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Abstract: There is a tremendous outburst of exotic and fabricated rules relating to the study of hadith
in social media. Such rules, which entirely contradict the study of hadith terminology, were made up by
the enemies of the Sunnah of every hue. They deliberately circulated and promulgated them through
their channels as if they were among the principles of the study of hadith terminology so that they may
conceal their false claims. Therein lies the problem of the study. The study aims to i) examine,
extrapolate and analyse the rules put forth by those modern hadith forgers, ii) refute these rules using
the method accepted by the Ummah and the established rules of the study of hadith. The study used the
inductive method, as well as the descriptive method along with analysis. Accordingly, the researcher
will extrapolate and document each rule of what is called “the rules of the modern hadith forgers”. He
also intends to refute these rules by assessing them against the origins of the study of hadith using the
descriptive-analytical method. The study came up with the following conclusions: i) there are rules
fabricated by the modern hadith forgers with the aim of spreading their misguiding thought by falsely
assuming the framework used by the study of hadith, ii) the movement of hadith fabrication develops
with the development of factors and causes at every time, and iii) it is necessary to diligently search
and investigate the channels and articles of the modern forgers to reveal in their lies that may deceive
many commoners and students.
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 ختالف علم مصطلح احلديث مجلة،خمرتعة عرب وسائل التواصل االجتماعي
َ  لقد انتشرت قواعد حديثية دخيلة معاصرة: ملخص

 وعمدوا لتمريرها عرب قنواهتم وتصديرها وكأهنا من أجبدايت علم املصطلح، ابتدعها أعداء السنة مع اختالف مشارهبم،وتفصيال
.ً إىل دراسة قواعد الوضاعون اجلدد استقراء وحتليال: ويهدف هذا البحث. وهنا تكمن مشكلة هذا البحث،ليتسرتوا على أابطيلهم
 على املنهج االستقرائي: وقد اعتمد هذا البحث.ونقض هذه القواعد ابملنهج الذي تقبلته األمة من خالل قواعد علم احلديث املعتربة
 وعليه سيقوم الباحث بـاستقراء وتوثيق كل قاعدة مما تسمى "قواعد الوضاعون.وكذا املنهج الوصفي الذي ال خيلو من التحليل
 وقد توصل. وكذلك تفنيد هذه القواعد من خالل عرضها على أصول علم احلديث ابالستعانة ابملنهج الوصفي التحليلي.اجلدد
 أن هنالك قواعد خمرتعة على يد الوضاعني اجلدد واليت من أهدافها متريرها من فكر الضالل:الباحث إىل عدد من النتائج منها
 وأن حركة الوضع يف احلديث الشريف تتطور مع تطور العوامل واألسباب يف كل.لينتقل من فكر احلداثيني حىت أتخذ إطار احملدثني
 وأنه ال بد من التفتيش احلثيث والتتبع خلف قنوات ومقاالت الوضاعني اجلدد لكشف يف أكاذيبهم اليت قد تنطلي على كثري.زمان
.من العوام وطالب العلم
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املقدمة
إن أمهية هذا البحث تَـْنـبُع من أمهية االنرتنت يف عصران احلاضر ،وملا أصبحت قنوات اليوتيوب وبعض مواقع التواصل
َّ
ِ
شىت ألوان املعارف ،كان ذلك فرصة للبعض لنشر شبهاهتم اليت تنال من السنة الشريفة من
قبلة لعموم الناس يف ى
خالل اخرتاع أسس حديثة يف علم احلديث ،لذا وجب على الباحثني تسليط الضوء على مثل هذه القواعد وهدمها
ابلعلم واحلجة .ومن ََثَّ فإن خطورة مترير مثل هذه األساليب وأسلمتها هو الباعث على اختيار املوضوع ،ومع عدم
وجود دراسة جتمعها – يف حدود اطالعنا – أييت البحث يف سياق توجيه بوصلة البحث حنو الظاهرة بشكل أكرب.
لقد ظهرت شائعة االستعمال ضمن دوائر متتالية؛ كمنهجية تعمل ابسم اإلسالم لكنها ضد اإلسالم
(دفاعا عن السنة النبوية) هو يف األساس هدم للسنة ،وكأن القوم اتفقوا عليها ،بل
وثوابته فعلى سبيل املثال كتاب ً
وأمجعوا على توزيع األدوار فيما بينهم ،فرأينا تسمية هذه االخرتاعات واالفرتاءات ابسم( :قاعدة) ،وحيث أن هذه
الدراسة ستحلل كل قاعدة على حدة ،مع إبراز احلجة والدليل يف دحضها .إذن فال مشاحة يف االصطالح .قد
يوجد من هذه القواعد املخرتعة اليت سنذكرها ما هو مكرر يف السابق عند علمائنا وقد خصصنها هنا ألهنا جاءت
بثوب جديد ولون جديد .فعلى سبيل املثال عندما نتكلم عن تقدمي الذوقيات على قواعد العلوم الشرعية املنضبطة،

فهي ال تبتعد كثريا عن مبدأ التأويل عند اخلوارج ،زمن الصحابة رضوان هللا عليهم ،إال أن الفارق بني احلاضر
طويال.
واملاضي ،أن مثل هذه املزاعم املنحرفة مل جتد تربة خصبة حتفظها لتعيش وترتعرع أمام جهابذة األمة وخنبها ً
أما اليوم فقد ابت األمر خمتلفاً مع ضياع حكومة وعقوبة لكل متطفل على العلم الشرعي فضال على

