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احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه 

  أمجعني، أما بعد:
والبشـرية كلهـا تتخـبط يف ظلمـات حالكـة مطبقـة مـن  فإّن هللا ابتعث حممـداً 
َزْلَنــاُه ِإلَْيــَك  والضــالل والظلــم، قــال تعــاىل:  اجلهــل والشــرك والكفــر آلــر ِكتَــاٌب أَنـْ

ِـْم ِإَىل ِصـَراِط اْلَعزِيـِز اْحلَِميـدِ  (   لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر بِـِإْذِن َرِّ

  . ) ١إبراهيم: 
ذه الرسالة على أكمل وجوهها واسـتجاب لـه خـري أمـة أخرجـت للنـاس  فقام 

ممــن اختــارهم هللا حلمــل رســالة اإلســالم واجلهــاد والتضــحية بكــل غــال ونفــيس يف 
ســـبيل نشـــرها والـــذود عـــن حياضـــها فقـــاموا بكـــل مـــا يتطلبـــه اإلســـالم مـــن التلقـــي 

من كتـاب ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن  الواعي ملا جاء به هذا الرسول 
القـرآن ومقاصـده ومبادئـه  خلفه ومـن سـنة مشـرقة وضـاءة شـارحة ومبينـة ألهـداف

  ومثله.
م إىل أمـــم األرض  -مث بتبليـــغ هـــذين النـــورين بعـــد تطبيقهمـــا الكامـــل يف حيـــا
ا بالدعوة الواضحة    البيان وبالسيف والسنان.بوشعو

فهــــدى هللا تلــــك األمــــم وأخرجهــــا مــــن الظلمــــات إىل النــــور واستضــــاءت بنــــور 
وباإلسالم ديناً، ومبحمـد رسـوًال، اإلسالم وتفيأت ظالله بعد أن رضيت باهلل رباً، 

وأقبلــت علــى تعــاليم اإلســالم وتوجيهاتــه مــن كتــاب وســنة تنهــل مــن منريمهــا حفظـــاً 
ـــذه  واعيــــاً وتطبيقـــاً صـــادقاً يف جمـــال العقيـــدة والعبـــادة واالقتصـــاد واحلكـــم، فبلغـــوا 
 احليــاة علــى هــذين املصــدرين أوج العــزة وقمــة الســعادة يف الــدنيا واآلخــرة، ونعمــوا
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حبيــاة مل يســبق هلــا مثيــل يف تــاريخ البشــرية مــن العدالــة واألخــوة واحملبــة الصــادقة يف 
هللا، واإليثار يف جنب هللا واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع أجناس األمـم 
الــيت انضــوت حتــت لــواء اإلســالم ال فــرق بــني عــربيهم وعجمــيهم وال بــني أبيضــهم 

  وأسودهم وأمحرهم.
يــاة اهلنيئــة الراضــية مكــامن احلســد والبغضــاء والغــيظ علــى هــذه فأثـارت هــذه احل

األمــــم الــــيت أصــــبحت أمــــة واحــــدة كالبنيــــان املرصــــوص وكاجلســــد الواحــــد؛ فشــــرع 
أولئــــك احلاقـــــدون مــــن ســــالالت اجملــــوس واليهـــــود حييكــــون الدســــائس السياســــية 

ــــان احملكــــم وحتطــــيم أركانــــه سياســــياً واجتما ــــة هــــذا البني عيــــاً ويرمســــون اخلطــــط لزلزل
  وعقائدياً من عدة طرق.

  منها: الطعن يف اإلسالم عموماً ويف القرآن والسنة والصحابة الكرام.
حــــــىت وصــــــلت  ومنهــــــا: اخــــــرتاع األحاديــــــث الباطلــــــة علــــــى رســــــول اهلــــــدى 

األحاديــــث املكذوبــــة إىل ألــــوف مؤلفــــة، فتصــــدى هلــــم اجلهابــــذة مــــن نقــــاد أئمــــة 
م يرتكـوا كاذبـاً وال أحاديـث مفـرتاة احلديث، ففندوا أكـاذيبهم وكشـفوا عـوارهم، فلـ

إال ســــلطوا عليهــــا األضــــواء اإلســــالمية، وجعلوهــــا حتــــت اجملــــاهر فانكشــــف حاهلــــا 
  وحال خمرتعيها.

ـا الصـحيح  بل امتد نشاط هؤالء النقاد العباقرة إىل وضع قواعد متينـة يعـرف 
ح من السقيم ولو كان غري كـذب، وألفـوا يف ذلـك املؤلفـات، ووضـعوا قواعـد للجـر 

والتعــــديل؛ متيّــــز الــــراوي العــــدل الضــــابط مــــن الضــــعيف واجملــــروح، وألفــــوا يف ذلــــك 
ــــار  ــــذه األعمــــال اجلليلــــة يف احلفــــاظ علــــى ســــنة رســــول هللا وآث املؤلفــــات فبلغــــوا 

  الصحابة درجة ال نظري هلا يف تأريخ اإلنسانية.
ح وأضافوا إىل ذلك التأليف يف العلل واملوضـوعات، وقبلهـا التـأليف يف الصـحي

واحلســـن، فأصـــبح بـــذلك أمـــر الســـنة واضـــحاً كالشـــمس ال يلتـــبس فيـــه الصـــحيح 
  بالضعيف فضًال عن املوضوع واملختلق.

  وإىل جانب هؤالء طوائف زائغة تبنت عقائد وأفكاراً باطلة.
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ومـــن املـــؤمل املؤســـف جـــداً أن وجـــدوا أنفســـهم وعقائـــدهم يف مواجهـــة نصـــوص 
ويل لنصوص الكتاب واملتـواتر مـن السـنة الكتاب والسنة فلجأوا إىل التحريف والتأ

م الباطلـــة، وجلـــأوا إىل وضـــع  حـــىت تتفـــق هـــذه النصـــوص يف زعمهـــم مـــع معتقـــدا
قواعــــد تــــدفع يف حنــــور الســــنن أحيانــــاً، وتلــــوي أعناقهــــا أحيانــــاً إىل حيــــث توافــــق 

م الضالة الباطلة.   أهواءهم واجتاها
ــا يف بــاب العقيــدة؛ فمــن تلكــم القواعــد قــوهلم: "إّن أخبــار اآلحــاد ال حيــت  ج 

ـــة الباطلـــة إىل  ـــا ال تفيـــد اليقـــني وإمنـــا تفيـــد الظـــن"، فكـــم أســـاءت هـــذه املقول أل
واســتخفت  اإلســالم، وكــم أهانــت مــن حــديث عظــيم مــن أحاديــث رســول هللا 

بـــه. وامتـــدت هـــذه القاعـــدة إىل جحـــود وإنكـــار قضـــايا عقديـــة تبلـــغ أدلتهـــا حـــد 
خــــروج الدجـــــال، وطلــــوع الشــــمس مــــن التــــواتر، مثــــل: أحاديــــث نــــزول عيســــى، و 

ا، وأحاديث املهدي، وغريهـا ممـا يـؤدي إنكـاره إىل هـدم عقيـدة اإلسـالم مـن  مغر
الكتــاب والســّنة، مثــل: نصــوص  أساســها، بــل بعضــها تطابقــت يف الداللــة عليهــا

  رؤية هللا يف الدار اآلخرة.
افـق الـذوق ومن تلكم القواعد الضالة: " كل مـا مل يوافـق العقـل وكـل مـا مل يو  

جيـــب رده "، وجيعلـــون مـــن جهلهـــم بالكتـــاب والســـنة  مـــن أحاديـــث رســـول هللا 
ومن عقوهلم القاصرة وأذواقهم الفاسدة موازين ألخذ ما شـاؤا ورد شـاؤا مـن أقـوال 
أفضــل الرســل وأعقــل العقــالء الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى إن هــو إال وحــي يــوحى، 

علــى أعــداء اإلســالم أن ختبــو نــار  وكــادت هاتــان الطائفتــان أن تنقرضــا ولكــن عــزّ 
  الفتنة وأن تضع احلرب املوجهة ضد اإلسالم أوزارها.

فهـــب أعـــداء اإلســـالم مـــن يهـــود وماســـونيني ومستشـــرقني ومســـتعمرين إليقـــاظ 
ا أو نبشـها مـن قبورهـا املنـدثرة مث بثهـا يف الشـرق والغـرب ويف  هذه الفتنة من سـبا

ثقفــني واجلــامعيني وانضــم إىل صــفوف صــفوف أبنــاء األمــة اإلســالمية خصوصــاً امل
هــــؤالء األعـــــداء ســـــفهاء وأغبيـــــاء مـــــن أبنــــاء جلـــــدتنا ومـــــن يـــــتكلم بلغتنـــــا، فكـــــان 
هجــومهم علــى الســنة أشــد وأعنــف، وكــانوا أشــد خطــراً علــى اإلســالم مــن أعــداء 

  اإلسالم املكشوفني الواضحني.
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 ْكَر َوِإنـَّا لَـُه َحلَـاِفُظوَن ِإنـَّا َحنْـُن نـَزَّْلنَـا الـذِّ  ولكن هللا الذي تعهـد حبفـظ دينــه 
مــن أعــداء اإلســالم الواضــحني، وأعــداء الســنن املندســني -. هلــؤالء مجيعــاً )٩(احلجــر:

  باملرصاد. -يف صفوف اإلسالم، والالهثـني وراءهم
فكمــا جنــد حلمايــة الســنة املطهــرة يف الســابق جنـــوداً مــن أئمــة احلــديث والســنة 

ود إبلـــيس يف الســـابق، فكـــذلك جنـــد يف خملصـــني، فـــدحرت جيـــوش الباطـــل وجنـــ
الالحـــق ويف هـــذا العصـــر بالـــذات مـــن يتصـــدى هلـــؤالء املرتبصـــني بالســـنن النبويـــة 

م خاســئني  َوَلَقــْد َســبَـَقْت  والعقائــد اإلســالمية مــن يــدحرهم ويــردهم علــى أعقــا
 ِإنَّ ُجْنـَدنَا َهلُـُم اْلغَـالُِبوَن َكِلَمتُـَنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلَني * ِإنـَُّهْم َهلُُم اْلَمْنُصـوُروَن * وَ 

   ). ١٧٣-١٧١( الصافات:
فلقــد هــّب محـــاة اإلســالم يف الســابق والالحــق يــدافعون عــن ســنن املصــطفى، 

ـــْل َجـــاَء اْحلَـــقُّ  ويهـــامجون خصـــومها حـــىت تعلـــوا كلمـــة احلـــق ويزهـــق الباطـــل:  َوُق
. ففــي الســابق كــان علمــاء ) ٨١اإلســراء:(   َوَزَهــَق اْلَباِطــُل ِإنَّ اْلَباِطــَل َكــاَن َزُهوقــاً 

هــــ)، وأمحـــد بـــن حنبـــل (ت ٢٠٤احلـــديث والســـنة وعلـــى رأســـهم: الشـــافعي ( ت 
هـــ)، وابــن القــيم ( ٧٢٨هـــ)، مث ابــن تيميــة ( ت ٢٧٦هـــ)، وابــن قتيبـــة ( ت ٢٤١
  هـ)، جنود بواسل يف دحر هذه الشراذم الضالة. ٧٥١ت 

الفضــالء مثــل: األســتاذ حممــد  ويف العصــر احلاضــر هــّب لــدحرهم علمــاء الســنة
عبـــد الـــرزاق محــــزة، وعبـــد الـــرمحن املعلمـــي، وعالمـــة الشـــام وحمـــدثها الشـــيخ حممـــد 
ناصــر الــدين األلبــاين، والشــيخ عبــد هللا بــن يــابس النجــدي، وغــريهم مــن الغيــورين 

  على اإلسالم والسّنة.
علــى  باملرصـــاد لكــل مــن يرفــع رأســه بفتنـــة أو بشــغب -وهلل احلمــد -وال يزالــون

ِإنَّــا َحنْــُن  اإلســالم مــن قريــب أو بعيــد ويريــد النيــل مــن القــرآن والســنة، قــال تعــاىل 
  .)٩(احلجر: نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفُظوَن 

ولقد أسهمت أنا العبد الضعيف يف الذب عن السنة واملـنهج اإلسـالمي بعـدة 
  ".أهلها" كشف موقف الغزايل من السنة و إسهامات منها: 

  ."تقسيم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف"ومنها: 
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ومنهــا: هــذا البحــث املتواضــع الــذي أشــارك بــه اليــوم يف "نــدوة عنايــة اململكــة 
العربيــــة الســــعودية بالســــنة والســــرية النبويــــة"؛ هــــذا وقــــد قســــمت حبثــــي إىل مقدمــــة 

  وفصول:
  السّنة يف الكتاب والسّنة. بيان منـزلة الفصل األول:

منزلة السنة عنـد الصـحابة الكـرام فمـن بعـدهم مـن خيـار األمـة  ثاين:الفصل ال
ا.   وساد

ذكـــــر ضـــــالالت وشـــــبه أهـــــل األهـــــواء حـــــول الســـــنة قـــــدمياً  الفصـــــل الثالـــــث:
  ودحضها.

ذكـــر شـــبهات أهـــل األهـــواء حـــول الســـنة يف العصـــر احلاضـــر  الفصـــل الرابـــع:
  ودحضها.

ملتلقــاة بــالقبول حجــج أهــل الســنة علــى أن أخبــار اآلحــاد ا الفصــل اخلــامس:
  .  تفيد العلم ال الظن

ذا البحث وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي.   وهللا أسأل أن ينفعين واملسلمني 
  فرغ من كتابته

  ربيع بن هادي عمري املدخلي 
يف اخلامس من ربيع الثاين عام أربعة وعشرين وأربعمائة بعد األلف من التاريخ 

  اهلجري.
  هـ٥/٤/١٤٢٤

  مكة املكرمة
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  الفصل األول
   منزلة السنّة في الكتاب والسنّة بيان

  
  تعریف السنة:

مـن قـول أو فعـل أو تقريـر  ثـر عـن النـيب أهي يف اصطالح احملدثني : كـل مـا 
ذا املعىن مرادفة للحديث النبوي   .أو سرية، والسنة 

 وهلـــا منــــزلة عظيمـــة وميـــزات مرتبطـــة مبيـــزات ومنــــزلة الرســـول         العظـــيم 
   : - منها
، وهـي ميـزة -عـز وجـل-لقـد ميز هللا رسوله بالعصـمة فيمـا يبلغـه عـن ربـه  -١

، وهــذه العصــمة ليســت خاصــة بتبليــغ -علــيهم الصـــالة والســالم-مجيــع األنبيـــاء 
مـن قـول أو فعـل أو تقريـر فهـو ال  -عز وجـل-القرآن بل يف كل ما يبلغه عن ربه 
ِإَذا َهــَوى * َمـا َضـلَّ َصاِحُبُكــْم َوَمـا َوالـنَّْجِم  ينطق عن هـوى كمـا قـال تعــاىل: 

ــٌي يُــوَحى ــَو ِإالَّ َوْح ــِن اْهلَــَوى * ِإْن ُه ــُق َع ــا يـَْنِط ، ومــن )٤-١(الــنجم:   َغــَوى * َوَم
  فقد ضل وغوى. خّص هذه العصمة بتبليغ القرآن دون سنة حممد 

ذا الرسـول الكـرمي باإلميـان بـه  -٢ ثـري مـن يف ك -عـز وجـل-وقرن هللا اإلميان 
  اآليات.

َا اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيَن آَمنُـوا بِـاهللَِّ َوَرُسولِــِه َوِإَذا َكانُــوا َمَعــُه َعلَـى  قال تعـاىل:  ِإمنَّ
  .  )٦٢(النور:  َأْمٍر َجاِمـٍع َملْ َيْذَهبُــوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوهُ 

 َوآِمنُــوا ِبَرُسـوِلِه يـُـْؤِتُكْم ِكْفلَــْنيِ يَـا أَيـَُّهــا الـَِّذيَن آَمنُـوا اتـَُّقـوا اهللََّ  وقـال تعـاىل: 
ُ َغُفــوٌر رَِحــيم ( احلديــد:   ِمـْن َرْمحَِتــِه َوَجيَْعــْل َلُكــْم نُــوراً َمتُْشــوَن بِــِه َويـَْغِفــْر َلُكــْم َواهللَّ

٢٨ (.  
  ). ٤٨: الفتح  (لِتُـْؤِمنـُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِـِه َوتُعـَّزِرُوُه َوتـَُوقـُِّروهُ  وقال تعـاىل: 

فاإلميـــان بـــه يقتضـــي اإلميـــان بكـــل مـــا جـــاء بـــه وأخـــرب عنـــه مـــن األمـــور املاضـــية 
واملسـتقبلية مـن أخبـار الرسـل وأممهـم وأخبـار اجلنـة والنـار وأهلهمـا وأشـراط الســاعة 

  واملالحم وغريها.
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وأحلّــــه منــــزلة رفيعـــة، هـــي أن يكـــون املبـــني لكتابـــه، واملفســـر ملـــا أمجـــل مـــن  -٣
َزْلنَـا ِإلَْيـَك  عموماته، واملقيد ملطلقاته، فقال عز من قائل: آياته، واملخصص ل َوأَنـْ

ــُروَن  ــْيِهْم َوَلَعلَُّهــْم يـَتَـَفكَّ ــزَِّل ِإَل َ ِللنَّــاِس َمــا نـُ . فياهلــا مــن ) ٤٤( النحــل: الــذِّْكَر لُِتبَـــنيِّ
  منـزلة أرغم هللا أنوف من مل يرضوها وجيادلون فيها بالباطل.

واضـــع كثـــرية تربـــوا علـــى ثالثـــني موضـــعاً، وقـــرن طاعتـــه وأمـــر بطاعتـــه يف م -٤
َمــْن يُِطــِع  بطاعتــه بــل جعــل طاعتــه طاعــة هلل، ومعصــيته معصــية هلل، قــال تعــاىل: 

  ). ٨٠( النساء:   الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اهللََّ 

ـُتْم يَا أَيـَُّها الـَِّذيَن آَمنُـوا َأِطيُعـوا اهللََّ َوَرُسـوَلُه َوال تـَوَ  وقال تعاىل:  لـَّْوا َعْنـُه َوأَنـْ
  .) ٢٠( األنفال:  َتْسَمُعونَ 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـوا َأِطيُعـوا اهللََّ َوَأِطيُعـوا الرَُّسـوَل َوُأوِيل اَألْمـِر  وقال تعاىل: 
ـــُردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َوالرَُّســـوِل ِإْن ُكْنـــُتْم تـُؤْ  َنـــاَزْعُتْم ِيف َشـــْيٍء فـَ ِمنُـــوَن بِـــاهللَِّ ِمـــْنُكْم فَـــِإْن تـَ

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال    .) ٥٩( النساء: َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ
(   ُقْل َأِطيُعوا اهللََّ َوالرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلَكـاِفرِينَ  وقال تعاىل 

  . ) ٣٢آل عمران:
هللا، وهذا األمـر بـالرد إىل هللا والرسـول فهذا التأكيد على طاعته مقرونة بطاعة 

  ، واعتقاد وجوب طاعته، واحلذر من معصيته.ليس له معىن إال االنقيـاد له 
ووعــد هللا بــأعظم اجلــزاء ملــن يطيــع هللا ورســوله يف غــري مــا آيــة منهــا: قولــه  -٥

َرُسـوَلُه يُْدِخْلـُه تِْلـَك ُحـُدوُد اهللَِّ َوَمـْن يُِطـِع اهللََّ وَ  تعاىل عقب تفصـيل املواريـث: 
  .)١٣(النساء:َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

ُ َعَلــْيِهْم ِمــَن  ومنهــا:  َعــَم اهللَّ َوَمــْن يُِطــِع اهللََّ َوالرَُّســوَل فَُأولَِئــَك َمــَع الَّــِذيَن أَنـْ
ي ــــدِّ ــــَك رَِفيقـــــاالنَِّبيِّــــَني َوالصِّ ــــاِحلَِني َوَحُســــَن ُأولَِئ ــــَهَداِء َوالصَّ ــــَك ً◌ * ِقَني َوالشُّ َذِل

  .) ٧٠( النساء:  اْلَفْضُل ِمَن اهللَِّ وََكَفى بِاهللَِّ َعِليماً 
ونفـــى اإلميـــان عمـــن ال حيكمـــه يف شـــئون الـــدين والـــدنيا أو جيـــد حرجـــاً يف  -٦

  لقضائه. االحتكام إليه أو ال يسّلم تسليماً ظاهراً وباطناً 
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ـنَـُهْم مثَُّ ال  قال تعـاىل:  فَـال َورَبِّـَك ال يـُْؤِمنُـوَن َحـىتَّ ُحيَكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر بـَيـْ
  .) ٦٥( النساء: جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

بالسقــوط يف وحّذر هللا من خمالفتـه أشـد التحـذير وتوعـد مـن خيـالف أمـره  -٧
ْلَيْحـــَذِر الَّـــِذيَن ُخيَـــاِلُفوَن َعـــْن َأْمـــرِِه َأْن  الفتنــــة وبالعـــذاب األلـــيم، قـــال تعـــاىل:  فـَ
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    .) ٦٣( النور:   ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

ووصف مـن يتهـرب مـن االحتكـام إليـه ويصـد عنـه وعـن حكمـه بالنفـاق،  -٨
ـــــَت َوِإذَ  قـــــال تعـــــاىل:  ُ َوِإَىل الرَُّســـــوِل رَأَْي ـــــَزَل اهللَّ َعـــــاَلْوا ِإَىل َمـــــا أَنـْ ا ِقيـــــَل َهلـُــــْم تـَ

  ).٦١(النساء:  اْلُمَناِفِقَني َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداً 

م غـــري مـــؤمنني، وأن  -٩ ّ ووصـــف مـــن يعـــرض عـــن حكمـــه وال يـــذعن لـــه بـــأ
م مرضـاً، ووصـفهم بـالظلم وسـوء الظـن بـاهلل  دعواهم اإلميـان كاذبـة، وبـأّن يف قلـو

  وبرسوله.
ُهْم ِمـْن بـَْعـِد  فقال:  َويـَُقوُلوَن آَمنَّا بِاهللَِّ َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا مثَُّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيـٌق ِمـنـْ

ـــنَـُهْم ِإَذا  َذلِــَك َوَمــا ُأولَئِــَك بِـــاْلُمْؤِمِنَني * َوِإَذا ُدُعــوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُســوِلِه لِــَيْحُكَم بـَيـْ
ــقٌ  ــوِِْم  َفرِي ــْذِعِنَني * َأِيف قـُُل ــِه ُم ــْأُتوا ِإلَْي ُــُم اْحلَــقُّ َي ُهْم ُمْعِرُضــوَن * َوِإْن َيُكــْن َهل ــنـْ ِم

ــــُم  ــــَك ُه ــــْل ُأولَِئ ــــولُُه َب ــــْيِهْم َوَرُس ُ َعَل ــــَف اهللَّ ــــابُوا َأْم َخيَــــاُفوَن َأْن حيَِي ــــَرٌض َأِم اْرَت َم
  .) ٥٠ -٤٨( النور   الظَّاِلُمونَ 
ن عالمــات املؤمنـــني الصــادقني االســتجابة ملــن يــدعوهم إىل وجعــل هللا مــ -١٠

م هــــم املفلحــــون  حكــــم هللا ورسولـــــه، وإعـــــالن الســــمع والطاعـــــة، وشــــهد هلــــم بــــأ
ــَيْحُكَم  والفــائزون فقـــال:   ــْوَل اْلُمــْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعــوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُســوِلِه ِل َــا َكــاَن قـَ ِإمنَّ

ــــنَـُهْم َأْن يـَُقولُــــوا مسَِ  َوَمــــْن يُِطــــِع اهللََّ *  ْعَنـــــا َوَأَطْعَنـــــا َوُأولَِئــــَك ُهــــُم اْلُمْفِلُحـــــونَ بـَيـْ
  . ) ٥٢-٥١النور:(  َوَرُسولَـُه َوَخيَْش اهللََّ َويـَتـَّْقـِه فَُأولَئِـَك ُهُم اْلَفـائُِزونَ 

 ووعــد هللا ســبحانه وتعــاىل مــن يطيــع الرســول باهلدايــة إىل احلــق فقــال تعـــاىل: 
  .) ٥٤( النور:   ِطيُعوُه تـَْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ َوِإْن تُ 
وميــز هللا الــذكر املنـــزل عليــه بــاحلفظ، وهــذا الــذكر يشــمل القــرآن والســنة  -١١

  وهي بيانه وال يتم حفظ القرآن إال حبفظ بيانه.



  - ١١  -

مـة، وجهـاد فحوهلـا وهذا كما يشهد به القرآن يشهد بـه الواقـع وتـاريخ هـذه األ
يف احلفاظ على السنة وحفظها واختـاذ كـل الوسـائل احلكيمـة، واسـتخدام األصـول 
والطــرق واملنــاهج لتحقيــق هــذا احلفــظ يف أجلــى صــوره وأمتنهــا وال جيحــد هــذا إال 

  مكابر. 
تعطــي  هلــذا الرســول الكــرمي  -ممــا ال يتســع املقــام لــذكره-هــذه املزايــا وغريهــا 

ـــا نهـــى واأللبـــاب مكانـــة واعتبـــاراً وإجـــالًال لســـنة حممـــد بداهـــة عنـــد أوىل ال ، وأ
بـــراهني ساطعــــة وحجـــج قاطعــــة مـــع القـــرآن جنبـــاً إىل جنـــب يف كـــل أبـــواب الـــدين 

  والدنيا يف العقائد والعبادات واملعامالت والسياسة واالجتماع واالقتصاد.
ورســوله، ومــن رأى أو قــال غــري هــذا فقــد تــاه، وضــل ضــالًال مبينــاً، وشــاق هللا 

  واتبع غري سبيل املؤمنني.
  ـــَر َســـِبيِل ـــْع َغيـْ ـــُه اْهلـُــَدى َويـَتَِّب ـــنيََّ َل ـــا تـَبَـ ـــِد َم ـــْن بـَْع ـــْن ُيَشـــاِقِق الرَُّســـوَل ِم َوَم

  .) ١١٥( النساء:  اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً 
  ومن السّنة:

 --، عـــن رســـول هللا -رضـــي هللا عنهمـــا–بـــن عبـــاس  مـــا جـــاء عـــن عبـــد هللا
 ": كتـاب هللا وسـنيتداً تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبقال: "

)١(.  
 يوشـــك الرجـــل متكـــأً : "--قـــال: قـــال رســـول هللا  --وعـــن معـــديكرب 

عـز -على أريكته حيّدث حبديث مـن حـديثي، فيقـول: بيننـا وبيـنكم كتـاب هللا 
نا فيـــه مـــن حـــالل اســـتحللناه، ومـــا وجـــدنا فيـــه مـــن حـــرام فمـــا وجـــد -وجـــل

  .)٢( "مثل ما حّرم هللا --حرمناه، أال وإّن ما حرم رسول هللا 

                                                 
، وصـــححه ) متصـــًال مرفوعـــاً ١/٩٣كم يف املســـتدرك (حلـــا )، بالغـــاً، وا٢/٨٩٩أخرجـــه مالـــك يف املوطـــأ (  )١(

): ((وهــذا أيضــاً حمفــوظ ٢٤/٣٣١، وقــال ابــن عبــدالرب يف التمهيــد ()٢٩٣٧( األلبــاين يف صــحيح اجلــامع
ا عن اإلسناد)). معروف مشهور عن النيب    عند أهل العلم شهرة يكاد يستغىن 

وصـــححه األلبـــاين يف صـــحيح ابـــن ماجـــه )، ١٢) حـــديث (١/٦خرجـــه ابـــن ماجـــه يف مقدمـــة الســـنن (أ  )٢(
) بلفظ أطول وفيه: ((أال إين أوتيت الكتاب ٤٦٠٤)، وأخرجه أبو داود يف السنة حديث (١٢حديث (

  ).٢٦٦٤ومثله معه...))، وأخرجه الرتمذي يف العلم، حديث (



  - ١٢  -

ال ألفّني أحدكم متكئاً علـى قال: " --، أّن رسول هللا -–وعن أيب رافع 
يـت عنـه، فيقـول: ال أدري، مـا وجـدنا يف   أريكته يأتيه األمر مما أمـرت بـه أو 

  .)١( " اتبعناهكتاب هللا
كـّل أمـيت يـدخلون اجلنّـة إال قال: " --أّن رسول هللا  -–وعن أيب هريرة 

مـن أطـاعين دخـل اجلنّـة، ومـن ""، قالوا: يا رسول هللا، ومن يـأىب؟، قـال: من أىب
  .)٢( "عصاين فقد أىب

إّمنا مثلي ومثل مـا بعثـين هللا بـه  قال: " --عن النيب  -–وعن أيب موسى 
: يــا قــوم إّين رأيــت اجلــيش بعيــينَّ، وإّين أنــا النــذير ل أيت قومــًا، فقــالكمثــل رجــ

العريـــان، فالّنجـــاء، فأطاعـــه طائفـــة مـــن قومـــه فـــأدجلوا فـــانطلقوا علـــى مهلهـــم 
م فصــّبحهم اجلــيش فــأهلكهم  فنجــوا، وكــّذبت طائفــة مــنهم فأصــبحوا مكــا
ــاحهم، فــذلك مثــل مــن أطــاعين فــاتّبع مــا جئــت بــه، ومثــل مــن عصــاين  واجت

  .)٣( "وكّذب مبا جئت به من احلق

                                                 
 )، وابــــن ماجــــه يف٢٦٦٣)، والرتمــــذي يف العلــــم حــــديث (٤٦٠٥أخرجــــه أبــــو داود يف الســــنة حــــديث (  )١(

  .، وإسناده صحيح وصححه األلباين يف صحيح أيب داود وصحيح ابن ماجة)١٣املقدمة حديث (
  ).٧٢٨٠أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام حديث (  )٢(
  ).٢٢٨٣)، ومسلم حديث (٧٢٨٣أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام حديث (  )٣(



  - ١٣  -

  الفصل الثاني
منزلة السنّة عند الصحابة الكرام فمن بعدهم من خيار 

  األمة وسادتها
  

  .رسول هللا اب أوًال: منزلة السنة عند أصح
فقــال هلــا  مرياثهــا ممــا تــرك رســول هللا  ســألت فاطمــة بنــت رســول هللا  -١

"، فغضــبت علــى أيب رث مــا تركنــا صــدقةال نــو قــال: " أبــو بكــر: إن رســول هللا 
بكر وهجرته... فأىب عليها ذلك أبو بكر وقال: لست تاركاً شـيئاً كـان رسـول هللا 

  "١(يعمل به إال عملت به فإين أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ(.  
ْلَيْحــَذِر الَّــِذيَن ُخيَــاِلُفوَن َعــْن َأْمــ كأنــه كــان نصــب عينيــه قــول هللا تعــاىل:  رِِه فـَ
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    .) ٦٣( النور:   َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

وروى اإلمـــام البخـــاري بإســـناده إىل أيب وائـــل قـــال: جلســـت إىل شـــيبة يف  -٢
هذا املسجد،(يعين املسجد احلرام) قال: جلس إّيل عمـر يف جملسـك هـذا، فقـال: 

قسـمتها بـني املســلمني قلـت: مـا أنــت  "مهمـت أال أدع فيهـا صـفراء وال بيضــاء إال
ما "    .)٢(بفاعل، قال:مل؟ قلت: مل يفعله صاحباك قال: مها املرآن يقتدى 

وقــــد يكــــون حكــــم املســــألة الكبــــرية يف القــــرآن والســــنة، فيكتفــــي الصــــحابة يف 
االســتدالل عليهــا بــبعض مــن الســنة، فــال يســمع معارضــاً ال مــن الصــحابة وال مــن 

عنـــدهم مجيعـــاً حجـــة وأي حجـــة مثـــل القـــرآن، وهلـــا  حممـــد التـــابعني؛ ألن ســـّنة 
  عندهم منزلة وأي منـزلة.

ــــــرة -٣ ــــــويف رســــــول هللا  - -وروى الشــــــيخان عــــــن أيب هري ، قــــــال: "ملــــــا ت
واســتخلف أبــو بكــر بعــده، وكفــر مــن كفــر مــن العــرب، قــال عمــر بــن اخلطــاب:  

ىت يقولـوا أمـرت أن أقاتـل النـاس حـ:" كيف تقاتـل النـاس وقـد قـال رسـول هللا 
ال إلــه إال هللا، فمــن قــال: ال إلــه إال هللا فقــد عصــم مــين مالــه ونفســه إال حبقــه 

                                                 
  ). ٣٠٩٣صحيح البخاري فرض اخلمس حديث (   )١(
  ). ٣/٤١٠) وهو يف مسند اإلمام أمحد (  ٧٢٧٥ام بالسنة حديث ( الصحيح االعتص  )٢(



  - ١٤  -

"، فقــال أبــو بكــر: وهللا ألقــاتلن مــن فــرق بــني الصــالة والزكــاة، وحســـابه علــى هللا
ـــــا إىل    رســـــول هللا  فـــــإن الزكـــــاة حـــــق املـــــال، وهللا لـــــو منعـــــوين عناقـــــاً كـــــانوا يؤدو

: فــوهللا مــا هــو إال أن رأيــت هللا -رضــي هلل عنــه -عمــر لقــاتلتهم علــى منعهــا. قــال
  .)١(قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنّه احلق" -عز وجل-

إن ُكــــًال مــــن أيب بكــــر وعمــــر قــــد احــــتج بالســــنة يف حضــــور الصــــحابة الكــــرام 
وأقرومها على هذا االستدالل، ومها أفضل الصحابة، ويف املسألة نصان من القرآن 

ـــُوا الزََّكـــاَة َفَخلُّـــوا  قولـــه تعـــاىل:  الكـــرمي، ومهـــا: ـــالَة َوآتـَ ـــابُوا َوَأَقـــاُموا الصَّ َفـــِإْن َت
ــاَة  . وقولــه تعــاىل: ) ٥( التوبــة:   َســِبيَلُهمْ  ــُوا الزََّك ــالَة َوآتـَ ــاُموا الصَّ ــابُوا َوَأَق ــِإْن َت َف

يِن  ــــدِّ ــــِإْخَواُنُكْم ِيف ال ــــة:  َف ــــرجح رأي أيب بكــــر؛ ألّن مــــا) ١١( التوب نعي الزكــــاة . وت
أخلــــوا بشــــروط العصــــمة الــــواردة يف احلــــديث الــــذي اســــتدل بــــه عمــــر ويف اآليتــــني 

  املذكورتني ويف غريمها. 
والشـــاهد أن يف احتجـــاج أيب بكـــر وعمـــر بالســـنة يف مســـألة عظيمـــة منصـــوص 
عليهـــا يف القـــرآن وحبضـــور الصـــحابة الكـــرام دليـــل واضـــح علـــى منزلـــة الســـنة عنـــد 

ينكــر علــى أحــد إذا ســلك هــذا املــنهج، وأن للمســلم أن الصــحابة مجيعــاً، وأنــه ال 
يســلك هــذا املــنهج ولــه أن جيمــع بــني القــرآن والســنة، ولــه أن يكتفــي بــالنص مــن 
ـــــع  ـــــاع اهلـــــوى وتتب ـــــداً عـــــن اتب القـــــرآن؛ شـــــريطة أن يكـــــون اســـــتدالله صـــــحيحاً بعي

ات كما هو فعل أهل األهواء والزيغ، ومنهم أعداء السنة وخصومها.   املتشا
ا قال معبد اجلهين ومجاعة معه يف البصرة بالقـدر، وبلـغ ذلـك ابـن عمـر ومل -٤

من طريق حيىي بن يعمر ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي قال ابن عمر: "فـإذا لقيـت 
ـم بـرآء مـين، والـذي حيلـف بـه عبـدهللا بـن عمـر  أولئك فأخربهم إين برئ مـنهم وأ

نـــه حـــىت يـــؤمن بالقـــدر"، مث لــو أن ألحـــدهم مثـــل أحـــد ذهبـــاً فأنفقـــه مـــا قبـــل هللا م
عـن اإلسـالم  روى عن أبيه احلديث املشهور الـذي فيـه سـؤال جربيـل رسـول هللا 

علــى أســئلته إجابــة شــافية، ومــن إجابتــه  واإلميــان واإلحســان فأجابــه رســول هلل 
                                                 

  ). ٢٠) ومسلم يف اإلميان حديث (  ١٤٠٠البخاري يف الزكاة حديث (   )١(



  - ١٥  -

أن تـــؤمن بـــاهلل ومالئكتـــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم عـــن الســـؤال عـــن اإلميـــان قولـــه: "
  .)١(" ه وشرهاآلخر وتؤمن بالقدر خري 

والشـاهد أن الصـحايب اجلليـل عبــدهللا بـن عمـر اكتفــى يف هـذه املسـألة العقديــة 
الكبرية باالحتجاج بالسنة النبوية مـع أن هنـاك آيـات يف اإلميـان بالقـدر، ويف هـذا 

  .دليل على منزلة السنة عند أصحاب حممد 
م كثرية ال يتسع املقام لسردها.   واألدلة من تصرفا

امل بــن عبــدهللا بــن عمــر أن عبــدهللا بــن عمــر قــال: "مسعــت رســول وعــن ســ -٥
" قـــال: فقـــال  ال متنعـــوا نســـاءكم املســـاجد إذا اســـتأذنَّكم إليهـــايقـــول:"  هللا 

بالل ان عبدهللا: وهللا لنمنعهن. قال: فأقبل عليـه عبـدهللا فسـّبه سـباً سـيئاً مـا سـبه 
  .)٢( لنمنعهن "وتقول: "وهللا مثله قط، وقال: أخربك عن رسول هللا 

وعن سعيد بن جبري أن قريباً لعبدهللا بن مغفـل خـذف فنهـاه، وقـال: "إن  -٦
ـــا ال تصـــيد صـــيدًا، وال تنكـــأ عـــدواً ـــى عـــن اخلـــذف، وقـــال: " رســـول هللا  إ

 -" قال: فعاد، فقـال: أحـدثك أن رسـول هللا ولكنها تكسر السن وتفقأ العني
  .)٣(ى عنه، مث ختذف ال أكلمك أبداً " 

ورحــل كــل مــن أيب أيــوب األنصــاري وجــابر بــن عبــدهللا األنصــاري مســرية  -٧
  شهر من أجل حديث واحد.

