
 

 

 منهجية يف نقد احلداثُت للصحيحُت عيوب

 كتابات صبال البنا منوذجا

   تقدًن: د. فتيحة زلمد بوشعالة                                                                                   

 مقدمة:

الربية زلمد بن عبد اهلل  على إحسانو والشكر لو على امتنانو، والصالة والسالم على خَتاحلمد هلل الذي 
ذي الطلعة البهية، والسَتة الزكية ، الذي تركنا على احملجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء، وعلى آلو 

 األطهار وأصحابو األخيار، أما بعد.

أشخاص، وال لنهاجم آخرين، وإمنا نبحث عن  عنا اهلل تعاىل فيو، ال لندافع عنىذا يوم مبارك أغر صب
 غايتنا نصرة الدين وإعالء السنن لَتضى عنا خالقنا.حيثما دار ندور، احلق، 

ومن شبة فما بدر منا من كالم حول فالن أو عالن دفاعا أو انتقادا فليس ألشخاصهم وإمنا دلا حيملونو من 
ودلا ىم عليو من منهج، فما كان موافقا للحق قبلناه، وما كان سلالفا فهو رد على صاحبو، وعلم أفكار 

 فاحلق ال يعرف بالرجال، وإمنا ىو الذين يعرفون بو.

ظهر يف ىذه السنوات األخَتة  ىجوم غَت مسبوق على مصادر اإلسالم ،خاصة الصحيحُت: ومن مث أقول 
ذلذا  امع القرآن، ومرة بدعوى غَت صالحيتهم امرة بدعوى تعارضهمصحيح البخاري وصحيح مسلم. 

 ما فيهما مكذوب، إىل غَت ذلك من الدعاوي.الزمان، ومرة ثالثة بدعوى أن معظم 

فما الغاية من ىذه اذلجمة؟ وما أسلوب ىؤالء يف نقد الصحيحُت؟ وما ىي ادلرتكزات اليت اعتمدوا عليها 
 يف نقدىم؟ 

منهجية يف نقد الصحيحُت عند  عيوب ىذا ما سنحاول الوقوف عليو يف ىذا البحث، ادلوسوم ب: "
، وأقصد بكتاباتو الكتب الثالثة اليت ألفها حول السنة النبوية، وىي: احلداثيُت، كتابات صبال البنا منوذجا"



 

 

م(، )جناية قبيلة حدثنا( و )السنة ودورىا يف الفقو لز  ت  ال  من األحاديث اليت)ذبريد صحيح البخاري ومسلم 
 اجلديد(.

عرض نقد كتاباتو، فهي يف احلقيقة ربتاج إىل نقضها سطرا فسطرا وليس لنقدىا،وإمنا أنا وأنا ىنا لست يف م
يف معرض بيان أخطاء منهجية فادحة ارتكبها الكاتب يف حق البحث العلمي ويف حق السنة عموما، 

والستعراض األساليب اليت استخدمها الكاتب لنقد الصحيحُت، وبيان مدى  والصحيحُت خصوصا.
 ها من عدمها.مصداقيت

وال أخفيكم سرا أنا كنت متهيبة من الكتابة حول ىذا ادلوضوع. قلت يف نفسي: من أنا حىت أنقد الكاتب 
 . مؤلفا يف الفكر واألدب والدراسات اإلسالمية 150صبال البنا صاحب ال

)جناية قبيلة حدثنا(  غَت أين دلا بدأت قراءة الكتاب األول وىو )ذبريد البخاري ومسلم شلا ال يلزم( مث الثاين
 فالثالث )السنة ودورىا فيفقو جديد( حىت قلت: آن أليب حنيفة أن ديد رجلو.

وقفت على صبلة من ألين وجدت الرجل يف كتاباتو بعيد كل البعد عن التخصص، ال ناقة لو فيو وال صبل، و 
يف التعامل مع السنة عموما ورواهتا، ومع الصحيحُت  ، بعضها عامة وبعضها خاصة دبنهجوادلالحظات
 خصوصا، 

 المالحظات العامة:

، 1الرجل ليس من أىل التخصص، فهو أصال مل يدخل جامعة، توقف تعليمو يف الثانية ثانوي -1
ومل جيلس يوما إىل شيخ عدا ما كان يسمعو من والده، الشيخ عبد الرضبن البنا، ادلعروف 

كما مل (،  الفتح الرباين لًتتيب مسند اإلمام أضبد بن حنبل الشيباين)بالساعايت صاحب كتاب 
 تكن لو ميوالت لدراسة العلوم الشرعية، بل كان اىتمامو بأمور النقابات، واحلركات العمالية

                                                           
، عه مقال بعنوان "جمال البنا المستنير"، و موقع  www.islamist-movements.com/13275انظر ترجمته في:  - 1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 246477. 

 



 

 

ادلطالعة حيب قراءة الكتب، فتوفرت لو ثروة  مريكا. غَت أنو كان كثَتيف العامل، خاصة يف أ
  معرفية غزيرة.

