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  أصول الشغب عىل املحدثني باالهتامم بنقد السند دون املتن 

 إعداد

  نضال حسن فالح املوميند. 

 مىجز عه البحث

ؿًا لبـاء مؾؽة تخدم الحديث يف وجف شبفات تدطل التؼصقر بـؼد يعترب البحث مف    

متـ الحديث، وآقتصار طؾك السـد فؼط، وتسعك، وهتدف هذه الدراسة إلك بقان تلصقؾ 

مـاقشة هذه الشبفة طـد أهؾ الحديث، ومـ ذكروا هذه الشبفة بدراسة كالم السابؼقـ، 

ث إلك أن الؿعتزلة صعـت  يف الؿـفج والؿعاصريـ واِجتِثاثفا بالـؿاذج، وتقصؾ الباح

الذهبل طـد الؿحدثقـ، وحذا حذوهؿ حذو الؼذة بالؼذة جؿؾة مـ الؿستشرققـ ، وتابعفؿ 

بعض الؿتلخريـ بسبب الضحالة أو طدم كضج طؾؿ الحديث طـدهؿ، وراجع الباحث ما تؿ 

كان الـؼد الـؼؾ، وصباطتف مؿا لؿ يتقفر لؿـ سبؼف، وتبقـ أن الشبف كاتجة طـ تحؽقؿ العؼؾ يف 

سؾبل بدون ضقابط، وٓ مقضقطقة فبعض إحاديث يؼبؾفا البعض، ويرفضفا البعض 

رغؿ أن الؿحدثقـ كاكقا يصححقن الؿتـ أحقاكا، ويضعػقن السـد والعؽس، واستػدت بال

مـ الؿـفج التاريخل،والتحؾقؾل: ببقان جذور الشغب طؾك الؿحدثقـ مـذ طصر الؿعتزلة، 

حاضر ، وقد قسؿت الدراسة إلك ثالثة مباحث:يف آهتؿام بالسـد والؿتـ، وحتك العصر ال

وطقب الؿحدثقـ مـ الؿعتزلة، ثؿ مـ الؿستشرققـ، ثؿ مـ بعض الؿعاصريـ، وختؿت 

 بالـتائج .

السـد، الؿتـ، كؼد السـد، كؼد الؿتـ، الؿعتزلة،  

 الؿستشرققـ.
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Abstract :  
This research paper is important in building up a good understanding to 

serve Hadeeth Shareef  in the face of lots of suspicions that claim having no 

good efforts in criticizing the speech of the Prophet (PUH)and his followers in 

Hadeeth Shareef  but focusing and caring about the narration of the persons 

who heard the Hadeeth. This study identifies the discussion of such suspicion 

for the people of  Hadeeth Shareef ،in addition to those who mentioned the 

suspicions in the speech of the previous time people and the modern ones،as 

well and giving models and examples for that. The researcher found that  

Almu’tazilah(and the orientals) refused the golden method of the Hadeeth 

Speaker’s and some others by insulting the Prophet’s followers  It was clear 

that the similarity was resulted from the mind control in the process of 

transfering،in addition، the negative unstructured  criticism was not controlled 

and not subjective. Therefore، some Hadeeth Shareef  were accepted by some 

and refused by others، The Researcher  benefited from the historic analytical 

method in clarifying the origin of  Hadeeth  Speaker’s confusion since the age 

of mu’tazilah until resent time. The study is divided into three research areas: 

caring about Hadeeth prophet’s speech and narration of heard Hadeeth by 

persons، the faults of almu’tzilahHadeeth Speaker’s and the orientals and the 

modern Speaker’s. 

Key words: Hadeeth narration، prophet’s (puh) peech،  Hadeeth narration 

criticism، Prophet’s (puh) peech narration، Almu ’tazilah، Orientals. 
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 المقذمة
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأن محؿدًا طبده ورسقلف    

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ـّ اهلل طؾقـا بـعؿ سابغة بنرسال كبقـا)         (، وبعثتف برسالة خاتؿة لؾشرائع، لؼد م

 ـا جاء آهتؿام  بلصقل الشغب طؾك الؿحدثقـ بآهتؿام بـؼد السـد دون الؿتـومـ ه

أهؿقة هذا الؿقضقع، والفدف، وسبب اختقاره كبقرٌة يف خدمة حديث رسقل اهلل، صؾك 

اهلل طؾقف وسؾؿ، كؿا أن آشتغاَل هبذا الؿقضقع يعطل الؿسؾؿ دقًة يف الـظر لؿعالل 

ات الحديثة لؾسـة الـبقية، ويسفؿ يف بـاء شخصقة الؿسؾؿ إمقر، ودرايًة يف ففؿ الدراس

العؾؿقة، ويؼقي طـده مؾؽة الـؼد الؼائؿة طؾك الؿـفج العؾؿل يف البحث والـؼد وفؼ 

التلصقؾ العؾؿل، ويقضح معرفة مـاهج إئؿة الجفابذة يف تعامؾفؿ مع السـة، وصرقفؿ 

قة تقضح جفقد العؾؿاء، والـؼاد يف كشػ ِطؾؾ إخبار ثؿ كشػ الؾثام طـ كؿاذج تطبقؼ

يف ذلؽ، وقد استثار حػقظتل أيضًا بعض الؽتاب الؿعاصريـ أو رواد الػضائقات مـ 

(، والديـ اإلسالمل مـ الؿغرضقـ غقر أصحاب التخصص أومـ ُيـصُب لسـة الـبل)

 أو حتك الجفؾة بعؾؿ الحديث الذيـ ما فتئقا يف إثارة الشبفات تحت طـاويـ براقة  تبقـ

أن أهؾ الحديث لؿ يعتـقا بـؼد الؿتـ لؾحديث بؾ اطتـقا بـؼد السـد فؼط، وتسعك هذه 

الدراسة إلك حؾِّ  جؿؾة مـ إمقر مـفا: هؾ هذه الشبفة جديدة؟ وهؾ هـاك تلصقؾ 

لفذه الشبفة، واهتؿام أصحاب آختصاص بذلؽ أم ٓ؟ مع أهؿقة بقاكف إن وجد 

الحديث يف كؼد الؿتـ الـبقي فؽان اهتؿامفؿ بالـؿاذج التطبقؼقة؟ وهؾ قصر أهؾ 

مؼصقرًا طؾك السـد فؼط؟ أما الدراسات السابؼة: فننَّ هذا الؿقضقع  فقؿا طؾؿت لؿ 

يبحث بحثًا مستؼالً، وهذه الدراسة تختؾػ طـ الدراسات القاردة يف مقضقع كؼد الؿتـ 

ـ إدلبل وغقرهؿا، كالؿـار الؿـقػ ٓبـ الؼقؿ، ومـفج كؼد الؿتـ لؾدكتقر صالح الدي
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أو السـد والؿتـ مثؾ كتب العؾؾ وغقرها، ولؽـ كحـ بحاجة لتلصقؾ هذه الشبفة، 

وأحسـ ما وجدت كتاب مققػ الؿدرسة العؼؾقة مـ السـة لألمقـ الصادق، وغقره9 

ولؽـف مثال ًتؽؾؿ طـ صعـ الؿعتزلة أو غقرهؿ مثالً، ولؽـ لؿ يرجع لؽتب الؿعتزلة 

ؼقم بـاء طؾك ما ققؾ طـفؿ، ويضاف لذلؽ أكف صبع بعض الؽتب الؿطبقطة، وكاقش ال

الؿخطقصة مـ كتب الؼقم كؼبقل إخبار، وتؿ ترجؿة كتب آخريـ يف العصر الحاضر9 

َّٓ طـد " ويـبغل لؾباحث أن يرجع لؾؿصادر إصؾقة، وٓ يـؼؾ طـفا بالقاسطة إ

الشبفة، ومـ جاء بعدهؿ، وإقامة  فؽان ٓ بد لزامًا مـ تتبع  كالم مـ أثاروا هذه(0)"فؼدها

ًٓ ثؿ اإلفادة مؿا ُكؼؾ طـفؿ لعدم كػاية الؿطبقع طـد  الحجة طؾقفؿ مـ كتبفؿ خاصة أو

ردكا آراء السابؼقـ ذلؽ كؿا يف هذه الؾبـة يف بـاء السـة الشامخ، ٕهنَّا تؼقم طؾك دراسة 

تقافؼ بقـفؿ ومعالجة كالم السابؼقـ  والؿعاصريـ يف الشغب طؾك السـة، وبقان أوجف ال

الـؼاد لفا قديؿًا وحديثًا  وفؼ الؿـفج العؾؿل، ففذا البحث لبـة تزيد ثؼتـا بالجفابذة هلل 

ُهؿ حػظ اهلل هبؿ، وبؽؾ قؾؿ مخؾص، سـَة الصادق الؿصدوق صؾك اهلل طؾقف  َدرُّ

 وسؾؿ.وقد أثريت هذا البحث بإمثؾة التطبقؼقة ولقٓ مخافة اإلصالة لتقسعت يف ذلؽ

بغقة إماصة الؾثام طـ هذه الشبفة التل ألصؼت بلهؾ الحديث، ومـ الصعقبات لؾبحث: 

صعقبة القصقل لؽتب الؿعتزلة التل ردَّت طؾك الؿحدثقـ، وتقفر كتب الؿستشرققـ 

بغقر الؾغة العربقة، والجفد لؾقصقل لؿا هق مرتجؿ مـفا، ثؿ كثرة ترديُد الشبفة طـد 

(.ومـ أفاق الؿتعددة لؾبحث تطعـ يف سـة الـبل) الؿتلخريـ بؼقالب ٓ حصر لفا

غقر الجاكب الذي جرى طؾقف البحث والدراسة: ترجؿة كتب الؿستشرققـ لفذه الشبفة 

                                                        

، 0ط م(0884( أكرم ضقاء العؿري، مـاهج البحث وتحؼقؼ الرتاث، )الؿديـة الؿـقرة: مؽتبة العؾقم والحؽؿ، 0)

