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  : ملخص

، وقد اتبع )أبي شھبة(ھدفت الدراسة إلى دراسة الحدیث النبوي في مؤلفات 

وص�لت إلی�ھ الدراس�ة م�ن     الباحث المنھج الوصفى التحلیلى االستقرائى، وأب�رز م�ا ت  

اخ��تالف م��نھج أب��ي ش��ھبة ف��ي إی��راد األحادی��ث ف��ي ك��ل كت��اب ع��ن اآلخ��ر؛      : نت��ائج

كثی��ًرا م��ن  ) دف��اع ع��ن الس��نة (أن��ھ أورد ف��ي كتاب��ھ  . الخ��تالف موض��وع ك��ل كت��اب  

إذا م�ا  . األحادیث الصحیحة، بل ج�ل أحادی�ث دف�اع الس�نة إم�ا ص�حیحة وإم�ا حس�نة        

فإنھ یعزوه إلى مصدره مع ذك�ر ال�راوي األعل�ى     حدیثًا صحیحًا) أبو شھبة(استخدم 

م�ع إمك�ان    إلى مراجع وسیطة في إی�راد الح�دیث،  ) أبو شھبة(أحیانًا یرجع . للحدیث

معظم أحادیث كتاب الوض�ع الت�ي یوردھ�ا الش�یخ ال     . الرجوع إلى المصدر األصلي

ن یذكر الحك�م علیھ�ا؛ العتم�اده عل�ى فھ�م الق�ارئ م�ن عن�وان الكت�اب عام�ة، وعن�وا           

ن��ادرًا م��ا ی��ورد س��ند الح��دیث ك��امًال، ب��ل یكتف��ي ب��ذكر    . الفص��ل أو المبح��ث خاص��ة 

إذا ما تع�رض لقض�یة أو ع�رض لقص�ة     . الراوي األعلى فقط، وتارة ال یذكره أیضًا

یؤید قضیتھ أوًال بالقرآن الكریم، ثم بالح�دیث النب�وي الص�حیح، ف�إذا     ) أبا شھبة(فإن 

إذا م�ا ع�رض   . وذك�ر أق�وال أئم�ة العل�م     لم یج�د م�ا یؤی�ده اس�تأنس بح�دیث ض�عیف،      

لحدیث مشكل فإنھ ال ی�ورد إال م�ا یعتق�ده وی�دین ب�ھ للح�دیث، وال ی�ذكر ب�اقي أق�وال          

  .أھل العلم في الحدیث الذي قد یكون فیھ حل ھذا األشكال

ال�راوي، ال�دفاع ع�ن    ، كتاب�ات أب�ي ش�ھبة،     النبوی�ة ، األحادی�ث   :الكلمات المفتاحی�ة 

  .السنة
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E-mail: eiad57@hotmail.com 
ABSTRACT: 

The study aimed to study the hadith of the Prophet in 
the books of Abu Shahba. The researcher followed a 
descriptive, analytical, and inductive approach. The most 
prominent findings of the study are: The difference in the 
approach of Abu Shahba in mentioning the hadiths in each 
book from the other is that the subject matter of each book is 
different. He mentioned in his book (Defending the Sunnah) 
many authentic hadiths, but most of the hadiths in defense of 
the Sunnah are either authentic or good. If Abu Shahba used 
an authentic hadith, he attributes it to the narrator of the 
above-mentioned hadith. Sometimes (Abu Shahba) returns to 
intermediate references in the hadith, with the possibility of 
referring to the original source. Most of the hadiths in the book 
of status that the Sheikh narrates do not mention the ruling on 
them, because it depends on the reader's understanding of 
the title of the book in general, and the title of the chapter or 
topic in particular. The chain of transmission of the hadith is 
rarely mentioned in full; rather, it is sufficient to mention the 
highest narrator only, and sometimes he does not mention 
him either. If he is presented with a case or presenting a 
story, then Abu Shahba supports his case first with the Holy 
Qur’an, then with the authentic hadith of the Prophet. If he 
presents a problematic hadith, he only mentions what he 
believes and owes to the hadith, and he does not mention the 
rest of the sayings of the scholars in the hadith in which these 
forms may be resolved. 
Keywords: Hadiths, Prophetic , Writings of AbiShahba , 
Narrator , Defense of The Sunnah. 
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  :تمھید 
ُیعد أبي شھبة من العلماء الذین افنوا حیاتھم دفاًعا عن السنة الُمطھرة ضد 
ھجمات المستشرقین والُكتاب المعاصرین لبیان الشبھ الواردة على السنة والدفاع عنھا 
وبیان السیرة النبویة في ضوء القرآن والسنة، فقد ناضل أبي شھبة في العدید من األروقة 

ؤلفاتھ ومحاضراتھ، وتحاول الدراسة الحالیة التعرف على ھذه المحاوالت عبر كتاباتھ وم
  . من خالل السطور التالیة

  :اسمـھ ونسبـھ
  .)١(محمد بن محمد بن سویلم بن أبي شھبة: ھو
  :مـولــده

ف��ي مرك��ز دس��وق، بمحافظ��ة كف��ر الش��یخ، )می��ت جّن��اح(أب��و ش��ھبة بقری��ة : ول��د
  .)٢(م ١٩١٤عشر من شھر سبتمبر في سنة  جمھوریة مصر العربیة في الیوم الخامس

  :نشـأتــھ
نشأ أبي شھبة في رعایة والدین ك�ریمین ون�ذراه لدراس�ة الق�رآن الك�ریم ، وق�د       

  .حقق اهللا لھما آمانیھم
حی��ث ألحق��ھ وال��ده ب��ـُكتاب القری��ة ل��یحفظ الق��رآن الك��ریم، كم��ا تعل��م الق��راءة           

ف��ي بلدت��ھ بع��د أن فتح��ت الم��دارس    والكتاب��ة، ومب��ادئ ال��دین، وم��ن ث��مَّ التح��ق بالمدرس��ة   
م التح��ق بمعھ��د دس��وق ١٩٢٥األولی��ة، ول��م یلب��ث أن أت��م حف��ظ الق��رآن الك��ریم، وف��ي ع��ام  

  .األزھري، وحصل على شھادتھ في سن الثانیة عشرة
والتحق الشیخ بمعھد طنطا الثانوي، وحصل على الشھادة الثانویة بعد أن نجح 

  .لتحق بالدراسة الجامعیةم، ثم ا١٩٣٠في االمتحان الُمنعقد سنة 
  :حیـاتــھ الجـامعیـة

ما أن التحق الشیخ بالتعلیم في جامعة األزھر الشریف، إال وب�رز ب�ین أقران�ھ،    
–وكان من المتفوقین، فكان ترتیبھ دائمًا م�ن الترتی�ب األول، ث�م اجت�از اختب�ارات الكلی�ة       

  .م١٩٣٩الُمنعقدة في عام  -بكلیة أصول الدین
  .كان الشیخ حنفي المذھب: مـذھبـھ الفقھـي

  :شیـوخـھ
وقد تلقى أبو شھبة علومھ على ید مجموع�ة م�ن العلم�اء الب�ارزین، ذوي الق�دم      

  :) ٣(الراسخة في العلوم الشرعیة، منھم

                                                        

الحسیني عبد المجید ھاشم وأحمد  : المحدثون في مصر واألزھر ودورھم في إحیاء السنة الشریفة) ١(
  . ٤٠ص. ، بدون تاریخ٢مكتبة غریب، ط. عمر ھاشم

  . ٤٠ص: المصدر السابق نفسھ) ٢(
كلیة أصول  -تیررسالة ماجس -محمود عبدالوھاب عبدالحفیظ : أبو شھبة وجھوده في السنة، إعداد) ٣(

  . م١٩٨٩:جامعة األزھر، عام -الدین
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    الجزائ�ري األص�ل  (، )التونس�ي المول�د  : (فضیلة اإلم�ام محم�د الخض�ر حس�ین( ،
  .لة الدراسات العلیاوقد قام بتدریسھ التفسیر، والحدیث للشیخ، وھو في مرح

وانتفع بھ أبو شھبة، )التفسیر التحلیلي: (الشیخ السید القناوي، وقد درس للشیخ ،
 .فنّمى فیھ ملكة التفسیر

الشیخ محمد الشربیني الكبیر؛ وقد درس لھ الحدیث، وعلومھ .  

  :أقـرانـھ، وزمــالؤه
  :وقد كان من زمالء الشیخ الدكتور أبى شھبة في مرحلة الدراسة 

رحمھ اهللا( –الشرباص الحسانین البصراطي  :األستاذ.(  
وال��ذى تخ��رج ف��ي كلی��ة  )رحم��ھ اهللا( -محم��د محم��د حس��ن أب��و زھ��و   :األس��تاذ ،

م، وم�ن أھ�م   ١٩٤٦م، وحصل عل�ى ال�دكتوراة ف�ي ع�ام     ١٩٣٩الشریعة عام 
 ). الحدیث والمحدثون(مؤلفاتھ عنایة األمة اإلسالمیة بالسنة النبویة أو 

وھو والد الدكتور أحمدالمسیر، )رحمھ اهللا(أحمد رمضان المسیرسید  :األستاذ ،
 .الذي ترقى في الوظائف الجامعیة حتى صار عمیًدا لكلیة أصول الدین

رحمھ اهللا( -عبدالغني عوض الراجحي :األستاذ.(  

  :وظـائفــھ وأعمـالــھ
م، بع�د حص�ولھ عل�ى    ١٩٤٦وقد ُعین الشیخ ُمدرًسا بكلیة أصول الدین في ع�ام 

ھادة العالمیة بتقدیر ممتاز في علوم القرآن والحدیث، ثم تم اعارتھ إلى المملك�ة العربی�ة   ش
م، كأستاذ ف�ي مدیری�ة المع�ارف العام�ة بالمملك�ة      ١٩٥٢م إلى عام١٩٤٧السعودیة في عام

ثم صدر قرار مجلس إدارة كلیة أصول الدین في جامعة األزھر بترشیحھ كأستاذ مس�اعد  
  .ھ ثالث مرات، ولم یتحقق لھ ذلكفي مادة الحدیث وعلوم

