
 
 
 
 

 

  



 متهيد:
ُيتشاورون،ُايومُُُجلسواُالفالسفةُوملحدةُةوالثنويُُُةواملزدكيُُُوساملُُُمنُمجاعةُُُإنُُُ:يقالُُ

ُ،واليتهُسعتواتُُُ،دعوتهُقطاراألُيفُطارتُوُ،وسلمُعليهُهللاُصلىُحممدُمرأُتفاقمُقدُفقالوا:
ُ:وقالُبعضهمُفصاحُهم،نقاتلُُُقالوا:ُعليهم؟ُصرالنُُإىلُُلسبيلُُاُفماُوشوكته،ُهابُُبسأُسقتواتُُ

ُ!بقتالُمقاومتهمُيفُمطمعُال
ُمبكرُُُالإُعليهُواصرُُأُاعمُُُاستنزاهلمإىلُُسبيلُالُفقال:ُأخبثهمُضنُُُأيديهمُيفُقطسُُُوملا

ُفسبيلناُ،ليناإُاإلصغاءُمنُوامتنعواُ،عليناُروالتنمُُُمذهبناإىلُُابلدعاءُشافهناهمُولوُ،واحتيال
ُلقبولُعريكةُهموألينُُُ،رأايُسخفهموأُ،عقوالُُهمركُُأُهمُ؛فرقهمُمنُطائفةُعقيدةُُُننتحلُنأ

ُإليهمُابالنتسابُنونتحصُُُ،الروافضُوهمُاملزخرفاتُابألكاذيبُللتصديقُطوعهموأُ،احملاالت
ُسلفهمُعلىُتُُُماُذكرُمنُهمطبعُُُيالئمُمباُليهمإُدُُونتودُُُ،همشرُُُُعنُالبيتُهلُُأُُإىلُُواالعتزاء

ُ،وسلمُعليهُهللاُصلىُحممدُآبلُحلُُُماُعلىُهلمُونتباكىُ،اهلائلُلُُُوالذُُُالعظيمُالظلمُمن
ُأحواهلمُحناقبُُُإذاُحىتُ،وقدوهتمُسوهتمأُهمُالذينُسلفهمُأئمةُيفُاللسانُتطويلُُإىلُُبهُلونتوصُُ

ُُالرجوعُاببُعليهمُاشتدُُُ،وروايتهمُبنقلهمُشرعهمُإليهمُينقلُوماُ،أعينهمُيف ُ،الشرعإىل
ُ.(1)الدينُعنُاالخنالعإىلُُاستدراجهمُعليناُوسهل

ُالدينُبلبوسُسواتلبُُُمأنُُُكيفُُُُويبنيُالباطنية،ُرواجُُُسببُُُحكايةُُُالغزايلُيرويُهكذا
ُابدينهُُُمتمسكةُاإلسالميةُاألمةُأنُأحدُُُعلىُخيفىُوالُهم،مشروعُُُروارُُُيُُُحىتُحبللهُوتزينوا

ُالدينيةُأصوهلاُيعارضُدخيلُُُكرُُفُأبيُترضىُالُاأنُُُذلكُوميُسمُُُها،ومبادئُُُهامُُوقيُُُهاوأخالقُُ
ُإنُُُ:هلمُليقولُاملسلمنيُةعامُُإىلُُأييتُأنُكانُُمنُلكائنُُُيكنُفالُ،افيهُرويتجذُُُينشأُأنُمن

ُوإنُقيموها،ُتُُفالُوشدةُُُتضييقُُُجمردُهللاُحدودُوإنُوها،تصلُُُفالُطقوسُجمردُهذهُصالتكم
ُحىتُامبكرُُُالناسُعرفهاُاحلقيقةُوتلكُ!وزنُُُوالُاقدرُُُلهُتقيمواُفالُاترخييةُنصوصُُُجمردُقرآنكم

إىلُُذلكُبنسبةُُُإالُاسالنُُُبنيُوإشاعتهُالتأويلُجتميلُيستطيعونُالُكانواُُالكالمُأهلُنإ
ُابإلسالم،ُيقومُُُنمُُُهُُيظنونُُُالذيُالرجلُلذلكُتعظيمُُُمنُاملسلمنيُقلوبُهحتملُُُملا؛ُ(2)مظُُُمعُُ

                                         
ُالباطنية.ُقيامُابعثُبيانُيفُ(19-18)ُالباطنيةُفضائحُيفُالغزايلُالقصةُهذهُوىُرُ(1)
ُ.للتأويلُالناسُقبولُأسبابُبيانُيفُ،(168)ُالصواعقُخمتصرُ:يفُالقيمُابنُكالمُُنظراُ(2)



ُتتناىفُجديدةُاأفكارُُُيبثُُُأنُحاولُمنُالتاريخُمتداداُعلىُأحدُُُأيُعنُاحلقيقةُهذهُبُُتغُُُومل
ُ.اإلسالمُأصولُمع

ُهمأفكارُُُموايقدُُُُأنُهلمُيكنُالُأبنهُحواصرُُُقدُبلُ،الفعل هذا عن مبنأى احلداثيون وليس
إىلُُللدخولُاببُُُهلمُوليسُ،همعندُمقبولةُُُجتعلهاُإسالميةُبثيابُُُيكسوهاُأنُبعدُإالُلناسل

ُالثيابُهُُهبذُُُإالُاحلداثةُدئامبُوإحاللُمبادئهمُوإبدالُتفكريهمُمنطُوتغيريُاملسلمنيُعقول
ُاآلراءُيقبلُالُاألزهرُ"ُإنُُُ:أمنيُأمحدُيقولُُُكماُُالناسُبنيُلرتوجُهمأفكارُُُلبسوناُيُُاليتُالرقيقة

ُبصراحة،ُإليهمُتنسبهاُالنُأُاملستشرقنيُأقوالُمنُمناسُباُتراهُماُلبثُُُُطريقةُفخريُاحلرة،ُالعلمُية
ُُادفعهاُولكن ُكماُُُمُسها،ُيزعجهمُالُرقيُقاُثوابُُُوألبسهاُمنك،ُحبثُُُأناُعلىُاألزهريُُنيإىل

ُ.ُ(3)"وُضُحاهُُُاإلسالمُفجرُيفُأنُفعلتُُ
ُاإلسالميةُاملصطلحاتُهورظُُُعلىُتنتقلُوصوبُحدبُُُكلُُُُمنُاألفكارُفصارت

ُالتشريعُمصادرُمنُمصدرينُأهمُُُحىتُشيءُُُكلُُطالتُقدُاألسلمةُوهذهُالشرعي،ُواالستنادُُ
ُادعاءاتُُُامحوهلُثريتُأُُقدُوُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُالنيبُوسنةُالكرميُالقرآنُ:ومهاُاإلسالمي

