
 

 

 - ١١١٩ - 

  

  
  

  حبث بعنوان
  

ركائز العصرانيني
ّ

  

 يف رد األحاديث النبوية
ّ

  

  - دراسة نقدية -
  

  
  إعداد

  ھیفاء مصطفى یوسف الزیادة. د
d.Haifa Mustafa ALzyadah 

  أستاذ الحدیث المساعد
  قسم أصول الدین، جامعة الیرموك، األردن

  

  ھـ١٤٣٨ -م٢٠١٧
  



 

 

 - ١١٢٠ - 

  



 

 

 - ١١٢١ - 

  الملخص

رانّیة ومرادفات ھذا تھدف ھذه الدراسة إلى بیان مفھوم العص

المصطلح، والكشف عن أھم ركائز العصرانّیین التي اعتمدوا علیھا في ردھم 

لألحادیث النبویة، مع النقد العلمي لھذه المرتكزات القائم على الحجة والدلیل 

العلمي، ومن ثّم استنباط أبرز خصائصھم التي یشتركون فیھا ویشاركون من 

أّن ھذه الحركة : ة لمجموعة من النتائج منھاسبقھم بھا، وقد توصلت الدراس

لیست ولیدة أو حادثة بل ھي استمرار لجھود الطاعنین والمشككین على مر 

العصور، وقد تصّدى العلماء والباحثون ألمثالھم وكشفوا خبیئة ما في 

نفوسھم التي یسعون لھا جمیًعا؛ وھي ھدم السنة النبویة الشریفة المصدر 

  . والُمكّمل للقرآن الكریمالتشریعي الُمتّمم

  .العصرانّیة، ركائز، نقد، الّسنة الّنبوّیة: الكلمات الدالة
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Abstract 

The purpose of this study is to explain the 

concept of modernity and synonyms of this term, 

and to uncover the most important pillars of the 

modernists who relied on them in their response 

to the Prophet's Hadiths, with the scientific 

criticism of these methods based on argument 

and scientific evidence, and then devise the most 

prominent characteristics which they share and 

share with their predecessors. The study of a 

number of results, including: that this movement 

is not a result or an incident, but is a continuation 

of the efforts of skeptics and skeptics throughout 

the ages, and scientists and researchers have 

confronted like them and revealed a hidden in 

them which they all seek; Supplementing the Holy 

Quran. 

Key words: Modernism, Pillars, Criticism, Sunnah.
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
الحمد هللا رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصالة والسالم على 
أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ الطیبین 

  :ھرین، وبعدالطا
 التي –تتعرض السنة النبویة لحمالت عدائیة وسلسلة من الشبھات 

، كّل ذلك بھدف إسقاط حجیتھا ونزع -باتت في أكثرھا مكرورة وال جدید فیھا
لباس الوحي عنھا، وتقدیمھا على أساس أّنھا مزیج من اآلراء البشریة 

كبة روح العصر، القابلة للنقد والرفض، تحت غطاء التجدید في الدین وموا
فسمُّوا أنفسھم لذلك بالعصرانّیین، وبعد االطالع على ھذه الشبھات، یجد 
الباحثون أّنھا متشابھة ومتقاطعة فیما بینھا، وما ذلك إّلا التحاد مشاربھم 
وأھوائھم، فكل ھذه الشبھات ماھي إال تكرار وترداد ألقوال المستشرقین 

  .والعلمانیین
 -كائز العصرانّیین في رّد األحادیث النبویةوھذا البحث الموسوم ب ر

، یتناول فیھ الباحث بعضًا من ھذه الركائز التي استند علیھا -دراسة نقدیة
العصرانّیون في رفضھم لألحادیث النبویة، ونقد ھذه المناھج في ضوء 

  .المنھج العلمي المتبع عند المحدثین
 مشكلة الدراسة:  

  : األسئلة اآلتیةعندراسة إلى اإلجابة تسعى ھذه ال
 ما المقصود بالعصرانّیون، وما مرادفات ھذا المصطلح؟ -١
ما أھم الركائز التي استندوا إلیھا وانطلقوا منھا في ردھم لألحادیث  -٢

 النبویة؟
ما مدى وجاھة ھذه المرتكزات من خالل نقدھا وبیان المنھجیة  -٣

 العلمیة فیھا؟
 أھمیة الدراسة:  

ول السنة النبویة التي یرّوج لھا نظًرا لتفشي األفكار المغلوطة ح
أصحاب التیار العصرانّي عبر وسائل التواصل اإلجتماعیة المختلفة، والتي 
أدت إلى انبھار الشباب المسلم مّمن لیس لدیھ الدربة أو الُمكنة العلمیة التي 
تؤھلھ للتصدي لمثل ھذه األفكار والشبھات، جاءت ھذه الدراسة لبیان ركائز 

ھم الُمغِرضة بالرد العلمي القائم على الحجة والدلیل، كسھمة ھؤالء، وأھداف
  .علمیة تتعاضد مع غیرھا من البحوث العلمیة المختصة بھذا المجال

 أھداف الدراسة :   
   :تھدف ھذه الدراسة إلى

  .فات ھذا المصطلح بیان المقصود بالعصرانّیین، وأبرز مراد-١
  .نقد العلمي لھا استخالص أبرز ركائز العصرانّیین، مع ال-٢
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 . توضیح أبرز مالمح العصرانّیین وخصائصھم-٣
 الدراسات السابقة: 

إّن المتتبع لمسألة الحداثة والعصرانّیة لیجد جھوًدًا كثیرة في بیان 
ھذه الحركة وأبرز ما تدعو إلیھ، ومناھجھم التي یقلدون بعضھم البعض 

  .فیھا، حتى غدت حركة اجتراریة لما سبقھا
السنة : كتاب: كتب التي تناولت ھذا الموضوع بالبحثومن أبرز ال

ومكانتھا في التشریع اإلسالمي، للدكتور مصطفى السباعي، وكتاب 
العصرانّیون، بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب، لمحمد حامد الناصر، 

أثر العقل في نقد الحدیث عند المعاصرین، : ومن األبحاث والدراسات
والتجدید بین اإلسالم والعصرانّیین الجدد، وھي للدكتور مختار نصیر، 

رسالة ماجستیر للباحث أنس أبو الھنود، والعصرانّیون ومفھوم تجدید 
الدین عرض ونقد، للدكتور عبد العزیز إبراھیم، والفھم الحداثي للنص 
الدیني للدكتور محمد رستم، والقراءة الحداثیة للسنة النبویة للدكتور 

  محمد الخطیب
تازت ھذه الدراسة عّمن سبقھا بإفرادھا لموضوع األحادیث وقد ام

النبویة، واستخالصھا ألبرز المرتكزات التي استند علیھا العصرانّیون 
 .لردھم لھا، مع بیان الخصائص التي یشتركون فیھا

 منھجیة البحث: 
اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناھج العلمیة كالمنھج 

بع آرائھم ومواقفھم من العدید من المراجع اإلستقرائي، القائم على تت
والكتب مظنة ھذا الموضوع، ثم استنباط المناھج من مجموعھا وتحلیلھا 

  .علمیًا بالمنھج النقدي القائم على الدلیل والحجة العلمیة
 خطة البحث : 

قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة، وذلك على 
 :النحو اآلتي

ھا مشكلة البحث، وأھمیتھ، وأھدافھ، وأبرز  وفی:المقدمة -
 .الدراسات السابقة، والمنھجیة المتبعة فیھ، وخطتھ

 . مفھوم المعاصرة، ومرادفات ھذا المصطلح:المطلب األول -

 ركائز العصرانّیین في رد األحادیث النبویة في :المطلب الثاني -
 .میزان النقد

قاة من تلك مالمح المعاصرة وخصائصھا المست: المطلب الثالث -
 .الركائز

 . وفیھا أھم نتائج البحث:الخاتمة -

 .قائمة المصادر والمراجع -
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  اطب اول

طذا ا ترادرة، ووم ا  

قبل البدء بالتعریف اللغوي لھذا المصطلح، یحسن التنبیھ إلى أّنني 
 بحثت في الفرق بین العصرّیة والعصرنة، ووجدت أّن أغلب الكّتاب في ھذا
المیدان ال ُیمیِّزون عند اإلطالق بین العصرانّي والعصرّي، بدلیل إطالق 

العصرانّیون، ( : العصرانّي، كمحمد حامد الناصر في كتابھ: بعضھم مسّمى
، بینما اختار بعضھم وصف العصرّیة )بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب

 ،)تزلة الیومالعصرّیون مع(للتعبیر عن العصرنة كیوسف كمال في كتابھ 
  .عصر: وعلى كّل فالمصدر لھما واحد وھو

، Modernismوفي المعجم نجد العصرانّیة كترجمة لكلمة 
  .١ أو كون الشيء عصرّیًاModyernityوعصرّیة كترجمة لكلمة 

  : مفھوم المعاصرة في اللغة-أوأل
  : اْلَعْیُن َوالصَّاُد َوالرَّاُء ُأُصوٌل َثَلاَثٌة َصِحیَحٌة) َعَصَر " (

  .َدْھٌر َوِحیٌن:  فاَألوُل-
  .َضْغُط َشْيٍء َحتَّى َیَتَحلََّب:  والثَّاني-
  .َتَعلٌُّق ِبَشْيٍء َواْمِتَساٌك ِبِھ:  والثَّالث-
اللَّْیُل والنََّھاُر؛ وُھَما اْلَغَداُة َواْلَعِشيُّ وِمْنُھ ) اْلَعْصَراِن(، و)ُعُصوٌر( واْلَجْمُع 

  ).ِراْلَعْص(ُسمَِّیْت َصَلاُة 
ُكّل ُمدٍَّة ُمْمَتّدٍة َغْیِر َمْحُدوَدة، َتْحَتِوي على ُأَمٍم َتْنَقِرض :          والعصر

أي كنت : باْنِقراِضِھم، والمعاصرة مصدر، عاصرُت فالنًا معاصرة وعصارًا
  .٢"أنا وھو في عصر واحد، أو أدركُت عصره

لعربیة لیس مصطلح دخیل على اللغة ا: أّما العصرانّیة في اللغة فھي
لھ تعریف في معاجم اللغة العربیة األصیلة، یراد بھ مجارة روح العصر، 

  . ٣والتعاطف مع األفكار والمواقف والمقاییس الحدیثة
  : المعاصرة اصطالًحًا-ثانًیًا

مذھب جدید بدأ في مطلع ھذا القرن، قرن بین الھزیمة : "        العصرّیة
ء الخوارج والمعتزلة، تولى أمره والضیاع، وھو في جوھره إحیاء آلرا

رجال أرید لھم الصدارة في المكان، والرواج في الفكر، یندر أن تعرف 

                                                           

١(- Stephen ١٩٩٢; Cosmopolis: The Hidden Agenda of 
Modernity. 

، وال��رازي، أحم��د ب��ن  )٢/١٠(أب��و من��صور، محم��د ب��ن أحم��د، تھ��ذیب اللغ��ة،   :  ینظ��ر-)١(
، وال�رازي، أب�و عب�د اهللا محم�د، مخت�ار ال�صحاح،         )٤/٣٤٠(فارس، معجم مقاییس اللغة،     

، والزبی�دي، محم�د ب�ن محم�د ،         )٤/٥٧٥(، وابن منظور، محمد، لسان الع�رب،        ٢١٠:ص
 .عصر: ، مادة)٦٠/ ١٣(تاج العروس، 

 .)٧/٤٤( ینظر منیر البعلبكي، موسوعة المورد -٣
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أحدھم دون أن تحس منھ بشعور من یظن أنھ مجدد وأنھ لم یسبق إلى 
  .)٢(" فكره

حركة ظھرت في القرن التاسع عشر، على إثر : "         وُتعرف أیًضا بأّنھا
 النشوء والتطور، ومحاولة تطبیقھ على التطور انتشار مذھب دارون في

وأساس ھذه . البشري، مما یتعارض مع ما جاء في سفر التكوین
، باعتباره خارجا على القوانین الطبیعیة، واعتبار  إنكار الوحي الحركة

  .)١(" الكنیسة مجرد جمعیة إنسانیة لیس لھا طابع إلھي خاص
أي وجھة نظر في الدین مبنیة على : "          والعصرانّیة في الدین ھي

اإلعتقاد بأن التقدم العلمي، والثقافة المعاصرة، یستلزمان إعادة تأویل 
  .)٢("التعالیم الدینیة التقلیدیة، على ضوء المفاھیم الفلسفیة والعلمیة السائدة

: أّما العالقة بین المعنیین اللغوي و االصطالحي فھي تعود إلى رفع شعار
عصر عند المنتسبین لھذه الحركة، لالنعتاق من التقلید إلى مجاراة روح ال
  .التقدم والتجدید

  : مرادفات العصرنة-ثالًثًا
وھو مذھب فكري : كالعقالنّیة:        رفع أصحاب ھذا الفكر عدة شعارات

یزعم إمكان الوصول إلى معرفة طبیعة الكون والوجود عن طریق اإلستدالل 
لى الوحي اإللھي، أو التجربة البشریة، وكذلك العقلي المجرد دون اللجوء إ

إخضاع كل شيء بالوجود للعقل إلثباتھ أو نفیھ أو تحدید خصائصھ، فاإلدراك 
العقلي عندھم سابق على اإلدراك الحسي المجسد، وبناًء على ھذا ال یؤمنون 

  .)٣ (بالمعجزات والخوارق، وینبغي أن تختبر عندھم العقائد اختبارًا عقلیًا
وھي فرع من فروع المدرسة العقلیة، ومذھب :     والحداثّیة أو الحداثة    

ولد في رحم العقالنیة، وأكثر ما یمیزه أنھ أدبي فكري عْلماني، تأثر بمزیج 
من األفكار الغربیة كالماركسیة، والوجودیة، والداروینیة، مع شيء من 

ینیة واألخالقیة المذاھب األدبیة والفلسفیة، تھدف إلى تحطیم كل القیم الد
واإلنسانیة بحجة أنھا قدیمة بالیة، وتأویل نصوص الوحي بما یتناسب مع 
المذھب الحداثي، كل ذلك لنبني الحیاة على اإلباحة والفوضى والغموض 

  .)٤(باسم الحریة، وھي نتاج طبیعي لعزل الدین عن الدولة في أوروبا

                                                           

  .٨: یوسف كمال، العصریون معتزلة الیوم، ص-)٢(
 دار نھضة لبنان للطبع والنشر ـ ) ٢/١٢١٦(ربیة المیسرة  الموسوعة الع-١
 وق��دأحال ب��سطامي ھ��ذا  ،)٩٧-٩٦:ص(محم��د س��عید، مفھ��وم تجدی��د ال��دین،  ب��سطامي، -٢

-ق��اموس انجلی��زي(الم��ورد لمنی��ر بعلبك��ي  : التعری��ف إل��ى الق��وامیس والموس��وعات منھ��ا 
 ).عربي

صحیحین، بح���ث مق���دم  ال���شھري، محم���د ظ���افر، العقالنی���ون المعاص���رون وأحادی���ث ال���-٣
م بكلی�ة ال�شریعة   ١٥/٧/٢٠١٠– ١٤لمؤتمر اإلنتصار للصحیحین المنعقد ف�ي الفت�رة م�ن        

   ، بتصرف)٥:ص(بالجامعة األردنیة، 
   .، بتصرف)٦:ص( المرجع السابق -٤
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، )!حاب الفكر المستنیرأص(         والتنویرّیة؛ فھم یطلقون على أنفسھم 
والتجدیدّیة، والتطویریة، وغیرھا من الشعارات واألسماء البراقة والبریئة 
في الظاھر، إال أّنھا في الواقع العملي تخفي خلفھا دعوات خبیثة إلى 
الَعْلمانیة وفصل الدین عن الدولة، امتدادًا لعمل المستشرقین والمنصِّرین 

  .موا لھم الدعم المادي والمعنويالذین باركوا أمثال ھؤالء وقد
التجدید : " یثني على أمثال ھؤالء بقولھ" جیب"        فھا ھو المستشرق 

ھو بالدرجة األولى وجھ من أوجھ التحرر الغربي، ویمكننا إذن أن ننتظر من 
ھذا اإلتجاه لدى المجددین أن یكون بمثابة تكریس عصري للقیم التحرریة 

نشاط اإلرسالیات بتعزیز ھذا الموقف إلى حد تحدید وقد ساھم .. واإلنسانیة
  .)١("نقاط العقیدة أو التطبیق الذي یجب أن تتبع بصورة خاصة

وھو         وتجتمع ھذه الحركات باختالف مسمیاتھا على أھداف واحدة، 
إیجاد المواءمة بین الدین وبین الظروف الجدیدة المتغیرة لیكون صالحا لھذا 