مثل انتقاده قصة كتاباتو الثالثة عبارات عن أفكار مكررة، مل زبرج عن ادلواضيع نفسها،  -2
الغرانيق، مسألة النسخ يف القرآن، قصة سحر النيب صلى اهلل عليو وسلم، أحاديث أسباب 

 ، أحاديث الغيبيات، وغَتىا كلها مكررة.ليات، الوضع يف احلديثيالنزول، اإلسرائ
فيو )التجريد( ليس لو ومعظمها منقولة من عند كتاب آخرين، فمثال لو فصل كامل يف كتابو  -3

، ولو أيضا 2، وال يكلف نفسو التعريف بصاحب البحث73إىل ص 53من ص صفحة  20
 ، ولو فصل 84حىت ص 74من ص صفحات للصحفي إسالم البحَتي 10مبحث آخر يف 

 .30حىت ص  16كامل نقال عن الشيخ مصطفى السباعي رضبو اهلل يف تدوين السنة من ص 
، أي آخر الكتاب عبارة عن أحاديث 341إىل ص  85ص، من ص 341والكتاب فيو 

للبخاري ومسلم مل يعلق عليها بكلمة واحدة، فثلث أرباع الكتاب ىو جزء من صحيحي 
 ص. 14ض قلمو ال يزيد على البخاري ومسلم. كالم الكاتب من زل

ص، الفصل األول والثاين ليسا لو من ص 106ويف كتابو ) جناية قبيلة حدثنا( والذي فيو 
مأخوذ من كتاب السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي األول ، الفصل  38حىت ص  11

ة ، وال يهمش أي صفحة، ويف هنايدلصطفى السباعي رضبو اهلل مع بعض االختصار والتصرف
الفصل يقول: "كل الشواىد السابقة موثقة وتعود إىل ادلراجع التالية" ويذكر رلموعة من 

 عناوين الكتب دون أدىن توثيق ذلا، وكأنو خائف من االهتام. 
والفصل الثاين أخذه من كتابات الشيخ رشيد رضا رضبو اهلل  يف رللة ادلنار حول قضية تدوين 

 .37ص  فصل، وبقي ينقل عنو حىتالالسنة، وقد صرح بالنقل من بداية 
ال يعًتف بشيء امسو التوثيق العلمي، وىذا هتربا من األمانة العلمية، من جهة، وحىت ال  -4

ينكشف يف عدم رجوعو إىل ادلصادر األصلية من جهة أخرى، فجل نقوالتو لكالم األئمة 
 ادلتقدمُت من كتب معاصرة.

 : "4فقو جديد( يف ص فيقول مثال يف ىامش كتابو )السنة ودرىا يف 
                                                           

2
 هو الشيخ متولي إبراهيم، وبحثه هو عبارة عن مناظرة جرت بينه وبين جمع من علماء الحديث باألزهر، في صالون طه جابر العلواني. - 



 

 

 
   وىو بكالمو ىذا يربىن على عدم رجوعو إىل كتب الًتاث للنقل منها لعد معرفتو التعامل معها،      

     فكالمو كالم العوام بقولو: "ال ألن ىذه ادلراجع ليست لدينا، فهي لدينا يف طبعاهتا األصلية والكثَت منها 
وىو يشَت إىل مكتبة والده القددية اليت لشدة إمهالو ذلا أتلفتها  بًتوسبورج )هتكما،طبع باذلند أو حىت 

الرطوبة(، مث يردف قائال بأسلوب العامة: "ولكننا ال نريد إظهار الفتاكة وادلعرفة أو أن نبهر أنظار القارئ، 
 أو أن نثبت لو صدف ما ذىبنا إليو، فهذا كلو ال يعنينا.."

يعتمد على ما ينقلو عن ادلعاصرين كالشيخ السباعي  جيهل كتب احلديث والتعامل معها، ولذا -5
رضبو اهلل، وأيب رية، ولذا تكررت عنده بعض األخطاء شلا يدل على عدم درايتو بأمساء العلماء، 

كتاب الكفاية البن اخلطيب" و"كتاب تاريخ بغداد البن اخلطيب" بدل اخلطيب فيقول مثال:"
من كتاب  265اين" أكثر من مرة. مثل ص البغدادي، كما يقول: "أضبد بن حنبل الشيش

 )السنة ودرىا يف فقو جديد(.
ويقول يف وصف طريقة البخاري يف صحيحو كالما ينم عن جهلو بالكتاب وبأسلوب احملدثُت 
يف التبويب، وأغراضهم يف تكرار احلديث وتقطيعو، حيث وجد ذلك شلال وال فائدة منو، فقال 

 األحاديث :"وىو يضع كل واحد من ىذه15يف ص 

 



 

 

