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                                                                                     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
         العلمي.                                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث

 قسنطينة. –جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

                                                                                                                 عبد ادلطلب بن عشورة. االسم واللقب:
.                                                     جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية قسنطينة بػأستاذ مساعد "أ"  الصفة واالنتماء األكاديمي:

                                                                                                                 arroaym86@gmail.com  البريد اإللكتروني:
 

 "ن  اــــــــــــــــــــــــيح  ح  "الص  

 ".ر  اص  ع  مأ ي ال  اث  د  ح  ال   ر  ك  الف   ات  ض  ار  ع  مأ ّي و  ول  صأ األأ  اب  ط  خ  ال   ن  ي  بـ   
 

  لملتقى الوطني الموسوم لبحث مقّدم 

        -عرض ونقد –البخاري ومسلم في القراءات الحداثية" ي بـ "صحيح 

                                                 م1402ديسمبر  01و 00ه الموافق لـ: 0004ربيع الثاني  40و 40المنعقد يومي   
كلية أصول الديــــــــن.                                                                         –بقسم الكتاب والسنة 

 .-قسنطينة –بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
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 احلمد هلل رب العادلُت كحده، كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده، كبعد: المقدمة: 

 فًتيال  إذ، لديواحلداثي ادلعاصر، كمثار اجلدؿ  فكرأبرز قضايا المن يٍت اإلسالمي ص الدٌ النٌ االشتغاؿ ب إف      
 على ىذا النوع من اخلطاب طغاقصد نقده أٌكال، مٌث نقضو تبعا، كلئن  ؛يف استدعاء نصوصو كمراجعة مضامينو اىداج
بو يفٌسر  إذ-أيضا–ألمهيتو عنو ببعيد، ص الديٍت األساس "القرءاف" زمنا ما، دراسة كٖتليال...، فليس "النبوم" النٌ 

 طرحو.يقع موقع البياف لو، شلا ال سبيل إىل  فهو، -سبحانو –مراد الشارع"  فهم"، كيراـ من خاللو ألساسالٌنص ا

لفي، خلطاب األصويل السٌ امتاز هبا ا ىدفا، كصفةكاليت كانت  ،ة كادلوقع للٌسنة النبويةوى ظٍ غَت أٌف ىذه األمهية كاحلى      
كتابة كإعالما، دراسة   ،تارة أخرل كتلميحا ،تصرحيا تارة وطركحاتك صلدىا تتبٌدد عرب منابر اخلطاب احلداثي ادلعاصر، 

مجلة من ادلعارضات الفكرية حوؿ  -كاالستقراء بالتتبع –، تشكل كادلؤلفاتات راسمن الدٌ  عدد ، كعربكتدريسا...
   يف اخلطاب، بعد دكائر الفكر كالسياسة كاالجتماع كالثقافة. -ثانيا–فغدت أىٌم دكائر اجلدؿ  ،"السنة النبوية"

حيث تناكؿ  ،كال مبالغة ،ىذا الفكر مقصود ، أىم  حيحُت"إال أٌف "الصٌ  –كإف تعٌددت -نة" "السٌ كدكاكين       
)الٌسند كادلنت ، كمناىجهم يف ركاية األخبار كٖتٌملها، كأدائها معا، أم: نة، كنقلتهادكين، كصاحب السٌ أصل ككاقع التٌ 

 معارضات ىذا الفكر احلداثي ادلعاصر ادلتتالية.من خالؿ ػ "السٌنة"، ا بمعا(، تناكال لوحظ عليو أف ال مرحبن 

ن " بين الخطاب األصولّي ي"الصحيحعلٍت أتقدـ هبذا ادللخص للمداخلة ادلوسومة بػ "كل ىذا كغَته ج      
روحات الحداثية حول السنة )الطّ احملور األكؿ:  ضمن فركع ادلندرجة ".ومعارضات الفكر الحداثي المعاصر

الفكر احلداثي ادلعاصر على  تركيز ، كرليبا عن سرٌ شلثال بػ "الصحيحُت"، ىذه ادلعارضاتبعض زلاكال تتبع  ،النبوية(
  . كىل ىذا يقف عند حٌد الوسيلة؟ أـ يتجاكزه إىل غايات فكرية أخرل؟، الصحيحُت

"فهد بن صاحل العجالف" بعنواف:  كتاب لػى من  فعنواف ادلداخلة مستوحن  ؛ةيا لألمانة العلميٌ كامتثاال للٌصدؽ كٖترٌ       
)معارضات  كحصرتو على نوع منها، ىوْتثي  قصرت ادلعاصرة(، غَت أينرعي كادلعارضات الفكرية ص الشٌ )التسليم للنٌ 

" ادلعاصر كما أٌف "الفكر احلداثي، كرؤية،  كبيئة ،ككسيلة ،كقد يلتقياف ىدفا، كيفًتقاف منهجاالفكر احلداثي ادلعاصر(، 
   ، كغَتىم، كتكتسح حياهتم ٔتعانيها الواسعة. ادلذاىب اليت تتقامسها عقوؿ ادلسلمُتمن  اليس إال كاحد

  مفاىيمي:ال المدخل

 أحاكؿ فيو ضبط مصطلحات )العنواف( ٔتا يتوافق كموضوع البحث.



 

3 

 والخطاب األصولي: "الصحيحان"

 ": نحيحيالصّ حول إطالق 

"أبو عبد اهلل زلمد بن  ؛من اإلمامُت كلٌ   جهودبو  إطالؽ يقصد حيحُت"،"الصٌ  أفٌ  أصبح من البديهيٌ        
، ((كسننو كأيامو اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ اهلل ))يف كتابو ؛ ق(256)إمساعيل البخارم"

القشَتم "أبو احلسُت مسلم بن احلجاج  :صاحبو كتلميذهصنيع مث ، بخارم( اختصارا كنسبةكيطلق عليو )صحيح ال
  ((. ند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ اهلل ادلس))يف كتابو ، ق(261)النيسابورم"

 -كما ال خيفى–كإطالؽ كصف "الٌصٌحة"، أك لقب "الٌصحيحُت"، أك عبارة "أصح الكتب بعد كتاب اهلل"،     
الكماؿ ك  القطع كليس على سبيل كسالمة الفقو كاالستنباط، الًتتيب كالتبويب،حسن ك  ،على سبيل بلوغ الغايةكاقع 

 .(2)غَت )اجلامع الصحيح( -نفسو – اإلماـ البخارمٌ ا صنفو كم، ، (1) كما استدرؾ عليهما (عليهمايادات بدليل )الزٌ 

أنو:  ميزهال غَت، فمٌما  كليس )صحيح مسلم( يف الصٌحة ببعيد عن )صحيح البخارم(، إال أنو خالفو صناعةن        
)جيمع األحاديث ادلتناسبة يف مكاف كاحد مع ذكر طرقها كأسانيدىا، كعدـ تقطيعو للحديث يف أكثر من مكاف،  

     .(3)كما ىو احلاؿ يف "صحيح البخارم"؛ كىذا شلا جعل "صحيح مسلم" أسهل تناكال من "صحيح البخارم"(
ا أحاديث حقد صحٌ حكم بصحتو، فيلتزما بإخراج مجيع مل أٌف )البخارم كمسلما  علىا استقر  إال أف الرأم كالعمل

، (4)كغَته عن البخارم تصحيح أحاديث ليست عنده، بل يف السنن كغَتىا( ،نقل الًتمذمليست يف كتابيهما، كما 
من احلديث  أنو مل يصحٌ  ؛مل حيكما كال كاحد منهمامن "البخارم كمسلم": ) كالٌ   بل ذكر "احلاكم النيسابورم" أف

 . (5)...(غَت ما أخرجو، 

                                                           

كادلستدركات   من ذلك ما خرٌج على الصحيح كقد حوت أحاديث صحيحة كبأسانيد جيدة، كصحيح أيب عوانة، كأيب بكر اإلمساعيلي، كغَتىا كثَت -1
، ٖتقيق: أمحد زلمد ث شرح اختصار علـو احلديث....ينظر: ابن كثَت، الباعث احلثيكمن أشهرىا: مستدرؾ اإلماـ احلاكم النيسابورم على الصحيحُت

 .25 -22ص ـ،2003ق/1423ر الًتاث، القاىرة، ، مكتبة دا2شاكر، ط
 ط، كالكبَت"، فقد مجع فيها بُت الصحيح كغَته. كػ "األدب ادلفرد"، كتوارخيو الثالث: "الصغَت، كاألكس-2
ق/ 1433، جدة، عادلية لتحفيظ القرءاف، السعودية، اذليئة ال1، اجلامع ادلختصر يف مصطلح أىل األثر،.طزلمد مصطفى أمحد شعيبأبو احلارث،  -3

 .357، صـ2012
 .22صابن كثَت، ادلصدر السابق،  – 4
كينظر ْتث  .39، ص1ق، ج1407ـ،1997، دار احلرمُت، القاىرة، 1بد الرمحن بن مقبل الوادعي، طعلى الصحيحُت، ٓتدمة: ع ادلستدرؾ -5

إلدارات  بعنواف "أحاديث الصحيحُت بُت الظن كاليقُت" لػ: "حافظ ثناء اهلل الزاىدم"، نشر ٔتجلة البحوث اإلسالمية، الصادرة عن الرئاسة العامة
 ق.  1407شاد، العدد الثامن عشر، من ربيع األكؿ إىل مجادل الثانية البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلر 
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.ملٍى يىٍستػىٍوًعبىا الصًَّحيحى يف صىًحيحىيٍ كقاؿ "ابن الصالح": ) : " مىا  "اٍلبيخىارًمِّ "فػىقىٍد ريكِّينىا عىًن  ًهمىا، كىالى اٍلتػىزىمىا ذىًلكى أىنَّوي قىاؿى
 .(1)(أىٍدخىٍلتي يف ًكتىايب )اجلٍىاًمًع( ًإالَّ مىا صىحَّ، كىتػىرىٍكتي ًمنى الصِّحىاًح حلًىاًؿ الط وًؿ"

 الفرع الثاني: مفهوم "الخطاب األصولي": 

ذلما داللة شائعة االستعماؿ، كليسا  ؛لخطابلكوصف   -أيضا-ك"األصويل" أٌكال، إٌف كال اللفظُت "اخلطاب"      
بعد الوقوؼ على  كمركب إضايف،   على مفهومهماكذلذا سأقتصر  الًتاث االسالمي،أك  ،لساف العريببغريبُت عن ال

 . بو ادلصطلح من ادلفاىيم الفلسفية أك احلديثةٍتو مستبعدا ما مي على جهة اإلفراد، كنههما 

ـي بػىٍُتى "ابن فارس": ) قاؿطب(، : فاشتقاقو من )خفأٌما "اخلطاب"       ًف: أىحىديمهيىا اٍلكىالى اخلٍىاءي كىالطَّاءي كىاٍلبىاءي أىٍصالى
. كىيف النِّكىاًح  : الطَّلىبي أىٍف يػيزىكَّجى، قىاؿى اثٍػنػىٍُتً، يػيقىاؿي خىاًطبيوي خييىاًطبيوي ًخطىابنا، كىاخٍليطٍبىةي ًمٍن ذىًلكى ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ڤ  چ  تػىعىاىلى

ـي اٍلمىٍخطيوبي بًوً . كىاخٍليٍطبىةي: ا[235]البقرة:  چچ  چ  چ : اأٍلىٍمري يػىقىعي  ...ٍلكىالى ا يػىقىعي ًفيًو ًمنى  ؛كىاخلٍىٍطبي كىًإَّنَّىا مسيِّيى ًبذىًلكى ًلمى
ؼي لىٍونػىٍُتً  التَّخىاطيًب كىاٍلميرىاجىعىًة. كل كالـ بينك أٌف "اخلطاب": )  -أيضا –كذكر  .(2)...(كىأىمَّا اأٍلىٍصلي اٍْلخىري فىاٍخًتالى

  .(3)...(طبة من ذلك،كبُت آخر، كاخلي 

، كقد أكردىا القرءاف يف خاطب كمراجعة الكالـؿ( كدالالتو، أم: التٌ كالذم يعنينا من ىذا كٌلو )األصل األكٌ        
چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڦ  چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  مواضع عدة، منها قولو تعاىل:

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ      ڎ  ڎ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ     ڈڌ  ڌ  ڈ  ڎڎ

ما كما ذكر "الفَتكزآبادم": )–اخلطاب" ىنا  ك"فصل [،23-20ص: ] چہ    ٹ  ۀ  ۀڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  
  ،(4)(ابينفصل بو األىمر من اخلط

         فػ "اخلطاب" بداللتو السابقة متداكؿ يف اللساف العريب، كبو ٖتصل كظيفة االتصاؿ كالكالـ كادلخاطبة..... 
 . (5)مادة "أصل"، كما ذكر "ابن فارس"معاين  من، كىو فنسبة إىل "األصل" كالعودة إليوأٌما "األصويل"؛ 

                                                           

 . 19صىػ، 1406ـ/1986 ، )د، ط(، دار الفكر سوريا،نور الدين عًتت: ، )مقدمة ابن الصالح( معرفة أنواع علـو احلديث ابن الصالح، -1
 .263-262ـ، ص2008ىػ/1429احلديث، القاىرة، مقاييس اللغة، مراجعة: أنس زلمد الشامي، )د، ط(، دار ، ابن فارس -2
 .295، ص1، جـ 1986/ىػ1406، بَتكت، مؤسسة الرسالة، 2، طزىَت عبد احملسن سلطاف، ت: اللغةرلمل ابن فارس،  -3
، 2، جـ1996/ىػ1416، القاىرة، اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية، 3، طزلمد علي النجار، ت: بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز -4

 . 550ص
 .44-43، صمقاييس اللغةينظر:  -5
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ساىم يف تطور داللتهما عوامل عديدة، علمية، كفكرية، كأيديولوجية، شأف كثَت من  "اخلطاب" ك"األصويل" من كالٌ ك 
 أمكن -إف أردنا تعريفها –" األصولية"عاصر يف زحزحتها كرٔتا إبداذلا. فػ ادلصطلحات كادلفاىيم اليت ساىم الفكر ادل

 جديد حادث مركب دخيل.  :قدمي بسيط ثابت، كاْلخر :القوؿ أف ذلا إطالقُت، أحدمها

 يبٌت أسسعنها البتة. أم: ذلم  حيادال على أسس ثابتة  القائمة كاْلراءفهي كصف ذايت لكل ادلذاىب  فأّما األّول:
اه فكرٌم عليها ما جينحوف إليو. فػ "األصولية": )اسم )مصدر صناعي( منسوب إىل أصوؿ، كتعٍت:  التمس ك بكٌل إتِّ

كل من يتمسك ا ما، كأصبح علما لزمن إجيابيا يف الًتاث اإلسالمي انتشر ىذا ادلفهـوقد ك  .(1)(أك ديٌٍت قدمي
مث توسع ادلفهـو إىل أف لفكره،,,, )الكتاب كالسنة(، أك أقواؿ ادلاضُت من السلف كاخللف، كجيعلها أصال باألصلُت 

فػ "األصولية" إىل ىذا احلٌد ال تزاؿ تعٍت:  ٕتاكز الدين اإلسالمي، إىل الديانات السماكية الثالث، كادلسيحية كغَتىا،
اه فكرٌم أك ديٌٍت قدمي) ة (، كعليو ظهرت )األصولية اإلسالمية، كاألصولية اليهودية، كاألصوليٌ التمس ك بكٌل إتِّ

 . (2)ادلسيحية....(...

