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 : مقدمة

الحؿد هلل ربِّ العالؿقن، والصالة والسالم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه 

ا بعد: فننَّ أساَس دين اإلسالم الخربُ الذي أكززل طؾزى الـبزي  مزن   أجؿعقن، أمَّ

يفزا السؿاء، ثم تـاقؾته إمة كابًرا طن كزابر، ولؿزا  كاكزت إخبزار ع العزادة يعر

، الصدق والؽذب، والزيادة والـؼصان، ضفرْت بوادر كؼد إخبار ع طفد الـبي 

ثم تطور شقًئا فشقئا بعد موته، حتى تؽون مـفج كؼدي متؽامل إركزان ع العصزر 

الذهبي لؾسـة الـبوية وهو الؼرن الثالث الفجري، فزاطتـي الؿحزدثون بـؼزد السزـة 

من خالله الصحقح من الضعقف، وإصزقل مزن الـبوية وفق مـفج متؽامل مقُِّزوا 

 الدخقل.

وع العصر الحديث، وبسبب آستعؿار الغربي وغزِوِه الػؽزريِّ لؾؿسزؾؿقن، 

ضفرْت اتجاهات معاصرة كاَدْت بنطادة تؼقِّقم الحديث الـبوي وكؼِدِه كؼًدا معاصرا، 

ـاد، كؿا كاَدوا بعد اتِّفام الؿحدثقن بالتؼصقر ع مـفجفم الـؼدي الؿعتؿد طؾى اإلس

–بنططاء العؼزل دوًرا أكزربًا ع الحؽزم طؾزى الؿرويزات الحديثقزة التزي تحتزوي 

طؾى متـاقضات طؼؾقة وتاريخقة، يؿثل هذا آتِّجزاه: االتقَّزار العؼزال ،  -بزطؿفم

 والتقَّار الحداثي، وصائػة الؼرآكققن الؿـؽرين لحجقة السـة(. 

للقف كتزٍب ووعزع دراسزاٍت ع كؼزد وقام أصحاب هذا آتجاه ع طصركا بت

َبُعوا فقفا صريؼة الؿستشرققن، فَخَؾُصوا إلى كتقجة هي تشؽقك  إحاديث الـبوية، اتَّ

الؿسؾؿقن ع موثوققة أحاديث كبقِّفم ٓ يستثـون حتَّى صزحقح البخزاري ومسزؾم، 

طؾزى  وتلثَّر هبذا الطرح الجديد جؿاطة من الؿػؽرين، حتَّى أصبحـا كرى من َيْطُؾعُ 
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الؼـوات الػضائقة مخاصًبا الجؿاهقر، يردُّ إحاديث الصزحقحة التزي َبـَزْت طؾقفزا 

إمة طؼقدَتفا وتشريعاتِفا، وأخالَقفا، بزدطوى الـؼزد والتؿحزقو، والتجديزد ع 

ين.  الدِّ

ِػي  لألحاديزث الـبويزة،  -الغقر مـضبط-فؿن أجل معالجِة ضاهرة الـؼد التعسُّ

طقن ُُ »ع ردِّ الؿرويات، جاء هذا البحث الؿوسزوم بزز:  وبقاِن خطل الؿتسرِّ العقوو

لقؽشف السر طن « الؿـفجقُة يف كْؼِد الحديِث َلَدى االتَِّجاَهاِت الَعْؼََلكقَّة الُؿَعاِصرة

أهمِّ العقوب العؾؿقة ع كؼزد العؼالكقزقن الؿعاصزرين لألحاديزث الـبويزة، ويعؾزم 

وٓ كؼزدا بـزاًء ُيْسزِفم ع آرتؼزاء  الؼاصي والدا  أن صرحفم هزذا لزقس تجديزدا

 طؾى ُأُسٍس واهقة.
ٌ
 بالؿعرفة، بل هو كؼٌض وهدٌم مبـي

أما طن الدراسات السابؼة ع موعوع كشف العقوب العؾؿقة طـزد العؼالكقزقن 

ع كؼدهم السـة، فؾم أقف طؾى بحث خاص  ع هذه الجزئقة، والذي وقػت طؾقزه 

 دراسات لفا طالقة هبذا الؿوعوع:

: دراسات طامزة ورد ع ثـقاهزا بقزان لزبعض العقزوب العؾؿقزة ع الطزرح ٓأو

«  مزـفج الـؼزد ع طؾزوم الحزديث» العؼال  اتجاه السـة الـبوية، أذكر مـفا كتزاب 

لألمقن « موقف الؿدرسة العؼؾقة من السـة الـبوية»لؾدكتور كور الدين طر. وكتاب 

 الصادق إمقن.

» ـفجقزة طـزد الؿستشزرق اشزاخت(، بعـزوان: : دراسة طن العقزوب الؿثاكقا

لؾدكتور: « العقوب الؿـفجقة ع كتابات الؿستشرق شاخت الؿتعؾؼة بالسـة الـبوية

 خالد بن مـصور الدريس.
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والجديد الذي يؼدمه هذا البحث: هو بقاُن أهمِّ كؼاط عزعف الـؼزد العؼزال  

ة بـؼد السـة، ورصد أهمِّ لألحاديث الـبوية، وذلك بتتبع كتابات العؼالكققن الؿتعؾؼ

الفػوات العؾؿقة والؿـفجقة ع تـاولفم تؾك إحاديث، وبقان ُبْعدُهم طزن قواطزد 

الـؼد الؿوعوطي الـزيه، وهشاشزة الؿـطؾؼزات التزي اكطؾؼزوا مـفزا لـؼزد الزراث 

 الحديثي، وععف إسالقب التي سؾؽوها ع هذا الؿضؿار. 

لبحث إلى طدة طـاصر تجؿعفا الخطة ومن أجل تحؼقق هذا الغرض َقَسْؿُت ا

 التالقة:

 :خطة البحث

 : لؿحة طن الـؼد طـد الؿحدثقن، وطـد الؿعاصرين.   الؿؼدمة

ِصِه ع طؾم الحديث.الؿبحث إول  : اكعداُم أهؾقة الـاقد بسبب طدم تخصُّ

 : تؼؾقد الؿستشرققن ع أصروحاهتم الـؼدية لؾسـَّة الـبوية.الؿبحث الثا 

د مؼقاًسا لـؼد إحاديث.ثالثالؿبحث ال  : اتَِّخاُذ العؼل الؿجرَّ

 : إهدار ققؿة السـد ع كؼد إحاديث. الؿبحث الرابع

 : اطتؿاد مسؾك الشكِّ االغقر مـفجي( ع كؼد الحديث.الؿبحث الخامس

د وجود إشؽاٍل ع معـاه.الؿبحث السادس  : الؿجازفة بردِّ الحديث لؿجرَّ

 توصقاته.: كتائج البحث والخاتؿة
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 .: اىعداُو أهلًة الياقد بسبب عدو ختصُِّصِه يف عله احلديثاملبحث األول
من العقوب العؾؿقة الظاهرة لدى العؼالكققن الؿعاصرين، التي تجعل صرحفم 

ععقًػا متفافًتا ع الؿقزان العؾؿي الذي يحتؽم إلقه الباحثون، طزدُم أهؾقزتفم لـؼزد 

صاص ع العؾم الشرطي، فضاًل طن آختصاص ع إحاديث، وُبْعُدُهم طن آخت

ل له من الؿشتغؾقن بالحديث إٓ الؼؾَّة الؼؾقؾزة التزي  االـؼد الحديثي( الذي ٓ يتلهَّ

 أتؼـَْت هذا العؾم ع جاكبه الـظري والتطبقؼي.

ى لـؼد أساسقات طؾم مزن  فالعؼالء يتَّػؼون أكَّه ٓ يجوز ٔحاد الـاس أن يتصدَّ

ـُُه ولم يؿارسه، فؽؿزا أكزه ٓ يجزوز لعزالم الشزريعة التزدخل ع كؼزد العؾوم ٓ يتؼِ 

الـظريات الػزيائقة، والؽؿقائقة، وٓ تسػقه الؼواكقن الطبقة، والؿعادٓت الرياعقة، 

ه طؼؾزه  ى لـؼد إحاديث فقؼبَل مزا أقزرَّ كذلك ٓ يـبغي لغقر الؿتخصو أن يتصدَّ

َوالَ َتْؼُف َما َلوْقَس ا ٓ طؾم لـا به، قال تعالى: ﴿ويردُّ ما أكؽره، فؼد ُكِفقـا أن كؼتػي م

[ ، وأمركزا بسزمال أهزل الخزربة وآختصزاص، قزال 36﴾ ]اإلسزراء: َلَك ِبِه ِطْؾمٌ 

ْكِر إِ  ُكـوُمْم الَ َتْعَؾُؿوو َ تعالى:  [. وَكَعزى طؾزى 77﴾ ]إكبقزاء: ﴿ َفاْسَلُلوْا َأْهَل الوذِّ

ُبوْا ِبَؿا َلْم ُيِحقُطوْا بِِعْؾِؿِه ؾؿه فؼال: ﴿ الؽػار تسرطفم ع إكؽار ما يحقطوا بع َبْل َكذَّ

ا َيْلتِِفْم َتْلِويُؾهُ   [.39﴾ ]يوكس: َوَلؿَّ

ولؿا كان طؾم كؼد الحديث طـد العارفقن به من َأَدقِّ العؾوم وأصعبفا، وجزب 

زقن مزن أهؾزه دون غقزرهم،  الرجوع ع معرفة الصحقح من الضعقف إلى الؿْخَتصِّ

رون إلى آلة آجتفاد، ويجفؾون قواطد كؼزد إخبزار، فقؼبؾزون مزا هزو الذين يػتؼ

الؿـؼزوُٓت فقفزا كثقزر مزن "ععقف، ويردُّون ما هو صحقح، يؼزول ابزن تقؿقزة: 
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إلوى أهول طؾوم الصدق وكثقر من الؽذب، والؿرجزع ع التؿقِّقزز بزقن هزذا وهزذا 

قزر العزرب، ، كؿا كرجع إلى الـحاة ع الػرق بزقن كحزو العزرب وكحزو غالحديث

وكرجع إلى طؾؿاء الؾغة فقؿا هو من الؾغة وما لقس من الؾغة، وكذلك طؾؿاء الشعر 

فؾؽلِّ طؾم رجاٌل ُيْعَرْفو  به، والعؾؿاء بالحديث أجول  هومالء والطبِّ وغقر ذلك، 

 1."، وأطظؿفم صدقا، وأطالهم مـزلة، وأكثر ِدَيـاقدًرا

من وضقػة َحَؿَؾِة إخبار: إْذ لؽلِّ وكؼُد أثار "ويؼول جؿال الدين الؼاسؿي: 

 2."مؼاٍم مؼاٌل، ولؽلِّ َفنٍّ رجاٌل 

بل حتى الؿشتغؾقن بعؾم الشريعة ٓ يؼبُل قول أحدهم ع كؼد حزديٍث مزا، إذا 

تِه، فؿا بالزك بؿزن اختصاصزه ع العؾزوم التجريبقزة  اتػق أهل الحديث طؾى صحَّ

إكؽزاره -ثعالبي طؾى محؿد َطْبزَدْه وأداب اإلكساكقة، من أجل هذا ردَّ الحجوي ال

اص الحـػي لحديث سحر الـبي  أما قول: إنَّ "، فؼال: -مستلكًسا بؿا قاله الجصَّ

ُر ع الحديث شقًئا:  اص أكؽر الحديث فذلك ٓ يمثِّ وا  ابن الجصَّ أل  ابون الجََّّ

ولوقس رجوَل  رجوُل أبُ...وهؽذا الشقخ محؿد طبده فنكَّه لقس من أئؿة الحديث

 3."وفؼهٍ  حديٍث 

أما اكتساب لؼب االـاقد( طـد الؿحدثقن، فال يؽزون إٓ بعزد صزول مؿارسزٍة 

وسعة حػٍظ ودقَّة ففٍم، فعؿل الـاقد أشبه ما يؽون بالصقرعِّ الذي يؿقِّز الذهب من 

                                       
 . 35 -34/ 7مـفاج السـة، ابن تقؿقة:  1

 .183قواطد التحديث، الؼاسؿي: ص  2

 .178 -177دفاع طن الصحقحقن دفاع طن اإلسالم، الحجوي: ص ال 3
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أرأيَت لو أن رجالً أتى بزديـار إلزى صزقرعٍّ "البفرج: قال طبد الرحؿن بن مفدي: 

الوز  ، فؼال هو هبرج يؼول له: من أيزَن قؾزت لزي إكَّزه هبزرج   ااِْكَمِؼْد لي هذفؼال : 