التهكم والتهجم على السلف، بدءا من رلتمع ادلدينة ادلنورة يف عصر النبوة، إىل الصحابة، إىل  -6
فيقول يف وصف رلتمع ادلدينة: "وقد يسهل تصور األمر إذا قارنا عهد أىل احلديث عامة، 

من كتاب  49صادلدينة الساذج بالتطور ادلذىل الذي انتهت إليو اإلمرباطورية اإلسالمية"، 
: 46يف كتاب )جناية قبيلة حدثنا( ص  ، ويقول هتكما على الصحابة وطعنا فيهم(التجريد)
ويف موقعة الَتموك ضم احملدث الدقيق والذي يعد من أوثق الرواة يف احلديث عبد اهلل بن "

، من أحاديث أىل الكتاب، ولسنا نعلم على وجو عمرو بن العاص ضبل زاملتُت ) ناقتُت(
حقيق ىل اختلطت ىذه األحاديث بأحاديث صحيفتو القددية اليت كان يسميها الصادقة أم الت

ال ..ولكن السيدة عائشة دلا علمت بذلك تطرق إليها الشك، ومل تعد تأخذ حديثو مأخذ 
 : "51و 50التسليم" الكاتب خيالو واسع ويستنتج دون دليل، دبجرد التخمُت. وقال يف ص

 

 
وىو حيلل يف     51بالكالب ، حيث قال يف ص  أىل احلديثبو اجلرأة إىل حد وصف  وتبلغ            

وبعد أن كان مناخ االستحالل جيعلها تستحل) أي قبيلة حدثنا( : "فلسفة عقيمة تطور أسباب الوضع 
وضع األحاديث، فإهنا بعد فًتة تضع األحاديث من تلقاء نفسها، دون طلب أو ضغط من احلاكم، 

أبا ىريرة رضي اهلل عنو بقولو: "أبو ىريرة الذي ويصف  لديها مثل ما حدث لكالب بافلوف.."وحيدث 
 .62ديكن أن يعد شيخ قبيلة احملدثُت.." ص

، حيث قال يف اإلىداء يف كتاب واخلضوع والتواطؤ ويصف البخاري ومسلم ومن قبلهم من احملدثُت بالغفلة
اليت أردت هبا أن أبرأ صفحتك وأطهر ىدي ىذه الصفحات، )التجريد(: "إليك يا سيدي يا رسول اهلل أ



 

 

ساحتك شلا نسبو إليك رجال غلبت عليهم الغفلة وربكمت فيهم عوامل عصرىم، فلم يستبينوا ما هبا من 
 إساءة.."

: "واألساس الشرعي ىو 40وخيتم هتكمو بوصف السنة بالعجز فيقول يف كتاب )جناية قبيلة حدثنا( ص 
رآن ال يعاجل التفاصيل، ولكن الكليات ومل يكن ادلناخ يسمح باستخالص األحكام القرآن، ولكن الق

الفرعية من القرآن نفسو، فهذا ما تولتو السنة عندما عهد إليها ببيان ما أنزلو القرآن ويدخل فيو تفاصيل ما 
عرف قضايا كانت عاجزة ، ألهنا كانت سنة رلتمع ادلدينة الساذج الذي ال ي  أيضاأصبلو، ولكن السنة 

 ..."رلتمع العواصم الكربى دباليينها من سلتلف اجلنسيات وادلستويات

 األخطاء المنهجية في نقد الصحيحين) المالحظات الخاصة(

  التناقض في النقد: -1
يصدر حكما يف موضع ويناقضو يف موضع آخر، وىذا مناف للمنهج العلمي الذي  ( أ

احملدثُت بالوضع وأنو ال منهج ذلم يفًتض أن يكون مطردا يف كل البحث، فهو يصف 
 : "10يستحق أن نعًتف بو، فيقول يف كتاب )التجريد( ص

 
مناقضا نفسو: "ضلن ال نبخس الدور الكبَت للمحدثُت يف سبحيص  11مث يقول يف ص 

 شك" الإىل بضعة آالف، وىذا عمل عظيم و  األحاديث، وحسبهم أهنم نزلوا هبا من ادلليون



 

 

قولو فيقول: "ألننا لن ندخل يف صراع معهم، فهذا يعٍت أننا نسلم  مث بعض سطرين يناقض
 بسالمة منهجهم".

: "يتأكد لدينا أن النهي عن الكتابة واألمر 47مث يعود إىل تقرير قضية الوضع فيقول يف ص
باإلقالل من الرواية كان ىو ادلبدأ ادلقرر، فإذا كان احملدثون قد توصلوا إىل مئات األلوف من 

يث، فإن التفسَت الوحيد لذلك ىو أهنا موضوعة، وأن الذي أدى إىل وضعها ىي األحاد
 مقتضيات الدولة اإلمرباطورية  اإلسالمية، وما تطلبتو من قوانُت ال بد ذلا من شرعية.."