 كافاالستشراؽ، ف كحركةفقد تطور ادلصطلح نتيجة التأثر كالتأثَت الفكرم بُت الشرؽ كالغرب،  وأّما الثاني:
طرؼ، كاإلرىاب، كالرجعية، معاين: )التٌ  ٘تثلأٌف "األصولية"  معٌت فرضاإلعالمية  ومارساتٔتك  ،غريبمنحى  "ألصوليةل"

يف الغرب على فئة معينة من النصارل  "األصولية" أطلقتىنا ك  ،.(..صالةكاأل كالسلفكادلاضي، كالتقليد، كادلوركث، 
ق ىو ظواىر أف احل موقفا متشددا عنيفا، يركف كيقفوف شلن خالفهمنصوص زلرفة،  بظواىر كوفالربكتستانت، يتمسٌ 

 .(3)كىذا ىو أصل ميالد مصطلح "األصولية" ...،نصوصهم احملرفة فقط

أكؿ ما ك  (،Fudmentalism -Jewish) اإلصلليزيةمًتمجة من « صوليةاأل»قد ذكر "ادلسَتم": أف ك      
هتدؼ إىل إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنو عقائد  ،(حركة بركتستانتية أمريكيةأم: )، استخدمت يف سياؽ مسيحي

بالتفسَت احلريف كادلباشر « أصولية»)بل قد ارتبطت كلمة  كصوابو، ،قدسية الكتاب ادلقدَّسكثابتة كأصلية مسيحية  
سدم للمسيح. مث طبقت لنصوص الكتاب ادلقدس(، كاإلدياف بادلعجزات )كخصوصان احلمل بال دنس( كالبعث اجل

الثالث « األصوليات»مث احلركات الدينية ادلتطرفة يف اليهودية. ك  ،ىذه الكلمة على االٕتاىات التجديدية يف اإلسالـ
 .(4)...سلتلفة ٘تاـ االختالؼ يف مضموهنا كإتاىها

                                                           

 .  100ص ،1ج ـ،2008/ىػ1429 الكتب، عامل ،1ط  ادلعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، احلميد عبد سلتار أمحد -2
  www.alukah.net"، على موقع األلوكة، مفهـو األصولية، مقاؿ: "علي بن إبراىيم النملةينظر:  -3
 .  146-143ص ،(إلكًتكين كتاب) العقوؿ، إىل السباؽ األىدؿ، قادرم اهلل عبد: ينظر -4
 .285-283ص ،5ج ،7مج ـ،1999 القاىرة، الشركؽ، دار ،1ط كالصهيونية، كاليهودية اليهود موسوعة: ينظر - 4

https://www.alukah.net/authors/view/home/166/
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سالـ ٘تسكا أطلقو أعداء اإلسالـ من اليهود كالنصارل على كل من ٘تسك باإل غريٌب،ادلعٌت  فميالد ىذاكعليو  
إطالؽ ظامل جائر، ال أصل لو يف القاموس اإلسالمي، بل إف كلمة )أصوؿ( يف الشريعة  صحيحا كدعا إليو، كىو

 .(1)...اإلسالمية تطلق على علم يركض العقل على البحث كاالستنباط، 

إشارة إىل شكل  معا؛ كالغريب ،ياسي العريبتيستخدـ يف اخلطاب السٌ  "ألصولية اليهودية"ا)ال خيفى علينا أف: ك      
 مصطلحترادؼ  (، كهبذامتطرؼ)أك  (متشدد)أك  (تمتزمٌ ) إىل (أصويل)تًتجم كلمة ، فطرؼ الديٍتمن أشكاؿ التٌ 

 .(2)(مث تطبيقو على نسق ديٍت آخر ،تطبيق مصطلح ديٍت، مث اقًتاضو من نسق ديٍت ما يفكىذا خلل  (،أرثوذكسي)

ة، كاحلداثة، كالذـ، كعلى النقيض يطلقوف: )التقدميٌ  قدإطالقات كاقعة على أساس الن كخالصة األمر أف كلها
أف غدت كثَت من الكتابات  ،ادلفهـو بعدا سياسيا كفكريا كأيديولوجيا..(، كشلا زاد األمر خطورة، ك كادلعاصرة.

  .  (3).ألصوليُت.امية من السلف كاخللف فيسموهنم "ة اإلسالاإلسالمية ترمي بادلفهـو الغريب نفسو على أىل ادللٌ 

: كل تراث ادلسلمُت أمكما أقصده يف ْتثي ىذا شلا ذكرتو يف العنواف "اخلطاب األصويل"، ىو ادلعٌت اإلجيايب،         
 سلفا كخلفا، كالذين بنوه على أصوؿ الشريعة اإلسالمية، كأٌكذلا كأعالىا )الكتاب كالسنة...(. 

 :  "الخطاب األصولي"في  "الصحيحان"

 ،أك لػ )األصولية( بإطالقها اإلجيايبألٌمة ل شٌكلو "الصحيحاف"ي، كما هبماعناية الٌسلف  لفت انتباهو إىل كقصدم     
 ، كمن أمهها: تكشف ىذه األمهية –أهنا  ال شكٌ  –كال سبيل إىل ىذا إال باستقراء بعض نصوص أىل العلم، كاليت 

ـ كأفضلها بعد كتاب اللَّو )أجٌل   أّن "الجامع الصحيح": "ىبيالذّ "ذكر  أولها: كىو أعلى شيء  تعاىل،كيتب اإٍلًسالى
؟ فلو رحل الشٌ  ،يف كقتنا إسنادنا للٌناس ثُت سنة يفرحوف بعيليٌو مساعو، فكيف اليـو خص لسماعو من مسَتة كمن ثالى

                 قٌلوف عقلي يف ىذا القوؿ، كلكن:ألف فػىٍرسخ لىمىا ضاعت رحلتوي. كأنا أدرم أٌف طائفة ًمنى الكبار يست
                                                 الص ب اب ة إال  م ن يـأع انيها ما يعرف الش وّق إال  من يأكابده ... وال

 .(4)(كمىن جًهلى شيئنا عاداه، كال قوَّة إالى باهلل

 كتاب  "البيخىارًمٌ "ف ألٌ "العقيلي" أنو: )دلا  " مقالةابن حجر"نقل فقد لـلصحيح": ثانيها: استحسان العلماء 
                                                           

  .    143، ص2، جالعقوؿ إىلالسباؽ ، األىدؿ قادرم اهلل عبدينظر:  -1
 . 285-284، ص5، ج7ادلصدر السابق، مجينظر:  -2
 . 109-100ص ـ،1997/ىػ1417 السعودية، العاصمة، دار ،3ط ة،معجم ادلناىي اللفظي، بكر أبو زيد ينظر:  -3
 . 142، ص6، جـ2003، دار الغرب اإلسالمي، 1، طمعركؼبشار عٌواد ،  ٖتقيق: تاريخ اإلسالـ كىكىفيات ادلشاىَت كىاألعالـ ،الذىيب -4



 

7 

ًديًٍتٌ  يعىل"ك "،حيِت بن مًعُت"كى  "،أىمٍحد بن حىٍنبىل"عرضو على  "الصًَّحيح" كشهدكا لىوي  ،فاستحسنوه ؛كىغىَتىم "،بن اٍلمى
 .  (1)(كىاٍلقىٍوؿ ًفيهىا قىوؿ البيخىارًٌم كىًىي صىًحيحىة :قىاؿى اٍلعقيًليٌ  ،ال يف أىٍربػىعىة أىحىاًديثإ ،بًالصِّحَّةً 

ىؤالء النقاد كعصور  يف زمنحة، لو بالصٌ  ادةشهبل ىي ، نعطصمنهم رلٌرد استحساف عابر كليس األمر م      
 ، على خالؼ زماننا ىذا.علمي هودكاستقراء دقيق لكل رلبعد نظر ثاقب،  كائنةالركاية،  

تىابىامهيىا أىصىح  اٍلكيتيًب بػىٍعدى  كً : )كأف، "اإلمامُت" من كما ألف يف الصحيح، فذكربأٌكؿ "ابن الصالح"  أشادثالثها: 
: "مىا أىٍعلىمي يف اأٍلىٍرًض ًكتىابنا يف اٍلًعٍلًم أىٍكثػىرى  كىأىمَّا مىا ريكِّينىا عىًن الشَّاًفًعيِّ  ،ًكتىاًب اللًَّو اٍلعىزًيزً  صىوىابنا ًمٍن   ًمٍن أىنَّوي قىاؿى

ا اللٍَّفًظ، فىًإَّنَّىا قىاؿى ًكتىاًب مىاًلكو   .(2)(ذىًلكى قػىٍبلى كيجيوًد ًكتىايبًى اٍلبيخىارًمِّ كىميٍسًلمو "، كىًمنػٍهيٍم مىٍن رىكىاهي ًبغىٍَتً ىىذى

 يعٍت: )صحيح البخارم(. .(3)(ها أجود من كتاب زلمد بن إمساعيلما يف ىذه الكتب كلٌ ): "سائيّ النّ " قالرابعها: 

على تقدمي )صحيح البخارم(، كمن  كاألكثر. يف ادلقٌدـ منها فلقد اختلف، حيحُت"على تقدمي "الصٌ  تفقكلئن ا    
 على أف أصحٌ  -رمحهم اهلل-اتفق العلماء : )يقوؿ "النوكم"، حكامو الصناعة احلديثيةفإل( صحيح مسلم)قٌدـ 

أصحهما  "البخارم"ككتاب  ،مة بالقبوؿكتلقتهما األ "،الصحيحاف البخارم كمسلم"الكتب بعد القرآف العزيز 
كيعًتؼ بأنو ليس لو  ،كاف شلن يستفيد من البخارم  "مسلما" كقد صح أفٌ  ،كغامضة ،كمعارؼ ظاىرة ،كأكثرمها فوائد

كأىل  ،ىو ادلذىب ادلختار الذم قالو اجلماىَت "البخارم"كىذا الذم ذكرناه من ترجيح كتاب  ،نظَت يف علم احلديث
 . (4)(االتقاف كاحلذؽ كالغوص على أسرار احلديث

علي احلسُت النيسابورم احلافظ شيخ احلاكم أيب عبد اهلل  أيبكػ )ـ "مسلما" على "البخارم"  من قدٌ  ذكرمث        
 .(5)(من األئمةك أنو على تقدمي "البخارم" مجع ، كؿاأل ذىبىو ادل حيحالصٌ أف ك  ،بعض شيوخ ادلغرب"، ك عبن البيٌ 

كما شهدت األٌمة اإلسالمٌية يف مشارؽ األرض كمغارهبا، خدمات علمية جليلة أقيمت حوؿ الٌصحيحُت، من   
 . (6)الشٌركح كالتعقبات كالًتتيب، كأقلها الركاية كالقراءة ادلسندة ذلا، كاستمر ىذا الشأف إىل زمن ليس ببعيد...

                                                           

 .7ص ،(ت د،) ،(ف د،) ،(ط د،) اخلطيب، الدين زلب قصي: كإشراؼ اخلطيب، الدين زلب: إخراج البارم، فتح مقدمة السارم ىدم -1
 . 18)مقدمة ابن الصالح(، ص معرفة علـو احلديث -2
 دمشق، كثَت، ابن دار ،1ط األرناؤكط، القادر عبد: ٗتريج األرناؤكط، زلمود: ٖتقيق ذىب، من أخبار يف الذىب شذرات احلنبلي، العماد ابن -3

 .254ص ،3ج ـ،1986/ىػ1406
 . 14، ص1ىػ، ج1392، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، 2، طادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -4
  .    49-44األبيات: ، السيوطيألفية ، ك 26 -23األبيات  : ألفية العراقي،ادلصدر نفسو كينظرينظر:  -5
 . 359-358، كص356ص، األثر أىل مصطلح يف ادلختصر اجلامعينظر:  -6
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زاؿ العلماء يغًتفوف يعدؿ عنهما إىل غَتمها، كال يال ، ف"" يف "اخلطاب األصويلحيحُت"الصٌ تلك ىي حظوة        
 حديثا االكتفاء بالعزك إليهما لشهرهتما كصحة ما تضمناه. من ْتارمها، كغدا من مناىج البحث يف العلـو الشرعية 

قلقا فكريا لدل أىل الفكر احلداثي  ثي دً حيي  األمر نفسو ، فإفٌ مسٌلما هبذه احلظوةكلئن كاف "اخلطاب األصويل"        
 حيحُت" بشىت أنواع الرٌد كالنقد، متخذين يف بياف ذلك لفيفا من ادلعارضات الفكرية. ادلعاصر، لذا قابلوا "الصٌ 

 :"عاصرالفكر الحداثي المأ "معارضات الّصحيحان و 

 المعارضات: 

كىكيل  شىٍيءو مىنػىعىكى عىٍن أىٍمرو ٔتعٌت )ادلنع،  فهي الشيء(.ض ، ال من )عرى )االعًتاض( للشيء أك عليو كادلراد هبا       
، كىاألىٍصلي ًفيًو: الطَّرًيقي اٍلمىٍسليوؾي يػىٍعًتىًضي ًفيًو بًنىاءه أى  ، كىتػىعىرَّضى لىكى ٍنىعي السَّابًلىةى ًمٍن تيرًيديهي، فػىقىًد اٍعتػىرىضى عىلىٍيكى ٍك شىٍيءه ديى

: الى تػىٍعًتىًضيوا بًاٍليىًمًُت يف كيلِّ سىاعىةو أىال تػىبػىر كا كىال تػىتػَّقيوا سيليوًكًو، كىًقيلى: اٍلعيٍرضىةي: ، يػىقيوؿي                                       .(1)(االٍعًًتىاضي يف اخلٍىٍَتً كىالشَّرِّ

)عرضة(: أم: مانعا [. كمعٌت 224البقرة: ] چڈ  ڈ  ی  ی   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ  قولو تعاىل: معٌت األخَتكيف 
: أىرىٍدتي أىفٍػعىلي  قاؿ "الرازم": ) لكم عن فعل اخلَت، لًيلي عىلىى ًصحًَّة ىىًذًه الل غىًة أىنَّوي يػيقىاؿي اًنًع، كىالدَّ اٍلعيٍرضىةي ًعبىارىةه عىًن اٍلمى

نػىعىًٍت ًمٍنوي، كى  ا، كىاٍعتػىرىضى أىٍم ٖتىىامىى ذىًلكى فىمى ا فػىعىرىضى يل أىٍمري كىذى اٍشًتقىاقػيهىا ًمنى الشٍَّيًء الًَّذم ييوضىعي يف عيٍرًض الطَّرًيًق كىذى
مى  ، كىجىعىلى كىالى فو ـً فيالى فه عىلىى كىالى : اٍعتػىرىضى فيالى ، أىٍم فػىيىًصَتي مىانًعنا لًلنَّاًس ًمنى الس ليوًؾ كىاٍلميريكًر كىيػيقىاؿي ـو آخىرى وي ميعىاًرضنا ًلكىالى

