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رب العالؿقـ ،والصالة والسالم عؾك كب ِّقـا محؿدد وعؾدك هلدف
الحؿد هلل ِّ
ٍ
خاف عؾك الؿشتغؾقـ بالدراسدات الحدثيقدة
فغقر
وصحبف أجؿعقـ ،أ َّما بعدُ :
الؿعاصددرة ،مددا َّتعد َّدرل لددف السددـة الـبقثددة مددـ قِؿددات رسددة مددـ ِ َب د ِؾ
آَِّاقات الػؽرثة الؿـحرفة ،صد إزاحتفا وكدزع الؼداسدة عـفدا ،وإحدالل
إققاء وإفؽار البشرثة مح َّؾفا ،بدعقى التِدثد والتـقثر؛ فؽدان مدـ أبدرز
آَِّاقات التل ذاع صقتفا( :التقار الحداثل العربل) ،الذي ثـدادي بالؼطقعدة
مع الرتاث العربل اإلسالمل ،وكؼد العؼؾ الدثـل الذي مدا زال ثؼدِّ سدف ،مؿدا
ثـادي بنعادة راءة الـصقص الشرعقة -بؿا فقفا السـَّة الـبقثة ،-وفؼ ألقدات
الغربقددة (مالبـققثددة والتػؽقؽقددة ،والتارثةقددة) التددل س د ِّؾطت عؾددك الؽتدداب
الؿؼدَّ س يف عصر التـقثر.
وَّق َّلك مرب قذه الدعقة الحدداث وققن العدرب ،الدذثـ َّر َّبدقا بدقـ أحضدان
ٍ
ٍ
محدض ،دون
غربل
بؿـظار
الؿستشر قـ ،فلصبحقا ثـظرون إلك السـة الـبقثة
ٍّ
مراعاة لةصقصقة القحل الـبقي مـ حقث التقثقؼ ،فزعؿقا َّ
أن السـة الـبقثدة
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َّؼػ حِرة ٍ
ثِب إزالتفا وفتح البداب لففؽدار
الحر،
عيرة أما الػؽر
ُ
ِّ
الـؼدي ِّ
الِدثدة مؽاهنا ،و د أفصح عـ ذلؽ َّؾؿقذ عبدد الؿِقدد الشدريف (حؿدادي
ذوثب) فؼال " :وثـتفل قذا الباحث إلك اعتبار مػفقم السـَّة سق ًػا مس َّؾ ًطا عؾدك

كؼدي؛ ٕكَّف ثم ِّدي إلك ظد ِّـ الؿسدؾؿقـ أن محؿددا َّ
رأس ِّ
حدؾ
حر ك ِّق ٍر
ٍّ
مؾ فؽر ٍّ
م َّؾ مشامؾ الـاس مـ وفاَّف حتك َّؼقم الساعة".

()1

أصدح مصدادر الحددثث
ولؿا مان صدحقحا البةداري ومسدؾؿ ثؿديالن
َّ
َّقجفت سفام الحداثققـ كحققؿا بالتشؽقؽ َّارة وبدالـؼض والفددم
الـبقيَّ ،
الؿتعسػ بافتعدال الؿعارضدة
َّار ًة أخرى ،وقؽذا َّعرضت أحادثيفؿا ،لؾـؼد
ِّ
بقـفا وبقـ العؼؾ الصرثح ،مدَّ عقـ ِ
الِدَّ ة يف الطرح ،والعؼالكقة يف الؿعالِدة،
ومقامبة العصر يف الؼدراءةُ ،مت َِّف ِؿدقـ الؿحددِّ ثِقـ بدالِؿقد ،وَّؼددثس الدققؿ
أصح إحادثث.
الؿتؿ ِّيؾ يف إجؿاع العؾؿاء عؾك مقن أحادثيفؿا َّ
فِاءت قذه الدراسة بعـقان« :العقوب الؿـفجقة لؾؼراااات الداايقرة يف
أقدؿ العقدقب الؿـفِقدة وإخطداء
كؼا الصردقدقن» أمشدػ مدـ خاللفدا َّ
العؾؿقة ،يف الؼراءات الحداثقة لؾصحقحقـ ،وأب ِّقـ فقفا َّ
أن ما ا َّدعاه الحداثققن
مـ َِّدثد يف الطرح ما قق إٓ َّؼؾقدٌ أعؿدك ،وفقضدك عؾؿقدةَّ ،دتح َّؽؿ فقفدا
( )1السـة بقـ إصقل والتارثخ ،حؿادي ذوثب :ص .713
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الش ِ
غقر َّ
ؽ الؿتسؾسؾِ ،والبدائؾ
الـزوات الذاَّقةَّ ٓ ،ؼدِّ م لؾؿعرفة قئا مػقداَ ،
الؿضطربة الؿتـا ضةَّ ،
وأن أطروحاهتؿ حقل الصدحقحقـ واققد ٌة يف الؿقدزان
العؾؿل ،بؾ قل أطروحات فؾسػقة بعقدة عـ القا ع ،و
َّدل عؾك عدم دراثدتفؿ
بؿـفج الؿحدثقـ يف َّقثقؼ إحادثث وَّـؼقة إخبار.
خاصدة يف
أما عـ الدراسات السابؼة يف الؿقضقع ،فؾؿ أ ػ عؾك دراسة َّ
ػدت
بقان العققب الؿـفِقة لؾحداثققـ يف مق ػفؿ مـ الصحقحقـ ،ولؽدـ و ُ
عؾك دراسات يف كؼد الحداثة ومبادئفا يف العؿقم عؾك رأسفا:
« -1متاب روح الحداثة» لؾدمتقر طف عبد الرحؿـ ،الذي أجداد يف كؼدد
استػدت مـدف يف بحيدل
الـص الشرعل ،و د
ُ
مـاقج الحداثققـ يف َّعامؾفؿ مع ِّ
قذا.
ػت عؾك بحدقث َّعتـدل بدالعققب الؿـفِقدة عـدد الؿستشدر قـ
مؿا و ُ
والعؼالكققـ ،وقل رثبة جدا مـ مقضقع بحيل.

()1

والِدثددد الددذي ثؼدِّ ُمددف البحددث قددق :رصدددُ هراء الحددداثققـ العددرب
ومقا ػفؿ مـ صحقح ِل البةاري ومسؾؿ ،وَّقثقؼفا مـ متبفؿ -عؾك كدرهتا-
()1

ميؾ( :العققب الؿـفِقة يف متابات الؿستشرق اخت الؿتعؾؼة بالسـة الـبقثة) لؾدمتقر خالد الدرثس،

وبحث (إخطاء التارثةقة والؿـفِقة يف مملػات محؿد أرمقن ومحؿد عابد الِابري) لؾدمتقر خالد عالل
الؽبقر.
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أقؿ دبفاهتؿ الؿيدارة حقلفؿدا ،مدع الرتمقدز عؾدك بقدان أخطدائفؿ
ومـا شة ِّ
الؿعرفقة ،و ُبعدقؿ عـ الؿقضقعقة العؾؿقة ،والؼقاعدد الؿـفِقدة التدل ثتَّػدؼ
عؾقفا الباحيقن ،ولتحؼقؼ ذلؽ وضعت خ َّطة عؾؿقة ،قذه َّػاصقؾفا:
الؿؼامة :آَِّاه الحداثل والسـة الـبقثة.
الؿبدررث الو  :الق ددقع يف َف ِّ
ددخ (ال َّت ْؼؾقددد) لؾؿستشددر قـ يف أطروحدداهتؿ
الؿتعؾؼة بالصحقحقـ.
الؿبدررث النرر ي :الؿغددآة يف اسددتعؿال العؼددؾ (ال َع ْؼ َؾـَددة) لـؼددد أحادثددث
الصحقحقـ.
الؿبدث الن لث :إقدار قؿة الشروط التل وضعفا صاحبا الصدحقح لتدللقػ
متابقفؿا.
التعسػ يف معارضة أحادثث الصحقحقـ بالؼرهن.
الؿبدث الاابع:
و
الؿبدث الخ مس :اعتؿاد (التشدؽقؽ غقدر الؿـفِدل) والتفقثدؾ مدـ دلن
الةالف حقل الصحقحقـ.
الخ تؿة :كتائج البحث والتقصقات
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املبحث األول :انىقىع يف فَخِّ (انتَّقْهيد) نهمستشرقني يف أطروحاهتم املتعهِّقت بانصحيحني.

َّ
إن الؿتلمؾ يف متابات الحداثققـ العرب حقل السـة الـبقثدة عؿق ًمدا ،ويف

عؾؿل مشدقـ ،وأزمدة فؽرثدة حدا َّدة
عقب
كؼد الصحقحقـ
خصقصا ،ثظفر لف ٌ
ً
ٌّ
عـد أصحاب الةطاب الحداثل الؿعاصر ،قدذا العقدب قدق :الق دقع يف ِّ
فدخ
ٍ
محامؿة وٓ ٍ
كظدر
التؼؾقد ٔراء الؿستشر قـ ومـ َّبعفؿ ،والتسؾقؿ لفا مـ غقر
يف أراء الؿةالػة لفا الؿدعقمة بلد َّلة عؾؿقة.
فالحداثققن العرب يف مق ػفؿ مـ الصدحقحقـ مدا قدؿ إٓ صددى ٔراء
َأساَِّ ِ
قذ ِقؿ مـ الؿستشر قـَ ،ث ْصدُ ُر َ
ون عـ أراءقؿ ،وثـدافحقن عدـ أفؽدارقؿ
َ
رحدت فقدف ،ودون
دون َّعدثؾ أو َّؼقثؿ ،ودون مراعاة لؾبقئة والدزمـ التدل ُط َ
كظر يف مستِدات الدراسات آستشرا قة الحدثية التل َك َؼ َض ْت ما بـاه (جقلد
َّسقفر ،وجقزثػ اخت) مـ هراء حدقل السدـة الـبقثدة ،وقدذا يف الحؼقؼدة
عقب مـفِل مبقر ،وملزق عؾؿل و دع فقدف الحدداثققن ،ثـدايف روح الحداثدة
ٌ
الؿزعقمة ،بؾ وثـايف قاعد البحث العؾؿل التل ث َّتػؼ عؾقفا الباحيقن.
مـ أجؾ قدذا اكتؼدد الػقؾسدقف طدف عبدد الدرحؿـ (الؼدراءة الحداثقدة
إن ما كشداقده يف وا عـدا العربدل قدق ٌ
الؿؼ ِّؾدة) لؾحداثققـ العرب ائالَّ " :
كؼدؾ
لؾحداثددة الؿقجددقدة يف القا ددع الغرب دل...وقددق كؼددؾ لددقس فقددف ابتؽددار وٓ
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جؿال".

()1

وثؼقل مذلؽَّ " :
إن قذه راءات مؼ ِّؾدة ،وأدعدق قدمٓء إلدك دراءة

ِ
حداثقة مبدعة ح ًّؼا ".

()2

وأعظؿ مـ ذلؽ ثؼقل " :أما عـ ِ َّصة الحداثة العربقة ،فدن ِّكل أرى أكدف ٓ

أصال مؼ ِّؾاون صايدون ،فعؾدك
وجقد لحداثة عربقة؛ فالحداثققن العرب قؿ ً
سبقؾ الؿيال ،إذا ظفرت التػؽقؽقة ،صاروا َّػؽقؽ ِّققـ ،وإذا ظفدرت البـققثدة
صاروا بِـْ َق ِق ِّثقـ ،وقؽذا ،ولؼد حدَّ ْد ُت الحداثدة باإلبدداع ،واعتربَّدف جققرثدا
فقفا ،فال ثؽقن اإلكسان حداث ًّقا ،حتك ثؽقن ادرا عؾك اإلبداع ،ومـ لؿ ثبددع
ٓ
و
ثستحؼ أن ثؽقن حداث ًّقا ".

()3

فالحداثددة بؿػفقمفددا الشددامؾ َّعـددل التِدثددد الؿسددتؿر ،وكؼددد أراء
واليقرة عؾك إفؽار الؼدثؿة والؿس َّؾؿات التل َِّاوزقا الدزمـ ،لؽـَّـدا كِدد
الحداثققـ العرب ثؽقؾقن بؿؽقالقـ ،ففؿ يف ازدواجقة متـا ضدة ،فحدقـ ثدل
طرحا َّؼؾقدد ًّثاَِّ ،ددقؿ ثسدارعقن يف احتؼدار
ثسؿقكف ً
طرح الؿحدِّ ثقـ الذي و
الؿِدردة،
عؿؾفؿ الؿتع ِّؾؼ بتقثقؼ السـة ،والتصـقػ يف إحادثث الصدحقحة
َّ
وَّـطػئ عؾة أذقاهنؿ ،وثؼػقن
َّةرص ألسـَ ُتفؿ
وإذا جاء طرح الؿستشر قـ
ُ
ُ
( )1الحقار أفؼا لؾػؽر ،طف عبد الرحؿـ :ص .28
( )2الؿرجع السابؼ :ص .09
( )3الحقار أفؼا لؾػؽر ،طف عبد الرحؿـ.191 -191:
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مق ػ الصبل مدع أسدتاذه ،ثلخدذون هرائفدؿ عؾدك أ َّكفدا حؼدائؼ ،فقر ِّددوهندا
وثِعؾقهنا مس َّؾؿات َث ْبـُقن عؾقفا أفؽارقؿ.

