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لقـــد نوقـــش مـــدى اختبـــار النقـــد
الحديثـــي اإلســـامي ملتـــون الروايـــات
املنســـوبة للنبـــي بكثافـــة ،ســـواء مـــن
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مركـز التفاهم اإلسلامي املسـيحي بجامعـة جورجتاون ،وله
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املختصــن املســلمني أو غــر املســلمني(((،
ك ــا أوضح ــت يف مقال ــة س ــابقة كي ــف
رفـــض مؤسســـو التقليـــد الحديثـــي
الســ ّني ،مث ــل البخ ــاري (ت ــويف 256هـــ/
((( انظر مثلً:

- Ignaz Goldziher, Muslim Studies, trans. S.M.
Stern and C.R. Barber (Chicago: Aldine
;Atherton, 1971), 2: 140-1
- Alfred Guillaume, The Traditions of Islam:
An Introduction to the Study of the Hadith
Literature (Oxford: Clarendon Press, 1924),
;80
- Encyclopaedia of Islam 2 (Brill CD-ROM 1.0
1999, henceforth EI2), idem, s.v. “Matn” (A.
;)J.Wensinck
- Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Clarendon
;Press, 1950), 3
- James Robson, “Muslim Tradition: The Question of Authenticity,” Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and
;Philosophical Society 93 (1951-52): 88
;idem,“Djarh wa ta dil,” EI2
- Gustave E. von Grunebaum, Medieval Islam,
2nd ed. (Chicago: University of Chicago
;Press, 1953), 111
- Fazlur Rahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: Uni;versity of Chicago Press, 1979), 64-6
- G.H.A. Juynboll, The Authenticity of the Tradition Literature: Discussions in Modern
Egypt (Leiden: E.J. Brill, 1969), 139; F.E.
- Peters, “The Quest of the Historical Muhammad,” International Journal of Middle East
;Studies 23 (1991): 299, 302
- Albert Hourani, A History of the Arab Peoples
;(Cambridge, MA: Belknap Press, 1991), 71
Tarif Khalidi, Classical Arab Islam (Princeton: Darwin Press, 1985), 42.

870م) ومس ــلم (ت ــويف 261هـــ875 /م)،
أحاديـــث صحيحـــة اإلســـناد؛ ألنهـــم
أنكـــروا مـــا جـــاء يف متنوهـــا .واعتمـــد
أهـــل الســـنة يف القرنـــن الثالـــث/
التاس ــع ،والراب ــع /الع ــارش ع ــى أس ــباب
عـــدة لرفـــض الحديـــث مـــن جهـــة
امل ــن ،كان م ــن بينه ــا :الخط ــأ التاريخ ــي
واالس ــتحالة املنطقي ــة ،وأبرزه ــا :مخالف ــة
الروايـــات ملـــا أُجمـــع عليـــه رش ًعـــا أو
عقيـــدة أو تأري ًخـــا(((.
لكــن ،مــن الواضــح أيضً ــا ،أن هــؤالء
النقّــاد أنفســهم ،غال ًبــا مــا اعتمــدوا
روايــات ميكــن أن نــرى أنهــا تعــاين
بالضبــط مــن املثالــب نفســها ،وال يــرح
أي مــا وصلَنــا مــن وثائــق طريقــة
لنــا ٌّ
عــامل مثــل البخــاري يف ذلــك ،ال ميكننــا
أبــ ًدا أن نعــرف ملــاذا أنكــر محــدث
روايــ ًة لِــا فيهــا مــن مفارقــة تاريخيــة
يف حــن ص َّححهــا عــامل آخــر ،أو ملــاذا
خلــا منطق ًيــا يف
ً
يــرى أحــد العلــاء
(2) Jonathan Brown, “How We Know Early
Hadith Critics Did Matn Criticism and
Why
It’s So Hard to Find,” Islamic Law and Society
15, no. 2 (2008): 143-84.

روايــة فيــا يغمــض ذلــك عــى صنــوه؟
يضعنــا هــذا املــأزق يف مواجهــة مبــارشة
مــع التحــدي األعظــم الخــاص بنقــد
املحتــوى ،وهــو ذاتيتــه املتأصلــة .أو
املوازنــة بــن النــص أيًــا مــا كان معنــاه
مــن جهــة وبــن ســلطة أكــر ممنوحــة
للقــارئ قبـ ًـا مــن جهــة أخــرى ،وطبائــع
القـراء مختلفــة فيــا بينهــا كل االختــاف.
لقــد أُســس اإلســام الســني لــي يتحــاىش
فــخ املنطــق الــذايت تحديــ ًدا؛ فواحــدة
مــن البصــات الكــرى التــي أنتجهــا
مذهــب أهــل الحديــث((( الســني ،هــي
مبــدأ إخضــاع العقــل لظاهــر النــص.
((( ت ـرادف هــذه التســميات «أهــل الســنة» و«أهــل الســنة
والجامعــة» و«أهــل الحديــث» عنــد أولئــك الذيــن يع ّرفون
أنفســهم بهــذا االســم يف القــرن الثالــث /التاســع وهــذا  -يف
رأيــي -مــا ال يقبــل الخــاف .انظــر عــى ســبيل املثــال:
جامــع الرتمــذي (تــويف 279هـــ892 /م) ،حيــث يشــر
املؤلــف إىل تنــاول األحاديــث الخاصــة بصفــات اللــه «بــا
كيــف» عــى أنهــا طريقــة اإلمــام مالــك ،وأطلــق عليهــم
عبــد اللــه بــن املبــارك وآخــرون« :أهــل الســنة والجامعــة»
تــارة (وأعتقــد أ َّن هــذا واحــد مــن أقــدم االســتعامالت
املوثقــة لهــذه العبــارة) ،وأطلــق عليهــم« :أهــل الحديــث»
تــارة أخــرى .ويقتبــس الرتمــذي يف موضــع آخــر مــن
الكتــاب مــن أســتاذه البخــاري أ َّن الطائفــة الظاهــرة
عــى الحــق ،املذكــورة يف األحاديــث ،هــي أهــل الحديــث
(ويعــزو البخــاري ذلــك إىل شــيخه عــي بــن املدينــي)،
راجــع :جامــع الرتمــذي ،كتــاب الــزكاة ،بــاب مــا جــاء يف
فضــل الصدقــة؛ كتــاب صفــة الجنــة ،بــاب مــا جــاء يف
خلــود أهــل الجنــة وأهــل النــار؛ كتــاب الفــن ،بــاب مــا
جــاء يف األمئــة املضلــن.

العقــل البــري ،بذاتيــة صفاتــه ،وأهوائــه
وال معياريــة فهمــه لإلمــكان واالســتحالة،
ال ميكــن أن يكــون هاديًــا دين ًيــا مرض ًيــا؛
فالهدايــة الحقــة تــأيت مــن الوحــي وحده.
لــن يشــك عــامل س ـ ّني أب ـ ًدا يف مصدريــة
القــرآن اإللهيــة ،لكــن أحاديــث اآلحــاد ال
يتســنى غالبًــا عزوهــا إىل النبــي.
لقــد أُســس اإلســام الســني لــي
يتحــاىش فــخ املنطــق الــذايت تحديدً ا؛
فواحــدة مــن البصــات الكــرى
التــي أنتجهــا مذهــب أهــل الحديــث
الســني ،هــي مبــدأ إخضــاع العقــل
لظاهــر النــص.
إ َّن قــول النبــي الحــق قــد يكــون هديًــا
إله ًيــا ،ولكــن كيــف للمــرء أن يعــرف أ َّن
مقولــة منســوبة إىل النبــي صحيحــة أم
ال؟ اقرتحــت مدرســة املعتزلــة العقالنيــة
أن تقــارن األحاديــث الظنيــة بالقــرآن
وباملبــادئ األوليــة للعقــل .ورأى السـ ّنيون
املتقدمــون ،مــرة أخــرى ،أ َّن ذلــك يقيــم
العقــل البــري حكـ ًـا عىل الوحــي .ميكن
لواحــد مــن النــاس أن يظـ َّن أ َّن الحديــث
يعــارض القــرآن ،يف حــن يشــعر آخــر أنَّــه
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يقــدم رش ًحــا محضً ــا ملعــانٍ غــر واضحــة
يف الكتــاب الكريــم .ميكــن أن يظـ َّن واحــد
مــن النــاس أ َّن أحــد األحاديــث يــدل عــى
مــا هــو مســتحيل منطق ًيــا ،ويســتخلص
آخــر أ َّن لــه داللــة رمزيــة .مــرة أخــرى،
يجــد الديــن نفســه مثقـ ًـا بنــزوات العقل
الذاتيــة(((.

مــع الوقــت ،حــاز دور نقــد املــن عــى
اع ـراف واســع .فبالرغــم مــن أ َّن الغلبــة
كانــت لهــم عــى االعتــزال يف العــر
العبــايس ،منتصــف القــرن الثالــث الهجرى
القــرن التاســع امليــادي؛ فقد تبنــى علامء
أهــل الســنة كثــ ًرا مــن عنــارص نظريــة
املعرفــة املعتزليــة وضمنوهــا يف الــكالم
والفقــه الســ ّنيني ،وكان جــز ًءا مــن هــذا
اإلرث قامئــة مــن املعايــر لتمييــز الحديث
املوضــوع بالنظــر إىل متنــه .وترســخت
هــذه املجموعــة مــن املعايــر منــذ ذلــك
الوقــت عــر أجيــال مــن علــاء الحديــث
مــن أهــل الســنة وحتــى وقتنا الحــارض(((.

اقــرح الس ـ ّنيون املتقدمــون منهجهــم يف
نقــد اإلســناد كطريقــة لتــايف التقييــم
الــذايت لصحــة الحديــث ،لكنهــم شــعروا
مــع ذلــك ،بإشــكال يف معــاين بعــض
األحاديــث ،وقــد رصحــوا بذلــك يف مواضع
نــادرة .وأبقــوا يف كل املواضــع عــى
مذهبهــم يف التســليم بالنــص املنقــول.
افــرض هــؤالء العلــاء أ َّن الخلــل يف
املتــون كان نتيجــة لخلــلٍ مــا يف النقــل
وصاغــوا نقدهــم بلغــة نقــد اإلســناد،
رســخ ذلــك صــورة هــذه الطريقــة يف
النقــد عــى أنهــا طريقــة موضوعيــة
وغــر شــخصية ،لكــن يف الواقــع اســتمرت
مكائــد الذاتيــة الخفيــة يف التأثــر يف نقــد
الحديــث عنــد أهــل الســنة.

يف الوقــت نفســه ،وعــى مــا ســبق ذكــره،
وغال ًبــا مــن األشــخاص أنفســهم ،نجــد
علــاء أهــل الســنة يؤكــدون عــى الرفض
الســني األصيــل لنقــد املــن لصالــح
التســليم ملذهــب اإلســناد .إ َّن الذاتيــة
املتأصلــة التــي ال مفــر منهــا والتــي تســم
نقــد املتــون ،تظهــر جليَّــة يف املعالجــة
الســنية ألحاديــث محــددة؛ فــإذا رأى
فقيــه أو شــارح مــا تهافتًــا أو انتهــاكًا

((( ملناقشة مع ّمقة راجع:
Brown, “How We Know Early Hadith Critics,” 164 ff

(2) Brown, “How We Know Early Hadith Critics,” 150-3.

ملح ـ َّرم وقــد ُعــزي إىل النبــي ،يــرى عــامل
آخــر أنهــا جــزء مــن الحكمــة النبويــة
رمبــا قــد أُيسء فهمهــا ببســاطة .إضافــة
إىل ذلــك ،نجــد أ َّن مجموعــة مــن علــاء
الحديــث مــن القــرن الرابــع عــر إىل
القــرن الســابع عــر امليــادي قــد داومــوا
أكــر عــى التعاطــي مــع نقــد املــن أكــر
مــن آخريــن فضّ لــوا موقــف إحســان
الظـ ِّن التأويــي والتســليم للنــص املنقــول.
فبالرغــم مــن أن االضطرابــات الذاتيــة
املتأصلــة يف نقــد املــن قــد بــدأت منــذ
صــدر اإلســام وتنامت مــع مــرور القرون،
إال أن تلــك االضطرابــات قــد تجلــت
مبظاهــر وأشــكال جديــدة يف العــر
الحديــث وبالتحديــد يف أواخــر القــرن
التاســع عــر وبدايــة القــرن العرشيــن؛
فوجــد العديــد مــن اإلصالحيــن املســلمني
أنفســهم يف املــأزق نفســه الــذي مــر
بــه مســيحيو أوروبــا يف القرنــن الســابع
والثامــن عــر امليالديــن.
هــل يجــب عــى العــامل وتصورنــا العلمــي
عنــه أن يتطابقــا مــع الكتــاب املقــدس،
مقدســا
أم أنَّــه عــى مــا يدعــى كتابًــا
ً

أن يتطابــق مــع فهمنــا للعــامل(((؟ هــل
عــى الكتــاب املقــدس والرسديــة التــي
يقدمهــا أن يكونــا «متقدمــن أنطولوج ًّيــا/
وجوديًّــا» عــى التاريــخ والعــامل الخارجي؟
ُرفـض الكثير مـن األحاديـث مـن قبـل
اإلصالحيين املسـلمني ،أمثـال محمـد
رشـيد رضـا (تـويف 1935م) ،على ضـوء
االكتشـافات العلميـة الحديثـة أو
الحساسـيات العقالنيـة التي أرسـيت عىل
أرضية مشـابهة يف ما قبل العرص الحديث.
بينــا تب ّنــى الكثــر مــن العلــاء يف
العــر الوســيط قـراءات رمزية وأحســنوا
الظــن بهــذه األحاديــث هيبــ ًة((( للنقــل
املنســوب إىل النبــي ،فيــا قــادت ريــاح
الحداثــة العاتيــة اإلصالحيــن املســلمني
إىل القطــع برفضهــا نظــ ًرا إىل متونهــا.
(1) Hans Frei, The Eclipse of Biblical Narrative:
a Study in Eighteenth and Nineteenth Century
Hermeneutics (New Haven: Yale University
Press, 1974), 5.
((( هنــا أعمــد للبنــاء عــى مــا نعته جريشــوم شــومل Gershom
 Scholemبـ«هيبــة النــص» ويعرفــه عــى أنَّــه« :االفـراض
بــأ َّن النــص يحــوي كل يشء بالفعــل ،واالســتئثار بفــرض
الحقيقــة عــر النصــوص القدميــة»:

Gershom Scholem, The Messianic Idea in Judaism (New York: Schocken Books, 1971),
290.
وأشكر جول بليرش  Joel Blecherعىل هذا االقتباس.
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اعتماد قواعد نقد المتن في اإلسالم
السني:

منــذ القــرن الخامــس /الحــادي عــر،
أخــذت طريقــة أهــل الســنة العلميــة يف
تقييــم األحاديث يف اعتــاد دور نقد املنت
بثبــات ووضــوح ،كطريقــة لتقييــم صحــة
الحديــث بغــض النظــر عن صحة إســناده.
إ َّن فكــرة أن يكشــف مــن الحديــث
وحــده عــن عــدم صدقــه ،فكــر ٌة متجــذرة
يف آراء منســوبة لكبــار رواد علــم
الحديــث يف أعــال متقدمــة مثــل أعــال
ابــن ســعد (تــويف 230هـــ845 /م) ،مثــل
مــا رواه عــن التابعــي الربيــع بــن خثيــم
(تــويف 80هـــ700 /م)« :إِ َّن ِمـ َن الْ َح ِديـ ِ
ـث
َح ِديثًــا لَــ ُه ضَ ــ ْو ٌء كَضَ ــ ْو ِء ال َّن َهــا ِر ت َ ْع ِرفُــ ُه،
َوإِ َّن ِمــ َن الْ َح ِد ِ
يــث َح ِديثًــا لَــ ُه ظُلْ َمــ ٌة
كَظُلْ َمــ ِة اللَّ ْيــلِ تُ ْن ِكــ ُر ُه» ،وقــد روي هــذا
األثــر بكــرة يف النقــاش حــول منهجيــة
نقــد املــن يف القــرن الخامــس /الحــادي
عــر يف أعــال الحاكــم النيســابوري
(تــويف 405هـــ1014 /م) ،والخطيــب
البغــدادي (تــويف 463هـــ1071 /م)(((.
((( محمــد بــن ســعد ،كتــاب الطبقــات الكبــر ،تحقيــق :عــي
محمــد عمــر 11 ،مجلــدًا (القاهــرة :مكتبــة الخانجــي،

والقــت أيضً ــا روايــة مشــهورة عــن عــي
بــن أيب طالــب روا ًجــا يف تلــك الفــرة،
يقــول فيهــا« :إ َّن الحــق ال يعــرف
بالرجــال ،اعــرف الحــق تعــرف أهلــه»(((.
وخلَّــد أبــو حامــد الغـزايل هــذه الحكمــة
يف «إحيــاء علوم الدين» ،التي اســتخدمها
ليثبــت أنَّــه ال ميكــن أن يحكم عــى العلم
2001م))306 /8( ،؛ أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان
الفســوي ،املعرفــة والتاريــخ ،تحقيــق :أكــرم ضيــاء
العمــري ،الطبعــة الثانيــة 3 ،مجلــدات (بــروت :مؤسســة
الرســالة1981 ،م))564 /2( ،؛ أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن
عــدي ،الكامــل يف ضعفــاء الرجــال 7 ،مجلــدات (بــروت:
دار الفكــر 1981م))69 /1( ،؛ الحاكــم النيســابوري،
معرفــة علــوم الحديــث ،تحقيــق :الســيد معظــم حســن
(حيــدر آبــاد :دائــرة املعــارف العثامنيــة1966 ،م)( ،ص/
)78؛ الخطيــب البغــدادي ،الكفايــة يف معرفــة أصــول
علــم الروايــة ،تحقيــق :أبــو إســحاق إبراهيــم مصطفــى
الدمياطــي ،مجلــدان (القاهــرة :دار الهــدى2003 ،م)،
( .)555 /2وقــد قــال املحــدّث إبراهيــم بــن يعقــوب
الجوزجــاين (تــويف 259ه873 /م)« :وأعــوذ باللــه أن أذكــر
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يف حديــث يحــز يف
قلبــي»؛ إبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاين ،أحــوال الرجــال،
تحقيــق :صبحــي البــدري الســامرايئ (بــروت :مؤسســة
الرســالة1985 ،م)( ،ص.)163 /
((( قــال عــي ريض اللــه عنــه للحــارث بــن حــوط« :يــا حــارث
إنــه ملبــوس عليــك ,إ َّن الحــق ال يعــرف بالرجــال ,اعــرف
الحــق تعــرف أهلــه» ،انظــر :أبــو عبــد اللــه محمــد بــن
أحمــد القرطبــي ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،تحقيــق :محمــد
إبراهيــم الحفنــاوي ومحمــود حامــد عثــان 20 ،مجل ـدًا،
(القاهــرة :دار الحديــث1994 ،م) ،يف ســياق تفســره لآليــة
 42مــن ســورة البقــرة.

