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يف  فهم األحاديث النبوية املتعلقة باملرأة واحلدود

 ضوء مقاصد الشريعة

 وموقف القرآنيني منه 

 أمنوذًجا «دين السلطان»كتاب 
 

 

 :إعداد

 د. عبدهللا بن عبدالهادي بن جويعد القحطاني

 مشارك بجامعة شقراء أستاذ

 لعلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعيةكلية ا -الدراسات اإلسالمية قسم
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ضمموء مقا ممد الشممريعة وموقمم   فممياألحاديمما النبويممة المتعلقممة بممالمرأد والحممدود  فهممم

 .(1)«نموذًجاكتاب دين السلطان أ» القرآنيين منه

 البحا: ملخص

العناية بالمقاصد الشرعية في الكتاب والسنة النبوية أمرر  برال ا اميميرة فري ام منرة  إن

 تأخرة، ويذا البحث عاني بتوضيح معنى المقاصد الشرعية، وأيميتها، وطرق إثباتها.الم

أو ج ئيًّرا علرى حسرب التفراوت برين  ليًّراكا -أن طائفة القرآنيين أنكرت السنة النبويرة وبما

فقررد عانرري البحررث بتسررليط الضررو  علررى نشررأة يررذه الطائفررة، ومو فهررا مررن  -المنتسرربين إليهررا

فهررا مررن فهرري الحررديث مقاصررديًّا، مررم عرررَّ نمرروذ  مررن م ل فررات ومو النبررو ، الحررديث 

القرآنيين ويو كتاب دين السلطان، وتوضيح مو فه من أحاديث المرأة، وأحاديث الحدود، 

بررين فهمرره  الموا نررةالبحررث ب عتنررىثرري ا  ؟ويررع عانرري ببيرران المقاصررد الشرررعية المعتبرررة

وبي ن البحث عدًدا ، المقاصد الشرعيةلألحاديث النبوية، وبين الفهي الصحيح لها في ضو  

كبيًرا من المقاصد الشرعية في امحاديث المتعلقة برالمرأة، وامحاديرث المتعلقرة بالحردود، 

مما يشرهدا بصرحة امحاديرث النبويرة وعمرو مردلومتها، ممرا يوضرح مخالفرة الم ل  ر  ومرن 

 على شاكلته في فهمه لألحاديث النبوية حسب المقررات السابقة.

را يرول يرع المقاصرد التري يورديرا القرآنيرون، ويرردون بهرا  ماك أبر  البحث جانبًرأ مهمًّ

امحاديررث النبويررة الثابتررة مقاصررد شرررعية معتبرررة؟ وإذا كانررت المقاصررد الترري يوردونهررا 

 مقاصد شرعية معتبرة فهع يوظفونها في موا عها الالئقة بها؟

* * * 

                                           
إعدادل د. عبدهللا بن عبدالهاد  القحطاني، أستاذ مشارك بقسي الدراسات اإلسالمية، كلية العلوي والدراسات  (1)

 اإلنسانية بمحافظة القويعية، جامعة شقرا .
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Understanding the Prophetic Traditions about women and 

the Prescribed Punishments in Light of the Purposes of Islamic 

Law and the Attitude of Quranists towards it The Book of “The 

2Religion of the Sultan” as a Sample 

Summary of Research: 

Recently, studying the purposes of Islamic Law in Quran and 

Sunnah is highly important, and this research is intended to clarify 

the meaning of the purposes, importance, and validation of Islamic 

Law. 

Whereas Quranists have denied Sunnah wholly or partially 

according to the variation among its advocates, this research is 

intended to highlight the emergence of Quranists, their attitude of 

Sunnah, and their attitude of understanding prophetic traditions in 

terms of the purposes as well as displaying a sample of Quranists' 

publications which is The Religion of the Sultan and clarifying the 

book’s attitude of the prophetic traditions on women, prophetic 

traditions on punishments, and whether it deals with the statement 

of the considerable religious purposes? After that, the research 

should balance between understanding prophetic traditions and the 

correct understanding of the research in light of religious purposes. 

The research also explains a large number of religious purposes in 

prophetic traditions on women; this testifies to the validity of 

prophetic traditions and their deep denotations. This shows the 

                                           
2te Professor in the Department of Qahtani; Associa-Prepared by: Abdullah bin Abdul Hadi Al 

Islamic Studies, Faculty of Sciences and Studies in Al-Quway'iyah Governorate, Shaqra 

University. 
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author’s misunderstanding prophetic traditions according to 

previous courses. 

The research shows one important aspect, namely “Are the 

purposes mentioned by Quranists, by which they refute well-

authenticated traditions, considerable religious purposes?" If these 

purposes are considerable religious purposes, do Quranists employ 

them appropriately? 
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 مقدمة

نبينرا محمرد  مرسرلينهلل رب العالمين والصالة والسرالي علرى أشرر  امنبيرا  وال الحمد

 وآله وصحبه أجمعين وبعدل

النبو  فهًما صحيًحا يواف و معناه المراد منه من ن عي  هللا علرى العلمرا   فهي الحديث فإن

ة الناس؛ فالفهي الصرحيح ير د  إلرى العمرع بالسرنة  أراد هللا تعرالى  كمراوطالب   العلي وعام 

 . وأراد رسوله

فوف قره لفهري الحرديث فهًمرا شرموليًّا علرى ضرو  المقاصرد الكليرة  أنعي هللا على العبرد   وإذا

 لشريعة فذاك غاية ما يأمله كع مسلي إذا أتبم العلي العمع.ل

على وفو  ما ظهر  -كما  عموا-أن يناك طائفة من الن اس لها فهي  خاصٌّ لألحاديث بيد

 لهي من معاني القرآن الكريي. وأولئك يي طائفة "القرآنيين".

الكرريي لمعرفرة مرد  كان فهي الحديث فهًما صحيًحا يستل يا العناية أيًضرا برالقرآن  ولما

سواً  كان يذا امختال  في نظر الرائي موع ويلرة، -التوافو وامختال  بين آية وحديث

ا كران ـ  ولمر -أو كان اختالفًا حقيقيًّا يثبته العلما  الراسخون في العلي ويوجهونره بمرا يناسربه

ظرايرة النظر في الحديث وفهمه علرى ضرو  مقاصرد الشرريعة غايرة حميردة جمرة الفوائرد، 

بعرَّ المنتمرين إلرى مدرسرة القررآنيين  ط رهالمنافم؛ تطل عتا إلى أن أاجيَع النظر فري مرا سر

فرري فهمهرري للحررديث النبررو ، ومعرفررة مررا إذا كرران يررذا الفهرري يتوافررو مررم المعنررى الصررحيح 

لألحاديررث النبويررة أو يخالفهررا، واستكشررا  مررد  فهرري المنتمررين لتلررك المدرسررة لألحاديررث 

د  من مقاصد الشريعة، و د رأيتا أن أرك    على كتاب واحد من كتب تلك النبوية على ي

المدرسرررة يرررو كترررابل "ديرررن السرررلطان"، وأن أ تصرررر علرررى امحاديرررث المتعلقرررة برررالمرأة، 

 وامحاديث المتعلقة بالحدود.

يسأع سائع فيقروعل إن المعررو  مرن مرنهق القررآنيين أنهري ينكررون السرنة النبويرة  و د

 فهمهي للحديث ويي ينكرونه؟فكي  تبحث عن 

 أن الحاجة ماس ة  لذلك ممرينل والجواب

ل أن لتلك المدرسة فهًما للحديث النبو  يختلفون فيه عرن أيرع الحرديث المعتنرين أولهما

 به، ويذا الفهي من امسباب التي أو عتهي في إنكار  السن ة النبوية.

