح الباب كاسعان
ليقوؿ كيفما شاء يف كل شيء ،كىذا يتوافق مع منهجو الرافض للقوالب اجلاىزة كاألحكاـ القاطعة(ِ).
ادلعيار.

بل صلد أف بعض احلداثيٌن قاموا بتحريف ادلفاىيم القرآنية الثابتة كاَّمع عليها من قبل العلماء كذلك كفق ىذا

يقوؿ أ٘ند أبو شادم( :إف ركح االسبلـ اليت تقر مبدأ الصاحل العاـ بل تقدسو تسمح يف ىذا العصر بأف تكوف
ادلرأة قوامة على الرجل بقدر ما تسمح بأف يكوف الرجل قوامان على ادلرأة إذ أف مرد ذلك إذل االعتبار االقتصادم ال
أكثر كال أقلِ ،نبلؼ ما كاف عليو احلاؿ يف فجر اإلسبلـ)(ّ) ،فهو ال يهمو أف يبطل مفعوؿ اآلية الكرمية {الرجاؿ
قواموف على النساء}[ .النساء.]ّْ:
(ُ) دكائر اخلوؼ قراءة يف خطاب ادلرأة :نصر حامد أبو زيد :صَٕ.
(ِ) ينظر :احلداثة كموقفها من السنة :د.احلارث فخرم عيسى عبد اهلل :صِٕٓ.
(ّ ) ينظر :السنة النبوية بٌن دعاة الفتنة كأدعياء العلم :د .عبد ادلوجود زلمد عبد اللطيف :صٔٗ ،نقبلن عن كتاب :ثورة االسبلـ:
أ٘ند أبو شادم :صِْ.
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بل صلد بعضهم يتجاكز ركح االسبلـ إذل ركح العصر ،كيرل أف احلديث البد أف يتفق مع ركح العصر ،أم ما
عليو الثقافة الغربية ادلادية اليوـ ،كإالٌ فهو مشكوؾ فيو ،أك مرفوض ال ميكن تصحيحو ،ألنو يف زعمهم خيالف العلم
كالعقل كالفكر ادلتطور ادلتحضر ،مناؼ لركح العصر كدلقوماتو الثقافية.
يقوؿ حسن حنفي( :تصور القدماء تصور تارخيي خالص يعرب عن عصرىم كمستواىم الثقايف ،كما أف تصورنا
تصور معاصر يعرب عن ركح عصرنا كمستوانا الثقايف)(ُ).
كيقوؿ أيضان( :تكوف مسؤكلية علماء أصوؿ الدين من جيلنا يف إعادة بناء العلم طبقان دلقتضيات العصر)(ِ).
أمثلة من األحاديث التي ر ّدت بتطبيق ىذا المعيار:
ُ -انتقد بعض ادلعاصرين قصة غزكة بين ادلصطلق اليت ركاىا البخارم يف صحيحو ،كىي ما ركاه ابن عوف،
إرل :أف النِب (صلى اهلل عليو كسلم) أغار على بين ادلصطلق كىم غارك ىف ،كأنعامهم تسقى
قاؿ :كتبت إذل نافع ،فكتب ٌ
على ادلاء ،فقتل مقاتًلىتػهم كسِب ذراريهم كأصاب و
يومئذ جويرية) حدثين بو عبد اهلل بن عمر ككاف يف ذلك اجليش(ّ).
ي ىي
يقوؿ امساعيل الكردم( :إف كقوع الغزكة ُّذه الصورة بعيد جدان عن ركح االسبلـ ،كسلالف لتشريع اجلهاد
كتعاليمو ادلعركفة من نصوص القرآف الكرًن كمن ادلتواتر من السًنة)(ْ).
يدةه عن ادلنهج العلمي يف التعامل مع
كح ى
فنقد ىذه القصة ُّذه الطريقة جناية على مركيات السًنة النبوية ،ى
النصوص ،فقصة مثل ىذه كاردة يف أصح كتب احلديث ينبغي أف تفهم الفهم الصحيح ال أف يهت ىدـ كترد ّنثل ىذه
األكىاـ ،كقد فصل العلماء باألدلة العلمية شرح احلديث فيما يوافق ركح االسبلـ كتعاليمو كالقرآف الكرًن(ٓ).
ِ -ذىب حسن حنفي إذل رد حديث اإلسراء كادلعراج ٗنلة كتفصيبلنُ :نجة معارضتها (لركح اإلسبلـ...
فاإلسبلـ دين كاقعي كرسالة إنسانية اكتمل فيها الوحي ،كاستقل فيو العقل ،كأصبح لئلدارة حرية االختيار ،كلكن
الركاية عود إذل الوراء إذل قصص األنبياء عند بين إسرائل حَّت ال يكوف خامت األنبياء أقل من األنبياء السابقٌن)(ٔ).
ّ -ذىب ٗناؿ البنا إذل أف حديث (صلوا خلف كل بر كفاجر(ٕ)) موضوع ألنو يتعارض مع توجيو القرآف
كركح اإلسبلـ كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر(ٖ).

(ُ) من العقيدة إذل الثورة :حسن حنفي.ّٓٗ/ُ :
(ِ) ادلصدر نفسو.ُِٗ/ُ :
(ّ) ركاه البخارم ،ُْٖ/ّ :رقم احلديث.ُُْٓ :
(ْ ) ينظر :نقد متوف مركيات كأثره يف توثيق السًنة النبوية الصحيحة :أ.نبيل بلهي :صَِٔ ،نقبلن عن كتاب :ضلو تفعيل قواعد نقد
منت احلديث :امساعيل الكردم :صِّّ ،كالكتاب دل أحصل عليو.
(ٓ) ينظر :نقد متوف مركيات كأثره يف توثيق السًنة النبوية الصحيحة :أ.نبيل بلهي :صَِٔ.
(ٔ) من العقيدة إذل الثورة :حسن حنفي.ُٖٔ-ُٖٓ/ْ :
(ٕ) ركاه الدارقطين ،َِْ/ِ :رقم احلديث ،)ُٕٖٔ( :كالبيهقي يف السنن الكربل كضعفو ،ِٗ/ْ :رقم احلديث.)ِّٖٔ( :
(ٖ) ينظر :السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صِٔٓ.
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ْ -قاؿ زلمود أبو ريٌة بعد أف ذكر بعض األحاديث اليت زعم أهنا متعارضة( :كمن أجل ذلك نرجح أف
احلديث الصحيح الذم يتفق مع ركح الرسالة احملمدية ىو حديث( :مثل أميت مثل ادلطر ال يدرم أكلو خًن أـ
آخره(ُ)))(ِ).
فهذه بعض األمثلة من ٔنبط ىؤالء القوـ بعد أف فقدكا ادلصداقية كحادكا عن ادلنهج العلمي الرصٌن الذم كضعو
علماء احلديث.
 -2معيار الذوق.
رد بعض األحاديث الصحيحة بدعول سلالفتها للذكؽ ،من ىؤالء ادلدعو (زكريا
ذىب بعض احلداثيٌن إذل ٌ
أكزكف) حيث قاؿ( :أما األحاديث اليت تعارض العلم كادلنطق كالذكؽ السليم فنرتكها دكف حرج)(ّ).
ً
ىح يد يك ٍم طى ىع ناما ،فى ىبل ميىٍ ىس ٍح يى ىدهي ىح اَّت يػىٍل ىع ىق ىها) الذم ركاه الشيخاف عن ابن
كلذلك ٌ
رد احلديث ادلرفوع (إ ىذا أى ىك ىل أ ى
عباس(ْ) .حيث قاؿ :كىي ظاىرة تنايف الذكؽ السليم كْنانب الطب الوقائي ،كإذا كاف بعض السادة العلماء األفاضل
يرل يف ذلك مظهر شكر كتقدير لنعمة اهلل ،فإنين أرل مع كثًنين غًنم مظهر ٔنلف كقرؼ كامشئزاز فيو)(ٓ).
رد حديث الذبابة(ٔ)  ،كقاؿ( :تعارض معطيات ذلك احلديث مع نتائج كتطبيقات البحوث العلمية كمع
كما ٌ
(ٕ)
الذكؽ اإلنساين السليم) .
ً ً ً
ٌن ًمٍن ًرب رس ً
وؿ اللا ًو
ٌ
يما بػى ٍ ى ى ى ي
كرد أبو ريٌة احلديث الذم ركاه البخارم عن أيب ىريرة قاؿ :لىىق ٍد ىرأىيٍػتيًين ىكإ ٍّين ىألىخُّر ف ى
ً
ً
ً
ً
ً
ىين ىٍرلنيو هف ،ىكىما ًيب
ض ٍع ًر ٍجلىوي ىعلىى يعني ًقي ،ىكيػيىرل أ ٍّ
صلاى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) إً ىذل يح ٍجىرًة ىعائ ىشةى ىم ٍغشيًّا ىعلى اي ،فىػيىجيءي اجلىائي فىػيى ى
(ى
ًمن جني و
وف ىما ًيب إًاال اجليوعي)(ٖ) ،حيث قاؿ( :فهل تراه يدع دكلة بين أمية ذات السلطاف العريض كاألطعمة الناعمة،
ٍ ي
كينقلب إذل علي الزاىد الفقًن الذم كاف طعامو القديد؟ إف ىذا دلمان تأباه الطباع اإلنسانية ،كال يتفق مع الغرائز
النفسية ،اللهم إال من عصم ربك ،كقليل ما ىم)(ٗ).
 -3معيار (الرائحة).
سموف باَّددين كالتنويريٌن كالعقبلنيٌن جعلوا من معايًن ثبوت
إف من ادلضحك ادلبكي أف صلد بعض من يي ٌ
بشمو فإف كجدكا فيو رائحة احلديث قبلوه كإف دل جيدكا تركوه ،كإليك
األحاديث الرائحة ،أم رائحة احلديث كذلك ٌ

ردكا فيها بعض األحاديث كفق ىذا ادلعيار:
بعضان من أقواذلم اليت ٌ

(ُ) ركاه أ٘ند ،ّّْ/ُٗ :رقم احلديث )ُِِّٕ( :كحسنو شعيب األرناؤكط.
(ِ) أضواء على السنة احملمدية :زلمد أبو ريٌة :صِْٓ.
(ّ) جناية البخارم :زكريا أكزكف :صِٕ.
(ْ) ركاه البخارم ،ِٖ/ٕ :رقم احلديث ،)ْٓٓٔ( :كمسلم ،َُٔٓ/ّ :رقم احلديث.)َُِّ( :
(ٓ) جناية البخارم :زكريا أكزكف :صُْٕ.ُْٖ-
ً
ً
ً
ً
(ٔ) حديث الذبابة ىو ما ركاه أىبو ىريػرىة ً
ً
اؿ« :إً ىذا كقى ىع ُّ
ىحد يك ٍم
(صلاى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) قى ى
(رض ىي اللاوي ىعٍنوي) أى اف ىر يس ى
وؿ اللاو ى
الذبى ي
اب ًيف إنىاء أ ى
ى
ي ىٍى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اآلخ ًر ىداءن» ركاه البخارم ،َُْ/ٕ :رقم احلديث.)ِٕٖٓ( :
احٍيو ش ىفاءن ،ىكًيف ى
ىحد ىجنى ى
فىػ ٍليىػ ٍغم ٍسوي يكلاوي ،مثيا ليىطٍىر ٍحوي ،فىإ اف ًيف أ ى
(ٕ) ادلصدر نفسو :صُْٕ.
(ٖ) ركاه البخارم ،َُْ/ٗ :رقم احلديث.)ِّْٕ( :
(ٗ) أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو ريٌة :صُِِ.
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رد زلمود أبو ريٌة حديث لطم موسى (عليو السبلـ) دللك ادلوت(ُ) .كىوصحيح ركاه الشيخاف ،كقاؿ( :إف
ٌُ -

(إف رائحة االسرائيلية لتفوح من ىذا احلديث)(ِ).

رد احلديث الصحيح الذم ركاه البخارم عن أيب ىريرة (رضي اهلل عنو) إف رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو
ككذلك ٌ

كسلم) قاؿ( :من عادل رل كليان فقد آذنتو باحلرب ،)ّ()....مث ق اؿ( :كمن لو حاسة شم احلديث جيد يف ىذا احلديث

رائحة إسرائيلية)(ْ).

كرد عليو الشيخ عبد الر٘نن ادلعلمي رداٌ ٗنيبلن ،حيث قاؿ( :لو جاز احلكم بالرائحة دلا ساغ أدىن تشكك يف
ٌ
أخ ىشم فاقد الشم أك فاسده)(ٓ).
حكم البخارم ،ألنو أعرؼ الناس برائحة احلديث النبوم ،كبالنسبة إليو يكوف أبو ٌرية ٍ
فاسده)(ٓ).

ِ -يقوؿ زلمد اجلابرم بعد أف ذكر ثبلثة أحاديث يف البخارم(ٔ) كمسلم(ٕ) كمسند أ٘ند(ٖ)( :من السهل أف

أف يشكك اإلنساف يف صحة مثل ىذه األحاديث الثبلث اليت تي ىش ُّم فيها رائحة السياسة ،كبالنسبة رل شخصيان إف مثل

ىذه األحاديث جيب كضعها بٌن قوسٌن أعينْ :ننب أخذىا بعٌن االعتبار)(ٗ).

رده ألحاديث اإلسراء كادلعراج(َُ)( :كاعتقادم أف ىذه القصة من
ّ -يقوؿ الدكتور أ٘ند شلِب بعد ٌ
االسرائيليات اليت ترمي إذل كضع موسى يف موضع ادلعلم حملمد ،كصاحب الفضل على ادلسلمٌن ،ككأنو أعرؼ بأمة

زلمد من زلمد ،كقد تسربت رائحة االسرائيليات من الركايات ادلتصلة ُّذا ادلوضوع)(ُُ).