جهـم  هذه هـي منزلـة السـنة النبويـة عنـد أصـحاب رسـول هللا  مث سـار علـى 
ــا يف   التــابعون هلــم بإحســان وأئمــة اهلــدى يف تعظــيم ســنة رســول هللا  حيتجــون 

م ويشـدون كل جوانب الدين العقدية والعمل ا يف كـل شـؤون حيـا ية، ويعملون 
الرحـــــال إىل خمتلـــــف البلـــــدان حلفظهـــــا وتـــــدوينها ونشـــــرها وتعليمهـــــا كمـــــا ســـــبقت 

  اإلشارة إىل ذلك.
    منزلة السّنة عند التابعین وأهل الحدیث والفقهاء. ثانیًا:

                                                 
  ).١صحيح مسلم اإلميان حديث (  )١(
  ). ٤٤٢صحيح مسلم الصالة حديث (   )٢(
ذبائح والصيــــد حـــديث ( ) وأخرجـــه البخــــاري يف الـــ ١٩٥٤صـــحيح مســـلم الصـــيد والـــذبائح حـــديث (   )٣(

  ) وفيه " ال أكلمك كذا وكذا ومثله يف مسلم أيضاً ". ٥٤٧٩



  - ١٦  -

ـا، فتجـد الواحـد مـنهم حيفـظ ألـوف  -١ اهتموا حبفظها والتفقه فيها والتعبـد 
  وف من األحاديث.األل

اهتموا بالرحلة يف سـبيلها، فتجـد الكثـري مـنهم يرحـل إىل البلـدان املختلفـة  -٢
ـــا، حـــىت إن بعضـــهم لريحـــل مســـافة شـــهر مـــن أجـــل  ليتلقاهـــا مـــن أفـــواه العلمـــاء 

  حديث واحد.
اهتموا بتدوينها يف املصنفات واجلوامع واملعاجم واملسانيد وكتب الصحاح  -٣

  والسنن.
م، وبيـــان أحـــواهلم مـــن قـــّوة اهتمـــوا ب -٤ ـــم إىل وفيـــا تـــواريخ رجاهلـــا مـــن والد

  من قّوة وضعف. -أيضاً –وضعف، وأحواهلم يف شيوخهم 
وبيــان أحــوال احلفــاظ املتقنــني والنقــاد املــربزين، وأحــوال مــن تغــّري حفظــه ومــىت 
حصل هذا التغري، ومن روى عـنهم قبـل التغـري وبعـده، كـل ذلـك يف كتـب الرجـال 

م، ويف  املشـــهورة، م، ويف املدّلســـني وطبقـــا بـــل خّصصـــوا كتبـــاً يف احلفـــاظ وطبقـــا
املختلطــــني، ويف الضــــعفاء واملرتوكــــني، وألفــــوا كتبــــاً يف علومهــــا، وأّلفــــوا الكتــــب يف 

  الوضع والوضاعني.
كّل ذلك نصحاً هلل ولكتابـه ولرسـوله وللمـؤمنني، وحفاظـاً علـى السـّنة النبويـة، 

  مقبوهلا ومردودها.ومحاية هلا، ومتييزاً بني 
ــــــــذه األعمــــــــال وعــــــــد هللا  ِإنَّــــــــا َحنْــــــــُن نـَزَّْلَنــــــــا الــــــــذِّْكَر َوِإنَّــــــــا لَــــــــُه  وحتّقــــــــق 

  .)٩(احلجر:َحلَاِفُظونَ 
أن  -وهـــو أبـــو حـــامت حممـــد بـــن حبـــان البســـيت-ممـــا حـــدا بأحـــد أئمـــة احلـــديث 

يقــول: :" ولــو مل يكــن اإلســناد وطلــب هــذه الطائفــة لــه لظهــر يف هــذه األمــة مــن 
ديل الــدين مــا ظهــر يف ســائر األمــم، وذلــك أنــه مل يكــن أمــة لنــيب قــط حفظــت تبــ

عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه األمة، حىت ال يتهيأ  أن يزاد يف سنة مـن 
ألـــٌف وال واٌو، كمـــا ال يتهيـــأ زيـــادة مثلـــه يف القـــرآن، حلفـــظ  - -ســـنن رســـول هللا



  - ١٧  -

بـأمر الـدين، ولـوالهم لقـال مـن  هذه الطائفة السنن على املسلمني، وكثرة عنـايتهم
    .)١( شاء ما شاء."

                                                 
  ).١/٢٥كتاب اجملروحني (   )١(



  - ١٨  -

  الفصل الثالث
ً ذكر ضالالت وشبه أ  هل األهواء حول السنة قديما

   ودحضها
  

ماً  ،ألهل األهواء من املتكلمني وغريهم شبه أثاروها ضّد سّنة رسول هللا  و
وضـــد أئمـــة احلـــديث، فتصـــدى ألبـــاطيلهم   وجهوهـــا ضـــد أصـــحاب رســـول هللا 

م عـــدٌد مـــن أئمـــة اإلســـالم: كاإلمـــام الشـــافعي، واإلمـــام أمحـــد، وشـــب م وطعـــو ها
  وابن قتيبة، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغريهم.

ولقد رأيت اإلمام ابن قتيبة أطال النفس يف تصديه هلـم، ونـّص علـى عـدد مـن 
رمحـه –رؤوس أهل الضالل، وفّند مطاعنهم؛ فآثرت أن أقدم للقراء بعـض جهـاده 

  كتابه "تأويل خمتلف احلديث"    يف -هللا
  "بسم هللا الرمحن الرحيم -رمحه هللا  – )١(قال

أما بعد: أسعدك هللا تعاىل بطاعته، وحاطـك بكالءتـه، ووفقـك للحـق برمحتـه، 
وجعلك من أهله، فإنك كتبت إّىل تعلمـين مـا وقفـت عليـه مـن ثلـب أهـل الكـالم 

م يف الكتب بذمهم  م وإسها ورميهم حبمـل الكـذب وروايـة أهل احلديث وامتها
املتناقض حىت وقع االخـتالف وكثـرت النحـل وتقطعـت العصـم وتعـادى املسـلمون 
وأكفر بعضهم بعضـاً وتعلـق كـل فريـق مـنهم ملذهبـه جبـنس مـن احلـديث، فـاخلوارج 

  .  )٢("ضعوا سيوفكم على عواتقكم مث أبيدوا خضراءهمحتتج بروايتهم " 
علـــى احلـــق ال يضـــرهم خـــالف مـــن  ال تـــزال طائفـــة مـــن أمـــيت ظـــاهرينو" 
  ".خالفهم
  ".من قتل دون ماله فهو شهيدو "

  ". عليكم باجلماعة فإن يد هللا عّز وجل عليهاوالقاعد حيتج بروايتهم" 
  ".من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقهو"

                                                 
  ).٣(ص:  )١(
  ). ١٦٤٣ضعيف، انظر: السلسلة الضعيفة لأللباين، حديث (   )٢(



  - ١٩  -

  .")١("امسعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي جمدّع األطرافو"
ــــا مث ســــا ق عــــدداً مــــن الروايــــات الباطلــــة والروايــــات الصــــحيحة الــــيت يــــرون أ

ويف أهل احلديث، ويف هـذا  متناقضة، ويطعنون باجلميع يف أصحاب رسول هللا 
داللة على ضالهلم وجهلهم، فالصحيح من الروايات غري متناقض، والباطـل منهـا 

ث فـال وجـه للطعـن إمنا هـو مـن افـرتاءات أهـل األهـواء، وقـد بـّني ذلـك أهـل احلـدي
  عليهم ". 

  مث  قال مبيناً حال أهل الكالم:
  "( باب ذكر أصحاب الكالم وأصحاب الرأي).

م  -رمحــك هللا-قــال أبــو حممــد: "وقــد تــدبرت  -١ مقالــة أهــل الكــالم فوجــد
يقولـــون علـــى هللا مـــا ال يعلمـــون، ويفتنـــون النـــاس مبـــا يـــأتون، ويبصـــرون القـــذى يف 

م تطــــر  ف علــــى األجــــذاع، ويتهمــــون غــــريهم يف النقــــل، وال عيــــون النــــاس، وعيــــو
  يتهمون آراءهم يف التأويل.

ومعاين الكتاب واحلـديث، ومـا أودعـاه مـن لطـائف احلكمـة وغرائـب اللغــة، ال 
  .)٢(يدرك بالطفـرة والتولد والعرض واجلوهر والكيفية والكمية واألينية
مــا؛ وضــح هلــم املــ نهج، واتســع هلــم ولــو ردوا املشــكل منهمــا إىل أهــل العلــم 

  املخرج.
ولكن مينع من ذلك طلب الرياسة، وحب األتباع، واعتقاد اإلخوان باملقـاالت 

  والناس أسراب طري يتبع بعضها بعضاً.
خـامت األنبيـاء،  مـع معـرفتهم بـأن رسـول هللا -ولو ظهر هلـم مـن يـدعي النبـوة 

  لوجد على ذلك أتباعاً وأشياعاً. -أو من يدعي الربوبية
أن ال  -مع ما يدعـونه من معرفة القياس وإعـداد آالت النظـر-ن جيب وقد كا

خيتلفوا كما ال خيتلف احلساب واملسـاح واملهندسـون؛ ألن آلـتهم ال تـدل إال علـى 

                                                 
  .ديث صحيحة، لكن القوم مل يفقهوهاهذه األحا  )١(
ا نصوص الكتـاب والسـنة ومـا عليـه السـلف الصـاحل ألفاظ يستعملها املتكلمون  خيالهذه   )٢( وال       فون 

  سيما يف أبواب صفات هللا عز وجل.



  - ٢٠  -

عــدد واحــد، وإال علــى شــكل واحــد، وكمــا ال خيتلــف حــذاق األطبــاء يف املــاء ويف 
  نبض العروق.

د فمـــا بـــاهلم أكثـــر النـــاس ألن األوائـــل قـــد وقفـــوهم مـــن ذلـــك علـــى أمـــر واحـــ
  اختالفاً، ال جيتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد يف الدين.

فـــــ"أبو اهلــــذيل العــــالف" خيــــالف "النظَّــــام" و"النجــــار" خيالفهمــــا و"هشــــام بــــن 
احلكـــم" خيـــالفهم، وكـــذلك "مثامـــة"، و"مـــويس"، و"هاشـــم األوقـــص"، و"عبيـــدهللا 

  ة"، وفالن وفالن.ابن احلسن"، و"بكر العمى"، و"حفص"، و"قبّ 
  . )١(ليس منهم واحد إال وله مذهب يف الدين، يدان برأيه، وله عليه تبع"

قال أبـو حممـد: "لـو كـان اخـتالفهم يف الفـروع والسـنن، التسـع هلـم العـذر  -٢
عنــدنا، وإن كــان ال عــذر هلــم، مــع مــا يدعونــه ألنفســهم كمــا اتســع ألهــل الفقــه، 

م.   ووقعت هلم األسوة 
م، يف التوحيـــد، ويف صـــفات هللا تعـــاىل، ويف قدرتـــه، ويف نعـــيم ولكـــن اخـــتالفه

أهـــل اجلنـــة، وعـــذاب أهـــل النـــار، وعـــذاب الـــربزخ، ويف اللـــوح، ويف غـــري ذلـــك مـــن 
  األمور اليت ال يعلمها نّيب إال بوحي من هللا تعاىل.

ولـــن يعـــدم هـــذا مـــن رد مثـــل هـــذه األصـــول إىل استحســـانه ونظـــره ومـــا أوجبـــه 
م.القياس عنده، الختال م واختيارا   ف الناس يف عقوهلم وإرادا

فإنــك ال تكــاد تــرى رجلــني متفقــني، حــىت يكــون كــل واحــد منهمــا، خيتــار مــا 
  .)٢(خيتاره اآلخر، ويرذل ما يرذله اآلخر، إال من جهة التقليد"

أن ننتقل عن أصحاب احلديث ونرغب عـنهم  –رمحك هللا  –"ولو أردنا  -٣
هم، خلرجنــا مــن اجتمــاع إىل تشــتت، وعــن نظــام إىل أصـحاب الكــالم، ونرغــب فــي

ـــــس إىل وحشـــــة، وعـــــن اتفـــــاق إىل اخـــــتالف، ألن أصـــــحاب  إىل تفـــــرق، وعـــــن أُن
  احلديث كلهم جممعون على أن ما شاء هللا كان، وما مل يشأ ال يكون.

                                                 
  )١٥-١٤(ص:  )١(
  ).١٥(ص:  )٢(
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وعلى أنه خالق اخلري والشر، وعلـى أن القـرآن كـالم هللا غـري خملـوق، وعلـى أن 
قيامة، وعلى تقدمي الشيخني، وعلـى اإلميـان بعـذاب القـرب، ال هللا تعاىل يرى يوم ال

خيتلفــون يف هــذه األصــول، ومــن فــارقهم يف شــيء منهــا، نابــذوه وباغضــوه وبــدعوه 
  وهجروه.

وإمنا اختلفوا يف اللفظ بالقرآن، لغموض وقع يف ذلك وكلهم جممعـون علـى أن 
غـــُري خملـــوق فهـــذا  -مقـــروءاً ومكتوبـــاً، ومســـموعاً، وحمفوظـــاً -القـــرآن بكـــل حـــال 

  .)١(اإلمجاع"
م عليه من معرفة القياس،  -٤ "فإذا حنن أتينا أصحاب الكالم، ملا يزعمون أ

وحسن النظر، وكمال اإلرادة، وأردنا أن نتعلق بشيء من مـذاهبهم، ونعتقـد شـيئاً 
مـــن حنلهـــم، وجـــدنا النظـــام شـــاطراً مـــن الشـــطار، يغـــدو علـــى ســـكر، ويـــروح علـــى 

ئرهـــــــا، ويـــــــدخل يف األدنـــــــاس، ويرتكـــــــب الفـــــــواحش، ســـــــكر، ويبيـــــــت علـــــــى جرا
  والشائنات وهو القائل.

 وأســـــــــتبيُح دمـــــــــاً مـــــــــن غـــــــــري جمـــــــــُروِح     مــــــا زلـــــــُت آخــــــُذ ُروح الـــــــزِق يف ُلطُـــــــف 
  )٢("والـــــــزُق ُمطـــــــرُح جســـــــم بـــــــال روحِ     حـــــىت انثنيـــــُت وِيل روحـــــان ِيف جســـــدي 

علــى اخلطــأ، وأنــه مث ذكــر مــن ضــالالته قولــه: جيــوز أن جيمــع املســلمون مجيعــاً 
  "، وادعى أن كل نيب كذلك.بعثت إىل الناس كافة طعن يف حديث:"

وحكـــى عنـــه أقـــواًال باطلـــة يف الطـــالق والظهـــار والوضـــوء والطعـــن يف أيب بكـــر 
وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت بالتناقض يف أقوال افرتاهـا علـيهم، والطعـن يف 

ق القمر وحديث خلق اجلنني وتكذيبه يف حديث انشقا --عبدهللا بن مسعود 
إن أحدكم ليعمـل بعمـل أهـل اجلنـة حـىت مـا يكـون ، وفيه: ")٣( يف بطن أمه..."

  .  "بينها وبينه إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
                                                 

  ).١٦(ص:  )١(
  ).١٨-١٧(ص:  )٢(
ومـن املؤســف أن حممـداً الغــزايل املعاصـر قــد تابعـه يف الطعــن يف ابـن مســعود وتكذيبـه يف هــاتني القضــيتني،   )٣(

كما شارك يف الطعـن يف أهـل احلـديث   -رضي هللا عنهما- بن عمرو بن العاص ومعاوية وطعن يف عبدهللا
  وكثري من األحاديث النبوية.
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، وأن عمـــــر وعثمـــــان وعليـــــاً --، وأيب هريـــــرة --كمـــــا طعـــــن يف حذيفـــــة 
  وعائشة قد كذبوه.
لطعــــــن يف أيب هريــــــرة أمحــــــد أمــــــني وأبــــــو ريــــــة كافأمهــــــا هللا مبــــــا وقــــــد تابعــــــه يف ا

  .)١(يستحقان، وقد رد ابن قتيبة هذه الطعون
مث ذكـــر بكـــراً صـــاحب الطائفـــة البكريـــة، وذكـــر مـــن أقوالـــه: أن مـــن ســـرق حبـــة 
خـــردل مث مـــات غـــري تائـــب فهـــو يف النـــار خملــــد فيهـــا أبـــداً مـــع اليهــــود والنصـــارى، 

، وذكر هشـام بـن احلكـم وأنـه كـان رافضـياً )٢(ه فيها وذكر بعض ضالالته مث ناقش
  .)٣(غالياً وأنه غال يف اجلرب. وذكر له شناعات أخرى 

مث قال: " مث نصري إىل مثامة فنجده من رقة الدين وتنقص اإلسـالم واالسـتهزاء 
  به وإرساله لسانه على ما ال يكون على مثله رجل يعرف هللا تعاىل ويؤمن به.

ه املشــــهور أنــــه رأى قومــــاً يتعــــادون يــــوم اجلمعــــة إىل املســــجد ومــــن احملفــــوظ عنــــ
خلوفهم فوت الصالة، فقال: انظروا إىل البقر انظروا إىل احلمري، مث قال لرجـل مـن 

فالرجـــل شـــعويب   ، يعـــين: رســـول هللا )٤(إخوانـــه: مـــا صـــنع هـــذا العـــريب بالنـــاس" 
   حاقد على اإلسالم ونيب اإلسالم. 

لربمكــــي، وذكــــر اشــــتغاله بكتــــب أرســــطاطاليس يف مث ذكــــر حممــــد بــــن اجلهــــم ا
ـا يقطـع دهـره يف ذلـك. ويعـارض رسـول  الكون والفساد والكيان وحـدود املنطـق 

  .)٥(هللا يف عدد من األحاديث فيقول خبالفها عمداً وعناداً 
مث ذكر اجلاحظ وتالعبه إىل أن يعمل الشيء ونقيضه، وحيتج لفضـل السـودان 

  علي البيضان.
حيـــتج للعثمانيـــة علـــى الرافضـــة، ومـــرة للزيديـــة علـــى العثمانيـــة وأهـــل وجتـــده مـــرة 

ومــــرة يــــؤخره. ويعمــــل كتابــــاً يــــذكر فيــــه حجــــج  -–الســــنة، ومــــرة يفضــــل عليــــاً 

                                                 
  ).٤٣-١٨انظر: (ص:  )١(
  ).٤٦(ص:   )٢(
  ).٤٩-٤٨(ص :  )٣(
  ).٤٩(ص:   )٤(
  ).٥٠-٤٩(ص:   )٥(
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النصــارى علــى املســلمني، فــإذا صــار إىل الــرد علــيهم جتــوز يف احلجــة كأنــه إمنــا أراد 
  تنبيههم على ما ال يعرفون وتشكيك الضعفة من املسلمني.

ه يقصد يف كتبه للمضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة األحداث، وجتد
وشراب النبيذ، ويستهزئ من احلديث استهزاء ال خيفى على أهل العلم، كذكره  
كبد احلوت، وقرن الشيطان، وذكر احلجر األسود، وأنه كان أبيض فسوده 

ئ املشركون، وقد كان جيب أن يبيضه املسلمون حني أسلموا، وذكر له مساو 
  أخرى.

"وهو مع هذا من أكذب األمة، وأوضعهم حلديث، وأنصرهم  مث قال:
  ".)١(لباطل

مث قال: "وبلغين أن من أصحاب الكالم من يرى اخلمر غري حمرمة، وأن هللا 
ى عنها على جهة التأديب كما قال تعاىل:  َوال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة  تعاىل إمنا 

  .) ٢٩( اإلسراء:  ْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط ِإَىل ُعُنِقَك َوال تـَْبسُ 
ومنهم من يرى نكاح تسع، ومنهم من يرى شحم اخلنـزير وجلده حالالً 
ومنهم من يقول: إن هللا ال يعلم شيئًا حىت يكون، وال خيلق شيئًا حىت يتحرى، 
وذكر هلم آراء فاسدة، منها: اختالفهم يف ثبوت اخلرب إىل أقوال، منها أنه يثبت 

ين رجًال، ومنها أنه يثبت بسبعني بناء على استدالالت عجيبة مث رد عليهم بعشر 
  رداً علمياً جيداً.

  وذكر هلم تفاسري للقرآن عجيبة يريدون أن يردوه إىل مذاهبهم.
وذكر أنه أعجب من تفسريهم تفسري الرافضة وما يدعونه من علم باطنه مبا 

ر اّدعوا أنه كتب هلم فيه اإلمام  وقع إليهم من اجلفر، وفّسر اجلفر بأنه جلد جف
  كل ما حيتاجون إىل علمه وكل ما يكون إىل يوم القيامة.

. إنّه ) ١٦( النمل:   َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُودَ  وقوهلم يف قول هللا عز وجل: 
(   ِإنَّ اهللََّ يَْأُمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقَرةً   ، وقوله عز وجل: اإلمام ورث علم النيب 

                                                 
  ).٦٠ – ٥٩(ص:   )١(
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ا عائشة، وقوله: ) ٦٧البقرة:  ّ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها ، إ ، إنّه طلحة )٧٣( البقرة:   فـَ
  والزبري.

ما أبو بكر وعمر.   وقوهلم يف اخلمر وامليسر: إ
ما معاوية وعمرو"، مث قال: "مع عجائب أرغب عن  واجلبت والطاغوت: إ

  ذكرها".
 نعلم يف أهل البدع واألهواء أحد اّدعى مث ذكر بعض فرقهم، مث قال: "وال

  .)١(الربوبية لبشر غريهم وذكر أن ابن سبأ فعل ذلك" 
ذكر هذه الفرق ورؤسها ليبني ضالهلم ومنها طعنهم يف سنة رسول هللا 
م خالل هذه الصفحات وفيما بقي من كتابه رمحه  وأصحابه وقد ناقش ضالال

ت سيأيت ذكر بعضهم ومناقشتهم إن هللا ، وقد ورثهم أقوام يف هذه الضالال
  شاء هللا.

م  ّمث ذكر أهل احلديث وفضائلهم فقال: "فأما أصحاب احلديث، فإ
التمسوا احلق من جهته وتتبعوه من مظانّه، وتقربوا من هللا باتباعهم سنن رسول 

وطلبهم آلثاره وأخباره برًا وحبرًا وشرقًا وغربًا يرحل الواحد منهم راجًال  هللا 
يف طلب اخلرب الواحد أو السنة الواحدة حىت يأخذها من الناقل هلا  )٢(وياً مق

مشافهة، مث مل يزالوا يف التنقري عن األخبار والبحث هلا حىت فهموا صحيحها 
  .)٣(وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالفها من الفقهاء إىل الرأي"

ها ونصوا على مث ضرب عددًا من األمثلة ألحاديث موضوعة كيف ردو 
واضعيها، وذكر أحاديث صحيحة كشف وجوه إشكاهلا وبني خمارجها على 

  طريق أهل العلم الراسخني.

                                                 
  ).٧٣ -٦٠(ص:   )١(
  خمتار الصحاح، ماّدة قوي]. املقوي، هو: الذي ال زاد معه. [انظر  )٢(
  ).٧٤ – ٧٣(ص:   )٣(
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مث واصل حبثه يف رد األباطيل وبيان خمارج األحاديث وصحة معانيها ورداً 
ا  أبو  ملطاعن الزنادقة واملنحرفني عن النهج القومي، ومنها أحاديث باطلة تعلق 

  للطعن يف السنة، ومنها أحاديث صحيحة هوش عليها النظام وأمثاله.رية وأمثاله 
اإلمام الشافعي  وقد تصدى للرد على هؤالء املرجفني على سنة رسول هللا 

ذكر فيه حججاً  "احلجة يف تثبيت خرب الواحد"حتت عنوان  "الرسالة"يف كتابه 
:"ويف تثبيت -رمحه هللا تعاىل- كثرية توجب قبول خرب الواحد العدل، مث قال 

خرب الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ومل يزل سبيل سلفنا والقرون 
بعدهم إىل من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من 
أهل العلم بالبلدان وذكر أهل املدينة، ومنهم: سعيد بن املسيب وعروة والقاسم 

  بن حممد وعدد آخرين منهم.
: عطاء، وطاووساً، وجماهداً، وابن أيب مليكة، وعكرمة وذكر من أهل مكة

  ابن خالد.
ومن أهل اليمن: وهب بن منبه، ومكحوًال، وعبد الرمحن بن غنم بالشام، 

  واحلسن،  وابن سريين بالبصرة.
وعلقمة واألسود والشعيب بالكوفة، وحمدثي الناس وأعالمهم باألمصار كلهم 

به، ويقبله واالنتهاء إليه واإلفتاء  هللا  حيفظ عنه تثبيت خرب الواحد عن رسول
  كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من حتته.

 ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم اخلاصة: أمجع املسلمون قدمياً 
وحديثًا على تثبيت خرب الواحد واالنتهاء إليه بأنه مل يعلم من فقهاء املسلمني 

  أحد إال وقد ثبته جاز يل.
م ولكن  اختلفوا يف تثبيت خرب  أقول: مل أحفظ عن فقهاء املسلمني أ

  .)١("الواحد

                                                 
  )٤٥٨-٤٥٣الرسالة (ص:  )١(
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حيث ناظر رؤوس منكري السنة حبضور عدد  )١(ـّماع العلم""جُ ويف كتاب 
م بردود  من هذه الفئة الضاّلة اليت ترد األخبار كّلها فدحض أباطيلهم وشبها

وتدحض أباطيل  ة سنته قوية وحجج دامغة تبني منـزلة الرسول الكرمي ومنـزل
  بت حجية السنة النبوية.هؤالء املرجفني املعارضني وتث

فئة أخرى ترد أخبار اآلحاد  -أيضاً - )٢(ُمجّاع العلم"كما ناقش يف كتابه "
  حبجج بّينة واضحة قويّة.

يف كتابه  - رمحه هللا- كما تصدى هلم اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي 
فقد ضمَّن هذا الكتاب الرّد على حتريفهم  ،)٣("الرد على بشر املريسي"

وتعطيلهم لصفات هللا كاستواء هللا على عرشه وتأويل الوجه واليدين والسمع 
  والبصر وإنكار رؤية هللا يف اآلخرة. 

مث دلف إىل احلّث على طلب احلديث، والرد على من زعم أنه مل يكتب 
احلديث وأهل  وأصحابه، والذب عن الصحابة وأصحاب على عهد النيب 

، والذب عن معاوية السنة وفّضلهم على غريهم، والذب عن أيب هريرة 
  .-رضي هللا عنهم-وعبدهللا بن عمرو بن العاص 

والذابون عن السنة والصحابة وأهل احلديث ال حيصون يف قدمي الزمان 
  وحديثه وإمنا نذكر يف هذا البحث من ذلك ما يتيسر لنا ذكره.

السنة وأهلها ما يتيسر لنا ذكره مع دحض كما نذكر من خصوم 
م.   أباطيلهم وجهاال

  

                                                 
  ).١٩-٤(ص:  )١(
  ).٥٧-٢٠(ص:  )٢(
  )١٤٠-١٢٧(ص:  )٣(



  - ٢٧  -

  الفصل الرابع
 الحاضر ذكر شبهات أهل األهواء حول السنة في العصر 

  ودحضها.
  

وســنة،  اســتفحلت الفتنــة ضــد الشــريعة اإلســالمية كتابــاً  ويف القــرن الرابــع عشــر
علــــى أيــــدي أنــــاس وأقــــول: كتابــــاً وســــنة؛ ألّن الطعــــن يف الســــنة طعــــن يف القــــرآن. 

  ينتمون إىل اإلسالم. 
ا، وانتشــرت الفتنــة  وجــاءت فتنــتهم امتــداداً للفــنت الســابقة ومبنيــة علــى شــبها
يف الشرق والغرب على أيدي بعض أعداء اإلسالم من املستشرقني أحيانـاً، وعلـى 
أيـــدي أنـــاس ينتســـبون إىل اإلســـالم يف الغالـــب، ويرجـــع هـــذا الـــبالء يف نظـــري إىل 

  معهما عصر واحد وهدف واحد كان من ورائها االستعمار الصلييب.مدرستني جي
  هما: مدرسة أحمد خان الهندي مؤسس جامعة علیكره.احدإ

ـــأثراً عميقـــاً فدفعـــه ذلـــك إىل الـــدعوة  لقـــد تـــأثر هـــذا الرجـــل باحلضـــارة الغربيـــة ت
حبمــــاس إىل تقليــــدها، وإىل تفســــري اإلســــالم والقــــرآن مبــــا يطابقهــــا ويطــــابق هــــوى 

، بـــل أرى أنــه إىل جانـــب هــذا كـــان متــأثراً بفكـــر الباطنيــة يظهـــر ذلـــك يف الغــربيني
  تفسريه وكتاباته. 

  لقد نسب إليه أنه أنكر اجلنة والنار. 
ا: "القوى املدبرة للعامل اليت ميكن السيطرة عليها أو هي  وقال عن املالئكة بأ

  .)١(القوى اليت يف مقدور اإلنسان تسخريها"
م:   . )٢(" سكان الغابات والصحاري من البشر"وقال عن اجلن بأ

ومثـــل تأويلـــه الشـــيطان: بأنـــه القـــوى العدائيـــة الـــيت ال ميلـــك اإلنســـان الســـيطرة 
  . )٣(عليها 

                                                 
)، كل ما عزوته إىل املقاالت فهو نقل عن كتاب القرآنيون خلادم حسني من  ٢/٢٢٠مقاالت سرسيد (   )١(

  ). ١٠٦-١٠٢(ص
م لألســــتاذ خــــادم حســــني (ص: ) ، نقــــ٥كتابــــه اجلــــن واجلــــان (ص:يف     )٢( ًال عــــن كتــــاب القرآنيــــون وشــــبها

١٠٢.(  
  ). ١/٢١٩مقاالت سرسيد (   )٣(



  - ٢٨  -

ــا تتحــرك  ــم خلقــوا مــن نــار، وأ بــل أنكــر األحاديــث الثابتــة الــيت تــدل علــى أ
  . )١(باإلرادة وتتشكل بأشكال خمتلفة 

اعيــل الســلفي يف كتابــه "مقــاالت سرســيد"، هــذا مــا نقلــه عنــه الشــيخ حممــد إمس
وأضيف أن إنكاره هـذا مل يتوقـف عنـد إنكـار السـنة بـل جتـاوزه إىل إنكـار اآليـات 

  القرآنية املصرحة بأن هللا خلق اجلان من مارج من نار.
َخَلَق اِإلنسان ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّار * َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمـْن َمـارٍِج قال تعاىل:  
   ). ١٥-١٤( الرمحن:   نَارٍ  ِمنْ 

  ).٢٧( احلجر: َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السَُّمومِ  وقال تعاىل:

َقــاَل َمــا َمنَـَعــَك َأال َتْســُجَد وقــال تعـــاىل إلبلــيس حــني أىب أن يســجد آلدم:  
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر وَ    .  )١٢(األعراف:َخَلْقتَـُه ِمْن طـِنيٍ ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل أَنَا َخيـْ

َوِإْذ قـُْلنَـا ِلْلَمالِئَكـِة اْسـُجُدوا آلَدَم َفَسـَجُدوا واجلّن ذرية إبليس، قال تعاىل: 
ــْن  ــاَء ِم ــُه َأْولَِي ــُه َوُذرِّيـََّت َتتَِّخُذوَن ــِر رَبِّــِه َأفـَ ــْن َأْم ــَن اجلِْــنِّ فـََفَســَق َع ــيَس َكــاَن ِم ِإال ِإْبِل

  .) ٥٠( الكهف: َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً  ُدوِين َوُهمْ 
ــوره يف إنكــار املغيبــات وإنكــار املعجــزات إىل إنكــار مــا صــرح بــه  ولقــد جــره 

يف النــار، وإنكــاره  -عليــه الصــالة الســالم -القــرآن الكــرمي، كإنكــاره إلقــاء إبــراهيم
عليـه -م احلـوت ليـونس مـن غـري أب، والتقـا -عليه الصالة السالم-والدة عيسى 

  .   -الصالة والسالم
فمثل هذا الرجـل الـذي مجـع بـني العقليـة الغربيـة والباطنيـة ال يسـتغرب منـه أن  

يتنـــاول الســـنة بـــالطرق الباطنيـــة، أو ينكرهـــا، أو يضـــع لتأويلهـــا وإنكارهـــا القواعـــد 
  واملناهج الفاسدة املشككة فيها.

لروايــات تتناقــل علــى األلســنة إىل ظلــت ا انظــر إليــه يقــول: "بعــد وفــاة النــيب  
عهـــد التصـــنيف يف الكتـــب املعتمـــدة غـــري أننـــا ال نســـتطيع أن نغـــض الطـــرف عـــن 

                                                 
  ) ٢/٢٥٢املصدر السابق (   )١(



  - ٢٩  -

ــا كتــب األحاديـــث تلــك الــيت كـــان مبناهــا روايــات الـــذاكرة..  اهليئــة الــيت دونـــت 
ا وإضافة اجلديد إليها"   . )١(بينما البعد الزمين كفيل مبزج الزائد 

ا بقوله: ويؤكد تشكيكه يف السنة و    روا
" بــأن مــادون يف هــذه الكتــب مــن األحاديــث إمنــا هــي ألفــاظ للــرواة وال نعــرف 

واملعــرب بــه مــن وفــاق  -الصــادر مــن شــفتيه عليــه الصــالة والســالم-مــا بــني األصــلي
وخـــالف، ولـــيس مـــن العجـــب أن خيطـــئ أحـــد الـــرواة يف فهـــم احلـــديث ممـــا يكـــون 

  .)٢(سبباً يف ضياع املفهوم الصحيح" 
َهـت اجلهـود إليهـا مـن  ويقول: "وإنـَّا ال نـدري عـن األحاديـث الـيت وثقـت، أَُوجِّ

  . )٣( حيث املضمون واحملتوى أم ال؟، وأي السبل سلكت يف ذلك؟."
وجهــــل هــــذا الرجــــل أو جتاهــــل مــــا كــــان يتمتــــع بــــه الصــــحابة والتــــابعون وأئمــــة 

نايـة الـيت احلديث وحفاظه من األمانة والعدالة واحلفظ املذهل وجهل أو جتاهـل الع
حفظـــــاً ومراعـــــاة أللفاظهـــــا  ال نظـــــري هلـــــا يف أمـــــة مـــــن األمـــــم بســـــنة رســـــول هللا 

  ومعانيها. 
وإذا كان ال يدري هل اجلهود قـد وجهـت إىل األحاديـث مـن حيـث املضـمون 
واملعــىن أو ال، وال يــدري أي الســبل الــيت ســلكت يف ذلــك؛ فكــل هــذا راجــع إىل 

وواقعهــــم يشــــهدان أن جهــــودهم  جهلــــه أو ســــوء قصــــده، وتــــاريخ أئمــــة احلــــديث
العظيمــة كانــت موجهــة إىل األســانيد وإىل ألفــاظ احلــديث ومعانيــه بدقــة بالغــة ال 

  جتد هلا نظرياً.
ومن املسـتنكر املسـتفظع لـدى العقـالء أن يـأيت إنسـان جاهـل بعلـم مـن العلـوم 
أو صناعــــة مـــن الصـــناعات الدنيويـــة فيضـــع هلـــا قـــوانني وشـــروطاً ميليهـــا علـــى كبـــار 

ــا ظانــاً أنــه قــد أَتــى مبــا مل تســتطعه األوائــل، وظانــاً أّن أهــل تلــك خرب  ائهــا وعباقر

                                                 
  ). ٢/٢٣مقاالت (   )١(
  ). ١/٤٩مقاالت (   )٢(
  ). ١/٢٣مقاالت (  )٣(



  - ٣٠  -

العلوم قد قصرت مداركهم عن الشروط والقوانني اليت عن طريقها يتقنـون علـومهم 
ا من اخللل والضياع. م وحيفظو   وصناعا

فلــو جــاء هــذا املســكني إىل كبــار املتخصصــني يف الطــب أو اهلندســة أو علمـــاء 
رة، أو جــــاء أعجمــــي ال يعــــرف العربيـــــة إىل فطاحــــل علــــوم النحـــــو والتصــــريف الــــذ

والبالغـــة بأنواعهـــا يقـــرتح علـــيهم ضـــوابط وقواعـــد لعلـــومهم فهـــل ســـيقابل بالتقـــدير 
  واالحرتام؟.

