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 ملخص البحث ا
لنبوية اعاويهم ضد السنة دف وبطالن يان زييف التعامل مع السنة النبوية املشرفة، كذلك ب يسعى البحث إىل بيان احنراف احلداثيني      

ليت ابهروا بالشعارات ، وال ينر احلداثينيينخدعوا بأفكاواملسلمني عامة حىت ال الشباب املسلم خاصة  ويهدف البحث إىل تنوير املشرفة،
نهج يف هذا البحث امل م، وسنتبعنبوهنيرفعوهنا، كذلك بيان مناهج احملدثني يف توثيق واعتماد األحاديث، حىت يكونوا بينة منهم ويت

كتاباهتم   فة، وذلك من خاللسنة املشر مع ال كتابات احلداثيني، وتعاملهماالستقرائي واملنهج التحليلي االستنباطي؛ وذلك باستقراء وتتبع  
سنة سالكهم يف نقد الستنباط ماطي الوكتبهم، وليس من خالل ما نقل عنهم، أو ما قاله خمالفوهم عنهم، مث املنهج التحليلي االستنب

ية اليت كانت بالفعل موروثاهتم الدين ربية لنقدج الغيني يتبنون املناهاملشرفة والتعامل معها، ومن النتائج املتوقعة اليت سنصل إليها أن احلداث
، الرتاث اإلسالمي لتعامل معلناهج حتتاج إىل نقد علمي وعقلي، ملا شاب تلك املوروثات من خرافات وخزعبالت، فهم يتبنون نفس امل

تذى ج الذي جيب أن حينه النموذ أعلى   النموذج الغريبوأهنم يقدسون عقوهلم وجيعلوهنا قاضية على الكتاب والسنة، وأهنم ينظرون إىل
 ملستقيم.اطريق وينشد، وأن تراثنا اإلسالمي هو سبب تأخر األمة، وغريها، واهلل املستعان وهو اهلادي إىل ال

 
 المعتزلة -المستشرق  -الحداثيون –مسلك  -مناهجكلمات مفتاحية : 

 

 المقدمة
تهديه، ونعوذ به من شرور إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونس

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهتد، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أنزل اهلل عليه الذكر ليبني للناس 

فقد ظهرت فرق وتيارات ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. وبعد: 
ة على مدار تاريخ الدعوة اإلسالمية، منها ما واجه اإلسالم فكري

صراحة، وحاربه حماربة سافرة، ومنها ما انتسب إىل اإلسالم 
لكن له أفهام وأفكار جمافية لإلسالم، وخارجة عن روحه 
وحقيقته اليت جاء هبا النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم، ومن 

ن املاضي تيار ما هذه التيارات الفكرية اليت ظهرت يف القر 
يسمى باحلداثة، وقد نشأت احلداثة أوال بالغرب، مث انتقلت إىل 
العامل العريب واإلسالمي على يد تالميذ الغرب واملفتونني هبم، 
فأخذ احلداثيون العرب ينادون مبا نادى به احلداثيون الغربيون، 
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فينادون بالثورة على الرتاث، وجتاوز السائد واملألوف، والتمرد 
على كل ما هو سابق ومعروف، وهدم املاضي املوروث، 
وإخضاع النصوص الشرعية من القرآن والسنة للنقد وفق عقوهلم 
وأهوائهم، فال يوجد نص مقدس فوق النقد، وهذا يف ذاته يعين 
تشكيك هؤالء يف أصل الوحي، وكان للسنة النصيب األوفر من 

عامل مع سهام هؤالء، وهم يف ذلك يتخذون مسالك شىت للت
السنة، وهذا البحث يوجز احلديث عن مسالك هؤالء يف 
تعاملهم مع السنة املشرفة، وهو بعنوان: "مسلك احلداثيني يف 

وقد جاء هذا البحث يف مقدمة،  التعامل مع السنة املشرفة"،
 ، وخامتة.ستة مطالبومتهيد، و 

 تمهيد
 تعريف الحداثة لغة واصطالحا

 داثة لغة:الح
قيض ناحلديث: نقيض القدمي. واحلدوث:  قال ابن منظور:

 .i"القدمة. حدث الشيء حيدث حدوثا وحداثة
ون هو كو احلاء والدال والثاء أصل واحد،  وقال ابن فارس:

 .iiالشيء مل يكن. يقال حدث أمر بعد أن مل يكن
ُدوثُ : و)اوقال الرازي ُن ( حلُح ءِ لشَّ ابِالضَّمِّ َكوح نح ملَح َيُكنح أَ بَ عحَد  يح

َدثَُه( اللَُّه )َفَحَدثَ َوبَابُ  َدثُ  .( ُه َدَخَل )َأحح ِ  (َو)احلَح  بَِفتحَحتَ نيح
َادِ  َرى َو)احلح َثى( ِبَوزحِن الحُكب ح دح دَ ( وَ ثَةُ َو)احلُح ِ ُكلُّهُ ثَاُن( ِبَفتححَ )احلَح تَ نيح

َدَث( َخبَ رىا َوَجَد َخب َ  َتحح . َو)اسح ًنى ا. وَ َجدِ  رىامبَعح  َرُجٌل )َحَدٌث(يدى
 ِ نِّ لحَت: ) ق ُ نَّ  َأيح َشابٌّ فَِإنح ذََكرحَت السِّ ِبَفتحَحتَ نيح  َحِديَث( السِّ