(ُ) متفق عليو :ركاه البخارم ،َٗ/ِ :رقم احلديث )ُّّٗ( :كمسلم ،ُِْٖ/ْ :رقم احلديث.)ِِّٕ( :
(ِ) أضواء على السنة احملمدة :زلمود أبو ريٌة :صِِّ.
(ّ) ركاه البخارم ،َُٓ/ٖ :رقم احلديث.)َِٔٓ( :
(ْ) أضواء على السنة احملمدة :زلمود أبو ريٌة :صُٕٔ.
(ٓ) األنوار الكاشفة :للمعلمي :صِٗٔ.
اً
اً
ً
ين يػىليونػى يه ٍم) ،ركاه البخارم ،ِ/ٓ :رقم احلديث.)َّٔٓ( :
(ٔ) حديث :ى
ين يػىليونػى يه ٍم ،مثيا الذ ى
(خٍيػير أيام ًيت قىػ ٍرين ،مثيا الذ ى
(ٕ) حديث أيب ىريرة عن النِب (صلى اهلل عليو كسلم) قاؿ( :بى ىدأى ًٍ
وَب لًٍلغيىربى ًاء) ،ركاه مسلم:
اإل ٍس ىبل يـ غى ًريبنا ،ىك ىسيىػ يع ي
ود ىك ىما بى ىدأى ىغ ًريبنا ،فىطي ى
ُ ،َُّ/رقم احلديث.)ِِّ( :
ً
ً
ً
وؿ( :بى ىدأى ًٍ
وَب
صلاى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم يػى يق ي
اإل ٍس ىبل يـ ىغ ًريبنا ،مثيا يػى يع ي
(ٖ) حديث ىعٍبد الار ٍ٘نى ًن بٍ ًن ىسناةى ،أىناوي ىمس ىع النً ا
ود ىغ ًريبنا ىك ىما بى ىدأى ،فىطي ى
اِب ى
لًٍلغيىربى ًاء ،)...ركاه أ٘ند ،ِّٕ/ِٕ :رقم احلديث.)َُٔٔٗ( :
(ٗ ) ينظر :مقاؿ لػػ(زلمد اجلابرم) بعنواف (يف حاجة إذل اإلصبلح) ادلنشور يف رللة مواقف ،العدد (ِّ) ،صّّ.
(َُ) أحاديث االسراء كادلعراج ركاىا الشيخاف :ينظر :البخارم :حديث ابن عباس ،ُّٓ ،ُُٔ/ْ :رقم احلديث،ِّّٗ( :
ّّٔٗ) ،ك ،ْٓ/ٓ :رقم احلديث ،)ّٖٖٖ( :ك ،ٖٔ/ٔ :رقم احلديث ،)ُْٕٔ( :ك ،ُِٓ/ٖ :رقم احلديث.)ُّٔٔ( :
كحديث أيب ىريرة ،ُٔٔ ،ُِٓ/ْ :رقم احلديث ،)ّّْٕ ،ّّْٗ( :ك ،ّٖ/ٔ :رقم احلديث ،)َْٕٗ( :ك،َُْ/ٕ :
َُٖ ،رقم احلديث ،)َّٓٔ ،ٕٓٓٔ( :كحديث مالك بن صعصعة ،ُّٔ ،ُِٓ/ْ :رقم احلديث ّّّٗ( :كَّّْ) ،ك:
ٓ ،ِٓ/رقم احلديث ،)ّٖٖٕ( :كحديث أنس بن مالك ،ُُٗ/ْ :رقم احلديث ،)َّٕٓ( :ك ،ُْٗ/ٗ :رقم احلديث:
(ُٕٕٓ) -كمسلم :حديث أنس بن مالك ،ُْٖ/ُ :رقم احلديث ،)ِِٔ( :ك ،ُْٖٓ/ْ:رقم احلديث،)ُٔٓ ،ُْٔ( :
كحديث ابن عباس ،ُُٓ/ُ :رقم احلديث ،)ِٕٔ( :كحديث أيب ىريرة ،ُِٓٗ/ّ :رقم احلديث.)ِٗ( :
(ُُ) موسوعة التاريخ االسبلمي :د .أ٘ند شلِب.ِْٗ/ُ :
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ْ -قاؿ الشيخ زلمد رشيد رضا( :حديث حذيفة :أكتبوا العلم قبل ذىاب العلماء)
تارخيو ضعيف ،بل يشم منو رائحة الوضع)(ِ).

(ُ)

عند ابن النجار يف

كقاؿ أيضان يف األحاديث اليت كردت يف رفع اليدين يف الركوع كالقياـ يف الصبلة( :كإف كاف كل من شم رائحة
علم السنة منهم موقن بأهنا ثابتة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم)(ّ).
 -4معيار العين المجردة.
إف من ادلعايًن ادلبتكرة عند ىؤالء القوـ ىو معيار العٌن اَّردة ،أم احلكم على احلديث ّنجرد النظر إليو كقراءتو
قراءة سطحية شكلية عابرة دكف التعمق كالبحث كالتدقيق كالدراسة كالتحليل الذم ىو منهج أىل احلديث ،كىذا ما
صرح بو أحدىم كىو ٗناؿ البنا حيث قاؿ( :كقد يصحح بعض كبار احملدثٌن أحاديث ظاىرة البطبلف بالعٌن اَّردة
ٌ
()4
كدكف حاجة إذل ٓنقيق أك تدقيق)  ،كمثٌل لذلك ببعض األحاديث اليت صححها احلاكم يف ادلستدرؾ ،كلكنو جهل
صرحوا بعدـ االعتداد بتصحيحات احلاكم كذلك لتساىلو السيما يف أحكامو اليت خالف فيها اآلخركف.
أف العلماء ٌ
فقد قاؿ ابن تيمية (ر٘نو اهلل) بعد ذكره لبعض تصحيحات احلاكم ألحاديث موضوعة( :كذلذا كاف أىل العلم
باحلديث ال يعتمدكف على رلرد تصحيح احلاكم ...كليس فيمن يصحح احلديث أضعف من تصحيحو)(ٓ).
كقاؿ ابن القيم( :كال يعبأ احلفاظ أطباء احلديث بتصحيح احلاكم شيئان ،كال يرفعوف بو رأسان البتة ،بل ال يدؿ
تصحيحو على حسن احلديث ،بل يصحح أشياء موضوعة ببل شك عند أىل العلم باحلديث ،كإف كاف من ال علم لو
باحلديث ال يعرؼ ذلك ،فليس ّنعيار على سنة رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) ،كال يعبأ أىل احلديث بو شيئان،
كاحلاكم نفسو يصحح أحاديث ٗناعة كقد أخرب يف كتاب ادلدخل لو(ٔ) أف ال ُيتج ُّم كأطلق الكذب على
بعضهم)(ٕ).
كقاؿ أيضان( :كباجلملة فتصحيح احلاكم ال يستفاد منو حسن احلديث ألبتة فضبل عن صحتو)(ٖ).
كقاؿ الزيلعي( :كتوثيق احلاكم ال يعارض ما يثبت يف الصحيح خبلفو دلا عرؼ من تساىلو)(ٗ).
فهذه أقواؿ ٗنلة من كبار العلماء على حكم تصحيح احلاكم النبيسابورم كأنو ال يعتمد عليو فيما خالف فيو
اآلخركف.

(ُ) ينظر :ذيل تاريخ بغداد :البن النجار.َُٖ/ِ :
(ِ) ينظر مقاؿ بعنواف (التدكين يف االسبلـ) ادلنشور يف رللة ادلنار ،اَّلد العاشر -اجلزء األكؿ -بتاريخ (ُْ ،)َُٕٗ/ّ/صٕٓٔ.
(ّ) ينظر مقاؿ بعنواف (اذلدايا كالتقاريظ) ادلنشور يف رللة ادلنار ،اَّلد اخلامس -اجلزء األكؿ -بتاريخ (َُ ،)َُِٗ/ْ/صّّٗ.
(ْ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :ص ِّْ.
(ٓ) قاعدة جليلية يف التوسل كالوسيلة :البن تيمية.ُْٖ/ُ :
(ٔ) يقصد كتاب (ادلدخل إذل كتاب اإلكليل :للحاكم).
(ٕ) الفركسية :البن قيم اجلوزية.ِْٓ/ُ :
(ٖ) ادلصدر نفسو.ِٕٔ/ُ :
(ٗ) نصب الراية :للزيلعي.ِّٓ/ُ :
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كضلن ال ننكر على (ٗناؿ البنا) كأمثالو أف جيهلوا ىذا ألهنم غًن متخصصٌن يف احلديث الشريف كعلومو ،لكننا
ننكر عليهم التدخل فيما ال يعنيهم ،فكاف األكذل ُّم الرجوع إذل أقواؿ كأحكاـ أىل الشأف ،كالتمسك ُّا بدؿ
التطاكؿ كالعناد ،السيما بعد ذكره لتعليقات العلماء اآلخرين على نفس األحاديث كتصرُيهم بأهنا ضعيفة أك موضوعة

(ُ)
أقر بأهنا موضوعة ،كلكن على طريقة أىل احلديث ،كىذا ىو
حيث
،
كاإلماـ الذىِب يف تعليقاتو على ادلستدرؾ
ٌ
ردكا األحاديث بعد البحث كالدراسة كالتحقيق كالتدقيق ،كليس بالعٌن اَّردة
الفارؽ بٌن ادلنهجٌن ،فإف علماء احلديث ٌ

كدكف حاجة إذل ٓنقيق أك تدقيق كما ىو منهج احلداثي.
 -5معيار الشعور:

إف من أدكات النقد عند احلداثيٌن كٕنييز الصحيح من الضعيف من احلديث ىو عرض احلديث على الشعور،

أم ما يشعر بو الناقد أثناء قراءة احلديث من صحتو أك ضعفوُ ،نيث يقرأ منت احلديث فإذا شعر بداخلو أنو صحيح
كاف كذلك كإف شعر بضعفو فهو ضعيف.
يقوؿ حسن حنفي( :ىل تكفي نظريتا العقل كالوجود كحدمها إلقامة العلم ؟ صحيح أف العقل ىو العلم؟
كالوجود ىو ادلعلوـ ،كلكن العقل كالوجود كليهما يظهراف يف الشعور ،كالعلم كادلعلوـ بعداف للشعور ،كمن مث احتاجت

نظرية العلم كنظرية الوجود إذل نظرية ثالثة ىي نظرية الشعور)(ِ).

كيقوؿ أيضان( :كالشعور قادر على إعطاء مادة جديدة خصبة كمتجددة يقوـ العقل بتحليلها ...يعمل يف ٓنليل

مضموف التجارب اليت يقدمها الشعور كاليت تكشف عن نفس التجارب اليت منها تنبثق النصوص الكبلمية كالدينية)(ّ).

كالدينية)(ّ).

كيقوؿ أيضان( :التحليل الشعورم للموضوعات من خبلؿ اخلربات احلية ،كيكوف ادلعلوـ ىو ادلشعور بو)(ْ).

كيقوؿ الشيخ زلمد الغزارل( :إنين أطيل النظر يف كتب السنة معتقدان أف ُّا كنوزان ٖنينة من تراث النبوة ،كاستهدم

بفطريت يف ْننب الضعيف كقبوؿ الصحيح ،كىي فطرة صقلتها التبلكة الدائمة لكتاب اهلل كاحلب الصادؽ ذلذا الوحي
ادلبارؾ كالدراسة ادلستمرة دلناىج الفقهاء األربعة الكبار كمن يليهم من أىل الذكر كقادة الفكر)(ٓ).