  :ءمة تكون بواحدة من الطروحات التالیة العصر،وھذه الموا
  . ـ إعادة تفسیر وتأویل بعض تعالیم الدین ، ورفض التفسیرات القدیمة لھا١
  . ـ إطراح بعض التعالیم التي لم تعد مناسبة وتغییرھا بتعالیم مناسبة٢
  .)٢( ـ إعادة تكییف الدین على ضوء ظروف ومعارف العصر السائدة ٣

ب اطا  

  اران  رد ادث او  زان ادرز 

تعددت مناھج المعاصرین التي استندوا علیھا في ردھم لألحادیث 
النبویة، انطالقًا من حمالتھم المزعومة والخطیرة التي تدعو إلى تطویر 
الدین، وال یقصدون بھذا التطویر فروع الدین وإنما یتطاولون إلى أصولھ 

  .یم والسنة النبویةمن القرآن الكر
: " وقد كشف الشیخ محمد أبو زھرة الغایة من ھذه الدعوة بقولھ   

إّن كلمة التطویر تضایقني نفسیًا، ألّن الذین یرددونھا یریدون أن یحوِّلوا 
الشریعة عن مقاصدھا إلى ما یوافق أھواء واردة إلى مجتمعاتنا في 

 باسم تطور اإلشتراكیة، عواصف ناسفة للحقائق اإلسالمیة، فیلغون الزكاة
ویلغون المیراث باسم ذلك التطور أیضًا، والذین یرددون كلمة التطور ھنا، 

إنھم .. یؤمنون بالقوانین األوروبیة أكثر من إیمانھم بالشریعة اإلسالمیة 
یریدون أن .. یریدون التبدیل، وال یریدون إیجاد أحكام لما جّد من أحداث

                                                           

 .١٠٠: جیب، اإلتجاھات الحدیثة في اإلسالم، ترجمة ھاشم الحسیني، ص-١
: الع�����صرانّیون، مق�����ال عل�����ى ال�����رابط   حم�����زة أب�����و الف�����تح ح�����سین قاس�����م محم�����د،    -٢

http://islamsyria.com/portal/article/show/٤٥٦#sthash.iwNY
Mxma.dpuf 
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ري بین الناس ال أن تكون حاكمة على ما تكون الشریعة محكومة لما یج
  :ومن مرتكزات ھؤالء. )١(.."یجري

  :)٢( تقدیس العقل وتقدیمھ على النقل-١
العقالنیین : وھذا المنھج یتفاخرون بھ حتى أطلقوا على أنفسھم اسم

، وقد ساروا فیھ على )٣("أولیة العقل وتقدیمھ على غیره" الذین یقولون ب
لكالم والفلسفة، خاصة المعتزلة الذین أشادوا بھم أثر من سبقھم من أھل ا

  .وبفكرھم
لقد أصبح الواقع الفكري للحیاة العربیة : "  یقول محمد عمارة

یتطلب فرسانًا غیر النصوصیین، ویستدعي أسلحة غیر النقول والمأثورات 
وُیسلِّم الكثیرون بأن المعتزلة ھم فرسان .. للدفاع عن الدین اإلسالمي

، ثم یذكر أّن العبرة في تمییز الصحیح من )٤("في حضارتناالعقالنیة 
المنحول إنما ھو بحكم العقل، وال عبرة بالرواة ورجال السند الذین أحاطھم 

  !.المحدثون بالقداسة
 ویعتبر أّن الرجوع إلى نصوص الكتاب )٥(ویتجرأ فھمي ھویدي

  !والسنة ھو عبادة لھذه النصوص، وھذه وثنیة جدیدة
أنا لو خیرُت بین دیني وعقلي آلثرُت : " بعضھم فقالوقد تمادى 

. )٦("عقلي ألنني قد أصبح بھ متدینًا، لكني لو فقدتھ فسأفقد دیني معھ
یمكن للمسلم المعاصر أن ینكر كل الجانب : " ویتناقض آخر عندما یقول

  !.)٧("الغیبي في الدین ویكون مسلمًا حقًا في سلوكھ
قل مسؤولیة الحكم على قبول وقد حّمل الحداثیون الحس والع

والحقیقة أنَّ الدلیل النقلي الخالص ال : "األحادیث النبویة، یقول حسن حنفي
یمكن تصوره ألنھ ال یعتمد إالَّ على صدق الخبر سندًا أو متنًا، وكالھما ال 

  . )٨("یثبتان إالَّ بالحس والعقل طبقًا لشروط التواتر
یرًا من األحادیث الصحیحة التي لذلك رفض أصحاب ھذا الفكر ورّدوا كث

 صلى -أخرجھا الشیخان بدعوى مخالفتھا للعقل والحس، كحدیث سحر النبي
، ومخالفتھ لمبدأ العصمة، وحدیث توقف الشمس ألحد -اهللا علیھ وسلم

                                                           

 ).١٥٢:ص(أسبوع الفقھ اإلسالمي الثالث، مجلة البحوث اإلسالمیة،  -١
االتج�اه العقل�ي ف�ي    "ل�ؤي عب�د ال�رحمن أب�و نبھ�ان،      : لالستزادة حول ھذا المنھج ینظ�ر    -٢

، وھ��ي رس��الة دكت��وراة ف��ي جامع��ة الیرم��وك غی��ر    " مقارن��ة تطبیقی��ةنق��د الح��دیث دراس��ة 
 .م٢٠٠٨منشورة،

 ).٢/٩٠(صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي،  -٣
 ).٧٢-٧٠ص (عمارة، محمد، تیارات الفكر اإلسالمي،  -٤
 ).٣٤ص(ھویدي، فھمي، وثنیون ھم عبدة النصوص  -٥
 ).٣٨-٣٧: ص(  عثمان، محمد فتحي، الفكر اإلسالمي والتطور، -٦
 ).٩٣: ص( حنفي، حسن، قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر، -٧
 ).٣٧٣:ص( حنفي، حسن، التُّراث والتجدید، من العقیدة إلى الثورة،  -٨



 

 

 - ١١٢٩ - 

واألمثلة على ذلك .. األنبیاء وأّن الحس یأباه، وحدیث الجساسة والدجال
  .)١(كثیرة یطول ذكرھا

  ٢الشرع والعقل في اإلسالمالعالقة بین: 
اھتم اإلسالم بالعقل اھتمامًا بالغًا فجعلھ مناط التكلیف، فإذا ُفِقَد ارتفع 
التكلیف، ویعد فاقده كالبھیمة، ال تكلیف علیھ، بل جعلھ اإلسالم إحدى 
الضرورات الخمس التي أمر الشارع بحفظھا ورعایتھا ألّن مصالح الدین 

  .)٣( علیھاوالدنیا مبنیة على المحافظة
یمكن أن یتعارض العقل السلیم مع النص الصحیح، یؤكد ذلك  وال   

ما علم بصریح العقل ال یتصور أن یعارض : "ابن تیمیة رحمھ اهللا بقولھ
  .)٤("الشرع البتة، بل المنقول الصحیح ال یعارضھ معقول صریح قط

 والعقل مھما بلغ ارتفاعھ فھو محدود اإلمكانات والمجاالت والعقول
إّن للعقل حدًا ینتھي إلیھ، : " متفاوتة وغیر منضبطة، یقول اإلمام الشافعي

  .)٥("كما أّن للبصر حدًا ینتھي إلیھ
ال ریب أّن البصر یعرض لھ الغلط ورؤیة بعض : " ویقول ابن القیم

األشیاء بخالف ما ھي علیھ، ویتخیل ما ال وجود لھ في الخارج فإذا حكم 
  .)٦("علیھ العقل تبین غلطھ

وإن كان ھؤالء ال یأبھون لھذه المكانة التي تبوأھا العقل في 
اإلسالم، وال إلشارات العلماء إلى أنھ ومع ھذه المكانة المرموقة محدود 
بحدود ومضبوط بضوابط، فإلیھم بعض أقوال فالسفة الغرب الذین یتبعونھم 
حذو القذة بالقذة، ویستصغرون أنفسھم أمام علومھم وحضارتھم التي 

  .انبھروا بھا
یجب على العقل أن یقف في : " من ذلك قول الفیلسوف كانت

تصوره عند حد التجربة الحسیة إذ ال یمكن ألفكارنا أن تمتد إلى كنھ األشیاء 
فإذا ما حاولنا أن نعرفھا بنفس الوسائل التي . ولبابھا إلى األشیاء في أنفسھا