ٍنػىعيوي ًمنٍ  ًمًو، ًإذىا عىرىٍفتى أىٍصلى ااًلٍشًتقىاًؽ فىاٍلعيٍرضىةي فػي  ذىكىرى مىا ديى ٍفعيوؿً تػىٍثًبيًت كىالى فػىيىكيوفي امٍسنا ًلمىا جييٍعىلي  ...ٍعلىةه ٔتىٍعٌتى اٍلمى
اًنعً    .(2)(ميٍعرىضنا ديكفى الشٍَّيًء، كىمىانًعنا ًمٍنوي، فػىثىبىتى أىفَّ اٍلعيٍرضىةى ًعبىارىةه عىًن اٍلمى

  .(3).(.ىيوى الظ هيوري كىالد خيوؿي يف اٍلبىاًطًل كىااًلٍمًتنىاعي ًمنى احلٍىقِّ  )االعًتاض:: "اللساف" يفك      

نساف ًمٍن اذٍليميوـً مىا يػىٍعًرضي لإلً ك  ... ًرضي لًلرَّجيًل يػيٍبتػىلىى بًوً األىمر يػىعٍ كىو )(، العىرىضي ): كمن معاين )ادلعارضة(
. كشيٍبهةه كالعاًرضي  ...كاألىشغاؿ ، كعىرىضى لىوي الشك  كضلويه ًمٍن ذىًلكى  : اْلفةي تػىٍعًرضي يف الشٍَّيًء، كمجىٍعي العىرىًض أىٍعراضه

  .(4)...(اًرضةه: معًتضةه يف اٍلفيؤىادً ع

                                                           

لبناف،  ،مؤسسة الرسالة، بَتكت، 8، طٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث بإشراؼ: زلمد نعيم العرقسيوسي، القاموس احمليط ينظر: الفَتكز آبادم، -1
 .   646، صـ2005/ىػ1426

 .425ص ،6ج ىػ،1420 بَتكت، العريب، الًتاث إحياء دار ،3ط ،(الكبَت التفسَت) الغيب مفاتيح -2
 .169ص ،7ج ىػ،1414 بَتكت، صادر، دار ،3ط منظور، البن -3
 . 169، ص7ادلصدر نفسو، ج -4
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  .(1)(أم كقع فيو. كعارىضىوي، أم جانبىوي كعدىؿى عنو) (:اٍعتػىرىضى فالفه فالنان كقيل أف معٌت )

، فتحوؿ بُت األشياءعلى يعًتض هبا  ة،القولية كالفعليٌ  ،انعاتممجلة من ادل –اأهنٌ  ديكن القوؿي  –ات فادلعارضى        
داللة موضوعها أحيانا، كىنا ك  بل ها أك كسيلتهايقيد لنا نوع ،ات الفكر احلداثي()كمعارضى  :حالُت أك شيئُت، كقولنا

  كىي ما كاف حاصال بسبب الفكر.   ،على جنس ادلعارضة

 مفهوم )الفكر الحداثي المعاصر(: 

تػىرىد دي اٍلقىٍلًب يف الشٍَّيًء. يػيقىاؿي تػىفىك رى ًإذىا  :كىاٍلكىاؼ كىالرَّاء اٍلفىاء) غة، فيورد ادلعجم العريب أفٌ فأٌما يف اللٌ : "الفكر"أّوال: 
 . (3).(..عماؿ اخلٍىاًطًر يف الشٍَّيءً الفىٍكر كالًفٍكر: إً )ساف": اللٌ "كيف  .(2)(رىدَّدى قػىٍلبىوي ميٍعتىربنا. كىرىجيله ًفكَِّته: كىًثَتي اٍلًفٍكرً 

 فمن أشهر تعريفاتو: وأّما )اصطالحا(: 

 .(4)(م إىل رلهوؿترتيب أمور معلومة للتأدٌ )الفكر: / ما ذكره "اجلرجاين" أف 1

. كالتفكٌ ): / ما ذكره "الفَتكز آبادم" بأنو2 ر: جرياف تلك القٌوة ْتسب نظر العقل، قٌوة مطرِّقة للعلم ًإىل ادلعلـو
تفكَّركا ىف "كذلك سلتٌص باإًلنساف دكف احليواف، كال يقاؿ ًإال فيما ديكن أىف حيصل لو صورة ىف العقل، كذلذا قيل: 

: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  ؛ ًإذ كاف منزَّىان أىف يوصف بصورة، قاؿ تعاىل:(5)"آالًء اهلل كال تفكَّركا ىف اهلل  كقاؿ [،8الرـك
 .(6)([185]األعراؼ:  چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےچ تعاىل:

، كما أف الفكر سلصوص ٔتا ديكن اختٌص بوشلا ك كما ديكن مالحظتو أف )الفكر( عمل ال ينفك عن اإلنساف،      
   ا.الوصوؿ إىل كنهو أك إدراكو جزئيا أك كليٌ 

ىذه القوة اإلنسانية، أم )التفكَت(، يف آيات عديدة، بل إنو يصور بعض  إعماؿكلقد أكثر القرءاف يف       
ر الفكر أك التفكَت يف توجيهها كصناعة مواقفها يف احلياة، كمن ذلك مثال ما ذكره يف شأف احلاالت البشرية اليت يؤث

                                                           

 . 185، ص7ابن منظور، لساف العرب، ج -1
 . 718ابن فارس، مقاييس اللغة،  -2
 . 65ص ،5ج -3
  .143ص القاىرة، الفضيلة، دار ،(ط د،)  ادلنشاكم، صديق زلمد: ٖتقيق التعريفات، -4
 ـ،1995/ق1415 القاىرة، احلرمُت، دار ،(ط د،) كآخر، زلمد بن اهلل عوض بن طارؽ: ٖتقيق ،"األكسط ادلعجم" يف" الطرباين" أخرجو -5
ا يػىٍركً  ملىٍ : )بقولو عليو كعلق. 250ص ،6ج ،(6319)ح  الزكائد رلمع" يف" اذليثمي" كعلق(. ثىاًبتو  ٍبني  عىًلي   ًبوً  تػىفىرَّدى  اٍلوىازًعي، ًإالَّ  سىاملًو  عىنٍ  احلٍىًديثى  ىىذى

، ٍبني  اٍلوىازًعي  كىًفيوً : )بقولو" الفوائد كمنبع  81ص ،1ج ،(مىتػٍريكؾ كىىيوى  نىاًفعو
 . 319، 2بصائر ذكم التمييز، ج -6
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پ  ٹ  ٹ       ٹ    ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ٱ     ڦ    ڦ       ڦ  ڦ  پ        پ      پ چ  "الوليد بن ادلغَتة"، يف قولو تعاىل:

 – 18ادلدثر: ] چٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  چ     چ  چ          چ  
أه يف نفسو، قلبو كىيٌ  كالما يفب  ر رتٌ ره، مث دلا تفكٌ كقد نظر فيو كتدبٌ  ،كالقرآف  فىكَّرى يف شىٍأًف النَّيبِّ  "الوليدػ "ف[، 25

...)        .  (1)كىذا معٌت: )قىدَّرى

 . (2)(نشاط ذىٍت، إعماؿ العقل يف ادلعلـو للوصوؿ إىل معرفة اجملهوؿ: )"الفكر"فيمكن القوؿ أف 

كمن زكايا سلتلفة، كىذا إف دٌؿ على معرفية، كال زالت قضية )الفكر كالتفكَت( مثار جدؿ على مستويات         
عوامل كثَتة، أحيانا فاعلو كتؤثر فيو ، ، كعدـ انفصالو عن الذات البشريةإَّنا يدؿ على مشولية مفهـو )الفكر(شيء 

 .(3)(نشاط أك نتاج فكرٌم لفًتة أك رلموعة معيَّنة: )اعتبارهكلذا ديكن )ادلفكر فيو(،  ،)ادلفكر(، كأحيانا موضوعو

ر بو من نتاج فالفكر احلداثي نسبة إىل عصر احلداثة كما تأثٌ كديكن نسبتو إىل شخص، أك بيئة أك عصر،        
  حوذلا. احلداثة كما نتج فيو من فكر

الكيفيَّة اليت يدرؾ هبا اإلنساف حقائق األمور اليت أعمل فيها عقلو، إمَّا أف يراد بو: ) "الفكرالصة أف "اخلك      
 نتاجكإمَّا أف يراد بو ، من طاقات كملكات عقليَّة كنفسيَّة، كما يلحق هبا ، )آلية التفكَت(ٔتثابة األداة ىنافيكوف 

، فإذا وا دلنطلقات احملٌدد دلفهومضيق تبعن يأك  ومفهوم يتسع ضايا ادلطركحة، مثَّ ل حوؿ القرؤ الحكاـ ك األتصو رات ك ال
يع ميادين ادلٍعرًفة كالعلـو الفكر  اتَّسع مفهـو  .(4)(..على الصَّعيد النَّظرماشتمل على ادلٍوركث الفٍكرم لإلنساف يف مجى

 .(4)(..النَّظرم
 ج ابتداء بتعريف موجز لػػ: "احلداثة".كقبل تعريفنا لػ "الفكر احلداثي"، كمركب إضايف، نعرٌ 

 تعريف "الحداثة": 

                                                           

 .75-74ص ،19ج القرءاف، ألحكاـ اجلامع كالقرطيب،. 706ص ،30ج الغيب، مفاتيح الرازم،: ينظر-1
 اإلسالمي، للفكر العادلي ادلعهد ،4ط ادلعاصرة، األزمة الفكرية  : طو جابر العلواين،كينظر للتوضيح .1437ص ،3ج، معجم اللغة العربية ادلعاصرة -2

 . 28-25ص ـ،1994/ق1414 األمريكية، ادلتحدة الواليات
 . 706، ص3السابق، ج ادلصدر -3
   www.alukah.net "، على موقع األلوكة: تعريف الفكر، مقاؿ "األبارة علي مثٌت مسَتينظر:  -4
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 و، كالكالـ ألن" كما يشتق منها،  كاليت تدؿ على اجلٌدة، كالتغيَتاللساف العريب" ال شك شيوع مادة "حدث" يف     
  : (1)اطلق كيراد هبا ت" أهنحدث" مادةكمن دالالت  كغَت ىذا من الدالالت كادلعاين، دث فعال بعدهحيي 

 كىي أكؿ العمر كالشباب كريعانو، كاألمطار: كىو ما ينزؿ أٌكؿ : السِّنِّ( )حىداثةي  أّول األمر والّشيء وبدايتو: -
أىملٍى تػىرىٍم أىفَّ "عائشة" )رضي اهلل عنها(: )"، سلاطبا الٌسنة، ك)ًحٍدثىاف األمر(: أٌكلو، كمنو ما كقع يف حديثو "

ت: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىالى تػىريد ىىا عىلىى قػىوىاًعًد إًبٍػرىاًىيمى؟ قالإًبٍػرىاًىيمى؟، فى  قػىٍومىًك لىمَّا بػىنػىٍوا الكىٍعبىةى اقٍػتىصىريكا عىٍن قػىوىاًعدً 
: لىٍوالى ًحٍدثىافي قػىٍوًمًك بًالكيٍفًر لىفىعىٍلتي ف قػيٍرب عهدًىم بًاٍلكيٍفًر كىاخٍليريكًج ًمٍنوي . كادلراد بػ "حدثاف األمر": )(2)(قىاؿى

ا نػىفىركا ًمٍن ذىًلكى كبداية إسالمهم ا رٔتَّ  .(3)...(، فػىلىٍو ىىدىٍمتي اٍلكىٍعبىةى كغىيػٍَّرهتي
.الحوادث والحادثات -  : نوائب الٌدىر كنوازلو، كما استجٌد من القضايا شلا مل يعهده القـو
  .اخلرب، كما حيدَّثي بو؛ ألف بسماعو حيديث الٌشيءي بعدى الٌشيء الحديث: -

كالـ يىبلغ اإًلنساف من جهة الٌسمع أىك الوحى ىف يقظتو   : )كل  -أيضا–كقد ذكر "الفَتكز آبادم" أٌف "احلديث" 
 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  ، كعليو فكل ما كرد من "احلديث" يف قولو تعاىل:(4)...(أىك منامو 

 [81]الواقعة:  چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ  :قولو[، ك 23]الزمر:چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ  كقولو:[، 6]الكهف: 
  .(5)كنظائرىا، فقد فٌسر أنٌو: )القرءاف(

يحىدِّثي  بًوً  حييىدِّثي  مىا :-أيضا –والحديثأ  -
  ٖتىٍديثان. ادل

 اجلديد من األشياء، فكل حديث جديد، كنقيضو "القدمي". :-أيضا–والحديث  -
 كقوعو.  (، كحدكث الٌشيء:شىٍيء ملىٍ يىكينٍ الكوفي أم: ) الحدوث ذاتو: -

                                                           

 . 132-131، ص2، جلساف العرب : ابن منطور،ينظر -5
 ،1ج  ،(1583)ح كبياهنا، مكة فضل باب احلج، كتاب كأيامو، كسننو اهلل رسوؿ حديث من ادلسند الصحيح اجلامع ،"البخارم" أخرجو -1

 .    572ص ،(1333)ح كبنائها، الكعبة نقض باب احلج، كتاب ،"صحيحو" يف ،"مسلم"ك. 488ص
 ،1ج ـ،1979/ىػ1399 بَتكت، العلمية، ادلكتبة )د، ط(، كآخر، الزاكل أمحد طاىر: ت كاألثر، احلديث غريب يف النهاية األثَت، ابن :ينظر -2

 .350ص
 . 439، ص2يف لطائف الكتاب العزيز، ج ذكم التمييز بصائر -3
 .353ص ،10كج. 248ص ،15كج.  227ص ،17ج : القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرءاف،ينظر -4
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ٍنكىري  احلاًدثي  : األىٍمري اإلحداث في الشيء أو عليو، أي -
ي
 الس نَّة... يف  مىٍعريكؼو  كىالى  ٔتعتادو، لىٍيسى  الًَّذم ادل

)من  ":األمور: كٌل ما ابتدع يف الٌدين على ما مل يكن عليو الٌسلف. كيف ىذا ادلعٌت حديثو " كزلدثات
 .(1)أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رٌد(

فادلعاجم العربٌية تبٌُت لنا ما يزخر بو لفظ "احلداثة" من ادلعاين كالٌدالالت، كاليت يشًتؾ أغلبها يف "اجلٌدة،       
 احليدكث، كترؾ القدمي كنفيو..."، كقد تضٌمن القرءاف الكرمي بعض إشارة ذلذه ادلعاين كدالالهتا.   كاالبتداء، ك 

يف  تداكال كغَته ،يف العصر احلديث، كإَّنا ىو اصطالح حادث عريبكمفهـو   ةكارد غَتغَت أف ىذه الدالالت       
، فت بوعرٌ سنقتصر على بعض ما  يولمذىب أك إتاه أك فكر معُت، كبناء ع -ىنا – فػ "احلداثة"الغربية،  الثقافات

لتنوير كالعقالنية فهـو العريب، بل بادلفهـو الغريب، فًتادؼ اىنا ال توظف بادل فهي، ..على األقل توصال إىل تصورىا
يف إطار كضعيتنا الراىنة ىي النهضة  كادلعاصرة... كغَتىا من ادلفاىيم، يقوؿ "اجلابرم": )احلداثة عندنا كما تتحدد

 .(3)((2)كاألنوار كٕتاكزمها معا، كالعمود الفقرم الذم جيب أف تنتظم فيو مجيع مظاىرىا ىو العقالنية كالدديقراطية

