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  شبھات 

حول السنة النبویة والرد 

  علیھا

  

  نوال بنت عبد العزیز العید. د

أستاذ مشارك بجامعة األمیرة نورة بنت 

  عبد الرحمن بالریاض
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  املقدمة

إنَّ الحمد هللا؛ نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من 

 وَمن ُشرور أنفسنا، ومن سّیئات أعمالنا، َمن یھِده اهللا فال مضلَّ لھ،

  .ُیْضِلل فال ھادي لھ

 وأشھُد أْن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أنَّ محمًدا 

  .سوُلھعبُده ور

َأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱتَُّقوْا ٱللََّھ َحقَّ ُتَقاِتِھۦ َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأنُتم ٓاَی

  .]١٠٢:  عمرانسورة آل[ ١٠٢سلمونمُّ

منھاس َوِٰحَدة َوَخَلَق فَأیَُّھا ٱلنَّاُس ٱتَُّقوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّآَٰی 

َزوَۡجَھا َوَبثَّ ِمنُھَما ِرَجاال َكِثیرا َوِنَسٓاءۚ َوٱتَُّقوْا ٱللََّھ ٱلَِّذي َتَسٓاَءُلوَن ِبِھۦ 

  .]١: سورة النساء[ یبا َرِقعلیكمرَۡحاَمۚ ِإنَّ ٱللََّھ َكاَن ألَۡوٱ

ٰحۡ َلُكمۡ ِلَأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱتَُّقوْا ٱللََّھ َوُقوُلوْا َقوۡال َسِدیدا  ُیصٓاَی

َفَقدۡ َفاَز َفوًۡزا َمن ُیِطِع ٱللََّھ َوَرُسوَلُھۥمۡ ُذُنوَبُكمۡۗ َو َلُكغفرَۡلُكمۡ َوَیاَٰأعم

  .)١( ]٧١-٧٠:سورة األحزاب[ َعِظیًما

                                 
خطبة : ینظر،  یعلمھا أصحابھ  ھذه خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا )١(

وأخرجھا ابن ماجھ ، ٥ یعلمھا أصحابھ صالحاجة التي كان رسول اهللا 
: رقم الحدیث، )١/٦٠٩(، باب خطبة النكاح، كتاب النكاح، في سننھ

وقد ، )٣٢٧٥: ( الحدیثرقم، )٥/٣١٥(، وأحمد في مسنده، )١٨٩٢(
باب ، كتاب الجمعة، أخرج طرًفا من ھذه الخطبة مسلٌم في صحیحھ

وقال عنھا ، )٨٦٨: (رقم الحدیث، )٢/٥٩٣(، تخفیف الصالة والخطبة
ھذا الحدیث صحیح أخرجھ «): ٧/٥٣١(في البدر المنیر : ابن الملقن 

ي في والبیھق، والحاكم في مستدركھ، مرفوًعا أصحاب السنن األربعة
 .»سننھ
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  أ د

، وأنزل علیھ لرسلعلى فترة من ا محمًدا  فلقد بعث اهللا 

 بھ الرسل، وختم برسالتھ الرساالت، ، فختم اهللا قرآن الكریمال

  .ما بین یدیھ منھا ومھیمنًا علیھا، وجعلھ مصدقًا لوختم بكتابھ الكتب

آن المجید مشتمًال على الدین كلھ، بعضھ مفصل وقد جاء القر

یلھ ، وتفص المجید تبیین الكتابوقد وكل اهللا . والكثیر منھ مجمل

 مبینة لما أبھم  جاءت سنة رسول اهللا ، ومن ثمإلى رسولھ محمد 

 ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما كر ٱلذِّلیك ِإوأنزلنا: یقول اهللا . لة لما أجمل ومفص

  ].٤٤:سورة النحل [  َوَلَعلَُّھمۡ َیَتَفكَُّروَنلیھمُنزَِّل ِإ

  

، فقد فصلھ بحاجة إلى السنة تبینھ وتولما كان الكتاب المجید

المبیِّن والمبیَّن حتى یكون   إلى نبیھ السنة من وحي اهللا كانت 

أن ینزل  من مصدر واحد، وعلى مستوى واحد، وحاشا اهللا 

فإن المبیِّن .  فیھ لبشر بعیدًا عن الوحي، ثم یترك بیان مااالكتاب وحًی

ل العم، وسبیل ن من حیث ھو وسیلة االنتفاع بھلھ نفس أھمیة المبیَّ

ة المطھرة ، من ذلك كان القرآن المجید والسنة النبویبمقتضاه

یقول اهللا . یصدران من مشكاة واحدة، مشكاة الوحي اإللھي المعصوم

 عن رسولھ :  ِٰٓإنۡ ُھَو ِإلَّا َوحي ُیوَحىٰ ٣َوَما َینِطُق َعِن ٱلَھَوى 
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] ٢(]٤-٣:سورة النجم( .  

 یأتي بشيء من  الوھذه اآلیة نص قاطع في أن الرسول 

عنده، وأن كل ما ینطق بھ في مجال التشریع إنما ھو وحٌي من عند 

سواء كان وحیًا من النوع األول وھو القرآن، أو من النوع ، اهللا 

  .الثاني وھو السنة النبویة

 الرَُّس�ولَ  َوَأِطیُع�وا  اللَّ�ھَ  َأِطیُع�وا  آَمُن�وا  َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذینَ     :وق�ال  

 ِإْن َوالرَُّسوِل اللَِّھ ِإَلى َفُردُّوُه َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم ِمْنُكْم ۖ َفِإْن َأْمِراْل َوُأوِلي

س�ورة  [ َتْأِویًل�ا  َوَأْح�َسنُ  َخْی�رٌ  ۚ َذِٰل�كَ  اْل�آِخرِ  َواْلَی�ْومِ  ِباللَّ�ھِ  ُتْؤِمُن�ونَ  ُكْن�ُتمْ 

  ].٥٩: النساء

  وذلك أن اهللا، ي ھذه اآلیة بیان جلي للموقف من السنةفف

ھ عند الشيء ؛ وھو التحاكم هللا ورسولرتب اإلیمان على ھذا الفعل

ھو الرد إلى كتابھ : المتنازع فیھ بأمور الدین الرد  فیھ إلى اهللا

   .)٣(ھو الرد إلى سنتھ المطھرة:  العزیز، والرد فیھ إلى الرسول

ا؛ ألن اإلیمان باهللا والیوم اآلخر ووازعان تحریض وتحذیر مًع«وھذا 

  .)٤(»ن عن مخالفة الشرعیزعا

فالسنة أحد شقي الوحي اإللھي الذي أنزلھ اهللا تعالى على رسولھ 

 ،وقد بین ذلك في قولھ  :)أال ، أال إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ

: أال یوشك رجل شبعان على أریكتھ یقول، إني قد أوتیت القرآن ومثلھ

                                 
 .١شبھات القرآنیین حول السنة النبویة ص: ینظر) (٢

  ).٥٥٦/ ١(فتح القدیر للشوكاني :  ینظر)٣(

 )١٠١/ ٥( التحریر والتنویر )٤(
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  .)٥()هفما وجدتم فیھ من حالل فأحلو، علیكم بھذا القرآن 

عما یكون بعده من  وھذا خبر من رسول اهللا « :: البیھقيقال 

  .)٦(»رد المبتدعة حدیثھ فوجد تصدیقھ فیما بعده

ا منزلة  في كتابھ المتین الكفایة مقرًر :قال الخطیب البغداديو

  : السنة من القرآن

باب ما جاء في التسویة بین حكم كتاب اهللا تعالى وحكم سنة «

  .)٧(»في وجوب العمل ولزوم التكلیف  رسول اهللا 

نحن المسلمین ال نفرق بین اهللا «:  :قال العالمة المعلميو

ا رسول اهللا المبلغ لدین بل نشھد أن ال إلھ إال اهللا وأن محمًد، ورسلھ

ونؤمن وندین بما بلغنا إیاه ...بقولھ وفعلھ، اهللا والمبین لكتاب اهللا بسنتھ

إذا ثبتت ثبت ما دلت ، ار عن السنةواألحادیث أخب، بالكتاب والسنة

 بل اهللا ، ولسنا نحن بالجاعلي السنة بھذه المرتبة. علیھ السنة

  .)٨(»ھذا أمر معلوم من الدین بالضرورةو. جعلھ

فلما كان للسنة النبویة ھذه األھمیة؛ حظیت بالعنایة الشدیدة من 

، اوكانت كذلك مقصًدا ألعداء اإلسالم للطعن فیھ، علماء اإلسالم

وجھود علماء الحدیث ، فسعوا إلنكار كتب الصحاح، والنیل منھا

                                 
، )٤/٣٢٨(، باب في لزوم السنة، كتاب السنة،  أخرجھ أبو داود في سننھ)٥(

 رقم، )١/٤٤١(وصححھ األلباني في الجامع الصغیر ، )٤٦٠٦: (حدیث
 ).٤٤٠٨: (الحدیث

 )٢٥/ ١( دالئل النبوة )٦(

  .٨ الكفایة في علم الروایة ص )٧(

  .١٦ األنوار الكاشفة ص)٨(
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وھم یعلمون ، واألصول والفقھ؛ مدعین أن السنة لیست حجة في الدین

إجماع األمة من عصر الخلفاء الراشدین إلى اآلن على أن السنة 

 وأن ما صح صدوره عن النبي ، مصدر ثاٍن للتشریع بعد القرآن

فافتروا ، د ھیأ لھم الشیطان أوھاًما خادعةوق. فھو واجب االتباع

وفي ھذه البحث ستعرض أھم الشبھ التي ، )٩(الكذب على اهللا ورسولھ

والرد علیھا؛ لیكون المرء على بصیرة ، أثارھا منكرو السنة النبویة

  . فال یقع في شراكھا

  

                                 
 .٦الشبھات الثالثون ص: ینظر) (٩
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  : البحثخطة

  .المقدمة

  . ولماذا؟كیف بدأت؟.. الحرب على السنة النبویة: المبحث األول

  . المنكرون للسنة:المبحث الثاني

  .شبھة النھي عن تدوین السنة: ثالثالمبحث ال

  .شبھة تأخر تدوین السنة: المبحث الرابع

  .شبھة االكتفاء بالقرآن: المبحث الخامس

  .شبھة إنكار االحتجاج بخبر اآلحاد: المبحث السادس

ضم یو، ةشبھة تقدیم العقل على السّنة النبوی: المبحث السابع

  :المسائل التالیة

  .حدیث وقوع الذباب في اإلناء: أوًلا

  . وملك الموت-علیھ السالم–حدیث موسى : ثانًیا

  .حدیث الجساسة: ثالًثا

  .شبھة الطعن في رواة األحادیث: المبحث الثامن

  .الخاتمة

  :وتشمل، الفھارس

  .فھرس المراجع والمصادر

  .فھرس الموضوعات
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ھ أتضرع في التیسیر وأتوسل؛ ومن فضلھ وإلی، وعلى اهللا أتوكل

  .وباسمھ البحث أستفتح، السداد أسأل

، توالنا اهللا وإیاكم بما یتولى بھ من سبق علمھ بإسعاده وإرشاده

  .فإن ذلك إلیھ وبیده

  

  

  



    ٣٠٢٥

  املبحث األول

  كيف بدأت؟ وملاذا؟.. احلرب على السنة النبوية 

،  زالًلا عذًبا للشاربوجعلھ،  بعدما أكمل منبع اإلسالمتوفي النبي 

من دخل اإلیمان ، وتالمس بشاشتھ األرواح، تتمكن عظمتھ من القلوب

قلوبھم كقلب ، خروًجاوال یعرف مع من حولھ تمرًدا و، یبِغ بھ بدًلا قلبھ ال

لكن أعداء اإلسالم لم ، ویسعده ما أسعدھم، یھمھ ما أھمھم، رجل واحد

ل ما لم یستطعھ الغرب في إذ كیف نجحوا في سنوات قالئ! یعجبھم ھذا

بل ، بمعاول فكریة، فسعوا لھدم ھذا الكیان بكل ما استطاعوا! قرون

فكان مما حرصوا علیھ النیل من الكتاب المعظم عند ، ومعاول حسیة

 وقد مر بنا ،فسعوا لذلك لكن سرعان ما عادوا خائبین، القرآن: المسلمین

 القرآني من  نال النصما) القراءة التأویلیة للنص القرآني(في دورة 

ة حین عجزوا عن تحریف النص ولجأووا إلى یدیة التأویلالقراءة التعد

  .تحریف المعنى

  

:  في األصل الثاني من أصول التشریع ثم رموا سھامھم  فطعنوا

ولعل ، والتشكیك فیھا، وسعوا وكادوا للتقلیل من أھمیتھا، السنة النبویة

وذلك عن ،  أواخر عصر الصحابةكانت فيبذور الحرب على السنة أول 

  :ومما یدل على ذلك، طریق مواقف بعض األفراد

كان ، س  أن عمران بن حصین  :ما جاء عن الحسن البصري: أوًلا

: قال، ال تحدثونا إال بالقرآن: جالًسا ومعھ أصحابھ فقال رجل من القوم

آن أرأیت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القر«: فقال، فدنا، ادنھ:  لھفقال
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، أكنت تجد فیھ صالة الظھر أربعا وصالة العصر أربعا والمغرب ثالثا

أرأیت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد ، تقرأ في اثنتین

أي قوم خذوا : ثم قال، الطواف بالبیت سبعا والطواف بالصفا والمروة 

  .)١(»واهللا إال تفعلوا لتضلن، عنا فإنكم 

دعنا : إذا حدثت الرجل بالسنة فقال«: ني قال أیوب السختیا: ثانًیا

  .)٢(»فاعلم أنھ ضال مضل، من ھذا وحدثنا من القرآن 

  

   في عھد النبي كانأول ظھور لمنكري السنة إال أنھ قد یقال بأن

لعبد " الملل والنحل" كتاب وثد جاء في، "الخویصرةذي : "لرجل یقال لھ

التي وقعت في آخر الزمان كما قررنا أن الشبھات «: الكریم الشھرستاني

ھي بعینھا تلك الشبھات التي وقعت في أول الزمان، كذلك یمكن أن نقرر 

أن شبھات أمتھ في : في زمان كل نبي، ودور صاحب كل ملة وشریعة

آخر زمانھ ناشئة من شبھات خصماء أول زمانھ من الكّفار والملحدین، 

مم السالفة لتمادي وأكثرھا من المنافقین، وإن خفي علینا ذلك في األ

منافقي الزمان، فلم یخف في ھذه األمة أن شبھاتھا نشأت كلھا من شبھات 

إذ لیرضوا بحكمھ فیما كان یأمر وینھى، وشرعوا فیما ال  ؛زمن النبي 

مسرح للفكر فیھ وال مسرى، وسألوا عما منعوا من الخوض فیھ، 

  .ھوالسؤال عنھ، وجادلوا بالباطل فیما ال یجوز الجدال فی

اعدل یا محمد فإنك لم : اعتبر حدیث ذي الخویصرة التمیمي؛ إذ قال

                                 
  .١٥أخرجھ الخطیب في الكفایة ص) ١(

  .١٦أخرجھ الخطیب في الكفایة ص) ٢(
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 فعاد ؟)إن لم أعدل فمن یعدل: (- علیھ الصالة والسالم-ى قال تعدل، حت

، وذلك خروج »قسمة ما أرید بھا وجھ اهللا تعالىھذه «: اللعین، وقال

ا، ولو صار من اعترض على اإلمام الحق خارجًی، صریح على النبي 

ا ا، أولیس ذلك قوًل اعترض على الرسول أحق بأن یكون خارجًیفمن

ا على ا بالھوى في مقابلة النص، واستكباًربتحسین العقل وتقبیحھ، وحكًم

  .)١(»األمر بقیاس العقل؟

  

إال وِفَرق ولم تخرج بشكل جماعات ، لكن ھذه البدایة كانت فردیة

 الشافعي في لھویدل على ذلك ما نق، في أواخر القرن الثاني الھجري

باب حكایة قول الطائفة التي رّدت األخبار «: حیث قال، كتاب جماع العلم

  .)٣(فالطائفة یعني بھم الجماعة، )٢(»كلھا

  

 مصیبة أعداء تفي أواخر القرن الثاني الھجري كبرومن الثابت أن 

ا رأوا أن اهللا قد أبدل عزھم ذًلا على ید ـّاإلسالم من الیھود والفرس لم

وعزموا أن ، فحقدوا على اإلسالم وأھلھ،  الذین كان یستھینون بھمالعرب

  .حتى كانت خالفة عثمان س التي انتھت بمقتلھ بمؤامرة منھم، یكیدوا لھ

وانقسموا إلى ، لمسلمینومن ذلك الحین بدأ الشقاق بین جماعة ا

وبذلك ردوا ، )٤(فالخوارج كّفروا كثیًرا من الصحابة، خوارج وروافض

                                 
  ).١/٢٠(الملل والنحل ) ١(

  ).٧/٢٨٧(األم ) ٢(

  .٤٦لسنة صتدوین ا: ینظر) ٣(

وعلى ھذه البدعة مضت األزارقة «: جاء فیھ، )١/١١٧(الملل والنحل : ینظر) (٤



    ٣٠٢٨

مھور الصحابة بعد الفتنة؛ لرضاھم بالتحكیم واتباعھم أئمة أحادیث ج

وبھذا أبوا أن یعتبروا السنة أساًسا للتشریع؛ وذلك ، الجور على زعمھم

  .للوصول إلى ما یریدونھ من التحلل والفوضى في المجتمع اإلسالمي

إال ما –ة أحادیث جمھور الصحابة وفي الشق اآلخر رّدت الرافض

،  على أن تكون روایة أحادیثھم من طریق أئمتھم-ھمرواه أشیاع علي من

 وقدحوا في عدالة الصحابة، وما عدا ذلك فوصموا بالكذب والوضع

كان الناس : عن أبي جعفر قال«:  ومما نقل عنھم في كتبھم،وكفروھم

المقداد بن : ومن الثالثة؟ فقال:  إال ثالثة فقلتأھل ردة بعد النبي 

 ، )١(» سلمان الفارسي رحمة اهللا وبركاتھ علیھماألسود وأبو ذر الغفاري و

عوا في إزالة اللبنة األولى التي علیھا أساس سواختلقوا مثالب مكذوبة لی

  .)٢(الحدیث النبوي

  

ولم تقف الحرب على ھاتین الطائفتین بل امتدت إلى عھد الحركة 

د فوج، ومنطق الیونان الوثنیة، العلمیة فترجمت الكتب الفارسیة وفلسفتھا

وعمدوا إلى محاربة اإلسالم بسالح ادعوا ، األعداء لھم فیھا أكبر معین

فصاروا ، وھو في الحق الجھالة والضالل، تسمیتھ بالحكمة والمعقول

  .یوردون الشبھ على النصوص النبویة من ھذا المنطلق

وأطلقوا ألسنتھم بالسوء ، ولم یكتفوا بھذا بل أخذوا بقدح أعالم السنة

                                                                       
 وزادوا علیھ تكفیر عثمان وطلحة والزبیر وعائشة وعبد اهللا بن عباس 

الخوارج تاریخھم : وینظر، »وسائر المسلمین معھم وتخلیدھم في النار جمیعا
 .٤٣٦وآراؤھم االعتقادیة ص

 ).٨/١٣٣( الكافي )١(

  ).٢٠٩- ٢٠٥(السنة حجیتھا ومكانتھا في اإلسالم ص: ینظر) ٢(



    ٣٠٢٩

ھل الحدیث ویعیبون علیھم وأخذوا یقبحون أ، ل اهللا على أصحاب رسو

وإلغاء اعتباره في ، ؛ یریدون بذلك كلھ تقلیل شأن الحدیث وأھلھطریقتھم

التشریع اإلسالمي؛ لیحصلوا بغیتھم من نشر الفسق والفجور والضالل 

  .)١(بین أفراد األمة اإلسالمیة

  :فقد قال المستشرق المنس عن عائشة ك

ال یقدرھا ، مھملة تماًما، ذات ذكاء متوسط، ر جذابةفھي امرأة غی«

 وفي ھذا من .)٢(»ویعاملھا زوجھا معاملة سیئة،  إال قلیالأبوھا النبي 

  .البھتان ما اهللا بھ علیم

  :وقال المستشرق فنسنك عن ابن مسعود س یعّرض بالسخریة بھ

ولكنھ كان موضع السخریة لنحافة ،  في المظاھركان یقلد النبي «

  .)٣(»ساقیھ

وقد «:  تشكیًكا بحفظھ وبحدیثھھر عن أبي ھریرة سیسوقال جولد ت

، اختلق الناس قصة تبرر اعتقادھم بعصمة ذاكرتھ عن الوقوع في الخطأ

، تلك الذاكرة التي استطاع أن یستوعب بھا عدًدا عظیًما من األحادیث

وبذلك ، ما لفھ بیده في بردة بسطت بینھما أثناء حدیثھإن النبي : فقالوا

وتروى ھذا القصة ، ضمن أبو ھریرة لنفسھ ذاكرة تحفظ كل ما سمع

  .)٤(»أیًضا دلیًلا على صداقتھ الوثیقة للنبي 

                                 
  ).٢١٠- ٢٠٩(المرجع السابق ص: ینظر) ١(

 ).فاطمة(مادة ، )٢٥/٧٧٠٧(موجز دائرة المعارف اإلسالمیة ) (٢

 .ابن مسعود: مادة، )١/٢٦٩(موجز دائرة المعارف اإلسالمیة ) (٣

 ).أبو ھریرة: (ادةم، )٢/٤٢٧(، موجز دائرة المعارف اإلسالمیة) (٤



    ٣٠٣٠

  

سیما في العصر الحدیث ما أسباب اشتداد الحرب على السنة الومن 

  :وخالصة قولھ، اإلسالم في القرن العشرین: قالھ العقاد في كتابھ

لمحاربة اإلسالم كلفت خبراءھا أن أوربا في وضع الخطط 

لیحاربوه وھم ، ویحددوا عناصر القوة فیھ، ومفكریھا أن یدرسوا اإلسالم

  .بھ عالمون

  .)١(شخصیة النبي ، السنة، القرآن: وكانت تلك العناصر ھي

  

وقد بّین المطعني أن المراد بالسنة في تقریر الخبراء األوربیین 

أو ، و الجانب النظري من أقوال النبي المشار إلیھ في كالم العقاد إنما ھ

  .أحادیثھ المعتمدة عند المسلمین

 الجانب السلوكي العملي - فالمراد بھا عندھمأما شخصیة النبي 

 وأحادیثھ القولیة ھي الحافظة .األخالقي؛ ألنھ القدوة الحسنة العلیا

   .لسلوكیاتھ وعناصر شخصیتھ

ریخ اإلسالمي بجامعة وممن ّألف في ھذا كانتول سمیث مدرس التا

وأھم ما الحظھ أن دعاة التجدید یھتمون بإثبات قابلیة ، علیجرة بالھند

ویشیدون بفضل على حضارة الغرب من عھد ، اإلسالم للتحضر والتدین

وأن بعض المجتھدین ، دخولھ األندلس إلى عھد الحروب الصلیبیة

  .على نظامھوأن العالم العلوي یمشي ، یؤمنون أن اإلسالم نظام الكون

                                 
  ).١٠٧-١٠٤(اإلسالم في القرن العشرین ص )  ١(



    ٣٠٣١

فیقول ، وینزع سمیث إلى التفسیرات االقتصادیة في عقائد الطبقات

ھي مدار العقیدة حیث یلتمس المسلم في العصر » الشخصیة النبویة«إن 

 وأن المساس بالنبي ، الحاضر مثًلا أعلى لمسلكھ وأدبھ وقواعد خلقھ

سطى في فالطبقة الو، یثیر المسلم أشد من ثورتھ على من یمّس الربوبیة

تملك إعجابھم وتقنع المتدین ، جمیع األمم معنیة بالشخصیة الفردیة

بجدارتھا للقدوة واألمانة فكانت الشخصیة المحمدیة ھي مدار ھذا الشعور 

  .)١(وقبلة ھذا التفكیر

فھي تمثل عندھم ، سبب حربھم على السنة النبویةوبھذا یتضح 

  :عنصرین من عناصر القوة في اإلسالم

  .)٢( العملیةوشخصیة النبي ، حدیثیة النبویةالثروة ال

وھذا ما یرمي إلیھ األعداء فإن ضعفت الثروة الحدیثیة وشكك فیھ 

لم یبق ما  تؤخذ منھ األحكام والشرائع وال ما یتصور منھ ، بل وأنكرت

  .!فماذا بقي من الدین بعد ھذا،  العملیةشخصیة النبي 

  

من ذلك ، ظیم العقل وإكبارهتع: وكذلك فإن من أسباب محاربة السنة

ة العقل على الكتاب ل لما قدم دالأن القاضي عبدالجبار قال في كتابھ

فیظن أن األدلة ھي ، وربما تعجب من ھذا الترتیب بعضھم«: والسنة

أو یظن أن العقل إذا كان یدل على أمور ، الكتاب والسنة واالجماع فقط

،  لم یخاطب إال أھل العقلولیس األمر كذلك؛ ألن اهللا تعالى، فھو مؤخر

                                 
 ).١٠٧- ١٠٦(اإلسالم في القرن العشرین ص: نسبھ إلیھ العقاد في كتابھ) (١

  ).١٥-١٤(الشبھات الثالثون ص : ینظر) ٢(



    ٣٠٣٢

   .)١(»وكذلك السنة واالجماع، ألن بھ یعرف أن الكتاب حجة

عرضنا ذلك على ، وإذا وجدنا في كتاب المحكم والمتشابھ«: وقال

فكیف یصح فیما ، لنحمل أحدھما على وفاق اآلخر. ما رّكبھ في قلوبنا

ما نعرف بھ وقد أتانا اهللا من العقل ، طریقھ الدین أن نتبع قول الكثیر

   .)٢(»البصیرة

إن سائر ما ورد بھ القرآن في التوحید «:  المعتزليوقال الجبائي

فأما أن یكون دلیًلا بنفسھ یمكن ، والعدل ورد مؤكًدا لما في العقول

  .)٣(»االستدالل بھ فمحال

حتى یكون ھو الحكم على نصوص العقل فیظھر من قولھم تعظیم 

ذ باهللا من تبعات قسماتھا، وفي مثل ھؤالء السنة ال العكس، وھذه لوثة نعو

إیاكم وأصحاب الرأي فإنھم أعداء السنن، أعیتھم «: یقول الفاروق س

األحادیث أن یحفظوھا، وتفلتت منھم فلم یعوھا، فقالوا بالرأي فضلوا 

  .)٤(»وأضلوا

ن اهللا سبحانھ وتعالى لم یبن أمور الدین على إ«:: وقال القرطبي 

یعد ولم یوعد على ما تحملتھ عقولھم ویدركونھا عقول العباد، ولم 

بأفھامھم، بل وعدوا وعدًا بمشیئتھ وإرادتھ وأمر ونھي بحكمتھ، ولو كان 

                                 
 .١٣٩فضل االعتزال ص) (١

 .١٨٩فضل االعتزال ص) (٢

 ).٤/١٧٤(المحیط بالتكلیف ) (٣

، )١٢: (رقم األثر، )٤/١٤٦(، كتاب النوادر، ر قطني في سننھأخرجھ الدا) (٤
باب ما جاء في ذم القول ، وأخرجھ ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ

رقم ، )٢/١٠٤١(، في دین اهللا تعالى بالرأي والظن والقیاس على غیر أصل
 ).٢٠٠١: (األثر



    ٣٠٣٣

كلما ال تدركھ العقول مردودًا؛ لكان أكثر الشرائع مستحیًال على موضوع 

  .)١(»عقول العباد

                                 
 .٦٤٤التذكرة ص)  (١



    ٣٠٣٤

  املبحث الثاني

   املنكرون للسنة

  

 تكّفل بحفظ  أن اهللا - السابقكما تقرر في المبحث– من الثابت

، فمھما حاول العدو الطعن فیھ والنیل منھ إال ویعود خائًبا حسیًرا، كتابھ

صوبوا سھامھم ف كتاب اهللا یف ب یئس فئام من العدو النیل والتحرحینئذف

والتقلیل من ، وحاولوا الطعن بھا والتشكیك في صحتھا، على السنة النبویة

 لیبقى القرآن مجمًلا ال ینتفع بھ إال أنكرھا بعضھم؛دھا وبل وجَح، مكانتھا

 إذ أن تفصیل إجمالھ في السنة التي أرادوا ،وال یعمل بمقتضاه، تالوة

 من العلماء من یحفظ ھذه السنة من فقیّض اهللا ، محو أثرھا وحجیتھا

 ومن یرّد كید ھذا العدو؛ لیبقى نبع السنة صافًیا عذًبا، التبدیلالتحریف و

ولعل أول من تصدى ،  منھ كما كان قبل القرن الثاني الھجريیستقى 

لم أسمع أحًدا نسبھ «: حیث قال في كتابھ، :للرد علیھ اإلمام الشافعي 

 اتباع أمر الناس أو نسب نفسھ إلى علم یخالف في أن فرض اهللا 

لم یجعل ألحد بعده إال اتباعھ والتسلیم لحكمھ بأن اهللا  رسول اهللا 

  وأن ما زم قول بكل حال إال بكتاب اهللا أو سنة رسولھ وأنھ ال یل

سواھما تبع لھما وأن فرض اهللا تعالى علینا وعلى من بعدنا وقبلنا في 

 واحد ال یختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول اهللا 

 إال فرقة سأصف قولھا إن شاء اهللا قبول الخبر عن رسول اهللا 



    ٣٠٣٥

  .)١(»تعالى

  

     :منكرین للسنةأقسام ال

بعد االستقراء في أحوال المنكرین للسنة یمكن القول إن الطاعنین 

  :في السنة من المعاصرین استقوا وتشربوا ھذه األقوال من أربع فرق

  .المعتزلة: أوًلا

  .الرافضة: ثانًیا

  . الخوارج: ثالًثا

  .المستشرقون: رابًعا

  :قاط التالیةوقد تركزت جھود ھؤالء وغیرھم من األعداء في الن

  .رد السنة بمجرد عدم موافقتھا عقولھم: أوًلا

  .-دون تثبت–الطعن في رواتھا : ثانًیا

  .)٢(وضع األحادیث افتراء على النبي : ثالًثا

  

