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ابلسنَّة النبوية الشريفة
ُ  املتعقلة:اخلطى احلثيثة يف دراسة بعض شبه املدرسة العقلية احلديثة
 مىن بنت حسني اآلنسي.د

أستاذ السنة وعلومها املساعد يف قسم القانون
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بضرماء جبامعة شقراء

:امللخص

، ـلي عليـ سسـل
 يروـ سن سـرة سـول،ابتليت هذه األمة اإلسالمية ببعض من يـدعون االنتسـا للياـا
 سعيا مـرا ل، يتذ عون هبا إلنوا هذه السرة،  سكانت هل يف ذلك شب، بتعلالت ابطلة،سيشووون الراس فياا
 س ــد ــر، سدع ــوم الر ــاس ل التية ــيت م ــن التو ــالييت الش ـ عية ال ـ س دت هب ــا،  ج ــا ت ب ـ،لبط ــال التش ـ ي ال ــذ
 سهذا البحث يبـ الشـب اهتااسيـة الـ هبسـك هبـا هـ ال،  سحذ مر، لي علي سسل
مبسلوا هذا سول
، سيس ــبذ ه ــذا بي ــان ح ي ــة ــحا ه ــذا اال ــاه، سبي ــان بيةا ــا سسج ــوه بطال ــا، سدحب ــاا، سيةري ــدها،اهبطل ــون
. س ب ب دعاهتا، نشأهتا سجذس ها،ساهد سة ال يرتمون للياا
.السرَّة الربوية الش يةة
ُ  اخلطي احلثيثة؛ اهد سة الع لية احلديثة؛:الكلمات املفتاحية
Relentless Steps in the Study of some Quasi-Modern Mental School: Related to the
Noble Prophet’s Sunnah
Dr. Mona Bint Hussein Al-Ansi
Assistant Professor of Sunnah and its Sciences in the Department of Law
Faculty of Sciences and Humanities in Darmaa, Shaqra University

Abstract:
This Islamic nation plagued by some of those who claim affiliation to deny the Sunnah
of the Messenger of Allah, peace be upon him, and question where people, illnesses void,
and have had the semi, invoking them to deny this year, as they seek to invalidate the
legislation that brought him, and invite people to relaxation of the legal costs which they
were received, has been told that the Messenger of Allah, peace be upon him, and warned
him, this research shows the crumbling similarities that stuck out these doers, and refute
and disprove, and the statement to be false and the faces of nullity, and preceded by a
statement the fact that the owners of this trend, and the school to which they belong,
origins and roots, and the most prominent advocates.
Keywords: Relentless Steps, Quasi-Modern Mental School, The Noble Prophet’s
Sunnah.
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مقدمة:

ابلسرَّة الربوية الش يةة
د .مىن برت حس اآلنسي :اخلطي احلثيثة يف د اسة بعض شب اهد سة الع لية احلديثة :اهتع لة ُ

احلمد هلل سحده ال ش يك ل  ،محداً ال ان طاع ل ايب  ،سال ل الع لسحائب  ،محداً يوون إلنعام جمابيً،
سإلحسان موابيً ،سلن كانت آالؤه ال ابى سال يوابى ،س شاد ن سيدان حممد ( )سيد األسل ساآل ين
احب اه ام احملمود ساحلوض اهو سد ،لي علي سعلي آل س حب سالتابع ساتبعيا بةبل سلحسان ل
يوم الدين.
سبعد...
ف د ابتليت األمة اإلسالمية ببعض من يدعون االنتسا للياا ،يرو سن سرة سول ( ،)سيشووون

الراس فياا بتعليالت ال وب علي العوام ،سكانت هل يف ذلك شب  ،يتذ عون هبا إلنوا السرة الربوية اهطا م ،س د
لي علي سسل  ،سحذ مر  ،ف د سى بو اف ضي عر مو سول
ر مبسلوا هذا سول
ِ
َّوئًا علَي َ ِي َوتِ َِ ،يْيِي ِ َم ِِمَّا َم ِ
ِ
ولَ :ال َ ْد َِ ،ما
ت َعْر ُ ،فَـيَـ ُ ُ
َح َد ُك ْ ُمت َ
َْ ُ
ت بِ َْس ََْي ُ
َ ْ
( )ن الَ" :ال ُلْة َ َّ َ
اَّللِ(:)
ال َ ُس ُ
الَ َ :
اَّللِ ايـَّبَـ ْعرَاهُ"( ،)1س سى الْ ِم ْ َد ِام بْ ِن َم ْع ِدَ ،ك ِ َ الْ ِوْر ِد ِ ،ضي عر َ َ
ول َّ
َس َج ْد َان ِيف كِتَا ِ َّ
اان علَي َ ِي َوتِ ِ
" ََال لِِن ُسيِيت الْ ِوتَا سِمثْـلَ مع ََ ،ال لِِن ُسيِيت الْ ُ آ َن سِمثْـلَ مع  ،ال ي ِ
وش ُ
ك َ ُجل يـَْرـثَِِن َشْبـ َع ً َ
ُ
َ َ ُ ََُ
ُ ْ َ ُ ََُ ُ
آن فَما سج ْد ُُْت فِي ِ ِمن ح َال ٍل فَأ ِ
ِ
َحلُّوهَُ ،سَما َس َج ْد ُُْت فِي ِ ِم ْن َحَ ٍام فَ َح ُِموهُ"( ،)2سهذه الو ي ات
يـَ ُ ُ
ْ َ
ولَ :علَْي ُو ْ ِابلْ ُ ْ َ َ َ
مج فياا ما ييس من شب حا هذه اهد سة يف لنوا السرة الربوية ،سيةريد هذه الشب  ،سبيان بيةاا
سبطال ا ،سيسبذ هذا بيان ح ي ة حا هذا اال اه ،ساهد سة ال يرتمون للياا ،نشأهتا سجذس ها ،س ب ب
دعاهتا.
الع ش العظي ن جيعل الصاً لوجا الو مي ،م ابً للةوب جبرات الرعي  ،لن جواد ك مي،
سأل العلي
س لي سسل علي نبيرا حممد سعلي آل س حب سسل .
س د جا ي سي البحث علي الرحو التايل :م دمة ،سهبايد سفصل حيتو ،مبحث كما يلي:
التمهيد:
أوال :حتديد املفاهيم.
اثنيا :نشأة املدرسة العقلية احلديثة.

الفصل األول :الشبهات املتعلقة ابلسنة النبوية
جــاه ،س ــال الرتمــذ:،

( )1جـ احلــاك يف اهســتد  ،سالرتمــذ ،سالبيا ــي س بــو داسد يف ســررا  ،سالشــافعي يف مســرده ،س ــال احلــاك  :ــحيش علــي شـ مل الشــيي س
حديث حسن حيش( .اهستد  ،190/1سرن الرتمذ ،37/5 ،سرن البيا ي  ،76/7سرن يب داسد  ،170/4مسرد الشافعي .)233/1
( )2ج محد يف مسرده ،سالطران يف معج الشامي  ،س بو داسد يف سرر  ،سسوت عر بو داسد ،س ال اهباكةو  :،حديث حيش( .مسرد محد  ،130/4الطران:
مسرد الشامي  ،137/2سرن يب داسد  ،200/4اهباكةو  :،حتةة األحوذ.)324/5 ،
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السنَّة والرد عليها.
املبحث األول :بعض شبهات العقالنيني احمل َدثني حول ُ

املطلب األول :رد األحاديث بدعوى عدم حجية أخبار اآلحاد ،اليت متثل أكثر األحاديث املنسوبة إىل

النيب صلى هللا عليه وسلم.
املطلب الثاين :كثري من األحاديث إمنا هي من اإلسرائيليات أو املسيحيات.
املطلب الثالث :عدم مسايرة األحاديث للعلم احلديث.
املطلب الرابع :االكتفاء مبا جاء يف القرآن وحده.
املطلب اخلامس :آراء بعض العلماء يف إنكار االحتجاج ابحلديث ألنه ال حيتج به يف قواعد النحو
والصرف.
املطلب السادس :التشكيك يف صحة احلديث ابلوضع واالختالط.
املطلب السابع :تعلقهم أبحاديث النهي عن كتابة احلديث وتعلقهم بتأخر كتابته.
املبحث الثاين :رد احلديث ألسباب متعددة لدى العقالنيني

املطلب األول :ردهم للحديث لروايته ابملعىن.
املطلب الثاين :ردهم احلديث بدعوى خمالفته للقرآن الكري.
املطلب الثالث :أخذهم ابلسنة العملية دون القولية.
املطلب الرابع :زعمهم عدالة الصحابة أغلبية وليست عامة.
املطلب اخلامس :رد كتب السنة املعتمدة والتشكيك مبا فيها.
املطلب السادس :ردهم للحديث ابلعقل.
اخلامتة :وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته.
التمهيد:
أوال :حتديد املف ـ ــاهيم
ً

أ /معىن مدرسة :اهد سة :هي موان الد س سالتعلي  ،سهي كذلك :مجاعة من الةالسةة س اهةو ين س
الباحث  ،يعترذ مذهبا معيرا ،س ي ول ب  ،مشرت (.)1
ب /معىن عقلية :الع لية س الع النية :س يت مرسو ل الع ل ،سالع لية س الع النية ي اد هبا :اهذهب
الةلسةي الذ ،ي ى ن كل شي موجود م دسد ل مبادئ ع لية ،سي د هبا علي سج اخلصوص :االعتداد ابلع ل

( )1اهعج الوسيط .280/1
- 81 -

ابلسرَّة الربوية الش يةة
د .مىن برت حس اآلنسي :اخلطي احلثيثة يف د اسة بعض شب اهد سة الع لية احلديثة :اهتع لة ُ
()1

ضد الدين ،سعدم بول اهعان الديرية لال لذا كانت مطاب ة للمبادئ اهرط ية  .فالع النية يف ح ي تاا :للغا
الرص مام الرظ الع لي اجمل د (.)2
ج /املدرسة العقلية :معراها ابعتبا اهكب اإلضايف :هي يلك اال اهات الع النية ال ظا ت يف ال ن
األ ريين ،سال يغايل يف حتوي الع ل البش  ،سي دمي علي الدين ،سيعطي الع ل س حوام اعتبا ا فوق اعتبا
نصوص الوحي الثابتة عن يعا س سول (.)3()
د /احلديثة :س يت اهد سة الع لية ابحلديثة ،لتتميز عن اهد سة الع لية ال دمية ،سال ميثلاا اهعتزلة ( ،)4سلن
كان بيراما واس مشرتكة ،لعل مراا ما يلي :لكبا دس الع ل ،سي دمي علي الرص ،سل باع الرص للع ل،
سجل اهسائل ال اث ها حا اهد سة ال دمية ،يثريها حا اهد سة الع النية احلديثة ،س د األحاديث ال
ال يتراسب م هوائا س وهل الةاسدم ،سأتسيلاا أتسيال ع النيا.
منهجا ،ما يلي:
ومن األمثلة على توافق املدرستني ً

 نو اهعتزلة دميا عذا ال ر( ،)5س َّدت األحاديث اهثبتة ل  ،س د جا حد الع الني اهعا ين ،سهو:لمساعيل مرصو ( ،)6ف دد نةس الراج ،س د األحاديث اهثبتة لعذا ال ر ،س ال" :يوذيب احلس ها ي ول
لي علي سسل  ،دسن شك س ا تالف"(.)7
هااتن ال سايتان ،جيعلاما سايت كاذبت  ،علي سول
 نو اهعتزلة دميا ؤية اه مر ل هب يوم ال يامة( ،)8خمالة بذلك مراج هل السرة ساجلماعة يف لثبات هذهال ؤية ،فجا بعض الع الني ف دد نةس فو م اهعتزلة سفس الرصوص اهثبتة لل ؤية يةسريا ،يبعد هبا عن حت ذ
هذه ال ؤية.
س حاديث اآلحاد( :)1دها الع النيون ،كما دها سلةا من هل االعتزال ،سطعروا فياا ،أل ا يةيد ظراً ،سال جمال
للظن يف مو الع ائد ،ال الشيخ حم مد عبده" :س ما ما س د يف حديث م مي سعيسي ،من ن الشيطان
( )1السلةية س باي الع ل :د .عبد ال محن الزنيد( ،ص.)161 :
( )2الع النيون :علي حسن( ،ص ،)46 :سانظ  :السرة الربوية :الصعيد( ،،ص.)154 :
( )3اجلامية ساهعتزلة :د .ان الع ل (ص.)202 :
( )4اهعتزلة" :ف ة كبريم سساا سا ل بن عطا (131-80ه) ،حد يالميذ احلسن البص  ،،سسبب يسميتاا ابهعتزلة :ما يُ سى عن اعتزال سا ل بن عطا جمللس احلسن
البص  ،بعد ن د َّ الف بيراما يف مسألة اهصري األ س ،للمسل الذ ،ي يوب الوبريم" .انظ  :الشا ستان ،اهلل سالرحل38/1 ،؛ معج الة ق اإلسالمية :ش ييت
األم  ،ص.35
( )5يروـ اهعتزلــة عــذا ال ــر؛ سلمنــا الــذ ،ذهــب ل هــذا ال ــول سيبرــاه هــو ضـ ا بــن عم ـ س (ت190:ه) الــذ ،كــان حــد شــيوة اهعتزلــة ا يــر مر ـ اهعتزلــة ،سكة ـ سه،
سطـ دسه .سللمزيــد عــن هــذا اهوضــوع ،ي جـ ل  :ال اضــي عبــد اجلبــا اهعتــزيل(ت415:ه) ،فبــل االعتـزال سطب ــات اهعتزلــة؛ سابــن حــزم األندلســي(ت456:ه) ،الةصــل يف
اهلل ساألهوا سالرحل.
( )6يبصري األمة (ص.)522 :
( )7يبصري األمة (ص.)522 :
( )8اهلل سالرِحل :الشا ستان.68/1 ،
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يلمساما ،سحديث لسالم شيطان الريب لي

علي سسل  ،سلبالة حظ الشيطان من لب  ،فاو من األ با

الظرية ،ألن من ساية اآلحاد ،سها كان موضوعاا عا الغيب ،ساإلميان ابلغيب من س الع ائد ،سهي ال ي ذ
فياا ابلظن ،ل ول يعا  :ﱡﭐ  ...ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ ﭐ{الرج  ،}28:كرا غري مولة ابإلميان مببمون
يلك األحاديث يف ع ائدان"(.)2
اثنياً :نشأة املدرسة العقلية احلديثة وأبرز املتأثرين مبنهجها
لن هذهب اهد سة الع لية احلديثة بعاداً ثالثة ،ن اها شاخمة يف التووين األساسي هلا ،نذك هذه األبعاد
لمجاالً ،ا نستيلص بعد هذا الرتيجة ال ن اها ،ساهو يت الذ ،جيب ن ن ة حنن اهسلمون علي ضو هذه
الرتيجة:
األبعاد الثالثة ملذهب املدرسة العقلية:
أوالً :ن هذه اهد سة عطت الع ل كث من ح  ،سكلةت ما ال يطيذ ،س فعت من يمت  ،سضيمت
حجم  ،حىت ساسي ابلوحي ،بل دمت علي  ،س دمت ما بعمت من حوام علي حوام الوحي ،سسعت يف هذا
السبيل ألجل يبييذ حيز الغيبيات يف مسائل الع يدم اإلسالمية.
اثنياً :امت هذه اهد سة بتأسيل ح ائذ الع ائد اإلسالمية ،مبا يتمشي م األحوام الع لية من جاة،
سموتشةات احلبا م الغ بية سالرظ يت العلمية الغ بية من جاة ى ،سيف سبيل ذلك يباً امت بتأسيل
اهعجزات ساخلوا ق ،سلنوا بعباا لذا ميون لب ح ي ت  ،مبا يتمشي م هذا البعد الةو .،
اثلثاً :ب ي يراسل احلبا م الغ بية سجما اهتا يف مدنيتاا الزائةة ،سالتحوي من الدا ل ،إلعطا السرد الةو ،
سالدع الديِن هعطيات احلبا م الغ بية ،سي يب اهلوم ال يةصل ب الغ سب اهسلم ي يباً ،سالذ ،كان
علي حسا كثري من اجلوانب اإلسالمية ،ال ي وم علياا الع يدم اإلسالمية.
يلو هي اخلطومل الع يبة ساألبعاد ال اسية ال ن اها يف مراج اهد سة الع لية.
ونتيجة لذلك فإان نعتقد:
أوالً :ن اهد سة الع لية احلديثة ذات مراج مرح ف ،سهي بسلوكاا ليه يعد ف ة مرح فة جديدم ،هي
ما يوون ل ف ة اهعتزلة فا كاهعتزلة ،من الرواحي التالية:

( )1حــديث اآلحــاد يُعـَّف نـ " :مــا يوجــد فيـ شـ سمل اهتـواي سـوا كــان الـ اس ،ساحــدا س كثـ " سعلــي مــذهب اجلماــو فـ ي ولــون بظريــة ـر اآلحــاد (  ،الظــن
الـ اجش) .سللو ــوف علــي معــىن حاديــث اآلحــاد ي جـ ل  :لحوــام الةصــول :البــاجي ،ص330-329؛ التمايــد807/1 ،؛ ل شــاد الةحــول ،ص38؛ اإلحوــام يف ــول
األحوام.107/1 ،
( )2حممد شيد ضا :يةسري اهرا .392/3
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 .1يف حتوي الع ل سال جوع ل حوام  ،س فع ل م يبة الوحي ،سه لو حوموا الع ل نةس لسلمرا
هل  ،ألن حوام برةس ال ختاليت حوماً اثبتاً يف الش يعة اإلسالمية ،س بية من بايها ،سه
لمنا حيومون العادم ،فيحسبون ما اليت العادم ف د اليت الع ل.
 .2سه كاهعتزلة يف لنوا اهعجزات س أتسيلاا.
 .3سه كاهعتزلة يباً يف كثري من الغيبيات ،كاهالئوة ،ساجلن ،سالسح  ،سغريها.
 .4سه كاهعتزلة يف عدم يعديل الصحابة كلا  ،بل اسب بعبا ذلك ،ل سب الصحابة ضوان
عليا  ،كما فعل بعض اهعتزلة.
 .5ل كاهعتزلة ،يف اعت اد لود هل الوبائ يف الرا .
سمن هذا ند سضوح الصلة ،سسج الشب بيرا سب اهعتزلة.
اثنياً :ن ال يوةي ال ول ن يباع هذه اهد سة كاهعتزلة ،أل يزيدسن عليا يف الت يب بيرا سب
ط من اهعتزلة،
الوةا "الرصا ى سالياود" ،سيري يراسل احلبا م الغ بية ،سجما اهتا يف مدنيتاا الزائةة ،بل ل
ذلك يسعون بول ما سسعا لتغيري اهةاوم اإلسالمي يف معاملة الوةا  ،سللغا الةوا ل ساحلواجز ب الةو
احلذ سالةو البال س اهرح ف ،سلذا ما لغي جانب الع يدم يف ميزان التةاضل ،ف ن الوةة سرتجش حتماً برا،
سسيصبش الوةا آنذا ه األفبل ساأل وى ،سمن ا يوون هل السيط م سالدسلة ،سحيرئذ يوون سا يرا للدين
سالدنيا ،سهو ما يسعي للي االستعما  ،سسا من جل الليايل ،سدف جيوش اهادية ساهعروية ،سبث جال
اهستش ساهيدسع ألجل .
اثلثًا :لن الوثري من مةاهيما سمبادئا هي السائدم يف الةو اإلسالمي اهعا  ،سما ذا لال ن ث من
آاث ف ض االستعما -ابدئ ذ ،بد  -آ ا ه علي الراس ،سي سجي هل  ،سهبجيد اهستش هل  ،حىت لذا ما سا
ذلك ب الراس ،ذسا يتبرون نةسا سيعلرون يف م لةاهت  ،سيدافعون عر  ،حىت بش س كاد من اهسلمات،
س بش جال اهد سة الع لية عرده ِمن ال ي بل فيا ن د س يصل لليا دح.
رابعاً :ل مادسا السبيل لسيط م الةو الغ يب ،ساختذه األعدا مطية يعملون من الهلا علي بلزلة ع يدم
اهسلم  ،سيشويوا هبا ،سحما بة اإلسالم يف ع دا ه ،ليس عن ط يذ نش اه لةات فحسب ،بل عن ط يذ
الصحافة ،سسسائل اإلعالم األ ى :كالسيرما سالتليةزيون ساإلذاعة ،سغريها.
خامساً :يون نتيجة ذلك ذات ث علي األف اد فحسب ،بل علي كثري من الدسل ال نبذت الة
سالة اا اإلسالمي  ،ساستبدلت ال وان الوضعية ابلة اإلسالمي ،سيكت ي ليد يب حريةة س مالك س الشافعي
س محد ،س غريه من الة اا  ،ساستمدت جل دستو ها من ال وان األس سبية احلديثة.
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سبعد :فما اهو يت مرا الذ ،جيب لعالن هرا؟ ،ال شك ن الواجب ي تبي لعادم الرظ يف جال هذه
اهد سة الع لية نةسا  ،سنعيد ي ييما سفذ اهيزان اإلسالمي احلذ ،سنعلن للراس كافة ح ي تا  ،سجنلي هل عالنية
بييت مراجا  ،سيبي موا ضالل ساحن اف  ،نعيد ي ييما ي ييماً ح اً ،ال ي اعي حبال من األحوال ما هو سائد
ب الراس عرا  ،سح نصل ل نتيجة ذلك ،نعلن هبا العلما بل العامة ،ليرش سه ب الراس كافة ،سحيرئذ نعيد
ي ييب األمو علي اهيزان احلذ ،الذ ،ي تبي يرةيذه عزمية لسالمية الصة ،يطو ،الزمن طياً ،فيحصل ما حيتاج
ل سن عديدم يف سروات ليلة ،سيوون الح هذا الدين يف هذا العص كصالح يف سل (.)1
س د أتث جال هذه اهد سة آب ا اهعتزلة( )2يف احلديث الربو ،الش ييت ،داً ،سيشويواً ،سابلشب ال اث ها
اهستش ون ،س ددسها يف موا ةا ساحن افاهت  ،فعلي ط يذ اهعتزلة :جمدسه سدافعوا عرا  ،ه سيالميذه  ،سذموا
هل احلديث ،سطعروا يف جا  .ي ول الشيخ حممد عبده .." :اللا لال فئة بعمت ا نةبت غبا الت ليد،
س بالت احلجب ال كانت حتول بيراا سب الرظ يف آيت ال آن ،سمتون األحاديث ،لتةا حوام مراا،
سلون هذه الةئة ضيذ عطراً ،س ح ج د اً من اه لدين سلن نو ت كثرياً من البدع" (.)3
لذن فـ"طائةة الع الني "( )4طائةة يُطلذ علياا اس اهد سة الع لية احلديثة ،حيث لن بدايهتا ظا ت بظاو
اهعتزلة ،ا ان ض فو ه ساضمحل سجوده  ،لال ن بعد االحتالل الغ يب للدسل الع بية ساإلسالمية ،انبا بعض
اهث ة ابحلبا م الغ بية ،انباا اً دى ل حماسلة التوفيذ ب يعالي اإلسالم سما س لت للي حبا م الغ من
مرجزات حديثة ساكتشافات هائلة (.)5
لذاً ف ن ل نشأم (الع لرة) اإلسالمية اهزعومة نـَبَـ َعت من اهعتزلة األ َُسل ،فالع النيون اجلُ ُدد ه ف اة
اهعتزلة ،سه مشاج فو ية خمتلطة ،ال ضابط هل  ،سال ابط بيرا  ،لذ ن بعبا حمسو علي الدعام
ساهةو ين(.)6
أبرز املتأثرين ابملدرسة العقلية احلديثة

