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 االستعصاءات الفكرية والمنهجية للحداثيين في قراءة السنة النبوية
 -قراءة الصحيحين أنموذجا-

 إعداد: د/ عبد الرضبن معاشي
 سلرب الدراسات القرآنية كالسنة النبوية

 ية".لبخاري ومسلم في القراءات الحداثمشاركة في الملتقى الوطني بعنوان: "صحيحا ا
 ير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينةكلية أصول الدين جامعة األم

 
 ملخص:

ىذه الورقة أف ذبيب عن إشكالية مهمة تتمثل يف الصعوبات كاالستعصاءت الفكرية كادلنهجية اليت رباكؿ 
عانت منها احلداثة دبناىجها النقدية التفكيكية يف إعادة قراءة النص الديٍت دبا فيو النص احلديثي النبوم، مركزة على 

 كنموذج.  -البخارم كمسلم–ث الصحيحُت أحادي
 .لذلك عمدت إىل إعادة قراءتو كاستهدافو بأدكاهتا كجعلو موضوعا للدرس النقدم، بيد أف ركاد احلداثة

كأكىل ىذه االستعصاءات ازباذىا من النص الديٍت نفسو موضوعا لبلىتماـ كالدراسة؛ فقد بات من ادلعلـو 
رهتا التارخيية الراىنة ذباىل النص الًتاثي كإحداث قطيعة ابستمولوجية معو ألف من احلداثة العربية مل تستطع يف صَتك 

 ف ذلك أف حيدث شرخا تأباه طبيعتها ادلنهجية كيتناىف كبنيتها الفكرية،أش
تباينت رؤاىم كأحكامهم القيمية ذباىو كيف ضوء ما طرحوا من مقوالت تباينت آراء الباحثُت إلنتاجهم بُت مؤيد ذلا 

 ر دلناىجها كأدكاهتا كأحكامها.مرب 
كمع حضور ىذه الصعوبات كغَتىا كاليت مل تلتفت إليها احلداثة العربية حاكلت جاىدة أف تتخذ من 

 أحاديث الصحيحُت موضوعا للنقد كاذلدـ، كأف ذبعل من البخارم كمسلم ظهرا للجلد كالتعزير.
 اآليت:كبناء على ما تقدـ ديكن مناقشة ىذا ادلوضوع كفق التصور 

 مقدمة:
 االستعصاءات ادلنهجية يف نقد الصحيحُت  ثانيا:
 االستعصاءات الفكرية احلداثية يف نقد الصحيُت ثالثا:
 مناذج تطبيقية رابعا:

 خاتمة:
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Abstract : 

The intellectual and methodological obstructions of the modernists in 

reading the Sunnah 

- Boukhari and Mouslim model - 

 

This paper attempts to answer the important problem of the difficulties and 

intellectual and methodological difficulties that modernity has suffered in its 

critical and deconstructive approaches to re-reading the religious text, including the 

modern Hadith, focusing on the hadiths of the Sahihin - Bukhari and Muslim - as a 

model. The first of these difficulties taken from the same religious text is a subject 

of interest and study; it is known that Arab modernity could not in its current 

historical history to ignore the text heritage and create an epistemological break 

with him because this would create a crack in the nature of its methodological and 

incompatible intellectual structure, Ttherefore, it has re-read it and target it with its 

tools and make it the subject of critical study. However, the pioneers of modernity 

varied their views and values towards it and in the light of what they put forward 

different opinions of the researchers for their production among supporters of the 

justification for their curricula and tools and provisions. 

With the presence of these difficulties and others, which did not pay 

attention to Arab modernity, I tried hard to take from the Hadiths of the correct of 

the subject of criticism and destruction, and to make Bukhari and Muslim back to 

critic. 

Based on the above, this topic can be discussed according to the following 

plan: 

First : introduction: 

Second: Methodological reviews in the criticism of the correct 

Third: modernist intellectual metaphors in criticizing health 

Fourth: Application Models 

 Conclusion: 
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 مقدمة:
 احلمد هلل رب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على ادلبعوث رضبة للعادلُت، كبعد:

تحاكؿ ىذه الورقة أف ذبيب عن إشكالية مهمة تتمثل يف الصعوبات كاالستعصاءت الفكرية كادلنهجية اليت ف
يكية يف إعادة قراءة النص الديٍت دبا فيو النص احلديثي النبوم، مركزة على عانت منها احلداثة دبناىجها النقدية التفك

 كنموذج.  -البخارم كمسلم–أحاديث الصحيحُت 
كأكىل ىذه االستعصاءات ازباذىا من النص الديٍت نفسو موضوعا لبلىتماـ كالدراسة؛ فقد بات من ادلعلـو 

اىنة ذباىل النص الًتاثي كإحداث قطيعة ابستمولوجية معو ألف من احلداثة العربية مل تستطع يف صَتكرهتا التارخيية الر 
ف ذلك أف حيدث شرخا تأباه طبيعتها ادلنهجية كيتناىف كبنيتها الفكرية، لذلك عمدت إىل إعادة قراءتو كاستهدافو أش

و كيف ضوء ما بأدكاهتا كجعلو موضوعا للدرس النقدم، بيد أف ركاد احلداثة تباينت رؤاىم كأحكامهم القيمية ذباى
 طرحوا من مقوالت تباينت آراء الباحثُت إلنتاجهم بُت مؤيد ذلا مربر دلناىجها كأدكاهتا كأحكامها.

كما أف احلداثيُت العرب مارسوا ما يسمى "التنميط الثقايف"، بتقدًن ادلنظومة الغربية احلداثية كنموذج مطلق 
ياقات الثقافية كعدـ إدراؾ تعدد احلداثيات الغربية مكانيا حيتذل، مع فقداف القدرة على النقد كالتمييز بُت الس

كزمانيا، فإسقاط أم كسيلة على أم موضوع كتنزيل أم منهج على أم نص، حيتاج إىل التحقق من كجود ادلناسبة 
غريب بُت الوسيلة كادلوضوع كادلنهج كالنص ادلدركس، كإذا مل حيصل ىذا كنا إزاء عملية إسقاط، أم تقديس النموذج ال

لفلسفة  –كىو ينقل من الغرب–بعد تنميطو كمنذجتو، يف ضوء غياب منطق االختبلؼ، كافتقاد احلداثي العريب 
 خاصة بو عن الوجود كاحلياة كالناس كالذات كادلعرفة، ساعيا لتقدًن نسخة عربية خاصة دبا فهمو من ادلفاىيم الغربية.

ليها احلداثة العربية حاكلت جاىدة أف تتخذ من كمع حضور ىذه الصعوبات كغَتىا كاليت مل تلتفت إ
 أحاديث الصحيحُت موضوعا للنقد كاذلدـ، كأف ذبعل من البخارم كمسلم ظهرا للجلد كالتعزير.

 كبناء على ما تقدـ ديكن مناقشة ىذا ادلوضوع كفق التصور اآليت:
 مقدمة:

 االستعصاءات ادلنهجية يف نقد الصحيحُت  ثانيا:
 ات الفكرية احلداثية يف نقد الصحيُتاالستعصاء ثالثا:
 مناذج تطبيقية رابعا:

 خاتمة:
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 أوال: مدخل مفاىيمي
 تعريف االستعصاءات: -1

، كالعصا، مقصور: مصدر قولك االستعصاءات صبع مفرده: استعصاء، كاستعصى: مشتق من )عصى(
الشيء: اشتد كأنو من كاستعصى عليو ، 1العصياف: االمتناع عن االنقيادك عصي بالسيف يعصى إذا ضرب بو، 

 .2العصياف
العقبة: ، كىو أيضا 3يٍلـز من كجوده اٍلعىدىـ كىالى يٍلـز من عىدمو كجود كال عدـكاالستعصاء ىو ادلانع: الذم 

 .4بفتح العُت كالقاؼ ج عقبات كعقاب، الطريق الصعب يف أعايل
 :الحداثة مفهوم -2

ذلم: حدث الشيء حيدث حدثان كحداثة كأحدثو فهو يف ادلعٌت اللغوم: يتحدد معٌت احلداثة لغةن يف قو 
زلدث كحديث. ككذلك استحدثو.. فاحلديث ىو إجياد شيء مل يكن كابتدعو. كاحلديث كاحلدكث نقيض 
القدًن كالقٍدمة، ككوف الشيء مل يكن. كما ابتدع ، كاحملدث ىو األمر ادلبتدع، كاستحدثتي خربان أم كجدت خربان 