َداٌث. َو)الح  ثَاٌن( َأيح َأحح )التََّحاُدُث( ثَُة( وَ ادَ ُمحَ َوِغلحَماٌن )ِحدح
ُروفَاتٌ  ِديُث( َمعح ُث( َو)التَّحح ُ وَ  َو)التََّحدُّ ُدوثَ األح ُ حح ُجوبَِة ُة ِبَوزحِن األح عح

ُث بِِه. َو) ُث( بَِفتححِ َما يُ َتَحدَّ ِديِدَها الرَّ اِل َوتَ لدَّ  االحُمَحدَّ ُجُل شح
 .iiiالصَّاِدُق الظَّنِّ 

َد : "وقال الحموي ُء ُحُدوثىا ِمنح بَاِب قَ َعَد جَتَدَّ يح َحَدَث الشَّ
ُوُجوُدُه فَ ُهَو َحاِدٌث َوَحِديٌث َوِمنحُه يُ َقاُل َحَدَث بِِه َعيحٌب إَذا 

ا قَ بح  ُدومى َد وََكاَن َمعح َدث حُتُه جَتَدَّ َِلِف فَ يُ َقاُل َأحح ى بِاألح َل َذِلَك َويَ تَ َعدَّ
َواِء. َهح ُل األح ُُموِر َوِهَي الَّيِت اب حَتَدَعَها أَهح َدَث  َوِمنحُه حُمحَدثَاُت األح َوَأحح

َالَُة النَّاِقَضُة لِلطََّهارَِة  َدُث َوُهَو احلح ُم احلَح َداثىا َوااِلسح نحَساُن إحح اإلحِ
مح  هِلِمح َشرحعىا َواْلَح ًَن قَ وح َباٍب َوَمعح َداُث ِمثحُل: َسَبٍب َوَأسح َحح ُع األح

َدَث إنح َصاَدَف َطَهاَرةى نَ َقَضَها َوَرفَ َعَها  النَّاِقَضُة لِلطََّهاَرِة َأنَّ احلَح
َوِإنح ملَح ُيَصاِدفح َطَهاَرةى َفِمنح َشأحنِِه أَنح َيُكوَن َكَذِلَك َحىتَّ جَيُوَز أَنح 

َداثٌ جَيحَتِمَع َعلَ  ِص َأحح خح  .iv"ى الشَّ
 

 ا أنرأو فويف املقابل رفض بعض العلماء وجود البدعة حسنة، 
ة، بدع يستلالعبادة أو األعمال اخلريية موافقة للسنة فإهنا 

ل "ك وذلك كاخلطايب فوضح قول رسول صلى اهلل عليه وسلم
وكل  عض،حمدثة بدعة" "فإنَّ هذا خاص يف بعض األمور دون ب

ه يار عغري أصل من أصول الدين، وعلى غري  شيء ُأحدث على
ا إليها ردودل موقياسه، وأما ما كان منها مبنيا على قواعد األصو 

، وبعضهم رفضوا مصطلح البدعة vفليس ببدعة وال ضاللة"
ة؛ حلسناعة احلسنة أو احملمودة فقد رفض ابن كثري مصطلح البد

ية لشرعا ريغألن البدعة تكون يف األمور الشرعية فقط، أما يف 
 عية،لشر افيسميها البدعة اللغوية، وتكون يف غري العبادات 

  ية،حيث قال "والبدعة على قسمني: تارة تكون بدعة شرع
دعة بكل كقوله صلى اهلل عليه وسلم "فإن كل حمدثة بدعة، و 

ن مر بعني ضاللة، وتارة تكون بدعة لغوية، كقول أمري املؤمن
ويح رتاهم على صالة الاخلطاب رضي اهلل عنه، عن مجعه إيا

 .viواستمرارهم : نعمت البدعة هذه"
ويعد الشاطيب من أبرز املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة، 
والشاطيب هو صاحب مصطلح البدعة اإلضافية، ففهمنا من 

حلسنة احلاصلة يف العبادات، ويعدها viiرأيه أنه ال يؤيد البدعة  ا
ات، وقد رأيت أن العلماء بدعة إضافية غري مقبولة يف العباد

الذين رأوا أن البدعة اللغوية تشمل البدعة يف غري العبادات 
الشرعية كالذكر والدعاء والتلبية وكذلك البدع يف احلياة عامة، 
فهذه تنظر يف أصول الشرع فما وافقها فهي مقبولة وما خالفها 

فهي مردودة، لذلك قال ابن حجر العسقالين: "فالبدعة يف  
لشرع كلها مذمومة خبالف اللغة فإن كل شيء أحدث عرف ا

، كذلك viiiعلى غري مثال بدع، سواء كان حممودا أو مذموما"
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أيده السخاوي فذكر أن تقسيم البدعة إىل األحكام اخلمسة 
ُموَم، وَ راجعة إىل البدعة اللغوية ُموَد َوالحَمذح َمُل الحَمحح أن ، فَ َيشح