  :وتفصیل ذلك أن یقال في تقسیم الفرق بناء على إنكارھا

  :المعتزلة: أوًلا

 من حجیة  موقف المعتزلة في-رحمھم اهللا– اختلفت نقول العلماء 

                                 
 ).٧/٢٨٧( األم )١(

 .٤٤نة ص تدوین الس)٢(



    ٣٠٣٦

أو ینكرون حجیتھا ، المتواتر واآلحاد: ھل یقولون بحجیتھا بقسمیھا، السنة

فاآلمدي ینقل عن أبي تماًما؟ أو یثبتونھا متواترة ویجحدونھا آحاًدا؟ 

الحسین البصري من المعتزلة أنھ من القائلین بوجوب وقوع التعبد بخبر 

مین ال یجوزون التعبد وینقل أن الجبائي وجماعة من المتكل، الواحد عقًلا

وینقل السیوطي عن أبي علي الجبائي أنھ ال یقبل الخبر إذا ، )١(بھ عقًلا

أو عضده موافقة ، رواه العدل الواحد إال إذا انضّم إلیھ خبر عدل آخر

أو ، أو یكون منتشًرا بین الصحابة، أو ظاھر خبر آخر، ظاھر الكتاب

  .)٢(عمل بھ بعضھم

 قد  من المعتزلةامیةیالحظ أن الفرقة النّظوعند الرجوع إلى كتبھم  

تجویز وقوع التواتر كذًبا و، بنوا إنكارھم للسنة على إنكار حجیة المتواتر

، كما نسب إلیھم أیًضا إنكار حجیة اآلحاد! واجتماع األمة على الخطأ

  . )٣(یل ذلك إن شاء اهللا في المبحث الخامسوسیأتي تفص

رد «:  المعتزلة لألحادیث المحكمةفي بیان إنكار: وقال ابن القیم 

الخوارج والمعتزلة النصوص الصریحة المحكمة غایة اإلحكام في ثبوت 

َفَما َتنَفُعُھمۡ : الشفاعة للعصاة وخروجھم من النار بالمتشابھ من قولھ

  .)٤(»]٤٨: المدثر [َشَفَٰعُة ٱلشَِّٰفِعیَن

ا صحیًحا في وھذه النقول متضاربة ال تعطینا حكًم«: وقال السباعي

وقد رأیت أن أرجع إلى كتب الكالم فأقف على ما یذكره علماء ، المسألة

                                 
 ).٢/٥١(اإلحكام لآلمدي ) (١

 ).١/٧٣(تدریب الراوي ) (٢

 .١٥٦ السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص)٣(

 ).٢/٢١١(إعالم الموقعین ) (٤



    ٣٠٣٧

فرأیت اإلمام أبا ، الملل والنحل عن المعتزلة من رأیھم في ھذه المسألة

منصور البغدادي وصاحب المواقف والرازي ینقلون عن النظامیة إنكار 

ذًبا واجتماع األمة وتجویز وقوع التواتر ك، حجیة المتواتر وإفادتھ العلم

  .على الخطأ كما نسب الرازي إلى النظامیة إنكار حجیة خبر اآلحاد

وكان ، ولما كانت النظامیة فرقة من اثنین وعشرین فرقة للمعتزلة

فقد رأیت أن أنقل ، موقفھم من السنة یتوقف على موقفھم من الصحابة

 بین الِفرق عن إلیك ما ذكره اإلمام أبو منصور البغدادي في كتابھ الَفرق

  .)١(»وموقف زعمائھا من الحدیث، ھذه الفرق وموقفھا من الصحابة

ثم ، وخالصة قولھ أنھ ذكر ما تجتمع فیھ فرق المعتزلة من العقائد

وھم أتباع واصل بن ، فبدأ بذكر الواصلیة، بدأ في ذكر ما یختلفون فیھ

 وذلك أن واصال وجد أھل، وقد خالفوا السلف ببدعة أخرى، عطاء

وفي طلحة والزبیر وعائشة وسائر ، عصره مختلفین في علّي وأصحابھ

، فزعم واصل أن فرقة من الفرقتین فسقة ال بأعیانھم، أصحاب الجمل

  .وأنھ ال یعرف الفسقة منھما

وزاد عمرو على ، وھم أتباع عمرو بن عبید، ثم ثّنى بذكر الَعْمَروّیة

، ن المتقاتلتین یوم الجملفقال بفسق كلتا الفرقتی، واصل في ھذه البدعة

فقال النّظام ، وقد افترقت المعتزلة بعد واصل وعمرو في ھذه المسألة

وقال حوشب وھاشم ، ومعمر والجاحظ في فریقي یوم الجمل بقول واصل

  .نجت القادة وھلكت األتباع: األوقص

وھم أتباع أبي الھذیل محمد بن الھذیل ، وثّلث بذكر الھذیلیة

                                 
 .١٥٦السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص) (١



    ٣٠٣٨

 وفضائحھ تترى تكفره فیھا سائر فرق األمة من ،المعروف بالعالف

وقد ّألف فیھ الجبائي وغیره من ، أصحابھ في االعتزال ومن غیرھم

إن : رؤساء المعتزلة كتابًا في تكفیره وذكر فضائحھ؛ التي منھا قولھ

الحجة من طریق األخبار فیما غاب عن الحواس من آیات األنبیاء علیم 

 بأقل من عشرین نفًسا فیھم واحد من أھل السالم وفیما سواھا ال تثبت

  .الجنة أو أكثر

وھم أتباع أبي إسحاق إبراھیم ، وبعد ذلك تحّدث عن فرقة النّظامیة

وذكر كیف دخل الفساد على عقیدة النّظام ، بن سیار المعروف بالنّظام

وقد أنكر النّظام ما روي ، ممن خالطھم من الزنادقة والفالسفة وغیرھم

 من انشقاق القمر وتسبیح الحصى في یده ونبع الماء ینا في معجزات نب

ثم أنھ استثقل أحكام ، من بین أصابعھ؛ لیتوصل من ذلك إلى إنكار نبوتھ

فأبطل الطرق ، شریعة اإلسالم في فروعھا ولم یجسر على إظھار رفعھا

واألخبار التي ال توجب العلم ، حجیة اإلجماع : وذلك مثل، الدالة علیھا

  . وغیر ذلك،الضروري

، أن أكثر المعتزلة متفقون على تكفیر النّظام: ثم ذكر البغدادي 

أبو ھذیل والجبائي واإلسكافي وقد أّلفوا المؤلفات في الرد على : منھم

ولم یتبعھ في ذلك إال نفر قلیل كاألسواري والجاحظ مع ، .ضاللتھ

  .مخالفتھم لھ في بعض ضاللتھ

تزلة ما بین شاّك في عدالة ویتضح بعد ھذا العرض أن فرق المع

، وما بین موقن بفسقھم كالعمرویة، الصحابة منذ عھد الفتنة كالواصلیة

وما بین طاعن في أعالمھم متھم لھم بالكذب والجھل والنفاق كالنّظامیة؛ 

وذلك یوجب ردھم لألحادیث التي جاءت عن طریق ھؤالء الصحابة بناء 



    ٣٠٣٩

بار اآلحاد ال تثبت عند أبي وأن أخ، على رأي واصل وعمرو ومن تبعھما

، بینھم واحد أو أكثر من أھل الجنة، الھذیل حكًما إال إذا رواھا عشرون

  .)١(وأن النّظام ینكر حجیة اإلجماع والقیاس وقطعیة المتواتر

  

    رزن أن د ت از إرو

الكذب في  ب فقد رموا الصحابة ،التشكیك في عدالة النقلة: األول

، زعم ابن مسعود أن القمر انشق«: كما فعل النظام بقولھ، نقل الحدیث

وھذا من الكذب الذي ال خفاء بھ؛ ألن اهللا تعالى ال یشق القمر ، وأنھ رآه

وحجة للمرسلین ، وإنما یشقھ لیكون آیة للعالمین، وال آلخر معھ، لھ وحده

،  لم تعرف بذلك العامةفكیف، وبرھاًنا في جمیع البالد، ومزجرة للعباد، 

ولم ، ولم یسلم عنده كافر، ولم یذكره شاعر، ولم یؤرخ الناس بذلك العام

  . )٢(»یحتج بھ مسلم على ملحد

  أیًضا أنھ عاب أصحاب الحدیثام النّظوقد نسب الجاحظ إلى 

، وزعم أن أبا ھریرة كان أكذب الناس، وروایتھم أحادیث أبي ھریرة س

وشك ، وزعم أنھ شك یوم الحدیبیة في دینھ، وطعن في الفاروق عمر س

وزعم أن علًیا س ، وزعم أن عثمان س استأثر بالحمى، یوم وفاة النبي 

ثم قال النّظام عن ، أقول فیھا برأیي: ُسئل عن بقرة قتلت حماًرا فقال

                                 
السنة ومكانتھا في التشریع ، )١٣٢ – ١١٧(الَفرق بین الِفرق ص: ینظر) (١

 ).١٦١ – ١٥٦(اإلسالمي ص

 ).٢٦-٢٥( تأویل مختلف الحدیث ص)٢(



    ٣٠٤٠

  .)١(إلى غیر ذلك مما نقل عنھ! ومن ھو حتى یقضي فیھا برأیھ؟: علّي

  

وقد صّرح بھذا التقدیم ،  العقلي على الدلیل النقليتقدیم الدلیل : الثاني

داللة : أولھا«: فقال، عبدالجبار في بیان األدلة الشرعیةي المعتزلالقاضي 

لو سمعت األعمش یقول «: وقد جاء أن عمرو بن عبید قال، )٢(»العقل

ھذا لكذبتھ، ولو سمعتھ من زید بن وھب لما صدقتھ، ولو سمعت ابن 

  یقول ھذا لرددتھ، ولو بلتھ، ولو سمعت رسول اهللا مسعود یقولھ ما ق

  .)٣(»لیس على ھذا أخذت میثاقنا: سمعت اهللا یقول ھذا لقلت

وقد یصل ھذا ، فموقف المعتزلة من السنة موقف المشكك في صحتھ

ال ، ألنھم یحكمون العقل في الحدیث! التشكیك إلى درجة اإلنكار لھا

  .)٤(الحدیث في العقل

، كروا كثیًرا من األحادیث التي ال تتفق مع عقولھموعلى ھذا فأن

أما إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا، ال «: ومن ذلك إنكارھم لحدیث

 قولھ -في زعمھم–لمنافاتھ . )٥(» في رؤیتھ-أو ال تضاھون-تضامون 

 :لَّا ُتدِۡرُكُھ ٱلَۡأبَۡصُٰر َوُھَو ُیدِۡرُك ٱلَۡأبَۡصَٰر] .آیة ، سورة األنعام

                                 
ونقلھ عن ، )٤/٣٠٨(المحصول للرازي ، ١٤٧الَفرق بین الِفرق ص: ینظر) (١

وھذه الرسالة مفقودة ولم یوجد إال ، النظام الجاحظ في رسالتھ المسماة بالفتیا
 .مقدمتھا

 .١٣٩ فضل االعتزال ص)٢(

 ).٣/٢٧٨( میزان االعتدال )٣(

 ).٣/٨٥( ضحى اإلسالم : ینظر)٤(

، باب فضل صالة الفجر، كتاب مواقیت الصالة،  أخرجھ البخاري في صحیحھ)٥(
 ).٥٧٣: (رقم الحدیث، )١/١١٩(



    ٣٠٤١

١(]١٠٣(.  

  

راء یظھر فیھا االبتداع في الدین والقول بما لم ت عنھم أقوال وأقلوُن

تأویل مختلف : في كتابھ: ومن ذلك ما نقلھ ابن قتیبة ، ینّزل اهللا بھ سلطان

رق عن النّظام أنھ كان رق بین الِفالَف: الحدیث وكذلك البغدادي في كتابھ

وأن النوم ال ینقض ، یة بأن الطالق ال یقع بشيء من ألفاظ الكنا:یقول

  .  )٢(وغیر ذلك من األقوال الغریبة، الطھارة إذا لم یحدث المرء

  

 راا   

اتفق أھل «:: قال ابن تیمیة ، وھم من أبزر الطوائف وضًعا للحدیث

والكذب ، العلم بالنقل والروایة واإلسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف

  .)٣(»اإلسالم یعلمون امتیازھم بكثرة الكذبولھذا كان أئمة ، فیھم قدیم

احمل عن كل ما «: -مع میلھ لعلي س- :وقال شریك بن عبد اهللا 

  .)٤(»لقیت إال الرافضة، فإنھم یضعون الحدیث ویتخذونھ دینًا

ویطعنون في ، وكذلك فإنھم یصّرحون بالطعن في الصحابة 

إن «:  الموسويوفي ھذا یقول شرف الدین، عدالتھم ونقلھم عن النبي 

                                 
 ).٣/٨٦(ضحى اإلسالم :  ینظر)١(

-١٤٥(الفرق بین الفرق ص، )٢٣- ٢٢(تأویل مختلف الحدیث ص:  ینظر)٢(
 .١٦٢السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص، )١٤٦

 ).١/٢٦( منھاج السنة النبویة )٣(

 ).١/٢٦( المرجع السابق )٤(
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أصالة العدالة في الصحابة مما ال دلیل علیھ، ولو تدبروا القرآن الحكیم 

لوجدوه مشحونًا بذكر المنافقین منھم، وحسبك منھ سورة التوبة 

  .)١(»واألحزاب

فھم یجّرحون جمھور الصحابة إال نفًرا ممن عرفوا بوالئھم لعلي 

، م العتقادھم بعصمتھمعلى أن تكون روایة أحادیثھم عن طریق أئمتھ، س

عن أبي «: جاء في الكافي للكلینيبل ،  ھو على نحلتھم وطریقتھمأو ممن

ومن الثالثة؟ :  إال ثالثة فقلتكان الناس أھل ردة بعد النبي : جعفر قال

المقداد بن األسود وأبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي رحمة اهللا : فقال

  . أجمعینقال مثل ذلك علیھم ونعوذ باهللا أن ی. )٢(»وبركاتھ علیھم

  

: -أبي بكر وعمر –ومما قالوه في ذلك ما من لعنھم لخیر الصحابة 

ولكنھم ، ال: ما كان ولد یعقوب أنبیاء؟ قال: قلت لھ: عن أبي جعفر قال«

تابوا ، ولم یكن یفارقوا الدنیا إال سعداء، كانوا أسباط أوالد األنبیاء

ولم یتذّكرا ما ، فارقا الدنیا ولم یتوباوإّن الشیخین ، وتذّكروا ما صنعوا

  . )٣(»فعلیھما لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین، صنعا بأمیر المؤمنین

وجعلوا من دینھم مخالفة أھل السنة حتى فیما ینقلونھ ویروونھ من 

إذا ورد علیكم حدیثان « : قال: وقد زعموا أن جعفر الصادق ، أحادیث

  .)٤(»]أھل السنة: أي[القوم مختلفان، فخذوا بما خالف 

                                 
 .١٦ أجوبة مسائل جار اهللا ص)١(

 ).٨/١٣٣( الكافي )٢(

 ).٨/١٣٣(الكافي ) (٣

 ).٢٧/١١٨( وسائل الشیعة )٤(



    ٣٠٤٣

  

وعلى ھذا فتعتبر الرافضة ممن رد حجیة السنة مطلًقا؛ ألن معتقدھم 

 من طریقھم وعلى ھذا فكل ما جاء،  إال من ذكرناالحكم بردة الصحابة 

  .من السنة مردود عندھم

أما ما یعملون بھ مما یسمونھ حدیًثا أو سّنة فھو في الحقیقة من 

وھي كذب ،  ثم وضعوا أسانیًدا لھا من طریق آل البیت،اختالقھم وتلفیقھم

  . )١(وآل البیت منھم براء، وزور

  .نعوذ باهللا من الخذالن

  

 وارجا  

إجماًلا  وھؤالء ،وھم الذین خرجوا علي حكم عثمان س حتى قتلوه

البغض والشتم : والبراءة تعني عندھم، یرون البراءة من كل من خالفھم

ویدخل في ، ن مطلًقا؛ سواء أكانوا مشركین أم كفار نعمةواللعن للفسقی

وكل من خالفھم في مذھبھم من ، كفار النعمة عندھم كل مصر على كبیرة

  .)٢(أھل القبلة

لم تختلف كلمتھم في تعظیم أبي بكر أما عن موقفھم من الصحابة ف

ي وأما عثمان س فإنھم یتولونھ ف، )٣(وعمر م وتولیھما واإلقرار بخالفتھما

                                 
 .٤٦ تدوین السنة ص)١(

 ).٢/٢١٧,٢١٢(مشارق أنوار العقول ) (٢

، )١٦- ١٤(إلباضیة ص مختصر تاریخ ا، )٢/٢٣٥(مشارق أنوار العقول ) (٣
 ).٦/٥١(منھاج السنة النبویة 
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، )١(وبعضھم یحددھا في السنوات الست األولى من خالفتھ، بدایة خالفتھ

، ویتھمونھ بأمور مكذوبة علیھ أو محرفة، ثم یطعنون بھ بعد ذلك

  . )٢(ویروون اآلثار في تكفیره واالستبشار بیوم قتلھ

 التحكیم في موقعة صفین فإنھم یتولونھ إلى أن قبل أما علي س

، ورفضوا قبول ما جاء من أحادیث عن منھ وتبرؤوا وانقلبوا علیھ،

، ولذا )حسب زعمھم(الصحابة ممن شارك في الفتنة فھم أئمة الجور 

  .)٣(نسب البغدادي إنكار السنة إلى الخوارج

  

لكن ھذا الكالم « :إال أن األعظمي خالف ما ذكره السباعي فقال

 فمما ال ریب فیھ أن كتب الخوارج انعدمت بانعدام. دعي النظرتیس

 وبمراجعة كتبھم -وھم فرقة من الخوارج–) اإلباضیة(ما عدا ، مذھبھم

، وعائشة، وعثمان، ویروون عن علي، نجد أنھم یقبلون األحادیث النبویة

-رضوان اهللا علیھم أجمعین–وغیرھم ، وأنس بن مالك، وأبي ھریرة

«)٤(.  

ومن ھنا . وأما أخذھم بخبر اآلحاد فھذا مما كتبوه في أصول الفقھ

بت أنھ ال یجوز اطالق القول بأن كافة الخوارج یرفضون السنة التي یث

  .)٥(أم قبلھ، رواھا األصحاب بعد التحكیم

                                 
 .١٦مختصر تاریخ اإلباضیة ص) (١

 ).٧/٤٨٢(مجموع الفتاوى ) (٢

  .٣٤أصول الدین ص) ٣(

  ).١/٢٣(دراسات في الحدیث النبوي ) ٤(

  ).١/٢٣(المرجع السابق : ینظر)  ٥(



    ٣٠٤٥

  

را ونرا  

بدأت أول مراحل االستشراق عندما صارت الحضارة اإلسالمیة ال 

تضاھیھا حضارة أخرى في العلوم والمعارف، وبدافع من الحقد 

،  بالتشكیك في مصدري التشریع الكتاب والسنةؤوافبد، والكراھیة لإلسالم

 كما قال -ولما عجزوا عن التشكیك في القرآن الذي وعد اهللا بحفظھ

انتقلوا بحقدھم ] ٩:الحجر[ ِإنَّا َنحُۡن َنزَّلَۡنا ٱلذِّكَۡر َوِإنَّا َلُھۥ َلَحِٰفُظوَن: تعالى

 وحرفوا ، المصدر الثاني وھو السنة النبویة وأبرزوا الخالفاتإلى

، وشككوا في كتب الصحاح والمسانید، وأنكروا حجیة السنة، النصوص

وكذلك أثر من شایعھم من َذَراِري ، ال یخفى أثر المستشرقین على السنةف

من المعتزلة، والرافضة، : المسلمین؛ فاعتمدوا شبھات المتقّدمین

 إلى ھدم وغیرھم، ثم توّسعوا فیھا وازدادوا علیھا، حتى اتخذوا ذلك سبیًلا

  .)١(الدین، وإقصائھ عن واقع الحیاة

  

وتلیمذه ، وممن تولى كبر ھذا المستشرق الیھودي جولدتسیھر

   .بروكلمان  وجوزیف شاخت وكذلك المنس وفنسنك

وسعوا «:  في معرض ثنائھ على المعتزلةیھرستجولد  ومما قالھ

،  وھو العقلمعین المعرفة الدینیة بأن أدخلوا فیھا عنصًرا مھًما آخر قیًما

                                 
 : وانمنكري السنة بین التشكیك واالفتراء على ھذا العن: مقال: ینظر)  ١(
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    ٣٠٤٦

  . )١(»الذي كان حتى ذلك الحین مبعًدا بشدة عن ھذه الناحیة

  

وأھم شبھة لھ ما زعمھ من أن القسم األكبر من الحدیث لیس وثیقة 

 ولكنھ أثر من آثار جھود )٢()عھد الطفولة(لإلسالم في عھده األول 

المسلمین في عصر النضج، فمقتضى قولھ أن القسم األكبر من الحدیث 

إال نتیجة للتطور الدیني والسیاسي واالجتماعي في القرنین األول لیس 

ومعلوم أن ھذا زعم باطل تكذبھ النصوص الثابتة، فرسول اهللا ، )٣(والثاني

 لم ینتقل إلى الرفیق األعلى إال وقد وضع األسس الكاملة لبنیان  

ائع  من سنن وشراإلسالم الشامخ بما أنزل اهللا علیھ في كتابھ وبما سنھ 

: وقوانین شاملة وافیة، وقد جاء في آخر ما أنزل من القرآن قول اهللا 

ٱلَۡیوَۡم َأكَۡملُۡت َلُكمۡ ِدیَنُكم] وقال ،]٣: المائدةتركت فیكم : (  قبیل وفاتھ

  .)٥) (٤()أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما كتاب اهللا وسنتي

 على المراجع ومن المھم بیانھ أن ھذا المستشرق كان واسع االطالع

وقد ، شیخ المستشرقین في الجیل الماضي: حتى عّده البعض، العربیة

فصارت ، دراسات إسالمیة: ألف كتاًبا قبل أكثر من مائة عام تحت عنوان

                                 
 .٧٧نقًلا عن موقف المعتزلة من السنة النبویة ص، ١٧٢ أدب المعتزلة ص )١(

 .عھد التشریع وبدایة اإلسالم: یقصد بعھد الطفولة) (٢

العقدیة والشریعة في : وینظر، ٣٧٣كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتھا ص )  ٣(
  ).٢٥١ ،٥٣(اإلسالم ص 

، باب النھي عن القول بالقدر، كتاب الجامع، أخرجھ مالك في الموطأ) ٤(
كتاب ، وأخرجھ البیھقي في السنن الكبیر، )٢٦١٨: (رقم الحدیث، )٢/٤٨٠(

، )١٠/١٩٤(، باب ما یقضي بھ القاضي ویفتي بھ المفتي ، آداب القاضي
  ).٢٠٣٣٦(حدیث رقم 

  .٤٩حجیة السنة ودحض الشبھات التي تثار حولھا ص: ینظر)  ٥(



    ٣٠٤٧

كتابھ عمدة عند مستشرقي الجیل الحاضر في الطعن في حجیة السنة 

  .خصوًصا وفي اإلسالم عموًما

 خطوه في بحوثھ حول السنة فسار على، وبعده جاء تلمیذه شاخت

: ومن أبرز كتبھ، بل كان أكثر شراسة منھ على التراث اإلسالمي، النبویة

  .  )١(أصول الفقھ المحمدي

ز الشبھ المزعومة بقصد إنكار حجیة وأبر، بعدهفأكمل المسیرة 

فكان النتیجة النھائیة التي ھي خالصة آراء شاخت في السنة ، السنة

الحكم بصحة أي حدیث من أحادیث األحكام المرویة النبویة أنھ ال یمكن 

من العسیر أن ُیعد أًیا من ھذه «:، وفي ذلك یقولبالسند إلى رسول اهللا 

  .)٢(»األحادیث صحیًحا فیما یتعلق بمسائل التشریع الدیني

من نتائج ] شاخت: أي[وخالصة ما وصل إلیھ «:: وقال األعظمي 

  .)٣(»ة األحادیث الفقھیةوخاص، أنھ لیس ھناك حدیث واحد صحیح

ویعتبر المستشرقون رأس الحربة في الحرب ضد اإلسالم من 

والقت كتبھم رواًجا عند من تأثر بھم من أبناء ، الناحیة الدینیة والفكریة

فلم یألوا جھًدا إال أن ساروا على آثار من سبقھم من ، المسلمین

دونھا ویبثونھا في وأخذوا یرد، فاقتنعوا بأفكارھم، المستشرقین الغربیین

أبو رّیة فقد : ومن أمثال ھؤالء، ، كتبھم كأنھا حق ال غبار علیھ وال دخن

وھو مليء بالطعن في ، أضواء على السنة المحمدیة: ألّف كتابًا أسماه

                                 
العیوب المنھجیة في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبویة :   ینظر)١(

 ).٨٦، ٧٩(ص

نقًلا عن العیوب المنھجیة ، ٦٩٧ توثیق األحادیث النبویة نقد قاعدة شاخت ص)٢(
 .٩٠بویة صفي كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة الن

  ).ي/١( دراسات في الحدیث النبوي )٣(



    ٣٠٤٨

 في - رحمھ اهللا-محمد عبد الرازق حمزة: وقد رّد علیھ، السنة النبویة

والسباعي ، األنوار الكاشفة: في كتابھ: كتابھ ظلمات أبي ریة، والمعلمي 

  .السنة ومكانتھا في التشریع: في كتابھ: 

  

فجر : أحمد أمین في كتابیھ: مثل، وھناك غیره من ذكر ذلك كثیر

وغیرھم ، على ھامش السیرة: وطھ حسین في كتابھ، اإلسالم وضحاه

محمد : ؛ أمثالممن سار على نھج المستشرقین في كتبھم أو مقاالتھم

  .)١(وأحمد زكي أبو شادي، عیل أدھموإسما، عبده

 

                                 
زوابع في وجھ السنة ، ٢١٤السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص: ینظر) ١(

الرد على شبھات المستغربین : مقال، )٨٧- ٧٢(قدیًما وحدیًثا ص
  .والمستشرقین حول السنة النبویة المطھرة



    ٣٠٤٩

  املبحث الثالث

  .شبهة النهي عن تدوين احلديث 

  

من الحقائق التي ظفرت بفصل القول، واجتازت محنة التوقف، أن 

وذلك ، الُسنَّة النبویة لم تنلھا ید التدوین الرسمي على عھد رسول اهللا 

یَّنون باالسم والصفة، فقد كان لھ ُكتَّابھ المع. كما كان حظ القرآن الكریم

وفي عددھم ). كتَّاب الوحي(وُعرفوا بعنوان واضح وسمة شاخصة 

كانت مھمتھم تقییُد اآلیات الكریمات بعد . ودورھم جالت أقالم المؤرخین

،  من النبي متواصل وتوجیھ متاخم وعنایة الصقةنزولھا بإشراف 

تھ الربانیَّة األمر الذي ساھم في حفظھ لألمة المرحومة على طبق حقیق

  .المنزَّلة

 نھى وفي روایات یعتبرھا بعض علماء السنَّة صحیحة أن النبي 

عن تدوین أحادیثھ، بل شدد على ذلك، وفي ضوئھا وعلى ھدیھا یعّلل 

البعض من علماء الجمھور عدم تدوین الُسنَّة المطھرة، إنھ نتیجة طبیعیة 

  .)١(للنھي النبوي الوارد في ھذا المضمار

واستندوا ،  ھذه من أبرز الشبھات التي یطلقھا منكرو السنةوكانت

  :منھا، في شبھتھم على أحادیث ورد فیھا المنع من تدوین السنة

                                 
 :  على ھذا العنوانلنبي مشكلة تدوین الحدیث الشریف في عصر ا: ینظر)  ١(

-mshkla/sh_hdeath/islam/ir.iraq.iraq://http
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    ٣٠٥٠

ال تكتبوا عني ومن : ( قالعن أبي سعید الخدري أن رسول اهللا  .١

  .)١()كتب عني غیر القرآن فلیمحھ

 أن  أن یأذن لي عن أبي سعید الخدري قال استأذنت رسول اهللا  .٢

  .)٢(أكتب الحدیث فلم یأذن لي

  ونحن نكتب خرج رسول اهللا «: عن أبي ھریرة س قال .٣

. أحادیث نسمعھا منك: ؟ قلنا)ما ھذا الذي تكتبون: (فقال. األحادیث

كتاب غیر كتاب اهللا؟ أتدرون ما ضلَّ األمم قبلكم إالَّ بما اكتتبوا : (قال

  .)٣(»)من الكتب مع كتاب اهللا تعالى

حادیث وغیرھا تدل داللة صریحة على النھي عن كتابة فھذه األ

  .الحدیث في عھد النبي 

  : الجواب عن ھذه الشبھة

عند التأمل والنظر في تخریج األحادیث السابقة یتبین أنھ لم : أوًلا

مع أن البخاري ، یصح منھا إال حدیث أبي سعید الخدري الذي رواه مسلم

  .)٤(یرى أنھ موقوف على أبي سعید س

، وردت أحادیث صحیحة تعارض أحادیث النھي عن الكتابة: انًیاث

  :وذلك مثل، فقد جاء فیھا اإلذن أو األمر بكتابة األحادیث

                                 
باب التثبت في الحدیث وحكم ، كتاب الزھد والرقائق، أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١(

  ).٣٠٠٤: (الحدیثرقم ، )٤/٢٢٩٨(، كتابة العلم

فیھ عبدالرحمن بن زید ، )٥/٤٤٤(، أخرجھ ابن عدي في الكامل في الضعفاء)  ٢(
  ).٥/٢٨٤(التاریخ الكبیر : ، ینظر: وقد ضعفھ البخاري ، بن أسلم

، وفیھ عبدالرحمن بن زید بن أسلم، ٢٤أخرجھ الخطیب في تقیید العلم، ص) ٣(
  ).٥/٢٨٤(التاریخ الكبیر : ینظر، وھو ضعیف

  ).١/٢٠٨(فتح الباري البن حجر ) ٤(



    ٣٠٥١

  أحد ما من أصحاب النبي «: قال ما جاء من أن أبي ھریرة س .١

أكثر حدیثًا عنھ مني، إالَّ ما كان من عبد اهللا بن عمرو، فإنھ كان 

 .)١(»یكتب وال أكتب

یا رسول اهللا : قلت«: د اهللا بن عمرو بن العاص س أنھ قال عن عب .٢

نعم : (في الرضا والسخط؟ قال: ، قلت)نعم: (أكتب ما أسمع منك؟ قال

قال محمد بن یزید في . »)فإنھ ال ینبغي لي أن أقول في ذلك إال حًقا

 .)٢(»)نعم: (یا رسول اهللا إني أسمع منك أشیاء فأكتبھا؟ قال«: حدیثھ

یا رسول اهللا، إنا نسمع منك : قلنا«: خدیج س أنھ قالعن رافع بن  .٣

 .)٣(»)اكتبوا وال حرج: (أشیاء، أفنكتبھا؟ قال 

 .)٤()قّیدوا العلم بالكتاب: ( قالعن أنس بن مالك س أن رسول اهللا  .٤

قام رجل من أھل الیمن یقال لھ أبو «: عن أبي ھریرة س أنھ قال .٥

اكتبوا ألبي : (رسول اهللا فقال . اكتب لي یا رسول اهللا: فقال، شاة

 .)٥(»)شاة

  

                                 
رقم ، )١/٣٤(، كتاب العلم باب كتابة العلم، أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(

  ).١١٣: (الحدیث

وأخرجھ ، )٦٩٣٠: (رقم الحدیث، )١١/٥٢٣(، أخرجھ أحمد في مسنده) ٢(
قال عنھ شعیب األرنؤوط في تحقیقھ مسند ، ٩٢ص، الخطیب في تقیید العلم

  .یرهصحیح لغ: أحمد

في مجمع الزوائد : وقال عنھ الھیثمي ، ٨٦ص، أخرجھ الخطیب في تقیید العلم) ٣(
رواه الطبراني في الكبیر وفیھ أبو مدرك روى عن رفاعة بن «): ١/٣٨٠(

  .»رافع وعنھ بقیة ولم أر من ذكره

في السلسلة : وقال عنھ األلباني ، ٨٢ص، أخرجھ الخطیب في تقیید العلم) ٤(
  .»صحیح بمجموع طرقھ«): ٢٠٢٦(حدیث رقم ، )٥/٤٠(، الصحیحة

باب من قتل لھ قتیل فھو بخیر ، كتاب الدیات، أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٥(
  ). ٦٨٨٠: (رقم الحدیث، )٩/٥(، النظرین



    ٣٠٥٢

ففي ھذه األحادیث وغیرھا كثیر دلیل صریح على أن الصحابة 

 كانوا یكتبون األحادیث النبویة، وقد كانت لبعضھم صحائف مثل

وقد أحصى ، صحیفة عبد اهللا بن عمرو وصحیفة جابر بن عبد اهللا ك

كتبون أو كانت الدكتور محمد مصطفى األعظمي الصحابة الذین كانوا ی

 .)١(لھم صحف فبلغ عددھم اثنین وخمسین صحابًیا

  

، وقد سعى العلماء للجمع بین ھذه أحادیث النھي وأحادیث اإلذن

  :باحتماالت عدة منھا

النھي كان خاًصا بكتابة غیر القرآن مع القرآن على ورق واحد؛ «إن  .١

 غیر النھي خاص بكتابة«:: قال ابن حجر، )٢(»خشیة االلتباس بینھما

 .)٣(»القرآن مع القرآن في شيء واحد واألذن في تفریقھما

 

ثم نسخ الحكم إلى ، إن النھي إنما كان أول األمرین: وقال بعضھم .٢

وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قولھ في ، اإلذن بالكتابة

، )٤(»أن یكون النھي متقدًما، وآخر األمرین اإلباحة«: توجیھ المسألة

أو النھي متقدم واألذن «: عند عرضھ االحتماالت : وقال ابن حجر

  .)٥(»ناسخ لھ عند األمن من االلتباس وھو أقربھا مع أنھ ال ینافیھا

                                 
  ).١٤٢- ٩٢(دراسات في الحدیث النبوي ) ١(

  .٧٩المرجع السابق ص) ٢(

  ).١/٢٠٨(فتح الباري البن حجر ) ٣(

  ).١٠/٥٨ (عون المعبود) ٤(

 ).١/٢٠٨(فتح الباري البن حجر ) (٥



    ٣٠٥٣

 

إنما كان في بدایة الدعوة  إن النھي الوارد عن النبي : وقیل .٣

، فلما زال ھذا االحتمال اإلسالمیة كي ال یختلط الحدیث بكتاب اهللا 

 بالكتابة من دون حمل ذلك على النسخ لنبي وأمن اللبس أذن لھم ا

وال تصریح بھ؛ یقول اإلمام السمعاني في أدب اإلمالء واالستمالء 

إن كراھیة كتابة األحادیث إنما كانت في االبتداء «: بھذا الخصوص

 . )١(»كي ال تختلط بكتاب اهللا فلما وقع األمن عن االختالط جاز كتابھ

وقیل كان النھي أوال لما خیف «: قالف: وممن ذھب الى ھذا النووي 

(»اختالطھ بالقرآن، واإلذن بعده لما أمن من ذلك
٢( .  