 ففي نظره الكل متواطئ على الوضع الدولة والعلماء.
: 232احملدثُت قائال يف ص  ويعاود نقضو لنفسو يف كتاب ) السنة ودورىا..( فيمتدح منهج

"وحقا إن احملدثُت وضعوا القواعد وادلراتب، الدرجات وادلعايَت ووصلوا يف ىذا إىل درجة كبَتة 
من التمييز، كما توضح تقسيماهتم األحاديث إىل: ادلتصل، ادلرفوع، ادلرسل..." وىو يف 

 ن يتحرى يف زلتواىا.احلقيقة ذاىل عما يقول ىنا ألنو ينقل من عند غَته الصفحات دون أ
من التناقض أيضا أنو، ال يعًتف باالعتماد على اإلسناد أصال يف قبول األحاديث   -ب(

 : "8وردىا، فيقول يف التجريد يف ص 

 
 : "92وقال يف ص 

 
ورد أصح أسانيد السنة يف الصحيحُت(  وىي واىية )ويف حُت صلده يعتمد على روايات 

، وىذا عُت التناقض والكيل دبكيالُت، فحشد رلموعة يف مسألة تدوين السنة للتدليل على رأيو
من الروايات وىو يف احلقيقة ليس من صبعها بل اعتمد على غَته يف ذلك، كرشيد رضا يف 

 : "39، فذكر يف ص وادلعلمي يف األنوار الكاشفةادلنار، 



 

 

 
 وال - اخلرب ىذا الذىيب ذكر مثوقال: "، 3احلديث ذكره ادلعلمي يف األنوار الكاشفة وىذا              

 بكر أبا يدرك مل مليكة أيب ابن ألن منقطع، أي مرسل أنو الذىيب وبُت مليلكة، أيب ابن إىل سنده ما ندري
 يف التثبت الصديق مراد» الذىيب قال ذلك ومع مسعو، شلن ال يدرى إذ حبجة، ليس ذلك ومثل كاد، وال

 . «اخلوارج تقولو كما اهلل كتاب حسبنا يقل ومل...  الرواية باب سد ال ،والتحري األخبار

 : "39وذكر أثرا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو يف ص 

          
      وحديث عمر أخرجو الطرباين يف األوسط، وقال: مل حيدث بو إال إسحاق بن موسى األنصاري،          

 وقال اذليثمي يف رلمع الزوائد: منقطع، وأخرجو ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء، وابن حبان يف اجملروحُت

 : "39وأورد رواية أيضا عن قرظة بن كعب يف ص      

                                                           
 (53: ص) واجملازفة والتضليل الزلل من السنة على أضواء كتاب يف دلا الكاشفة األنوار - 3

 



 

 

          
أىل  وىذه الرواية ذكرىا ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم، وقال: اآلثار الصحاح عنو من رواية        

 ادلدينة خبالف ىذا، وإمنا يدور على بيان عن الشعيب وليس مثلو حجة يف ىذا الباب"

فهذا تناقض صارخ يف ادلنهج، ال تعًتف باإلسناد يف أصح األحاديث وتعتمد على أوىى األسانيد        
 يف الروايات اليت توافق ىواك؟ 

 :االضطراب في قبول أحاديث الصحيحين وردها -2
يانا يقول نردىا صبلة، وأحيانا يقول نقبل منا العملية ونرد القولية، وأحيانا نقبل حيث صلده أح

وذلك  بعض القولية، فلم يثبت على حكم، وىذا ينم عن فقدانو دلنهج علمي يتبعو يف كل حبوثو,
راجع لعدم وضوح الفكرة جيدا يف ذىنو، كونو ليس لو باع يف علم احلديث، وليس لو دراية هبذا 

فهو خيبط خبط عشواء، فنجده يرد أحاديث يف قمة الصحة يف حُت حيتج بأحاديث  العلم،
 .ضعيفة وواىية

فيقول مثال يف كتاب )التجريد( معرفا السنة من منظوره، وأنو يقبل السنة اليت ىي العملية عنده 
فقط، أما القولية فليست سنة، فكيف قبلت العملية؟ من الذي نقلها إليك؟ أليس الذي نقل 

 لعملية ىو الذي نقل القولية، وىو نفسو الذي نقل القرآن؟ا
مث يًتاجع فيقول : ونقبل حديثو، )ويقصد السنة القولية،( إن كان قالو حقا، مث ينكص على عقبيو 

 فَتد كل ذلك حبجة أنو مشكوك يف ثبوهتا، ألسباب يف ذىنو.
 : "7فيقول يف ص 



 

 

 
ن ال تأخذنا هبذه األحاديث رضبة أو أقل فكرة : "وذلذا يكون علينا أيضا أ10مث يقول يف ص 

عن نسبتها إىل الرسول، وجيب أن نستبعدىا بال تردد، وجيب أن ال نسمح بالشك أو العجب 
 يف ىذا".

