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  أمهية احلديث النبوي يف مواجهة حتديات العصر

  ومكانته يف حياة املسلمني
  

 ١الشيخ حممد الرابع احلسين الندوي  

  

  

ادئ دينه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكتاب اهللا تعاىل، وتوجيهات إن حياة املسلم امللتزمة مبب     

وهذه التوجيهات تأيت من التراث القويل والعملي الذي بقي حمفوظاً  رسوله الكرمي 

بأمانة ودقة يف كتب احلديث الشريف الذي دونه وحفظه أئمة الدين اإلسالمي الثقات، 

  .املتنوعة واشتمل على جوانب  حياة الرسول 

يف أحواله املختلفة مما مير من خالهلا أكثر الناس يف حيام  فقد عاش الرسول      

البشرية، وكان مطبقاً ملا ورد يف كتاب اهللا تعاىل من هداية وتزكية، وما كان ينـزل عليه 

من وحي ربه رب العاملني، وجعله اهللا تعاىل أسوة للعبد املؤمن املطيع لربه، وأمر املسلمني 

اً أن يتخذوه أسوة هلم وقدوة يف أحوال حيام، فإنه ال تصلح حياة املؤمن إال بالتزامه مجيع

ه األسوة الكرمية قوالً كان أو عمالً، فقد ورد يف كالم اهللا تعاىل عنهذ :)       

       (وقد جاء أيضاً ،٢) :               (٣.  

                                                             
    ).الرياض(، ونائب رئيس رابطة األدب اإلسالمي العاملية )اهلند(لعلماء، لكنؤ ندوة الرئيس دارالعلوم   ١
  .٢١: األحزاب  ٢
٣
  .٤- ٣: النجم  
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الذي ورد يف  وإن كالم اهللا تعاىل يف كتابه هو وحي متلو، أما قول رسول اهللا      

حديثه فهو مبثابة وحي أيضاً، ولكن غري متلو، وكال الكالمني يضع لنا قانوناً شامالً حلياة 

(: ، وذلك بقولهاملسلم، ولقد ضمن اهللا تعاىل حبفظ كالمه جل وعال          

      (وضمان اهللا تعاىل حبفظ كتابه هو يف األصل ضمان حلفظ دينه الذي . ١

، فأصبحت مبادئ هذا الدين ثابتة مقررة، أكمله اهللا تعاىل على نبيه األخري حممد 

إىل يوم القيامة للعمل به، حينما جند أن األديان  وأصبح الدين بذلك كامالً ال يتغري، وباقياً

األخرى اليت جاءت قبل اإلسالم قد تغريت، ألن الكتب اليت جاءت معها تغريت بسبب 

  .عدم اعتناء محلتها ا بعد حياة أنبيائها

مبادئه من كتاب اهللا تعاىل فإنه يأخذ التفصيل  وإذا كان الدين اإلسالمي يأخذ     

، وإرشاداته املوضحة، فتقرر أن الذي جاء يف كتاب اهللا نة رسوله واإليضاح من س

، كالمها ينريان طريق اهلداية واإلرشاد يف تعاىل، والذي جاء يف حديث رسول اهللا 

جماالت الدين، ويؤديان غرضاً أساسياً يف تبيني مسات احلياة اإلسالمية الرشيدة، وترشيد 

  .طراف حياة املسلم يف كل زمان ومكانكما أما  حييطان بأ ،العمل الديين

واحلديث الشريف بسعته ووفرة مادته يؤدي ما تقتضيه حياة املسلم من ترشيدها      

واستقامتها يف أدوار الزمن املختلفة، وحاالت اإلنسان املتنوعة، وبذلك يستطيع الكالم 

اإلنسان، فإنه ليس  النبوي الشريف أن يقبل التحديات املختلفة لتطور الزمان وتنوع أحوال

أمراً قدمياً يركد ركود املاء اآلسن، وليس أمراً جديداً جدة تزيله عن أسسه  ومبادئه 

القومية، وهي اليت قررها كتاب اهللا تعاىل، وأوضحها وأكد على ثباا حديث رسوله 

  .الصادق األمني 

  :من جهتني اإلسالمي دين اختلف عن األديان السماوية األخرى، وذلك والدين     

ميع جوانب احلياة اإلنسانية وأحواهلا الفردية كانت أو جبأنه حييط  :أوالمها

اجتماعية مثل ما هي خاصة بالفرد اإلنساين يقوم به يف إطار ذاته وأعمال 

                                                             
١
  .٩: احلجر  
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لنفسه، ومثل ما هي عامة يقوم به مع الناس من معامالت سلوكية 