ي أحاديث المسائع التي ياعنرى البحرث ل الحاجة إلى بيان الحو   وتوضيحه في فهوثانيهما
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نى عنه.  بها، والحاجة أيًضا إلى فهي الحديث في ضو  مقاصد الشريعة ويذا أمر  م غ 

)فهممم األحاديمما النبويممة المتعلقممة بممالمرأد والحممدود مممن خممال  البحررث يررول  وعنرروان

 مقا د الشريعة وموق  القرآنيين منه"كتاب دين السلطان أنموذًجا".

 البحا: يةأهم: أولً 

علررى مكانررة السررن ة النبويررة كونهررا المصرردر الثرراني مررن مصررادر التشررريم  التأكيررد -1

 اإلسالمي.
امحاديث النبويرة، وبيران  خالع  إبرا  المقاصد الشرعية الكالي ة والجا ئية من  أيمية -2

 أن يذا مما يدعُّ على شموع الشريعة اإلسالمية.
ومعرفرة ، لسنة النبوية ومنهي القرآنيرونالمقاصد التي يرك    عليها منكرو ا توضيح -3

عتبرة أي م  .ما إذا كانت تلك المقاصد ما
مررا أحاطررت برره الشررريعة اإلسررالمية المرررأة مررن العنايررة والتكررريي، وإبرررا   بيرران -4

 في البحث. الواردةبالمرأة  المتعلقةالمقاصد الشرعية في امحاديث النبوية 
النبويرة ومرنهي القرآنيرون فري فهمهري  امخطا  التي و م فيها منكررو السرنة توضيح -5

 لألحاديث النبوية.
 المقاصد الشرعية المتعل  قة بالحدود من خالع  امحاديث  الواردة في البحث. بيان -6

 : الدراسات السابقة:ثانيًا

أ   على شيٍ  من امبحاث أو الم ل فات التي عانيرت ببيران وا رم القررآنيين فري فهري  لي

ثري  الموا نرة برين صرنيعهي، وبرين المقاصرد ، و  المقاصد الشرعيةامحاديث النبوية في ض

 والحدود.، الشرعية التي تحققها امحاديث النبوية في يذين المبحثين وييل المرأة

ينرراك م لفررات وأبحرراث عنيررت بشرربهات القرررآنيين حرروع السررنة، وأخررر  فرري  ولكررن

اث أخرررر  عنيرررت ببيررران التعريررر  بطائفرررة القررررآنيين وبيررران انحرافررراتهي، وم لفرررات وأبحررر

المقاصد الشرعية، ومنها ما يرك  على المقاصد الشرعية في امحاديث النبوية، ومن تلك 

 الم لفاتل

لم لفهل خادي حسرين إلهري بخر ، ، وشبهاتهي حوع السنة النبوية( القرآنيون) كتاب -1

َّ فيه للتعري  بطائفة القررآنيين، ونشرأتهي، وأبرر  رمرو يي، وآرائهري امعت قاديرة، وتعر 

 ومو فهي من السنة النبوية مم الجواب عن بعَّ شبهاتهي حوع السنة النبوية.



863 
 

)الشررربهات الثالثرررون المثرررارة إلنكرررار السرررنة النبويرررة( للررردكتور عبررردالعظيي  كتررراب -2

 المطعني، وواضح من عنوانه التركي  على الجواب عن الشبهات الثالثين.
تاذ الردكتور محمرود م روعررة، ل شربهات القررآنيين حرروع السرنة النبويرة، لألسرربحرث -3

مطبرو  ضررمن أعمرراع نرردوةل  يررووم يختلر  كثيررًرا عررن الكتراب اموع إم أنرره مختصررر، و

 عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريي وعلومه.
مقاصررد الشررريعة اإلسررالمية للعال مررة محمررد الطرراير بررن عاشررور، وشررهرة  كترراب -4

 .(3)الم ل  وكتابه تغني عن التعري  بهما
ل فهي امحاديث النبوية في ضو  مقاصد الشريعة عند شيخ اإلسالي ابن تيمية بحث -5

لألستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس، و رد رك ر  فيره علرى بيران الجانرب النظرر  فري 

عناية ابن تيمية بالمقاصد الشررعية، ثري أورد أمثلرة مرن امحاديرث النبويرة التري عانري فيهرا 

 عية.ببيان المقاصد الشر
 : حدود البحا:ثالثًا

البحررث بالبحررث فرري المقاصررد الشرررعية لألحاديررث النبويررة فرري بررابين يرريل المرررأة  عانرري

 .-ويو من القرآنيين -والحدود، مم الموا نة بفهي  م ل    كتاب دين السلطان

 : منهج البحا:رابعًا

 امستقرائي امستنباطي. المنهق

 : إجراءات البحا:خامًسا

المقاصررد الشرررعية، وبيرران أيميتهررا، وطرررق  إثباتهررا، والتعريرر  بنشررأة بتعريرر   عانيررت

 ديررن–القرررآنيين، ومررو فهي مررن فهرري الحررديث النبررو ، ثرري  بي نررت مررنهق فهرري م ل  رر  كترراب 

لألحاديث في ضو  المقاصد في بابيل المرأة والحدود، وأبر ت الفهي الصحيح  -السلطان

ية المعتبررررة، والموا نرررة برررين ذلرررك الفهررري  لألحاديرررث النبويرررة فررري ضرررو  المقاصرررد الشررررع

 المقاصد ، وبين فهي  الم ل    كأنموذ  لفهي القرآنيين لألحاديث النبوية.

 : خطة البحا:سادًسا

 وخاتمةل، خطة البحث مشتملة على مقدمة، وأربعة مباحث وستكون

                                           
 يناك كتب أخر  في مقاصد الشريعة أشرت إلى بعضها عند تعري  مقاصد الشريعة في امصطالح. (3)
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وتضمممنت أهميممة البحممار والدراسممات السممابقةر وحممدود البحممار ومنهجممهر  المقدمممة

 .اءاتهوإجر

 وفيه ثالثة مطالب:ر وطرق إثباتهار وأهميتهار األو : مقا د الشريعة المبحا

 اموعل تعري  مقاصد الشريعة. المطلب

 مقاصد الشريعة. أيميةالثانيل  المطلب

 الثالثل طرق إثبات مقاصد الشريعة. المطلب

بويممة المقا ممد الشممرعية ليحاديمما الن إبممرا  مممنالقممرآنيين  موقمم الثمماني:  المبحمما

 مطالب: ثالثةالسلطانر وفيه  دينبكتاب  وتعري 

 ل مو   القرآنيين من الحديث النبو .موعا المطلب

 الشرعية في امحاديث النبوية. اصدالثانيل مو   القرآنيين من إبرا  المق المطلب

 الثالثل تعري  موج  بكتاب "دين السلطان". المطلب

بالمقا مممد  القتمممهالمتعلقمممة بمممالمرأد وع الثالممما: فهمممم القمممرآنيين ليحاديممما المبحممما

 مطالب: ثمانيةالشرعيةر وفيه تمهيد و

 .تمهيد

 اموعل حديث الوايبة نفسها. المطلب

 الثانيل أحاديث خلو المرأة، وتكون الجنين. المطلب

 الثالثل أحاديث الحيَّ ومباشرة الحائَّ. المطلب

 ل أحاديث امغتساع من الجنابة.رابمال المطلب

 ل حديث التشا ي بالمرأة.امسخال المطلب

 ل حديث نقصان عقع المرأة.السادس المطلب

 ل أحاديث فتنة النسا  للرجاع.السابم المطلب

 وجما   وجاته.، ل حديث  وا  النبي الثامن المطلب

القمممرآنيين ليحاديممما المتعلقمممة بالحمممدود وعالقتمممه بالمقا مممد  فهممممالرابممم :  المبحممما

 الب.الشرعيةر وفيه تمهيد وثالثة مط

 .تمهيد

 اموعل حديث حد الحرابة. المطلب
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 الثانيل أحاديث رجي ال اني المحصن. المطلب

 الثالثل حديث حد   الردة. المطلب

 : وتتضمن أبر  نتائج البحا.الخاتمة

* * * 
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 إثباتهاوطرق  وأهميتهااألو : مقا د الشريعة  المبحا

مصطلحل "مقاصرد الشرريعة"،   بتعريبد للحديث عن المقاصد الشرعية من التقديي  م

ثي التعريق على أيمية تلك المقاصد، ودممت تلك اميمية، وبيان أن الحديث عن مقاصرد 

 مهمراتالشريعة حديث  عن  واعرد كليرة فري براب أو عردة أبرواب مرن الشرريعة؛ فكران مرن 

ة شرمولي نظررةوإفادة القارئ أن يط لرم علرى إلماحرة عرن المقاصرد ومرا تحملره مرن البحث، 

 تدل  ع على أن اإلسالي دين  شامع ممر  الدنيا واآلخرة.

