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 دراسة مقارنة بني نقد املستشرقني ونقد الفقهاء ملنت احلديث النبوي
  إزهام حكيمي بن رضوان

 
  امللخص

دراسة  مقارنة بني نقد املستشرقني ونقد الفقهاء ملنت احلديث " هذه الورقة البحثية اليت  حتت عنوان 
ستشرقني وأسسهم يف نقد منت احلديث وطرقهم يف ذلك، وعقد مقارنة بني  تروم التعريف مبنهج امل"النبوي

م وعرض قصر نظرهم لعلم احلديث رواية ودراية ومن األسباب  .نقدهم ونقد الفقهاء، مث دحض ادعاءا
أن فن التدريس املعاصر أصبح يركز على املقاربة، فالبنظر إىل منهج : اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع 

وكذلك منهج قائم يف الثالثة قرون . ملقاربة ميكن التفريق بني منهجني، منهج املستشرقني ومنهج الفقهاءا
؛ أي منهج احملدثني الذي ١٣األخرية وهو منهج املستشرقني، ال ميكن أن يقابل منهجا قائما منذ   قر

يف علوم احلديث وإال أسس على أسس متينة، ومنها أيضا ضرورة حضور تصور دقيق للمناهج السابقة 
ريخ األحاديث على .كان التجين عليه  ومما ال شك فيه  أن املنهج الذي اعتمده املستشرقون هو منهج 

ت، ومعلوم أن هذا املنهج ال ميكن أن يؤدي إىل نتيجة مقبولة وصحيحة لعدم مراعاته  أساس متون الروا
حلديث، كما أن هذا املنهج قاصر   . ال ميكن تطبيقه حبيث مل تتعد رواية احلديثجوانب كثرية تتعلق 

   الفقهاء– منت احلديث – املستشرقني –النقد : الكلمات املفتاحية
 

﷽ 
تروم " دراسة  مقارنة بني نقد املستشرقني ونقد الفقهاء ملنت احلديث النبوي"هذه الورقة البحثية اليت  حتت عنوان 

قني وأسسهم يف نقد منت احلديث وطرقهم يف ذلك، وعقد مقارنة بني نقدهم ونقد الفقهاء، مث التعريف مبنهج املستشر
م وعرض قصر نظرهم لعلم احلديث رواية ودراية  .دحض ادعاءا

 أن فن التدريس املعاصر أصبح يركز على - ١:ومن األسباب اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع 
وكذلك فإن -٢. ربة ميكن التفريق بني منهجني ، منهج املستشرقني ومنهج الفقهاءاملقاربة،فالبنظر إىل منهج املقا

 م، كهواية من بعض ١٣منهج املستشرقني هو منهج قام يف الثالثة قرون األخرية، واالستشراق عموما ظهر يف القرن 
لكنيسة، لكن سبق هذه اإلر ب الكنائس، وبعض املفكرين ممن هلم ارتباط  هاصات األوىل اهتمام القساوسة وأر

لثقافة اإلسالمية خصوصا املراكز واجلامعات، مث ال ميكن أن يقابل منهجا قائما منذ  ؛ أي منهج ١٣الغرب   قر
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 مث ضرورة حضور تصور دقيق للمناهج السابقة يف علوم احلديث وإال كان - ٣. احملدثني الذي أسس على أسس متينة
 .التجين عليه

تومما ال شك فيه أن امل ريخ األحاديث على أساس متون الروا . نهج الذي اعتمده املستشرقون منهج 
حلديث، كما  ومعلوم أن هذا املنهج ال ميكن أن يؤدي إىل نتيجة مقبولة وصحيحة لعدم مراعاته جوانب كثرية تتعلق 

  .أن هذا املنهج قاصر ال ميكن تطبيقه على الوحدانبحيث مل تتعد رواية احلديث
  :لطوائف اليت تناولت السنة من  املعاصرينأقسام ا

  :هناك ثالث طوائف ممن نظروا يف منهج أو يف موضوع احملدثني، وميكن أن نقسم أعماهلم حبسب االعتبارات
  

  عتبار الطوائف الباحثة  - أ
فة أخذت مبناهج  وهي طائالطائفة الثانية وهي طائفة املستشرقني الباحثني املنتسبني إىل منظومة الغرب، الطائفة األوىل

 وهي طائفة أخذت مبناهج الغربيني يف املوضوع، الطائفة الثالثةاملستشرقني وتربت عليها وهم من أبناء الشرق، 
ت خمرتعة ا وحاولت أن تدرس احلديث ضمن نظر   .واستفادت من خربا

