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 :1األستاذ قاسم أحمد في ضوء كتابه "العودة إلى القرآن"
 دراسة نقدية

 2د. أ. محمد أبو الليث الخيرآبادي
mabullais@hotmail.com 

 
 ملخص البحث

األستاذ قاسم أمحد من مواطين ماليزيا، وهو أول من أتى بفكرة االكتفاء بالقرآن وبلفظ آخر 
ىل القرآن" داعيًا به إىل أن القرآن كاٍف، "فكرة القرآنيني" إىل ماليزيا، وألَّف كتابًا مساه "العودة إ

وال حاجة إىل السنة، وادَّعى أن أول من استحدث فكرة مصدرية احلديث وحججه هو اإلمام 
، وفنَّد هذه الفكرة، وادَّعى أن احلديث نشأ نتيجًة للصراعات السياسية ه(202الشافعي )ت

ء الطوائف املتناحرة، أو قضاًء على الطائفية الدينية خالل القرنني األول والثاين، إما تأييدًا آلرا
السياسية الدينية، ويرى أن للسنة آثارًا سيئًة على األمة، مث أتى بشبهات داعمة لرفض احلديث، 
مث ذكر ملنهجية التفسري العلمية تسع قواعد. فهذه الورقة حتاول أن تعرض أفكاره بكل الشفافية، 

 .مث يقوم بالرد على أفكاره رداً علمياً 
 

 : هيكلية الكتاب:أولا 
يتألف الكتاب من مخسة فصول، أوهلا مقدمة الكتاب، وآخرها خامتة، وبينهما فصول. حتمل هذه      

العناوين التالية: ملاذا نثري هذه املشكلة؟. تفنيد نظرية السلفيني أي الذين يرون  –بالتوايل  –الفصول 
ثاره. نقد احلديث ]أي رفضه[. العودة إىل تعاليم النيب احلديث مصدرًا للتشريع. مصدر احلديث وسببه وآ

 األصلية: القرآن. ومشكلة تفسري القرآن واملنهجية العلمية. حممد 
والكتاب يف األصل حماضرات أعدت يف فرتات متباعدة، لذلك اخرتنا أن نراجعه على شكل نقاط      

ني ألفاظه وعباراته حسب املستطاع، ال سيما جتمع ما ذكره املؤلف هنا وهناك من أفكار وإيضاحات، مراع
 ما يهم منها يف إثبات دعوى، أو تفنيد رأي وفكرة.

 
 

                                                           
 ة، مث ترجم الكتاب إىل اللغة اإلجنليزية، ومنها نقلت إىل اللغة العربية، ومعتمد مراجعتنا هذه الرتمجة العربية.كتبه األستاذ باللغة املاليزي  1
 أستاذ يف احلديث بقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. 2
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 : أهم أفكار الكتاب:ثانياا 

 عدم مصدرية الحديث إلى ما قبل اإلمام الشافعي: -أ
انطلق املؤلف لتربير موقفه الرافض للحديث كمصدر للتشريع من ادعاءات مفادها: أن ما يسمى باحلديث 

أصاًل، ولذلك مل يهتم حبفظه كتابًة كما فعل مع القرآن، بل إنه هنى  السنة مل يصدر عن النيب  أو
، ومل ينسخ وإمنا بقي عاماًل قوياً 3الصحابة عن كتابته حسبما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري

هذا مل يستخدم اخللفاء  . وعماًل بقول النيب 2كما يدل عليه ما رواه أمحد يف مسنده عن زيد بن ثابت
الراشدون الثالثة اأُلَول احلديث على اإلطالق كما بنيَّ ابن سعد. وإن طبقوا فلم يطبقوا من احلديث إال 
جزءًا قلياًل جدًا أثناء خالفتهم كما أوصلنا إليه البحث يف املصادر األصلية مثل طبقات ابن سعد، وموطأ 

وهم أصحاب  –ومسند أمحد. ولذلك مل يرتك اخللفاء األربعة  مالك، ومسند الطيالسي، ومسند احلميدي،
لنا أي خمطوط به سنن، بل تقول املصادر التارخيية إن أبا بكر الصديق أحرق  –املقربون إليه  النيب 

األحاديث اليت كتبها، وهي مخسمائة حديث، خوفاً من احتمال خطئها. وإن اخلليفة عمر بن اخلطاب ألغى 
مع احتمال كبري  –يث؛ ألنه مل يُرِْد أن يصرف اهتمام املسلمني عن القرآن إىل احلديث خطته جلمع احلد

. ولو كان احلديث -لتلفيق هذه األقوال ونسبتها إليهما إلثبات تدوين احلديث فعاًل يف تلك املرحلة املبكرة 
، وهذا غري وارد، ال يف قد استعماله باملعىن الذي يقصده السلفيون أو السنة حجًة لكان القرآن والنيب 

ب للحديث بأنه جعل األحاديث املنسوبة إىل النيب القرآن، وال يف أقوال النيب   ، بل يف القرآن نقد مهذَّ
 ِهَلَْو احلَِْدْيث :[ الذي يساعد على التضليل. وأول من استخدم مصطلح "سنة النيب 6]لقمان هو "

ه( 171عي حيتوي على بعض السنن هو "موطأ مالك" )ت، وأول كتاب تشريه(100عمر بن عبد العزيز )
فجوة كبرية، ومل يظهر إال بعد أن تلقى تأييداً من اخلليفة هارون الرشيد الذي أصرَّ  الذي بينه وبني النيب 

على أن جيعله النص الذي ُتَسنُّ به قوانني الشريعة اإلسالمية، ولكن مانعه مالك إلدراكه أن كتاباته ميكن أن 
 خاطئة. تكون

 أول من استحدث فكرة مصدرية الحديث وحججه وتفنيدها: -ب     
                                                           

رواه مسلم «. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ،وحدثوا عين وال حرج ،القرآن فليمحهعين غري ومن كتب  ،ال تكتبوا عين»وهو:  3
 .3002رقم 2212، ص2، جصحيحهيف 

دخل زيد بن  :قال ،عبد اهلل نعن املطلب ب ،ثنا كثري بن زيد ،حدثنا أبو أمحد 21611رقم 122، ص5، جمسندهوهو رواه إإلمام أمحد يف  2
 .فمحاه "،هنى أن نكتب شيئا من حديثه ن رسول اهلل "إ :فقال زيد ،فأمر إنسانا أن يكتب ،فحدثه حديثاً  ،ى معاويةثابت عل
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الذي ه( 202وادعى املؤلف أن أول من استحدث فكرة مصدرية احلديث هو اإلمام الشافعي )ت     
 وضعه على قدم املساواة مع القرآن، وبعد انتشار هذه الفكرة مجعت الكتب الستة )أي بعد وفاة الرسول 

عاماً( اليت ُعرَِفْت بكتب احلديث املوثقة ملعظم السنن املألوفة، ومجعت تلك الكتب ضد  270إىل  220ب 
 ، وعلى الرغم من هنيه عن ذلك. رغبة النيب 

 وتصدى املؤلف للرد على ما بىن عليه الشافعي فكرته هذه من حجج:      
من سورة البقرة وغريها من  121 اآلية منها أن احلديث وحي من اهلل متأواًل لكلمة "احلكمة" بالسنة يف     

اآليات املقرونة فيها كلمة "احلكمة" مع "الكتاب"، دون أن يدعمه بدليل من القرآن، مع أن كلمة "احلكمة" 
وردت يف القرآن عشرين مرة، واملراد منها يف كل تلك املواضع إما تعاليم القرآن، أو احلكمة بصفة عامة، 

القرآن يفسر بعضه بعضاً" يراد من "احلكمة" تعاليم القرآن أو معناها العام، ال فعلى القاعدة التفسريية "
 احلديث أو السنة، واعرتف املؤلف بوجود احلكمة يف بعض األحاديث.

على أن الضمري  َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىمن سورة النجم  2-3ومنها اآلية      
نْيَ فكرهتم إىل مطلق ما ينطق به النيب "هو" راجع  ، سواء كان قرآنًا أو حديثاً. خطَّأ املؤلف بناء احلديِثي ِّ

تلك على الوحيية املذكورة يف هذه اآلية. وزاد قائاًل: إن احلديث يشبه كثريًا رأي اليهود يف التلمود الذي 
 وية حلاخامات وكبار علماء اليهود.يشمل "املشنا واجلمارة" اللذين مها عبارة عن جمموعة تعاليم شف

َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة ، وأَِطيُعوْا الّلَه َوأَِطيُعوْا الرَُّسولَ وكذلك استدلوا على تلك الفكرة بآيات:      
مستقلًة للرسول بعيداً عن  مثبتني هبا سلطةً  َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا، وَحَسَنةٌ 

والتأسي به هي يف احلقيقة طاعة اهلل والتأسي به، لذلك ذكر  اهلل. فرد عليهم املؤلف بأن طاعة الرسول 
هو طاعة  اهلل صفته "الرسول"، ال امسه "حممد" مبعىن أن مهمته هي تبليغ الرسالة، إذاً معىن طاعة الرسول 

ينطق ويعمل حسبما جاء يف القرآن ال يربر  هلل، وكون الرسوِل حممٍد الرسالة اليت أرسل هبا من ِقَبل ا
لصحة تلك الفكرة؛ ألن موافقة قوله وفعله للقرآن تُ ْثِبُت فقط أن هذا النوع من أقواله وأفعاله فحسب ميكن 

 أن يسمى احلديث الصحيح، لكن هذا ال يثبت أن ذلك احلديث الصحيح يبقى مصدراً للتشريع لألبد؛ ألنه
قام بذلك كقائد لألمة وقتئذ وكإنسان عادي حسب الظروف السائدة آنذاك، فال يلزم ملسلمي اجملتمعات 