إن النھي خاص واإلذن عام؛ فالنھي متعلق بمن یخشى منھ : وقیل .٤

قال . االتكال على الكتابة دون الحفظ ، واإلذن لمن أذن منھ ذلك

كي وكانوا یكرھون الكتاب أیًضا ل«: في ھذا الخصوص: السمعاني 

كان «:: وقال النووي . )٣(»ال یعتمد العالم على الكتاب بل یحفظھ

النھي لمن خیف اتكالھ على الكتاب وتفریطھ في الحفظ ،مع تمكنھ 

  .)٤(»منھ واإلذن لمن ال یتمكن من الحفظ

  

إن حدیث أبي سعید الخدري س ال یصح رفعھ : وقال بعض العلماء .٥

 أبي سعید الخدري س   وإنما یصح موقوًفا علىإلى رسول اهللا 

                                 
  .١٦٥أدب اإلمالء واالستمالء ص) ١(

  ).١/٢٤٥(شرح النووي على مسلم ) ٢(

  .١٦٥أدب اإلمالء واالستمالء ص)  ٣(

  ).١/٢٤٥(شرح النووي على مسلم ) ٤(



    ٣٠٥٤

وھو الشك أبرز األحادیث في المسألة المطروحة وبالتالي فالحدیث 

الموقوف ال یقوى على معارضة األحادیث التي ثبت رفعھا الى 

وقد ،  فیكون الحكم ألحادیث اإلذن ولیس ألحادیث المنعرسول اهللا 

ومنھم من أعل حدیث أبي «: في حدیث أبي سعید س: قال ابن حجر 

  .)١(»د وقال الصواب وقفھ على أبي سعید قالھ البخاري وغیرهسعی

  

وھو أن النھي إنما كان في ولعل األقرب منھا ھو االحتمال الثالث؛ 

 من باب التوجیھ النبوي ألصحاب النبي ولعل ذلكبدایة اإلسالم ثم نسخ؛ 

فلو ،  في أول اإلسالم؛ لیصرفوا عنایتھم الكاملة إلى القرآن الكریم

جھودھم بین القرآن وغیره؛ لكان من الممكن أن یحصل إھمال توزعت 

  .)٢(أو یلتبس بغیره؛ لقلة الكّتاب وندرة الوسائل، في كتابة القرآن وحفظھ

  

                                 
  ).١/٢٠٨(فتح الباري البن حجر ) ١(

 ).١٧٣-١٧٢(السنة حجیتھا ومكانتھا في اإلسالم ص : ینظر) (٢



    ٣٠٥٥

  املبحث الرابع

  شبهة تأخر تدوين السنة

ھذه الشبھة یعتمد علیھا كثیرًا منكرو السنة في تحقیق أغراضھم ضد 

  :فیقولون، من یقول بحجیتھاوذلك للتقلیل من مكانتھا ل، السنة

 یرون للسنة أھمیة في الدین؛ لعجلوا لو كان أصحاب رسول اهللا 

م ولكن الصحابة أھملوھا وماتوا ول، بجمعھا وكتابتھا كما صنعوا بالقرآن

فھل ، وإنما بدأ تدوینھا في القرن الثالث الھجري، تدّون السنة في عھدھم

الثاني للتشریع ثم تترك إلى ھذا یعقل أنھا بتلك األھمیة وأنھا المصدر 

  .)١(!القرن لم تدّون

لم تدون السّنة أیام حیاتھ علیھ «: وفي ھذا یقول عبد اهللا جكرالوي

الصالة والسالم، وتناقلت سماعًا إلى القرن الثالث الھجري، وإذا كان 

سامعونا ال یستطیعون ذكر ما تحدثنا عنھ في خطبة الجمعة الماضیة 

  .)٢(»سنة وصحة بیانھفكیف بسماع مائة 

إن الصحاح الستة التي ُیْفَتَخُر «: وأكد حشمت علي ھذا المعنى فقال

بھا والتي یقال بحاجة القرآن إلیھا ، كل تلك الكتب ُجمعت ودونت في 

  .)٣(»القرن الثالث حسب إقرار المحدثین

  

                                 
  .٣٨الشبھات الثالثون ص: ینظر)  ١(

نقًلا عن شبھات القرآنیین ، م١٩٠٢عام ) ١٩/١٥٢(مجلة إشاعة السنة ) ٢(
  .٣٧ص

  .٣٧نقًلا عن شبھات القرآنیین ص، ٤١تبلیغ القرآن ص) ٣(



    ٣٠٥٦

ذه ا ن وابا  

 وقد ذكر في ، خال من تدوین السنةبعدم التسلیم بأن عصر النبي 

فقد كان للصحابة ،  أذن بالتدوینیدل على أن النبي  المبحث السابق ما

وفي ھذا یقول الخطیب البغدادي ،  نسخ مشھورة جمعوا فیھا األحادیث

 : :  

كل نسخة منھا تشتمل على ، ألصحاب الحدیث نسخ مشھورة«

 یقول أحادیث كثیرة یذكر الراوي إسناد النسخة في المتن األول منھا ثم

  .)١(»فیما بعده وبإسناده الى آخرھا

 لھم صحف یدونون فیھا مرویاتھم عن من الثابت أن الصحابة ف

  :من ذلك، رسول اهللا 

الصحیفة : المسماة، صحیفة عبداهللا بن عمرو بن العاص س .١

ما یرغبني في الحیاة إال الصادقة «: وقال فیھا عبداهللا س، )٢(الصادقة

فصحیفة كتبتھا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ فأما الصادقة، . والوھط

فأرض تصدق بھا عمرو بن العاص رضي اهللا : وأما الوھط. وسلم

وقد انتقلت ھذه الصحیفة إلى حفیده عمرو ، )٣(»عنھ كان یقوم علیھا

في مسند عبد اهللا بن عمرو س من : وأخرج اإلمام أحمد . بن شعیب

 الصحیفة من حدیث عمرو كتابھ المسند قسًما كبیًرا من أحادیث ھذه

                                 
 .٢١٤الكفایة في علم الروایة ص) (١

 .١١معرفة النسخ والصحف الحدیثیة ص: ینظر) (٢

وقال محقق ، )٥١٣: (رقم الحدیث، )٤٣٧- ١/٤٣٦(، مي في سننھأخرجھ الدار) (٣
 ).من جل لیث بن أبي سلیم، إسناده ضعیف«: الكتاب عنھ



    ٣٠٥٧

 .)١(بن شعیب عن أبیھ عن جده

وھي صحیفة صغیرة تشتمل على : صحیفة علي بن أبي طالب س .٢

أخرج نبأھا .  وعلى أحكام فكاك األسیر-أي مقادیر الدیات-العقل 

ال، : قال: قلت ھل عندكم كتاب؟ قال«: عن أبي جحیفة قال: البخاري 

: قال. لم أو ما في ھذه الصحیفةإال كتاب اهللا، أو فھم أعطیھ رجل مس

وفكاك األسیر، وأن ال یقتل . فما في ھذه الصحیفة؟ قال العقل: قلت

 .)٢(»مسلم بكافر

الصحیفة : المسماة، صحیفة ھمام بن منبھ عن أبي ھریرة س .٣

 .)٣(الصحیحة

: جاء في الترمذي عن ابن سعد بن عبادة، صحیفة سعد بن عبادة س .٤

 .)٤(» قضى بالیمین مع الشاھدبي وجدنا في كتاب سعد أن الن« 

 وبعث بھا أن جابر بن سمرة س كتب بعض أحادیث النبي جاء  .٥

  .)٥(إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص لما طلبھ ذلك

 إلى عمر بن كتب عبداهللا بن أبي أوفى س بأحادیث رسول اهللا  .٦

                                 
 ).١١/٧(مسند أحمد : ینظر) (١

رقم ، )١/٣٣(، باب كتابة العلم، كتاب العلم، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٢
 ).١١١: (الحدیث

 .١١معرفة النسخ والصحف الحدیثیة ص: ینظر) (٣

، )٣/٦٢٧(، باب الیمین مع الشاھد، كتاب األحكام، أخرجھ الترمذي في سننھ) (٤
 ).١٣٤٣: (رقم الحدیث

،  وصفاتھباب إثبات حوض نبینا ، كتاب الفضائل، أخرجھ مسلم في صحیحھ)  ٥(
  ).٢٣٠٥: (رقم الحدیث، )٤/١٨٠٢(



    ٣٠٥٨

  .)١(عبیداهللا

  

 والذي كان یكتب في زمن الصحابة«:: وفي ھذا یقول ابن رجب 

والتابعین تصنیًفا مرتًبا مبوًبا، وإنما كان یكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم 

إنھ في زمن تابعي التابعین صنفت التصانیف، وجمع طائفة من أھل العلم 

  .)٢(»  وبعضھم جمع كالم الصحابةكالم النبي 

 الكتب إلى ملوك عصره وأمراء كان یكتب  ومما ال یخفى أنھ

  .)٣(ى اإلسالمالعرب یدعوھم فیھا إل

، عون أن السنة دونت في القرن الثالث الھجريفمن التھویل أن یّد

وقصدھم بذلك بیان طول المدة التي أھمل فیھا التدوین توصًلا للتشكیك في 

 التي قیلت أو لبعد ما بین التدوین وبین حیاة النبي ، صحة الروایة

  .حدثت فیھا السنة القولیة والعملیة

عارف بتاریخ السنة؛ ألن تدوینھا بشكل رسمي بدأ وھذا ال یقول بھ 

وقد جاء ، :مع بدایة القرن الثاني الھجري في عھد عمر بن عبدالعزیز 

، كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن :أن عمر بن عبد العزیز : عن مالك 

، أو سنتھ، أو حدیث عمر، انظر ما كان من حدیث رسول اهللا «: حزم

  . )٤(»ي قد خفت دروس العلم، وذھاب العلماءأو نحو ھذا فاكتبھ لي، فإن

                                 
،  العدوباب كراھیة تمني لقاء، كتاب التمني، أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(

  ).٧٢٣٧: (رقم الحدیث، )٩/٨٤(

  .٣٤١شرح علل الترمذي ص) ٢(

  ).١/٢٦١(الطبقات الكبرى : ینظر) ٣(

رقم األثر ، )١/٣٣٠(، أخرجھ مالك في الموطأ من روایة محمد بن الحسن) ٤(



    ٣٠٥٩

ونشطوا في جمع ، فمن ذاك الحین شّمر العلماء عن ساعد الجّد

إال أنھا ، األحادیث والتثبت منھا كما كانت الروایة في عصر الخلفاء

أضافت إلى ذلك جمع أقوال الصحابة وفتاویھم وكذلك أقوال كبار التابعین 

  .)١(إلى الحدیث النبوي

ذلك قول جكرالوي وبطلت دعواه أن تدوین الحدیث تأخر فسقط ب

  .إلى القرن الثالث الھجري

إن الصحاح الستة تأخر تدوینھا إلى القرن : أما قول حشمت علي

  .نعم، دونت في القرن الثالث فكان ماذا؟: الثالث فنقول

أما عن أصولھا فقد كانت مدونة مكتوبة، لكن تمیز القرن الثالث 

وكذلك مع النقد ألسانید ، ر خاصة بھا مع الترتیب الدقیقبتدوینھا بأسفا

ویظھر من مجموع كالم الرجلین أنھما ضال في مفھوم ، الحدیث ومتونھ

  .)٢(وأنھما یظنان أن السنة ھي الكتب الستة فحسب، السنة

  

وبعد ھذا العرض یتضح أن السنة النبویة دونت أول شأنھا في عھد 

 في التدوین بعد وفاتھ تابع الصحابة ثم ت،  وبرضى وعلم منھالنبي 

 ، وازدھر التدوین في القرن الثالث الھجري حیث صنفت المصنفات

فال اعتبار وال نظر لمن ، وكتبت المسانید بالصورة الموجودة ھذا العصر

  .واهللا أعلم، شكك في السنة لتأخر تدوینھا

                                                                       
)٩٣٦.(  

  .٤٠الشبھات الثالثون ص: ینظر) ١(

  .٤١شبھات القرآنیین ص) ٢(



    ٣٠٦٠

  



    ٣٠٦١

  املبحث اخلامس

  شبهة االكتفاء بالقرآن 

  

بل ھو ، بطلین أن القرآن الكریم ال یحتاج إلى بیانزعم كثیر من الم

فال ، وقد حوى كل حكم وكل أمر یحتاج الناس إلیھ، تبیاًنا لكل شيء

بل ھو كاٍف ، السنة النبویة: یحتاج معھ إلى شيء آخر یزیده بیاًنا مثل

  :وقد قال اهللا ، لوحده

ُیْحَشُروَنۚ َربِِّھْم ۚ ُثمَّ ِإَلىٰ َشْيٍء ِمْن اْلِكَتاِب ِفي َفرَّْطَنا  َما] . سورة

 َوُھًدى َشْيٍء ِلُكلِّ ِتْبَیاًنا اْلِكَتاَب َعَلْیَك َوَنزَّْلَنا  :وقال]. ٣٨: األنعام

 الَِّذي َوُھَو : وقال، ]٨٩: سورة النحل. [ِلْلُمْسِلِمیَن َوُبْشَرىٰ َوَرْحَمًة

  ].١١٤: األنعامسورة . [ۚۚ ُمَفصًَّلا اْلِكَتاَب ِإَلْیُكُم َأْنَزَل

، ولما كان تبیاًنا لكل شيء، فلو احتیج للسنة لكان القرآن مفرًطا فیھ

  .)١( ھذا محالفلزم الخلف في قول اهللا 

ذه ا ن وابا  

  :رد ھذه الشبھة قائم على بیان أمرین

  .خطأ االستدالل بھذه اآلیات على ما أرادوه منھا: األول

  .اة المسلمینالواقع العملي في حی: الثاني

                                 
  . ١٧٦التشریع اإلسالمي صالسنة ومكانتھا في : ینظر) (١



    ٣٠٦٢

  

 فالشواھد التي استدلوا بھا من القرآن ال تناسب غایتھم أ ار اول

 : ِمن َشيۡءۚالكتابمَّا َفرَّطَۡنا ِفي  المراد بالكتاب في  فمثًلا،ومقصدھم

والدلیل على ذلك من  ، لیس المقصود بھ القرآن الكریمو، اللوح المحفوظ

ِض َوَلا َطِٰٓئر َیِطیُر ِبَجَناَحیِۡھ األرَۡدٓابَّة ِفي َوَما ِمن  :نفس اآلیة في قولھ 

ِكَتِٰب ِمن َشيۡءُثمَّ ِإَلىٰ َربِِّھمۡ ل مَّا َفرَّطَۡنا ِفي ٱأمثالكمِۚإلَّٓا ُأَمٌم 

فالكتاب ھنا ھو اللوح المحفوظ المدون فیھ ما كان ] ٨:األنعام.[َشُروَنحُی

استقصاء المخلوقات ، وال یقول عاقل أن وما سیكون من علم اهللا 

  .)١(والدواب والطیر مسطور في القرآن

ما تركنا شیًئا إال قد «: وفي ھذا یقول ابن عباس س في تأویل ھذه اآلیة

  .)٢(»كتبناه في أم الكتاب

، وعلى فرض التسلیم بأن المراد بالكتاب في اآلیة ھو القرآن الكریم

،  لُِّكلِّ َشيۡءیاناالكتاب تب علیك لناَوَنز : َّوكذلك كما في قولھ 

وھذا ، أنھ لم یفّرط في بیان شيء من أمور الدین وأحكامھ: فالمقصود

، تحریم الزنا والخمر: البیان قد یكون بطریق النّص القرآني؛ وذلك مثل

: مثل: ؛ وذلكوقد یكون فرض الحكم في القرآن وبیانھ على لسان نبیھ 

لم ینّص علیھ في القرآن وقد یكون الحكم ، نصاب الزكاة، عدد الصلوات

 الرَُّسوُل آَتاُكُم  َوَما :فیعمل بھ استجابة لقول اهللا ، لكن سّنھ النبي 

سورة [اْلِعَقاِب  َشِدیُد اللََّھ ۖ ِإنَّ اللََّھ َواتَُّقوا ۚ َفاْنَتُھوا َعْنُھ َنَھاُكْم َوَما َفُخُذوُه

                                 
الرد على شبھات المستغربین والمستشرقین ، ٦شبھات القرآنیین ص: ینظر) (١

  .٨ص

  ).١١/٣٤٥(، أخرجھ الطبري في تفسیره) (٢



    ٣٠٦٣

، ال في السنةوقد یكون الحكم لم ینّص علیھ في القرآن و، ]٧: الحشر

  . )١(فیجتھد الناس في طلبھ

فكل حكم بینتھ السنة أو اإلجماع أو القیاس أو غیر ذلك من األدلة 

فعندما ، فالقرآن مبّین لھ حقیقة؛ ألنھ أرشد إلیھ وأوجب العمل بھ، المعتبرة

، یتمسك المرء بالسّنة ویعمل بھا فھو في األصل عامل بكتاب اهللا تعالى

لعن اهللا الواشمات : (اهللا بن مسعود س حدیثولھذا لما روى عبد

بلغ ) والموتشمات، والمتنمصات والمتفلجات، للحسن المغیرات خلق اهللا

إنھ بلغني عنك : أم یعقوب، فجاءت فقالت: ذلك امرأة من بني أسد یقال لھا

، ومن وما لي ألعن من لعن رسول اهللا : أنك لعنت كیت وكیت، فقال

لقد قرأت ما بین اللوحین، فما وجدت فیھ ما : ھو في كتاب اهللا، فقالت

 الرَُّسوُل آَتاُكُم  َوَماو: لئن كنت قرأتیھ لقد وجدتیھ، أما قرأت: تقول، قال

فإنھ : بلى، قال: ؟ قالت]٧: سورة الحشر[ِۚ  َفاْنَتُھوا َعْنُھ َنَھاُكْم َوَما َفُخُذوُه

  .)٢(قد نھى عنھ

 من السنَّة، ء بھ محمد وقد فرض اهللا على الناس األخذ بما جا

 الرَُّسوُل آَتاُكُم  َوَما: وبیَّن أنھا قسم من الوحي وجزء منھ، فقال تعالى

َوَما َینِطُق : وقال جل وعال] ٧: الحشر [ِۚ  َفاْنَتُھوا َعْنُھ َنَھاُكْم َوَما َفُخُذوُه

  ].٤ - ٣: النجم[ ِإنۡ ُھَو ِإلَّا َوحۡي ُیوَحىٰ ٣َعِن ٱلَۡھَوىٰٓ 

السنَّة النبویة ھي قسیمة القرآن تندرج معھ في الوحي اإللھي، وھي تبینھ ف

 وتوضحھ، واألخذ بھا سبب لالھتداء كما یدل لھذا قول اهللا عز وجل 

                                 
  .١٧٩السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص، )٢٢-٢١(الرسالة ص: ینظر) (١

َوَمٓا َءاَتىُٰكُم ٱلرَُّسوُل : باب، كتاب تفسیر القرآن، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٢
  ).٤٨٨٦: (رقم الحدیث، )٦/١٤٧(، َفُخُذوُه َوَما َنَھىُٰكمۡ َعنُۡھ َفٱنَتُھوْا



    ٣٠٦٤

َفِإنََّما َعَلْیِھ َما ُحمَِّل َوَعَلْیُكْم َما  َتَولَّْوا ۖ َفِإْن الرَُّسوَل َوَأِطیُعوا اللََّھ َأِطیُعوا ُقْل

: النور[  اْلُمِبیُن اْلَبَلاُغ ِإلَّا الرَُّسوِل ۚ َوَما َعَلى َتْھَتُدوا ُتِطیُعوُه ْم ۖ َوِإْنُحمِّْلُت

واألخذ بسنَّتھ واالستمساك بھا  فمن كان نصیبھ من طاعة النبي ] ٥٤

أكمل كان حظھ من االھتداء أتمَّ، وعكسھ بعكسھ، فإن اإلنسان یفوتھ من 

  .)١(انَّة علًما وعمًلاالھتداء بقدر ما فاتھ من الس

أخبر سبحانھ أنھ لم یغادر شیًئا من أمر «:: وفي ھذا یقول الخطابي 

الدین لم یتضمن بیانھ الكتاب إّال أن البیان على ضربین بیان جلي تناول 

فما كان من ھذا ، الذكر نًصا وبیان خفي اشتمل علیھ معنى التالوة ضمنًا

:   وھو معنى قولھ سبحانھنبي الضرب كان تفصیل بیانھ موكوًلا إلى ال

َوَلَعلَُّھمۡ َیَتَفكَُّروَن یھمِۡلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَل ]فمن جمع بین ] ٤٤: النحل

  .)٢(»الكتاب والسنة فقد استوفى وجھي البیان

ر اا الواقع العملي لألمة بالقرآن والسنة مًعا منذ صدر 

فھو لم ، فمن المستحیل االكتفاء بالقرآن فقط، اإلسالم حتى یوم الناس ھذا

رغم –وكذلك السّنة ، یشتمل على كل صغیرة وكبیرة یحتاجھا الناس

 إلیھ لم ینص بل بقي شيء یحتاج الناس،  لم تستوِف حاجة الناس-كثرتھا

 أبواًباللمجتھد  لكن الكتاب والسنة فتحا ،على وجھ التحدید ھحكم فی

؛ فھدى اهللا األمة من صدر اإلسالم لة الفرعیةداألستنباط األحكام من ال

  :منھا، إلى استمداد أدلة شرعیة من الكتاب والسنة، األول

المصالح ، سد الذرائع، االستصحاب، االستحسان، واإلجماع، القیاس

                                 
 .٤شبھات حول السنة لعبدالرازق عفیفي ص: ینظر) (١

  ).١/٨(معالم السنن ) (٢



    ٣٠٦٥

  .وما ذاك إال لبیان أحكام الوقائع المستجدة، وغیر ذلك من األدلة، المرسلة

صحیح أنھ ، لى القرآن وحدهفمن الجھل حصر مصدر التشریع ع

  .)١(لكنھ ال یغني عن باقي األصول المستمدة منھ، أصل أصول التشریع

                                 
  ).١٣٥-١٣٤(الشبھات الثالثون ص : ینظر) (١



    ٣٠٦٦

  املبحث السادس

  إنكار االحتجاج خبرب اآلحاد  شبهة

  

متواتر :  إلى قسمینقّسم أھل الحدیث األخبار المنقولة عن النبي 

  .وآحاد

ؤھم على ما وراه جماعة یستحیل في العادة تواط:  ھو،فالمتواتر

ویصحب خبرھم إفادة ، وأسندوه إلى شيء محسوس، الكذب عن مثلھم

  .)١(العلم بنفسھ لسامعھ

  :شروطھ

أن یرویھ عدد كثیر، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقواٍل،  .١

 .)٢(المختار أنھ عشرة أشخاص

 .أن توجد ھذه الكثرة في جمیع طبقات السند .٢

 .أن تحیل العادة تواطؤھم على الكذب .٣

 .سمعنا، أو رأینا: ون مستند خبرھم الحس؛ كقولھمأن یك .٤

  

العلم الیقیني الذي یضطر : المتواتر یفید العلم الضروري، أي: حكمھ

                                 
، )٣/٣٧(فتح المغیث ، )٢/١٧٦(تدریب الراوي ، ٣٩نزھة النظر ص: ینظر) (١

البحر المحیط للزركشي : ینظر، وكذلك قال بمثل ھذا علماء األصول
 ).١/١٨٢(إرشاد الفحول ، )٣/٢٩٦(

 ).٢/١٧٧(تدریب الراوي ) (٢



    ٣٠٦٧

اإلنسان إلى التصدیق بھ تصدیًقا جازًما، كمن یشاھد األمر بنفسھ؛ فإنھ ال 

یتردد في تصدیقھ، فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كلھ مقبوال، 

  .ة إلى البحث عن أحوال رواتھوال حاج

  

  :لفظي، ومعنوي: ینقسم الخبر المتواتر إلى قسمین ھما: أقسامھ

  .وھو ما تواتر لفظھ ومعناه:  المتواتر اللفظي-أ

رواه بضعة . )١()من كذب علي فلیتبوأ مقعده من النار: (مثل حدیث

 في باقي طبقات -بل زادت-ثم استمرت ھذه الكثرة . وسبعون صحابًیا

  .سندال

  .ھو ما تواتر معناه دون لفظھ:  المتواتر المعنوي-ب

 نحو مائة أحادیث رفع الیدین في الدعاء، فقد ورد عنھ : مثل

أنھ رفع یدیھ في الدعاء، لكنھا في قضایا : حدیث، كل حدیث منھا فیھ

وھو الرفع عند -مختلفة، فكل قضیة منھا لم تتواتر، والقدر المشترك بینھا 

  . باعتبار مجموع الطرق تواتر-الدعاء

حدیث : وعند النظر فإن األحادیث المتواترة تكاد تكون معدودة، منھا

الحوض، وحدیث المسح على الخفین، وحدیث رفع الیدین في الصالة، 

، وغیرھا كثیر؛ لكن لو نظرنا إلى عدد )٢()نضر اهللا امرأ: (وحدیث

                                 
، باب إثم من كذب على النبي ، كتاب العلم، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (١

 ).١٠٧: (رقم الحدیث، )١/٣٣(

رقم ، )٣/٣٦٠(، باب فضل نشر العلم، كتاب العلم، ود في سننھأخرجھ أبو دا) (٢
: رقم الحدیث، )٧/٢٢١(، وأخرجھ أحمد في مسنده، )٣٦٦٢: (الحدیث

)٤١٥٧.( 



    ٣٠٦٨

  .)١(ا بالنسبة إلیھاأحادیث اآلحاد لوجدنا أن األحادیث المتواترة قلیلة جًد

  

ھو ما لم یوجد فیھ شروط «: بقولھ:  فعّرفھ النووي :أما اآلحاد

  .)٢(»ا أو أكثرالمتواتر سواء كان الراوي لھ واحًد

  .)٣(»ما لم یجمع شروط التواتر«:: وكذا قال اإلمام ابن حجر 

لیس المراد ما یرویھ الواحد فقط، وإن كان موضوع خبر «إذن 

 یقتضي وحدة المخبر الذي ینافیھ التثنیة والجمع، لكن وقع الواحد في اللغة

االصطالح بھ على كل ما ال یفید القطع، وإن كان المخبر بھ جمعًا إذا 

  .)٤(»نقصوا عن حد التواتر

  

حتى قال ، في السنة ھو لقسم اآلحادفعلى ھذا یتضح أن األكثریة 

 وزعم ،)٥(د فقطن المتواتر اللفظي ال ینطبق إال على حدیث واحإ: بعضھم

فعلى ھذا ال یوجد ، بعضھم أن شروط المتواتر ال تجتمع في حدیث واحد

، فأما األخبار«:: ابن حبان  وفي ھذا یقول  ،بل كلھا آحاد، حدیث متواتر

خبر من روایة   ألنھ لیس یوجد عن النبي فإنھا كلھا أخبار آحاد؛

، حتى لینعدلین ، وكل واحد منھما عن عد، روى أحدھما عن عدلین

، ثبت أن األخبار فلما استحال ھذا وبطل . ینتھي ذلك إلى رسول اهللا 

                                 
 ).٢٦-٢٣(تیسیر مصطلح الحدیث ص: ینظر) (١

  ).١٣١/ ١( شرح النووي على مسلم  )٢(

  .٥٥نزھة النظر البن حجر ص) ٣(

 ).٣/٣١٨(البحر المحیط للزركشي ) ٤(

 .١٥٥مقدمة ابن الصالح ص) (٥



    ٣٠٦٩

، فقد عمد إلى ترك وأن من تنكب عن قبول أخبار األحاد. كلھا أخبار آحاد

 .)١(»، لعدم وجود السنن إال من روایة اآلحادالسنن كلھا

  

، )٢( تنكر العمل بأخبار اآلحاد من نابتة المبتدعةثم ظھرت طائفة

ألن السنة یندر فیھا وجود ! وعلى ھذا فإنھا تنكر العمل بالسنة جمیعھا

  !المتواتر

ال «: فقد جاء أن  الشریف المرتضى قال، وممن قال بھذا الرافضة

بد في األحكام الشرعیة من طریق یوصل إلى العلم ولذلك أبطلنا العمل 

كون العمل بأخبار اآلحاد؛ ألنھا ال توجب علًما وال عمًلا وأوجبنا أن ی

تابًعا للعلم؛ ألن راوي خبر الواحد إذا كان عدًلا فغایة ما یقتضیھ الظن 

  .)٣(»بصدقھ، ومن ظننت صدقھ یجوز أن یكون كاذًبا

جولد : وسار على ھذا من تبعھم من المستشرقین والمستغربین؛ أمثال

  ، )٤(تسیھر

  .)١(ومحمد شلتوت، )٦(أبو ریةو، )٥(وشاخت

                                 
 ).١/١٥٦(اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) (١

 ). ٣/٨٢(تیسیر التحریر ، )٢/٣٧٠(كشف األسرار : ینظر) (٢

نقًلا عن وثیق السنة في القرن الثاني ، )١/٧٠(أصول الفقھ للمظفر السمعاني ) (٣
 .٩٠الھجري ص

لى مزاعم المستشرقین جولد تسیھر الرد ع: نسبھا إلیھ  الخطیب في كتابھ) (٤
 .١١ویوسف شاخت ومن أیدھما من المستغربین ص

الرد على مزاعم المستشرقین جولد تسیھر ویوسف شاخت ومن أیدھما : ینظر) (٥
 .٤٣من المستغربین ص

 .٣٨٠أضواء على السنة المحمدیة ص) (٦



    ٣٠٧٠

یث بأنھا إنما تفید الظن، وقد ذم الظن في  على رد األحادواحتجت

، ]٢: سورة النجم[  َوَما َغَوىٰ َصاِحُبُكْم َضلَّ َما : القرآن؛ كقولھ تعالى

 ِمَن ُیْغِني َلا الظَّنَّ ۖ َوِإنَّ الظَّنَّ ِإلَّا َیتَِّبُعوَن ۖ ِإْن ِعْلٍم َوَما َلُھْم ِبِھ ِمْن :  وقال

  . )٢(]٢٨: جمالنسورة [  َشْیًئا اْلَحقِّ

ۚ  َشْیًئا اْلَحقِّ ِمَن ُیْغِني َلا الظَّنَّ ۚ ِإنَّ َظنا ِإلَّا َأْكَثُرُھْم َیتَِّبُع َوَما : وقال

  ].٣٦: یونسسورة [ ِبَما َیْفَعُلوَن َعِلیٌم اللََّھ ِإنَّ

إیاكم : (، قال أن رسول اهللا  أبي ھریرة سا بحدیثواستدلوا أیًض

  .)٣()الحدیثوالظن، فإن الظن أكذب 

وتوقف أبي بكر في قبول الخبر میر اث ، )٤(وكذا حدیث ذي الیدین

وطلب عمر من أبي موسى شاھدا آخر ، )٥( الجدة من المغیرة بن شعبة

  .)٦(في االستئذان ثالثا

فیرون ھذه كلھا أدلة على إنكار خبر الواحد؛ ألن ثبوت روایة 

                                                                       
ال یفید إن حدیث اآلحاد «: حیث قال، ٦١اإلسالم عقیدة وشریعة ص: ینظر) (١

 .»عقیدة وال یصح االعتماد علیھ في المغیبات

  ) ٢٩٨/ ١(االعتصام للشاطبي :  ینظر)٢(

باب تحریم الظن، ، كتاب البر والصلة واآلداب،  أخرجھ مسلم في صحیحھ)٣(
: رقم الحدیث، )٤/١٩٨٥(،  والتجسس، والتنافس، والتناجش ونحوھا

)٢٥٦٣.( 

باب تشبیك األصابع في المسجد ، صالةكتاب ال، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٤
 ).٤٨٢: (رقم الحدیث، )١/١٠٣(، وغیره

وأخرجھ ، )١٧٩٧٨: (رقم الحدیث، )٢٩/٤٩٣(، أخرجھ أحمد في مسنده) (٥
رقم ، )٤/٤٢٠(، باب میراث الجدة، كتاب الفرائض، الترمذي في سننھ

 وفي الباب عن بریدة وھذا أحسن وھو أصح«: وقال عنھ، )٢١٠١: (الحدیث
 .»من حدیث ابن عیینة

رقم ، )٣/١٦٩٦(، باب االستئذان، كتاب اآلداب، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٦
 ).٢١٥٤: (الحدیث



    ٣٠٧١

 اآلیات واألحادیث وھذا ما جاءت، الواحد على سبیل الظن ال الیقین

والصحابة إلى  إضافة إلى طلب رسول اهللا  ، -زعموا–بالنھي عنھ 

  .مخبر آخر عن الحاالت السابقة وعدم اكتفائھم بواحد

 

