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 املقدمة

ئات رور أنفسنا، ومن سي  حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من ش   ؛احلمد هلل ن  إ
 .ل فال هادي لهل  ض  ن ي  له، وم   ه هللا فال مضل  ن يهد  أعمالنا، م  

 .هه ورسول  ا عبد  حممد   ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن   أن   وأشهد   
 َ ُقواْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ نُتمَيَٰٓ

َ
ۡسلُِمونَ  َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ]سورة آل  ١٠٢مُّ

 .[202عمران: 
 َُها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكم يُّ

َ
أ ِن نذۡفس   َيَٰٓ ِي َخلََقُكم م  َزوَۡجَها َوَبثذ وََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   ٱَّلذ
ََ َٗل اِمۡنُهَما رِجَ  ْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   ُقوا َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َوٱتذ رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ َّللذ

 .[2]سورة النساء:  اَرقِيبٗ 
 َوقُولُواْ قَۡوَٗل َ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر يُۡصلِۡح  ٧٠ا  

َ
لَُكۡم أ

َ لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ وَ  وَهُۥَمن يُِطِع ٱَّللذ َُ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما َوَر
 .(2) [02-00]سورة األحزاب: 

 

 أما بعد:
ختم هللا ، فقرآن الكرمي، وأنزل عليه العلى فرتة من الرسل  احممد   فلقد بعث هللا 

 ا ب ن يديه منها ، وجعله مصدقا  ملبه الرسل، وختم برسالته الرساالت، وختم بكتابه الكتب
 .ومهيمنا  عليها

. وقد وكل آن اجمليد مشتمال  على الدين كله، بعضه مفصل والكثري منه جمملوقد جاء القر 
  سنة رسول هللا جاءت ، ومن مث، وتفصيله إىل رسوله حممد اجمليد تبي ن الكتاب هللا 

َ لِلنذاِس َما  :لة ملا أمجل . يقول هللا مبينة ملا أهبم ومفص ِ َر ِِلُبَّي  َۡ ِ ٓ إََِلَۡك ٱَّل  نَزنۡلَا
َ
َوأ

ُرونَ  َِل إََِلِۡهۡم َولََعلذُهۡم َيَتَفكذ  [.44النحل :]سورة  نُز 
 

                                 
يعلمها  خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا ، ينظر: يعلمها أصحابه  اليت كان رسول هللا  هذه خطبة احلاجة (2)

 (، رقم احلديث:2/906، وأخرجها ابن ماجه يف سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، )5ص أصحابه
(، وقد أخرج طرف ا من هذه اخلطبة مسلٌم يف 5205(، رقم احلديث: )5/525(، وأمحد يف مسنده، )2962)

(، وقال عنها ابن امللقن 999(، رقم احلديث: )2/565صحيحه، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، )
واحلاكم يف  ،األربعة ا أصحاب السننهذا احلديث صحيح أخرجه مرفوع  »(: 0/552يف البدر املنري ) 

 .«سننه والبيهقي يف ،مستدركه
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 نة من وحي هللا الس، فقد كانت حباجة إىل السنة تبينه وتفصله وملا كان الكتاب اجمليد
 املب ن   واملب ن  من مصدر واحد، وعلى مستوى واحد، وحاشا هللا حىت يكون  إىل نبيه 

. فإن املب ن   له نفس أمهية فيه لبشر بعيدا  عن الوحي ، مث يرتك بيان مااأن ينزل الكتاب وحي  
كان القرآن اجمليد ، من ذلك  العمل مبقتضاه، وسبيل  من حيث هو وسيلة االنتفا  بهاملب ن  

. يقول هللا ة املطهرة يصدران من مشكاة واحدة، مشكاة الوحي اإلهلي املعصوموالسنة النبوي
 ه عن رسول : َٰٓإِۡن ُهَو إَِلذ وَۡۡحٞ يُوَۡحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى  (2)[4-5النجم :]سورة . 

نده، وأن كل ما ينطق به يف ال يأيت بشيء من ع وهذه اآلية نص قاطع يف أن الرسول 
سواء كان وحيا  من النو  األول وهو القرآن، أو ، جمال التشريع إمنا هو وحٌي من عند هللا 

 من النو  الثاين وهو السنة النبوية.
 

ي  :وقاال  ِِ
َ
ِيَن َءاَمُنوٓواْ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ورِ َيَٰٓ ِۡ َ

ْوِٱ ٱۡۡل
ُ
ووَل َوأ َُ يُعوواْ ٱلرذ ِِ

َ
َ َوأ ُعوواْ ٱَّللذ

ء   وُُ إَِى ٱ ِمنُكۡمۖۡ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ ِ فَوُرُُّّ نوُتۡم تُۡمِمُنووَن بِو َّللذ َُ ووِل إِن  َُ ِ َوٱلرذ َّللذ
َٰلَِك َخۡيٞ  وِيًل  َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 .[56النساء: ]سورة   َوأ

ان على هذا رتب اإلمي ، وذلك أن هللا ي هذه اآلية بيان جلي للموقف من السنةفف
إىل هللا: هو الرد فيه  بأمور الدين الرد  فيهالشيء املتناز  ه عند ؛ وهو التحاكم هلل ورسولالفعل

  .(5): هو الرد إىل سنته املطهرة إىل الرسول فيه إىل كتابه العزيز، والرد
 .(4)«الشر  ألن اإلميان باهلل واليوم اآلخر ووازعان يزعان عن خمالفة ؛احتريض وحتذير مع  » وهذا

 
، وقد ب ن ذلك يف فالسنة أحد شقي الوحي اإلهلي الذي أنزله هللا تعاىل على رسوله 

، أال يوشك رجل أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إين قد أوتيت القرآن ومثله):  قوله
 .(5)(شبعان على أريكته يقول: عليكم هبذا القرآن ، فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه

عما يكون بعده من رد املبتدعة حديثه  وهذا خرب من رسول هللا »:  البيهقي قال

                                 
 .2ص شبهات القرآني ن حول السنة النبويةينظر: ( (2

 .(559/ 2فتح القدير للشوكاين )ينظر:  (5)
 (202/ 5) التحرير والتنوير (4)

أللباين يف صححه ا، و (4909) :حديث (،4/529يف سننه، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، ) أبو داود أخرجه (5)
 (.4409(، رقم احلديث: )2/442اجلامع الصغري )
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 .(9)«فوجد تصديقه فيما بعده
 ا منزلة السنة من القرآن: يف كتابه املت ن الكفاية مقرر    قال اخلطيب البغداديو 
يف   باب ما جاء يف التسوية ب ن حكم كتاب هللا تعاىل وحكم سنة رسول هللا »

 .(0)«عمل ولزوم التكليفوجوب ال
حنن املسلم ن ال نفرق ب ن هللا ورسله، بل نشهد أن ال إله »:  قال العالمة املعلميو 

ا رسول هللا املبلغ لدين هللا واملب ن لكتاب هللا بسنته، بقوله وفعله...ونؤمن إال هللا وأن حممد  
ة، إذا ثبتت ثبت ما دلت وندين مبا بلغنا إياه بالكتاب والسنة، واألحاديث أخبار عن السن

هذا أمر معلوم من جعله. و  عليه السنة. ولسنا حنن باجلاعلي السنة هبذه املرتبة، بل هللا 
 .(9)«الدين بالضرورة

فلما كان للسنة النبوية هذه األمهية؛ حظيت بالعناية الشديدة من علماء اإلسالم، وكانت  
ا ألعداء اإلسالم للطعن فيها، والنيل  فسعوا إلنكار كتب الصحاح، منها، كذلك مقصد 

وجهود علماء احلديث واألصول والفقه؛ مدع ن أن السنة ليست حجة يف الدين، وهم يعلمون 
إمجا  األمة من عصر اخللفاء الراشدين إىل اآلن على أن السنة مصدر ثاٍن للتشريع بعد القرآن، 

الشيطان أوهام ا خادعة، فهو واجب االتبا . وقد هيأ هلم  وأن ما صح صدوره عن النيب 
ويف هذه البحث ستعرض أهم الشبه اليت أثارها منكرو ، (6)فافرتوا الكذب على هللا ورسوله

 السنة النبوية، والرد عليها؛ ليكون املرء على بصرية فال يقع يف شراكها. 
 

 :البحث خطة
 .املقدمة

 .. كيف بدأت؟ وملاذا؟.املبحث األول: احلرب على السنة النبوية
 .ن للسنةو املنكر  :ملبحث الثاينا

 .ثالث: شبهة النهي عن تدوين السنةاملبحث ال
                                 

 (25/ 2) دالئل النبوة (9)

 .9الكفاية يف علم الرواية ص  (0)
 .29صالكاشفة  األنوار (9)

 .9ينظر: الشبهات الثالثون ص( (6
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 .املبحث الرابع: شبهة تأخر تدوين السنة
 .املبحث اخلامس: شبهة االكتفاء بالقرآن

 املبحث السادس: شبهة إنكار االحتجاج خبرب اآلحاد.
 سائل التالية:ضم املي، و املبحث السابع: شبهة تقدمي العقل على السن ة النبوية

: حديث وقو  الذباب يف اإلناء  .أوال 
 .وملك املوت -عليه السالم–ثاني ا: حديث موسى 

 .ثالث ا: حديث اجلساسة
 .املبحث الثامن: شبهة الطعن يف رواة األحاديث

 اخلامتة.
 الفهارس، وتشمل:

 فهرس املراجع واملصادر.
 فهرس املوضوعات.

 
التيسري وأتوسل؛ ومن فضله السداد أسأل، وبامسه وعلى هللا أتوكل، وإليه أتضر  يف 

 البحث أستفتح.
 توالنا هللا وإياكم مبا يتوىل به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده.
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 .. كيف بدأت؟ ولامذا؟احلرب عىل السنة النبويةاملبحث األول: 

 
ب ا للشارب، تتمكن عظمته من بعدما أكمل منبع اإلسالم، وجعله زالال  عذ تويف النيب 

، وال يعرف مع من  القلوب، وتالمس بشاشته األرواح، من دخل اإلميان قلبه ال يبغ  به بدال 
يهمه ما أمههم، ويسعده ما أسعدهم، لكن ، قلوهبم كقلب رجل واحد، خروج احوله مترد ا و 

تطعه الغرب يف أعداء اإلسالم مل يعجبهم هذا! إذ كيف جنحوا يف سنوات قالئل ما مل يس
قرون! فسعوا هلدم هذا الكيان بكل ما استطاعوا، مبعاول فكرية، بل ومعاول حسية، فكان مما 
حرصوا عليه النيل من الكتاب املعظم عند املسلم ن: القرآن، فسعوا لذلك لكن سرعان ما 

القرآين من  القراءة التأويلية للنص القرآين( ما نال النصيف دورة ) ناوقد مر ب عادوا خائب ن،
 ة ح ن عجزوا عن حتريف النص وجلأووا إىل حتريف املعىن.يدية التأويلالقراءة التعد

 
يف األصل الثاين من أصول التشريع: السنة النبوية، وسعوا وكادوا  مث رموا سهامهم  فطعنوا 

 كانت يف أواخر عصربذور احلرب على السنة  للتقليل من أمهيتها، والتشكيك فيها، ولعل أول 
 ، وذلك عن طريق مواقف بعض األفراد، ومما يدل على ذلك:الصحابة

: ما جاء عن احلسن البصري ا ومعه ، كان جالس  أن عمران بن حص ن    أوال 
، فدنا، فقال: له: ادنه ، قال: فقالن القوم: ال حتدثونا إال بالقرآنأصحابه فقال رجل م

وصالة العصر د فيه صالة الظهر أربعا أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إىل القرآن أكنت جت»
، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إىل القرآن أكنت جتد أربعا واملغرب ثالثا، تقرأ يف اثنت ن

فإنكم ، وهللا إال الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا واملروة ، مث قال: أي قوم خذوا عنا 
 .(2)«تفعلوا لتضلن

حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من إذا »: أيوب السختياين  قالثاني ا: 
 .(2)«القرآن ، فاعلم أنه ضال مضل

 

                                 
 .25( أخرجه اخلطيب يف الكفاية ص2)
 .29( أخرجه اخلطيب يف الكفاية ص2)
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لرجل يقال له: "ذي   يف عهد النيب كان  أول ظهور ملنكري السنة إال أنه قد يقال بأن
كما قررنا أن »: كتاب "امللل والنحل" لعبد الكرمي الشهرستاين  ثد جاء يفو  ،"اخلويصرة

يف آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات اليت وقعت يف أول الزمان،   الشبهات اليت وقعت
كذلك ميكن أن نقرر يف زمان كل نيب، ودور صاحب كل ملة وشريعة: أن شبهات أمته يف 
آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكف ار وامللحدين، وأكثرها من املنافق ن، 

ة لتمادي الزمان، فلم خيف يف هذه األمة أن شبهاهتا وإن خفي علينا ذلك يف األمم السالف
إذ لريضوا حبكمه فيما كان يأمر وينهى،  ؛منافقي زمن النيب نشأت كلها من شبهات 

وشرعوا فيما ال مسرح للفكر فيه وال مسرى، وسألوا عما منعوا من اخلوض فيه، والسؤال عنه، 
 وجادلوا بالباطل فيما ال جيوز اجلدال فيه.

 - قال حديث ذي اخلويصرة التميمي؛ إذ قال: اعدل يا حممد فإنك مل تعدل، حىتاعترب 
قسمة ما أريد هذه »فعاد اللع ن، وقال:  ؟(: )إن مل أعدل فمن يعدل-عليه الصالة والسالم

ولو صار من اعرتض على اإلمام احلق  ،، وذلك خروج صريح على النيب «هبا وجه هللا تعاىل
 بتحس ن العقل ا، أوليس ذلك قوال  ى الرسول أحق بأن يكون خارجي  ا، فمن اعرتض علخارجي  

 .(2)«على األمر بقياس العقل؟ اا باهلوى يف مقابلة النص، واستكبار  وتقبيحه، وحكم  

 
إال يف أواخر القرن الثاين وف ر ق لكن هذه البداية كانت فردية، ومل خترج بشكل مجاعات 

باب حكاية »: ، حيث قالي يف كتاب مجا  العلمالشافع ويدل على ذلك ما نقلهاهلجري، 
 .(5) ، فالطائفة يعين هبم اجلماعة(2)«قول الطائفة اليت رد ت األخبار كلها

 
مصيبة أعداء اإلسالم من اليهود  تيف أواخر القرن الثاين اهلجري كرب ومن الثابت أن 

ن يستهينون هبم، فحقدوا ا رأوا أن هللا قد أبدل عزهم ذال  على يد العرب الذين كاا  والفرس مل
اليت انتهت مبقتله  على اإلسالم وأهله، وعزموا أن يكيدوا له، حىت كانت خالفة عثمان 

                                 
 .(2/20( امللل والنحل )2)
 (.0/290( األم )2)
 .49( ينظر: تدوين السنة ص5)
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 مبؤامرة منهم.
، فاخلوارج  ملسلم ن، وانقسموا إىل خوارج وروافضومن ذلك احل ن بدأ الشقاق ب ن مجاعة ا

بعد الفتنة؛ لرضاهم  ، وبذلك ردوا أحاديث مجهور الصحابة(2)كف روا كثري ا من الصحابة
، وهبذا أبوا أن يعتربوا السنة أساس ا للتشريع؛ وذلك بالتحكيم واتباعهم أئمة اجلور على زعمهم

 .للوصول إىل ما يريدونه من التحلل والفوضى يف اجملتمع اإلسالمي
 -إال ما رواه أشيا  علي منهم–ة أحاديث مجهور الصحابة ويف الشق اآلخر رد ت الرافض

كون رواية أحاديثهم من طريق أئمتهم، وما عدا ذلك فوصموا بالكذب والوضع، على أن ت
: كان عن أيب جعفر قال»: مما نقل عنهم يف كتبهمو  ،فروهموك وقدحوا يف عدالة الصحابة
الثة؟ فقال: املقداد بن األسود وأبو ذر إال ثالثة فقلت: ومن الث الناس أهل ردة بعد النيب 

عوا يف سواختلقوا مثالب مكذوبة لي  ،(2)«الغفاري و سلمان الفارسي رمحة هللا وبركاته عليهم
 .(5)إزالة اللبنة األوىل اليت عليها أساس احلديث النبوي

 
كتب ومل تقف احلرب على هات ن الطائفت ن بل امتدت إىل عهد احلركة العلمية فرتمجت ال

الفارسية وفلسفتها، ومنطق اليونان الوثنية، فوجد األعداء هلم فيها أكرب مع ن، وعمدوا إىل 
حماربة اإلسالم بسالح ادعوا تسميته باحلكمة واملعقول، وهو يف احلق اجلهالة والضالل، فصاروا 

 يوردون الشبه على النصوص النبوية من هذا املنطلق.
أعالم السنة، وأطلقوا ألسنتهم بالسوء على أصحاب ومل يكتفوا هبذا بل أخذوا بقدح 

؛ يريدون بذلك كله تقليل هل احلديث ويعيبون عليهم طريقتهم، وأخذوا يقبحون أرسول هللا 
شأن احلديث وأهله، وإلغاء اعتباره يف التشريع اإلسالمي؛ ليحصلوا بغيتهم من نشر الفسق 

 .(4)والفجور والضالل ب ن أفراد األمة اإلسالمية

                                 
ضت األزارقة وزادوا عليه تكفري عثمان وطلحة وعلى هذه البدعة م»(، جاء فيه: 2/220ينظر: امللل والنحل )( (2

تارخيهم اخلوارج ، وينظر: «وسائر املسلم ن معهم وختليدهم يف النار مجيعا والزبري وعائشة وعبد هللا بن عباس 
 .459عتقادية صراؤهم االآو 

 (.9/255الكايف ) (2)
 (.206-205( ينظر: السنة حجيتها ومكانتها يف اإلسالم ص)5)
 (.220-206ص) املرجع السابق( ينظر: 4)
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:فقد قال املستشرق المنس عن عائشة 
 إال فهي امرأة غري جذابة، ذات ذكاء متوسط، مهملة متام ا، ال يقدرها أبوها النيب »

 ويف هذا من البهتان ما هللا به عليم. .(2)«قليال، ويعاملها زوجها معاملة سيئة
 يعر ض بالسخرية به: وقال املستشرق فنسنك عن ابن مسعود 

 .(2)«يف املظاهر، ولكنه كان موضع السخرية لنحافة ساقيه لنيب كان يقلد ا»
وقد اختلق الناس قصة »: تشكيك ا حبفظه وحبديثه هر عن أيب هريرة يسوقال جولد ت

تربر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقو  يف اخلطأ، تلك الذاكرة اليت استطا  أن يستوعب هبا 
لفه بيده يف بردة بسطت بينهما أثناء  النيب  عدد ا عظيم ا من األحاديث، فقالوا: إن

حديثهما، وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة حتفظ كل ما مسع، وتروى هذا القصة أيض ا 
 .»(5)دليال  على صداقته الوثيقة للنيب 

 
سيما يف العصر احلديث ما قاله العقاد يف كتابه: على السنة ال أسباب اشتداد احلربومن 

 القرن العشرين، وخالصة قوله:اإلسالم يف 
أن أوربا يف وضع اخلطط حملاربة اإلسالم كلفت خرباءها ومفكريها أن يدرسوا اإلسالم، 

 وحيددوا عناصر القوة فيه، ليحاربوه وهم به عاملون.
وكانت تلك العناصر هي: القرآن، السنة، شخصية النيب 

(4). 

 

رباء األوربي ن املشار إليه يف كالم العقاد إمنا وقد ب ن  املطعين أن املراد بالسنة يف تقرير اخل
 ، أو أحاديثه املعتمدة عند املسلم ن.هو اجلانب النظري من أقوال النيب 

اجلانب السلوكي العملي األخالقي؛ ألنه القدوة  -فاملراد هبا عندهم أما شخصية النيب 
  صر شخصيته.وأحاديثه القولية هي احلافظة لسلوكياته وعنا احلسنة العليا.

ل مسيث مدرس التاريخ اإلسالمي جبامعة عليجرة باهلند، وأهم ما تو أ لف يف هذا كانوممن 

                                 
 (، مادة )فاطمة(.25/0000موجز دائرة املعارف اإلسالمية )( (2
 (، مادة: ابن مسعود.2/296موجز دائرة املعارف اإلسالمية )( (2
 (، مادة: )أبو هريرة(.2/420موجز دائرة املعارف اإلسالمية، )( (5

 (.200-204(  اإلسالم يف القرن العشرين ص )4)
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ويشيدون بفضل  الحظه أن دعاة التجديد يهتمون بإثبات قابلية اإلسالم للتحضر والتدين،
على حضارة الغرب من عهد دخوله األندلس إىل عهد احلروب الصليبية، وأن بعض اجملتهدين 

 .شي على نظامهالعامل العلوي مييؤمنون أن اإلسالم نظام الكون، وأن 
 «الشخصية النبوية»مسيث إىل التفسريات االقتصادية يف عقائد الطبقات، فيقول إن وينز  

مثال  أعلى ملسلكه وأدبه وقواعد  هي مدار العقيدة حيث يلتمس املسلم يف العصر احلاضر
فالطبقة الوسطى لم أشد من ثورته على من ميس  الربوبية، سيثري امل خلقه، وأن املساس بالنيب 

واألمانة يف مجيع األمم معنية بالشخصية الفردية، متلك إعجاهبم وتقنع املتدين جبدارهتا للقدوة 
 .(2)مدية هي مدار هذا الشعور وقبلة هذا التفكريحملة افكانت الشخصي

، فهي متثل عندهم عنصرين من عناصر القوة على السنة النبوية مرهبحسبب وهبذا يتضح 
 يف اإلسالم:

 .(2)العملية الثروة احلديثية النبوية، وشخصية النيب 
ق ما  وهذا ما يرمي إليه األعداء فإن ضعفت الثروة احلديثية وشكك فيه بل وأنكرت، مل يب

العملية، فماذا بقي من الدين  تؤخذ منه األحكام والشرائع وال ما يتصور منه شخصية النيب 
 .بعد هذا!

 
القاضي أن ، من ذلك تعظيم العقل وإكباره وكذلك فإن من أسباب حماربة السنة:

ورمبا تعجب من هذا »: ة العقل على الكتاب والسنةلملا قدم دال يف كتابهقال  عبداجلبار
الرتتيب بعضهم، فيظن أن األدلة هي الكتاب والسنة واالمجا  فقط، أو يظن أن العقل إذا كان 

يس األمر كذلك؛ ألن هللا تعاىل مل خياطب إال أهل العقل، ألن يدل على أمور فهو مؤخر، ول
  .(5)«به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة واالمجا 

 إذا وجدنا يف كتاب احملكم واملتشابه، عرضنا ذلك على ما رك به يف قلوبنا.و » وقال:
، وقد طريقه الدين أن نتبع قول الكثري صح فيمايأحدمها على وفاق اآلخر، فكيف نحمل ل

                                 
 (.200-209ص)اإلسالم يف القرن العشرين نسبه إليه العقاد يف كتابه: ( (2

 (.25-24( ينظر: الشبهات الثالثون ص )2)
 .256فضل االعتزال ص( (5
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  .(2)«أتانا هللا من العقل ما نعرف به البصرية
ا ملا يف والعدل ورد مؤكإن سائر ما ورد به القرآن يف التوحيد » :املعتزيل اجلبائيوقال  د 

 .(2)«، فأما أن يكون دليال  بنفسه ميكن االستدالل به فمحالالعقول
حىت يكون هو احلكم على نصوص السنة ال العكس، العقل من قوهلم تعظيم فيظهر 

إياكم وأصحاب »: تبعات قسماهتا، ويف مثل هؤالء يقول الفاروق وهذه لوثة نعوذ باهلل من 
ا، فقالوا الرأي فإهنم أعداء السنن، أعيتهم األحاديث أن حيفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوه

 .(5)«بالرأي فضلوا وأضلوا
ن هللا سبحانه وتعاىل مل ينب أمور الدين على عقول العباد، ومل يعد إ: »القرطيب  قالو 
د على ما حتملته عقوهلم ويدركوهنا بأفهامهم، بل وعدوا وعدا  مبشيئته وإرادته وأمر وهني ومل يوع

لكان أكثر الشرائع مستحيال  على موضو   ؛حبكمته، ولو كان كلما ال تدركه العقول مردودا  
 .(4)«عقول العباد

                                 
 .296ص فضل االعتزال( (2
 (.4/204) يط بالتكليفاحمل( (2
الرب يف جامع بيان العلم  (، وأخرجه ابن عبد22(، رقم األثر: )4/249طين يف سننه، كتاب النوادر، )ق أخرجه الدار( (5

(، رقم األثر: 2/2042أصل، )باب ما جاء يف ذم القول يف دين هللا تعاىل بالرأي والظن والقياس على غري وفضله، 
(2002.) 

 .944التذكرة ص ( (4
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 .ن للسنةواملنكر املبحث الثاين:

 
تكف ل حبفظ كتابه، فمهما حاول  ن هللا أ -كما تقرر يف املبحث السابق– من الثابت

يئس فئام من العدو النيل  حينئذالعدو الطعن فيه والنيل منه إال ويعود خائب ا حسري ا، ف
صوبوا سهامهم على السنة النبوية، وحاولوا الطعن هبا والتشكيك ف كتاب هللا يف بوالتحر 

ليبقى القرآن جممال  ال ينتفع  هم؛دها وأنكرها بعضيف صحتها، والتقليل من مكانتها، بل وجح  
إذ أن تفصيل إمجاله يف السنة اليت أرادوا حمو أثرها وحجيتها،  ،به إال تالوة، وال يعمل مبقتضاه

التبديل، ومن يرد  كيد هذا من العلماء من حيفظ هذه السنة من التحريف و  فقيض  هللا 
ن قبل القرن الثاين اهلجري،  ولعل أول يستقى منه كما كا العدو؛ ليبقى نبع السنة صافي ا عذب ا

ا نسبه الناس أو مل أمسع أحد  »، حيث قال يف كتابه: من تصدى للرد عليه اإلمام الشافعي 
والتسليم حلكمه بأن  اتبا  أمر رسول هللا  نسب نفسه إىل علم خيالف يف أن فرض هللا 

حال إال بكتاب هللا أو سنة رسوله  مل جيعل ألحد بعده إال اتباعه وأنه ال يلزم قول بكلهللا 
   وأن ما سوامها تبع هلما وأن فرض هللا تعاىل علينا وعلى من بعدنا وقبلنا يف قبول اخلرب عن

إال فرقة  واحد ال خيتلف يف أن الفرض والواجب قبول اخلرب عن رسول هللا  رسول هللا 
 .(2)«سأصف قوهلا إن شاء هللا تعاىل

 
   نة:أقسام املنكرين للس

بعد االستقراء يف أحوال املنكرين للسنة ميكن القول إن الطاعن ن يف السنة من املعاصرين 
 استقوا وتشربوا هذه األقوال من أربع فرق:

: املعتزلة.  أوال 
 ثاني ا: الرافضة.
 ثالث ا: اخلوارج. 

 رابع ا: املستشرقون.
 

                                 
 (.0/290األم ) (2)
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 لية:وقد تركزت جهود هؤالء وغريهم من األعداء يف النقاط التا

: رد السنة مبجرد عدم موافقتها عقوهلم.  أوال 
 .-دون تثبت–ثاني ا: الطعن يف رواهتا 

ثالث ا: وضع األحاديث افرتاء على النيب 
(2). 