ومــــا مصــــري العلــــوم الشــــرعية والدنيويــــة  لــــو قبلــــوا مــــن اجلهلــــة واملوسوســــني مــــا 
  يتخيلونه من املقرتحات والشروط عليهم؟ 

  بل للقرآن نفسه.  ه اهلدم كما يريد هذا الرجل وأمثاله لسنة رسول هللا إن
  يقول أمحد خان:" واملعيار السليم لقبوهلا: 

هـــــو أن ينظـــــر إىل املـــــروي مبنظـــــار القـــــرآن فمـــــا وافقـــــه أخـــــذناه ومـــــا مل يوافقـــــه 
فيجــــب فيــــه تــــوفر شــــروط  نبــــذناه..، وإن نســــب شــــيء مــــن ذلــــك إىل الرســــول 

  ثالثة: 
  باجلزم واليقني. ن احلديث املروي قول الرسول أن يكو  -١
ــا الـراوي هـي الكلمــات  -٢  أن توجـد شهــادة تثبـت أن الكلمــات الـيت أتـى 

  النبوية بعينها. 
ا الرواة معان سوى ما ذكره الشرَّاح.  -٣   أن ال يكون للكلمات اليت أتى 

أو  ول فــإن ختلــف أحــد هــذه الشــروط الثالثــة مل يصــح نســبة القــول إىل الرســ
  .)١(أنه حديث من أحاديثه"

  أن يقال: واجلواب 
: إذا حتقــق الشـــرط األول علــى مــا فيــه مــن بــالء فيكـــون اشــرتاط األخــريين أوالً 

ما التهويل.   من اهلذيان يقصد 

                                                 
  ). ١/٤٠مقاالت (   )١(



  - ٣١  -

لقد وضع علماء احلديث شروطاً حيـث قـالوا يف تعريـف احلـديث الصـحيح:"  
ل وال شـاذ"، وهلـم  حبـوث عميقـة هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غري مع

كفيلـة حبفـظ   -ومنها املكذوب املفرتى علـى رسـول هللا-يف رد الروايات املردودة 
  السنة ومحايتها من الدخيل والكذب واألخطاء واألوهام.

: " معرفــة املوضــوع املختلــق املصــنوع، وعلــى -رمحــه هللا-قــال احلــافظ ابــن كثــري
  ذلك شواهد كثرية: 

  منها: 
  ر واضعه على نفسه قاًال أو حاًال. إقرا -١
  ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه.  -٢
  أو جمازفة فاحشة.  -٣
  أو خمالفة للكتاب والسنة الصحيحة.  -٤

فال جتوز روايته ألحد من الناس إالَّ على سبيل القـدح فيـه ليحـذره النـاس ومـن 
  .  )١(يغّرت به من اجلهلة والعوام والرعاع"

  واضعون أقسام كثرية:مث قال:" وال
م حيسنون صنعاً... إخل "    .)٢(منهم زنادقة ،ومنهم متعبدون حيسبون أ

فقـال رمحـه  وقد بـني احلـافظ ابـن حجـر الـدوافع إىل الكـذب علـى رسـول هللا 
  هللا: 

  " واحلامل للواضع على الوضع: 
  إما عدم الدين، كالزنادقة.  -١
  أو غلبة اجلهل، كبعض املتعبدين.  -٢
  أو فرط العصبية، كبعض املقلدين.  -٣
  أو اتّباع هوى بعض الرؤساء.  -٤
  . )٢(أو اإلغراب لقصد االشتهار" -٥

                                                 
  أمحد شاكر.) تعليق الشيخ ٧٨) خمتصر ابن كثري ملقدمة ابن الصالح (ص:2،١(
    )نشر مكتبة طيبة.٤٥) نزهة النظر (ص:٢(



  - ٣٢  -

ـــا يف الـــرواة تضـــمن التعريـــف الســـابق اإلشـــارة  وهنـــاك أســـباب آخـــرى يطعـــن 
  إليها؛ منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالضبط.

مة الرا   وي به والفسق واجلهالة والبدعة.فاملتعلق بالعدالة، مثل: الكذب و
واملتعلـــق بالضـــبط، مثـــل: فحـــش الغلـــط أو الغفلـــة أو وهـــم الـــراوي أو خمالفتـــه  

  للثقات أو سوء احلفظ. 
وهنــــاك شــــروط تتعلــــق باإلســــناد، حيــــث اشــــرتط فيــــه احملــــدثون االتصــــال بعــــد 

  اشرتاطهم للعدالة والضبط يف الرواة. 
ل اإلســناد مــن أولــه إىل آخــره، فــإذا ولقــد اشــرتط احملــدثون لصــحة الروايــة اتصــا

حصل سقط راو يف إسناد يف أي موضع منـه ال يقبـل املـنت الـذي جـاء عـن طريـق 
بــأن ســقط -هــذا اإلســناد الــذي حصــل فيــه الســقط، فمــا وقــع الســقط مــن آخــره 

  مسي: مرسًال.  -والراوي عنه منه الصحايب بني رسول هللا 
  مسي: معلقاً. وإن كان السقط من أوله من بعض املصنفني 

وإن كان السقط يف أثناء اإلسناد فإن كان الساقط واحداً مسـي: منقطعـاً، وإن  
كان باثنني فصاعداً على التوايل مسي: معضًال، ويلحق بذلك التدليس، وهو: أن 
يـــروي الـــراوي عـــن شـــيخ قـــد مســـع منـــه مـــا مل يســـمعه منـــه مومهـــاً أنـــه قـــد مسعـــه مـــن 

  شيخه.
يــروي الــراوي عــن شــيخ عاصــره ومل يلقــه، وهنــاك واإلرســال اخلفــي، وهــو: أن  

 أمور أخرى روعيـت بدقـة ودراسـات طويلـة ودقيقـه جـداً حلمايـة سـنة رسـول هللا 
من تسلل الكذب وتطرق اخللل إليها من أي ناحية من النواحي، وال يتسع املقام 

  لذكرها وموضعها كتب علوم احلديث. 
ممـــا  علـــى ســـنة رســـول هللا  وهـــي أحـــوط وأشـــد محايـــة وضـــبطاً ودفعـــاً للـــدخيل

  يضعه اجلاهلون املغرضون من الشروط. 
وألئمة احلديث من اإلدراك والوعي وقوة التمييز بني احلـق والباطـل، ومـا يصـح 

  نسبته إىل رسول هللا وما ال يصح ما يبهر العقول. 
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قــــال احلــــافظ أبــــو حممــــد عبــــد الــــرمحن بــــن أيب حــــامت يف تقدمــــة كتــــاب "اجلــــرح 
  :)١(والتعديل"

" مسعــت أيب رمحــه هللا يقــول: جــاءين رجــل مــن جلــة أصــحاب الــرأي مــن أهــل 
الفهــم مــنهم، ومعــه دفــرت فعرضــه علــي فقلــت يف بعضــها: هــذا حــديث خطــأ قــد 
دخــل لصــاحبه حــديث يف حــديث، وقلــت يف بعضــه: هــذا حــديث باطــل، وقلــت 
يف بعضه: هذا حديث منكر، وقلت يف بعضه: هذا حديث كذب، وسـائر ذلـك 

  حاح. أحاديث ص
فقـــال يل: مـــن أيـــن علمـــت أن هـــذا خطـــأ، وأن هـــذا باطـــل، وأن هـــذا كـــذب؟ 
أخـربك راوي هــذا الكتــاب بـأين غلطــت وأين كــذبت يف حـديث كــذا؟ فقلــت: ال، 
مـــا أدري هـــذا اجلـــزء مـــن روايـــة مـــن هـــو ؟ غـــري أين أعلـــم أن هـــذا خطـــأ، وأن هـــذا 

ت: مــا احلــديث باطــل، وأن هــذا احلــديث كــذب، فقــال تــدعي الغيــب؟ قــال: قلــ
هــذا ادعــاء الغيــب قــال: فمــا الــدليل علــى مــا تقــول ؟ قلــت: ســل عمــا قلــت مــن 
حيسن مثـل مـا أحسـن، فـإن اتفقنـا علمـت أنـا مل جنـازف ومل نقلـه إال بفهـم. قـال: 
من هو الذي حيسن مثل ما حتسن؟ قلـت: أبـو زرعـة، قـال: ويقـول أبـو زرعـة مثـل 

اغـد ألفـاظي يف تلـك ما قلت؟ قلت: نعم، قال: هذا عجـب، فأخـذ فكتـب يف ك
األحاديــــــث مث رجــــــع إيل وقــــــد كتــــــب ألفــــــاظ مــــــا تكلــــــم بــــــه أبــــــو زرعــــــة يف تلــــــك 
األحاديث، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلت: الكذب والباطل 
واحــد، ومــا قلــت أنــه كــذب قــال أبــو زرعــة: هــو باطــل، ومــا قلــت أنــه منكــر قــال: 

زرعــة: صــحاح، فقــال: مــا  هــو منكــر، كمــا قلــت، ومــا قلــت أنــه صــحاح قــال أبــو
أنـــا مل  )١(أعجـــب هـــذا، تتفقـــان مـــن غـــري مواطـــأة فيمـــا بينكمـــا، فقلـــت فقـــد ذلـــك

جنازف وإمنا قلناه بعلم ومعرفة قـد أوتينـا، والـدليل علـى صـحة مـا نقولـه بـأن دينـاراً 
حيمــل إىل الناقــد فيقــول: هــذا دينــار نبهــرج، ويقــول لــدينار: هــو جيــد،  )٢(نبهرجــاً 

                                                 
  ).٣٥١-٣٤٩(ص:   )١(
  ) لعله : بان لك . ١(
رجاً " ٢(  ) الظاهر " 
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ـــرج هـــذا فـــإن قيـــل لـــه مـــن أيـــ ن قلـــت أن هـــذا نبهـــرج؟ هـــل كنـــت حاضـــراً حـــني 
رجـــت هـــذا  رجـــه أين  ـــه: فـــأخربك الرجـــل الـــذي  ـــدينار؟ قـــال: ال، فـــإن قيـــل ل ال

  الدينار؟ قال: ال، قيل فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ 
قـــال: علمـــاً رزقـــت، وكـــذلك حنـــن رزقنـــا معرفـــة ذلـــك، قلـــت لـــه فتحمـــل فـــص 

وهريني فيقول: هذا زجـاج، ويقـول ملثلـه: هـذا ياقوت إىل واحد من البصراء من اجل
  ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ 

هــل حضــرت املوضــع الــذي صــنع فيــه هــذا الزجــاج ؟ قــال: ال، قيــل لــه: فهــل 
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هـذا زجاجـاً ؟ قـال: ال، قـال: فمـن أيـن علمـت ؟ 

ن رزقنـا علمـاً ال يتهيـأ لنـا أن خنـربك كيـف علمنـا قال: هذا علم رزقت؛ وكذلك حن
  بأن هذا احلديث كذب وهذا حديث منكر إال مبا نعرفه. 

قـــال أبـــو حممـــد: تعـــرف جـــودة الـــدينار بالقيـــاس إىل غـــريه فـــإن ختلـــف عنـــه يف 
احلمـــرة والصـــفاء علـــم أنـــه مغشـــوش، ويعلـــم جـــنس اجلـــوهر بالقيـــاس إىل غـــريه فـــإن 

أنه زجاج، ويقاس صحة احلديث بعدالة ناقليـه، وأن  خالفه يف املاء والصالبة علم
يكون كالماً يصلح أن يكون مـن كـالم النبـوة، ويعلـم سـقمه وإنكـاره بتفـرد مـن مل 

  تصح عدالته بروايته وهللا أعلم".
" فكـــل حـــديث رأيتـــه خيـــالف املعقـــول أو  :-رمحـــه هللا  -وقـــال ابـــن اجلـــوزي 

  .)١(اعتباره"يناقض األصول فاعلم أنه موضوع، فال تتكلف 
املنكـر يقشـعر لـه جلـد طالـب العلـم منـه وقلبـه يف  )٢(قال: " واعلم أن حـديث

  .)٣(الغالب "
": )٤(وقـــال اإلمـــام ابـــن القـــيم يف كتابـــه "املنـــار املنيـــف يف الصـــحيح والضـــعيف

"فصل: وسئلت هل ميكن معرفـة احلـديث املوضـوع بضـابط، مـن غـري أن ينظـر يف 
  سنده؟.

                                                 
    ). ١/١٠٦املوضوعات (   )١(
  الظاهر أنه "احلديث".  )٢(
  ). ١/١٠٣املوضوعات (   )٣(
  ). ٤٤-٤٣( ص:   )٤(
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، وإمنــــا يعلــــم ذلــــك مــــن تضــــلع مــــن معرفــــة الســــنن فهــــذا ســــؤال عظــــيم القــــدر
الصــحيحة واختلطــت بلحمــه ودمــه، وصــار لــه فيهــا ملكــة، وصــار لــه اختصــاص 

ـــار، ومعرفـــة ســـرية رســـول هللا  ـــأمر بـــه  شـــديد مبعرفـــة الســـنن واآلث وهديـــه، فيمـــا ي
وينهـــى عنـــه، وخيـــرب عنـــه، ويـــدعو إليـــه وحيبـــه ويكرهـــه، ويشـــرعه لألمـــة حبيـــث كأنـــه 

  ، كواحد من أصحابه.خمالط للرسول 
وهديــه وكالمــه، ومــا جيــوز أن خيــرب بــه  فمثــل هــذا يعــرف مــن أحــوال الرســول 

  وما ال جيوز، ماال يعرفه غريه.
وهــذا شــأن كــل متبــع مــن متبوعــه، فــإن لألخــص بــه، احلــريص علــى تتبــع أقوالــه 
ا، والتمييز بني ما يصح أن ينسب إليه، وماال يصـح، مـا لـيس  وأفعاله من العلم 

ن ال يكون كذلك، وهذا شـأن املقلـدين مـع أئمـتهم، يعرفـون أقـواهلم ونصوصـهم مل
  ".-وهللا أعلم-ومذاهبهم 

-، مث قــال ثـــم ضــرب عــدداً مــن األمثلــة ممــا ال يصــح نســبته إىل رســول هللا 
: " واألحاديــــث املوضــــوعة عليهــــا ظلمــــة وركاكــــة وجمازفــــات بــــاردة )١( -رمحــــه هللا

  ، مثل حديث: على رسول هللا تنادي على وضعها واختالقها 
  "من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعني نبياً".

عليــه -وكــأن هــذا الكــذاب اخلبيــث مل يعلــم أن غــري النــيب لــو صــلى عمــر نــوح 
  مل يعط ثواب نيب واحد. -السالم

ـــا كـــون   :-رمحـــه هللا-مث قـــال  فصـــل: "وحنـــن ننبـــه علـــى أمـــور كليـــة يعـــرف 
  احلديث موضوعاً.

  منها:ف
وضـرب  اشتماله على مثل هذه اجملازفات اليت ال يقول مثلها رسـول هللا  -١

  .)٢(لذلك مثاًال 
  قال: "ومنها: تكذيب احلس له كحديث: -٢

                                                 
  ). ٥٠( ص:   )١(
  ). ٥٠( ص:   )٢(
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"الباذجنــان ملــا أكــل لــه"، و"الباذجنــان شــفاء لكــل داء" قــبح هللا واضــعهما فــإن 
  هذا لو قاله يوحنس أمهر األطباء لسخر الناس منه... اخل".

  ضرب عدداً من األمثلة هلذا النوع.و 
  "فصل: :-رمحه هللا  -مث قال 

ومنها: "مساجـة احلـديث وكونـه ممـا يسـخر منـه، كحـديث: "لـو كـان األرز  -٣
رجـــًال لكـــان حليمـــاً مـــا أكلـــه جـــائع إال أشـــبعه "؛ فهـــذا مـــن الســـمج البـــارد الـــذي 

  يصان عنه كالم العقالء، فضًال عن كالم سيد األنبياء.
اجلوز دواء واجلـنب داء، فـإذا صـار يف اجلـوف صـار شـفاًء "، فلعـن وحديث: " 

  ". )١( هللا واضعه على رسول هللا 
  مث ذكر أمثلة متعددة هلذا النوع.

  فصل:   :-رمحه هللا  -مث قال  -٤
ومنهـــا: "مناقضـــة احلـــديث ملـــا جـــاءت بـــه الســـنة الصـــرحية مناقضـــة بينـــة، فكـــل 

ث، أو مــدح باطــل، أو ذم حــق، أو حــديث يشــتمل علــى فســاد، أو ظلــم، أو عبــ
  منه برئ. حنو ذلك فرسول هللا 
  ومن هذا الباب:

ــذه األمســاء ال  أحاديــث مــدح مــن امســه حممــد أو أمحــد وأن كــل مــن تســمى 
  يدخل النار.

: أن النــــار ال جيــــار منهــــا باألمســــاء وهــــذا منــــاقض ملــــا هــــو معلــــوم مــــن دينـــــه 
  ". )٢(عمال الصاحلة... واأللقاب، وإمنا النجاة منها باإلميان واأل

  " فصل: :-رمحه هللا-مث قال 
أنه فعل فعًال ظاهراً مبحضر من الصـحابة  ومنها: "أن يدعي على النيب  -٥

ــم اتفقــوا علــى كتمانــه، ومل ينقلــوه كمــا يــزعم أكــذب الطوائــف وضــرب  كلهــم وأ

                                                 
  ). ٥٤( ص:   )١(
  ). ٥٧-٥٦ص: (   )٢(
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ا  لذلك، حبديث الوصية لعلي وأن الشمس ردت له بعد العصـر والنـاس يشـاهدو
)١(."  

  " فصل ". :-رمحه هللا-مث قال 
ومنهــا: أن يكــون احلــديث بــاطًال يف نفســه، فيــدل بطالنــه علــى أنــه لــيس  -٦

  .من كالم الرسول 
  وضرب لذلك عدداً من األمثلة منها:

  )٢(".  حديث اجملرة اليت يف السماء من عرق األفعى اليت حتت العرش
  " فصل: :-رمحه هللا-مث قال 

ون كالمه ال يشبه كـالم األنبيـاء فضـًال عـن كـالم رسـول هللا ومنها: أن يك -٧
 ٣(". الذي هو وحي يوحى... بل ال يشبه كالم الصحابة(  

  مث ضرب لذلك عدداً من األمثلة.
  : " فصل:-رمحه هللا-مث قال 

  ومنها: أن يكون يف احلديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله:  -٨
  إذا كان سنة كذا وقع كيت وكيت".

 لك مثــاًال مث قال:"وأحاديــث هــذا البــاب كلهــا كــذب   مفــرتىوضــرب لــذ
.")٤(  

  مث قال: فصل:
ومنهــا: أن يكــون احلــديث بوصــف األطبــاء والطرقيــة أشــبه وأليــق كحــديث  -٩

  مث ذكر أمثلة أخرى.  )٥(" اهلريسة تشد الظهر ".
  مث قال: فصل:

                                                 
  ). ٥٧( ص:   )١(
  ). ٥٩( ص   )٢(
  ). ٦١( ص   )٣(
  ). ٦٤-٦٣( ص:   )٤(
  ). ٦٤( ص:   )٥(



  - ٣٨  -

لــه  ومنهــا: أحاديــث العقــل كلهــا كــذب كقولــه ملــا خلــق هللا العقــل قــال -١٠
أقبــل... اخل مث نقــل عــن الــدارقطين: أن كتــاب العقــل وضــعه أربعــة فــذكرهم مــنهم 

  ميسرة بن عبد ربه.
  فصل:  :-رمحه هللا  -مث قال 
ومنها: األحاديث الـيت يـذكر فيهـا اخلضـر وحياتـه كلهـا كـذب وال يصـح  -١١

يف حياتــــه حــــديث واحــــد وســــاق يف ذلــــك أقــــوال بعــــض األئمــــة وحججهــــم مــــن 
  .)١(ومن املعقول من عشرة أوجه  الكتاب والسنة

  " فصل: :-رمحه هللا  -مث قال 
أن يكــون احلــديث ممــا تقــوم الشــواهد الصــحيحة علــى بطالنــه كحــديث  -١٢

  ".)٢(عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن يف أخبار األنبياء
 -مث بني بطالنـه باألدلـة مـن وجـوه، مث ضـرب أمثلـة أخـرى هلـذا النـوع، مث قـال 

  " فصل: :-ه هللا رمح
  ومنها: خمالفة احلديث صريح القرآن. -١٣

ا سبعة آالف سنة وحنن يف األلف السابعة".   كحديث مقدار الدنيا: " وأ
مث قال: " وهـذا مـن أبـني الكـذب ألنـه لـو كـان صـحيحاً لكـان كـل أحـد عاملـاً 

  أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى ومخسني سنة ".
  ة من القرآن والسنة على بطالن هذا احلديث.وساق األدل

أقول: ومما يؤكد كذب هذا احلديث أن هذه األمة قد جتـاوزت األلـف السـابعة 
  بأربع وعشرين وأربعمائة سنة.

ا اختصاراً. -رمحه هللا  -وساق    كذبات أخرى جتاوز
  " فصل: :-رمحه هللا  -مث قال 

                                                 
  ). ٧٦-٦٧( ص:   )١(
  ). ٧٩-٧٦( ص:   )٢(
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ــ -١٤ ــا أنــه باطــل، مثــل: ومنهــا: مــا يقــرتن باحلــديث مــن القــرائن ال يت يعلــم 
"، )١(حــديث وضــع اجلزيــة عــن أهــل خيــرب"، مث قــال: "وهــذا كــذب مــن عــدة وجــوه

  وساق عشرة أوجه.
" فصـل: يف ذكـر جوامـع وضـوابط كليـة يف هـذا البـاب  :-رمحه هللا  -مث قال 

)٢(."  
 )٣(وســـاق عـــدداً مـــن هـــذه اجلوامـــع والضـــوابط مقرونـــة بأمثلتهـــا إىل آخـــر كتابـــه

  ألن اجملال ال يتسع هلا.تركتها 
فهـــل يعـــرف هـــؤالء اجلهـــال املغرضـــون هـــذه الضـــوابط واألصـــول الـــيت حافظـــت 

حبيـــث ال يفلـــت منهـــا حـــديث مكـــذوب أو حـــديث فيـــه  علـــى ســـنة رســـول هللا 
خطأ ولو كلمة واحدة؟، وهل عرفـوا مـدى العبقريـة الـيت حباهـا هللا ألئمـة احلـديث 

ا إعـداد حلمايـة السـنة واحلفـاظ عليهـا وفـاًء مبـا النقاد الصيارفة الذين أعدهم هللا أميـ
وعــد مــن حفظــه وحيــه وذكــره؟ وهــل عــرف اجلهلــة املغرضــون مــدى اجلهــل الــذي 
يتخبطــون فيــه ومــدى احلماقــات الــيت ارتكبوهــا، ومنهــا: التطــاول علــى ســنة رســول 
هللا ورجاهلــــا األفــــذاذ؟ وهــــل أدركــــوا أن هللا هلــــم باملرصــــاد، وأنــــه سيفضــــحهم ويــــرد  

  خاسئاً؟.كيدهم 
  نعود هنا إىل فتنة أمحد خان وما ترتب عليها ونشأ عنها. 

  : )٤(قال العالمة اجملاهد احملدث الشيخ ثناء هللا األمرتسرى رمحه هللا
" مــا أشــأم ذلــك اليــوم الــذي خــرج فيــه صــوت عليكــرة املخــالف جلميــع األمــة 

 تكــون دلــيًال اإلســالمية الــداعي إىل اعتمــاد القــرآن وحــده يف الــدين، وأن الســنة ال
شرعياً، فأثر هذا الصوت على احلافظ حمب احلـق عظيـــم أبـادي يف بتنـه (باهلنـد)،  
كمـــــا أثـــــر علـــــى عبـــــد هللا جكرالـــــوي يف الهـــــور تـــــأثرياً عظيمـــــاً"، يعـــــين بـــــالرجلني 

  املذكورين مؤسسي دعوة القرآنيني.
                                                 

  ). ١٠٥-١٠٢( ص   )١(
  ). ١٠٦( ص   )٢(
  ).١٥٥(ص:   )٣(
م حول السنة.١٩٤٨عدد مارس  ٣جملة أهل احلديث ص   )٤(   م نقًال عن كتاب القرآنيون وشبها
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واجلكرالــوي هــذا قــد تــرجم لــه الشــريف عبــد احلــي بــن فخــر الــدين احلســين يف   
  . )١(تابه "نزهة اخلواطر"ك

ومـــن ترمجتـــه قولـــه: "الـــذي دعـــا النـــاس إىل مـــذهب جديـــد مســـاهم أَهـــَل الـــذكر 
دعــاهم إىل القــرآن وأنكــر األحاديــث قاطبــة، وصــنف الرســائل يف ذلــك، وقــال إن 

، ورووا عنـــه األحاديـــث ومـــا كـــان ينبغـــي لـــه أن يقــــول النـــاس افـــرتوا علـــى النـــيب 
  قرآن. ويفعل شيئاً ليس له ذكر يف ال

، واملراد بـه القـرآن فلـيس )٥٩(النساء:  َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  وأما ما ورد يف القرآن 
  القرآن والرسول شيئني متغايرين جيب اتباع كل واحد منهما على حدة. 

ـــْن رَبُِّكـــمْ  فـــاملراد بالرســـول يف قولـــه تعـــاىل:  ـــاْحلَقِّ ِم ـــْد َجـــاءَُكُم الرَُّســـوُل ِب   َق
  ).١٧٠(النساء:

  ). ٥٩(النساء:  َأِطيُعوا اهللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  وقوله تعاىل: 
  . ) ٤٨( النور:   َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُسوِلهِ  وقوله: 
  ). ٢٩( التوبة:  هولُ ا حّرَم هللاُ َوَرسُ مَ  وقوله: 

  ).٣١(آل عمران:  ْبُكُم اهللَُّ ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوِين ُحيْبِ  وقوله: 

  .)٢(وغريها من اآليات الكرمية القرآن"
  .وهـذه زندقـة واضحـة جتاوزت زندقة الباطنية، وإسقاط للرسول الكرمي 

زعمــاء آخــرون، مثــل: اخلواجــة أمحــد الــدين، واحلــافظ حممــد أســلم،  وللقــرآنيني
تســع املقــام لــذكره، وقــد وغــالم أمحــد برويــز، وهلــم تالعــب بــدين هللا وشــعائره ال ي

ــم ليســوا مــن  تــوىل نقاشــهم علمــاء اهلنــد وباكســتان، وبينــوا كفــرهم وزنــدقتهم، وأ
  هذه األمة احملمدية. 

وفتنـــــتهم امتـــــداد لفتنـــــة أمحـــــد خـــــان وللحركـــــات الباطنيـــــة، كمـــــا أن هلـــــا تعلـــــق 
بتــــأويالت وآراء اجلهميــــة واملعتزلــــة والــــروافض والفــــرق الــــيت تابعتهــــا يف هــــذه اآلراء 
والتأويالت، مما حيتم على املسلمني رفض هذه اآلراء والتأويالت اليت تفتح البـاب 

                                                 
)٢٩١-٨/٢٨٩(   )١ .(  
  كذا وواضح أن كلمة (يف) أقحمت خطأ.  )٢(
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للزنادقــة هلــدم اإلســالم وتقــويض مقوماتــه وأركانــه والتالعــب بشــعائره، والعــودة إىل 
اإلسالم الفطري اخلالص مـن الشـوائب والبعيـد كـل البعـد عـن هـذه اآلراء املنحرفـة 

  والتأويالت الباطلة.
ض هـــذه التـــأويالت واآلراء املنحرفـــة؛ ألنـــين رأيـــت هلـــذه الفرقـــة أقـــول: جيـــب رفـــ

امللحـدة شــبهاً مــن بينهــا شــبه موروثــة عــن املعتزلــة واخلــوارج والــروافض، كــالقول بــأن 
ا حتتمل الصدق والكذب.    أخبار اآلحاد تفيد الظن، وأ

  قال أحد زعمائهم وهو احلافظ حممد أسلم: 
حاد طبقاً لألصول اليت أقرها احملـدثون، وال " ال تتجاوز السنة مرحلة أخبار اآل

ا إىل التواتر املفيد للعلم واليقني"   .)١(تبلغ رواية من روايا
ويقـــــول: "كمـــــا أن متحيصـــــها بعلـــــم اجلـــــرح والتعـــــديل قياســـــي مبنـــــاه التخمـــــني 

  .)٢(والظن.. فليست السنة ظنية وحدها بل معيار فحصها ظين أيضاً"
وغـــرية عليهـــا عـــن  احـــرتام لســـنة رســـول هللا أال يكفـــي هـــذا زاجـــراً ملـــن عنـــده 

ــــذا األصــــل الفاســــد، وأال يكفيــــه دافعــــاً حملاربتــــه ورفضــــه، مث الســــري علــــى  التعلــــق 
منهــاج الســلف ويف ركــاب أهــل الســنة واحلــديث الــذين رفضــوه وحــاربوه مــن فجــر 

  التاريخ. 
ثانیًا: مدرسة جمـال الـدین األفغـاني أو اإلیرانـي المتـوفى سـنة 

  هـ.١٣١٤
  إن على هذا الرجل مآخذ كبرية وقوية منها:ف 
كان متهمًا باملاسونيـة بل كان أحـد كبار أعضاء املاسون وقدمت أنه   -١

امات وطلبه االنضمام إليها ته ألعضائها مكاتب، من األدلة على هذه اال
  .)٣(واستمراره فيها 

                                                 
  سيأيت الرد على هذا يف الرد على القائلني بأن أخبار اآلحاد تفيد الظن.  )١(
): ويقـول مبثلـه برويـز وحمـب ٢م وتعليمـات قـرآن (ص: ١٩٣٦ابريل  ٣عدد  )٩ :ص(جملة أهل احلديث   )٢(

ــــاب ١١٥ غ احلــــق (ص:) وبــــال٣٧" مقــــام حــــديث " (ص:  :انظــــر ،احلــــق ) "، نقــــًال عــــن صــــاحب كت
  ).٢٥٣نيون (ص: القرآ

  .)٢٠ :ص ( خاطرات مجال الدين األفغاين حملمد املخزومي  )٣(
  .)٤٦ :ص(وكتاب مجال الدين األفغاين لعبد الرمحن الرافعي   
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  الدعوة إىل التفرنج باسم التجديد. -٢
  الل من القيود الشرعية.الدعوة إىل التحرر واالحن -٣
  الدعوة إىل توحيد األديان الثالثة: اإلسالم، واليهودية، والنصرانية. -٤
  الدعوة إىل وحدة الشرق مبا فيه من ملل. -٥
  الدعوة إىل القومية. -٦
  الدعوة إىل االشرتاكية.  -٧
  الدعوة إىل الوطنية.  -٨
  الدعوة إىل السفور.  -٩

  القول بوحدة الوجود. -١٠
  فيوضحه قوله:  ما موقفه من السنة،أ
املتــواترة إىل اليــوم هــي الســنة الصــحيحة  "فــالتواتر واإلمجــاع وأعمــال النــيب  -أ

  اليت تدخل يف مفهوم القرآن وحده والدعوة إىل القرآن وحده".
وهــذا القــول هــو الــذي تراجــع إليــه حممــد توفيــق صــدقي مــع الشــك يف صــدق 

  هذا الرتاجع.
وإين آلسف إذ دفـن املسـلمون بـني دفتيـه الكنـوز وطفقـوا  " القرآن القرآن -ب

  .)١(يف فيايف اجلهل يفتشون عن الفقر املدقـع "
وال أدري مـا هـي هـذه الكنـوز الــيت دفنهـا املسـلمون وطفقـوا يفتشـون يف فيــايف  

اجلهل عن الفقر املدقع طوال أربعة عشـرة قرنـاً حـىت جـاء األفغـاين فاكتشـفها أهـي 
؟! أم هــــي تأويالتــــه لنصــــوص القــــرآن ملطابقــــة سياســــة الغـــــرب تفســــريات الباطنيــــة

  واكتشافاته وتقاليده الفاسدة؟!.
وقــــال مجــــال الــــدين األفغــــاين:" قــــرأت يف القــــرآن أمــــراً تغلغــــل يف فهمــــه روحــــي 

وإذ قــــال ربــــك للمالئكــــة إين جاعــــل يف األرض  وتنبهــــت إليــــه بكليــــيت وهــــو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقـــد قـــدم يف هـــذه )١٢٣-٩٥ :ص(وانظــر مـــنهج املدرســـة العقليـــة للــدكتور فهـــد بـــن عبـــدالرمحن الرومــي   
  كاتبات أصدقائه ما يدينه باملاسونية الغليظة.مالصحائف من مكاتباته و 

  ).٧٦)، بواسطة املدرسة العقلية (ص:٩٩خاطرات مجال الدين األفغاين حممد املخزومي (ص:  )١(
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وهلذه املشيئة الربانية إذ علمـت  ا النبأفاندهشت املالئكة هلذ ،)٣٠(البقرة: خليفة..
سيصــدر منــه  -اخلليفــة –أن ذلــك اخلليفــة ســيكون اإلنســان، وأن ذلــك اإلنســان 

، فقالـــت )٣٠(البقـــرة:  يســـفك الـــدماء موبقـــات وســـيئات، أعظمهـــا وأمههـــا أنـــه 
األرواح الـــذي ال يصـــح أن األنـــوار و املـــأل األعلـــى وعـــامل مبـــلء احلريـــة املتناســـبة مـــع 

 أجتعل فيها من يفسد فيهـا ويسـفك الـدماء ناك شيء من رياء ونفاق يكون ه
 :ووقفت املالئكة عند هذا احلد من الطعن يف اإلنسان ومل تذكر باقي ، )٣٠(البقرة

ـــــا لغـــــو  صـــــمني الفســـــاد وســـــفك بالنســـــبة هلـــــذين الو  اً الســـــيئات مـــــن أعمالـــــه إذ رأ
  الدماء".