 األخرى اتباعه فيه، وعليه كان عمل اخللفاء بالضبط.
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هي بيان القرآن وتفسريه  وأما استدالهلم على تلك الفكرة بأن احلديث يفسر القرآن ألن مهمة النيب      
ل النيب 625و 22ا النحل كما تنص عليه آيت األمور العامة مثل أوقات  ، وهبذه املهمة املخوَّلة له فصَّ

من  الصالة، وعدد ركعاهتا، وغريها من األمور املبهمة يف القرآن. فرد عليهم املؤلف بأن ما قام النيب 
ك اجملتمع فقط  تفصيل األمور العامة قام به كقائد لألمة حسب ظروف ذلك الوقت، فهذا كان ملزمًا لذل

يف ليلة املعراج كما هو  كما أشرت من قبل. مث قال املؤلف: والصالة اليت نصليها اليوم مل يؤمر هبا النيب 
املصدر األول هلا  املعروف، بل الصلوات والفرائض الدينية األخرى وكيفية أدائها توارثناها منذ إبراهيم النيب 

راً   للقرآن يعين أن القرآن غري كامل، وغري واضح. أباً عن جد، وَجْعُل احلديِث مفسِّ
 أسباب صدور الحديث: -ج     
إنه نشأ  :فكيف جاء احلديث؟ قالمث تساءل: أصاًل،  سبق وأنكر املؤلف صدور احلديث عن النيب      

حرة، أو قضاًء نتيجًة للصراعات السياسية الدينية خالل القرنني األول والثاين، إما تأييدًا آلراء الطوائف املتنا
على الطائفية السياسية الدينية، بدءاً بتلفيق مدائح علي وأيب بكر ومعاوية حسب بيان ابن أيب احلديد وأمحد 
أمني، وهنايًة بأحاديث األحكام كما يقول "موريس بوكاي"، جبانب إسهام كبري ملن تسلل من اليهود والفرس 

عاليم أخرى ]يقصد هبا املؤلف األحاديث[. مث ذكر املؤلف إىل صفوف املسلمني يف إبعادهم عن القرآن إىل ت
عوامل أخرى لصدور احلديث، منها: االختالف يف اآلراء املتعلقة بالدين والفقه،  –نقاًل عن أمحد أمني  –

والطموحات املادية بني بعض علماء الدين، وتساهل بعضهم يف باب الفضائل والرتغيب والرتهيب، ومغاالة 
 قبوهلم العلم إال ما ورد يف القرآن أو احلديث. الناس يف عدم

 آثار الحديث السيئة على األمة: -د     
لقد تأكد لدى املؤلف أن احلديث ترك يف اجملتمع اإلسالمي من اآلثار السيئة ما ال يُ ْغَتفر بأي حال      

 من األحوال، ودعا اجملتمع إىل تطهري نفسه منه، وتلك اآلثار هي:
السبب الرئيس ملا آل إليه املسلمون من حالة الفقر املدقع، والتفكك السياسي،  أن احلديث هو .1

 والتخلف احملزن يف مجيع جماالت احلياة.
السبب الوحيد لالضطراب الفكري لدى األمة وطائفيتها، حيث فرق األمة إىل  هو وأن احلديث .2

 أهل السنة ومدارسها التشريعية األربع، والشيعة وفرقها املتعددة.

                                                           
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهمْ ومها:  5 َ [ و22] َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ   [62.]هَلُُم الَِّذي اْختَ َلُفواْ ِفيهِ َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لُِتبَ نيِّ
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م املؤلف على هذه الدعوى دلياًل، غري أنه اهتم احملدثني بأهنم طوَّروا  .3 وأنه مناهض للعقالنية، ومل يُقدِّ
األحاديث حسب إرادهتم، واستغلوها ألغراضهم، وبذلك مجَّدوا املسلمني باتباعهم، وحرَّموا عليهم التفكري 

 واالجتهاد.
على  -حسب زعم املؤلف-مة، وخري دليل وأنه سبٌب لالنتهازية السياسية والتشاؤمية يف األ .2

تلك األحاديث اليت رويت يف حماسن أيب بكر وعلي ومعاوية، ومثالبهم، واألحاديث يف  ،االنتهازية السياسية
ذم بعض الفرق مثل اخلوارج واملعتزلة. وأما الدليل على التشاؤمية فهو يتمثل يف أحاديث املهدي اليت تصوِّره 

نت وويالهتا، وأحاديث عن عالمات الساعة، وحديث آخر ضعَّفه املؤلف معناه حسب منقذاً للبشرية من الف
. فهذه األحاديث 6تعبري املرتجم: "من نطق الشهادة فقط عند املوت حيصل على العفو اإلهلي ويدخل اجلنة"

ؤيديها، "حوَّلت املسلمني إىل أشخاص بلداء خنوعني، خيضعون خضوعًا كاماًل مل –منفردًة أو جمتمعًة  –
وهي تؤيد وجود جمتمع سليب ينتظر جميء شخص إلنقاذه، وهي مناقضة متامًا لروح اجلهاد اإلسالمي ... 

 وظهرت كأداٍة للقضاء على تأثري اخلوارج واملعتزلة، اخرتعها أهل السنة إلنقاذ األمة من احلرب األهلية".
 شبهات داعمة لرفض الحديث: -ه     
رفضه( ذكر املؤلف بعض من رفضوه عرب التاريخ ُكالًّ أو بعضًا مثل املعتزلة  أيْ يث )ويف صدد نقد احلد     

وحممد عبده وحممد توفيق صدقي وأيب رية وغالم أمحد وغريهم، وتعرَّض لذكر الشبهات اليت بىن عليها فكرة 
 رفض احلديث، منها:

ا غري تفسريهم هلا، فقال: "إن ما ختمينية احلديث وظنيته: تلقفها املؤلف من املعتزلة، إال أنه فسره .1
 يسمى "أحاديث" هي ليست بأحاديث حقيقًة، وإمنا هي جمرد ختمني وخيال.

 نقاط الضعف يف طريقة اإلسناد: وهي عند املؤلف تتمثل يف النقطتني التاليتني: .2
ث ظهرت إن عملية تدوين اإلسناد يبدو أهنا مصطنعة، عملها كتَّاب احلديث؛ ألن معظم األحادي -أ     

حبوايل مائة إىل مائيت عام، وبدأ تدوين اإلسناد والبحث  خالل عهد التابعني وأتباعهم أي بعد وفاة النيب 
عام، وهذا يعين أنه مل يكن يوجد آنذاك أحد  200إىل  150يف عمله بعد وفاة آخر تابعي التابعني حبوايل 

توجيه أو التأكيد أو الرد باحلجة، لذلك ال ميكن من الصحابة أو التابعني أو أتباعهم ليديل بأي نوع من ال
(. وحىت إن سلَّمنا جداًل بصحة عمل اإلسناد فما 111التأكد من صحة األحاديث على اإلطالق" )ص

                                                           
، 2113ص ،5، جهصحيحيف البخاري أخرجه «. ما من عبد قال: ال إىل إال اهلل، مث مات على ذلك، دخل اجلنة»لعله قصد بذلك حديث  6

 .(12)-152، رقم12ص ،1، جهصحيحيف مسلم ؛ و 5221رقم
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كلمة، وتنوقلت بني   15هو الضمان لنقلهم األحاديث كما مسعوا، واحلال أنه إذا كّونت رسالة بسيطة من 
ريف، فكيف بآالف التفاصيل والروايات اليت تنوقلت بني مئات مخسة أشخاص، فسوف حيدث فيها حت

وآالف الرواة املنتشرين يف الصحراء، يف وقت مل تكن أدوات الكتابة واالتصال متوفرة. مث ما الدالئل احلقيقية 
مها املصدران احلقيقيان للسندين اللذين مها  –مثال  -اليت توضح أن سيدنا عمر وعائشة رضي اهلل عنهما 

 نهامها؟ ال يوجد غري تشبث كتَّاب احلديث باآلراء واملفاهيم املنظمة مثل تعديل الصحابة وما شابه ذلك.م
ولسد الفراغات يف عملية إجياد اإلسناد اخرتعت حيلة توثيق الرواة وجعل الصحابة عدواًل منَ زَّهني  -ب     

ؤلف بأن فكرة تعديل الصحابة هذه . وردها املعن ارتكاب أي خطأ عند روايتهم وذكرهم أقوال النيب 
يٌة للمنطق، وهي متاثل فكرة املسيحيني األوائل الذين زعموا أن احلواريني الذين دونوا  منافية للعقل، ومتَحدِّ
اإلجنيل هم ملهمون، وال خيطئون عند قيامهم بتدوين كالم اهلل، ويف الواقع توجد أجزاء من اإلجنيل ظهرت 

 جنيل وهو نائم.يف أحالم أحد كتَّاب اإل
وبالنظر إىل عدد األحاديث اليت حفظها البخاري، وهو أكثر من ستمائة ألف حديث، واختار منها      

حديثا لصحيحه، وإىل ما حفظه أمحد من عدد سبعة ماليني )كذا، والصواب سبعمائة ألف  7275
 صدورها عن النيب حديث( يبدو مستحياًل حتصيل هذه األعداد الكبرية لشخص واحد، وبل يستبعد 

عاماً، وهذا يقتضي  23ثانية حديثا يف فرتة النبوة وهي  77كان قد حيدث كل   أصاًل؛ ألنه يعين أن النيب 
 أنه سوف ال يكون هناك وقت على اإلطالق للنيب لفعل أي شيء ملعيشته وتبليغ رسالته كنيب.