ففذا رأس الحداثققـ العرب (محؿد أرمقن) التؾؿقذ القفِ ول لؾؿستشدرق

الػركسل (لقي ماسقـققن) ثتبـَّك طرح الؿستشر قـ يف ََّ ْسقِقس عؿؾقدة َّددوثـ
ثسدؿقفا
الؿصـػات الحدثيقة( ،)1حقث ع َّبر عـ رأثف يف متدب الصدحاح التدل
ِّ
مؽدررا دبفة الؿستشدر قـ الؿتؿيؾدة يف دور
(الؿِؿقعات الـصقة الؿغؾؼة )
ً
السددؾطة السقاسددقة إمقثددة والعباسددقة يف َّددللقػ الصددحقحقـ لؿصددالحفا
َّعدرل الحددثث الـبدقي لعؿؾقدة آكتؼداد وآختقدار
السقاسقة فقؼقل " :لؼد َّ
دت يف ِّ
ظدؾ إمدقثقـ وأوائدؾ الع َّباسدققـ أثـداء
والحذف التعسػقة التدل ُف ْر َض ْ
الـصقة ( متب الحدثث)
الؿاعوة ب َّ
َّ
َّشؽقؾ الؿِؿقعات ِّ
لصدقدة ".
وقذا يف الحؼقؼة َّؽرار ُم ِؿ ٌّؾ لؾػؽرة التل كادى هبا الؿستشدر ان (جقلدد
()2

َّسددقفر ،وجقزثددػ دداخت)( ،)3فددلثـ قددق الـؼددد ،وإبسددتؿقلقجقا ،وكبددذ
القرائقة ،التل صدَّ ع هبا رؤوس متابعقدف فؿحؿدد أرمدقن بنمؽاكدف آ ِّطدالع
( )1ثـظر ،التلوثؾ الحداثل لؾرتاث ،إبراققؿ السؽران :ص .139 -111
(َّ )2ارثةقة الػؽر العربل اإلسالمل ،محؿد أرمقن :ص .111
( )3ثـظر ،العؼقدة والشرثعة يف اإلسالم ،لِقلد َّسقفر :ص  .11 -19هراء الؿستشرق اخت حقل حِقة السـة
الـبقثة ،محؿد إبراققؿ الةؾقـؼة ص  .37فؿا بعدقا.
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الؿضادة يف ضقة أثر إمقثقـ يف َّددوثـ الصدحاح ،لؽـَّـدا كِدده
عؾك إدلة َّ
ثس ِّؾؿ لؾؿستشر قـ ،وثبـل عؾك قلفؿ مق ػف مـ الصحقحقـ.

()1

وقؽذا كِد رأس الحداثققـ يف َّقكس (عبد الؿِقدد و
الشدريف) ٓ ثةدرج
عـ أراء الؿستشر قـ ومـ َّبعفؿ مـ الؿستغربقـ ،يف مق ػف مـ الصدحقحقـ،
سؿاه« :الحدثث الـبدقي» ،سدرد
فؼد عؼد فصال يف متابف «اإلسالم والحداثة» َّ
فقف أفؽار الؿستشر قـ ومـ َّل َّثر هبؿ مؿحؿقد أبل رثة ومحؿد عبددُ ْه ،ثؼدقل
ُ
الشريف " :مان الشقخ محؿد عبدُ ْه س َّبا ا يف قذا الؿِال مذلؽ إلك التـبقدف إلدك
أن كشلة آخرتاع يف الرواثة والتلوثؾ َّعقد إلك اكصدداع الِؿاعدة اإلسدالمقة
إثر مؼتؾ عيؿان واستقالء إمقثقـ عؾك السؾطة ".

()2

الؿدروي
ثؿ كِده ثبارك وثتبـَّك كؼد محؿد عبده لحدثث سحر الـبدل 
ِّ
ديال إلددك حدددثث السددحر الددذي رواه
يف الصددحقحقـ ،فقؼددقل " :وَّعد َّدرل مد ً
فرفض ُف ً
البةاري ومسؾؿ وابـ حـبؾ والـسائل َ
رفضا طعقا ".

()3

مع َّ
أن حدثث السحر د ُأ ْ بِ َع بح ًيا ،وب َّقـ أقؾ الحدثث أكدف مدـ جدـس

سحر التةققؾ الذي أصاب مقسك -عؾقف السدالم ،-وذلدؽ يف قلدف َّعدالك:
( )1ثـظر ،مطاعـ الؿستشر قـ يف رباكقة الؼرهن ،عبد الرزاق قرماس :ص .189 -110
( )2اإلسالم والحداثة ،عبد الؿِقد الشريف.01 :
( )3الؿرجع السابؼ :ص .01
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﴿ َق َ بل َأل ُؼوا َفنِ َذا ِحب ُلفم و ِع ِصقفم يخَ ق ُل إِ َلق ِ
ره ِمرن ِحرداِ ِْم َأك ََّفر تَىر َعى﴾
َ ُ َ
َ
ُّ ُ ُ َّ
[طف .]11:فؾقس لف َّلثقر عؾك مصدا قة القحل.

()1

و قذا إمر ٓ ثةػك عؾك الشريف ففق ثعؾدؿ دفداع أقدؾ الحددثث عدـ
صـقع أسالففؿ؛ ولؽـَّف يف الـفاثة ثـحداز إلدك الؿستشدر قـ ،ثؼدقل الشدريف-
صحة
متحدِّ ًثا عـ فئة مـ العرب َّدافع عـ الحدثث " :-فاكربوا ثدافعقن عـ َّ
إحادثث التل حػظتفا متب الصحاح وعـ الؿـفج الدذي َّقخداه إ ددمقن
يف َّؿحقصفا ،وكسدبقا إلدك الؿستشدر قـ وأذكداهبؿ الؿق دػ الـؼددي الدذي
اعتربوه قدَّ اما ومغرضا...وملهنؿ خافقا جؿقعدا مدـ الـتدائج التدل ثؿؽدـ أن
ثِرقا الؼدح يف احدى الؿؽقكات إساسقة لؾضؿقر اإلسالمل ".

()2

ثؿ َو ِر َ
ث َّالمقذ الشريف مـ الحداثققـ الؿعاصرثـ قدذا آكبفدار بعؿدؾ

الؿستشر قـ ،وَّؼدثس كتائِفؿ مـ غقر َّؿحقص ،فـِد عؾك رأسفؿ َّؾؿقذه
(محؿد حؿزة) الذي ثؼقل " :الدراسة القحقدة التل ثعير عؾقفا الباحث الدذي
ثروم َّتبع مقا ػ الؿػؽرثـ الؿحدثقـ مـ الحدثث الـبدقي قدل َّؾدؽ التدل
(صدحة
متبفا الؿستشدرق الفقٓكددي جقـبدقل  G.H.A. juynbollحدقل
َّ

( )1ثـظر ،الدفاع عـ الصحقحقـ دفاع عـ اإلسالم ،الحِقي اليعالبل :ص .193
( )2اإلسالم والحداثة ،عبد الؿِقد الشريف :ص .191 -191
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الحدثث الـبقي يف الؿِادٓت التل دارت بؿصر يف العصر الحدثث) ".

()1

مع أن الدراسات آستشرا قة الؿعاصرة التل ام هبا (قرلد مقَّسدؽل،
وأبغقش كقت)(َّ ،)2ظفر أن هراء جقـبقل ومـ بؾف ( جقلد َّسقفر ،و داخت)
لقست صائبة يف الؿقزان العؾؿل ،وأن مق ػ آستشدراق الؼددثؿ مدـ السدـة
الـبقثة لؿ ثبـ عؾدك أسدس عؾؿقدة ،وفقدف ميقدر مدـ الؿغالطدات .و دد دفد
الؿستشرق الػركسل الؿسؾؿ (ألػقكس إَّقان دثـقدف)( )3عؾدك َّدلثقر الؼـاعدات
الؿس َّبؼة ،والتعصب لؾرأي ،يف متابات الؿستشر قـ ،فؼال " :إكَّف مـ العسقر أن
ثمر ُخقن حقداة الرسدقل
َثت ََِ َّر َد الؿستشر قن مـ عقاطػفؿ ،وكزعاهتؿ ،عـدما ِّ
أو ثدرسقن ُسـَّ َت ُف ".

()4

( )1الحدثث الـبقي ومؽاكتف يف التشرثع ،محؿد حؿزة :ص .11
()2

(قارلد مقَّسؽل  )Harald motzkiمستشرق ألؿاين ،لف متاب (الحدثث كشلَّف وَّطقره) ،أثبت فقف

صدور الحدثث يف الؼرن إول ،وأن الؼرائـ العؾؿقة َّممد ذلؽ ،وخالػ الطرح الذي مشك عؾقف َّسقفر
و اخت...و رثب مـف ما رره الؿستشرق (أبغقشت كقت  )albrecht nothيف بحيف الؿؼارن بقـ الؿـفج
الـؼدي اإلسالمل ومـفج الـؼد الغربل.
( )3قق (ألػقكس إَّقان دثـقف) الؿعروف ( كاصر الدثـ دثـقف) مستشرق فركسل مسؾؿ ولد سـة 1211م ببارثس،
وَّقيف بؿدثـة بقسعادة بالِزائر ودفـ هبا سـة 1080م .لف متب أكصػ فقفا الؿسؾؿقـ ورد عؾك الؿستشر قـ
أقؿفا( :حقاة محؿد) (أ عة خاصة بـقر اإلسالم) .ثـظر :إعالم لؾزرمؾل .27 /1
( )4اكظر ،السـة يف مقاجفة آستشراق ،أكقر الِـدي :ص .18
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ومـ ددَّ ة ولدع الحدداثققـ العدرب بالؿستشدر قـ َِّددقؿ ثتِداوزون
قاعد البحث العؾؿل يف التقثقؼ ،وثؽتػقن بالـؼؾ عـ متب الؿستشر قـ مع
أهنا متب ثاكقثة ،والبحث العؾؿل ثقجدب الرجدقع إلدك الؿصدادر إصدؾقة،
ففذا (محؿد حؿزة) ثؼقل يف مؼدمدة دراسدتف " :أ َّمدا يف خصدقص إحادثدث
الـبقثددة التددل وردت يف دراسددتـا فؼددد ُع ددْ َكا يف َّقثقؼفددا إلددك متدداب فـسددؽ
( )wensinckالؿعِؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحدثث الـبقي".

()1

وفعال مدارس قدذا التقثقدؼ الؼاصدر يف متابدف فقؼدقل مديال -يف َّةدرثج
ً
حدثث  " : -رواه البةاري وأبق داود وابـ حـبؾ (فـسـؽ) الؿعِؿ الؿػفرس
ٕلػاظ الحدثث الـبقي ج – 1سبؼ ذمره -ص ." 01

()2

صرح باعتؿاده قذا
وقق يف ذلؽ مؼ ِّؾد ٕستاذه عبد الؿِقد الشريف الذي َّ
الؽتاب يف َّقثقؼ إحادثث.

()3

دل واضددح ،وَّؼصددقر يف الرجددقع إلددك
وقددذا يف الحؼقؼددة صد ٌ
دقر عؾؿد ٌّ
عت فقف أخطداء يف
الؿصادر إصؾقة ،فالؿعِؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحدثث و ْ
العزو ،وآعتؿاد عؾقف مع وجقد الؿصدر إصؾل بؾغة الؽاَّدب ،مدا قدق إٓ
( )1الحدثث الـبقي ومؽاكتف يف التشرثع ،محؿد حؿزة :ص .12
( )2الؿرجع السابؼ :ص . 821
( )3اكظر ،اإلسالم والحداثة ،عبد الؿِقد الشريف :ص .07
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ٌ
َّؼره الؿـفِقة العؾؿقة.
إثغال يف التؼؾقد ٓ ،و
وقؽذا كِد التؼؾقد إعؿك ُم ْست َْشر ًثا يف متابات الحداثققـ العرب حدقل
الصحقحقـ ،فـِد يف ثـاثا متبفؿ الرتمقز عؾك كؼد كقع معقـ مـ إحادثدث ٓ
َّؼبؾفا العؼؾقة الغربقدة التدل َّـدتفج التػؽقدر الؿدادي مؼطدقع الصدؾة بالعدا َلؿ
الغقبل ،مـ ذلؽ( :إكؽارقؿ أحادثث الغقبقات ،إكؽدار أحادثدث الؿعِدزات،
إكؽار إحادثث الؿتعؾؼة بالؿرأة الؿةالػة لؾذوق الغربل).
وسد ُعقا دائدرة
ولؿ ثؽتػ الحداثققن العدرب بتؼؾقدد الؿستشدر قـ ،بدؾ َّ
التؼؾقد إلك إخذ بل قال العؼالكققـ العرب ميؾ (محؿد عبدُ ْه ،أحؿدد أمدقـ،
َّلصدؾ قدذا التؼؾقدد وَّسؾسدؾ بدقـ
محؿقد أبل ر َّثة) عؾك أ َّكفدا حؼدائؼ ،ثدؿ َّ
ِ
إول مدـ غقدر كؼدد وٓ
الحداثققـ أكػسفؿ ،فتِد أخ َر مدـفؿ ثدر ِّد ُد أفؽدار َّ
َّؿحددقص ،فدد راء (محؿددد أرمددقن ،والِددابري ،والشددريف) ٓ زال ثر ِّد ُدقددا
الحداثققن الؿعاصرون ميؾ (حؿدادي ذوثدب ،ومحؿدد حؿدزة ،ومصدطػك
بققـدي) ،مع َّ
أن قذه أراء أصدبحت مدـ الؿاضدل الدذي َّـدادي الحداثدة
الؿزعقمة بنحداث الؼطقعة معف ،وَِّاوزه إلك ما قق أحدث مؿا ثتـاسب مدع
البقئة والزمـ.
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املبحث انثاين :املغاالة يف استعمال انعقم (انعَقْهَىَت) نىقد أحاديث انصحيحني.

ثـطؾؼ الحداثققن الغربققن يف َّعامؾفؿ مدع الدرتاث مدـ مـطؾدؼ عؼدالين
ٍ
صرف ،وفؼ هلقات وضعققا ٕكػسفؿ يف كؼد الؽتاب الؿؼدس ،فتددعق
ما ِّد ٍّي
الحداثة الغربقة إلك آ تغال باإلكسان بعقددً ا عدـ اهلل (إكسدـة) ،وآقتؿدام
خارجا عـ القحل (العؼؾـة) ،ومراعاة لؾدكقا ،دون الـظر إلدك أخدرة
بالعؼؾ
ً
(إرخـة).
فؼام الحداثققن العرب باستـساخ التِربة الغربقة مع الرتاث الؿسدقحل،
التحدرر مدـ
وكؼؾققا بحذافقرقا لؼراءة الدرتاث آسدالمل ،فـدا َدوا بضدرورة
و
الـص ،وكزع الؼداسة عـف ،وجعؾ العؼدؾ قدق الؿـطؾدؼ لؾحؽدؿ عؾدك
سؾطة ِّ
كصقص السـة الـبقثة ،بؿا يف ذلؽ أحادثث الصحقحقـ " وٓ ثةػك عؾدك ذي
بصقرة ما يف قذه آسؼاطات آكدفاعقة مدـ عقدقب مـفِقدة صدرثحة َّػؼدد
التحؾقالت الحاصؾة قؿتفا ،مؿا َّػؼد الـتائج
َّ
الؿتقصؾ إلقفا مصدا قتفا ".