قد كان أھل ھذا الرأي موجودین بكثرة في أما عن منشأ ھذه الشبھة ف

زمن األئمة األربعة فمن بعدھم، وتصدى األئمة األربعة وأصحابھم في 

  .)١(سھم ومناظراتھم وتصانیفھم للرد علیھمدرو

ومن المسّلم بھ عند العلماء أن تقسیم الحدیث إلى متواتر وآحاد إنما 

 فإنھم كانوا ینزلون حدیث أما الصحابة ، ظھر بعد زمن الصحابة 

حتى صار ذلك محل ،  منزلة واحدة من حیث القبول والعملرسول اهللا 

انعقاد اإلجماع المعلوم المتیقن على قبول «: :قال ابن القیم ، إجماع عندھم

ھذه األحادیث وإثبات صفات الرب تعالى بھا، فھذا ال یشك فیھ من لھ أقل 

خبرة بالمنقول، فإن الصحابة ھم الذین رووا ھذه األحادیث وتلقاھا 

بعضھم عن بعض بالقبول ولم ینكرھا أحد منھم على من رواھا، ثم تلقاھا 

من أولھم إلى آخرھم، ومن سمعھا منھم تلقاھا عنھم جمیع التابعین 

بالقبول والتصدیق لھم، ومن لم یسمعھا منھم تلقاھا عن التابعین كذلك 

ھذا أمر یعلمھ ضرورة أھل الحدیث كما . وكذلك تابع التابعین مع التابعین

  .)٢(»یعلمون عدالة الصحابة وصدقھم وأمانتھم ونقلھم ذلك عن نبیھم 

رة بعد المائة من أن زمن نشأة ھذه الظاھ: زم یرى اإلمام ابن حو

                                 
 .٦ مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة ص)١(

 .٦٠٥مختصر الصواعق المرسلة ص) (٢



    ٣٠٧٢

 قبول خبر الواحد الثقة إن جمیع أھل اإلسالم كانوا على«: الھجرة فیقول

، تجري على ذلك كل فرقة في علمھا كأھل السنة والخوارج عن النبي 

التاریخ، والشیعة والقدریة حتى حدَّث متكلمو المعتزلة بعد المائة من 

  .)١(» ذلكفخالفوا اإلجماع في

ومن المتحقق أن ھذا التقسیم لم یكن معروفًا «: : وقال ابن جبرین 

بین الصحابة والتابعین الذین إنما یعتبرون صحة المنقول وبطالنھ غالبًا 

باعتبار حال الناقل لھ من ثقتھ وأمانتھ أو ضد ذلك، فاتضح أن ھذا التقسیم 

  .)٢(»لوم الحدیثاصطالح حادث بین المحدِّثین وأھل األصول كسائر ع

: أھمھ��ا، ب��سبب الن��شأةجمی��ل أس��بابا أخ��رى مرتبط��ة محم��د . وذك��ر د

طغیان المنھج العقلي في التعامل مع السنة، وال سیما عند المعتزلة الذین «

ج�ة  ح:  فاألدلة عندھم على الترتی�ب ھ�ي   جعلوا داللة العقل أولى الدالالت،    

  .)٣(»العقل والكتاب والسنة واإلجماع

ث��م   ...ار عل��ى م��ا استح��سنتھ عق��ولھم ف��ي فھ��م الق��رآنواالقت��ص«ب��ل 

  .)٤(»تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلویح والتصریح لرأیھم السوء

  

م�ال؛ ألن عام�ة التكلی�ف    یتف�رع من�ھ س�ائر األع   «وھذه البدع�ة أص�ل      

ا ا مباشًر وذلك أن قبول المرء أو إنكاره لآلحاد مؤثر تأثیًر؛)٥(»مبني علیھ

                                 
 ).١/١١٤(اإلحكام البن حزم  ) ١(

 .٣٠أخبار اآلحاد في الحدیث النبوي ص) (٢

 )٣٦: ص(ر اآلحاد في العقائد واألحكام للدكتور محمد جمیل مبارك  حجیة خب)٣(

  )٢٩٦-١/٢٩٥( االعتصام )٤(

  )١/١٤٤( المرجع السابق )٥(



    ٣٠٧٣

ف�ال ب�د لمط�رح نق�ل اآلح�اد أن      ؛ ل م�ا ل�م یب�ین ف�ي الق�رآن          فك«، على عملھ 

وھنا نتبین أن ھذا األمر ك�ان        ، )١(»یستعمل رأیھ فیھ، وھو االبتداع بعینھ     

فالمعتزل��ة وغی��رھم م��ن الطوائ��ف  ، م��ن أكب��ر عوام��ل انت��شار ھ��ذه البدع��ة 

الضالة حكموا عقولھم وقواعدھم الباطلة في بعض أبواب الدین كاألس�ماء           

ا ع�ن أن ی�ستنبطوا القواع�د م�ن ال�دین ون�صوص             لى الدین بدلً  والصفات ع 

فواجھ��وا حینئ��ذ إش��كاالت كبی��رة ح��دت بھ��م إل��ى التفكی��ر ف��ي رد  ، ال��وحیین

  .ا وذلك بإنكار اآلحاد فمن عكس انعكسشيء منھا مطلًق

 

  :الجواب عن ھذه الشبھة

تصدى العلماء ِلُشَبھ المجادلین في حجیة خبر اآلحاد في ثالثة «

علم الحدیث، وعلم العقائد، وعلم أصول الفقھ، والعلماء : رزة ھيعلوم با

في ھذه الفنون الثالثة یجمعھم ھمٌّ واحد في ھذا التصدي ھو ھمُّ إثبات 

  .)٢(»العملیة مجال االعتقاد وفي مجال األحكام حجیة خبر اآلحاد في

فذكر الحجة علیھم في ردھم أخبار اآلحاد جماعة من أئمة الجماعة 

ونقض ، )٣(اا كافًیا موعًب المسلمین وقد أفرد بعضھم لذلك كتاًبوعلماء

ا  دعوى رد أحادیث اآلحاد في العقیدة من عشرین وجًھ:اإلمام األلباني 

  . في رسالة لھ

  

                                 
 )١/١٤٥( المرجع السابق )١(

 .٢حجیة خبر اآلحاد في العقائد واألحكام ص)  ٢(

د والكتاب ھو البن عب، )٢/ ١( التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید )٣(
  .الشواھد في إثبات خبر الواحد: واسمھ، البر



    ٣٠٧٤

الذي علیھ جماھیر المسلمین من الصحابة «ـفعلى ھذا یقال بأن 

خبر والتابعین فمن بعدھم من المحدثین والفقھاء وأصحاب األصول أن 

  .)١ (»الواحد الثقة حجة من حجج الشرع یلزم العمل بھا

: وق��ال،  )٢(اإلجم�اع عل�ى حجی��ة خب�ر االح�اد     : ونق�ل اب�ن عب�د الب��ر    

أخبار اآلحاد الثق�ات األثب�ات الع�دول والخب�ر ال�صحیح اإلس�ناد المت�صل                «

  .)٣( »منھا یوجب العمل عند جماعة األمة الذین ھم الحجة والقدوة

ني إجماع الصحابة والتابعین عل�ى االس�تدالل بخب�ر          وكذا نقل الشوكا  

الواح��د وش��یوع ذل��ك ، وع��دم إنك��ار أح��د ل��ھ، وذل��ك یوج��ب العل��م الع��ادي     

 .)٤(باتفاقھم كالقول الصریح

  :ا المسألةمؤصًل: وقال ابن القیم 

خبر الواحد بحسب الدلیل الدال علیھ، فتارة یجزم بكذبھ لقیام دلیل «

ان دلیل كذبھ ظنیا، وتارة یتوقف فیھ فال كذبھ وتارة یظن كذبھ إذا ك

یترجح صدقھ وال كذبھ إذا لم یقم دلیل أحدھما، وتارة یترجح صدقھ وال 

یجزم بھ، وتارة یجزم بصدقھ جزما ال یبقى معھ شك، فلیس خبر واحد 

یفید العلم وال الظن، وال یجوز أن ینفى عن خبر الواحد مطلقا أنھ یحصل 

دلیل على أن خبر الواحد ال یفید العلم وإال اجتمع العلم، فال وجھ إلقامة ال

النقیضان، بل نقول خبر الواحد یفید العلم في مواضع وال یفیده في 

                                 
 )١٣١/ ١( شرح النووي على مسلم )١(

 ).٢/ ١( التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید )٢(

 ).٢/٧٤( جامع بیان العلم وفضلھ )٣(

 ).١/١٣٦(إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول :  ینظر)٤(



    ٣٠٧٥

  .)١(»مواضع أخرى

  

ول��م یكت��ف العلم��اء بإقام��ة ھ��ذه الحج��ج عل��ى وج��وب العم��ل بخب��ر    «

الواحد حتى دحضوا كل الشبھ، وفندوا ك�ل الحج�ج الت�ي تعل�ق بھ�ا منك�رو            

  :ومن ذلك، )٢( »حادحجیة خبر اآل

وذل�ك  ، استداللھم بآیات الظن استدالل ض�عیف ل�یس ف�ي محل�ھ     أن   -١

أن المراد بالظن في اآلیات ھو الظن الم�ذموم ال�ذي م�رده الھ�وى               

بخالف الظن المحمود الذي ال انفكاك للع�الم عن�ھ          ، المخالف للحق 

 .إلدراك الراجح 

امع الب س��اط��رده الخ��صوم ع��ن أك��ابر ال��صحابة م��ن أم��ا عم��ا أو -٢

 فف��رق العلم��اء ب��ین التثب��ت وب��ین    آخ��ر ل��بعض أحادی��ث النب��ي  

رفض االحتجاج، فھؤالء الصحابة إنم�ا أرادوا بفعلھ�م التثب�ت ف�ي             

 بدلیل أنھم في تلك الوقائع ألسباب اقتضت ذلك؛قبول خبر الواحد 

وك��ذا الح��ال م��ع ، )٣(ف��ي وق��ائع أخ��رى اعتم��دوا عل��ى خب��ر الواح��د

 .یدینذي ال في حدیث رسول اهللا 

األخب��ار كلم��ا ت��واترت وتظ��اھرت ك��ان أثب��ت     « :: ال��شافعيق��ال 

  .)٤(»للحجة وأطیب لنفس السامع

ألة ویروي غلیلھم مساھمة س ومما یشفي صدور الباحثین في ھذه الم

                                 
  .٥٥١ الجھمیة والمعطلة ص مختصر الصواعق المرسلة على)١(

 .٢٤ حجیة خبر اآلحاد في العقائد واألحكام ص )٢(

  ).٧٥-١/٧٣(تدریب الراوي :  ینظر)٣(

  .٤٣٣الرسالة ص ) ٤(



    ٣٠٧٦

اإلم�ام البخ��اري ف��ي ال��رد عل��ى ھ��ذه ال��شبھة ب��أن س��اق ف��ي ص��حیحھ اثن��ین  

ب مت�رجم بم�ا یفی�د       وك�ل ب�ا    ... الواح�د ا إلثبات حجیة خب�ر      وعشرین حدیثً 

  :وجوب العمل بخبر الواحد منھا

  . باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق- ١

  .الزبیر طلیعة وحده  باب بعث النبي - ٢

من األمراء والرسل واحدًا بعد   باب ما كان یبعث النبي - ٣

  .واحد

  .)١( باب خبر المرأة الواحدة - ٤

 ،ا في كتابھ اإلحكاما طویًلا علمًیًلجادلھم جدا : ابن حزماإلمام وأیضا 

من نشأ في قریة أو مدینة لیس بھا إال مقرئ واحد «: فمن لطیف ما قال

أیلزمھ إذا : ماذا تقولون: أو محدث واحد أو مفت واحد فنقول لمن خالفنا

أقرأه، وأن یصدق بأنھ كالم قرأ القرآن على ذلك المقرئ أن یؤمن بما 

  .)٢(»اهللا؟

م��ام ال��شافعي فق��د أط��ال ال��نفس ف��ي ھ��ذه الم��سألة ف��ي   وس��بق أوالء اإل

كتابھ الرسالة في حوار ماتع سھل ممتنع وقد رأى فیھ أن حدیث أھل قباء              

  :أعظم دلیل عل ثبوت حجیة خبر اآلحاد فقال فیھ

وأھل قباء أھل سابقٍة من األنصار وفقٍھ، وقد كانوا على قبلة «

دعوا فرض اهللا في القبلة إال ولم یكن لھم أن ی. فرض اهللا علیھم استقبالھا

، ولم یسمعوا ما أنزل اهللا  بما تقوم علیھم الحجة، ولم یلقوا رسول اهللا

                                 
 .١٢حجیة خبر اآلحاد في العقائد واألحكام ص :  ینظر)١(

 ).١/١١٠(اإلحكام البن حزم ) ٢(



    ٣٠٧٧

ا من علیھ في تحویل القبلة، فیكونون مستقبلین بكتاب اهللا وسنة نبیھ سماًع

رسول اهللا وال بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد، إذا كان عندھم من أھل 

، فتركوه إلى ما أخبرھم عن النبي أنھ عن فرض كان علیھم: الصدق

  .أحدث علیھم من تحویل القبلة

 بخبر إال عن علم بأن الحجة تثبت - إن شاء اهللا -ولم یكونوا لیفعلوه 

وال لیح�دثوا أی�ضا مث�ل ھ�ذا العظ�یم ف�ي           . بمثلھ، إذا ك�ان م�ن أھ�ل ال�صدق         

 بم�ا  وال ی�دعون أن یخب�روا رس�ول اهللا   . دینھم إال عن علم بأن لھ�م إحداث�ھ      

  .صنعوا منھ

ولو كان ما قبلوا من خبر الواح�د ع�ن رس�ول اهللا ف�ي تحوی�ل القبل�ة،                 

ق�د كن�تم   :  رس�ول اهللا - إن ش�اء اهللا  -مما یجوز لھم، لقال لھم      : وھو فرض 

على قبلة، ولم یكن لكم تركھا إال بعد علم تقوم علیكم بھ حجة من سماعكم 

  .)١(»مني، أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني

  

قب�ول خب�ر الواح�د والعم�ل ب�ھ          «ا عل�ى    دلیًل� : وكذا عده ابن عبد الب�ر       

قد اس�تعملوا خب�ره وق�ضوا        وإیجاب الحكم بما صح منھ؛ ألن الصحابة        

  ول�م ینك�ر رس�ول اهللا    ، وتركوا قبلة كانوا علیھا لخبر الواح�د الع�دل         ،بھ

ا م��ن خی��ر الق��رون وف��ي حی��اة وح��سبك بمث��ل ھ��ذا س��نة وعمًل��، ذل��ك عل��یھم

  .)٢(»سول اهللا ر

  

                                 
 ).٤٠٨- ٤٠٦(  الرسالة ص )١(

  ).٢/٤٥١( االستذكار )٢(



    ٣٠٧٨

الع��الم الراس��خ ھ��و ال��ذي إذا ح��صل ل��ھ العل��م    «:: المعلم��ي وق��د ق��ال 

ب�ل إم�ا أن یع�رض ع�ن         ، الشافي بقضیة لزمھا ولم یبال بما قد یشكك فیھ�ا         

 فھھنا َمن تدبَر كتاب. ما قد ثبتوإما أن یتأملھا في ضوء ، تلك المشككات

م��ل الع��ام ف��ي عھ��د  رس��ولھ ونظ��َر إل��ى م��ا ج��رى علی��ھ الع وتتب��َع ھ��دياهللا

وأنھا من  أصحابھ وعلماء أمتھ بوجوب العمل بأخبار الثقات عن النبي         

  .)١(»فال ریب في زیغھ...ن أعرض عن ھذاصلب الدین فم

                                 
  .٣٤األنوار الكاشفة ص)  ١(



    ٣٠٧٩

  املبحث السابع

ة النبوية شبهة
ّ
   تقديم العقل على السن

  

  :قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في حدیثھ عن أصول األدلة

وألن بھ یعرف ، ؛ ألن بھ یمیز بین الحسن والقبیحأولھا داللة العقل«

وربم�ا تعّج�ب م�ن ھ�ذا الترتی�ب          . وكذلك السنة واإلجماع  ، أن الكتاب حجة  

أو یظ�ن أن    ، فیظن أن األدلة ھ�ي الكت�اب وال�سنة واإلجم�اع فق�ط            ، بعضھم

ول��یس األم��ر ك��ذلك؛ ألن اهللا ، العق��ل إذا ك��ان ی��دل عل��ى أم��ور فھ��و م��ؤخر 

وك�ذلك  ، وألن بھ یعرف أن الكت�اب حج�ة     ، ھل العقل تعالى لم یخاطب إال أ    

  .)١(»فھو األصل في ھذا الباب، السنة واإلجماع

والقرآن والسنة موقوفان في صحة داللتھم�ا عل�ى العق�ل؛ ألن ص�حة              

معرف��ة ال��شيء م��ن جھتھم��ا موق��وف عل��ى أن��ھ تع��الى عل��ى ص��فة معھ��ا ال   

  .)٢ (وھذه ال تعلم إال من جھة العقل، یختار فعل القبیح

إن الروایة قد حملت عن رسول اهللا فیما «: وفي ھذا یقول أبو ریة

وإنا نورد ھنا بعض ھذه األحادیث ، حملت أحادیث كثیرة مشكلة وغریبة

وذكر عدة ، )٣(»على طریق المثال؛ ألن استیعابھا یحتاج إلى أسفار

وغیر ذلك ، وحدیث سجود الشمس، حدیث اللوح المحفوظ: منھا، أحادیث

                                 
  .١٣٩فضل االعتزال ص) (١

  ).٤/١٧٣(المحیط بالتكلیف : ینظر) (٢

 .١٩٨أضواء على السنة المحمدیة ص) (٣



    ٣٠٨٠

  .التفصیل في عرضھ في ھذا المبحثمما سیأتي 

وك��ذلك م��ا ، كم��ا ی��درجون تح��ت ھ��ذه ال��شبھة ك��ل األحادی��ث الغیبی��ة   

ج��اعلین ،  م��ن أم��ور ال��دنیا مم��ا یخ��الف م��ا ظھ��ر لھ��م  تح��ّدث ب��ھ النب��ي  

  .)١()أنتم أعلم بأمر دنیاكم: (عمدتھم في ذلك قول النبي 

  

  :الجواب عن ھذه الشبھة

ال��دافع ال��ذي دف��ع أھ��ل االعت��زال  قب��ل اإلجاب��ة ال ب��د م��ن البح��ث ع��ن  

إل�ى  ) خصوًصا وجمی�ع م�ن یت�بعھم ف�ي تق�دیم العق�ل عل�ى الق�رآن وال�سنة               (

إحاطة العقل بھذا التعظیم والتقدیس والتمجید الذي خ�رج ب�ھ عم�ا ح�ّده اهللا             

.  

وعن��د التتب��ع ُیعل��م أن ال��دافع م��ا ھ��و إال وق��وعھم ف��ي ب��راثن الفل��سفة     

أث�ّرت ف�ي م�نھجھم ت�أثیًرا بالًغ�ا ص�رفھم          الیونانیة التي ارتضعوا منا حت�ى       

وك�ان المعتزل�ة أس�رع الف�رق        «: وفي ھ�ذا یق�ول أحم�د أم�ین        ، )٢(عن الحق 

واالس�تعانة بھ�ا    ، لالستفادة م�ن الفل�سفة الیونانی�ة وص�بغھا ص�بغة إس�المیة            

  .)٣(»على نظریاتھم وجدلھم

  

ویمك��ن أن یج��اب عل��ى زعمھ��م ب��أن العق��ل ھ��و أول األدل��ة كم��ا ق��ال    

                                 
باب وجوب امتثال ما قالھ شرًعا دون ما ذكره من ، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (١

 ).٢٣٦٣: (رقم الحدیث، )٤/١٨٣٦(، معایش الدنیا، على سبیل الرأي

  ).١/٧٢(موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة : ظرین) (٢

  .٢٩٩فجر اإلسالم ص) (٣



    ٣٠٨١

 وأنھ مقّدم على الكتاب والسنة؛ أن ھذا زعم مخالف لما دل علی�ھ           ،الجبائي

َیَٰٓأیَُّھ�ا ٱلَّ�ِذیَن     :فق�د ق�ال اهللا      ، وما كان علیھ س�لف األم�ة      ، القرآن والسنة 

. َءاَمُنوْا َلا ُتَقدُِّموْا َبیَۡن َیَدِي ٱللَِّھ َوَرُسوِلِھۦۖ َوٱتَُّقوْا ٱللََّھۚ ِإنَّ ٱللََّھ َسِمیٌع َعِلیم

ویق��ّدم م��ا ش��أنھ ، فكی��ف ی��ؤخر م��ا أم��ر اهللا بتقدیم��ھ ، ]١:س��ورة الحج��رات[

  .)١(!التأخیر

ومن ك�ّذب بأحادی�ث م�ن ال�سنة النبوی�ة زع�م فیھ�ا أن عقل�ھ ال یواف�ق                     

ألنھ روى  ، وال یمكنھ تصوره؛ فعلیھ أن یكّذب بالقرآن الكریم أیًضا        ، علیھ

  .)٢(مثل ما روت ھذه األحادیث من أمور تخالف عقولھم

  :في معرض حدیثھ عن العقل: في ھذا یقول الشاطبي و

  :ھو أصل اقتضى للعاقل أمرین«

أن ال یجعل العقل حاكًما بإطالق، وقد ثبت علیھ حاكم : أحدھما

 وھو -بإطالق وھو الشرع، بل الواجب علیھ أن یقدم ما حقھ التقدیم 

یم  ألنھ ال یصح تقد- وھو نظر العقل - ویؤخر ما حقھ التأخیر -الشرع 

الناقص حاكما على الكامل، ألنھ خالف المعقول والمنقول، بل ضد 

اجعل الشرع في : القضیة ھو الموافق لألدلة فال معدل عنھ، ولذلك قال

  .یمینك والعقل في یسارك، تنبیھا على تقدم الشرع على العقل

أنھ إذا وجد في الشرع أخب�ارا تقت�ضي ظ�اھرا خ�رق الع�ادة               : والثاني

  .)٣(»دة، فال ینبغي لھ أن یقدم بین یدیھ اإلنكار بإطالقالجاریة المعتا

                                 
 ).١/٧٥(موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة : ینظر) (١

 .١٥٢الشبھات الثالثون ص: ینظر) (٢

 ).٢/٨٣٣(االعتصام ) (٣



    ٣٠٨٢

  

: مثل، أما عن زعمھم بورود أحادیث مشكلة تخالف العقل عندھم

 وملك -علیھ السالم–وحدیث موسى ، حدیث وقوع الذباب في اإلناء

وحدیث سجود ، وحدیث اللوح المحفوظ، وحدیث الجساسة، الموت

، حدیث العجوة وكونھا دواءو، وحدیث الشیاطین المسجونة، الشمس

وأن العقل ، وغیر ذلك من األحادیث التي ظنوھا مشكلة، وحدیث المھدي

  .یرّدھا

  :فیمكن اإلجابة عن زعمھم بالتفصیل التالي

  :حدیث وقوع الذباب في اإلناء: أوًلا

إذا : ( ق�ال  أصلھ في البخ�اري ع�ن أب�ي ھری�رة س أن رس�ول اهللا                

غمسھ كلھ، ثم لیطرحھ، فإن في أح�د جناحی�ھ   وقع الذباب في إناء أحدكم فلی   

  .)١()شفاء، وفي اآلخر داء

وحدیث الذباب «: ومما قالھ رشید رضا في إنكار ھذ الحدیث 

المذكور غریب عن الرأي وعن التشریع جمیًعا، أما التشریع في مثل ھذا 

فإن تعلق بالنفع والضرر فمن قواعد الشرع العامة أن كل ضار قطًعا فھو 

ًعا، وكل ضار ظًنا فھو مكروه كراھة تحریمیة أو تنزیھیة على محرم قط

األقل إن كان الظن ضعیًفا، فغمس الذباب في المائع الذي یقع فیھ ال یتفق 

وأما الرأي فال . مع قاعدة تحریم الضار، وال مع قاعدة اجتناب النجاسة

یمكن أن یصل إلى التفرقة بین جناحي الذبابة في أن أحدھما سام ضار 

                                 
، باب إذا ولغ الذباب في اإلناء، كتاب الطب، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (١

 ).٥٧٨٢: (رقم الحدیث، )٧/١٤٠(



    ٣٠٨٣

اآلخر تریاق واق من ذلك السم فإن صح الحدیث بلفظھ، ولم یكن فیھ و

غلط من الرواة، ولم یكن معناه معروًفا مسلًما في ذلك الزمان، فالمعقول 

فیھ أن یكون عن وحي من اهللا تعالى، وحینئذ یمكن أن یعرف ببحث 

األطباء المبني على القواعد الحدیثة؛ كالتحلیل الكیمیائي والفحص 

وسكوبي، بأن یجمع كثیر من أجنحة الذباب الیمنى والیسرى كل المیكر

على حدتھ، وینظر في أكبر منظار مكبر، ثم یحلل فینظر ھل یختلف 

تركیبھ ثم تأثیره في بعض األحیاء كشأنھم في ھذه النظائر، فإن ثبت 

بالتجربة القطعیة أن الجناحین سواء في الضرر كما ھو الغالب في 

 الواقع القطعي لمتنھ وھو ظني؛ ألنھ خبر واحد، النظر، ثبتت معارضة

فیحكم بعدم صحتھ إن لم یكن تأویلھ كما ھو الظاھر، وال خالف في 

ترجیح القطعي على الظني من منقول ومعقول ومختلف، كما بینھ شیخ 

  .اإلسالم في كتاب النقل والعقل

ل ھذا، وإننا لم نر أحًدا من المسلمین، ولم نقرأ عن أحد منھم العم

بھذا الحدیث، فالظاھر أنھم عدوه مما ال دخل لھ في التشریع كغیره من 

األحادیث المتعلقة بالمعالجات الطبیة واألدویة، وقد تكلم علماؤنا في 

معناه، وذكروا اعتراًضا علیھ لبعض الناس جھلوه بھ، وھو قولھ كیف 

  .)١(»...یجمع جناحاه بین الداء والشفاء؟ 

  

وماذا یضر الدین إذا أثبت العلم ما «: بو ریةوفي ھذا أیًضا یقول أ

یخالف حدیًثا من األحادیث التي جاءت من طریق اآلحاد وبخاصة إذا 

 أمرھا إلى كان ھذا الحدیث في أمر من أمور الدنیا التي ترك النبي 

                                 
 ).٤٩-٤٨(صفحة رقم ، ٢٩العدد ، مجلة المنار) (١



    ٣٠٨٤

وھل أوجب علینا الدین أن نأخذ بكل حدیث حملتھ كتب السنة . علم الناس

... لینا أن نصدقھا ونعتقد بھا اعتقاًدا جازًما أخذ تسلیم وإذعان وفرض ع

ثم أثبت العلم ،  قد نطق بھذا الحدیثإذا سلمنا كما قلنا بأن النبي ... ... 

وعدم األخذ بھ؛ ألنھ ، ضرر الذباب فلیس علینا من بأس في الرجوع عنھ

 حینما رأى أھل من أمور الدنیا ولنا في ذلك أسوة حسنة بما فعل النبي 

  .)١(»ة یؤبرون النخل فأشار علیھم بأن ال یؤبروهالمدین

  

  :ویجاب عن ھذه الشبھة من عدة أوجھ

، وقد تلقتھ األمة بالقبول، أن ھذا الحدیث ثابت عن النبي : أولھا

إال أن بعض أھل البدع والضالل ، وھو معجزة من معجزات النبي 

 حولھ فأثاروا من، طعنوا في صحتھ بحجة مخالفتھ لعقولھم ولواقعھم

، الشبھ إال أن العلماء األثبات انبروا للرد علیھم وكشف شبھھم ودحضھا

ثم ، فقد صححھ في تأویل مختلف الحدیث، :ابن قتیبة : من أولئك العلماء

، فجعل البھیمة ال تقول، إن من حمل أمر الدین على ما شاھد«: قال

، شفاءوالذباب ال یعلم موضع السم وموضع ال، ...، والطائر ال یسّبح

فإنھ منسلخ من ... واعترض على ما جاء في الحدیث مما ال یفھمھ

ولما درج علیھ الخیار ، مخالف لما جاء بھ الرسول ... معطل ، اإلسالم

  .)٢(»من صحابتھ والتابعون

فقال قائل من أھل الجھل بآثار « : بقولھ: وأجاب علیھم الطحاوي 

                                 
 ).٢٠١-١٩٩(أضواء على السنة المحمدیة ص) (١

 .٢٩٠تأویل مختلف الحدیث ص )  (٢



    ٣٠٨٥

 للذباب من اختیار حتى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبوجوھھا وھل

یقدم أحد جناحیھ لمعنى فیھ ویؤخر اآلخر لمعنى فیھ خالف ذلك المعنى 

فكان جوابنا لھ في ذلك بتوفیق اهللا عز وجل وعونھ أنھ لو قرأ كتاب اهللا 

عز وجل قراءة متفھم لما یقرؤه منھ لوجد فیھ ما یدلھ على صدق قول 

ھ عز وجل وأوحى ربك إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھذا وھو قول

النحل أن اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم كلي من 

كل الثمرات اآلیة وكان وحي اهللا عز وجل إلیھا ھو إلھامھ إیاھا أن تفعل 

ما أمرھا بھ كمثل قولھ عز وجل في األرض یومئذ تحدث أخبارھا بأن 

 شاء أن یلھمھا إیاه حتى ربك أوحى لھا ووحیھ لھا ھو إلھامھ إیاھا ما

یكون منھا ما أراد اهللا عز وجل أن یكون منھا والنحل كذلك فیما یوحیھ 

إلیھا لیكون منھا ما قد شاء اهللا عز وجل أن یكون منھا حتى یمضي في 

ذلك بإلھامھ إیاھا لھ وحتى یكون منھا ما أراد عز وجل أن یكون منھا 

مما یكون سببا إلتیانھ لما أراده فمثل ذلك الذباب ألھمھ عز وجل ما ألھمھ 

منھ من غمس أحد جناحیھ فیما یقع فیھ مما فیھ الداء والتوقي بجناحھ 

  .)١(»اآلخر الذي فیھ الشفاء

  

أما عن قول رشید رضا بأنھ غریب عن التشریع؛ ألنھ ینافي : ثانیھا

  :فیرد علیھ، واجتناب النجاسة، قاعدة تحریم الضار

فذكر أن في أحد ، ذباب بل أثبت ذلكبأن الحدیث لم ینف ضرر ال

وأن ذلك الضرر یزول ، ولكنھ زاد ببیان أن في اآلخر شفاء، جناحیھ داء

فھذه الزیادة مما لم یحیطوا بعلمھ ، فوجب علیھم ، إذا غمس الذباب كلھ

                                 
 ).٨/٣٤٣(شرح مشكل اآلثار ) (١



    ٣٠٨٦

اإلیمان بھ إن كانوا مسلمین، و إال فالتوقف إذا كانوا من غیرھم إن كانوا 

العلم الصحیح یشھد أن عدم العلم بالشيء ال ذلك ألن ! عقالء علماء 

  .)١(یستلزم العلم بعدمھ

فقد جاء أن ثمامة س ،  أما قولھم أنھ لم ینقل عن أحد فعلھ: ثالثھا

فقال أنس بأصبعھ فغمسھ في ، كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء«: قال

فعلوا  أمرھم أن یوقال أن رسول اهللا ، بسم اهللا: ثم قال، ذلك اإلناء ثالًثا

  . )٢(»ذلك

دخلت على أبي «: قال: وجاء في مسند أحمد أن سعید بن خالد 

فأسقط ذباب في ) ھو من التمر والطحین وغیره(سلمة فأتانا بزبد وكتلة 

: ما تصنع؟ فقال! یا خال: الطعام فجعل أبو سلمة یمقلھ بأصبعھ فیھ فقلت

  .)٣()فذكره: ( قالإن أبا سعید الخدري حدثني عن رسول اهللا 

فكیف بقال بأنھ لم یعمل بھ أحد ، فعمل بھذا الحدیث صحابي وتابعي

  !.من األمة

، أن زعمھم باطل في مناقضة ھذا الحدیث الكتشافات الطب: رابعھا

ونحن نسلم –فقد نقل أبو شھبة إثبات أھل الطب المعاصرین لھذا اإلعجاز 

، -ي صحتھلكن في قولھم برھان لمن یطعن ف، بھ وإن لم یثبتھ أھل الطب

                                 
موقف المدرسة العقلیة من السنة ، )١/٣٩(السلسلة الصحیحة لأللباني : ینظر) (١

 ).٢/٧٠١(النبویة 

: وقال، )١٨٣٦(رقم األثر ، )٥/٢٠٧(، أخرجھ المقدسي في مستخرجھ) (٢
): ١٠/٢٥٠(في فتح الباري : وقال عنھ ابن حجر ، »إسناده صحیح«
  .»رجالھ ثقات«