صحة احلديث شيء غري مقبول باملرة، وأكد املؤلف على "أن االعتماد على اإلسناد فقط إلثبات      
(. وذكر أن أسس هذه 122واألصح أن نقيم احلديث على أساس مضمونه، ومنطقية هذا املضمون" )ص

 املنطقية هي: عدم معارضته لقرآن، والتاريخ، واحلقائق العلمية، أو العقل، واحلديث.
إىل امللوك، ومعاهداته" األحاديث   ويف هذا السياق اعترب املؤلف "ميثاق املدينة، ورسائل النيب     

 احلقيقية، ولكن الناس، وحىت علماء احلديث مل جيعلوها ملزمة، ومل يعطوها كثرياً من الثقة.
 نظرية اتساق الحديث مع القرآن والحديث حيلة لتأمين الموقف: -و     
ًة غريبًة، ومن احليل احملكمة لتأمني وجعل املؤلف نظرية "اتساق احلديث" اليت تبناها اإلمام الشافعي نظري     

موقفهم من احلديث، واعتربها تالعبًا باأللفاظ لتغطية التناقضات الواضحة يف احلديث، ولكي يثبت 
متحدثاً باسم اهلل، فكل كلماته وحتركاته هي بإهلام من اهلل، فال ميكن أن  الشافعي هذه النظرية اعترب النيب 

م أمثلًة عديدًة  يكون هناك تعارض بني القرآن والسنة، وبني السنة والسنة. ولكي يَفنِّد املؤلف هذه النظرية قدَّ
 لتعارض احلديث مع القرآن، ومع احلديث، ومع العلوم والتاريخ، واملنطق.
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 :عند األستاذ المنهجية العلمية للتفسير -ز     
جديدًة علينا، فقد أخذها من علماء  وذكر املؤلف يف املنهجية العلمية للتفسري تسع قواعد، هي ليست     

التفسري القدامى، إال أن امللفت للنظر فيها هو القاعدة األوىل وتفسريها الغريب، وهي: ضرورة التفريق بني 
اآليات الصرحية )أي احملكمات( واآليات اجملازية )أي املتشاهبات(. وفسر املؤلف الصرحيَة بأن يكون معناها 

بَ نيِّ مبدًأ أو قاعدًة أخالقيًة، أو أوامر. أما اآليات اليت ال تتوافر فيها هذه األمور واضحًا ال غموض فيه، وت ُ 
 فهي جمازية. وذكر للصرحية أربع عشرة آية.

، وعرفت فيما بعد عن طريق وأما املتشاهبات فذكر املؤلف أن منها ما مل تكن معروفة يف عهد النيب      
تتحدث عن  617". فآية سورة يونس11وعن طريق "معجزة الرقماالكتشافات العلمية والتكنولوجية، 

خترب بتنجية اهلل فرعون ببدنه  122-10االنشطار الذري الذي مت التوصُّل إليه يف اآلونة األخرية. وآياهتا 
 بكثري. الذي مت اكتشاف جثته بعد عهد النيب 

جملازية، مثل خلق آدم والكون، وجميء ومنها ما متدنا باملعلومات عن عامل الغيب من خالل اللغة ا     
يأجوج ومأجوج أو املسيح الدجال، ويوم البعث واجلنة والنار، والغيبيات األخرى، سوف ندرك مرادها "حني 

 حيني الوقت".
خلزنة النار، عرف بعد اكتشاف الدكتور رشاد  11اليت ورد فيها ذكر الرقم 301-26ومها آيات املدثر:      

 أن هذا الرقم جمازي، ال حقيقة له. 11قمخليفة معجزة الر 
وختم املؤلف كتابه بالكالم عن مشكلة تفسري القرآن املتمثلة يف تطبيق القواعد التسع التفسريية السابقة      

 على عدة آيات ومسائل، واكتشافه أخطاء التفاسري السابقة يف تفسريها.
 مالحظات على أفكار الكاتب:

ؤلف األستاذ قاسم أمحد، وردوده ومناقشاته، وحتليالته واستنتاجاته، حماواًل بكل تلك هي أهم أفكار امل     
ذلك الكتاب قوٍة رفَض احلديث كمصدٍر للتشريع، داعيًا بكل يقنٍي إىل االكتفاء بالقرآن. فلعل القارئ ل

                                                           
ُلو ِمنْ وهي:  7 ثْ َقاِل َك ِمن مِّ ُه ِمن قُ ْرآٍن َواَل تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداً ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَ ْعُزُب َعن رَّبِّ َوَما َتُكوُن يف َشْأٍن َوَما تَ ت ْ

ِبنيٍ  َماء َوالَ َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَ َر ِإالَّ يف ِكَتاٍب مُّ  .َذرٍَّة يف اأَلْرِض َواَل يف السَّ
َه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو إِلَ  ْلَغَرُق قَاَل آَمنُت أَنَُّه آَل َوَجاَوْزنَا بَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغيًا َوَعْدوًا َحىتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اوهي:  2

َن فَ   َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  آآلنَ   ِإْسرَائِيَل َوأَنَْا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثرياً مِّ اْليَ ْوَم نُ َنجِّ
 .النَّاِس َعْن آيَاتَِنا لََغاِفُلونَ 

َها ِتْسَعَة َعَشرَ   َلوَّاَحٌة لِّْلَبَشرِ    َتَذرُ اَل تُ ْبِقي َواَل   َوَما أَْدرَاَك َما َسَقرُ   َسُأْصِليِه َسَقرَ وهي:  1  .َعَلي ْ
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الحظة، أن ما من فقرة من فقراته، بل ما من سطر من سطوره إال وعليه م –كما الحظنا حنن   –يالحظ 
ل مالحظتنا على كل ذلك، كبريه وصغريه، جليه ودقيقه، َلَما  تتطلب نقاشًا طوياًل أو قصرياً. لو ذهبنا نسجِّ
وسعته صفحات . إال أننا سوف حناول بقدر اإلمكان أن نأيت على أهم أفكاره ونظرياته، ونسجل عليها 

 مالحظاتنا بإجياز:
لتشريع إىل ما قبل الشافعي، بل مل يصدر عن النيب  إن دعوى املؤلف بأن احلديث مل يكن مصدراً  .1
  ،أصاًل. ناقضها املؤلف نفسه عند ما استدل حبديث أيب سعيد اخلدري يف النهي عن كتابة احلديث

عن ذلك، وبأحاديث  وامتناع زيد بن ثابت عن كتابة احلديث ملعاوية بن أيب سفيان حمتّجًا بنهي النيب 
د بعض أفكاره، مما يدل على أن احلديث كان له وجود، وكان موضع املصدرية أخرى زعم املؤلف أهنا تؤي

وأفعاله وتقريراته حكمًا من األحكام  واملرجعية. مث إن كان احلديث أو السنة هو ما يفيد من أقواله 
أصاًل، فهذا  التكليفية اخلمسة )حسب تعريف األصوليني للسنة(، وادعينا بعد ذلك أنه مل يصدر عنه 

بعد البعثة بقي طيلة حياته مل يتكلم، ومل يفعل شيئاً، ومل يتخلق بشيء من اخلُُلق أي بُِعَث  عين أن النيب ي
أبكم أخرس مقعداً. وهذا ما ال يرضاه املؤلف نفسه ِلَما يرتتب عليه من نتائج خطرية  –والعياذ باهلل  –

شريع، مث يستدل ضد احلديث باحلديث. أن املؤلف يرفض احلديث كمصدر للت هو للغاية. والالفت للنظر
 وهذا التناقض الصريح للمؤلف مع نفسه هو أحد أسباب رفضه احلديث كما سيأيت.

بىن املؤلف كثريًا من أفكاره على حديث أيب سعيد اخلدري، وزيد بن ثابت، وإحراق أيب بكر  .2
 قضايا كحقائق مسلَّم هبا. جمموعته احلديثية، وإلغاء عمر بن اخلطاب خطته جلمع احلديث، وعرض هذه ال

على الرغم من رواية اإلمام مسلم إياه يف صحيحه، قد  واحلقيقة أن حديث أيب سعيد اخلدري      
 .10اختلف احملدثون يف رفعه ووقفه، والصواب وقفه كما صرَّح به اإلمام البخاري وغريه

مسنده: حدثنا أبو أمحد، ثنا كثري بن وهو كما تقدم رواه اإلمام أمحد يف  –وأما حديث زيد بن ثابت      
زيد، عن عبد املطلب بن عبد اهلل، قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية، فحدثه حديثاً، فأمر إنسانا أن 

فحاله أسوأ من سابقه ألنه  "هنى أن نكتب شيئا من حديثه، فمحاه إن رسول اهلل "يكتب، فقال زيد: 
 .11اهلل بن حنطب ضعيف لالنقطاع بني زيد واملطلب بن عبد

                                                           
 .202، ص1، جفتح الباريانظر: ابن حجر،  10
 .171، ص10، جتهذيب التهذيبانظر: ابن حجر،  11
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خطته جلمع احلديث، فال  جمموعته احلديثية وإلغاء عمر بن اخلطاب  وأما قصة إحراق أيب بكر      
اسة كهذه )أي فكرة رفض احلديث( عليهما؛ ألهنما ضعيفان  ينهضان مها اآلخران حجًة لبناء فكرة حسَّ

. وقصة اإللغاء 13واإلمام ابن كثري 12هيبحسب مقاييس احملدثني، فقصة اإلحراق صرَّح بضعفها اإلمام الذ
 .12اليت رواها اخلطيب ضعيفة لالنقطاع

وعلى فرض صحة هذه األدلة والتسليم بنظرية التدرج يف التشريع أليس مما يوافق العقل واملنطق أن النيب      
م بذلك عند هناهم يف بداية األمر عن كتابة احلديث عند خوف االختالط بني القرآن واحلديث، مث مسح هل