()7

لعل من اهتأث ين ابهد سة الع النية احلديثة من يلي:

( )1مراج اهد سة الع لية احلديثة يف التةسري :د .فاد ال سمي ،ص.809 :
( )2من شا ه  :مجال الدين األفغان ،حممد شيد ضا ،حممد يوفيذ د ي ،سحممد عبده .سسوف أتيت ي امجا الح اً م عدد آ مرا .
( )3اإلسالم سالرص انية :الشيخ حممد عبده .22/
( )4اهوسوعة اهيس م :لش اف الدكتو مان اجلاِن ()796/2
( )5السرة الربوية :الصعيد( ،ص )154 :اب تصا  ،سانظ ا اهات التةسري يف ال ن ال اب عش  :ال سمي (.)715/2
( )6الع النيون :علي حسن (ص ،)61-52:سانظ السرة الربوية :الصعيد( ،ص.)154 :
( )7الع النيـون :علـي حسـن (ص ،)72-61 :سانظـ السـرة الربويـة :الصـعيد( ،ص )155 :يف اهلـام  ،سانظـ مو ـيت اهد سـة الع ليـة مـن السـرة الربويـة :األمـ الصــادق
( )287/2من الل س د واهل .
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()1

-1مجال الدين األفغان
()2

الرتايب
-2حسن ُ
-3حس محد م (.)3
-4حممد شيد ضا(.)4
 -5سيد مري علي(.)5
()6
 -6فامي هويد( ،الصحةي)
 -7يوسيت ال ضاس.)7(،
()8
-8حممد محد ليت
( )1مجال الدين األفغان :هو مجال الدين بن ةد احلسيِن األفغان1254( ،ه 1314 -ه) ،ال يع ف نشأي ابلببط؛ سلمنا يل ي علوما مجة ب ع يف مجيعاا سسـاف ل
اهلرد سيعل شيئا من العلوم األس بية ،جا ل موة اهو مة (1273ه1857/م) ،س دى ف يبة احلج ا عاد ل بالده فغانستان ،سعُِ يف الوبا م .ير ل يف عدد من الـدسل،
سذاع ــيت يف مص ـ ِم ــا س ــبب ل ـ ك اهيــة م ـ اهس ــتعم اإلجنلي ــز ،سم ـ علم ــا األبه ـ جل ـ ا م فو ــا ه ،فص ــد األم ـ برةي ـ  ،ا ذهــب ل اهلر ــد ،س ل ــيت س ــالة يف (ال ـ د عل ــي
الده ي ) ابلةا سية ،سساف ل اب يس ،فأنشأ جملة (الع سم الوث ي) ،فاستدعي حممـد عبـده ليوـون ئيسـا لتح ي هـا سـرة(1301ه1884/م) .كـان لـ نشاطماسـون .انظـ :
ات يخ األستاذ اإلمام :حممد شيد ضا.72/1 ،
( )2حسن الرتايب :مةو سسياسي سودان ،د س احل وق يف جامعة اخل طوم  1951م ،ساهاجستري يف اكسةو د ،سحصل علي دكتو ام الدسلة من جامعة السو بون ،اب يس
عام1964م .يت ن الرتايب ب لغات بةصاحة :الع بية ،اإلجنليزية ،الة نسية ،ساألهانية .حد عبا جباة اهيثاق اإلسالمية ،سهي سل حز سست احلكة اإلسالمية
السودانية ،سال حتمل فو اإل وان اهسلم  .اعت ل جعة الرمري ،الرتايب هدم سبعة سروات ،س طلذ س اح بعد مصاحلة احلكة اإلسالمية السودانية م الرمري ،عام
1977م .عُِ سبي ا للعدل يف عام 1988م ،ا سبي ا لليا جية ،سا تري ئيسا للرهان السودان عام 1966م .انظ http://qrtopa.com/book/2990 :
( )3حسن محد م  :كايب سمةوـ سدبلوماسـي مصـ  ،،شـا مـا كتـب هـو كتـا "دليـل اهسـل احلـزين" ،كـان يعمـل علـي يصـحيش الوثـري مـن اهةـاهي الـ حمـت يف
ال ـ ــدين ،بط ي ـ ــة مراجي ـ ــة سع الني ـ ــة .ل ـ ـ م لة ـ ــات عدي ـ ــدم مرا ـ ــا" :اهائ ـ ــة األعظ ـ ـ يف ات ي ـ ــخ اإلس ـ ــالم ،س ـ ــالة م ـ ــن حت ـ ــت اه ـ ــا  ،اإلس ـ ــالم يف ع ـ ــا متغ ـ ــري" .انظ ـ ـ :
https://www.kutub-pdf.com/author

( )4حممد شيد ضا :سيعتر حممد شيد ضا مةو اً لسالمياً من ساد اإل الح اإلسالمي الذين ظا سا مطل ال ن ال اب عش اهلج  .،سابإلضافة ل ذلك ،كان حةيا
سكايبا س ديبا لغوي .هو حد يالميذ الشيخ حممد عبده  .سس جملة اهرا علي منط جملة "الع سم الوث ي" ال سساا اإلمام حممد عبده ،سيعتر حسن البرا كث من أتث
ابلشيخ شيد ضا .انظ  :مو الشاملة االلورتسنhttp://shamela.ws/index.php .
( )5سيد مري علي :سلد يف موهان ابهلرد عام 1849م .م ة هرد ،عا ابلع بية سالةا سية ،من آاث ه " :سح اإلسالم ،سخمتص ات يخ اهسلم  ،سموانة اه م يف التش ي
اآليت" .انظ  :موسوعة احلبا م اإلسالمية ،اجملم اهلوي لبحوث احلبا م اإلسالمية (م سسة آل البيت) ةحات .446 -445
( )6فامي هويد :،هو حممود فامي عبد ال باق هويد ،،سلد 1937م ابجليزم .كايب س حةي ،يعد من ب ب اهةو ين اهعا ين خت ج يف كلية احل وق جامعة ال اه م عام
عاما يد ج الهلا يف موا العمل ل ن ا سو يري
.1960التحذ ب س األحباث يف ج يدم األه ام ال اه ية من عام  1958حىت عام  1965حيث بي فياا ً 18
حت ي اجل يدم .انب مرذ  1976ل س م جملة الع يب الوويتية س بش مدي التح ي فياا .من ه م لةاي ":اإلسالم سالدمي اطية ،طالبان جرد يف اهعك الغلط ،يزيييت
الوعي" .انظ http://www.biblioarabe.com/2017/12/pdf_22.html:
( )7يوسيت عبد ال ضاس :،سلد يف ية ةط مبص عـام  1926م ،حـد بـ ب العلمـا السـرة يف العصـ احلـديث ،يعـ ض للسـجن ساالعت ـال يف عاـد فـا سق ،سيف عاـد
مجال عبد الرا ؛ النتمائ ل مجاعة اإل وان اهسلم  .يو أتسيس سعمادم كلية الشـ يعة اإلسـالمية جبامعـة طـ  ،س ـبش مـدي ا هكـز حبـوث السـرة سالسـريم الربويـة جبامعـة
ط  .حصل علي العديد من اجلوائز يف جمال اال تصاد اإلسالمي ،سالد اسات اإلسالمية سالة  .ل العديد من اه لةات من شا ها :كتا اإل وان اهسلمون سـبعون عامـا
يف الرتبية سالدعوم ساجلااد .انظ .htm_https://www.kutub-pdf.com/author/131 :
( )8حممد ليت محد :سلد 1904م ،ديب مص  ،سعا ابللغة الع بية ،يد ج يف اهرا ب اجلامعية حىت ا عميدا لولية اآلدا جبامعة اإلسورد ية .عُِ مدي ا
هعاد احلوث سالد اسات الع بية .كان عبوا مبجم اللغة الع بية ابل اه م ،سجمم البحوث اإلسالمية ابألبه  .انل جائزم الدسلة الت دي ية اآلدا عام 1970م .من ه
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-10حممد يوفيذ د ي(.)2
- 11حممد عبده(.)3
-12حممود بو ية(.)4
 -13حسن حرةي(.)5
-14مجال البرا(.)6
-15حممد آكون(.)7
 -16نص حامد بو بيد(.)8
 -17حممد عابد اجلاب .)9(،
كتب  ":من الوجاة الرةسية يف د اسة األد سن ده 1947م ،د اسات يف األد اإلسالمي" ،سل العديد من البحوث مراا" :ال افة الع بية ب الث افات العاهية الورى،
سسظيةة الشع عرد شو ي"( .ت1983:م) .انظ  :حممد ليت محدhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
( )1حممد الغزايل :عا سمةو مص  ،،حد دعام الةو اإلسالمي يف العص احلديث ،عُ ف عر ديده يف الةو اإلسالمي ،سمن اهراهب للتشدد سالغلو يف الدين.
أتث مب شد اإل وان اهسلم حسن البرا سانب للجماعة ،يف شباب ا انةصل عراا بعد عام 1952م خلالف م حسن اهلبييب م شد اجلماعة يف ذلك الو ت .حصل
هل الة س هل احلديث ،ف السريم ،كييت يةا

علي جائزم اهلك فيصل للعلوم اإلسالمية عام 1409ه 1989-م ،ل العديد من اه لةات مراا :السرة الربوية ب
اإلسالم .انظ https://www.kutubpdfcafe.info/author/37-AE- 9.html :
( )2هو الدكتو  /حممد يوفيذ د ي طبيب سابحث سمةو مص ى عمل مبصلحة السجون ابل اه م ،كتب م االت يف جملة اهرا فأ بش من كبا الوتا اهص ين ىف
عص ه ،يوىف سرة 1920م .جملة اهرا • اهو ال مسي للموتبة الشاملة : shamela.ws/browse.php/book-6947/page-1798
( )3حممد عبده :سلد 1265ه ،د س ابألبه  ،سأتث خبال الشيخ د سي الذ ،حبب للي العل  .الت ي مجال الدين األفغان سرة 1287ه ،سيل ي عر بعض العلوم
ال يضية سالةلسةية سالوالمية .كايب حةي سسياسي ،سيعتر من ب ب اه سس للمد سة الع لية يف األبمرة اهتأ م ،س د دَّاه مراج الع لي ل عدم األ ذ حاديث
اآلحاد ،سل أتسيل ما جا من اهغيبات يف حاديث ال سول ( ،)سل الطعن يف بعض حاديث البيا  ،سمسل  .انظ  :السرة الربوية :عبد اهوجود حممد ،ص.210
( )4حممود بو ية :سلد يف كة اهرد م ،حمافظة الده لية سرة 1889م ،حد كان اهد سة اال الحية التجديدية ،ل كتا  :ضوا علي السرة احملمدية ،اشتا بر ده
للسرة ال ولية ،سالسي ية من الصحايب اجلليل يب ه ي م ( ،)س نو حديث الذاببة( .ت1970:م)https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title .
( )5حسن حرةي؛ مةو س كادميي مصـ  ،سلد سرة  ،1935يعتر حد ب ب مرظ  ،ييا اليسا اإلسالمي ،سييا عل االستغ ا  ،س حد اهةو ين الع اهعا ين من
حا اهش سعات الةو ية الع بيةhttps://ar.wikipedia.org/w/index.php?title .
( )6مجال البرا :سلد يف احملمودية 1920م ،سيويف يف ال اه م 2013م ،سهو الش يذ األ غ حلسن البرا م سس مجاعة اإل وان اهسلم ؛ لال ن تليت م فو اجلماعة،
سياسي سعا ع يدم ،سن ايب .ل م لةات عديدم مراا" :ثالث ع بات يف الط يذ ل اجملد" .انظ http://www.islamiccall.org :
( )7حممد كون :سلد 1928م يف اتس ي ت ميمون األمابي ية ابجلزائ  ،التحذ جبامعة اجلزائ  ،ا انت ل ل جامعة السو بون الة نسية سانل مراا شاادم الدكتو ام يف الةلسةة
سرة 1969م .ميتاب كون مبحاسلت لباحة الةا ل يف فا احلبا ات ،ساهت بر د الع ل اإلسالمي بشول عام .لَّيت العديد من الوتب سمن مهاا :كتا الةو الع يب،
ساستحالة التأ يل( .ت2010 :م) ابهغ  .انظ http://www.biblioarabe.com/2017/06/pdf_36.html
( ) 8نص حامد بو بيد ابحث س كادميي مص  ،متيصص يف الد اسات اإلسالمية .سلد يف لحدى ى طرطا سرة  ،1943حصل علي الدكتو ام من جامعة ال اه م
1979م .اهت نص حامد بو بيد ابلوة سحومت علي احملموة بب س م انةصال عن بسجت بتعلة ن م يد ،فغاد مص ساست هبولردا.انظ  :شبوة الد الشامية ،ال س
العلميhttp://eldorar.net/science/article/13562 :
( )9حممد عابد اجلاب  :،سلد يف اهغ 1936م ،حصل علي دكتو ام الدسلة يف الةلسةة عام 1970م من كلية اآلدا ابل ابمل .ل العديد من الوتب اهرشو م مراا:
ضوا علي مشولة التعلي ابهغ  ،1973 ،مد ل ل فلسةة العلوم1976 ،م ،سمسألة اهلوية الع سبة ساإلسالم1996،م.
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()1

 -18مصطةي حممود .

الفصل األول :الشبهات املتعلقة ابلسنة النبوية

السنَّة والرد عليها
املبحث األول :بعض شبهات العقالنيني احمل َدثني حول ُ

املطلب األول :رد األحاديث بدعوى عدم حجية أخبار اآلحاد ،اليت متثل أكثر األحاديث املنسوبة إىل

النيب صلى هللا عليه وسلم
ال حممود بو ية" :األ با ال جا ت من ط يذ اآلحاد سمحلتاا كتب احلديث ،ف ا ال يعطي الي
سلمنا يعطي الظن ،سالظن ال يغِن من احلذ شيئا ،سللمسل ن َي ذ هبا سيصد اا لذا اطمأن لب هبا ،سل ن
يدعاا لذا حا يف د ه شي مراا ،سهذا م مع سف عرد الرظا من علما الوالم ساأل ول سالة  ،س يع ض
في لال (بسامل األسةا ) من احلشوية الذين ال ي ام هل سبن"(.)2
ال الشيخ حممد عبده" :س ما ما س د يف حديث م مي سعيسي ،من ن الشيطان يلمساما ،سحديث لسالم
شيطان الريب لي علي سسل  ،سلبالة حظ الشيطان من لب  ،فاو من األ با الظرية ،ألن من ساية اآلحاد،
سها كان موضوعاا عا الغيب ،ساإلميان ابلغيب من س الع ائد ،سهي ال ي ذ فياا ابلظن ،ل ول يعا :

ﱡﭐ...ﱖ

ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ ﭐ{الرج  ،}28:كرا غري مولة ابإلميان مببمون يلك األحاديث يف ع ائدان"(.)3
س كد هذا اهراج السيد حممد شيد ضا ب ول  " :ول الع ائد س باي اإلميان ال يوون هبا اه م مراً..
ال يتو يت شي مراا علي حاديث اآلحاد"(.)4
سهرا كثري من األحاديث الصحيحة الثابتة عن الريب لي علي سسل  ،دها الع النيون سطعروا فياا
حبجة ا حاد ،آحاد ،مةادها الظن ،فال يبىن علي مثلاا الع ائد الثابتة مراا :حديث نزسل عيسي علي السالم
اجلساسة ،حديث سح الريب لي علي سسل  ،سحديث اهع اج ،حديث
يف آ الزمان ،حاديث الدجال س َّ
س وع الذاب يف اإلان  ،حديث لن حدك يعمل بعمل هل اجلرة ،حديث موسي علي السالم سملك اهوت،
((10) )5
سحديث لسالم شيطان الريب ،سحديث عدم مس الشيطان لعيسي ابن م مي س م علياما السالم .
سهذا سلن شيخ اهد سة اإل الحية "حممد عبده" كان ليل البباعة من احلديث ،سكان ي ى يف االعتماد
علي اهرطذ سالرهان الع لي ري سالح للدفاع عن اإلسالم ،سمن هذين العامل  ،س عت ل آ ا يف السرة
( )1اه اجعات :الش مي( ،ص)12 :
( )2ضوا علي السرة الربوية( ،ص.)199 :
( )3يةسري اهرا .392/3
( )4جملة اهرا  ،جملد  ،19ص.29 :
( )5د .مصطةي السباعي :السرة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي ص.167 :
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س ساهتا ،سيف العمل ابحلديث ساالعتداد ب  ،ما ش ن يتيذه "يالميذه" سمرا بو ية يوأم يتوئ علياا ،ليي ج
علي اهسلم مبثل اآل ا الشاذم ال
الظن"(.)1