م ومك�ث فیھ�ا   ١٩٦٣ثم ُأعیر إلى دولة الع�راق لكلی�ة الش�ریعة ببغ�داد ف�ي ع�ام       
م، ١٩٦٦حوالي عام، ث�م ُأعی�ر بع�دھا إل�ى دول�ة الس�ودان ف�ي جامع�ة أم درم�ان ف�ي ع�ام            

  .ومكث فیھا حوالي ثالث سنوات
لیة أصول الدین م بتعینھ عمید ك١٩٦٩ومن ثمَّ صدر مرسوم وزاري في العام 

  .فرع أسیوط
ثم تم اعارتھ إلى المملكة العربیة السعودیة للت�دریس ف�ي قس�م الدراس�ات العلی�ا      

  .م١٩٧٤في كلیة الشریعة بمدینة مكة المكرمة في جامعة الملك عبدالعزیز عام
ومن ثمَّ تقدم بطلب إلى السید رئیس جامعة األزھر وك�ان آن�ذاك فض�یلة س�عادة     

محم��د حس��ن فای��د، وك��ان مفادھاالس��تقالة م��ن درجت��ھ كأس��تاذ بجامع��ة       / األس��تاذ ال��دكتور 
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م، وتس�لمتھ الجامع�ة   ٢٧/٧/١٩٧٧األزھر، وتسویة معاشھ وتمت الموافقة على طلبھ ف�ي  
  )١(.م٣١/٨/١٩٧٧في 

  :مـا بعـد االستقـالــة
وبعد استقالة الشیخ من الجامعة ظل مجاورًا لبیت اهللا الح�رام إل�ى أن ع�اد إل�ى     

  .یب مصربلده الحب
  :أھم مـؤلفـاتـــھ

للش��یخ مؤلف��ات عدی��دة ف��ي الق��رآن الك��ریم وعلوم��ھ، وف��ي الح��دیث الش��ریف،        
  :وعلومھ نوردھا على النحو التالي

 :مؤلفات في القرآن الكریم وعلومھ وھي - أ

مكتب���ة ع���ام . ط) مخط���وط.(تفس���یر آی���ات األحك���ام م���ن س���ورة البق���رة -١
  .ھـ١٤١٢

 )مطبوع. (المدخل لدراسة القرآن الكریم -٢

 )مطبوع. (إعجاز القرآن الكریم -٣

 )مطبوع. (تفسیر سورة الواقعة -٤

 مكتبة السنة) مطبوع.(اإلسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر -٥

  )مخطوط. (رسم المصاحف العثمانیة -٦

 :مؤلفات الحدیث الشریف وعلومھ - ب

أحم��د ./ مكتب��ة د) مخط��وط.(توفی��ق الب��اري بش��رح ص��حیح البخ��اري    -١
 سبالك

 )مطبوع. (لمالمختار من صحیح مس -٢

 )مطبوع. (أعالم المحدثین -٣

 )مطبوع. (الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث -٤

. دف����اع ع����ن الس����نة، ورد ش����بھ المستش����رقین والكت����اب المعاص����رین   -٥
 )مطبوع(

 )مطبوع. (الوضع في الحدیث -٦

 )مطبوع.(الكتب الصحاح الستة: في رحاب السنة -٧

                                                        
 .٤١ص:المحدثون فى مصر واألزھر ودورھم فى إحیاء السنة الشریفة  )١(
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  :مؤلفات في الدراسات اإلسالمیة -ج
 )مطبوع.(ضوء القرآن والسنةالسیرة النبویة في   -١

 )مطبوع.(المشكلة وحلھا: نظرة اإلسالم إلى الربا -٢

 )مطبوع. (اإلسراء والمعراج -٣

 )مطبوع. (الحدود في اإلسالم ومقارنتھا بالقوانین الوضعیة -٤

  :البحوث والمقاالت -د
كت��ب الش��یخ بح��وث ومق��االت نش��رت ف��ي العدی��د م��ن المج��الت اإلس��المیة؛   

  :        منھا
 .زھرمجلة األ  -١

 .مجلة منبر اإلسالم  -٢

 .لواء اإلسالم  -٣

 .الرسالة  -٤

 ).تصدر في مكة المكرمة(مجلة رابطة العالم اإلسالمي،   -٥

 ).في مكة أیضًا(مجلة الحج،   -٦

  :وفـاتـــھ
لقد أثقل والدي المرض بعد أن قطع ش�وطًا كبی�رًا ف�ي    : "قال ابنھ عمرأبوشھبة 

ش�فى، وُأجری�ت ل�ھ عملی�ة جراحی�ة ت�م فیھ�ا        ، وانتقل إل�ى المست "ورم بالمثانة"التداوي من 
توفی��ق : "استئص��ال المثان��ة، وعل��ى ال��رغم م��ن ت��ردده ف��ي إجرائھ��ا م��ن أج��ل اتم��ام كتاب��ھ  

، وبع��د أن تحس��نت حال��ھ، ح��دثت ل��ھ ُمض��اعفات بع��د إج��راء العملی��ة، فانتق��ل إل��ى  "الب��اري
ف���ي  المش��فى م���رة ُأخ��رى، وبع���د خم���س أی��ام انتق���ل إل��ى رحم���ة اهللا تع���الى، وك��ان ذل���ك     

  .، فاللھم وسع قبره، وأكرم نزلھ، واجعل علمھ في میزان حسناتھ"م١٥/٦/١٩٨٣
  

  :الدراسات السابقة 
عل�ى ح�د عل�م    –فیما یخص الدراسات السابقة لم یصل الباحث إال لدراسة واحدة 

أب�و ش�ھبة وجھ�وده ف�ي     : (عن جھود أبي شھبة، وھي أطروحة ماجس�تیر بعن�وان   -الباحث
محم�ود عب�دالوھاب عب�دالحفیظ تح�ت اش�راف ال�دكتور       / الباح�ث  : ادمن إعد)السنة النبویة

  .م١٩٨٩محمود الدمنھوري في جامعة األزھر في عام /
وتختل��ف أھ��داف الرس��الة عم��ا ُیھ��دف إلی��ھ البح��ث الح��الي عل��ى دراس��ة الح��دیث    

كما ھو الح�ال ف�ي دراس�تنا، ب�ل ھ�ي رس�الة تع�رض فیھ�ا         ) أبي شھبة(النبوي في مؤلفات 
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ج��ل مؤلف��ات أب��ي ش��ھبة بطریق��ة الع��رض حی��ث ك��ان یع��رض موض��وعات     الباح��ث إل��ى 
  . الكتاب، وال یتعرض للجانب الحدیثي

  :منھج الدراسة 
اتبع الباحث المنھج الوص�فى التحلیل�ى االس�تقرائى، ولع�ل م�ن أص�عب م�ا واج�ھ         
الباحث في الدراسة الحالیة ھو صعوبة تخریج األحادیث واآلث�ار الت�ي أوردھ�ا أب�و ش�ھبة      

إلخ، وذل�ك إذ  ... ھ من كتب المتون، وكتب شروح الحدیث، وكتب الفقھ، والتفسیر في كتب
لم ُیشر الُمؤلف إلى مصدر الحدیث؛ أو مع إشارتھ إلى المصدر، وعدم وجود الحدیث في 
ذلك المصدر المشار إلیھ، كذلك وجد الباحثمن الصعوبة ف�ي الم�نھج االس�تقرائي للتوص�ل     

ول م�نھج أب�ي ش�ھبة ف�ي اس�تخدام الح�دیث أو إی�راده ل�ھ،         إلى نتائج تقترب من الصواب ح
  .وذلك الختالف منھجھ من كتاب إلى آخر

  :صراعات أبي شھبة ضد المستشرقین والمھاجمین للسنة النبویة 
ال شك أن خیر ما یتدارسھ المسلمون، ویعني الباحثین ھو دراسة الق�رآن الك�ریم   

ل�ذلك اخت�ار   ، شرف العل�وم عل�ى وج�ھ اإلط�الق    ا، فھما من أوعلومھ، ثم السنة النبویة ثانًی
الباحث في ھذه الدراسة التي تھتم بالحدیث النبوي الشریف ف�ي كت�ب أح�د علم�اء األزھ�ر      

  .محمد بن محمد أبو شھبة/ الشریف؛ وھو الدكتور 
، یھ�تم ف�ي المنزل�ة األول�ى ف�ي التع�رف       )الحدیث النب�وي ف�ي كت�ب أب�ي ش�ھبة     (و 

الحدیث والتعلیق علیھ بما ورد ف�ي كت�ب الح�دیث المعتم�دة      على منھج أبي شھبة في إیراد
  .بما لھ وما علیھ

وم��ن ُمب��ررات اختی��ار الباح��ث لھ��ذا الموض��وع ھ��و الھج��وم ال��ذي یتع��رض ل��ھ       
أب��ي (اإلس��الم والمس��لمون ف��ي وقتن��ا الح��الي، باإلض��افة إل��ى إلق��اء الض��وء عل��ى شخص��یة  

س��لمین، وم��ن ُمب��ررات اختی��ار  ، وجھ��وده ف��ي ھ��ذا المض��مار لیقت��دي ب��ھ ش��باب المُ )ش��ھبة
ألن�ھ ك�ان واح�ًدا م�ن كب�ار ال�رواد والُمتخصص�ین ف�ي         ) أبي ش�ھبة (الباحث لكتب الدكتور 

القرآن العظیم، والسنة النبویة الُمطھ�رة بجامع�ة األزھ�ر، ورأی�ت أن     : األصلین الشریفین 
ى معرف�ة  التعرف على طریقة ایراده للحدیث في ثنایا ُمؤلفاتھ كما ھدفت إل�ى الوق�وف عل�   

أنواع األحادیث التي یستش�ھد بھ�ا م�ن حی�ث الص�حة والض�عف، ولھ�ذه األس�باب مجتمع�ة          
  .وقع االختیار على ھذا الموضوع

  )دفاع عن السنة، وبیان منھج أبي شھبة في إیراد أحادیثھ: (كتاب
  :من أسباب تألیف الكتاب 

البعض م��ن الھج��وم الش��دید ال��ذي رآه أب��و ُش��ھبة عل��ى ال��دین اإلس��المي، ومحاوالت��      -١
ولھم الثابتة، كما فعل المستشرق الیھودي صالمستشرقین أن ُیشككوا المسلمین في أ