يذا المبحث أيًضرا بيران الطررق التري يثبرتا العلمرا  بهرا مقاصرد الشرريعة حترى م  وفي

لمرا يستحسرنه إنسران  أو جماعرة  بمجررد النظرر  خاضرعًايكون إثباتهرا خاضرعًا لأليروا ، أو 

 العقلي المحَّ.

 يعة:األو : تعري  مقا د الشر المطلب

 في اللغةل المقاصد -أ

 في اللغة على معان منهال ي ََصد، وتأت جمم

 ل )وعلررى هللا  صررد السرربيع( أ ل علررى هللا تبيررينىالطريررو، ومنرره  ولرره تعررال اسررتقامة

 .(4)الواضحة ينالمستقيي، والدعا  إليه بالحجق والبراي لطريوا

تعالىل )مرنهي أمرة  يأتي بمعنى التوسط بين اإلفراط والتفريط كما في  وله والقْصد -1

د  في النفقةل أ ل وسط بين اإلسرا  والتقتير  .(5)مقتصدة(، ويقاعل فالن  مقتص 
 .(6)القْصد أيًضا بمعنىل العدع ويأتي -2

 الشريعة ا طالًحا: مقا د -ب
 م يخفى أنه وإن كانت عناية العلما  المتقدمين بهذا المصطلح "مقاصد الشريعة"  مما

فإنرره وجرردت  - مررن حيررث فهرري امحاديررث علررى ضرروئهمررن حيررث التعريرر  برره م- ليلررة

 تعريفات أسوق ما و فت عليه منهال

اآلمد ل )المقصود مرن شرر  الحكريل إمرا جلرب مصرلحة، أو دفرم مضررة، أو  فعند -1

 .(7)مجمو  اممرين(
                                           

 (.3/353"لسان العرب" ) (4)

 (.2/524لغة" )"تا  ال (5)

 (.6/186المرجم السابو، و"المحكي والمحيط امعظي" ) (6)

 (.3/296"اإلحكاي في أصوع امحكاي" لآلمد  )  (7)
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كري  و اع -2 الطاير بن عاشور في تعري  مقاصد التشريم العامةل )يي المعاني والح 

أحررواع التشررريم أو معظمهررا بحيررث م تخررتص مالحظتهررا الملحوظررة للشررار  فرري جميررم 

 .(8)بالكون في نو ٍ خاٍص من أحكاي الشريعة(
فهررا -3 عررال ع الفاسرريل )المررراد بمقاصررد الشررريعةل الغايررة منهررا، وامسرررار الترري  وعر 

 .(9)أحكامها( نوضعها عند كع حكي م
قيقهررا، الرردكتور الريسررونيل )يرري الغايررات الترري وضررعت الشررريعة مجررع تح و رراع -4

 .(10)لمصلحة العباد(
إسماعيع الحسنيل )يي الغايات المصلحية المقصرودة مرن امحكراي والمعراني  و اع -5

 .(11)المقصودة من الخطاب(

الكتراب  ننصوصها مر في–لك أن التركي  في تلك التعريفات على أن للشريعة  ويتبين

كًماو معانيَ  -والسنة  ومصالح عظيمة ينبغي مراعاتها. ح 

أ رب التعريفرات إلرى بيران حقيقرة المقاصرد الشررعية يرو تعرير  الطراير  أن ويترجح

 .(12)ابن عاشور

رة  ويذا رة أو الخاص  البحث يحو  تطبيقًا عمليًّا على اسرتخرا  المقاصرد الشررعية العام 

 فأغنى ذلك عن التطويع في التعريفات.

 الثاني: أهمية معرفة مقا د الشريعة: المطلب

للشكل  رعية من كتاب وسنة يثبت في ذينه بما م يد  مجامً المتأمع للنصوص الش إن

والم ل  فون ، (13)على الفرد والمجتمم بالصالح تعودأن أحكاي الشريعة منوطة  بحكٍي وعلع 

في مقاصد الشريعة  يلتمسون تلك المعاني والحكي والعلع، ويحاولون إبرا يا، وإظهاريا؛ 

علررع بعلررة لمسرريس الحاجررة إليهررا، وتعلُّررو امحكرراي ا لشرررعية بهررا عرردا مررا كرران منهررا غيررر ما

                                           
 (.3/165"مقاصد الشريعة" ) (8)

 (.7"مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها")ص (9)

 (.19"مقاصد الشريعة عند اإلماي الشاطبي")ص (10)

 (.119بن عاشور" )ص"نظرية المقاصد عند ا (11)

فما بعديا( جملة وافرة من  46ذكر الدكتور يوس  البدو  في كتابهل "مقاصد الشريعة عند ابن تيمية" )ص (12)

 التعريفات للمقاصد الشرعية عن جمم من العلما  والباحثين فيستفاد منه في يذا الجمم.

 و د ا تصرت على بعَّ التعريفات؛ إذ بها يحصع المقصود. 

 (.37أبر  يذا المعنى الطاير بن عاشور في "مقاصد الشريعة" )صممن  (13)
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 محَّ فهذا م ياتكل   بالبحث عن عل ته. ظايرة بع يو تعبد ُّ 

كري  والعلرع  والو و  عند ظاير النص فحسرب دون اعتبراٍر لمرا يردعُّ عليره مرن تلرك الح 

 خلع   د ي د  إلى اسرتنكار النصروص الشررعية إذا خالفرت مرا أل فره بعرَّ الن راس، أو ظرن  

رر  تخال  عقاًل  أنها بعضهي ا آخرر، والحقيقرة أنره إنمرا أاتري مرن  برع  الفهري الرذ   صا أو نصًّ

 عن امطال  على أسرار أحكاي  الشريعة وغاياتها.

بصريرةً بدينره، واعتر اً ا  منالعناية بالمقاصد الشررعية وإبرا يرا للنراس ي يردا المر  إن

ٍة منرره بحكمررة الشررريعة ومال متهررا إلررى اإلسررالي علررى ثقرر يرردعوويجعلرره ، القررويي الشررر ب

وموافقتها للفطررة السروي  ة. ويسرتو  فري الحاجرة إلرى معرفرة المقاصرد الشررعية  رياوتيسي

 .(14)العالي وطالب العلي بع وأفراد المسلمين وإن كانوا من غير أولي العلي

ت على  وعدي سُّ يتلق ى النصوص الشرعية أموًرا تمر منالعناية بالمقاصد الشرعية يفو  

دل فرإن   احيت احي المصالح أو ت عند عملهل معرفة ما ينبغي عليه منهاحاجته إليها  المفاس 

ي ما حقُّه التأخير، وي خ    الشرعيةمن يهمع  المقاصد  ما  را  د يضطرب في يذا الباب؛ فيقد  

حا المصرلحة مرم وجرود مفسردةٍ عاظمرى كران ينبغري عليره أن  حقُّه التقديي. و د يخطر  فيررج  

 رأيا حتى لو لي تتحقو المصلحة التي  صد إليها.يد

أخر  تدعُّ على المسألة؛ ويذا كلُّره يحصرعا  نصوًصاو د يق ا عند ظاير نص ٍ ويهمع 

 بسبب  صر النظر  على النص   دون اعتباٍر للمقاصد الشرعية.