ُحياةُُُيفُحضورمهاُإضعافُأجلُمنُذلكُوكلُتنتهي،ُالُشبهُُُحوهلماُوحيكتُكثرية،
ُ.املسلمني

 لنةعق معانيها: من إفراغها بغية   الشرعية النصوص على مورست اليت الطرق أكثر منو 
ُونيردُُُالذينُُُلوناملتأوُُُالكالمُأهلُُُهرظُُُحنيُاألوىلُالقرونُمنذُُُاستخدمتُوقدُ،النصوص

ُونيردُُُاوإمنُُُفقطُلونُُُوُُؤُُي ُُُالُمنُاحلداثُيونُأتباعهمُوظهرُعقلُية،ُلشبهُُُالشرعيةُصوصالنُُ
ُللعقل!ُخمالفتهاُحبجةُصوصالنُُ

ُالسلطةُهيُوسلطتهُ،والقاضي احلاكم هو العقل جتعل   صوصللن   احلداثية فالقراءة  
ُيفُنوطيقا"ي"اهلرمُاأللسنيةُللعلومُاحلداثينيُةومارسُالشرعية،ُالنصوصُهباُعاملُتُُاليتُةالوحيد

ُُوحماكمتهاُالشرعيةُالنصوصُتفسريُُ إىلُُالنهايةُيفُتأدُُُالعلومُهذهُعربُهوحدُُُالعقلُُإىل
ُهُُتفسريُُُيفُاحلقُُُعقلُلكلُُُُوُ،اهالميُُُاحلقُوأصبحُصوص،للنُُُ"املعاينُالنائية"وُ"أتويليةُفوضى"

ُُهواه!ُحسبُُُبتعبريُأدُق:ُلفقُُُشئتُُُوإنُعقله،ُحسب
                                         

ُ.(266)ُالسباعيُمصطفى،ُاإلسالميُالتشريعُيفُومكانتهاُالسنةُنظر:يُ(3)



ُو"قالُهللا"ُ"قالُ:يرفعُشعارُهأبنُفيلالسُارالتيُُُعلىُحنفيُحسنُعُُيشنُُُُذلكُأجلُُُومن
ُسندُُُاخلربُصدقُعلىُيعتمدُ"الف ُعندهُماأُه"،رسول ُابحلسُإالُُيثبتانُالُوكالمهاُ،امتنُُُأوا

ُطبقُُُوالعقل ُهوُماُعكسُعلىُ،اشيئُُُيثبتُوالُ،حجةُُُليسُوحدهُُُفاخلربُُُالتواتر،ُلشروطا
ُوُ،هللاُقالُعلى:ُاملطلقُاعتمادهاُعلىُاملعاصرةُالسلفيةُاحلركةُيفُسائدُُ ُ،الُرُسولُقال:

ُالنقلُوكأنُُُحجة،ُاخلربُوكأنُوالعقل،ُاحلسُُُُإعمالُدونُوحدهاُقليةالنُُُججابحلُُُواستشهادها
ُ.(4)"النقلُأساسُالعقلُنُُإُحنيُيفُ،احلسابُمنُوالواقعُالعقلُوأسقطتُبرهان،

ُ"حجةُاخلربُنُُ"وكأُ:ليقولُصالنُُُعلىُيتعاىلُكيفُُوانظر ُأنسُُُعندُإذنُاحلجةُفما!!
ُأنُلهُأينُُُومنُ؟!حُجةُُُوالسنةُالكتابُنصوصُتكنُملُإنُورسولهُابهللُمؤمننيُمسلمني

ُللعقلُرواأطُُُالذينُوهمُ،والعقلُاحلسُُُُإعمالُدونُالنقليةُججابحلُُُيستشهدونُُُالسلفيني
ُأخطاءها،ُوكشفواُاليوننية،ُاملنطقُيةُالعلومُحىتُونقحواُ،تفكريهُطريقةُوضبطواُ،اإلسالمي

ُالعقلية؟!ُاألحكامُُُمنُالُصحيحُإليهاُوأضافوا
ُافيهُألنُُُ؛الشرعيةُابلُنصوصُكيتمسُُُمنُعلىُفقطُُيشنُُعُُُأنُحنفيُحسنُيريدُولكن

ُوتوُجهه.ُفكُرهُُُيبطلُما
 العقول حسب صوصالن   لتفسي   وناحلداثي   هبا جاء اليت اجلديدة ة  الباطني   هذه  و 

ُعقلنةُُُعلىُمنهمُكثريُُُُدأبُولذلكُ؛تهامرجعي   النصوص فقدانإىل  تأد   واألهواء واألمزجة
ُمشروعُمثالُذلكُُُومنُللعقل،ُخمالفتهاُحبجةُالصحيحةُصوصالنُُُمنُكثريُُوردُُُُالشرعيُصُُُالنُُ

ُعشرةُوضعُهُنُإُإذُ؛تلزم"ُالُاليتُاألحاديثُمنُومسلمُالبخاريُ"جتريدُكتابهُيُفُاالبنُُُمجال
ُأناُجةحبُُُمنهاُاكثريُُُُوردُُُ،ومسلمُالبخاريُيفُاألحاديثُكلُُُُإليهاُحاكمُُُمثُ،عقلهُمنُقواعد

دُوُاحلديثية،ُتبالكُُُسائرُعلىُالفكرةُهذهُتطبيقُُإىلُُويدعوُالعقلية،ُقواعدهُختالف ُعلىُيؤكُُ
ُالبخاريُلشروطُمعرفتهمُهوُليسُاخلطوةُهذهُعلىُاإلقدامُمنُاملسلمنيُُُامتناعُسببُأنُُ

ُأوُالعجز"ُألنُُُوإمناُالكتابني،ُهذينُيفُهلاُوانتقائهماُ،لألحاديثُمجعهماُوطريقةُ،ومسلم

                                         
ُ.(368)ُالثورةإىلُُالعقيدةُمنُ(4)



ُ،"احلديثُمشكلة"ُكتابهُيُفُحممدُحيىيُجاءُكماُُ.(5)"ذلكُدونُحاالُامعُُُمهاُأوُاخلوف
ُ.(6)ذلكُعلىُبناءُُُهاوردُُُ،العقلُإىلُاألحاديثُمنُالكثريُُُوحاكم

ُالصحيحُملعرفةُمدارستهاُيفُوالُة،النبويُُُصوصللنُُُاحلديثيُقدالنُُُيفُاملشكلةُوليست
ُاملشكلةُلكنُُُقرون،ُمدىُعلىُبرباعةُُُهوصيارفتُُُاحلديثُأئمةُفعلهُماُهذاُبلُمنها،ُوالضعيف