()1

فؿـ العققب الؿـفِقة البارزة يف الةطداب الحدداثل الؿعاصدر يف كؼدد
الؿِدرد) يف َّؼدقثؿ َّؾدؽ
أحادثث الصحقحقـ ،اعتؿادقؿ التا ّم عؾك (العؼدؾ
َّ
دحتفا بددقـ أقددؾ آختصدداص مددـ الؿحدددثقـ،
إحادثددث الؿتػددؼ عؾددك صد َّ

( )1روح الحداثة ،طف عبد الرحؿـ :ص .109
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صدحة الةدرب عؾدك حسدب معؼقلقتدف ،واكسدِام متـدف مدع العؼدؾ
فقؼقسقن
َّ
صدحتفا عؾدك
الحداثل ،وقذا الؿـفج ٓ ثؾقؼ يف َّؼقثؿ إخبار التل َّتق دػ
َّ
صدددق الؿةددربِ مؿددا ددال الشددافعل( ،)1فالحدددثث الصددحقح الؿددقدع يف
الصحقحقـ ،لقس رأ ًثا فؾسػ ًقا ،وٓ اجتفادا فؽر ًثا ،بؾ قق كؼؾ مصددَّ ق وخدرب
مح َّؼؼ عـ الـبل الؿعصقم .
صح الةرب عـ الـبل  فنن الؼرهن الؽرثؿ ثلمر الؿسؾؿ بالتسؾقؿ لدف
فنذا َّ
ُون حتَّى يدؽِّؿ َ ِ
ِ
رم لَ َي ِ
﴿ َفلَ َو َر ِّب َ
جراُ وا فِري
قؿر َش َ
رج َا َبقرـ َُفم ُي َّ
وك ف َ
ك لَ ُيممـ َ َ َ ُ َ ُ
ِ
قؿ ﴾ [الـساء .]11:فالؼراءة العؼالكقدة
َأك ُػ ِى ِفم َح َا ًج ِّم َّؿ َق َضق َ
ت َو ُي َى ِّؾ ُؿوا تَىؾ ً
الؿِردة ٓ ثؿؽـ َّطبقؼفا عؾك الؼرهن والسـة؛ َّ
ٕن مبـك اإلثؿدان يف اإلسدالم
َّ
الؿِدردة التدل ثرثدد
الؿـدزل مدـ السدؿاء ،والعؼالكقدة
قق التصدثؼ بالقحل
َّ
َّ
َّطبقؼفا الحداثققن العرب عؾك الدقحل َّتـدات َّؿامدا مدع اإلثؿدان بدالقحل،
وبالتالل ٓ َِّتؿدع العؼالكقدة مدع اإلثؿدان بتا ًَّدا ،وقدذا إمدر الدذي جعدؾ
الػقؾسقف (طف عبد الرحؿـ) ثعقب قدذا الغؾدق يف العؼؾـدة فقؼدقلَّ " :
إن مبددأ
العؼالكقددة التددل أصددػفا -بالتِرثدثددة -ثةددالػ مبدددأ اإلثؿددان بالرسددالة ،إ ْذ
()1

و
الةاص الؼؾقؾ
ثستدل عؾك أمير صدق الحدثث ومذبف إٓ بصدق الؿةرب ومذبف إٓ يف
ال الشافعل" :وٓ
ِّ

َّ
ثستدل عؾك الصدق والؽذب فقف بلن ثحدِّ ث الؿحدِّ ث ما ٓ ثِقز أن ثؽقن ميؾف أو ما
مـ الحدثث ،وذلؽ أن
أثبت وأمير دٓٓت بالصدق مـف" .اكظر ،الرسالة ،الشافعل :ص .700
ثةال ِ ُػ ُف ما قق ُ
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مؼتضاه قق أٓ َّتةذ سؾطاكًا يف حؽؿؽ عؾك إ قاء غقر العؼدؾ ،والسدؾطان
القحقد الؿؼابؾ لؾعؼؾ يف الحؽؿ عؾك إ قاء بالـسبة لؾؿسؾؿ قدق الدقحل أو
الرسالة ،ففاقـا ثؼع الةؾؾ ".

()1

وثؼقل مذلؽ -مـتؼدً ا الحداثققـ العدرب " :-ثتحددَّ ثقن عدـ العؼالكقدة،
فل َّثة عؼالكقة ثؼصدون قدؾ ثرثددون العؼالكقدة التدل َّـتفدل بـدا إلدك إكؽدار
الؼقؿ! ،إن خصقصقة وا عـا َّدعقكا إلك َّقسقع مػفقم العؼؾ ".

()2

لؿزلؼ عظقؿ و ع فقف أصحاب الةطاب الحداثل يف َّعامؾفؿ
ؾت :إ َّك ُف
ٌ
ُ
سؿاه (َِّرثدد
مع أحادثث الصحقحقـ ،ففذا جؿال البـا – ميال -ثم ِّلػ متا ًبا َّ
ثؼدر ُر فقدف َّ
أن اسدتبعاد العؼدؾ عدـ
البةاري ومسؾؿ مـ إحادثث التل َّؾ ِزم) ِّ
محامؿددة أحادثددث الصددحقحقـ ثددم ِّدي إلددك بددقل الةرافددات وإسدداطقر،
فقؼقل " :إن الـتقِة الؿم َّمدة لفخذ هبذه إحادثث الؿدسقسة ،قلَّ :ؽدقثـ
عؼؾقة تتؼ َّبل الخاافة ،وقذا أمر ٓ ثِقز مطؾ ًؼا التسامح فقدف ولدق بسد ِّـ إبدرة؛
ِ
فلي فرق بدقـ اإلكسدان
ٕكَّف ثعـل السؿاح ب حتبع د العؼل ،وإذا استبعدَ العؼؾ و
وإكعام".

()3

( )1الحقار أفؼا لؾػؽر ،طف عبد الرحؿـ :ص .00 -02
( )2الؿرجع السابؼ  :ص .08
(َِّ )3رثد البةاري ومسؾؿ مـ إحادثث التل َّؾزم ،جؿال البـا :ص.22
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والحؼقؼة َّ
أن الؿحدثقـ لؿ ثستبعدوا العؼؾ يف كؼدقؿ لفحادثث الـبقثدة،
وَّراثفؿ اقد عؾك ذلؽ ،وإكؿا و َّظ ُػقا العؼؾ يف مِالف ويف حدود طا تف عـدد
ثؼحؿقه فقؿا ٓ طا ة لف بدف مدـ أمدر الغقبقدات
كؼدقؿ إساكقد والؿتقن ،ولؿ
ُ
والؿعِزات ،والدذي فعؾدف (جؿدال البـدا) يف متابدف قدق جـ يرة عؾرى العؾرم
والؿـفجقة العؾؿقة ،حقـ أمسؽ الصحقحقـ وأخدذ يف فدرز إحادثدث التدل
ِ
مـفِدل ،وٓ طرثؼدة عؾؿقدة واضدحة،
َّؾز ُم ُف مـ التل ٓ َّؾزمدف ،دون ضدابط
ٍّ
وإكؿا قق التذوق والسطحقة يف الؿعالِة ،وإٓ فؿا ر َّده عؼؾ جؿدال البـَّدا دد
ثؼر ُه عؼؾ كا د هخر.
و
دػ أمدام
وقا قق ثؽشػ عـ سقءة مـفِف يف مؼدِّ مة متابف فقؼقل " :التق و ُ
إحادثث التل جاءت عـ الؿغقبات بد ًءا مـ الؿقت حتك ثقم الؼقامة والِـة
والـار ففذه مؿا استلثر اهلل َّعالك بعؾؿفا ".

()1

وقذه مؼدِّ مة باطؾة َّـسػ جؿقع التطبقؼات التدل ثقردقدا َّحتفدا ،ولدق
ثصرح أن اهلل ثطؾِ ُع رسؾف عؾك بعض الؿغ َّقبات
َّد َّبر قذا الرجؾ الؼرهن لقجده ِّ
ب َفل يظ ِفا ع َؾى َغقبِ ِ
َّلثقدً ا لفؿ ،ال َّعالكَ ﴿ :ع لِ ُم الغَق ِ
ره َأ َحراً ا  )62إِلَّ َم ِ
رن
ُ ُ َ
ارت ََضى ِمن َّر ُحو ٍ َفنِ َّك ُه َيى ُؾ ُ
ك ِمن َبق ِن َياَ ي ِه َو ِمن َخؾ ِػ ِه َر َصاً ا﴾ [الِـ. ]81 :
(َِّ )1رثد البةاري ومسؾؿ مـ إحادثث التل ٓ َّؾزم ،جؿال البـا :ص .17
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ومـ عققب الؿـفج العؼالين عـد الحداثققـ يف التعامؾ مدع الصدحقحقـ
الضطااب والتـ قض ،وعدم استؼرار مؼقاس العؼؾ الذي ثددَّ عل الحدداثققن
عرل إحادثث عؾقف ،فؿـ الؿعؾدقم َّ
البشدري محددو ٌد ،وأدوات
أن العؼدؾ
َّ
إدرامف الؿعريف قدل الحدقاس الةؿدس عؾدك صدقرقا ،فضدال عؾدك مدقن
العؼلكقة كىبقةَّ ،ةتؾػ مـ ةص إلك هخر بحسب ثؼافتدف وبقئتدف وَّؽقثـدف
العؾؿل ،فؿا ثراه عؼؾ الحداثل العربل مؼبق ً
ٓ ،ثـؽره عؼؾ الحدداثل الغربدل
أ دَّ اإلكؽار ،بؾ الحداثققن العرب أكػسفؿ مةتؾػقن يف َّحدثد مقا ػفؿ ،فؿا
ثصدرح َّ
أن
ُثر وده غال َُّفؿ د ثؼبؾف مـ قق أ وؾ إغرا ً ا يف العؼالكقة ،بؾ مـفؿ مدـ
ِّ
ثؼددر ُر (محؿددد الشددريف)
الةددرب معؼددقل الؿعـددك لؽـددف ثرفضددف ،فؿدديالِّ :
أن "إحادثث الـبقثة ثؿؽـ أن َّؽقن أداة صالحة لػفؿ الدِّ ثـ مـ حقدث قدق
َّ
مقجفدة لفخدالق ،ولؽدـ ٓ ثؿؽدـ أن
أمر روحل مقتافقزثؼل...وأن َّؽدقن َّ
َّصؾح مقر ًدا لؾؼاكقن ".

()1

يف حقـ ثرفض غقره مدـ الحدداثققـ السدـَّة رفضدا

مطؾ ًؼا ،ولق ماكت َّتعؾؼ بإخالق.
ومـ جفة أخرى كِد العؾؿاء ُث َممِّدون عؾك محدودثة العؼدؾ ومدارمدف،
فؽقػ كح ِّؽؿف عؾك أحادثث الصحقحقـ التل جزم الؿحدثقن بصدورقا عدـ
( )1اإلسالم والحرثة ،محؿد الشريف :ص .193 -191
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الـبل  وفؼ مـفج د قؼ ،ففذا يف الحؼقؼة َّؽؾقػ لف بؿا ٓ ثطقؼَّ ،
فنن العؼدؾ
والـص الصحقح محؽؿ ،ال الشافعلَّ " :
إن لؾعؼؾ حدًّ ا ثـتفدل إلقدف،
محدو ٌد،
ّ
مؿا أن لؾبصر حدًّ ا ثـتفل إلقف ".

()1

وحتك ثؼتـع الحداثققن الؿق َلعقن بدالعؾقم التطبقؼقدة والتِرثبقدة ،كؼدقل
لفؿ َّ
إن الـظرثات الرثاضقة الحدثية َّيبت محدودثة العؼدؾ ،ثؼدقل (طدف عبدد
الرحؿـ) -يف معرل كؼده لؿبدأ العؼؾـة عـد الحداثققـ" :-ومعؾقم َّ
أن مسدللة
(حدود العؼؾ) لؿ َّعدد القدقم مسدللة فؾسدػقة ،بدؾ أضدحت مسدللة رثاضدقة
بامتقدداز ،ففـدداك كظرثددات رثاضددقة معؾقمددة َّقصددؾ إلقفددا عؾؿدداء رثاضددققن
مشفقرون مـ أميال (مقت غقدل) ِ
َّربقـ عؾك وجقد قذه الحددود ،وحتدك
أ ِّر ُب قئا مـ ذلؽ لؾِؿفقر بصقرة مِؿؾة  ،أ قل إكَّدف ٓ ثؿؽدـ لؾعؼدؾ أن
ثحقط بؽؾ لء ،ذلؽ ٕن العؼؾ قق كػسف جزء مـ قذا الؽؾ فؽقػ بدالِزء
أن ثحقط الؽؾ ! ".

()2

ومـ عققب العؼؾـة التل ثـدادي هبدا الحدداثققن العدرب يف التعامدؾ مدع
الصحقحقـ ،أهنا مبدأ ُث َساثِ ُر العؾؿاكقة الغربقة والالدثـقدة ،التدل ثؽدقن العؼدؾ

( )1هداب الشافعل ومـا بف ،ابـ أبل حاَّؿ :ص .893
( )2الحقار أفؼا لؾػؽر ،طف عبد الرحؿـ :ص .87
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فقفا قق مصدر الؿعرفة ،أما يف اإلطار اإلسالمل فالقحل قق مصدر الؿعرفدة
الدثـقة؛ ٕن الؼرهن الؽرثؿ َّ
حث الؿممـقـ عؾك اإلثؿان بالغقدب ،فدلول صدػة
ِ
ُرون بِ لغَق ِ
رب﴾ [البؼدرة.]97 :
ين ُيم ِمـ َ
لؾؿممـقـ َِّدقا عـد راءة الؼرهن ﴿ ا َّلذ َ
و د َص َّح ْت عـد الؿسؾؿقـ أحادثث ٓ غبدار عؾقفدا يف أمدقر الغقبقدات التدل
َّؽقن ثقم الؼقامة و بؾف ،وقذه إخبار ٓ ثؿؽـ اختبارقا َِّرثبقا ،وٓ كؼددقا
عؼؾقا؛ ٕهنا أمقر َّتِاوز عؾؿ اإلكسان ،ال َّعالكَ ﴿ :و َم ُأوتِقتُم ِّمن ال ِعؾر ِم إِلَّ
َق ِؾقلً﴾ [اإلسراء .]21 :فالؿممـ ثرضك وثس ِّؾؿ.
ثؼقل عبد الرحؿـ ابـ خؾددون -متحدد ًثا عدـ العؼدؾ " : -غقدر أكّدؽ ٓ
الصدػات
َّطؿع أن َّزن بف أمقر التّقحقدد وأخدرة وحؼقؼدة الـّبدقة وحؼدائؼ ّ
اإللف ّقة ّ
ومؾ ما وراء طقره ّ
فنن ذلؽ طؿع يف محال ،وميال ذلدؽ ميدال رجدؾ
رأى الؿقزان ا ّلذي ثقزن بف ّ
الذقب فطؿع أن ثزن بف الِبال وقذا ٓ ُثدْ َر ُك ".