 .55ص: 
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وغقرها، وتحؼقؼ كتب جؿؾة مؿـ صعـ بالسـة9 وذلؽ لؿـاقشتفؿ بالبـاء طؾك ما قالقا ٓ 

مـ مـفج يف هذه  ما ققؾ طـفؿ، وبالحديث طـ مـفج الدراسة: فؼد استخدمت أكثر

الدراسة: كالؿـفج آستؼرائل: حقث  تتبعت أراء السابؼقـ مـ خالل كتبفؿ، وأشرت 

لؾتقسع يف ذلؽ، والؿـفج التحؾقؾل الـؼدي: وهق مرتبط بالؿـفج السابؼ حقث قؿت 

بلخذ الدراسة آستؼرائقة وقؿت بتحؾقؾ وجؿع أراء الـؼاد يف مـ صعـ الؿحدثقـ 

ن الؿتـ بؿا يـطقي طؾقف مـ بقان كالم الـؼاد، أما الؿـفج التاريخل: بآهتؿام بالسـد دو

فذكرت التسؾسؾ التاريخل ببقان جذور الشغب طؾك الؿحدثقـ مـذ طصر الؿعتزلة، 

فصاحب الػؽرة إولك أحؼ بعزوها "وحتك العصر الحاضر بـؿاذج تطبقؼقة تقضح ذلؽ

مطالب: الؿبحث إول: يف  .وقد قسؿت البحث إلك ثالثة مباحث، وأربعة(0)"إلقف

آهتؿام بالسـد والؿتـ و التشـقع)الشغب(طؾك الؿحدثقـ بآهتؿام بـؼد السـد دون 

الؿتـ مـ الؿعتزلة. وفقف الؿطؾب إول: آهتؿام بالسـد والؿتـ.أما الؿطؾب الثاين: 

لة، فجاء بالتشـقع )الشغب(طؾك الؿحدثقـ بآهتؿام بـؼد السـد دون الؿتـ مـ الؿعتز

ومـ صعـ يف إحاديث.الؿبحث الثاين: طقب الؿحدثقـ بآهتؿام بـؼد السـد دون 

الؿتـ مـ الؿستشرققـ.الؿطؾب إول: كؿاذج مـ الؿستشرققـ الذيـ هاجؿقا 

الؿحدثقـ بآهتؿام بـؼد السـد دون الؿتـ، الؿطؾب الثاين: كؿقذج لـؼد الؿستشرققـ 

ر بالؿستشرققـ، وختؿت البحث بخاتؿة، بقـت لؾؿتقن، الؿبحث الثالث: كالم مـ تلث

فقفا أبرز الـتائج التل تقصؾت إلقفا البحث.وأمد أكػ الضراطة إلك اهلل أن يجعؾ طؿؾل 

 خالصًا ابتغاء وجفف الؽريؿ آمقـ.
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 المبحث األول

االهتمام بالسىذ والمته والتشىيع )الشغب(على المحذثيه  

 عتزلةباالهتمام بىقذ السىذ دون المته مه الم
ـٌ ٓ يـضبُب، ورحقبٌؼ كبؿ تبرك إول فقبف      إن دراسات الحديث الـبقي الشريػ َمِعق

رر والقاققت ما تػـك  ار الحاذق يف أطؿاقف وجد مـ الملئ والدُّ لمخر، وكؾؿا غاص البحَّ

إطؿاُر يف التقِق إلك تحصقؾِف وجـل ما فقف، ويبؼك طبؼ ُسـَّة أبل الؼاسؿ خقر طبقٍر يستؼل 

ف الظؿآن ما هتُػ إلقف أفئدة الؿخؾصقـ ٔخرهتؿ، فتفقي لرد كؾ شبائبِة يحَسبُبفا بعبُض مـ

الـبباس مبباًء9 ومببا هببل إٓ كببباقل العؾببقم ٓ يعببرف مببا دق مـفببا إٓ الجفابببذة مببـ أهؾفببا، 

وأحاول أن ُأسؾط الضقء يف هذه الباقة طؾك ما يثباُر مبـ آهتؿبام بـؼبد السبـد دون الؿبتـ 

لغ يف هذه الشبفة أكاس كاكقا بحاجة لبقان ما كسلل اهلل أن يجعؾف سببا مـ أهؾ الحديث فق

يف رجقع كؾ مـفؿ، ومـ حذا حذوهؿ إلك جحقرهؿ  ٕهنؿ لبؿ يحسبـقا السبباحة، وهبذا 

ببت أن أقبدم لفبا  ببلمقر رأيتفبا جبدُّ مفؿبة حالجفد ما هق إٓ زهرة تضؿ إلك بـقان السـة أ

 هتؿام بالسـد والؿتـ بتقازن.تبقـ يف طجالة جفقد العؾؿاء يف آ

وحديثًا كتابات وكؼاشات تتؽؾؿ حقل اهتؿام  وإخرى قديؿًاتثقر بقـ الػقـة     

الؿحدثقـ بالسـد دون الؿتـ، وهؾ يؾزم مـ صحة السـد صحة الؿتـ؟ كؼاطدة كؾقة ٓ 

التالزم بقـ صحة السـد والؿتـ أمر  يؾزم مـ صحة سـد صحة أي متـ يضاف إلقف9 لؽـ

د بـ َطؾّل الشرابل شقخ "َواِضٌح بقِّـ طـد البحث التطبقؼل، ومثالف: قال الذهبل:  ُمَحؿَّ
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اِزّي وضع طؾك َسـَد َصِحقح: أكذب الـَّاس الصقاغقن والصباغقن 9 فؽؾ (0) "لَتؿام الرَّ

ولق أكـل أرى أن ": طؾة أو خؾؾ يف الؿتـ مرجعفا إلك السـد، يؼقل محؿد إطظؿل

الؼاطدة الؽؾقة هل صحة اإلسـاد تستؾزم صحة الؿتـ، أما يف إمثؾة الؿذكقرة...أو يف 

أحادث مؿاثؾة ففل قضايا شاذة كاردة القجقد لذلؽ بالرغؿ مـ وجقد هذا إصؾ، ٓ 

كبؼ  إٓ أكـا إذا كظركا يف واقع إمر ولؿ"، ويؼقل فاروق حؿادة: (1) "يؿؽـ اطتباره كؼاطدة

يف حقز الؽالم الـظري وجدكا أن صحة اإلسـاد وضبطف تؼتضل أن يؽقن الؿتـ صحقحا 

أي صحقح الـسبة إلك قائؾة إٓ ما دلت دٓئؾ، وقامت قرائـ تدل طؾك الغؾط، أو القهؿ، 

 (2) "أو الـسقان أو غقر ذلؽ

عف خؾؾ إذا صح سـد الحديث يعـل صح الؿتـ هبذا السـد ٕن كؾ خؾؾ يف السـد يتب    

يف الؿتـ، واإلكصاف العؾؿل يؼتضل وضع إمقر يف كصاهبا فؼد اهتؿ أهؾ الحديث 

معًا، ولؽـ ٓ يؿـع ضفقر كتابات تدطق إلك زيادة آهتؿام بجاكب الؿتـ  والؿتـبالسـد 

 خاصة يف التقضقػ العصري لفا والبقن بقـفؿا واضح.

طؾقف يف مجال التقثقؼ والرواية  ٓ مزيد الؿسؾؿ بؿا)استغرق العؼؾ  يقول العلواين: 

وتصحقح إساكقد وكؼدها، فنذا كظركا يف مساحة كؼد الؿتقن، ومـاهج دراستفا وتحؾقؾفا 

ضفر البقن الشاسع بقـ الجفقد الضخؿة الفائؾة التل بذلت يف مجال كؼد إساكقد 

                                                        

(شؿس الديـ محؿد الذهبل، الؿغـل يف الضعػاء، الؿحؼؼ: كقر الديـ طرت طـل بطبعف طبد اهلل بـ ابراهقؿ 0)

 .4738، رقؿ: 134، ص: 1، ج: 0ط (0315إكصاري )قطر: إدارة إحقاء الرتاث اإلسالمل، 

طـد الؿحدثقـ كشلتف وتاريخف، ويؾقف كتاب التؿققز لإلمام مسؾؿ )الرياض: (محؿد مصطػك إطظؿل، مـفج الـؼد 1)

 .72يف الفامش ص  2مؽتبة الؽقثر (ط

 .301، ص: 2(، ط0886( فاروق حؿادة الؿـفج اإلسالمل يف الجرح والتعديؾ، )الرياض: دار صقبة، 2)
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والجفقد الؿحدودة التل أكػؼت يف مجال كؼد الؿتقن، ووضح الؿـفاج والؿؼايقس 

العؾؿقة لدراستفا وتحؾقؾفا، وإبراز طالقات إحاديث الؿختؾػة بالزمان والؿؽان والبقئة 

 .(0) والقاقع(

ولقس الؿؼصقد طدم آهتؿام بـؼد الؿتقن9 إكؿا يدطقا إلك آهتؿام بجقاكب   

؟ كعؿ، مـ الؿتـطصرية تثري الحديث الـبقي، ولؽـ هؾ اهتؿ الؿحدثقن بالسـد أكثر 

 َطَؾك الحاجة لذلؽ، ولؽـ لقس طؾك حساب الؿتـ مـ جقاكب: وذلؽ بِـاًء 

( أن طؾقم اإلسـاد أكثر مـ طؾقم الؿتـ، والعـاويـ يف طؾقم الحديث خقر مثبال يقضبح 0

 ذلؽ.