ويف خضم حديثو عن الوضع يبدأ يف غمز أحاديث صحيح البخاري، فيقول يف كتاب 
وجود عوامل أخرى أدت  : "ولكن اخلرق قد اتسق على الراتق، فضال عن11)التجريد( ص

 إىل أن يتضمن البخاري، وىو أصح كتب احلديث العديد من األحاديث اليت قلنا )ال تلزم("
وىو بطعنو يف صحيح البخاري يهدف إىل الطعن يف كتب السنة كلها، وقد صرح بذلك حُت 

 :  13قال يف ص

 
 



 

 

فال بد من  طور األمة،ألحاديث ىي عائق أمام تمث يصل إىل نتيجة حامسة مفادىا أن ىذه ا
بعد أن أثقلت  : "وآن األوان للتخلص منها )أي األحاديث( 12التخلص منها، فقال يف ص 

كاىل اجملتمع اإلسالمي قرونا، بل إن دواعي العصر كانت تقضي باإلجهاز عليها لينفسح 
 الطريق للتقدم".

حرفت ، بل اإلسالم  ويف األخَت يعلن إعالنا خطَتا ىو أنو ليست األحاديث وحدىا اليت 
: "وعلى كل حال، فإن ما حدث لإلسالم ىو 11كلو، دبعٌت القرآن أيضا، حيث قال يف ص

ما حدث لليهودية وادلسيحية، فما ربدث ادلسيح بكل ما يف األناجيل أو أعمال الرسل أو 
غَتىا من مراجع ادلسيحية، وما ربدث موسى بكل ما جاء يف التوراة والتلمود وادلشنا، إن 

 األغلبية العظمى يف مراجع كل دين ىي من إضافات األكلَتوس أو ادلؤسسة الدينية"
فهو مل يثبت على فكرة يف قبول السنة أو ردىا أو قبول األحاديث أو ردىا، أو قبول اإلسالم 

 ؟أم الشك فيو كلو
 معايير ذاتية في قبول ورد أحاديث الصحيحين: -3

أحاديث الصحيحُت بعيدة كل البعد عن ادلعايَت العلمية اليت ادلعايَت اليت استعملها يف قبول ورد 
اعتمدىا أىل احلديث والعلماء عموما، فنجده تارة يعتمد على اإلحساس واحلدس، ومرة على 

 ادلزاج، وأخرى على ما ديليو عليو عقلو، وتارة حبجة سلالفتها للقرآن،
ث كان ديكن أن تلحق : "قد تغاضينا عن أحادي13فيقول مثال يف كتاب التجريد ص  ( أ

 باألحاديث اليت استبعدناىا" فقد كان دبقدوره أن يرد تلك األحاديث ولكنو تكرما تركها
: "ذلذا تقبلنا أحاديث عديدة، إما ألن عبق النبوة يفوح منها، أو ألهنا ال 8ويقول يف ص 

 زبالف القرآن"، لست أدري كيف نقيس عبق النبوة؟ وما ادلعيار دلعرفتو؟
ومن أمثلة ما مل يقبلو عقلو كون األحاديث تتحدث عن غيوب، والرسول صلى اهلل عليو ب(

وسلم ال يعلم الغيب، ومن مث فهي كلها ال تصح نسبتها إليو ولو كانت يف الصحيحُت، 
: "ومن غَت ادلعقول أن يكون الرسول صلى اهلل عليو وسلم  قد نطق هبا، 9فيقول يف ص

، وىذا خيالف الواقع فليست معظم الذي جاء بعده.." ومعظمها عن مستجدات العهد 
 األحاديث يف الغيبيات بل حيزىا قليل مقارنة بباقي األحاديث.



 

 

وأحيانا يقول ضلاكمها إىل القرآن ما وافقتو قبلها وما خالفتو استبعدىا، مثل ما جاء يف ج( 
، فما اتفق جاز أن : "إن ما أمهنا ىو اتفاق أو عدم اتفاق حديث ما مع القرآن الكرًن11ص 

ينسب إىل الرسول ، وما اختلف فإننا ال نراه ملزما، ألن التزامنا بو، يعٍت عدم االلتزام بالقرآن، 
 وىذا أمر ال يقبلو أي مسلم".

معيارا ىي الفيصل يف قبولو ألحاديث البخاري  12مث أفصح عن صبلة من ادلعايَت عددىا 
يف فقو جديد( وأعادىا يف كتاب (ذبريد البخاري ومسلم ، ذكرىا يف كتابو )السنة ودورىا 

ومسلم شلا ال يلزم(، يف بعضها حياكم األحاديث إىل القرآن، ويف بعضها حياكمها إىل عقلو 
 ىو، وإليكم ىذه ادلعايَت: دون منهج واضح وإمنا حسب ما يراه مناسبا

 

 



 

 

نتوقف، ضلن نستبعد، وضع ىذه ادلعايَت دون أن يبُت لنا على أي أساس علمي وضعها، ضلن 
وحىت اليت قال فيها ما خالفت القرآن جانبو الصواب فيها. ألهنا زبالف القرآن حسب رأيو ىو 