  ).مذاھب التفسیر اإلسالمي(، و)العقیدة والشریعة: (في كتابیھ )جولد تسھیر(

تلق��ف بع��ض أبن��اء جل��دتنا لھ��ذه الُش��بھات الت��ي آثارھ��ا الُمستش��رقون وتردی��دھا ف��ي       -٢
ض��حى (و) فج��ر اإلس��الم: (ف��ي كتابی��ھ )أحم��د أم�ین (: كتاب�اتھم، مثلم��ا فع��ل األس��تاذ 

، ب��ل م��نھم م��ن ك��ان أش��د م��ن الُمستش��رقین ھ��وى وعص��بیة وع��داء للس��نة  )اإلس��الم
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أض��واء عل��ى الس��نة   : (ف��ي كتاب��ھ  )محم��ود أب��و ری��ة  (: وأھلھ��ا، كم��ا فع��ل األس��تاذ  
 ). المحمدیة

ھ��ذا  وك��ان ھ��ذا الُمب��رر الث��اني م��ن أھ��م ال��دوافع الت��ي دفع��ت المؤل��ف إل��ى ت��ألیف    -٣
الكتاب، وذلك للرد على م�ا ذك�ره ص�احب أض�واء عل�ى الس�نة، ال�ذي تلق�ف فی�ھ          

وغی�ره، فق�د    )جول�د تس�ھیر  (مؤلفھ كل الُشبھات التي آثارھ�ا الُمستش�رقون أمث�ال    
جمع في كتابھ عدة ُشبھاتلُیظھر السنة بمظھر االخ�تالف واالخ�تالق والتحری�ف؛    

رًدا على ما ُأثیر في كتاب أبي ریة ، )دفاع عن السنة: (لذلك ألف أبو شھبة كتابھ
حول السنة، كما یتضح من عنوان الكتاب، وكان ھذا الكت�اب ف�ي أص�لھ مق�االت     

 .نشر المؤلف بعضھا في مجلة األزھر

  :مؤلفھ ىدلقیمة الكتاب 
ھذا الكتاب عصارة ذھني، وعقلي، وقلبي، "ولقد أثنى أبو شھبة على كتابھ، فقال

لسنة النبویة المطھرة، والردود على ما یثار حولھا من وخالصة عمر طویل في دراسة ا
  .)١("ات، وأباطیل، ما یزید على ثلث قرن من الزمانیشبھ وتجن

  :تعریف بالكتاب
بدأ أبو شھبة كتابھ بُمقدمة طویلة، أظھر خاللھا مكانة السنة النبویة من التش�ریع  

ث�م ب�ّین مكان�ة الس�نة بالنس�بة      اإلسالمي، وأنھا األصل الثاني للتشریع بعد الق�رآن الك�ریم،   
ل��ھ، وباس��طة ألص��ولھ، ومتمم��ة     ةللق��رآن الك��ریم، وكی��ف أنھ��ا مبین��ة للق��رآن، وش��ارح      

فھ��ي تش��ریع وھدای��ة واجب��ة   )ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم(لتش��ریعاتھ، فمت��ى ثبت��ت ع��ن النب��ي  
  )٢(.االتباع ال محالة

  :حدیث المؤلف عن تدوین السنة الشریفة 
مة اإلسالمیة كلھا بتبلی�غ ھ�ذین األص�لین؛ فق�د حف�ظ      تطرق المؤلف إلى عنایة األ

الصحابة القرآن، وبلغوه إلى التابعین وحملھ التابعون إلى تابعیھم، وكذلك تلقاه من بعدھم 
  .إلى من بعدھم حتى وصل إلینا ال تزُید فیھ وال اختالف

ولبی�ان   ومثلما كانت العنایة بالقرآن الكریم، فكانت العنای�ة بالُس�نة النبوی�ة أیض�ا؛    
ھذا انتقل المؤلف إلى بیان مراحل تدوین الُسنة، وأشار إلى النھي عن الت�دوین ف�ي بدای�ة    

م��ن اخ��تالط  )ص�لى اهللا علی��ھ وس�لم  (خش��یة النب��ي : األم�ر، أو بدای��ة ال�دعوة، وس��بب ذل�ك   
القرآن الكریم بالسنة النبوی�ة، ویح�دث ب�ذلك خط�ر التب�دیل والتغیی�ر، ال�ذي وق�ع فی�ھ أھ�ل           

الیھ��ود والنص��ارى م��ن قب��ل، وك��ذلك حت��ى یثب��ت الق��رأن ف��ي ص��دور الحف��اظ  الكت��اب م��ن 
  .وتألفھ أسماعھم

                                                        

  .  ٣٢٩م، ص١٩٨٩/ھـ١٤٠٩، ١مكتبة السنة، ط .محمد بن محمد أبو شھبة: دفاع عن السنة) ١(
  .٥ص: المصدر السابق نفسھ) ٢(
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ع�ن الكتاب�ة؛ لك�ي یح�افظوا عل�ى ملك�ة       ) ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (ونھاھم الرس�ول  
كل��وا عل��ى المكت��وب وأھمل��وا الحف��ظ  تالحف��ظ الت��ي امت��ازوا بھ��ا آن��ذاك، فل��و أنھ��م كتب��وا ال  

باإلض��افة إل��ى أن الكتاب��ة ل��م تك��ن ُمنتش��رة ف��یھم   فتض��یع ملك��اتھم م��ع م��رور ال��زمن؛ ھ��ذا
  )١(.آنذاك، فقد كان یغلب علیھم الحفظ ال الكتابة

ومع ذكر أبي ُشھبة عن أسباب النھي ع�ن كتاب�ة األحادی�ث ف�ي العص�ر النب�وي،       
ال تكتب�وا  (جاء بأحادیث النھي الصحیحة التي أخرجھا ُمسلم في صحیحھ، وأورد ح�دیث  

أب�و  (وعزا الحدیث إلى ص�حیح ُمس�لم، وذك�ر راوي الح�دیث وھ�و      ) عني شیًئا إال القرأن
  .)٢()سعید الخدري

: ب��اب) أب��ي س��عید الُخ��ْدري(وج��اء األم��ر ب��النھي ف��ي ص��حیح اإلم��ام ُمس��لم ع��ن   
ال تكتب�وا عن�ي، وم�ن    ()ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (قال رسول اهللا : قال) التثبیت في الحدیث(

ا، َفْلَیَتَب�وْأ  وا عن�ي وال َح�َرج، وَم�ن َك�ِذب عل�يَّ ُمتَعم�دً      كتَب عني غیَر القرآن فلیْمُحھ وَحدِّث
  . )٣()َمْقَعده من النار

ھذا في أحادیث كثیرة، فقد  قد وردولما زالت ھذه األسباب جاء االذن بالكتابة، و
: ق�ال : ، ع�ن أب�ي ھری�رة   )كتاب�ة العل�م  : (أخرج البخاري في صحیحھ حدیثا في اإلذن باب

حد أكثر مني إال ما كان من عب�داهللا ب�ن عم�رو ب�ن الع�اص، فإن�ھ       ما ِمن أصحاب النبي أ(
  .)٤()كان یكتب، وأنا ال أكتب

لھ�م بالكتاب�ة، وك�ذلك أخ�رج      )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (فھذا یدل على س�ماح النب�ي   
ح�دثنا أب�و   : ق�ال ) یحی�ي ب�ن أب�ي الُمَط�اع الُقَرش�ي     : (الحاكم ف�ي مس�تدركھ ح�دیًثا ف�ي ب�اب     

بن عبدالحكم، أنبأ ابن وھب، أخبرني اوب، أنبأ محمد بن عبداهللا العباس بن محمد بن یعق
ا حدث�ھ ومجاھ�ًدا   عبدالرحمن بن سلمان عن عقیل ابن خالد عن عمرو بن شیب، أن شعیًب

 :نع�م، قل�تُ  : ْكتب ما أسمع من�ك؟ ق�ال  أیا رسول اهللا، : (أن عبداهللا ابنعمرو حدثھم أنھ قال
  .)٥()بغي لي أن أقول إال حقانعم، إنھ ال ین: في الغضب والرضا؟ قال

وھكذا استخدم أبو شھبة أحادیث صحیحة بل ھي من أصح األحادی�ث ف�ي إثب�ات    
قضیة تدوین السنة، وسماح النبي لھم بالكتابة بعد نھیھ عن الكتاب، مع عزوه كل ح�دیث  

  . إلى مصدره من كتب السنة المعتمدة

                                                        

  . ١١٩ص ،المكتبة التوفیقیة .زھومحمد محمدأبو : الحدیث والمحدثون) ١(
  .  ١٩ص: دفاع عن السنة) ٢(
محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، : تحقیق: مسلم بن الحجاج: )١(صحیح مسلم) ٣(

  .٤/٢٢٩٨بیروت، 
دار . مصطفى دیب البغا: تحقیق. أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري: الصحیح الجامع المختصر) ٤(

  .١/٥٤م، ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، ٣ثیر، الیمامة، طابن ك
: تحقیق. مع تعلیقات الذھبي في التلخیص. محمد بن عبداهللا بن الحاكم النیسابوري: المستدرك) ٥(

  . ١/١٨٧م، ١٩٩٠/ھـ١٤١١، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .مصطفى عبدالقادر عطا
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فل�م   )اهللا علی�ھ وس�لم  ص�لى  (وكان ھذا ھو ح�ال ت�دوین الح�دیث حت�ى وف�اة النب�ي       
یجمع ك�الم النب�ي م�ن ص�دور الرج�ال ف�ي كت�اب واح�د وظ�ل ھ�ذا األم�ر أیًض�ا ف�ي عھ�د               
الخلفاء الراشدین، فلم یھم أحد منھم بجمع الحدیث؛ سًدا منھم لذرائع الفس�اد، وغلق�ا لب�اب    

  . الفتنة، فینشغل الناس بالسنة، ویتركوا القرآن الكریم
ا إل�ى  خالفة عمر بن عبدالعزیز، فق�د أص�در أم�رً   وظل األمر ھكذا إلى أن ولى ال