لمررن أيمررع فهرري المقاصررد، واكتفررى بررالفهي  أحسررن ابررن القرري  ي حررين ضرررب مررثاًل  ولقررد

     للنص   فقاعل الظاير

 رجرع كمثرع إم والمعراني المقاصد يرا  ولي واملفاظ الظواير مم و   من مثع وما)

 اذيربل لره  يرع عليره، أو يسرلي ولري ورجلره يرده فقبرع بدعرة صراحب علرى تسرلي مل لره  يع

  راع بهرا، وكمرن ايتني تقع ليل و اع الحوَّ على تركها ثي فمأليا فذيب الجرة يذه فامأل

 .(15)(مائة تساو  ويي بدريي فباعها السلعة يذه بم للوكيله

 يهملرون -القرآنيرون ومرنهي–فري إنكرار السُّرن ة النبويرة إنكراًرا ج ئيًّرا أو كليًّرا  والوا عون

                                           
فما بعديا( فقد أوضح أيمية معرفة المقاصد للمسلي  101ينظرل "مقاصد الشريعة عند ابن تيمية" )ص (14)

 العاد ، وللعالي المجتهد.

 (3/115"إعالي المو عين عن رب العالمين" ) (15)
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النظَر في المقاصد  الشرعية، وإن اعتبروا شيئًا من المقاصرد  فهري ينظررون نظررةً جا ئيرةً، 

رر ون علررى مقاصررد يسرريرة فررإذا رأوا  مررن المقاصررد  يرونررهأن امحاديررث تاخررال   مررا ويرك  

دون نظررٍر فرري أ ررواع  العلمررا  فرري توجيهرره، وم اعتبرراٍر للمقاصررد  امحاديررثبررادروا بإنكررار 

 الشرعية الصحيحة التي بسببها ورد الحديث.

فيهرا العلروي التجريبيرة بحيرث حملرت بعرَّ  تطرورت التري-الحاجة في يذه ام مان إن

 جملرةٍ النبويرة الصرحيحية أو امحاديرثإلى اإلسالي علرى إنكرار   المسلمين وبعَّ المنتسبين

كيرر  م والهجمررة علررى السررنة النبويررة ، ماس ررة  إلررى بيرران مقاصررد الشررريعة، وتجليتهررا -هررامن

ت داد ضراوة يوًما بعد يوي. وما إن تتفتو أذيان بعَّ المتعالمين ويحصع لهي أدنى علرٍي 

لعلوي التجريبيرة إم ويرفرم الواحرد مرنهي عقيرتره، من العلوي العقليرة، أو بعرَّ المعرفرة برا

د  لمرر ليفررت  فرري التررراث، أوينقررد المرروروث إلررى غيررر ذلررك مررن العبررارات الترري  هويجررر  

يرددونها والمقصود منها إسقاط ييبة السنة النبوية مرن نفروس المسرلمين بردعو  منا ضرة 

يح البخرار  عنررديي العقرع، أو منا ضرة العلري التجريبري أو غيرر ذلرك مرن الردعاو ؛ فصرح

والسررنن والمسررانيد شررأنها كررذلك، يحررو  كثيررًرا مررن امحاديررث المكذوبررة، وصررحيح مسررلي  

 وهللا المستعان. لقليعكشأنهما، ويكذا م يصفى بعد تنقيح ي م  إم  ليع إن بقي ذلك ا

فبيان مقاصد الشريعة التي رك ت عليها امحاديث النبوية من اميمية بمكان لدحر   إذًا

الرذ  م  ذا العردوان السرافر  علرى السرنة النبويرة؛ إحقا ًرا للحرو، وصريانةً لجنراب النبري ي

 ينطو عن الهو  من أن يكون حديثه منا ًضا للعقع، أو مخالفًا للعلي.

 : طرق إثبات مقا د الشريعة:الثالا المطلب

بعررَّ المعتنررين بالمقاصررد الشرررعية أن معرفررة المقاصررد نررو  د يررو مررن أنرروا   يقرررر

لي بالنصروص الشررعية ينبغري عليره أن يعتنري  دعداي ذلرك كرذلك فرإن مرن يسرت ؛ وما(16)الع 

 الطرق التي تثبت بها. علىفي إثبات تلك المقاصد  عتمدبالمقاصد، وأن ي

أيًضا أن يحذر من إثبات المقاصد بطرٍق م تثبت بها، أو يكرون إثباتره للمقاصرد  وعليه

ه الشرريعة، ؛ ضعُّ خاضعًا لهواه فإنه يضعُّ حينئٍذ ويا  فإن المقاصرد منهرا مرا يرو شررعي تقررُّ

 ٍ ل  -رأ  بعَّ النراس أن فيره مصرلحةً ظرايرة وإن-ومنها ما يو غير شرعي  فلرو  راع  ائرع 

والعقرع يردعُّ علرى أن مرا تر داد بره اممرواع فهرو مطلروب، ، إن اممواع تنمو وت داد بالربا

                                           
 ( 51شور في "مقاصد الشريعة اإلسالمية " )صومن ي م  العال مة الطاير بن عا (16)
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يررر شرررعي؛ من النظررر العقلرري والشررريعة جررا ت بحفررظ اممررواع؛  يررع لررهل يررذا مقصررد  غ

بررا والتحررذير منرره؛ اتقرراً   د عررن الشررر  م اعتبررار لرره، والشررريعة جررا ت بتحررريي الر   المجررر 

 لغضب هللا، وحفًظا لألمواع.

المجتهردين  تصررُّ ذكرر أن  يعة؛ إذفي نصوص  الشر لتفقُّها مراتبعاشور حدد  وابن

 المعتنين بفقههي في الشريعة يقم على خمسة أنحا ل

ل فهري أ والهررا، واسررتفادة مرردلومت تلررك ام رواع، و ررد تكفررع بمعظمرره علرري أصرروع اموع

 الفقه.

ا ياعارَّ امدلة التي محت للمجتهد.الثاني  ل البحث عم 

حكمره فيره بعرد أن  ردل  ياس مالي يرد حكمه في أ رواع الشرار  علرى حكري مرا والثالث

 العلة المبينة في أصوع الفقه.يعر  علع التشريعات الثابتة بطريو من طرق مسالك 

ل إعطا  حكي لفعع أو حادث حردث للنراس م ياعرر  حكمره فيمرا مح للمجتهردين الرابم

 من أدلة الشريعة، وم له نظير يقاس عليه.

ل تلقي بعَّ أحكاي الشريعة الثابتة عنده تلقي من لي يعر  علع أحكامهرا، وم الخامس

سره بالقصرور عرن إدراك حكمرة الشرار  منهرا، حكمة الشرريعة فري تشرريعها، فهرو يرتهي نف

 ويستضع  علمه في جنب سعة الشريعة فيسمي يذا النو  بالتعبد .