ج هبا" .س ر اآلحاد عرد اجلماو حجة جيب العمل هبا ،سلن فادت

الرد على هذه الشبهة:
د ج هل اال تصاص يف كتبا علي ي سي األ با الوا دم عن الريب لي علي سسل  ،ل  :با
لي علي سسل  ،س ن با
متواي م ،س با آحاد ،س ن األ با اهتواي م ي ط بثبوت نسبتاا ل سول
اآلحاد يظن ثبوت نسبتاا للي  ،سلون يل ت األمة كث ها ابل بول ،سُت العمل مب تباها يف كثري من األحوام
الش عية الع ائدية سالعملية ،سال ول بط حاا سعدم العمل هبا ،ية يغ للتش ي اإلسالمي من حمتواه ،العتماد كث ه
با متواي م س با آحاد ،في يةصيل ألهل اال تصاص من احملدث ،
علي با اآلحاد ،سي سي السرة ل
سهل يف مصرةاهت حمامل حسرة سخت جيات م ضية ،لال ن حا اهد سة الع النية يبعوا يف جا ج سالفا
من هل االعتزال ،يف صده من هذا الت سي  ،بط ح حاديث األحاديث ،حبسبا ا يف نظ ه يةيد الظن ،سلذا
ها يصلش االحتجاج هبا يف الع ائد ،أل ا ال يتةذ م مراجا الع لي ،س د ال ابن حزم الظاه " :،لن مجي هل
اإلسالم كانوا علي بول ر الواحد الث ة عن الريب لي علي سسل  ،جي  ،علي ذلك هل كل ف ة يف
عملاا ،كأهل السرة ساخلوا ج سالشيعة سال د ية ،حىت حدث متولمو اهعتزلة بعد اهائة من التا يخ ،فيالةوا اإلمجاع
يف ذلك"(.)2
ساألحاديث ال نو ها ه ال حاديث حيحة س دت يف البيا  ،سمسل  ،فحديث شذ د ه لي
علي سسل سلبالة حظ الشيطان مر  ،ج مسل ( ،"،)3سحديث مس الشيطان لعيسي ابن م مي س م ساه
يعا  -يف
البيا  ،)4(،سحديث لسالم شيطان الريب ،ج مسل كذلك( .)5س د ثبت الشافعي  -مح
ال سالة حتت عروان( :احلجة يف يثبيت ر الواحد) ببيان و ،س دلة انهبة من الوتا سالسرة سعمل الصحابة
سالتابع  ،ساتبعي التابع سف اا اهسلم  ،سجو العمل خبر الواحد ساأل ذ ب (.)6
سإليباح هذا األم بشي من التةصيل؛ ف ن " ر الواحد يف اللغة :ما ي سي شيص ساحد .سيف
اال طالح :ما جيم ش سمل التواي " .فليس اه صود خبر الواحد هو ما يبدس من ظاه اللةظ حبو داللة اللغة؛
( )1د .مصطةي السباعي :السرة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي ص.167 :
( )2ابن حزم :األحوام .108/1
( )3كتا اإلميان  ،147/1احلديث.162 :
( )4حيش البيا  ،1655/4 ،،حديث .4274 :
( )5حيش مسل  ،2168/4 ،حديث .2815 :
( )6اإلمام الشافعي :ال سالة ص.41 :
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ألن اإلطالق لطالق ا طالحي سليس لطال ا لغوي .فليس اه اد خبر الواحد ما ي سي شيص ساحد ف ط ،سلمنا
اه اد ب ما ليس مبتواي  ،سهو اآلحاد سام الثالثة ،ألن االستعمال استعمال ا طالحي".
س حاديث اآلحاد فياا - " :اه بول :سهو ما جيب العمل ب عرد اجلماو .
 سفياا اه دسد :سهو الذ ،يـَْ َج ْ ِ ْد ُق اه ْيِر ب ؛ لتو يت االستدالل هبا علي البحث عن حوالُ
()2
ساهتا ،دسن األسل ،سهو اهتواي  ،فول م بول ،إلفادي ال ط بصدق خمره ،خبالف غريه من با اآلحاد .
فير اآلحاد علي ثالثة سام:
األسل :ن يوجد فياا ل ةة ال بول ،سيغلب علي الظن دق اخلر ،لثبوت دق ان ل في ذ ب ؛
لوررا متعبدسن ابلعمل غلب الظن؛ فل يوليت العباد ابل ط سالي يف كل شي ؛ سهلذا امت معظ دلة
الش ع علي جم د الثبوت ،دسن الثبوت ال طعي ،فال ط سالي شي بائد علي الصحة.
الثان :ن يوجد فياا ل ةة ال د ،سيغلب علي الظن ةة كذ اخلر؛ لثبوت كذ ان ل فيط ح.
الثالث :ال يوجد في ةة ال بول س ةة ال د .سمن حومة ن ليس من شي ِما حيتاج اه يف دير
ال يثبت الثبوت الذ ،ي وم ب احلجة :، ،ن مجي األدلة الش عية اثبتة الثبوت الذ ،ي وم ب احلجة – اب تالف
()1

د جات الثبوت – ما ما يع ف د من كذب من األمو فاذا ليس من شي ِما ُحيتاج للي يف الدين"

()3

صدَّق عن معصوم ،سلما ول علي دليل معلوم ،سما سوى ذلك ف ما مزييت
ال ابن ييمية" :سالعل لما ن ل ُم َ
م دسد ،سلما مو وف ال يعل ن هب ج سال مر ود"(.)4
سمعىن كالم ابن ييمية :ن الوالم اهر ول بص ف الرظ عن مصد ه فمر ما يتبش حت من ضعة  ،سمر
ما ال نع ف سال جنزم بصد  ،ساحلديث عر بيدم ال فائدم م جوم مر .
"س ما ما حيتاج اهسلمون ل مع فت ؛ ف ن يعا نصب علي ِ
دليال .فمثال ما ال يةيد ،سال دليل
احلذ في ً
ض ب تيل موسي من الب م،
علي الصحيش مر  ،ا تالفا  :يف لون كلب حا الوايت ،سيف البعض الذُ ،
سيف م دا سةيرة نوح ،سما كان شباا؟ ،سيف اس الغالم الذ ،تل اخلب  ،سحنو ذلك .فاذه األمو ط يذ العل
هبا الر ل .فما كان من هذا مر وال ن ال حيحا عن الريب ( ،)كاس احب موسي ن اخلب  ،فاذا معلوم
سما يون كذلك ...فاذا ال جيوب يصدي سال يوذيب لال حبجة.)5( "...

( )1ابن حج  ،نزهة الرظ  ،ص55
( )2ابن حج  ،نزهة الرظ  ،ص.55
( )3ابن حج  ،نزهة الرظ  ،ص.56-55
( )4ابن ييمية ،م دمة يف ول التةسري ،يف م دمتاا.
( )5ابن ييمية ،م دمة يف ول التةسري ،ص.57-55
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املطلب الثاين :كثري من األحاديث إمنا هي من اإلسرائيليات أو املسيحيات

ي ى حا اهد سة الع النية احلديثة ،ن كث األحاديث هبا من فو الذين د لوا اإلسالم الشي
الوثري ،ف د كان هن اعتر وا اإلسالم فو ا غري لسالمي ،أتث مبعت د الدين الذ ،كانوا علي  ،سلذا جا ت كث
األحاديث معرم عن ذلك ،ا ة س ن مبمو ا يع ض ال آن الو مي سغريه.
ي ول حممود بو ية" :لذا كانت اإلس ائيليات د لوثت الدين اإلسالمي مبةرتيهتا ،ف ن اهسيحيات كان هلا
كذلك نصيب ِما ا هذا الدين ،س سل من يو كر هذه اهسيحيات هو :هبي بن سس الدا  ،،ي صد بذلك
اجلساسة الطويل ،س ال عن حديث موسي سملك اهوت :لن ائحة اإلس ائيلية لتةوح من هذا
حديث َّ

احلديث"(.)1
سب الشيخ حممد عبده لنوا ه حلديث :سح الريب لي علي سسل  ،ن من عالمات احلديث
اهوضوع ،خمالةت لل طعي من ال آن سغريه ،سهذا احلديث من هذا ال بيل(.)2
سعلل لمساعيل بن مرصو ده لألحاديث ،ا يشتمل علي لس ائيليات ،سهي حاديث امتزجت ب سايت
هل الوتا من الياود سالرصا ى بعد لسالما  ،حيث لن الذين سلموا مرا جا سا ل اإلسالم سمعا بعض
فوا ه سبعض صصا ال حةظوها بل ذلك ،فجا ت سايهت للحديث بعد لسالما خمتلطة بذلك(.)3

الرد على هذه الشبهة:
ليس يف حاديث سول ( ،)اه طوع بثبوهتا للي  ،س اهظرون ثبوهتا للي  ،شي من اإلس ائيليات س
غريها ،ألن سحي ابهعىن عن يعا  ،س د نةي سبحان عما يرطذ ب سول لي علي سسل ن يوون
عن هوى نةس  ،فبال عن ن يوون عن هوى غريه ،ف ال سبحان  :ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ
[الرج  ،]4-3:س يغة ال ص يف اآلية يبعد معاا ن يوون ما يرطذ ب ال سول ( )متعل ا ابلتش ي  ،د د ل
في من لسرة الذين د لوا يف اإلسالم شي  ،سوا كانوا ع اب م عجما ،سمن يتتب األحاديث اه سية عن سول
()ال جيد يف متراا شيئا ِما موهوا ب  ،من فوا س صص س سايت من سل من الياود سالرصا ى ،فبال
عن ن سايت من د ل اإلسالم من ه ال معلومة ،سال يواد يوجد هبا شي ِما يدعي حا اهد سة
الع النية ،للتذ ع ب ل للغا األ ذ ابلسرة س االحتجاج هبا.

( )1دفاع عن السرة ص ،82 :السرة الربوية ب دعام الةترة س دعيا العل ص.162 :
( )2يةسري اهرا .59/9
( )3يبصري األمة ص.621 :
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املطلب الثالث :عدم مسايرة األحاديث للعلم احلديث

نو يباع اهد سة الع النية احلديثة األحاديث ،حبسبا ا ال يواكب التطو العلمي سفذ معطيات العص ،
سِما دعاه ل ذلك انباا ه ابحليام الغ بية اهعا م ،ال  ،سفذ وان الرسبية سالتج يبية ،فجعلوا ِما يو ل
للي الغ بيون مسلمات ،سما جا ت ب السرة الربوية ِما ال جي  ،سفذ هذه ال وان ِ ،ما ال ميون بول س ال ول ب ،
يف عص الت دم الت ِن ،سالطة م اهلائلة يف جمال العلوم الرظ ية ،فتومهوا ن مثة يعا ض ب السرة الربوية سب
معطيات العل احلديث ،فأنو سا السرة جاال مرا بةا نصو اا سم امياا ،سِما يعللوا ب هسلوا هذا :بعض
األحاديث ال يسعةا فاما إلد ا معراها سمغزاها ،ال مراا :حديث" :لذا س الذاب يف لان حدك
فليغمس كل ا ليط ح  ،ف ن يف لحدى جراحية دا  ،سيف اآل شةا "(.)1
ي ول حممود بو ية" :سماذا يب ان لذا ثبت العل ما اليت حديثا من األحاديث ال جا ت من ط يذ
اآلحاد ،سخبا ة لذا كان هذا احلديث يف م من مو الدنيا ...،سهل سجب عليرا الدين ن أن ذ بول حديث
محلت كتب السرة ذ يسلي سلذعان ،سف ض عليرا ن نصد اا سنعت د هبا اعت ادا جابما ...،علي نرا لذا سلمرا
كما لرا ن الريب لي علي سسل د نطذ هبذا احلديث ،ا ثبت العل ض الذاب  ،فليس عليرا من س
يف ال جوع عر  ،سعدم األ ذ ب  ،ألن م من مو الدنيا"(.)2
الرد على هذه الشبهة:
لن يشويك الع الني يف حة حديث الذاببة ،يدل علي عدم يعم ا يف البحث عن حت  ،فاذا
احلديث ثبت سانيد حيحة عن ثالثة من الصحابة ضوان عليا  ،سه بو ه ي م ،س بو سعيد ،س نس ،سال
جمال للتشويك في  .س س ده الشيخ ان الدين األلبان يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،بل ال في كالما مجيال
ي ع حجج الع الني سيةرِد افرتا اهت  ،ال األلبان" :لن كثريا من الراس يتومهون ن هذا احلديث اليت ما ي ه
األطبا  ،سهو ن الذاب حيمل ط اف اجل اثي  ،ف ذا س يف الطعام س يف الش ا ؛ عل ت ب يلك اجل اثي .
ساحل ي ة ن احلديث ال اليت األطبا يف ذلك ،بل هو ي يده  ،لذ ر ن يف حد جراحي دا ً؛ سلور يزيد
عليا في ول(( :سيف اآل شةا )) ،فاذا ِما حييطوا بعلم  ،فوجب عليا اإلميان ب لن كانوا مسلم سلال؛
فالتو يت لذا كان من غريه لن كانوا ع ال علما ! ذلك ألن العل الصحيش يشاد ن عدم العل ابلشي ال
يستلزم العل بعدم  .ن ول ذلك علي افرتاض ن الطب احلديث يشاد هلذا احلديث ابلصحة ،س د ا تلةت آ ا
ٍ
األطبا حول  ،س ت م ٍ
جمالت ٍ
أتييدا س ًّدا.
االت كثريمً يف
خمتلةة؛ كلٌّ ي يد ما ذهب للي ً
ُ
( )1ج البيا  ،يف حيح  ،كتا الطب ،اب  :لذا س الذاب يف اإلان  ،حديث
( )2ضوا علي السرة الربوية ،ص.201 -199 :
- 92 -

.5782 :

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)19شوال 1440هـ – يوليو 2019م

سحنن بصةترا م مر بصحة هذا احلديث ،س ن

الريب(،)ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠﭐ

[الرج ]4-3:؛ ال يامرا كثريا ثبوت احلديث من سجاة نظ الطب؛ ألن احلديث ب هان ائ يف نةس  ،ال حيتاج
ل دع ا جي"(.)1
لن الذ ،ذك ه ه ال الع النيون يطةش ابلبطالن ،ذلك ن كثريا ِما ثبت العل احلديث س د يف السرة الربوية
بل كث من بعة عش ان:
 ف ن بيان ث اجليرات يف ن ل الصةات الو اثية ،ثبتت السرة الربوية مرذ كث من بعة عش ان ،بل نيتو ل للي العل احلديث ،الذ ،ي يت علي ذلك لال يف سا ال ن اهاضي ،سِما يدل علي هذا ما يلي:
 .1سى نس ضي عر " ن م سلي ضي عراا سألت الريب ،عن اه م ي ى يف مراماا ما ي ى
ال جل؟ ،ف ال سول ( :)لذا ت ذلك اه م فلتغتسل ،ف الت م سلي  :ساستحييت من ذلك سهل
يوون هذا؟ ،ف ال الريب لي علي سسل  :نع فمن ين يوون الشب  ،لن ما ال جـل غليظ بيض،
(،)2
سما اهـ م يذ ة  ،فمن ياما عال س سبـذ يوون مر الشب "
 .2س سى نس ضي عر ال" :بلغ عبد بن سالم م دم سول ( )اهديرة ،فأاته ف ال :لن
سائلك عن ثالث ال يعلمان لال نيب :ما سل ش امل الساعة؟ ،سما سل طعام َيكل هل اجلرة ؟ ،سمن
لي علي سسل :
وال ؟ ،ف ال سول
 ،شي يرزع الولد ل بي ؟ ،سمن  ،شي يرزع ل
لي علي
رن هبن آنةا جريل ،ف ال عبد  :ذا عدس الياود من اهالئوة ،ف ال سول
سسل  :ما سل ش امل الساعة فرا حتش الراس من اهش ق ل اهغ  ،س ما سل طعام َيكل هل اجلرة
فزيدم كبد حوت ،س ما الشب يف الولد ف ن ال جل لذا غشي اه م فسب اا ماؤه كان الشب ل  ،سلذا سبذ
ماؤها كان الشب هلا ،ال :شاد نك سول " (.)3
 .3س سى ع سم بن الزبري عن عائشة ضي عراا " ن م سلي األنصا ية سهي م نس بن مالك الت :ي
سول لن ال يستحيي من احلذ ،هل علي اه م من غسل لذا ت اها يف الروم ما ي ى ال جل،
يغتسل م ال؟ ،ف ال الريب لي علي سسل  :يغتسل ،ف الت بسج الريب لي علي سسل  :فأ بلت
لي علي سسل  :س ال :ي بت
علياا ف لت :ف لك سهل ي ى ذلك اه م ؟ ،فأ بل علياا سول
مييرك فمن ين يوون الشب " (.)4
( )1األلبان ،األحاديث الصحيحة.97/1 ،
( )2ج مسل ىف حيح .250/1
( )3ج البيا  ،،يف حيش البيا  ،،كتا  :مرا ب األنصا  ،اب  :م دم الريب ( )س حاب اهديرة ( ،)46ص ،968-967حديث (.)3938
( )4جـ البيــا  ،يف ــحيح  ،كتــا  :الغســل ،اب  :لذا احتلمــت اهـ م ،79/1 ،ـ 282:؛ سمســل يف ــحيح  ،كتــا  :احلــيض ،اب  :سجــو الغســل علــي اهـ م
خب سج اهِن مراا311/1 ،؛ س حيش ابن حبان .441/3
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 .4س ،بو ه ي م ضي

عر  ،ال" :جا جل من بِن فزا م ليل سول

لي

علي سسل ف ال:

سلدت ام يت غالماً سود -سهو حيرئذ يع ض برةي  -ف ال ل الريب لي علي سسل  :فال لك من
لبل ؟ ،ال :نع  ،ال :فما لوا ا ،ال مح  ،ال :هل فياا من س ق ؟ ،ال :لن فياا لَ ُوْ َاً ،ال :فأن
اتها ذلك؟ ،ال عسي ن يوون نزع ع ق ،س ي ص ل لي علي س سل يف االنتةا مر "(.)1
 لن بيان اهوض الذ ،ج مر دم االستحاضة من ح اه م ،بيرت السرة اهطا م ،بل ن يوتشة العلاحلديث بعة عش ان س يزيد ،ف د ست عائشة ضي عراا ،الت" :جا ت فاطمة برت يب حبي ل
الريب ( ،)ف الت :ي سول لن ام م استحاض فال طا  ،فأدع الصالم ،ف ال :ال لمنا ذلك ع ق سليس
ابحليبة ،ف ذا بلت احليبة فدعي الصالم ،سلذا دب ت فاغسلي عرك الدم س لي"(.)2
 سبيان سبب غسل اإلان الذ ،سلغ في الولب سبعا ،لحداهن ابلرتا  ،نبات علي السرة الربوية ،فعنيب ه ي م ضي عر عن الريب لي علي سسل ال" :لذا سلغ الولب يف اإلان فاغسلوه سب م ات سالهن
ابلرتا "( ،)3س د يو لت البحوث اهعملية ل ن لعا الولب حيمل ج اثي ضا م ابآلدمي  ،س ن للرتا الذ،
شد احلديث ل الغسل ب من لعا الولب ،ث يف لضعاف هذه اجل اثي  ،سلي اف نشاطاا البا .
املطلب الرابع :االكتفاء مبا جاء يف القرآن وحده