!!. ونظرًا هلذه احلكمة إذا َكَتَب احلديَث من أمن على نفسه االختالط أو االلتباس من الصحابة يف 15زواله
، أو ضد رغبته )كما ظن املؤلف(؛ حياته عليه الصالة والسالم أو بعد وفاته، ال يعّد خمالفًا ألمر النيب 

 مفهومٍة، بقي ببقائها، وزال بزواهلا. ألن النهي مل يكن تعبُّدياً، بل كان مرتبطاً بعلةٍ 
وإنكار املؤلف مصدرية احلديث بدليل عدم استعمال القرآن والرسول كلمة "احلديث" أو "السنة"  .3

ٌب للحديث بأنه جعل األحاديث  باملعىن الذي يستعمله كتَّاب احلديث. مث قوله: "بل يف القرآن نقٌد مهذَّ
". وادعاؤه أن أول من استخدم مصطلح "سنة النيب" هو عمر بن عبد ثِ هَلَْو احلَِْديْ املنسوبة إىل النيب 

 العزيز. كل هذا أوقع املؤلف يف تناقضني مع نفسه:
أواًل أن املؤلف نفى استعمال القرآن كلمة "احلديث" باملعىن املصطلح عليه عند كتَّاب احلديث، مث      

 ادعى استعمال القرآن له جبعله إياه هلو احلديث.
َوْسِوَس خالف قاعدة "مبدأ سياق املوضوع" اليت  هَلَْو احلَِْدْيثِ ثانيًا أنه بتحميله آية      

ُ
ذلك املعىن امل

، وإمنا هو يتحدث عن الكفار ذكرها يف امللحق؛ ألن سياق هذه اآلية ال يتحدث عن حديث الرسول 
 الذين يتخذون آيات اهلل هزواً، ويستكربون عنها.

الشافعي أول من استحدث فكرة مصدرية احلديث كما تقدم. وقد ثبتت تفاهة  وادعى املؤلف أن .2
هذه الدعوى يف املالحظة األوىل. وبىن املؤلف عليها أن الشافعي ومن معه قد جعلوا احلديث على قدم 

 املساواة مع القرآن. وهذا حتامٌل بغيٌض على اإلمام الشافعي ومن معه؛ فإنه ال يوجد يف األمة اإلسالمية

                                                           
 .5، ص1، جتذكرة الحفاظانظر: الذهيب،  12
 .175، ص10، جكْنز العمالانظر: املتقي اهلندي،  13
 .21، صلعلمتقييد ارواها اخلطيب يف  12
 كما تدل عليه روايات كثرية ذكرها املؤلف وعدها من املتناقضات.  15
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إنسان جعل أو جيعل احلديث مساويًا للقرآن، وإمنا يأيت احلديث دائمًا يف املرتبة الثانية بعد القرآن، فالقرآن 
 املصدر األول، واحلديث املصدر الثاين للحالل واحلرام والتوجيه واإلرشاد.

بني وأما تفسري من وثق به اإلمام الشافعي كلمَة "احلكمة" بالسنة فإنه إن كان موضع خالف  .5
من احلكمة، حىت املؤلف ما استطاع  16فال خالف يف جعل السنة الثابتة –وهو مما خُيَْتلف فيه  –العلماء 

. إذا سلمنا هبذا فحْسَب قاعدة املؤلف التفسريية "القرآن يفسر بعضه 17أن ينفيها عن "بعض األحاديث"
اهلل تعاىل على نبيه كما صرحت به اآلية: بعضاً" يلزمنا التسليم بأن السنة املوصوفة أعاله من مجلة ما أنزل 

 َِن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكم ِبه . وقوله تعاىل: [231]البقرة: َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل َعَلْيُكْم مِّ
 ُْن تَ ْعَلمُ َوأَنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتك :وهي من مجلة ما كان يتلى يف [113]النساء .

َلى يف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمةِ بيوت أمهات املؤمنني قال تعاىل:  . وهل [32]األحزاب: َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
اله وتقريراته!!. ولعل أوضح ، أو تُِلَي يف بيوت أزواجه غري احلديث املتمثل يف أقواله وأفعأنزل على النيب 

َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه  اَل حُتَرِّْك بِِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِِه آية يف إفادة وحيية السنة قول اهلل تعاىل:  فَِإَذا  ِإنَّ َعَلي ْ
َنا بَ َيانَهُ  قَ رَأْنَاُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُه  اهلل بيان القرآن الذي قطعه على نفسه يف ؛ ألن وعد [11-16]القيامة: مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

 هذه اآلية مل يف به يف القرآن إذ مل يبني اهلل كل شيء فيه، وهو ال خيلف امليعاد، إال أنه أعطى النيب 
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهمْ سلطة ذلك البيان يف قوله:  ذلك بيان النيب ، فب[22]النحل: َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَ نيِّ

  املتمثل يف أقواله وأفعاله وتقريراته هو بيان اهلل، وبيانه ال سبيل ملعرفته إال الوحي اجللي، أو الوحي التقريري
وهو اجتهاداته املدعومة بسكوت الوحي عن تصويبها. فاإلمام الشافعي ومن معه يثبتون وحيية السنة 

 ى الصواب، ومن أنكر ذلك على اخلطأ.املوصوفة أعاله باآليات اليت ذكرناها هم عل
ه 263واخلطيب ته 256وابن حزم ته 212مثل أيب عبد اهلل املروزي ت –وأما الذين يثبتون      

فإين أرى أن اجلو  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى وحيية السنة بآية النجم:  –وغريهم 
ألنه يف الرد على مزاعم قريش وشبهاهتم يف كون القرآن إهلي املصدر. فاملقصود السياقي لآليات يأىب ذلك 

راجٌع إىل ذلك  ِإْن ُهَو ِإالَّ هو املنطوق اخلاص الذي هو القرآن. وضمري "هو" يف قوله:  َما يَنِطقُ من 
ن للقرآن واحلديث،  املنطوق اخلاص. فال جمال حلمل اآلية على منطوقه  وإرجاع الضمري إليه العام املتضمِّ

 إلثبات وحيية احلديث هبذه اآلية. واهلل أعلم بالصواب.
                                                           

ا يتعلق مقصودي من "السنة" يف هذا املقام ما يفيد منها تشريعاً، أو فتوى، أو قضاًء، أو هدياً، أو نصيحًة. ال ما يفيد اجلبلة اخلالصة، أو م 16
 وي.باحلاجات البشرية احملضة، دون اقرتاهنما بتوجيه نب

 مقصود املؤلف من "بعض األحاديث" تلك األحاديث اليت صحت حسب أسسه الثالثة. 17
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بيد أن تشبيه املؤلف األحاديث بالتلمود تشبيٌه جائٌر، يستحق عليه اللوم كل اللوم. أين التلمود الذي      
اً لولع املؤلف . ولكْن نظر هو عبارٌة عن تعبريات علماء اليهود للتوراة من األحاديث اليت هي من الرسول 

القول بأن جهود  –بتحفٍظ طبعًا  –الشديد بتشبيه األمور اإلسالمية باألمور اليهودية أو النصرانية ميكن 
 مفسري القرآن أشبه بالتلمود، ال احلديث. 

ويف سياق الرد على حجج اإلمام الشافعي وغريه ادعى املؤلف أهنم يريدون من خالهلا أن يثبتوا  .6
تقلة بعيداً عن اهلل. وذلك فيه ما فيه من جهل وتعسف؛ ألنه إن كانت طاعة الرسول سلطة مس للرسول 
  واقتداؤه يعين اتباعه فيما قال وفعل، فتفسري علماء املسلمني طاعة الرسول  بتطبيق احلديث تفسري

سلطة  بالالزم، وهو شائع يف كالم العرب الذي جيهله املؤلف متاماً. وال نعرف أحدًا يثبت للرسول 
مستقلة بعيداً عن اهلل، فضاًل عن اإلمام الشافعي فهو عفيف عفة العذراء عما اهتمه املؤلف به. وغاية ما يف 

حيق له، إذا اقتضى األمر، أن يزيد على  –بتفويض من اهلل  –بوصفه مبيِّنًا للقرآن  األمر أن الرسول 
حي تقريري منه، كما تقدم، وهذا ال يعين القرآن ما ليس فيه من األحكام بوحي صريح من اهلل، أو بو 

 بالسلطة بعيداً عن اهلل. استقاللية الرسول 
وفعله للقرآن، وتصحيحه ذلك القول  وعلى الرغم من اعرتاف املؤلف مبوافقة قول الرسول  .7

حسب قول  –فقط؛ ألنه  والفعل، فإنه غري راض بأن جيعله تشريعًا أبدياً، بل خصصه مبجتمع النيب 
قام به كقائد لألمة وقتئذ، وكإنسان عادي. وحىت أحاديث الصالة والزكاة واحلج والصوم، وما  -لف املؤ 

يتعلق هبا من تفاصيل، جعلها املؤلف كلها من هذا القبيل. وقع املؤلف يف هذا املقام يف خلط شديد بني ما 
 بني ما هو تشريع عام مطلق هو تشريع وهو أكثر األحاديث، وبني ما ليس منها بتشريع وهو قليل جداً. مث

املختلفة على املؤلف من كونه مبلغاً،  دائم، وبني ما هو ليس كذلك. وذلك اللتباس صفات النيب 
وقاضياً، ومفتياً، وإماماً، وإنساناً له حوائجه اجلبلية والبيئية، فقد اجتمعت فيه هذه الصفات اخلمس يف وقت 

وإعطاء كلٍّ منها ما  زل. وهذا التقسيم ألحاديث رسول اهلل واحد، وتصرَّف حسبها يف الوقائع والنوا
يناسبه من احلكم أمٌر ضروريٌّ وواضٌح، ال ينكره إال مكاِبر، وإال لن يتحقق معىن اتباعه الثاوي يف قوله 