  
ت  - ب   عتبار النظر

ت اجتاه السنة في شيء امسه سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، هذه نظرية بعض  وتنطلق هذه النظرية من نألوىلا: هناك ثالث نظر
لتشريع واالستمرار الثانية.املستشرقني رخيية وال صلة هلا  بتة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ولكنها أمور  .  وترى أن هذه السنن 

  :، وانقسمت إىل فئتني ويرى أصحاب هذه النظرية أن هذه األحاديث منسوبة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة
وضعت لنفسها شروطا يف اعتبار ما نسبه احملدثون مبناهجهم إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فاعتربت املتواتر واملشهور :  الفئة األوىل

سولية ومل تزد على ذلك، والفئة الثانية ميزت يف السنن بني ما يصلح للتشريع وما ال يصلح له، فميزت بني السنة الر
  .وهي اليت تصلح للتشريع، والسنة النبوية واليت ال تصلح للتشريع

ت مداخل، ميكن تقسيمها إىل ثالثة   :وهلذه النظر
 .نفي نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: املدخل األول
رخيية معينة: املدخل الثاين   .اعتبار أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث لفرتة 

لق من نبوة دمحم وعاملية رسالته واستمرارها يف الزمان واملكان، وانقسمت إىل فريقني، فريق يرى أن تنط: املدخل الثالث
ين يرى أن القواعد اليت سلكها احملدثون مل  العلماء على مر التاريخ أخطؤوا يف متييز السنة التشريعية عن غريها، وفريق 

  . تكن صارمة
  :اهيم املتعلقة به إذ أن احلكم على الشيء فرع عن تصورهوقبل التشعب يف املوضوع، نبني بعض املف
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 .يقصد به منهج النقد عند املستشرقني: التأريخ للحديث- ١
السنة مبعىن اجلماعة، أي جمموعة من الناس اعتربوا مرجعا يف التشريع والسياسة، لكن طغت على : السنة التارخيية- ٢

  .سياسياهذه السنة الروح السياسية فصارت السنة منطلقا 
  .هذا املفهوم له منطلقات من القرآن: النبوية/السنة الرسولية- ٣
االنتقال من القرآن إىل السنة، فبدال أن يكون القرآن هو املرجع تصبح السنة هي : السنة القاضية على القرآن- ٤

  .املرجع واألصل
ب الكنائس،  م، كهواية من بعض القس١٣وكما سبقت اإلشارة، فقد ظهر االستشراق يف القرن  اوسة وأر

لثقافة اإلسالمية خصوصا  لكنيسة، وسبق هذه اإلرهاصات األوىل اهتمام الغرب  وبعض املفكرين ممن هلم ارتباط 
روا بعض الشبهات حول الكتاب املقدس، وظنوا أن األمر نفسه ...املراكز واجلامعات وظهر بعض املفكرين الذين أ

لنسبة حلديث رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان منطلقهم األول عدم وصول الكتاب املقدس إىل عيسى عليه السالم سيكون 
لنظر إىل ما يعرتيه من تناقضات، فأرادوا أن يطبقوا ذلك على احلديث النبوي، ومل يكن دافعهم علميا حمضا، وإمنا 

  .كان هدفهم إثبات مركزية احلضارة الغربية
  :أفرزت مناهج إلثبات فرضية أن احلديث ال صحة له يف التشريعهذه املنطلقات االستشراقية 

  منهج التاريخ على أساس متون احلديث: النظرية األوىل
ري ؛ وتتوخى هذه  النظرية إرجاع )Hungary( اشتهر هذا املنهج مع جولد تسيهر املستشرق اليهودي ا

ريخ صدوره دون إعطاء أمهية لإلسناد؛ ملعرفة مدى و تنبين على فكرة .  موافقة ما يف املنت لواقع الصدوراملنت إىل 
ت اليت يف كتب احلديث املعتربة، ليست من أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموأفعاله  أساسية مفادها أن الروا

تمع اإلسالمي خالل ا ت تشكلت نتيجة األحداث الدينية والسياسية واالجتماعية يف ا لقرنني وتقريراته، بل هي روا
  .األول والثاين اهلجريني

ولكن هل مطابقة املنت لواقع الصدور كاف للتأكد من صحة نسبة اخلرب إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ فهذه القضية اليت 
رها جولد تسيهر وهي مطابقة ما يف املنت لواقع الصدور حوهلا كان يدور كالم احملدثني، ويضيفون إليها خاصية  َأ