 : ومن معاني "الحداثة" اصطالحا

اعية إىل التَّجديد ) أهنا: أّوال: كالثَّائرة على القدمي يف اْلداب الغربٌية مصطلح أيطلق على عدد من احلركات الفكريَّة الدَّ
 . (4)(....، خاٌصة بعد احلرب العادلٌية الثَّانية ،ككاف ذلا صداىا يف األدب العريٌب احلديث

.  (5)أهنا: )مذىب يدعو إىل الٌتجديد االجتماعي كالثورة على الكنيسة من خالؿ النقد التارخيي ادلعاصر.....( ثانيا:
منسوب إىل حىداثة: على غَت  اسم مؤنَّث"، كىي عبارة عن: )داثويَّةحلداثة" مصطلح "احلكيطلق بعضهم بدؿ "ا

 . (6)(نزعة ٘تيل إىل االىتماـ بكٌل ما ىو عصرٌم كجديد، كطرح كٌل ما ىو قدمي مطركؽ، ك٘تثل: قياس

                                                           

 يف كمسلم ،267ص  ،2ج ،(2697)ح مىٍرديكده، فىالص ٍلحي  جىٍورو  صيٍلحً  عىلىى اٍصطىلىحيوا ًإذىا بىابي  الصلح، كتاب ،(صحيحو) يف البخارم أخرجو -5
 .772ص ،(1718)ح األمور، زلدثات كرد الباطلة األحكاـ نقض باب األقضية، كتاب ،(صحيحو)
  . 17ص ـ،1991 لبناف، بَتكت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،1ط كمناقشات، دراسات، الًتاث كاحلداثة زلمد عابد اجلابرم،-1
-80، صـ2012/ق1433 ادلغرب، الرباط، اإلدياف، دار ،1ط ادلعاصر، احلداثي اخلطاب يف الديٍت النص تارخيية إشكالية : مرزكؽ العمرم،ينظر -2

81. 
منشورات اإلختالؼ،  ،1ط كعز الدين اخلطايب: أسئلة احلداثة كرىاناهتا يف اجملتمع كالسياسة كالًتبية، . 453، ص1، جمعجم اللغة العربية ادلعاصرة -3

 .126كص ،57-56ص، ـ2009-ق1430اجلزائر، 
 . 81مرزكؽ العمرم، ادلصدر السابق، صينظر:  -4
 .    454، ص1ادلصدر السابق، ج -5
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 -اتفاقا –أنفسهم حوؿ ماىيتها، فإهنم يؤكدكف  أىلهامفاىيم غربية جديدة، كمهما اختلف  "احلداثة" ىنا ٖتمل فػػ 
، بل تتجاكزه إىل الديٍت، كاإلذلي ادلقدس، كأف فقط، بل تتعداه، كال على البشرم أهنا ال تقتصر على اجلانب األديب

 .(1)جب أف تشمل كافة جوانب احلياةكنقد كل شيء، لذا ك  كإعادة النظر)العقل(، إعماؿ أساسها األكرب 

االستعمار كحركة التأثر كالتأثَت، كشيوع سلطة التثقيف الغربية على العامل عوامل كغَتىا من فاىيم دلىذه ا       
، مث ما فتئ أصحاهبا ينادكف معتربا، فمكثت زمنا ىاكخَتىا كشرٌ العريب كاالسالمي، احتضنت "احلداثة" ٔتحموالهتا 

لغربيُت كصراعهم لما حصل كدينها قبل تراثها،   أم:الشعوب كتتمسك بو أصالة،  تقٌدسوبضركرة تطبيقها على ما 
احلداثيوف  وما حاكلدينية ذلا ال تكاد ترسو على شيء، فكاف أىٌم صوص المع الكنيسة، كمن ىنا كزلاكالت تطويع النٌ 

 ميع العوامل. جلتطبيقها على األصلُت )الكتاب كالسنة(، العتبارىا أعظم مقـو ال للمسلم فقط، بل  العرب كادلسلموف

، ديثل مجلة من ادلفاىيم كادلناىج النقدية كالعلمية الدخيلة على كعليو فيمكن القوؿ أف "الفكر احلداثي ادلعاصر"      
كزعزعة البيئة االسالمية، ٖتمل أك تعطي تصورات عقلية كفلسفية حوؿ قضايا معينة، يراد من خالذلا زحزحة ادلفاىيم 

 كاألصوؿ كالثوابت إىل غَتىا دكف أىداؼ مرجوة يف احلقيقة كالواقع. العقوؿ ٕتاىها، 

الكتاب  سلمُت كالعرب حوؿعلى ادل : ما ديليو ىذا الفكر)معارضات الفكر احلداثي( فيكوف من مقصودنا بػػ      
األصلُت، أك معارضة العمل  عقلية كفكرية كرٔتا فلسفات ما، شأهنا االعًتاض على قدسيةكالسنة، من تصورات 

 )السنة(. لػ ، كلو من كجو، كادلقصود ىنا بالدراسة كموضوع ادلعارضات الفكرية كالًّ أك جزءان   كالتسليم هبما أك بأحدمها

 "الصحيحان" في "الفكر الحداثي المعاصر".

 في الفكر الحداثي المعاصر ومعارضاتو حولها."الّسنة" 

تها، كأثر العمل علماء األمة جيهدا كجىهدا عظيمُت يف بياف كحيية السنة، كمن مٌث حجيٌ لئن بلغ ادلتقدموف من       
هدا هدا كجي فإف الفكر احلداثي ادلعاصر بلغ جى كما تبُت ذلك من خالؿ أمهية الصحيحُت يف اخلطاب األصويل، هبا،  

تركها  العمل هبا، إىل حدٌ فيف سبل كٕت ،ة، كتضييق مسالك كحيية السنةىذه احلجيٌ  يف رفع -أيضا–معتربين 
  عديدة؛ أمهها: متخذين بذلك منهجية العمل على مستويات كإمكانية ٕتاكز ىذا األصل التشريعي الثاين؛ باجلملة،

                                                           

، الصادرة عن كلية أصوؿ الدين ّتامعة رللة ادلعيار دراسة نقدية(، –: إبراىيم طلبة حسُت، مقاؿ: )إشكالية القراءات احلداثية للنص الديٍت ينظر -6
ـ، 2013ق/ ديسمرب 1435اجلزائر، اخلاص بادللتقى الدكيل: فهم القرءاف بُت النص كالواقع، صفر -األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية قسنطينة

 .272-258، 1ج ،33عدد
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 "كحيية السنة"، كتدكينها. ادلصدر اإلذلي: ادلعارضات على مستول -
 ادلعارضات على مستول )علـو احلديث(. -
 ادلعارضات على مستول )الصحيحُت(.  -

 : وتدوينها وحيية السنة

نة"، ك"حجيٌتها"، كليس ىذا ناشئا عن كونو من "كحيية السٌ  كاف من ادلسكوت عنو يف "اخلطاب األصويل" كل         
، بل التفاقهم على القضيتُت عقال، كثبوت األمر -كما يسٌميها احلداثيوف  – وجهالي دكائر اخلوؼ اليت خيشى كي  إحدل

 . ين بالضركرةمثل ىذه القضايا من ادلعلومة يف الدٌ  ، فغدتقبل ذلك فيهما شرعا

، كغَت كحي(، فأٌما الوحي؛  فقرءاف : )كحيفهونة( قسما ثانيا للنص الديٍت االسالمي بعد القرءاف، )السٌ  كتعترب     
 ...،يف سلتلف العلـو اإلسالمية كالتوحيد، كالفقو كالتفسَت اجتهادات علماء االسالـ ، فهيسنة، كأٌما غَت الوحيك 

 . (1)الًتاث اإلسالمي، كىذا ما تواطأ كاستقر عليو علماء ادلسلمُت( ىو -ما عدا القرءاف كالسنة –كىذا األخَت

شارح  ، كثانيا: نص)أٌكال: نص تأسيسي، كىو القرءاف ص الديٍت اإلسالمي إىل:)النٌ  احلداثيوف يقسموف لكن     
 . (2))نص ثانوم أٌكؿ كىو "السنة"، كنص ثانوم ثاين، ك)ىو اجتهادات علماء ادلسلمُت((ثانوم، كىذا ينقسم إىل 

من األمة،  رسوؿ بتوجيو من اهلل، ككحي مجاعيمباشر من عند اهلل، كتفصيلي من الفالوحي: )على درجات،      
فاألمة خليفة اهلل، ككحي فردم من العقل مستندا إىل كحي الكتاب كالسنة كاجلماعة، األصالف األكؿ كالثاين يدالف 

 . (3)..(ي، األصل الثالث إذف ىو اإلمجاع.على الوحي ادلكتوب، كاألصالف الثالث كالرابع يدالف على الوحي احل

أكثر، فإهنا  ا بشكل من األشكاؿ، كتقرهبا٘تثلهك دائرة الوحي،  تشملهاويل فلئن كانت )السنة( يف اخلطاب األص      
 ، فػ )اىتماـ اخلطاب احلداثي هبذا التقسيم يهدؼغَتىاإىل  يةالوحي ودائرة الوحي، تتباعد من كراءيف الفكر احلداثي 

 .(4)إىل تأسيس الرؤية التارخيية من خالؿ ٖتليل مستويات النص، كبياف عالقة النصوص بعضها ببعض...(

أف القرءاف كحي لفظا كمعٌت، فلذلك نتعبد اهلل  :نة كحي، كىذا مستول دقيق، كأدؽ منو قولناكاحلقيقة أف السٌ      
 . ...(1) من حيث ادلعاين، ال األلفاظ، فاللفظية فيها كانت إىل النيب بتالكتو كمعانيو، أٌما السنة فوحيية

                                                           

 .51الديٍت يف اخلطاب احلداثي ادلعاصر، ص إشكالية تارخيية النصمرزكؽ العمرم، -1
 .53-51ص ،ادلصدر نفسوينظر:  -2
 .61، ص2ـ، مج1986، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، 1، طموسوعة احلضارة اإلسالميةينظر: حسن حنفي،  -3
 . 53-51السابق، صادلصدر ينظر: مرزكؽ العمرم،  -4
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، فإف القرءاف نفسو يفرض االعتبار بوحيية دكف السنة ،أف الوحي قرءافك ، ت ىذه رؤل الفكر احلداثيكإذا كان      
                  حي كالسنة أساسا، ال من خارجهما.من ذات الو  فحجيتها، -أيضا -نة تثبت نفسهاالسنة، كالسٌ 

 أٌكال: من القرءاف: كصلد آيات عديدة، منها: 

  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ       ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئ  یڈ   ڈ  ی  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ  قاؿ تعاىل: -1

 [.59]النساء:  چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ
 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ   قاؿ تعاىل:  -2

 

  [.115]النساء:  چڇ   ڎ  ڎ    ڇڇ
 چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ  :قاؿ تعاىل -3

 [.65النساء: ]
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤٱ  ڦ ڦ  ڦ    ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  قاؿ تعاىل: -4

 [.36األحزاب: ] چ
  [.4-2]النجم:  چڦ  پ  پ   پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  تعاىل:قاؿ  -5

ةً أم:  ييوحى(، كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  : )ًإفٍ معٌت" أف كذكر "الرازم  عىنً  يػىٍنًطقي  كىما): قىاؿى  لىمَّا تػىعىاىلى  أًلىنَّوي  كىذىًلكى  اٍلبػىيىاًف، )ًبكىًلمى
لًيلً  أىعىنً  يػىٍنًطقي  فىًبمىاذىا: قىاؿى  قىاًئالن  كىأىفَّ  [3: النٍَّجمً ](اذٍلىول ، فػىقىاؿى  ااًلٍجًتهىاًد؟ أىكٍ  الدَّ  .(2)(بًاٍلوىٍحي اللَّوً  عىنً  يػىٍنًطقي  كىًإَّنَّىا الى

 عىنٍ  نيٍطقيوي  خيىٍريجي  مىا أٌما "القرطيب" ففي كالمو ما يعضد قوؿ "الرازم" أف معٌت: )كما ينطق عن اذلول(: )أىمٍ        
 جييىوِّزي  الى  مىنٍ  هبا حيىٍتىج   قىدٍ ، كما أف اْلية (ييوحى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإفٍ : )بػىٍعدىهي  أًلىفَّ  كىجىلَّ، عىزَّ  اللَّوً  ًمنى  ًبوىٍحيو  ىيوى  ًإَّنَّىا رىأٍيًًو،

لىةه  أىٍيضنا كىًفيهىا. احلٍىوىاًدثً  يف  ااًلٍجًتهىادى   اللَّوً  ًلرىسيوؿً   .(3)(اٍلعىمىلً  يف  اٍلمينػىزَّؿً  كىاٍلوىٍحيً  الس نَّةى  أىفَّ  عىلىى دىالى

 أىبًيًو"، عىنٍ  طىٍلحىةى، ٍبنً  "ميوسىى حديث أّوال:ة على حجيتها معٌت كلفظا، منها:  نة فالنصوص كثَتة، دالكأٌما من السٌ 
ًء؟ يىٍصنىعي  مىا": فػىقىاؿى  النٍَّخًل، ريءيكسً  عىلىى ًبقىٍوـو   اهللً  رىسيوؿً  مىعى  )مىرىٍرتي : قىاؿى   يف  الذَّكىرى  جيىٍعىليوفى  يػيلىقِّحيونىوي،: فػىقىاليوا "ىىؤيالى

ٍيئنا ذىًلكى  يػيٍغًٍت  أىظين   مىا":  اهللً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  فػىيػىٍلقىحي، اأٍلينٍػثىى ًلكى   اهللً  رىسيوؿي  فىأيٍخربى  فػىتػىرىكيوهي، ًبذىًلكى  فىأيٍخربيكا قىاؿى  "شى  ًبذى

                                                                                                                                                                                                      

 .12-10ص : مرزكؽ العمرم، ادلصدر السابق،ينظر-5
 . 235، ص28مفاتيح الغيب، ج-1
 .85، ص17اجلامع ألحكاـ القرءاف، ج-2
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ثٍػتيكيمٍ  ًإذىا كىلىًكنٍ  بًالظَّنِّ، تػيؤىاًخذيكين  فىالى  ظىنًّا، ظىنػىٍنتي  ًإَّنَّىا فىًإينِّ  فػىٍليىٍصنػىعيوهي، ذىًلكى  يػىنػٍفىعيهيمٍ  كىافى  ًإفٍ : »فػىقىاؿى   اهللً  عىنً  حىدَّ
ٍيئنا، كىجىلَّ( عىزَّ  اهللً  عىلىى أىٍكًذبى  لىنٍ  فىًإينِّ  بًًو، فىخيذيكا شى

(1). 