يِّ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِالّلِه وََكِلمَ تعاىل:   اتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ ... َفآِمُنوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه النَّيبِّ األُمِّ
على اجملتمع آنذاك فقط  –عنده  –. وأما ما فعله املؤلف من قصر فعالية األحاديث الصحيحة [152]األعراف:

 فهو وأٌد خانٌق للحقيقة، وإنكاٌر وجحوٌد ملا كان عليه الصحابة والتابعون واألمة مجعاء.
ضية الصلوات اخلمس يف ليلة اإلسراء واملعراج. بل ادعى أن ومن مغامرات املؤلف أنه أنكر فر  .2

الصلوات والفرائض الدينية األخرى من الزكاة واحلج والصوم وما يتعلق هبا من جزئيات توارثناها منذ إبراهيم 
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واتر، النيب املصدر األول أباً عن جد. وحنن إذ خنالف املؤلف إنكاره فرضية الصلوات يف املعراج ألهنا ثابتة بالت
نوافقه على أن الفرائض املذكورة كان معمواًل هبا منذ إبراهيم، ولكن هل كانت على نفس الصفة والكيفية؟ 
وعلى نفس املقادير اليت نؤديها عليها؟ هذا ما نطلب من املؤلف إثباته بالدالئل والوثائق التارخيية اليت لن 

 جيدها إن شاء اهلل تعاىل.
ٌ  ال شك أن الرسول  .1 ٌر له، وهذا حقٌّ منحه اهلل يف كتابه كما تقدم. وهذا ال  ُمبَ نيِّ للقرآن، ومفسِّ

ٌل فهذا من حيث األصول  يعين أن القرآن ناقٌص. ولذلك مل يقل به أحد. وأما القول بأن القرآن واضٌح مفصَّ
 واملبادئ صحيح، ولكن من حيث اجلزئيات والتفصيالت فال، وهذا واضٌح وضوَح الشمس.

يقة أن املؤلف بىن فكرة توارث الفرائض على فرضيٍة افرتضها هو، وهي أن األحاديث مُتَثِّل يف احلق     
أشكااًل ومظاهَر ملبادئ القرآن حسبما أملته ظروف الناس والزمان واملكان يف ذلك الوقت، وهو هبذه الفكرة 

ُر أن القرآن يعلِّم مراراً وتكراراً أن يريد التفلَُّت من التكاليف الشرعية مثل القرآنيني، لذلك قال: "وينبغي تذكُّ 
يهتموا بفعل اخلري بإخالص، وأال يهتموا باملظهر ... فااللتزام باملظهر أو الشكل ميكن أن يضيع اهلدف من 

 (.23العمل" )ص
وتغافل املؤلف عن أن يف اإلسالم ما هو ثابت ال يتغري مهما تغريت العصور واجملتمعات، والظروف      

كالعقائد والعبادات واألخالق والقيم. وفيه ما هو قابٌل للتغري مثل بعض اجلزئيات لبعض املعامالت واحلاالت  
 والسياسة واالجتماع وغريها مما ليس له صفة الثوابت.

ل يف بعض  .10 ويف سياق ذلك التوارث اإلبراهيمي واملبادئ ذكر املؤلف قاعدة "أن القرآن يفصِّ
ل األشياء ألهنا معلومة قبل جميء حممد  األحيان األمور تفصياًل، ويف بعض كالصالة   األحيان ال يفصِّ

مثاًل. أو ألهنا تتعلق بطرق تطبيق املبادئ يف أماكن وأزمان خمتلفة، وهذه الطرق تتحدد حسب املشورة يف 
له األشخاص". مث مثَّل املؤلف للمبادئ وطرق تطبيقها بأن  ا، وحسب العادات، وحسبما يفصِّ جمتمٍع مَّ

وبة قطع اليد للسارق، ومائة اجللدة للزاين ليست مبادئ، وإمنا هي طرق وأشكال تتصل بالظروف التارخيية عق
 اخلاصة. وأما املبادئ القرآنية للعقوبة فهي ثالثة، وهي:

 .[123]النساء: َمن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ِبهِ ضرورة إجياد العقوبة جلميع اجلرائم  -1     
ثْ ُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَّهِ ساواة بني العقوبة واجلرمية ضرورة امل -2       َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

 .[20]الشورى:
يَِّئةَ مبدأ الرمحة  -3      . ومببدأ الرمحة هذا منح املؤلف احملاكم سلطًة [22]الرعد: َويَْدَرُؤوَن بِاحلََْسَنِة السَّ

 ف العقوبات إىل درجة العفو، تشجيعاً للمجرمني على إصالح حاهلم.لتخفي
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لِّلرَِّجاِل ويف صدد توضيح املبادئ وطرق تطبيقها ذكر املؤلف مثااًل آخر، فقال: "إن آية املرياث      
َداِن َواألَقْ َربُوَن ممَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثُ َر َنِصيباً َنصِيٌب ممَِّّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ َربُوَن َولِلنَِّساء َنِصيٌب ممَِّّا تَ َرَك اْلَوالِ 

ْفُروضاً   لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَ يَ نْيِ مبدأٌ حبيث إهنا جعلت الرجال والنساء ورثة امليت. وأما آية  [7]النساء: مَّ
دْت طريقَة تطبيق ذلك املبدأ حسب ظروف ذلك اجملت [11]النساء: مع حني كان الرجل يعمل فهي آيٌة حدَّ

 فقط، واملرأة ال تعمل، فمىت ما عملت املرأة تأخذ مثل الرجل".
لت يف القرآن بعَض التفاصيل كالوضوء مثال. وأموراً كثريًة مل يفصلها القرآن،       ال شك أن هناك أموراً ُفصِّ

َض تفصيلها ولكن ليس ألهنا كانت معلومة من قبل جميء النيب  إىل رسوله. وهناك أمور كانت ، وإمنا فُ وِّ
معلومًة معمواًل هبا من قَ ْبِله عليه الصالة والسالم فتناوهلا القرآن بالتفصيل على عكس ما قال املؤلف، إما 
بتحرميه كالشرك والربا والزواج من منكوحات اآلباء، واجلمع بني األختني، وغريها من األمور والقضايا. أو 

ل تعدد الزوجات وحنوه. وأما الصالة وغريها من العبادات فهي وإن كانت بتصحيح الوضع السائد فيها مث
الذي خوَّله اهلل  معلومة االسم، ولكنها مل تكن معلومة العدد والكيفية والوقت، وإمنا ُعرِفْت ببيان النيب 

 له.
ئة اجللدة للزاين ويف قضية العقوبات للجرائم حنن ال نوافق املؤلف على أن عقوبة قطع اليد للسارق وما     

طرق وأشكال تتصل بالظروف التارخيية اخلاصة، حىت تتغري بتغري الظروف أو اجملتمع، أو تُ رْتك هنائياً. 
فالعقوبات اليت حددها اهلل ورسوله على اجلرائم تبقى عقابات إىل يوم القيامة من حيث احلكم، وال تقبل 

ا على اجملرم. وكذلك من حيث تطبيقها على اجملرم بعد ثبوهت –من أية جهة كان  –التغيري أو التخفيف 
 حسب الشروط املذكورة يف كتب الفقه.

وأما مطالبة املؤلف تسوية املرأة للرجل يف املرياث على أساس عملها، فهي تُرِجعنا إىل عصر اجلاهلية      
غري ثابت، وخمتلف  حيث كان التوارث على أساس النفعية واملنعة الذي هو أمر جمهول غري معروف، ومتغري

يف شخص عن شخص، األمر الذي ال يصلح ليجعل أساسًا أو دستوراً لنظام التوريث اإلهلي، بل جيب أن 
يكون شيء معروف لدى اجلميع، وثابت، وغري خمتلف، وهذا الشيء هو القرابة اليت أشار اهلل تعاىل إليها يف 

. فاألبوة والبنوة واألخوة والزوجية هي [11]النساء: ُهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفعاً آبَآؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي ُّ قوله: 
فاألب يبقى أبا إىل يوم القيامة، وكذلك االبن ...، وال  ،أسس معروفة لدى اجلميع، وهي ال تتغري وال تتبدل

قانونًا للتوريث. وأما  تقبل التجزئة بأن يكون زيٌد نصَف األب، وبكٌر ربع األخ مثاًل. وهي تصلح أن يكون
 إذا جعلنا العمل أو أي شيء آخر غري القرابة فإن األمر سوف يصبح لغطاً، وأكثر فوضى.
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ال شك أن الصراعات السياسية والدينية وغريمها قد لعبت دورًا كبريًا يف وضع األحاديث،  .11
واحلقيقة باهلوى. ولكن مل يقف  وتطويرها حىت مشل مجيع جوانب احلياة اخلاصة والعامة، ولبَّس احلق بالباطل،

علماء األمة اإلسالمية مكتويف األيدي أمام هذه الظاهرة اليت ابتليت هبا األمة، وإمنا كانوا هلا باملرصاد، 
ووضعوا للحد منها قواعد صارمة، ميَّزوا هبا احلديث من غري احلديث، وصنَّفوا األحاديث املوضوعة يف 

مكان رفض كل األحاديث مقبوهلا ومردودها بسبب تلك الظاهرة؛ ألننا إذا مؤلفات خاصة هبا، فلم يُعْد باإل
 فعلنا ذلك فمعىن هذا أننا ما عاجلنا املريض، بل أمتناه.

