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ملخص البحث
يف- أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع العلم
 مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي، ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته،-نظرهم
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف رد بعض األحاديث النبوية الصحيحة بدعوى تعارضها مع العلم التجرييب ،ويان
باإلمكان الوقوف على حلول علمية ضمن قواعد ثابتة للحيلولة دون رد األحاديث الصحيحة بسبب عدم فهم
احلديث ،أو عدم حماولة التوفيق بينه وبني احلقائق العلمية الثابتة.
منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج التحليلي ،مث املنهج االستنباطي يف بيان معىن نقد احلديث والعلم التجرييب عند أهل
االصطالح يف العلوم التجريبية ،وبيان درجات العلم التجرييب يف مقابل احلديث النبوي املقبول ،مث قام الباحث بأخذ
عينات من األحاديث النبوية اليت دار حوهلا بعض اجلدل بدعوى معارضة العلم التجرييب وهي لالستدالل على القواعد
وليست على سبيل احلصر.
الدراسات السابقة:
قام علماء السلف ببيان بعض القواعد العلمية يف التعامل مع ما قد يطرأ من إشكاالت يف فهم احلديث
النبوي إن تعارض مع النصوص األخرى أو العقل أو العلم واحلس من خالل ما بات يعرف بعلم خمتلف احلديث بدءا
بكتاب اإلمام الشافعي (خمتلف احلديث) مث (مشكل اآلثار) للطحاوي وانتهاء بابن تيمية –رمحهم اهلل -بكتابه (درء
تعارض العقل من النقل) ،أما يف العصر احلديث قامت عدة دراسات ويان من أمهها – يف نظر الباحث : -يتاب
(مشكالت األحاديث النبوية) ،لعبد اهلل بن علي النجدي القصيمي ،ويتاب (نقد منت احلديث يف ضوء نتائج العلوم
التجريبية) ،حميي الدين بن شريين بن قدرت السمرقندي حيث استيدت منهما يف بيان بعض األمثلة من األحاديث
النبوية ،ولكن يان ينقص يتاب القصيمي بيان العلم التجرييب وقواعده ودرجاته؛ حيث يان يذير فقط األحاديث
النبوية مث بيان علم املختلف فيها ،أما يتاب السمرقندي فهو يان أوسع وأجود يف بابه حيث جاء على بيان درجات
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خطة البحث:

المبحث األول :تعريف نقد الحديث النبوي والعلم التجريبي.
املطلب األول :النقد لغة واصطالحا.
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املطلب
hatamleh85@yahoo.com


املطلب الثالث :هل يتعارض احلديث النبوي مع العلم التجرييب.
المبحث الثاني :أنواع الحديث التي تتعارض مع العلم التجريبي وأمثلة عليها.
املطلب األول :أنواع األحاديث اليت قد تتعارض مع العلم.
1
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املطلب الثاين :مناذج ألحاديث أنتقدت بالعلم التجرييب .
اخلامتة وأهم النتائج
المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد فقد
شاع يف عصرنا رد احلديث النبوي الشريف بدعوى معارضته للعلم التجرييب ،وأن العلم التجرييب أقوى من السنة  -يف
نظر القائلني-

1

وأن العل ــم ثاب ــت يف قواع ــده ،واحلـ ـديث ظ ــل العل ــم والثب ــوت ،م ــن هن ــا ي ــان لزام ــا الوق ــوف عل ــى دع ــوى رد
احلديث النبوي الشـريف الصـحيح الـذي خـرج هـو واحلقـائق الكونيـة الثابتـة الـيت يكتشـيها االنسـان مـن رب واحـد علـيم
حكــيم الــذي قــال عــن نبيــه صــلى اهلل عليــه وســلم ( ومــا ينطــق عــن اهلــوى إن هــو اال وحــي يــوحى) (الــنجم )4 :فــالعلم
التجرييب الصحيح الثابـت يحقيقـة أو قـانون ال خيـالف احلـديث الصـحيح الثابـت ،ولكـن األفهـام ختتلـف فرمبـا ال ييهمـه
البعض ابتداء ولكن ميكن أن يظهر من يوفق بينهما ،فنسأله عز وجل التوفيق والسداد يف هذا البحث.
المبحث األول :تعريف نقد الحديث النبوي والعلم التجريبي.
المطلب األول :النقد لغة واصطالحا.
النقد لغة:

 1من أمثال النظام (إبراهيم بن سيار بن هانئ ،من رؤوس املعتزلة متهم بالزندقة ويان شاعرا أديبا بليغا وله يتب يثرية يف االعتزال واليلسية،
قال بن قتيبة يف اختالف احلديث له يان شاطرا من الشطار مشهورا باليسق ،يان أشد الناس ازراء على أهل احلديث مات يف خالفة املعتصم
سنة بضع وعشرين ومائتني و هو سكران /لسان امليزان-أمحد بن علي بن حجر العسقالين،ج-1ص ،692مكتب املطبوعات االسالمية ،ط
االوىل6006 ،م) ،و يذلك املدرسة العقلية قدميا  ،وحديثا من أمثال حممود ابو ريه يف يتابه (أضواء على السنة احملمدية) ويتابه (شيخ
املضرية) ،وحممد رشيد رضا يف جملة املنار 73 ∫ 69عندما دافع عن حممد توفيق صدقي  -الذي رد حديث الذبابة علميا على حسب ظنه
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Thamer
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البحثجيألـد األشـياء وردي هـا
ملخص بـني
فالنقد والتنقاد والتنقد يلها معان تدخل حتت التمييز بني األشـياء بقصـد اليصـل

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
وإخراج ما فيها من الزيف.3
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
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إذن فالنقد لغة هو التمييز بني صاحل األشياء وجيألدها وبني الرديء منها.

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي
المحدثينر:ييب؛ ويييية التعامل معهما.
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عص ــرهم –رض ـوان اهلل عل ــيهم -أخ ــذ عل ــم احل ــديث ينض ــج يف أط ـوار وض ـ
handle
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حــديث ونقــده ،ويــان هــذا النقــد قائمــا علــى جمموعــة مــن األســس والقواعــد املمنهجــة وإن مل تأخــذ مســميات ،يمــا يف
بـاقي العلـوم الشــرعية األخـرى املرتبطــة هبـذا الــدين

ÜniversitesiيفDoç. Dr., Bingöl
Dalı
İlahiyatـافعي رمحــه اهلل
Fakültesiاالمــام الش
 Hadisيمــا فعـل
Anaـول اليقـه
 Bilimوأصـ
ـوم القـرآن
مثـل علـ
h85@yahoo.com

يا ن موضـع جـدال
وبعضها
تكتمل ومل حتر
 İlahiyatلكنها مل
Fakültesiومسميات
احلديث يقواعد
 Dalıمث
يتاب الرسالة،
Yrd.
يلهاDoç.،
Bingölر Dr.,
Üniversitesi
علومHadis
ظهرتAna
Bilim
hatamleh85@yahoo.com

 2معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زيريا،ج– 5ص ،423د.ط ،دار اليكر –بريوت1939 ،م.

 3لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور  ،ج ،7ص ،465دار صادر ،بريوت ،ط أوىل ،د.ت ،انظر تاج العروس ،حممد بن حممد بن عبد
الرزاق املرتضى الزبيدي،ج ،9ص ،670دار ليبيا ،بنغازي ،د.ط1922 ،م.
4

1

الكياية يف علم الرواية ،أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي ،ص ،37املكتبة العلمية -املدينة املنورة ،د.ط  ،د.ت.
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ونقاش ،إىل أن ايتملت قواعد هذا العلم وأضحت معلومة مشهورة ،ويثرت الكتابات فيها حتت مسمى علـوم احلـديث
أو علم املصطلح.
ومل يكـن هـذا االصـطالح (نقـد احلـديث) شـائعا بـني العلمـاء يمصـطلح مسـتقل لـه تعريـف معلـوم بـني أهــل
احلـديث ،وإمنـا هـو مصـطلح حم َـدث بـني العلمـاء املعاصـرين؛ إال أن نقـد احلـديث يـان يف معـىن متييـز احلـديث مقبولـه مـن
مردوده بشكل عام ،وقد ذير االمام الشافعي رمحه اهلل مالمح عامة ينتقـد فيهـا احلـديث مـن جهـة خماليتـه للقواعـد ،وان
األصــل يف صــدق اخل ـ ويذب ـه هــو صــدق املخ ـ بــه ويذبــه ،وم ـن َمث يســتثل مــن تلــك القاعــدة بقولــه ( :إال يف اخلــاص
القليــل مــن احلــديث وذلــك أن يســتدل علــى الصــدق والكــذب فيــه بــأن ــدث احملــدث مــا ال ــوز أن يكــون مثلــه أو مــا
خياليه ما هو أثبت وأيثر دالالت بالصدق منه)5؛ فاسـتثناء الشـافعي رمحـه اهلل اخلـاص القليـل مـن احلـديث ال شـك أنـه
يؤطر يف ضوء نقد احلديث وخماليته ملا هو أقوى منه عنـد العلمـاء  ،ألن النقـد هنـا وـاوز السـند ،والنقـد متوجـه اىل نقـد
املنت مبا خياليه من القواعد اليت ذيرها.
ومن خالل البحث يف مصطلح النقد يمصطلح مستقل نرى أن من ألألف يف النقد ذير ما توصـل إليـه مـن
خالل دراسته ،من هنا نذير ما وقينا عليه مث نذير التعريف املختار إن شاء اهلل
التعريف األول:
ذيــر الــديتور حممــد طــاهر اجل ـوايب تعرييــا للنقــد عنــد احملــدثني فقــال( :احلكــم علــى الــرواة ور ــا أو تعــديال
بأليــا خاصــة ذات دالئــل معلومــة عنــد أهــل والنظــر يف متــون األحاديــث الــيت صــح ســندها لتصــحيحها أو تضــعييها،
ولرفع األشكال عما بدا مشكال من صحيحها ودفع التعارض بينها بتطبيق مقاييس حمددة) (.)6
 5الرسالة ،حممد بن ادريس الشافعي ،ص ،799حتقيق :أمحد حممد شاير ،ط اوىل  ،دار الكتب العلمية  -القاهرة ،د.ت.
6جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي ،حممد طاهر اجلوايب  ،ص ،94نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرمي عبد اهلل ،د.ط ،د.ت( .وهو
رسالة علمية نوقشت سنة 1932م ،يف تونس).
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Thamerبني صحيح احلديث من ضعييه) ال تاج إىل هـذا
لنا (التمييز
أحدها :أنه يتسم بالطول بعض الشيء ،فقو
HATAMLEH

Thamerـا خيــالف املتعــارف عليــه بــني العلمــاء عنــد وضــع تعريــف لشــيء مــا ،فــال بــد مــن االختصــار
HATAMLEHـل ،وهــذا خيـ
 التعريــف الطويـ
والوصول إىل اهلدف بسرعة دون إطالة.