ن هللا إ" وبأبســط املعــاين :يقــول يف التفســري علــى هــذا املنــوال إىل أن مث ميضــي 
يت يف األرض وهـــو اإلنســـان مـــن م املالئكـــة أنكـــم علمـــتم مـــا يف خليفـــتعـــاىل أفهـــ

وجهلــتم مــا أعددتــه لصــونه وصــرفه عــن  ،االســتعداد لعمــل الفســاد وســفك الــدماء
 ْمسَـاَء ُكلََّهـا مثَُّ َوَعلَّـَم آَدَم األَ  : اإلتيان بالنقيصتني املذكورتني أال وهـو العلـم فقـال

َقـــــــــاَل أَنِْبئُـــــــــوِين بَِأْمسَـــــــــاِء َهـــــــــُؤالِء ِإْن ُكْنــــــــــُتْم  َعَرَضـــــــــُهْم َعلَـــــــــى اْلَمالِئَكـــــــــِة فـَ
  ".)٣١(البقرة:َصاِدِقنيَ 

  وهذا تفسري دميقراطي، كأن املالئكة حزب معارض.
علـى اهلدهـد إذ  -عليه السالم-ويفسر آيات أخرى فيقول:" غضب سليمان 

ــٍأ يَِقــنيٍ وَ  :قــال تفقــده ومل جيــده فلمــا حضــر غــري  ،)٢٢(النمــل: ِجْئُتــَك ِمــْن َســَبٍأ بَِنَب
ِإّينِ اجلواســيس مــع امللــوك واحلكــام  أكثــر ملفــق وال مشــوب بالكــذب كمــا تفعــل 

مث  ،)٢٣(النمــل: َوَجــْدُت اْمــَرَأًة َمتِْلُكُهــْم َوُأوتَِيــْت ِمــْن ُكــلِّ َشــْيٍء َوَهلـَـا َعــْرٌش َعِظــيمٌ 
 ،")٢٤(النمل: قـَْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَجْدتـَُها وَ  يقول بعد ذلك

 "فلما جاء الكتاب إىل ملكـة سـبأ مجعـت فـوراً جملـس األمـة : مث يقول بعد ذلك
  َأفْـتُـــوِين ِيف َأْمـــِري َمـــا ُكْنـــُت َقاِطَعـــًة َأْمـــراً َحـــىتَّ َتْشـــَهُدونِ قَالَـــْت يَـــا أَيـَُّهـــا اْلَمـــألُ 

واسـتخرجوا إحصـاًء  -الوزراء اليوم مـثالً  –أن تداول جملس األمة وبعد  ،)٣٢(النمل:
م مبــــا عنــــدهم مــــن املعــــدات احلربيــــة أعلنــــوا  لملكــــة وأنبؤوهــــا أنــــه يف لمــــن ســــجال

م حماربـــة ســـليمان مبـــا تـــوفر لـــديهم مـــن القـــوة إذا هـــي وافقـــت علـــى إعـــالن  إمكـــا
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ــوَّ  احلــرب  ــو قـُ ــُن ُأوُل ــاُلوا َحنْ ــْأٍس َشــدِ َق ــو َب ــاَذا يٍد َواألَ ٍة َوُأوُل ــاْنظُِري َم ــِك َف ــُر ِإلَْي ْم
ـــْأُمرِينَ  مث مضـــى بعـــد يقـــول:" فـــرد ســـليمان اهلديـــة وحتفـــز إلخـــراج  "،)٣٣(النمـــل: َت

امللكــة وقومهــا أذلــة بــاحلرب وأراد أن يريهــا مــا لديــه مــن القــوى ومــا تســخر لــه مــن 
–اء وســـرعة نقـــل األخبـــار واألشـــي -طيـــارات مـــثالً –الـــريح ميتطيهـــا وجتـــري بـــأمره 

  ".-مثالً  يالتلغراف الالسلك
يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن  : وكـــان يشـــطح يف تفســـريه فيفســـر الربـــا احملـــرم يف قولـــه تعـــاىل

ــــا َأْضــــَعافاً ُمَضــــاَعَفةً  ــــْأُكُلوا الّرِب ــــوا ال َت "جواز أكــــل الربــــا ـبــــ ،)١٣٠(آل عمــــران: آَمُن
من رأس املـــال ن وال يتجـــاوز يف برهـــة مـــن الـــز املعقـــول الـــذي ال يثقـــل كاهـــل املـــدي

  ويصري أضعافاً مضاعفة".
ألنَّ "بــالعرش" " )٣(اجلــّن: اَنــربِّ  وأنــه تعــاىل جــدُّ  :يف قولــه تعــاىل جــدّ ويفســر 

اه العرش بالفارسـية أو اهلنديـة"، وهـذا تفسـري باطـل إذ يصـري ومعن ،جّد معرب كدّ 
  املعىن "وأنه تعاىل عرش ربنا".

بأنــه " قيــد مــن خــاف ) ٣(النســاء: فــإن خفــتم أن ال تعــدلوا فواحــدة ويفســر 
ـــــرك ملـــــن خيشـــــى أن ال يعـــــدل  ـــــاملرأة الواحـــــدة وت حـــــىت مـــــع املـــــرأة -أن ال يعـــــدل ب

عدم الزواج وهذا ما يستنتجه العقل مادام حيمله العاقل ويقـول بـه احلـق  -الواحدة
  والعدل".

 )٤٧(الكهـف: وتـرى األرض بـارزةويفسر األمـور الغيبيـة مـن غـري نـص فيقـول  
وإذا ما حصل ذلـك فـال  ،ارجة عن حمورها غري راضخة للنظام الشمسي"أي خ :

 ،واجلنـــوب مشـــاالً  شـــك خيتلـــف مـــا عـــرف مـــن اجلهـــات اليـــوم فيصـــري الغـــرب شـــرقاً 
ال شـــك  شمســـي ومـــا حيـــدث مـــن الزلـــزال العظـــيم،وبـــذلك اخلـــروج عـــن النظـــام ال

 ،ائلــةوتتحــول بــراكني ه ،وتنســف اجلبــال نســفاً  ،تتبعثــر األرض لبعــدها عــن املركــز
وبالنتيجــة ختــرب الكــرة األرضــية ويعمهــا الفنــاء مبــا فيهــا مــن احليــوان وتقــوم القيامــة 

  .)١(وهللا أعلم"
                                                 

  .)٩٠-٨٧ :ص(منهج  املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري    )١(
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وهــــذا تفســـــري باطـــــل، فمصـــــري األرض والســــموات واجلبـــــال والشـــــمس والقمـــــر 
والكواكــب مصــري واحــد حتــدث عنــه القــرآن يف عــدد مــن ســوره مــن ذلــك قــول هللا 

َتثَ ِإَذا السََّماُء انـَْفطَ  تعاىل: ــَرْت * َوِإَذا اْلِبَحــَرْت * َوِإَذا اْلَكَواِكُب انـْ َرْت ـاُر ُفجِّ
    .)٥-١نفطار:اإل(  وُر بـُْعِثَرْت * َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرتْ ُـ * َوِإَذا اْلُقب

ــْمُس ُكــوَِّرتْ  وقولــه تعــاىل:  ْجلَِبــاُل َوِإَذا ا*  َوِإَذا النُُّجــوُم اْنَكــَدَرتْ *  ِإَذا الشَّ
َتْ  ـــريِّ ـــه : ُس ـــَماُء ُكِشـــَطتْ  . إىل قول ـــعَِّرتْ *  َوِإَذا السَّ ـــيُم ُس َوِإَذا *  َوِإَذا اجلَِْح

  .)١٤ -١(التكوير:  َعِلَمْت نـَْفٌس َما َأْحَضَرتْ *  اْجلَنَُّة ُأْزِلَفتْ 
لَـِت األَ  فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نـَْفَخـٌة َواِحـَدةٌ  وقال تعاىل:  ْرُض َواْجلِبَـاُل * َومحُِ

ــًة َواِحــَدةً  َتا دَكَّ يَـْوَمِئــٍذ َوقـََعــِت اْلَواِقَعــةُ *  فَــدُكَّ ــَماُء َفِهــَي يـَْوَمِئــٍذ *  فـَ َواْنَشــقَِّت السَّ
  . )١٨ -١٣(احلاقة: يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ  إىل قوله تعاىل:  َواِهَيةٌ 

يـة واحـدة، فلمـاذا ال يتحـدث األفغـاين إال عـن فمصري هذا الكون واحد والنها
مصـــري األرض فقــــط مفصــــولة عـــن الكــــون وحبــــديث خيتلـــف عــــن حــــديث القــــرآن 

  واإلسالم واملسلمني؟!.
وملــاذا يتحــدث علــى الطريقــة الغربيــة ال علــى الطريقــة اإلســالمية املســتمدة مــن 

  فلماذا ال يهتدي به؟!. -الذي يرى أنه وحده كتاب اهلداية-القرآن 
هـــل يـــرى أزليـــة أو أبديـــة الكـــون فـــال يلحقـــه التغـــري الـــذي حتـــدث عنـــه القـــرآن و 

  وآمن به املؤمنون؟!.
بـــريوت الســـنة الثانيـــة العـــدد  -قـــال حممـــد محيـــد هللا يف جملـــة الفكـــر اإلســـالمي

الثاين يف مقال" صـالت آرنسـت رينـان مـع مجـال الـدين األفغـاين العبـارات اآلتيـة: 
حماضـــرة رينـــان الـــيت يـــرد عليهـــا األفغـــاين) ال يقـــدر  " عنـــد قـــراءة احملاضـــرة ( يعـــين:

أن أصـل تلـك العوائـق هـل هـو مـن ديـن  -اإلنسان على منـع نفسـه مـن التسـاؤل:
  املسلمني أو من خصائص امللل اليت أكرهت بالسيف على قبول ذلك الدين ".

ومنهـــــا: "ويف احلقيقـــــة إن الـــــدين اإلســـــالمي حـــــاول خنـــــق العلـــــم وســـــد مجيـــــع 
جنح يف سد احلركات الفكرية والفلسفية وطرد األذهان عـن طلـب التطور، ولذلك 
  احلقيقة العلمية".
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ومنهـــا: "كـــان هـــذا صـــحيحاً أن ديـــن املســـلمني يعـــوق مـــن تطـــور العلـــم، فهـــل 
يقــدر أحــد علــى أن يــدعي أن هــذه الطائفــة ســوف ال تــزول يومــاً؟ ففــيم خيتلــف 

ال مساحـة عنـدها أبـداً   دين املسلمني يف هـذا مـن سـائر األديـان؟ إن مجيـع األديـان 
كــل واحــد حســب شــاكلته، إن اجملتمــع النصــراين الــذي حتــرر واســتقل اآلن يتقــدم 
بـادي الـرأي سـريعاً يف ســبيل التقـدم والعلـوم بينمــا اجملتمـع اإلسـالمي مل يتحــرر إىل 

  اآلن من تسلط الدين".
 ومنهــا: "ال شــك عنــدما ســار اإلســالم يف الــبالد الــيت متلكهــا باســتعمال اجلــرب

والقهــر مــا هــو معــروف نقــل إليهــا لغتــه وعاداتــه ومعتقداتــه وهــذه الــبالد مل تســتطع 
  إىل اآلن من اخلالص من خمالبه".

ومنهـــا: "... وملـــاذا مل يـــزل العلـــم العـــريب مغطـــى بالظلمـــات العميقـــة؟ يف هـــذه 
الناحية تظهر مسؤولية الدين اإلسالمي كاملة. ومن الظاهر أن هـذا الـدين حيثمـا 

  نق العلوم". حل حاول خ
هــذه النصــوص نقلهــا األســتاذ حممــد محيــد هللا مــن جريــدة "جورنــال ديــه ديبــا" 

  .)١(" ١٨٨٣مايو ١٨الفرنسية املؤرخة يف 
فإن صحت عنه فإمنا تدل على حقده اخلطـري علـى اإلسـالم وظلمـه الكبـري لـه 

ظــيم بتصــويره يف هــذه الصــورة الشــوهاء الــيت ال يفرتيهــا ألــد األعــداء هلــذا الــدين الع
الــذي أخــرج هللا بــه النــاس مــن الظلمــات إىل النــور وأعتقهــا مــن األغــالل واآلصــار 

ا عليها حمرفو األديان وفتح اآلفاق أمام العقول واملدارك.   اليت ضر
ا أتباعه يف مصر قوله:  -ج   ومن أقواله اخلطرية اليت خاطب 

سـتبداد وتوالـت "إنكم معاشر املصريني قد نشأمت يف االستعباد وربيتم حبجر اال
علــيكم قــرون منــذ زمــن امللــوك الرعــاة حــىت اليــوم وأنــتم حتملــون عــبء نــري الفــاحتني 
وتعنـــون لوطـــأة الغـــزاة الظـــاملني تســـومكم حكومـــاتكم احليـــف واجلـــور، وتنــــزل بكـــم 

                                                 
  .)١٦٠ :ص(منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري   )١(
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اخلسف والـذل، وأنـتم صـابرون بـل راضـون، وتنتـزف قـوام حيـاتكم ومـواد غـذائكم 
  كم باملقرعة والسوط".اجملموعة مبا يتحلب من عروق جباه

إىل أن قــــال: "وأنــــتم ضــــاحكون، تنــــاوبتكم أيــــدي الرعــــاة مث اليونــــان والرومــــان 
والفـــرس مث العـــرب واألكـــراد، واملماليـــك، مث الفرنســـيني واملماليـــك والعلـــويني كلهـــم 
مـه ويهـيض عظـامكم بـأداة عسـفه وأنـتم كالصـخرة امللقـاة  يشق جلودكم مببضـع 

صوت، انظروا أهـرام مصـر وهياكـل منفـيس وآثـار ثيبـة يف الفالة ال حس لكم وال 
  ومشاهد سيون وحصون دمياط شاهدة مبنعة أجدادكم. 

  .)١(وتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم        إّن التشبه بالرشيد فالح" 
انظــر كيــف اعتــرب الفــتح اإلســالمي دخــول مســتعمرين مســتبدين ال يفــرق بينــه 

  والروماين إخل.وبني االستعباد واالستبداد اليوناين 
ــا، ورؤيــة  وانظــر كيــف يشــيد حبضــارة الفراعنــة وحيــض املصــريني علــى االعتــزاز 

م.   الفالح والرشد يف التشبه 
املوقـــف مــــن اإلســــالم مــــن رجــــل فيلســــوف املكــــر و ال يســــتغرب مثــــل هــــذا  إنّـــه

وإمنـا املسـتغرب أن يكـون لـه أتبـاع يف بـالد اإلسـالم مـن مفكـرين  ،رافضي ماسوين
ففـــي أصـــول  مل يكـــن يف كـــل شـــيءعظمونـــه ويســـريون علـــى منوالـــه إن ومفســـرين ي

  ومناهج أثخنت يف اإلسالم واملسلمني.
  موقفه من السنة:

أن سبب اهلداية هـو القـرآن وحـده وهـو  -إن صدق يف قوله–يرى هذا الرجل 
أمــا مــا تــراكم عليــه وجتمــع  ،:"القــرآن وحــده ســبب اهلدايــة)٢(وحــده العمــدة فيقــول 

م، فينبغــي أال نعــول عليــه كــوحي وإمنــا حولــه مــن آراء  الرجــال واســتنباطهم ونظريــا
نستأنس به كرأي، وال حنمله علـى أكفنـا مـع القـرآن يف الـدعوة إليـه وإرشـاد األمـم 

ألســــنا مكلفــــني  ،لصــــعوبة ذلــــك وتعســــره وإضــــاعة الوقــــت يف عرضــــه ،إىل تعاليمـــه

                                                 
  ).٤٧-٤٦، واإلستاذ اإلمام (ص:)٧٣-٧٢ :ص(زعماء اإلصالح يف العصر احلديث   )١(
  .)٨٦ :ص(مجال الدين األفغاين لعبدالقادر املغريب بواسطة املدرسة العقلية   )٢(
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وة مــن دون ترمجــة بالــدعوة إىل اإلســالم ومحــل األمــم علــى قبولــه؟ وهــل متكــن الــدع
  تعاليم اإلسالم إىل لغة األقوام الذين ندعوهم؟ 

م إىل اإلسـالم أن يفهمـوا   -مـثالً -هل يف طاقة سكان الربازيـل  إذا أردنـا دعـو
كنـــــه اإلســـــالم مـــــن ترمجـــــة علمـــــاء اإلســـــالم وآرائهـــــم املتشـــــعبة يف تفســـــري القـــــرآن 

  واحلديث؟ 
وتأمــل فيهــا مــا الــذي  ،ألــق نظــرك علــى فهرســت أحــد الكتــب الدينيــة الكــربى

ميكن عرضه والـدعوة إليـه مـن أحكامـه وتعاليمـه ومـا ال ميكـن جتـد أن مـا ال ميكـن 
العمــل بــه وال الــدعوة إليــه وال تطبيــق مفاصــلة أصــبح عبئــاً جيــب االســتغناء عنــه مبــا 

  .)١(ميكن واملمكن هو ما يف القرآن وحده" 
  أقول : 

ــ -أ يت ال يفهــم كثــري مــن نصــوص وهــذا فيــه صــرف النــاس عــن الســنة النبويــة ال
القــرآن وال ميكــن تطبيقهــا إال بالســنة املبينــة جملمالتــه واملخصصــة لعموماتــه واملقيــدة 

اٌء لتفســري أئمــة كمــا هــو إلغــ  ،عنــه القــرآنملطلقاتــه واملتحدثــة عــن كثــري ممــا ســكت 
جهــم مــن أعــالم األمــة يف فهــم القــرآن ومعرفــة معانيــه ومــ ،اإلســالم ن ســار علــى 

  راميه.ومقاصده وم
وتــراث ســلفهم  إن الرجــل يريــد أن يفــك ارتبــاط املســلمني بســنة نبــيهم  -ب

الصاحل مث ربطهم بضالالته وخرافاته مبا فيها من إحلاد وهدم لإلسالم تلك الطـوام 
  اليت أسلفنا اإلشارة إليها قريباً.

ــذا  ،نيراءه مــن االســتعماريني واملاســونيو هــذا هــو مغــزى هــذا الرجــل ومــن   و
أخــذ منكــرو الســنة النبويــة ومــنهم حممــد توفيــق صــدقي يف أول أمــره حيــث  القــول 

  ."اإلسالم هو القرآن وحده"كتب مقاًال أو مقالني حتت عنوان 

                                                 
  ).١/٢٨١مصطفى صربي ( م والعامل من رب العاملني للشيخموقف العقل والعل  )١(
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وحامـــل لـــواء هـــذه املدرســـة ومرســـخ جـــذورها هـــو حممـــد عبـــده املصـــري الـــذي 
لــــه ة الكبــــرية فســــموه باألســــتاذ اإلمــــام فــــإّن ضــــخمه النــــافخون يف كــــري هــــذه الفتنــــ

  قوله: -على سبيل املثال-فمنها  ،تدل على فساد عقيدته وقبح منهجه مقاالت
كنت فيمن دعا األمة املصرية إىل معرفة حقها على حاكمها وهـي هـذه نعم  " 

، دعونـاهم ل من مــدة تزيد على عشـرين قرنـاً األمة مل خيطر هلا هذا اخلاطر على با
الـذين خيطئـون وتغلـبهم  إىل االعتقاد بأن احلاكم وإن وجبت طاعته هو من البشـر

م، وأنـــه ال يـــرده عـــن خطئـــه وال ي قـــف طغيـــان شـــهوته إال نصـــح األّمـــة لـــه و شـــهوا
ـــذا القـــول واالســـتبداد يف عنفوانـــه، والظلـــم قـــابض علـــى  بـــالقول والفعـــل، جهرنـــا 

  .)١("أي عبيدعبيد صوجلانه، ويد الظامل من حديد، والّناس كّلهم له 
 اإلسالم يف مطالع القرن األول اهلجـري دخلت مصر يف !!سبحان هللاأقول : 

فلــم تعــرف طــوال هــذه الفــرتة ومل خيطــر ببــال  ،ل أربعــة عشــر قرنــاً اونعمــت بــه طــو 
علمائها ومفكريها وطالب العلم حىت العـوام حقهـا علـى احلـاكم حـىت جـاء حممـد 

عرفه حممد عبده من غري اإلسـالم الذي لعل هذا احلق  !!،عبده وعرفها هذا احلق
ســالم قــد عــرف األمــة حقهــا علــى احلــاكم وحــق احلــاكم عليهــا وحقــوق ألــيس اإل

 ؟،لطيــورااملســلمني بعضــهم علــى بعــض وحقــوق ســائر البشــر بــل حقــوق البهــائم و 
  إن هذا الكالم يلتقي مع كالم شيخه مجال الدين األفغاين.

د.. اخل "، " إنكم معشـر املصـريني نشـأمت يف االسـتعباد وربيـتم حبجـر االسـتبدا 
  محلت على عاتقها الدعوة إىل القوميات ومنها الفرعونية.وة ماسونية وهي دع
، زاع فيــهـومنهــا قولــه: " إن خــري أوجــه الوحــدة الــوطن المتنــاع اخلــالف والنــ -٢

، )٢("ماهّية هذا الوطن وبعـض مـا جيـب علـى ذويـه -بعون هللا–وحنن اآلن مبينون 
  سالم يف شيء.إلمث قام ببيان ذلك بطريقة ليست من ا

                                                 
  ).  ١/١٢رشيد رضا (  تاريخ األستاذ اإلمام حملمد  )١(
  ). ٢/١٩٤(  تاريخ اإلستاذ اإلمام حملمد رشيد رضا  )٢(
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أمــا القوميــة والوطنيــة  ،زاع واخلــالف بــني أهلــهـاإلســالم هــو الــذي حيــارب النــ نّ إ
زاع واخلــالف بــني أهلهــا يف يــوم مــن األيــام ال يف غــابر التــاريخ وال يف ـفلــم متنــع النــ

  .حاضره
مث أيـــن وضـــع هـــذا الرجـــل اإلســـالم حينمـــا دعـــا إىل هـــذه الوحـــدة بـــني طوائـــف 

  ؟.فيها للمسلمني املسلمني واليهود والنصارى واألغلبية
السـماوية، دعوتـه إىل التقريـب بـني األديـان  :ومن كوارثه املزلزلـة لإلسـالم وأهلـه

فبعد عودته من فرنسا إىل بريوت أنشأ مجعيـة سياسـية دينيـة سـرية هـدفها التقريـب 
وإزالــة الشــقاق مــن  (اإلســالم واليهوديــة والنصــرانية) الســماويةبــني األديــان الثالثــة 

عـــن الشـــرقيني، وال ســـيما املســـلمني  ضـــغط أوربـــاتعـــاون علـــى إزالـــة وال ،بـــني أهلهـــا
  .وتعريف اإلفرنج حبقيقة اإلسالم وحقيته من أقرب الطرقمنهم 

مريزا باقر، وبريزادة، وعـارف أبـو تـراب،  هذه اجلمعية: واشرتك معه يف تأسيس
يـد امللـك أحــد كـي قاضــي بـريوت، مث انضـم إليهــا مؤ ومجـال بـك جنـل رامــز بـك الرت 

ة، والقــس إســحاق نراء إيــران، وحســن خــان مستشــار الســفارة اإليرانيــة باآلســتاوز 
  طيلر، وجي دبليو لنرت ومشعون مويال وبعض اإلنكليز، واليهود. 

ومــريزا ونظامهــا، حممــد عبــده صــاحب الــرأي األول يف موضــوعها  وكــان الشــيخ
نصـــرانياً  بـــاقر هـــو النـــاموس (الســـكرتري) العـــام هلـــا وهـــو إيـــراين تنصـــر وصـــار مبشـــراً 

  . كما يزعم  وتسمى مبريزا يوحنا مث عاد إىل اإلسالم
م يف صحفهم ورسائلهم.    ودعا أعضاؤها إىل فكر

 سالم يدعى اإلفـرنج؟ أهـو اإلسـالم الـذي جـاء بـه حممـد وال ندري إىل أي إ
أم املـــزيج املركـــب مـــن  ؟الـــذي أدان اليهـــود والنصـــارى وعقائـــدهم بـــالكفر والشـــرك

  وغريها من الضالالت اليت حتملها هذه اجلمعية؟!!. الرفض واملاسونية
ىل القــس إســحاق طيلــر يقــول فيهــا: وهــذا الشــيخ حممــد عبــده يكتــب رســالة إ

كتايب إىل امللهم باحلق النـاطق بالصـدق حضـرة القـس احملـرتم إسـحاق طيلـر أيـده "
ونستبشـــر بقـــرب ...": إىل أن قـــال "،هللا يف مقصـــده ووفـــاه املـــذخور مـــن موعـــده

الـــذي يســـطع فيـــه نـــور العرفـــان الكامـــل فتهـــزم لـــه ظلمـــات الغفلـــة فتصـــبح  الوقـــت
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امللتــــان العظيمتــــان: املســــيحية واإلســــالم وقــــد تعرفــــت كــــل منهمــــا إىل األخــــرى، 
وتصــــافحتا مصــــافحة الــــوداد وتعانقتــــا معانقــــة األلفــــة، فتغمــــد عنــــد ذلــــك ســــيوف 

   .)١(احلرب اليت طاملا انزعجت هلا أرواح امللتني" 
متوافقــــة،  :" وإنــــا لنــــرى التـــــوراة واإلجنيــــل والقــــرآن ستصــــبح كتبـــــاً ويقــــول أيضـــــاً 

وصــحفاً متصــادقة يدرســها أبنــاء امللتــني ويوقرهــا أصــحاب الــدينني فيــتم نــور هللا يف 
  .)٢(أرضه، ويظهر دينه احلق على الدين كله" 

 ِإال َأْن يُِتمَّ نُـورَُه َولَـْو  يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اهللَِّ بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأَىب اهللَُّ  أقول: 
َكـــرَِه اْلَكـــاِفُروَن * ُهـــَو الَّـــِذي َأْرَســـَل َرُســـوَلُه بِاْهلـُــَدى َوِديـــِن اْحلَـــقِّ لُِيْظِهـــَرُه َعَلـــى 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ     .) ٣٣-٣٢ :( التوبة  الدِّ
ريد حممـد عبـده إبطالـه ونـص لقد أمر هللا جبهاد اليهود والنصارى األمر الذي ي

  .يف هذه اآليات على كفرهم وشركهم
وأن النصـــارى  ،عزيـــر ابـــن هللا :ومـــن أســـباب كفـــرهم وشـــركهم أن اليهـــود قـــالوا

وأضــافوا إىل هــذا الكفــر والشــرك  ،أو هــو هللا أو ثالــث ثالثــة املســيح ابــن هللا :قــالوا
م أرباباً من دون هللا.    بأن اختذوا أحبارهم ورهبا

ا حممد وأ ومن هذا املنطلـق يريـدون  م أعداء هللا وأعداء الرسالة اليت جاء 
أن يطفئــــوا نــــور هللا بــــأفواههم ليعيشــــوا هــــم واإلنســــانية مجيعــــاً يف ظلمــــات اجلهــــل 

  ورسالته وأمته.  والكفر حسداً وبغياً على حممد 
ولـو جـاء ويأىب هللا إال أن يتم نـوره ذلكـم النـور الـذي ال يوجـد إال يف اإلسـالم 

موســـى وعيســـى وغريمهـــا مـــن األنبيـــاء والرســـل فـــال يســـعهم إال اتبـــاع خـــامت النبيـــني 
يــأىب هللا إال أن يــتم نــوره ولــوكره الكــافرون ويف طليعــتهم اليهــود والنصــارى  حممــد 

الــذين يتخبطــون يف ظلمــات الكفــر والشــرك واجلهــل والضــالل ولقــد حصــر اهلــدى 
 إال أن يظهر اإلسالم علـى نور هللا ويأىب إلسالم وحده وحصر فيهودين احلق يف ا

                                                 
ـــــــاريخ األســـــــتاذ اإلمـــــــام للســـــــيد رشـــــــيد رضـــــــا (   )١( )، وانظـــــــر: املدرســـــــة العقليـــــــة  ٨٢٨، ٨٢٠، ١/٨١٩ت

  ).١٣٨-١٣٧(ص:
ليـــة   ) بواســـطة مـــنهج املدرســـة العق ٢/٣٦٣األعمـــال الكاملـــة حملمـــد عبـــده مجـــع وحتقيـــق حممـــد عمـــارة (   )٢(

  .)١٣٨ :ص(
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لكــــن حممــــد عبــــده يــــرى ضــــد ذلــــك يــــرى أنــــه ال يــــتم نــــور هللا إال  ،األديــــان كلهــــا
وكفــى مبــا يــراه ضــالًال ومصــادمة واضــحة ملــا قــرره القــرآن  ؛الثالثــة األديــانباجتمــاع 

 ومنهـا قـول هللا ،والسنة يف نصوص كثرية ال يتسـع املقـام لسـردها وإمجـاع املسـلمني
ـَراِهيَم َحِنيفـاً َوَمـا    :تعاىل  َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوداً َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا قُـْل بَـْل ِملَّـَة ِإبـْ

فلقـــد أبطلـــوا أســـباب اهلدايـــة مـــن الكتـــابني  .)١٣٥( البقـــرة:  َكـــاَن ِمـــَن اْلُمْشـــرِِكنيَ 
م على هذا التحريف.   بتحريفهم وكفرهم وجرأ

َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصـاَرى َحـىتَّ تـَتَّبِـَع   :تعاىل وأخرياً يقول هللا 
ِملَّــتَـُهْم قُــْل ِإنَّ ُهــَدى اهللَِّ ُهــَو اْهلـُـَدى َولَــِئِن اتـَّبَـْعــَت َأْهــَواَءُهْم بـَْعــَد الَّــِذي َجــاَءَك 

  .)١٢٠ :( البقرة ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ َوال َنِصٍري 
  قال فهد بن عبد الرمحن الرومي: 

زعم فيـه "الفن القصصي يف القرآن الكرمي"،  نشر حممد أمحد خلف هللا كتابه"
أن ورود اخلرب يف القرآن ال يقتضي وقوعه وأنـه يـذكر أشـياء وهـي مل تقـع، وخيشـى 

  على القرآن من مقارنة أخباره حبقائق التاريخ. 
  رآن أساطري.وقال: إنا ال نتحرج من القول بأن الق

وعندما رفضت جامعة فؤاد هذه الرسالة دافع عنها أمني اخلويل املشرف على  
ــا تــرفض اليــ حممــد عبــده بــني جــدران  وم مــا كــان يقــرره الشــيخالرســالة قــائًال: " إ
  .)١(األزهر منذ اثنني وأربعني عاماً "

ـا كفر غليظ فإن ثبت هذا عـن الشـيخ  ي علىطو وهذا أمر ين   حممـد عبـده فإ
لطامة كربى تدل على كيد كبري لإلسالم وتكذيب للقرآن نفسه ونرجـو أن يكـون 

  هذا افرتاءاً عليه. 
  ويف خطاب له خياطب فيه شيخه مجال الدين يقول:

ال نقطع رأس الدين إال بسيف الدين وهلـذا لـو  ة" حنن اآلن على سنتك القومي
  ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون"  رأيتنا لرأيت زهاداً عباداً ركعاً سجداً ال يعصون هللا

                                                 
ـــة ص (   )١( مـــن الفـــن القصصـــي يف القـــرآن  )١٨٠ :ص() وأحـــال علـــى  ١٦٦-١٦٥مـــنهج املدرســـة العقلي

  من مقدمة هذا الكتاب. )ح:ص (الكرمي حملمد أمحد خلف هللا وعلى 
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فقال: هل هي دعـوة باطنيـة خيفيهـا الـرجالن ويسـعيان  )١(ل بعض النقاد تساء
ـــامهم بالصـــالة أمـــام  حتـــت ســـتارة الـــدين و" بســـيف الـــدين نقطـــع رأس الـــدين وقي
النـــاس هـــل هـــو ســـعي إىل القـــبض علـــى ســـيف الـــدين؟ مث تـــركهم للصـــالة بعـــض 

م إليهـــا حينـــاً ألجـــلالعـــي األحيـــان هـــل هـــو تنفـــيس " لضـــيق " فســـحة ش وعـــود
  األمل". 

  موقفه من أخبار اآلحاد:
إن ": )٢(-رضــــي هللا عنــــه -قــــال األســــتاذ اإلمــــام حممــــد عبــــده"قــــال أبــــو ريــــة: 

ن اإلسـالم الصـحيح هـو مـا  وإ ،املسلمني ليس هلم إمام يف هذا العصر غري القـرآن
  ."عليه الصدر األول قبل ظهور الفنتكان 

تعـــاىل:" ال ميكـــن هلـــذه األمـــة أن تقـــوم مـــا دامـــت هـــذه الكتـــب وقـــال رمحـــه هللا 
ولـن تقـوم  )كمـا ذكـره باهلـامش   تدرس يف األزهر وأمثاهلـا،الكتب اليت :فيها (يعين

إال بــالروح الــيت كانــت يف القــرن األول وهــو (القــرآن) وكــل مــا عــداه فهــو حجــاب 
  .)٣(قائم بينه وبني العلم والعمل" 

فإنـه قـد سـار  -وال يسـتبعد مـن حممـد عبـده-ريـة فإن صح هذا النقل مـن أيب 
 شــيئاً -وخيفــف مــن وطــأة هــذا القــول  نهج أســتاذه مجــال الــدين األفغــاين،علــى مــ

التصـديق مبـا جـاء " :حتـت عنـوان "رسالة التوحيـدمـا قالـه يف كتابـه املسـمى بــ" -ما
ــ"حيــث قــال:  "،بــه النــيب  بالــدليل القــاطع  -عليــه الســالم-نبوتــه  تبعــد أن ثبت

ا وأنه إمنا خيرب عن هللا تعاىل؛ فال ريب أنه جيـب تصـديق خـربه واإلميـان ى ما بّينعل
  مبا جاء به.
ومـــا تـــواتر اخلـــرب بـــه تـــواتراً صـــحيحاً جـــاء بـــه مـــا صـــرح بـــه الكتـــاب  ونعـــين مبـــا

مسـتوفياً لشـرائطه، وهـو مـا أخـرب بــه مجاعـة يسـتحيل تواطـؤهم علـى الكـذب عــادة 
جنـــة، يف بعـــد املـــوت مـــن بعـــث، ونعـــيم  ومـــن ذلـــك أحـــوال مـــا ،يف أمـــر حمســـوس

                                                 
  هو فهد بن عبدالرمحن الرومي وحق له ذلك.  )١(
  املعارف.)، الطبعة اخلامسة، دار ٣٧٩-٣٧٨أضواء على السّنة (ص:  )٢(
  ).٣٧٩أضواء على السنة (ص:  )٣(
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وعــذاب يف نــار، وحســاب علــى حســنات وســيئات وغــري ذلــك ممــا هــو معــروف؛ 
وال جتــوز الزيــادة علــى مــا هــو  ،هــو صــريح وجيــب أن يقتصــر يف االعتقــاد علــى مــا

  .)١(قطعي بظين" 
  فرتى يف كالمه هذا:

ح بـــه إال مبـــا صـــر  أنـــه ال يلـــزم النـــاس مـــن تصـــديق مـــا جـــاء بـــه الرســـول  -١
  الكتاب العزيز واخلرب املتواتر من السنة.

وال جتــوز  ،علــى مــا هــو صــريح يف اخلــرب  االعتقــادوأنــه جيــب أن يقتصــر يف -٢
  الزيادة يف االعتقاد على ما هو قطعي بظين.

  :ومقتضى هذا
أن يعمـــد مـــن شـــاء مـــن أهـــل األهـــواء إىل حتريـــف نصـــوص القـــرآن والســـنة  -١

ـــ ـــا وإن كانـــت قطعيـــة الثبـــوت املتـــواترة أو تأويلهـــا حبجـــة أ ا غـــري صـــرحية يف دالال
  وهذا أمر واقع.

