االسم واللقب :الياسُت بن عمراكم.
الصفة :أستاذ زلاضر بقسم الكتاب كالسنة جامعة األمَت عبد القادر للعلوـ اإلسالمية.
البريد االلكترونيyacineproff@gmail.com:

المحور الثالث :ادلنهج النقدم ُب الصحيحُت.
عنوان المداخلة :نقد وفهم متون السنة النبوية بين المحدثين وقراءات الحداثيين "متون الصحيحين
نموذجا"
ملخص البحث  :يتناكؿ البحث دراسة نقدية دلتوف السنة النبوية – الصحيحُت – بُت قواعد احملدثُت كقراءات
احلداثيُت ،حيث يربز أىم ادلعايَت العلمية اليت اتبعها النقاد ُب ٘تحيص السنة النبوية ،كمقارنتها بأسس احلداثيُت ُب
نقد احلديث ،مع مناقشة دعواىم كزعمهم ُب أف احمل ّدثُت ال يعتنوف بنقد ادلنت ،ككذلك ركاياهتم ألحاديث سلالفة
مقدمة :لقد تعرضت متوف السنة النبوية للطعن كالرد خاصة متوف الصحيحُت دلا ذلا من مزايا كمكانة عند األئمة
كالعامة ،كلقد اعتٌت العلماء ببياف فقهها كأحكامها كطرؽ اجلمع بُت ادلتعارض منها ،كتوضيح ادلشكل فيها ،كفق
قواعد علمية رصينة ،مع حفظ مكانتهما ،لكن ظهرت ناشئة ُب العصور ادلتأخرة متأثرة بأىل الفرؽ الضالة ،كادللل

كالنحل ادلنحرفة ،فاهتمت احملدثُت بعدـ نقد ادلتوف ،كاالكتفاء بنقد األسانيد ،كأكعلوا القراء أف ذلم قواعد كنظريات
ؽلكن اعتمادىا ُب نقض أحديث حىت كلو كانت ُب أعلى درجات الصحة ،كذلك بعرضها على القرآف ،أك العقل
 ،أك العلوـ التجريبية كالطب كالفلك كالفيزياء..
فهل صحيح أف ُب الصحيحُت أحاديث ٗتالف العقل الصريح الصحيح ،أك العلوـ التجريبية كغَتىا؟ كما
ىي القواعد احلداثيُت ُب نقد احلديث النبوم؟ كما ىي أىم الشبهات اليت أكردكىا حوؿ متوف الصحيحُت بسبب
تلك القواعد؟ ككيف صليب عنها؟ ٍب ما ىي قواعد كمعايَت نقد احلديث – ادلنت – عن النقاد كأئمة احلديث؟
ككيف كاف جواب احملدثُت كالفقهاء عن األحاديث ادلشكلة ،أك يوىم ظاىرىا التعارض مع العقل كما زعم
احلداثيوف؟ كىل ؽلكن نقد احلديث بالعقل؟ كما ىي ادلنطلقات الفكرية للحداثيُت لنقد السنة النبوية ،ىل ىي
نفسها ادلوجودة عند احملدثُت؟ ىل صحيح أف أئمة احلديث مل يهتموا إال بنقد األسانيد دكف ادلتوف؟.
ىذه األسئلة كأخرل ػلاكؿ البحث بإذف اهلل اجلواب عنها من خالؿ ما يأٌب:
مقدمة :التعريف بادلوضوع ،كبياف أعليتو ،كاشكاالتو.
المبحث األول :منهج نقد ادلنت عند احملدثُت.
ادلطلب األكؿ :ادلنطلقات الفكرية عند األئمة النقاد ُب نقد احلديث.
ادلطلب الثاٍل :معايَت كأسس النقد عند احملدثُت.
المبحث الثاني  :نقد ادلنت عند احلداثيُت.
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ادلطلب األكؿ :ادلنطلق الفكرم للحداثيُت ُب نقد كقراءة السنة.
ادلطلب الثاٍل :دعول عدـ اىتماـ احملدثُت بنقد ادلنت كاجلواب عنها.
ادلطلب الثالث :مسات نقد ادلنت عند احلداثيُت.
_ دعول سلالفة احلديث للعقل.
_ أمثلة تطبيقية زعموا أهنا سلالفة للعقل كاجلواب عنها.
خا٘تة :فيها أىم النتائج.
المبحث األول :منهج نقد المتن عند المحدثين:
المطلب األول :المنطلقات الفكرية عند األئمة النقاد في نقد الحديث:
 .1إف النقد عند احملدثُت مبٍت على صدؽ النية ،كٕتريد اإلخالص ،كحسن القصد ،كالبعد عن اذلول
كالتعصب ،مع استفراغ اجلهد كالوسع ُب البحث كالتنقَت عن أحواؿ احلديث سندا كمتنا.
 .2إف احملدث ينطلق من مبدأ اإلؽلاف كالتصديق بالن ص مىت ثبت بالقواعد العلمية كاألسس ادلنهجية
ادلنضبطة.
 .3إف احملدث ُب نقده للخرب إذا ثبت عنده ركاية كصح عنده صناعة كدراية ،كأيقن أنو من كالـ النبوة،
احتفى بو كصدقوٍ ،ب نظر فيو يتفهمو ،كيستنبط منو ،كيرفع اإلشكاؿ عنو ،كيشرح لفظو كغريبو ،كأيقن
أنو ال ؼلالف نصا كال عقال ،كال معلوما من الدين بالضركرة ،كال يعارضو حديث آخر حقيقة ،إظلا يفهم
– احملدث  -أف ذلك راجع إىل قصور الناظر فيو ،ال إىل عدـ ثبوتو.
 .4إف األحاديث ادلنتقدة على الركاة كاألئمة الثقات ،حىت اليت ُب الصحيحُت ليست خافية على أحد فهي
مبثوثة ُب الدكاكين ،كقد تعاقب األئمة على اإلجابة عنها ،1كمل يعمد أحد منهم إىل إخفائها كالتسًت
عليها ،حىت كلو أمجعوا أهنا ُب أصح الكتب بعد القرآف ،كىذا يدؿ على صدقهم كٖتريهم كعدـ
تعصبهم.

 - 1كشلن ألف ُب ذلك :الدارقطٍت ُب اإللزامات كالتتبع (ت385ق) ،كقد صنف أبو مسعود الدمشقي (ت401 :ىػ) "اإلجابة عما
أشكل الدارقطٍت على صحيح مسلم"  ،كطبعتو دار الوراؽ بتحقيق إبراىيم آؿ كليب ،كأجاب عنها احلافظ ُب ىدم السارم ،كىي (110
حديثا).
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 .5إف النقد عند احملدثُت ػلمل عدة معاٍل :منها ترؾ العمل بو لوجود النسخ ،أك محلو على كجو دكف آخر
من جهة العموـ كاخلصوص ،أك ادلطلق كادلقيد ،أك أنو مرجوح بغَته بأحد كجهوه الًتجيح ادلعركفة
عندىم ،1أك نقده؛ أم٘ :تحيصو كبياف صحيحو من ضعيفو.
المطلب الثاني :معايير وأسس النقد عند المحدثين:
أ /االستقراء والتتبع لمرويات الراوي من خالل جمع الطرق :كىذا منهج عاـ لألئمة النقاد  ،فإهنم يتتبعوف
الركاة كمركياهتم كيفحصوهنا ،دلعرفة ادلقلُت كادلكثرين كادلتوسطُت من الشيوخ كالركاياتٍ ،ب ٕتدىم يستقرؤكف طرؽ
حديث كاحد من عدة أكجو ،قاؿ ابن معُت" :لو مل نكتب احلديث من ثالثُت كجها ما عقلناه".2
كإليك بعض األمثلة الدالة على تتبعهم كسربىم أحاديث الراكم:
قاؿ أمحد ":تتبعت أحاديث يونس عن الزىرم فوجدت احلديث الواحد رٔتا مسعو من الزىرم مرارا".3
4
قاؿ ابن حباف ُب" :قد سربت أخبار قيس بن الربيع من ركايات القدماء كادلتأخرين كتتبعتها "..
كقاؿ " :قد أدخلنا إسحاؽ بن ػلِت ىذا ُب الضعفاء دلا كاف فيو من اإليهاـ ٍب سربت أخباره فإذا االجتهاد أدل
إىل أف يًتؾ ما مل يتابع عليو كػلتج ٔتا كافق الثقات بعد أف استخرنا اهلل تعاىل فيو".5
قاؿ ابن عدم" :كقد تبحرت حديث حرملة كفتشت الكثَت فلم أجد ُب حديثو ما غلب أف يضعف من أجلو".6
كىذا يدؿ على أهنم يكتبوف حديث الرجل من مجيع الوجوه ،حىت يعقلوه كيبينوا ما فيو من كىم كسقم" ،فبجمع
ىذه الركايات كمقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها كتتبُت ركاة ضعاؼ األخبار من أضدادىم من

احلفاظ".7

ب /البحث عن حال الرواة في العدالة والضبط:

كبعد نقد الرجاؿ كفحصهم ك٘تييزىم يتبُت أهنم على ثالثة أحواؿ:8

األول :أف يتبُت أهنم ثقات ضابطوف أك يكونوا قريبُت من درجة أىل الضبط التاـ ْتيث ػلتمل تفردىم.
 - 1االعتبار ُب الناسخ كادلنسوخ من األخبار ،للحازمي ،)21 -4 /1( ،كقد أكصلها إىل مخسُت كجها ،كزاد عليو العراقي كٕتاكز هبا ادلائة،
كما ُب التقييد كااليضاح :ص.)286/1( :
 - 2اجلامع ألخالؽ الراكم ،للخطيب.212/2 :
 - 3اجلرح كالتعديل البن أيب حاًب .)249 /9(:
 - 4اجملركحُت .217-216/2 :
 - 5الثقات البن حباف.)45 /6( :
 - 6الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ،)461 /2( :ينظر أمثلتو ُب :الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ،)379 /1( :اجملركحُت البن حباف.)12 /2( :
 - 7التمييز ،دلسلم.)209( :
 - 8منهج احملدثُت ُب النقد ،حافظ بن زلمد احلكمي :ص142-140 :
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الحال الثاني :أف يكونوا شلن تكلم ُب ضبطهم أك ضعفوا لكن مل يشتد ضعفهم ،كمن كصف بسوء احلفظ أك
االختالط أك كصف بالضعف ادلطلق.
الحال الثالث :أف يكونوا شلن اشتد ضعفهم كمن قيل فيو :فاحش الغلط ،أك كثَت الوىم ،أك مًتكؾ.
فأما أىل احلاؿ الثالث ..:فإنو تًتؾ ركاياهتم كال يشتغل هبا..
كأما أىل الحال الثاني فإف حديثهم قابل للتقوية فينبغي االجتهاد ُب البحث عن الشواىد ادلقوية حلديثهم" ا.ق.
كقاؿ أبو موسى ،زلمد بن ادلثٌت :مسعت ابن مهدم يقوؿ" :الناس ثالثة :رجل حافظ متقن ،فهذا ال ؼلتلف فيو،
كآخر يهم كالغالب على حدي ثو الصحة ،فهذا ال يًتؾ حديثو ،كآخر يهم كالغالب ُب حديثو الوىم ،ذلذا يًتؾ
حديثو".
كقاؿ أبو بكر بن خالد :مسعت ابن مهدم يقوؿ " :ثالثة ال يؤخذ عنهم :ادلتهم بالكذب ،كصاحب بدعة إىل
بدعتو ،كالرجل الغالب عليو الوىم كالغلط".
كقاؿ إسحاؽ بن عيسى :مسعت ابن ادلبارؾ يقوؿ " :يكتب احلديث إال عن أربعة :غالط ال يرجع ،ككذاب،
كصاحب ىول يدعو إىل بدعتو ،كرجل ال ػلفظ فيحدث من حفظو".1
فهذه ىي شركط قبوؿ ركاية ناقل اخلرب أف يكوف عدال ُب دينو ،ضابطا حلديثو يؤديو كما مسعو عمن مسعو.
ج /االعتبار والمقارنة لبيان التفرد والمخالفة :اليت يكوف منهما كقوع اخلطأ كالوىم إما ُب اإلسناد أك ادلنت ،أك
ادلنت كاإلسناد معا ،فيحصل هبذا اكتشاؼ العلل اخلفية ُب أحاديث الثقات.
قاؿ اإلماـ مسلم ":فاعلم أرشدؾ اهلل :أف الذم يدكر بو معرفة اخلطأ ُب ركاية ناقل احلديث؛ إذا ىم اختلفوا
فيو من جهتُت أحدعلا :أف ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجال مشهورا بنسب ُب إسناد خربه خالؼ نسبتو
اليت ىي نسبتو أك يسميو باسم سول امسو؛ فيكوف خطأ ذلك غَت خفي على أىل العلم حُت يرد عليهم...
كاجلهة االخرل أف يركم نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزىرم أك غَته ،من االئمة بإسناد كاحد كمنت
كاحد رلتمعوف على ركايتو ُب االسناد كادلنت ال ؼلتلفوف فيو ُب معٌت؛ فَتكيو آخر سواىم عمن حدث عنو النفر
الذين كصفناىم بعينو فيخالفهم ُب االسناد ،أك يقلب ادلنت فيجعلو ٓتالؼ ما حكى من كصفنا من احلفاظ،
فيعلم حينئذ أف الصحيح من الركايتُت ما حدث اجلماعة من احلفاظ دكف الواحد ادلنفرد كاف كاف حافظا".2
كقاؿ ابن رجب ":أعلم أف معرفة صحة احلديث كسقمو ٖتصل من كجهُت :أحدعلا :معرفة رجالو كثقتهم
كضعفهم ،كمعرفة ىذا ىُت ،ألف الثقات كالضعفاء قد دكنوا ُب كثَت من التصانيف ،كقد اشتهرت بشرح أحواذلم
التواليف.
 - 1نقل ىذه األقواؿ الثالثة ابن رجب ُب شرح علل الًتمذم.)399 /1(( :
 - 2التمييز.172-171 :
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والوجو الثاني :معرفة مراتب الثقات كترجيح بعضهم على بعض عند االختالؼ ،إما ُب اإلسناد كإما ُب الوصل
كاإلرساؿ ،كإما ُب الوقف كالرفع كضلو ذلك ،كىذا ىو الذم ػلصل من معرفتو كاتقانو (ككثرة شلارستو) الوقوؼ على
دقائق علل احلديث".1
فإذا حصل التفرد كادلخالفة كعلا ادلعياريُت األكثر استعماال عند احملدثُت ُب اجلزـ باخلطأ كالوىم ُب األحاديث،
كذلك أثناء مقارنة ركاية الراكم بركاية غَته من أىل احلفظ كالرضا ،إذا كفقتها حكموا بصحة حديثو كثقتو كاتقانو،
كإف خالفتو كمل توافقها جزموا بوعلو كغلطو.
قاؿ ابن الصالح" :يعرؼ كوف الراكم ضابطا بأف نعترب ركاياتو بركايات الثقات ادلعركفُت بالضبط كاإلتقاف ،فإف
كجدنا ركاياتو موافقة  -كلو من حيث ادلعٌت  -لركاياهتم ،أك موافقة ذلا ُب األغلب كادلخالفة نادرة ،عرفنا حينئذ
كونو ضابطا ثبتا ،كإف كجدناه كثَت ادلخالفة ذلم ،عرفنا اختالؿ ضبطو ،كمل ضلتج ْتديثو".2

يردكف احلديث جملرد سلالفة متنو ظاىر القرآف ،أك العقل احملض ،أك التاريخ ،أك التجربة العلمية،
إف احملدثُت ال ّ
بل يفعلوف ذلك بعد استنفاذ كل طرؽ احلكم على احلديث صحة كضعفا  ،فإذا نظركا حديثا سلالفا ذلذه ادلقررات
مع ثبوت ادلخالفة كادلعارض سلكوا سبال للجمع بينها ،أك أعملوا النسخ ،أك رجحوا بأنواع من الًتجيحات اليت ال
يكاد يفهمها احلداثيوف ،بل ال يكادكف غلزموف _ احمل ّدثوف _ بغلطو بعد صحة إسناده كاستيفاء شركطو إال إذا
علموا يقينا أنو ال ؽلكن أف يكوف من كالـ النبوة الذم تلفظ بو زلمد صلى اهلل عليو كسلم ،كذلك أهنم يعلموف
بتلك ادللكة اليت خ صوا هبا دكف سائر الناس أف ىذا احلديث يشبو حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم ،أك ال
يشبو ،كما يكوف شلا غلوز أنو قد قالو شلا ال غلوز ،كما ينقد الصَتُب الدينار كالدرىم.
أىم دكافع النقد دلتوف األحاديث كجود ما يعارض بعضها بعضان ،ككجود ما يستحيل تصوره ّشلا
"كذلذا فإ ّف من ّ

نسب إىل النّيب -صلى اهلل عليو كسلم ُ-ب بعضها ،ككجود ما أشكل فهمو على البعض ،األمر الذم دفع
باحملدثُت إىل كضع تلك الضوابط ْتيث ٕتعل فهم النّص أكثر يسران كأقرب مناالن ،كأكَب ٔتقصد الشارع احلكيم".3
كإف نقد ادلنت عندىم كنقد اإلسناد ،ال يتخلف عنو ،إال أف عباراهتم أثناء التعليل يفهم منها جزما ما
يقصدكف ،فإهنم إذا استنكركا منت حديث أعلوه كلو كاف إسناده مثل الشمس ،كسيأٌب أمثلتو ُب ادلبحث الثاٍل
أثناء نقض دعول احلداثيُت ُب عدـ اىتماـ احملدثُت بنقد ادلتوف ،كحسبك اآلف ىذا النص من ابن رجب ":حذاؽ
النقاد من احلفاظ لكثرة شلارستهم للحديث ،كمعرفتهم بالرجاؿ كأحاديث كل كاحد منهم ،ذلم فهم خاص
(يفهموف) بو أف ىذا احلديث يشبو حديث فالف ،كال يشبو حديث فالف فيعللوف األحاديث بذلك ،كىذا شلا ال

 - 1شرح علل الًتمذم.)663 /2( :
 - 2مقدمة ابن الصالح ( :ص.)106 :
 - 3مسات ادلنهج النقدم عند احملدثُت ،زلمد علي قاسم العمرم ،تاريخ النشر :نوفمرب  ،2017ص.24:
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يعرب عنو بعبارة ٖتصره ،كإظلا يرجع فيو أىلو إىل رلرد الفهم كادلعرفة اليت خصوا هبا عن سائر أىل العلم ،كما سبق

ذكره ُب غَت موضع".1

أما األحاديث ادلنتقدة ُب الصحيحُت فقد أجاب عنها األئمة ُب القدَل كاحلديث ،كأكثر ما انتقد عليهما من
جهة األسانيد ،أما ادلتوف ادلستنكرة فقليلة جدا ،كىذا االنتقاد ليس زلل إمجاع بينهم ،كاإلجابة عن ذلك شلكن،
كليس ألحد بعد ىؤالء ادلتخصصُت كالـ ،فمن أراد ذلك فلَتجع إىل مظانو ،كاهلل اذلادم إىل سواء السبيل.
ومن األمثلة غير الخفية عليهم:
 /1قاؿ الدارقطٍت :كأخرج مسلم حديث عمرك بن ػلِت َ ،عن أيب احلباب َ ،عن ابن عمر  :صلى على محار.

كخالفو أبو بكر بن عمرَ ،عن أيب احلباب فقاؿ على البعَت ككذلك قاؿ جابر كغَته َ ،عن النيب صلى اهلل عليو كآلو
كسلم ،كأخرجهما مسلم كمل ؼلرج البخارم حديث عمرك بن ػلِت  ،كأخرج اآلخر ،كمن ركل أف النيب صلى اهلل
عليو كآلو كسلم صلى على محار فهو كىم ،كالصواب من فعل أنس".2
 /2عن أيب ىريرة  :قاؿ أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم بيدم فقاؿ ":خلق اهلل عز ك جل الًتبة يوـ السبت
كخلق فيها اجلباؿ يوـ األحد كخلق الشجر يوـ االثنُت كخلق ادلكركه يوـ الثالثاء كخلق النور يوـ األربعاء كبث
فيها الدكاب يوـ اخلميس كخلق آدـ عليو السالـ بعد العصر من يوـ اجلمعة ُب آخر اخللق ُب آخر ساعة من

ساعات اجلمعة فيما بُت العصر إىل الليل".3

كىذا احلديث شلا أعلو األئمة النقاد ،كرأكا أنو ال يصح رفعو إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم ،قاؿ ابن ادلديٍت" :كما

أرل إمساعيل بن أمية أخذ ىذا إال عن إبراىيم ابن أيب ػلِت".4
اؿ بعضهم عن أيب ىريرة َع ْن كعب كىو أصح.5
كقاؿ البخارم :كقَ َ

قاؿ ابن تيمية " :فهو حديث معلوؿ قدح فيو أئمة احلديث كالبخارم كغَته  ...كقد ذكر تعليلو البيهقي أيضا
كبينوا أنو غلط ليس شلا ركاه أبو ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو شلا أنكر احلذاؽ على مسلم إخراجو إياه
كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسَتة".6

 - 1شرح علل الًتمذم.)861 /2( :
 - 2االلزامات كالتتبع.)192( :
 - 3صحيح مسلم .)2149 /4( :
 - 4األمساء كالصفات ،للبيهقي.)256/2( :
 - 5التاريخ الكبَت للبخارم .)414 /1( :
 - 6رلموع الفتاكل.)236 /17( :
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كقاؿ " :فإف ىذا طعن فيو من ىو أعلم من مسلم مثل ػلِت بن معُت كمثل البخارم كغَتعلا كذكر البخارم أف
ىذا من كالـ كعب األحبار كطائفة اعتربت صحتو مثل أيب بكر ابن األنبارم كأيب الفرج ابن اجلوزم كغَتعلا
كالبيهقي كغَته كافقوا الذين ضعفوه كىذا ىو الصواب ؛ ألنو قد ثبت بالتواتر أف اهلل خلق السماكات كاألرض كما
بينهما ُب ستة أياـ".1
كقاؿ ابن القيم ":كيشبو ىذا ما كقع فيو الغلط من حديث أيب ىريرة خلق اهلل الًتبة يوـ السبت احلديث ،كىو ُب
صحيح مسلم؛ كلكن كقع الغلط ُب رفعو كإظلا ىو من قوؿ كعب األحبار ،كذلك قاؿ إماـ أىل احلديث زلمد
بن إمساعيل البخارم ُب تارؼلو الكبَت ،كقالو غَته من علماء ادلسلمُت أيضا؛ كىو كما قالوا ألف اهلل أخرب أنو خلق
السماكات كاألرض كما بينهما ُب ستة أياـ كىذا احلديث يقتضي أف مدة التخليق سبعة أياـ كاهلل تعاىل أعلم".2
كقد حاكؿ العالمة ادلعلمي دفع تعليالت األئمة كاجلمع بُت معاٍل األدلة ،3لكن كالـ النقاد أقرب إىل القلب.
كلكن السؤاؿ الكبَت :ما حجم ما أنكر عليهما ُب مقدار ما رككا ،كأخرجوه ُب كتابيهما؟؟