ثٍػتيكيمٍ  ًإذىا كىلىًكنٍ كالشاىد ىنا قولو: )                (. كىجىلَّ  عىزَّ  اهللً  عىلىى أىٍكًذبى  لىنٍ  فىًإينِّ  بًًو، فىخيذيكا شىٍيئنا، اهللً  عىنً  حىدَّ
 كفعلو.  ، كأفٌ كإف مل يكن كذلك فالوحي يصوب ما كاف من بشرية النيب فهذا دليل على كحيية ما يقولو 

ثىوي  الز بػىٍَتً"، ٍبنى  اللَّوً  عىٍبدى  أىفَّ  الز بػىٍَتً، ٍبنً  حديث "عيٍركىةى  ثانيا:   اللَّوً  رىسيوؿً  ًعٍندى  الز بػىيػٍرى  خىاصىمى  اأٍلىٍنصىارً  ًمنى  رىجيالن  )أىفَّ : حىدَّ

 ،  اٍلمىاءى  سىرِّحً : اأٍلىٍنصىارًم   فػىقىاؿى  النٍَّخلى، هًبىا يىٍسقيوفى  الَّيًت  احلٍىرَّةً  ًشرىاجً  يف ،  اللَّوً  رىسيوؿً  ًعٍندى  فىاٍختىصىمىا عىلىٍيًو، فىأىبى  ديىير 
 اللَّوً  رىسيوؿي : فػىقىاؿى « : ًيىا اٍسق ، ري  كىافى  أىفٍ  اللًَّو، رىسيوؿى  يىا: فػىقىاؿى  اأٍلىٍنصىارًم   فػىغىًضبى  «جىارًؾى  ًإىلى  اٍلمىاءى  أىٍرًسلً  مثيَّ  زيبػىيػٍ
؟ اٍبنى  ، يىا: »قىاؿى  مثيَّ  ،  اللَّوً  رىسيوؿً  كىٍجوي  فػىتػىلىوَّفى  عىمًَّتكى  فػىقىاؿى : قىاؿى  «اجلٍىٍدرً  ًإىلى  يػىٍرًجعى  حىىتَّ  اٍلمىاءى  اٍحًبسً  مثيَّ  اٍسًق، زيبػىيػٍري

ىٍحًسبي  ًإينِّ  كىاللًَّو،: الز بػىيػٍري  نػىهيمٍ  شىجىرى  ًفيمىا حييىكِّميوؾى  حىىتَّ  يػيٍؤًمنيوفى  الى  كىرىبِّكى  فىالى : }ذىًلكى  يف  نػىزىلىتٍ  اٍْليىةى، ىىًذهً  ألى  الى  مثيَّ  بػىيػٍ
ديكا  .(2)([65: النساء{ ]تىٍسًليمنا كىييسىلِّميوا قىضىٍيتى  شلَّا حىرىجنا أىنٍػفيًسًهمٍ  يف  جيًى

 كقد نزؿ كعضده الوحي نفسو، كىو القرءاف. ككجو االستدالؿ ىنا )التسليم( ألمر النيب 

اـً ٍبًن مىٍعدً " حديث ثالثا: : قىاؿى رىسيوؿي اهلًل "اٍلًكٍنًدمِّ يكىًربى  اٍلًمٍقدى أىالى ًإينِّ أيكتًيتي اٍلًكتىابى كىًمثٍػلىوي مىعىوي، أىالى ًإينِّ ): ، قىاؿى
: عىلىٍيكيٍم بًاٍلقي  ًتًو يػىقيوؿي عىاننا عىلىى أىرًيكى بػٍ ؿو ٍرآًف، فىمىا كىجىدٍ أيكتًيتي اٍلقيٍرآفى كىًمثٍػلىوي مىعىوي، أىالى ييوًشكي رىجيله يػىٍنثىًٍت شى ُتيٍ ًفيًو ًمٍن حىالى

، كىالى كيل  ًذم نىابو ًمنى السِّبىاًع، أىالى كى  فىأىًحل وهي، كىمىا كىجىٍدُتيٍ ًفيًو ًمنٍ  اًر اأٍلىٍىًليِّ مي احلًٍمى ل  لىكيٍم حلٍى الى حىرىاـو فىحىرِّميوهي، أىالى الى حيًى
، فػىعىلىٍيًهٍم أىٍف يػىٍقريكىيٍم، فىًإٍف ملٍى يػىٍقريكىيٍم، فػىلىهيٍم أىٍف ليقىطىةه ًمٍن مىاًؿ ميعىاىىدو ًإالَّ أىٍف يىٍستػىٍغًٍتى عىنػٍهى  ا صىاًحبػيهىا، كىمىٍن نػىزىؿى ًبقىٍوـو

  .(3)(يػيٍعًقبيوىيٍم ٔتًٍثًل ًقرىاىيمٍ 

                                                           

نٍػيىا، مىعىاًيشً  ًمنٍ   ذىكىرىهي  مىا ديكفى  شىٍرعنا، قىالىوي  مىا اٍمًتثىاؿً  كيجيوبً  بىابي أخرجو "مسلم"، يف صحيحو، كتاب الفضائل،   -3 ًبيلً  عىلىى الد  ، الرٍَّأمً  سى
 .1024، ص(2361)ح
 ،الفضائل صحيحو، كتاب يف مسلمك  .164ص، 2(، ج2359الشرب كادلساقاة، باب سكر األهنار، ح) كتاب صحيحو، يف البخارم أخرجو -1

 .1022(، ص2357ح) ، اتباعو كجوب باب
 ـ،1999/ق1419 الرسالة، بَتكت، لبناف، مؤسسة ،1، طشعيب األرنؤكط كآخركف ٖتقيق:أخرجو اإلماـ أمحد بن حنبل يف "مسنده"،   -2
 .411-410، ص28ج ،(17174)ح
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ا أشبهت القرءاف، مصدرا، كحكما، أم كجوب العمل هبا كلزكمها، كوهني   إىل كحيية السنة، من حيثي  فأشار حديثو 
 .(1)نةكتضمن النهي عن األخذ بالقرءاف أك بظاىره دكف السٌ 

قاؿ "مرزكؽ العمرم": )كنتيجة كوهنا كحيا كانت ، يف بياف الٌنص األكؿ )القرءاف( -كوحي  –كال خيفى ما للٌسنة      
 قاؿ قائل: فما أحسن طرؽ التفسَت؟فإف اإلماـ "ابن كثَت": ) وقال مستشهدا ٔتا، ص األٌكؿ ادلبُت للنص القرءاينالنٌ 

إف أصح الطرؽ يف ذلك أف يفسر القرآف بالقرآف، فما أيمجًٍلى يف مكاف فإنو قد فيسِّرى يف موضع آخر، كما  فاجلواب:
 ،(2)(شارحة للقرآف كموضحة لواٍختيًصر من مكاف فقد بيًسطى يف موضع آخر، فإف أعياؾ ذلك فعليك بالسنة، فإهنا 

فهو شلا فهمو من القرآف،  : كل ما حكم بو رسوؿ اهلل "أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس الشافعي"بل قد قاؿ اإلماـ )
 [،105]النساء:  چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئۈئ  ۈئ         ۈئ  ۈئ   ۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئ     ۈئې  ې  چ  قاؿ اهلل تعاىل:

  ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ  كقاؿ تعاىل: [،44]النحل:  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ  كقاؿ تعاىل:

 القرآف كمثلو معو" يعٍت السنة. أال إين أكتيت: "رسوؿ اهلل كذلذا قاؿ  [،64]النحل:  چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئۈئ
فاستبعادىا يؤدم بنا إىل عدـ الفهم   .(3)...(تتلى كما يتلىؿ القرآف، ال أهنا كالسنة أيضا تنزؿ عليو بالوحي كما ينز 

 .الصحيح للقرءاف

 :(4)كخالصة القوؿ أف الفكر احلداثي

 ينكر كحيية السنة كلية تارة، كجزئيا تارة أخرل، كبالتايل ال حجية إال للقرءاف.  -
 غَت ملزمة. كينتج عن ىذا الطرح اعتبار السنة أقواال عادية من الرسوؿ   -
 السنة متعلقة بأمور الدنيا ال بالتشريع، ٔتعٌت )ال صلة ذلا بالوحي(، كىذه رؤية علمانية سابقة. -
، ففي الفكر احلداثي ليست كذلك بل جيب قراءهتا كالسَتة لسنة ٔتعناىا األصويل مرجعية عمللئن شكلت ا -

لوحي كيعتربىا نصا يعرب عن آخر يزيح عائق الوحيية، فاخلطاب احلداثي )يلغي صلة السنة با ٔتنهجالنبوية 
 .(1)((5)(اخلربة كالتجربة، كدليلهم حديثو )أنتم أعلم بأمور دنياكم

                                                           

 1404 اذلند، بنارس السلفية، اجلامعة كاإلفتاء، كالدعوة العلمية البحوث إدارة ،3ط ادلصابيح، مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة ادلباركفورم،: ينظر -3
 .259ص ،1ج ـ،1984/ق
 .65ص  الديٍت يف اخلطاب احلداثي ادلعاصر، إشكالية تارخيية النص : مرزكؽ العمرم،ينظر -4
 .7، ص1، جـ1999/ىػ1420 السعودية، الرياض، طيبة، دار ،2ط سالمة، زلمد بن سامي: ٖتقيق العظيم، القرآف تفسَت ابن كثَت، -1
 .57-56ك 52ص  النص الديٍت يف اخلطاب احلداثي ادلعاصر،إشكالية تارخيية  : مرزكؽ العمرم،ينظر-2
نٍػيىا، مىعىاًيشً  ًمنٍ  ذىكىرىهي  مىا ديكفى  شىٍرعنا، قىالىوي  مىا اٍمًتثىاؿً  كيجيوبً  بىابي  الفضائل، يف صحيحو، كتاب مسلم أخرجو  -3 ًبيلً  عىلىى الد   الرٍَّأًم،، سى

 .1025(، ص2363ح)
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، "نصر حامد احلداثةمل يبق حبيس نظريات أك تصورات، بل جسدىا أحد أىم أقطاب  –حجية السنة  –كإنكار 
  .الوسطية"إىل أف أٌلف كتابا بعنواف "الشافعي كتأسيس األيديولوجية  كنقضأبو زيد"، فقد نقم من اإلماـ "الشافعي" 

كأشار إىل أف أصويل،  نحوبنة، إىل جهوده، فإنو أباف عن كحيية السٌ  –لو نظرنا  –ناٖتديدا؟. ألن "الشافعي"كدلاذا  
، كلكن العلماء، كنصوصو يف "الرسالة" كاضحة، كقد دعا إىل ىذا قبلو أكثر ملـز للقرءاف –كوحي   –العمل هبا 

"الشافعي": )أدمج   كما ذكر "العمرم" ْتجة أفٌ –)أبو زيد(،  كمنهم عليو،الشافعي قصد إليها عمدا، فلهذا ينقموف 
اىل، كهبذا الصنيع كل العناصر يف مفهـو كلي كضعو يف ادلستول نفسو ادلقدس للوحي، أم لكالـ اهلل سبحانو كتع

 . (2)كما يفعلو كحيا، كاختلفت الفواصل بُت اإلذلي كالبشرم، كدخل األخَت دائرة ادلقدس( صار كل ما ينطق بو 

 كيرل أفٌ  ،يرفض اعتبار السنة كحيا "نصر حامد أبو زيد"مث يوضح بشكل أدٌؽ كأعمق فيقوؿ: )كيفهم من ىذا أف 
ر اكتسب صفة عليها، كليست ذاتية، كيقيم رؤيتو تلك على عٌدة أمور منها: تصور السنة كحي تصوٌ  قدسيتها مضفاة

يعترب أف  -ىنا–احلقيقة مع أنو نتيجة لفكر بشرم...، كىذا ما حيتكم إليو اخلطاب احلداثي، كنصر حامد أبو زيد 
ماـ الشافعي الذم مل يكن دييز بُت األزيل النص النبوم ديارس سلطتو ال بذاتو، كإَّنا بفعل خارجي مثلتو جهود اإل

  .(3)يف رأم نصر حامد أبو زيد( –كالتارخيي 

إىل مربرات كاىية يف  فيها ستنديعاصر من حيث تدوين السنة، فكثيرة، وأما معارضات الفكر الحداثي الم      
لواقعة بعد كحيية يعترب األزمة ا فإنوي ذلذا الواقع ادلضيء، كلذا الغالب األىم، بعيدة عن االستدالؿ العقلي كالنقل

  ها.من سلالفات كٕتاكزات، تؤدم بشكل أك بآخر إىل عدـ التسليم هبا، أك التشكيك في السنة، تدكينها، كما تضمن

ص ادلسيحي(، كحيثيات كتابتو، كالنص النبوم، "حاج محد أبو القاسم" يسوم بُت الواقع الغريب )النٌ صلد      
ل أف: )ما حدث للحضارة األكركبية ادلسيحية حدث أيضا للحضارة العربية االسالمية فتمكن كظركؼ تدكينو، فَت 

الٌدس الذم لن ٕتدم معو علـو اجلرح كالتعديل، كالتحقيق كعلـو الرجاؿ كسواىا اليت غفلت عن ادلنت، كانشغلت 
 .(4)ادلعصـو كادلمتنع عن الٌدس( عن كتابة األحاديث ألهنا مدخل الدٌس خالفا للقرءاف بالسند علما بنهي عليو 
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19 

فساد لكىذه ادلقارنة بُت النصُت كالواقعُت كادلخاطبُت كمصدرية كل منهما خطأ، ال يصح التسليم بو ابتداء،       
  األدلة على قيامو، كلتباعدمها زمنا طويال، كللمفارقات بُت النصُت أساسا.

كامتد أيضا ألصوؿ ادلخطوطات  ،طاؿ ما يسمونو )الصحاح(أف ىناؾ: )) شك كبَت يف أف يكوف الدس  بل إنو يرل
كأمحد بن حنبل، علما أف ادلخطوطة تنتقل من يد إىل  ،كالشافعي ،، كمالك بن أنساليت كتبت عن أيب حنيفة النعماف

يد كمن بلد إىل بلد، فهناؾ أكثر من سلطوطة دس عليها، كنسبت إىل علماء أجالء من السلف الصاحل، أما القرءاف 
 فهو معصـو إذليا ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو تنزيل من حكيم محيد، كىو ادلرجع ادلطلق القاطع الذم

أمرنا رسوؿ اهلل االلتزاـ بو كاالستغناء بو حىت عن كتابة أحاديثو حيث هنى عن كتابتها ككذلك هنى الراشدكف من 
 . (1)خلفائو ألنو يعلم ما ال يعلموف من دس أحبار بٍت إسرائيل على اإلسالـ كما دسوا على النصرانية(

 كالغاية من ىذا كٌلو لدل الفكر احلداثي ادلعاصر: 

على  افهذا حيملن، ينتدك ال الشك قد تسرب إىلأف ما داـ ىل إنكار السنة مجلة أك تفصيال، التشكيك ادلفضي إ أّوال:
لكن ىذا ال  ،تركها أك أغلبها، يقوؿ "حسٍت يوسف األطَت": )إننا قد ننكر بعض األحاديث الواردة يف كتب السنة

يرجع بالضركرة إىل إنكار للسنة مجلة كتفصيال كإَّنا ألف ىذه الكتب قد ٗتللتها أحاديث كثَتة غَت صحيحة 
كتنحية  ،كتستلـز احلاجة تنقية السنة من ىذه الشوائب ،كمدسوسات ليست من جوىر الدين كال أصوؿ العقيدة

 .(2)..(.صحيحة منزىة عن أسباب النقد كالطعن العناصر الدخيلة لإلبقاء على تعاليم نيب االسالـ نقية

عن كتابة احلديث، إال أف ىناؾ من  ، كإلغائها، فرغم كضوح أغراض هنيو إبطاؿ علـو احلديث كالسنةثانيا: 
 كاألمر ليس على ىذا النحو.. (3).(.مستندين إىل هنيو عن التدكين. )احلداثيُت من يعتربىا سلالفة ألمر النيب 

حُت أفصح عن ك طرحو، فقد أحسن عند كصف ادلعارضة )الداء(،  جوابا دلا ،" نفسو منهجا"حاج محدكيضع       
جاعال إياه إحدل ضركرات نة(، ة القرءاف على السٌ أم )حاكميٌ : )االسًتجاع النقدم القرءاين(، مسٌاه كإذ)الدكاء(، 

