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 : ملقدمةا
 رئيس  إىل  فتقدم  ،ب  الر    تلميذ  على  وقتل  ا  د  هتد    ينفث    يزل  مل  فكان  شاؤول  ا"أم    لوقا:  يقول
  رجال   الطريق منا أانس   وجد إذا حىت ،اجلماعات إىل ،دمشق إىل رسائل منه وطلب الكهنة،

 حوله  رقأب    فبغتة    ،دمشق  إىل  اقرتب  هأن    ثحد    ذهابه  ويف  أورشليم،  إىل  موثقني  يسوقهم  نساء  أو
 تضطهدين؟ ملاذا ،شاؤول شاؤول له: قائل   صوت   ومسع األرض على فسقط السماء، من نور  

 ت  ر ف س   أن عليك صعب   تضطهده، أنت الذي يسوع أان :الرب   فقال سيد؟ اي أنت من فقال:
 وادخل قم :الرب   له فقال أفعل؟ أن تريد ماذا ،رب   اي :ومتحيِ   مرتعد  وهو فقال .م ن اِخس
ا أايم   دمشق يف الذين التلميذ مع شاؤول وكان ...تفعل أن ينبغي ماذا لك: فيقال  املدينة،
 .(1)هللا" ابن هو هذا أن   ابملسيح اجملامع يف يكرز جعل وللوقت
 صرانيةالن   يقوِ ض ما همع   فأدخل ،النصرانية   دخل ث   يهودايً  كان  الذي بولس هو هذا

 الذي فهو فيهدمها، الداخل من ضهايقو ِ  أن من بًدا جيد فلم النصرانية  هدم   أراد دها،ويفسِ 
 األرض إىل هللا أنزله ،هللا ابن هو بل ،فحسب انبيً  يكن مل السلم عليه عيسى أن الناس معل  

 دين لتبد   اليت الوثنيات معه وأدخل بولس فدخل ،(2)البشر خلطيئة  اتكفي   قرابان   نفسه مليقد ِ 
 يهودايً  عيسى وكان" العامل(: )أداين كتاب  صاحب Berry يقول: ،معامله توغي   النصارى

 احلقيقة  يف  فشاؤول  ،عيسى  حساب  على  ةاملسيحي    نكو    شاؤول  ولكن  ؛اأبد    كذلك  ظل    وقد
 من  العامة   له  ليجذب  اليهود  تعاليم   بعض   داينته  على  بولس  أدخل  وقد  ،املسيحية  سمؤس    هو

 .(3)"اإلغريق فلسفة  من صورا أدخل كما  اليهود،
  ابولس   ة  صحيح فكرة  لكل  أن   جتد اإلسالمي التاريخ  على بصرك مررت   إن ك وإن  
 من  خرابلن   إل هاتقويض   ميكن ل الصحيحة  الفكرة هذه أن   اد  جي   يعلم شخص ا جتد ا! جديد  

 فعله ما اعن   ببعيد   وليس باعها،ات ِ  عيويد   بتعاليمها، ن ويتزي   لبوسها، يلبس أن بعد داخلها
 لعلي ابلعصمة  القول   ابتدع   من لوأو  " هللا: رمحه تيمية  ابن هفي قال الذي سبأ بن هللا عبد
 فأظهر  يهودايً  كان  الذي سبأ بن هللا عبد املنافقني هؤلء رأس هو اخللفة  يف عليه ص  وابلن  

 

 (.20-1جنيل لوقا، ِسفر أعمال الرسل، اإلصحاح التاسع )( إ1)
 (.115املسيحية ألمحد شليب )ص: : ظر( ان2)
 (.116-115املسيحية ): ل عن أمحد شليب يف كتابه( نق3)
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 هبا ر  مت حالة   فأخطر   ،(1)"صارى الن   دين بولص  أفسد كما  اإلسلم دين فساد وأراد ،اإلسلم
 .هابزي ِ  ّي  يتز و  أهلها من هأن   عييد   نم   داخلها، من حد  أ هاينقض   أن هي فكرة أي  

 كبصر   مررت فأينما هو، كما  احلال زال ل سبأ ابن ظهور على قرون   رورم   بعد واليوم  
 املصطلحات ونجيعل ومن إسلمية، بثياب   لإلسلم اهلدمي ة  مشاريعهم ونر مير ِ  من ستجد

 فكر. أي   على يكون ما أخطر وهو ،التقويضي ة  ممشاريعه لتمرير تكأة اإلسلمية 
  مناسب ا   تراه  ما  لبث ِ   طريقة   فخي  ة،احلر    ة العلمي    اآلراء    يقبل  ل  راألزه    "ِإن    أمني:  أمحد  يقول  

 حبث   أهنا على األزهريِ ني إىل ادفعها ولكن بصراحة، إليهم تنسبها أل   املستشرقني أقوال من
 وقارن  .(2)وض ح اه "  اإلسلم  فجر  يف  أان  فعلت    كما  ها،م س    يزعجهم  ل   رقيق ا  ثواب    وألبسها  منك،

 ليس  كان  وإن  ها،نفس    والنتيجة   ه،نفس    احلال    جتد  سبأ  بن  هللا  عبد  أو  بولس  فعل  وبني   اهذ  بني
 نفسها  هي  النتيجة   أن    إل    ،الدين  هدم  هو  اإلسلم  ثوابت  نقد  من  احلداثيني   مراد أن    ابلضرورة

 .موهناقد  ي اليت املنهجية  غي نقدية لا القراءات من كثي  يف
 : بويةالن   نة الس   نقد يف ةاحلداثي   املنطلقات  : أول  

 انطلقوا فقد معها، التعامل وطريقة النبوية  نة الس   من واضحة  مواقف   هلم كانت  احلداثيون
 مع عاملالت   يف الوحيدة السلطة   هي العقل سلطة وأن بوي،الن   ص الن   على العقل ة حاكمي   من

 ،هللا "قال يقبلون: مأبهن   السلفي يارالت   على حنفي حسن عيشن ِ  ذلك أجل ومن النبوية، ة السن  
 ابحلس ِ   إل    يثبتان  ل  وكلمها  ،امتن    أو  اسند    اخلرب  صدق  على   يعتمد  ف "ل  عنده  اأم    ،"رسوله  وقال

 هو ما عكس على ،اشيئ   يثبت  ول ،حجة   ليس وحده   فاخلرب   التواتر، لشروطا طبق   والعقل
 واستشهادها   ،س ولالر    قالو   هللا  قال  على  املطلق  اعتمادها  على  املعاصرة  لفية الس    احلركة   يف  سائد  

 ،برهان النقل وكأن   ة، حج   اخلرب وكأن   والعقل، احلسِ   إعمال دون وحدها قلية الن   ابحل جج
 .(3)"النقل أساس العقل ن  إ حني يف احلساب من والواقع العقل وأسقطت

 

 .(518/ 4جمموع الفتاوى )( 1)
 (.266ص: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسلمي ): ن مصطفى السباعي يف كتابه( ع2)
 (.368ص: ) من العقيدة إىل الثورة حلسن حنفي (3)
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 ومل العقل أسقطوا قد واجلماعة  السنة  أهل أن   بفكرة حنفي حلسن أوحى ن م   أدري ول
 عليه اعتمادهم منهاو  ،العقل على كثية  اعلوم   سوواس ِ ؤ ي مل واجلماعة  السنة  أهل وكأن   عملوه،ي  

  نبني  ولكن ،ابلعقل السنة  أهل اهتمام بيان بصدد اولسن النبوي! للحديث  قديالن   املنهج يف
 العقل. هو النبوية  نة الس   مع التعامل يف احلداثيني مرتكز أن

 هللا   صلى  يبالن    نص   بني  سويةالت    منطلق  من  النبوية   السنة   إىل  نظرهتم  يف  ينطلقون  أهنم  كما
 املناهج فإن عليه  اء  نوب ،هلا قداسة   ل هاكل    صوصن  الف آخر، بشري نص    أي ِ  وبني وسلم عليه
 اصادر   الكلم هذا يكون نأل مراعاة   دون السنة  على طبق ي   اعتيادي   كلم  أي   على طبقت   اليت
 إهدار   ميكن ل أنهو  ،وسوابقه هقلواح له الكلم يكون وأن ،الدين تبليغ  يف معصوم إنسان   من

 صوصالن   اختلف يهم   ل" حرب: علي   يقول األخرى، صوصالن   إىل الرجوع دون نص   
 نقد ففي :وابإلمجال... به العلم بغية  ص الن   على ابلشتغال قعل  تت املسألة   دامت ما وتباعدها

 املضامني حيث من وآخر نص   بني الفرق هنا يهم   فل ،اختلفها على النصوص ة تسوي ص الن  
 وآلية  لهتشك    وطريقة   اخلطاب  بناء  كيفية   يهم    الذي  وإمنا  ،املوضوعات  حيث  من  أو  ،واحملتوايت

 .(1)"لغوايً   انصً   ليشك    كلمها  إذ  ؛النبوي  ص والن    الفلسفي  صالن    بني  اجلمع  كني    اهن    ه،اشتغالِ 
 معني   وقت يف سلطة   له كانت  وإن ص الن   وأن   ،ص الن   ة ترخيي   من أيض ا ينطلقون مهن  أ كما

 زعم من أخرى مرة   أتيت املشكلة  إن  " :شحرور يقول زماننا، يف له ة طسل ل هأن   إل التاريخ من
 عليه  هللا  صلى  حمم د  وحرام  القيامة،  يوم  إىل  حلل    وسلم  عليه  هللا  صلى  حمم د  حلل    أن    الفقهاء

 التنزيل قوة هلا التنظيمية  الن بوي ة  القرارات أن   اعتبارهم من وأتيت القيامة، يوم إىل حرام وسلم
 التقييد وأن   وحد ه، ابهلل حمصور   والتحرمي التحليل   أن   انسني   ؛الباقي املطلق الشامل احلكيم
 تعاىل مينحها مل صلحي ة وهذه احللل، حترمي ابب يف حتم ا يدخل قاملطل   للحلل األبدي  
 .(2)الر س ل" فيهم مبا ألحد

 نص ي ِ أ وبني هابين   فرق ول ،هلا سلطة   ل ة هامشي   مكانة   نياحلداثي ِ  عند السنةِ  فمكانة  
 هللا  عبد يقول !بذلك همأنفس   ونن  ومي   ،وختتفي  تضمحل   أن مآهلا نةالس   أن   يرون بل آخر،

  الهنيار إىل هبا وتؤول  ،أركاهنا ضتقو ِ  اليت اجلرثومة   أحشائها يف "حتمل أهنا: ة السن   عن العروي
 

 (.11نقد النص )ص: ( 1)
 (.160اإلسلمي )ص: حنو أصول جديدة يف الفقه ( 2)
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 آجل    حيكم  املوضوعي    العلم  يعتمد  من"  أيض ا:  ويقول  ،(1)ة"اخلارجي    الظروف  ذلك  اقتضت  مىت
 .(2)"والنقراض لشيابلت   ة السن   على عاجل   أو

 يعملون وراحوا ،املشرحة  فوق هاكل    النبوية   ةالسن   وضعوا قد نياحلداثي   فإن   هكل ِ   هذا جلِ وأل
 النبوي  احلديث مع التعامل يف ثنياحملد   منهج أن   عوااد   وقد ،والرد   أويل والت   قدن  ال مشر ط عليها
 والهتمام ندالس   نقد يف هو اإمن   ثنياحملد ِ  عمل  فإن   العقلين، قديالن   واملنهج   يستقيم ل منهج  

 كان  وإن  املت  واحصح    عندهم  ندالس    صح    ما  فمىت  له،  توايلتفِ   ومل  املت    يراعوا  ومل  ،الرجال  لمبعِ 
 العلم!  وحقائق العقول اتدهي  ب   خيالف
 : عاءوالد    الرباعة بنياثني ا: 

  بوي الن   احلديث مبكانةِ  يوحي  ،اعقلنيً  اعلميً  تعامل   بوي  الن   احلديثِ  مع ثوناحملد ِ  لتعام  
 ومذاكرة   احفظ  عمل  و  النبوي ِ  احلديث مع وهنارهم همليل   فكان   عليه، حرصهم ةوشد   م،عنده  

 عليه هللا صلى املصطفى  للحبيب واانتم   مأهن   ا شرف   ويكفيهم ا،ونقد   وحتليل  وأتليف ا  واشتغال  
 أحد  فأل    وقد  ه،وحركاتِ   هاتِ سكن    اسوحر    ه،حروفِ   اظوحف    ه،كلمِ   ة ل  ونق    ،حديثه  رواة    فهم  ،وسلم

 عنهم  الذب  يف  كتااب    البغدادي    بكر  أبو  خلطيباحلافظ ا  جهابذهتم  من  وجهبذ    ثنياحملد ِ   سادات
 .احلديث" أصحاب رف"ش   أمساه:
 حينما  ولذلك  ؛امع    وابملت  للمت  املوصل  ندابلس    هم اهتمام    يعين  ابحلديث  ثنياحملد ِ   ام  اهتم  و 

ابإلضافة إىل - انينصب   شرطني افيه  جعلوا املقبول الصحيح حديثلل اشروط   وضعوا
 ،احلديث مت نقد   ثوناحملد ِ  يرتكِ  ومل ة، العل  عدم و  ذوذ الش   عدم :ومها  املنت على -اإلسناد 

 إل  املتأمِ ل أمامها ميلك ل يف ذلك، كثية  اكتب    وأل فوا ،الدقيق   قديالن   هممنهج   فيه أعملوا بل
وقد أبهنم مل ينقدوا املتون،  احملدثني على الطاعنني لجتاه   أو جهل ةشد   من  مذهول   يقف   أن

 نقديف " الزعيب حممد مصلح حممد :بني  جهود  احملدثني يف نقِد املت ثلة  من الباحثني، منهم
 عند النقد منهجيف "األعظمي  مصطفى حممدو  "،الكربى السنن يف النسائي اإلمام عند املت

 ،"النبوي  احلديث  علماء  عند  املت  نقد  منهجيف "اإلدليب    الدين  صلحو   ،"وترخيه  نشأته  احملدثني

 

 (.171السنة واإلصلح )ص: ( 1)
 (.199السنة واإلصلح )ص: ( 2)
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 ابحلكم وعلقته املت نقديف "الدريس  خالدو  ،"السنة  متون نقد مقاييسيف "الدميين  مسفرو 
 نقد  يف  احملدثني  جهوديف "اجلوايب    طاهر  حممدو   ،"والتعديل  اجلرح  علماء  عند  احلديث  رواة  على
ا سند   احلديث بنقد  احملدثني اهتماميف "السلفي  لقمان حممدو  ،"الشريف النبوي احلديث مت
 .ةالكثي   الكتب من وغيها ،"اومتن  

 حجر  ابن  يقول  ،(1)لألحاديث  وفحصهم  وكتبهم  كتاابهتم  يف  احاضر    عندهم  املت  نقد  فكان
 ؛حيسن أو ندالس   يصح   قد إذ ؛واملت اإلسناد بني تلزم   ل أنه عندهم راملقر   "من هللا: رمحه

 ابن وضع دوق ،(2)"علة  أو لشذوذ املت دون ،والضبط والعدالة  التصال من شروطه لجتماع
كم على احلديثأن وبني   املوضوعات، يف كامل  كتااب    هللا رمحه اجلوزي مع أن   لوضعاب ه قد حي 

  احلديث ويكون ثقات، كل ه  اإلسناد  يكون "وقد هللا: رمحه يقول ،ظاهر اإلسناد السلمة  
، أو موضوع ا  إل ذلك يعرف ول ،األحوال بأصع   وهذا تدليس، فيه جرى قد أو مقلواب 
 .(3)الن قاد"

 ابلستقراء  استخرجوها  اليت ة العلمي   املعايي  عواوض   للمتون نقدهم عند احملدثني أن   كما
 .(4)مقبول غي حديث فهو املعايي هذه خالف ما أن وبينوا  ع،والتتب  