 
 وتفصيل ذلك أن يقال يف تقسيم الفرق بناء على إنكارها:

: املعتزلة  :أوًلا
هل يقولون  من حجية السنة، تزلةاملع موقف يف -رمحهم هللا–اختلفت نقول العلماء  

حبجيتها بقسميها: املتواتر واآلحاد، أو ينكرون حجيتها متام ا؟ أو يثبتوهنا متواترة وجيحدوهنا 
ي من املعتزلة أنه من القائل ن بوجوب وقو  التعبد فاآلمدي ينقل عن أيب احلس ن البصر آحاد ا؟ 

، و خبرب الواحد  وينقل  ،(2)مجاعة من املتكلم ن ال جيوزون التعبد به عقال  و ينقل أن اجلبائي عقال 
عن أيب علي اجلبائي أنه ال يقبل اخلرب إذا رواه العدل الواحد إال إذا انضم  إليه خرب السيوطي 

و يكون منتشر ا ب ن ، أرب آخرو ظاهر خعدل آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أ
 .(5)الصحابة، أو عمل به بعضهم

قد بنوا إنكارهم للسنة على  من املعتزلة اميةوعند الرجو  إىل كتبهم يالحظ أن الفرقة النظ   
ما نسب إليهم جتويز وقو  التواتر كذب ا واجتما  األمة على اخلطأ! ك، و إنكار حجية املتواتر

 . (4)يل ذلك إن شاء هللا يف املبحث اخلامسأيض ا إنكار حجية اآلحاد، وسيأيت تفص
رد اخلوارج واملعتزلة »يف بيان إنكار املعتزلة لألحاديث احملكمة:  وقال ابن القيم 

النصوص الصرحية احملكمة غاية اإلحكام يف ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار 
َٰفِعِّيَ ن قوله: باملتشابه م  .(5)«[49]املدثر:  َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشذ

                                 
 .44تدوين السنة ص (2)

 (.2/52) اإلحكام لآلمدي( (2
 (.2/05تدريب الراوي )( (5

 .259السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص (4)
 (.2/222إعالم املوقع ن )( (5
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وهذه النقول متضاربة ال تعطينا حكم ا صحيح ا يف املسألة، وقد رأيت »وقال السباعي: 
أن أرجع إىل كتب الكالم فأقف على ما يذكره علماء امللل والنحل عن املعتزلة من رأيهم يف 

غدادي وصاحب املواقف والرازي ينقلون عن النظامية هذه املسألة، فرأيت اإلمام أبا منصور الب
إنكار حجية املتواتر وإفادته العلم، وجتويز وقو  التواتر كذب ا واجتما  األمة على اخلطأ كما 

 .نسب الرازي إىل النظامية إنكار حجية خرب اآلحاد
امية فرقة من اثن ن وعشرين فرقة للمعتزلة، وكان موقفهم من السنة يتوقف كانت النظوملا  

، فقد رأيت أن أنقل إليك ما ذكره اإلمام أبو منصور البغدادي يف  على موقفهم من الصحابة
مائها من ق وموقفها من الصحابة، وموقف زعب ن الف رق عن هذه الفر كتابه الف رق 

 .(2)«احلديث
قوله أنه ذكر ما جتتمع فيه فرق املعتزلة من العقائد، مث بدأ يف ذكر ما خيتلفون خالصة و 

خالفوا السلف ببدعة أخرى، وذلك قد ، و فيه، فبدأ بذكر الواصلية، وهم أتبا  واصل بن عطاء
وعائشة وسائر أن واصال وجد أهل عصره خمتلف ن يف علي  وأصحابه، ويف طلحة والزبري 

 يعرف الفسقة وأنه الأن فرقة من الفرقت ن فسقة ال بأعياهنم،  فزعم واصل، أصحاب اجلمل
 .منهما

ر وي ةالع  كر ثىن  بذ مث  ، وهم أتبا  عمرو بن عبيد، وزاد عمرو على واصل يف هذه البدعة، م 
وقد افرتقت املعتزلة بعد واصل وعمرو يف هذه  مل،اجلفقال بفسق كلتا الفرقت ن املتقاتلت ن يوم 

بقول واصل، وقال حوشب وهاشم املسألة، فقال النظ ام ومعمر واجلاحظ يف فريقي يوم اجلمل 
 األوقص: جنت القادة وهلكت األتبا .

وفضائحه بالعالف،  عروفا  أيب اهلذيل حممد بن اهلذيل املبذكر اهلذيلية، وهم أتبوثل ث 
غريهم، وقد أ لف فيه اجلبائي ترتى تكفره فيها سائر فرق األمة من أصحابه يف االعتزال ومن 

؛ اليت منها قوله: إن احلجة من طريق كفريه وذكر فضائحهوغريه من رؤساء املعتزلة كتابا  يف ت
خبار فيما غاب عن احلواس من آيات األنبياء عليم السالم وفيما سواها ال تثبت بأقل من األ

 .ا فيهم واحد من أهل اجلنة أو أكثرعشرين نفس  
يب إسحاق إبراهيم بن سيار املعروف ذلك حتد ث عن فرقة النظ امية، وهم أتبا  أوبعد 

                                 
 .259 التشريع اإلسالمي صالسنة ومكانتها يف( (2
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وذكر كيف دخل الفساد على عقيدة النظ ام ممن خالطهم من الزنادقة والفالسفة ، بالنظ ام
من انشقاق القمر وتسبيح احلصى يف   وغريهم، وقد أنكر النظ ام ما روي يف معجزات نبينا

قل أحكام شريعة ثمث أنه است، يده ونبع املاء من ب ن أصابعه؛ ليتوصل من ذلك إىل إنكار نبوته
 اإلسالم يف فروعها ومل جيسر على إظهار رفعها، فأبطل الطرق الدالة عليها، وذلك مثل: 

  توجب العلم الضروري، وغري ذلك.حجية اإلمجا ، واألخبار اليت ال
 لذيه بوأ ، منهم:متفقون على تكفري النظ ام أن أكثر املعتزلة ذكر البغدادي مث 

إال نفر قليل   ذلكاللته.، ومل يتبعه يف على ض اجلبائي واإلسكايف وقد أل فوا املؤلفات يف الردو 
 بعض ضاللته.كاألسواري واجلاحظ مع خمالفتهم له يف 

ما ب ن شاك  يف عدالة الصحابة منذ عهد الفتنة   املعتزلةفرق بعد هذا العرض أن ويتضح 
، وما ب ن موقن بفسقهم كالعمروية، وما ب ن طاعن يف أعالمهم متهم هلم بالكذب صليةاكالو 

يق هؤالء ؛ وذلك يوجب ردهم لألحاديث اليت جاءت عن طر اميةواجلهل والنفاق كالنظ  
هلذيل الصحابة بناء على رأي واصل وعمرو ومن تبعهما، وأن أخبار اآلحاد ال تثبت عند أيب ا

، بينهم واحد أو أكثر من أهل اجلنة، وأن النظ ام ينكر حجية حكم ا إال إذا رواها عشرون
 .(2)اإلمجا  والقياس وقطعية املتواتر

 
 على مرتكزين أساسني: للسنة اإنكاره ت املعتزلةقد بنو 

بالكذب يف نقل احلديث، كما  رموا الصحابة  فقد األول: التشكيك يف عدالة النقلة،
زعم ابن مسعود أن القمر انشق، وأنه رآه، وهذا من الكذب الذي ال »فعل النظام بقوله: 

ية للعامل ن، خفاء به؛ ألن هللا تعاىل ال يشق القمر له وحده، وال آلخر معه، وإمنا يشقه ليكون آ
وحجة للمرسل ن ، ومزجرة للعباد، وبرهان ا يف مجيع البالد، فكيف مل تعرف بذلك العامة، ومل 
يؤرخ الناس بذلك العام، ومل يذكره شاعر، ومل يسلم عنده كافر، ومل حيتج به مسلم على 

 . (2)«ملحد
وروايتهم أحاديث أيب  أنه عاب أصحاب احلديث أيض ا امالنظ   ىلإاجلاحظ  نسبوقد  

                                 
 .(292 – 259السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص)، (252 – 220ص)الف رق ب ن الف رق ينظر: ( (2

 (.29-25تأويل خمتلف احلديث ص) (2)
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، وزعم أنه شك ، وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس، وطعن يف الفاروق عمر هريرة 
استأثر باحلمى، وزعم أن  ، وزعم أن عثمان يوم احلديبية يف دينه، وشك يوم وفاة النيب 

: ومن هو س ئل عن بقرة قتلت مح علي ا  ار ا فقال: أقول فيها برأيي، مث قال النظ ام عن علي 
 .(2)حىت يقضي فيها برأيه؟! إىل غري ذلك مما نقل عنه

 
 عتزيلامل، وقد صر ح هبذا التقدمي القاضي تقدمي الدليل العقلي على الدليل النقلي الثاين: 

عمرو بن عبيد ، وقد جاء أن (2)«أوهلا: داللة العقل»عبداجلبار يف بيان األدلة الشرعية، فقال: 
لو مسعت األعمش يقول هذا لكذبته، ولو مسعته من زيد بن وهب ملا صدقته، ولو »قال: 

يقول هذا لرددته، ولو مسعت هللا   مسعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ولو مسعت رسول هللا 
 .(5)«يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا

فموقف املعتزلة من السنة موقف املشكك يف صحته، وقد يصل هذا التشكيك إىل درجة 
 .(4)اإلنكار هلا! ألهنم حيكمون العقل يف احلديث، ال احلديث يف العقل

ارهم وعلى هذا فأنكروا كثري ا من األحاديث اليت ال تتفق مع عقوهلم، ومن ذلك إنك
. (5)«يف رؤيته -أو ال تضاهون-ن هذا، ال تضامون أما إنكم سرتون ربكم كما ترو »حلديث: 

بَۡصَُٰر َوُهَو  :قوله  -يف زعمهم–ملنافاته 
َ
بَۡصَٰ َلذ تُۡدرُِكُه ٱۡۡل

َ
]سورة األنعام، . رَ يُۡدرُِك ٱۡۡل

 .(9)[205آية 
 
لقول مبا مل ينز ل هللا به سلطان، راء يظهر فيها االبتدا  يف الدين واأت عنهم أقوال و قلون  

يف كتابه: تأويل خمتلف احلديث وكذلك البغدادي يف كتابه:  ومن ذلك ما نقله ابن قتيبة 

                                 
(، ونقله عن النظام اجلاحظ يف رسالته املسماة بالفتيا، 4/509احملصول للرازي )، 240الف رق ب ن الف رق صينظر: ( (2

 وهذه الرسالة مفقودة ومل يوجد إال مقدمتها.
 .256فضل االعتزال ص (2)
 (.5/209ميزان االعتدال ) (5)
 (.5/95ينظر: ضحى اإلسالم ) (4)
 (.505(، رقم احلديث: )2/226حه، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة الفجر، )أخرجه البخاري يف صحي (5)
 (.5/99ينظر: ضحى اإلسالم ) (9)
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بأن الطالق ال يقع بشيء من ألفاظ الكناية، وأن  :رق عن النظ ام أنه كان يقولرق ب ن الف  الف  
 .  (2)األقوال الغريبةالنوم ال ينقض الطهارة إذا مل حيدث املرء، وغري ذلك من 

 
 ثانياا: الرافضة: 

اتفق أهل العلم بالنقل »:  وهم من أبزر الطوائف وضع ا للحديث، قال ابن تيمية
وهلذا كان أئمة  ،والكذب فيهم قدمي ،والرواية واإلسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف

 .(2)«اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب
امحل عن كل ما لقيت إال »: -مع ميله لعلي - شريك بن عبد هللاوقال 

 .(5)«هنم يضعون احلديث ويتخذونه دينا  فإ الرافضة،
، ويطعنون يف عدالتهم ونقلهم عن النيب وكذلك فإهنم يصر حون بالطعن يف الصحابة 

 :إن أصالة العدالة يف الصحابة مما ال دليل عليه،»، ويف هذا يقول شرف الدين املوسوي 
سورة التوبة ولو تدبروا القرآن احلكيم لوجدوه مشحونا  بذكر املنافق ن منهم، وحسبك منه 

 .(4)«واألحزاب
، على أن تكون رواية فهم جير حون مجهور الصحابة إال نفر ا ممن عرفوا بوالئهم لعلي

جاء هو على حنلتهم وطريقتهم، بل  أحاديثهم عن طريق أئمتهم العتقادهم بعصمتهم، أو ممن
إال ثالثة فقلت:  : كان الناس أهل ردة بعد النيب عن أيب جعفر قال»يف الكايف للكليين: 

الثة؟ فقال: املقداد بن األسود وأبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي رمحة هللا وبركاته ومن الث
 أمجع ن. . ونعوذ باهلل أن يقال مثل ذلك عليهم (5)«عليهم

 
عن أيب جعفر »: -أيب بكر وعمر –ومما قالوه يف ذلك ما من لعنهم خلري الصحابة 

                                 
(، السنة ومكانتها يف التشريع 249-245(، الفرق ب ن الفرق ص)25-22ينظر: تأويل خمتلف احلديث ص) (2)

 .292اإلسالمي ص
 (.2/29نة النبوية )منهاج الس (2)
 (.2/29املرجع السابق ) (5)
 .29أجوبة مسائل جار هللا ص (4)
 (.9/255الكايف ) (5)



  29  

ولكنهم كانوا أسباط أوالد األنبياء، ومل قال: قلت له: ما كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: ال، 
يكن يفارقوا الدنيا إال سعداء، تابوا وتذك روا ما صنعوا، وإن  الشيخ ن فارقا الدنيا ومل يتوبا، ومل 

 . (2)«يتذك را ما صنعا بأمري املؤمن ن، فعليهما لعنة هللا واملالئكة والناس أمجع ن
ينقلونه ويروونه من أحاديث، وقد زعموا أن  وجعلوا من دينهم خمالفة أهل السنة حىت فيما

]أي:  فخذوا مبا خالف القوم إذا ورد عليكم حديثان خمتلفان، »قال:  جعفر الصادق 
 .(2)«أهل السنة[

 
وعلى هذا فتعترب الرافضة ممن رد حجية السنة مطلق ا؛ ألن معتقدهم احلكم بردة الصحابة 

 ريقهم من السنة مردود عندهم.من ط إال من ذكرنا، وعلى هذا فكل ما جاء 
أما ما يعملون به مما يسمونه حديث ا أو سن ة فهو يف احلقيقة من اختالقهم وتلفيقهم، مث 

ا هلا من طريق آل البيت، وهي كذب وزور، وآل البيت منهم براء  . (5)وضعوا أسانيد 
 نعوذ باهلل من اخلذالن.

 
 اخلوارج:ثالثاا: 

يرون الرباءة من كل إمجاال  وهؤالء  ،حىت قتلوه  نعثما هم الذين خرجوا علي حكمو 
؛ سواء أكانوا مشرك ن سق ن مطلق االبغض والشتم واللعن للف م:هوالرباءة تعين عندمن خالفهم، 

أم كفار نعمة، ويدخل يف كفار النعمة عندهم كل مصر على كبرية، وكل من خالفهم يف 
 .(4)مذهبهم من أهل القبلة

ما هوتولي م ختتلف كلمتهم يف تعظيم أيب بكر وعمر لعن موقفهم من الصحابة فأما 
فإهنم يتولونه يف بداية خالفته، وبعضهم حيددها يف  وأما عثمان  ،(5)واإلقرار خبالفتهما

                                 
 (.9/255الكايف ) ((2

 (.20/229وسائل الشيعة ) (2)
 .49تدوين السنة ص (5)

 (.2/220،222) مشارق أنوار العقول( (4
 (.9/52منهاج السنة النبوية ) (،29-24خمتصر تاريخ اإلباضية ص ) ،(2/255) مشارق أنوار العقول( (5



  26  

، مث يطعنون به بعد ذلك، ويتهمونه بأمور مكذوبة عليه أو (2)السنوات الست األوىل من خالفته
  .(2)ويروون اآلثار يف تكفريه واالستبشار بيوم قتله ،ةحمرف

، وتربؤوا منه التحكيم يف موقعة صف ن وانقلبوا عليه، لقبفإهنم يتولونه إىل أن  لي عأما 
ورفضوا قبول ما جاء من أحاديث عن الصحابة ممن شارك يف الفتنة فهم أئمة اجلور )حسب 

 .(5)إنكار السنة إىل اخلوارج البغدادي زعمهم(، ولذا نسب
 

دعي النظر. فمما تلكن هذا الكالم يس» إال أن األعظمي خالف ما ذكره السباعي فقال:
وهم فرقة من –ال ريب فيه أن كتب اخلوارج انعدمت بانعدام مذهبهم، ما عدا )اإلباضية( 

ومبراجعة كتبهم جند أهنم يقبلون األحاديث النبوية، ويروون عن علي، وعثمان،  -اخلوارج
 .(4)«-ع نرضوان هللا عليهم أمج–وعائشة، وأيب هريرة، وأنس بن مالك، وغريهم 

ال جيوز اطالق وأما أخذهم خبرب اآلحاد فهذا مما كتبوه يف أصول الفقه. ومن هنا يثبت أنه 
 .(5)القول بأن كافة اخلوارج يرفضون السنة اليت رواها األصحاب بعد التحكيم، أم قبله

 
 املستشرقون:رابعاا: 

هيها حضارة أخرى ستشراق عندما صارت احلضارة اإلسالمية ال تضابدأت أول مراحل اال
التشكيك يف مصدري ب فبدؤوا ،يف العلوم واملعارف، وبدافع من احلقد والكراهية لإلسالم

كما قال   -ذي وعد هللا حبفظهوملا عجزوا عن التشكيك يف القرآن ال ،التشريع الكتاب والسنة
َر ِإَونذا َهُۥ لََحَٰفُِظو: تعاىل َۡ ِ نۡلَا ٱَّل  صدر امل انتقلوا حبقدهم إىل [6:]احلجر نَ إِنذا ََنُۡن نَزذ

وشككوا يف   ،وأنكروا حجية السنة ،وحرفوا النصوص ،برزوا اخلالفاتأالثاين وهو السنة النبوية و 
من شايعهم من ال خيفى أثر املستشرق ن على السنة، وكذلك أثر ، فكتب الصحاح واملسانيد

عوا فيها ذ ر ار ي املسلم ن؛ فاعتمدوا شبهات املتقد م ن: من املعتزلة، والرافضة، وغريهم، مث توس  

                                 
 .29خمتصر تاريخ اإلباضية ص( (2
 (.0/492جممو  الفتاوى )( (2

 .54( أصول الدين ص5)
 (.2/25( دراسات يف احلديث النبوي )4)
 (.2/25(  ينظر: املرجع السابق )5)
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 .(2)وازدادوا عليها، حىت اختذوا ذلك سبيال  إىل هدم الدين، وإقصائه عن واقع احلياة
 

، وتليمذه جوزيف شاخت وكذلك وممن توىل كرب هذا املستشرق اليهودي جولدتسيهر
  .بروكلمان و المنس وفنسنك

الدينية بأن وسعوا مع ن املعرفة »يف معرض ثنائه على املعتزلة:  يهرستجولد  ومما قاله
ا بشدة عن  أدخلوا فيها عنصر ا مهم ا آخر قيم ا وهو العقل، الذي كان حىت ذلك احل ن مبعد 

 . (2)«هذه الناحية
 

الم يف عهده وأهم شبهة له ما زعمه من أن القسم األكرب من احلديث ليس وثيقة لإلس
ن أ فمقتضى قولهج،  عصر النضولكنه أثر من آثار جهود املسلم ن يف (5)(األول )عهد الطفولة

القسم األكرب من احلديث ليس إال نتيجة للتطور الديين والسياسي واالجتماعي يف القرن ن 
مل ينتقل   ومعلوم أن هذا زعم باطل تكذبه النصوص الثابتة، فرسول هللا ، (4)لثايناألول وا

أنزل هللا عليه يف  إىل الرفيق األعلى إال وقد وضع األسس الكاملة لبنيان اإلسالم الشامخ مبا 
وقد جاء يف آخر ما أنزل من القرآن وشرائع وقوان ن شاملة وافية،  من سنن كتابه ومبا سنه 

ۡكَملُۡت لَُكۡم ُِّيَنُكم :قول هللا 
َ
تركت : )قبيل وفاته  قال ،و [5]املائدة:  ٱَۡلَۡوَم أ

 .(9) (5)(ما متسكتم هبما كتاب هللا وسنيت لن تضلوا فيكم أمرين
 

 

                                 
 ينظر: مقال: منكري السنة ب ن التشكيك واالفرتاء على هذا العنوان:  ( 2)

http://islamselect.net/mat/89807 
 .00، نقال  عن موقف املعتزلة من السنة النبوية ص202أدب املعتزلة ص  (2)

 ة اإلسالم.يقصد بعهد الطفولة: عهد التشريع وبداي( (5
 (.252، 55يعة يف اإلسالم ص )ر قدية والش، وينظر: الع505(  كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها ص 4)
(، وأخرجه 2929(، رقم احلديث: )2/490( أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب اجلامع، باب النهي عن القول بالقدر، )5)

(، حديث 20/264ضي به القاضي ويفيت به املفيت ، )البيهقي يف السنن الكبري، كتاب آداب القاضي، باب ما يق
 (.20559رقم )

 .46ص (  ينظر: حجية السنة ودحض الشبهات اليت تثار حوهلا9)

http://islamselect.net/mat/89807
http://islamselect.net/mat/89807
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املهم بيانه أن هذا املستشرق كان واسع االطال  على املراجع العربية، حىت عد ه  ومن
البعض: شيخ املستشرق ن يف اجليل املاضي، وقد ألف كتاب ا قبل أكثر من مائة عام حتت عنوان: 
دراسات إسالمية، فصارت كتابه عمدة عند مستشرقي اجليل احلاضر يف الطعن يف حجية السنة 

 سالم عموم ا.خصوص ا ويف اإل
 

وبعده جاء تلميذه شاخت، فسار على خطوه يف حبوثه حول السنة النبوية، بل كان أكثر 
 .  (2)شراسة منه على الرتاث اإلسالمي، ومن أبرز كتبه: أصول الفقه احملمدي

جة النتيفكان ز الشبه املزعومة بقصد إنكار حجية السنة، بعده، وأبر فأكمل املسرية 
يف السنة النبوية أنه ال ميكن احلكم بصحة أي حديث  خالصة آراء شاخت النهائية اليت هي

 :، ويف ذلك يقولمن أحاديث األحكام املروية بالسند إىل رسول هللا 
من العسري أن ي عد أي ا من هذه األحاديث صحيح ا فيما يتعلق مبسائل التشريع »
 .(2)«الديين

اخت[ من نتائج أنه ليس هناك وخالصة ما وصل إليه ]أي: ش»: وقال األعظمي 
 .(5)«حديث واحد صحيح، وخاصة األحاديث الفقهية

 
ويعترب املستشرقون رأس احلربة يف احلرب ضد اإلسالم من الناحية الدينية والفكرية، والقت  
ا إال أن ساروا على آثار من  كتبهم رواج ا عند من تأثر هبم من أبناء املسلم ن، فلم يألوا جهد 

ستشرق ن الغربي ن، فاقتنعوا بأفكارهم، وأخذوا يرددوهنا ويبثوهنا يف كتبهم كأهنا سبقهم من امل
حق ال غبار عليه وال دخن، ، ومن أمثال هؤالء: أبو ري ة فقد ألف  كتابا  أمساه: أضواء على 

ه رمح -حممد عبد الرازق محزةالسنة احملمدية، وهو مليء بالطعن يف السنة النبوية، وقد رد  عليه: 
يف    عيوالسبا ،يف كتابه: األنوار الكاشفة  يف كتابه ظلمات أيب رية، واملعلمي -هللا

 ومكانتها يف التشريع. كتابه: السنة
                                 

 (.99، 06ص) ينظر: العيوب املنهجية يف كتابات املستشرق شاخت املتعلقة بالسنة النبوية  (2)
العيوب املنهجية يف كتابات املستشرق شاخت ن ، نقال  ع960توثيق األحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت ص (2)

 .60ص املتعلقة بالسنة النبوية
 /ي(.2دراسات يف احلديث النبوي ) (5)
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وهناك غريه من ذكر ذلك كثري، مثل: أمحد أم ن يف كتابيه: فجر اإلسالم وضحاه، وطه 

 ن يف كتبهم أو حس ن يف كتابه: على هامش السرية، وغريهم ممن سار على هنج املستشرق
 .(2)؛ أمثال: حممد عبده، وإمساعيل أدهم، وأمحد زكي أبو شاديمقاالهتم

 

                                 
(، مقال: الرد 90-02، زوابع يف وجه السنة قدمي ا وحديث ا ص)224( ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص2)

 لنبوية املطهرة.على شبهات املستغرب ن واملستشرق ن حول السنة ا
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 .شبهة النهي عن تدوين احلديثاملبحث الثالث: 

 
من احلقائق اليت ظفرت بفصل القول، واجتازت حمنة التوقف، أن الس ن ة النبوية مل تنلها يد 

ا كان حظ القرآن الكرمي. فقد كان له ك ت ابه وذلك كم ،التدوين الرمسي على عهد رسول هللا 
املعي نون باالسم والصفة، وع رفوا بعنوان واضح ومسة شاخصة )كت اب الوحي(. ويف عددهم 
ودورهم جالت أقالم املؤرخ ن. كانت مهمتهم تقييد  اآليات الكرميات بعد نزوهلا بإشراف 

مر الذي ساهم يف حفظه لألمة املرحومة ، األمن النيب  ةمتواصل وتوجيه متاخم وعناية الصق
 على طبق حقيقته الرباني ة املنز لة.

هنى عن تدوين أحاديثه، بل  النيب ة صحيحة أن ن  علماء السبعض ويف روايات يعتربها 
شدد على ذلك، ويف ضوئها وعلى هديها يعل ل البعض من علماء اجلمهور عدم تدوين الس ن ة 

 .(2)عية للنهي النبوي الوارد يف هذا املضماراملطهرة، إنه نتيجة طبي

وكانت هذه من أبرز الشبهات اليت يطلقها منكرو السنة، واستندوا يف شبهتهم على 
 أحاديث ورد فيها املنع من تدوين السنة، منها:

ومن كتب عين غري القرآن  ال تكتبوا عين)قال:  هللا  أن رسول عن أيب سعيد اخلدري .2
 .(2)(فليمحه

أن يأذن يل أن أكتب احلديث فلم   سعيد اخلدري قال استأذنت رسول هللا عن أيب  .2
 .(5)يأذن يل

ما هذا )وحنن نكتب األحاديث. فقال:   خرج رسول هللا »قال:  عن أيب هريرة  .5
أتدرون ما  ؟كتاب غري كتاب هللا)قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال:  ؟(الذي تكتبون

                                 
 على هذا العنوان:  (  ينظر: مشكلة تدوين احلديث الشريف يف عصر النيب 2)

tdween/ch01.htm-http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla 
(، رقم 4/2269والرقائق، باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم، )( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد 2)

 (.5004احلديث: )
،  زيد بن أسلم، وقد ضعفه البخاري  (، فيه عبدالرمحن بن5/444(  أخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء، )5)

 (.5/294ينظر: التاريخ الكبري )

http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla-tdween/ch01.htm
http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla-tdween/ch01.htm
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 .(2)«(تتبوا من الكتب مع كتاب هللا تعاىلضل  األمم قبلكم إال  مبا اك
فهذه األحاديث وغريها تدل داللة صرحية على النهي عن كتابة احلديث يف عهد النيب 

. 
 

