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 -18محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثـ يـر بــن غالــب اآلمـ يـ� ،أبــو جعفــر الطـ بـري .جامــع البيــان ف ي� تأويــل القــرآن ،تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر (بـ يـروت:
مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1ـه2000/م).
ف
 -19محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبـ َـد ،التميــ� ،أبــو حاتــم ،الــدارم ُ
البسـ ت يـى  ،اإلحســان ي� تقريــب صحيــح ابــن حبــان،
ي
ي
ـارس ،حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :شــعيب األرنــؤوط( ،بـ يـروت :مؤسســة الرســالة ،ط،1
ترتيــب :األمـ يـر عــاء الديــن عـ يـ� بــن بلبــان الفـ ي
1408ـه1988/م).

ف
 -20محمــود بــن عمــر الزمخـ شـري ،الكشــاف عــن حقائــق الت�نز يــل وعيــون األقاويــل ي� وجــوه التأويــل ،تحقيــق :عبــد الــرزاق المهــدي( ،بـ يـروت :دار
ت
ـر� ،د.ط ،د.ت).
إحيــاء الــراث العـ ب ي
 -21مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشـ يـري النيســابوري ،المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا (صــل هللا علیــه
ق
ت
ـر� ،د.ط ،د.ت).
ـا�( ،بـ يـروت :دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
وســلم) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد البـ ي
ن
ق
وا� .تفسـ يـر يحـ يـى بــن ســام ،تقديــم وتحقيــق:
ـ� بالــوالء ،مــن تيــم ربيعــة ،البــري ثــم اإلفري ـ ي القـ يـر ي
 -22يحـ يـى بــن ســام بــن ب ي
أ� ثعلبــة ،التيـ ي
ـل�( ،بـ يـروت :دار الكتــب العلميــة ،ط1425 ،1هــ2004/م).
الدكتــورة هنــد شـ ب ي
https://www.alyaum.com/articles/6072455?rss=1. Accessed on 16-Jan-2019.
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يتعلــق هــذا البحــث بموضــوع نقــد الحديــث ف� المراكــز التغريبيــة الراهنــة ،ومــن ينتســب إىل هــذه المراكــز انتســابا مبـ ش
ـا�ا كالمسـ ش
ـت� ي ن
ق� ،أو
ي
ف
مــن خــال أقــام العلمانـ ي ن
ـ� ،أو مــن خــال مــن هــو غافــل أو مخــدوع عــن دوافــع وأغـراض هــذه المراكــز ي� نقــد الحديــث ،حيــث يســتغل تلــك المراكــز
جهودهــم مجانيــة ،أو بالمقابــل خاصــة جهــود الذيــن يدعــون إىل االكتفــاء بالقــرءان الكريــم .وقــد تنــاول البحــث تعريــف النقــد والمـ ت ن
ـ� ،وتعريــف
ً
الحديــث عنــد المراكــز التغريبيــة ،وأيضــا بيــان أهــم القواعــد والموازيــن الـ ت يـى مــن خاللهــا تنتقــد مــا ينســب للنـ ب يـى عليــه الســام .وتنــاول أيضــا بواعــث
ف
ـ� وذلــك بوصــف نقــد الحديــث ووصــف القواعــد والموازيــن الـ ت يـى ينتقــد عــى أساســها الحديــث.
نقــد الحديــث عندهــم .وقــد اســتخدم المنهــج الوصـ ي
ئ
ا� وذلــك بتتبــع كتبهــم واالستشــهاد بآرائهــم حــول الســنة ،وكذلــك المنهــج التحليـ يـ� وذلــك بتحليــل مــا أورودوه مــن أدلــة
وكذلــك المنهــج االســتقر ي
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لتعزيــز آرائهــم حــول الحديــث ونقــده .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج أهمهــا :أن بواعــث نقــد الحديــث هــو هــدم اإلســام ،أو إيجــاد ف ـراغ
ف
ش
ـ� فيهــا مــن خــال ســلخ القــرءان مــن الســنة المبينــة لــه .وقواعدهــم ي� نقــد الحديــث مبـن ي عــى المغالطــة والتدليــس ،والتحريــف وإخفــاء مــا
ت�يـ ي
ف
يتعــارض مــع مــا يشــتهونه .مخالفــة جميــع الضوابــط األصوليــة ي� التعامــل مــع النــص .وقــد توصلــت الدراســة أيضــا إىل �ض ورة وضــع حــد لمــن يقحــم
ف
ف
ف
ـدل بدلــوه ي� نقــد األحاديــث
نفســه ي� نقــد الحديــث وذلــك بعــدم فتــح البــاب عــى مرصاعيــه ي� المراكــز العلميــة اإلســامية لــكل مــن هــب ودب ليـ ي
ووضــع قواعــد وموازيــن لقبولــه أو رده بنــاء عــى مــا يشــتهيه ،وإنمــا يقتــر ذلــك عــى الثقــاة العــدول مــن المؤهلـ ي ن
ـ� لفــن نقــد الحديــث ولديهــم الملكــة
النقديــة والبصـ يـرة والفهــم الثاقــب بــكل مــا يتعلــق بالحديــث وعلومــه حســب الضوابــط األصوليــة ف ي� التعامــل مــع النــص.

ويتكون البحث من ثالثة مباحث:
المبحث األول :ن
مع� نقد الحديث
ف
ن
الثا� :القواعد والموازين لنقد الحديث ي� المراكز التغريبية
المبحث
ي
ف
المبحث الثالث :بواعث نقد الحديث ي� المراكز التغريبية
الكلمات االفتتاحية :نقد الحديث ،المراكز التغريبية ،بواعث نقد الحديث.

مقدمة البحث:

ف
ـ� المسـ ي ن
وال َفــرق بـ ي ن
ـلم� مــن
ـام ،بمعـ نـى قديمــة أنــه ظهــر بظهــور الفتنــة ِ
إن نقــد الحديــث مســألة قديمــة حديثــة تتجــدد ي� العالــم اإلسـ ي

جهــة ،وظهــور الوضــع والكــذب عــى رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم إمــا ترغيبــا وإمــا ترهيبــا ،أو مــن قبــل أعــداء اإلســام ،وبمعـ نـى حديثــة أنــه ظهــر
مــع ظهــور المراكــز التغريبــة واالسـ ش
ـت�اقية لدراســة اإلســام مــن أجــل محاربتهــا تــارة ،ومــن أجــل تحريفهــا تــارة أخــرى ،أو مــن أجــل إثــارة الشــكوك حولــه
ف
ش
ـ� هــذا البحــث يلـق ي الباحثــان الضــوء عــى
ابتــداء بالحــرب عــى القــرءان وانتهــاء بالحــرب عــى األحاديــث النبويــة ال�يفــة وإثــارة الشــكوك حولهــا ،فـ ي
ف
ف
ف
نقــد الحديــث ي� المراكــز التغريبيــة الراهنــة ،فيكــون البحــث متنــاوال نقــد الحديــث ي� هــذه المراكــز مــع بيــان منهجهــم ي� نقــد األحاديــث المبنيــة عــى
إخفــاء مــا ال يشــفع لهــم وال يعــزز توجهاتهــم ،أو يعتمــد عــى التضليــل ،أو عــى الشــك ف� األحاديــث بحجــج واهيــة أهمهــا :أنهــا صناعــة ش
ب�يــة ،وأن
ي
ف
ن
ـ� النـ ب يـى عليــه الســام عــن
الحديــث ورد ي� القــرءان بمعــى كالم هللا فــا يجــوز إطــاق لفــظ الحديــث عــى مــا روي عــن النـ ب يـى عليــه الســام ،وبحجــة نـ ي
ً
ُ
كتابــة األحاديــث ،ووجــود التناقــض بـ ي ن
ـ� الروايــات ،أو بمنــع الصحابــة مــن الروايــة ،أو أن الصحابــة لــم يكونــوا عــدول ،أو أن الحديــث د ّون بعــد قــرن أو
ف
يزيــد مــن وفــاة الرســول عليــه الســام ،وأن العلماءلــم يتناولــوا نقــد المـ ت ن
وغ�هــا مــن الحجــج .ومنهجهــم ي� ذلــك
ـ� بــل ركــزوا عــى نقــد اإلســناد فقــط ،ي

يعتمــد عــى الغــش والتدليــس والتحريــف والتضليــل ،ويتنــاول البحــث أيضــا بواعــث النقــد عندهــم حيــث يرتكــز أهــم بواعثهــم عــى ســلخ القــرءان
مــن الســنة وإيجــاد الفـراغ ش
الت�يــ� ومــن ثـ َّـم إمــاء هــذا الفـراغ بالعقــل القــارص والتشــ� والهــوى أو االقتبــاس مــن القوانـ ي ن
ـ� الوضعيــة واالتجــاه نحــو
ي
ي
العلمانيــة.

المبحث األول :ن
مع� نقد الحديث
ي ن
مطلب�:
ويتضمن هذا المبحث
المطلب األول :ن
مع� النقد

ش
ف ش
ـ�ء نقــره ليختـ بـره ،أو ليمـ ي زـر
ـ�ء مــن عيــب أو حســن ،ومنــه نقــد األدب والشــعر ونحــو ذلــك .ونقــد الـ ي
النقــد لغــة :النقــر لالختبــار ،أو إظهــار مــا ي� الـ ي

(الف�وزآبــادي2005 ،م ،ص.)412
جيــده مــن رديئــه( .ابــن فــارس2001 ،م ،ص ،)1006ي
ُ
 :تن ف
ش
ومع�ن
وم� الكتاب أصله ،ويقال رجل ت ن
صلب وارتفع من األرض ،ت ن
تن
م� :أي صلب.
(الزمخ�ی،
الم� ي� اللغة :الصلب ،والظهر ،وما
الم� لغة
١٩٩٨م ،ج ،١ص ( ،) ١٩٣-١٩٢إبراهيم ،وآخرون ،د .س ،ج ،2ص.)853
ف
ً
اصطالحا ث
والم� ف� االصطالح :ورد ف� مع�ن
ين
تن
تن
المحدث�:
أك� من تعريف أهمها ي� اصطالح
الم�
ي
ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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 :تن ف
ف
ف
ن
ت
تن
ـ� ي�
ـ�2004 ،م ،ص ،) 342وجــاء ي� المنهــل الــروي المـ
جــاء ي� قواعــد التحديــث :المــ� هــو “ :ألفــاظ الحديــث الـ يـى تقــوم بهــا المعـ ي
ـا�( ”.القاسـ ي
ف
المحدث�“ :ما ينته إليه غاية الســند من الكالم( ”.ابن جماعة1986 ،م ،ج 1ص ،)29وجاء ف� اإللماع ت ن
ين
الم�“ :ما وقع ي� غاية الســند
اصطالح
ي
ي
مــن القــول أو الفعــل أو التقريــر( ”.اليحصـ ب يـى ،د.س ،ص.)119