ُموِم ِمَّا هُ  البدعة شرعا ُروِف َعِن النَّيِبِّ َصلَّى بِالحَمذح َو ِخاَلُف الحَمعح
، كما أيده ابن حجر اهليثمي حيث رأى أن ix"اللَُّه َعَليحِه َوَسلَّم

رحِعيَّة َضاَلَلة َكَما قَاَل صلى اهلل عليه وسلم َعة الشَّ َومن  ،الحِبدح
َعة  َا قسم الحِبدح قسمَها من الحعلَماء ِإىَل حسن َوغري حسن فَِإَّنَّ

رحِعيَّةاللُّغَ  َعة الشَّ َناه الحِبدح  .x"وِيَّة َومن قَاَل كل ِبدَعة َضاَللَة َفَمعح
 الحداثة اصطالحا:

بت ثوااحلداثة مصطلح غريب يقوم على التحرر من سيطرة ال
، وقد  ياةاحل واملعتقدات، وإخضاعها هليمنة العقل يف كل ميادين

من و  ة،داثكثرت تعريفاته عند احلداثيني، وعند الناقدين للح
 أقرب التعريفات وأمشلها التعريف التايل:

وز تجاي" احلداثة هي حماولة صياغة َّنوذج للفكر واحلياة 
رقيه و سان إلناملوروث، ويتحرر من قيوده )ثوابته( ليحقق تقدم ا

ستخراج ه واادتبعقله ومناهجه العصرية الغربية لتطويع الكون إلر 
 .xiمقدراته خلدمته"

الشخص الذي يأخذ هبذا النموذج، ويكون احلداثي بذلك هو 
ويسعى لتطبيقه على الواقع املعاش، فهو بذلك حيدث يف الدين 

 تغيريا وتبديال، وزيادة ونقصانا.
 ثةوقد توسع من تأخر عن القرون الثال: "قال ابن حجر

عهم ومل أتباو ني الفاضلة يف غالب األمور اليت أنكرها أئمة التابع
علوا  ن وجونال الديانة بكالم الييقتنعوا بذلك حىت مزجوا مسائ

ويل التأبار كالم الفالسفة أصال يردون إليه ما خالفه من اآلث
تبوه ذي ر ال ولو كان مستكرها مث مل يكتفوا بذلك حىت زعموا أن

ا ممل هو أشرف العلوم وأوالها بالتحصيل وأن من مل يستع
ن كا  اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من متسك مبا

 .xii"لسلف واجتنب ما أحدثه اخللفعليه ا

 المسلك األول: االقتصار على نقد المتن فقط دون السند

احلداثيون ال ينشغلون بالكالم على اإلسناد صحة وضعفا، فما  
كان يتوافق مع عقوهلم وأهوائهم قبلوه حىت ولو كان موضوعا، 

أو ساقطا، أو ال أصل له، وما تعارض مع عقوهلم ومسالكهم 
مع النصوص الشرعية عموما رفضوه ولو يف أعلى  يف التعامل

درجات الصحة. فصحة السند أو ضعفه ليس هلا عندهم أي 
 اعتبار.

ن د؛ أللسن"معيار الصحة هو املنت وليس ا يقول جمال البنا:
 .xiiiهذا سيجعل املعًن هو الفيصل"

ان مليز با : "حنن ال نقوم األحاديثويقول خليل عبد الكريم
ايرا، ا مغياسماء اْلرح والتعديل، إن لنا مقالذي كان ميسكه عل

ن ها مدور صفنحن نقبلها على عالهتا، .... ال نوزهنا مبيزان 
لتها ن داليزاحممد أو هذا أو ذاك من الصحابة، ولكننا نزهنا مب

ىت حعما كان يعتمل يف ذلك اجملتمع... وهذه األحاديث 
أو  ارهاعو  املوضوعة نستشف منها الكثري... إذ إهنا مهما بلغ

 .xivاحلديثي فإهنا نتاج عصرها، ومثرة بيئتها"

وميزان علماء اْلرح والتعديل الذي يرفضه خليل عبد الكرمي 
 يقوم على نقد السند واملنت معا.

وهذا املسلك وضعه الغرب لنقد موروثاهتم اعتمادا على 
النصوص فقط؛ ألهنم ليس لديهم أسانيد يعتمدون عليها، أو 

الف متاما الوضع عند املسلمني، إذا إن أي ينتقدوهنا، وهذا خي
 نص ليس له إسناد ليس له أي اعتبار.

روى اخلطيب البغدادي، عن حممد بن حامت بن املظفر أنه قال: 
َناِد، َولَيحَس أِلََحٍد  سح َلَها بِاإلحِ ُمََّة َوَشرَّفَ َها َوَفضَّ َرَم َهِذِه األح "ِإنَّ اللََّه َأكح

َُمِم ُكلَِّها َا ِهَي ُصُحٌف يِف ِمَن األح َناٌد، َوِإَّنَّ ، ِإسح ، َقِدمِيِهمح َوَحِديِثِهمح
 َ ، َولَيحَس ِعنحَدُهمح مَتحِييٌز بَ نيح َباَرُهمح ، َوَقدح َخَلُطوا ِبُكُتِبِهمح َأخح أَيحِديِهمح