من الشب ال اث ها حا اهد سة الع النية ،ن يش ي هذه األمة ا علي ما س د يف ال آن ،حبسبان
اهصد األسل للتش ي  ،سالذ ،ال حيتاج ل ن يباف مع شي يب م هذا التش ي  ،سمن سائل الذ ،اندسا
بذلك :حممد يوفيذ د ي ،الذ ،كتب يف جملة اهرا حتت عروان" :اإلسالم هو ال آن سحده"" ،س ال ة ال ول
يعا  ،م استعمال الع ل سالتص ف ،س بعبا م ى
يف هذا اهوضوع نرا جيب عليرا اال تصا علي كتا
"الوتا سال ياس" ،ما السرة فما باد مراا علي الوتا  ،لن شئرا عملرا ب  ،سلن شئرا يكراه"(.)4
سي ول لمساعيل مرصو " :سهوذا يتبش عردان هذه احل ي ة ،ال ي كد ن يش ي األمة اإلسالمية ،هو ما
جا ها يف ال آن الو مي سحده ،دسن ن يوون مع شي آ  ،حال"(.)5
( )1متةــذ علي ـ  .ج ـ البيــا  ،يف ــحيح  ،كتــا  :الطــالق ،اب  :لذا ع ـ َّض برةــي الولــد ،ص ،1352حــديث ـ 5305:؛ س ج ـ مســل يف ــحيح  ،كتــا :
اللعان ،ص ،699حديث .1500:
ج ـ البيــا  ،يف ــحيح  ،كتــا  :احلــيض ،اب اإلستحاضــة ،85/1 ،حــديث ـ 306:؛ سمســل يف ــحيح  ،كتــا  :احلــيض ،اب  :اهستحاضــة سغســلاا
()2
س الهتا ،162/1 ،حديث .334:
( )3ج الدا طِن سالرسائي ،س ال الد ا طِن :حـديث ـحيش ،سذكـ ه ابـن حجـ يف يليـيص احلبـري ،س ـال فيـ  :لسـراده حسـن ،س ـال اهليثمـي :ساه البـزا س جالـ جـال
الصحيش( .سرن الدا طِن  ،65/1سرن الرسائي  ،78/1ابن حج  :يلييص احلبري  ،25/1اهليثمي :جمم الزسائد .)287/1
( )4جملة اهرا جملد 9ص.517
( )5يبصري األمة ص.16:
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الرد على هذه الشبهة :سِما د ب علي هذه الشباة - :ول الدكتو مصطةي السباعي مح

:

"س صا ى ال ول ن لنوا حجية السرة ،ساالدعا ن اإلسالم هو ال آن سحده ،ال ي ول ب مسل يع ف دين
س حوام ش يعت هبام اهع فة ،سهو يصادم الوا  ،ف ن حوام الش يعة لمنا ثبت كث ها ابلسرة ،سما يف ال آن من
حوام لمنا هي جمملة س واعد كلية يف الغالب ،سلال فأين جند يف ال آن ن الصلوات مخسة ،س ين جند كعات
الصالم ،سم ادي الزكام ،سيةا يل شعائ احلج سسائ حوام اهعامالت سالعبادات؟!(.")1
 س ال ابن حزم مح " :سلو ن ام ؤاً ال :ال أن ذ لال ما سجدان يف ال آن ،لوان كاف اً إبمجاع األمة،سكان ال يلزم لال كعة ما ب دلو الشمس ل غسذ الليل ،س ى عرد الةج  ،سلمنا ذهب ل هذا بعض غالية
ال افبة ِمن اجتمعت األمة علي كة ه "(.)2
 ،فما ساف فيذسه ،سما
س د استدل بعبا حبديث" :لذا جا ك عِن حديث فاع ضوه علي كتا
اليت فايكوه"( ،)3سهو حديث موضوع خمتلذ كما ب علما احلديث ،سضع الزاند ة بغ ض لمهال األحاديث،
:
 ،فوجدانه خمالةاً ل  ،ألان سجدان يف كتا
س الوا :ع ضرا هذا احلديث اهوضوع علي كتا
ﲗ ﲠ ﱠ {احلش  ،}7:س د مجعت األمة ،علي ن احلديث
ﲘ
ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
الصحيش ال اليت ال آن بداً ،ألن بيان لل آن ،سهو سحي من عرد فال ميون ن اليت ال آن سلال فسد
حبال ،سلوراا مبيرة،
الدين ابهعا ضة( ،)4ال الشافعي مح " :لن سرة سول ال يوون خمالةة لوتا
عامة س ا ة"(.)5
س د ر سول ( )ن السرة سحي كال آن ،س ن طائةة سترو ها ،سحذ من ذلك ،ف د سى ىب
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ت بِِ َْس
َح َد ُك ْ ُمتَّوئًا َعلَي َ ِي َوت ََ ،يْيي َْم ِمَّا ََم ْ ُ
اف ضي عر مو سول ( )ن الَ" :ال ُلْة َ َّ َ
اَّللِ ايـَّبَـ ْعرَاهُ" ،س سى الْ ِم ْ َد ِام بْ ِن َم ْع ِدَ ،ك ِ َ الْ ِوْر ِد ِ ،ضي
ت َعْر ُ ،فَـيَـ ُ ُ
ولَ :ال َْد َِ ،ما َس َج ْد َان ِيف كِتَا ِ َّ
ََْي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ لَّي َّ ِ
يت الْ ُ ْآ َن َسِمثْـلَ ُ َم َع ُ،
ال َ ُس ُ
الَ َ :
عر َ َ
يت الْوتَا َ َسمثْـلَ ُ َم َع ََُ ،ال لِِن ُسي ُ
اَّللُ َعلَْي َس َسلَّ َ ََ " :ال لِِن ُسي ُ
ول َّ َ
َحلُّوه ،سما سج ْد ُُْت فِي ِ
ٍ ِ
ِِ ِ
ال ي ِ
ِ
اان َعلَي َ ِي َوتِ ِ يـَ ُ ُ
ك َ ُجل يـَْرـثَِِن َشْبـ َع ً
وش ُ
ولَ :علَْي ُو ْ ِابلْ ُ ْآن فَ َما َس َج ْد ُُْت في م ْن َح َالل فَأ ُ َ َ َ َ
ُ
ِم ْن َحَ ٍام فَ َح ُِموهُ" ،مبا ي ط مع ن مسلك مرو  ،السرة الربوية ،اكتةا ابل آن الو مي ،مسلك مرو علي ،
س ن ال ي ه الش ع.
( )1السرة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي :د .مصطةي السباعي ،اهوتب اإلسالمي ،دا الو اق ،ص.189-188 :
( )2اإلحوام يف ول األحوام :ابن حزم.80 -79/2 ،
( )3ــال حيـن بــن معـ  :حــديث ابطـل سضــع الزاند ــة ،س ـال ابــن عبـد الــر :هـذه األلةــان ال يصـش عرـ ــلي عليـ سســل عرـد هــل العلـ بصــحيش الر ـل مــن سـ يم .
(جام بيان العل  ،1191/2عا ضة األحوذ.)332/5 ،
( )4السرة حجيتاا سموانتاا يف اإلسالم :د .حممد ل مان السلةي ،ص.80 :
( )5ال سالة :اإلمام الشافعي ،ص.228 :
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سمن اهعلوم ن معا ضة السرة ابل آن مذهب د ،يبراه هل البدع سالباللة من اهعتزلة سمن سا علي
مرواهل  ،س ما السليت محا
فساد مراج سضالل .

 ،فوانوا مرزه عر  ،س د د العلما دمياً علي من عا ض السرة ابل آن ،سبيروا

املطلب اخلامس :آراء بعض العلماء يف إنكار االحتجاج ابحلديث ألنه ال حيتج به يف قواعد النحو
والصرف
ي ول لمساعيل بن مرصو " :ف د حت ج األئمة األسائل من علما اللغة من االستشااد اللغو ،مبا س د يف
لي علي سسل  ،سكان هذا هو مراج ال عيل األسل
نصوص السرة ،وفا من عدم حة الرسبة ل سول
من اللغوي  ،سهو مسلك ام علي االحتيامل سالتد يذ ..،سمن حجتا جمي ال ساية لةان خمتلةة ل سام خمتلة ،
سهذا يعِن ن ال سام ه الذين اغوا األحاديث بعد است ا معانياا عرده بعد عاد الربوم بةرتم من الزمن"(.)1
الرد على هذه الشبهة :لن ش هذا االدعا  ،ف ن عدم استشااد البعض برصو اا ال ي دح يف ثبوهتا،
ف ن هذا الثبوت ال يتو يت علي االستشااد برصو اا ،سلن االستشااد هبا ال يثبتاا فال يوون عدم االستشااد هبا
انف هلذا الثبوت ،كما ن هل اللغة ليسوا من هل الذك يف ال ول بثبوت السرة من عدم  ،بل لن ذك م ده ل
اهشتغل ابلسرة ،سهذه الدعوى ال يرةي ن كثريا من نصوص السرة استشاد هبا األسلون ساآل سن ،من ئمة اللغة
يف كتبا  ،ساألمثلة علي هذا كثريم.
املطلب السادس :التشكيك يف صحة احلديث ابلوضع واالختالط
يعتر الدكتو مصطةي حممود من ب ب اهتأث ين ابهد سة الع لية ،ف د نو حاديث الشةاعات سس ةاا
()2

ابهوضوعة بعد لي اده آيت نةي الشةاعة ،ال

يعا :

ﱶﱸ ﱹﱺﱠ
ﱷ
ﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

{السجدم ،}4:ال مصطةي حممود :فأضاف – – يف هذه اآلية ح ف (من) سهو نةي طعي أل ،نوع من
سيل س شةي (.)3
س ال يعا  :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ{اهدث  ،}48:حىت الِ" :ما ي كد ن هذه األحاديث موضوعة،
سال ساس هلا من الصحة ،سال ميون ن يوون د ت عن الريب (.")
س ال يباً " :ن كل ما ذُك عن ل ـ ـ اج ال س ـ ـ ـول ( )بشةاعت للبعض من الرا سلد اهل اجلرة ،مشوو
يف حت "(.)4
( )1يبصري األمة ص.104 :
( )2مو يت اهد سة الع لية :األم الصادق األم (.)287/2
( )3اه اجعات :الش مي (ص.)51 :
( )4اه اجعات :الش مي (ص.)58-57 :
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يف الرد على هذه الشبهة:

 (( :)1هذا من لجحافات الدكتو – هداهال فبيلة الشيخ الدكتو سعود الش مي – حةظ
كييت ميلك هذه اجل م يف د حاديث م سية يف الصحيح سغريمها ،سكييت جيزم جزماً اطعاً ن الريب لي
علي سسل ال ميون ن يوون د ت مر ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱠﭐ(م مي.)78 :

–

سحا ل األم  :ن الدكتو س يت ما يف الصحيح من حاديث الشةاعة ا موضوعة ،سال يُع ف ن
هرا ِمن يُعتمد ول س يت شيئاً من حاديث الصحيح ابلوض  ،غري ابن حزم – عةا عر – حو علي
حديث مسل ا ة ابلوض  ،س د َّده بعض احلةان يف جز مة د.
س د ن ل السياس ،يباً عن مجاعة من هل العل  :لمجاع هل رعة احلديث علي ن األ با ال اشتمل
علياا الصحيحان م طوع بصحة وهلا سمتو ا ،سال حيصل اخلالف فياا حبال ،سلن حصل فذا ا تالف يف
ط اا س ساهتا(.)2
ا لن الدكتو مصطةي ليس من هل احلديث سال من هل التيصص الش عي ،فوييت وض فيما ال يعل
سيطلذ العبا ات هوذا جزافاً!!.
مثال آخر:

ال سيد مري علي( :سلو ن األئمة كانوا ح ا اً يف استعمال يا سنبذسا بشجاعة مخسمائة ليت حديث
من األحاديث ،ساستب وا مراا مثانية آالف ،لذا جلعلرا ألنةسرا مثل هذه احل ية ،سهاذا يظن لنسان ن اإلسالم ا
مسبوكاً يف الب ال يتغري بعد اإلمجاع علي الوتب الستة) (.)3
س ال الشيخ حممد حسـ ـ ـ ـ ـ الذهيب – مح  :-حـ ـ ـيث ال عن اهد سـ ـ ـ ـة الع لية احلديثة" :ل ا عطت
لع لاا ح ية ساسعة فتأسلت بعض احل ائذ الش عية ..سطعرت يف بعض األحاديث ات مً ابلبعيت ،سات مً ابلوض ،
" ( ،)4س ال يف موض آ :
م ا حاديث حيحة ساها البيا  ،سمسل  ،سمها ش الوتب بعد كتا
"ساألستاذ اإلمام – ي صد حممد عبده – سمن علي ط ي ت ال ية ون ب ساية البيا  ،سغريه ،سال مان عرده
من عدم حة ما ي سي البيا  ،،كما لن لو ش يف نظ ه فاو ال يعدسا ن يوون ر آحاد ال يثبت ب الظن،
السرَّة" (.)5
سهذا يف نظ ان هدم للجانب األكر من ُ
( )1اه اجعات :الش مي (ص  )57سما بعدها.
( )2فتش اهغيث :السياس.)51/1( ،
( )3مو يت اهد سة الع لية :األم (.)288/2
( )4التةسري ساهةس سن :الذهيب (.)382/2
( )5اه ج السابذ (.)399-398/2
- 97 -

ابلسرَّة الربوية الش يةة
د .مىن برت حس اآلنسي :اخلطي احلثيثة يف د اسة بعض شب اهد سة الع لية احلديثة :اهتع لة ُ

املطلب السابع :تعلقهم أبحاديث النهي عن كتابة احلديث وتعلقهم بتأخر كتابته

بع ه ال الع النيون ج يً س ا ي هات اهستش  - ،سمرا حممد شيد ضا -ن احلديث يوتب يف
عاد ال سول (ِ ،)ما يدعو علي التالعب سالةساد ،ما د حصل ،سلذا ط علي السرة من التبديل سالزيدم ،كما
ط علي هل الوتا  ،لعدم كتابتاا يف عاده ( ،)سعدم حص الصحابة هلا يف كتا مع  ،سعدم يبليغاا
للراس ابلتواي سعدم حةظا هلا جيداً يف دس ه ( ،)1سمن واهل ( :جا ت حاديث حيحة يراي عن كتابة
األحاديث ،سهي ش من حاديث األم ابلوتابة) (.)2
الرد على هذا القول (:)3

 ال الشيخ حممد بو بهو ً -دا علي ما ال حممد شي ـ ــد ضا" :-فاذه الدعوى من الشيخ – ي صدحممد شيد ضا – عةا عر  ،ال ساس هلا ،بل ختاليت نصوص ال آن الو مي ،سيتعا ض م ما يواي من سرة
ال سول لي علي سسل األم  ،سال يتةذ سما مج علي اهسلمون يف كافة األبمان من عاد الريب ل اليوم..
س ال" :احلذ ن الصحابة فاموا ن السرة دين عام دائ كال آن ،سكان هذا م اً بدهياً عرده ال حيتاج ل
استدالل ،بل هو ض س م من ض س ات الدين سبدهي عرد عامة اهسلم يف مجي األبمان حىت اليوم (.)4
بل ال سايت ابألسانيد الثابتة ال يدل علي كتابة احلديث يف عص ه لي علي سسل يبلغ د جة التواي ،
لي علي سسل لبعض حب ابلوتابة ،س م بعبا هبا ،من ذلك:
ف د ذن سول
• ما س ،عن يب ه ي م ضي عر  " :ن جالً من هل اليمن ال :كتب يل ي سول
سسل  ،ف ال :اكتبوا أليب فالن" (.)5

لي

علي

• س س ،عن يب ه ي م ضي عر ال" :ما من حا الريب لي
لالَّ ما كان من عبد بن عم س ،ف ن كان يوتب سال كتب"(.)6
سالرصوص يف هذا اهعىن كثريم ،سلوراا يةيد اإلذن ابلوتابة .سال يعو علي هذه األحاديث ال يدل علي
جواب الوتابة ،ما ساه مسل من حديث يب سعيد اخلد  ،ضي عر ن سول ( )ال( :ال يوتبوا عِن،
سمن كتب عِن غري ال آن فليمح ) (.)7

علي سسل حد كث حديثاً مِن،

( )1جملة اهرا  ،جملد  ،9ص.911 ،515:
( )2مو يت اهد سة الع لية :األم (.)294/2
( )3مو ــيت اهد ســة الع ليــة :األم ـ ( )114-109/2سانظ ـ د اســات يف احلــديث الربــو :،األعظمــي ( ،)36/1سالســرة :الســباعي (ص ،)158:الــدفاع عــن الســرة :بــو
شاب (ص ،)209-19:سجاود احملدث  :اجلوايب (ص.)444 :
( )4حممد بو بهو :احلديث ساحملدثون ،ص.242 ،237 :
( )5ج البيا  ،يف حيح  ،كتا العل  ،اب كتابة العل  ،40/1 ،حديث .112:
( )6ج البيا  ،يف حيح  ،كتا العل  ،اب كتابة العل  ،41/1 ،حديث .113:
( )7ج مسل يف حيح ( ،)3004 /339/18كتا الزهد سال ائذ ،اب التثبيت يف احلديث سحو كتابة العل  ،ص ،1366حديث .3004
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وقد أجاب العلماء عن حديث أيب سعيد رضي هللا عنه هذا أبجوبة ،منها:

 .1ن مرسوة حاديث جواب الوتابة ،ذك ذلك ابن تيبة ( )1سغريه.
 .2لن الراي كان عن كتابة احلديث م ال آن يف حيةة ساحدم ،لئال تلط ب .
 .3لن الراي اص بو ت نزسل ال آن ،شية التباس  ،ساإلذن يف غري ذلك.
 .4لن الراي اص مبن ُ شي مر االيوال علي الوتابة دسن احلةظ ،ساإلذن هن من مر ذلك.
 .5س ال احلافظ ابن حج ( :األم است ساإلمجاع انع د علي جواب كتابة العل  ،بل علي استحباب  ،بل ال
يبعد سجوب علي من شي الرسيانِ ،من يتع علي يبليغ العل ) (.)2
من هرا ام مجلة من الصحابة بوتابة ما مسعوه من الريب لي علي سسل  ،سبعبا كتب ذلك يف
حيت ،كالصحيةة الصاد ة لعبد بن عم س بن العاص( ،)3س حيةة جاب بن عبد  ،سالصحيةة ال شا
للياا علي ضي عر فيما ساه عر بو جحيةة ضي عر ال :سألت عليًا ضي عر  :هل عردك شي
ليس يف ال آن ؟ ف ال :سالذ ،فلذ احلبة ،سب الرسمة ،ما عردان لال ما يف ال آن ،لال فاما يعطي جل يف كتاب ،
سما يف الصحيةة .لت :سما يف الصحيةة ؟ ،ال :الع ل سفوا األسري ،س ن ال ي تل مسل بواف "( ،)4سالصحيةة
اهشتملة علي حوام الصد ة ،سال كانت عرد آل عم بن اخلطا ضي عر  ،سى يونس عن ابن شاا
الزه  ،،ال" :هذه نسية كتا سول ( ،)ال كتب الصد ة ،سهي عرد آل عم بن اخلطا  ،ال ابن
شاا  :نياا سا بن عبد بن عم  ،فوعيتاا علي سجااا ،سهي ال انتسخ عم بن عبد العزيز"( ،)5سغري
ذلك.
سل د ذك الدكتو اخلطيب مجلة كبريم ِما كتب الصحابة ضي عرا يف د اإلسالم ،سِما كتب التابعون
 محا – كصحيةة مهام ابن مرب  ،حىت كث ت الوتب بيرا سيةشت (.)6ا انت لت كتابة األحاديث ل م حلة ى ،سهي يدسين احلديث يدسيراً مسياً ليوون م جعاً يعتمد علي ،
سكان ذلك علي س اهائة م اخلليةة عم بن عبد العزيز ،كما س د ذلك اإلمام البيا  ،،ف ن ال( :سكتب

( )1أتسيل خمتليت احلديث :ابن تيبة (ص.)193:
( )2فتش البا  :،ابن حج (.)272/1
( )3انظ  :البيا  ،يف حيح  ،كتا العل  ،اب كتابة العل  ،41/1 ،حديث .113
( )4ج البيا  ،يف حيح  ،53/1كتا العل  ،اب كتابة العل  ،احلديث.3461 :
( )5ج احلاك يف اهستد .551/1
( )6السرة بل التدسين :اخلطيب (ص.)337-309 :
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عم بن عبد العزيز ل يب بو بن حزم " :انظ ما كان من حديث ال سول لي