الطاعنني يف الدين وثوابته ،وعند التتبع والرصد ميكن مالحظة قاسم مشرتك بني هؤالء الطاعنني ،بل وستجد حرصا
اضخا ،مما يدلل على قرائن تشري إىل مركزية وقطبية التلقي لديهم ،والكم اهلائل من األموال املبذولة
عجيباً وجلَداً و ً
لذلك ،مما يستوجب على أنصار دين هللا تسليط األضواء ،والوقوف حبزم وحتمل للمسؤولية ال سيما يف ظل تفرق
اجلهود بصراعات داخلية ،يف الوقت الذي اجتمع أعداء الدين ورموا اإلسالم عن قوس واحد .من هنا جاءت هذه
القواعد املستقرأة من مقابالت وقنوات بعض خنب العابثني واليت تدل يقينا من خالل أقوال أصحاهبا ،والقرائن اليت
تلف مقاالهتم على إيرادها ودسها يف معرض املقابلة ،لعلم احلديث وقواعده من جهة أخرى ،ومن جهة ليسرتوا
سوءة ابطلهم مبسوح العلم اترة .وحىت ال نطيل اقتصران على إيراد مثال واحد حتت كل قاعدة مما ذكرانها ها هنا مع
أمنوذج موثق عليها ،وإال فمن أراد التوسع فعليه بساعد اجلد والبحث فهي أكثر مما مجعناه وتقصيناه.
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املبحث األول :مصطلحات البحث ومفاتيحه املفاهيمية
قواعد حديثية( :الْ َق ِ
اع َدة) من الْبناء أساسه َوالضَّابِط أَو ْاألَمر الْ ُكلِىي ينطبق على جزئيات مثل (كل أذون ولود وكل
صموخ بيوض) ومجعه :قَـو ِ
اعد (.)Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, t.th.
َ
حديثية :نسبة للحديث النبوي :فاحلديث يف اللغة :ضد القدمي ،ويف االصطالح :ما أضيف إىل النيب صلى
خلُقية (.)al-Tahanawi,1996
هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخ ْلقية أو ُ
.1

دخيلة

(الدخل) الْفساد َوالْ َعْيب والداء والريبة
َ
ِ
ِ
ت منه (.)al-Fayruzabadi, 2005
العَر ِب ،ولَْي َس ْ
أ ُْدخلَ ْ
ت يف َكالم َ

(al-Lughah al-‘Arabiyyah, t.th

.2

معاصرة

وعصاراً ،أَي كنت أَان وهو ِيف عصر و ِ
ِ
احد
عاص ْر ُ
ُ
اصَرًة َ
ت َفالان ُم َع َ
َ
َُ َ ْ َ
.3

كل َكلِ َم ٍة
َّخيلُّ :
’ .)Majmaوالد ُ

وضاعون جدد

(.)al-Zabidi, t.th

(.)Adnan Ibrahim & Jarjis al-Azhari, 2020

َح ِاديث املختلق(وضع)
َّيء أَلْ َقاهُ من يَده وحطه (ضد َرفعه) (وضع) َفالان صريه وضيعا َومن ْاأل َ
َووضع َفالن نَفسه َوالش ْ
صار وضيعا أَي دنيئا فَـ ُه َو وضيع (وضع) الرجل ِيف ِجتَ َارته (يوضع) وضعا خسر فِ َيها
الرجل (يوضع) ضعة ووضاعة َ
(.)Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, t.th
وقد رأى الباحث أنه من املناسب تسمية احلركة املعاصرة ضد السنة النبوية – حتديداً  -ابلوضاعني اجلدد

( ، )‘Alaa’ Mutawi, 2021مع التأكيد أن مثة فرق ممن مجعتهم قواسم مشرتكة (املالحدة ،احلداثة ،القرآنيون،
الليرباليون ،العلمانيون ،املستشرقون ،التنويريون ،وغريهم) خيتنقون غيظاً من سنة العدانن صلى هللا عليه وسلم ،فنقول
هلم :موتوا بغيظكم.
وظننا أن مصطلح (وضاعون جدد) حري ابلنشر والتحليل والتقصي ،فإن خطر وضاعي اليوم ال يقل
خطورة على السنة والدين من الكذابني يف القرون األوىل ،بل حال اجلدد؛ أخطر وأفتك على دين الناس وعقوهلم.
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املبحث الثاين :قاعدة( :تقدمي الذوقيات على قواعد مصطلح احلديث)
إن ذهنية وثقافة الطاعنني يف السنة املطهرة معتربة أثناء منهجية النقد األصيل ،فمن املسلمات يف علم املصطلح أن
ؤمن انقله عن الكذب واخلطأ ،فاحلديث عندئذ جيتاز إحدى مراحل فلرتة قبول النص،
اخلرب إذا جاء على صفة يُ َ
وقد عمد هؤالء الوضاعون اجلدد للتالعب يف ألفاظهم فمزجوا معها ذوقياهتم اخلاصة حىت صدق فيهم قول الشاعر:
يف زخرف القول تزيني لباطله  ...واحلق قد يعرتيه سوء تعبري
تقول :هذا جماج النحل متدحه  ...وإن تذم فقل خرء الزانبري ()Ibn al-Athir, t.th
يقول الدكتور عبد هللا عطا عمر" :موضوع نقد احلديث من حيث املنت أو اإلسناد كان وما يزال من أهم
املوضوعات وأكثرها إشكالية يف علم احلديث؛ ذلك أنه قد يتكلم فيه املتخصصون وغريهم ،بل قد يتحدث فيه
أصحاب األهواء الذين ال يعنيهم علم احلديث أصالً ،إمنا مههم الوصول إىل ما ميكن من خالله الطعن يف بعض
األحاديث ،وهو ما قام به املستشرقون وأتباعهم يف اآلونة األخرية ،الذين ما فتئوا حياولون بكل طاقتهم الطعن
والتشكيك من أجل الوصول إىل إنكار السنة وحجيتها ،أو التقليل من أمهيتها ،بدعوى أن الدين مصدره القرآن
وحده؛ وذلك من أجل القضاء على اإلسالم ،وتشويه صورته عند أتباعه" (عبد هللا عطا عمر.)2015،
من هنا وجد (الوضاعون اجلدد) ضالتهم ،لتمرير أهدافهم الساقطة ،حىت يردوا مجلة من األحاديث بعينها،
وقد فعلوها حقاً حتت شعار الدفاع عن سنة النيب صلى هللا عليه وسلم حتت عنوان" :السياق االجتماعي للخطاب
النبوي يف احلديث كان على سبيل املمازحة حديث «انقصات عقل ودين» ..نظرة أخرى" للكاتب إسالم البحريي
 )Islam) Bahiri,2009حيث وجه انتقاده لنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما رأَيت ِمن َانقِص ِ
ات
َ َْ ُ ْ َ
َع ْق ٍل وِدي ٍن أَ ْذ َه ِ ِ
الر ُج ِل احلَا ِزِم ِم ْن إِ ْح َدا ُك َّن) (.)al-Bukhari, 1422
ب َّ
ب للُ ى
َ
َ
فقد طبق الكاتب أدبياته وذوقياته على احلديث – مع وجود التوضيح النبوي من املقصود يف عبارة نقصان
العقل والدين يف نفس احلديث ،إال أنه جتاهل النص النبوي ،بل ووجه احلديث بتوجيه خاص من عنده مل يسبقه
أحد من السلف وال اخللف ،حيث قال :أما الدليل على أن السياق االجتماعي للخطاب النبوي يف هذا احلديث