وصححھ ، )١١٦٤٣(حدیث رقم ، )١٨/١٨٦(، أخرجھ أحمد في مسنده) (٣
 ).١/٣٨(األلباني في السلسلة الصحیحة 



    ٣٠٨٧

  :فقال

وقد شاء ربك العالم بما كان وما یكون أن یظھر ِسرُّ ھذا الحدیث، «

 األطباء إلى أن في الذباب مادة قاتلة للمیكروب  یتوصل بعض وأن

فبغمسھ في اإلناء تكون ھذه المادة َسَبًبا في إبادة ما یحملھ الذباب من 

ال العلماء األقدمون الجراثیم التي ربما تكون عالقة بھ، وبذلك أصبح ما ق

 حقیقة مقررة، وإلیك ما ذكره أحد األطباء العصریین في - تجویًزا -

  :محاضرة بجمعیة الھدایة اإلسالمیة بمصر قال

یقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثیم التي تنشأ منھا 

األمراض المختلفة فینقل بعضھا بأطرافھ، ویأكل بعًضا آخر فتتكون في 

وھي تقتل كثیًرا » مبعد البكتیریا« مادة سامة یسمیھا علماء الطب جسمھ

من جراثیم األمراض، وال یمكن لتلك الجراثیم أن تبقى حیة أو یكون لھا 

تأثیر في جسم اإلنسان في حال وجود مبعد البكتیریا ھذا، وإن ھناك 

خاصة في أحد الجناحین ھي أنھ یحول مبعد البكتیریا إلى ناحیتھ، وعلى 

ذا إذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثیم العالقة بأطرافھ، ھ

فإن أقرب مبعد لتلك الجراثیم وأول َواٍق منھا ھو مبعد البكتیریا الذي 

یحملھ الذباب في جوفھ قریًبا من أحد جناحیھ، فإذا كان ھناك داء فدواؤه 

  .)١(»قریب منھ

د في الطب شيء عن لیس صحیًحا أنھ لم یر«: )٢(أمین رضا-وقال د

عالج األمراض بالذباب ؛ فعندي من المراجع القدیمة ما یوصف وصفات 

                                 
  . ١٩٣دفاع عن السنة ص) (١

الدكتور أمین رضا أستاذ جراحة العظام والتقویم بجامعة اإلسكندریة، إثر مقال ) (٢
 .نشرتھ بعض الصحف لطبیب آخر تشكك في الحدیث المذكور



    ٣٠٨٨

طبیة ألمراض مختلفة باستعمال الذباب ، أما في العصر الحدیث فجمیع 

–الجراحین الذین عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف مركبات السلفا 

 بأعینھم عالج  رأوا-في السنوات العشر الثالثة من القرن الحالي: أي

الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب ، وكان الذباب یربي لذلك 

خصیًصا ، وكان ھذا العالج مبنًیا على اكتشاف فیروس البكتریوفاج 

  . القاتل للجراثیم 

على أساس أن الذباب یحمل في آن واحد الجراثیم التي تسبب 

وكلمة بكتریوفاج . راثیم المرض، وكذلك البكتریوفاج الذي یھاجم ھذه الج

، وجدیر بالذكر أن توقف األبحاث عن عالج " آكلة الجراثیم"ھذه معناھا 

القرحات بالذباب لم یكن سببھ فشل ھذه الطریقة العالجیة ، وإنما كان ذلك 

. بسبب اكتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء جذًبا شدیًدا 

لجزء التاریخي من رسالة الدكتوراه وكل ھذا مفصل تفصیًال دقیًقا في ا

التي أعدھا الزمیل الدكتور أبو الفتوح مصطفى عید تحت إشرافي عن 

  .)١(»التھابات العظام والمقدمة لجامعة اإلسكندریة من حوالي سبع سنوات

أما عن شبھتھم في أن ھذا الحدیث لیس تشریًعا وإنما بیان : خامسھا

فھذا ، )٢()أنتم أعلم بأمر دنیاكم : ( وقد قال النبي، أمر من أمور الدنیا

، واألمر في الحدیث أمر نبوي لم یأِت ما یخالفھ، قول عري عن الدلیل

  !فما الذي یمنع دخولھ تحت أمور التشریع؟، وثبت العمل بھ

وجعل ذلك قاعدة ، والزعم بأن األمور الدنیویة من اآلراء المحضة

                                 
   htm.fly/com.ebnmaryam.www://http: على العنوان) ١(

 

 ).٣٠١٧(صفحة رقم ، )١٦٣(سبق تخریجھ حاشیة رقم ) (٢



    ٣٠٨٩

، ھو خاضع ألحكام الشرععامة؛ غیر صحیح؛ ألن أمور الدنیا منھا ما 

وأمره ، والنھي عن مخالفتھ ، فھي داخلة تحت األمر بطاعة رسول اهللا 

 بشيء دلیل قام على وجوبھ، إال أن یقوم دلیل یصرف األمر عن 

  .)١(الوجوب إلى غیره

أما قیاس ھذا الحدیث على حدیث تأبیر النخل؛ فھذا قیاس غیر 

من :  (قولھ : ال العلماءق«:: وعلة ذلك كما قال النووي ، صحیح

فأما ما قالھ باجتھاده ، في أمر الدنیا ومعایشھا ال على التشریع: أي) رأیي

ولیس آبار النخل من ھذا النوع بل من ،  ورآه شرًعا یجب العمل بھ

مع أن لفظة الرأي إنما أتى بھا عكرمة على المعنى ، النوع المذكور قبلھ

 فلم یخبر بلفظ النبي ) أو نحو ھذا (:قال عكرمة: لقولھ في آخر الحدیث

ولم یكن ھذا القول خبًرا وانما كان ظًنا كما بینھ في : قال العلماء. محقًقا

 في أمور المعایش وظنھ كغیره فال یمتنع ورأیھ : قالوا. ھذه الروایات

، وسببھ تعلق ھممھم باآلخرة ومعارفھا، وقوع مثل ھذا وال نقص في ذلك

  .)٢(»واهللا أعلم

إن كان ینفعھم ذلك : ( عن ظنھ في حدیث التأبیر بقولھد رجع وق

فإنھ لم یتراجع عن ، وھذا بخالف ما جاء في حدیث الذباب، )٣()فلیصنعوه

وكذلك فإن حدیث التأبیر ، ولم یأِت ما ینقض ھذا األمر، ما أخبر بھ

یعرف من خبرة الحیاة بخالف حدیث الذباب؛ فإنھ أخبر عن أمر ال یكون 

فوجب التسلیم ، وھو أمر ال یحتمل خالف ما أخبر بھ، حي من اهللاإال بو

                                 
 . ٧٠٩موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة ص، ٢٨األنوار الكاشفة ص) (١

 ). ١٥/١١٦(شرح النووي على مسلم ) (٢

ن ما ذكره من باب وجوب امتثال ما قالھ شرعا دو، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٣
 ).٢٣٦١: (رقم الحدیث، )٤/١٨٣٥(، معایش الدنیا، على سبیل الرأي



    ٣٠٩٠

  .)١(وعدم الرد واإلنكار، واإلذعان

  : وملك الموت-علیھ السالم–حدیث موسى : ثانًیا

 ھذه القصة أخرجھا البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة س أنھ 

أرسل ملك الموت إلى موسى علیھما السالم، فلما جاءه صكھ، «: قال

أرسلتني إلى عبد ال یرید الموت، فرد اهللا علیھ : لى ربھ، فقالفرجع إ

یضع یده على متن ثور فلھ بكل ما غطت بھ : ارجع، فقل لھ: عینھ وقال

فاآلن، : ثم الموت، قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: یده بكل شعرة سنة، قال

قال رسول : ، قال"فسأل اهللا أن یدنیھ من األرض المقدسة رمیة بحجر 

فلو كنت ثم ألریتكم قبره، إلى جانب الطریق، عند الكثیب : (اهللا 

  .)٢(»)األحمر

  :فقال الغزالي في رد ھذا الحدیث

أصحیح أن موسى علیھ : وقد وقع لي وأنا بالجزائر أن طالًبا سألني«

فقأ عین ملك الموت عندما جاء لقبض روحھ، بعدما استوفى ... ا!السالم 

وماذا یفیدك ھذا الحدیث؟ إنھ ال : الصدرأجلھ؟ فقلت للطالب وأنا ضائق 

واألمة اإلسالمیة الیوم تدور علیھا ! یتصل بعقیدة؟ وال یرتبط بھ عمل

اشتغل بما ھو أھم وأجدى ! الرحى، وخصومھا طامعون في إخماد أنفاسھا

أحببت أن أعرف ھل الحدیث صحیح أم ال؟ فقلت لھ : قال الطالب. 

. ، وقد جادل البعض في صحتھالحدیث مروى عن أبى ھریرة: متبرما

إن الحدیث صحیح السند، لكن متنھ یثیر الریبة، إذ : وعدت لنفسي أفكر

                                 
 ).٢/٧١٠(موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة : ینظر) (١

باب من أحب الدفن في األرض ، كتاب الجنائز، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٢
 ).١٣٣٩: (رقم الحدیث، )٢/٩٠(، المقدسة



    ٣٠٩١

یفید أن موسى یكره الموت، وال یحب لقاء اهللا بعدما انتھ أجلھ، وھذا 

المعنى مرفوض بالنسبة إلى الصالحین من عباد اهللا كما جاء في الحدیث 

فكیف بأنبیاء اهللا؟ وكیف بواحد ". ءه من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقا"اآلخر 

ثم ! إن كراھیتھ للموت بعدما جاء ملكھ أمر مستغرب. من أولى العزم؟

ھل المالئكة تعرض لھم العاھات التي تعرض للبشر من عمى أو عور؟ 

لعل متن الحدیث معلول، وأیا ما كان األمر فلیس لدى ما : قلت. ذاك بعید

ما رجعت إلى الحدیث في أحد مصادره ف.. یدفعني إلى إطالة الفكر فیھ

وشرع یفند الشبھات الموجھة ! ساءني أن الشارح جعل رد الحدیث إلحادا 

  .)١(»إلیھ فلم یزدھا إال قوة

  .)٢(وزعم أبو رّیة أن رائحة اإلسرائیلیة تفوح منھ

  :یجاب عن ھذه الشبھة من عدة أوجھ

مالحدة ھذا وقد أنكر بعض ال: قال المازري«:: قال النووي : أولھا

كیف یجوز على موسى فقء عین ملك : قالوا، وأنكر تصوره، الحدیث

  :وأجاب العلماء عن ھذا بأجوبة: الموت؟ قال

أنھ ال یمتنع ان یكون موسى صلى اهللا علیھ وسلم قد أذن اهللا :  أحدھا

واهللا سبحانھ ، ویكون ذلك امتحانا للملطوم، تعالى لھ في ھذه اللطمة

  .قھ ما شاء ویمتحنھم بما أرادوتعالى یفعل في خل

أن موسى ناظره وحاجھ : والمراد، أن ھذا على المجاز:  والثاني

: ویقال، إذا غالبھ بالحجة: فقأ فالن عین فالن: ویقال، فغلبھ بالحجة

                                 
  .٢١ن أھل الفقھ وأھل الحدیث صالسنة النبویة بی)  (١

 .١٩٦أضواء على السنة المحمدیة ص: ینظر) (٢



    ٣٠٩٢

 فرد وفي ھذا ضعف؛ لقولھ : قال، عورت الشيء إذا أدخلت فیھ نقًصا

  .اأراد رد حجتھ كان بعیًد: فإن قیل، اهللا عینھ

أن موسى صلى اهللا علیھ وسلم لم یعلم أنھ ملك من عند :  والثالث

وظن أنھ رجل قصده یرید نفسھ فدافعھ عنھا فأدت المدافعة إلى فقء ، اهللا

وھذا جواب اإلمام ، )صكھ: (وتؤیده روایة، ال أنھ قصدھا بالفقء، عینھ

واختاره المازري والقاضي ، أبي بكر بن خزیمة وغیره من المتقدمین

  .ولیس في الحدیث تصریح بأنھ تعمد فقء عینھ: قالوا، عیاض

،  فإن قیل فقد اعترف موسى حین جاءه ثانًیا بأنھ ملك الموت

أنھ أتاه في المرة الثانیة بعالمة علم بھا أنھ ملك الموت فاستسلم : فالجواب

  .)١(»واهللا أعلم، بخالف المرة األولى

  

وتلقاه العلماء ، مة بالقبولتلقتھ األ، أن ھذا الحدیث صحیح: ثانیھا

ولذا أوردوه في دواوین ، بذلك؛ ألنھ ورد إلیھم عن طریق الثبات الثقات

معتقدین ، مسلمین بصحتھ، اإلسالم من صحاح وسنن وجوامع

  .)٢(بمضمونھ

وجود التناقض في حكم الغزالي على الحدیث؛ ففي أول : ثالثھا

لعل متن الحدیث «: وفي نھایتھ قال، كالمھ حكم على سنده بالصحة

  !»معلول

ولكن ال یحق لھ أن ، رجل لھ جھوده في جانب الفكر: والغزالي 

                                 
 ).١٣٠- ١٥/١٢٩(فتح الباري البن حجر ) (١

 ).٢/٦٧٨(موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة : ینظر) (٢



    ٣٠٩٣

وھو ما علمتھ قلیل ...، یقحم نفسھ في نحال ال قدرة لھ على اقتحامھ

، وأصدق شاھد على ذلك كتبھ، البضاعة في الحدیث والفقھ أیًضا

  .والحدیث والفقھ لھما رجال یعرفون بھما

ال یتصدى لھ إال ،  غامض عمیق الجذوروفّن علل الحدیث فن

وال یقتحم لجتھ إال المتضلعون في علم الحدیث ، جھابذة علما الحدیث

  .)١(»روایة ودرایة

أما عن زعم أبي رّیة من أنھ یجد فیھ رائحة اإلسرائیلیات فقد رّد 

  :بقولھ: علیھ المعلمي 

رب قد علمنا أن كالم األنبیاء كلھ حق من مشكاة واحدة، وأن ال«

ولو . الذي أوحى إلى أنبیاء بني إسرائیل ھو الذي أوحى إلى محمد 

جاز الحكم بالرائحة لما ساغ أدنى تشكك في حكم البخاري ألنھ أعرف 

الناس برائحة الحدیث النبوي، وبالنسبة إلیھ یكون أبو ریة أخشم فاقد الشم 

  .)٢(»أو فاسده

یكرون الموت بل أن ما زعمھ الغزالي من أن الصالحین ال : رابعھا

فنسبة كراھیة الموت لموسى علیھ السالم مشككة في ، یحبون لقاء اهللا

موسى لم یعلم أنھ ملك الموت، «یمكن اإلجابة عنھا بـأن ، صحة الحدیث

بل حسبھ معتدیًا علیھ، فلطمھ لذلك دفعًا عن نفسھ، ال فرارًا من الموت، 

ب في لقاء ربھ ، فلما عرف أنھ ملك الموت رغ. وال رغبًا في الحیاة

                                 
 ).٢/٦٧٩(المرجع السابق ) (١

 .١٩٤األنوار الكاشفة ص) (٢



    ٣٠٩٤

  .)١(»واختار جواره

أن ھذا الحدیث ال یتصل بعقیدة وال : أما في قول الغزالي : خامسھا

فھو قول یؤدي إلى تھوین أمر الحدیث والسنة عموًما ، یرتبط بھ عمل

وھو منفذ یلج عن طریقھ الملحدون لیشككوا في دین اهللا ، واالستخفاف بھا

ولو لم یكن فیھ إال ، ن والسنة النبویةبالطعن في كثیر مما ورد في القرآ

واستحباب الدفن في األرض ، اإلیمان بالغیب لكفى ذلك عقیدة لكل مسلم

  .)٢(المقدسة أمر ینبني علیھ عمل

  :حدیث الجساسة: ثالًثا

عن فاطمة بنت قیس وذلك ، ھذه القصة أخرجھا مسلم في صحیحھ

الصالة جامعة، فلما : ي أمر منادیا یناد- صلى اهللا علیھ وسلم -أن النبي «

لیلزم كل إنسان مصاله : "  قال- صلى اهللا علیھ وسلم -سلم رسول اهللا 

إني «: اهللا ورسولھ أعلم، قال: قالوا» أتدرون لم جمعتكم؟«: ، ثم قال»"

واهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرھبة، ولكن جمعتكم؛ ألن تمیًما الداري كان 

دثني حدیًثا وافق الذي كنت أحدثكم رجال نصرانیا، فجاء فبایع وأسلم، وح

، ثم ذكر لھم قصة تمیم وخروجھ مع جماعة من »عن المسیح الدجال

قومھ راكبین سفینة فضلوا شھرا في البحر حتى وصلوا إلى جزیرة في 

البحر فنزلوھا فوجدوا دابة عظیمة فكلمتھم ثم دلتھم على شخص بمكان 

  .)٣(ھ المسیح الدجالالجزیرة فذھبوا إلیھ فحدثھم بحدیث طویل وأن

                                 
 .٧٣مشكالت األحادیث النبویة وبیانھا ص) (١

 .٦٨٤موقف المدرسة العقلیة من السنة النبویة ص: ینظر) (٢

، باب قصة الجساسة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٣
 ).٢٩٤٢: (رقم الحدیث، )٤/٢٢٦١(



    ٣٠٩٥

زعم أبو رّیة أن ھذا الحدیث من المسیحیات التي نقلھا تمیم بن أوس 

 من مما بثھ تمیم الداري من مسیحیاتھ ما ذكره النبي «: فقال، الداري

  .)١(»قصة الجساسة والدجال ونزول عیسى وغیر ذلك

لعل علماء الجغرافیا یبحثون عن ھذه الجزیرة «: ثم قال مستھزًئا

عرفون أین مكانھا من األرض حتى نرى ما فیھا من الغرائب التي وی

  .)٢(»حدثنا بھا سیدنا تمیم الداري

وطعن فیھ رشید رضا في المنار إال أن كالمھ لیس فیھ التصریح 

 ال یدل على صدق وإنما حاول إثبات أن سكوت النبي ، بكذب القصة

  .)٣(وأن فعلھ ھذا ال یدل على اإلقرار بھا، القصة

  :یجاب عن ھذه الشبھة من عدة أوجھو

ورجالھ ، حدیث الجساسة رواه اإلمام مسلم في صحیحھ«أن : أولھا

اإلمام أحمد : ثقات عدول ال مطعن في واحد منھم، وقد رواه غیر مسلم

وأبو یعلى وأبو داود وابن ماجھ، ورواه غیر فاطمة بنت قیس من 

نفرد بھ مسلم، وال  فالحدیث لم یالصحابة أبو ھریرة وعائشة وجابر 

  .انفردت بروایتھ فاطمة بنت قیس

 على المنبر في جمع من الصحابة واعتبره وقد حدث بھ النبي 

موافًقا لما كان یحدثھم بھ عن المسیح الدجال وغیره من أشراط الساعة 

الكبرى، فالقول بأنھ ال یدخل تحت التقریر غیر مسلم، وقد اعتبر األئمة 

                                 
 .١٥٥أضواء على السنة المحمدیة ص) (١

 .١٥٥أضواء على السنة المحمدیة ص) (٢

 .٩٢: الصفحةرقم ، ١٩العدد ، مجلة المنار) (٣



    ٣٠٩٦

  .)١(»ھ من مناقبھ ذلك عنروایة النبي 

وأنھ ، وأنھ من المسیحیات، فبطلت بذلك شبھتھم من أنھ غیر صحیح

وقد « :: وفي ھذا یقول ابن حجر ، لم یرو إال من طریق فاطمة بنت قیس

ولیس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قیس؛ ، توھم بعضھم أنھ غریب فرد

  .)٢(»أبو ھریرة وعائشة وجابر

أھل العلم حدیث الجساسة في كتبھم، بل وباإلضافة لما سبق فقد ذكر 

  :وحكموا علیھ بالصحة، ومن ذلك ما یلي

 حدیث حدث عنھ النبي «: عن تمیم بن أوس س: قال ابن األثیر 

  .)٣(»الجساسة، وھو حدیث صحیح

  .)٤(»ثابتة صحاح من جھة اإلسناد والنقل«:: وقال ابن عبد البر 

 وھذا أمر متفق علیھ ، دال على إقرارهأن سكوت النبي : ثانیھا

 لما وقد اتفقوا على أن تقریر النبي «:: قال ابن حجر ، عند العلماء

یفعل بحضرتھ أو یقال ویطلع علیھ بغیر إنكار دال على الجواز؛ ألن 

العصمة تنفي عنھ ما یحتمل في حق غیره مما یترتب على اإلنكار فال 

  .)٥(»یقر على باطل

میم س كذبًا ، فھل من الممكن أن ثم لو كان ما حدث بھ ت: ثالثھا

، خصوصًا وأنھ یتعلق بمسألة !یسكت الوحي عن بیان الحق فیما أخبر بھ؟

                                 
 .٩٦دفاع عن السنة ص) (١

 ).١٣/٣٢٨(فتح الباري البن حجر ) (٢

 ).١/٢٥٦(أسد الغابة ) (٣

 ).٨/٣٣٣(االستذكار ) (٤

 ).١٣/٣٢٤(فتح الباري البن حجر ) (٥



    ٣٠٩٧

غیبیة، كما حدث في كثیر من الحاالت، حینما كان المنافقون وأضرابھم 

  .)١(یقولون خالف ما یبطنون، فینزل الوحي فاضحًا لھم ومبینًا كذبھم

  .)٢(» صدق كاذبًالم یثبت أن النبي « :: قال المعلمي 

 ُھَو َوَیُقوُلوَن النَِّبيَّ ُیْؤُذوَن َوِمْنُھُم الَِّذیَن  :ومصداق ھذا قول اهللا 

 آَمُنوا ِللَِّذیَن َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنیَن َوُیْؤِمُن ِباللَِّھ ُیْؤِمُن َلُكْم َخْیٍر ُأُذُن ُقْل ۚ ُأُذٌن

قال ، ]٦١: سورة التوبة [ َأِلیٌم َعَذاٌب َلُھْم اللَِّھ َرُسوَل ُیْؤُذوَن َوالَِّذیَن ِمْنُكْم ۚ

 یسمع قول المؤمنین الخلص المراد أنھ «: في تفسیرھا: األلوسي 

 معصوم فالنبي ، )٣(»ویصدقھم وال یصدق المنافقین وإن سمع قولھم

فدل ھذا على صدق حدیث الجساسة ، من تصدیق الكاذب وال یقره علیھ

  .إقراره قول تمیم الداري سب

من ، أما عن مكان ھذه الجزیرة فقد توافرت األدلة على بیان جھتھا

  :ذلك

حدیث فاطمة بنت قیس ك في خبر الجساسة والدجال، وفي آخره  .١

أال إنھ في بحر الشام أو بحر الیمن، ال بل (: قال أن رسول اهللا 

 المشرق من قبل المشرق ما ھو، من قبل المشرق ما ھو، من قبل

فحفظت ھذا من «: قالت. ]وأومأ بیده إلى المشرق). [ما ھو

                                 
 : على ھذا العنوان، شبھات حول السنة: ینظر مقال) (١

arti=page?php.index/media/net.islamweb.articles://http
٧٣٩٩٥=id&A=lang&cle  

 .١٣٤األنوار الكاشفة ص) (٢

 ).٥/٣١٦(روح المعاني ) (٣



    ٣٠٩٨

 . )١(»رسول اهللا 

بل ھو في بحر العراق، بل ھو في بحر : ( قالوجاء أنھ  .٢

أصبھان، من قریة : العراق، یخرج حین یخرج من بلدة یقال لھا

رستقاباد، یخرج حین یخرج على مقدمتھ : من قراھا یقال لھا

نھر من ماء، ونھر من :  السیجان، معھ نھرانسبعون ألفا علیھم

ادخل الماء؛ فال یدخل فإنھ : نار، فمن أدرك منكم ذلك، فقیل لھ

 .)٢()ادخل النار؛ فلیدخلھا؛ فإنھا ماء: نار، وإذا قیل لھ

إن یخرج وأن�ا ف�یكم كفیتم�وه وإن یخ�رج بع�دي      : ( قال وجاء أنھ    . ٣

ة أص�بھان   فإن ربكم عز و جل ل�یس ب�أعور إن�ھ یخ�رج م�ن یھودی�                

حتى یأتي المدینة فینزل ناحیتھا ولھا یومئذ سبعة أب�واب عل�ى ك�ل              

نقب منھا ملك�ان فیخ�رج إلی�ھ ش�رار أھلھ�ا حت�ى ی�أتي ال�شام مدین�ة             

 .)٣()فلسطین بباب لد

أن الدجال : (عن أبي بكر الصدیق س قال حدثنا رسول اهللا  .٤

یخرج من أرض بالمشرق یقال لھا خراسان یتبعھ أقوام كأن 

 .)٤()ھھم المجان المطرقةوجو

                                 
، باب قصة الجساسة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (١

 ).٢٩٤٢: (رقم الحدیث، )٤/٢٢٦١(

وقال ، )١٢٧١: (رقم الحدیث، )٢/٥٤(، أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر) (٢
فیھ سیف بن مسكین وھو «) : ٧/٦٥٣(في مجمع الزوائد : عنھ الھیثمي 

 .»ضعیف جدا

وقال عنھ ، )٢٤٤٦٧: (رقم الحدیث، )٤١/١٥(، أخرجھ أحمد في مسنده) (٣
 رجال الصحیح رواه أحمد ورجالھ«): ٧/٦٥١(الھیثمي في مجمع الزوائد 

 .»غیر الحضرمي بن الحق وھو ثقة

وقال عنھ الحاكم في ، )١٢: (رقم الحدیث، )١/١٩٠(، أخرجھ أحمد في مسنده) (٤
 .»ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه« ): ٤/٥٢٧(مستدركھ 



    ٣٠٩٩

 .)١(»یخرج الدجال من كوثى«: عن عبد اهللا بن مسعود س، قال .٥

دخلت على یزید بن معاویة، فبینا «: عن العریان بن الھیثم؛ قال .٦

ما : قلنا. نحن عنده جلوس؛ إذ أتاه رجل، فأخذ مرفقتھ، فاتكأ علیھا

 اهللا یا عبد: قال بعضنا. ھذا عبد اهللا بن عمرو: ھذا؟ قال بعضھم

إنكم معاشر أھل العراق : قال. إنا لنحدث عنك أحادیث! بن عمرو

وذكروا . تأخذون األحادیث من أسافلھا وال تأخذونھا من أعالیھا

كوفا ذات سباخ ونخل؟ : بأرضكم أرض یقال لھا: الدجال، فقال

 .)٢(»فإنھ یخرج منھا: قال. نعم: قلنا

  

یخالفان و وابن مسعود  عن عبد اهللا بن عمر األخیرانوھذان األثران

ما تقدم من األحادیث الدالة على أن الدجال یخرج من خراسان من یھودیة 

  .في األحادیث المرفوعة ھو المعتمدأصبھان، وما 

  

أن : م  ویحتمل أن یكون مراد ابن مسعود وعبد اهللا بن عمرو

الدجال یكون طریقھ في خروجھ على أرض العرب من جھة كوثى؛ كما 

إنھ خارج خلة بین الشام : (  في الحدیث الصحیحقال النبي 

  .)١(»)٣()والعراق

                                 
 ).٣٧٥٣٨: (رقم األثر، )٧/٥٠٠(، أخرجھ ابن أبي شیبھ في مصنفھ) (١

وقال ، )١٢٥٤٩: (رقم األثر، )٧/٦٧٠(، الزوائدأخرجھ الھیثمي في مجمع ) (٢
 .»رجالھ ثقات« : عنھ

باب ذكر الدجال ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٣
 ).٢٩٣٧: (رقم الحدیث، )٤/٢٢٥٠(، وصفت وما معھ



    ٣١٠٠

یمكن اإلجابة على بقیة ما زعموا أنھ مشكل وغریب من : رابًعا

  : باإلجابات التالیة، األحادیث

 :حدیث اللوح المحفوظ -١

إن اهللا خلق لوًحا محفوًظا من درة بیضاء دفتاه «: قال ابن عباس س

نور، وكتابھ نور، عرضھ ما بین السماوات من یاقوتة حمراء، قلمھ 

واألرض ینظر فیھ كل یوم نظرة ویحیى ویمیت، ویعز ویذل ویفعل ما 

  .   )٢(»یشاء

  :اإلجابة عن شبھة مخالفتھ للعقل

 في تفصیل أنھ لم یصح عن النبي «: أجاب عنھا أبو شھبة فقال

ذلك حدیث مرفوع، وإنما ھي آثار عن بعض الصحابة والتابعین، 

الواجب أن نؤمن بوجود اللوح المحفوظ، وأن اهللا دون فیھ كل ما كان و

أما ما وراء ذلك مما ورد في وصفھ وكیفیتھ والقلم الذي كتب . وما یكون

بھ فال، واألقرب فیما ورد عن ابن عباس وغیره في ھذا أنھ من 

اإلسرائیلیات التي أخذت عن أھل الكتاب، ورویت لغرابتھا، والسیما وأنھ 

 في القرآن ما یصدقھا وال ما یكذبھا فبقیت روایتھا على أصل لیس

اإلباحة، وقد فصلت فیما سبق موقف اإلسالم مما ذكر عن بني إسرائیل 

فارجع إلیھ، على أنھ لیس في الحدیث على فرض ثبوتھ ما یستشكل، 

                                                                       
 ).٢/٤٠٩(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة : ینظر) (١

، )١٠٦٢٧: (رقم الحدیث، )١٠/٢٦٠(، الطبراني في المعجم الكبیرأخرجھ ) (٢
وقال ، )٣٧٧١: (رقم الحدیث، )٢/٥١٦(، وأخرجھ الحاكم في المستدرك

 .»صحیح اإلسناد ولم یخرجاه«: عنھ



    ٣١٠١

  .)١(»وقدرة اهللا صالحة لكل شيء

  

 :حدیث سجود الشمس -٢

:  ألبي ذر حین غربت الشمسي قال النب: عن أبي ذر س، قال

فإنھا تذھب حتى : (اهللا ورسولھ أعلم، قال: ، قلت)أتدري أین تذھب؟(

تسجد تحت العرش، فتستأذن فیؤذن لھا ویوشك أن تسجد، فال یقبل منھا، 

ارجعي من حیث جئت، فتطلع من : وتستأذن فال یؤذن لھا یقال لھا

 َتْقِدیُر َلَھا ۚ َذِٰلَك ِلُمْسَتَقرٍّ ِريَتْج َوالشَّْمُس : مغربھا، فذلك قولھ تعالى

  .)٢(])٣٨:سورة یس[ اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم

  :اإلجابة عن شبھة مخالفتھ للعقل

إذ یمكن حمل معنى السجود في الحدیث ، ھذا الحدیث ال إشكال فیھ

  :على أحد أمرین

لیس المراد بسجود الشمس ھو ما یرد على الذھن من معنى : األول

بل یرجع ، باألعضاء السبعة، لذي أمر بھ اإلنسان حال الصالةالسجود ا

، فھو أعم من صورة سجود الصالة، فیھ إلى التعریف اللغوي للسجود

 َیْسُجُد اللََّھ َأنَّ َتَر َأَلْم  :ومصداق ھذا قول اهللا ، )٣(ویراد بھ الخضوع

 َواْلِجَباُل َوالنُُّجوُم َواْلَقَمُر َوالشَّْمُس اْلَأْرِض َوَمْن ِفي السََّماَواِت َلُھ َمْن ِفي

 ُیِھِن ۗ َوَمْن اْلَعَذاُب َعَلْیِھ َحقَّ َوَكِثیٌر ۖ النَّاِس ِمَن َوَكِثیٌر َوالدََّوابُّ َوالشََّجُر

                                 
 .٢٠٧دفاع عن السنة ص) (١

باب صفة الشمس والقمر ، كتاب بدء الخلق، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٢
 ).٣١٩٩: ( رقم الحدیث،)٤/١٠٧(، بحسبان

 ).٣/٢٠٤(، )سجد(مادة ، لسان العرب: ینظر) (٣



    ٣١٠٢

قال ابن ، ]١٨:سورة الحج [َیَشاُء ۖ َما َیْفَعُل اللََّھ ۚ ِإنَّ ُمْكِرٍم َفَما َلُھ ِمْن اللَُّھ

یخبر تعالى أنھ المستحق للعبادة وحده ال «: ھذه اآلیةفي تفسیر : كثیر 

شریك لھ، فإنھ یسجد لعظمتھ كل شيء طوعا وكرھا وسجود یختص 

  .)١(»بھ

قد یقال بأن سجود الشمس داخل في معنى المجاز ال معنى : الثاني

وعلى ھذا سار أبو شھبة في الرد على ھذه الشبھة ، الحقیقة الشرعیة

مجاز المستساغ لظھر ما فیھ من سر وبالغة، لو حمل على ال«: بقولھ

وعدم تأبیھا عن ، فسجود الشمس المراد بھ خضوعھا وسیرھا طبق إرادتھ

واستمرارھا علیھ من غیر ، النظام الدقیق المحكم الذي فطرھا اهللا علیھ

ومثل ھذا الحدیث یقصد بھ حث الخلق على الخضوع . انقطاع وال فتور

فإذا كانت الشمس على عظمھا في غایة واإلذعان هللا رب العالمین، 

 -وبخاصة عابدوھا-الخضوع هللا فما أجدر اإلنسان المخلوق الضعیف 

  .)٢(»بالخضوع هللا واإلیمان بھ، ومثل ھذا األسلوب سائغ شائع

فھذا الحدیث ال یخالف صریح العقل إنما قد یخالف ما اعتاد علیھ 

ات في العقل فضًال عن وھذا لیس معیارًا تقاس بھا الممكن، العقل وألفھ

  .)٣(الممكنات في الشرع؛ ألن اهللا سبحانھ على كل شيء قدیر

  

                                 
 ).٥/٤٠٣(تفسیر ابن كثیر ) (١

 .٥٠دفاع عن السنة ص) (٢

 : على ھذا العنوان،، رفع اللبس عن حدیث سجود الشمس: مقال: ینظر) (٣

٨٠٨٣=t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http
٦ 



    ٣١٠٣

 :حدیث الشیاطین المسجونة -٣

إن في البحر شیاطین «: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص س أنھ قال

مسجونة، أوثقھا سلیمان، یوشك أن تخرج، فتقرأ على الناس 

  .)١(»قرآنا

  

  :قلاإلجابة عن شبھة مخالفتھ للع

إذ أن أمور الشیاطین والجن من ، ھذا الحدیث ال یحیلھ العقل

إال أنھ قد یقال بأن ھذا الحدیث ، الغیبیات التي ال یدركھا العقل لقصوره

وذلك ألن قول ، یأخذ حكم الوقف على عبداهللا بن عمرو بن العاص

 ما لم یكن الصحابي في األمور الغیبیة لھ حكم الرفع إلى النبي 

، )٢(وراوي ھذا الحدیث كان یأخذ منھم، باألخذ من أھل الكتابمعروًفا 

من أخذ حكم : أي[إال أنھ یستثنى من  ذلك «:: وفي ھذا قال ابن حجر 

 من عرف بالنظر في ما كان المفسر لھ من الصحابة ] الرفع لقولھ

وكعبد ، اإلسرائیلیات، كمسلمة أھل الكتاب مثل عبد اهللا بن سالم وغیره

رو بن العاص؛ فإنھ كان حصل لھ في وقعة الیرموك كتب كثیر اهللا بن عم

من كتاب أھل الكتاب فكان یخبر بما فیھا من األمور المغیبة حتى كان 

 وال تحدثنا عن الصحیفة، حدثنا عن النبي : بعض أصحابھ ربما قال لھ

فمثل ھذا ال یكون حكم ما یخبر بھ من األمور التي قدمنا ذكرھا الرفع، 

  .)٣(»حتماللقوة اال

                                 
  ).١/١٢(، أخرجھ مسلم في مقدمة صحیحھ) (١

 .٢٠٨دفاع عن السنة ص: ینظر) (٢

 ).٥٣٣ -٢/٥٣٢(النكت على كتاب ابن الصالح ) (٣



    ٣١٠٤

  

  : حدیث العجوة من الجنة وكونھا دواء-٤

من تصبح : (قال رسول اهللا : عن سعد بن أبي وقاص س أنھ قال

  .)١()كل یوم سبع تمرات عجوة، لم یضره في ذلك الیوم سم وال سحر

العجوة من  : (قال رسول اهللا : وجاء عن أبي ھریرة س أنھ قال

  .)٢()الجنة وفیھا شفاء من السم

  

  :ل أحمد أمینقا

یقصد من علماء الحدیث في نقد [ولم نظفر منھم في ھذا الباب« 

بعشر معشار ما عنوا بھ من جرح الرجال وتعدیلھم، حتى نرى ] المتن

  یثبت أحادیث دلت -على جلیل قدره ودقیق بحثھ: البخاري نفسھ 

الحوادث الزمنیة والمشاھد التجریبیة على أنھا غیر صحیحھ القتصاره 

... من اصطبح كل یوم سبع تمرات(وذكر حدیث ... [نقد الرجالعلى 

()٤(»])٣(.  