مــن بعــض زالت أهلــه((( .ولقــد تكــررت
هــذه املقولــة يف كتــب علــم الحديــث
حتــى يومنــا هــذا ،مــع نســبتها يف بعــض
األحيــان  -خط ـأً  -إىل النبــي((( .ولخصهــا
املحــدث املغــريب أحمــد بــن الصديــق
الغــاري (تــويف 1960م) يف وقــت
متأخــر ،كخالصــة لعملــه حــول األحاديث
قائــا« :انظــر إىل املقــال وال
املوضوعــة ً
تنظــر إىل مــن قــال»(((.
ومــع ذلــك ،مل ينــص بوضــوح عــى أهمية
ومرشوعيــة منهجيــة نقــد املــن ،إال يف
األعــال السـ ّنية املختصــة بعلــم مصطلــح
الحديــث؛ ففــي القــرن الخامــس /الحادي
عــر اســتقى محدثــو أهــل الســنة مــن
نظريــة املعرفــة املعتزليــة مجموعــة مــن
املعايــر التــي مت ّكــن مــن معرفــة الحديث
((( أب ــو حام ــد الغــزايل ،إحي ــاء عل ــوم الدي ــن 4 ،مجل ــدات،
(القاهـــرة :املطبعـــة العثامنيـــة املرصيـــة1933 ،م)/1( ،
.)47
((( ملناقشــة خطــأ نســبة ذلــك إىل النبــي ،راجــع :مــا عــي
القــاري ،املصنــوع يف معرفــة الحديــث املوضــوع ،تحقيــق:
عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،الطبعــة السادســة (بــروت :دار
البشــائر اإلســامية 2005م)( ،ص.)206 /
((( أحمــد بــن الصديــق الغــاري ،املغــر عــى الحديــث
املوضــوع يف الجامــع الصغــر (بــروت :دار الرائــد العــريب،
1982م)( ،ص.)139 /

الصحيــح عــر تدقيــق متنــه((( ،وبــدأ
التصنيــف يف خصائــص قواعــد النظــر يف
املــن عــر أعــال الخطيــب البغــدادي,
وخاصــة يف عملــه البــارز حــول علــوم
الحديــث «الكفايــة يف علــم الروايــة».
وضَّ ــح الخطيــب يف كتابــه أ َّن هنــاك صنفًا
كامــا مــن األحاديــث الواضــح وضعهــا
ً
بنــاء عــى متونهــا فقــط ،ويتضمــن ذلــك
أي روايــة:
( )1يقــي العقــل باســتحالتها كالتــي
تتضمــن فكــرة تنكــر وجــود الخالــق.
( )2تعــارض القــرآن ،أو متواتــر الســنة ،أو
إجــاع املســلمني.
( )3مرويــة عــن عــدد محــدود مــن الرواة
تعــر عــن موضــوع بالــغ
يف حــن أنهــا ِّ
األهميــة لحيــاة املســلمني؛ أل َّن روايــة
بهــذه األهميــة كانــت ســروى متواتــرة.
( )4إخبــاره عــن أمــر وقــع يف مشــهد
عظيــم ،ثــم ال ينقــل متواتــ ًرا(((.
(4) Jonathan Brown, “How we Know Early Hadith Critics,” 151-2.
((( الخطيــب البغــدادي ،الكفايــة يف معرفــة أصــول علــم
الروايــة)189 /1( ،؛ واملؤلــف نفســه يف :الفقيــه واملتفقــه،
تحقيــق :إســاعيل األنصــاري ،مجلــدان( ،دار إحيــاء الســنة
النبويــة1975 ،م) (.)3 - 132 /1
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ألهمــت قواعــد النقــد التــي وضعهــا
الخطيــب تقري ًبــا كل علــاء أهــل الســنة
الذيــن انشــغلوا بعلــم الحديــث مــن
بعــده ,وأرســت القواعــد التــي ســيدور
حولهــا نقــاش نقــد املــن بعــد ذلــك.
ويضيــف ابــن الصــاح (تــويف 643هـــ/
ملخصــا
1245م) يف مقدمتــه الشــهرية
ً
للعنــارص التــي حددهــا الخطيــب جام ًعــا
بــن الشــكل واملضمــون ،مــن بينهــا:
وجــود عالمــات واضحــة مثــل ركاكــة
ألفاظهــا ومعانيهــا(((.
وهناك تيار مسـتقل لنقد املنت عىل أسـاس
تجريبـي أسسـه عمـر بـن بـدر املوصلي
(تويف 622هـ1225 /م) والحسـن الصاغاين
(تـويف 650هــ1252 /م) وهـو محـدث
هنـدي سـافر إىل بغـداد وعـاد إىل موطنه
يف النهايـة كرسـو ٍل مـن الخليفـة العبـايس
إىل حاكـم دلهـي .صنـف املوصلي كتابًـا
بعنـوان« :املغنـي عـن الحفـظ والكتـاب
بقولهـم :مل يصـح يشء يف هـذا البـاب»،
الـذي جمـع فيـه الصاغاين عدة مسـائل مل
((( أبــو عمــرو عثــان بــن الصــاح ،مقدمــة ابــن الصــاح،
تحقيــق :عائشــة عبــد الرحمــن (القاهــرة :دار املعــارف،
1999م)( ،ص.)279 /

يـرد فيهـا إال أحاديث موضوعـة((( .طورت
هـذه الفكـرة بشـكل أكبر عنـد ابـن قيـم
الجوزيـة (تـويف 750هــ1351 /م) ,الـذي
شـمول للموضوعات التي
ً
قـ َّدم قامئة أكثر
تحـوي أحاديـث مكذوبة ،مثـل األحاديث
املذكورة يف شـأن الحكيم الغامض املس ّمى
«الخضر» ،واألحاديـث التـي تسيء
إىل األفارقـة أصحـاب البشرة السـمراء،
واألحاديـث التـي تتنبـأ بأنـه يف تاريـخ
كـذا وكـذا سـيقع كـذا وكـذا ،واألحاديـث
التـي تتوعـد بثـواب أو عقـاب مفرط عىل
عمـل بسـيط ،واألحاديـث التـي تشـبه
وصفـة الطبيـب أكثر منهـا هديًا نبويًـا(((.
تزايــد تأثــر معايــر نقــد املنت التــي قدمها
(((
الخطيــب وابــن الصــاح  -وابــن القيــم

يف حالــة علــاء الســلفية املتأخريــن -
واســتخدمها الفقهــاء واملحدثــون مــن
كل أطيــاف الجامعــة العلميــة الســ ّنية,
يتضمــن هــذا علــاء مثــل :ابــن الجــوزي
(تــويف 597هـــ1201 /م) الــذي اشــتهر
عنــه قولــه« :إذا رأيــت الحديــث يبايــن
املعقــول أو يخالــف املنقــول أو يناقــض
األصــول فاعلــم أنَّــه موضــوع»((( ،ومحيــي
الديــن النــووي (تــويف 676هـــ1227 /م)،
وشــمس الديــن الذهبــي (تــويف 748هـــ/
1348م) ،وابــن كثــر (تــويف 774هـــ/
1373م) ،وزيــن الديــن العراقــي (تــويف
806هـــ1404 /م) ،وابــن حجر العســقالين
(تــويف 852هـــ1449 /م) ،وشــمس الديــن
الســخاوي (تــويف 901هـــ1497 /م)،
وجــال الديــن الســيوطي (تــويف 911هـــ/
1505م) ،وابــن العــ ّراق (تــويف 963هـــ/
1556م) ،ومحمــد بــن األمــر الصنعــاين
(تــويف 1768م) ،ومرتــى الزبيــدي (تــويف
1791م) ،وشــاه عبــد العزيــز الدهــويل

((( مــن الالفــت أ َّن املعايــر التــي وضعهــا ابــن القيــم اقتبســها
بشــكل مبــارش منــه ابــن حجــر الهيتمــي (تــويف 974ه)
وهــو خصــم شــهري لشــيخ ابــن القيــم وأســتاذه ابــن تيميــة.
راجــع :شــهاب الديــن أحمــد بــن حجــر الهيتمــي ,الفتــاوى
الحديثيــة ،تحقيــق :محمــد بــن عبــد الرحمــن املرعشــي
(بــروت :دار إحيــاء ال ـراث العــريب1998 ،م)( ،ص)252 /؛
ابــن القيــم ،املنــار املنيــف ،مــن (ص.)76 - 7 /

((( يفهــم أحمــد الغــاري «األصــول» بشــكل مغايــر ،معتـ ًـرا
أن ابــن الجــوزي قصــد بعبارتــه «يناقــض األصــول»
األحاديــث املعتــرة املدونــة يف املجامــع ،بعبــارة أخــرى :إذا
رأيــت حديثًــا مل يذكــر مــن قبــل يف أي موضــع؛ فاعلــم أنَّــه
موضــوع .راجــع :أحمــد الغــاري ،املثنــوين والبتــار يف نحــر
العنيــد املعثــار الطاعــن فيــا صــح مــن الســنن واآلثــار
(القاهــرة :املكتبــة اإلســامية1933 ،م)( ،ص.)34 /

((( أبــو الفضائــل الحســن بــن محمــد الصاغــاين ,املوضوعــات,
تحقيــق :عبــد اللــه القــايض( ,بــروت :دار الكتــب العلميــة)
مــن (ص.)18 - 4 /
((( شــمس الديــن محمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم الجوزيــة،
املنــار املنيــف يف الصحيــح والضعيــف ،تحقيــق :عبــد
الفتــاح أبــو غــدة ،الطبعــة الحاديــة عــرة( ،بــروت :مكتبة
املطبوعــات اإلســامية2004 ،م)( ،ص ،51 /ومــا بعدهــا).

(تــويف 1824م) ،وعبــد الحــي اللكنــوي
(تــويف 1886م) ،ومحمــد محفــوظ
الرتمــي (تــويف 1911م) ،وجــال الديــن
القاســمي (تــويف 1914م) ،وأحمــد
شــاكر (تــويف 1958م) ،وصبحــي الصالــح
(تــويف 1986م) ،وأحمــد الغــاري (تــويف
1960م) ،والعــامل الهنــدي الديوبنــدي
محمــد إدريــس الكندهلــوي (تــويف
1974م) ،ونــور الديــن عــر ،ومحمــد
هاشــم كــايل(((.
((( ابــن الجــوزي ،كتــاب املوضوعــات ،تحقيــق :عبــد الرحمــن
محمــد عثــان (املدينــة :املكتبــة الســلفية)1966 ،؛
جــال الديــن الســيوطي ،تدريــب الـراوي يف رشح تقريــب
النــواوي ،تحقيــق :عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف (القاهــرة:
مكتبــة دار الــراث2005 ،م)( ،ص)213 /؛ شــمس الديــن
الذهبــي ،املوقظــة يف علــم مصطلــح الحديــث ،تحقيــق:
عبــد الفتــاح أبــو غــدّة (القاهــرة :دار الســام2000 ،م)،
(ص)7 - 36 /؛ ابــن كثــر وأحمــد شــاكر ،الباعــث الحثيــث
رشح اختصــار علــوم الحديــث ،تحقيــق :أحمــد شــاكر
(القاهــرة :دار الــراث2003 ،م)( ،ص)70 - 65 /؛ زيــن
الديــن العراقــي وزكريــا األنصــاري ،التبــرة والتذكــرة
ويليــه فتــح الباقــي عــى ألفيــة العراقــي ،تحقيــق :محمــد
حســن العراقــي الحســيني (بــروت :دار الكتــب العلميــة،
بــا تاريــخ))1 - 280 /1( ،؛ ابــن حجــر العســقالين ،النكــت
عــى كتــاب ابــن الصــاح ،تحقيــق :مســعود عبــد الحميــد
الصــديف ومحمــد فــارس (بــروت :دار الكتــب العلميــة،
1994م)( ،ص)361 /؛ شــمس الديــن الســخاوي ،فتــح
املغيــث بــرح ألفيــة الحديــث ،تحقيــق :عــي حســن عيل
(القاهــرة :مكتبــة الســنة2003 ،م))3 - 330 /1( ،؛ عــي بــن
محمــد بــن عـ ّراق ،تنزيــه الرشيعــة املرفوعــة عــن األخبــار
الشــنيعة املوضوعــة (القاهــرة :مكتبــة القاهــرة1964 ،م)،
()8 - 6 /1؛ محمــد بــن إســاعيل األمــر الصنعــاين،
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بالطبــع داوم هــؤالء العلــاء عــى تذكــر
قرائهــم بأنَّــه وقبــل رفــض مــن ُمشــكل،
عــى املــرء أن يحملــه عــى وجـ ٍه تأويــي
الئــق ،يقــول الســيوطي يف ذلــك بشــكل
مقتضــب« :ومــا خالــف القــرآن واملتواتــر
مــن الســنة وجــب تأويلــه ،وإن مل يقبــل
توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار ،تحقيــق :صــاح
محمــد عويضــة (بــروت :دار الكتــب العلميــة،)1997 ،
()5 - 72 /2؛ مرتــى الزبيــدي ،بلغــة األريــب يف مصطلــح
أثــر الحبيــب ،تحقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة (بــروت:
مكتبــة املطبوعــات اإلســامية1988 ،م)( ،ص)193 /؛ شــاه
عبــد العزيــز الدهلــوي ،العجالــة النافعــة [بالفارســية]،
(كاراتــي :نــور محمــد كارخــاين( ،)1964 ،ص)25 /؛ محمد
عبــد الحــي اللكنــوي ،ظفــر األمــاين بــرح مختــر الســيد
الرشيــف الجرجــاين ،تحقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة،
(بــروت :مكتــب املطبوعــات اإلســامية1996 ،م)( ،ص/
)31 - 429؛ محمــد محمــود الرتمــي ،منهــج ذوي النظــر
(القاهــرة :مكبــة مصطفــى البــايب الحلبــي1985 ،م)( ،ص/
)9 - 108؛ صبحــي الصالــح ،علــوم الحديــث ومصطلحــه
(دار العلــم للماليــن2000 ،م)( ،ص .)264 /وراجــع :أحمــد
بــن الصديــق الغــاري ،املغــر عــى الحديــث املوضــوع
يف الجامــع الصغــر (بــروت :دار الرائــد العــريب1982 ،م)،
(ص)9 - 136 /؛ محمــد بــن إدريــس الكندهلــوي ،منحــة
املغيــث رشح ألفيــة العراقــي يف الحديــث ،تحقيــق :ســاجد
عبــد الرحمــن الصديقــي (بــروت :دار البشــائر اإلســامية،
2009م)( ،ص)323 /؛ نــور الديــن عــر ،منهــج النقــد يف
علــوم الحديــث (بــروت :دار الفكــر املعــارص2007 ،م)،
(ص)17 - 312 /؛

Mohammad Hashim Kamali, A Textbook of /
Hadith Studies (Markfield, U.K.: The Islamic Foundation, 2005), 194-7.

وكمثــال عــى العلــاء الســلفيني الذيــن اعتمــدوا بشــكل
كبــر عــى مــا قدمــه ابــن القيــم ،راجــع :جــال الديــن
القاســمي ،قواعــد التحديــث ،تحقيــق :محمــد بهجــت
البيطــار (بــروت :دار النفائــس2006 ،م)( ،ص.)8 - 157 /

باطــا»((( .وفيــا يعــد
ً
التأويــل كان
اعرتافًــا بالطبيعــة الذاتيــة الحتميــة لرفض
الحديــث مــن حيــث متنــه ،ســعى الكثــر
مــن علــاء أهــل الســنة إىل تأســيس نقــد
املــن عــى نــوع مــن أنــواع الذاتيــة التــي
ميتلكهــا الخــراء ،وقــد قارنــت األعــال
املبكــرة يف نقــد الحديــث قــدرة املحــدث
الخبــر عــى معرفــة ضعيــف الحديــث
رصاف النقــود يف معرفــة زائــف
بحــدس ّ
النقــود .هــذه الخــرة الغامضــة املبنيــة
عــى« :طــول املجالســة أو املناظــرة أو
الخــرة»((( كــا يوضّ ــح ابــن عــدي (تــويف
365هـــ975 /م).
يقــدم العــامل املــري ابــن دقيــق العيــد
(تــويف 702هـــ1302 /م) يف كتاباتــه
حــول منهاجيــة الحديــث فكــرة «الهيئــة
((( الســيوطي ،إنبــاه األذكيــاء إىل حيــاة األنبيــاء عليهم الســام،
يف رســائل الحافــظ الســيوطي ،تحقيــق :راشــد الخليــي
(بــروت :املكتبــة العرصيــة2009 ،م)( ،ص[ .)137 /ومل أقــع
عــى الطبعــة التــي اعتمــد عليهــا املؤلــف فنقلتــه مــن
نــرة د .عبــد الحكيــم األنيــس ،الرســائل العــر( ،بــروت:
دار الكتــب العلميــة1989 ،م)[ ،ص - 204 /املرتجــم].
((( ابــن عــدي ،الكامــل ،)118 /1( ،وقــد نســبت هــذه املقارنــة
يف األصــل إىل عبــد الرحمــن بــن مهــدي ،راجــع :الخطيــب
البغــدادي ،كتــاب الجامــع ألخــاق الـراوي وأدب الســامع،
تحقيــق :محمــد رأفــت ســعيد ،مجلــدان (املنصــورة :دار
الوفــاء[ .)272 /2( ،)2002 ،والنقــل مــن األصــل -املرتجــم].

النفســية أو امللكــة» أي الخــرة ،التــي
يكتســبها املــرء مــن األلفــة الطويلــة مــع
الحديــث النبــوي ،والتــي متكــن املــرء مــن
أن يعــرف مــا ميكــن أن يكــون قــولً نبويًــا
مــن عدمــه ،اســتنا ًدا عــى كل من الشــكل
واملحتــوى أو الســند واملــن((( .وقــد تــردد
صــدى هــذه القاعــدة عنــد كل األجيــال
الالحقــة مــن املحدثــن(((.
ومــن الالفــت أ َّن فكــرة امللكــة املذكــورة
آنفًــا قــد تــم تطويرهــا كليًّــا يف القــرن
العرشيــن؛ فقــد ربــط جــال الديــن
القاســمي العــامل الســلفي الدمشــقي
هــذه الذائقــة الحدســية مبــا روي عــن
النبــي يف فضــل العلــاء((( ،وأرجــع ذلــك
جزئ ًيــا إىل ابــن تيميــة (تــويف 728هـــ/
1328م) يف مــا قالــه مــن أنَّــه يف حالــة
غيــاب دليــل فقهــي قــوي ،ميكــن أن
يقبــل حــدس العــامل الــذي «قلبــه معمــور
((( ابــن دقيــق العيــد ،االق ـراح يف بيــان االصطــاح ،تحقيــق:
عامــر حســن صــري (بــروت :دار البشــائر اإلســامية،
2006م)( ،ص.)228 /
((( ابــن ع ـ ّراق ،التنزيــه)6 /1( ،؛ الصنعــاين ،توضيــح األفــكار،
()272 /2؛ اللكنــوي ،ظفــر األمــاين( ،ص)429 /؛ الرتمــي،
املنهــج( ،ص)107 /؛ القاســمي ،القواعــد.)171 /2( ،
((( القاسمي ،القواعد( ،ص ،172 /وما بعدها).

بالتقــوى» إذا رجــح مبجــرد «رأيــه فهــو
ترجيــح رشعــي»((( .ويستشــهد القاســمي
أيضً ــا بكتابــات ابــن عــروة الحنبــي
(تــويف 837هـــ1433 /م) وبــرأي الصــويف
الشــهري شــاه بــن شــجاع الكرمــاين،
الــذي قــال بــأ َّن املؤمــن التقــي الــورع
لــه فراســة مي ّيــز بهــا بــن الحــق والباطــل
ـتدل
وبــن صحيــح الحديــث وباطلــه ،مسـ ً
بعــدة أحاديــث مثــل« :اتقــوا فراســة
املؤمــن فإنَّــه ينظــر بنــور اللــه» ،ويــروي
الكرمــاين عــن واقعــة شــهدها رفــض فيهــا
مســلم تقــي حديثًــا موضو ًعــا مبجــرد
ســاعه ،وأنَّــه تو َّجــه لبحــث ذلــك األمــر
فوجــد أ َّن الرجــل التقــي كان محقًــا(((.
وتنــاول املحــدث املغــريب وممثــل
التصــوف الجديــد((( أحمــد بــن الصديــق
((( انظــر :تقــي الديــن ابــن تيميــة ،مجمــوع الفتــاوى،
تحقيــق :ســيد حســن العفــاين وخــري الســيد35( ،
مجلـدًا)( ،القاهــرة :املكتبــة التوفيقيــة)[ ،)26 /20( ،والنقل
مــن األصــل  -املرتجــم].
((( القاســمي ،القواعــد( ،ص ،)172 /ويــروي القاســمي ذلــك
عــن أيب الحســن عــي بــن حســن العــروي ،املعــروف بابــن
زكنــون ،مــن كتابــه «الكواكــب الــدراري يف ترتيــب مســند
اإلمــام أحمــد عــى أبــواب البخــاري»[ .مخطــوط].
((( ملناقشــة مفهــوم «التصــوف الجديــد» ‘,’Neo-Sufism
يراجــع:

R.S. O’Fahey and Bernd Radtke, “Neo-Sufism
Reconsidered,” Der Islam 1 (1993): 52| 352
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الغــاري هــذه الذائقــة الحدســية أو
الفراســة مبزيــد مــن التفصيــل ،وصــاغ
فكــرة الذائقــة الحدســية التــي ميتلكهــا
املحدثــون تجــاه مــا ال تليــق نســبته إىل
النبــي مــن حيــث الشــكل أو املضمــون
يف لغــة صوفيــة؛ ففــي خامتــة عملــه
الــذي جمــع فيــه عــدة أحاديــث اعتربهــا
موضوعــة مام ذكــره الســيوطي يف الجامع
الصغــر ،يــرح الغــاري كيــف يكــون
الحديــث املوضــوع واض ًحــا بشــكل فوري
يف أعــن كبــار املحدثــن ،هــؤالء األتقيــاء
ممــن« :مــارس الحديــث وخدمــه حتــى
ذاق طعــم األلفــاظ النبويــة ،وامتــزج لبُّها
ورسهــا بلحمــه ودمــه فصــارت روحــه
87; John Voll, “Neo-Sufism: Reconsidered
Again,” Canadian Journal of African Studies, 42, no. 23 (2007): 314-30, 560-97; John
Voll and Nehemiah Levztion, eds., Eighteenth-Century Renewal and Reform in Islam (Syracuse: Syracuse University Press,
1987).

[التصــوف الجديــد هــو مصطلــح صكّــه املفكــر الباكســتاين
فضــل الرحمــن ،وتابعــه يف اســتخدامه عــدة مؤرخــن
غربيــن مثــل جــون فــول ،وهــو يــدل عــى حــركات
اإلحيــاء اإلســامي صوفيــة الطابــع التــي انتــرت مــن
شــال إفريقيــا إىل عــدة بقــاع أخــرى ،عــر الصــويف املغــريب
الكبــر أحمــد بــن إدريــس الفــايس ،وكانــت هــذه الحــركات
ذات طابــع ســيايس ورشعــي واجتامعــي مختلــف عــا
ســبقها مــن الطــرق الصوفيــة ،ورمبــا كانــت نشــأة الحركــة
الوهابيــة يف الحجــاز مــن أهــم العوامــل التــي بلــورت
تصــورات هــذه الحركــة التجديديــة  -املرتجــم].

