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The measures of Modernists in governing on the hadiths and 

compare it with the Hadiths Scholars rules 

 معايري احلداثيني يف احلكم على احلديث ومقارنتها بضوابط احملدثني
 

 أ.د.سليمان سليم ابراهيم
 العراق -جامعة كؤيه

 

 ملخص 
 عبارة عن دراسة استقرائية للمعايًن اليت اعتمد عليها احلداثيٌن يف احلكم على األحاديث قبوالن أك ردان  ىذا البحث
كصبلحيتها، مث  الناحية العلمية كادلنهجية، كبياف مدل انضباطهاهم، كٓنليل تلك ادلعايًن من من خبلؿ قراءة كتب

احلكم على األحاديث، مبينان خصائصها كشليزاهتا، كإبراز الفرؽ بٌن لضواب  اليت اعتمدىا علماء احلديث يف ابمقارنتها 
نسب كأدؽ لبلعتماد عليها، لتعطي نتائج متفقة كزلددة كصحيحة، مث ختمت البحث ادلنهجٌن، كبياف أيهما أصلح كأ

     أبىم النتائج العلمية اليت توصلت إليها. 

Abstract 

This research is an inductive study concerns about the measures on which depends the 

modernists in their judgment of the Hadiths acceptance or rejection through the reading of theirs 

books and to analyze those criteria from a scientific and methodological perspective and then to 

states its validity and organization so compare it with the criteria which is adopted by the hadiths 

scholars in governing on the hadiths and indicating theirs characteristics and features and to 

highlight the difference between the two approaches and to state which of them is adequate and 

appropriate and more accurate to be depended on, in order to give consistent, specific and correct 

results. So, the research is concluded with the most important scientific findings.   
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 :مقدمة

ّنا أف السنة النبوية الشريفة تعٌد ادلصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسبلمي فقد حضيت اىتمامان كبًنان منقطع 
النظًن من قبل علماء األمة بدءن من الصحابة الكراـ كالتابعٌن كمركران بعلماء احلديث يف عصر التدكين كمن مث ادلتأخرين 

ين شلن تصٌدكا لدراسة السنة ركايةن كدرايةن، كسيبقى ىذا االىتماـ كىذه الرعاية من حفاظ كنقاد احلديث كانتهاءن ابدلعاصر 
 من قبل ادلخلصٌن من علماء اإلسبلـ إىل أف يرث هللا األرض كمن عليها.

كمن اطلع على جهود علماء األمة قدميان كحديثان سًنل الدقة العلمية كادلنهجية اليت ٕنيزكا هبا يف نقدىم للحديث 
كضعهم للكثًن من الضواب  كاألسس كالشركط اليت جيب توفرىا يف احلديث لكي يكوف صحيحان مقبوالن، من خبلؿ 

 كىذه الضواب  مشلت السند كادلنت كما راعوا ادلبلبسات كاألحواؿ اليت اقرتنت ابحلديث.

اليت كضعها  ككل من برزكا كتعمقوا يف دراسة احلديث من أصولو كمصادره اتفقوا على تلك القواعد كالضواب 
علماء احلديث قدميان كحديثان، إاٌل أننا كجدان عرب العصور ادلختلفة من اضلرؼ عن منهج أىل احلديث فابتدع معايًن 
أخرل لثبوت احلديث، كلو نظران إليها لوجدانىا ٗنيعان متعلقة ّننت كمضموف احلديث دكف أدىن اعتبار لسند احلديث 

 -دلعايًن ىي:ادلوصل إىل لفظ احلديث، كمن ىذه ا

 موافقة احلديث لركح اإلسبلـ. -1

 موافقة احلديث للقيم العليا للمجتمع. -2

 موافقة احلديث للذكؽ. -3

 موافقة احلديث للواقع كاألعراؼ السائدة. -4

 موافقة احلديث للعقل. -5

 موافقة احلديث للقوانٌن كاألنظمة الدكلية أك حقوؽ اإلنساف أك حقوؽ ادلرأة. -6

 بادئ العامة للشريعة.موافقة احلديث للقرآف أك ادل -7

من ادلعاصرين كمن قبلهم من ادلستشرقٌن، فقد  كالقرآنيٌن من العقبلنيٌن فهذه ادلعايًن كغًنىا كضعها احلداثيوف
 ردكا هبا أحاديث كثًنة صحيحة عند علماء احلديث، ككما ىو معلـو أف ادلعيار البد أف يكوف منضبطان كزلددان.
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فمن ىذا ادلنطلق جاءت فكرة الكتابة حوؿ ىذه ادلعايًن كدراسة مدل انضباطها كىل تصلح لثبوت األحاديث 
أك رٌدىا، كمن مث مقارنتها مع الضواب  كاألسس اليت كضعها علماء احلديث قدميان، كقد مسٌميت البحث بػػ )معايًن 

 .احلداثيٌن يف احلكم على احلديث كمقارنتها بضواب  احملدثٌن(

 

 -، ىي:مبحثٌنكاقتضت طبيعة البحث أف أقسمو على 

 ادلبحث األكؿ: ادلعايًن اليت كافق فيها احلداثيوف احملدثٌن.

 ادلبحث الثاين: ادلعايًن اليت خالف فيها احلداثيوف احملدثٌن.

 كخإنة: فيها أىم النتائج اليت توصل إليها البحث.

ارئ، ىي منهج فكرم أديب علماين، مبين على عدة عقائد غربية كمذاىب فلسفية، يقـو على الثورة على ادلوركث كنقده كتفسًنه ُنسب كجهة نظر الق احلداثة:

مية كموركثة لتبين احلياة على اإلابحية كهتدؼ احلداثة إىل إلغاء مصادر الدين، كما صدر عنها من عقيدة كشريعة، كٓنطيم كل القيم الدينية كاألخبلقية كاإلنسانية ُنجة أهنا قد

، احلارث فخرمك) (3ص )سليماف ادلصرم النابلسي، بدكف،ينظر:  كالفوضى كالغموض، كعدـ ادلنطق، كالغرائز احليوانية، كذلك ابسم احلرية، كالنفاذ إىل أعماؽ احلياة.

 .(33ص ـ،2013

ّنعىن  كمصطلح يراد هبا عمومان: ادلذىب الفلسفي الذم يرل أف كل موجود مردكد إىل مبادئ عقلية، كيراد هبا خصوصان: االعتداد ابلعقل ضد الدينالعقالنية و 

 .(6ص ـ،2011)سعيد بن صاحل الرقيب، عدـ تقبل ادلعاين الدينية إالٌ إذا كانت مطابقة للمبادئ ادلنطقية. ينظر: 

ار ىم الطائفة اليت زعمت االعتماد على القرآف كحده، كطرح السنة النبوية ادلطهرة، كأخذت تدعو إىل ضللتها هبمة كنشاط ٓنت رعاية االستعم القرآنيون:و 

  .(432ص ق،1412)دمحم مزركعة،  :ظراإلصلليزم، ككاف بداية ظهركىا يف اذلند يف هناية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، مث انتقلت إىل ابكستاف، مث إىل غًنىا. ين

جهة ىم الذين يقوموف بدراسة اإلسبلـ كالشعوب اإلسبلمية خلدمة أغراض التبشًن من جهة، كخدمة أغراض االستعمار الغريب لبلداف ادلسلمٌن من  ادلستشرقون:و 

 .(131ص ـ،2008الشربيين، )عماد أخرل، كإلعداد الدراسات البلزمة حملاربة االسبلـ كٓنطيم األمة االسبلمية. ينظر: 

 

 ادلبحث األول
 ادلعايري اليت وافق فيها احلداثيون احملدثني

 إف الذم ينظر إىل ادلعايًن اليت اعتمدىا احلداثيوف يف أحكامهم على األحاديث جيدىا على نوعٌن: 
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األكؿ: معايًن موافقة دلعايًن احملدثٌن مثل: موافقة احلديث لنصوص القرآف الكرًن أك السنة الصحيحة أك مقتضى 
 العقل أك ادلبائ العامة للشريعة أك احلقائق العلمية أك احلس كادلشاىدة كغًنىا. 

بياف ذلك يف ادلبحث  كالثاين: معايًن جديدة مبتكرة كسلالفة دلا ىو معركؼ عند علماء احلديث كما سيأيت
 الثاين.

كسنختار يف ىذا ادلبحث ثبلثة معايًن كافق فيها احلداثيوف أىل احلديث يف ثبوت احلديث، كلكنهم أخطأكا يف 
 تطبيقها على األحاديث دكف مراعاة لضواب  كشركط احملدثٌن فتوصلوا إىل نتائج خاطئة. 

 معيار القرآن الكرمي: ادلطلب األول
ّنا أف السنة أتيت شارحة كمبينة كمفصلة للقرآف الكرًن، فبل ميكن أف أتيت متناقضة معو إال بفهم خاطئ أك أتكيل 
فاسد، أك سند ضعيف أك موضوع، من ىذا ادلنطلق صلد علماء احلديث أكلو ىذا األمر كراعوه يف دراساهتم كأحكامهم 

لقرآف الكرًن كيف دائرة توجيهاتو الرابنية ادلقطوع بصدقها، على األحاديث، كذىبوا إىل كجوب فهم السنة يف ضوء ا
فمهمة الرسوؿ أف يبٌن للناس ما نزؿ إليهم، كما كاف للبياف أف يناقض ادلبٌٌن كال للفهم أف يعارض األصل، فالبياف 

 .(93ص )القرضاكم، بدكف، ينظر:النبوم يدكر أبدان يف فلك الكتاب العزيز كال يتخطاه. 

لشافعي: )كليس خيالف احلديث القرآف، كلكن حديث رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( يبٌٌن معىن ما أراد خاصان قاؿ اإلماـ ا
)السيوطي،  ينظر: كعامان، كانسخان كمنسوخان، مث يلـز الناس ما سٌن بفرض هللا، فمن قبل عن رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( فعن هللا قبل(.

 .(22ص ـ،1989

ابن القيم: )كالذم يشهد هللا كرسولو بو، أنو مل أتت سنة صحيحة كاحدة عن رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( تناقض   كقاؿ
 .(1/187 ق،1428)ابن قيم اجلوزية،  كتاب هللا كٔنالفو البتة(.

ديث يزعم يقوؿ االستاذ عبد هللا اجلديع: )اعلم أنو خيطئ على ىذا العلم من أقاـ ادلعارضة بٌن القرآف كاحل
 صحتو، فادلفارقة بٌن طريقي نقلهما كافية للقضاء أف ال يوجد حديث يقـو دلعارضة القرآف.

 لذا ما ميكن تصور كجوده من ذلك إف كاف ظاىره الصحة نقبلن، فبل خيلو من أحد حالٌن:

يف نفس األمر، كىذا األكؿ: أف تكوف ادلعارضة بينو كبٌن القرآف ال تعدك أف تكوف غلطان من مٌدعيها، ال غلطان 
 يكوف اترة كمهان، كاترة ىولن.

 .(2/698 ـ،2004)اجلديع، كالثاين: أف تكوف معارضة حقيقية، كعندئذو ال يسلم اإلسناد من علة خفية(. 

كشلا يدؿ على أف االختبلؼ أحياانن يصدر بسبب الفهم اخلاطئ للناقد كليس يف نفس األمر ما حصلت لعائشة 
عىٍت ًفيًو حى  ٍيئان الى تػىٍعرًفيوي، ًإالا رىاجى  َّتا تػىٍعرًفىوي، كىأىفا الناًبا أـ ادلؤمنٌن )اهنع هللا يضر(، فقد ركل اإلماـ مسلم أهنا: كىانىٍت الى تىٍسمىعي شى
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 : : }فىسىٍوؼى ُييىاسىبي « مىٍن حيوًسبى عيذًٌبى »)صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى( قىاؿى : أىكىلىٍيسى يػىقيوؿي اَّللاي تػىعىاىلى قىالىٍت عىاًئشىةي: فػىقيٍلتي
، كىلىًكٍن: مىٍن نيوًقشى احلً 8ًحسىاابن يىًسًننا{ ]االنشقاؽ:  : " ًإَّناىا ذىًلًك العىٍرضي متفق عليو. سىابى يػىٍهًلٍك". [ قىالىٍت: فػىقىاؿى

 .(2876، رقم احلديث: 4/2204 )مسلم، بدكف، ك ( 103، رقم احلديث: 1/32 ـ،1422)البخارم، 

فهذا دليل على أف عائشة )اهنع هللا يضر( مل تصب يف فهم احلديث كظنت أنو معارض لكتاب هللا حينما عرضتو على 
 ( احلقيقة كالصواب، فزاؿ االشكاؿ كظهر أف االختبلؼ ظاىرم.القرآف، لكن سرعاف ما بٌٌن النب )ملسو هيلع هللا ىلص

ككما كقع ذلك لغًن عائشة، ففي حديث حفصة أهنا دلاٌ مسعت: )ال يدخل النار أحده شلن شهد بدران كاحلديبية( 
اآلية  [ فأجيبت بقولو: }مث ننجي اللذين اتقوا{71قالت: أليس هللا يقوؿ: }كإف منكم إاٌل كاردىا{ ]مرًن:

، رقم 5/345 )ابن ماجو، بدكف، ك (26440، رقم احلديث: 44/36 ـ،2001)ابن حنبل،  ركاه أ٘ند كابن ماجو كابن حباف: [.72]مرًن:

 : حديث صحيح.زلقق صحيح ابن حباف كقاؿ شعيب األرانؤكط (4800، رقم احلديث: 11/125 ـ،1993)ابن حباف، صححو  ك (4281احلديث: 

يقوؿ اإلماـ اخلطايب: ال حاجة ابحلديث أف يعرض على الكتاب كأنو مهما ثبت عن رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(  كلذلك
 .(12/232 ق،1415)العظيم آابدم،  ينظر:شيء كاف حجة بنفسو. 