مقاصرد الشرريعة فري يرذه امنحرا   رفةبعد أن ذكر ما تقديل فالفقيه بحاجة إلى مع و اع

 .(17)كل  ها

رد بين يد  الحديث عن طرق إثبرات المق ة  معرفة المقاصد مهم   لطرقالتقدمة  ويذه اص 

ة.؛ الشرعية  إذ م بد من طرٍق إلثبات تلك المراتب المهم 

أن بعررَّ البرراحثين يررر  انقسرراي طرررق إثبررات المقاصررد إلررى  سررمينل اموعل طرررق  مرم

إثبررات مقاصررد الخطرراب الشرررعي، والثررانيل طرررق إثبررات مقاصررد الحكرري الشرررعي. ويررذا 

الشررعي، ومقاصرد للحكري اعتماًدا على انقسراي المقاصرد إلرىل مقاصرد للخطراب  منهالقوع 

 . (18)الشرعي

                                           
 (51"مقاصد الشريعة اإلسالمية" ) ص (17)

يو الدكتور نعمان جغيي في بحثل  " طرق معرفة مقاصد الشريعة بين الشاطبي والكتاب المعاصرين"  (18)

 ( من مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.104منشور في العدد )
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يرذه الطررق  ددحر ربن عاشرو الطايرحدد   ديظهر أن مآع اموع إلى الثاني. و والذ 

 التي تثبت بها المقاصد الشرعية فيما يليل

فاتها: الطريق  األو : استقراء الشريعة في ت رُّ

لقررررآن عنررره بعرررَّ البررراحثين المعاصررررين بقولرررهل )امسرررتنباط المباشرررر مرررن ا وعب رررر

 (19)والسنة(

 على نوعينل  ويو

استقرا  امحكاي المعروفة عللاها اآلئع إلى استقرا  تلك العلع المثبتة بطررق مسرالك -1

 العلة.

أحاديررث  عرردة أحكرراي  ابررن عاشررور لهررذا النررو  بعرردة أمثلررة منهررال أنرره اسررتقرأ مررن  ومث ررع

 .(20)في المعاوضاتمن المقاصد في البيو  يول إبطاع الغرر  مقصًداعللها  معروفة  

 ااشتركت في عل ة بحيث يحصع لنا اليقين بأن تلرك العلرة مقصردً  أحكايٍ  أدلة   استقرا -2

 .للشار مراًدا 

منهرال حرديث النهري  أدلرةل إثبات مقصردل روا  الطعراي وتيسرير تناولره مرن عردة ومثاله

يث النهري عن بيم الطعاي  بع  بضه، وحديث النهي عرن بيرم الطعراي بالطعراي نسريئة، وحرد

 .(21)عن امحتكار في الطعاي

ل أدلرة القررآن الواضرحة الدملررة التري يضرع  احتمراع أن يكرون المررراد الثماني الطريمق

منها غير ما يو ظايريا بحسب امستعماع العربي، بحيث م ياشك في المراد منها إم من 

 يعتد به. شا  أن يادخع نفسه شكًّا م

، (38ل المائدة) { ٿ ٺ ٺ ٺ } اع  ائع  إن  وله تعالىل  فلو

يدعُّ على وجوب  طم يد السارق  لكان يناد  على نفسه بالجهع؛ لوضوح الدملة على  م

  طم يد السارق ويذا القطم يحصع به مقصد  عظيي يو حفظ الماع.

 الثالا: السنة المتواترد الطريق

ذب فري كرع طبقرة المتواترل ما رواه جماعة يستحيع تواط يي في العادة علرى الكر وحدُّ 

                                           
 صد الشرعية" للدكتور نور الدين الخادمي."علي المقا (19)

 (.3/57"مقاصد الشريعة" ) (20)

 (.59-3/61"مقاصد الشريعة" ) (21)
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 من طبقات الس ند وأسندوه إلى شيٍ  محسوس.

قل م يعنرري ذكررر الطرراير بررن عاشررور لهررذه الطاررتنبيره الترري تثبررت بهررا المقاصررد ومنهررا  را

السنة المتواترة دون أن يتطرق إلى أحاديرث اآلحراد أنره يلغري كرون أحاديرث اآلحراد تثبرت 

وع ويرو امسررتقرا  فتثبررت مقاصررد بهرا المقاصررد الشرررعية فررإن ذلرك داخررع  فرري الطريررو ام

التري طريرو معرفتهرا الكتراب أو السرنة وإن كانرت آحراًدا،  امحكرايو العلرعكثيرة باسرتقرا  

يدع لذلك اممثلة التري ذكريرا فري الطريرو اموع؛ فإنره ذكرر أحاديرث اسرتنبط مرن مجملهرا 

  مقاصد شرعية.

د ذكررر أن مقصررد الشررر  الشرراطبي ويررو ممررن عنرري عنايررةً فائقررة بعلرري  المقاصرر واإلمرراي

 يعر  من جهاتل

)إحردايال مجرررد اممرر والنهرري امبترردائي التصرريحي. فررإن اممررر كران أمررًرا م تضررائه 

 الفعع، فو و  الفعع عنده مقصود للشار ، وكذلك النهي في ا تضا  الك .

لمصرلحة التناسرع، والبيرم لمصرلحة امنتفرا   النكاحل اعتبار علع اممر والنهي كالثانية

 بالمبيم.

ل أن للشار  فري شرر  امحكراي مقاصرد أصرلية ومقاصرد تابعرة فمنهرا منصروص الثالثة

عليه، ومنها مشار إليه، ومنها ما استقرئ من المنصوص. فاستدللنا بذلك علرى أن كرع مرا 

 .(22)لي ينص عليه مما ذلك شأنه يو مقصود للشار (

 رد يرأتي التصرريح بره فري أن ممرا ينبغري أن يشرار إليره ينرا أن المقصرد الشررعي  على

اآلية أو الحديث فيعر  من خاللهمرا مباشررة، ويرذا يرجرم إلرى الطرريقين الثراني والثالرث 

 لكن إفراده ينا والتمثيع له مما ي يد اممر وضوًحال

 .(78ل الحق) {ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ }ذلك  وع هللا تعالىل  فمن

 ۆ ۆ ۇ ۇ}الىل به مقصدل رفم الحر  عن المكل فين، ومنه  وله تع يثبت

 (185ل البقرة) {ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ح به اآليات أو امحاديث النبوية يثبت  .(23)به مقصد التيسير وغير ذلك مما تصر  

                                           
صة ابن عاشور في "مقاصد الشريعة" ) (22)  (. 134-3/139(، وأصله في "الموافقات" )64-3/65لخ 

 (. 68ة" )صذكر د. نور الدين الخادمي جملة من اممثلة في كتابه"علي المقاصد الشرعي (23)
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المقا مد الشمرعية ليحاديما النبويمة  إبمرا ممن  (24)القمرآنيين موق الثاني:  المبحا

 وتعري  بكتاب دين السلطان.

القرررآن الكررريي مصرردًرا للتشررريم وتلقرري  يرري أولئررك القرروي  الررذين اعتمرردوا القرررآنيين إن

 تكون السنُّة النبوية من مصادر التشريم. أنوأنكروا ، امحكاي

ياجل رى للقرارئ مرو فهي مرن السرنة النبويرة، وكير  يتعراملون مررم  أنفمرن المهري أن  ولرذا

 في فهي الحديث النبو . يالحديث النبو ، مم عرَّ  نماذ  من أخطائه

 النبوية: السُّنَّةقرآنيين من ال موق : و األ المطلب

مرن ينكرر  مرنهيواحدةٍ في يرذا اإلنكرار، ف درجةالذين ينكرون السن ة النبوية ليسوا على 

 السنة إنكاًرا كالي ٍا، ومنهي من ينكريا إنكاًرا ج ئيًّا.

 رآنيرون اإلنكار الكلري للسرنة يررون عردي الحاجرة إليهرا، ويررون امكتفرا  برالق والذين

  وًرا. السنة ليست وحيًا من عند هللا تعالى بع إنها نسبت إلى النبي  الكريي، وأن

                                           
الحديث عن طائفة تتسمى بـــــ"القرآنيين" حديثا يطوع حاصلهل أن تلك الطائفة نشأت في شبه القارة الهندية  (24)

في أواخر القرن التاسم عشر، وبداية القرن العشرين من الميالد على أيد  بعَّ من  ع  علمهي، وسا  

الغرب؛ فأظهر أولئك المتعالمين ب دعهي، وأنشأوا فهمهي، وارتبط بعضهي بالمحاربين لشريعة اإلسالي من 

كر، وباطنها محاربة السنة، وإنكاريا إنكاًرا كليًّا أو ج ئي ٍا.  المراك  التي ظايريا تعظيي القرآن والذ  

ومما ي س  له أن تلك الدعوات الباطلة وجدت من يناصريا في بالد المسلمين امخر  وم سيما في  

يمرا  من  إم ونفاجأ بفا رة من الفوا ر، وداييٍة من الدوايي في يجوٍي عني  على  السنوات امخيرة؛ فما

 السُّن ة النبوية ونقلَتها والذائدين عن حياضها.