كان على سبيل التواد واملمازحة فيتضح ابلعودة إىل االستقراء يف منهاج اخلطاب النبوي ،فكل ممازحات النيب اليت
صحت عنه كانت ذات سياق لغوى متشابه ،وهو أن يعقد النيب لغزا لغواي للمخاطب َث حيله أبلفاظ لغوية حتتمل
املعىن احلقيقي الظاهر وال حتتمل املعىن الذى يقرر حكما.
ومن ذلك ما أخرجه الرتمذي والطرباين عن امرأة عجوز جاءت تسأل النيب الدعاء هلا بدخول اجلنة فقال
هلا أبسلوب اللغز اللغوي ممازحا« :إن اجلنة ال يدخلها عجوز» فلما انزعجت املرأة قال هلا النيب موضحا حل اللغز
اللغوي« :بل ينشئها هللا خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا» وما ورد أيضا يف «اإلحياء» وغريه أن النيب قال ممازحا
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المرأة تسأل عن زوجها فقال هلا« :زوجك الذى يف عينيه بياض» فاعتقدت املرأة أن زوجها قد ذهب بصره ،إال
أن النيب حل اللغز اللغوي بقوله« :ما من إنسان إال وىف عينيه بياض» ،وكما أخرج الرتمذي أن رجال سأل النيب أن
حيمله فقال« :أمحلك على ولد الناقة فقال الرجل وما أصنع هبا؟ فقال النيب :وهل تلد اإلبل إال النوق» ،وهكذا
كان النيب يعقد دائما اللغز اللغوي َث حيله بغية املمازحة ،ولو قاران ذلك اخلطاب حبديث نقصان العقل لوجدانمها
متطابقني بشكل كلى ما يؤكد أن حديث نقصان العقل والدين كان لغزا لغواي أراد النيب به -كما هو هنجه الذي
بيناه -أن يتواد مع هؤالء النسوة وميازحهن (.)Islam Bahiri, 2009
وحىت نثبت ما بدأان به أن مثة تبادل أدوار ومنهجيات معتمدة لإلطاحة ابلسنة ،فإن الكاتب نفسه ويف
شهر  12من عام  2018ويف برانمج تلفزيوين ،خيرج ليهدم ما قاله سابقا بل ويكذب توجيهه السابق للحديث
من خالل رد احلديث مجلة وتفصيالً ،حيث قال ما نصه :ال ميكن ،من املستحيل على رسول هللا أن يكون قد قال
ذلك للنساء (.)https://www.youtube.com/watch?v=iwnKnivAxYg
وهذا هو حمض اهلوى والتشهي يف منهج هؤالء عند رد األحاديث ،حيث اعترب أنه من غري املعقول بل
ومن املستحيل الذي خيالف الذوق الرفيع – من وجهة نظهره  -أن تكون عبارة« :انقصات عقل ودين» هو كالم
للنيب – صلى هللا عليه وسلم ،هكذا مبجرد خمالفته لفهم وذوق زعمه وأقره الكاتب!!
إذن؛ هؤالء يتعاملون مع السنة حسب الوقائع ودرجات الوعي عند الناس ،ففي املرحلة األوىل استمات
الكاتب يف الدفاع عن فهم النص مع إقراره أنه حديث نبوي شريف جاء يف صحيح البخاري ،وأن اإلشكال يكمن
يف عدم اإلحاطة ابخلطاب النبوي بصورته التكاملية!! فال بد من فهم دالالته  -كما زعم – من خالل اخلطاب
النبوي العام مع النساء!!!
ولعل املفاجأة من سرعة التغري يف الرأي واملوقف لدى الكاتب نفسه – وال ميكن مترير ذلك على حسن النوااي -
فها هو نفسه يف مرحلة اثنية من التعامل مع نفس النص النبوي الشريف  -ومع إرساء الرسائل اليت حتمل يف أذهان
ِِ ِ
صِ
ف
س َش َه َادةُ املَْرأَة مثْ َل ن ْ
متابعي مثل هذا الكاتب ،أبن املعىن املعروف الذي تلقته األمة ابلقبول هلذا النص «أَلَْي َ
ك ِمن نـُ ْق ِ ِ
ِِ
ال:
ص ْم» قـُ ْل َن :بـَلَى ،قَ َ
الر ُج ِل» قـُ ْل َن :بـَلَى ،قَ َ
َش َه َادةِ َّ
اض ْ
س إِذَا َح َ
ص ِىل َوَملْ تَ ُ
ت َملْ تُ َ
ال« :فَ َذل ْ َ
صان َع ْقل َها ،أَلَْي َ
ك ِمن نـُ ْقص ِ
ِِ
ان ِدينِ َها» ليس مقبوالً البتة وخمالفته النص لذوق الكاتب ومنطقه – األعوج ابتداء – سبب وجيه
«فَ َذل ْ َ
لرد احلديث بل واسقاطه أن يكون قد قاله النيب صلى هللا عليه وسلم ،فنراهم يلعبون بثوابت املسلمني ويردوا اثين
مصادر التشريع حتت شعار محاية سنة النيب من الدخيل!
ولنقف عند أقوال بعض العلماء يف مسألة رد احلديث يف حال معترب عند بعض املذاهب ،وهي بال ريب
خري من حال ومقال حبريي السابق .فقد نقل عالمة الشام مجال الدين القامسي -رمحه هللا -يف كتابه قواعد التحديث
عن امل ىقري املالكي يف كتابه (القواعد) ما نصه" :ال جيوز اتباع ظاهر نص اإلمام مع خمالفته ألصول الشريعة عند
حذاق الشيوخ"( .)al-Qasimi, 2012إذا قرر األصوليون ترجيح بطالن فهم ظاهر النص عند معارضته لألصول
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جديدا خيالف يف حقيقته مناهج العلماء
وفهما ً
املتعارف عليها بني أهل الفن والرتجيح ،فكيف مبن استحدث منهجاً ً
املقبولة بل خيالف النص نفسه منطوقَه ومفهومه! وهللا إنه من العجب العجاب.