ُُ.فحسبُاملردُالعقلُهوُوالردُالقبولُمعيارُُُيكونُأنُيف
ُاحلديثي-ُالشرعيُللنصُُُاحلداثيةُالنظرةُهذهُمثلإىلُُهوجُُاملُالنقدُحُدةُُُختفيفُأجلُومن

ُوأنُُُالكرام،ُالصحابةُفعلهُُُماُهوُابلعقلُالنصُُُُمعارضةُأبنُُُكتبهمُيُفُيذكرونُوائفتُماُ-حتديُدا
ُعوافادُُُ،،ُوماُرفضتهُرفضوهقبلوهُقبلتهُفماُ؛بعقوهلمُحديثُأيُُُُعلىُيعرتضونُكانواُُالصحابة

ُاليتُاألحاديثُعارضواُمنُأولُهمُمفإنُُُاملعىن!ُهبذاُاحلداثينيُطليعةُُُهمُالصحابةُأنُُُبذلكُُ
ُهذهُيفُهااستيفائُُُعلىُحنرصُلنُعديدةُأمثلةُُُلذلكُذكرواُوقدُ.ُ(7)وردوهاُعقوهلمُتقبلهاُال

ُيرومونُُُماُإصابةُُُيفُاألمثلةُهذهُةدقُُُمدىُلنرىُ؛أمُههاُسنتناولُُُولكنُ،املختصرةُالعلميةُالورقة
ُهبم؟ُىفنتأسُُُاحملضةُبعقوهلمُاألحاديثُعارضونُيُُحابةالصُُُكانُُُُفعاُلُُوهلُ،لهُأثيلُُالتُُ

 األول: احلديث
 ميتا لس  غ من» قال:ُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُأنُُُعنه،ُهللاُرضيُهريرةُأيبُحديث

 .(8)«فليتوضأ محله ومن اغتسل،

                                         
ُالتايل:ُالرابطُعلىُاليوم،ُاملصريُعلى:ُلهُمقاالُانظرُ(5)

https:/ / www.almasryalyoum.com/ news/ details/ 77510ُُ
ُبعدها.ُوماُ(111)ُاحلديثُمشكلةُ:نظراُ(6)
ُاحملمديةُالسنةُعلىُوأضواءُ،(17)ُالغزايلُحملمدُالسنةُكتابُُمنُوالروايةُللرأيُمناذجُفصلُ:مثالُانظرُ(7)

ُ.(178-177)ُريةُأبوُحملمود
ُ(.1463)ُماجهُوابنُ(،993)ُوالرتمذيُ،(3161)ُداودُوأبوُ(،9862)ُأمحدُخرجهأُ(8)



ُاملسلمنيُأُمواتُُُهللا!ُسبحان)ُبقوهلا:ُعنهاُهللاُُُرضيُعائشةُعارضتهُُُقدُاحلديثُُُهذاف
ُ.(9)فحمله؟!"ُعوُداُُأخذُرجلُُُإالُُهوُوهلُ!؟ُأجناسُُ

ُقلالنُُُملعارضةُلواأصُُُقدُالصحابةُأنُُُيفُاحلداثيونُُُاستندُُُعنهاُهللاُرضيُعائشةُقولُُُوعلى
ُُتطبيُقا.ُفعلوهُكماُُابلعقل

ُملاُلواوأصُُُاعتقدواُفإنمُقاصرة،ُاستعجاليةُنظرةُاألحاديثُهذهُملثلُاحلداثيةُالُنظرةُوهذه
ُخيُدمهمُأنُهُُُواظنُُُنصُُُُأيُُُسوقونُُيُفأخذواُ،وفكرهُتُمُمعتقدهمُديؤيُُُُاعمُُُيبحثونُأتواُمثُُُ،يريدون

ُفيهُليسُنقلوهُُُالذيُالنصُُُهذاُوُ.القادمةُاألحاديثُيفُسرتىُكماُُخاطُئاُكُلهُُُُالنقلُُُكانُُُُولو
ُوجوه:ُمنُوذلكُله،ُالتقعيدُيريدونُملاُحجةُُُأي

ُُامرفوعُُُيصحُُُملُاحلديثُهذاُأنُُُ:األول الوجه ُهوُاوإمنُُُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُيبُُُالنُُإىل
ُقال"ُحات:ُأيبُابنُقالُالعلماء،ُمنُكثريُُُُصرُحُوهبذاُعنه،ُهللاُرضيُهريرةُأيبُعلىُموقوفُُ

ُيفُالبيهقيُعُُتتبُُُوقد.ُ(10)"الثقاتُيرفعهُالُهريرة،ُأيبُعلىُموقوفُهو:ُإمناُخطأ؛ُهذاُأيب:
ُهريرةُأيبُعنُالبابُهذاُيفُاملرفوعةُالرواايتُُ"ُهللا:ُرمحهُيقولُُُها،مُُعظُُمُُُفُُفضعُُُاحلديثُقُُرُُطُُ

ُغريُاموقوفُُُقولهُمنُهريرةُأيبُعنُحيحوالصُُُ،بعضهمُوضعفُُُواهتارُُُبعضُجلهالةُُُ؛قويةُغري
ُ(11)"مرفوع ُالُهأبنُُُحصرُُُمنُالعلماءُومنُ.وعللهُاحلديثُعلماءُمنُكثريُُهذاُعلىُوتوارد.

ُحنبل،ُبنُوأمحدُ،املديينُبنُعليُاإلمامُ:ذلكُقالُومنُحديث،ُأيُُُالبابُُُهذاُيفُيصح
ُعائشةُقولُمحلُُُكنيُُُالُعليهُوبناءُُُ،(12)احلديثُأئمةُكبارُُمنُغريهمُوُاملنذر،ُوابنُالذهلي،ُو

ُهللاُرضيُهريرةُأيبُعلىُاموقوفُُُكانُُفإنُابلعقل،ُالشرعيُصُُُالنُُُعارضةمُُُعلىُعنهاُهللاُرضي

                                         
ُبلغهاُحنيُذلكُقالتُأناُالزركشيُالدينُبدرُذكرُوقدُ(،1472)ُالكربىُيفُالبيهقيُخرجهأُ(9)

ُالصحابةُعلىُعائشةُاستدركتهُماُإليرادُاإلجابةُ:انظرُمستقاُلُُحديثاُيكنُفلمُ،هريرةُأيبُحديث
(122.)ُ