()1

ومددع قددذا التبدداثـ القاضددح كِددد الحددداثققـ العددرب ثغر ددقن يف قددذه
العؼالكقة ،وثصرحقن أن الشلء الدذي ٓ ثةضدع لؾتِربدة ،والـظدر العؼؾدل
الؿِرد ٓ ثؼبؾ بحال ،ففذا التقكسدل (حؿدادي ذوثدب) َّ-ؾؿقدذ الشدريف –
َّ
ثؼقل " :وٓ ؽ أن الؿسؾؿ الؿعاصر مدعق إلك آكةراط يف سقا ف التارثةل
(َّ )1ارثخ ابـ خؾدون.128 /1 :
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الذي فد مـذ عصر إكقار الؼضاء عؾك مػفقم السؾطة الؿرجعقة يف اصددار
الؿعرفة إذ أصبح الؿـفج الباْ ي التجايبري الؿيدؾ إعؾدك الِدثدد لتؼقدقؿ
ٍ
أساس وا عل وٓ ثؿؽدـ
الؿعرفة بحقث ثؿؽـ َِّاوز مؾ حؼقؼة لقست ذات
الربقـة عؾقفا َِّرثبقا والحتال عؾقف عؼلكق  .وَّلسقسا عؾدك قدذا ثؿؽدـ
كػل الؼداسة عـ كصقص الرتاث و ةصقاَّف وَّلسقس عال ة جدثددة هبدآ ،
َّؼقم عؾك التؼدثس وآمتيال ،والطاعة العؿقاء بؾ َّـبـل عؾرى الـظرا العؼؾري
الـؼاي والتارثةل لؾـصقص وعؾك القعل بضرورة مؼاربة مـتِدات الدرتاث
بلدواَّـددا الؿـفِقددة الحدثيقددة عؾددك اعدددة مؼتضددقاَّـا التارثةقددة الؿعاصددرة
ومؽتسبات العؾقم الحدثية ".

()1

وأعظؿ مـ ذلؽ ما ثؼقلف َّؾؿقدذ الشدريف أخدر (محؿدد حؿدزة) ،عدـ
إخبار الغقبقة الؿقدعدة يف الصدحقحقـ أهندا ذات طبقعدة مقيقدة (أسدطقرثة)
ثغؾب عؾك الظـ أهنا مستؼاة مـ الرتاث القفقدي ،ثؼقل محؿد حؿزة ِ
ثؾػد ُت
ِّ
":
أبق رثة اكتباقـا يف متابقف إلك إحادثث ذات البـقدة إسدطقرثة التدل ا دتؿؾ
عؾقفا صدقد البخ ري ومىؾم ،والتل كؼؾ أبق قرثرة عـ معب إحبار عددا
مبقرا مـفا...والؿتلمؾ يف قذه إحادثث ثؾحظ فعال أهنا َّـطؼ بـظاة مقنقة إلى
( )1السـة بقـ إصقل والتارثخ ،حؿادي ذوثب :ص .793
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الع لم وإ قاء ومسائؾ الغقب وأخرة لؽـ رواة الحدثث بؾققدا وَّؾؼاقدا
الؿسؾؿقن بعدقؿ بالؼبقل وخصقصا د أثبتتفا كتب الصد ح".

()1

ففذا الطدرح يف الحؼقؼدة ضدرب مدـ الةقدال والدققؿ ،فقدف خؾدط بدقـ
الحؼائؼ وإساطقر وطرق التؿققز بقـفدا ،ففدمٓء الحدداثققن اكحددروا إلدك
(الؿا ِّدثة الض ِّقؼة) ،فقرثدون إخضاع إحادثدث الصدحقحة لؾعؾدؿ التِرثبدل
صحتفا َِّرثبقا ،وقذا ثـايف طبقعة إخبدار التدل
وإدخالفا الؿةرب لؾتل ومد مـ َّ
خاصدة لتقثقؼفدا بعقددا عدـ التػسدقر الؿدادي ،الدذي ثغدرق فقدف
لفا مـداقج َّ
مبقرقؿ الذي ع َّؾؿفؿ قذا الؿدـفج (محؿدد أرمدقن)
الحداثققن حتك إكَّـا كِد َ
ثؼقلٕ " :كَّـا ٓ كؿؾؽ رثط َّسِقؾ أو فقؾؿا مصقرا ثبد ِّقـ لـدا الرسدقل وقدق
ثتحدَّ ث إلك أصحابف أو ثتؾدق عؾدقفؿ الؼدرهن ٕول مدرة ،ففدذا دلء مضدك
واكؼضك وٓ حقؾة لـا بف ،فػل ذلؽ الق ت لؿ َّؽدـ قـداك هٓت َّسدِقؾ وٓ
مامقرات َّصقثر ".

()2

وٓ كِد لفذه السػسطة إٓ أن كؼدقل ٕصدحاهبا :كحدـ ٓ كؿؾدؽ دلدقال
مصقرا و
ثدل عؾك أكؽؿ َّحؿؾقن أرواحدا يف أجسدادمؿ ،وٓ
ماد ًثا وٓ َّسِقال
ً

( )1الحدثث الـبقي ومؽاكتف يف التشرثع ،محؿد حؿزة :ص .820 -822
()2

ضاثا يف كؼد العؼؾ الدثـل ،محؿد أرمقن :ص .122
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عؼقٓ يف أدمغتؽؿ ،فلكتؿ أجساد بال روح وأدمغة بال عؼقل ،حتدك َّيبتدقا لـدا
َّ
الشؽ عؽس ذلؽ.
مادي ٓ ثؼبؾ
بدلقؾ
ٍّ
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املبحث انثانث :إهدار قيمت انشروط انيت وضعها صاحبا انصحيح نتأنيف كتابيهما.

ِ
صاح َب ِل الصحقح ،يف َّؿحدقص السدـة
مـ صقر العبيقة وآحتؼار لعؿؾ

الـبقثة وَِّرثد إحادثث الصحقحة يف متاب ،ما ثدر ِّدده الحدداثققن العدرب
مـ عبارات التفدقثـ لؾشدروط التدل ا درتطفا البةداري ومسدؾؿ يف إخدراج
أحادثث متابقفؿا ،مـ غقر َّؼدثؿ دلقؾ واضح عؾك ثغرات يف مـفج التصحقح
عـد الشقةقـ ،أو جقاكدب ضدعقػة يف الؿدـفج الـؼددي لددثفؿا ،وإكؿدا َِّدد
عـدقؿ الؿبالغة يف آسدتةػاف بدالؿـفج الـؼددي ٕسدالفـا مدـ الؿحددثقـ
وعؾك رأسفؿ الشقةان ،ويف الؿؼابؾ الؿبالغدة يف إطدراء الؿـداقج الغربقدة يف
َّؼقثؿ الـصقص الدثـقة ،حتك إذا ُطقلِبقا بالدلقؾ عؾك مقا ػفؿ مدـ أحادثدث
الصددحقحقـ ،إذا هبددؿ -لؼؾددة بضدداعتفؿ -ثػزعددقن إلددك ددبف الؿستشددر قـ،
ثرددون مالمفؿ مـ غقر ََّ َيب ٍ
ت وٓ َر ِو َّث ٍة.
و
ِّ
فلمير قمٓء الحداثققـ العرب ثشتغؾقن بالػؾسػة والؿـطدؼ ،فدال دراثدة
لفؿ بؿـاقج الؿحدثقـ ،وٓ ثؽ ِّؾػدقن أكػسدفؿ عـداء دراسدة مدـفج البةداري
فقؼدررون مبا درة َّ
أن الشدروط التددل
ومسدؾؿ يف إخدراج أحادثدث متابقفؿداِّ ،
ِ
صححف البةاري
وضعفا البةاري ومسؾؿ ٓ َّؾزم إٓ صاح َب ِل الصحقح ،فؿا َّ
ومسؾؿ قق صحقح بالـسبة إلقفؿا ولقس صحقحا يف الحؼقؼدة والقا دع ،وقدؿ
فؾسػل ٓ قؿة لدف يف
بذلؽ ثتؿ َّؾ ُصقن مـ بقل مالم أقؾ آختصاص بؽالم
ٍّ
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الؿقزان العؾؿل.
ثؼقل الحداثل الؿغربل (محؿد عابد الِابري) " :أما مقن قذا الحددثث
صحقحا حسب اصطالح عؾؿاء الحدثث فؿعـاه أكَّف ثستقيف الشدروط
أو غقره
ً
تخرا الىرـا ،ولدقس
التل وضعفا جامع الحددثث لـػسدف ،وك ُّؾفر شراوت
ُّ
الؿضؿقن...فصدحقح البةداري قددق صدحقح مررن حقرث الىررـا فؼر

بؼر

لؾشروط التل وضعفا البةاري يف َّؾ ِّؼل الحدثث و ُ ْؾ ميدؾ ذلدؽ يف صدحقح
مسؾؿ !! ولؽل كزثد الؽالم وضقحا كؼقل  :صحقح البةاري ومسؾؿ صحقح
بالـسبة إلك البةاري ومسؾؿ مـ حقث السـد دون الؿضرؿون ،طبدؼ الؼقاعدد
التل وضعاقا يف جؿع إحادثث وَّؿحقصفا فتؽدقن الـتقِدة الؿرت َِّّبدة عؾدك
قددذا الؼددقل أن إحادثددث الصددحقحة ل ُيؾ ر َم ُ بف ر أحدددٌ سددقى البةدداري
ومسؾؿ".

()1

وثؼقل الِابري مذلؽ " :ومتب الحدثث الصحقحة ،مصحقح البةداري
وصحقح مسؾؿ إكؿا قل صحقحة بالـسدبة لؾشدروط التدل وضدعفا أصدحاهبا
صردقد يف كػىره -ب لضراورة-
لؼبقل الحدثث .الدرايث الصردقل لرقس
ً

()1

قل يف الحدثث عؿقما ،محؿد عابد الِابري مق ع الِابري عؾك الشبؽة:
www.aljabriabed.net/hadth1.htm
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وإكؿ ْو صدقل بؿعـى أكه يىتويف الشاوت التري اشرتا ف جر مع الدرايث
ك لبخ ري ومىؾم .وكؼد الحدثث ثتـاول كؼد السـد ،مؿا د ثتـاول مضؿقكف.
أما كؼد السـد أو الرواثة فؾفؿ يف ذلؽ قاعد وأسدالقب َّؼدقم عؾدك (التعددثؾ
والتِرثح) .أما كؼد الؿضؿقن -ولق أن آقتؿام بف أ ؾ -فقؼقم عؾدك اعتبدار
السـة الـبقثة ( قٓ وعؿال وإ رارا) مب ِّقـة لؾدثـ ارحة لؾؼرهن وبالتالل ثِب
أٓ ثتـا ض الحدثث مع الؼرهن ".

()1

ففذا التحؾقؾ الدذي طرحدف الِدابري و
َّةصدص عـدد
ثددل عؾدك أزمدة و
الحداثققـ ،فـؼد الحدثث سـدا ومتـا عؾك صعقد واحد قق مدـفج الؿحددثقـ
الـؼاد وعؾك رأسفؿ البةاري والؿسدؾؿ ،الؾدذان مارسدا كؼدد الؿتدقن بشدؽؾ
مقسع ،ومـ طالع متاب التؿققدز لممدام مسدؾؿ ،والتدارثخ الؽبقدر لؾبةداري
َّ
ثِزم بذلؽ ،والـؼد التارثةل لؿتقن الؿروثات حاضدر بؼدقة عـدد الشدقةقـ
بؾ أن ثعرف الغرب قاعد قذا الـقع مـ الـؼد ،و دد اعدرتف بدذلؽ بعدض
الؿستشر قـ الؿعاصرثـ.

()2

( )1يف ضاثا الػؽر والدثـ ،الِابري ،مِؾة فؽر وكؼد ،لعدد 1002، )11( 90م
( )2ثؼقل الؿستشرق إمرثؽل الؿعاصر (جقكاثان براون) " :رفض ممسسق التؼؾقد الحدثيل السـل ميؾ البةاري
ومسؾؿ أحادثث صحقحف اإلسـاد ٕهنؿ أكؽروا ما جاء يف متقهنا ،واعتؿد أقؾ السـة يف الؼرن اليالث...عؾك
أسباب عدة لرفض الحدثث مـ جفة الؿتـ" .اكظر :قاعد كؼد الؿتـ ،جقكاثان براون ص .711
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ومـ جفة أخرى فشدروط الشدقةقـ يف التصدحقح قدل دروط سدائر
أصدح الصدحقح
الؿحدثقـ ،وإكؿا زاد الشقةان يف التيبدت ،فؾدؿ ثةرجدا إٓ
َّ
وَّرما مـ الصحقح أ دقاء خشدقة الطدقل ،وبالتدالل فشدروط البةداري قدل
روط سدائر الؿحددثقـ يف الحددثث الصدحقح (العدالدة ،الضدبط ،اَّصدال
السـد ،اكتػاء الشذوذ ،اكتػداء العؾدة) وقدل الشدروط التدل ا ََّّػدؼ عؾقفدا أقدؾ
فدـ إلدك أقدؾ
آختصاص ،وٓ عدربة بؿدـ خدالػفؿ؛ ٕن الؿرجدع يف مدؾ ٍّ
آختصاص ،وإٓ اكحدر الـاس إلك الػقضك العؾؿقة.
وحتك كممِّدد قدذا إمدر ٕدعقداء الحداثدة ،كـؼدؾ قـدا رأي الػقؾسدقف
الؿعاصر (طدف عبدد الدرحؿـ) الدذي ثممِّدد عظؿدة الؿدـفج التدارثةل عـدد
وس ْب َؼ ُف ْؿ الغربققـ إلقف ،ثؼقل " :أ َّما فقؿا ثتع َّؾؼ بعؾقم الحدثث فدنكِّل
الؿحدِّ ثقـَ ،
أسلل قمٓء الذثـ ثؼدحقن يف الحدثث ،والدذثـ ثػةدرون بدلهنؿ ثؿارسدقن
الـؼد التارثةل :ما رأثؽؿ يف الحؼقؼدة التالقدة وقدلَّ :
أن الؿحددِّ ثقـ وضدعقا
أصقل قذا الـؼد ،وط َّب ُؼققا عؾك كصقص الحدثث بؾ أن ثعرففدا الغرب وقدقن!
مدامال،
ً
فؼد ماكقا ثتتبعقن َّارثخ الدـَّص وَّدارثخ الرواثدة وثضدبطقهنا ضدب ًطا
وثـتؼؾقن إلك مؼاركة الرواثات فقؿا بقـفا ،فنذا لؿ ثؽدـ قدذا العؿدؾ قدق روح
دؽ يف َّ
الـؼدد التددارثةل ،فؿددا عسدداه أن ثؽددقن لددذلؽ ٓ َّددراين أ د و
أن (عؾددؿ
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مصطؾح الحدثث) د أوت بؽيقر مـ مؼاصد (الـؼد التارثةل الحدثث) َ ْب َؾد ُف
بؼرونٍ".