ً
ً
ن
الثا� :ن
واصطالحا:
مع� الحديث لغة
المطلب
ي

ً
ف
الحديــث لغــة :وردت كلمــة الحديــث ي� اللغــة بمعـ نـى الجديــد ،أي مــا يقابــل القديــم ،ووردت بمعـ نـى الخـ بـر ،ويطلــق عــى القليــل منــه والكثـ يـر ،وهــذا مــا
قالــه أصحــاب القواميــس حيــث ورد“ :الحديــث :الجديــد  ...والخـ بـر  ...وكل مــا يتحــدث بــه مــن كالم وخـ بـر ،ويقــال :الحديــث ذو شــجون ،ذو فنــون
ـيوط
(الف�وزآبــادي ،القامــوس المحيــط ،ص( ،167،1208ابــن منظــور ،1984 ،ج ،2ص( ،)133مصطـ فـى ورفاقــه ،ص( ،)160السـ
وأغـراض ”.ي
ي
2003م ،ص.)42
ف
ف
و� هــذا الخصــوص قــال محمــد عجــاج الخطيــب“ :فالحديــث والخــر ف� اللغــة ت
م�ادفــان مــن وجــه”.
ب ي
إذن فالحديــث ي� اللغــة م ـرادف للخـ بـر .ي
(الخطيــب1988 ،م ،ص.)20
ً
اصطالحــا :وردت كلمــة الحديــث ف ي� نصــوص القــرءان الكريــم والســنة المطهــرة ،بنفــس المعـ نـى اللغــوي المـرادف للخـ بـر ،كقولــه تعــاىل...( :
الحديــث
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
ْ
َّ ْ
ِّ
ُ
َ
ف
ِإن لـ ْـم ُيؤ ِمنــوا ِب َهــذا ال َح ِديـ ِـث أ َســفا) الكهــف)6( :؛ وقولــه ســبحانه(َ :وأ َّمــا ِب ِن ْع َمـ ِـة َ ِّربــك ف َحــدث) الضــى .)11( :إال أن العلمــاء اســتخدموها ي� العلــوم
ال�عيــة عنــد إطالقهــا للداللــة عــى الســنة النبويــةً ،
ش
علمــا أن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم اســتعملها بمعـ نـى القــرءان الكريــم ،واســتعملها بمعـ نـى الســنة
ن ف
أل� هريــرة عندمــا ســأله
كمــا هــو مبـ يـ� ي� قولــه صــى هللا عليــه وســلم“ :إن أحســن الحديــث كتــاب هللا( ”....البخــاري ،1998 ،ص .)1177وقولــه ب ي
عــن أســعد النــاس بشــفاعته“ :لقــد ظننــت يــا أبــا هريــرة أن ال يســأل�ن ي عــن هــذا الحديــث أحــد أول منــك ،لمــا رأيــت مــن حرصــك عــى الحديــث”.
(البخــاري ،1998 ،ص .)45وقولــه صــى هللا عليــه وســلم“ :مــن حـ ّـدث عـن بحديـ ِـث يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكاذبـ ي ن
ـ�( ”.مســلم  ،1998ص.)21
ي
؛ ويقــول الخطيــب“ :وقــد تطــور اســتعمال هــذا اللفــظ ،وأصبــح يطلــق عــى نــوع خــاص مــن األخبــار( ”.....الخطيــب ،1998 ،ص.)20
ف
إال أن ي� المراكــز التغريبيــة لهــم نظرتهــم الخاصــة لمعـ نـى الحديــث فمثــا ينـ فـى شــاخت وجــود أحاديــث صحيحــة منســوبة للنـ ب يـى عليــه الســام ،بــل هــو
ن
ن
كالم علمــاء المسـ ي ن
ـا� والثالــث مــن الهجــرة ،وضعــت عــى لســان النـ ب يـى زورا وبــهتانــا( .بهــاء الديــن1999 ،م ،ص.)22
ـلم� وأقاويلهــم مــن القرنـ يـ� الثـ ي
ويفــرق أحمــد عبــده ماهــر بـ ي ن
ـ� األقــوال واألعمــال المنســوبة للنـ ب يـى عليــه الســام فاألقــوال ليســت وحيــا بينمــا األعمــال تعتـ بـر وحيــا حيــث يقــول“ :لذلــك

فالســنة القوليــة ليســت ً
وحيــا ،ويمكــن للنـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم أن ينطــق عــن الهــوى ،لكــن الرســول محمــد صــى هللا عليــه وســلم ال ينطــق عــن

الهــوى ألن الرســول يعـن ي الرســالة ...يعـن ي القــرءان( ”.ماهــر ،2014 ،ص .)44وهــذا يعـن ي أن الســنة القوليــة ليســت وحيــا بينمــا الســنة الفعليــة تعتـ بـر
وحيــا كمــا يقــول هــو تحــت عنــوان“ :الســنة النبويــة القوليــة ليســت ً
وحيــا مــن الســماء” ثــم يعيــب عــى علمــاء الحديــث بقولــه“ :ومــن مغالطاتهــم الـ ت يـى
أوردتهــم أوديــة التهلكــة قولهــم بــأن الســنة وح ،وهــم مــا قالــوا ذلــك إال ليجعلوهــا مصــدرا مــن مصــادر ش
الت�ي ـ ــع وأنــا أراهــا كذلــك ،غـ يـر أنهــم يدمجــون
ي
ف
الســنة العمليــة المتواتــرة الـ تـى لــم يأتهــا الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديهــا وال خلفهــا ي� غالبهــا ،بالســنة القوليــة الظنيــة الثبــوت ليحصلــوا عــى خضــوع النــاس
ي
للســنة القوليــة المدونــة فيمــا يســمونه كتــب الصحــاح( ”.ماهــر ،2014 ،ص ،)43ويقــول تحــت عنــوان“ :الســنة النبويــة عندنــا” “وســنة النـ ب يـى صــى
ف
هللا عليــه وســلم ه مــا ثبــت عــى ســبيل اليقـ ي ن
ـ� اعتيــاد النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم فعلــه تطبيقــا لكتــاب هللا ،ومــا اســتمر ي� قولــه تقربــا إىل هللا عــى
ي
ً
ه العــادة الفعليــة الثابتــة
ســبيل الــدوام .وليســت الســنة أن يقــول النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم قــول لمــرة واحــدة فيســميه الجهــاء ســنة ،فالســنة ي
وه أيضــا العــادة القوليــة المتكــررة كدعــاء بذاتــه تكــرر منــه ،والبــد أن يكــون هــذا الفعــل المتناغــم مــع القــرءان أو القــول
والمتكــررة وليســت مقولــة ،ي
المتكــرر ممــا يقــرب إىل هللا عــى ســبيل التعبــد( ”.ماهــر ،2014 ،ص.)29
ويفــرق عدنــان الرفــاع ف� كتابــه الدولــة الحــرة بـ ي ن
ـ� النـ ب يـى والرســول بقولــه“ :فــاهلل تعــاىل لــم يقــل( :أطيعــوا النـ ب يـى) ،أو :أطيعــوا محمــدا) ،أو( :ومــا آتاكــم
ي ي
ف
ـ� عظيــم
و� ذلــك لبــان إلـ ي
النـ ب يـى فخــذوه) ،أو (ومــا آتاكــم محمــد فخــذوه) ،أو( :مــن يطــع النـ ب يـى فقــد أطــاع هللا) ،أو (مــن يطــع محمــدا فقــد أطــاع هللا) ..ي
ف
ت
(الرفاع ،2016 ،ص.)20
ه ي� النهاية تتعلق بكتاب هللا تعاىل”.
ي
إىل أن ســاحة اتباع منهج هللا تعاىل تتعلق بصفة الرســالة ،ي
ال� ي
ف
ف
ش
وح
ـوح آخــر خــاص بالســنة ال�يفــة مســتقل عــن ي
ـوح محصــور ي� القــرءان الكريــم حيــث يقــول“ :أن القــول بـ ي
ـاع ي� كتابــه الفــارق أن الـ ي
ويــرى الرفـ ي
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ـاع ،2012 ،ص.)68
القــرآن الكريــم ،هــو قــول فاســد ينقضــه كتــاب هللا تعــاىل جملــة وتفصيــا( ”.الرفـ ي
ف
ـاع ي� كتابــه الفــارق“ :لــو تــم ســحب الصــورة القرآنيــة (ومــا ينطــق عــن الهــوى) ،عــى كل مــا نطــق بــه محمــد صــى هللا عليــه وســلم ،لشــمل
ويقــول الرفـ ي
ف
ـال لوصلنــا إىل نتائــج
ذلــك حياتــه قبــل الرســالة ،ألنــه ال يوجــد ي� هــذه الصــورة القرآنيــة مــا يشـ يـر إىل أن النطــق محصــور بعــد مــج ي ء الرســالة ،وبالتـ ي
ف
ت
ن
ـاع،
غـ يـر ســليمة  ..فنحــن نعلــم أن الـ ي
ـوح أ� النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم بعــد أن أصبــح عمــره أربعـ يـ� ســنة ،وليــس مــن أول يــوم ي� حياتــه( ”.الرفـ ي
ص .)60ثــم يتابــع ويقــول“ :ثــم كيــف يكــون قولــه تعــاىل“ :ومــا ينطــق عــن الهــوى)  ،شــامال لــكل مــا نطــق بــه صــى هللا عليــه وســلم ،وهللا تعــاىل يقــول:
ت
ن
ن
ـاع ،ص.)62
(عفــا هللا عنــك لــم أذنــت لهــم حــى يتبـ يـ� لــك الذيــن صدقــوا وتعلــم الكذبـ يـ�) التوبــة 34؟!!!( ”.الرفـ ي
ف
ـاع عــى تعريــف العلمــاء للســنة ي� كتابــه الفــارق بقولــه“ :مــن هنــا نــرى أن التعريــف المــوروث للســنة  ،بأنهــا كل مــا فعــل صــى
ويعاتــب عدنــان الرفـ ي
ـاع ،ص.)63
هللا عليــه وســلم أو قــال أو أقــر ،هــو تعريــف ليــس صحيحــا عــى اإلطــاق( ”....الرفـ ي
ف
ن
الثا� :القواعد والموازين لنقد الحديث ي� المراكز التغريبية
المبحث ي
ين
مطلب�
ويتضمن هذا المبحث