  .واجتماعية

أنه دين اكتمل ومت  :ان األخرى فهوأما اجلهة األخرى من اختالفه عن األدي

أما بالنسبة إىل اجلهة األوىل . فلم يعد يقتضي يف شأنه إىل أي تغيري أو تبديل

فهو يتضمن لتعليمات  ؛وهي إحاطته الشاملة لكافة أحوال احلياة اإلنسانية

ب بعض أهل األديان األخرى وأحكام دقيقة وجليلة كلتيهما، حىت تعج

واسعة ألحناء احلياة يف اإلسالم، فقد قال بعض على هذه اإلحاطة ال

، !ةاَءرحىت اخل شيٍء كم كلَّمكم نبيقد علَّ: املشركني لسلمان الفارسي 

أن نستنجي ول، وبي، انا أن نستقبل القبلة بغائط أو لْأج: "قال سلمان

أو يع جِمن ثالثة أحجار، أو أن نستنجي بر نا بأقلّيستنجي أحد أوباليمني، 

١"مظْبع.   

فإن اإلسالم حييط جبوانب خمتلفة من حياتنا، ويدلنا على أحسن طريق يف أحوالنا      

الفردية والعائلية واالجتماعية، وأوفقها حلاجاتنا االجتماعية واملدنية، وجاءت تعليمات 

 ، وأمرنا اهللا تعاىل باتباعه، فقد ورد يف القرآنوتوجيهات واضحة يف حديث رسول اهللا 

(: الكرمي                             

  (وورد، ٢:  )                 (وذلك ألن  ؛٣

وحده حىت يقصر  قانون دعوة وهداية وتزكية كذلك، وليس كتاب القرآن الكرمي كتاب

بيانه بأجزاء األحكام اإلسالمية وحدها، ولو مجع القرآن مجيع قوانني احلياة مما يكون 

املطلوب منها العمل ا يف احلياة ألصبح ضخماً جداً ومقصوراً يف نطاق الشؤون القانونية 

أمره ليس هكذا، ولذلك اكتفى القرآن الكرمي  وحدها، كما تكون كتب القوانني، فإن

                                                             
  ).١٦: (رقمب، يف أبواب الطهارة، باب االستنجاء باحلجارة، جامعهأخرجه الترمذي يف  ١
  .٢١: األحزاب  ٢
٣
  .٧: احلشر  
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وتناول جوانب أخرى مما هو املطلوب  ،ببيان املهمات والدعائم لقوانني احلياة اإلسالمية

  (: من القرآن الكرمي، أال ترى أنه جاء عن عبادة الصالة        

         (وقرر الرسول  ،١  ا، وهيد الصلوات اخلمس أوقاوحد

 تندرج كلها يف ما بعد دلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر، ولكن الرسول 

تلقى هذه التحديات مما أوحي إليه يف اإلسراء، وعن طريق رسول اهللا إليه جربيل عليه 

ية العمل يف الصيام والزكاة السالم، وكذلك التحديات يف نصاب الزكاة وبيان كيف

  .واحلج

، سواء كانت قولية وبذلك احتاج املسلمون إىل التوجيهات الصادرة من الرسول      

أو عملية أو تقريرية، وبناءاً على ذلك يتقرر هلذه التوجيهات أا عمود أساسي واسع 

زمان وقد اكتمل ومت؛ وملا أراد اهللا تعاىل أن يبقى هذا الدين إىل آخر ال. للدين  اإلسالمي

ر له كالم الرسول قر  وتوجيهاته، وملا قرر هلذا الدين أن يبقى بكماله ومتامه بدون

ر لصيانته وشرح أحكامه  وإرشاداته أئمة أعالماً يف معرفة أحاديث نقص وحتوير؛ قد

حمققني  خملصني  أمناء ليصونوه عن عبث عابث فيه، وحفظه وصيانته عن  الرسول 

تالني لتغيريه وطمسه، وقد أدى هؤالء األئمة األعالم عمالً جليالً ببحث وتنقيح احمل

شديدين بأمانة كاملة، وأوضحوا ما هو صحيح نقي منها، وما تعرض منه لشيء ال يوثق 

عن طريق صحابته  به كل الثقة، فحفظوا بذلك أحكام الدين اليت علّمنا رسول اهللا 

بلِّ«: ، وذلك بقوله يف حجة الوداعر اهللا امرءاً «: ، وقال أيضا٢ً »ي ولو آيةغوا عننض

يف شأن أخذ   ، وقال٣ »مسع منا شيئاً فبلّغه كما مسعه، فرب مبلّغ أوعى من سامع

 »أ مقعده من النارداً فليتبومن كذب علي متعم«: االحتياط يف تبليغ أحاديثه إىل اآلخرين

                                                             
  .٧٨: اإلسراء  ١
  ).٣٤٦١: (رقمب، ما ذُكر عن بين إسرائيل، يف كتاب أحاديث األنبياء، باب صحيحهاري يف أخرجه البخ  ٢
٣
  .)٢٦٥٦: (رقمب، يف أبواب العلم، باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، جامعهأخرجه الترمذي يف  
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افون أشد خوف من أن يتحدثوا عن رسول اهللا كانوا خي ؛ ولذلك نرى أن الصحابة ١

  إال بعد ما كانوا يثقون كل ثقة بأن القول هو قول رسول اهللا بدون شك.  