 تورطنا في -وغیرھاأي الزمان والمكان والسببیة -تعرف بھا الظواھر 
  .)٧("التناقض والخطأ

                                                           

أولی�ة العق�ل،    : تحریر العقل من النقل، ع�ادل ظ�اھر       : سامر إسالمبولي : ینظر أمثلة ذلك   -١
 .نحو فقھ جدید: لبناصحیح البخاري من منظور آخر، جمال ا: عالء السعیدي

. د:اب�ن تیمی�ة، درء تع�ارض العق�ل والنق�ل، تحقی�ق          :  لالستزادة حول ھ�ذه العالق�ة ینظ�ر        -٢
محمد رش�اد س�الم،جامعة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المیة، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،                

 . م٢،١٩٩١ط
 ).٣/١٣(الشاطبي، إبراھیم، الموافقات في أصول األحكام، : ینظر -٣
 ).١/١٤٧(درء تعارض العقل والنقل،  تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم،  ابن-٤
 ).٢/١٨٧(، مناقب الشافعي،  البیھقي، أحمد بن الحسین-٥
 ). ٣/٢٠٠( ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد، -٦
 ).١/٢٩١(أحمد أمین، قصة الفلسفة الحدیثة،  -٧
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إن كل فكرة توجد في : " وقول الفیلسوف اإلنجلیزي جون لوك 
العقل إنما یكون أساسھا راجعًا إلى الحواس، ومن تعطلت حواسھ جمیعًا أو 
إحداھما فال یمكن أن تتكون في ذھنھ أیة فكرة عن محسوسھا، وبذلك فلن 

ا لم یكن من قبل في حواسھ، إذ أن یكون ھناك شيء في عقل اإلنسان م
العقل عبارة عن صفحة بیضاء لیس علیھا أي انطباع أو أي شيء سابق 

  .)١("على خبرة الحواس
قد تأملت الطرق الكالمیة، والمناھج : " وھا ھو الفخر الرازي یقول

الفلسفیة، فما رأیتھا تشفي علیًال، وال تروي غلیًال، ورأیت أقرب الطرق 
، ]٥: طھ[} الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى{: ، أقرأ في اإلثباتطریقة القرآن

} َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء{: ، وأقرأ في النفي]١٠: فاطر[} ِإَلْیِھ َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب{
  . )٢("، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي]١١: الشورى[

إّن اهللا جعل : " ، حیث قالوأختم بقول اإلمام الشاطبي في ھذا المقام
للعقول في إدراكھا حدًا تنتھي إلیھ ال تتعداه، ولم یجعل لھا سبیًال إلى اإلدراك 
في كل مطلوب، ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعالى في إدراك جمیع ما 
كان وما یكون وما ال یكون، إذ لو كان كیف كان یكون؟ فمعلومات اهللا ال 

وقد . عبد متناھیة، والمتناھي ال یساوي ما ال یتناھىتتناھى، ومعلومات ال
دخل في ھذه الكلیة ذوات األشیاء جملة وتفصیًال، وصفاتھا وأحوالھا 
وأفعالھا وأحكامھا جملة وتفصیًال، فالشيء الواحد من جملة األشیاء یعلمھ 
الباري تعالى على التمام والكمال، بحیث ال یعزب عن علمھ مثقال ذرة ال في 

 وال في صفاتھ وال في أحوالھ وال في أحكامھ، بخالف العبد فإّن علمھ ذاتھ
بذلك الشيء قاصر ناقص سواء كان في تعقل ذاتھ أو صفاتھ أو أحوالھ أو 
أحكامھ، وھو في اإلنسان أمر مشاھد محسوس ال یرتاب فیھ عاقل ُتخّرجھ 

  .)٣("التجربة إذا اعتبرھا اإلنسان في نفسھ
  :حدثین وعلومھم وتشكیكھم فیھا إغفالھم قواعد الم-٢

كتب " یقول الجابري في معرض حدیثھ عن الحدیث الصحیح أنَّ 
الحدیث الصحیحة، كصحیحي البخاري ومسلم إنما ھي صحیحة بالنسبة 

الحدیث الصحیح لیس صحیحًا للشروط التي وضعھا أصحابھا لقبول الحدیث، 
ي الشروط التي وإنما ھو صحیح بمعنى أنھ یستوف!! في نفسھ بالضرورة

  . )٤("اشترطھا جامع الحدیث كالبخاري ومسلم
: وعّد محمَّد شحرور أّن ھذه المقولة من أكبر المغالطات، حیث قال

إنھما أصح الكتب : ، ویقولون!صحیح مسلم وصحیح البخاري: یقولون" 
ھذه إحدى أكبر المغالطات التي ما زالت : ، ونقول نحن!بعد كتاب اهللا

                                                           

 .٢٨:صصابر عبد الرحمن، العقل واإلیمان في اإلسالم،  طعیمة، -١
 ). ٢١/٥٠١( الذھبي، محمد بن أحمد، سیر أعالم النبالء، -٢
 ). ٢/٣١٨( الشاطبي، إبراھیم بن موسى، االعتصام، -٣
 ).٨:ص(الجابري، محمد عابد، قضایا الدِّین والفكر،  -٤
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ینیَّة ُتكره الناس على التسلیم بھا تحت طائلة التكفیر المؤسسات الدِّ
  . )١("والنفي

ودعا حسن الترابي إلى ضرورة إعادة النظر في الضوابط التي 
وضعھا البخاري، وأنھ ال داعي لھذه الثقة واإلعجاب المفرطین بھ، خاصة 
مع استحداث الوسائل التي یمكن الوثوق بھا وما كان البخاري وال غیره 

  .)٢(ھایعرف
ولم یكن محمد أركون أحسن حاًال منھم إذ اعتبر أّن السنة النبویة 
ھي جزء من التراث الذي یجب أن یخضع للدراسة النقدیة الصارمة لكل 

  .)٣(الوثائق والمواد الموروثة
وقد نادى ھؤالء بضرورة اإلحتجاج بالقرآن وحده، في سلسلة 

الحصن المنیع للدین ھجماتھم الشرسة ضد السنة النبویة التي تشكل 
اإلسالمي والتطبیق العملي لألحكام الشرعیة، وھؤالء القرآنیون كما یطلقون 

اختراق ھذا الجدار المنیع الذي " على أنفسھم یریدون من خالل ھذه الدعوة 
یحمي أسس العقیدة أو الشریعة، لیتمكنوا من الزیادة في الدین أو النقص 

  .)٤("منھ حسب ما یشاؤون
إنَّ المشكلة تأتي مرة أخرى من زعم الفقھاء أنَّ : "ھمیقول أحد

حالل محمَّد حالٌل إلى یوم القیامة، وحرام محمَّد حرام إلى یوم القیامة، وتأتي 
من اعتبارھم أنَّ القرارات النَّبویَّة التنظیمیة لھا قوة التنزیل الحكیم الشامل 

، وأنَّ التقیید اهللا وحدهناسین أنَّ التحلیل والتحریم محصور بالمطلق الباقي، 
األبدي للحالل المطلق یدخل حتمًا في باب تحریم الحالل، وھذه صالحیة لم 

  .)٥("یمنحھا تعالى ألحد بما فیھم الرُُّسل
إذا وجدُت حدیثًا منسوبًا إلى رواة عدول ال : " أما محمد عمارة فیقول

 ال بّد أن ألجم عقلي وأمنعھ من النظر بحجة أّن السند ھو كل شيء، ألنھ
یكون لعقلي مجال في المتن، والبّد أن أحاكم ھذا الذي ھو ظني الثبوت إلى 

  .)٦(! "وھو كتاب اهللا وحقائق العلمما ھو قطعي الثبوت 
  : الرد العلمي على ھذه الشبھات-

                                                           

 .١٦٠: شحرور، محمد، نحو أصول جدیدة للفقھ اإلسالمي، ص -١
محم�د حام�د    : لقاھ�ا بال�دیوم ال�شرقیة، ینظ�ر       ق�ضایا أص�ولیة فكری�ة، أ      : محاضرة بعنوان  -٢

 .١٢٤:الناصر، العصرانّیون بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب، ص
 ).٢/١٠٢(الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد،  صالح، ھاشم، -٣
 .٨٣: محمد العبدة وطارق عبد الحلیم، المعتزلة بین القدیم والحدیث، ص-٤