تقبــل الحديــث الصحيــح واللفــظ النبــوي
ومتيــل إليــه مبجــرد ســاعه ،وتنفــي
الحديــث الباطــل» ،وهذا فقــط للمحدث
«الــذي امتزجــت السـ َّنة بروحــه مــع نــور
القلــب وصفــاء الذهــن وحســن اإلدراك»،
ويســبغ الغــاري هــذه الصفــة نفســها
عــى كبــار الصوفيــة «العارفــن أهــل
الكشــف الصحيــح والبصــرة النافــذة
بنــور اللــه»(((.
النقيض :الرفض السني لنقد المتن
نظرية وتطبي ًقا:

عــر الخطيــب البغــدادي بشــكل جيــد
ّ
عــن مفارقــة نقــد املــن يف علــوم أهــل
الســنة .فبالرغــم مــن أنَّــه هــو الــذي
ق ـ َّدم قواعــد نقــد املــن لــكل مــن جــاء
بعــده مــن محدثــن؛ إال أنَّــه مل يوظــف
هــذه القواعــد بوضــوح يف أي موضــع يف
أي مــن أعاملــه الحديثيــة ،مثــل الكفايــة
ٍّ
والجامــع ألخــاق الـراوي وأدب الســامع،
حتــى مــع وجــود عــرات األحاديــث
التــي حكــم عليهــا بالوضــع واإلنــكار يف
((( الغــاري ،املغــر( ،ص[ ،)137 /والنقــل مــن األصــل -
املرتجــم].

كتابــه تاريــخ بغــداد مل يذكــر يف موضــع
واحــد أ َّن مــن الحديــث كان ســببًا
لحكمــه((( ،ومــع أنَّــه قــد وجــد أ َّن بعــض
املتــون تعــد موض ًعــا لالســتهجان بالفعــل؛
إال أنَّــه صــاغ نقــده بلغــة نقــد اإلســناد
ال املــن ،التــي دامئًــا مــا كانــت الطريقــة
السـ ّنية املعتمــدة .إ َّن منهاجيــة متقدمــي
أهــل الســنة ،كــا ب َّينــت يف مقــال ســابق،
كانــت مبنيـ ًة عــى نقــد اإلســناد وثانويــة
العقــل بــإزاء نقــد طــرق الروايــة.
كــا عـ ّـر عــن ذلــك العــامل الس ـ ّني ابــن
قتيبــة (تــويف 276هـــ889 /م) يف النقــد
الــذي وجهــه للمعتزلــة قائـ ًـا« :نحــن ال
ننتهــي [يف صفاتــه جــل جاللــه] إال إىل
حيــث انتهــى إليــه رســول اللــه صــى الله
عليــه وســلم وال ندفــع مــا صــح عنــه؛
ألنَّــه ال يقــوم يف أوهامنــا وال يســتقيم يف
نظرنــا ...ونرجــو أن يكون ذلــك من القول
والعقــد ســبيل النجــاة ،والتخلــص مــن
األهــواء كلهــا غـ ًدا إن شــاء الله تعــاىل»(((.
(1) Brown, “How We Know Early Hadith Critics,” 153.
((( أبــو محمــد عبــد اللــه بــن قتيــة الدينــوري ،تأويــل مختلــف
الحديــث ،تحقيــق :زهــري النجــار (بــروت :دار الجيــل،
1973م)( ،ص[ .)208 /والنقــل مــن األصــل -املرتجــم].

يف الحــاالت التــي صادفهــا متقدمــو
أهــل الســنة والتــي ميكــن أن يكــون
مشــكل ،كانــت مؤاخذاتهــم
ً
فيهــا املــن
ال تكــون إال بلغــة اإلســناد ،وقــد أشــار
ابــن قتيبــة إىل مــا حــذر منــه هــؤالء
العلــاء األوائــل مــن مخاطــر االنفتــاح
عــى نقــد املــن بــا قيــد .عــى ســبيل
املثــال ،تعاملهــم مــع نقــد املعتزلــة
لحديــث (الذبابــة) ســيئ الســمعة ،الــذي
يقــول« :إذا وقــع الذبــاب يف إنــاء أحدكــم
فليغمســه كلــه ثــم ليطرحــه؛ فــإ َّن يف
أحــد جناحيــه شــفاء ويف اآلخــر داء»(((.
اعتــر معارضــو ابــن قتيبــة العقالنيــون أ َّن
جمــع الذبابــة لــكل مــن الــداء والــدواء
ٍ
منــاف للعقــل،
داخــل جســمها أمــ ٌر
أمــا ابــن قتيبــة فــرأى أ َّن مــن يرفــض
الحديــث العرتضــات عقالنيــة ،ويقبــل
النصــوص الدينيــة فقــط بعــد النظــر يف
محتواهــا «مخالــف ملــا جــاء بــه الرســول
صــى اللــه عليــه وســلم ،وملــا درج عليــه
الخيــار مــن صحابتــه والتابعــون»(((.
((( صحيــح البخــاري ،كتــاب الطــب ،بــاب إذا وقــع الذبــاب يف
إنــاء.
((( ابــن قتيبــة ،تأويــل مختلــف الحديــث( ،ص[ .)9-228 /
والنقــل مــن األصــل -املرتجــم].
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وبالرغــم مــن ذلــك ،مل تكــن تلــك
خالصــا ،وليــس
القواعــد بنــا ًء ســنيًّا
ً
مــن املفاجــئ أن تكــون هــذه القواعــد
مقتبســة مــن املعتزلــة عــر علــاء مــن
األشــاعرة مثــل الخطيــب البغــدادي،
متشــ ًيا مــع اإلبســتيمولوجيا األشــعرية
التوفيقيــة((( ،وانعكســت تلــك الطريقــة
املتناقضــة يف مقاربــة النقــد الحديثــي،
يف القــرون التاليــة ألعــال الخطيــب
البغــدادي ،عــى الكثــر مــن العلــاء.
وقــد اعتمــد العــامل املــري املوســوعي
غزيــر اإلنتــاج جــال الديــن الســيوطي
قواعــد نقــد املــن التــي قدمهــا الخطيــب
البغــدادي ،يف أعاملــه حــول منهاجيــة
علــم الحديــث((( .ففــي محاولتــه إلثبــات
نجــاة والــ َدي النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم يف اآلخــرة ،بالرغــم مــن أنهــا
توفيــا قبــل البعثــة ،وجــد الســيوطي
نفســه ،للمفارقــة ،يرفــض مبــدأ نقــد
املــن بالكليــة .فمــن األدلــة التــي ســاقها
الســيوطي إلثبــات مســألة النجــاة جــاء
بحديــث مفــاده أ َّن أ َّم النبــي صــى اللــه
(1) Brown, “How We Know Early Hadith Critics,” 151-2.
((( السيوطي ،تدريب الراوي( ،ص.)213 /

عليــه وســلم قــد أعيــدت للحيــاة مؤقتًــا
لتؤمــن برســالته ،وكان هــذا الحديــث
قــد رفــض مــرا ًرا مــن عــدة علــاء ملــا
رأوا فيــه مــن مخالفــة للعقــل .ومنــه مــا
جــاء يف نقــد املحــدث األندلــي املشّ ــايئ
ابــن دحيــة (تــويف 633هـــ1235 /م) لهــذا
الحديــث؛ ألنَّــه مخالــف ملــا أجمــع عليــه
مــن أ َّن أ َّم النبــي مل تعــد إىل الحيــاة
أب ـ ًدا ،وأل َّن يف ذلــك مخالفــة للكثــر مــن
اآليــات القرآنيــة ،ومنهــا { َوالَ ت ُْس ـأَ ُل َع ـ ْن
ـاب الْ َج ِحيـ ِـم} ،وســبب نزولهــا عنــد
أَ ْص َحـ ِ
ابــن دحيــة أنهــا أنزلــت عــى النبــي بعــد
أن عــرَّ عــن رجائــه يف نجــاة وال َديــه يف
اآلخــرة ،وتعــارض أيضً ــا اآليــات الكثــرة
األخــرى التــي تخــر بــأ َّن غــر املؤمنــن
لــن يثابــوا عــى أعاملهــم الصالحــة يــوم
القيامــة .ويف النهايــة ،يربهــن ابــن دحيــة
عــى قولــه بأنَّــه مــن املنــايف للعقــل أن
يُعــد اإلنســان مؤم ًنــا إذا أعيــد مــن املــوت
فقــط لهــذا الغــرض! أل َّن هــذا يخالــف مــا
جــاء يف القــرآن مــن أ َّن نــدم غــر املؤمــن
ال ينفعــه يــوم القيامــة بحــال(((.
((( الســيوطي ،التعظيــم واملنــة يف أن أبــوي رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم يف الجنــة ،يف :سلســلة مطبوعــات دائــرة
املعــارف العثامنيــة ،رقــم( ،)6-1915( ،)50( :ص.)8 ،7 /
[أورد املؤلــف ترجمــة لآليــة املذكــورة مبعنــى { َوالَ ت َْس ـأَ ُل

يوجــه الســيوطي نقــ ًدا الذ ًعــا ملنهجيــة
قائــا« :ثــم إ َّن تعليــل ابــن
ابــن دحيــة ً
دحيــة للحديــث مبخالفــة القــرآن ليــس
عــى طريقــة أهــل الحديــث» ،ويــورد
نقـ ًـا عــن أحــد محــديث القــرن الخامــس/
الحــادي عــر ،وهــو أبــو الفضــل
املقــديس (تــويف 507هـــ1113 /م) ينتقــد
فيــه تضعيــف ابــن حــزم (تــويف 456هـــ/
1064م) لحديــث جــاء يف صحيــح
البخــاري(((؛ ألنَّــه رأى أنَّــه يتعــارض مــع
ـاب الْ َج ِحيــمِ } بفتــح التــاء وهــي ق ـراءة نافــع -
َع ـ ْن أَ ْص َحـ ِ
املرتجــم] .وملناقشــة حديثيــة حــول أ َّن إميــان اإلنســان يجب
أن يكــون قــرا ًرا واع ًيــا حــ ًرا ،راجــع :يوســف القرضــاوي،
الحريــة الدينيــة والتعدديــة يف نظــر اإلســام (بــروت:
املكتــب اإلســامي2007 ،م).
((( هــذا الحديــث رواه رشيــك بــن عبــد اللــه حــول رحلــة
اإلرساء واملع ـراج ،ويصفهــا بأنهــا حدثــت «قبــل أن يوحــى
إليــه» وهــذا بالطبــع يبــدو أنَّــه معارضــة صارخــة لإلجــاع
عــى أ َّن اإلرساء واملعــراج كان يف بدايــة البعثــة يف الفــرة
املكيــة .لالطــاع عــى نقــد ابــن حــزم ،راجــع:

[Two Hadiths from the Sahihayn-One from
al-Bukhari and One from Muslim-that Ibn
Hazm Considers Forgeries],” MS Ahmet III
624, Topkapı Sarayı Library, Istanbul: 29a.

وقــد رفــض ابــن حجــر العســقالين هــذا النقــد مقد ًمــا عــدة
تأويــات للحديــث ،منهــا أ َّن معنــى «قبــل أن يوحــى
إليــه» ،أي إ َّن النبــي قــد أرسي بــه دون أن ينبــه قبلهــا
بالوحــي ،انظــر :ابــن حجــر العســقالين ،فتــح البــاري بــرح
صحيــح البخــاري ،تحقيــق :عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد
فــؤاد عبــد الباقــي (بــروت :دار الكتــب العلميــة1997 ،م)،
()3 - 591 /3؛ صحيــح البخــاري ،كتــاب التوحيــد ،بــاب مــا
جــاء يف قولــه عــز وجــل وكلــم اللــه مــوىس تكليـ ًـا.

عــدة أحاديــث صحيحــة ،يقــول املقــديس:
«إ َّن ابــن حــزم وإن كان إما ًمــا يف علــوم
شــتى إال أنَّــه مل يســلك طريــق الح ّفــاظ يف
تعليــل الحديــث؛ وذلــك أ َّن الح ّفــاظ إمنــا
يعللــون الحديــث مــن طريــق اإلســناد
الــذي هــو املرقــاة إليــه ،وهــذا الرجــل
علَّلــه مــن حيــث اللفــظ»(((.
وقد اعتمـد العامل املرصي املوسـوعي
غزيـر اإلنتـاج جالل الدين السـيوطي
قواعـد نقـد املتن التـي قدمهـا
الخطيـب البغـدادي ،يف أعاملـه حول
منهاجيـة علـم الحديـث.
التوتر بين العقالنية الذاتية
والتسليم لمقتضيات الوحي في
المدونة الحديثية:

إ َّن التوتــر بــن التســليم للوحــي اإللهــي
علــا وبــن منازعــة
املحيــط بــكل يشء ً
تلــك الصفــات لصالــح العقــل الطبيعــي
موجــو ٌد يف النصــوص املؤسســة للمدونــة
الحديثيــة ذاتهــا ،وقــد اســتجدى بعــض
((( الســيوطي ،التعظيــم واملنــة( ،ص [ .)9 /والنقــل مــن
األصــل  -املرتجــم].
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العلــاء املتأخرين هذه الســجاالت ليثبتوا
أو ينفــوا وصــف الصحــة عــن أحاديــث
معينــة كجــزء مــن براهــن حججهــم.
لــن نناقــش هنــا إمكانيــة تتبــع تلــك
الروايــات املتضاربــة زمــن النبــي؛ بــل
ســنناقش اســتخدام تلــك الروايــات يف
الفــرة التاليــة لظهورهــا يف املدونــات
الحديثيــة الســنية الكــرى .تُظهــر هــذه
الروايــات وطريقــة العلــاء يف تناولهــا
مــدى التوتــر والذاتيــة املتأصلــن يف منهج
نقــد املــن ،األمــر الــذي رافــق الخطــاب
العلمــي الســني منــذ أيامــه األوىل.
عــى ســبيل املثــال مــا جــاء يف الروايتــن
التــايل ذكرهــا؛ األوىل :هــي روايــة
مشــهورة منســوبة إىل النبــي ،سنشــر
إليهــا مــن اآلن فصاع ـ ًدا باســم (حديــث
القشــعريرة) ،يعــود تاريخهــا عــى األقــل
إىل القــرن الثالــث /التاســع ،وقــد صححها
مجموعــة مــن كبــار علــاء أهــل الســنة،
ورواهــا التابعــي َع ْبــد الْ َملِـ ِ
ـك بــن َسـ ِعيد،
ـال :قَـ َ
َع ـ ْن أَ ِب ُح َميْـ ٍـد ،أَ ْو أَ ِب أُ َس ـيْ ٍد ،قَـ َ
ـال
َر ُسـ ُ
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم« :إِذَا
َس ـ ِم ْعتُ ُم الْ َح ِديــثَ َع ِّنــي تَ ْع ِرفُ ـ ُه قُلُوبُ ُك ـ ْم

َوتَلِــ ُن لَــ ُه أَشْ ــ َعا ُركُ ْم َوأَبْشَ ــا ُركُ ْم َوتَــ َر ْو َن
ـب فَأَنَــا أَ ْوالكُ ـ ْم ِب ـ ِهَ ،وإِذَا
أَنَّـ ُه ِم ْن ُك ـ ْم قَرِيـ ٌ
َس ـ ِم ْعتُ ُم الْ َح ِديــثَ َع ِّنــي تُ ْن ِك ـ ُر ُه قُلُوبُ ُك ـ ْم
َوتَ ْن ِف ـ ُر ِم ْن ـ ُه أَشْ ـ َعا ُركُ ْم َوأَبْشَ ــا ُركُ ْم َوتَـ َر ْو َن
أَنَّ ـ ُه ِم ْن ُك ـ ْم بَ ِعي ـ ٌد فَأَنَــا أَبْ َع ُدكُ ـ ْم ِم ْن ـ ُه»(((.
((( للحديــث ،راجــع :ابــن ســعد ،كتــاب الطبقــات الكبــر/1( ،
)333؛ مســند أحمــد (طبعــة امليمنيــة) ،)497 /3( ،و(/5
)425؛ البخــاري ،التاريــخ الكبــر ،تحقيــق :مصطفــى عبــد
القــادر عطــا 9( ،مجلــدات)( ،بــروت :دار الكتــب العلميــة،
2001م))259 /5( ،؛ مســند البــزار ،تحقيــق :محفــوظ
الرحمــن الســلفي 10( ،مجلــدات)( ،بــروت واملدينــة:
مؤسســة علــوم القــرآن1989 ،م))168 /9( ،؛ الطحــاوي،
رشح مشــكل اآلثــار ،تحقيــق :شــعيب األرنــاؤوط (بــروت:
مؤسســة الرســالة1994 ،م))344 /15( ،؛ ابــن حبــان،
اإلحســان برتتيــب صحيــح ابــن حبــان ،تحقيــق :كامــل
يوســف الحــوت 10( ،مجلــدات)( ،بــروت :دار الكتــب
العمليــة1987 ،م))1-140 /1( ،؛ الخطيــب البغــدادي،
الكفايــة)551 /2( ،؛ ابــن الخ ـراط اإلشــبييل ،كتــاب أحــكام
الرشيعــة الكــرى ،تحقيــق :حســن عكاشــة 5( ،مجلــدات)،
(الريــاض :مكتبــة الرشــد2001 ،م))8-297 /1( ،؛ ابــن
الجــوزي ،كتــاب املوضوعــات)103 /1( ،؛ بــدر الديــن
الزركــي ،النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح ،تحقيــق:
زيــن العابديــن بــن محمــد بــا فريــج 4( ،مجلــدات)،
(الريــاض :أضــواء الســلف1998 ،م))262 /2( ،؛ أحمــد بــن
ســعد الديــن املســوري ،الرســالة املنقــذة مــن الغوايــة يف
طــرق الروايــة ،تحقيــق :ح ّمــود بــن عبــد اللــه األهنومــي
(صنــاع :مكتبــة بــدر1997 ،م)( ،ص)64 /؛ الغــاري ،املغــر،
(ص .)137 /وقــد صحــح هــذا الحديــث كل مــن ابــن كثــر
والفتَّنــي والســيوطي والشــوكاين وحســنه األلبــاين؛ تفســر
ابــن كثــر (بــروت :دار املفيــد))458 /2( ،؛ الســيوطي،
الجامــع الصغــر( ،ط( ،)2 .بــروت :دار الكتــب العلميــة،
2004م)( ،ص)49 /؛ محمــد طاهــر الفتنــي (طبعة دمشــق،
بــا تاريــخ)( ،ص)28 /؛ الشــوكاين ،الفوائــد املجموعــة يف
األحاديــث املوضوعــة ،تحقيــق :عبــد الرحمــن املعلمــي
وزهــر شــاويش (بــروت :املكتــب اإلســامي1972 ،م)،

أمــا الروايــة الثانيــة فهــي منســوبة إىل
أحــد الصحابــة ،وقــد ظهــرت يف املصــادر
الســنية الرئيســة منــذ القــرن الثالــث/
التاســع فصاعــ ًدا ،وقــد نســبت إىل كل
مــن عــي بــن أيب طالــب وعبــد اللــه
بــن مســعود أنَّــه قــال« :إذا ُحدثتــم
بحديــث عــن النبــي فظنــوا بــه الــذي
هــو أهيــأ والــذي هــو أتقــى والــذي
هــو أهــدى»((( ،وسنشــر إليــه مــن اآلن
(ص)281 /؛ األلبــاين ،صحيــح الجامــع الصغــر ،تحقيــق:
زهــر شــاويش( ،ط( ،)3 .بــروت :املكتــب اإلســامي،
1988م) .)166 /1( ،ويراجــع أيضً ــا :ابــن حــزم ،اإلحــكام يف
أصــول األحــكام ،تحقيــق :محمــد أحمــد عبــد العزيــز8( ،
مجلــدات)( ،القاهــرة :مطبعة االمتيــاز1978 ،م))250 /2( ،؛
الذهبــي ،ميـزان االعتــدال ،تحقيــق :عــي محمــد البجــاوي،
( 4مجلــدات)( ،بــروت :دار املعرفــة ،وهــي إعــادة طبــع
لنســخة الحلبــي القاهريــة الصــادرة يف 1963م))271 /1( ،؛
الغــاري ،املــداوي لعلــل الجامــع الصغــر ورشحــي املناوي،
( 6مجلــدات)( ،القاهــرة :دار الكتــب1996 ،م)- 398 /1( ،
 .)400وقــد رفــض بعــض العلــاء هــذا الحديــث ،ولكــن
بروايــات أخــرى« :مــن حـدّث ع ّنــي حديثًــا هــو للــه رضــا،
فأنــا قلتــه وبــه أرســلت» ،راجــع :كتــاب املوضوعــات البــن
الجــوزي)98 /1( ،؛ «إذا بلغكــم ع ّنــي حديــث يحســن يب
أن أقولــه فأنــا قلتــه ،وإذا بلغكــم عنــي حديــث ال يحســن
يب أن أقولــه فليــس منــي مل أقلــه» ،راجــع :علــل الحديــث
البــن حاتــم الــرازي ،مجلــدان( ،بــروت :دار املعرفــة،
1985م))310 /2( ،؛ والذهبــي ،ميــزان االعتــدال.)308 /1( ،
((( مســند أحمــد ،122 /1( ،و ،130و ،385و)415؛ ســنن ابــن
ماجــه ،املقدمــات ،بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم والتغليــظ عــى مــن عارضــه؛ أبــو
يعــى املوصــي ،املســند ،تحقيــق :حســن ســليم أســد16( ،
مجلـدًا)( ،دمشــق :دار املأمــون1987 ،م))170 /9( ،؛ حليــة