ُ(.502ُ/3)ُاحلديثُعللُ(10)
ُ(.452ُ/1)ُالكربىُلسنناُ(11)
ُاحلبريُوالتلخيصُ(،185ُ/5)ُللنوويُواملموعُ(،452-448ُ/1)ُللبيهقيُالكربىُالسننُنظر:اُ(12)

ُ(.371-370ُ/1)ُحجرُالبن



ُصارُاملرفوعُاحلديثُُُتعارضُملُفإذاُوواقع،ُسائغُُُحابةالصُُُبنيُُُواخلالفُُُخالفته،ُفقدُعنه
ُبشري.ُبعقلُُُنبويُنصُُُُعارضةمُُُهيُالبحثُنقطةُفإنُُُالبحث،ُنقطةُعنُاخارجُُُاكالمه

ُيفُالرتمذيُ:منهم-ُالعلماءُبعضُُُيقولهُكماُُاحلديثُةبصحُُُالقولُعلىُ:الثاين الوجه
ُاالعرتاضُهذاُفإنُُُ-(15)ُالغليلُإرواءُيفُواأللباينُ،(14)احلبريُالتلخيصُيفُحجرُوابنُ،(13)سننه

ُهوُاوإمنُُُاثبُتا،ُاشرعيُُُانصُُُبهُعارضتُاضُُمتمحُُُاعقليُُُاعرتاُضاُليسُعنهاُهللاُرضيُعائشةُمن
 أيب حديث  ُومنهاُ،املؤمنُجناسةُبعدمُُُتقولُُُاليتُمعانيهاُعندهاُتاستقرُُُأخرىُألدلةُُُتوظيفُُ

 فاخننس   ب،ن  ج   وهو املدينة ق  ر ط   بعض   يف وسلم عليه هللا صلى النيب ه  لقي   حني نفسه هريرة
 رهت  فك   ا،ب  ن   ج   نت  ك    قال: «؟ريرةه   أاب اي كنت    أين» فقال: ،جاء   مث فاغتسل به  فذ   منه،

ُفهذا.ُ(16)«ينجس ال املسلم إن   !هللا بحانس  » :فقال   طهارة، غي على وأان ك  س  جال  أ   أن
ُكانُُفلماُجاسة،النُُُتنفيُأخرىُشرعيةُدالئلُمنُمنطلقُُُعنهاُهللاُرضيُعائشةُمنُاالعرتاض

ُأنُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُهديُمنُوليسُ،حياتهُيفُينجسُالُاملؤمنُأنُعندهاُامستقرُُ
ُوهذاُمبوته،ُينجسُُُامليتُيكونُُُأنُمنُبتتعجُُُ،ملسهُأوُمقابلتهُأوُرجلُمصافحةُمنُيغتسل

ُ.عنهاُهللاُرضيُعائشةُمنُاجتهادُُُوهوُ،جناسةُُُمنُإالُيكونُالُاالغتسالُأنُرتصوُُُعلىُمبينُُ
ُصُُُالنُُُعلىُاالعرتاضُيفُاملُردُقلُُعالُتستخدمُملُعنهاُهللاُرضيُعائشةُأنُُُقصود:وامل
ُالعلماءُبعضُُُمحلُُُولذلكُأخرى،ُنصوصُُُمنُعندهاُتُُثبُُُملاُاعرتاضهاُكانُُُُوإمناُ،الشرعي
ُالوجوب،ُالُالُندبُعلىُآخرونُومحلهُُُ،(17)وخمنسُُُهأنُُُعلىُعنهُهللاُرضيُُُهريرةُأيبُحديث

ُفيه.ُالتفصيلُموضعُهذاُوليس

                                         
ُ(.3101ُ/2)ُالرتمذيُننسُ(13)
ُ(.373-371ُ/1)ُنظراُ(14)
ُضعيفُوبعضهاُحسن،ُوبعضهاُصحيح،ُبعضهاُللحديثُطرقُمخسةُهذهُوابجلملة،"ُ:يقولُ(15)

ُ.(175ُ/1)ُالغليلُإرواء.ُعندن"ُاحلديثُصحةُيفُشكُفالُمنجرب،
ُ(.371)ُومسلمُ(283)ُالبخاريُخرجهأُ(16)
ُاحلبريُالتلخيصُ.داود"ُأبوُبذلكُجزمُوكذاُ،منسوخُأبنهُعنهُأمحدُأجابُ"وقدُحجر:ُابنُقوليُ(17)

(1/ُ372.)ُ



  الثاين: احلديث
 استيقظ   إذا» قال: وسلم عليه هللا صلى النيب أن   ،عنه هللا رضي هريرة أيب حديث

 ابتت أين يدري ال ه  فإن   ،ثالث   يغسلها حَت   اإلانء يف يده يغمس فال نومه من أحدكم
ُ.ُ(18)«يده

ُنصنعُُُكيفُُ:وقالتُعائشةُبهُأتخذُ"ملُاحلديث:ُهذاُأوردُُُأنُبعدُريةُأبوُحممودُيقولُُ
ُُ.(21)ماعنهُهللاُرضيُعباسُابنُعنُهذاُمثلُويروى.ُ(20)!"؟(19)ابملهراس

ُريةُأبوُهذاُعلىُكأفاتُُُ،بعقليهماُالشرعيُصُُالنُُُهذاُناجلليالُانالصحابيُُُعارضُنافهُُ
ُالعجيبُومنُحابة،لصُُاُفعلهُكماُُصالنُُُعلىُمُُكُُحُُُالعقلُأبنُُُاالحتجاجُيفُمذهبهُذهبُومن

ُُاإلشارةُدونُريةُأبوُهذاُيذكرُأن إىلُُيشريُُُعُُاملوضُُُهذاُغريُيفُأنهُغمرُُُ،مصدرُأيُُُإىل
ُعائشةُعنُيصحُُُوالُفظحيُُُالُاالعرتاضُهذاُأنُُُتعرفُحنيُكعجبُُُيزولُُُولكنُ!املصادر

ُعترب!مُُُكتابُُُُأيُيفُامذكورُُُوليسُعنهما،ُهللاُرضيُعباسُوابن
ُأهذا!ُلديهم؟ُاملوجودُالعلميُُُاإلنصافُُُوهُُُأهذاُنتساُءل:ُأنُلناُحيقُُُاعرتاضُقوسيُوبني

ُمجالُيقولُكماُُإليهُاملنسوبةُحاديثاألُمنُُُبتربئتهُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُجنابُُُحفظُُُهو
ُولوُونادُُفريُُُ،همومُُُفهُمعُتستقيمُُُوالُملعقوهلُُُتروقُُُالُاليتُلألحاديثُردُُُُجمردُهأنُُُأمُ!؟(22)البنا