  ::وقال ابن خلدون 

                                 
رقم ، )٧/٨٠(، باب العجوة، كتاب األطعمة، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (١

 ).٥٤٤٥: (الحدیث

رقم ، )٤/٤٠٠(، باب الكمأة والعجوة، كتاب الطب،  في سننھأخرجھ الترمذي) (٢
وأخرجھ أحمد ، »ھذا حدیث حسن غریب«:: وقال عنھ ، )٢٠٦٦: (الحدیث

 ).٨٦٦٨: (رقم الحدیث، )١٤/٣٠٤(، في مسنده

، باب الدواء بالعجوة للسحر، كتاب الطب، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٣
 ).٥٧٦٨: (رقم الحدیث، )٧/١٣٨(

 ).٢١٨- ٢١٧( اإلسالم صفجر) (٤



    ٣١٠٥

والّطّب المنقول في الّشرعّیات من ھذا القبیل ولیس من الوحي في «

  .)١(»شيء وإّنما ھو أمر كان عادّیا للعرب

  :اإلجابة عن شبھة مخالفتھ للعقل

وإذا ، ھذا الحدیثمن تخریج األحادیث السابقة یتضح صحة سند 

وعند التأمل فیھ یمكن القول أن ، صح سنده ینبغي التثبت قبل إنكار متنھ

وال مانع في ، ھذا الحدیث من األمور الغیبیة التي اختصھا اهللا لھذا النبات

فكما اختص اهللا بعض األراضي ببركات ، العقل یؤدي إلى القول بإنكاره

قد یختصھا اهللا ببعض فكذلك بعض األطعمة ، وبعض األشخاص بذلك

كما ورد ، وھذا وقد أثبتھ بعض أھل الطب، الفضل ال یشاركھ غیره فیھا

أن  األبحاث العلمیة التي أجریت أخیرًا بالمركز القومي للبحوث، أثبتت 

أن البلح غذاء كامل، ویفید في وقایة الجسم وعالجھ من أمراض العیون 

را، وأمراض األنیمیا وضعف البصر، وعالج األمراض الجلدیة كالبالج

وحاالت النزیف، ولین العظام، والبواسیر، ویساعد المرأة الحامل على 

الوالدة بسھولة، صرح بذلك الدكتور عبد العزیز شرف المشرف على 

إن األبحاث : وحدة بحوث األدویة بالمركز القومي للبحوث وأضاف قائًال

ة، ویتفوق علیھ بما أثبتت كذلك أن البلح یعادل اللحم في قیمتھ الغذائی

یعطیھ من سعرات حراریة، ومواد معدنیة وسكریة، وذلك باإلضافة إلى 

أنھ غني بالكالسیوم والفسفور والحدید، ویحتوي على غالبیة الفیتامینات 

  .)٢(المعروفة

                                 
 ).١/٦٥١(تاریخ ابن خلدون ) (١

البلح عالج ألمراض العیون والجلد : جاء في جریدة األھرام تحت عنوان) (٢
نقًلا من ، واألنیمیا  والنزیف ولین العظان والبواسیر ویساعد على الوالدة بسھولة

، ن السم والسحرحقائق طبیة أشارت إلیھا أحادیث نبویة في أن التمر وقایة م: مقال



    ٣١٠٦

ھو من أكثر الثمار تغذیة للبدن بما فیھ من «: : قال ابن القیم 

 یقتل الدود، فإنھ مع حرارتھ فیھ الجوھر الحار الرطب، وأكلھ على الریق

قوة تریاقیة، فإذا أدیم استعمالھ على الریق، خفف مادة الدود، وأضعفھ 

  .)١(»وقللھ، أو قتلھ، وھو فاكھة وغذاء، ودواء وشراب وحلوى

  

إال أن ذلك ال یعني إنكار الحدیث ، وإن أنكره بعض أھل الطب

مما ال یعقل معناه في ھذا «:: وفي ھذا یقول المازري ، وصحة ما جاء بھ

طریقة علم الطب ولو صح أن یخرج لمنفعة التمر في السم وجھ من جھة 

الطب لم یقدر على إظھار وجھ االقتصار على ھذا العدد الذي ھو السبع 

  .)٢(»وال على االقتصار على ھذا الجنس الذي ھو العجوة

  

  :أما عالج التمر للسحر  فیمكن القول

، وأنھ یحتاج إلى عالج نفسي، وأن مرض نفسي«بما أن السحر 

اإلیحاء النفسي لھ أثر كبیر في شفاء المرضى بمثل تلك األمراض، وإذا 

أخذنا العجوة إلى أنھا مغذیة، مفیدة للجسم مقویة للبنیة، قاتلھ للدیدان 

، قاضیة على تعفن الفضالت، وإنھا من عجوة المدینة؛ مدینة النبي 

ال شك .  وھو الذي ال ینطق عن الھوى،وأن ھذا العالج وصفة النبي 

في أن ذلك یحدث أثرًا طیبًا في نفس المسحور، وقد أثبت الطب أثر 
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  ).٤/٢٦٨(زاد المعاد ) (١

 ).١٠/٢٤٠(فتح الباري البن حجر ) (٢



    ٣١٠٧

التخیل والوھم واإلیحاء النفسي في كثیر من األمراض، شفاًء أو إصابة، 

أفلیس ذلك من شأنھ أالَّ نتسرع في تكذیب الحدیث، مادام من الممكن 

  .)١(»تخریجھ على وجھ معقول؟

  

 الحدیث وأمثالھ لو قالھ أحد األطباء القدماء أو أحد الحكماء، فھذا

لتلقاه عنھم أطباؤنا بالقبول واإلذعان واالنقیاد، مع أن القائل إنما معھ 

الحدس والظن والتخمین، فمن كالمھ حق ویقین أولى بالقبول واالستسالم 

  .وھو الموحى إلیھ؟

ھ اكتشف كل خاصة وھل ادعى أحد أن الطب انتھى إلى غایتھ، أو أن

فبأي ! لكل من المأكوالت والمشروبات، والنباتات والثمار التي في الدنیا؟

وقد جربھ كثیر من الناس وظھر ، حق ینكر وقد ثبت الحدیث بسند صحیح

  .)٢(!صدقھ

  

 :أحادیث المھدي -٥

–زعم بعض المشككین في السنة النبویة أن أحادیث خروج المھدي 

  :ومن ھذه األحادیث، وبة مختلقة مكذ-علیھ السالم

ال تقوم الساعة : (قال رسول اهللا : عن أبي سعید الخدري س قال .١

حتى تمأل األرض ظلًما وجوًرا وعدواًنا ثم یخرج من أھل بیتي من 

                                 
 .٣١٥السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص) (١

 .٣١٥ومكانتھا في التشریع اإلسالمي صالسنة ، )٤/٩٢(زاد المعاد : ینظر) (٢



    ٣١٠٨

  .)١()یمألھا قسًطا وعدًلا كما ملئت ظلًما وعدواًنا

المھدى من عترتي : ( یقولعن أم سلمة قالت سمعت رسول اهللا  .٢

  .)٢()طمةمن ولد فا

یخرج في آخر : ( قالعن أبي سعید الخدري س أن رسول اهللا  .٣

أمتي المھدي یسقیھ اهللا الغیث وتخرج األرض نباتھا ویعطى المال 

یعني [صحاًحا وتكثر الماشیة وتعظم األمة یعیش سبًعا أو ثمانًیا 

  .)٣(])حجًجا

ال تذھب األیام : ( أنھ قالعن عبد اهللا بن مسعود س عن النبي  .٤

اللیالي حتى یملك رجل من أھل بیتي یوطئ اسمھ اسمي واسم أبیھ و

 ).٥() فیمأل األرض قسًطا وعدًلا كما ملئت جوًرا وظلًما)٤(اسم أبي

  

مما یبدو من مشكالت الروایة تلك األحادیث المختلفة «: فقال أبو ریة

التي جاءت في كتب السنة المشھورة عند الجمھور عن المھدي 

ذكر أنھ یخرج في آخر الزمان لیمأل الدنیا عدًلا كما والتي ت، المنتظر

                                 
وأخرجھ ، )١١٣١٣: (رقم الحدیث، )١٧/٤١٦(، أخرجھ أحمد في مسنده) (١

ھذا حدیث صحیح على شرط «: وقال عنھ، )٤/٥٥٦(، الحاكم في المستدرك
 .»الشیخین ولم یخرجاه

، )٤٢٨٦: (رقم الحدیث، )٤/١٧٣(، كتاب المھدي، أخرجھ أبو داود في سننھ) (٢
 .وسكت عنھ، )٤/٥٥٦(، ھ الحاكم في المستدركوأخرج

ھذا حدیث صحیح «: وقال عنھ، )٤/٥٥٨(، أخرجھ الحاكم في المستدرك) (٣
  .»اإلسناد ولم یخرجاه

وھذا في رد على الرافضة الذین یزعمون أن ، محمد بن عبداهللا: یعني اسمھ) (٤
 .اسمھ محمد بن الحسن العسكري

، )٤٢٨٤: (رقم الحدیث، )٤/١٧٣(، ب المھديكتا، أخرجھ أبو داود في سننھ) (٥
 .وسكت عنھ، )٤/٤٤٢(، وأخرجھ الحاكم في المستدرك



    ٣١٠٩

  .)١(»ملئت جوًرا

  .)٢(أحادیث المھدي في مقدمتھ: وطعن ابن خلدون 

  :الجواب عن ھذه الشبھة

یمكن اإلجابة عندھا ابتداًء بذكر نصوص العلماء في إثبات حقیقة 

  :المھدي

 .)٣(»وفي المھدي أحادیث صالحة األسانید«:: قال العقیلي  .١

عن رسول اهللا [وقد تواترت األخبار واستفاضت «:: قال اآلبري و .٢

 [ بذكر المھدي وأنھ من أھل بیتھ وأنھ یملك سبع سنین وأنھ یؤم

وأن عیسى یخرج فیساعده على قتل الدجال وأنھ یؤم ، األرض عدًلا

  .)٤(»ھذه األمة ویصلي عیسى خلفھ

المھدي من األخبار الصحاح قد تواترت على أن «:: وقال القرطبي 

  .)٥(»عترة رسول اهللا 

األحادیث التي یحتج بھا على خروج المھدي «:: وقال ابن تیمیة 

أحادیث صحیحة رواھا أبو داود والترمذي وأحمد وغیرھم من حدیث ابن 

  .)٦(»مسعود وغیره

                                 
 .٢٠٥أضواء على السنة المحمدیة ص) (١

 ).١/٣٨٩(تاریخ ابن خلدون ) (٢

 ).٢/٣٧٥(الضعفاء ) (٣

 .٩٥مناقب الشافعي ص) (٤

 ).٨/١٢٢(الجامع ألحكام القرآن ) (٥

 ).٨/٢٥٤(منھاج السنة النبویة ) (٦



    ٣١١٠

قد كثرت األقوال في المھدي حتى قیل ال مھدي «:: وقال السفاریني 

ھ أھل الحق أن المھدي غیر عیسى وأنھ إال عیسى، والصواب الذي علی

یخرج قبل نزول عیسى علیھ السالم، وقد كثرت بخروجھ الروایات حتى 

بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بین علماء السنة حتى عد من 

  .)١(»معتقداتھم

إلى غیر ذلك من أقوال العلماء الذین أطبقوا على صحة االحتجاج 

، وأنھا متواترة تواتًرا معنوًیا، مھدي المنتظرباألحادیث الواردة في شأن ال

فالواجب المتعّین الرجوع في الحكم على الحدیث صحة وضعًفا إلى أھل 

وتقلیدھم في ذلك دون غیرھم ممن لم یشّم رائحة ھذا العلم ، الحدیث

  . )٢(الشریف

  

  :أحادیث الدجال -٦

أنكر بعض المشككین في صحة السنة النبویة أحادیث المسیح 

  :والتي منھا، دجالال

بینا : ( قالما جاء في صفتھ عن عبد اهللا بن عمر م أن رسول اهللا  .١

أنا نائم رأیتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بین رجلین 

ابن مریم، فذھبت ألتفت فإذا : ینطف رأسھ ماء، فقلت من ھذا؟ قالوا

 عنبة رجل أحمر جسیم جعد الرأس أعور العین الیمنى، كأن عینھ

ھذا الدجال أقرب الناس بھ شبھًا ابن : من ھذا؟ قالوا: طافیة، قلت

                                 
 ).٢/٨٤(لوامع األنوار البھیة ) (١

 .٩٥المھدي ص: ینظر) (٢



    ٣١١١

  .)١(])رجل من خزاعة[قطن 

الدجال : ( من حدیث أبي بكر سما جاء في مكان خروجھ قولھ  .٢

یخرج من أرض بالمشرق یقال لھا خراسان، یتبعھ أقوام كأن 

  .)٢()وجوھھم المجان المطرقة

یتبع الدجال من : ( جاء عن أنس س  فیماما جاء في أتباعھ قولھ  .٣

  .)٣()یھود أصبھان سبعون ألفا علیھم الطیالسة

الدجال أعور : (  فیما جاء عن حذیفة سما جاء في فتنتھ قولھ  .٤

، )٤()العین الیسرى جفال الشعر معھ جنة ونار فناره جنة، وجنتھ نار

ن ألنا أعلم بما مع الدجال منھ معھ نھرا: (وعن حذیفة س أیًضا حدیث

یجریان أحدھما رأي العین ماء أبیض واآلخر رأي العین نار تأجج 

فإما أدركن أحد فلیأت النھر الذي یراه نارًا ولیغمض ثم لیطأطئ 

  .)٥()رأسھ فیشرب منھ فإنھ ماء بارد

  

أال وإنھ سیكون من بعدكم : (وھذا التشكیك مصداق قول النبي 

 القبر وبقوم یخرجون من قوم یكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب

                                 
رقم ، )٩/٦٠(، باب ذكر الدجال، كتاب الفتن، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (١

 ).٧١٢٨: (الحدیث

، )٤/٥٠٩(، باب من أین یخرج الدجال، كتاب الفتن، أخرجھ الترمذي في سننھ) (٢
 .»حسن غریبوھذا حدیث «: وقال عنھ، )٢٢٣٧: (رقم الحدیث

باب في بقیة أحادیث ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٣
 ).٢٩٤٤: (رقم الحدیث، )٤/٢٢٦٦(، الدجال

باب في ذكر الدجال ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٤
  ).٢٩٣٤: (رقم الحدیث، )٤/٢٢٤٨(، وصفتھ وما معھ

باب في ذكر الدجال ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٥
 ).٢٩٣٤: (رقم الحدیث، )٤/٢٢٤٩(، وصفتھ وما معھ



    ٣١١٢

  .)١()النار بعدما امتحشوا

وممن شكك في صحة ھذه األحادیث محمد عبده كما نقلھ عنھ تلمیذه 

وسئل عن المسیح الدجال وقتل عیسى «: بقولھ، رشید رضا في تفسیره

إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقریر : فقال، لھ

  .)٢(»ذ بأسرارھا وحكمھاالشریعة على وجھھا واألخ

وأدخلوھا ضمن ، وكذلك ابن خلدون وأبو ریة فقد طعنوا في صحتھا

  .)٣(األخبار الغریبة

  

  :اإلجابة عن ھذه الشبھة

، وقد نّص على ھذا العلماء، أحادیث الدجال صحیحة ثابتة متواترة

 عن ھذا تّنزه قول النبي –فیبطل بھذا قولھم إنھا من الخرافات 

وقد ذكر الدجال في القرآن ضمن اآلیات التي في قولھ جل بل ، -الوصف

 ِمْن آَمَنْت َتُكْن َلْم ِإیَماُنَھا َنْفًسا َیْنَفُع َلا َربَِّك آَیاِت َبْعُض َیْأِتي َیْوَم : وعال 

سورة  [ۗ ِإنَّا ُمْنَتِظُروَن اْنَتِظُروا ُقِل ۗ َخْیًرا ِإیَماِنَھا ِفي َكَسَبْت َأْو َقْبُل

 ببیان ھذا اإلجمال في سنتھ ، فقد جاء عن ، وتكفل النبي ]١٥٨: ماألنعا

ثالٌث إذا خرجن ال ینفع نفسًا : ( قالأبي ھریرة س أن رسول اهللا 

طلوع الشمس من : إیمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیرًا

                                 
قال عنھ الھیثمي ، )١٥٦: (رقم الحدیث، )١/٢٩٦(، أخرجھ أحمد في مسنده) (١

وبقیة ، وفیھ علي بن زید وھو سیئ الحفظ« ): ٧/٤٢٢(في مجمع الزوائد 
 .»رجالھ ثقات

 ).٣/٢٦١(تفسیر المنار ) (٢

 .٢١٣أضواء على السنة المحمدیة ص، )١/٣٨٨(تاریخ ابن خلدون : ینظر) (٣



    ٣١١٣

  .)١()مغربھا والدجال ودابة األرض

والحاصل أن األحادیث «: لفقا: وممن نص على التواتر الكتاني 

الواردة في المھدي المنتظر متواترة ، وكذا الواردة في الدجال ، وفي 

  .)٢(»نزول سیدنا عیسى ابن مریم علیھ السالم

فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعًا، ومن اطلع على «:: وقال المعلمي 

  .)٣(»ما في صحیح البخاري وحده علم ذلك

ھذه األحادیث التي «: ت وجودهفي إثبا: وقال القاضي عیاض 

ذكرھا مسلم وغیره في قصة الدجال حجة لمذھب أھل الحق في صحة 

وأنھ شخص بعینھ ابتلى اهللا بھ عباده وأقدره على أشیاء من ، وجوده

ومن ظھور زھرة الدنیا ، مقدورات اهللا تعالى؛ من إحیاء المیت الذى یقتلھ

وأمره ، وز األرض لھواتباع كن، وجنتھ وناره ونھریھ، والخصب معھ

فیقع كل ذلك بقدرة ، واألرض أن تنبت فتنبت، السماء أن تمطر فتمطر

ثم یعجزه اهللا تعالى بعد ذلك فال یقدر على قتل ذلك ، اهللا تعالى ومشیئتھ

ویثبت اهللا الذین آمنوا ، ویقتلھ عیسى ، ویبطل أمره، الرجل وال غیره

خالًفا لمن أنكره ، اء والنظارھذا مذھب أھل السنة وجمیع المحدثین والفقھ

وخالًفا للبخاري ، وأبطل أمره من الخوارج والجھمیة وبعض المعتزلة

ولكن ، المعتزلي وموافقیھ من الجھمیة وغیرھم في أنھ صحیح الوجود

وزعموا أنھ لو كان حقا لم ، الذى یدعى مخارف وخیاالت ال حقائق لھا

                                 
باب بیان الزمن الذي ال یقبل فیھ ، كتاب اإلیمان، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (١

 ).١٥٨: (رقم الحدیث، )١/١٣٧(، اإلیمان

 ).١/٢٢٩(نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ) (٢

 .٢٣٣األنوار الكاشفة ص) (٣



    ٣١١٤

وھذا غلط من ، لیھمیوثق بمعجزات األنبیاء صلوات اهللا وسالمھ ع

  .)١(»جمیعھم؛ ألنھ لم یدع النبوة

                                 
 ).١٨/٥٨(شرح النووي على مسلم ) (١



    ٣١١٥

  املبحث الثامن

   الطعن يف رواة األحاديث شبهة

  

ح متنھ فإن صح سنده ص، من خیط السندطریق الثقة بالحدیث یبدأ 

وإن أصاب السند علة من انقطاع أو إرسال أو جھالة ضعف قبول ، غالًبا

ومن ھنا بدأ ، لھ شاھًدا یقویھو لم یجد أ، المتن إن لم یصح من طریق آخر

 الثقة بالسنة والعمل بھا عن ن في السنة النبویة بالعمل على ھدمالمشككو

عند ھؤالء كان جّلھ في وطریق الطعن ، طریق الطعن في سندھا ورواتھا

ومن ، وكذلك فیمن نقل عنھم؛ من التابعین ومن بعدھم، صحابة النبي 

ھذا الوضع حدث حتى في عھد ویظھر أن «: ھذا ما قالھ أحمد أمین

یغلب ، )١()من كذب علي متعمًدا فلیتبوأ مقعده من النار: (فحدیث، الرسول

وبعد وفاتھ ، على الظن أنھ إنما قیل لحادثة حدثت زّور فیھا على الرسول

٢(» كان الكذب علیھ أسھل(.  

 ثر من نقل عن النبي ھو أكومن أكثر من طعنوا فیھ من الصحابة 

وكان قصارى ما وجھوه إلیھ ، الصحابي أبي ھریرة س: و سنتھ؛ وھ

  :من مطاعن

، فكان یعتمد في روایتھ على ذاكرتھ«، أنھ كان أمًیا ال یقرأ وال یكتب .١

 بل یحدث ویظھر أنھ لم یكن یقتصر على ما سمع من رسول اهللا 

                                 
، باب إثم من كذب على النبي ، كتاب العلم، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (١

 ).١٠٧: (رقم الحدیث، )١/٣٣(

 .٢١١فجر اإلسالم ص) (٢



    ٣١١٦

: فقد روى مرة أن رسول اهللا قال، هعن رسول اهللا بما أخبره بھ غیر

كان : فأنكرت ذلك عائشة وقالت، )ا فال صوم لھمن أصبح جنًب(

رسول اهللا یدركھ الفجر في رمضان وھو جنب من غیر احتالم 

وأنا ، إنھا أعلم مني: فلما ذكر ذلك ألبي ھریرة قال، فیغتسل ویصوم

  .)٢(»)١( وسمعتھ من الفضل بن عباسلم أسمعھ من النبي 

  .)٣(أن إسالمھ تأخر إلى العام السابع من الھجرة .٢

قال ،  ردوا روایتھ كابن عباس وعائشة أن بعض الصحابة  .٣

من حمل جنازة : (فقد روى أن أبا ھریرة روى حدیث«: أحمد أمین

ال یلزمنا الوضوء في : وقال، فلم یأخذ ابن عباس بخبره) فلیتوضأ

وكذلك روى أنھ حّدث بحدیث جاء في الصحیحین ! حمل عیدان یابسة

نومھ فلیغسل یده قبل أن یضعھا في متى استیقظ أحدكم من : (وھو

، فلم تأخذ بھ عائشة، )٤()فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده، اإلناء

                                 
، بلفظ مقارب، )٢٦٦٣٠: (رقم الحدیث، )٤٤/٢٤٣(أخرجھ أحمد في مسنده ) (١

 ھشام قال سمعت أبا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن«: وھو
: قال، )من أدركھ الصبح جنًبا فال صوم لھ (:قال رسول اهللا " ھریرة یقول

: فأخبرتنا، فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألناھما عن ذلك
فلقینا أبا ھریرة ،   كان یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصومأن رسول اهللا 

، ھكذا حدثني الفضل بن عباس:  ثم قال،فحدثھ أبي فتلون وجھ أبي ھریرة
 .»وھن أعلم

 .٢٣٦فجر اإلسالم ص) (٢

 .١٩١أضواء على السنة النبویة ص) (٣

، )١/٤٣(، باب االستجمار وتًرا، كتاب الوضوء، أخرجھ البخاري في صحیحھ) (٤
إذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن : (بلفظ، )١٦٢: (رقم الحدیث

وأخرجھا مسلم في ، )، فإن أحدكم ال یدري أین باتت یدهیدخلھا في وضوئھ
باب كراھة غمس المتوضئ وغیره یده المشكوك في ، كتاب الطھارة، صحیحھ

إذا استیقظ أحدكم من : (بلفظ، )١/٢٣٣(، نجاستھا في اإلناء قبل غسلھا ثالًثا
نومھ، فال یغمس یده في اإلناء حتى یغسلھا ثالثا، فإنھ ال یدري أین باتت 

إذا استیقظ أحدكم فلیفرغ على یده ثالث مرات قبل أن یدخل یده : (وبلفظ، )یده



    ٣١١٧

 .)٢(»!)١(كیف تصنع بالمھراس: وقالت

الوّضاع انتھزوا فرصة إكثاره؛ وكذلك  ،ھ كان یضع الحدیثأن .٤

 .)٣(فزوروا علیھ أحادیث ال تعد

 م یصحب النبي ول، وكان خفیف العقل، أنھ كان مریًضا بالصرع .٥

إنكم تزعمون أني أكثر  «:وقد صّرح بھذا في قولھ، إال لشبع بطنھ

الحدیث عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم واهللا الموعد أني كنت 

امرأ مسكینا أصحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على ملء 

وسجل التاریخ أنھ كان أكوًلا نھًما یطعم كل یوم في بیت «، )٤(»بطني

 !.)٥(»أو في بیت بعض أصحابھ حتى كان بعضھم ینفر منھ، بيالن

ولوال «: ویقول أبو رّیة في الطعن في حدیث ھذا الصحابي الجلیل

 قد استفاضت في كتب -بفضل ثقة الجمھور بھا–أن ھذه الكثرة البالغة 

وسیطرت ، وأخذت مكان االعتبار والتصدیق من قلوب المسلمین، الحدیث

على ما فیھا من ، وجعلوھا من عامة دینھم، معلى عقولھم وأفكارھ

وشبھات وخرافات تتخذ مطاعن ، مشكالت تحار فیھا عقول المؤمنین

وأسانید یتكأ علیھا في إثبات اإلسرائیلیات والمسیحیات ، على الدني

                                                                       
ولم أجد تخریًجا في الصحیح للفظ ، )في إنائھ، فإنھ ال یدري فیم باتت یده

 .المذكور في قول أحمد أمین

. »صخرة منقورة تسع كثیرًا من الماء وقد ُیْعمل منھ حیاض للماء«: الِمْھراس) (١
 ).٦/٢٤٧(، )ھرس(ادة م، لسان العرب

 .٢١٦فجر اإلسالم ص) (٢

 .١٧٦أضواء على السنة المحمدیة ص، ٢٢٠المرجع السابق ص: ینظر) (٣

 ).٧٢٧٥: (رقم الحدیث، )١٢/٢١٩(، أخرجھ أحمد في مسنده) (٤

 .١٧٠أضواء على السنة المحمدیة ص) (٥



    ٣١١٨

 .)١(»...وغیرھا من الملل والمحل؛ لوال ذلك كلھ ما جرى بذا البحث قلمنا

 اط أكثر الرواة سماًعا من النبي إسق، والھدف من ھذه المطاعن

  .)٢(!لیسري ھذا اإلسقاط من إسقاط الراوي إلى إسقاط المروي

  

  :اإلجابة عن ھذه الشبھة

لقد سعى أصحاب الفكر الدخیل النیل من إحدى أھم خزائن العلم 

والناقد البصیر ،  حولھ الشبھات بما استطاعوا النبوي الشریف ، فأثاروا

یرة الصحیحة یعلم قطًعا بطالن ما زعمھ العارف بسیرة أبي ھر

  وما أثاروه من ، المبطلون

  :ویمكن أن یجاب على تلك الشبھ بالتفصیل فیقال، شبھ علیھ س

، أن ما ذكروه من أنھ كان یعتمد في روایتھ على ذاكرتھ : أوًلا

 بل یحدث عن ویظھر أنھ لم یكن یقتصر على ما سمع من رسول اهللا 

وإنما ، فھذا مما لم ینفرد بھ أبو ھریرة س،  بھ غیرهرسول اهللا بما أخبره

ما عدا من  ، ھو صنیع كل من روى الحدیث من صحابة رسول اهللا 

،  في صحیفة أمثال عبداهللا بن عمرو بن العاص سكان یكب عن النبي 

  .وقد سبق بیان ھذا في الحدیث عن تدوین السنة

 بل یحّدث عما ،وأما عن عدم اقتصاره في التحدیث على ما سمعھ

بل شاركھ ، فھذا الفعل أیًضا لم ینفرد بھ أبو ھریرة س، أخبره بھ غیره

                                 
 .١٦٨أضواء على السنة المحمدیة ص) (١

الشبھات الثالثون ، ٣٣٠التشریع اإلسالمي صالسنة ومكانتھا في : ینظر) (٢
 .١٠٠ص



    ٣١١٩

ابن عمر وابن عباس : أمثال، فیھ صغار الصحابة ومن تأخر إسالمھ

 ،وصدقھ؛ وذلك لما ثبت عندھم من عدالة الصحابي والبراء وغیرھم 

مرسل وھذا ما یسمى عند العلماء ب، في ھذا الفعلفلم یجدوا حرًجا 

ومن رام ذلك ، والوقائع التي تشھد على ھذا الصنیع كثیرة، الصحابي

  .)١(فعلیھ بكتب السنة

ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما «: : قال ابن الصالح 

مرسل الصحابي مثل ما یرویھ ابن عباس وغیره : یسمى في أصول الفقھ 

 ألن ذلك في حكم  ولم یسمعوه منھ؛من أحداث الصحابة عن رسول اهللا 

والجھالة بالصحابي غیر ، وألن روایتھم عن الصحابة، الموصول المسند

  .)٢(»واهللا أعلم، قادحة؛ ألن الصحابة كلھم عدول

  