( لؿ يؽـ إططاء الؿحدثقـ اإلسـاد هذا آهتؿام الالزم طؾك حساب الؿبتـ9 فؾؼبد كبان 1

رة جبدًا تبدل طؾبك رسبقخ أقبدامفؿ يف لالهتؿام بالؿتـ طـد الؿحدثقـ يف جقاكب كثق

 .(1)هذا الؿجال

( إن التشـقع طؾك الؿحدثقـ إكؿا هق مؿـ لؿ يعرفقا إساكقد وحرمقا مـ هذه الـعؿة 2

مـ حقث آهتؿام بف سـدا ومتـًا معًا9 ولذلؽ يؼقل  التل ُغببِبَط هبا  حديث الـبل 

 .(2)"لقػخر الؿسؾؿقن ما شاءوا بعؾؿ حديثفؿ "مرجؾققث: 

يؼقل أبق شفبة: )لؿ يبؾغ الؿحدثقن يف كؼد الؿتقن  مبالغفؿ يف كؼد إساكقد ٕمقر جديرة 

                                                        

 .01، ص: 0(ط1111ق، (يقسػ الؼرضاوي، كقػ كتعامؾ مع السـة الؿؼدمة، )الؼاهرة: دار الشرو0)

( وتؽؾؿ يف هذا: الشافعل يف الرسالة، و ابـ الؼقؿ يف الؿـار الؿـقػ، و ابـ رجب يف شرح طؾؾ الرتمذي، وكتب 1)

 مختؾػ الحديث ومشؽؾف وكاسخ الحديث ومـسقخف وغقرها شاهده طؾك ذلؽ.

، مؼدمة الؿعؾؿل 0م(، ط0842ربل، (طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ، الجرح والتعديؾ، )بقروت: دار إحقاء الرتاث الع2)

 .1ص: 0القؿاين، ج: 



–
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 .(0)بآطتبار تشفد لفؿ  بلصالة الـظر وطؿؼ التػؽقر  وآتئاد يف البحث الصحقح(

ويتبقـ بالقققف وقػة واطقة مع مـفج الؿحدثقـ كجد أن كؼد الؿحدثقـ لألحاديبث       

ؿاما فؿا يحتباج لجفبقد أكثبر أططبل حؼبف ببدون الغبض أو بخبس الجاكبب كان متقازكاً  ت

أخر، وبؿـفج متقازن يدل بالػعؾ طؾك أصبالة فؽبر وطؾبك طؿبؼ ٓ ببؾ، وُيعتبرب جاكبب 

سؿق ورفعة، وٓ يعترب جاكب سؾبل9 فقؿؽـ الؼقل أن الؿحدثقـ اهتؿقا بالسـد أكثبر مبـ 

 .(1)ٓهتؿام بجاكب طؾك حساب جاكبالؿتـ مع إططاء الؿتـ ما يستحؼ حؼف9 فؾؿ يؽـ ا

 

لؼد اتُّفَؿ أهؾ الحديث بلهنؿ حصروا طـايتفؿ يف معرفة السـد، وٓ طؾقفؿ بعد         

قر صحقح معؼقٓ أو غقر معؼقل9 بؾ اهتؿفؿ ذلؽ إن كان الؿتـ صحقحا يف كػسف أو غ

الؿعتزلة أيضًا أهنؿ أجفؾ الـاس بؿا يحؿؾقن، مـ ُكَظراء أبل طؾل الجبائل: أبق الؼاسؿ 

( شقخ الؿعتزلة، وهق مـ رؤسائفؿ وقد وجف كتابف قبقل يف مجؾديـ 208الؽعبل ) ت

هؿ مـ خالل ما قالف ، وبقـ أكف أراد بقان مؼدار(2)إلك مـ سؿاهؿ الؿـتسبقـ إلك الحديث

                                                        

.أكظر فاروق، الؿـفج اإلسالمل، 20، ص: 0م(ط0880(محؿد أبق شفبة، دفاع طـ السـة، )بقروت: دار الجقؾ، 0)

 وما بعدها. 300ص: 

 ( وألػت كتب ٓ تحصك يف كؼد الؿتـ أفادت مـ العؾؿاء: كؿسؾؿ والشافعل وغقرهؿ.1)

ؾخل الؽعبل، قبقل إخبار ومعرفة الرجال، تحؼقؼ: أبل طؿرو والحسقـل بـ طؿر، ) بقروت: دار (طبد اهلل الب2)

الذيـ حدثقا يف دهركا، وقبؾف بؼؾقؾ فحؿؾقا ".وطرففؿ بؼقلف: 11، ص: 0، ج: 0م( ط1111الؽتب العؾؿقة، 

الرئاسة بنضفار التشبقف ديـفؿ طؾك العصبقة، ودخؾقا فقؿا لقس مـ شلهنؿ، وخالػقا السؾػ9 فتؽؾؿقا، وصؾبقا 

 ."وغقره مـ فـقن الؽػر والضالل
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فقفؿ  خصقمفؿ، ووصػقهؿ بف مـ الؿـاقضة والجفؾ، وبقـ الجفؾ يف متقن الحديث 

باب ما رووه طـ كثقر مـفؿ مـ الركاكة، والسخػ...وباب ما غؾطقا فقف "مـ خالل

الغؾط الظاهر الذي ٓ يتدافعقكف، وٓ يسللقن طـف...ويف باب ما رووه طـ ثؼاهتؿ مؿا 

ـظر مـ العؼؾ لؿخالػتف لؾؼرآن ، وقال بتؼديؿ  ال(0)"العؿؾ بخالفف أجؿعت إمة طؾك

الؿتقاتر أو لؾعؼؾ الحجة ٕن الحديث الذي ٓ يلتقف القحل مـ العؼؾ، أو ما يختاره  أو

ِـّ إٓ بؿا "العؼؾ ٓ يعؿؾ هبذه الؿتقن الحديثقة:  القاجب الالزم التثبت وتؼديؿ ُسقء الظ

مخالػ لؽتاب اهلل....أو لؾعؼؾ الذي جعؾف اهلل حجة طؾك  يـظر فقف مؿا رووه فتجده غقر

 (1)"طباده...لؿ يؽـ لألخبار فقفؿا طؿؾ أكثر مـ تلكقد ما يقحقف العؼؾ أو يخقره فقفؿا

فققػت طؾك صحة إسـاده "وقال أكف يف حال ورود حديث و احتجاج خصؿ طؾقؽ: 

 .(2)"العؾؿ بفوسؼؿف...خصقمفؿ يتسؾؼقن طؾقفؿ مـ جفتف ويـسبقهنؿ إلك قؾة 

لؼد اهتؿ الؿعتزلة بالعؼؾ، وقدمقا العؼؾ طؾك إدلة الشرطقة الؼاصعة، ومـفا متقن 

يف تؼدمة العؼؾ واطتباره "إحاديث الـبقية9  كؼقل الؼاضل طبد الجبار الؿعتزلل 

إصؾ، ولقس مصادر التشريع، ووضعف طـقان الؿقضقع وكصف طؾك تؼديؿ العؼؾ 

                                                        

...خػت طؾقؽ أن تجاوز الحد يف حسـ الظـ "، باختصار،قال: 07، وص: 06: ص: 0(طبد اهلل، قبقل إخبار، ج0)

بلخبار كثقر مـ الؿـتسبقـ إلك الحديث...فعؿؾت كتابل هذا، وذكرت لؽ فقف أحقال الؼقم، وكان مـ أبقاب 

وباب ما غؾطقا فقف الغؾط الظاهر الذي  "، "اب مـ ترك قبقل ما تدفعف العؼقل ويخالػ الؽتاب والسـةب "كتابف: 

، "وباب يف صعـفؿ بالجفؾ طؾك جؿاطة مـ الصحابة والتابعقـ، وبدأ بلبل هريرة"، "ٓ يدافعقن وٓ يسللقن طـف

ُقَتْقَبَة، تلويؾ مختؾػ الحديث، )  وذكر الؽعبل أحاديث وصعـ بالؽذب وكؼؾفا طـفؿ: طبد اهلل بـ مسؾؿ ابـ

 (.000، 61.ص: 0بقروت: طالؿ الؽتب، بدون تاريخ(ط

 .06: ص: 0( طبد اهلل، قبقل إخبار، ج:  1)

 باختصار. 07، ص: 0( طبد اهلل، قبقل إخبار، ج:  2)



–

017 

فصؾ يف بقان إدلة أولفا: العؼؾ9 "قبؾ متـ الؼرآن ومتـ السـة:  والرتكقز طؾك الرتتقب

ٕن بف يؿقز بقـ الحسـ والؼبح9 وٕن بف يعرف أن الؽتاب حجة، وكذلؽ السـة 

ب مـ هذا الرتتقب بعضفؿ، فقظـ أن إدلة هل الؽتاب والسـة  واإلجؿاع وربؿا َتعجَّ

ر، ولقس إمر واإلجؿاع فؼط، أو يدل طؾك أن العؼؾ إذا كان يدل ط ؾك أمقر ففق ممخَّ

كذلؽ9 ٕن اهلل تعالك لؿ يخاصب إٓ أهؾ العؼؾ ٕن بف يعرف أن الؽتاب حجة، وكذلؽ 

السـة واإلجؿاع ففق إصؾ يف هذا الباب، وإن كـا كؼقل أن الؽتاب هق إصؾ مـ حقث 

تل أولفا ، وهؽذا طـدما يتعارض متـ حديث مع إدلة ال(0)"التـبقف طؾك ما يف العؼقل

العؼؾ الذي هق حجة وأول إدلة يرد العؼؾ هذا الؿتـ، ولفذا قال الؼاضل طبد الجبار 

هذه إخبار ٓ يجقز التصديؼ هبا إذا كاكت مخالػة لألدلة  "بعد ذكر حديث صحقح: 

 .(1) "الؼاصعة

تَِفاكِِفْؿ، َوإِْسَفابِِفْؿ فِل َثْؾِب َأْهِؾ اْلَؽاَلِم َأْهَؾ اْلَحِديِث َوامْ  "( يف165يؼقل ابـ ُقَتْقَبَة)ت

                                                        

(، 0861الدار التقكسقة (طبد اهلل البؾخل الؽعبل، فضؾ آطتزال وصبؼات الؿعتزلة، تحؼقؼ فماد السقد، ) تقكس: 0)

، وفقات إطقان، تحؼقؼ: إحسان طباس، ) بقروت: دار "هب 570ت".شؿس الديـ بـ خؾؽان 028ص.0ط

 .34، ص: 2، ج: 0م(، ط0867صادر، 

وآقتباس مـ الؽتاب الثالث لؾؼاضل، وذلؽ يف كالمف طؾك متـ حديث  040(طبد اهلل، فضؾ آطتزال، ص: 1)