 ال زبالف القرآن حقيقة. والرد عليو فيها واضح، ليس ىذا رلالو.
فرد من صحيح البخاري وصحيح مسلم كل األحاديث اليت فيها إخبار بغيب، وحجتو يف د( 

، للقرآن، كيف ذلك حسب رأيو، أن القرآن قرر أنو ال يعلم الغيب إال اهلل ذلك أهنا سلالفة
، بعد أن أورد صبلة من اآليات تتحدث عن الغيب وأنو من علم 88فقال يف )التجريد( ص 

 اهلل تعاىل: "

 
مث يفسح اجملال لعقلو ليحلل ويناقش سبب رفض أحاديث الصحيحُت اليت تتحدث عن 

 نتيجة يقينية أن أحاديث الغيب ىي سبب انتشار اخلرافة بُت ادلسلمُت: "الغيب، وخيلص إىل 



 

 

 
 وأنا ىنا لست يف معرض الرد عليو، ولكن أقول فقط، لقد ساق آية استدل هبا وبًتىا عن سياقها         
 حديث من غَت ادلكرر من الصحيحُت، وىي آية سورة اجلن  228ترد عليو دعواه ىذه اليت رد هبا        
جن حن خن من هن  جل حل خل مل هل جم حم خم مم   جك جك  جك جك جك ُّٱ يف قولو  تعاىل:       

        ٧٢ – ٦٢الجن:  َّ جكهن  جك

ما ذىب إليو ، فاهلل سبحانو قد أطلع بعض رسلو عليهم السالم على بعض        عوارأمت اآلية لبان   فلو      
 الغيب سواء كانوا بشرا أو مالئكة. والغيب غيبان مطلق ونسيب.

بعض أحاديث الغيب مضحك، ال ديت إىل ادلنهج العلمي بأي صلة، بل يعتمد على رد ومنهجو يف      
     يسَت لشجرة اجلنة يف إن )متفق عليو وىو يقول أخرجو مسلم احلدس وادلزاج والنظر، فيقول يف حديث 

:  النار فقالت ، واجلنة ، النار رباجت وحديث متفق عليو :) 4.(يقطعها ال عام مائة ظلها يف الراكب
 وعجزىم ، وسقطهم ، الناس ضعفاء إال يدخلٍت ال يل فما:  اجلنة وقالت ، وادلتجربين ، بادلتكربين أوثرت

 من بك أعذب عذايب أنت:  للنار وقال ، عبادي من أشاء من بك أرحم رضبيت أنت:  للجنة اهلل فقال ،
 قط قط:  فتقول ، عليها قدمو فيضع ، سبتلئ فال النار فأما ، ملؤىا منكم واحدة ولكل ، عبادي من أشاء

 : "90، حيث مل يستوعب عقلو ذلك، فقال يف ص 5(بعض إىل بعضها ويزوى سبتلئ فهنالك

 
                                                           

4
، ويف غَته، ومسلم يف    3095 حديث: -متفق عليو أخرجو البخاري يف كتاب بدء اخللق،  باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا سللوقة  - 

 ، واللفظ للبخاري 5161 حديث: -كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأىلها،  باب إن يف اجلنة شجرة يسَت الراكب يف ظلها مائة عام 
، ومسلم يف    4572 باب قولو : وتقول ىل من مزيد، حديث:  -كتاب تفسَت القرآن، سورة البقرة خاري يف  متفق عليو، أخرجو الب - 5

 ، واللفظ للبخاري. 5189 حديث: -باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأىلها



 

 

 ما أسهل النقد هبذا األسلوب، )تكاد عالمات الوضع تنطق من احلديث األول(
 والثاين )أن دالالت الوضع شلا ال حيتاج إىل إيضاح(.

 برد كل األحاديث الواردة يف بٍت إسرائيل عند البخاري ومسلم، وحجتو يف ذلك ىي:ويقول ه( 
أوال أهنا من الغيبيات وىو يردىا ، ثانيا: أهنا عبارة عن خرافات، ثالثا: ال مربر لرواية الرسول صلى اهلل عليو 

 وال ربدد: "175وسلم ذلا، فقال يف التجريد ص 

 
 

حجج واىية كبيت العنكبوت يف رد أحاديث صحاح متفق عليها. على أي أساس اعتربىا خرافة؟ أمل 
 يقص علينا القرآن أخبار بٍت إسرائيل؟ دلا قبلتها ىناك ورفضتها ىنا؟ 

أهنا من    ومن مث رد أيضا كل األحاديث الواردة يف الصحيحُت اليت تتحدث عن الذات اإلذلية حبجةو( 
 .ل األحاديث اليت ال تعجبويب( العصا السحرية اليت يسقط هبا كغ)ارت لفظة حيث ص ،الغيب