المبحث الثاني :نقد المتن عند الحداثيين.
المطلب األول :المنطلق الفكري للحداثيين في نقد وقراءة السنة:
 -1االنطالؽ من مبدأ التشكيك ُب النصوص للوصوؿ إىل نقض الصحيحُت كالطعن ُب السنة  ،كىو
ادلسلك الغالب على احلداثيُت كالطاعنُت ُب السنة النبوية ،رغم التذرع بادلوضوعية كادلنهجية العلمية.
 -2إف ىدؼ الطاعنُت ُب أحاديث الصحيحُت ليس ٘تحيص الصحيح من الضعيف كما ىو ظاىر فعلهم
كقوذلم ،بل ألجل إسقاط ىيبة الكتابُت من قلوب الناسٍ ،ب اسقاط االحتجاج ٔتا فيهما.
 -3شلارسة التهويل الكبَت ،كاإلشاعة العظمى باألرقاـ الكبَتة ،كاألعداد ادلكذكبة كادلبالغ فيها ،لبياف عظم
ادلسألة ،كخطرىا ،سواء ُب عدد األحاديث ادلنتقدة كغَت الصحيحة – بزعمهم – أك ُب عدد العلماء ادلنتقدين
للشيخُت ،حىت أكصلو بعضهم إىل ستُت عادلا.4
 -4إنكار دعول تلقى األمة للصحيحُت بالقبوؿ  ،كالتشكيك ُب صحتهما ،كنسبة ذلك إىل بعض األئمة ،
كالزركشي كابن دقيق كغَتىم.5
 - 1رلموع الفتاكل.)18 /18( :
 - 2ادلنار ادلنيف ُب الصحيح كالضعيف البن قيم اجلوزية( :ص.)86/84 :
 - 3األنوار الكاشفة.199 :
 - 4ينظر مثال :نقد ادلنت ُب ضوء نتائج العلم التجرييب،زليي الدين بن قدرت شَتين السمرقندم/شَتينوؼ ص.258 :
 - 5ينظر مثال :نقد ادلنت ُب ضوء نتائج العلم التجرييب ،ص.258 :
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 -5إف ىؤالء كلما خطر على باؿ أحدىم شيء من ادلمكنات أك االحتماالت اليت يرد هبا اخلرب جعلها
نظرية ػلاكم هبا نصوص الوحي.1

 -6إف معٌت النقد عند ىؤالء ىو الطعن ُب احلديث كرده باحتماالت عقلية ،كفركض علمية ال تقاكـ قواعد
احملدثُت ُب نقد اخلرب.
كمن نظر ُب منطلقات كل فريق علم البوف الشاسع بُت تأصيل احملدثُت ،كٗتريف العقالنيُت كاحلداثيُت ،ألف
تقدَل ادلنطلقات الفكرية ألم إنساف ُب نقد اخلرب قبل الضوابط العلمية ،يؤثر ُب طريقة البحث كنتيجتو كإف
ادعى صاحبو ادلوضوعية كاالنفكاؾ عن الذاتيةٓ ،تالؼ احملدثُت فًتاىم يؤسسوف للمعايَت كالضوابط ادلنهجية
ألثبات احلديث قبل النظر ُب معناه كاالستنباط منو.
المطلب الثاني :دعوى عدم اىتمام المحدثين بنقد المتن والجواب عنها:
ادعى أرباب تقديس العقل ،كأقطاب احلداثة ،كقبلهم أىل األىواء أف احملدثُت علهم حفظ كنقد األسانيد دكف
االلتفات إىل ادلتوف كالنظر فيها ،كلو كانت سلالفة للعقل كالعلم.
يقوؿ أحمد أمين  " :كقد كضع العلماء للجرح كالتعديل قواعد ليس ىنا زلل ذكرىا  ،كلكنهم  -كاحلق يقاؿ
فقل أف تظفر منهم بنقد من ناحية أف ما
 عنوا بنقد اإلسناد أكثر شلا عنوا بنقد ادلنت "ٍ ،ب فصل ىذا بقولو َّ " :نسب إىل النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -ال يتفق كالظركؼ التارؼلية  ،أك أف احلوادث التارؼلية تناقضو ،أك أف
عبارة احلديث نوع من التعبَت الفلسفي ،ؼلالف ادلألوؼ من تعبَت النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -أك أف احلديث
أشبو ُب شركطو كقيوده ٔتتوف الفقو كىكذا".2
كيقوؿ " :كُب احلق أف احملدثُت عنوا عناية تامة بالنقد اخلارجي ،كمل يعنوا ىذه العناية بالنقد الداخلي. 3.

كيقوؿ محمود أبو رية ":كاحملدثوف ال يعنوف بغلط ادلتوف ،كيقولوف مىت صح السند صح ادلنت".4
كيقوؿ أحمد عبد المنعم البهي ":إف رجاؿ احلديث كاف كل علهم منصرفان إىل تصحيح السند كالركاية دكف
االىتماـ بتمحيص منت احلديث نفسو الذم ىو النص".5
إ ف ىذه دعول عريضة ،بل دعول من مل يشم رائحة العلم ،كال عرؼ منهج احملدثُت ،كال اطلع على دقائق ىذا
الفن ،إظلا ىو قوؿ ادلستشرقُت كتبعهم على ذلك ىؤالء ،كالدليل على ىذا ما يأٌب:
 - 1مركيات منتقدة ُب الصحيحُت ،خالد بن عبد الرمحن الطحاينة ،ص.03 :
 - 2فجر اإلسالـ  :ص.218/217 :
 - 3ضحى اإلسالـ.132/ 2 :
 - 4أضواء على السنة احملمدية ،)5/2( :كضلوه ُب ( .)12-10/2ينظر  :رللة العريب ،الكويت ،نيساف  ،1966العدد ،89:ص13:
 - 5رللة العريب ،الكويت ،نيساف  ،1966العدد ،89:ص 13:نقال عن رللة اجلامعة اإلسالمية بادلدينة.)471/4( ،
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أ /تصريح كثَت األئمة ُب أثناء تعليالهتم ألخبار الثقات الكبار أف ىذه األلفاظ شلا كعلوا فيو كلو كاف من ركاية
مالك كالزىرم كغَته ،كإليك األمثلة:
ادلثاؿ األكؿ :قاؿ اإلماـ مسلم :ومن األخبار المنقولة على الوىم في المتن دون االسنادٍ :ب ساؽ حديث ابن
شهاب أف أبا بكر بن سليماف بن أيب حثمة أخربه أنو بلغو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ":صلى ركعتُت ٍب سلم
فقاؿ ذك الشمالُت بن عبد عمرك يا رسوؿ اهلل أقصرت الصالة أـ نسيت؟ فقاؿ رسوؿ اهلل :مل تقصر الصالة كمل
أنس قاؿ ذك الشمالُت؟" قد كاف ذلك يا رسوؿ اهلل فأقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على الناس فقاؿ:
أصدؽ ذك اليدين؟ قالوا :نعم ،فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأًب ما بقي من الصالة كمل يسجد السجدتُت
اللتُت تسجداف اذا شك الرجل ُب صالتو حىت لقاه الناس" ،قاؿ ابن شهاب كأخربٍل ابن ادلسيب عن أيب ىريرة
كأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوؼ كأبو بكر بن عبد الرمحن كعبيد اهلل بن عبد اهلل ..كخرب ابن شهاب ىذا ُب
قصة ذم اليدين كىم غَت زلفوظ لتظاىر األخبار الصحاح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا".1

كقاؿ أيضا :ومن األخبار المنقولة على الوىم في االسناد والمتن جميعاٍ :ب ساقو اخلرب.2
كقاؿ أيضا :باب :الخبر المنقول على الوىم في متنو.3

وقال أيضا :ومن الحديث الذي في متنو وىم.4

وقال  :ومن الحديث الذي نقل على الوىم في متنو ولم يحفظ.

5

وقال :ذكر خبر ليس بمحفوظ المتنٍ 6.ب ذكر مجلة من االخبار اليت كىم ُب متوهنا حىت كبار األئمة.
ادلثاؿ الثاٍل :قاؿ أبو زلمد  :مسعت أيب يقوؿ :كتبت عن ثابت بن موسى  ،عن شريك ،عن األعمش ،عن أيب
سفياف  ،عن جابر ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :من صلى بالليل ،حسن كجهو بالنهار.
قاؿ أيب :فذكرتو البن ظلَت ؟ فقال :الشيخ ال بأس بو ،والحديث منكر.7

ادلثاؿ الثالثُ :ب ترمجة أيب الفوارس بن الصابوٍل أمحد بن زلمد بن السندم ادلصرم :قاؿ اخلطيب دلا ذكر لو
حديثا باطال قد ركاه «ال يثبت ىذا الحديث ،ورجال إسناده كلهم ثقات ،ولعلو شبو لهذا الشيخ القطان ،أو
أدخل عليو». 8

 - 1التمييز -184 :ليس ادلقصود ٗتريج األخبار كالكالـ عليها ،كإظلا اإلشارة أف األئمة قد اعتنوا بنقد ادلنت أيضا.
 - 2التمييز188:
 - 3التمييز183:
 - 4التمييز190 :
 - 5التمييز 191 :
 - 6التمييز.202 :
 - 7العلل .)36 /2( :ينظر أمثلتو أيضا.)325 /6( ،)417 /2( ،)37 /2( :
 - 8تاريخ بغداد 53/16( :ط بشار).
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ادلثاؿ الرابع :قاؿ ابن عبد الرب عن حديث عبد الرزاؽ ،عن الثورم ،عن سليماف الشيباٍل ،عن يزيد بن األصم،
َّ
خَتا مل
عن ابن عباس ،أف ن
رجال سأؿ النيب -صلى اللو عليو كسلم -فقاؿ :أحج عن أيب؟ قاؿ" :نعم ،إف مل تزده ن
شرا".
تزده ن
قاؿ أبو عمر :أما ىذا احلديث فقد محلوا فيو على عبد الرزاؽ؛ النفراده بو عن الثورم من بُت سائر أصحابو،
كقالوا :ىذا حديث ال يوجد ُب الدنيا عند أحد هبذا اإلسناد إال ُب كتاب عبد الرزاؽ أك ُب كتاب من أخرجو من
كتاب عبد الرزاؽ كمل يركه أحد عن الثورم غَته كقد خطئوه كىو عندىم خطأ فقالوا :ىذا لفظ منكر ال تشبهو
ألفاظ النبي -صلى اللَّو عليو وسلم -أن يأمر لما ال يدري ىل ينفع أم ال ينفع. 1.
ب /إف احملدثُت ْتثوا أنواعا من نقد ادلنت ُب مباحث عدة ُب :الشاذ ،كادلنكر ،كادلدرج  ،كادلقلوب ،كادلصحف،
 ..كىذا دليل قاطع على نقدىم للمتوف كاألسانيد معا ،كُب ىذه األنواع كلها صلد فيها أخطاء ُب اإلسناد ،كأخرل

ُب ادلتوف مع صحة كجودة أسانيدىا.2

المطلب الثالث :سمات نقد المتن عند الحداثيين:
أوال :معايير نقد الحديث:
عرض الحديث على القرآن ،قاؿ العفيف األخضر" :من خالؿ القرآف بإمكاف كل باحث جدير هبذا االسم،
أف يزيح ركاـ اخلرافات اليت راكمتها السَتة كادلتكلموف كادلفسركف"..