فصاع ـ ًدا باســم «األمــر بحســن الظــن».
هاتــان الروايتــان تبــدوان متضاربتــن؛
فحديــث القشــعريرة يرشــد املســلمني
بوضــوح إىل تقييــم مــا ينســب إىل النبــي
عــى أســاس فهمهــم الــذايت للحــق
والباطــل ،والالئــق وغــر الالئــق .وعــى
العكــس ،يخــر األمــر بحســن الظــن
املســلمني بــأن يطوعــوا ردود أفعالهــم
الطبيعيــة وأحكامهــم القيميــة لحســن
الظــن؛ فــإذا فهــم املــرء روايــة منســوبة
إىل النبــي بشــكل ســلبي فيتوجــب عليــه
أن يعــر عــى تأويــل بديــل أفضــل وأكــر
اتســاقًا مــع تعاليــم اإلســام.
وللمــرء أن يفــرض أ َّن األمــر بحســن الظ ِّن
يعــرِّ عــن الطريقــة التــي يجــب عــى
املســلمني اتباعهــا يف تأويــل األحاديــث
التــي ثبتــت صحتهــا بالفعل .ولكــن ،وكام
ســرى أيضً ــا ،مل يكــن الحــال بهــذا الشــكل
األوليــاء لألصبهــاين 10 ،ملجــدات (بــروت والقاهــرة :دار
الفكــر ومكتبــة الخانجــي1996 ،م))247 /7( ،؛ الخواجــة
عبــد اللــه األنصــاري الهــروي ،ذم الــكالم وأهلــه ،تحقيــق:
عبــد الرحمــن الشــبل 5( ،مجلــدات)( ،املدينــة :مكتبــة
العلــوم والحكــم1998 ،م))7-76 /2( ،؛ أبــو عبــد اللــه
محمــد بــن مفلــح املقــديس ،اآلداب الرشعيــة ،تحقيــق:
شــعيب األرنــاؤوط 3( ،مجلــدات)( ،بــروت :مؤسســة
الرســالة1996 ،م).)295 /2( ،
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يف طريقــة تدقيــق أغلب علــاء الحديث.
درج علــاء أهــل الســنة عــى االعتــاد
عــى مــا قــرره عاملــان كبــران يف
رســائلهام حــول هــذا الشــأن؛ أولهــا:
الفقيــه املــري الحنفــي املتقــدم أبــو
جعفــر الطحــاوي (تــويف 321هـــ932 /م)
الــذي حمــل حديــث القشــعريرة عــى
أنَّــه تأكيــد أ َّن أقــوال النبــي مثلهــا مثــل
القــرآن ،تتوافــق واإلدراك اإلنســاين
الفطــري للحــق والباطــل(((.
وينقــل ابــن عــدي املحــدث الشــافعي يف
الفصــول التمهيديــة لكتابــه «الكامــل يف
ضعفــاء الرجــال» روايــة وضعهــا كحجــر
أســايس لفصــل بعنــوان« :اتقــاء حديــث
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
إال مــا يعلمــه ويعرفــه ويتيقنــه»(((.
((( الطحــاوي ،رشح مشــكل اآلثــار ،)346 /15( ،وراجــع اآليــة
 23مــن ســورة الزمــر.
((( ابــن عــدي ،الكامــل .)26 /1( ،وقــد كان ابــن عــدي
تلميـذًا للطحــاوي [راجــع :ابــن عــدي ،الكامــل،])53 /1( ،
وينظــر أيضً ــا :عــي بــن عمــر الدارقطنــي وشــمس الديــن
العظيــم آبــادي ،تعليــق املغنــي عــى ســنن الدارقطنــي،
( 4مجلــدات)( ،ملتــان :باكســان ،نــر الســنة1980 ،م)،
( .)208 /4ومــن الالفــت أ َّن الخطيــب البغــدادي روى
هــذا الحديــث عــن وزيــر كان يقــدره ويجلــه؛ راجــع
الخطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد ،تحقيــق :مصطفــى
عبــد القــادر عطــا 14( ،مجلــدًا)( ،بــروت :دار الكتــب

واســتخدم ابــن كثــر يف تفســره حديــث
القشــعريرة كدليــل عــى أ َّن النبــي مل
يأمــر إال بالحــق ومل ينكــر إال الباطــل(((.
وألهــم حديــث القشــعريرة ابــن الجــوزي
بالحكمــة التــي صاغهــا يف عملــه «كتــاب
املوضوعــات» وكررتهــا بعــده أجيــال
متعاقبــة مــن علــاء أهــل الســنة؛ والتــي
يقــول فيهــا« :الحديــث املنكــر يقشــعر
منــه جلــد الطالــب ،وينفــر منــه قلبــه
يف الغالــب»((( .ومــن الالفــت ،أ َّن أحــ ًدا
مــن هــؤالء العلــاء مل يــ َر يف حديــث
القشــعريرة أي مخاطــرة يكــون مــن
شــأنها أن تُطغــي العقــل أو الحساســيات
األخالقيــة الفرديــة عــى نصــوص الوحــي،
ومل يشــروا إىل أي ارتبــاط بينــه وبــن
الخطــر الــذي دق أهــل الســنة ناقوســه
منــذ ميــاد فرقتهــم؛ وهــو عــى وجــه
التـحـديـــد :الثـقـــة املفـرطـــة يف العقــل
العلميــة1997 ،م)[ .)391 /11( ،الوزيــر املقصــود هــو عــي
بــن الحســن أبــو القاســم املعــروف بابــن املســلمة؛ قــال
الخطيــب :رويــت عنــه وكان ثقــة - .املرتجــم].
((( تفســر ابــن كثــر ،225 /2( ،و .)485وهــذه النقاشــات
كانــت يف معــرض تفســره لآليــات  107مــن ســورة
األعــراف ،و 88مــن ســورة هــود.
((( ابــن الجــوزي ،كتــاب املوضوعــات)103 /1( ،؛ الســخاوي،
فتــح املغيــث)430 /1( ،؛ القاســمي ،قواعــد التحديــث،
(ص.)172 /

ومــن الالفــت ،أنَّ أحــدً ا مــن هــؤالء
العلــاء مل يـ َر يف حديــث القشــعريرة
أي مخاطــرة يكــون مــن شــأنها
أن تُطغــي العقــل أو الحساســيات
األخالقيــة الفرديــة عــى نصــوص
الوحــي.
اإلنســاين الواهــي التــي تفتــح البــاب
رع ويقــي فيــا هــو دينــي
أمامــه لي ـ ّ
باألصــل ،األمــر الــذي أضـ َّـل عــد ًدا ال يــكاد
يحــى مــن األمــم الســابقة.
مل يكــن مــن املفاجــئ أن يكــون املنطــق
الــذايت املتأصــل يف حديــث القشــعريرة
املذكــور ســا ًحا ذا ح ّديــن؛ ففــي الجــدال
املســتمر حــول حكــم املوســيقى يف
اإلســام ،نجــد أ َّن هــذا الحديــث قــد
وضــع يف مقابــل املنهــج املعتمــد عــى
الثقــة يف نقــل الــرواة ،الــذي طمــح أهــل
الســنة مــن خاللــه إىل االســتغناء عــن
العقــل يف نقــد الحديــث(((؛ فوظــف
العــامل الســكندري أحمــد بــن املزيّــن
((( ملقــال مفيــد حول هــذا النقــاش ،راجــعArthur Gribetz, :
“The Sama’ Controversy: Sufi vs. Legalist,” Studia
.62-43 :)1991( 74 Islamica

القرطبــي (تــويف 656هـــ1258 /م) حديث
القشــعريرة ليثبــت تصحيحــه لألحاديــث
التــي تحــرم املوســيقى يف مواجهــة نقـ ٍـد
جــاد ُو ِّج ـ َه لهــذه األحاديــث مــن حيــث
إســنادها ،فهــو يقــر بــأ َّن األحاديــث التــي
تحــرم املوســيقى ،التــي ظهــرت يف جوامع
كتــب الس ـ َّنة مثــل جامــع الرتمــذي ،قــد
جــرى نقدهــا كث ـ ًرا عــر محدثــن مثــل
الرتمــذي نفســه عــى أســاس ضعــف
أسـانـيـــدها وقـلـــة شـواهـدهـــا .فــرد
القرطبــي بــأ َّن هــذه األحاديــث املشــكوك
يف أســانيدها معضــدة املتــون بالقواعــد
الرشعيــة ،ملــا فيهــا مــن زجــر عــن الخوض
يف أحــوال الســفهاء والتشــبه بأحــوال
امل ّجــان الســخفاء ،ثــم يقتبــس القرطبــي
مــن عــامل أندلــي أقــدم شــ َّيد حجتــه
عــى أركان هــذا الحديــث يف البــاب
نفســه ،يقــول القرطبــي« :عــى مــا ذكــره
أبــو محمــد عبــد الحــق [ابــن الخــراط
اإلشــبييل (تــويف 581هـــ1185 /م)] ومــا
اشــتملت عليــه تلــك األحاديــث يف ذم
الغنــاء وأهلــه ،تعرفــه قلــوب العلــاء
وتلــن لذلــك أشــعارهم وأبشــارهم.(((»...
((( أحمــد بــن عمــر األنصــاري القرطبــي ،كشــف القنــاع عــن
حكــم الوجــد والســاع (طنطــا :دار الصحابــة للــراث،
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يغــوص مرتــى الزبيــدي يف رشحــه
لــب الخــاف،
إلحيــاء علــوم الديــن إىل ِّ
ويجــادل ضــد الذيــن يحرمــون املوســيقى
معتمديــن عــى أحاديــث ضعيفــة
اإلســناد ،وقــد اضطرتــه الذاتيــة املتأصلــة
يف نقــد املــن إىل أن يكتــب مقدمــة
لدحــض حجــة القرطبــي ،مول ًيــا وجــه
حديــث القشــعريرة شــطر رأي خصمــه،
يقــول الزبيــدي إ َّن املــدى الــذي تصــل
إليــه املوســيقى هــو« :رقّــة القلــب
وشــوق النفــس إىل األحبــاب واألوطــان
ونفــع األبــدان وإدخــال الــرور عــى
القلــب» ،مــا يعنــي أ َّن للمــرء أن يعمــل
حســه األخالقــي ،وبيــر بالــغ ،لرفــض
َّ
األحاديــث التــي تحــرم املوســيقى(((.

هرمينوطيق ــي رئي ــس .الع ــامل الش ــافعي
الش ــهري اب ــن خزمي ــة النيس ــابوري (ت ــويف
311هـــ923 /م) الــذي كان محــو ًرا لنقــل
املذه ــب الش ــافعي ون ــره يف خراس ــان،
اســتخدم املقولــة املنســوبة إىل عــي بــن
أيب طال ــب يف عمل ــه الاله ــويت املغ ــرق يف
األصولي ــة «كت ــاب التوحي ــد» ،ويالح ــظ
أ َّن ه ــذه املقول ــة تش ــكل قاع ــدة مهم ــة
لتك ــون حاكم ــة ع ــى تأوي ــات العل ــاء
ألحاديـــث النبـــي ،مقـــر ًرا بـــأ َّن األصـــل
ق ـراءة الحدي ــث ع ــى املحم ــل الصحي ــح
لتتســـق مـــع مجمـــل كل ّيـــات الســـ ّنة،
ول ــو أ َّن عامل ًــا فع ــل عك ــس ذل ــك رمب ــا
ظُ ــن أ َّن األحادي ــث متعارض ــة ومتهات ــرة
في ــا بينه ــا.

اتفـــق كل علـــاء أهـــل الســـنة الذيـــن
ج ــرت مناقش ــة آرائه ــم يف ه ــذا املبح ــث
عـــى معنـــى األمـــر بحســـن الظـــن يف
التأوي ــل ،ال ــذي فهم ــوه ع ــى أنَّ ــه مب ــدأ

على سـبيل املثـال ،يف األحاديـث التـي
تفيـد بأ َّن املسـلم املذنـب ال يدخل الجنة،
يوضـح ابـن خزميـة أنَّه ال ب َّد مـن أال يفهم
ذلـك األمـر على إطالقـه (حيـث تـرى
األرثوذكسـية اإلسلامية أ َّن كل املوحديـن
واملسـلمني سـيدخلون الجنـة يو ًمـا مـا).

1992م) ،مــن (ص ،37 /و)40؛ محمــد مرتــى الزبيــدي،
إتحــاف الســادة املتقــن بــرح أرسار إحيــاء علــوم الديــن،
( 10أجـزاء)( ،بــروت :دار إحيــاء الـراث العــريب1973 ،م)،
(.)523 /6
((( الزبيــدي ،اإلتحــاف[ .)525 /6( ،والنقــل مــن األصــل -
املرتجــم].

عــى العكــس ،يجــب أن ت ُفهــم عــى أ َّن
مــن فعــل ذن ًبــا لــن يدخــل الجنــة بنفــس

ســهولة مــن مل يقــرف هــذا الذنــب(((.
وكذلــك التــزم عــامل حنفــي أصــويل
مخالــف البــن خزميــة بالطريقــة نفســها،
وهــو أبــو بكــر الجصــاص (تــويف 370هـــ/
981م) مــن أهــل نيســابور أيضً ــا ،الــذي
اســتدعى بــدوره األمــر بحســن الظــن يف
معــرض نقاشــه لألحاديــث التــي تقــي
بــأ َّن األطفــال الذيــن ُولــدوا مــن ســفاح
ال يدخلــون الجنــة ،وأكــد أ َّن هــذه
األحاديــث ،وإن أُ ِقــ َر ِ
بصحــة أســانيدها،
فــا ميكــن أن تُحمــل عــى ظواهرهــا(((؛
ألنهــا بهــذا الحــال تعــارض القاعــدة
القرآنيــة {وال تــزر وازرة وزر أخرى} ،وأل َّن
جميعهــا يف النهايــة أخبــار آحــاد تــدل يف

مجملهــا كــا يقــول الجصــاص« :أ َّن حكــم
الخــر املخالــف يف ظاهــره لحكــم القــرآن
والســنة الثابتــة يجــب أن يحمــل عــى
وجــ ٍه صحيــح إذا أمكــن حملــه عليــه،
وألّ يســتعمل عــى وجــه يخالــف القــرآن
والســنة الثابتــة»(((.

((( ابــن خزميــة ،كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز
وجــل ،تحقيــق :عبــد العزيــز إبراهيــم الشــهوان ،جــزآن
(الريــاض :دار الرشــيد1988 ،م) .)877 /2( ،ويوجــز ابــن
القيــم مفــاد هــذه العبــارة يف مالحظتــه« :أن يفهــم عــن
الرســول مـراده مــن غــر غلــو وال تقصــر ،فــا يحمــل كالم
مــا ال يحتمــل وال يقــر بــه عــن م ـراده ومــا قصــده مــن
الهــدى والبيــان» .ابــن القيــم ،كتــاب الــروح ،تحقيــق:
عــارف الحــاج (بــروت :دار إحيــاء العلــوم1988 ،م)( ،ص/
[ .)2-121وقــد وجدتــه يف ( )4-183 /1مــن نــرة مجمــع
الفقــه اإلســامي بجــدة ودار عــامل الفوائــد  -املرتجــم].

إذا كان األمــر كذلــك؛ فهــل عىل املســلمني
أن يرفضــوا األحاديــث التــي تبــدو لهــم
غــر مقبولــة أو غــر متســقة مــع تعاليــم
النبــي؟ أم يجــب عليهــم أن يحملوهــا
عــى وجــوه مالمئــة ملــا يرشــدهم إليــه
نــور التقــوى والــورع؟ مل أســمع بعــامل
مســلم واحــد تنــاول هــذا اإلشــكال الثنايئ
بــن حديــث القشــعريرة واألمــر بحســن
الظــن ،عــى العكــس تعامــل أغلبهــم مــع
هــذا اإلشــكال بطريقــة ضمنيــة ،برتجيــح
واحــد منهــا عــى اآلخــر يف كل مــرة.
وتأتينــا أقــدم الرتجيحــات لألمــر بحســن
الظــن مــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن
الدارمــي يف ســننه (تــويف 255هـــ829 /م)،

((( مثــل الحديــث الــذي روي عــن أيب هريــرة« :ولــد الزنــا رش
الثالثــة» ،ومــا روي عــن ابــن عمــر« :ال يدخــل الجنــة ولــد
الزنــا» .انظــر :ســنن أيب داوود ،كتــاب العتــق ،بــاب يف عتــق
ولــد الزنــا؛ أبــو نعيــم األصبهــاين ،حليــة األوليــاء وطبقــات
األصفيــاء 11( ،مجلــدًا)( ،بــروت والقاهــرة :دار الفكــر
ومكتبــة الخانجــي1996 ،م).)308 /3( ،

((( أصــول الجصــاص ،تحقيــق :محمــد محمــد تامــر ،مجلــدان
(بــروت :دار الكتــب العلميــة2000 ،م)[ .)107 /1( ،والنقل
مــن نــرة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية الكويتيــة
للكتــاب نفســه ،تحقيــق :د .عجيــل جاســم النشــمي( ،ط.
 ،)2أربعــة أج ـزاء - )207 /1( ،املرتجــم]
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وقــد كان مــن كبــار أهــل الحديــث
يف منطقــة خراســان؛ ففــي األبــواب
التمهيديــة لســننه ،التــي تعــد مانيفســتو
حقيق ًيــا ملنهجيــة النظــر يف الحديــث عنــد
أهــل الســنة ،ويف فصــل فرعــي منهــا
بعنــوان «تأويــل حديــث رســول اللــه»
تــدور اثنتــان مــن رواياتــه األربــع هــي
جــاع هــذا الفصــل عــى األمــر بحســن
الظــن ،تنســب أوالهــا إىل عبــد اللــه بــن
مســعود ،وتنســب ثانيتهــا إىل عــي بن أيب
طالــب .امللفــت يف األمــر ،أ َّن ابــن عبّــاس
يف ثالــث تلــك الروايــات يحذر مســتمعيه،
قائــا:
أو طالبــه عــى ســبيل االحتــالً ،
«إذا ســمعتموين أحــدث عــن رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم فلــم تجــدوه
يف كتــاب اللــه أو حســ ًنا عنــد النــاس
فاعلمــوا أننــي قــد كذبــت عليــه»(((.
فبالرغــم مــن أ َّن الدارمــي مل يذكــر
حديــث القشــعريرة؛ إال أ َّن كلــات ابــن
عبــاس تــؤدي معنــاه نفســه« :إذا مل يبــد
الحديــث مواف ًقــا لحساســيات املســلمني؛
فــا بـ َّد أ َّن الـراوي قــد أخطــأ النقــل عــن
((( ســنن الدارمــي :املقدمــة( ،بــاب « ،)50تأويــل حديــث
رســول اللــه».

النبــي» .ال يخــرج قــارئ بــاب الدارمــي
املذكــور بقاعــدة واضحــة ،ولكــن بزيــادة
يف تجذيــر التوتــر؛ فمفــاد القــول أنــه فسَّ
الحديــث املنســوب إىل النبــي بأكــر قــدر
ممكــن مــن حســن الظــن ،لكــن إن كان
يعــارض فهــم الجامعــة املســلمة لإلســام؛
فليــس بحتــم أن يكــون مــن قــول النبــي.
أمــا عــن كيفيــة فهــم الجامعــة املســلمة
لإلســام بشــكل محــدد ،فهــذا نقــاش
معتــر يطــول فيــه الحديــث.
ال يخرج قـارئ باب الدارمي املذكور
بقاعـدة واضحـة ،ولكـن بزيـادة يف
تجذيـر التوتـر؛ فمفـاد القـول أنـه
فسر الحديـث املنسـوب إىل النبـي
َّ
بأكبر قـدر ممكـن مـن حسـن الظن.
يـظـهـــر حـديـــث القـشـعـريـــرة واألمــر
بحســن الظــن يف مواضــع متأخــرة عــن
ذلــك الــذي أشــر إليــه آن ًفــا أيضً ــا .فعــى
الفــور ،وعنــد ذكــره لحديــث القشــعريرة
ليؤكــد عــى أ َّن هــدي النبــي ال ميكــن أن
يضــل ،يعــرض ابــن كثــر ،ويف املوضــع
نفســه ،أمــر عــي بــن أيب طالــب بحســن
الظــن ،دون أي تعليــق أو توضيــح يُذكــر

حــول تعــارض محتمــل بــن األمريــن.
أفــر كالم ابــن كثــر
وال ميكننــي أن ِّ
هنــا إال عــى أنَّــه كان مــن قبيــل تنبيــه
القــارئ إىل أ َّن اتســاق أقــوال النبــي بــن
بعضهــا البعــض مرتبــط بتواضــع القــارئ
قبــل الحكــم عليهــا .قــ َّدم ابــن مفلــح
(تــويف 763هـــ1362 /م) وكان تلميــذًا
البــن تيميــة مثــل ابــن كثــر ،حديــث
القشــعريرة واألمــر بحســن الظــن عــى
أنهــا خطوتــان متتاليتــان ال كمبدأيــن
متعارضــن؛ فيضيــف بعــد ذكــره لعــدة
روايــات مختلفــة لحديــث القشــعريرة:
«ويجــب أن يُح َمــل مــا صــح مــن األخبــار
عــى أصــح الوجــوه وأوالهــا» ،ثــم ينقــل
ي بحســن الظــن بعــد ذلــك(((.
أمــر ع ـ ٍّ
طرفا النقيض في نقد المتن :شمس
الدين الذهبي ومال علي القاري:

تبــدو ذاتيــة نقــد املــن التــي ال مفــر
منهــا للعيــان بوضــوح يف الطريقــة التــي
قــارب علــاء الحديــث بهــا مادتهــم.
ميــا
كان بعــض نقــاد الحديــث أكــر ً
لرفــض األحاديــث نظـ ًرا إىل متونهــا ،فيــا
((( ابن مفلح ،اآلداب الرشعية.)295 /2( ،