 اجلواب عن هذه الشبهة: 
: عند التأمل والنظر يف ختريج األحاديث السابقة يتب ن أنه مل يصح منها إال حديث  أوال 

 .(2)مع أن البخاري يرى أنه موقوف على أيب سعيد  أيب سعيد اخلدري الذي رواه مسلم،

ثاني ا: وردت أحاديث صحيحة تعارض أحاديث النهي عن الكتابة، فقد جاء فيها اإلذن 
 أو األمر بكتابة األحاديث، وذلك مثل:

أحد أكثر حديثا  عنه مين،   ما من أصحاب النيب : »قال  أيب هريرة ما جاء من أن .2
 .(5)«هللا بن عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتب إال  ما كان من عبد

 ؟يا رسول هللا أكتب ما أمسع منك :قلت: »أنه قال  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  .2
نعم فإنه ال ينبغي يل أن أقول يف ذلك إال ) :قال ؟يف الرضا والسخط :قلت (،نعم) :قال
 :قال ؟ع منك أشياء فأكتبهايا رسول هللا إين أمس» :قال حممد بن يزيد يف حديثه .«(احق  

 .(4)«(نعم)

قلنا: يا رسول هللا، إنا نسمع منك أشياء، أفنكتبها؟ »: أنه قال  عن رافع بن خديج .5
 .(5)«اكتبوا وال حرج():  قال

 

                                 
الرمحن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، ينظر: التاريخ الكبري ، وفيه عبد24( أخرجه اخلطيب يف تقييد العلم، ص2)

(5/294.) 
 (.2/209( فتح الباري البن حجر )2)
 (.225(، رقم احلديث: )2/54( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم باب كتابة العلم، )5)
، قال عنه 62العلم، ص (، وأخرجه اخلطيب يف تقييد9650(، رقم احلديث: )22/525( أخرجه أمحد يف مسنده، )4)

 شعيب األرنؤوط يف حتقيقه مسند أمحد: صحيح لغريه.
رواه الطرباين يف الكبري (: »2/590يف جممع الزوائد ) ، وقال عنه اهليثمي 99د العلم، ص( أخرجه اخلطيب يف تقيي5)

 «.وفيه أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع وعنه بقية ومل أر من ذكره
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 .(2)قي دوا العلم بالكتاب(): قال رسول هللا أن  ك عن أنس بن مال .4

اكتب يل يا  :فقال ة،يقال له أبو شاقام رجل من أهل اليمن »: أنه قال  عن أيب هريرة .5
 .(2)«ة(اكتبوا أليب شا: )فقال رسول هللا  .رسول هللا

 
كانوا يكتبون ففي هذه األحاديث وغريها كثري دليل صريح على أن الصحابة 

، وقد كانت لبعضهم صحائف مثل صحيفة عبد هللا بن عمرو وصحيفة جابر األحاديث النبوية
ى الدكتور حممد مصطفى األعظمي الصحابة الذين كانوا يكتبون وقد أحص،  بن عبد هللا

 .(5)افبلغ عددهم اثن ن ومخس ن صحابي   أو كانت هلم صحف

 
وقد سعى العلماء للجمع ب ن هذه أحاديث النهي وأحاديث اإلذن، باحتماالت عدة 

 منها:
لتباس النهي كان خاص ا بكتابة غري القرآن مع القرآن على ورق واحد؛ خشية اال»إن  .2

النهي خاص بكتابة غري القرآن مع القرآن يف شيء واحد »: ، قال ابن حجر(4)«بينهما
 .(5)«واألذن يف تفريقهما

 

نقل قد و إن النهي إمنا كان أول األمرين، مث نسخ احلكم إىل اإلذن بالكتابة،  :وقال بعضهم .2
ا، وآخر ي متقدم  أن يكون النه»صاحب عون املعبود عن اخلطايب قوله يف توجيه املسألة: 

النهي متقدم أو »عند عرضه االحتماالت:  ، وقال ابن حجر (9)«األمرين اإلباحة

                                 
(، حديث رقم 5/40يف السلسلة الصحيحة، ) ، وقال عنه األلباين 92العلم، ص تقييد ( أخرجه اخلطيب يف2)

 «.صحيح مبجمو  طرقه(: »2029)
(، رقم احلديث: 6/5( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو خبري النظرين، )2)

(9990 .) 
 (.242-62( دراسات يف احلديث النبوي )5)
 .06جع السابق ص( املر 4)
 (.2/209( فتح الباري البن حجر )5)
 (.20/59( عون املعبود )9)
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  .(2)«اس وهو أقرهبا مع أنه ال ينافيهاواألذن ناسخ له عند األمن من االلتب

 

ا كان يف بداية الدعوة اإلسالمية كي ال خيتلط إمن ن النهي الوارد عن النيب وقيل: إ .5
بالكتابة  من اللبس أذن هلم النيب أ، فلما زال هذا االحتمال و احلديث بكتاب هللا 

السمعاين يف أدب اإلمالء  مال تصريح به؛ يقول اإلمامن دون محل ذلك على النسخ و 
حاديث إمنا كانت يف االبتداء كي ال كراهية كتابة األإن  »واالستمالء هبذا اخلصوص: 
 . (2)«من عن االختالط جاز كتابهختتلط بكتاب هللا فلما وقع األ

 ن،آبالقر وقيل كان النهي أوال ملا خيف اختالطه »فقال:  النووي وممن ذهب اىل هذا 
 . (5)«من من ذلكأواإلذن بعده ملا 

 

النهي متعلق مبن خيشى منه االتكال على الكتابة فن النهي خاص واإلذن عام؛ وقيل: إ .4
وكانوا »يف هذا اخلصوص:   دون احلفظ ، واإلذن ملن أذن منه ذلك. قال السمعاين

. وقال النووي (4)«ا لكي ال يعتمد العامل على الكتاب بل حيفظهيكرهون الكتاب أيض  
كان النهي ملن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه يف احلفظ ،مع متكنه منه واإلذن : »

 .(5)«ملن ال يتمكن من احلفظ

 
  ىل رسول هللا إال يصح رفعه  خلدري ان حديث أيب سعيد : إبعض العلماءوقال  .5

يف املسألة برز األحاديث أوهو الشك  خلدري اا على أيب سعيد وإمنا يصح موقوف  
املطروحة وبالتايل فاحلديث املوقوف ال يقوى على معارضة األحاديث اليت ثبت رفعها اىل 

ع، وقد قال ابن حجر فيكون احلكم ألحاديث اإلذن وليس ألحاديث املن رسول هللا 
عل حديث أيب سعيد وقال الصواب وقفه أومنهم من »: يف حديث أيب سعيد  

                                 
 (.2/209باري البن حجر )فتح ال ((2

 .295( أدب اإلمالء واالستمالء ص2)
 (.2/245( شرح النووي على مسلم )5)
 .295(  أدب اإلمالء واالستمالء ص4)
 (.2/245( شرح النووي على مسلم )5)
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 .(2)«ري وغريهعلى أيب سعيد قاله البخا

 
النهي إمنا كان يف بداية اإلسالم مث وهو أن االحتمال الثالث؛ األقرب منها هو ولعل 

أول اإلسالم؛ ليصرفوا  يف من باب التوجيه النبوي ألصحاب النيب  ولعل ذلكنسخ؛ 
لكان من املمكن  ؛و توزعت جهودهم ب ن القرآن وغريهفلعنايتهم الكاملة إىل القرآن الكرمي، 

 .(2)قلة الكت اب وندرة الوسائلل ، أو يلتبس بغريه؛يف كتابة القرآن وحفظه أن حيصل إمهال
 

                                 
 (.2/209( فتح الباري البن حجر )2)

 (.205-202ينظر: السنة حجيتها ومكانتها يف اإلسالم ص )( (2
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 .شبهة تأخر تدوين السنةاملبحث الرابع: 

هذه الشبهة يعتمد عليها كثريا  منكرو السنة يف حتقيق أغراضهم ضد السنة، وذلك للتقليل 
 من مكانتها ملن يقول حبجيتها، فيقولون:

عها وكتابتها كما يرون للسنة أمهية يف الدين؛ لعجلوا جبم لو كان أصحاب رسول هللا 
 تدو ن السنة يف عهدهم، وإمنا بدأ تدوينها يف ، ولكن الصحابة أمهلوها وماتوا وملصنعوا بالقرآن

القرن الثالث اهلجري، فهل يعقل أهنا بتلك األمهية وأهنا املصدر الثاين للتشريع مث ترتك إىل هذا 
 .(2)القرن مل تدو ن!
ة أيام حياته عليه الصالة والسالم، ون السن   تدمل»يقول عبد هللا جكرالوي: ويف هذا 

وتناقلت مساعا  إىل القرن الثالث اهلجري، وإذا كان سامعونا ال يستطيعون ذكر ما حتدثنا عنه يف 
 .(2)«خطبة اجلمعة املاضية فكيف بسما  مائة سنة وصحة بيانه

 

ت خ ر  هبا»وأكد حشمت علي هذا املعىن فقال:  واليت يقال  إن الصحاح الستة اليت يا ف 
عت ودونت يف القرن الثالث حسب إقرار  حباجة القرآن إليها ، كل تلك الكتب مج 

 .(5)«احملدث ن
 

 اجلواب عن هذه الشبهة:
 خال من تدوين السنة، وقد ذكر يف املبحث السابق ما بعدم التسليم بأن عصر النيب 

ورة مجعوا فيها نسخ مشه فقد كان للصحابة أذن بالتدوين،  يدل على أن النيب 
 :  األحاديث، ويف هذا يقول اخلطيب البغدادي 

كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثرية يذكر   ،ألصحاب احلديث نسخ مشهورة»
 .(4)«الراوي إسناد النسخة يف املنت األول منها مث يقول فيما بعده وبإسناده اىل آخرها

 
                                 

 .59ت الثالثون ص(  ينظر: الشبها2)
 .50م، نقال  عن شبهات القرآني ن ص2602( عام 26/252( جملة إشاعة السنة )2)
 .50، نقال  عن شبهات القرآني ن ص42( تبليغ القرآن ص5)

 .224الكفاية يف علم الرواية ص( (4
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، من ياهتم عن رسول هللا هلم صحف يدونون فيها مرو  من الثابت أن الصحابة ف
 ذلك:

، وقال فيها عبدهللا (2)، املسماة: الصحيفة الصادقةصحيفة عبدهللا بن عمرو بن العاص  .2
ما يرغبين يف احلياة إال الصادقة والوهط. فأما الصادقة، فصحيفة كتبتها من رسول »: 

رضي هللا عنه  هللا صلى هللا عليه وسلم. وأما الوهط: فأرض تصدق هبا عمرو بن العاص 
قد انتقلت هذه الصحيفة إىل حفيده عمرو بن شعيب. وأخرج ، و (2)«كان يقوم عليها

ا من أحاديث ا كبري  من كتابه املسند قسم    يف مسند عبد هللا بن عمرو  اإلمام أمحد
 .(5)ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدههذه الصحيفة من ح

أي مقادير -ة تشتمل على العقل : وهي صحيفة صغري  صحيفة علي بن أيب طالب .2
عن أيب جحيفة قال:   أخرج نبأها البخاري وعلى أحكام فكاك األسري. -الديات

قلت هل عندكم كتاب؟ قال: قال: ال، إال كتاب هللا، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما »
يف هذه الصحيفة. قال: قلت: فما يف هذه الصحيفة؟ قال العقل. وفكاك األسري، وأن ال 

 .(4)«يقتل مسلم بكافر

 .(5)، املسماة: الصحيفة الصحيحةصحيفة مهام بن منبه عن أيب هريرة  .5

وجدنا يف كتاب  »، جاء يف الرتمذي عن ابن سعد بن عبادة: صحيفة سعد بن عبادة  .4
 .(9)«قضى باليم ن مع الشاهد سعد أن النيب 

ىل عامر بن سعد بن وبعث هبا إ كتب بعض أحاديث النيب   أن جابر بن مسرة جاء  .5
 .(0)أيب وقاص ملا طلبه ذلك

                                 
 .22ينظر: معرفة النسخ والصحف احلديثية ص( (2
إسناده ضعيف، من »(، وقال حمقق الكتاب عنه: 525قم احلديث: )(، ر 450-2/459أخرجه الدارمي يف سننه، )( (2

 جل ليث بن أيب سليم(.
 (.22/0ينظر: مسند أمحد )( (5
 (.222(، رقم احلديث: )2/55أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، )( (4
 .22ينظر: معرفة النسخ والصحف احلديثية ص( (5
 (.2545(، رقم احلديث: )5/920نه، كتاب األحكام، باب اليم ن مع الشاهد، )أخرجه الرتمذي يف سن( (9

(، رقم احلديث: 4/2902وصفاته، ) (  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا 0)
(2505.) 
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 .(2)إىل عمر بن عبيدهللا بأحاديث رسول هللا  كتب عبدهللا بن أيب أوىف  .9
 

ا والذي كان يكتب يف زمن الصحابة والتابع ن تصنيف  »: ويف هذا يقول ابن رجب 
عي التابع ن صنفت ا، وإمنا كان يكتب للحفظ واملراجعة فقط، مث إنه يف زمن تابا مبوب  مرتب  

 .(2)«وبعضهم مجع كالم الصحابة  التصانيف، ومجع طائفة من أهل العلم كالم النيب 
الكتب إىل ملوك عصره وأمراء العرب يدعوهم فيها إىل  كان يكتب  ومما ال خيفى أنه

 .(5)اإلسالم
 

بيان عون أن السنة دونت يف القرن الثالث اهلجري، وقصدهم بذلك فمن التهويل أن يد  
طول املدة اليت أمهل فيها التدوين توصال  للتشكيك يف صحة الرواية، لبعد ما ب ن التدوين وب ن 

 اليت قيلت أو حدثت فيها السنة القولية والعملية. حياة النيب 
وهذا ال يقول به عارف بتاريخ السنة؛ ألن تدوينها بشكل رمسي بدأ مع بداية القرن الثاين 

أن عمر بن عبد العزيز، وقد جاء عن مالك ن عبدالعزيز اهلجري يف عهد عمر ب
، أو سنته، انظر ما كان من حديث رسول هللا » :كتب إىل أيب بكر بن عمرو بن حزم  ،

 . (4)«د خفت دروس العلم، وذهاب العلماءأو حديث عمر، أو حنو هذا فاكتبه يل، فإين ق

طوا يف مجع األحاديث والتثبت منها  فمن ذاك احل ن مش ر العلماء عن ساعد اجلد ، ونش
كما كانت الرواية يف عصر اخللفاء، إال أهنا أضافت إىل ذلك مجع أقوال الصحابة وفتاويهم 

 .(5)وكذلك أقوال كبار التابع ن إىل احلديث النبوي
 

 فسقط بذلك قول جكرالوي وبطلت دعواه أن تدوين احلديث تأخر إىل القرن الثالث
 .اهلجري

                                 
 (.0250: )(، رقم احلديث6/94( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التمين، باب كراهية متين لقاء العدو، )2)
 .542( شرح علل الرتمذي ص2)
 (.2/292( ينظر: الطبقات الكربى )5)
 (.659(، رقم األثر )2/550( أخرجه مالك يف املوطأ من رواية حممد بن احلسن، )4)
 .40( ينظر: الشبهات الثالثون ص5)
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ت علي: إن الصحاح الستة تأخر تدوينها إىل القرن الثالث فنقول: نعم، أما قول حشم
 .دونت يف القرن الثالث فكان ماذا؟

لكن متيز القرن الثالث بتدوينها بأسفار خاصة كانت مدونة مكتوبة،   فقد أصوهلاأما عن 
م ويظهر من جممو  كالهبا مع الرتتيب الدقيق، وكذلك مع النقد ألسانيد احلديث ومتونه، 

 .(2)الستة فحسب وأهنما يظنان أن السنة هي الكتب ،الرجل ن أهنما ضال يف مفهوم السنة

 

وبرضى وعلم  يف عهد النيب أول شأهنا هذا العرض يتضح أن السنة النبوية دونت وبعد 
جري هر التدوين يف القرن الثالث اهل، وازديف التدوين بعد وفاته   مث تتابع الصحابة ،منه
ملن  وال نظر فال اعتبار ،املوجودة هذا العصربالصورة  ث صنفت املصنفات وكتبت املسانيديح

 .، وهللا أعلمشكك يف السنة لتأخر تدوينها
 

                                 
 .42( شبهات القرآني ن ص2)
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 .شبهة االكتفاء بالقرآناملبحث اخلامس: 

 
زعم كثري من املبطل ن أن القرآن الكرمي ال حيتاج إىل بيان، بل هو تبيان ا لكل شيء، وقد 

عه إىل شيء آخر يزيده بيان ا مثل: حوى كل حكم وكل أمر حيتاج الناس إليه، فال حيتاج م
 :السنة النبوية، بل هو كاٍف لوحده، وقد قال هللا 

 ِۚ ء  َنا ِِف ٱلِۡكَتَِٰب ِمن ََشۡ ِۡ ا فَرذ نۡلَا َعلَۡيَك وَ  وقال: [.59]سورة األنعام:  .مذ نَزذ
ِ ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰنٗ 

ء  ا ل ُِك  ِ  قال:[، و 96]سورة النحل:  .ََشۡ نَزَل إََِلُۡكُم َوُهَو ٱَّلذ
َ
ٓي أ

ٗل    [.224. ]سورة األنعام: ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصذ

فلو احتيج للسنة لكان القرآن مفرط ا فيه، وملا كان تبيان ا لكل شيء، فلزم اخللف يف قول 
 .(2)هذا حمال هللا 

 
 اجلواب عن هذه الشبهة:

 رد هذه الشبهة قائم على بيان أمرين:
 اآليات على ما أرادوه منها.األول: خطأ االستدالل هبذه 

 الثاين: الواقع العملي يف حياة املسلم ن.
 

 فمثال   أما األمر األول: فالشواهد اليت استدلوا هبا من القرآن ال تناسب غايتهم ومقصدهم،
ِۚ املراد بالكتاب يف  ء  َنا ِِف ٱلِۡكَتَِٰب ِمن ََشۡ ِۡ ا فَرذ  املقصود به ليسو اللوح احملفوظ،  :مذ

ۡرِض  ِمن َُّٓابذة  َوَما  :يف قوله  نفس اآلية على ذلك من والدليل  ،لكرميالقرآن ا
َ
ِِف ٱۡۡل

ِۚ يَِطُي ِِبََناحَ  َوََل َطَٰٓئِر   ء  َنا ِِف ٱلِۡكَتَِٰب ِمن ََشۡ ِۡ ا فَرذ ۡمَثالُُكمِۚ مذ
َ
ٌم أ َِ ُ

ٓ أ ُثمذ إَِىَٰ  ۡيهِ إَِلذ
ونَ  املدون فيه ما كان وما سيكون  للوح احملفوظفالكتاب هنا هو ا [9األنعام:].َرب ِِهۡم ُُيََۡشُ

 .(2)، وال يقول عاقل أن استقصاء املخلوقات والدواب والطري مسطور يف القرآنمن علم هللا 
                                 

 . 209( ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص(2
 .9، الرد على شبهات املستغرب ن واملستشرق ن ص9( ينظر: شبهات القرآني ن ص(2
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ما تركنا شيئ ا إال قد كتبناه يف أم »يف تأويل هذه اآلية:  ويف هذا يقول ابن عباس 
 .(2)«الكتاب

اآلية هو القرآن الكرمي، وكذلك كما يف قوله  وعلى فرض التسليم بأن املراد بالكتاب يف
 : 

 ٗنۡلَا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰن ِ َونَزذ
ء  ا ل ُِك  ، فاملقصود: أنه مل يفر ط يف بيان شيء ََشۡ

من أمور الدين وأحكامه، وهذا البيان قد يكون بطريق النص  القرآين؛ وذلك مثل: حترمي الزنا 
؛ وذلك: مثل: عدد م يف القرآن وبيانه على لسان نبيه واخلمر، وقد يكون فرض احلك

، فيعمل الصلوات، نصاب الزكاة، وقد يكون احلكم مل ينص  عليه يف القرآن لكن سن ه النيب 
ْ   :به استجابة لقول هللا  َُٰكۡم َعۡنُه فَ نَتُهوا وُل فَُخُذوُُ َوَما َنَهى َُ َُٰكُم ٱلرذ  َوَمآ َءاتَى

قد يكون احلكم مل ينص  عليه يف القرآن وال يف السنة، فيجتهد الناس يف ، و [0]سورة احلشر: 
 . (2)طلبه

فكل حكم بينته السنة أو اإلمجا  أو القياس أو غري ذلك من األدلة املعتربة، فالقرآن مب ن  
له حقيقة؛ ألنه أرشد إليه وأوجب العمل به، فعندما يتمسك املرء بالسن ة ويعمل هبا فهو يف 

لعن هللا ): حديث عبدهللا بن مسعود  روىمل بكتاب هللا تعاىل، وهلذا ملا األصل عا
بلغ ذلك امرأة من  (الوامشات واملوتشمات، واملتنمصات واملتفلجات، للحسن املغريات خلق هللا

أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغين عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال:  :بين أسد يقال هلا
، ومن هو يف كتاب هللا، فقالت: لقد قرأت ما ب ن اللوح ن، سول هللا وما يل ألعن من لعن ر 

َُٰكُم فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت:  ٓ َءاتَى َوَما
  ْ َُٰكۡم َعۡنُه فَ نَتُهوا وُل فَُخُذوُُ َوَما َنَهى َُ : فإنه قد قالت: بلى، قال؟ [0]سورة احلشر:  ٱلرذ

 .(5)هنى عنه
 

من السن ة، وب ن  أهنا قسم من الوحي  وقد فرض هللا على الناس األخذ مبا جاء به حممد 

                                 
 (.22/545( أخرجه الطربي يف تفسريه، )(2
 .206(، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص22-22( ينظر: الرسالة ص)(2
 ه  ۡ  ع ن ۡ  ول  ف خ ذ وه  و م ا نا ه ٰىك مو م ٓا ء ات ٰىك م  ٱلر س  ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب: (5

 (.4999(، رقم احلديث: )9/240، )ف ٱنتا ه وا  
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ْ  وجزء منه، فقال تعاىل:  َُٰكۡم َعۡنُه فَ نَتُهوا وُل فَُخُذوُُ َوَما َنَهى َُ َُٰكُم ٱلرذ ٓ َءاتَى  َوَما
 5]النجم:  إِۡن ُهَو إَِلذ وَۡۡحٞ يُوَۡحَٰ  ٣ٱلَۡهَوىَٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن وقال جل وعال: [ 0]احلشر: 

- 4]. 
فالسن ة النبوية هي قسيمة القرآن تندرج معه يف الوحي اإلهلي، وهي تبينه وتوضحه، 

يُعواْ واألخذ هبا سبب لالهتداء كما يدل هلذا قول هللا عز وجل  ِِ
َ
َ َوأ يُعواْ ٱَّللذ ِِ

َ
 قُۡل أ

َما َعلَۡيهِ َما ُح َِل  ۖۡ فَإِن تََولذۡواْ فَإِنذ وَل َُ ْ  َوَما ٱلرذ ا ُح ِلُۡتۡمۖۡ ِإَون تُِطيُعوُُ َتۡهَتُدوا وََعلَۡيُكم مذ
ولِ  َُ َُٰغ ٱلُۡمبِّيُ  لََعَ ٱلرذ خذ واأل فمن كان نصيبه من طاعة النيب [ 54]النور:  إَِلذ ٱۡۡلََل

بسن ته واالستمساك هبا أكمل كان حظه من االهتداء أمت ، وعكسه بعكسه، فإن اإلنسان يفوته 
 .(2)من االهتداء بقدر ما فاته من السن ة علم ا وعمال  

ا من أمر الدين مل يتضمن أخرب سبحانه أنه مل يغادر شيئ  »: ويف هذا يقول اخلطايب 
ا وبيان خفي اشتمل عليه بيانه الكتاب إال  أن البيان على ضرب ن بيان جلي تناول الذكر نص  

وهو معىن   النيب  إىل فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكوال   ،معىن التالوة ضمنا  
ُروَن قوله سبحانه:  َِل إََِلِۡهۡم َولََعلذُهۡم َيَتَفكذ َ لِلنذاِس َما نُز  ِ فمن مجع [ 44]النحل: ِِلُبَّي 

 .(2)«ب ن الكتاب والسنة فقد استوىف وجهي البيان
 

س األمر الثاين: الواقع العملي لألمة بالقرآن والسنة مع ا منذ صدر اإلسالم حىت يوم النا
هذا، فمن املستحيل االكتفاء بالقرآن فقط، فهو مل يشتمل على كل صغرية وكبرية حيتاجها 

إليه  ، بل بقي شيء حيتاج الناسمل تستوف  حاجة الناس -رغم كثرهتا–الناس، وكذلك السن ة 
ستنباط ال أبواب اللمجتهد لكن الكتاب والسنة فتحا  ،على وجه التحديد هفيكم ح مل ينص

؛ فهدى هللا األمة من صدر اإلسالم األول، إىل استمداد أدلة عيةدلة الفر األاألحكام من 
 شرعية من الكتاب والسنة، منها:

القياس، واإلمجا ، االستحسان، االستصحاب، سد الذرائع، املصاحل املرسلة، وغري ذلك 

                                 
 .4ينظر: شبهات حول السنة لعبدالرازق عفيفي ص( (2
 (.2/9( معامل السنن )(2
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 من األدلة، وما ذاك إال لبيان أحكام الوقائع املستجدة.
رآن وحده، صحيح أنه أصل أصول التشريع، فمن اجلهل حصر مصدر التشريع على الق

 .(2)لكنه ال يغين عن باقي األصول املستمدة منه

                                 
 (.255-254( ينظر: الشبهات الثالثون ص )(2
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 إنكار االحتجاج بخرب اآلحاد. املبحث السادس: شبهة

 
 إىل قسم ن: متواتر وآحاد. قس م أهل احلديث األخبار املنقولة عن النيب 

هو: ما وراه مجاعة يستحيل يف العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم،  املتواتر,ف
 .(2)وأسندوه إىل شيء حمسوس، ويصحب خربهم إفادة العلم بنفسه لسامعه

 شروطه:
أن يرويه عدد كثري، وقد اختلف يف أقل الكثرة على أقواٍل، املختار أنه عشرة  .2

 .(2)أشخاص

 وجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند.أن ت .2

 أن حتيل العادة تواطؤهم على الكذب. .5

 .أن يكون مستند خربهم احلس؛ كقوهلم: مسعنا، أو رأينا .4

 
العلم اليقيين الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به  :املتواتر يفيد العلم الضروري، أي حكمه:
يف تصديقه، فكذلك اخلرب املتواتر،  رتددا، كمن يشاهد األمر بنفسه؛ فإنه ال يا جازم  تصديق  

 لذلك كان املتواتر كله مقبوال، وال حاجة إىل البحث عن أحوال رواته.
 