علماء اآلفاق بجمع الحدیث وتدوینھ، فنشطت حركة التدوین والكتابة، وازدھرت الحركة 
العلمیة التدوینیة في الحدیث وتصدى لھا العلماء األجالء، فسھروا في س�بیل ذل�ك اللی�الي    

ص��ونھا، وینق��دونھا، ویمحِّ ی��افي، وظ��ل الُعلم��اء یجمع��ون األحادی��ث، فالط��وال، وقطع��وا ال
ویؤلفون الُسنن والمسانید حتى جمعت األحادیث كلھا ف�ي الق�رن الثال�ث ال�ذي ُیع�د بمثاب�ة       

  )١(.العصر الذھبي لألحادیث والسنن، وھو آخر القرون التي شھد لھا النبي بالخیریة
  )٢(منزلة السنة من الدین -٢

لنب��ي األم��ین؛ لبی��ان منزل��ة أورد أب��و ش��ھبة آی��ات م��ن الق��رآن الك��ریم، وأحادی��ث ل
درھا ااألحادی�ث الت�ي أوردھ�ا إل�ى مص�     قد ع�زا  السنة من الدین، ومكانتھا من التشریع، و

م��ن كت��ب الس��نة، ولكن��ھ ت��ارة ی��ذكر راویھ��ا، وت��ارة ال ی��ذكره، فم��ن األحادی��ث الت��ي ذك��ر   
عبادة (عن  )مسنده(واإلمام أحمد في  ،)صحیحھ(حدیث أخرجھ اإلمام مسلم في  ،راویھا

  .)٣()بن الصامت
بن الصَّاِمت قال في اعن ُعَبادة : قال) حد الزنا(: والحدیث أخرجھ ُمسلم في باب

: ق�ال   )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (ن رس�ول اهللا  إ) :(َأْو َیْجَعَل اللَّ�ُھ َلُھ�نَّ َس�ِبیالً    : (قولھ تعالى
مائ�ة،   ْكر جل�دُ ُخذوا عني، خذوا عني، خذوا عن�ي، ق�د یجع�ل اهللا لھ�ن س�بیًال، الِبْك�ر ب�البِ       (

  .)٤()وَنْفُي َسَنة والثَّیب بالثَّیب َجْلُد مائة والرجم
، ح��دیث أخرج��ھ ول��م ی��ذكر ب��اب الح��دیث  وم��ن األحادی��ث الت��ي ل��م ی��ذكر راویھ��ا 

، وھذا جزء من حدیث )٥("َصّلوا كما رَأیتموني أصلي: "، وھو"صحیحھ"في  "الُبخاري"
  . حدیث طویل، اكتفى المؤلف بجزء منھ

ح��دثنا " :ق��ال" األذان للمس��افر: "ھ الُبخ��اري ف��ي ص��حیحھ ب��اب  والح��دیث أخرج�� 
ح�دثنا  : ح�دثنا أی�وب ع�ن أب�ي ِقالَب�ة، ق�ال      : ح�دثنا عب�دالوھاب، ق�ال   : محمد بن الُمَثّنى قال

ونحن َشَبَبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرین یوًم�ا   )صلى اهللا علیھ وسلم(مالك، أتینا النبي 
ا، فلما ظن أنَّا قد اْشَتھینا أھلنا، ا رفیًقرحیًم) لیھ وسلمصلى اهللا ع(ولیلة، وكان رسول اهللا 

ارجع�وا إل�ى أھل�یكم ف�أقیموا ف�یھم،      : أوقد اشَتْقنا، سألنا عمن تركنا بع�دنا، فأخبرن�اه، فق�ال   

                                                        

  . ٢٣ص :دفاع عن السنة) ١(
  .١١ص: المصدر السابق نفسھ) ٢(
  . ١١ص: المصدر السابق نفسھ) ٣(
  .١١/٣٠٥: )١(صحیح مسلم) ٤(
  .١١ص: دفاع عن السنة) ٥(
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وعلم����وھم وم����روھم، وذك����ر أش����یاء أحفظھ����ا، وال أحفظھ����ا، وص����لوا كم����ا رأیتم����وني  
                   .                    الحدیث )١(........" أصلي

ثم ضرب األمثلة لبیان أھمیة السنة للقرآن، وسأذكر مثاًال واح�ًدا حت�ى ال یط�ول    
والسَّاِرُق والسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال مِّ�َن   : "األمر، ففي قولھ تعالى
  )٢("اللَِّھ واللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم 

ف��القرآن الك�ریم ل��م ُیب�ین النص��اب ال�ذي ُیَح��د فی�ھ الس��ارق     : "ق�ائالً وعل�ق المؤل��ف  
  .)٣("وموضع القطع ومن القائم على الحد؟ فجاءت السنة مبینة لذلك

فصاعًدا، واَن من  (*)ولقد بینت السنة الشریفة موضع القطع یكون في ربع دینار
 : "باب قولھ تعالىیقوم على ھذا الحد ھو ولي األمر، وقد جاء ذلك في صحیح البخاري 

  .المائدة" ...والسَّاِرُق والسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما 
وقال حدثنا عبداهللا بن مسلمة، حدثنا إبراھیم بن سعد، عن بن شھاب عن عمرة، 

  .  )٤("تقطع الید في ربع دینار فصاعًدا: "قال النبي: عن عائشة قالت
  :تفُرد السنة بالتشریع

ى عدة من المسائل اس�تقلت الس�نة فیھ�ا بالتش�ریع، وذل�ك كتح�ریم       أشار المؤلف إل
الجمع بین المرأة وعمتھ�ا أو خالتھ�ا، وك�ذلك تح�ریم القراب�ة م�ن الرض�اعة كحرمت�ھ م�ن          

  .إلخ......النسب، وكذلك تحلیل میتة البحر 
ا ألي تش��ریع م��ن ھ��ذه  ا واح��ًدفعن��د اش��ارتھ إل��ى ھ��ذه التش��ریعات ل��م ی��ذكر ح��دیثً   

ي اس�تقلت الس�نة بالتش�ریع فیھ�ا، وك�ان بمق�دور المؤل�ف أن یستش�ھد عل��ى         التش�ریعات الت�  
بم��ا أخرج��ھ اإلم��ام البخ��اري ف��ي     ،تح��ریم الس��نة للجم��ع ب��ین الم��رأة وعمتھ��ا أو خالتھ��ا     

ص�لى اهللا  (نھى رسول اهللا : "حیث قال) رضي اهللا عنھ(عن جابر بن عبداهللا  "صحیحھ"
  .)٥("خالتھا أن ُتْنَكح المرأُة على عمتھا أو )علیھ وسلم

 "مس�تدركھ "أما تحلیل میتة البحر فیمكن االستدالل علیھا بما أخرجھ الح�اكم ف�ي   
ب�ن یعق�وب، ثن�ا محم�د ب�ن إس�حاق       اح�دثنا أب�و العب�اس محم�د     : ق�ال " كتاب الطھ�ارة :"باب

ع�ن   ،الصََّغاني، ثنا الحكم بن موسى، ثنا َھقل ابن زیاد األوزاعي، عن عمرو بن ش�عیب 
، وم�اؤه  میت�ة البح�ر ح�اللٌ   : "ق�ال  )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (رس�ول اهللا   أن: ع�ن ج�ده   ،أبیھ

  .)٦("طھور

                                                        

  .١/٢٢٦: الصحیح الجامع المختصر) ١(
  ).٣٨(اآلیة : سورة المائدة) ٢(
  .١٢ص: دفاع عن السنة) ٣(

جرام أى أن القطع یكون فى جرام واحد من الذھب أى أن ما یوجب القطع  ٤.٥والدینار یعادل (*)  
 جنیھ ١٥٠یقرب من   ما

  .٦/٢٤٩٢: الصحیح الجامع المختصر) ٤(
  . ٥٠/١٩٦٥: المصدر السابق نفسھ) ٥(
  .١/٢٤٠: المستدرك) ٦(
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وما تحریم القرابة من الرضاع، فُیمكن االستدالل علیھ بما أخرجھ البخ�اري ف�ي   
  ".الشھادة على األنساب والرضاع المستفیض، والموت القدیم:"صحیحھ باب

یبة عن جابر بن زید عن النبي قال حدثنا مسلم بن إبراھیم، حدثنا ھمام، حدثنا قت
ال تح�ل ل�ي، یح�رم م�ن     : "قال النبي في بن�ت حم�زة  : قال)رضي اهللا عنھ(عن ابن عباس 

  )١("الرضاع من یحرم من النسب، ھي بنت أخي من الرضاعة
وبع�دما انتھ�ى أب��و ش�ھبة م��ن ھ�ذه التوطئ��ة الت�ي ك�ان الب��د منھ�ا، ش��رع ف�ي نق��ده         

ا، ذك�ر فی�ھ المؤل�ف س�بب رده عل�ى أب�ي ری�ة، ث�م         مالی� ا إجنقًدنقده لكتاب أبي ریة، ولكنھ 
أورد أبو شھبة بعض االفتراءات الت�ي ض�منھا أب�و ری�ة كتاب�ھ، وذل�ك قب�ل تعرض�ھ للنق�د          

 :)٢(التفصیلي للكتاب، فذكر عدة نقاط مجملة على كتاب األضواء منھا
دع��وى أب��ي ری��ة أن��ھ ال یك��اد یك��ون ُھن��اك ح��دیث ف��ي كت��ب الح��دیث كلھ��ا ُیس��مى   -١

  .ًحا أو حسًنا، جاء على حقیقة لفظھ، ومحكم تركیبھصحی

ا دعواه أن ھذا البح�ث ل�م ُیع�ن ب�ھ أح�د م�ن قب�ل؛ ل�ذلك جع�ل ھ�و من�ھ كتاًب�ا مبوًب�              -٢
 .جامًعا؛ لیكون الناس على بینة من أمر الحدیث المحمدي

إن معظم مصادر أبي ریة التي اعتمد علیھا في اثبات ما ذھ�ب إلی�ھ، وم�ا ادع�اه      -٣
 .المستشرقینھي من كتابات 

ر كان�ت اإلطال�ة ف�ي    َخ� إن أبا ریة أفاض في مباحث، وأخل وأوجز ف�ي مباح�ث أُ   -٤
 .حقھا واجبة