كعلى ىذا ادلنهج قبل حديثان ضعيفان بل موضوعان(ٔ) ،حيث قاؿ( :كمنت احلديث الذم أثبتناه تبدك عليو أنوار
النبوة ،كال يضره طعن الطاعنٌن)(ٕ).
(ُ ) ينظر :تعليقات الذىِب على ادلستدرؾ على الصحيحٌن ادلطبوع مع ادلستدرؾ :للحاكم النيسابورم ،ْٕٔ/ِ :رقم احلديث:
(ُِّْ) ،فقد قاؿ :موضوع قبح اهلل من كضعو.
(ِ) من العقيدة إذل الثور :حسن حنفي.ُٓٗ/ُ :
(ّ) ادلصدر نفسو.ِٓٗ -ُٓٗ/ُ :
(ْ) ادلصدر نفسو.ِٓٗ/ُ :
(ٓ) السنة النبوية بٌن أىل الفقو كأىل احلديث :زلمد الغزارل :صٕٔ.
ً ًً
ً
س بًاذلىٍزًؿ ،)...ركاه
ٍم ىما بػىٍيػنى يك ٍم ،ىكيى ىو ال ىف ٍ
(ٔ) حديث حارث األعور...( :كتى ي
اب اهلل فيو نػىبىأي ىما قىػٍبػلى يك ٍم ىك ىخبىػير ىما بػى ٍع ىد يك ٍم ،ىك يحك ي
ص يل لىٍي ى
وؿ ،كًيف احلا ًر ً
يث ىغ ًريب ،الى نػىع ًرفيو إًالا ًمن ى ىذا ً
ث
الرتمذم ،ِِ/ٓ :رقم احلديث ،)َِٗٔ( :كقاؿ :ىى ىذا ىح ًد ه
الو ٍجو ىكإً ٍسنى ي
ٍ ي
ادهي ىٍرل يه ه ى ى
ه
ٍ ى ى
اؿ .كاحلارث بن عبد اهلل األعور اذلمداين ،ضعفو ٗنهور النقاد أمثاؿُ :يٍن بن معٌن ،كأبو زرعة كأبو حامت الرازيٌن ،كالنسائي،
ىم ىق ه
كقاؿ عنو اإلماـ علي بن ادلديين ،كابن أيب خيثمة :كذاب .ينظر :هتذيب الكماؿ :للمزم.ِْْ/ٓ :
(ٕ) السنة النبوية بٌن أىل الفقو كأىل احلديث :زلمد الغزارل :صُِْ.
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كيقوؿ زلمود أبو ريٌة( :أتنور خبلؿ معانيو شعاعان من نور النبوة كلو كاف خافتان ضئيبلن ،كىذا أمر أحسو
بوجداين ،فما كاف من مثل ذلك شلا يطمئن بو القلب كيسلم بو العقل فأنا آخذ بو كأركيو كأنا مطمئن كأعتربه من بياف
الرسوؿ للكتاب العزيز)(ُ).
فما أقرب ىذا ادلنهج من منهج بعض غبلة ادلتصوفة الذين يركف اإلعتماد على ادلعرفة القلبية ،كالعلم الباطن يف
التمييز بٌن احلق كالباطل كتصحيح احلديث ،أك احلكم عليو بالضعف أك بالوضع.
يقوؿ ابن عريب :رب حديث يكوف صحيحان من طريق ركاتو ُيصل ذلذا ادلكاشف أنو غًن صحيح لسؤالو
للرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) فيعلم كضعو كيرتؾ العمل بو ،كإف عمل بو أىل النقل لصحة طريقو ،كرب حديث ترؾ
العمل بو لضعف طريقو من أجل كضاع يف ركاتو يكوف صحيحان يف نفس األمر لسماع ادلكاشف لو من (الركح) حٌن
إلقائو على رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم)(ِ).
كال خيفى بطبلف ىذا ادلسلك ،فهو قوؿ زلدث دل يعرفو سلف األمة ،كفيو إبطاؿ لقواعد اجلرح كالتعديل ،كىدـ
دلناىج احملدثٌن ،فوؽ أف الكشف مضطرب ال قاعدة لو كال انضباط.
ك:
ىحالى ى
ىحالى ى
ك ىعلىى ىغ ًًٍن أ ٍ
ىخبىػىرنىا ىك ىح ادثػىنىا فىػ ىق ٍد أ ى
كلقد أبدع كأفاد كأجاد اإلماـ ابن القيم (ر٘نو اهلل) يف قولو ( :ىكىم ٍن أ ى
ً
ًٍ ً
ً
ً
ً
ص ً ٍّ ً ً
ٌن،
س بػى ٍع ىد الٍ يق ٍرآف ىكأ ٍ
ات الٍ يمتى ىكلٍّم ى
ىخبىػىرنىا ىك ىح ادثػىنىا إًاال يشبىػ ىه ي
إًاما ىعلىى ىخيىاؿ ي
ويف ،أ ٍىك قيىاس فىػ ٍل ىسف ٍّي ،أ ٍىك ىرأم نػى ٍفس ٍّي ،فىػلىٍي ى
ً
ً
ًً
كآراء الٍمٍنح ًرفًٌن ،كخي ىاالت الٍمتص ٍّوفً ً
ً ً
يل إً ىذل اللا ًو
يل ى
اس الٍ يمتىػ ىف ٍلسف ى
ى ى ي ي ى ى ى ىى ي يى ى ى
ٌن ،ىكقيى ي
ض ال ىع ٍن ىس ىواء ال اسب ًيل ،ىكىال ىدل ى
ٌن ،ىكىم ٍن فى ىار ىؽ الدال ى
(ّ)
ً
آف ك ُّ ً
اب ك ُّ ً
كٍ ً ً
ً ً
اجل ًحي ًم ،كالشايطى ً
ً
ً ً
اف الارًجي ًم) .
السناة ،ىكيك ُّل طى ًر ويق ىدلٍ يى ٍ
ى ٍ
السناة فى ًه ىي م ٍن طييرؽ ٍى
يل الٍ يق ٍر ى
اجلىناة س ىول الٍكتى ى
ى
ص ىحٍبػ ىها ىدل ي
 -6معيار البداىة:
عرفها أىل اللغة ىو :أكؿ كل شيء كما يفجأ من األمر ،كيف الفلسفة :كضوح األفكار كالقضايا
كالبداىة كما ٌ
ُنيث تفرض نفسها على الذىن ،كالبداىة كاالبتداء كسداد الرأم عند ادلفاجأة كادلعرفة جيدىا اإلنساف يف نفسو من غًن
إعماؿ الفكر كال علم بسببها(ْ).
فقد زعم بعض احلداثيٌن أف ىناؾ من األحاديث ما ييعرؼ صحتها أك بطبلهنا ّنجرد قراءهتا عند أكؿ كىلة دكف
احلاجة إذل إعماؿ الفكر كالعقل كالبحث كالدراسة ،كأهنا من البديهيات كادلسلمات اليت ال ٓنتاج إذل بياف أك دليل ،لذا
صلدىم يقبلوف من األحاديث ما يوافق ىواىم كآرائهم كمذىبهم كإف كانت ىي مردكدة ضعيفة عند أىل احلديث،
يردكف أحاديث صحيحة عندىم بنفس الغرض.
ككذلك ٌ
كمن ىؤالء مثبلن زلمود أبو ٌرية حيث يقوؿ( :كمن األحاديث ما تقضي البداىة بصدقو كحديث(ٓ)( :ال تكتبوا
عين شيئان غًن القرآف))(ٔ)  ،ال ألف احلديث كرد يف صحيح مسلم كلكن ألف ىذا احلديث يوافق منهجو يف التشكيك
(ُ) أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو ريٌة :ص ّٔ.
(ِ) ينظر :كشف اخلفاء كمزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألسنة الناس :للعجلوين.َُ/ُ :
(ّ) مدارج السالكٌن :البن القيم.ّْٗ/ِ :
(ْ) ينظر :ادلعجم الوسيط :رلموعة من ادلؤلفٌن.ْْ/ُ :
(ٓ) ركاه مسلم ،ِِٖٗ/ْ :رقم (ََّْ).
(ٔ) أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو ريٌة :ص ّٔ.
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يف صحة ادلئات بل اآلالؼ من األحاديث الصحيحة الثابتة ُنجة هني النِب (صلى اهلل عليو كسلم) عن كتابة احلديث
يف عصره ،كاإلغفاؿ عن الكثًن من األحاديث الصحيحة اليت تثبت كتابة السنة يف عهده.
كما قبلوا حديث عرض احلديث على القرآف الذم ضعفو ٗنهور أىل العلم كما سبق أف ذكرنا أقواذلم يف
رد الكثًن من األحاديث الصحيحة ُنجة سلالفتها للقرآف الكرًن.
ادلبحث األكؿ ،كذلك ألنو يوافق مآرُّم كأغراضهم يف ٌ
 -7معيار حقوق اإلنسان أو حقوق المرأة.
إف من احلداثيٌن من يرل أف احلديث ييقبل إذا كافق حقوؽ اإلنساف كيرفض إذا خالفها ،كجعلوا من ذلك معياران
فردكا بذلك أحاديث
لثبوت األحاديث دكف النظر كااللتفات إذل سند احلديث كالضوابط اليت كضعها علماء احلديثٌ ،
صحيحة ُنجة سلالفتها حلقوؽ اإلنساف أك حقوؽ ادلرأة.

يقوؿ العفيف األخضر( :ىذا التفسًن العلمي للنبوة سيساعد ..على ترشيد اخلطاب الديين بتنقيتو من اذلذياف
الديين الذم جعل ادلسلم غارقا حَّت أذنيو من الفكر السحرم ،كمنتهكان صفيقان حلقوؽ اإلنساف ،كتننقيتو من ادلعجزات
كاخلوارؽ كالقضاء كالقدر ادلكتوب ،كمن الشريعة كحدكدىا الدموية كاجلهاد ّنا ىو قتل مقدس ،ككل ما يتحدل قوانٌن

العقل كقوانٌن الطبيعة كقيم حقوؽ اإلنساف)(ُ).

رده جلملة من األحاديث الصحيحة ادلتعلقة بادلرأة اليت ركاىا اإلماـ البخارم:
كيقوؿ زكريا أكزكف يف معرض ٌ
(كسرتل األخت ادلسلمة من خبلؿ ما سيتم عرضو من أحاديث -كىي غيض من فيض -أهنا مسلوبة احلقوؽ كمهمشة
كمستبعدة يف معظم األحياف عن القضايا األساسية كاألمور اذلامة)(ِ).

كيقوؿ ٗناؿ البنا( :ضلن نتوقف أماـ كثًن من األحاديث اليت جاءت عن ادلرأة بدءان من خلقها من ضلع أعوج

حَّت حجاُّا حَّت ال تظهر إال عينان كاحده)(ّ).

(ُ) من زلمد اإلمياف إذل زلمد التأريخ :العفيف األخضر :صُِ.
(ِ) جناية البخارم :زكريا أكزكف :صُُْ.
(ّ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا.ِِٓ/ِ :
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المبحث الثالث
خصائص منهج الحداثيين في ثبوت الحديث ومقارنتها بضوابط المحدثين
أوالً :االقتصار على نقد المتن-:
أم اىتماـ بسند األحاديث كدل
يظهر فيما سبق من عرضنا دلعايًن احلداثيٌن يف احلكم على احلديث أهنم دل يولوا ٌ
جل اعتمادىم على منت األحاديث كموضوعو كمضمونو كذلك بعرضو على القرآف
يراعوا أحواؿ النقلة من الركاة ،فكاف ٌ
الكرًن أك مقتضى العقل أك القياس أك ادلبادئ العامة كأصوؿ الشريعة أك غًنىا من ادلعايًن اليت ٓندثنا عنها سابقان ،فقبلوا
كردكا ما كاف سلالفان ذلا.
ما كاف موافقان ذلا -فيما ظهر ذلمٌ -
يقوؿ ٗناؿ البنا( :معيار الصحة ىو ادلنت كليس السند ،ألف ىذا سيجعل ادلعىن ىو الفيصل)(ُ).
كيقوؿ زلمد سعيد العشما كم( :تقدير األحاديث ّنيزاف جديد يقوـ على أساس سبلمة كمعقولية ادلنت ذاتو ال
على أساس سلسلة الركاة)(ِ).
كرده الذم جيعل األصل األكؿ لثبوت
كىذا الصنيع منهم جعلهم يرفضوف منهج أىل احلديث يف قبوؿ احلديث ٌ
احلديث ىو صحة نسبة القوؿ إذل الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) كىذا ال يتأتى إالٌ بعد دراسة سند احلديث كالتحقق
من توثيق الركاة كإتصاؿ السند إذل النِب (صلى اهلل عليو كسلم) ،مث النظر يف منت احلديث للتحقق من خلوه من الشذكذ
كالعلل القادحة.
فكم من قوؿ بليغ أك حكمة جليلة أك كبلـ ٗنيل كمؤثر كموافق للدين كمبادئو كأحكامو لكنو دل يصح نسبتو
إذل النِب (صلى اهلل عليو كسلم) فهو مردكد كضعيف حسب منهج احملدثٌن لكنو صحيح بل أصل عظيم عند
احلداثيٌن.
كعليو فإف منهج احلداثي يف قبوؿ احلديث كرفضو يؤدم إذل ىدـ منهج احملدثٌن ٗنلةن كتفصيبلن ،كإذل ضرب ٗنيع
اجلهود العظيمة اليت قاـ ُّا علماء احلديث قدميان كحديثان عرض احلائط ،كإذل رفض العشرات من العلوـ اليت أنشأىا
العلماء خلدمة احلديث النبوم ،فقد ذكر العبلمة ابن الصبلح الشهرزكرم (ٓٔ) نوعان لعلوـ احلديث(ّ).
يقوؿ اخلطيب البغدادم( :لوال عناية أصحاب احلديث بضبط السنن كٗنعها ،كاستنباطها من معانيها ،كالنظر يف
طرقها ،لبطلت الشريعة ،كتعطلت أحكامها ،إذ كانت مستخرجة من اآلثار احملفوظة ،كمستفادة من السنن ادلنقولة)(ْ).

(ُ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صُُٖ.
(ِ ) ينظر :النص القرآين أماـ اشكالية البنية كالقراءة :طيب تيزيين :صّْٔ ،نقبل عن كتابٓ :نديث العقل االسبلمي :زلمد سعيد
العشماكم :صَُ ،كالكتاب دل أحصل عليو.
(ّ) ينظر :معرفة أنواع علوـ احلديث ادلشهور ّنقدمة ابن الصبلحٓ -نقيق :د .نور الدين عرت.
(ْ) الكفاية يف علم الركاية :للخطيب البغدادم.ٓ/ُ :
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كقاؿ عبد الر٘نن بن أيب حامت( :فإف قيل :فبماذا تعرؼ اآلثار الصحيحة كالسقيمة؟ قيل :بنقد العلماء اجلهابذة
الذين خصهم اهلل عز كجل ُّذه الفضيلة ،كرزقهم اهلل ىذه ادلعرفة يف كل دىر كزماف)(ُ).
إف علماء احلديث حٌن يدرسوف احلديث يدرسونو دراسة شاملة للسند كادلنت كال يقتصركف على أحدىا ،فمثبلن
صلد العبلمة األلباين ُيكم على حديث (حب الوطن من اإلمياف) بأنو موضوعّ -نعىن أف أحد ركاتو موصوؼ
بالكذب -كىذا يتعلق بالسند ،مث قاؿ( :كمعناه غًن مستقيم إذ إف حب الوطن كحب النفس كادلاؿ كضلوه ،كل ذلك
غريزم يف اإلنساف ال ميدح ُنبو كال ىو من لوازـ اإلمياف  ،أال ترل أف الناس كلهم مشرتكوف يف ىذا احلب ال فرؽ يف
ذلك بٌن مؤمنهم ككافرىم ؟)(ِ) .كىذا يتعلق بادلنتِ ،نبلؼ احلداثيٌن الذين ي ٌردكف األحاديث باجلملة دكف النظر يف
أسانيدىا هنائيان.
يقوؿ الدكتور صبحي الصاحل...( :على أننا لن نرتكب احلماقة اليت ال يزاؿ ادلستشرقوف كتبلمذهتم ادلخدكعوف
بعلمهم «الغزير» يرتكبوهنا كلما عرضوا للحديث النبوم ،إذ يفصلوف بٌن السند كادلنت مثلما يفصل بٌن خصمٌن ال
يلتقياف ،أك ضرتٌن ال ْنتمعاف ،فمقاييس احملدثٌن يف السند ال تفصل عن مقاييسهم يف ادلنت إال على سبيل التوضيح
كالتبويب كالتقسيم ،كإال فالغالب على السند الصحيح أف ينتهي بادلنت الصحيح ،كالغالب على ادلنت ادلعقوؿ ادلنطقي
الذم ال خيالف احلس أف يرد عن طريق سند صحيح)(ّ).

كمن ادلؤسف أف صلد أعداء السنة ينبهركف أماـ ىذه العلوـ كيصفوهنا بالعلمية كالدقيقة كالعظيمة كأهنا تستحق
عرب عن ذلك ادلستشرؽ (مارجليوث)(ْ) يف قولو( :ليفخر ادلسلموف ما شاءكا
من ادلسلم االعتزاز كاالفتخار ُّا كما ٌ
بعلم حديثهم)(ٓ) ،يف حٌن صلد بعض من ينتسبوف إذل اإلسبلـ كيزعموف الدفاع عنو يستحوف أف ينسبوا ىذه العلوـ إذل
اإلسبلـ بل ُياربونو كيسيؤكف إذل علمائو.
ثانياً :الحكم على مجموعة كبيرة من األحاديث دون دراستها منفردة:
خيتلف منهج احلداثيٌن عن منهج احملدثٌن يف إصدارىم األحكاـ العامة كادلطلقة على رلموعة كبًنة من
األحاديث دكف التحقق من ثبوهتا على حدة ،أم أهنم دل يدركسوا األحاديث منفردةِ ،نبلؼ منهج احملدثٌن الذم
يستند على دراسة كل حديث ّنفرده ،بل دراسة كل طريق كركاية على حدة من بٌن الركايات كاألسانيد ادلتعددة
للحديث الواحد ،فنجدىم أحيانان يصححوف ركايةن حلديث معٌن كيضعفوف ركاية أخرل لنفس احلديث مث ُيكموف على
احلديث ّنجموع الطرؽ كاألسانيد ،فاحلديث الذم ركاه البخارم كمسلم كالنسائي مثبلن ليس شرطان أف تكوف ركاية
النسائي صحيحان لوجود احلديث يف الصحيحٌن.