 ينقسم اخلرب املتواتر إىل قسم ن مها: لفظي، ومعنوي: أقسامه:
 املتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه. -أ

ا. . رواه بضعة وسبعون صحابي  (5)(من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)مثل حديث: 
 يف باقي طبقات السند. -بل زادت-مث استمرت هذه الكثرة 

 املتواتر املعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه. -ب

                                 
(، وكذلك قال مبثل هذا علماء األصول، 5/50(، فتح املغيث )2/209، تدريب الراوي )56ينظر: نزهة النظر ص( (2

 (.2/292(، إرشاد الفحول )5/269احمليط للزركشي )ينظر: البحر 
 (.2/200تدريب الراوي )( (2
 (.200(، رقم احلديث: )2/55، )أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب إمث من كذب على النيب ( (5
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حنو مائة حديث، كل حديث منها  مثل: أحاديث رفع اليدين يف الدعاء، فقد ورد عنه 
فكل قضية منها مل تتواتر، والقدر املشرتك  فيه: أنه رفع يديه يف الدعاء، لكنها يف قضايا خمتلفة،

 .تواتر باعتبار جممو  الطرق -وهو الرفع عند الدعاء-بينها 
حديث احلوض، وحديث  :، منهاوعند النظر فإن األحاديث املتواترة تكاد تكون معدودة

؛ ، وغريها كثري(2)(نضر هللا امرأ)رفع اليدين يف الصالة، وحديث:  املسح على اخلف ن، وحديث
ا بالنسبة لكن لو نظرنا إىل عدد أحاديث اآلحاد لوجدنا أن األحاديث املتواترة قليلة جد  

 .(2)إليها
 

هو ما مل يوجد فيه شروط املتواتر سواء كان الراوي »بقوله:  فعر فه النووي  :أما اآلحاد
 .(5)«ا أو أكثرله واحد  

 .(4) «ما مل جيمع شروط التواتر»:  وكذا قال اإلمام ابن حجر
ليس املراد ما يرويه الواحد فقط، وإن كان موضو  خرب الواحد يف اللغة يقتضي »إذن 

وحدة املخرب الذي ينافيه التثنية واجلمع، لكن وقع االصطالح به على كل ما ال يفيد القطع، 
 .(5)«ا عن حد التواتروإن كان املخرب به مجعا  إذا نقصو 

 
ن املتواتر هو لقسم اآلحاد، حىت قال بعضهم: إ يف السنةفعلى هذا يتضح أن األكثرية 

وزعم بعضهم أن شروط املتواتر ال جتتمع يف  ،(9)اللفظي ال ينطبق إال على حديث واحد فقط
ابن حبان ويف هذا يقول   حديث واحد، فعلى هذا ال يوجد حديث متواتر، بل كلها آحاد،

خرب من رواية  جد عن النيب ألنه ليس يو  ؛، فإهنا كلها أخبار آحادفأما األخبار»: 

                                 
أخرجه أمحد (، و 5992(، رقم احلديث: )5/590أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، )( (2

 (.4250(، رقم احلديث: )0/222يف مسنده، )
 (.29-25ينظر: تيسري مصطلح احلديث ص)( (2

  (.252/ 2) شرح النووي على مسلم  (5)
 .55نزهة النظر البن حجر ص( 4)
 (.5/529( البحر احمليط للزركشي )5)

 .255مقدمة ابن الصالح ص( (9



  59  

، حىت ينتهي ذلك إىل رسول عدل ن ، وكل واحد منهما عن عدل ن، روى أحدمها عن عدل ن
أن من تنكب عن . و ار آحاد، ثبت أن األخبار كلها أخبوبطل . فلما استحال هذا هللا 

ة ، لعدم وجود السنن إال من رواي، فقد عمد إىل ترك السنن كلهاقبول أخبار األحاد
 .(2)«اآلحاد

 
، وعلى هذا فإهنا تنكر (2)تنكر العمل بأخبار اآلحاد من نابتة املبتدعة مث ظهرت طائفة

 العمل بالسنة مجيعها! ألن السنة يندر فيها وجود املتواتر!
ال بد يف األحكام الشرعية » قال: الشريف املرتضى وممن قال هبذا الرافضة، فقد جاء أن 

ولذلك أبطلنا العمل بأخبار اآلحاد؛ ألهنا ال توجب علم ا وال عمال  من طريق يوصل إىل العلم 
وأوجبنا أن يكون العمل تابع ا للعلم؛ ألن راوي خرب الواحد إذا كان عدال  فغاية ما يقتضيه 

 .(5)«يكون كاذب االظن بصدقه، ومن ظننت صدقه جيوز أن 
، (4)جولد تسيهر وسار على هذا من تبعهم من املستشرق ن واملستغرب ن؛ أمثال:

 .(0)، وحممد شلتوت(9)أبو ريةو ، (5)وشاخت
على رد األحاديث بأهنا إمنا تفيد الظن، وقد ذم الظن يف القرآن؛ كقوله تعاىل:  واحتجت

   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  وقال: [2النجم: ]سورة ، 

  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  (9)[29النجم: ]سورة . 
]سورة  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ وقال: 

                                 
 (.2/259اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )( (2
 (. 5/92(، تيسري التحرير )2/500ينظر: كشف األسرار )( (2
 .60(، نقال  عن وثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري ص2/00أصول الفقه للمظفر السمعاين )( (5
نسبها إليه  اخلطيب يف كتابه: الرد على مزاعم املستشرق ن جولد تسيهر ويوسف شاخت ومن أيدمها من املستغرب ن ( (4

 .22ص
 .45ينظر: الرد على مزاعم املستشرق ن جولد تسيهر ويوسف شاخت ومن أيدمها من املستغرب ن ص( (5
 .590صأضواء على السنة احملمدية ( (9
يصح االعتماد عليه يف  إن حديث اآلحاد ال يفيد عقيدة وال»حيث قال: ، 92ينظر: اإلسالم عقيدة وشريعة ص( (0

 .«املغيبات
 ( 269/ 2طيب )االعتصام للشاينظر:  (9)



  56  

 [.59يونس: 
إياكم والظن، فإن الظن )، قال: أن رسول هللا   أيب هريرة ا حبديثواستدلوا أيض  

 .(2)(أكذب احلديث
ة بن اث اجلدة من املغري  ، وتوقف أيب بكر يف قبول اخلرب مري(2)وكذا حديث ذي اليدين

 .(4)، وطلب عمر من أيب موسى شاهدا آخر يف االستئذان ثالثا(5) شعبة
فريون هذه كلها أدلة على إنكار خرب الواحد؛ ألن ثبوت رواية الواحد على سبيل الظن ال 

، إضافة إىل طلب رسول هللا  -زعموا–اليق ن، وهذا ما جاءت اآليات واألحاديث بالنهي عنه 
 عن احلاالت السابقة وعدم اكتفائهم بواحد. والصحابة إىل خمرب آخر 

 

قد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة يف زمن األئمة األربعة أما عن منشأ هذه الشبهة ف
وأصحاهبم يف دروسهم ومناظراهتم وتصانيفهم للرد  فمن بعدهم، وتصدى األئمة األربعة

 .(5)عليهم
متواتر وآحاد إمنا ظهر بعد زمن  ومن املسل م به عند العلماء أن تقسيم احلديث إىل

منزلة واحدة من حيث  فإهنم كانوا ينزلون حديث رسول هللا  ، أما الصحابة الصحابة 
انعقاد اإلمجا  »: القبول والعمل، حىت صار ذلك حمل إمجا  عندهم، قال ابن القيم 

ذا ال يشك فيه من املعلوم املتيقن على قبول هذه األحاديث وإثبات صفات الرب تعاىل هبا، فه
له أقل خربة باملنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه األحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض 
بالقبول ومل ينكرها أحد منهم على من رواها، مث تلقاها عنهم مجيع التابع ن من أوهلم إىل 

                                 
 ، باب حترمي الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش وحنوهايف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب،  مسلم أخرجه (2)

 (.2595، رقم احلديث: )(4/2695)
(، رقم احلديث: 2/205أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، )( (2

(492.) 
(، وأخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الفرائض، باب 20609(، رقم احلديث: )26/465أخرجه أمحد يف مسنده، )( (5

ويف الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من »(، وقال عنه: 2202(، رقم احلديث: )4/420مرياث اجلدة، )
 .«حديث ابن عيينة

 (.2254(، رقم احلديث: )5/2969) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اآلداب، باب االستئذان،( (4
 .9مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة ص (5)
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اها عن آخرهم، ومن مسعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق هلم، ومن مل يسمعها منهم تلق
هذا أمر يعلمه ضرورة أهل احلديث كما  التابع ن كذلك وكذلك تابع التابع ن مع التابع ن.

 .»(2)يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم 
إن »رة بعد املائة من اهلجرة فيقول: أن زمن نشأة هذه الظاه يرى اإلمام ابن حزم و 

، جتري على ذلك كل فرقة يف قبول خرب الواحد الثقة عن النيب  ىمجيع أهل اإلسالم كانوا عل
بعد املائة من  متكلمو املعتزلةعلمها كأهل السنة واخلوارج والشيعة والقدرية حىت حد ث 

 .(2)«التاريخ، فخالفوا اإلمجا  يف ذلك
ومن املتحقق أن هذا التقسيم مل يكن معروفا  ب ن الصحابة »:  وقال ابن جربين 

لتابع ن الذين إمنا يعتربون صحة املنقول وبطالنه غالبا  باعتبار حال الناقل له من ثقته وأمانته وا
أو ضد ذلك، فاتضح أن هذا التقسيم اصطالح حادث ب ن احملد  ث ن وأهل األصول كسائر 

 .(5)«علوم احلديث
 

ج العقلي يف طغيان املنه»أمهها: بسبب النشأة، مجيل أسبابا أخرى مرتبطة وذكر د. حممد 
فاألدلة  التعامل مع السنة، وال سيما عند املعتزلة الذين جعلوا داللة العقل أوىل الدالالت،

 .(4)«جة العقل والكتاب والسنة واإلمجا حعندهم على الرتتيب هي: 
مث جتاوزوا احلد حىت ردوا  ... واالقتصار على ما استحسنته عقوهلم يف فهم القرآن»بل 

 .(5)«والتصريح لرأيهم السوءالقرآن بالتلويح 
 

وذلك  ؛(9)«مال؛ ألن عامة التكليف مبين عليهيتفر  منه سائر األع»وهذه البدعة أصل 
فكل ما مل يب ن يف القرآن؛ فال » ا على عمله،ا مباشر  أن قبول املرء أو إنكاره لآلحاد مؤثر تأثري  

                                 
 .905خمتصر الصواعق املرسلة ص( (2

 (.2/224)  البن حزم اإلحكام( 2)
 .50أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي ص( (5

 (59حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام للدكتور حممد مجيل مبارك )ص:  (4)
 (269-2/265) االعتصام (5)
 (2/244) املرجع السابق (9)
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، وهنا نتب ن أن هذا األمر   (2)«هبد ملطرح نقل اآلحاد أن يستعمل رأيه فيه، وهو االبتدا  بعين
كان من أكرب عوامل انتشار هذه البدعة، فاملعتزلة وغريهم من الطوائف الضالة حكموا عقوهلم 

 عن أن يستنبطوا وقواعدهم الباطلة يف بعض أبواب الدين كاألمساء والصفات على الدين بدال  
برية حدت هبم إىل التفكري يف القواعد من الدين ونصوص الوحي ن، فواجهوا حينئذ إشكاالت ك

 .فمن عكس انعكس ا وذلك بإنكار اآلحادرد شيء منها مطلق  
 

 اجلواب عن هذه الشبهة:
تصدى العلماء ل ش ب ه اجملادل ن يف حجية خرب اآلحاد يف ثالثة علوم بارزة هي: علم »

عهم همٌّ واحد احلديث، وعلم العقائد، وعلم أصول الفقه، والعلماء يف هذه الفنون الثالثة جيم
 جمال االعتقاد ويف جمال األحكام يف هذا التصدي هو همُّ إثبات حجية خرب اآلحاد يف

 .(2)«العملية
ذكر احلجة عليهم يف ردهم أخبار اآلحاد مجاعة من أئمة اجلماعة وعلماء املسلم ن وقد ف

أحاديث اآلحاد  دعوى رد ، ونقض اإلمام األلباين (5)اا كافي  ا موعب  لذلك كتاب   بعضهم أفرد
 ا يف رسالة له. يف العقيدة من عشرين وجه  

 
الذي عليه مجاهري املسلم ن من الصحابة والتابع ن فمن بعدهم من »افعلى هذا يقال بأن 

احملدث ن والفقهاء وأصحاب األصول أن خرب الواحد الثقة حجة من حجج الشر  يلزم العمل 
 .(4) «هبا

أخبار اآلحاد »،  وقال: (5)ى حجية خرب االحاد اإلمجا  عل ونقل ابن عبد الرب 
الثقات األثبات العدول واخلرب الصحيح اإلسناد املتصل منها يوجب العمل عند مجاعة األمة 

                                 
 (2/245املرجع السابق ) (2)
 .2حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام ص  (2)
 (، والكتاب هو البن عبد الرب، وامسه: الشواهد يف إثبات خرب2/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (5)

 الواحد.
 (252/ 2شرح النووي على مسلم ) (4)
 (.2/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (5)
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 .(2) «احلجة والقدوةالذين هم 
  ذلك ، يو الصحابة والتابع ن على االستدالل خبرب الواحد وش نقل الشوكاين إمجا كذا و 

 .(2)ذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح، و له أحد وعدم إنكار

  املسألة:مؤصال   وقال ابن القيم 
خرب الواحد حبسب الدليل الدال عليه، فتارة جيزم بكذبه لقيام دليل كذبه وتارة يظن  »

كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فال يرتجح صدقه وال كذبه إذا مل يقم دليل 
ارة يرتجح صدقه وال جيزم به، وتارة جيزم بصدقه جزما ال يبقى معه شك، فليس خرب أحدمها، وت

، فال وجه ، وال جيوز أن ينفى عن خرب الواحد مطلقا أنه حيصل العلمواحد يفيد العلم وال الظن
النقيضان، بل نقول خرب الواحد ع إلقامة الدليل على أن خرب الواحد ال يفيد العلم وإال اجتم

 .(5)«وال يفيده يف مواضع أخرى لم يف مواضعيفيد الع
 
ومل يكتف العلماء بإقامة هذه احلجج على وجوب العمل خبرب الواحد حىت دحضوا كل »

 ، ومن ذلك:(4) «الشبه، وفندوا كل احلجج اليت تعلق هبا منكرو حجية خرب اآلحاد
بالظن يف استدالهلم بآيات الظن استدالل ضعيف ليس يف حمله، وذلك أن املراد أن  -2

اآليات هو الظن املذموم الذي مرده اهلوى املخالف للحق، خبالف الظن احملمود الذي 
 ال انفكاك للعامل عنه إلدراك الراجح .

الب سامع آخر لبعض أحاديث النيب اطرده اخلصوم عن أكابر الصحابة من أما عما أو  -2
  ة إمنااااا أرادوا ففاااارق العلماااااء باااا ن التثباااات وباااا ن رفااااض االحتجاااااج، فهااااؤالء الصااااحاب

بدليل أهنام  يف تلك الوقائع ألسباب اقتضت ذلك؛بفعلهم التثبت يف قبول خرب الواحد 
 يف حاديث ، وكاذا احلاال ماع رساول هللا (5)يف وقائع أخارى اعتمادوا علاى خارب الواحاد

 ذي اليدين.

                                 
 (.2/04جامع بيان العلم وفضله ) (2)
 .(2/259قيق احلق من علم األصول )إرشاد الفحول إىل حتينظر:  (2)
 .552لة على اجلهمية واملعطلة صخمتصر الصواعق املرس (5)
 .24حاد يف العقائد واألحكام ص حجية خرب اآل (4)

  (.05-2/05)تدريب الراوي ينظر:  (5)
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األخبار كلما تواترت وتظاهرت كاان أثبات للحجاة وأطياب لانفس »:  الشافعيقال 
 .(2)«السامع

يف الرد  اإلمام البخاري ألة ويروي غليلهم مسامهةسومما يشفي صدور الباحث ن يف هذه امل 
 ... الواحد ا إلثبات حجية خربساق يف صحيحه اثن ن وعشرين حديث   على هذه الشبهة بأن

 :منهاوكل باب مرتجم مبا يفيد وجوب العمل خبرب الواحد 
 ق.و باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصد - 2
 الزبري طليعة وحده. باب بعث النيب  - 2
 من األمراء والرسل واحدا  بعد واحد. باب ما كان يبعث النيب  - 5
 .(2) باب خرب املرأة الواحدة - 4

فمن لطيف ما  ، يف كتابه اإلحكاما طويال   علمي  جادهلم جداال    ابن حزماإلمام وأيضا 
إال مقرئ واحد أو حمدث واحد أو مفت واحد  من نشأ يف قرية أو مدينة ليس هبا»: قال

أقرأه، وأن فنقول ملن خالفنا: ماذا تقولون: أيلزمه إذا قرأ القرآن على ذلك املقرئ أن يؤمن مبا 
 .(5)«يصدق بأنه كالم هللا؟

وسبق أوالء اإلمام الشافعي فقد أطال النفس يف هذه املسألة يف كتابه الرسالة يف حوار 
رأى فيه أن حديث أهل قباء أعظم دليل عل ثبوت حجية خرب اآلحاد  ماتع سهل ممتنع وقد

 فقال فيه:
 ، وقد كانوا على قبلة فرض هللا عليهم استقباهلا.هٍ من األنصار وفق وأهل قباء أهل سابقةٍ »

، ومل  ومل يكن هلم أن يدعوا فرض هللا يف القبلة إال مبا تقوم عليهم احلجة، ومل يلقوا رسول هللا
ا من ا أنزل هللا عليه يف حتويل القبلة، فيكونون مستقبل ن بكتاب هللا وسنة نبيه مساع  يسمعوا م

كان  رسول هللا وال خبرب عامة، وانتقلوا خبرب واحد، إذا كان عندهم من أهل الصدق: عن فرض
 عليهم، فرتكوه إىل ما أخربهم عن النيب أنه أحدث عليهم من حتويل القبلة.

 

                                 
  .455ص  الرسالة (2)
 .22حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام ص ينظر:  (2)

 (.2/220) البن حزم اإلحكام (5)
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خبرب إال عن علم بأن احلجة تثبت مبثله، إذا كان من  -إن شاء هللا  -ومل يكونوا ليفعلوه 
وال  وال ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم يف دينهم إال عن علم بأن هلم إحداثه. أهل الصدق.

 يدعون أن خيربوا رسول هللا مبا صنعوا منه.
مما جيوز هلم،  ولو كان ما قبلوا من خرب الواحد عن رسول هللا يف حتويل القبلة، وهو فرض:

رسول هللا: قد كنتم على قبلة، ومل يكن لكم تركها إال بعد علم تقوم  -إن شاء هللا  -لقال هلم 
 .(2)«عليكم به حجة من مساعكم مين، أو خرب عامة أو أكثر من خرب واحد عين

 
ا مبقبول خرب الواحد والعمل به وإجياب احلكم »  علىدليال   وكذا عده ابن عبد الرب 

وتركوا قبلة كانوا عليها خلرب الواحد  ،قد استعملوا خربه وقضوا به ألن الصحابة  ؛منه صح
 من خري القرون ويف وحسبك مبثل هذا سنة وعمال  ، ذلك عليهم ومل ينكر رسول هللا  ،العدل

 .»(2)حياة رسول هللا 
 

قضية لزمها العامل الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشايف ب»: املعلمي وقد قال 
ومل يبال مبا قد يشكك فيها، بل إما أن يعرض عن تلك املشككات، وإما أن يتأملها يف ضوء 

رسوله ونظر  إىل ما جرى عليه العمل العام   وتتبع  هديهللا ما قد ثبت. فههنا م ن تدبر  كتاب
 وأهنا من صلب يف عهد أصحابه وعلماء أمته بوجوب العمل بأخبار الثقات عن النيب 

 .(5)«ن أعرض عن هذا...فال ريب يف زيغهالدين فم

                                 
 (.409-409ص ) الرسالة  (2)
 (.2/452)االستذكار  (2)
 .54صاشفة األنوار الك  (5)
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 تقديم العقل عىل السنّة النبوية املبحث السابع: شبهة

 
 قال القاضي عبداجلبار املعتزيل يف حديثه عن أصول األدلة:

أوهلا داللة العقل؛ ألن به مييز ب ن احلسن والقبيح، وألن به يعرف أن الكتاب حجة، »
رمبا تعج ب من هذا الرتتيب بعضهم، فيظن أن األدلة هي الكتاب وكذلك السنة واإلمجا . و 

والسنة واإلمجا  فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر، وليس األمر  
كذلك؛ ألن هللا تعاىل مل خياطب إال أهل العقل، وألن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك 

 .(2)«السنة واإلمجا ، فهو األصل يف هذا الباب
والقرآن والسنة موقوفان يف صحة داللتهما على العقل؛ ألن صحة معرفة الشيء من 

جهتهما موقوف على أنه تعاىل على صفة معها ال خيتار فعل القبيح، وهذه ال تعلم إال من 
 .(2) جهة العقل

إن الرواية قد محلت عن رسول هللا فيما محلت أحاديث كثرية »ويف هذا يقول أبو رية: 
وغريبة، وإنا نورد هنا بعض هذه األحاديث على طريق املثال؛ ألن استيعاهبا حيتاج إىل  مشكلة
، وذكر عدة أحاديث، منها: حديث اللوح احملفوظ، وحديث سجود الشمس، وغري (5)«أسفار

 ذلك مما سيأيت التفصيل يف عرضه يف هذا املبحث.
من  ما حتد ث به النيب كما يدرجون حتت هذه الشبهة كل األحاديث الغيبية، وكذلك 

أنتم أعلم بأمر : )أمور الدنيا مما خيالف ما ظهر هلم، جاعل ن عمدهتم يف ذلك قول النيب 
 .(4)(دنياكم
 

 اجلواب عن هذه الشبهة:
قبل اإلجابة ال بد من البحث عن الدافع الذي دفع أهل االعتزال )خصوص ا ومجيع من 

                                 
 .256( فضل االعتزال ص(2
  (.4/205ف )احمليط بالتكلي( ينظر: (2
 .269( أضواء على السنة احملمدية ص(5
ا دون ما ذكره من معايش الدنيا، على سبيل الرأي، ( أخرجه مسلم يف صحيحه، باب وجوب امتثال ما قاله شرع  (4

 (.2595(، رقم احلديث: )4/2959)
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ة( إىل إحاطة العقل هبذا التعظيم والتقديس والتمجيد يتبعهم يف تقدمي العقل على القرآن والسن
 .الذي خرج به عما حد ه هللا 

وعند التتبع ي علم أن الدافع ما هو إال وقوعهم يف براثن الفلسفة اليونانية اليت ارتضعوا منا 
وكان »، ويف هذا يقول أمحد أم ن: (2)حىت أثر ت يف منهجهم تأثري ا بالغ ا صرفهم عن احلق

زلة أسر  الفرق لالستفادة من الفلسفة اليونانية وصبغها صبغة إسالمية، واالستعانة هبا على املعت
 .(2)«نظرياهتم وجدهلم

 
وميكن أن جياب على زعمهم بأن العقل هو أول األدلة كما قال اجلبائي، وأنه مقد م على 

ليه سلف األمة، الكتاب والسنة؛ أن هذا زعم خمالف ملا دل عليه القرآن والسنة، وما كان ع
ُقواْ  :فقد قال هللا  وِهۖۦِۡ َوٱتذ َُ ِ َوَر واْ َبّۡيَ يََدِي ٱَّللذ ُِ ِ ِيَن َءاَمُنواْ ََل ُتَقد  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِميٌع َعلِيمٞ  ََ  َ َ  إِنذ ٱَّللذ فكيف يؤخر ما أمر هللا بتقدميه، ويقد م ما ، [2]سورة احلجرات: .ٱَّللذ
 .(5)شأنه التأخري!
ب بأحاديث من السنة النبوية زعم فيها أن عقله ال يوافق عليه، وال ميكنه تصوره؛ ومن كذ  

فعليه أن يكذ ب بالقرآن الكرمي أيض ا، ألنه روى مثل ما روت هذه األحاديث من أمور ختالف 
 .(4)عقوهلم

 يف معرض حديثه عن العقل: ويف هذا يقول الشاطيب 
 هو أصل اقتضى للعاقل أمرين:»

ا بإطالق، وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو الشر ، ال جيعل العقل حاكم   أحدمها: أن
وهو نظر  -ويؤخر ما حقه التأخري  -وهو الشر   -بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقدمي 

ألنه ال يصح تقدمي الناقص حاكما على الكامل، ألنه خالف املعقول واملنقول، بل  -العقل 
لة فال معدل عنه، ولذلك قال: اجعل الشر  يف ميينك والعقل يف ضد القضية هو املوافق لألد

                                 
 (.2/02( ينظر: موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية )(2
 .266( فجر اإلسالم ص(2
 (.2/05( ينظر: موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية )(5
 .252( ينظر: الشبهات الثالثون ص(4
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 يسارك، تنبيها على تقدم الشر  على العقل.
والثاين: أنه إذا وجد يف الشر  أخبارا تقتضي ظاهرا خرق العادة اجلارية املعتادة، فال ينبغي 

 .(2)«له أن يقدم ب ن يديه اإلنكار بإطالق
 

لة ختالف العقل عندهم، مثل: حديث وقو  الذباب أما عن زعمهم بورود أحاديث مشك
وملك املوت، وحديث اجلساسة، وحديث اللوح  -عليه السالم–يف اإلناء، وحديث موسى 

احملفوظ، وحديث سجود الشمس، وحديث الشياط ن املسجونة، وحديث العجوة وكوهنا دواء، 
 عقل يرد ها.وحديث املهدي، وغري ذلك من األحاديث اليت ظنوها مشكلة، وأن ال

 فيمكن اإلجابة عن زعمهم بالتفصيل التايل:
: حديث وقوع الذباب يف اإلناء:  أوًلا

إذا وقع الذباب يف إناء )قال:  أن رسول هللا  عن أيب هريرة أصله يف البخاري  
 .(2)(أحد جناحيه شفاء، ويف اآلخر داء أحدكم فليغمسه كله، مث ليطرحه، فإن يف

وحديث الذباب املذكور غريب عن الرأي » إنكار هذ احلديث : ومما قاله رشيد رضا يف
يف مثل هذا فإن تعلق بالنفع والضرر فمن قواعد الشر  العامة  وعن التشريع مجيع ا، أما التشريع

 فهو حمرم قطع ا، وكل ضار ظن ا فهو مكروه كراهة حترميية أو تنزيهية على األقل أن كل ضار قطع ا
حترمي الضار،  غمس الذباب يف املائع الذي يقع فيه ال يتفق مع قاعدةإن كان الظن ضعيف ا، ف

التفرقة ب ن جناحي الذبابة  وال مع قاعدة اجتناب النجاسة. وأما الرأي فال ميكن أن يصل إىل
فإن صح احلديث بلفظه، ومل يكن  يف أن أحدمها سام ضار واآلخر ترياق واق من ذلك السم

مسلم ا يف ذلك الزمان، فاملعقول فيه أن يكون عن  معناه معروف افيه غلط من الرواة، ومل يكن 
ميكن أن يعرف ببحث األطباء املبين على القواعد احلديثة؛   وحي من هللا تعاىل، وحينئذ

والفحص امليكروسكويب، بأن جيمع كثري من أجنحة الذباب اليمىن  كالتحليل الكيميائي
تأثريه  ر مكرب، مث حيلل فينظر هل خيتلف تركيبه مثعلى حدته، وينظر يف أكرب منظا واليسرى كل

اجلناح ن سواء يف  يف بعض األحياء كشأهنم يف هذه النظائر، فإن ثبت بالتجربة القطعية أن

                                 
 (.2/955( االعتصام )(2
 (.5092(، رقم احلديث: )0/240( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب إذا ولغ الذباب يف اإلناء، )(2
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القطعي ملتنه وهو ظين؛ ألنه خرب واحد،  الضرر كما هو الغالب يف النظر، ثبتت معارضة الواقع
الظاهر، وال خالف يف ترجيح القطعي على  هو فيحكم بعدم صحته إن مل يكن تأويله كما

 وخمتلف، كما بينه شيخ اإلسالم يف كتاب النقل والعقل. الظين من منقول ومعقول
احلديث، فالظاهر  هذا، وإننا مل نر أحد ا من املسلم ن، ومل نقرأ عن أحد منهم العمل هبذا

باملعاجلات الطبية واألدوية،  املتعلقة أهنم عدوه مما ال دخل له يف التشريع كغريه من األحاديث
عليه لبعض الناس جهلوه به، وهو قوله كيف  وقد تكلم علماؤنا يف معناه، وذكروا اعرتاض ا

 .(2)«... جيمع جناحاه ب ن الداء والشفاء؟
 

وماذا يضر الدين إذا أثبت العلم ما خيالف حديث ا من »ويف هذا أيض ا يقول أبو رية: 
ق اآلحاد وخباصة إذا كان هذا احلديث يف أمر من أمور الدنيا األحاديث اليت جاءت من طري

أمرها إىل علم الناس. وهل أوجب علينا الدين أن نأخذ بكل حديث محلته   اليت ترك النيب 
كتب السنة أخذ تسليم وإذعان وفرض علينا أن نصدقها ونعتقد هبا اعتقاد ا جازم ا ... ... 