  لتشك ِ  ل السنة أن   وافرغم الختلف، أشد   معهم اخمتلف   الوضع كان  احلداثيني أن   بيد
 املسلم،  العقل  مكوانت   من  أساسي    ن  مكو    النبوية   السنة   أن    يعلمون  أهنم  إل  ،لديهم  كربى  أمهية  
 ما  ثنياحملد ِ  أن لأو   يزعمون فراحوا ،الدين هذا أحكام معرفة  يف إليه يرجع اثبت مرجع فهو

 احلداثيون،  أتباعهم  فهاتلق    يت لا  املستشرقني  دعوى  هذه  وكانت  به،  أيهبوا  ومل  املتون،  لنقدِ   التفتوا
  ،احملتوى امتام   جتاهلوا ثنياحملد   "إن  : (Nicolas p.aghnides) أغندس نيكولس يقول:
 ،اصحيح   يعترب صلمت   هسند   الذي فاحلديث ،النيب   إىل السند ابتصال اهتمامهم جل   وأصبح

 كان  هنمإ" :موير وليم ويقول ،(5)األحيان" مجيع يف البسيط القانون هذا حىت يعتربوا  ومل بل
 

اثيني".: مركز سلف بعنوان منشورة يف موقع ( انظر ورقة علمية1)  "نقد  املت بني براع ِة احملدِ ثني وادِ عاء احلد 
 (.177/ 1) للصنعاين توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ينظر:( 2)
 (.100-99/ 1( املوضوعات )3)
 على الرابط التايل:  "معايي نقد املت عند احملدثني"نظر ورقة علمية بعنوان: ( ا4)

https://salafcenter.org/4231/ 
 (.182ضرورة بيان الضوابط واحلدود لنقد مت احلديث يف ضوء املعارف والعلوم العصرية )ص:  :نقل عن( 5)

https://salafcenter.org/4231/


ع|  7 ا ق ال  ب ب  ر ا  مركز سلف للبحوث والدراسات               ق

 

 كان  ولو ،الصحايب إىل السند اتصال مع عدول   رواته يكون   أن احلديث لصحة  يكفيهم
 بتلك  كنيمتمس ِ   أصبحوا  بل  ومشول،  ة ي  حبر ِ   النقد  غمار    خيوضوا   مل  إهنم  العقل،  يستبعده  املضمون
 ويقول ،(1)الداخلية" الشهادات على بناء   احلديث نقد على جيرؤوا ومل ،الوحيدة القاعدة

 على جيسرون ل املسلمني والنقاد احملدثني إن   :قلنا أن "سبق :كايتاين  ليون اإليطايل املستشرق
 إذ ؛للنص ِ  نقد كل    عن ميتنعون بل اإلسناد، وراء ما إىل نة للس   النقدي التحليل يف الندفاع

 ويقول، (2)اإلسلمي" الكيان على اخلطر ثقيلة   ة ح  وقِ  ،الصحابة  ملشهوري ا احتقار   يرونه
 ،نوهودو    احلفاظ  مجعه  ث  ،مشافهة    الرسول  حديث  الرواة    لنا  نقل  "لقد  ويت:  غاستون  املستشرق

 رسول   عن  هو  كما  وصلنا  قد  احلديث  أن  من  دينمتأك ِ   لسنا  لذلك  ؛املت  ينقدوا  مل  هؤلء  أن    إل
 .(3)احلديث" روايتهم أثناء يف ة ني   حسن عن  اشيئ   الرواة إليه يضيف أن غي من هللا،

 أييت  أن  تتعجب ل  وإنك  قوهلم،  مثل  فقالوا   املستشرقني  متبوعيهم  طريق  على  احلداثيون  وسار
 "ولكن  ة:ري    أبو  يقول  الرتاث!  هذا  عن  أجنيب    هو  من  دعاوى   فيه  وينقل  تراثه  يف  يبحث   إنسان
 عندما بعلمهم وفقوا ملن أمره وتركوا ،رسوالد   العناية  من  يستحق   ما يولوه مل واألدابء العلماء

 جهدهم  أقصى  بذلوا  قد  أهنم  وعلى  شيء،  أمره  من  يعنيهم  فل  املعىن  أما  فحسب،  ابلسند   صليت  
 عن  البحث هو اخطي   اأمر   امجيع   أمهلوا فإهنم  ،بسنده العناية  حيث من احلديث علم  دراسة  يف

  .(4)الصحيح" النص  حقيقة 
 هم منهج    أن  رأوا  بل  ،احملدثني  عند  النقدي    املنهج    يقبلوا  مل  -للمستشرقني  اتبع  -  فاحلداثيون

 يف ص يتلخ   املنهج هذا منه يعاين فما" اجلابري: عابد حممد يقول ة،النقدي   الروح عنه يغيب
 هؤلء  إنتاج  يكون  أن  هذه  واحلالة   وطبيعي  ،التارخيية   النظرة  وفقدان  ،النقدية   الروح  غياب  :آفتني

 ليس احلديث علم أن   يرون بل ،(5)"ديئة ر و  أةجمز   بصورة الغالب ويف ،نفسه يكرر الرتاث هو
 ، احلديث مصطلح علم :نقول ول ،احلديث رجال آراء :نقول" منصور: إمساعيل يقول بعلم،

 

 ملرجع السابق.( ا1)
 آفاق يف معايي نقد املت رؤية استشرافية يف نقد املت خلالد الطواين.  :نقل عن  ،(279/  2دائرة املعارف اإلسلمية )(  2)
 (.365التاريخ العام للدايانت )ص:  :نقل عن ،(602/ 2موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية )( 3)
 .(7أضواء على السنة احملمدية )ص: ( 4)
 (.26الرتاث واحلداثة )ص: ( 5)
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 أو املنطق أو التاريخ كعلم  منهج على يعتمد اعلم   ليس ألنه ؛احلديث قبول نظرايت ولكن
 .(1)"اللغة 

 نقد  يف  كثية  اكتب    وضعوا  قد   احملدثني  أن  يف  ليتمث    الذي  الواقع  مع  يتناىف  هذا  زعمهم   ولكن
 ،النقدِ  من فوافخف   .مقبول غي حديث خيالفها  ما أن نواوبي   عليها ساروا  معايي ووضعوا املت،

 العلم، مقدار مع يتناسب ل اجدً  قليلة  بدرجة   لكنه ،املت نقد   مارسوا قد ثنياحملد   جعلوا أبن
 وغايتهم املت، لنقد ضونيتعر   ماقل   هنمأ الثابت  فمن احلديث علماء ماأ" حممد: حيىي يقول
 .(2)"فحسب السند نقد هي املثلى

 يكون  فقد  ،ابملت  عنايتهم  من  أكثر  ابلسند  وان  ع    أهنم  عليهم  ذيؤخ    "كما  أمني:  أمحد  ويقول
 سبع  أكل من» :مثل ،أيبيانه والواقع العقل أن مع ،فيقبلونه ،متقنا تدليسا اس  مدل   السند

 ،«امرأة   همأمر   واول   قوم   يفلح ل» :ومثل ،«سم من اليوم ذلك يف يصبه مل عجوة  بلحات
 من  مسلم  ول  البخاري   يسلم  ومل  ،اجرح    فيه  جيدوا  مل  ألهنم  ؛اصحيح    احملدثني  بعض   هيعد    قد  بل

 .(3)سنده" صح   وإن معها فقيت   مل اإلسلم أصول مبحك ِ  احلديث امتحن لو ورمبا ،ذلك
 إبراهيم قاله ما -بزعمهم- ااندر   إل املت بنقد احلديث علماء اهتمام  عدمِ  نتيجة   وكانت

 واحلديث  الصحيح احلديث بني التمييز يف  اإلسناد رجال لنقد اهتمامهم صرفوا "وقد فوزي:
 مىت فيه البحث جيوز ل املت نقد   أن   معتربين ؛املت بنقد وااهتم   ما أكثر  الضعيف أو املوضوع

  كتب  يف  نتدو ِ   أن  اإلسناد  لرجال  أولوها  اليت  الثقة  نتيجة   من  وكان  ،عنه   فابتعدوا  اإلسناد،  صح  
 وأحاديث ،اجتماعي   أو فكري   أو علمي   مضمون كل  من  خالية  أحاديث   والسنن الصحيح
 احملدثني أعمال أن   ذلك نتيجة  بل ،(4)"هأحكام   وتلغي القرآن تنسخ وأحاديث ،متناقضة 

 !(5)املوضوعة" األحاديث ألوف بدخول "مسحت قد  ومعاييهم

 

 (.1( تبصي األمة حبقيق السنة )ص: 1)
 (.96شكلة احلديث )ص: ( م2)
 (.301/ 2ظهر اإلسلم )( 3)
 (.148دوين السنة )ص: ( ت4)
 (.11من األحاديث اليت ل تلزم )ص:  البخاري ومسلم ( جتريد5)
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 جتاوز  فحاولوا  ،أبكملها  السنة    ضوايقو     أن  يستطيعوا  مل  احلداثيني  ن  فإ  لكن مع ذلك كل  ه
 هاملوج   النقد ةحد   ختفيفِ  جلأ من ذلك وكل   ،أنفسهم ثنياحملد   طريقة باعابت   املنيع  احلاجز 
 مثل نعمل فإننا له، معايي ووضعوا املت، نقد أعملوا قد ثنياحملد   أن   دام ما فقالوا: إليهم،

 نقدوا  من  أول  هم  الكرام  الصحابة    أن  عوااد    بلِ   مبعاوهلم،  السنة   ضربون  هنجهم،  وننهج  عملهم،
 يقول  كما  جديدة  معايي    هم  ثواحيدِ   أن  إىل  ذلك  خلل  من  املرور    يريدون  وهم  ،(1)بعقوهلم  املتون
 ،لذاته  املت  ومعقولية   سلمة   أساس  على  يقوم  جديد  مبيزان  األحاديث  "تقدير  العشماوي:  حممد

 .(2)الرواة" سلسلة  أساس على ل
  نقد   يف  ثنيدِ احمل    ومنهج  ثنيد ِ احمل    منهج  بني  الفروقِ   على   ناأيدي    عنض    أن  نريد  الورقة   هذه  ويف

 إليه. يوصلنا لذيا وما نياحلداثي   مشروع على لنقف النبوي، احلديث متون
 :جاهل يد  يف طبيب  عبض  م  اثلث ا: 

 ،أو حنومها سباكة  فينِ    كهرابئي  أو  إىل ل  ،طبيب   إىل به ستسرع أبنائك أحد   ميرض حينما
، ول أخص ائي ول  عام    طبيب    على  صلتت    لن  حتم ا  فإنك  كسيارت    لتتعط    وحني  وإمنا  استشاري  

  احلياتية  اجملالت من  جمال فلكل   احلياة، هذه تسي   هكذا .سيارات ميكانيكي  على ستعرضها
 فكما  العلم، يف الكلم ة أهلي   له من هو صاملتخص   أن   اجيد   يدرك والعاقل به، ونخيتص   أانس  

 فرق  لأو    وهذا  نه،حيسِ   ل  فيما  أحد    لكلم  قيمة    ل  فكذلك  جيهل ه،  فيما  الط بيب  لكلم  قيمة    ل
 ني.واحلداثي   ثنياحملد ِ  بني

  من  قدالن   يكن  ومل احلديث، علمِ  من متكاملة  منظومة   ضمن   كان  ثنياحملد ِ  عند املتِ  فنقد  
 صمتخص ِ   من  اه  موج    ليس  احلداثيون  ههيوج ِ   الذي  النقد  أن    احلالتني  بني   والفرق  العلم،  عن  أجنيب   

 اأم   ،(3)احلديث علوم عن ثونيتحد   حني بطوام   همبعض   وأييت بل عليه، لعمط   ول  العلم، يف
 ه،وسكناتِ   هوحركاتِ   وسلم  عليه  هللا  صلى  يب الن    كلمات  مع  وعاشوا  بوة،الن    نور    عرفوا  قدف  احملدثون

 

 : الرابط " علىنظر ورقة علمية بعنوان: "عقلنة النص  ( ا1)
https://salafcenter.org/3531/ 

 (.364ين يف النص القرآين )ص: ينقل عنه طيب تيز  ،(10حتديث العقل اإلسلمي )ص:  ( 2)
 : الرابط نظر مثل نقد حسن حنفي للبخاري يف( ا3)

https://salafcenter.org/3948/ 

https://salafcenter.org/3531/
https://salafcenter.org/3948/
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 عتتب    يف  عمره  أفىن   من  فأين   فيه،  ص امتخص ِ   يكن  مل  ما  أحد  كل    الباب  هذا  يدخل    أن  ميكن  فل
 ةلتفكيكي  اب عمره طول انشغل من ،أسانيدها رجال ومعرفة  ،أجلها من فروالس   ،األحاديث

  إطلق ا؟! ابحلديث له عناية  ول احلديثة، واألبستمولوجيا ة والبنيوي  
 احلداثي    يعاب  فكذلك  ،هبا  معرفة    دون  املعارف  هذه  يف  لدخ    إن  عابي    ثاحملد ِ   كان  ولئن

 !حيسنه ل ابب يف يدخل حني
 احلاكم  يقول   ،مارسة  ابمل يعرف إمنا هونكارت   هوشذوذ   هوعلل  وصح ته وضعف ه  فاحلديث  

 وليس  الس ماع،  وكثرة  واحلفظ  ابلفهم  ي عرف  اوإمن    فقط،  بروايته  ي عرف  ل  الصحيح    "إن    :هللا  رمحه
 ةعل   من خيفى ما ليظهر ؛واملعرفة  الفهم أهل مذاكرة من أكثر عون العلم من وعالن   هلذا

 .(1)احلديث"
 معرفة يف عمره من اشطر   يقضي   أن له ينبغي احلديث علم يف ثيتحد   أن يريد فالذي

 أيخذونه كانوا  البتداء يف "احلديث :هللا رمحه البيهقي يقول ومصادره، وعلله هومظان ِ  احلديث
 بني والتمييز  رواته ومعرفة  جبمعه قام ث ،ااحتياط   بعضهم كتبه  ث ،احفظ   احملدِ ث لفظ من

 يف منهم أخطأ من  خطأ ول ، رواته من املتقنني إتقان عليهم  خيف   مل مجاعة   وسقيمه صحيحه
 وقفوا  املعىن يغي لفظ   منه غ ي    أو شيء   منه نقص   أو حرف   حديث   يف د  ز ي لو حّت   ه،روايتِ 
 الو اِضح ة.  على  هللا  حبمد  أ واخر ها  األمة   هذه  أواِئل    ت رك  حىت  توارخيهم  يف  ودو نوه  ،وت  ب  ي  ن وه   عليه
 ويقول  ،(2)دينه"  من  ة ب  يِ ن  على  صار  هبم  واقتدى  سبيل هم  العلوم  أنواع  من  نوع  كل    يف  سلك  فمن

 وأفنوا له، غواتفر   اقاد  ن   رجال   احلديث لعلمِ  أقام عنايته  بلطيفِ   تعاىل "فاهلل :هللا رمحه السخاوي
 ،واللني ةالقو   يف  مراتبهم ومعرفةِ  ورجاله، وعلله غوامضه عن والبحث ه،حتصيلِ  يف همأعمار  
 وجودة  الفهم  مع  الوقت  اظحف    جمالسة   وكثرة  تواليفهم  يف  النظر  وإمعان    هموراء    واملشي  همفتقليد  
 السنن معرفة   -هللا  شاء إن- لك يوجب والتواضع التقوى وملزمة  الشتغال ومداومة  التصور

 .(3)ابهلل" إل قوة ول بوية،الن  

 

 (.59معرفة علوم احلديث )ص: ( 1)
 (.322-321/ 2( مناقب الشافعي )2)
 (.289/ 1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث )( 3)



ع|  11 ا ق ال  ب ب  ر ا  مركز سلف للبحوث والدراسات               ق

 

