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الفعل   المسلمين وثقافتهم، وألن  دين  ما فتئوا يطعنون فـي  المستشرقون  أن  الكثير  المعلوم عند  من 
األكاذيب هذه  دحض  على  جهودهم  وقفوا  قد  اإلسالم،  علماء  من  فـئاًما  فإن  مكافًئا،  رًدا  ورد    يولد 

 أباطيلها على منهج )ولتستبين سبيل المجرمين(.

بخالف القرآن الكريم   -ولعله لم تنطلق سهامهم على شيء أكثر من الحديث النبوي الشريف، لكونه  
 قد تعرض للتمحيص والتدقيق، بل واألخذ والرد، والتصنيف بين صحيح وضعيف وموضوع . -

نشأ عن جهود هؤالء البحاثة، أول معجم مفهرس أللفاظ   على أن هذا التناول لم يكن كله سلبًيا، فقد
 ورفاقه. "ونسبنك  "الحديث على يد 

بالتدقيق فـي سالسل  إال  يعنوا  لم  ثين  المحد ِّ نقلته  أن  الشريف،  الحديث  القوم فـي  من جملة مطاعن 
النظر لمحتواه،  الرواة دون المتن، وأنه متى ما انطبقت معايير القبول من الراوي، ُتُلقَِّف الحديث دون  

، الذي يقف عند األشكال، وال يتعمق فـي  "السامي    "وهم يجعلون لذلك أصاًل فـي العقل العربي أو
 فهم الموضوع.

ولدقة هذه المالحظات ولطافة هذه الشبه، عمد المؤلف إلى تجليتها فـي كتابه، الذي كان فـي أصله  
َم فـي الموسم الثقافي للجامعة اإلسالمية ، ورغم عدم إحاطة  1409فـي المدينة المنورة عام    بحثًا ُقدِّ
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الكتاب لكل دقائق هذه الشبهة بشكٍل موسوعي محكم ، إال أنه يساهم فـي إعطاء معلومات موثقة ،  
 وتقديم إطالله سريعة على أبعاد الموضوع.

، إذ لم  "حضاري   "يبتدأ المؤلف نقاشه للمسألة، مبيًنا أن األمر عند المستشرقين، ال يخلو من حسد 
النقل   فـي  الحرص  هذا  بمثل  الدينية  مصادرها   حظيت  أن  اإلسالم  أمة  قبل  األمم  من  ألمٍة  يتفق 
والرواية، وأن اضطرار علماء الالهوت الغربيين الستخدام هذا األسلوب فـي نقد المحتوى، هو إلنعدام  

ن فـي  ثين  المحد ِّ نهج  أن  مبيًنا  التاريخية،  النقوالت  فـي  عندهم  األسلم  "الَنَقلة    "قد  التوثيق  هو   ،
تاريخًيا وموضوعًيا، إذ أنه بتأمٍل بسيٍط نجد أن الثقة فـي الناقل تؤدي بطبيعة الحال إلى الثقة فـي  
المنقول، وال عبرة بعد ذلك ببعض الحاالت التي شذت من القاعدة، والتي يمكن أن ينقل فيها الثقة ما 

ثون بمهارٍة وحنكة. تعامل معها -مع قلتها  -ليس بصحيح، والتي   المحد ِّ

وفـي مجال األساليب التي تستخدم فـي نقد المتن ، يبين المؤلف أن منها استعمال التاريخ فـي النقد،  
العرفية   أو  العقلية  االستحالة  افتراض  ومنها  التاريخي،  تسلسله  استقامة  الحديث  في  يشترط  بحيث 

التي تسمى   بما ال يجوز    "وهي  الكتابة  ، وقد راع  "التحديث  يقع من أخطاء فـي  ثون ما  المحد ِّ ى 
 ، واحتمالية تغييرها للمعنى بالكــلية."التصحيف  "والنقل وهي ما يسمى بمصطلحهم  

العلماء، وحسن سياقه وترتيبه وسالمته  الكريم وإجماع  للقرآن  الحديث  المحدثون موافقة  كما اشترط 
 عهما.من اإلضطراب، وتقديم اإلثبات على النفي عند إجتما

ثين قد قلل بشكل كبير     –إن لم يكن منع    –وال شك أن اجتماع كل هذه األساليب في منهجية المحد ِّ
الزائغون   أما   ، السليمة  الفَِّطرِّ  أهل  على  بالقياس  وهذا   ، المتن  مضطربة  أحاديث  نقل  وفي    –من 

 فحصومتهم على مذهب " عنز .. ولو طارت " !!           –المستشرقين منهم جمهرة 
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