من االشياء. كاحلدث ىو الشباب أك األمر ادلنكر الذم ليس معتادان كال معركفان، العامل  جديدان، كاحلديث اجلديد
 .5زلدث أم لو صانع كليس بأزيل، فاحلداثة ىي اجلدة، كأكؿ األمر كابتداؤه

 ىي احلداثة" التارخيي، ك مسارىا يف إنسانية رلتمعات بلغتها تارخيية مرحلة ىي احلداثة كفق البعد التارخيي
 .6"كالتفتح كالعقبلنية التقنية من معينة بدرجة ادلتميز احلديث اجملتمع مبلمح رظهو 

 أك الغربية بالنهضة يسمى ما إطار يف احلديث الغريب الربجوازم اجملتمع ظهور "ىي كونينا كاحلداثة
 إىل كدفعها مكنها التطور، من عالينا مستونل ربقق صناعينا ادلتطورة اجملتمعات جعلت اليت النهضة ىذه األكربية،

 .7"األخرل اجملتمعات كتركيض غزك
                                                 

 .242ـ، ص1990-ىػ1410، 1عبد اخلالق ثركت، عامل الكتب، القاىرة، ط التوقيف على مهمات التعاريف، ادلناكم القاىرم، ت:  1
  .67/ 15، د.ت، مادة )عصى(، 1بَتكت، ط –لساف العرب، زلمد بن مكـر بن منظور األفريقي ادلصرم، الناشر : دار صادر  2
ق، 1411، 1بَتكت، ط –ر: دار الفكر ادلعاصر احلدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة، ادلؤلف: زكريا األنصارم، ت: مازف ادلبارؾ، الناش 3

 .82ص
ـ، 1988 -ىػ 1408، 2حامد صادؽ قنييب، دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط -معجم لغة الفقهاء، زلمد ركاس قلعجي  4

 .317ص
 .134-130/ 2ث: ، كلساف العرب، ابن منظور، مادة حد354ينظر: كتاب العُت، اخلليل بن أضبد الفراىيدم، مادة حدث:  5
 .123ـ، ص2009مدارات احلداثة، زلمد سبيبل، الشبكة العربية لؤلحباث كالنشر، بَتكت،  6
 ادلرجع نفسو. 7
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 سياؽ يف احلداثة، مفهـو باستخداـ ىيغل يبدأ" ػف احلديثة، األزمنة دبفهـو احلداثة ىذه عن ىيغل كعرب
، كاليت تشَت إىل اكتشاؼ "العامل اجلديد"، احلديثة" "األزمنة "، أك اجلديدة عصر: "األزمنة إىل ليشَت تارخيي

ق، تشك العتبة التارخيية بُت 1500ة، كاإلصبلح، ىذه األحداث اذلامة اليت حدثت حوايل عاـ كعصر النهض
 .1"العصور الوسيطة كاألزمنة احلديثة

 اجملتمعات عرفتها اليت الفكرية االستنارة حركة إىل فتشَت احلداثة، دلفهـو أعطيت اليت الفكرية الداللة أما
 أف فكرة من ينطلق الذم االستنارة حركة بفكر سبامنا مرتبطة احلداثة فأ على اإلصباع يشبو ما الغربية، كشبة

 بُت للتمييز أك اجملتمع إدارة أك الواقع دراسة يف سواء عقلو إىل إال حيتاج ال كأنو كسيده، الكوف مركز ىو اإلنساف
 اآللية ىي تكنولوجياكال كالقيمة، ادلعٌت مصدر الفكر، أساس ىو العلم يصبح اإلطار ىذا كيف كالطاحل، الصاحل

 الوحيدة اآللية ىو كالعقل كمنفعتو، سعادتو اإلنساف ليحقق صياغتها كإعادة الطبيعة تسخَت زلاكلة يف األساسية
 .2ادلعرفة إىل للوصوؿ

 
 السنةثالثا: االستعصاءات المنهجية في نقد 

خاص جيد عوائق كاستعصاءات  الناظر إىل آراء كأقواؿ احلداثيُت يف الوحي عموما كيف السنة النبوية بشكل
 منهجية يعاين منها احلداثيوف بشكل أك بآخر يف قراءة نصوصها كاحلكم عليها، كىذه أمهها:

 )أزمة القراءة الحداثيَّة مع النص الديني(النبوية  غياب الُبعد المصدري للنصوص -1

 ة خطأ منهجينا، بل ديثل" يف القراءة احلداثي  تغييبو، أك "النبوم" للنص البعد المصدري"ديثل غياب 
ال تقبل االنفصاؿ عن قائلها، كعن مراده، فالقرآف ىو  عموما " أم  خطب؛ إذ النصوص الدينية َخطًبا" ك"أزمة"

كاحلديث ىو من الوحي الذم تكلم بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كأم نظرة إىل  كبلـ اهلل سبحانو كتعاىل،
" تقع يف زلاذير كثَتة، ليس أقلها المتكلمصلى اهلل عليو كسلم، تستبعد "اهلل، عز كجل، أك كبلـ رسولو،  كبلـ

، كمن مث  كبٌػُِت  عدـ إدراؾ عظمة مصدر النص، الذم ييتعامل معو ، كاستنباطنا كاستدالالن مراده، فهمنا كتنزيبلن
حلكم بالنقص أك إعطاء ادلشركعية لكل عمليات النقد كالتخطئة كادلراجعة كالتصحيح، كالتنقيح، كما يستوجب ا

 .كجود اخللل كاخلطأ، كىدـ مصداقيتو

                                                 
 .13ـ، ص1995القوؿ الفلسفي للحداثة، يورغن ىابرماس، ترصبة فاطمة اجليوشي، منشورات كزارة الثقافة، دمشق،  1
 .34ـ، ص2006ىاب ادلسَتم، دار الشركؽ، القاىرة، دراسات معرفية يف احلداثة الغربية، عبد الو  2
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كعليو فإف احلداثيُت حينما يتعاملوف مع ىذه النصوص فإهنم يقرأكهنا رلردة كمقطوعة عن مصدريتها 
 ادلقدسة كيتناكلوهنا كأم نص أديب مات مؤلفو، كىذا يعد خرقا منهجيا يف تعاطي النص الديٍت عموما.

 راءة الحداثيَّة المتهافتة للنص الديني()الق غياب القراءة الجامعة -2

ك ىذا كاضح يف تناكذلم لبعض اآليات تتميز القراءة احلداثية بالقراءة التقطيعية التجزيئية للنصوص الدينية؛ 
القرآنية، كاألحاديث النبوية ادلشرفة، اليت تتحدث عن: حجاب ادلرأة، كمَتاثها، كمنزلتها يف اإلسبلـ، كإقامة 

" تعتمد متهافتة..كغَت ذلك من أكىاـ كشبهات، مقتطعة من سياقها؛ فكانت قراءهتم ذلا قراءة "بعض احلدكد..
آليات خاصة ال يستعاف هبا على فهم ادلعٌت ادلراد للنص، كال تؤيد األفكار ادلبثوثة فيو، بقدر ما ذبعلو كثيقة زبدـ 

لقراءة الصحيحة، اليت تعامل القرآف ل هجيادلن شرطالمصاحل فئة معينة، يف ظركؼ تارخيية معينة، كىذا خيالف 
" كأف كل جزء من ىذه اللفظة ينبغي النظر إليو يف ضوء عبلقتو مع كاللفظة الواحدة" الكرًن، كالسنة الشريفة

 األجزاء األخرل.
 :الغموض وأزمة المنهج -3

كادلصطلحي جيمع بُت القراءة احلداثية قاسم مشًتؾ ىو الغموض، إذ يعترب الغموض الفكرم كادلنهجي 
ظاىرة بارزة يف ىذا اخلطاب، حيث ازبذ اإلغراب كالتعقيد تعويضا عن الضحالة الفكرية كالتضارب ادلنهجي 
الغالب على ىذه الكتابات، كقد يبلغ ىذا الغموض درجة "اإلرىاب ادلصطلحي" عند بعض احلداثيُت يف 