المطلب األول :نبذة عن منتقدي الحديث

ف
إن فكــرة نقــد الحديــث ونبــذ الســنة واالكتفــاء بالقــرءان الكريــم وإنــكار الســنة واألحاديــث النبويــة كمصــدر ش
لل�يعــة ،أو عــدم االهتمــام بالســنة ي�
ّ
الوقــوف عــى األحــكام ش
ـ� المضلـ ي ن
عفويــة ،وإنمــا كان وراءهــا ش�ذمــة مــن الضالـ ي ن
ـ� ،ذوي األهــواء وأصحــاب
ال�عيــة والنظــم اإلســامية ،لــم تكــن فكــرة
ض
ت
ت
ر� هللا عنــه .وعفــا عليهــم الزمــن ثــم اســتيقظت هــذه الدعــوة مــن جديــد
الفــرق الـ يـى نشــأت إثــر الفتنــة الـ يـى أســفرت عــن قتــل عثمــان بــن عفــان ي
ف
ف
بالدراســات االسـ ش
(الخ�آبــادي ،2011،ص ،)116واتخــذت شــكال منظمــا ي� شــبه القــارة الهنديــة
ـت�اقية مــرة أخــرى ي� القــرن الثالــث عـ شـر الهجــري
ي
ّ
حجيــة الســنة ،كمصــدر رئيــس ف� ش
الت�ي ـ ــع
(بخــش ،2000 ،ص .)9-8وقــد تالشــت آثــار تلــك الفــرق مــع مــرور الزمــن ،ولــم يبــق أي وجــود لفكــرة إنــكار
ي
ف
ف
ّ ف
ف
الدينيــة ي� اإلســام ،اللهــم إال مــا هــو موجــود ي� بطــون كتــب تلــك الفــرق الميتــه ،أو ي� بطــون الكتــب الـ ت يـى اهتمــت بالــرد
و� كل األمــور
ـام ،ي
اإلسـ ي
المب�يــن والمسـ ش
ش
ت
ـت� ي ن
ق� ،فنبشــوا تلــك الضــاالت ،وعملــوا
ـر� ،بطالئعــه االســتعمارية مــن
عــى تلــك المزاعــم والضــاالت .حــى جــاء االســتعمار الغـ ب ي
ف
و� هــذا الخصــوص يقــول األعظــ�َ :
“و ُو ِجــد
عــى إحيائهــا ،مــن خــال أبواقهــم االســتعمارية .مــن أمثــال محمــد عبــده وتالميــذه ،والمتأثــرون بهــم .ي
ي
ف
ن
ً
ت
ـا� أو عــى األ كـ ثـر بنهايــة القــرن الثالــث ،ومــا
قديمــا بعــض األشــخاص أو بعــض الفــرق الـ يـى طعنــت ي� الســنة النبويــة ،ولكنهــا انتهــت بنهايــة القــرن الثـ ي
ف
ق
ض
ّ
ـر� ،...وتغـ يـر الزمــن ،وزالــت دولــة اإلســام ،وجــاء
ـا� ،بتأثـ يـر مــن االســتعمار الغـ ب ي
ب ـ ي لهــم وجــود .وقــد اســتيقظت الفتنــة مــرة أخــرى ي� القــرن المـ ي
ف
ش
و� هــذه الظــروف ُوجــد بالعـراق مــن دىع
عهــد االســتعمار واالســتعباد وبــدأ المســتعمرون بنــر أفكارهــم الخبيثــة للقضــاء عــى مقومــات اإلســام .ي
ق
ق
ف
ت
ش
ـد�
ـد�  ...وأيــد رشــيد رضــا توفيــق صـ ي
إىل نبــذ الســنة ،أمــا ي� مــر ف�جــع هــذه الفتنــة إىل عهــد محمــد عبــده  ...ثــم مــى عــى هــذا المنهــج توفيــق صـ ي
ن
ـ�،
بكتاباتــه  ...ثــم أحمــد أمـ يـ�  ...ثــم إســماعيل أدهــم الــذي قــال إن األحاديــث  ...مشــكوك فيهــا  ...وبعــد هــؤالء تســلم اللــواء أبــو ريــة( ”....األعظـ ي
ف
 ،1981ج ،1ص ،)25فخلــف مــن بعــد هــؤالء خلــف أضاعــوا الســنة واتبعــوا الشــهوات مــن أمثــال رشــيد أيــال ي� كتابــه البخــاري نهايــة أســطورة،
وغ�هــم إىل قيــام الســاعة.
وكتــاب عفــوا صحيــح البخــاري لعبــد األمـ يـر الغــو ،وكتــاب جنايــة البخــاري لزكريــا أوزون ،ي
ف
وهــذا التيــار المنكــر للســنة ،أو المشــكك فيهــا ،أو المتهــاون فيهــا ،أو الــذي يهـ ّـون مــن أمرهــا ي� الديــن ،ويــرى إمكانيــة االســتغناء عنهــا ،بحجــة أن الديــن
ف
ـيوط“ :وأصــل هــذا الـرأي الفاســد أن الزنادقــة
ـ� فيــه القــرءان وحــده يعــود أصلهــم إىل الزنادقــة والغــاة كمــا يقــول السـ ي
الصحيــح ،والتديــن الحــق ،يكـ ي
ف
ـيوط،1987 ،
وطائفة من غالة الرافضة ذهبوا إىل إنكار االحتجاج بالســنة واالقتصار عىل القرءان وهم ي� ذلك مختلفو[ ]1المقاصد ( ”....السـ ي
ص.)14
ف
ن
إ� أوتيــت القــرءان ومثلــه معــه ،أال يوشــك رجــل شــبعان عــى
هــذا التيــار قديــم جديــد ،ولذلــك حــذر منــه النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ي� قولــه“ :أال ي
(الت�يــزي ،1985 ،ج ،١ص،)57
أريكتــه يقــول :عليكــم بهــذا القــرءان ،فمــا وجدتــم فيــه مــن حــال فأحلــوه ،ومــا وجدتــم فيــه مــن حـرام فحرمــوه ”....ب
ف
ض
ر� هللا عنــه
(أبــو داود  ،1997ج ،5ص ،)12-11وكذلــك حــذر منــه الصحابــة رضــوان هللا عليهــم كمــا يظهــر ي� أقــوال عــدد منهــم ،كقــول عمــر ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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! ف
“أال وإن ُأ ً
و� كتــاب هللا الجلــد .وقــد رجــم رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم ورجمنــا بعــده( ”.البخــاري،1998 ،
ـم؟
ـ
ج
الر
ـال
ـ
ب
ـا
ـ
م
ـون
ـ
ل
يقو
ـا
ـ
ناس
ي
ص( ،)1302مســلم ،1998 ،ص.)720

ف
ف
ش
و� هــذا الخصــوص
وكذلــك حــذر العلمــاء مــن البحــث عــن المســائل ال�عيــة ي� القــرءان الكريــم وحــده ،واعتـ بـروا أن ذلــك مــن الضــال والتضليــل .ي
ن
ـختيا�“ :إذا حدثــت الرجــل بالســنة ،فقــال :دعنــا مــن هــذا ،وحدثنــا مــن القــرءان فأعلــم أنــه ضــال مضـ ّـل( ”.الخطيــب البغــدادي،
قــال أيــوب السـ
ي
 ،2003ج ،1ص.)86
ف
ّ
النبويــة ف� عهــد النـ بـى صــى هللا عليــه وســلم ،وعــر الصحابــة والتابعـ ي ن
ـ� رضــوان هللا عليهــم،
ولقــد اســتغلت الجهــود المبذولــة ي� االحتيــاط للســنة
ي
ي
ً
ً
ف
وأحيانــا ّ
ـلبيا ،حيــث أخــذوا ّ
ـتغالل سـ ً
يهولــون ي� بعــض
يهونــون مــن أمــر الســنة ،ويشــككون فيهــا،
مــن قبــل ضعــاف اإليمــان وضعــاف النفــوس اسـ
ف
رض
ت
و� ذلــك يقــول محمــد شــحرور“ :لقــد
األراجيــف الداعيــة لـ ورة نبــذ الســنة وطرحهــا بنــاء عــى القواعــد والموازيــن الـ يـى صاغوهــا مــن نتــاج عقولهــم ي
ً
َّ ً
ف
بلغــت كتلــة األحاديــث النبويــة المرويــة ي� كتبهــا حــدا مذهــا يرفضــه العقــاء وينكــره أهــل التفكـ يـر والتدبــر مــن ذوي األلبــاب( ”....شــحرور،2012 ،
ت ث
ا�”؛ “إن صــورة التديــن الـ ت يـى قدمتهــا لنــا األحاديــث والمرويــات المنســوبة إىل
ص .)22ويتابــع ويقــول تحــت عنــوان “نقــد معــارص لمفهــوم الســنة الــر ي
الرســول صــورة تختلــف تمامــا عــن تلــك الـ تـى جــاء بهــا الرســول (ص) مــن خــال الت�نز يــل الحكيــم .وهــذا مــا يجعلنــا م َ
رصيــن عــى �ض ورة إعــادة األمــور
ي
�نز
إىل نصابهــا ،وإعــادة فهــم الديــن فهمــا صحيحــا انطالقــا مــن الت يــل الحكيــم ،بإعــادة دراســة األحاديــث وتنقيحهــا بنــاء عليــه ،بجعلهــا خاضعــة لرقابتــه
ـ� األحاديــث بعضهــا مــع بعــض مــن جهــة ثانيــة ،مــا يبـ ي ن
ـ� كتــاب هللا واألحاديــث مــن جهــة ،وبـ ي ن
وليســت ناســخة لــه ،بســبب التناقــض الكبـ يـر بـ ي ن
ـ� أنهــا
صناعــة إنســانية ال غـ يـر( ”.شــحرور ،2012 ،ص .)29والــذي يصبــح حجــة عــى شــحرور هــو إذا كانــت األحاديــث صناعــة إنســانية ال غـ يـر فلمــاذا
تطلــب إعــادة دراســة األحاديــث وتنقيحهــا؟

ن
الثا� :أهم القواعد والموازين لنقد الحديث
المطلب
ي

وأهــم القواعــد والموازيــن الـ ت يـى صاغوهــا هــؤالء مــن نتــاج عقولهــم وباســتقراء كتبهــم يجــد الباحثــان أن الموازيــن والقواعــد الـ ت يـى ينتقــدون عــى أساســها
ت
اآل�:
األحاديــث يعتمــد عــى التضليــل والتدليــس والمغالطــة والتشـ ي
ـ� عــى النحــو ي
ف
ت
يأ�:
أوال :التضليل والتدليس :ومن أساليبهم ي� التضليل والتدليس ما ي
 -1أن النـ ب يـى عليــه الســام منــع كتابــة األحاديــث .إال أن األحاديــث الـ ت يـى يســتدلون بهــا إمــا أحاديــث مرفوعــة إىل النـ ب يـى أو موقوفــة أو منكــرة أو ضعيفــة
ـ� ، ،ج ،1981 ،1ص .)78-76إال أن منكــري الســنة عنــد استشــهادهم بهــذه
أ� ســعيد الخــدري ،ب ي
مرويــة عــن ب ي
وأ� هريــرة ،وزيــد بــن ثابــت (األعظـ ي
ف
ت
ـال لــم يلتفتــوا إىل رأي العلمــاء ي� الجمــع
الروايــات ال يذكــرون حكــم العلمــاء عــى هــذه الروايــات ،ولــم ينقلــوا الروايــات الـ يـى تبيــح كتابــة األحاديــث وبالتـ ي
ف
ـ� الروايتـ ي ن
بـ ي ن
ـ� .والمثــال عــى ذلــك مــا كتبــه محمــد شــحرور ي� كتابــه الدولــة والمجتمــع فعندمــا يستشــهد باألحاديــث الـ ت يـى نــى عــن كتابــة األحاديــث
لــم يذكــر تخريـ ـ ــج الحديــث ،فمثــا يستشــهد بمــا ورد ف� كتــاب تقييــد العلــم“ :بلــغ رســول هللا أن ً
أناســا كتبــوا أحاديثــه ،فصعــد المنـ بـر وقــال :مــا هــذه
ي
ش
ش
ن
ت
�ء فليــأت بــه .يقــول أبــو هريــرة :فجمعنــا مــا كتبنــاه وأتلفنــاه ،أو قــال فاحرقنــاه”.
الكتــب الـ يـى بلغـ ي أنكــم قــد كتبتــم؟ إنمــا أنــا بــر ،فمــن كان عنــده ي

(شــحرور ،1995 ،ص .)25بينمــا تبـ ي ن
ـ� أن إســناد الحديــث ضعيــف وهــو لــم يذكــره ألنــه يؤيــد مــا ذهــب إليــه]2[.
وح كان مرادفــا للقــرآن مــن حيــث ال ـنز ول ،وأن الرســول أمــر بتدوينــه إىل جانــب
ويقــول رشــيد أيــال[“ :]3حيــث يظــن عــوام النــاس أن الحديــث ي
ـ� العديــد مــن رواة الحديــث أنفســهم منــع رســول هللا صحابتــه الك ـرام مــن تدويــن كالمــه( ”.أيــال،
القــرآن ،غـ يـر أن الحقيقــة غـ يـر ذلــك ،فقــد حـ ي