وأن يعمــــد أهــــل األهــــواء إىل األحاديــــث الصــــحيحة املتلقــــاة بــــالقبول مــــن  -٢
ــا يف أبــواب  األمــة مبــا يف ذلــك أخبــار الصــحيحني فيــدفعوا يف حنورهــا وال حيتجــوا 

ــا غــري قطعيــة الثبــوت وإمنــا هــي مــن الظنيــات كــان كــذلك فــال   ومــا ،االعتقــاد أل
  .جيوز أن يبىن عليه االعتقاد وال اإلميان بالغيبيات

ومــن هنــا يقــول حممــد عبــده:" وشــرط صــحة االعتقــاد أن ال يكــون فيــه شــيء 
ة املخلــوقني، فــإن ورد مــا يــوهم ظــاهره  اإلهلــي ميــس التنـــزيه وعلــو املقــام عــن مشــا

  يف املتواتر وجب صرفه عن الظاهر.ذلك 
العلم مبعناه مع اعتقاد أن الظاهر غـري مـراد أو بتأويـل تقـوم  إما بالتسليم هلل يف
  ".)٢(عليه القرائن املقبولة 

ال جيــب  :ســنةفهــذا هــو موقفــه مــن الم بظــاهر املتــواتر، تــرى أنــه ال يســلّ  وأنــت 
وأنـه  ،بل مبا تواتر عنه عن النيب  على عموم الّناس التصديق بكل حديث صح 

                                                 
  ). ١٥٧رسالة التوحيد ص (   )١(
    ).١٥٨رسالة التوحيد (ص:  )٢(
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وبـاب التأويـل والتحريـف مفتـوح  ،ريح يف اخلـربيقتصر يف االعتقاد علـى مـا هـو صـ
ودعاوى عدم الصراحة سهلة جداً ملن يريد اخلروج عن معتقـدات السـلف الصـاحل 

  إىل معتقدات أهل األهواء.
  ويقول: 

ه وصـــدق " أمـــا أخبـــار اآلحـــاد فإمنـــا جيـــب اإلميـــان مبـــا ورد فيهـــا علـــى مـــن بلغتـــ
  .بصحة روايتها

وهـــو لـــيس مـــن وعرضـــت لـــه شـــبهة يف صـــحته  أو بلغـــه أمـــا مـــن مل يبلغـــه اخلـــرب
واألصل يف مجيـع ذلـك أن مـن أنكـر  ،املتواتر فال يطعن يف إميانه عدم التصديق به

حدث بـه أو قـرره فقـد طعـن يف صـدق الرسـالة وكـذب  شيئاً وهو يعلم أن النيب 
  .)١(ا"
ولـــو كانـــت ممـــا قـــرر –بلغتـــه أخبـــار اآلحـــاد ومل يصـــدق بصـــحتها  اأنـــه إذ -١

ـا ودانـوا مبـا فيهـا مـن عقائـد وعمـلصحتها أ فـإن  -ئمـة احلـديث والسـنة وسـلموا 
ولو  ا، كذب ويوله احلق أن يردها  ،عدم تصديق هذا املتحرر ال يطعن يف إميانه
وله ردها عند عارض أي شـبهة فـال  ،كانت يف الصحيحني وتلقتها األمة بالقبول

ت مـن الصـحة وتـوفرت لصـحتها مهما بلغـا النظر إىل األسانيد وال التقيد  هيلزم
  .الشروط فعقول العقالنيني فوق كل اعتبار

ين بالضـرورة وهـو ل العلم مبا تواتر وعلم أنه من الـدويلحق به من أمه"مث قال: 
  .)٢(وقليل من السنة يف العمل"  يف الكتاب

واألصل يف ذلك أن اإلميـان هـو اليقـني يف االعتقـاد بـاهلل ورسـله  إىل أن قال: "
 .)٣( "الرســل   اآلخــر بــال قيــد يف ذلــك إال احــرتام مــا جــاء بــه علــى ألســنة  واليــوم
ال حــرج علــى مــن أمهــل غــري املتــواتر مــن الســنن القوليــة والعمليــة والتقريريــة  :يعــين

                                                 
  ). ١٥٨رسالة التوحيد ( ص:   )١(
  ).١٥٨رسالة التوحيد (ص:   )٢(
  ).١٥٨رسالة التوحيد ( ص:   )٣(
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ـــــالقبول ســـــواء تعلقـــــت بالعقائـــــد أو تهـــــا مهمـــــا بلغـــــت مـــــن الصـــــحة وتلق األمـــــة ب
  .األعمال

ـا أخبـار آحـاد مثـلومعلوم أن هذا الصنف ينكر املتواترات ويرد  :ها بدعوى أ
ـــا ،وخـــروج املهـــدي ،)١(نــزول عيســـى  وخـــروج الـــدجال ،وطلـــوع الشــمس مـــن مغر

وأحاديــــث رؤيــــة هللا يف  ،وأحاديــــث الشــــفاعة ،وأحاديــــث فتنــــة القــــرب وعذابــــه ،)٢(
ــا أخبــار  تإىل عقائــد أخــرى ثبتــ ،الــدار اآلخــرة بــالتواتر فــردت أحاديثهــا حبجــة أ

  آحاد.
اعتقد بالكتـاب العزيـز ومبـا فيـه مـن الشـرائع العمليـة وعسـر عليـه مث قال:" ومن 

فهــم أخبــار الغيــب علــى مــا هــي عليــه يف ظــاهر القــول وذهــب بعقلــه إىل تأويلهــا 
حبقــائق يقــوم لــه الــدليل عليهــا مــع اعتقــاد حبيــاة بعــد املــوت وثــواب وعقــاب علــى 

لوعيـد وال يـنقص األعمال والعقائد حبيث ال ينقص تأويله شيئاً مـن قيمـة الوعـد وا
وإن كـان ال يصـح اختــاذه  ،)٣(شـيئاً مـن بنـاء الشــرعية يف التكليـف كـان مؤمنـاً حقــاً 

  .)٤("ر فيها إىل ما تبلغه طاقة العامةقدوة يف تأويله فإن الشرائع اإلهلية قد نظ
ونــرى هنــا أنــه يقصــر االعتقــاد علــى الكتــاب العزيــز ومبــا فيــه مــن الشــرائع فــال 

الســنة املتــواترة أم هــو مغازلــة ملنكــري الســنة وتلــويح هلــم  نــدري أهــذا ســهو منــه عــن
  .؟!بتأييد مذهبهم

ونرى أنه يعطـي احلريـة الكاملـة للعقالنيـني وغـريهم أن يفهمـوا القـرآن كـل علـى 
وأصــحابه   ومــا كــان عليــه النــيب حســب عقلــه دون التفــات إىل بيــان الرســول 

  .من بيان وعقيدة

                                                 
اق أكثــر مــن ســبعني انظــر كتــاب "التصــريح مبــا تــواتر يف نــزول املســيح" ألنــوار شــاه الكشــمريي حيــث ســ  )١(

  .-عليه الصالة والسالم–حديثاً يف نزول عيسى 
وقتله إياه"، للمحدث األلبـاين،  -عليه الصالة والسالم–انظر كتاب" قصة املسيح الدجال ونزول عيسى   )٢(

وقد تناول يف مقدمته حممد عبـده ورشـيد رضـا بـاللوم علـى تأويـل أحاديـث نـزول عيسـى وخـروج الـدجال،  
  ).١٣-١٢ض طالب األزهر، انظر (ص:كما تناول بع

ـم إميانـاً واملؤمنـون حقـاً   )٣( أرى أن هذا غلـو يف اإلرجـاء فـاملؤمنون حقـاً هـم الـذين إذا تليـت علـيهم آياتـه زاد
  ويبنون عليه عقائدهم وأعماهلم. الذين يؤمنون بكل ما ثبت عن نبيهم 

للكتــاين  "نظــم املتنــاثر مــن احلــديث املتــواتر"تــاب انظــر هــذه األحاديــث املتــواترة يف هــذه األمــور العقديــة ك  )٤(
  ).١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٣٥، ١٣٢، ١١٤، ٨٤، ٨٢(ص: 
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ة بعــد املــوت وثــواب وعقــاب علــى األعمــال ويــرى أنــه مــؤمن حقــاً إذا آمــن حبيــا
والعقائد حبيث ال ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيـد فـال يضـره بعـد ذلـك 

 ريومنهــا اإلســراء واملعــراج وانشــقاق القمــر وال تفســ أن ينكــر معجـــزات الرســـول 
ـا نـوازع الشـر إ ا نوازع اخلري يف أنفسنا أو تفسري الشـياطني بأ ىل آخـر املالئكة بأ

آن وتنكـــر الســـنة أو تعبـــث التـــأويالت الباطنيـــة املعروفـــة الـــيت تعبـــث بنصـــوص القـــر 
  بتأويلها.

فقد سئل حممد عبده عن املسيح الدجال وقتل عيسى له فقال: " إن الدجال 
رمــز للخرافــات والــدجل والقبــائح الــيت تــزول بتقريــر الشــريعة علــى وجههــا واألخــذ 

  بأسرارها وحكمها".
ظم هاد إىل هـذه احلكـم واألسـرار وسـنة رسـول هللا مبينـة لـذلك، وأن القرآن أع

وقــــال بعــــد أن حكــــى  ،فــــال حاجــــة للبشــــر إىل اإلصــــالح وراء الرجــــوع إىل ذلــــك
ِإّينِ ُمتَـَوفِّيــَك َورَاِفُعــَك   قــول هللا تعـــاىل لعيســى عليــه الســالم رياخلــالف يف تفســ

وت وأن الرفـــع إمنـــا كـــان لروحـــه مرجحـــاً أن الوفـــاة هـــي وفـــاة مـــ). ٥٥(آل عمـــران:  ِإَيلَّ 
  :الزمان خترجيانولصاحب هذه الطريقة يف حديث الرفع والنـزول يف آخر  :قال

أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي ألنه من أمور الغيب واألمور  :أحدمها
االعتقادية ال يؤخذ فيها إال بالقطعي؛ ألن املطلوب فيها اليقني وليس يف الباب 

  .حديث متواتر
ــــة روحــــه وســــر رســــالته :انيهمــــاوث ــــه وحكمــــه يف األرض بغلب ــــل نزول علــــى  تأوي

ليمــــه مـــن األمــــر بالرمحـــة واحملبــــة والســـلم واألخــــذ االنـــاس، وهــــو مـــا غلــــب علـــى تع
ــا وهــو  مبقاصــد الشــريعة دون الوقــوف عنــد ظواهرهــا والتمســك بقشــورها دون لبا

بشــــريعة فاملســــيح عليــــه الســــالم مل يــــأت اليهــــود  ،حكمتهــــا ومــــا شــــرعت ألجلــــه
هم عن اجلمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسـى حمبا يزحز  همجديدة، ولكنه جاء

م إىل و ويوقفهم على فقهها  -عليه السالم- املراد منها ويأمرهم مبراعاتـه ومبـا جيـذ
  .عامل األرواح بتحري كمال اآلداب
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أي وملــا كــان أصــحاب الشــريعة األخــرية، قــد مجــدوا علــى ظــواهر ألفاظهــا بــل 
وكـــان ذلـــك مزهقـــاً لروحهـــا ذاهبـــاً  ،مـــن كتـــب فيهـــا معـــرباً عـــن رأيـــه وفهمـــه وألفـــاظ

حبكمتها كان البد هلـم مـن إصـالح عيسـوي يبـني هلـم أسـرار الشـريعة وروح الـدين 
  .وأدبه احلقيقي

وكــل ذلــك مطــوي يف القــرآن الــذي حجبــوا عنــه بالتقليــد الــذي هــو آفــة احلــق 
  .وعدو الدين يف كل زمان

التأويـل هـو الزمـان الـذي يأخـذ النـاس فيـه بـروح الـدين فزمان عيسى علـى هـذا 
  .والشريعة اإلسالمية، إلصالح السرائر من غري تقيد بالرسوم والظواهر

  :قال رشيد رضا
" هـــذا مـــا قالـــه األســـتاذ اإلمـــام يف الـــدرس مـــع بســـط وإيضـــاح، ولكـــن ظـــواهر 

ذه إن هــــــ :وألهــــــل هــــــذا التأويــــــل أن يقولــــــوا .األحاديــــــث الــــــواردة يف ذلــــــك تأبــــــاه
  .)١(" األحاديث قد نقلت باملعىن كأكثر األحاديث والناقل للمعىن ينقل ما فهمه

إن أحاديــث نــزول عيســى يف آخــر الزمــان وقتلــه للــدجال واحلكــم  :ونقــول -١
ولــو   -كمــا يــدعي حممــد عبــده-متــواترة وليســت بأخبــار آحــاد  بشــريعة حممــد 

ـــا يف الصـــحيحني اللـــذين تلقته ا األمـــة بـــالقبول وهـــذا مـــكانـــت آحـــاداً فيكفيهـــا أ
  .التلقي يفيد العلم

دعـــاه حممـــد عبـــده حـــىت يـــذهب اعـــن التعبـــري الـــذي  هـــل يعجـــز حممـــد  -٢
أن يســــــتخدم هــــــذا  فيحــــــدث عنــــــه علــــــى طريقــــــة األلغــــــاز واألحــــــاجي حاشــــــاه 

  .األسلوب
األمــة  كــالم حممــد عبــده هنــا عــن فهــم األمــة للقــرآن فيــه اســتخفاف بــرتاث-٣

أنـــه تعبـــري عـــن آرائهـــم و  .وح حـــديث رســـول هللا مـــن تفســـري وفقـــه وشـــر  العظـــيم
وفهمهم وأن هذا الفقه والفهم قد أزهق روح الشريعة وذهب حبكمتها.ولعله يريـد 
باإلصالح الذي ال بد منـه إصـالحه هـو وشـيخه األفغـاين ومدرسـتهما وقـد عـرف 
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إن  لـــذي حيـــق ملـــن يعـــرف اإلســـالم أن يقـــول:القـــارئ نبـــذة مـــن هـــذا اإلصـــالح ا
زعوم هو املزهـق لـروح اإلسـالم بعـد التهـوين مـن شـأن نصوصـه وبعـد إصالحكم امل

ا الفاسدة اليت هي أشبه بتأويل الباطنية   .تأويال
مل يكتــــف حممــــد رشــــيد رضــــا بنقــــل هــــذا الكــــالم الباطــــل فــــذهب يلقــــن  -٤

  :الطاعنني يف السنة بقوله
ثر إن هــذه األحاديــث قــد نقلــت بــاملعىن كــأك :" وألهــل هــذا التأويــل أن يقولــوا

  .األحاديث والناقل للمعىن ينقل بفهمه
وهــذا طعــن مــاكر يف الســنة ونقلتهــا األمنــاء وإهــدار ألمــانتهم وحفــاظهم علــى 

وتشـكيك يف السـنة هـا، مل تعهدها البشرية طـوال تارخيحمكمةبطرق السنة احملمدية 
وتلقــني ألعــداء الســنة أن يتخــذوا هــذه املقولــة الباطلــة ســالحاً ، متواترهــا وآحادهــا

ولكن هللا يـرد أسـلحتهم الفاسـدة  ،وقد اختذوها فعًال سالحاً  ،اربة السنة وأهلهاحمل
  .يف حنورهم بنضال أهل السنة وحججهم الساطعة وبراهينهم القاطعة

وفعــًال فلقــد نقــل أبــو ريــة عــن رشــيد رضــا كالمــاً يف الطعــن يف روايــة مــن اشــتهر 
ـا تـرد بـالطعن بالصدق والضبط ومنهم بعض الصحابة كأيب هريرة وابـن عبـ اس وأ

  :فيها أو بالتأويل ومن ضمن هذا الكالم قوله
" وإمــا بتأويــل احلــديث بأنــه مــروي بــاملعىن وأن بعــض رواتــه مل يفهــم املــراد فعــرب 

  .... ".مبا فهمه
 )١("األنــوار الكاشــفة"رمحن املعلمــي يف كتابــه فــرد عليــه العالمـــة الشــيخ عبــد الــ

  :ةشرة مؤاخذة، قال يف العاشر باثين ع
" إن هـــذا الطعـــن يرتتــــب عليـــه مــــن املفاســـد مـــا ال يعلمــــه إال هللا تعـــاىل وهــــي 

وكـــل مـــن  ،) وإيضـــاحها قبـــل ذلـــك٢٠١:املكيـــدة الـــيت مـــرت اإلشـــارة إليهـــا (ص
رشـيد رضــا الســيد ولـو غـري  ،التأويـل ولـو مســتكرها والوقـف أسـلم مــن هـذا الطعــن

ــا نظــرت قالــه لــذكرت قصــة املــرأة الــيت اشــتكى طفلهــا، ومل تعلــم مــا  شــكواه غــري أ
                                                 

  ). ٢٩٨-٢٩٥ :( ص  )١(
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إىل يافوخه يضطرب كما هو شأن األطفال، فأخذت سـكيناً وبطـت يافوخـه كمـا 
أن يف كالم حممد رشيد رضـا هـذا قتـل  :.. إىل آخر ما جرى " أي.يصنع بالدمل

  كما قتلت هذه املرأة ابنها.  للشريعة اإلسالمية
تنــة عظيمــة وبعــد فلقــد فــتح مجــال الــدين األفغــاين والشــيخ حممــد عبــده بــاب ف

فا مدرسة فكريـة عقالنيـة وخلَّ  ،وتراثاً إسالمياً  وسنةً  اً وحمنة كبرية على اإلسالم كتاب
مـــن حتريفـــات و  ،مجعـــت بـــني ضـــالل الفـــرق القدميـــة مـــن روافـــض ومعتزلـــة وجهميـــة

وانتهـــاء بأهـــل  ةلصـــحاببا ومـــن طعـــون يف الســـنة ومحلتهـــا بـــدءاً  ،وتـــأويالت باطلـــة
محـــالت أعـــداء اإلســـالم املستشـــرقني واملســـتعمرين احلـــديث والفقـــه والتفســـري وبـــني 

  .على اإلسالم واملسلمني
  :ومن هذه املدرسة

ا -١ ا جملة املنار يف عدد من جملدا   .حممد توفيق صدقي يف مقاالت نشر
  ."فجر اإلسالم وظهره"يف وأمحد أمني  -٢
  ."أضواء على السنة"وحممود أبو رية يف كتابه  -٣
  ."اإلسالم عقيدة وشريعة"ابه وحممود شلتوت يف كت -٤

وقــد تصــدى للــرد علــيهم ، وقــد تنــاول هــؤالء الســنة بســوء علــى تفــاوت بيــنهم
م وأباطيلهم عدد من العلماء   .ودحض شبها

األنـــوار "عبـــد الـــرمحن بـــن حيـــىي املعلمـــي يف كتابـــه  ومـــن هـــؤالء العلمـــاء الشـــيخ
   ."الكاشفة

  ."يب ريةحممد عبد الرزاق محزة يف كتابه "ظلمات أوالشيخ 
  .ة يف كتابه "الدفاع عن السنة"هبوالشيخ حممد أبو ش

وكل هؤالء قد ردوا على أيب رية وتوسعوا يف ردودهم علـى هـذا الضـال املفـرتي 
مـــا وقـــع فيـــه مـــن  -أيضـــاً –وبينـــوا  ،وال ســـيما علـــى الصـــحايب اجلليـــل أيب هريـــرة 

-الصـــحابة  التناقضـــات والكـــذب الكثـــري واخليانـــات والنقـــول الكاذبـــة عـــن أعـــداء
واعرتافــه بــاملتواتر مث اجــه بالروايــات الواهيــة واملوضــوعة، واحتج ،-رضــي هللا عــنهم

  .تشكيكه فيه إىل آخر خمازيه
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هذا مع تبجحه بالغرية على السنة النبوية والدفاع عنهـا وعمـا يشـينها وقـد بـني 
  .املعلمي زيف هذه الدعوى وأمثاهلاالشيخ 

ور مصـطفى السـباعي كمـا نـاقش أبـا ريـة يف وأما أمحد أمني فقد رد عليـه الـدكت
  طعنه على أيب هريرة.

د هللا بـــن عبـــ د شـــلتوت فقـــد رد علـــى تشويشـــه علـــى الســـنة  الشـــيخو وأمـــا حممـــ
  ،"خالفــة شــيخ األزهــر شــلتوت لإلســالم"إعــالم األنــام مب علــي بــن يــابس يف كتابــه
  خرى يف الكتاب املذكور.أكما رد عليه خمالفات 

ث أن أركـــــز علـــــى شـــــبهات حممـــــد توفيـــــق صـــــدقي ولقـــــد آثـــــرت يف هـــــذا البحـــــ
  ألسباب:

م يف  -١ أن هؤالء املـذكورين مـن املـدافعني عـن السـنة والـذين انتشـرت مؤلفـا
  .أوساط طالب العلم مل يتعرضوا لنقد هذا الرجل

أن الــدكتور السبـــاعي مــن بــني هــؤالء قــد تعــرض لنقــد أربــع شبهـــات مــن  -٢
  .كل شبهاته  شبهـات حممد توفيق ولعله مل يقف على

طـه البشـري  يق ومل تنشر ردودمهـا ومهـا الشـيخهناك عاملان ناقشا حممد توف -٣
صـــاحل بـــن علـــي بـــن ناصـــر اليـــافعي، نشـــرت  والثـــاين الشـــيخ ،أحـــد علمـــاء األزهـــر

ردودمها يف أعـداد مـن جملـة املنـار ومل يسـتوفيا مناقشـة شـبهات هـذا الرجـل حسـب 
  .اطالعي
وأبــو   شــاركه يف كثــري منهــا أمحــد أمــني أن شــبهات حممــد توفيــق صــدقي ي -٤

 الســنة يفمــن الطــاعنني وعلــى غــريهم  -أيضــاً -ريــة وغريمهــا فــالرد عليــه رد علــيهم 
  .النبوية

  محمد توفیق صدقي
هــذا الرجــل مــن أشــد النــاس إنكــاراً للســنة وطعنــا فيهــا وهــو مثــرة لــدعوة الشــيخ 

نـــــه اإلســـــالم م العقـــــالين الـــــذي عـــــاىن مـــــاومنهجهوشـــــيخه األفغـــــاين حممـــــد عبـــــده 
  .واملسلمون
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لقــد أبــدى هــذا الرجــل صــفحته وكشــف عــن قناعــه فكتــب مقــاالت يف الطعــن 
  .نشرها يف جملة املنار وغريها ،يف سنة رسول هللا وردها

ا هـــذه اجمللـــة "اإلســـالم هـــو  :بعنـــوانمقالـــة   )١(ومـــن هــــذه املقـــاالت الـــيت نشـــر
مقــال يل جديــد أريــد أن القــرآن وحــده"، قــال يف طليعــة هــذا املقــال:" هــذا عنــوان 

أفصح فيه عن رأي أبديه لعلماء املسلمني احملققني منهم ال املقلـدين، حـىت إذا مـا  
  .م أمدوينـي، وبشيء من علمهـباً أيدونـوإذا ما كنت مصي ،كنت خمطئاً أرشدوين

فإين لست ممن يهوى اإلقامة على الضالل، وال ممن يلتذ حبـديث مـع اجلهـال، 
حتقيــق احلــق ومتحيصــه واإلســراع إليــه راجيــاً مــن هللا التوفيــق  فلــذا أجهــد الــنفس يف
  .)٢(للهداية إىل أقوم طريق"

  :فأقول
ألنـه  ؛ال خالف بني أحد من املسلمني يف أن منت القـرآن الشـريف مقطـوع بـه

بــاللفظ بــدون زيــادة وال نقصــان ومكتــوب يف عصــره بــأمر منــه  منقــول عــن النــيب 
إال بعـــد عهـــده  )٣( يكتـــب منهـــا شـــيء مطلقـــاً  ، خبـــالف األحاديـــث النبويـــة فلـــم

؛ مـن ذلــك  )٤( مبـدة تكفـي ألن حيصــل فيهـا مـن التالعــب والفسـاد مـا قــد حصـل
ســـوى القـــرآن   )٥( مل يـــرد أن يبلـــغ عنـــه للعـــاملني شـــيء بالكتابـــة نعلـــم أن النـــيب 

الـذِّْكَر ِإنـَّا َحنْـُن نـَزَّْلنَـا   :الشريف الذي تكفل هللا تعاىل حبفظه يف قوله جـل شـأنه
  .)٩(احلجر: َوِإنَّا َلُه َحلَاِفُظوَن 

مث قــام بــالرد علــى حممــد توفيــق صــدقي الشــيخ طــه البشــري أحــد علمــاء األزهــر 
  :حتت عنوان )٦(يف مقال ضاف نشرته جملة املنار 

                                                 
  ). ٩/٥١٥املنار (   )١(
ذه الصورة اجلميلةل  )٢(    =عوما أبعده عنها فلو كان كذلك ملا وقع يف هذه املهواة، ولرج قد حلى نفسه 

عن هذا املنهج املهلك بعد أن رد عليه الشيخان طه البشـري وصـاحل اليـافعي، لكنـه متـادى ومتـادى وعانـد    
  كشأن أهل الباطل واألهواء يف كل زمان ومكان.

  كما سيأيت بيانه .  هذه جمازفة كبرية فقد كتب الكثري منها يف عهد رسول هللا   )٣(
  تتالعب بنصوص نبيها ؟!.سبحان هللا ! خري أمة أخرجت للناس   )٤(
  يريد البالغ عنه بالكتابة واحلفظ األمني. هذه جمازفة كبرية فالرسول   )٥(
    ). ٧١١، ٩/٦٩٩اجمللد (   )٦(
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" ناقشــه مناقشــة جيــدة إال مجــاع والقيــاس"أصــول اإلســالم الكتــاب والســنة واإل
  .بار اآلحاد تفيد الظنأنه مع األسف جاراه يف أن أخ

 فيــه مث رد الــدكتور حممــد توفيــق صــدقي علــى الشــيخ طــه البشــري جبــواب أصــر
صـــدر  ،علـــى رأيـــه بـــل زاده تأكيـــداً بـــإيراد شـــبه جديـــدة مل يـــذكرها يف مقالـــه األول

  .)١(-أيضاً -هذا املقال يف املنار 
ن حممد رشيد رضا بتعليق وصل فيه إىل القول بـأ تعقب صاحب املنار الشيخف

وأورد شــــبهاً علــــى الســــنن  ،يــــةالقــــرآن واملتــــواتر مــــن الســــنة العمل الــــدين الــــالزم هــــو
  القولية.

فكـــان يف موقفـــه هـــذا فيمـــا يبـــدو مـــا محـــل الـــدكتور حممـــد توفيـــق صـــدقي علـــى 
إىل ما قرره الشيخ حممد رشـيد رضـا، وهـذا الرتاجـع يظهـر منـه  )٢(التظاهر بالرتاجع
ن انتقـاد الشـيخ طـه البشـري، ولـذا نـراه اسـتمر د شيئاً مـه مل يستفأنّ أنّه مصطنع، و 

أن يقـول: يف حماربة السنة مما أجلأ العالمـة السـلفي الشـيخ صـاحل بـن علـي اليـافعي 
آلـــه وحقيقتـــه بعـــد التزامـــه مث مو  -وإن كـــان أهـــون مـــن قولـــه الســـابق-"وقولـــه هـــذا 

ن تطبيقــه علــى مــا يف نفــس األمــر الواقــع هــو حقيقــة قولــه األول مــن رد أكثــر الســن
  .)٣(الفعلية، بل ال يبعد إذا قلنا كلها"

ا جملــــة املنــــار قــــال يف كمــــا أجلــــأه إىل    أن يــــرد عليــــه يف عــــدد مــــن املقــــاالت نشــــر
  إحداها:

" أنا ال أنكر ما لألحاديث من الفوائد، مث  قال الدكتور حممد توفيق صدقي:"
ـــــا علـــــى املســـــلمني وال يلحقهـــــا بـــــالقرآن  قـــــال: ولكـــــن ذلـــــك ال يوجـــــب العمـــــل 

  الشريف.
  .)٤(شيئان: القرآن وما تواتر من السنة" منكره الدين الذي يكفر 

  أجابه الشيخ صاحل بن علي اليافعي بقوله: مث 
                                                 

  ). ٩٢٥-٩/٩٠٦اجمللد (   )١(
  ). ١٠/١٤٠اجمللد (   )٢(
  ). ١١/١٤٢اجمللد (   )٣(
  ). ١١/٣٧١املنار (   )٤(
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  قول: ن" و 
إن هللا جــل شــأنه أرســل رســًال أوجــب علــى عبــاده تصــديقهم واتبــاعهم يف   -١

  كل ما أرسلوا به وليس من شرط الرسول أن يأيت بكتاب من عند هللا.
مل يقـل أحـد مـن العقـالء بعـد ثبـوت رسـالته أنـه جيـب علـى هللا  أخـرى: وبعبارة

  أن ينـزل عليه كتاباً يقرؤه أو كالماً يتلوه بلفظه.
بــل عرَّفــوا الرســول بأنــه بشــر أوحــي إليــه بشــرع وأمــر بتبليغــه ســواء كــان التبليــغ 

  والبيان بالقول أم الفعل.
  ل أكثر منه بالفعل.على أن القول مقدم على الفعل، ومعرفة الشرع بالقو 

وهللا جل شأنه مل خيصص طريقـاً وال طرقـاً معينـة حلملـة الشـرائع يف تبليغهـا إىل 
من نأى وبعد مكاناً أو زمانـاً، ومل يـذكر يف موضـع مـا مـن أي كتـاب مـن كتبـه أن 
من رد ما بلغه من الدين بغـري تـواتر معـذور، ومل يقـل ذلـك أحـد مـن رسـله أو ممـن 

م، بــل مل يشــرتط ذلــك أحــد مــن البشــر يف شــئون دنيــاهم يعــول عليــه مــن أتبــاعه
  االجتماعية.

هو حصول التصديق بالنسبة إىل خصـوص مـن  -وهللا أعلم -وإمنا مدار ذلك
بلغـــه خـــرب ومل يقصـــر يف البحـــث عـــن صـــحته وصـــدقه فحـــني تصـــديقه ال جيـــوز لـــه 

  رده، وهذا هو الذي دل الشرع والعقل عليه، وعليه اتفق أهل امللل قاطبة.
بعــث هللا رســله مبشــرين ومنــذرين لــئال يكــون للنــاس عليــه حجــة، وهــو ال  -٢

يأمر باحملال وال يكلف نفساً إال وسعها، فلو أوجب على األمـم تبليـغ كـل مسـألة 
 ،من شرعه بـالتواتر وعلـى املبلغـني رد غـري التـواتر لكـان ذلـك تكليـف مـا ال يطـاق

الت ومعـــامالت بـــين اإلنســـان، ومعطـــًال لســـائر املواصـــ ،مســـتلزماً ملالشـــاة األديـــان
  وهللا منزه عن إرادة ذلك فبطل اشرتاط التواتر لنقل مسائل الدين.

دل القرآن على أن من جاءته احلجـة عـن هللا بتوسـط رسـله وردهـا جحـداً  -٣
أو مكــابرة، أو مبــا شــاكل ذلــك ودانــاه، فقــد كفــر بــاهلل وبرســله واســتحق العقــاب 

مــا عــرف وجوبــه مــن ديــن اإلســالم وصــار وشــديد العــذاب...واحلق أن مــن أنكــر 
وكـذلك مـن أنكـر مـا هـو معلـوم مـن الـدين  ،له ولو خبرب اآلحـاد كفـر ذلك معلوماً 
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، وإن مل كفــر  ومل يكــن قريــب عهــد باإلســالم أو نشــأ بعيــداً عــن العلمــاء رورةبالضــ
وحنــن ال ننكــر أن بعــض أنــواع التــواتر  ،يكــن منقــوًال بــالتواتر املعــروف عــن التواتريــة

د العلم ولكن ننكر احنصار العلم اخلربي فيـه، أو فيمـا باشـر الشـخص مساعـه،  يفي
  .)١(كما أنا ال نسلم أن ما هو متواتر عند أناس يلزم أن يسلم تواتره اآلخرون" 

واســتمر الــدكتور حممــد صــدقي يف نشــر أفكــاره املســمومة حــول الســنة القوليــة 
 تـــؤدي إىل االنســـالخ مـــن وداللتهـــا واجلـــدال بالباطـــل وقـــذف الشـــبه املضـــلة الـــيت

  .الدين كما قال العالمة اليافعي
وحيـــث إن اجملـــال ال يتســـع لعـــرض هـــذه املقـــاالت ومـــا حوتـــه مـــن أخـــذ ورد يف 

ص يل مـــن االكتفـــاء مبناقشـــة مـــا خلـــص هــذا البحـــث احملـــدد فقـــد رأيـــت أنـــه ال منـــا
  وهي: )٢( شبهة بلغت عشرينمن شبه  حممد صدقي

  الشبهة األولى:
إن األحاديـــث الـــواردة يف تفســـري  :محـــد بـــن حنبـــل مـــا معنـــاهقـــال أ"قولـــه:  

  ".اإلتقانكما نقله احلافظ السيوطي يف   ،عبارات القرآن الشريف ال أصل هلا
  :وهالرد عليه من وج إنّ  -باهلل مستعيناً - أقول 

وأنت ال تقبل من حـديث رسـول  ،أين إسناد هذا القول إىل اإلمام أمحد -١ 
  .؟املتواترإال هللا 
إن صــح هــذا عــن اإلمــام أمحــد فهـــل يريــد منــه الطعــن يف ســنة رســـول هللا   -٢

  كما تريد ذلك أنت؟.
واحرتامــاً هلــا  إن  اإلمــام أمحــد مــن أكثــر النــاس اهتمامــاً بســنة رســول هللا  -٣

ا.   ودعوة إليها وحتذيراً من خمالفتها ومن أشدهم اعتصاماً 
 مـن رد حــديث رســول هللا " :يف التحــذير مـن خمالفـــة الســنة -رمحــه هللا-قـال 

    .)٣(فهو على شفا هلكه"

                                                 
  أخرى مل ننقلها خشية التطويل. حججاً  ) وأورد اليافعي ٣٧٢-١١/٣٧١املنار (   )١(
  ).٧٧٧-١١/٧٧٥وقد سرد هذه الشبهات العشرين يف جملة املنار يف اجمللد (  )٢(
  ).١/٢٦٠)، واإلبانة ( ١٨٢( ص  يف مناقب اإلمام أمحد ابن اجلوزي  )٣(
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نظــــــرت يف "يقــــــول:  -رمحــــــه هللا-روى ابــــــن بطــــــة بســــــنده إىل اإلمــــــام أمحــــــد و 
مث جعـــل  ،يف ثالثـــة وثالثـــني موضـــعاً  املصـــحف فوجـــدت فيـــه طاعـــة رســـول هللا 

نَـةٌ : يتلو ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَـاِلُفوَن َعـْن َأْمـرِِه َأْن ُتِصـيبَـُهْم ِفتـْ َأْو ُيِصـيبَـُهْم َعـَذاٌب  فـَ
  .)٦٣:(النور أَلِيمٌ 

 ،شيء من الزيـغتنة؟ الشرك لعله أن يقع يف قلبه فجعل يكررها ويقول: وما الف
َفال َورَبِّـَك ال يـُْؤِمنُـوَن َحـىتَّ ُحيَكُِّمـوَك  :وجعل يتلو هذه اآلية ،فيزيغ قلبه فيهلك

نَـُهمْ    .")٦٥(النساء: ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
فهـــو علـــى شـــفا   مـــن رد حـــديث النـــيب"عـــت أبـــا عبـــد هللا يقـــول: قـــال: ومس

  .)١(هلكة"  
وعــن أصــحابه مث  االتبــاع أن يتبــع الرجــل مــا جــاء عــن النــيب " وقــال رمحــه هللا:

   .)٢(هو من بعد التابعني خمري" 
رأي األوزاعـي، ورأي مالـك، ورأي أيب حنيفـة كلـه رأي، وهـو "وقال رمحـه هللا: 
  .)٣(حلجة يف اآلثار" عندي سواء، وإمنا ا

  .ةواخلاص ةواملقام ال يتسع لنقل أقواله يف هذا الصدد وهو معلوم لدى العام
ســب إليــه وبــني هــذا الكــالم الم اإلمــام أمحــد الــذي نُ إن هنــاك فرقــاً بــني كــ -٤

  الذي نسبته أنت إليه.
املقصــود أن املنقــوالت الــيت حيتــاج إليهــا يف فقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: " 

ومعلـــوم أن  ،ين قـــد نصـــب هللا األدلـــة علـــى بيـــان مـــا فيهـــا مـــن صـــحيح وغـــريهالـــد
  املنقول يف التفسري أكثره كاملنقول يف املغازي واملالحم، وهلذا قال اإلمام أمحد:

  ."واملغازي ،التفسري، واملالحم :ثالثة أمور ليس هلا إسناد"
  .)٤(أي إسناد ألن الغالب عليها املراسيل"  "ليس هلا أصل"ويروى: 

                                                 
ضـل بـن زيـاد ) وذكر املؤلـف أنـه نقلـه عـن أمحـد الف٣٦٣انظر فتح اجمليد (ص، و )١/٢٦٠انظر "اإلبانة" (  )١(

   .وأبو طالب 
  ). ٢٧٧-٢٧٦أبو داود يف مسائل اإلمام أمحد ( ص   )٢(
  ). ٢/١٤٩جامع بيان العلم البن عبدالرب (   )٣(
  ). ١٣/٣٤٦مقدمة التفسري جمموع الفتاوى (   )٤(
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ومنــه املنقــول عــن الصــحابة كــأيب  ،ومعلــوم أن التفســري منــه املنقــول عــن النــيب 
ومنــه املنقــول عــن التــابعني   ،بكــر وعمــر وأيب بــن كعــب وابــن مســعود وابــن عبــاس

  .كمجاهد وسعيد بن جبري وعكرمة، ومنه املنقول عمن بعدهم
 هلا ومتيـزت فأمحد حتدث عن ثالثة علوم غري علوم السنة اليت متيزت حبفظ هللا 

ــا مبــا ال يوجــد لــه نظــري، تلــك العنايــة الــيت تضــاهي العنايــة  بعنايــة أئمــة احلــديث 
بـــالقرآن، فهـــل مـــن األمانـــة العلميـــة. أن تقـــول: "إن األحاديـــث الـــواردة يف تفســـري 

وهـــي عبـــارة مل يقلهـــا اإلمـــام أمحـــد، ومـــن املســـتبعد  ،"ال أصـــل هلـــاعبـــارات القـــرآن 
يقوهلا وهو يعلـم أن معظـم السـنة تأكيـد وتفسـري وبيـان  جداً أن ختطر بباله، كيف

  .للقرآن يف كل أبواب العقائد والعبادات واملعامالت وسائر شئون احلياة
وقــــد أفــــىن حياتــــه يف طلبهــــا والرحلــــة يف طلبهــــا وحفظهــــا وتــــدوينها وتعليمهـــــا 

  .وتطبيقها
لـيت حيتـاج وانظر إىل عبـارة شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة " فاملقصـود أن املنقـوالت ا

وهـذا  ،"علـى بيـان مـا فيهـا مـن صـحيح وغـريه إليها يف الدين قد نصـب هللا األدلـة
مــا يــدين بــه كــل مســلم صــادق يف إســالمه يــؤمن حبفــظ هللا هلــذا الــدين كمــا وعــد 

   .)٩(احلجر:  ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفُظونَ   :بذلك يف قوله
م اإلمــام أمحــد إن ثبــت عنـــه فإمنــا يقصــد بــه مــا نقــل يف تفســـري وأخــرياً إن كــال

الـيت أوالهـا  وال يقصد بذلك سـنة رسـول هللا  ،القرآن عن الصحابة فمن بعدهم
املســــلمون عنايــــة خاصــــة تضــــاهي أو تقــــارب العنايــــة بــــالقرآن ودونــــت يف دواويــــن 

  .مسنده الذي ألفه ليكون مرجعاً للمسلمني :منها ،خاصة
  :یةالشبهة الثان

  :قال حممد صدقي
  .إن نسخ القرآن باحلديث ال جيوز" :" وقال اإلمام الشافعي

  :واجلواب على هذا من وجوه
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ال ينسـخ  -أيضاً -نسخ القرآن وأن القرآن تأن الشافعي يرى أن السنة ال  -١
  .)١(ة تبني هذا النسخ السنة إال إذا كان معه سنّ 

 ،تمسـك بالسـنة واحلـث عليهـاأن اإلمام الشافعي صار مضرب املثـل يف ال -٢
"إذا "، وإذا صـح احلـديث فهـو مـذهيب" :الـذهب قولـه ءومن أقواله اليت تكتب مبـا

  ." إىل أقوال ذهبية أخرىصح احلديث فاضربوا بقويل عرض احلائط
معــروف ذبــه عــن الســنة وتصــديه لــدحض شــبه وأباطيــل منكــري الســنة أو  -٣

" وســيأيت احلــديث عــن اع العلــممجــ" و"الرســالةحجيــة أخبــار اآلحــاد يف كتابيــه "
  هذا الدفاع اجمليد عن السنة من هذا اإلمام.