فاالسًتجاع النقدم ادلوركث الديٍت كلو، فػ )فقط، بل لفهم  ىذا، كليس العقل لفهم السنة النبوية يف العصر احلديث
كفهم خصائص ديننا الناسخ  ،القرءاين ىو أىم مدخل لنا إلعادة فهم السنة النبوية الصحيحة كفهم ادلوركث الديٍت

كيبقى بعد ذلك أف نوضح تخفيف كالرمحة دلا قبلو من شرائع، بعادلية اخلطاب كحاكمية الكتاب البشرم كشرعة ال
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استخداـ األدكات ادلنهجية العلمية ادلعاصرة اليت تقـو يت نستند إليها يف إعادة التقييم، كاليت تكمن يف ال)ادلرجعية( 
 .(1)(على التحليل كالتفكيك كاحلفر ادلعريف مث إعادة الًتكيب

: أف ادلشكلة "حاج محد" ديدح ساؽ أحدىمقد ك . تدرجييا طرح السنةيالقرءاف ك ب يكتفي -لو تأملنا –منهج  إنو
)غياب منهجية معرفية قرءانية تكوف حال ذلذه األزمة، كتعُت على ٕتاكز كاستيعاب )مشكالت عصر التدكين(، كاليت 

باحلديث النبوم ليسلب عن القرءاف صفة  –أيضا  –أحاطت بالنص القرءاين، ٖتاكؿ التأثَت عليو، كبعضها أحاط 
 . (2)نة عليو كىو صاحب اذليمنة...(اإلطالؽ، ٖتت مسميات عدة كالنسخ مثال، كىي ٖتاكؿ اذليم

شكيك يف صحة كاليت تؤدم إىل الت ادلعارضات،إف كل ما اٌدعاه الفكر احلداثي ادلعاصر حوؿ تدكين السنة من        
 اء القرءاف الكرمي كعلماء احلديث فلم يكونوا، ذلك أف )ىذه العوامل ركعيت من طرؼ علمعملية التدكين مردكد

 يهملوف احتماؿ النسياف، بل اعتمدت يف عملية التدكين، كمل يهملوا أمساء احلفظة، كال أمساء من كتب كدكف، 

 . (3)كبالتايل فعملية التدكين من الناحية التارخيية ضبطت ضبطا ال يدع رلاال للشك...(

 (: أسيسهاالمعارضات على مستوى )علوم الحديث وت
لقد دأب العلماء ادلسلموف على تقسيم العلـو إىل ثالث أنواع، )نقلية، عقلية، نقلية عقلية(، كالنقلية منها:         

: علـو القرءاف، علـو احلديث، علـو التفسَت، علـو السَتة، كعلـو  )اليت تعتمد على النقل فقط كتشمل مخس علـو
إف كاف اخلطاب األصويل يبٍت معارفة على ىذه العلـو يف الغالب ف الفقو، كيعتمد كل منها على النقل كالركاية(،

          األعم، فإف الفكر احلداثي يقـو على ما سواىا من العلـو العقلية.
 ...،تأخر الفكر احلداثي ادلعاصر يف جوابنا من كجوه يكلن  علوم الحديث"؟نطرح سؤاال، دلاذا " أف كباإلمكاف

سة ال فهي من العلـو النقلية ادلؤسٌ ، ن الدكائر أك ادلخططات ادلهمة لديوـو احلديث( معلينا أف نفهم )أف علكلكن 
فالًتكيز عليها من قبيل الًتكيز على علـو اْللة،  ،ادلؤكدة، كتشغل دكرا كبَتا يف بناء ادلعارؼ العلمية كتصور مضامينها

سالمي كغَته تعلقا أصيال، )فهذه العلـو الدينية كعند فهي لغَتىا ال لذاهتا، كميزة ىذه العلـو تعلقها بالنص الديٍت اال
سة لضبطها كقراءهتا كتفسَتىا ...مثل علـو القرءاف القدماء )العلـو النقلية( ىي اليت بدأت حوؿ ىذه الكتب ادلقدٌ 

 .  (4)كالتفسَت كالفقو كاحلديث كالسَتة ففي ىذه العلـو تعلمت الشعوب مناىج البحث ...(
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يف الظاىر زلاكالت  ذا كإف كافكى كال ننسى أٌف من ىدؼ الفكر احلداثي ادلعاصر؛ إعادة بناء العلـو الرئيسة،       
يركف  كمانقلية، كغَتىا(،  ت )عقلية، قيقة زلاكالت ىدـ لكل القبليات كادلسلمات أيا كاناحلجديدة، إال أهنا يف  بناءو 

أشار "حنفي" بقولو: )فقد استقر يف أذىاف العامة أف العلـو النقلية علـو  كإليوالعصرنة كاحلضارة،  مع ٕتاكبايف البناء 
كتلك ، (1)مع إنو ديكن نقدىا كإعادة بنائها طبقا لظركؼ كل عصر( ،كإفراز التاريخ ،كىي من صنع البشر ،مقدسة

 كعلـو احلديث. كعلـو التفسَت  الدينية كاالسالمية، كأمهٌها ما يتصل بالقرءاف علـوالإعادة بناء  ىي بعض فوائد
 

ىذا ما يكشف لنا سٌر تناكؿ الفكر احلداثي كتركيزه على ىذه العلـو األصيلة، لذلك ىومجت من أقطابو بأسلحة      
للحديث ال كنص ديٍت نبوم،  (2)كمن زكايا سلتلفة، كعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر نأخذ القراءة احلداثية "األركونية"

كلكن كعلم نقلي ديٍت، فإنو ال يكتف بإقصاء مفاىيم ىذا العلم فقط، بل زلاكلة القضاء عليو بآليات حداثية دقيقة 
 :(3)، نلخص أمهها شلا أكرده "مرزكؽ العمرم" يف كتابونة معاالقناعات ٓتصوص ىذا العلم كالسٌ تزحزح 

إىل  أٌدل استعماذلا العشوائي أفٌ فَتل من خالؿ مصطلحاتو، الفن )علم احلديث(،  مضموفالتشكيك يف  أوال:
من  -يف رأيو –بكلميت: "اخلرب" ك"األثر"، فهما  شلثال ،اللة يف شيءلمية كدقة الدٌ شيوعها، فليست ىي من العً 

 ادلصطلحات العامة اليت يراد هبا من حيث ادلعٌت كل عبارة نصية كاحلكاية، أك القصة، أك معلومة معينة.
نة"، اليت تدؿ على األعراؼ ادلتبعة أف مصطلحات علـو احلديث كانت شائعة قبل اإلسالـ، كػكلمة "السٌ  ثانيا:

 بشكل عاـ، أم )العادة، كالطريقة....(. 

 يكتف "أركوف" هبذا بل مارس ادلنهج نفسو مع علـو التفسَت، كىذا اجلمع ادلوحد لعلمي التفسَت كاحلديث، كمل ثالثا:
اللذاف مها عمدتا العلـو النقلية اليت يفسر هبا النص الديٍت األكؿ )القرءاف(، إَّنا يراد منو زحزحة أم قناعة ٕتاه ىذين 

اؿ "علم الية يف تطبيق منهجو ليطأخرل، كيبقي "أركوف" اذلمة الع العلمُت، كيف الوقت نفسو إَّنا ىو بناء لقناعات
... -أيضا-السَتة النبوية"  . (4)ككتاباتو شيئا من ذلك، توصال إىل تارخيية ىذه العلـو

، كٖتديدا يف علم اجلرح كالتعديل، مث إٌف أركوف بصنيعو ىذا أىلهامن يدرس علـو احلديث يلحظ دقة أٌف كاحلق       
لدل أىل  ر من تصوٌ احلقائق العرفية ُت احلقائق اللغوية الوضعية ك ب يتجاىل ما -إف صٌح التعبَت–، أك ال يفرؽ -ىنا–
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مسألة تقع من البداىة لكل متخصص، كما أف أغلب ما ديارس على كىذه أك ما يعرؼ باصطالح الفن، كل فن. 
 ل من العلمية كادلوضوعية.علم احلديث من مناىج كآليات دخيلة ىي أقرب إىل التشكيك كالتحام

 :المعارضات على مستوى )الصحيحين( -

، كتفاعلت عارضات، كاليت اجتمعت بعد تفرؽفبعد ىذا التنظَت من الفكر احلداثي ادلعاصر لكل ىذه ادل        
بعوامل التأثر كالتأثَت، كالنقد كادلراجعة، كطوؿ الزمن، ككي ال يبقى العمل حربا على كرؽ، أك رلرد نزكات فكرية عابرة 

تلبية ذلذه ك كجب العمل الفعلي )التطبيقي( لكل ما تصورتو عقوؿ الفكر احلداثي ادلعاصر، كسجلتو أقالمهم، 
، أم ىي الواقع التطبيقي لكل يكيف مرحلة متأخرة، ككعمل منظم ككرش ،ينتقون "الصحيحين" معاصلدىم  الرغبات

 . من أصحاب الفكر احلداثي ادلعاصر ادلعارضات الفكرية الصادرة

أك أحدمها؟ كبعبارة ، : دلاذا يوجو الفكر احلداثي ادلعاصر معارضاتو ٕتاه الصحيحُت-ىنا –سؤالنا ادلطركح ك      
 كاجلواب من كجوه: لى ىذا الكتاب: )صحيح البخاري(؟.لماذا التركيز عأخرل ىي أدٌؽ: 

 فالفكر احلداثي يتقصد األصوؿ كاألمهات العلمية يف كل فن، حىت إذا ما  أّوال: االعتماد على األصول واألمهات:

)شكال  أصوؿ احلديث، كاف القضاء على غَتىا سهال، فػ )الصحيحاف( أىمٌ  -كىي األصل -أجهز عليها 
على ذلك شلا أكضحو "حسن حنفي"، حيث ذكر  بل كالًتاث اإلسالمي ٔتعناه الضيق كالواسع، كال أدؿٌ  كمضمونا(،

)اإلبداع الفكرم الذايت للشعوب ابتداء من معطيات تكوف يف الغالب دينية مث تتحوؿ  ديثل: أف "الًتاث"مبينا 
 قاـ بتقسيمو إىل:مث ، (1)...(عمليات ٘تثل احلضارات اجملاكرة  بالتدريج إىل حضارية بعد

 (.كالقرءاف ،كالعهد اجلديد ،يف ديانات التوحيد الثالث )العهد القدمي الكتب المقدسة  -1
كعند القدماء )العلـو النقلية( اليت بدأت حوؿ ىذه الكتب ادلقدسة لضبطها كقراءهتا  لعلوم الدينيةا -2

 (.ـ تعلمت الشعوب مناىج البحثففي ىذه العلو  كالتفسَت كالفقو كاحلديث علـو القرءاف...ك كتفسَتىا

( لتحويل الًتاث )مناىج الركاية احلرص على صحة النصوص، ككذا )النقد التارخيي( عند القدامى بدافع فوضع     
 منها إىل البحث العلمي األكادديي، فكتب احلديث كػ ب إىل التقديس كاالحًتاـكىي علـو أقر  ،مكتوب الشفاىي إىل
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" األـ"ٖتظى بقدر من االحًتاـ ال يقبل النقاش، ككتاب  "كالطربم"..، ككتب التفسَت " تقرأ عبادة للتربؾالبخارم"
 .(1)...مواطن للتصديق كمصادر للمعرفة ،"ىشاـ ابن" كسَتة ،أك مسند اإلماـ أمحد ،، أك موطأ اإلماـ مالكللشافعي

 .كما تتغٌت كتذكره الشعوب ،ككتب السَت كادلالحم ،كاألدب الشعيب األمثال العامية -1

على العُت،  كليستعتمد على األذف  (،مرئية)أكثر منها  (مسعية)على ادلستويات الثالثة  "الًتاث"كاخلالصة أف مادة   
أف من سلبيات الًتاث: )سيادة  -حسن حنفي–، كيرل (2)كمن ىنا أتت خربة األجياؿ كالتواصل مع ادلاضي...

 . (3)(يسمى بأكلوية النقل على العقل أك تقدمي ادلأثور ادلنقوؿ على ادلعقوؿ أك األثر مقابل الرأمصية( أم )ما ادلعرفة النٌ 

فالفكر احلداثي ادلعاصر يرقب كل حدث أك شلارسة تراثية أك علمية سجلها التاريخ، كحيتفظ بأم جهد عقلي     
هم، كينتقي األىم، مث يصٌوب مدافعو ٕتاه أصل ابتداءن، فلديو نفس استقرائي تتبعي طويل، كيف الوقت نفسو يرصد ادل

من األصوؿ، الكتاب، أك السنة، أك القياس، ....، كيف كٌل أصل يقصد أمهاتو من الكتب أك مصادره كىكذا حىت 
 ال يضيع منو أم قوة، زلافظة على سالحو إىل آخر حلظة نضاال عن فكره كمذىبو. 

 ف حاح األخرل مرادة تبعا بالقصد الثاين، فإالصٌ مراد بالقصد األكؿ، ك البخارم" أف "الصحيحُت" أك "صحيح  ثانيا:

"مجاؿ البنا" حينما قاـ بتطبيقاتو احلداثية على "الصحيحُت" يف   تصريح كخَت دليلأيسر،  فتح لنا أٌكؿ باب فسواه
(،كتابو: )ٕتريد البخارم كمسلم من األحاديث اليت ال تي  ألف يأيت بعدنا  ،الطريقكسيمهد عملنا ىذا : )-متفائال –لـز

 . (4)، كهبذا يتطهر اإلسالـ شلا ألصق بو كأساء إليو(األخرل كجيهز على البقية الباقيةمن يتقصى كتب السنة 

عنوانا  "فقد ذكر يف كتابو "حصار الزمن -يف ىدـ العلـو النقلية كإعادة بنائها ادلتفنن- "حسن حنفي"كمثلو فعل     
 –: )من نقد السند إىل نقد ادلنت( )كيف تستخدـ العلـو اإلنسانية كاالجتماعية يف نقد منت احلديث النبوم مسٌاه

البخارم َّنوذجا(، أنو: )ستتم احملاكلة فقط على )البخارم( كنموذج ككاف ديكن أخذ صحيح آخر من اإلصحاحات 
كنظرا لتكرار األشكاؿ يكفي إصحاح  ،ُتكبالتايل تقـو الدراسة على الصحيح ،اخلمسة أك على )صحيح مسلم(

 .(5)(اقي اإلصحاحات اخلمسة كىو أصحهاكاحد َّنوذجا، كما ينطبق على )صحيح البخارم( ينطبق على ب

                                                           

 .ا أك يف الًتاث اإلسالمي كلووهنىذه الكتب كادلصادر يف فن أمهيةكلنتأٌمل   .66- 55ص : ادلصدر نفسو،ينظر -2
 . 56ادلصدر نفسو، صينظر:  -3
 ادلصدر نفسو. -4
 .17ص -1
 .54 – 53ص (،علـو -)ادلاضي كادلستقبلحصار الزمن  :ينظر-2
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كأقصد بو أف "صحيح البخارم" قد حرٌبه صاحبو كأتقنو بإحكاـ مل يسبق حسن إخراج "البخاري" لصحيحو:  ثالثا:
 :معارضات الفكر الحداثي المعاصر حولو شكالكبالنظر إىل العصر الذم أٌلف فيو، كمن إليو، شكال كمضمونا، 

 كيفية تدكين البخارم دلنت احلديث.-2     خاصية تكرار احلديث عند "البخارم". -1

اخلطاب األصويل بالتوجيو،  كتواله، شكال الكتاب زينة كىي (،عند البخاري يتكرار الحديث)الفأٌما األكىل       
)أننا لقينا من أمرنا مع : -تعاملو مع البخارم إثرنصبو  كاصفا –، يقوؿ "مجاؿ البنا" احلداثيوففإف ىذا ما شانو بو 

البخارم نصبا...كىو يضع كٌل كاحد من ىذه األحاديث ادلكٌررة ٖتت عنواف مستقل، كيف موضع بعيد عن موضع 
 يكوف ىناؾ عالقة بُت العنواف كبُت احلديث، كبعد أف قطعنا شوطا كبَتا ناقلُت ما األكؿ، كيف بعض احلاالت، ال

 .(1)ذىب إليو من تكرار تأكدنا أٌف ىذا سيثَت علينا القراء ألنو يومههم غَت احلقيقة....(

أك ، كبصياغات كاحدة ،من بابلكثَت من األحاديث يف أكثر  "حسن حنفي" أٌف: )تكرار "البخارم" كيرل     
، كعلى  التصور النظرم للموضوعات، كيدؿ على نقص يفأف ىذا التقسيم ليس جامعا مانعا يدؿ على، سلتلفة...