یمكن الرد على شبھتھم بأن إسالمھ تأخر إلى العام السابع من : ثانًیا

لھا أما إسالمھ فقد أسلم قب، الھجرة؛ ولعل الصحیح أنھ ھاجر في ھذه السنة

في ترجمة الطفیل بن : ومما یدل على ھذا ما ذكر ابن حجر ، بسنوات

قوم : أي[ من أنھ أسلم قبل الھجرة ولما عاد إلى قومھ بعد إسالمھ ، عمرو

فھذا ، دعاھم إلى اإلسالم فلم یجبھ إال أبوه وأبو ھریرة] أبي ھریرة

  .)٣(تصریح بزمن إسالم أبي ھریرة وأنھ قبل السنة السابعة بسنوات

خالًصا لوجھ اهللا كإسالم من سبقھ من ، فإسالمھ س صحیح سابق

حتى قدم على الھجرة ، سمع بالحق فدان بھ وقام بشعائره، الصحابة جمیًعا

                                 
 .٣٣٨السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص: ینظر) (١

 .٣١مقدمة ابن الصالح ص) (٢

 ).٣/٥٢٢(اإلصابة في تمییز الصحابة : ینظر) (٣



    ٣١٢٠

    .)١(في السنة السابق

  

أما عن ما ذكره أحمد أمین من الوقائع التي تدل على أن : ثالًثا

بل ، یر صحیحفھذا غ،  كان یضع بعضھم بعًضا موضع النقدالصحابة 

المبني على ، كل ما حصل بینھم إنما ھو من باب النقاش العلمي المحض

أو على نسیان ، اختالف النظر وتفاوت المرتبة في االستنباط واالجتھاد

ولیس ذلك ناشًئا عن شك أو ریبة أو ، وتذكر اآلخر لھ، أحدھم الحدیث

جده بھذا النص فأما الحدیث األول الذي ذكره فلم أ، تكذیب أحدھما لآلخر

ولو ثبت الحدیث ، وال في كتب الفقھ والخالف، في كتب السنة والمسانید

  .وھذه الحادثة لما أغفلوا النص علیھا

عن أبي «: : فقد جاء في سنن الترمذي ، بل الموجود خالف ھذا

) من غسلھ الغسل ومن حملھ الوضوء: ( قالھریرة س عن النبي 

حدیث : قال أبو عیسى.  عن علي وعائشةوفي الباب: قال، ]المیت: یعني[

وقد ، وقد روي ھذا عن أبي ھریرة موقوًفا، أبي ھریرة حدیث حسن

فقال بعض أھل العلم من ، اختلف أھل العلم في الذي یغسل المیت

: وقال بعضھم، إذا غسل میًتا فعلیھ الغسل:  وغیرھمأصحاب النبي 

ن غسل المیت وال استحب الغسل م: وقال مالك بن أنس، علیھ الوضوء

من غسل میًتا أرجو أن : وقال أحمد. وھكذا قال الشافعي، أرى ذلك واجًبا

البد : وقال إسحاق. وأما الوضوء فأقل ما قیل فیھ، ال یجب علیھ الغسل

ال یغتسل : وقد روي عن عبد اهللا بن المبارك أنھ قال: قال، من الوضوء

                                 
 .٣٦٠السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص: ینظر) (١



    ٣١٢١

  .)١(»وال یتوضأ من غسل المیت

بل رواه غیره ، رد أبو ھریرة س بروایة الحدیثفعلى ھذا لم ینف

إذ لو ثبت لنقل كما نقل ، وال أثر لرّد ابن عباس س، كعلي وعائشة ك

  .مما رد فیھ بعض الصحابة على بعض، غیره

فلیس معناه ، وعلى فرض صحة الواقعة وثبوت رد ابن عباس

ة فأبو ھریر، وال الطعن؛ بل ھو خالف في فھم الحدیث وفقھھ، التكذیب

وابن عباس رأى أن الوجوب غیر ، س أوجب الوضوء عمًلا بالظاھر

وكل منھما ، ال یلزمنا الوضوء: ولذا قال، مراد بل ھو محمول على الندب

فال حرج في اختالفھما في فھم الحدیث ، صحابي جلیل فقیھ مجتھد

  .  )٢(واالستنباط منھ

، یھوھذا ما ورد في كتب الصحاح؛ فلم تذكر إنكار عائشة ل عل

ولكنھا ذكرت المسألة على أن أبا ھریرة استفتي في صوم من أصبح 

فاستفتیت عائشة وأم سلمة فیھا فأفتوا بصحھ ، جنًبا فأفتى بأنھ ال صوم لھ

ھما أعلم «: فلما قیل ذلك ألبي ھریرة رجع عن فتواه وقال، صومھ

  .)٣(أفتى كل واحد منھما بما علمھ، فالواقعة واقعة فتوى، »مني

  

: فال یصح ما نقل من رد عائشة س بقولھا، ن الحدیث الثانيأما ع

وال ذكر لھ ، فھذا لم یصح في كتب الحدیث، »ماذا نصنع بالمھراس«

                                 
، باب الغسل من غسل المیت، زكتاب الجنائ، أخرجھ الترمذي في سننھ) (١

 ).٩٩٣: (رقم الحدیث، )٣/٣١٨(

 .٣٣٣السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص: ینظر) (٢

 .٣٤٠المرجع السابق ص : ینظر) (٣



    ٣١٢٢

فأبو ، وعلى فرض صحتھ؛ فتكون المسألةة خالًفا في فھم الحدیث، فیھا

وعائشة وابن عباس ك ال یریان ، ھریرة س یرى وجوب غسل الیدین

  .)١(یب وال شكولیس في األمر تكذ، ذلك

  

وكذلك الوّضاع ، كان یضع الحدیث«أما زعمھم من أنھ : رابًعا

وعلة زعمھم ؛  »دانتھزوا فرصة إكثاره؛ فزوروا علیھ أحادیث ال تع

نقل وقد ، في وضعھ س للحدیث؛ ھو كثرة ما نقل س من سنة نبینا 

یا أبا : أقبل علیھ مروان مغضًبا فقال«أن أبا ھریرة س : ابن كثیر 

 الحدیث، یرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول اهللا ھر

قدمت ! نعم :  بیسیر، فقال أبو ھریرةوإنما قدمت قبل وفاة النبي 

 بخیبر سنة سبع، وأنا یومئذ قد زدت على الثالثین سنة ورسول اهللا 

سنوات، وأقمت معھ حتى توفي، أدور معھ في بیوت نسائھ وأخدمھ، 

مقل، وأصلي خلفھ وأحج وأغزو معھ، فكنت واهللا وأنا واهللا یومئذ 

أعلم الناس بحدیثھ، قد واهللا سبقني قوم بصحبتھ والھجرة إلیھ من 

قریش واألنصار، وكانوا یعرفون لزومي لھ فیسألوني عن حدیثھ، 

منھم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر، فال واهللا ما یخفى علي كل 

 ورسولھ، وكل من كانت لھ حدیث كان بالمدینة، وكل من أحب اهللا

 .)٢(» منزلة، وكل صاحب لھعند رسول اهللا 

یجتمع لھ من ، المتتبع لھ، المھتم بھ، وال شك في أن للمفرغ للشيء«

ونحن ، أخباره والعلم بھ في أمد قلیل ماال یجتمع لمن لم یكن كذلك

                                 
 ).٣٣٤- ٣٣٣(المرجع السابق ص : ینظر) (١

 ).٨/١١٦(البدایة والنھایة ) (٢



    ٣١٢٣

نعلم من أحوال بعض التالمیذ مع أساتیذھم ما یجعل بعضھم على 

لتلمذة والصحبة مصدًرا موثوًقا لكل أخبار أستاذه ما دق تأخره في ا

وقد یخفى من ذلك على كبار تالمیذه وقدمائھم ما ال ، منھا وما جل

فأي . یشكون معھ في صدق ما یحدثھم بھ متأخرھم صحبة وتلمذة

وصدق أبي ھریرة ، غرابة في ھذا الموضع؟ المھم عندنا ھو الصدق

لصحابة وال عند معاصریھ لم یكن محل شك عند إخوانھ من ا

  .)١(»وتالمیذه من التابعین

فكثیر ،  ولم یقتصر علیھ،أما عن التزویر علیھ؛ فھذا مما ال یؤاخذ بھ

 وعلى الناظر الرجوع للسند والنظر ، وضع علیھممن الصحابة 

  .واهللا أعلم، ومن ثم الحكم علیھ، فیھ

  

ولم ، العقلوكان خفیف ، أنھ كان مریًضا بالصرع«: قولھم: خامًسا

  .» إال لشبع بطنھیصحب النبي 

لقد رأیتني وإني «: فما زعموه من صرعھ قد فسره ھو س فقال

 إلى حجرة عائشة مغشًیا علي، فیجيء ألخر فیما بین منبر رسول اهللا 

الجائي فیضع رجلھ على عنقي، ویرى أني مجنون، وما بي من جنون ما 

  .)٢(»بي إال الجوع

  . وإنما لجوعھ س،فجنونھ س لیس مرًضا

  

                                 
 .٣٧٨السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص) (١

باب ما ذكر ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، جھ البخاري في صحیحھأخر) (٢
 ).٧٣٢٤: (رقم األثر، )٩/١٠٤(، ... وحض على اتفاق أھل العلمالنبي 



    ٣١٢٤

فھو لم یكن جاًفا قاسي ، فھذا مما ظنوه من مزاحھ س! أما خفة عقلھ

صافي ، بل كان س طیب النفس، سيء المعشر، خشن الطباع، الفؤاد

وھو خلف أكره اهللا بھ وحببھ بھ إلى الناس ، عرف بمزاحھ، السریرة

  .جمیًعا

 كان النبي وقد ، وما كان المزاح في دین اهللا مكروًھا وال محرًما

  .ودواوین السنة شاھدة على ھذا، یمازح أصحابھ

، ومما ینقل عنھ س من مزاحھ أنھ لما استخلفھ مروان على المدینة

یسیر ،  من لیف)١(وفي رأسھ خلبة، ركب الحمار وقد شد علیھ برذعة

  .)٢(قد جاء األمیر، الطریق: فیلقى الرجل فیقول

ھو یومئذ أمیر و–ویمر في السوق یحمل الحطب على ظھره 

، أوسع الطریق لألمیر یا ابن مالك:  فیقول لثعلبة بن أبي مالك-لمروان

أوسع الطریق : فیقول أبو ھریرة س!. یكفي ھذا، یرحمك اهللا: فیقول

  .)٣(لألمیر والحزمة علیھ

دعابة تقبلھا النفوس ، فكان س یحب مداعبة أصحابھ بلطف وأدب

، دخلھا علیھا السرور والحبوروترى فیھا ما یجدد النشاط وی، الطیبة

فیرّوح عن نفسھ وعن غیره من غیر أن یمّس شعور اآلخرین بما یسيء 

                                 
مادة ، لسان العرب: ینظر. ویطلق على الحبل المتخذ منھ، بالضم ھو لیف: خلبة) (١

 ).١/٣٦٣(، )خلب(

وأخرجھ ابن عساكر في ، )٤/٣٣٦(أخرجھ ابن سعد في الطبقات الكبرى ) (٢
 ).٦٧/٣٧٢(، تاریخھ

وأخرجھ ابن عساكر في ، )٨/١٢٢(أخرجھ ابن كثیر في البدایة والنھایة ) (٣
 ).٣٧٣- ٦٧/٣٧٢(، تاریخھ



    ٣١٢٥

  .)١(فمن أنكر علیھ س مزاحھ فقد أنكر أمًرا من الدین مباًحا، إلیھم

من الصدق والحفظ والدیانة والعبادة «وھو على مزاحھ ھذا كان 

  .)٢(»والزھادة والعمل الصالح على جانب عظیم

  

،  إال من أجل شبع بطنھ زعموه من أنھ لم یصحب رسول اهللا وما

إن الروایات : فیقال، )أصحب(وذكرھم للروایة التي نّصت على لفظة 

: منھا روایة مسلم، الصحیحة ال ذكر للصحبة فیھا بل المالزمة والخدمة

  .)٣(»كنت رجًلا مسكیًنا أخدم رسول اهللا على ملء بطني«

!  كما زعمواعث لھ على صحبة النبي ولم یكن ذلك في صدد البا

  .)٤(بل في صدد السبب الذي من أجلھ كان أكثر الصحابة حدیًثا

، »على ملء بطني «وقد أبان العلماء في شرح قول أبي ھریرة س

ا  وال أجمع ماًل،الزمھ وأقنع بقوتيأ: أي«:: من ذلك ما قالھ النووي 

 من حیث حصل القوت  والمراد، وال أزید على قوتي،لذخیرة وال غیرھا

  .)٥(» ولیس ھو من الخدمة باألجرة،من الوجوه المباحة

  .)٦(»مقتنًعا بالقوت أي فلم تكن لھ غیبة عنھ: أي«:: وقال ابن حجر 

                                 
 .٩٦أبو ھریرة راویة اإلسالم ص: ینظر) (١

 ).٨/١١٨(البدایة والنھایة ) (٢

 فضائل أبي باب من، كتاب فضائل الصحابة ، أخرجھ مسلم في صحیحھ) (٣
 ).٢٤٩٢: (رقم الحدیث، )٤/١٩٣٩(، ھریرة الدوسي س

 .٣٦٣السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص) (٤

 ).١٦/٥٣(شرح النووي على مسلم ) (٥

 ).٤/٢٨٩(فتح الباري البن حجر ) (٦



    ٣١٢٦

م یتكلم عن إسالمھ وال ل«وقد یقال في ھذا أیًضا أن أبا ھریرة س 

 وإنما تكلم ،ھجرتھ وال صحبتھ المشتركة بینھ وبین غیره من الصحابة

دونھم، ولم یعلل ھذه المزیة بزیادة   وھي لزومھ للنبي ؛عن مزیتھ

 مما یجعل لھ ، أو زیادة رغبتھ في الخیر أو العلم أو نحو ذلك،محبتھ

على  «:فضیلة على إخوانھ، وإنما عللھا على أسلوبھ في التواضع بقول

اء یسمعون في  فإنھ جعل المزیة لھم علیھم بأنھم أقوی؛»ملء بطني

وھذا واهللا أدب بالغ تخضع لھ األعناق، ولكن أبا وھو مسكین، معاشھم 

 ویركب ، ویحرف المعنى،ریة یھتبل تواضع أبي ھریرة ویبدل الكلمة

 والتثبت بذكره ریفھ ویحاول صرف الناظر عن التحريالعنوان على تح

روایة مسلم لیوھم أنھ قد تحرى الدقة الباطنة، ویبنى على صنیعھ تلك 

  .)١(»الدعوى الفاجرة

أما عن زعمھم أنھ كان أكوًلا؛ فھذه لم ترد بھ روایة صحیحة في 

فإن ذلك ال یضره س في ، وعلى فرض صحتھا، كتب السنة ودواوینھا

  .)٢(عدالتھ وصدقھ ومكانتھ

أن : ومما یدل على قبول الصحابة لكثرة مرویاتھ ما رواه ابن كثیر 

حمد واهللا ما ندري ھذا یا أبا م«: فقال، رجًلا سأل طلحة بن عبیداهللا س 

 ما لم یسمع،  منكم، أم یقول على رسول اهللا الیماني أعلم برسول اهللا 

  ما واهللا ما نشك أنھ قد سمع من رسول اهللا : أو ما لم یقل ؟ فقال طلحة

ا أغنیاء، لنا بیوتات وأھلون، وكنا لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، إنا كنا قوًم

ھار ثم نرجع، وكان ھو مسكیًنا ال مال لھ  طرفي الننأتي رسول اهللا 

                                 
 .١٤٧األنوار الكاشفة ص) (١

 .٣٦٦السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص: ینظر) (٢



    ٣١٢٧

وكان یدور معھ حیث ما دار، ، وال أھل، وإنما كانت یده مع رسول اهللا 

  .)١(»فما شك أنھ قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع

فھذا ھو الكذب الصریح ! أن بعضھم كان ینفر منھ«وما زعموه من 

ینا بروایة صحیحة معتمدة أن یأت] أبا ریة: یعني[ونحن نتحداه ، المعتمد

استجاب ، بل كان أبو ھریرة س محبوًبا عند جمیع المسلمین، تثبت ھذا

 كما روي ذلك في البخاري وغیره من كتب اهللا فیھ دعاء رسولھ 

  .)٢(»السنة

  

، وھذا الطعن على أبي ھریرة س غیر جدید على أعداء اإلسالم

 قد رّد على من تكلم في :فقد جاء أن ابن خزیمة ، وأعداء السنة النبویة

فكأنما ھذا الرد نزل اآلن في الرد على أحمد أمین وأبي ، أبي ھریرة س

  ::فقال ، ریة وغیرھم

 فال ،وإنما یتكلم في أبي ھریرة لدفع أخباره من قد أعمى اهللا قلوبھم«

 یسمع أخباره التي یرونھا ، إما معطل جھمي؛یفھمون معاني األخبار

فر فیشتمون أبا ھریرة ویرمونھ بما اهللا خالف مذھبھم الذي ھو ك

ا على الرعاء والسفل أن أخباره ال تثبت  تمویًھ؛تعالى قد نزھھ عنھ

  .بھا الحجة

 وال یرى طاعة ، یرى السیف على أمة محمد ، وإما خارجي

 خالف عن النبي س  إذا سمع أخبار أبي ھریرة ،خلیفة وال إمام

                                 
 ).٨/١١٧( والنھایة البدایة) (١

 .٣٦٧السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي ص) (٢



    ٣١٢٨

 ، دفع أخباره بحجة وبرھانمذھبھم الذي ھو ضالل لم یجد حیلة في

  .كان مفزعھ الوقیعة في أبي ھریرة

ر أھل اإلسالم الذین یتبعون  وكّف، اعتزل اإلسالم وأھلھ، أو قدري

 ،األقدار الماضیة التي قدرھا اهللا تعالى وقضاھا قبل كسب العباد لھا

 في إثبات إذا نظر إلى أخبار أبي ھریرة التي قد رواھا عن النبي 

جد بحجة یرید صحة مقالتھ التي ھي كفر وشرك كانت القدر لم ی

  .حجتھ عند نفسھ أن أخبار أبي ھریرة ال یجوز االحتجاج بھا

 إذا سمع أخبار أبي ،أو جاھل یتعاطى الفقھ ویطلبھ من غیر مظانھ

ا بال حجة ھریرة فیما یخالف مذھب من قد اجتبى مذھبھ وأخباره تقلیًد

 ، أخباره التي تخالف مذھبھوال برھان كلم في أبي ھریرة ودفع

 وقد ،ویحتج بأخباره على مخالفتھ إذا كانت أخباره موافقة لمذھبھ

  .)١(»ا لم یفھموا معناھاأنكر بعض ھذه الفرق على أبي ھریرة أخباًر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 ).٣/٥١٣(المستدرك ) (١



     ٣١٢٩

  الخاتمة

  

  ، الحمدهللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات

 للعالمة المعلمي في ختام ھذا البحث یمكن أن یوجز بذكر كلمة لطیفة بلیغة

  :حیث قال فیھا: 

واعلم أن الناس تختلف مداركھم وأفھامھم وآراؤھم وال سیما في ما یتعلق «

، باألمور الدینیة والغیبیة؛ لقصور علم الناس في جانب علم اهللا تعالى وحكمتھ

ولھذا كان في القرآن آیات كثیرة یستشكلھا كثیر من الناس وقد ألفت في ذلك 

، ستشكل كثیر من الناس كثیرًا من األحادیث الثابتة عن النبي وكذلك ا، كتب

 أن استشكال منھا ما ھو روایة كبار الصحابة أو عدد منھم كما مر، وبھذا یتبین

ووجود النصوص التي یستشكل ظاھرھا لم یقع في . ني بطالنھالنص ال یع

، ى ما في النفوسالكتاب والسنة عفوًا وإنما ھو أمر مقصود شرعًا؛ لیبلو اهللا تعال

وییسر للعلماء أبواًبا من الجھاد یرفعھم اهللا بھ ، ویمتحن ما في الصدور

  .)١(»درجات

  

أن و، سنى أتوسل أن یثیبنا خیًرا على ھذا البحثواهللا أسأل وبأسمائھ الح

وما توفیقي إال باهللا ، إنھ سبحانھ قریب مجیب، یجعلھ من أسباب الزلفى لدیھ

  .علیھ توكلت وإلیھ أنیب

  .وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

                                 
 .٢٢٣األنوار الكاشفة ص) (١



     ٣١٣٠

  فھرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

: الناش�ر ، محمد عج�اج الخطی�ب  : المؤلف، أبو ھریرة راویة اإلسالم   . ١

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢عام ، الطبعة الثالثة،  مصر، مكتبة وھبة

، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة .٢

، حمود بن عبد اهللا بن حمود بن عبد الرحمن التویجري: لفالمؤ

الطبعة ، الریاض، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، السعودیة: الناشر

 ـ. ه١٤١٤الثانیة، عام 

، عبدالحسین شرف الدین الموسوي   : المؤلف، أجوبة مسائل جار اهللا    . ٣

ـ ھ١٣٧٣عام ، الطبعة الثانیة، صیدا، لبنان، مطبعة العرفان : الناشر

  .م١٩٥٣-

أب�و محم�د عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن         : المؤل�ف ، اإلحكام في أصول األحكام    . ٤

ال�شیخ أحم�د    : المحق�ق ، سعید بن حزم األندل�سي القرطب�ي الظ�اھري        

  .بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، لبنان: الناشر، محمد شاكر



     ٣١٣١

أبو الحسن سید الدین علي ب�ن      : المؤلف، اإلحكام في أصول األحكام    . ٥

عب�د ال�رزاق   : المحق�ق ، س�الم الثعلب�ي اآلم�دي   أبي علي بن محمد بن     

 .بیروت، المكتب اإلسالمي، لبنان: الناشر، عفیفي

عب�داهللا ب�ن عب�دالرحمن      : المؤل�ف ، أخبار اآلحاد في الح�دیث النب�وي       . ٦

، الطبع�ة األول�ى   ، الری�اض ، ال�سعودیة ، دار طیب�ة  : الناش�ر ، الجبرین

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨عام 

أب�و س�عید عب�د الك�ریم ب�ن محم�د            : المؤلف، أدب اإلمالء واالستمالء   . ٧

، بن منصور التمیمي السمعاني ش�رح ومراجع�ھ س�عید مجم�د اللح�ام           

ع��ام ، الطبع��ة األول��ى، بی��روت، لبن��ان، دار ومكتب��ة الھ��الل: الناش��ر

  . م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩

محم�د  : المؤل�ف ، إرشاد الفحول إلي المحقق الحق من عل�م األص�ول          . ٨

خ أحم�د ع�زو عنای�ة ،        ال�شی : المحق�ق ، بن عل�ي ب�ن محم�د ال�شوكاني        

، الطبع�ة األول��ى ، دار الكت�اب العرب�ي  : الناش�ر  ،  كف�ر بطن�ا  -دم�شق  

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩عام 

محمد بن حب�ان ب�ن      : المؤلف، اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان      . ٩

أحم��د ب��ن حب��ان ب��ن مع��اذ ب��ن َمْعب��َد، التمیم��ي، أب��و ح��اتم، ال��دارمي،   



     ٣١٣٢

، مؤسسة الرسالة، لبنان  : الناشر، شعیب األرنؤوط : المحقق، الُبستي

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ عام  األولى، الطبعة،بیروت

دار : الناش�ر ، محم�ود ش�لتوت   : المؤل�ف ، اإلسالم عقیدة وش�ریعة    . ١٠

-ھ�ـ   ١٤٢١ع�ام   ، الطبع�ة الثامن�ة ع�شرة     ، الق�اھرة ، م�صر ، الشروق

 .م٢٠٠١

أبو عمر یوسف ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن              : المؤلف، االستذكار . ١١

س�الم محم�د عط�ا،      : المحق�ق ، م�ري القرطب�ي   عبد البر ب�ن عاص�م الن      

، بی��روت، لبن��ان، دار الكت��ب العلمی��ة: الناش��ر، محم��د عل��ي مع��وض

  .م٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢١األولى، عام : الطبعة

أب�و الح�سن عل�ي ب�ن أب�ي الك�رم محم�د ب�ن                : المؤلف، أسد الغابة  . ١٢

محمد بن عبد الكریم بن عب�د الواح�د ال�شیباني الج�زري، ع�ز ال�دین              

ھـ ١٤٠٩: عام النشر ، بیروت، لبنان، دار الفكر : ناشرال، ابن األثیر 

  .م١٩٨٩ -

، عب��اس محم��د العق��اد  : المؤل��ف، اإلس��الم ف��ي الق��رن الع��شرین    . ١٣

  . القاھرة، مصر، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع: الناشر



     ٣١٣٣

أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر          : المؤلف، اإلصابة في تمییز الصحابة    . ١٤

،  عل��ي محم��د البج��اوي  :المحق��ق، أب��و الف��ضل الع��سقالني ال��شافعي   

  .ھـ١٤١٢الطبعة األولى، عام ، بیروت، لبنان، دار الجیل: الناشر

أب��و من��صور عب��دالقاھر ب��ن ط��اھر ب��ن  : المؤل��ف، أص��ول ال��دین . ١٥

دار : الناش�ر ، أحم�د ش�مس ال�دین     : المحق�ق ، محمد التمیم�ي البغ�دادي    

-ھ��ـ ١٤٢٣ع��ام ، الطبع��ة األول��ى ، بی��روت، لبن��ان، الكت��ب العلمی��ة 

  .م٢٠٠٢

: الناش�ر ، محمود أبو ریة  : المؤلف، ء على السنة المحمدیة   أضوا . ١٦

، ١٩٩٤ع���ام ، الطبع���ة ال���سادسة ، الق���اھرة، م���صر، دار المع���ارف

 -ھ��ـ ١٣٧٧ع��ام ، الطبع��ة األول��ى، م��صر، وطبع��ة مطبع��ة الت��ألیف 

  .م١٩٥٨

إب���راھیم ب���ن موس���ى ب���ن محم���د اللخم���ي  : المؤل���ف، االعت���صام . ١٧

: الناشر،  ن عید الھالليسلیم ب: المحقق، الغرناطي الشھیر بالشاطبي

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطبعة األولى، عام ، دار ابن عفان، السعودیة

محمد بن أبي بكر : المؤلف، إعالم الموقعین عن رب العالمین .١٨

محمد عبد : المحقق، بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة

بعة الط، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة: الناشر، السالم إبراھیم



     ٣١٣٤

  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، عام 

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العب�اس          : المؤلف، األم . ١٩

، لبن��ان، دار المعرف��ة: الناش��ر، ب��ن عثم��ان ب��ن ش��افع القرش��ي المك��ي

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠عام ، بیروت

األن��وار الكاش��فة لم��ا ف��ي كت��اب أض��واء عل��ى ال��سنة م��ن الزل��ل      . ٢٠

عب��د ال��رحمن ب��ن یحی��ى ب��ن عل��ي   : المؤل��ف، والت��ضلیل والمجازف��ة

، ع�الم الكت��ب ، المطبع�ة ال�سلفیة ومكتبتھ��ا  : الناش��ر، المعلم�ي الیم�اني  

   م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦عام ، بیروت، لبنان

: المؤل�ف ، بحث حجیة السنة ودحض الشبھات الت�ي تث�ار حولھ�ا           . ٢١

: الناش��ر، أب��و حف��ص محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن محم��ود طح��ان النعیم��ي  

، السنة الرابعة ، المدینة المنورة ، السعودیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة  

  .م١٩٧٢ فبرایر-ھـ ١٣٩٢محرم ، العدد الثالث

ب�در ال�دین محم�د ب�ن     : المؤل�ف ، البحر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ         . ٢٢

الناشر دار ، محمد محمد تامر: المحقق، بھادر بن عبد اهللا الزركشي

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١عام ، بیروت، لبنان، الكتب العلمیة



     ٣١٣٥

أبو الفداء إسماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر        : المؤلف، والنھایةالبدایة   . ٢٣

دار : الناش�ر ، عل�ي ش�یري   : المحق�ق ، القرشي الب�صري ث�م الدم�شقي      

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨عام ، الطبعة األولى، إحیاء التراث العربي

الب��در المنی��ر ف��ي تخ��ریج األحادی��ث واألث��ار الواقع��ة ف��ي ال��شرح  . ٢٤

م��ر ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د س��راج ال��دین أب��و حف��ص ع: المؤل��ف، الكبی��ر

م�صطفى أب�و   : المحق�ق ، ب�ابن الملق�ن  ، المعروف، الشافعي المصري 

دار الھج��رة : الناش��ر، الغ��یط وعب��داهللا ب��ن س��لیمان ویاس��ر ب��ن كم��ال 

الطبع����ة األول����ى، ع����ام  ، الری����اض، ال����سعودیة، للن����شر والتوزی����ع

  م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

دی��وان المبت��دأ والخب��ر ف��ي ت��اریخ   : ت��اریخ اب��ن خل��دون الم��سمى  . ٢٥

: المؤل��ف، رب والبرب��ر وم��ن عاص��رھم م��ن ذوي ال��شأن األكب��ر الع��

عبد الرحمن بن محمد بن محم�د، اب�ن خل�دون أب�و زی�د، ول�ي ال�دین                   

دار الفك��ر، : الناش��ر، خلی��ل ش��حادة : المحق��ق، الح��ضرمي اإلش��بیلي 

  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الطبعة الثانیة، عام ، بیروت، لبنان

ن إب��راھیم ب��ن  محم��د ب��ن إس��ماعیل ب��  : المؤل��ف، الت��اریخ الكبی��ر  . ٢٦

دائ�رة المع�ارف العثمانی�ة،      : الطبع�ة ، المغیرة البخاري، أب�و عب�د اهللا      

  .الدكن، حیدر آباد



     ٣١٣٦

أب�و القاس�م عل�ي ب�ن الح�سن ب�ن ھب�ة اهللا          : المؤلف، تاریخ دمشق  . ٢٧

، عم��رو ب��ن غرام��ة العم��روي   : المحق��ق ، المع��روف ب��ابن ع��ساكر  

ھ�ـ  ١٤١٥: ع�ام الن�شر  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع   : الناشر

  .م١٩٩٥ -

أبو محمد عبد اهللا بن م�سلم ب�ن         : المؤلف، تأویل مختلف الحدیث   . ٢٨

، الطبع�ة األول�ى   ، مطبع�ة كردس�تان العامی�ة     : الناشر، قتیبة الدینوري 

  .ھـ١٣٢٦عام 

محم�د الط�اھر ب�ن محم�د ب�ن محم�د        : المؤل�ف ، التحریر والتنویر  . ٢٩

، ی�ع دار س�حنون للن�شر والتوز  : الناشر، الطاھر بن عاشور التونسي   

 م ـ١٩٩٧عام ، تونس

عبد الرحمن : المؤلف ، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي

: الناشر، عبد الوھاب عبد اللطیف: المحقق، بن أبي بكر السیوطي

  .الریاض، السعودیة، مكتبة الریاض الحدیثة

تدوین السنة النبویة ن�شأتھ وتط�وره م�ن الق�رن األول إل�ى نھای�ة                . ٣٠

: الناش�ر ، محمد بن مطر الزھران�ي    : لمؤلفا، القرن التاسع الھجري  

ع���ام ، الطبع���ة األول���ى ، الری���اض، ال���سعودیة، مكتب���ة دار المنھ���اج 

  .ھـ١٤٢٦



     ٣١٣٧

أب��و عب��د اهللا : المؤل��ف، الت��ذكرة ب��أحوال الم��وتى وأم��ور اآلخ��رة  . ٣١

محمد بن أحمد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح األن�صاري الخزرج�ي ش�مس              