، َومَتحِييٌز  يِل ِمَّا َجاَءُهمح بِِه أَنحِبَياُؤُهمح ْنِح َ َما َما نَ َزَل ِمَن الت َّوحرَاِة َواإلحِ بَ نيح
َباِر الَّيِت َأَخُذوا َعنح َغريحِ الث َِّقاِت. َوَهِذِه  َخح ُقوُه ِبُكتُِبِهمح ِمَن األح َأحلَح
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ُهوِر  ُروِف يِف َزَمانِِه، الحَمشح ِديَث ِمَن الث َِّقِة الحَمعح َا تَ ُنصُّ احلَح ُمَُّة ِإَّنَّ األح
ََمانَِة َعنح ِمثحِلِه َحىتَّ تَ تَ َناهَ  ِق َواألح ، مُثَّ يَ بحَحثُوَن بِالصِّدح َباُرُهمح ى َأخح

َبَط،  َضح َفَظ، َواألح َحح َفَظ فَاألح َحح رُِفوا األح ِث َحىتَّ يَ عح َأَشدَّ الحَبحح
َقُه ِمَّنح َكاَن أََقلَّ جُمَاَلَسةى. مُثَّ  َطحَوَل جُمَاَلَسةى ِلَمنح فَ وح َبَط، َواألح َضح فَاألح

ا هى رِيَن َوجح ِديَث ِمنح ِعشح تُُبوَن احلَح بُوُه ِمَن الحَغَلِط  َيكح ثَ َر َحىتَّ يُ َهذِّ َوَأكح
َظِم نَِعِم اللَِّه  ا. فَ َهَذا ِمنح أَعح وُه َعدًّ ِبطُوا ُحُروَفُه َويَ َعدُّ َوالزََّلِل، َوَيضح

ُمَّةِ   .xv"تَ َعاىَل َعَلى َهِذِه األح
سح  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: صَّ ايَِة ِمَّا خَ الرِّوَ وَ اِد نَ "َوِعلحُم اإلحِ

ٍد َصلَّى اللَُّه  رَايَِة. َم َوَجَعَلُه سُ َوَسلَّ  يحهِ لَ عَ اللَُّه بِِه أُمََّة حُمَمَّ ا إىَل الدِّ لَّمى
َناَد هَلُمح يَأحث ُ  ُل الحِكَتاِب اَل إسح ُقواَلِت، َوهَ ِه الحمَ َن بِ ُرو َفَأهح َكَذا ن ح

لُ  ُمَِّة أَهح اَل ال الحُمبحَتِدُعوَن ِمنح َهِذِه األح ِ ا اَوِإَّنََّ  اَلِت،ضَّ َناُد ِلَمنح إلح سح
ُل ا َظَم اللَُّه َعَليحِه الحِمنََّة" أَهح ِ أَعح اَل إلح نَِّة، يُ َفرِّ ِم َواسح َ لسُّ ُقوَن بِِه بَ نيح

َوجِّ َوالحقَ  ِقيِم َوالحُمعح ِهِ  وَ ِوميِ الصَِّحيِح َوالسَّ ِل َغريح لحِبدَِع امح ِمنح أَهح
ُقواَلٌت  َا ِعنحَدُهمح َمن ح َنادٍ ونَ َها بِ ثُ رُ أح يَ َوالحُكفَّاِر إَّنَّ َها ِمنح َغريحِ إسح ، َوَعَلي ح

رُِفونَ  ِتَماُد، َوُهمح اَل يَ عح قَّ يهَ  فِ ِديِنِهمح ااِلعح ِل، َواَل  ِمنح الحَباطِ ا احلَح
َايل ِمنح الحَعاِطلِ   .xvi"احلح

 لقرآناالمسلك الثاني: عرض السنة على  :طلب الثانيالم

ا ن حزَلحنَ َوأَ ": قال تعاىلالسنة املشرفة شارحة ومبينة للقرآن، فقد 
َ لِلنَّاِس َما ن ُ  َر لُِتبَ نيِّ ُرونَ ي َ  َوَلَعلَُّهمح لَيحِهمح إِ َل زِّ ِإلَيحَك الذِّكح " تَ َفكَّ

ِ أن يناقض 44]النحل: ض و يعار أ[، وال ميكن أبدا للُمبنيِّ
، فإذا صح احلديث سندا ومتنا فال ميك َ بَ نيَّ

ُ
ارض ن يعن أامل

 بتأويل فاسد.القرآن إال بفهم خاطئ أو 
والذي ُنشهد اهلل ورسوله به: أنه مل تأت سنة : "قال ابن القيم

صحيحة واحدة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  تناقض  
كتاب اهلل وختالفه ألبتة، كيف ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
هو املبني لكتاب اهلل، وعليه أنزل، وبه هداه اهلل، وهو مأمور 

لم اخللق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول باتباعه، وهو أع

اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ملا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب 
فما من أحد حيتج  ،لردت بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلية

ال وميكنه أن يتشبث  عليه بسنة صحيحة ختالف مذهبه وحنلته
 ابعموم آية أو إطالقها، ويقول: هذه السنة خمالفة هلذ

 .xvii"العموم واإلطالق فال تقبل
طئ خلاافقد حيدث التعارض بني السنة والقرآن بسبب الفهم 
ها، عن لآلية أو احلديث، كما حدث للسيدة عائشة رضي اهلل