وم أر  داعيًا لذكر أسما   أولئك المتأثرين بهذا اإلنكار الكلي   أو الج ئي فليس يذا مقاي التفصيع، وسيأتي  

 فهي الحديث النبو  لد  بعَّ القرآنيين.إن شا  هللا ذكر نماذ  من 

إن تلك الدعاو  طريو  مختصر  للشهرة، ووسيلة لجذب وسائع اإلعالي المشبوية؛ فإذا ما خر  خار   من  

ي شأنه بألقاٍب تاخلما عليه فيتماد ، وي يده من  خيا أمره، ويافخ   أولئك الذين ينكرون السن ة النبوية وجد من يض  

تفسح لهي المنابر اإلعالمية المشبوية ليبثُّوا سمومهي؛ فيتلقفهي كع عدٍو للدين ليهدي الدين يي على شاكلته، و

من داخله عن طريو  أولئك المنكرين للسنة وأشبايهي من الطاعنين في دين هللا تعالى ويذا الجرح أنكى من 

رح الذ  يعمعا العدو على إصابة المسلمين به؛ من العدو معرو   لد  الم سلمين وي م  المنتسبين إلى الجا

اإلسالي من بني جلدتهي، ويتكلمون بألسنتهي وهللا المستعان، وللقارئ الكريي أن يعلي أن أحَد أولئك حصع 

على الدكتوراه في تخصصل "تجديد منايق الفكر اإلسالمي" من بريطانيا، فأ  منهقٍ فكر  إسالمي سيدرس 

 فيها

آنيين أحيع علىل "القرآنيون وشبهاتهي حوع السنة"، لخادي حسين إلهي وللتوسم في معرفة نشأة مدرسة القر 

( مطبو  ضمن 434(، و"شبهات القرآنيين حوع السنة النبوية" للدكتور محمود م روعة )ص19بخ  )ص

 أعماع ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريي وعلومه.
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السنةل )ويذه سنن ابن ماجه والبخار  وجميم كتب الحرديث والسرنة  منكر  أحد يقوع

 هللاطافحة بأحاديث وأخبار م يمكن أن يقبع صرحتها العقرع، وم نقبرع نسربتها إلرى رسروع 

 ،(25)ي والمسلمين وبالنبي امعظي(وأغلبها يدعو إلى السخرية باإلسال . 

آخرررل )إن المحرردثين الررذين جمعرروا امحاديررث وميرر وا بررين سررقيمها وصررحيحها  ويقرروع

ومرا ذكرر فيره غيرر حتمري يره، صرحوا بأن الحديث مهما  و  سرنده م يمكرن امعتمراد عل

صروع  طعًا، فلو أمعنا النظر في يذه الحقيقة مضطررنا أن نقوعل إن معايير الصدق وام

العقلية م حاجة إل امتها لتميي  الحديث؛ من الحديث في حد ذاته شري  م يمكرن امعتمراد 

 . (26)عليه، وم اعتبار لما يتحدث عنه(

 وفهمهررا الصررحابة ، بعررَّ القرررآنيين أن السررن ة لرري تكررن شرررًعا عنررد النبرري  ويررر 

 .(27)على يذا المنواع، ولذا فقد نهوا عن كتابتها

خيرة بر  الهجوي العني  على صحيحي البخار  ومسلي ذانرك الكتابران اآلونة ام وفي

ل  في جمم سرنة النبري  تقرذ  سرنويًّا  المطرابممثلهمرا فري الصرحة والثقرة. ف اللذان لي ي  

عتهي وسرائع اإلعرالي المشربوية فأشررعوا ـ  عشرات الكتب لم لفين مغمورين، وآلخرين لم

 ًدا عقليًّا محًضا م مراعاة للقواعد الحديثية فيه.أ المهي وألسنتهي في نقد الصحيحين نق

و فت على عدد كبيٍر من تلك الكتب فوجدتها م تستحو المداد التي كتبت بها، وم  و د

تساو  الثمن التي طاب عت به؛ فالنقد يحكمه الهو ، وعلوي أصحابها في الشريعة والتراريخ 

داد  على السن ة النبوية ونق  .هالت  ضحلة، وألسنتهي ح 

أحديي يطلوا يذا التعميي بال دليع  راطمٍ فري كتراٍب عنري بنقرد الصرحيحين وإبطراع  فهذا

ربت ، أحاديثهما بع تعد   ذلك إلى نقد امحايث النبوية عموًما فقاعل )إن النصوص التري ناس 

الكريي في سواديا امعظي نصوص آحادية روايرا شرخص واحرد، أو شخصران،  يإلى النب

ستطيم أن ي كد أو يج ي أن تلك امحاديث يي يي بألفاظها نفسها كما نطقهرا ثي  وم أحد ي

                                           
(، 176د  نقاًل عن "القرآنيون وشبهاتهي حوع السنة")ص( محمد  كي أبو شا25"ثورة اإلسالي" )ص (25)

 (.1/287و"أعالي وأ  اي في مي ان اإلسالي" )

 ( عن أحد منكر  السنة.110نقله خادي حسين في كتابه "القرآنيون وشبهاتهي حوع السنة" )ص (26)

ة التي يحتق بها ( الشبهة الرابع223نقع خادي حسين في كتابه "القرآنيون وشبهاتهي حوع السنة" )ص (27)

 القرآنيون.
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 .(28)النبي الكريي(

 الشرعية في األحاديا النبوية: المقا د إبرا  من القرآنيين موق الثاني:  المطلب

امحاديث النبوية إنكراًرا كليًّرا م ينتظرر منره أن يبرر  المقاصرد الشررعية لهرا؛  رينك من

أ  الرذين ينكررون -ولذلك فإن غالب ير م بمقاصديا،  عنايةعن ال بوتها فضاًل منه ينكر ث

يرك   ون على شربهات محردودة منهرال عردي الوثروق بنقلرة  السرنة النبويرة،  -السنة إنكاًرا كالي ٍا

وما خر  عرن يرذه يها، ومنهال أن غالب امحاديث أحاديث آحاد فتكون ظنية فال ياعتمدا عل

تررواتًرا فررإنهي يررد عون مخالفترره للعقررع، أو مخالفترره للقرررآن الكررريي، أو الشرربهات بررأن كرران م

مخالفته للعلوي التجريبية وغير ذلك من الشبهات التي ليس يذا مقايا التفصيع بذكريا، وم 

اإلجابة عنهرا فقرد أبر يرا البراحثون المعتنرون بالسرن ة النبويرة وتاريخهرا والشربهات المثرارة 

 .(29)عليها

ب عن وم ذكر  القارئ الكريي أن للمستشرر ين دوًرا كبيرًرا فري نشرر يرذه الشُّربهات؛  يغ 

اعتمرراده علررى  جررعُّ فررإن بعررَّ مررن يطرررح الشرربهات حرروع السررنة النبويررة وترراريخ ترردوينها 

ويلقيهرا كمرا لرو و   هرا، كتابات المستشر ين؛ يتلق  الواحد منهي الشبهة دون تمحيٍص ثري ي 

مررن مستشرررق حا ررٍد وحسرربك بهررذا العلرري والبحررث كانررت مررن أفكرراره ويررو  ررد اختلسررها 

 .(30)والنقد!!!