: الناش��ر، یمال��صادق ب��ن محم��د ب��ن إب��راھ: المحق��ق، ال��دین القرطب��ي

الطبع��ة ، الری��اض، مكتب��ة دار المنھ��اج للن��شر والتوزی��ع، ال��سعودیة  

  . ھـ١٤٢٥األولى، عام 

محم�د رش�ید ب�ن    : المؤل�ف ، )تفسیر المن�ار (تفسیر القرآن الحكیم    . ٣٢

علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین بن منال عل�ي              

، ام�ة للكت�اب   الھیئ�ة الم�صریة الع    : الناش�ر ، خلیفة القلم�وني الح�سیني    

  .م١٩٩٠عام 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر ب�ن   : المؤلف  ، تفسیر القرآن العظیم   . ٣٣

: الناش�ر ، س�امي ب�ن محم�د س�المة       : المحق�ق ، كثیر القرشي الدم�شقي   

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠عام ، الطبعة الثانیة، دار طیبة للنشر والتوزیع

أبو بك�ر أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن ثاب�ت الخطی�ب               : المؤلف، تقیید العلم  . ٣٤

، دار االس��تقامة: الناش��ر، س��عد عب��دالغفار عل��ي : المحق��ق، البغ��دادي

  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩عام ، الطبعة األولى، القاھرة، مصر

أبو عم�ر   : المؤلف، التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید       . ٣٥

یوس��ف ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن عب��د الب��ر ب��ن عاص��م النم��ري          



     ٣١٣٨

وى و محم�د عب�د الكبی�ر        مصطفى ب�ن أحم�د العل�      : المحقق، القرطبي

 .مؤسسة القرطبة: الناشر، البكري

، توثی���ق ال���سنة ف���ي الق���رن الث���اني الھج���ري أس���سھ واتجاھات���ھ     . ٣٦

مكتب�ة الخن��انجي  : الناش��ر، رفع�ت ب��ن ف�وزي عب��د المطل�ب   : المؤل�ف 

 .الطبعة األولى، بمصر

محم���د أم���ین ب���ن محم���ود البخ���اري : المؤل���ف، تی���سیر التحری���ر . ٣٧

 .بیروت، لبنان، دار الفكر: الناشر، يالمعروف بأمیر بادشاه الحنف

أب�و حف�ص محم�ود ب�ن أحم�د          : المؤل�ف ، تیسیر مصطلح الحدیث   . ٣٨

مكتب����ة المع����ارف للن����شر : الناش����ر، ب����ن محم����ود طح����ان النعیم����ي

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥عام ، الطبعة العاشرة، والتوزیع

محم�د ب�ن جری�ر ب��ن    : المؤل�ف  ، ج�امع البی�ان ف�ي تأوی�ل الق��رآن     . ٣٩

أحم�د  : اآلملي، أبو جعف�ر الطب�ري، المحق�ق       یزید بن كثیر بن غالب      

 -ھ�ـ   ١٤٢٠الطبع�ة األول�ى،     ، مؤسسة الرسالة : الناشر، محمد شاكر 

  .م٢٠٠٠

محم�د ب�ن عی�سى أب�و        : المؤلف  ، الجامع الصحیح سنن الترمذي    . ٤٠

، أحم��د محم��د ش��اكر وآخ��رون : المحق��ق ، عی��سى الترم��ذي ال��سلمي 

  .بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي: الناشر 



     ٣١٣٩

الج�امع الم��سند ال�صحیح المخت��صر م�ن أم��ور رس�ول اهللا ص��لى      . ٤١

محمد بن : المؤلف، صحیح البخاري= اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ    

محم��د زھی��ر ب��ن : المحق��ق، إس��ماعیل أب��و عب��داهللا البخ��اري الجعف��ي 

  ھـ١٤٢٢األولى، :  الطبعة،  دار طوق النجاة: الناشر، ناصر الناصر

أبو عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا          : لفالمؤ، جامع بیان العلم وفضلھ    . ٤٢

، أب��و عب��د ال��رحمن ف��واز أحم��د زمرل��ي: المحق��ق، النم��ري القرطب��ي

ع���ام ، الطبع���ة األول���ى،  دار اب���ن ح���زم-مؤس���سة الری���ان : الناش���ر

  .م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤

أبو عبد اهللا محمد ب�ن أحم�د ب�ن          : المؤلف، الجامع ألحكام القرآن   . ٤٣

، القرطب��يأب��ي بك��ر ب��ن ف��رح األن��صاري الخزرج��ي ش��مس ال��دین     

دار الكت���ب : الناش���ر، أحم���د البردون���ي وإب���راھیم أطف���یش : المحق���ق

 ١٩٦٤ -ھ�ـ   ١٣٨٤الطبع�ة الثانی�ة، ع�ام       ، القاھرة، مصر، المصریة

  .م

محم��د ب��ن  : المؤل��ف، حجی��ة خب��ر اآلح��اد ف��ي العقائ��د واألحك��ام    . ٤٤

مجمع الملك فھد لطباع�ة الم�صحف ال�شریف      : الناشر، جمیل مبارك 

 .بالمدینة المنورة

، ارج تاریخھم وآراؤھم االعتقادیة وموقف اإلسالم منھاالخو .٤٥



     ٣١٤٠

عثمان عبدالمنعم : إشراف، غالب بن علي عواجي: إعداد الباحث

رسالة ماجستیر مقدمة لنیل درجة الماجستیر في قسم ، یوسف

، في جامعة الملك عبالعزیز بجدة، بكلیة الشریعة، العقیدة اإلسالمیة

  .ھـ١٣٩٩-١٣٩٨عام 

محم��د : المؤل��ف، ث النب��وي وت��اریخ تدوین��ھ دراس��ات ف��ي الح��دی  . ٤٦

، بی��روت، لبن��ان، المكت��ب اإلس��المي : الناش��ر، م��صطفى األعظم��ي 

  .م١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠طبعة عام 

دف��اع ع��ن ال��ُسنَّة ورد ش��بھ المست��شرقین والكت��اب المعاص��رین       . ٤٧

مجم��ع : الناش��ر، محم��د ب��ن محم��د ب��ن س��ویلم أب��و ُش��ھبة      : المؤل��ف

 -ھ�ـ   ١٤٠٦لطبعة الثانیة، عام    ا، القاھرة، مصر، البحوث اإلسالمیة 

  .م١٩٨٥

أحمد بن : المؤلف، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة   . ٤٨

الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى الُخ��ْسَرْوِجردي الخراس��اني، أب��و بك��ر   

، الطبعة األول�ى  ، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة  : الناشر، البیھقي

  . ه١٤٠٥عام 

تشرقین حول ال�سنة النبوی�ة      الرد على شبھات المستغربین والمس     . ٤٩

  .بحث غیر منشور، محمد حافظ الشریدة: المؤلف، المطھرة



     ٣١٤١

الرد على مزاعم المستشرقین جولد تسیھر ویوسف شاخت ومن  .٥٠

، عبد اهللا بن عبد الرحمن الخطیب: المؤلف، أیدھما من المستغربین

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة : الناشر

  .المنورة

أحم��د : المحق��ق، محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي : المؤل��ف، لةالرس��ا . ٥١

  .بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة: الناشر، محمد شاكر

: المؤلف، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني      . ٥٢

عل�ي  : المحق�ق ، شھاب الدین محمود ب�ن عب�د اهللا الح�سیني األلوس�ي            

بی���روت ، لبن���ان، می���ةدار الكت��ب العل : الناش���ر، عب��د الب���اري عطی���ة 

  .ھـ١٤١٥األولى، عام : الطبعة

محمد بن أبي بك�ر ب�ن      : المؤلف، زاد المعاد في ھدي خیر العباد      . ٥٣

مؤس��سة : الناش��ر، أی��وب ب��ن س��عد ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة      

: الطبع�ة ، مكتبة المن�ار اإلس�المیة، الكوی�ت      ، بیروت، الرسالة، لبنان 

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥عام ، السابعة والعشرون

ص��الح ال��دین  : المؤل��ف، زواب��ع ف��ي وج��ھ ال��سنة ق��دیًما وح��دیًثا    . ٥٤

  .الكویت، دار ابن األثیر: الناشر، مقبول أحمد



     ٣١٤٢

، محم���د ناص���ر ال���دین األلب���اني  : المؤل���ف، السل���سلة ال���صحیحة  . ٥٥

  .الریاض، السعودیة، مكتبة المعارف: الناشر

محم��د : المؤل��ف، ال��سنة النبوی��ة ب��ین أھ��ل الفق��ھ وأھ��ل الح��دیث      . ٥٦

  .الطبعة األولى، دار نھضة مصر: ناشرال، الغزالي

محم��د : المؤل��ف، ال��سنة النبوی��ة ب��ین أھ��ل الفق��ھ وأھ��ل الح��دیث      . ٥٧

  .الطبعة األولى، القاھرة، مصر، دار نھضة مصر: الناشر، الغزالي

محم�د ب�ن لقم�ان      : المؤل�ف ، السنة حجیتھ�ا ومكانتھ�ا ف�ي اإلس�الم         . ٥٨

الطبع�ة  ، نبوی�ة المدین�ة ال  ، ال�سعودیة ، مكتب�ة األیم�ان   : الناشر، السلفي

  .م١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩عام ، األولى

م���صطفى : المؤل���ف، ال���سنة ومكانتھ���ا ف���ي الت���شریع اإلس���المي   . ٥٩

، الطبع�ة األول�ى   ، المكت�ب االس�المي   ، دار الوراق :الناشر  ، السباعي

  .م٢٠٠٠عام 

أبو عبد اهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي،        : المؤلف، سنن ابن ماجھ   . ٦٠

محم�د ف�ؤاد   : المحق�ق ، زی�د ب�ابن ماج�ھ وماج�ھ اس�م أبی�ھ ی         : المعروف

 فیصل عیسى الب�ابي   -دار إحیاء الكتب العربیة     : الناشر، عبد الباقي 

  .الحلبي



     ٣١٤٣

أب����و داود س����لیمان ب����ن األش����عث   : المؤل����ف، س����نن أب����ي داود  . ٦١

  .بیروت، لبنان، دار الكتاب العربي: الناشر ، السجستاني

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن        : المؤلف، سنن الدارقطني  . ٦٢

، ن م���سعود ب���ن النعم���ان ب���ن دین���ار البغ���دادي ال���دارقطني مھ���دي ب���

، دار المعرف�ة : الناش�ر ، ال�سید عب�د اهللا ھاش�م یم�اني الم�دني      : المحقق

  .م١٩٦٦ –ه ١٣٨٦بیروت، عام ، لبنان

أبو محمد عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن             : المؤلف، سنن الدارمي  . ٦٣

، الف��ضل ب��ن َبھ��رام ب��ن عب��د ال��صمد ال��دارمي التمیم��ي ال��سمرقندي     

دار المغن���ي للن���شر : الناش���ر، ح���سین س���لیم أس���د ال��داراني : المحق��ق 

ھ�ـ  ١٤١٢الطبعة األولى، عام    ، والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة   

 .م٢٠٠٠ -

أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى : المؤل��ف، ال��سنن الكبی��ر . ٦٤

محم��د عب��د : المحق��ق، الُخ��ْسَرْوِجردي الخراس��اني، أب��و بك��ر البیھق��ي

الطبع��ة ، بی��روت، دار الكت��ب العلمی��ة، لبن��ان : اش��رالن، الق��ادر عط��ا 

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، 



     ٣١٤٤

: المؤل���ف، ال���شبھات الثالث���ون المث���ارة إلنك���ار ال���سنة النبوی���ة      . ٦٥

، مكتب��ة وھب��ة: الناش��ر، عب��دالعظیم ب��ن اب��راھیم ب��ن محم��د المطعن��ي 

 .م١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠عام ، الطبعة األولى، مصر

: الناش��ر، زاق عفیف��يعب��د ال��ر : المؤل��ف، ش��بھات ح��ول ال��سنة   . ٦٦

، ال�سعودیة ، وزارة الشئون اإلس�المیة واألوق�اف وال�دعوة واإلرش�اد         

  .ھـ١٤٢٥الطبعة األولى، عام ،  الریاض

محم��ود محم��د : المؤل��ف، ش��بھات الق��رآنیین ح��ول ال��سنة النبوی��ة  . ٦٧

مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��شریف    : الناش��ر، مزروع��ة

  .بالمدینة المنورة

عثم��ان ب��ن معل��م محم��ود ب��ن ش��یخ   : المؤل��ف، ش��بھات الق��رآنیین . ٦٨

مجمع الملك فھد لطباعة الم�صحف ال�شریف بالمدین�ة         : الناشر، علي

  .المنورة

زین الدین عبد ال�رحمن ب�ن أحم�د    : المؤلف، شرح علل الترمذي  . ٦٩

ال�دكتور ھم�ام    : المحق�ق ، بن رجب ب�ن الح�سن، ال�َسالمي، البغ�دادي         

الطبع�ة  ، الزرق�اء ، درناأل، مكتب�ة المن�ار   : الناشر، عبد الرحیم سعید  

  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧األولى، عام 



     ٣١٤٥

أب��و جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن   : المؤل��ف، ش��رح م��شكل اآلث��ار  . ٧٠

مؤس���سة : الناش���ر، المحق���ق ش���عیب األرن���ؤوط ، س���المة الطح���اوي 

  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨عام ، بیروت، لبنان، الرسالة

محم��د  : المؤل��ف ، ص��حیح وض��عیف الج��امع ال��صغیر وزیادت��ھ     . ٧١

  .المكتب اإلسالمي: الناشر، انيناصر الدین األلب

مكتب��ة النھ��ضة : الناش��ر، أحم��د أم��ین: المؤل��ف، ض��حى اإلس��الم . ٧٢

  .الطبعة السابعة، القاھرة، مصر، المصریة

أب��و جعف�ر محم��د ب��ن عم�رو ب��ن موس��ى ب��ن   : المؤل��ف، ال�ضعفاء  . ٧٣

دار اب�ن  : الناش�ر ، الدكتور مازن ال�سرساوي   : المحقق، حماد الُعَقیلي 

  . م٢٠٠٨انیة، عام الطبعة الث، مصر، عباس

محمد بن س�عد ب�ن منی�ع أب�و عب�داهللا          : المؤلف  ، الطبقات الكبرى  . ٧٤

  .بیروت، لبنان، دار صادر: الناشر، البصري الزھري

محم�د ب�ن س�عد ب�ن منی�ع أب�و عب�داهللا              : المؤلف، الطبقات الكبرى  . ٧٥

  .بیروت، لبنان، دار صادر: الناشر، البصري الزھري

نقلھ ، اجناس جولدتسیھر : مؤلفال، العقیدة والشریعة في اإلسالم    . ٧٦

محم����د یوس����ف موس����ى وعل����ي ح����سن عب����دالقادر    : إل����ى العربی����ة 



     ٣١٤٦

الطبع�ة  ، دار الكت�ب الحدیث�ة بم�صر      : الناش�ر ، وعبدالعزیز عب�دالحق  

  .الثانیة

محمد ش�مس الح�ق     : المؤلف، عون المعبود شرح سنن أبي داود      . ٧٧

، لبن���ان، دار الكت���ب العلمی���ة : الناش���ر، العظ���یم آب���ادي أب���و الطی���ب  

  .ھـ١٤١٥الطبعة الثانیة ، ، وتبیر

العیوب المنھجیة في كتابات المست�شرق ش�اخت المتعلق�ة بال�سنة             . ٧٨

دار : الناش�ر ، خالد بن منصور بن عب�داهللا ال�دریس       : المؤلف. النبویة

ع�ام  ، الطبع�ة األول�ى   ، الریاض، السعودیة، المحدث للنشر والتوزیع  

  .ھـ١٤٢٥

 ب�ن عل�ي ب�ن    أحم�د : المؤلف، فتح الباري شرح صحیح البخاري    . ٧٩

، لبن�ان ، دار المعرف�ة  : الناش�ر ، حجر أبو الفضل العسقالني ال�شافعي     

  .ھـ١٣٧٩بیروت، طبعة عام 

محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا      : المؤل��ف، ف��تح الق��دیر  . ٨٠

دم�شق،  ، دار ابن كثیر، دار الكل�م الطی�ب       : الناشر، الشوكاني الیمني 

 .ه١٤١٤عام ، األولى: الطبعة، بیروت



     ٣١٤٧

شمس الدین محمد ب�ن     : المؤلف، رح ألفیة الحدیث  فتح المغیث ش   . ٨١

، بی�روت ، لبن�ان ، دار الكت�ب العلمی�ة    : عبد الرحمن السخاوي الناش�ر    

  .ھـ١٤٠٣الطبعة األولى، عام 

، دار الكتاب العرب�ي   : الناشر، أحمد أمین : المؤلف، فجر اإلسالم  . ٨٢

  .م١٩٣٣عام ، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان

 عبد القاھر ب�ن ط�اھر ب�ن محم�د ب�ن             :المؤلف، الَفرق بین الِفرق   . ٨٣

محم�د محی�ي ال�دین      : المحقق، عبد اهللا البغدادي التمیمي اإلسفراییني    

  .القاھرة، مصر، مطبعة المدني: الناشر، عبدالحمید

أب�و القاس�م البلخ�ي    : المؤل�ف ، فضل االعتزال وطبق�ات المعتزل�ة      . ٨٤

 :الناش�ر ، ف�ؤاد س�ید   : المحق�ق ، والقاضي عبدالجبار والحاكم الجشمي   

  . م١٩٧٤-ھـ ١٣٩٣عام ، تونس، الدار التونسیة للنشر

، محم��د ب��ن یعق��وب الكلین��ي : المؤل��ف، )روض��ة الك��افي(الك��افي  . ٨٥

ع��ام ، الطبع��ة األول��ى ، بی��روت، لبن��ان، من��شورات الفج��ر : الناش��ر

  .م٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨

أب���و أحم���د ب���ن ع���دي  : المؤل���ف، الكام���ل ف���ي ض���عفاء الرج���ال  . ٨٦

عل�ي محم�د مع�وض     -وج�ود عادل أحمد عب�د الم    : المحقق، الجرجاني



     ٣١٤٨

، بی���روت، لبن���ان، الكت���ب العلمی���ة: الناش���ر، وعب���د الفت���اح أب���و س���نة

  م١٩٩٧ ـ-ه١٤١٨األولى، عام : الطبعة

عم��اد ال��سید محم��د : المؤل��ف، كتاب��ات أع��داء اإلس��الم ومناق��شتھا . ٨٧

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢عام ، الطبعة األولى، إسماعیل الشربیني

عبد العزی�ز ب�ن   : المؤلف، كشف األسرار شرح أصول البزدوي    . ٨٨

دار الكت�اب   : الناش�ر ، أحمد بن محمد، ع�الء ال�دین البخ�اري الحنف�ي          

  .اإلسالمي

أب��و بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن : المؤل��ف، الكفای��ة ف��ي عل��م الروای��ة . ٨٩

أب��و عب��داهللا : المحق��ق، ثاب��ت ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي الخطی��ب البغ��دادي

، المكتب����ة العلمی����ة: الناش����ر، ال����سورقي وإب����راھیم حم����دي الم����دني 

  المدینة المنورة ـ، سعودیةال

محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور األفریق��ي      : المؤل�ف  ، ل�سان الع�رب   . ٩٠

  .الطبعة األولى، بیروت، لبنان، دار صادر: الناشر ، المصري

لوام��ع األن��وار البھی��ة وس��واطع األس��رار األثری��ة ل��شرح ال��درة      . ٩١

شمس الدین، أب�و الع�ون      : المؤلف، المضیة في عقد الفرقة المرضیة    

مؤس���سة : الناش���ر، أحم���د ب���ن س���الم ال���سفاریني الحنبل���ي محم���د ب���ن 



     ٣١٤٩

 - ھ�ـ    ١٤٠٢ -الثانی�ة   : الطبع�ة ، دم�شق ، س�ورّیة ، الخافقین ومكتبتھ�ا  

   م١٩٨٢

مجموع�ة م�ن الم�ؤلفین، محم�د رش�ید ب�ن            : المؤلف، مجلة المنار  . ٩٢

  ).٢٩، ١٩(عدد ، وغیره من كتاب المجلة، علي رضا

ین عل�ي ب�ن أب�ي      ن�ور ال�د   : المؤل�ف ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    . ٩٣

 .ھـ١٤١٢عام ، بیروت، دار الفكر، لبنان: الناشر، بكر الھیثمي

تقي الدین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د            : المؤلف، مجموع الفتاوى  . ٩٤

، أن��ور الب��از وع��امر الج��زار : المحق��ق ، الحل��یم ب��ن تیمی��ة الحران��ي 

  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الطبعة الثالثة، عام ، دار الوفاء: الناشر 

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن : ؤلفالم، المحصول .٩٥

، الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

، مؤسسة الرسالة: الناشر، طھ جابر فیاض العلواني: المحقق

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الثالثة، عام 

، أبو الربیع سلیمان الباروني: المؤلف، مختصر تاریخ اإلباضیة . ٩٦

 .الطبعة الثانیة، تونس، دار االستقامة: الناشر

مؤل��ف ، مخت��صر ال��صواعق المرس��لة عل��ى الجھمی��ة والمعطل��ة    . ٩٧

محمد بن أبي بكر بن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین اب�ن ق�یم            : األصل



     ٣١٥٠

محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د الك��ریم ب��ن رض��وان  : اخت��صره، الجوزی��ة

: الناش�ر ، س�ید إب�راھیم   : المحق�ق ، البعلي شمس الدین، ابن الموصلي    

 -ھ���ـ ١٤٢٢الطبع���ة األول���ى، ع���ام ، الق���اھرة، ار الح���دیث، م���صرد

  .م٢٠٠١

الم��ستخرج م��ن األحادی��ث المخت��ارة مم��ا ل��م یخرج��ھ البخ��اري        . ٩٨

ضیاء الدین أبو عب�د اهللا محم�د ب�ن          : المؤلف، ومسلم في صحیحیھما  

، عب�د المل�ك ب�ن عب�د اهللا ب�ن دھ�یش            : المحق�ق ، عبد الواح�د المقدس�ي    

، بی���روت، ن���شر والتوزی���ع، لبن���اندار خ���ضر للطباع���ة وال: الناش���ر

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠الطبعة الثالثة، عام 

اإلم��ام الح��افظ أب��و عب��د : المؤل��ف ، الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین . ٩٩

: الناش��ر، یوس��ف المرع��شلي . د: بإش��راف، اهللا الح��اكم النی��سابوري 

  .بیروت، لبنان، دار المعرفة

م�د  أبو عب�د اهللا الح�اكم مح      : المؤلف، المستدرك على الصحیحین   . ١٠٠

ب���ن عب���د اهللا ب���ن محم���د ب���ن حمدوی���ھ ب���ن ُنع���یم ب���ن الحك���م ال���ضبي 

م�صطفى عب�د    : المحقق، الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع    

الطبع��ة ، بی��روت، لبن��ان، دار الكت��ب العلمی��ة : الناش��ر، الق��ادر عط��ا 

  .م١٩٩٠ –ھـ ١٤١١األولى، عام 



     ٣١٥١

ن محمد أبو عبد اهللا أحمد ب: المؤلف، مسند اإلمام أحمد بن حنبل . ١٠١

 -ش�عیب األرن�ؤوط   : المحق�ق ، بن حنبل ب�ن ھ�الل ب�ن أس�د ال�شیباني         

د عب���د اهللا ب���ن عب���د المح���سن   : إش���راف، ع���ادل مرش���د، وآخ���رون 

 -ھ�ـ   ١٤٢١الطبع�ة األول�ى، ع�ام       ، مؤسسة الرسالة : الناشر، التركي

  .م٢٠٠١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس�ول اهللا             . ١٠٢

 ،الحج��اج أب��و الح��سن الق��شیري النی��سابوريم��سلم ب��ن : المؤل��ف ،

، دار إحیاء الت�راث العرب�ي     : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق

  .بیروت، لبنان

، عبدالحمی���د حمی���د ال���سالمي: المؤل���ف، م���شارق أن���وار العق���ول . ١٠٣

، الطبع��ة األول��ى، دار الجی��ل: الناش��ر، عب��دالرحمن عمی��رة: المحق��ق

 .ھـ١٤٠٩عام 

عب��داهللا ب��ن عل��ي : المؤل��ف، بوی��ة وبیانھ��ام��شكالت األحادی��ث الن . ١٠٤

اھ�تم  ، باك�ستان ، المجل�س العلم�ي ال�سلفي     : الناشر، النجدي القصیمي 

  .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦عام ، محمد سلیمان أنصاري: بطبعھ

الكتاب المصنف في األحادیث : مصنف ابن أبي شیبة المسمى .١٠٥

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن : المؤلف، واآلثار



     ٣١٥٢

كمال یوسف : المحقق، اھیم بن عثمان بن خواستي العبسيإبر

الطبعة األولى، ، الریاض، السعودیة، مكتبة الرشد: الناشر، الحوت

 .ھـ١٤٠٩عام 

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم ب�ن         : المؤلف، معالم السنن  . ١٠٦

، المطبع��ة العلمی��ة : الناش��ر، الخط��اب الب��ستي المع��روف بالخط��ابي  

  .م١٩٣٢ -ھـ ١٣٥١عام ، ة األولىالطبع، حلب، سورّیة

س�لیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب أب�و القاس�م              : المؤلف، المعجم الكبیر  . ١٠٧

مكتب��ة : الناش��ر، حم��دي ب��ن عبدالمجی��د ال��سلفي : المحق��ق، الطبران��ي

 –ھ�ـ   ١٤٠٤الطبعة الثانی�ة، ع�ام      ، الموصل، العراق، العلوم والحكم 

  .م١٩٨٣

الرحمن بن أبي   عبد  : المؤلف، مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة     . ١٠٨

، الجامعة اإلس�المیة، ال�سعودیة    : الناشر، بكر، جالل الدین السیوطي   

  .م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩الطبعة الثالثة، عام ، المدینة المنورة

أبو عم�رو   : المؤلف  ، مقدمة ابن الصالح المسماة بعلوم الحدیث      . ١٠٩

، مكتب��ة الف��ارابي : الناش��ر، عثم��ان ب��ن عب��د ال��رحمن ال��شھرزوري    

  .م١٩٨٤ام ع، الطبعة األولى



     ٣١٥٣

محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحم�د       : المؤلف  ، الملل والنحل  . ١١٠

، دار المعرف�ة : الناش�ر  ، محم�د س�ید كیالن�ي   : المحق�ق   ، الشھرستاني

  .ھـ١٤٠٤بیروت، طبعة عام ، لبنان

محم�د ب�ن الح�سین ب�ن إب�راھیم          : المؤل�ف ، مناقب اإلمام الشافعي   . ١١١

، جم�ال ع�زون   : ق�ق المح، بن عاصم، أبو الحسن اآلبري السجستاني     

  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠عام ، الطبعة األولى، الدار األثریة: الناشر

: المؤل��ف، منھ��اج ال��سنة النبوی��ة ف��ي نق��ض ك��الم ال��شیعة القدری��ة . ١١٢

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ال�سالم اب�ن تیمی�ة           

: الناش��ر، محم��د رش��اد س��الم  : المحق��ق، الحران��ي الحنبل��ي الدم��شقي  

األول��ى، ع��ام  : الطبع��ة، اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة   جامع��ة 

  . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

أب��و زكری��ا : المؤل��ف، المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج . ١١٣

دار إحی���اء الت���راث : الناش��ر ، یحی��ى ب���ن ش���رف ب��ن م���ري الن���ووي  

  .ھـ١٣٩٢الطبعة الثانیة، عام ، بیروت، لبنان، العربي

ال�دار العالمی�ة    : الناشر، ممحمد إسماعیل المقد  : المؤلف، المھدي . ١١٤

ع��ام ، الطبع��ة الحادی��ة ع��شر، االس��كندریة، م��صر، للن��شر والتوزی��ع

 .م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩



     ٣١٥٤

ھوتسما وأرنولد : المؤلف، موجز دائرة المعارف اإلسالمیة .١١٥

، مركز الشارقة لإلبداع الفكري: الناشر، وغیرھم من المستشرقین

 .ھـ١٤١٨عام ، الطبعة األولى، الشارقة، اإلمارات

روای�ة یحی�ى ب�ن      ،  مال�ك ب�ن أن�س األص�بحي       : المؤلف  ، الموطَّأ . ١١٦

: الناش��ر، ال��دكتور ب��شار مع��روف: المحق��ق، یحی��ى اللیث��ي األندل��سي

وبروای��ة محم��د ب��ن الح��سن  . بی��روت، لبن��ان، دار الغ��رب اإلس��المي

المكتب���ة : الناش���ر، عب���د الوھ���اب عب���د اللطی���ف: المحق���ق، ال���شیباني

  .بیروت، لبنان، العلمیة

رسالة ماجستیر مقدمة ، مدرسة العقلیة من السنة النبویةموقف ال . ١١٧

األمین : إعداد الطالب ، لكلیة الدعوة وأصول الدین بجامعة أم القرى      

أحم��د محم��د ن��ور س��یف وأحم��د ناص��ر    : إش��راف، ال��صادق األم��ین 

  .ھـ١٤١٤عام ، محمد الحمد

ش�مس ال�دین أب�و عب�د        : المؤلف، میزان االعتدال في نقد الرجال     . ١١٨

عل��ي : المحق��ق، ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ب��ن َقاْیم��از ال��ذھبي  اهللا محم��د 

، دار المعرف���ة للطباع���ة والن���شر، لبن���ان : الناش���ر، محم���د البج���اوي

  .م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢الطبعة األولى، عام ، بیروت



     ٣١٥٥

، نزھة النظ�ر ف�ي توض�یح نخب�ة الفك�ر ف�ي م�صطلح أھ�ل األث�ر                   . ١١٩

أب��و الف��ضل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن حج��ر  : المؤل��ف

مطبعة : الناشر، عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي    : المحقق، قالنيالعس

  .ھـ١٤٢٢عام ، الطبعة األولى، الریاض، السعودیة، سفیر

أب�و عب�د اهللا محم�د       : المؤل�ف ، نظم المتناثر من الحدیث المت�واتر      . ١٢٠

ب��ن أب��ي الف��یض جعف��ر ب��ن إدری��س الح��سني اإلدری��سي ال��شھیر ب��ـ       

، دار الكت���ب ال���سلفیة: الناش���ر، ش���رف حج���ازي: المحق���ق، الكت���اني

  .الثانیة المصححة ذات الفھارس العلمیة: الطبعة، مصر

أب�و الف�ضل أحم�د ب�ن       : المؤل�ف   ، النكت على كتاب ابن الصالح     . ١٢١

ربی�ع ب�ن    : المحق�ق   ، علي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني              

عم���ادة البح���ث العلم���ي بالجامع���ة : الناش���ر، ھ���ادي عمی���ر الم���دخلي

المدین���ة النبوی���ة، الطبع���ة  ، عربی���ة ال���سعودیةاإلس���المیة، المملك���ة ال

  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤األولى، عام 

مؤس��سة آل : المحق��ق، الح��ر الع��املي : المؤل��ف، وس��ائل ال��شیعة  . ١٢٢

الطبع��ة ، ق��م، إی��ران، مطبع��ة مھ��ر : الناش��ر، البی��ت إلحی��اء الت��راث 

  .ھـ١٤١٤عام ، الثانیة

  : الروابط اإللكترونیة
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 على ھذا لنبي مشكلة تدوین الحدیث الشریف في عصر ا .١٢٣

 : العنوان

-mshkla/sh_hdeath/islam/ir.iraq.iraq://http

htm.٠١ch/tdween  

حق��ائق طبی��ة أش��ارت إلیھ��ا أحادی��ث نبوی��ة ف��ي أن التم��ر    : مق��ال . ١٢٤

 عل��ى ھ��ذا  ،لف��ؤاد ب��ن یوس��ف أب��و س��عید   ، وقای��ة م��ن ال��سم وال��سحر  

  :العنوان

٣١٧٦٨٠١٨=t?/com.startimes.www://http 

للباح�ث عب�داهللا ب�ن      ، رفع اللبس عن حدیث سجود الشمس     : مقال . ١٢٥

 :على ھذا العنوان، سعید الشھري

ph.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http

٨٠٨٣٦=t?p 

على ھذا ، شبھات حول حدیث غمس الذباب في اإلناء: كقال .١٢٦

 :العنوان

htm.fly/com.ebnmaryam.www://http 

 :على ھذا العنوان، شبھات حول السنة: مقال .١٢٧

http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla-tdween/ch01.htm
http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla-tdween/ch01.htm
http://www.startimes.com/?t=31768018
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80836
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80836
http://www.ebnmaryam.com/fly.htm


     ٣١٥٧

p?php.index/media/net.islamweb.articles://http

٧٣٩٩٥=id&A=lang&article=age 

 :على ھذا العنوان،منكري السنة بین التشكیك واالفتراء: مقال .١٢٨

  ٨٩٨٠٧/mat/net.islamselect://http 

 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=73995
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=73995
http://islamselect.net/mat/89807