ُونُُيردُُُوهمُهُُأصلُُُعنُالبحثُعناءُأنفسهمُفوايكلُُُُوملُ،هرالدُُُمنُاحينُُُمسعوهُُُاعرتاضُُُبذكر
ُومسلم!ُالبخاريُيفُاحديثُُُبذلك

                                         
ُ(.278)ُمسلمُوُ(،162)ُالبخاريُخرجهأُ(18)
ُكثريُُاملهراس:ُُ(19) ينظر:ُالنهايةُيفُغريبُُ.اُمنُاملاء،ُوقدُيعملُمنهاُحياضُللماءصخرةُمنقورةُتسع

ُ(.259ُ/5)احلديثُ
ُ(.177)ُاحملمديةُالسنةُعلىُضواءأُ(20)
ُوموافقةُ(،43ُ/2)ُالسبكيُالوهابُعبدُنصرُأليبُاحلاجبُابنُخمتصرُعنُاحلاجبُرفعُ:نظراُ(21)

ُ(.461ُ/1)ُحجرُالبنُاخُلربُاخلرب
ُتُلزم".ُالُاليتُاألحاديثُمنُومسلمُالبخاريُ"جتريدُ:كتابهُيُفُاإلهداءُصفحةُنظراُ(22)



ُالزركشيُالدينُبدرُأنُعنهاُهللاُرضيُعائشةُعنُاالعرتاضُهذاُبوتُثُُانتفاءُُُيفُكوحسبُُ
ُقدُوُالصحابة،ُعلىُعنهاُهللاُرضيُعائشةُاستدراكاتُجلمعُوضعهُُُالذيُالكتابُيفُيذكرهُمل

ُبذلكُويصرح،ُ(23)إطالقُاُهذاإىلُُيشريُأنُدونُُُعنهُُُهللاُرضيُهريرةُأيبُعلىُااعرتاضاهتُُُذكر
ُُماُأنُعلى"ُفيقول:ُحاجُأمريُابن ُيعين-ُاحلافظُشيخناُقالُعباسُوابنُعائشةُعنروي

ُالُاالعرتاضُُُهذاُكانُُفإن.ُ(24)"احلديثُكتبُُمنُشيءُُُيفُلهُوجودُُُالُ-اهلمامُبنُالكمال
ُيفُمساعيهمُوخابتُعليه،ُواالعتمادُُُبهُاالعتدادُطُُقُُسُُُاحلديثُتبُُكُُُُمنُأيُُُُيفُلهُُُوجودُُ

ُ.الُأصلُلهُهأنُُُوالعلماءُاظُُفُُاحلُُُأثبتُُُبنصُُُُالُنقلُعلىُابلعقلُاالحتجاجُُُأتصيلُُ
 الثالث: احلديث

 تمس   ام   الوضوء  »ُقال:ُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُأنُُُ،عنهُهللاُرضيُهريرةُأيبُحديثُُ
ُالدهن؟ُمنُأنتوضأُهريرة،ُأابُايُ:عنهُهللاُرضيُعباسُابنُلهُُُفقال ،«أقط ثور   من ولو ار،الن  

ُرسولُعنُاحديثُُُمسعتُُُإذاُأخي،ُابنُايُ:عنهُهللاُرضيُهريرةُأبوُفقالُُُاحلميم؟ُمنُأنتوضأ
ُ.(25)مثاُلُُلهُتضربُفالُموسلُُُعليهُهللاُصلىُهللا

ُكماُُحمضُعقليُُُاعرتاضُُُوهُُُهلُلكنُ؛عنهُهللاُرضيُعباسُابنُمنُواضحُُُاعرتاضُُُوهذا
ُبه؟ُوفرحواُاحلداثيونُفهمه

ُُيستندونُُُحنيُونهيظنُُُماُهذا ُيفُاديثحاألُكلُُُإىلُُُظرالنُُُدونُُُطفقُُُاالعرتاضُهذاإىل
ُعلىُامبنيُُُيسُُلُماعنهُهللاُرضيُعباسُابنُاعرتاضُأنُُُعرفتُهاكلُُُُُاإليهُنظرتُُُولوُالباب،

ُاحلديثُأنُُُيرىُماعنهُهللاُرضيُعباسُفابنُلديه،ُاثبتُُُدليلُُُعلىُوإمناُ،حمضُعقليُنظرُُ
ُالة،الصُُإىلُُخرجُمثُثيابهُعليهُعمجُُُهأنُُُوسلمُعليهُهللاُصلىُيبالنُُُعنُُُهوُروىُوقدُ،منسوخ

ُ(26)ماءُمسُُُوماُابلناس،ُىصلُُُمثُلقم،ُثالثُفأكلُوحلم،ُخبزُُُهبديةُفأيت ُابنُعرفُافلمُُ.
ُأابُأنُُُرأىُمثُ،ارالنُُُتمسُُُامُُُالوضوءُتركُ:هوُاألمرينُوآخرُُُاملوضوعُيفُاحملكمُأنُعباس

                                         
ُ(.128-112)ُالصحابةُعلىُعائشةُاستدركتهُماُإليرادُاإلجابة:ُنظراُ(23)
ُ(.300ُ/2)ُوالتحبريُلتقريراُ(24)
ُ(.79)ُالرتمذيُخرجهأُ(25)
ُ(.359)ُمسلمُخرجهأُ(26)



ُماُتعضدُاليتُالعقليةُاألمثلةُُُربُُضبُهُُعارضُُُاحلديثُبذلكُثُُحيدُُُُزالُالُعنهُهللاُرضيُهريرة
ُعقليُُُُدليلُُُعلىُاسُُمؤسُُُااعرتاضُُُإذنُهوُفليسُالنار،ُمستُامُُُالوضوءُعدمُمنُعندهُثبتُُ

ُ.الشرعيُليلللدُُُعتبُُتابلُهوُوإمناُ،حمض
ُابنُمعُكنتُُُُعطاء:ُبنُعمروُبنُحممدُفيهاُقولُُيُاليتُاألخرىُروايتهُاملعىنُهذاُيؤكدُوما

ُفجعلُُُ،املسجدُيفُوسلمُعليهُهللاُصلىُيبالنُُُزوجُميمونةُبيتُيفُماعنهُهللاُرضيُعباس
ُابملاءُنستحمُإنُويقول:ُاألمثالُفيهُويضربُُُالنار،ُتمسُُُماُالوضوءُأنُُُيزعمُنمُُُيعجب

ُ(27)املطبوخُابلدهنُوندهنُبهُأونتوضُُُاملسخن ُرضيُعباسُابنُأنُُُيفُوصريحُواضحُُُوهذا.
ُ.الشرعيُاحلكمُهذاُعلىُللتأكيدُةالعقليُُُاألمثالُضربُُبُلديهُدأتكُُُماُرقرُُُُيُُأنُأرادُُُماعنهُهللا