 هل صدر ذلك حقا من النيب ملسو هيلع هللا ىلص أم ال؟ وهذه خاصية السند، فيشرتكون معا يف البحث يف املنت أساسية وهي
  .ويضيف احملدثون البحث يف السند
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 هذا املنهج وطبقه على حديث سعد بن أيب وقاص  Marston Speightوقد استعمل مارستون سبيت
وسلك يف ذلك . ١الثلث، والثلث كثري:  أن يتصدق  مباله كله، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما استشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  :مراحل
  .سعة عشر رواية حتتوي على ألفاظ خمتلفة هلذا احلديثمجع  ت: ً أوال
ت على حسب حمتواها: ًنيا  .رتب هذه الروا
ت هذا احلديث بوجهات النظر الثالثة التالية: ًلثا ة اليت توجد يف بعض روا   :درس األلفاظ واملعلومات املتشا
 .أفقيا أم عمود: كيفية تطور املنت  -  أ

 . املنت وانسجامهاتنظيم املعلومات اليت يف  - ب
خرها  - ت ت و  .تثبيت املؤشرات اليت تشري إىل تقدم الروا
ت : ًرابعا ت احلديث بوجهات النظر الثالثة املذكورة، قسم سبيت الروا على حسب نتائج دراسته وتقييمه ملتون روا

 .إىل أقسام خمتلفة
ريخ: ًخامسا ت حديث سعد تؤرخ إىل    . متقدم عن غريهوصل إىل نتيجة هي أن بعض روا

  :وكانت نتائج الدراسة كالتايل
 ت تسعة عشر رواية  .عدد الروا
 رخييا ت حديث سعد أقدم من األخرى   .إحدى روا
  رخييا، وهذا التاريخ هو بداية الدولة األموية ت ظهرت فيما بعد الرواية األقدم  / هـ ٤١- ١٣٢(وثالث روا

  ).م٧٥٠- ٦٦١
 املراحل األخرية للدولة األمويةظهور مخسة عشر رواية يف .  
 مجيع طرق سعد شفهية.  
 رخيا من املتون الطويلة   .املتون القصرية أقدم 
 األحاديث اليت فيها األقوال املباشرة أقدم من األحاديث اليت فيها األقوال غري املباشرة. 
 ا تعود لنفس احلادثة  .مجيع األلفاظ تدل على أ

 
م تنبين على أمرين   : أساسنيومنطلقا

 ا دراستهم للعهد القدمي والعهد اجلديد على الدين االسالمي ت اليت أفرز   .إسقاط النظر

                                                             
  بريوت-دار إحياء الرتاث العريب : دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تح١٢٥٣، ص٣،ج ١٦٢٨رواه مسلم يف صحيحه ،حديث رقم 1
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 إسقاط القدسية عن شخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص فرتتب عن ذلك عدم وجود شيء امسه احلديث النبوي. 
ن نقول إن عملية  على ثالث مقدمات ليس هذه لتأريخ حديث سعد انبنت " سبيت"وميكن نقد هذا املنهج 

  :هلا أي أساس
ن مجيع طرق حديث سعد رويت شفهيا قبل تدوين األحاديث ال تستند إىل دليل؛ ألنه من املعلوم : األوىل قوله 

ًرخييا أن قسما من األحاديث قد كتب يف صدر اإلسالم، بل توجد بعض الصحف اليت كتبت يف عهد النيب صلى 
  .هللا عليه وسلم

رخييا من األحاديث طويلة املتون غري صحيح، ألن قصر متون بعض : ةالثاني ن متون األحاديث القصرية أقدم  رأيه 
، فقد كان احملدثون خيتصرون األحاديث ألسباب "االقتصار"و" االختصار"األحاديث له أسباب أخرى مثل 

ر احملدث على طرف احلديث الدال عليه، كاالقتصار على حمل الشاهد، أو أن يكون احلديث قد سبق خترجيه فيقتص
رخييا ًولذلك قصر منت حديث معني ليس دليال دائما إلثبات تقدم بعض األحاديث على البعض األخرى  ً. 