 يثقون  ل  كانوا  فيه  أعمارهم  وإفنائهم  به  واهتمامهم  احلديث  بعلم  ثنياحملد    اشتغال  ومع
 حامت أيب ابن يقول ،احملدثني من منهم أكرب  هو من على ذلك يعرضوا  حّت رأيهم د مبجر  
 الدرهم نعرض كما  أصحابنا على فنعرضه احلديث لنسمع اكن    إن األوزاعي: "قال :هللا رمحه

 قبيصة  وقال" هللا: رمحه ويقول ،(1) "تركنا أنكروا وما أخذان، عرفوا فما يارفة؛الص   على الزائف
 ما  فقال:  اجمللس  يف  رجل    إىل  التفت  ث  ،الثوري    سفيان  على   هب  كت     يعرض  زائدة    رأيت  عقبة:  بن
  .(2)"نعرض؟! كما  اجلهابذة على بكت  ك    تعرض ل لك

  رهم،اعمأ   سنوات  فيه  يقضون  ،به  املختصون  رجاله  له  اعلم    اعموم    احلديث  علم   كان  ولئن
 عارف العلم،  يف سمتمر   إىل وحيتاج وأغمض،  وأصعب أدق   ابملنت ةاملختص   العلوم فإن  

 احلديث  عن ث يتحد   وهو هللا رمحه حجر ابن يقول ،النبوية السنة مع متعايش ابألحاديث، 
 فهما تعاىل هللا رزقه من إل به يقوم ول ها،وأدق ِ  احلديث علوم أنواع أغمض  من "وهو :ل ِ املع  

 يتكلم مل وهلذا واملتون؛ ابألسانيد قوية  وملكة  الرواة، مبراتب تمة  ومعرفة  ا،واسع   ا وحفظ   اثقبا،
 ويعقوب والبخاري، حنبل، بن وأمحد املديين، ابن كعلي؛  الشأن هذا أهل من القليل  إل فيه
 مشكل  لبيان  ى يتصد    فيمن  ثوناحملد    واشرتط  ،(3)"والدارقطين  زرعة،  وأيب  حامت،  وأيب  ،ة شيب  بن

 معرفة والثلثون: السادس النوع" :هللا رمحه الصلح ابن يقول ،اص  متخص ِ  يكون   أن احلديث
 والفقه، احلديث صناعت   بني اجلامعون ةاألئم   به للقيام يكمل وإمنا .احلديث خمتلف

 يف حديثان تعارض ذاإ وأما" هللا: رمحه النووي ويقول ،(4)"الدقيقة املعاين على اصونالغو  
 اجلامعون ئمة األ اغالب   بذلك يقوم مناإو  ،أحدمها ترجيح أو بينهما اجلمع من بد فل ،الظاهر

 الرائضون  ،الدقيقة   املعاين  على  الغائصون ،ذلك  يف  نوناملتمك ِ   نو واألصولي  ،والفقه  احلديث  بني
 بعض يف النادر ل إ ذلك من شيء عليه يشكل مل فةالص   هبذه  كان  فمن ،ذلك يف أنفسهم
 .(5)"األحيان

 

 (.22/ 1علل احلديث )( 1)
 (.22/ 1علل احلديث )( 2)
 (.114-113ص: خنبة الفكر )نزهة النظر يف توضيح ( 3)
 (.284مقدمة ابن الصلح )ص: ( 4)
 (.35/ 1مسلم ) صحيح شرح النووي على( 5)
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 من  مإعماهل   وكان واملت، السند على النقدية  مناهجهم أعملوا قد احملدثني أن   والشاهد
 رمحه العيد  دقيق ابن يقول األحاديث، مجلة  على مطلع   ابخلبااي، عارف   اجملال، يف  ص متخص ِ 

 أمور    ابعتبار  بذلك  حيكمون  ما  كثي ا  احلديث  وأهل  .املختلق  :أي  ،احلديث  من  "املوضوع  :هللا
 ألفاظ  حماولة لكثرة - هلم حصلت هأن   إىل يرجع وحاصل ه احلديث، وألفاظِ  املروي إىل ترجع

 من يكون   أن جيوز ما هبا يعرفون ملكة أو ة، نفساني   هبة   -وسلم عليه هللا صلى سولالر  
 .(1)"ألفاظه من يكون أن جيوز ل وما وسلم عليه هللا صلى النيب ألفاظ

 أن غي من بضابط املوضوع احلديث معرفة  مي كن هل  "وسِئلت: هللا: رمحه مالقي   ابن وقال
 سنده؟ يف ينظر

 واختلطت   الصحيحة،  الس نن  معرفة   يف   عتضل    من  ذلك   يعل م  اوإمن    ،القدر  عظيم    سؤال    فهذا
 ومعرفة  ،واآلاثر الس نن مبعرفة  شديد   اختصاص   له وصار ملكة، فيها له وصار ودمه، بلحمه

 وحيبه  إليه  ويدعو  عنه  وخيرب  عنه  وينهى  به  أيمر  فيما  وهديه  موسل    عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سية
 أصحابه. من كواحد    وسلم عليه هللا صلى للرسول خمالط   كأنه  حبيث لألمة، ويشرعه ويكرهه

 خيرب أن جيوز وما وكلمه وهديه وسلم عليه هللا صلى الرسول أحوال من يعرف هذا فِمثل
 على  احلريص   به  لألخص   فإن    ؛متبوعه  مع  بعمت    كل  شأن  وهذا  غيه،  يعرفه  ل  ما  جيوز  ل  وما  به

 ملن ليس ما يصح   ل وما إليه ينسب أن يصح   ما بني والتمييز هبا العلم من وأفعاله أقواله تتبع
 وهللا ،ومذاهبهم ونصوصهم أقواهلم يعرفون ؛تهمأئم   مع املقلِ دين شأن وهذا كذلك،  يكون ل

 .(2)أعلم"
 الطلع يف فسالن   وجماهدةِ  العلم، هذا أصول مبعرفة  إل يستقيم   أن ميكن ل  املت فنقد  

 الفن   "وهذا يقول: إذ هللا رمحه حجر ابن دهيؤك ِ  ما وهذا معه، العيش طول على ربوالص   عليه،
 ا،غايص   فهما تعاىل هللا منحه من إل به يقوم ول ا،مسلك   هاوأدق   ،احلديث أنواع أغمض  

 الشأن  هذا  أئمة   أفراد  إل  فيه  م يتكل    مل  وهلذا  ؛اثقبة   ومعرفة   ،واةالر    ملراتب  اوإدراك    ،حاواي    طلعااو 

 

 (.25القرتاح يف بيان الصطلح )ص: ( 1)
 (.44-43ص: املنار املنيف يف الصحيح والضعيف )( 2)
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 ،غوامضه  على  والطلع  ذلك،  معرفة   من  فيهم  هللا  جعل  ملا  ؛ذلك  يف  املرجع  وإليهم  ،اقهمذ  وح  
 .(1)ذلك" ميارس مل من غيهم دون

 عاملون ه،وطرقِ  احلديث بعلل عارفون وهم املتون   نقدوا احملدثني أن   : الكالم وخالصة
 نم هذا وأين وكتابة، اوحفظ    امساع   النبوي احلديث من عونمتضل ِ  داهتم،تفر  و ورواايهتم  جالابلر ِ 
 أيسر يف خلطئه ؛الناس   به كضحِ ي   مبا البخاري صحيح فينتقد -حنفي حسن مثل- أييت

 .(2)املعلومات وبدهيات العبارات
 سألان خاص   علم احلديث علم أبن القولو  ،ضييقوالت   التحجي هو هنا غرضنا وليس

 يف ثيتحد   ولكن معينة، لفئة  خاص   هو ما فيه وليس ،املسلمني ة لعام   ديننا فإن   صني!و خمص
 ث   ، احملدثني ومعايي احلديث علم وناحلداثي   يتقن أن إىل دعوة فهي حيسنه، نم   فن    كل ِ 

 .احملدثون فعل كما  املعايي هذه  عملواي  
 : طريق بال جهة  و  رابع ا: 

 الذين  ثنياحملد ِ  جهابذة أذهان عنها قت تفت   علمي ة   أعجوبة   ثنياحملد ِ  عند قدالن   منهج   كان
 من  متعاضدة   شبكة  على  قائم    النقدي    املنهج  هذا  أن    وذلك  النبوية،  نة الس    حلفظ  هللا  أهمهي  

 بل ،تواملروّي   واة الر   فحص   على حتتوي هيف اث، الّت   هذا حلفظ الكثية  الوسائل
 حبديث   األمر يتعلق  حني ة والنفسي   بل واملكانية، الزمانية  وأبعادها حوهلا، احملتف ة  وامللبسات

 كان  سواء اخلطأ احتمالت لفحص  ملة اش وهي فيها، اهم  مت   ويكون ثاحملد ِ  عقيدة   ييقو ِ 
 املروايت  عن  يبحث  امع    واملت  السند  ة صح    وبعد  بل  ،بذلك  يكتفى  ول   د،متعم    غي  أو  اد  متعم  

 وفق ،؛ للنظر يف املوافقة واملخالفة وطرق اجلمع والرتجيح عند الختلفنفسه املوضوع يف
 متكامل.  نقدي   منهج  

 ندالس    من  ئ  يبتد  والذي  ،وضعوه  الذي  املتكامل  النقدي    منهجهم  يف  ثنياحملد ِ   براعة    وتظهر
 ابألسانيد، إل إليها الوصول ميكن ل املتون ألن   أول   أييت ندابلس   والهتمام املت، إىل وصول  

 

 (.711/ 2النكت على كتاب ابن الصلح )( 1)
 " على الرابط: -حسن حنفي أمنوذجا-بنا يف ورقة علمية بعنوان: "حني ينتقد احلداثيون صحيح البخاري  ما مر  ( ك2)

https://salafcenter.org/3948/ 

https://salafcenter.org/3948/
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 وهو ،للرواة الشخصية  واألحوال ،واملكانية  الزمانية  امتعلقاهتِ  ومعرفة  هاودراست   هافحص   فيجب
 موازين   عن  تنفك    ل  احملدثني  عند  املنت  نقد  موازين  فإن    ولذا  ؛النقد  وسائل  يف  يكون    ما  أمت
 بل املت، دون هوحد   السند نقدي   ول للسند، معرفة   دون   هوحد   املت نقدي   فل ،السند نقد

 ذلك ونتيجة  احملدثون، عليها سار  دقيقة   ة عقلي   ة علمي   لشروط   ختضع هاكل    واملت ندالس   موازين
 احلديثية  املنظومة  يف يبحثون بل ه،رد ِ  يف يسارعون فل احلديث عندهم ثبت إذا احملدثني أن  

 كلم  الكل   اوإمن   ، خراآل عن اأجنبيً  امنفرد   ا منه واحد كل    ليس األحاديث أن   ذلك ؛الكاملة 
 .بنيِ  بعضه بعض اوي  ا،بعض   هبعض   يوافق ،وسلم عليه هللا صلى النيب

 للسند، اعتبار  أي    دون املنت من ارأس   ينطلق هفإن   نياحلداثي   عند النقدي   املنهج اأم  
 إذا ناأن   إذ سيأيت؛ كما  األحاديث رد    يف  العبثية منها ، كبية   ةمعرفي   مزالق  يف عنايوق   وهذا

 حسب املتون ينتقد أحد كل    ن  أ يعين فهذا السند إىل ظرالن   دون فقط املت إىل ظر ابلن   اكتفينا
 ،، والعكس ابلعكسمعه  اسق  مت    اآلخر  يراه  للعقل  امعارض    هذا  يراه  فما  ؛ختتلف  والعقول  عقله،
 النطلق اأم   ،بيانه سيأيت كما  هبا الوثوق وعدم ابلكامل ة السن   هدم إىل يفضي الباب ففتح

 وجه أن   نعلم وأن املت، من أكثر تنتثب   فإن نا  السند صح   إذا أنه فيعين به والعتداد ندالس   من
 األخرى  املروايت  من  الواحدة  املعرفية   زمة احل   إىل  جوعابلر    منه  حققالت    جيب  ظهرت  اليت  املعارضة 

 ه.لغيِ  املت هذا موافقة  خلهلا من نعرف حىت ؛املوضوع نفس يف
  التفريط  وعدم  ص الن    على  ة احملافظ  وهو  ،أصيل  أصل  على  يقوم  احملدثني  منهج  فإن    اوعموم  

 كل  بفصل ل مرتابطة  حِبز م   حديثه يتناول أن فوجب واحد، به ثاملتحد   أن   يؤمنون ألهنم فيه؛
 ذلك وألجل ا،ابلغ   اكبي    ااهتمام   النص  يولون النقدي منهجهم يف فهم ،األخرى عن لفظة 

 ،جمهولني  أو  ضابطني  غي  أو  عدول  غي  رواة  فيها  اليت  األحاديث   كل  وجينبون  ،لة ق  ابلن     يبدؤون
 ورود جملرد يردوه ومل ،محيص والت   قدالن   فيها وأعملوا ،متوهنا إىل نظروا ذلك بعد هلم بقي فما

وعلم مشكل احلديث، وعلم   ،احلديث  فخمتلِ   علم    احملدثني  عند  نشأ  ولذلك  ؛هلم  طرأت  شبهة 
 ل كان  وإن ،التعارض ظاهرهااليت  حاديث  األ علوم تتناول ابلدراسة  وهي ،الناسخ واملنسوخ

 . هابين   حقيقي   تعارض
 يصح    نأ  فاألصل  ندالس    صح    إن  فإنه  العقل،  يقتضيه  الذي  هو  احملدثني  من  الفعل  وهذا

 واألصل الصادق، من دقالص ِ  :اخلطاب يف فاألصل األصلية،  الرباءة  قاعدة  على جرّي   املنت
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 ظهر ما إل وسلم، عليه هللا صلى النيب من صادر ا ص الن   يكون أن بثقات  سنده صلات   فيما
  حيابوا ملو  ،ومتحيص  دراسة  بعد دوهاحد   اليت واملعايي وضعوها اليت للقواعد خمالف   هأن   ابلفعل

 .شذوذه أو ضعفه وبيان  احلديث رد   يف اأحد  
 هناك  أن    كما  العبثية،  إىل  جيران  هأن    بينا  فقد  هوحد    املت  على  ابلعتماد  احلداثيني  منهج  أما
 مل امتن   وجدان فإذا  ،وضعوها الت  املعايي مع وافقتي منت أي   قبول وهي:  أخرى مشكلة  
 املنت صحة تكفي فهل ا،موضوع   احلديث يكون وقد قبلناه، مثل   العقل ول القرآن خيالف
 ! احلديث؟ قبول يف وحدها
 املت  كان  وإن الضعف شديد ضعيف أو موضوع   حديث   أي   يقبلون ل احملدثني إن
 . اصحيح  

 أن   وهو ،ني احلداثي   ومنهج ثنياحملد    منهج  بني الثاين الفرق هو هذا أن   األمر:  وخالصة
 قائم ،قدالن   يف واضح علمي ومنهج ،لة متكامِ  منظومة   على املتون نقد يف اعتمدوا قد ثنياحملد  
 فرق   وهذا مبعاييهم، فنقدوه ،ارأس   ابملت بدؤوا فإهنم احلداثيون أما واملت، ندالس   نقد على

 ابملت عندهم العربة وإمنا ،األسانيد إىل يلتفتون ل مأبهن   حونيصر ِ  وهم  املنهجني، بني واضح
 الثورة من  تفيد ثة مستحد   مناهج "وفق احلديث: نقدِ  معايي ان  مبي ِ  إمساعيل حممود يقول وحده،
 روح على هابقياسِ  املتون نقد على لة معو ِ  ، اإلسناد  منهج  اجانب   وتطرح ،املعاصرة ة املنهجي  

 .(1)الكرمي" ابلقرآن وردت كما  ومبادئه وجوهره اإلسلم
 : الغريب املزاجخامس ا: 