 1."حتَّى تعؾم مـه ما أطؾم طؿؾي هذا طشرين سـة

وكحن إذا كظركا إلى الطرح العؼال  الؿعاصر ع كؼد السـة الـبوية كجده صادرا 

ى لـؼزد إحاديزث كزلُّ فاشزٍل ع فـِّزه   صقن، فؼزد تصزدَّ من ِقَبِل أكاٍس غقر متخصِّ

طي الجزرأة ع الطزرح، والسزبق ع آكتشزا ، ثزم يزل  وت ِصه إصؾي، يزدَّ خصُّ

بالعجائب من إقوال التي ٓ زمام لفا وٓ خطام، وهذا لقس من الـؼد العؾؿزي ع 

، بل هي  ى زوًرا فوضى طؾؿقة وفؽريةشيءِّ امزة، تسزؿَّ ، تـتُج أصروحات غريبة وهدَّ

 ى العؾم وقواطده.  كؼًدا وتجديًدا، وماهي هي إٓ جـايات طؾ

وإكؿا الذي يشرع لغقر الؿتخصو مزع إحاديزث الـبويزة التزي يستشزؽؾفا، 

ر مزن قواطزد العؾزوم ومسزؾؿات الشزرع، هزو  والتي تخالف ع الظاهر ما هو مؼرَّ

سمال أهل آختصاص، من غقر مبادرة إلى ردِّ الحديث بادي الرأي، حتزى يعؾزم 

والوحي ٓ يـاقُض العؾم بتاًتا، فنذا استشزؽل معـاه الصحقح إذ السـة الـبوية وحي 

الؼارُئ حديًثا ما، يلخذ أهل الحديث بقزده فقوقػوكزه طزل الؿعـزى الصزحقح لزه، 

ُه العؼزول السزؾقؿة، وٓ يخزالف العؾزم التجريبزي، كحزديث  بحقث يوافق ما تؼرُّ

بالـسبة لؾػؾؽقزقن، وحزديث « سجود الشؿس»بالـسبة لألصباء، وحديث « الذبابة»

 بالـسبة لعؾؿاء إرصاد وكحوها..« ت الرطدصو»

ولعؾِّي أذكر بعض إمثؾة التي يظفر فقفا جؾقًّا العقب العؾؿي الؿتؿثل ع طزدم 

                                       
 .257/ 2الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع، الخطقب البغدادي:  1
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إهؾقة والبعد طن التخصو، الذي يػرز آراًء غريبة جاء هبا العؼالكقون ع العصزر 

 الحديث.

ا الؿثال إول: ففزو صزرح الصزحػي العؼزال  ارشزقد َأْيزال  ل( العجقزب أمَّ

الغريب حول الـسخة إصؾقة الؿخطوصة لصحقح البخاري، الذي َيـِمُّ طن جفزٍل 

 كبقر بلصول العؾوم وتاريخفا، فقؼول مثال: 

ـا أن تساءل، وكسائل همٓء الشقوخ حول الـسخة إصزؾقة لصزحقح " من حؼِّ

ٌء البخاري كؿا خطفا الشقخ محؿد بن إسؿاطقل البخاري...وهو كؿزا أثبتـزا مؾزي

ين ولؾرسول ولربِّ  بالطَّوام الؽربى، والخرافات الجسقؿة، واإلساءات البالغة لؾدِّ

ات طدة قبل خؿس سـوات  ة ولإلكسان والحقوان أيضا...وهذا تحدٍّ رفعـاه مرَّ العزَّ

موا لـززا  احقن، أن يؼززدِّ ى هززمٓء الشززقوخ الؿززدَّ وٓ كزززال كرفعززه إلززى أن، كتحززدَّ

فا الشقخ البخاري طـدما كزان يملِّزف كتابزه الجزامع الؿخطوصة إصؾقة التي خطَّ 

الصحقح...كطرح السمال ويززداد إلحاُحـزا ع صزرح السزمال سزقؿا إذا طؾؿـزا أن 

   1."الشقخ البخاري ذو أصل فارسي، فالؾغة العربقة لقست لغته إصؾقة...

ا الؿثال الثا : ففو صرح الدكتور إسؿاطقل أدهم ة  وهو طضو ع أكاديؿقز -وأمَّ

ة مزن الززمن لقسزت بالقسزقرة طؾزى "يؼول فقه:  -العؾوم الروسقة ولؼد أكبْبُت مزدَّ

ْؼُت معظزم الؿصزادر العربقزة والركقزة والػارسزقة مخطوصزًة  تاريخ اإلسالم فَدقَّ

ومطبوطة ع دور الؽتب بؿختؾف أمصار أوربا وأسقا وأفريؼقة، وراجعت جزلَّ مزا 

اإليطالقة وآكجؾقزية والػركسقة، وصابؼزت كتبه الؿستشرقون بإلؿاكقة والروسقة 
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ة ما ذهبوا إلقه...وضفر لي من  د من صحَّ ما ذهبوا إلقه طؾى مصادرها الشرققة لؾتلكُّ

إن لم يؽن كؾُّزه طؾزى الرسزول، وأن السزقرة  أ  الحديث مخمؾق جؾ هخالل بحثي 

قزه معظؿفا أقاصقو، وأنَّ الؼرآن هو الؿصدر الوحقزد الزذي يؿؽزن آطتؿزاد طؾ

وآستدٓل بآياته طؾى وقائع التاريخ...وأطؼبُت هذا ببحزث مسزفٍب طزن كسزب 

الرسول وأضفرُت أكَّه مختؾٌق، وأنَّ اسم الرسول كان اَقَثًؿزا( أو اقثامزة( وأن اسزم 

  1."والده حول من اطبد الالت( إلى اطبد اهلل(

و، والجفل بالع ن طؾى أزمة اكعدام التخصُّ َّٓ ؾوم طـد قؾت: ففذان صرحان يد

ة كسبة كتاب الجامع الصحقح لؿصـِّػه طؾى  العؼالكققن، ففل يعؼل أن تتوقف صحَّ

وجود الـسخة إصؾقة  وكحن ٓ كؿؾك الـسخة إصؾقة مزن الؼزرآن التزي كتبفزا 

الصحابة، وحتى القفود والـصارى ٓ يؿؾؽون الـسخ إصؾقة لؽتبفم الؿؼدسة!!، 

ت كسبة الؽتاب لؿملػه هزي وجزود الـسزخة وهل الطريؼة العؾؿقة الصحقحة إلثبا

ه  الخطقة التي كتبفا بقده   وهل يزمثر ع اتؼزان البخزاري لؾغزة العربقزة كزون جزدِّ

الثالث اَبْرِدْزَبْه( مجوسقا، وكحن كعؾم أن أطظم كتاب ع الـحو وعَعُه رجل أصؾه 

 أطجؿي اسؿه اِسقبويه( ! 

ؼزول: السزـَّة والسزقرة وهؽذا يؾؼي إسؿاطقل أدهزم الؽزالم طؾزى طواهؾزه فق

وإكساب كذٌب، واسم رسولـا هو اقثم( ولقس امحؿد(، مخالًػا بذلك جؿزاهقر 

العؾؿاء من الؿسؾؿقن والؽػار، ُحقَّ لـا أن كؼول: هذه فوعى طؾؿقة ولقسزت كؼزدا 

ممصال، فال يسرسُل ع الردِّ طؾى مثل همٓء، بل ُيَؼزاُل: إنَّ صزرحفم جـايزة طؾزى 
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السؾقؿة، فؾقس هو محاًل لؾبحث والؿدارسة، ومن تؽؾَّزم ع غقزر العؾوم والعؼول 

 فـِّه أتى بالعجائب.

هذه بعض إمثؾة طن طجائب وغرائب الطرح العؼال  ع كؼد السزـة الـبويزة، 

وقائؿة العؼالكققن الغقر ممهؾقن طؾؿقا، الذين صعـوا ع إحاديث الـبويزة صويؾزة، 

َص   اهتا العؾؿقة من باب التؿثقل:كذكر بعض إسؿاء مؼروكة بتخصُّ

، له مؼآت ع مجؾزة الؿـزار، زطزم صبقب مَّريالدكتور: توفقق صدقي،  -1

 أن السـة لقست بحجة، وأكه يجب آكتػاء بالؼرآن.

، صاحب الؽتب الؿعروفة: كاتب وأبيبالدكتور: أحؿد أمقن الؿصري،  -2 

ة تؼؾقززدا مـززه تجززرأ طؾززى كؼززد السززـة الـبويزز« فجززر اإلسززالم عززحى اإلسززالم»

 لؾؿستشرققن.

تبصقر إمزة »، له كتاب، صبقب مَّري تخَّص سؿو إسؿاطقل مـصور  -3

 ، «بحؼقؼة السـة

، صاحب ممسس حزُ العؿال الوصـي االجمؿاطيجؿال البـا الؿصري،   -4

 «.تجريد البخاري ومسؾم من إحاديث التي ٓ تؾزم« » جـاية قبقؾة حدثـا»كتاب 

اذ يف الفـدسة الؿدكقة، صاحب مؽمب يف االسمشارات أسم محؿد شحرور،  -5

 يـؽر فقه حجقة السـة.« الؽتاب والؼرآن». له كتاب الفـدسقة

، صزاحب شوفابة يف الفـدسوة الؿدكقوةالؿفـدس طدكان الرفزاطي يحؿزل  -6 

، يـتؼد جؿقزع إحاديزث التزي لزم يزدل طؾقفزا الؼزرآن «الؿعجزة الؽربى»كتاب 

 بزطؿه. 
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يج كؾقة اآلباُ من جامعة بمشق، إسؿاطقل كردي -7  »، صاحب كتزاب: خرِّ

 «.كحو تػعقل قواطد كؼد متن الحديث الـبوي

 «.صحقح البخاري هناية أسطورة » ، به كتابكاتب صحػيأيالل رشقد،  -8

 

 .: تقلًُد املستصرقني يف أطروحاتهه اليقدية للسيَّة اليبىيةاملبحث الثاىٌ

لؿعاصزر ع كؼزد إحاديزث الـبويزة،ت التزلثر من أبرز ِسَؿات الطرح العؼال  ا

الؽبقر بآراء الؿستشرققن حول السـة الـبويزة، بزل التؼؾقزد الواعزح ٕصروحزاهتم 

الـؼدية لفا، لذلك تجدهم ٓ يسلمون من َتْؽزرار ُشزَبِفِفم واكتؼزاداهتم لألحاديزث 

بزل الـبوية، مزع تعظزقم هزذا الطزرح والؿـافحزة طؾقزه مـافحزًة شزديدة، وع الؿؼا

ُكوَن من جفود الؿحدثقن ع كؼد السـة الـبويزة. أمزا أن يزلُتوا بطزرح  يحتؼرون وُيَفوِّ

جديد، وكؼد طؾؿي سديد، فؾقست لفم قدرة طؾزى ذلزك لؼؾَّزة بضزاطتفم، وطزدم 

 قدرهتم طؾى مؿارسة الـؼد الَبـَّاء.

وقد كجح الؿستشرقون إلى حدٍّ ما ع التلثقر ع بعزض "يؼول محؿد أبو شفبة: 

ؽتَّاب الؿسؾؿقن، وٓ سزقَّؿا الزذين صزـعوهم طؾزى يزديفم ع العصزر إخقزر، ال

ُبوا بطاواهم المي لم َيُؼْم طؾقفوا بلقولفاقتػوا آثارهم فقؿا زطؿوا،  ، بزل وزادوا وربَّ

سمار البحث وحريوة طؾقفا من طـد أكػسفم، وهمٓء وأولئك كػثوا سؿومفم تحت 

أنَّ مزا زطؿزوا أبعزَد مزا يؽزون طزن العؾزم ، واهلل يعؾم والراسخون ع العؾزم الـؼد

 1."الصحقح والبحث الؼويم، والـؼد الـزيه
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ومعؾوم لدى الباحثقن أنَّ التؼؾقد لقس بعؾم فضال أن يؽون كؼًدا لؾعؾزوم، ففزو 

( ع الؿقزان العؾؿي، يؼوم طؾى آستسالم ٔراء السزابؼقن مزن غقزر 
ت
اسؾوٌك سؾبي

ال إخزرى، والؿستشزرقون وقعزوا ع أغزالٍط بحٍث ع إدلة، وٓ كظر ع إقزو

مـفجقة وطؾؿقة كبقرة ع كؼدهم لؾعؾوم اإلسالمقة، بسزبب طجؿزتفم التزي حاَلزْت 

دون ففم إشقاء ففًؿا سؾقًؿا، كذلك بسزبب طزدم إحزاصتفم بالؿصزادر إصزؾقة 

وآكتػاء بالؿصادر الثاكوية ع دراساهتم، وغقرها من العقوب التي أضفرها من كؼد 

 دراساهتم من الؿسؾؿقن ومن الؿستشرققن الُؿـِْصػقن.