كما رد األحاديث اليت تفسر القرآن، حبجة أن القرآن يفسر بعضو بعضا، وأنو ليس عسَت الفهم، ز(  
فحسب رأيو أي إنسان مهما كان مستواه وفهمو يستطيع أن يفسر القرآن كما يشاء، ونسي أو تناسى 

بياء:  َّ جك جك جك جك جك جك  جكني  جك ٱُّٱقولو تعاىل:  األن ٧ 

فلو كان القرآن سهال كما يزعم دلا أمرنا احلق بسؤال أىل الذكر، ودلا أمر نبيو صلى اهلل عليو وسلم بشرحو 
نحل:  َّيي  ٰذ  جك جك جك جكمي ىي  جك  جك جك جك ٱُّٱوجلللناس يف قولو عز  ٤٤ال  

 ولكنو اذلوى جيعل صاحبو دييل عن احلق وىو يراه.
مل يفسر إال آيات معدودة" فكيف عرفت أنو مل ويناقض نفسو بقبول أحاديث حُت يقول: "الرسول نفسو 

 يفسر أن مل يكن من األحاديث اليت تردىا؟ ال يوجد معيار نرجع إليو يف قبول حديث أو رده.
كما رد كل األحاديث الواردة يف الصحيحُت اليت تتحدث عن أسباب النزول، وحجتو "أن القرآن ال ح(  

مة" ولو قرأ القرآن لوجد الرد عليو، أال يوجد يف القرآن: يصدر األحكام ألسباب خاصة، وإمنا حلكمة عا
 يستفتونك، يسألونك، ولو درس علم أسباب النزول دلا احتج دبا احتج بو.

جاء عن اهلل بطريق قطعي ىو  كما رد األحاديث القدسية حبجة واىية، مفادىا أهنا تروي عن اهلل وماط(  
 القرآن فقط.



 

 

، صحيحُت عن ادلعجزات احلسية، وحجتو أوىى من بيت العنكبوتوأسقط أيضا كل ما جاء يف الي( 
 من التجريد: " 254حيث قال يف ص

 
 ولو قرأ القرآن ألدرك أنو ىو نفسو أشار إىل بعض ادلعجزات احلسية، كاإلسراء وادلعراج، وانشقاق القمر.

األحاديث اليت بدت لو وعنده معيار غريب لرد األحاديث ىو فطنة القارئ، حيث يقول يف رد بعض ك( 
 أحاديث مشكلة: : "311مشكلة، ص 

 
: "واضح أنو حديث  وأول ما أسقطو من أحاديث حديث ىرقل ادلتفق عليو، وأقصى ما علق عليو قولو 

 موضوع".
 : "314وساق حديث استسقاء سيدنا عمر رضي اهلل عنو بالعباس رضي اهلل عنو فأسقطو بقولو يف ص 

     سيدنا العباس بادلرايب.يصف الصحايب اجلليل 
 

 :مخالفة الحقائق التارخية -4
علماء أىل السنة إصباع عدم ومن العيوب ادلنهجية اليت وقع فيها الكاتب، يف خضم استداللو على 

، وىي يف صحيح على صحة كل ما يف البخاري ، مغالطات تارخيية، فذكر أحاديث ردىا أبو حنيفة
البخاري، وذكر أحاديث ردىا مالك وىي يف الصحيح، وذكر أحاديث ردىا الشافعي وىي يف 

الصحيح، وذكر أحاديث ردىا أضبد بن حنبل وىي يف الصحيح، وكأن ىؤالء اعًتضوا على البخاري، 
ما اهلل توفيا قبل يف حُت أن ىؤالء صبيعا رضبهم اهلل تعاىل كانوا قبل البخاري، فأبو حنيفة ومالك رضبه



 

 

أن يولد البخاري، والشافعي رضبو اهلل تويف والبخاري يف عمره عشرة سنوات، والقريب منو أضبد رضبو 
 سنة. 30اهلل، فهو أكرب منو ب

 ه(164/241ه(، أضبد )150/204ه(، الشافعي )93/179ه(، مالك )83/150أبو حنيفة )
 ه(194/256البخاري)

 ؟صباع وىم سابقون لو، ومل يشتهر كتابو بعد.فكيف يعقل أن خيرق ىؤالء اإل
 : بتر النصوص -5

ويكون ذلك أحيانا ، من العيوب العلمية أيضا بًته للنصوص ليدلل على صحة ما ذىب إليو
 .للتحايل، وأحيانا للنقل األعمى عن ادلعاصرين دون الرجوع إىل ادلصادر األصلية

 ، أخذ نصفها   على رد كل األحاديث اليت تتناول الغيبفمثال بًته للنصوص، اآلية اليت استدل هبا       
                               ٱ وترك النصف اآلخر الذي يرد دعواه وىي قولو تعاىل:      

جل حل خل مل هل جم حم خم مم  جن  جك جك  جك جك جك ُّٱ                                             

   حن خن 

 ٧٢ - ٦٢الجن:  َّ جكهن  جكمن هن         

 فذكر اآلية األوىل وأمهل الثانية.
 