وحَج ، زَ َشةَ أَنَّ َعائِ وذلك فيما أخرجه الشيخان يف صحيحهما، 
رِفُُه، ِإالَّ ت َ ُع َشيحئىا اَل مَ  َتسح تح الَ انَ النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم: كَ  عح

رَِفُه، َوَأنَّ النَّ  َسلََّم قَاَل: هلُل َعَليحِه وَ اَصلَّى  يِبَّ رَاَجَعتح ِفيِه َحىتَّ تَ عح
بَ "  يَ ُقوُل اللَّهُ  َولَيحسَ  أَ لحتُ قَاَلتح َعاِئَشُة: فَ قُ  "َمنح ُحوِسَب ُعذِّ

َف حُيَاَسُب ِحَسابىا َيِسريى  :  [8شقاق: االن]ا{ تَ َعاىَل: }َفَسوح قَاَلتح
:  فَ َقاَل: ُض، َوَلِكنح َا َذِلِك الَعرح اَب َش احِلسَ وقِ نُ نح مَ "ِإَّنَّ
ِلكح   .xviiiيَ هح

هم  فوفيه دليل على أن عائشة رضي اهلل عنها مل تصعب يف
لى صنيب ال احلديث، وظنت أنه معارض للقرآن، لوال أن بني هلا

 اهلل عليه وسلم املعًن الصحيح للحديث
 ض السنة على القرآن عند الحداثيين:مفهوم عر 

ون ن داحلداثيون يردون احلديث ألدىن شبعة معارضة للقرآ
هم ضابط معني، بل على حسب فهم وهوى كل واحد منهم! ف

ة ناقضميه يريدون إخضاع" كل حديث مليزان القرآن، فإن كان ف
لنيب ن ا؛ ألقليلة أو كثرية رفضناه، واطمأنت قلوبنا إىل رفضه

ل لمجملال  عليه وسلم إَّنا كان مفسرا للقرآن، ومفصصلى اهلل
  xix"من أحكامه

وبذلك فأي خرب، أو حكم جاء يف السنة ومل ينص عليه القرآن 
فهو مردود عندهم، فردوا أحاديث املعجزات احلسية للنيب صلى 
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اهلل عليه وسلم، وردوا حد الرجم، وحد الردة، وحد اخلمر، 
 وغريها.

: ما قرآنال يت ردوها بدعوى التعارض معومن أمثلة األحاديث ال
هُ ُه عَ للَّ اَعِن البَ رَاِء َرِضَي أخرجه البخاري يف صحيحه،  قَاَل:  ،مان ح

ُجُهمح "اَن: سَّ حلَِ َم قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَليحِه َوَسلَّ  مح أَوح َهاِجهِ  -اهح
ِيُل َمَعكَ   xx"َوِجربح

أمر  ه هولني املعارض "أن يأمر الرسول هبجاءقال زكريا أوزون: 
 قال فيه: –ز وجل ع -فيه شك؛ ألن الباري

ع  م"وإنك لعلى خلق عظيم"، ولكن أن يكون جربيل األمني
 الشاعر حسان يف هجائه حبيث يصبح شعره مؤيدا
  xxi"لكرميل امن السماء فهذا أمر ال ميكن قبول نسبه إىل الرسو 

ه ب تهناك أحاديث جاءت مبا مل يأ ويقول جمال البنا:"
قرآن ف الالالقرآن، حنن حنكم عليها يف ضوء القرآن، فما ال خي

 xxiiيقبل، وما خيالفه يستبعد"
ت  يأا ملفاألحاديث اليت ختالف القرآن من وجهة نظره "كل م

 ابقةمط به القرآن"، أي أن كل حديث مل يأت مطابقا للقرآن
 تامة يكون معارضا للقرآن وجيب رده!! 

ابقته ملط بلوهإذا كان مطابقا للقرآن قوهذا إنكار للسنة؛ ألنه 
 ينص مل للقرآن، فاحلجة حينئذ للقرآن فقط، وإذا جاء حبكم

ارضته ملع بعدعليه القرآن، أو بأي شيء مل ينص عليه القرآن يست
 للقرآن.

أكثر  ت أوئامب: "وإذا كان تطبيق هذا املعيار يؤدي ويقول أيضا
ام، عف المي أللمن األحاديث اليت احتفظ هبا اجملتمع اإلس

أكرب  ن منكا  فقد ال يكون من املبالغة القول: إن هذا االحتفاظ
من  تخلصا يأسباب ختلف هذا اجملتمع، وأنه لن يتقدم إال عندم

 xxiiiهذه األحاديث اليت ختالف القرآن"

:" وعندنا أن خري مقياس يقاس به وقال محمد حسين هيكل
النيب ما روي  احلديث، وتقاس به سائر األنباء اليت ذكرت عن

عنه عليه السالم أنه قال: "إنكم ستختلفون من بعدي فما 
جاءكم عين فاعرضوه على كتاب اهلل، فما وافقه فمين، وما 

 .xxivخالفه فليس عين"
 -نقرآوهذا احلديث الذي استدل به على عرض السنة على ال

 وضوع مكذوب.م -وفق مفهومهم
يت "أوت وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث:قال الخطابي: 

  الكتاب ومثله معه.
 وكذلك قال الصغاين، وحيىي بن معني.