وأن ٓ يؽزون ": -محذرا من مغبَّة تؼؾقد الؿستشرققن -يؼول محؿد أبو شفبة

لصـم الؿستشرققن اجولد تسزقفر(، ومؿزا كزذكره لزبعض  الؿؼؾِّدموقػفم موقف 

الؿستشرققن الؿتلخرين طـه أهنم قد تخؾَّصزوا مزن ربؼزة التؼؾقزد لجولزد تسزقفر، 

 1."جاءت أحؽامفم أقرب إلى الحقِّ والصواب ع هذا البابف

قؾُت: طوض أن يؼوم العؼالكقون الؿعاصرون بـؼد صرح الؿستشرققن مشًقا ع 

طوكه، كجدهم يؼػون مـبفرين بآرائفم، مسزؾِِّؿقن  درب التجديد وآجتفاد الذي يدَّ

، فنذا بزقَّن الؿحزدثون لـتائج دراساهتم، ُمتَِّفِؿقن الؿخالف لفم بالجؿوِد والرجعقةِ 

ة الروايات التي أفرزها مـفجفم الـؼدي، قزالوا هزذه تؼؾقزد  أسباب تؿسؽفم بصحَّ

زا إذا جزاء الطزرح الـؼزدي  وجؿود طؾى إحؽام الـؼدية لؾؿحزدثقن إولزقن، أمَّ

لؾؿستشرققن قالوا: هذا التجديد الذي كريُد، وأحؽام الؿستشرققن وكتائُج أبحاثفم 

:  -واصػا حزال البزاحثقن ع طصزره -الـؼد، كؿا قال فماد سزكنحاسؿٌة ٓ تؼبل 
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وع مجال الدراسات الحديثة تعترب الـتزائج التزي توصزل إلقفزا اجولزد تسزقفر( "

بصػة طامة كتائج حاسؿة، وكان حسب الدارسقن طـد التعرض لؾؼضايا إساسزقة 

   1."والتػصقالت الجزئقة أن يرجعوا إلقه

ثون ع تثبقزت حجقزة السزـة  مع أن الواحد مـفم لو اصَّ  ؾع طؾى ما كتبزه الؿحزدِّ

والدفاع طن أحاديثفا، ٕدرك لؾوهؾة إولى هتافت صرح الؿستشرققن، يؼول كزور 

ريـا مثل "الدين طر:  وقد َسَرْت العدوى هبذا الظنِّ الخاصئ إلى بعض كتَّابـا ومػؽِّ

ر الزدكتور أن  الدكتور اأحؿد أمقن(، والدكتور اأحؿد طبد الؿـعم البفي(، فؼد كرَّ

وحزب التظزاهر طؾزى  بدافع مون المؼؾقود لؾؿشمشورققنهذا الطعن ع الؿحدثقن، 

 بزطؿفم طن إئؿة الؽبار، من حقث 
َ
 إ  هومالء الؿؼؾودةالـاس بؿعرفة شيٍء َخِػي

هم ومتبوطقفم لقسوا من طؾم الؿحزدثقن ع ذلزك الؿؽزان، وَمَثزُل الزدكتورين ع 

يتؾؼَّف ما يسؿعه ثم يردده دون أن يدرك مزا فقزه مزن طظزقم مؼالقفؿا كؿَثِل تؾؿقذ 

 2."البفتان

لؽـَّزه سزؼط فقؿزا طابزه بزطؿزه طؾزى ":  -متعؼًبا أحؿزد أمزقن -وقال كذلك

حقزث إكَّزه لزم َيَتَثبَّزْت ولزم يْعَتبِزْر ضزرو   بشبب تؼؾقده لؾؿشمشورققنالؿحدثقن 

 3."نالؿستشرققن التي هي أكربُ دافٍع يدفُع ٓختالِق الؿطاط

وحتى ٓ تؽون حؼقؼة تؼؾقد العؼالكققن الؿعاصرين لؾؿستشزرققن طاريزة طزن 
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الدلقل، أصرح هـا بعض الـؿاذج من آراء وموقف العؼالكققن ع كؼد السزـة الـبويزة 

 هي َمْحُض تؼؾقٍد ٔراء الؿستشرققن السابؼقن:

بفة : التشؽقك ع موثوققة السـة الـبوية بسبب تلخر تزدويـفا، وهزذه الشزأوٓ

ُجوا لفا حديثا، فوجدت آذاكزا صزاغقة مزن  َػفا الؿستشرقون من الجفؿقة، وَروَّ تؾؼَّ

العؼالكققن الؿعاصرين، فؿا من صرح كؼدي لؾسـة طـد العؼالكققن الؿعاصزرين إٓ 

ويـطؾق من هذه الشبفة، وكلهنا من الؿسؾؿات الؼطعقة، مزع أن الؿحزدثقن أقزاموا 

تَِب شيء مـفا ع طفد الـبي والصحابة والتزابعقن، إدلة الؿتؽاثرة طؾى أن السـة كُ 

ون طؾى التؼؾقد. ولؽـَّفم مصرُّ
1 

: اهدار قدسقة السـة الـبوية واطتبارها تاريًخزا بشزرًيا، يعبِّزر طزن مجتؿزع ثاكقا

، وهي الػؽرة التي جاء هبزا  الجقل إول، يخضُع لؾـؼد والتؿحقو والؼبول والردِّ

َف العؼالكقون الؿعاصرون هزذه اجولد تسقفر( وكصرها اجوزيف  شاخت(، فتؾؼَّ

 "الشبفة وُٓكوَها بللسـتفم، طؾى أكَّفا حقت ٓ مريزة فقزه، يؼزول ازكريزاء أوزون(: 

د أكَّـا طـدما كورد حديًثا أو أثرا من أصح الصحاح فنن ذلك يـزدرج  وهـا كعود لـمكِّ

ات تاريخقزة ٓ تحت بـد معرفة الؿجتؿع السائد آكذاك أو بؼول آخر، سزرد معؾومز

   2."كرى فقفا أي مصدر تشريع مؼدس، أو إلزام إلفي محدد
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مع أنَّ بعض الؿستشرققن أخرين بقَّـوا أن اجولد تسقفر( تراجع طزن فؽرتزه 

يؼزول طبزد اهلل  هذه، وأثبت أحاديث صحقحة خرجزت مزن بزقن شزػتي الـبزي

م لـززا وجفززة كظززر أخززرى  ع مؼال"الخطقززب:   تززه:ولؽززن جولززد تسززقفر قززدَّ

Vorlesungen Uber den Islam  م(، وقد أططاكا الربوفسزور اج. 1917اطام

ٓ يـؽر جولد تسقفر بالؽؾقة وجزود أحاديزث »روبسون( مؾخصا لفا حقث يؼول: 

 كػسه
َّ
وُيعد هذا الزرأي مزن « صحقحة ترجع إلى الؼرن إول بل حتى إلى فم الـبي

َك جولد تسقفر تراجعا طؿا ذكره سابؼا ع كتابه: اد راسات محؿديزة( حقزث َشزؽَّ

هـاك ع أيِّ حديث صحقح، ولؽـَّه هـا قبل بعزض إحاديزث الصزحقحة. ولفزذا 

   1."السبب يؿؽن لؾؿرء أن يتساءل: لؿاذا غّقر جولد تسقفر موقػه من الحديث 

: كؼد بعض إحاديث الـبويزة بزدطوى أهنزا مزلخوذة مزن اإلسزرائقؾقات ثالثا

د التشا به ع الؿضؿون والؿعـى بقـفا وبقن ما هو موجود طـزد والؿسقحقات، لؿجرَّ

الؿستشزرققن ع ردِّ إحاديزث هبزذه الطريؼزة  2أهل الؽتاب، فؼد َقؾَّزَد العؼالكقزون

بالرغم من ضفور فسادها، إِْذ من الؿعؾوم أنَّ دين إكبقزاء واحزد، فؿزن الؿعؼزول 

﴿ َفونِ  اهلل تعزالى يؼزول: جًدا أن يخرب الـبي الؿتلخر بؿا أخرب به الـبي الؿتؼزدم، و

َُ ِمن َقْبِؾوَك َلَؼوْد َجواءَ   ا َأكَزْلـَا إَِلْقَك َفاْسَلِل الَِّذيَن َيْؼَرُؤوَ  اْلؽَِما ؿَّ ُكـَت ِفي َشكٍّ مِّ

بَِّك َفَلَ َتُؽوَكنَّ ِمَن اْلُؿْؿَمِريَن ﴾ والؼرآن الؽريم جعل مزن   [94]يوكس:  اْلَحق  ِمن رَّ

                                       
خت ومن أيدهؿا من الؿستغربقن، طبد اهلل الرد طؾى مزاطم الؿستشرققن جولد تسفقر ويوسف شا 1
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﴿ َوَيُؼووُل  فؼزال: ية شاهدا طؾى صدق كبزوة محؿزد طـده طؾم بالؽتب السؿاو

الَِّذيَن َكَػُروْا َلْشَت ُمْرَسَلً ُقوْل َكَػوى ِبواشِ َشوِفقًدا َبْقـِوي َوَبْقوـَُؽْم َوَموْن  ِطـوَدُه ِطْؾوُم 

 ﴾ ُِ  [43]الرطد:  اْلؽَِما

: كؼُد إحاديث الواردة ع الؿعجزات الـبوية وأحاديث الػتن وما يؽون رابعا 

من أشراط السزاطة وتػاصزقل يزوم الؼقامزة، بزدطوى أن العؼزل ٓ يؼبؾفزا، وهزذا 

الؿرتؽز ع الـؼد جاء به الؿستشرقون الذين ٓ يممـون بزالوحي وٓ بـبزوة محؿزد 

  ا كجزد العؼالكقزقن الؿـتسزبقن أصاًل، ويػسرون إشقاء تػسقرا ماديًّا بحًتا، لؽـَـّ

ين بصحة كبوة محؿد ، يؼؾُِّدون الؿستشرققن ع كؼد أحاديزث  إلى إلسالم الؿؼرِّ

الؿعجزات والؿغقبات بدطوى أن معاكقفا غريبة تخالف الواقع وقزواكقن الطبقعزة، 

وكلن اهلل تعالى طـدهم لقس بؼادر أن يخرق العادة لـبقِّه، وأن يطؾعزه طؾزى بعزض 

يوجزد أحاديزث » "تػاصقل الؿغقَّبات ع الؿستؼبل، يؼول الؿستشرق اروبسزن(: 

يدة تتؽؾم طؾى الػتن قبل يوم الؼقامة وتتؽؾم طؾى يوم الؼقامة، ويوجد أحاديث طد

تصف الجـة والـار بالتػصقل. إن العؼؾقة الغربقة تجد من الصعوبة بؿؽان أن تؼبزل 

   1."«مثل تؾك إحاديث طؾى أهنا أحاديث صحقحة قالفا الـبي فعال

ازمقن أن كل أحاديث من هـا كؼرر ج "وكجد  محؿد شحرور يؼؾدهم فقؼول: 

الغقبقات، وهي أحاديث تعؾقم وإخبار ولقسزت أحاديزث أحؽزام، الؿـسزوبة إلزى 

، فقفا ما  يريب، سواء ما يحؽي مـفا طن غقب مؾؽزوت اهلل ع السزؿوات الـبي 

                                       
اكظر، الرد طؾى مزاطم الؿستشرققن جولد تسفقر ويوسف شاخت ومن أيدهؿا من الؿستغربقن، طبد اهلل  1
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    1."العؾى، ما يحؽي طن غقب الؿستؼبل من الزمن، وما سقحدث فقه من أحداث

ولألسزف الشزديد فزنن  "قر فقؼزول: وهؽذا جؿزال البـزا طؾزى خطزاهم يسز

الؿجتؿع اإلسالمي أقبل طؾى أحاديث الغقب وآمن هبزا مؿزا أدى ٓكتشزارها بزقن 

   2."الـاس.