رخييا على األحاديث احملتوية :  الثالثة ادعى سبيت أن األحاديث اليت حتتوي على األلفاظ واألقوال املباشرة مقدمة 
ألقوال غري املباشرة، وادعاؤه هذا أيضا حيتاج إىل دليل؛ إذ قد يوجد حديثان أحدمها روي مباشرة على األلفاظ وا

ن حديثا من نفس الشيخ فينقله أحدمها  واآلخر روي بصورة غري مباشرة يعودان إىل نفس التاريخ؛ كأن يسمع راو
ملعىن، وهذا يبطل رأي سبيت املذك  . ورأللفاظ املباشرة، وينقله اآلخر 

  
ت ال ميكن أن يؤدي إىل  ريخ األحاديث على أساس متون الروا ومن أجل هذه األسباب، فإن منهج 

حلديث، كالسند مثال إذ يف السند ميكن أن يظهر لك :  نتيجة مقبولة وصحيحة لعدم مراعاته جوانب كثرية تتعلق 
يف «والصحيح » عام الفتح«: ماعة، فقال خالف سفيان اجل: الوهم، فقد قال البيهقي عقب خترجيه هلذا احلديث

  . حبيث مل تتعد رواية احلديث٢، كما أن هذا املنهج قاصر ال ميكن تطبيقه على الوحدان»حجة الوداع
  

  التأريخ على أساس استعمال احلديث يف اخلالفات الفقهية: النظرية الثانية
خلرب؛ فإن يذهب أصحاب هذه النظرية إىل أنه إذ ا كان موضوع اخلرب قد وقع يف زمان متقدم، ومل يقع االستدالل 

  .هذا اخلرب قد وضع فيما بعد؛ إذ لو كان موجودا زمن االستدالل جللبه الفقيه لالستدالل به على احلكم

                                                             
 .ماليس له إال راو واحد2
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وجود أي حديث من األحاديث يف وقت معني هو مالحظة أحسن الطرق إلثبات عدم " :٣يقول شاخت
وقد  طبق هذا املنهج  .٤"عدم استعمال هذا احلديث الذي كان من امللزم االستدالل به يف اخلالفات الفقهية يف وقته

  .٦"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"  : على حديث٥تشرق اهلولندي يونبولاملس
بدأ يونبول أوال بتخريج احلديث؛ وأثناء التخريج الحظ أن هذا احلديث ال يوجد يف املصنفات اليت صنفت 

هـ يف مصر واحلجاز كموطأ اإلمام مالك، وجامع عبد هللا بن وهب، ولكنه موجود يف الرسالة ١٨٠قبل سنة 
 هـ، ١٨٠هـ، وال يف الكتب اليت صنفت يف العراق قبل سنة ٢٠٠بعد سنة للشافعي، ومسند احلميدي اللذان صنفا 

لعراق بعد سنة  ومن خالل ذلك يستنتج أن .  هـ كمسند الطيالسي٢٠٠ولكنه موجود يف املؤلفات اليت صنفت 
هو العراق، وأن الوضاعون له هم حمدثوا العراق من أهل " من كذب علي متعمدا" املركز الذي اخرتع حديث 

  :وميكن نقد هذه النظرية من خالل ما يلي.لسنةا
  

  نقد عمل يونبول: أوال
إن ما يبني فساد هذا البحث الذي قام به يونبول وينقضه من أصله هو أن هذا احلديث موجود جبامع معمر بن راشد 

من "  راشدمعمر بن"هـ، ومن املعلوم أن جامع ١٨٠هـ، وعلى هذا يكون احلديث موجود قبل سنة ١٥١املتوىف سنة 
ذه بعيدة عن املنهج العلمي وال توصلنا إىل  ريخ األحاديث  أوائل املصنفات يف علم احلديث، وهكذا فإن حماولة 
أي نتيجة علمية؛ ألن وجود احلديث الذي يدور حوله النقاش يف مصنف أو مصدر صنف فيما قبل التاريخ الذي 

ريخ األحاديث على أساس استعماهلا يؤرخ فيه احلديث كاف يف إبطال هذا املنهج، إذ أ ن أحد شروط قبول منهج 
يف اخلالفات الفقهية القدمية هو الوقوف على املصادر اليت ألفت من قبل، وذلك غري متيسر فكم من املصادر 

  .ضاعت وأخرى ال زالت خمطوطة يف رفوف املكتبات مل تر النور بعد
نا استعماله يف معرفة مىت كانت الرواية رائجة، ولكن القول املذكور منهج ميكن" يونبول"ومع ذلك فإن منهج 

لتايل ال يسند إىل النيب صلى هللا عليه وسلمليس له قيمة علمية ريخ رواجه فقط، و ُإن احلديث قد وضع يف  ُ.  
  