()1

وقؽذا ثسقر َّ-ؾؿقذ الشريف( -محؿد حؿدزة) يف آَِّداه كػسدف ،وقدق
التفددقثـ مددـ ددلن الصددحقحقـ واعتبارقؿددا مدوكددة كصددقة َّد َّ
ددخؾت أقددقاء
السالطقـ يف وضعفا ،والبقئدة اليؼافقدة يف صدقاغتفا وإضدػاء صدبغة الؼدسدقة
َّحدقل
عؾقفا ،مـ غقر َّؼدثؿ دلقؾ واضح عؾك دعقاه ،فقؼقل " :ومدـ أقؿفدا
و
كدص مػتدقح ،ابدؾ لؾزثدادة وآخدتالق ،أسدفؿ
مدوكة الحدثث الـبقي مـ ٍّ
َّ
الػاعؾقن آجتؿاعققن بؿةتؾػ مقا عفؿ آجتؿاعقة ومشدارهبؿ السقاسدقة،
دت
وروافدقؿ اليؼافقة يف َّشؽقؾف ،وضدبط قاعدده إلدك مدوكدة مـغؾؼدة ُأ ُطؾِ َؼ ْ
حصدـفا مدـ طائؾدة الـؼدد
الصدحاح وصدارت َّتؿتَّدع بؼداكقن َّ
عؾقفا َّسدؿقة ِّ
والؿساءلة ".

()2

ثؿ ثق ِّظػ محؿد حؿزة كظرثة غربقة مستقردة َّددعك ( كظرثدة الؿتة ّقدؾ
الدثـل) لتػسقر الؿؽاكدة العالقدة التدل َّبقأقدا الصدحقحان ،فقؼدقل " :إن قدذه
إحادثث الؿشؽؾة ٓ َّيقر لدى الباحيقـ الؿحافظقـ أي رغبة يف إعادة الـظدر

( )1الحقار أفؼا لؾػؽر ،طف عبد الرحؿـ :ص .111
( )2الحدثث الـبقي ومؽاكتف يف التشرثع ،محؿد حؿزة :ص .91
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استؼرت عؾقفا عؼدقلفؿ ،ذلدؽ أن أفدؼ اكتظدارقؿ مدا زال
يف الؿسؾؿات التل
َّ
ُ
َِّققش ُف بقاسطة متخقل ديـي ثفقؿـ ققؿـة مامؾدة عؾدك عؼدقلفؿ
وثتؿ
ثتغدَّ ى و
وكػقسفؿ ،مؿا َّ
أن الفالة التل أحقطت هبا متب الصد ح والؼداسة التل بؾغت
حد الغؾق الؿػرط ماكت َّؿـع َّ
مؾ طعـ يف رجال البةاري ومسؾؿ".

()1

ظـ بعقد عـ القا ع ،فالتارثخ ثشفد َّ
أن
وقذا م وؾف محض َّةؿقـ و سقء ٍّ
ومسؾؿا لؿ ثؽقكا مؿـ ثغشك مِالس السالطقـ ،بؾ التارثخ ثشدفد
البةاري
َّ
ً
عؾك الِػقة التل ماكت بقـ البةاري وأمقر بةدارى حتدك ُط ِ
در َد مـفدا ومدات
غرثبا عـ وطـف ،وٓ َّ
أدل عؾك ذلؽ مدـ صدة البةداري مدع خالدد الدذقؾل،
فؼد" :بعث إمقر خالدد بدـ أحؿدد الدذقؾل والدل بةدارى إلدك محؿدد بدـ

إسؿاعقؾ أن احؿؾ إِ َل َّل متاب (الِامع) و (التارثخ) وغقرقؿا ٕسؿع مـدؽ.

فؼال لرسقلف :أك ل أ ِّذ ُ العؾم ،ول آتي أبواب الىل قن ،فنن ماكت لؽ إلدك
لء مـف حاجة ،فاحضر يف مسِدي ،أو يف داري".

()2

وغؾق،
وأ َّما الؿؽاكة العالقة التل َّبقأقا الصحقحان ،فؾؿ َّـشل عـ َّؼدثس
ٍّ
بؾ كشلت عـ ٍ
كؼد عؾؿل ارك فقف عؾؿاء ذلؽ العصر ومـ جاء بعدقؿ ،فؼدد

( )1الحدثث الـبقي ومؽاكتف يف التشرثع ،محؿد حؿزة :ص .801
( )2ما رواه إساطقـ يف عدم الؿِلء إلك السالطقـ ،السققطل.13 :
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عرل البةاري متابف عؾك عؾؿاء عصدره ،ومدذلؽ فعدؾ مسدؾؿ ،ووضدعت
الؿملػات الـؼدثة عؾدك الصدحقحقـ مؽتداب «التت وبدع» لؾددار طـل ،و«عؾدؾ
دت الؽتدب يف رجدال الصدحقحقـ
صحقح مسؾؿ» ٓبـ عؿدار الشدفقد ،و ُأ ِّل َػ ْ
صدحة مدا يف
و رح متقهنؿا ،حتك خرج العؾؿاء بـتقِة مػادقا اإلجؿاع عؾك
َّ
الصددحقحقـ باسددتيـاء بعددض إلػدداظ ،فددال عددربة بؿددـ خددالػفؿ مددـ غقددر
الؿتةصصقـ ،ثؼقل ابـ الؼ ِّقؿ " :واعؾؿ أن جؿفقر أحادثث البةاري ومسدؾؿ
َّ
الباب...فنن ما َّؾؼاه أقؾ الحدثث وعؾؿاؤه بالؼبقل والتصددثؼ ففدق
مـ قذا
محصددؾ لؾعؾددؿ مػقددد لؾقؼددقـ ،وٓ عددربة بؿددـ عددداقؿ مددـ الؿتؽؾؿددقـ
وإصقلققـ ،فنن آعتبار يف اإلجؿاع عؾك مؾ أمر مـ إمدقر الدثـقدة بلقدؾ
العؾؿ بف دون غقرقؿ ،مؿا لؿ ثعتدرب يف اإلجؿداع عؾدك إحؽدام الشدرعقة إٓ
العؾؿاء هبا دون الؿتؽؾؿقـ والـحداة وإطبداء ،مدذلؽ ٓ ثعتدرب يف اإلجؿداع
عؾك صدق الحدثث وعدم صد ف إٓ أقؾ العؾدؿ بالحددثث وطر دف وعؾؾدف،
وقؿ عؾؿاء أقؾ الحدثث ".

()1

وٕن قمٓء الحداثققـ مقلعقن بؽالم الغربققـ ،أكؼؾ قـا فادة عظقؿدة
ٕحد الؿستشر قـ الؿـصػقـ عؾدك عظؿدة الشدروط العؾؿقدة التدل وضدعفا
( )1مةتصر الصقاعؼ الؿرسؾة ،ابـ الؼقؿ :ص .117
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صاحبا الصحقح وأهنا َّػقق بؽيقر قاعد التقثقؼ التل ثسدتعؿؾفا الغربقدقن يف
َّقثقؼ إحداث التارثةقة ،وأن جؿقع آكتؼادات لشروط الشدقةقـ عاطػقدة
ولقست عؾؿقة ،ثؼقل الؿػؽر الـؿساوي (لققبقلد فاثس) ،والدذي َّسدؿك بدد
(محؿد أسد) بعد إسالمف" :إكَّـا كظ وـ أن خصقم الرأي الصحقح – مذقب أقؾ
مدر ًة
السـة -فقؿا ثتع َّؾؼ بالحدثث ،ل يؿؽن أن يلتوا بلد َّلة مؼـعرة فعدال َّيبدت َّ
واحدة ،عدم اليؼة بإحادثث الؿـسقبة إلك الرسدقل...إكَّف عؾدك الدرغؿ مدـ
جؿقع الِفقد التل ُب ِذ َل ْت يف سبقؾ َّحدِّ ي الحدثث عؾدك أكدف كظدام مداَّ ،
فدنن
أولئؽ الـ َّؼاد العصرثقـ مـ الشدر ققـ والغدربققـ ،لدؿ ثسدتطقعقا أن ثددعؿقا
اكتؼ دْم الع ػي الخ لا بـتائج مـ البحث العؾؿل ،وإكف لؿدـ الصدعب أن
ثػعؾ أحد ذلؽ؛ َّ
وخصقصا اإلمدامقـ
ٕن الِامعقـ لؽتب الحدثث إولك،
ً
صدحة مدؾ
البخ ري ومىؾؿ  ،د امقا بؽؾ مدا يف طا دة البشدر عـدد عدرل
َّ
حدثث عؾك قاعد التحدثث عرضا أ دد ميقدرا مدـ ذلدؽ الدذي ثؾِدل إلقدف
الؿمرخقن إوربققن عادة عـد الـظر يف مصادر التارثخ الؼدثؿ ".
ٍ
ففذه فادة مـ ٍ
مـصػ َّممِّد التدزام الؿحددثقـ الؿدـفج العؾؿدل،
خبقر
()1

و ُب ْعدَ خصقمفؿ عـ قاعد البحث العؾؿل والؿقضقعقة يف الـؼدد ،وقدذا مدا
( )1اإلسالم عؾك مػرتق الطرق ،محؿد أسد (لققبقلد فاثس) :ص .07

العيوب املنهجية للقراءات احلداثية يف نقد الصحيحني

33

كراه يف الطرح الحداثل الؿعاصر الذي ثفقى مؿارسة الفدم والؼطقعة ٓ الـؼد
البـاء.
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املبحث انرابع :انتعسُّف يف معارضت أحاديث انصحيحني بانقرآن.

ثِرد فقف الحدداثققن الؼدرهن
قذا مـ أعِب ما ثؽقن! فػل الق ت الذي ِّ
الؽرثؿ مـ دسقتف وثـزلقكدف مـزلدة الدـص إدبدل أو التدارثةلَِّ ،ددقؿ ٓ
ثػق َُّقن الػرصة لـؼد أحادثث الصحقحقـ بدعقى عدم وجقد ما ثشفد لفدا يف
ِّ
الؼرهن ،أو وجقد ما ثةالػفا.

()1

ثؼرر " كشلة الرتاث مدـ مرمدز واحدد
فالحداثل الؿصري (حسـ حـػل) ِّ
وقق الؼرهن والسـة ،وٓ ثعـل قذان الؿصدران أي َّؼدثس لفؿدا ،أو لؾدرتاث
مِرد وصػ لؾقا ع".
بؾ قق َّ

()2

ثتحرج مدـ ضدرب إحادثدث بدالؼرهن فقؼدقل " :إكَّدف ٓ ثقجدد يف
ثؿ ٓ َّ
الحدثث لء ٓ ثقجد يف الؼرهن ،وآعتؿاد عؾك الؼرهن وحده قدق الرجدقع
إلك إصؾ أوٓ وقق أوعك وأ ؿؾ وأمؿؾ".

()3

وقذا مـ التـا ض الؿـفِدل وآزدواجقدة يف الؿقا دػ التدل َّـبدم عدـ
َّةب ٍ
ط دثد يف الؿـفِقة العؾؿقة عـد الحداثققـ.
و
ومـ الحداثققـ مـ ٓ ثتِرأ عؾدك البدقح بؿق ػدف مدـ دسدقة الؼدرهن
( )1ثـظر ،الحداثة ومق ػفا مـ السـة الـبقثة ،الحارث فةري :ص .838 -818
( )2الرتاث والتِدثد ،حسـ حـػل :ص .111
( )3مِؾة القسار اإلسالمل ،حسـ حـػل :ص .00
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دثارا لقـ ُػ َذ إلدك أغراضدف الؿتؿيؾدة يف
الؽرثؿ ،وثستعؿؾ َّعظقؿ الـص الؼرهين ً
الؼضاء عؾك السـة الـبقثة ،فبؿِرد َّة وقؾف وجقد أدكك معارضة بقـ حددثث يف
الصحقحقـ وهثة رهكقة ،ثحؽؿ عؾك الحدثث بدالبطالن مدـ غقدر بحدث بدقـ
أوجف الِؿع بقـ الدلقؾقـ ،وٓ َّػسقر الـصقص َّػسقرا ثرفع عـفدا التـدا ض،
بطرثؼة كستطقع أن كصػفا (بالعبيقة) أو (التعسػقة).
وأبرز ميال عؾك ذلؽ صـقع (جؿال البـا) الذي ثتحدَّ ث" :عدـ وجدقد
عقامؾ أخدرى أ َّدت ٕن ثتضدؿـ البةداري -وقدق أصدح متدب الحددثث-
العدثد مـ إحادثث التل ؾـا أهنا (ٓ َّؾزم) ٕكـا لؿ كدخؾ يف صدراع معفدؿ،
ففذا ثعـل أ َّكـا كسؾؿ بسالمة مـفِفؿَّ ،
إن ما أقؿـدا قدق اَّػداق أو عرا اتػر
حايث م مع الؼاآن الؽايم ،فؿدا اَّػدؼ جداز أن ثـسدب إلدك الرسدقل ،ومدا
اختؾػ فن َّكـا ٓ كراه مؾزمإ ،ن التزامـا بف ثعـك عدم آلتدزام بدالؼرهن ،وقدذا
أمر ٓ ثؼبؾف أي مسؾؿ ".

()1

وعؾك الـفج كػسف َّسقر القسدارثة الؿغربقدة (خدثِدة الب َّطدار) يف متاهبدا
َدت يف مؼدمدة متاهبدا َّ
أن
«البةاري ..مان بقـف وبقـ ِّ
الحؼ حِاب» ،حقدث َب َّقـ ْ
أحادثث البةاري َّعدارل الؼدرهن معارضد ًة ددثدةً ،فؿدـ أسدباب ضدعػ

(َِّ )1رثد البةاري ومسؾؿ مـ إحادثث التل ٓ َّؾزم ،جؿال البـا :ص .11
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البةاري وصحقحف يف زعؿفا " :مةالػة الؿتقن التل ثحددِّ ث هبدا يف صدحقحف
صح عدـ الـبدل  ولؾؿعؼدقل يف الشدرثعة
لؾسقرة الـبقثة الشرثػة ،ولؽؾ ما َّ
اإلسالمقة وأصقلفا ،مع مخ لػة ومع رضة شاياة لؾؼراآن ،ووجدقد الـؽدارة
الظاقرة يف بعض الؿتقن التل ا َّدعك البةاري َّ
صحتفا ".