ما  فسهعلى أن يف هذا احلديث املوضوع ن:"وقال الشوكاني
، الفهخجل و يدل على رده؛ ألنا إذا عرضناه على كتاب اهلل عز 

هناكم  وُه وماُخذُ  فَ ففي كتاب اهلل عز وجل )َوَما آتَاُكُم الرَُّسولُ 
 .(xxv)هذا من اآلياتعنه فانتهوا( وحنو 

ط دون  فقملنتاوهذا دليل على أن احلداثيني ال يهتمون إال بنقد 
 السند، كما بينا قبل ذلك.

 لعقلاالمسلك الثالث: عرض السنة على  :مطلب الثالثال
لى عنته هيمو العقل أصل نظرية احلداثة، فهم يدعون إىل سيادته 

لسنة، اأو  آنقر األمور كلها، بال حد وال قيد، بال تفريق بني ال
يث حلدلكن مع السنة فباب التشكيك عندهم أوسع، فريدون ا

ف لضعين االثابت الصحيح ألدىن معارضة لعقوهلم!! وقد يقبلو 
 واملوضوع ملوافقته لعقوهلم!

وحيد ن التدي: "هذه العقالنية هي َّنوذج القال العفيف األخضر
اصة ل، خالذي بات نفورا من الالمعقو  21املالئم للقرن ال 

هم ة لفورياهلاذي، مثل الالمعقول الديين. هذه العقالنية ضر 
 مؤسس اإلسالم، ونص املؤسس.
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عقولة، ة املارسهذا الفهم العلمي هو الذي ينري الطريق أمام املم
ما  ن كللدياوميهد لظهور العقالنية الدينية اليت ال تقبل من 

 xxvi"يتعارض مع احلداثة الكونية
نه منبدأ و ، والذي جيب أن نعرفه أوالوقال سامر إسالمبولي:"

 ج لتفاعلنتا  نقلاحلوار أن العقل موجود يف الواقع قبل النقل، فال
 xxviiلنقلالى عالعقل مع الواقع، ِما يؤكد هيمنة العقل وسيادته 

ديد جت : "إن املنطلق الصحيح ألييقول خليل عبد الكريم
ع نز  عمة، للفكر الديين هو قراءته بعيون مفتوحة، وعقول يقظ

نزعة ى العل غشاوات التقديس والتعظيم، وتغليب النزعة الناقدة
 زناو التسليمية املنقادة، وذلك لنتمكن من وزن األمور 

  xxviii"صحيحا
م، م هوهؤالء طبعا يريدون إخضاع النصوص الشرعية لعقوهل

 هلم.عقو  يبةوليس لعقول العلماء، أو غريهم ِمن ليسوا على ترك
م وسل نقلنقل على العقل مىت صح الواملنهج الصحيح تقدمي ال

قل للع بيلسمن العلل، وخصوصا ما يتعلق بأمور الغيب اليت ال 
 إىل معرفتها بدون النقل.

ه عارضن يأما علم بصريح العقل ال يتصور : "يقول ابن تيمية
 ط.يح قصر  الشرع البتة، بل املنقول الصحيح ال يعارضه معقول

ا ت ملناس فيه، فوجدوقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع ا
 خالف النصوص الصحيحة الصرحية

بوت ل ثشبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالهنا، بل يعلم بالعق
 xxix"نقيضها املوفق للشرع

دون يف ث  جيرتااحلداثيون الذين يريدون التوفيق بني احلداثة وال
ارهم، أفك دوااألفكار االعتزالية تكأة هلم وملجأ ومالذا، ليؤي

 .ويربروا آراءهم

وعلى هذا فاحلداثيون ال يتبنون الفكر االعتزايل مجلة وتفصيال، 
بل يأخذون منه ما يتمشى مع أفكارهم، أو يؤيد كالمهم 

 ويعضده.
: "وال يعين إحياؤنا لالعتزال أننا نقبل يقول نصر أبو زيد

مواقف املعتزلة كلها عن عمى وتعصب.... تأييدنا للمعتزلة 
خيية، وليس للتفصيالت اْلزئية يف هذه للتيار العام، وللحركة التار 

  xxxالنظرية أو تلك"
 -دلالعفهم يأخذون من املعتزلة تقدميهم للعقل، والقول ب

 تحسنيالقرآن، واستقالل العقل بال والقول خبلق -مبفهومهم
دم خي والتقبيح، وخلق اإلنسان ألفعال نفسه، وغريها ِما

 أفكارهم.
ع دوافئ و هبذه املباد لكن شتان بني دوافع املعتزلة للقول 

دوا ء قصؤالاحلداثيني، فاملعتزلة قصدوا احلق فأخطأوا، لكن ه
 الباطل فأصابوه.
الواقع  المسلك الرابع: عرض السنة على :المطلب الرابع

 والحياة االجتماعية، والذوق، والشعور
صوص النفاحلداثيون جيعلون الواقع االجتماعي هو األصل، و 

وما  لوه،وافق الواقع من النصوص قبالشرعية تابعة له، فما 
 خالف الواقع رفضوه!