أشــاح آخــرون بأنظارهــم عــن نقــد املــن
تلقــاء حســن الظــن التأويــي .وقــد رأينــا
بالفعــل كيــف كان البــن حــزم أن ينفــرد
يتضعيــف روايــة مــن صحيــح البخــاري
جليــل الشــأن بنــا ًء عــى مــا جــاء يف
متنهــا ،فيــا نقــد املحــدث العراقــي
الدارقطنــي (تــويف 385ه995 /م) عــدة
روايــات تصــل إىل  217روايــة مــا جــاء
يف صحيحــي البخــاري ومســلم ألســباب
متعلقــة باإلســناد ،دون أدىن نقــد يُذكــر
ملتــون تلــك الروايــات(((.
وضــع عاملــان كبــران مقارنــة مفيــدة
واضحــة حــول نقــد املــن؛ أولهــا :عــامل
الحديــث الدمشــقي شــمس الديــن
الذهبــي (تــويف 748هـــ1348 /م)،
وثانيهــا :العــامل الحنفــي نزيــل م ّكــة مـ ّـا
عــي القــاري (تــويف 1014هـــ1606 /م)،
كان األول شــافع ًيا ذا ميــول أصوليــة
قويــة تعــدد نتاجــه بــن أعــال معجميــة
وببليوجرافيــة وحديثيــة ،والثــاين كان
((( راجع:

Jonathan Brown, “Criticism of the Proto-Hadith Canon: al-Daraqutni’s Adjustment of
the Sahihayn,” Journal of Islamic Studies
15, no. 1 (2004): 1-37.
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أشــعريًا((( حنفيًــا ق ًّحــا ومعروفًــا برشوحــه
املوســوعية عــى املدونــات الســنيّة.
يتنــاول الذهبــي نقــد املــن بــردد
ملحــوظ يف عملــه «ميــزان االعتــدال يف
نقــد الرجــال» ،وقــد جــاء نقــده ألحاديث
اآلحــاد إثــر رسده لعــدة روايــات أشــكلت
عليــه مــن حيــث رواتهــا أو واضعوهــا.
ويرفــض الذهبــي عــدة أحاديــث بنــا ًء
عــى عــدم منطقيــة أو معقوليــة متونهــا،
عــى ســبيل املثال نقــده لحديــث« :حرس
ليلــة واحــدة عــى الســاحل أفضــل مــن
عمــل ألــف ســنة ،الســنة ثالمثئــة وســتون
يو ًمــا ،واليــوم مقــداره ألــف ســنة»،
فيعــرض الذهبــي عــى هــذه الروايــة؛
ألنهــا تبــر يف رأيــه مبثوبــة غــر معقولــة
يف اآلخــرة ،فهــذا الفعــل يعــادل ثــواب
«ثالمثئــة ألــف ألــف ســنة وســتني ألــف
ألــف ســنة مــن األعــال الصالحــة»(((.
((( ال أعــرف إن كان هنــاك دليــل واضــح متوفــر حــول
أشــعرية مــا عــي القــاري ،لكــن آراءه الالهوتيــة كانــت
متوافقــة مــع األشــاعرة ،وهــو ممــن قالــوا بأقــوال األشــعري
وحاججــوا عنهــا .راجــع :مــا عــي القــاري ،رشح الفقــه
األكــر ،تحقيــق :مــروان الشــعار (بــروت :دار النفائــس،
1997م)( ،ص ،63 /و.)5-114
((( الذهبــي ،امليـزان( ،)132 /2( ،يف ترجمــة ســعيد بــن خالــد
بــن أيب الطويــل) ,وحديــث ســعيد هــذا مــروي يف ســنن

وقــد رفــض الذهبــي أيضً ــا حديثًــا يفــرض
بــأ َّن ملــك بيزنطــة قــد أرســل إىل النبــي
هديــة مــن زنجبيــل ،وقــد رأى الذهبــي
أ َّن هــذا الحديــث منكــر لوجهــن؛ األول:
أنَّــه ال توجــد أيــة قرينــة عــى أ َّن ملــك
بيزنطــة أرســل أيــة هديــة إىل النبــي،
والثــاين :ألن ذلــك ســيكون كإهــداء فحــم
إىل نيــو كاســل ،أو بعبــارة الذهبــي« :أ َّن
هديــة الزنجبيــل مــن الــروم إىل الحجــاز
يشء ينكــره العقــل ،فهــو نظــر هديــة
التمــر مــن الــروم إىل املدينــة النبويــة»(((.
وينكــر الذهبــي عــ ّدة أحاديــث أخــرى
ألنهــا تحتــوي عــى مفارقــات تاريخيــة؛
كــا فعــل مــع الروايــة التــي تنســب
إىل النبــي أنَّــه قــال« :جــاءين جربائيــل
بســفرجلة مــن الجنــة فأكلتهــا فواقعــت
خديجــة فعلقــت بفاطمــة ،»...فيقــول
متهكــا« :وقــد علــم الصبيــان
الذهبــي
ً

أن جربائيــل مل يهبــط عــى نبينــا إال
بعــد مولــد فاطمــة مب ـ ّدة»((( .كــا أنكــر
الذهبــي روايــة منســوبة أليب الحســن
األشــعري((( عــن ســفر النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم وهــو مراهــق مــع أيب
طالــب إىل الشــام ،قــال الذهبــي« :ومــا
يــدل عــى أنَّــه باطــل قولــه« :ور َّده أبــو
بــال»،
طالــب ،وبعــث معــه أبــو بكــر ً
وبــال مل يكــن خلــق بعــد ،وأبــو بكــر
كان صبيًــا»((( .كــا رفــض الذهبــي أيضً ــا
حديــث «وقّــت النبــي ألهــل املدائــن
العقيــق ،وألهــل البــرة ذات عــرق»،
فقــال الذهبــي« :هــذا باطــل؛ فــإ َّن
ــرت زمــن عمــر»(((.
البــرة إمنــا ُم ِّ َ
وقــد شـكّل مفهــوم االســتحالة الفيزيائية/
مهــا أيضً ــا مــن عــدة
الجســديّة جــز ًءا ً
الذهبــي النقديــة ،فقــد علَّــق يف الــكالم
((( نفســه( ،)416 /2( ،يف ترجمــة عبــد اللــه بــن داود
التــار) .وقــد روى الرتمــذي يف جامعــه ثــاث
الواســطي ّ
التــار.
روايــات عــى األقــل عــن ّ

عــى روايــة منســوبة البــن عــدي عــن
ابــن عمــر أنَّــه قــال« :خــرج رســول اللــه
صــى اللــه عليه وســلم ذات يــوم ويف يده
كتابــان بتســمية أهــل الجنــة وتســمية
أهــل النــار بأســائهم وأســاء آبائهــم
وقبائلهــم» ،فيقــول الذهبــي معرتضً ــا:
«هــذا منكــر جــ ًّدا ،ويقــي أن يكــون
زنــة الكتابــن عــ ّدة قناطــر»(((.
إ َّن كل األمثلــة الســابق ذكرهــا لنقــد
املــن يف ميـزان الذهبــي كانــت يف ســياق
قبــي مــن نقــد اإلســناد؛ ولذلــك ميكــن
للمــرء أن يجــادل بــأ َّن الذهبــي قــد أنكــر
تلــك املتــون ومعانيهــا ألنَّــه مل يوث ّــق
رواتهــا ابتــدا ًء .وبالفعــل ،كانــت نقاشــات
الذهبــي يف امليــزان ملــا أشــكل عليــه
مــن املتــون مصوغــة يف شــكل تضعيــف
لرواتهــا باألســاس ،لكــن مل تكــن كل
روايــات هــؤالء الــرواة منكــرة ،عنــده أو
عنــد غــره(((؛ فخمســة مــن الــرواة الســتة

ابــن ماجــه :كتــاب الجهــاد ،بــاب فضــل الحــرس والتكبــر
يف ســبيل اللــه .والع ـراض ضمنــي مشــابه قدمــه الذهبــي
يبــر بثــواب مشــابه مفــرض ملــن كتــب
يف حديــث ّ
«بســم اللــه الرحمــن الرحيــم» ،انظــر :الذهبــي ،املي ـزان،
(.)384 /2

((( نفســه( ،)581 /2( ،يف ترجمــة عبــد الرحمــن بــن غــزوان).
وقــد روي عــن هــذا الــرواي حديــث يف ســنن أيب داوود،
وحديثــان يف جامــع الرتمــذي ،وحديــث يف ســنن النســايئ.

((( نفســه( ،)684 /2( ،يف ترجمــة عبــد الوهــاب بــن هــام
الصنعــاين أخــي عبــد الــرزاق) .ويــزن القنطــار 143
كجــم ،انظــر :عــي جمعــة ،املكاييــل واملوازيــن الرشعيــة
(القاهــرة :دار الرســالة( ،)2002 ،ص.)19 /

((( الذهبــي ،امليــزان( ،)254 /3( ،يف ترجمــة عمــرو بــن
حــكام).

((( نفســه( ،)313 /4( ،يف ترجمــة هــال بــن زيــد) وقــد روى
ابــن ماجــه عــن هــذا ال ـراوي حديثًــا يف ســننه.

((( لشــيخ اإلســام يف الدولــة العثامنيــة محمــد زاهــد الكوثــري
مالحظــة تأسيســية يف هــذا الشــأن ،يقــول« :مل يقــع إجــاع

((( الحديث عن أيب موىس األشعري ال أيب الحسن [املراجع].
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الذيــن أنكــر عليهــم الذهبــي يف املي ـزان
هــم مــن رواة واحــد أو أكــر مــن كتــب
الحديــث الســتة املعتمــدة لــدى أهــل
الســنة .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن اثنتنــن مام
أنكــر الذهبــي مــن روايــات هــي روايــات
مذكــورة أيضً ــا يف هــذه الكتــب املعتمــدة.
هكــذا اختــار الذهبــي أن ينتقــد تلــك
أول وقبــل كل يشء مــن حيــث
الروايــاتً ،
مــا أشــكل عليــه مــن معانيهــا .إضافــة إىل
ذلــك ،ينتقــد الذهبــي عــدة أحاديــث من
حيــث متونهــا بعــد أن أقـ َّر بأن أســانيدها
ال يشــوبها أي ضعــف ،كــا أنكــر الحديث
الــذي يذكــر أ َّن النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم قــد جهــر بالبســملة يف الصــاة
وحكــم عليــه بالضعــف ،بالرغــم مــن
قولــه إ َّن هــذا الحديــث مــروي« :بســند
كالشــمس»((( ،وهنــا ســيأخذ القــارئ يف
عــى تكذيــب را ٍو مطل ًقــا كــا يعــرف بذلــك مــن لــه إملــام
بكتــب الرجــال ،ومــا مــن را ٍو إال ولــه قــادح ومــادح ،ولكــن
العــرة بــكالم ثقــات املتفرغــن لنقــد الرجــال فقــط».
يف :محمــد زاهــد الكوثــري ،مقــاالت الكوثــري (القاهــرة:
املكتبــة األزهريــة1994 ،م)( ،ص[ .)138 /والنقــل مــن
نــرة املكتبــة التوفيقيــة للكتــاب نفســه( ،ص- )58 /
املرتجــم][ ،محمــد زاهــد الكوثــري كان وكيــاً ملشــيخة
اإلســام يف الدولــة العثامنيــة وليــس شــيخًا لهــا -املراجــع].
((( الذهبــي ،امليــزان [ .)480 /1( ،والنقــل مــن األصــل -
املرتجــم] .وانظــر أيضً ــا :نفســه.)13 ،612 /2( ،

طويــا يشــر إليــه كالم
ً
جــدل
ً
اعتبــاره
رص املذهــب الشــافعي
الذهبــي؛ فقــد أ َّ
عــى موقفــه يف الجهــر بالبســملة يف
الصــاة بالرغــم مــن األحاديــث الكثــرة
املعتــرة التــي تؤكــد أ َّن النبــي مل يجهــر
بهــا يف صالتــه أبـ ًدا ،باإلضافــة إىل ضعــف
األحاديــث التــي تعضــد موقــف املذهــب
الشــافعي يف ذلــك(((.
وينكــر الذهبــي أيضً ــا حديثًــا لطاملــا نُقــد
مــن حيــث متنــه ،الــذي يقــول بــأ َّن النبي
قــد ســأل أبــا ســفيان وهــو حديــث عهــد
باإلســام أن يزوجــه ابنتــه أم حبيبــة،
فيقــول الذهبــي« :ســاق لــه أصـ ًـا منك ًرا»
بالرغــم مــن أ َّن هــذا الحديــث وارد يف
صحيــح مســلم ،فيقــول الذهبــي ،وكــا
أشــار عـ ّدة نقــاد آخريــن« :إ َّن النبــي قــد
((( يذكــر الذهبــي أ َّن الخطيــب البغــدادي قــد أدرج هــذا
األثــر يف معــرض دفاعــه عــن موقــف الشــافعية يف هــذا
البــاب ،ومــن قبلــه انتقــد ابــن الجــوزي كتــاب الخطيــب
البغــدادي «كتــاب الجهــر بالبســملة»؛ ألنَّــه اعتمــد عــى
أحاديــث ضعيفــة ليربهــن عــى املوقــف الشــافعي ،انظــر:
ابــن الجــوزي ،املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،تحقيــق:
محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا
(بــروت :دار الكتــب العلميــة1992 ،م).)133 /16( ،
موســع حــول أحاديــث البســملة ،راجــع:
ولنقــاش ّ

Jonathan Brown, e Canonization of al-Bukhari
and Muslim (Leiden: Brill, 2007), 257-8.

وينكـر الذهبـي أيضً ـا حديثًـا لطاملـا
نُقـد مـن حيـث متنـه ،الـذي يقـول
بـأنَّ النبـي قـد سـأل أبا سـفيان وهو
حديـث عهـد باإلسلام أن يزوجـه
ابنتـه أم حبيبـة ،فيقـول الذهبـي:
«سـاق لـه ً
أصلا منكـ ًرا» .
تــزوج أم حبيبــة قبــل ذلــك مبــدة بعــد
عودتهــا مــن الحبشــة»((( .وعــى الرغــم
مــن أنَّــه ليــس حديثًــا نبويًّــا ،ينكــر
الذهبــي بالطريقــة نفســها روايــة عــن
اإلمــام أحمــد بــن حنبــل يقــر فيهــا عــى
مضــض بصحــة التصــوف كــا مارســه
نـ ّده الحــارث املحاســبي ،فيقــول الذهبي:
«وهــذه حكايــة صحيحــة الســند منكــرة،
ال تقــع عــى قلبــي أســتبعد وقــوع هــذا
من مثل أحمد»(((.
أمــا مـ ّـا عــي القــاري ،فهــو ميثــل الطــرف
األقــى املقابــل للذهبــي مــن حيــث
مذهبــه يف نقــد املــن .يرشــد مــا عــي
((( الذهبــي ،امليــزان [ .)93 /3( ،والنقــل مــن األصــل -
املرتجــم] .ومــن أجــل مزيــد مــن النقــد لهــذا الحديــث،
راجــع.304 ,Brown, Canonization :
((( الذهبــي ،امليـزان( ،)430 /1( ،ترجمــة الحــارث املحاســبي).
[ والنقــل مــن األصــل  -املرتجــم].

القــاري قــراءه مــرا ًرا ،يف عملــه «األرسار
املرفوعــة يف األخبــار املوضوعــة» ،إىل
رضورة إخضــاع االعرتاضــات العقالنيــة
لســلطان اإلســناد؛ ففــي معــرض ذكــره
لروايــات مفادهــا أ َّن كل مــا يقولــه
اإلنســان بعــد أن يعطــس صــدق ،ال يلقي
مــا عــي القــاري أي بــال لنقــاد مثــل ابن
القيــم الــذي أنكــر هــذه األحاديــث نظـ ًرا
لتهافــت معناهــا ،ثــم يقــول« :وال يخفــى
أنَّــه إذا ثبــت يشء يف النقــل ،فــا عــرة
مبخالفــة الحــس مــن العقــل»(((.
فبــدلً مــن مســاءلة صحــة الحديــث
عــى أســاس عقــي؛ يجــب عــى املــرء أن
يقبــل الحديــث إن صــح إســناده متكئًــا
عــى حســن الظــن .ويف موضــع آخــر ،يف
معــرض نقاشــه للحديــث املثــر للجــدل
الــذي يقــول بــأ َّن النبــي قــد رأى اللــه يف
صــورة «شــاب أمــرد» يرفــض مــا عــي
القــاري رأي تــاج الديــن الســبيك (تــويف
771هـــ1370 /م) وآخريــن ممــن قالــوا
بــأ َّن هــذا الحديــث مــن وضــع بعــض
((( مــا عــي القــاري ،األرسار ،تحقيــق :محمــد لطفــي الصبــاغ
(بــروت :املكتــب اإلســامي1986 ،م)( ،ص[ .)407 /
والنقــل مــن األصــل  -املرتجــم].
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جهلــة الصوفيــة((( .ويوضــح مــا عــي
القــاري بأنَّــه ليــس مثــة إشــكال يف معنــى
الحديــث طاملــا أنَّــه يصــف مــا رآه النبــي
يف منامــه ،فليــس هنــاك رابــط حتمــي بني
الواقــع واألحــام التــي ال ت ُعــد إال تجليــات
صوريــة ،ثــم يختــم بقولــه« :فإنَّــه إن
بَ َنــى الحديــث عــى أ َّن يف ســنده مــا يــدل
ـاب التأويــل
عــى وضعــه فمسـلّم ،وإال فبـ ُ
واســع محتَّــم»(((.

عـــدة تأويـــات محتملـــة للحديـــث؛
مثـــل أن يقـــال إنَّـــه مبالغـــة يف مـــدح
أه ــل م ّك ــة وتعظي ــم للكعب ــة وش ــأنها.
ويل ــوم م ــا ع ــي الق ــاري ع ــى الذهب ــي
ي»
إن ــكاره لحدي ــث «س ــيد الع ــرب عــ ّ
وإقبالـــه عـــى نقـــد املـــن عـــى وجـــه
العمـــوم ،معلقًـــا عـــى رأي الذهبـــي
بقول ــه« :ولعل ــه نظ ــر إىل املعن ــى ،م ــع
قطـــع النظـــر إىل صحـــة املبنـــى»(((.

ويقــدح مــا عــي القــاري يف إنــكار ابــن
حج ــر وآخري ــن لحدي ــث «س ــفهاء مك ــة
حشـــو الجنـــة» ،فيؤكـــد ثانيـــة عـــى
األولويـــة املطلقـــة لقيـــام النقـــد عـــى
صحـــة الســـند وليـــس عـــى املعنـــى،
قائـــا« :ث ّبـــت العـــرش ثـــم انقـــش،
ً
فامل ــدار ع ــى صح ــة املبن ــى ،ث ــم يتف ــرع
عليـــه صحـــة املعنـــى»((( ،ثـــم يفـــرد

ومــع ذلــك ،فقــد ابتــي مـ ّـا عــي القــاري
بالتضــارب نفســه الــذي أصــاب ســابقيه
مــن العلــاء يف منهجيــة نقــد املــن؛ ففــي
ســياق إنــكاره لحديــث« :الغربــاء ورثــة
األنبيــاء ومل يبعــث اللــه نب ًيــا إال وهــو
غريــب يف قومــه» ،يقول مال عــي القاري:
«وهــو باطــل ،ويــر ُّده مــا جــاء يف القــرآن
مــن قولــه تعــاىل{ :إنــا أرســلنا نو ًحــا إىل
قومــه}{ ،وإىل عــاد أخاهــم هــو ًدا}{ ،وإىل
مثــود أخاهــم صال ًحــا}{ ،ولــوال رهطــك
لرجمنــاك} .وكــذا إرسـ ُ
ـال مــوىس وعيــى
وســائ ِر أنبيــاء بنــي إرسائيــل ،وكــذا نبينــا

((( تــاج الديــن الســبيك ،طبقــات الشــافعية الكــرى ،تحقيــق:
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو ومحمــود محمــد الطناحــي،
(ط( ،)2 .القاهــرة :مكتبــة هجــر1992 ،م).)312 /2( ،
((( مــا عــي القــاري ،األرسار( ،ص [ .)210 /والنقــل مــن
األصــل  -املرتجــم].
((( ملا علي القـاري ،األرسار( ،ص [ .)221 /والنقـل مـن األصل
 املرتجـم] .ولتعليـق ابـن حجر ،راجع كتاب تلميذه شـمسالديـن السـخاوي :املقاصد الحسـنة ،تحقيـق :محمد عثامن
الخشـت (بريوت :دار الكتاب العريب2004 ،م)( ،ص.)249 /

((( مــا عــي القــاري ،األرسار( ،ص [ .)224 /والنقــل مــن
األصــل  -املرتجــم] .وراجــع :الذهبــي ،امليــزان،)185 /3( ،
(يف ترجمــة عمــر بــن الحســن الراســبي).