 .(2)(الركاياتالنقل احلريف دكف التحقق من  سببو..، كقد يكوف التكرار إىل حٌد ادللل يصلكقد ، غياب بنية متسقة

 "حسن حنفي" عن "التكرار" سيجعل منو سالحا للباحث ادلعاصر ديٌكنو من دراسة )صحيح  كما عابو       

طق عاصر يف معرفة منالباحث ادل"البخارم" مجلة، فَتل أف "التكرار": )يفيد  تطرحالبخارم( دراسة نقدية جاٌدة، 
كالعجيب أنو يف نفس  ،تذكر كالنسيافقوانُت القياس اإلبداعي كقوانُت الك  كعالقة ادلعٌت باللفظة ؛الزيادة كالنقصاف

( 600000)الوقت الذم يصل التكرار إىل أقصى حد يتم استبعاد أحاديث أخرل فقد مجع البخارم حوايل 
  .(3)(حديثا، فما مقياس االستبعاد كاالنتقاء؟ (400)بعد ادلكرر منها بقي ت، فإذا اس(7275)ذكر منها  ،حديثا

الفقهاء  هقصد قدكتقطيعو، ك  ديثوء تبويبو للح، إَّنا يريدكف ساحلديثى  هرى اكر ت "البخارم"كحينما يعيبوف      
كمعطيات زماننا احلاضر،  و،على إعادة النظر يف تبويبباعث ، كىذا زماهنم كحاجة ،علمية يومها العتبارات حملٌدثُتكا
كاف تبويب البخارم قدديا فاده: )إف  ميف سياؽ جديل يقوؿ   -يرـك إعادة بناء علـو احلديث إذ –"حسن حنفي" ك

 .(4)ألكىل تبويبو على معطيات الزماف كمستجداتو العصرية...(رتبو كطلبو الفقهاء كاحملدثوف فا كفق ما

                                                           

،ينظر:  -3  .18ص ٕتريد البخارم كمسلم من األحاديث اليت ال تلـز
 .60صادلصدر السابق،  :ينظر-4
 .60ص ،(علـو-ادلستقبل-ادلاضي) الزمن حصار: ينظر -1
 .61-58صادلصدر نفسو، ينظر:  -2
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إَّنا ىي شبو كدعاكل قددية مستحدثة، تستحضر يف سياقات  -ىنا–كل ما اٌدعاه الفكر احلداثي ادلعاصر         
، كسأكتفي ٔتا أجاب بو كل من "ابن حجر" ك"مسلم" كرٌدا زمن عركضهاعلمية كفكرية جدلية، كقد دحضها األكائل 

 بو على ما سبق، يف نصوص كاضحة، ال يزيغ عنها إال من جهل صناعة احلديث كالصحيحُت.

 ، اهللً  رىسيوؿً  عىنٍ  اأٍلىٍخبىارً  ًمنى  أيٍسًندى  مىا مجيٍلىةً  ًإىلى  نػىٍعًمدي  إًنَّاقاؿ اإلماـ "مسلم" يف "مقدمة صحيحو": )      
ثىةً  عىلىى فػىنػىٍقًسميهىا ، ثىالى ثً  أىٍقسىاـو  تػىٍردىادً  عىنٍ  ًفيوً  ييٍستػىٍغٌتى  الى  مىٍوًضعه  يىٍأيتى  أىفٍ  ًإالَّ  تىٍكرىارو، غىٍَتً  عىلىى النَّاسً  ًمنى  طىبػىقىاتو  كىثىالى

، زًيىادىةي  ًفيوً  حىًديثو  ، تىكيوفي  لًًعلَّةو  ًإٍسنىادو، جىٍنبً  ًإىلى  يػىقىعي  ًإٍسنىاده  أىكٍ  مىٍعٌتن  إًلىٍيوً  اٍلميٍحتىاجى  احلٍىًديثً  يف  الزَّاًئدى  اٍلمىٍعٌتى  أًلىفَّ  ىينىاؾى
ـى  يػىقيوـي  ٍـّ، حىًديثو  مىقىا  مجيٍلىةً  ًمنٍ  اٍلمىٍعٌتى  ذىًلكى  يػيفىصَّلى  أىفٍ  أىكٍ  الزِّيىادىًة، ًمنى  كىصىٍفنىا مىا ًفيوً  الًَّذم احلٍىًديثً  ًإعىادىةً  ًمنٍ  بيدَّ  فىالى  تىا

 مىا فىأىمَّا أىٍسلىمي، ذىًلكى  ضىاؽى  ًإذىا هًبىٍيئىًتوً  فىًإعىادىتيوي  مجيٍلىًتًو، ًمنٍ  عىسيرى  رئتَّىا تػىٍفًصيليوي  كىلىًكنٍ  أىٍمكىنى، ًإذىا اٍخًتصىارًهً  عىلىى احلٍىًديثً 
                         .(1)(تػىعىاىلى  اهللي  شىاءى  ًإفٍ  ًفٍعلىوي  نػىتػىوىىلَّ  فىالى  إًلىٍيًو، ًمنَّا جىةو حىا غىٍَتً  ًمنٍ  ًّتيٍملىًتوً  ًإعىادىتًوً  ًمنٍ  بيدًّا كىجىٍدنىا

  :        (2)يف ادلسألة، أمٌههاكأما اإلماـ "ابن حجر" فقد نقل أجوبة عمن سبقو شلن خدموا "صحيح البخارم"، 

 .           عٌت يػىٍقتىًضيًو اٍلبىابدلو فقالغزارة على  ، كفيو دليلستنباطاالسن ح أّوال:

 خيرج ، كأف ًمنػٍهىاأيٍخرىل دلعاف  طرؽمن ك  ،ييورد حىًديثا يف موًضعُت بًًإٍسنىاد كىاًحد كىلىفظ كىاًحدأف "البخارم"  ثانيا:

فيعتقد من يرى ذ ل ك من  ...احلىًديث عىن حد الغرابة كقصده إخراج ،احلىًديث عىن صىحىايبٌ مثَّ ييورًدهي عىن صىحىايبٌ آخر
ر ار ع ة أ نو تك  ة ،غير أىل الص نـ  الو على فىاًئدىة زىاًئدى كىًمنػٍهىا أىنو صٌحح أىحىاًديث على ىىًذه اٍلقىاًعدىة  ،كىلىٍيسى كىذىًلك الٍشًتمى

ىل كىًمنػٍهىا أىحىاًديث يػىٍرًكيهىا يٍشتىمل كل حىًديث ًمنػٍهىا على معىاف ميتػىغىاًيرىة فيورده يف كل بىاب من طىرًيق غَت الطَّرًيق األك 
  ....بعض الركىاة تىامَّة كيركيها بىعضهم سلتصرة فيوردىا كىمىا جىاءىت ليزيل الش بػٍهىة عىن نىاًقًليهىا

أىك مرتبطا بعضو  أًلىنَّوي ًإف كىافى اٍلمىنٍت قىًصَتاصاره ًمٍنوي على بعضو أيٍخرىل فى تقطيعو لٍلحىًديث يف اأٍلىبٍػوىاب تىارىة كاقت أف ثالثا:
 ....ةه بًبػىٍعض كىقد اٍشتىمىل على حكمُت فىصىاًعدا فىًإنَّوي ييًعيدهي ًْتىسب ذىًلك مراعيا مىعى ذىًلك عدـ إخالئو من فىاًئدىة حىًديًثيَّ 

كىو كذلك (، تٍكرىار أىنو الصَّنػٍعىة أىل غَت من ذىًلك يرل من فيعتقدكما يستوقف من ىذه األقواؿ ذكر عبارة: )   
 لكل من مل يألف التعامل مع الصحيحُت، دراسة فهما، كْتثا كمراجعة. 

                                                           

 .45ص-3

 .16-15، ص1ـ، ج1379ينظر: مقدمة: فتح البارم شرح صحيح البخارم، )د، ط(، دار ادلعرفة، بَتكت، -4



 

26 

يف اجلملة سبق  –كىذه أكرب من أختها، ألف التدكين  :للصحيحوأّما الثانية: كيفية تدوين "البخاري"       
 هافرقبسياسيتها ك عرفت  ؛من بيئة غَت عربية "البخارم)"أف  ض ادلفكرينبع فأثاربشكل أك بآخر،  -البخارم

صعبة األلفاظ فهي  ؛شلا جيعل صياغات احلديث قلقة الًتاكيب ،الكالمية يف أكاسط آسيا كخراساف كسجستاف
كما ارتبط التدكين بثقافة البخارم   ،نة ال ّتوىرىا لبعدىا على ادلركز األكؿ احلجازبيئة متمسكة ْترفية السٌ 

فقد اجتهد يف اجلمع كالتدكين، ككل اجتهاد يصيب  ،وضوعاتوره لعلم احلديث يف تبويبو كمكأثرىا على تصوٌ 
  .(1)(كخيطئ كالسؤاؿ اْلف: ىل كاف البخارم يعرؼ الكتابة أـ أنو مجع كلو شفاىا مث أماله للتدكين؟

، كأما كونو من كتدكينو"البخارم" نفسو إذ يربىن يف أكثر األحياف على قوة حفظو كسرعة بديهتو،  منكاجلواب       
إنساف، كأكثر علماء احلديث على فالعلم ال حيصره زماف أك مكاف، كال يقصر ادلتوف، صياغة  كخيشى عليو أعجميا،

أٌما كأنو رحل إىل حواضر ،...فيو ال عيب إىل زماننا ليس ببعيد ىم األعاجم، فالعجمة للبخارم، كصف ٔتا كاف،
  .(2)ٖتصيلو للعلم ....العلم كبغداد كغَتىا، فقد حكى عن نفسو كثَتا كطرؽ 

األعاجم(، كاف ألغراض سياسية، تربز اء كتابة احلديث من قبل )العلماء لعلهم يشَتكف إىل أف اذلدؼ كالدافع كر ك 
مواقفهم ٕتاه حكاـ العرب، فيذكركف أنو: )ال بٌد أف نالحظ أف معظم كتبة األحاديث ادلعتمدين باستثناء )مالك بن 

دلنطقة العربية، من خراساف كجوارىا حصرا...البخارم من ٓتارل، كمسلم من قشَت، أنس( كانوا من خارج حدكد ا
كأبو داكد من سجستاف...، أم كلهم من ادلوايل كأىل الذمة الذين جاءكا ٓتلفيات شعوهبم، فانتقموا من اإلسالـ 

 دكلة السامانية اليت  ككتابو الذم برر للعرب حكمهم، إضافة إىل ادلناخ الذم عمل يف ظلو البخارم، فقد كاف يف
 .(3)كانت ٓتارل عاصمة ذلا، خارجة على اخلالفة العباسية....(

 ل الواقع التارخيي ما ال يطيق.كىذه قراءة تارخيية أيديولوجية ٖتمٌ 

نوعية الركاة  )أوال:معارضات الفكر الحداثي المعاصر حولو "صحيح البخاري" مضمونا، فكثيرة أبرزىا: كأٌما 
 نقد السند دكف نقد ادلنت.....(. االىتماـ ب ثانيا:كادلعتمدين لدل "البخارم"، 

لى األسانيد، كىذا أع كىذا صحيح أف انتقى البخارم واة المعتمدين لدى "البخاري"،نوعية الرّ فأما األولى:       
ما مل يشًتطو فيما سول الصحيح، كلعل مراد أكثرىم هبذا "أف ال عدالة للٌصحابة"، بطريقة أك بأخرل...يقوؿ 

                                                           

"، ص -ادلاضي كادلستقبل -ينظر: حسن حنفي "حصار الزمن-1  . 58علـو
 ، كما بعدىا140، ص6ينظر: الذىيب، تاريخ اإلسالـ، ج-2
 .193-188ـ، ص2011، بَتكت، لبناف، 1نتشار العريب، طينظر: كضاح صائب، قتل اإلسالـ كتقديس اجلناة، مؤسسة اال-1
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)كأىم ادلفسرين الذين يعتمد عليهم البخارم ىو رلاىد مث : -يغمز الركاة –يف تقرير ىذه ادلعارضة  حنفي""حسن 
القرءانية يشرحها بعباراتو حىت تتفق مع احلديث شلا قد ينتج عنو خطورة مزج  ابن عباس، ...كيتدخل الراكم يف اْلية 

بُت  ،كيتم خلط القرءاف بشرحو يف اخلياؿ االبداعي حيث الفرؽ بُت ادلثل كادلمثوؿ ،كالـ الراكم بآيات القرءاف
خاصة فيما  ؛بداع احلديثإتفاء كراء القرءاف كشرحو من أجل بل إنو يتم االخ ،بُت النموذج كالتقليد ،األصل كالفرع

يتعلق بتفصيل القصص القرءاين كالنسج على منوالو شلا جيعل علم احلديث بداية علم التفسَت يساىم اخلياؿ اإلبداعي 
  .(1)....(يف احلديث على التنويع على القصص القرءاين خاصة تلك اليت ذلا ظهر كبطن كما ىو احلاؿ عند الصوفية

: )أٌف ىذه الطبقة األكؿ من الركاة، -كقد تطرؼ يف عدالة الصحابة تطرفا ال نظَت لو– كيرل "كضاح صائب"       
، فيجب التصدم دلركياهتم، كعلى كلوأم الصحابة ليسوا عدكال، بل ىم أٌكؿ اجلناة، على احلديث كالسنة، كاإلسالـ  

كقد كضع ألجلو عنوانا يف كتابو، مساه )جردية أيب ىريرة ْتق النيب كاإلسالـ(،  -رضي اهلل عنو–رأسهم "أبو ىريرة" 
كذىب يربىن أف ماركاه كلو آحاد، سلالف للعقل كالشرع، كثٌت كالمو بتطبيقاتو على ركايتو يف صحيح البخارم 

 .(2)تحط من إسالمهم...(كمسلم، كخلص إىل أهنا أحاديث مكذكبة تستغبئ ادلسلمُت، كتستغفل عقوذلم، ف