3

كقاؿ مجاؿ البنا ":ىناؾ أحديث جاءت ٔتا مل يأت بو القرآف ،ضلن ضلكم عليها ُب ضوء القرآف ،فما ال ؼلالف
القرآف يقبل ،كما ؼلالفو يستبعد".4
قاؿ أمحد صبحي منصور" :مع أعلية ادلناقشة بالقرآف ُب لكل ما جاء ُب الًتاث من أحكاـ فقهية كركايات

خرافية".5

كىذا يعٍت أف مفهوـ عرض احلديث على القرآف عند من نادل بو من احلداثيُت فإنو يقضي إىل اخضاع كل
حديث دليزاف القرآف ،فإف كاف فيو مناقضة قليلة أك كثَتة رفضوهٔ ،تجرد أف يظن شخص كفقا لفهمو القاصر أف

 - 1التمهيد .)129/9( :دلزيد من األمثلة ينظر :اإللزامات كالتتبع ( :ص ،)291 :موضوعات ادلستدرؾ للذىيب( :ص ،)6 :تاريخ
اإلسالـ ،)469 /8( )644 /7( :األحاديث اليت أعل اإلماـ البخارم متوهنا بالتناقض( :ص.)169 :
 - 2ينظر مثال :معرفة علوـ احلديث ،للحاكم( :ص .)120مبحث الشاذ.
 - 3من زلمد اإلؽلاف إىل زلمد التاريخ؛ .15
 - 4السنة كدكرىا ُب الفقو اجلديد.254 :
 - 5البحث ُب مصادر التأريخ الديٍت :أمحد صبحي منصور :ص .40:
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ىناؾ تعارضا بُت احلديث كالقرآف كاف كافيا لرد احلديث  ،كغن كاف التعارض ظاىريا كاجلمع كالتوفيق كالتأكيل

شلكنا".1

عرض الحديث على العقل :قاؿ أمحد أبو شادم ":كىذه سنن ابن ماجو كالبخارم كمجيع كتب احلديث كالسنة
طافحة بأحاديث كأخبار ال ؽلكن أف يقبل صحتها العقل ،كال نرضى نسبتها إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،
كأغلبها يدعو إىل السخرية باإلسالـ كادلسلمُت كبالنيب األعظم".2
كقاؿ العفيف األخضر " :ىذه العقالنية ضركرية لفهم مؤسس اإلسالـ كمصدره ادلؤسس ،ىذا الفهم العلمي ىو
الذم ينَت الطريق أماـ ادلمارسة ادلعقولة كؽلهد لظهور العقالنية الدينية ،اليت ال تقبل من الدين كل ما يتعارض مع
قيم احلداثة الكونية".3
قاؿ ابن القيم كىو يرد عن مثل ىؤالء ":إف دعول ادلدعي أف كالـ اهلل كرسولو ال يستفاد منو يقُت كال علم ،إما
أف يدعيو حيث ال يعارض العقل السمع بل يوافقو ،أك حيث يعارضو ُب زعمو ،أك حيث ال يعارضو كال يوافقو،
فإف ما جاء بو الشرع عند ىؤالء ثالثة أقساـ:
أحدىا :ما ؼلالف ظاىره صريح العقل.
كالثاٍل :ما يوافق العقل.
كالثالث  :ماال ػليلو العقل كال يقتضيو :فقوؿ القائل إف كالـ اهلل كرسولو ال يفيد اليقُت ،يقاؿ لو ال يفيد ُب شيء
من ىذه األقساـ الثالثة عندؾ ،أك ُب األكؿ منها خاصة ،أك فيو كُب الثالث ،فإف كاف مراده النفي ُب مجيع
األقساـ :كاف ذلك عنادا ظاىرا كإحلادا ُب كالـ اهلل كرسولو ،كإف كاف مراده أنو ال يفيده فيما ؼلالف صريح العقل
كىو الذم يريده ىؤالء قيل لو :ىذا الفرض كإف اعتقدتو كاقعا فهو زلاؿ ،فال يعارض السمع الصحيح الصريح إال
معقوؿ فاسد تنتهي مقدماتو إىل ادلكابرة أك التقليد أك التلبيس كاإلمجاؿ ،كقد تدبر أنصار اهلل كرسولو كسنتو ىذا
فما كجدكا ْتمد اهلل العقل الصريح يفارؽ النقل الصحيح أصال ،بل ىو خادمو كصاحبو كالشاىد لو ،كما كجدكا
العقل ادلعارض لو إال من أفسد العقوؿ كأسخفها كأشدىا منافاة لصريح العقل كصحيحو".4
كذلم أيضا معيار عرض احلديث األحداث التارؼلية ،كالوقائع االجتماعية ،كالذكؽ  ،كحقوؽ األنساف كغَتىا.5
ثانيا :دعوى مخالفة متون الصحيحين للعقل :1إف دعول سلالفة احلديث للعقل باطلة من كجهُت أحدعلا
إمجايل كالثاٍل :تفصيلي.
 - 1معايَت احلداثيُت ُب احلكم على احلديث :ص.05 :
 - 2نقلو ُب كتاب السنة النبوية بُت دعاة الفتنة كأدعياء العلم :ص 94:نقال من كتاب القائل.
 - 3من زلمد اإلؽلاف إىل زلمد التاريخ؛ .12-11
 - 4الصواعق ادلرسلة ُب الرد على اجلهمية كادلعطلة ،)679 /2( :ينظر ضلو ىذا الكالـ ُب إعالـ ادلوقعُت لو.)71 /2( :
 - 5ينظر  :معايَت احلداثيُت ُب احلكم على احلديث 17:كما بعدىا.
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 :1الجواب اإلجمالي:
 إف زلاكمة احلديث الصحيح إىل العقل ألثباتو أك إسقاطو ليس لو اعتبار ُب جنس العقل ،لعدة أسباب منها
أف كسائل نقد ادلعقوالت ٗتتلف حسب الشيء ادلراد نقده ،كاالنساف الذم ؽلارسو ،فاستعماؿ العقل ُب
جنس ادلاديات كالطبيعيات ؼلتلف عن العلوـ اإلنسانية ،فضال عن الوحي الرباٍل ،ك" إذا تعارض الشرع
كالعقل كجب تقدَل الشرع ،ألف العقل مصدؽ للشرع ُب كل ما أخرب بو ،كالشرع مل يصدؽ العقل ُب كل ما
أخرب بو ،كال العلم بصدقو موقوؼ علي كل ما ؼلرب بو العقل".2

 إف ادلعترب عند العقالء مجيعا رعاية التخصص ُب نقد ادلعقوالت ،دكف الغيبيات ،فال يصح نقد الطبيعيات من
طرؼ ادلتكلم مثال ،كذلك ال يصح نقد احلديث إال من أىلو ادلتخصصوف فيو ،كإال أصبح عبثا أف ينتقد
اإلنساف ما ال ػلسنو ،بل لو فعل لعدكه رلنونا كغَت سوم.
 ثبت عندكم العمل بأخبار مل ترك ال من طريق صحيح كال ضعيف ،بل ىي معلقة إىل أصحاهبا كبينكم قركنا
متطاكلة ،كأصبحت عندكم مسلمة بل حجة يستدؿ هبا ُب موطنها ،فكيف لكم نقد ما جاء بأسانيد ُب
أعلى درجات االحتجاج كالصحة كالقبوؿ؟.


لو فتح باب نقد اخلرب جملرد سلالفتو العقل لرد دنا بو الكثَت من اآليات القرآنية ،فضال عن األحاديث النبوية
أليس ُب القرآف قولو تعاىل

ﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱎ ﱣ ﱣ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱎ ﱣ ﱣ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ
ﱣ ﱣ ﱣ ﱣﱣ ﱣ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱣ
ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱅ ﱆ ﱣ ﱣ ﱣﱣ ﱣ ﱣ
ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ ﱎ ﱣ ﱠ المائدة.٧٧١ – ٧٧٠ :

ﱏ ﱐ ﱠ األعراف٧٠١ – ٧٠١ :

ﱒ ﱣ ﱣ ﱓ ﱔ ﱕ ﱣ ﱣﱣ ﱣ ﱣ
ﱣﱣ ﱣ ﱖ ﱗ ﱣ ﱘ ﱣ ﱣ ﱙ ﱣ
ﱠ النمل ٠٠ – ٨١ :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱣ
ﱉﱊﱋﱌ ﱍ
ﱣ ﱣ ﱇ ﱈ ﱣ ﱣ ﱣ ﱣ

ككل ىذه األخبار كاألحداث ال يقبلها عقل ،فكيف لعصا أف تتحوؿ إىل ثعباف؟ ،ككيف لعرش ملكة سبأ أف
يأٌب إىل الشاـ ُب حلظات؟ ،ككيف دلائدة الطعاـ أف تنزؿ من السماء؟؟
 إف من أسباب رد احلديث عند العقالنيُت كاحلداثيُت عدـ اطالع ىؤالء على طريقة األئمة ُب شرح تلك
األحاديث ،كعدـ اإلفادة من طريقتهم ُب اجلمع بُت النصوص كالتوفيق بُت ادلتعارض ،كرفع اإلشكاالت عن
ادلشكل منها ،ألف عقل الواحد قد ال يفهم بو احلديث ،كيأٌب غَته فيفهمو كيرفع عنو اإلشكاؿ.

 - 1كأصحاب ىذه الدعول ىم  :أمحد أمُت ُب ظهر اإلسالـ؛ ،)46/2(:أمحد أبو شادم ُب ثورة اإلسالـ ،25 :،العفيف األخضر ُب
:من زلمد اإلؽلاف إىل زلمد التاريخ؛  ،12-11سامر اسالمبويل ُب ٖترير العقل من النقل كقراءة نقدية جملموعة من أحاديث البخارم
كمسلم؛ :ص .13:كىذه العزك استفدتو من مقاؿ :سليماف سليم ابراىيم ،معايَت احلداثيُت ُب احلكم على احلديث:ص.8:
 - 2درء تعارض العقل مع النقل؛ ابن تيمية.)138/1( :
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ٍ ب بأم عقل نرد األخبار ،كقد ع لم ضركرة اختالؼ الناس ُب ذلك ،فمنهم من رزؽ عاقال كبَتا كفهما ثاقبا
كذكاء خارقا يفهم بو األشياء كمنهم البليد الذم ال يكاد يفهم ،فضال أف يستوعب ىذه األخبار كالغيبيات
الدالة على نبوة زلمد صلى اهلل عليو كسلم.
فهل ؽلكن للحديث أف ؼلالف العقل؟ غليب عبد العظيم ادلطعٍت":إف ادلمنوع عقالن نوعاف:

األول :مالو سبب أك علة يتوقف عليها كجوده ،فإف العقل ؽلتع كقوعو إذا مل يسبقو سببو أك علتو ،مثل االرتواء
بدكف شرب ادلاء ،كالشبع بدكف تناكؿ غذاء كالصعود إىل الفضاء بدكف حامل أك دافع ،كاإلحراؽ بدكف شلاسة نار،
كاإلصلاب بدكف لقاء الزكجُت أك ذكر كأنثى ،كاإلمساع بدكف صوت ،كعبور البحر بدكف كسيلة ناقلة أك سباحة،
كشلاسة جسم آلخر بدكف اقًتاب .كالعلم ٔتا يدكر ُب النفس بدكف إفصاح ،كاإلبصار باألشياء بدكف إيقاع النظر
عليها .ىذه الصور كلها ؽلنع العقل كقوعها لعدـ تقدـ أسباهبا أك عللها عليها .كمنع العقل لوقوع ىذه األشياء
نسيب كما سيأٌب.
النوع الثاني :ما ليس لو سبب أك علة بتوقف كجوده عليها كىذا ؽلنعو العقل منعان مؤبدان ،كال ػلدث ُب ادلنع خلل