وبذلك أصبحت حياة املسلم مستندة ومؤيدة باألحكام الدينية املنبثقة من كتاب اهللا      

، مث ما تالهم  الرسول ، قام بإسنادها وتأييدها صحابةُ تعاىل، وحديث رسوله العظيم

وتبعهم من علماء األمة اإلسالمية األعالم األمناء املخلصون، وكان عملهم أوسع جماالً، 

لقد أدى الرعيل األول منهم مسؤوليته يف نقل ذلك إىل القادمني، . وأكثر تفصيالً وإيضاحاً

يدتني ومل يقع كل ذلك بصورة هينة غري مضبوطة، بل إمنا وقع بسعي بليغ ودقة وأمانة شد

ر اهللا تعاىل هلذا الدين الذي أوجبه على البشر السالمة من يف النقل واإلبالغ؛ وبذلك قد

أي تبديل أو حتوير، والبقاء للناس إىل آخر الزمان للعمل به، وملا قرر اهللا تعاىل ذلك هيأ له 

شر األسباب املطلوبة، كما قرر يف أحكام هذا الدين ما حيل مشكالت نامجة يف حياة الب

كيف نعمل بسبب عدم وضوح يف : حبكم تطور احلياة وتغري األحوال لئال يربز سؤال

  .ظاهر حكم إسالمي عند تغري األحوال

وقد رأينا وقد مضت على بزوغ مشس اإلسالم أكثر من أربعة عشر قرناً أن أحكام      

غم أن هذا الدين اإلسالمي مل تعجز يف أي حال من أحوال احلياة املتطورة واملتجددة ر

الدين قد تقرر يف عهده األول عندما كانت األمة تعيش يف البادية، وبعيدة عن التعليم 

الذي نزل عليه القرآن، ووقعت عليه مسؤولية تبليغ الدين  والكتب؛ وكان رسول اهللا 

علماً إال بالقرآن وحده، النازل إليه  من عند ربه، وقام رسول اهللا  وإيضاحه؛ مل يتلق 

أساس الوحي من اهللا تعاىل بتوسيع علمه الدعوي والتربوي، واتسع جناحه وفتوحه  على

حىت وصل اإلسالم إىل بلدان كانت قد قطعت أشواطاً يف العلم واملدنية والسياسة 

كبري منها،  ولكن مل يعجز نظام  واالقتصاد، وغلب على هذه املدنيات، فوقع هلا حتد

حلياة العاملية الواسعة من حتقيق متطلباا إلخراج الناس اإلسالم يف أي جانب من جوانب ا

من أحوال الفساد، وإعطائهم بديالً حسناً ذا رقي وعلم ومتدن، وذلك عن طريق أولئك 

                                                             
١
  ).٣: (، برقمباب تغليظ الكذب على رسول اهللا  ،صحيحهمقدمة أخرجه مسلم يف  
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الرجال الذين عكفوا على دراسة كتاب اهللا وسنة نبيه العظيم، فحينما نستعرض ما شرحه 

حلضارات ااورة والعلوم الواسعة اليت واستنبطه علماء اإلسالم، وقد احتكوا واتصلوا با

عاجلها علماء تلك البلدان املتمدنة ااورة؛ جند ماقاموا به أضخم وأوسع عمل، فقد 

التقطوا من القرآن واحلديث حالً لكل ما تتطلبه احلياة الراقية املتشعبة اجلوانب من احلل، 

مم األخرى، وبذلك قامت وبه قامت حضارة إسالمية راقية أمام حضارة سائدة لدى األ

أمام مدنيات سائدة مدنية إسالمية عمالقة، وكانت مدنية اإلسالم تابعة لألسس األصيلة 

  .اليت وضعها كتاب اهللا، وشرحتها وأوضحتها سنة رسوله 

وملا كان اإلسالم قد قبل التحدي العظيم يف بداية عهده، وكان حتدياً عظيماً بناًء على      

 العجم الراقي مبدنيام وبني العرب األميني، وأعطى اإلسالم احلل املقنع الفرق الواسع بني

عند خمالطة املسلمني البدويني السذج حبضارات طُبخت يف قرون زاهرة لليونان والرومان 

والساسان واهلند، ومل يعجز عن مواجهة حتديات ذلك العهد، بل قام على توجيهات 

، وقام بترشيد احلياة وترسيخ قواعد عن طريق أحاديثه  رسوله األمني وتوجيهاته املرشدة

  .احلياة اإلنسانية الربانية اخلالدة

فلما كان اإلسالم مل يعجر يف ذلك العهد الغين بالثقافات الزاهرة وأطوار احلياة      

املتنوعة؛ فكيف يعجز يف هذا العهد احلضاري اجلديد الذي أصبح مسلحاً بأدوات الدمار 

حامالً ألسباب تذويب للقيم اإلنسانية الرفيعة، بل إمنا يصبح احلديث النبوي الشامل، و