أما مفهـو عرض احلديث على القرآف عند من اندل بو من احلداثيٌن فإنو يقضي إىل اخضاع كل حديث دليزاف 
القرآف، فإف كاف فيو مناقضة قليلة أك كثًنة رفضوه، فبمجرد أف يظن شخص كفقان لفهمو القاصر أف ىناؾ تعارضان بٌن 
احلديث كالقرآف كاف ذلك كافيان لرٌد احلديث كإف كاف التعارض ظاىراين كاجلمع كالتوفيق كالتأكيل شلكنان، كىذا ىو الفارؽ 

اللجوء إىل اجلمع كالتوفيق بٌن ادلتعارضٌن إف كاف شلكنان، كأف إعماؿ الدليلٌن  بينهم كبٌن أىل العلم شلن قالوا بوجوب
 أكىل من إمهاؿ أحدمها، كإليك أقواؿ بعض احلداثيٌن يف استعماؿ ىذا ادلعيار يف ثبوت األحاديث:

: )... مع أمهية ادلناقشة ابلقرآف لكل ما جاء يف الرتاث من أحكاـ يقوؿ الدكتور أ٘ند صبحي منصور  -1
، 40نقبلن من كتاب: البحث يف مصادر التأريخ الديين: أ٘ند صبحي منصور: ص (1/222 ـ،2008)عماد الشربيين، ينظر: فقهية كركاايت خرافية(. 

287. 

ذىب طو حسٌن إىل إخضاع كل حديث دليزاف القرآف، حيث قاؿ: )فإف كاف فيو مناقضة قليلة أك كثًنة  -2
 ـ،1999)أبو رية،  ينظر:رفضناه كاطمأنت قلوبنا إىل رفضو ألف النب إَّنا كاف مفسران للقرآف كمفصبلن للمجمل من أحكامو(. 

 .(12ص

يقوؿ العفيف األخضر: )من خبلؿ القرآف، إبمكاف كل ابحث جدير هبذا االسم، أف يزيح ركاـ اخلرافات،  -3
 .(15ص ـ،2014)العفيف األخضر، اليت راكمتها السًنة كادلتكلموف كادلفسركف(. 

 يقوؿ ٗناؿ البنا: )ىناؾ أحاديث جاءت ّنا مل أيت بو القرآف، ضلن ضلكم عليها يف ضوء القرآف، فما ال -4
 .(254ص )ٗناؿ البنا، بدكف،خيالف القرآف يقبل، كما خيالفو يستبعد(. 
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كيقوؿ أيضان: )أما الدعوة إىل ٓنكيم القرآف كمعيار كحيد للحكم على صحة األحاديث فهذا ما دعا إليو الرسوؿ 
ف أف يوسعوا فيها ألف نفسو، كاخللفاء الراشدكف كالصحابة، كليس فيو أم حساسية إاٌل للذين أنذكا السنة صناعة يريدك 

 .(7ص )ٗناؿ البنا، بدكف،يف ذلك توسعة لصنعتهم كامتدادان لسلطتهم(. 

كيقوؿ أيضان: )كىذا االحتكاـ إىل القرآف ىو أكؿ خطوة ضلو إجياد ادلنهج كادلوضوعي كادلؤىل.. فما يتفق مع 
 .(165ص لبنا، بدكف،)ٗناؿ االقرآف ميكن أف ينسب إىل الرسوؿ كما ال يتفق تستبعد نسبتو إليو(. 

كيقوؿ أيضان: )كإذا كاف تطبيق ىذا ادلعيار يؤدم ّنئات، أك أكثر من األحاديث اليت احتفظ هبا اجملتمع 
اإلسبلمي أللف عاـ، فقد ال يكوف من ادلبالغة القوؿ: إف ىذا االحتفاظ كاف من أكرب أسباب ٔنلف ىذا اجملتمع، كأنو 

ألحاديث اليت ٔنالف القرآف، أك تفتات عليو كتودم ابدلسلمٌن إىل متاىات لن يتقدـ إاٌل عندما يتخلص من ىذه ا
 .(7ص )ٗناؿ البنا، بدكف،تبعدىم عٌما ُيييهم كُيقق ذلم العزة كالكرامة(. 

كقاؿ دمحم حسٌن ىيكل: )كل ما تعلق بسًنة دمحم جيب أف يعرض على القرآف فما كافقو كاف حقان، كما مل  -5
 (80ص )ىيكل، بدكف،يوافقو مل يكن حقان(. 

كقاؿ سيد أ٘ند خاف: )كادلعيار السليم لقبوذلا ىو أف ينظر إىل ادلركم ّننظار القرآف، فما كافقو أخذانه كما  -6
  .(106 -105ص ـ،200)خادـ حسٌن إذلي،  مل يوافقو نبذانه(.

)كعندم أف ذلك ادلسلك  كشلن كافق احلداثيٌن من العلماء البارزين يف ىذا العصر الشيخ دمحم الغزايل حيث يقوؿ:
الذم سلكتو أـ ادلؤمنٌن على رد حديث )إف ادليت ليعذب ببكاء أىلو عليو( كالوارد يف الصحيحٌن أساس حملاكمة 

 .(23ص ، بدكف،ب -)دمحم الغزايل الصحيحٌن إىل نصوص الكتاب الكرًن الذم ال أيتيو الباطل من بٌن يديو كال من خلفو(.
  .(927، رقم احلديث: 2/638 )مسلم، بدكف،ك (3978، رقم احلديث: 5/77 ـ،1422)البخارم، متفق عليو. كاحلديث 

كيقوؿ أيضان: )لو أننا استحضران توجيهات القرآف ابتداءن ما احتجنا إىل مناقشة السند كتوىينو، يكفي أف يكوف 
 .(227ص ، بدكف،أ -)دمحم الغزايلادلعتمد سلالفان للقرآف لًنٌد أشد الرٌد(. 

 دليلهم على صحة هذا ادلعيار:

قاؿ أ٘ند أمٌن: )ركت مدرسة الرأم أف رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( قاؿ: ما آاتكم عين فاعرضوه على كتاب هللا فإف كافق  
 ب، بدكف، -)أ٘ند أمٌنكتاب هللا فإان قلتو، كإف خالف كتاب هللا فلم أقلو أان، ككيف أخالف كتاب هللا كقد ىداين؟(. 

 .(265ص

كيقوؿ دمحم حسٌن ىيكل: )كعندان إف خًن مقياس يقاس بو احلديث، كتقاس بو سائر األنباء اليت ذكرت عن 
النب )ملسو هيلع هللا ىلص( ما ركم عنو عليو السبلـ: }إنكم ستختلفوف من بعدم، فما جاءكم عيٌن فاعرضوه على كتاب هللا، فما 
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س دقيق أخذ بو أئمة ادلسلمٌن منذ العصور األكىل، كما زاؿ ادلفكركف منهم كافقو فعيٌن، كما خالفو فليس عيٌن{ ىذا مقيا
 .(67ص )ىيكل، بدكف،أيخذكف بو إىل يومنا احلاضر(. 

 كحكم ىذا احلديث الذم استدلوا بو عند علماء احلديث كما أييت:

. سئل -1 بػيرى ًديثيوي يف شيء صىغيرى كىالى كى )الشافعي،  الشافعي عن ىذا احلديث فقاؿ: ما رىكىل ىذا أحده يػىثٍػبيتي حى

 .(225ص ـ،1940

 .(12/232 ق،1415آابدم،  العظيم) ينظر: قاؿ اخلطايب: حديث ابطل ال أصل لو. -2

 .(1/26 ـ،1966)ابن اجلوزم،  نقل ابن اجلوزم عن ُيٍن بن معٌن أنو قاؿ: ىذا احلديث كضعتو الزاندقة. -3

 .(43 -36ص ـ،1989)السيوطي،  أتى السيوطي َنميع طرؽ احلديث كبٌن ضعفو ككضعو كأنو ال أصل لو.  -4

ذكره العجلوين يف كشف اخلفاء كقاؿ: إف ىذا الباب مل يثبت منو شيء، كقاؿ: كىذا احلديث من أكضع 
 .(2/520 ـ،2000)العجلوين، و(. ادلوضوعات، بل صح خبلفو: )أال إين أكتيت القرآف كمثل

كقاؿ البيهقي: ابطل ال يصح، كىو ينعكس على نفسو ابلبطبلف، فليس يف القرآف داللة على عرض احلديث 
 .(27 -1/26 ـ،1405)البيهقي،  على القرآف.

الشيخ أ٘ند دمحم شاكر: )ىذا ادلعىن مل يرد فيو حديث صحيح كال حسن بل كردت فيو ألفاظ كثًنة   قاؿ -5
 ـ،1940)الشافعي،  ينظر: كلها موضوعة أك ابلغ الغاية يف الضعف، حَّت ال يصلح شيء منها لبلحتجاج كاالستشهاد(.

 .(225ص

كجدان ادلستشهد هبذا احلديث مل يذكر لو سند، حيث قاؿ: )ركت مدرسة أىل الرأم(، فيا سبحاف هللا،  كلذلك
 أم سند ىذا؟ كأم حكم ىذا؟ يستشهد ُنديث مكذكب لرٌد األحاديث الصحيحة، أم منهج ىذا؟ 

 منوذج من األحاديث اليت ضعفت بتطبيق هذا ادلعيار:

)ألنو خيالف النصوص القرآنية اليت جاءت عن الزان(، كلكنو عندما تذكر رٌد ٗناؿ البنا حديث الرجم حيث قاؿ: 
أف أمريكا تطبق القتل على الزاين إف كاف اغتصاابن سرعاف ما بٌٌن يف اذلامش أنو يؤيد ىذا احلكم، حيث قاؿ: )من 

من احلسنات ما جيىيٌب الواضح أف الزانيٌن إذا مارسا فعلهما عن تراض، فهما ٓنت مشيئة هللا، كقد يتواب أك يفعبل 
السيئة، كادلسلموف مأموركف ابلتسرت عليهما، كليس التشهًن هبما، فإذا كاف الفعل فيو نوع من اإلجبار فهو االغتصاب 

 .(255ص )ٗناؿ البنا، بدكف،ادلعاقب عليو حَّت يف أمريكا ابدلوت(. 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

Route Educational & Social Science Journal 656 

Volume 6(6); June 2019 

 

كر أف أمريكا تطبقو حَّت على الزانيٌن بعد أف تذ  -على حٌد تعبًنه -فانظر كيف أيٌد ىذا احلكم القاسي الظامل
الغًن زلصنٌن، فهو مل يفرؽ بٌن احملصن كغًنه إف كاف ىناؾ إجبار، لذا علينا أف ننتظر أمريكا أك أكركاب تطبق احلكم 

 على الزانيٌن يف حاؿ الرتاضي لكي يؤيده ىؤالء اللذين أصيبوا ابالهنزامية كالتبعية العمياء للغرب كألعداء اإلسبلـ.

ليس غريبان من أمثاؿ ىؤالء أف يرٌدكا هبذا ادلعيار ادلئات بل اآللوؼ من األحاديث اليت ال تتفق مع أىوائهم ف
على  -معيار القرآف الكرًن -كأغراضهم، كىذا ما صرٌح بو ٗناؿ البنا نفسو، حيث قاؿ: )إذا طبقنا ىذا ادلعيار

دٌل إىل استبعاد قرابة ألفٌن أك ثبلثة آالؼ حديث نصفها األحاديث دكف تطويع أك تكلف أك ابتسار كما فعلنا ىنا أل
 .(265ص )ٗناؿ البنا، بدكف،على األقل شلا جاء يف الصحيحٌن(. 

كيقوؿ يف موضع آخر: )كقد تتملكنا الدىشة عندما نرل إعماؿ ىذا ادلعيار سيجعلنا نستبعد قرابة نصف 
 .(248ص )ٗناؿ البنا، بدكف،األحاديث ادلتداكلة بٌن الناس(. 