أبدان ،كىذا ما يسمى بالبدائة العقلية ،أك الضركرات العقلية مثل ما تقدـ الوالد على ابنو ُب الوجود الزمٍت ،ككوف
اجلزء أصغر من الكل ،كالواحد نصف االثنُت ،كاليوـ كاسطة بُت أمس كغد ،كامتناع اجتماع النقيضُت كارتفاعهما
من احملل كادلوت كاحلياة ،كالوجود كالعدـ ،فال يكوف إنساف ما ،أك ام كائن شلا ٖتلو احلياة ،ال يكوف حيان ميتان ُب
آف كاحد ،كال يكوف ال حيان كال ميتان ُب آف كاحد.
كمثل اجتماع الضدين فال يكوف الشيء أبيض كأسود ُب آف كاحد ،كمثل أف الشيء غَت نفسو ،كأف يكوف أمس
ىو اليوـ أك غدان.
ىذه الصور كلها ،كغَتىا كثَت ،ؽلنع العقل حدكثها منعان قاطعان ُب مجيع األزماف كاألكواف.
كبناء على ما تقدـ نقوؿ بكل حزـ كإصرار:
أف احلديث النبوم مل يرد فيو مثاؿ كاحد ؼلالف حكم العقل ُب النوع الثاٍل ،كمن يدعي ىذا فعليو أف يأتينا
بالدليل كنتحدل منكرم السنة رلتمعُت كمفًتقُت أف غلدكا ُب السنة ما يدؿ على ىذه ادلخالفة ألنو مستحيل،
كادلستحيل ال تتعلق بو إرادة كال قدرة .فهو  -كامسو  -مستحيل أبدان أما النوع األكؿ ،كىو ٗتلف السبب أك لعلة

مع كجود ادلسبب فإف السنة تتفوؽ فيو على العقل ،كال يكوف إال على سبيل ادلعجزة لنيب ،أك الكرامة لويل ،أك
االستدراج لشقي.
كما جعل اهلل ىذه ادلعجزات اخلارقة لكل مألوؼ عقلي أك علمي ،إال ليقهر هبا غركر العقل كغركر العلم".1
 *2الجواب التفصيلي:

 - 1الشبهات الثالثوف ادلثارة إلنكار السنة النبوية عرض كتفنيد كنقض( :ص.)150/149 :
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كىذا يكوف حسب كل حديث زعموا سلالفتو للعقل  ،فاستشكلوا لفظو ،أك غاب عنهم فهمو ،أك مل يدركوا
فحواه كمقصده ،ككيفية محلو على غَته ،كضمو إىل نظَته ،لسبب من األسباب كتباين الزمن ،كاختالؼ األحواؿ،
أك تعدد األلفاظ كالركايات ٍ ،ب إف ُب انكار العقالنيُت كاحلداثيُت لبعض متوف الصحيحُت إما أف يكوف ذلم سلف
من علماء الكالـ كالعقائد الذين مل يتبحركا ُب احلديث كفنونو ،فغلّبوا عقوذلم القاصرة عن فهمها فردكىا ْتجة

ادلخالفة ،كإما أف يكوف ىذا االنكار كليد ىذا العصر – فيما نعلم – للحجة نفسها – كىو سلالفة العقل أك
العلم التجرييب .-
" إف حكاية عرض احلديث على " العقل " حكاية قدؽلة نادل هبا بعض ادلعتزلة ،كنادل ادلستشرقوف حديثان،
كتابعهم فيها أمحد أمُت  ،كضرب لذلك أمثلة من األحاديث الصحيحة كىي ُب رأيو غَت مقبولة للعقل  .لئن كاف
يريد من العقل الصريح ما يقبلو العقل من بدىيات األمور  ،فهذا أمر كاقع ُب تاريخ السنة النبوية ،فقد كضع أئمة
النقد من علماء احلديث عالمات دلعرفة احلديث ادلوضوع منها  :أف يكوف متنو سلالفا لبدائة العقوؿ كللمقطوع بو
من الدين أك التاريخ أك الطب أك غَت ذلك  ،كعلى ىذا نفوا آالفا من األحاديث كحكموا عليها بالوضع  .كلئن
كاف يريد غَت ىذا شلا يستغربو " العقل " فإف " استغراب " العقل شيئان أمر نسيب يتبع الثقافة كالبيئة كغَت ذلك شلا
ال يضبطو كال ػلدده مقياس ،ككثَتان ما يكوف الشيء مستغربا عند إنساف  ،طبيعيا عند إنساف آخر كال يزاؿ الذين
مسعوا بالسيارة ُب بالدنا  ،أك استغربوىا قبل أف يركىا  ،ألهنا تسَت من غَت خيوؿ تقودىا ُ ،ب حُت كانت عند
الغربيُت أمرا مألوفا عاديان  .ع لى أم حاؿ ال حاجة لنا لعقل " عبد احلسُت "  ،كال لعقل "أيب رية"  ،كال لعقل "
أمحد أمُت"  ،فإف مذاىب العلماء معركفة ُب مثل ىذه األلفاظ  ،فالسلف يقولوف هبا من غَت تأكيل  ،مع تنزيو
اهلل عن مشاهبتو للبشر.1

وإليك بعض األحاديث التي في الصحيحين التي قالوا إنها مخالفة للعقل مع الجواب عنها:
إف ادلقصود بالعقل ىنا :العقل احملض (اذلول) ،أك العقل العلمي؛ القائم على التجربة كالطبيعيات ،كعلوـ
الطب ،كالفلك كغَتىا.
المثال األول :حديث وصف نعيم الجنة:
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو :عن النيب صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ ( إف ُب اجلنة لشجرة يسَت الراكب ُب ظلها
مائة سنة كاقرؤكا إف شئتم { كظل شلدكد }  .كلقاب قوس أحدكم ُب اجلنة خَت شلا طلعت عليو الشمس أك
تغرب).2
 - 1دفاع عن أيب ىريرة لعبد ادلنعم العلي ص . 260ينظر أيضا :الربىاف ُب تربئة أبو ىريرة من البهتاف  :عبد اهلل بن عبد العزيز بن علي
الناص.)185/1( :
 - 2أخرجو البخارم ُب الصحيح )1187 /3(:كمسلم ُب الصحيح .)2175 /4( :
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أما علماء احلديث كالفقو ،فال يعلم عن أحد منهم أنو استشكل احلديث ،فضال أف يردكه أك يطعنوا فيو كىو

ُب أصح الدكاكين ،1ألهن م آمنوا أف ىذا اخلرب من الغيبيات الداخلة ُب نبوتو صلى اهلل عليو كسلم ،كأف اهلل قد
كصف ادلؤمنُت الصادقُت بأهنم يومنوف بالغيبٓ ،تالؼ ادلنافقُت ادلشككُت الذين قدسوا عقوذلم فكذبوا ٔتا جاء
بو النيب صلى اهلل عليو كسلم.
كىذا احلديث رده احلداثيوف ألنو سلالف للعقل ،بل ىو من االسرائيليات اليت محلها أبو ىريرة عن كعب األحبار-
كىو من أىل الكتاب ٍب أسلم – أما من جهة العقل فإنو مشكل كيف يعقل لشجرة أف ؽلتد ظلها مسَتة مائة

سنة – باحلساب الزمٍت – .2

قاؿ أبو رية  ":كقد بلغ من دىاء كعب األحبار كاستغاللو لسذاجة أىب ىريرة كغفلتو  ،أف كاف يلقنو ما يريد بثو ُب
الدين االسالمي من خرافات كترىات حىت إذا ركاىا أبو ىريرة عاد ىو فصدؽ أبا ىريرة  ،كذلك ليؤكد ىذه
االسرائيليات كليمكن ذلا ُب عقوؿ ادلسلمُت  -كأف اخلرب قد جاء عن أيب ىريرة كىو ُب احلقيقة عن كعب االحبار
 .كإليك مثال من ذلك طلتم بو ما ننقلو من االحاديث اليت ركاىا أبو ىريرة عن النيب  ،كىى ُب احلقيقة من
االسرائيليات حىت ال يطوؿ بنا القوؿ  :ركل االماـ أمحد عن أىب ىريرة أف رسوؿ اهلل قاؿ  :إف ُب اجلنة لشجرة
يسَت الراكب ُب ظلها مائة عاـ  ،اقرءكا إف شئتم " كظل شلدكد "  ،كمل يكد أبو ىريرة يركل ىذا احلديث حىت
أسرع كعب فقاؿ :صدؽ  ...كمن العجيب أف يركم ىذا الخبر الغريب كىب بن منبو ...كىكذا يتعاكناف على
نشر مثل ىذه اخلرافات" .3كع ّد ىذا احلديث من ادلشكالت اليت ال ؽلكن حصرىا.4

"كقد بلغ من دىاء كعب االحبار كاستغاللو لسذاجة أىب ىريرة كغفلتو أف كاف يلقنو ما يريد بثو ُب الدين
االسالمي من خرافات كأساطَت ،حىت إذا ركاىا أبو ىريرة ،عاد ىو فصدؽ أبا ىريرة ،ليؤكد ىذه االسرائيليات
كليمكن ذلا ُب عقوؿ ادلسلمُت كأف اخلرب قد ركاه أبو ىريرة عن النيب ،كىو ُب احلقيقة عن كعب االحبار ! كإليك
مثال آخر من األحاديث اليت ركاىا أبو ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كىى ُب احلقيقة من االسرائيليات"ٍ ،5ب
ساؽ اخلرب ادلتقدـ.
فكالمو ّبُت أنو ىذا احلديث غريب ال ؽلكن أف يصدقو عقل ،كإظلا سعى أبو ىريرة كصاحبو الذم يركم
اإلسرائيليات أف يستخفوا بعقوؿ ادل سلمُت باعتبار أنو ليس من ادلعقوؿ أف ػلدث النيب صلى اهلل عليو كسلم كما

 - 1ينظر كالمهم ُب أثناء شرحهم احلديث ُب :إكماؿ ادلعلم شرح صحيح مسلم  -للقاضي عياض  ،)180 /8(:شرح النوكم على
مسلم ،)142 /1( :فتح البارم البن حجر .)326 /6( :
 - 2ىذا ادلعٌت نقلو عن العقالنيُت ادلطعٍت ُب الشبهات الثالثوف ادلثارة إلنكار السنة النبوية عرض كتفنيد كنقض( :ص.)150/149 :
 - 3أضواء على السنة احملمدية.)374 /1( :
 - 4أضواء على السنة احملمدية.)414 /1( :
 - 5شيخ ادلضَتة أبو ىريرة.)173 /1( :
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ركل أبو ىريرة ،فلما كذب عليو أبو ىريرة كعلم _ كعب – أف ال أحد يصدؽ ىذا اخلرب أسرع إىل تصديقو،
كاجلواب عن ىذا من عدة أكجو:
األول :مل ينفرد أبو ىريرة بركاية ىذا اخلرب عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،بل ركاه أبو سعيد ، 1كأنس ،2كسهل
بن سعد.3

الثاني :ليس ُب معهود الصحابة كالتابعُت أف يشكوا ُب مركيات أيب ىريرة كىي كثَتة ُب أبواب الدين مجيعاٍ ،ب
ػلتاجوا أف يتأكدكا من صدقو ُب ىذا اخلرب بعينو ،كشلن من كعب األحبار؟.

الثالث :ىل ثبت ركاية أف أبا ىريرة دلا حدث هبذا اخلرب عبد الرمحن بن أيب عمرة ،كأبا سعيد ادلقربم كاف كعب

حاضرا ُب اجمللس ،أك كاف ىو ادللقن لو؟.