(ُ) مقدمة اجلرح كالتعديل :البن أيب حامت.ْ/ُ :
(ِ) سلسلة األحاديث الضعيفة :لؤللباين.َُُ/ُ :
(ّ) علوـ احلديث كمصطلحو :صبحي الصاحل :صِّٖ.
(ْ ) مرجليوث :ىو دافيد صمويل مرجليوث ،بريطاين يهودم من كبار ادلستشرقٌن ،متعصب ضد اإلسبلـ ،كمن زلررم (دائرة ادلعارؼ
اإلسبلمية) مات سنة (َُْٗـ) ،من مؤلفاتو :التطورات ادلبكرة يف اإلسبلـ ،كزلمد كمطلع االسبلـ ،كاجلامعة االسبلمية ،كغًن
ذلك .ينظر :األعبلـ :للزركلي ،ِّٗ/ِ :كالسنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ :الدكتور عماد الشربيين:صُْٔ.
(ٓ) ينظر :ركايات اجلامع الصحيح كنسخو «دراسة نظرية تطبيقية» :دكتور ٗنعة فتحي عبد احلليم :صُّ.
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قاؿ ابن رجب احلنبلي يف معرض كصفو دلنهج علماء احلديث ادلتقدمٌن( :كذلم يف كل حديث نقد خاص)(ُ).
كال شك أف ىذا ادلنهج أدؽ كأعمق كأصوب من إطبلؽ األحكاـ العامة اخلالية من الدراسة كالتحقيق العلمي
كالضوابط ادلقيدة.
كبادلثاؿ يتضح ادلقاؿ ،كسأذكر ثبلثة َّناذج لثبلثة من ركاد ادلدرسة احلداثية ادلعاصرة كمها (زكريا أكزكف كزلمد
شحركر كٗناؿ البنا)-:
النموذج األكؿ :حيث رفض زكريا أكزكف ٗنيع األحاديث اليت كردت يف احلض على الغزك كالغاية منو كضحايا
الغزك حيث كصف (تلك األحاديث باألموية ال النبوية اليت تنبض بتربير سياسة االنتشار كالتوسع كالسيطرة)(ِ).
النموذج الثاين :قاؿ زلمد شحركر( :من ىنا نقرر جازمٌن أف كل أحاديث الغيبيات...ادلنسوبة إذل النِب (صلى
اهلل عليو كسلم) فيها ما يريب.)ّ()...
ردىا ٗنلة على النحو اآليت(ْ)-:
النموذج الثالث :فقد صنف ٗناؿ البنا األحاديث اليت ٌ
ُ -التوقف أماـ األحاديث اليت جاءت عن ادلغيبات...
ِ -التوقف أماـ كل األحاديث اليت جاءت بتفسًن ادلبهمات يف القرآف.
ّ -التوقف أماـ كثًن من األحاديث اليت جاءت عن ادلرأة..
ْ -استبعاد األحاديث ادلتكررة عن معجرزات الرسوؿ..
ٓ -التوقف أماـ كل األحاديث اليت تكفل ميزة خاصة ألشخاص أك أماكن أك قبائل..إخل.
ٔ -التوقف أماـ كل األحاديث اليت تنذر بعقا ب رىيب على أخطاء طفيفة ،كتعد بنعيم مقيم لكل من يتلوا
أكرادان أك يصلي نوافل.
ٕٗ -نيع األحاديث اليت تنص على طاعة احلكاـ كالصبلة خلف كل بر كفاجر موضوعة.
مث يقوؿ ( :إذا طبقنا ىذا ادلعيار -معيار القرآف الكرًن على األحاديث دكف تطويع أك تكلف أك ابتسار كما
فعلنا ىنا ألدل ىذا إذل استبعاد قرابة ألفٌن أك ثبلثة آالؼ حديث نصفها على األقل يف الصحيحٌن)(ٓ).
كقاؿ أيضان( :كقد تتملكنا الدىشة عندما نرل إعماؿ ىذا ادلعيار سيجعلنا نستبعد قرابة نصف األحاديث
ادلتداكلة بٌن الناس)(ٔ).
فهل يعقل أف نصف ما اتفق عليو البخارم كمسلم من األحاديث كتلقتها العلماء بالقبوؿ ،كسار عليها ٗنيع
العلماء يف كل عصر يكوف ضعيفان مردكدان؟ كىل يعقل أف يىعبيػىر ذلك على كبار األئمة كجهابذة أىل العلم من الصحابة
ردكا
كالتابعٌن كمن بعدىم شلن أفنوا عمرىم يف العلم كالبحث كالدراسة كالتحقيق؟ فنحن نرد عليهم بنفس ادلعيار الذم ٌ

(ُ) شرح علل الرتمذم :البن رجب.ِٖٓ/ِ :
(ِ) جناية البخارم :زكريا أكزكف :صّٔ.ْٔ-
(ّ) ضلو أصوص جديدة للفقو اإلسبلمي :زلمد شحركر :صُٕٓ.
(ْ) ينظر :السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صِْٗ.ِٓٔ-
(ٓ) ينظر :ادلصدر نفسو :صِٓٔ.
(ٔ) ينظر :ادلصدر نفسو :صِْٖ.
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ُّا ىذه األلوؼ ادلألفة من األحاديث كىو (معيار العقل) ،فهل يتفق رد اآلالؼ من األحاديث الصحيحة مع العقل
السليم.
رده لنصف األحاديث ادلتداكلة بٌن الناس مع قولو( :كضلن بصفة عامة ال صليز ألنفسنا احلكم على
كىل يتفق ٌ
احلديث ما دل يكن ىناؾ ما يفرض ذلك فرضان دكف شك أك التباس)(ُ) ،فبل أدرم ما الذم فرض عليو أف يرد نصف
األحاديث.
ثالثاً :التسرع في ر ّد الحديث ألدنى ببهة.
كردىم لؤلحاديث بأدىن شبهةِ ،نبلؼ
يظهر ضعف منهج احلداثيٌن يف ثبوت األحاديث يف تسرعهم يف احلكم ٌ
منهج علماء احلديث الذم يتصف بالدقة العلمية كالرتكم كالتثبت كالتحرم الشديد ،كالبحث عن تأكيل مقبوؿ ،كاتباع
منهج اجلمع كالتوفيق بٌن النصوص ادلتعارضة ألف إعماؿ الدليلٌن أكذل من إمهاؿ أحدمها بعد ثبوت صحتهما.
يقوؿ القرضاكم :إف من اآلفات اليت تتعرض ذلا السنة أف يقرأ بعض الناس ادلتعجلٌن حديثان فيتوىم لو معىن يف
نفسو ىو ،يفسره بو ،كىو معىن غًن مقبوؿ عنده ،فيتسرع برد احلديث ،الشتمالو على ىذا ادلعىن ادلرفوض.
كلو أنصف كتأمل كُنث ،لعلم أف معىن احلديث ليس كما فهم ،كأنو فرض عليو معىن من عنده دل جييء بو قرآف
كال سنة ،كال ألزمت بو لغة العرب ،كال قاؿ بو عادل معترب من قبلو)(ِ).
كيقوؿ أيضان( :إف ادلسارعة برد كل حديث ييشكل علينا فهمو -كإف كاف صحيحان ثابتان -رلازفة ال جيرتئ عليها
الراسخوف يف العلم)(ّ).
كشلا يدؿ على قوة كدقة منهج احملدثٌن ىو استمرارىم يف البحث عن العلل اخلفية يف األحاديث كإف أدل ذلك
ُّم إذل بذؿ قصارل اجلهد كالرحلة من أجلو.
و
حديث بعد أربعٌن سنةن)(ْ).
كت ًعلا ىة
يقوؿ اإلماـ علي بن ادلديين ( :يراّنىا أدر ي
كقاؿ ابن أيب حامت عن أبيو( :كدل أزؿ أفتش عن ىذا احلديث ،كمهٌين جدان حَّت رأيتو يف موضع)(ٓ).
ففي ىذين القولٌن داللة كاضحة على التحرم الشديد كالصرب العظيم كالنفس الطويل كالدراسة ادلستمرة لعلماء
احلديث كعدـ التعجل يف إصدار األحكاـ على األحاديث قبوالن أك رفضان إال بعد التأكد كالتثبت من ذلك.
رابعاً :عدم االعتبار لكالم األئمة وبراح الحديث:
إف الفارؽ بٌن احلداثي كأىل احلديث ،أف احلداثي يأخذ احلديث كيقبلو أك يرده على حسب فهمو الظاىر
كالسطحي للحديث دكف أم اعتبار لكبلـ العلماء كشراٌح احلديث لتأكيل احلديث.
(ُ) ينظر :ادلصدر نفسو :صِّْ.
(ِ) كيف نتعامل مع السنة النبوية :د .يوسف القرضاكم :صْ.
(ّ) ادلصدر نفسو :صْٓ.
(ْ) علل احلديث :البن أيب حامت.َِ/ُ :
(ٓ) ادلصدر نفسو.ْٗ/ُ :
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يقوؿ إمساعيل منصور( :كضلن نى ىدعي لعلماء احلديث أف يثبتوا ألنفسهم ما يشاءكف كينفوف ذلا أيضان ما يشاؤءف،
كليعيشوا يف الوىم كالظن ما شاءت ذلم أنفسهم من ذلك)(ُ).
بينما صلد منهج العلماء ىو الرجوع إذل أقواؿ أىل الشأف ،كاالعتداد بأحكامهم ،كاالعتبار آلرائهم ،كالبحث عن
رد احلديث الصحيح الثابت بشبهة باطلة.
تفسًن مقبوؿ بدؿ اللجوء إذل ٌ
يقوؿ القرضاكم( :الواجب على العادل ادلنصف أف يبقى على احلديث ،كيبحث عن معىن معقوؿ أك تأكيل
مناسب لو)(ِ).
خامساً :خلوه من الدقة العلمية:
إف من ادلفارقات اجلوىرية بٌن منهج احلداثيٌن يف تعاملهم مع األحاديث كمنهج احملدثٌن ىي السطحية كالفهم
الظاىرم كالشكلي البسيط عند احلداثيٌن ِنبلؼ نظرة أكلوا العلم من أصحاب الشأف اليت ٕنيزت بالدقة العالية كالدراسة
الشاملة العميقة كالتحقيق العلمي كالتحرم الشديد.
فإف من لو أدىن دراية كمعرفة ّننهج علماء احلديث يشهد لو بالدقة ،كأنو يفوؽ كل التصورات ،كأف من أراد أف
يكتب عن دقة ادلنهج النقدم عند احملدثٌن ُيار من أمره ،فالدقة ماثلة أماـ عينيو يف كل مسألة من مسائلو ،كيف كل
مبحث من مباحثو ،بل كل جزء من أجزائو.
إف نقد علماء احلديث قائم على أسس كأصوؿ كقواعد متينة كزلكمة تفوؽ دقتها التصور ،كتبعث على
االطمئناف من النتائج اليت يتم التوصل إليها.
أقر بتفوقها ٗناؿ البنا ،حيث
كإف ىذه الدقة جعلت من بعض احلداثيٌن يعرتفوف كيقركف ُّا ،كشلن ٓندث عنها ك ٌ
قاؿ( :كحقان إف احملدثٌن كضعوا القواعد كادلراتب كالدرجات كادلعايًن ككصلوا يف ىذا إذل درجة كبًنة من التمييز كالدقة،
كما توضح تقسيماهتم األحاديث إذل :ادلتصل كادلرفوع كادلرسل ،كادلعنعن كادلدرج كالغريب ،كادلصحف كادلفصل
كادلسلسل كالعارل كالنازؿ كادلقلوب كالشاذ كادلعلل ،كادلضطرب كادلنقطع كادلدلس ...إخل)(ّ).
يرد اآلالؼ من األحاديث الصحيحة ،كخالف يف ذلك ٗنيع ىؤالء
كلكن موقفو ىذا كاعرتافو دل مينعو من أف ٌ
العلماء الذين شهد ذلم بالدقة العلمية يف منهجهم.
سادساً :ضعف الموضوعية في البحث العلمي أو غيابها:
إف الذم ينظر إذل ٗنيع الذين يطعنوف يف األحاديث الصحيحة أك يف جهود احملدثٌن جيد أهنم ينتموف إذل
مدارس أك فرؽ ٔنالف مدرسة احملدثٌن ،كتلك ادلدارس ذلا أصوؿ كقواعد ٔنالف ما عليو احملدثوف عمومان ،فاحلداثيوف

(ُ ) ينظر :منهج ادلدرسة العقبلنية احلديثة يف دراسة األحاديث ادلشكلة :د.سعيد بن صاحل الرقيب :صُْ .نقبلن من كتاب تبصًن
األمة ُنقيقة السنة :إمساعيل منصور :صَِٓ.
(ِ) كيف نتعامل مع السنة :للقرضاكم :صْٓ.
(ّ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صِّّ.
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كالعقبلنيوف ٗنعوا يف منطلقاهتم الفكرية بٌن االْناه االعتزارل القدًن كاالْناه االستشراقي احلديث ،كىؤالء ينطلقوف
أساسان من قناعات مسبقة ،فما كافقها من األحاديث قبلوىا ،كما خالفها رفضوىا.
فغياب ادلوضوعية يف البحث العلمي شلا ُييد بصاحبو عن جادة الصواب ،كيوقعو يف أخطاء علمية كمنهجية
خطًنة ،فإف عدـ االستقبللية كاالضلياز ادلسبق جيعل الناقد يقبل احلديث الضعيف بل الواىي كادلنكر ،كيرفض ما اتفق
على صحتو ٗنهور أىل احلديث ،كىذا ىو الذم ظهر بوضوح يف أحكاـ ىؤالء القوـ على األحاديث.
قاؿ اإلماـ البخارم( :قاؿ ككيع :من طلب احلديث كما ىو فهو صاحب سنة ،كمن طلب احلديث ليقول ىواه
فهو صاحب بدعة ،قاؿ :يعين أف اإلنساف ينبغي أف يلغي رأيو حلديث النِب حيث يثبت احلديث كال يعلل بعلل ال
تصح ليقول ىواه)(ُ).
كقاؿ ابن القيم( :كأما من عكس األمر فعرض ما جاء بو الرسوؿ على ما اعتقده كانتحلو كقلد فيو من أحسن بو
الظن فليس جيدم الكبلـ معو شيئان فدعو كما اختاره لنفسو ككلو ما توذل كأ٘ند الذم عافاؾ شلا ابتبله بو)(ِ).
سابعاً :االعتماد على المعايير الغير منضبطة:
إف ادلعايًن اليت اعتمد عليها احلداثيوف يف ثبوت احلديث على قسمٌن-:
ُ -معايًن موافقة دلعايًن احملدثٌن.
ِ -معايًن مغايرة دلعايًن احملدثٌن.
كيف كبل القسمٌن دل يصيبوا يف النتائج اليت توصلوا إليها ،كبيانو فيما يأيت-:
أما ادلعايًن اليت كافقوا فيها احملدثٌن فإهنم أخطأكا يف تطبيقها على األحاديث فتوصلوا إذل نتائج خاطئة.
كمن ىذه ادلعايًن (موافق ة القرآف أك العقل السليم أك ادلبادئ العامة للشريعة أك احلقائق التأرخيية كغًنىا) ،فقد
كردكا أحاديث كفقها ،لكن احلداثيوف خالفوا احملدثٌن
كجدنا أف علماء احلديث راعوا ىذه ادلعايًن يف ثبوت األحاديث ٌ
يف تطبيقها على األحاديث يف األمور اآلتية-:
يردكا احلديث إالٌ عند عدـ الوقوؼ
رد احلديث بادلخالفة الظاىرية الشكليةِ ،نبلؼ منهج احملدثٌن فإهنم دل ٌ
أٌ -
على تأكيل مقبوؿ ،كعند إستحالة اجلمع كالتوفيق بٌن ادلتعارضٌن ،كمن أجل ذلك أسسوا علمان مستقبلن تناكلوا فيو
األحاديث ادلتعارضة كادلشكلة مسٌوىا بػػ(علم سلتلف احلديث كمشكلو) حيث ألف فيو كبار العلماء ،أمثاؿ اإلماـ
الشافعي يف كتابو (اختبلؼ احلديث) كاإلماـ الطحاكم يف كتابو (مشكل اآلثار) كاإلماـ ابن قتيبة الدينورم يف كتابو
(تأكيل سلتلف احلديث) كغًنىم.
رده ما دل جيدكا مسوغان شرعيان مقبوالن أك
فإف منهج علماء احلديث ىو أف إعماؿ النص مقدـ على إبطالو أك ٌ
معتمدان ،كىذا فارؽ جوىرم بٌن اسلوب تعاطي احلداثي مع النص النبوم كبٌن اسلوب تعامل احملدث مع ذات
النص(ّ).
(ُ) قواعد التحديث من فنوف مصكلح احلديثٗ :ناؿ الدين القامسي :صِْٗ.
(ِ) الركح :البن القيم :صٕٕ.
(ّ) ينظر :احلداثة كموقفها من السنة :د .احلارث فخرم عيسى :صُٓٔ.
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ب -عدـ مراعاة الضوابط اليت كضعها العلماء يف نقدىم للمنت.
رد احلديث كتضعيفو عند كجود الداعي كادلربر ادلشركع كاألدلة
إف علماء احلديث كنقاده ال يتحرجوف من ٌ
القاطعة كالقرائن الواضحة ،لذلك اىتم العلماء قدميان كحديثان بدراسة كحصر ادلربرات اليت تستدعي النظر يف منت
احلديث الشريف من حيث القبوؿ كالرد ،ككل ذلك كفق القواعد كالضوابط ادلنضبطة.
فقد صرح كثًن من العلماء بوجوب نقد األحاديث ،كرفض ادلنكر كالضعيف منها ،فقد ٌبوب اخلطيب البغدادم
(ُ)
(رد احلديث
يف كتابو الكفاية( :باب يف كجوب إطراح ادلنكر كادلستحيل من األحاديث)  ،كقاؿ اإلماـ العبلئيٌ :
بالوىم أكذل من تأكيلو بادلستنكر من الوجوه)(ِ)  ،كقاؿ ادلعلمي( :إذا استنكر األئمة احملققوف ادلنت ،ككاف ظاىر السند
الصحة ،فإهنم يتطلبوف لو علة ،فإذا دل جيدكا لو علة قادحة مطلقان -حيث كقعت -أعلٌوه بعلة ليست قادحة مطلقان،
كلكنهم يركهنا كافية للقدح يف ذلك ادلنكر)(ّ).
ً
ضوع)(ْ).
يصوؿ ،فى ٍ
اعلىم أىنو ىم ٍو ي
كقاؿ ابن اجلوزم( :كل ىحديث ىرأىيٍتو يخيىالف الٍ ىم ٍع يقوؿ ،أىك يػينىاقض ٍاأل ي