وقال يف موضع آخر ( :)al-Qasimi, 2012قاعدة :ال جيوز رد األحاديث إىل املذاهب على وجه ينقص

من هبجتها ،ويذهب الثقة بظاهرها فإن ذلك فساد هلا وحط من منزلتها ال أصلح هللا املذاهب لفسادها وال رفعها
خيفض درجاهتا فكل كالم يؤخذ منه ويرد إال ما صح لنا عن حممد صلى هللا عليه وسلم .وهذا الكالم هو عني
إمجاع املذاهب واتفاق كلمة األئمة الكبار ،فمن ذلك ما جاء عن اإلمام أيب حنيفة قوله :إِذا قلت قوال ُخيَالف
ِ ِ
ص َّح َعن أيب حني َفة
كتاب هللا َوخرب َّ
الر ُسول صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم فاتركوا قويل َوذكر ابْن ى
الش ْحنَة ِيف هنَايَة النى َهايَة أَنه َ
ص َّح احلَ ِديث فَـ ُه َو مذهيب (.)al-Fullani, t.th
أَنه قَ َ
ال إِذا َ
قال ابن عبد الرب رمحه هللا :وقد ذكر الشافعي رمحه هللا ال جيوز له أن يقضي ويفيت حىت يكون عاملا ابلكتاب
ومبا قال أهل التأويل يف أتويله وعاملا ابلسنن واآلاثر وعاملا ابختالف العلماء ،حسن النظر صحيح األود ورعا مشاورا
فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب مالك ،وسائر فقهاء املسلمني يف كل مصر يشرتطون أن القاضي واملفيت ال جيوز
أن يكون إال يف هذه الصفات (.)al-Qurtubi, 1994
فهذه أمثلة من كالم بعض أئمة السلف ،واملقام ال يتسع لذكر درر ابقي أئمتنا كاإلمام أمحد وغريه ،إال أن
الشاهد من كالم علمائنا أن التصرف أبلفاظ النبوة ال حيل ألحد إال على وجه مضبوط بقرائن حتف النص النبوي،
حبيث ال خيرجه عن سكة العلوم املتفق عليها سلفا عن خلف أبي وجه من الوجوه املقبولة ،وإال لكان جهود العلماء
يف ابب التوفيق بني النصوص الشرعية كما فعل الشافعي يف اختالف احلديث والطحاوي يف كتابه الكبري ( شرح
مشك ل اآلاثر) والذي جاء يف مخسة عشر جملدا ،وطريقة هؤالء العلماء يف دفع إيهام التعارض بني النصوص تدل
أن ذلك مطلب شرعي ال يُسكت عنه.
وخيتم الباحث هذا املبحث بقضية هامة البد من التنويه عليها ،أال وهي دعوى ليربالية اليوم ومن سار يف
فَـلَ ِكهم؛ رفض التقليد األعمى ،والرتاث كله تقليد!! فأهل السلف رفضوا التقليد .ومن ذلك ما قاله اإلمام الشاطيب