إن أبا ریة كثیر االستش�ھاد باألحادی�ث الض�عیفة والموض�وعة م�ا دام�ت تس�اعده         -٥
 .في دعواه، وكثیر التجاھل ألحادیث صحیحة ثابتة

 .یل أبي ھریرة خاصةالتحامل الشدید على الصحابة عامة، وعلى الصحابي الجل -٦

منھج أبي شھبة في الكتاب عامة، ومنھجھ في استخدام الحدیث الشریف : ثالًثا
  ).مالھ، وما علیھ(خاصة 

فیك�اد یك�ون منھج�ھ وص�في     ) دفاع عن الس�نة (أما عن منھج أبي شھبة في كتابھ 
رد ، ویوردھ��ا، ویص��فھا ث��م یق��وم ب��ال)أب��و ری��ة(تحلیل��ي، فھ��و ُیح��دد القض��ایا الت��ي أثارھ��ا 

علیھ��ا، وتحلیلھ��ا، وإن ك��ان ھ��ذا الم��نھج المس��تخدم ال یض��عھ ص��احبھ ف��ي منظوم��ة جی��دة   
توضح فكره، وما یرید أن یبینھ كما سیتضح في السطور التالیة، فأبو ُشھبةلم ُیقسم كتابھ 

أب�ي  (إلى فصول أو مباحث كما اعتدنا علیھ ف�ي ج�ل كتب�ھ، فالكت�اب كل�ھ رد عل�ى كت�اب        
، وإذا نظرن��ا نظ��رة متأنی��ة ف��ي ھ��ذه ال��ردود نج��دھا  )المحمدی��ةأض��واء عل��ى الس��نة )(ری��ة

  :جاءت على قسمین

                                                        

  .٢/٩٣٥: صحیح مسلم ) ١(
  .٣٨: ٣٥ص: دفاع عن السنة) ٢(
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  :ردود حدیثیة تخصصیة، وھي ذات وجھین :القسم األول
  .في أحادیث صحیحة، والرد علیھا) أبي ریة(طعن  - أ

  .       والرد علیھا لَةَكْشالطعن في أحادیث ُم - ب

فة، وُتمث��ل ھ��ذا القس��م ف��ي  ال��دفاع ع��ن رواة الس��نة النبوی��ة الش��ری  : القس��م الث��اني
  :صورتین أیًضا

الدفاع عن الصحابة جمیًعا، وكذلك علماء الحدیث في العصور الت�ي توال�ت بع�د     - أ
  .عصر الصحابة والتابعین

  ).أبي ھریرة(دفاٌع خاص عن الصحابي الجلیل  - ب

  :ردوٌد حدیثیة تخصصیة: القسم األول
م�ن  : "الح�دیث األول  :في أحادیث صحیحة، والرد علیھ�ا ) ریةأبي (طعن : أوًال

  ....."كذب علّي متعمًدا 
ثم ذھب إلى أن ........" من كذب علّي متعمًدا: "في كتابھ حدیث) أبو ریة(أورد 

ودل�ل عل�ى   " متعم�ًدا "لم یكن ب�ھ كلم�ة   ) صلى اهللا علیھ وسلم(الحدیث الذي تلفظ بھ النبي 
الزبیر (الراشدین، وكذلك ھذا الزعم بأن روایات كبار الصحابة، ومنھم ثالثة من الخلفاء 

، وأن ھ�ذه الكلم�ة وض�عھا    "متعم�ًدا "عل�ى ع�دم وج�ود كلم�ة     ، اتفق�ت روای�اتھم   )بن العوام
الوضاعون لیتكئ علیھا من یضع الحدیث حسبة هللا فبعض المتزھ�دة وم�ن جھ�ل یقول�ون     
إن الكذب على النبي یجوز فیما یتعل�ق بتقوی�ة أم�ر ال�دین وطری�ق أھ�ل الس�نة والترغی�ب         

  )١(.الكذب لھ والترھیب، واعتلوا بأن الوعید ورد في حق من كذب علیھ ال في
) أبي ریة(دعوى أو فریة، أن یذكر أوًال قول  ةومنھج أبي شھبة في الرد على أّی

  .كامًال، ثم یشرع في الرد علیھ
  :وكان رده على ھذا الحدیث في ثالث نقاط

وم�ن  : (صحح أبو ُشھبة ألبي ریة خط�أه ف�ي رواة الح�دیث، فأبوری�ة ق�ال      :أولھا
لم یكن فیھ كلمة ....) من كذب علّي)(اهللا علیھ وسلمصلى (األدلة على أن حدیث الرسول 

الخلفاء الراشدین، والزبیر  منأنك تجد أن روایات كبار الصحابة، ومنھم ثالثة " متعمًدا"
، ق�د اتفق�ت كلھ�ا عل�ى أن الروای�ة      )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (ب�ن الع�وام ح�واري رس�ول اهللا     

العقل السلیم والخلق الك�ریم، لینف�ران   ، وأن "متعمًدا"الصحیحة للحدیث لم یكن فیھا كلمة 
، ألن الكذب ھو أبو الرذائل كلھا، سواء أكان عن عم�د أم غی�ر   "متعمًدا"من قبول روایة 

  .)٢("عمد
وصحح أبو شھبة ھذا بأن الحدیث لم یرو عن ثالثة م�ن الخلف�اء الراش�دین، كم�ا     

وع�ن عثم�ان   ف�ي الص�حیحین،   ) رض�ي اهللا عن�ھ  (، وإنما صح ع�ن عل�ّي   )أبو ریة(ادعى 

                                                        

  .٤١: ٣٨، ص٦دار المعارف، ط .محمود أبو ریة: أضواء على السنة المحمدیة) ١(
  .٣٨ص: دیةأضواء على السنة المحم) ٢(
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ح لكثرتھ�ا وقوتھ�ا،   ُت�رجَّ " متعمًدا"في غیر الصحیحین فقط، وأن روایة ) رضي اهللا عنھ(
  )١(.على من لم یحفظ ومن حفظ حجٌة

واكتف��ى المؤل��ف ف��ي ھ��ذه النقط��ة ب��ذكر ال��رواة ال��ذین ص��ح ع��نھم الح��دیث بلف��ظ     
هللا ب��ن ھری��رة، والمغی��رة ب��ن ش��عبة، وعب��د ا يأن��س، وأب��: ف��ي الص��حیحین مث��ل" متعم��ًدا"

عمرو بن العاص، وكذلك ذكر ال�رواة ال�ذین ص�ح ع�نھم أیًض�ا الح�دیث ف�ي الص�حیحین،         
، والزبیر بن الع�وام، وك�ذلك   )رضي اهللا عنھ(علّي : مثل" متعمًدا"وروایاتھم بدون كلمة 

  )٢( .في غیر الصحیحین) رضي اهللا عنھ(روایة عثمان 
ی��ورد لن��ا الح��دیث   وك��ان عل��ى أب��ي ش��ھبة بع��د أن ذك��ر ك��ل ھ��ؤالء ال��رواة، أن     

  .بالروایتین عن أحد الرواة في الصحیح أو غیره، ولكنھ لم یفعل
 -"متعم�ًدا "أي بزی�ادة كلم�ة    -في ص�حیحھ بالزی�ادة    "البخاري"والحدیث أخرجھ 
  ".ما ُیْكره من النیاحة: "عن الُمِغیرَة بن ُشْعَبة باب

ي اب�ن َربیع�ة، ع�ن    حدثنا أبو ُنعیم، حدثنا سعید بن عبید، عن عل� : وقال البخاري
َكِذًبا عليَّ لیس ككذب على  إنَّ: "یقول) صلى اهللا علیھ وسلم(سمعت النبي : المغیرة، قال

  .)٣("أحد، ومن كذب عليَّ متعمًدا، فلیَتبوْأ َمقَعده من النار
  .)٤("ي إسرائیلنما ُذِكر عن ب: "، باب"عبداهللا بن عمرو بن العاص"وكذلك أخرجھ عن  

صلى اهللا علی�ھ  (آثٌم َمن كذب على النبي : "باب "أبي ھریرة"أخرجھ عن وكذلك          
  .)٥()"وسلم

تغل�یظ الك�ذب   : "ب�اب  "أن�س ب�ن مال�ك   "أما اإلمام مسلم، فق�د أخ�رج الح�دیث ع�ن     
  .، بلفظ قریب المعنى من الذي ذكره البخاري)"صلى اهللا علیھ وسلم(على الرسول 
إن��ھ لیمنعن��ي أن : مال��ك، ق��الع��ن عب��دالعزیر ب��ن ُص��ھیب، ع��ن أن��س ب��ن   : "ق��ال

َم�ن َتَعمَّ�د عل�يَّ ك�ذًبا،     : "ق�ال ) ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (كم حدیثا كثی�ًرا، أن رس�ول اهللا   ثأحد
  .)٦("َفْلَیَتبوْأ مقعده من النار

  )٧("التثبت في الحدیث: "باب "أبي سعید الخدري"وكذلك أخرجھ عن 
: ا أحمد في مسنده بابفقد أخرجھ) رضي اهللا عنھ" (عثمان بن عفان"أما روایة 

س�معت عثم�ان ب�ن عف�ان     : قال ُحسین بن أبي َوقَّاص، قال: "قال" مسند عثمان بن عفان"
أن ال أك��ون أوع��ى ) ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم(م��ا یمنعن��ي أن أح��دث ع��ن رس��ول اهللا : یق��ول

                                                        

  .٥١ص: دفاع عن السنة) ١(
  .٥١ص: المصدر السابق نفسھ) ٢(
  .٤٣٤/ ١٠: الصحیح الجامع المختصر) ٣(
  .    ٣/١٢٧٥: الصحیح الجامع المختصر) ٤(
  .١/٥٢: المصدر السابق نفسھ) ٥(
  .١/١٠: )١(صحیح مسلم) ٦(
  .٤/٢٢٩٨: المصدر السابق نفسھ) ٧(
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َم�ن ق�ال عل�ّي م�ا ل�م أق�ل َفلیتب�وأ مقع�ده م�ن          : "أصحابھ عن�ھ، ولكن�ي أش�ھد لس�معتھ یق�ول     
  .)١("النار