()1

وقذا يف الحؼقؼة مـفج فاسد يف التعامؾ مع أحادثث الصحقحقـ ،بِ َر ِّد َقدا

بادي الرأي -بدعقى مةالػتفا الؼرهن ،والحدداثققن قدؿ َّأول مدـ خدالػ
 َالؼرهن ،حقـ َّرمقا أمر اهلل بطاعة رسقلف وآستسدالم لحؽؿدف ،أضدػ إلدك
ثؼررون عددم وجدقد أحادثدث صدحقحة َّةدالػ الؼدرهن إذ
ذلؽ أن العؾؿاء ِّ
در اهللِ َلقجددُ و ْا فِ ِ
َدان مِدـ ِع ِ
ـدد َغ ْق ِ
و
قدف
َ َ
دق م َ ْ
الؽؾ وحل والقحل ٓ ثتـا ض ﴿ َو َل ْ
ْ
َّدقق ٌؿ
اختِالَ ًفا مَيِ ًقرا ﴾ [الـساء ،]28 :وما ظـَّف الؿعارضقن َّـا ضدا ،إكؿدا قدق و
كاَّج عـ صقر عؾؿل ،وعِز عـ الِؿع بقـ دٓٓت الـصقص ،ثؼدقل ابدـ
قؿ الِقزثة " :وكحـ كؼقل ً
قٓ مؾ ًّقا ك ُْش ِفدُ اهلل َّعالك عؾقف ومالئؽتف ،أكَّف لدقس
يف حدثث رسقل اهلل  ما ثةالػ الؼرهن وٓ ما ثةالػ العؼؾ الصرثح ،بدؾ
مالمف بقـ لؾؼرهن وَّػسقر لف وَّػصقؾ لؿا أجؿؾدف ،ومدؾ حددثث َر َّد ُه مدـ َر َّد
الحدثث لزعؿف أكف ثةالػ الؼرهن ففق مقافؼ لؾؼدرهن مطدابؼ لدف ،وغاثتدف أن
( )1يف كؼد البةاري ...مان بقـف وبقـ الحؼ حِاب ،خدثِة البطار :ص .91
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ثؽقن زائدا عؾك ما يف الؼرهن ".

()1

فؿا مـ حدثث ر َّده الؿعارضقن بددعقى مةالػتدف لؾؼدرهن إٓ ويف مدالم
الػفؿ ،والـؼض
العؾؿاء التقفقؼ بقـف وبقـ أثة ،ولؽـ الؼقم ثرثدون الفد َم ٓ
َ
ٓ الـؼد ،و د َّػ َّطـ العؾؿاء لفدذا إسدؾقب مدـ ددثؿ  ،ثؼدقل أبدق الؿظػدر
السؿعاين " :فنكَّا بحؿد اهلل َّعالك لؿ كِد خرب ًا صحقحًا ثةدالػ الؽتداب ،بدؾ
ِ
ُ
سدمال سدائؾ يف متداب أو
متعاضددَ ان ،وإن عدرل
الؽتاب والسـة متقافؼان
خرب ،فؼد أجاب عـف عؾؿاء السـة...ولؽن غرا

الؼرو ومامر ْم ر ُّد الىرـة

َو َ ُّي الح ديث جؿؾة ".

()2

ومع ذلؽ كِد الحداثل التقكسل (قشام جعد َّقط) ثط ِّبدؼ قدذا الؿسدؾؽ
تفِؿ عؾك ثالدث حددثث يف متداب بددء الدقحل مدـ صدحقح
عؿؾقا ،حقـ ث َّ
البةاري ،وثعتربه مةت َؾ ًؼا مصـق ًعا ٓ ،لضعػ إسـاده وٓ لعدم معؼقلقة َمتْـِ ِف،
َّ
وٕن الؼرهن لؿ ثتحدث عدـ لحظدة لؼداء
بؾ -بؽؾ جرأة -لؽقكف لؿ ثعِبف!؛
جربثؾ بالـبل  يف الغار ،ولؿ ثذمر الحقار الدذي دار بقـفؿدا ،ثؼدقل قشدام

( )1مةتصر الصقاعؼ الؿرسؾة ٓبـ الؼقؿ ،الؿقصؾل :ص .118
()2

قاطع إدلة ،أبق الؿظػر السؿعاين.111 -117 /8 :
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جعقط  -يف معرل إكؽاره لحدثث بدء القحل(" : -)1ولئـ ماكت إسداكقد ٓ
فؼصة الغار ثؿ رؤثة الؿؾؽ فقفدا
َُّ ْعت ََؿدُ بالـسبة
لؾؿمرخ ،بؾ فؼط متـ الرواثةَّ ،
ِّ
بعد ،وإن ماكت غقر مسدتحقؾة طبعدا لتدقاَّر الؿصدادر لددثـا ،فرنكِّي شخصرق
أرفضف ؛ ٕن لحظة التال ل والتِ ِّؾل والقحل حصدؾت مؿدا ورد يف سدقر
(الـِؿ والتؽقثر) واضحة َّ
مػصؾة".

()2

وثؼقل مذلؽَّ " :
فنن صة غار حراء وما َّبعفا اختالق ٌ
بحت ".

()3

ؾت :قذا مـفج اكتؼائل ثـايف الؿقضقعقة العؾؿقدةَّ ،
فدنن قدذا الحددثث
ُ
بتققؿدات
وثقؼة َّارثةقة يف أعؾك درجات الصحة ،ولؽدـ الؿملدػ ثفددرقا و
وخقآت ،بقـؿا ثؼبؾ أخبارا أخرى أ ؾ مقثق قة مدـ أجدؾ بـداء هرائدف ،وأمدا
َّع وؾؼف بالؼرهن فال ثـػعف ،فؿا الؿاكع أن ثل (حدثث بدء القحل) بتػاصقؾ لدؿ
ثقض ُح بف الؼرهن و ُث َب ِّق ُـ
َّذمر يف الؼرهن واهلل َّعالك ثةرب أكف أوحل إلك كب ِّقف ما ِّ
الرذك َا لِ ُت َبر ِّق َن لِؾـَّر ِ
رك ِّ
مِؿؾف ،ال َّعالكَ ﴿ :و َأكمَلـَر إِ َلق َ
ِ َمر ُكرمِّ َ إِ َلرق ِفم ﴾
[الـحؾ .]11 :و ُث َب ِّق ُـ أن مـ أطاع الرسقل فقؿا أمدر وصددَّ َ ُف فقفدا أخدرب ،ففدق
( )1أخرجف البةاري ( )97ومسؾؿ (  .)119مـ حدثث عائشة رضل اهلل عـفا الت« :أول ما بدئ بف رسقل اهلل 
مـ القحل الرؤثا الصالحة يف الـقم ،فؽان ٓ ثرى رؤثا إٓ جاءت ميؾ فؾؼ الصبح .» ...الحدثث.
( )2القحل الؼرهن الـبقة ،قشام جعقط :ص .71
( )3الؿصدر السابؼ :ص .70
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ِ
الا ُحرو َ َف َؼرا َأ َ ر َل اََ ﴾ [الـسداء .]29 :وقدؾ
مطقع هلل َّعالكَّ ﴿ :من ُيطر ِع َّ
جؿقع الؼصص يف الؼرهن ذمرت بتػاصدقؾفا حتَّدك ثدزعؿ الؽاَّدب أن الزثدادة
عؾك ما يف الؼرهن ،دلقدؾ عؾدك الؽدذب وآخدتالق وربـدا سدبحاكف ثؼدقل:
ك ِمن َقب ُل َو ُر ُحلً َّلم كَؼ ُصص ُفم َع َؾق َ
﴿ َو ُر ُحلً َقا َق َصصـَ ُْم َع َؾق َ
ك﴾ [الـساء:
.]111
الحؼقؼة أكـدا ٓ كسدتطقع أن ِ
ػ قدذه الؿـفِقدة الؿضدطربة لفشدام
كصد َ
جعقط ،إٓ بالعبث يف العؾقم ،إِذ إساكقد التل ُك ِؼد َؾ هبدا الؼدرهن الؽدرثؿ قدل
إساكقد كػسفا التدل ُك ِؼد َؾ هبدا الحددثث الـبدقي ،فدنذا ماكدت طرثؼدة الـؼدؾ
بإساكقد مشؽقمًا فقفا ،فؿا وجف التػرثؼ بقـ الؿتؿاثؾقـ !.

41

العيوب املنهجية للقراءات احلداثية يف نقد الصحيحني

املبحث اخلامس :اعتماد (انتشكيك غري املىهي)) وانتهىيم مه أأن اخلفا حىل انصحيحني.

مـ الؿسالؽ الؿةالػدة لؾؿـفِقدة العؾؿقدة التدل اسدتعؿؾفا الحدداثققن
ِّ
(الشؽ غقدر الؿـفِدل) الؼدائؿ
العرب يف َّعامؾفؿ مع الصحقحقـ ،استةدام
عؾك السػسطة والؿؽابرة ،التل َّتعارل مع الؿقضقعقة العؾؿقة ،وقذا لقس
بغرثب عؾك مذقب الحداثة ،إذ قدق يف إصدؾ خؾدقط مدـ مدذاقب فؾسدػقة
ومـاقج معرفقة متـا ضة فقؿا بقـفاُ ،ج ِؿ َع ْت َّحت سؼػ واحد.
دارا لؾؿسددؾؿات،
َفد َ
دال غددرو حقـئددذ أن كِددد يف متابددات الحددداثققـ إكؽد ً
َّـؼض وٓ َّـؼد ،وهتددم وٓ َّبـدل ،فدال َّؼددِّ م
ً
وَّسؾسال يف التشؽقؽات ،التل ُ
وولع بؿةالػة الؿدللقف مدـ
كزوات،
لؾعؾؿ قئا ُث ْس ِف ُؿ يف َّطقثره ،وإكؿا قل
ٌ
ٌ
َّ
ِّ
الشدؽ
الشدؽ مرفدقل عؾؿقدا ،فدنن
غقر دلقؾ وٓ برقان ،وقذا الـدقع مدـ
مفؿدة،
العؾؿل قق الؿبـل عؾك أدلة ،والذي ثػضل إلك الؽشػ عدـ حؼدائؼ َّ
و
ضروري عؾك أن ثؽدقن عؾؿ ًّقدا ،ويف حددود
الشؽ
ٌ
ثؼقل عؾل جقاد الطاقر" :
و
الشدؽ
الحؼقؼة ،وأن ثؼع يف السؾب واإلثِاب ،وفقؿدا لـدا ،ومدا عؾقـدا ،أمدا
و
الشؽ الذي َّدفعؽ إلقف كزوة يف مةالػة الؿدللقف...ففق خدارج
الؿرضل أو
َ
حدودكا ولقس مـ ومدكا ".

()1

( )1مـفج البحث إدبل ،عؾل جقاد الطاقر :ص  .11واكظر :الشؽ الؿـفِل وَّطبقؼاَّف عـد الؿحدثقـ :ص .112
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و د مارس الؿحدثقن قذا الشؽ العؾؿل ،فلسفؿ يف َّـؼقدة إحادثدث
وَّؿحقصفا ،ففذا اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ُث ْعؾِدل مدـ دلن (ثحقدك بدـ ثحقدك
الـقسابقري) لؽيرة ِّؽ ِف الـؼدي الؿيؿر فقؼقل " :ما أخرجت خرسان بعد ابدـ
الؿبارك ميؾ ثحقك بـ ثحقك .ال :مـَّا كسؿقف :ثحقك الش َّؽاك ،ثعـل مدـ ميدرة
ما َث ُش وؽ يف الحدثث " )1(.و ال الػضؾ بـ الحسـ " :قؾ لؿسعر بـ مددام :مدا
أمير ََّ َش وؽ َؽ َؽ الَّ :ؾؽ محاما ٌة عؾك القؼقـ ".

()2

و ال الشافعل " :مان مالدؽ

إذا َّؽ يف الحدثث طرحف م َّؾف ".

()3

أما الذي كراه يف متابات الحداثققـ العرب حقل أحادثدث الصدحقحقـ
مر ِض ٌل َس ْؾبِ ٌّل ،غرضف الفدم ٓ الـؼد ،فقبدأ الشدؽ عـددقؿ يف أصدؾ
ففق ٌّؽ َ
الحدددثث وَّدوثـددف ،والطرثؼددة التددل دوكددت هبددا الصددحاح  ،ثؼددقل محؿددد
أرمقن" :وأما إمر مع الحدثث فنن الؼضدقة أ ددو عسدرا ،ذلدؽ أن الحددثث
لقس إٓ اختال ً ا مسدتؿرا فقؿدا عددا بعدض الـصدقص الؼؾقؾدة التدل ثصدعب
َّحدثدقا وحصرقا ".

()4

( )1العؾؾ ومعرفة الرجال ،أحؿد بـ حـبؾ -رواثة ابـف عبد اهلل.173 /7 : -
( )2الؿحدث الػاصؾ ،الرامفرمزي :ص .181
(َّ )3رَّقب الؿدارك ،الؼاضل عقال.109 /1 :
(َّ )4ارثةقة الػؽر العربل آسالمل ،محؿد أرمقن :ص .803
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وثؼددقل كصددر حامددد أبددق زثددد " :وَّيبقددت كددص الحدددثث يف الصددحاح
الةؿسة -أو الستة -وعؾك رأسفا البخ ري ومىرؾم ،قدق يف الحؼقؼدة َّيبقدت
لؾقا ددع عـددد رؤى واجتفددادات عصددقر بعقـفددا...إن معدداثقر السددؾػ يف كؼددد
إحادثث ويف التؿققز بقـ الصحقح والضدعقػ والؿـحدقل ماكدت محؽقمدة
دون ؽ بلطر معرفقة زماكقة كسبقة محدودةَّ ٓ ،ر ك إلك مسدتقى الؿعداثقر
الؿقضقعقة مؿا َّ
ثتققؿ البعض".