رمحه هللا :فالواجب علينا أن نقف مع االقتداء مبن ميتنع عليه اخلطأ ،ونقف على االقتداء مبن ال ميتنع عليه اخلطأ إذا
ظهر يف االقتداء به إشكال ،بل نعرض ما جاء عن األئمة على الكتاب والسنة ،فما قباله؛ قبلناه ،وما مل يقباله؛
تركناه وال علينا ،إذ قام لنا الدليل على اتباع الشرع ومل يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعماهلم إال بعد
عرضها ،وبذلك وصى شيوخهم ،وإن كان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من األحوال والعلوم والفهوم؛ فليعرض
على الكتاب والسنة ،فإن قباله صح ،وإال مل يصح ( .)al-Shatibi, 1992ومن هنا نعلم أن منهج علماء احلديث
يرفض التقليد كما رفض األحكام غري املعللة ،وبذلك ال وجود لذوقيات شخصية جتري على أهنا مسلمات الشية
فيها.
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املبحث الثالث :قاعدة( :إسقاط السنة حبجة خمالفتها للقرآن الكرمي).
وهذه فرية قدمية حديثة ( ،)Ibn Qutaybah, 1999لكنها القت رواجاً اليوم أكثر من ذي قبل؛ يف خضم اختالط

الثقافات واألفكار وازدايد إقبال الناس على وسائل التواصل االجتماعي ،الذي فاق فكرة العوملة ،يف تصغري املسافات
وتقريب ما بدا مستحيالت ،وبعيدا عن االستطراد؛ نقول مستعينني ابهلل عز وجل :أن الوضاعني اجلدد عمدوا
الستخدام هذه القاعدة (إسقاط السنة حبجة خمالفتها للقرآن الكرمي) ألسباب من أبرزها:
.1

.2

تكلٌّم بعض السابقني فيها ( )Ibn Hazm, 1404يف مباحث الرتجيح بني النصوص ،أما الوضاعون اجلدد
فقد استفادوا من ذكرها – مع كوهنا شاذة مرجوحة  -للتلبيس على الناس فعمدوا هلذه األقوال متسرتين
حتت غطائه؛ ففيه َمسوح العلم (.)Abu Dawud, 2009
إظهار التقديس للقرآن الكرمي؛ ومن ََث االنتقال للمرحلة اليت بعدها ،وهي إسقاط قداسة القرآن الكرمي من
خالل احلوارات والشبهات اليت يبثها املستشرقون واملستغربون والليرباليون والقرآنيون واحلداثيون عرب وسائل
التواصل االجتماعي ،ابسم الدفاع عن القرآن الكرمي!

.3
.4

دعوى دخول الوضع والتحريف يف السنة النبوية مما يوجب عدم الطمأنينة ألحكامها! (.)Shawman, t.th
اإلشارة إىل بعض اآلراء العلمية (كالطبية ،خمالفة املنطق والعقل) وجعلها وجها لوجه يف رد السنة
(.)https://n9.cl/zp04
ذم النصوص اليت تشابه ما ورد يف التوراة واإلجنيل ،حتت عنوان( :إسرائيليات)( ،فكرة تلمودية أو توراتية)

.5

(.)al-Ghazali, t.th

وانطالقاً من هذه األسباب جترأ الوضاعون اجلدد على السنة النبوية واالنتقال من مرحلة بث الشبهات
خفية بني النخب ،إىل خماطبة عوام الناس عرب وسائل التواصل االجتماعي بدون خجل وال تُقية .وسنأخذ مثاالً