  كئونيت   ما  اكثي    مأّن   جتد احلديث متون نقد يف نياحلداثي   معايي يف النظر   عنت   مانحي  
 ونيقف   فهم ،احلداثي   قدي  الن   نهجامل يف األساس هو وجيعلونه مونهويقد    ، الغريب   زاجامل على
 السنة  على  وليس  ،هكل ِ   سلماإل  على  ام  حك    وجاعلينه  ،له  منيمعظ ِ   ؛الغريب    الفكر  عتبات  على

 ! فحسب
 الغريب الفكر اهب يهتم   اليت ابملعايي اكثي    ونيهتم   املعايي عن ثونيتحد   حني همجند   ولذلك

 الفرنسي  املفكر  له  هتنب    ما  وهو  للمستشرقني،  -املطلقة   شبه-  تبعيتهم  عن  انشئ    وهذا  املعاصر،
 

 (.54الرتاث وقضااي العصر )ص: ( 1)
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 غي  ابلفكر  اكثي    رواأتث    مأهن    املعاصرين  العرب  الفلسفة   على  هآخذ    ما"  يقول:  إذ  أرانلدز  روجيه
 العرب الفلسفة  يِلم   أن الضروري فمن ة،مهم   لفتة  ظاهرة وهذه ا،كثي    يرتمجون مإهن   ،العريب  

 املاد ة ريناملفك ِ  هلؤلء الرتمجات هذه تشكِ ل ما اغالب   لكن ة،العربي   غي  ابلفلسفات املعاصرون
 عربية  فلسفة   العرب الفلسفة  يؤسِ س أن وآمل ،اخلاص   فكرهم لبناء يعتمدوهنا اليت اجلاهزة
 استقلل   أكثر عربًيا افكر   خيلقوا وأن ة،العربي   غي الفلسفات على ينغلقوا أن دون ة،خاص  

 ابلطبع  وأعين  وفكراًي،  وصوفًيا  دينًيا  غنًيا  ترااث    لديهم  إن  ة،اخلاص    وتقاليدهم  تراثهم  من  انطلق او 
 القضااي  يف  ضوئه  على  ليبحثوا  الرائع؛  اثالرت    هذا  من  ينطلقوا  أن  جيب  إذ ا  املسلمني،  الفلسفة 
 .(1)"املميزة خصائصها لوحتم   ة،والزماني   املكانية  ظروفها من اآلن املطروحة 

  نظومةامل  مع تتناغم واضحة معايي   عواوض   قد نيث احملد    أن   هو اإذ   الثالث فالفرق
 ،حديثة  إنسانية علوم من مستورد  منها فكثي   احلداثيني معايي اأم   ،وثقافتها اإلسالمية

 حبذافيها املعايي هذه نطبق   أن أردان إذا وحنن ،ةاإلسالمي   البيئة عن خمتلفة   بيئة يف تأنش
 عندما   الدهشة   كنا تتمل    "وقد  يقول:  إذ  البنا  مجال  به  حيصرِ    كما  السنة   نصف  من  أكثر    حنالطر  
 ،(2)الناس" بني املتداولة  األحاديث نصف قرابة  نستبعد سيجعلنا املعيار هذا إعمال   أن   نرى

 نستبدل  أن  إىل  األخي   يف  انيصي     يريدوّنا  الت   ابلطريقة  املعايي  هذه   لكل  إعمالنا  أن    واألدق  
 وابريس!  نيويورك يف ئةانش   ةبسن   وسلم عليه هللا صلى دحمم   ةسن  

 غي املتون لنقدِ  وضعوها اليت معاييهم يف نياحلداثي ِ  عند الغريب   املزاج هذا لطة  س   وتظهر
 األحاديث  كل ِ   ورد ابلنساء، ة املختص   األحاديث كل ِ   رد أمثال: من ثون،احملد   عهاوض   اليت

 كل  ورد الغربية، مالقي مع يتناىف  ألنه ؛ابحلدود قة املتعل   األحاديث كل  ورد   ام،ابحلك   املتعلقة 
 هذا لك وسيظهر الغربية، املادِ ية  النظرة مع تتناىف ألهنا ؛الغيب عن ثتتحد   اليت األحاديث

 ما يفع  به  أابن  وما   االبن    مجال  ذكره  ما  ودونك  هبا،  أتوا  اليت  اجلديدة  للمعايي  عرضنا  عند  اجليً 
 جم:الر   حديث عن يقول األحاديث، لقبول امعيار   عشر اثين وضع الذي وهو ،وضميه قلبه

 هوألن   ان،الز ِ  عن جاءت اليت القرآنية  النصوص   خيالف ألنه ؛جمالر   حديث عند فنتوق   نا"ولكن  

 

م، نقل من كتاب: 1985/ 4/ 6من مقابلة مع املفكر الفرنسي روجيه أرانلدز، بتاريخ  ،جريدة النهار البيوتية( 1)
 .(348ظاهرة التأويل احلديثة، خلالد السيف )ص: 

 (.248/ 2و فقه جديد )( حن2)
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 جمفالر   إذن ،(1)ورمحة" ختفيف فيه ما يسن   أن سولر  ولل القرآن، به جاء ما أقسى عقوبة   ميثل
 به  تقوم    الفعل  هذا   نفس  يف  القتل  أن    أدرك  البنا  مجال  أن  إل    ،بزعمه  ة قاسي    عقوبة   للمحصن

 ألن ؛السياق هلا سعيت   مل جوانب املوضوع "هلذا :احلاشية يف قامعل    فقال ، أمريكية ولّيت
 يفعل  أو  يتواب  وقد  هللا،  مشيئة   حتت  فهما  ،تراض    عن  فعلهما   مارسا  إذا  نيالزاني    أن    الواضح  من
 فإذا ،هبما التشهي ليسو  عليهما  ابلتسرت   مأمورون واملسلمون ،السيئة  جيب   ما احلسنات من

 ،(2)ابملوت" أمريكا يف حىت عليه املعاقب الغتصاب   فهو اإلجبار من نوع   فيه الفعل كان
 ،شروط  بال  هأن    رغم  ، محةوالر    للعقل  امناقض    ه عند    يصبح  مل  غريب    فكر    من  جاء  حني  فالقتل  

 الكثية الشروط وجود  مع املسلمني عند  العقوبة نفس اأم   احملصن،  وغي وللمحصن
 للرمحة!  امنافي   يراه  هفإن   اإلحصان واشّتاط

  مسلم من ه إذا صدر  أن هو قسوة غي أو قسوة نفسه الفعل اعتبار يف إذن عنده فاملعيار
 كذلك.  يكون فل املسلم غي من صدرأما إذا و  قسوة،فهو 

 يسح  فال  أحدكم  أكل  إذا»  :وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  قولِ   إىل  جاء  فقد  أوزون  زكراي  أما
 أنه أو ،علة   فيه ألن   ول ،ضعيف   سنده ألن   ليس ،احلديث هذا فرد   ،(3)«يلعقها حّت يده 

 الغريب، للمزاج اخلاضع أوزون ذوقِ ل خمالف ألنه اوإمن   كل؛  والسنة، القرآن لصريح خمالف
 الطب   وجتانب ،السليم وقالذ   تنايف  ظاهرة   وهي" يقول:  بنصه، لصحابة دي اهل واملخالف

 النبوية؟! ة السن   ق ليطب   الطعام بعد أخيه أو صديقه إصبع بلعق يرضى من هناك وهل  ،الوقائي  
 ،هللا لنعمة  وتقدير شكر   مظهر   احلديث ذلك يف يرى األفاضل العلماء السادة بعض  كان  وإذا
 يغسل الذي اإلنسان أمجل   وما ،فيه وامشئزاز وقرف   فختل   مظهر   غيي  كثيين  مع  أرى ينفإن  

 العلوم تطور علىو  ،نعمه على هللا حبمد بعدها نقوم !معطر بصابون   الطعام بعد يديه
 ،األرض  أرجاء  ة كاف    يف  السليم  الذوق  أصحاب  ونرضي  ،هللا  حبمد  ننعم  جعلتنا  اليت  والصناعات

 لكن  ،ذلك  ننكر  ولسنا  ،الذوقِ   أصحاب  ي  يرضِ   أن  أوزون  عند  فاملهم  .(4)"للصحابة   واملخالف

 

 (.254/ 2حنو فقه جديد )( 1)
 (.255/ 2حنو فقه جديد )( 2)
 (.2031(، ومسلم )5456البخاري ) خرجهأ( 3)
 (.148-147ص: ناية البخاري )( ج4)
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 عنده  مردود  احلديث  هذا  فإن    ولذلك  ؛الذوق  أصحاب  عن  اخلارجني  لأو    هم  عندهم  الصحابة 
 !ا على صح ته فق  مت   كان  وإن

 على كذب    وأن ه ، للذوق خمالف هذا أن   قران   عشر  أربعة مدى على أحد   نيتفط   ومل
 أوزون!  إل وسلم عليه هللا صلى الرسول

 احلديثي  احلقل  إىل  جاؤوا  مأّن    احملدثني  وبني  بينهم  الفروقات  ومن  احلداثيني  آفات  فمن
 سياقل  اعتبار    أي    دون  ةوالتفكيكي    والبنيوية  احلديثة  األلسنية  العلوم  فيه  فأعملوا  ، الشرعي  

 وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل  ذلك  العدول  الثقات  نسبة  أو  ، هاولواحق    وسوابقها  صوصالن  
 الغربية  الستنباط لطرائق األحاديث إخضاع فتم   والسالم، الصالة  عليه منه وصدوره 
 ابلتفكيكية وانتهاء   ، والبنيوية رخييةاابلت ابتداء   اإلسالمية،  املعرفة حقل عن اكلي    املختلفة

 ووصول    واملعريف،   العلمي    حمتواه   من  غهوتفر    ، وتلغيه  ره تدم     بل  ، صللن    قيمة    أي    ترى  ل  الت
 .(1)! مقاسهم على لةاملفص   والرمحة  الغريب الذوق إرضاء إىل

  للحديث نقدهم يف سواء عنه، ونينفك   يكادون ل احلداثيني، على مسيطر الغريب   املزاجو 
 احلداثة  قصة  عن اأم  " :الرمحن عبد طه يقول عموما، اإلسلمي ِ  اثللرت   نقدهم يف أو النبوي،

 فعلى  ،صرحيون  دونمقل ِ   أصل    هم  العرب  فاحلداثيون  عربية،  حلداثة   وجود    ل  أنه  أرى  فإين ِ   العرية 
 .وهكذا  ،نيبنيوي ِ   صاروا  البنيوية   ظهرت  وإذا  ،نيي ِ تفكيك  صاروا  التفكيكية   ظهرت  إذا  املثال  سبيل
 يكون حىت احداثيً  اإلنسان يكون فل ،فيها اجوهر   واعتربته ،ابإلبداع احلداثة  دتحد   ولقد
 .(2)ا"حداثيً  يكون أن يستحق   ل يبدع مل ومن ،اإلبداع على اقادر  

 

آخر إل جملرد   بينما القتل دون اعتبار    ،فيما فعله مجال البنا حني رأى أن الرجم يتناىف مع الرمحة الغربيةذلك  ما بينا  ( ك1)
جرمية اجتماعية   الغتصاب رمحة، وقد نشر مركز سلف مقال يبني الرمحة يف احلدود اإلهلية عنوانه: "احلدود الشرعية..

 " على الرابط اآليت: ؟أم رمحة إهلية
https://salafcenter.org/3388/ 

 (.105-104ص: ) احلوار أفقا للفكر( 2)

https://salafcenter.org/3388/
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 : لز  غ  ال نقضسادس ا: 
 ذلك يف وجتلس والوبر، الصوف فتغزل ،هلا عمل   الغزل   خذتت   ة مبك   كانت  اليت املرأة أرأيتم

 ،غزهلا تنقض   ةهبي   ة حل   وأخرجت العمل تأمت   اإذ حىت ،العديدة واألايم الطويلة  اعاتالس  
 !؟وفساد عقلها املرأة هذه جنون يف أحد   يشك   هل عملها، كل    أفسدتو 

 بسواء. سواء املرأة هذه هتفعل   كانت  ما هو احلديث بعلم  احلداثيون فعله ما إن  
 ا، ن  بي    كما  بعض ا هأجزائِ  بعض  ضدعي ،امتعاضد   ا تكامليً  امنهج   ثنياحملد ِ  منهج جاء فقد

 واضح   نقدي    منهج    ابتكار  يف  أبدعوا  قد  احملدثونو   ،اانتقائيً   ااجتزائيً   منهج ا  احلداثيني  منهج  وجاء
ا العلم هذا وصار ،ميزانه  يف احلديث وضعوا  املسلمون به خيتص   وما بل ،ابرز ا قوايً  علم 

  .(1)حديثهم"  بعلم شاؤوا ما املسلمون "ليفتخر :مرجليوث املسشرق قال حىت به، ويتفاخرون
 ،ثنياحملد ِ   طريقة   على  يسيون  مأهن    عواواد    ،اإلبداع  هذا  من  قرون    بعد  جاؤوا  نياحلداثي  لكن  

 . ساروه الذي السي هذا إببطال إل  ينسد   ل النبوية  السنة  يف شرخ ا أحدثواف
 حنن ما اأم   نفسها، املعايي خارج إىل راجعة  هي اليت الفروق بعض   سبق فيما  بينا وقد

 احلداثيون عىاد   فقد احملدثون،  أعملها الت املعايي نفس إعمال يف الفرق فهو ذكره بصدد
 املتون  نقدوا  قد  ثوناحملد ِ   كان  فإن  قد،الن    يف  احملدثني  منهج  على  السي    يريدون  مأهن    علمت    كما

 بنفس املتون ينقدوا أن يريدون كذلك  احلداثيني فإن   ،وغيها والقرآن العلمية واحلقيقة  ابلعقل
 !احلداثيني؟ منهج على  عنشن ِ و  احملدثني منهج نقبل  م  فلِ  املعايي،

  إعمال  يف  اشاسع    ا فرق    احملدثني  ومنهج  منهجهم  بني  ألن  احلداثيني  على   عنشن ِ   أن نا   واجلواب: 
 أمرين: يف يكمن الفرق وهذا  ،املعايي
 اأم    مبفرده،  حديث    كل    دراسة   خلل  من  املعايي  ههبذ  النقد  يف  انطلقوا  قد  احملدثني  أن  -1

 أن   فكما حديث، كل  دراسة  دون جممل   اردً  املعايي هبذه األحاديث يردون مفإهن   احلداثيون
 بعينه، حديث كل    بنقد احلديث نقد يف انطلقوا كذلك  ،املت إىل السند من انطلقوا احملدثني

 بينما  ،(2)"خاص   نقد   حديث كل  يف "وهلم احملدثني: عن يتحدث وهو رجب ابن يقول
 

 نقله املعلمي يف مقدمة حتقيقه لكتاب اجلرح والتعديل )ص: ب(.( 1)
 (.582/ 2( شرح علل الرتمذي )2)
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 يقول  كما  األحاديث  مئات  على  للحكم    فضفاضة  ةعام    أحكام    إبصدار  يكتفون  احلداثيون
 األحاديث  لرد    امعيار    عشر  اثين  ووضع  جاء  هفإن    ،ذلك  على  مثال    أوضح  ومشروعه  البنا،  مجال
 ول ذلك، لكل وقت   عنده فليس ،طرقه يعرف أو يدرسه أو مبفرده حديث   كل    يعترب أن دون
 قال  الذي  مشروعه  فكان  ،قديالن    منهجهم  إىل  وصلوا  حىت  ثوناحملد ِ   كابده  ما  حيتمل  أنه  أظن  
 حديث كل  يرد   أن هو (1)عنه جبنت قد قران   عشر  أربعة مدار على هاكل    األمة إن عنه: 
 احلاكم، عن ثيتحد   حديث   وكل الغيبيات، عن ثيتحد   حديث   وكل   املرأة، عن ثيتحد  
 نيطبِ االض العدول بنقل أسانيدها تصح   اليت األحاديث مئات معاييه حتقيق أجل من ولتلغ