َؾك ُصقَرتِِف مع أكف يف الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َخَؾَؼ اهلُل آَدَم طَ 

وســف وأيامف صحقح البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري، تحؼقؼ محؿد الـاصر، صحقح البخاري، ): دار 

ْستِْئَذانِ 0( ط1110صقق الـجاة، 
ِ

اَلِم ج:  -.كَِتاب آ .ويف مسؾؿ بـ 5116رقؿ:  41ص:  ،7َباب َبْدِء السَّ

هب، صحقح مسؾؿ الؿسـد الصحقح الؿختصر، تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، )بقروت: دار  151الحجاج، ت 

، كتاب، آستئذان، َباُب الـَّْفِل 1501 – 004، رقؿ: 1106، ص: 3، ج: 0، ط) 0844إحقاء الرتاث العربل، 

ـْ َضْرِب اْلَقْجِف.  َط
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ْخبتاَِلُف، َوَكُثبَرِت  ْٓ ِفْؿ َوَرْمقِِفْؿ بَِحْؿِؾ اْلَؽِذِب، َوِرَواَيِة اْلُؿَتـَاقِِض َحتَّبك َوَقبَع ا اْلُؽُتِب بَِذمِّ

، َوُتْضببحِ  ـَ بباِطـِق ْسبباَلِم الطَّ ُؽ مِـْببُف الـَِّحببُؾ، ...َوَمببَع ِرَواَيببتِِفْؿ ُكببؾُّ َسببَخاَفٍة َتْبَعببُث َطَؾببك اإْلِ

ـْ  ...َقباُلقا: َومِب ـَ ، َوَتِزيُد فِل ُشُؽقِك اْلُؿْرَتابِق ـَ ُخقِل فِقِف اْلُؿْرَتاِدي ـَ الدُّ
ُد مِ ، َوُتَزهِّ ـَ اْلُؿْؾِحِدي

َٓ َيْؽُتُبقَن َطـُْف َما ُيَقافُِؼُف َطَؾْقِف اْلؿُ  ْقَخ إَِلك اْلَؽِذِب َو ُثقَن َطِجقِب َشْلكِِفْؿ َأكَُّفْؿ َيـُْسُبقَن الشَّ َحبدِّ

ـٍ َوَطؾِلِّ بـ اْلَؿِديـِّل وأشباهفؿا، ويحتجقن بَِحبِديِث َأبِبل ُهَرْيبَرَة فِقَؿبا  ـِ َمِعق بَِؼْدِح َيْحَقك ْب

بقَن بَِؼبْقلِ  َحاَبِة، َوَقبْد َأْكَذَببُف ُطَؿبُر، َوُطْثَؿباُن، َوَطائَِشبُة، َوَيْحَتجُّ ـَ الصَّ
 َٓ ُيَقافُِؼُف َطَؾْقِف َأَحٌد مِ

ـَ اْلَحِديِث  َفاصَِؿةَ 
ـَ اْلِعْؾِؿ بَِرْسِؿِف، َومِ

بِـِْت َقْقٍس، َوَقْد َأْكَذَبَفا ُطَؿُر، َوَطائَِشُة....َقْد َقـُِعقا مِ

ُرِق، َوَراِوَيبٌة لِْؾَحِديِث.َوَزِهبُدوا فِبل َأْن ُيَؼباَل:  بِاْسِؿِف، َوَرُضقا بَِلن ُيَؼال: ُفاَلٌن َطباِرٌف بِبالطُّ

اِم التل كؼؾفبا طـبف اببـ قتقببة: (0) "ْو َطامٌِؾ بَِؿا َطؾِؿَ َطالٌِؿ بَِؿا َكَتَب، أَ  َوَلبُف "، ومـ َأَقاِويُؾ الـَّظَّ

ـْ ِجَفبة  طل َطَؾْقَفبا، َأكََّفبا ُمـَاقَِضبٌة لِْؾؽَِتباِب، َوَأَحاِديبَث َيْسَتْبِشبُعَفا مِب َأَقاِويُؾ فِل َأَحاِديَث يبدَّ

ِة اْلَعْؼِؾ َقْد  ة اْلعؼؾ.َوذكر َأن ُحجَّ َْخَبارَ حجَّ ْٕ  (1)."َتـَْسُخ ا

وذكر "أخرج الخطقب البغدادي يف تاريخف بسـده إلك طؿرو ْبـ طبقد ا لؿعتزلل قال: 

حديث الصادق الؿصدوق، فؼال: لق سؿعت إطؿش يؼقل هذا لؽذبتف، ولق سؿعت 

زيد ْبـ وهب يؼقل هذا ما أحببتف، ولق سؿعت طبد اهلل ْبـ مسعقد يؼقل هذا ما قبؾتف، ولق 

سؿعت َرُسقل اهلل َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ يؼقل هذا لرددتف، ولق سؿعت اهلل تعالك يؼقل 

 (2)."هذا لؼؾت لف: لقس طؾك هذا أخذت مقثاقـا

                                                        

 باختصار.مع أن حديث َخَؾَؼ اهلُل آَدَم َطَؾك ُصقَرتِِف يف البخاري.01-4َة، تلويؾ مختؾػ الحديث ص: (ابـ ُقَتْقبَ 0)

 .21(ابـ ُقَتْقَبَة، تلويؾ مختؾػ الحديث ص: 1)

(َأحؿد بـ طؾل الخطقب البغدادي، تاريخ مديـة السالم، تحؼقؼ بشار طقاد معروف)بقروت: دار الغرب 2)

، كَِتاُب 6343، رقؿ: 024/، ص: 8.البخاري، الصحقح ج: 58، ص: 03، ج: 0م(، ط1110اإلسالمل، .



–
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فقعترب الؿعتزلة مـ أوائؾ مـ أثاروا هذه الشبف طؾك الحديث الـبقي، وجعؾف مثؾببة        

ا مـ جاء بعبدهؿ، وأخبذوا هبذه الؼصاصبات، ومبا طؾك الحديث الـبقي، وقد استػاد مـف

تؽؾببؿ بببف أهببؾ آطتببزال طؾببك إحاديببث، وكسببخقها، وحؿؾببقا هببذه إحاديببث بببلوراق 

 تحؿؾ طـاويـ براقة ومـفؿ أهؾ آستشراق.

                                                                                                                                                                     

 َصؾَّك اهلُل "، والحديث يف البخاري: {َوَلَؼْد َسَبَؼْت َكؾَِؿُتـَا }َأَحاِديِث إَْكبَِقاِء، َباب َقْقلِِف َتَعاَلك 
ِ
َثـَا َرُسقُل اهلل َحدَّ

اِدُق اْلَؿْصدُ  َؿ َوُهَق الصَّ ِف َأْرَبِعقَطَؾْقِف َوَسؾَّ ـِ ُأمِّ ، 7.ويف مسؾؿ، الصحقح ج"ـَ َيْقًماوُق َأنَّ َخْؾَؼ َأَحِدُكْؿ ُيْجَؿُع فِل َبْط

، كتاب اْلَؼَدِر، باب خؾؼ اإلكسان وكتابة رزقف.ورد طؾقف إسؿاطقؾ ابـ كثقر الؼرشل 5705، رقؿ: 33ص

 .0، (، ط0877إحقاء الرتاث العربلهب(، البداية والـفاية، تحؼقؼ طؾل شقري، )بقروت: دار 663)الؿتقىف: 
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 المبحث الثاوي

المحذثيه باالهتمام بىقذ السىذ دون  عيب أو)الشغب( على

 المته مه المستشرقيه
طدم آهتؿام بالؿتـ،  لؾؿحدثقـ يفأهؾ آستشراق الؿعتزلة يف الثؾب  لؼد تابع           

وقد تقسعقا يف تقضقػ كالم الؿعتزلة البذي رد طؾقبف اببـ ُقَتْقَببَة وغقبره، وكبان هبذا مبـفؿ 

، ولؽـ السبب الذي أود أن أكبف طؾقف هق ما اختص اهلل بف هبذه إمبة مبـ (0) ٕسباب كثقرة

 ستشراق.اإلسـاد وحرم مـف أهؾ آ

يؼقل أكرم ضقاء العؿري: )  إن تاريخ إمؿ مبـل طؾك روايات مػردة ومصبادر مػبردة 

يف كثقر مبـ حؾؼاتبف، وهبؿ يـتؼبدون متبقن الروايبات فؼبط  ويحؾؾقهنبا وفبؼ معبايقر كؼديبة  

تؿؽـفؿ مـ القصقل إلك صقرة ماضقفؿ  لعدم استعؿال إسباكقد يف روايباهتؿ التاريخقبة 

                                                        

( لؼد رد أهؾ آطتزال قديؿا أحاديث بـؼدهؿ لؾؿتقن كؼدًا طؼؾقًا ومـ إحاديث التل ردها الؿعتزلة وتابعفؿ طؾقفا 0)

أهؾ آستشراق، وقد ذكر ابـ قتقبة مطاطـ الـظام شقخ الؿعتزلة وجؿاطة...طؾك أهؾ الحديث يف أهنؿ يروون 

-55قاقع، أحاديث يدفعفا الـظر وحجة العؼؾ.ابـ ُقَتْقَبَة، تلويؾ مختؾػ الحديث ص: صأحاديث ُيؽذهبا ال

( وكؼؾ كالمفؿ قالقا حديث ُيؽذبف العقان ب ويف أحاديث غقر هذا الحديث كاكقا يؼقلقن حديث يؽذبف العؼؾ 56

ؾ وأبطؾ سحرهؿ   حديث يؽذبف العؼؾ...وذكر هذا الحديث وأمثالف وقد كؼض بققت العـؽبقت التل كسجقها ب

وأجاب طؾقف أمثال  أحؿد بـ محؿد الطحاوي، شرح مشؽؾ أثار، تحؼقؼ: شعقب إركموط) بقروت: ممسسة 

، فتح الباري، تحؼقؼ: طبد "هب741ت"، َأحؿد بـ حجر العسؼالين236، ص: 0، ج: 0(ط0883الرسالة، 