وقد دفعِت املؤلَف ثورتُه ضد احلديث إىل القول بأن احلديث هو الذي فرَّق األمة إىل أهل السنة  .12
تعددة. واحلق املعروف تارخييًا أن تفرُّق األمة إىل أهل السنة ومدارسها التشريعية األربع، والشيعة وفرقها امل

رضي اهلل –والشيعة كان بسبب خالف نشب بني األمري معاوية بن أيب سفيان وسيدنا علي بن أيب طالب 
حول قضية القصاص من  اخلالفة بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان  على إثر تويل علي  –عنهما 

على ذلك يف الوضع القائم آنذاك. والوضع يف احلديث حدث بعد التفرق، ال  قتلته، وعدم قدرة علي 
 قبله.
وأما تفرق أهل السنة إىل املذاهب األربعة املشهورة فكان ناجتًا عن فهم الدليل وأصول االستنباط منه،      

كما ادعى املؤلف   –ومدى تطبيقها على الفروع، ال احلديث ذاته. لو كان احلديث سببًا رئيسًا لتفرق األمة 
لكان من املفروض عقليًا ومنطقيًا أن ال تتفرق مجاعة "أهل القرآن" يف اهلند وباكستان مثاًل، اليت تبنَّت  –

فكرة االكتفاء بالقرآن وحده، ورفضت احلديث مصدراً للتشريع، ولكن الواقع أهنا افرتقت إىل أربع فرق، ويف 
 . 12مدة وجيزة

الة املأساوية للمسلمني من فقر وضعف وختلف فنحن معه يف هذا وأما متلمل املؤلف على احل .13
التململ واحلُرقة، ولكن جعله احلديث سببًا لكل ذلك فيه من التحامل على احلديث، واإلغماض عن 

كما قال الدكتور أمحد عبد   –األسباب احلقيقية لذلك، ما جيعل قبولَه مستحياًل منطقيًا وعقلياً. وذلك ألن 
: "هناك عوامل تارخيية عميقة، داخلية تتعلق باخلالفات -ة يف تعليقه على هذه النقطة بالذات العليم عطي

املذهبية العقائدية بني املسلمني أنفسهم، وخارجية هي الصراع بني العامل اإلسالمي من جهة، والقوى الدولية 
ارد الطبيعية من جانب، واألسواق األخرى من جهة ثانية، وعوامل اقتصادية ناجتة عن الصراع الدويل على املو 

 (.22من جانب آخر، والصراع الثقايف الذي وصل إىل ذروته يف الصراع على مصادر املعلومات" )ص

                                                           
 .62-57، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةانظر: الدكتور خادم حسني إهلي خبش،  12
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ويف معرض حديثه عن تأثريات احلديث على األمة قال املؤلف: "إنه مناهٌض للعقالنية". قلنا: فيه  .12
ألحاديث القليلة املخاِلفة للعقل السليم سبُبه املباِشر من اجملازفة يف حق احلديث ما ال ينكر؛ إذ وجود بعض ا

هم الزنادقة وامللحدون، هم وضعوها ليشوِّهوا هبا صورة اإلسالم ونيب اإلسالم أمام العامل. ولكن اهلل خيَّب 
أملهم برتصُّد العلماء هلم وفرزهم األحاديث اليت وضعوها عن غريها من األحاديث. وأما إذا ُوِجد حديٌث 

ِلٌف للعقل السليم فعاًل، ومل يكن يف رواته أحٌد من الوضاعني أو الضعفاء، وال ميكن تأويله مبا يوافق خما
العقل، فهذا من عالمات وضعه كما قرَّره احملدثون. ولكن األمر الذي جيب التنبُُّه له هو أن اكتشاف خمالفة 

هو عمل اجتهادي قائم على الذوق حديٍث للعقل ليس عملية رياضية حسابية ال تتعرض للخطأ، وإمنا 
وامللكة يف احلديث، وهو معرٌَّض للخطأ والصواب، فمن املمكن أن يرى شخص حديثًا خمالفًا لعقله وفكره، 
بينما يراه شخص آخر يتفق مع عقله ونظره، فالعملية آلت إىل تصارع عقلني أو عقول، ال تصارع احلديث 

حبٌث يف إشكالية تعارض العقل  –يف يف مقاله "الوحي والعقل مع العقل، كما قال األخ الدكتور لؤي صا
 ، فأصاب نظرياً وأجاد.11والنقل"

ال شك يف أن جمال املناقب واملثالب أول ثغرة انتهزها املغرِّضون السياسيون، واختذوا منها ذريعًة  .15
م خصومهم للوصول إىل مبتغاهم، فوضعوا أحاديث يف فضائل صحابة، وأحاديث يف ذم آخرين. وقابله

باملثل. وهكذا توسعت دائرة األحاديث املوضوعة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل مجيع أحاديث 
فضائل الصحابة ينظر إليها هبذا املنظار؟ وهل هذا منطق العقل والفكر؟ أم املنطق هو أن مُييَّز املوضوع عن 

وقفوا حياهتم ألجله، فرفضوا مرويات غريه بأصول وضوابط حسب املستطاع؟ وهذا الذي فعله احملدثون، و 
وا من عالمات الوضع: "اشتمال احلديث على بدعٍة أحُد رواتِه من الداعني  املبتدع الداعي إىل بدعته، وَعدُّ
إليها"، وطبَّقوها بكل أمانة ودقة على األحاديث اليت اندرجت ختت هذه القاعدة، كالعملية اجلراحية 

جلرَّاح العضو الفاسد من جسم املريض، ال أن يُ ْنِهي حياة املريض، ويعطيه بالضبط اليت يفصل هبا الطبيب ا
 حقنة املوت.

وأما أحاديث املهدي اليت رأى املؤلف أهنا بثَِّت التشاؤم يف األمة، وجعلت املسلمني خنوعني  .16
 بلداء، وتقاعست هبم عن اجلهاد الذي دعا إليه القرآن. 

هدي. وهناك نظرة أخرى تقول بأن املقصود األساسي من تلك هذه نظرة املؤلف إىل أحاديث امل     
األحاديث هو التحذير من الفنت اليت ستقع قرَب القيامة؛ ليتخذ الناس منها حيطتهم، ويكون على أُْهبٍة 

                                                           
 م.1112، السنة الثالثة، 11نشر هذا املقال يف جملة "إسالمية املعرفة"، العدد 11
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. جبانب تكذيب الواقع لنظريته تلك، وذلك ألن أئمة احلديث الذين رووا تلك األحاديث وكتبوها 20ملقاومتها
وابن ه( 221وأمحد بن حنبل )ته( 211منهم اإلمام عبد الرزاق الصنعاين )ت -م احلديثية يف مؤلفاهت

حياهتم حافلٌة باجلهاد ضد الغاة واملنكر، وبالعمل لدينهم ودنياهم على  -وغريهم ه( 722تيمية )ت
التضحيَة السواء. وحىت الذين يؤمنون بتلك األحاديث يف هذا العصر إذا طََلَب منهم ديُنهم أو وطُنهم 

. وأكرب شاهٍد على ذلك مسلمو مصر -إن شاء اهلل العزيز  -بالنفس والنفيس لن يتقهقروا عنه ِقْيَد شعرٍة 
م، ومسلمو أفغانستان يف حرهبم مع روسيا حىت أرغموهم على الرحيل 1167يف حرهبم مع اليهود عام 

ثبتوا وجوَدهم، وأجربوا العامل على منها، ومسلمو البوسنة واهلرسك يف حرهبم مع صربيا وكرواتيا حىت أ
االعرتاف حبقوقهم، فأحاديث املهدي مل تتسبب يف التشاؤم، وإمنا الذي سبَّبها له هو منهج التفكري فيها، 
والنظرة التشاؤمية إليها، وسبُبها أصحاهبا الذين ينعقون نعيق الغراب، وال يريدون أن يفعلوا شيئاً، وإذا أراد 

فسدوا عليه، على املثل اهلندي: "ال ألعب، وال أدعك تلعب، وإذا لعبت أُْفِسُد عليك أحد أن يفعل شيئًا ي
 اللعب". 

ويف نفس اإلطار التشاؤمي نظر املؤلف إىل األحاديث الواردة يف أشراط الساعة والفنت اليت ستقع  .17
ه التشاؤمية هذه يف تلك قبلها، وجعلها سبباً لتشاؤم األمة وتقاعسها عن العمل. يف احلقيقة بىن املؤلف نظريت

األحاديث على نظريٍة أخرى تنمُّ عن إنكاره البعث واجلنة والنار وغريها من الغيبيات باملفهوم املعروف )كما 
وضَّحها يف الفصل اخلامس، مفادها أن خلق آدم والكون، والساعة واجلنة والنار، ويأجوج ومأجوج أو 

اليت يُ َتوقَّع إدراك معانيها حني يأيت وقتها( إذ بدون إنكار هذه الدجال وغريها من الغيبيات من املتشاهبات 
الغيبيات ال تتم النظرة التشاؤمية اليت تراءت له يف األحاديث. وبذلك خالف املؤلف أيضًا اآليات القرآنية 

، 22، والنمل: 17-15، واألنبياء: 151-157اليت أشارت إىل وقوع بعض أشراط الساعة، منها النساء: 
 .11-10، والدخان: 61-57زخرف: وال

مع أنه  -ضعَّفه املؤلف « من قال: ال إىل إال اهلل، ومات على ذلك، دخل اجلنة»وحديث  .12
ه حسب نظرته من األحاديث اليت حوَّلت املسلمني إىل أشخاص بلداء -صحيح عند احملدثني  ، وعدَّ

وهو بإنكاره  –وعن رصيده العملي آلخرته اتكاليني خنوعيني. بقطع النظر عن مصداقية املؤلف هلذا التأمل، 
نؤكد أن املؤلف عرف الوجه األول للقضية،  –األحاديث كلها قد خلع ربقة التكاليف الواردة فيها من عنقه 

                                                           
لدكتور حسن أمحد إبراهيم والدكتور إبراهيم حممد زين يف مقال "تطور فكرة املهدية يف الصناعة احلديثية: كما وضحها األخوان الفاضالن ا  20

وما بعدها. مع حتفظ كثري  17م: ص1116دراسة يف العالقة بني التجديد والتقديس" املنشور يف جملة "إسالمية املعرفة"، العدد الرابع، إبريل 
 يل على بعض آرائهما فيه.
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وغاب عنه الوجه اآلخر، فوقع فيما يقع أمثاله عند غياب النظرة التكاملية حول النصوص، والتعامل معها 
ال يدخل اجلنة ». و21«ال يدخل اجلنة قتَّات، وال مَنَّام»ل ذلك فقد قال أيضاً: إذ قا جزئياً؛ ألن الرسول 

. 23«من ادعى إىل غري أبيه، وهو يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرام». و22«من ال يأمن جارُه بوائَقه
 وأمثاهلا من األحاديث.