 االنتقائية: -6
و ذلك كونو خيتار أحاديث يقول بإسقاطها من الصحيحُت، ويًتك أخرى مث يقول ولو شئت 

هج موحد يتبعو ، بل خيبط خبط عشواء وفق ما ديليو عليو ىواه فال يوجد عنده من ألسقطتها.
 ومزاجو.

تتحدث عن غيوب ومل يسقطها، وىي يف األبواب نفسها اليت أشار فنجده ترك أحاديث كثَتة 
 إليها.

فلم يتطرق إىل األحاديث اليت تتحدث عن ادلالئكة، فعندنا مثال احلديث ادلتفق عليو، يف 
رْب يلَ  رََأى َوَسل مَ  َعَلْيو   اهلل   َصل ى الن يب    َأن  وصف جربيل عليو السالم: ) تُّم ائَة   َلو   ج   6(اح  َجنَ  س 
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، ومسلم يف    3076 حديث: -إذا قال أحدكم : آمُت وادلالئكة يف السماء   متفق عليو، أخرجو البخاري يف كتاب بدء اخللق،  باب - 

 . 280 حديث: -باب يف ذكر سدرة ادلنتهى  ، كتاب اإلديان



 

 

ومل يتطرق ألحاديث مشاىد القيامة وىي من صميم الغيب، كأحاديث وصف الصراط، 
وصف احلساب ، وصف وقوف الناس ربت الشمس وغَتىا من األحاديث الصحيحة،  

[ 104: األنبياء{ ]ن ع يد ه   َخْلق   أَو لَ  َبَدأْنَا َكَما: }غ ْراًل  ع رَاةً  ح َفاةً  زَلْش ور ونَ  إ ن ك مْ كحديث: )
 7..(أ م يت   م نْ  ب ر َجال   َسي َجاء   َوإ ن و   إ بْ رَاى يم ، الق َياَمة   يَ ْومَ  ي ْكَسى اخَلالَئ ق   أَو لَ  َوإ ن   اآليََة،

وانتقى من أحاديث بٍت إسرائيل بعضها وترك منها الكثَت يف الصحيحُت، ال ندري على أي 
 أساس، 

األحاديث، وترك منها الكثَت فهي كتاب كامل يف كل وانتقى من أحاديث تفسَت القرآن بعض 
 من الصحيحُت.

ند ، وىي يف كتاب تفسَت القرآن عوكذلك احلال مع أحاديث أسباب نزول آيات القرآن
 البخاري ومسلم عديدة,

وقس على ذلك أحاديث الًتغيب والًتىيب والثواب والعقاب ادلًتتب عليهما، انتقى منها 
 البعض وترك اآلخر.

 ه االنتقائية تنايف ادلنهج العلمي الذي يقتضي االستقصاء والتتبع واالطراد.فهذ
 من التجريد قولو: 15مع أنو يقول أنو استقصى صحيح البخاري، حيث جاء يف ص 

 
 فهو هبذا ناقض نفسو بإدعاء التقصي.

 
 الخاتمة:

ويف األخر نقول إن الذي يريد أن ينقد عمال علميا منهجيا ال بد أن يكون سرب أغواره، وعرف 
 خباياه، ومارسو ووقف على كل صغَتة وكبَتة فيو، حىت يتسٌت لو النقد، فأىل مكة أدرى بشعاهبا، 
أما أن يكون اإلنسان بعيد كل البعد عن التخصص مث يقحم نفسو فيو، فسيكون كحاطب ليل، 

 أعمى خيبط خبط العشواء،  أو
                                                           

7
،  3187 حديث: -كتاب أحاديث األنبياء،  باب قول اهلل تعاىل : وازبذ اهلل إبراىيم خليال   -أخرجو البخاري يف متفق عليو،  - 

  5213 حديث: -اجلنة وصفة نعيمها وأىلها،  باب فناء الدنيا وبيان احلشر يوم القيامة ومسلم يف كتاب 



 

 

 فيا باري القوس بريا ليس حيسنو                           ال تظلم القوس أعط القوس باريها
وذلذه األسباب كانت دراسات صبال البنا حول السنة النبوية وحول الصحيحُت، تفتقد للعلمية 

 يلي:وادلنهجية، وظهر ذلك يف صبلة من العيوب ادلنهجية، صلملها فيما 
 رلانبة التوثيق العلمي ادلنهجي، وغياب األمانة العلمية -1
 االضطراب يف إثبات احلقائق والتململ يف األفكار -2
 عقل الكاتب، ال العقل الصريحاالعتماد على معايَت ذاتية يف النقد، كاحلس واحلدس و  -3

 وعلى مغالطات تارخيية
 االنتقائية يف رد أحاديث الصحيحُت -4
 وإما جهال، للنقل من غَت ادلصدر بًت النصوص، إما عمدا -5
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