الشريف أكرب ذريعة حلل أزمات احلياة الراهنة، وأجدى دواء لشفاء اإلنسان من األوضار 

 .اليت أوقعته فيها الدنية الغربية الراهنة

ية اإلنسان إىل ما كل أحناء احلياة اإلنسانية، ومحل هدا ولقد مشل حديث الرسول      

هو أصوب وأليق بإنسانيته، ولقد وجدنا  يف تاريخ األديان أن النطاق الديين فيها يبقى 

حمدوداً بصورة عامة، قاصراً بالعقيدة والعبادة وحدمها، وال تم هذه األديان اهتماماً 

بغريمها من السداد والصواب يف كافة جوانب السرية ومناهج احلياة،  ولكن الدين 
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ل على آخر اإلسالمي جاء أمشل وأمجع لكافة األحناء، وهو منبثق من كتاب اهللا تعاىل املنز

  .، ومفصالً تفصيالً شامالً وجامعاً عن طريق حديث رسول اهللا رسله 

شامالً هلذا املنهج النبوي ومنهج السرية األقوم هو هدف هذا الدين، وجند احلديث      

اة اإلنسانية، ويدل عليه التنوع الذي محله احلديث النبوي يف الكرمي يف مجيع أحناء احلي

أن رجالً من األنصار أتى : ومثال ذلك ما جاء يف حديث لرسول اهللا  ،إرشاد الناس

نلبس بعضه ونبسط  ١سلْحبلى، : قال »أما يف بيتك شيء؟«: يسأله، فقال النيب 

فأتاه ما، فأخذمها رسول : ، قال»اائتين م«: نشرب فيه من املاء، قال بعبعضه، وقَ

أنا آخذمها بدرمهني، فأعطمامها : ، قال رجل»من يشتري هذين؟«: بيده وقال اهللا 

اشتر بأحدمها طعاماً فانبذه إىل أهلك، «: إياه، وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال

: عوداً بيده، مث قال له  فيه رسول اهللا ، فأتاه به، فشد»تين بهآماً فودواشتر باآلخر قَ

، فذهب الرجل حيتطب ويبيع، »اذهب فاحتطب وبِع، وال أرينك مخسة عشرة يوماً«

فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول اهللا 

 :» هذا خري لك من أن جتيئ املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة، إن املسألة ال تصلح

  .٢»لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع :إال لثالثة

أن املسلم جيب عليه أن ال يكون عائالً على غريه فيتكفف  :على  النيب وبذلك دلَّ     

 أمام الناس، بل عليه أن يسعى وجيتهد للكسب بطرق حاصلة له، ومحل هذا احلديثُ

والكرامة، وإىل اختيار وسائل الوصول إليها، كما وإرشاداً إىل اختيار حياة الشرف  موعظةً

  .دل على جواز هذا النوع من البيع

عن اختيار الوسائل  أمر التوكل على اهللا بأنه ليس انقطاعاً ولقد شرح رسول اهللا      

اعقلها «: حلفظ اإلبل من الضياع واهلروب  الالئقة يف شأن ما يفيده اإلنسان، فقد قال

                                                             
  .اء الذي يلي ظهر البعري حتت القتبهو الكس ١
٢
  ).١٦٤١: (، يف كتاب الزكاة، باب يف االستعفاف، برقمسننهأخرجه أبو داود يف  
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جيب أوالً أن خيتار املسلم الوسائل ادية حلفظ الشيء مث يتوكل على : ،يعين١ »وتوكل

  .اهللا أن ال يضيع جهده

قد أوصى بأمور مل يهتد أهل الفكر والقيادة إليها إال  وكذلك نرى أن رسول اهللا      

أمر باملساواة اإلنسانية اليت كان الناس يهدروا   بعده بزمن طويل، ومن ذلك أنه

ر أن كل فرد من أفراد اإلنسان مساو لفرد آخر، فال جيوز الفرق لة، فقد قربصورة شام

بني إنسان وإنسان، وال بني أسود وأبيض، وال بني غين وفقري، وبني أمري وعامي، إال إذا 

أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال «: كان أكثر من غريه يف أعمال اخلري، فقد قال

وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، وال ألسود  ال فضل لعريب على عجمي،