عليــه الصــاة والســام؛ وإمنــا حصلــت لــه
الغربــة يف الجملــة بعــد الهجــرة»(((.
المنهج الذاتي في مقاربة متون
أحاديث معينة في إسالم ما قبل
العصر الحديث:

تبــدو الذاتيــة املتأصلــة يف فكــرة نقــد
املــن ،والــردد الدائــب بــن النقد وحســن
الظــن يف التأويــل؛ واضحـ ًة بشــكل جذري
وبأشــكال مختلفــة يف الطــرق التــي تعامل
بهــا املح ّدثــون مــع روايــات معينــة .مثــل
أقــدم مــا عرفنــا مــن مجامــع لألحاديــث
املوضوعــة ،وهــو «تذكــرة املوضوعــات»
أليب الفضــل محمــد بــن الطاهــر املقديس
(تــويف 507هـــ1113 /م) ،الــذي يضــم
 1119حديثًــا اعتربهــا املؤلــف موضوعـ ًة،
واعتمــد حكمــه يف كل الحــاالت عــى
إشــكاالت يف أســانيد الروايــات فقــط.
حكــا بالوضــع عــى
مل يــ ِن املقــديس
ً
نقــد املــن إال يف حالــة واحــدة؛ وهــي
الروايــة التــي تنســب للنبــي قولــه« :مثــل
أمتــي مثــل املطــر ال يــدرى أولــه خــر
أم آخــره» ،وبالرغــم مــن أ َّن املقــديس
((( نفسه( ،ص.)250 /

قــد حكــم عــى هــذا الحديــث بالوضــع
أل َّن فيــه هشــام بــن عبــد اللــه الــرازي
وال يحتــج بروايتــه؛ إال أنَّــه يــورد تعلي ًقــا
ـح أنَّــه قــال:
مهـ ًـا بعــد ذلــك قائـ ًـا« :وصـ َّ
(((
خــر القــرون قرين ثــم الذيــن يلونهــم» .
يف الحقيقــة ،وعــى خــاف الروايــات
الكثــرة التــي تســم تاريــخ املجتمــع
املســلم عــى أنَّــه عــدة مراحــل مــن
التدهــور التاريخــي املســتمر منــذ
عهــد النبــي ،يشــر هــذا الحديــث إىل
أنَّــه رمبــا كانــت األجيــال املتأخــرة مــن
املســلمني أكــر خرييــة مــن األجيــال
املتقدمــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،لطاملــا
اعتــر هــذا الحديــث حديثًــا صحي ًحــا
بــا أدىن اعــراض يذكــر عــى متنــه.
حســنه كل مــن ابــن حبــان (تــويف
وقــد َّ
354هـــ965 /م) يف صحيحــه والرتمــذي يف
((( أبــو الفضــل محمــد بــن الطاهــر املقــديس ،تذكــرة
املوضوعــات ،تحقيــق :محمــد مصطفــى الحــري الحبطــي
(مكــة :املكتبــة الســلفية1981 ،م)[ ،والنقــل مــن نــرة
الخانجــي للكتــاب نفســه (ص - )75 /املرتجــم] .مــن
الجديــر بالذكــر أ َّن النقــد الظاهــري لســند الحديــث ال
يكفــي لدعــم اعـراض املقــديس ،فقــد روي هــذا الحديــث
مــن عــدة طــرق أخــرى غــر طريــق هشــام .يراجــع :مســند
أحمــد ،)130 /3( ،و()319 /4؛ مســند البــزار)244 /4( ،؛
مســند أيب يعــى)380 /6( ،؛ حليــة األوليــاء)231 /2( ،؛
تاريــخ بغــداد.)115 /11( ،
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الجامــع وابــن عبــد الــر والســيوطي(((.
يف الواقـــع ،كانـــت مخالفـــة بعـــض
العل ــاء ملث ــل ه ــذه الرؤي ــة التدهوري ــة
هـــي عـــى وجـــه التحديـــد مـــا حبـــب
إليه ــم املي ــل إىل قب ــول ه ــذا الحدي ــث؛
فف ــي مقدم ــة عمل ــه الببليوج ـرايف ح ــول
أعـــام الصوفيـــة ،رأى الســـلمي (تـــويف
412هـــ1021 /م) أ َّن هـــذا الحديـــث
يُع ــد تتم ــة مثالي ــة لألخب ــار الت ــي تع ــدد
مناقـــب جيـــل الصحابـــة.
لقـــد فـهـــم أ َّن الـحديـثـيـــن يـؤديـــان
معنــى واحــ ًدا ،وهــو أ َّن كل أجـيـــال
املســلمني ،املتقــدم منهــا واملتأخــر ،لــن
تفتقــر إىل وجــود الصالحــن((( .أمــا يف
الببليوجرافيــات الالحقــة ،مثــل «الكواكب
((( جامــع الرتمــذي :كتــاب األدب( ،ص)81 /؛ كتــاب األمثــال،
بــاب مثــل الصلــوات الخمــس «يف بعــض النســخ»؛
اإلحســان برتتيــب صحيــح ابــن حبــان)176 /9( ،؛ ابــن
عبــد الــر ،التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد،
تحقيــق :مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد
الكبــر البكــري( ،ط 26( ،)2 .مجلــدًا)( ،الربــاط :وزارة
عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســامية1982 ،م))254 /20( ،؛
الســيوطي ،الجامــع الصغــر.)499 ،102( ،
((( أبــو عبــد الرحمــن الســلمي ،طبقــات الصوفيــة( ،ط،)3 .
(القاهــرة :مكتبــة الخانجــي1997 ،م)( ،ص .)2 /وانظــر
أيضً ــا :تفســر القرطبــي ،تحقيــق :محمــد ابراهيــم
الحفنــاوي 11( ،مجلـدًا)( ،القاهــرة :دار الحديــث2002 ،م)،
(.)524 /2

الســائرة يف أعيــان املئــة العــارشة» لنجــم
الديــن الغــزي (تــويف 1061هـــ1651 /م)
فيســتخدم حديــث املطــر كمثــال للتأكيــد
عــى حقيقــة وجــود املســلمني الصالحــن
يف كل األجيــال(((.
وقــد اختــار الجصــاص حديثًــا آخــر
كمثــال عــى روايــة تحمــل معنــى
مشــكل التأويــل وهــو« :ال يدخــل الجنــة
ولــد الزنــا» .فــروي أبــو الخــر أحمــد
الطالقــاين (تــويف 590هـــ1194 /م) أنَّــه
قــد احتــدم النقــاش حــول هــذا الحديــث
بــن طــاب املدرســة النظاميــة ببغــداد يف
عــام (576هـــ1180 /م) ،فــأرصت جامعــة
منهــم عــى أ َّن هــذا الحديــث موضــوع؛
ألنَّــه يخالــف القاعــدة القرآنيــة {وال تــزر
وازرة وزر أخــرى} ،يف حــن تبنى الطالقاين
املوقــف املخالــف ورأى أنَّــه عــى العكس
مــن أطفــال املســلمني ،لــن يلحــق
أطفــال الزنــا بآبائهــم املســلمني؛ نظــ ًرا
((( نجــم الديــن بــن محمــد الغــزي ،الكواكــب الســائرة
بأعيــان املئــة العــارشة ،تحقيــق :جربيــل ســليامن جبــور،
 3مجلــدات( ،ط( ،)2 .بــروت :دار اآلفــاق الحديثــة،
1979م) .)4 /1( ،انظــر أيضً ــا :أبــو الفضــل محمــد بــن
خليــل املـرادي ،ســلك الــدرر يف أعيــان القــرن الثــاين عــر،
تحقيــق :محمــد عبــد القــادر شــاهني (بــروت :دار الكتــب
العلميــة1997 ،م).)6 /1( ،

لعــدم ثبــوت عالقــة األبــوة((( .كــا جــزم
ابــن الجــوزي يف عملــه الشــهري «كتــاب
املوضوعــات» بــأ َّن هــذا الحديــث ال يصح
مــن أي طريــق مــن طرقــه ،ويؤكــد أيضً ــا
عــى أنَّــه يخالــف القواعــد القرآنيــة(((.
وقــد تبعــه عــى هــذا اإلنــكار نفســه كل
مــن ابــن القيــم وابــن حجــر العســقالين
وشــمس الديــن الســخاوي وجــال الديــن
محمــد طاهــر الفتَّنــي الهنــدي (986هـــ/
1578م) ومــا عــي القــاري ،بالرغــم مــن
أ َّن بعضهــم قــد حــاول تقديــم تأويــات
ترفــع مــا يف الحديــث مــن إشــكال أو
لبــس((( ؛ فيقــول ابــن القيــم إ َّن ولــد
الزنــا ابــن ســفاح وال يدخــل الجنــة إال
األرواح الخالصــة الطاهــرة ،كــا يقــول
ابــن حجــر وتابعــه تلميــذه الســخاوي إ َّن
هــذا الحديــث رمبــا يفــرض أ َّن الطفــل
سيشــهد يــوم القيامــة عــى ذنــب والديه.
((( عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي ،التدويــن يف أخبــار
قزويــن ،تحقيــق :عزيــز اللــه العطــاردي (بــروت :دار
الكتــب العلميــة1987 ،م).)146 /2( ،
((( كتــاب املوضوعــات)11 - 109 /3( ،؛ وانظــر أيضً ــا :الذهبــي،
املي ـزان ،)68 /1( ،و( 619 /3و.)623
((( ابــن القيــم ،املنــار املنيــف( ،ص)133 /؛ مــا عــي القــاري،
األرسار( ،ص 360 /و)71-370؛ الســخاوي ،املقاصــد
الحســنة( ،ص)476 /؛ الفتنــي ،تذكــرة املوضوعــات( ،ص/
.)180

استمرار األزمة وتفاقمها في العصر
الحديث:

ازداد االعتــاد عــى نقــد املــن عــى
خلفيــة اصطــدام اإلســام بالحداثــة
والعلــم الغربيــن .وســعى مصحلــون
ملهمــون مــن أمثــال الســيد أحمــد
خــان يف الهنــد (تــويف 1898م) والشــيخ
محمــد عبــده يف مــر (تــويف 1905م) إىل
إعــادة تقديــم اإلســام وتشــكيله كديــن
متوافــق مــع العقالنيــة ،وبذلــوا كل مــا يف
وســعهم لينفــوا الصلــة بــن الديــن مــن
ناحيــة وبــن الخرافــة و«الكوزمولوجيــا
البطلميــة» مــن جهــة أخــرى.
وجــد هــؤالء اإلصالحيــون أنفســهم
عــى شــفري خطــر محــدق ،كان عبــده
والســيد خــان وأتباعهــا مســلمني أتقيــاء
يكرســون حياتهــم لإلعــاء مــن شــأن قيــم
اإلســام الكليــة ،منتقديــن كل مــا رأوا أنَّــه
ميثــل تجــاوزًا أو انحرافًــا عــن تلــك القيــم،
وقالــوا بــأ َّن الرســالة الحقيقيــة لإلســام
متوافقــة مــع مــا وصــل إليــه العــامل
الغــريب؛ بــل ومتثــل أفضــل مــا فيــه .وعــى
ذكــر ذلــك ،إذا كان التقليــد الحديثــي
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وجـد هـؤالء اإلصالحيـون أنفسـهم
على شـفري خطـر محـدق ،كان عبده
والسيــد خــان وأتبـاعــهام مسـلمني
أتقيـاء يكرسـون حياتهـم لإلعلاء من
شـأن قيـم اإلسلام الكليـة ،منتقديـن
كل مــا رأوا أنَّه يـمـثــل تـجــاوزًا أو
انحرافًـا عـن تلـك القيـم .
الســني قــد اعتمــد عــدة أحاديــث تبــدو
مخالفــة للعقــل مثــل حديــث الذبابــة،
فكيــف ميكــن الدفاع عــن املدونة الســنية
يف الســياق الحديــث؟ إىل أي عمــق عــزم
هــؤالء اإلصالحيــون عــى نقــد التقليــد
الحديثــي ،وكيــف لهــم أن يصلــوا إىل
مبتغاهــم يف تجديــده؟
إ َّن مــادة مثــل حديــث الذبابــة قــد
طرحــت مســألة مهمــة للنقــاش مــن
األصــل؛ هــل مــارس نقّــاد الحديــث
الكالســيكيون نقــد املــن مــن األســاس أم
رص بعــض املفكريــن يف العــر
ال؟ لقــد أ َّ
الحديــث عــى أ َّن أســافهم مــن أهــل
العصــور الســابقة مارســوا نقــد املــن بكل
وضــوح .يقــرر واحــد مــن أكــر تالميــذ
الســيد أحمــد خــان تحفظًــا وهــو شــبيل

النعــاين (تــويف 1916م) يف مقدمــة عمله
الــذي كتبــه كمعالجــة حديثــة للســرة
النبويــة أ َّن علــاء الحديــث قامــوا بالفعل
بانتهــاج نقــد املــن (أو قواعــد الدرايــة
كــا سـ ّـاها :أي حكــم املــرء عــى صحــة
الروايــة عــى ضــوء خربتــه وتجربتــه
املعيشــة) ،وأ َّن ذلــك قــد بــدأ منــذ
وقــت الصحابــة ،ثــم يســتدل عــى ذلــك
بالقواعــد املكــرورة لنقــد املــن املوجــودة
يف أعــال الخطيــب البغــدادي وابــن
الجــوزي((( .وقــد تابعــه يف ذلــك يوســف
القرضــاوي يف وقــت أحــدث((( .فيــا رأى
بعــض اإلصالحيــن الســائرين عــى خطــى
محمــد عبــده ،مثــل املفكــر املــري
جــال البنــا (شــقيق حســن البنــا) أ َّن
النقــد الحديثــي قــد فشــل كل ًّيــا يف نقــد
املــن ،وقــد رأى هــذا الفشــل عــى أنَّــه
الحجــة الرئيســة يف عــدم إمــكان االعتــاد
عــى الحديــث كل ًّيــا يف العــر الحديث(((.
(1) Shibli Numani, Sirat-un-Nabi, trans. M.
Tayyib Bakhsh Budayuni, 2 vols. (Lahore:
Kazi Publications, 1979), 1: 40-1.

وحــاول آخــرون عقــد مصالحــة بــن
االلتـزام باملنهــج الســني املنصــوص عليــه
يف منهجيــة نقــد املــن وبــن تطبيقاتهــم
غــر واضحــة املعــامل .ادعــى أحمــد خــان
مصقول
ً
أ َّن للتقليــد الحديثــي الســني تراث ًا
مــن نقــد املــن ،مشـ ًرا إىل قامئــة القواعــد
املتعاليــة املذكــورة آن ًفــا .ولكنــه أقـ َّر بــأ َّن
مصنفــي الحديــث يف القــرن الثالــث/
التاســع مل ينشــغلوا جديًّــا بنقــد املــن
خــال إمتــام أعاملهــم .مشــ ًرا إىل أنهــم
قــد تركــوا هــذه املهمــة لألجيــال الالحقــة
مــن املســلمني؛ األمــر الــذي يــرر وجــود
بعــض املــواد غــر املنطقيــة يف أعاملهــم
ويــؤذن بإعــادة العمــل يف تقييمهــا(((.
ويذكــر اإلصالحــي املــري األزهــري
محمــد الغــزايل بفخــر يف عملــه امللهــم
«الســنة النبويــة بــن أهــل الفقــه
وأهــل الحديــث» أ َّن رشطــن مــن رشوط
تصحيــح الحديــث الخمســة يتعلقــان

((( يوســف القرضــاوي ،كيــف نتعامــل مــع الســنة النبويــة
(املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي1999 ،م)( ،ص.)33 /

of Sunnah in modern-day Islam; Http: //
www.egypttoday.com/ article.aspx?Articleid=3351.

(3) Noha El-Hennawy, “In Word and Deed:
Reformist thinker Gamal El-Banna re-ignites an age-old debate, contesting the role

(1) Christian Troll, Sayyid Ahmad Khan: A
Reinterpretation of Muslim Theology (New
Delhi: Vikas Press, 1978), 138-9.

بتدقيــق معنــاه (وهــا :غيــاب العلّــة
والشــذوذ)((( ،ويكــرر الغــزايل يف أعاملــه
((( محمــد الغ ـزايل ،الســنة النبويــة بــن أهــل الفقــه وأهــل
الحديــث( ،ط ،)11 .دار الــروق( ،ص .)19 /هــذه املقولــة
كانــت لتصبــح ذات شــأن مهــم إن القــت االهتــام الالئــق
مــن علــاء الحديــث :هــل وصــف الحديــث بأنَّــه صحيــح
يقتــي أنَّــه قــد اختــر بالفعــل مــن حيــث معنــاه؟ لقــد
تــم التواضــع منــذ وقــت ابــن الصــاح عــى أ َّن موجبــات
صحــة الحديــث هــي :إســناد عــدل ،وضبــط الــرواة،
وغيــاب العلــة والشــذوذ .ومنــذ القــرن الخامــس  /الحــادي
عــر اعتــرت األحاديــث التــي تخالــف املصــادر األكــر
ثباتًــا وصحــة أحاديــثَ شــاذة .وبهــذا منــت إمكانيــة
واضحــة ألن يصبــح الحديــث الشــاذ بابًــا مرش ًعــا عــى
نقــد املــن؛ أل َّن املعنــى املشــوب رمبــا يســتتبع مخالفــة
للمصــادر املعياريــة األكــر قــوة مثــل القــرآن والعقــل،
فــكان هــذا مــا يقــي بشــذوذ الحديــث وينفــي عنــه
حكــم الصحــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،كان أغلبيــة علــاء
الحديــث مــن متأخــري العــر الوســيط متفقــن عــى أ َّن
اإلســناد هــو موضــع الصحــة ،وصحــة اإلســناد ال يلــزم منهــا
صحــة الحديــث إذا كان مــن الحديــث يخالــف مصــادر
أكــر قــوة ،راجــع :عمــر بــن محمــد البيقــوين وعبــد اللــه
رساج الديــن ،رشح املنظومــة البيقونيــة (حلــب :مكتبــة دار
الفــاح ،بــا تاريــخ)( ،ص)35 /؛ ابــن كثــر ،اختصــار علــوم
الحديــث( ،ص)36 /؛ محمــد الغ ـزايل ،تراثنــا الفكــري( ،ط.
( ،)8القاهــرة :دار الــروق2003 ،م)( ،ص)173 /؛ محمــود
شــكري اآللــويس ،اآليــات البينــات يف عــدم ســاع األمــوات،
تحقيــق :األلبــاين (بــروت :املكتــب اإلســامي1985 ،م)،
(ص .)54 /يقــدم ابــن الصــاح رأيًــا موازيًــا يف هذه املســألة،
مذك ـ ًرا ق ـراءه بــأ َّن الحديــث إن شــابه عيــب مــن ناحيــة
املــن لــن يكــون صحيــح اإلســناد مــن حيــث التعريــف؛ أل َّن
ذلــك مــن شــأنه تقويــض االعتــاد عــى البــدء باالهتــام
بالســند ،وبــدلً مــن ذلــك يف رأي ابــن الصــاح فــإ َّن املــن
املعيــب ســيكون معي ًبــا بالــرورة مــن حيــث اإلســناد
لكــن مل ينتبــه إىل ذلــك .فــإذا كان املــن غــر صحيــح مــن
ناحيــة معنــاه ،كــا يقــول ابــن الصــاح ،فمحــال أن يكــون
صحيــح اإلســناد .أدى هــذا التفــاوت يف فهــم تعريــف
الصحــة يف العــر الحديــث باألصــويل املغــريب عبــد اللــه
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الالحقــة قامئــة مــن قواعــد نقــد املــن،
ويحتفــي كثـ ًرا بامللكــة التــي حظــي بهــا
علــاء مثــل ابن دقيــق العيد يف اكتشــاف
الحديــث املوضــوع((( .وبالرغــم مــن مــن
هــذا االحتفــاء ،أتبــع الغـزايل قولــه بعبارة
شــبه ســاخرة يقــول فيهــا إنَّــه يخ َّيــل إليــه
أحيانًــا أ َّن أصحــاب املســانيد مــن أمثــال
أحمــد بــن حنبــل قــد جمعــوا مســودات
لــكل مــا قيــل تتضمــن أســاطري ثــم ماتــوا
قبــل أن يتمــوا أعاملهــم(((.
املدافعــون عــن تــراث الحديــث مــن
املســلمني األرثوذوكســيني يف العــر
ـدل
بــن الصديــق الغــاري (تــويف 1993م) لفعــل أثــار جـ ً
جـ ًّـا حــول جمعــه لكتــاب مــن األحاديــث التــي اعتربهــا
شــاذة بنــا ًء عــى معناهــا وإن اعتــرت صحيحــة اإلســناد
قائــا
أو حتــى تضمنهــا الصحيحــان ،البخــاري ومســلمً .
بــأ َّن املحدثــن الســابقني مل يأخــذوا مســألة شــذوذ املــن
يف الحســبان عنــد الحكــم عــى الحديــث بالصحــة ،وقــدم
مالحظــة بخصــوص روايــة تجســيمية رأى اســتحالة قبولهــا
وإن رويــت عــر أصــح األســانيد؛ أبــو عمــرو عثــان بــن
عبــد الرحمــن بــن الصــاح ،فتــاوى ومســائل ابــن الصــاح،
تحقيــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،مجلــدان (بــروت:
دار املعرفــة1986 ،م))5 ،174 /1( ،؛ عبــد اللــه الغــاري،
الفوائــد املقصــودة يف بيــان األحاديــث الشــاذة واملــردودة
(الــدار البيضــاء :دار الفرقــان ،بــا تاريــخ)( ،ص،)105 /
(ص.)149 /
((( محمد الغزايل ،تراثنا الفكري( ،ص.)157 /
((( نفسه( ،ص.)147 /

الحديــث ،كــا أقرانهــم مــن املصلحــن
املحافظــن ،قــد بــرروا نــدرة نقــد املــن
الواضحــة يف مدونــة الحديــث عــر
تقســيم العمــل :ففــي الوقــت الــذي
تركــز فيــه عمــل املحدثــن حــول اإلســناد،
قــام الفقهــاء مبطابقــة الحديــث بالتعاليم
اإلســامية الكــرى .ويف رده عــى نقــد
جولدزيهــر حــول غيــاب نقــد املــن لــدى
املحدثــن األوائــل مثــل البخــاري ،أقــ َّر
األصــويل العثــاين محمــد زاهــد الكوثــري
(تــويف 1952م) بهــذه املالحظــة .وقــال
بــأ َّن نقــد املــن مل يكــن صنعــة املحدثــن
ولكــن مهمــة الفقهــاء« ،والفريقــان
تقاســا وجــوه نقــد الحديــث»(((.
إ َّن تقســيم العمــل املذكــور واالعــراف
بــأ َّن املحدثــن األوائــل مل ميارســوا نقــد
املــن كجــزء مــن واجباتهــم يقدمــان حـ ًـا
للتعامــل مــع مشــكل الحديــث يف أيامنــا
هــذه :فبذلــك حتــى لــو كان الحديــث
صحيــح الســند ،تكــون مهمــة الفقيــه
وحــده أن يحــدد مــا إذا كان يتطابــق
مــع تعاليــم النبــي .بالنســبة إىل علــاء
مــن أمثــال الغـزايل وشــيخ األزهــر الحــايل
((( مقاالت الكوثري( ،ص.)1 ،150 /

إنَّ تقســيم العمل املذكــور واالعرتاف
بــأنَّ املحدثــن األوائــل مل ميارســوا
نقــد املــن كجــزء مــن واجباتهــم
يقدمــان حـ ًـا للتعامــل مــع مشــكل
الحديــث يف أيامنــا هــذه :فبذلــك
حتــى لــو كان الحديــث صحيــح
الســند ،تكــون مهمــة الفقيــه وحــده
أن يحــدد مــا إذا كان يتطابــق مــع
تعاليــم النبــي.
أحمــد الطيــب يقــدم تقســيم العمــل
عــى الحديــث مســاندة ملجهوداتهــم
يف إخضــاع املدونــة الحديثيــة بكاملهــا
ملنطــق أصــول الفقــه(((.