قد نطق هبذا احلديث، مث أثبت العلم ضرر الذباب فليس  ... إذا سلمنا كما قلنا بأن النيب 
علينا من بأس يف الرجو  عنه، وعدم األخذ به؛ ألنه من أمور الدنيا ولنا يف ذلك أسوة حسنة 

 .(2)«حينما رأى أهل املدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بأن ال يؤبروه مبا فعل النيب 
 
 جياب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:و 

، وقد تلقته األمة بالقبول، وهو معجزة من ا: أن هذا احلديث ثابت عن النيب أوهل
، إال أن بعض أهل البد  والضالل طعنوا يف صحته حبجة خمالفته لعقوهلم معجزات النيب 

ولواقعهم، فأثاروا من حوله الشبه إال أن العلماء األثبات انربوا للرد عليهم وكشف شبههم 
، فقد صححه يف تأويل خمتلف احلديث، مث قال: لماء: ابن قتيبة ودحضها، من أولئك الع

إن من محل أمر الدين على ما شاهد، فجعل البهيمة ال تقول، والطائر ال يسب ح، ...، »
والذباب ال يعلم موضع السم وموضع الشفاء، واعرتض على ما جاء يف احلديث مما ال 

                                 
 (.46-49، صفحة رقم )26( جملة املنار، العدد (2
 (.202-266أضواء على السنة احملمدية ص) ((2
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، وملا درج عليه الف ملا جاء به الرسول يفهمه... فإنه منسلخ من اإلسالم، معطل ... خم
 .(2)«اخليار من صحابته والتابعون

فقال قائل من أهل اجلهل بآثار رسول هللا صلى » بقوله:  وأجاب عليهم الطحاوي 
هللا عليه وسلم وبوجوهها وهل للذباب من اختيار حىت يقدم أحد جناحيه ملعىن فيه ويؤخر 

 فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق هللا عز وجل وعونه أنه لو اآلخر ملعىن فيه خالف ذلك املعىن
قرأ كتاب هللا عز وجل قراءة متفهم ملا يقرؤه منه لوجد فيه ما يدله على صدق قول رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هذا وهو قوله عز وجل وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا 

ن كل الثمرات اآلية وكان وحي هللا عز وجل إليها هو إهلامه ومن الشجر ومما يعرشون مث كلي م
إياها أن تفعل ما أمرها به كمثل قوله عز وجل يف األرض يومئذ حتدث أخبارها بأن ربك أوحى 
هلا ووحيه هلا هو إهلامه إياها ما شاء أن يلهمها إياه حىت يكون منها ما أراد هللا عز وجل أن 

يوحيه إليها ليكون منها ما قد شاء هللا عز وجل أن يكون منها يكون منها والنحل كذلك فيما 
حىت ميضي يف ذلك بإهلامه إياها له وحىت يكون منها ما أراد عز وجل أن يكون منها فمثل 
ذلك الذباب أهلمه عز وجل ما أهلمه مما يكون سببا إلتيانه ملا أراده منه من غمس أحد 

 .(2)«توقي جبناحه اآلخر الذي فيه الشفاءجناحيه فيما يقع فيه مما فيه الداء وال
 

ثانيها: أما عن قول رشيد رضا بأنه غريب عن التشريع؛ ألنه ينايف قاعدة حترمي الضار، 
 واجتناب النجاسة، فريد عليه:

بأن احلديث مل ينف ضرر الذباب بل أثبت ذلك، فذكر أن يف أحد جناحيه داء، ولكنه 
مما مل  ذه الزيادةفهلك الضرر يزول إذا غمس الذباب كله، زاد ببيان أن يف اآلخر شفاء، وأن ذ

فالتوقف إذا كانوا من غريهم  ، و إالليهم اإلميان به إن كانوا مسلم نحييطوا بعلمه ، فوجب ع
أن عدم العلم بالشيء ال يستلزم العلم  إن كانوا عقالء علماء ! ذلك ألن العلم الصحيح يشهد

 .(5) بعدمه

                                 
 .260(  تأويل خمتلف احلديث ص (2
 (.9/545( شرح مشكل اآلثار )(2
 .(2/002)درسة العقلية من السنة النبوية (، موقف امل2/56( ينظر: السلسلة الصحيحة لأللباين )(5
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كنا عند أنس »قال:  أنه مل ينقل عن أحد فعله،  فقد جاء أن مثامة ثالثها: أما قوهلم 

وقال  ،بسم هللا :مث قال ،افقال أنس بأصبعه فغمسه يف ذلك اإلناء ثالث   ،فوقع ذباب يف إناء
  .(2)«أمرهم أن يفعلوا ذلك أن رسول هللا 

بزبد  لى أيب سلمة فأتانادخلت ع»: قال ن سعيد بن خالد وجاء يف مسند أمحد أ
بعه ( فأسقط ذباب يف الطعام فجعل أبو سلمة ميقله بأصوكتلة )هو من التمر والطح ن وغريه

قال:  : إن أبا سعيد اخلدري حدثين عن رسول هللا فيه فقلت: يا خال! ما تصنع؟ فقال
 .(2)()فذكره

 فعمل هبذا احلديث صحايب وتابعي، فكيف بقال بأنه مل يعمل به أحد من األمة!.
 

ا: أن زعمهم باطل يف مناقضة هذا احلديث الكتشافات الطب، فقد نقل أبو شهبة رابعه
وحنن نسلم به وإن مل يثبته أهل الطب، لكن يف –إثبات أهل الطب املعاصرين هلذا اإلعجاز 

 ، فقال:-قوهلم برهان ملن يطعن يف صحته
رُّ هذا احلديث، وأن»  يتوصل بعض  وقد شاء ربك العامل مبا كان وما يكون أن يظهر س 

األطباء إىل أن يف الذباب مادة قاتلة للميكروب فبغمسه يف اإلناء تكون هذه املادة س ب ب ا يف 
إبادة ما حيمله الذباب من اجلراثيم اليت رمبا تكون عالقة به، وبذلك أصبح ما قال العلماء 

 يف حماضرة جبمعية حقيقة مقررة، وإليك ما ذكره أحد األطباء العصري ن -جتويز ا  -األقدمون 
 اهلداية اإلسالمية مبصر قال:

يقع الذباب على املواد القذرة اململوءة باجلراثيم اليت تنشأ منها األمراض املختلفة فينقل 
مبعد »بعضها بأطرافه، ويأكل بعض ا آخر فتتكون يف جسمه مادة سامة يسميها علماء الطب 

ض، وال ميكن لتلك اجلراثيم أن تبقى حية أو يكون وهي تقتل كثري ا من جراثيم األمرا« البكترييا
هلا تأثري يف جسم اإلنسان يف حال وجود مبعد البكترييا هذا، وإن هناك خاصة يف أحد 

                                 
وقال عنه ابن حجر «، ده صحيحإسنا»(، وقال: 2959(، رقم األثر )5/200( أخرجه املقدسي يف مستخرجه، )(2

 «.رجاله ثقات(: »20/250يف فتح الباري ) 
 (.2/59(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )22945(، حديث رقم )29/299( أخرجه أمحد يف مسنده، )(2
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اجلناح ن هي أنه حيول مبعد البكترييا إىل ناحيته، وعلى هذا إذا سقط الذباب يف شراب أو 
د لتلك اجلراثيم وأول و اٍق منها هو مبعد طعام وألقى اجلراثيم العالقة بأطرافه، فإن أقرب مبع

البكترييا الذي حيمله الذباب يف جوفه قريب ا من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب 
 .(2)«منه

ليس صحيح ا أنه مل يرد يف الطب شيء عن عالج األمراض »: (2)أم ن رضا-دوقال 
بالذباب ؛ فعندي من املراجع القدمية ما يوصف وصفات طبية ألمراض خمتلفة باستعمال 

ليت سبقت الذباب ، أما يف العصر احلديث فجميع اجلراح ن الذين عاشوا يف السنوات ا
رأوا بأعينهم عالج  -من القرن احلايل يف السنوات العشر الثالثة :أي–ا اكتشاف مركبات السلف

الكسور املضاعفة والقرحات املزمنة بالذباب ، وكان الذباب يريب لذلك خصيص ا ، وكان هذا 
 العالج مبني ا على اكتشاف فريوس البكرتيوفاج القاتل للجراثيم . 

يوفاج على أساس أن الذباب حيمل يف آن واحد اجلراثيم اليت تسبب املرض، وكذلك البكرت 
" ، وجدير بالذكر أن آكلة اجلراثيم. وكلمة بكرتيوفاج هذه معناها " الذي يهاجم هذه اجلراثيم

توقف األحباث عن عالج القرحات بالذباب مل يكن سببه فشل هذه الطريقة العالجية ، وإمنا  
ا . وكل هذ ا كان ذلك بسبب اكتشاف مركبات السلفا اليت جذبت أنظار العلماء جذب ا شديد 

مفصل تفصيال  دقيق ا يف اجلزء التارخيي من رسالة الدكتوراه اليت أعدها الزميل الدكتور أبو الفتوح 
مصطفى عيد حتت إشرايف عن التهابات العظام واملقدمة جلامعة اإلسكندرية من حوايل سبع 

 .(5)«سنوات
 

خامسها: أما عن شبهتهم يف أن هذا احلديث ليس تشريع ا وإمنا بيان أمر من أمور الدنيا، 
، فهذا قول عري عن الدليل، واألمر يف احلديث (4)اكم(: )أنتم أعلم بأمر دني وقد قال النيب 

 أمر نبوي مل يأت  ما خيالفه، وثبت العمل به، فما الذي مينع دخوله حتت أمور التشريع؟!
                                 

  .265( دفا  عن السنة ص(2
نشرته بعض الصحف لطبيب آخر  الدكتور أم ن رضا أستاذ جراحة العظام والتقومي جبامعة اإلسكندرية، إثر مقال( (2

 تشكك يف احلديث املذكور.
  http://www.ebnmaryam.com/fly.htm :على العنوان( 5(

 

 (.55((، صفحة رقم 4حاشية رقم ) ( سبق خترجيه(4

http://www.ebnmaryam.com/fly.htm
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والزعم بأن األمور الدنيوية من اآلراء احملضة، وجعل ذلك قاعدة عامة؛ غري صحيح؛ ألن 
،  ي داخلة حتت األمر بطاعة رسول هللا أمور الدنيا منها ما هو خاضع ألحكام الشر ، فه

بشيء دليل قام على وجوبه، إال أن يقوم دليل يصرف األمر عن  أمره والنهي عن خمالفته، و 
 .(2)الوجوب إىل غريه

 
أما قياس هذا احلديث على حديث تأبري النخل؛ فهذا قياس غري صحيح، وعلة ذلك كما 

مر الدنيا ومعايشها ال على أيف : يأ (ن رأييم) : قوله  :قال العلماء»: قال النووي 
وليس آبار النخل من هذا النو   ،ا جيب العمل بهورآه شرع   فأما ما قاله باجتهاده  ،التشريع

ن لفظة الرأي إمنا أتى هبا عكرمة على املعىن لقوله يف آخر أمع  ،بل من النو  املذكور قبله
ومل يكن هذا  :قال العلماء .احمقق   بلفظ النيب فلم خيرب  (و حنو هذا)أ :قال عكرمة :احلديث

يف أمور املعايش وظنه   ورأيه  :قالوا .ا كما بينه يف هذه الرواياتا وامنا كان ظن  القول خرب  
وهللا  ،وسببه تعلق مهمهم باآلخرة ومعارفها ،كغريه فال ميتنع وقو  مثل هذا وال نقص يف ذلك

 .(2)«أعلم
، وهذا (5)التأبري بقوله: )إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه(عن ظنه يف حديث  وقد رجع 

خبالف ما جاء يف حديث الذباب، فإنه مل يرتاجع عن ما أخرب به، ومل يأت  ما ينقض هذا 
األمر، وكذلك فإن حديث التأبري يعرف من خربة احلياة خبالف حديث الذباب؛ فإنه أخرب عن 

حيتمل خالف ما أخرب به، فوجب التسليم أمر ال يكون إال بوحي من هللا، وهو أمر ال 
 .(4)واإلذعان، وعدم الرد واإلنكار

 
 :وملك املوت -عليه السالم–ثانياا: حديث موسى 

أرسل ملك املوت »قال: أنه  عن أيب هريرة هذه القصة أخرجها البخاري يف صحيحه  

                                 
 . 006، موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية ص29( األنوار الكاشفة ص(2
 (. 25/229( شرح النووي على مسلم )(2
( أخرجه مسلم يف صحيحه، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا، على سبيل الرأي، (5

 (.2592ديث: )(، رقم احل4/2955)
 .(2/020)درسة العقلية من السنة النبوية ( ينظر: موقف امل(4
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إىل عبد ال يريد إىل موسى عليهما السالم، فلما جاءه صكه، فرجع إىل ربه، فقال: أرسلتين 
املوت، فرد هللا عليه عينه وقال: ارجع، فقل له: يضع يده على منت ثور فله بكل ما غطت به 
يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب، مث ماذا؟ قال: مث املوت، قال: فاآلن، فسأل هللا أن يدنيه 

 قربه، إىل فلو كنت مث ألريتكم): من األرض املقدسة رمية حبجر "، قال: قال رسول هللا 
 .(2)«(جانب الطريق، عند الكثيب األمحر

 
 فقال الغزايل يف رد هذا احلديث:

: أصحيح أن موسى عليه السالم !ا... فقأ ع ن ا سألينوأنا باجلزائر أن طالب   وقد وقع يل»
ملك املوت عندما جاء لقبض روحه، بعدما استوىف أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: 

ا احلديث؟ إنه ال يتصل بعقيدة؟ وال يرتبط به عمل! واألمة اإلسالمية اليوم وماذا يفيدك هذ
إمخاد أنفاسها! اشتغل مبا هو أهم وأجدى . قال  ر عليها الرحى، وخصومها طامعون يفتدو 

الطالب: أحببت أن أعرف هل احلديث صحيح أم ال؟ فقلت له متربما: احلديث مروى عن أىب 
أفكر: إن احلديث صحيح السند، لكن  يحته. وعدت لنفسص د جادل البعض يفهريرة، وق

متنه يثري الريبة، إذ يفيد أن موسى يكره املوت، وال حيب لقاء هللا بعدما انته أجله، وهذا املعىن 
احلديث اآلخر "من أحب لقاء هللا  الصاحل ن من عباد هللا كما جاء يفمرفوض بالنسبة إىل 

؟ وكيف بواحد من أوىل العزم؟. إن كراهيته للموت بعدما أحب هللا لقاءه ". فكيف بأنبياء هللا
تعرض للبشر من عمى أو  ل املالئكة تعرض هلم العاهات اليتجاء ملكه أمر مستغرب! مث ه

إىل  لدى ما يدفعين عور؟ ذاك بعيد. قلت: لعل منت احلديث معلول، وأيا ما كان األمر فليس
أن الشارح جعل رد احلديث  أحد مصادره ساءين فكر فيه.. فما رجعت إىل احلديث يفإطالة ال

 .(2)«إحلادا ! وشر  يفند الشبهات املوجهة إليه فلم يزدها إال قوة
 

 .(5)وزعم أبو ري ة أن رائحة اإلسرائيلية تفوح منه

                                 
(، رقم احلديث: 2/60( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب من أحب الدفن يف األرض املقدسة، )(2

(2556.) 
 .22(  السنة النبوية ب ن أهل الفقه وأهل احلديث ص(2
 .269صدية ينظر: أضواء على السنة احملم( (5
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 جياب عن هذه الشبهة من عدة أوجه:
نكر أو  ،نكر بعض املالحدة هذا احلديثأوقد  :قال املازري»: أوهلا: قال النووي 

جاب العلماء عن هذا أو  :قال ؟كيف جيوز على موسى فقء ع ن ملك املوت  :قالوا ،تصوره
 :بأجوبة
أذن هللا تعاىل له يف هذه  سلم قدنع ان يكون موسى صلى هللا عليه و نه ال ميتأ :حدهاأ 
شاء وميتحنهم  فعل يف خلقه ماوهللا سبحانه وتعاىل ي ،ويكون ذلك امتحانا للملطوم ،اللطمة

 .رادأمبا 
فقأ  :ويقال ،ن موسى ناظره وحاجه فغلبه باحلجةأ :واملراد ،ن هذا على اجملازأ :والثاين 

ويف هذا  :قال ،اذا أدخلت فيه نقص  إ يءعورت الش :ويقال ،ذا غالبه باحلجةإ :فالن ع ن فالن
 .اراد رد حجته كان بعيد  أ :ن قيلإف ،فرد هللا عينه لقوله  ؛ضعف
نه رجل أوظن  ،نه ملك من عند هللاأى صلى هللا عليه وسلم مل يعلم ن موسأ :والثالث 

وتؤيده  ،نه قصدها بالفقءأال  ،قصده يريد نفسه فدافعه عنها فأدت املدافعة إىل فقء عينه
واختاره املازري  ،يب بكر بن خزمية وغريه من املتقدم نأمام وهذا جواب اإل (،صكه) :رواية

 .نه تعمد فقء عينهأ احلديث تصريح بوليس يف :قالوا ،والقاضي عياض
 املرة تاه يفأنه أ :فاجلواب ،نه ملك املوتأب ان قيل فقد اعرتف موسى ح ن جاءه ثاني  إف 

 .(2)«علمأوهللا  ،وىلرة األنه ملك املوت فاستسلم خبالف املأالثانية بعالمة علم هبا 
 

العلماء بذلك؛ ألنه ورد ثانيها: أن هذا احلديث صحيح، تلقته األمة بالقبول، وتلقاه 
إليهم عن طريق الثبات الثقات، ولذا أوردوه يف دواوين اإلسالم من صحاح وسنن وجوامع، 

 .(2)مسلم ن بصحته، معتقدين مبضمونه
ثالثها: وجود التناقض يف حكم الغزايل على احلديث؛ ففي أول كالمه حكم على سنده 

 !«للعل منت احلديث معلو »بالصحة، ويف هنايته قال: 
رجل له جهوده يف جانب الفكر، ولكن ال حيق له أن يقحم نفسه يف حنال  والغزايل 

                                 
 (.250-25/226( فتح الباري البن حجر )(2
 .(2/909)درسة العقلية من السنة النبوية ( ينظر: موقف امل(2
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ال قدرة له على اقتحامه، ...وهو ما علمته قليل البضاعة يف احلديث والفقه أيض ا، وأصدق 
 شاهد على ذلك كتبه، واحلديث والفقه هلما رجال يعرفون هبما.

ال يتصدى له إال جهابذة علما احلديث، وال وفن  علل احلديث فن غامض عميق اجلذور، 
 .(2)«يقتحم جلته إال املتضلعون يف علم احلديث رواية ودراية

 
 بقوله: أما عن زعم أيب ري ة من أنه جيد فيه رائحة اإلسرائيليات فقد رد  عليه املعلمي 

نبياء قد علمنا أن كالم األنبياء كله حق من مشكاة واحدة، وأن الرب الذي أوحى إىل أ»
. ولو جاز احلكم بالرائحة ملا ساغ أدىن تشكك يف بين إسرائيل هو الذي أوحى إىل حممد 

حكم البخاري ألنه أعرف الناس برائحة احلديث النبوي، وبالنسبة إليه يكون أبو رية أخشم 
 .(2)«فاقد الشم أو فاسده

 
بون لقاء هللا، فنسبة  رابعها: أن ما زعمه الغزايل من أن الصاحل ن ال يكرون املوت بل حي

موسى »كراهية املوت ملوسى عليه السالم مشككة يف صحة احلديث، ميكن اإلجابة عنها باأن 
عليه، فلطمه لذلك دفعا  عن نفسه، ال فرارا  من  ، بل حسبه معتديا  مل يعلم أنه ملك املوت
 .(5)«اختار جواره. فلما عرف أنه ملك املوت رغب يف لقاء ربه ، و املوت، وال رغبا  يف احلياة

 
أن هذا احلديث ال يتصل بعقيدة وال يرتبط به عمل،  خامسها: أما يف قول الغزايل 

فهو قول يؤدي إىل هتوين أمر احلديث والسنة عموم ا واالستخفاف هبا، وهو منفذ يلج عن 
، ولو مل طريقه امللحدون ليشككوا يف دين هللا بالطعن يف كثري مما ورد يف القرآن والسنة النبوية

يكن فيه إال اإلميان بالغيب لكفى ذلك عقيدة لكل مسلم، واستحباب الدفن يف األرض 
 .(4)املقدسة أمر ينبين عليه عمل

 
                                 

 .(2/906) املرجع السابق( (2
 .264( األنوار الكاشفة ص(2
 .05( مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا ص(5
 .994( ينظر: موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية ص(4
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 ثالثاا: حديث اجلساسة:
صلى  -أن النيب »عن فاطمة بنت قيس وذلك هذه القصة أخرجها مسلم يف صحيحه، 

صلى هللا عليه  -، فلما سلم رسول هللا أمر مناديا ينادي: الصالة جامعة -هللا عليه وسلم 
قالوا: هللا ورسوله « أتدرون مل مجعتكم؟»، مث قال: "«قال: " ليلزم كل إنسان مصاله  -وسلم 

ا الداري كان رجال ألن متيم   ؛كم لرغبة وال لرهبة، ولكن مجعتكمإين وهللا ما مجعت»أعلم، قال: 
، «ق الذي كنت أحدثكم عن املسيح الدجالا وافنصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثين حديث  

مث ذكر هلم قصة متيم وخروجه مع مجاعة من قومه راكب ن سفينة فضلوا شهرا يف البحر حىت 
وصلوا إىل جزيرة يف البحر فنزلوها فوجدوا دابة عظيمة فكلمتهم مث دلتهم على شخص مبكان 

 .(2)اجلزيرة فذهبوا إليه فحدثهم حبديث طويل وأنه املسيح الدجال
 

مما »زعم أبو ري ة أن هذا احلديث من املسيحيات اليت نقلها متيم بن أوس الداري، فقال: 
من قصة اجلساسة والدجال ونزول عيسى وغري  بثه متيم الداري من مسيحياته ما ذكره النيب 

 .(2)«ذلك
ا من لعل علماء اجلغرافيا يبحثون عن هذه اجلزيرة ويعرفون أين مكاهن»مث قال مستهزئ ا: 

 .(5)«األرض حىت نرى ما فيها من الغرائب اليت حدثنا هبا سيدنا متيم الداري
وطعن فيه رشيد رضا يف املنار إال أن كالمه ليس فيه التصريح بكذب القصة، وإمنا حاول 

ال يدل على صدق القصة، وأن فعله هذا ال يدل على اإلقرار  إثبات أن سكوت النيب 
 .(4)هبا

 
 لشبهة من عدة أوجه:وجياب عن هذه ا

ورجاله ثقات عدول ال مطعن  ،ث اجلساسة رواه اإلمام مسلم يف صحيحهحدي»أوهلا: أن 

                                 
(، رقم احلديث: 4/2292أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب قصة اجلساسة، ) ((2

(2642.) 
 .255أضواء على السنة احملمدية ص( (2
 .255أضواء على السنة احملمدية ص( (5
 .62، رقم الصفحة: 26( جملة املنار، العدد (4



  50  

يف واحد منهم، وقد رواه غري مسلم: اإلمام أمحد وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجه، ورواه غري 
وال  فاحلديث مل ينفرد به مسلم، فاطمة بنت قيس من الصحابة أبو هريرة وعائشة وجابر 

 . انفردت بروايته فاطمة بنت قيس
ا ملا كان حيدثهم به على املنرب يف مجع من الصحابة واعتربه موافق   وقد حدث به النيب 

عن املسيح الدجال وغريه من أشراط الساعة الكربى، فالقول بأنه ال يدخل حتت التقرير غري 
 .(2)«ذلك عنه من مناقبه مسلم، وقد اعترب األئمة رواية النيب 

 
فبطلت بذلك شبهتهم من أنه غري صحيح، وأنه من املسيحيات، وأنه مل يرو إال من 

 ،نه غريب فردأوقد توهم بعضهم » : طريق فاطمة بنت قيس، ويف هذا يقول ابن حجر 
 .(2)«أبو هريرة وعائشة وجابر ؛وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس

حديث اجلساسة يف كتبهم، بل وحكموا عليه وباإلضافة ملا سبق فقد ذكر أهل العلم 
 بالصحة، ومن ذلك ما يلي:

ساسة، وهو حديث اجل حدث عنه النيب »:  عن متيم بن أوس  قال ابن األثري
 .(5)«حديث صحيح

 .(4)«من جهة اإلسناد والنقل احصح ةثابت»: قال ابن عبد الرب و 
متفق عليه عند العلماء، قال ابن دال على إقراره، وهذا أمر  ثانيها: أن سكوت النيب 

ملا يفعل حبضرته أو يقال ويطلع عليه بغري  وقد اتفقوا على أن تقرير النيب »: حجر 
تنفي عنه ما حيتمل يف حق غريه مما يرتتب على اإلنكار  ألن العصمة ؛إنكار دال على اجلواز

 .(5)«فال يقر على باطل
 

ا  ، فهل من املمكن أن يسكت الوحي عن كذبمث لو كان ما حدث به متيم ثالثها: 

                                 
 .69( دفا  عن السنة ص(2
 (.25/529( فتح الباري البن حجر )(2
 (.2/259( أسد الغابة )(5
 (.9/555( االستذكار )(4
 (.25/524( فتح الباري البن حجر )(5
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، يتعلق مبسألة غيبية، كما حدث يف كثري من احلاالت ه، خصوصا  وأن؟!بيان احلق فيما أخرب به
، فينزل الوحي فاضحا  هلم ومبينا   وأضراهبم يقولون خالف ما يبطنون حينما كان املنافقون

 .(2)كذهبم
 .(2)«اذبا  صدق ك مل يثبت أن النيب  »: قال املعلمي 

ِيَن يُ   :ومصداق هذا قول هللا  ُذٞن  َوِمۡنُهُم ٱَّلذ
ُ
قُۡل  ۡمُذوَن ٱنلذِِبذ َوَيُقولُوَن ُهَو أ

ُذُن َخۡي  
ُ
ِ َوُيۡمِمُن لِلُۡمۡمِمنَِّي َورَۡحَةٞ لذُكۡم يُ  أ ِيَن َءاَمُنواْ  ۡمِمُن بِ َّللذ ِيَن ل َِّلذ ِمنُكۡم  َوٱَّلذ

 ِ وَل ٱَّللذ َُ َِلمٞ  يُۡمُذوَن َر
َ
يف تفسريها:  ، قال األلوسي [92]سورة التوبة:  لَُهۡم َعَذاٌب أ

، (5)«يسمع قول املؤمن ن اخللص ويصدقهم وال يصدق املنافق ن وإن مسع قوهلم املراد أنه »
معصوم من تصديق الكاذب وال يقره عليه، فدل هذا على صدق حديث اجلساسة  فالنيب 

 .بإقراره قول متيم الداري 
 أما عن مكان هذه اجلزيرة فقد توافرت األدلة على بيان جهتها، من ذلك:

 يف خرب اجلساسة والدجال، ويف آخره أن رسول هللا حديث فاطمة بنت قيس  .2
أال إنه يف حبر الشام أو حبر اليمن، ال بل من قبل املشرق ما هو، من قبل املشرق )قال: 

فحفظت هذا من ». قالت: [ده إىل املشرقوأومأ بي] (.ما هو، من قبل املشرق ما هو
 . »(4)رسول هللا 

بل هو يف حبر العراق، بل هو يف حبر العراق، خيرج ح ن خيرج من )قال:  وجاء أنه  .2
بلدة يقال هلا: أصبهان، من قرية من قراها يقال هلا: رستقاباد، خيرج ح ن خيرج على 

من ماء، وهنر من نار، فمن أدرك مقدمته سبعون ألفا عليهم السيجان، معه هنران: هنر 
دخل النار؛ منكم ذلك، فقيل له: ادخل املاء؛ فال يدخل فإنه نار، وإذا قيل له: ا

                                 
 ( ينظر مقال: شبهات حول السنة، على هذا العنوان: (2

t/media/index.php?page=article&lang=A&id=7399http://articles.islamweb.ne
5 

 .254( األنوار الكاشفة ص(2
 (.5/529( روح املعاين )(5
(، رقم احلديث: 4/2292أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب قصة اجلساسة، )( (4

(2642.) 