 ،2017ص .)17ومــن حــق القــارىء أن يســأل صاحــب الكتــاب بــأي منطــق تعــززون كالمكــم عندمــا تريــدون رفــض الروايــات تستشــهدون بالروايــة
ف
بينمــا ي� حالــة الهجــوم عــى الــرواة والروايــات تنكــرون الروايــة؟ بمعـ نـى إذا كانــت الروايــة كاذبــه فلمــاذا تستشــهدون بــه عــى مــن يؤمــن بالروايــة؟
ّ
ّ
 -2أن الصحابــة الكـرام كانــوا حريصـ ي ن
النبويــة .وعندمــا يستشــهدون
ـ� عــى التمســك بالقــرءان وحــده ،وكانــوا يحاســبون مــن يكـ ثـر مــن روايــة األحاديــث
ف
ض
ت
ر� هللا عنــه منــع أو ســجن الصحابــة لمنعهــم مــن الروايــة ال يذكــرون أقــوال العلمــاء ي� حكمهــم عــى
بالروايــات الـ يـى تذكــر أن عمــر بــن الخطــاب ي
الروايــة ،فقــط يستشــهدون بمــا يعــزز دعواهــم فمثــا يستشــهد محمــود أبــو ريــة ومــن انتهــج نهجــه تحــت عنــوان“ :الصحابــة وروايــة الحديــث” حيــث
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ف
ف
ف
“و� روايــة ابــن حــزم ي� األحــكام أنــه حبــس ابــن مســعود وأبــا مــوىس وأبــا درداء ي� المدينــة عــى األكثــار مــن الحديــث”( .أبــو ريــة ،د.س،
يقــول أبــو ريــة :ي

ن
ـ� يؤهــم القــارىء أن الـراوي هــو ابــن حــزم ،مــع أنــه ليــس مــن روايتــه قطعــا؛ بــل
ص .)29وقــد تجــى أبــو ريــة عــى ابــن حــزم حيــث نســب إليــه الروايــة لـ ي
ف
ذكــره ي� كتابــه فقــط ولــم يرويــه (أبــو شــهبة ،د.س ،ص .)49إال أن ابــن حــزم انتقــد هــذه الروايــة بقولــه“ :وروى عــن ابــن عمــر أنــه حبــس ابــن مســعود
ف
مــن أجــل الحديــث عــن النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم وأبــا الــدرداء وأبــا الــذر( ”....ابــن حــزم ،د .س ،ج ،2ص .)139ثــم قــال ابــن حــزم ي� تعليقــه عــى
ف
ف
و� هــذا مــا فيــه ،أو يكــون نــى عــن نفــس
الروايــة إنــه( ”:أي الخـ بـر) ي� نفســه ظاهــر الكــذب والتوليــد ،ألنــه ال يخلــو عمــر مــن أن يكــون اتهــم الصحابــة ي
الحديــث وعــن تبليــغ س ـنن رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم إىل المسـ ي ن
ـلم� ،وألزمهــم كتمانهــا وجحدهــا وأن ال يذكروهــا ألحــد ،فهــذا خــروج عــن

ن ف
المؤمن� من كل ذلك ،ئ ن
ين
الن� صىل هللا عليه وســلم فما عمر إال واحد
ول� كان ســائر الصحابة
أم�
اإلســام ،وقد أعاذ هللا ي
ي
متهم� ي� الكذب عىل ب ي
ـ� كان حبســهم وهــم غـ يـر متهمـ ي ن
منهــم ،وهــذا قــول ال يقولــه مســلم أصــا ,ولـ ئ ن
ـ� لقــد ظلمهــم ،فليخـ تـر المحتــج لمذهبــه الفاســد بمثــل هــذه الروايــات
ـ� الخبيثتـ ي ن
الملعونــة أي الطريقتـ ي ن
ـ� شــاء( ”.ابــن حــزم ،د .س ،ج ،2ص .)139فلــم يذكــر أبــو ريــة هــذا الجــزء مــن كالم ابــن حــزم.

 -3أن األحاديــث النبويــة دونــت بعــد قــرن أو يزيــد (المطـ يـري ،2002 ،ص( ،)111البنــا ،2010،ص .)444ف� زمــن العباسـ ي ن
ـي� واألمــة اإلســامية
ي
ف
ف
ف
ف
ـ� تدويــن األحاديــث ي� زمــن النـ ب يـى عليــه الســام وال يستشــهد بمــا كتــب ي� زمنــه ويقــول ي�
ملزمــة بالقــرءان فقــط ،ولـ ي
ـ� يعــزز شــحرور مــا يقولــه ينـ ي
ف
كتابــه الدولــة والمجتمــع“ :أن بدايــة تدويــن الحديــث النبــوي جــاءت ي� العــر األمــوي ،ومعهــا بــدأ االنتحــال عــى رســول هللا ،وخاصــة فيمــا يتعلــق

بأيديولوجيــة الســلطة والطاعــة والجهــاد( ”.شــحرور ،1995 ،ص.)25
ف
وبإمــكان القــارىء أن يتســائل كيــف عرفــت أنهــا وضعــت ف� هــذا الزمــن بالدقــة؟ أوليــس اعتمــدت عــى كتــب المسـ ش
ـت� ي ن
ق� ومنكــري األحاديــث ي�
ي
ف
تعزيــز دعــواك؟ أليــس هــذا اعتمــادا عــى الرويــات؟ لمــاذا رواياتــك صحيحــة ومتواتــرة وروايــات غـ يـرك موضوعــة؟ وهــل ورد ي� القــرءان الكريــم أن ال
نلتفــت للروايــات ونلـ ت زـرم بالقــرءان فقــط؟
ولم يكن إنكار السنة ديدن بعض الفرق واالتجاهات؛ بل تجد بعض الحكام يتسللون لواذا عن تطبيق ش�ع هللا بحجة تناقض األحاديث :حيث
ف
ف
ىق
ـذا� خطابــا بمناســبة الختمــة المائــة للمصحــف المرتــل وذلــك ي� مســاء الثالــث مــن شــهر تمــوز عــام 1978م
ألـ الرئيــس الليـ ب يـى الســابق معمــر القـ ي
ف
ف
ت
ه احاديــث مشــكوك بصحتهــا ،ألنهــا دونــت بعــد مائـ ت يـى
ي� جامــع مــوالي محمــد ي� طرابلــس ،وذكــر“ :أن األحاديــث الـ يـى وردت عــى لســان الرســول ي
ف
ـ� المسـ ي ن
ســنة مــن وفــاة الرســول .وأنــه حصلــت رصاعــات بـ ي ن
ـلم� ،وأنــه ي� فـ تـرة هــذه الرصاعــات ظهــرت أحاديــث مزيفــة ومــزورة منســوبة إىل الرســول،

ال أول لهــا وال آخــر ،حـ تـى يــدل كل حــزب مــن هــذه األحـزاب اإلســامية المتصارعــة عــى أن موقفــه صحيــح مــن اإلســام .وهكــذا ظهــر ســتون نوعــا
ف
�ض
ش
أ�
أ� طالــب مــن المب�يــن بالجنــة ،وعـ يـ� بــن ب ي
ـذا�) مثــا عــى تضــارب الحديــث ،بــأن عـ يـ� بــن ب ي
مــن األحاديــث المتناقضــة المتضاربــة ،و ب (القـ ي
ف
ف
طالــب ينطبــق عليــه حديــث“ :إذا التـىق المســلمان بســيفهما فالقاتــل والمقتــول ي� النــار” وهــذا تناقــض ،وذلــك ألن عليــا رفــع ســيفه ي� وجــه مســلم،
ف
�ض
ـذا�) مثــا آخــر عــى التناقــض عــن عائشــة ،بأنــه
فكيــف يكــون عـ يـ� داخــل الجنــة بحســب حديــث ،وداخــل النــار بحســب حديــث آخــر .و ب (القـ ي
ف
ـذا�
ورد حديــث يقــول :عائشــة ناقصــة عقــل وديــن” وحديــث آخــر يقــول“ :خــذوا نصــف دينكــم مــن فــم عائشــة” وهــذا تناقــض واضــح” .وخــرج القـ ي
ين
المسلم� مختلفون عليها ،ويجب أن ُيقترص
بنتيجة أن األحاديث ال يجوز أخذها ،ألنه أعلن أن السنة ال يؤخذ بها ،وال يجوز أن يؤخذ بها؛ ألن
ف
ـ� المسـ ي ن
عــى أخــذ القــرءان ،ألنــه متفــق عليــه بـ ي ن
ـذا� ،1978 ،ص.)2
ـلم�( .مذكــرة مــن حــزب التحريــر مقدمــة إىل العقيــد القـ ي
ف
ت
يأ�:
والتشه :ومن أساليبهم ي� المغالطة
ثانيا :المغالطة
ي
ي
والتشه ما ي
ف
ـ� ينحــر ت
ـ� ،حيــث يقــول األمـ يـر كاتيـ نـا�“ :كل قصــد المحدثـ ي ن
تــارة يقولــون أن العلمــاء ركــزوا عــى نقــد اإلســناد دون نقــد المـ ت ن
وي�كــز ي� واد جــدب
ي
ف
تن
والم� نفســه( ”.هوتســما ،1998 ،ج ،3ص)837؛ ويقول جوزيف
ممحل ي� رسد األشــخاص الذين نقلوا المروي؛ وال يشــغل نفســه بنقد العبارة
شــاخت“ :ومــن المهــم أن نالحــظ أنهــم أخفــوا نقدهــم لمــادة الحديــث ،وراء نقدهــم لإلســناد نفســه( ”.هوتســما ،1998 ،ج ،3ص .)837ثــم جــاء
ـ� متأثـرا بمــا قالــه المسـ ش
أحمــد أمـ ي ن
ـت�قون ويقــول“ :وقــد وضــع العلمــاء للجــرح والتعديــل قواعــد ليــس هنــا محــل ذكرهــا ،ولكنهــم -والحــق يقــال -عنــوا
ف
ث
ن
تن
ن
ـار�
بنقــد اإلســناد أ كــر عنــوا بنقــد المــ�( ”.أمـ يـ� ،1959 ،ص .)217ويتابــع ويقــول ي� كتابــه ضــى اإلســام“ :إن المحدثـ يـ� عنــوا عنايــة بالنقــد الخـ ج ي
ف
(الســند) ،ولــم يعنــوا هــذه العنايــة بالنقــد الداخـ يـ� ،فقــد بلغــوا الغايــة ي� نقــد الحديــث مــن ناحيــة رواتــه جرحــا وتعديــا ...ولكنهــم لــم يتوســعوا كثـ يـرا
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ـ� الحديــث هــل ينطبــق عــى الواقــع أو ال؟( ”.أمـ ي ن
ف� النقــد الداخــ� ،فلــم يتعرضــوا لمـ ت ن
ـ� ،د .س ،ج ،2ص.)130
ي
ي

وتــارة يقولــون أن علــم الجــرح والتعديــل أكذوبــة ومبنيــة عــى الم ـزاج ،وقــد نقــل رشــيد أيــال عــن الدكتــور عمــاد حســن ف ي� صفحتــه ف ي� الفيســبوك:
ف
ف
ه إال أ كـ بـر أكذوبــة ي� تاريـ ـ ــخ األديــان ي� العالــم بينمــا مصداقيــة الجــرح والتعديــل للــرواة أصــا كان مــن
ه ليســت ي
“فظاهــرة تناقــل الروايــات كمــا ي
ف
ف
خصائــص العــرب الذميمــة ي� التهويــل ي� مــدح مــن يحبونــه وذم مــن يختلفــون معــه ،ممــا يجعــل األمــر مســتحيال أن يكــون الجــرح والتعديــل يعكــس
ف
حقيقــة الــرواة كمــا يتوهــم أهــل الحديــث اليــوم ،وإنمــا يعكــس فقــط تقلــب األهــواء ي� مــدح وذم النــاس لبعضهــا البعــض ســابقا وحاليــا( ”.أيــال،