 البداية باهتاـ نفسو بقصور الفهم تعاملهم مع القرآف الكرًن كمحمد شحركر، حبيث ال يًتدد القارئ يف
كاالستيعاب، فيصرؼ كل جهده لفك رموز كمغاليػق "الكتاب كالقرآف"، لكنو ال يلبث طويبل حىت يكتشف 
ضحالة ادلعاين كالدالالت، فيكوف قد كرس قواه كذلث كراء السراب ألف غموض التعبَت ىو حتما نتيجة 

تغطية عن قلة الزاد ادلعريف، كىو ما عرب عنو زلمد أركوف، نفسو لغموض التفكَت، ككل استعبلء فكرم إمنا ىو 
فعاب على غَته الغموض كاإلهباـ قائبل: "يستخدموف الرطانة الفلسفية كيتبلعبوف هبا؛ أقصد الكبلـ الغامض 

ى ألغاز ادلبهم الذم يقوؿ كل شيء كال يقوؿ شيئا يذكر، أقصد العبارات ادللتوية ادلعقدة اليت توىم أهنا ربتوم عل
 . !1الكوف كأسراره كىي فارغة من ادلعٌت"

مث إف القراءة احلداثية لآليات القرآنية ال تفًتض منهجا علميا زلددا يف التعامل مع النص القرآين، بل 
تتبٌت عدة مناىج سلتلفة أك حىت متناقضة يف اآلف نفسو، فتجد الواحد منهم مثبل يتبٌت ادلاركسية كالبنيوية كنظرية 

                                                 
 .250الفكر اإلسبلمي نقد كاجتهاد، زلمد أركوف، ترصبة: ىاشم صاحل، دار الساقي، بَتكت، لبتاف، ص 1
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ي يف الوقت نفسو رغم أف بعضها قاـ على أنقاض بعض، شلا جيعل ىذا اخلطاب بعيدا مطلقا عن االنسجاـ التلق
الفكرم أك متسما بالبلمنهج، كىذا مزية للبحث العلمي بالنسبة حملمد أركوف، كيسميو بادلنهج متعدد 

الديٍت": "إف كجهة النظر ىذه القرآف من التفسَت ادلوركث إىل ربليل اخلطاب "، كقاؿ يف كتابو: 1االختصاصات
، فهو من 2تتخذ أمهية حامسة...ألهنا ىي كحدىا اليت ذبربنا على الربط بُت سلتلف أنواع ادلنهجيات التحليلية"

خبلؿ ادلزج بُت العديد من ادلناىج، ينتظر كالدة فكر تأكيلي جديد للظاىرة الدينية، كيغطي على ذلك دبا 
 .اليت يدعي أهنا ربتاج إىل مناىج متعددة يف نفس اآلف يسميو ب"اإلسبلميات التطبيقية"

كاحلقيقة أف ىذا البلمنهج الذم ينهجو إمنا رمى بفكره يف العبثية، كقد سبقو إىل ذلك الفيلسوؼ 
"فَتاباند بوؿ"؛ كىو من فبلسفة ما بعد احلداثة الذين دعوا إىل نظرية الفوضى؛ ألف كتابا بعنواف: "ضد 

عادة االعتبار إىل التنجيم كالكهانة كاألساطَت، بعد أزمة العقل الغريب الذم كانت احلداثة قد ادلنهج"، كدعا إىل إ
رفعتو إىل مستول التقديس، كألف كذلك كتاب: "كداعا للعقل" حارب فيو العقل كادلوضوعية، كادعى بأف العلم 

األسطورة كالفكر اخلرايف، قاؿ: ليس أدؽ كال أنفذ من األسطورة، كذلذا صلد اىتماما بالغا من زلمد أركوف ب
"ينبغي القياـ بتحليل بنيوم لتبيُت كيف أف القرآف ينجز أك يبلور )بنفس طريقة الفكر األسطورم الذم يشتغل 
على أساطَت قددية متبعثرة( شكبل كمعٌت جديدا... ألنو من ادلهم أف نعرؼ مدل تشظي األساطَت ادلعاد 

ما دقيقا على الركابط بُت األسطورة كالتاريخ كبُت العجيب ادلدىش كبُت استخدامها إذا ما أردنا أف نطلق حك
، كيف ىذا الكبلـ تقليد سافر "فَتاباند بوؿ" كأمثالو من الفبلسفة، 3الوقائع احلقيقية كذلك فيما خيص القرآف"

نظريات الفلسفية فهل على تفسَت القرآف الكرًن أف يتجرع األخبلط الفكرية ادلرة اليت تسفر عنها احلرب بُت ال
 !الغربية

كعلى العكس من ىذا صلد أف يف الًتاث اإلسبلمي عموما رلموعة من األنساؽ الفكرية ادلنسجمة، حىت 
كإف كانت سبثل اضلرافا عقديا أك غلوا فكريا كما ىو األمر بالنسبة إىل فرؽ الشيعة كاخلوارج كادلعتزلة، كقد كاف 

 .4ندما حياكؿ اجملتهد الوفاء دلنهجو الفكرمىذا األمر كراء ظهور اآلراء الشاذة ع

                                                 
 .125الفكر اإلسبلمي قراءة علمية، ترصبة: ىاشم صاحل، ادلركز الثقايف العريب، بَتكت، لبتاف، ص 1
 70ادلرجع نفسو، ص 2
 .203نفسو، ص ادلرجع 3
نو يقدـ فيكوف رأيو شاذا بالنسبة إىل اآلخرين منسجما مع مذىبو ىو، كقد يكوف مقتنعا دبخالفة ىذا الرأم لؤلصوؿ العامة للفكر اإلسبلمي، إال أ 4

 االلتزاـ ادلنهجي، لذلك كانت الصرامة ادلنهجية يف التفكَت من خصوصيات كل الًتاث اإلسبلمي دبا يف ذلك التفسَت.
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ىي مشكلة احلداثة األكىل يف مقاربتها النص الديٍت، كىي ك كمن مظاىر أزمة ادلنهج يف القراءة احلداثية 
"تداكلو" أم: خارج نطاؽ أم قراءة أسبقية تراثية لو، يف فصل تاـ  الدعوة إىل "ضركرة" قراءة النص الديٍت، خارج

 اإلسبلمي، ككل القراءات الضابطة لفهمو كتفسَته يف الًتاث العريب اإلسبلمي، كذلك لصاحل بُت النص الديٍت
"النص الديٍت" اإلسبلمي   ادلنهجية الغربية ادلسيحية يف ربليل اخلطاب، كقراءة النصوص؛ فراحوا يسقطوف على

عناف لقراءة النص الديٍت كفهمو كل ما ظفركا بو من "آليات القراءة" ك"أدكاهتا" يف نتاج اآلخرين، كأطلقوا ال
 من خبلذلا. كربليلو

 وحدة المصدر في إلقاء الشبهات: -4
احلداثيوف كالعلمانيوف كأصحاب ادلناىج البلعقبلنية، ابتداءن من مدرسة صباؿ الدين األفغاين كمىن  يتفق

يو زماننا أصحاب سار على درهبا كأضبد أمُت، أك من جاء بعدىا كأيب رية كبعض معاصريو، كمن مثى  علمان
ادلناىج العقلية الغربية كأركوف كحسن حنفي كشحركر، كىؤالء تتفق كلمتهم مع ادلستشرقُت سبامان، فادلصدر 

 كاحد، أغلبو من اليهودم )جولدتسيهر(.
كالذين شنوا ىجمات عديدة على البخارم خاصة، كالسنة بعامة، بلغت هبم الوقاحة أف كتب أحدىم 

غريبة خالية من كل مضموف فكرم "يرة رضي اهلل عنو يف صحيح البخارم كمسلم بأهنا: كاصفان أحاديث أيب ىر 
 .1"أك علمي أك اجتماعي أك ديٍت، كليس فيها سنة كال تشريع، كال شيء يفيد ادلسلمُت يف دينهم كدنياىم

نيوف بأزمتهم كمع كل ذلك فإنو مل ييكتب ذلجماهتم الظادلة كادلفًتية القبوؿ كالنجاح، كلقد اعًتؼ العلما
كاف جليان أف موقف إنكار السنة مل تكن لو حظوظ يف "يف حرب السنة كالطعن فيها فها ىو أحدىم يقوؿ: 