 فبل أدرم أم منهج ىذا الذم يرٌد من خبللو األحاديث ابجلملة؟

كلعٌل أٗنل كبلـ قيل يف ىذا ادلوضوع ىو قوؿ ابن القيم )ر٘نو هللا( حيث قاؿ: )كلو ساغ رٌد سنن رسوؿ هللا 
من أحد ُيتج عليو بسنة )ملسو هيلع هللا ىلص( دلا فهمو الرجل من ظاىر الكتاب لرٌدت بذلك أكثر السنن، كبطلت ابلكلية، فما 

صحيحة ٔنالف مذىبو كضللتو إاٌل كميكنو أف يتشبث بعمـو آية أك إطبلقها، كيقوؿ: كىذه السنة سلالفة ذلذا العمـو 
 .(74 -73ص ق،1428)ابن قيم اجلوزية،  كاالطبلؽ كمل نقبل(.

 
 معيار العقل: ادلطلب الثاين

للحكم عليها قبوالن أك رفضان فحسب، بل سلكوا مسلكان  مل يكتف احلداثيوف بعرض السنة على القرآف الكرًن
آخر يف احلكم عليها كالتشكيك فيها بعرضها على العقل اجملرد، فما كافقو قبل كلو كاف ضعيفان أك موضوعان، كما مل 

اثيٌن يف ضركرة يوافقو رٌد كلو كاف صحيحان اثبتان، كرفض كلو كاف التأكيل كاجلمع كالتوفيق شلكنان، كإليك أقواؿ بعض احلد
 عرض احلديث على العقل:

كاحلق يقاؿ: بعض األثر السيء يف ادلبالغة يف االعتماد  -أم: احملدثوف -قاؿ أ٘ند أمٌن: )فقد كاف ذلم -1
 .(2/46 ـ،2009)أ٘ند أمٌن، على ادلنقوؿ دكف ادلعقوؿ(. 

كالسنة طافحة  يقوؿ الدكتور أ٘ند أبو شادم: )كىذه سنن ابن ماجو كالبخارم كٗنيع كتب احلديث -2
أبحاديث كأخبار ال ميكن أف يقبل صحتها العقل، كال نرضى نسبتها إىل الرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( كأغلبها يدعو إىل السخرية 

 .44، 25كتاب: ثور اإلسبلـ: أ٘ند أبو شادم: صنقبلن من   (94ص ،بدكف، ادلوجود)عبد ينظر: ابإلسبلـ كادلسلمٌن كابلنب األعظم(. 
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كيقوؿ العفيف األخضر: )ىذه العقبلنية ضركرية لفهم مؤسس االسبلـ كنصو ادلؤسس، ىذا الفهم العلمي  -3
ىو الذم ينًن الطريق أماـ ادلمارسة ادلعقولة كميهد لظهور العقبلنية الدينية، اليت ال تقبل من الدين كل ما يتعارض مع 

 .(11 -10ص ـ،2014)العفيف األخضر، قيم احلداثة الكونية(. 

كقد كضع ادلدعو سامر اسبلمبويل كتاابن مساه بػػػ)ٓنرير العقل من النقل كقراءة نقدية جملموعة من أحاديث  -4
البخارم كمسلم(، كشلا قالو يف ىذا الكتاب: )كالذم جيب أف نعرفو أكال كنبدأ منو احلوار، أفا العقل موجود يف الواقع 

 .(13ص ـ،2015)اسبلمبويل، (. ع، شلا يؤكد ىيمنة العقل كسيادتو على النقللتفاعل العقل مع الواق قبل النقل، فالنقل نتاج

فهذه بعض أقواؿ ىؤالء القـو تصرٌح بعرض كل ما كرد عن النب )ملسو هيلع هللا ىلص( على العقل، فما كافقو قبل، كما خالفو 
رفض، كلكننا لو سلمنا ذلم ذلك جدالن، أليس من الصواب أف نتساءؿ عن مواصفات العقل الذم ُيٌكم يف 

ىؤالء؟ كنسأؿ عن عقل من تقصدكف، ىل ىو عقل  األحاديث، كىل ىناؾ مفهـو دقيق كمعىن زلدد للعقل عند
الفبلسفة؟ أـ عقل ادلتكلمٌن؟ أـ عقل الفقهاء؟ أـ العقل اجملرد؟ أـ العقل التجريب؟ أليست العقوؿ متفاكتة، كىل معيار 
غًن العقل منضب  لكي يتخذ دليبلن على صحة األخبار؟ أليس ما يراه البعض معقوالن مقبوالن يراه اآلخركف مرفوضان ك 

، كما يراه اإلنساف معقوالن اليـو يراه مرفوضان غدان؟ حسب تطور العلـو كادلفاىيم عنده، أليس ىذا كاردان؟ أليست  معقوؿو
 ىذه ىي احلقيقة؟ إذف كيف ميكن أف يصلح مثل ىذا ادلعيار للتحكيم يف ثبوت األحاديث كاألخبار.  

إننا نطلب عقبلن خاليان من ادلؤثرات، سليمان من اآلفات، مث إننا إذا أردان أف ضلكم بعرض احلديث على العقل ف
 .(226ص ـ،2008)لطفي الزغًن،  ينظر:غًن متشيعو بشيء من اآلراء كاالعتقادات، كأىن صلد ىذا العقل؟. 

يقوؿ الدكتور علي أ٘ند السالوس: )كمنهم من جعل عقلو حاكمان لرفض أحاديث صحت سندان كمتنان، بل يف 
اح، كاألحاديث الثابتة ادلتعلقة ابلغيبيات مثل اجلنة كالنار، كعبلمات الساعة، كادلبلئكة، كاجلن. كمن أرقى مراتب الصح

ادلعلـو أف النقل الصحيح ال يتعارض مع العقل السليم، كلكن كيف نقيس الغائب على الشاىد، ككيف ضلكم العقل يف 
 .(36 -35ص ـ،1987)السالوس، قل لـز التسليم(. أمور ال نعرؼ شيئان عنها، إال ابلنقل الصحيح، فمَّت ثبت الن

كإف من سلك ىذا ادلسلك كرٌد الصحيح الثابت ابلعقل اجملرد فهو مل يطعن يف األحاديث الصحيحة فحسب، 
بل فيو اهتاـ جلميع علماء احلديث كنقاده أبهنم غًن عقبلء كمل يفهموا ما فهمو ىو، كىذا ْنين على من شهد ذلم 

 ابلعلم كالفضل كادلكانة كالنباىة كالدقة.الصديق كالعدك 

يقوؿ السالوس أيضان: )أحياانن ترل جاىبلن مغركران يقف أماـ حديث متفق عليو، كيقوؿ: ىذا مرفوض عقبلن، 
ككاف عليو أف يسأؿ نفسو: أكاف البخارم كمسلم كأ٘ند كغًنىم ببل عقوؿ؟ بل أعاشت األمة أربعة عشر قرانن بغًن 

 .(36ص ـ،1987)السالوس، ليستدرؾ عليها؟(.  عقل حَّت جاء بعقلو
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كقد صرٌح كبار العلماء أف ما كرد من نصوص الشريعة ال تعارض العقل أبدان، كلكن العقل الصريح السليم 
 ادلستقل، كليست العقوؿ ادلنهزمة ادلتأثرة ابألفكار ادلستوردة.

وؿ الصحيح دائر مع أخبارىا كجودان كعدمان، فلم قاؿ ابن القيم: )كل ما يف الشريعة يوافق العقل... كما أف ادلعق
 .(3/273 ق،1423)ابن قيم اجلوزية، خيرب هللا رسولو ّنا يناقض صريح العقل، كمل يشرع ما يناقض ادليزاف كالعدؿ(. 

كقاؿ ابن تيمية: )ما علم بصريح العقل ال يتصور أف يعارضو الشرع البتة، بل ادلنقوؿ الصحيح ال يعارضو معقوؿ 
 .(1/147 ـ،1991)ابن تيمية، صريح ق (. 

كقاؿ أيضان: )إذا تعارض الشرع كالعقل كجب تقدًن الشرع، ألف العقل مصدؽ للشرع يف كل ما أخرب بو، 
 ـ،1991)ابن تيمية، ل ما أخرب بو، كال العلم بصدقو موقوؼ على كل ما خيرب بو العقل(. كالشرع مل يصدؽ العقل يف ك

1/138). 

كقاؿ ابن القيم: )إذا تعارض النقل كىذه العقوؿ أخذ ابلنقل الصريح كرمي هبذه العقوؿ ٓنت األقداـ كحطت 
 .(2/791 ق،1408)ابن قيم اجلوزية، حيث حطها هللا كح  أصحاهبا(. 

صحيحان، كنقلو الثقات فهو سنة، كجيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -كقاؿ اإلماـ أ٘ند بن حنبل: )إذا كاف اخلرب عن رسوؿ هللا
 .(3/859 ـ،1990)أبو يعلى،  ينظر:العمل بو على من عقلو كبلغو، كال يلتفت إىل غًنه من رأم أك قياس(. 

دمحم عجاج اخلطيب: )إذا اصطدـ احلديث الصحيح بعقل شخص فالعيب يف عقل ذلك الشخص كليس  كقاؿ
 (101ص ـ،2009)دمحم عجاج اخلطيب، يف احلديث(. 

كعن علي بن أيب طالب )رضى هللا عنو( قاؿ: )لو كاف الدين ابلرأم لكاف أسفل اخلف أكىل ابدلسح من أعبله، 
كقاؿ شعيب األرانؤكط: اسناده  (162، رقم احلديث: )1/117 ـ،2009)أبو داكد، ميسح على ظاىر خفيو(.  -ملسو هيلع هللا ىلص -كقد رأيت رسوؿ هللا

 .(1/282 ـ،1995)ابن حجر العسقبلين، ، كصححو ابن حجر العسقبلين، ينظر: صحيح

لو، كىذا ىو كعليو فإف ادلسلم احلقيقي ىو الذم يستسلم للنص بعد ثبوتو، كيبحث عن تفسًن كأتكيل مقبوؿ 
منهج الصحابة الكراـ كالسلف الصاحل، فهذا أبو بكر الصديق )هنع هللا يضر( لقب ابلصٌديق بعد أف صٌدؽ النب )ملسو هيلع هللا ىلص( يف 

ىل حٌن أخربه أبو جهل عن اسراء النب )ملسو هيلع هللا ىلص( من ادلسجد احلراـ إ -رحلتو يف اإلسراء كادلعراج، فقاؿ قولتو الشهًنة
ىصيدًٌقيوي ًفيمىا ىيوى  ادلسجد األقصى، كمن مث عركجو إىل السموات العلى كرجوعو يف جزء من الليل، حيث قاؿ: )ًإيٌنً ألى

  أىبٍػعىدي ًمٍن ذىًلكى أيصىدًٌقيوي ًِنىربىً السامىاًء(، فلو حٌكم عقلو يف اخلرب ألدل بو إىل رفضو كتكذيبو السيما يف ذلك الزماف.
ٍسنىاًد كىملٍى خييىٌرًجىاهي »كقاؿ: ركاه احلاكم  كاحلديث ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً  ـ،1990)احلاكم النيسابورم، . ككافقو الذىب ،«ىىذى

 .(1/615 ـ،1995)األلباين،  باين:كصححو األل. (4407، رقم احلديث 3/65

كيبحث عن معىن معقوؿ أك يقوؿ الشييخ القرضاكم: )الواجب على العامل ادلنصف أف يبقى على احلديث، 
 .(45ص )القرضاكم، بدكف، أتكيل مناسب لو(.
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 -أحاديث صحيحة رّدها احلداثيون حبجة خمالفتها للعقل:

ا( ُنجة -1 ا ًمائىةى عىاـو الى يػىٍقطىعيهى سلالفتها  رٌد زلمود أبو ريٌة حديث: )ًإفا يف اجلٍىناًة لىشىجىرىةن يىًسًني الرااًكبي يف ًظلًٌهى
 .(232ص ـ،1999)أبو رية،  للعقل.

، رقم 4/2175 )مسلم، بدكف،ك (3252، رقم احلديث: 4/119 ـ،1422)البخارم،  كمسلم: ركاه عن أيب ىريرة البخارمكاحلديث 

، رقم 4/2176 )مسلم، بدكف،ك (6552، رقم احلديث: 8/114 ـ،1422)البخارم،  :كمسلم كعن سهل بن سعد البخارم. (2826احلديث: 

 .(3251، رقم احلديث: 4/119 ـ،1422)البخارم،  كعن أنس بن مالك البخارم: .(2827احلديث: 

حيث أنكر ىذا احلديث على أيب ىريرة كزعم أنو من اإلسرائيليات لكن ما كجو اإلنكار فيو؟ إذا كاف ركاه أبو 
 ىريرة، فقد ركاه سهل بن سعد كأنس بن مالك أيضان  كما ذكران يف التخريج.