  نقد النظرية بصفة عامة: نيا
                                                             

 . مستشرق أملاين) ١٩٦٩ أغسطس ١-١٩٠٢ مارس ١٥(جوزيف شاخت 3
ريخ تدوينه للدتكور دمحم مصطفى األعظمي، ص4  .٣٩٤دراسات يف احلديث النبوي و

5Theodor Willem Juynboll) م١٩٤٨ - ١٨٦٦ ( 
صر الناصر، الناشر:  ،تح٨٠، ص٢،ج١٢٩١رواه البخاري حديث رقم 6 قم ـورواه مسلم حديث ر. ه١٤٢٢دار طوق النجاة، ط األوىل، : دمحم زهري بن 
 .١٠، ص١، ج ٣
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حاديث أفراد ليس هلا إال طريق واحد احلديث النبوي لوجود أ" إن هذه النظرية ال تتناسب وطبيعة هذا املوضوع 
م بناء على . كأفراد اإلمام مسلم وكذلك فإن هذه النظرية تغيب مناهج احملدثني يف التصنيف فاحملدثون صنفوا مصنفا

حاجة، ومل يكن مههم هو استيعاب مجيع األحاديث، وال جتد مصنفا منهم ادعى ذلك، فهذا اإلمام البخاري صاحب 
، وهذا اإلمام ٧"ُّما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح، وتركت من الصحاح حلال الطول: "ولاجلامع الصحيح يق

ولكنه يوجد هذا ما وصلنا إليه، : أمحد الذي مجع يف مسنده حوايل أربعني ألف رواية، وحاول أن يستقصي يقول
  .غريه

ملنطقة ما، فاختار يف هذا التصنيف األحاديث اليت تتوافق مع أهل واإلمام مالك وضع كتابه مبنطق فقهي 
املدينة، ومل يقصد من تصنيفه هذا استيعاب مجيع السنن، بل كان رمحه هللا يرى أن الدين أوسع مما تضمنه هذا 

من ًإين عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخا مث أبعث إىل كل مصر : "الكتاب، ولذا ملا قال له أبو جعفر املنصور
ن يعملوا مبا فيها، وال يتعدوها إىل غريها  أمري املؤمنني ال تفعل فإن الناس : قال له. أمصار املسلمني بنسخة آمرهم 

ت وأخذ كل قوم مبا سبق إليهم وعملوا به من اختالف أصحاب رسول  قد سبقت هلم أقاويل ومسعوا أحاديث وروا
  . ٨" عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد ألنفسهمّهللا ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم، وإن ردهم

. وكذلك أبو داود يف سننه اقتصر على ما يكون دليال ملسائل مسائل مالك والشافعي والليث واألوزعي
ا يف تصنيف كتابه على ضوئها كان خيتار األحاديث ومل جتد أحد منهم ادعى وهكذا جتد كل مصنف سلك طريق

ومن مث فإن التاريخ للحديث حبيث إذا مل يكن موجودا يف مصنفات عصر من العصور، وظهر . استيعاب مجيع السنن
  .فيما بعد أنه مكذو ال أساس له من الصحة، وال يقوم على منهج علمي

  
  :للحديثتعدد أسباب ترك الفقهاء 

إن عدم استعمال احلديث من قبل عامل أو فقيه يف اخلالفات الفقهية له أسباب كثرية، واحلكم على احلديث هلذا 
نه غري موجود، أحد هذه األسباب فقط، واالحتمال الكبري هنا هو عدم معرفة احلديث من قبل العامل أو  السبب 

ي الفقيه، وميكن أن يكون هذا الفقيه مل يذكر احلدي ث لسبب ما ، كأن يكون ال يوافق أصوله مثال، وهذا ال يعين 
  .حال من األحوال عدم وجوده فعال

  
  خالصة عامة حول نقد املستشرقني للحديث النبوي

                                                             
 .٤٤٢، ص٢٤ذيب الكمال للمزي، ج7
 .١/٦٠ترتيب املدارك للقاضي عياض، ينظر 8
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  :إن طريقة اعتماد التأريخ لألحاديث من منطلق اخلالفات الفقهية حمفوفة مبخاطر عديدة من أمهها
  

  :تصنيفهأن تدوين احلديث خيتلف عن  :أوال
إذ التدوين هو مطلق اجلمع يف صحف أو نسخ دون االلتفات إىل غرض آخر، ولذلك يغيب االنتقاء يف التدوين، 