ى "أحاديث" ومن الشبهات اليت دعم هبا املؤلف موقفه: ختمينية احلديث وظنيته مبع .11 ىن أن ما ُيَسمَّ
ليست بأحاديث، وإمنا هي جمرد ختمني وخيال، وكتب احلديث الستة املوثَّقة لدى السلفيني ما هي إال جمرد 
مه املؤلف كدليٍل لشرعية  أفكار وآراء وختمينات جلامعيها. هذه الشبهة دعوى ال تستند إىل دليل، وكل ما قدَّ

ش. قال: "لعدم صحة الكتب الستة وغريها  هذه الشبهة ال مُيَثِّل أكثَر من ش وهتويش مهوِّ تشويش مشوِّ
بشكل عام، وعدم شهادة عدد كاف من الثقات بذلك". ال يغيب عن بالنا أن معيار صحة احلديث عند 
املؤلف هو ما وافق القرآن، والتاريخ، والعقل. ورأى أن معظم األحاديث إما خمالفة للقرآن، أو للتاريخ، أو 

وعرفنا من قبل أن قضية خمالفة احلديث للقرآن إن كان سنده صحيحاً، ترجع يف أكثر حاالهتا إىل  للعقل.
خمالفة العقل للعقل. وكذلك خمالفة احلديث للعقل يف معظم األحوال، إال ما شاء اهلل، مما قد فرغ منه علماء 

اهنا، تتصارع حوهلا العقول، فيثبتها احلديث قبل املؤلف بقرون متطاولة. فالنصوص احلديثية تبقى ثابتة يف مك
عقل، وينكرها عقل، وما يكون من تلك العقول هلل يبقى، وما يكون منها للهوى يذهب، وهذا ما أثبته 

 التاريخ الطويل للحديث والسنة.
وأما شبهة "عدم شهادة عدد كاف من الثقات بذلك" فلم يوضح املؤلف أسسه لتوثيق الشهود، وال      

د العد د الكايف للشهود، متناسياً كلَّ تلك األسس واملقاييس اليت وضعها علماء احلديث، واليت مُتَثِّل أرقى حدَّ
ما وصل إليه العقل البشري من املناهج للنقد العلمي كما اعرتف بذلك علماء الغرب مثل ريتشارد سيمون 

، الذين تغاضى عنهم املؤلف يف 22وأسبينوزا ورينان، وتعلَّموا نقد النصوص من علم احلديث عند املسلمني
 هذا املكان، على الرغم من ولعه هبم يف كثري من األماكن.

واشرتاط املؤلف "العدد الكايف" املبهم فيه من إغفاٍل لتعليمات القرآن جتاه قبول اخلرب، وإغماٍض عن      
مل؛ فإن املعوَّل عليه لقبول حقائق التاريخ، وتكذيٍب للواقع، ما ال خيفى على الرجل العامي، فضاًل عن العا

                                                           
 .170، 161، 162، كتاب اإلميان، برقمصحيحه)فتح الباري(، ومسلم يف  6056، كتاب األدب، برقمصحيحهه البخاري يف روا 21
 واللفظ له. 73، كتاب اإلميان، برقمصحيحه، ومسلم يف 6016، كتاب األدب، برقمصحيحهرواه البخاري يف  22
 .115، 112، كتاب اإلميان، برقمصحيحه ، ومسلم يف6766، كتاب الفرائض، برقمصحيحهرواه البخاري يف  23
 .12ينظر تعليق الدكتور حسن حنفي على املؤلف، ص 22
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ْخرب وثقته، ال العدد 
ُ

اسة  –اخلرب يف القرآن هو عدالة امل ِإن قال تعاىل:  –ما عدا بعض القضايا احلسَّ
ُنوا . فاملنهج القرآين يف قبول األخبار يعوَّل على ثقة الناقل، ال على [6]احلجرات: َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َّ

ٌق، وهو العدد، لذلك  ص توجيهه للتثبت خبرب الفاسق ألنه مظنة الكذب، ال خبرب الصاحل ألنه ثقٌة مصدَّ خصَّ
ق سليمان  قول الرسول الذي أرسلته إليه ملكة سبأ باهلدية، وكان  الذي يؤكده التاريخ أيضاً، فقد صدَّ

ق عزيُز مصَر خرَب السجني الناجي من السجن بتعبري يوسف  رؤيا. وقَِبَل هرقُل لل واحداً. وقد صدَّ
 بصدقه وأمانته. شهادَة أيب سفيان يف حممد بن عبد اهلل 

َرم عن طريق اآلحاد على أساس االعتماد والثقة، ال على       وأما الواقع فجميع املعامالت التجارية تُ ب ْ
رية على قول أمهاهتم أساس العدد. ولوال ذلك َلَما يثبت نسُب األوالد آلبائهم؛ إِذ اعُتِمَد فيه منذ فجر البش

الاليت هن الوحيدات يعرفن أهنم ملن إن كن ثقات عفيفات، وعلى هذا األساس يقبل الناس أخبارهن. وأما 
 إذا كن موضع شك وريبة فلهن حكم آخر نعرفه مجيعاً.

إذاً رجع األمر إىل ثقة الراوي، وهو قد أخرب بأنه مسع حديث كذا من شيخه مباشرًة مستعِماًل له  .20
مسعت فالنًا يقول، أو حدثنا فالن، أو أخربنا، أو عن فالن إن مل يكن معروفًا بالتدليس، فال مانع  لفظ:

عندئذ من قبول خربه، وبناء األحكام عليه. فتبني من هذا البيان أن دعوى املؤلف "أن أحاديث الكتب 
فقضية األسانيد وتوثيق الرواة ، الستة وغريها ختمينات وآراء جلامعيها، والفجوة كبرية بينهم وبني النيب 

وتعديل الصحابة من احليل احملكمة للسلفيني لتربير موقفهم" باطلة كل البطالن ألن األحاديث املرفوعة إىل 
يف تلك الكتب متصلة إىل مؤلفيها بسلسلٍة من الرواة، وبألفاٍظ ٌمْشِعرٍة باألخذ املباِشر، فإن   رسول اهلل 

فقبول خربهم مطابق للعقل واملنطق والواقع، ورفضه جحود وعناد، ومنطق  كان هؤالء الرواة ثقات حقاً 
 اجملانني وفاقدي العقل.

وأما طريقة معرفة عدالة الراوي وضبطه فهي نفس طريقة معرفتنا ثقة بعضنا ببعض: شهادة املعاصر يف      
إذا تعذر ذلك فباملقارنة بني معاصره مبا يُ ْثِبت ثقته، أو جرحه يف ضوء ما شاهده منه من أفعال وأحوال، و 

روايته ورواية اآلخرين من زمالئه. وهذه هي الطريقة املتََّبعة ملعرفة صدق شخٍص وكذبه يف زماننا، ويف كل 
 زمان ومكان.

يًة للمنطق، ومماثِلًة  .21 وفكرة تعديل الصحابة عند احملدثني، اعتربها املؤلف منافيًة للعقل، ومتَحدِّ
نوا اإلجنيل الذي ظهرت أجزاٌء منه يف أحالم لفكرة املسيحيني األوائ ل يف عصمة وُمْلَهِميَّة احلواريني الذين دوَّ

ْشَبع بكراهية احلديث، 
ُ

أحد كتَّاب اإلجنيل وهو نائم. إن كانت فكرة احملدثني هذه منافية لعقل املؤلف امل
أُْولَِئَك ُهُم باملهاجرين منه م  املغامر بالثورة ضده فهي مواِفقٌة للعقل املشبع بتعليمات القرآن الذي وصف
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بُّوَن َمْن َهاَجَر ب. واألنصاَر ومن جاء بعدهم [2]احلشر: الصَّاِدُقونَ  ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِ اَر َواإْلِ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا الدَّ
َلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ إِلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَِّّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن عَ 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا  نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِِ
ميَاِن َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبِنَ  ُلوَن . وقال فيهم يف آية أخرى: [10-1]احلشر: ا ِغاّلً لِّلَِّذيَن آَمُنوابِاإْلِ ابُِقوَن اأَلوَّ َوالسَّ

ُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ  . وحنوها يف [100]التوبة: ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم بِِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُه َعن ْ
 .12، والفتح:22-22حزاب:، واأل72األنفال:آيات: 

واملؤلف حبججه تلك الواهية إن خالف العقل يف جانب فقد خالف القرآن يف جانب آخر. ومن هنا      
جند أيضًا حجم الفارق بني فكرة احملدثني لتعديل الصحابة املدعمة بتصديٍق من اهلل، وبني فكرة عصمة 

 ل.وملهمية احلواريني الدعوى احملضة اجملردة من الدلي
( الذي هوَّله 600،000( واإلمام البخاري )750،000وأما عدد حمفوظات اإلمام أمحد ) .22

عاما بعمليته احلسابية املوَلع هبا كثرياً، فليس املقصود من  23املؤلف ومن على دربه، واستحال صدوره يف 
 –مثال  –أسانيد  ذلك العدد أنه عدد متون األحاديث، بل من عادة املؤلفني أهنم إذا روي حديٌث بعشرة

م العدد كيفاً فقط، ال كّماً، كما صرَّح  ونه عشرة أحاديث، مع أنه يف الواقع حديٌث واحٌد، فبهذا تضخَّ فيَ ُعدُّ
. قال ابن حجر: "إن األقدمني يطلقون العدد من األحاديث على به املشتغلون بأحاديث رسول اهلل 

الفقيه جنم الدين القمويل: "مراد البخاري من قوله: "أحفظ احلديث الواحد املروي بعدة أسانيد" مث ذكر قول 
مائة ألف حديث صحيح" تعدد الطرق واألسانيد وآثار الصحابة والتابعني وغريهم، فسمى اجلميع حديثا، 

 .[23]النحل: فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  25وقد كان السلف يطلقون احلديث على ذلك"
 وسيأيت التفصيل أكثر يف حبث "مجال البناء" إن شاء اهلل العزيز.