علي سسل فاكتب  ،ف ن

ةت د سس العل  ،سذها العلما .)1( )" .....
س سل من استجا للي ابن شاا الزه  – ،مح – ا كثُ التدسين سالتصرييت ،سهذا ال يرةي ما كتب
الصحابة س يده التابعون من بل ،بل يتبش لرا ن احلديث حةظ مرذ عاد الريب لي علي سسل يف الصدس ،
سُكتب بعب يف الصحيت ،ا دسن يدسيراً عاماً ،فما يدعي ه ال ليس ل مث ال ذ م من الصحة بل هو ضالل
سهبتان (.)2
سكل هذا سغريه يدحض هذه الة ية ال افرتاها مرو س السرة من الع الني  ،سيثبت ن السرة حةظت حةظا
ال يتط ق للي التالعب سالةساد.
املبحث الثاين :رد احلديث ألسباب خمتلفة لدى العقاليني
املطلب األول :ردهم للحديث لروايته ابملعىن
من وال حا اهد سة الع لية يف د األحاديث الربوية :ما ال حممد شيد ضا( :سال شك يف ن كث
األحاديث د ُس ،ابهعىن كما هو معلوم ،سايةذ علي العلما  ،سيدل علي ا تالف سام الصحاح يف لةان
احلديث الواحد ،حىت اهيتص مراا ،سما د ل علي بعض األحاديث من اهد جات ..فعلي هذا كان ي س ،كل
ساحد ما فام  ،س مبا س يف فام اخلطأ ،ألن هذه مو غيبية)(.)4
س ال حممود بو ية – بعد ن ذك ن بذل جاداً كبرياً يف الد اسة يف اهصاد الصحيحة ( :-حىت انتايت
ل ح ائذ عجيبة ،سنتائج طريم ،ذلك ن سجدت ن ال يواد يوجد يف كتب احلديث كلاا ِما مسوه حيحاً،
س ما جعلوه حسراً – حديث – د جا علي ح ي ة لةظ  ،سحمو يكيب  ،كما نطذ ال سول ب  ،سسجت ن
()5
الصحيش علي ا طالحا  ،لن هو لال ٍ
معان ِما فام بعض ال سام)
()3

اجلواب عن هذه الشبهة:

سلوي ُجيا علي هذه الشباة ،ال بد من ع ض موجز أل وال هل العل يف حو ال ساية ابهعىن .ف د ذهب
كثري من السليت ل عدم جواب ال ساية ابهعىن ،سنصوا علي سجو أتدية احلديث بلةظ  .ال ابن الصالح( :لذا
اد ساية ما مسع علي معراه دسن لةظ  ،ف ن يون عاهاً عا فاً ابأللةان سم ا دها ،برياً مبا حييل معانياا،
بصرياً مب ادي التةاست بيراما ،فال الف ن ال جيوب ل ذلك ،سعلي ن ال ي س ،ما مسع لالَّ علي اللةظ الذ،
( )1حيش البيا  ،،كتا العل  ،اب كييت ي يض العل .38/1 ،
( )2مو يت اهد سة الع لية :األم ( )117-114/2اب تصا .
( )3ا اهات التةسري :ال سمي ( ،)745/2سانظ دفاع عن السرة :بو شابة (ص ،)62 -52 :مو يت اهد سة الع لية :األم (.)303/2
( )4ا اهات التةسري :ال سمي ( )745/2ن الً من يةسري اهرا  ،كالم حممد شيد ضا (.)422/9
( )5ضوا علي السرة احملمدية :حممود بو ية( ،ص.)7:
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مسع من غري يغيري ،فأما لذا كان عاهاً عا فاً بذلك ،فاذا ِما ا تليت في السليت س حا احلديث س اب الة

ساأل ول ،فجوبه كث ه  ،س جيوبه بعض احملدث  ،سطائةة من الة اا ساأل ولي سالشافعي سغريه  ،سمرع
بعبا يف حديث سول
لي علي سسل  ،س جابه يف غريه ،ساأل ش جواب ذلك يف اجلمي لذا كان عاهاً
مبا س ةراه ،اطعاً ن دى معىن اللةظ ابلذ ،بلغ  ،ألن ذلك هو الذ ،يشاد ب حوال الصحابة سالسليت
األسلي  ،سكثرياً ما كانوا ير لون معىن ساح ـ ـداً يف م س ٍ
احد لةان خمتلةـ ـ ـ ـة ،سما ذلك لالَّ ألن ِمعوهل كان علي
اهعىن دسن اللةظ) (.)1
س ساية احلديث ابهعىن ،ابلش سمل الساب ة هو الذ ،علي مجاو الراس سلةاً س لةاً ،سعلي العمل ( .)2سالذين
جابسا ال ساية ابهعىن لمنا جابسها علي ا صة ي د ب د ها ،ال ا ل يتب سيُلتزم يف ال ساية ( .)3سم ذلك
ف ن ال ساية ابهعىن لمنا يوون يف الولمة سالولمت سالثالث من احلديث ،س َّل ن ي يف مجيع (.)4
كما ال وب يف الوتب اهدسنة ،سالصحيت اهوتوبة ،ألن الرت يص يف ذلك يو يف احل ج يف ضبط
األلةان ،سذلك ال سجود ل فيما اشتملت علي اهصرةات(.)5
فدعوى ن األحاديث كلاا سيت ابهعىن ،دعوى ال ساس هلا من الصحة ،بل كثري من األحاديث س د
لي
بلةظ  ،ساية ت في ال سايت ،ساهتذسق للوثري مراا ،ال يشك يف ا د ت من كالم فصش الع
علي سسل  ،س ا خت ج لالَّ من مشوام الربوم ،سلذا د ذلك ئمة اللغة سالبيان ،فألةوا كتباً يف البالغة الربوية(.)6

املطلب الثاين :ردهم احلديث بدعوى خمالفته للقرآن
ادعي حا اهد سة الع لية ن يف السرة ما هو خماليت لل آن ،سلذا ف ن اهعول علي يف الدين هو
ال آن ،فما ساف من السرة ذ ب سلال ط ح.
يعا  ،م
ال يوفيذ د ي" :س ال ة ال ول يف هذا اهوضوع نرا جيب عليرا اال تصا علي كتا
استعمال الع ل سالتص ف ،س بعبا م ى "الوتا سال ياس" ،ما السرة فما باد مراا علي الوتا  ،لن شئرا
عملرا ب  ،سلن شئرا يكراه"(.)8
()7

( )1علوم احلديث :ابن الح (ص.)213 :
( )2الباعث احلثيث :ابن كثري (ص )63 :سانظ جاود احملدث  :اجلوايب (ص.)207 :
( )3دفاع عن السرة :بو شابة (ص.)73 :
( )4اه ج السابذ (ص.)52:
( )5الت ييد ساإليباح :الع ا ي (ص.)226:
( )6دفاع عن السرة :بو شابة (ص)52 :
( )7مو يت اهد سة الع لية :األم (ص ،)308:سانظ جراية الغزايل :ش ف عبد اه صود (ص.)113 :
( )8يوفيذ د ي :م ال :اإلسالم هو ال آن سحده " ،مبجلة اهرا  ،عدد.12 ،7 :
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س ال الدكتو مصطةي حممود( :سي يت اهسلمون مام اال تيا الصعب ب الرةي ال آن –  ،للشةاعة –
السرَّة) (.)1
سب ما جا يف ُ

الرد على هذه الشبهة:
سلل د علي ذلك التعا ض اهدعي ب ال آن الو مي سالسرة الربوية اهطا م:
حبال ،سلوراا مبيرة ،عام
 ال الشافعي مح " :لن سرة سول ال يوون خمالةة لوتاس ا ة" (.)2
 -س ال ال حممد ل مان " :د مجعت األمة ،علي ن احلديث الصحيش ال اليت ال آن بداً ألن بيان

لل آن ،سهو سحي من عرد فال ميون ن اليت ال آن سلال فسد الدين ابهعا ضة" (.)3
 سألن السرة سحي كال آن ،ها ثبت عن سول ( )من ول  " :ال لن سييت ال آن سمثل مع "(،)4سبحان
سال يتصو ن يوون هذا الذ ،سيي يتعا ض بعب م بعض ،فول من عرد يعا  ،س د م

ابأل ذ ب سايباع ساالمتثال ها جا ب  ،ف ال احلذ سبحان سيعا :

ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗﲠﱠﭐ{احلش .}7:
ﲘ
سي د الشيخ الش مي علي د .مصطةي حممود يف لنوا ه الشةاعة ،النتةائاا ابل آن ،سثبوهتا ابلسرة( :ي يد
السرَّة سال آن يف
ابلرةي ال آن مثل ول يعا  :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ{اهدث  }48:سيصيت ن اجلم ب ُ
هذه اهسألة "اال تيا الصعب" لن ذلك ْحت ِوماً ع لياً ،جعل نةس من الل ن ميثل اهسلم )( ،)5ا يوا ل
الدكتو ختبط سجال حيرما يلمز حاديث الريب لي علي سسل س ن سوف َ ج كل من ال ال لل لال
سلو بان سلو س ق .ا ي ول( :هوذا ي ول احلديث سهو ما اليت يش ال آن ،فال آن ي ول يف حمو آيي :
ﭐﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲬﱠ{الرسا .}145:
س د علي الشيخ الش مي ( )6ف ال :هذا من جال هداه  ،لذ ن هذا ال لشوال في ألن من بان س س ق
ج عن ملة اإلسالم سليس مراف اً الصاً ،سهو م ادان هرا حيث ل د يوونون من هل الشةاعة ،ما من كان
ا ج اإلسالم كاهرافذ ساهش فاذا ال ي بل مر ف سال عدل ،سهو من اهيلدين يف الرا فال يرا ض لذاً ب
احلديث ساآلية.
( )1مصطةي حممود :كتا الشةاعة ص.106 ،51 ،21 ،20 :
( )2اإلمام الشافعي :ال سالة ،ص.228 :
( )3د .حممد ل مان السلةي :السرة حجيتاا سموانتاا يف اإلسالم ،ص.80 :
( )4مسرد اإلمام محد ،حديث 16722:؛ سرن الرتمذ ،،اب العل  ،حديث
( )5اه اجعات :الش مي (ص.)43:
( )6اه اجعات :الش مي (ص.)46 :

.2664
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س ما دعوى الدكتو مصطةي حممود ،ن حديث الشةاعة اليت ظاه ال آن ،فاذا ول ابطل ،ف د ال
 :س ول من ال( :يع ض السرة علي ال آن ف ن ساف ت ظاه ه ،سلال استعملرا ظاهاأل باان – مح
عز سجل ي وم م ام البيان عن عز
ال آن سيكرا احلديث ،فاذا جال ألن سرة سول ( ،)م كتا
) (.)1
لي علي سسل اليت كتا
سجل ،سليس شي من سرن سول
س د علي الشيخ عبد العظي اهطعِن ،ف ال" :يف ال آن آيت يةيد نةي الشةاعة ،سآيت ى يرص علي لثباهتا،
سس دت حاديث نبوية كثريم يثبت الشةاعة سال يرةياا ..سهذا اال تالف الظاه  ،محل بعض الة ق اإلسالمية
دمياً –كاهعتزلة -سبعض اهةس ين حديثاً علي ال ول برةي الشةاعة يف اآل م مطل اً ..سيبييت بعض الباحث
مو اً ي اها م يدم جلانب الرةي علي اإلثبات ،في ول :لن لثبات الشةاعة يف اآل م خماليت لل آن ،س ا لو حدثت
لوانت نوعاً من احملاابم سالظل ساحملسوبية ..سهذه مو ي عراا يف الدنيا ،فوييت يسمش بو وعاا يف اآل م
حيث ال ز ،كل نةس لال مبا عملت ،سالرظ م اهتأملة ي ول بغري ذلك ،فليست الشةاعة يف اآل م مرةية نةياً
مطل اً ،كما ا ليست سا عة س وعاً مطل اً ،سس سد بعض العبا ات ب الرةي ساإلثبات يف ال آن ساحلديث ظاه م
سا دم كثريم الو وع ..سلعلما األمة ضي عرا مسالك عديدم يف فا اهراج ،سحمامل حيملون علياا الرصوص
حاب يف اخلطأ سيةتش بوا
الش عية ال بيراا يعا ض يف الظاه  ،ما األ ذ جبانب سلغةال اآل  ،فيو
لليالف ،ساإلسالم ب ئ مراا ،سما س د فياا نةي الشةاعة نةياً مطل اً – هي آية ساحدم يف ول يعا يف سو م
ﲍ...ﲒﱠ ﭐ{الب م}254:
ﲎ
الب م :ﱡﭐﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋ ﲌ
س د س دت عدم آيت نةي فياا الشةاعة نةياً م يداً مثل :ول يعا  :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠﭐ{اهدث ،}48:

س ول جل شأن  :ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ {غاف  ،}18:س ال :سالرةي يف احلال (اآليت
الساب ت ) ،هو نةي الشةاعة عن هل الوة سالظل  ،فاو نةي مسبب سكذلك الش يف ول سبحان :

ﭐﱡﭐﲒ ﲓ

ﲞ  ...ﲧ ﱠ {الرسا  ،}48:ما الرةي اهطلذ يف اآلية  254من سو م
ﲟ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝ
الب م ،فمعراه عدم لموان س وع الشةاعة الً ،ألن ال حد مأذسن فياا .ما اآليت ال س د فياا جواب الشةاعة
ﲯ  ...ﳍ ﱠ {الب م ،}255:س ول جل شأن :
ﲰ
 ...ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
يف اآل م ،فاي ول يعا  :ﭐﱡﭐ ﲨ
ﭐﱡﭐﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ{ط  }109:سهي آيت ال يرةي الشةاعة

الً سلمنا

ي بطاا ابإلذن للشاف ساهشةوع في "( .)2سبرحو د الشيخ اهطعِن ،د كثري من علما األبه علي يف لنوا ه
الشةاعة ،بدعواه معا ضة نصوص السرة ال ثبتتاا ،لرصوص ال آن الو مي ال نةتاا.
( )1اه اجعات :الش مي (ص )47 :ن الً عن احلجة سبيان احملجة لأل باان (.)397/2
( )2هدية جملة األبه  :ال د علي د .مصطةي حممود يف لنوا الشةاعة ،عدد بي اآل 1420هـ ،ص.50 -47 :
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س د حذ الريب لي

علي سسل شد احلذ من الو وع يف مثل هذا ،ف د ش عرد محد من حديث

يب عبيد بن يب اف ن الريب لي علي سسل ال( :ال ع فن ما بلغ حدك عِن حديث من حديثي د
م ت في  ،س يت سهو متوئ علي يوت  ،في ول :ال حاجة يل ب  ،هذا ال آن ما سجدان في ايبعراه سما جند
في نتبع ) (.)1
املطلب الثالث :أخذهم ابلسنة العملية دون القولية
من مراج الع الن اه السرة الربوية ،ذه ابلسرة العملية ،دسن ال ولية ،ابعتبا ن العملية هبون
الصحابة من ؤيتاا مر حال فعلاا ،ما ال ولية فال يواد ي ط برسبتاا للي فال يو يت ابلتواي .
()2

سِما ذك سه يعبريا عن شباتا يلك :ما ال الشيخ حممد شيد ضا( :لن سرت ال جيب ن يوون ل
ال دسم ،هي ما كان علي هو س ا ة حاب عمالً سسريمً ،فال يتو يت علي األحاديث ال ولية ...جعلا
السرَّة ،فجعلوها ع ِما كان ي يده الصحابة
األحاديث ال ولية من السرن ،سهو ا طالح للعلما يوسعوا في مبعىن ُ
السرَّة " ،سهي الط ي ة اهتبعة ال ج ى علياا العمل) ( ،)3س ال( :فالعمدم يف الدين هو ال آن،
من هذا اللةظ " ُ
سسرن ال سول اهتواي م سهي السرن العملية ،كصةة الصالم ساهراسك مثالً) ( .)4سما ال حممود بو ية( :سسرن
ال سول اهتواي م سهي السرن العملية – سما مج علي مسلمو الصد األسل ،سكان معلوماً عرده ابلب س م – كل
ذلك طعي ال يس حد جحده س فب  ،بتأسيل سال اجتااد ،كوون الصالم اهع سفة مخساً ،هذه سرة ال سول
لي علي سسل  ،س ما لطال اا علي ما يشمل األحاديث ،فا طالح حادث) (.)5
واجلواب عن ذلك:
لن السرة يشمل وال الريب لي علي سسل س فعال سي ي اي  ،سهذا الذ ،علي هل العل دمياً سحديثاً.
سال ول ن السرة هي السرة العملية اهتواي م ف ط ،ول ال حة ل  ،بل هو ا طالح حادث ال ةي بطالن .
السرَّة اهتواي م العملية ،ل ُة مل يف كثري من األحاديث ال ولية ال نُ لت عر لي
السرَّة عل ُ
سلو ص ت ُ

علي سسل يف مجي جوانب الدين ،يف األحوام ساأل الق ساهواعظ ،بل سفُـ مل يف السرن العملية ال يداسم علي
السرَّة علي األحاديث ال ولية ليس
فعلاا الريب لي علي سسل  ،س يثبت استم ا ه علياا ،سلطالق ُ
ا طالحاً حاداثً كما يزعمون ،سلمنا هو م معاود يف الصد األسل (.)6
( )1ج اإلمام محد يف مسرده (.)8/4
( )2ا اهات التةسري :ال سمي ( ،)745/2د اسات يف احلديث الربو :،العظمي (.)26/1
( )3جملة اهرا  ،جملد  10ص ،852 :سجملد  27ص.616 :
( )4اهصد السابذ.
( )5ضوا علي السرة احملمدية ص.351 :
( )6مو يت اهد سة الع لية :األم ( )320/2سانظ دفاع عن السرة :بو شابة (ص.)291 :
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سِما جيا ب عن هذه الشباة ،ول

لي

علي سسل بعد ن ل ي طبت يف حجة الوداع ،ال حةلت

لي
بوثري من التش ي  " ،ال فليبلغ الشاهد مرو الغائب"( ،)1س ست مسا برت يزيد األنصا ية ول سول
علي سسل " :سكانت كلمة من سول ( ،)لذا سئل عن شي ي ول :ماي  ،سباد فمن حب جملسي سمس
كالمي مرو  ،فليبلغ الشاهد مرو الغائب" ( ،)2سعن حممد بن جبري بن مطع عن بي جبري ،ال " :ام سول
عبدا مس م ال فوعاها ،ا داها ل من يسمعاا ،ف حامل ف ال ف
( )ابخلييت ف ال :نب
ً
ل  ،س حامل ف ل من هو ف مر  ،ثالث ال يغل عليان لب م من :ل الص العمل هلل ،سالطاعة لذس،
األم  ،سلزسم مجاعة اهسلم  ،ف ن دعوهت حتيط من س ائا " (.)3
لي علي سسل من مسعاا مر بتبليغاا
سهذا كل من السرة ال ولية ،ال العملية ،س د م سول
لغريه ،ساألم ابلتبليغ ي تبي سجو العمل هبا ِمن مسعاا سِمن بلغت من غريه ،سهذا يدل علي ا حجة كالسرة
العملية سوا .
املطلب الرابع :زعمهم عدالة الصحابة أغلبية وليست عامة
شوك يباع هذه اهد سة يف عدالة الصحابة ضي عرا  ،سمن واهل يف لاث م هذه الشباة ما يلي:
 ال حممود بو ية( :ل  ،العلما د جعلوا ج ح ال سام سيعديلا ساجباً يطبي علي كل ا ٍس ماما كان دسم– ف د س ةوا دسن عتبة الصحابة فل يتجاسبسها لذ اعترسه مجيعاً عدسالً ال جيوب علي ن د ،سال يتج لليا
ي ةون هذا اهو يت علي ح ن الصحابة
يش ،سمن وهل ذلك "لن بساطا د طُو "،سمن العجيب
نةسا د انت دسا بعبا بعباً)(.)5
 س ال بو ية « :سلذا كان اجلماو علي ن الصحابة كلا عدسل ،س ي بلوا اجل ح سالتعديل فيا كما بلوهَي ذسا هبذه
كثريا من احمل
يف سائ ال سام ،ساعترسه مجيعاً معصوم من اخلطأ سالساو سالرسيان ،ف ن هرا ً
العدالة اهطل ة جلمي الصحابة ،سلمنا الوا كما ال العالمة اه بلي( )6ل ا غلبية العامة ،سلن جيوب عليا ما جيوب
علي غريه من الغلط سالرسيان سالساو ،بل ساهلوى ،سي يدسن يا ن الصحابة لن هو لال بش ي مرا كما
()4