أمل تر أنٌا )، إال أنو مل يدب فيهم الوىن ليتوقفوا عن باطلهم كمل ييأسوا منو، كما قاؿ ربنا: 2"االنتشار كالقبوؿ
 .[83مرًن: ] (أرسلنا الشياطُت على الكافرين تؤٌزىم أزا

 كقد كتب العلمانيوف يف نقد صحيح البخارم كتبان عديدة مثل: 
كما كتبو حسن الصباغ )صحيح البخارم رؤية ، رية )أضواء على السنة احملمدية( ما كتبو زلمود أبو

، (كما كتبو صاحل أبو بكر )األضواء القرآنية يف اكتساح األحاديث اإلسرائيلية كتطهَت البخارم منها، معاصرة(
 .كغَتىا من الكتابات، إنقاذ الدين من إماـ احملدثُت( -كما كتبو زكريا أكزكف ) جناية البخارم

                                                 
 .274صبَتكت، ، لنشرلكتب كاالريس ل إبراىيم فوزم، رياض تدكين السنة، 1
 .71صبَتكت، ادلركز الثقايف العريب، السنة بُت األصوؿ كالتاريخ، ضبادم ذكيب،  2
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كالناظر بشكل عاـ ذلذه الكتب اليت تعرضت لنقد السنة عامةن أك صحيح البخارم خاصة، سيجد أف 
 ىذه الكتب ذبًت أفكار جولد تسيهر اليهودم، فادلادة ىي ىي مع اختبلؼ الصياغة فقط.

كال نستطيع أف نعزك األحاديث ادلوضوعة "فما ىو الفارؽ بُت افًتاء جولدتسيهر )اليهودم( الذم يقوؿ: 
لؤلجياؿ ادلتأخرة كحدىا، بل ىناؾ أحاديث عليها طابع القدـ، ىذه إما قاذلا الرسوؿ، أك ىي من عمل رجاؿ 

 "احلديث من نقد السند إىل نقد ادلنت علـو"يف مقدمتو لكتابو  كبُت ما يفًتيو حسن حنفي ،1"اإلسبلـ القدامى
ىو ضياع إرىاب علم الحديث  ذلدؼ من ىذه ادلقدمة"ايف مقدمتو كاليت مساىا نقد ادلصادر!!، قائبل: 

، أك ما ذكره حسن الصباغ 2"، كبياف أنو ًمن كضع احملدثُت بأىوائهم كمذاىبهم كأىدافهمعلمًا مقدساً  باعتباره
 .3" عليو كسلم غَت ملزمة كلو صحت عنو؛ ألنو بشر!!!من كوف أحاديث النيب صلى اهلل

 ال ينكر جولدتسيهر بالكلية كجود أحاديث صحيحة ترجع إىل القرف"حىت قاؿ الربفسور ج. ركبنسوف: 
 ."األكؿ بل حىت إىل فم النيب نفسو

فالشبهات ىي ىي كالنتيجة كاحدة نٌص عليها حسن حنفي، مع اختبلؼ الصياغة فقط، ىذا فيما 
 ص التقليد الذم أنتجو من باعوا عقوذلم لليهود كالطاعنُت يف ىذا الدين.خي

 ثالثا: االستعصاءات المعرفية في نقد السنة
الناظر إىل آراء كأقواؿ احلداثيُت يف الوحي عموما كيف السنة النبوية بشكل خاص جيد أيضا عوائق كاستعصاءات 

 اءة نصوصها كاحلكم عليها، كىذه أمهها:معرفية يعاين منها احلداثيوف بشكل أك بآخر يف قر 
 :)القراءة الحداثيَّة واالنحراف عن معهود العرب في الخطاب( غياب المرجعية اللغوية -1

"ادلرجعية اللغوية" ىو اخلطأ، بل"اخلطيئة" الكربل، كمن "اإلصابات" الفكرية البالغة اليت كقع  لعل غياب
يٍت؛ فمن ضوابط القراءة الصحيحة: أف مقاربة أم نص لغوم فيها احلداثيوف، يف أثناء مقاربتهم النص الد

و، كمعرفة مقاصد أصحاهبا يف كبلمهم، كأف يؤكؿ الكبلـ دبا تتستدعي الوقوؼ على حدكد لغتو اليت ربمل ببلغ
 ك"عرؼ ادلخاًطب" ك"عاداتو ادلطردة".  4يوافق "معهود اخلطاب ادلتبادىؿ بُت ادلتكلمُت"

                                                 
 .49ص بَتكت، دار الكتب احلديثة،إجيناس جولد تسيهر، ت: زلمد يوسف موسى، العقيدة كالشريعة يف اإلسبلـ،  1
 .07ككبلمو يف ص، 1، حسن حنفي، اذليئة ادلصرية للكتاب، طسلسلة لو أمساىا )من النقل إىل العقل ككتابو ىذا من 2
 .219صمصر، دار الينابيع، حسن الصباغ، صحيح البخارم رؤية معاصرة،  3
 .148 -133، ص2016رب ديسم 14 -13القرآين، إمساعيل نقارز، مقاؿ دبجلة احلوار ادلتوسطي، ع  انظر: معهود العرب يف تلقي اخلطاب  4
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ٍت" قرآننا كسنة، ىذا ادلآؿ، يف قراءات احلداثيُت، فإف االحتكاـ إىل "منهجية" حُت يؤكؿ أمر "النص الدي
، كربمي "النص" من أف يكوف رلاالن للتزيد كاإلقحاـ، أك العبث  ا كتفسَتنا كتأكيبلن توجو القراءة، كتضبط مسارىا، فهمن

كن "مقياسو" مضبوطنا كل الضبط، فإف كاللهو، كسبِكن من "الفهم" الصحيح دلقاصده، يكوف أمرنا ضركرينا، فمن مل ي
 "التيو" الذم أدخلتنا فيو احلداثة، كما بعدىا!!  ادلعاين زبتلط عليو كسبتزج، ككقع يف

"مرجعية" ذلا، كىو: أف تكوف "قراءة" النص الديٍت اإلسبلمي،  كىذه "ادلنهجية" زلكومة بأصل عاـ، ديثل
ير معانيها" ك"منازعها يف أنواع سلاطباهتا" ك"عادات اللساف ك"مسالكها يف تقر  1"طريقة العرب يف خطاهبا" على

العريب يف االستعماؿ، كخصوصياتو يف توزيع ادلعاين على األلفاظ" كأف ييفهم كىفق مدلولو العريب، الذم يتبادر إىل 
 الذىن، من دكف يلٍّ كال إغراب، كال تعطيل دلغزم، أك إقحاـ دلعٌت. 

 نفي المحكمات عند الحداثيين:  -2

لقد ظهرت أزمة احلداثيُت مع النص يف التعامل مع احملكمات من خبلؿ منطلقاهتم اليت ال تراعي مقصد 
الشريعة بقدر ما تراعي ادلناىج اليت ترعرعت على أيدم ادلستشرقُت، فأقبلوا على القرآف من موقع ترؾ العلـو 

أف القواعد التفسَتية ىي رلرد كضع كضعو  كادلعارؼ كاألدكات اليت تعد آلة معيارية لفهمو فهما صحيحا، كظنوا
مستعملُت يف ذلك قياس الشبو بُت علماء الدين كالكنيسة _مع الفوارؽ_ كاعتربكا النص الديٍت  علماء اإلسبلـ 

فهو عندىم نص لغوم مرتبط ثقافيا كاجتماعيا ببيئتو اليت نشأ فيها،  2صنعا بشريا تشكل مع الواقع يف صبيع مراحلو
؛ كلذلك فإف قراءتو تتم عرب آليات )العقل التارخيي لئلنساف( كليس طبقا 3ه أم قيمة قدسية أك علميةكليس لقضايا

ال توجد أصوؿ دائمة "؛ كعليو فإنو كما يقوؿ زلمد أركوف: 4آلليات العقل الغييب الغارؽ يف اخلرافة كادلنطق األرسطي
يس النهائي للحقيقة كالعقل شيء مستحيل، ألف احلقيقة كأبدية كإمنا ىناؾ أصوؿ متغَتة بتغَت العصور، كمن مث فتأس