، یالح�ظ  ١٥٣:ھ اإلس�المي، مرج�ع س�ابق، ص   محمد، نحو أصول جدی�دة للفق�     شحرور،   ٥-
 مج��ردًا ع��ن ال��صالة وال��سالم - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-س��وء أدب ھ��ؤالء ف��ي ذك��رھم للنب��ي

 .علیھ
 ).١١:ص( ، )٢٧٦( جریدة المسلمون، العدد  ٦-
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إّن قواعد المحدثین التي شھد لھا حتى أعداء ھذه األمة وأشادوا بھا 
مسلمون عن غیرھم، لم یحفل بھا أصحاب ھذا وأقروا بأنھا مّما تمّیز بھ ال

الفكر وتجاھلوھا بالكلیة فوقعوا في مزالق وأخطاء علمیة فادحة، فاعتبروا 
شككوا في حجیة ، ثم السنة النبویة ھي من قبیل التراث ولیست وحیًاأّن 

بمعارضة أحادیثھما للقرآن ، وأطلقوا الدعاوي أحادیث الصحیحین خاصة
  . أولى باإلتباع وحده من دون السنة النبویة-تیجة الن– الذي ھوالكریم

 من نقطة مركزیة - من وجھة نظري–إّن كل ھذه الدعاوي منبثقة 
واحدة وھي عدم فھم ھؤالء لقواعد المحدثین وتجاھلھا عن قصد، وإال فإنھم 
لو التزموا بالمنھج العلمي المنصف لحاكموا األحادیث النبویة بناًء على تلك 

س على عقولھم وأفھامھم غیر المنضبطة، خاصة أّن أسیادھم القواعد، ولی
من الغرب اعترفوا بدقة ھذه القواعد وروعتھا، ولكّن الغریب ھنا أنھم لم 

  .یقلدوھم كعادتھم في ھذا المجال بالذات لغایة في أنفسھم
  إّن القضیة في كل ھذه الشبھات والمزاعم والدعوات العریضة كما

ة باع ھؤالء في علوم المحدثین وجھلھم أسلفت الذكر تأتي من قل
التام بھا، فھم في تشكیكھم بأحادیث الصحیحین ومكانتھما، إنما 
ینازعون األمة التي أجمعت على تلقي الصحیحین بالقبول، وأنھما 

 .أصح كتابین بعد كتاب اهللا عز وجل
  ثّم إّن زعمھم بأّن السنة النبویة تراث، یخالف المنقول من النصوص

وضح مكانة السنة النبویة، وحجیتھا جنبًا إلى جنب مع القرآن التي ت
 .)١(الكریم وأنھا وحي غیر متلو

  روى ابن ماجھ بسنده إلى المقدام بن معد یكرب الكندي أّن رسول
ُیوِشُك الرَُّجُل ُمتَِّكًئا َعَلى َأِریَكِتِھ، : " اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم ِكَتاُب اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ، : ي، َفَیُقوُلُیَحدَُّث ِبَحِدیٍث ِمْن َحِدیِث
َفَما َوَجْدَنا ِفیِھ ِمْن َحَلاٍل اْسَتْحَلْلَناُه، َوَما َوَجْدَنا ِفیِھ ِمْن َحَراٍم َحرَّْمَناُه، 

 َحرََّم اللَُّھ َألَّا َوِإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْثُل َما
 .وھذا رٌد وزجر لكالم شحرور آنف الذكر. )٢("

  وقد قال علي بن أبي طالب لعبد اهللا بن عباس حین بعثھ إلى
وال تخاصموھم بالقرآن، فإّنھ حّمال ذو وجوه، ولكن : " الخوارج

 .)٣("حاججھم بالسنة، فإنھم لن یجدوا عنھا محیصًا

                                                           

حجی�ة ال�سنة    : األمین الصادق األمین، موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة        : ینظر -١
 .٥٢-٣٢: النبویة، ص

تعظ��یم ح��دیث رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم،  : أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن، ب��اب  -٢
 .، صحیح١٢:، حدیث رقم٦:، ص١:ج
 .٧٩: یوسف، العصریون معتزلة الیوم، ص كمال، ٣-
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 دعوى معارضتھا للقرآن الكریم إّن إبطال األحادیث النبویة ونقدھا ب
أمٌر غیر مستقیم علمیًا، وال یمكن بحال قیاسھ على استعمال 
الصحابة، ألّن قضیة ثبوت النص عند الصحابة ھي القضیة المركزیة 
التي یحومون حولھا، فال مجال لمخالفتھ أو طرحھ أو تأویلھ، وإنما 

ال تشكل ھذه أما أصحاب ھذا الفكر الدخیل ف. ھو التسلیم واإلنقیاد
المسالة أي اھتمام لدیھم، وإنما األصل الذي ینطلقون منھ ھو النظر 
العقلي المجرد، وھذا منھج ال یحمل في داخلھ أیة قیمة علمیة ، 
وإنما یجعل النصوص المقدسة تحت مقصلة العقول المتباینة، 

 .)١(والمعاییر الشخصیة، وھذا عبٌث ال ینتھي
 ین تكاملیة، بمعنى أّنھم اعتنوا بنقد السند إّن عملیة النقد عند المحدث

والمتن معًا، ال كما یزعم ھؤالء بأّن المحدثین أغفلوا نقد المتن أو ما 
وقد «: ، كما یقول محمد رشید رضا)النقد الداخلي: ( أطلقوا علیھ

تعرض كثیر من أئمة الحدیث النقد من جھة المتن إال أن ذلك قلیل 
، ورّد علیھ » من النقد من جھة اإلسنادجدًا بالنسبة لما تعرضوا لھ

من تتبع كتب تواریخ رجال الحدیث : " المعلمي الیماني بقولھ
« وتراجمھم وكتب العلل وجد كثیرًا من األحادیث یطلق األئمة علیھا 

، وكثیرًا ما یقولون »حدیث منكر، باطل، شبھ الموضوع، موضوع
ه مناكیر منكر یحدث بالمناكیر، صاحب مناكیر، عند« في الراوي 

، ومن أنعم النظر في أحادیثھم والطعن فیمن جاء بمنكر »الحدیث
صار الغالب أن ال یوجد حدیث منكر إال وفي سنده مجروح، أو خلل، 
فلذلك صاروا إذا استنكروا الحدیث نظروا في سنده فوجدوا منا بینھ 
وھنھ فیذكرونھ، وكثیرًا ما یستغنون بذلك عن التصریح بحال المتن، 
انظر موضوعات ابن الحوزي وتدبر تجده إنما یعمد إلى المتون التي 
یرى فیھا ما ینكره ولكنھ قلما یصرح بذلك بل یكتفي غالبًا بالطعن 
في السند، وكذلك كتب العلل وما یعل من األحادیث في التراجم تجد 
غالب ذلك ما ینكره متنھ، ولكن األئمة یستغنون عن بیان ذلك 

و نحوه، أو الكالم في الراوي، أو التنبیھ على خلل ، أ»منكر«بقولھم 
فالن لم یلق فالنًا، لم یسمع منھ، لم یذكر سماعًا، : من السند كقولھم

اضطرب فیھ، لم یتابع علیھ، خالفھ غیره، یروي ھذا موقوفًا وھو 
 .٢"أصح، ونحو ذلك

                                                           

أب��ا الخی��ل، خال��د، م��سالك الفك��ر العقل��ي المعاص��ر للطع��ن ف��ي ال��صحیحین، بح��ث مق��دم       -١
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  وأختم بكالم دقیق للدكتور السباعي یصف فیھ جھود العلماء على مر
ال یستطیع من یدرس : " یخ في إرساء قواعد ھذا العلم، فیقولالتار

 من - منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوین الُسنَِّة -موقف العلماء 
الوضع َوالَوضَّاِعیَن وجھودھم في سبیل الُسّنِة وتمییز صحیحھا من 
فاسدھا، إال أن یحكم بأّن الجھد الذي بذلوه في ذلك ال مزید علیھ، 

لتي سلكوھا ھي أقوم الطرق العلمیة للنقد والتمحیص، وأن الطرق ا
، ھم أول من - َرِحَمُھْم اُهللا -حتى لنستطیع أن نجزم بأن علماءنا 

وضعوا قواعد النقد العلمي الدقیق لألخبار والمرویات بین أمم 
األرض كلھا، وأن جھدھم في ذلك جھد تفاخر بھ األجیال وتتیھ بھ 

 .١"ؤتیھ من یشاء واهللا واسع علیمعلى األمم، وذلك فضل اهللا ی
  :تتبع اآلراء الشاذة واألقوال الضعیفة واتخاذھا أصوًال كلیة  -٣