 كله  بذلك  ضربيول  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل  شخص   عن  اشخص    املعروفني عين ا وعدالة ،
 وحاكموا  ،مثلي  جترؤوا  هيا  للناس:  يقول  ث  عقله  من  معايي  يضع  أن  هو  فاألهم  ،احلائط   عرض

 هذا  وكان  األحاديث،  مئات  بل  عشرات    ذلك  أجل  من  وارفضوا  ،املعايي  هذه  على  األحاديث
 .(2)"احلديث مشكلة " كتابه  يف حممد  حيىي فعله ما

 تكون أن ميكن نفسها فاملعايي  ضوابط، هلا وضعوا املعايي وضعوا حني احملدثني أن   -2
 األحاديث  ذكروا  حني  فاحملدثون  املعامل،  واضح  سياج  ب  د وتقي    بضوابط  دحتد    مل  ما  عامة   أو  نسبية  

 من  واحد  كل  يف  اعتربوا  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ألفاظ  أو  السنة   أو  القرآن  أو  للعقل  املعارضة 
 احملدثني  ضوابط  دون  قوهاوطب    املعايي  نفس  إىل  فأتوا  احلداثيون  أما  خاصة،  ضوابط    املعايي  هذه

 يعرف  وهو  بقلمه  أوراقهم  ويصحح  ،طلبه  اخترب  ذيال  املادة  أستاذ  كحال  حاهلمف  تطبيقها،  يف
 ورقة   كل  يف يكتب وراح األستاذ قلم وأخذ جاهل   شخص  فأتى ئ،خيط ِ  وماذا حيصح ِ  ماذا

 األداة  نفس  يستخدم  هأن    حبجة   ؛يريد  ما  ويرد    ،يريد  ما  اإلجاابت   من  ويقبل  يريدها،  اليت  الدرجة 
  والتخطئة! التصحيح وهو فعله نفس ويفعل القلم، وهي ادةملا أستاذ محلها اليت

 وإمنا  ، الفعل يف ول ، األداة  يف خلطئه ليس ، خاطئ هذا فعله أن تشك   ل كنت  فإن
 احلداثيني أن   يف تشك   ل فكذلك ،املادة  أستاذ  عليها سار الت القواعد على يسر مل ألنه

 

" العجز أو اخلوف أو مها مع ا حال دون ذلك يقول مجال البنا يف بيان سبب عدم نقد البخاري ومسلم، ألن: "( 1)
 انظر مقال له على: املصري اليوم، على الرابط التايل: 

https: //www.almasryalyoum.com/news/details/77510 
 ( وما بعدها.111مشكلة احلديث )ص:  :نظرا( 2)
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  الت الضوابط  راعواي   فلم ، العمل هذا نفس عملوا قد احملدثني  معايي على اعتمدوا  حني
 املعايي.  هذه  إعمال ألجل وضعوها

  وهي:  احلداثيون،  استخدمها كيف  لنرى احملدثني عند معايي ثالثة أهم   هنا وسندرس
 القرآن. معارضة  -3 العلم. معارضة  -2 العقل. معارضة  -1

  :العقل ةمعارض : املعيار األول
 ،(1) السليم  لعقلل  الواضحة   ملخالفتها   انظر    األحاديث  بعض   واورد    املعيار  هذا  احملدثون  أعمل

 صريح،  وعقل صحيح حديث بني أصل   تقع أن ميكن ل املعارضة  أن   احلديث أهل بني   بل
 أن يرى فإنه ،ظاهري   تعارض   وقعلو  مافي ليفص ِ  وهو هللا رمحه تيمية  ابن يقوله ما وانظر

 ذلك  وكان  ،النبوي  احلديث  يف  املشكلة  فإن  صريح  صحيح    عقل  مع  تعارض  إن  النبوي    احلديث
 لمع   "ما هللا: رمحه تيمية  ابن يقول املعارضة، فيها عياد   اليت صوصللن   استقراء بعد الواقع هو

 صريح  معقول    يعارضه  ل  الصحيح  املنقول  بل  ة،البت    رعالش    يعارضه  أن  ريتصو    ل  العقل  بصريح
 الصحيحة صوصالن   خالف ما فوجدت فيه، اسالن   تنازع  ما ة عام   يف ذلك لت  أتم   وقد قط.

 للشرع. املوفق نقيضها ثبوت ابلعقل يعلم بل بطلهنا، ابلعقل يعلم فاسدة شبهات الصرحية 
 القدر ومسائل والصفات، وحيدالت   كمسائل   ؛الكبار األصول مسائل يف لتهأتم   وهذا

 الذي  معالس    بل  قط،  مسع    خيالفه  مل  العقل  بصريح  يعلم  ما  ووجدت  ذلك،  وغي  واملعاد  بواتوالن  
 عن   دجتر    لو  دليل    يكون  أن  يصلح  فل  ضعيفة،  دللة    أو  موضوع،  حديث    اإم    خيالفه  هإن    :يقال

 !؟املعقول صريح خالفه إذا فكيف الصريح، العقل معارضة 
  يعلم  مبا خيربون فل ،العقول اراةحمب بل ،العقول التحمب خيربون ل الرسل أن   نعلم وحنن

 .(2)معرفته" عن العقل يعجز مبا خيربون بل انتفاءه، العقل

 

 قد بينا بعض ذلك يف الورقة العلمية اليت هي بعنوان: "معايي نقد املت عند احملدثني" على الرابط: ( و 1)
https://salafcenter.org/4231/ 

 (.147/ 1درء تعارض العقل والنقل )( 2)

https://salafcenter.org/4231/
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 يفتحوا ومل داخلها، أعملوه اوحدود   ضوابط   له وضعوا العقل أعملوا حني ثنياحملد ِ  أن إل
 الضوابط وضعوا حني ثونواحملد   للعقل، معارضته حبجة  حديث   أي ِ  لرد ِ  مصراعيه على الباب  

 ألمور: ذلك فعلوا افإمن   العقل عيارمل
 احدً   للعقل  إن  "  ذلك:  ديؤك ِ   وهو  هللا  رمحه  الشافعي  يقول  ،حمدود   البشري  العقل  أن    -1
 صالن   هو العقلي قدالن   يتناوله الذي واملوضوع ،(1)إليه" ينتهي احدً  للبصر أن كما  إليه، ينتهي
 يبوالن   وتعاىل، سبحانه هللا عند من نزل ادين   غليبل   جاء معصوم إنسان من خرج الذي النبوي
 غائبة  هي ام   عليها هللا أطلعه ومعارف بعلوم  وحييط خصائصه، له األحاديث هبذه أتى الذي

 يف أقوى ة العقلي   املعارضة  عند جتعله خصوصية   به أييت ما يعطي هذا وكل ،حمجوبة  أو اعن  
 ينجرف   أن  يكن  ل  احملدود   العقل  هذا  فإن    عليه  وبناء    البشرية،  العادية   النصوص  من  باتالث  

 احملدثني   تجعل  العقل  ةفمحدودي    يريد،   ما  ويدع  يريد  ما  الدين  من  ليأخذ  اجملردة   آرائه  وراء
 بعد مبفرده حديث كل  تقدوننفي ،فيها العمل   يكنه الت حبدوده  عملونه وي   همجاح   يكبحون

 . خمالفته من دوالتأك   ومتنه سنده دراسة 
 يعرفه ل العقل كان  أمر   من فكم البشري، للعقل التارخيي   الواقع   العقل ة حمدودي   ديؤك ِ  وما

 الواقع صار العلم وتطور ة البشري   متقد   مع ث   ،املستحيلت من أنه يرى ارمب   بل ،يدركه ول
 أمامه! احمسوس   صار أن بعد ذلك يقبل   أن العقل على يفرض

 صوصالن    تفسيِ   يف  "اهلرمنيوطيقا"  مع  ومتاهيهم  األلسنية   للعلوم  مارستهم   فإن    احلداثيون  أما
 أتويلية" "فوضى إىل النهاية  يف هبم تأد   العلوم هذه عرب وحد ه العقلِ  إىل وحماكمتها الشرعية 

 حسب تفسي ه   يف احلق   عقل ولكل    ا، هالمي   احلق   وأصبح صوص،للن   املعاين" و"لهنائية 
 يتعلق فيما معه يتعامل حمدود احملدثني عند فالعقل هواه!  حسب   :فق ل شئت   وإن ، تفكيه 
 أبن العرتاف مع فيه، يبدع الذي حقله وليس ،جماله ليس هذا ألن   ؛قة ضي ِ  حدود يف ابلغيب

 هو عندهم العقل فإن احلداثيون أما يريد، كما  فيها يبحر أن يستطيع اليت املعرفية  حقوله له
 اببه مفتوح   هلمي عقل وهو الشرعي، العلم حقل عن األجنبية  الغربية  األلسنية  العلوم تلك
 .مصراعيه على

 

 (.207آداب الشافعي ومناقبه للرازي )ص: ( 1)
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 كان  لذلك ؛الكثرة  انحية من حمصور غي فهو حمدود أنه كما  البشري   العقل أن -2
 ،عليه  فقاملت    العقل  مع  وابملعارضة  ،مبفرده  حديث  لكل  انقد    ابلعقل  النبوي    للمت  ثنياحملد ِ   نقد

  رفض! عقله هرد   وما ،أخذ عقله قبله فما  ،الناس من أحد كل    عقل على ابلعرض وليس
 احمليطة، والبيئة  واألعراف ابألهواء رتتأث   ألهنا ؛واحدة ليست البشر عند العقلية  املعاييو 

 واحدة،   عينية   قضية   يف  التناقض   لدرجة   الختلف  غاية   ختتلف   العقول  أن  والواقع  التاريخ  ويشهد
 للعقل،   امعارض    يراه  بل  ،عقلين  غي  هأن    آخر  يراه  بينما  ،عقلين    هأن    ما  عقل    يراه  قد  واحد  فأمر  

  املنهج!  يف التناقض يف دخلناي  احلديثي   النقد يف إعماله املراد  العقل ضبط فعدم
 أم  ، حنفي  حسن  أم  ، حممد  حيىي  أم  ، البنا  مجال  عقل  إىل  التحاكم؟  يكون  عقل  أي  فإىل

 .اآلخر  هايرد   ل أحاديث يرد   واحد وكل األمساء،  من هللا شاء ما إىل ، أوزون أم ، أركون
  اإلعمال  هذا  لكن  ؛احلديث  يف  العقل  احملدثون  أعمل  الفوضى  هذه  من  ص التخل    أجل  ومن

 عليه، أمجعوا ام   العقل يكون وأن السند،ن يرتكو  ل مأهن   هاأمه ِ  من ،بضوابط ا منضبط   كان
 فكل ، احلداثيني عند املوجودة  الفوضى احملدثني عند جتد لن الدقيق املنهج هذا وألجل
 عيه يد   ما عكس على صحيحا،  اإسناد   له جتد لن به ونقدوه  ابلعقل ثوناحملد    هرد   حديث

 العقول، تناقض األّن   ومسلم البخاري يف الضعيفة األحاديث مئات   وجود  من احلداثيون
 عليه هللا صلى النيب إىل ينسب ما يف أن ريب   "ل املعلمي: الرمحن عبد  يقول السياق هذا ويف

 كتب  يف منه يقرب وما ذلك احملدثون مجع وقد الصريح، العقل هيرد   ما األخبار من وسلم
 أئمة جرحه من رجاله ويف إل متصل  ا إسناد   له جتد فلن منه فيها يذكر مل وما املوضوعات،

 .(1)أكثر" أو رجل احلديث
 األحاديث  من  اهلائل  الكم    هذا  وجود   زعمهم  وهي-  النقطة  هذه   من  احلداثيني  وموقف

 يتفطنوا مل مهن  إ إذ ؛قران   عشر  أربعة طيلة   هاكل    األمة بعقول إجحاف  فيه  -للعقل املعارضة
  عقول   هلم أن   اسالن   فوافعر   ،احلداثيني قائمة  قامت حىت لعقوهلم األحاديث هذه معارضة  إىل

 ذلك! على  بناء   ردها وجيب األحاديث هذه ختالفها

 

 (.10األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل واجملازفة )ص: ( 1)
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 أنه يعّتفون أبنفسهم هم إليه املطلق الحتكام   يريدون الذي العقل   أن   العجيب ومن
 وله ،مطلقة  مبادئ  له ليس عندهم العقل بل ،والقبلية  اآلنية  للمؤثرات خاضع ،نسيب   عقل  

 نفسه العقل مفهوم   أن   نكتشف" العقل: عن أركون يقول ،يتجاوزها أن ميكن ل اليت ترخييته
 كان  الذي نفسه العقل هو ليس البصري احلسن يستخدمه  كان  الذي عقلالف ،تريخ له

 فللعقل  مشروطية،  وكل  ترخيية   كل    على  خيرج   ااثبت    اجوهر    ليس  العقل  خلدون...  ابن   يستخدمه
 بكل  التاريخ  مراحل  من  معينة   مبرحلة   مرتبط    املذكورة  العقول  هذه  من  واحد  وكل  ، اأيض    تهترخيي  

 السائدة واملعرفية  الثقافية  لألنظمة  التطورية  واحلالة  واجملتمع ابلبيئة  مرتبط   هإن   ،وأدواهتا معطياهتا
  .(1)مفكر" كل  زمن يف

 أقصد العقل، ة ترخيي   عن  "حتدثت : يقول متغي! هأن   أركون عند للعقل األساسية  والسمة 
 .(2)العقل"  هذا  طريق  عن  املنتجة   للعقلنية   املتغي  ابعالط    وابلتايل  ،للعقل  لواملتحو    املتغي  الطابع
 فما" يقول: نسيب، كائن    جمرد العقل   أن   عيفيد   ،نغمة   الطنبور يف يزيد هفإن   اجلابري اأم  
 شك     ندو   ومن  ،الواقع  غي  وقواعده  للعقل  آخر  مبصدر  يؤمن  ل  العلم  إن  القواعد؟  هذه  مصدر

 الواقع أنواع لأو   لتشك   اليت الجتماعية  احلياة يف األول مصدرها جتد اإمن   العقل قواعد   فإن  
 واحدة ليست الجتماعية احلياة  أن   ومبا كنفه،  يف يعيش بل اإلنسان به حيتك   يذال احلي
 - املنطق  أنواع : ولنقل- العقلية القواعد أنواع د تتعد   أن املنتظر  فمن ، واحد منط على ول

 يرجعون  بل  ،(3)"منطقها  اترخيية  مرحلة  لكل     هنا  ومن  ، هاوتباين  الجتماعي  احلياة   أمناط  د بتعد  
 !نتحاكم؟ عقل أي ِ  فإىل حمصور، غي عقل   إبطلق اهكذ العقل أن   من قلناه ما إىل أبنفسهم

 ميكن ما أقصى فإن ،قلوالن   العقل بني للصلة  القدماء عرض إذا "وحىت   حنفي: حسن يقول
 عقل املعاصرة، أزماتنا وهو الواقع  يغيب إحالة هذه يف وحىت ،النقل أساس  العقل أن هو قوله
 .(4)د؟"املضطهِ  عقل أم داملضطه   عقل الفقي؟ عقل أم الغين عقل ؟من

 

 (.233الفكر اإلسلمي نقد واجتهاد )ص: ( 1)
 (.234الفكر اإلسلمي نقد واجتهاد )ص: ( 2)
 (.24تكوين العقل العريب )ص: ( 3)
-147ص: موقف الفكر احلداثي من أصول الستدلل يف اإلسلم ) :(، وانظر139الرتاث والتجديد )ص: ( 4)

169.) 
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  املنت  نقد يف إعماله ومن منه ثنياحملد   موقف أن   إىل  العقل  موضوع يف نشي   أن بقىي  
 التهوين أو العقل،  ازدراء حال أبي يعين ل للعقل مصراعيه على الباب فتح دون النبوي

 "ولكن هللا: رمحه يقولف احلديث يف العقل أعملوا قد احملدثني أن املعلمي يذكر بل شأنه،  من
 عند مواطن: أربعة  يف ذلك راعوا نعم، أقول: وتصحيحه؟ احلديث قبول يف العقل راعوا هل