نةو  كإذا كاف كجو إنكار ىذا احلديث لضخامة الشجرة ككربىا فهل يستغرب كجود مثل ىذه الشجرة يف جى
اًء كىاألىٍرًض أيًعداٍت لًلاًذينى آمىنيوا اًبَّللًا كىريسيًلًو{ ]احلديد:   [. 21}عىٍرضيهىا كىعىٍرًض السامى

كاف كجو اإلنكار ىو كوف الراكب يسًن يف ظلها مائة عاـ فاجلواب: أليست اجلنة من أمور الغيب؟ أليس   كإذا
عىٍت، كىالى خىطىرى عىلىى قػىلٍ  ركاه عن أيب  ًب بىشىرو(.رسوؿ هللا )صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى( قاؿ: )ًفيهىا مىا الى عىٌٍنه رىأىٍت، كىالى أيذيفه مسًى

، رقم 9/144(، ك: 4780، 4779، رقم احلديث: )116 -6/115(، ك: 3244، رقم احلديث: )4/118 ـ،1422)البخارم،  كمسلم: مىريرة البخار 

 .(2825، 2824، رقم احلديث: 2175 -4/2174 )مسلم، بدكف،ك (7498احلديث: 

 ىل يريد ىؤالء أىٍف ينفوا كل ما مل تتصوره عقوذلم كتفكًنىم؟

 أرادكا ىذا كجب عليهم أىٍف ينفوا كثًنان من ادلخرتعات اليت نسمع هبا كال نراىا أك نراىا كال نعقلها. فإف

مث أليس يف عامل الشهادة ما استطاع العلم أىٍف يكشف من عظمتو شلا ال يكاد يتصوره العقل، أال ُييىدًٌثػينىا علماء 
من مليوف مرة؟ كالشمس إحدل مبليٌن الشموس اليت تكرب  الفلك اآلف عن كرب حجم الشمس ابلنسبة إىل أرضنا أكثر

 .(140 -139ص ق،1402)دمحم طاىر حكيم،  ينظر:مشسنا ىذه ّنبليٌن ادلرات؟ 

ككثًن من األمور اخلفية الدقيقة اليت يتوقف العقل عن إدراكها كتصورىا، كلكننا نصدقها كنؤمن هبا ُنجة ثبوهتا 
 اإلنساف قد كصل إىل ىذه االكتشافات فكيف بعلم هللا كقدرتو.عن طريق العلم، فإذا كاف علم 

 رد الشيخ دمحم الغزايل حديثان يف صحيح مسلم ابلعقل. -2

حيث قاؿ: كمن أجل ذلك استغربنا ما ركاه اثبت عن أنس أىفا رىجيبلن كىافى يػيتػاهىمي أًبيٌـً كىلىًد رىسيوًؿ هللًا )صىلاى هللاي 
: عىلىٍيًو كىسىلامى(، فػىقىا هي عىًليٌّ فىًإذىا ىيوى يف رىًكيٌو يػىتػىبػىرادي « اٍذىىٍب فىاٍضًرٍب عينػيقىوي »ؿى رىسيوؿي هللًا )صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى( لًعىًليٌو فىأىاتى
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، فىكىفا عىًليٌّ عىٍنوي، مثيا أىتىى الناًبا )صىلاى هللاي ًفيهىا، فػىقىاؿى لىوي عىًليٌّ: اٍخريٍج، فػىنىاكىلىوي يىدىهي فىأىٍخرىجىوي، فىًإذىا ىيوى رلىٍبيوبه لىٍيسى لىوي ذىكى  ره
: ايى رىسيوؿى هللًا ًإناوي لىمىٍجبيوبه مىا لىوي ذىكىره.  .(59، رقم احلديث: 4/2139 )مسلم، بدكف،: ركاه مسلمعىلىٍيًو كىسىلامى(، فػىقىاؿى

عٌلق قائبلن: يستحيل أف ُيكم على رجل ابلقتل يف هتمة مل ٓنقق، كمل يواجو هبا ادلتهم، كمل يسمع لو دفاع  مث
عنها، بل كشفت األايـ عن كذهبا. كقد حاكؿ النوكم غفر هللا لنا كلو تسويغ ىذا احلكم بقولو: لعٌل الرجل كاف منافقان 

 -)دمحم الغزايل  بقتل ادلنافقٌن؟ كما كقع ذلك منو، بل لقد هنى عنو.مستحقان للقتل لسبب آخر، كنقوؿ: مَّت أمر رسوؿ هللا

  .(39 -38ص ، بدكف،ب
يقوؿ الدكتور عبد ادلوجود دمحم يف رٌده للغزايل كتفسًنه للحديث ّنا يقبلو العقل دكف اللجوء إىل رٌد احلديث 

ؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( علم بطريق الوحي ما يف ذلك لشبهة ضعيفة، حيث قاؿ: )إف ىذا احلديث من معجزات النبوة، كلعٌل الرسو 
 الرجل من علة خلقية، كأراد أف ييعرًٌؼى طبيعتو تلك ّنن اهتمو كغًنىم من ادلسلمٌن فيقطع قالة السوء عنو.

كليس ىناؾ من سبيل إىل ٓنقيق ىذه الغاية إاٌل أف يصدر من كيل أمر ادلسلمٌن صلوات هللا كسبلمو عليو أمر 
 -حقق منو ىدفاف:ظاىرم يت

 أكذلما: براءة ذلك الرجل.
 كاثنيهما: حرص الرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( على إقامة حدكد هللا.

يساعدان على ذلك التوجيو تلك احليثيات اليت ساقها الشيخ يف استحالة ذلك احلكم من رسوؿ هللا )صلى هللا 
عليو كسلم( دكف التحقق من أسبابو، مضافان إليها ثبوت ذلك احلديث من طريق الثقات العدكؿ الضابطٌن، بل كيف 

 .(144ص )عبد ادلوجود، بدكف،أكمل تلك الصفات كأعبلىا(. 

 
 .معيار الواقع: طلب الثالثادل

ذىب فريق من احلداثيٌن إىل الدعوة إىل عرض األحاديث على معطيات الواقع ادلعاش كعلى احلياة االجتماعية، 
فما كاف منها موافقان ذلا كاف يف عداد ادلقبوؿ كما مل يوافقو كاف الرفض مآلو، كٓنكيم الواقع يف النص إَّنا يعين أف الواقع 

ل كالنص اتبع لو، مع أف أساس كجود النص يف دعوة اإلسبلـ إَّنا جاء ليصنع كاقعان جديدان، فالنص ادلعاش ىو األص
أساس الواقع يف اإلسبلـ كليس العكس، كاالسبلـ خلق كاقعان جديدان سلتلفان غريبان عٌما كاف سائدان يف ذلك الزماف، كىو 

أى غىرًيبنا، ما ْنلٌى يف كصف الرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( للواقع الذ يػىعيودي كىمىا بىدى ـي غىرًيبنا، كىسى ٍسبلى أى اإٍلً م نزؿ القرآف فيو يف قولو: )بىدى
ًء(.   .(232، رقم احلديث: 1/130  )مسلم، بدكف، كاحلديث ركاه مسلم عن أيب ىريرة:، (279ص ـ،2013، احلارث فخرم)ينظر: فىطيوَبى لًٍلغيرىابى

يعين نقد  -أ٘ند أمٌن يف معرض حديثو عن منهج احملدثٌن: )لكنهم مل يتوسعوا كثًنان يف النقد الداخلي قاؿ
 .(482ص أ، بدكف، -)أ٘ند أمٌنفلم يعرضوا دلنت احلديث: ىل ينطبق على الواقع أـ ال؟ (.  -ادلنت

 أ، بدكف، -)أ٘ند أمٌن االجتماعية(.كقاؿ أيضان: )عدـ االكتفاء ابلركاة، بل عرضها على الطبائع النفسية كالبيئة 

 .(483ص
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كيقوؿ أيضان: )كما يؤخذ عليهم أهنم عنوا ابلسند أكثر من عنايتهم ابدلنت، فقد يكوف السند مدلسان تدليسان متقنان 
 .(2/47 ـ،2009)أ٘ند أمٌن، فيقبلونو، مع أف العقل كالواقع أيبيانو(. 

كيقوؿ اجلابرم: )إف كل أصل علمي يتخذ إمامان يف العمل فشرط أف جيرم العمل بو على رلارم العادات يف 
 .69نقبلن عن كتاب: حوار ادلشرؽ كادلغرب: د. دمحم عابد اجلابرم: ص، (281ص ـ،2013، احلارث فخرم)ينظر: مثلو كإالٌ فهو غًن صحيح(. 

أ٘ند أبو شادم: )القرآف الشريف كاألحاديث النبوية رلموعة مبادئ خلقية كسلوكية مسببة، ُنيث أف  كيقوؿ
أحكامها عرضة للتبدؿ بتبدؿ األحواؿ كاألسباب، ففيو شواىد ىادئة على ضوئها كأسباهبا كظركفها، ال أحكاـ متزمتة 

 .57نقبلن عن كتاب: ثورة االسبلـ: أ٘ند أبو شادم: ص (92ص وجود، بدكف،)عبد ادلينظر:  ال تقبل التعديل كفاقان لتبدؿ األسباب كالظركؼ(.

كقاؿ زكراي أكزكف يف معرض تساؤالتو: )ىل يوافق كل ما كصلنا من األحاديث النبوية ادلعطيات العلمية كالنظم 
؟ كاجلواب ىنا: ال تتوافق معظم األحاديث  لكونية مع الثوابت اليت تتطرؽ لؤلمور ا النبويةكاألعراؼ السائدة اليـو

، مث قاـ برد العشرات من األحاديث استنادان على ما يراه ىو أهنا ٔنالف ما يدعيو ابلنظم كادلعطيات  كادلعطيات العلمية(
 .(25ص ـ،2004)أكزكف، ينظر:  .العلمية

 -عز كجل -أيضان بعد أف رٌد حديثان يف الصحيحٌن: )كل ذلك يظهر مناقضة ذلك احلديث لكبلمو كقاؿ
 .)  .(150ص ـ،2004)أكزكف، كللعادات كاألعراؼ السائدة اليـو

)مسلم، ك (5478، رقم احلديث: 7/86 ـ،1422)البخارم،  كمسلم: حديث أيب ثعلبة الغشين الذم ركاه البخارم كاحلديث ىو

   . (1930، رقم احلديث: 3/1532 بدكف،

ففي ىذا الكبلـ دعول صرُية لعرض األحاديث على أعراؼ الناس يف كل زماف كمكاف، كبذلك يكوف احلديث 
الذم يوافق العرؼ اليـو صحيحان، كىو نفسو يصبح ضعيفان بعد أف يتغًن العرؼ، كمن ادلمكن أف ينسجم بعض 

ي شلا صدر من النب )ملسو هيلع هللا ىلص( لتلك األحاديث مع كاقع إحدل الدكؿ كاجملتمعات فتكوف مقبولة كصحيحة كاثبتة كى
اجملتمعات، كتكوف نفس األحاديث ضعيفة بل موضوعة كمردكدة جملتمعات أخرل ال تنسجم مع أعرافها كطبائعها 
ككاقعها، فهل ىذا ادلعيار هبذا التطبيق يكوف منضبطان؟ كىل من ادلمكن أف نعتمد عليو يف رٌد األحاديث كقبوذلا؟ كىل 

 على حكم أحاديث بعينها إف طبقنا عليها ىذا ادلعيار هبذا الشكل؟نتفق 

يقوؿ أنور اجلندم: )االسبلـ ال يواجو الواقع أاين كاف ليقره، أك يربره، كإَّنا يواجو الواقع ليزنو ّنيزانو، فيقر منو ما 
 .(46ص كف،)أنور اجلندم، بديقر، كيلغي ما يلغي، كينشئ كاقعان غًنه يف ضوء احلقائق األساسية(. 