ُيبالرُُُموائُُحُُُوإلقاءُعليهاُاالتكاءُُُوحياولونُ،مهُُبُُتُُكُُُيُفُيذكروناُعديدةُُُأخرىُأمثلةُُُوهناك
ُذلكُوينسبونُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُيبالنُُُعنُُُالصحيحةُاألحاديثُحولُاملسلمنيُقلوبُُُيف

ُابتة،الثُُُاألحاديثُُُعلىُاحملضُالعقليُُُاالعرتاضُُُوهوُُُأالُ،األمرُذاهُُُمبدأُهمُوأنمُحابةالصُُإىلُ
ُألحاديثُإنكارهمُيفُيتمسحواُوأنُا،إسالميُُُالبوسُُُمهُُمشروعُُُلبسواُيُُأنُونيريدُُُبذلكُُُوهم

ُكلُُُُأنُُُكيفُُُُتبنُيُُوقدُفعلوا!ُماُنفعلُحننُُُ:يقولواُحىتُامالكُرُحابةالصُُُقفىبُصحيحة
ُالصحابةُعندُصالنُُُكانُُفقدُعليهم،ُتنقلبُُُبلُ؛سعفهمُتُُالُحابةللصُُُيوردوناُاليتُالتطبيقات

ُتثبتُُُأخرىُأحاديثُمنُاالعرتاضاتُُُنونيبيُُُوحفظهُوإدراكهُفهمهُسبيلُويفُ،ماملقدُُُهو
ُ.العقليُظرابلنُُُذلكُيعضدونُمثُ،لديهم

ُامُُهتكُُُهذاُليسأُ؟الشرعيُللدليلُاتبعُُُالصحابةُعندُعقليلاُالنظرُجتعلونُملاذا قيل: فإن
ُ؟العكسُيكونُُُأنُيكنُإذُمنكم

ُابلسنةُالصحابةُكمتسُُُعنُالكثريةُُُالرواايتُهذاُعلىُيدلُُُذلك: جواب يف نقول
ُالصحابةُكبارُُأنُكيفُُثبتُتُُعديدةُرواايتُمنُالعلماءُكتبُُُُروتُوكمُ،إليهاُورجوعهم

ُ.إليهمُالشرعيُالنصُبلوغُُُمبجردُواجتهاداهتمُالشخصيةُهمُُآرائُُُعنُرجعوا
ُعنُهوُالبابُهذاُيفُيروىُماُأكثرُأنُدامُما-ُالبابُهذاُيفُاألحاديثُأصدقُُُومن

ُالصوم،ُتقضيُاحلائضُابلُماُفقلت:ُعائشةُسألتُقالت:ُعنهاُهللاُرضيُمعاذةُأنُُُ-عائشة
                                         

ُ(.713)ُالكربىُيفُالبيهقيُأخرجهُ(27)



ُكانُُُُقالت:ُ،أسألُولكينُحبروريةُلستُقلت:ُأنت؟ُأحروريةُفقالت:ُ!؟الصالةُتقضيُوال
ُ.ُ(28)الةالصُُُاءُُبقضُُُنؤمرُوالُوم،الصُُُبقضاءُؤمرفنُُُذلك،ُناصيبُُيُُ

ُاحملضُالعقليُظرالنُُُإقحامُحاولتُمنُعلىُبُُتغضُُُعنهاُهللاُرضيُعائشةُأنُُُكيفُُفانظر
ُالنصوصُعارضُتُُأنُاحلديثُهذاُصاحبةُوهيُمنهاُتصورُيُُفكيفُُُ،الشرعيُالنصُمقابلُُ

ُُمسبق؟!ُشرعيُمستندُدونُاحملضُبعقلها
ُوعليهُاألصل،ُهوُوآرائهمُماجتهاداهتُُُوتركُهلمُتبنُيُُإنُالشرعيُالنصُُُإىلُُحابةالصُُُرجوعُُُو

ُعلىُبناءُُُوردوهاُالنصوصُعقلنةُمارسواُالصحابةُإنُ:يقولُمنُهوُابلدليلُبُُيُطالُُُمنُفإنُُ
ُكانُُُُعنهُُُهللاُُُرضيُُُاخلطابُبنُعمرُأنُُُمنهاُكثرية،ُُالُنصوصُُإىلُُمهُُرجوعُُُيفُاألمثلةُوُعقوهلم،

ُأنُالكاليبُسفيانُبنُحاكالضُُُأخربهُحىتُ،زوجهاُيةُُدُُُمنُاملرأةُُُثُُترُُُوالُللعاقلة،ُالديةُيقول:
ُ،«زوجها دية من الضبايب أشيم امرأة   أورث أن»ُ:هإليُكتبُُوسلمُعليهُهللاُصلىُهللاُرسول

ُ(29)قولهُعنُعمرُفرجع ُُرجعُاملؤمننيُأمريُُُفهذا. ُدُُملرُُُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُحديثُُإىل
ُالسابق.ُاجتهادهُكرُُوت ُُُ،ثقةُمنُعليهُوروده

ُأبسُالُفقال:ُبيد،ُايدُُُرفالصُُُعنُعباسُابنُسألتُُُقال:ُاجلوزاءُأبوُرواهُماُذلكُومن
ُهُُفأتيتُُُحي،ُوالشيخُأخرىُمرةُُُجتُُحجُُُمثُ:الُُقُُُوأقل،ُذلكُمنُأكثرُ،بواحدُاثننيُُُبذلك

ُفيتُأُُأزلُفلمُبواحد،ُاثننيُأفتيتينُقدُكإنُُُ:فقلتُُُقال:ُ.بوزنُوزنُُُفقال:ُرف،الصُُُعنُهفسألتُُ
ُهللاُرسولُعنُثُُدُُُحيُُُاخلدريُسعيدُأبوُوهذاُرأيي،ُعنُكانُُُُذلكُإنُفقال:ُ!أفتيتينُمنذُهُُبُُ

ُ.(30)وسلمُعليهُهللاُصلىُهللاُرسولُحديثإىلُُرأييُفرتكتُ،وسلمُعليهُهللاُصلى
ُوامُُيقدُُُُملُعليهمُهللاُرضوانُُُالصحابةُأبنُاجلزمُيكنناُعليهاُوبناءُُُكثرية،ُُهذاُيفُوالوقائع

ُوبيانُفيها،ُالتعارضُنفيُوُ،األحاديثُفهمُيفُأعملوهاُوإمناُ،الشرعيُصُُُالنُُُعلىُمعقوهلُُُ
ُواملنسوخ.ُاسخالنُُ