وھذا المنھج مالحظ بكثرة عند جمیع العصرانّیین، الذین استندوا في 
ردھم لألحادیث النبویة على تردید أقوال سابقیھم من أصحاب ھذا المنھج، 

اء الضعیفة والشاذة ویعضون علیھا فنراھم یتمسكون بھذه األقوال واآلر
بالنواجذ، ویعتبرونھا األصل الذي یرتكزن علیھ وینطلقون منھ، متجاھلین ما 
یقابل ھذه اآلراء من أقوال صحیحة تعتبر العمدة في الموضوع واألصل 

  .الصحیح
الواقع أن كل ما یقولھ الحداثیون ھنا، لیس إال اجترارًا لما قالھ " و

ریكا، ورغم صیاحھم ومناداتھم باإلبداع والتجاوز للسائد حداثیو أوروبا وأم
 إال أّنھ ال یطبق إال على اإلسالم وتراثھ، أّما -كما یسمونھ عندھم-والنمطي 

وثنیة الیونان وأساطیر الرومان وأفكار مالحدة الغرب، حتى قبل مئات 
 السنین، فھي قمة الحداثة، وبذلك فُھم لیسوا إال مجرد نقلة لفكر أعمدة

إلیوت، وباوند، وریلكة ولوركا، ونیرودا، وبارت، : الحداثة في الغرب مثل
  . )٢("وماركیز

 رضي اهللا -من ذلك احتجاج زكریا أوزون بقول عثمان بن عفان
لو أن بیدي مفاتیح الجنة ألعطیتھا بني أمیة حتى یدخلوا من عن : " -عنھ

  . )٣("آخرھم
وال ُیعرف إال بعبد اهللا بن عبد لیس لھ أصل : " قال العقیلي عن ھذا األثر

  . )٤("القدوس الرافضي ومن ھو في مثل حالھ ومذھبھ؟

                                                           

 ). ٩٠/ ١( السباعي، مصطفى، السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي، -١
 .١١:یة لتحدید مفھوم الحداثة، صبرادة، محمد، اعتبارات نظر -٢
 .٧٨:  أوزون، زكریا، جنایة البخاري وإنقاذ الدین من إمام المحدثین، ص-٣
واب��ن الج��وزي، عب��د  ). ٢/٢٨٠(العقیل��ي، محم��د ب��ن عم��رو، ال��ضعفاء الكبی��ر،   :  ینظ��ر-٤

 ). ١/٢٩٥(الرحمن بن علي، العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة، 
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منقطع ألنھ من روایة سالم بن أبي الجعد، وھو : " وقال الھیثمي
  ".)١(كثیر اإلرسال ولم یسنده عن ثقة

  :اتباع أسلوب الغموض والتمویھ والتلبیس  -٤
ة ھذه المدرسة یشتكي كثیٌر من الباحثین الذین قاموا بدراس

ومناھجھا للرد علیھم، من عدم وضوح انتقاداتھم في الكثیر الغالب، فھم ال 
یقدمون أدلة علمیة یمكن مناقشتھا والرد علیھا ردًا علمیًا، وما ذلك إال لعدم 
وجود منھج علمي متبع عندھم، ولسوء دخیلتھم وطویتھم یلجأون إلى ھذه 

  . ة لضعف حجتھماألسالیب التي تكشف خوفھم من المواجھ
من أكبر ما یمتاُز بھ فكر وكتابات وأحادیث العصرانّیین " فإّن 

العمومات، والغموض، والتمویھ المتعمد، والتلبیس، والبد لدعاة التجدید 
العصرانّیین، من وضع النقاط على الحروف، والبدَّ أن تكون لدیھم الشجاعة 

 أمر الدین، بدًال من الكافیة، في إبداء ما یریدون تجدیده وتفنیده من
والقارئ لكتب ھؤالء یلحظ ھذا األسلوب . )٢("المراوغة، والتالعب باأللفاظ

بوضوح، فیجد ھذا المعاصر ال یصرح بالفكرة أحیانًا وإنما یدور حولھا، وقد 
یقع في التناقض في أكثر من موقع، فتارًة تجده یوقر التراث ویدللُّ على 

  .مة إلیھ، ویدعو إلى نبذه بالكلیةأھمیتھ، ثم تراه ینسب تخلف األ
الفكر اإلسالمي نقد : محمد أركون مثًال یؤكد في موضع من كتابھ

واجتھاد، على أّن السنة تراث، وقد دخلھا الوضع والكذب بحیث ال یمكن 
فإنھ لزم على المعنیین : " تمییزه فیقول في األوضاع والحاالت المستحدثة

ا إما بواسطة حدیث للنبي، وإما بواسطة باألمر أن یصدقوا علیھا ویقدسوھ
  . )٣("تقنیات المحاجة والقیاس

ولكنھ یتناقض مع نفسھ في موضع سابق ویعترف بأن السنة لقیت 
من الرعایة والتثبت ما لم یلقاه أي خطاب أو نص تاریخي وباعتراف الغرب 

  .)٤(أنفسھم
  . تحویر النصوص وتجزئتھا عن الفكرة والسیاق-٥

: " العلمیة من مقتضیات البحث العلمي الجاد، وھي تعنيإّن األمانة 
التزام نقل النصوص كما ھي من مصادرھا بدون زیادة، أو نقصان، أو 
تحریف، أو تبدیل في نصوصھا، أو معانیھا، والتجرُّد في فھمھا وتوثیقھا 

  .٥"بنسبتھا إلى أصحابھا

                                                           

 ). ٧/٢(ن، مجمع الزوائد،  الھیثمي، أبو الحس- ١
 . ١٥:  األمین الحاج محمد، مناقشة ھادئة ألفكار الترابي، ص- ٢
 .١٠٤: الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد، مرجع سابق، ص ٣-
   .١٠٢:المرجع السابق، ص -٤
 یوس���ف المرع���شلي، أص���ول كتاب���ة البح���ث العلم���ي وتحقی���ق المخطوط���ات، بی���روت،     -٥

 ). ٧٧:ص(، ١دارالمعرفة، ط
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میة عندما إّلا أّن العصرانیین قد ارتكبوا العدید من الخیانات العل
یقومون ببتر النصوص واقتطاع الجزء الذي یتناسب مع شبھاتھم وطعونھم، 

فنجدھم یتكئون على بعض مقاالت . وھذا ال یمت لألمانة العلمیة بأیة صلة
للعلماء واألئمة محاولین توظیفھا ألجل نقض السنة النبویة والطعن فیھما، 

  . الموضوعیة والعلمیةوھذه محاوالت غیر نزیھة وتفتقر للحد األدنى من 
وھكذا فقد : (ومن ذلك قول أوزون في أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

، وعزا ھذه العبارة إلى كتاب )١()كان أبو ھریرة أول راویة اتُّھم في اإلسالم
تاریخ آداب العرب، للرافعي، ولم یذكر رقم الصفحة، أو الجزء، وھو من 

  . ثالث مجلدات
یة وتاریخھا، یذكُر كثرة روایة أبي فالرافعي وھو یتحدث عن الروا

 وإنكاَر بعض الصحابة علیھ ثم یدافع عن أبي ھریرة - رضي اهللا عنھ-ھریرة
 صلى اهللا -غیر أنھ كان رجًال فقیرًا ومعدمًا، فكان یلزُم رسول اهللا: "بقولھ
 لخدمتھ وشبع بطنھ، ال یشغلھ عنھ الصفق في األسواق، والتصرف -علیھ

زوم الضیاع، كغیره من الصحابة، فلھذا حفظ ما لم في التجارات، وال ل
فاألمانة . )٢("یحفظوا، وُأتَي عنھ من الروایة ما لم یأت عن غیره منھم

العلمیة تقتضي أن یذكر كالم الرافعي كامًال، أو ینبھ على تعلیقھ، ال أن 
یعزوھا للرافعي، ثم ال یذكر الجزء والصفحة، إمعانًا في التضلیل كما فعل 

  .)٣( أبو ریة حین نسب ھذا القول لإلمام ابن قتیبھإمامھ
: تعالى قولھ في لالستثناء وبتره للنفي فقط البنا جمال ذكر ذلك ومن

ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّھ ) ٢٦(َعاِلُم اْلَغْیِب َفَلا ُیْظِھُر َعَلى َغْیِبِھ َأَحًدا {
 معرفة نكار، إل]٢٧، ٢٦: الجن[} ْلِفِھ َرَصًدا َیْسُلُك ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخ

  الغیب عن النبویة األحادیث كل تكذیب وعلى مطلقًا، بالغیب واألنبیاء الرسل
  .٤كتب السنة النبویة

  : االعتماد على مراجع ضعیفة وإھمال المراجع والمصادر األصلیة-٦
 برد إّن من المفارقات العجیبة لدى أصحاب ھذا الفكر أنھم یقومون

أحادیث أصح كتابین بعد كتاب اهللا عز وجل معتمدین على مصادر ضعیفة 
  .غیر متخصصة في الموضوع، وما ھذا إال لتناقضھم الواضح

فنجدھم یعتمدون في بناء أفكارھم، أو تأییدھا لنقض الصحیحین 
وغیرھما من كتب السنة، یعتمدون على كتب اشتملت الصحیح والضغیف 

                                                           

 . ٢٠ جنایة البخاري، مرجع سابق، ص- ١
 ). ١/٢١٦(  الرافعي، مصطفى صادق، تاریخ آداب العرب،  - ٢

ال��سنة :  ك��شف ال��دكتور م��صطفى ال��سباعي ھ��ذه الخیان��ة العلمی��ة ف��ي النق��ل ف��ي كتاب��ھ - ٣
، وكذلك المعلمي الیماني ف�ي األن�وار الكاش�فة          ٣٤٥: ومكانتھا في التشریع اإلسالمي، ص    

 .١٦٦: من الزلل والتضلیل والمجازفة ص" أضواء على السنة" لما في كتاب 
، وال��سنة ودورھ��ا ف��ي الفق��ھ الجدی��د،  )٨٥:ص( جم��ال البن��ا، تجری��د البخ��اري وم��سلم،  -٤
 ). ٥٢٤:ص(
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ب، واألغاني، والبدایة والنھایة، واإلمامة السیاسیة، والموضوع كمروج الذھ
وشرح النھج، فضًال على أنھا لیست من كتب التخصص في الحدیث 

  . وعلومھ، حتى یصح أن ُیحاكم أصح الكتب علیھا
وھذا إن دلَّ على شيء فال یدلُّ إال على غیاب المرجعیة العلمیة لدى 

وھا كالباعث الحثیث، والكامل ھؤالء، وھناك مصادر حدیثیة یمكن أن  یعتمد
البن األثیر، وطبقات ابن سعد، وسیر أعالم النبالء، موّظفین نصوصھا بما 
یخدم أفكارھم بل إنھم ال یلتزمون األمانة العلمیة في نقلھم من ھذه الكتب، 
فقد ینقُلون منھا نصوصًا مجتزئة عن فقرتھا، بحیث یوھمون للقارئ أن ھذا 

 الذي ینقلون منھ، وھو بريٌء منھ براءة الذئب ما صرح بھ صاحب الكتاب
  .من دم یوسف، كما سبق في المرتكز الخامس

َال َیْدُخُل َھَذا َبْیَت َقْوٍم «: طعن جمال البنا في حدیث البخاري: ومن أمثلة ذلك
 صلى اهللا علیھ -أّن الرسول اهللا: ، معتمدًا على حدیث١»ِإلَّا َأْدَخَلُھ اللَُّھ الذُّلَّ

، وھو حدیث باطل موضوع، كما قال ٢ قّبل الید الذي مجلتھا المسحاة-وسلم
  .٣الخطیب البغدادي وابن الجوزي

وھذه ثلمة كبیرة في جدار الحداثیین الفكري، فإّن الباحث المتجرد 
إذا أراد أن یتعرف على فكر ما فإّن علیھ الرجوع إلى مصادر ھذا الفكر، ال 

 كتب فیھا الصحیح والضعیف أن یأخذه من مصادر غیر متخصصة، أو
والموضوع، أو منافسة وقد تكون معادیة كمصادر الباحثین الغربیین التي 

  .اتخذھا ھؤالء كمسلمات فكریة غیر قابلة للنقض

  اطب اث

ك ا ن ةم ان وراا  ن ض  

 أبرز بعد ھذا العرض الموجز لھذه المرتكزات یمكن أن نستخلص
  :مالمح وخصائص العصرانّیین التي یتمیزون بھا، أذكر منھا

 احتكامھم إلى العقل لكنھ لیس العقل المجرد السلیم الذي یبحث عن الحق -١
أغبى الناس في العقلیات، : ( بل التابع للھوى، فیصدق علیھم قول القائل

  ).وأكذبھم في النقلیات

                                                           

م��ا یح��ذر م��ن عواق��ب االش��تغال، ح��دیث      : المزارع��ة، ب��اب : ص��حیح البخ��اري، كت��اب   -١
 .)٣/١٠٣(، )٢٣٢١:(رقم

 ). ٣١٥: ص(ي ومسلم،  جمال البنا، تجرید البخار-٢
َأْقَب�َل َرُس�وُل اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم ِم�ْن         " َع�ْن َأَن�ِس ْب�ِن َماِل�ٍك َق�اَل        :  ولفظ الحدیث  -٣

مَّ َغْزَوِة َتُبوَك َفاْسَتْقبلُھ سعد اْبن ُمَعاٍذ اَألْنَصاِريُّ، َف�َصاَفَحُھ النَِّب�يُّ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم ُث�                  
َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْضِرُب ِباْلَمْرِو اْلِمْسَحاَة َفُأْنِفُق�ُھ َعَل�ى      : َما َھَذا الذى اكتبت َیَداَك؟ َفَقالَ     : َقاَل َلھُ 

، "ا َھ�ذِه َی�ٌد َل�ا َتَم�سَُّھا النَّ�اُر َأَب�دً      : َفقََّبَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َی�َدُه َوَق�الَ           : ِعَیاِلي، َقالَ 
، وعب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي ب��ن الج��وزي، )٨/٣١٨(رواه الخطی��ب البغ��دادي، ت��اریخ بغ��داد، 

 ).٢/٢٥١(الموضوعات، 
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 قابلة للنقاش العلمي، وإنما ھي  لیس لدى ھؤالء العصرانّیین حجج مقنعة-٢
مقاالت وكتب أشبھ ما یكون بالموضوعات اإلنشائیة التي یعرض كاتبھا 

  .قدرتھ البالغیة، ومعرفتھ اإلنشائیة
 عدم اعتمادھم على قواعد ثابتة عندھم جمیعًا یصدرون عنھا، وعدم -٣

یغني اإلعتماد على قواعد قاطعة في االحتجاج وإنما ھو الظن وإّن الظن ال 
  .عن الحق شیئًا

 التناقض والتسرع في إطالق األحكام دون روّیة أو إطالع ویحكمون على -٤
النصوص باألحكام االستباقیة المرسلة، فمشكلتھم مع النص تكمن بالدرجة 

  .األولى في أفھامھم السقیمة وتحلیالتھم العقیمة
أسالیب، حتى  االنبھار بالحضارة الغربیة وما أنتجتھ من أفكار ومناھج و-٥

كالفالح الفقیر الذي یقُف : " إّن أحدھم یشبھ نفسھ أمام نظیره من الغرب
خجًال بنفسھ أمام الغني الموقر، یقُف مثقفنا العربي أمام نظیره الغربي وھو 

ودینھ ! یكاد یتھم نفسھ ویعتذر عن شكلھ غیر الالئق، ولغتھ غیر الحضاریة
ذا الموقف فیساعده على الغوص ویستحسن المثقف الغربي منھ ھ! المتخلف

فیھ أكثر حتى لیكاد یلعن نفسھ ویخرج من جلده لكي یصبح حضاریًا أو 
  .١!"حداثیًا مقبوًال

 االجترار ألفكار وشبھات سلفھم من العصرانّیین، والتبعیة العمیاء -٦
لمقوالتھم، وبھذا یناقضون أنفسھم عندما اتھموا المسلمین باالنغالق 

ة، ودعوا إلى التحرر، واالحتكام للعقل، ثم نجدھم في ثنایا والقیاس واآلبائی
  .كتاباتھم متبعین، مقلدین، مجترین ألفكار وطعون وشبھات من سبقھم

 

                                                           

  ).٢٤: ص( أركون، محمد، أین ھو الفكر اإلسالمي المعاصر، -١
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  لخاتمة