ا   .وال جند اعتبارا للصحة والضعف، وأما املصنف فرياعي أغراضا حمدودة يريد ملصنفه أن يتميز 
لفقه العملي دون العقائد إال ما وعلى سبيل املثال فمالك رمحه هللا وضع موطأه بغرض مجع أحاديث تتع لق 

واقتصر أيضا على األحاديث اليت خمرجها مدين إال بعضا منها ال يتجاوز . كان من بعض الرقائق يف كتاب اجلامع
صول املسائل دون فروعها. العشرة ت، واكتفى    .وانتقى من احلديث أقصر الروا

ة على حسبه، والقدر املشرتك يف هذه اخلصائص وهكذا كان لكل صاحب مصنف غرض يرتب املادة املصنف
  :جنمله يف ثالثة أمور

  .االنتقاء .١
م مل يستوعبوا كل ما حفظوه .٢   .اتفاقهم على أ
ت مع اعتبار ما خيالفها، ويتضح ذلك جليا يف سنن النسائي .٣   .إيراد الروا

  
لشكل الذي ظهر  :نيا مع املتأخرين والذي كان غياب املناظرات يف اخلالفات الفقهية يف زمن األئمة 

  .يستوجب إيراد أدلة املسألة
لشكل الذي ظهر مع التأخرين يف كتب اخلالف العايل، بل كان كل إمام  إن اخلالفات الفقهية مل تقع املناظرة فيها 

يارات اليت ومن مث كان الفقهاء يعذر بعضهم بعضا يف االخت. يفيت يف القضا املتداولة املشتهرة مبا استمر عليه العمل
يكون فيها اخلالف مستساغا، وإذا وقع خالف يف بعض القضا اليت ال يستساغ فيها اخلالف فإن املناظرة تقوم، 
ذان أهل املدينة دون أن ينكر  ومن ذلك مناظرة مالك مع أيب يوسف يف املد والصاع ويف اآلذان، فاحتج مالك 

حد األدلة مث إن املناظرة إذا.حديث أيب حمذرة يف الرتبيع م كانوا إذا وقع االقتناع   وقعت ال يلزم إيراد كل األدلة؛ أل
  .اكتفوا

  
  تعليل الفقهاء للسنة النبوية
ا الفقيه فقهاء كيف يقع رد احلديث عند : ننطلق من السؤالني التاليني املذاهب؟ ما هي املسوغات اليت يعمل 

  احلديث فال يعمل به؟
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  :منهج الفقهاء يف رد اخلرب

خلرب من جهة ثبوته، فإن الذي  اخلرب يتجاذبه احملدثون من جهة، والفقهاء من جهة أخرى، فإذا كان احملدث يهتم 
ألوامر يعين الفقيه هو صال حيته ألن يكون دليال شرعيا تبىن عليه األحكام ؛ ومن هذا الباب جتد الفقهاء يهتمون 

حاديث ضعفها احملدثون   .والنواهي، ويستدلون 
حلديث الضعيف عند الفقهاء ينبين على كون احلديث الضعيف عند احملدثني هو ما مل وو جه االحتجاج 

تتوفر فيه مرجحات صدق املخرب به؛ ال القطع بضعفه يف نفسه، وهذه املرجحات اليت مل تتوفر عند احملدث قد تتوفر 
  .عند الفقيه

ا الفقيه؛ فإنه ميكن أن يكون للمسألة الفقهية الواحدة وملا كانت السنة فرد من أفراد األصول اليت يستند إليه
أصول عديدة متثل السنة أحد أفرادها، ومن مث فإن احلديث ال يشكل احلكم وحده، بل هناك أصول كلية حاكمة 

  .للشرع
 ١٠حاكمة على اجلزئيات؛] القرآن، السنة، اإلمجاع، القياس، املصلحة املرسلة، سد الذريعة [٩هذه الكليات

ليل جزئي يتناىف مع شيء من هذه إذ إن األحكام اجلزئية إمنا تسعى لضمان  هذه الكليات، ومن مث إذا جاء د
؛ ولذا جتدهم يردون أحاديث صححها احملدثون من جهة الثبوت هلذه العلة؛ ١١الكليات أمهله الفقهاء ومل يعولوا عليه

ا، فإن الذي يقوى عندهم هو الذي يوافق ويقوون أخرى مبوافقتها للكليات وإن ضعفها احملدثون م ن جهة ثبو
  :ولبيان كيفية منهج الفقهاء يف تعليل األخبار نضرب لذلك مثاال.الكليات

  
  اشرتاط العدد يف الرضاع: املسألة

ا قالت ّكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، مث نسخن خبمس معلومات ،: عن عائشة  أ ُ 
  .١٢فتويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهن فيما يقرأ من القرآن

ذا احلديث فقال واعترب احلديث مفسرا . مخس رضعات مشبعات: القدر احملرم من الرضاع: أخذ الشافعي 
اآلية : سورة النساء) وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة: (عاىلملطلق الرضاع الوارد يف اآلية من قوله ت

٢٣.  