( )1ج بو نعي س حد يف مسردياما( .اهسرد اهستي ج علي حيش مسل  ،38/1مسرد محد )32/4
( )2ج محد سالطران( .جمم الزسائد .)345/7
( )3ج احلاك يف اهستد من هذا الط يذ ،س ج الرتمذ ،يف السـرن مـن حـديث ابـن مسـعود ،س ـال احلـاك  :هـذا حـديث ـحيش علـي شـ مل الشـيي اعـدم مـن
واعد حا ال سايت س جاه ،س ال الرتمذ :،حديث حسن حيش( .اهستد  ،162/1سرن الرتمذ.)34/5 ،
( )4مو يت اهد سة الع لية :األم ( ،)323/2سانظ دفاع عن السرة :بو شابة (ص )107-75:سما بعدها ،السرة :السباعي (ص.)261 :
( )5ضوا علي السرة احملمدية :حممود بو ية ،ص.315 :
( )6اه بلـي :هـو الشـيخ ـاد ماـد ،اه بلـي ،مـن علمـا الـيمن اجملتاــدين( ،ت 1108:ه) .كـان يف األ ـل علـي مـذهب الزيديـة ،ا طلـب احلـذ بعـدم الت ليـد فــانتاي ل
ي التمذهب ،س بول احلذ الذ ،ي ـوم علـي الـدليل ،س ـد شـاد لـ اإلمـام الشـوكان ابإلجتاـاد اهطلـذ .مـن م لةايـ ( :العلـ الشـامخ يف يةبـيل احلـذ علـي اآلاب ساهشـايخ).
انظ  :ضوا علي السرة احملمدية :حممود بو ية ،ص.317
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من غريه ِما ي ج ل الطبيعة البش ية ،س ن سيده الذ ،ا طةاه

ﳄ  ...ﳑ ﱠ {األنعام ،}124:د ال :لمنا ان بش
ﳅ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

لوات

سسالم علي ،

يب س طي  ،سيعزبسن

حوما مبن كان مرا يف عاده لوات علي من اهراف سالواذب  ،س ن كثرياً مرا د ا يدسا عن ديرا
بعد ن انت ل ل ال فيذ األعلي )1( »..ا ا ذك عدم سايت مراا ساية مسل « :لريدن علي انس من حايب حىت
(.)2
لذا ع فتا ا تلجوا من دسن ،فأ ول :حايب ،في ول :ال يد  ،ماذا حدثوا بعد »
احب «فج اإلسالم» س«ضحي اإلسالم» س«ظا اإلسالم» الذ ،ال« :سيظا ن
ج -س محد م
(.)3
الصحابة نةسا يف بمرا كان يب بعبا بعباً موض الر د ،سيرزلون بعباً مرزلة مسي من بعض»
د -سط حس احب «الشع اجلاهلي» الذ ،عمل طول حياي عميالً سفياً ل جال التبشري ،ساحلبا م الغ بية،
يتغىن آب ا اهستش سيبثاا يف الش ق اإلسالمي( ،)4سالذ ،كان ال يوتب سال يةو لال لغ ض ساحد ،يبتغي ل
سسائل س سباب بول ما استطاع ،سهو يوه م اإلسالم ،س دع من مةا ل  ،سيةويك الع د احملومة ال
يتماسك هبا يف ات  ،سانهيك ب دائباً من هرا سهرا من ئيرا ل موة ، )5( !..سكان ي ى ن ال آن – سنعوذ
ابهلل – من سض الذ ،جا ب  ،ال من سحي سال يرزيل سال معجزم ،س ن الريب لي علي سسل جل سياسي،
فال نبوم سال سالة ،سعمل علي يوه م األئمة من الصحابة فمن بعده  ،س اسا يف اإلنسانية س هوائاا
سشاواهتا علي ياس من نةس سطباع ( ،)6س ال يف فجاجة« :حنن ال نع ف من سعد سمن مالك سمن بيد مرام،
شياص ساطري ،يوجدسا ط»( ، )7س ال« :سال ن ى يف حا الريب لي علي سسل ما
فأكر الظن
بش  ،فيتع ضون ها يتع ض ل غريه من اخلطاي ساآلاثم ،سه
يوونوا ي سن يف نةسا  ،فا كانوا ي سن
ي اذفوا التا اخلطريم ،سكان مرا ف يذ ي اموا ابلوة سالةسوق ،ف د س ،ن عما بن يس كان يوة عثمان
سيستحل دم  ،سيسمي نعثل ،س س ،ن ابن مسعود كان يستحل دم عثمان يم كان يف الووفة. )8( »..
لي علي سسل مةرتضو االحرتام ،سيظل
ه -س بو األعلي اهودسد ،،الذ ،ال« :لن مجي حابة سول
كثرياً من حيبط مجي دماهت من جل طأ مرا  ،سيوج الشتائ لليا انسياً موانتا » .ا ال « :ال لن ليس
من اإلف امل مبوان ه ن حداً مرا لذا يي طأ حناسل ن نعتر ذلك اجتااداً مرا م اعام للصحابية ،سلئن
( )1ضوا علي السرة احملمدية :حممود بو ية ،ص.328:
( )2ج البيا  ،سمسل يف الصحيح  ( .حيش البيا  ،1691/4 ،احلديث ،6161 :حيش مسل ،217/1
( )3السرة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي للدكتو مصطةي السباعي ،ص.238
( )4الشع اجلاهلي ،ص.101
( )5اهصد السابذ.
( )6الشع اجلاهلي ،ص ،101سانظ «حتت ية ال آن» ص 215س .216
( )7الشع اجلاهلي ،ص،101
( )8ضوا علي السرة احملمدية ،ص ،361ن الً عن ط حس .
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ا ت عمال العظما اخلاطئة اجتااداً من جل عظمتا  ،فبماذا عسي ن منر من بعده عن هذه
«االجتاادات» .س ال« :لن ال يام ابلعمل اخلاطئ عن صد سعن طة مدب م لن يوون اجتااداً» ..ا ال :لن
طأ ما اليتش ف مبج د ش ف الصحبة ،بل لن م يبة الصحايب السامية عل هذا اخلطأ ب ب ما يوون»( ،)1س ال:
«سهرا م عجب من ذلك كل ن الصحابة الو ام ضي عرا كثرياً ما كانت يغلبا اهرا ص البش ية،
فوان بعبا يغمز بعباً»(. )2
ساستدل علي «غمز بعب ـ ـ ـ ـا بعباً» ،ائالً :مس ابن عم ـ ـ ـ ن اب ه ـ ـ ي م ال يستوجب الوي  ،ف ال :كذ
بو ه ي م ،س الت عائشة يف مراسبة ،يف نس س يب سعيد اخلد  ،ضي عراما :كييت يد ابن ما حديث سول
 ،ل ما كاان يومئذ طةل  ..سسئل احلسن بن علي ذات م م عن «شاهد سمشاود» فةس ها ،يل :لن ابن عم
سابن الزبري ي والن كذا ،ال :كذاب ،سكذ علي ذات م م اهغريم بن شعبة ،ساهت عبادم بن الصامت سهو يب
مسألة مسعود بن سس األنصا  ،ابلوذ علي ح ن كان من الصحابة الذين شادسا بد ًا»(.)3
اجلواب عن ذلك :لن عدالة

حا

حممد ( )م م طوع ب  ،غري ابل للجدل سالر اش ،ألن

يعا د عدهل يف آن س ثىن عليا سمدحا يف كث من آية .ك ول يعا :
ﱋ  ...ﱽ ﱠ {الةتش .}29:س ول يعا :
ﱉﱊ ﱌ

ﱃ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
ﭐﱡﭐﱁﱂ ﱄ

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱖ ﱘﱙﱚﱛ ﱠ
ﱈﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓﱔ ﱕ ﱗ

{التوبة.}100:
كما عدهل سول ( ،)سب َّ مرزلتا ال ال يدانياا مرزلة ف ال لي علي سسل  ( :ري الراس ن ا
()4
الذين يلو ا الذين يلو ).
س ال ابن الح" :ا لن األمة جممعة علي يعديل مجي الصحابة ،سمن البس الةنت مرا فذلك إبمجاع
العلما الذين يـُ ْعتد هب يف اإلمجاع ،لحساانً للظن هب  ،سنظ اً ل ما َهباد هل من اهآث  ،سكأن سبحان سيعا
اتح اإلمجاع علي ذلك لوو ن لة الش يعة" (.)5
س ال بو حاُت بن حبان مح " :ف ن ال ائل :فوييت ج حت من بعد الصحابة ؟ ،س بيت ذلك يف
لي علي سسل  ،كما سجد فيمن بعده من
الصحابة ،سالساو ساخلطأ موجود يف حا سول
( )1اه تطةات كلاا يف « الفة سملوكية» ،أليب األعلي اهودسد ،،ابللغة األ دية ،ص .143مل –  : 1966الهو (ابكستان).
( )2يةايمات أليب االعلي اهودسد ،،ابللغة األ دية ،294/1 ،يوبي موتبة «مجاعة لسالمي» ،دا اإلسالم ،بتاان كوت( ،ابكستان).
( )3سجز اهسالك ل موطأ مالك .357/2
حا الريب( ،3/7)حديث .3650:
( )4ج البيا  ،يف حيح  ،كتا فبائل حا الريب( ،)اب
( )5علوم احلديث :ابن الح (ص.)295 :
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احملدث ؟ ،ي ال ل  :لن

عز سجل نزه دا

حا

سول عن ثلب ادح ،س ان دا ه عن س يعة مرت ص،

سجعلا كالرجوم ي تدى هب  ...سمن شاد الترزيل س حب ال سول ،فالثلب هل غري حالل ،سال دح ضد اإلميان،
لي علي سسل  ،حبو من ال يرطذ عن
سالتر ص ألحده نةس الرةاق ،أل ري الراس انً بعد سول
لي علي سسل ليداعا ما ساله
اهلوى لن هو لال سحي يوحي لي علي سسل  ،س ن من يو سول
لي علي سسل يودع حاب ال سالة ،س م ه ن يبلغ
بيان للراس لباألح ى ن ال جي ح؛ ألن سول
الشاهد الغائب ،لال سه عرده اد ون جائزس الشاادم ،سلو يوونوا كذلك َيم ه بتبليغ من بعده ما
لي علي سسل ش فاً،
شادسا مر ؛ ألن لو كان كذلك لوان في دح يف ال سالة ،سكةي مبن عدل سول
سلن من بعد الصحابة ليسوا كذلك؛ ألن الصحايب لذا دى ل من بعده ،حيتمل ن يوون اهبلغ للي مراف اً س
مبتدعاً س ضاالً ير ص من اخلر س يزيد في  ،ليبل ب العا من الراس ،فمن جل د ف را بيرا سب الصحابة
لذ ان عز سجل دا الصحابة عن البدع سالبالل" (.)1
ا لن اه اد بعدالة الصحابة ال يعتمدسن الوذ ها ايسموا ب من وم اإلميان ،سالتزم الت وى سالصدق،
سحسن األ الق ،سالبعد عن السةاسيتِ ،ما ُِ ل ابه س م .ال معصومون – ضي عرا – من اهعا ي س
من الساو سالغلط ،لذ العصمة ال يوون لال لألنبيا  ،س ي ل حد من هل العل بعصمتا  ،سعدم العصمة ال
يرايف العدالة (.)2
س ال شيخ اإلسالم ابن ييمية – مح " :-فال يع ف من الصحابة من كان يتعمد الوذ علي سول
لي علي سسل  ،سلن كان فيا من ل ذنو لون هذا البا ِما عصما في من يعمد الوذ علي
نبيا " ( ،)3سم اده ابلعصمة ن يعا حةظا من يعمد الوذ  ،حةظاً للش يعة ،سمحاية جلراهبا ،أل ه
الوسائط يف ن لاا.
س د ام اه حوم الدكتو مصطةي السباعي ابل د علي يب ية س محد م يف كتاب العظي «السرة سموانتاا
()4
يف التش ي اإلسالمي» بصو م مةصلة سعلي ط ي ة علمية  ،كما حاسباما س احباما :ط حس حساابً
علمياً د ي اً ،سالدكتو حممد مصطةي األعظمي يف كتاب «مراج الر د عرد احملدث  ،نشأي سات » ان آ ا ه
مرا شة علمية سفردها يف ضو الوا ساحل ائذ( )5سحاسب اهودسد ،يف آ ائ يف الصحابة سيف ال باي اإلسالمية
األ ى مئآت من العلما ال اسي يف العل  ،علي سا الشيخ بواحلسن الردس ،سالشيخ حممد مرظو الرعمان
( )1اجمل سح من احملدث  :ابن حبان :ص.12 ،11
( )2دفاع عن السرة :بو شابة (ص.)109 :
( )3جمموع الةتاسى :شيخ اإلسالم ابن ييمية ،249/1 ،ال د ال ومي علي اجمل م األثي .360/1 ،
( )4السرة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي »ص.374 ،236:
( )5مراج الر د عرد احملدث »ص.126-103:
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ساألستاذ سحيد الدين ان احب «اإلسالم يتحدى» ساحملدث بك ي بن حين الواندهلو ،ساألستاذ حممد ي ي
العثمان الباكستان سالشيخ حممد لسحاق السرديلو ،سالشيخ حممد ميان الديوبرد ،يف كتب مست لة ف دسها لل د
علي (.)1
وأيضاً من أقواهلم:
ال محد م ( :سيظا ن الصحابة نةسا يف بمرا كان يب بعبا بعباً موض الر د .سيـُرُزلون
بعباً مرزلة مسي من بعض ،ف د يت بل ن مرا من كان لذا ُس ،ل  ،طلب من احملدث ب هاانً) (.)2
اجلواب عن ذلك :سيف بعض األحيان كان ي اج –  ،الصحابة – بعبا بعباً فيما ي سي  ،لما للتثبيت

سالتأكد ألن اإلنسان د يرسي س يساو س يغلط عن غري صد ،سلما ألن ثبت عرده ما الة س ما صص س
ي يده ،س ألن ي ى خمالةت لظاه ال آن س لظاه ما حةظ من سرة ل غري ذلك ،فليس من اإلنصاف ن
نتيذ من هذه اه اجعة دليالً علي اهتام الصحابة بعبا لبعض سيوذيب بعبا لبعض ،ل غري ذلك من
الدعاسى الواذبة ( .)3ساحملذ مرا من كان مع الدليل ،سال يدل علي طعن فيمن طأ مرا  .بل كلا عدسل
ضي عرا .
وقد خلص الدكتور حممد مصطفى األعظمي حجج الطاعنني يف عدالة الصحابة من أصحاب هذه
املدرسة فيما يلي:
 لن االعت اد بعدالة كافة الصحابة هو ول اجلماو  ،سليس ب ول احمل . االعت اد بعدالة الصحابة يصطدم مبا س د يف ال آن من «ذم بعبا » ألن مرا اهراف سالوذاب ،سالذين كانوا ي ذسن الريب لي علي سسل  ،حىت نزلت يف ال آن سو م ابس اهراف .
مسي من الر د سالتج يش ،ف د كة بعبا بعبا ،سكذ
 لن الصحابة نةسا ما كانوا ي سنبعبا بعباً ،فوييت ن ى فيا ما يوونوا ي سن يف نةسا .
 يصطدم ع يدم عدالتا ابلطبائ البش ية ،لن ه لال بش ي مرا ما ي من غريه ِ ،ما ي ج لالطبيعة البش ية من اخلطأ سالرسيان ساهلوى سغري ذلك(.)4
س ال ة مرا شت للر طة األس ن « :ال يب ن االعت اد بعدالة الصحابة كافة هو ول ..علما هل
السرة ساجلماعة كافة ،سعلي سليت األمة سمجاهري اخلليت ،ف ذا يون ه ال من احمل  ،فمن يوون لذن؟ "(..،)1
( )1مراج الر د عرد احملدث  ،ص.105:
( )2دفاع عن السرة :بو شابة ،ص.134 :
( )3اهصد السابذ.
( )4الوةاية يف مع فة عل ال ساية ،ص386:
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س ال« :سالذين الةوا اجلماو ليست هل حجة اثبتة»  ،ا ساق آيت ال آن ال نزلت يف عدالة الصحابة
سيزكيتا  ،س شا ل األحاديث ال س دت يف البا  ،كما س د وال احمل من العلما .
س ال ة مرا شت للر طة الثانية« :ي ال يف ال د عليا  :هرا سو م كذلك يف ال آن ابس «اه مرون»،
ساآليت الوثريم األ ى ال نزلت يف مدحا « ،سمن انحية اثنية ف ن سو م «اهراف ون» س اآليت األ ى،
نزلت يف ذم اهراف ال يف ذم الصحابة ،سمن الذ ،يعد اهراف من الصحابة؟ سمن الذ ،ذك اهراف ِمن ليت
يف الصحابة يف كتاب سعده من الصحابة؟ ،سم ن ه ال اهراف كانوا يتظاه سن ابإلسالم ،ساعترسا مسلم ،
سد لوا يف طب ة الصحابة ،لال ن الريب لي علي سسل كا يع فا  ،كما كانوا مع سف لدى الصحابة عيا
س س افا  ،ألن آيت ال آن الو مي بيرت كل حكاهت سسوراهت حىت لجات لوهب ( ..)3سيف الوا لذا كرا حنن
ال نستطي اآلن ن نع ف ه ال األشياص عيا  ،أل ليسوا مامرا ،ف د كان ي اه الصحابة عيرا ،
سيع فو عيا  ،سيوضش هذا اهعىن حديث كعب بن مالك ،سهو حد الثالثة الذين لةوا ،حيث ال :فورت
لذا جت يف الراس بعد سج سول
لي علي سسل  ،فطةت فيا حزنِن ن ال ى لال جالً
من البعةا ( .)4لذن فمما الشك في ن اهراف كانوا مع سف ،
مغمو اً علي الرةاق ،س جالً ِمن عذ
سكانوا لة ذليلة ،يعي يف انعزال يف جوها اخلاص »(.)5
س ال ة ما ال يف مرا شة الر طة الثالثة« :سليس هرا ساية ساحدم حيحة جند فياا يوةري الصحابة
بعبا لبعض ،س د استعمل بعض األنصا ح التيا كلمة الرةاق ،س ال :نت مرافذ ،سكان هذا ال ول يف
سو م الغبب ،س يون هتمة ُسِج َات ل اهياطب ،سما كان الصحابة يوذ بعبا بعباً ،س كث ال سايت ال
س دت فياا هذه الولمة غري اثبتة ..س د ال نس بن مالك األنصا  ،ضي عر « :س ما كل ما حندثو
لي علي سسل مسعراه مر  ،سما كان يوذ بعبرا بعباً»( ،)6س ما ول م اه مر عائشة
عن سول
ضي عراا يف يوذيب يب الد دا  ،عردما طب ف ال" :من د الصبش فال سي ل "( ،)7ف الت :كذ بو

لي

علي سسل  ،كانت لرا ضيعة س شغال ،سلون الرـاس يوونـوا يوـذبون يومئـذ ،فيحـدث

( )1س ال الرا بن عاب ضي عر « :ليس كلرا كان يسم سول
الشاهد الغائب»( ،احملدث الةا ل لل اما مز ،،ص.)235:
( )2السرة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي» ص 236:س.374
( )3مراج الر د عرد احملدث » ص.126-105 ،103:
( )4اهصد السابذ.
( )5اهصد السابذ ص.106 :
( )6ج الطران يف الوبري .246/1
( )7ج ابن حبان يف حيح ساحلاك يف مستدك من حديث يب سعيد اخلد  ،،س ال احلاك  :ديث حيش علي ش مل مسل س
( حيش ابن حبان  ،168/6اهستد .)443/1
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()1