  :الشبهة الثالثة
  قال حممد صدقي: 
ا غري جائز :"وقالت الظاهرية ـا  نّ إو  .إن ختصيص عموم القرآن  العمل 

  .غري واجب"
  واجلواب:

مــــن أي مصــــدر نقلــــت هــــذا الكــــالم عــــن الظاهريــــة فــــإن املعــــروف عــــن داود 
شــــدة متســــكه بظــــواهر النصــــوص ونفيــــه للقيــــاس واعتقــــاده يف نصــــوص الظــــاهري 

ـــا كافيـــة ملواجهـــة كـــل األحـــداث الـــيت جتـــدُّ  يف حيـــاة املســـلمني،  الكتـــاب والســـنة أ
وكذلك ابن حزم حامل لواء مذهب الظاهرية، وهو يـرى أن السـنة ختصـص عمـوم 

نة وذبــاً القــرآن، وتقيــد مطلقــه، وتبــني مبهمــه، وهــو مــن أشــد النــاس دعــوة إىل الســ
ويرى أن أخبار اآلحاد تفيد العلم اليقيين، وله جوالت قوية يف هذا امليدان  ،عنها

- على من خيالف السنة أو يرى أن آحادها تفيد الظن وسيأيت احلديث عن هذا
  .-إن شاء هللا

                                                 
)، ومن كالمه يف هذا الصدد قوله:"... لو نسخت السنة بالقرآن كانت ١١١-١١٠انظر الرسالة (ص:   )١(

 فيه سنة تبني أن سنته األوىل منسوخة بسنته اآلخرة حىت تقوم احلجة علـى النـاس بـأن الشـيء ينسـخ للنيب
  مبثله".
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فقـــد ظهـــر أن تعلقـــك باإلمـــامني أمحـــد والشـــافعي وبالظاهريـــة تعلـــق باطـــل مـــن 
  يه وهم أشد الناس حرباً ملنهجك ومنهج أمثالك.أشد أنواع الباطل والتمو 
  :الشبهة الرابعة

  قال حممد صدقي:
ا ظنية " :" وقال مجهور األصوليني   .إ

  واجلواب: 
 :تباع املذاهب األربعة يقولونأفإن فحول األصوليني من  ؛ن هذا ادعاء باطلأ

ا وعمـًال مب وجبهـا تفيـد العلـم إن أخبار اآلحاد اليت تلقتها األمة بالقبول تصديقاً 
وهــذا قــول أهــل احلــديث قاطبــة ومــن يقــول مــنهم إن أخبــار اآلحــاد تفيــد  ،اليقيــين

  .)١("إن خرب اآلحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري":الظن يقول
  :الشبهة الخامسة
  قال حممد صدقي:

ا يف العقائد ". :"وقال مجهور املسلمني    إنه ال جيوز األخذ 
    :واجلواب

ا الواقــــع والتــــاريخ فالصــــحابة والقــــرون املفضــــلة ن هــــأ ذه دعــــوى عريضــــة يكــــذ
ا يف عقائدهم وغريها ا تفيد العلم ويأخذون    .يعتقدون يف سنة نبيهم أ

مث ملا ظهرت بدعة املعتزلة القائلني بأن أخبار اآلحاد تفيد الظـن خـالفهم أهـل 
يهم يف العقائـــد ال واســـتمروا علـــى األخـــذ بســـنة نبـــ ،وهـــم مجهـــور املســـلمني ،الســـنة

  .يفرقون بينها وبني نصوص القرآن
يف القــول بــأن أخبــار اآلحــاد تفيــد الظــن  واخلــوارجُ  الــروافضُ  املعتزلــةِ  وتــابع عتــاةَ 

ا يف العقائد.   ويف عدم األخذ 
على أنه من اجلائز أن يكون هناك مـن هـذه الفـرق أفـراد ومجاعـات مـن يأخـذ  

  .بأخبار اآلحاد يف العقائد
                                                 

  ).٣٧٨-١/٣٤٧انظر النكت البن حجر على ابن الصالح (  )١(
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  ى خالف هذا فعليه أن يأيت بالرباهني على صحة دعواه. ومن ادع
وتبـــني أنـــه  وعليـــه فقـــد بطـــل مـــا هـــول بـــه هـــذا الرجـــل علـــى ســـنة رســـول هللا 

  .يركض يف ميادين أهل الضالل
  :الشبهة السادسة
  :قال حممد صدقي

ـا يف املسـائل  :"وقال كثري من األئمة كالقاضي عياض إنه ال جيـب األخـذ 
  .الدنيوية "
    :واب من وجوهواجل
ئت بأمسائهم ومصادر هذه دعوى عريضة فلو كانت دعواك صحيحة جل -١

  .يار ما هولت بهامل تقم بذلك فاللوم عليك يف  أقواهلم وإذ
 ،واخللـع ،والطـالق ،والصـداق ،والنكـاح ،أنَّ األمور الدنيوية تشمل البيوع -٢

 ،واحلضـــانة، والنفقـــات، والرضـــاع ،والعـــدد ،واللعـــان ،والظهـــار ،واإليـــالء ،والرجعـــة
ــا ،واللبــاس ،واألطعمــة ،واحلــدود ،والــديات ،واجلنايــات  ،والصــيد، واألميــان وكفارا
 ،وإحيــاء املــوات ،والودائــع ،والشــفعة ،والغصــب ،والعاريــة ،والشــهادات ،والقضــاء
 .والزراعــة إىل آخــر القضــايا الدنيويــة ،والعطيــة ،واهلبــة ،والوقــف ،واللقطــة ،واجلعالــة
ي على منطقك َعدَت عنها سنة رسول هللا اليت أب   .فال يقبل فيها أمر وال 

ة اليت تضمنت ألوف األحاديث يف سائر شـئون أليس هذا هدماً لدواوين السنّ 
بــل ألــيس هــذا هــدماً لكتــب الفقــه الــيت ألفهــا األئمــة مــن خمتلــف املــذاهب  ؟احليــاة

أهـذه هـي  ، األئمـة ممـا تقـول، وبـرأ هللاواليت ال قيـام وال قيمـة هلـا إال بسـنة حممـد 
  .مثار العقالنية والدعوة إىل نبذ التقليد ؟

  :الشبهة السابعة
  :قال حممد صدقي

ويف بعــض  ،ومتييــزه عســري ،إن املوضــوع منهــا كثــري :" وقــال مجيــع احملــدثني
  .الرابعة" كلمةراجع ما ذكرناه يف ال ،مستحيل لاو األح

    :واجلواب
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الباطـل فـإن واقعهـم وتـارخيهم يكـذب هـذه  حاشا أهل احلـديث أن يقولـوا هـذا
وألفــوا يف  ،الــدعوى العريضــة الــيت مل يســمع مبثلهــا، فقــد ميــزوا الصــحيح مــن غــريه

الســنة الصــحاح واحلســان، يف كتــب يعرفهــا العلمــاء وطــالب العلــم بــل العــوام مــن 
تلـــــك الكتـــــب  ،أهـــــل الســـــنة وأهـــــل البـــــدع أال وهـــــي الصـــــحيحان والســـــنن األربـــــع

ـــا، ومـــا كـــان يف املشــهورة املتدا ـــا ومشاهلــا وجنو ولـــة يف بـــالد املســلمني شـــرقها وغر
ا كتـب املسـتخرجات علـى  .السنن من خلل فقد بينه مؤلفوها أو غريهم ويلحق 

 )١(الصحيحني و"صـحيح" ابـن خزميـة و"صـحيح" ابـن حبـان و"مسـتدرك" احلـاكم
  :مورو"املختارة" للضياء املقدسي، وقد نزهت هذه الكتب من املوضوعات أل

  .طالعهمقوة حفظ مؤلفيها وسعة امنها  
  . ومنها ورعهم وشدة حذرهم من الكذب على رسول هللا

ا بني مـا يصـح نسـبته  ومنها امللكات القوية اليت منحهم هللا إياها اليت مييزون 
  .إىل ميزات أخرى منحهم هللا إياها ،وما ال يصح إىل رسول هللا 

احلـديث فيهـا كتبـاً كــ"األباطيل" للحـافظ أيب فقـد ألـف أهـل  ،وأما املوضوعات
وإن ذكــــــر فيــــــه بعــــــض  ضــــــمنه أحاديــــــث موضــــــوعة ومنكــــــرة ،عبــــــد هللا اجلورقــــــاين

التـــــــذكرة يف األحاديـــــــث معرفـــــــة ، و"و"املوضـــــــوعات" البـــــــن اجلـــــــوزي ،الصـــــــحاح
لـئ املصـنوعة" و"الآلاملوضوعة" البن طاهر املقدسـي، و"املوضـوعات" للصـاغاين، 

 ،لشــريعة املرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة املوضــوعة" البــن عــراقو"تنـــزيه ا ،للســيوطي
و"تــــذكرة املوضــــوعات" للشــــوكاين، و"الفوائــــد اجملموعــــة يف األحاديــــث املوضــــوعة" 

و"املصنوع يف معرفة احلـديث املوضـوع" للعالمـة مـال علـي القـارئ،  ،للفتين اهلندي
حممــــد و"الكشــــف اإلهلــــي عــــن شــــديد الضــــعف واملوضــــوع والــــواهي" حملمــــد بــــن 

احلســيين الطرابلســي، و"املوضــوعات يف اإلحيــاء" للســويدي، وغريهــا مــن املؤلفــات 
  .يف املوضوعات

                                                 
  وما جاء يف املستدرك من املوضوعات فهو قليل وقد بينه العلماء.  )١(
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م هلا يف كتب  م يكثر بيا واملتقدمون وإن مل يؤلفوا الكتب يف املوضوعات فإ
 ،وكتـــــب التـــــواريخ ،كتـــــاب "الكامـــــل" البـــــن عـــــدي  :مثـــــل ،العلـــــل وكتـــــب الرجـــــال
كتــــاب "العقــــل"   ضــــع نســــخ معروفــــة مثــــلو ونصــــوا علــــى  ،والكتــــب يف الضــــعفاء
  .و"األربعني الودعانية"

مـن البيـان  -رمحهـم هللا-وقد أكثر العلمـاء ..." :-رمحه هللا  -قال الشوكاين 
 لألحاديـــث املوضـــوعة وهتكـــوا أســـتار الكـــذابني، ونفـــوا عـــن حـــديث رســـول هللا 

  فرتاء املفرتين وزور املزورين.اانتحال املبطلني وحتريف الغالني و 
م خمتصـة بالرجـال الكــذابني  :قسـمان قسـم -رمحهـم هللا-وهـم  جعلــوا مصـنفا

أو  ،وبينـــوا يف تـــرامجهم مـــا رووه مـــن موضـــوع ،والضـــعفاء، ومـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــك
 ،واألزدي يف الضـعفاء ،والعقيلـي ،)يعـين اجملـروحني(كمصنف ابـن حبـان   ،ضعيف

  .وميزان الذهيب ،ديوكامل ابن ع ،واحلاكم ،وأفراد الدارقطين، وتاريخ اخلطيب
م خمتصـــة باألحاديـــث املوضـــوعة كــــ"موضوعات" ابـــن  :وقســـم جعلـــوا مصـــنفا
ومـــن ذلـــك "خمتصـــر اجملـــد" صـــاحب  ،والقـــزويين ،واجلورقـــاين ،والصـــغاين ،اجلـــوزي
 ،عيْبدَّ لــبــن او"متييــز الطيــب مــن اخلبيــث" ال ،)١(و"مقاصــد" الســخاوي ،القــاموس

وكـــذلك كتـــاب "الوجيز"لـــه،  ،وطيللســـي عات ابـــن اجلـــوزي"موضـــو و"الـــذيل علـــى 
  .لفتين، و"التذكرة"البن طاهر اللعراقي و"ختريج اإلحياء" ،و"الآللئ املصنوعة" له

ــــة هللا وتيســــريه أمجــــع يف هــــذا  ــــا مبعون ــــع مــــا تضــــمنته هــــذه الكتــــاب وهــــا أن مجي
  .)٢(من األحاديث املوضوعة " املصنفات 

و"العلـــل"  ،لعلـــل" ألمحـــدو"ا ،وهلـــم مؤلفـــات يف العلـــل كــــ"العلل" البـــن املـــديين
ــــن أيب حــــامت كالتخرجيــــات لكتــــب الفقــــه -ومؤلفــــات  ،و"العلــــل" للــــدارقطين ،الب

والعالمـــــة األلبـــــاين يف وكتـــــب التفســـــري للعراقـــــي وابـــــن حجـــــر وابـــــن كثـــــري والزيلعـــــي 
متيــز الصــحيح مــن الضــعيف  -وغــريهم"سلســلة األحاديــث الضــعيفة واملوضــوعة"، 

  .من املوضوع
                                                 

  حاديث املشتهرة على األلسنة وهو شامل للموضوعات وغريها.يعين املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األ  )١(
  ). ٤ -٣الفوائد اجملموعة ( ص:  )٢(
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احلــديث قــد ميــزوا الصــحيح مــن غــريه مــن املوضــوع فهــل تــرى أن فحــول أهــل 
أم تــراه عســر علــيهم كمــا عســر علــى اجلهــال املتطفلــني  ،والضــعيف واملعــل بأنواعــه

  .؟!على اإلسالم، وأهله وعلومه
  :الشبهة الثامنة
  :قال حممد صدقي
إن الصــحيح منهــا  فــة وأضــرابه مــن أهــل الــرأي والقيــاس:" وقــال أبــو حني

  ."عشر حديثاً  ببضعةيأخذ إال  حىت إنه مل ،قليل جداً 
وهــل عنــدك أســانيد متــواترة إىل  ؟،يــن قــال هــذا أبــو حنيفــة وأضــرابهأ :واجلــواب

ــــــــــم جتــــــــــدها قائمــــــــــة ؟، هــــــــــؤالء  ــــــــــاف كلهــــــــــا فل ــــــــــب األحن                 وهــــــــــل اســــــــــتقرأت كت
  .؟!عة عشر حديثاً بضيف كل أبواب الفقه إال على 

  .إن أبا حنيفة كان حيث أتباعه على اتباع السنة
  .": "إذا صح احلديث فهو مذهيب–رمحه هللا  -فمن أقواله 

  ."ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا مامل يعلم من أين أخذناه:"ومنها 
  .)١(ويف رواية " حرام على من مل يعرف دليلي أن يفيت بكالمي"

فـــاتركوا  " إذا قلـــت قـــوًال خيـــالف كتـــاب هللا تعـــاىل وخـــرب الرســـول  :ومنهـــا
  .")٢(قويل

  .؟رف هذا الرجل مؤلفات األحناف يف السنةوهل ع
 ،و"شـــرح معـــاين اآلثـــار" يف أربعـــة أجـــزاء ،مثـــل "موطـــأ" حممـــد بـــن احلســـن

و"نصـــب الرايـــة"  ،كالمهـــا للطحـــاوييف ســـتة عشـــر جملـــداً  و"مشـــكل اآلثـــار" 
فهـؤالء هـم أضـراب أيب   أربعـة أجـزاء،يف للزيلعي يف "ختـريج أحاديـث اهلدايـة"

الســـنة نعـــم هلـــم عثــــرات وليســـوا كأهـــل احلــــديث حنيفـــة وهـــذه مـــواقفهم مــــن 
ـــا ويـــدافعون  ،وفقهـــائهم ـــا ويعظمو ولكـــن أصـــلهم الكتـــاب والســـنة وحيرتمو

                                                 
  ) وقد أشار إىل مصادره.٢٤-٢٣(ص:  راجع صفة صالة النيب   )١(
  ). ٦٢"إيقاظ اهلمم" للفالين (ص:  )٢(
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فهــم منــك  ،وقــد تصــدوا ألمثالــك مــن القــرآنيني وغــريهم ،عنهــا إىل يومنــا هــذا
  .ون منهم ومن كل من حيرتم السنة والقرآنيئاء وأنتم بر ءومن أمثالك بر 

  :الشبهة التاسعة
  حممد صدقي: قال

وكـــذلك أهـــل  ،إن عمـــل أهـــل املدينـــة مقـــدم عليهـــا :– –" قـــال مالـــك 
  ."عليها اجللييقدمون القياس الرأي والقياس 

    :واجلواب
إمام أهل السنة عقيدة ومنهجاً ومن أشـد النـاس متسـكاً بسـنة  اً ن اإلمام مالكأ

ا رسول هللا    :فمن أقواله رمحه هللا ،وحضاً للمسلمني على األخذ 
ي فكـل مـا وافـق الكتـاب والسـنة يـ" إمنا أنـا بشـر أخطـئ وأصـيب فـانظروا يف رأ
  ." )١(فخذوه وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

  .")٢(إال ويؤخذ من قوله ويرتك إال النيب " ليس أحد بعد النيب  :ومنها
ن تشد إليه الرحال من أحنـاء العـامل اإلسـالمي مـن األنـدلس إىل خراسـا توكان

  عنه. ألخذ سنة رسول هللا 
وكان من أشد النـاس حتريـاً يف أخـذ السـنة واألخـذ عـن الرجـال ومـن أشـد أئمـة 

  .السنة يف نقد الرجال حىت أنه ال حيدث عن رجال عرفوا بالصدق والصالح
وتقدميـــه لعمـــل أهـــل املدينـــة لـــيس فيـــه رد للســـنة وال الطعـــن يف أخبـــار اآلحـــاد، 

علــى ســنة ألن أهــل املدينــة يف نظــره أعلــم حبــديث  وإمنــا هــو مــن بــاب تــرجيح ســنة
ــا دار اهلجــرة ودار اخلالفــة الراشــدة، وأهلهــا  رســول هللا  ــا أل وأشــدهم متســكاً 

فلـــيس األخـــذ بعملهـــم مـــن بـــاب  ،ومـــن تـــبعهم بإحســـان  هـــم أصـــحاب حممـــد
تقدمي الرأي على السنة حاشـا وكـال، وإمنـا هـو تقـدمي لعمـل يـراه قـام علـى الكتـاب 

والرتجــيح عنــد تعــارض النصــوص يف الظــاهر أصــل مــن أصــول أهــل الســنة  ،نةوالســ
 الشــافعي وأمحــد وأتبــاعهم وأيبالليــث و ومــع هــذا فقــد خــالف مالكــاً علمــاء مثــل 

                                                 
  ). ٦/٨٦٠ابن حزم يف إحكام األحكام ( )، ٢/٣٩جامع بيان العلم (   )١(
  ) .١٦٠و١٥٨مل" أليب شامة فقرة ( املؤ انظر "  )٢(
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وقد يقدم العامل مالك وغريه سنة علـى سـنة ترجحـت لـه وقـد يقـع  ،حنيفة وأتباعه
  .يف خمالفة سنة أو نص من القرآن لعذر يعذره هللا به

جيــوز ملســلم أن يــتهم أحــداً مــن هــؤالء األئمــة الــذين عرفــوا بــالتقوى والعلــم وال 
م يـــردون  وتعظـــيم كتـــاب هللا وســـنة رســـول هللا  مـــا بـــأ واحلـــث علـــى التمســـك 

  .السنة هلوى من األهواء
  :الشبهة العاشرة
  قال حممد صدقي:

  " أمجع مجهور املسلمني على عدم تكفري من أنكر أي حديث منها ".
  .؟ومن هم هؤالء اجلمهور ؟،هذا اإلمجاعأين لك من  :اجلواب

  .؟!أهم اخلوارج والروافض واملعتزلة 
"إن شــيوخ الــدين يعتقــدون أن  :يقــول أخــوك يف عــداوة الســنة وأهلهــا أبــو ريــة

األحاديث كآيات القرآن يف وجوب التسليم هلا وفرض اإلذعان ألحكامها حبيـث 
  .اب من أنكرها أو شك فيها "يأمث أو يرتد أو يفسق من خالفها ويستت

وإن كـان قـد قالـه علـى سـبيل -وهذا الذي نسبه أبو رية إىل شيوخ الدين حـق 
وســـنة رســـول هللا َحرِيّـــة بـــذلك فـــاهلل يقـــول يف بيـــان منــــزلة  –اإلنكـــار أو الســـخرية 

    :وسنته رسول هللا 
  ــَجَر بَـ ــا َش ــوَك ِفيَم ــوَن َحــىتَّ ُحيَكُِّم ــُدوا ِيف َفــال َورَبِّــَك ال يـُْؤِمُن ــنَـُهْم مثَُّ ال جيَِ يـْ

  .)٦٥(النساء:  أَنـُْفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 
ـــٌة َأْو   :ويقـــول تعـــاىل َن ـــرِِه َأْن ُتِصـــيبَـُهْم ِفتـْ ـــْن َأْم ـــَذِر الَّـــِذيَن ُخيَـــاِلُفوَن َع ْلَيْح فـَ

ا فكيف مبن .)٦٣(النور:  ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم    .؟ينكر سنته وحيار
   :تعليقاً على قول أيب رية -رمحه هللا-قال الشيخ عبد الرمحن املعلمي 

أمـــا مــا مل يثبـــت منهــا ثبوتـــاً تقــوم بـــه احلجــة فـــال قائــل بوجـــوب قبولـــه  :" أقــول
   .والعمل به

وأمجـع  ،وأما الثابت فقد قامـت احلجـج القطعيـة علـى وجـوب قبولـه والعمـل بـه
ما تقدم مـراراً، فمنكـر وجـوب العمـل باألحاديـث مطلقـاً تقـام علماء األمة عليه ك
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ومنكر وجوب العمل ببعض األحاديث إن كان  ،كفره  انَ عليه احلجة، فإن أصر بَ 
لـــه عـــذر مـــن األعـــذار املعروفـــة بـــني أهـــل العلـــم ومـــا يف معناهـــا فمعـــذور وإال فهـــو 

نكـر وجـوب وقـد يتفـق مـا جيعلـه يف معـىن م ،هلل ورسوله والعاصـي آمث فاسـق عاص
  .)١(" العمل باألحاديث مطلقاً وقد مرَّ 

  .اهوية أن من رد حديثاً فهو كافرر عن اإلمام إسحاق بن  ىويرو 
إن من أنكـر ذلـك  :" قلت :وقال الشيخ صاحل اليافعي يف مناقشة هذه الفقرة

وأمــا مــن رد مــا عــرف أن  ،فــاألمر كــذلك وحنــن نقــول بــذلك ،ألنــه مل يصــح لديــه
  .)٢(" مسوغ فهو كافر برسالة حممد  قاله بال النيب 

  :الشبهة الحادیة عشرة
  :قال حممد صدقي

 ،منســوخها عســري أو مســتحيلومعرفــة ناســخها مــن  ،إن تناقضــها كثــري " 
  .أسباب قوهلا "أكثر وكذلك 

ما من عند هللا قـال  ؛أنه ليس يف القرآن والسنة تناقض حبمد هللا :واجلواب أل
  .) ٨٢( النساء:  ِمْن ِعْنِد َغْريِ اهللَِّ َلَوَجـُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً  َوَلْو َكـانَ   :تعــاىل

وقد يتبادر إىل أذهان بعض املالحدة أو اجلهلة من أهل الزيغ أن بني نصـوص 
ــــوهم التعــــارض عــــن  ،ولــــيس األمــــر كــــذلك ،القــــرآن والســــنة تعارضــــاً  ــــدفع مــــا ي ول

الشــافعي   هــذا البــاب مثــل اإلمــامالنصــوص النبويــة ألــف عــدد مــن كبــار األئمــة يف
وألــف  ،"تأويــل خمتلــف احلــديثوألــف ابــن قتيبــة " ،"ألــف كتــاب "خمتلــف احلــديث

وألــــف  ،وألــــف ابــــن قتيبــــة "مشــــكل القــــرآن" ،الطحــــاوي كتــــاب "مشــــكل اآلثــــار"
  ."دفع إيهام االضطراب"العالمة الشنقيطي 

 ،عـــارضوالواقـــع كمـــا ذكرنـــا أنـــه لـــيس يف نصـــوص القـــرآن أو نصـــوص الســـنة ت
وهلـذا أزالـوا مـا قـد يتـوهم اجلـاهلون مـن التعـارض  ،واألئمة يعلمون هذا ويوقنون به
  .هاغري يف تلك املؤلفات اليت ذكرناها و 

                                                 
  ). ٨٢-٨١:ص(األنوار الكاشفة   )١(
  ).١٢/٥٢٦املنار اجمللد (   )٢(
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حديثان  ال أعرف أنه رروي عن رسول هللا " ومن هنا قال اإلمام ابن خزمية:
 )١( "بإسنادين صحيحني متضادان، فمن كان عنده فليـأت بـه حـىت أؤلـف بينهمـا

.  
  
  

  :الشبهة الثانیة عشرة
" قـــام الـــدليل احلســـي علـــى أن هللا مل يتكفـــل حبفظهـــا مـــن التحريـــف  :قولـــه

  .والتبديل والزيادة والنقصان "
  .أن هذه دعوى عريضة باطلة :واجلواب

فلقد حفظ هللا هذه السنة العظيمـة الـيت هـي البيـان القـويل والعملـي مـن رسـول 
هلوى للقـرآن الكـرمي وهـي داخلـة يف ضـمان هللا املعصوم الذي ال ينطق عن ا هللا 

  .)٩(احلجر: ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكـَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفُظوَن   :حلفظ الذكر يف قوله تعاىل
هـا شـيئاً فـإن كـان متعمـداً فضـحه هللا وإن  منومن حـرف شـيئاً أو زاد أو نقـص 

ني عنهــا لبيــان خطئــه حتريفــاً كــان أو كــان خمطئــاً وفــق هللا محــاة هــذه الســنة والــذاب
  .زيادة أو نقصاً 

يف كــالم لــه حــول حفــظ الســنة:"...حىت ال يتهيــأ  حــىت قــال اإلمــام ابــن حبــان 
ألــف وال واو، كمــا ال يتهيــأ زيــادة مثلــه يف   أن يــزاد يف ســنة مــن ســنن رســول هللا

دين، القـــرآن، حلفـــظ هـــذه الطائفـــة الســـنن علـــى املســـلمني وكثـــرة عنـــايتهم بـــأمر الـــ
   .)٢( ولوالهم لقال من شاء ما شاء."

وكتب يف العلل لبيـان كـل أنـواع العلـل مـن الزيـادة  ،وقد ألفت كتب يف املدرج 
وألفـت كتـب يف بيـان املصـحَّف واحملـرف   ،واحلذف والقلب يف املتون وأمسـاء الـرواة

ومــــا ذلــــك إال  ،كمــــا ألفــــت كتــــب يف املوضــــوعات والعلــــل واألحاديــــث الضــــعيفة
  .الذي يشمل القرآن وبيانه -أي الوحي -وعد هللا وضمانه حلفظ الذكر حتقيق ل

                                                 
  ).٤٧٣انظر "الكفاية يف علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص  )١(
  ).١/٢٥كتاب اجملروحني (   )٢(
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فهــذه األعمـــال العظيمـــة أدلــة حســـية وبـــراهني عمليــة علـــى رعايـــة هللا وحفظـــه  
ديــن اإلســالم الــذي خــتم هللا بــه الرســاالت هــذا الــدين العظــيم الــذي  ،هلــذا الــدين

  .بعث هللا به حممداً إىل الناس أمجعني ورمحًة للعاملني
  أترى أيها املسكني أن هللا ال حيمي حياض دينه ؟ 

أن هللا تــــرك دينــــه لعبــــث العــــابثني تعــــاىل هللا عمــــا يقولــــه  :إن مــــؤدى كالمــــك
  .ويعتقده الظاملون علواً كبرياً 
  :الشبهة الثالثة عشرة

  :قال حممد صدقي
  ." مل جيمعها الصحابة ومل يتفقوا عليها " 

حفظوهــــا ومجعوهــــا يف صــــدورهم  أن األمــــر لــــيس كمــــا تــــدعي فلقــــد :اجلــــواب
م وكتبــوا الكثــري منهــا يف حيــاة رســول هللا  وبعــد موتــه حبيــث  ،وطبقوهــا يف حيــا

  .نقطع بأنه مل يضع منها شيء
م  ،قـد حفظـوا يف جـاهليتهم تـارخيهموإذا كان العرب  ودواويـن شـعرهم وأنسـا

رســول يعلمــون قيمــة أي كلمــة يقوهلــا  وهــم ،ولغــتهم، فكيــف يضــيعون ســنة نبــيهم
م  ويعلمــون مكانــة ســنته  هللا  ــا مــع القــرآن جنبــاً إىل جنــب مصــدر ســعاد وأ

م يف هــــذه احليــــاة م وكــــرامتهم وســــياد كيــــف حيفظــــون   .يف اآلخــــرة ومصــــدر عــــز
أخبــار اجلاهليــة ودواويــن شــعرهم ومنــه القصــائد الطــوال ومنهــا الفخــر اجلــاهلي أو 

ماهلجــــاء أو الغــــزل واهلــــزل ويضــــيعون ســــنة نبــــيهم و  م وعــــز ، هــــي مصــــدر ســــعاد
م كيــف يهملــون ويضــيعون مــا ال تقــوم أركــان ديــنهم   !؟وعليهــا يقــوم ديــنهم وحيــا

    .!؟إال به من صالة وزكاة وصيام وحج
م وســائر  كيــف يضــيعون مــا تقــوم عليــه عقائــدهم وأخالقهــم وجهــادهم وجتــار

م   .؟شؤون حيا
الصــحابة الكــرام األمنــاء  وإذا كــان الضــالون املنحرفــون ينظــرون إىل الســنة، وإىل

علــــى ســــنته وأمــــرهم بتبليغهــــا وأشــــهد هللا علــــيهم يف  الــــذين ائتمــــنهم رســــول هللا 
ـــذا التبليـــغ، واعرتفـــوا لـــه بـــه إذا كـــان الضـــائعون املضـــيعون الـــذين  ،حجـــة الـــوداع 
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ــذه الســنة العظيمــة ينظــرون إلــيهم باملنظــار األســود قياســاً علــى  ضــاقت صــدورهم 
يعتقــدون   نني الصــادقني الــواثقني بأمانــة أصــحاب رســول هللافــإن املــؤم ،أنفســهم

وأن  ،قـــــد حفظــــوا ســـــنة رســـــول هللا  اعتقــــاداً جازمـــــاً أن أصــــحاب رســـــول هللا 
 :ـــذا األداء بقولـــه ،شـــاهدهم كـــان يؤديهـــا إىل غـــائبهم كمـــا أمـــرهم رســـول هللا 

   ."ليبلغ الشاهد منكم الغائب"
كمــا   ،غــه مــن وراءه مــن عشــريته وغريهــاوكــان يــأمر مــن تلقــى منــه شــيئاً أن يبل

م أشد الناس ذكاء وأغزرهم علماً وأقواهم  يعتقد املؤمنون يف أصحاب حممد  أ
ـم أشـد النـاس حرصـاً علـى حفـظ ديـنهم  حفظاً وأرسخهم يف األمانة والصـدق وأ

م  ،وســـنة نبـــيهم  بـــل هـــم أشـــد حرصـــاً وحفاظـــاً عليهـــا مـــن حرصـــهم علـــى حيـــا
هم وأبنـاءهم إن ـم ليهجـرون أقربـاءإة عليهـا حـىت د النـاس غـري وحياة أبنـائهم وأشـ

اونوا يف تطبيقها والتزامها   .هم 
 ، فـــال نـــدري مــاذا تعـــين بعــدم االتفـــاق بيـــنهم "،ومل يتفقـــوا عليهــا:"وأمــا قولـــك

هــل كانــت بيــنهم معــارك يف حفظهــا وتطبيقهــا ومعارضــات كمعارضــات األحــزاب 
  .؟!هذا يبلغ وهذا ينقض ما بلغ ذاك ويكذبه ،هذا يبين وهذا يهدم ،اجلاهلية

ممتنـــاً علـــيهم مبـــا أســـبغ علـــيهم مـــن نعمـــة األخـــوة  -تعـــاىل-أال تـــذكر قـــول هللا 
ــــْنيَ   :واحملبــــة والتــــآلف ــــأَلََّف بـَ ــــُتْم َأْعــــَداًء َف ــــْيُكْم ِإْذ ُكْن ــــُروا نِْعَمــــَت اهللَِّ َعَل َواذُْك

  .)١٠٣(آل عمران:   اناً قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوَ 
احلـال مـن  فرقة يف جاهليتهم، فلـم متـنعهم هـذههؤالء الذين أكلتهم العداوة وال
م وأشـــعارهم أيهملـــون ديـــنهم الـــذي مل تعـــرف اإلنســـانية  ،حفـــظ تـــارخيهم وأنســـا

م وبعـد أن أظهـر هللا ديـنهم ودخلـت  ،مثله بعد اجتماعهم وتـآخيهم وتـآلف قلـو
  .؟العظيم أمم وشعوب يف هذا الدين

م وحيــاة هــذه األمــم قائمــة  احلفــاظ علــى كــل جزئيــة مــن جزئيــات علــى وحيــا
  .الرسالة وتبليغ كل شيء ائتمنهم عليه رسول هللا 
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ـم قـد بلغـوا عـن نبيـك حممـد  كـل مـا مسعـوه منـه ومـا رأوه   اللهم إننـا نشـهد أ
وحـىت  حىت ما يتعلق بالنوم واألكـل والشـرب وحـىت تقلـيم األظـافر وقـص الشـوارب

  .ما يتعلق باخلراءة والبول واملخاط والعطاس
  .فكيف يفرطون أو خيتلفون يف مهمات األمور دينية ودنيوية

وسنته وأصحابه رضوان  فليمت غيظاً وكمداً كل مبغض وشانئ لرسول هللا  
  .هللا عليهم

  :الشبهة الرابعة عشرة
ظــن غــري جــائز يف أن اتبــاع البــبــالتواتر مــع علمهــم لألمــم مل يبلغوهــا " :قولــه

  ."اإلسالم إال لضرورة
ـم بلغوهـا علـى أحسـن وجـوه الـبالغ :واجلواب واملبلـغ الواحـد مـنهم أحفـظ  ،أ

وأصـــدق وأوثـــق عنـــد النـــاس مـــن عشـــرات ومئـــات مـــن اجلهميـــة واملعتزلـــة واخلـــوارج 
ومــا جـــاءوا التـــواتر يف التبليــغ وقيــام احلجـــة،  وتالميــذ املستشــرقني الـــذين يشــرتطون

  .ط إال هلدم اإلسالم ال حفاظاً عليهذه الشرو 
يَـا أَيـَُّهـا الرَُّسـوُل بـَلِّـْغ َمـا أُنْـِزَل ِإلَْيـَك ِمـْن  الـذي قـال هللا لـه  ن رسـول هللا إ

 األفـرادكـان يكتفـي بإرسـال ،) ٦٧( املائـدة:  رَبَِّك َوِإْن َملْ تـَْفَعْل َفَمـا بـَلَّْغـَت ِرَسـالََتهُ 
م  ، عنــــه القــــرآن والســــنةمــــن أصــــحابه األمنــــاء دعــــاة ومبلغــــني وكــــان النــــاس عــــر

وعجمهـــم يقبلـــون ويصـــدقون بكـــل مـــا جـــاءهم بـــه هـــؤالء األفـــراد ال يشـــكون يف 
م ومللهــم هلــم  شــيء ممــا بلغهــم بــه كــل واحــد مبفــرده والنــاس علــى اخــتالف شــعو
عقــول وفطـــر ومـــدارك ومـــع ذلـــك مل يكـــذبوا هـــؤالء األفـــراد وال شـــكوا يف صـــدقهم 

نـــــه مل يكـــــن قـــــد نشـــــأ فـــــيهم الفكـــــر اجلهمـــــي واملعتـــــزيل وأحقيـــــة مـــــا بلغـــــوهم، أل
  .)١(واإلستشراقي

ومل يكن الواحد من املبلغني يعتقد أنـه يبلـغ النـاس الظنـون وإمنـا يعتقـد أنـه يبلـغ 
العلــم احلــق الــذي تقــوم بــه احلجــة علــى املبلَّغــني، وهــذا االعتقــاد نفســه متــوفر عنــد 

                                                 
م قد بلغوا الكثري عن طريق التواتر.  )١(   وحنن ال ننفي أ
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واملـأمونون  ويبلغه الثقـات -لغهم ظنوناً يعين ال يعتربون ما يب-املبلغني من التابعني 
  إىل غريهم على أساس أن ما يبلغونه حجة توجب العلم والعمل.