 5."كما يتوىم األصوليوف من كل األنواع كاألجناس   أصبحت نسبية، كمل تعد مطلقة كأبدية،

                                                 
 ادلرجع السابق. 1
 .136ـ،ص 1993، 3ينظر: نقد اخلطاب الديٍت نصر أبو زيد، سينا للنشر، مصر، ط  2
  .23نفسو، ص  3
 .23نفسو، ص  4
 .37معارؾ من أجل األنسنة يف السياقات اإلسبلمية، زلمد أركوف، ترصبة: ىاشم صاحل، دار الساقي للطباعة كالنشر، بَتكت، ص   5
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كيرل صباؿ البنا أف أىم ما ينبغي التوجو إليو كتغيَته ىو الثوابت ألهنا كإف كانت ربافظ على استقرار اجملتمع 
، كأكؿ ىذه الثوابت اليت 1إال أف عدـ مناقشتها جيعلها تتجمد كتػىتػىوىث ني، كتأخذ قداسة ادلعبودكتعصمو من االنزالؽ؛ 

ينبغي أف يطاذلا معوؿ اذلدـ كالتشكيك ػػ يف نظر ىؤالء ػػ ىي العقائد فمحمد أركوف يرل أف أكرب عائق للعقل العريب 
 .2"تارخييةأماـ اإلبداع ىو التسليم للعقائد كعدـ اعتبارىا رلرد قضايا 

 شيئان  ليست"أركوف،  زلمد يقوؿ كما العريب، اإلنساف حداثة زبدـ اليت الدينية، األفكار "نقد" عملية إف
 توما كالقديس اليهودية إىل بالنسبة ميموف كابن اإلسبلـ إىل بالنسبة رشد ابن كاف فسابقان  الراىنة حبداثتنا زلصوران 

 ربقيق – اليـو ضلن – بإمكاننا مث، من. ك 3"صعيد أكسع على العملية قواحق قد الكاثوليكية إىل بالنسبة اإلكويٍت
 كرغباتنا الفكرية ىواجسنا بُت كتكامبلن  توازنان  خبللو، من ضلقق الذم ادلدل إىل ذباكزىا ال؟ كمل نفسها؛ العملية

 .الراىنة حلداثتنا االنتصار كمنو للعقل – فشيئان  شيئان  – االنتصار حيث الواقعية؛
 كنباىتها العلمية، بنظرهتا استطاعت ،)اإلكويٍت توما كالقديس ميموف كابن رشد ابن(الثبلثية  ىاتو أف ركغ كال

 من انطبلقان  للقركف الوسطى، األسطورم التخلف بؤرة من بالتتابع كادلسيحي كاليهودم اإلسبلمي العقل زبرج أف
 بقيت كادلعرفية، كاألخبلقية كالسياسية الدينية واملالع أف العلم، مع األبستمولوجي للنقد البلىويت اجملاؿ إخضاع

 .4تنفصم ال بشكل متكاملة بينها، فيما مًتابطة كلها
 يف كفعاالن أيضان، كأساسيان، مركزيان  رلاالن  يكوف أف -البداية يف- اإلنثركبولوجي الفلسفي البعد استطاع كىكذا

 الفكرية ادلناظرة أسس مؤسسان  ،5كالغزايل رشد ابن عم تكتمل كمل بدأت اليت كالثقافية الفكرية النهضة تشكيل
 .اخلبلقة
 العقل "طاعة" إلى الطاعة عقل منعائق الطاعة:   -3

ادلتضمنة مبدأ الطاعة الذم أقره القرآف الكرًن يف آيات سلتلفة، ضلو قولو تعاىل: شكلت النصوص النبوية 
ا ال ًذينى آمىنيوا أىًطيعيوا الل وى كىأىًطي عيوا الر سيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى الل ًو كىالر سيوًؿ ًإٍف  )يىاأىيػُّهى

                                                 
 .12، ص2010احلرية يف اإلسبلـ، صباؿ البنا، مؤسسة االنتشار العريب، مصر،  1
 .15الفكر اإلسبلمي قراءة علمية أركوف، ص  2
 .180زلمد أركوف، ترصبة: ىاشم صاحل، دار الساقي للطباعة كالنشر، بَتكت، ص ادلعاصر؟، اإلسبلمي الفكر ىو أين أركوف، زلمد 3
 . 116 ص خالص، لرحيمعبد ا األصولية، احلركات 4
 عابد خبلؿ: زلمد من "رشد ابن لفلسفة جديدة قراءة مشركع" عنواف ربت رشد البن اجلابرم عابد زلمد خصصها اليت ادلفصلة الدراسة انظر 5

 أركوف، زلمد :كتابو ؿخبل من رشد كالغزايل ابن حوؿ أركوف زلمد دراسة ككذلك .260: قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي، صكالًتاث ضلن اجلابرم،
 .116 ص ادلعاصر؟، اإلسبلمي الفكر ىو أين
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( ]النساء: ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن يػٍ [، كغَتىا من اآليات، كما عقد البخارم 59كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى
، كعقد 1 صحيحو يف كتاب التفسَت بابا أمساه: " باب قولو   أطيعوا اهلل كأطيعوا الرسوؿ كأكيل األمر منكم  يف

 .2مسلم أيضا يف صحيحو بابا أمساه: " باب كجوب طاعة األمراء يف غَت معصية كربرديها يف ادلعصية"
قدر اإلمكاف هبدؼ التحرر الفكرم،  كعليو فإف الفكر احلداثي يعمل جاىدا على إزاحة ىذا العائق كإبعاده

 كيعزكف ذلك إىل السلطة السياسية ىي اليت أنتجت ىذا ادلفهـو كفرضتو على عقوؿ ادلسلمُت.
 يف الرياسة أىل لدل كادلعريف السياسي التسلط عقاؿ من كالديٍت كاألخبلقي الفكرم للتحرر أفق عن البحثف

 ىويتنا عن نبحثكضلن  باألمس، كاليـو بادلاضي، احلاضر بطير  الذم الوحيد النور خيط ظل كالسياسة، الدين
 يرتبط ما كل كالتعبَت، كيف الرأم حرية يف ادلسلم، العريب اإلنساف حقوؽ انتهاكات ماضي ركاـ بُت الضائعة

 .كالعامة اخلاصة حياتو كمتطلبات حباجيات
 إشكالية نبلورىا .اليـو إىل4 "التحكيم عةكاق" منذ 3"الكربل الفتنة" سببتو الذم باجلرح تذكرنا إشكالية، كتلك

،  كاحلداثة النهضة كالدديقراطية خبيوط اإلمساؾ يف كىواجسو طموحاتو حوؿ ادلسلم العريب اإلنساف أسئلة عرب اليـو
 !أخرل من جهة كاألخبلؽ كادلعرفة السياسة يف كمرتكزاتو االستبداد عقاؿ من كاإلفبلت جهة، من

 يف تصحيح تسعفنا أف اإلسبلمي، العريب للفكر ادلوجهة كالتفكيك، كالنقد التحليل أسئلة بإمكاف ترل يا فهل
؟ إىل الكربل الفتنة منذ ادلستبد، احلاكم ببلط يف كالسياسة ادلعرفة أركقة سجلتها اليت الثغرات  اليـو

                                                 
/ 4، 1987 -1407، 3طبَتكت،  –، اليمامة ، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَتالبخارمزلمد بن إمساعيل  اجلامع الصحيح ادلختصر، 1

1674. 
 .1465/ 3بَتكت،  –العريب  دار إحياء الًتاثت: زلمد فؤاد عبد الباقي،  ،سلم بن احلجاجمصحيح مسلم،  2
 سفياف، أيب معاكية بن كتويل، .عضوض سياسي حكم إىل عفاف، بن عثماف اخلليفة مقتل بعد اإلسبلـ، يف كاإلمامة اخلبلفة نظاـ ربوؿ إثر  3

 جديدة قراءة :كتاب أيضان ك  حسُت؛ كتاب طو الكربل الفتنة حوؿ ادلعلومات من للمزيد انظر .الشهَتة التحكيم كاقعة بعد كاحلكم الدكلة أمور
 .ـ2008، بَتكت، العريب االنتشار مؤسسة ،احلامي علي زلمد دار :تونسالعبيدم،  ادلختار زلمد الكربل، للفتنة