ملخص البحث

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
ثانيهـا :هنـا تكـرار يف التعريـف فقولـه (احلكـم علـى الـرواة) يغـل عـن قولـه (ور ـا وتعـديال) فـنحن ال ككــم
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
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بعض الــرو
أنكر علــى

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي
فالقـالتجر
عنهمــا بقولــه (احلكــم علــى الــرواة)و،العلم
التعاملـألةمعهاحلماك.ــم علــى الــرواة تشــمل هــذه األمــور ،ولــيس هنــا داع
ييييةأن مسـ
ـاريييب؛يعلـوـم
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تضعييها بتطبيق مق
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األحاديث اليت صح
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of
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تكرار ،يما سوف نبينه – إن شاء اهلل – يف التعريف املختار.
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this study,collection
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with
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التعريف
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contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then

howـى رواهت ــا جرح ــا
toــم عل ـ
handleاحلك
 withعلله ــا و
ـعيية ،وبي ــان
(ه ــو عل ــم يبح ــث يف متيي ــز األحادي ــث الص ــحيحة م ــن الض ـ
themÆ

وتعديال بأليا خمصوصة ،ذات دالئل معلومة عند أهل الين) (.)7
وما أخذ على التعريف األول يؤخذ على

Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis
BilimيفAna
التكرار.
 Dalıخاصة
الثاين
h85@yahoo.com

التعريف
المختارYrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis:
Ana Bilim
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بالنظر يف التعرييات السابقة رأينا أن الباحثَـني قد ذيرا تعرييات طويلة بعض الشيء ،وفيها تكرار للمعـاين،
فمن يرى يلمة (احلكم) يعلم أن احلكم يشمل احلكم على الرواة واملنت للتمييـز بـني صـحيح احلـديث مـن ضـعييه لزامـا،
فليس هنا داع إلعادة املعاين بقوالب جديدة وتكرارها يف التعريف.
وما خنلص إليه يف التعريف( :متييز صحيح احلديث من ضعييه وبيان علله).
فقولنــا متييــز يشــمل اجلــرح والتعــديل ويشــمل الــرواة واملــنت (احلـديث) ،ومــن خــالل ضـوابط وضــعها العلمــاء،
ومسـألة رفــع التعــارض واإلشـكال هــي مــن فـروع علــم احلـديث املتصـلة بالنقــد ،فلــيس هنـا داع لــذيرها يف تعريــف النقــد
واهلل أعلم.
المطلب الثاني :تعريف العلم التجريبي.
العلم لغة:
ـب أن يـَعلَ َمــه أي َخيب ـ َـره، 8
وخبَـرتــه َ
عرفــه ابــن منظــور َ :علمــت الشــيء مبعــىن َعَرفتــه َ
وعلـ َـم الرجـ َـل َخبَـ َـره وأَحـ أل
وذير الزبيدي ( :ع ل م َعل َمه َ -ي َسم َعه  -علما  ،بال َكسر َ :عَرفَه ) هكذا يف الص َحاح  ،ويف َيثري من أمهات اللغَة
صــائر َ :حــق املعرفَــة ،وقــال الراغــب ( :العلــم  :إدرا الشــيء ََقي َقتــه ،وذلــك ضــربان  :إدرا ذات
َ ،
صــنف يف البَ َ
وز َاد امل َ
َ
الشيء  ،والثاين  :احلكم على الشيء بوجود َشيء هو َموجود له  ،أو نـَيي َشـيء هـو َمنيـي َعنـه  ،فـاألول هـو املتَـ َعـدي
ـاىل ( :
عاىل  ( :ال تعلموهنم اهلل يعلمهم ) (االنيال ، )20:والثاين إىل َميعولَني َكو قَوله تَع َ
إىل َميعول واحد َك َو قَوله تَ َ
وع َملـ وـي  ،فـالنظَري مــا إ َذا علـ َـم ف َقــد
فـنن علمتمــوهن مؤمنــات) (املمتحنـة )10 :قـ َ
ضــربان  :نَظَــر و
ـال  :والعلــم مــن َوجـه َ
ي َ
ضربان َ :عقل وـي
آخَر َ
َيم َل َك َو العلم مبَو َ
الع َملي ما ال يَتم إالأل بأَن يـعلَ َم  ،يالعلم بالعبادات  .ومن َوجه َ
جودات العا َمل ،و َ
ومسعـ وـي )  ،وقــال املنــاوي يف التوقيــف  :العلــم هــو االعتقــاد اجلــازم الثابــت املطــابق للواقــع  ،أو هـو صـ َية توجــب َمتييــزا ال
َ
 8لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،16ص.12
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أخــص  .ويف البَصــائر  :املعرفَــة إدرا الشــيء بت َيكــر
العقــل  ،واألول َ
تَمــل النقـ َ
ـورة الشــيء يف َ
ـيض  ،أو هــو حصــول صـ َ
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Thamer HATAMLEH
ومعـىن  .أمـا الليـ فيعـل املعرفَـة يـَ َقـع
وتَ َدبر ألثَـره  ،وهـي َ
أخـص مـن العلـم  ،وال َيـرق بـَيـنَـهمـا وبـني العلـم مـن وجـوه لَيظـا َ
َ
 Thamerالعلم يقتَضي َميعولَني  ،وإذا َوقَ َع على َميعول يـان مبَع َـىن املعرفَـة  .وأمـا مـن ج َهـة املعـىن فمـن
HATAMLEHاحد  ،وفعل
 على َميعول و

البحث الغالــب تكــون لمــا
املعرفَـةَ يف
وجــوه  :أحــدها  :أن املعرفَـةَ تَـتَـ َعلــق ب ـذات الشــيء  ،والعلــم يـَتَـ َعلــق بأحوالــه  ،والثَــاين  :أن
ملخص

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
املوقفـور م
بيانحض
ودرجاته ،،مثوهـو
التجيررييبالنـيسـي
العلمالـذ
معىنسـبة
ببيانرفَـة ن
الباحث فاملع
ـالفقامالعلـم ،
هذه،
ملخصويفَعَرفـه
نظرهمـل:،-
اب عن ال َقلب بـَع َد إدرايه  ،فنذا أدرَيـه قي
إذاـاحصل تعارض بني احلد
البحثالدخراسة
َغ َ
التعامليفمعهما.
األحاديثالعلمحالالتجرييب؛
و
ييييةالعلم -
تعارضهاو مع
أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه

كار  ،وضد العلم اجلَه َل  ،والثالث  :أن املعرفَةَ علم َلعـني الشـيء م َيصـال
يان غائبا عن الذاير  ،وهلذا يان ضدها اإلن َ

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي
التجرييب؛
التعامل)9معه،مام.ـن هنـا نـرى أن العلـم :هـو معرفـة الشـيء علـى حقيقتـه
ييييةجممـال
بالشوـيء
العلمتعلـق
عما سواه  ،خالف العلم  ،فننـه قوـد ي

َ َ

َ
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contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then
to handle
themÆيف with
howنظام معني.
للعلم ،يف
ميادين خمتلية
واملياهيم والقوانني والنظريات والتعميمات اليت توصل العلماء إىل ايتشافها

ومنهم من اعتـ ه طريقـة للبحـث والتيكـري اللـذين اختـذمها العلمـاء يف الكشـف عـن احلقـائق واملعلومـات ،ويف
تيس ــري الظ ـواهر احمليط ــة باإلنس ــان فحس ــب،
أخرى

()11
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فعرفــوه بأنــهَ ( :من َشـط إنســاين
وهنــا رأي ثالــث مجــع بــني الـرأيـَني؛ فنظــر أصــحابه إىل العلــم يمــادة وطريقــة ،أل
يهــدف إىل دراســة وتغــري الظـواهر الطبيعيــة والكونيــة املختليــة ،وحماولــة للتنبــؤ هبــا والتوصــل إىل حقــائق وقـوانني ونظريــات
ميكن أن حتكم هذه الظواهر ،وذلك خلري اإلنسانية) (.)12
ولعل هذا التعريف أقرب وهو اواه حديث ،و مع بني النظريتني السابقتني.
التجرييب :معىن التجربة لغة
ب الرجـ َـل َوربــة اختَبَ ـ َـره والتجربــة مــن املصــادر املجموعــة قــال
وجــر َ
ذيــر ابــن منظــور حت ـت بــاب (جــرب) ( َ
َ
َ
13
ـري َمقــيس ( :
النابغــة :إىل اليَــوم قــد جــرب َن يــل التجــارب)  ،وذيــر الزبيــدي ( َ
وجربـَـه َوريبــا ،علــى القيــاس و( َوربـَـة ) غـ َ
وع ــة و م ــع عل ــى الت َج ــارب والتجاري ــب)  ،14م ــن هن ــا ن ــرى أن
ص ــادر املَجم َ
اختَبَ ـ َـره ) ويف ( احملك ــم )  :التجربَــة م ـ َـن املَ َ
التجربة هي االختبار