 إذا  تونفاملتثب    األحاديث،  على  احلكم  وعند  الرواة،  على  احلكم  وعند  التحديث،  وعند  السماع،
 ظهرت فإن به، ثواحيد   مل حفظوه فإن حيفظوه، ومل يكتبوه مل تبعد أو صحته متتنع اخرب   مسعوا

 أن   يف لدينا مشكلة   فل ،(1)"تبعته عليه الذي الراوي ويف فيه القدح مع ذكروه لذكره مصلحة 
 معرفية منظومة وفق يعمل أنه على نؤكد ناأن   إل ؛اإلسلمي الدين من أيتجز   ل جزء   العقل

 ميقد ِ  أن يستطيع ل ،مبهوت   فيها يكون حقول فله ،فيها  يبدع حقول   له أن فكما ،متكاملة
 خيرج  أن  يستطيع  ل  العقل  فإن  املعطيات  نقصت  ما  مىت  هأن    يثبت  احلديث  العلم  بل  شيء،  أي

 .صحيحة  نتيجة 
 السند  يف  احلديث   يف  العقل  أعمل  قد  احملدثني   عند  النقدي    املنهج  أن  : األمر   هذا   وخالصة

 ،مصراعيه  على  الباب  فتح  دون  ،طبيعته  يناسب  مبا  فأعملوه  ،العقل  حمدودية   راعوا  أهنم  إل  واملت،
 احلداثيون. فعله كما  األحاديث من  شاء ما يرد   أن عقل لكليتيح   فتح ا

 :العلم معارضة : املعيار الثاين
 أمر على اشتماله أو ، القطعي   للعلم معارضته خالل من املنت بنقد وااهتم   ثوناحملد  
 قوانني خترم اأهن   طبيعتها املعجزات نإ إذ ؛ املعجزات عن يذكرونه ما سوى واقع ا مستحيل

 يكون "أن املتون: نقد معايي من ذكر فقد هللا، رمحه القيم ابن ذكر ما ذلك ومن الكون،
 قوله: منها لذلك، أمثلة  عدة ذكر ث ،(2)بطلنه" على الصحيحة  الشواهد تقوم ما احلديث

 قرنه الثور حرك فإذا ،ثور قرن على والصخرة ،صخرة على األرض إن  ) :حديث هذا "ومن
 ،(3)اهلذايانت"  هبذه  كتبه  دمسو    من  والعجب  ،(الزلزلة  وهي  ،األرض  فتحركت  ،الصخرة  حتركت

 ذلك لول يوم، كل  ابلثلج يرموهنا أملك تسعة  ابلشمس وكل) فيه: الذي احلديث ذلك ومن
 

 (.6األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل واجملازفة )ص: ( 1)
 (.76( املنار املنيف يف الصحيح والضعيف )ص: 2)
 (.78( املنار املنيف يف الصحيح والضعيف )ص: 3)
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 الشديد  ضعفه  مع  احلديث  وهذا"  هللا:  رمحه  األلباين    فيه  قال  ،(1)(أحرقته  إل  شيء  على  أتت  ما
 أشبه هو بل والرسالة، النبوة كلم  لوائح عليه ليس إذ ؛امتن   موضوع أنه أشك   ل فإين ِ  اإسناد  

 الشمس  حرق  عدم  يف  السبب    أن  الفلك  علم  يف  ثبت  ملا  خمالفته  وضعه  دويؤي    ابإلسرائيليات.
 .(2)"اجد   كبية  مبسافات األرض عن بعدها هو إمنا األرض وجه على ملا

 ملعارضة ا أن   كما ،بين ا كما  كامل    املنهج مع ابلتناسق يكون املعيار هلذا احملدثني وإعمال
 إذا هبا يعتد   اإمن   الثابتة  العلم "وجتارب املعلمي: يقول ،القطعي العلم مع إل تكون ل عندهم
 ومها: املعيار هلذا ضابطان انفه  إذن .قة"حمق    مناقضة   اخلرب وانقضت ،ة قطعي   كانت
 نظرية. أو فرضية  وليست ،اثبتة   ة العلمي   احلقيقة   تكون أن -1
 حقيقية. مناقضة   اخلرب تناقض  أن -2

 هذا فإن ؛قطعيب ليس حديث ايعارضه مؤك دة اثبتة  علمية  حقيقة   جيدون حني ثونفاحملد ِ 
 ابدئ يف يقولون فاحملدثون ،التتب ع بعد يكون ما وهو احلديث سند يف ة  عل   بوجود  عندهم ينبئ

 أن فإما  صحيح، قطعي   خرب   وبني اثبتة  علمية حقيقة   بني التعارض يقع أن ميكن ل األمر:
 ضعف،  فيه  ص  الن    يكون  أن  أو  فرضية،  أو  نظرية   هي  اوإمن    حقيقة   ليست  العلمية   احلقيقة  تكون
 واضح. سق  مت   منهج   ترى  كما  وهو

 "هل أوزون: يقول ،للعلم خمالفتها ةحبج   األحاديث من كثيا  وارد   فقد احلداثيون  اأم  
 اليوم؟ السائدة واألعراف والنظم العلمية  املعطيات ة النبوي   األحاديث من لناوص   ما كل  يوافق

 الثوابت مع الكونية لألمور قتتطر   الت النبوية األحاديث معظم تتوافق ل : هنا واجلواب
 مع  تتوافق ل النبوية  األحاديث )معظم( أن أوزون عند فالنتيجة . (3)"العلمية واملعطيات
  العلمية! املعطيات

 احلقائق  من  ي  فكث  ،احملدثني  يضابط    خيالفون  العلم  مع  التناقض   أمثلة   إيرادهم  عند  واحلداثيون
 ة؛ يحقيق  مناقضة   أصل    اخلرب  تناقض   ل  وبعضها  اثبتة،  علمية   حقائق  ليست  يوردوهنا  اليت  العلمية 

 

 (.461/ 1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة )ينظر: ( 1)
 (.462-461/ 1( سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة )2)
 (.25جناية البخاري )ص: ( 3)
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 ن  إ إذ ؛خمالفة  رائحة   فيه ونيشم   ما كل  فيوردون ،لض ابط نيا هذين لتحقيق يتلفتون ل لكنهم
 !بيانه سيأيت كما  بنائي ل هدمي   منهج   احلداثيني منهج

 ليس العلم ويكون للعلم مناقضتها يدعون أبحاديث إتياهنم :أي- األولالنوع  أمثلة  ومن
 وقع إذا» وسلم: عليه هللا صلى  النيب قول وهو الذابب، حلديث نقد   من يوردونه ما :-اقطعيً 

 اآلخر ويف شفاء،  جناحيه أحد يف فإن   ؛ ليطرحه ث كله،   فليغمسه أحدكم إانء يف الذابب
 يف يؤثر أن دون الطعام يف ذاببة  من  أكثر يقع قد هأن   احلديث "يوضح أوزون: يقول  ،(1)«داء
 وعلى  منه،  يطرح ث  الطعام  يف أبكمله  الذابب  يغمس  أن شريطة   اليوم(  مبصطلح )جرمثته  ثهتلو  

 أن    وادعاء  .(2)"العلمية   البحوث  وتطبيقات  نتائج  مع  احلديث  ذلك  معطيات  تعارض  من  الرغم
 حقيقة    أصبح  هذا  هأبن  القول  ميكن  ل  حيث  زائف،  ادعاء    احلديث  هذا  تناقض   العلمية   احلقيقة 

 الدكتور  يقول  الداء،  وجود  مع  دواء    وجود  أو  ابب،للذ    فوائد  وجود  دتؤك    أحباث    وجود  مع  ة علمي  
 عن   شيء  بالط ِ   يف  يرد  مل  هأن    صحيح ا  ليس"  :-العظام  جراحة   قسم  ورئيس  أستاذ-  رضا  أمني

 خمتلفة  ألمراض   طبية  وصفات يوصف ما القدمية املراجع من فعندي ابب؛ابلذ   األمراض علج
 اليت السنوات يف  عاشوا  الذين اجلراحني فجميع احلديث العصر يف  اأم   الذابب، ابستعمال 

 أبعينهم  رأوا  -احلايل  القرن  من  الثالثة   العشر  السنوات  يف  :أي-  السلفا  مركبات  اكتشاف  سبقت
 وكان يص ا،خص   لذلك ّب  ير  الذابب وكان ابب،ابلذ   املزمنة  والقرحات املضاعفة  الكسور علج

 الذابب أن أساس على ،للجراثيم القاتل البكرتيوفاج فيوس  اكتشاف على امبنيً  العلج هذا
  ، اجلراثيم هذه يهاجم الذي البكرتيوفاج وكذلك املرض، بتسب   اليت اجلراثيم واحد آن يف حيمل
 التارخيي  اجلزء  يف  دقيق ا  تفصيل    لمفص    هذا  وكل  ...اجلراثيم  آكلة   :معناها  هذه  بكرتيوفاج  وكلمة 

 عن إشرايف حتت عيد مصطفى الفتوح أبو الدكتور الزميل  هاأعد   اليت الدكتوراه رسالة  من
 غرضنا  ليسو  .(3)"سنوات سبع حوايل من  اإلسكندرية  جلامعة  واملقدمة  ،العظام التهاابت
ا الذاببة، حديث يف البحث  حىت علمية  حقيقة  اهن  أ يثبت مل ذكروه ما أن   بيان هو الغرض وإمن 
 اآلن.

 

 (.5782البخاري ) خرجهأ( 1)
 (.147ناية البخاري )ص: ( ج2)
 (.105-104ص: حوار مع صديقي املؤمن لسامية يوسف ) :انظر( 3)
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 النيب قول فمثل -يناقضه ل وهو زعمهم يف اخلرب يناقض  مبثال اإلتيان وهو- الثاين أما
 قال   ،«تذهب؟  أين  أتدري»  الشمس:  غربت  حني  عنه  هللا  رضي  ذر  أليب  وسلم  عليه  هللا  صلى

 حتت تسجد حّت تذهب فإّنا» :وسلم عليه هللا صلى النيب قال أعلم، ورسوله هللا ذر: أبو
 ،هلا ؤذني   فال وتستأذن منها،  قبلي   فال تسجد أن ويوشك ،هلا فيؤذن فتستأذن العرش، 

 ير  جت    س  م  الش  }و   تعاىل:  قوله فذلك مغرهبا،  من فتطلع جئت،  حيث من ارجعي هلا:  يقال
 .(1)«[38 ]يس: {يم  ل  ع  ال   يز  ز  ع  ال   ير  د  ق  ت    ك  ل  ذ   اهل    ر   ق  ت   س  م  ل  

 حتمله ملا العلم يناقض   مبا وغروهبا الشمس طلوع رتفس ِ  رواايت "وهناك د:حمم   حيىي قال
 م وف قة غي تركيبة  هأن   الن ص ِ  قراءة من الواضح "من إسلمبويل: سامر ويقول ،(2)خرافة" من

 أوجه: عدة من وذلك جاهلة؛ جهة  من صدرت
 عن تغرب إن ما فهي مبوجبه، وتسي تدور ومسار نظام هلا الش مس   أن   املعلوم من :أول  

ا، األرض عن تغيب ول آخر، على تشرق نفسه ابلوقت وتكون إل مكان  عن خترج  ول أبد 
 . مسارها

 تسجد ل فهي وابلتايل؛ إرادة ول عقل   متلك ل اليت املخلوقات من الش مس إن   :اثني ا
 .(3)ي رفض" أو السجود منها  ي قبل حىت ومسؤولة  مكلفة  غي وهي الواعي، العاقل  سجود  

  يف  مستقرة  الش مس  أن  اجلغرافيا  د ر س    طالب  لكل  املعلوم  من  ه"فإن    كردي:  إمساعيل  ويقول
 شروقها   وأن  منه،  أتيت  ول  آخر،  ملكان  ول  لعرش    تذهب  ل  ،الش مسية   اجملموعة   مركز  يف  مكاهنا
 الشروق هذا وأن   ن  ف ِسها، حول األرض دوران سببه بل ،هي حركتها بسبب ليس ومغيبها
 ملكان    ابلنسبة   شروق  حالة   يف  تكون  حلظة   كل  ويف  ،ساعة (  24)ال   مدار  على  مستمران  واملغيب

 أصبح  وهذا  ،األرض  من  املقابل  للمكان  ابلنسبة   غروب حالة   يف  نفسه  الوقت  ويف  األرض،  يف
 .(4)ابحملسوس" املشاهدات من بل البدهيات؛ من اليوم  علوم يف

 

 (.3199البخاري ) خرجهأ( 1)
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 على الرد ِ  بصدد ولسنا ني،احلداثي   عند العلم يناقض  ام   شالعر  حتت الشمس فسجود
 عارضالت   واتومه   قد  فهم ا،تمً  اتعارض   اخلرب مع عارضيت  ل هذا نقدهم أن   نبني  نا لكن   ،زعمهم

 طبيعتها  أن  مبا  هبا،  اخاصً   اسجود    لشمسل  أن    الصحيح  لكن    ،وهفرد    احلديث  ضعف    عليه  وبنوا
 اسجود   ساجدة اأيض   تكون أن مشرقة  وقت كل    وجودها يتناىف ول ،البشر طبيعة  مثل ليست

ء   ِمن   }و ِإن   تعاىل: هللا الق كما   هبا، يليق ِدِه{ ي س بِ ح   ِإل   ش ي   تعاىل: وقال ،[44 ]اإلسراء: حِب م 
ت ه   ع ِلم   ق د   ك ل    ص اف ات   و الط ي    و األ  ر ضِ  الس م او اتِ  يف  م ن   ل ه   ي س بِ ح   اّلل    أ ن   ت  ر   }أ مل     ص ل 

ِبيح ه {  اتسبيح    شيء  لكل  ألن  ؛التسبيح  هذا  كيفية   نعرف  ل  فنحن   ذلك  ومع  ،[41  ]النور:  و ت س 
 .(1) به يليق

 األمور  من  وكثي  ،وحدوده  بضوابطه  يكون    أن  جيب  العلمية  احلقائق  على  السنة   فعرض
 منه الصحة ونزع قليالن   ليلالد   فإسقاط علمية، حقيقة  تصبح أن إىل ترق   مل نفسها العلمية 

 منافذ  أن  يشعرون  أّنم  احلداثيني  ومشكلة  منضبط،  غي  أمر  احلديث  للعلم  معارضته  متوه    جملرد
 واورد   ، للمعرفة آخر  منفذ أبي   فطعنوا ي، املاد   احلديث العلم على تقتصر  واملعرفة العلوم

 احلداثيني فمشكلة  ،لديهم األوحد  املنفذ مع املعارضة لظنهم الثابتة الصحيحة النصوص
 من كل    ي عاقب ا()إهل   فعدوه ،احلديث املادي العلم سطوة من ص التخل   يستطيعوا مل أهنم هي

 أدواته! عن خيرج
 : القرآن معارضة : املعيار الثالث

 يف ذكران وقد الكرمي، القرآن تعارض أن ميكن ل  الصحيحة  النبوية  السنة  أن   شك   ل
 الفرق   أن    إل  املعيار،  هذا  على  اعتمدوا  قد  احملدثني  أن    احملدثني(  عند  املت  نقد  )معايي  مبحث

 ومعيار  القرآن،   خمالفة  هو  احلديث  نقد  يف  احملدثني  معيار    أن  يف  يكمن  واحلداثيني  احملدثني  بني
 . كبي  فرق   وبينهما ، القرآن موافقة عدم هو  احلداثيني

 غي  جديد بشيء   فأتى القرآن يوافق مل نة الس   يف ورد  شيء أي   أن   يعين احلداثيني منهجو 
 مجال  يقول ،ي رد   أن جيب بل ي قبل، أن مي كن ول للقرآن، اخمالف   عتربي   فهو القرآن يف موجود  

 

لقة مبسائل العتقاد للدكتور عيسى انظر يف الرد على هذا الزعم: دفع دعوى املعارض العقلي عن األحاديث املتع( و 1)
 (.688-676ص: النعمي )
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 ل فما ،القرآن ضوء يف عليها محنك   حنن ،آنر الق به أيت  مل مبا جاءت أحاديث هناك" البنا:
 تهاعم   على أةر امل زواج فتحرمي" فقال: مثال   ركذ  ث ."ستبعدي   خيالفه وما قبلي   القرآن خيالف

  .(1)"اسليم   اقياس   فيها وجند ،فيها  امانع   نرى ل أمور األهلية  مراحل   حلم وحترمي وخالتها
 بناال مجال فعده  ، القرآن يف يرد  مل بشيء  أتى ورد  ما أن إل !هنا؟ للقرآن املخالفة  فأين 
 خمالفة! 