 مت حيث، ادلسلمُت؛ أمور قيادة يتوىل من خبصوص سفياف، أيب بن كمعاكية طالب أيب بن علي بُت كقائعها دارت اليت التحكيم عملية ىي 4
 كقع ما أف غَت .كالرضى بالشورل عليو احلاضرة اجلموع تتفق مكاهنما آخر شخص كتنصيب كمعاكية علي إقصاء على الطرفُت شلثلي بُت االتفاؽ

 باألمر األخَت ىذا كرضا طالب، أيب بن علي حساب على سفياف أيب بن معاكية لصاحل رلراىا كربويل عليها ادلتفق ادلواقف يف "ربايل" من
 كظلت؛ .اليـو إىل كخوارج شيعة بُت طالب، أيب بن علي على االنقساـ إىل آنذاؾ السقيفي اجملتمع – التعبَت صح إف – قاد مالذ ىو الواقع،

 حنيفة أليب "الطواؿ األخبار" مرجع التفاصيل، من للمزيد انظر .التحكيم كاقعة باسم اإلسبلمية العربية الذاكرة يف راسخة األحداث ىذه مث، من
 للفتنة جديدة قراءة  :كأيضان  ،603 -600 ص، د.ط، د.ت، بَتكتالفكر،  ؿ، دارالرسو  حوؿ رجاؿ خالد، زلمد خالد :ندالدينورم، ع

 .78- 77 ص ادلختار العبيدم، زلمد الكربل،
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 األزمات اليت كزذبا يف اإلسبلمية، العربية الثقافة داخل كالدينية األخبلقية القيم تسعفنا سوؼ حد، أم إىل
؟ الكربل الفتنة منذ اإلسبلمي العريب اجملتمع – يعانيها كاليزاؿ – عاناىا  إىل اليـو

 بغية -اإلسبلمية العربية الثقافة يف – االستبداد كمرتكزات أصوؿ لتجاكز سبل من ىل :كدقيق سلتصر بتعبَت
 الفقرم لبلستبداد العمود ،"الطاعة مرض"  أفوؿ يعلن حداثي، أخبلقي كرلتمع دديقراطي، سياسي بنظاـ النهوض

 ؟)كادلعريف(السياسي
العمود  دكف من العيش من – أمبلكو أك قوتو أك مكانتو كانت ككيفما ما، إلنساف – كأبدان  بتاتان  ديكن ال

 الذم يوجو احملرؾ ىو .حركة بأدىن يقـو أف للجسد ديكن ال دكنو كمن لئلنساف، الذايت البنياف أساس فهو .الفقرم
 .االذباىات صبيع يف النظر على يساعده كما حركتو، مركنة كيسهل اإلنساين، الفعل

 
 
 جعل الرسل والرساالت مناقضة للعقل وسببا للتخلف: -4

يصح أف يكوف مقدمة لغَته من أكجو االضلرافات، كيصح أف  احلداثةىذا الوجو من أكجو اضلرافات أصحاب 
؛ إذ يعترب كثَت من احلداثيُت العرب الذين يعيشوف زلة كيف الرسل كالرساالتيكوف غاية لكل االضلرافات يف الكتب ادلن

بُت ظهراين ادلسلمُت، كيتسموف بأمسائهم كقد ديارسوف بعض شعائر اإلسبلـ، أمثاؿ: السياب، كصبلح عبد الصبور، 
كنصر أبو زيد، كأمل دنقل، كادلقاحل، كحجازم، كأمُت اخلويل، كزلمد خلف اهلل، كجابر عصفور، كحسن حنفي، 

كطو حسي، كالطهطاكم، كعبد الرضبن منيف، كالفيتورم، كغَتىم كثَت، يعتربكف اإلسبلـ كلو تراثا، كجيحد أغلبهم 
 بالرساالت كيشككوف يف كجود الرسل كيف صدقهم.

العقل يراد من كراء ذلك الوصوؿ إىل ىدـ مبدأ النبوة كمبدأ االتباع كالطاعة لؤلنبياء، يف مهرجاف جاىلي يؤلو 
الكليل كيقدسو، ربت مزاعم أف الرسل كارساالت مضادة للعقل كمناقضة للمصلحة كالتقدـ كالرقي  كاحلضارة، إىل 
غَت ذلك من الدعاكل الباطلة كاالفًتاءات اجلاىلة، اليت مل تكن كليدة ىذا العصر بل ىي من قدًن، قدـ الصراع بُت 

دينكم كأف يظهر  ، كقد قاؿ فرعوف عن موسى: )إين أخاؼ أف يبدؿ1ـالتوحيد كالوثنية كاحلق كالباطل كالنور كالظبل
 [.52الزخرؼ: [، كقاؿ: )أـ أنا خَت من ىذا الذم ىو مهُت كال يكاد يبُت( ]26يف األرض الفساد( ]غافر: 

                                                 
 .1294ص ،ـ2003-ق1424، 1كفكرىا، سعيد بن ناصر الغامدم، درا األندلس اخلضراء، جدة، ط االضلراؼ العقدم يف أدب احلداثة 1
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ككبلمهم يف ىذا الصدد متنوع كمتعدد، كإف من أكائل من فتح ذلم ىذا الباب ىو طو حسُت الذم اصطنع 
تنسخ الشك من ديكارت، ليسلطو على احلقائق الدينية كالتارخيية، بل حىت على بعض ادلسائل الشك كاس

االعتقادية، كذلك حُت ادعى أف القرآف كالتوراة ال يكفياف حُت يتحدثاف عن إبراىيم كإمساعيل عليهما الصبلة 
إمساعيل إىل مكة، كالنتيجة كالسبلـ إلثبات كجودمها التارخيي، فضبل عن إثبات القصة اليت تتحدث عن ىجرة 

ادلًتتبة على ذلك من انتساب العرب ادلستعربة إىل سيدنا إمساعيل، كادعى أف ىذه القصص منتحلة كضعها اليهود 
الذين يستوطنوف مشايل الببلد العربية، كأف القرآف إمنا اصطنع من ىذه القصص احتياال إلثبات الصلة بُت اإلسبلـ 

 .1كالتوراة كالعرب كاليهودكاليهودية أك بُت القرآف 
كقد كتبت جلنة العلماء يف مصر تقريرا مفصبل عن كتاب "يف الشعر اجلاىلي" الذم ذكر فيو القوؿ الشنيع 
عن إبراىيم كإمساعيل عليهما السبلـ، كقد قررت اللجنة أف الكتاب "كلو شللوء بركح اإلحلاد كالزندقة، كفيو مغامز 

جيوز حباؿ أف تلقى إىل تبلمذة مل يكن عندىم من ادلعلومات الدينية ما يتقوف بو ىذا عديدة ضد الدين مبثوثة فيو ال 
 .2التضليل ادلفسد لعقائدىم"

كبينوا "أنو إذا مل تكافح ىذه الركح اإلحلادية يف التعليم كيقتلع ىذا الشر من أصلو كتطهر دكر التعليم من 
كإحكاـ ربت شعار حرية الرأم، اختل النظاـ كفشت الفوضى البلدينية اليت يعمل بعض األفراد على نشرىا بتدبَت 

 كاضطرب حبل األمن؛ ألف الدين ىو أساس الطمأنينة كالنظاـ.
كالكتاب كضع يف ظاىره إلنكار الشعر اجلاىلي، كلكن ادلتأمل قليبل جيده دعامة من دعائم الكفر كمعوال 

 .3خباصة الدين اإلسبلمي"ذلدـ األدياف، ككأنو ما كضع إال ليأيت عليها من أصوذلا ك 
كقد صرح طو حسُت حبقيقة قولو يف عدة مواضع، من ذلك قولو: "للتوراة أف ربدثنا عن إبراىيم كإمساعيل 
كللقرآف أف حيدثنا عنهما أيضا، كلكن كركد ىذين االمسُت يف التوراة كالقرآف ال يكفي إلثبات كجودمها التارخيي فضبل 

مث يقوؿ أيضا: "ضلن مضطركف إىل أف نرل  .4ا هبجرة إمساعيل بن إبراىيم إىل مكة"عن إثبات ىذه القصة اليت ربدثن