  .)٢("إسناده حسن": وعقَّب شعیب األرنؤوط قائًال
ال��ذي ادع��ى أن كلم��ة ) أب��ي ری�ة (س��ؤاًال لل��رد ب�ھ عل��ى  ) أب��و ش�ھبة (ط��رح  :ثانًی�ا 

كیف یمكن الجمع ب�ین ع�دم   : "متعمًدا، إنما وضعھا الذین یضعون الحدیث حسبة هللا، قال
  .)٣("التعمد، وبین من یضع الحدیث حسبة؟ والوضع أصًال متعمد

) ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (فمن یضع الحدیث حسبة هللا یعتقدون أنھم یكذبون للنب�ي  
فكلمة متعمًدا تعني لدیھم أنھم ال یقصدون الكذب من أج�ل الك�ذب علی�ھ، فھ�م ال یعتق�دون      

  .ھذا بل یعتقدون أنھم یخدمون الدین والسنة بالكذب للنبي ألنھم بھذا ینشرون دین اهللا
  .العلمیة) أبي ریة(م ابن حجر كامًال؛ لیبین خیانة نص كال) أبو شھبة(وقد نقل 

وألجل كثرة طرقھ أطلق علی�ھ جماع�ة   : "فقد نقل عن ابن حجر ما جاء في فتحھ
أن��ھ مت��واتر، ون��ازع بع��ض مش��ایخنا ف��ي ذل��ك؛ ألن ش��رط المت��واتر اس��تواء طرفی��ھ، وم��ا  

) أب�و ری�ة  ( وھن�ا اقتص�ر   )٤("بینھما في الكثرة، وھذه لیست موجودة ف�ي ك�ل طری�ق منھ�ا    
  .على اقتباسھ، فأوھم القارئ أن ابن حجر یرى عدم تواتر الحدیث

ا روای��ة  طالق كون��ھ مت��واترً  إوُأجی��ب ب��أن الم��راد ب��    : "ك��الم اب��ن حج��ر    ةوتمم��
نتھائھ في كل عصر، وھذا كاف ف�ي إف�ادة العل�م،    االمجموع عن المجموع من ابتدائھ إلى 

د الكثی�ر وت�واترت ع�نھم، نع�م، وح�دیث      وحدھا قد رواھا عنھ العد" أنس"وأیًضا فطریق 
رواه عن��ھ س��تة م��ن مش��اھیر الت��ابعین وثق��اتھم، وك��ذا ح��دیث اب��ن مس��عود وأب��ي      " عل��ّي"

إن��ھ مت��واتر، ع��ن ص��حابیھ لك��ان   : ھری��رة، وعب��داهللا ب��ن عم��رو، فل��و قی��ل ف��ي ك��ل منھ��ا    
العلیة صحیًحا، فإن العدد المعین ال یشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، والصفات 

وفي شرح " علوم الحدیث"في الرواة تقوم مقام العدد، أو تزید علیھ، كما قررتھ في َنْكت 
وبین�ت ھن�اك ال�رد عل�ى م�ن ادع�ى أن مث�ال المت�واتر ال یوج�د إال ف�ي ھ�ذا            " الفكر ِةَبْخُن"

  " من بنى هللا مسجًدا: "الحدیث، وبینت أن أمثلتھ كثیرة منھا حدیث
الی���دین، والش���فاعة، والح���وض، ورؤی���ة اهللا ف���ي والمس���ح عل���ى الخف���ین، ورف���ع 

  )٥("ئمة من قریش، وغیر ذلك، واهللا المستعاناآلخرة، واأل
  )٦(في كتابھ) أبو شھبة(وھذا یطابق ما نقلھ عنھ 

                                                        

  .١٠/٦٥ ،ط، مؤسسة قرطبة، القاھرةوشعیب األرنؤ :تحقیق .أحمد بن حنبل: المسند) ١(
  .١٠/٦٥ :المصدر السابق نفسھ) ٢(
  .٥٢ص: دفاع عن السنة) ٣(
  .٣٨ص: أضواء على السنة المحمدیة) ٤(
دار المعرفة، بیروت، . أحمد بن علي بن حجر العسقالني: بشرح صحیح البخاري يفتح البار) ٥(

  ١/٢٠٣ھـ، ١٣٧٩
  .٥٤ص: دفاع عن السنة) ٦(
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: ح�دیث ) : أب�و ری�ة  (وم�ن األحادی�ث الص�حیحة الت�ي طع�ن فیھ�ا       :الحدیث الثاني
  .الحدیث........."َرِحم اهللا امرأ َسِمع مقالتي "

  . الحدیث..."إني أسمع منك الحدیث ال أستطیع أن أؤدیھ: "حدیثو
ح��دیثین ف��ي مع��رض حدیث��ھ ع��ن روای��ة الح��دیث ب��المعنى،   ) أب��و ری��ة(فق��د أورد 

عب�داهللا ب�ن   "أح�دھما فق�د ذك�ر ح�دیث      ف�ي  وضررھا على الدین، وذكر الح�دیثین، وطع�ن  
ع من�ك الح�دیث، ال أس�تطیع    یا رسول اهللا إن�ي أس�م  : قلت: ، الذي یقول فیھ"ُسَلیمان الّلْیثي

إذا ل�م تحل�وا حرام�ًا ول�م     : "أن أؤدیھ كما أسمعھ من�ك، یزی�د حرًف�ا أو ی�نقص حرف�ًا، فق�ال      
  الحدیث ")١(تحرموا حالًال وأصبتم المعنى فال بأس

رحم اهللا امرأ سمع مقالتي : "وھذا الحدیث یناقض وال ریب حدیث: "وبعدھا قال
الح�دیث، ولك�ن ك�ل فئ�ة الب�د      ...." ى من ھوأفق�ھ من�ھ  فوعاھا، ثم أداھا، فرب حامل فقھ إل

  .)٢("من أن تؤید رأیھا بحدیث
  :على قسمین) أبي شھبة(وقد جاء رد 

ومتنھما، ولم ی�زد علی�ھ،    ،بسندھما) أبو ریة(الحدیثین كما ذكرھما  أوًالفقد ذكر 
  . ثم رد على كل حدیث على حده

المعنى بش�روطھا وك��ذلك ل��م  وق�ال ف��ي الح�دیث األول إن��ھ بی�ان لج��واز الروای�ة ب��    
  )٣( .یحكم أحد على الحدیث بالوضع

ھذا الحدیث اآلخر للحث على المحافظة على المسموع، وعدم تحویلھ م�ن   :ثانًیا
  .لفظ إلى آخر

لح�دیث األول  لإلى مصدر الحدیث الثاني كما فعل في عزوه )أبو شھبة(ولم یشر 
عند أصحاب السنن واكتفى بم�ا أورده  إلى الطبراني في معجمھ الكبیر، ولم یذكر متنھما 

س�لیمان ب�ن أكثم�ة    " :أبو ریة، والحدیث األول أخرجھ الطبران�ي ف�ي معجم�ھ الكبی�ر ب�اب     
  ".اللیثي

أتین�ا  ": عن عبداهللا بن ُسلیمان بن َأْكَثمة الّلیثي، عن أخیھ، عن ج�ده، ق�ال  : "وقال
ا نسمع منك الحدیث، ف�ال نق�در   بآبائنا أنت، وأمھاتنا یا رسول اهللا، إن: رسول اهللا، فقلنا لھ

إذا لم تحلوا حراما، ولم تحرموا حالًال، وأصبتم المعن�ى، ف�ال   :أن نؤتیھ كما سمعناه، فقال
  .)٤("بأس

                                                        

  .٥١ص: أضواء على السنة المحمدیة) ١(
  .٥١ھامش ص: المصدر السابق نفسھ) ٢(
  . ٥٧ص: دفاع عن السنة) ٣(
/ ھـ١٤٠٤، ٢مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط .أبو القاسم سلیمان أحمد الطبراني: المعجم الكبیر) ٤(

  .٧/١٠٠م، ١٩٨٣
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وھ��ذا : "ف��تح المغی��ثف��ي ولق��د حك��م الس��خاوي عل��ى الح��دیث باالض��طراب فق��ال  
  .)١("، وابن الجوزي في الموضوعات)*(حدیث مضطرب ال یصح، بل ذكره الجوزقاني

والحدیث لم یحكم علیھ أح�ٌد  ": ولم یشر أبو شھبة إلى ھذا، بل على النقیض، قال
  .)٢("بالوضع

فق��د أخرج��ھ أحم���د ف��ي مس��نده، والطبران���ي ف��ي معجم���ھ،      : أم��ا الح��دیث الث���اني  
  .وصححھ األلباني في السلسلة الصحیحة

 :عن محمد بن ُجَبیر ابن ُمْطِع�م، ع�ن أبی�ھ ق�ال    في مسنده أحمد  أخرجھوالحدیث 
ر اهللا امرأ سمع َمَقالتي، فوَعاھ�ا، ث�م  أّداھ�ا    ّضَن) : "صلى اهللا علیھ وسلم(قال رسول اهللا 

 ....."إلى َمن لم یسمعھا، َفُربَّ َحامل فقھ، ال فقھ ل�ھ، َوُربَّ َحام�ل ِفق�ھ إل�ى ھ�و أفق�ھ من�ھ       

  الحدیث)٣(
، وأخرج��ھ الش��افعي ف��ي  )٤(وأخرج��ھ الطبران��ي ف��ي معجم��ھ الكبی��ر ب��اللفظ نفس��ھ   

بلفظ قریب من لفظ أحمد، عن عب�داهللا ب�ن مس�عود ع�ن أبی�ھ،      " كتاب الرسالة"سنده باب م
َنّض��ر اهللا َعْب��ًدا، س��مع مق��التي، فحفظھ��ا     : "ق��ال) ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  (أن رس��ول اهللا 

 ......."ووعاھا، وَأدَّاھا، َفُربَّ حامل ِفقھ غیر فقیھ، وُربَّ حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ 

  الحدیث)٥(
ولكن ما یؤخذ على أبي ریة إتیان�ھ بح�دیث مض�طرب یواج�ھ ب�ھ ح�دیًثا ص�حیًحا        

  .ثابًتا، ثم یقول ولكن كل فرقة یجب أن تأتي بحدیث لتدافع عن رأیھا
كیف ھذا والحدیث األول ُمنحى من االستشھاد ألنھ غیر صحیح، فك�ان علی�ھ أال   