لى ىذا النوع أك الطبقة )الصفوة(، ىي إحدل آليات الفكر احلداثي ادلعاصر لتحقيق غايتُت، إف الًتكيز ع    
كذلذا كانت الًتكيز عليها من قبل "أركوف"، فَتل: )أهنا افًتاض كاٌدعاء قاـ عليو : )رفع عدالة الصحابة(، حداىماإ

علم احلديث، فيجب عدـ االكتفاء ٔتفهومها التقليدم، بل ينبغي  تفحص كل اإلسنادات، قصد بياف كيف أف 
العناصر األسطورية الزائدة ادلضافة إىل سَت الصحابة من أجل تشكيل شخصيات َّنوذجية مقدسة كانت قد دعمت 

 . (3)حقيقة ادلعلومات التأسيسية ادلكونة للًتاث اإلسالمي(

كىذا موضوع آخر من مرتكزات  .(4))التأسيس لتفسَت القرءاف بالقرءاف( دكف أم اعتبار للحديث النبوم والثانية
  عن النص الديٍت )األصل( )القرءاف(. -كأٌكذلا احلديث النبوم–الفكر احلداثي ادلعاصر، ىدفو عزؿ كل دكائر الفهم 

                                                           

"، ص -ادلستقبل -حصار الزمن )ادلاضي-2  .69-68علـو
 .171-146ينظر: قتل اإلسالـ كتقديس اجلناة، ص -3
ادلعاصر، إشكالية تارخيية النص الديٍت يف اخلطاب احلداثي ك .130-129ينظر: حسٍت يوسف األطَت، الشفاعة كأصوؿ الوثنية العربية، ص-1

 . 172.كقبلها ص177ص
، ص  -2  .188-159ينظر: مجاؿ البنا، ٕتريد البخارم كمسلم من األحاديث اليت ال تلـز
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ٖتليل صحيح البخارم ىو قٌمة ما ، فَتكف أف: )-يزعموفكما   -، نقد السند دون نقد المتناالىتمام بكأٌما      
.                                (1)(كبقي معرفة احلديث من حيث ادلنت ،كصل إليو علم احلديث من يقُت من حيث السند

 ىذه ادلرحلة )نقد ادلنت( ٘تثل:  كيعترب "حسن حنفي" أف

 ٖتويل علم احلديث من علم نقلي إىل علم عقلي نقلي اعتمادا التحوؿ من نقد السند إىل نقد ادلنت مسامهة يف/ 1
يف  هاازدىر تطبيق اليتك  ...،كالقانوف اللغة كاألدب، كالفلسفة كاجلماؿكعلى العلـو اإلنسانية كاالجتماعية احلديثة  

 "علم احلديث"كازدىر علم االجتماع األديب دلعرفة صياغة ، تبعا األناجيلمث ، أٌكال النص األديبالغرب يف دراسة 
 .(2)القدمي كارتباطو بالركاية عند ادلسلمُت من حيث السند كبأمثاؿ العرب من حيث ادلنت كبقوانُت النقل الشفاىي...

بالرغم من ارتباط علم  ،أك الوحي ،إف نقد احلديث ىو نقد للنصوص كليس نقدا لشخص الرسوؿ أك الشرع/ 2
قائمة إلحصائيات دقيقة على  ال تزاؿاحلاجة ، ألف كعلم التفسَت كعلم الفقو ،كعلم السَتة ،حلديث بعلـو القرءافا

  .(3)..كمن حيث ادلضموف دلعرفة صياغتو ادلختلفة كتداخل الركاية مع القوؿ ادلباشر ،منت احلديث من حيث الشكل

دؽ كالكذب ة أك نظرية الصٌ ة التارخييٌ تعٍت التارخيية ىنا الوضعيٌ احلديث نص تارخيي كال فك كادلضموف: تارخيية الشٌ / 3
ا يعًتيها من كم ،فاىيقل الشٌ ياغة إىل قوانُت النٌ يف األخبار لدل القدماء، بل تعٍت التارخيية يف اخلطاب خضوع الصٌ 

، ىابالرغم من تغيَت  قددياتعٍت التارخيية يف ادلضموف ارتباط موضوع احلديث بعصره كعادات العرب ، ك زيادة أك نقصاف
 كتعبَتىم عن عدـ معرفتهم  ،ك كالظن كاالحتماؿ للخطأ كالنسيافكقد ذكر الركاة األحاديث يف عبارات توحي بالشٌ 

  . (4)أشك فيها ... :باحلديث الصحيح على كجو اليقُت فمثال قوؿ أحد الركاة: قاؿ: شهادة الزكر، كاْلخر قاؿ

الصواب كالعقل، كإف كاف أكثر معارضات   ٔتا خيالف مضمونا،ك  الصحيحُت شكال، علىاحلداثة هز ٕتكىكذا       
  .شبو قددية مستحدثة على الصحيحُت تتشكل حوؿ ما سبق ذكره، كتًتتب عليو، كأغلبها الفكر احلداثي ادلعاصر

 ديكن القوؿ أف معارضات الفكر احلداثي هتدؼ إىل: الخاتمة:

 بناء علـو احلديث ٔتا يتناسب كمتطلبات العقل كادلعاصرة، ال ٔتا يوافق متطلبات النقل كاألصالة. إعادة -

                                                           

(، ص -ادلستقبل-ينظر: حسن حنفي، حصار الزمن )ادلاضي -3   .60علـو
 .55ص ادلصدر نفسو،ينظر:  -4
 .90-87صادلصدر نفسو،  :ينظر -5
 .88ص ،(علـو -ادلستقبل-ادلاضي) الزمن حصار حنفي، حسن ينظر:-1
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عزؿ النص النبوم خصوصا كالسنة ٖتديدا عن النص األكؿ )القرءاف(، كبالتايل ال ٘تثل السنة سلطة الفهم   -
 نة(. كالشرح لو بأم شكل من األشكاؿ، كبعبارة تضييق ىدؼ )البياف للقرءاف بالس

 رفع مرجعية العمل بالسنة مجلة كتفصيال، كذلك عن طريق تضييق مسالك األخذ كاالستدالؿ بالسنة. -
 .القرءاف ىو النص الصحيح تارخييا )سالمة ادلشافهة(  -
السنة، كادلقصود بالقاعدة  طرح، كىو منهج خطَت يؤدم إىل السنة بالقرءافالعمل على تفعيل قاعدة تفسَت  -

تصحيح احلديث ٔتوافقة أك داللة القرءاف عليو، فهناؾ فرؽ بُت قوؿ اخلطاب األصويل )تفسَت السنة 
  نة مفٌسرة بالقرءاف(، أم: بكسر السُت.للقرءاف(، ك)تفسَت القرءاف بالسنة(، كبُت قوؿ اخلطاب احلداثي )السٌ 

   ىذا ما كفقت إليو بإذف اهلل تعاىل، كاحلمد هلل رب العادلُت.

 المصادر والمراجع:

 القرءاف الكرمي.

 الزاكل أمحد طاىر: ت كاألثر، احلديث غريب يف النهاية ،ىػ(606 )أبو السعادات رلد الدين ادلبارؾ بن زلمد اجلزرم األثَت،  ابن -
  ـ1979/ىػ1399 بَتكت، العلمية، ادلكتبة كآخر، )د، ط(،

، نور الدين عًتت: ، )مقدمة ابن الصالح( معرفة أنواع علـو احلديث ،ىػ(643)عثماف بن عبد الرمحن، ابن الصالح، أبو عمرك  -
 ـ.1986ىػ/1406)د، ط(، دار الفكر سوريا، 

 زلمود: ت ذىب، من أخبار يف الذىب شذراتىػ( 1089عبد احلي بن أمحد العىكرم )احلنبلي، أبو الفالح،  العماد ابن -
  ـ.1986/ىػ1406 دمشق، كثَت، ابن دار ،1ط األرناؤكط، القادر عبد: ٗتريج األرناؤكط،

 اخلطيب، الدين زلب: إخراج البارم، فتح مقدمة السارم ، ىدمىػ(852)أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  -
 البخارم، خدمة: زلمد فؤاد عبد  صحيح شرح البارم فتحك  .(ت د،) ،(ف د،) ،(ط د،) اخلطيب، الدين زلب قصي: كإشراؼ

 ـ.1379 بَتكت، ادلعرفة، دار ،(ط د،) الباقي كآخركف،
 : أنس زلمد الشامي، )د، ط(، دار احلديث، القاىرة،تمقاييس اللغة، ، ىػ(395)الرازمأمحد بن زكرياء ، ابن فارس -

 .1986/ىػ1406، بَتكت، مؤسسة الرسالة، 2، طزىَت عبد احملسن سلطافاللغة، ت: رلمل ك  .ـ2008ىػ/1429
الباعث احلثيث شرح اختصار علـو احلديث، ٖتقيق: أمحد زلمد شاكر،  ،ىػ(774كثَت، أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي )  ابن -

 طيبة، دار ،2ط سالمة، زلمد بن سامي: ٖتقيق العظيم، القرآف تفسَتك  ـ2003ق/1423، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، 2ط
 ـ.1999ىػ/1420 السعودية، الرياض،

                ىػ.1414 بَتكت، صادر، دار ،3لساف العرب، ط ،ىػ(711زلمد اإلفريقى )أبو الفضل مجاؿ الدين  ور،ابن منظ -
، اذليئة العادلية لتحفيظ القرءاف، السعودية، 1زلمد مصطفى أمحد شعيب، اجلامع ادلختصر يف مصطلح أىل األثر،.طأبو احلارث،  -

  .ـ2012ق/ 1433جدة، 
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 الرسالة، بَتكت، لبناف، مؤسسة ،1، طشعيب األرنؤكط كآخركف ، ت:ىػ(241أبو عبد اهلل الشيباين )بن حنبل، أمحد   -
  ـ.1999/ق1419

   ـ.2008/ىػ1429 الكتب، عامل ،1ط  ادلعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، احلميد عبد سلتار أمحد -
(، ادلكتبة 1كأيامو، )ط كسننو اهلل رسوؿ حديث من ادلسند الصحيح اجلامع، ىػ(256)زلمد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخارم،  -

 ق.1400 السلفية، القاىرة،
 ـ.1997/ىػ1417 السعودية، العاصمة، دار ،3ط ة،معجم ادلناىي اللفظي، ىػ(1429، بن عبد اهلل )بكر أبو زيد -
 )د، ت( القاىرة، الفضيلة، دار ،(ط د،) ادلنشاكم، صديق زلمد: ت التعريفات، ،ىػ(816)الشريفعلي بن زلمد  اجلرجاين، -
، ال اليت األحاديث من كمسلم البخارم ٕتريدمجاؿ البنا،  -  ـ،2012 لبناف، بَتكت، العريب، االنتشار مؤسسة ،1ط تلـز
 )د، ت(. لبناف، بَتكت، اذلادم، دار ،1ط الراىن، العريب الواقع يف كاحلضارية الفكرية حاج محد قاسم، أبو زلمد، األزمة -
على الصحيحُت، ٓتدمة: عبد الرمحن بن مقبل الوادعي،  ادلستدرؾ ، ىػ(405ابن البيع ) مزلمد النيسابور  أبو عبد اهلل، احلاكم -

 ـ،1997ق/1407، دار احلرمُت، القاىرة، 1ط
(، ط حصار الزمن ،حسن حنفي -  ـ2006، مركز كتاب للنشر، القاىرة، 1)ادلاضي كادلستقبل( )علـو
 .(ت د،) القاىرة، ادلصرية، األصللو مكتبة ،(ط د،)حسن حنفي، دراسات فلسفية، ا -
 ـ1986، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، 1، طموسوعة احلضارة اإلسالميةحسن حنفي،  -
                               ـ،2006القاىرة، مكتبة النافذة،  ،1، طالشفاعة كأصوؿ الوثنية العربية ،حسٍت يوسف األطَت -
 .ـ2003، دار الغرب اإلسالمي، 1، طبشار عٌواد معركؼ: تتاريخ اإلسالـ ، ىػ(748)مشس الدين أبو عبد اهلل  ،الذىيب -
 ىػ.1420 بَتكت، العريب، الًتاث إحياء دار ،3الغيب، ط مفاتيح، ىػ(606)أبو عبد اهلل زلمد بن عمر الرازم،  -
 دار ،(ط د،) كآخر، زلمد بن اهلل عوض بن طارؽ: ت ،"األكسط ادلعجم ،ىػ(360 )سليماف الشامي الطرباين، أبو القاسم -

 .ـ1995/ق1415 القاىرة، احلرمُت،
 ـ.1994/ق1414 األمريكية، ادلتحدة الواليات اإلسالمي، للفكر العادلي ادلعهد ،4ط ادلعاصرة،األزمة الفكرية  طو جابر العلواين، -
 ، )د، ط(، )د، ف(، )د، ت(. (إلكًتكين كتاب) العقوؿ، إىل السباؽ األىدؿ، قادرم اهلل عبد -
 ـ.1999 القاىرة، الشركؽ، دار ،1ط كالصهيونية، كاليهودية اليهود عبد الوىاب ادلسَتم، موسوعة -
 .ـ2009-ق1430منشورات اإلختالؼ، اجلزائر،  ،1ط عز الدين اخلطايب: أسئلة احلداثة كرىاناهتا يف اجملتمع كالسياسة كالًتبية، -
زلمد علي ، ت: بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،ىػ(817)د الدين زلمد بن يعقوبرلالفَتكزآبادم، أبو طاىر،  -

ٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث ، القاموس احمليطك .ـ1996/ىػ1416، القاىرة، اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية، 3، طالنجار
 .ـ2005/ىػ1426لبناف،  ،مؤسسة الرسالة، بَتكت، 8، طبإشراؼ: زلمد نعيم العرقسيوسي

 ،دار الكتب ادلصرية(، 2، )ط: أمحد الربدكين كإبراىيم أطفيشت القرءاف، ألحكاـ ، اجلامعىػ(671)أىبيو عىٍبًد اللًَّو زليىمَّدي  القرطيب، -
 .ـ1964/ىػ1384، القاىرة

 اذلند، بنارس السلفية، اجلامعة كاإلفتاء، كالدعوة العلمية البحوث إدارة ،3ط ادلصابيح، مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة ادلباركفورم، -
 ـ.1984/ق1404

  ـ. 1991 لبناف، بَتكت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،1ط ،الًتاث كاحلداثة مد عابد اجلابرم،زل -
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 ـ.2012/ق1433 ادلغرب، الرباط، اإلدياف، دار ،1ط ادلعاصر، احلداثي اخلطاب يف الديٍت النص تارخيية إشكالية مرزكؽ العمرم، -
ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ اهلل صلى ، ىػ(261بن احلجاج القشَتم النيسابورم ) مسلم، أبو احلسن -

 ـ. 2000ق/1420، بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب، 1، طاهلل عليو كسلم
، دار إحياء الًتاث العريب، 2، طبن احلجاجادلنهاج شرح صحيح مسلم ، ىػ(676)أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم،  -

 . ىػ1392، بَتكت
مكتبة القدسي، ، )د، ط(، حساـ الدين القدسيالفوائد، ت:  كمنبع الزكائد رلمع ،ىػ(807نور الدين علي ) ،أبو احلسن اذليثمي، -

 .ـ1994/ىػ1414، القاىرة
 ـ.2011، مؤسسة االنتشار العريب، بَتكت، لبناف، 1صائب، قتل اإلسالـ كتقديس اجلناة، ط كضاح  -

 المقاالت والبحوث:
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