 مثال لعرض احلديث على الواقع:

كمن األمثلة على رٌد بعض األحاديث بدعول سلالفتها للواقع ما ذكره أ٘ند أمٌن، حيث قاؿ: )ترل البخارم 
نفسو على جليل قدره كدقيق ُنثو يثبت أحاديث دٌلت احلوادث الزمنية كادلشاىد التجريبية على أهنا غًن صحيحة، 
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 ب، بدكف، -)أ٘ند أمٌن رجاؿ حلديث: )ال يبقى على ظهر األرض بعد مائة سنة نفس منفوسة((.إلقتصاره على نقد ال

 .(238ص

كىذا االعرتاض مردكد، كيدؿ على قصر فهم ىؤالء القـو أك على سوء توظيفهم دلثل ىذه األحاديث من أجل 
بعد القرآف الكرًن، كإاٌل لو كاف الوصوؿ إىل مآرهبم يف رٌد األحاديث كالتشكيك يف صحة أصح الكتب يف اإلسبلـ 

منصفان يف حكمو لنقل احلديث بكاملو كلتمعن النظر يف معناه كلرجع إىل أقواؿ علماء احلديث يف شرح احلديث 
كمفهومو كما دٌؿ عليو السياؽ الذم قيل فيو، فلو كاف فعل ذلك ألداه حتمان إىل النتيجة الصحيحة ادلسٌلمة كلكفاه 

 هة ضعيفة.مؤنة رٌد احلديث لشب

كاحلديث بتمامو ىو من ركاية الشيخٌن عن ابن عمر )رضي هللا عنهما( قاؿ: صىلاى بًنىا رىسيوؿي هللًا صىلاى هللاي عىلىٍيًو 
 : ـى فػىقىاؿى يىاتًًو، فػىلىماا سىلامى قىا اًء، يف آًخًر حى ةى اٍلًعشى لىةو، صىبلى لىتىكيٍم ىى »كىسىلامى ذىاتى لىيػٍ ًذًه؟ فىًإفا عىلىى رىٍأًس ًمائىًة سىنىةو أىرىأىيٍػتىكيٍم لىيػٍ

: فػىوىىىلى النااسي يف مىقىالىًة رىسيوًؿ هللًا صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى « ًمنػٍهىا الى يػىبػٍقىى شلاٍن ىيوى عىلىى ظىٍهًر اأٍلىٍرًض أىحىده  قىاؿى اٍبني عيمىرى
ادً  ًذًه اأٍلىحى ، ًفيمىا يػىتىحىداثيوفى ًمٍن ىى ًإَّناىا قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى: تًٍلكى الى يػىبػٍقىى شلاٍن ىيوى »يًث، عىٍن ًمائىًة سىنىةو، كى

ًرـى ذىًلكى اٍلقىٍرفي(. « اٍليػىٍوـى عىلىى ظىٍهًر اأٍلىٍرًض أىحىده  ًلكى أىٍف يػىٍنخى ، رقم 1/117( ك 116، رقم احلديث: )1/34 ـ،1422)البخارم، ييرًيدي ًبذى

   . (( كاللفظ دلسلم217، رقم احلديث: )4/1965 )مسلم، بدكف، ك (564احلديث: 

أم: يتحدث النب )ملسو هيلع هللا ىلص( عن انقضاء آجاؿ الناس شلن يف عهده قبل انتهاء ادلائة سنة، كىذا ما فهمو كأكضحو 
احلديث، كمنو أخذ العلماء أف من ادعى من الناس لنا راكم احلديث عبد هللا بن عمر )رضي هللا عنهما( يف هناية 

ذلذا   -كالذم أرخ لو ابن حجر كغًنه أنو كاف قبل كفاة النب بشهر -الصحبة بعد مائة سنة من قوؿ النب )ملسو هيلع هللا ىلص(
 .(18/353 ق،1379)ابن حجر العسقبلين،  ينظر: احلديث فهو من الكاذبٌن.

طُّفىٍيًل عىاًمري ٍبني قاؿ ابن حجر: كىذىًلكى كىقىعى اًباًلٍسًتٍقرىاًء فىكىافى آًخرى مىٍن ضيًب ى أىٍمريهي شلاٍن كىافى مىٍوجيودنا ًحينىًئذو أىبيو ال
لى ًفيًو ًإناوي بىًقيى ًإىلى سىنىًة عىٍشرو كىًمائىةو كىًىيى رىٍأسي كىاثًلىةى كىقىٍد أىٍٗنىعى أىٍىلي احلٍىًديًث عىلىى أىناوي كىافى آًخرى الصاحىابىًة مىٍواتن كىغىايىةي مىا ًقي

 .(2/75 ق،1379)ابن حجر العسقبلين، ًمائىًة سىنىةو ًمٍن مىقىالىًة الناًبًٌ صىلاى اَّللاي عىلىٍيًو كىسىلامى كىاَّللاي أىٍعلىمي. 

 -منهج احملدثني يف استعماذلم ذلذا ادلعيار:

قد حكموا على بعض األحاديث ابلضعف أك ابلوضع أحياانن كذلك دلخالفتها لبعض األمور صلد علماء احلديث 
اليت كانت ٔنالف كاقعان ملموسان كمشاىدان، ككاف ذلك دليبلن على كذب أحد ركاة احلديث الذم ىو متهم أصبلن 

إذا خالف، كىذا الفارؽ بٌن  ابلكذب أك الوضع أك الضعف الشديد، فحديثو يعٌد ضعيفان حَّت لو مل يكن سلالفان فكيف
 منهج احملدثٌن كمنهج احلداثيٌن.
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 أمثلة:

( جالسان، كعليو مئزر. حكم عليو ابن اجلوزم ابلوضع حديث أنس: دخلت احلماـ فرأيت رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص -1
ا حىًديث مىٍوضيوع ببلشك كىيف  من خبلؿ السند كادلنت كليس ادلنت فحسب كما ىو منهج احلداثيٌن، حيث قاؿ: ىىذى

 .(2/81 ـ،1966)ابن اجلوزم،  ، كال كاف عنده ٘ناـ.رًكىايىتو ٗنىاعىة رلىٍهيوليوفى، مث قاؿ: كمل يدخل رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ٘نامان ق 

 .(2/7 ـ،1996)السيوطي،  كقاؿ السيوطي: مىٍوضيوع: ًفيًو ٗنىاعىة رلىٍهيوليوفى.

 .(2/67 ق،1399)ابن عراؽ الكناين،  كذكره ابن عراؽ الكناين يف ادلوضوعات، كذكر كبلـ ابن اجلوزم فيو.

، رقم 8/27)الطرباين، بدكف،ركاه الطرباين يف ادلعجم الكبًن:  مىٍوليوده َّللًًا ًفيًو حىاجىةه.حديث: الى ييولىدي بػىٍعدى اٍلًمائىًة  -2

7283) 

بىل: لىٍيسى ًبصىًحيح. فىًإف قيل فإسناده صىًحيح، فىاجلٍىوىاب:  نػٍ ذكره ابن اجلوزم يف ادلوضوعات كقاؿ: قىاؿى أىٍ٘نىد ٍبن حى
ع و من ضىًعيف أىٍك كىذااب فأسق  امٍسو، كىذكر من رىكىاهي لىوي عىٍنوي بًلىٍفظ عىٍن، كىكىيف أىف العنعنة ٍٓنتىمل أىف يىكيوف أحدىم مسى

 يىكيوف صىًحيحان كىكثًن من اأٍلىًئماة كالسادة كلديكا بػىٍعد اٍلًمائىة.
اًدمٌ  ا اٍلبػىٍغدى ا حىًديث ميٍنكىر كىىىذى ٍعفىر ٍبن أعٌن الى يػىٍعيًن: زليىماد بٍ  -كذكره السيوطي يف ادلوضوعات كقاؿ: ىىذى ن جى

 .(2/324 ـ،1996)السيوطي،  اعرفو.
ٍعفىًر ٍبًن أى  ٍيًخًو أىٍ٘نىدى ٍبًن اٍلقىاًسًم ٍبًن ميسىاًكرو كىزليىماًد ٍبًن جى ى كىملٍى أىٍعرًفٍػهيمىا، كىبىًقياةي كقاؿ اذليثمي: رىكىاهي الطابػىرىاينُّ عىٍن شى ٍعٌنى

اًلًو رًجىاؿي الصاًحيًح، كىُييٍ  كيًلدى لىوي فىبلى تىمىلي أىناوي أىرىادى الى ييولىدي أًلىحىدو بػىٍعدى أىٍف يىٍكميلى ًمنى اٍلعيٍمًر ًمائىةى سىنىةو كىلىده يف اٍلغىاًلًب، فىًإٍف رًجى
بىوي، فػىيػىتػىعىلامي اٍلمىعىاًصيى كىاَّللاي أىٍعلىمي.

 .(8/159 ـ،1994)اذليثمي،  يىًعيشي اٍلوىاًلدي حىَّتا يػيؤىدًٌ

كقاؿ الشيخ األلباين: كىذا إسناد ضعيف، كمنت موضوع، كعلتو صخر بن قدامة ىذا، فإنو ال يعرؼ إال يف ىذا 
احلديث، كمل يورده البخارم يف " التاريخ " كال ابن أيب حامت يف " اجلرح كالتعديل " كال ابن حباف يف " الثقات " فإنو 

 على شرطو!
كاف مدلسان، كيبدك يل أف اآلفة شلن حدثو عن صخر ؛ فإف ىذا قد   كٖنة علة أخرل كىي عنعنة البصرم، فإنو

 .(3/301 ـ،1992)األلباين،  أنكر احلديث دلا سئل عنو.
فانظر إىل منهج أىل احلديث كيف ينظركف إىل احلديث كيدرسونو كذلك ابلنظر إىل سنده كمتنو معان، فبل ميكن 

ىر السند صحيحان فبلبد من كجود قرينة تدؿ على أف أحد الركاة أف يكوف السند صحيحان كادلنت منكران، كلو كاف ظا
الثقات قد أخطأ يف ركاية احلديث كيكوف ذلك كافيان يف رٌد احلديث، كلكن البد من كجود قرينة تدؿ على ٔنطئة 

 ميكن رٌد الراكم، مع عدـ إمكانية اجلمع كالتوفيق بٌن ادلتعارضٌن كعدـ الوقوؼ على أتكيل مقبوؿ كمستساغ كإاٌل فبل
احلديث ّنجرد كجود تعارض ظاىرم يف احلديث كما ىو صنيع احلداثيٌن اجلاىلٌن بقواعد كضواب  احملدثٌن يف التعامل 
مع األحاديث النبوية، كبسبب جهلهم ىذا عمدكا إىل نقد ادلنت فحسب كعدـ االلتفاؼ إىل السند أصبلن، كىو ما 
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احلديث يف قولو: )ككانوا يف غىن عن ىذا لو جعلوا معيار الصحة ادلنت صرٌح بو ٗناؿ البنا يف معرض رٌده على أىل 
 .(118ص )ٗناؿ البنا، بدكف، . كليس السند، ألف ىذا سيجعل ادلعىن ىو الفيصل(

حسب احلداثيٌن  -فإذا كاف ادلعىن ىو احلكم كادلعيار، كادلعىن إَّنا يعتمد على الذات القارئة ال الكاتبة
فإف ىذا يعين أف احلديث أصبح عرضةن للقبوؿ أك الرفض ببل ضواب ، فكل كاحد إذا أراد أف ُيكم بنفسو  -كمناىجهم

ثي بنزع التقديس عن السنة ليقوؿ من شاء ما شاء ككيفما على احلديث يرفض كيقبل ما ُيلو لو، كهبذا تتحق غاية احلدا
 .(260ص ـ،2013، احلارث فخرم) ينظر:شاء. 

 

 ادلبحث الثاين
 ادلعايري اليت خالف فيها احلداثيون احملدثني

إف احلداثيٌن ابتكركا معايًن جديدة لثبوت األحاديث، فقاموا بقبوؿ أك رٌد األحاديث كفقها، كىذه ادلعايًن مل 
يعرؼ عند احملدثٌن كعلماء احلديث، كالذم ينظر إليها جيد أهنا غًن منضبطة كغًن زلكمة، فبل ميكن تطبيقها على 

حاديث اليت يراىا البعض أهنا صحيحة كفق ىذه ادلعايًن ليس األحاديث ألهنا ال تؤدم إىل نتائج صحيحة كمتفقة، فاأل
ابلضركرة أف تكوف صحيحة عند آخرين بتطبيق نفس ادلعايًن، فذلك كاؼ يف عدـ حجية تلك ادلعايًن، كفيما أييت ذكر 

 بعض منها: 

 معيار روح اإلسالم: -1
ت معها كاف دليبلن على صحتها زعم بعض احلدثيٌن أف األحاديث البد أف تعرض على ركح اإلسبلـ فإف اتفق

كإف تعارضت معها كاف دليبلن على ضعفها، فجعلوا )ركح اإلسبلـ( معياران لقبوؿ كرد األحاديث، كلكن ىذا ادلعيار ال 
يصلح تطبيقها على األحاديث كذلك لعدـ كجود مفهـو دقيق كزلدد لركح اإلسبلـ، فما يكوف موافقان لركح االسبلـ 

فان عند اآلخرين، كىذا ما اعرتؼ بو أحد كبار احلداثيٌن، كىو نصر حامد أبو زيد حيث قاؿ: عند البعض يكوف سلال
)جوىر اإلسبلـ ليس معطىن اثبتان، بل ىو جوىر قابل دائمان لبلستنباط كإعادة االكتشاؼ ُنسب تطور الوعي 

 .(70ص ـ،2004)نصر حامد أبو زيد، اإلنساين(. 

ٌن كالعقبلنيٌن )كشهد شاىد من أىلها( يؤيد كيؤكد أف ىذا ادلعيار غًن فهذا اعرتاؼ من أحد أقطاب احلداثي
 منضب  كغًن اثبت كىذا الذم أرادكه.