  .   یواجھ حدیًثا ضعیفًا بحدیث آخر صحیح
  :لطعن في أحادیث التشھدا: الحدیث الثالث

أم��ا ح��دیث التش��ھد ال��ذي ذك��ره أب��و ری��ة، فق��د أورد تس��عة تش��ھدات ج��اءت ع��ن      
الصحابة، یرى ھو أن بینھم اختالًفا ویطع�ن ف�ي الح�دیث؛ ب�ل یطع�ن ف�ي الص�حابة أكث�ر         

ومم�ا یلف�ت النظ�ر أن ك�ل ص�حابي تش�ھد       : (مما یطعن في الح�دیث، فیق�ول م�ثًال ف�ي ھ�ذا     
ك�ان یعلم�ھ التش�ھد، كم�ا یعلمھ�م الق�رآن وأن       ) لى اهللا علی�ھ وس�لم  ص� (یقول إن رسول اهللا 

                                                        

ھیم بن حسین بن جعفر الھمذاني، مصنف كتاب الحافظ اإلمام أبوعبداهللا الحسین بن إبرا: الجوزقاني(*) 
األباطیل والموضوعات، وھو محتو على أحادیث موضوعة وواھیة، كما عرفھ صاحب تذكرة 

 . ٢/٢٧٠، وصاحب لسان المیزان ٤/٧٠الحفاظ 
دار الكتب العلمیة،  .شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوي: فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث) ١(

  .  ٢/٢٤٧ھـ، ١٤٠٢ ،١لبنان، ط
  .٥٧ص: دفاع عن السنة) ٢(
  .٤/٨٠: المسند) ٣(
  .١١/٤٤١: المعجم الكبیر) ٤(
  . ١/٢٤٠دار الكتب العلمیة، بیروت، . محمد بن إدریس الشافعي: مسند الشافعي) ٥(
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، والص�حابة جمیًع�ا   )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (تشھد عمر، قد قالھ من فوق منبر رس�ول اهللا  
  .)١()یسمعون، فلم ینكر علیھ أحد منھم ما قال

، وآخر من روایة ابن عباس، أخرجھ )٢(وذكر تشھًدا البن مسعود في الصحیحین
، ورابًع�ا  )٤(، وثالًثا من روایة عمر ب�ن الخط�اب أخرج�ھ اإلم�ام مال�ك ف�ي الموط�أ       )٣(مسلم

إل�خ إل�ى أن ع�ّد تس�عة     ......، )٥(لجابر بن عبداهللا أخرجھ النسائي وابن ماج�ة ف�ي س�ننھما   
  .تشھدات

: تش��ھد وق��ال ع��ن ، وغف��ل)أب��و ری��ة(التش��ھدات الت��ي ذكرھ��ا ) أب��و ش��ھبة(وأورد 
  .)٦( "........وھذه تشھدات ثمانیة"

أما عن ردود أبي شھبة، فلم تكن بالقوة السابقة في الرد على أبي ریة، فلم ی�ذكر  
مصادر لألحادیث التي أوردھا أبو ریة ولم یبین ص�حتھا م�ن ض�عفھا، ولكن�ھ اكتف�ى ف�ي       
ھذا الحدیث باإلشارة إلى أن الروای�ات المختلف�ة للتش�ھد ل�م تق�ع جمیع�ا ف�ي قص�ة واح�دة،          

تلفة متفرقة، وسأذكر بعض ھذه التشھدات لیتض�ح الف�رق بینھم�ا،    وإنما ھي في وقائع مخ
  .إن كان ھناك ثمة فرق

  ) :رضي اهللا عنھ(بن مسعود اتشھد  -١
  .أما تشھد ابن مسعود، فقد أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحھما

ح�دثنا  :"، ق�ال ..."الس�الم الم�ؤمن  "قول اهللا تع�الى  : "فقد أخرجھ البخاري في باب
ق�ال عب�داهللا ب�ن    : حدثنا ُزھیر، حدثنا ُمِغیَرة، حدثنا َشِقیق ب�ن َس�َلمة، ق�ال   أحمد بن یونس، 

الس�الم عل�ى اهللا، فق�ال    : ، فنق�ول )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (كن�ا نص�لي خل�ف النب�ي     : مسعود
التحیات هللا، والصلوات والطیب�ات، الس�الم علی�ك    : إن اهللا ھو السالم، ولكن قولوا: "النبي

وبركاتھ، السالم علینا، وعلى عباد اهللا الصالحین، أشھد أن ال إل�ھ  أیھا النبي، ورحمة اهللا 
  .الحدیث)٧( ....."إال اهللا، وأن محمًدا عبده ورسولھ

                                                        

  . ٥٨ص: أضواء على السنة المحمدیة) ١(
  . ٥٨ص: المصدر السابق) ٢(
  . ٦٥ص: المصدر السابق نفسھ) ٣(
  . ٥٦ص: أضواء على السنة المحمدیة )٤(
  . ٥٦ص: المصدر السابق نفسھ) ٥(
  .٥٨ص: دفاع عن السنة) ٦(
  . ٦/٢٦٨٨: الصحیح الجامع المختصر) ٧(
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  :وكذلك أخرجھ عن ابن مسعود أیًضا في أبواب
الس��الم اس��م م��ن  : "، وب��اب)٢("األخ��ذ بالی��دین: "، وب��اب)١("ال��دعاء ف��ي الص��الة "
وًم�ا أو س�لم ف�ي الص�الة عل�ى غی�ر مواجھ�ة، وھ�و ال         م�ن س�مى ق  : "، وباب)٣("أسماء اهللا

  . )٦("التشھد في اآلخرة: "، وباب)٥("ما یتخیر من الدعاء: "، وباب)٤("یعلم
" التش�ھد ف�ي الص�الة   : "وأخرجھ مسلم في صحیحھ عن اب�ن مس�عود أیًض�ا، ب�اب    

  .نفسھ )٧(بلفظ البخاري
  

  :تشھد ابن عباس  -٢
ح�دثنا قتیب�ة ب�ن    : "، ق�ال "ف�ي الص�الة   التش�ھد : "أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ، ب�اب   

اب�ن المھ�اجر، أخبرن�ا اللی�ث ع�ن أب�ي        )*(، وحدثنا محمد بن رم�ح )ح(سعید، حدثنا كیث، 
كان رسول اهللا : ، عن ابن عباس، أنھ قال)*(الزبیر، عن سعید، عن جبیر، وعن طاووس

التحیات : "یقولیعلمنا التشھد كما یعلمنا السورة من القرآن، فكان  )صلى اهللا علیھ وسلم(
المباركات، والصلوات الطیبات هللا، السالم علیك أیھا النبي، ورحمة اهللا وبركاتھ، السالم 
علینا وعلى عباد اهللا الصالحین، أشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأشھد أن محم�ًدا عب�ده ورس�ولھ    

  .الحدیث )٨( ......"
  ) :رضي اهللا عنھ(تشھد جابر بن عبداهللا   -٣

  ".التأمین"م في مستدركھ باب أخرجھ الحاك
یعلمن�ا التش�ھد،    )صلى اهللا علی�ھ وس�لم  (كان رسول اهللا : عن جابر بن عبداهللا قال

بسم اهللا وباهللا، التحیات هللا والصلوات الطیب�ات هللا، الس�الم   : كما یعلمنا السورة من القرآن
علی������ك أیھ������ا النب������ي، ورحم������ة اهللا وبركات������ھ، الس������الم علین������ا وعل������ى عب������اد اهللا         

  الحدیث)٩(......"صالحین،ال

                                                        

  . ٥/٢٣٣١: المصدر السابق نفسھ) ١(
  .٥/٢٣١١: المصدر السابق نفسھ) ٢(
  .٥/٢٣٠١: المصدر السابق نفسھ) ٣(
  .١/٤٠٣: المصدر السابق نفسھ) ٤(
  .١/٢٨٧: لمصدر السابق نفسھا) ٥(
  .  ١/٢٨٦: المصدر السابق نفسھ) ٦(
  .٢/١٣دار اآلفاق الجدیدة، بیروت + مسلم بن الحجاج، دار الجیل، بیروت : )٢(صحیح مسلم) ٧(

وھو أبو بكر محمد بن رمح بن المھاجر، مصري، سمع اللیث بن سعد، وابن لھیعة، : رمح(*) 
بن الحجاج، وأبو داود والحسن ابن سفیان، وكان ثقة  والمفضل بن فضالة، وحدث عنھ مسلم
 .    ٤/٩٢مآمونا، كما عرفھ صاحب إكمال الكمال 

ھو أبو عبدالرحمن طاووس بن كیسان الیماني الحمیري، وھو من كبار التابعین والعلماء : طاووس(*) 
رة، والفضالء والصالحین، سمع من ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وجابر وأبي ھری

 .       ١/٣٥٣إلخ، كما عرفھ النووي في تھذیب األسماء واللغات، ....وعائشة
  .٢/١٤: )٢(صحیح مسلم) ٨(
  . ١/٣٩٩: حینحیالمستدرك على الص) ٩(
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  ) :رضي اهللا عنھا(تشھد عائشة  -٤
: ق��ال محم��د اب��ن الحس��ین" التش��ھد ف��ي الص��الة: "أخرج��ھ مال��ك ف��ي موطئ��ھ ب��اب

أخبرن�ا مال�ك، ح�دثنا عب�دالرحمن ب�ن القاس�م، ع�ن أبی�ھ، ع�ن عائش�ة، أنھ�ا كان�ت تتش�ھد              "
إل��ھ إال اهللا، وأش��ھد أن التحی��ات الطیب��ات، والص��لوات الزاكی��ات هللا، أش��ھد أن ال : "فتق��ول

محمًدا عبده ورسولھ، السالم علیك أیھا النب�ي ورحم�ة اهللا وبركات�ھ، الس�الم علین�ا وعل�ى       
  الحدیث)١( ....."عباد اهللا الصالحین

  ) :رضي اهللا عنھ(تشھد عمر بن الخطاب  -٥
عن :"قال یحیي اللیثي" التشھد في الصالة: "أخرجھ مالك أیًضا في موطئھ، باب