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
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 .(2)(فليدخلها؛ فإهنا ماء

إن خيرج وأنا فيكم كفيتموه وإن خيرج بعدي فإن ربكم عز و جل قال: ) وجاء أنه  .5
فينزل ناحيتها وهلا يومئذ سبعة  ليس بأعور إنه خيرج من يهودية أصبهان حىت يأيت املدينة

أيت الشام مدينة أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حىت ي
 .(2)(فلسط ن بباب لد

أن الدجال خيرج من أرض : )قال حدثنا رسول هللا  عن أيب بكر الصديق  .4
 .(5)(باملشرق يقال هلا خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم اجملان املطرقة

 .(4)«خيرج الدجال من كوثى»، قال: بن مسعود  ن عبد هللاع .5

دخلت على يزيد بن معاوية، فبينا حنن عنده جلوس؛ إذ »عن العريان بن اهليثم؛ قال:  .9
أتاه رجل، فأخذ مرفقته، فاتكأ عليها. قلنا: ما هذا؟ قال بعضهم: هذا عبد هللا بن 

عنك أحاديث. قال: إنكم عمرو. قال بعضنا: يا عبد هللا بن عمرو! إنا لنحدث 
معاشر أهل العراق تأخذون األحاديث من أسافلها وال تأخذوهنا من أعاليها. وذكروا 
الدجال، فقال: بأرضكم أرض يقال هلا: كوفا ذات سباخ وخنل؟ قلنا: نعم. قال: فإنه 

 .(5)«خيرج منها

 
تقدم من  خيالفان ما عن عبد هللا بن عمرو وابن مسعود  األخريان وهذان األثران

يف األحاديث األحاديث الدالة على أن الدجال خيرج من خراسان من يهودية أصبهان، وما 
 .املرفوعة هو املعتمد

 
                                 

يف جممع الزوائد  (، وقال عنه اهليثمي 2202(، رقم احلديث: )2/54أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )( (2
 .«فيه سيف بن مسك ن وهو ضعيف جدا»( : 0/955)

(: 0/952(، وقال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد )24490(، رقم احلديث: )42/25أخرجه أمحد يف مسنده، )( (2
 .«رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري احلضرمي بن الحق وهو ثقة»

هذا  »(: 4/520(، وقال عنه احلاكم يف مستدركه )22(، رقم احلديث: )2/260يف مسنده، )أخرجه أمحد ( (5
 .«حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 (.50559(، رقم األثر: )0/500أخرجه ابن أيب شيبه يف مصنفه، )( (4
 .«اترجاله ثق »(، وقال عنه: 22546(، رقم األثر: )0/900أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد، )( (5
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أن الدجال يكون طريقه يف :  هللا بن عمرو وحيتمل أن يكون مراد ابن مسعود وعبد 
ه خارج إن)يف احلديث الصحيح:   خروجه على أرض العرب من جهة كوثى؛ كما قال النيب 

 .(2)«(2)(خلة ب ن الشام والعراق
 

: ميكن اإلجابة على بقية ما زعموا أنه مشكل وغريب من األحاديث, باإلجابات رابعاا
 التالية: 
 حديث اللوح احملفوظ: -1

ا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة محراء، ا حمفوظ  إن هللا خلق لوح  : » ابن عباس قال
ا ب ن السماوات واألرض ينظر فيه كل يوم نظرة وحيىي ومييت، قلمه نور، وكتابه نور، عرضه م

    .(5)«ويعز ويذل ويفعل ما يشاء
 

 :شبهة خمالفته للعقل اإلجابة عن
يف تفصيل ذلك حديث مرفو ،  أنه مل يصح عن النيب »أجاب عنها أبو شهبة فقال: 

للوح احملفوظ، وأن هللا وإمنا هي آثار عن بعض الصحابة والتابع ن، والواجب أن نؤمن بوجود ا
دون فيه كل ما كان وما يكون. أما ما وراء ذلك مما ورد يف وصفه وكيفيته والقلم الذي كتب به 

أهل فال، واألقرب فيما ورد عن ابن عباس وغريه يف هذا أنه من اإلسرائيليات اليت أخذت عن 
ال ما يكذهبا فبقيت روايتها سيما وأنه ليس يف القرآن ما يصدقها و الكتاب، ورويت لغرابتها، وال

على أصل اإلباحة، وقد فصلت فيما سبق موقف اإلسالم مما ذكر عن بين إسرائيل فارجع إليه، 
 .(4)«على أنه ليس يف احلديث على فرض ثبوته ما يستشكل، وقدرة هللا صاحلة لكل شيء

 

                                 
(، رقم 4/2250أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفت وما معه، )( (2

 (.2650احلديث: )
 (.2/406ينظر: إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة )( (2
وأخرجه احلاكم يف املستدرك، (، 20920(، رقم احلديث: )20/290( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )(5

 «.صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»(، وقال عنه: 5002(، رقم احلديث: )2/529)
 .200( دفا  عن السنة ص(4
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 حديث سجود الشمس: -2

، (أتدري أين تذهب؟)أليب ذر ح ن غربت الشمس:  ، قال: قال النيب عن أيب ذر 
فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش، فتستأذن فيؤذن هلا ) قلت: هللا ورسوله أعلم، قال:

ويوشك أن تسجد، فال يقبل منها، وتستأذن فال يؤذن هلا يقال هلا: ارجعي من حيث جئت، 
ۡمُس ََتۡرِي : فتطلع من مغرهبا، فذلك قوله تعاىل َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ َوٱلشذ ذَها  َذ لُِمۡسَتَقر   ل

 .(2)[(59]سورة يس: ٱلَۡعلِيِم 
 

 :شبهة خمالفته للعقل اإلجابة عن
 هذا احلديث ال إشكال فيه، إذ ميكن محل معىن السجود يف احلديث على أحد أمرين:

ي أمر به األول: ليس املراد بسجود الشمس هو ما يرد على الذهن من معىن السجود الذ
اإلنسان حال الصالة، باألعضاء السبعة، بل يرجع فيه إىل التعريف اللغوي للسجود، فهو أعم 

نذ ٱ  :، ومصداق هذا قول هللا (2)من صورة سجود الصالة، ويراد به اخلضو 
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ أ َّللذ

ۡمُس  ۤۥُهَل ُۤدُجۡسَي ۡرِض َوٱلشذ
َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو َباُل  َمن ِِف ٱلسذ َوٱلَۡقَمُر َوٱنلُُّجوُم َوٱۡۡلِ

َوآبُّ َوَكثِيٞ  َجُر َوٱدلذ َِن  َوٱلشذ يف تفسري هذه  ، قال ابن كثري [29]سورة احلج: ٱنلذاِس  م 
لعظمته كل شيء طوعا  ة وحده ال شريك له، فإنه يسجدرب تعاىل أنه املستحق للعبادخي»اآلية: 

 .(5)«خيتص به وكرها وسجود
يقال بأن سجود الشمس داخل يف معىن اجملاز ال معىن احلقيقة الشرعية، وعلى  الثاين: قد

لو محل على اجملاز املستساغ لظهر ما فيه »هذا سار أبو شهبة يف الرد على هذه الشبهة بقوله: 
وعدم تأبيها عن  ،خضوعها وسريها طبق إرادتهمن سر وبالغة، فسجود الشمس املراد به 

ومثل  .واستمرارها عليه من غري انقطا  وال فتور ،الذي فطرها هللا عليهالنظام الدقيق احملكم 
هذا احلديث يقصد به حث اخللق على اخلضو  واإلذعان هلل رب العامل ن، فإذا كانت الشمس 

                                 
(، رقم احلديث: 4/200( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء اخللق، باب صفة الشمس والقمر حبسبان، )(2

(5266.) 
 (.5/204( ينظر: لسان العرب، مادة )سجد(، )(2
 (.5/405( تفسري ابن كثري )(5
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 -عابدوهاوخباصة -ا أجدر اإلنسان املخلوق الضعيف على عظمها يف غاية اخلضو  هلل فم
 .(2)«هذا األسلوب سائغ شائعبه، ومثل  باخلضو  هلل واإلميان

وهذا ليس  ،العقل إمنا قد خيالف ما اعتاد عليه العقل وألفه فهذا احلديث ال خيالف صريح
على كل سبحانه ألن هللا  ؛معيارا  تقاس هبا املمكنات يف العقل فضال  عن املمكنات يف الشر 

 .(2)شيء قدير
 
 حديث الشياطني املسجونة: -3

إن يف البحر شياط ن مسجونة، أوثقها »قال: أنه بن العاصعن عبد هللا بن عمرو 
 .(5)«سليمان، يوشك أن خترج، فتقرأ على الناس قرآنا

 
 :شبهة خمالفته للعقل اإلجابة عن

هذا احلديث ال حييله العقل، إذ أن أمور الشياط ن واجلن من الغيبيات اليت ال يدركها 
ديث يأخذ حكم الوقف على عبدهللا بن عمرو بن العقل لقصوره، إال أنه قد يقال بأن هذا احل

ما مل يكن  العاص، وذلك ألن قول الصحايب يف األمور الغيبية له حكم الرفع إىل النيب 
، ويف هذا قال ابن (4)معروف ا باألخذ من أهل الكتاب، وراوي هذا احلديث كان يأخذ منهم

ما كان املفسر له من ع لقوله[ ]أي: من أخذ حكم الرفذلك  إال أنه يستثىن من »: حجر 
 من عرف بالنظر يف اإلسرائيليات، كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد هللا بن سالم  الصحابة

 وقعة الريموك كتب كثري من  فإنه كان حصل له يف؛ وكعبد هللا بن عمرو بن العاص، وغريه
حابه رمبا قال له: أهل الكتاب فكان خيرب مبا فيها من األمور املغيبة حىت كان بعض أصاب كت

من األمور  همثل هذا ال يكون حكم ما خيرب بوال حتدثنا عن الصحيفة، ف حدثنا عن النيب 

                                 
 .50( دفا  عن السنة ص(2
 ( ينظر: مقال: رفع اللبس عن حديث سجود الشمس،، على هذا العنوان: (2

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80836 
 (.2/22لم يف مقدمة صحيحه، )( أخرجه مس(5
 .209( ينظر: دفا  عن السنة ص(4

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80836
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80836
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 .(2)«اليت قدمنا ذكرها الرفع، لقوة االحتمال
 
 حديث العجوة من اجلنة وكوهنا دواء: -4

من تصبح كل يوم سبع مترات ): قال: قال رسول هللا أنه  سعد بن أيب وقاص عن 
 .(2)(مل يضره يف ذلك اليوم سم وال سحروة، عج

العجوة من اجلنة وفيها شفاء من : )  : قال رسول هللاقالأنه  عن أيب هريرة وجاء 
 .(5)(السم

 
 قال أمحد أم ن:

[ بعشر معشار ما صد من علماء احلديث يف نقد املنتيقنظفر منهم يف هذا الباب] ومل» 
ق على جليل قدره ودقي ىت نرى البخاري نفسه عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم، ح

التجريبية على أهنا غري صحيحه  ث الزمنية واملشاهديثبت أحاديث دلت احلواد  -حبثه
 .(5)«[(4)... (كل يوم سبع مترات  من اصطبحقد الرجال... ]وذكر حديث )قتصاره على نال

 :وقال ابن خلدون 
ا هو أمر كان من هذا ال الط ب  املنقول يف الش رعي اتو » قبيل وليس من الوحي يف شيء وإمن 

 .(9)«عادي ا للعرب
 :شبهة خمالفته للعقل اإلجابة عن

من ختريج األحاديث السابقة يتضح صحة سند هذا احلديث، وإذا صح سنده ينبغي 
التثبت قبل إنكار متنه، وعند التأمل فيه ميكن القول أن هذا احلديث من األمور الغيبية اليت 

                                 
 (.555 -2/552( النكت على كتاب ابن الصالح )(2
 (.5445(، رقم احلديث: )0/90( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األطعمة، باب العجوة، )(2
(، وقال عنه :: 2099ديث: )(، رقم احل4/400( أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة، )(5

 (.9999(، رقم احلديث: )24/504وأخرجه أمحد يف مسنده، )«، هذا حديث حسن غريب»
 (.5099(، رقم احلديث: )0/259( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، )(4
 (.229-220( فجر اإلسالم ص)(5
 (.2/952( تاريخ ابن خلدون )(9
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هللا هلذا النبات، وال مانع يف العقل يؤدي إىل القول بإنكاره، فكما اختص هللا بعض  اختصها
األراضي بربكات وبعض األشخاص بذلك، فكذلك بعض األطعمة قد خيتصها هللا ببعض 

األحباث العلمية الفضل ال يشاركه غريه فيها، وهذا وقد أثبته بعض أهل الطب، كما ورد أن  
أن البلح غذاء كامل، ويفيد يف وقاية اجلسم أثبتت ملركز القومي للبحوث، اليت أجريت أخريا  با

وعالجه من أمراض العيون وضعف البصر، وعالج األمراض اجللدية كالبالجرا، وأمراض 
األنيميا وحاالت النزيف، ول ن العظام، والبواسري، ويساعد املرأة احلامل على الوالدة بسهولة، 

زيز شرف املشرف على وحدة حبوث األدوية باملركز القومي صرح بذلك الدكتور عبد الع
للبحوث وأضاف قائال : إن األحباث أثبتت كذلك أن البلح يعادل اللحم يف قيمته الغذائية، 
ويتفوق عليه مبا يعطيه من سعرات حرارية، ومواد معدنية وسكرية، وذلك باإلضافة إىل أنه غين 

 .(2)على غالبية الفيتامينات املعروفة بالكالسيوم والفسفور واحلديد، وحيتوي
هو من أكثر الثمار تغذية للبدن مبا فيه من اجلوهر احلار الرطب، »:  قال ابن القيم 

وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أدمي استعماله على الريق، 
 .(2)«وغذاء، ودواء وشراب وحلوىخفف مادة الدود، وأضعفه وقلله، أو قتله، وهو فاكهة 

 
وإن أنكره بعض أهل الطب، إال أن ذلك ال يعين إنكار احلديث وصحة ما جاء به، ويف 

هذا مما ال يعقل معناه يف طريقة علم الطب ولو صح أن خيرج ملنفعة »: هذا يقول املازري 
ذا العدد الذي التمر يف السم وجه من جهة الطب مل يقدر على إظهار وجه االقتصار على ه

 .(5)«هو السبع وال على االقتصار على هذا اجلنس الذي هو العجوة
 

 أما عالج التمر للسحر  فيمكن القول:
وأنه حيتاج إىل عالج نفسي، وأن اإلحياء النفسي له أثر كبري  مرض نفسي،»السحر مبا أن 

                                 
ء يف جريدة األهرام حتت عنوان: البلح عالج ألمراض العيون واجللد واألنيميا  والنزيف ول ن العظان والبواسري ( جا(2

ويساعد على الوالدة بسهولة، نقال  من مقال: حقائق طبية أشارت إليها أحاديث نبوية يف أن التمر وقاية من السم 
 . http://www.startimes.com/?t=31768018والسحر، على العنوان: 

 (.4/299( زاد املعاد )(2
 (.20/240( فتح الباري البن حجر )(5

http://www.startimes.com/?t=31768018
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، مفيدة للجسم مقوية أخذنا العجوة إىل أهنا مغذية ايف شفاء املرضى مبثل تلك األمراض، وإذ
، وأن للبنية، قاتله للديدان قاضية على تعفن الفضالت، وإهنا من عجوة املدينة؛ مدينة النيب 

ال شك يف أن ذلك حيدث أثرا   ى.وهو الذي ال ينطق عن اهلو ، هذا العالج وصفة النيب 
يف كثري من  حياء النفسيأثبت الطب أثر التخيل والوهم واإلقد طيبا  يف نفس املسحور، و 

 األمراض، شفاء  أو إصابة، أفليس ذلك من شأنه أال  نتسر  يف تكذيب احلديث، مادام من
 .(2)«ول؟املمكن خترجيه على وجه معق

 
هذا احلديث وأمثاله لو قاله أحد األطباء القدماء أو أحد احلكماء، لتلقاه عنهم أطباؤنا ف

ا معه احلدس والظن والتخم ن، فمن كالمه حق بالقبول واإلذعان واالنقياد، مع أن القائل إمن
 ويق ن أوىل بالقبول واالستسالم وهو املوحى إليه؟.

وهل ادعى أحد أن الطب انتهى إىل غايته، أو أنه اكتشف كل خاصة لكل من 
! فبأي حق ينكر وقد ثبت احلديث نباتات والثمار اليت يف الدنيا؟املأكوالت واملشروبات، وال

 .(2)ربه كثري من الناس وظهر صدقه!بسند صحيح، وقد ج
 
 أحاديث املهدي: -5

خمتلقة  -عليه السالم–زعم بعض املشكك ن يف السنة النبوية أن أحاديث خروج املهدي 
 مكذوبة، ومن هذه األحاديث:

ال تقوم الساعة حىت متأل األرض : )قال رسول هللا  :قال عن أيب سعيد اخلدري  .2
ا  كما ملئت ظلم  ا وعدال  رج من أهل بييت من ميألها قسط  ا مث خيا وعدوان  ا وجور  ظلم  

 .(5)(اوعدوان  
 .(4)(من ولد فاطمة املهدى من عرتيت: )يقول عن أم سلمة قالت مسعت رسول هللا  .2

                                 
 .525( السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص(2
 .525(، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص4/62( ينظر: زاد املعاد )(2
(، وقال 4/559املستدرك، ) (، وأخرجه احلاكم يف22525(، رقم احلديث: )20/429سنده، )( أخرجه أمحد يف م(5

 «.هذا حديث صحيح على شرط الشيخ ن ومل خيرجاه»عنه: 
(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، 4299(، رقم احلديث: )4/205( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب املهدي، )(4
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خيرج يف آخر أميت املهدي يسقيه هللا ) :قال أن رسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري  .5
ا أو ا وتكثر املاشية وتعظم األمة يعيش سبع  حاح  الغيث وخترج األرض نباهتا ويعطى املال ص

 .(2)[(ايعين حجج  ]ا مثاني  
ال تذهب األيام والليايل حىت ميلك أنه قال: ) عن النيب  عن عبد هللا بن مسعود  .4

 كما ا وعدال  فيمأل األرض قسط   (2)رجل من أهل بييت يوطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب
 .(5)(اا وظلم  ملئت جور  

 

مما يبدو من مشكالت الرواية تلك األحاديث املختلفة اليت جاءت يف  »ال أبو رية: فق
كتب السنة املشهورة عند اجلمهور عن املهدي املنتظر، واليت تذكر أنه خيرج يف آخر الزمان 

 .(4)«ليمأل الدنيا عدال  كما ملئت جور ا
 .(5)أحاديث املهدي يف مقدمته وطعن ابن خلدون 

 
 ه الشبهة:اجلواب عن هذ

 ميكن اإلجابة عندها ابتداء  بذكر نصوص العلماء يف إثبات حقيقة املهدي:
 .(9)«أحاديث صاحلة األسانيد ياملهد ويف»:  ال العقيليق .2

بذكر املهدي [ عن رسول هللا ]وقد تواترت األخبار واستفاضت »:  قال اآلبريو  .2
وأن عيسى خيرج فيساعده  ،عدال  وأنه من أهل بيته وأنه ميلك سبع سن ن وأنه يؤم األرض 

 .(0)«ه يؤم هذه األمة ويصلي عيسى خلفهعلى قتل الدجال وأن

                                                                                               
 (، وسكت عنه.4/559)

 «.هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»(، وقال عنه: 4/559اكم يف املستدرك، )( أخرجه احل(2
 ( يعين امسه: حممد بن عبدهللا، وهذا يف رد على الرافضة الذين يزعمون أن امسه حممد بن احلسن العسكري.(2
 املستدرك، (، وأخرجه احلاكم يف4294(، رقم احلديث: )4/205( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب املهدي، )(5

 (، وسكت عنه.4/442)
 .205( أضواء على السنة احملمدية ص(4
 (.2/596( تاريخ ابن خلدون )(5
 (.2/505( الضعفاء )(9
 .65( مناقب الشافعي ص(0



  90  

 ة رسول هللااألخبار الصحاح قد تواترت على أن املهدي من عرت »: ل القرطيب وقا
»(2). 

األحاديث اليت حيتج هبا على خروج املهدي أحاديث صحيحة »:  وقال ابن تيمية
 .(2)«وغريهم من حديث ابن مسعود وغريه مذي وأمحدرواها أبو داود والرت 

، املهدي حىت قيل ال مهدي إال عيسىقد كثرت األقوال يف » : وقال السفاريين
، خيرج قبل نزول عيسى عليه السالم والصواب الذي عليه أهل احلق أن املهدي غري عيسى وأنه

لماء السنة حىت   ذلك ب ن عوقد كثرت خبروجه الروايات حىت بلغت حد التواتر املعنوي وشا 
 .(5)«عد من معتقداهتم

إىل غري ذلك من أقوال العلماء الذين أطبقوا على صحة االحتجاج باألحاديث الواردة يف 
شأن املهدي املنتظر، وأهنا متواترة تواتر ا معنوي ا، فالواجب املتع ن  الرجو  يف احلكم على احلديث 

م يف ذلك دون غريهم ممن مل يشم  رائحة هذا العلم صحة وضعف ا إىل أهل احلديث، وتقليده
 . (4)الشريف
 
 أحاديث الدجال: -6

 أنكر بعض املشكك ن يف صحة السنة النبوية أحاديث املسيح الدجال، واليت منها:
قال: )بينا أنا نائم رأيتين  أن رسول هللا  ما جاء يف صفته عن عبد هللا بن عمر  .2

ل ن ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ سبط الشعر ب ن رجأطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم 
 ، كأنسيم جعد الرأس أعور الع ن اليمىن، فذهبت ألتفت فإذا رجل أمحر جقالوا: ابن مرمي

رجل ] جال أقرب الناس به شبها  ابن قطن: هذا الد؟ قالوا: من هذاعينه عنبة طافية، قلت
 .(5)[(من خزاعة

: )الدجال خيرج من أرض  حديث أيب بكرمن   ما جاء يف مكان خروجه قوله .2

                                 
 (.9/222( اجلامع ألحكام القرآن )(2
 .(9/254منهاج السنة النبوية )( (2
 .(2/94لوامع األنوار البهية )( (5
 .65ص( ينظر: املهدي (4
 (.0229(، رقم احلديث: )6/90( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال، )(5
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 .(2)م كأن وجوههم اجملان املطرقة(، يتبعه أقواباملشرق يقال هلا خراسان
هان يتبع الدجال من يهود أصب) : عن أنس جاءفيما   ما جاء يف أتباعه قوله  .5

 .(2)سبعون ألفا عليهم الطيالسة(
أعور الع ن اليسرى جفال جال الد: )عن حذيفة فيما جاء   ما جاء يف فتنته قوله  .4

: )ألنا أعلم أيض ا حديث عن حذيفة ، و (5)الشعر معه جنة ونار فناره جنة، وجنته نار(
مبا مع الدجال منه معه هنران جيريان أحدمها رأي الع ن ماء أبيض واآلخر رأي الع ن نار 

سه فيشرب منه غمض مث ليطأطئ رأولي تأجج فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا  
 .(4)فإنه ماء بارد(

 
بالرجم  أال وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون): وهذا التشكيك مصداق قول النيب 

 .(5)(لنار بعدما امتحشواوبقوم خيرجون من ا وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القرب
 

وممن شكك يف صحة هذه األحاديث حممد عبده كما نقله عنه تلميذه رشيد رضا يف 
فقال: إن الدجال رمز للخرافات  ،وسئل عن املسيح الدجال وقتل عيسى له»ريه، بقوله: تفس

 .(9)«والدجل والقبائح اليت تزول بتقرير الشريعة على وجهها واألخذ بأسرارها وحكمها

                                 
(، وقال عنه: 2250(، رقم احلديث: )4/506( أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الفنت، باب من أين خيرج الدجال، )(2

 «.وهذا حديث حسن غريب»
(، رقم 4/2299الساعة، باب يف بقية أحاديث الدجال، )( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط (2

 (.2644احلديث: )
(، رقم 4/2249( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب يف ذكر الدجال وصفته وما معه، )(5

 (.2654احلديث: )
(، رقم 4/2246ا معه، )( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب يف ذكر الدجال وصفته وم(4

 (.2654احلديث: )
وفيه (: » 0/422(، قال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد )259(، رقم احلديث: )2/269( أخرجه أمحد يف مسنده، )(5

 «.وبقية رجاله ثقات ،علي بن زيد وهو سيئ احلفظ
 (.5/292( تفسري املنار )(9



  96  

 .(2)وكذلك ابن خلدون وأبو رية فقد طعنوا يف صحتها، وأدخلوها ضمن األخبار الغريبة
 

 ة:اإلجابة عن هذه الشبه
أحاديث الدجال صحيحة ثابتة متواترة، وقد نص  على هذا العلماء، فيبطل هبذا قوهلم إهنا 

قد ذكر الدجال يف القرآن ضمن ، بل و -عن هذا الوصف تن زه قول النيب –من اخلرافات 
ِِت َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك ََل يَنَفُع َنۡفًسا إِياآليات اليت يف قوله جل وعال : 

ۡ
َمَُٰنَها لَۡم يَۡوَم يَأ

َسَبۡت ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡيٗ  ََ ۡو 
َ
، وتكفل النيب [259 :األنعامسورة ] اۗۡ تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن َقۡبُل أ

 أن رسول هللا   عن أيب هريرةد جاء ببيان هذا اإلمجال يف سنته ، فق ثالٌث إذا : )قال
طلو  الشمس  :إمياهنا خريا   خرجن ال ينفع نفسا  إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف

 .(2)غرهبا والدجال ودابة األرض(من م
واحلاصل أن األحاديث الواردة يف املهدي »فقال:   على التواتر الكتاين وممن نص

 .(5)«سيدنا عيسى ابن مرمي عليه السالماملنتظر متواترة ، وكذا الواردة يف الدجال ، ويف نزول 
يف صحيح  ، ومن اطلع على ماجال فمتواتر قطعا  فأما ذكره الد»: وقال املعلمي 

 .(4)«البخاري وحده علم ذلك
 ذكرها مسلم وغريه يف هذه األحاديث اليت»يف إثبات وجوده:  عياض  قال القاضيو 
وأنه شخص بعينه ابتلى هللا به عباده  ،صحة وجوده الدجال حجة ملذهب أهل احلق يفقصة 

ومن ظهور زهرة الدنيا  ،حياء امليت الذى يقتلهإمن  ؛عاىلوأقدره على أشياء من مقدورات هللا ت
 ،وأمره السماء أن متطر فتمطر ،واتبا  كنوز األرض له ،وجنته وناره وهنريه ،واخلصب معه

مث يعجزه هللا تعاىل بعد  ،فيقع كل ذلك بقدرة هللا تعاىل ومشيئته ،واألرض أن تنبت فتنبت
ويثبت هللا  ،ويقتله عيسى  ،ويبطل أمره ،ريهغ يقدر على قتل ذلك الرجل وال ذلك فال

                                 
 .225سنة احملمدية ص(، أضواء على ال2/599( ينظر: تاريخ ابن خلدون )(2
(، رقم احلديث: 2/250( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميان، )(2

(259.) 
 .(2/226نظم املتناثر من احلديث املتواتر )( (5
 .255األنوار الكاشفة ص( (4
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ا ملن أنكره وأبطل خالف   ،الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة ومجيع احملدث ن والفقهاء والنظار
وموافقيه من اجلهمية وغريهم  املعتزيل يا للبخار وخالف   ،أمره من اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة

وزعموا أنه لو كان  ،حقائق هلا خمارف وخياالت ال ولكن الذى يدعى ،أنه صحيح الوجود يف
ألنه مل يد   ؛وهذا غلط من مجيعهم ،حقا مل يوثق مبعجزات األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم

 .(2)«النبوة

                                 
 (.29/59( شرح النووي على مسلم )(2
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 الطعن يف رواة األحاديث املبحث الثامن: شبهة

 
وإن أصاب ح متنه غالب ا، من خيط السند، فإن صح سنده صطريق الثقة باحلديث يبدأ 

و مل السند علة من انقطا  أو إرسال أو جهالة ضعف قبول املنت إن مل يصح من طريق آخر، أ
ا يقويه، ومن هنا بدأ املشككو  الثقة بالسنة  ن يف السنة النبوية بالعمل على هدمجيد له شاهد 

حابة عند هؤالء كان جل ه يف صوالعمل هبا عن طريق الطعن يف سندها ورواهتا، وطريق الطعن 
، ومن هذا ما قاله أمحد أم ن: ، وكذلك فيمن نقل عنهم؛ من التابع ن ومن بعدهمالنيب 