                                         
ُ(.335)ُمسلمُخرجهأُ(28)
ُصحيحُيفُاأللباينُوصححهُ،(2642)ُماجهُوابنُ(،2927)ُداودُوأبوُ(،15746)ُأمحدُخرجهأُ(29)

ُداود.ُأيبُسنن
ُ(.187ُ/5)ُالغليلُإرواءُيفُاأللباينُوصححهُ(،11479)ُأمحدُخرجهأُ(30)



ُوإمناُفقط،ُالُنصوصُعقلنواُقدُالصحابةُأنُُُإثباتُُُالدعوىُهذهُمنُوناحلداثيُُُدُُُرُُيُُومل
ُأنُعليناُجيبُفإنُهُاملتون،ُنقدواُقدُالصحابةُأنُُُدامُماُأنهُوهوُ،هذاُخلفُآخرُشيُئاُأرادوا
ُفقطُاألسانيدُنقدُعلىُاقتصرواُأبنمُاملسلمنيُاهتامُعلىُكثريونُُدأبُوقدُحذُوهم،ُحنذو

ُُالُنظرُدونُُ ُاحلداثينيُمنُموائدُهمُعلىُيقتاتونُومنُاملستشرقونُذلكُيدعيُكماُُ،املتونإىل
ُيعنيهمُالُمثُ،فقطُاإلسنادُعلىُُمنصبُُُوكأنُهُاملسلمنيُعندُُُالعللُعلمُفُيصوُُرونُاملعاُصرين،

ُمنُيستحقُُُماُيولوهُملُواألدابءُالعلماءُ"ولكنُ:ريةُأبوُذلكُيفُيقولُُُكماُُشيء،ُيفُاملنت
ُفالُاملعىنُأماُ،فحسبُابلسندُصليتُُُعندماُبعلمهمُوقفواُملنُأمُرهُُُوتُ رُُكواُوالدرس،ُالعناية

ُ.(31)شيء!"ُأمرهُُُمنُيعنيهم
ُاملنت،ُنقدُُُاببُمنُعليهاُاملتفقُالصحيحةُاألحاديثُردُُُيريدونُاحلجةُهذهُمنُوانطالقُا

ُكانتُُولئنُيتومُهونه،ُوهمُُُجمردُالدعوىُوهذهُاملعاصر،ُالواقعُأوُواآلراءُللعقولُموافقُتهاُوعدمُُ
ُعيبُهذاُفإنُُُالعلل،ُوعلمُاملصطلحُعلمُدُقةُيعرفونُوالُقليلة،ُوالنصوصُابألحاديثُعنايُتهم

ُفيكررونُ،املستشرقنيُمنُتسيهرُجولدُأمثالُُُعلىُيتتلمذونُلكُنهمُالواقع،ُيفُالُالقارئُيف
موُناُقلوهبمُسخائمُُُونوجيرُُُ،أوهامهم ُشئتُُُوإنُوالعبارات،ُاأللفاظُبعضُبتغيريُللناسُفيقدُُ

ُاجلانبُُُعليهُغُلبُقدُاملسلمنيُعندُاألحاديثُ"نقدُقال:ُحنيُُُتسيهرُجولدُقولُبنيُفقارُن
ُأوُابلصحةُاحلديثُعلىُبواسطتهاُحيكمُاليتُهيُاجلاهزةُفالقوالبُُُالبداية،ُمنذُالشكلي

ُأوُداخليةُمتناقضاتُُُعلىُاحتوىُأوُواقعي،ُغريُمعناهُكانُُولوُُيصُححُاملنتُفإنُُُبغريها...
ُ.ُ(32)خارجية"

ُحملُهناُليسُقواعدُوالتعديلُللجرحُالعلماءُوُضعُُُ"وقدُيقول:ُإذُأمنيُأمحدُكالمُُاقرأُمث
ُبنقدُُُتظفرُأنُفقلُُُاملنت،ُبنقدُعنواُماُأكثرُاإلسنادُبنقدُعنواُ-يقالُواحلق-ُولكُنهمُذكرها؛

ُأنُأوُفيه،ُقيلتُاليتُوالظروفُيتفقُالُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبإىلُُُنسبُماُأنُنحيةُمن
ُ.ُ(33)تناقضه"ُالثابتةُالتارخييةُاحلوادث

                                         
ُ.(7)ُاحملمديةُالسنةُعلىُضواءأُ(31)
ُ.(449)ُالشريفُالنبويُاحلديثُمنتُنقدُيفُاحملدثنيُهودجينظر:ُُ(32)
ُ.(238)ُاإلسالمُجرفُ(33)



ُيفُبسيطُجهدُبذلُأوُمتحيصُدونُوقبولهُاملستشرقونُيقولهُماُكلُُعلىُلمذالتتُُُوهذا
ُصحيحاُحديثُاُعارضُقدُبعضهمُأنُكيفُُبناُمرُُُوقدُالبالاي،ُهذهُمثلُيفُيوقعهمُالبحث

ُُيشرُوملُخيرجهُوملُاحلديث،ُكتبُيُفُاثبتةُُُغريُبروايةُومسلمُالبخاريُيف ُفليسُمصدرُه،إىل
ُاالستداللُيريدُُُواليتُ،املسبقةُفكرُتهُديؤيُُُُمباُالكتابُحيشوُأنُعندهُاملهمُُُوإمناُ،يتثبتُأنُاملهم

ُ.دليلُأبيُُُُعليها
ُالدعوى:ُهذهُعلىُبهُيُردُُُومُا

ُاألسانيد،ُصُححواُوإنُبتمحيصهاُاألحاديثُُمتونُعاملواُقدُأنفسهمُالصحابةُأنُُُ-1
ُعنُعائشةُقالتُكماُُقائله،ُيفُيشُكونُالُكانواُُوإنُاحلديثُمتونُبعضُُُيستشكلونُفكانوا

ُنصوصُُُمنُعندهاُاستقرُُُملاُمعارضُُُأنهُظُنتُحديثُاُروىُحينماُعنهمُهللاُرضيُعمرُابن
ُ(34)أخطأ"ُأوُنسيُولكنهُ،يكذبُملُإنهُ"أماُقالت:ُأخرى، ُمعُللمنتُقراءةُإالُهذاُفهل.