، و أمثال محقل 100، ص: 0، ج: 0طهب(،0268العزيز بـ باز ومحب الديـ الخطقب، ) بقروت: دار الػؽر، 

، 1(، ط: 0861الديـ الـقوي، الؿـفاج شرح صحقح ُمسؾِؿ بـ الحجاج، )بقروت: دار إحقاء الرتاث العربل، 

اح الحديث الـبقي، وكذلؽ مصطػك  5315، رقؿ: 26، ص: 04ج:  باب ققلف ٓ تليت مائة سـة (، وسائر شرَّ

( 168، ص161.، ص3(ط0874)بقروت: الؿؽتب آسالمل،  السباطل، السـة ومؽاكتفا يف التشريع، )

 وغقرهؿ.
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صببت هبببا إمببة اإلسببالمقة، لؽببـ ذلببؽ ٓ يعـببل التخؾببل طببـ مببـفج ٕن إسبباكقد اخت

، وطؾببؼ كجببؿ طؾببك هببذا بؼقلببف: )وهببذا يصببؾح (0) الؿحببدثقـ يف كؼببد الروايببات التاريخقببة(

طـبد الغبرب، وبقاطبث تػخقؿبف طـبدهؿ، وسبعة  "كؼبد الؿبتـ"تػسقرا  مقضقطقًا لفقس 

 .(1) رقعتف يف أطؿالفؿ، وسّر تركقزهؿ طؾقف(

ن هببذا مببـ إمببقر الداطقببة إلببك الرتكقببز طؾببك هببذه الشبببفة، واسببتغالل قببقل فؽببا         

 الؿعتزلة الذي فـده جفابذة مختؾػ الحديث ومـ حذا حذوهؿ.

 -جقلدسبقفر –طؾك السبـة الـبقيبة  ومـ ابرز الؼائؾقـ هبذه الػرية مـ الؿستشرققـ       

 .(2)وغقرهؿ شاخت وجقزيػ –وفـسـؽ 

َد هذه الشبفة طدد مـ الؿستشرققـ مـفؿ شاخت الذي يؼقل: ومـ الؿفؿ  أوال ً: لؼد َردَّ

 .(3)أن كالحظ أهنؿ أخػقا كؼدهؿ لؿادة الحديث وراء كؼدهؿ لإلسـاد كػسف

: )ولببؿ يؾببؼ مببتـ الحببديث جقلببد زيفببر: وقببد صببرح بببذلؽ فؼببال جقلدتسببقفر ثاىوًاًا :

                                                        

( أكرم ضقاء العؿري، دراسات تاريخقة مع تعؾقؼة يف مـفج البحث وتحؼقؼ الؿخطقصات، )الؿديـة الؿـقرة:  0)

 .16، ص: 0(، ط: 0872الجامعة اإلسالمقة، 

لـؼدي، كجؿ طبد الرحؿـ خؾػ، كؼد الؿتـ  بقـ ( وبقـ أن مـفج الؿحدثقـ قائؿ طؾك الـظرة التؽامؾقة يف العؿؾ ا 1)

 .12، ص: 0(، ط: 0878صـاطة الؿحدثقـ ومطاطـ الؿستشرققـ، ) الرياض: مؽتبة الرشد، 

ص:  1، ج: 0(ط0881( محؿد إطظؿل، دراسات يف الحديث الـبقي، ) طؿان: الؿؽتب اإلسالمل،  2)

 .7.كجؿ، كؼد الؿتـ، ص: 345

(، 0م(، ط0870تعريب إبراهقؿ خقرشقد وآخريـ )بقروت: دار الؽتاب الؾبـاين  (يقسػ شاخت، أصقل الػؼف،3)

 .55ص: 
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اهتؿاما كبقرًا بؼدر ما لؼل اإلسـاد كػسف مـ اهتؿام(، وقال: )ولؿا كان الخطر البذي هتبدد 

إحاديث مـ الرواة الؿتفقريـ والؿتحقزيـ لبؿ ُيبدرك فبنن مبا أططبل لرجبال السبـد مبـ 

ٕول ، وقببال: )وقببد اهببتؿ الؿببـفج الـؼببدي اإلسببالمل يف الؿؼببام ا(0) اهتؿببام كببان ضببئقالً(

بالؿظبباهر الشببؽؾقة لؾـؼببد وهببذه إمببقر الشببؽؾقة هببل الؼببقل الػصببؾ يف تقثقببؼ الحببديث 

واثبببات صببحتف، والحببديث ٓ يقضببع يف مقببزان الـؼببد إٓ مببـ خببالل شببؽؾف الخببارجّل، 

وبالتالل يتققػ الحؽؿ بصحة الؿتـ طؾك صحة اإلسـاد، فنذا َسؾَِؿ اإلسـاد البذي رويبت 

ـاقضات الداخؾقة والخارجقة مـ هذا الـؼد الشؽؾل، وكان بف طبارات مستحقؾة مألى بالت

متصالً، واحتؿال إلتؼاء رجالف قائؿًا، فالحديث صحقح، ولبقس بؿؼبدور أحبد أن يؼبقل: 

، وقبال: (1)إّكل أشبؽ يف إسبـاد  الحبديث ٕن يف متـبف سبخافات تاريخقبة ٓ يؼبؾفبا مـطبؼ(

الػقـبة وإخبرى إلبك كؼبد بعبض  )وقد تؼقد وجفات الـظر الشؽؾقة لؾـؼاد الؿسؾؿقـ ببقـ

، وقال: )تحقلت قصص الؿقاطظ إلك حؽايات مسؾقة حتك بؾغت حبد (2) طـاصر الؿتقن(

الفبببزل، والؽبببؾ ٓ يخبببرج طبببـ إحاديبببث الـبقيبببة.وهق تبببارة يبببتفؿ حتبببك الصبببحابة 

 .فعـد هذا الؿستشرق كان آهتؿام باإلسـاد مع قؾتف اهتؿام بالسـد دون الؿتـ.(3)بالؽذب

 "الؿستشرق السقر ولقؿ مقير، وهق مـ الؿـصريـ الؿتعصبقـ قال ذلؽ يف كتاببف :ثالث 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. "حقاة محؿد

                                                        

َؿة، 0) (إجـاتس جقلدتسقفر، دراسات محؿدية، ترجؿة الصديؼ بشقر كصر، مجؾة كؾقة الدطقة اإلسالمقة، مجؾة ُمَحؽَّ

 .411يف الحديث، ص: صرابؾس، الػصؾ الرابع: رد الػعؾ ضد القضع  -، الجؿاهقرية الؾقبقة01، العدد0882

 .418ص:  -417(جقلدتسقفر، دراسات ص: 1)

 .402(جقلدتسقفر، دراسات ص: 2)

 .423(جقلدتسقفر، دراسات ص: 3)
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وقبد درس رجبال الحبديث السبـة بنتؼبان إٓ أن »غاستقن ويت: والذي يؼقل:  رابع :

تؾؽ الدراسة كاكت مقجفة إلك )السـد( ومعرفة الرجال، والتؼائفؿ وسبؿاع بعضبفؿ مبـ 

لؼببد كؼببؾ لـببا الببرواة حببديث الرسببقل مشبباففة، ثببؿ جؿعببف الحػبباظ ».ثببؿ يؼببقل: ..بعببض

 .(0) "(ـ الؿت )إٓ أن همٓء لؿ يـؼدوا ودوكقه، 

 "والؿستشرققن اإليطبالل كايتالل.فاكبف قبال يف كتاببف الحقلقبات اإلسبالمقة:  خامس :

كؼؾقا  كؾ قصد الؿحدثقـ يـحصر ويرتكز يف واٍد جدب مؿحؾ مـ سرد إشخاص الذيـ

 .(1) "الؿروي، وٓ يشغؾ أحد كػسف بـؼد العبارة والؿتـ كػسف 

 "شباخت "وكقلسقن تؾؿقذ شاخت.وقد سبؼف يف الؼقل هبذه الػرية. وإسبـاد  سادساً :

 . .م0858اسؿف جقزيػ شاخت، مستشرق ألؿاين حاقد، تقيف سـة 

كؿقذجاً لـؼد الؿتـ طـد الؿستشرققـ ومـ يؿشل يف ركاهبؿ  وكقػ   ذكر إطظؿل لؼد

يحرفقن الؽؾؿ طـ مقاضبعف  ويسبتؼقن الـصبقص مبـ غقبر أصبقلفا، وسبؾقكفؿ مـفجبًا 

ٓ تشبد الرحبال إٓ إلبك ثالثبة  "إسؼاصقًا  معقبًا  كؿا هق حال جقلتسبقفر وكؼبده لحبديث

 "مساجد

ؽ بـ مبروان كبان خائػبًا مبـ طببد اهلل ببـ الزبقبر مبـ أن : إن طبد الؿؾ(2)قال جقلتسقفر

                                                        

 Histoire.كؼالطـ 143، ص1م(.ط0877( محؿد طجاج الخطقب، .السـة قبؾ التدويـ، )الؼاهرة: مؽتبة وهبة، 0)

Générale Des Religions (Islam)P.366 مرتجؿ.، ولؿ أجده 

 .54( شاخت، أصقل الػؼف، ص:  1)

، واكظر مـ تلتر بالؿستشرققـ كجقاد طػاكة يف الؽتاب الذي سؿاه صحقح 345ص  1( إطظؿل، دراسات ج 2)

 البخاري مخرجا ٕحاديث محؼؼ الؿعاين.
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يلخذ البقعبة مبـ الشبامققـ البذيـ يحجبقن إلبك بقبت اهلل الحبرام، لبذلؽ التجبل إلبك حقؾبف 

 –واحتؿببك بالؼاطببدة وهببل الحببج إلببك قبببة الصببخرة بالؼببدس بببدٓ طببـ الحببج إلببك مؽببة 