 اى؟إذ فإذا كان الواقع هو األصل فما فائدة النص الشرعي
تمثل  املباينإن اإلسالم جاء ليؤسس لواقع جديد وفق املنهج الر 

 يف القرآن والسنة.
 xxxi فلم يعرضوا ملنت احلديث هل ينطبق على الواقع أو ال؟ مل يتوسعوا كثريا يف النقد الداخلي، -يقصد احملدثني -ولكنهميقول أحمد أمين:"

ول وخبصوص معيار الذوق الذي وضعه بعض احلداثيني لقب
 احلديث.

نطق وامل علم:" أما األحاديث اليت تعارض اليقول زكريا أوزون
 xxxii"والذوق السليم فنرتكها دون حرج
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بَابُ :"وَردَّ حديث الذبابة  دُِكمح َأحَ  ابِ  َشرَ  يف ِإَذا َوَقَع الذُّ
ُه، فَِإنَّ يِف  ُه مُثَّ لِيَ نحزِعح دَ إِ  فَ لحيَ غحِمسح َرى يحِه َداءى َواألُ ى َجَناحَ حح خح

 xxxiii"ِشَفاءى 
ية، علمبزعم تعارض معطياته مع نتائج وتطبيقات البحوث ال

 .xxxiv"ومع الذوق اإلنساين السليم
ا أَوح يَ لحَعَقهَ ىتَّ حَ يََدُه  َسحح ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكمح َفاَل مَيح "وَردَّ حديث :

 xxxv"يُ لحِعَقَها
هرة هي ظايعرف هذا احلديث أيضا حبديث البزازة ، و وقال : 

 xxxvi"تنايف الذوق السليم، وجتانب الطب الوقائي
 المطلب الخامس

 المسلك الخامس: عرض السنة على روح اإلسالم :
 على ديثبعض احلداثيني اخرتع معيارا فضفاضا، وهو عرض احل

 روح ارضافق روح اإلسالم فيقبل، وإن عروح اإلسالم، فإن و 
 روح دداإلسالم فريد! فما ضابط روح اإلسالم؟ ومن الذي حي

 اإلسالم؟!
 الما طبعا هم الذين حيدون ما يتمشى مع روح اإلسالم، و 

 يتمشى معها! 
 ل هوبا، : "جوهر اإلسالم ليس معطى ثابتيقول نصر أبو زيد

ر طو تتشاف حبسب جوهر قابل دائما لالستنباط وإعادة االك
  xxxvii"الوعي اإلنساين

بعا ح طوهذا الثوب الفضفاض الذي يسمونه روح اإلسالم يفت
وى الباب على مصراعيه لرد أي حديث ال يروق لشخص بدع

 معاضته لروح اإلسالم.
 ديثوحتت ذريعة روح اإلسالم رد الدكتور حسن حنفي أحا

 اإلسراء واملعراج ملعارضتها روح اإلسالم!

م دين واقعي ورسالة إنسانية اكتمل فيها الوحي، ".. فاإلسال
واستقل فيها العقل، وأصبح لإلرادة حرية االختيار، ولكن الرواية 
عود إىل الوراء إىل قصص األنبياء عند بين إسرائيل، حىت ال 

 xxxviiiيكون خامت األنبياء أقل من األنبياء السابقني"
 المسلك السادس:المطلب السادس: 

 قوق اإلنسان وحقوق المرأةعرض الحديث على ح 
ن، نسااإل وهذا معيار اعتربه بعض احلداثيني، فما وافق حقوق

النظر عن  قبلوه، بصرف -مهمن منظورهم  -وحقوق املرأة
 إسناده، وما يعارض ذلك رفضوه بصرف النظر أيضا عن
 إسناده.

م ا سيتمل وسرتى األخت املسلمة من خاليقول زكريا أوزون: "
أهنا مسلوبة -وهي غيض من فيض –عرضه من أحاديث 

 ايااحلقوق ومهمشة ومستبعدة يف معظم األحيان عن القض
 .xxxix"األساسية واألمور اهلامة

، لرجلة ا: "شهادة املرأة نصف شهاديقول خليل عبد الكريم
ا صوهلحعد هل هذه القاعدة تتفق مع وضع املرأة هذه األيام ب

 xlعلى أعلى الشهادات من أرقى اْلامعات"
ِهُدوا َشهِ يشري إىل قوله تعاىل: "وهو  َتشح اِلُكمح نح رِجَ مِ ِن يَديح َواسح

ِ فَ َرُجٌل َوامح  َن مِ ِن ِمَّ تَارَأَ فَِإنح ملَح َيُكونَا َرُجَلنيح َهَداِء أَنح نح تَ رحَضوح َن الشُّ
َداُُهَا  َر ِإحح َداُُهَا فَ ُتذَكِّ ُ اَتِضلَّ ِإحح رَ ألح  [.282رة:"]البقىخح

، ي يف صحيحه، وإىل ما أخرجه البخار  رِيِّ َعنح َأيب َسِعيٍد اخلُدح
َحى أَوح ِفطحٍر  قَاَل: َخرََج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم يِف َأضح

َصلَّى، َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء، فَ َقاَل: 
ُ

قحَن "ِإىَل امل َشَر النَِّساِء َتَصدَّ يَا َمعح
لِ  ثَ َر أَهح فَ ُقلحَن: َوِِبَ يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل:  " النَّارِ فَِإينِّ أُرِيُتُكنَّ َأكح