اتفق علماء احلديث على أن صحة اإلسناد ال توجب صحة املنت، بل جيب لصحة احلديث أن  .23
تتوافر فيه صفات صحة السند وصفات صحة املنت معًا اليت فصَّلها احملدثون على حنٍو ال يدع جمااًل للشك 

 .26فيها

                                                           
 الشافعي أمحد بن حممد بن مكي القرشي جنم الدين أبو العباس. والقمويل هو 121، صالنكت على مقدمة ابن الصالحابن حجر،  25

وقموال قرية بالرب الغريب من األعمال  ه.727سنة مات يف رجب  ،رجواهر البحو  ،البحر احمليط يف شرح الوسيط. ومن مؤلفاته: املصري
 .222، ص1، جاألعالم. انظر: الزركلي، القوصية

 .153-152"، صعلوم الحديث أصيلها ومعاصرهاأنصح املؤلف ومن على مسلكه أن يراجعوا كتايب " 26
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مها املؤلف لنقد منت احلديث )عدم معارضته للقرآن، واحلديث، والتاريخ، والعقل، والقواع      د اليت قدَّ
وغريها( هي أقل مما وضعه احملدثون لنقد احلديث، فعندهم هذه وزيادة، منها: معارضته ملقصٍد من مقاصد 

ب على عمل صغري، الشريعة، أو ألصل من أصوهلا، أو للحس واملشاهدة، واشتماله على جمازفة يف الثوا
وجمازفة يف العقاب على ذنب حقري، أو اشتماله على ركاكة املعىن، أو اشتماله على بدعٍة أحُد رواته من 

 الداعني إليها.
وأما جعل املؤلف نظرية اإلمام الشافعي "اتساق احلديث وعدم معارضته للقرآن" من حيل  .22

فاظ فاحلق يقال إن نظرية اإلمام الشافعي تلك ظهرت  الشافعي لتأمني موقفه من احلديث، وعده تالعباً باألل
ٌر له  ٌد ملا جاء يف القرآن، أو مفسِّ كنتيجة طبيعية ومنطقية لعالقة احلديث مع القرآن؛ ألن احلديث إما مؤكِّ
بشرح جممله، وختصيص عامه، وتقييد مطلقه، أو زائد عليه ما حتتاج إليه األمة اإلسالمية. فهما يصدران من 

 احدة، فمن الطبيعي واملنطقي أن ال يعارض أحدمها اآلخر.مشكاة و 
واإلمام الشافعي على حق يف قوله: "إن الرسول متحدث رمسي هلل يف كل ما يفيد التشريع من أقواله      

 وأفعاله وتقريراته الصحيحة سنداً ومتناً" ألنه إن مل يكن متحدثاً رمسياً هلل فمن يكون يا ترى!.
ليت ذكرها املؤلف لتفنيد نظرية اإلمام الشافعي االتساقية، واليت رآها تُعِارض القرآَن، أو واألحاديث ا     

األحاديَث األخرى، والعقَل، أو العلوَم، أو املنطَق، ال يصلح، وال واحٌد منها، مثااًل للتعارض. وذلك ألن 
 وتسويد الصفحات هبا. ال تتحقق فيها شروط املعارضة. فال داعي لذكرها  –دون استثناء  –مجيعها 

وكذلك حال كل اآليات واملسائل اليت طبَّق عليها املؤلف قواعده التسع التفسريية، واليت اكتشف فيها      
أخطاء التفاسري السابقة، بل كل تلك األمثلة دليل على أن املؤلف رجٌل فاقد العلم والذوق، يتعامل مع 

معدوم النصفة واملوضوعية، ينطلق من فكرة تبناها يف ذهنه، األحاديث بأعصاٍب ملتهبة، ونفسية منحرفة، و 
 مث يطوِّع هلا كل حتليالته.

واخلطأ الفاحش الذي ارتكبه املؤلف هو أنه دخل يف هذا امليدان بالشجاعة الطائشة والتهوُّر القاتل،      
صة حتريرات املستشرقني والقرآنيني وباالعتماد الكلي على املراجع األجنبية والرتمجات اإلجنليزية أو املاليزية، خا

 ومن حذا حذوهم يف قضية السنة، ودون سالح العلم باللغة العربية وأساليبها وحتويراهتا.
 خالصة البحث:

 ."العودة إىل القرآن" املعنوناألستاذ قاسم أمحد هذا البحث ميثل نقدا لكتاب  -1
، وتعلل لذلك ببعض اإلمام الشافعيعيا قبل ادعى املؤلف يف الكتاب أن احلديث مل يكن مصدرا تشري -2

 . األدلة
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قد استعماله باملعىن الذي يقصده  لو كان احلديث أو السنة حجًة لكان القرآن والنيب قال: و  -3
ب للحديث بأنه جعل األحاديث املنسوبة إىل النيب  هَلَْو  السلفيون، بل يف القرآن نقد مهذَّ

 .احلَِْدْيثِ 
 .ه(100" هو عمر بن عبد العزيز )م مصطلح "سنة النيب وأول من استخد -2
 الذي بينه وبني النيب ه( 171وأول كتاب تشريعي حيتوي على بعض السنن هو "موطأ مالك" )ت -5

 فجوة كبرية.
الذي ه( 202هو اإلمام الشافعي )ت أول من استحدث فكرة مصدرية احلديث وحججه وتفنيدها:و  -6

ع القرآن. وتصدى املؤلف للرد على ما بىن عليه الشافعي فكرته هذه من وضعه على قدم املساواة م
  .حجج

نشأ نتيجًة للصراعات السياسية الدينية خالل القرنني األول والثاين، إما تأييدًا آلراء  احلديث إنوقال:  -7
 أيب بكر ومعاوية.الطوائف املتناحرة، أو قضاًء على الطائفية السياسية الدينية، بدءاً بتلفيق مدائح علي و 

أن احلديث هو السبب الرئيس ملا آل إليه املسلمون من حالة ، آثار احلديث السيئة على األمةومن  -2
الضطراب الفكري لدى ، واالفقر املدقع، والتفكك السياسي، والتخلف احملزن يف مجيع جماالت احلياة

 األمة وطائفيتها.
ولسد  نقاط الضعف يف طريقة اإلسناد.، و ث وظنيته: ختمينية احلديبشبهات، هي رفض احلديثو  -1

الفراغات يف عملية إجياد اإلسناد اخرتعت حيلة توثيق الرواة وجعل الصحابة عدواًل منَ زَّهني عن 
 .ارتكاب أي خطأ عند روايتهم وذكرهم أقوال النيب 

 .نظرية اتساق احلديث مع القرآن واحلديث حيلة لتأمني املوقف -10
 ذا البحث على كل تلك األفكار بالتفصيل.جاء رد ه -11

 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم
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إبراهيم، الدكتور حسن أمحد، وزين، الدكتور إبراهيم حممد، مقال "تطور فكرة املهدية يف الصناعة احلديثية: دراسة يف العالقة بني  (1
 م.1116"، العدد الرابع، إبريل المية المعرفةإسالتجديد والتقديس" املنشور يف جملة "

، 1، )بريوت: دار الفكر، طتهذيب التهذيبابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين،  (2
 م(.1122ه/1202

د فؤاد حتقيق: حممفتح الباري شرح صحيح البخاري، الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين،  ابن حجر، شهاب (3
 ه(.1371عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 

، حتقيق: ربيع بن هادي، النكت على مقدمة ابن الصالحابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين،  (2
 ه(.1202، 1)املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، ط

 ، )مصر: مؤسسة قرطبة، د.ط، د.ت(. المسندو عبد اهلل الشيباين، أمحد ، ابن حممد بن حنبل أب (5
 م(.1121، 1، )الطائف: مكتبة الصديق، طالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةإهلي خبش، الدكتور خادم حسني،  (6
وسننه  ر رسول اهلل المسند الصحيح المختصر من أمو البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن املغرية بن بردذبة اجلعفي، اجلامع  (7

 م(.1127ه/1207، 3حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، )بريوت: دار ابن كثري، ط، وأيامه المعروف بصحيح البخاري
 م(.1111ه/1241، 1ط، 1، )ماليزيا: دار الشاكر، طعلوم الحديث أصيلها ومعاصرهااخلريآبادي،  (8
، 2، حتقيق: يوسف العش، )بريوت: دار إحياء السنة النبوية، طعلمتقييد الاخلطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر،  (1
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