 يف الؽعببة صبقاف مؼبام شبرطقتف يف يؼبقم الصبخرة حبقل الطقاف بان قرارا اصدر ولذلؽ

أسـده إلك التؼل الؿحدث الزهري لقبربر هبذا الفبدف السقاسبل لإلصبالح  ولؼد اإلسالم

الديـل باخرتاع حديث مقصقل إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسبؾؿ وكشبره ببقـ الـباس يػفبؿ 

مـف بان هـاك ثالثة مساجد يؿؽـ أن يحج الـباس إلقفا.مؽبة والؿديـبة، والؼبدس.وٓهتام 

لغاء الحج آو طؾك إقؾ بؿحاولة اإللغباء يعتؿبد جقلتسبقفر طؾبك مبا أورده طبد الؿؾؽ بن

القعؼقبل يف تاريخف حقث يؼقل: ومـع طببد الؿؾبؽ أهبؾ الشبام مبـ الحبج وذلبؽ أن اببـ 

الزبقر كان يلخذهؿ إذا حجقا بالبقعة فؾؿا رأى طبد الؿؾؽ ذلؽ مـعفؿ مبـ الخبروج إلبك 

ـ اهلل الحرام وهق فرض مبـ اهلل طؾقـبا؟ف فؼبال مؽة فضج الـاس، وقالقا تؿـعـا مـ حج بق

( قببال: ٓ تشببدوا الرحببال إٓ إلببك ثالثببة لفببؿ: هببذا الزهببري يحببدثؽؿ أن سببقل اهلل)

وهبق يؼبقم لؽبؿ مؼبام الؿسبجد  "الؿسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بقت الؿؼبدس

 ( وضبع قدمبف طؾقفبا لؿبا صبعد إلبكالحرام وهذه الصخرة التل يبروى أن رسبقل اهلل )

السؿاء تؼقم  مؼام الؽعبة فبـك طؾك الصخرة قببة، وطؾبؼ طؾقفبا سبتقر البديباج وأقبام لفبا 

 سدكة واخذ الـاس بان يطقفقا حقلفا كؿا تطقف حقل الؽعبة وأقام بذلؽ أيام بـل أمقة.

حبديث. تسبؿح لبف بباختالق  يف مـزلبةترى هبؾ كبان الزهبري  لؽـ يا يقول األعظمي:

كان يف وسعف آو يف وسع طبد الؿؾؽ بـ مروان إلغاء الحبج (؟ وهؾ إلك الـبل ) فوكسبت

وإيجاد بديؾ طـف، الحؼائؼ التاريخقة ٓ تميد هذا اإلدطباء، ببؾ تعارضبف معارضبة شبديدة  

تؿارضف معارضبة شبديدة.ولؼد اختؾبػ الؿمرخبقن يف تباريخ وٓدة الزهبري وتضباربت 

يؾتبؼ الزهبري بعببد الؿؾبؽ أققالفؿ مـ الخؿسقـ يف الفجرة إلك الثامـة والخؿسبقـ ولبؿ 
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هبب خارجبة طبـ سبقطرة طببد 56هبب.ومـ كاحقبة أخبرى كاكبت فؾسبطقـ سبـة 70قبؾ سـة 

هبب بؿؽبة يف مقسبؿ الحبج.ويف ضبقء هبذه 57الؿؾؽ ببـ مبروان وكبان إمقيبقن يف طبام 

الحؼائؼ كستطقع أن كؼقل: إن طبد الؿؾؽ بـ مروان ٓ يؿؽـ أن يػؽر يف بـاء قبة الصخرة 

هب بؿؽة يف مقسؿ الحج.وتشقر الؿراجع التاريخقة فعال 57قة إٓ بعد سـة كبديؾ طـ الؽع

، ولعببؾ هببذا هببق الققببت الؿـاسببب ٓستشببفاده بحببديث بهبب58بلكببف بببدأ  بالبـبباء مببـ طببام 

وكببان الزهببري يف ذلببؽ  مببا بببقـ طشببرة وثؿاكقببة طشببرة مببـ طؿببره، ولببقس مببـ  ،الزهببري

ًا يف إوساط العؾؿقبة يف بقئبة غقبر الؿعؼقل أن يصبح صػؾ أو شاب يف هذا العؿر، مشفقر

بقئتف ومقصـ غقر مقصـف حقث تخضع لف الؼؾقب لقتؿؽـ مـ إلغباء فريضبة الحبج الؿبقـبة 

يف الؼرآن الؽريؿ وإحاديث الـبقية مئات الؿرات، ولؼبد كبان هـباك طبدد مبـ الصبحابة 

ؾـا: اكف لؿ يؽبـ وكبار التابعقـ يف الشام ما كان يؿؽـفؿ أن يسؽتقا طؾك هذا التزوير.وان ق

لديفؿ إيؿان كاف أو شجاطة كافقة لقؼقمقا يف وجف الباصؾ.ولق كاكقا كذلؽ لغضبقا طؾك 

طبد الؿؾؽ إلهؿالف إياهؿ وإبعادهؿ طـ مـزلتفؿ بحقث استشفد ببابـ طشبرة ولبؿ يسبتػد 

هبب  61مـ خدماهتؿ.ثؿ ان القعؼقبل  كػسف يذكر أن الحج اصبح يف يد إمبقيقـ مبـ طبام 

هب.وطؿارة الصخرة لبؿ تؽؿبؾ آ يف 64ه وذهب طبد الؿؾؽ بـػسف لؾحج يف طام وما بعد

حسبؿا ذكبره القعؼبقبل يف يبد إمبقيقـ  -هب ويف هذه السـة وما بعدها  كاكت مؽة61طام 

لذلؽ لؿ يؽقكقا يف حاجة إلك إيجاد بديؾ لؾحج وٓ داطل لؾطبقاف حبقل الصبخرة ولبؿ 

ؿ سالحا يستخدم ضبدهؿ وهبق أهنبؿ غقبروا حبج يؽـ إمقيقـ مغػؾقن لقؿـحقا أطداءه

بقت اهلل الحرام إلك زيارة الصخرة بالؼدس.وبعد هذا   وذاك كؾف  فان الؽؾؿات الؿـؼقلبة 

طـ الزهري ٓ تشقر مـ قريبب وٓ مبـ بعقبد إلبك إيجباد ببديؾ لؾحبج كؿبا أهنبا ٓ تبقحل 

زلة خاصة لؾؿسجد بتؼديس الصخرة وٓ بتحبقذ الطقاف حقلفا كؾ ما هـاك أهنا تعطل مـ
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إقصك.أضػ إلك ذلؽ أن الزهري لقس البراوي القحقبد لفبذا الحبديث ببؾ هـباك رواة 

 مقثقققن رووا هذا الحديث وهؿ: 

 إبراهقؿ بـ سفؾ طـ قزطة طـ أبل سعقد الخدري. (0

 قاسؿ طـ قزطة طـ أبل سعقد الخدري. (1

 قتادة  طـ قزطة طـ أبل سعقد الخدري. (2

 قر طـ قزطة طـ أبل سعقد الخدري.أ.هب  ( طبد الؿؾؽ بـ كؿ3

هذا الـؿقذج الذي ذكره إطظؿل يدل بجالء طؾك أن الؿستشرققـ كان كؼدهؿ         

لؾؿتقن إسؼاصقًا، ويدل بجالء أن الؿحدثقـ هؿ أهٌؾ لـؼد الؿتقن، ولعؿري لؼد كان لـؼد 

كثقرة مـفا: أن  الؿحدثقـ صقرة مشرقة تتضح بجالء يف هذا الؿثال وغقره، وتبقـ أمقر

هذا الؿـفج الؿعقب يف طدم آهتؿام بـؼد الؿتقن هق سبقؾ مـ كان مـفجفؿ طؼقؿا، وهؿ 

يرون العقب أو الَؼَذى يف طقـ غقرهؿ، وٓ يرون الِجْذع يف طققهنؿ9 ولؽـ هذا الطعـ 

كؿـ يرجق الخقر مـ إرض البقر، وقد تلثر بلفؽارهؿ التل تحؿؾ الرباق مـ العـاويـ 

 مـ بحث يف هذا الؿقضقع.بعض 



–
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 المبحث الثالث

 (1)كالم مه تأثر بالمستشرقيه 

لؿ يتققػ الؽالم طؾك الحديث الـبقي طؾك الؿستشرققـ فؼد حؿبؾ أفؽبار هبمٓء        

بعض مـ تربقا يف أحضاهنؿ، أو اكساققا وراءهؿ  وسايروهؿ  مبفقريـ بؿا طـبدهؿ، وبؿبا 

وقد تابع هبمٓء الؿستشبرققـ بببب فبقؿ "يؼقل كجؿ:يساهؿ يف خدمة أغراض أمثال همٓء، 

ذهبببقا إلقببف بببب تالمقببذهؿ، والؿتببلثرون هبببؿ، وفببقفؿ جؿؾببة مببـ أبـبباء امتـببا مببـفؿ: أحؿببد 

، ويؼببقل (1)"أمقـ...ومحؿببقد أبببق رية...وأحؿببد زكببل أبببق شببادي...، وإسببؿاطقؾ أدهببؿ

يتصؾ باإلسبالم وإكف لؿـ الؿمسػ أيضًا أن تؽقن كتبفؿ قد بحثت يف كؾ ما "السباطل: 

والؿسبؾؿقـ مببـ تػسبقر وحببديث وفؼف...فلصبببحت كتببفؿ هببذه الؿراجبع إولببك لطؾبببة 

العؾؿ الؿتخصصبقـ يف الؿعاهبد والجامعبات العالؿقبة، وأصببح هبمٓء هبؿ حؿؾبت آراء 

 .(2)"وأفؽار أسقادهؿ

                                                        

كرى البخاري كػسف طـقا بـؼد اإلسـاد أكثر مؿا طـقا بـؼد الؿتـ...إلك أن قال: حتك  "( مـفؿ أحؿد أمقـ يؼقل:  0)

طؾك جؾقؾ قدره ودققؼ بحثف يثبت حديث دلت الحقادث الزمـقة والتجريبقة طؾك أهنا غقر صحقحة ٓقتصاره 

، 2(، ط0824أحؿد إبراهقؿ أمقـ، فجر اإلسالم، )الؼاهرة: مطبعة لجـة التللقػ والـشر،  "طؾك جرح الرجال