 بل ،هرد ِ  يف يسارعون ل القرآن مع عارضالت   ظاهره يوهم حديث   همد  يرِ  إذ واحملدثون
 به يقول ل ذلك وكل ا،د  مقي   أو اص  خمص   يكون فقد واحد، موضع يف صوصالن   كل  جيمعون

 القرآن، نزول أسباب أحاديث وكل   الغيب،  أحاديث كل    البنا مجال رد   ولذلك ؛احلداثيون
 بنائي، منهج احملدثني منهج أن   من اسابق   تقد م   ما على أتكيد   وهو ،النسخ يثبت ما وكل  

 والشافعي  أمحد  اإلمام  وأنكر"  هللا:  رمحه  القيم   ابن  يقول  ولذلك  هدمي،  منهج  احلداثيني  ومنهج
 ولإلمام القرآن، ظاهر ختالف اأهن   لزعمه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أحاديث رد   من على
 على  جيب  والذي  ،(وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  طاعة   كتاب)  مساه  مفرد  كتاب  ذلك  يف  أمحد
 واحدة ة سن   الصحيحة  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنن يف ليس هأن   اعتقاده: مسلم   كل

 : منازل ثلث على هللا  كتاب  مع السنن بل هللا، كتاب   ختالف
 ل.املنز   الكتاب به شهد ما بنفس شاهدة   موافقة  سنة  األوىل: املنزلة 
 مطلقه. وتقيد منه، هللا مراد وتبني  الكتاب، رتفس ِ  ة  سن   الثانية: املنزلة 
 واحدة  رد    جيوز  ول  ،مبتدأ  بياان    نهفتبي ِ   ،الكتاب  عنه  سكت  حلكم  نة متضم ِ   ة سن    الثالثة:  املنزلة 

 رابعة. منزلة  هللا  كتاب  مع للسنة  وليس ،الثلثة  األقسام هذه من
 بل فقال: "،بالكتا على تقضي السنة " قال: من على هللا رمحه أمحد اإلمام أنكر وقد

 عن  واحدة صحيحة  سنة  أتت مل أنه به ورسوله هللا يشهد والذي نه،وتبي   الكتاب رتفس   السنة 
 عليه  هللا  صلى  هللا  ورسول  كيف  لبتة،ا  وختالفه  هللا  كتاب  تناقض   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول
 اخللق أعلم وهو باعه،ابت ِ  مأمور وهو هللا، هداه وبه أنزل، وعليه هللا، لكتاب املبني هو وسلم

 

 (.254/ 2حنو فقه جديد )( 1)
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 ظاهر  من  الرجل  فهمه  امل    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سنن  رد    ساغ  ولو  ؟!هومرادِ   بتأويله
 .(1)"ابلكلية وبطلت السنن،  أكثر  بذلك تلرد    الكتاب

 السند  يف  وتدقيق  حبث  دون  ،وهلة   لألو    عارضت  لا  ظهور  جملرد  األحاديث  ونيرد    ل  ثونفاحملد  
 لرد عندهم  اكافي    ذلك كان  امعارض   وهظن   أو القرآن يوافق مل ما فكل وناحلداثي   اأم   واملت،

 الوقوف عدم عند إل وايرد   فلم احملدثني اأم   ،امكن   واجلمع ظاهرايً  التعارض كان  وإن احلديث،
 األحاديثدراسة  ت تناول ة  مستقل  علوم ا سواأس   ولذلك ؛الستحالة  وعند مقبول أتويل على

، وعلم مشكل احلديث خمتلف علمة للقرآن الكرمي، ومنها: اليت ظاهرها التعارض واملعار ض
وعلم الناسخ واملنسوخ، وكل ذلك مندرج حتت الباب الذي قع ده وحر ره احملد ثون احلديث، 

 .واألصوليون، أل وهو ابب التعارض والرتجيح
 جمموعات  على  عندان  األحاديث  أن  :عرضناها  الت  الثالثة  املعايي  هذه   يف  األمر   وخالصة

 :ثلث
 والقرآن. والعلم العقل ختالف ل أهنا على معجن   جمموعة  -1
  للقرآن. وخمالفة  للعلم، وخمالفة  ،العقلء كل  وابتفاق صراحة  للعقل  خمالفة   وجمموعة  -2
  ليست أهنا آخرون ويرى ،والقرآن والعلم للعقل خمالفة  أهنا البعض  عييد   وجمموعة  -3

 كذلك.
على  اجملمع الثاين ابلنوع املختلف فيه الثالث النوع  هذا إبحلاق حتصل هنا واملغالطة

 القرآن، أو العلم أو العقل عارض قد الفلين احلديث أن   احملدثون ذكر قد :فيقولون ،خمالفته
 ليست  وهي  ،املعارضة   وهم  يف  فيقعون  ،احملدثون  يذكرها  مل  أخرى  أحاديث  إىل  منه  ننطلق  وحنن

 .كذلك
 ومن وضوابط، اشروط   املعايي هلذه جعلوا وإمنا املتون، لنقد فقط مبعايي أيتوا مل دثونفاحمل

 والضوابط.  الشروط هذه وفق يسي أن عليه جيب ثنياحملد   منهج وفق يسي هأن   عييد  
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 :األوهام وحي منسابع ا: 
 تلك أعملوا مأهن   إل ،احملدثني مبعايي  أخذهم عوااد   قدِ  احلداثيني أن   كيف  نابي   أن بعد
 عدم رأوا بل بذلك،  يكتفوا مل احلداثيني أن نبني   هبا، احمليطة  للضوابط مراعاة دون املعايي

 العصر مع تتناسب جديدة معايي  إضافة  إىل حباجة  وزعموا أن نا ،احملدثني مبعايي الكتفاء
 املعاصر! الغريب واملزاج احلديث

 العلماء وضع وقد" :يف قوله أمني أمحد ذكره ما أضافوها اليت اجلديدة املعايي تلك فمن
 أكثر   األسانيد بنقد عنوا -يقال واحلق  - همولكن   ذكرها، حمل   هنا ليس قواعد   والتعديل للجرح

 والظروف فقيت   ل يبالن   إىل سبن   ما أن   انحية   من بنقد  تظفر  أن فقل   ،املت بنقد نواع   ما
 من نوع احلديث عبارة  أن   أو ضه، تناق   الثابتة التارخيية احلوادث   أن   أو فيه،  قيلت الت 

 أشبه احلديث أن   أو ، وسلم عليه هللا صلى يبالن   تعبي يف املألوف خيالف الفلسفي التعبي
 إىل نسب حبديث   لنا لمث   أمني أمحد أن   وليت .(1)"وهكذا الفقه،  مبتون وقيوده  شروطه يف

 حبديث  ميثل  أو  ثني،احملد    من  دنق  ي    ومل  فيه  قيلت  اليت  والظروف  فقيت    ل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب
 وفيه احملدثون لهقبِ  واحد حبديث   تيناأي أو نوه،ويبي   ينتقدوه ومل الثابتة  التارخيية  احلوادث تناقضه
 يرفع أن  أمجل ما  وعصره! وسلم عليه هللا  صلى الرسول ألفاظ مع تتناسب  ل فلسفية  عبارات

 احملدثون،  يعِت به  مل  هذا  أن  ويبني    ،ذلك  لكل    فيمثل  ! التطبيق  إىل  التنظي   من  نفسه  اإلنسان
  هيهات! ولكن واملسلمني، ملإلسل جليلة خدمة  مقد  كان لذلك  فعلأن أمحد أمني  لوف

 مع يتناقض  واحد حديث ول احملدثون، لهقبِ  فلسفية  عبارات فيه واحد حديث   يوجد فل
  احملدثون! قبله ث التارخيية  الثوابت
 امهموم   زونو أ كان  الذي الغريب الذوق حول فتتمحور أوزون مهايقد   الت املعايي أما
 أوزون  يقول  جيرحه،  أو  خيالفه  واحد    نص    أييت  ل  أن  على  احريص  كان  و   ،معه  التماشيو   مبراعاته

 مضمون يف يكون قد ناقض فالت  " األحاديث: رد   جيب أجله من الذي التناقض  يبني وهو
 ،احلكيم  الذكر  مع  ومفهومه  مدلوله  تناقض   يف  أو  ،أسلوبه  أو  تناقله  أو  ،معناه  ويف  نفسه  احلديث

 الذوق  أو  ،السائدة  الجتماعية   واألعراف  القوانني  أو  ،الصوري  املنطق  أو  ،العلم  معطيات  مع  أو

 

 (.238فجر اإلسلم )ص: ( 1)
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 النبوية األحاديث من وصلنا ما كل  يوافق هل" :يقولو ، (1)"األمور من ذلك غي أو ،العام
 األحاديث معظم تتوافق ل :هنا واجلواب اليوم؟ السائدة واألعراف والنظم العلمية  املعطيات

  .(2)"العلمية  واملعطيات الثوابت مع الكونية  لألمور تتطرق اليت النبوية 
 حديث   يف  أوزون  يقول  السليمة،  الصحية   العادات  احلديث  خيالف    ل  أن  أيض ا  قواعده  ومن

 رئي حىت عليه ذلك فشق   القبلة، يف خنامة  رأى وسلم عليه هللا صلى النيب أن مالك، بن أنس
 إن : أو-  ربه يناجي  فإنه صالته يف قام إذا كمأحد   إن  » فقال: بيده، هفحك   فقام وجهه، يف
. (3)«قدميه حتت أو يساره  عن ولكن قبلته،  قبل أحدكم يبزقن فال ، -القبلة  وبني  بينه ربه
 هذا يقبل "هل أوزون: فيه يقول واألذى القذى عن املسجد صيانة  فيه الذي احلديث هذا

 هللا بيوت يف بة املذه   الرخامية  واجلدران جادابلس   نفعل وماذا !؟اليوم مساجدان يف احلديث
 سنة   لتطبيق  ابحلصاة  أو  املتوافرة  احلديثة   ابلوسائل  بتنظيفها  نقوم  ث  عليها  لونتف  أنبصق  !؟اليوم
 الرمال تفرش أانس على تنطبق األحاديث تلك مثل أن   حيوض   ذلك كل  !  ؟ذلك يف النيب

 رتتطو   قد املساجد أن من الرغم وعلى .جدراهنم والطني ،سقوفهم النخيل وسعف ،أرضهم
 جيد  مل هفإن   -احلديث رواية  من  قرنني من أكثر بعد الذهيب العباسي العصر- البخاري عهد يف
 فهم  كيف  أدري  ول  .(4)عصره"  يف  السليمة   الصحية   والعادات  ظامالن ِ   قواعد  يناقض   ما  روايته  يف

 حني حنفي حسن مثل كان  إن إل !ذلك تنظيف ث ابلبصق اأمر   فيه أن احلديث من أوزون
  هذه  مثل  عن  العقلء  ننزه  إذ  وإان    ،يقرأ  ما   يدري  ول  يقرأ  ليل  كحاطب  (5) البخاري  صحيح  نقد

 الغريب! النقد  هذا مثل صدور من ب نتعج   احلقيقة  يف فإننا ،النبوية  للسنة  ةالفج   القراءة
 كتب  نأ من الرغم على حيث" فيقول: اخلاصة معاييه أيض ا يذكر  فإنه دحمم   حيىي أما

 يف  معها تعاملوا العلماء ن  أ لإ ،املت املختلة  الرواايت من  الكثي على  احتوت قد الصحاح
 وأ والكونية، احلسية  احلقائق مع إما تتعارض كوهنا  اختلهلا وأييت .ماتاملسل   معاملة  الغالب

 

 (.135جناية البخاري )ص: ( 1)
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 مع أو الدينية، والضرورات القيم مع أو املوثقة،  التارخيية  العتبارات  مع وأ احلياتية، السنن مع
 حممد  حيىي  زن ن    أن  افنيؤس    لو   .(1)األخرى"  األخبار  متون   من  غيها  مع  أو  القرآنية،  النصوص

 واحد حبديث أتيت أن يكنك ول القواعد،  هذه  لواأعم   قد ابلفعل احملدثني إن له:  قولنو 
 ل  )احلقائق( كلمة  على ؤكدنو  كررنو  التارخيية،  أو الكونية  أو احلسية احلقائق مع  يتعارض
 حقائق!  ظنهاي  الت األوهام
  من  دعوكم كلها:  لألمة  وقال بعقله دهاحد   ا،معيار   عشر اثين دحد   فقد البنا مجال وأما
 معاييي  ودونكم احلديث، نقد عن جبنوا قد فإهنم ؛احلديث يف أعمارهم أفنوا الذين احملدثني

 ل  أن  يفرتض  اقرآنيً   امعيار    عشر  اثين  دان"حد    :البنا  مجال  يقول  ،نفسي  تلقاء  من  اخرتعتها  اليت
 هي: املعايي وهذه منها، امعيار   حديث أي   خيالف
 القيامة  يوم حىت املوت من  بدءا ،املغيبات عن جاءت اليت األحاديث أمام فالتوق   -1
 بعلمها. تعاىل هللا استأثر ام فهذه ،والنار واجلنة 

 جاء  ما  وكل  القرآن،  يف  املبهمات  بتفسي  جاءت  اليت  األحاديث  كل ِ   أمام  فنتوق    حنن  -2
 األحاديث عن نتوقف كما  املصحف، يف ليست سور أو آايت وجود أو القرآن يف نسخ عن
  النزول. أسباب عن جاءت اليت

 من  القرآن  به  جاء  وما  العدل  خاص  وبوجه  ،القرآنية   األصول  ختالف  أحاديث  وهناك  -3
 أخرى. وزر وازرة تزر ل وأنه ،الفردية  ؤولية سامل حتديد
 ضلع  من  خلقها  من  ابدء    ،املرأة  عن  جاءت  اليت  ديثااألح  من  كثي  أمام  فنتوق    حنن  -4
 واحدة. اعين   إل تظهر ل حىت ،حجاهبا حىت ،أعوج

 وسلم[  عليه هللا ]صلى الرسول معجزات عن املتكررة األحاديث نستبعد حنن كذلك  -5
 معجزة  أن  :وهي  أل  ،اإلسلم  يف  احملورية   القاعدة  ختالف  ألهنا  ؛اجلذع  حنني  أو  الصدر  شق    من

 القرآن. هي اإلسلم

 

 (.99مشكلة احلديث )ص: ( 1)
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 أو أماكن أو ألشخاص خاصة  ميزة تكفل اليت األحاديث  كل  أمام نتوقف وحنن -6
 قبائل. 
 العتقاد. حرية عن القرآن يف العديدة اآلايت ختالف اليت األحاديث -7
 ل  فما  ،القرآن  ضوء  يف  عليها  حنكم  حنن  ،القرآن  به  أيت  مل  مبا  جاءت   أحاديث  هناك  -8
 يستبعد. خيالفه وما ،يقبل القرآن خيالف
 وتعد ،طفيفة  أخطاء على رهيب بعقاب تنذر اليت األحاديث كل  أمام نتوقف حنن -9
 وتسبيحات. أدعية  لتلوة مقيم بنعيم

 من  كلذ  إىل  وما  والركوب  والسي  والزي  والشرب  األكل  نع  جاءت  يتلا  األحاديث  -10
 أخبار.  هي وإمنا ،شيء يف ملزمة  تعد    ل الدنيا احلياة شؤون