                                                             
 .ت الشريعة حلمايته وحفظهوهي القواعد اليت مت استقراؤها من جممل النصوص، كالكليات اخلمس، ورفع الضرر وغريها مما جاء9

جلزئيات االية القرآنية، أو احلديث النبوي10  .كدليل جزئي يف مسألة معينة... نقصد 
 .١٢٦-١٢٥الكليات األساسيات للشريعة اإلسالمية للدكتور أمحد الريسوين، ص 11
 .١٠٧٥، ص٢، ج١٤٥٢رواه مسلم، حديث رقم 12
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) وأمهاتكم اليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة: (وأخذ املالكية مبطلق الرضاع الوارد يف اآلية من قوله تعاىل
؛ ويف حديث ١٣"لرضاع ما حيرم من النسبحيرم من ا:" ؛ ومن قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث ابن عباس٢٣اآلية : سورة النساء

حترم املصة الواحدة :" قال القاضي عبدالوهاب. املصة واملصتني حترم: فقالوا. ١٤"الرضاعة حترم ما حترم الوالدة:" عائشة
  .١٥"إذا حتققت

ذهب من عدا هؤالء من أئمة الفتوى إىل أن الرضعة الواحدة حترم إذا حتققت ؛ : "و قال أبو العباس القرطيب
قل ما ينطلق عليه اسم الرضاع وأمهاتكم الاليت : (وال شك يف صدق االسم يف مثل قوله تعاىل . متمسكني 

)) حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب: ((  ، ويف قوله ٢٣اآلية : النساءسورة ) أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
فقد روى . وعضد هذا مبا وجد من العمل عليه يف املدينة . على أنه يصدق على القليل ، كما صدق على الكثري

  .١٦"أن القطرة الواحدة حترم: مالك عن عروة ، وسعيد بن املسيب ، وابن شهاب
   .١٧قال مالك عن حديث عائشة وليس على هذا العمل

وملا كانت األخبار عن عائشة مضطربة إذ روي عنها حديثان أحدمها يشرتط العدد واآلخر يف مطلق الرضاع، 
  .وجب التمسك بظاهر القرآن، وكان ظاهر القرآن يقوي حديث ابن عباس

اهر حديث عائشة يدل على أن ذلك واعرتض أبو عبدهللا التلمساين املالكي على اإلمام الشافعي، بكون ظ
لتواتر، وملا مل يكن قرآ فليس حبجة ، والقرآن ال يثبت إال    . قرآ

فخلصنا إىل أن القدر احملرم من الرضاع عند املالكية هو املصة الواحدة بشرط حتقق وقوعها؛ واستفادوا هذا 
ر " حديث، عائشة يف مطلق الرضاعحديث ابن عباس و" احلكم من تظافر األدلة من القرآن، ومن السنة  ومن اآل

ومن مث مل يعرجوا على املعىن الظاهر من حديث عائشة يف اخلمس . املروية عن فقهاء التابعني ، ومما عليه العمل
  .١٨رضعات وإن صح احلديث من جهة النقل

فمنهجهم يف عرض احلديث .ية عندما تتعارض عندهم األدلة يتمسكون بظاهر القرآنهكذا يتبني أن املالك
  :على القرآن يتجلى يف

 إذا تعارضت األحاديث يف املسألة متسكوا بظاهر القرآن.  
                                                             

 .١٧٠،ص٣، ج ٢٦٤٥رواه البخاري، حديث رقم 13
 .٨٢، ص٤، ج ٣١٠٥رواه البخاري، حديث رقم 14
 .١٣٨، ص١بن جزي الكليب، جالقوانني الفقهية ال15
ب جامع ما جاء يف الرضاعة، ج16  - هـ ١٤٠٦لبنان، -دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، ت٦٠٧، ص ٢موطأ مالك، 

  م١٩٨٥
ب جامع ما جاء يف17  .٦٠٨، ص٢ الرضاعة، جموطأ مالك، 
ب التحرمي خبمس رضعات18  .احلديث أخرجه مسلم يف كتب الرضاع ، 



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

723 

 لقطعي وأسقطوا احلديث الظين   .إذا جاء احلديث معارضا لقطعي، متسكوا 
  ملوافق إذا جاء يف املسألة حديثان أحدمها موافق لظاهر القرآن، واألخر معارض لظاهر القرآن، متسكوا 

  .وأسقطوا املخالف
  عمل أهل املدينة" ومن األدلة اليت يعولون عليها كثريا يف رد األحاديث وقبوهلا".  