حؿد أمقـ يف هذا الؿقضقع طؾك رأي صريؼ لؿ يلخذه وها أكا لؿ أجد فقؿا كتبف أ ".يؼقل السباطل: 154ص: 

)يؼقل أبق شفبة: وصؾع طؾقـا أبق ريَّة فنذا هق صقرة لؿا أوجز يف مؼالة الؼديؿ( أبق شفبة، دفاع طـ  "الؿستشرققـ

، وقد رده مـ تبع الؿستشرققـ تبعًا لؾؿعتزلة  والؿتلثريـ هبؿ كلبل ريَّة ورشقد 057، ص: 27السـة ص: 

./  06، ص4د أبق ريف، أضقاء طؾك السـة الؿحؿدية، )مصر: دار الؿعارف، بدون تاريخ( طرضا.ومحؿق

وحديث الذباب رده الؿعتزلة ) أكظر إمقـ الصادق إمقـ، مققػ الؿدرسة العؼؾقة مـ السـة الـبقية، 

الشبفة فؼد فصؾ الؼقل يف ذلؽ  ويف تػـقد هذه  101، 140ص 1، ج0(، ط 0887)الرياض: مؽتبة الرشد، 

 .043وغقرها مـ الشبف، وأكظر ابـ ُقَتْقَبَة، تلويؾ مختؾػ الحديث ص: 

 .01( كجؿ، كؼد الؿتـ، ص:  1)

 .6، ص: 0(.ط0888(مصطػك السباطل، آستشراق والُؿْسَتْشِرُققَن ما لفؿ وما طؾقفؿ، )بقروت: دار القراق، 2)
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: )إن ذروة الـشباط آستشبراقل يف إكشباء كؾقبات وأقسبام يف (0)يؼقل حسـ ضبقاء طبرت 

سات اإلسالمقة يف جامعات الغرب  ومـح الشفادة العالؿقة )الؿاجستقر والبدكتقراه  الدرا

لطالب شعقب العالؿ اإلسبالمل يف العؾبقم اإلسبالمقة  وأشبعروا بعبض الؿسبؾؿقـ هببذا 

التطاول طؾبقفؿ  حتبك يف طؾبقم ديبـفؿ لقػؼبدوهؿ الثؼبة بلكػسبفؿ  فقتعؾؼبقا ببتعؾؿ العؾبقم  

..وقبد حؼبؼ هبزا الؾبقن مبـ الـشباط غايبة مبا تصببق إلقبف حتك طؾقم ديـفؿ مـ طدوهؿ...

 اكػس الؿتحامؾقـ مـ الؿستشرققـ وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل(.

  (1) ىماذج لمن تيثر بالمستشرقونج متباينة ذىما

 "صباحب(2)ومؿـ طاب طؾبك الؿحبدثقـ آهتؿبام بالسبـد دون الؿبتـ: احؿبد أمبقـ،  (1

أضبقاء طؾبك السبـة "ؿبقد أببق ريبف صباحبومح(3)"وضبحك اإلسبالم "فجر اإلسالم

 .(5) إسؿاطقؾ ادهؿ "ثقرة اإلسالم "وأحؿد زكل أبق شادي صاحب (4)"الؿحؿدية

: )الؿحدثقن ٓ يعـبقن بغؾبط الؿتبقن وكؼبدها(.يؼقل أببق شبفبة: (6) أما محؿقد أبق ريف( 2

).....لؼد سبؼ أبل ريف ورشقد رضا  لفذه الدطقى الؿستشرققن، وردها مـ خالػفؿ 

                                                        

ة  كؼض مطاطـ الؿستشرققـ، ) دمشؼ: دار الؿؽتبل، ( حسـ طرت، وحل اهلل حؼائؼف وخصائصف  يف الؽتاب والسـ 0)

بتصرف) أكظر لالستزادة طبد الرحؿـ حبـّؽة الؿقداين، أجـحة الؿؽر الثالثة وخقافقفا،  21، ص: 0( ط0888

 وما بعدها. 76، ص7(ط1111التبشقر آستِشراق  آستِعؿار دراسة وتحؾقؾ وتقجقف، ) دمشؼ: دار الؼؾؿ، 

 س الؿؼصقد مـفا الحصر أو الؿساواة بقـ أصحاهبا وإكؿا التؿثقؾ.( هذه الـؿاذج لق 1)

 .5، أبق شفبة، دفاع طـ السـة ص: .156( أحؿد، فجر اإلسالم ص 2)

 .021ص:  1، ج: 8( ط  0868(، أحؿد أمقـ إبراهقؿ.ضحك اإلسالم، )مصر: مؽتبة الـفضة،  3)

 يف ضؾؿات أبل رية. .وأكظر حؿزة طبد الرزاق06( اكظر: ابق رية، أضقاء، ص:  4)

 .102( اكظر السباطل، السـة ومؽاكتفا ص:  5)

 .70.وأكظر إطظؿل، مـفج الـؼد ص 152( ابق رية، أضقاء، ص:  6)



–
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 .(0) مـ الباحثقـ  فـرى كثقر مـ أهؾ الحديث جؿع بقـ الرواية والدراية(

: إن الدارقطـل وغقره مـ أئؿة الـؼد، لؿ يتعرضقا ٓستقػاء (1)يؼقل محؿقد أبق ريف

الـؼد فقؿا يتعؾؼ بالؿتـ كؿا تعرضقا لذلؽ يف اإلسـاد...بخالف الـؼد الؿتعؾؼ بالؿتـ 

الم الؿشتغؾقـ بالعؾقم الشرطقة، والباحثقـ طـ مسللة فنكف يدركف كثقر مـ العؾؿاء إط

إصؾقة والػرطقة، كؽثقر مـ الؿػسريـ والػؼفاء وأهؾ أصقل الػؼف وأصقل الديـ، وقد 

تعرض كثقر مـ أئؿة الحديث لؾـؼد مـ جفة الؿتـ إٓ أن ذلؽ قؾقؾ جدا بالـسبة لؿا 

 تعرضقا لف مـ الـؼد مـ جفة اإلسـاد.

لؿحدثقـ آهتؿام بالسـد دون الؿتـ رشقد رضا: وقد كؼؾ محؿقد ومؿـ طاب طؾك ا( 3

وهق يتؽؾؿ طبـ حبديث ذهباب الشبؿس بعبد الغبروب  -أبق ريف كالم  رشقد رضا   بب

وهق مـ إحاديث الؿشؾؽة طـبد أببل ريبف ورضبا: أن  طؾؿباء الحبديث قؾؿبا يعـبقن 

 بإسباكقد التامبة طـبايتفؿ كاكت وإكؿا –بغؾط  الؿتقن فقؿا يخص معاكقفا وأحؽامفا 

، وآخببتالف فقفببا الؿرفببقع والؿققببقف مـفببا، ومببا طسبباه وطباراهتببا الؿتببقن وسببقاق

يؽقن مدرجًا فقفا مـ كبالم بعبض البرواة مؿبا لبقس مبـ البـص الؿرفبقع إلبك الـببل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وإكؿا يظفر معاين غؾط الؿتقن لؾعؾؿاء الباحثقـ يف شروحفا مـ 

قر ذلؽ......وقال: لق اكتؼبدت الروايبات مبـ جفبة فحبقى أصقل الديـ وفروطف وغ

 (2)متـفا، كؿا تـتؼد مـ جفة سـدها لؼضت الؿتقن طؾك كثقر مـ إساكقد بالـؼض.

                                                        

)بتصرف( وكان يستشفد  25: ، وص: 060، و ص70، و ص: 31، و ص: 130( أبق شفبة، دفاع طـ السـة ص:  0)

 بلققالفؿ.

 .154-153( ابق رية، أضقاء، ص:  1)

اح، وأكظر لالستزادة)شػقؼ  2) ( ولست  بصدد الرد طؾك كؾ شبفات رشقد رضا فؼد ردها السباطل وأبق شفبة والُشرَّ
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ومؿـ سؿع كالما ققؾ طؾك الؿحدثقـ فردده إسؿاطقؾ الؽبردي وقبال أكبف لبـ يتطبرق  (4

لبذي ُتجقِهبؾ مبـ قببؾ لؾسـد يف كتابف: يؼقل: )...بؾ ما يعـقـا هـا هبق دراسبة الؿبتـ ا

 (0)طؾؿاء الحديث، ورجالف....(.

طـاية الؿسؾؿقـ بالؿتـ كعـايتفؿ باإلسـاد، وهذه  ": (1)وهلل در فاروق حؿادة وهق يؼقل

العـاية قديؿة قدم تبدويـ الحبديث وروايتبف وجؿعبف، ببؾ قبدم العؿبؾ ببف يف أيبام الخؾػباء 

ؿدرسة آستشراققة بزطامبة القفبقدي الراشديـ رضقان اهلل طؾقفؿ..، خالفا لؿا زطؿتف ال

الؿجري غقلد زيفر وتالمذتف أمثال غاستقن وايت ومـ سار يف ركاهبؿ أمثال احؿد أمبقـ 

وأبل رية وغقرهؿ ومجؿع خطؾفؿ كان يف كاحقتقـ اثـتقـ: إولك: أهنؿ كظبروا إلبك الـببل 

لقحل وٓ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أكف رجؾ طادي مـ طامبة الـباس ٓ خصقصبقة لبف ببا

بالرسالة.الثاكقة: اهنؿ اخذوا بعض أققالف طؾقف الصالة والسبالم التبل زطؿبقا أهنبا تخبالػ 

 ."العؾؿ الحديث وكسقا أن هذا العؾؿ الحديث يتغقر كؾ يقم ويتبدل

                                                                                                                                                                     

بـ طبد بـ طبد اهلل شؼقر، مققػ الؿدرسة العؼؾقة  الحديثة مـ الحديث الـبقي الشريػ  دراسة تطبقؼقة طؾك ا

دراسة مقسعة لست بصددها.وفػقف دراسة .وفػقف 0(، ط0887تػسقر الؿـار، )طؿان: الؿؽتب اإلسالمل، 