يف حالــة القــرآن ،فموثوقيتــه التاريخيــة
كوثيقــة أفــادت بــأ َّن الدفــاع عنــه مل يكــن
مــن بــاب مســاءلة مصداقيتــه أو صحتــه
ولكــن للعثــور عــى تأويــات مبنيــة عــى
حســن الظـ ِّن باآليــات التي تبــدو معارضة
للحداثــة .أمــا مدونــة الحديــث فقــد
ابتليــت بالوضــع منــذ بدايتهــا ،ومل تلــق
النصيــب نفســه مــن الدفــاع والحاميــة.
ومــع ذلــك ،فــإ َّن التســليم يف مــا قبــل
العــر الحديــث لســلطة الحديــث
الصحيــح كوحــي موثــوق ،قــد اســتمرت
جن ًبــا إىل جنــب مــع هــؤالء املصلحــن
وتأمالتهــم يف نقــد املــن .فبالنســبة إىل
العلــاء األصوليــن الســلفيني((( الذيــن

وطـد الـعـديـد من اإلصـالحـيـني املسلمني
مــن أمثــال محمــد عبــده ومحمــد رشــيد
رضــا فكــرة إلهيــة النــص القــرآين وتعاليــم
النبــي .وبالرغــم مــن ذلــك ،أقــروا بــأ َّن
العلــم الحديــث والحساســيات األخالقيــة
إبســتيمولوجيًّا وأنطولوجيًّــا -يف مكانــةمتســاوية أو أكــر مــن النــص املوحــى.

Henry Lauzière, “The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from the Perspective of Conceptual History,” International Journal of Middle East Studies 42
(2010): 369-89,

((( أحمــد الطيــب ،مراســلة خاصــة يف يوليــو 2008؛ الغ ـزايل،
الســنة النبويــة بــن أهــل الفقــه وأهــل الحديــث( ،ص/
.)32

Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy
in the Medieval and Modern World (Oxford: Oneworld, 2009), 243 ff.

((( أســتخدم هــذا املصطلــح هنــا ألفــرق بــن هــذه املجموعــة
وبــن مجموعــة أخــرى مــن األصوليــن الحداثيــن مثــل
محمــد عبــده ومحمــد رشــيد رضــا ،ومــن أجــل نقــاش
حــول مــدى مالءمــة مفهــوم الســلفية ملدرســة محمــد
عبــده ،راجــع:

ومــن أجــل نقــاش موســع حــول األصوليــة والســلفية الحداثيــة،
راجــع:
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يــرون أنفســهم كامتــداد مبــارش ملذهــب
أهــل الحديــث املبكــر ،كان العــامل
األخالقــي واالجتامعــي مشــيدين حرف ًيــا
عــر القــرآن والحديــث وحولهــا.
أمــا بالنســبة إىل األصوليــن الســنيني
املتأخريــن((( الذيــن يــرون أنفســهم
كامتــداد للتقليــد املؤســي الفكــري الذي
ظهــر يف الحضــارة اإلســامية يف الحقبــة
الوســيطة املتأخــرة (مــا بــن  1200إىل
1500م) ،فتُعتــر الحداثــة عندهــم قــو ًة
متغطرســة يجــب أن تنصــاع لحقائــق
الوحــي ومــا عليــه األمــة مــن متثالتــه.
إننــا نــرى التوتــر بــن مفهــوم نقــد املــن
كطريقــة موضوعيــة وبــن مخــاوف متكني
طغيــان العقــل عــى الوحــي ظاهـ ًرا بقوة
بــن اإلصالحيــن املســلمني واألصوليــن.
ـال
ميثــل حديــث «ســجود الشــمس» مثـ ً
رائ ًعــا عــى ذلــك ،الــذي كان محــو ًرا
لنقــاش محتــدم يف مــر بــن رشــيد رضــا
((( ظهــر هــذا املصطلــح كعالمــة عــى علــاء أهــل الســنة
الذيــن يتصــورون ويقدمــون أنفســهم عــى أنهــم امتــداد
للتقاليــد واملؤسســات الفكريــة الوســيطة نفســها التــي
يرفضهــا الســلفيون الحداثيــون .انظــر أيضً ــا:

Brown, Hadith, 261 ff.

واملالــي األزهــري األصــويل البارز يوســف
الدجــوي (تــويف 1946م) ،تبــارى هــذان
بصخــب كل واحــد منهــم يف
الخصــان
ٍ
دوريتــه البــارزة؛ املنــار ومجلــة األزهــر.
يف هــذا الحديــث يوضح الرســول ألصحابه
أ َّن الشــمس حــن تغــرب فإنهــا تســتقر
ســاجدة عنــد عــرش الرحمــن حتــى يؤذن
لهــا فتــرق مــرة أخــرى .وهــو حديــث
موجــود يف الصحيحــن وعــدة مصــادر
أخــرى معتمــدة لــدى أهــل الســنة،
وأغلــب رواياتــه تتضمــن تنبــ ًؤا بــأ َّن
الشــمس ســتطلع مــن مغربهــا كعالمــة
مــن عالمــات الســاعة(((.
بعــض الشــارحني املســلمني فيــا قبــل
الحقبــة الحديثــة مثــل النــووي قدمــوا
مناقشــات متعجلــة حــول الطبيعــة
املجازيــة ملســألة ســجود الشــمس،
لكنهــم مل يســهبوا كثــ ًرا يف معنــى
((( هــذا الحديــث رواه أبــو ذر وبدايتــه« :أتــدرون أيــن
تذهــب هــذه الشــمس..؟» ،انظــر :صحيــح البخــاري:
كتــاب بــدء الخلــق ،بــاب صفــة الشــمس والقمــر؛ صحيــح
مســلم :كتــاب اإلميــان ،بــاب بيــان الزمــان الــذي ال يقبــل
فيــه اإلميــان؛ جامــع الرتمــذي :كتــاب الفــن ،بــاب مــا جــاء
يف طلــوع الشــمس مــن مغربهــا؛ وجامــع الرتمــذي أيضً ــا:
كتــاب تفســر القــرآن ،بــاب مــن ســورة يــس؛ ويراجــع:
ســنن أيب داوود :كتــاب الحــروف والقــراءات( ،بــاب .)1

ميثــل حديــث «ســجود الشــمس»
ً
مثــال رائ ًعــا عــى ذلــك ،الــذي كان
محــو ًرا لنقــاش محتــدم يف مــر
بــن رشــيد رضــا واملالــي األزهــري
األصــويل البــارز يوســف الدجــوي
(تــويف 1946م) ،تبــارى هــذان
ـب كل واحــد منهــم
الخصــان بصخـ ٍ
يف دوريتــه البــارزة؛ املنــار ومجلــة
األزهــر.
الحديــث بكاملــه((( .وقــد مثَّــل هــذا
األمــر ملحمــد رشــيد رضــا عالمــة عــى
قصــور نقــد القدمــاء للحديــث ،ورضورة
إعــادة تقييمــه مــن قبــل املســلمني
مــن معارصيــه .ويشــهد رضــا أ َّن النقــاد
الكالســيكيني مثــل البخــاري قــد أجــادوا
يف نقــد اإلســناد بالفعــل ،لكــن نقــد املــن
مل يكــن مــن حرفتهــم .إضافــة إىل ذلــك ،مل
يتوفــر لهــم مــا توفــر يف العــر الحديــث
مــن اكتشــافات علميــة .أمــا اليــوم ،كــا
يوضــح رضــا ،فنعــرف عــر اليقينيــات
امللموســة أ َّن حديــث ســجود الشــمس
((( ابــن حجــر ،فتــح البــاري)368 /6( ،؛ النــووي ،رشح صحيــح
مســلم 19( ،جــز ًءا)( ،بــروت :دار القلــم).)555 /2( ،

حديــث منكــر .ولــي يدعــم زعمــه
مبصداقيــة كالســيكية ،أحــال بوضــوح
عــى قواعــد نقــد املــن التــي أرســيت
مــا بعــد القــرن الخامــس /الحــادي
عــر والتــي ترفــض الحديــث إذا عــارض
بدهيــات العقــل ويقينياتــه .ويقــر رضــا
بــأ َّن الحديــث ميكــن أن يفهــم مجــازًا
لكنــه رفــض ذلــك؛ ألنَّــه ميلــؤه التكلــف
أول ،وثان ًيــا ألنَّــه يعــارض الدليــل واملعنــى
ً
الحــريف الواضــح للحديــث((( .بالنســبة إىل
رضــا ،كانــت معارضــة الحديــث املحرجــة
ليقينيــات علــم الفلــك الحديــث قــد
أغلقــت البــاب عــى أي تأويــل يجمــع
بــن الحقيقتــن مــن بــاب حســن الظــن.
أو رمبــا كان رضــا يعتمــد بشــكل محــض
عــى قــراءة مخلصــة وغــر متكلفــة
للنــص.
مل يــوا ِر رضــا اســتهجانه لهــؤالء العلــاء
الذيــن أرصوا عــى صحــة مثــل هــذه
األحاديــث .يف أحــد ردوده ضمــن
نقاشــات مطولــة خاضهــا مــع الدجــوي
ومجلــة األزهــر ،يحيــل رضــا إىل هــذا
الحديــث كمثــا ٍل ناصــع عــى ظالميــة
((( رشيد رضا( ،املنار  ،)27رقم1926( ،)8( :م)( :ص.)6 - 615 /
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علــاء األزهــر الــذي مل يتــم إصالحــه.
مشــي ًدا بــدور محمــد عبــده يف مواجهــة
إرصار األزهــر عــى طاعتــه العميــاء
للنصــوص املؤسســة ،ويتحــر عــى أ َّن
ٍ
شــخص لحديــث ُوصــف
مجــرد نقــد
بالصحــة قــد يعرضــه لالتهــام بالكفــر،
وأ َّن هــذا قــد يحــدث مــع أ َّن بعــض
املــواد يف كتــب الحديــث قــد تخالــف
الدليــل العلمــي التجريبــي ومــا عاينتــه
الحــواس(((.

بحديــث ســجود الشــمس)((( ،ويتصاعــد
ســخط رشــيد رضــا عنــد ذكــره لكيــف أ َّن
بعــض جهلــة علــاء األزهــر مــا يزالــون
يدافعــون عــن ظاهــر معنــى الحديــث.
واعــراه الذهــول مــن أ َّن البعــض مــن
أمثــال يوســف الدجــوي قــد اعتــروا أ َّن
مــن ال يؤمــن بهــذا يُعــد غــر مؤمــن
باملــرة(((.
يف الواقــع ،يبــدو أ َّن رشــيد رضــا كان
يبالــغ يف توصيــف موقــف الدجــوي .إ َّن
الدجــوي كان غاض ًبــا مــن رضــا؛ ألنَّــه
اختــار أن يعـ ِّـر عــن رأيــه بصلــف يف كل
يشء مــن السياســة إىل العلــوم مــن دون
إظهــار االح ـرام الالئــق لل ـراث التأويــي
الـــذي وضـعـــه العـلـمـــاء املسـلـمـــون.
ففــي حالــة حديــث ســجود الشــمس،
فضَّ ــل رشــيد رضــا أن يجــدف بزعمــه أ َّن
معرفــة النبــي مل تكــن محيطــة باألمــور
ـدل مــن أن يجــد تأويـ ًـا رمزيًــا
العلميــة بـ ً
للحديــث« ،ومــا أوســع لغــة العــرب لــدى

ومــن الالفــت أ َّن رشــيد رضــا قــد قــ َّدم
حجــة حــول الكيفيــة التــي أملــح بهــا
فقهــاء مســلمون كالســيكيون إىل إشــكال
حديــث ســجود الشــمس .ويقتبــس
مــن الفقيــه الشــافعي امللهــم واملــرع
القانــوين إمــام الحرمــن الجوينــي (تــويف
478ه1085 /م) قولــه إ َّن الشــمس دامئًــا
مرئيــة يف مــكان مــا ،تــرق وتغــرب يف
أماكــن مختلفــة طب ًقــا لخطــوط العــرض
(ويجــب مالحظــة أ َّن تعليــق الجوينــي
جــاء يف معــرض مناقشــته ملواقيــت
الصــاة ومل يكــن مرتبطًــا بشــكل مبــارش

((( ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الهيتمية( ،ص.)249 /

((( رشيد رضا ،املنار واألزهر (القاهرة :مكتبة املنار1934 ،م)،
(ص.)20 ،19 /

((( وقــد أشــكل رضــا عــى الحديــث مــن جهــة أخــرى أيضً ــا،
حيــث قــال بأنَّــه معلــول اإلســناد :رشــيد رضــا ،املنــار
واألزهــر( ،ص.)20 ،19 /

مــن يعرفهــا»((( .مــن منظــور الدجــوي ،مل
يقــف رشــيد رضــا عنــد حــد رفــض طريقة
البخــاري يف التصحيــح؛ بــل وتخطــى ذلــك
إىل قولــه بتقييــد معرفــة النبــي ورفضــه
لكالمــه «وهــي جــرأة ال يصــح أن تكــون
مـــن مـســـلم يؤمـــن باللــه ورســـوله»(((.
يف رأي الدجــوي ،ليــس املــن موضــع
التســاؤل ههنــا؛ فســجود الشــمس ميكــن
دامئًــا أن يتــم تأويلــه بشــكل رمــزي .لكنــه
موقــف أنطولوجــي وإبســتيمولوجي
للنــص املقــدس بــإزاء إبســتيمولوجيا
مناوئــة ،وهــي يف هــذه الحالــة «العلــم
الحديــث».
مــن املثــر لالنتبــاه ،أ َّن العلــاء املســلمني
قــد واجهــوا هــذه املقابلــة مــن قبــل ،وإن
كان عــى هامــش عاملهــم الفكــري .فقــد
رفــض ابــن رجــب الحنبــي الدمشــقي
(تــويف 795هـــ1392 /م) باســتهزاء تــام
((( يوســف الدجــوي ،مقــاالت وفتــاوى الشــيخ يوســف
الدجــوي ،تحقيــق :عبــد الرافــع الدجــوي ،أربعــة أجــزاء
(القاهــرة :دار البصائــر .)1325 /4( ،)2006 ،وهــي يف
األصــل مقالــة بعنــوان :صاحــب املنــار والصــاة عــى رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بعــد األذان ،يف مجلــة األزهــر
 ،3رقــم.)1932( ،)5( :
((( الدجوي ،مقاالت.)1327 /4( ،

يف رأي الدجــوي ،ليــس املــن موضــع
التســاؤل ههنــا؛ فســجود الشــمس
ميكــن دامئًــا أن يتــم تأويلــه بشــكل
رمــزي .لكنــه موقــف أنطولوجــي
وإبســتيمولوجي للنــص املقــدس
بــإزاء إبســتيمولوجيا مناوئــة ،وهــي
يف هــذه الحالــة «العلــم الحديــث».
هــؤالء الفلكيــن املشــككني الذيــن وظفوا
مالحظاتهــم إلنــكار حديــث النــزول،
الــذي يقــول فيــه النبــي مــا معنــاه إ َّن
اللــه يتنــزل إىل الســاء الدنيــا يف الثلــث
األخــر مــن الليــل ليســتمع إىل دعــاء
ـج هــؤالء الفلكيــون بــأ َّن
املؤمنــن .واحتـ َّ
الثلــث األخــر مــن الليــل يحــدث يف بقــاع
شــتى طــوال الوقــت ،فكيــف يتنــزل اللــه
فيهــا جمي ًعــا؟ ويــرد ابــن رجــب عــى
قائــا بأنَّــه لــو أ َّن النبــي
ذلــك بحــدة ً
وأصحابــه ســمعوا مثــل هــذه املعارضــة
العتــروا قائلهــا منافقًــا أو خار ًجــا عــن
اإلسالم(((.
((( ابـن رجـب الحنبلي ،فضـل علم السـلف عىل علـم الخلف،
تحقيـق :زهير الشـاويش (بيروت :املكتـب اإلسلامي،
2009م)( ،ص .)23 /ومـن الالفـت أ َّن القـايض عيـاض
اسـتخدم فكـرة حركـة األجـرام السماوية نفسـها ليرد على
التشـكيك يف معجـزة شـق القمـر ،فقـد قيـل :لـو أ َّن القمـر
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تــي حالــة مشــابهة مبــدى االنتشــار
والتضخيــم الــذي ميكــن أن تصلــه
االعرتاضــات عــى معــاين الحديــث يف
ســياق الهيمنــة .يف حديــث موجــود يف
صحيــح مســلم ،يحــي عــن أ َّن مــوىس
حــن جــاءه ملــك املــوت رضبــه مــوىس
ففقــأ عينــه فعــاد إىل اللــه يشــكو إليــه
فشــفاه ثــم أعــاده ليتــم مهمتــه(((.
استشــعر العلــاء املســلمون فيــا قبــل
العــر الحديــث الغمــوض يف أن كيــف
لبــري أن يــؤذي ملــكًا ،باإلضافــة إىل
كيــف لنبــي أن يعــارض أمــر اللــه.
ويــروي النــووي أ َّن بعــض املالحــدة قــد
شــككوا عالنيــة يف الحديــث بنــا ًء عــى مــا
رأوه مــن تهافــت يف معنــاه((( .ومــع ذلــك،
حـ َّـل علــاء أهــل الســنة هــذا االلتبــاس
بــدل
ً
باللجــوء إىل تأويــات مبدعــة
مــن مســاءلة صحــة العبــارة املنســوبة
قـد انشـق بالفعـل كان سـيصل إلينـا روايـات عـن ذلك عرب
ثقافـات وشـعوب عدة ،وقـد دفع القايض عياض بـأ َّن القمر
يظهـر يف أماكـن عـدة لكن يف أوقـات متفرقة ،وأنَّـه رمبا قد
انشـق عندمـا كان مرئيًا لسـكان تلـك البقعة فقـط .القايض
عيـاض ،كتـاب الشـفا بتعريـف حقـوق املصطفـى (بيروت:
دار ابـن حـزم2002 ،م)( ،ص.)176 /
((( صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب فضائل موىس.
((( النووي ،رشح صحيح مسلم.)9 - 138 /15( ،

إىل النبــي ،قــال القــايض عيــاض عــى
ســبيل املثــال إ َّن مــوىس يف هــذا «الخــر
الصحيــح» كان يدافــع عــن نفســه ضــد
عــدو مل يعــرف ماهيتــه يف حينهــا؛ أل َّن
ملــك املــوت كان قــد تجــى يف صــورة
إنســان(((.

مــى .واعتــر محمــود أبــو ريــة (تــويف
مثــال صار ًخــا
ً
1970م) هــذا الحديــث
للمــن املنكــر((( ،وقــد اعتــره محمــد
الغــزايل أيضً ــا غــر مقبــول مــن حيــث
معنــاه؛ ألنَّــه مــن غــر املتصــور أن يعرتض
نبــي عــى قــدر اللــه(((.

ومــع ذلــك ،حـ َّـل علــاء أهــل الســنة
هــذا االلتبــاس باللجــوء إىل تأويــات
مبدعــة ً
بــدل مــن مســاءلة صحــة
العبــارة املنســوبة إىل النبــي ،قــال
القــايض عيــاض عــى ســبيل املثــال
إنَّ مــوىس يف هــذا «الخــر الصحيــح»
كان يدافــع عــن نفســه ضــد عــدو مل
يعــرف ماهيتــه يف حينهــا؛ ألنَّ ملــك
املــوت كان قــد تجــى يف صــورة
إنســان.

ـال مبهـ ًرا عــى
وميثــل حديــث الذبابــة مثـ ً
التوتــر ثنــايئ القطــب يف نقــد حديــث
واحــد مــن حيــث املــن .فقــد اعتــر
املعتزلــة يف القــرن الثالــث /التاســع أ َّن
هــذا حديــث منكــر متهافــت ،متســائلني
كيــف لدابــة أن تحمــل دا ًء ودوا ًء يف
الوقــت نفســه .وقــد ك ـ ّرس علــاء أهــل
الســنة مثــل ابــن قتيبــة أنفســهم ملجابهــة
مثــل هــذا الشــك.