ا فليتبوأ » ويظهر أن هذا الوضع حدث حىت يف عهد الرسول، فحديث: )من كذب علي متعمد 
، يغلب على الظن أنه إمنا قيل حلادثة حدثت زو ر فيها على الرسول، وبعد (2)مقعده من النار(

 .(2)«كان الكذب عليه أسهل  وفاته 
سنته؛ وهو:   ثر من نقل عن النيبهو أك ومن أكثر من طعنوا فيه من الصحابة 

 ، وكان قصارى ما وجهوه إليه من مطاعن:الصحايب أيب هريرة 
، ويظهر أنه مل يكن فكان يعتمد يف روايته على ذاكرته»أنه كان أمي ا ال يقرأ وال يكتب،  .2

، فقد روى هبل حيدث عن رسول هللا مبا أخربه به غري  رسول هللا  يقتصر على ما مسع من
مرة أن رسول هللا قال: )من أصبح جنب ا فال صوم له(، فأنكرت ذلك عائشة وقالت: كان 
رسول هللا يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من غري احتالم فيغتسل ويصوم، فلما ذكر 

ومسعته من الفضل بن   أمسعه من النيب ذلك أليب هريرة قال: إهنا أعلم مين، وأنا مل
 .(4)«(5)عباس

                                 
 (.200(، رقم احلديث: )2/55، )ه، كتاب العلم، باب إمث من كذب على النيب أخرجه البخاري يف صحيح( (2
 .222فجر اإلسالم ص( (2
عن أيب بكر بن عبد الرمحن »(، بلفظ مقارب، وهو: 29950(، رقم احلديث: )44/245أخرجه أمحد يف مسنده )( (5

 :قال (،ا فال صوم لهركه الصبح جنب  من أد) :قال رسول هللا  "بن احلارث بن هشام قال مسعت أبا هريرة يقول
كان يصبح جنبا    أن رسول هللا  :نافأخربت ،فانطلقت أنا وأيب فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألنامها عن ذلك

 ،هكذا حدثين الفضل بن عباس :مث قال ،فلقينا أبا هريرة فحدثه أيب فتلون وجه أيب هريرة ،من غري حلم مث يصوم
 .«وهن أعلم

 .259اإلسالم صفجر ( (4
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 .(2)أن إسالمه تأخر إىل العام السابع من اهلجرة .2
فقد روى أن »، قال أمحد أم ن: ردوا روايته كابن عباس وعائشة  أن بعض الصحابة  .5

أبا هريرة روى حديث: )من محل جنازة فليتوضأ( فلم يأخذ ابن عباس خبربه، وقال: ال 
الوضوء يف محل عيدان يابسة! وكذلك روى أنه حد ث حبديث جاء يف الصحيح ن  يلزمنا

وهو: )مىت استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها يف اإلناء، فإن أحدكم ال 
 .(4)«!(5)، فلم تأخذ به عائشة، وقالت: كيف تصنع باملهراس(2)يدري أين باتت يده(

  انتهزوا فرصة إكثاره؛ فزوروا عليه أحاديث ال الوض ا وكذلك  ه كان يضع احلديث،أن .4
 .(5)تعد

إال لشبع بطنه، وقد  ، ومل يصحب النيب أنه كان مريض ا بالصر ، وكان خفيف العقل .5
إنكم تزعمون أين أكثر احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » صر ح هبذا يف قوله:

صلى هللا عليه وسلم على ملء  وهللا املوعد أين كنت امرأ مسكينا أصحب رسول هللا
وسجل التاريخ أنه كان أكوال  هنم ا يطعم كل يوم يف بيت النيب، أو يف بيت »، (9)«بطين

 !.(0)«بعض أصحابه حىت كان بعضهم ينفر منه

–ولوال أن هذه الكثرة البالغة »ويقول أبو ري ة يف الطعن يف حديث هذا الصحايب اجلليل: 
استفاضت يف كتب احلديث، وأخذت مكان االعتبار والتصديق قد  -بفضل ثقة اجلمهور هبا

                                 
 .262أضواء على السنة النبوية ص( (2
 إذا(، بلفظ: )292(، رقم احلديث: )2/45أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب االستجمار وتر ا، )( (2

(، وأخرجها استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده
حه، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها مسلم يف صحي

إذا استيقظ أحدكم من نومه، فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا، فإنه ال يدري (، بلفظ: )2/255ثالث ا، )
ت قبل أن يدخل يده يف إنائه، فإنه ال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثالث مرا(، وبلفظ: )أين باتت يده

 (، ومل أجد خترجي ا يف الصحيح للفظ املذكور يف قول أمحد أم ن.يدري فيم باتت يده
راس ((5  (.9/240. لسان العرب، مادة )هرس(، )«صخرة منقورة تسع كثريا  من املاء وقد يا ع مل منه حياض للماء» :امل ه 
 .229فجر اإلسالم ص( (4
 .209، أضواء على السنة احملمدية ص220رجع السابق صينظر: امل( (5
 (.0205(، رقم احلديث: )22/226أخرجه أمحد يف مسنده، )( (9
 .200أضواء على السنة احملمدية ص( (0
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من قلوب املسلم ن، وسيطرت على عقوهلم وأفكارهم، وجعلوها من عامة دينهم، على ما فيها 
من مشكالت حتار فيها عقول املؤمن ن، وشبهات وخرافات تتخذ مطاعن على الدين، وأسانيد 

وغريها من امللل واحملل؛ لوال ذلك كله ما جرى  يتكأ عليها يف إثبات اإلسرائيليات واملسيحيات
 .(2)«بذا البحث قلمنا...

ليسري هذا اإلسقاط  واهلدف من هذه املطاعن، إسقاط أكثر الرواة مساع ا من النيب 
 .(2)من إسقاط الراوي إىل إسقاط املروي!

 
 اإلجابة عن هذه الشبهة:

ئن العلم النبوي الشريف ، لقد سعى أصحاب الفكر الدخيل النيل من إحدى أهم خزا
، والناقد البصري العارف بسرية أيب هريرة الصحيحة يعلم حوله الشبهات مبا استطاعوا  فأثاروا

 قطع ا بطالن ما زعمه املبطلون، وما أثاروه من 
 ، وميكن أن جياب على تلك الشبه بالتفصيل فيقال:شبه عليه 

 : يته على ذاكرته، ويظهر أنه مل يكن يقتصر أن ما ذكروه من أنه كان يعتمد يف روا أوال 
بل حيدث عن رسول هللا مبا أخربه به غريه، فهذا مما مل ينفرد به  على ما مسع من رسول هللا 

، ما عدا من   ، وإمنا هو صنيع كل من روى احلديث من صحابة رسول هللا أبو هريرة 
، وقد سبق بيان العاص يف صحيفة أمثال عبدهللا بن عمرو بن  كان يكب عن النيب 

 هذا يف احلديث عن تدوين السنة.
وأما عن عدم اقتصاره يف التحديث على ما مسعه، بل حيد ث عما أخربه به غريه، فهذا 

، بل شاركه فيه صغار الصحابة ومن تأخر إسالمه، الفعل أيض ا مل ينفرد به أبو هريرة 
ملا ثبت عندهم من عدالة الصحايب  ؛ وذلكأمثال: ابن عمر وابن عباس والرباء وغريهم 

يف هذا الفعل، وهذا ما يسمى عند العلماء مبرسل الصحايب، والوقائع فلم جيدوا حرج ا  وصدقه،
 .(5)اليت تشهد على هذا الصنيع كثرية، ومن رام ذلك فعليه بكتب السنة

                                 
 .299أضواء على السنة احملمدية ص( (2
 .200، الشبهات الثالثون ص550ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص( (2
 .559: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي صينظر( (5
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لفقه : مث إنا مل نعد يف أنوا  املرسل وحنوه ما يسمى يف أصول ا»:  قال ابن الصالح 
ومل  وغريه من أحداث الصحابة عن رسول هللا  رويه ابن عباسمرسل الصحايب مثل ما ي

واجلهالة  ،ألن روايتهم عن الصحابةو  ،ألن ذلك يف حكم املوصول املسند ؛يسمعوه منه
 .(2)«وهللا أعلم ،ألن الصحابة كلهم عدول ؛بالصحايب غري قادحة

 
؛ ولعل المه تأخر إىل العام السابع من اهلجرةأن إسميكن الرد على شبهتهم بثاني ا: 

الصحيح أنه هاجر يف هذه السنة، أما إسالمه فقد أسلم قبلها بسنوات، ومما يدل على هذا ما 
، من أنه أسلم قبل اهلجرة وملا عاد إىل قومه بعد يف ترمجة الطفيل بن عمرو ذكر ابن حجر 

فلم جيبه إال أبوه وأبو هريرة، فهذا تصريح  إسالمه ] أي: قوم أيب هريرة[ دعاهم إىل اإلسالم
 .(2)بزمن إسالم أيب هريرة وأنه قبل السنة السابعة بسنوات

صحيح سابق، خالص ا لوجه هللا كإسالم من سبقه من الصحابة مجيع ا، مسع  فإسالمه 
   .(5)باحلق فدان به وقام بشعائره، حىت قدم على اهلجرة يف السنة السابق

 
كان يضع   ن ما ذكره أمحد أم ن من الوقائع اليت تدل على أن الصحابة ثالث ا: أما ع

بعضهم بعض ا موضع النقد، فهذا غري صحيح، بل كل ما حصل بينهم إمنا هو من باب النقاش 
العلمي احملض، املبين على اختالف النظر وتفاوت املرتبة يف االستنباط واالجتهاد، أو على 

آلخر له، وليس ذلك ناشئ ا عن شك أو ريبة أو تكذيب نسيان أحدهم احلديث، وتذكر ا
أحدمها لآلخر، فأما احلديث األول الذي ذكره فلم أجده هبذا النص يف كتب السنة واملسانيد، 

 وال يف كتب الفقه واخلالف، ولو ثبت احلديث وهذه احلادثة ملا أغفلوا النص عليها.
عن النيب  عن أيب هريرة»:  بل املوجود خالف هذا، فقد جاء يف سنن الرتمذي 

 ويف الباب عن علي  :قال [،امليت :يعين] (من غسله الغسل ومن محله الوضوء) :قال
وقد روي هذا عن أيب هريرة  ،حديث أيب هريرة حديث حسن :قال أبو عيسى .عائشةو 

                                 
 .52مقدمة ابن الصالح ص( (2
 (.5/522ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة )( (2
 .590ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص( (5



  05  

فقال بعض أهل العلم من أصحاب  ،وقد اختلف أهل العلم يف الذي يغسل امليت ،اموقوف  
وقال مالك بن  ،عليه الوضوء :وقال بعضهم ،ا فعليه الغسلإذا غسل ميت   :وغريهم  النيب
 :وقال أمحد .وهكذا قال الشافعي ،ااستحب الغسل من غسل امليت وال أرى ذلك واجب   :أنس

 :قاوقال إسح .وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه ،أن ال جيب عليه الغسل ا أرجومن غسل ميت  
ال يغتسل وال يتوضأ من  :وقد روي عن عبد هللا بن املبارك أنه قال :لقا ،البد من الوضوء

 .(2)«غسل امليت
، وال أثر برواية احلديث، بل رواه غريه كعلي وعائشة  فعلى هذا مل ينفرد أبو هريرة 

 ، إذ لو ثبت لنقل كما نقل غريه، مما رد فيه بعض الصحابة على بعض.لرد  ابن عباس 
قعة وثبوت رد ابن عباس، فليس معناه التكذيب، وال الطعن؛ بل وعلى فرض صحة الوا

أوجب الوضوء عمال  بالظاهر، وابن عباس  هو خالف يف فهم احلديث وفقهه، فأبو هريرة 
رأى أن الوجوب غري مراد بل هو حممول على الندب، ولذا قال: ال يلزمنا الوضوء، وكل منهما 

 .  (2)تالفهما يف فهم احلديث واالستنباط منهصحايب جليل فقيه جمتهد، فال حرج يف اخ
عليه، ولكنها ذكرت وهذا ما ورد يف كتب الصحاح؛ فلم تذكر إنكار عائشة 

املسألة على أن أبا هريرة استفيت يف صوم من أصبح جنب ا فأفىت بأنه ال صوم له، فاستفتيت 
رجع عن فتواه وقال:  عائشة وأم سلمة فيها فأفتوا بصحه صومه، فلما قيل ذلك أليب هريرة

 .(5)، فالواقعة واقعة فتوى، أفىت كل واحد منهما مبا علمه«مها أعلم مين»
 

ماذا نصنع »بقوهلا:  أما عن احلديث الثاين، فال يصح ما نقل من رد عائشة 
، فهذا مل يصح يف كتب احلديث، وال ذكر له فيها، وعلى فرض صحته؛ فتكون «باملهراس

يرى وجوب غسل اليدين، وعائشة وابن عباس  هم احلديث، فأبو هريرة املسألةة خالف ا يف ف
 .(4)ال يريان ذلك، وليس يف األمر تكذيب وال شك 

 
                                 

 (.665(، رقم احلديث: )5/529أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب اجلنائز، باب الغسل من غسل امليت، )( (2
 .555ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص( (2
 .540ينظر: املرجع السابق ص ( (5
 (.554-555ينظر: املرجع السابق ص )( (4
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كان يضع احلديث، وكذلك الوض ا  انتهزوا فرصة إكثاره؛ فزوروا »أنه أما زعمهم من رابع ا: 
من  نقل للحديث؛ هو كثرة ما  وعلة زعمهم يف وضعه ؛  «دعليه أحاديث ال تع

ا فقال: يا أقبل عليه مروان مغضب  » أن أبا هريرة  نقل ابن كثري ، وقد سنة نبينا 
احلديث، وإمنا قدمت قبل وفاة  أبا هريرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول هللا 

خبيرب سنة سبع، وأنا يومئذ  بيسري، فقال أبو هريرة: نعم ! قدمت ورسول هللا  النيب 
سنوات، وأقمت معه حىت تويف، أدور معه يف بيوت نسائه  دت على الثالث ن سنةقد ز 

وأخدمه، وأنا وهللا يومئذ مقل، وأصلي خلفه وأحج وأغزو معه، فكنت وهللا أعلم الناس 
نصار، وكانوا يعرفون لزومي حبديثه، قد وهللا سبقين قوم بصحبته واهلجرة إليه من قريش واأل

منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري، فال وهللا ما خيفى علي  له فيسألوين عن حديثه، 
 كل حديث كان باملدينة، وكل من أحب هللا ورسوله، وكل من كانت له عند رسول هللا 

 .(2)«منزلة، وكل صاحب له

وال شك يف أن للمفرغ للشيء، املهتم به، املتتبع له، جيتمع له من أخباره والعلم به يف »
جيتمع ملن مل يكن كذلك، وحنن نعلم من أحوال بعض التالميذ مع أمد قليل ماال 

أساتيذهم ما جيعل بعضهم على تأخره يف التلمذة والصحبة مصدر ا موثوق ا لكل أخبار 
أستاذه ما دق منها وما جل، وقد خيفى من ذلك على كبار تالميذه وقدمائهم ما ال 

ذة. فأي غرابة يف هذا املوضع؟ يشكون معه يف صدق ما حيدثهم به متأخرهم صحبة وتلم
املهم عندنا هو الصدق، وصدق أيب هريرة مل يكن حمل شك عند إخوانه من الصحابة وال 

 .(2)«عند معاصريه وتالميذه من التابع ن
وضع  ومل يقتصر عليه، فكثري من الصحابة  أما عن التزوير عليه؛ فهذا مما ال يؤاخذ به،

 د والنظر فيه، ومن مث احلكم عليه، وهللا أعلم.وعلى الناظر الرجو  للسن عليهم،
 

إال  أنه كان مريض ا بالصر ، وكان خفيف العقل، ومل يصحب النيب »خامس ا: قوهلم: 
 .«لشبع بطنه

                                 
 (.9/229البداية والنهاية )( (2
 .509السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص( (2
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لقد رأيتين وإين ألخر فيما ب ن منرب رسول »فقال:  فما زعموه من صرعه قد فسره هو 
ائي فيضع رجله على عنقي، ويرى أين جمنون، ا علي، فيجيء اجلإىل حجرة عائشة مغشي   هللا 

 .(2)«وما يب من جنون ما يب إال اجلو 
 .ليس مرض ا، وإمنا جلوعه  فجنونه 

 
، فهو مل يكن جاف ا قاسي الفؤاد، خشن أما خفة عقله! فهذا مما ظنوه من مزاحه 

خلف أكره طيب النفس، صايف السريرة، عرف مبزاحه، وهو  الطبا ، سيء املعشر، بل كان 
 هللا به وحببه به إىل الناس مجيع ا.

ميازح أصحابه، ودواوين  وما كان املزاح يف دين هللا مكروه ا وال حمرم ا، وقد كان النيب 
 السنة شاهدة على هذا.

من مزاحه أنه ملا استخلفه مروان على املدينة، ركب احلمار وقد شد  ومما ينقل عنه 
 .(5)من ليف، يسري فيلقى الرجل فيقول: الطريق، قد جاء األمري (2)عليه برذعة، ويف رأسه خلبة

فيقول لثعلبة بن أيب  -وهو يومئذ أمري ملروان–ومير يف السوق حيمل احلطب على ظهره 
مالك: أوسع الطريق لألمري يا ابن مالك، فيقول: يرمحك هللا، يكفي هذا!. فيقول أبو هريرة 

 .(4): أوسع الطريق لألمري واحلزمة عليه
حيب مداعبة أصحابه بلطف وأدب، دعابة تقبلها النفوس الطيبة، وترى فيها ما  فكان 

جيدد النشاط ويدخلها عليها السرور واحلبور، فريو ح عن نفسه وعن غريه من غري أن ميس  
 .(5)مزاحه فقد أنكر أمر ا من الدين مباح ا شعور اآلخرين مبا يسيء إليهم، فمن أنكر عليه 

من الصدق واحلفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصاحل »مزاحه هذا كان وهو على 

                                 
وحض على اتفاق أهل  ما ذكر النيب  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب( (2

 (.0524(، رقم األثر: )6/204العلم...، )
 (.2/595. ينظر: لسان العرب، مادة )خلب(، )ويطلق على احلبل املتخذ منه ،بالضم هو ليف :خلبة( (2
 (.90/502(، وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه، )4/559أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى )( (5
 (.505-90/502(، وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه، )9/222ابن كثري يف البداية والنهاية )أخرجه ( (4
 .69ينظر: أبو هريرة راوية اإلسالم ص( (5
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 .(2)«على جانب عظيم
 

إال من أجل شبع بطنه، وذكرهم للرواية اليت  وما زعموه من أنه مل يصحب رسول هللا 
نص ت على لفظة )أصحب(، فيقال: إن الروايات الصحيحة ال ذكر للصحبة فيها بل املالزمة 

 .(2)«كنت رجال  مسكين ا أخدم رسول هللا على ملء بطين»منها رواية مسلم: ة، واخلدم
كما زعموا! بل يف صدد السبب   ومل يكن ذلك يف صدد الباعث له على صحبة النيب 

 .(5)الذي من أجله كان أكثر الصحابة حديث ا
النووي  ، من ذلك ما قاله«على ملء بطين» وقد أبان العلماء يف شرح قول أيب هريرة 

واملراد  ،وال أزيد على قويت ، لذخرية وال غريهاوال أمجع ماال   ،الزمه وأقنع بقويتأ :أي»: 
 .(4)«وليس هو من اخلدمة باألجرة ،من حيث حصل القوت من الوجوه املباحة

 .(5)«ا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنهمقتنع   :أي»: وقال ابن حجر 
 يتكلم عن إسالمه وال هجرته وال صحبته مل» هريرة وقد يقال يف هذا أيض ا أن أبا 
دوهنم، ومل  وهي لزومه للنيب  ؛وإمنا تكلم عن مزيته ،املشرتكة بينه وب ن غريه من الصحابة

مما جيعل له فضيلة  ،أو زيادة رغبته يف اخلري أو العلم أو حنو ذلك ،يعلل هذه املزية بزيادة حمبته
فإنه جعل املزية  ؛«على ملء بطين» :سلوبه يف التواضع بقولعلى إخوانه، وإمنا عللها على أ

وهذا وهللا أدب بالغ ختضع له اء يسمعون يف معاشهم وهو مسك ن، هلم عليهم بأهنم أقوي
ويركب العنوان  ،وحيرف املعىن ،األعناق، ولكن أبا رية يهتبل تواضع أيب هريرة ويبدل الكلمة

والتثبت بذكره رواية مسلم ليوهم أنه قد حترى  ير ريفه وحياول صرف الناظر عن التحعلى حت
 .(9)«الدقة الباطنة، ويبىن على صنيعه تلك الدعوى الفاجرة

                                 
 (.9/229البداية والنهاية )( (2
(، رقم 4/2656، )، باب من فضائل أيب هريرة الدوسي أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة ( (2

 (.2462احلديث: )
 .595السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص( (5
 (.29/55شرح النووي على مسلم )( (4
 (.4/296فتح الباري البن حجر )( (5
 .240األنوار الكاشفة ص( (9
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؛ فهذه مل ترد به رواية صحيحة يف كتب السنة ودواوينها،  أما عن زعمهم أنه كان أكوال 
 .(2)يف عدالته وصدقه ومكانته وعلى فرض صحتها، فإن ذلك ال يضره 

أن رجال  سأل طلحة بن  قبول الصحابة لكثرة مروياته ما رواه ابن كثري ومما يدل على 
منكم، أم  يا أبا حممد وهللا ما ندري هذا اليماين أعلم برسول هللا »، فقال:  عبيدهللا 

وهللا ما نشك أنه قد مسع : يسمع، أو ما مل يقل ؟ فقال طلحة ما مل يقول على رسول هللا 
وأهلون، وكنا ا أغنياء، لنا بيوتات نسمع، وعلم ما مل نعلم، إنا كنا قوم   ما مل  من رسول هللا 

ا ال مال له وال أهل، وإمنا كانت يده طريف النهار مث نرجع، وكان هو مسكين   نأيت رسول هللا 
وكان يدور معه حيث ما دار، فما شك أنه قد علم ما مل نعلم ومسع ما مل  ،مع رسول هللا 

 .(2)«نسمع
أن بعضهم كان ينفر منه! فهذا هو الكذب الصريح املعتمد، وحنن »موه من وما زع

 نتحداه ]يعين: أبا رية[ أن يأتينا برواية صحيحة معتمدة تثبت هذا، بل كان أبو هريرة 
كما روي ذلك يف البخاري وغريه   حمبوب ا عند مجيع املسلم ن، استجاب هللا فيه دعاء رسوله 

 .(5)«من كتب السنة
 

غري جديد على أعداء اإلسالم، وأعداء السنة النبوية، فقد  الطعن على أيب هريرة  وهذا
، فكأمنا هذا الرد نزل اآلن يف قد رد  على من تكلم يف أيب هريرة  جاء أن ابن خزمية 

 :الرد على أمحد أم ن وأيب رية وغريهم، فقال 
فال يفهمون معاين  ،قلوهبم وإمنا يتكلم يف أيب هريرة لدفع أخباره من قد أعمى هللا»

يسمع أخباره اليت يروهنا خالف مذهبهم الذي هو كفر  ،إما معطل جهمي ؛األخبار
ا على الرعاء والسفل أن أخباره متويه   ؛فيشتمون أبا هريرة ويرمونه مبا هللا تعاىل قد نزهه عنه

 .ال تثبت هبا احلجة
إذا مسع  ،عة خليفة وال إماموال يرى طا ،يرى السيف على أمة حممد  ،وإما خارجي 

                                 
 .599ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص( (2
 (.9/220البداية والنهاية )( (2
 .590مي صالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسال( (5
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خالف مذهبهم الذي هو ضالل مل جيد حيلة يف دفع  عن النيب  أخبار أيب هريرة 
 .كان مفزعه الوقيعة يف أيب هريرة  ،أخباره حبجة وبرهان

ر أهل اإلسالم الذين يتبعون األقدار املاضية اليت وكف   ،اعتزل اإلسالم وأهله ،أو قدري 
إذا نظر إىل أخبار أيب هريرة اليت قد رواها  ،ها قبل كسب العباد هلاقدرها هللا تعاىل وقضا

يف إثبات القدر مل جيد حبجة يريد صحة مقالته اليت هي كفر وشرك كانت  عن النيب 
 .حجته عند نفسه أن أخبار أيب هريرة ال جيوز االحتجاج هبا

هريرة فيما خيالف إذا مسع أخبار أيب  ،هيتعاطى الفقه ويطلبه من غري مظانأو جاهل 
ا بال حجة وال برهان كلم يف أيب هريرة ودفع مذهب من قد اجتىب مذهبه وأخباره تقليد  

وقد  ،وحيتج بأخباره على خمالفته إذا كانت أخباره موافقة ملذهبه ،أخباره اليت ختالف مذهبه
 .(2)«اا مل يفهموا معناهأنكر بعض هذه الفرق على أيب هريرة أخبار  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.5/525املستدرك )( (2
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 امةاخل

 
 احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، 

حيث  يف ختام هذا البحث ميكن أن يوجز بذكر كلمة لطيفة بليغة للعالمة املعلمي 
 قال فيها:

هم وآراؤهم وال سيما يف ما يتعلق باألمور الدينية م أن الناس ختتلف مداركهم وأفهامواعل»
عاىل وحكمته، وهلذا كان يف القرآن آيات كثرية لقصور علم الناس يف جانب علم هللا ت ؛والغيبية

وكذلك استشكل كثري من الناس كثريا  من  ،يستشكلها كثري من الناس وقد ألفت يف ذلك كتب
، منها ما هو رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر، وهبذا عن النيب  األحاديث الثابتة

نصوص اليت يستشكل ظاهرها مل يقع يف ين بطالنه. ووجود العأن استشكال النص ال ي يتب ن
ما يف وميتحن  ،ليبلو هللا تعاىل ما يف النفوس ؛الكتاب والسنة عفوا  وإمنا هو أمر مقصود شرعا  

 .(2)«من اجلهاد يرفعهم هللا به درجات اب  اوييسر للعلماء أبو  ،الصدور
 

جيعله من أسباب أن ، و سىن أتوسل أن يثيبنا خري ا على هذا البحثوهللا أسأل وبأمسائه احل
 الزلفى لديه، إنه سبحانه قريب جميب، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

                                 
 .225( األنوار الكاشفة ص(2
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، املؤلاف: أباو القاسام علاي بان احلسان بان هباة هللا املعاروف باابن عسااكر، تاريخ دمشق .20
عاام النشار: ، الناشار: دار الفكار للطباعاة والنشار والتوزياع، احملقق: عمرو بن غراماة العماروي

 .م2665 -ها 2425
، الناشر: أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوريل خمتلف احلديث، املؤلف: تأوي .29

 ها.2529مطبعة كردستان العامية، الطبعة األوىل، عام 
، املؤلف: حممد الطاهر بن حممد بن حمماد الطااهر بان عاشاور التونساي، لتحرير والتنويرا .26

 ام 2660 ، عامتونس ،: دار سحنون للنشر والتوزيعالناشر

ق: احملق ،املؤلف : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي
 .الرياض ، السعودية،الناشر: مكتبة الرياض احلديثة، عبد الوهاب عبد اللطيف

تااادوين السااانة النبوياااة نشاااأته وتطاااوره مااان القااارن األول إىل هناياااة القااارن التاساااع اهلجاااري،  .50
لزهاااراين، الناشااار: مكتباااة دار املنهااااج، الساااعودية، الريااااض، الطبعاااة املؤلاااف: حمماااد بااان مطااار ا

 ها.2429األوىل، عام 
املؤلااف: أبااو عبااد هللا حممااد باان أمحااد باان أيب بكاار ، التااذكرة بااأحوال املااوتى وأمااور اآلخاارة .52

، الصااادق باان حممااد باان إبااراهيم: ق، احملقااباان فاارح األنصاااري اخلزرجااي مشااس الاادين القاارطيب
 2425 عااام الطبعاة األوىل،، الريااض الساعودية، ر املنهااج للنشار والتوزياع،الناشار: مكتباة دا