صلَّى اهلل َعلَْي ِو َك َسلَّ َم  -إىل قائلو،
الرابع" :ادلشهور عن أيب ىريرة أنو كاف يعزك كل ما ػلَدِّث بو عن غَت النيب َ -

يتصور أبا ىريرة الذم ركل حديث:
فباألحرل أ ْف ِّ
يبُت حديث كعب ،كما يقولو لو كعب ،كال ؽلكن إلنساف أ ْف َّ
ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِو َك َسلَّ َم ٍ -ب يكذب على لساف
ب َعلَ َّي متَػ َع ِّم ندا فَػ ْليَتَبَػ َّوأْ َم ْق َع َده م ْن النَّا ِر» عن الرسوؿ َ -
« َم ْن َك َذ َ
ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِو َك َسلَّ َم  ،-كخاصة َّ
أف كعب
الصالَة َك َّ
السالَـ  ،-كينسب ما يقولو كعب إىل النيب َ -
الرسوؿ َ -علَْيو َ
ِ
السالَـ  .-فإ ْف كاف أبو ىريرة كابن عباس قد مسعا من كعب َكَرَكيَا عنو فإظلا
الصالَة َك َّ
األحبار مل يلق النيب َ -علَْيو َ
كعَزَك َاىا إليو".4
َرَكيَا أخبار األمم ادلاضية َ
الخامس :ما كجو سلالفة ىذا اخلرب للعقل ،كقد ذكرت أخبار كثَتة ُب القرآف الكرَل ال يكاد يستوعبها العقل
القاصر؛ لتظهر عظمة الوحي كربانيتو ،كتثبت زلدكدية العقل البشرم مهما بلغ ُب درجات العلم الدنيوم يبقى ُب
حاجة إىل الوحي الذم يسدده كيرشده كيصحح أكىامو ،كما ركم عن علي رضي اهلل عنو قاؿ ":لو كاف الدين
بالعقل لكاف باطن الدـ أكىل بادلسح من ظاىره".
السادس":كلنا أف نسأؿ ما كجو الغرابة ُب ىذا احلديث ؟ أألنو ذكر أف ُب اجلنة شجرة يسَت الراكب ُب ظلها مائة
سنة ؟ أليست اجلنة من أمور الغيب؟ ىل استطاع أف يعرؼ ما فيها ؟ كضلن ال نعرؼ عنها إال ما عرفنا اهلل كرسولو

 صلى اهلل عليو كسلم  -إياه ؟ أليس ُب عامل الشهادة ما استطاع العلم أف يكشف من عظمتو كاتساعو ما اليكاد يتصوره العقل ؟ أال ػلدثنا علماء الفلك اآلف عن كرب حجم الشمس بالنسبة إىل أرضنا أكثر من مليوف مرة ؟
كالشمس إحدل ماليُت الشموس اليت تكرب سمسنا ىذه ٔتاليُت ادلرات ،أال ػلدثنا ىؤالء العلماء عن سموس كثَتة
ُب ىذا الفضاء الرحب مل يصل إىل األرض نورىا حىت اآلف منذ مليوف أك أكثر من السنوات الضوئية؟ أيصدؽ
 - 1صحيح مسلم .)2176 /4(:
 - 2صحيح البخارم.)1187 /3(:
 - 3صحيح البخارم .)2398 /5(:
 - 4أبو ىريرة راكية اإلسالـ( :ص.)247 :
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العقل مثل ىذه األمور العلمية اليت يكشف عنها العلماء ُب ىذا العصر؟ كلوال أهنا شلا يذيعو أكلئك العلماء

كيثبتونو باألدلة ما أمكن للعقل أف يصدؽ هبا".1
المثال الثاني :حديث خنز اللحم.

عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ،قاؿ :قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم« :لوال بنو إسرائيل مل ؼلنز اللحم ،كلوال حواء مل
ٗتن أنثى زكجها الدىر».2
أكال :موقف المحدثين من الحديث:

ىذا احلديث سلرج ُب الصحيحُت - ،كما سبق  -كليس من األحاديث ادلنتقدة عليهما ،فهي داخلة ُب اإلمجاع
احملكي عنهم أف كل ما البخارم كمسلم صحيح  ،كقد تنوعت عبارات األئمة ُب شرح احلديث كرفع االشكاؿ

احملتمل فيو كأجابوا بعدة أجوبة منها:
قاؿ القاضي عياض ":كقولو  " :لوال حواء مل ٗتن أنثى زكجها " :يعٌت أهنا أمهن فأشبهنها بالوالدة كنزع العرؽ ،دلا
جرل ذلا َب قصة الشجرة مع إبليس ،كأف إبليس إظلا بدأ ْتواء فأغواىا كزين ذلا ،حىت جعلها تأكل من الشجرةٍ ،ب
أتت آدـ فقالت لو مثل ذلك حىت أكل أيضان ىو .كقولو " :كلوال بنو إسرائيل مل ؼلبث الطعاـ ،كمل ؼلنز اللحم "،
قاؿ اإلماـ :يقاؿ :خنز اللحم ،بفتح النوف َب ادلاضي ،كبكسرىا فيو أيضان ،كادلصدر فيو خنزان كخنوزان ،إذا تغَت
كأننت ،كمثلو خزف بكسر الزام ،ؼلزف خزنان كخزنان.،
قاؿ القاضي :تفسَته :دلا نزؿ على بٌت إسرائيل ادلن كالسلول ،كاف ادلن يسقط عليهم َب رلالسهم من طلوع

الفجر إىل طلوع الشمس ،كسقوط البلح ،فيؤخذ منو بقدر ما يكفى ذلك اليوـ ،إال يوـ اجلمعة فيأخذكف منو
للجمعة كالسبت ،فإف تعدكا إىل أكثر فسد.3".
ِ
ِ
قاؿ ابن اجلوزم":كأما ِخيانَة ح َّواء َز َ ِ
يحة ُِب أَمر الش َ ِ
مراد أَف
كجها فَإنػ ََّها َكانَت ُِب ترؾ النَّص َ
َ َ َ
َّجَرة َال ُب غَت َذلكَ .كالْ َ
بٍت إِسرائِيل دلا هنوا أَف يدخركا فخالفوا فسد اللَّحم ،كاطردت ْ ِ ِ ِ
كجها
ْ
احلَاؿ فيو عْند كل مدخرَ .كدلا خانت َح َّواء َز َ
َْ
4
احلَاؿ ُِب بناهتا" .
اطردت ْ
كذكر ابن حجر ضلو كالـ القاضي ُب بٍت إسرائيل ٍب قاؿ ...":فمعٌت خيانتها أهنا قبلت ما زين ذلا إبليس حىت
زينتو آلدـ ،كدلا كانت ىي أـ بنات آدـ أشبهها بالوالدة كنزع العرؽ فال تكاد امرأة تسلم من خيانة زكجها بالفعل
أك بالقوؿ ،كليس ادلراد باخليانة ىنا ارتكاب الفواحش حاشا ككال ،كلكن دلا مالت إىل شهوة النفس من أكل
الشجرة ،كحسنت ذلك آلدـ؛ عد ذلك خيانة لو ،كأما من جاء بعدىا من النساء فخيانة كل كاحدة منهن
 - 1السنة النبوية ُب مواجهة التحديات كالشبهات ادلعاصرة( :ص.)58 :
 - 2متفق عليو :البخارم ُب الصحيح  )1212 /3(:كمسلم ُب الصحيح .)1092 /2( :
 - 3إكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم ،)682 /4( :ينظر أيضا :شرح النوكم على مسلم ( )59 /10طرح التثريب ُب شرح التقريب ()65 /7
 - 4كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت.)504 /3( :
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ْتسبها ،كقريب من ىذا حديث ":جحد آدـ فجحدت ذريتو" كُب احلديث :إشارة إىل تسلية الرجاؿ فيما يقع
ذلم من نسائهم ٔتا كقع من أمهن الكربل ،كأف ذلك من طبعهن فال يفرط ُب لوـ من كقع منها شيء من غَت
قصد إليو أك على سبيل الندكر ،كينبغي ذلن أف ال يتمكن هبذا ُب االسًتساؿ ُب ىذا النوع ،بل يضبطن أنفسهن
كغلاىدف ىواىن" .1
ثانيا :موقف الحداثيين من الحديث:2

قد سارع احلداثيوف كالعقالنيوف إىل انكار ىذا احلديث ،كعدكه سلالفا للعقل ،إذ كيف يتسبب الناس ُب فساد

اللحم ،كإظلا أثبت العلم أف الطعاـ يفسد بسبب تفاعل رلموعة من البكتَتيا ،كال يصح إلصاؽ هتمة اخليانة
للنساء بسبب فعل حواء ،كليس لإلنساف إال ما كسب ،كإليك بعض أقواذلم:
قاؿ ابن قرناس ":اللحم ؼلنز كيفسد بسبب البكتَتيا كليس بسبب بٍت إسرائيل ،كىذا يعرفو تالميذ ادلرحلة
االبتدائية ،كإف كاف ىناؾ رجاؿ دين ال يعرفوف ذلك ،فهم من ػلتاج للتعلم ،ال أف يطلبوا من الناس أف يشاركوىم
جهلهم ،أما أف يكوف سبب الزٌل ىو حواء ،فهو اعتقاد يهودم؛ شلا يظهر بوضوح أف سلتلق احلديث إما يهودم،
أك أنو متأثر بًتاث كتب اليهود".3
فادعى أنو من صنع أيب ىريرة كأف معٌت اخليانة
كٔتثل ىذا الفهم الذم فهمو ابن قرناس فهم بو أيضا أكزكف زكرياّ ،
ىي الزٌل ،كتساءؿ إف كانت النسوة ستقبل مثل ىذا إف كانت اخليانة كتبت عليهن دكما من زمن حواء ،ماذا

عساىن يفيد الصوـ ك الصالة كغَتىا من العبادات.4
كآخر جعل ْتسب فهمو من خالؿ ظاىر احلديث أف اخليانة موركث غريزم من خالؿ األـ األكىل حواء ،فيفًتض
أف ال تالـ أم أنثى على اخليانة ألف ذلك من طبعها الذم جبلت عليو ،كجعل جواب األئمة ادلتقدـ – أم زينت
لو األكل من الشجرة – تقليديا ،كأهنا ال تتحمل كزر آدـ ألنو فعلو بإرادتو دكف أف غلربه أحد.5
كذىب آخر إىل أف ىذا من " كضع جنود السلطاف الذين قرؤكا التوراة ،فوضعوا ىذه االحاديث كذبا كظلما على
اهلل كعلى كل ادلسلمُت بأف الرسوؿ قد قاؿ ىذا الكالـ.6"..،
والجواب عنها من أوجو:
 - 1فتح البارم البن حجر.)368 /6( :
 - 2ينظر ىذه األقواؿ كغَتىا ُب :رللة إسالمية ادلعرفة ،العدد ،67سنة  2012مقاؿ بعنواف :ضلو منهجية للتعامل مع األحاديث ادلنتقدة
ُب الصحيحُت؛ ظلاء زلمد البنا ،ص 21 :كما بعدىا/
 - 3احلديث كالقرآف.333 :
 - 4ينظر :جناية البخارم إنقاذ الدين من إماـ احملدثُت :ص  .120بتصرؼ كاختصار.
ٖ - 5ترير العقل من النقل ،سامر اسالمبويل ،دار األكائل ،دمشق2000 :ـ 219-218 ،بتصرؼ كاختصار.
 - 6دين السلطاف "الربىاف" ،عز الدين نيازم ،بَتكت  ،ط،1997 ،1ص.735 :
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األكؿ :ال أدرم ىذا الرجل يتهم الراكم ّتهل ىذه العلوـ ،أك يتهم النيب صلى اهلل اهلل عليو كسلم ُب بداكتو
كأميتو ،كعدـ معرفتو بالطبيعيات.
الثاٍل  :إنو مل يقل أحد من العادلُت إف ادلقصود باخليانة ىنا ىو :الزٌل ،كإظلا تطلق العرب ذلك كيريدكف مطلق
اخليانة كادلعصية اليت ىي دكف الكبَتة ،أك النشوز ،كإظلا فهم ذلك من ُب قلبو مرض من الشهوات كادللذات ،أك أف
العرؼ اللغوم السائد عند القوـ كالذم جرل رلرل االصطالح أهنم يقصدكف الزٌل ،كىو ٖتوير لألصل اللغوم
للكلمة.
الثالث :إف العبارة األخَتة من "ابن قرناس" ليست من بنيات أفكاره ،إظلا أخذىا من ادللحدين كالباطنية كأيب رية
كغَته ُب اهتاـ أيب ىريرة ُب ركايتو ىذا احلديث كغَته ،1كىم ما فتؤكا يطعنوف فيو كُب مركياتو إلسقاط شطر السنة،
كقد القى ىذا الصحايب طعونا كثَتة كحربا ضركسا من أعداء السنة كالدين ،كمل ِ
يالؽ أحد ما القى ىو رضي اهلل
عنو  ،قاؿ العالمة أمحد شاكر ُب مسند أيب ىريرة عند حديث " :إِ َذا كقَع ُّ ِ ِ ِ
َح ِدك ْم فَِإ َّف َِب
الذبَاب َب إنَاء كتاب أ َ
َ َ
أَح ِد جنَاحي ِو داء ،كَِب اآلخ ِر ِش َفاء ،كإِنَّو يػت َِّقي ِّتنَ ِ
ِ
اح ِو الَّ ِذل فِ ِيو الدَّاء ،فَػ ْليَػ ْغم ْسو كلَّو " ":كىذا احلديث شلا لعب
َ
َ
ن َ َ
َ َ َْ َ ن َ
كٕترأ ،فمنهم من محل على أيب
فيو بعض معاصرينا شلن علم كأخطأ كشلن علم كعمد إىل عداء السنة كشلن جهل ّ
ىريرة كطعن ُب ركايتو كحفظو ،بل منهم من جرؤ على الطعن ُب صدقو فيما يركم حىت غال بعضهم فزعم أف ُب
الصحيحُت أحاديث غَت صحيحة ،إف مل يزعم أ ّهنا ال أصل ذلأ ،تا رأكا من شبهات ُب نقد بعض األئمة ألسانيد
قليلة فيهما ،فلم يفهموا اعًتاض أكلئك ادلتقدمُت الذين أرادكا بنقدىم أ ّف بعض أسانيدعلا خارجة عن الدرجة
العليا من الصحة اليت التزمها الشيخاف مل يريدكا ّأهنا أحاديث ضعيفة قط".2