ٍل " ُفرحَن الَعِشرَي، َما رَأَيحُت ِمنح نَاِقَصاِت َعقح َن، َوَتكح ِثرحَن اللَّعح ُتكح
َداُكنَّ  َصاُن "َوِديٍن أَذحَهَب لُِلبِّ الرَُّجِل احلَازِِم ِمنح ِإحح ، قُ لحَن: َوَما نُ قح
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ِلَنا يَا رَ  ِف "ُسوَل اللَِّه؟ قَاَل:ِديِنَنا َوَعقح رحأَِة ِمثحَل ِنصح
َ

أَلَيحَس َشَهاَدُة امل
ِلَها، "قُ لحَن: بَ َلى، قَاَل:  "َشَهاَدِة الرَُّجلِ  َصاِن َعقح َفَذِلِك ِمنح نُ قح

َفَذِلِك "قُ لحَن: بَ َلى، قَاَل:  "أَلَيحَس ِإَذا َحاَضتح ملَح ُتَصلِّ وملَح َتُصمح 
َصاِن ِديِنَها  xli"ِمنح نُ قح

صف أة نملر ذه مغالطة كبرية؛ ألن اهلل عز وجل جعل شهادة اوه
 ، ويفجالشهادة الرجل فيما ال خيصها فيما يتعلق أكثر بالر 

ما في بعض احلاالت تقدم شهادهتا على شهادة الرجل، وذلك
لنساء امور أىل يتعلق النساء وال يطلع عليه الرجال، أو ما كان إ

بل  رجل وامرأة، ألصق، وعلى ذلك فاملسألة ليست مسألة
 مسألة تعلق واختصاص.
ليت ا ديثحاحنن نتوقف أمام كثري من األويقول جمال البنا: "

ا جاهبحخلقها من ضلع أعوج، حىت  جاءت عن املرأة بدءا من
 xliiحىت ال تظهر إال عينا واحدة"

 الخاتمة 
ل خال احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد.. فمن

 النتائج التالية: البحث توصل الباحث إىل
 كتابى ال( احلداثيون يقدسون عقوهلم وجيعلوهنا قاضية عل1)

 والسنة.
ط، ضواب( احلداثة قائمة على التحرر من كل القيود، وال2)

ء ل شيكمن  والقيم، واملعايري، وأحكام الشريعة اإلسالمية، و 
 يكون عقبة أمام عقوهلم وتوجهاهتم.

 موذجه النالغريب على أن( احلداثيون ينظرون إىل النموذج 3)
بب و سالذي جيب أن حيتذى وينشد، وأن تراثنا اإلسالمي ه

 تأخر األمة.
  ينية اليتالد اهتم( يتبًن احلداثيون املناهج الغربية لنقد موروث4)

لك تكانت بالفعل حتتاج إىل نقد علمي وعقلي، ملا شاب 
اهج ملناملوروثات من خرافات وخزعبالت، فهم يتبنون نفس ا

 تعامل مع الرتاث اإلسالمي.لل

( نبذ السنة، والتشكيك فيها، والطعن يف رواهتا، ويف 5)
 مصدرها، قاسم مشرتك بني احلداثيني.

( عرض السنة على القرآن يف مفهوم احلداثيني يعين أن كل 6)
حديث مل يأت ما يطابقه يف القرآن فهو معارض للقرآن جيب 

 رده!
 فقط ملنتيث الشريف على ا( يعتمد احلداثيون يف نقد احلد7)

غرب ن الأيد دون السند، مقلدين يف ذلك احلداثيني الغربيني، ب
 وأ سواء اليهود ليس لديهم أسانيد ينتقدوهنا ملوروثاهتم الدينية،

 النصارى.
من  تجرد( احلداثيون بعيدون كل البعد عن املوضوعية وال8)

 حكاموأ األهواء، والبحث العلمي النزيه، بل عندهم قناعات
ما ه، و بلو قمسبقة ينطلقون منها، فما وافقها من الوحي عموما 

 خالفها ردوه ورفضوه.
 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي
، حلراينمية ان تيتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بابن تيمية، 

جممع  ،قاسم احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن "،مجموع الفتاوىد.ت، 
ربية ة العملكباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، املامللك فهد لط

 .السعودية
 فعي،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشاابن حجر، 

 .ريوتب ،دار املعرفة "،فتح الباري شرح صحيح البخاريه، 1379
 مد بنم حمجامعة اإلما "درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، د.ت، 

 .ملكة العربية السعوديةسعود اإلسالمية، امل
الطرق  ، د.ت،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،ابن قيم اْلوزية

ار د ،مدد احلاحملقق: نايف بن أمح"، ، الحكمية في السياسة الشرعية
 .مكة املكرمة، عامل الفوائد

عى رويفاألنصاري ال حممد بن مكرم بن على، أبو الفضلابن منظور، 
 .بعة الثالثةالط، بريوت، دار صادر "،ن العربلسا،  ه 1414 ،اإلفريقى

افة، الثقو "، مؤسسة هنداوي للتعليم ضحى اإلسالمأمحد أمني، د.ت، 
 القاهرة.

"، ةاللغ ييسمعجم مقا، د.ت، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي
 .دار الفكر ،احملقق: عبد السالم حممد هارون
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