()1

وقؽددذا كِدددقؿ ثتشد َّؽ ُؽقن يف مصدددا قة الصددحقحقـ ٓ لشددلء إٓ أن
الضالة خالػت يف إجؿاع العؾؿاء عؾك أن صحقحل البةداري
بعض الطقائػ َّ
ومسؾؿ أصح الؽتب ،ثؼقل حؿادي ذوثب" :عـدما ثؿسؽ الؿسدؾؿ الؿعاصدر
مدوكة الحدثث التل أطؾؼ عؾقفا (صحقح البةاري) وعـدما ثؼسدؿ يف
العادي َّ
مالمف العادي (بالبةاري) ثدور يف خؾده أن ذلؽ الؽتاب أصدق الؽتب بعدد
ثضؿ بقـ دفتقف أحادثث الـبل التل ٓ ثر ك إلقفدا اخدتالف أو
متاب اهلل ،وأكف و
شك...مؿا اَّةذ مػفقم مِؿقعات الحدثث الؿش َّؽؾة َّبعا لؿـفج معدقـ قدق
ُّ
مـفج الِدرح والتعددثؾ أقؿقدة حاسدؿة بؾغدت أ صداقا بظفدقر الؿددوكات
الؿاعوة ب لصد ح لؽن ْل ْـ ك إجؿ ل عؾى ْذه الصد ح؟ كالحظ أن قذه
َّ
( )1كؼد الةطاب الدثـل ،كصر حامد أبق زثد :ص .182 -183
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الؿدوكات و َّلدت خالفات ومـا شات لدؿ َُّتَِداوز إلدك أن بدقـ الؿدذاقب
السـقة والشقعقة والةارجقة ".

()1

وبالطرثؼددة كػسددفا ثشدد ِّؽ ُؽ محؿددد حؿددزة يف مصدددا قة الصددحقحقـ
فقؼقل" :ثِدر بـا صر حدود الـظر يف دائرة صحقحل البةاري ومسؾؿ؛ لكَّره
رغم اختلف مواقػ بعض العؾؿ ا يف شلن ققؿتفؿ َّ ،
فنن معظؿ جؿفقر أقدؾ
وأصح َفا عؾدك اإلطدالق ،حتَّرى أكفؿر
السـة ثرى فقفؿا أوثؼ متب الحدثث
ّ
خق َل ْت لفؿا َّبقأ مؽاكة َّؾل الؼرهن ،فلصبح الطعـ فقفؿا بؿيابدة
اكتىب قااحة َّ
الطعـ يف أحد مؽقكات إساسقة لؾضؿقر اإلسالمل".

()2

والِقاب عؾك قدذا أن ُث َؼدالَّ :
إن مةالػدة بعدض الطقائدػ -مالشدقعة
صحة الصحقحقـ ٓ عربة هبا،
وأضراهبؿ -ومـازعتفؿ لؿذقب أقؾ السـة يف َّ
صدحة مدا يف
ما دام أقؾ آختصداص مدـ الؿحددِّ ثقـ الـؼداد أجؿعدقا عؾدك
َّ
الؽتابقـ إٓ أحر ًفا ثسقرة ،فالعربة بنجؿاع أقؾ آختصاص ٓ غقرقؿ ،وقدذا
م َّطرد يف جؿقع العؾقم ،ثؼقل ابـ َّقؿقة " :جؿفقر ما يف البةاري ومسدؾؿ مؿدا
بلن الـبل  الف؛ َّ
ثؼطع َّ
ٕن غالبف مـ قذا الـحق؛ وٕكَّف د َّؾؼداه أقدؾ العؾدؿ

( )1السـة بقـ إصقل والتارثخ ،حؿادي ذوثب :ص .891
( )2الحدثث الـبقي ومؽاكتف يف التشرثع ،محؿد حؿزة :ص .827
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بالؼبقل والتصدثؼ وإمة ٓ َِّتؿع عؾك خطدل؛ فؾدق مدان الحددثث مدذبا يف
كػس إمر؛ وإمة مصدِّ ة لف ابؾة لف لؽاكقا د أجؿعقا عؾك َّصدثؼ مدا قدق
يف كػس إمر مذب وقذا إجؿاع عؾك الةطل وذلؽ مؿتـع ".

()1

ثسدؿقفا الؿعدارل
والؿؽاكة العالقدة التدل امتسدبفا الصدحقحان والتدل
ِّ
( داسة) إكؿا أجؿعت عؾقفا إمة بعد َّؿحدقص وكؼدد ،فبعدد دراسدة صدـقع
الشقةقـ يف متابقفؿدا و طرثؼتفؿدا يف اكتؼداء إحادثدثَّ ،لمَّدد العؾؿداء مدـ
مصدا قة الؽتابقـ ،مِ َّؿا ثقمِّد َّ
أن اليؼة يف أحادثث صحقح البةاري كاَِّة عدـ
ٍ
عؾؿل ولقست داسة وقؿقة مصـقعة ومقروثة -مؿا َثدَّ ِعل الحداثققن -
كؼد
ٍّ
َّ
فنن العؾؿاء بحيقا يف عؾؾ أحادثث الصحقحقـ وفدؼ قاعدد أقدؾ الحددثث،
ثسدؾؿ مـدف بشدر،
فقجدوا بعض الفػقات يف إساكقد والؿتقن ،وقل مِ َّؿدا ٓ
ُ
ومؿا ٓ ثمثر يف الصحة العامة لؾؽتابقـ ،أما أن ثقجد فقفؿا حددثث مـؽدر أو
مةالػ لفصقل فال.
ال أبق عؾل الِ َّقاين يف مؼدمة متابف( :التـبقدف عؾدك إوقدام القا عدة يف
ثتضؿ ُـ التـبقف عؾدك إوقدام القا عدة يف
الؿسـدثـ الصحقحقـ) " :قذا متاب
َّ
ثةص إساكقد وأسؿاء الرواة ،والحؿدؾ
الؿسـدثـ الصحقحقـ ،وذلؽ فقؿا
و
( )1مِؿقع الػتاوى ،ابـ َّقؿقة.711 /17 :
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فقفا عؾك كؼؾة الؽتابقـ عـ البةاري ومسؾؿ".

()1

ٍ
حدرف مـدف،
صحة الؽتابقـ لقسدت مطؾؼدة يف مدؾ
وب َّقـ ابـ الصالح أن َّ

فؼال " :ما اكػرد بف البةاري أو مسؾؿ مـدرج يف بقؾ مدا ثؼطدع بصدحتف لتؾؼدل
إمة مؾ واحد مـ متابقفؿا بالؼبقل...سقى أحرف ثسقرة َّؽؾؿ عؾقفا بعدض
أقؾ الـؼد مـ الحػاظ ،مالددار طـل وغقدره ،وقدل معروفدة عـدد أقدؾ قدذا
الشلن ".

()2

وإذا اكتؼؾـددا إلددك التطبقؼددات العؿؾقددة لؾشد ِّ
الؿرضددل عؾددك أحادثددث
دؽ َ
الصحقحقـ مـ بؾ الحداثققـ ،كستطقع ضرب بعدض إميؾدة عدـ َّعدامؾفؿ
هبذا الؿـفج البعقد عـ الـؼد العؾؿل ،فؿيال :ثؼدقل محؿدد عابدد الِدابري" :
كؼرأ يف البةاري ومسؾؿ َّ
أن رسقل اهلل  ال« :بدأ اإلسدالم غرثبدا وسدقعقد
غرثبا فطقبك لؾغرباء»...يف البةاري أن الرسقل  ال« :خقر أمتل رين ثدؿ
الذثـ ثؾقهنؿ ثؿ الذثـ ثؾقهنؿ» ...مـ السدفؾ أن ُي َّشرؽ َ
ِّك اإلكسدان يف صدحة
ميؾ قذه إحادثث اليالث التل َُّشؿ فقفا بقضقح رائحة السقاسدة ،وبالـسدبة
لل ةصقاَّ ،
إن ميؾ قذه إحادثث ثِب وضعفا بقـ قسدقـ أعـدل َِّـدب

(َّ )1ؼققد الؿفؿؾ ،أبق عؾل الِقاين.310 :
( )2معرفة أكقاع عؾقم الحدثث ،ابـ الصالح :ص .80
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أخذقا بعقـ آعتبار".

()1

ؾت :قذا ميال واضح ثربز الحقددة عدـ الؿدـفج العؾؿدل ،واستسدفال
ِّ
الؿرضل ،والبعد عـ التةصص .فالحدثث إول :اكػرد اإلمام مسدؾؿ
الشؽ َ
بنخراجف( ،)2ولؿ ثةرجف البةاري مؿا زعؿ الِابري ،وقذا ثددل عؾدك عددم
رجقعف إلك الؿصادر يف َّةرثج الحدثث وقق صقر عؾؿل.
وأما متـ الحدثث ،فلي ؽ يف قدذثـ الحددثيقـ والقا دع ثشدفد أن
ثعدؿ
اإلسالم بدأ غرثبا يف بف جزثرة العرب ،ثدؿ ٓ ثدزال ثـتشدر حتدك مداد و
إرل ،ثؿ بدأ يف آكحسار بسبب ضعػ الؿسدؾؿقـ ،حتدك أصدبحـا كدرى
الدثـ غرثبا يف دثاره ،وأضحقـا كسؿع يف بعض البؾدان اإلسالمقة مـدع بعدض
الشعائر الدثـقة وما بؾده (َّقكس) عـَّا ببعقد.
وقؾ ثةتؾػ اثـان يف أن جقؾ الصحابة و التابعقـ وَّابعقفؿ ،مداكقا عؾدك
مستقى مبقر مـ الةقرثة يف الدثـ والةؾدؼَّ ،
وأن مدـ جداء بعددقؿ لدؿ ثبؾدغ
مبؾغفؿ أو ثؼارب !.
وأما الؿيال الياين :فقؼقل قشام جعدقط  -عدـ حددثث بددء الدقحل" :-
( )1يف حاجة إلك اإلصالح ،محؿد عابد الِابري :مِؾة مقا ػ العدد  78ص .77
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف بر ؿ ( .)878وجعؾف أبق عبد اهلل حؿقدي يف متابف الِؿع بقـ الصحقحقـ ()799 /7
مـ أفراد مسؾؿ.
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الـبل مان ثتحـَّث بؾ البعية وثبحث عـ العزلدة مغقدره مدـ الحـػداء ،وقدذا
و
مشؽوك فقف ميقرا ،ففق إذا مان عـده ققس بالشمون الدثـقة فؿدـ زمدـ بعقدد
بدون ؽ ،وٓ كعرف يف الحؼقؼة قئا عـ فرتة ما بؾ الـبقة ".

()1

ؾت ٓ :أجد جقابا عؾك قذا العبدث يف الؿقددان العؾؿدل ،إٓ أن أ دقل
لِعقط ،كحـ مذلؽ كشؽ فقؽ ويف أفؽارك ميقدرا -سدقاء بسدقاء ،-وعـددكا
فادات َّارثةقة عـ حقاة كبقـا عؾقف الصالة والسدالم بدؾ البعيدة بتػاصدقؾفا
مقثؼة بلساكقدقا ،مؿا ٓ ثقجد يف َّارثخ الغربققـ وعظؿائفؿ ،الدذثـ َُّ َؼ ِّؾددُ قؿ
دؽ ،مدع أهندا لدؿ ََّ ْح َ
وَّسؾؿ لؿصادرقؿ التارثةقة مـ دون أدكك ٍّ
دظ بعشدر
معشار ما َحظِ َق ْت بف سقرة الـبل  بؾ البعية مـ التقثقؼ.
واسؿع إلك مالم الؿستشرق (لققبقلد فاثس) ثؿ ِّقز لؽ بقـ الـؼد العؾؿل
ِّ
والشؽ الؿرضل -حقـ ثؼقل " :-فنذا اعرتل أحد الققم مـ أجؾ ذلؽ عؾدك
صحة حدثث بعقـف أو عؾك الحدثث جؿؾدة؛ فدنن عؾقدف قدق وحدده أن ثيبدت
صدحة
ثِرح أحد
َّ
ذلؽ ،ولقس ثؿة مـ مربر مطؾؼا مـ -الـاحقة العؾؿقة -أن ِّ
مصددر َّدارثةل مدا لدؿ ثؽدـ باسدتطاعتف أن ثدربقـ عؾدك أن قدذا الؿصدددر
ِّ
الشك يف الؿصدر كػسدف
مـؼقص ،فنذا لم َت ُؼم حجة معؼولة-أي عؾؿقة -عؾى
( )1القحل الؼرهن الـبقة ،قشام جعقط :ص .19
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أو يف أحد رواَّف الؿتلخرثـ ،وإذا لؿ ثؽـ ثؿة مدـ الـاحقدة الياكقدة خدرب هخدر
حتؿا عؾقـا أن كؼبؾ الحدثث عؾك أكَّف صحقح ".
ثـا ضف ،مان ً

()1

الؿر ِضد َقة عدـ
وأختؿ قذا الؿبحث بؿيال أخقر عـ الـزعدة التشدؽقؽقة َ

الحددداثققـ ،مددا الددف :حؿددادي ذوثددبَّ -ؾؿقددذ الشددريف -مـتؼدددا حدددثيا يف
الصحقحقـ بدعقى أكف أسطقرة ومتة َّقؾ ذقـل" :وسار البعض أخر بعصدؿة
الـبل مسارا ساقؿ الضؿقر إسطقري لؾؿسؾؿقـ يف بؾقرَّف ميؾ اعتبدار الـبدل
معصقما ٓ يف أ قالف وأفعالف فحسب بؾ مذلؽ يف خقالدف ورؤثداه أثـداء الـدقم
استـادا إلك حدثث «مـ رهين يف الؿـام فؼد رهين حؼدا فدنن الشدقطان ٓ ثتؿيدؾ
بل»." .