أما العلم التجرييب فهو( :بناء ملعارف منظمة ختتص بعناصر الكون وعوامله وطاقاته ومؤثراته).15
فاملقصــود مــن العلــم التج ـرييب مــا خيــتص بــالعلوم والظ ـواهر الطبيعيــة والعلــوم التطبيقيــة ،يالييزيــاء والكيميــاء
واجلغرافيا وغريها من العلوم.
والعلم التجرييب يشتمل علـى حقـائق علميـة وعلـى نظريـات وعلـى قـوانني علميـة ،فالقـانون العلمـي( :اليـرض
الذي ثبتت صحته بالتجربة حتت ظروف معينة) (.)16
12

املدخل يف تدريس العلوم ،امحد النجدي وراشد علي وعبد اهلادي مىن  ،ص ، 74-76دار اليكر العريب ،القاهرة ،د.ط1460 ،هـ،

1999م.
 13لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،1ص .659
 14تاج العروس ،الزبيدي  ،ج، 6ص .157

 15تصنيف املعرفة والعلوم يف ضوء خصائص األمة اإلسالمية ،امحد الصيدي ،ص ،36مطابع املريز العريب للدراسات األمنية والتدريب،
الرياض ،د.ط1411 ،هـ1991 ،م
( )16املصدر نيسه ،ص.24

بسم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم ( نقد الحديث النبوي بالعلم التجريبي)

167

©Scienceبالعلم التجر
( نقد الحديث النبوي
يبي)ticizing Prophetic Hadith through
Analytic

واحلقيقــة العلميــة( :األمــر اجمل ـزأ النــاتج عــن العلــم التج ـرييب أو اخل ـ ة ،ال يتضــمن الثبــوت وال التعمــيم ،ألن

)Criticizing Prophetic Hadith through
©Analytic Science
()17
صحته يف ظروف معينة وأزمنة معينة) . 
Thamer HATAMLEH

جـ ـرييب احلقيق ــة أق ــوى م ــن الق ــانون ،ألن احلقيق ــة ايتش ــاف لش ــيء واق ــع م ــن ص ــنع اهلل وثب ــت
ويف العل ــم الت
Thamer HATAMLEH
بالتجربة صحتها ،أما القانون فالتدخل البشري واضح فيه.

ملخص البحث

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
أما النظرية العلمية( :جمموعة من التصورات الذهنية اليرضية الـيت تتكامـل يف نظـام معـني يوضـح العالقـة بـني
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
)
18
(
التعامليفمعهما.
األحاديثالعلمحالالتجرييب؛
و
ييييةالعلم -
تعارضهاو مع
فلم يقبلوا .هذه
التجرييب؛
األحاديث
جمموعة من
جمموعةالناس
أنكر بعض
العامة)
العلمواعد
معارضة والق
بدعوىالقوانني
املبادي و
املياهيم و
يبرية من

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي

معهطـما.
ييبـ؛ و
ـال وإحــالل نظريــات جديــدة مكاهنــا ،علــى حســب مــا
التعاملاإلب
ييييةوحــىت
ـديل،
العلميــريالتجورالتب
وهــذه النظريــات قابلــةوللتغ
Research abstract

pretextواقع.
وتطبيقاهتا على ال
Some people mentioned collection of Hadiths on the
يستجد من اختبارات هلذه النظرية of
ement with experimental scienceª so they objected those Hadiths
incase
Research
abstract
فرتتيبها تنازليا (احلقيقة – القانون – النظرية العلمية -اليرضية العلمية -االطروحة).
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
mentioned
ed meaning of experimental
science¶ its
levelsÆ
clarified
disagreement
with
scienceª
sowhen
they
Hadiths incase
experimentalيبي.
Positionالتجر
النبوي isمع العلم
الحديث
objectedيتعارض
thoseالثالث :هل
المطلب
diction appears between Prophetßs
Hadith
and
experimental
science
then
they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
handle with themÆ
meaning
experimentalعof
تطبيقات its
أن levelsÆ
Position
clarified when
 modifiedالتجـارب فيـه،
ـذي ميكـن إجـراء
لى العـامل ال
¶scienceوواربه تكون فقط
العلم التجرييب
سبقisأن علمنا

contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then

howــم( :إن علمــاء
 handleعtoصــر العل
 withالــدين يف
themÆيتــاب
فــالعلوم التجريبيــة ال تــدخل فيمــا وراء الطبيعــة واملــادة ،ولــذلك يقــول صــاحب

العلوم التجريبية يعرتفون يف صراحة ال لبس فيها بأن دائرة أَاثهم إمنا هي املادة اليت ميكن إحساسها ،وإهنـم يعتـدون يف
ذلــك علــى التجربــة ،وعلــى املالحظــة ،وإهنــم

ÜniversitesiـةDoç. Dr., Bingöl
İlahiyatـع جزئيــات حمسـ
Fakültesiوذلــك بتتبـ
Hadisـه العمــوم،
Anaعلــى وجـ
Bilimـتقراء
Dalıـى االسـ
يعتمــدون علـ
h85@yahoo.com

Yrd.ـة ييييــات املــادة،
ـنهج ملعرفـ
Dr.,ـو مـ
Bingölمنــا هـ
Üniversitesiـة إذن ،إ
 İlahiyatالعلــوم التجريبيـ
Fakültesiــذي تتبعــه
Hadisـا ،فــاملنهج ال
ـارب عليهـ
Bilimالتجـ
Dalıـنجراء
باملالحظــة أو بـ
Doç.
Ana
hatamleh85@yahoo.com

( )17تصنيف املعرفة والعلوم ،ص.24

( )18املدخل يف تدريس العلوم ،ص.50
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وعليــه فننــه إذا مــا خــرج األمــر عــن دائــرة املــادة فقــد خــرج عــن دائــرة العلــم ،ومــىت مــا قــال قائــل :إن العلــم يثبــت يــذا مــن
األمور الروحية ،فننه يكيينا أن نسحب منه هذه الكلمة لنسحب ثقتنا به)(.)19
والــدين يتحــدث عــن عــامل الغيــب وعـن عــامل الشــهادة ،والعلــوم التجريبيــة ال تــدخل يف عــامل الغيــب؛ ولكنهــا
تدخل يف عامل الشهادة ،فهل يوجد هنا تعارض؟ أو هل صل تعارض؟
فنقول :قد صل تعارض بـني العلـم التجـرييب وبـني احلـديث الظـل الثبـوت ابتـداء ،عنـدها ـب اتبـاع قواعـد
يســري عليهــا الباحــث لبيــان وجــه احلــق مــن حيــث العلــم الثابــت الصــحيح واحلــديث الثابــت الصــحيح وقواعــد للرتجــيح
بينهما ،وقد ذير الشيخ عبد اهلل دراز شي ا قريبا من املعىن ،حيث قـرر أن جمـال الـدين احلقـائق الروحيـة ،وميكـن أن خيـرج
للحقائق املشاهدة ،وهنا ميكن أن يقع تعارض ،وهذا مع تأييده أن هذه املسألة استثنائية وعرضية(.)20
إذا وقع التعارض ما الحل؟
قد يسأل سائل هنا إذا وقع التعارض بني احلديث النبوي وبني العلم التجرييب ماذا نيعل؟ وما احلل يف هـذه
املسألة؟
أوال :ب التأيد إىل وجود التعارض فعال ،فيمكن أن يكون هنا تعارض بناء على فهم خاطئ إما للعلم
التجرييب وما يندرج حتته ،وإما ليهم احلديث.
ثاني ــا :وعن ــد التأي ــد م ــن التع ــارض وع ــدم اليه ــم اخل ــاطئ للح ــديث أو للعل ــم ننظ ــر لرتج ــيح األق ــوى عل ــى
األضعف ويف هذا املقام قال ابن القـيم( :شـرط العمـل بالظنيـات الرتجـيح عنـد التعـارض فـنن وقـع التسـاوي فييـه قـوالن:
التخيري والتوقف) ( ،)21وهذا إن مل نقدر على التوفيق ابتداء.
( )19الدين يف عصر العلم ،ص ،76-71يوسف القرضاوي ،دار اليرقان ،عمان ،األردن ،ط أوىل1413 ،هـ1992 ،م
()20الدين يف عصر العلم ، ،ص،76-71بتصرف.