الرابع :لو اطلع ىؤالء على أقواؿ من سبقهم من أئمة اإلسالـ ،لزاؿ ما ُب قلبهم من ضغينة ،كارتفع ما ُب عقلهم
من اشكاؿ حوؿ ىذا احلديث ،كإال فإف ادلسلم من شأنو كلو أف يسلم كيؤمن هبذه الغيبياتٍ ،ب ينظر ُب معناىا
ىل ىي على ظاىرىا الذم فهمو ىو؟ أـ أهنا مؤكؿ بقرينة تدؿ عليو؟.
اخلامس :كىؤالء فهموا أيضا من ظاىر احلديث أف حواء قد خانت زكجها لكن كيف فعلت ذلك؟ كال يعرؼ أم
رجل معها سول زكجها آداـ؟" .كىل أنتم أعلم بقصة آدـ كحواء أـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كىل كاف ؼلفى
عليو ذلك ،كىو الذم أخربنا بتفاصيل بدء اخللق كقصص األنبياء؟ أـ كاف ؼلفى عن أيب ىريرة علم ذلك من
القرآف كالسنة حىت يضع حديثا ؼلالفهما؟ كإذا تقرر ُب العقل كالواقع عدـ كجود رجاؿ آخرين ٗتوف معهم حواء
علم يقينا أف ادلقصود باخليانة غَت ادلعٌت الظاىر ادلتعارؼ عليو ُب العصر احلديث".3

 - 1قد سبق شيئا من ذلك ُب احلديث ادلتقدـ.
ٖ - 2تقيق كشرح ادلسند.)553/6( :
 - 3رللة "بياف اإلسالـ" ،رلموعة من الباحثُت ،مقاؿ بعنواف :ادعاء أف بعض مركيات أيب ىريرة ٗتالف العقل .ص ،05 :تاريخ النشر :
.2018/11/24
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إف حديث "لوال بنو إسرائيل مل ؼلنز اللحم ،كلوال حواء مل ٗتن أنثى زكجها الدىر" ليس ادلقصود منو أف إخناز
اللحم مل يكن موجودا قبل بٍت إسرا ئيل فوجد بسببهم ،كإظلا ادلقصود أف أكؿ من اخًتع االدخار الذم يتنج عنو
االخناز ،فجاءت األمم من بعدىم فأخذكا ىذه العادة اليت تؤدم إىل نفس النتيجة ،كما أف ادلقصود باخليانة ليس
الزنا".1
كقيل ُب اجلواب عن ىذا أيضا " :لوال بنو إسرائيل مل ؼلنز اللحم" الظاىر ادلتبادر الذم أفهمو منو أف الربكة ُب
اإلنفاؽ  ،كأف احملق ُب اإلمساؾ ،ك أف بٍت إسرائيل كاف يأتيهم رزقهم من السلول كل يوـ فيأكلونو حلمان طريان ك
يوسعوف منو على غَتىم ،فلما شحوا بو كادخركه ،عوقبوا بفساده كخبثو كنتنو ،كلعلهم كانوا أكؿ من سن ىذه
السنة السيئة ُب الناس ،أك اشتهركا هبا أكثر من غَتىم ،ككانوا قدكة سيئة دلن جاء بعدىم ْتكم الوراثة كالتقليد ،
فالكالـ على ما يظهر يل ىو ُب عمل بٍت إسرائيل ُب اللحم ،كال ُب طبيعة اللحم من حيث ىو حلم ،كأنو لوال
ىم دلا ادخر ،كلو مل يدخر مل يفسد ،كاهلل أعلم .
" كأما خيانة حواء لزكجها فيما بدأت بو ك زينت لو من األكل من الشجرة ادلنهي عنها ،فاخليانة اسم جنس
شامل جلميع أنواعها ،كتزيُت حواء آلدـ األكل من ىذه الشجرة الضارة ىو نوع منهاٍ ،ب توسعت بنات حواء ُب
اخليانة كارتكنب منها كل قبيح كما ىي عادة البشر ك طبيعة اجملتمع ُب التفنن بكل نافع كضار على تراخي الزمن ،
كٕتدد الشئوف ،كاشتداد البواعث ،كتولد ادلصاحل ك ادلفاسد ،كتنوع البشر إىل غول كرشيد ،كانقسامهم إىل شقي
كسعيد ،كابتالئهم بسوء الًتبية كفساد العشرة كالتقليد".2
خاتمة :كبعد ىذا البحث كالنظر ظهرت يل رلموعة من النتائج:
 -1إف قواعد نقد احلديث – كمنها نقد ادلنت – عند احلداثيُت ٗتتلف ٘تاما عن قواعد احمل ّدثُت ،فاألكلوف بنوا

نقدىم على عرض احلديث على القرآف ،كالعقل ،كغَتىا ،كأئمة احلديث بنوىا على التتبع كاالستقراء ،مع
ادلقارنة كاالعتبارٍ ،ب ما خصوا بو من ادللكة كالفطنة كالتبحر ُب ىذا الفن.
 -2إف ادلنطلق الفكرم ذلؤالء احلداثيُت ىو الرغبة اجلازلة ُب إسقاط الصحيحُت كرد السنة مطلقا ،كإف تسًتكا
بستار النقد ك٘تحيص السنة ،كتدثركا بدثار النصح لألمة كتنقية الًتاث من الالمعقوؿ ،كاالسرائيليات.
 -3إف دعول "عدـ اىتماـ احملدثُت بالنقد الداخلي – نقد ادلنت – " باطلة من عدة أكجو بيناىا بالدليل الساطع
من تعليالت األئمة لبعض األخبار ،بل صرحوا أف تلك ادلتوف كقعت على الوىم كالغلط.
 -4إف ادعاء احلداثيُت أف ُب الصحيحُت أحاديث ال يصدقها عقل زلض افًتاء ككذب ،كلو أجرينا ىذا ادلقياس
لبطلت أخبار متواترة ُب القرآف الكرَل  ،فهل من عاقل؟.
 - 1رللة بياف اإلسالـ ،رلموعة من الباحثُت ،مقاؿ بعنواف :ادعاء أف بعض مركيات أيب ىريرة ٗتالف العقل .ص.06 :
 - 2مشكالت األحاديث النبوية كبياهنا ،عبداهلل بن علي النجدم القصيمي (ص )10 :كىو جواب العالمة زلمد هبجة البيطار ُب سؤاؿ
كجهو إليو ادلؤلف كنقلو ىاىنا.
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 -5لو أفاد احلداثيوف كالعقالنيوف من طريقة األئمة ُب التعامل مع األدلة ادلتعارضة ،كمنهجهم ُب دفع التعارض
بينها لزالت الكثَت من استشكاالهتم ُب نصوص احلديث النبوم.
 -6إف مبدأ عرض احلديث على القرآف كالعقل مبدأ قدَل عند ادلعتزلة كالباطنية ،أحياه ادلستشرقوف ،كنصره
احلداثيوف كالعقالنيوف.
 -7إف بُت " احملدثُت" ك "احلداثيُت" حرفُت ُب اللقب ،كلكن بينهما ما بُت األرض كالسماء ُب العلم كادلوضوعية
كالدقة كالورع كنصرة الدين.
كىنا توصية البد منها:
 -8ضركرة التصدم ألعداء السنة كاإلسالـ ،باستعماؿ كل الوسائل خاصة احلديثة منها ألهنا أكثر اتباعا من
العامة كأشد كقعا ُب النفس ،فكم قطعوا الطريق على الناس بسبب ظهورىم على القنوات كاإلذاعات
بتلك األفكار اذلدامة.
المصادر والمراجع:
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