مقسعة.محؿد رشقد بـ طؾل رضا، تػسقر الؼرآن الحؽقؿ تػسقر الؿـار، )مصر: الفقئة الؿصرية لؾؽتاب، 

ْغتَِراِر بَِظاِهِر َحالِِف، َوُهَق َسقِّ ".قال: 351، ص: 6(بدون صبعةج: 0881
ِ

ُؼ لاِل ُؼقا ِرَجاَلُف َفُربَّ َراٍو ُيَقثَّ ُئ َوإِْن َوثَّ

ـَِدَها َلَؼَضِت الْ  ـْ ِجَفِة َس
ـْ ِجَفِة َفْحَقى َمْتـَِفا َكَؿا ُتـَْتَؼُد مِ

َواَياُت مِ ـِ َوَلِق اْكُتِؼَدِت الرِّ ـَ اْلَباصِ
ُؿُتقُن َطَؾك َكثِقٍر مِ

ََساكِقِد بِالـَّْؼضِ  ْٕ لشؿس، .محؿد رشقد بـ طؾل رضا، الؿؼال الثامـ الُبفقتة الثالثة  ما سؿاه تؽذيب سجقد ا"ا

 .661، ص: 21، الؿجؾد0811مجؾة الؿـار، 

( مؼدمة اسؿاطقؾ الؽردي، كحق تػعقؾ ققاطد كؼد متـ الحديث دراسة تطبقؼقة طؾك بعض أحاديث الصحقحقـ،  0)

 ، وقد تقسع بؿا ٓ صائؾ تحتف.02، ص0(ط 1111)دمشؼ: دار إوائؾ، 

 .308( أكظر فاروق، الؿـفج اإلسالمل، ص:  1)



–
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ـ فنثارة هذه إُغؾقصة مـ رواد تحؽقؿ العؼؾ  الؿحدود يف البـص البذي صبدر طب       

ـِ اْلَفبَقى َوَما يَ  "مـ  قال اهلل فقف:  َّٓ َوْحبٌل ُيبقَحك  (2)ـْطُِؼ َطب .أو مؿبـ يبرون يف (0) "إِْن ُهبَق إِ

الؿخالػة سبب لؾشفرة والؿعرفة وسرطة اكتشار الؽتاب و هق يرى هذا يبرد طؾقبف  و يبرى 

آخر ضحؾ الثؼافة ُيعجب مؿا يؼرأ ويرى غقر هذا9 فؽان إثارة  هذه الشبفة وغقرها  وكان 

مـ يثؾبقن طؾؿاء الحديث ويغضقن مـ جفقد جفابذة الـؼاد البذيـ  فقفا  السقر طؾك خطا

أفـقا أطؿارهؿ يف خدمة السـة، وغؿقضفؿ  ما هق مػخرة لإلسالم والؿسؾؿقـ ومبا أببدع 

فقف جفابذة العؾؿاء وهق حٌؼ وصدٌق مـؼبة ٓ مثؾبة  والؿملؿ أن يؿتطل صفقة ذلؽ جؿؾة 

ؿ مبـ إحاديبث ورد مبا ٓ يبقافؼفؿ  فقضبربقن مـ أبـا جؾدتـا فقؼقمقن باكتؼاء ما يبقافؼف

 بؿعقل لفدم السـة كسلل اهلل لـا و لفؿ  الثبات وحسـ الختام.

                                                        

 3-2ـجؿ آية: ( سقرة ال 0)
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 الخاتمة 
الحؿببد هلل والصببالة والسببالم طؾببك رسببقل اهلل، لؼببد تقصببؾت يف هببذا البحببث إلببك 

 آستـتاجات أتقة: 

ُوجد مـ شؽؽ  ( بالرغؿ مـ وضقح الؿـفج الذي سؾؽف الؿحدثقن لحػظ السـة، فؼد0

يف سالمة هذا الؿـفج وكزاهتف مـ خالل بعض الشبفات مـفا أن الؿحدثقـ طقلقا يف 

كؼدهؿ لألحاديث طؾك إساكقد فؼط، مغػؾقـ تؿامًا الـظر إلك الؿتقن، وبالتالل 

اكصبت جفقدهؿ يف هذا الؿجال طؾك الجاكب الشؽؾل السطحل أو الـؼد 

ك حقـ غػؾقا أو تغافؾقا طـ الـؼد الداخؾل أو ، طؾ -ويعـقن بف كؼد السـد -الخارجل

 ويعـقن بف كؼد الؿتـ . -كؼد الصقغة

وإن كان  -( لؼد صعـ  الؿعتزلة يف الؿـفج الذهبل طـد الؿحدثقـ وشـعقا طؾقفؿ1

كالمفؿ لؿ يبؾغ يف القضقح مبؾغ غقرهؿ، وحذا حذوهؿ حذو الؼذة بالؼذة جؿؾة مـ 

 السـد.الؿستشرققـ يف دطقى آهتؿام بـؼد 

( لؼد تابع الؿستشرققـ طؾك الؿـفج الذي ساروا طؾقف بعض أبـاء جؾدتـا: إما بسبب 2

 الدراسة يف جامعاهتؿ أو بسبب الضحالة لؾؿعؾقمات الحديثة أو طدم كضجفا.

( لؼد فـد العؾؿاء الؿخؾصقـ ذبا طـ حؿك السـة الـبقية وكصرة لؾحؼ أمثال: الشافعل، 3

ؾ، ومختؾػ الحديث، وأمثال ابـ ُقَتْقَبَة، والسباطل وطؾؿاء العؾؾ، وطؾؿاء مشؽ

وأبل شفبة وغقرهؿ، وكان ٓهتؿام الؿحدثقـ بـؼد الؿتـ مظاهر كثقرة9 فقسر اهلل  

 لفذه السـة أيادي أمقـة مخؾصة صاكت هذه السـة مؿا يعرتيفا مـ ضباب قد يشقهبا.

طـد الؿحدثقـ يـبع مـ ( لؼد كان الطعـ يف الحديث مستـدًا إلك الـؼد العؼؾل وهق 4

رغبة جامحة لؾقصقل إلك الحؼ، ويتؿ استخدام العؼؾ فقؿا يحقط بف العؼؾ مـ 
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الؿحسقسات يف إصار كص الشارع، وهق طـد الؿعتزلة كاشئ طـ رغبة جامحة يف 

تحؽقؿ العؼؾ يف الـؼؾ بؾ وتللقف العؼؾ طـد البعض9 فقؼبؾ كؾ واحد مـفؿ ما ٓ يؼبؾف 

ؼ مع طؼقلفؿ الؼاصرة، وهق طـد بعض الؿستشرققـ كاتج طـ أخر، وما ٓ يتقاف

رغبة يف الطعـ يف الحديث الـبقي والرسالة الؿحؿدية، ومـ هـا اقتـصقا كالم أهؾ 

آطتزال، وحرفقا الـصقص، وسخروا ما هق متاح بقـ أيديفؿ مـ أمقال إلخراج 

ا هق خارج طـ أجقال تـظر لؾـصقص بـَْظرٍة مادية بحتة تؼبؾ الؿحسقس، وتـؽر م

 ففؿفا مـ كصقص فردوا الصحقح  مـ الحديث تبعا لؾؿعتزلة.

 ( لؼد كان الؿحدثقن يصححقن الؿتـ أحقاكا ويضعػقن السـد والعؽس.5

( إن الحديث كالطائر الجـاح إول لف السـد وإخر الؿتـ، ولؿ يرتك طؾؿائـا يف 6

يف أفاق، ومـ كظر بعقـقف  طـايتفؿ بالحديث الـبقي أحد جـاحل الطائر فحؾؼ الطائر

ـٍ واحدة كؿثقري هذه الشبفة.  رأى أكف ٓ يطقر بجـاح واحد إٓ إن كان يـظر بعق

( إن الشبف الؿثارة حقل السـة مـ الؽتاب الؿتلخريـ تعقد لؾؿستشرققـ ويرجع 7

وقد فـدها العؾؿاء قديؿًا وحديثا9 فؽان دورهؿ أن يخرجقا  -جذورها إلك الؿعتزلة

الؿعتزلة يف إوراق الصػراء  بغالف جديد يحؿؾ طـاويـ براقة تخدع غقر ما كتبف 

 الؿتخصص فالساطة ولق كاكت مـ الؿاس تبؼك ستقـ دققؼة.

9 ( ٓ يعترب التسؾسؾ يف رد الحديث دٓلة أصالة يف الؿـفج الؿتبع يف رد الحديث الـبقي8

قطقة يف الطرح أو ٕن هذا الـؼد السؾبل كان بدون ضقابط ثابتة، وٓ يقجد مقض

بعض إحاديث يؼبؾفا البعض بعؼقلفؿ  تاستخدام لؾؿـفجقة العؾؿقة حتك كاك

البعض بـاء طؾك خؾػقة طؼؾقة أو طؼدية معقـة9 وكان كالم ويرفضفا البعض، وكان 

ـزع لالؿستشرققـ  صريؼ طصري مـ صرق السقطرة طؾك الؿد اإلسالمل بعض مـ 
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تؽاد تؽقن سطحقة  يف طؾؿ ـؼد  كان بِـاًء َطَؾك خؾػقة أن ال كؿاالثؼة بالسـة الـبقية  

الحديث، وتؾؼل الضقء طؾك ضحالة التسؾسؾ يف رد الحديث9 ٕهنؿ حؽؿقا العؼؾ 

الؼاصر يف الـصقص الغقبل وغقر الغقبل مـفا، وغاب طـفؿ طـدما كاكقا يثقرون 

ؿ9 فؽان بقان أكف هـاك أيادي بقضاء اكربت لبقان اكحرافف الغبار طؾك سـة الـبل 

زيػ هذه الشبف متسؾسالً مع ضفقر هذه الشبف مـ أيام الشافعل وابـ ُقَتْقَبَة إلك أيام 

 السباطل وإمقـ الصادق وكؾ قؾؿ حر.
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 م(.0867طباس، ) بقروت: دار صادر، 
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