()21بدائع اليوائد ،حممد أيب بكر بن القيم اجلوزية ،ج ،4ص ، 435مكتبة نزار مصطيى الباز ،مكة املكرمة ،ط أوىل1412 ،هـ1992 ،م.
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ثالثا :إذا تساوى الطرفان يف القـوة ننظـر إىل مسـتويات املعلومـات املقدمـة ،فيـي العلـم التجـرييب نرتـب تنازليـا

©)Criticizing Prophetic Hadith through Analytic Science

 ،)Thamerويف احلــديث (املت ـواتر -املشــهور -الغريــب) أو
 -HATAMLEHاالطروحــة
(احلقيقــة – القــانون – النظريــة العلميــة -اليرضــية العلميــة

اآلحاد ترتيب األحاديث من حيث القبـول ودرجتـه( مـن الصـحيح لذاتـه اىل احلسـن لغـريه ) ،فـنذا
(املتواتر ،اآلحاد)،ويف
Thamer HATAMLEH
البحثــري ملــا يتناســب مــع
ملخصـدمي تيس
تســاوى ومل نســتطع التوفيــق أو التقــدمي ننظــر يف شــرح احلــديث ومعنــاه للتأيــد مــن عــدم تقـ

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
معطيات العلوم التجريبية ،ال سيما إذا يانت معطيات العلوم التجريبية قطعية ويف حدود العـامل املشـاهد ،مـثال :تعـارض
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
التعامليفمعهما.
األحاديثالعلمحالالتجرييب؛
ييييةالعلم -
تعارضهاو مع
حديثفلمحيقبلوا
التجرييب؛
جمموعة من
قانون الناس
أنكر بعض
هذه ضعيفو.
سن أو
العلممع
معارضةثابتة
بدعوىعلمية
األحاديثحقيقة
حديث ،أو
علمي مع

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي

التعاملـ معه
ـعييةييب؛و و
العلمض ـالتجر
والن ــاظر إىل األحادي ـ و
ـدهاما.و ــازف يف املع ــىن ،وتتق ـ ألـول عل ــى ال ــدين م ــا ل ــيس من ــه،
ييييةـوعة
املوض ـ
ـث ال
Research
abstract
22

collectionيــث فضــائل اخل
Hadithsواه اofحلــايم  ،وأحاد
theـب أonخــرى ،يمــا ر
pretextـى يوايـ
يحــديث وجــود أنبيــاء يأنبيــاء اهلل نــوحofوإب ـراهيم علـ
mentionedضــارSome people
ement with experimental scienceª so they objected those Hadiths
incase
Research
abstract
واليوايه وغريها.
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
mentioned
experimentalـى ed meaning of
clarified
disagreement
incase
ـدمي األق ــوى عل ـ
¶scienceتق ـ
itsــوم الش ـريعة
withعل
levelsÆيف
experimentalـرر
Positionـن املق ـ
scienceªقوisهت ــا ،فنن ــه م ـ
soــن حي ــث
whenم
theyــة
 objectedالراجح
thoseـرجح املعلوم ــة
Hadithsخ ـريا :ن ـ
وأ
diction appears between Prophetßs
Hadith
and
experimental
science
then
they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
handle with themÆ
modifiedالشـاذ هـو روايـة
meaningاة ،فاحلـديث
 experimentalالثofقـات أو الـرو
¶ scienceمـن أخطـاء بعـض
levelsÆـونitsالتعـارض ناوـا
Positionـل أن يك
فيي isاحلديث تم
األضعف،
clarified
when

contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then

howوى يف ميدانـه،
ـدمنا األقـ
withـو أقـوى،
 themÆخيـن ه
الثقة خماليا ملـن هـو أوثـق منـه ، 23فمـع انـه راو ثقـة فقـد روى مـا خيـالف غـريه
handleفقto
وهكذا يف سائر العلوم.

Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
h85@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı



 hatamleh85@yahoo.comيف يل ارض نيب
 22احلديث ع ن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،أنه قال( :اهلل الذي سبع مساوات ومن األرض مثلهن) قال( :سبع أرضني
ينبيكم وآدم يآدم ونوح ينوح وإبراهيم ينبراهيم وعيسى يعيسى) قال احلايم :هذا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل
احلايم ،ج ،6ص ،575حديث  ، ،7366دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط أوىل 1411هـ1990 ،م.
23

مثاله :احلديث الذي رواه أبو داوود والنسائي وغريمها من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :إذا وقعت اليأرة يف

السمن ،فنن يان جامدا فألقوها وما حوهلا ،وإن يان مائعا فال تقربوها ،فهذا احلديث شاذ سندا ومتنا أي ليظا ،أما شذوذ سنده فألن معمر
بن راشد وهو وإن يان ثقة لكنه خاليه غريه من الرواة يف رواية هذا احلديث عن الزهري ،فمعمر رواه عن الزهري عن سعيد عن أيب
هريرة ،بينما بقية الرواة رووه عن الزهري عن عبيداهلل عن ابن عباس عن ميمونة وأما شذوذه ليظا فألن ،معمر رواه باللي الذي ذيرناه وفيه
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أما يف العلوم التجريبية فقد يكون اخلطأ ناوا من سوء فهـم أو تطبيـق نتـائج العلـم ،فاحلقيقـة رمبـا تتغـري ويـذا
النظريــة ،بنــاء علــى املســتجدات والتجــارب يمــا ســنرى يف حــديث الذبابــة الــذي رده بعــض أهــل العلــم حــىت ومــن بعــض
املسلمني وبعد تقدم العلم قَبلَه أهل العلم.
المبحث الثاني :أنواع الحديث التي تتعارض مع العلم التجريبي وأمثلة عليها.
المطلب األول :أنواع األحاديث التي قد تتعارض مع العلم.
من املعلوم لدى أهل احلديث أن احلديث النبوي ينقسم أقساما على ما استقر عليه يف علم املصطلح:
(املتـ ـواتر  -املش ــهور – العزي ــز – الغري ــب) ،وهن ــا تقسـ ـيم م ــن حي ــث الص ــحة والقب ــول( :الص ــحيح لذات ــه،
الصحيح لغريه ،احلسن لذاته ،واحلسن لغريه) وميكن اعطاء ن َسب تقريبية لصحة احلديث وقبوله  -على سبيل املثال:-
.1

املتواتر . %100

.6

صحيح .%100-90

.7

احلسن .%90-30

.4

الضعيف .%30-10

.5

املوضوع .%0

تيصيل بني السمن اجلامد واملائع ولكن غريه من الرواة رووه بلي  :انزعوه وما حوله فاطرحوه .ليس فيه التيصيل الذي يف رواية معمر :فنن يان
جامدا فألقوها ،انظر :السلسة الضعيية ،أللباين ،ج-4ص.71
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ويف حالــة تعــارض الـنص املتـواتر مــع شــيء مـن العلــم التجـرييب ومل نصــل إىل أحــد احللــول نقــدم املتـواتر علــى
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Thamerـال تعــاىل( :اقرتبــت الســاعة وانشــق القمــر) (ســورة
 HATAMLEHالنظــام؛ قـ
العلــم لقطعــه بالصــحة مثــل حــديث شــق القمــر الــذي رده

( :Thamerزعم  -ابن مسعود  -أنه رأى القمر انشق ،وهذا يذب ظاهر).24
 HATAMLEHقال النظام
 القمر )1 :فقد
البحثهم علــى تـواتر هــذا
ملخصـالم نصـ
وأوصــل الكتــاينأل احلــديث إىل مصــاف الت ـواتر  ،ونقــل عــن عــدد مــن علمــاء اإلسـ

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
احلديث وهو متيق على صحته.25
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
معه أما.
تعارضهاو
التجرييب؛
األحاديثالعلم
التوصل-
ييييةالعلم
نستطعمع
حقيقةهذه
ييب؛معفلم يقبلوا
وصحيحالتجر
معارضة العلم
األحاديث
حد احللول
التعامليفإىل
حالومل
نون
علمية أو وقا
لغريه
بدعوىلذاته أ
صحيح
جمموعةإذامنتعارض
أنكر بعض الناس أما

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي

يييية التعامل
التجرييب؛ و
املذيورة سابقا (تعذر اجلمع أو و
لألحاديثمعهمباما.يتوافق مع احلقائق والقوانني) نرجح احلقيقة أو
التيسري
العلم أو
التوفيق
Research abstract

 collectionهذا قال ابن
االمام الشافعي ويف
األحاديث يما
النوعان من
لكوهنما يييدان من الظن أقوى خيا يييدهofهذان
Some people mentioned
بني of
Hadiths
on the
pretext
ement with experimental scienceª so they objected those Hadiths
incase
Research
abstract
اجلوزي مؤصال لنقد االحاديث اليت رمبا يرويها ثقات ولكنألها ختالف القواعد دون احلاجة اىل النظر يف االسناد ولو
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
mentioned
ed meaning of experimental
levelsÆ
clarified
disagreement
with
scienceª
objected
Hadithsمنthose
incase
حدثني ليتبني
¶scienceم
يثitsعلى َع َادة ال
experimentalاحلَد
َ Positionه َذا
حرصا isخرجنَا رَواة
soلَم أننا
whenاع
َ (theyو
رمحه اهلل :
الثقات فقال
يان عن َمجع
diction appears between Prophetßs
Hadith
and
experimental
science
then
they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
modifiedرد َونسبhandle with themÆ
َ meaningعن الثـ َقات
املستحيل لَو صدر
¶scienceاعتبَار رَواته ،ألَن
itsال تَاج إ َىل
َPositionه َذا احلَد
َclarifiedذاَ is،وإال فَمثل
َهنم وضعوا َه
أ
of experimental
when
levelsÆيث َ

contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then

howثقتهم َوَال
 toنيعننا
ياط ملا
withسم اخل
دخل يف
إلَيهم اخلطأ أَال ترى أَنه لَو اجتمع خلق من الثـ َقات فَأخ وا أَن اجلمل قد
handle
themÆ
أثرت يف خ هم ،ألَهنم أخ وا مبستحيل ،فَكل َحديث َرأَيته خيَالف ال َمعقول ،أَو يـنَاقض األصول ،فَاعلَم أَنه َموضوع

فَ َال تتكلف اعتبَاره).26
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 24الرازي ،حممد بن عمر بن احلسني ،احملصول يف علم األصول،ج -4ص،439ط ،1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – الرياض،
1400هـ.