ن ابن ِشھاب، عن ُعروة بن الزبیر، عن عبدالرحمن بن القارئ، أنھ سمع عم�ر  مالك، ع
قول�وا التحی�ات هللا الزاكی�ات هللا    : بن الخطاب، وھو على المنب�ر یعل�م الن�اس التش�ھد یق�ول     

  .الحدیث )٢( ......"الطیبات، الصلوات هللا السالم علیك أیھا النبي، ورحمة اهللا وبركاتھ
  ) :رضي اهللا عنھ(ي تشھد أبي موسى األشعر -٦

عن أبي موسى األشعري، " ما جاء في التشھد: "أخرجھ ابن ماجة في سننھ باب
إذا : خطبن�ا وب�ّین لن�ا س�ننا، وعلمن�ا ص�التنا، فق�ال        )ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   (أن رسول اهللا 

التحی��ات الطیب��ات الص��لوات هللا، : ص��لیتم فك��ان عن��د القع��دة، فل��یكن م��ن َأّول ق��ول أح��دكم  
  .)٣( ...."ك أیھا النبي ورحمة اهللالسالم علی
عن�دما ذك�ر روای�ة أب�ي س�عید الخ�دري، وروای�ة اب�ن عم�ر، وروای�ة           ) أبو ریة(و

سمرة بن جندب، لم یعزھا إلى مصدر من مصادر السنة، كم�ا فع�ل ف�ي الروای�ات الس�ت      
  .)٤(األخرى

ولم یجد الباح�ث ھ�ذه الروای�ات ال�ثالث الت�ي أوردھ�ا أب�و ری�ة ف�ي كتاب�ھ ف�ي أي            
  . صدر من مصادر السنة المعتمدةم

فھذه مثًال ستة تشھدات، لم نجد بینھم اختالًفا كبیًرا، ف�الفرق ف�ي بدای�ة ك�ل تش�ھد      
ف��ي كلم��ة أو كلمت��ین، بتق��دیم كلم��ة أو ت��أخیر كلم��ة، ول��یس بی��نھم اخ��تالف كبی��ر كم��ا ق��ال   

  .الدكتور أبو شھبة

                                                        

، ١تقي الدین الندوي، دار القلم، دمشق، ط: تحقیق .مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي: )١(الموطأ) ١(
  . ١/٢٢٩م، ١٩٩١/ ھـ١٤١٣

  .١/٩٠: لمصدر السابق نفسھا) ٢(
محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، : تحقیق .محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني: سنن ابن ماجة) ٣(

  . ١/٢٩١بیروت، 
  . ٥٧ص: أضواء على السنة المحمدیة) ٤(



  دقھلیة  -ھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتف
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  الخـاتمـة
  :من خالل الدراسة الحالیة توصل إلى التالي 

ختالف منھج أبي شھبة في إیراد األحادیث في كل كت�اب ع�ن اآلخ�ر؛ الخ�تالف     ا -١
  .موضوع كل كتاب

كثیًرا من األحادیث الصحیحة، بل ج�ل أحادی�ث   ) دفاع عن السنة(أورد في كتابھ  -٢
دفاع السنة إما صحیحة وإما حسنة؛ ویرجع ھذا لموضوع الكتاب ف�ي ال�رد عل�ى    

فاعتم�د أكث�ر معتم�ده عل�ى األحادی�ث       ف�ي األحادی�ث الش�ریفة؛   ) أب�ي ری�ة  (طعون 
 .الصحیحة

حدیثًا صحیحًا فإنھ یعزوه إلى مصدره مع ذكر الراوي ) أبو شھبة(إذا ما استخدم  -٣
 .األعلى للحدیث

ح��دیثًا ص��حیحًا وع��زاه إل��ى مص��دره م��ن كت��ب الس��نة، فإن��ھ ) أب��و ش��ھبة(إذا أورد  -٤
ك المص�در ویعتم�د   یلتزم تارة بلفظ المصدر الذي ذك�ره، وت�ارة ال یلت�زم بلف�ظ ذل�     

 .على حفظھ

م�ن ذك�ر   " الس�یرة النبوی�ة ف�ي ض�وء الق�رآن والس�نة      "ف�ي كتاب�ھ   ) أبو شھبة(أكثر  -٥
 .أحادیث ضعیفة؛ ویرجع ھذا العتماده على كتب السیر والمغازي

إل��ى مراج��ع وس��یطة ف��ي إی��راد الح��دیث، م��ع إمك��ان    ) أب��و ش��ھبة(أحیان��ًا یرج��ع   -٦
 .الرجوع إلى المصدر األصلي

یكتف�ي باإلش�ارة إل�ى الح�دیث، أو ذك��ر     ) أب�ا ش�ھبة  (ح�دیث معروف�ًا ف�إن    إذا ك�ان ال  -٧
 .طرفًا منھ وعدم إیراد متن الحدیث كامًال

معظم أحادیث كتاب الوضع التي یوردھا الشیخ ال ی�ذكر الحك�م علیھ�ا؛ العتم�اده      -٨
 .على فھم القارئ من عنوان الكتاب عامة، وعنوان الفصل أو المبحث خاصة

الوضع من الموض�وعات ف�إذا م�ا ذك�ر ح�دیثًا موض�وعًا فإن�ھ        أكثر أحادیث كتاب  -٩
 .یذكر حكم األئمة علیھ دون عزوه إلى مصدره الذي جاء بھ الحدیث

نادرًا ما یورد سند الحدیث كامًال، بل یكتفي بذكر الراوي األعلى فق�ط، وت�ارة    -١٠
 .ال یذكره أیضًا

أوًال یؤی��د قض��یتھ  ) أب��ا ش��ھبة (إذا م��ا تع��رض لقض��یة أو ع��رض لقص��ة ف��إن      -١١
بالقرآن الكریم، ث�م بالح�دیث النب�وي الص�حیح، ف�إذا ل�م یج�د م�ا یؤی�ده اس�تأنس           

 . بحدیث ضعیف، وذكر أقوال أئمة العلم

إذا ما عرض لحدیث مشكل فإنھ ال یورد إال ما یعتقده وی�دین ب�ھ للح�دیث، وال     -١٢
 .یذكر باقي أقوال أھل العلم في الحدیث الذي قد یكون فیھ حل ھذا األشكال



  

  " أبي شھبة " األحادیث النبویة في كتابات
   

- ٣٥٨٤ -  
 

  

  ةالمراجعقائم

المحدثون في مصر واألزھر ودورھم . الحسیني عبد المجید ھاشم وأحمد  عمر ھاشم
 . ٤٠ص. ، بدون تاریخ٢مكتبة غریب، ط: في إحیاء السنة الشریفة

رس���الة -: أب���و ش���ھبة وجھ���وده ف���ي الس���نة، إع���داد . محم���ود عب���دالوھاب عب���دالحفیظ 
 . م١٩٨٩:جامعة األزھر، عام -كلیة أصول الدین -ماجستیر

م، ١٩٨٩/ھ�ـ ١٤٠٩، ١مكتب�ة الس�نة، ط  : دف�اع ع�ن الس�نة    .محمد بن محم�د أب�و ش�ھبة   
 .  ٣٢٩ص

 . ١١٩ص ،المكتبة التوفیقیة: الحدیث والمحدثون .محمد محمدأبو زھو
محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي، دار إحی�اء الت�راث      : تحقی�ق :  ص�حیح مس�لم  : مسلم بن الحج�اج 

 .٤/٢٢٩٨العربي، بیروت، 
: تحقی���ق:  الص���حیح الج���امع المختص���ر. ن إس���ماعیل البخ���اريأب���و عب���داهللا محم���د ب���
 .١/٥٤م، ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، ٣دار ابن كثیر، الیمامة، ط. مصطفى دیب البغا

. مع تعلیقات الذھبي في التلخیص: المستدرك. محمد بن عبداهللا بن الحاكم النیسابوري
، ١دار الكت������ب العلمی������ة، بی������روت، ط   .مص������طفى عب������دالقادر عط������ا  : تحقی������ق
 . ١/١٨٧م، ١٩٩٠/ھـ١٤١١

 .٤١: ٣٨، ص٦دار المعارف، ط: أضواء على السنة المحمدیة .محمود أبو ریة
 .١٠/٦٥ ،ط، مؤسسة قرطبة، القاھرةوشعیب األرنؤ: تحقیق: المسند .أحمد بن حنبل

دار :  بش��رح ص��حیح البخ��اري   يف��تح الب��ار . أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العس��قالني     
 ١/٢٠٣ھـ، ١٣٧٩المعرفة، بیروت، 

مكتب�ة العل�وم والحك�م، الموص�ل،     : المعج�م الكبی�ر   .لقاسم س�لیمان أحم�د الطبران�ي   أبو ا
 .٧/١٠٠م، ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٤، ٢ط

الحافظ اإلمام أبوعبداهللا الحسین بن إبراھیم بن حسین بن جعفر الھمذاني، : الجوزقاني
مصنف كتاب األباطیل والموضوعات، وھو محتو على أحادیث موضوعة وواھیة، 

 . ٢/٢٧٠، وصاحب لسان المیزان ٤/٧٠ب تذكرة الحفاظ كما عرفھ صاح
دار :  ف�تح المغی�ث بش�رح ألفی�ة الح�دیث     . شمس الدین محمد بن عبدالرحمن الس�خاوي 

 .  ٢/٢٤٧ھـ، ١٤٠٢، ١الكتب العلمیة، لبنان، ط
 . ١/٢٤٠دار الكتب العلمیة، بیروت، :  مسند الشافعي. محمد بن إدریس الشافعي

دار اآلف�اق الجدی�دة، بی�روت    + دار الجی�ل، بی�روت   : مس�لم مسلم بن الحجاج، ص�حیح  
٢/١٣   . 

تق�ي ال�دین الن�دوي، دار القل�م،     : الموط�أ، تحقی�ق   .مالك بن أنس أب�و عب�داهللا األص�بحي   
 . ١/٢٢٩م، ١٩٩١/ ھـ١٤١٣، ١دمشق، ط

محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي،    : تحقی�ق  .محمد بن یزید أب�و عب�داهللا القزوین�ي   : سنن ابن ماجة
 . ١/٢٩١، بیروت، دار الفكر