()3( )2

قذا الحدثث لقس خقآ أسطقرثا بؾ عصؿة رباكقة لـب ِّقف ،حتك ٓ ثةتؾط
القحل بغقره ،وقـاك ما ثشفد لف مـ الؼدرهن الؽدرثؿ ،وقدق أن رؤثدا إكبقداء
الىع َي َق َ َي ُبـ ََّي إِكِّري َأ َرى فِري ال َؿـَر ِ
وحل ،ال اهلل َّعالكَ ﴿ :ف َؾ َّؿ َب َؾغَ َم َع ُه َّ
ِ
ت افعل م تُمما حت ِ ِ
ك َف ك ُظا م َذا تَاى َق َ ي َأب ِ
َأكِّي َأذ َب ُد َ
رن
َجاُ كي إِن َش ا اَُ م َ
َ َ
َ َ َُ َ
َ َ
ين ﴾ [الصافات .]198 :فؾق لؿ َّؽـ رؤثا إكبقاء ح ًّؼا قؾ ثِرؤ كبدل اهلل
الص بِاِ َ
َّ
( )1اإلسالم عؾك مػرتق الطرق ،محؿد أسد (لققبقلد فاثس) :ص .01
( )2أخرجف البةاري ( )8121ومسؾؿ (.)8811
( )3السـة بقـ إصقل والتارثخ ،حؿادي ذوثب :ص .21
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ِ
قم )401
إبراققؿ عؾك ذبح ابـف بعد أن اكتظره طقثال !َ ﴿ .و َك َديـَ ُه َأن َير إِب َرااْ ُ
الاؤ َي إِ َّك ك ََذلِ َ
ك كَج ِمي ال ُؿد ِىـِقن﴾ [الصافات.]191-191 :
َقا َصاَّ ق َ
ت ُّ

ﭑﭑﭑ
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اخلامتت :وتائج انبحث وانتىصياث.
الحؿد هلل يف البدء والةتدام والصدالة والسدالم عؾدك كب ِّقـدا محؿدد خقدر
إكام ،أما بعد:
فبعد استعرال أقؿ العققب الؿـفِقة لؾؼراءات الحداثقة لؾصدحقحقـ،
وإخطاء العؾؿقة التدل و دع فقفدا الحدداثققن العدرب يف كؼدد الصدحقحقـ،
ثؿؽــا أن كؾةص كتائج البحث فقؿا ثؾل:
 -1اكضباط الؿـفِقة العؾؿقدة يف كؼدد الصدحقحقـ قدق السدبقؾ إوحدد
لؾةروج بحؽؿ صحقح عؾك مدى مقثق قة الصحقحقـ ،وقذا ما لؿ أجدده يف
مق ػ الحداثققـ مـ الؽتابقـ ،فطرح قؿ بعقد عـ الؿـفِقة العؾؿقدة ،غدارق
يف العؼالكقة الؿادثة ،أسقر لؾـزوات الذاَّقة ،بدؾ قدق مدالم فؾسدػل بعقدد عدـ
طرحا متفافتا يف الؿقزان العؾؿل.
القا ع  ،وقذا ثِعؾف ً
 -8التـا ض العؾؿل سؿة ظاقرة يف الؼراءة الحداثقدة لؾصدحقحقـ ،فػدل
الق ت الذي ثدعل فقف الحداثققن الؼطقعة الؿعرفقة مع الدرتاث وَّبـدل الـؼدد
والتِدثد ،إذا هبؿ ثػرون مـ َّؼؾقد إلك َّؼؾقد هخر قق َّؼؾقد الؿستشر قـ ،مدـ
غقر كؼد وٓ َّؿحقص ٔرائفدؿ التدل أصدبحت جدزءا مدـ الؿاضدل ،وقؽدذا
ثؼقلقن بتارثةقة الـص الؼرهين وكزع الؼداسة عـف ،ثؿ ثستدلقن بدالؼرهن عؾدك
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بطالن أحادثث الصحقحقـ ،وقذا َّـدا ض يف الؿقا دػ ثددل عؾدك قشا دة
مـطؾؼاهتؿ.
 -7استعؿؾ الحداثققن مِؿقعة مـ ألقات والتؼـقات الؿسدتقردة مدـ
الؿـاقج الغربقة ،ووظػققا يف بقئة غقر بقئتفا إصؾقة ،فلكتِت كتائج مشدققة
ٓ َّطابؼ القا ع ،متؼـقدة ( ََّ ْسدقِقس التددوثـ والتصدـقػ) وكظرثدة (الؿتةقدؾ
عؿا قق ثابت َّارثةقا.
الِؿاعل) فِاءت َّػسقراهتؿ بعقدة مؾ البعد َّ
 -1لؿ ثفتد الحداثققن العرب إلدك َّػسدقر واضدح و دراءة بقـدة لؿؽاكدة
الصحقحقـ ،ومدى مقثق قة أحادثيفؿا ،ولؿ ثعطدقا بددثال مؼـعدا مبـقدا عؾدك
أدلة ،عؾك غرار مـ دمف الؿحدثقن ،والدذي وجدَّدف مدـفؿ قدق هراء مسدبؼة
َّػتؼر إلك دلقؾَّ ،ـؼؾ الؿسؾؿ مدـ حدال القؼدقـ إلدك حدال الشدؽ يف جؿقدع
الؿـؼقٓت ،بؿا فقفا الؿصادر التل ثـؼؾ مـفا الحداثققن أكػسفؿ.
ويف إخقر ثقصل الباحث بؿزثد عـاثة وَّتبع لؿقضقع العققب العؾؿقدة
والؿـفِقة يف مق ػ الحداثققـ العرب مدـ الصدحقحقـ ،ففـداك دلء ميقدر
ثستحؼ أن ثِؿع يف قذا الباب ،وإكؿا اختصرت وأجؿؾت ذمر قذه العقدقب
لضقؼ الؿؼام ،وأ رتح أن ثتـاول قذا الؿقضقع يف إطار دراسة عؾؿقة جامعقة.
وصؾك اهلل عؾك كبقـا محؿد وعؾك هلف وصحبف أجؿعقـ.
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قائمت املصادر واملراجع:

 -1هداب الشافعل ومـا بف ،أبدق محؿدد عبدد الدرحؿـ ابدـ أبدل حداَّؿ
الرازيَّ ،حؼقؼ :عبد الغـل عبد الةدالؼ ،ط ،1دار الؽتدب العؾؿقدة ،بقدروت،
1181قد.
 -8هراء الؿستشرق اخت حقل حِقة السدـة الـبقثدة ،محؿدد ابدراققؿ
الةؾـقؼة ،رسالة ماجستقر ،مؾقة الدعقة بالؿدثـة الؿـقرة ،سدؿ آستشدراق،
1113قد.
 -7اإلسالم عؾك مػرتق الطرق ،محؿد أسد (لققبقلد فاثس)َّ ،رجؿدة:
د .عؿر فروخ ،ط ،1دار العؾؿ لؾؿالثقـ ،بقروت8992 ،م.
 -1اإلسالم والحداثة ،عبد الؿِقد الشريف ،ط ،8الدار التقكسدقة لؾـشدر،
َّقكس1001 ،م.
 -1اإلسالم والحرثة ،محؿد الشريف ،دار الِـقب لؾـشرَّ ،قكس8998 ،م.
َّ -1ارثخ ابـ خؾدون ،عبد الرحؿـ بدـ محؿدد ابدـ خؾددونَّ ،حؼقدؼ:
خؾقؾ حادة ،ط ،8دار الػؽر ،بقروت 1192 ،قد.
َّ -3ارثةقة الػؽر العربدل آسدالمل ،محؿدد أرمدقنَّ ،رجؿدة قا دؿ
صالح ،ط ،8مرمز اإلكؿاء الؼقمل ،بقروت1001 ،م.
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 -2التلوثددؾ الحددداثل لؾددرتاث ( التؼـقددات وآسددتؿدادات) ،إبددراققؿ
السؽران ،ط ،8مرمز َّػؽر لؾبحقث والدراسات1172 ،قد.
َِّ -0رثد البةاري ومسؾؿ مـ إحادثدث التدل ٓ ََّ ْؾ ِ
دزم ،جؿدال البـدا،
(د.ط) دعقة اإلحقاء اإلسالمل ،الؼاقرة (د.ت).
 -19الرتاث والتِدثد (مق ػـا مـ الدرتاث الؼددثؿ) ،حسدـ حـػدل ،ط،1
الؿمسسة الِامعقة لؾدراسات ،بقروت1118،قد.
َّ -11رَّقب الؿدارك وَّؼرثب الؿسدالؽ لؿعرفدة أعدالم مدذقب مالدؽ،
الؼاضدل عقددال بدـ مقسددك القحصدبلَّ ،حؼقددؼ :عبدد الؼددادر الصددحراوي
وهخددددرون ،ط ،8وزارة إو دددداف والشددددمون اإلسددددالمقة ،الؿؿؾؽددددة
الؿغربقة1197،قد.
َّ -18ؼققد الؿفؿؾ وَّؿققز الؿشؽؾ ،أبق عؾل الحسقـ بـ محؿد الغسداين
الِقاينَّ ،حؼقؼ عؾل العؿران ،ومحؿد عزثر ؿس ،ط ،1دار عدالؿ الػقائدد،
مؽة الؿؽرمة1181 ،ه.
 -17الحداثة ومق ػفا مـ السـة ،حارث فةري عقسك عبدد اهلل ،ط ،1دار
السالم ،الؼاقرة1171 ،قد.
 -11الحدددثث الـبددقي ومؽاكتددف يف الػؽددر اإلسددالمل الحدددثث ،محؿددد
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حؿزة ،ط ،8الؿرمز اليؼايف العربل ،الدار البقضاء8911 ،م.
 -11الحقار أفؼا لؾػؽر ،طف عبد الرحؿـ ،ط ،1الشبؽة العربقدة لفبحداث
والـشر ،بقروت8917 ،م.
 -11الدفاع عـ الصدحقحقـ دفداع عدـ اإلسدالم ،محؿدد بدـ الحسدقـ
الحِقي الػاسلَّ ،حؼقؼ :محؿدد بدـ عدزوز ،ط ،1دار ابدـ حدزم ،بقدروت،
1181قد.
 -13الرسالة ،أبق عبد اهلل محؿد بدـ إدرثدس الشدافعلَّ ،حؼقدؼ :أحؿدد
امر ،ط ،1مؽتبة الحؾبل ،مصر1712 ،قد.
 -12روح الحداثة (الؿدخؾ إلك َّلسقس الحداثة اإلسدالمقة) ،طدف عبدد
الرحؿـ ،ط ،1الؿرمز اليؼايف العربل ،الدار البقضاء8991 ،م.
 -10السـة بقـ إصقل والتارثخ  ،حؿادي ذوثدب ،ط ،8الؿرمدز اليؼدايف
العربل ،الدار البقضاء8917 ،م.
 -89السددـة يف مقاجفددة ددبفات آستشددراق ،أكددقر الِـدددي ،الؿددمَّؿر
العالؿل اليالث لؾسـة الـبقثة ،الدوحة ،محرم 1199ه.
 -81العؼقدة والشرثعة يف اإلسالم ،جقلد َّسقفرَّ ،رجؿة عؾل حسـ عبدد
الؼادر وهخرون ،ط ،8دار الؽتب الحدثية ،مصر.
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 -88العؾؾ ومعرفة الرجال (رواثة ابـف عبد اهلل) ،أبدق عبدد اهلل أحؿدد بدـ
حـبؾَّ ،حؼقؼ :وصل اهلل بـ محؿد عباس ،ط ،8دار الةاين ،الرثال 1188 ،قد
 -87العققب الؿـفِقة يف متابات الؿستشدرق داخت الؿتعؾؼدة بالسدـة
الـبقثة ،خالد بـ مـصقر الدرثس ،ط ،1دار الؿحدث ،الرثال1181 ،قد.
 -81الػؽددر اإلسددالمل ددراءة عؾؿقددة ،محؿدد أرمددقنَّ ،رجؿددة قا ددؿ
صالح ،ط ،8الؿرمز اليؼايف العربل ،الدار البقضاء1001 ،م.
 -81يف حاجة إلك اإلصدالح ،محؿدد عابدد الِدابري :مِؾدة مقا دػ،
العدد (.)78
 -81يف ضاثا الػؽر والدثـ ،محؿد عابد الِدابري ،مِؾدة فؽدر وكؼدد،
العدد 1002 ،)11( 90م.
 -83يف كؼد البةاري...مان بقـف وبدقـ الحدؼ حِداب ،خدثِدة البطدار،
ط ،1مـشقرات إحداث الؿغربقة ،الدار البقضاء ،سـة 8997م.
 -82ضاثا يف كؼد العؼؾ الدثـل (مقػ كػفؿ اإلسدالم القدقم ) ،محؿدد
أرمقنَّ ،رجؿة قا ؿ صالح( ،د.ط) دار الطؾقعة بقروت( ،د.ت).
 -80قاعد كؼد الؿدتـ (لدقس ثؿدة اعددة) ،جقكاثدان بدراونَّ ،رجؿدة:
مصطػك عبد الظاقر ،دورثة كؿاء لعؾقم القحل ،العدد الياين ،تاء 8913م.
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 -79قاطع إدلة يف أصقل الػؼف ،أبق الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ عبدد
الِبار السؿعاينَّ ،حؼقؼ :د .عبد اهلل بـ حافظ بـ أحؿد الحؽؿل ،ط ،1مؽتبة
التقبة ،الرثال1110 ،قد.
 -71ما رواه إساطقـ يف عدم الؿِدلء إلدك السدالطقـ ،جدالل الددثـ
السققطلَّ ،حؼقؼ :مِدي فتحدل السدقد ،ط ،1دار الصدحابة طـطدا لؾدرتاث،
1111قد.
 -78مِؿقع الػتاوىَّ ،ؼل الدثـ أبق العباس ابدـ َّقؿقدةَّ ،حؼقدؼ :عبدد
الرحؿـ بـ محؿد بـ اسؿ ،مِؿع الؿؾؽ ففد لطباعة الؿصحػ الشدرثػ،
الؿدثـة الـبقثة 1111ه.
 -77الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاعل ،أبق محؿد الحسـ بـ عبدد
الرحؿـ الرامفرمدزيَّ ،حؼقدؼ :محؿدد عِداج الةطقدب ،ط ،7دار الػؽدر،
بقروت1191 ،قد.
 -71مةتصر الصقاعؼ الؿرسؾة ،محؿد بـ أبل بؽر ابدـ دقؿ الِقزثدة،
اختصره :محؿد بـ محؿد ابدـ الؿقصدؾلَّ ،حؼقدؼ :سدقد إبدراققؿ ،ط ،1دار
الحدثث  ،الؼاقرة1188 ،قد.
 -71مطاعـ الؿستشر قـ يف رباكقة الؼرهن ،عبد الدرزاق قرمداس ،مِؾدة
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الشرثعة والدراسات اإلسالمقة ،العدد  ،72جامعة الؽقثت1189 ،قد.
 -71معرفة أكقاع عؾقم الحدثث ،عيؿان بـ عبدد الدرحؿـ ،أبدق عؿدرو،
الؿعروف بابـ الصالحَّ ،حؼقؼ :كقر الددثـ عدرت ،ط ،1دار الػؽدر الؿعاصدر،
بقروت1191 ،قد
 -73مـفج البحث إدبدل ،عؾدل جدقاد طداقر( ،د.ط) مطبعدة العداين،
بغداد1039،م.
 -72كؼددد الةطدداب الدددثـل ،كصددر حامددد أبددق زثددد ،ط ،8سددقـا لؾـشددر،
الؼاقرة1001 ،م.
 -70القحل والؼرهين والـبقة ،قشام جعدقط ،ط ،8دار الطؾقعدة ،بقدروت،
8999م.
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