                                                 
، كنقد  1095/ 2ـ، 1982 -ىػ1403، 1انظر: الصراع بُت القدًن كاجلديد يف األدب العريب احلديث، للدكتور الكتاين، دار الثقافة، ادلغرب، ط  1

 .76ـ، ص1926كتاب يف الشعر اجلاىلي حملمد فريد كجدم، طبعة دائرة معارؼ القرف العشرين، مصر، 
 .172 -167القرآف، ص انظر نص التقرير يف: كتاب ربت راية  2
 .26صنقد كتاب يف الشعر اجلاىلي،   3
 ادلصدر نفسو.  4
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يف ىذه القصة نوعا من احليلة إلثبات الصلة بُت اليهود كالعرب من جهة، كبُت اليهودية كاإلسبلـ كالقرآف كالتوراة من 
 .1جهة أخرل"

ألسطورة يف القرف السابع للمسيح"، مث يضيف: "كقد كانت قريش مستعدة كل االستعداد لقبوؿ مثل ىذه ا
إىل أف قاؿ: "إذا فليس ما دينع قريش من أف تقبل ىذه األسطورة اليت تفيد أف الكعبة من تأسيس إمساعيل كإبراىيم  

، أمر ىذه القصة إذا كاضح، فهي حديثة العهد قبيل 3صاحب طراكدة 2كما قبلت ركما أهنا متصلة بإينياس بن برياـ
اإلسبلـ لسبب ديٍت، كقبلتها مكة لسبب ديٍت كسياسي أيضا، كإذا فيستطيع التاريخ كاألديب  اإلسبلـ كاستغلها

 .4كاللغوم أال حيفل هبا عندما يريد أف يتعرؼ أصل اللغة العربية الفصحى"
كال شك أف ىذه األقواؿ تتضمن إحلادا مكشوفا كمعارضة صرحية للقرآف العظيم ككفرا باهلل كآياتو كرسلو، 

للنصوص القاطعة كللرسوؿ صلى الو عليو كسلم الذم أكحي إليو من ربو: )كإذ يرفع إبراىيم القواعد من  كتكذيبا
[، )كإذ بوأنا إلبراىيم مكاف البيت أال تشرؾ يب شيئا كطهر بييت للطائفُت كالقائمُت 127البيت كإمساعيل( ]البقرة:

 [.27 -26امر يأتُت من كل فج عميق( ]احلج: كالركع السجود كأذف يف الناس باحلج يأتوؾ رجاال كعلى كل ض
كىذا الذم قالو طو حسُت عن القرآف كالسنة ىو عُت ما قالو ادلشركوف من قبل: )كقاؿ الذين كفركا إف ىذا 
إال إفك افًتاه كأعانو عليو قـو آخركف فقد جاءكا ظلما كزكرا كقالوا أساطَت األكلُت اكتتبها فهي سبلى عليو بكرة 

 [.5-4فرقاف: كأصيبل( ]ال
 مكانة الصحيحين عند األمة اإلسالمية: -5

لعل من أىم كأكرب العوائق ادلعرفية اليت يعاين منها احلداثيوف ادلكانة السامقة اليت حيظى هبا الصحيحاف يف 
شك أف صحيح البخارم قد حاز الرتبة العليا كالقبوؿ، حىت اتفقت األمة على  فبلكعي األمة اإلسبلمية ككجداهنا، 

ٌيتو كعلو رتبتو كونو أعلى كثيقة حديثية ركت لنا سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم، كلذا كاف زلط أنظار علماء حج
احلديث يف كل عصر كمصر، حىت قاؿ فيو اإلماـ اجلويٍت كيف صنوه )صحيح مسلم(: )لو حلف إنساف بطبلؽ 

                                                 
 .27، صالسابقادلصدر   1
برياـ الثاين من  يف األساطَت اليونيانية كالركمانية إينياس كاف بطل طراكدة، صلل الفارس أنتشيسيس ة كاإلذلة أفركديت، ككاف كالده أيضا ابن عم ادللك: 2

 إينياس من طراكدة مع مساعدة من أفركديت، كاليت أدت إىل تأسيس مدينة ركما. انظر: ادلوسوعة احلرة كيكيبيديا.طراكدة. كركل رحلة 
ة. ادلوسوعة طراكدة: مدينة تارخيية قددية تقع يف أقصى الشماؿ الغريب من أكاخر الكبلسيكية القددية، عرفت حاليا دبنطقة األناضوؿ يف تركيا احلديث 3

 ا.احلرة كيكيبيدي
 .29نقد كتاب يف الشعر اجلاىلي، ص 4
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 صلى اهلل عليو كسلم دلا ألزمتو الطبلؽ، كال امرأتو أف ما يف كتايب البخارم كمسلم شلا حكما بصحتو من قوؿ النيب
 .1(حنثتو، إلصباع علماء ادلسلمُت على صحتهما

ىػ( فسألو عن بعض 256ىػ( دخل على اإلماـ البخارم )261كيركم أصحاب التاريخ أف اإلماـ مسلما )
كي، فقاؿ لو: كاهلل ال األحاديث فبُت لو عللو، كيف ركاية: فقبل رأسو كىو يبكي، كيف ركاية: فقبل رجلو كىو يب

 .2يبغضك إال حاسد يا أستاذ األستاذين كيا سيد احملدثُت كيا طبيب احلديث كعللو

كىذه نتيجة حتمية بطبيعة احلاؿ دلا اعتمده صحيح البخارم من منهجية علمية بالغة الصرامة يف قبوؿ 
 .3احلديث عيرًفىت باسم شرط البخارم

كزية كادلصدرية يف علم احلديث الشريف، كيف نفس الوقت كاف لو الدكر من ىنا ناؿ صحيح البخارم موقع ادلر 
البارز يف استعداء صبوع الباطل إلسقاط صحيح البخارم، فكونو أعلى كثيقة مقبولة بُت ادلسلمُت جعلت من 

ث األخرل إسقاط ىيبتو بوابة ذلدـ السنة النبوية، ألف الطعن يف صحيح البخارم يعٍت بالضركرة الطعن يف كتب احلدي
 من باب أكىل، كىو ربصيل حاصل.

كمع ىدـ السنة النبوية يسهل االستفراد بالقرآف الكرًن، إما بتحريف الفهم الصحيح للقرآف صبلة كتفصيبلن 
كالذم يعتمد على السنة النبوية، أك بالطعن بالقرآف الكرًن نفسو، كىكذا فإف نظاـ اإلسبلـ بكاملو خيتٌل كينهدـ! 

 ة استقصاد ىدـ البخارم من أعداء ادللة.ىذه حقيقة خطور 

 
 
 

                                                 
من اإلخبلؿ كالغلط كضبايتو من اإلسقاط كالسقط، أبو عمرك تقي الدين ادلعركؼ بابن الصبلح، ت: موفق عبداهلل عبدالقادر،  صيانة صحيح مسلم  1

 .86صىػ، 1408، 2بَتكت، ط –دار الغرب اإلسبلمي 
.  ى1408 ،1طعلي شَتم، دار إحياء الًتاث العريب،  ت:الدمشقي،  كثَتلبداية كالنهاية، ذكر ذلك: اإلماـ أضبد بن القصار، كما يف: ا 2

 -ىػ 1422، 1طبَتكت، –بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي  ، ت:اخلطيب البغدادمك تاريخ بغداد،  ، 74/ 5ـ، 1988
، بَتكت، لناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيععمرك بن غرامة العمركم، ا ت: ،بابن عساكر، ك تاريخ دمشق، 340/ 2، ـ2002
 .271/ 42ـ، 1995 -ىػ 1415

 تفصيل ىذه الشركط موجود يف كتب علم احلديث ادلتخصصة. 3
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 رابعا: نماذج تطبيقية
األحاديث ادلكذكبة كمنها أحاديث البخارم، حىت ألف بعضهم  من يدعي احلداثيوف أهنم حيموف رسوؿ اهلل 

بُت األحاديث اليت كانت زلل طعن كنقد كبَتين حديث أخرجو ، كمن 1كتابا أمساه "صحيح البخارم هناية أسطورة"
كالًتدم من رؤكس شواىق اجلباؿ حُت  لبخارم يف صحيحو، يتحدث عن زلاكلة النيب صلى اهلل عليو كسلم االنتحارا

، كقد استغل ىؤالء الفرصة لتوجيو ضربات قوية إىل الصحيح، غَت أف قصور معرفتهم كقلة باعهم يف 2فًت عنو الوحي
 علم احلديث أربكهم كمل يسعفهم يف اخللوص إىل ما أرادكا.