لك ن علماء احلديث كضعوا ضوابط لعملية النقد ،كذلك لكي يكتسب صفة االنضباط ،كإف الذم يتعرؼ على
طريقة احملدثٌن كمنهجهم يف احلكم على األحاديث يبلحظ أهنم قد حكموا موازين منضبطة ،أشبو بالطريقة الرياضية،
إذا طبقت على احلديث تطبيقان سليمان دقيقان ،كانت النتيجة كاضحة ال خيتلف فيها اثناف(ٓ) ،كقد كتب يف ىذا ادلوضوع
الكثًن من الباحثٌن منهم :الدكتور مسفر عزـ اهلل الدميين يف كتابو (مقاييس نقد متوف السنة) ك الدكتور صبلح الدين
بن أ٘ند األدلِب يف كتابو (منهج نقد ادلنت عند علماء احلديث النبوم) كالدكتور زلمد لقماف السلفي يف كتابو (اىتماـ
احملدثٌن بنقد احلديث سندان كمتنان كدحض مزاعم ادلستشرقٌن كأتباعهم) كغًنىم(ٔ).
فإف عدـ معرفة الناقد ّننهج العلماء يف التعامل مع األحاديث اليت قد ال تتفق مع بعض مقاييس السبلٌمة ،أك
رّنا يعلم تلك القواعد نظريان ،كلكنو عمليان ال يطبق منها شيئان ،فهو ينقد احلديث بقصد اذلدـ ،فيبدأ بالغوص يف
إشكاالتو ،كالبحث عن أم دليل لًند احلديث ،بغض النظر عن صحة سنده من عدمو ،فهذا غًن معترب عنده ،ما داـ
يف ادلنت علة ،كىم بصنيعهم ىذا ْناكزكا منهج العلماء الذين يتبعوف مذىب التأكيل ما داـ زلتمبلن كمقبوالن ،كإف ذلك
رد احلديث ،يقوؿ ابن حزـ( :فإف تعارض فيما يرل ادلرء آيتاف ،أك حديثاف صحيحاف ،أك حديث صحيح
أفضل من ٌ
كآية ،فالواجب استعماذلما ٗنيعان ألف طاعتهما سواء يف الوجوب ،فبل ُيل ترؾ أحدمها لآلخر ،ما دمنا نقدر على
ذلك)(ٕ).
(ُ) الكفاية يف علم الركاية :للخطيب البغدادم.ِْٗ/ُ :
(ِ) التنبيهات اَّملة على ادلواضع ادلشكلة :للعبلئي.ْٕ/ُ :
(ّ) مقدمة ٓنقيق الشيخ ادلعلمي لكتاب الفوائد اَّموعة :للشوكاين :صٖ.ٗ-
(ْ) ادلوضوعات :البن اجلوزم.َُٔ/ُ :
(ٓ) ينظر :نقد احلديث بٌن سند النقل كحكم العقل :د .أمٌن القضاة :صُُّٗ ،نث منشور يف رللة مركز ُنوث السنة كالسًنة-
جامعة قطر -العدد الرابع ،لسنة (َُْٗقُٖٗٗ -ـ).
(ٔ) ككذلك ينظر :احلداثة كموقفها من السنة :د .احلارث فخرم عيسى :صُْٓ ،ُْٕ-حيث ذكر ادلنطلقات اليت جيب مراعاهتا
عند شلارسة عملية النقد احلديثي.
(ٕ) احمللى :البن حزـ.ِٕ/ُ :
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إف غياب ادلنهج الصحيح يف التعامل مع السنة بالتسليم كالقبوؿ ابتداءن ،كعدـ زلاكلة فهمها على مراد اهلل
كرسولو ،جيعل صاحب اذلول كفاسد النية يبحث عن كل شبهة يتعلق ُّا لًنىنة ما يذىب إليو ،بعيدان كل البعد عن
منهج أىل احلديث الذين ىم أعلم الناس باحلديث.
إف الضوابط اليت كضعها العلماء لعملية النقد جعلت تلك ادلعايًن منضبطة كزلددة كصاحلة للتطبيق الصحيح
كعرب عنو أحد ركاد ادلدرسة احلداثية كىو (زلمود أبو ٌرية) حيث
كالوصوؿ إذل نتائج ثابتة ككاضحة ،كىذا ما اعرتؼ بو ٌ
(ُ)
كصف منهج احملدثٌن بأنو عبارة عن قواعد جامدة ال تتحرؾ كال تتغًن كال تتبدؿ  ،كجاء كبلمو يف معرض النقد
رد ما ال يتفق مع
كالقدح كليس على سبيل ادلدح ،كذلك ألف صفة اإلنضباط ال يساعده يف الوصوؿ إذل أغراضو يف ٌ
مذىبو كرأيو كىواه.
فاحلداثيوف الذين اعتمدكا على تلك ادلعايًن دكف مراعاة لضوابط احملدثٌن جعلوىا غًن منضبطة ،كلذلك كانت
رد ادلئات بل اآلالؼ من األحاديث اليت صححها علماء احلديث.
النتائج اليت توصلٌوا إليها ىو ٌ
كشلا يدؿ على أف ادلعايًن اليت طبقوىا على األحاديث غًن منضبطة ىو حصوؿ االختبلؼ فيما بٌن احلداثيٌن
كيردىا بتطبيق ىذه ادلعايًن عليها ،يف حٌن يقبلها اآلخر
أنفسهم حوؿ حكم بعض األحاديث اليت صلد أحدىم يرفضها ٌ
ردىا كيذىب إذل تأكيلها.
كيبٌن لو خطئو يف ٌ
بل كيرد على صاحبو ٌ
رد حديث (إذا التقى ادلسلماف
رد على (إمساعيل منصور) الذم ذىب إذل ٌ
كما فعل ذلك (ٗناؿ البنا) حيث ٌ
(ِ)
بسيفيهما فالقاتل كادلقتوؿ يف النار )...الذم ركاه الشيخاف ُ ،نجة أنو سلالف لقولو تعاذل{ :فى ىم ًن ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم
ًً
ً ًً
ً ًً
ىصلً يحوا بػىٍيػنىػ يه ىما
فى ٍ
اعتى يدكا ىعلىٍيو ّنثٍ ًل ىما ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم} [البقرة ،]ُْٗ:كقولو تعاذل { :ىكإً ٍف طىائ ىفتىاف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ٌن اقٍػتىتىػليوا فىأ ٍ
يخىرل فىػ ىقاتًليوا الاًيت تىػٍبغًي ىح اَّت تىًفيءى إً ىذل أ ٍىم ًر اللا ًو} [احلجرات.]ٗ:
ت إً ٍح ىد ي
فىًإ ٍف بػىغى ٍ
امهىا ىعلىى ٍاأل ٍ

قاؿ ٗناؿ البنا( :كىذه دفوع ال تستقيم مع ما استهدفو احلديث)(ّ) .مث دافع عن احلديث كقبلو كصححو كفسره
كفسره بتفسًن ال يتعارض مع اآليات ادلذكورة.

كقاؿ أيضان يف موضع آخر كىو يتحدث عن إخوانو من احلداثيٌن( :كمن ىؤالء الدكتور إمساعيل منصور الذم
نقدر لو موقفو كنشكره لو ،كإف دل نتفق معو يف كثًن من اجتهاداتو)(ْ).
ردىم لبعض األحاديث ،كقاـ بتفسًن تلك األحاديث ّنا ينسجم مع
رد على البعض اآلخر يف ٌ
كما أنو ٌ
النصوص الشرعية.
بردىا
كيا حبذا لو سلك ىذا ادلنهج الذم ىو منهج احملدثٌن يف ٗنيع أحكامو على األحاديث اليت قاـ ٌ
كضعفها ،فإنو كاف يصل إذل النتيجة الصحيحة كىي موافقة أىل الشأف يف ذلك كقبوؿ أحكامهم.

(ُ) ينظر :أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو ٌرية :صُٗ.
(ِ) ركاه البخارم .ُٓ/ُ :رقم احلديث .)ُّ( :كمسلم ،ُِِّ/ْ :رقم احلديث.)ِٖٖٖ( :
(ّ) السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :صِِّ.
(ْ) ادلصدر نفسو :صّٕ.