  :وفي ختام ھذا البحث الموجز أخلص بمجموعة نتائج، أذكر منھا

إّن من أفضل الوسائل في الكشف عن مناھج خصوم أھل السنة  -١

ج المحدثین العلمي، والقواعد العلمیة التي النبویة؛ إبراز منھ

 .یستعملونھا في تعاملھم مع األحادیث النبویة

إّن العصرانّیین لیسوا مدرسة حادثة، بل ھي امتداد ألفكار سابقیھم  -٢

من العقالنیین القدماء، وما طعنوا فیھ منبعھ أفكارھم وأخص منھم 

 .المعتزلة، والشیعة، وبعض طوائف الصوفیة

كثر ھؤالء بالتخصص في نقد الحدیث وبضاعتھم فیھ ال یعرف أ -٣

 .مزجاة وتكاد أن تكون معدومة

من أھم مصادر ھؤالء في رد األحادیث النبویة ھو ما نقلھ سابقیھم  -٤

في كتبھم ولیس لھم سوى النقل بال عزو، وھذا الفتقارھم 

 .للموضوعیة والمنھجیة السلیمة

سنة النبویة، وخصوصًا إّن ھذه اإلنتقادات والشبھات المثارة ضد ال -٥

أحادیث الصحیحین ال تزید المسلم الواثق والمعتز بدینھ، والمتمسك 

بسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم إال یقینًا بھذا الدین، وإجالًال لقواعد 

 .المحدثین، على نقیض أفكارھم الھشة والسطحیة

ھناك مسؤولیة مضاعفة على العلماء والمؤسسات التعلیمیة لتوعیة  -٦
باب المسلم حول خطورة ھؤالء واألفكار التي یحملونھا، وال بّد الش

من التصدي لحمالت التشویھ المستمرة منھم بإقامة اللقاءات 
والمؤتمرات العلمیة، وعمل صفحات توعویة على مواقع التواصل 
االجتماعي، وإنشاء المراكز العلمیة المتخصصة في كشف زیف 

لعلمي، وغیرھا من األنشطة ھؤالء ومتابعة كل شبھاتھم بالرد ا
  .والفعالیات، فترك الساحة ألمثال ھؤالء یثیر الفتن والقالقل

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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جع لم لمصا    قائمة 

 أركون، محمد، أین ھو الفكر اإلسالمي المعاصر، بیروت، دار الساقي -
  ).م١٩٩٥(للنشر، 

ة، القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة،  أمین أحمد، قصة الفلسفة الحدیث-
١٩٣٥.  

 األمین، الحاج محمد، مناقشة ھادئة ألفكار الترابي، مركز الحق -
  .م١٩٩٥اإللكتروني، 

  . األمین، الصادق األمین ، موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة-
 أوزون، زكریا، جنایة البخاري وإنقاذ الدین من إمام المحدثین ، -     

  .م٢٠٠٤لریس للكتب والنشر، الریاض، ا
 برادة، محمد، اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة، القاھرة، مجلة -

  .م١٩٨٤فصول، المجلد الرابع، العدد الثالث، 
 بسطامي، محمد سعید مفھوم تجدید الدین، دار الدعوة، الكویت، -

  .ھـ١٤٠٥
أحمد صقر، القاھرة، :  البیھقي، أحمد بن الحسین، مناقب الشافعي، تحقیق-

  .م١٩٧١مكتبة دار التراث، 
محمد :  ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق-

رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المملكة العربیة 
  .ھـ١٤١١السعودیة، 

ث الواھیة،  ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناھیة في األحادی-
  . م١٩٨١إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم األثریة، باكستان، : تحقیق

 جیب، اإلتجاھات الحدیثة في اإلسالم، ترجمة ھاشم الحسیني، بیروت، دار -
  .م٢٠١٤مكتبة الحیاة، 

  . حنفي، حسن، قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر، بیروت، دار التنویر-
  .ر أعالم النبالء، القاھرة، دار الحدبث الذھبي، محمد بن أحمد ، سی-
  .م١٩٩٧ الرافعي، مصطفى صادق، تاریخ آداب العرب، مكتبة اإلیمان، -
عبد السالم محمد :  الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق-

  .١٩٧٩ھارون، بیروت، دار الفكر، 
یخ محمد، یوسف الش:  الرازي، أبو عبد اهللا محمد ،مختار الصحاح، تحقیق-

  .ھـ١٤٢٠المكتبة العصریة، : بیرت
 الزبیدي، محمد بن محمد، تاج العروس، مجموعة من المحققین، دار -

  .الھدایة
 السباعي، مصطفى، السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي، بیروت، دار -

  .م٢٠٠٣الوراق، 
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یة، سلیم بن عید، السعود:  الشاطبي، إبراھیم بن موسى، االعتصام، تحقیق-

  .م١٩٩٢دار ابن عفان، 
مشھور بن حسن، دار ابن عفان، : ــ، الموافقات في أصول األحكام، تحقیق

  .م١٩٩٧
  .م٢٠١٥ شحرور، محمد، نحو أصول جدیدة للفقھ اإلسالمي، دار الساقي، -
 صالح، ھاشم، الفكر اإلسالمي نقد واجتھاد، بیروت، دار الساقي، -

  .م١٩٩٢
الشركة العالمیة للكتاب، : فلسفي، بیروت صلیبیا، جمیل، المعجم ال-

  .م١٩٩٤
 طعیمة، صابر عبد الرحمن، العقل واإلیمان في اإلسالم، بیروت، دار -

  .م١٩٧٩الجیل، 
 عثمان، محمد فتحي، التُّراث والتجدید، من العقیدة إلى الثورة، طبعة -

  .م١٩٨٠القاھرة، 
  .ـ، الفكر اإلسالمي والتطور، القاھرة، دار القلم

عبد المعطي أمین، : لعقیلي، محمد بن عمرو، الضعفاء الكبیر، تحقیق ا-
  .ھـ١٤٠٤بیروت، دار الكتب العلمیة، 

  .م١٩٨٢ عمارة، محمد، تیارات الفكر اإلسالمي، القاھرة، دار الھالل، -
  . ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد، بیروت، دار الكتاب العربي-
  .م١٩٩٨م، دار الوفاء، مصر،  كمال، یوسف، العصریون معتزلة الیو-
 الناصر، محمد حامد، العصرانیون بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب، -

  .م٢٠٠١الریاض، مكتبة الكوثر، 
محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، :  ابن ماجھ، محمد بن یزید، السنن، تحقیق-

  .دار إحیاء الكتب العربیة
ة بین القدیم والحدیث، الریاض،  محمد العبدة وطارق عبد الحلیم، المعتزل-

  .م١٩٨٧مكتبة الكوثر، 
محمد عوض، بیروت، :  أبو منصور، محمد بن أحمد، تھذیب اللغة، تحقیق-

  .م٢٠٠١دار إحیاء التراث العربي، 
دار صادر، :  ابن منظور، محمد بن منظور، ، لسان العرب، بیروت-

  .ھـ١٤١٤
من " أضواء على السنة" كتاب  المعلمي الیماني، األنوار الكاشفة لما في -

  .الزلل والتضلیل والمجازفة، بیروت، عالم الكتب
حسام الدین القدسي، :  الھیثمي، أبو الحسن، مجمع الزوائد، تحقیق-

  .م١٩٩٤القاھرة، مكتبة القدسي، 
  :قائمة البحوث والمجالت العلمیة

 ١٣-٦  أسبوع الفقھ اإلسالمي الثالث، مجلة البحوث اإلسالمیة، القاھرة-
  . م١٩٦٧مایو 
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 الجابري، محمد عابد ، قضایا الدِّین والفكر، مجلة فكر ونقد، المغرب، -

  .م١٩٩٨، مایو ٩السنة األولى، العدد 
 أبا الخیل، خالد، مسالك الفكر العقلي المعاصر للطعن في الصحیحین، بحث -

– ١٤مقدم لمؤتمر االنتصار للصحیحین المنعقد في الفترة من 
  .م بكلیة الشریعة بالجامعة األردنیة١٥/٧/٢٠١٠

 الشھري، محمد ظافر، العقالنیون المعاصرون وأحادیث الصحیحین، بحث -
– ١٤مقدم لمؤتمر اإلنتصار للصحیحین المنعقد في الفترة من 

    .م بكلیة الشریعة بالجامعة األردنیة١٥/٧/٢٠١٠
 ٢٣٥ ھویدي فھمي، وثنیون ھم عبدة النصوص ، مجلة العربي ـ عدد -

  .م١٩٧٨یونیو 
-Stephen ١٩٩٢; C: The Hidden Agenda of 
Modernity, University of Chicago. 

  