كان من أشرف قبيلة يف العرب، وكان العرب يرون  ، مع أنه ٢ »على أمحر إال بالتقوى

يف فروق النسب شرفاً وذلة، ومع ذلك قام بنفي ذلك، وكان يساوي بني شريف عريب 

استمروا على تقسيم الناس  وبني أسود حبشي، وأما اآلخرون من أبناء األمم األخرى فقد

بني شريف ووضيع على أساس اللون والوطن والنسب إىل القرون األخرية، ومل يتشجع 

أصحاب القيادة والفكر منهم على قبول مبدأ املساواة إال أخرياً جداً، وذلك على مبدأ 

قبل أربعة عشر قرناً، وجرى املسلمون عليه، فكم من ملوك  أعلن به رسول اهللا 

طني يف اإلسالم كانوا أرقاء عبيداً حررهم سادم، ووصل عدد منهم إىل امللوكية وسال

نالوا نفس االحترام الذي كان يناله سادم يف و، وقبلهم املسلمون، والسيادة واحلكم

  .مناصب سيادم

املسلمني باإلحسان إىل األرقاء وهم الذين كان يلحقهم   رسول اهللا  أمر وكذلك     

هزميتهم يف احلروب ووقوعهم يف األسر، وكان ذلك عادة متبعة لدى اجلميع،  الرق عند

أسباباً عديدة لتحررهم من الرق، وجعل حتررهم دريعة للفضيلة الدينية  فقرر رسول اهللا 

من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه «: ينال صاحبها عليها أجراً من اهللا تعاىل، فقال 
                                                             

  ).٦٦١٦(و) ٢٢١٤: (، برقم)٣/٧٢٢( املستدرك على الصحيحني،أخرجه احلاكم يف  ١
٢

  ).٢٣٤٨٩: (، برقممسندهأخرجه اإلمام أمحد يف   
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لألرقاء ما داموا مل يتحرروا من  -عليه الصالة والسالم - مر، وأ١  »من النار عضواً بعضو

الرق باإلحسان إليهم، وهذا اخلري اإلنساين مل حيصل لغري املسلمني يف العامل إال قبل يومنا 

  .هذا بقليل

قال رسول اهللا : قال بالنساء خرياً، فعن أيب هريرة  وكذلك أوصى رسول اهللا      

 :»استوصوا بالنساء، فإلقت من ضلع، وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله، ن املرأة خ

وذلك يف . ٢ »مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء ؛كسرته، وإن تركته ؛فإن ذهبت تقيمه

اجهم ونساءهم شر معاملة، ومل وحني أن العامل جبميع بقاعه كان الناس فيه يعاملون أز

 يقوموا إال بتقرير ظواهر سطحية يتنبهوا لعيبهم هذا إال يف الزمن األخري، ومع ذلك مل

أما اإلسالم فقد وضع قانوناً واسعاً فيه كرامة املرأة يف كل أحواهلا . إلكرام املرأة

وأطوارها، عندما تكون بنتاً صبية، وعندما تكون شابة باكرة، وعندما تكون زوجة، 

قيود على ومل جيعل اإلسالم بعض ال. وعندما تكون أماً، وعندما تكون أمياً وعجوزاً

االختالط احلر بني اجلنسني إال حفاظاً على الكرامة النسوية للمرأة؛ ألن الرجل على أساس 

قه يف القوة عليها يتلمس الفرصة الستغالل ضعفها يف الدفاع عن عرضهاتفو .  

فإننا جند أمثة رائعة لكفاية احلديث النبوي الشريف ملقتضياتنا املعقولة .. .على كل     

وكذلك لتقدميه احللول للمشاكل الطارئة واملتجددة يف احلياة ميكن اقتباسها من  للحياة،

وأحاديثه الشريفة، فاحلديث النبوي يعطي حلوالً ناجعة لتحديات خمتلفة  آثار الرسول 

  .تأيت يف احلياة اإلنسانية، وال يعجز عن التوجيه واإلرشاد فيها مهما تغري الزمان واملكان

أنزل اهللا عليه كتابه، ووضع فيه مبادئ هذا الدين اخلالد وقوانيه  وذلك بعدما     

، األساسية، فقد أنزل اهللا عليه كتابه بالوحي الذي كان يأيت به رسوله جربيل 

به  وأرسل اهللا إليه وحياً آخر يف كثري من األمور، وكان مما مل يدخله يف كتابه، وأخربنا

                                                             
  ).١٩٤٤١: (برقم، مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  ١
٢
  ).٣٣٣١: (يف كتاب األنبياء، باب خلق آدم وذريته، برقم صحيحهأخرجه البخاري يف  
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 تعاىل لرسوله أن يكون أسوة يقتدى به من أبناء حبديثه الشريف، وقرر اهللا رسول اهللا 

وسنته مصدراً للهداية يف كل ما  امللة اإلسالمية، وبذلك أصبح حديث رسول اهللا 

تقتضيه احلياة، ومرجعاً حلل كل ما يتجدد من القضايا، وذلك عن طريق أولئك العلماء 

يكفيهم يف شرح ما  ، ماالذين أحرزوا من فهمهم ملعاين كتاب اهللا، وحديث رسوله 

يتعسر الوصول إليه لعامة الناس، وعن طريقهم وجبهودهم املدركة ملفاهيم الدين اإلسالمي 