واحداً من بني مناذج موجودة للوضاعني اجلدد ،ميارسون فيها إسقاط السنة النبوية بدعوى خمالفتها للقرآن الكرمي،
وقد تَتبعنا هذا املثال فوجدانه بغية للقوم يف رد السنة ،بل ويف التطاول على صحيح البخاري نفسه؛ كونه أصح
الكتب بعد كتاب هللا عز وجل .ومن هذه النماذج ما أخرجه البخاري يف صحيحه ( .)al-Bukhari, 1422عن أيب
هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،حنوه يعين «لوال بنو إسرائيل مل خينز اللحم ،ولوال حواء مل ختن
أنثى زوجها» (.)https://n9.cl/ov2yo
انتشى منكرو السنة النبوية ،فرحا وطراب ،يف االعتماد على مثل هذا احلديث زاعمني خمالفته للقرآن الكرمي
وموافقته للتوراة واإلجنيل ( ،)‘Adnan Ibrahim, 2012وهم بذلك يقعدوا ملبدأ رد احلديث جملرد خمالفة القرآن الكرمي،
دون الرجوع ملنطوق احلديث ومفهومه من دون تكلف وال تنطع ،فاحلديث من حيث اإلسناد صحيح ال إشكال
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فيه ،وأما من حيث املنت فإن احلديث يتكلم عن موضوع معاصر (توارث الطباع) ،حيث أن حواء تورث لبناهتا،
قال أبو الفضل العراقي :ومعىن احلديث أهنا أم بنات آدم فأشبهنها ،ونزع العرق إليها ملا جرى هلا يف قصة الشجرة
مع إبليس فزين هلا أكل الشجرة فأغراها فأخربت آدم ابلشجرة فأكال منها ،وليس املراد خيانة يف فراش فإن ذلك مل
يقع المرأة نيب قط حىت وال امرأة نوح ،وال امرأة لوط الكافراتن .فإن خيانة األوىل إمنا هو إبخبارها الناس أنه جمنون،
وخيانة الثانية بداللتها على الضيف كما ذكره املفسرون (.)Al-‘Iraqi, t.th
وقال احلافظ ابن حجر العسقالين :وقوله مل ختن أنثى زوجها؛ فيه إشارة إىل ما وقع من حواء يف تزيينها
آلدم األكل من الشجرة حىت وقع يف ذلك فمعىن خيانتها أهنا قبلت ما زين هلا إبليس حىت زينته آلدم وملا كانت
هي أم بنات آدم أشبهها ابلوالدة ونزع العرق فال تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها ابلفعل أو ابلقول وليس املراد
ابخليانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكال ،ولكن ملا مالت إىل شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك آلدم
عد ذلك خيانة له ،وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن حبسبها وقريب من هذا حديث جحد
آدم فجحدت ذريته ( )Ibn Hajar, 1379ويف احلديث إشارة إىل تسلية الرجال فيما يقع هلم من نسائهم مبا وقع
من أمهن الكربى ،وأن ذلك من طبعهن فال يفرط يف لوم من وقع منها شيء من غري قصد إليه أو على سبيل
الندور ،وينبغي هلن أن ال يتمكن هبذا يف االسرتسال يف هذا النوع بل يضبطن أنفسهن وجياهدن هواهن وهللا
املستعان.
وكالم العلماء والعقالء ال تعارض بينها وال إشكال يف نص احلديث البتة ،بل من الغرابة االلتفاف على
نص احلديث وأتويل مفهومه ملعىن بعيد مع وجود األدلة على األقرب واألسلم .ونعلم يقيناً أن الطعن يف أحاديث
صحاح  -ال إشكال فيها بني العلماء املعتربين يف ختصص احلديث النبوي – إمنا هي ضمن دوائر متتابعة إلسقاط
سلطان السنة النبوية من قلوب وعقول العامة والنخب على حد سواء ( )Ibn Qutaybah, 1999بتصرف.
وصدق الصادق املصدوق -صلى هللا عليه وسلم" :-أحيسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن يقول:
إن هللا مل حيرم شيئا إال ما يف هذا القرآن ،أال وإين  -وهللا  -قد أمرت ووعظت وهنيت عن أشياء ،إهنا ملثل القرآن
أو أكثر .)Abu Dawud, 2009( "...
فجمهور السلف واخللف على توجيه احلديث ابملعىن املقبول الذي سيق ألجله ،ومسألة هامة نبهنا هلا يف
بداية هذا امل طلب ،حيث يرتكز املتطاولون على السنة على عكازة (هذه أسطورة توراتية ،هذه إسرائيليات) .وكان
األصل أن تكون الكتب السماوية ذات توجيه واحد ال تضاد بينها ،أما وقد حرفت الكتب السابقة فال يعين ذلك
لزوم إسقاط كل ما يرد يف القرآن والسنة لسبب موافقتها أمرا ما من كتب أهل الكتاب.
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املبحث الرابع :قاعدة( :تقدمي السنة بصورة مقززة)
احلداثيون األوربيون جاؤوا كردة فعل على ظلم الكنيسة ومامحلته تلك احلقبة الكنسية من جتهيل وتضليل؛ فتوجه
احلداثيون للصناعة واخرتاع اآللة ،فاستفاد منهم الناس يف هذا اجلانب ،أما حداثيو العرب فإن اترخيهم يشهد أهنم
جديدا سوى الطعن يف الدين وثوابته .من هنا كانت إحدى وسائلهم
كانوا عبئاً على الناس بل مل يقدموا شيئاً ً
املمنهجة يف إسقاط السنة النبوية ،تشويه السنة النبوية – على صاحبها أفضل وأزكى صلوات ريب عز وجل – يف
أذهان وقلوب عوام املسلمني ،وذلك من خالل سوقها يف قالب االستنقاص ،أو يف قفص الرجعية والتخلف ،وأحياانً
يف صورة تشمئز منها الطباع والنفوس .ومن أمثلة ذلك ( )Rashid Hamami, 2017تشويه السنة عند ذكر حديث
النيب صلى هللا عليه وسلم« :إذا وقع الذابب يف إانء أحدكم فليغمسه كلهَ ،ث ليطرحه ،فإن يف أحد جناحيه شفاء،
ويف اآلخر داء»
فحينما تُعرض السنة أبسلوب السخرية والتهكم كما فعل (أمحد عبده ماهر) يف مقطع يثري االستهزاء ،امسه
(مروايت اهلنا)!!!! فيقول فيه :أبو هريرة رضي هللا عنه يقول" :فليغمسه كله"!! ما ينفعش إال كله (وهو بذلك يثري
امشئزاز املشاهد وسخريته من احلديث) بل يستعرض جمموعة أخرى من األحاديث كحديث الشرب من أبوال اإلبل
(.)al-Bukhari, 1422

ويعلق عليها قائالً( :البخاري يكذب على الرسول) ويتساءل يف نفس املقطع قائال( :أين أخالقيات الدعوة!)
(حديث القرف والدابن ايل بتغمسها إي ده !!!) (.)Ahmad ‘Abduh Mahir, 2019
وهكذا يستمر أبسلوبه الذي يبعث االستهزاء والسخرية من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت
هناية املقطع ،متجاهال التقارير العلمية اليت تكلمت عن استخدام دراسات وأحباث لعالجات طبية من أمور مستقذرة
(برميارين  ،)https://n9.cl/vbxraوابملقارنة بني بعض العقاقري العالجية (من براز إنسان ،ومن سائل بعض احلشرات
كالصراصري ،ومن بول احلصان ،وبول احلمار ،وبراز اإلبل) (https://www.youtube.com/watch?v=P3mG7-
 )2W9u4:2018وكل ذلك تنتجها شركات األدوية الغربية.
وعند مقارنتها حبديث الذابب فإننا نعلم يقيناً أن ال إشكال لدى الغرب مع نصوص نبوية من حيث العقل
واملنطق والتجربة ،فما ابل هذه النصوص النبوية الشريفة أصبحت الشغل الشاغل حلداثيي العرب الذين مل يقدموا
للبشرية حبثا واحداً مفيدا ،السيما مع وجود دراسات دوائية بدأت أبحباث جتريبية فعال على الذابب ( Dani