الذين ينكرون السن ة إنكاًرا ج ئيًّا؛ فإني لي أ   على من ينص  صراحةً على يرذا  وأما

 ويحشد إلثباته وتقريره.، المصطلح )المقاصد الشرعية(، وم من يعتني به

ا رد  بعررَّ السررن ة الترري يررد عون بهرر -بعضررها فحسررب-م شررك أن بعررَّ امسررباب لكررن

فونها في مو  عها الصحيح بسربب ضرحالة العلري  النبوية أنها مقاصد معتدُّ بها، لكن هي م يوظ  

 الشرعي لد  كثير منهي فمثالل

ل فرال شرك أنره إذا وجرد حرديث  يخرال ا الكررييالحديث  بسبب دعو  مخالفرة  القررآن  ردُّ 

السرنة؛ منهري ينظررون إلرى ظراير   كرر من كتاب هللا تعالى فإنه يردُّ لكن لريس علرى مرنهق

                                           
 (.12"نحو تفعيع  واعد نقد متن الحديث، دراسة تطبيقية على بعَّ أحاديث الصحيحين" )ص (28)

تقدي ذكر بعَّ الم لفات في الدراسات السابقة، ومنها أيًضال  "السنة ومكانتها في التشريم" للدكتور  (29)

 محمد مصطفى امعظمي.  مصطفى السباعي، و"دراسات في الحديث النبو " للدكتور

لشيخي امستاذ الدكتور خالد الدريس م ل     ي  ي في نقد  تعامع بعَّ المستشر ين مم السنة النبوية يول  (30)

 "العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية".
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إلررى أ ررواع  رجررو ٍ للنصرروص الررواردة فرري الموضررو  الواحررد، ودون  جمررمٍ المخالفررة  دون 

، واحترمررروا  العلمرررا   فررري توجيررره يرررذا امخرررتال  الظررراير، ولرررو رجعررروا إلرررى أيرررع العلررري 

 التخصص مرتاحوا وأراحوا.

ر ا كثيرر  مرنهي -نفس اإلنسرانيةذلك ردُّيي الحديث بردعو  أنره يهردرا كرامرة الر ومن ويرك  

بهرذا التكرريي، ولكرن مرا يرراه ير م    افإن القررآن الكرريي والسرن ة النبويرة جرا  -على المرأة

 ينل حرمعتبرًرا فمرثاًل  شررعيًّافإنه يحقروا مقصرًدا  -مما ورد في حديث صحيح-يهدرا الكرامة

فرإن الررد  عليره ؛ (31) بهراللمررأة، وإسرا ة ظرن ٍ  ظلًمراير  بعضهي أن في الحجاب الشرعي 

مقاصد عظيمة منهال تحقيو طاعة هللا سبحانه  يحقو-الحجاب أ –أننا نجد أنه في المقابع 

 وتعاع بمنم النظر إليها، ومنم  و و   الفتنة بها. 

مخالفرة بعرَّ امحاديرث  للعقرع،  دعرو المقصد اآلخر الذ  يذكرونره كثيرًرا فهرو  وأما

نماذ  من أ والهي في يذا فيما سيأتي إن شا  هللا تعالى، ولكن وستر  أيها القارئ الكريي 

والعقروع ، من ي م  الجواب عنهل بأ  عقرٍع نحراكي امحاديرث النبويرة لبالس اع الذ  نط

 متفاوتة، وامفهاي مختلفة؟

ي بنري آدي والمقصد يي على يذا المسلك ليس إيرداًرا لقيمرة العقرع؛ فرإن هللا كرر  ، من نقد 

يري منراط التكلير ، ولكرن النقرد يتوجره إلرى أولئرك الرذين يجعلرون للعقرع  قومً وجعع لهي ع

 تحكًُّما كليًّا في امحكاي الشرعية بحيث يكون العقع حاكًما م أداةً إلدراك الحقائو.

لهذه الفقرة أنقع كالًمرا عرن أحرديي يقروع فيرهل )والحقيقرة أن علمرا  الحرديث  رد  وختاًما

عنوا بنقد المتن، فقع  أن تظفر بنقد صريح من ناحية أن ما ناسب  عنوا بنقد السند أكثر مما

الثابترة تنا ضره،  يخيةمم روح القرآن أو العقع، أو أن الحوادث التار يتفوم  إلى النبي 

أو غيررر ذلررك، حتررى نررر  البخررار  نفسرره علررى جليررع  رردره، وكررذلك تلميررذه مسررلي يثبترران 

لحوادث ال منية والمشايد التجريبية علرى أنهرا م أحاديث مخالفة لمعاني القرآن، أو دلت ا

يمكررن أن تكررون صررحيحة م تصرراريا علررى نقررد الرجرراع"الرواة" دون نقررد المتن"مضررمون 

 .(32)الحديث"(

                                           
( ما ينكره على اآلمرين 329-4/331)ذكر عبدالحليي أبو شقة في كتابه" تحرير المرأة في عصر الرسالة"  (31)

 بالحجاب وأكثر من الدعاو  التي يعليا بطالن كثيٍر منها من شي  شيئًا من رائحة العلي.

 (.101"يموي مسلي" )ص (32)
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طافح  بامخطا  فال في البخار  ومسلي ما يخال  القررآن، وم مرا ينرا َّ  كاليال ويذا

لكاتررب مررن   بررع فهمرره فإنرره يطررو    الحرروادث ال منيررة والمشررايد التجريبيررة؛ وإنمررا أترري ا

د في طلب الحو   لتبي ن له ذلك.، لألفكار المسبقة التي يتوي مها لنصوصا  ولو تجر 

علمررا  السررنة مررن الشررروح الحديثيررة، وكتررب العلررع، وكتررب أحاديررث امحكرراي  وكتررب

 وشروحها طافحة  بنقد  العلما  للمتن.

ة فرري كتابررات القرررآنيين ومررن لرر   لف هرري ل إن العنايررة بالمقاصررد الشرررعيوعالقرر وخالصررة

ممرن يجعلرون العقرروع حاكمرة علرى الشررر  تكراد تكرون معدومررة، وإن ركر وا علرى بعررَّ 

فرإنهي يضرعون اممرور فري غيرر   -الشررعية المقاصرد–المقاصد دون ذكر لهرذا المصرطلح 

رررون امحاديررث النبويررة بمررا يررو منررا َّ  للمقاصررد الشرررعية الترري جررا  ت مواضررعها، ويفس  

اح  اعامحاديررث بهررا دون جمررمٍ لنصرروص المسررألة الواحرردة، وم رجررو ٍ م ررو العلمررا  وشاررر 

َّا شريئًا مرن المقاصرد التري  الحديث في توجيه تلك الروايات التري يرر  ير م  أنهرا تاعرار 

 يوردونها.
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 موج  بكتاب "دين السلطان": تعري الثالا:  المطلب

فقرات بلغرت ثمراني عشررة فقررة، ثري  شرر  فري الكتاب يشتمع على تمهيد، ثي  عدة  يذا

 .الكتاب التي بلغت عنده أربعين فصاًل  صوعف

يذه الفقرات التي نا شرهال دوافرم السرلطان للترألي  والوضرم فري امحاديرث، مرنهق  من

 الدراسة والبحث في أحاديث البخار  ومسلي، مصادر دين السلطان وغيريا.

ينررا َّ مرررا ورد فرري متنهرررا آيررات القررررآن، فصرروع الكترررابل امحاديررث التررري م  ومررن

امحاديث التي ينا َّ متنها معاني آيات القرآن، أحاديث تنا َّ بعضها وتنا َّ القرآن، 

أين يمكن أن نجد الصرحيح مرن الحرديث ، امحاديث التي تنا َّ أخالق الرسوع الكريي 

 الشري ، مصادر العن  في العقيدة عند المسلمين.