  .يتصدى احلديث النبوي الشريف للتحديات

ويشهد التاريخ بأن هذا النموذج املطلوب لعلماء الدين األعالم؛ وجد يف كل عصر      

م ما أدوا دوراً رائعاً يف جمال ما اقتضاه العصر بل يف كل قطر من األقطار اإلسالمية، وأ

واملكان، وم حفظ اهللا تعاىل كتابه ودينه، وم جعل اهللا تعاىل كتابه منبع هداية وإسعاف 

بياناً وهدايةً إىل احللول الناجعة يف ما اقتضته ظروف  ديين، وجعل حديث الرسول 

  .اإلنسان املتغرية واملتطورة

ملسلمون حبمى احلديث النبوي الشريف استقامت سريم، وصح فكلما احتمى ا     

طريقهم، وكلما اونوا يف االحتماء به اختلط أمرهم الديين بأحوال ال سند هلا مما أوحى 

ويشهد ذه : "إىل هذه الناحية بقوله يشري الشيخ أبو احلسن الندوي، اهللا به لعباده

كلما ضعفت صلتهم بكتب احلديث والسنة احلقيقة تاريخ اإلسالم واملسلمني نفسه، ف

على كثرة وجود الدعاة إىل اهللا، واملشتغلني بتزكية النفوس وذيب  -ومعرفتهم ا 

والعمل بالسنة، وطالت هذه الفترة؛ عزت امتع اإلسالمي  –األخالق، والزهد يف الدنيا 

علوم احلكمية الزاخر بأصحاب االختصاص يف العلوم اإلسالمية، املتبحرين يف ال –

بدع طريفة وتقاليد عجمية، وأعراف  –واألدبية، ويف عهد غلبة اإلسالم وحكم املسلمني 

دخيلة، حىت يكاد يكون نسخة من جمتمع جاهلي، وصدقت النبوة احملمدية، واحلديث 
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، وحفت صوت ١»لتركنب سنن من كان قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع«: الصحيح

  .٢"لعلماإلصالح، وخبأ مصباح ا

إن احلديث زاخر باحلياة، والقوة، والتأثري الذي مل : "، يقولوجاء يف إحدى كتاباته     

يزل يبعث على اإلصالح والتجديد، ومل يزل باعثاً على حماربة الفساد والبدع، وحسبة 

تمع، ومل يزل يظهر بتأثريه يف كل عصر وبلد ماإلصالح والتجديد،  ن رفع رايةَا

وحاربِال بواخلرافات، والعادات اجلاهلية، ودعا إىل الدين اخلالص واإلسالم الصحيح؛  دع

لذلك كله كان احلديث من حاجات هذه األمة األساسية، وكان ال بد من تقييده 

مصدراً من  –وال تزال  –وتسجيله وحفظه ونشره، وقد ظلت كتب السنة واحلديث 

الصحيح يف األمة اإلسالمية، تلقى منه مصادر اإلصالح والتجديد والتفكري اإلسالمي 

الصاحلون يف عصورهم العلم الديين الصحيح، والفكر اإلسالمي النقي، واحتجوا بأحاديثه، 

واستندوا إليها يف دعوام إىل الدين واإلصالح، ويف حماربتهم للبدع والفنت والفساد، وال 

إىل الدين اخلالص  يستغين عن هذا املصدر كل من يريد إرجاع املسلمني يف عصره

واإلسالم الكامل، ويريد أن يوجد صلة بينهم وبني احلياة النبوية، واألسوة الكاملة، وكل 

  .٣"من تلجئه احلاجة وتطورات العصر إىل استنباط األحكام اجلديدة

واحلديث ميزان عادل يستطيع املصلحون يف كل عصر أن يزنوا فيه أعمال األمة "     

وا االحنراف الواقع يف سري هذه األمة، وال يتأتى االعتدال الكامل يف واجتهاهاا، ويعرف

األخالق واألعمال إال باجلمع بني القرآن وبني احلديث الذي هو ميأل الفراغ الذي وقع 

  .٤"إىل الرفيق األعلى بانتقال الرسول 

                                                             
، )٣٧٣٧٥(، برقم )٧/٤٧٩(، املصنف، وابن أيب شيبة يف )٤/٥٠٢(، املستدرك على الصحيحنيأخرجه احلاكم يف  ١

  ).٣٢٩١: (م، برق)٣/٢٤٤(، املعجم الكبري، والطرباين يف )٥/٢٤٠(، املسندوأمحد يف 
  .٥٣٨- ٥٣٧، ٤، جرجال الفكر والدعوة يف اإلسالمالندوي، أبو احلسن علي احلسين،  ٢
  .٢٣ص  املدخل إىل دراسات احلديث النبوي الشريف،الندوي، أبو احلسن علي احلسين،  ٣
٤
  .١٣١، ص١، جرجال الفكر والدعوة يف اإلسالمالندوي، أبو احلسن علي احلسين،   
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وية ب التوجيهات النفلوال احلديث الذي ميثِّل هذه احلياة املعتدلة الكاملة املتزنة، ولوال"     