ُفسارواُاحلديث،ُأئمةُمنُبعدهمُمنُعليهاُجرىُاليتُهيُللمنتُُُالقراءةُوهذهُ!السند؟ُصحة
ُهلذاُموضحةُأخرىُبنصوصُُُوإمناُالعقل،ُمبجردُالنصُعلىُاالعرتاضُعدمُُُمنُمنهجهمُعلى

ُبه.ُيتمسكواُأنُللحداثينيُيكنُماُالصحابةُمنهجُُُيفُفليسُاملنت،
ُوعدمُالُشذوذُعدمُُُشروطهُمنُقالوا:ُاحلديثُلصُحةُشروطُاُوضعواُحنيُُُثنياحملدُُُُأنُُُ-2

ُيكنُالُاحلديثُعلماءُفإنُعليهُوبناءُُُ،أيُضاُابملنتُوإمناُ،فقطُابلسندُامتعلقُُُهذاُوليسُالعلة،
ُومتُنه.ُسنُدهُيفُالنظرُبعدُإالُواحُداُحديثُاُحوايصحُُُُأن

ُحولُالُ،احلديثُمنتُحولُُُتتمحورُكلهاُُعديدةُمصنفاتُُُصُنفواُاحلديثُعلماءُأنُُُ-3
ُقتيبة،ُالبنُاحلديث"ُخمتفُو"أتويلُالشافعي،ُلإلمامُاحلديث"ُ"اختالفُكتاب:ُُمثلُسنده،

ُكثري.ُُهذاُوغريُللطحاوي،ُاآلاثر"ُو"مشكل
ُكانواُُكيفُُفانظرُذلك،ُصعوبةُُرغمُواملدرجُوالتصحيفُابلغريبُاحلديثُعلماءُعينُ-4

ُهذاُمثلُإدراكُُُيكنُُُكيفُُُُوأتُملُ،آخرهُأوُوسطهُأوُبدايتهُيفُإدراجُُُفيهُاملنتُأنُُُيدركون
ُُبعضهاُاألحاديثُمتونُُُومجعُابملنت،ُابالعتناءُُُالدقيقُاألمر ُكلهاُُفيهاُللنظرُ؛بعضإىل

ُمناهجُبيانُهوُهناُاملقصدُوليسُ.وسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُقولُُُعلىُالزائدُبيانُمثُوفحصها،
                                         

ُ.(24758)ُأمحدُخرجهأُ(34)



ُالصحابةُأنُُُبيانُوإمناُ،(35)مصنفاتُذلكُيفُأُفردُوقدُوكثرته،ُتوافرهُوالُاحملدثنيُعندُاملنتُنقدُُ
ُملردُليسُعليهاُاعرتاضهمُأوُاألحاديثُلبعضُرُدهمُوكانُُُابملنت،ُاهتمواُتبعهمُومنُالكرام

ُتوصفُأخرىُأحاديثُعنُ"وأعرضتُالغزايل:ُيقولُكماُُهمُيفعلونهُماُمثلُالعقلي،ُالنظر
ُُو(36)العام"ُالسياقُمعُتنسجمُملُالدعوةُوسياسةُهللاُلدينُفهميُيفُألناُ؛ابلصحة ُإمنا،

ُذلك.ُتوجبُُُأخرىُلنصوصُُ
ُوهويعارضُُُويفحصوهُصوهيحُُُُأنُدونُحديثُُُأيُلُيمرُُرواُالكرامُالصحابةُيكنُُُملُوأخي ا:

ُجديدةُُُعلوُماُاحلديثُحفظُُُأجلُُُمنُوابتكرواُهم،بعدُُُمنُاحلديثُأهلُُُهذاُعلىُوسارُُُمبثله،
ُالفكريُابلعقمُاملسلمنيُإصابةُُُيفُسبُباُيكونواُفلمُالعلل،ُكعلمُُاألممُسائرُُُعندُمثلهاُوجديُمل

ُمنُذلكُوكلُواملصطلح،ُالعللُعلمُيفُوبرعواُقواودقُُُصواحمُُُوإمناُ،(37)أمنيُأمحدُيقولهُكما
ُواملنسوخ.ُالناسخُومعرفةُاحلكمُإصابةُُُودقةُاحلديثي،ُاملنتُمنُالتحُققُأجلُُ

ُ،وتعظيمهُ،لهُواخلضوعُ،الشرعيُللنصُُُُالتسليمُهوُالصحابةُدعنُاملستقرُُُأبنُُُانُُتيقُُُوهبذا
ُعلىُبناءُعقليُُُمعطىُهوُهنفسُُُالتسليمُوهذاُواالجتهادات،ُواآلراءُالعقولُكلُُعلىُوتقديه

ماُُمنهجهمُيفُفليسُ،بهُجاءُماُوكمالُوسلمُعليهُهللاُصلىُيبالنُُُصدقُُُمنُمعندهُُُثبتُما
ُ.(38)نُجُهمُوانتُهجُُُسريُهمُسارُُُمنُوالُعليهُاحلداثيونُيُتكئ

                                         
ُاجلوايب،ُطاهرُحملمدُالشريفُالنبويُاحلديثُمنتُنقدُيفُاحملدثنيُجهودُاملثال:ُسبيلُعلىُنظراُ(35)

ُمصطفىُحملمدُاحملدثنيُعندُالنقدُومنهجُالسعوي،ُحممدُبنُإلبراهيمُاحملدثنيُعندُاملنتُونقد
ُاألعظمي.

ُ.(13)ُالسريةُفقهُ(36)
ُ،روايةُيصبحُكلهُُالعلمُوكادُ،احملدثنيُمنهجُ"عالُاملعتزلة:ُموتُبعدُاإلسالميُالفكرُعنُيقولُ(37)

ُ،ابلعقمُغالباُاملسلمنيُوإصابةُاملؤلفنيُعباراتُوتقديسُاالبتكارُقلةُمنُنرىُماُهذاُنتيجةُوكان
ُ(.49-48ُ/2)ُاإلسالمُظهرُ.الكلمة"ُمبعىنُجديداُرأايُأوُاجديدُُُكتاابُُجتدُالُحىت

ُاالعتقاد،ُمبسائلُاملتعلقةُاألحاديثُعنُالعقليُاملعارضُدعوىُدفعُ:كتابُُلالستزادةُيراجعُ(38)
ُ(.79-67)ُالنعميُعيسىُللدكتور



ُعليهُيوردُالصحابةُمنُأحدُُُيكنُ"وملُهللا:ُرمحهُالقيمُابنُقالُُُكماُُ:القول وخالصة  
ُانصُُُعارضُ-عقوالُُاألمةُأكملُوهم-ُأحدُفيهمُعرفُوالُالبتة،ُالنصُُُيعارضُمعقوالُ
ُ.(39)بعقل"

 واحلمدُهللُربُالعاملني.

                                         
ُ.(404ُ/2)ُواملعطلةُاجلهميةُعلىُاملرسلةُالصواعقُتصرخمينظر:ُُ(39)