فلو طبق ىذا ادلعيار على األحاديث كالركاايت ال يؤدم إىل نتائج اثبتة كمتفقة كمستمرة كزلكمة، فما يرد من 
 ادلتأكلٌنادـ، ألف لكل زمن ركح سلتلف لئلسبلـ ُنسب احلديث كفق ىذا ادلعيار يف ىذا الزمن رٌّنا يقبل يف زمن ق

كادلفكرين من أبنائو، كىذا التصور دلثل ىذا الضاب  ُيقق للحداثي ىدؼ التعوًن كعدـ الوضوح ليفتح الباب كاسعان 
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، احلارث فخرم)ينظر: ليقوؿ كيفما شاء يف كل شيء، كىذا يتوافق مع منهجو الرافض للقوالب اجلاىزة كاألحكاـ القاطعة. 

 .(275ص ـ،2013

بل صلد أف بعض احلداثيٌن قاموا بتحريف ادلفاىيم القرآنية الثابتة كاجملمع عليها من قبل العلماء كذلك كفق ىذا 
 ادلعيار.

يقوؿ أ٘ند أبو شادم: )إف ركح االسبلـ اليت تقر مبدأ الصاحل العاـ بل تقدسو تسمح يف ىذا العصر أبف تكوف 
الرجل بقدر ما تسمح أبف يكوف الرجل قوامان على ادلرأة إذ أف مرد ذلك إىل االعتبار االقتصادم ال  ادلرأة قوامة على

أكثر كال أقل، ِنبلؼ ما كاف عليو احلاؿ يف فجر اإلسبلـ(، فهو ال يهمو أف يبطل مفعوؿ اآلية الكرمية }الرجاؿ 
 .24نقبلن عن كتاب: ثورة االسبلـ: أ٘ند أبو شادم: ص (96ص )عبد ادلوجود، بدكف، ينظر: [.34قواموف على النساء{. ]النساء:

بل صلد بعضهم يتجاكز ركح االسبلـ إىل ركح العصر، كيرل أف احلديث البد أف يتفق مع ركح العصر، أم ما 
، كإاٌل فهو مشكوؾ فيو، أك مرفوض ال ميكن تصحيحو، ألنو يف زعمهم خيالف العل م عليو الثقافة الغربية ادلادية اليـو

 كالعقل كالفكر ادلتطور ادلتحضر، مناؼ لركح العصر كدلقوماتو الثقافية.

يقوؿ حسن حنفي: )تصور القدماء تصور اترخيي خالص يعرب عن عصرىم كمستواىم الثقايف، كما أف تصوران 
  .(1/593 ـ،1988)حسن حنفي، تصور معاصر يعرب عن ركح عصران كمستواان الثقايف(. 

)حسن  سؤكلية علماء أصوؿ الدين من جيلنا يف إعادة بناء العلم طبقان دلقتضيات العصر(.كيقوؿ أيضان: )تكوف م

 .(1/192 ـ،1988حنفي، 

 أمثلة من األحاديث اليت رّدت بتطبيق هذا ادلعيار:

انتقد بعض ادلعاصرين قصة غزكة بين ادلصطلق اليت ركاىا البخارم يف صحيحو، كىي ما ركاه ابن عوف،  -1
قاؿ: كتبت إىل انفع، فكتب إيٌل: أف النب )ملسو هيلع هللا ىلص( أغار على بين ادلصطلق كىم غاركفى، كأنعامهم تسقى على ادلاء، فقتل 

 ـ،1422)البخارم،  ويرية( حدثين بو عبد هللا بن عمر ككاف يف ذلك اجليش.ميقاتًلىتػىهيم كسب ذراريهم كأصاب يومئذو ج

 .(1541، رقم احلديث: 3/148

يقوؿ امساعيل الكردم: )إف كقوع الغزكة هبذه الصورة بعيد جدان عن ركح االسبلـ، كسلالف لتشريع اجلهاد 
نقبلن عن كتاب: ضلو تفعيل قواعد نقد  (206ص )نبيل بلهي، بدكف،ظر: ين .كتعاليمو ادلعركفة من نصوص القرآف الكرًن كمن ادلتواتر من السًنة

 ، كالكتاب مل أحصل عليو.233منت احلديث: امساعيل الكردم: ص

فنقد ىذه القصة هبذه الطريقة جناية على مركايت السًنة النبوية، كحىيدىةه عن ادلنهج العلمي يف التعامل مع 
ـ كترد ّنثل ىذه  دى النصوص، فقصة مثل ىذه كاردة يف أصح كتب احلديث ينبغي أف تفهم الفهم الصحيح ال أف هتي
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)نبيل بلهي، نظر: يوافق ركح االسبلـ كتعاليمو كالقرآف الكرًن.  األكىاـ، كقد فصل العلماء ابألدلة العلمية شرح احلديث فيما

 .(206ص بدكف،

حنفي إىل رد حديث اإلسراء كادلعراج ٗنلة كتفصيبلن: ُنجة معارضتها )لركح اإلسبلـ...  ذىب حسن -2
فاإلسبلـ دين كاقعي كرسالة إنسانية اكتمل فيها الوحي، كاستقل فيو العقل، كأصبح لئلدارة حرية االختيار، كلكن الركاية 

)حسن حنفي،   األنبياء أقل من األنبياء السابقٌن(.حَّت ال يكوف خامت إسرائيلعود إىل الوراء إىل قصص األنبياء عند بين 

  .(185 -4/185 ـ،1988

ذىب ٗناؿ البنا إىل أف حديث )صلوا خلف كل بر كفاجر( موضوع ألنو يتعارض مع توجيو القرآف كركح  -3
 .(256ص )ٗناؿ البنا، بدكف، اإلسبلـ كاألمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر.

، (1768، رقم احلديث: 2/402 ـ،2004)الدارقطين، : كالبيهقي يف السنن الكربل كضعفويف سننو،  الدارقطينكاحلديث ركاه 

  .(6832، رقم احلديث: 4/29 ـ،2003)البيهقي،  ك

قاؿ زلمود أبو ريٌة بعد أف ذكر بعض األحاديث اليت زعم أهنا متعارضة: )كمن أجل ذلك نرجح أف  -4
 الرسالة احملمدية ىو حديث: )مثل أميت مثل ادلطر ال يدرم أكلو خًن أـ آخره((.احلديث الصحيح الذم يتفق مع ركح 

 .(12327، رقم احلديث: 19/334 ـ،2001)ابن حنبل،  . كاحلديث ركاه أ٘ند كحسنو شعيب األرانؤكط:. (254ص ـ،1999)أبو رية، 

بعض األمثلة من ٔنب  ىؤالء القـو بعد أف فقدكا ادلصداقية كحادكا عن ادلنهج العلمي الرصٌن الذم كضعو  فهذه
 علماء احلديث.

 معيار الذوق. -2
ذىب بعض احلداثيٌن إىل رٌد بعض األحاديث الصحيحة بدعول سلالفتها للذكؽ، من ىؤالء ادلدعو )زكراي 

 .(27ص ـ،2004)أكزكف، فنرتكها دكف حرج(.  كالذكؽ السليمأكزكف( حيث قاؿ: )أما األحاديث اليت تعارض العلم كادلنطق 

هي حىَّتا يػىٍلعىقىهىا( الذم ركاه الشيخاف عن ابن  كلذلك رٌد احلديث ادلرفوع )ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم طىعىامنا، فىبلى ميىٍسىٍح يىدى
 (2031، رقم احلديث: 3/1605 )مسلم، بدكف،ك (5456، رقم احلديث: 7/82 ـ،1422)البخارم،  عباس.

كْنانب الطب الوقائي، كإذا كاف بعض السادة العلماء األفاضل يرل  تنايف الذكؽ السليمحيث قاؿ: كىي ظاىرة 
 ـ،2004)أكزكف، يف ذلك مظهر شكر كتقدير لنعمة هللا، فإنين أرل مع كثًنين غًنم مظهر ٔنلف كقرؼ كامشئزاز فيو(. 

 .(148 -147ص

رٌد حديث الذاببة، كقاؿ: )تعارض معطيات ذلك احلديث مع نتائج كتطبيقات البحوث العلمية كمع  كما
 .(147ص ـ،2004)أكزكف، (. الذكؽ اإلنساين السليم
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: حديث الذاببة ىو ما ركاه أىبو ىيرىيٍػرىةى )رًضيى اَّللاي عىٍنوي( أىفا رىسيوؿى اَّللًا )صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى( قىاك  ًإذىا كىقىعى »ؿى
ٍيًو ًشفىاءن، كىيف ا نىاحى ًء أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًمٍسوي كيلاوي، مثيا لًيىٍطرىٍحوي، فىًإفا يف أىحىًد جى بي يف ًإانى ًر دىاءن الذُّابى )البخارم،  ركاه البخارم:« آلخى

 .(5782، رقم احلديث: 7/140 ـ،1422

ا بػىٌٍنى ًمنػٍربىً رىسيوؿً  ىًخرُّ ًفيمى اَّللًا  كرٌد أبو ريٌة احلديث الذم ركاه البخارم عن أيب ىريرة قاؿ: لىقىٍد رىأىيٍػتييًن كىًإيٌنً ألى
، فػىيىًجيءي اجلىاًئي فػىيىضىٍع رًٍجلىوي عىلىى  عينيًقي، كىيػيرىل أىيٌنً رلىٍنيوفه، كىمىا يب )صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى( ًإىلى حيٍجرىًة عىاًئشىةى مىٍغًشيًّا عىلىيا

 .(7324، رقم احلديث: )9/104 ـ،1422البخارم، ). ًمٍن جينيوفو مىا يب ًإالا اجليوعي(

حيث قاؿ: )فهل تراه يدع دكلة بين أمية ذات السلطاف العريض كاألطعمة الناعمة، كينقلب إىل علي الزاىد 
، اللهم إال من عصم أتابه الطباع اإلنسانية، كال يتفق مع الغرائز النفسيةالفقًن الذم كاف طعامو القديد؟ إف ىذا دلمان 

 .(221ص ـ،1999)أبو رية، ربك، كقليل ما ىم(. 

 ر )الرائحة(.معيا -3
إف من ادلضحك ادلبكي أف صلد بعض من ييسٌموف ابجملددين كالتنويريٌن كالعقبلنيٌن جعلوا من معايًن ثبوت 
األحاديث الرائحة، أم رائحة احلديث كذلك بشٌمو فإف كجدكا فيو رائحة احلديث قبلوه كإف مل جيدكا تركوه، كإليك 

 ديث كفق ىذا ادلعيار:بعضان من أقواذلم اليت رٌدكا فيها بعض األحا

)البخارم، . صحيح ركاه الشيخاف رٌد زلمود أبو ريٌة حديث لطم موسى )عليو السبلـ( دللك ادلوت. كىو -1

 .(2372، رقم احلديث: 4/1842ك)مسلم، بدكف،  (1339، رقم احلديث: 2/90 ـ،1422

 .(232ص ـ،1999)أبو رية،  لتفوح من ىذا احلديث(. رائحة االسرائيليةقاؿ: )إف حيث 

ككذلك رٌد احلديث الصحيح الذم ركاه البخارم عن أيب ىريرة )هنع هللا يضر( إف رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( قاؿ: )من عادل يل 
  .(6502، رقم احلديث: )8/105 ـ،1422)البخارم، . كليان فقد آذنتو ابحلرب....(

 .(176ص ـ،1999)أبو رية، (. رائحة إسرائيليةمث قاؿ: )كمن لو حاسة شم احلديث جيد يف ىذا احلديث 

كرٌد عليو الشيخ عبد الر٘نن ادلعلمي ردٌا ٗنيبلن، حيث قاؿ: )لو جاز احلكم ابلرائحة دلا ساغ أدىن تشكك يف 
 حكم البخارم، ألنو أعرؼ الناس برائحة احلديث النبوم، كابلنسبة إليو يكوف أبو رٌية أٍخشىم فاقد الشم أك فاسده(.