علي سسل يصبش فيوي  ،فالوذ هرا مبعىن اخلطأ ،سال ميون ن يست ي اهعىن لذا

ذانه ابهةاوم اهتباد لولمة الوذ ؛ ألن ال جمال لتوذيب يب الد دا حيث كان هذا ي س فتواه ،ساآل ا
سالةتاسى ال يوذ  ،سلوراا ختطأ»(.)2
س ال ة ما ال يف مرا شة الر طة ال ابعة « :ما ن عدالة الصحابة ختاليت الطبيعة البش ية ،لذلك ال ميون
بوهلا ،فليس هلذا االدعا سرد من سا احليام؛ بل لن اليت الطبيعة البش ية نةساا ،ألن اهدع هبذا ال ،
يتجاهلون هباماً ث الرتبية يف نةوس الراس ،سيرو سن ث الوابع الديِن سمدى د ي علي هتذيب الرةوس ،سالطبيعة
حمدسدا ال حييد ،بل لنرا ن ى ن الرةس البش ية عردما يتأث ابإلميان الصحيش سيتش
البش ية ليست شيئاً ً
جامدا ً
ع يدم التوحيد فتسمو حىت ي رت من اهالئوة سيتطا من ال ذائل كافة ،سعردما يتدىن سيترجس فتدنو من
سبحان سيعا سا تا ه لصحبة
الشيطان»« ،سال جيوب ياس الصحابة علي اآل ين س ابلعوس ،لذ بكاه
نبي  ،لي دسا عر بعد سفاي لي علي سسل » (.)3
ا ال« :سيبدس من هذا جلياً ن ع يدم عدالة الصحابة ال ختاليت الطبيعة البش ية ،ألن ي بية الريب لي
علي سسل  ،د ث ت فيا من جاة ،سه بدس ه ذسا االحتياطات كافة للتحديث من جاة ى ،سالذين
(.)4
ذهبوا ل يعديلا مجيعاً بيروا طا الصحابة – لن سجدت – س سا ن ذلك ال ي ث يف يعديلا »
ما ابلرسبة ل اهراف

ف ن هذا ال  ،يواف كذلك ما جا يف ال آن الو مي:

ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ...ﱶ ﱠ {احلديد ،}13:ال اهة حممد
شةي مح  :سلون احلذ عرد ،ن اه اد من اه يدين ه اآل ين من األع ا الذين اجن فوا م التيا
اإلسالمي ،س الوا فواها  :آمرا ،سلون اإلسالم يتأ ل يف لوهب  ،س د حتدث عرا ال آن ف الَ ﴿ :الَ ِ
ت
األ َْعَا ُ آمرا ُ ْل َْ يُـ ْ ِمرُوا َسٰل ِون ُـ ْولُوا ْسلَ ْمرَا سلَ َما يد ل اإلميان يف ُـلُوبِ ُو ْ ﴾ {احلج ات.}14:
سي يد ذلك ما ال اخلطايب « :ي يد من الصحابة حد سلمنا ا يد وم من جةام األع ا ِ ،من ال نص م هل
يف الدين ،سذلك ال يوجب دحاً يف الصحابة اهشاو ين ،سيدل ول  :يحايب – ابلتصغري– علي لة
عدده »(.)5

( )1ج هذا اخلر سساب البيا ي يف سرر ( .سرن البيا ي الورى )478/2
( )2الت يب :الروس.161/1 ،،
( )3اهصد السابذ.
( )4اهصد السابذ.163/1 ،
( )5فتش البا .324/11 ،،
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حدا من
سماما يون من م ف ن اه اد من حايب س يحايب سوا كان اهراف ون س اه يدسن ،ف ن ً
علما اإلسالم احملدث يعتر اهراف س اه يدين من الصحابة ،لمنا الصحايب من ل ي الريب لي علي سسل
م مراً سمات علي اإلسالم ،سلو ختللت دم يف األ ش ،س ح بذلك ابن حج عرد يع ية ابلصحايب(.)1
سل ائل ن ي ول :لذا كان اه اد من ا يد عن اإلسالم س اهرافذ ،ساه يد ،ساهرافذ ليس حابياً ،فلماذا
دعاه الريب لي علي سسل  « :حايب» ،ساجلوا ن :احلو يف اإلسالم علي الظاه  ،سلذلك ف ن الريب
( )س ةا م التحذي سالوعيد ،ب ول  « :هط من حايب» س « جال من حايب» س «انس من
حايب» فسماه الصحابة ،سحو ابلظاه (.)2
املطلب اخلامس :رد كتب السنة املعتمدة والتشكيك مبا فيها
فاألحاديث ال يف كتب السرة اهعتمدم ،سمراا كتب الصحاح -س ا ة حيحي البيا  ،سمسل هي -
حسب ما ذك ه عابد اجلاب  ،يف كتا " باي الدين سالةو " -لمنا هي حيحة ابلرسبة للش سمل ال سضعاا
حاهبا ل بول احلديث ،فاحلديث الصحيش ليس حيحا يف نةس ابلب س م ...سلمنا هو حيش ،مبعىن ن
يستويف الش سمل ال اشرتطاا جام احلديث كالبيا  ،سمسل (.)3
ال الشيخ حممد شيد ضا" :سدعوى سجود حاديث موضوعة يف حاديث البيا  ،اهسردم ابهعىن ،ال
يسال علي حد لثباهتا ،سلور ال لو من حاديث ليلة يف متو ا نظ  ،د يصدق علي بعض ما عدسه من
عالمات الوض  ،سلن يف البيا  ،حاديث يف مو العادات سالغ ائز ليست من ول الدين سال ف سع  ...ف ذا
أتملت هذا سذا  ،علمت ن ليست من ول اإلميان ،سال من كان اإلسالم ن ي من اهسل بول حديث ساه
البيا  ،ماما يون موضوع  ...فالعلما الذين نو سا حة بعض يلك األحاديث ،يرو سها لال دلة امت
عرده  ،د يوون بعبااً واابً ،سبعباا طأ ،سال يعد حده طاعراً يف دين اإلسالم"(.)4
سيدف حممد شح س يف كتا "حنو ول جديدم للة اإلسالمي" يف د الصحيح ائال" :ي ولون:
! ،سن ول حنن :هذه لحدى كر
حيش مسل س حيش البيا  ،!،سي ولون :ل ما ش الوتب بعد كتا
اهغالطات ال ما بالت اه سسات ِ
الديريَّة يُو ه الراس علي التسلي هبا ،حتت طائلة التوةري سالرةي ،فالصحة يف
حة ح ي ية لغوية سا عية ي يدها العل  ،سيثبتاا الوون اهشاود ،ما الصحة يف كتب احلديث ،فصحة
كتا
جمابية ا طالحية ،يواض هل اه سسة الديرية نةسا علي يسميتاا ، ،ا حتمل الطاب الذايت ،فاي حة
( )1فتش البا .324/11 ،،
( )2نزهة الرظ  ،ص.58 ،57:
( )3باي ِ
حممد عابد اجلاب  ،،ص.8 :
الدين سالةو َّ :
( )4جملة اهرا  ،جملد  ،29ص.105 -104 :
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نسبية لن ثبتت عرد حده  ،نةاها اآل ...ف ذا

حد -كما نةعل حنن اآلن -س شا ل يرا ض س طأ يف

حديث آحاد ،كشة ل العل ال طعي ،اهتموه ابلعمالة ،سمبحاسلة ال با علي اإلسالم ،عن ط يذ هتدمي السرة
()1
الربوية ،ابلطعن يف احلديث كوحي اثن ميثل السرة".
ِ
سيشوك حممد كون من الل كتاب "ات ية الةو الع يب اإلسالمي" يف مراج ثبوت ما يف الصحيح ،
سب ية كتب احلديث ال د يطلذ علياا الصحاح ،بزعم َّن احلديث د "يع ض لعملية االنت ا ساال تيا ،
ساحلذف التعسةية ال فُ ضت يف ِ
ظل األموي س سائل العباسي  ،ثرا يشويل اجملوعات الرَّصية (يعِن كتب
اهدعوم ابلصحيحة ،ل د حدثت عملية االنت ا سالتصةية هذه ألسبا ٍ لغوية س دبية سثيولوجية
احلديث)
َّ
()2
سات ية".
سيدعو كون ِ -
موظةا اهراج التا ي -ل ض س م حصول ن د سم اجعة ها ِ
دسن يف كتب احلديث مجيعا،
في ول..." :سلون حتصل حىت اليوم م اجعة شاملة لول جمموعات احلديث ابستثرا اهماحوات الت ليدية ،ال
ج ت ب ِمثلي اال اهات الثالثة الورى يف اإلسالم ،سهي ال ِ
يشول د اسة علمية حول اهوضوع...س لذا
حصلت هذه اه اجعة الشاملة ،استطعرا ن نط ح مشولة الرتاث اإلسالمي الولي من سجاة نظ ات ية
()3
ساسا".
ً
سيتب ثَ كون يلميذه عبد اجمليد الش يف يف كتا "اإلسالم ساحلداثة" عردما ي ول..." :ما بلرا نرتظ
البحوث اجمل ام علي واعد علمية ا مة ،انطال ًا من كون احلديث يف الصو م ال ِ
يسجيال ميرًا
دسن فياا ،ليس
ً
موج ابلب س م سغري ب  ،البتة لعدد
أل وال الريب س فعال س ل ا اي  ،سما كان ميون ل ن يوون كذلك ،سلمنا هبثل َّ
()4
حمدسد من يلك األ وال ساألفعال".
سمن مثلة ما َّده التيا الع الن احلداثي اهعا  ،من حديث ثرا عملية الةا مستظ ِا ا ابهرااج الع لي
اهوظَّيت يف كثري من العلوم احلديثة اليوم:
 -حديث" :من بدل دير فا تلوه"(.)5

حممد شح س  ،ص. 160 :
( )1حنو ول جديدم للة اإلسالميَّ :
( )2ات ية الةو الع يب اإلسالمي :حممد كون ،ص.146 :
( )3الةو اإلسالمي ن د ساجتااد :حممد كون ،ص.102 :
( )4اإلسالم ساحلداثة :عبد اجمليد الش يف ،ص.111 ،110 :
( )5جـ البيـا  ،يف ـحيح مسـردا مـن سايـة ابـن عبـاس ي فعـ  ،س جـ احلـاك يف اهسـتد مسـردا مـن حـديث ابـن عبـاس ،س ـال :ـحيش علـي شـ مل الشـيي س
جاه ( .حيش البيا  ،2537/6 ،حديث  ،6524 :اهستد .)620/3
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ي ول مجال البرا معل ً ا علي هذا احلديث":ن ول كييت يست ي هذا احلديث م مخس آية علي األ ل من

آيت ال آن ي

ح ية اهعت د "...كييت يست ي هذا احلديث م اآليت اه كدم" :ال لك اه يف الدين" ،كييت

ميون ن يتةذ احلديث م ول

يعا ﭐﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ{يونس}99:

()1

 حديث" :بد اإلسالم غ يبا سسيعود غ يبا كما بد .")2( ..لي علي سسل ال:
ي ول اجلاب  ،معل ً ا علي هذا احلديث" :ن يف البيا  ،سمسل َّن سول
"بد اإلسالم غ يبا سسيعود غ يبا ،فطوىب للغ اب " ،ا يذك حديثًا مبعىن هذا احلديث يف مسرد اإلمام محد ،ا

ي ول :يف البيا  ،ن ال سول لي علي سسل ال " :ري م ن ،ا الذين يلو  ،ا الذين يلو ،)3("...
ا يذك ب ية احلديث ،ا ي ول" :من السال ن يشوك اإلنسان يف حة مثل هذه األحاديث الثالث ،ال يُش
فياا بوضوح ائحة السياسة ،سابلرسبة يل شيصياَّ ،
لن مثل هذه األحاديث جيب سضعاا ب وس  ،عِن رب
ذها بع االعتبا " ،سيعلل اجلاب  ،دعوي هذه ائال" :فاال اه ال آن غري هذا ،سا اهاا هي غريه ،سم ذلك
فثمت ح ي ة ال يربغي لغةا ُهلا ،سهي َّن هذه األحاديث ِ
ابت اهسلم بعد ما
يعر عن حالة اإلحبامل ال
َّ
()4
عانُوه من الةترة الورى".

واجلواب عن هذه الشبهة:
سل د هذه الباللة نر ل بعض وال العلما :
علي ن ش الوتب بعد ال آن العزيز
 ال اإلمام الروس - ،مح " :ايةذ العلما محاالصحيحان البيا  ،سمسل  ،سيل تاما األمة ابل بول ،سكتا البيا  ،حاما س كث مها فوائد سمعا ف ظاه م
سغامبة"(.)5
ش من البيا  ،سمسل بعد ال آن"(.)6
 س ال ابن ييمية مح " :فليس حتت دمي السما كتا س ال الدهلو ،مح  " :ما الصحيحان ف د ايةذ احملدثون علي ن مجي ما فياما من اهتصل اه فوع()7
حيش ابل ط  ،س ما متواي ان ل مصرةياما ،س ن كل من ياون من م مها فاو متب غري سبيل اه مر ".

( )1حاديث يرا ض ال آن...لذن يستبعد مو ج يدم اهص  ،اليوم :مجال البرَّا ،ص 13بتا يخ 2006/06/20م.
( )2ج مسل يف حيح  ،كتا فبائل الصحابة ،اب فبل الصحابة ،ا الذين يلو  ،ا الذين يلو  ،ةحة ،1178-1177:حديث .2533 :
( )3ج الطران يف العج  ،س ال اهليثمي :لسراده حسـن ،سفيـ مـن ع فـ  ،س جـ احلـا ث اهليثمـي يف مسـرده ،ساستشـاد بـ ابـن حجـ يف التليـيص ،س ـال ساه ابـن
حبان يف حيح ( .جمم الزسائد 20/10؛ مسرد احلا ث 940/2؛ سالتلييص احلبري .)204/4
( )4حممد عابد اجلاب  :،يف حاجة ل اإل الح ،اهرشو يف جملة موا يت العدد 32ص33
( )5ش ح الروس ،لصحيش مسل .14/1
( )6ابن ييمية :الةتاسى .74/18
( )7سيل الدهلو :،حجة البالغة ،ص.36 :
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 س ال الشيخ حممد حس الذهيب ،عن اهد سة الع لية احلديثة" :ل ا عطت لع لاا ح ية ساسعة..،سبسبب هذه احل ية الع لية الواسعة جا ت اهعتزلة يف بعض يعاليماا سع ائدها ..،سطعرت يف بعض احلديث ات م
يعا
ابلبعيت سات م ابلوض  ،م ا حاديث حيحة ،ساها البيا  ،سمسل  ،سمها ش الوتب بعد كتا
إبمجاع هل العل  ،كما ا أت ذ حاديث اآلحاد الصحيحة الثابتة يف كل ما هو من بيل الع ائد ،س من بيل
السمعيات ،م ن حاديث اآلحاد يف هذا البا كث م ال يستاان هبا" ( ،)1س ال عن حممد عبده" :األستاذ اإلمام
سمن علي ط ي ت  ،ال ية ون ب ساية البيا  ،سغريه ،فال مان عرده من عدم حة ما ي سي البيا  ،،كما ن
لو ش يف نظ ه فاو ال يعدس ن يوون ر آحاد ،ال يثبت ب لال الظن ،سهذا يف نظ ان هدم للجانب األكر
من السرة" (.)2
املطلب السادس :ردهم للحديث ابلعقل
كان احلامل للتيا الع الن احلداثي ،علي يوظييت اهرااج الع لي يف ِد سفا السرة الربوية ،ما سضح
سام لسالمبويل ،يف م دمة كتاب "حت ي الع ل من الر ل ،س ا م ن دية جملموعة من حاديث البيا  ،سمسل "،
عردما ال..." :سالذ ،جيب ن نع ف سال سنبد مر احلوا َّ ،ن الع ل موجود يف الوا بل الر ل ،فالر ل نتاج
()4
لتةاعل الع ل م الوا ِ ،ما ي كد هيمرة الع ل سسيادي علي الر ل"...
سسظيةة الع ل عرد ه ال الع الني ابلرسبة للحديث الربو ،،هي ال يام "بعملية الة ب"- ،كما ي ول سام
لسالمبويل(" :- )5حسب األدسات اهع فية اجلديدم فيحتةظ ابلصوا  ،سيستبعد اخلطأ"( .)6سعملية الة ب للرتاث;
كما ي ول ي وم علي "استبعاد األسهام ساأل طا  ،سط ح ال داسة عن  ،شي يف الرتاث ،ال علي عيد األ ول
سالة سع ،سال سائ العلوم "،فول شي ب لعملية الة ب ،سما ام علي الرهان ن وا يستم ابلتوا ل،
اثبتا مستم ا.)7( "..
سيب ي كتا
يعا ،
سمن واهل يف بيان مراجا هذا :ما ال حممد يوفيذ د ي" :جيب عليرا اال تصا علي كتا
السرَّة فما باد مراا عن الوتا لن
م استعمال الع ل سالتص ف ،س بعبا م ى – الوتا سال ياس – س ما ُ
()3

( )1حممد حس الذهيب :التةسري ساهةس سن .216 -215/3
( )2التةسري ساهةس سن.241/3 :
( )3مو يت اهد سة الع لية :األم ( ،)288/2سانظ اه اجعات :الش مي (ص.)16 :
( )4حت ي الع ل من الر ل :سام لسالمبويل ،ص .7
( )5سام بن حممد نزا لسالمبويل ،ابحث سحماض يف الةو اإلسالمي ،عبو يف احتاد الوتا الع
( )6حت ي الع ل من الر ل :سام لسالمبويل ،ص.14 :
( )7اهصد السابذ ،ص.15 :
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شئرا عملرا ب  ،سلن شئرا يكراه .سما فياا من احلِو الوثري ن بلاا علي الع سال س .سكذلك  ،حو من ،
مصد آ "(.)1
واجلواب عن ذلك:
ال ول بعدم سجو العمل ابألحاديث ،ول خماليت للحذ جمانب للصوا  .ف د جا ت آيت كثريم يف
كتا

ابلسرَّة سااللتزام هبا ،سمراا :ال يعا
أتم ابلتمسك ُ

 :ﭐﱡﭐﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳ

ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﱠ{الرسا .}65:
ابلسرَّة سالعمل هبا ،سمن
كما جا ت األحاديث الصحيحة عن الريب لي علي سسل  ،أتم ابلتمسك ُ
ذلك :حديث يب ه ي م ضي عر  ،ن ال سول لي علي سسل ال " :سكل م يد لون اجلرة لالَّ من
()2
السرَّة كالوتا
ىب " الوا :ي سول سمن َيىب ؟ ال" :من طاعِن د ل اجلرة سمن عصان ف د ىب"  .س ُ
هباماً يف ذ األحوام سالعمل مراا .س د مج الصحابة ضوان عليا يف االحتجاج ابألحاديث ،سالعمل هبا،

ض ل م طلب حوم
سلو يوجد هلا ل يف ال آن ،سال يُعل عن حد اليت يف ذلك ،فوان حده لذا َعَ َ
السرَّة س ول الش يعة (.)3
يف ال آن ،ف ن جيد اجتاد يف حدسد ال آن س ُ
ومثال ذلك (:)4

سى البيا  ،سمسل من حديث يب ه ي م  ن ال ُ " :سل ملك اهوت ل موسي علي السالم ،فلما
جا ه و فة أ عير ف ج ل ب  ،ف ال :سلتِن ل عبد ال ي يد اهوت ،ال :ف د للي عير  ،س ال :ج
للي ف ُل ل  :يب يده علي منت ثو فل مبا غطت يده بول شع م سرة .ال ، :ا م ؟ ال :ا اهوت،
ال :فاآلن ،فسأل ن يدني من األ ض اه دسة مية حبج  ،ف ال سول ( :)فلو كرت َاَّ أل يتو ره
ل جانب الط يذ ،حتت الوثيب األمح "(.)5
ال الشيخ حممد الغزايل" :س د س يل س ان ابجلزائ ن طالباً سألِن :حيش ن موسي علي السالم ف أ
ع ملك اهوت عردما جا ل بض سح  ،بعدما استوىف جل ؟ ف لت للطالب – س ان ضائذ الصد  :-سماذا
يةيد هذا احلديث؟ لن ال يتصل بع يدم ،سال ي يبط ب عل  ،ساألمة اإلسالمية اليوم يدس علياا ال حي ،س صوماا