وملـــا ظهـــر هـــذا املـــذهب املخـــرتع املبتـــدع حاربــــه أهـــل العلـــم وقمعـــوه بـــاحلجج 
م وديــنهم  ،والرباهــني ألنــه مــذهب فاســد يفســد العقــول ويفســد علــى النــاس حيــا

م وســــائر م  ويقتضــــي تعطيــــل جتــــارا م ومنــــاكحهم ومطــــاعمهم ومشــــار معــــامال
م واألبنـاء وآبـاؤهم  ـم واألزواج وزوجـا ويبث الشكوك فيمـا يقولـه املعلمـون وطال

  واملرضى وأطباؤهم.
اعــــــــرض هــــــــذا املــــــــذهب علــــــــى الشــــــــركات والتجــــــــار، واألطبــــــــاء واملهندســــــــني 

م كلهـــا  ،والصـــناع ،واإلعالميـــني، والـــزراع علـــى هـــل ســـيقبلونه ويعيـــدون بنـــاء حيـــا
م ويوقـــف  أساســه أو ســـيديرون لــه ظهـــورهم وســيدركون أن تطبيقـــه ســيعطل حيـــا

  .؟سري عجلة احلياة يف كل امليادين
وحـدها مـن بـني سـائر العلـوم والفنـون  احلرب على سنة رسـول هللا  نُّ شَ ملاذا تُ 

  .؟واألديان الفاسدة
ة قــــد حظيــــت مــــن احلياطــــة واحلفــــاظ عليهــــا والعنايــــ مــــع أن ســــنة رســــول هللا 

  الفائقة والشروط القوية مبا مل حيظ بعشر معشاره أي علم أو فن من الفنون.
ولقيــت مــن املعاقــل واحلصــون املنيعــة مــا حيميهــا مــن كــل كيــد ومكــر أو شــوب  

خطـــأ ونســـيان مـــن ألـــوف ألـــوف الرجـــال احلفـــاظ الثقـــات األمنـــاء بعـــد  وأكـــذب 
  رعاية هللا وحفظه هلا.

 جلهميـــة واملعتزلـــة واخلـــوارج وأفـــراخمـــن ا فهـــل يـــا تـــرى ضحــــايا البـــدع واخلرافـــات
ا وحـاملي لوائهـا وجنودهـا  املستشرقني أشد غرية على سنة رسول هللا  من فرسـا

  . ؟أو هو اجلهل واهلوى بل والكيد لسنة رسول هللا  ؟املخلصني
  :الشبهة الخامسة عشرة

   قال حممد صدقي:



  - ٨٢  -

وا عن كتابتها وأمروا بإحراق ما كتبوه منه م  ا كما يف الروايات اليت " إ
  عندكم". )١(صحت 

  اجلواب من وجوه:  
وا عـن كتابـة السـنة وأمـروا بـإحراق  -١ أن كالمه يفيد أن الصحابة كلهم قد 

  ما كتبوه منها.
وأن الروايــــات يف هــــذا البــــاب كلهــــا صــــحيحة، كــــأن الصــــحابة كلهــــم قــــد  -٢

  اتفقوا على حرب السنة النبوية.
  ار يف النهي عن الكتابة.أنه قد وردت بعض اآلث -٣

ا ،وجوابه: أن جلها ال يثبت إن هللا قـد حـرم   :وما ثبت منهـا ال يقـول أصـحا
ى عنه.:وال يقولون  ،كتابة سنة رسول هللا    إن رسول هللا قد حرم ذلك أو 

  :اليت ُنسبت إىل الصحابة رضوان هللا عليهم وأنا أسوق باختصار تلك اآلثار
  .من إحراقه الحدیث الصدیق  نسب إلى أبي بكر ما -١

  :-رمحه هللا -قال احلافظ الذهيب
أنــا حممــد بــن  ،" وقــد نقــل احلــاكم فقــال: حــدثين بكــر بــن حممــد الصــرييف مبــرو

 عبـد    أنـا موسـى بـن  ،أنا علي بن صاحل ،أنا املفضل بن غسان ،موسى الرببري
دثين القاسـم هللا التيمي حـ هللا بن حسن بن حسن، عن إبراهيم بن عمر بن عبيد

  بن حممد قالت عائشة: 
 ليلتــــه وكانــــت مخســــمائة حــــديث فبــــات مجــــع أيب احلــــديث عــــن رســــول هللا "

يتقلـــب كثـــرياً، قالـــت: فغمـــين، فقلـــت: أتتقلـــب لشـــكوى أو لشـــيء بلغـــك؟ فلمـــا 
ـا، فـدعا بنـار فحرقهـا،  أصبح قال: أي بنية هلمي األحاديث اليت عنـدك فجئتـه 

ت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث فقلــت: مل أحرقتهــا؟ قــال: خشــي
  )٢(ك".اعن رجل قد ائتمنته ووثقت، ومل يكن كما حدثين، فأكون قد نقلت ذ

                                                 
  ة فأكثر الروايات يف هذا الصدد مل تثبت، وما ثبت ال حجة فيه ألهل األهواء.هذه جمازفة كبري   )١(
    ).١/٥تذكرة احلفاظ (  )٢(



  - ٨٣  -

وقال ،يصح " مث تعقب احلافظ الذهيب هذه الرواية املنكرة قائًال: "هذا ال
:" هذا غريب من هذا الوجه وعلى بن صاحل ال  -رمحه هللا –احلافظ ابن كثري 

  .  )١(يعرف"
  وأشد ألمور: األمر كما قاالو 
وهــو يعلــم أن  ،كيـــف يكتــب أبــو بكــر الصــديق هــذا املقــدار مــن احلــديث  -١

ى عن كتابة احلديث؟، وكيف مل  -رضـى هللا عنهـا-ه عائشـة تنبهـرسول هللا قد 
  .؟، حاشامها من خمالفة رسول هللا 

ا كـان وإذ ،؟حـىت ال يـروي عنـه إال بوسـائط أين أبو بكر من رسـول هللا  -٢
وبعضــــــها بوســــــائط؛ أفمــــــا كــــــان يف  بعــــــض األحاديــــــث رواهــــــا عــــــن رســــــول هللا 

اســتطاعته أن مييــز بينهمــا، فيبقــى مــا مسعــه مــن رســول هللا مباشــرة، وحيــرق مــا كــان 
عن هؤالء الوسائط الـيت يشـك يف أمانتهـا وثقتهـا مث يـروي مـا مسعـه مـن رسـول هللا 

 ؟أداء لألمانة.  
ال يرضـــيهم نقـــل ســـنة  بني علـــى ســـنة رســـول واحلقيقـــة أن هـــؤالء الشـــاغ -٣

رواية وال كتابة، وهلذا تراهم يتعلقون بأوهى من بيوت العنكبوت مـن  رسول هللا 
الروايـــات وبســـلوك املســـالك الـــوعرة يف االســـتدالالت لنســـف مـــا هـــو أرســـخ مـــن 

  اجلبال الراسيات.
الء وأخـــرياً لـــو ســـلمنا جـــدًال بصـــحة هـــذه الروايـــة ملـــا كـــان إال حجـــة علـــى هـــؤ 

؛ إذ أن أبا بكـر مل يقـل إين كتبـت هـذه األحاديـث الثائرين على سنة رسول هللا 
ــى رســول هللا  عــن كتابــة حديثــه، وإمنــا علّــل اإلحــراق بعــدم ثقتــه مبــن  بعــد أن 

وهــذا  روى عـنهم، وهـذا إمنــا يـدل علــى حتريـه وتثبتــه يف روايـة حــديث رسـول هللا 
هم بإحســـان وأهـــل احلـــديث واألئمـــة أصـــل أصـــيل عنـــد الصـــحابة الكـــرام ومـــن تـــبع

  العظام.

                                                 
) فإنــه قــد طعــن يف هــذه الروايــة ٣٧) وانظــر األنــوار الكاشــفة للمعلمــي (ص:١٠/٢٨٦ز العمــال(ـانظــر كنــ  )١(

  ووجهها على فرض صحتها.



  - ٨٤  -

هذه الرواية يف إسنادها من مل أقف له علـى ترمجـة بعـد حبـث يف عـدد مـن  -٤
ومل تـــــــذكرهم املصـــــــادر الـــــــيت وقفـــــــت عليهـــــــا يف تـــــــراجم شـــــــيوخهم وال  ،املصـــــــادر
هللا بـن  وتلميذ موسـى بـن عبـدعلي بن صاحل  شيخ املفضل بن غسان ،تالميذهم
ومثلــه إبــراهيم بــن عمــر بــن عبيــد هللا التيمــي فلــم  ترمجــة،مل أقــف لــه علــى  حســن،

أقـــف لــــه علـــى ترمجــــة ومل يـــذكر يف ترمجــــة شـــيخه القاســــم بـــن حممــــد وال يف ترمجــــة 
فكـــل مـــن املفضـــل بـــن غســـان وعلـــي بـــن صـــاحل  موســـى بـــن عبـــدهللا بـــن حســـن.

  وإبراهيم بن عمر بن عبيد هللا، مل أقف ألحد منهم على ترمجة.
خبـــاري، قـــال فيـــه الـــذهيب: "قـــال إبـــن موســـى الرببـــري يف إســـنادها حممـــد  -٥

  . )١(الدارقطين: ليس بالقوى"، وأقره الذهيب واحلافظ ابن حجر
ويف اإلسناد موسى بن عبدهللا بن احلسن وثقة ابن معني، وقال البخاري:  -٦

وقـد ثبــت عـن أيب بكـر الصـديق كتابــة الصـدقات وهـي مـن الســنة  .)٢( "فيـه نظـر"
  وسيأيت ذكر ذلك. 

  .-رضي هللا عنه –ما نسب إلى عمر بن الخطاب   -٢ 
أراد    وروى ابن عبـد الـرب بإسـناده إىل حيـىي بـن جعـدة أن عمـر بـن اخلطـاب

األمصـار: " مـن كـان عنـده  يفأن يكتب السنـة مث بـدا لـه أن ال يكتبهـا، مث كتـب 
  .)٣(شيء فليمحه"

  بن جعدة مل يدرك عمر.حيىي وإسناده ضعيف 
ألن عــروة أيضــاً مل  ؛وإســناده منقطــع ،مــن طريــق عــروة بــن الــزبريوعنــه أثــر آخــر 

ويف األثــر طــول وفيــه أنــه اســتفىت الصــحابة يف كتابــة الســنة فأشــاروا  ،يــدرك عمــر 
عليـــه أن يكتبهـــا فطفـــق عمـــر يســـتخري هللا شـــهراً مث أصـــبح يومـــاً وقـــد عـــزم هللا لـــه 

قــبلكم كتبــوا كتبــاً  فقــال: إين كنــت أريــد أن أكتــب الســنن وإين ذكــرت قومــاً كــانوا
  .)٤(كبوا عليها وتركوا كتاب هللا وإين وهللا ال أشوب كتاب هللا بشيء" أف

                                                 
  ).٥/٤٠٠)، ولسان امليزان (٤/٥١انظر: امليزان (  )١(
  ).٤/١٩٥)، والضعفاء للعقيلي (١٢٣)، واللسان ( ٢١١/ ٤انظر: امليزان (   )٢(
  ).٥٣)، وهو يف تقييد العلم (ص ١/٧٧جامع بيان العلم (  )٣(
  ).٥١)، وتقييد العلم (ص:١/٧٧)       جامع بيان العلم (٤(



  - ٨٥  -

وهــو إن صــح يــدل علــى أن الصــحابة كــانوا يــرون جــواز كتابــة الســنة، ففيــه رد 
وا عن كتابة السنة وأمروا بإحراق ما كتبـوا.إلقول حممد صدقي  وقـد  ن الصحابة 

  به يف الصدقات وغريها وسيأيت ذكر ذلك.ثبت عن عمر رضي هللا عنه كتا
  .-رضي هللا عنه -ما نسب إلى علي  -٣

 وروى بإســــناده إىل جــــابر اجلعفــــي عــــن عبــــد هللا بــــن يســــار قــــال مسعــــت عليــــاً 
  خيطب يقول:

" أعزم علـى كـل مـن كـان عنـده كتـاب إال حمـاه فإمنـا هلـك النـاس حيـث تتبعـوا 
م "    .)١(أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ر

مث إن عليـاً  ،ناده ضـعيف فيـه جـابر اجلعفـي ضـعيف رافضـي يقـول بالرجعـةوإس
ــي عــن كتابــة ســنة  ــى عنــه رســوله مث لــيس فيــه  ــى عــن ذلــك أو  مل يقــل إن هللا 

  بع الناس لكالم علمائهم.بتتوإمنا علل ذلك  رسول هللا 
، وهو قد كتب منها واحـتفظ مبـا كتبـه وكيف ينهى عن كتابة سنة رسول هللا 

  مل ميحه ومل حيرقه.و 
  .-رضي هللا عنه –ما نسب إلى أبي سعید الخدري  -٤

لــو أكتبتنــا احلــديث " :أليب ســعيد اخلــدري  لنــاوروي بإســناده إىل أيب نضــرة ق
  ".ال نكتتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينـا "فقال: 

مـــا نســـمع منـــك  ســـناد آخـــر عـــن أيب نضـــرة قلـــت أليب ســـعيد: أال نكتـــببإو 
نبـيكم كـان حيـدثنا فـنحفظ، فـاحفظوا   إنّ ! ؟يــدون أن جتعلوهـا مصـاحفأتر  :"قال

  كما كنا حنفظ".
ـــ  ـــه أثـــر ثالـــث ضـــعيف بلفـــظ:"أردمت  أن جتعلـــوه وهـــذان األث ران ثابتـــان عنـــه ول
  .)٢(ا"قرآن

                                                 
يف جـــــامع بيـــــان العلـــــم ن عبـــــد الـــــرب )، وابـــــ٣٧ :د العلـــــم (صيـــــ) واخلطيـــــب يف تقي ٩/٥٢يف املصـــــنف (   )١(

)٢٧٢-١/٢٧١.(  
  ). ٣٧ ادي (ص:تقييد العلم للخطيب البغد  )٢(



  - ٨٦  -

يف النهـي عـن كتابـة  ال حيـتج حبديثـه الـذي رواه عـن النـيب  فنرى أبـا سـعيد 
منـه علـى احلفـظ يف الصـدور كمـا هـي عـادة   احلـديث وإمنـا يبـدي وجهـة نظـره حثـاً 

  كثري من الصحابة.
  .-رضي هللا عنه -ما نسب إلى زید بن ثابت  -٥

قـال: دخـل زيـد  )١(بإسناده إىل املطلب بـن عبـد هللا بـن حنطـب أبو داودروى 
    بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنساناً أن يكتبه فقال له زيد:

  .نا أن ال نكتب شيئاً من حديثه فمحاه"أمر  " إنَّ رسول هللا 
روايــة املطلــب عــن " :وإســناد هــذه الروايــة ضــعيف، قــال أبــو حــامت يف املراســيل 

  . "زيد بن ثابت مرسلة
  ." ثقة كثري اإلرسال والتدليس"  :وقال احلافظ ابن حجر فيه

وروى ابــن أيب شــيبة بإســناده عــن الشــعيب أن مــروان دعــا زيــد بــن ثابــت وقومــاً 
  ن، وهو ال يدري، فأعلموه فقال:يكتبو 

  .)٢(" أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم"
  أقول: 
بيــه:" الظــاهر أن الشــعيب مل يــدرك زيــد بــن ثابــت فقــد قــال ابــن أيب حــامت أل -أ

قــــال:" ال ميكــــن أن يكــــون  -يعــــين أســــامة بــــن زيــــد-هــــل أدرك الشــــعيب أســــامة  
وأسامة تـوىف سـنة أربـع  - سبق ذكرمهايعين حديثني -الشعيب مسع من أسامة هذا 

ل إحـــدى يـــومخســـني وزيـــد بـــن ثابـــت تـــوىف قبلـــه ســـنة مخـــس وأربعـــني وقيـــل مثـــان وق
  .  )٣(ومخسني" 

ــى عــن  علــى فــرض صــحة هــذا األثــر فإنــه مل يقــل فيــه إن رســول هللا  -ب
  الكتابة. 

                                                 
    ).٣٥)، واخلطيب يف تقييد العلم (ص:  ٣٦٤٧السنن برقم (   )١(
  ).١/٧٨) وجامع بيان العلم (٩/٥٣املصنف (  )٢(
  انظر اخلالصة للخزرجي ( ترمجة زيد ).  )٣(



  - ٨٧  -

 ونفهم منه أنه لو كـان متأكـداً  ،وإمنا خشي أن يكون قد وهم فيما حدثهم به
حـديثاً كثـرياً يبلـغ  وقد روى زيد عـن رسـول هللا  ،من ضبطه ألقرهم على الكتابة

  .  )١(حديثاً  تسعني و نياثن
فيبعـــد منـــه أن يكـــون ممـــن يـــرى عـــدم   )٢(إىل امللـــوك  وكـــان يكتـــب مراســـالته 

  .كتابة حديث رسول هللا 
  .-رضي هللا عنه -أبي موسى األشعري إلى ما نسب  -٦

عــن أيب بــردة قــال كتبــت عــن حيــىي بإســناده إىل طلحــة بــن  وروى ابــن أيب شــيبة
ا فغسلها" "اأيب كتاباً كبرياً، فقال:  ، يف إسـناده طلحـة بـن )٣(ئتين بكتبك فأتيته 

  حيىي وهو صدوق خيطئ.
مل حيــتج علــى عملــه هــذا بآيــة  فعلــى فــرض صــحة هــذا األثــر فــإن أبــا موســى 
  فظ على الكتابة. وال حديث ويبدو أن وجهة نظره كغريه يفضل احل

  .-رضي هللا عنه -ما نسب إلى عبد هللا بن مسعود  -٧
 ،وروى بإســـناده عـــن األعمـــش عـــن جـــامع بـــن شـــداد عـــن األســـود بـــن هـــالل

عبــد هللا بصــحيفة فيهــا حــديث فــدعا مبــاء فمحاهــا، مث غســلها مث أمــر  يتأُ  :"قــال
وهللا لــو  ،ين بـهر بـاهلل رجــًال يعلمهـا عنـد أحـد إال أعلمـمث قـال: أذّكـ ،ـا فأحرقـت

ــا بــدار هنــد البتلغــت إليهــا ــذا هلــك أهــل الكتــاب قــبلكم حــني نبــذوا   ،أعلــم إ
م ال يعلمون"      .)٤(كتاب هللا وراء ظهورهم كأ

عن وقد ذكر الذهيب يف نيف هذا اإلسناد األعمش وهو مدلس وقد ع -١
 ترمجة األعمش أنه يدلس عن الضعفاء من حيث ال يدري وإمنا يتغاضى عن

  . )٥(وإبراهيم وأيب صاحل  روى عمن أكثر عنهم كأيب وائل اعنعنته إذ

                                                 
  انظر اخلالصة للخزرجي ( ترمجة زيد ).  )١(
  انظر الرياض املستطابة ترمجة زيد رضي هللا عنه.  )٢(
  ) وإسناده ضعيف ألن فيه طلحة بن حيىي وهو صدوق خيطئ.٩/٥٣املصنف (  )٣(
  ).٥٣)  وتقييد العلم (ص ٧٨) جامع بيان العلم (ص٥٤-٩/٥٣املصنف (  )٤(
  )٢/٢٢٤امليزان(  )٥(



  - ٨٨  -

. إذ حـــــديث رســـــول هللا  ةفيلـــــيس يف هـــــذه الروايـــــة أن يف هـــــذه الصـــــح -٢
تمل أن يكون ما فيها من حـديث بـين إسـرائيل وكيـف يعتقـد يف حـديث رسـول حي

إال ربطــاً  علــم أنــه مصــدر جنــاة ألنــه ال يزيــد املســلمنييوهــو  ؟هــالك درصــهللا إنــه م
  بكتاب هللا وفقهاً فيه.

وروى ابـن عبـد الـرب بإسـناده عــن هـارون بـن عنـرتة عــن عبـد الـرمحن بـن األســود 
ـــا،  عـــن أبيـــه قـــال:" أصـــبت أنـــا وعلقمـــة صـــحيفة فـــانطلق معـــي إىل ابـــن مســـعود 

فقــال: يــا  ،وســاق كالمــًاً◌ إىل أن قــال: فقلنــا هــذه صــحيفة فيهــا حــديث حســن
ــُن  فيــه مــاء قــال: فجعــل ميحوهــا بيــده ويقــول جاريــة هــات الطســت واســكيب  َحنْ

فقلنـــا انظـــر فيهـــا فـــإن فيهـــا حـــديثاً ، )٣(يوســـف:  صُّ َعَلْيـــَك َأْحَســـَن اْلَقَصـــصِ نـَُقـــ
عجبــــاً فجعــــل ميحوهــــا، ويقــــول: إن هــــذه القلــــوب أوعيـــــة فاشغلـــــوها بــــالقرآن وال 

  .)١(تشغلوها بغريه"
فلهذا كره  الكتاب، قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل

  عبد هللا النظر فيها".
  أقـول: 

إن مـــا قالـــه أبـــو عبيــــد هـــو األمـــر الـــذي ينبغـــي أن حيمـــل عليـــه عمـــل ابـــن  -١
وقد سبق ابن مسعود إىل إنكار النقل من كتـب أهـل الكتـاب رسـول هللا  ،مسعود

  حيث أنكر على عمـر  مـا كتبـه مـن التـوراة وقـال .."  ًلـو كـان موسـى حيـا
  ".إتباعيعه إال ما وس
وقــد روي عنــه مثــان مائــة  إن ابــن مســعود مــن كبــار أصــحاب رســول هللا  -٢

 :"ومل يقـل ،حديث ومثانية وأربعون حديثاً اتفق الشيخان على أربعة وستني حديثاً 
  ".عن كتابة حديثه ى إن رسول هللا 

وعلقمـة واألســود مــن كبــار أصـحابه وقــد أخــذوا عنــه كثـرياً مــن حــديث رســول  
  .هللا 

                                                 
  .)٥٤-٥٣ :ص(م ) وأورده اخلطيب يف تقييد العل ١/٧٩بيان العلم (  عجام  )١(



  - ٨٩  -

ال تشـغلوا قلـوبكم بسـنة رسـول أو لغريمهـا :"فمن املستبعـد جـداً أن يقـول هلمـا 
  ."هللا 

مث  صـــــحيفة فيهـــــا حـــــديث رســـــول هللا  ومـــــن املســـــتبعد أن يـــــرفض النظـــــر يف
  كما قال أبو عبيد.  -وهللا أعلم-فاألمر  ،يغسلها
  .-مارضي هللا عنه –ما نسب إلى عبد هللا بن عباس  -٨

لم عــن ســعيد بــن يــب بإســناده إىل ابــن جــريج عــن احلســن بــن مســوروى اخلط
وقــال:  ،أنـه كــان ينهـى عـن كتابــة العلـم :-رضـي هللا عنهمــا-جبـري عـن ابــن عبـاس

)١("إمنا ضل من قبلكم بالكتب"
  .  

فهـو  ويف هذا اإلسناد ابن جريج يدلس ويرسل وقد عنعن يف هذا اإلسناد -١
  ضعيف.
اس لـــيس فيـــه النهـــي عـــن كتــــابة حـــديث وهـــذا الكـــالم املنســـوب البـــن عبـــ -٢

  وإمنا فيه النهي عن الكتابة اليت قد يدخل فيها كتابة اإلسرائيليات. رسول هللا 
ســـعيد بـــن جبــــري أنـــه كـــان يكـــون مـــع ابـــن عبـــاس فيســـمع منـــه  عـــنســـيأيت  -٣

وقــد روى مســلم بإســناده إىل ابــن عبــاس أنــه دعــا بقضــاء علــي   ،احلــديث فيكتبــه
  .فكتب منه وأنكر منه

  .-مارضي هللا عنه -ما نسب إلى عبد هللا بن عمر  -٩
"كنــا خنتلــف يف أشــياء : وروى ابــن أيب شــيبة بإســناده إىل ســعيد بــن جبــري قــال

ـــا كانـــت  ـــا ابـــن عمـــر أســـأله عنهـــا خفيـــاً فلـــو علـــم  فكتبتهـــا يف كتـــاب مث أتيـــت 
  .)٢(الفيصل بيين وبينه"

ـى عـن كتابـة حـديث إسناده صحيح لكن ليس يف كالم سعيد أن ابـن عمـر 
  .و توقع من سعيدوإمنا ه رسول هللا 

  .فال متعلق فيه ملن يرجف بنهي الصحابة عن كتابة سنة رسول هللا 

                                                 
) ويف إســناده جريــر بــدل ابــن ١/٧٨ابــن عبــد الــرب يف جــامع بيــان العلــم ( ه)، وذكــر ٤٣تقييــد العلــم (ص   )١(

  جريج وهو خطأ.
  ). ٤٤-٤٣ييد العلم ( ص) وتق ١/٨٩) وجامع بيان العلم (  ٩/٥٤املصنف (   )٢(



  - ٩٠  -

  .-رضي هللا عنه-ما نسب إلى أبي هریرة  -١٠
مسعت أبا هريرة يقـول:"  :روى الدارمي بإسناده إىل األوزاعي عن أيب كثري قال

ـــــب". رواه  ـــــب وال نكت ـــــم مـــــن طـــــريقني عـــــن حنـــــن ال نكت ـــــب يف تقييـــــد العل اخلطي
ال يكــتم النكـَتم وال ُنكتـب" وتـارة بلفـظ" تـارة بلفــظ:" اإلسـناد املـذكوراألوزاعـي ب
  .)١(وال يكتب"

ويف املـــنت اضـــطراب كمـــا  ،ويف الـــنفس شـــيء مـــن مســـاع األوزاعـــي مـــن أيب كثـــري
  ترى. 
عــن  يــاً ه مل يــرو فيــه ألنّــ ؛فــرض صــحته عــن أيب هــــريرة فلــيس فيــه حجــة ىوعلــ

  .رسول هللا 
وكونه ال يكتب وال يكتـب فيحتمـل أن يـذكر نعمـة هللا عليـه بـاحلفظ اسـتجابة 

فــــال حيتــــاج أن يكتــــب احلــــديث بنفســــه وال حيتــــاج إىل أحــــد  لــــدعوة رســــول هللا 
  .يكتب له حىت لو مسعه من غري رسول هللا 

  .فظللناس على احل وحيتمل أنه ال يدع أحداً يكتب عنه احلديث محالً 
وهـو يعلـم ويـروي عـن  وال جيوز أن يقال إنه ال جييز كتابة حديث رسول هللا 

  ."اكتبوا أليب شاه "أنه قال: رسول هللا 
وســـيأيت بيـــان  ،وهـــو حيـــدث أن عبـــد هللا بـــن عمـــرو كـــان يكتـــب عـــن رســـول 

  .-إن شاء هللا-ذلك 
  والناظر في هذه اآلثار یتضح له ما یأتي: 

إن  :ذين نقلنــا أقــواهلم ومــواقفهم مل يقــل أحــد مــنهمأن هــؤالء الصــحابة الــ -١
  ى عن كتابة حديثه أو حرمها. رسول هللا 

لــيس فيــه حجــة هلــؤالء منهــا فمــا يثبــت و  ،غالبهــا ال يثبــتأن هــذه اآلثــار  -٢
أو يريــدون  املشوشــني علــى املســلمني الــذين يريــدون أن يهــدموا ســنة رســول هللا 

ا.   التهوين من شأ
                                                 

) واخلطيـب يف تقييـد العلـم (ص ١/٧٩) وابـن عبـد الـرب يف جـامع بيـان العلـم (١/١٠١الدارمي يف سـنته (  )١(
٤٢ .(  



  - ٩١  -

علـــــــى مـــــــن يكتـــــــب إمنـــــــا هـــــــو إنكـــــــارهم أن يكـــــــون  حيتمـــــــلأن بعضـــــــهم  -٣
  .ال على من يكتب سنة رسول هللا  اإلسرائيليات

  . وبعضهم يريد محل الناس على حفظ سنة رسول هللا  -٤
يــــدرك القــــارئ مــــدى جــــرأة هــــذا الرجــــل علــــى هــــذا القــــول الفظيــــع عــــن  -٥

م مل يكتبوها وأمروا بإحراق ما كتبوه " :الصـحابة الروايـات الـيت  ها كمـا يفمنإ
  ."صحت عنهم

  ؟.فأين هي الروايات اليت صحت عنهم مجيعاً كما يوهم كالمه 
ـــ واتر مث يـــزداد القـــارئ عجبـــاً مـــن رجـــل ال يقبـــل مـــن حـــديث رســـول هللا إال املت

ويـرد أخبــار اآلحـاد ولـو كانـت يف الصـحيحني وتلقتهــا  العملـي ويـرد املتـواتر القـويل
  األمة بالقبول. 

ويـــت يف غـــري مصـــادر الســـنة وأهلهـــا مل يلتزمـــوا يف مصـــادرهم مث حيـــتج بآثـــار ر 
. ومـن هـذه اآلثـار مـا ال يثبـت الصحة وال األحاديث املسندة املرفوعـة إىل النـيب 

  وما ثبت منها ليس فيه داللة على ما يدعيه. 



  - ٩٢  -

وأصحابه  مشروعیة كتابة السنة وثبوتها عن النبي 
  والتابعین فضًال عمن بعدهم

  هللا  كتابة رسول -١
  قال اإلمام البخاري رمحه هللا: 

  :مث أورد أربعة أحاديث "،باب كتابة العلم"
قلــت لعلــي: هــل عنــدكم كتــاب؟ قــال:ال  "ســناده إىل أيب جحيفــة قــال:بإ -١

إال كتاب هللا أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما يف هذه الصحيفة قال: قلـت: ومـا 
  .)١(وال يقتل مسلم بكافر" ،يف هذه الصحيفة، قال: العقل، وفكاك األسري

أن خزاعـة قتلـوا رجـًال مـن بـين ليـث عـام " :وروى بإسناده إىل أيب هريـرة  -٢
إن ":فركب راحلته فخطب فقـال فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخرب بذلك النيب 

قـال أبـو هريـرة بعـدها: فجـاء  ،وذكر يف خطبتـه أشـياء "هللا حبس عن مكة الفيل
 "اكتبــوا أليب فـالن"فقـال:  .اكتـب يل يـا رسـول هللا:  رجل من أهـل الـيمن فقـال

ورواه مســلم. والشــاهد أمــر رســول هللا بكتابــة هــذه اخلطبــة الــيت حــوت أشــياء ، )٢(
  عظيمة.
أحــد  أنــه قــال:" مــا مــن أصــحاب النــيب   وروى بإســناده إىل أيب هريــرة -٣

يكتـــب وال أكثـــر حـــديثاً عنـــه مـــين إال مـــا كـــان مـــن عبـــد هللا بـــن عمـــرو فإنـــه كـــان 
  . )٣(أكتب" 
 قـال: ملـا اشـتد بـالنيب  -رضـي هللا عنهمـا-وروى بإسناده إىل ابـن عبـاس -٤

، قــال عمــر: إن "ائتــوين بكتــاب أكتــب لكــم كتابــاً ال تضــلوا بعــده"وجعــه قــال: 
قومـوا "قـال:  ،فاختلفوا وكثر اللغط ،غلبه الوجع وعندنا كتاب هللا حسبنا النيب 

، فخـرج ابـن عبـاس يقـول: إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا "ازععين وال ينبغي عنـدي التنـ
  . )٤(وبني كتابه"  حال بني رسول هللا 

                                                 
  ). ١١١البخاري حديث (   )١(
  .١٣٥٥) ومسلم يف احلج حديث  ١١٢البخاري حديث (   )٢(
  ). ١١٣البخاري حديث (   )٣(
  ). ١٦٣٧) وأخرجه مسلم يف الوصية حديث (  ١١٤البخاري حديث (   )٤(
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بـــن ســـعيد، عـــن عبيـــدهللا بـــن األخـــنس  وقـــال اإلمـــام أمحـــد: حـــدثنا حيـــىي -٥
هللا بـــن عمـــرو قـــال:  عـــن عبـــد أخربنـــا الوليـــد بـــن عبـــد هللا، عـــن يوســـف بـــن ماهـــك

 :يد حفظه، فنهتين قريش، فقالواأر  كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا 
بشر يتكلم يف الغضب  ، ورسول هللا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول هللا 

 اكتب، فـو"، فقـال: والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول هللا 
  .)١(الذي نفسي بيده ما خرج مين إال حق"

ين خالـد بـن يزيـد بإسناده إىل الليث بن سعد حدث)٢(ورواه احلاكم يف املستدرك
وصـححه احلـاكم  ،عن عبد الواحد بن قيس عن عبد هللا بن عمـرو مرفوعـاً بنحـوه

  ووافقه الذهيب.
ويف إسناده عبد الواحد بن قيس وثقه ابن معني والعجلي وأبو زرعـة الدمشـقي 

  القطان وغريه.حيىي وضعفه  ،هيوهو أعلم حباله ألنه  بلد
  عتبار. صاحل لالوعلى كل فهو على أقل أحواله 

"وهـذا حـديث صـحيح اإلسـناد  :الواحـد قال احلاكم عقب رواية حـديث عبـد
   ". أصل يف نسخ احلديث عن رسول هللا

ولــه شــاهد قــد اتفقــا علــى إخراجــه علــى ســبيل االختصــار عــن مهــام  :"قــال مث 
أكثـر حـديثاً مـين  بن منبه عن أيب هريرة أنه قال: ليس أحد من أصحاب النـيب ا

   بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب". إال عبد هللا
  منبه عن أخيه مهام عن أيب هريرة بنحوه.بن وعن عمرو بن دينار عن وهب 

أما حديث عبد الواحد بن قـيس وحديثـه عـن عبـد هللا بـن عمـرو فقـد وجـدت 
له شاهداً من حديث عمرو بن شعيب ونقل بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم أنه 

                                                 
) وإســـــناده صـــــحيح رجالـــــه رجـــــال  ٣٦٤٦) وأبـــــو داود يف العلـــــم حـــــديث (  ٦٥١٠املســـــند حـــــديث (   )١(

ـــد بـــن عب ـــالشـــيخني غـــري الولي دهللا وهـــو ابـــن أيب مغيـــث العبـــدري فمـــن رجـــال أيب داود. قـــال احلـــافظ يف ي
التقريــب:" ثقــة"، ويف إســناده عبــدهللا بــن األخــنس وثقــه أمحــد وابــن معــني وأبــو داود والنســائي وقــال ابــن 

" وشذَّ ابن حبان فقال يف الثقات : " خيطئ كثرياً ): ١٠/١٩٩حبان خيطئ كثرياً قال احلافظ يف الفتح ( 
."  