احلكيمة، ولوال هذه األحكام اليت أخذ ا الرسول اتمع اإلسالمي؛ لوقعت هذه األمة يف 

: إفراط وتفريط، واختل االتزان، وفقد املثال العملي الذي حث اهللا على االقتداء به بقوله

)             ( وبقوله، ١: )                

(والذي يطلبه اإلنسان ويستمد منه الثقة والقوة يف احلياة، ويقتنع بأن تطبيق األحكام  .٢

  .٣"الدينية على احلياة ميسور وواقع

لك اجلو الذي املباركة، وإرشاداته، وتعاليمه ختلق ذ والواقع أن وقائع حياة النيب      

ختضر فيه شجرة الدين وتورق وتثمر، إن الدين ليس جمموعة من الضوابط اخللقية اجلافية، 

إنه ال يبقى حياً بدون العواطف الروح والوقائع العملية، وخري جمموعة موثوق ا  هلذه 

العواطف  والوقائع  واألمثلة العملية هي جمموعة احلديث النبوي الذي أصبحت من 

األمة اإلسالمية اليت ال يشاركها فيها أمة من أمم األنبياء عليهم الصالة والسالم، خصائص 

وأصحاب ديانة من الديانات السماوية اليت ال يزال بقايا أتباعها واملنتمني إليها على 

  .٤اختالف أنواعهم ومستويام على وجه األرض

هو دين شرعه  آخر أنبيائه وذلك ألن الدين اإلسالمي دين أكمله اهللا تعاىل على      

حياته، وعنده علم  رفقد خلقه  وقد ،اهللا تعاىل لإلنسان، وهو يعرف طبيعة هذا اإلنسان

للماضي واملستقبل ألحوال الدنيا وأطوار احلياة اإلنسانية، ولكل زمان ولكل األجيال، 

ثبوتاً وبذلك يتقرر أن الدين الذي شرعه هو دين يتفق لكل األحوال، وقد ثبت ذلك 

عملياً يف التاريخ املاضي، فكلما مر هذا الدين من خالل حتديات خمتلفة؛ جلأ علماء هذا 

، فتوصلوا إىل حلول ناجعة هلا، ومل يعجزوا أما نظم كتاب اهللا وسنة رسوله  إىلالدين 

                                                             
١
  .٢١:األحزاب  

  .٣١: آل عمران  ٢
  .٢٤، صاملدخل إىل دراسات احلديث النبويالندوي، أبو احلسن علي احلسين،   ٣
٤
  .١٨- ١٧، صدور احلديث يف تكوين املناخ اإلسالمي وصيانتهالندوي، أبو احلسن علي احلسين،   
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نوا علوماً وآداباً، معاصرة ومنجزات قدمية، أو أمام أحداث ومقتضيات متجددة، بل ودو

ا فلسفة مكان فلسفة، وتنظيمات أمام تنظيمات، ونظريات أمام نظريات، وكانوا ووضعو

  .يف هذا العمل بارعني مقيمني للحجة على غريهم، أوفياء لدينهم يف أداء مسؤليتهم

نرباساً هلم واسعاً، ومنوراً هلم الطريق الذي أراد اهللا  فقد وجدوا حديث رسول اهللا      

وكان احلديث الشريف بتوجيهاته املرشدة إىل ما فيه خري تعاىل منهم السلوك فيه، 

اإلنسانية وفالحها، واهلادية إىل ما فيه حتقيق اإلنسان ألغراضه الرشيدة، واملنرية لطرق 

اخلري لإلنسان يف خمتلف أطوار حياته وجوانب سلوكه أوفق مرجع وأجنح مصدر، 

سالمي حفظ هذا الدين من وباالعتماد على احلديث الشريف استطاع علماء الدين اإل

التغري والتبدل، وبذلك بقي سليماً ناصعاً مع أنه مر عليه أربعة عشر قرناً خالفاً ألديان 

أخرى، فقد وقع يف كافتها تبدل بتبدل الزمان وتتابع األجيال؛ وذلك ألن توجيهات 

حلياة أنبيائها ومشرعيها مل تبق حمفوظة، بل مل تدون بتلك السعة واإلحاطة جبوانب ا

ه على مر الزمان احلديث الشريف وحفظُ ومقتضيات العصور واألزمان كما حصل تدوين

وتتابع األجيال؛ وذلك ألن اهللا تعاىل ملا أراد هلذا الدين البقاء واالستمرار؛ سخر له رجاالً 

مث سخر له رجاالً قاموا باقتباس اهلداية . مهتمني به، عاكفني بدقة وأمانة على حفظه

ه منه يف كل ما اقتضته أطوار احلياة اإلنسانية وأحواهلا جيالً بعد جيل، وقرناً بعد والتوجي