 ،!!)Kingsley, 2002وصدق الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
إذن قاعدة( :تقدمي السنة بصورة مقززة) إمنا هي استدراج خبيث ممنهج ال قواعد له علمية وال مهنية ،فلزم
على حميب سنة املصطفى إظهار حقيقة منهج هؤالء الوضاعون اجلدد ،وأهنم حني يعرتضون على مثل هذه النصوص
(كحديث الذابب السابق) إمنا يعارضون أسيادهم من الغرب ممن خضعت أنوفهم راغمة للبحث يف جداول جتريبية
أوردهتم إىل ما أخرب به نبينا صلى هللا عليه وسلم قبل أربعة عشر قرانً (.)Dani Kingsley, 2002
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فقبل أن يتكلم هؤالء الوضاعون اجلدد على حديث شريف ،نطالبهم يف هذا الباب أوالً ابالطالع على:
حليب مستخلص من الصراصري ( )Susan Scutti, 2016وقهوة تصنع من براز الفيلة وقطط الزابد واألحباث اليت
تكلمت عن عمليات زرع الرباز فضال عن بعض الدراسات اليت تتحدث عن االستشفاء به من خالل نقله عن
طريق الفم واألنف َ .)http://www.openbiome.org/about-fmt/ث بعد ذلك ليتفكروا .بال ريب سيقفون خائبني
أمام سنة احلبيب صلى هللا عليه وسلم.
املبحث اخلامس :قاعدة( :التالعب ابلنص لرد احلديث النبوي)
ا تضح مما سبق أن حركة الوضاعون املعاصرة لديها مسار لغوي ،يستعملونه يف التلبيس على الناس ليقنعوهم يف
أكاذيبهم ،اليت إن عرضت على طاولة البحث العلمي ال جتد هلا وزانً علمياً ،ومن هذه األالعيب والوسائل اليت
يتبعها فريق الوضع املعاصر ،إسقاط احلديث النبوي الشريف من خالل تقدميه للناس منقوص األلفاظ ،أو ُحمرف
العبارة اليت يقيم الوضاع مدار طعنه عليها (وهي يف احلقيقة غري موجودة يف أصل احلديث) .ومثال عليه :تعامل
هؤالء السقط مع حديث شرب أبوال اإلبل الذي رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أنس رضي هللا عنه قال:
قدم أانس من عكل أو عرينة ،فاجتووا املدينة « فأمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم ،بلقاح ،وأن يشربوا من أبواهلا
وألباهنا» فانطلقوا ،فلما صحوا ،قت لوا راعي النيب صلى هللا عليه وسلم ،واستاقوا النعم ،فجاء اخلرب يف أول النهار،
فبعث يف آاثرهم ،فلما ارتفع النهار جيء هبم« ،فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ،ومسرت أعينهم ،وألقوا يف احلرة،
يستسقون فال يسقون» .قال أبو قالبة« :فهؤالء سرقوا وقتلوا ،وكفروا بعد إمياهنم ،وحاربوا هللا ورسوله»
.)Bukhari, 1422
وببساطة عندما يقوم أحد الطاعنني يف اإلسالم ( ،)Sharif Jabir, 2018ابعتبار مثل هذا احلديث ابطالً
(al-

مستعيناً بتقرير منظمة الصحة العاملية ،فهو يف احلقيقة قد حرف الرتمجة اخلاصة ابلتقرير الذي ساقة إلسقاط احلديث
النبوي الشريف  .فقد نقل من املصدر :أن منظمة الصحة العاملية اعتربت أبوال اإلبل سببا لنقل فايروس كوروان
فطلبت عدم استخدامها ،وجابر هبذه الرتمجة أوهم املشاهد أن التقرير يرد صراحة على احلديث النبوي ،واملوجود يف
صحيح البخاري!!!
وأن التقرير الذي استشهد به أحد امللحدين نُشر عام 2012م ،عندما انتشر خرب فريوس كوروان اجلمال ،فقد كان
يتعلق بتحذير منظمة الصحة العاملية ،من استخدام أي شيء يتعلق هبذه الدواب خشية انتقال الفايروس فيما لو
كانت مصابة ،فينتقل عندها الفايروس ،مثلما سبق وحذرت منظمة الصحة العاملية مثال من أن الربغر املصنع من
حلم البقر يؤدي إىل أنواع خمتلفة من السرطان!! (.)https://n9.cl/3odry
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املبحث السادس :قاعدة( :قبول املردود ورد الصحيح)
وهذه القاعدة عند الوضاعني اجلدد عظيمة الشأن ،فإهنم سرعان ما ينتصرون لباطلهم ابملوضوعات والضعيف ،يف
الوقت الذي جتدهم يردون أحاديث صحاح كصحيح البخاري وغريه!!!
علم
وبناءً عليه فإن الوضاعني اجلدد – وبكل وقاحة – يستشهدون بنصوص واهية ال حيتج هبا أحد لديه ٌ
ابحلديث النبوي اتفاقاً ،ومن ذلك ما استشهد به الشيخ وسيم يوسف أن سيدان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

رضي هللا عنه حرق كتباً فيها أحاديث الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم! وقد أورد هذه القصة يف معرض دفاعه عن
نفسه عندما شكك يف صحيح البخاري ،فقامت عليه الدنيا حباً ونصرًة لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( )Qanat Wasim Yusuf, 2019فقال ما نصه :لكن ملا نتكلم عن مسألة معينة صيانة لكتاب هللا عز وجل ،أان
ال أجعل كتاب هللا كدونه ،عمر بن اخلطاب يف احلديث مجع أحاديث رسول هللا وأحرقها ،ملاذا؟! أان لست عدو
للدين.