لكــن مل يعامــل اإلصالحيــون املســلمون يف
العــر الحديــث هــذا الحديــث بحســن
الظــن نفســه .فط ـ ّور أحــد تالميــذ رشــيد
رضــا نق ـ ًدا متجــاوزًا ملدونــة الحديــث مل
يكــن ليســمح بــه أســتاذه يف أي وقــت
((( القايض عياض ،كتاب الشفا( ،ص.)6 - 365 /

وقــد فنــد هــذا النقــد العــامل الفقيــه
الشــافعي حمــد الخطــايب يف القــرن
الرابــع /العــارش باإلشــارة إىل أ َّن بعــض
الــدواب األخــرى مثــل النحــل تجمــع بــن
الســم وبــن بعــض املنافــع للنــاس .را ًدا
((( محمــود أبــو ريــة ،أضــواء عــى الســنة املحمديــة (القاهــرة:
مطبعــة دار التأليــف1985 ،م)( ،ص.)198 /
((( الغزايل ،السنة النبوية( ،ص.)38 - 35 /

بشــكل أكــر وضو ًحــا عــى هــذا النقــد
العقــاين بــأ َّن بعــض الثعابــن الســامة
تســتخدم لحومهــا يف تصنيــع تريــاق
لســمها((( ،ثــم عــرَّ بإيجــاز ،رمبــا أكــر
مــن أي شــخص آخــر ،عــن طريقــة أهــل
الســنة يف التوفيــق بــن العقــل والوحــي:
«هــذا مــا ينكــره مــن ال يثبــت مــن
بحســه ومشــاهدته
األمــور إال مــا أدركــه ِّ
ـح عنــده
ومــن ال يعــرف منهــا إال مــا صـ َّ
بالعــرف الجــاري والتجربــة القامئــة ،فأمــا
مــن رشح اللــه قلبــه بنــور معرفتــه وأثلــج
صــدره بثبــوت نبــوة رســوله صــى اللــه
عليــه وســلم؛ فإنَّــه ال يســتنكر ذلــك وال
يدفعــه إذا ثبتــت بــه الروايــة...
إمنــا يصــح الــيء بوجــود دليلــه ،وقيــام
الداللــة مــن طريــق العقــل وصحــة
((( أبــو ســليامن حمــد الخطــايب ،أعــام الحديــث يف رشح
صحيــح البخــاري ،تحقيــق :محمــد ســعيد آل ســعود4 ،
مجلــدات (مكــة :معهــد البحــوث العلميــة1988 ،م)/3( ،
)2142؛ ابــن حجــر ،فتــح البــاري .)309 /10( ،يف فصــل
مــا كتبــه [ Lucian of Samosataاملعــروف عنــد العــرب
باســم لوســيان الساموســاطي] يبــدو أ َّن البحــث عــن
مثــل هــذا الرتيــاق كان الحافــز وراء ســعي رجــل حــاول
اإلمســاك بح ّيــة قبــل أن تؤذيــه ،راجــع:

Lucian, The Works of Lucian of Samosata,
trans. H.W. Fowler & F.G. Fowler, 4 vols.
(Oxford: Clarendon Press, 1905), 3: 236.
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أخبــاره مــن طريــق النقــل يوجبــان
التســليم ويقطعــان مــادة األشــاغيب»(((.
يف العــر الحديــث ،تكــررت هــذه
املســاجالت نفســها ،مــع إضافــات مــن
االطــاع عــى الطــب الحديــث .ففــي
مقــال بــارز يف عــام 1906م يف مجلــة
املنــار ،قــاد الطبيــب املــري محمــد
توفيــق صدقــي (تــويف 1920م) هجو ًمــا
الذ ًعــا عــى عالقــة الحديــث بالرشيعــة.
وق ـ َّدم حديــث الذبابــة عــى أنَّــه مثــال
مفتاحــي إلقـرار املســلمني ملــواد ســخيفة
ضمــن نصوصهــم املقدســة ،فليــس فقــط
مــن غــر الصحــي أن يغمــس املــرء ذبابــة
يف رشابــه ثــم يتناولــه؛ بــل إنــه أيضً ــا
مخالــف ملــا روي عــن أمــر النبــي بســكب
الزيــت أو الســمن إذا وقــع فيــه يشء مــن
القــوارض(((.
وبالرغــم مــن أ َّن رشــيد رضــا مل يشــارك
صدقــي نقــده القــايس ملدونــة الحديــث،
إال أنــه أقـ َّر بــأ َّن حديــث الذبابــة حديــث
((( الخطايب ،أعالم الحديث 4 ،أجزاء.)2 - 2141 /3( ،

(2) Juynboll, The Authenticity of the Tradition
Literature, 141.

مشــكل .وخلــص رضــا إىل أنَّــه مــا إذا
كان هــذا الحديــث غــر متواتــر فاإلميــان
بــه محــض اختيــار .مــع أنَّــه ر َّدد كالم
الخطــايب نفســه املذكــور ليدعــم إمكانيــة
اتفــاق الحديــث مــع العلــم(((.
وقــد شـ َّن العــامل الســوري املعــارص خليــل
مــا خاطــر حملــة أصوليــة قويــة للدفــاع
عــن مصداقيــة املعنــى الحــريف لحديــث
الذبابــة؛ ففــي كتابــه «اإلصابــة يف صحــة
حديــث الذبابــة» يدافــع مــا خاطــر عــن
الحديــث مــن حيث ســنده ومتنــه ،معت ًربا
أنَّــه صحيــح ومعتمــد عــى نطــاق واســع
عنــد الفقهــاء مــن كل املذاهــب .واألهــم
مــن ذلــك ،أنَّــه تحــدى إميــان الكثــر مــن
قائــا
النــاس بأوليــة العلــم الحديــثً ،
بــأ َّن أغلــب مــا اعتقدنــا باســتحالته عــر
التاريــخ أصبــح عــى العكــس مــن ذلــك
اآلن((( .خاصــة مــع التغــرات العلميــة
املتســارعة يف القــرن العرشيــن التــي
غــرت مفاهيمنــا باســتمرار حــول إطالقية
املمكــن واملســتحيل .عــى ســبيل املثــال،
(3) Ibid., 143.
((( خليــل مــا خاطــر ،اإلصابــة يف صحــة حديــث الذبابــة
(الريــاض :دار القبلــة1985 ،م)( ،ص.)101 /

وقــد ش ـ َّن العــامل الســوري املعــارص
خليــل مــا خاطــر حملــة أصوليــة
قويــة للدفــاع عــن مصداقيــة املعنــى
الحــريف لحديــث الذبابــة؛ ففــي
كتابــه «اإلصابــة يف صحــة حديــث
الذبابــة» يدافــع مــا خاطــر عــن
الحديــث مــن حيــث ســنده ومتنــه،
معتــ ًرا أنَّــه صحيــح ومعتمــد عــى
نطــاق واســع عنــد الفقهــاء مــن كل
املذاهــب.
فقبــل عــدة ســنوات فقــط مــن هبــوط
رجــل أمريــي عــى القمــر كان هــذا عنــد
ـتحيل(((.
أغلــب النــاس إنجــازًا مسـ ً
ويقــدم مــا خاطــر منهجيــة متييزيــة
مثــرة لالنتبــاه أحــس أنهــا غائبــة بــن
املشــككني يف الحديــث؛ فالفــرق عنــده
بــن مــا يســتغربونه وبــن املســتحيل،
فاالســتحالة متعلقــة بالــيء يف ذاتــه،
فيــا يســتغرب العقــل الــيء إن كان
جديــ ًدا عــى عقلــه وال يبلــغ تصــوره.
يبــدو ملــا خاطــر أ َّن التشــكيك يف
((( نفسه( ،ص.)104 /

هــذا الحديــث ناتــج عــن الخلــط بــن
االســتحالة وبــن مــا هــو مســتغرب أو
غــر مقبــول يف النظــرة الغربيــة(((.
ويف دعــوة أخــرى ملقاربــة النصــوص
اإلســامية بتواضــع ،يقــول يوســف
القرضــاوي ،آخــذًا يف االعتبــار الشــكوك
العلميــة التــي توجــه لبعــض األحاديــث،
إ َّن الفــرق بــن أهــل الســنة واملعتزلــة أننا
نأخــذ الحديــث عــى محمــل التأويــل(((،
صح ثبــوت الحديث فإنَّــه من الخطأ
فــإذا َّ
الكبــر رده ملجــرد االســتبعادات العقليــة.
ويف حالــة األحاديــث التــي طاملــا اعتــرت
صحيحــة ،يفضــل القرضــاوي أن يثــق
بهــا خوفًــا مــن أن يكــون معناهــا مل
يتضــح لعقلــه بعــد((( .يف النهايــة ،يذكــر
القرضــاوي قــراءه بــأ َّن الوحــي رمبــا أىت
بأفــكار صعبــة عــى أفهــام البــر ،مثــل
محــا
ً
حديــث الذبابــة ،الــذي ال يُعــد
لالعـراض مــا دام منســوبًا إىل الوحــي وال
يخالــف العقــل(((.
((( نفسه( ،ص.)2 - 101 /
((( القرضــاوي ،كيــف نتعامل مع الســنة النبوية( ،ص.)6 - 45 /
((( نفسه( ،ص.)98 /
((( نفسه( ،ص.)174 /
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استنتاج وخالصة:

ً
أول :يحكــم العــامل املتصــدر للحديــث
بحــس منهاجــي مبنــي عــى الرهبــة مــا
نســب إىل الوحــي وبالتزامــه بحســن
الظــن يف تأويلــه .ثان ًيــا :ميكــن لهيمنــة
غــر نصيــة مــن «العقــل» و«العلــم
والحــس املشــرك» أن تتغلَّــب عــى رغبــة
العلــاء يف تقبــل الحديــث كجــزء مــن
الوحــي .هــذا التوتــر واالضطــراب بــن
هذيــن العاملــن كان منطًــا مركزيًــا يف
التعامــل العلمــي الســني مــع النصــوص
املقدســة .هــذا التوتــر يف حقيقــة األمــر
كان مندر ًجــا داخــل ســلطوية مدونــة
الروايــة ذاتهــا التــي َّأســس عليهــا أهــل
الســنة أصولهــم الفكريــة.
إ َّن املنهجيــة التــي طورهــا أهــل الســنة
األوائــل يف نقــد الروايــة كانــت مصممــة
لتنحيــة الطريقــة الذاتيــة يف اختبــار
صحــة الحديــث عــى أســاس العقــل.
ولكــن حتــى مــع تركيــز العلــاء عــى
تصحيــح األحاديــث عــن طريــق اإلســناد،
كانــت تصدمهــم بعــض املتــون بإشــكاالت
خاصــا ألســانيدها ورمبــا
اســتدعت نق ـ ًدا ً

هــذا التوتــر واالضطــراب بــن
هذيــن العاملــن كان منطًــا مركز ًيــا
يف التعامــل العلمــي الســني مــع
النصــوص املقدســة .هــذا التوتــر يف
حقيقــة األمــر كان مندر ًجــا داخــل
ســلطوية مدونــة الروايــة ذاتهــا التــي
َّأســس عليهــا أهــل الســنة أصولهــم
الفكريــة.
أدت إىل اكتشــاف علــل ال محيــص مــن
تالفيهــا .وهكــذا ،بقيــت الذاتيــة كجــزء
أصيل من مراحل عملية النقد.
إ َّن الدمــج الــذي قــام بــه األشــعري بــن
العقالنيــة االعتزاليــة واملبــادئ أو العقائــد
الســنية أدى بهــذا التوتــر أن يكــون توتـ ًرا
منهاج ًيــا ،كــا لــو كان فصا ًمــا يعــري
منهجيــة أهــل الســنة يف نقــد الحديــث.
أرىس علــاء الحديــث مــن أهــل الســنة
منــذ القــرن الخامــس /الحــادي عــر
عــدة قواعــد نهائيــة لنقــد املــن بالرغــم
مــن أ َّن هــؤالء العلــاء أنفســهم غالبًــا
مــا رجحــوا مبــدأ أهــل الحديــث األصــي
يف إخضــاع العقــل لســلطة الوحــي.

وبالتأكيــد ،وافــق علــاء أهــل الســنة
عــى أ َّن للمــرء أن ينكــر حديثًــا باعتبــار
متنــه ولكــن فقــط بعــد أن يفــرغ وســعه
يف التنقيــب عــن قــراءة توفيقيــة.
لكــن املــدى الــذي ميكــن أن يصــل إليــه
التخــي عــن املعنــى الحــريف أو حســن
الظــن كان معتمــ ًدا عــى ميــل العــامل
لعقــد املســاءالت مــن تلقــاء نفســه.
فرمبــا صــدم بعــض العلــاء املســلمني
بحديــث رأوا أ َّن معنــاه غــر مقبــول يف
حــن أمكــن آلخريــن أن يقبلــوه كجــزء
مــن رؤيتهــم الدينيــة للعــامل .كمثــل حالة
الذهبــي عندمــا تخطــى معــاين ثابتــة
لعــدة أحاديــث رأى عدم صحتهــا دون أن
يبــذل الكثــر مــن الجهــد يف البحــث عــن
تأويــل الئــق لهــا .وعــى العكــس منــه،
مــال مــا عــي القــاري إىل أن يتكلــف
تأويــات بديلــة ملعــاين األحاديــث التــي
قبــل أســانيدها.
حــدث انعطــاف ملحــوظ يف خطــاب نقــد
املــن عنــد التقــاء املســلمني بالحداثــة
الغربيــة .مثــل مــا حــدث لعلــاء
املســيحية األوروبيــن يف القرنــن الســابع

عــر والثامــن عــر ،فــكان عــى العلــاء
املســلمني يف أواخــر القــرن التاســع عــر
ومطلــع القــرن العرشيــن أن يواجهــوا
هــذه القــوة الجديــدة ،التــي مثَّلــت،
وألول مــرة ،تحديًــا شــاقًا لتعــايل الوحــي
(أو مــا نســب إىل الوحــي يف حالــة
الحديــث) باعتبــاره املكــون الرئيــس
لعاملهــم العلمــي والتاريخــي والقيمــي.
أثــارت بعــض األحاديــث الدهشــة
يف مــا قبــل العــر الحديــث ،مثــل
حديــث الذبابــة وســجود الشــمس ،لكــن
تعظيــم النــص والرغبــة يف االنغــاس يف
املامرســات الهرمينوطيقيــة قــد تالشــت
يف العــر الحديــث أمــام الخــوف مــن
الظهــور مبظهــر الظالميــة أو مخالفــة
العلــم .إ َّن الســؤال األكــر الــذي يؤطــر
هــذا الخطــاب أبعــد مــن أن يكــون
إشــكال التمييــز بــن املطلــق والنســبي،
أو بــن الحقيقــة الخارجيــة والتصــورات
اإلنســانية.
فُهمــت هــذه الثنائيــة يف الفلســفة
اليونانيــة عــى أنهــا فــرق بــن عــامل
الـطـبـيـعـــة ( )Physis natureوعـــامل
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القانــون( ،)Nomos lawأي بــن الحقائق
الخارجيــة يف نظــام الطبيعــة ومــا يقابلهــا
مــن تصــورات ثقافيــة.
دامئًــا مــا خلــط البــر بــن مفهومــي
الطبيعــة والقانــون ،وكان هــذا خطــأ
بولــس [القديــس] يف رســالته «الرســالة
األوىل إىل أهــل كورنثــوس» [هــي
إحــدى رســائل العهــد الجديــد التــي
تنســب إىل الرســول بولــس ،وهــي
موجهــة مــن بولــس وسوســتانيس إىل
املســيحيني يف كورنثــوس ويف عمــوم
اليونــان ،يتوقــع أنهــا كتبــت مــا بــن
55م إىل 60م  -املرتجــم] التــي قــال فيهــا:
«أم ليســت الطبيعــة نفســها تعلمكــم أ َّن
الرجــل إن كان يرخــي شــعره فهــو عيــب
لــه»[ ،والنقــل مــن الرتجمــة العربيــة
املعتمــدة للعهــد الجديــد  -املرتجــم]
(ورمبــا لــن توافقــه عائلــة املريوفنجيــن
الفرنكيــن يف هــذا األمــر [املريوفنجيــون
الفرنكيــون ســالة حاكمــة تعــد أول بيــت
ملــي فرنــي ،وكانــوا يعرفــون بتيجانهــم
وطــول لحاهــم وشــعورهم و ُعــرف أول
ملوكهــم باســم كلوديــون امللتحــي أو
كثيــف الشــعر  -املرتجــم]) ،وقــد أخطــأ

ســيينكا [ Senecaلوكيــوس أنّايــوس
ســينيك يعــرف أيضً ــا بســينيكا ،فيلســوف
وخطيــب وكاتــب مرسحــي رومــاين
رواقــي ،ويلقــب بســينيكا الفيلســوف
أو األصغــر متييــ ًزا لــه عــن والــده
الخطيــب الشــهري  -املرتجــم] الخطــأ
نفســه يف نقــده للتخنــث حــن قــال:
«أال تعتقــدون أنَّــه مــن املخالــف للحيــاة
الطبيعيــة أن يتشــبه الرجــل بــزي
املــرأة؟»((( ،وتجلَّــت هــذه الســذاجة
نفســها لــدى ابــن خلــدون (تــويف
808هـــ1404 /م) عندمــا أنكــر روايــة
تزعــم بــأ َّن أخــت هــارون الرشــيد قــد
احتالــت ألحــد الــوزراء الربامكــة حتــى
واقعهــا وحملــت منــه [بعــد أن أذن
لهــا هــارون الرشــيد يف عقــد النــكاح
ومتعلــا
ً
دون الخلــوة  -املرتجــم]،
بأنـهـــا امـــرأة عربيـــة رشيفــة النســب
«مـحـفـوفـة بامللـــك العـزيـز والـخـالفـة
النـبـويـــة وصـحـبـــة الرســـول وعمـومته
وإمـــــام املـلــــة»« ،فــأيـــــن يـطـلـــب
الصــون والعفــاف إذا ذهــب عنهــا»(((.
(1) 1 Corinthians 11: 15-16; Seneca, Epistulae
Morales ad Lucilium, xxii: 7.
(2) Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, trans. Franz Rosenthal,

إ َّن التمييــز بــن الطبيعــة والقانــون،
والحقيقــة والتصــور ،هــو مــا يؤطــر
تحــدي وضــع خطــوط فاصلة بــن املمكن
واملحــال ،واملمكــن وغــر املمكــن.
فتصوراتنــا دامئًــا مــا تكــون الحاكــم
األهــم عــى مــا نؤمــن بــه .بالرغــم مــن
أنَّــه مــن النــادر ج ـ ًدا أن يقودنــا موقــف
«ال أدري  »agnosticإىل االنفتــاح عــى
ـدل مــن التشــكيك فيــه،
تقبــل املمكــن بـ ً
إال عنــد كاتــب متواضــع مثــل مونتــن
( Montaigneتــويف 1592م) [ميشــيل
دي مونتــن أحــد أكــر الكتَّــاب الفرنســيني
تأث ـ ًرا يف عــر النهضــة الفرنــي ،ورائــد
املقالــة الحديثــة يف أوروبــا  -املرتجــم]
الــذي عــارص بدايــة االكتشــافات
األوروبيــة ألعاجيــب العــامل ،والــذي حـذّر
قــراءه مــن مغبّــة التظاهــر «باإلقــرار
بأقــل مــا متتــد إليــه حــدود اإلمــكان»،
والخلــط بينهــا وبــن «املســتحيل وغــر
ed. N.J. Dawood (Princeton: Princeton
University Press, 1989), 18-19.

[نقــل املؤلــف نــي ابــن خلــدون مرتجمــن باملعنــى مــن ترجمة
روزنتــال املذكــورة ،وقــد نقلتــه مــن األصــل ،ص  100مــن
املقدمــة ،ج ،1تحقيــق :عبــد اللــه محمــد الدرويــش ،دار
يعــرب - 2002 ،املرتجــم].

املمكــن»((( .أخضعــت القيــم املؤسســة
لإلســام الســني تصــورات الفــرد التــي ال
مفــر مــن محدوديتهــا ليقــن الوحــي.
فيمكــن للمــرء أن يتخيــل أ َّن مــا خاطــر
كل مــن بولــس وســينيكا
مثـ ًـا قــد ألــزم ً
الحجــة يف التمييــز بــن مــا هــو غــر
طبيعــي وبــن مــا ترفضــه انحيــازات املــرء
وخلفياتــه املســبقة.
كان مــا خاطر شــديد التســنن يف كتاباته،
مذكــ ًرا إيانــا بــأ َّن العقــل ال ميكــن أن
يل مــن حجــب
يكــون متحــر ًرا بشــكل ك ٍّ
العــادة والجهــل .كــا الحــظ بنــدار
[ Pindarبنــدار أو پـِــنداروس مــن أهــم
شــعراء اليونــان قبــل امليــاد  -املرتجــم]
يف وقــت مبكــر مــن التاريــخ اإلنســاين أ َّن
«العــادة /الطبيعــة حاكمــة عــى كل مــا
سواها» (((.
(1) Michel de Montaigne, Les Essais, ed. Denis Bjai et al. (Paris: La Pochothèque, 2001),
278 (Book I: 26).
(2) Herodotus, Histories, Book III: 38.

وانظــر أيضً ــا مالحظــة مونتــن يفBook( 318 ,Montaigne :
 ،)30 :1التــي قــال فيهــا« :يبــدو أننــا ال منلــك أي معيــار
للصــدق والعقــل غــر هــذا الصنــف مــن اآلراء املنتــرة يف
البقــاع التــي نقطنهــا».
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