مع أن همٓء من الؿـتسزبقن لإلسزالم، الزذي مزن أصزوله اإليؿزان بالغقزب، 

 وتصديق الرسول فقؿا أخرب، ولؽـه شمم التؼؾقد.
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 د مقًاًسا ليقد األحاديث.: اتَِّخاُذ العقل اجملرَّاملبحث الثالث
معؾوٌم أنَّ سبب تسؿقة الؿدرسة العؼؾقة هبذا آسزم هزو: مغآهتزا ع تعظزقم 

العؼل طؾى حساب الشرع، واتخاذه مؼقاًسا ُتْعَرُض طؾقزه إحاديزث الـبويزة، فؿزا 

َقبَِؾُه العؼل طـدهم ففو صحقح وما َرَفَضُه العؼل ففو مؽذوٌب مـؽٌر ولزو كزان مزن 

 صحقح طـد الؿحدثقن. أصحِّ ال

من أجل هذا برز طقٌب طؾؿي واعح الؿعالم لدى العؼالكقزقن الؿعاصزرين ع 

د لـؼززد  كؼززد إحاديززث الـبويززة، هززو: الؿغززآة ع اطتؿززاد الـظززر العؼؾززي الؿجززرَّ

ُتفا طؾزى صزدق  إحاديث، مع أنَّ إحاديث من جؿؾة إخبار التي تتوقف صزحَّ

ا معؼولقة الؿعـى الزذي جزاء بزه الخزرب فغقزر كزاٍ  الـاقل وطدم احتؿال كذبه، أمَّ 

لتصديؼه وتصحقحه، وذلك أنَّ هذه الؿعؼولقة تختؾف باختال  موعوع الحديث 

 لقس كخرب آحاد الـاس طن أمزٍر خزارق  ومـزلة قائؾه، فخرب الـبي 
ٍّ
طن  أمٍر غقبي

الـاقزد يختؾف من كاقد إلى آخزر، فؿزا يؼبؾزه طؼزل  لؾعادة، كؿا أن الحؽم العؼؾي

ه من أبطل الباصل، ٕن العؼزول متػاوتزة  إول، قد ٓ يؼبؾه طؼل الـاقد الثا  ويعدُّ

ع الؼدرة طؾى استقعاب الؿعا ، والعؼُل طـد أهل العؾم، مـه ما هو اغريزي( ومـه 

ما هو امؽتسب(، وهذا إخقر يتػاوت فقزه الـزاس بحسزب طؾؿفزم وتجزارهبم، 

د آراء وكظريات سرطان تـؼضزفا وكثقر من الؿعؼوٓت التي ُترَ  دُّ هبا إحاديث مجرَّ

كظريات أخرى، وإذا كان مػفوم العؼل غقر مـضبط وٓ ثابت، فال يصزحُّ أن ُيتََّخزَذ 

 مؼقاًسا مجرًدا لـؼد الحديث.

أما العؼل الذي يريد الؽاتب أن يجعؾه حاكًؿا طؾى "يؼول سالم البفـساوي:   

الؿعرفزة هزي الحزواس الخؿزس أو الؿعؾومزات إحاديث الـبويزة، فوسزقؾته ع 
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السززابؼة وإحاديززث الـبويززة ٓ تؼضززي أمززوًرا تخضززع لؾحززواس الخؿززس، أو 

لؿعؾومات اإلكسان السابؼة فلكثرها أحؽام من اهلل تعالى طن الحزالل والحزرام أو 

الجـة أو الـار أو اإلخبار طن شيء ٓ يتصل بؿعرفة اإلكسان، وبالتزالي ٓ يخزتو 

لحؽم طؾى هذه إحاديث بالصحة أو البطالن ٕهنا تخرج طن اختصاص العؼل با

العؼل، فؼد ضن بعض الـاس تعارض الؼرآن مزع بعزض الـظريزات العؾؿقزة وبعزد 

ذلك تغقرت الـظريات وكشف العؾم صدق مزا ورد ع الؼزرآن الؽزريم. الحزديث 

   1."والـو الؼرآ  كالهؿا من طـد اهلل ويخرجان من مشؽاٍة واحدة

ن جفة أخرى، معؾوم أنَّ الشريعة اإلسالمقة قد تل  بلحؽام وأخبار وطؼائزد م 

، وتؼبؾفا طؼول أخزرى وٓ  تستغرهبا بعض العؼول بحؽم تؽويـفا وطرففا الخاصِّ

ترى فقفا أيَّ غرابة، فعؼل الؿسؾم لزقس كعؼزل القفزودي والـصزرا ، فضزاًل طزن 

ل الؿتخصزو ع الشزريعة الؿؾحد، وهؽذا طؼل العالم لقس كعؼل الجاهل، وطؼ

و الشريعة، فالسزمال الؿطزروح  لقس كعؼل الطبقب والؿفـدس البعقد طن تخصُّ

 لؾعؼالكققن، إلى أي كوع من العؼول كحاكم إحاديث، وبعؼل من كـؼدها      

ُّ جؾقًّا ع كؼد العؼالكقزقن لألحاديزث الؿتعؾؼزة 
كذلك يظفر هذا العقب العؾؿي

ػات وأفعال اهلل، وكذلك االغقبقزات( مؿزا يؽزون ع اباإللفقات( كإسؿاء والص

الدار أخرة، ففذا الـوع من إحاديث ٓ مجزال لؾعؼزل ع استحسزان أخبزاره أو 

استؼباحفا، فتسؾقط هذا الؿسؾك من الـؼد طؾزى أحاديزث الغقبقزات جـايزة طؾزى 

 أصل من أصول اإليؿان وهو ااإليؿان بالغقزب(، فزننَّ أمزر أخزرة وأحزداثفا ٓ

                                       
   .348السـة الؿػرى طؾقفا، سالم البفـساوي: ص  1
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 يؼاس طؾى طاَلِم الشفادة، ولو ذهبـا إلى إحاديث الؿتعؾؼة بؿشاهد يزوم الؼقامزة

فعرعـاها طؾى العؼزل لؿزا اسزتطاع ادراكفزا وٓ معرفزة حؼقؼتفزا، وع الحزديث 

 
ِ
والِِحقَن  َموا الَ َطوْقٌن »َقزاَل اهلُل :  الؼدسي: يؼول َرُسوُل اهلل َأْطوَدْبُت لِِعَبواِبي الََّّ

ُأُذٌ  َسِؿَعْت، َوالَ َخَطَر َطَؾى َقْؾِب َبَشٍر، َفاْقَرُءوا إِْ  ِشْئُمْم ﴿َفَلَ َتْعَؾُم َكْػٌس  َرَأْت، َوالَ 

ِة َأْطُقٍن﴾  1«.َما ُأْخِػَي َلُفْم ِمْن ُقرَّ

غقر أّكك ٓ تطؿع أن تزن بزه أمزور ":  -متحدًثا طن العؼل -يؼول ابن خؾدون

الّصػات اإللفّقة وكّل ما وراء صزوره فزنّن الّتوحقد وأخرة وحؼقؼة الـّبوة وحؼائق 

ذلك صؿع ع محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الؿقزان اّلذي يزوزن بزه الزّذهب 

فطؿع أن يزن به الجبال وهذا ٓ ُيْدَرُك. طؾزى أّن الؿقززان ع أحؽامزه غقزر صزادق 

اته لؽّن العؼل قد يؼف طـده وٓ يتعّدى صوره حّتى يؽون له أن يحقط بزاهلل وبصزػ

فنّكه ذّرة من ذّرات الوجود الحاصل مـه. وتػّطن ع هذا الغؾط ومزن يؼزّدم العؼزل 

 2."طؾى الّسؿع ع أمثال هذه الؼضايا وقصور ففؿه واعؿحالل رأيه

بالرغم من هذا كؾِّه كجد العؼالكقزقن الؿعاصزرين يزردُّون بعؼزولفم الؼاصزرة 

لـزوع، بسزبب طزدم طؾؿقا، البعقدة طزن التخصزو معرفقزا، أحاديزث مزن هزذا ا

زُدون ٕكػسزفم قواطزد واهقزة إركزان لـؼزد  معؼولقتفا طؾى حزدِّ زطؿفزم، وُيَؼعِّ

زُد فقؼزول:  ُّ حسزن مطزر الفاشزؿي( يؼعِّ
الؼاطزدة  "إحاديث الـبوية، ففذا اطؾزي

العؼالئقة: تؼوم طؾى أساس من أنَّ العؼالء بطبقعتفم يرفضون التصديق بليِّ قضزقة 

                                       
 (.2824( ومسؾم ا3244أخرجه البخاريا 1

 .582/ 1تاريخ ابن خؾدون:  2
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َطة بؿزا هزم طؼزالء إذا كاكت مـافقة لؿا ه و ثابت لديفم بالعؾم والقؼزقن، والؿتشزرِّ

يعؿؾون هذه الؼاطدة، ويستػقدون مـفا ع كؼد الروايات ضـِّقة الصدور، فنذا وجدوا 

، والوقزائع التاريخقزة، البودهقات العؼؾقوةمضؿون الرواية مـافًقا لؿا هو متقؼن من 

ت بزالحسِّ والتجربزة، رفضزوا والحؼائق الؽوكقة، والؼواكقن العؾؿقة، و ما هو ثابز

 1."التصديق بصدورها طن الؿعصوم

، قال ع -طؾى حدِّ قوله-ولؿا جاء اسامر إسالمبولي( لقحرر العؼل من الـؼل 

وهزذه إحاديزث وغقرهزا الؿتعؾؼزة بالـسزاء "كتابه مـتؼدا أحاديث الصحقحقن: 

هي من وعزع رجزل وأهننَّ أكثر أهل الـار وأكثرهن طذابا ٓ شك أهنا باصؾة كؾفا و

 2."طؾى جـس الـساء

لم يؽؾِّف كػسزه  3«.لوٓ حواء لم تخن أكثى زوجفا» ولؿا وقف طؾى حديث: 

ه بعؼؾزه فؼزال:  هزذا الحزديث الؿعـزي بالـؼزاش باصزل "البحث طن معـاه، بل ردَّ

وكذب وافراء وتحامٌل واعح طؾى جـس الـساء ويبدوا أن الذي وعع الحزديث 

 4."جـسفا كؾِّه برويج هذا الحديث بقن الـاس!! خاكته زوجته فاكتؼم من

ع صززحقح  -ومززن إحاديززث الثابتززة"ويؼززول محؿززد سززعقد العشززؿاوي: 

، وتمـاىف مع العؼل وتمجاىف مع الؿـطق -الؿعترب أكه أصحُّ كتب الحديث -البخاري

وهو حديث واعح «...إذا وقع الذباب ع إكاء أحدكم»أحاديث كثقرة كذكر مـفا...
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َم صبًؼا لفذه الؿعايقر َلَتَعقََّن تجاوُزهُ  ػة لؾعؼلالؿخال  1."والؿجاكبة لؾذوق، ولو ُقوِّ

والذي ثبت تجريبًقا بؿرور الزمان أن كؼد هذا الحديث لؽوكزه مخالًػزا لؾعؼزل 

ع ع الحؽم، وأنَّ ما ضـَّه الؿـتؼدون طؼاًل محًضا، أثبت العؾم أكَّه تصوٌر فاسد،  تسرُّ

 .  صدقه وكبوته وأن الحديث من دٓئل 

وكرى هذا العقب العؾؿي متلصال طـد اجؿال البـا( إذ يؼول ع بعض كتاباتزه: 

إن الـتقجة الؿمكدة لألخذ هبذه إحاديث الؿدسوسة، هي تؽوين طؼؾقزة تتؼبزل  "

الخرافة، وهذا أمر ٓ يجوز مطؾؼا التسامح فقه ولو بسن إبزرة ٕكزه يعـزي السزؿاح 

   2."تبعد العؼل فلي فرق بقن اإلكسان وإكعامباستبعاد العؼل، وإذا اس

قؾت: إنَّ تحامل العؼالكققن طؾى إحاديث الـبوية بدطوى مخالػتفزا لؾعؼزل، 

جـاية طؾى الوحي والعؾم، وهذا الؿسؾك ع الـؼد هو الذي أدَّى ببعض الطوائزف 

دين، الؽالمقة إلى آكحرا  طن الشرع وفتح باب اإللحاد والشكِّ ع مسؾَّؿات الز

فحقن طجز طؼل الؿؾحد طن تػسقر معضؾة الشر، وففزم قضزقة الؼضزاء والؼزدر، 

أدَّى به طؼؾه إلى إكؽار الصاكع، وجحد إديان، وتبـِّي الـظريات الػاسدة ع كشزلة 

 الؽون والحقاة.  
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 : إهداُر قًنة السيد يف ىقد األحاديث. املبحث الرابع    
العؾؿقة لدى آتجاهزات العؼالكقزة الؿعاصزرة، إهزداُر  من العقوب الؿـفجقة

ققؿة السـد ع العؿؾقة الـؼدية، والركقز طؾزى كؼزد الؿزتن وتؼققؿزه لؿعرفزة مزدى 

معؼولقته وموافؼته لألصول الشرطقة، والؿعطقات العؾؿقة، فال تؽاد تجزد لؾواحزد 

ة ٕساكقد حديث ُيَراد كؼزده، وإن فعؾزوا فباختصزاٍر مخزلٍّ  مـفم مـاقشة طؾؿقة جادَّ