 .(269ص مي، بدكف،)ادلعل

كمسند أ٘ند: )من السهل أف يشكك  كمسلم يقوؿ دمحم اجلابرم بعد أف ذكر ثبلثة أحاديث يف البخارم -2
، كابلنسبة يل شخصيان إف مثل ىذه تيشىمُّ فيها رائحة السياسةاإلنساف يف صحة مثل ىذه األحاديث الثبلث اليت 
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ينظر: مقاؿ لػػ)دمحم اجلابرم( بعنواف )يف حاجة إىل اإلصبلح(  بعٌن االعتبار(.األحاديث جيب كضعها بٌن قوسٌن أعين: ْننب أخذىا 

 .33(، ص32ادلنشور يف رللة مواقف، العدد )

 كاألحاديث الثبلثة ىي:

يػٍري أيمايًت قػىٍرين، مثيا ًعٍمرىافى ٍبنى حيصىٌٍنو رىًضيى اَّللاي عىنػٍهيمىا ىو حديث  ركاه البخارم: الذم احلديث   - أ الاًذينى )خى
 (.3650، رقم احلديث: 5/2ـ، 1422)البخارم،  .يػىليونػىهيٍم، مثيا الاًذينى يػىليونػىهيٍم(

يػىعيودي كىمىا ىو احلديث الذم ركاه مسلم:   - ب ـي غىرًيبنا، كىسى ٍسبلى أى اإٍلً حديث أيب ىريرة عن النب )ملسو هيلع هللا ىلص( قاؿ: )بىدى
أى غىرًيبنا، فىطيوَبى  ًء(بىدى  (.232، رقم احلديث: 1/130)مسلم، بدكف،  .لًٍلغيرىابى

عى الناًبا صىلاى هللاي عىلىٍيًو كىسىلامى ىو احلديث الذم ركاه اإلماـ أ٘ند:   - ت حديث عىٍبًد الراٍ٘نىًن ٍبًن سىناةى، أىناوي مسًى
ـي غىرًيبنا، مثيا يػىعيودي غىرًيبنا كىمىا  ٍسبلى أى اإٍلً : )بىدى ًء...(يػىقيوؿي أى، فىطيوَبى لًٍلغيرىابى  .(16690، رقم احلديث: 27/237 ـ،2001)ابن حنبل،  .بىدى

يقوؿ الدكتور أ٘ند شلب بعد رٌده ألحاديث اإلسراء كادلعراج: )كاعتقادم أف ىذه القصة من االسرائيليات  -3
اليت ترمي إىل كضع موسى يف موضع ادلعلم حملمد، كصاحب الفضل على ادلسلمٌن، ككأنو أعرؼ أبمة دمحم من دمحم، كقد 

  (.1/249ـ، 1987)أ٘ند شلب،  ضوع(.من الركاايت ادلتصلة هبذا ادلو  رائحة االسرائيلياتتسربت 

، رقم احلديث: 153، 4/116ـ، 1422)البخارم،  :أحاديث االسراء كادلعراج ركاىا الشيخاف: ينظر: حديث ابن عباسك 

 (.6613، رقم احلديث: 8/125(، ك: 4716، رقم احلديث: )6/86(، ك: 3888، رقم احلديث: )5/54(، ك: 3396، 3239)

، 7/104(، ك: 4709، رقم احلديث: )6/83(، ك: 3437، 3394، رقم احلديث: )166، 4/152 ـ،1422)البخارم،  كحديث أيب ىريرة:

 (.5603، 5576، رقم احلديث: 108

 (.3887، رقم احلديث: 5/52(، ك: 3430ك 3393، رقم احلديث: )163، 4/152 ـ،1422)البخارم،  كحديث مالك بن صعصعة:

 )مسلم، بدكف، (  ك7517، رقم احلديث: 9/149(، ك: 3570، رقم احلديث: )4/191 ـ،1422 )البخارم، كحديث أنس بن مالك:

 (.165، 164، رقم احلديث: 4/1845(، ك:262، رقم احلديث: )1/148

 (.92، رقم احلديث: 3/1592(، كحديث أيب ىريرة: 267، رقم احلديث: )1/151 )مسلم، بدكف، كحديث ابن عباس:

قاؿ الشيخ دمحم رشيد رضا: )حديث حذيفة: أكتبوا العلم قبل ذىاب العلماء( عند ابن النجار يف اترخيو  -4
ينظر مقاؿ بعنواف )التدكين يف االسبلـ( ادلنشور يف رللة ادلنار، اجمللد . ك (2/180 البغدادم، بدكف،ابن النجار )(. بل يشم منو رائحة الوضعضعيف، 

 .765(، ص14/3/1907بتاريخ ) -اجلزء األكؿ -العاشر
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شم رائحة كقاؿ أيضان يف األحاديث اليت كردت يف رفع اليدين يف الركوع كالقياـ يف الصبلة: )كإف كاف كل من 
 -اجلزء األكؿ -لد اخلامسينظر مقاؿ بعنواف )اذلدااي كالتقاريظ( ادلنشور يف رللة ادلنار، اجملمنهم موقن أبهنا اثبتة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص(.  علم السنة

 .393(، ص10/4/1902بتاريخ )

 معيار العني اجملردة. -4
إف من ادلعايًن ادلبتكرة عند ىؤالء القـو ىو معيار العٌن اجملردة، أم احلكم على احلديث ّنجرد النظر إليو كقراءتو 
قراءة سطحية شكلية عابرة دكف التعمق كالبحث كالتدقيق كالدراسة كالتحليل الذم ىو منهج أىل احلديث، كىذا ما 

 ابلعٌن اجملردةحح بعض كبار احملدثٌن أحاديث ظاىرة البطبلف صرٌح بو أحدىم كىو ٗناؿ البنا حيث قاؿ: )كقد يص
 .(234ص )ٗناؿ البنا، بدكف،. كدكف حاجة إىل ٓنقيق أك تدقيق(

كمٌثل لذلك ببعض األحاديث اليت صححها احلاكم يف ادلستدرؾ، كلكنو جهل أف العلماء صٌرحوا بعدـ  
 مو اليت خالف فيها اآلخركف.االعتداد بتصحيحات احلاكم كذلك لتساىلو السيما يف أحكا

فقد قاؿ ابن تيمية )ر٘نو هللا( بعد ذكره لبعض تصحيحات احلاكم ألحاديث موضوعة: )كذلذا كاف أىل العلم 
)ابن تيمية،  ابحلديث ال يعتمدكف على رلرد تصحيح احلاكم... كليس فيمن يصحح احلديث أضعف من تصحيحو(.

 .(1/184 ـ،2001

يعبأ احلفاظ أطباء احلديث بتصحيح احلاكم شيئان، كال يرفعوف بو رأسان البتة، بل ال يدؿ كقاؿ ابن القيم: )كال 
تصحيحو على حسن احلديث، بل يصحح أشياء موضوعة ببل شك عند أىل العلم ابحلديث، كإف كاف من ال علم لو 

عبأ أىل احلديث بو شيئان، كاحلاكم نفسو ابحلديث ال يعرؼ ذلك، فليس ّنعيار على سنة رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، كال ي
أف ال  - اإلكليل: للحاكم(يقصد كتاب )ادلدخل إىل كتاب  -يصحح أحاديث ٗناعة كقد أخرب يف كتاب ادلدخل لو

 .( 1/245 ـ،1993، ابن قيم اجلوزية) ُيتج هبم كأطلق الكذب على بعضهم(.

، ابن قيم اجلوزية) .)كابجلملة فتصحيح احلاكم ال يستفاد منو حسن احلديث ألبتة فضبل عن صحتو(كقاؿ أيضان: 

 (.1/276 ـ،1993

 ـ،1997)الزيلعي،  )كتوثيق احلاكم ال يعارض ما يثبت يف الصحيح خبلفو دلا عرؼ من تساىلو(.كقاؿ الزيلعي: 

1/352). 

فهذه أقواؿ ٗنلة من كبار العلماء على حكم تصحيح احلاكم النبيسابورم كأنو ال يعتمد عليو فيما خالف فيو 
 اآلخركف.

كضلن ال ننكر على )ٗناؿ البنا( كأمثالو أف جيهلوا ىذا ألهنم غًن متخصصٌن يف احلديث الشريف كعلومو، لكننا 
م الرجوع إىل أقواؿ كأحكاـ أىل الشأف، كالتمسك هبا بدؿ التطاكؿ ننكر عليهم التدخل فيما ال يعنيهم، فكاف األكىل هب

كالعناد، السيما بعد ذكره لتعليقات العلماء اآلخرين على نفس األحاديث كتصرُيهم أبهنا ضعيفة أك موضوعة كاإلماـ 
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و الفارؽ بٌن الذىب يف تعليقاتو على ادلستدرؾ، حيث أقٌر أبهنا موضوعة، كلكن على طريقة أىل احلديث، كىذا ى
ادلنهجٌن، فإف علماء احلديث رٌدكا األحاديث بعد البحث كالدراسة كالتحقيق كالتدقيق، كليس ابلعٌن اجملردة كدكف 

 حاجة إىل ٓنقيق أك تدقيق كما ىو منهج احلداثي.

ؿ: ينظر: تعليقات الذىب على ادلستدرؾ على الصحيحٌن ادلطبوع مع ادلستدرؾ: للحاكم النيسابورم: فقد قا
 .(4231، رقم احلديث: 2/674 ـ،1990)احلاكم النيسابورم،  موضوع قبح هللا من كضعو.

 معيار الشعور: -5
إف من أدكات النقد عند احلداثيٌن كٕنييز الصحيح من الضعيف من احلديث ىو عرض احلديث على الشعور، 

احلديث فإذا شعر بداخلو أنو صحيح   أم ما يشعر بو الناقد أثناء قراءة احلديث من صحتو أك ضعفو، ُنيث يقرأ منت
 كاف كذلك كإف شعر بضعفو فهو ضعيف.

يقوؿ حسن حنفي: )ىل تكفي نظريتا العقل كالوجود كحدمها إلقامة العلم ؟ صحيح أف العقل ىو العلم؟ 
، كلكن العقل كالوجود كليهما يظهراف يف الشعور، كالعلم كادلعلـو بعداف للشعور، كمن مث  احتاجت كالوجود ىو ادلعلـو

 .(1/591 ـ،1988)حسن حنفي، نظرية العلم كنظرية الوجود إىل نظرية اثلثة ىي نظرية الشعور(. 

كيقوؿ أيضان: )كالشعور قادر على إعطاء مادة جديدة خصبة كمتجددة يقـو العقل بتحليلها... يعمل يف ٓنليل 
منها تنبثق النصوص الكبلمية كالدينية(.  مضموف التجارب اليت يقدمها الشعور كاليت تكشف عن نفس التجارب اليت

 .(592 -1/591 ـ،1988)حسن حنفي، 

)حسن كيقوؿ أيضان: )التحليل الشعورم للموضوعات من خبلؿ اخلربات احلية، كيكوف ادلعلـو ىو ادلشعور بو(. 

 .(1/591 ـ،1988حنفي، 

كاستهدم كيقوؿ الشيخ دمحم الغزايل: )إنين أطيل النظر يف كتب السنة معتقدان أف هبا كنوزان ٖنينة من تراث النبوة، 
، كىي فطرة صقلتها التبلكة الدائمة لكتاب هللا كاحلب الصادؽ ذلذا الوحي بفطريت يف ْننب الضعيف كقبوؿ الصحيح

 ، بدكف،ب -)دمحم الغزايلبعة الكبار كمن يليهم من أىل الذكر كقادة الفكر(. ادلبارؾ كالدراسة ادلستمرة دلناىج الفقهاء األر 

 .(76ص

كعلى ىذا ادلنهج قبل حديثان ضعيفان بل موضوعان، حيث قاؿ: )كمنت احلديث الذم أثبتناه تبدك عليو أنوار النبوة، 
 .(142ص ، بدكف،ب -)دمحم الغزايلكال يضره طعن الطاعنٌن(. 

نىكيٍم، كىىيوى الفىٍصلي حديث كاحلديث: ىو  بػىري مىا بػىٍعدىكيٍم، كىحيٍكمي مىا بػىيػٍ سى لىيٍ حارث األعور: )...ًكتىابي هللًا ًفيًو نػىبىأي مىا قػىبػٍلىكيٍم كىخى
، اًبذلىٍزًؿ...(، ركاه الرتمذم ا الوىٍجًو كىًإٍسنىاديهي رلىٍهيوؿه ، الى نػىٍعرًفيوي ًإالا ًمٍن ىىذى ا حىًديثه غىرًيبه .  كقاؿ: ىىذى  ـ،1998)الرتمذم، كىيًف احلىاًرًث مىقىاؿه

 .(2906، رقم احلديث: 5/22
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كاحلارث بن عبد هللا األعور اذلمداين، ضعفو ٗنهور النقاد أمثاؿ: ُيٍن بن معٌن، كأبو زرعة كأبو حامت الرازيٌن، كالنسائي، كقاؿ 
 .(5/244 ـ،1980)ادلزم،  ينظر:عنو اإلماـ علي بن ادلديين، كابن أيب خيثمة: كذاب. 

كيقوؿ زلمود أبو ريٌة: )أتنور خبلؿ معانيو شعاعان من نور النبوة كلو كاف خافتان ضئيبلن، كىذا أمر أحسو 
بوجداين، فما كاف من مثل ذلك شلا يطمئن بو القلب كيسلم بو العقل فأان آخذ بو كأركيو كأان مطمئن كأعتربه من بياف 

 .(36ص ـ،1999)أبو رية، الرسوؿ للكتاب العزيز(. 

على ادلعرفة القلبية، كالعلم الباطن يف  االعتمادفما أقرب ىذا ادلنهج من منهج بعض غبلة ادلتصوفة الذين يركف 
 التمييز بٌن احلق كالباطل كتصحيح احلديث، أك احلكم عليو ابلضعف أك ابلوضع. 