فإن كان؛ :" هذه طريقة املالكية يف رد اخلرب، وأما عن طريقة األحناف فيجيبنا صاحب كشف األسرار قائال
ألن هذه األدلة قطعية وخرب الواحد ظين ؛  خمالفا لنص الكتاب أو للسنة املتواترة أو لإلمجاع فكذلكأي خرب الواحد،

  ."وال تعارض بني القطعي والظين بوجه بل الظين يسقط مبقابلة القطعي
ملعارضة، وانقطاع لنقصان وقصور يف الناقل، أما ا: أما االنقطاع الباطن فنوعان:" ويقول البزدوي ألول انقطاع 

لعرض على األصول وذلك أربعة أوجه، ما خالف كتاب هللا، والثاين ما خالف السنة املعروفة، والثالث ...فإمنا يظهر 
ما شذ من احلديث فيما اشتهر من احلوادث وعم به البلوى فورد خمالفا للجماعة، والرابع أن يعرض عنه األئمة من 

  ."أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  

  امةخالصة ع
السنة كموضوع للدليل عند الفقهاء متثل واحدا من األصول الكلية اليت يستمدون منها أحكام الفقه، وإعمال كل فرد 
منها يقتضي موافقة بقية األصول، وملا كان غرض الفقهاء هو بيان أحكام الشرع انطالقا من األوامر والنواهي اليت 

م حمصوا كل دليل است   .ندوا إليه وأجابوا عن ما يفسد االستدالل بهتشتمل عليها السنة، فإ
ولذلك فإن تعليلهم ال يقتضي دائما ضعف اخلرب الذي ردوه أو كذبه، بل هو ترك املعىن الظاهر منه لوجود 

  .ما هو أقوى منه، فيستدل به على وجود خلل يف الرواية، أو كون رواته مظنة ضعف
ني؛ ذلك أن احملدثني عندما يثبتون اخلرب، إمنا يرجحون وهكذا ميكن جلهود الفقهاء أن تكمل عمل احملدث

خلرب  جانب صدق الناقل على كذبه، وال يلزم من وجود الصدق دائما أن يكون القطع بثبوت ما نقل إال إذا احتف 
ومع إمكان صدق الناقل فإن ذلك ال يكفي؛ . ومن مث سيكون اليقني الذي حصل به نظر. قرائن تدفع كل الشبه

خلرب قدر زائدألن  فكم من حديث ثبت وترك العمل به عند األئمة خالفا للشافعي الذي قرر أن كل . العمل 
  .حديث ثبت وجب العمل به واستغىن بنفسه

لسنة بعرضها على  لنسبة للفقيه فرضت عليه أنه حيكم االستدالل  إن هذه األحوال اليت تعرتي اخلرب 
  .قهاءأصول أخرى أقوى منها؛ إنه نقد الف
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  الئحة املصادر واملراجع
ذيب الكمال يف أمساء الرجال، ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب دمحم  - ١

:  بريوت الطبعة- مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف لناشر. د: ، حملقق)هـ٧٤٢: املتوىف(القضاعي الكليب املزي 
 .م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠األوىل، 

وزارة : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك لإلمام القاضي عياض اليحصيب السبيت، الناشر - ٢
 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣:  املغرب، سنة النشر–األوقاف والشؤون اإلسالمية 

دارطوقالنجاة، طاألوىل، : دمحمزهريبنناصرالناصر، الناشر: صحيح البخاري لإلمام دمحم بن إمساعيل البخاري، تح - ٣
 .هـ١٤٢٢

طي   القوانني الفقهية  - ٤  .حملمد بن أمحد بن جزي الغر
دمحم فؤاد عبد : صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري، تح - ٥

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : الباقي، الناشر
 -  هـ ١٤٠٦لبنان، - دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: د عبد الباقي، الناشردمحم فؤا: موطأ اإلمام مالك، ت - ٦

  م١٩٨٥
 