وطؾى سبقل آستئـاس ٓ أكثر، وذلك راجٌع لؼصورهم العؾؿي ع هزذا الجاكزب، 

فعؾم آسـاد يحتاج إلزى بحزث شزاقٍّ ودرايزة واسزعٍة، ومزن جفزة أخزرى: هزم 

يعتؼدون أن مـفج الؿحدثقن ع الـؼد يعريه قصور، لذلك ٓ يولوكه اهتؿاًما كبقرا، 

لم كتعامل من الـوِّ مزن كاحقزة السزـد أو طزدم  وكحن"يؼول اإسؿاطقل كردي(: 

هـزاك الؽثقزر مؿزن اطتـزى بزه،  ٕنَّ  يعـقـا، ٓ -هذا كتابـا ع هـا –صحته، فالسـد 

َصه، بل ما يعـقـا هـا هو دراسة الؿتن الذي ُتُجوِهزل كثقزًرا مزن ِقَبزِل  ودرسه، ومحَّ

ـَا من إحاديث هو الؿتن، ولقس السـد، فالؿتن  طؾؿاء الحديث، ورجاله، فؿا يفؿُّ

، وهو محور الدراسة: ٕنَّ متن الـصوص، ولقس السـد، هو الذي صزـع  هو الؿِفمُّ

فؼفـا وتشريعـا وتراثـا الديـي والػؽري وآجتؿاطي والسقاسي، ومزن َثزمَّ الؿزتن 

   1."هو الذي أوجد الؿذاهب والػرق والؿشارب الؿتـوطة

ُق بق ن مـفج كؼزد السزـد ومزـفج كؼزد وهؽذا كجد اطؾي حسن الفاشؿي( يػرِّ

إنَّ مزـفج "الؿتن، ويجعل هذا إخقر هو الؽػقل بتحؼقق كتزائج قاصعزة، فقؼزول: 

اكؼد الؿتن( ع تصحقح الروايات وتضعقػفا، هو مـفج مؼابل لؿـفج اكؼد السـد(: 
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ٕنَّ محطَّ الـظر فقه متن الرواية ومضؿوهنا، مع غضِّ الـظر طزن حزال رواهتزا مزن 

ة و  1."الضعفالؼوَّ

وهذا ع الحؼقؼة خؾٌل معرع مـفجي كبقزر، يعؽزس عزعف الطزرح العؼزال  

الؿعاصر ع كؼد إحاديث، بخال  الؿـفج  الـؼدي طـد الؿحدثقن كجده متؽامال 

الـظور يف اسسوـاب والؿومن جؿقعوا طؾوى فلساس الحؽم طؾى الحديث وكؼده هو: 

ـقة جؿقعا ع آن واحزد، لؾخزروج ، وآطتبار بالؼرائن آسـادية والؿتصعقد واحد

 بحؽم صحقح طؾى الحديث.

هزا العؼزول السزؾقؿة ع  وقد َبقَّن اإلمام الشافعي الطريؼة الصزحقحة التزي تؼرُّ

وٓ يستدلُّ طؾزى أكثزر "معرفة صدق إخبار وتؿققز صحقحفا من سؼقؿفا، فؼال: 

الؼؾقزل مزن  صدق الحزديث وكذبزه إٓ بصزْدِق الؿخبِزر وكذبزه، إٓ ع الخزاصِّ 

ُث مزا ٓ  َث الؿحزدِّ الحديث، وذلك أن يستَدلَّ طؾى الصدق والؽذب فقه بلن يحدِّ

 2."يجوز أكه يؽون مثؾه، أو ما يخالػه ما هو أثبت وأكثر دٓٓت بالصدق مـه

فإساس إول لؿعرفة صدق إخبار هو صدق الؿخربين الزذي يعبِّزر طـزه 

ثون بصحة اإلسـاد، فنذا سؼطت طدالة الؿخرب وهو الزراوي، سزؼط السزـد  الؿحدِّ

وبطؾت كسبة الؼول إلى صاحبه، فاإلسـاد ركٌن أساس ع العؿؾقة الـؼدية، والخزرب 

مات الثبوت، فلساس الحؽم طؾى  الذي ٓ إسـاد له ع طداد الؿعدوم، لػؼداكه مؼوِّ

الؿتن هو السـد، فنذا لم يصح السـد فال يؼبزل الؿزتن ولزو كزان معـزاُه صزحقحا، 
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ٓ تـظروا إلى الحزديث ولؽزن اكظزروا إلزى "لذلك يؼول يحقى بن سعقد الؼطان: 

  1."اإلسـاد فنن صحَّ اإلسـاد، وإٓ فال تغر بالحديث إذا لم يصحَّ اإلسـاد

ة الحديث"وقال شعبة بن الحجاج:   2."بصحة اإلسـاد إكؿا يعؾم صحَّ

ة كسبة الؽالم إلى قائؾه بغزض ثون يبحثون ع صحَّ الـظزر طزن معـزاه،  فالؿحدِّ

فنذا كان اإلسـاد ععقػًا أو موعوطا فؼد بطؾت الـسبة إلى قائؾزه فزال حاجزة بعزد 

ذلك لـؼد متـه، ثم تبؼى دائرة أخرى عقِّؼة ٕحاديزث ضزاهر أسزاكقدها آسزتؼامة 

ة ثاكقة بػحو أسزاكقدها ومتوهنزا، ومؼاركتفزا بغقرهزا، حتزى  والحسن، فتغربل مرَّ

إسزاكقد والؿتزون، التزي قزد تؼزع ع أحزديث الثؼزات،  تـؽشف العؾل الخػقة ع

متحزدثًا -ويؽون ذلك ع دائرة أعقق من الدائرة إولى، يؼول مصطػى السباطي 

وقد جعؾوا طؿدهتم إولزى كؼزد السزـد، وبزه أزاحزوا مزن ":  -طن كؼاد الحديث

الؿزتن  صريق الُسـَِّة، آٓفًا بل طشرات إلو  من إحاديث الؿؽذوبة، ثم كؼزدوا

ع الحدود التي ذكركاها طؾى كطاق عقِّق، إذ كاكوا ُمَتثَّبِّتِقن ٓ يؾؼزون الؽزالم طؾزى 

 3."طواهـه، وٓ يجازفون ع دين اهلل بالفوى والعاصػة

وكقف يغالي العؼالكقون ع كؼد الؿتن دون الرجوع إلى اإلسـاد، وقزد طؾؿزوا 

اطقن يختارون متوًكا ٓ تخالف ال ؼزرآن وٓ السزـَّة وٓ العؼزل  بزل أنَّ بعض الوعَّ

يضعون أحاديث ع فضائل إطؿال وغقرها، وإكؿا هو كالم مستحسٌن يسوقون له 
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إسـاًدا، وهؽذا بعض الضعػاء و الذين َقزلَّ عزبطفم، قزد َيِفُؿزوَن فقـسزبون كزالم 

، ويؽون هزذا الؽزالم مؿزا يجزوز طؼزال وشزرطا أن الصحابي أو التابعي لؾـبي 

 .يؼوله الـبي 

فؾزوٓ اإلسزـاد وصؾزب هزذه الطائػزة لزه وكثزرة "قال أبو طبزد اهلل الحزاكم: 

َن أهزل اإللحزاد والبزدع فقزه  مواضبتفم طؾى حػظه َلَدَرَس مـار اإلسزالم، َوَلزَتَؿؽَّ

ْت طن وجود إساكقد فقفا  بوعع إحاديث، وقؾب إساكقد، فننَّ إخبار إذا َتَعرَّ

 1"كاكت ُبْتًرا

عض الوعاطقن فعل ذلك: قال محؿد بن سعقد الؿصزؾوب: وقد اشتفر طن ب 

  2."إكِّي ٕسؿع الؽؾؿة الحسـة فال أرى بلسا أن أكشئ لفا إسـادا"

كان أبزو  "وقال رقبة بن مصؼؾة العبدي، طن اطبد اهلل بن الؿسور الفاشؿي(: 

  3."يرويفا  طن رسول اهلل  كَلُ  حقٍّ جعػر الفاشؿي الؿدائـي يضع أحاديث 

يشوبه حوديث كان طبزد اهلل بزن الؿسزور يضزع الحزديث  "واية أخرى: وع ر

 ".4 رسول اش

فال سبقل حقـئٍذ لؽشف هذا الخؾل إٓ بـؼزد إسزاكقد، ومؼاركزة الؿرويزات، 

لقتبقَّن ِعَعاِ  رواة إخبار من أعدادهم من الحػاظ، فقؼبل ما رواه الثؼات، وُيَردُّ 

الذهبي ع هذا الصزدد قولزه ع احزديث ع ما رواه الضعػاء، ومن جؿقل طبارات 
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هذا حديث حسن الؾػزظ، "مـاقب أبي بؽر وطؿر وأهنؿا سقدا كفول أهل الجـة(: 

َح     1."لوٓ لقن ع محؿد بن كثقر الؿصقصي َلُصحِّ

قؾُت: إذا كان هذا إمر واقعزا ع إخبزار الـبويزة ففزل يسزتطقع العؼالكقزون 

من الؽذب والخطل ع الؿتون التزي تحؿزل  بؿـفجفم وصريؼتفم، كشف هذا الـوع

معا  مستحسـة  الجواب: بالطبع ٓ، وقزد وجزدكا هزمٓء العؼالكقزقن يسزتدلُّون 

بلحاديث وأخبار واهقة اإلسـاد، ويبـون طؾقفا قواطد وكظريات، غقر مبالقن بؿزدى 

ثبوت تؾك إخبار، كاطتؿادهم طؾى إخبار الضعقػة ع هني الصحابة طزن كتابزة 

 .  يث الـبي حد

لذلك لم يؽن من مـفجقة الـؼاد الـظر ع الؿتون اسزتؼالٓ بزل مزـفجفم هزو  

الـظر ع اإلسـاد والؿتن جؿقعا طؾى صعقد واحد، والتػريق بزقن اإلسزـاد والؿزتن 

كؼد الؿتون لقس له بؿػرِدِه تؾك "لقس من صريؼتفم، يؼول الدكتور كور الدين طر: 

آصزار العزام لـظريزة الـؼزد الشزامل الزذي سزؾؽه  الجدوى إٓ إذا كان ع عؿن

ثون واكتفجوه  2."الؿحدِّ
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 : اعتناد مسلك الصكِّ )الغري ميهجٌ( يف ىقد احلديث.املبحث اخلامس
 من أهزم مبزادئ الؿزـفج العؾؿزي ع العصزر الحزديث، 

ُّ
يعدُّ الشكُّ الؿـفجي

سبؼة، فالشكُّ العؾؿزي لؾوصول إلى الحؼائق العؾؿقة وطدم آغرار بالؼـاطات الؿ

مرحؾة مفؿة من مراحل البحث العؾؿي لؾوصول إلى حؽم صحقح طؾى إشزقاء، 

واصؿئـان الؼؾب إلى الـتائج، والؿـفجقة العؾؿقة ع هزذا الشزكِّ تؼتضزي التوسزط 

وطدم اإلفراط والتػريط، فقجب طؾى الباحث أن ٓ يؼؾد وأن ٓ يلخذ إقوال مزن 

تفا، كؿا َيِجُب طدم الؿغآة ع الشكِّ حتزى يصزل غقر تساُؤٍل طن مصدرها و صحَّ

. يؼزول طؾزي جزواد  د الشكِّ إمر إلى التشؽقك ع الؿسؾَّؿات الثابتة بإدلة لؿجرَّ

الشكُّ عرورٌي طؾى أن يؽون طؾؿًقا، وع حزدود الحؼقؼزة، وأن يؼزع ع "الطاهر: 

أو الشزكُّ الزذي  السؾب واإليجاب، وفقؿا لـا، ومزا طؾقـزا، أمزا الشزكُّ الؿرعزي

  1."تدفعك إلقه كزوة ع مخالػة الؿللو ...ففو خارج حدودكا ولقس من وكدكا

ا كجد العؼالكققن الؿعاصرين يؼؾِّزدون الؿستشزرققن ع تشزؽقؽفم الغقزر  لؽـَـّ

مـفجي ع كؼد إحاديث الـبوية، وهزذا طقزب طؾؿزي واعزح يزذهب بؿصزداققة 

ؽون ع كل حديث  اكتؼاداهتم لؾسـَّة، فلصحاب آتجاهات العؼؾقة الؿعاصرة يشؽِّ

فاهتم ويحاولون اخراع سبب مالئٍم أدى إلى وعزع هزذا  ٓ يوافق قـاطاهتم وتوجُّ

سزا لؿضزؿون هزذا  الحديث طؾى حسب زطؿفم، دون أن يؼدموا كؼدا طؾؿقا ممسَّ

 الحديث.
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 ويظفر هذا الشكُّ الغقر مـفجي طـد العؼالكققن الؿعاصرين ع كؼاط:

 ل ع إكؽار إحاديث دون بحث ع معاكقفا وتػسقرها.التعج -1

 اإلصرار طؾى إكؽار الؿسؾؿات من غقر تؼديم دلقل واعح. -2

 طدم الـزاهة ع الـؼد والؿقل كحو الذاتقة والؼـاطات الؿسبؼة. -3

، فتشؽقؽفم غرعه الفدم ٓ البـاء. -4  التسؾسل ع الشكِّ من أجل الشكِّ

صحقحا  الشك يف الحديثكان ما ذهبت إلقه من  فنن "يؼول إسؿاطقل أدهم: 

الشك  له ققؿموه مون الوجفوة الديـقوة، أل  الشوك يف صوحة وهذا ما أطتؼده، ففذا 

يجعل جاكبا من أصول تشريع اإلسزالم يـفزار ويبؼزى الؼزرآن وهزو كؿزا  الحديث

زي مزع كزل  ذهبت إلقه الؿصدر الؿوثوق ع صحته قائؿا بؿبادئه الؿركة التزي تتؿشَّ

ان ومؽان، وبذلك يؿؽزن ع كظزري أن يخزرج اإلسزالم مزن جؿزوده الزراهن زم

   1."ويساير مجرى الثؼافة العالؿقة

ح هزو،  كُّ ع الحديث الـبوي لقفدم، ٓ لقبـزي كؿزا صزرَّ
فنسؿاطقل أدهم ُيَشؽِ

زد مزن الحؼقؼزة  والغاية من هذا الشكِّ هزو مجزاراة الثؼافزة العالؿقزة ولزقس التلكُّ

 !العؾؿقة!

ُك ع جؿقع إحاديث الؿتعؾؼة بالغقبقات لسزبب واه وهذا ا جؿال البـا( ُيَشؽِّ

ُر:  التوقف أمام إحاديث التي جزاءت طزن  "وهو أن اهلل استلثر بعؾم الغقب، فُقَؼرِّ

الؿغقبات بدًءا من الؿوت حتى يوم الؼقامزة والجـزة والـزار ففزذه مؿزا اسزتلثر اهلل 

                                       
 .6مصادر التاريخ اإلسالمي، إسؿاطقل أدهم: ص  1
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 1."تعالى بعؾؿفا

ر هذا ال شك الؿبـي طؾى الوهم أكَّه التزام بحؼائق الؼرآن التي دلَّت فتجده يصوِّ

طؾى استئثار اهلل سبحاكه  بعؾم الغقب، والحؼقؼة أكه استعؿل الشكَّ لقفدم أحاديث 

الغقبقات، ٓ لقبـي حؼقؼة تـػع الؿسؾؿقن، ولو تزدبَّر هزذا الرجزل الؼزرآن لوجزده 

َطوالُِم اْلَغْقوِب َفوَل  ﴿تعالى:  يصرح أكه يطؾع رسؾه طؾى بعض غقبه تليقدا لفم، قال

ُه َيْشُؾُك ِمن َبْقِن َيَدْيوِه َوِموْن 22ُيْظِفُر َطَؾى َغْقبِِه َأَحًدا ) ُسوٍل َفنِكَّ ( إاِلَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَّ

 [ .26]الجن: َخْؾِػِه َرَصًدا﴾

ُك امصطػى بوهـدي( ع أحاديث أبي هريرة: ٕهنا توافق ما طـزد  وهؽذا ُيَشؽِّ

لؽتاب من أخبار، وٕن أبا هريرة سزؿع مزن اكعزب إحبزار وطبزد اهلل بزن أهل ا

د التشابه بقن إخبار الـبوية والؽتزب إخزرى مثزاًرا لؾشزك  سالم(، فقجعل مجرَّ

ولعل هذا الوجود لؿثل هذه إخبار لقطرح طؾى "الذي يػضي إلى الرك، فقؼول: 

...كؿزا يطزرح طؾزى كثقورة شؽوًكامصداققة هذه الؽتب وكؼؾفا لإلسالم الحـقف 

الؿـفجقة الؿعتؿدة ع طؾوم الحديث وقواطده، ورجآته، وتصحقحه وتضزعقػه، 

تدفع البزاحثقن إلزى إطزادة قزراءة  أسئؾة طؿقؼةوتعديؾه وتجريحه ومصطؾحاته...

 2."العؾوم بؿـفجقة جديدة تتجاوز ما هي طؾقه أن

سبق وهوًى متَّبع، يسقطر قؾُت: هذا هو الشكُّ الغقر مـفجي الؿبـي طؾى رأي م

طؾى طؼل الـاقد لقصل ع الـفاية إلى هدم جزء كبقر من السـَّة الـبوية، فجؿقع هزذه 

                                       
 .13تجريد البخاري ومسؾم من إحاديث التي ٓ تؾزم، جؿال البـا: ص  1

 .92أكثر أبو هريرة، مصطػى بوهـدي: ص  2
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الشؽوك التي صرحفا ابوهـدي( حول أحاديث أبي هريرة، و قضقة مشزاهبتفا لؿزا 

ق ما هزو حزقت  طـد أهل الؽتاب ساقطة، إذا طؾؿـا أن شريعة اإلسالم جاءت لتصدِّ

َُ  ﴿لسابؼة وتـػي ما هو باصٌل مـفزا، قزال تعزالى:من إديان ا َل َطَؾْقوَك اْلؽَِموا َكوزَّ

قًا لَِّؿا َبوْقَن َيَدْيوِه َوَأكوَزَل المَّوْوَراَة َواِسكِجقوَل﴾ [  فزنذا 73] آل طؿزران:  ِباْلَحقِّ ُمََّدِّ

اتَّػؼت إخبار فؾؽون أصل الدين واحد، ولقس معـى ذلك أنَّ أبا هريرة أخذ ذلك 

 أهل الؽتاب.  من طـد

ُك ع دواوين إحاديث كؾِّفزا ٕهنزا   وأطظم من ذلك كجد اابن قركاس( يشؽِّ

ِّقوة"فقؼول:   -طؾى حدِّ زطؿه -لقست يؼقـقة  ، أي أنَّ محتواهزا ٓ فؽؾ فوا كموب ض

يؿؽن أن يصل لدرجة القؼقن لؿن ُكِسَبْت إلقه، وحتى لو َثَبَتْت الـصوص الؿـسزوبة 

فال يجعؾفا تصل لدرجة القؼقن، ٕن القؼقن هو ما ثبت طن اهلل لؾؿحدث أو الػؼقه، 

 1."الشك  سبحاكه وتعالى بطرق ٓ يرقى إلقفا 

َؽاهتم لوجدكا أهنزا مزن دون زمزام وٓ خطزام، فزنذا كاكزت  ولو أكَّـا تتبعـا تشؽُّ

إحاديث الـبوية التي أبدَطْت إمزة اإلسزالمقة ع حػظفزا وتوثقؼفزا طزرب قزرون 

لؽتب ع تراجم الرجال وطؾل الحديث وكحوها، مشؽوًكا فقفا فال ثؼزة ع بتللقف ا

جؿقع العؾوم إخرى التي لم ُيْبَدْل ع توثقؼفا ُطْشَر معشار ما بَدَلزُه الؿحزدثون ع 

 2توثقق سـَّة كبقِّفم.

ثون ع كؼزد الؿرويزات  أما الشكُّ الؿـفجي العؾؿي الؿثؿر فؼد مارسه الؿحزدِّ

                                       
 . 17الحديث والؼرآن، ابن قركاس: ص  1
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ثون قبل أن تظفر هذه  آتجاهات العؼؾقة الؿعاصزرة بؼزرون، فؼزد طزر  الؿحزدِّ

( الذي يلخذ معـى التثبُّت والتبقُّن، واستعؿؾوه كوسقؾة لؾوصزول  َّ
االشكَّ الؿـفجي

ُؽون ع بعض إخبار لؼزرائن قامزت  إلى معرفة مدى صدق إخبار، فؽاكوا يتشؽِّ

والظن الزراجح حزول  طـدهم، فقـطؾؼون من هذا الشكِّ حتى يصؾوا إلى الطؿلكقـة

 1صحة الحديث، وٓ يبادرون إلى اإلكؽار بؿجرد الشكِّ كؿا يػعل الؿعاصرون.

ففذا اإلمام أحؿد بن حـبل ُيْعؾِي من شلن ايحقى بن يحقى الـقسابوري( لؽثرة 

ِه الـؼدي الؿثؿر فقؼول:  ما أخرجت خرسان بعد ابن الؿبارك مثل يحقزى بزن "شؽِّ

ا يحقى يحقى. قال: كـَّا كسؿقه:   2."َيُشك  يف الحديث، يعـي من كثرة ما الشؽَّ

ْك ققل لؿسعر بن كدام: "وقال الػضل بن الحسن:   قزال: تؾزك  ما أكثر ُتَشوؽِّ

 3."محاماٌة طؾى القؼقن

 4."أكا أشك ع كل شيء، إٓ ع اإليؿان "وكان مسعر بن كدام يؼول: 

 5."هكان مالك إذا شكَّ ع الحديث صرحه كؾَّ "وقال الشافعي 

ففذا هو شكُّ الؿحدثقن الذي بـى لألجقال قاكوكا كؼديا لتؿققز الصزحقح مزن  

الضعقف من إخبار، فزلثؿر هزذا الؿسزؾك الـؼزدي أحاديزث صزحقحة جزازت 

الؼـطرة جؿع قدًرا مـفا البخاري ومسؾم ع صحقحقفؿا، وأما شزكُّ العؼالكقزقن ع 
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يشززؽؽون ع  إحاديززث ففززو شززك مرعززي سززقطر طؾززى طؼززولفم، فلصززبحوا

تِزِه، وقزد وقزع ذلزك مزع  الؿسؾؿات، ومآلفم إلى التشؽقك ع الؼرآن والزدين برمَّ

 اإسؿاطقل أدهم( الذي اكتفى أمره إلى اإللحاد.

 

 .: اجملازفة بردِّ احلديث جملرَّد وجىد إشكاٍل يف معياهاملبحث السادس
إحاديث الـبوية، إنَّ الؿتلمل ع كتابات العؼالكققن الؿعاصرين الؿتعؾِّؼة بـؼد 

يظفر له جؾقًّا أن الؼوم طـدهم طجؾة ع الـؼد، وتسرع ع الحؽم السؾبي طؾزى كزل 

متن حديث وجد فقه إشؽال، أو يخالف ضاهره الؼواطد الشرطقة والعؼؾقزة، وهزذا 

طقب مـفجي واعح، وقصور طؾؿي بائن، إذ ٓ يػرق العؼالكقون الؿعاصرون بقن 

حاديث الؿؽذوبة(، فؾسوء ضـِّفم بؿـفج الؿحدثقن ع اإحاديث الؿشؽِؾة( واإ

ين،   التصحقح، وبسبب اغرارهم بعؼولفم واكدفاطفم كحو ما يروكه تجديدا ع الزدِّ

تجدهم يتجاوزون الؼواطد العؿؾقة والخطوات الؿـفجقزة ع التعامزل مزع مشزؽِل 

 الحديث، ويصدرون أحؽاًما ببطالن الحزديث واسزتحالته: ٕكزه يخزالف ضزاهر

زُه، ويسزارطون ع اهتزام  الؼرآن، أو مؼتضقات العؼول، أو أن الذوق الؿعاصر يؿجُّ

َون فعؾفزم هزذا اكؼزًدا داخؾًقزا  راوي الحديث ولو كان من أوثق الـاس، ثزم يسزؿُّ

ثون، وهم ع الحؼقؼة قد تخؾَُّصزوا مزن الحزديث بنكؽزاره  لؾحديث( أهؿؾه الؿحدِّ

فؿزثؾفم كؿززثل  -طزداء لؿزا جفؾزوهوالـزاس أ-بعد العجز طن تػسقره وتوجقفه 

الطبقب الػاشل الذي ٓ يسعى ع طالج الؿريض وٓ البحث ع أطزراض مرعزه، 

إلططائه الدواء الؿـاسب، بل يسزارع إلزى بزر العضزو التزي ضفزرت طؾقفزا آثزار 

الؿرض حافظا طؾى جسده طؾى حدِّ زطؿه...كذلك العؼالكقون يبرون إحاديث 
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 طؿا ٓ يؾقق به.     طؾى كؼاوة السـة الـبوية، وتـزيه الـبي َبْتًرا بدطوى الؿحافظة 

فؼززد قززام العؼالكقززون باسززتعراض كؿززاذج مززن إحاديززث الصززحقحة طـززد 

والتي جؾُّفا من أحاديث الصحقحقن التي اتػق أهل آختصاص طؾى -الؿحدثقن 

ؿات ثم اكتؼدوها بادي الرأي بدطوى أهنا مشؽِؾة ومعاكقفا مصادمة لؿسزؾ -قبولفا

 الشريعة ومحؽؿات العؼل.