قرن، وبلداً بعد بلد، فنجد أعداداً من هؤالء الرجال الفطاحل حيناً يف آسيا العربية، وحيناً 

 يف آسيا الغربية والوسطى، وحيناً يف آسيا اجلنوبية، وحيناً يف إفريقيا اإلسالمية، وحيناً يف

بالد الغرب األندلسية، إم استخرجوا من تراث احلديث الشريف  الواسع املأمون علوماً 

متنوعة مما اقتضتها حياة املسلمني الفكرية والسلوكية واحلضارية حىت الشؤون املادية من 

 .مالية وعملية كلها، فإمنا جند يف هذه األحناء كلها هداية وتوجيهاً من احلديث الشريف

ديث هو املعقل العظيم الذي حفظ هذا الدين عن طريق أحداث سرية الرسول فاحل     

  وتوجيهاته الكرمية اليت أحاطت بسائر أحناء حياة املسلمني باستمرار، ويدل على ذلك
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(: أن اآلية الكرمية                   

  (
عندما نزلت يف السنة األخرية من حياة خامت أنبياء اهللا تعاىل، تقرر بنـزوهلا بأن  ١

الدين اإلسالمي الذي رضي به اهللا تعاىل لإلنسان وأكمله؛ سيبقى إىل آخر عهد من عهود 

نها هذه األرض، ويؤدي سائر مقتضيات احلياة الدينية واالجتماعية والسلوكية الثابتة م

واملتجمدة؛ ألن إكماله من رب العاملني وإعالنه برضاه به للمسلمني هو أمر يؤكد على 

جدارته يف كل عصر ومصر، فإن الدين املختار فهو يستطيع أن يقبل  التحديات، ويضع 

قضايا احلياة كال منها يف حملها اجلدير به، وجيعل احلياة سائرة مسايرة لألوضاع واألحوال 

خالهلا، وقد أثبت هذا الدين يف كتابه الكرمي، وعلى ما شرحه وأوصى به اليت متر من 

رسوله األمني عن طريق سنته وأسوة حياته الشريفة، فقد مضى على هذا الدين عصور 

وحقب، ومر من خالهلا هذا الدين ساملاً وغامناً، ناجحاً  وحمفوظاً، وأعانه يف ذلك احلديث 

لمني ومقتضياا، وسيواصل احلديث الشريف هذه الشريف يف كافة جماالت حياة املس

  . اإلغاثة واإلسعاف عن طريق دارسيه وحمققيه وعلماء أسراره األعالم

  :أهم مصادر ومراجع البحث
، ١مكتبة الرشد، ط: كمال يوسف حوت، الرياض: ، حتقيقاملصنف أيب بكر عبد اهللا بن حممد، ابن أيب شيبة - ١

  .ه١٤٠٩

 .ه١٣١٣، ٢طبقة بوالق األمريية، ط: ، القاهرةاملسند بن حنبل الشيباين، أمحد - ٢

 .ه١٤٢٠، ١دارالسالم، ط: ، الرياضالسننأبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين،  - ٣

 اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول اهللا البخاري أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،  - ٤

 .ه١٤٢٨، ٥ار الكتب العلمية، طد: بريوتوسننه وأيامه، 

 .ه١٤٢٠، ١، الرياض، دارالسالم، طاجلامعالترمذي أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى،  - ٥

مصطفى : ، حتقيقاملستدرك على الصحيحني"احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبدا هللا بن حممد بن محدويه النيسابوري  - ٦

 . م٢٠٠٩، ٤ية، طدار الكتب العلم: عبد القادر عطا، بريوت

مكتبة العلوم : املوصل محدي بن عبد ايد السلفي،: حتقيق ،املعجم الكبريأبو القاسم، سليمان بن أمحد،  ،الطرباين - ٧

 .ه١٤٠٤، ٢واحلكم، ط

                                                             
١
  .٣: املائدة  
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املسند املختصر من السنن ينقل العدل عن أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوي،  مسلم، - ٨

 .ه١٤١٩، ١دارالسالم، ط: ياضالر ،رسول اهللا 

 .ه١٤٢٥، ٣دار ابن كثري، ط: ، دمشقرجال الفكر والدعوة يف اإلسالمالندوي، أبو احلسن علي احلسين،  - ٩

، ١دار ابن كثري، ط: دمشق املدخل إىل دراسات احلديث النبوي الشريف،الندوي، أبو احلسن علي احلسين،  -١٠

 .ه١٤٢٤

لكنؤ، امع العلمي : ، اهلندديث يف تكوين املناخ اإلسالمي وصيانتهدور احلالندوي، أبو احلسن علي احلسين،  -١١

 .اإلسالمي

، ١دار ابن كثري، ط: دمشق املدخل إىل دراسات احلديث النبوي الشريف،الندوي، أبو احلسن علي احلسين،  -١٢

  .ه١٤٢٤
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