 وفاجر  بر  كل  خلف  والصلة  احلكام  طاعة   على  تنص    اليت  األحاديث  أن  نؤمن  حنن  -11
 موضوعة.
 .(1)القرآن" يف جاء  ما خانس   املياث عن حديثني نستبعد حنن -12
 عن  يتحدث  حديث  أي    جاءك  فإذا حديث،  أي   خيالفها  ل  أن  يفرتض  املعايي  فهذه  إذن

 انفع   عن  مالك  رواه  وإن  حىت  جانبا  اطرحه  بل  ،رجاله  ومعرفة   عهتتب    يف   ذهنك  تتعب  فل  الغيب
 .(2)!وسلم عليه هللا صلى النيب عن عمر ابن عن

 احلديث؛  لعلم تقدموهنا جليلة خدمة  هي بل ،املعايي وايفتض أن لكم حيق   :نقول وحنن
 احملدثني أن هو احملدثني منهج وبني املعايي وضع يف احلداثيني منهج بني اجللي   الفرق ولكن

 هنم إ إذ ؛نفسها األحاديث  من ينطلق احملدثني عند عيار امل فوضع الستقراء، من  ينطلقون
 معيار    حتت  اجتمعت  قدِ   األحاديث  من  جمموعة  أن  يرون  ث  ا،حديث    احديث    األحاديث  يدرسون

 هنمإ ذإ ؛املعايي وضع يف احلداثيني منهج وبني  هذا بني وشتان املعيار، هبذا فيقولون واحد
 هتماواختيار  وقلوهبم ونفوسهم آراءهم يوافق ما إىل أول أيتون فهم املعيار، من ا رأس   ينطلقون

 

 (.14-13ص: جتريد البخاري ومسلم من األحاديث اليت ل تلزم ) (1)
 السلسلة الذهبية. :يسمى عند احملدثني اإلسنادهذا و  (2)
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  املعيار  هذا  خالف  حديث  أي    للناس:  يقولون  ث  ،أنفسهم  عند  من  ا معيار    فيضعون  ،ومنهجهم
 فيه! واقدحوا فضعفوه

 ،معينة  مسألة  حكم إىل للوصول جيتهد أو ،امعين   امذهب   بعيت   من  بني كالفرق  هنا الفرقو 
 حكم ا أو امعين   أصل   األساس يف يتبىن من وبني حلل، حكمها أن عوتتب   حبث   بعد فيصل
 احلكم كان  بغيته وجد فإن ،قوله يوافق ما لعامل قول   جيد هعل   الفقه كتب  يف بينق ِ  ث ،معينا
ا، الثنني عند  هللا أمر ملا بعمت   فاألول  املنهجني، بني شتان لكن حلل، املسألة  أن وهو واحد 

 فرق  وهو  الشرع،  قواعد  من  مهمة   قاعدة  وهذه  للهوى،  بعمت    والثاين  الدين،  يف  الجتهاد  من  به
 احلداثيني.  ومنهج احملدثني منهج  بني جوهري  
 :أول   اهلدماثمن ا: 

 ، بنائي  منهج  احملدثني  منهج  أن  : واحلداثي  احلديثي  قديالن    املنهج  بني  ةاملهم    الفروق  من
 هللا صلى النيب إىل النص  ثبت ما ومىت النبوي، ص الن   على احملافظة  هو احملدثني عند فاألصل

 النصوص جيمعون بل احلداثيون، يفعل كما  شبهة  أبدىن هرد   يف يتسارعون ل فإهنم وسلم عليه
 فهو احلداثيني منهج أما بعض، إىل بعضها النصوص ويرجعون الواحد، املوضوع ذات كلها
 من ا وحي   هيعد   ل   منهم  اكثي    نإ إذ ؛اعموم   احلديث من  موقفهم على مبين   وهو ، هدمي منهج

 حالة  يف  الوحي  طريق  عن  سيجع  ذاكرته  يف حممد  اختزنه  ما  كل  "إن  :جعيط  هشام  يقول  هللا،
 حممد اعتربه والذي ،الخنطاف فرتات يف امللهم الداخلي الصوت طريق عن الداخلي اإلحياء

 .(1)اخلارج" من إهليا اوحي   محاس بكل
 ذلك مآل أن ايقين   يعرف معها التعامل وطريقة وضعها وطريقة معاييهم يف لواملتأم  

  !يدعون كما  بعضها وتضعيف تحيصها ل كلها،  السنة هدم
  العقل يقبله ما  نقبل إننا : نقول اكن    فإن حدود، ولهلا  ضوابط ل املعايي  تلك أن ذلك

  وتركنا  األمة  إمجاع هو الذي العقل إىل كلذ نرجع مل إن إننا !األحاديث؟ نرد عقل  أي فإىل
 غي  غيك يراه اعقلنيً  تراه ماف السنة، كل  رد ابلضرورة يعين فهذا الناس كل  لعقول السنة 

 إىل تقودان  الت وهي ، املطلقة والنسبية للذاتية الباب يفتح نيي احلداث فمعايي عقلين،
 

 (.155رخيية الدعوة احملمدية )ص: ( ت1)
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 ضابط  ل  الت   للفوضى  ّنب ا  وردها  األحاديث  قبول  قواعد  تصبح  وهبذا  كلها،   السنة  تقويض
 وغاايهتم، الثقافية، خلفياهتم وحبسب تقدين،نامل دبتعد   دتتعد   ضوابط دون املوازين ألن ؛هلا

 فيد  ، احلديث  علم  رائحة  يشم    مل  غر    علينا  يطلع  يوم  كل  ويصبح  وإيديولوجياهتم،  وقناعاهتم،
 يسعه ول ، وفهمه عقله مع تتناسب ل أّنا حبجة ؛ املعىن معقولة السند صحيحة أحاديث

  علمه! 
 قد أوزون ذوق ترضي ل اليت فاألحاديث احلداثيني، مشاريع يف ابلضبط حصل ما وهذا

 ردوها، :اسللن   يقول نفسه عند من هبا أتى اليت البنا مجال معايي مع تنسجم ل واليت ردها،
 من  يعدها  حنفي  حسن  تفكي  مع  تتماشى  ل  اليت  واألحاديث  ومعاييي،  قواعدي  على  وسيوا

 اجمليد وعبد ،إبراهيم عدانن بك مير وهكذا ،مر   كما  غريب ا  انقد   وينتقدها الدخيلة  األحاديث
 ،وجعيط  ،والعروي ،ايسني اجلواد وعبد ،تيزين والطيب ،فوزي وإبراهيم  ،وأركون ،الشريف

 وضبطها؟!  املعايي  ووضع  النقد  يف  احلق  له  ومن  !؟نتحاكم  هؤلء  نمِ   نم    عقل  فإىل  ،وطرابيشي
 يعتمدون  الت عاييامل دهاليز  يف عقلك يتوه  السنة يف هؤلء مشاريع تقرأ وأنت إنك

 هواه!  وافق مبا فقل:  شئت وإن عقله،  وافق مبا أييت هؤلء من واحد فكل   ، عليها
 أن نرى عندما الدهشة  كناتتمل   وقد" :البنا مجال عنه يقول كان  إن نياحلداثي   فمشروع

 بل أقول: ،(1) الناس" بني املتداولة  األحاديث نصف قرابة  نستبعد سيجعلنا  املعيار هذا إعمال
  معيار  فل ها،كل    السنة  هدم إىل بك يفضي احلداثيني مشروع أن ترى حني الدهشة  كستتمل  
  أساسا! املعيار وضع يف صحيح ميزان  ول وضعوها، اليت للمعايي ضوابط ول عليه، متفق

  كانت"  يقول:  إذ  البنا  مجال   به  ينطق  ما  هذا  بل  ا،ف  اجحإ  أو  نقمة    الكلم  هذا  قولن  ناولس
 يعتد  ل  األحاديث  هذه  إن  :أحد    قال  فلو  التدوين،  وقت  أييت  أن  قبل  اشفاه    ناقلت  ت     األحاديث

 .(2) متعسفا" كان  ملا أصل   هبا
 "إن  يقول:  نسبية!   دثنياحمل   معايي  أبن  فيخربان  زيد  أبو  حامد  نصر   أييت  أن  ب العج    ومن

 رأسها وعلى الستة أو اخلمسة  الصحاح يف احلديث نص ِ  وتثبيت املهمة  العملية  هذه وقف

 

 (.248/ 2حنو فقه جديد )( 1)
 (.7لم من األحاديث اليت ل تلزم )ص: ( جتريد البخاري ومس2)
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  معايي   إن    ...هانبعي   عصور  واجتهادات  رؤى  عند  للواقع  تتثبي   احلقيقة   يف  هو  ومسلم  البخاري
 دون حمكومة  كانت  واملنحول والضعيف الصحيح بني التمييز ويف األحاديث  نقد يف السلف

 م يتوه   كما  املوضوعية  املعايي مستوى إىل ترقى ل ،حمدودة نسبية  زمانية  معرفية  أبطر شك  
 .(1)البعض"

 وأهل  الصنعة،  أصحاب  وهم  كذلك  كانت  فلئن  موضوعية؛  وليست  ة نسبي    ثنياحملد    معايي
 موضوعية؟! احلداثيني  معايي جيعل الذي فما الدار،

 عند  النقدي  واملنهج  احملدثني  عند  للمتون  النقدي  املنهج  بني  فروقلل  ص  ملخ  هذا  وخت ام ا:  
 : يف نقاط   احلداثيني

 احلداثيني.  عند كذلك  وليس ص،متخص ِ  من احملدثني عند النقد -1
 ل واحلداثيون واملت، ندالس   علوم من متكاملة   منظومة   ضمن ينقدون احملدثني أن   -2
 وحده. املت إىل إل يلتفتون
 هللا  صلى النيب  إىل اشيئ   ينسبون ل أهنم امع   واملت ندابلس   احملدثني اهتمام على ينبين -3

 ابملت الكتفاء وهو- احلداثيني منهج أما  ا،صحيح   معناه كان  وإن يقله مل ما وسلم  عليه
 . وسلم عليه هللا صلى النيب يقلها مل وإن املعىن صحيحة  متون   قبول إىل يفضي هفإن   -وحده
 املزاج  على  يعتمد  احلداثي  النقد  بينما  للمسلمني،  املعرفية   األطر  ضمن   احملدثني  نقد  أن    -4
 الغريب.
  حتكمها،   ضوابط  هلا  وضعوا  قد  األحاديث  متون  إليها  حاكموا  اليت  احملدثني   معايي  أن    -5

 فوضوية   يف  يدخلنا  ام    الضوابط،  هذه  إعمال  يف  مصراعيه  على  الباب  فتحوا  فقد  احلداثيون  اأم  
 .والرد القبول
  ويدرسونه  حديث  كل  إىل  أيتون  فهم  مبفرده،  حديث    لكل  خاص    نقد  هلم  احملدثني  أن    -6
 وإمنا األحاديث، يدرسون فل احلداثيون اأم   نقدهم، يصدرون ث غيه إىل اجمموع   ث امنفرد  

 ضابط. دون األحاديث  من شئت ما لرتد   ث ،أول املعايي يضعون

 

 (.128-127ص: نقد اخلطاب الديين )( 1)
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 إىل  يصلون  فهم  لألحاديث،  التام  الستقراء  من  املعايي  حتديد  يف  ينطلقون  احملدثني  أن    -7
 املعيار  من  ارأس    ينطلقون  فإهنم  احلداثيون  اأم    ومجعها،  دراستها  ومن  اجلزئية   األحاديث  من  املعيار
 األحاديث. إليها حياكمون ث ،أول  املعيار فيضعون ،نفسه

 ومشروع النص، على احملافظة  أساس على يقوم بنائي مشروع ثنياحملد   مشروع أن   -8
 السنة. كل  رد إىل ويفضي الرد، يف فوضوي هدمي مشروع احلداثيني

 ا نقد   منضبط، غي اساذج   انقد   أحايينه من كثي    يف لنا أنتج النبوي للنص   احلداثي النقدو 
 عليه هللا صلى سولالر   أمام   لةللص   جربيل لنزول الصلة رأخ   قد العزيز  عبد بن عمر أن   يرى

 الصلة عليه وأنه، (2)!ليصلي أمامه عن زة غرس قد وسلم عليه هللا صلى النيب وأن   ،(1)وسلم
 يوسف  راودت  قد  فرعون  امرأة  آسية   وأن  ،(3)املريض!  الطفل  ليأكله  الطعام  على  ابل  قد  والسلم

 .(4)!نفسه عن

 مشروعهم مع يتماهى كان  إن أما طريق، بكل وهرد   أهواءهم يوافق  ل كان  إذا واحلديث
 تقضي  ما  األحاديث  ومن: "رية   أبو  حممود  يقول  نظر!  أدىن  إىل  حىت  قبوله  يف  حيتاجون  ل  فإهنم

 .(5)"«القرآن غي اشيئ   عين بواتكت   ل» :كحديث  بصدقه البداهة 
 فإنك  ضوابط، دون البساطة  هذه بكل  األحاديث يرد   الذي املنهج هذا ترى  إذ وإنك

 ويف وحتصيله، العلم  هذا طلب سبيل يف أعمارهم  وإفناءهم ودقتهم احملدثني  صنيع من تتعجب
 ،تهعل    ختفى  ما  األحاديث  "فمن  البغدادي:  اخلطيب  يقول  ،والنقص   اخللل  من  السنة   تنقية   سبيل

 "رمبا املديين: ابن ويقول ،(6)البعيد" الزمان ومضي الشديد، ظرالن   بعد إل عليها يوقف فل
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ع|  40 ا ق ال  ب ب  ر ا  مركز سلف للبحوث والدراسات               ق

 

 يضعفه أو بنظرة حديثا حيصح   من هذا عن فأين ،(1)سنة" أربعني بعد حديث ة عل   أدركت
 ! ؟بنظرة

 وضعوا  احملدثني إن ا"وحقً  البنا: مجال يقول هم،أنفس   احلداثيون يدركها ام   الدقة  وهذه
 كما  ة والدق   التمييز من كبية  درجة   إىل هذا يف ووصلوا ،واملعايي والدرجات واملراتب القواعد
 واملصحف والغريب واملدرج واملعنعن  واملرسل واملرفوع املتصل إىل األحاديث تقسيماهتم توضح

 .(2)واملدلس" واملنقطع واملضطرب واملعلل والشاذ واملقلوب والنازل والعايل واملسلسل واملفصل
 دقيقة، معايي وضعوا قد احملدثني أن   كيف  أوراق من سبقها وما الورقة خلل من  تبني وقد

 على-  املعايي هلذه  إعماهلم  كان  احلداثيني  أن  وكيف  تضبطها،  ضوابط  املعايي  لتلك  ووضعوا
 اتمة معرفة عن  انبع ا ليس برامجاتيا،  إعمال   -السند دون  املنت نقد  يف واختزاليته ذلك قلة

 التقويضي  هدفهم  إىل  ماسل    لكونه  وإمنا  أصال،   بصوابيته  يقني  عن  ول  احلديث،   علم  مبسالك
 ! للّتاث

  استخدام  حيسنوا مل ألهنم ولكن املتون، نقد يف معايي أعملوا ألهنم للحداثيني نقدان فليس
 مبضع فيتناول ، طبيب سرير على ىمسج   قلب مريض  إىل أييت من  مثل فهم الطريق، هذا

  املسكني! هلذا قلب عملية  ليجري الطبيب
 ،وعلج عملية  إىل حتتاج أهنا يف ول املريض، حالة  يف ول ،املبضع يف املشكلة  تفليس  

 عمل  طريقة   يف  ول   شيئا،  الطب  يف  يفقه  ل  الذي  اإلنسان  هذا  أييت  أن  يف  كلها  املشكلة   ولكن
 التوفيق.  وابهلل ،الورقة  هذه يف له لناأص   فيما كاحلال  هنا واحلال فيستخدمه! ،املبضع هذا

 أمجعني. وصحبه آله وعلى ،حممد  نانبي ِ  على هللا وصلى
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