أحاديث متوُكفا مشؽِؾة...تحت هذا العـوان سـضع طددا  "يؼول جؿال البـا:  

من إحاديث التي ٓ تدخل ع إبواب  السابؼة ٕنَّ متوهنا ٓ يؿؽن أن يمخذ هبا، 

، كزلن تؽزون مخالػزة لؾؿـطزق أو الواقزع، أو لطبزائع اسشؽالإذ أن فقفا كوطا من 

أو لروح اإلسالم وإذا كاكت تتعؾق بواقعزة معقـزة، فتغؾزب فقفزا طـاصزر  إشقاء،

   1."الشك إلى غقر ذلك

ويحسُن هـا أن كوقزف الؼارئ طؾى حؼائق طؾؿقة تتعؾزق بؿشزؽِل الحزديث، 

ُؼزوا إلزى الصزواب وكزان  غابت طن أذهان أصحاب آتجاهات العؼؾقة، فؾزم يوفَّ

 بقـفم وبقن إصابة الحقِّ حجاب.

استشؽال الـوِّ الحديثي أو بعضه أمر كسبي ٓ تتػزق طؾقزه العؼزول،  : إنَّ أوٓ

فؿا يراه العؼال  الؿعاصر مشؽِال غامًضا، يرى طؾؿاء الحديث طؾى أنَّ له تػسزقرا 

واعحا، بل العؼالكقون أكػسفم  ٓ يتَّػؼون طؾى عزابط الحزديث الؿشزؽِل، فؿزا 

ه أخر ويرى أكَّه  من أبطل الباصل، وذلك بحسب قرهبم يؼبؾه الواحد مـفم قد يردُّ

إِْ  َيِعْش َهوَذا اْلُغوََلُ ، َفَعَشوى َأْ  اَل ُيْدِرَكوُه : »من طؾوم الشريعة، فحديث الـبي
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اَطةُ  ه بعض الؿعاصرين 1.«اْلَفَرُ  َحمَّى  َتُؼوَ  الشَّ بدطوى أكَّه مشزؽِل فؼزد ذهزب  2ردَّ

حدثقن أزالزوا هزذا اإلشزؽال جقل الصحابة ولم تؼم الساطة، وغػل همٓء أنَّ الؿ

رة له، وهي قولزه  إِْ  َيِعوْش َهوَذا الَ : »حقن ذكروا الرواية الثاكقة لؾحديث الؿػسِّ

  3«.َساَطُمُؽمْ ُيْدِرْكُه الَفَرُ  َحمَّى َتُؼوَ  َطَؾْقُؽْم  

ْن َقُصَر كظره، "يؼول محؿد أبو شفبة  أن استشؽال هذا الحديث إكؿا يؽون مِؿَّ

لقس الؿراد بزه يزوم  -وأمثاله  -إدراك الؿراد مـه، وهذا الحديث وعاق طؼؾه طن 

الؼقامة، وإكؿا الؿراد الساطة الخاصة، وهي اكتفزاء الجقزل وأهزل الؼزرن الواحزد. 

والساطة كؿا تطؾق طؾى الساطة العامة لؾدكقا كؾفا وهي الؼقامة تطؾق طؾزى السزاطة 

 4."الخاصة، وهذا الثا  هو الؿراد هـا

غاب طن أذهان أصزحاب آتجاهزات العؼؾقزة أنَّ اهلل تعزالى ابتؾزى : مؿا ثاكقا

طباده بآيات وأحاديث مشؽِؾة يتشابه معـاها طؾى كثقزر مزن الـزاس، ولزو شزاء اهلل 

لجعل أيات وإحاديث كؾَّفا واعحة محؽؿة، ولؽن لحؽؿة أرادهزا اهلل جعزل 

ن يزممن بالغقزب بعض أيات وبعزض إحاديزث مشزؽؾِة ع الظزاهر، لِزَقْعَؾَم مز

ق الرسول ، ويحؼق  العبودية الخالصة هلل ربِّ العالؿقن، بؼبول أشزقاء ٓ ويصدُّ

يػفؿفا العبد من جفة العؼل، وإكؿا يصدقُّ هبا إذطاكا لؾشرع مادام الـؼزل قزد صزحَّ 

هبا، ومن أجل أن يتـافس العؾؿاء ع كشف هزذا الؿشزؽِل فقرتؼزون ع الزدرجات 

                                       
 (2953أخرجه مسؾم ع صحقحه ا 1

 . 148اكظر، جـاية البخاري، زكرياء أوزون: ص  2

 .(2952( ومسؾم ا6511أخرجه البخاري ا 3

 . 212دفاع طن السـة ورد شبه الؿستشرققن، محؿد أبو شفبة: ص  4
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ـا كرى العؼالكقزقن يػشزؾون ع هزذا آختبزار ويجعؾزون طؾى قدر اجتفادهم ولؽـ

زة اغزراًرا بعؼزولفم التزي  ُؼون العبودية التامَّ طؼولفم سؾطاكا طؾى الشرع، وٓ يحؼِّ

بفا فقفم من أكزل هذا الشرع وجعل مـه محؽًؿا ومتشاهبًا، واعًحا ومشؽاًل.     ركَّ

كابتالء البزدن بزلداء  العؼل مبتؾى باطتؼاد حؼقؼة الؿتشابه"يؼول السجاوكدي: 

ًٓ: لقؽزون موعزع جثزوِّ  العبادات، فالحؽقم إذا صـَّف كتابًا ربؿا أجؿل فقه إجؿا

الؿتعؾم ٕستاذه، والؿؾوك يؽثر ع أمثؾتفم طالمات ٓ تدركفا العؼول. وققزل: لزو 

لم يبتل العؼل الذي هو أشر  ٓستؿر العالم ع ُأبََّفزِة العؾزم طؾزى الؿزرودة، ومزا 

لى التذلل بغقزر العبزودة، والؿتشزابه هزو موعزع جثزو العؼزول لبارئفزا استلكس إ

 1."استسالمًا واطرافًا بؼصورها والتزامًا

: من أدلة فساد مزـفج العؼالكقزقن ع كؼزد إحاديزث الؿشزؽِؾة، الؾزوازم ثالثا

الباصؾة الؿرتبة طؾقه، فؿن جعل ردَّ إحاديث الصحقحة الغامضة والؿشؽِؾة مبدًأ 

امل مع الـصوص يؾزمه ردُّ أيزات الؼرآكقزة الؿشزؽِؾة التزي قزد ُيْػَفزُم مزن ع التع

َؼة ع مشؽِل الؼرآن كؿا هزي  ضاهرها ما يخالف العؼل والشرع، فنن طؾة الردِّ متحؼِّ

ع مشؽل الحديث،  فزنن قائزٌل: مشزؽل الؼزرآن ُيْؾزَتَؿُس لزه الؿعزا  الصزحقحة 

ؾزتؿس ٕحاديثفزا الؿعزا  الصزحقحة والتلويالت الؼريبة، قؾـزا: كزذلك السزـة ي

 . ويجتفد ع تػسقرها تػسقرا حسـًا، إحساًكا لؾظنِّ بالـبي 

واطؾم أن الـاس تختؾف مداركفم وأففزامفم وآراؤهزم وٓ "يؼول الؿعؾِّؿي: 

سقَّؿا ع ما يتعؾق بإمور الديـقة والغقبقة، لؼصور طؾزم الـزاس ع جاكزب طؾزم اهلل 

                                       
 .619/ 2الؽاشف طن حؼائق السـن، الطقبي:  1
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، وقزد   يف الؼرآ  آيات كثقرة َيْشَمْشؽُِؾَفا كثقر من الـوا ولفذا كاتعالى وحؽؿته، 

َػْت ع ذلك كتب. وكذلك استشؽَل كثقٌر من الـاس كثقرًا من إحاديزث الثابتزة  ُألِّ

، طن الـبي  وبفذا يمبوقَّن أ َّ ، مـفا ما هو رواية كبار الصحابة أو طدد مـفم كؿا َمرَّ

الـصوص التي ُيْسَتْشَؽُل ضاهُرها لم يؼزع  . ووجوداسمشؽال الـصِّ ال يعـي بطَلكه

ع الؽتاب والسـة طػزوًا، وإكؿزا هزو أمزٌر مؼصزود شزرًطا: لقبؾزو اهلل تعزالى مزا ع 

الـػوس، ويؿتحن ما ع الصدور. ويقسر لؾعؾؿاء أبوابا من الجفاد العؾؿي يزرفعفم 

 (1ا."اهلل به درجات

ضزي بػفزم إحاديزث : إنَّ الؿـفجقة العؾؿقزة الصزحقحة الؿـضزبطة تؼرابعا

الؿشؽِؾة  ع عوء إحاديث إخرى وإدلة الزواردة ع ذلزك البزاب، ومحاولزة 

التوفقق بقن الـصوص الشرطقة التي خرجت من مشؽاة واحدة، فنن لم يفتد الـاقد 

إلى صريؼة التوفقق بقن الـصوص، يـتؼل إلى مرحؾة التوقف، أما أن يتجاوز الـاقزد 

كل حديث مشزؽل بالـؽزارة والوعزع ففزذا مخزالف  هذه الؿراحل ويحؽم طؾى

 لؼواطد الـؼد العؾؿي الؿتػق طؾقفا.

وقواطد البحث الـزيزه تؼتضزي مزن الباحزث إذا مزا "يؼول محؿد أبو شفبة:  

شرح ع بحث أن يجؿع مادته وكصوصزه ثزم يجزرد كػسزه مزن أي هزوى أو رأي 

 حؽؿزه خاص، ثم يبحث ويؿحض الروايات، ويوازن بقن الـصزوص حتزى يزل 

أقرب إلى الحق والصواب، أما أن يلخذ ما يشاء هبواه، ويدع ما يشاء هبزواه، ففزذا 

                                       
 .  223إكوار الؽاشػة، طبد الرحؿن الؿعؾؿي: ص  1
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 1."ما ٓ تؼره قواطد البحث العؾؿي الصحقح والـؼد الـزيه

ززف الؿحزدثون كتبزا ع بقزان مشزؽل الحزديث كزذكر مـفزا:  من أجل هذا ألَّ

هزز( 321هزز( شزرح مشزؽل أثزار لؾطحزاوي ا276مختؾف الحديث ٓبن قتقبة ا

 هز(. 597كشف الؿشؽل من حديث الصحقحقن ٓبن الجوزي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .579الوسقط ع طؾوم ومصطؾح الحديث، ص  1
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 :اخلامتة ىتائج البحث
الحؿد هلل ع البدِء والختام، والصالة والسالم طؾى خقزر إكزام، وبعزد: فؿزن 

خالل هذا العرض الؿختصر ٕهم العقوب العؾؿقة لدى العؼالكققن الؿعاصرين ع 

و أهمَّ كتائج البحث فقؿا يؾي: كؼدهم لؾسـَّة الـبوية،   يؿؽــا أن كؾخِّ

إن كؼد الحديث الـبوي الذي مارسه أصحاب آتجاهات العؼؾقة بعقٌد كزلَّ  -

البعد طن الؿـفج العؾؿي، وقواطد الـؼد الـزيه التي يحتؽم إلقفا الباحثون، بل هزو 

ة فعٍل سؾبقٍَّة اتجاه أحاديث خاَلَػزْت أذواقفزم ومبزادئفم، فردُّوهزا بزادَي  مجرد ردَّ

 الرأي.

ـُفم مزن كؼزد السزـة  - يػتؼد العؼالكقون الؿعاصرون لألهؾقة العؾؿقة التي تؿؽِّ

الـبوية وأخبارها، ففم بعقدون طن هذا التخصو، وٓ تتوفر فقفم شروط الـاقزد، 

ومعؾوم أن كؼد العؾوم مرحؾة يصُل إلقفا الؿتخصصون بعد صول مؿارسزة وإتؼزان 

حؾي بإماكة والؿوعوطقة وهذا ما ٓ كجده ع الطرح العؼال  لذلك العؾم، مع الت

 الؿعاصر.