 25الكتاين ،حممد بن جعير ،نظم املتناثر من احلديث املتواتر،ج -1ص،611ط ،6حتقيق:شرف حجازي ،دار الكتب السليية للطباعة
والنشر –مصر ،د.ت.
 26املوضوعات ،عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،ج -1ص ،102ط االوىل ،املكتبة السليية ،املدينة املنورة1922 ،م.
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أما يف حالة تعارض احلديث احلسن لذاته أو احلسـن لغـريه مـع احلقـائق والقـوانني ووصـلنا إىل عـدم اجلمـع أو
التوفيق أو التيسري؛ فنرجح احلقيقة والقانون لقوهتما ،أما تعارض احلسن (بقسميه) مع النظرية فننظر إىل مدى قـوة هـذه
النظريـة فـنذا يانـت تصـل درجــة احلـديث الصـحيح مـن حيــث قـوة الظـن وغلبتـه فنقـدم النظريــة ،أمـا إذا يانـت اقـل فنقــدم
احلديث احلسن وخاصة إذا يان بقرائن أخرى يف الشريعة اإلسالمية ،واهلل اعلم(.)27
لمطلب الثاني :نماذج ألحاديث أُنتقدت بالعلم التجريبي.
الحديث األول :تغيُّر اللحم
يل َمل َخينَـز اللحـم َولَـوالَ َحـواء
( َعن أَيب هَريـَرَة َرض َي الله َعنه َعن النيب صلى اهلل عليـه وسـلم :لَـوالَ بـَنـو إس َـرائ َ
َمل َختن أنـثَى َزو َج َها).28
احلكم على احلديث:
أخرجـه االمـام أمحــد والبخـاري ومســلم؛ قـال االمـام أمحــد :حـدثنا عبــد الـرزاق بـن مهــام ،29وأخرجـه البخــاري
قــال :حــدثنا بشــر بــن حممــد ،30أخ نــا عبــد اهلل ،31ويف روايــة أخــرى قــال :حــدثل عبــد اهلل بــن حممــد اجلعيــي ،32حــدثنا

 27نقد منت احلديث يف ضوء نتائج العلوم التجريبية ،حميي الدين بن قدرت السمرقندي  ،ص ،624-657بتصرف ، ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط أوىل1469 ،هـ6003 ،م.
 28واحلديث صحيح رواه ابو هريرة رضي اهلل عنه ،انظر :صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،يتاب األنبياء ،باب خلق آدم
صلوات اهلل عليه وذريته ،ج -6ص ،1610حديث  ،6149دار ابن يثري ،بريوت ،ط الثالثة1403 ،هـ1933 ،م /صحيح مسلم ،مسلم
بن احلجاج النيسابوري ،يتاب الرضاع ،باب لوال حواء مل ختن أنثى زوجها ،ج ،6ص ،1096حديث  ، ،1431دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،د.ط ،د.ت.
 29اتيقو على توثيقه -هتذيب التهذيب ،امحد بن علي بن حجر،ج -2ص /639وقال ابن حجر يف التقريب( :ثقة حاف مصنف
شهري)،ج-6ص.754

 30قال ابن حجر :صدوق رمي باإلرجاء ،تقريب التهذيب ،ج -1ص /164وقد أخرج له البخاري وروى عنه.
 31قال ابن حجر :ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد ،تقريب التهذيب ،ج -6ص ( .760وهو عبد اهلل بن املبار ).
 32قال بان حجر :ثقة حاف مجع املسند ،تقريب التهذيب ،ج -6ص.761
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عبد الرزاق (بن مهام) ،وأخرجه مسلم قال :حدثنا حممد بن رافع ،33حدثنا عبد الرزاق(بن مهام) ،يالمها (عبـد الـرزاق
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35
 Thamerفــذيره ،واحلــديث صــحيح؛ ال يوجــد لــه معــارض
HATAMLEHبــن منبــه
 ،وعبــد اهلل بــن املبــار ) قــاال :أخ نــا معمــر ،34عــن مهــام

خرجه البخاري ومسلم وهو متيق عليه وليس شاذا.
HATAMLEHالعلماء وأ
 صححه مجيع
Thamer
ـاد ،فاحلقيقيـة العلميـة
ملخصواليس
وظاهر هذا احلديث يتعارض مع احلقائق العلميـة مـن حيـث قابليـة اللحـم للتغـري
البحث

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
هذهـات وهــي مــن مســلمات العلــم والواقــع ،فكيــف أن اللحــم مل يكــن
نظرهمربـ،-ـة وويفاإلثبـ
تثبــت أن هــذا طبيعــة اللحــم مــن حيــث التج
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ملخص
التعامليفمعهما.
األحاديثالعلمحالالتجرييب؛
و
ييييةالعلم -
تعارضهاو مع
أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه

ييسد ،وفسد على يد أناس معينني فهذه طبيعة اللحم؟

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي
معهما.
يييية الالتعامل
العلمفيهالتجرييب؛
شبهة:
والرد وعلى
شرح الحديث وبيانو ما
Research abstract

 ،)collectionوليس معناها
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معىن خينز  :ييسد بسبب ofأل
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.
فيها
املدقق
غري
الدقيق هو :مطلق اليساد ،يما قد يظن
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
mentioned
ed meaning of experimental
science¶ its levelsÆ
Position isscienceª
clarifiedsowhen
disagreement
objected those Hadiths incase
أحسن ما ينشد:
withـز َن ،وبيت طََرفة
وخ
َexperimentalخنَـ
فتغري :
 ( :theyويقال
العباس امل د
قال إمام اللغة أبو
إذا َعـت َـق اللحم أل
َandز َ
diction appears between Prophetßs
Hadith
experimental
science
then
they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
handle with themÆ
¶modified meaning of experimental science
Position
when
levelsÆخينزitsحلم املدخر
حلمها إمنا
clarifiedالisخينـز فينا
مث
ََ

أل

contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then
خنز وخزن ،مبعىن
withيف فساد
 themÆيقال
وأصله من اليعل الالزم غري املتعدي (خز َن) بتقدمي الزاي ،ولذلك
اللحمhow:
to handle

فجعلت
واحد ،وهذا من ال َقلب املعروف يف اللغة يـ(جذب) و(وجبذ) و(صاعقة) و(صاقعة) ،فنذا قلتَ :خَز َن اللحم،
َ
اليعل الزما (ال ينصب ميعوال)  ،فهي مبعىن :

Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
Ana Bilim Dalı
فهي مبعىن :ألادخره
ميعوال) ،
(Hadisفنصبت
اللحم
فَ َس َد ،وإذا قلت  :خزن َ
h85@yahoo.com


Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
hatamleh85@yahoo.com

 33قال ابن حجر :ثقة عابد ،تقريب التهذيب،ج-6ص.433

 34قال ابن حجر :ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش [وعاصم بن أيب النجود] وهشام ابن عروة شي ا ويذا فيما حدث به
بالبصرة ،تقريب التهذيب،ج-6ص.541
 35قال ابن حجر :ثقة روى عن ايب هريرة ،تقريب التهذيب ،ج،6ص (.534واحلديث صحيح اتيق العلماء على صحته اسناده متصل
وليس شاذا أو معلوال).
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 ،فقط  ،وهذا يؤيد عالقة ( خنز) باليساد الناتج عن االدخار خاصة ،حىت يان من ألقاب اليهود ( اخلـنألاز ) ،ألهنم
ادخروا اللحم حىت خنز(.)36
رمبــا يكــون ظــاهر احلــديث يتعــارض مــع العلــم (علــم التشـريح واألحيــاء) ،ولكــن عنــد شــرح احلــديث وأقـوال
أهــل العلــم نــد أن احلــديث ال يتعــارض مــع العلــم التجـرييب ذيــر شــراح احلــديث يــابن حجــر والنــووي ( )37يف شــرحهم
احلديث :أن بل إسرائيل هم أول من فسد اللحم على أيديهم وعرفوا ذلك ،فالناس قبل بل إسرائيل مل يكونوا يدخرون
اللحــم ،فل ــم ييســد ب ــني أي ــديهم ،أو رمبــا ي ــانوا يدخرون ــه ولكــن بطريق ــة علمي ــة معينــة حتيظ ــه يتنش ــييه وهــو م ــا يع ــرف
بالتشريق ،أو َيظه بامللح ،ولك ألن بل إسرائيل عندما يـان يـأتيهم السـلوى (وهـو طـائر السـماين)يـل يـوم فيأيلونـه حلمـا
طريــا ،فلمــا شــحوا بــه وادخــروه ،عوقب ـوا بيســاده ونتنــه ،ولعلهــم يــانوا أول َم ـن َس ـن هــذه الســنة الســي ة ،وألهنــم يــانوا يف
حرها فلم يستطيعوا حيظه بشكل صحيح ،فالكالم على ما يظهر هو يف عمل بل إسرائيل يف اللحم ،ال
الصحراء ويف أل
يف طبيعة اللحم من حيث هو حلم ،وأنَه لوالهم ملا ادخر ،ولو مل يدخر بطريقتهم اخلاط ة وايلوه يوميا مل ييسد.
وذير ابن حجر عن قتادة يان املـن والسـلوى يسـقط علـى بـل إسـرائيل مـن طلـوع اليجـر إىل طلـوع الشـمس
يسقوط الثلج فيؤخذ منه بقدر ما يغـل ذلـك اليـوم إال يـوم اجلمعـة فـنهنم يأخـذون لـه وللسـبت فـنن تعـدوا إىل أيثـر مـن
ذلك فسد ما ادخروا فكان ادخارهم فسادا لألطعمة عليهم وعلى غريهم وقال بعضهم ملا نزلـت املائـدة علـيهم أمـروا أن
ال يــدخروا فــادخروا وقيــل تمــل أن يكــون مــن اعتــدائهم يف الســبت وقيــل يــان ســببه أهنــم أمــروا بــرت ادخــار الســلوى
 36الكامل يف اللغة واألدب ،حممد بن يزيد امل د ،أبو العباس ،احملقق  :حممد أبو اليضل إبراهيم ،ج ،7ص ،32دار اليكر العريب – القاهرة،
ط الثالثة 1993،م /هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق  :حممد عوض مرعب ،ج ، 3ص،92دار إحياء الرتاث العريب،
ط اوىل -،بريوت 6001 -م
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج، 2ص ، 514أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،دار املعرفة  -بريوت1739 ،ه  /عمدة القاري

شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيل ،ج،67ص ،176دار الكتب العلمية-بريوت ،د/.املنهاج شرح مسلم بن احلجاج ،ي بن شرف
النووي ،ج ،5ص ،611دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،ط الثالثة1796 ،ه/مشكالت األحاديث النبوية عبد اهلل بن علي النجدي
القصيمي ،ص 67-60بتصرف ، ،دار القلم ،بريوت ،ط أوىل1405 ،هـ1935 ،م.
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فادخروه حىت أننت فاستمر ننت اللحوم من ذلك الوقت أو ملا صـار املـاء يف أفـواههم دمـا وانتنـوا بـذلك سـرى ذلـك النـنت
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إىل اللحم وغريه عقوبة هلم.