 ،2017ص .)47ويؤيــد مــا نقلــه بقولــه“ :ال يمكننــا بــأي حــال مــن األحــوال اعتبــار خرافــة ((الحديــث)) علمــا ،ألنهــا ال تملــك مــن العلــم شــيئا ،ومنهجهــا
ئ
ا� ،يخضــع ألقــوال الرجــال ،والـ ت يـى بمقتضاهــا يتــم الحكــم عــى رجــال آخريــن بالصــاح أو بالطــاح( ”.أيــال،
منهــج أهــواء ،وأســلوبـ ـها انتقـ ي
ـا� م ـز ج ي
 ،2017ص.)48
إن ممــا ال يخـ فـى عــى مــن كان عنــده مســكة عقــل ،أو ن
أد� معرفــة باإلســام يــدرك أن الســنة النبويــة سـ ق
ـتب� محفوظــة بحفــظ هللا تعــاىل ال يؤثــر عليهــا
مكــر الماكريــن ،وال كيــد الكائديــن ،فالقــرءان والســنة أوىح بهمــا هللا تعــاىل ،وســيظل وح هللا المتلــو ،ووحيــه المبـ ي ن
ـ� للمتلــو متالزمــان ،ال ينفــك
ي
أحدهمــا عــن اآلخــر ،وألجــل ذلــك كان االهتمــام بالســنة وبحفظهــا والمحافظــة عليهــا ّ
نقيــة مــن كل شــائبة ،فــكان علمــاء الصحابــة والتابعـ ي ن
ـ� ومــن ســار

ف
ف
ّ
ـوح
عــى نهجهــم ،يعتمــدون ي� الحكــم عــى األحاديــث النبويــة بالتصحيــح والتضعيــف والوضــع ،منهجيــة ي� غايــة الدقــة واإلتقــان ،اســتلهموها مــن الـ ي
ف
ـ� الدرايــة -أي نقــد المـ ت ن
ـ� الروايــة – أي الســند واإلســناد – وقوانـ ي ن
المعصــوم ،وفــق قوانـ ي ن
ـ� والبحــث عــن العلــل الخفيــة فيــه أو ي� الســند – غـ يـر أن
ُ
ف
ضعــف الــوازع الديـن ف� األمــة ،منــذ أن ُنـ ِ َّ
ـر� ،كاد أن تســود ي� األمــة حالــة مــن الالمبــاالة
ي
ـ� اإلســام عــن الحيــاة ،وأخضــع المســلمون لالســتعمار الغـ ب ي
ي ي
ً
وح هللا تعــاىل ،فظهــر فيهــا مــن ال يرجــون هلل وقــارا ،ونشــط العابثــون مــن
بدينهــا ،فاســتخف بهــا األعــداء وظهــر منهــا مــا ظهــر مــن التطــاول عــى ي
ّ
ف
ّ
ـ� الحديــث ،زاعمـ ي ن
الحديثيــة وفــق نقــد مـ ت ن
ـ� أنهــم بفعلهــم هــذا
جديــد للنيــل مــن الســنة ،بدعــوى أنهــم إنمــا يــردون األحاديــث المدونــة ي� المدونــات
ف
ـ� األوائــل بــأن اهتماماتهــم الحديثيــة قــد َ
ـأت بــه األوائــل ف� صــدر هــذه األمــة ،متهمـ ي ن
انص ّبــت عــى األســانيد والعوامــل الشــكلية ي�
قــد جــاءوا بمــا لــم يـ ِ
ي
الجــرح والتعديــل ونحــو ذلــك ،ولــم يعنــوا أنفســهم بتمحيــص المتــون ،وهــذا إن دل عــى ش�ء إنمــا يــدل عــى جهلهــم ف� جهــود األولـ ي ن
ـ� ،وقــد ســاروا
ي
ي
ف� هــذه المزاعــم عــى نهــج المسـ ش
وغ�هــم ،والحقيقــة أن جهــود المسـ ي ن
ـت� ي ن
ـلم� األوائــل منــذ عهــد
ق� أمثــال جولــد[ ]4زي ـهــر[ ،]5وغاســتون ويــت ي
ي
ً
الصحابــة الكـرام ومــن اتبعهــم بإحســان ،كان شــامل لــكل مــا يتعلــق بحفــظ الســنة والمحافظــة عليهــا صافيــة نقيــة ســواء مــن جهــة الســند أم مــن جهــة
ف
ف
ف
تن
و� هــذا المنهــج الــذي كان عليــه
المــ� عــى مــا أشــار إليــه الباحثــان ي� هــذا البحــث آنفــا ،وكانــت لديهــم المنهجيــة العلميــة المحكمــة ي� هــذا الشــأن ي
ت
ال� اشــتملت عليها كتب علوم الحديث وتاري ــخ تدوينه ،وقد ورد معنا وسـ يـرد منها النماذج
الصدر األول والعديد من الدراســات واألمثلة العلمية ي
ً
ف
الـ ت يـى تكشــف عمــا ي� أقوالهــم هــذه مــن مغالطــات كبـ يـرة ،وأباطيــل واهيــة ي ـراد بهــا باطــا مــن القــول وزورا .وال تهمهــم الســنة وال يعنيهــم تنقيحهــا،
ن ف
ـ� ي� دينهــم ،وليســوا مــن أهــل العلــم واإلتقــان ،وال مــن أهــل الخـ بـرة والدرايــة بهــذا الفــن الدقيــق ،لــذا نــرى أنهــم لــم
وليســوا مــن العــدول وال الموثقـ ي
ّ ف
تز
مرعيــة ي� الصــدر األول لهــذه األمــة ،ولــم يبذلــوا أي جهــود مغايــرة ،يظهــر فيهــا الحفــاظ عــى الســنة،
يل�مــوا بــأي ضابــط مــن الضوابــط الـ ت يـى كانــت
وتنقيحهــا مــن كل دخيــل ،وإنمــا كان ردهــم لألحاديــث بنـ ً
ـاء عــى األهــواء والرغبــات االســتعمارية ،حيــث ّ
حكمــوا الظنــون العلميــة تــارة وموافقــة العــر
تــارة أخــرى ،وقبــول العقــل وعدمــه تــارة ثالثــة ،أو أنهــم أرادوا تطوي ـ ــع ش�عــة هللا ومنهاجــه إىل المقتضيــات العرصيــة وفــق الرؤيــة االســتعمارية الغربيــة،
فرفضــوا قبــول كل ســنة تتعــارض مــع ذلــك أو تنــى عنــه ف ي� أي مجــال مــن المجــاالت الحياتيــة السياســية واالقتصاديــة والحقوقيــة واألمــور الجهاديــة.
ف
تن ف
فالعلمــاء ركــزوا عــى �ض ورة الربــط بـ ي ن
ـ� ي� الحكــم عــى األحاديــث بالصحــة أو الضعــف ،أو الوضــع .وعــدم االكتفــاء بالســند ي� الحكــم
ـ� الســند والمـ
عــى الحديــث النبــوي ش
ال�يــف ،إذ قــد يكــون الفيصــل ف� الحكــم عــى الحديــث مــع صحــة ســنده ،هــو النظــر والتأمــل ف� مـ ت ن
ـ� الحديــث ،فصحــة
ي
ي
ف
ف
اإلســناد ال تع ـن ي صحــة الحديــث ،وهــذا مــا أوضحــه الباحثــان ي� هــذه الدراســة ،بخصــوص منهــج الصحابــة رضــوان هللا عليهــم ي� قبــول الحديــث
ف
ن
ن
ورده ،ي
و� هــذا الخصــوص يقــول مرشــد“ :إن مــا اشــتهرت معرفتــه بـ يـ� أهــل العلــم ،واختــاره المحققــون أن صحــة إســناد الحديــث أو ضعفــه ال يعـ ي
ً
بالـرض ورة صحــة مـ ت ن
ـ� الحديــث أو ضعفــه ،وأنــه يشـ تـرط إذا أردنــا أن نصحــح حديثــا مــا ،أن يســلم ذلــك الحديــث مــن المخالفــة والعلــة والشــذوذ ”....
ـ� اإلســناد والمـ ت ن
(مرشــد ،٢٠٠٠ ،ص .)٣٥-٣٣وهــذا هــو منهــج العلمــاء حيــث يقــول الصنعـ نـا�“ :الحاصــل أنــه ال تــازم بـ ي ن
ـ� ،إذ قــد يصــح الســند
ي
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ن
ش
تن
تن
ـا� ،د .س ،ج،1
أو يحســن الســتجماع �ائطهــا ،وال يصــح المــ� لشــذوذ أو علــة ،وقــد ال يصــح الســند ،ويصــح المــ� مــن طــرق أخــرى( ”.الصنعـ ي
ص .)234وقــال ابــن صــاح...“ :هــذا حديــث صحيــح اإلســناد أو حســن اإلســناد دون قولهــم هــذا حديــث صحيــح أو حديــث حســن ألنــه قــد يقــال
هــذا حديــث صحيــح اإلســناد وال يصــح لكونــه شــاذا أو معلــا( ”.الشــهرزوري ،د .س ،ص .)185-184وقــال الطيـ ب يـى“ :قولهــم َحسـ ُـن اإلســناد أو
صحيــح اإلســناد ،دون قولهــم حديــث صحيــح أو حســن ،إذ قــد يصــح إســناده ،أو يحســن دون متنــه ،لشــذوذ أو علــة( ”.الطيـ ب يـى ،2009 ،ص.)46
ف
المبحث الثالث :بواعث نقد الحديث ي� المراكز التغريبية
ف
ش
ـ� وإمــا لمســايرة اإلســام للعــر والحداثــة بإلغــاء قســم كبـ يـر مــن األحاديــث
إن بواعــث نقــد األحاديــث ي� المراكــز التغريبيــة إمــا إليجــاد ف ـراغ ت�يـ ي
ـ� ،والــذي يؤيــد
ـ� والفكــري أمــام الغــزو الفكــري والحضــاري والعلـ ي
إرضــاء لسياســة األمــر الواقــع أو تقديــم بت�يـرات واعتــذارات نتيجــة لالنهـزام النفـ ي
مــا توصــل إليــه البحــث هــو أن كثـ ي ًـرا مــن دعــاة منكــري الســنة علمانيــون؛ ألن م�نز لــة الســنة مــن القــرءان كم�نز لــة القانــون مــن الدســتور ،والمحــاوالت الـ ت يـى
ف
ش
ـ� واتبــاع الهــوى وحكــم العقــل
ـ� ي� اإلســام مــن ثــم إمــاؤه بالتشـ ي
تجــري النســاخ القــرءان مــن الســنة بواعثهــا غـ يـر مخفيــة ي
وه إيجــاد فـراغ ت�يـ ي
القــارص ،وهــم ف� النهايــة علمانيــون بثــوب جديــد .والــذي يؤيــد ذلــك كالم أوزون ف� جنايتــه عــى اإلمــام البخــاري إذ يــرى بــأن الســنة غـ يـر ش
الت�يـ ـ ــع
ي
ي

وال يلــزم اتباعهــا حيــث يقــول“ :أغلــب الحديــث النبــوي ليــس مصــدر ش
ت�يـ ـ ــع ألن معظــم مــا وصلنــا عــن طريقــه لــم ينفــرد بــه النـ ب يـى (ص) عــن غـ يـره