 أمرنا اهلل تعاىل أف ال نتكلم يف شيء بغَت علم. أما الذين يدعوف أنو حيموف حديث رسوؿ اهلل من البخارم.
 كيرد على مثل ىؤالء:

ن أراد أف ينتقد البخارم كمسلم فعليو أف يكوف من أىل العلم كمن أىل الشأف كمن أىل التحقيق أف م
ارم كإمنا ننزلو منزلتو اليت أنزلو أىل الشأف يف ىذا الباب، ألف من أنزلو كالدراية كالركاية كاإلتقاف، كضلن ال نعظم البخ

 ىذه ادلنزلة ىم علماء األمة قدديا كحديثا.
ادلصطلح، لعلم أف الركاية اليت ك علم أصوؿ السنة لو كاف يعلم معٌت الببلغات يف  لبخارمايف  مث إف من طعن

فإف اإلماـ البخارم أخرجو يف صحيحو ال تصح؛ اد أف ينتحر دندنت حوذلا من أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أر 
فالبخارم فبل كليس من شرطو، ألف ىناؾ فرقا بُت ما أسنده البخارم كاشًتط فيو الصحة كبُت ادلراسيل كالببلغات، 

 فأمثاؿ ىؤالء ال يعرفوف العلل كال يعرفوف ادلصطلح. ،3حيتج إال بادلسند كال يصحح إال ادلسند
ر النيب قصة ضعيفة كإف أخرجها البخارم، ألنو اشًتط الصحة فيما أسنده، كاحلديث ادلسند فقصة انتحا

فحزف فيما –ا القوؿ: ، مث قاؿ: كحزف فيما بلغنا... فهذ"معركؼ عند أىل العلم، ففي ركاية عائشة: "مث فًت الوحي
ليس من احلديث،   كرقة بن نوفلليس من احلديث إطبلقا بعد ذىاب خدجية بالنيب صلى اهلل عليو كسلم إىل بلغنا

                                                 
حسب –كتعرض فيو إىل العبلقة اليت تربط اإلماـ البخارم بصحيح البخارم ادلنسوب إليو  2017من تأليف الكاتب ادلغريب: رشيد أيبلؿ، سنة:  1
مع كضع مقارنة كدراسة يف ادلخطوطات األقدـ لكتاب اجلامع الصحيح، كقد لقي الكاتب انتقادات الذعة كبعضها مكفرة من قبل أكساط  -عموز 

 مغربية كإسبلمية سلتلفة.
 .2561/ 6، 6581 باب أكؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة، رقم:أخرجو البخارم يف كتاب التعبَت،  2
 .21/ 9مصادر السنة كمناىج مصنفيها، حامت الشريف،  3
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. مث إف ىذه الركاية ربتاج إىل دراسة السند؛ فهذه الركاية عن 1كإمنا ىو من مراسيل الزىرم كمراسيل الزىرم ضعيفة
 معمر كليست عن يونس بن يزيد كال عن عقيل بن خليل فهما أحفظ الناس يف حديث الزىرم.

سنة( إذا أراد أف يصل  245كبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم ) ق( بينو256مث إف اإلماـ البخارم تويف سنة )
 إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم فإنو يصل إليو بثبلثة.

الصحيح عن أيب ىريرة يف  ثكعليو فإف قصة انتحار النيب صلى اهلل عليو كسلم قصة منكرة، يؤيد ذلك احلدي
بل فقتل نفسو فهو يف نار جهنم يًتدل فيو خالدا سللدا ) من تردل من جركاية البخارم قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: 

فيها أبدا كمن ربسى مسا فقتل نفسو فسمو يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا سللدا فيها أبدا كمن قتل نفسو 

 .2حبديدة فحديدتو يف يده جيأ هبا يف بطنو يف نار جهنم خالدا سللدا فيها أبدا(

 
 خاتمة

 من النتائج، أمهها: ن استخبلص رلموعةديكبعد ىذا العرض السريع 
 التارخيي، كاحلداثة مسارىا يف إنسانية رلتمعات تارخيية بلغتها مرحلة ىي احلداثة كفق البعد التارخيي -1

 األكربية، أك الغربية بالنهضة يسمى ما إطار يف الغريب احلديث الربجوازم اجملتمع ظهور ىي كونينا
 كتركيض غزك إىل كدفعها مكنها من التطور، عالينا مستونل ربقق ادلتطورة صناعينا اجملتمعات جعلت

 .األخرل اجملتمعات
 عرفتها اجملتمعات اليت الفكرية االستنارة حركة إىل احلداثة دلفهـو أعطيت اليت الفكرية الداللةتشَت  -2

 .الغربية

جيد عوائق الناظر إىل آراء كأقواؿ احلداثيُت يف الوحي عموما كيف السنة النبوية بشكل خاص  -3
 .كاستعصاءات منهجية يعاين منها احلداثيوف بشكل أك بآخر يف قراءة نصوصها كاحلكم عليها

                                                 
 –ق1407 ،2طبَتكت،  –: ضبدم عبد اجمليد السلفي، عامل الكتب تجامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل، أبو سعيد بن خليل العبلئي،   1

مكتبة ادلطبوعات اإلسبلمية ، عبد الفتاح أبو غيٌدةاعتٌت بو: ، مشس الدين الذىيب ،، ك ادلوقظة يف علم مصطلح احلديث89ص ـ،1986
 .40/ 1ىػ، 1412، 2، طحبلب

أخرجو مسلم يف اإلدياف باب . 2179/ 5،  5442 باب ما يذكر يف سم النيب صلى اهلل عليو ك سلم، رقم:صحيح البخارم، كتاب الطب،  2
 .109رقم : غلظ ربرًن قتل اإلنساف نفسو 
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ازباذىا من النص الديٍت نفسو موضوعا لبلىتماـ كالدراسة؛ فقد بات ادلنهجية أكىل ىذه االستعصاءات إف  -4
ىل النص الًتاثي كإحداث قطيعة من ادلعلـو احلداثة العربية مل تستطع يف صَتكرهتا التارخيية الراىنة ذبا

 .ف ذلك أف حيدث شرخا تأباه طبيعتها ادلنهجية كيتناىف كبنيتها الفكريةأابستمولوجية معو ألف من ش

الناظر إىل آراء كأقواؿ احلداثيُت يف الوحي عموما كيف السنة النبوية بشكل خاص جيد أيضا عوائق  -5
 .ك بآخر يف قراءة نصوصها كاحلكم عليهاكاستعصاءات معرفية يعاين منها احلداثيوف بشكل أ

"اخلطيئة" الكربل، كمن "اإلصابات" الفكرية  غياب "ادلرجعية اللغوية" ىو اخلطأ، بل"عدـ األىلية" ك لعل  -6
 .البالغة اليت كقع فيها احلداثيوف، يف أثناء مقاربتهم النص الديٍت

يصح كىذا  ،اقضة للعقل كسببا للتخلفالرسل كالرساالت مناعتبارىم من أكجو اضلرافات أصحاب احلداثة  -7
أف يكوف مقدمة لغَته من أكجو االضلرافات، كيصح أف يكوف غاية لكل االضلرافات يف الكتب ادلنزلة كيف 

 .الرسل كالرساالت

لعل من أىم كأكرب العوائق ادلعرفية اليت يعاين منها احلداثيوف ادلكانة السامقة اليت حيظى هبا الصحيحاف يف  -8
 .اإلسبلمية ككجداهنا كعي األمة

أعلى كثيقة مقبولة بُت ادلسلمُت جعلت من إسقاط ىيبتو بوابة ذلدـ السنة النبوية،  إف كوف صحيح البخارم -9
 يعٍت بالضركرة الطعن يف كتب احلديث األخرل من باب أكىل، كىو ربصيل حاصل. فيوألف الطعن 
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