( )1م ال :اإلسالم هو ال آن سحده ،د .يوفيذ د ي ،جملة اهرا  ،العدد.7 :
( )2ج البيا  ،يف حيح ( )7280 /310/13يف كتا االعتصام ،اب اإل تدا بسرن سول ) ،)فتش البا  ،البن حج .
( )3دفاع عن السرة :بو شابة (ص.)15 :
( )4جراية الغزايل :ش ف عبد اه صود (ص ،)258 :سالسرة الربوية :الصعيد( ،ص.)158 :
( )5ج البيا  ،يف حيح ( )1339 /265/3كتا اجلرائز ،اب من حب الـدفن يف األ ض اه دسـة ،الةـتش .س جـ البيـا  ،يف ـحيح ( /136/15ـ
 )2372كتا الةبائل ،اب من فبائل موسي علي السالم .الروس.،
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طامعون يف لمخاد نةاساا!! اشتغل مبا هو جدى!!" ،ال الطالب :حببت ن ع ف هل احلديث حيش م
ال؟ ف لت ل مترماً :احلديث م سى عن يب ه ي م  ،س د جادل البعض يف حت .
سعُدت لرةسي فو  :لن احلديث حيش السرد ،لون متر يثري ال يبة .لذ يةيد ن موسي يو ه اهوت ،سال
حيب ل ا  ،بعدما انتاي جل  ،سهذا اهعىن م فوض ابلرسبة ل الصاحل من عباد  ،فوييت نبيا ؟
سكييت بواحد من ُسيل العزم؟ لن ك اهيت للموت بعدما جا َملَ َو م مستغ !! ا هل اهالئوة يُع ض هل
العاهات ال يع ض للبش من عمي ،س عو ؟ ذلك بعيد.
لت –  ،الغزايل " :-لعل منت احلديث معلول ،س يً ما كان األم فليس لد ،ما يدفعِن ل لطالة الةو
في .".....
اجلواب عنه:
السرَّة علي ظاه ه ،س ن موسي علي
لن هذا حديث حيش حو هل احلديث بصحت  ،س د محل هل ُ
السالم ف أ ع ملك اهوت اهتمثل يف يلك الصو م ح ي ة ،س د فعل ذلك إبذن من يعا .
سل ملك اهوت ل موسي علي
سهذا ر لمنا يُد معراه من ُحي م التوفيذ إل ابة احلذ .ف ن
السالم سالة ابتال سا تبا  ،سهو سبحان ال ي يد لمبا ما م ب  ،كما م لب اهي علي السالم من بل بذبش
ابر م ابتال سا تبا  ،س د جا ه اهلك يف و م ال يع ف علياا ،سكان موسي علي السالم غيو اً ،س د ى جالً
يف دا ه ال يع ف  ،فلطم فة أ عير .
وأجاب العلماء عن هذا أبجوبة:
 .1ن ال ميتر ن يوون موسي علي السالم د ذن يعا ل يف هذه اللطمة ،سيوون ذلك امتحاانً
للملطوم ،س عز سجل يةعل يف ل ما يشا سميتحرا مبا اد.
 .2ن هذا علي اجملاب ساه اد ن موسي انظ ه سحاج فغلب ابحلجة ،سي ال :ف أ فالن ع فالن ،لذا غالب
لي

علي سسل " :ف د

ابحلجة ،سيف هذا ال ول ضعيت ل ول
بعيداً.
 .3ن موسي علي السالم يعل ن ملك من عرد  ،سظن ن جل صده ي يد نةس  ،فدافع عراا،
فأدت اهدافعة ل فذ عير ال ن صدها ابلةذ .
س ما الزع ن اهالئوة ال يَع ض هل العاهات ال يع ض للبش  ،فاو جم د دعوى حتتاج ل دليل.
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ساللطمة لمنا ذهبت الع ال هي ختييل سهبثيل ،سليست ح ي ة ،فلما عاد ملك اهوت ل ح ي ت ،
ير ص من شي فتأثري اللطمة لمنا كان علي ذلك اجلسد العا ض ،سفذ الع عبا م عن عاهة عا ضة للصو م ال
هبثل هبا اهلك ،سليست للصو م ال ُ لذ علياا.
سنةي احل ي ة هرا ليس نةياً حل ي ة اللطمة ،سال أتثريها ،سلمنا هو نةي لو وعاا علي ذات اهلك يف ل ت
احل ي ية.
اخلامتة:
احلمد الذ ،برعمت يت الصاحلات ،هذه اهبة اهسك ت هبا ما مجعت حول شب اهد سة الع لية
احلديثة ،سال د علياا .جو ن د عرد
ف ن سف ت فمن س ن طأت فاستغة

ال بول ،ا مرو ال ضا ساالستحسان ،اجتادت فياا ب د استطاع
س يو للي .

ومما سبق خنرج ابلنتائج اآلتية (:)1

• أتث ساد اهد سة الع لية احلديثة مبراج اهعتزلة ،يف التعامل م نصوص الوحي ،س دها ابلع ل ،سسريه
علي مرواهل حذس ال ذم ابل ذم ،م كث م جالا س لة بباعتا .
• يتلمذ برا اهسلم علي اهستش جعل كثرياً مرا حيذس حذسه  ،فوان ط ه عظ سلفساده
السرَّة من دا لاا.
كر ،أل يادمون حصون ُ
ابلسرَّة الربوية جعلا يتل ون شباات اهستش
• جالا ُ
كل شي حىت يف مع فة دين اإلسالم.

سيريدعون واهل سآ ائا  ،بل لدسه يف

• ضعيت الوابع الديِن عرد اه ـ ـ ـسل  ،جيعل مستجيباً للبغـ ـ ـومل اهعا ـ ـ ـ ـ م سلو علي حسا دير .

خالصة:

• سجود لة وية ي بط اهعتزلة ،ساهستش  ،ساهد سة الع لية احلديثة ،سهي اعتماد كل مد سة علي
السرَّة ابلع ل.
مراج ساب تاا يف د نصوص ُ
ابلسرَّة سعدم لد ا معانياا ،لذا ستُبعد سو
• سجود اس مشرت ب اهدا س الثالث ،سهو اجلال ُ
ال صد الذ ،س في كثري من اهستش .
س الع َل كث ِما عطاه
• عطت هذه اهدا ُ
السرَّة سهتميشاا.
ِما دى ل هتوين م ُ

من اهوانة ،سمستْ ب فوق مرزلة الوحي ،س دمت علي ،

( (1مو يت اهد سة الع لية احلديثة :األم (.)432-428/2
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أهم املصادر واملراجع:

.1
.2
شاك
.3
.4

 ال آن الو مي:ا اهات التةسري يف ال ن ال اب عش  :الدكتو فاد ال سمي ،م سسة ال سالة ،بريست ،مل1418 ،3هـ
اإلحوام يف ول األحوام :ابن حزم ،بو حممد علي بن محد بن سعيد ،احمل ذ :الشيخ محد حممد
 ،دم ل  . :الدكتو لحسان عباس ،دا اآلفاق اجلديدم ،بريست ،لبران.
لشواليات الةو الع يب اهعا  :حممد عابد اجلاب  ،،بال ات يخ ،طب الدا البيبا  ،اهكز الث ايف الع يب.
سجز اهسالك ل موطأ مالك :الواندهلو ،،حممد بك ي ،احمل ذ :ي ي الدين الردس ،،دا ال ل ،

1424ه2003-م.
 .5الباعث احلثيث ش ح ا تصا علوم احلديث :احلافظ ابن كثري ،لمساعيل بن عم  ،احمل ذ :محد شاك ،
دا الوتب العلمية ،بريست ،لبران ،الطبعة األس .
 .6أتسيل خمتليت احلديث :ابن تيبة الديرو  ،،دا الوتب الع يب ،بريست.
 .7ات ية الةو الع يب اإلسالمي :حممد كون ،ي مجة هاش اد ،مكز اإلمنا ال ومي ،بريست1986 ،م
س يبا طبعة اهكز الث ايف الع يب ،الدا البيبا  ،الطبعة الثانية1996 :م.
 .8يبصري األمة حب ي ة السرة ،لمساعيل بن مرصو  ،مطبعة الرس الذهيب ،عابدين ،ال اه م1416 ،ه.
 .9حتت اية ال آن :ال افعي ،مصطةي ادق ،احمل ذ :حممد سعيد الع ين ،الطبعة :السابعة1394 ،ه –
1974م.
 .10حت ي الع ل من الر ل :سام لسالمبويل ،األسائل ،سو ية ،دمشذ ،بال ات يخ.
 .11حتةة األحوذ ،ش ح جام الرتمذ :،اهباكةو  ،،حممد بن عبد ال محن بن عبد ال حي  ،احمل ذ :عبد ال محن
حممد عثمان ،ش ف علي م اجعة ول سيصحيح  :عبد الوها عبد اللطييت ،دا الةو للطباعة سالرش .
 .12يةسري اهرا  :حممد شيد ضا ،طبعة1366 :ه – 1974م.
 .13التةسري ساهةس سن :الدكتو حممد حس الذهيب ،دا األ  ،بريست.
 .14الت يب سالتيسري :حميي الدين حين بن ش ف الروس ،،حت يذ :عبد الوها عبد اللطييت ،دا الوتب
احلديثة1385 ،ه.
 .15الت ييد ساإليباح ش ح م دمة ابن الصالح :احلافظ بين الدين الع ا ي ،دا الةو 1401 ،هـ.
 .16التلييص احلبري :ابن حج العس الن ،بو الةبل محد بن علي بن حممد بن محد ،احمل ذ :بو عا
حسن بن عباس بن طب ،م سسة طبة ،مص  ،الطبعة :األس 1416 ،ه – 1995م.
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البالغة :الدهلو ،،شاه سيل ،احمل ذ :السيد سابذ ،دا اجليل ،الطبعة :األس 1426 ،ه –

2005م.
 .18جام بيان العل سفبل  :ابن عبد الر ،احمل ذ :بو األشبال الزهري ،،دا ابن اجلوب ،،الدمام ،اهملوة
الع بية السعودية ،الطبعة :األس 1414 ،ه – 1994م.
 .19اجلام اهسرد الصحيش اهسرد اهيتص من مو سول ( ،)سسرر س يم ( حيش البيا :)،
البيا  ،،حممد بن لمساعيل ،بو عبد  ،احمل ذ :حممد بهري بن ان الرا  ،ش ح سيعليذ :دكتو مصطةي
ديب البغا ،دا طوق الرجام ،الطبعة :األس 1422 ،ه.
 .20جراية البيا  :،بك ي سبسن يض ال يس ،بريست ،لبران ،الطبعة األس 2004 :م.
 .21جراية الشيخ الغزايل علي احلديث س هل  :ش ف عبد اه صود ،موتبة اإلمام البيا  ،،مص  ،مل،1
1410هـ.
 .22جاود احملدث يف ن د منت احلديث الربو ،الش ييت :الدكتو حممد طاه اجلوايب ،م سسات علي الو مي
بن عبد  ،يونس.
 .23د اسات يف احلديث الربو ،سات يخ يدسير  :الدكتو حممد األعظمي ،اهوتب اإلسالمي ،بريست ،مل،1
1413هـ.
السرَّة س د شب اهستش سالوتا اهعا ين :الدكتو حممد بو شابة ،دا اللوا  ،ال يض،
 .24دفاع عن ُ
مل1407 ،2هـ.
 .25ال سالة :اإلمام الشافعي ،بو عبد حممد بن لد يس بن العباس اهطليب ال شي ،احمل ذ :محد شاك ،
موتبة احلليب ،مص  ،الطبعة :األس 1358 ،ه – 1940م.
 .26سلسلة األحاديث الصحيحة سشي من ف ااا سفوائدها (السلسلة الصحيحة) :حممد ان الدين
األلبان ،موتبة اهعا ف1415 ،ه – 1995م.
 .27سرن يب داسد :بو داسد ،سليمان بن األشعث بن لسحاق بن بشري ،احمل ذ :حممد حمي الدين عبد
احلميد ،اهوتبة العص ية ،يدا ،بريست.
 .28سرن الرتمذ :،الرتمذ ،،بو عيسي حممد بن عيسي بن سو م بن موسي بن البحا  ،حت يذ سيعليذ:
محد حممد شاك  ،سحممد ف اد عبد البا ي ،سلب اهي عطوم ،الراش  :شكة موتبة سمطبعة مصطةي البايب احلليب،
مص  ،الطبعة :الثانية1395 ،ه – 1975م.
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 .29السرن الورى :البيا ي ،بو بو محد بن احلس  ،احمل ذ :حممد عبد ال اد عطا ،دا الوتب العلمية،
بريست ،لبران ،الطبعة :الثالثة1424 ،ه2003 -م.
 .30السرة الربوية ب دعام الةترة س دعيا العل  :عبد اهوجود حممد عبد اللطييت ،الطبعة :الثانية1411 ،ه –
1991م.
السرَّة الربوية ب كيد األعدا سجال األدعيا  :محد ،الصعيد ،،موتبة سالد الشيخ للرتاث ،مص ،
ُ .31
2007م.
السرَّة بل التدين :الدكتو حممد عجاج اخلطيب ،دا الةو  ،مل1382 ،1هـ.
ُ .32
السرَّة سموانتاا يف التش ي اإلسالمي :الدكتو مصطةي السباعي ،اهوتب اإلسالمي ،بريست ،مل،4
ُ .33
1405هـ.
 .34ش ح حيش مسل  :بو بك ي الروس ،،دا ال ل  ،بريست ،مل.1
 .35الشةاعة :مصطةي حممود ،دا اهعا ف ،مص  ،سدا اليوم ،كتا اليوم ،مص  ،عدد :يوليو1999 ،م.
 .36حيش البيا  :،البيا  ،،بو عبد حممد بن لمساعيل ،دا ابن كثري ،دمشذ ،بريست ،الطبعة األس ،
دا ابن كثري ،دمشذ-بريست1423 ،ه2002-م.
 .37حيش ابن حبان برتييب ابن بلبان :ابن حبان ،حممد بن التميمي ،احمل ذ :شعيب األ ن سمل ،م سسة
ال سالة ،بريست ،لبران ،الطبعة :الثانية1414 ،ه – 1993م.
 .38عا ضة األحوذ ،بش ح حيش الرتمذ :،ابن الع يب اهالوي :بو بو حممد بن عبد بن حممد
اهعاف  ،،دا الوتب العلمية ،بريست ،لبران.
 .39ع ض كتا الثو م ساحلداثة ساإلسالم ،م سسة الةو اإلسالمي اهعا  ،يونس2013 ،م.
 .40الع النيون ف اح اهعتزلة :علي حسن احلليب ،موتبة الغ اب األث ية ،مل1413 ،1هـ.
 .41علوم احلديث :بو عم س عثمان بن عبد ال محن الشا بس  ،ابن الح ،دا الةو  ،بريست1406 ،هـ.
 .42فتش البا  :،ابن حج العس الن ،دا الوتب العلمية ،بريست ،مل1418 ،2هـ.
 .43فتش اهغيث :اإلمام مشس الدين حممد بن عبد ال محن السياس ،،دا الوتب العلمية ،لبران ،مل،1
1403هـ.
 .44الةو اإلسالمي ،ن د ساجتااد :حممد كون ،ي مجة سيعليذ هاش اد ،دا السا ي ،بريست ،الطبعة
الثانية.
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ابلسرَّة الربوية الش يةة
د .مىن برت حس اآلنسي :اخلطي احلثيثة يف د اسة بعض شب اهد سة الع لية احلديثة :اهتع لة ُ

 .45يف الشع اجلاهلي :ط حس  ،ي دمي سد اسة :عبد اهرع يليمة ،ؤية للرش سالتوبي  ،الطبعة :األس ،
ال اه م2007 ،م.
 .46يف باي ِ
حممد عابد اجلاب  ،،جملة فو سن د اهغ  ،السرة األس  ،العدد  ،9ما،
الدين سالةو َّ ،
1998م.
 .47الوةاية يف عل ال ساية :اخلطيب البغداد ،،بو بو محد علي اثبت ،دا اهعا ف1357 ،ه.
 .48اجملتىب من السرن ،السرن الصغ ى :الرسائي ،بو عبد ال محن محد بن شعيب ابن علي اخل اسان ،حت يذ:
عبد الةتاح بو غدَّم ،موتب اهطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :الثانية1406 ،ه – 1986م.
 .49اجمل سح من احملدث  :ابن حبان ،حممد بن حبان بن محد بن حبان التميمي ،احمل ذ :محد ،بن عبد
اجمليد بن لمساعيل السلةي ،دا الصميعي ،الطبعة :األس 1420 ،ه – 2000م
 .50جملة اهوا يت (جملة الد اسات سالبحوث يف اجملتم سالتا يخ) :جامعة مصطةي لسطمبويل معسو  ،كلية
العلوم اإلنسانية ساالجتماعية ،اجلزائ  ،العدد ،12:ديسمر2017 ،م.
 .51جمم الزسائد سمرب الةوائد :نو الدين اهليثمي ،بو احلسن نو الدين علي بن يب بو بن سليمان
اهليثمي ،احمل ذ :حسام الدين ال دسي ،موتبة ال دسي ،ال اه م1414 ،ه – 1994م.
 .52جمموع الةتاسى :ابن ييمية ،ي ي الدين بو العباس محد بن عبد احللي احل ان ،احمل ذ :عبد ال محن بن
حممد بن اس  ،جمم اهلك فاد لطباعة اهصحيت الش ييت ،اهديرة اهرو م ،اهملوة الع بية السعودية1416 ،ه –
1990م.
 .53احملدث الةا ل ب ال اس ،سالواعي :ال اما مز ،،بو حممد احلسن بن عبد ال محن بن الد ،احمل ذ :حممد
عجاج اخلطيب ،دا الةو  ،بريست ،الطبعة :الثالثة1404 ،ه.
 .54اه اجعات حول لنوا مصطةي حممود ألحاديث الشةاعات :الشيخ الدكتو سعود الش مي ،دا الوطن،
ال يض ،مل1421 ،1هـ.
 .55اهستد علي الصحيح  :احلاك  ،بو عبد احلاك حممد بن عبد بن حممد بن محدسبة البيب،
حت يذ :مصطةي عبد ال اد عطا ،دا الوتب العلمية ،بريست ،الطبعة :األس 1411 ،ه – 1990م.
 .56مسرد اإلمام محد بن حربل ،م سسة طبة ،مص .
 .57مسرد الشامي  :الطران ،سليمان بن محد بن يو بن مطري الليمي الشامي ،احمل ذ :محد ،بن عبد
اجمليد السلةي ،م سسة ال سالة ،بريست ،الطبعة :األس 1405 ،ه – 1984م.
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 .58اهسرد الصحيش اهيتص بر ل العدل من العدل ل

سول

( :)مسل بن احلجاج ،بو احلسن

ال شري ،الريسابو  ،،احمل ذ :حممد ف اد عبد البا ي ،دا لحيا الرتاث الع يب ،بريست.
 .59اهعج الوبري :الطران ،سليمان بن محد بن يو بن مطري الليمي الشامي ،محد ،بن عبد اجمليد
السلةي ،موتبة ابن ييمية ،ال اه م.
 .60اهعج الوسيط :جمموعة من اه لة ( :لب اهي مصطةي ،محد الزيت ،حامد عبد ال اد  ،سحممد الرجا )،
جمم اللغة الع بية ،دا الدعوم ،ال اه م2010 ،م.
 .61مراج اهد سة الع لية احلديثة يف التةسري :ال سمي ،فاد بن عبد ال محن بن سليمان ،م سسة ال سالة،
بريست ،الطبعة :الثانية1403 ،ه – 1983م.
 .62مراج الر د عرد احملدث  :الدكتو حممد مصطةي ألعظمي ،ال يض ،مل :ال يض 1402هـ.
 .63اهوسوعة اهيس م يف األدين ساهذاهب ساألحزا اهعا م :لش اف سختطيط الدكتو مان اجلاِن ،دا
الردسم العاهية ،ال يض ،مل1420 ،4هـ.
 .64مو يت اهد سة الع لية احلديث من احلديث الربو ،الش ييت ،شةيذ ش ري ،اهوتب اإلسالمي ،بريست،
1419ه.
 .65مو يت اهد سة الع لية من السرة الربوية :األم الصادق األم  ،موتبة ال شد ،ال يض ،مل1418 ،1هـ.
 .66حنو ول جديدم للة اإلسالمي :د .حممد شح س  ،األهايل للطباعة سالرش سالتوبي  ،الطبعة األس :
2000م.
 .67نزهة الرظ يف يوضيش خنبة الةو  :ابن حج العس الن ،بو الةبل محد بن
علي بن حممد بن محد ،ح  :نو الدين عرت ،مطبعة الصباح ،دمشذ ،الطبعة :الثالثة1421 ،ه – 2000م.
 .68ن د اخلطا الديِن :د .نص حامد بو بيد ،دا سيرا ،ال اه م ،الطبعة الثالثة1994 :م.
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