ش
ن
ـ� عــى وفــاة ابنــه أو ينــام
ـ� يتخــذ �عــة ومنهاجــا مــن بعــده ،فمثــا لــم يكــن النـ ب يـى (ص) أول إنســان يــأكل باليمـ يـ� أو يــأكل التمــر ...أو يبـ ي
مــن النــاس لـ ي
ف
عــى جنبــه األيمــن أو ِّ
يقبــل النســاء( ”....أوزون ،2004 ،ص .)16ثــم يتابــع ويقــول ي� كتابــه اإلســام هــل هــو الحــل؟ يطــرح ســؤاال “ماهــو الحــل”،
ف
“أيــن وكيــف يكــون ذلــك الحــل؟” ثــم يجيــب بنفســه“ :يـ تـأ� الجــواب رصيحــا وواضحــا ومبـ ش
ـا�ا :إن الحــل يكــون ي� العلمانيــة! والـ ت يـى تع ـن ي بالنســبة
ي
ف
يل...أن ال تحكــم البــاد تحــت شــعار أو اســم الديـ ّـن! ولتكــن البــاد أينمــا تكــون ي� الـ شـرق أو الغــرب أو الشــمال أو الجنــوب .وليكــن الديــن مــا يكــون
غ� ذلك عاما أو خاصا .فال مكان للدين ف ي� سياســة البالد والمواطنة( ”....أوزون ،2007 ،ص.)147-146
إســاميا -مســيحيا -يهوديا -ســماويا أو ي
وهذا رأي شحرور أيضا حيث يقول ف� كتابه الدولة والمجتمع“ :وبما أن الدولة تخضع للتطور ً
الطبيع أن تفصل عن العبادات ،وقد
دائما فمن
ي
ي
ف
فصلهــا النـ ب يـى (ص) بنفســه .وب ـهــذا نــرى أن الدولــة اإلســامية دولــة علمانيــة بحتــة( ”.شــحرور ،1995 ،ص .)197ثــم يناقــض نفســه ويتابــع ي� نفــس
للت�ي ــع ف� الدولة العربية اإلســامية ،من أن يب�ن عىل حدود هللا كما وردت ف� أم الكتاب ،وليس عىل ش�ء اســمه ش
الكتاب ويقول“ :البد ش
ال�يعة
ي
ي
ي
ت�ي ـ ــع انسـ نـا� ضمــن حــدود هللا ،وال يجــوز أن يصــدر ف� هــذه الدولــة ش
فالت�ي ـ ــع االســام ش
ش
ت�ي ـ ــع يعتمــد عــى تشــاري ــع إنســانية ســابقة،
االســامية،
ي
ي
ي
ت�يعــات ثابتــة التتغـ يـر هــو هللا ،أمــا النصــوص الحديــة ش
ويـ تـرك حــدود هللا ،وإذا حصــل فهــو باطــل ،فصاحــب الحــق الوحيــد ف� إصــدار ش
الت�يعيــة الـ ت يـى
ي
يضعهــا االنســانً ،أيــا كان هــذا االنســان ،فمتغـ يـرة تخضــع لاللغــاء ،ولألع ـراف ،وللتطــور التاري ـخ ي  ،والتناقضــات الداخليــة للمجتمــع( ”....شــحرور،
 ،1995ص.)203
ف
ش
ش
ش
ه
ويقــول البنــا ي� كتابــه هــل يمكــن تطبيــق ال�يعــة؟“ :والحقيقــة أن تطبيــق ال�يعــة يمكــن أن ال يــؤدي إىل إقامــة الدولــة الدينيــة ،ألن ال�يعــة ي
ف
و� الدولــة الديمقراطيــة ولكــن هــذه الحقيقــة انســحقت تمامــا
مجموعــة أحــكام يقتضيهــا العــدل ويســى الشــعب لتطبيقهــا بالوســائل الديمقراطيــة ي

ـامي� عــن أن ش
تحــت ضغــط الفكــرة المتأصلــة لــدى اإلسـ ي ن
ال�يعــة تســاوي الدولــة ...بحيــث أصبــح هــذا الباطــل هــو األمــر المســلم بــه مــن الجميــع.
ف
ش
ش
ن
ن
 ...ويتطلــب اقتــاع فكــرة “دولــة ال�يعــة” مــن األذهــان جهــدا جبــارا ومتصــا يقــوم عــى مبدئـ يـ� مــن أولهمــا أن تطبيــق ال�يعــة ي� حــد ذاتــه ال يعـ ي
ن
ـا� أن الدولــة الدينيــة ليســت مــن اإلســام أصــا .فاإلســام لــم يـنز ل إلقامــة دولــة ،وإنمــا لهدايــة النــاس( ”....البنــا ،د.ت،
الدولــة الدينيــة ،...والمبــدأ الثـ ي
ف
ص ،)14ويتابــع ي� كتــاب“ :اإلســام ديــن وأمــة وليــس دينــا ودولــة” ويقــول“ :إلن اإلســام لــم يقــم دولــة إال فـ تـرة حكــم الرســول للمدينــة ولــم تكــن
تلــك الدولــة فيهــا أبــرز مقومــات الدولــة ،أعـن ي الجيــش ،البوليــس والســجون والقــوة القاهــرة وفــرض ال�ض ائــب ،...كمــا أن تأســيس دولــة المدينــة لــم
ش
ـ� بنــت األحــداث وليســت بنــت العقيــدة”.
يكــن جــزء مــن اإلســام عقيــدة و�يعــة ،ولكــن نتيجــة لســياق األحــداث وتتابعهــا بصــورة أوجبــت قيامهــا فـ ي
ف
(البنــا ،2003 ،ص .)15ويتابــع ويقــول ي� نفــس الكتــاب والصفحــة“ :وباإلضافــة إىل هــذا كلــه فــإن اإلســام يــكاد يكــون علمانيــا( ”.البنــا،2003 ،
ص.)15
ف
ف
ش
ـ� يواكــب العــر بقولــه“ :حـ تـى يمكــن
ويدعــو البنــا ي� كتابيــه “هــل يمكــن تطبيــق ال�يعــة؟” وكتــاب “ اإلســام ديــن وأمــة” إىل اإلصــاح ي� اإلســام لـ ي
ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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ف
إعطــاء ش
ال�يعــة دفعــة جديــدة ،وإلبرازهــا ي� ثــوب يتفــق مــع مقتضيــات العــر قــدر مــا يختلــف الثــوب التقليــدي ،عــى أن يتــم هــذا كلــه دون تجــاوز
ف
القــرآن الكريــم ومــا صــح بصــورة قاطعــة – عــن الرســول .فــا يمكــن ي� مثــل هــذا الموضــوع الهــام والمعقــد أن نأخــذ بأحاديــث تقبــل االحتمــال وال
تثبــت صحتهــا عــى وجــه القطــع ،فضــا عــن إننــا ال نــرى أن الســنة ال تســتقل بالتحريــم والتحليــل ،وأن فيهــا مــا ال يعــد ش
ت�يعــا ،وأنــه ليــس لهــا التابيــد
الــذي للقــرءان( ”.البنــا ،د.ت ،ص( ،)3البنــا ،2003 ،ص.)67

اللي�اليــة عــى الدولــة الدينيــة بقولــه“ :المشــكلة فيمــن يدعــون لدولــة دينيــة مــن المعارصيــن أنهــم لــم يســتفيدوا مــن
ـاع الدولــة ب
ويفضــل عدنــان الرفـ ي
تطــور الفكــر اإلنسـ نـا� سياســيا ،ولــم يســتفيدوا مــن تجــارب اآلخريــن( ”.الرفــاع ،2016 ،ص .)12ويتابــع ويقــول “ :كمــا أن ش
الب�يــة تتطــور حضاريــا،
ي
ي
ن
ت
ال� تزداد فيها-مع الزمن -مســاحة الحرية الشــخصية المســؤولة
ـا� سياســيا ويتجه باتجاه الدولة ب
كذلك يتطور الفكر اإلنسـ ي
وه الدولة ي
اللي�الية ،ي
اللي�اليــة ،وســتتجه
الـ ت يـى ال تتعــدى عــى حريــات اآلخريــن ..فالديمقراطيــات تتجــه – مــع النهــوض الحضــاري للمجتمعــات – نحــو الديمقراطيــة ب
ف
اللي�اليــة المســؤولة الـ ت يـى ال تخالــف القيــم والمبــادىء الـ ت يـى يعتقدهــا أبنــاء تلــك المجتمعــات ..وهــذا مــا نعنيــة بالدولــة الحــرة ي� هــذا
بعــد ذلــك نحــو ب
ـاع ،2016 ،ص.)12
الكتــاب( ”.الرفـ ي
ف
والحــل عنــده تكمــن ي� فصــل الديــن عــن الحيــاة كمــا يقــول هــو“ :ونحــن عندمــا نقــول :يجــب فصــل الديــن عــن السياســة ،إنمــا نع ـن ي حمايــة هــذه
ف
ت
ـاع الــذي يجمــع أبنــاء الوطــن الواحــد عــى مختلــف
الخصوصيــات ،بعــدم التعــرض لهــا ،وعــدم التجريـ ـ ــح بهــا ،وعــدم زجهــا ي� المشــرك االجتمـ ي
ً
ن
ـ� المواطنـ ي ن
أيضــا حمايــة العقــد االجتمــاع بـ ي ن
ـ� مــن أن تطـىغ فيــه خصوصيــة عــى أخــرى ،ومــن أن يغــرق أبنــاء المجتمــع الواحــد
ي
انتماءاتهــم ..ونعـ ي
ف
ً
(الرفاع ،2016 ،ص .)51وهو يرى أن تحكيم ش�ع هللا ي� دولة إسالمية يؤدي إىل التعدي عىل حقوق اآلخرين
جريا وراء هذه الخصوصيات”.
ي
ش
ـ� خصوصياتكــم أنتــم مــن أن
لذلــك يقــول لمــن يــرى وجــوب تحكيــم �ع هللا“ :نقــول لهــم :أال تــرون أننــا بدعوتنــا لفصــل الديــن عــن السياســة نحـ ي
ه ذاتهــا الدعــوة لحمايــة خصوصياتكــم مــن أن يتعــدى
يتعــدى عليهــا اآلخــرون ..فالدعــوة لحمايــة خصوصيــات اآلخريــن مــن أن تعتــدوا أنتــم عليهــا ي
ف
ه ي� الوقــت ذاتــه دعــوة لنبــذ أي دولــة دينيــة
عليهــا اآلخــرون ..والدعــوة لنبــذ دولــة دينيــة ومذهبيــة وطائفيــة حســب أهوائكــم المذهبيــة والطائفيــة ،ي
ـياس مصبــوغ
ومذهبيــة وطائفيــة حســب أهــواء اآلخريــن ..أال تريــدون أن نمنــع اآلخريــن مــن فــرض أهوائهــم المذهبيــة والطائفيــة عليكــم عـ بـر نظــام سـ ي
ف
ـاع ،2016 ،ص.)51
ـ� وتريــدون انصيــاع اآلخريــن لهــا؟!( ”.الرفـ ي
باللــون المذهـ ب يـى والطائـ ي
ف
ش
ه الممارسة الفعلية العملية الحياتية لمعظم
ويناقض
ي
الرفاع نفسه ي� كتابه الحق الذي ال يريدون ،بقوله“ :إن معظم جوانب السنة ال�يفة ي

أف ـراد األجيــال المالحقــة ،لشــعائر العبــادات ولــكل مــا يتعلــق بحيثيــات هــذه الســنة (الـ ت يـى تجمــع عليهــا األمــة مــن شــعائر منفصلــة لكليــات النــص
ن
ت
ت
ـاع ،د.ت ،ص .)149طيــب إذا كان هــذا
القــر ي
آ�) مــن قــول أو فعــل أو إقـرار ،ابتــداء مــن الجيــل األول حــى جيــل جمــع الحديــث بــل حــى اآلن( ”.الرفـ ي
ف
هــو الفهــم الصحيــح للســنة فلمــاذا تنــادي بفصــل الديــن عــن السياســة أليــس ي� رســول هللا عليــه الســام أســوة حســنة؟ أليــس مــا دعــا إليــه الرســول
ف
ش
ـأس؟
الرســول عليــه الســام وجســده ي� الحيــاة خــال ثــاث وعــرون ســنة موضــع تـ ي
ف
ف
يكتف الرفاع بهذا القدر؛ بل ينكر ف� كتابه “الدولة الحرة” وجود منظومة فكرية وسياســية ش
وت�يعية ي� االســام بقوله“ :وال نرى ي� كتاب
ولم
ِ
ي
ي
ً
ـياس محــدد بعينــه ،فــكل التفصيــات (الـ ت يـى جاءتنــا عـ بـر الروايــات التاريخيــة) لألنظمــة السياســية منــذ وفــاة
هللا تعــاىل جزئيـ ٍ
ـات وتفصيــا لنظــام سـ ي
ف
ف
–� هــذا األمــر -ي� معظــم
النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم إىل قـ ٍ
ه تاري ـ ــخ ال عالقــة لــه بالديــن ،بــل ويخالــف تعاليــم الديــن ي
ـرون مــن الزمــن ،بــل إىل اآلن ،ي
ـاع ومــن ســار عــى نهجــه إذا كانــت الســنة النبويــة كمــا تقولــون أنتــم أنهــا أعمــال النـ ب يـى
ـاع ،2016 ،ص .)25وبإمكاننــا أن نســأل الرفـ ي
الحــاالت( ”...الرفـ ي