هـاك ِسَؿٌة واعحة ع مـفج العؼالكققن الـؼزدي، وهزي: العجؾزة ع إصزدار  -

مسزتخدمقن أسزؾوب  إحؽام من غقزر جؿزع الؿعطقزات واسزتؼراء الـصزوص،

ُرون كتائجفم طؾى أهنا كتائج حاسؿة ك ابعزة طزن ففزم التفويل والتضخقم، ثم يصوِّ

 وطؾم.

تبقََّن من خالل هذا البحزث أنَّ العؼالكقزقن الؿعاصزرين مزا هزم إٓ ُمَؼؾِّزَدة  -

لؾؿستشرققن أطداء اإلسالم، َيَتَبـَّْوَن أفؽارهم، ويُؾوُكون آرائفم من غقر تؿحزقٍو، 

 والتؼؾقد لقس بعؾم فضاًل أن يؽون كؼًدا لؾعؾوم.
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ثقن مارسوا كؼد الحديث سزـًدا ومتـًزا، تبقَّن من خالل هذا البحث أنَّ الؿح - دِّ

بطريؼة طؾؿقة متوازكة، فجاء كؼدهم بـاًء، َمقَُّزوا به الصحقح من الضزعقف، بعؽزس 

العؼالكققن الؿعاصرين الذين َطِؿُؾزوا طؾزى هزدم السزـة وكؼزض ُأُسِسزَفا، متَّبعزقن 

موا شزقًئا مػقزًدا غقزر التشزؽقك و الظزنَّ أسؾوب التشؽقك الغقر مـفجي، فؾم يؼزدِّ

 الػاسد.

وع إخقر يوصي الباحث بَتَتبُّع كتزب العؼالكقزقن الؿعاصزرين، واسزتخراج 

أخطائفم العؾؿقة والؿـفجقة إخرى، الؿتعؾِّؼة بز اتوثقزق الؿعؾومزات، والتعامزل 

زة الؿضزادة( وغقرهزا  مع الؿصادر الحديثقة، وآكتؼائقة ع آختقار، وإهؿال إدلَّ

 صرحفم متفافًتا من الـاحقة العؾؿقة.  من العقوب التي تجعل 
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 :  قائنة املصادر واملراجع

م، ريزاض 2777 ، زكريزاء أوزون، الطبعزة إولزى: اسسَل  هل هو الحول -1

 الريس لؾؽتب والـشر، بقروت/ لبـان.

ادراسة تحؾقؾقة كؼدية(، مصطػى بوهـدي، مطبعزة الـجزاح  أكثر أبو هريرة -2

 م، الدار البقضاء، الؿغرب.2772ٕولى الجديدة، الطبعة ا

اديوان الؿبتدأ والخرب ع تزاريخ العزرب والرببزر ومزن  تاريخ ابن خؾدو  -3

هزز(، 878طاصرهم من ذوي الشلن إكرب( طبد الرحؿن بن محؿد ابزن خؾزدون ا

 م، دار الػؽر، بقروت/ لبـان.1988هز /  1478تحؼقق: خؾقل شحادة، الطبعة الثاكقة: 

، أبو بؽر أحؿد بن طؾي الخطقب البغدادي، تحؼقزق: د. بشزار بغدابتاريخ  -4

م، دار الغزرب اإلسزالمي، بقزروت /  2771هز/  1422طواد معرو ، الطبعة إولى: 

 لبـان.

م، 1991هزز/ 1411، د. فزماد سززكن، الطبعزة إولزى: تاريخ المراث العربوي -5

 جامعة اإلمام محؿد بن سعود، السعودية.

، جؿزال البـزا، دطزوة خاري ومشؾم من األحابيث المي ال َتْؾوِز تجريد الب  -6

 اإلحقاء اإلسالمي، الؼاهرة، مصر.

تحرير العؼل من الـؼل وقوراءة كؼديوة لؿجؿوطوة مون أحابيوث البخواري  -7

 ، سامر إسالمبولي، دار إوائل لؾـشر والتوزيع، دمشق/ سوريا.ومشؾم

، الؼاعزي طَل  موذهب مالوكترتقب الؿدار  وتؼريب الؿشالك لؿعرفة أ -8

هز(، تحؼقق: طبد الؼزادر الصزحراوي وآخزرون، 544طقاض بن موسى القحصبي ا
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م. وزارة إوقزا  والشزمون اإلسزالمقة، الؿؿؾؽزة 1983هزز/ 1473الطبعة الثاكقة: 

 الؿغربقة.

، أبو طؿر يوسف بزن طبزد اهلل المؿفقد لؿا يف الؿوصل من الؿعاين واألساكقد -9

ه(، تحؼقق: إستاذ مصطػى بن أحؿد العؾوي 463لـؿري إكدلسي اابن طبد الرب ا

م، الـاشزر: وزارة 1967هزز/  1387و إستاذ محؿد طبد الؽبقر البؽري، صبعة سـة: 

 طؿوم إوقا  والشمون اإلسالمقة، الؿؿؾؽة الؿغربقة.

، أبو بؽر أحؿد بن طؾزي بزن ثابزت الجامع ألخَلق الراوي وآباُ الشامع -17

هزز( تحؼقزق: د. محؿزود الطحزان، 463د بن مفدي الخطقب البغزدادي ابن أحؿ

 مؽتبة الؿعار ، الرياض/ الؿؿؾؽة العربقة السعودية.

أبو محؿد طبد الرحؿن بن محؿد بزن إدريزس الزرازي الجرح والمعديل،  -11

م، صبعزة مجؾزس دائزرة 1952هزز/  1271هزز(، الطبعزة إولزى: 327ابن أبي حاتم ا

الزراث العربزي،  إحقزاء دار الفـزد، –بحقزدر آبزاد الزدكن  -ة الؿعار  العثؿاكقز

 بقروت/ لبـان.

، محؿد محؿد أبو زهزو، الطبعزة إولزى: جؿزادى الحديث والؿحدثو  -12

 هز، دار الػؽر العربي، مصر.1378الثاكقة 

، محؿزد سزعقد العشزؿاوي، الطبعزة حؼقؼة الحجاُ وحجقوة الحوديث -13

 مدبولي، الؼاهرة/ مصر.  م، مؽتبة1995هز/1415الثاكقة: 

وبقان الشزبه بفاع طن الشـة، ورب شبه الؿشمشرققن والؽماُ الؿعاصرين،  -41

الواردة طؾى السـة قديؿا وحديثا، وردها ردا طؾؿقا صحقحا، محؿد بن محؿد بزن 
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م، مؽتبة السـة، الؼاهرة/ 1989هز/ 1479هز (، الطبعة إولى: 1473سويؾم أبو ُشفبة ا

 مصر.

، محؿد بزن الحسزقن الحجزوي اع طن الَّحقحقن بفاع طن اسسَل الدف -15

م، دار ابزن حززم، 2733هز/ 1424الػاسي، تحؼقق: محؿد بن طزوز، الطبعة إولى: 

 بقروت، لبـان. 

الرب طؾى مزاطم الؿشمشرققن جولد تشفقر ويوسف شاخت ومن أيودهؿا  -16

لؿؾزك ففزد لطباطزة ، طبد اهلل بن طبد الرحؿن الخطقزب، مجؿزع امن الؿشمغربقن

 الؿصحف الشريف، الؿديـة الـبوية/ الؿؿؾؽة العربقة السعودية.

هز(، تحؼقق: أحؿزد 274، أبو طبد اهلل محؿد بن إدريس الشافعي االرسالة  -17

 م، مؽتبه الحؾبي، مصر1947هز/1358شاكر، الطبعة: إولى: 

َّة الؿػمورى طؾقفوا -18 الؿـصزورة، ، سزالم طؾزي البفـسزاوي، دار الوفزاء الش

 م، الؼاهرة مصر.1989هز/ 1479الطبعة الثالثة: 

، مصزطػى بزن حسزـي السزباطي الشـة ومؽاكمفوا يف المشوريع اسسوَلمي -19

 م، بقروت/ لبـان. 1982هز /  1472هز(، الطبعة الثالثة: 1384ا

، شؿس الدين  محؿد بن احؿد الذهبي، تحؼقق: شعقب سقر أطَل  الـبَلء -27

 م، ممسسة الرسالة، بقروت / لبـان.1985هز/1475عة الثالثة إركاؤوط، الطب

، دار 2717، أيالل رشزقد، الطبعزة إولزى: صحقح البخاري كفاية أسطورة -21

 الوصن، الرباط/ الؿغرب.  

أبو طبد اهلل أحؿد بزن  محؿزد  العؾل ومعرفة الرجال )رواية ابـه طبد اش(،  -22
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هز(، تحؼقق: وصي اهلل بن محؿد طبزاس، 241بن حـبل بن هالل بن أسد الشقبا  ا

 م، دار الخا ، الرياض/ الؿؿؾؽة العربقة السعودية. 2771هز /  1422الطبعة الثاكقة: 

، محؿزد جؿزال الزدين بزن قواطد المحديث من فـو  مَّطؾح الحوديث -23

هززز(، دار الؽتززب العؾؿقززة، 1332محؿززد سززعقد بززن قاسززم الحززالق الؼاسززؿي ا

 بقروت/لبـان.

، شر  الزدين الحسزقن بزن طبزد اهلل الطِّقبزي الؽاشف طن حؼائق الشـن -24

مؽتبزة  1997هزز /  1417هز(، تحؼقق: د. طبد الحؿقد هـداوي، الطبعة إولى: 743ا

 كزار مصطػى البا، مؽة الؿؽرمة، السعودية.

، محؿد بزن حبزان بزن الؿجروحقن من الؿحدثقن والضعػاء والؿمروكقن -25

هزز( 354اذ بن معبد، التؿقؿي، أبو حاتم، الدارمي، البسزتي اأحؿد بن حبان بن مع

 هز. دار الوطي، حؾب/ سوريا.1396الطبعة إولى:  تحؼقق: محؿود إبراهقم،

، أبزو محؿزد الحسزن بزن طبزد الؿحدث الػاصل بقن الوراوي والوواطي -26

هزز(، تحؼقزق: د. محؿزد طجزاج 367الرحؿن بزن خزالد الرامفرمززي الػارسزي ا

 ه. دار الػؽر، بقروت/ لبـان.1474طبعة الثالثة: الخطقب، ال

، إسؿاطقل أحؿد أدهم، الطبعة إولى، مطبعزة مَّابر الماريخ االسَلمي -27

 صالح الدين الؽربى.

، أبزو طبزد اهلل محؿزد بزن طبزد اهلل معرفة طؾو  الحديث وكؿقة أجـاسوه -28

وم، الطبعزة هز(، شرح وتحؼقق: أحؿزد بزن فزارس السزؾ 475الحاكم الـقسابوري ا

 م، دار ابن حزم، بقروت/ لبـان.2773هز/ 1424إولى: 
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، تؼي الدين أبو العبزاس مـفاج الشـة الـبوية يف كؼض كَل  الشقعة الؼدرية  -29

هزز(، تحؼقزق: محؿزد رشزاد 728أحؿد بن طبد الحؾقم بن طبد السالم ابن تقؿقزة ا

 حؿد بن سعود اإلسالمقة.م، جامعة اإلمام م1986هز /  1476سالم، الطبعة إولى: 

م، مطبعزة العزا ، 1977، طؾزي جزواد الطزاهر، صبعزة مـفج البحث األببي -37

 بغداد/ العراق. 

طؾزي حسزن مطزر مـفج كؼود الؿومن يف تَّوحقح الروايوات وتضوعقػفا،  -14

 م،  دار البحار بقروت/ لبـان.2779الفاشؿي، الطبعة إولى: 

الزدين  محؿزد طزر، الطبعزة الثالثزة ، كزور مـفج الـؼد يف طؾو  الحوديث -32

 م، دار الػؽر، دمشق/ سوريا.1997هز /1418الؿعدلة: 

بن محؿد بزن سزويؾم أبزو  الوسقط يف طؾو  ومَّطؾح الحديث، محوؿد -33

 .دار الػؽر العربي، هز(1473ُشفبة ا

، د. محؿد شحرور، الطبعة إولزى: كحو أصول جديدة لؾػؼه اسسَلمي -11

 ؾطباطة والـشر والتوزيع، دمشق/ سوريا.م، إهالي ل2777

كحو تػعقل قواطد كؼد ممن الحديث براسة تطبقؼقة طؾى بعوض أحابيوث  -13

م،  دار إوائززل، دمشززق / 2778إسززؿاطقل الؽززردي، الطبعززة الثاكقززة الَّووحقحقن، 

  سورية.

 

 

 