أنو غًن صحيح لسؤالو  يقوؿ ابن عريب: رب حديث يكوف صحيحان من طريق ركاتو ُيصل ذلذا ادلكاشف
للرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( فيعلم كضعو كيرتؾ العمل بو، كإف عمل بو أىل النقل لصحة طريقو، كرب حديث ترؾ العمل بو لضعف 
طريقو من أجل كضاع يف ركاتو يكوف صحيحان يف نفس األمر لسماع ادلكاشف لو من )الركح( حٌن إلقائو على رسوؿ 

 .(1/10 ـ،2000)العجلوين،  ينظر: (.هللا )ملسو هيلع هللا ىلص

كال خيفى بطبلف ىذا ادلسلك، فهو قوؿ زلدث مل يعرفو سلف األمة، كفيو إبطاؿ لقواعد اجلرح كالتعديل، كىدـ 
 دلناىج احملدثٌن، فوؽ أف الكشف مضطرب ال قاعدة لو كال انضباط. 

: كلقد أبدع كأفاد كأجاد اإلماـ ابن القيم )ر٘نو هللا( يف قولو الىكى ثػىنىا فػىقىٍد أىحى الىكى عىلىى غىًٍنً أىٍخبػىرىانى كىحىدا : )كىمىٍن أىحى
، فػىلىٍيسى بػىٍعدى اٍلقيٍرآًف كىأىٍخبػىرىانى كىحى  ، أىٍك رىٍأًم نػىٍفًسيٌو ، أىٍك ًقيىاًس فػىٍلسىًفيٌو يىاًؿ صيويفٌو ، ًإماا عىلىى خى لًًٌمٌنى ثػىنىا ًإالا شيبػىهىاتي اٍلميتىكى دا

لًيلى ضىلا عىٍن سىوىاًء اكىآرىاءي ا تي اٍلميتىصىوًًٌفٌنى، كىًقيىاسي اٍلميتػىفىٍلًسًفٌنى، كىمىٍن فىارىؽى الدا يىاالى لساًبيًل، كىالى دىلًيلى ًإىلى اَّللًا ٍلميٍنحىرًًفٌنى، كىخى
ا دىلًيلي اٍلقيرٍ  بػٍهى )ابن آًف كىالسُّناًة فىًهيى ًمٍن طيريًؽ اجلٍىًحيًم، كىالشاٍيطىاًف الراًجيًم(. كىاجلٍىناًة ًسوىل اٍلًكتىاًب كىالسُّناًة، كىكيلُّ طىرًيقو ملٍى يىٍصحى

 (.2/439 ـ،1996قيم اجلوزية، 

 معيار البداهة: -6
كالبداىة كما عرٌفها أىل اللغة ىي: أكؿ كل شيء كما يفجأ من األمر، كيف الفلسفة: كضوح األفكار كالقضااي 

كالبداىة كاالبتداء كسداد الرأم عند ادلفاجأة كادلعرفة جيدىا اإلنساف يف نفسو من غًن ُنيث تفرض نفسها على الذىن، 
 .(1/44 ،بدكف،  كآخركف إبراىيم مصطفى)ينظر:  إعماؿ الفكر كال علم بسببها.

فقد زعم بعض احلداثيٌن أف ىناؾ من األحاديث ما ييعرؼ صحتها أك بطبلهنا ّنجرد قراءهتا عند أكؿ كىلة دكف 
احلاجة إىل إعماؿ الفكر كالعقل كالبحث كالدراسة، كأهنا من البديهيات كادلسلمات اليت ال ٓنتاج إىل بياف أك دليل، لذا 
صلدىم يقبلوف من األحاديث ما يوافق ىواىم كآرائهم كمذىبهم كإف كانت ىي مردكدة ضعيفة عند أىل احلديث، 

 ككذلك يرٌدكف أحاديث صحيحة عندىم بنفس الغرض.
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بصدقو كحديث: )ال تكتبوا  البداىةىؤالء مثبلن زلمود أبو رٌية حيث يقوؿ: )كمن األحاديث ما تقضي  كمن
 .(3004، رقم 4/2298 )مسلم، بدكف، كاحلديث ركاه مسلم: . (36ص ـ،1999)أبو رية، . عين شيئان غًن القرآف((

يف صحيح مسلم كلكن ألف ىذا احلديث يوافق منهجو يف التشكيك يف صحة للحديث مل يكن لوركده  كقبولو
ادلئات بل اآلالؼ من األحاديث الصحيحة الثابتة ُنجة هني النب )ملسو هيلع هللا ىلص( عن كتابة احلديث يف عصره، كاإلغفاؿ عن 

 الكثًن من األحاديث الصحيحة اليت تثبت كتابة السنة يف عهده. 

قبلوا حديث عرض احلديث على القرآف الذم ضعفو ٗنهور أىل العلم كما سبق أف ذكران أقواذلم يف  كما
 ادلبحث األكؿ، كذلك ألنو يوافق مآرهبم كأغراضهم يف رٌد الكثًن من األحاديث الصحيحة ُنجة سلالفتها للقرآف الكرًن.

 معيار حقوق اإلنسان أو حقوق ادلرأة. -7
أف احلديث ييقبل إذا كافق حقوؽ اإلنساف كيرفض إذا خالفها، كجعلوا من ذلك معياران إف من احلداثيٌن من يرل 

لثبوت األحاديث دكف النظر كااللتفات إىل سند احلديث كالضواب  اليت كضعها علماء احلديث، فرٌدكا بذلك أحاديث 
 صحيحة ُنجة سلالفتها حلقوؽ اإلنساف أك حقوؽ ادلرأة.

التفسًن العلمي للنبوة سيساعد.. على ترشيد اخلطاب الديين بتنقيتو من اذلذايف يقوؿ العفيف األخضر: )ىذا 
، كتننقيتو من ادلعجزات حلقوؽ اإلنسافالديين الذم جعل ادلسلم غارقا حَّت أذنيو من الفكر السحرم، كمنتهكان صفيقان 
و قتل مقدس، ككل ما يتحدل قوانٌن كاخلوارؽ كالقضاء كالقدر ادلكتوب، كمن الشريعة كحدكدىا الدموية كاجلهاد ّنا ى

 .(12ص ـ،2014)العفيف األخضر،  (.حقوؽ اإلنسافالعقل كقوانٌن الطبيعة كقيم 

كيقوؿ زكراي أكزكف يف معرض رٌده جلملة من األحاديث الصحيحة ادلتعلقة ابدلرأة اليت ركاىا اإلماـ البخارم: 
أهنا مسلوبة احلقوؽ كمهمشة  -كىي غيض من فيض -)كسرتل األخت ادلسلمة من خبلؿ ما سيتم عرضو من أحاديث

 .(114ص ـ،2004)أكزكف، كمستبعدة يف معظم األحياف عن القضااي األساسية كاألمور اذلامة(. 

كيقوؿ ٗناؿ البنا: )ضلن نتوقف أماـ كثًن من األحاديث اليت جاءت عن ادلرأة بدءان من خلقها من ضلع أعوج 
 .(2/252 )ٗناؿ البنا، بدكف،حَّت حجاهبا حَّت ال تظهر إال عينان كاحده(. 
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 اخلامتة
 -يف ختاـ ىذا البحث قد خرجنا بنتائج علمية، كىي كاآليت:

 إف الذم ينظر إىل ادلعايًن اليت اعتمدىا احلداثيوف يف أحكامهم على األحاديث جيدىا على نوعٌن:  -1
األكؿ: معايًن موافقة دلعايًن احملدثٌن مثل: موافقة احلديث لنصوص القرآف الكرًن أك السنة الصحيحة أك مقتضى 

 شاىدة كغًنىا. العامة للشريعة أك احلقائق العلمية أك احلس كادل ادلبادئالعقل أك 

 كالثاين: معايًن جديدة مبتكرة سلالفة دلنهج احملدثٌن مل ييعرؼ عند علماء احلديث.

إف مفهـو عرض احلديث على القرآف عند احلداثيٌن يقضي إىل اخضاع كل حديث دليزاف القرآف، فإف كاف  -2
شلن قالوا بوجوب اللجوء إىل اجلمع كالتوفيق فيو مناقضة قليلة أك كثًنة رفضوه، كىذا ىو الفارؽ بينهم كبٌن أىل العلم 
 بٌن ادلتعارضٌن إف كاف شلكنان كأف إعماؿ الدليلٌن أكىل من إمهاؿ أحدمها.

ذىب احلداثيوف إىل عرض احلديث على العقل اجملرد، فما كافقو قيبل كلو كاف ضعيفان أك موضوعان، كما مل  -3
ف التأكيل كاجلمع كالتوفيق شلكنان، ِنبلؼ منهج احملدثٌن الذم يقضي إىل يوافقو ريٌد كلو كاف صحيحان اثبتان، كريفضى كلو كا

 البحث عن أتكيل مقبوؿ كمستساغ للحديث بعد ثبوت صحتو.
ذىب فريق من احلداثيٌن إىل الدعوة إىل عرض األحاديث على معطيات الواقع ادلعاش كعلى احلياة  -4

دلقبوؿ كما مل يوافقو كاف الرفض مآلو، ِنبلؼ نظرة علماء ادلسلمٌن االجتماعية، فما كاف منها موافقان ذلا كاف يف عداد ا
 اللذين يركف أف النص جاء ليصنع كاقعان جديدان، فالنص أساس الواقع يف اإلسبلـ كليس العكس.

ابتكر احلداثيوف معايًن جديدة للحكم على األحاديث كفقها، ذكران بعضان منها يف أثناء البحث، كىي  -5
بلـ، كالذكؽ، كرائحة احلديث، كالعٌن اجملردة، كالشعور، كالبداىة، كحقوؽ االنساف أك حقوؽ ادلرأة( )معيار ركح االس

 كىذه ادلعايًن مل تعرؼ عند أىل احلديث كنقاده.
إف منهج احلداثي ىو االقتصار على منت احلديث كلفظو فق  يف احلكم عليو ثبواتن أك رفضان دكف االلتفاؼ  -6

اتو كإىل طريقة كصولو إلينا، ِنبلؼ منهج احملدثٌن الذين مشلت دراساهتم للحديث السند إىل سند احلديث كإىل رك 
 كادلنت.

خيتلف منهج احلداثيٌن عن منهج احملدثٌن يف إصدارىم األحكاـ العامة كادلطلقة على رلموعة كبًنة من  -7
ِنبلؼ منهج احملدثٌن الذم  األحاديث دكف التحقق من ثبوهتا على حدة، أم أهنم مل يدركسوا األحاديث منفردة،

يستند على دراسة كل حديث ّنفرده، بل دراسة كل طريق كركاية على حدة من بٌن الركاايت كاألسانيد ادلتعددة 
 للحديث الواحد.
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يظهر ضعف منهج احلداثيٌن يف ثبوت األحاديث يف تسرعهم يف احلكم كرٌدىم لؤلحاديث أبدىن شبهة،  -8
يتصف ابلدقة العلمية كالرتكم كالتثبت كالتحرم الشديد، كالبحث عن أتكيل  ِنبلؼ منهج علماء احلديث الذم

 مقبوؿ، كاتباع منهج اجلمع كالتوفيق بٌن النصوص ادلتعارضة.
إف الفارؽ بٌن احلداثي كأىل احلديث، أف احلداثي أيخذ احلديث كيقبلو أك يرده على حسب فهمو الظاىر  -9

 العلماء كشراٌح احلديث لتأكيل احلديث.كالسطحي للحديث دكف أم اعتبار إىل كبلـ 
إف من ادلفارقات اجلوىرية بٌن منهج احلداثيٌن يف تعاملهم مع األحاديث كمنهج احملدثٌن ىي السطحية  -10

كالفهم الظاىرم كالشكلي البسي  عند احلداثيٌن ِنبلؼ نظرة أكلوا العلم من أصحاب الشأف اليت ٕنيزت ابلدقة العالية 
 لعميقة كالتحقيق العلمي كالتحرم الشديد.كالدراسة الشاملة ا

إف غياب ادلوضوعية يف البحث العلمي عند احلداثيٌن جعلهم ُييدكف عن جادة الصواب، كيقعوا يف  -11
أخطاء علمية كمنهجية خطًنة، ألف ىؤالء ينطلقوف أساسان من قناعات مسبقة، فما كافقها من األحاديث قبلوىا، كما 

 خالفها رفضوىا.
 الذين اعتمدكا على معايًن ابتدعوىا دكف مراعاة لضواب  احملدثٌن جعلها غًن منضبطة، إف احلداثيٌن -12

كلذلك كانت النتائج اليت توصٌلوا إليها خاطئة ٕنثلت برٌد ادلئات بل اآلالؼ من األحاديث اليت صححها علماء 
 احلديث.
أغلبهم غًن متخصصٌن يف إف الذم يبحث عن الذين ينتموف إىل ادلدرسة احلداثية ادلعاصرة جيد أف  -13

احلديث الشريف كعلومو، فكاف منهم الطبيب كادلهندس كالزراعي كالكاتب كغًنىم، فكاف ذلك السبب الرئيسي دلا 
 توصلوا إليو من نتائج سيئة خطًنة خالفوا فيها األمة سلفان كخلفان.
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