الن� عليه السالم منذ أن صدع بالدعوة إىل أن مات كان حاكما عىل الرعية ويحكم ي ن
ب� الناس بما أراه هللا أليس
عليه السالم دون أقواله؟ أوليس ب ي
هــذا نظامــا سياســيا كامــا وشــامال؟ فلمــاذا ال تأخــذ بــه ت
وت�كــه؟

ف
ف
ـاع يشــكك ي� نفــس الكتــاب ي� خالفــة الخلفــاء الراشــدين ويعيــب مــن يتــأىس بهــم بقولــه“ :لــم يســألوا أنفســهم :هــل أبوبكــر الصديــق تــرف
والرفـ ي
بأمــر مــن هللا تعــاىل حينمــا عـ ي ن
ـخص ال عالقــة لــه بالديــن؟ ..وكذلــك عمــر حينمــا اختــار ســتة
ـ� عمــر بــن الخطــاب خليفــة لــه قبيــل موتــه ،أم باجتهــاد شـ
ي

يختــارون واحــدا منهــم؟ وكذلك...الطامــة الكـ بـرى أنهــم ال يســتطيعون الوصــول إىل نتيجــة مفادهــا أن هــذه اجتهــادات ش
ب�يــة ال عالقــة لهــا بالديــن،
ت
ه دولــة
ـوح انتــى بمــوت النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،وبالتـ ي
فالـ ي
ـال ال يســتطيعون الوصــول إىل مفادهــا أن دولتهــم الـ يـى يطبلــون ويزمــرون لهــا ي
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ن
ـاع ،د .س ،ص .)11وهــو يعتمــد
تاريخيــة ال عالقــة لهــا (كآليــة وصــول للســلطة ،وكتقنـ يـ� )...بمنهــج هللا تعــاىل ال مــن قريــب وال مــن بعيــد( ”.الرفـ ي
ف
ف
ت
ض
ر� هللا عنهم الوارد ي� القراءان الكريم الذي هو المصدر الوحيد عنه ،حيث
عىل الروايات ي� التشــكيك بالصحابة وي�ك ثناء هللا تعاىل عليهم ي
ف
ف
ف
يقــول ي� كتابــه الحــق الــذي ال يريــدون“ :ولذلــك عزمــت ي� هــذا البحــث أن أقــوم بعــرض مقاطــع مــن أمهــات كتــب التاريـ ـ ــخ[ ]6المعتمــدة ي� عالمنــا
اإلســام ،والـ تـى تأخــذ بهــا األمــة ،لـ نـرى كيــف بــدأ الخــاف بـ ي ن
ـ� أفـراد هــذه األمــة منــذ وفــاة النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،حـ تـى اآلن  ..مــرة مــن أجــل
ي
ي
االســتيالء عــى الزعامــة الدينيــة لهــذه األمــة (سياســيا) ،ومــرة مــن أجــل االســتيالء عــى القيــادة الفكريــة ،ومــرة مــن أجــل نــرة مذهــب عــى حســاب
ـاع ،د.ت ،ص.)81
مذهــب آخــر ،ومــرة مــن أجــل نــرة إمــام أو فقيــه ،أو مــن أجــل ذلــة واالنتقــام( ”....الرفـ ي
ّ
ونحــو ذلــك مــن المغالطــات ،الـ تـى إنمــا تثــار ابتغــاء الفتنــة ف� الديــن ،وابتغــاء جعــل النصــوص القرءانيــة ً
الكفريــة ،مــن
تبعــا ألهوائهــم ،تل�وي ـ ــج مذاهبهــم
ي
ي
َ ُ
ّ
ش
ت
خــال ي ْل عنــق النصــوص القرءانيــة ،وتحميلهــا مــا ال تحتملــه ،ولغــرض التحلــل مــن الكثـ يـر مــن التكاليــف ال�عيــة الـ يـى ال ســبيل لمعرفتهــا إال بالســنة
ـواء مــا كان لــه أصــل ف� القــرءان الكريــم ،ويحتــاج إىل بيــان مجملــه ،أو تخصيــص ّ
النبويــة المبينــة لهــا ،سـ ً
عامــه ،أو تقييــد مطلقــه ،أو تفسـ يـر مبهمــه ،أو
ي
ف
ف
بيــان ناســخه ومنســوخة ،أو الكشــف عــن دالالتــه االصطالحيــة ،أم كان مــن التكاليــف ش
ال�عيــة الــواردة ي� الســنة النبويــة فقــط ،وليــس لهــا أصــل ي�
القــرءان الكريــم.

ّ
ّ
والمذهبيــة ،والسياسـ ّـية،
الفرقيــة،
إذن والحالــة هــذه البــد مــن إعــادة الثقــة بالســنة النبويــة ،وقطــع الســبيل عــى ذوي األهــواء واألغـراض وال�نز عــات
ف
ف
ال� ّ
بمقارعــة حججهــم الواهيــة ،وضبــط القواعــد والموازيــن ش
عيــة ،الالزمــة ي� التثبــت مــن الســنة ،وإب ـراز أن الســنة ركــن عظيــم ي� اإلســام ،وأن
ّ
إال الـنز ر اليسـ يـر ف� ديــن اإلســام ،ولذلــك كانــت مهمــة النــى صــى هللا عليــه وســلم تعليــم النــاس القــرءان والســنة ً
معــا
القــرءان بــا ســنة ال يعــرف منــه
ي
بي
َ
َ ُ َ ِّ
ْ َ ُ ً ِّ ْ ُ
نَ ْ َ َ َ
ْ َُْ ََْ ْ َ
َ َ ْ َ َّ ّ ُ َ َ ْ ُ
ً
يهـ ْـم
يهــم رســوال مــن أنف ِسـ ِـهم يتلــو علي ِهــم آي ِاتـ ِـه ويزك ِ
ؤم ِنـ يـ� ِإذ بعــث ِف ِ
جنبــا إىل جنــب .ويتأيــد ذلــك بقولــه ســبحانه وتعــاىل( :لقــد مــن الل عــى الم ِ
ََ َ ف ُْ
ُ َّ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َْ ُ َف َ
ً ْ
ال ِّم ِّيـ نَ
ـال ُّمبـ ي ن
ـ� َر ُســوال ِّمن ُهـ ْـم
ـ�) آل عم ـران)164( :؛ وقولــه ســبحانه( :هـ َـو الـ ِـذي بعــث ِ ي�
ي
ـ� ضـ ٍ ِ ٍ
ويعلمهــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة و ِإن كانــوا ِمــن قبــل لـ ِ ي
َ َ َْ
َي ْت ُلــو َع َل ْيهـ ْـم َآياتــه َو ُي َز ِّكيهـ ْـم َو ُي َع ِّل ُم ُهـ ُـم ْالك َتـ َ
ـاب َو ْال ِح ْك َمـ َـة َوإن َك ُانــوا ِمــن َق ْبـ ُـل َلـ ِ فـ� َضـ َـا ٍل ُّمبـ ي ن
ـ�) آل عم ـران)164( :؛ وقولــه ســبحانه...( :ك َمــا أ ْر َســلنا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ي
ِ
ُ ْ َ ُ ً ِّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
وغ�هــا كثـ يـر
ِفيكــم رســوال منكــم يتلــو عليكــم آي ِاتنــا ويزكيكــم ويعلمكــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة ويعلمكــم مــا لــم تكونــوا تعلمــون) الجمعــة .)2( :فهــذه اآليــات ي
لتــدل بمنطوقهــا وظاهرهــا ،فضـ ًـا عــن مفهومهــا أن الســنة ال يمكــن فصلهــا عــن القــرءان الكريــم بحــال مــن األحــوال ،ولذلــك فــإن األمــة اإلسـ ّ
ـامية

ف� عصورهــا الزاهــرة ،وقبــل زوال الدولــة اإلسـ ّ
ـامية مــن الوجود،لــم تنكــر الســنة كمصــدر رئيــس ف� بيــان القــرءان الكريــم وأحكامــه ش
وت�يعاتــه وداللــة
ي
ي
ف
ف
ف
ّ
ّ
ألفاظــه ،والــذي حصــل ي� األمــة كأمــة إســامية ،هــو االختــاف ي� الضوابــط الالزمــة للتثبــت مــن الســنة ،والمناهــج المرعيــة ي� طــرق إثباتهــا .وبقيــت
األمــة اإلســامية معظمــة للس ـنن الصحيحــة ،مراعيــة حرمتهــا وحجيتهــا ف� ش
المعت�يــن يبحثــون عــاج مشــكالت
ال�يعــة اإلســامية ،وظــل العلمــاء
ب
ي
ف
البـ شـر ي� ضــوء الكتــاب الكريــم والســنة النبويــة .وعــى مــر العصــور نجــد أن مــن يحــاول التشــكيك بالســنة ،أو النيــل منهــا ،أو نبذهــا ،يكــون هــو المنبــوذ
ف
وغ�هــم بأنــه ضــال مضــل .وهــذا حــال أبــواق الغــرب االســتعماري الذيــن ســفهوا أنفســهم
والمتهــم ي� عقيدتــه ودينــه ،ويحكــم عليــه مــن العلمــاء ي
َ َ ْ َ َ َّ
َ َّ
َّ
َ
ْ ُ
وأصمــوا آذانهــم وألغــوا عقولهــم ،وباعــوا أنفســهم للشــيطان ،فكانــوا كالذيــن قــال هللا فيهــم(َ :و َمثـ ُـل ال ِذيـ َـن كفـ ُـروا ك َمثـ ِـل الـ ِـذي َين ِعــق ِب َمــا ال َي ْسـ َـم ُع ِإال
ُ َ َ َ ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
ـون) البقــرة .)151( :وهللا لهــم بالمرصــاد ،ولهــم الخــزي ف� الدنيــا واآلخــرة قــال هللا ســبحانه(َ :و َال َت ْح َسـ َ نَّ
ـ�
ـى فهــم ال يع ِقلـ
ب
ي
دعــاء و ِنــداء صــم بكــم عـ ي
ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ
ص فيــه األ ْب َصـ ُـار ُم ْهطعـ نَ
ـ� ُم ْقنـ ُ ُ
ّ َ َ ً َ َّ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
وسـ ِـهم ال يرتــد ِإلي ِهــم طرفهــم وأف ِئدتهــم هــواء وأنـ ِـذ ِر
ِ ِ ي
ـ� رء ِ
الل غ ِافــا عمــا يعمــل الظ ِالمــون ِإنمــا يؤخ ُرهــم ِليــو ٍم تشــخ ِ ِ
ِِي
َ
َ َ َ ُ ُ ْ َْ
َُ
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ُ
ـوا َ َّرب َنــا َأ ِّخ ْ َرنــا إ َل َأ َجــل َقريــب ُّنجـ ْ
ـب َد ْع َو َتـ َـك َو َن َّتبــع ُّ
الر ُسـ َـل أ َولـ ْـم تكونــوا أق َسـ ْـمتم ِّمــن ق ْبـ ُـل َمــا لكــم ِّمــن
يهــم العــذاب فيقــول ال ِذيــن ظلمـ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
النــاس يــوم يأ ِت ِ
ِ ِ
َ
ز َو ٍال) البقــرة.)171( :