.8

أبو ىريرة راكية اإلسالـ :زلمد عجاج خطيب :مكتبة كىبة ،الطبعة :الثالثة 1402 ،ىػ .1982 -
األحاديث اليت أعل اإلماـ البخارم متوهنا بالتناقض :بساـ بن عبد اهلل بن صاحل الغاًل العطاكم .نسخة إلكًتكنية،
دط.
األمساء كالصفات :أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى اخلراساٍل ،أبو بكر البيهقي (ادلتوَب458 :ىػ) ،حققو كخرج
أحاديثو كعلق عليو :عبد اهلل بن زلمد احلاشدم :مكتبة السوادم ،جدة  -ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة:
األكىل 1413 ،ىػ  1993 -ـ
أضواء على السنة احملمدية :زلمود ابو ريو ،دار ادلعارؼ ،القاىرة  ،مصر.
األنوار الكاشفة دلا ُب كتاب "أضواء على السنة" من الزلل كالتضليل كاجملازفة :عبد الرمحن بن ػلِت بن علي ادلعلمي
اليماٍل (ادلتوَب1386 :ىػ) :ادلطبعة السلفية كمكتبتها  /عامل الكتب – بَتكت ،سنة النشر 1406 :ىػ /
1986ـ.
االعتبار ُب الناسخ كادلنسوخ من اآلثار :أبو بكر زلمد بن موسى بن عثماف احلازمي اذلمداٍل ،زين الدين (ادلتوَب :
584ىػ) :دائرة ادلعارؼ العثمانية  -حيدر آباد  ،الدكن ،الطبعة  :الثانية  1359 ،ىػ
إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت :أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن أيوب ادلعركؼ بابن قيم اجلوزية (ادلتوَب751 :
ىػ) ،قدـ لو كعلق عليو كخرج أحاديثو كآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،دار ابن اجلوزم للنشر
كالتوزيع ،ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكىل 1423 ،ىػ
اإللزامات كالتتبع :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادم الدارقطٍت
(ادلتوَب385 :ىػ)دراسة كٖتقيق :الشيخ أبو عبد الرمحن مقبل بن ىادم الوداعي :دار الكتب العلمية ،بَتكت –
لبناف ،الطبعة :الثانية 1405 ،ىػ  1985 -ـ
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 .9الربىاف ُب تربئة أيب ىريرة من البهتاف :عبد اهلل بن عبد العزيز بن علي الناصر.نسخة إلكًتكنية ُب الشاملة.
 .10تاريخ اإلسالـ َكَكفيات ادلشاىَت َكاألعالـ :سمس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن قَ ْاؽلاز الذىيب
عواد معركؼ :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األكىل 2003 ،ـ
(ادلتوَب748 :ىػ)احملقق :الدكتور بشار ّ
 .11التاريخ الكبَت ،زلمد بن إمساعيل البخارمٖ ،تقيق :عبد الرمحن بن ػلِت ادلعلمي ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف.
 .12تاريخ بغداد :أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدم اخلطيب البغدادم (ادلتوَب463 :ىػ) احملقق:
الدكتور بشار عواد معركؼ :دار الغرب اإلسالمي – بَتكت ،الطبعة :األكىل1422 ،ىػ  2002 -ـ
ٖ .13ترير العقل من النقل ،سامر اسالمبويل ،دار األكائل ،دمشق2000 :ـ.
 .14التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح :احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسُت العراقيٖ ،تقيق  :عبد الرمحن
زلمد عثماف ،دار الفكر للنشر كالتوزيع  -بَتكت – لبناف ،الطبعة األكىل 1389 ،ىػ 1970 -ـ.
 .15التمهيد دلا ُب ادلوطأ من ادلعاٍل كاألسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم
القرطيب (ادلتوَب463 :ىػ)ٖتقيق :مصطفى بن أمحد العلوم  ,زلمد عبد الكبَت البكرم :كزارة عموـ األكقاؼ
كالشؤكف اإلسالمية  -ادلغرب 1387 :ىػ
 .16التمييز :لإلماـ مسلمٖ ،تقيق :زلمد مصطفى األعظمي ،مكتبة الكوثر ،ط1410 ،03ىػ1990 /ـ.
 .17الثقات :زلمد بن حباف بن أمحد أبو حاًب التميمي البسيت ٖ ،تقيق  :السيد شرؼ الدين أمحد :دار الفكر ،الطبعة
األكىل .1975 – 1395 ،
 .18ثورة اإلسالـ :أمحد أبو شادم ،مكتبة احلياة ،بَتكت1970 ،ـ.
 .19اجلامع الصحيح ادلختصر :زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي ٖتقيق  :د .مصطفى ديب البغا :دار ابن
كثَت  ،اليمامة – بَتكت ،الطبعة الثالثة 1987 - 1407 ،
 .20اجلرح كالتعديل :اىب زلمد عبد الرمحن بن اىب حاًب زلمد بن ادريس بن ادلنذر التميمي احلنظلي الرازم (ادلتوَب
: )327الطبعة االكىل ،رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية ْ -تيدر آباد الدكن  -اذلند سنة  1271ى  1952ـ دار
إحياء الًتاث العريب بَتكت.
 .21جناية البخارم إنقاذ الدين من إماـ احملدثُت ،زكريا أزكف ،بَتكت ،ط2004 ،1:ـ.
 .22احلديث كالقرآف :ابن قرناس ،منشورات اجلمل ،ادلانيا.2008 ،
 .23درء تعارض العقل كالنقل :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراٍل أبو العباسٖ ،تقيق  :زلمد رشاد سامل ،دار الكنوز
األدبية  -الرياض .1391 ،
 .24دفاع عن أيب ىريرة :لعبد ادلنعم العلي ،دار القلم ،ط1998 ،1ـ.
 .25دين السلطاف "الربىاف" ،عز الدين نيازم ،بَتكت  ،ط1997 ،1ـ.
 .26زاد ادلعاد ُب ىدم خَت العباد :زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد سمس الدين ابن قيم اجلوزية (ادلتوَب751 :ىػ):
مؤسسة الرسالة ،بَتكت  -مكتبة ادلنار اإلسالمية ،الكويت :السابعة كالعشركف 1415 ,ىػ 1994/ـ.
 .27مسات ادلنهج النقدم عند احملدثُت ،زلمد علي قاسم العمرم ،تاريخ النشر :نوفمرب .2017
 .28السنة النبوية ُب مواجهة التحديات كالشبهات ادلعاصرة :أؽلن زلمود مهدم ،ط2005 ،1ـ.
 .29السنة كدكرىا ُب الفقو اجلديد ،مجاؿ البنا ،دار الفكر اإلسالمي احلديث.1997 /
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 .30الشبهات الثالثوف ادلثارة إلنكار السنة النبوية عرض كتفنيد كنقض :عبد العظيم إبراىيم زلمد ادلطعٍت (ادلتوَب:
1429ىػ) :مكتبة كىبة ،الطبعة :األكىل  1420ىػ  1999 -ـ
ِِ ِ ِ ِ
َ .31شرح ِ
ِ
كماؿ ادل ْعلِ ِم ب َف َوائِ ِد م ْسلِم :عياض بن موسى بن عياض بن عمركف
ْ َ
صحيح م ْسلم لل َقاضى عيَاض ادل َس َّمى إ َ
ِ
اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (ادلتوَب544 :ىػ)احملقق :الدكتور ْػل َِت إِ ْمسَاعيل ،دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع،
مصر.ػ الطبعة :األكىل 1419 ،ىػ  1998 -ـ
السالمي ،البغدادمٍ ،ب الدمشقي،
 .32شرح علل الًتمذم :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
احلنبلي (ادلتوَب795 :ىػ) :الدكتور علاـ عبد الرحيم سعيد ،مكتبة ادلنار  -الزرقاء – األردف.
 .33شيخ ادلضَتة أبو ىريرة ،زلمود أبو رية ،منشورات مؤسسة األعلمي ،للمطبوعات ،بَتكت ،لبنانن .1993
 .34الصحيح :مسلم بن احلجاج أبو احلسُت القشَتم النيسابورمٖ :تقيق  :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الًتاث
العريب – بَتكت .الطبعة :األكىل1407 ،ىػ 1987 -ـ
 .35ضحى اإلسالـ ،أمحد أمُت ،مؤسسة ىنداكم ،القاىرة ،مصر2012 ،ـ.
 .36طرح التثريب :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسُت بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي (ادلتوَب :
806ىػ)  ،أكملو ابنو كيل الدين أبوزعة أمحد بن عبدالرحيم  ،ابن العراقي (ادلتوَب  826 :ىػ).
 .37علل احلديث :ابن أيب حاًب أبو زلمد َعبد الرمحن بن زلمد بن إدريس بن مهراف الرازمٖ ،)327 - 240( .تقيق :
الدكتور سعد بن عبد اهلل احلميد.
 .38الفتاكل الكربل ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراٍل  ،دراسة كٖتقيق :حسُت زلمد سللوؼ،دار ادلعرفة ،بَتكت،
لبناف 1398ىػ1978-ـ.
 .39فتح البارم شرح صحيح البخارم :أمحد بن علي بن حجر العسقالٍل ،حقق أجزاء منها :عبد العزيز بن باز ،كترقيم
األحاديث :زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار السالـ :الرياض ،كدار الفيحاء :دمشق ،ط1421 ،03ىػ2000 /ـ.
 .40فجر اإلسالـ ،امحد أمُت ،دار الكتاب العريب ،ط1969 ،10ـ.
 .41الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ :عبد اهلل بن عدم بن عبد اهلل بن زلمد أبو أمحد اجلرجاٍلٖ ،تقيق :ػلِت سلتار غزاكم،
دار الفكر ،بَتكت 1409 ،ىػ1988 /ـ.
 .42كتاب السنة النبوية بُت دعاة الفتنة كأدعياء العلم ،عبد ادلوجود عبد اللطيف1991 ،ـ.
 .43كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت :مجاؿ الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزم (ادلتوَب:
597ىػ) :علي حسُت البواب  ،دار الوطن  -الرياض
 .44اجلامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع :أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدم اخلطيب البغدادم
(ادلتوَب463 :ىػ)احملقق :د .زلمود الطحاف /مكتبة ادلعارؼ  -الرياض
 .45اجملركحُت من احملدثُت كالضعفاء كادلًتككُت :أبو حاًب ابن حبافٖ ،تقيق :زلمود زايد ،دار الوعي ،حلب ،ط،01
1396ىػ.
 .46رللة إسالمية ادلعرفة ،العدد ،67سنة  2012مقاؿ بعنواف :ضلو منهجية للتعامل مع األحاديث ادلنتقدة ُب
الصحيحُت؛ ظلاء زلمد البنا.
 .47رللة العريب ،الكويت ،نيساف  ،1966العدد.89:
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 .48رللة "بياف اإلسالـ" ،رلموعة من الباحثُت ،مقاؿ بعنواف :ادعاء أف بعض مركيات أيب ىريرة ٗتالف العقل .تاريخ
النشر .2018/11/24 :
 .49سلتصر الصواعق ادلرسلة على اجلهمية كادلعطلة :زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد سمس الدين ابن قيم اجلوزية
(ادلتوَب751 :ىػ) ،اختصره :زلمد بن زلمد بن عبد الكرَل بن رضواف البعلي سمس الدين ،ابن ادلوصلي (ادلتوَب:
774ىػ) احملقق :سيد إبراىيم :دار احلديث ،القاىرة – مصر ،الطبعة :األكىل1422 ،ىػ 2001 -ـ
 .50مركيات منتقدة ُب الصحيحُت ،خالد بن عبد الرمحن الطحاينة ،ضمن ْتوث مؤ٘تر :االنتصار للصحيحُت ،كلية
الشريعة ،اجلامعة األردنية ،جويلية 2010ـ.
 .51مشكالت األحاديث النبوية ك بياهنا ،عبداهلل بن علي النجدل القصيمي ،اجمللس العلمي السلفي ،شيش زلل ركد
الىور ،باكستاف.
 .52معايَت احلداثيُت ُب احلكم على احلديث :سليماف سليم ابراىيم ،بغداد ،العراؽ.
 .53معرفة أنواع علوـ احلديث ،كيعرؼ ٔتقدمة ابن الصالح :عثماف بن عبد الرمحن ،أبوعمرك ،تقي الدين ادلعركؼ بابن
الصالح (ادلتوَب643 :ىػ)احملقق :نور الدين عًت :دار الفكر -سوريا ،دار الفكر ادلعاصر  -بَتكت سنة النشر:
1406ىػ 1986 -ـ
 .54معرفة علوـ احلديث :احلاكم أيب عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل احلافظ النيسابورم ،دراسة كٖتقيق :زىَت شفيق الكيب:
دار إحياء العلوـ.
 .55من زلمد اإلؽلاف إىل زلمد التاريخ؛ العفيف االخضر ،منشورات اجلمل ،أدلانيا ،ط2013 ،1ـ.
 .56ادلنار ادلنيف ُب الصحيح كالضعيف :زلمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللٖ :تقيق  :عبد الفتاح أبو غدة،
مكتب ادلطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة الثانية 1983 - 1403 ،
 .57ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج :أبو زكريا ػلِت بن شرؼ بن مرم النوكم ،دار إحياء الًتاث العريب –
بَتكت ،الطبعة الثانية .1392 ،
 .58منهج احملدثُت ُب النقد ،حافظ بن زلمد احلكمي ،دار الصيمعي ،ط2012 ،1:ـ.
 .59موضوعات ادلستدرؾ :سمس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن قَ ْاؽلاز الذىيب (ادلتوَب748 :ىػ)،
سلطوط نشر ُب برنامج جوامع الكلم اجملاٍل التابع دلوقع الشبكة اإلسالمية ،الطبعة :األكىل2004 ،
 .60نقد ادلنت ُب ضوء نتائج العلم التجرييب،زليي الدين بن قدرت شَتين السمرقندم/شَتينوؼ دار الكتب العلمية ،
بَتكت.
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