31

أما ادلعايًن اجلديدة كادلبتكرة اليت استحدثها كابتدعها احلداثيوف لثبوت األحاديث مثل (معيار ركح اإلسبلـ أك
الذكؽ أك العٌن اَّردة أك الرائحة كغًنىا شلا ذكرناىا سابقان) فهي غًن منضبطة يف األساس ،كال تصلح للحكم على
األحاديث ُّا أصبلن ،إذ ال ميكن أف تعطينا نتائج دقيقة كزلكمة كمتفقة ،فما جيده أحدىم صحيحان من األحاديث
كذلك دلوافقتها لركح اإلسبلـ أك الذكؽ مثبلن جيده اآلخركف ضعيفان بتطبيق نفس ادلعايًن عليها ،كذلك الختبلؼ الناس
يف ٓنديد مفهوـ تلك ادلعايًن ،شلا يدؿ على عدـ كجود صفة االنضباط يف ىذه ادلعايًن.
ثامناً :عدم التخصص في الحديث:
إف الذم يبحث عن الذين ينتموف إذل ادلدرسة احلداثية ادلعاصرة جيد أف أغلبهم غًن متخصصٌن يف احلديث
الشريف كعلومو ،كدل يدرسوا العلوـ الشرعية كليسوا ِنرجيي كليات الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،بل جيد منهم
الطبيب(ُ) كمنهم ادلهندس(ِ) كمنهم خريج كلية الزراعة(ّ) كمنهم الكاتب(ْ) ،كغًنىم(ٓ) ،فكيف ميكن أف نقبل من
يردكا أحاديث ىي يف غاية الصحة عند أىل االختصاص ،يف
ىؤالء كأمثاذلم أف يغوصوا فيما ال علم ذلم كال منهج ،كأف ٌ
حٌن أف ٗنيع أصحاب التخصصات األخرل ال يقبلوف من اآلخرين أف يتدخلوا يف شؤكهنم كفيما يتعلق بعلومهم.
ككما كرد عن اإلماـ علي (رضي اهلل عنو) أنو قاؿ( :قيمة كل امرئ ما ُيسن)(ٔ).
كقالوا( :إذا تكلم ادلرء يف غًن فنو أتى بالعجائب)(ٕ).
(ُ) مثل :الدكتور توفيق صدقي :كىو طبيب ،كتب مقاالت يف رللة ادلنار بعنواف( :اإلسبلـ ىو القرآف كحده) مات سنة (َُِٗـ)،
ترجم لو الشيخ زلمد رشيد رضا بعد موتو يف رللة ادلنار ،اَّلد (ُِ )ّْٖ/بتاريخَُِٗ/ٖ/ُْ( :ـ) ،كانظر مقالو ىذه :رللة
ادلنار :اَّلد (ٗ) صُٓٓ ،بتاريخ (ِّ.)َُٖٗ/ُُ/
ككذلك (إمساعيل منصور) :طبيب بيطرم ٔنرج من جامعة القاىرة ،تربأ من السنة كزعم أهنا أكذكبة كبًنة كخطًنة ،من
مصنفاتو :تبصًن األمة ُنقيقة السنة .ينظر :السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ :د .عماد السيد الشربيين.ُُٗ/ُ :
(ِ) مثل :زلمد شحركر :كىو مهندس ،حصل على الدكتوراه يف اذلندسة من اجلامعة اإليرلندية يف دبلن ،من مؤلفاتو :الكتاب كالقرآف
قراءة معاصرة ،كاإلسبلـ كاإلمياف منظومة القيم ،كالدكلة كاَّتمع .ينظر :السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ :د .عماد السيد
الشربيين.ِٕ/ُ :
(ّ) مثل :رشاد خليفة :حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عٌن مشس ،كعمل خبًنان زراعيان بأمريكا ،ككاف عميبلن للبهائية كيدعوا
إليها ،كينكر حجية السنة النبوية ،ادعى النبوة ،كمات مقتوالن داخل مسجد قريب من جامعة اريزكنا حيث كاف يقوـ بتدريس
أفكاره البهائية اليت تشكك يف اإلسبلـ كيف حجية السنة ادلطهرة .ينظر :السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ :د .عماد السيد
الشربيين.ُُٗ/ُ :
(ْ) مثل( :زلمود أبو ريٌة) أحد ركاد منكرم السنة :كاتب مصرم كاف منتسبان إذل األزىر يف صدر شبابو ،فلما انتقل إذل مرحلة الثانوية
األزىرية أعياه أف ينجح فيها أكثر من مرة ،فعمل مصححان لؤلخطاء ادلطبعية َنريدة يف بلده ،مث موظفان يف دائرة البلدية حَّت أحيل
إذل التقاعد ،من مصنفاتو اليت طعن فيها يف السنة كالصحابة :أضواء على السنة احملمدية ،كقصة احلديث احملمدم ،كشيخ ادلضًنة
(أبو ىريرة) .السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ :د .عماد السيد الشربيين.ِٕ/ُ :
(ٓ) مثل :قاسم أ٘ند :كاتب ماليزم معاصر ،كرئيس احلزب االشرتاكي ادلاليزم سابقان ،من مؤلفاتو( :إعادة تقييم احلديث) .السنة
النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ :د .عماد السيد الشربيين.ِٗ/ُ :
(ٔ) ينظر :تأريخ بغداد :للخطيب البغدادم.ُٕٖ/ٔ :
(ٕ) ينظر :فتح البارم :البن حجر.ْٖٓ/ّ :
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كيقوؿ الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم)ً ( :م ٍن يح ٍس ًن إً ٍس ىبلًـ الٍ ىم ٍرًء تىػ ٍريكوي ىما ىال يػى ٍعنً ًيو)(ُ).
كيقوؿ اإلماـ أ٘ند :كيف جيوز أف يرد األحاديث كقد ركاىا الثقات؟ ينبغي لئلنساف إذا دل يعرؼ الشيء أف ال
يرد األحاديث كىو ال ُيسن ،يقوؿ :ال أحسن)(ِ).
يردكف العشرات بل ادلئات بل اآلالؼ من األحاديث بكل سهولة كجرءة ،يف
كضلن نتعجب من ىؤالء الذين ٌ
حٌن صلد أف كبار علماء احلديث ادلتخصصٌن يسألوف علماء آخرين حٌن يسمعوف األحاديث يريدكف التثبت كالتأكد،
فكاف عندىم منهج سائد كىو (عرض احلديث على أصحاب احلديث) كما كرد من ذلك مثبلن:
صيارف ًة؛ فما
ض
قوؿ األكزاعي( :إ ٍف كنا لىنى ٍس ىم يع
ائف على ال ا
ى
احلديث فىػنىػ ٍع ًر ي
الدرىم الز ى
ضوي على أصحابنا كما نػى ٍع ًر ي
ى
ىخ ٍذنا ،كما أىنٍ ىكركا تىػىرٍكنا)(ّ).
ىعىرفيوا أ ى
كقد عرض اإلماـ البخارم صحيحو بعد اإلنتهاء منو على شيوخ زمانو أمثاؿ األئمة( :أ٘ند بن حنبل كُيٍن بن
معٌن كعلي بن ادلديين كإسحاؽ بن راىويو)(ْ).
كما أرسل أبو داكد سننو بعد اإلنتهاء منو إذل أىل مكة كعلمائها(ٓ).
كإذا كاف اإلماـ الشافعي -كىو من ىو يف علمو كمكانتو كفقهو -يقوؿ لتلميذه اإلماـ أ٘ند بن حنبل( :أنتم
أعلم باحلديث كالرجاؿ مين ،فإذا صح احلديث فأعلمين)(ٔ).
فانظر كيف كاف أحدىم ُيرتـ العلم كيؤمن بالتخصص ،كانظر إذل تواضع العلماء ،يف حٌن صلد ىؤالء القوـ
كىم أبعد ما يكونوف عن ىذا العلم يتكلموف فيو دكف خوؼ كال كجل كال ٓنفظ.
رد حديث النِب -صلى اهلل عليو كسلم -فهو على شفا ىلكة)(ٕ).
يقوؿ اإلماـ أ٘ند( :من ٌ
تنبيو مهم:
استشهد أعداء السنة كمنكركىا قدميان كحديثان ببعض األحاديث كبعض األقواؿ الواردة عن بعض العلماء ادلعتربين
اليت تدؿ على رفض احلديث الذم ال ينسجم مع القرآف الكرًن أك العقل ،كقاموا بتوظيفها ّنا ينسجم مع أغراضهم،
كذلك من سوء فهمهم لتلك األقواؿ ككضعها يف غًن زللها ،كضلن بدكرنا ىنا نريد أف نبٌن ادلقصود من تلك األقواؿ
كمن ادلخاطبوف ُّا بعد ذكر بعضها-:
ى

(ُ) ركاه أ٘ند ،ِٓٗ/ّ :رقم.)ُّٕٕ( :
(ِ) مسائل اإلماـ أ٘ند بن حنبل -ركاية ابن أيب الفضل صاحل :لئلماـ أ٘ند بن حنبل.َِ/َّ :
(ّ) علل احلديث :البن أيب حامت.ِِ/ُ :
(ْ) ينظر :فتح البارم :البن حجر العسقبلين.ٕ/ُ :
(ٓ) ينظر :رسالة أيب داكد إذل أىل مكة يف كصف سننو.
(ٔ) ينظر :ادلدخل إذل مذىب اإلماـ أ٘ند بن حنبل :ابن بدراف.َُٖ/ُ :
(ٕ) ينظر :ادلصدر نفسو.َُُ/ُ :

33

ركل اإلماـ أ٘ند كابن حباف عن أيب أسيد عن رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) قاؿ( :إً ىذا ىًمسعتم ٍ ً
يث ىع ٍّين
احلىد ى
ٍي ي
تىػع ًرفيو قػيليوب يكم ،كتىلًٌن لىو أى ٍشعاريكم ،كأىبشاريكم ،كتىػرك ىف أىناو ًمٍن يكم قى ًريب ،فىأىنىا أىكىال يكم بًًو ،كإًذىا ىًمسعتم ٍ ً
ً
احلىد ى
يث ىع ٍّين تػيٍنك يرهي
ٍ ي ي ٍ ى ي ي ى ي ٍ ى ٍ ى ي ٍ ى ىٍ ي ٍ ه
ٍ ٍ ى
ٍي ي
ً (ُ)
قيػليوبي يك ٍم ،ىكتىػٍن ًف ير أى ٍش ىع ياريك ٍم ،ىكأىبٍ ىش ياريك ٍم ،ىكتىػىرٍك ىف أىناوي ًمٍن يك ٍم بىعًي هد فىأىنىا أىبٍػ ىع يد يك ٍم مٍنوي) .
كيف ىذا ادلعىن يقوؿ الربيع بن خثيم( :إف من احلديث حديثان لو ضوءه كضوء النهار نعرفو بو ،كإف من احلديث
حديثان لو ظلمةه كظلمة الليل نعرفو ُّا)(ِ).
كقاؿ ابن اجلوزم( :كاعلم أف حديث ادلنكر ،يقشعر لو جلد طالب العلم كقلبو يف الغالب)(ّ).
كقاؿ أيضانً( :ألىف ادلستحيل لىو صدر ع ًن الثٍّػ ىق ً
اجتمع خلق من
ات رد ىكنسب إًلىٍي ًهم ٍ
ى
اخلطأ ،أىآل ترل أىنو لىو ٍ
ً
اخلياط دلا نفعنا ثقتهم ىكىال أثرت يف خربىم ،ألىهنم أخربكا ّنستحيل ،فىكل
اجلمل قد دخل ًيف سم ٍ
أخربيكا أىف ٍ
الثٍّػ ىقات فى ٍ
ً
ضوع فى ىبل تتكلف ٍاعتًبىاره)(ْ).
يصوؿ ،فى ٍ
اعلىم أىنو ىم ٍو ي
ىحديث ىرأىيٍتو يخيىالف الٍ ىم ٍع يقوؿ ،أىك يػينىاقض ٍاأل ي
كقاؿ أبو احلسن علي بن عركة احلنبلي( :القلب إذا كاف نقيان نظيفان زاكيان كاف لو ٕنييز بٌن احلق كالباطل كالصدؽ
كالكذب كاذلدل كالضبلؿ كال سيما إذا كاف قد حصل لو إضاءة كذكؽ من النور النبوم فإنو حينئذ تظهر لو خبايا
األمور كدسائس األشياء كالصحيح من السقيم كلو ركب على منت ألفاظ موضوعة على الرسوؿ إسناد صحيح أك على
منت صحيح إسناد ضعيف دليز ذلك كعرفو كذاؽ طعمو كميز بٌن غثو كمسينو كصحيحة كسقيمو فإف ألفاظ الرسوؿ ال
ٔن في على عاقل ذاقها كذلذا قاؿ النِب ((اتقوا فراسو ادلؤمن فإنو ينظر بنور اهلل))(ٓ) ركاه الرتمذم من حديث أيب
سعيد)(ٔ).
فبل شك أف اخلطاب يف احلديث الشريف كيف ىذه األقواؿ موجو إذل أىل االختصاص كليس إذل ٗنيع اخللق،
ألف أىل احلديث ىم القادركف على فهم األحاديث فهمان صحيحانّ ،نا ذلم من دراية كمعرفة باحلديث ،كما يقرتف بو من
أمور ،كما ُييط بو من مبلبسات ،السيما بعد أف كضعوا قواعد مهمة كضوابط كثًنة كشركطان عامةن كخاص نة كأسسان
علمية للتعامل مع األحاديث ،كل ذلك جعلهم يصيبوف يف أحكامهم كيفهموف مدلوالت احلديث ِنبلؼ غًنىم الذم
يفهم من احلديث بقدر ما يدؿ عليو معرفتو السطحية كفهمو الظاىرم كىو غًن كاؼ يف احلكم عليو قبوالن أك رفضان.
ىسنى ًدهً؟

كىذا ما عرب عنو اإلماـ ابن القيم حٌن سئل( :ىل مييٍ ًكن مع ًرفىةي ٍ ً ً
ضابً وط ًم ٍن ىغ ًًٍن أى ٍف يػيٍنظىىر ًيف
ضً
وع بً ى
احلىديث الٍ ىم ٍو ي
ى ٍ ي ىٍ

ً
ص ًح ً
ً
ً
ت بًلى ٍح ًم ًو ىكىد ٍّم ًو،
يم الٍ ىق ٍد ًر ،ىكإًاَّنىا يػى ٍعلى يم ذىل ى
اختىػلىطى ٍ
ك ىم ٍن تى ى
يحة ،ىك ٍ
ضلا ىع ًيف ىم ٍع ًرفىة ال اسنى ًن ال ا ى
فقاؿ :فىػ ىه ىذا يس ىؤ هاؿ ىعظ ي
ً ً ً ً ً
كصار لىو فًيها ملى ىكةه ،كصار لىو ً
صلاى اللاوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلا ىم)
اص ىش ًدي هد ًّنىٍع ًرفىًة ُّ
ى ىى ي ٍ
ص ه
السنى ًن ىكاآلثىا ًر ىكىم ٍع ًرفىة س ىًنة ىر يسوؿ اللاو ( ى
اخت ى
ى ىى ي ى ى

(ُ) ركاه أ٘ند ،ْٓٔ/ِٓ :رقم احلديث ،)َُٖٔٓ( :كصححو ابن حباف ،ِْٔ/ُ :رقم احلديث .)ّٔ( :كحسنو األلباين يف
السلسة الصحيحة ،َّٔ/ِ :رقم احلديث.)ِّٕ( :
(ِ) معرفة علوـ احلديث :للحاكم النيسابورم.ِٔ/ُ :
(ّ) ادلوضوعات :البن اجلوزم.َُّ/ُ :
(ْ) ادلصدر نفسو.َُٔ/ُ :
(ٓ) ركاه الرتمذم ،ُْٗ/ٓ :رقم احلديث.)ُِّٕ( :
(ٔ) قواعد التحديث من فنوف مصطلح احلديثٗ :ناؿ الدين القامسي :صُٓٔ.
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كى ٍديًًو فًيما يأٍمر بًًو كيػٍنػهى ىعٍنو كيخيًٍرب ىعٍنو كي ٍدعيو إًلىي ًو كيًُيبُّو كيكٍرىو كي ٍش ًرعيو لًؤليام ًة ُنيث ىكأىناو يسلىالً ه ً ً
ىى
صلاى اللاوي
ي
ٍ ى ي ىى ىي ي ىي ي
ط للار يسوؿ ( ى
ى ى يي ى ى ى ي ى ي ي ى ى
اح ود ًمن أىصحابًوً.
علىي ًو كسلام) ىكو ً
ى ىى
ىٍ ىى ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ؼ من أ ً
وز ىما
وز أى ٍف يخيًٍ ىرب بًو ىكىما ال ىجيي ي
صلاى اللاوي ىعلىٍيو ىك ىسلا ىم) ىكىى ٍديًو ىكىكبلمو ،ىكىما ىجيي ي
فىمثٍ يل ىى ىذا يػى ٍع ًر ي ٍ ٍ
ىح ىواؿ الار يسوؿ ( ى
ً
ًً
يص ىعلىى تىػتىبُّ ًع أىقٍػ ىوالًًو ىكأىفٍػ ىعالًًو ًم ىن الٍعًٍل ًم ًُّىا ىكالت ٍاميًي ًز
ص بًًو ٍ
ىخ ٍّ
ال يػى ٍع ًرفيوي ىغٍيػ يرهي ،ىكىى ىذا ىشأٍ يف يك ٍّل يمتابً وع ىم ىع ىمٍتبيوعو ،فىًإ اف لؤل ى
احلى ًر ى
ً
ً
ص ُّح ما لىي ً
ص ُّح أى ٍف يػٍنس ً ً
ً
بػٌن ما ي ً
ين ىم ىع أىئً امتً ًه ٍم يػى ٍع ًرفيو ىف أىقٍػ ىوا ىذلي ٍم
س ل ىم ٍن ال يى يكو يف ىك ىذل ى
ىٍ ى ى ى
ك ،ىكىى ىذا ىشأٍ يف الٍ يم ىقلٍّد ى
ي ى ى
ب إلىٍيو ىكىما ال يى ى ٍ ى
(ُ)
ً
وص يه ٍم ىكىم ىذاىبىػ يه ٍم ىكاللاوي أ ٍىعلى يم) .
ص ى
ىكني ي
ًً
ب ،ىكىما يىكىٍرهي ،فىا اد ىعى إًنٍ ىسا هف أىناوي ىكا ىف يىكىٍرهي ىشٍيئان،
ؼ ىما يًُي ُّ
ٌن ،ىك ىعىر ى
كقاؿ البلقيين( :أى اف إًنٍ ىسانا لى ٍو ىخ ىد ىـ إًنٍ ىسانا سن ى
اع ًو يػب ًادر إً ىذل تىك ً
يػعلىم ىذلً ى ً ً ً ً
ٍذيبً ًو)(ِ).
ك أىناوي يُيبُّوي ،فىب يم ىجارد ىمسى يى ي
ىٍ ي
بل صلد أف علماء احلديث كأىل االختصاص دل يتأىل ٗنيعهم إلكتشاؼ العلل اخلفية يف األحاديث ،فقد برز
يف كل عصر فئة منهم استطاعوا أف مييزكا الصحيح من الضعيف ،ففاؽ ىؤالء على إخواهنم من العلماء دلا كىبهم اهلل
تعاذل فهمان ثاقبان كشلارسة طويلة كعلمان كاسعان.
قاؿ ابن حجر عن علم العلل  ( :ىذا الفن أغمض أنواع احلديث كأدقها مسلكا ،كال يقوـ بو إال من منحو اهلل تعاذل
فهما غايصان ،كإطبلعان حاكيان ،كإدراكان دلراتب الركاة كمعرفة ثاقبة ،كذلذا دل يتكلم فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقهم،
كإليهم ادلرجع يف ذلك دلا جعل اهلل فيهم من معرفة ذلك ،كاالطبلع على غوامضو دكف غًنىم شلن دل ميارس ذلك)(ّ).
كقاؿ اخلطيب البغدادم( :فمن األحاديث ما ٔنفى علتو ،فبل توقف عليها إال بعد الناظر الشاديد ،كمضي الازمن