ويرى الباحث أن هذا الطرح فاسد املنشأ واملقصد ،أما قصة إحراق عمر ألحاديث رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ال تصح كما سنبني ذلك .أما من حيث املقصد – ولسنا نتكلم عن نية املتكلم فأمره إىل هللا – فإن

حركة التشكيك يف السنة النبوية أخذت أشكاالً متنوعة ،ففي الوقت الذي تُنكر فيه أحاديث الصحيحني ،بل وترد
بشبه واهية ال وزن هلا تقوم مكاهنا ،وحيتج الوضاعون اجلدد أبحاديث هالكة ليلبسوا على الناس ،دون أن يبينوا
مصادرهم ،كما فعلوا عندما تكلفوا يف تضعيف أحاديث الصحاح!!! (.)Qanat Wasim Yusuf, 2019
أما القصة اليت استشهد فيها وسيم يوسف فلم جندها سوى يف كتاب الطبقات البن سعد
 )1410قال :أخربان زيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي قال :أخربان عبد هللا بن العالء قال :سألت القاسم ( al-Zahabi,
 )1985ميلي علي أحاديث فقال :إن األحاديث كثرت على عهد عمر بن اخلطاب فأنشد الناس أن أيتوه هبا فلما
أتوه هبا أمر بتحريقها َث قال :مثناة كمثناة أهل الكتاب .قال فمنعين القاسم يومئذ أن أكتب حديثا ( al-Mu’allimi,
( Ibn Sa’ad,

.)1986

ومن اجلدير ابلذكر أن هذه القواعد (بزعم قول حال أصحاهبا) قد تناقلها احلداثيون الحق عن سابق،
وعند البحث ستجد أن طرف اخليط ينتهي ألحد ُكبَّارهم يف الضالل ،كما أن قصة إحراق عمر لكتب احلديث

نقلها أبو رية يف كتابه أضواء على السنة احملمدية والذي قرظ له الدكتور طه حسني (Qanat Mukafah al-
) ،Shubhat, 2019لذا تشاهبت قلوهبم .وعلى افرتاض صحة خرب حرق الفاروق للكتب ،فإمنا يلزم توجيهه من ابب
حرصه على اإلكثار من الرواية املنهي عنها يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم« :كفى ابملرء إمثا أن حيدث بكل
ما مسع» ( ،(Abu Dawud, 2009كما أن مثل هذه املروايت  -مع ضعفها كما تقدم – ترد على منكري تدوين
السنة يف الصدر األول ،وخيالف خرب حرق عمر رضي هللا عنه لكتب احلديث ما ثبت من وجود كتب دون فيها
الصحابة أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ،كصحيفة علي وأيب بكر وزيد بن اثبت وعبد هللا بن عمرو ،ويف بعض
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الرواايت أن جمموع األحاديث اليت ُحرقت مخسمائة حديث ،وكما هو معلوم فإن عدد األحاديث الصحيحة الثابتة
تُعد ابآلالف.
النتائج
.1

الوضع يف احلديث النبوي عرف منذ العصر األول لإلسالم واختذ عده أشكال ،واليوم جتددت تلك

.2
.3

األشكال والطرائق أبلوان جديدة.
حركة الوضع يف احلديث الشريف تتطور مع تطور العوامل واألسباب يف كل زمان.
الوضاعون اجلدد مصطلح معاصر رديف للوضع املشتهر يف كتب املصطلح ويرجح الباحث أن هلم خطوات

.4
.5
.6
.7

معاصره يف الوضع.
مثة قواعد خمرتع على يد الوضاعني اجلدد واليت من أهدافها متريرها من فكر الضالل لينتقل من فكر احلداثيني
حىت أتخذ إطار احملدثني.
تكمن خطورة قواعد وأساليب الوضع املعاصر أهنا ختاطب العوام وإبسلوب عقالين مقبول حمبب لديهم مما
يسهل انتشار اكاذيب هؤالء الوضاعني جدد.
من منهج الوضعيني اجلدد مجع كل سوء عند احلداثيني ،والعلمانيني والقرآنيني مع تسرتهم حتت شعارات
مؤسلمة كحب القران والدفاع عن حياض السنة.
ال بد من التفتيش احلثيث والتتبع خلف قنوات ومقاالت الوضاعني اجلدد لكشف أكاذيبهم اليت قد تنطلي
على كثري من العوام وطالب العلم.

التوصيات
-

ضرورة تسليط املزيد من الضوء على حركة الوضع املعاصر ،وإدراج مصطلح (الوضاعون اجلدد) ضمن
اصطالحات علم احلديث.
ضرورة إجراء املزيد من الرصد والدراسة يف جمال افرتاءات الوضاعني اجلدد ،فالقواعد اليت ُمجعت أكثر من
املدرج يف البحث ،مما مل يتسع اجملال لذكرها أو تقدميها.
عدم اإلمهال واالستهانة جبهود الوضاعني اجلدد؛ ملا هلا من أثر سريع ومباشر على عقائد الناس ،مع تكاتفهم
يف الطعن والتشكيك ،يف ظل انشغال أهل السنة بصراعات جانبية ،فضال عن حرب الردة اليت يتعرض هلا
العامل اإلسالمي برمته.
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 فهي بذلك تستخدم أدوات ظاهرها،حركة الوضع املعاصر أخطر من حركة الوضع اليت تصدى هلا السلف

-

. وابطنها الردة،العلم للتلبيس على العوام
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