 مررررررا اشررررررتمع عليرررررره الكترررررراب، وامفكررررررار الترررررري  عرررررررَّ  مرررررروج   مبررررررر  ويررررررذا

 يحتويهال

يستخدي الحديث والعلما  من أجع ا نا  الشرعب  -الحاكي يعني–بأن السلطان  يعتقد -1

، (33)السرلطان وضرمأن كثيرًرا مرن امحاديرث يري  ير بوجهة نظره دائًما، ويذا يعني أنه 

سابعًال دوافم السلطان للترألي   ولذلك تجده يفرد ذلك بفقرة من الفقرات التي  د ي بها فقاعل

 (34)والوضم في امحاديث

، (35)يدورا حوَع التأكيد على امكتفا  بالقرآن الكريي، وينكررا السرنة النبويرة والكتاب -2

 .(36)في يذا أيًضا يشكك في ثبوتها ولكن هأنه م يخال  القرآن،  يد عيمنها ما  ثبتو د ي

ومسلي؛ إذ إن الكتاب موجه بالدرجرة امولرى يو ينكرا أشد النكير على البخار   ثي   -3

ويعقررد لررذلك ، (37)إلرى وضررم أحاديثهمررا تحررت منظررار البحررث والتشرريح العلمرري كمررا أسررماه

                                           
 (.104(، و)ص62"دين السلطان" ) ص (33)

 (.92(، وينظر أيًضا )ص83"دين السلطان" ) ص (34)

(  يدعي أن أحاديث البخار  ومسلي 90(، و)ص87ل ومنهال ) صفي أكثر من موضم تصريًحا وتلميًحا (35)

 (.92تدعو للويي واموياي، و)ص

( حديثًا، وفي مسلي 196( أن امحاديث التي م تنا َّ القرآن في صحيح البخار  )252 -240ذكر)ص  (36)

ى يذال الشكُّ في لها، وسرد جملة منها، فالمعنى عل ملسو هيلع هللا ىلص(، ثي ذكر بأنه م يقطم أيًضا بصحة  وع النبي 293)

 جميم أحاديث الصحيحين فغيريما من باب أولى.

 (.67(، و)ص46"دين السلطان" ) ص (37)
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فقرررة بعنرروانل صررحيح البخررار  وصررحيح مسررلي، ثرري فقرررة أخررر  بعنرروانل مررنهق الدراسررة 

 .(38)والبحث في أحاديث البخار  ومسلي

ا إن اإلمامين البخار  ومسلي عمردا إلرى وضرم في يذا السياقل )و د  لت مرارً  ويقوع

 حاديرثامحاديث مم نقائضها في صحيحهما كإشارة للمسلمين على وجود التنا َّ في ام

اسرتخدموا ذلرك التنرا َّ لمصرلحة  -كما بينت-المنسوبة للرسوع الكريي، لكن علما  السو 

تحت وطأة السرلطان وفي موضم آخر ير  أن الشيخين كانا وا عين ، (39)أيع الرياسة...(

 .(40)ولذلك دخع في كتابيهما كثيًرا من امحاديث الموضوعة

د تحترره  ومررن -4 طريقترره فرري يررذا الكترراب أنرره يررذكر الموضررو   يررد الدراسررة ثرري  يررور 

و رد يرأتي بأحاديرث ، امحاديث المنتقدة، ثي  يأتي باآليات القرآنية التي يرد عي بأنهرا تنقضرها

 .(41)حاديث التي أوردياأخر  يد عي أنها تنا َّ ام

الفقرررة الثالثررة عشرررة السررالفة الررذكر ويرريل مررنهق الدراسررة والبحررث فرري أحاديررث  وفرري

البخار  ومسلي ذكر أن مقياس الكش  الذ  يمكن امعتماد عليره يرو كتراب هللا فقرط فقراع 

في ذلكل )وآيات القرآن يي التي لها الحو في أن تقبع أو ترفَّ الحديث فإمرا أن تطابقره 

العاي آليات الحو والهدايرة والنرور، وإمرا أن تنرا َّ  فهويساير منحى اتجاه المعنى والموت

وتعاكس اتجاه تلك المفاييي بشكع عاي، وبالتالي فهي موضوعة علرى هللا والرسروع محمرد 

)(42). 

يشررهد أيًضررا بأنرره ينكررر امحاديررث كلهررا  ولررهل )فعلرري الرسرروع يررو القرررآن الكررريي  وممررا

 .(43)فقط(

ين امحاديث النبويرة وبرين التروراة، ويرورد فري بعرَّ المناسربات منقرومت ب يربط -5

 .(44)يقوع بأنها من التوراة يد عي أنها أصع  لبعَّ امحاديث النبوية

                                           
 (.163"دين السلطان" ) ص (38)

 (73"دين السلطان" ) ص (39)

 (104"دين السلطان" ) ص (40)

التي م  ( وعنون له بقولهل )امحاديث252-230(، كما فعع في الفصع اموع )ص64"دين السلطان" ) ص (41)

 ينا َّ ما ورد في متنها آيات القرآن الكريي(.

 (163"دين السلطان" ) ص (42)

 (168"دين السلطان" ) ص (43)

( في حديث 167( في حديث السبعين أل  الذين يدخلون الجنة بال حساب، و)ص 166كما فعع في ) ص (44)
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خالع عرضهل أنه يفهي امحاديث فهًما ج ئيًا، ويهمع أحاديث كثيررة فري  من يتبين -6

والمقيرررد، والناسرررخ الموضرررو   يرررد الدراسرررة، ويغفرررع عرررن الخررراص والعررراي، والمطلرررو 

 والمنسوخ... إلخ.
أن جميم الطوائ  اإلسالمية من الذين تفرق بهي السربع، ولري يبرو مرن الرذين  ير  -7

وصررحابته أحررد؛ من النبرري والصررحابة كررانوا علررى كترراب هللا وحررده  ملسو هيلع هللا ىلصكرران عليرره الرسرروع 

 .(45)الذ  يو القرآن

 في الكتاب ركاكة امسلوب فمن ذلكل يتبين -8

و ولرهل )ثري نرأتي للكفرار ، ...(هللا عقيردةصار... إلدخاع الرويي إلرى ل )إن الحديث  وله

 .(46)ونكش  لهي خطة هللا في الكون(

 المعالي البار ة في الكتاب الجهع بعلوي الحديث رواية ودراية فمن ذلكل من -9
و عمه برأن الصرحابة ، (47)ل إن كتابة الحديث  بع البخار  ومسلي كانت  ليلة جدًّا وله

ومن العجائرب فري ، (48)وبخاصة كباريي ين بعدي رواية امحاديث عن النبيكانوا ملت م

 -إسررحاق-وبذلرركل اسررتنكاره تسررمية طائفررة مررن المحرردثين بأسررما  بنرري إسرررائيع مثررعل يعقرر

 .(49)أبوداود -أيوب

عجائبه أنه في الفقررة الثالثرة عشررة  رد ي بمقدمرة يرذكريا علمرا  الحرديث عنرد بيران  من

حيررث شرربهوا عمررع النا ررد بعمررع الصررائ ؛ فلقررد أخررذ مقرردمتهي، ونسرر  آليررة نقررد امحاديررث 

 منهجهي، وكأن لديه من العلي ما ي يله من يكون يو الصائ  أو الصيرفي.

 ليحاديا المتعلقة بالمرأد وعالقته بالمقا د. القرآنيين فهم: ثالاال المبحا

 :تمهيد

 -أمررر  م ياختلرر  عليرره ويررو-القرآنيررون وغيررريي حرروع حقرروق  المرررأة وكرامتهررا يدنرردن

 برأنويرون أن بعَّ امحاديث النبوية الواردة في شأن المرأة تاسري ا إليهرا، ويري يقولرون 

                                                                                                                            
 خلو المرأة من ضلم.

 (105-104"دين السلطان" ) ص (45)

 (.127ان" ) ص"دين السلط (46)

 (240"دين السلطان" ) ص (47)

 (242"دين السلطان" ) ص (48)

 (123-120"دين السلطان" ) ص (49)