Thamer HATAMLEH

 Thamerليس من طبيعته اليساد قبل بل إسرائيل فهذا ال يؤيده الشرع وال يقولـه هـذا احلـديث ،بـل
HATAMLEHمن حيث أن
أما

البحث.
ملخصالعلماء
األمر يما بينه شراح احلديث – واهلل اعلم – أما القسم الثاين فليس من َثنا ،وقد ألبني معناه

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
الحديث الثاني :حديث الذباب
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
التعامليفمعهما.
األحاديثالعلمحالالتجرييب؛
و
ييييةالعلم -
تعارضهاو مع
أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه

حديث الذباب( :عن أَيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وأنس بن مالكَ ،رض َي الله َعنـهم ،عـن النـيب صـلى اهلل

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي
التجرأييب
معه لمايـ.نزعــه فَــنن يف إحـ َـدى جنَاحيــه َداء واألخــرى شـ َياء).
التعاملــه مث
ييييةليـغمس
َحـ؛ـدويم فَـ
العلمـراب
عليــه وســلم قــال :إذَا وقَــع الــذباب ويف َشـ
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َ
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َ
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Some people mentioned collection of Hadiths on the pretext of
ement with experimental scienceª so they objected those Hadiths
incase
Research
abstract
واحلديث صحيح جاء عن ثالثة من الصحابة من طرق صحيحة :ابو هريرة وابو سعيد اخلدري وانس رضي
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
mentioned
ed meaning of experimental
isscienceª
when
they
disagreementـديث طعنــا يف
¶ scienceاحلـ
 itsالنقــاد وأئمــة
withـن
levelsÆمـ
experimentalحــد
Positionـد أل
ـديث( :ومل أجـ
clarifiedـ
soعــه عــن احل
دفا
َobjectedمعــرض
thoseــو شــهبة يف
 Hadithsحممــد اب
incaseعــنهم ،وقــال
اهلل
diction appears between Prophetßs
Hadith
and
experimental
science
then
they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
handle with themÆ
modified meaning of experimental science¶ its40levelsÆ
is clarified
when
 Positionالصحة)
درجة علية من
سنده ،فهو على

contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then

رمرق يم
قال االمام االلباين :أما حديث أيب هريرة فله عنـه طـرق؛ ثم ساق
جميعهاto،ثممhow
الطرقhandle
with themÆ

أبي سعي وأنس -رضي هللا عنهم -باستفاضة ويكم على الح

بصحته.41

Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
h85@yahoo.com
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Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
hatamleh85@yahoo.comأيب داود ،يتاب
( )39صحيح البخاري ،يتاب بدء اخللق ،باب إذا وقع الذباب يف إناء أحديم ،ج ،7ص ،1602حديث  ،17146سنن

األطعمة ،باب يف الذباب يقع يف الطعام ،ج ،6ص ،796حديث/7344السنن ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويل،يتاب الطب ،باب ما
يقع يف االناء من الذباب،ج،4ص،544حديث ،7504مكتبة ايب املعاطي ،مصر ،د.ط ،د.ت ،املسند ،أمحد بن حنبل،ج-6ص،669

حديث 3141و 3757و 3526و 3422و 3246و 9064و 9153و 9319ومن رواية ايب سعيد اخلدري ،ج– 7ص64
حديث 11605و ( 11221واحلديث صحيح مشهور رواه ثالثة من الصحابة  :ابوهريرة و ابوسعيد اخلدري وأنس رضي اهلل عنهم ،وقد
َث العلماء فيه يثريأ واثبتوه؛ انظر للتيصيل :السلسلة الصحيحة ،االلباين ،ج -1ص -73حديث .)73

 40دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين ،حممد ابو شهبة،ص ،691د.ط ،مطبعة االزهر الشريف1991 ،م.
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الشبهة:
أنكــر هــذا احلــديث قــوم مــن جهــة الطــب يمحمــد رشــيد رضــا( )42عنــدما دافــع عــن حممــد توفيــق صــدقي -
الــذي رد حــديث الذبابــة علميــا علــى حســب ظنــه -وقــالوا :إن الــذباب يقــع علــى األقــذار واألوســامل امللوثــة بــاجلراثيم
واألمراض ،فيأيل منها ،و مل بأطرافه ،فنذا وقع يف الطعام أو الشراب رمى فيه مـن تلـك اجلـراثيم واألقـذار الـيت محلهـا،
فصار الطعام ملوثـا بتلـك األقـذار واجلـراثيم ،فأصـبح الطعـام ال ـوز تناولـه ،فكيـف تـأمر الشـريعة وحتـث علـى التزيألـد مـن
تلك اجلراثيم ،وأن يغمس الذباب يف الطعام أو الشرب مث يؤيل؟ والشريعة جاءت موافقة للعلم والذوق؟ وهـل يوجـد يف
مثل هذا الكائن الذي هذا حاله دواء؟ ومن أين يـأ بـه؟ فلـو أن هـذا األمـر ملـاذا ليسـت يـل احلشـرات يـذلك؟ ومعلـوم
أن هنـا أنـواع مــن الـذباب قـد فتــك بكثـري مـن النــاس يذبابـة (التسـي تســي) الـيت موطنهـا أدغــال أفريقيـا وتسـبب مــرض
النعاس العميق الذي يؤدي إىل الوفاة إذا تر دون عالج(.)43
بـ ألـني العلمــاء هــذا احلــديث وقــالوا :ال ريــب أن الــذباب مــل اجل ـراثيم الضــارة فيمــا يقــع عليــه مــن األوســامل
والقاذورات ،فينقلها إىل مـا يقـع عليـه مـن طعـام وشـراب وغـري ذلـك ،واحلـديث يقـر بـذلك بقولـه (يف أحـد جناحيـه داء)
اآلخـر شـ َياء  ،فَـن َذا َوقَ َـع يف الط َعـام  ،فَـامقلوه فيـه  ،فَننـه يـ َقـدم
احي الذبَاب سـ وم َ ،ويف َ
َحد َجنَ َ
ويف رواية ابن ماجه (يف أ َ
السم َ ،ويـ َؤخر الش َياءَ) وهذا حق ال نزاع فيه.
وم ــع إقـ ـرار احل ــديث بوج ــود ال ــداء ،والض ــرر يف الذباب ــة ،يق ــرر أيض ــا وج ــود الش ــياء ل ــذلك ال ــداء يف ني ــس
املخلوق ،أي هو مل املرض والعالج.

 41انظر :السلسلة الصحيحة ،ناصر الدين االلباين ،ج،1ص 73-73وما بعدها ،فقد أجاد يف الكالم على اسانيد احلديث وختر ه والرد
على من تكلم على احلديث.
 42جملة املنار  ،حممد رشيد رضا.73 ، 69 ،
 43موقعwwwÆwikipEDiAÆorgÆ :
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وهنــا نقــول :هــل يوجــد حقيقــة علميــة أو قــانون أو حــىت نظريــة تقــول هــذا الكــالم؟ أم هــو جمــرد يــالم دون
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َث؟

Thamer HATAMLEH

إن العلـم
الناظر إىل
املشككني يف هذا احلديث دهم مل يقدموا شـي ا ملموسـا حـىت يف العلـم التجـرييب ،بـل أل
Thamer HATAMLEH
يقدم (الذباب فيه دواء)

ملخص البحث

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
يمــا قــال الــديتور امحــد رض ـا( :لــيس صــحيحا انــه مل يَـرد يف الطــب شــيء عــن عــالج األم ـراض بالــذباب،
الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
البحثالدراسة قام
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
معهما.
العلمحالالتجر
هذهس و
العلمصـر-
مع
فلم يقبل
يوصف معارضة
األحاديث بدعوى
جمموعة
فعنديالناس
أنكر بعض
ـديث فجميـع
التعامل ايفحل
ييييةالع
تعارضهاو يف
ـذباب،ييبأ؛مـا
األحاديثال
ـتعمال
خمتلوايـة با
ييب؛اض
التجرألمر
وصياتالعلمطبية
اجعمنالقدمية ما
من املر

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي

التعامل
ـبقتيييية
التجرسـييب؛ و
معهيبـما.ـات الســليا؛ أي يف الســنوات العشــر الثالثــة مــن القــرن
ـاف مر
ايتشـ
العلملــيت
اجل ـراحني الــذين عاش ـوا يف الســنو وات ا
Research abstract