البعيد)(ْ).
فإذا كاف غًن جائز جلميع أىل االختصاص كالشأف التكلم يف األحاديث كاحلكم عليها ،فكيف بغًنىم شلن ال
ميييز بٌن ادلنكر كادلوضوع من احلديث؟
كال عجب من ىؤالء أف يقدموا سنن ابن ماجو على صحيح البخارم ،كيراه أفضل كأصح منو ،كما يظهر ذلك
من قوؿ ادلدعو بأ٘ند أبو شادم ،حيث يقوؿ( :كىذه سنن ابن ماجو كالبخارم كٗنيع كتب احلديث كالسنة طافحة
بأحاديث كأخبار ال ميكن أف يقبل صحتها العقل ،كال نرضى نسبتها إذل الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) كأغلبها يدعو
إذل السخرية باالسبلـ كادلسلمٌن كالنِب األعظم)(ٓ).

(ُ) ادلنار ادلنيف يف الصحيح كالضعيف :البن القيم.ْْ/ُ :
(ِ) تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم :لئلماـ السيوطي.ِّٓ/ُ :
(ّ) النكت على كتاب ابن الصبلح :البن حجر.ُُٕ/ِ :
(ْ) اجلامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع :للخطيب الغدادم.ِٓٔ/ِ :
(ٓ ) ينظر :السنة النبوية بٌن دعاة الفتنة كأدعياء العلم :د .عبد ادلوجود زلمد :صْٗ ،نقبلن من كتاب :ثورة االسبلـ :أ٘ند أبو شادم:
شادم :صِٓ.
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الخاتمة
يف ختاـ ىذا البحث قد خرجنا بنتائج علمية ،كىي كاآليت-:
ُ -إف الذم ينظر إذل ادلعايًن اليت اعتمدىا احلداثيوف يف أحكامهم على األحاديث جيدىا على نوعٌن:
األكؿ :معايًن موافقة دلعايًن احملدثٌن مثل :موافقة احلديث لنصوص القرآف الكرًن أك السنة الصحيحة أك مقتضى
العقل أك ادلبائ العامة للشريعة أك احلقائق العلمية أك احلس كادلشاىدة كغًنىا.
كالثاين :معايًن جديدة مبتكرة سلالفة دلنهج احملدثٌن دل ييعرؼ عند علماء احلديث.
ِ -إف مفهوـ عرض احلديث على القرآف عند احلداثيٌن يقضي إذل اخضاع كل حديث دليزاف القرآف ،فإف كاف فيو
مناقضة قليلة أك كثًنة رفضوه ،كىذا ىو الفارؽ بينهم كبٌن أىل العلم شلن قالوا بوجوب اللجوء إذل اجلمع
كالتوفيق بٌن ادلتعارضٌن إف كاف شلكنان كأف إعماؿ الدليلٌن أكذل من إمهاؿ أحدمها.

ّ -ذىب احلداثيوف إذل عرض احلديث على العقل اَّرد ،فما كافقو قيبل كلو كاف ضعيفان أك موضوعان ،كما دل يوافقو
فض كلو كاف التأكيل كاجلمع كالتوفيق شلكنانِ ،نبلؼ منهج احملدثٌن الذم يقضي
كر ى
يرٌد كلو كاف صحيحان ثابتان ،ي
إذل البحث عن تأكيل مقبوؿ كمستساغ للحديث بعد ثبوت صحتو.

ْ -ذىب فريق من احلداثيٌن إذل الدعوة إذل عرض األحاديث على معطيات الواقع ادلعاش كعلى احلياة االجتماعية،
فما كاف منها موافقان ذلا كاف يف عداد ادلق بوؿ كما دل يوافقو كاف الرفض مآلوِ ،نبلؼ نظرة علماء ادلسلمٌن
اللذين يركف أف النص جاء ليصنع كاقعان جديدان ،فالنص أساس الواقع يف اإلسبلـ كليس العكس.

ٓ -ابتكر احلداثيوف معايًن جديدة للحكم على األحاديث كفقها ،ذكرنا بعضان منها يف أثناء البحث ،كىي (معيار
ركح االسبلـ ،كالذكؽ ،كرائحة احلديث ،كالعٌن اَّردة ،كالشعور ،كالبداىة ،كحقوؽ االنساف أك حقوؽ ادلرأة)
كىذه ادلعايًن دل تعرؼ عند أىل احلديث كنقاده.
ٔ -إف منهج احلداثي ىو االقتصار على منت احلديث كلفظو فقط يف احلكم عليو ثبوتان أك رفضان دكف االلتفاؼ إذل
سند احلديث كإذل ركاتو كإذل طريقة كصولو إليناِ ،نبلؼ منهج احملدثٌن الذين مشلت دراساهتم للحديث السند

كادلنت.
ٕ -خيتلف منهج احلداثيٌن عن منهج احملدثٌن يف إصدارىم األحكاـ العامة كادلطلقة على رلموعة كبًنة من
األحاديث دكف التحقق من ثبوهتا على حدة ،أم أهنم دل يدركسوا األحاديث منفردةِ ،نبلؼ منهج احملدثٌن
الذم يستند على دراسة كل حديث ّنفرده ،بل دراسة كل طريق كركاية على حدة من بٌن الركايات كاألسانيد
ادلتعددة للحديث الواحد.
كردىم لؤلحاديث بأدىن شبهةِ ،نبلؼ
ٖ -يظهر ضعف منهج احلداثيٌن يف ثبوت األحاديث يف تسرعهم يف احلكم ٌ

منهج علماء احلديث الذم يتصف بالدقة العلمية كالرتكم كالتثبت كالتحرم الشديد ،كالبحث عن تأكيل مقبوؿ،

كاتباع منهج اجلمع كالتوفيق بٌن النصوص ادلتعارضة.
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ٗ -إف الفارؽ بٌن احلداثي كأىل احلديث ،أف احلداثي يأخذ احلديث كيقبلو أك يرده على حسب فهمو الظاىر
كالسطحي للحديث دكف أم اعتبار إذل كبلـ العلماء كشراٌح احلديث لتأكيل احلديث.

َُ -إف من ادلفارقات اجلوىرية بٌن منهج احلداثيٌن يف تعاملهم مع األحاديث كمنهج احملدثٌن ىي السطحية كالفهم
ا لظاىرم كالشكلي البسيط عند احلداثيٌن ِنبلؼ نظرة أكلوا العلم من أصحاب الشأف اليت ٕنيزت بالدقة العالية
كالدراسة الشاملة العميقة كالتحقيق العلمي كالتحرم الشديد.
ُُ -إف غياب ادلوضوعية يف البحث العلمي عند احلداثيٌن جعلهم ُييدكف عن جادة الصواب ،كيقعوا يف أخطاء
علمية كمنهجية خطًنة ،ألف ىؤالء ينطلقوف أساسان من قناعات مسبقة ،فما كافقها من األحاديث قبلوىا ،كما

خالفها رفضوىا.

ُِ -إف احلداثيٌن الذين اعتمدكا على معايًن ابتدعوىا دكف مراعاة لضوابط احملدثٌن جعلها غًن منضبطة ،كلذلك
برد ادلئات بل اآلالؼ من األحاديث اليت صححها علماء
كانت النتائج اليت توصلٌوا إليها خاطئة ٕنثلت ٌ
احلديث.
ُّ -إف الذم يبحث عن الذين ينتموف إذل ادلدرسة احلداثية ادلعاصرة جيد أف أغلبهم غًن متخصصٌن يف احلديث
الشريف كعلومو ،فكاف منهم الطبيب كادلهندس كالزراعي كالكاتب كغًنىم ،فكاف ذلك السبب الرئيسي دلا
توصلوا إليو من نتائج سيئة خطًنة خالفوا فيها األمة سلفان كخلفان.

فهرس المصادر والمراجع
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

أضواء على السنة احملمدية :زلمود أبو ريٌة ،مؤسسة أنصارياف -قم -إيراف ،الطبعة الثانيةَُِْ( :قُٗٗٗ -ـ).
إعبلـ ادلوقعٌن عن رب العادلٌن :البن قيم اجلوزية ،دار ابن اجلوزم -السعودية ،الطبعة األكذلُِّْ( :ىػ).
األعبلـ :خًن الدين الزركلي -دار العلم للمبليٌن.
األنوار الكاشفة دلا يف كتاب أضواء على السنة احملمدية من الزلل كالتضليل كاَّازفة :عبد الر٘نن بن ُيٍن ادلعلمي
اليماينٓ :نقيق :علي بن زلمد العمراف ،دار عادل الفوائد -مطبوعات رلمع الفقو االسبلمي -جدة.
تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادم ،احملقق :الدكتور بشار عواد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي -بًنكت ،الطبعة
األكذلُِِْ( :ىػََِِ -ـ).
ٓنرير العقل من النقل كقراءة نقدية َّموعة من أحاديث البخارم كمسلم :ساكر اسبلمبورل ،مصر -القاىرة،
(َُِٓـ).
ٓنرير علوـ احلديث :عبد اهلل بن يوسف اجلديع ،مؤسسة الرياف -بًنكت -لبناف ،الطبعة الثانيةُِٓٓ( :ق-
ََِْـ).
تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم :جبلؿ الدين السيوطي ،حققو :أبو قتيبة نظر زلمد الفاريايب ،دار طيبة.
التعارض يف احلديث :د .لطفي بن زلمد الزغًن ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة األكذلُِْٖ( :قََِٖ -ـ).

37

َُ.
ُُ.
ُِ.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.
ُٔ.
ُٕ.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.
ِٓ.
ِٔ.
ِٕ.

التلخيص احلبًن يف ٔنريج أحاديث الرافعي الكبًن :ابن حجر العسقبلينٓ ،نقيق :أبو عاصم حسن بن عباس بن
قطب ،مؤسسة قرطبة – مصر ،الطبعة األكذلُُْٔ( :ىػُٗٗٓ -ـ).
التنبيهات اَّملة على ادلواضع ادلشكلة :العبلئي ،احملقق :مرزكؽ بن ىياس آؿ مرزكؽ الوىراين ،اجلامعة اإلسبلمية
بادلدينة ادلنورة ،الطبعة العدداف ٕٗ( :كَٖ) السنة (َِ – رجب -ذكاحلجة َُْٖق)
تنزيو الشريعة ادلرفوعة عن األخبار الشنيعة ادلوضوعة :ابن عراؽ الكناين ،احملقق :عبد الوىاب عبد اللطيف ،عبد
اهلل زلمد الصديق الغمارم ،دار الكتب العلمية -بًنكت ،الطبعة األكذلُّٗٗ( :ىػ).
هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ :لئلماـ ادلزم ،احملقق :د .بشار عواد معركؼ ،مؤسسة الرسالة -بًنكت ،الطبعة
األكذلََُْ( :قَُٖٗ -ـ).
اجلامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع :اخلطيب البغدادم ،احملقق :د .زلمود الطحاف ،مكتبة ادلعارؼ -الرياض.
جناية البخارم إنقاذ األمة من إماـ احملدثٌن :زكريا أكزكف ،رياض الريس للكتب كالنشر ،الطبعة األكذل:
(ََِْـ).
احلداثة كموقفها من السنة :د .احلارث فخرم عيسى عبد اهلل ،دار السبلـ -مصر ،الطيعة األكذلُّْْ( :ق-
َُِّـ).
حياة زلمد :زلمد حسٌن ىيكل ،دار ادلعارؼ -القاىرة ،الطبعة الرابعة عشر.
درء تعارض العقل كالنقل :ابن تيمية احلراينٓ ،نقيق :الدكتور زلمد رشاد سادل ،جامعة اإلماـ زلمد بن سعود
اإلسبلمية ،ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة الثانيةُُُْ( :ىػُُٗٗ -ـ).
دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة :أبو بكر البيهقي ،دار الكتب العلمية -بًنكت ،الطبعة األكذل:
(َُْٓىػ).
دكائر اخلوؼ قراءة يف خطاب ادلرأة :نصر حامد أبو زيد ،ادلركز الثقايف العريب -بًنكت ،الطبعة الثالثةََِْ( :ـ).
ذيل تاريخ بغداد :ابن النجار البغدادم ،دراسة كٓنقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بًنكت-
لبناف.
الس ًج ٍستاين ،احملقق:
رسالة أيب داكد إذل أىل مكة كغًنىم يف كصف سننو :أبو داكد سليماف بن األشعث األزدم ٍّ
زلمد الصباغ ،دار العربية -بًنكت.
الرسالة :لئلماـ الشافعي ،احملقق :أ٘ند شاكر ،مكتبو احللِب ،مصر ،الطبعة األكذلُّٖٓ( :ىػَُْٗ-ـ).
ركايات اجلامع الصحيح كنسخو «دراسة نظرية تطبيقية» :دكتور ٗنعة فتحي عبد احلليم ،دار الفبلح للبحث
العلمي كٓنقيق الرتاث ،الفيوـ  -مصر ،الطبعة األكذلُِْْ( :ىػَُِّ -ـ).
سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا :األلباين ،مكتبة ادلعارؼ -الرياض ،الطبعة األكذل( :جػ ُ
 ُُْْٓ( :ىػُٗٗٓ -ـ)( ،جػ ُُْٔٔ( :ىػُٗٗٔ -ـ)( ،جػ ُِِْٕ( :ىػََِِ -ـ).سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة :األلباين ،دار ادلعارؼ ،الرياض -ادلمكلة العربية
السعودية ،الطبعة األكذل ُُِْ( :ىػُِٗٗ -ـ).
السنة النبوية بٌن دعاة الفتنة كأدعياء العلم :د .عبد ادلوجود زلمد عبد اللطيف ،مكتبة اإلمياف -مطابع الدار
اذلندسية -القاىرة.