 .ها
املؤلف: حممد رشيد بن علي رضاا بان حمماد مشاس ، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( .52

الناشاار: اهليئااة املصاارية ، الاادين باان حممااد هباااء الاادين باان ماانال علااي خليفااة القلمااوين احلساايين
 .م2660 ، عامالعامة للكتاب

، املؤلف : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشاقي، تفسري القرآن العظيم .55
 ، عاااامالطبعاااة الثانياااة، الناشااار: دار طيباااة للنشااار والتوزياااع، احملقاااق: ساااامي بااان حمماااد ساااالمة

 .م2666 -ها 2420
د تقييد العلم، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغادادي، احملقاق: ساع .54

 -هااا 2426عباادالغفار علااي، الناشاار: دار االسااتقامة، مصاار، القاااهرة، الطبعااة األوىل، عااام 
 م.2009



  99  

املؤلااف: أبااو عماار يوسااف باان عبااد هللا باان ، التمهيااد ملااا يف املوطااأ ماان املعاااين واألسااانيد .55
احملقااق: مصااطفى باان أمحااد العلااوى و حممااد ، حممااد باان عبااد الاارب باان عاصاام النمااري القاارطيب

 ة.الناشر: مؤسسة القرطبي، البكر  عبد الكبري

املؤلاااف: رفعااات بااان فاااوزي عباااد ، توثيااق السااانة يف القااارن الثااااين اهلجاااري أسساااه واجتاهاتاااه .59
 .الطبعة األوىل، الناشر: مكتبة اخلناجني مبصر، املطلب

، املؤلااف: حمماد أماا ن بان حمماود البخاااري املعاروف بااأمري بادشااه احلنفاايتيساري التحريار،  .50
 .بريوت، لبنان، الناشر: دار الفكر

املؤلااااف: أبااااو حفااااص حممااااود باااان أمحااااد باااان حممااااود طحااااان ، تيسااااري مصااااطلح احلااااديث .59
 .م2004-ها2425 ، عامالطبعة العاشرة، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، النعيمي

املؤلااف : حممااد باان جرياار باان يزيااد باان كثااري باان غالااب ، جااامع البيااان يف تأوياال القاارآن .56
الطبعااة ، الناشاار: مؤسسااة الرسااالة، احملقااق: أمحااد حممااد شاااكر ربي،اآلملااي، أبااو جعفاار الطاا

 .م2000 -ها 2420األوىل، 
، املؤلف : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي .40

 .بريوت ، لبنان،الناشر : دار إحياء الرتاث العريب، احملقق : أمحد حممد شاكر وآخرون
ح املختصر من أمور رسول هللا صالى هللا علياه وسالم وساننه وأياماه اجلامع املسند الصحي .42

احملقاق: حمماد ، املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبادهللا البخااري اجلعفاي، = صحيح البخاري
 ها2422الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار طوق النجاة، زهري بن ناصر الناصر

ق: ، احملقاعبد هللا النمري القرطيبعمر يوسف بن  و: أب، املؤلفجامع بيان العلم وفضله .42
، الطبعااة األوىل، دار اباان حاازم -الناشاار: مؤسسااة الريااان ، أبااو عبااد الاارمحن فااواز أمحااد زمااريل

 م.2005-ها 2424 عام
املؤلاااف: أباااو عباااد هللا حمماااد بااان أمحاااد بااان أيب بكااار بااان فااارح ، اجلاااامع ألحكاااام القااارآن .45

الناشاار: ، د الااربدوين وإبااراهيم أطفاايشاحملقااق: أمحاا، األنصاااري اخلزرجااي مشااس الاادين القاارطيب
 .م 2694 -ها 2594 عام الطبعة الثانية،، القاهرة ، مصر،دار الكتب املصرية

الناشار: جمماع ، املؤلف: حممد بن مجيل مبارك، حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام .44
 .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

: غالب بن إعداد الباحث ،وقف اإلسالم منهاوم اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية .45
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رسالة ماجستري مقدمة لنيل درجة إشراف: عثمان عبداملنعم يوسف،  عواجي،علي 
عام ، جبدة جامعة امللك عبالعزيزيف  بكلية الشريعة، املاجستري يف قسم العقيدة اإلسالمية،

 ها.2569-2566
وتاريخ تدوينه، املؤلف: حمماد مصاطفى األعظماي، الناشار: دراسات يف احلديث النبوي  .49

 م.2690-ها 2400املكتب اإلسالمي، لبنان، بريوت، طبعة عام 
املؤلااف: حممااد باان حممااد باان  والكتاااب املعاصاارين ملستشاارق ندفااا  عاان الس اان ة ورد شاابه ا .40

 عااام انيااة،الطبعااة الث، القاااهرة ، مصاار،الناشاار: جممااع البحااوث اإلسااالمية، سااويلم أبااو ش ااهبة
 م.2695 -ها 2409

املؤلااف: أمحااد باان احلساا ن باان علااي باان ، دالئاال النبااوة ومعرفااة أحااوال صاااحب الشااريعة .49
ردي اخلراسااااين، أباااو بكااار البيهقاااي ااار و ج   ، لبناااان،الناشااار: دار الكتاااب العلمياااة، موساااى اخل س 

 .ه 2405 ، عامالطبعة األوىل، بريوت
، املؤلااف: حممااد ل الساانة النبويااة املطهاارةالاارد علااى شاابهات املسااتغرب ن واملستشاارق ن حااو  .46

 .حافظ الشريدة، حبث غري منشور
، هر ويوسف شاخت ومن أيدمها من املستغرب نيالرد على مزاعم املستشرق ن جولد تس .50

الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف ، املؤلف: عبد هللا بن عبد الرمحن اخلطيب
 .الشريف باملدينة املنورة

الناشاار: دار ، احملقااق: أمحااد حممااد شاااكر، ف: حممااد باان إدريااس الشااافعياملؤلاا، الرسااالة .52
 ، لبنان، بريوت.الكتب العلمية

املؤلااف: شااهاب الاادين حممااود باان ، روح املعاااين يف تفسااري القاارآن العظاايم والساابع املثاااين .52
، الناشاار: دار الكتااب العلميااة، احملقااق: علااي عبااد الباااري عطيااة، عبااد هللا احلساايين األلوسااي

 .ها2425 عام الطبعة: األوىل، بريوت ن،لبنا
املؤلااف: حممااد باان أيب بكاار باان أيااوب باان سااعد مشااس د، زاد املعاااد يف هاادي خااري العبااا .55

مكتبااة املنااار اإلسااالمية، ، بااريوت لبنااان، الناشاار: مؤسسااة الرسااالة،، الاادين اباان قاايم اجلوزيااة
 .م2664 -ها 2425 عام الطبعة: السابعة والعشرون،، الكويت

وجه السنة قدمي ا وحديث ا، املؤلف: صالح الدين مقبول أمحاد، الناشار: دار ابان  زوابع يف .54
 األثري، الكويت.
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، الناشااار: مكتباااة املعااااارف، املؤلاااف: حمماااد ناصاااار الااادين األلبااااين، السلسااالة الصاااحيحة .55
 .الرياض السعودية،

هنضااة  الناشاار: دار، املؤلااف: حممااد الغاازايل، الساانة النبويااة باا ن أهاال الفقااه وأهاال احلااديث .59
 .الطبعة األوىل، مصر

الناشاار: دار هنضااة ، املؤلااف: حممااد الغاازايل، الساانة النبويااة باا ن أهاال الفقااه وأهاال احلااديث .50
 .الطبعة األوىل، مصر، القاهرة، مصر

السنة حجيتها ومكانتها يف اإلسالم، املؤلف: حممد بن لقماان السالفي، الناشار: مكتباة  .59
 م.2696-ها 2406طبعة األوىل، عام األميان، السعودية، املدينة النبوية، ال

، الناشر :دار الاوراقي، مصطفى السباعاإلسالمي، املؤلف:  التشريع ومكانتها يف ةالسن .56
 م.2000ي، الطبعة األوىل، عام املكتب االسالم

ساانن اباان ماجااه، املؤلااف: أبااو عبااد هللا حممااد باان يزيااد القاازويين، املعااروف: بااابن ماجااه  .90
 -قاق: حمماد فاؤاد عباد البااقي، الناشار: دار إحيااء الكتاب العربياة وماجه اسم أبيه يزياد، احمل

 فيصل عيسى البايب احلليب.
الناشاااار : دار ، املؤلااااف: أبااااو داود سااااليمان باااان األشااااعث السجسااااتاين، ساااانن أيب داود .92

 .بريوت، لبنان، الكتاب العريب
ن املؤلف: أباو احلسان علاي بان عمار بان أمحاد بان مهادي بان مساعود با، سنن الدارقطين .92

الناشاار: ، احملقااق: الساايد عبااد هللا هاشاام مياااين املاادين، النعمااان باان دينااار البغاادادي الاادارقطين
 م.2699 – ه2599 عام بريوت، ، لبنان،دار املعرفة

ارام بان عباد ، الدارمي سنن .95 املؤلاف: أباو حمماد عباد هللا بان عباد الارمحن بان الفضال بان هب 
الناشر: دار املغين ، س ن سليم أسد الداراينق: ح، احملقالتميمي السمرقندي الصمد الدارمي

 .م2000 -ها 2422 عام الطبعة األوىل،، للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية

ردي اخلراساااين، ري، الساانن الكباا .94 اار و ج  املؤلااف: أمحااد باان احلساا ن باان علااي باان موسااى اخل س 
ن، الكتاااب العلمياااة، لبنااااالناشااار: دار ، احملقاااق: حمماااد عباااد القاااادر عطاااا، أباااو بكااار البيهقاااي

 .م 2005 -ها  2424الطبعة الثالثة، بريوت، 
الشبهات الثالثون املثارة إلنكار السنة النبوية، املؤلف: عبادالعظيم بان اباراهيم بان حمماد  .95

 م.2666-ها 2420املطعين، الناشر: مكتبة وهبة، مصر، الطبعة األوىل، عام 
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الناشااار: وزارة الشااائون اإلساااالمية  ،اق عفيفاااياملؤلاااف: عباااد الااارز  ،شااابهات حاااول السااانة .99
 .ها2425 عام األوىل، الطبعة ، السعودية، الرياض، رشادواألوقاف والدعوة واإل

الناشااار: جمماااع ، : حمماااود حمماااد مزروعاااةاملؤلاااف، شااابهات القااارآني ن حاااول السااانة النبوياااة .90
 .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

الناشار: جمماع امللاك ، املؤلف: عثمان بن معلم حممود بان شايخ علاي، شبهات القرآني ن .99
 .فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

باان رجااب باان احلساان، املؤلااف: زياان الاادين عبااد الاارمحن باان أمحااد ، شاارح علاال الرتمااذي .96
 ، األدرن،الناشر: مكتبة املنار، احملقق: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، الس المي، البغدادي

 .م2690 -ها 2400 عام الطبعة األوىل،، الزرقاء
احملقااق ، أبااو جعفاار أمحااد باان حممااد باان سااالمة الطحاااوي، املؤلااف: شاارح مشااكل اآلثااار .00

 .م2690 -ها 2409 ت، عامبريو  ،لبنان ،ةمؤسسة الرسال :الناشر، شعيب األرنؤوط
الناشاار: ، املؤلااف: حممااد ناصاار الاادين األلباااين، صااحيح وضااعيف اجلااامع الصااغري وزيادتااه .02

 .املكتب اإلسالمي
ضااحى اإلسااالم، املؤلااف: أمحااد أماا ن، الناشاار: مكتبااة النهضااة املصاارية، مصاار، القاااهرة،  .02

 الطبعة السابعة.
احملقاااق: ، عمااارو بااان موساااى بااان محااااد الع ق يلاااياملؤلاااف: أباااو جعفااار حمماااد بااان ، الضاااعفاء .05

 .م 2009 عام الطبعة الثانية،، مصر ،الناشر: دار ابن عباس، الدكتور مازن السرساوي
، املؤلاااف : حمماااد بااان ساااعد بااان منياااع أباااو عبااادهللا البصاااري الزهااااري، الطبقاااات الكاااربى .04

 .بريوت ، لبنان،الناشر: دار صادر
الناشار: ، د بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهارياملؤلف: حممد بن سع، الطبقات الكربى .05

 .بريوت، لبنان، دار صادر
العقيااادة والشاااريعة يف اإلساااالم، املؤلاااف: اجنااااس جولدتسااايهر، نقلاااه إىل العربياااة: حمماااد  .09

يوسااف موسااى وعلااي حساان عباادالقادر وعباادالعزيز عبااداحلق، الناشاار: دار الكتااب احلديثااة 
 مبصر، الطبعة الثانية.

، املؤلف: حمماد مشاس احلاق العظايم آباادي أباو الطياب، رح سنن أيب داودعون املعبود ش .00
 ها.2425الطبعة الثانية ، ، بريوت ، لبنان،الناشر: دار الكتب العلمية
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. املؤلف: خالد بن العيوب املنهجية يف كتابات املستشرق شاخت املتعلقة بالسنة النبوية .09
نشر والتوزياع، الساعودية، الريااض، الطبعاة منصور بن عبدهللا الدريس، الناشر: دار احملدث لل

 ها.2425األوىل، عام 
املؤلاااف: أمحاااد بااان علاااي بااان حجااار أباااو الفضااال ، فاااتح البااااري شااارح صاااحيح البخااااري .06

 ها.2506 طبعة عام بريوت، ، لبنان،الناشر: دار املعرفة، العسقالين الشافعي
الناشار: دار ، اليماين املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عباد هللا الشاوكاين، فتح القدير .90

 .ه2424 ، عامالطبعة: األوىل، دمشق، بريوت ،ابن كثري، دار الكلم الطيب

 املؤلاف: مشاس الادين حمماد بان عباد الارمحن الساخاوي، فتح املغيث شارح ألفياة احلاديث .92
 .ها2405 عام الطبعة األوىل،، بريوت، لبنان ،الناشر: دار الكتب العلمية

أما ن، الناشار: دار الكتااب العاريب، لبناان، باريوت، الطبعاة فجر اإلسالم، املؤلف: أمحد  .92
 م.2655الثانية، عام 

عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا البغدادي التميمي الف رق ب ن الف رق، املؤلف:  .95
 ، احملقق: حممد حميي الدين عبداحلميد، الناشر: مطبعة املدين، مصر، القاهرة.سفرايييناإل

بقااااات املعتزلااااة، املؤلااااف: أبااااو القاساااام البلخااااي والقاضااااي عبااااداجلبار فضاااال االعتاااازال وط .94
هاا 2565واحلاكم اجلشمي، احملقق: فؤاد سايد، الناشار: الادار التونساية للنشار، تاونس، عاام 

 م. 2604-
الكاايف )روضاة الكاايف(، املؤلاف: حمماد باان يعقاوب الكلياين، الناشار: منشاورات الفجاار،  .95

 م.2000 -ها2429م لبنان، بريوت، الطبعة األوىل، عا
احملقااق: عااادل أمحااد ، املؤلااف: أبااو أمحااد باان عاادي اجلرجاااين، الكاماال يف ضااعفاء الرجااال .99

 ، لبنااان،الناشاار: الكتااب العلميااة، عبااد الفتاااح أبااو ساانةو  علااي حممااد معااوض-عبااد املوجااود
 م2660ا -ه2429 عام الطبعة: األوىل،ت، بريو 

، السااايد حمماااد إمساعيااال الشاااربييناملؤلاااف: عمااااد ، كتاباااات أعاااداء اإلساااالم ومناقشاااتها .90
 .م2002 -ها 2422 ، عاماألوىل الطبعة

املؤلااف: عبااد العزيااز باان أمحااد باان حممااد، عااالء ، كشااف األساارار شاارح أصااول الباازدوي .99
 .الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الدين البخاري احلنفي
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مهادي  املؤلاف: أباو بكار أمحاد بان علاي بان ثابات بان أمحاد بان، الكفاية يف علم الرواياة .96
الناشااار: املكتباااة ، إباااراهيم محااادي املااادينو احملقاااق: أباااو عبااادهللا الساااورقي ، اخلطياااب البغااادادي

 املدينة املنورة ا ، السعودية،العلمية
الناشااار : دار ، املؤلاااف : حمماااد بااان مكااارم بااان منظاااور األفريقاااي املصاااري، لساااان العااارب .60

 .الطبعة األوىل، بريوت ، لبنان،صادر
، ساواطع األسارار األثرياة لشارح الادرة املضاية يف عقاد الفرقاة املرضايةلوامع األناوار البهياة و  .62

الناشر: مؤسسة ، املؤلف: مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي
 م 2692 -ها  2402 -لطبعة: الثانية ، ادمشق، سوري ة، اخلافق ن ومكتبتها

وغاريه ماان كتاااب ، مااد رشاايد بان علااي رضااااملؤلاف: جمموعااة ماان املاؤلف ن، حم، جملاة املنااار .62
 (.26، 26، عدد )اجمللة

الناشار: دار ، املؤلاف: ناور الادين علاي بان أيب بكار اهليثماي، جممع الزوائد ومنباع الفوائاد .65
 .ها2422 ، عامبريوت لبنان، الفكر،

 ،: تقي الدين أباو العبااس أمحاد بان عباد احللايم بان تيمياة احلارايناملؤلف، جممو  الفتاوى .64
 -هاااا 2429 عاااام ،الثالثاااة الطبعاااة ،الناشااار : دار الوفااااء ،عاااامر اجلااازارو احملقاااق : أناااور البااااز 

 .م2005
املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلس ن التيمي الرازي ، احملصول .65

الناشر: ، طه جابر فياض العلواين، احملقق: امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 .م2660 -ها 2429 عام الطبعة الثالثة،، مؤسسة الرسالة

، املؤلااف: أبااو الربيااع سااليمان الباااروين، الناشاار: دار االسااتقامة، تاااريخ اإلباضاايةخمتصاار  .69
 تونس، الطبعة الثانية.

مؤلااف األصاال: حممااد باان أيب بكاار باان ، خمتصاار الصااواعق املرساالة علااى اجلهميااة واملعطلااة .60
اختصاره: حممااد باان حممااد باان عبااد الكاارمي باان ، عد مشااس الاادين اباان قاايم اجلوزيااةأياوب باان ساا

 الناشااار: دار احلاااديث،، احملقاااق: سااايد إباااراهيم، رضاااوان البعلاااي مشاااس الااادين، ابااان املوصااالي
 .م2002 -ها 2422 عام الطبعة األوىل،، القاهرة، مصر

، حيحيهمااملسااااتخرج مااااان األحادياااااث املختااااارة مماااااا مل خيرجاااااه البخاااااري ومسااااالم يف صااااا .69
احملقق: عبد امللك بن عبد ، املؤلف: ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي
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 الطبعاة الثالثااة،، بااريوتلبناان، الناشاار: دار خضار للطباعااة والنشار والتوزيااع، ، هللا بان دهايش
 .م2000 -ها 2420 عام

ري،  احلاااكم النيسااابو املؤلااف : اإلمااام احلااافظ أبااو عبااد هللا، املسااتدرك علااى الصااحيح ن .66
 .بريوت ، لبنان،الناشر: دار املعرفة، بإشراف: د. يوسف املرعشلي

املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بان حمماد بان ، املستدرك على الصحيح ن .200
احملقااااق: ، محدويااااه باااان ن عاااايم باااان احلكاااام الضاااايب الطهماااااين النيسااااابوري املعااااروف بااااابن البيااااع

 عاام الطبعاة األوىل،، باريوت ، لبناان،الناشر: دار الكتاب العلمياة، عطا مصطفى عبد القادر
 م.2660 – ها2422

املؤلاف: أباو عباد هللا أمحاد بان حمماد بان حنبال بان هاالل ، مسند اإلمام أمحاد بان حنبال .202
إشاراف: د عبااد هللا ، عاادل مرشاد، وآخاارون -احملقاق: شاعيب األرنااؤوط ، بان أساد الشاايباين

 .م2002 -ها 2422 عام الطبعة األوىل،، الناشر: مؤسسة الرسالة، بن عبد احملسن الرتكي
املؤلاف: مسالم بان ، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عان العادل إىل رساول هللا  .202

الناشار: دار إحيااء ، احملقق: حممد فؤاد عبد البااقي، احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري
 .بريوت، لبنان، الرتاث العريب

ملي، احملقاااق: عبااادالرمحن عمااارية، أناااوار العقاااول، املؤلاااف: عبداحلمياااد محياااد الساااامشاااارق  .205
 ها.2406الناشر: دار اجليل، الطبعة األوىل، عام 

، القصااايمي ياملؤلاااف: عبااادهللا بااان علاااي النجاااد، األحادياااث النبوياااة وبياهناااامشاااكالت  .204
، عاااام اهاااتم بطبعاااه: حمماااد ساااليمان أنصااااري، باكساااتان، اجمللاااس العلماااي السااالفيالناشااار: 
 م.2699 -ها2409

املؤلف: أبو ، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثارمصنف ابن أيب شيبة املسمى:  .205
احملقق:  ، حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن

 عام الطبعة األوىل،، الرياض ، السعودية،الناشر: مكتبة الرشد، كمال يوسف احلوت
 ها.2406

املؤلاااف: أباااو ساااليمان محاااد بااان حمماااد بااان إباااراهيم بااان اخلطااااب البسااايت ، معاااامل السااانن .209
 -هاا 2552 ، عاامالطبعة األوىل، حلب ،، سوري ةالناشر: املطبعة العلمية، املعروف باخلطايب

 .م2652
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احملقاق: محادي ، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطارباين، املعجم الكبري .200
 عااام الطبعاة الثانيااة،، املوصاال ، العاراق،الناشاار: مكتباة العلااوم واحلكاام، بان عبداجمليااد السالفي

 م.2695 – ها2404
املؤلاااف: عباااد الااارمحن بااان أيب بكااار، جاااالل الااادين ، مفتااااح اجلناااة يف االحتجااااج بالسااانة .209

عاااااام الطبعاااااة الثالثاااااة، ، املديناااااة املناااااورةالساااااعودية، الناشااااار: اجلامعاااااة اإلساااااالمية، ، السااااايوطي
 .م2696 -ها2406

املؤلف : أباو عمارو عثماان بان عباد الارمحن ، علوم احلديثمقدمة ابن الصالح املسماة ب .206
 .م2694 ، عامعة األوىلالطب، الناشر: مكتبة الفارايب، الشهرزوري

احملقااق :  ،املؤلااف : حممااد باان عبااد الكاارمي باان أيب بكاار أمحااد الشهرسااتاين، امللاال والنحاال .220
 ها.2404 طبعة عام بريوت، ، لبنان،الناشر : دار املعرفة، حممد سيد كيالين

املؤلااف: حممااد باان احلساا ن باان إبااراهيم باان عاصاام، أبااو احلساان ، مناقااب اإلمااام الشااافعي .222
 ، عاااااامالطبعاااااة األوىل، الناشااااار: الااااادار األثرياااااة، احملقاااااق: مجاااااال عااااازون، جساااااتايناآلباااااري الس

 .م2006 -ها 2450
املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد ، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .222

احملقااق: حممااد رشاااد ، باان عبااد احللاايم باان عبااد السااالم اباان تيميااة احلااراين احلنبلااي الدمشااقي
 -هاا  2409 عاام الطبعاة: األوىل،، ناشر: جامعة اإلمام حممد بن ساعود اإلساالميةال، سامل

 .م 2699
املؤلااف: أبااو زكريااا حيااىي باان شاارف باان مااري ، املنهاااج شاارح صااحيح مساالم باان احلجاااج .225

 ها.2562 عام الطبعة الثانية،، بريوت ، لبنان،الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، النووي
مساعياال املقاادم، الناشاار: الاادار العامليااة للنشاار والتوزيااع، مصاار، املهاادي، املؤلااف: حممااد إ .224

 م.2009-ها 2426االسكندرية، الطبعة احلادية عشر، عام 

موجز دائرة املعارف اإلسالمية، املؤلف: هوتسما وأرنولد وغريهم من املستشرق ن،  .225
 ها.2429الطبعة األوىل، عام  اإلمارات، الشارقة، الناشر: مركز الشارقة لإلبدا  الفكري،

الليثاااي األندلساااي، ىي رواياااة حياااىي بااان حياااناااس األصااابحي،  أ نبااا كلاااااملؤلاااف : م، املوط اااأ .229
برواياة حمماد و  .باريوت، لبناان، الناشر: دار الغارب اإلساالمي ،احملقق: الدكتور بشار معروف
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، لبنااان، الناشاار: املكتبااة العلميااة، احملقااق: عبااد الوهاااب عبااد اللطيااف، باان احلساان الشاايباين
 بريوت.

موقف املدرساة العقلياة مان السانة النبوياة، رساالة ماجساتري مقدماة لكلياة الادعوة وأصاول  .220
نااور  الاادين جبامعااة أم القاارى، إعااداد الطالااب: األماا ن الصااادق األماا ن، إشااراف: أمحااد حممااد

 ها.2424سيف وأمحد ناصر حممد احلمد، عام 
املؤلااف: مشااس الاادين أبااو عبااد هللا حممااد باان أمحااد باان ، مياازان االعتاادال يف نقااد الرجااال .229

از الذهيب  الناشار: دار املعرفاة للطباعاة والنشار،، احملقق: علي حمماد البجااوي، عثمان بن ق امي 
 .م2695 -ها 2592 عام الطبعة األوىل،، بريوت لبنان،

املؤلاف: أباو الفضال أمحاد بان ، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهال األثار .226
، احملقاااق: عباااد هللا بااان ضااايف هللا الرحيلاااي، علاااي بااان حمماااد بااان أمحاااد بااان حجااار العساااقالين

 .ها2422عام ، الطبعة األوىل ،الرياض ، السعودية،الناشر: مطبعة سفري
ؤلااف: أبااو عبااد هللا حممااد باان أيب الفاايض جعفاار باان امل، نظاام املتناااثر ماان احلااديث املتااواتر .220

الناشاار: دار الكتااب ، احملقااق: شاارف حجااازي، إدريااس احلسااين اإلدريسااي الشااهري بااا الكتاااين
 .الطبعة: الثانية املصححة ذات الفهارس العلمية، مصر ،السلفية

املؤلف : أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بان أمحاد ، النكت على كتاب ابن الصالح .222
الناشااار: عماااادة البحاااث ، احملقاااق : ربياااع بااان هاااادي عماااري املااادخلي، ن حجااار العساااقالينبااا

 عااام ، الطبعااة األوىل،نبويااةاملدينااة ال، العلمااي باجلامعااة اإلسااالمية، اململكااة العربيااة السااعودية
 .م2694 - ها2404

وسااااائل الشاااايعة، املؤلااااف: احلاااار العاااااملي، احملقااااق: مؤسسااااة آل البياااات إلحياااااء الاااارتاث،  .222
 ها.2424شر: مطبعة مهر، إيران، قم، الطبعة الثانية، عام النا
 

 الروابط اإللكرتونية: 
 العنوان:  هذا على مشكلة تدوين احلديث الشريف يف عصر النيب  .225
-http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla

een/ch01.htmtdw 

http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla-tdween/ch01.htm
http://iraq.iraq.ir/islam/hdeath_sh/mshkla-tdween/ch01.htm
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، حقائق طبية أشاارت إليهاا أحادياث نبوياة يف أن التمار وقاياة مان السام والساحرمقال:  .224
  العنوان:هذا ، على فؤاد بن يوسف أبو سعيدل

http://www.startimes.com/?t=31768018 

، للباحااث عباادهللا باان سااعيد الشااهري، مقااال: رفااع اللاابس عاان حااديث سااجود الشاامس .225
 العنوان: هذا على

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8083

6 

 شبهات حول حديث غمس الذباب يف اإلناء، على هذا العنوان: كقال: .229
mtp://www.ebnmaryam.com/fly.htht 
 مقال: شبهات حول السنة، على هذا العنوان: .220

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article
&lang=A&id=73995 

 على هذا العنوان: ،مقال: منكري السنة ب ن التشكيك واالفرتاء .229
 807http://islamselect.net/mat/89  
 

http://www.startimes.com/?t=31768018
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
http://www.ebnmaryam.com/fly.htm
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
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