خصيصــا لــذلك ،و
ofلــذباب ي ـرّب
Hadithsيــان ا
onبالــذباب ،و
theاملزمنــة
pretextحــات
ضــاعية والقر
mentionedيــانSome people
collection
احلــايلَ ،رأَوا بــأعينهم عــالج الكســور املof
ement with experimental scienceª so they objected)44those
Hadiths
incase
Research
abstract
العالج مبنيا على إيتشاف فريوس البكرتيوفاج القاتل للجراثيم) ( .
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
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experimentalـر ed meaning of
isscienceª
disagreement
sowhen
they
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incase
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levelsÆر،
experimentalـو ضـا
Positionـا ه
ـاعي وغريهـا خي
clarifiedف
النحل وسم األ
objectedن بسم
أيضا يداوي اآل
Hadithsالعلم
و
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Hadith
and
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they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
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modifiedـرد احلــديث اآلن
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ـياء ألمـراض
¶ scienceويظهــر أنـه فيهــا
levelsÆبحـitsـث يف الــذباب
ضـري أن يـ
clarifiedســم isدواء ،فــال
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meaning
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contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then
وبعد ايتشاف هذا األمر نرجع فنقبله؟
how to handle with themÆ

ويف هذا املوقف نقول :إن الشـريعة مل تـدع أحـدا إىل صـيد الـذباب ووضـعه عنـوة يف اإلنـاء ،ومل تشـجع علـى
تــر اآلنيــة مكشــوفة ،يــذلك مل تشــجع علــى

 İlahiyatدخــول الـ
Fakültesiالبيــت مــن
 Hadisويف محايــة
Anaوالبيــوت
Bilimشـوارع
Dalıنظافــة ال
اإلمهــال يف
ـذبابDoç. Dr., Bingöl،
Üniversitesi
h85@yahoo.com

وأيضا ال و من يقع الذباب يف آنيته أن يشربه ،فهو خمري.

أل
Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
hatamleh85@yahoo.com
وقد ورد يف جملة التجارب الطبية االنليزية عدد  1073سنة  1963ما ترمجته:

( )44موقع / wwwÆebnmaryamÆcom :مقال بعنوان "شبهات حول حديث الذباب".

1

1



EKEV AKADEMİ DERGİSİ

178 / Yrd. Doç. Dr. Thamer HATAMLEH

(لقد أطعم الذباب مـن زرع ميكروبـات بعـض األمـراض ،وبعـد حـني مـن الـزمن ماتـت تلـك اجلـراثيم واختيـى
أثرها ،وتكونت يف الذباب مادة ميرتسة للجراثيم تسـمى بكرتيونـاج ،ولـو عملـت خالصـة مـن الـذباب يف حملـول ملحـي
الحتــوت علــى البكرتيونــاج الــيت ميكنهــا إبــادة أربعــة أنـواع مــن اجلـراثيم املولــدة لألمـراض ،والحتــوت تلــك اخلالصــة أيضــا
مادة خالف البكرتيوناج نافعة للمناعة ضد أربعة أنواع أخرى للجراثيم) (.)45
ويلمة البكرتيوناج الصحيح فيها البكرتيوفاج ومعناها (آيلة اجلراثيم) (.)46
ومن هنا نرى أنه ال تصادم بني العلم وهذا احلديث ،وإمنا هي أمور نظرية وفرضية وليست حقيقـة علميـة أو
قانون علمي ،واألمر ما زال يف طور البحث ،ورأينا أن الذباب يستخدم عالجا ،فال يرد احلديث لذلك.
الحديث الثالث :حديث ال َعدوى وال طيَـَرة
ص َير) (.)47
حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه( :ال َعدوى وال ط َرية وال َهامة وال َ
احلديث صحيح صححه العلماء يالبخاري ومسلم وغـريهم وال يوجـد لـه معـارض ،وقـد أفـاض ناصـر الـدين
االلباين يف ختريج طرق احلديث وشواهده يف السلسلة الصحيحة ،واحلديث صحيح جاء عن مخسة من الصحابة  :عبد
اهلل بن عمر وايب هريرة وجابر بن عبد اهلل وأنس بن مالك وسعد بن مالك رضي اهلل عنهم.48
والعـدوى هـي إ نتقــال املـرض مـن الشــخص املـريض إىل الشــخص الصـحيح ،وهـذا ثابــت يف الشـرع ويف العلــم
التجرييب ،فكيف جاء هذا احلديث متيق عليه؟
( )45انظر :مشكالت األحاديث النبوية ،ص.31

( )46بينه الديتور امحد رضا يف مقاله املذيور وبني عمل البكرتيوفاج.
( )47صحيح البخاري ،يتاب الطب ،باب اجلذام ،ج ،5ص ،6153حديث  ،5730صحيح مسلم ،يتاب السالم ،باب ال عدوى وال
طريه ،ج ،4ص ،1346حديث ( ،6660واحلديث صحيح مشهور متيق عليه رواه ابو هريرة وله شواهد :من حديث عبد اهلل بن عمر
وجابر بن عبد اهلل وأنس بن مالك وسعد بن مالك رضي اهلل عنهم ،انظر :السلسلة الصحيحة ،االلباين ،ج -6ص -630حديث 331وما
بعده).

 48انظر للتيصيل :السلسلة الصحيحة ،حممد ناصر الدين االلباين،ج-6ص-630ص ،633من حديث 331اىل حديث.339
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Thamerال) هنا للنهي ،ومعنـاه ال يعـد بعضـكم بعضـا أي
عدوى ،وإمنا (
النيي ،أي :ال يوجد
احلديث مل يأت على
HATAMLEH

ـوه ،وهـذا مـا يؤيـده تكملـة احلـديث عنـد البخـاري (ال عـدوى وال طـرية وال هامـة وال صـير ،وفـر
ال تتعرضوا لذلك بل اتق
Thamer HATAMLEH
البحثوال جـدال يف احلـج)
ملخصسـوق
من اجملذوم فرار من األسد) ( ،)49وهذا يقوله تعاىل( :فمن فرض فيهن احلج فال رفـث وال ف

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
(البقرة )193 :أي ال يكن ذلك منكم يف احلج ،من باب النهي.
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
تعارضهاو
اضرييب؛
حالالتج
األحاديثالعلم
يماهذهيكون يفو
يكون-
ييييةالعلم
احلسيةمع
الصحيح،يقبلووا
التجرييب؛ فلم
جمموعة من
التعامليفيفمعهاألمما.راض
األمر
العلمإىل
معارضةريض
بدعوى من امل
األحاديث املرض
العدوى) انتقال
أنكر بعض الناس (

نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي

التعامل معهما
ييب؛وويييية
العلم التجر
جليس .السوء ينافخ الكري ؛ إما أن رق ثيابك ،وإما أن
السالم ،أن
الصالة
املعنوية اخللقية ،وهلذا أخ النيب ،وعليه
Research abstract

collectionرية) هي التشاؤم
احلسيةofواملعنوية( Æالط
يشمل العدوى
pretextعدوى)
عليه وسلم( :
Some people mentioned
Hadiths
on the
ود منه رائحة يريهة فقوله ،صلى اهلل of
ement with experimental scienceª so they objected those Hadiths
incase
Research
abstract
مبرئي ،أو مسموع ،أو معلوم ،الطيَـَرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد ت َس ألكن :هي التشاؤم بالشيء ،وهو مصدر تَطري،
ontradict with science –in theirSome
perspective‡ª
this study,collection
researcherof Hadiths on the pretext of
people in
mentioned
ed meaning of experimental
its
levelsÆ
Position
isscienceª
clarified
with
sowhen
they
objected
incase
disagreementارح من الطري
¶scienceوالبَو
التطري بالس َوانح
experimentalقال:
فيما ي
غريها ،وأصله
املصادر هكذا
يء من
thoseخيَـَرة ومل
وختَري
Hadithsرية َ
يقال تَط َرية ط َ
diction appears between Prophetßs
Hadith
and
experimental
science
then
they contradict with science –in their perspective‡ª in this study, researcher
handle with themÆ
whenالظباء و َغ
و
ريمها modified meaning of experimental science¶ its levelsÆ Position is
clarified

contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then

التيسري يكون
غريه  ،وعلى
و(اهلامة) فسرت بتيسريين 50األول  :داء يصيب املريض وينتقل
هذا how
to handle
themÆإىلwith

عطيها على العدوى من باب عطف اخلاص على العام Æالثاين  :طري معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل  ،فنن
هذه اهلامة تأ إىل أهله وتنعق على رؤوسهم حىت

İlahiyatبصورة اهلامة ،
روحه تكون
بعضهم أهنا
اعتقد
Bilimرمبا
Dalıبثأره ،و
يأخذوا
Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi
Fakültesi
Hadis
Ana
h85@yahoo.com

يتشاءمون هبا
وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة  ،تؤذي أهل القتيل بالصرامل حىت يأخذوا بثأره  ،وهم 
Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
hatamleh85@yahoo.com

فنذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا  :إهنا تنعق به ليموت ،ويعتقدون قرب أجله وهذا باطل Æو"صير" فسر
( )49سبق ختر ه.
 50النهاية يف غريب األثر  -أبو السعادات املبار بن حممد اجلزري( ،عدوى_ج،7ص( )461طرية-ج ،7ص() 774هامة-ج،5ص)226
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت1799 ،هـ 1939 -م
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بتياسري :األول  :أنه شهر صير املعروف  ،والعرب يتشاءمون به Æالثاين  :أنه داء يف البطن يصيب البعري ،وينتقل من
بعري إىل آخر  ،فيكون عطيه على العدوى من باب عطف اخلاص على العام Æالثالث :صير شهر صير  ،واملراد به
النسيء الذي يضل به الذين ييروا  ،فيؤخرون حترمي شهر احملرم إىل صير لونه عاما ،و رمونه عاما Æوأرجحها أن
املراد شهر صير حيث يانوا يتشاءمون به يف اجلاهلية واألزمنة ال دخل هلا يف التأثري ويف تقدير اهلل  -عز وجل -فهو
يغريه من األزمنة يقدر فيه اخلري والشر Æوبعض الناس إذا انتهى من عمل معني يف اليوم اخلامس والعشرين مثال من
شهر صير أرمل ذلك وقال :انتهى يف اخلامس والعشرين من شهر صير اخلري Æفهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة،
واجلهل باجلهل ،فهو ليس شهر خري ،وال شر Æفهذه األربعة اليت نياها الرسول صلى اهلل عليه وسلم تدل على وجوب
التويل على اهلل ،وصدق العزمية ،وأال يضعف املسلم أمام هذه األمور Æوإذا ألقى املسلم باله هلذه األمور فال خيلو من
حالني∫ األوىل  :إما أن يستجيب هلا بأن يقدم أو جم ،فيكون حين ذ قد علق أفعاله مبا ال حقيقة له Æالثانية  :أن
ال يستجيب هلا بأن يقدم وال يبايل  ،لكن يبقى يف نيسه نوع من اهلم أو الغم  ،وهذا وإن يان أهون من األول لكن
ب أن ال يستجيب لداعي هذه األمور مطلقا ،وأن يكون معتمدا على اهلل عز وجل .وبعض الناس قد ييتح
املصحف لطلب التياؤل فنذا نظر ذير النار قال :هذا فأل غري مجيل ،وإذا نظر ذير اجلنة قال ∫هذا فأل طيب ،وهذا
يف احلقيقة مثل عمل اجلاهلية الذين يستقسمون باألزالم Æوالنيي يف هذه األمور األربعة ليس نييا للوجود ،ألهنا
موجودة ولكنه نيي للتأثري ،فاملؤثر هو اهلل ،فما يان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح وما يان منها سببا موهوما
فهو سبب باطل ،ويكون نييا لتأثريه بنيسه ولسببيته  ،فالعدوى موجودة  ،ويدل لوجودها قوله صلى اهلل عليه وسلم :
( ال يورد خيرض على مصح ) أي ال يورد صاحب اإلبل املريضة على صاحب اإلبل الصحيحة  ،ل ال تنتقل العدوىÆ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :فر من اجملذوم فرار من األسد)Æ
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َيث تكون علة فاعلة ،ولكن أمر النيب صلى اهلل
HATAMLEHمرا حتميا
العدوى ،وفيه إثبات العدوى لتأثريها ،لكن تأثريها ليس أ
Thamer

اجملذوم ،وأن ال يورد خيرض على مصح ،من باب ونب األسباب ،ال من باب تأثري األسباب
عليه وسلم باليرار من
Thamer HATAMLEH
صلى اهلل عليه وسلم
الرسول
بنيسها قال اهلل تعاىل َ ( :وَال تـلقوا بأَيديكم إ َىل التـهل َكة® (البقرة )195 :وال يقال :إن
البحث
ملخص

أنكر بعض الناس جمموعة من األحاديث بدعوى معارضة العلم التجرييب؛ فلم يقبلوا هذه األحاديث حال تعارضها مع
ينكر تأثري العدوى؛ ألن هذا أمر يبطله الواقع واألحاديث األخرى Æفنن قيل  :إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملا
البحثالدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلد
ويف هذه
نظرهم،-
ملخص
التعامليفمعه
يييية
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العلم -
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العلم التجر
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نظرهم ،-ويف هذه الدراسة قام الباحث ببيان معىن العلم التجرييب ودرجاته ،مث بيان املوقف إذا حصل تعارض بني احلديث النبوي
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يييية؟ فاجل
األول
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :وفمن
Research abstract
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abstract
بدون عدوى بل نزل من عند اهلل -عز وجل  -والشيء قد يكون له سبب معلوم ،وقد ال يكون له سبب معلوم،
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الطاعون والكولريا
¶scienceمتوت ،ويذلك
 itsمث يرتيع وال
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contradiction appears between Prophetßs Hadith and experimental science then
withاهلل ويتويل
يعتمد على
عليهhow
to handle
البيت فتصيب البعض فيموتون ،ويسلم آخرون وال يصابون ،فاإلنسانthemÆ

وهذا اجلمع الذي ذيرنا أحسن ما قيل يف اجلمع بني األحاديث وادعى بعضهم النسخ  ،وهذه الدعوى
غري صحيحة؛ ألن من شرط النسخ تعذر اجلمع،

İlahiyatويف النسخ
Fakültesiالدليلني ،
Hadisفيه إعمال
وجب ألن
إبطال Doç. Dr., Bingöl
Üniversitesi
اجلمعAna
أمكنBilim
وإذاDalı
h85@yahoo.com

أحدمها ؛ وإعماهلما أوىل من إبطال أحدمها ألننا اعت نامها وجعلنامها حجة



Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
hatamleh85@yahoo.com

فاملسألة هنا يف شرح احلديث وبيان وجه املعىن ،وشراح احلديث بينوا جواب ذلك بتيصيل.51

( )1فقد ذير البخاري يف صحيحه هذه االربعة ( العدوى ،الطرية ،االمة ،صير) وأفرد يل واحدة يف باب وحدها ومسى الباب هبا ،وقد أطال
ابن حجر يف شرح احلديث وبيان مسالك العلماء يف بيان احلديث فذير ستة مسالك للعلماء يف احلديث ،انظر :فتح الباري ،ابن حجر،
ج ،10من ص  /127 -159يذلك لالستزادة من االمثلة ميكن الرجوع اىل حديث (من تصبح بسبع مترات مل يضره سم وال سحر يف
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اهم النتائج :
-1

جاءت الشريعة االسالمية الربانية موافقة للعقل والعلم الصحيح الثابت.

-6

خيتص العلم التجرييب يف العامل املشاهد الذي ميكن اجراء التجارب فيه.

-7

يوج ــد يف العل ــم التج ـ ـرييب م ــا يس ــمى باحلقيق ــة العلمي ــة ،والق ــانون العلم ــي ،والنظري ــة العلمي ــة،

واليرضية واالطروحة ،وهي مرتبة تنازليا من حيث القوة على ما ذيرنا.
-4

عند تعارض حديث متواتر مع أي من العلوم التجريبية ومل نستطع التوصل اىل التوفيق أو اجلمع

أو التيسري؛ نقدم املتواتر لقوته.
-5

عند تعارض العلم التجرييب مع حديث اآلحاد ننظر :

** ب التأيد من وجود التعارض فعال.
**إن وجد التعارض ننظر لرتجيح األقوى على األضعف يف يل منهما فنرتبها تنازليا :
العلم التجرييب  (:احلقيقة – القانون – النظرية –النظرية -االطروحة )
احلديث النبوي  ( :املتواتر -الصحيح لذاته –الصحيح لغريه-احلسن لذاته –الضعيف)

ذلك اليوم) وحديث (احلبة السوداء شياء من يل داء) ويالم العلماء فيها ورد الشبهات اليت أثريت حوهلا وإمنا ذيرنا هنا بعض االحاديث
على سبيل املثال التطبيقي.
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Thamerعيسى ،وغامن سعيد ،دار العلوم للطباعة والنشر،
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جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي ،حممد طاهر اجلوايب ،نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرمي عبد
اهلل ،د.ط ،د.ت( .وهو رسالة علمية نوقشت سنة 1932م ،يف تونس).
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دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين ،حممد ابو شهبة ،د.ط ،مطبعة االزهر الشريف،
1991م.
الدين يف عصر العلم ،يوسف القرضاوي ،دار اليرقان ،عمان ،األردن ،ط أوىل1413 ،هـ1992 ،م.
الرسالة ،حممد بن ادريس الشافعي ،حتقيق :أمحد حممد شاير ،ط اوىل ،دار الكتب العلمية – القاهرة،
د.ت.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،دار اليكر ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويل ،دار ايب املعاطي ،مصر ،د.ط  ،د.ت.
السلسلة الصحيحة ،حممد ناصر الدين االلباين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1996 ،م.
صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،دار ابن يثري ،بريوت ،ط الثالثة1403 ،هـ1933 ،م.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيل  ،دار الكتب العلمية-بريوت ،د.ط1461 ،ه.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن صجر العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط،
1739هـ.
الكامل يف اللغة واألدب ،حممد بن يزيد امل د أبو العباس ،احملقق :حممد أبو اليضل إبراهيم ،دار اليكر
العريب – القاهرة ،ط الثالثة 1993،م.
الكياية يف علم الرواية ،أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي  ،املكتبة العلمية -املدينة
املنورة ، ،د.ط ،د.ت.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط أوىل ،د.ت.
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املوضوعات ،عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،ط االوىل ،املكتبة السليية -املدينة املنورة1922 ،م.
نظم املتناثر يف احلديث املتواتر ،أيب عبد اهلل حممد بن جعير الكتاين،ط الثانية ،حتقيق :شرف حجازي ،دار
الكتب السليية للطباعة والنشر ،مصر ،د.ت.
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نقد منت احلديث يف ضوء نتائج العلوم التجريبية ،حميي الدين بن قدرت بن شريين السمرقندي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط أوىل1469 ،هـ6003 ،م.
النهاية يف غريب األثر ،أبو السعادات املبار بن حممد اجلزري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد
الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1799 ،هـ 1939 -م.
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