ی��
�گ ���ێك ن��س�
��ب
��ك
كا�
ۆ� ڤ��ار ی �ز ا ت ی ئ�� ه�كاد م ی�ه �ز ا ن ۆ�ی �هه �ڵ�ه ج � ه دهری د ه� ت
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النتائج:

ف
وبعــد الفـراغ مــن العــرض والتحليــل والوصــف لنقــد الحديــث ي� المراكــز التغريبيــة الراهنــة ،ارتــأى الباحثــان اختتامــه بمــا توصــل إليــه مــن نتائــج ،تـ ثـري
ً
إيضاحــا ،وأهــم تلــك النتائــج:
البحــث وتزيــده

ً
ف
أول :إن نقــد الحديــث ي� المراكــز التغريبيــة الراهنــة كان الغــرض منــه الهجــوم عــى الســنة والتقليــل مــن شــأنها واالكتفــاء بالقــرءان ،بدعــوى أن الديــن
ّ
ف
الصحيــح إنمــا مصــدره القــرءان وحــده ،وكل مــا عــدا القــرءان ُيبعــد عــن اإلســام الصحيــح ،وحجتهــم ي� نبــذ الســنة ،أنهــا مشــكوك فيهــا ،وكان وراء تلــك
ق
المحــاوالت االســتعمار الغـ ّ
ـوا� لألمــة اإلســامية ،وهــو القــوة الباعثــة عــى حيويــة
بي
ـر� ،وذلــك مــن أجــل القضــاء عــى اإلســام ،الــذي هــو الجــدار الـ ي
ف
ً
ً
ـر� ،ورده خائبــا مدحــورا.
األمــة ،ودفعهــا للوقــوف ي� وجــه االســتعمار الغـ ب ي
ً
ثانيــا :مــا صــح عــن النـ ب يـى عليــه الســام مــن حيــث حجيتهــا كالقــرءان الكريــم ،اإليمــان بهــا إيمــان ،والكفــر بهــا كفــر وردة عــن اإلســام ،وكذلــك العمــل
ن
إ� أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه ”.ولذلــك
بمــا جــاء بهــا فــرض كالعمــل بمــا جــاء بــه القــرءان الكريــم ســواء بســواء ،لقولــه صــى هللا عليــه وســلم“ :أال ي
ف
يجــب االهتمــام بالســنة وإحاطتهــا بالعنايــة روايــة ودرايــة ،خاصــة وأن األعــداء عمــدوا إىل النيــل مــن اإلســام عــن طريــق العبــث ي� الســنة مــن خــال
ف
ـوح أو
التشــكيك ي� رواة الحديــث أو الطعــن فيهــم واتهامهــم باألهــواء وعــدم العدالــة ،واتهامهــم بالكــذب ومــن خــال ادعــاء عــدم صلــة الســنة بالـ ي
بالنـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،ونحــو ذلــك مــن أمــور تتعلــق بروايــة األحاديــث -أي بأســانيدها -وهــذا ممــا ال يحتــاج إىل مزيــد جهــد فيــه ،كــون عــر
ف
الروايــة قــد انقطــع وانتــى بالتدويــن .والــذي ال يـزال بحاجــة إىل مزيــد اهتمــام وبحــث هــو موضــوع علــم الحديــث “درايــة” خاصــة مــع وجــود الطعــن ي�
ً
ً
مـ ت ن
ـ� الحديــث ،أو وضــع متــون مكذوبــة عــى أســانيد صحيحــة ومــع وجــود مــن ينكــرون المتــون الصحيحــة بدعــاوى باطلــة اتباعــا لألهــواء ،أو تحقيقــا
ّ
ق� وأتباعهــم بـرض ورة نقــد المتــون ،عــى غــر هـ ً
دنيويــة ،أو تمشـ ًّـيا مــع أهــداف فرقيــة ،ويزيــد األمــر أهميــة ،دعــاوى المسـ ش
ـت� ي ن
ـدى وال كتــاب
ألغـراض
ي
منـ يـر ،لتحقيــق أغراضهــم ف� النيــل مــن اإلســام ،والعبــث بأصــل رئيــس هــام فيــه وهــو الســنة النبويــة ،فتحــت غطــاء نقــد مـ ت ن
ـ� الحديــث بــا قواعــد
ي
ّ
ف
ُ
وال ضوابــط ش�عيــة صحيحــة راحــوا يجدفــون ي� الســنة بغـ يـر علــم وال هــدى وال كتــاب منـ يـر ،ليضلــوا بذلــك عــن ســبيل هللا مــن ليــس لديهــم الخـ بـرة
ـ� وأنصــاف المتعلمـ ي ن
الكافيــة بالســنة النبويــة ،مــن الجهلــة والمغفلـ ي ن
ـ�.
ً
ـ� عــن اإلكثــار مــن الحديــث ،أو رد
ـ� عــن كتابــة غـ يـر القــرءان ،أو وجــوب االهتمــام بالقــرءان الكريــم ،أو النـ ي
ثالثــا :مــا يــورده علمــاء الحديــث مــن النـ ي
الصحابــة لبعــض األحاديــث ،أو االستشــهاد عــى أنهــا قــد قالهــا النـ ب يـى ،فهــذه األمــور وأمثالهــا ،ال تعـن ي التهويــن مــن قيمــة الســنة ،أو أن القــرءان وحــده
ف
يغـن ي عنهــا ي� بيــان اإلســام ،وإنمــا كل ذلــك مــن قبيــل االهتمــام بالســنة ،والحيطــة لديــن هللا ،يك ال يداخلــه أو يلتبــس بــه مــا ليــس منــه لكــون الســنة
عندهــم مثــل القــرءان .فالقــرءان والســنة متالزمــان ،ال ينفصــل أحدهمــا عــن اآلخــر ،وال يتــم فهــم اإلســام ،ومعرفــة ش
ت�يعاتــه وأحكامــه إال بالســنة
النبويــة .أمــا وأن القــرءان الكريــم ال يأتيــه الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديــه وال مــن خلفــه ،وقــد تكفــل هللا بحفظــه ،فقــد بقيــت الســنة النبويــة ممــا يتوجــب عــى
ـ� األتقيــاء العــدول ،أن يتثبتــوا منهــا وأن يحتاطــوا لهــا ،ويحافظــوا عليهــا ،بالنقــد والتمحيــص لألســانيد والمتــون ً
المؤمنـ ي ن
معــا.
ر ً
ابعــا :نقــد الحديــث ،أمــر مـ شـروع ،قــام بــه أصحــاب النـ ب يـى صــى هللا عليــه وســلم ،ولــم ينكــر منهــم أحــد عــى ذلــك .ولكــن ال ينبـغ ي أن يكــون ذلــك مــن
ف
ـلم� ،أو المتأثريــن بالمسـ ش
قبــل الجهــاء أو أنصــاف المتعلمـ ي ن
ـت� ي ن
ـ� ،وال ينبـغ أن يقبــل ذلــك مــن أعــداء المسـ ي ن
ق� ودراســاتهم ،کمــن ليــس لهــم بــاع ي�
ي
تلــك العلــوم وخاضــوا فيمــا ال يجــوز لهــم الخــوض فيهــا وأصبحــوا آفــه عــى تلــك العلــوم وصــدق فيهــم قــول ابــن حــزم“ :ال آفــة عــى العلــوم وأهلهــا
َّ
َّ
ُّ
ويظنــون أنهــم يعلمــون ،ويفســدون ويقــدرون أنهــم يصلحــون( ”.ابــن حــزم،1979 ،
أ�ض مــن الدخــاء فيهــا وهــم مــن غـ يـر أهلهــا ،فإنهــم يجهلــون
ف
ّ
النبويــة ،واألتقيــاء العــدول ،مــن ذوي ال�نز اهــة
ـام وأصولــه ودراســة األحاديــث
ص)67؛ وإنمــا يجــب أن يضطلــع بذلــك المتمرســون ي� الفقــه اإلسـ ي
ن ف
ّ
و� هــذا الخصــوص يقــول أبــو
ـام المتـ يـ� .ي
والــورع ،البعيديــن عــن التعصــب لمذهــب أو نحلــه .ومــن ذوي الملكــة الفقهيــة والبنــاء الفكــري اإلسـ ي
ً
ً
ّ
ً
غــدة“ :وممــا ينبـغ التنبيــه عليــه هنــا :أن سـ بـر المـ ت ن
وفقهــا وتاريخــا ونقــدا
ـ�  ...ال ينهــض بــه إال العلمــاء الفحــول الكبــار ،الجامعــون للعلــم روايــة ودرايــة
ي
وبصـ يـرة ( ”....أبــو غــدە ،١٩٨٤ ،ص.)٩٠
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ش
الحوا�:
ي
ف
[ ]1ي� األصل “مختلفوا”.

بالنه عن كتابة األحاديث أو األمر بإحراق ما كتب أنها ضعيف ،ص.25
[ ]2محقق كتاب تقيد العلم أخرج األحاديث المتعلقه
ي
ف
[ ]3وقــد ألــف الكاتــب كتابــه إلثبــات أن صحيــح البخــاري ألفــه مجهــول ونســب إىل البخــاري حيــث يقــول“ :ونخلــص ي� النهايــة إىل أن هــذا الكتــاب
ـال مؤلفــه مجهــول ،وال تربطــه أي عالقــة بالشــيخ البخــاري ”.ص.9
بشــكله الحـ ي
ف
زه�”.
[ ]4ي� األصل “جولد ي
[ ]5وقــد قــال محمــد أبــو شــهبة ف ي� كتابــه دفــاع عــن الســنة ،ف ي� حــق محمــود أبــو ريــة صاحــب كتــاب أضــواء عــى الســنة المحمديــة ...“ :إن أبــا ريــة قــد
ح� جعل من الحبة قبة ،ومن الكذب رسابا يظنه الظمآن ماء ت
أخذ كالم جولد ســيهر ونفخ فيه ما شــاء له هواه وجهالته بالحديث أن ينفخ ت
ح�
إذا جــاءه لــم يجــده شــيئا ،وقــد ظهــر لــك أبــو ريــة عــى حقيقتــه ِ ُّ
دع متطــاول ســليط اللســان ،وســارق بــارع يســطو عــى أفــكار النــاس وآرائهــم ويتبجــج
ي

بهــا لنفســه ”.ص .123ويتابــع ويقــول“ :أبــو ريــة لــم يكــن إال بوقــا يــردد كالم جولــد ســيهر وتابعــه حــذو النعــل بالنعــل ”.ص .139بتــرف يسـ يـر جــدا.
ف
ف
[ ]6يحيــل القــارىء ف ي� هامــش كتابــه“ :الحــق الــذي ال يريــدون دراســة ي� روايــات األحاديــث عــى ضــوء القــرآن الكريــم” إىل كتــاب الكامــل ي� التاري ـ ــخ
البــن األثـ يـر ،ص.87 82-
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ف
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(ط .)2بـ يـروت .دار الفكــر.
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إبن حزم ،ي
والس� ف ي� مداواة النفوس( .د.ط) .ب�ی وت .دار اآلفاق الجديدة.
عل بن أحمد .)١٩٧٩( .األخالق
ي
إبن حزم ،محمد ي
إبن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا .)2001( .معجم مقاييس اللغة( .ط .)1ب�وت .دار إحياء ت
العر�.
ال�اث
ي
بي
إبن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم .)1984( .لسان العرب( .ط .)3يب�وت .دار صادر.
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