38

ِٖ.
ِٗ.
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ّّ.
ّْ.
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ّٔ.
ّٕ.
ّٖ.
ّٗ.
َْ.
ُْ.
ِْ.
ّْ.
ْْ.

السنة النبوية يف كتابات أعداء اإلسبلـ مناقشتها كالرد عليها :الدكتور عماد الشربيين -دار اليقٌن -مصر ،الطبعة
الثانية (ُِْٗىػََِٖ -ـ).
السنة النبوية -مكانتها ،حفظها كتدكينها ،تفنيد بعض الشبهات حوذلا :د .زلمد عجاج اخلطيب ،دار الفكر-
دمشق ،الطبعة األكذلَُّْ( :قََِٗ -ـ).
السنة يف مواجهة األباطيل :زلمد طاىر حكيم ،ادلنشور يف رللة دعوة احلق ،السنة الثانيةَُِْ( :ق) ،ربيع
األكؿ :العدد (ُِ).
السنة كدكرىا يف الفقو اجلديدٗ :ناؿ البنا :دار الفكر االسبلمي -القاىرة.
سنن ابن ماجو :ابن ماجة القزكيينٓ ،نقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى البايب
احللِب.
الس ًجستاين ،احملقق :شعيب األرنؤكط -زل امد ً
كامل قره بللي ،دار
ى
ى
سنن أيب داكد :أبو داكد سليماف بن األشعث ٍّ ٍ
الرسالة العادلية ،الطبعة األكذلَُّْ( :ىػََِٗ -ـ).
سنن الرتمذم -اجلامع الكبًن :زلمد بن عيسى الرتمذم ،احملقق :بشار عواد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي-
بًنكت ،سنة (ُٖٗٗـ).
سنن الدارقطين :علي بن عمر الدارقطين ،حققو كضبط نصو كعلق عليو :شعيب االرنؤكط ،حسن عبد ادلنعم
شلِب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أ٘ند برىوـ ،مؤسسة الرسالة ،بًنكت – لبناف ،الطبعة األكذلُِْْ( :ىػ -
ََِْـ).
السنن الكربل :أبو بكر البيهقي ،احملقق :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة
الثالثةُِْْ( :ىػََِّ -ـ).
شرح علل الرتمذم :ابن رجب احلنبلي ،احملقق :الدكتور مهاـ عبد الرحيم سعيد ،مكتبة ادلنار -الزرقاء -األردف،
الطبعة األكذلَُْٕ( :ىػُٖٕٗ -ـ).
صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباف :زلمد بن حباف أبو حامت التميمي البسيتٓ -نقيق :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة
الرسالة -بًنكت ،الطبعة الثانيةُُْْ( :قُّٗٗ -ـ).
صحيح البخارم :زلمد بن إمساعيل البخارم اجلعفي ،احملقق :زلمد زىًن بن ناصر الناصر ،دار طوؽ النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األكذلُِِْ( :ق).
صحيح مسلم :مسلم بن احلجاج القشًنم النيسابورم ،احملقق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب-
بًنكت.
الصواعق ادلرسلة يف الرد على اجلهمية كادلعطلة :ابن قيم اجلوزية ،احملقق :علي بن زلمد الدخيل اهلل ،دار العاصمة،
الرياض ،ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة األكذلَُْٖ( :ىػ).
ضحى اإلسبلـ :أ٘ند أمٌن ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة -مصر.
الطرؽ احلكمية يف السياسة الشرعية :ابن قيم اجلوزية ،احملقق :نايف بن أ٘ند احلمد ،دار عادل الفوائد -مكة
ادلكرمة ،الطبعة األكذلُِْٖ( :ىػ).
ظهر االسبلـ :أ٘ند أمٌن ،شركة نوابغ الفكر -القاىرة ،الطبعة األكذلَُّْ( :قََِٗ -ـ).
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العدة يف أصوؿ الفقو :القاضي أبو يعلى ابن الفراء ،حققو كعلق عليو كخرج نصو  :د أ٘ند بن علي بن سًن
ادلباركي ،الطبعة الثانيةَُُْ( :ىػَُٗٗ -ـ).
علل احلديث :البن أيب حامتٓ :نقيق :فريق من الباحثٌن بإشراؼ كعناية د .سعد بن عبد اهلل احلميد ك د .خالد
بن عبد الر٘نن اجلريسي ،الناشر :مطابع احلميضي ،الطبعة األكذلُِْٕ( :ىػ ََِٔ -ـ).
عرض كدراسة :د .صبحي إبراىيم الصاحل ،دار العلم للمبليٌن ،بًنكت– لبناف،
علوـ احلديث كمصطلحو  -ه
الطبعة اخلامسة عشرُْٖٗ( :ـ).
عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد :العظيم آبادم ،دار الكتب العلمية -بًنكت ،الطبعة الثانيةُُْٓ( :ىػ).
فتح البارم شرح صحيح البخارم :ابن حجر العسقبلين الشافعي ،دار ادلعرفة -بًنكتُّٕٗ( ،ق) ،رقم كتبو
كأبوابو كأحاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو :زلب الدين اخلطيب ،عليو
تعليقات العبلمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
فجر االسبلـ :أ٘ند أمٌن ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة -مصر.
الفركسية :ابن قيم اجلوزية ،احملقق :مشهور بن حسن بن زلمود بن سلماف ،دار األندلس -السعودية -حائل،
الطبعة األكذلُُْْ( :قُّٗٗ -ـ).
الفوائد اَّموعة يف األحاديث ادلوضوعة :زلمد بن علي الشوكاين ،احملقق :عبد الر٘نن بن ُيي ادلعلمي اليماين،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت ،لبناف.
قاعدة جليلة يف التوسل كالوسيلة :ابن تيمية احلراين ،احملقق :ربيع بن ىادم عمًن ادلدخلي ،مكتبة الفرقاف-
عجماف ،الطبعة األكذل( :دلكتبة الفرقاف)ُِِْ( :ىػ ََُِ -ىػ).
القرآنيوف كشبهاهتم حوؿ السنة :خادـ حسٌن إذلي ِنش ،مكتبة الصديق -الطائف -السعودية ،الطبعة الثانية:
(ُُِْقَََِ -ـ).
قصة اذلجوـ على السنة :علي أ٘ند السالوس ،دار السبلـ ،الطبعة األكذلَُْٖ( :قُٖٕٗ -ـ).
قواعد التحديث من فنوف مصطلح احلديث :زلمد ٗناؿ الدين القامسي ،دار الكتب العلمية -بًنكت -لبناف.
كتاب الركح :ابن قيم اجلوزية ،حققو كخرج أحاديثو :د.زلمد زلمد تامر ،مكتبة الثقافة الدينية -القاىرة ،الطبعة
األكذلََِْ( :ـ).
كشف اخلفاء كمزيل اإللباس :للعجلوين ،ادلكتبة العصريةٓ ،نقيق :عبد احلميد بن أ٘ند بن يوسف بن ىنداكم،
الطبعة األكذلَُِْ( :ىػَََِ -ـ).
الكفاية يف علم الركاية :اخلطيب البغدادم ،احملقق :أبو عبداهلل السورقي ،إبراىيم ٘ندم ادلدين -ادلكتبة العلمية -
ادلدينة ادلنورة.
كيف نتعامل مع السنة :الدكتور يوسف القرضاكم-دار احساف -طهراف -إيراف.
الآلذلء ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة :للسيوطي ،احملقق :صبلح بن زلمد بن عويضة ،دار الكتب العلمية-
بًنكت ،الطبعة األكذلُُْٕ( :ىػ ُٔٗٗـ).
رللة ادلنار :اَّلد اخلامس -اجلزء األكؿ -بتاريخ (َُ ،)َُِٗ/ْ/كاَّلد التاسع -بتاريخ (ِّ،)َُٖٗ/ُُ/
كاَّلد العاشر -اجلزء األكؿ -بتاريخ (ُْ )َُٕٗ/ّ/كاَّلد الثاين عشر -بتاريخَُِٗ/ٖ/ُْ( :ـ).
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ِٕ.
ّٕ.
ْٕ.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
َٖ.
ُٖ.

رللة مواقف -دار النشر ادلغربية -العدد (ِّ).
رلمع الزكائد كمنبع الفوائد :للهيثمي ،احملقق :حساـ الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاىرةُُْْ( ،ىػ-
ُْٗٗـ).
احمللى باآلثار :ابن حزـ األندلسي القرطِب الظاىرم ،دار الفكر -بًنكت ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعٌن :ابن قيم اجلوزية ،احملقق :زلمد ادلعتصم باهلل البغدادم ،دار
الكتاب العريب -بًنكت ،الطبعة الثالثةُُْٔ( :ىػُٗٗٔ -ـ).
ادلدخل إذل مذىب اإلماـ أ٘ند بن حنبل :عبد القادر بن بدراف ،احملقق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة -بًنكت ،الطبعة الثانيةَُُْ( :ق).
مسائل اإلماـ أ٘ند بن حنبل ركاية ابن أيب الفضل صاحل :أ٘ند بن زلمد بن حنبل الشيباين ،الدار العلمية -اذلند.
ادلستدرؾ على الصحيحٌن :للحاكم النيسابورمٓ ،نقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -بًنكت،
الطبعة األكذلُُُْ( :قَُٗٗ -ـ).
مسند اإلماـ أ٘ند بن حنبل :أ٘ند بن زلمد بن حنبل الشيباين ،احملقق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد،
كآخركف ،إشراؼ :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكذل ُُِْ( :ىػََُِ -ـ).
ادلعجم الكبًن :للطرباين ،احملقق٘ :ندم بن عبد اَّيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية -القاىرة ،الطبعة الثانية.
ادلعجم الوسيط( :إبراىيم مصطفى -أ٘ند الزيات -حامد عبد القادر -زلمد النجار) ،رلمع اللغة العربية
بالقاىرة -الناشر :دار الدعوة.
معرفة أنواع علوـ احلديث ،كييعرؼ ّنقدمة ابن الصبلح :ابن الصبلح الشهرزكرم ،احملقق :نور الدين عرت ،دار
الفكر -سوريا ،دار الفكر ادلعاصر– بًنكت ،سنة (َُْٔق ُٖٗٔ -ـ).
معرفة علوـ احلديث :احلاكم النيسابورم ،احملقق :السيد معظم حسٌن ،دار الكتب العلمية -بًنكت ،الطبعة
الثانيةُّٕٗ( :ىػُٕٕٗ -ـ).
مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة :جبلؿ الدين السيوطي ،اجلامعة اإلسبلمية ،ادلدينة ادلنورة ،الطبعة الثالثة:
(َُْٗىػُٖٗٗ-ـ).
مقدمة اجلرح كالتعديل :عبد الر٘نن بن أيب حامت الرازم -ملتقى أىل احلديث (ترقيم صفحات الكتاب غًن موافق
للمطبوع  ،كلكن ترقيم ادلطبوع موجود داخل النص).
من العقيدة إذل الثورة :حسن حنفي ،دار التنوير -بًنكت -لبناف ،الطبعة األكذلُٖٖٗ( :ـ).
من زلمد اإلمياف إذل زلمد التأريخ :العفيف األخضر :مكتبة بغداد -منشورات اجلمل ،الطبعة األكذلَُِْ( :ـ).
ادلنار ادلنيف يف الصحيح كالضعيف :ابن قيم اجلوزية ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة ادلطبوعات اإلسبلمية،
حلب ،الطبعة األكذلَُّٗ( :ىػَُٕٗ-ـ).
ادلنطلقات الفكرية كالعقدية عند احلداثيٌن للطعن يف الصحيحٌن :سليماف ادلصرم النابلسيُ ،نث منشور على
الشبكة االلكرتكنية (االنرتنيت).
منهج ادلدرسة العقبل نية احلديثة يف دراسة األحاديث ادلشكلة :د.سعيد بن صاحل الرقيبُ ،نث مقدـ للمشاركة يف
مؤٕنر السنة النبوية الدكرل (مسند)َ ،نامعة مبليا -ماليزيا -خبلؿ الفرتة (َُُُِِ/ٕ/ُّ-ـ).
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ِٖ .ادلؤامرة على االسبلـ :أنور اجلندم ،دار االعتصاـ -مصر.
ّٖ .ادلوضوعات :ابن اجلوزم ،ضبط كتقدًن كٓنقيق :عبد الر٘نن زلمد عثماف ،الناشر :زلمد عبد احملسن صاحب
ادلكتبة السلفية بادلدينة ادلنورة ،الطبعة األكذل( :جػ ُُّٖٔ :ِ ،ىػ ُٗٔٔ -ـ) ،ك (جػ ُّّٖٖ :ىػ-
ُٖٔٗـ).
ْٖ .ضلو أصوؿ جديدة للفقو االسبلمي :د .زلمد شحركر ،األىارل للطباعة كالنشر -دمشق ،الطبعة األكذل:
(ََِٖـ).
ٖٓ .النص القرآين أماـ اشكالية البنية كالقراءة :طيب تيزيين ،دار الينابيع (ُٕٗٗـ).
ٖٔ .نصب الراية ألحاديث اذلداية :الزيلعي ،احملقق :زلمد عوامة ،مؤسسة الرياف -بًنكت -لبناف -دار القبلة للثقافة
اإلسبلمية -جدة – السعودية ،الطبعة األكذلُُْٖ( :ىػُٕٗٗ-ـ).
ٕٖ .نقد احلد يث بٌن سند النقل كحكم العقل :د .أمٌن القضاةُ ،نث منشور يف رللة مركز ُنوث السنة كالسًنة-
جامعة قطر -العدد الرابع ،لسنة (َُْٗقُٖٗٗ -ـ).
ٖٖ .نقد متوف مركيات كأثره يف توثيق السًنة النبوية الصحيحة :أ.نبيل بلهي ،مقدـ إذل ادلؤٕنر العادلي الثاين للباحثٌن يف
السًنة النبوية.
ٖٗ .النكت على كتاب ابن الصبلح :ا بن حجر العسقبلين ،احملقق :ربيع بن ىادم عمًن ادلدخلي ،عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسبلمية ،ادلدينة ادلنورة ،ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة األكذلَُْْ( :ىػُْٖٗ-ـ).
َٗ .ىذا ديننا :للشيخ زلمد الغزارل ،دار الثقافة – قطر – الدكحة.
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