)١٠٥ – ١/١٠٤(   )٢ .(  
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نــافع عــن ابــن  عــنمــرو بــن شــعيب ثقــة فهــو كــأيوب قــال: إذا كــان الــراوي عــن ع
  عمر.

مث ساق له شاهداً من طريق ابن وهب عن عبد الرمحن بن سـليمان عـن عقيـل 
بــن خالــد عــن عمــرو بــن شــعيب أن شــعيباً حدثــه وجماهــداً أن عبــد هللا بــن عمــرو 

"، قلــت: عنــد نعــميــا رســول هللا أكتــب مــا أمســع منــك؟ قــال:" :حــدثهم أنــه قــال
 إسـنادهه بمث سـاق "نعم إنه ال ينبغي أن أقول إال حقاً "الرضا قال: الغضب وعند 

عــن الوليــد بــن عبــد هللا عــن يوســف بــن ماهــك عــن  عبيــد هللا بــن األخــنس  إىل 
  .)١(به "عبد هللا بن عمرو 

  وباجلملة فاحلديث صحيح وقد صححه من سبق ذكرهم. 
  ".قيدوا العلم بالكتاب": حديث -٦

-رو ـطــرق عــن أنــس وابــن عبــاس وعبــد هللا بــن عمــرواه عــدد مــن األئمــة مــن 
وقــد أورده العالمــة األلبــاين مــن طــرق عــن الصــحابة املــذكورين ، -معــنهرضــي هللا 

  . )٢(وحسنه عن أنس وصححه مبجموع طرقه إىل الصحابة املذكورين
  قال اإلمام أمحد رمحه هللا:  -٧
كنـــا عنـــد " :بـــن أيـــوب حـــدثين أبـــو قبيـــل قـــالحيـــىي بـــن إســـحاق ثنـــا حيـــىي ثنـــا  
ــــن العــــاصعبــــد ــــن عمــــرو ب القســــنطينية أو  ، وســــئل أي املــــدينتني تفــــتح أوًال،هللا ب
قـال: فـأخرج منـه كتابـاً قـال: فقـال عبـد  .فدعا عبـدهللا بصـندوق لـه حلـق ؟،رومية
أي املـدينتني تفـتح  نكتب إذ سئل رسـول هللا  بينما حنن حول رسول هللا  :هللا
  .  )٣("مدينة هرقل تفتح أوالً " :ال رسول هللا ، فق؟القسنطينية أو رومية أوالً 

  .)٥(واحلاكم يف املستدرك، )٤(وأخرجه اإلمام الدارمي يف سننه

                                                 
  ). ١٠٥/ ١املستدرك (   )١(
  ). ٢٠٢٦انظر الصحيحة حديث (   )٢(
  ).٢/١٧٦املسند (  )٣(
  ). ١٠٤الدارمي (ص   )٤(
  ). ٥٠٨، ٤/٤٢٢املستدرك (   )٥(
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وتصـحيح  ،، ونقـل عـن عبـد الغـين حتسـني إسـنادهوأورده األلباين يف الصـحيحة
  .)١("وهو كما قاال"وقال:  ،احلاكم والذهيب له

  رمحه هللا:  -قال اإلمام أمحد -٨
بــو معاويــة، ثنــا أبــو إســحاق يعــين الشــيباين عــن ســعيد بــن جبــري عــن " حـدثين أ

أن رسول هللا كتـب إىل أهـل جـرش ينهـاهم أن خيلطـوا الزبيـب والتمـر"  :ابن عباس
)٢(.  

  "ذكـــر ِكتبـــة املصـــطفى : )٣(يف صـــحيحه -رمحـــه هللا-قـــال اإلمـــام ابـــن حبـــان
  كتابه إىل أهل اليمن.

مـد بـن حممـد بـن شـعيب يف آخـرين، أخربنا احلسن بن سـفيان وأبـو يعلـى، وحا
قـــالوا: حـــدثنا احلكـــم بـــن موســـى، حـــدثنا حيـــىي بـــن محـــزة عـــن ســـليمان بـــن داود، 
حـدثين الزهـري، عــن أيب بكـر بــن حممـد بــن عمـرو بـن حــزم عـن أبيــه عـن جــده أن 

فيه الفرائض والسنن والديات وبعث بـه كتب إىل أهل اليمن بكتاب   رسول هللا 
أهل اليمن وهـذه نسـختها وذكـر فيـه زكـاة احلبـوب  مع عمرو بن حزم فقرئت على

والثمار، وزكاة اإلبل والغنم والذهب والفضـة وحتـرمي الصـدقة علـى آل حممـد وذكـر 
  أكرب الكبائر مثل اإلشراك باهلل وقتل النفس بغري حق وذكر أموراً أخرى".

ورواه احلــاكم وقــال:" هــذا حــديث كبــري مفســر يف هــذا البــاب يشــهد لــه أمــري 
نني عمــــر بــــن عبــــدالعزيز وإمــــام العلمــــاء يف عصــــره حممــــد بــــن مســــلم الزهــــري املــــؤم

  . )٤(بالصحة"
بإســناده إىل احلكــم بــن موســى قــال: حــدثنا حيــىي  )٥(وأخرجــه النســائي يف ســننه

ابـن محــزة عــن ســليمان بــن داود قــال حـدثين الزهــري بــه، مث قــال: خالفــه حممــد بــن 
يــثم بــن عمــران العنســي قــال: حــدثنا بكــار بــن بــالل أخربنــا اهليــثم بــن مــروان بــن اهل

                                                 
  )٤)      الصحيحة  حديث رقم (١(
  اده صحيح.) وإسن ١/٢٢٤املسند (   )٢(
  ).  ١٤/٥٠١اإلحسان (   )٣(
)٣٩٧-١/٣٩٥(  )٤  .(  
)٥٨-٨/٥٧(  )٥  (  
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حممــد بــن بكــار بــن بــالل قــال: حــدثنا حيــىي قــال: حــدثنا ســليمان بــن أرقــم، قــال 
حــدثين الزهــري عــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن جــده أن 

  رسول هللا كتب إىل أهل اليمن. مث قال: وهذا أشبه بالصواب وهللا أعلم.
ديث، مث قال: وقد روى هذا احلديث يونس عـن وسليمان بن أرقم مرتوك احل 

  الزهري مرسًال.
والظــاهر أن النســـائي يــرجح إرســـال هــذا احلــديث لكنــه قــد صــححه عــدد مــن  

  األئمة.
قال احلاكم: إسـناده صـحيح وهـو مـن قواعـد " :قال الزيلعي يف "نصب الراية" 

  .)١("-يعين أنه صحيح من طريق سليمان بن داود-اإلسالم 
رضــي -يف "التحقيــق": "قــال أمحــد بــن حنبــل  -رمحــه هللا-اجلــوزي   وقــال ابــن

  . )٢(:" كتاب عمرو بن حزم يف الصدقات صحيح.." -هللا عنه
وقـــال بعـــض احلفـــاظ مـــن املتـــأخرين: "ونســـخة كتـــاب عمـــرو بـــن حـــزم تلقاهـــا 
األئمـــة األربعـــة بـــالقبول، وهـــي متوارثـــة كنســـخة عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن 

-لعي رواية سليمان بن أرقم املرتوك قال:" لكن قال الشـافعيجده". مث رجح الزي
يف الرســـالة: "مل يقبلـــوه حـــىت ثبـــت عنـــدهم أنـــه كتـــاب رســـول هللا  -رضـــي هللا عنـــه

."  
  وقال أمحد رضي هللا عنه:" أرجو أن يكون هذا احلديث صحيحاً". 
وقــال يعقــوب بــن ســفيان الفســوي:" ال أعلــم يف مجيــع الكتــب املنقولــة أصــح  
  والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". كان أصحاب النيب   منه

ورواه البيهقي يف سننه بسند ابن حبان مث قال:" وقـد أثـىن مجاعـة مـن احلفـاظ  
على سليمان بن داود اخلوالين منهم أمحد بن حنبل وأبـو حـامت وأبـو زرعـة الرازيـان 

هــذا يوافــق روايــة وعثمــان بــن ســعيد الــدارمي وابــن عــدي احلــافظ، قــال:" وحديثــه 
  من رواه مرسًال ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغريه موصوًال".

                                                 
)٣٤٢-٢/٣٤١(   )١.(  
  ). ٢/١٣٦١انظر "تنقيح التحقيق" البن عبد اهلادي (  )٢(
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يف كتـاب العقـول عـن  )١(وقد روى بعض هذا احلديث اإلمام مالـك يف املوطـأ 
  عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه هكذا مرسًال.

  :)٢(فقال ابن عبد الرب يف التمهيد 
ـذا اإلسـناد، وقـد روي مسـنداً "ال  خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث 

مــن وجــه صــاحل، وهــو كتــاب مشــهور عنــد أهــل الســري معــروف مــا فيــه عنــد أهــل 
ا عن اإلسناد، ألنه أشبه التواتر يف جميئه، لتلقـي النـاس  العلم معرفة تستغين بشهر

 بـن أيب    بكـر بــن لـه بـالقبول واملعرفـة وقـد روى معمـر هـذا احلـديث عـن عبـد هللا
حممـــد بــــن عمــــرو بــــن حــــزم عــــن أبيــــه عـــن جــــده وذكــــر مــــا ذكــــره مالــــك ســــواء يف 

  الديات"، وزاد يف إسناده عن جده.
وروي هــذا احلــديث أيضــاً عــن الزهــري عــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن  

حزم عن أبيه عن جده بكمالـه، وكتـاب عمـرو بـن حـزم معـروف عنـد العلمـاء ومـا 
  يه إال قليًال وباهلل التوفيق.فيه فمتفق عل

ومما يدلك على شهرة كتاب عمـرو بـن حـزم وصـحته مـا ذكـره ابـن وهـب عـن  
مالــك والليــث بــن ســعد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــال: وجــد  

فيـــه:".. وفيمـــا هنالـــك مـــن  كتـــاب عنـــد آل حـــزم يـــذكرون أنـــه مـــن رســـول هللا 
  ع إىل عشر عشر..".األصابع عشر عشر فصار القضاء يف األصاب

بعـــد نقـــل كـــالم مـــن ضـــعف احلـــديث  -رمحـــه هللا -وقـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر 
بسليمان بن أرقم: " وصـححه احلـاكم وابـن حبـان كمـا تقـدم والبيهقـي ونقـل عـن 

  أمحد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً".
وذكــــر تزكيــــات لســــليمان بــــن داود اخلـــــوالين مث قــــال: وقــــد صــــحح احلـــــديث  
اب املـذكور مجاعـة مـن األئمـة ال مـن حيـث اإلسـناد بـل مـن حيـث الشـهرة؛ بالكتـ

فقـــال الشـــافعي يف رســـالته: مل يقبلـــوا هـــذا احلـــديث حـــىت ثبـــت عنـــدهم أنـــه كتـــاب 

                                                 
)٨٤٩/ ٢(   )١ .(  
)٣٣٩-١٧/٣٣٨(   )٢ .(  
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، وقال ابن عبد الرب:" هذا كتاب مشهور عند أهل السري معروف ما رسول هللا 
  فيه عند أهل العلم..."، إىل آخر كالم ابن عبد الرب.

"وقــال العقيلــي: هــذا حــديث ثابــت حمفــوظ إال أننــا نــرى أنــه كتــاب غــري  قــال:
  .)١("مسموع عمن فوق الزهري

  :)٢(ومما يؤكد شهرته وصحته ما رواه أبو عبيد يف" األموال" قال
"حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا حبيــب بــن أيب حبيــب قــال: حــدثنا  -١

نصــاري قــال: ملــا اســتخلف عمــرو بــن هــرم، قــال حــدثنا حممــد بــن عبــد الــرمحن األ
يف الصـــدقات  عمـــر بـــن عبـــدالعزيز أرســـل إىل املدينـــة يلـــتمس كتـــاب رســـول هللا 

إىل  وكتــاب عمــر بــن اخلطــاب فوجــد عنــد آل عمــرو بــن حــزم كتــاب رســول هللا 
عمرو بن حزم يف الصدقات، ووجد عند آل عمـر كتـاب عمـر يف الصـدقات مثـل  

  قال: فنسخا له. كتاب رسول هللا 
فحدثين عمرو بن هرم أنه طلب إىل حممد بن عبد الـرمحن أن ينسـخه مـا قال: 

يف ذينــك الكتــابني فنســخ لــه مــا يف هــذا الكتــاب مــن صــدقة اإلبــل والبقــر والغــنم 
  ، مث ذكر باقي احلديث.)٣(والذهب والورق والتمر أو الثمر واحلب والزبيب"

  وإذن فالكتاب كان مشهوراً لدى التابعني. 
د: "وحدثنا حجاج، عن ابن جريج قـال أعطـاين عثمـان ابـن وقال أبو عبي -٢

عثمان كتاباً كتب به عبد هللا بـن أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو بـن حـزم إىل حممـد 
الكتاب الذي كتب  -وهو زعموا-قال:  -وهو عامل على أهل مكة-بن هشام 

  إىل عمرو بن حزم بسم هللا الرمحن الرحيم هذا فرض رسـول هللا به رسول هللا 
  .)٤(فريضة الغنم واإلبل.."

وقــال الــدارقطين: "حــدثنا احلســني بــن صــفوان، قــال: حــدثنا عبــد هللا بــن  -٣
أمحــد بــن حنبــل، قــال: حــدثنا أبــو صــاحل احلكــم بــن موســى قــال: حــدثنا إمساعيــل 

                                                 
  ). ٤/١٨التلخيص احلبري (   )١(
  ).٤٩٨-٤٩٧ :ص(األموال   )٢(
  ).٥٠١-٥٠٠ :األموال (ص  )٣(
  ). ٥٠٠ :األموال (ص  )٤(
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ابن عياش، عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيـه، 
إذ وجهه إىل اليمن: يف األنف إذا اسـتوعب جدعـه  كتب له  عن جده أن النيب 

الديـــة كاملـــة، والعـــني نصـــف الديـــة، والرجـــل نصـــف الديـــة، واملأمومـــة ثلـــث الديـــة، 
واملنقلــة مخــس عشـــرة مــن اإلبــل، واملوضـــحة مخــس مــن اإلبـــل، ويف كــل إصــبع ممـــا 

  .)١(هنالك عشر من اإلبل.." 
ـــ  -٤ ن منصـــور قـــال: حـــدثنا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن قطـــن قـــال: حـــدثنا أمحـــد ب

حـــدثنا عبـــدالرزاق قـــال: أخربنـــا معمـــر، عـــن عبـــد هللا بـــن أيب بكـــر عـــن أبيـــه عـــن 
كتــب هلــم كتابــاً: يف املوضــحة مخــس مــن اإلبــل، ويف املأمومــة   جــده:" أن النــيب 

ثلث الدية، ويف املنقلة مخس عشرة، ويف العني مخسـون مـن اإلبـل، ويف األنـف إذا 
مخــس مــن اإلبــل، ويف الرجــل مخســون، ويف   أوعــى جدعــه الديــة كاملــة، ويف الســن

  . )٢(كل إصبع مما هنالك من أصابع اليدين والرجلني عشر عشر.." 
وقــال اإلمــام عثمــان بــن ســعيد الــدارمي قــال:" حــدثنا نعــيم بــن محــاد عــن  -٥

ابــن املبــارك عــن معمــر عــن عبــد هللا بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن 
بــن حــزم يف مخــس مــن اإلبــل شاة...وســاق نعــيم : كتــب لعمــرو جــده أن النــيب 

  .)٣(احلديث بطوله" 
وقـــال أبـــو داود:" حـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل قـــال محـــاد قلـــت لقـــيس بـــن  -٦

سعد: خذ يل كتـاب حممـد بـن عمـرو بـن حـزم فأعطـاين كتابـاً أخـرب أنـه أخـذه مـن 
كـر كتب جلده فقرأتـه فكـان فيـه ذ   أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن النيب 

مــا خيــرج مــن فــرائض اإلبــل فقــص احلــديث إىل أن يبلــغ عشــرين ومائة..."احلــديث 
)٤(.  

وقــال الطحــاوي: "حــدثنا يــونس بــن عبــد األعلــى قــال أخربنــا ابــن وهــب  -٧
قال أخربين عبـد هللا بـن هليعـة عـن عمـارة بـن غزيـة األنصـاري عـن عبـد هللا بـن أيب 

                                                 
  ). ٢١٠-٣/٢٠٩( سنن الدارقطين   )١(
  املصدر السابق.  )٢(
  ).١٣١:رد اإلمام الدارمي على املريسي (ص  )٣(
  ). ٤/٣٧٥)، وشرح معاين اآلثار للطحاوي ( ١٢٨املراسيل (ص:   )٤(
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 لعمــــرو بــــن حــــزم يف بكــــر بــــن حــــزم األنصــــاري أخــــربه أن هــــذا كتــــاب رســــول هللا
  . )١(..فذكر فيما زاد على العشرين واملائة كذلك أيضاً.."الصدقات.

وقـــال الطحـــاوي أيضـــاً:" حـــدثنا أمحـــد بـــن داود بـــن موســـى قـــال: حـــدثين  -٨
عبد هللا بن حممد بن أمساء قال: حدثنا عبد هللا بن املبارك عن حممـد بـن أيب بكـر 

كتــب لعمــرو  أن النـيب  -هللا عنــهرضــي -بـن عمــرو بـن حــزم عــن أبيـه عــن جـده 
  . )٢(بن حزم فرائض اإلبل مث ذكر فيما زاد على العشـرين واملائـة كذلك أيضاً.."
كتــب   فهــذه الروايــات باإلضــافة إىل مــا ســبق تفيــد علمــاً يقينــاً أن رســول هللا 

  هذا  الكتاب لعمرو بن حزم يف الصدقات.
يعـة، عـن يـونس بـن يزيـد األيلـي قال أبـو عبيـد: "حـدثنا أبـو األسـود عـن ابـن هل

يف الصــــدقات، قــــال:  عــــن ابــــن شــــهاب قــــال: هــــذه نســــخة كتــــاب رســــول هللا 
وكانــت عنــد آل عمــر بــن اخلطــاب؟ قــال ابــن شــهاب: أقرأنيهــا ســامل بــن عبــد هللا 
ابــن عمـــر ..."، مث اقتصـــر أبـــو عبيـــد علـــى صـــدقة اإلبـــل بتفاصـــيلها ألنـــه أورده يف 

  باب الصدقة يف اإلبل.
عبيد:" وحدثنا عبد هللا بن صاحل عن الليث بن سعد عن يونس ابـن  وقال أبو

  يزيد عن ابن شهاب عن سامل مبثل هذه النسخة والقصة.
قــال: وحــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ســليمان بــن كثــري عــن الزهــري عــن 

  .-مبثل ذلك أيضاً أو حنوه –سامل ، قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه 
ـــذا احلـــديث عـــن ســـفيان بـــن  قـــال أبـــو عبيـــد: وكـــان عبـــاد بـــن العـــوام حيـــدث 

  . )٣(حسني عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه حدثت بذلك عنه"
  .بعد موته كتابة الصحابة لحدیث رسول هللا  -٢
  .-رضي هللا عنه -أبو بكر الصديق -١

                                                 
  ).٤/٣٧٤شرح معاين اآلثار (   )١(
  ).٤/٣٧٤شرح معاين اآلثار (   )٢(
  ). ٥٠٠-٤٩٩: كلها يف األموال أليب عبيد ( ص  هذه الروايات  )٣(
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حدثنا حممد بن عبد هللا بن املثىن األنصاري قـال:  :-رمحه هللا  -قال البخاري
   ال: حدثين مثامة بـن عبـد هللا بـن أنـس أن أنسـاً حدثـه أن أبـا بكـرحدثين أيب ق

" بسم هللا الرمحن الرحيم هذه فريضـة :كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل البحرين
ــا رســوله الصــدقة الــيت فــرض رســول هللا  مث  ..."،علــى املســلمني والــيت أمــر هللا 

  .)١( "ويف الرقة ربع العشر ذكر فرائض اإلبل وفرائض الغنم بتفاصيلها مث قال:
وأخرجـه  ،)٤(وابـن حبـان  )٣(وابن خزميــة  )٢(الوجه ابن ماجـه  اوأخرجه من هذ

  البيهقي. و كابن اجلارود والطحاوي   مغريه
قال حدثنا أبو كامل قال ثنا محـاد بـن سـلمة قـال  )٥(وأخرجه أمحد يف مسنده 

 أن أبـا" :س بـن مالـكأخذت هذا الكتاب من مثامـة بـن عبـد هللا بـن أنـس عـن أنـ
  احلديث.فرائض الصدقة..." هذه أن كتب هلم   بكر 

بــن محــاد ا كلهــم مــن طريــق )٨(والــدارقطين  )٧(والنســـائي )٦(وأخرجــه أبــو داود 
  سلمة به.
حـــدثنا حممــــد بـــن يزيــــد الواســـطي عــــن  :)٩(وقـــال اإلمــــام أمحـــد يف املســــند -٢

قـد كتـب  رسول هللا  سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل عن أبيه قال: كان
ــا  الصــدقة ومل خيرجهــا إىل عمالــه حــىت تــويف، فأخرجهــا أبــو بكــر مــن بعــده فعمــل 
ــا قــال: فلقــد هلــك عمــر يــوم هلــك  حــىت تــوىف مث أخرجهــا عمــر مــن بعــده فعمــل 

  ."وأن ذلك ملقرون بوصيته

                                                 
  ) وأخرجه يف عدد من املواضيع مقطعاً. ١٤٥٤يف الزكاة حديث (   )١(
  ). ١٨٠٠يف الزكاة حديث (   )٢(
  ). ٢٢٦١) حديث (  ٤/١٤(   )٣(
  ). ٣٢٦٦) حديث ( ٨/٥٧(   )٤(
)١/١١(   )٥ .(  
  ). ١٥٦٧يف الزكاة، حديث (   )٦(
  ). ٢٤٥٥حديث (  والنسائي يف الزكاة،  )٧(
    ). ٢/١١٥يف سننه (   )٨(
)٢/١٥(   )٩ .(  
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وذكـــر فيهـــا فريضـــة اإلبـــل بتفاصـــيلها مث فريضـــة الغـــنم بتفاصـــيلها وأخرجـــه أبـــو 
حدثنا عبـد هللا بـن حممـد النفيلـي حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن سـفيان  :قال )١(داود

  بن حسني به.
" قلـــت: إســـناده صـــحيح ورجالـــه ثقـــات رجـــال الشـــيخني علـــى :قـــال األلبــــاين 

 تقويتـه كمـا ضعف يف روايته عن الزهري خاصة لكنه قد توبع وأشار البخـاري إىل
لزهري اآلتية بعد الرواية الثانية عـن )" وتشهد له رواية ا٧٩٢( ذكـرت يف "اإلرواء 

  ."  اليت عند آل عمر نسخة كتاب رسول هللا 
هللا ن أيــوب البغــدادي وإبــراهيم بــن عبــدمــن طريــق زيــاد بــ )٢(وأخرجــه الرتمــذي

 ،اهلروي وحممد بن كامل املروزي قالوا حدثنا ابن العـوام عـن سـفيان بـن حسـني بـه
لعمــل علــى هــذا احلــديث عنــد حــديث ابــن عمــر حــديث حســن، وا" وقــال عقبــه:
ــذا  ،عامــة الفقهــاء وقــد روى يــونس بــن يزيــد وغــري واحــد عــن الزهــري عــن ســامل 

  ."سفيان بن حسني هاحلديث ومل يرفعوه وإمنا رفع
وقــال ، وقــد أخــرج أبــو عبيــد هــذا احلــديث مــن طــرق عديــدة إىل الزهــري وغــريه

يف الصـــدقة   وقـــد تـــواترت اآلثـــار مـــن أمـــر رســـول هللا :قـــال أبـــو عبيـــد"عقبهـــا: 
  .)٣(وما أفىت به التابعون بعد ذلك" ووكتاب عمر 

ط وشــركاه علــى حــديث ســفيان بــن حســني هــذا و وانظــر تعليــق شــعيب األرنــاؤ 
  .)٤(من مسند اإلمام أمحد

  
  
٣  
  .رضي هللا عنه كتابة عمر بن اخلطاب -٣

                                                 
  ). ١٥٦٨يف الزكاة، حديث (   )١(
  ). ٦٢١يف الزكاة، حديث (   )٢(
  )٥٠٣-٤٩٧األموال (  )٣(
)٢٥٦-٨/٢٥٣(   )٤ (  
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بــن جــريج عــن عكرمــة بــن خالــد أن أبــا اوحــدثنا حجــاج عــن  "قــال أبــو عبيــد:
بن عمر كتب إليه بكتاب نسخه أبو بكـر بـن عبيـد بن عبد هللا هللا  عبيدبكر بن 

  . )١("هللا من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن اخلطاب
بـــن عبـــد هللا بـــن بكـــري وعبـــد هللا بـــن صـــاحل عـــن  قـــال أبـــو عبيـــد: وحـــدثنا حيـــىي

ــا  الليــث بــن ســعد قــال: هــذا كتــاب الصــدقة يف أربــع وعشــرين مــن اإلبــل فمــا دو
، وقــال: قــال الليــث حــدثين -أيضــاً - مث ذكــر مثــل ذلــك ةنم يف كــل مخــس شــاالغــ

  .وصيتهمع نافع أن هذه نسخة كتاب عمر بن اخلطاب وكانت مقرونة 
  .)٢("وقال الليث: وأخربين نافع أنه عرضها على عبد هللا بن عمر مرات 

 وتقدمت رواية أيب عبيد بإسناده إىل حممد بـن عبـد الـرمحن األنصـاري أن عمـر
يف  بــــن عبـــــدالعزيز ملــــا اســـــتخلف أرســــل إىل املدينـــــة يلــــتمس كتـــــاب رســـــول هللا 

ووجـد عنـد آل عمـر كتـاب عمـر  بـن اخلطـاب.... وفيـه:"الصدقات وكتاب عمـر 
  . "إىل آخره... قال فنسخـا له  يف الصدقات مثل كتاب رسول هللا 

زهــري، حــدثنا أمحــد بــن يــونس، حــدثنا " : –رمحــه هللا  -وقــال اإلمــام البخــاري
كتـب إلينـا عمـر وحنـن بأذربيجـان أن النـيب " :حدثنا عاصم، عن أيب عثمـان، قـال

 : وصــــف لنــــا النــــيب- ــــى عــــن لــــبس احلريــــر إال هكــــذا   إصــــبعيه ورفــــع زهــــري
   .)٣( "-الوسطى والسبابة

  .عن النيب  كتابة علي  -٤
يان، : حدثنا حممد بن سالم، قـال أخربنـا وكيـع عـن سـف)٤(قال اإلمام البخاري

قلــــت: لعلــــي: هــــل عنــــدكم   "عــــن مطــــرف، عــــن الشــــعيب، عــــن أيب جحيفــــة قــــال:
  كتاب؟ 

  قال: ال. إال كتاب هللا أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما يف هذه الصحيفة. 

                                                 
  .)٥٠١ :ص(األموال   )١(
  ).٥٠١ :األموال (ص  )٢(
  .) ٢٠٦٩) ومسلم يف اللباس حديث (  ٥٨٢٩كتاب اللباس حديث (   )٣(
  ). ١١١كتاب العلم حديث (   )٤(
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وفكــاك األســري، وال يقتــل  ،قــال العقــليف هــذه الصــحيفة؟، مــا و قــال: قلــت: 
  . "مسلم بكافر

   :-أيضاً  -وقال اإلمام البخاري
قــال: مسعــت منــذراً  ،ميــدي: حــدثنا ســفيان، حــدثنا حممــد بــن ســوقةوقــال احل

بـــه إىل  أرســـلين أيب خـــذ هـــذا الكتـــاب، فاذهـــب :"الثـــوري، عـــن ابـــن احلنفيـــة قـــال
  .)١(بالصدقة"   عثمان فإن فيه أمر النيب

  .كتابة أنس بن مالك  -٥
بـــن مالـــك قـــال: حـــدثين أنـــس بإســـناده إىل ثابـــت عـــن  )٢(روى اإلمـــام مســـلم

 ،أصــابين يف بصــري بعــض الشــيء :بــن الربيــع عــن عتبــان بــن مالــك... قــالحممــود 
ـــأ فبعثـــت إىل رســـول هللا  ـــأتيين فتصـــلي يف من  ،زيل فأختـــذه مصـــلىـين أحـــب أن ت

وذكــر حــديثهم حــول مالــك بــن  ،ومــن شــاء هللا مــن أصــحابه قــال: فــأتى النــيب 
إنـه  :قـالوا ؟،ين رسـول هللا" أليس يشهد أن ال إلـه إال هللا وأ:دخشم وقول النيب 

يقول ذلك وما هو يف قلبه، قال: ال يشـهد أحـد أن ال إلـه إال هللا وأين رسـول هللا 
  . )٣("فيدخل النار أو تطعمه

 . "فأعجبين هذا احلديث فقلت البين أكتبه فكتبه :"قال أنس
  . هريرة أيبكتابة   -٦

مــا كــان أحــد أكثــر حــديثاً عنــه مــين إال  ســبق قولــه:" مــا مــن أصــحاب النــيب 
  وسـبق عنـه روايـة أمـر النـيب "،من عبد هللا بن عمرو فإنـه كـان يكتـب وال أكتـب

  بكتابة خطبته يف حترمي احلرم ويف بيان أن القتل موجب للقود أو الدية.
ومـن هنـا نـرى أن  ، فهو يروي هذا لبيان مشـروعية كتابـة حـديث رسـول هللا 

  .سول هللا عدداً من أصحابه كانوا يكتبون عنه حديثه عن ر 

                                                 
  ). ٣١١٢كتاب فرض اخلمس حديث (   )١(
  ). ٣٣كتاب اإلميان (   )٢(
) مـن ١١٨٦( ه البخـاري يف الصـالة بـرقم" يبتغـي بـذلك وجـه هللا " روا هذا القول قـد ورد مقيـداً بقولـه   )٣(

  طريق الزهري عن حممود بن الربيع.



  - ١٠٥ -

مهــام بــن منبـه ولــه صــحيفة  ومـن أصــحابه الــذين كتبـوا حديثــه عــن رسـول هللا 
   . )١("صحيفة مهام بن منبه"مشهورة باسم 

يــك قــال أبــو بكــر بــن أيب شــيبة نــا وكيــع عــن عمــران بــن  :ومــنهم بشــري بــن 
يــك قـال كنـت أكتـب مـا أمسـع مـن أيب هريـرة   :حدير عن أيب جملز عن بشـري بن 

 :مسعتـه منـك ؟ قـالمـا هـذا  :قلـتو ت أن أفارقـه أتيته بكتابه فقرأته عليه أرد فلما
  .وإسناده صحيح )٢(نعم "
  .سعید  يأبكتابة  -٧

ســـــألت ابـــــن عبـــــاس عـــــن " :روى اإلمـــــام مســـــلم بإســـــناده إىل أيب نضـــــرة قـــــال
فــأخربت أبـــا ســـعيد  .فــال بـــأس بـــه :قـــال ،نعــم :؟ قلـــتيــداً بيـــدأ :؟ فقـــالالصــرف
فـال  :نعـم قـال :قلـت ؟أيـداً بيـد :ت ابن عباس عـن الصـرف فقـالإين سأل :فقلت
مث روى عـن رسـول  "،أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فال يفتيكمـوه :قال ،بأس به

  .)٣(حديثاً يف حترمي ربا الفضل يف التمر  هللا 
ألنــه ال يكتــب  وهــذا يــدل علــى أن أبــا ســعيد جييــز كتابــة حــديث رســول هللا 

  .ال رأيه ا املوضوع الكبري إال حديث رسول هللا إىل ابن عباس يف هذ
غـــري القـــرآن  يئاً شـــمـــا كنـــا نكتـــب " :وروى اخلطيـــب البغـــدادي قـــول أيب ســـعيد

رسـول  ه أنعنـ يأبـو سعيـــد هـو الـذي رو  :قلـت :"مث قـال ،مـن طـريقني "والتشهد
  .غري القرآن فليمحه "عين ومن كتب  ،"ال تكتبــوا عين سوى القرآن :قال  هللا 

ــم كــانوا يكتبــون القــرآن والتشــهد ويف ذلــك دليــل أن النهــي عــن   ،مث هـو خيــرب أ
كتب ما سوى القرآن إمنا كان على الوجه الذي بيناه مـن أن يضـاهى بكتـاب هللا 

وأن يشــتغل عــن القــرآن بســواه، فلمــا أُمــن ذلــك، ودعــت احلاجــة إىل   ،تعــاىل غــريه
ب التشــــهد وال فــــرق بــــني كتــــب العلــــم مل يكــــره كتبــــه كمــــا مل تكــــره الصــــحابة كتــــ

                                                 
تـــب اإلســـالمي بتحقيـــق علـــي حســـن عبـــد احلميـــد ومنهـــا طبعـــة وقـــد طبعـــت عـــدة مـــرات منهـــا طبعـــة املك  )١(

  ) حديثاً. ١٣٨اخلاجني بتحقيق د/ رفعت فوزي وحتتوي هذه الصحيفة على ( 
) وتقييــــد  ١٤٥ :) والعلــــم أليب خيثمــــة ( ص ١/١٠٥) وانظــــره يف ســــنن الــــدارمي (  ٩/٥٠املصــــنف (   )٢(

  ).١/٨٧) وجامع بيان العلم (  ١٠١ :العلم ( ص
  ). ٣/٦٠) وهو مسند اإلمام أمحد (  ١٥٩٤صحيح كتاب املساقات حديث ( يف ال  )٣(
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ولن يكـون كتـب الصـحابة مـا   ،التشهد وغريه من العلوم يف أن اجلميع ليس بقرآن
وهللا -اهتهم لكتبـه احتياطـاً كتبوه من العلم وأمروا بكتبه إال احتياطاً كمـا كـان كـر 

  .)١(" -أعلم
النهــي عــن الكتابــة واإلذن فيهــا، واإلذن  " قــد صــح عــن النــيب:قــال ابــن القــيم

اكتبــوا  قــال يف غــزاة الفــتح:" ر، فيكــون ناســخاً حلــديث النهــي فــإن النــيب متــأخ
"، يعـين خطبتـه الــيت سـأل أبـو شـاه كتابتهــا، وأذن لعبـد هللا بـن عمــرو يف يب شـاهأل

 يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهـيالكتابة وحديثه متأخر عن النهي، ألنه مل 
لنهــي عــن الكتابــة متــأخراً حملاهــا الصــحيفة الــيت كــان يســميها "الصــادقة" ولــو كــان ا

مبحــو مــا كتــب عنــه غــري القــرآن، فلمــا مل ميحهــا وأثبتهــا دل  عبــد هللا، ألمــر النــيب
  .على أن اإلذن يف الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح واحلمد هلل

" ائتـــوين بـــاللوح والـــدواة :يف مـــرض موتـــههلـــم أنـــه قـــال  وقـــد صـــح عـــن النـــيب
  كتاباً ال تضلوا بعده أبداً".والكتف  ألكتب لكم  

  وهذا إمنا كان يكون كتابة كالمه بأمره وإذنه.
: فيـــه الــــديات، وفــــرائض الزكــــاة لعمــــرو بـــن حــــزم كتابــــاً عظيمــــاً  وكتـــب النــــيب 

  .وغريها
ــ ب أيب بكــر اوكتبــه يف الصــدقات معروفــة، مثــل كتــاب عمــر بــن اخلطــاب، وكت

  .-مرضي هللا عنه -الذي دفعه إىل أنس الصديق 
بشــيء؟ فقــال:ال، والــذي فلــق احلبــة،  يــل لعلــي: هــل خصــكم رســول هللا وق

النســمة، إال مــا يف هــذه الصــحيفة وكــان فيهــا العقــول وفكــاك األســري وأن ال  أوبــر 
  يقتل مسلم بكافر".
ـــى النـــيب  عـــن كتابـــة غـــري القـــرآن يف أول اإلســـالم لـــئال خيـــتلط القـــرآن  وإمنـــا 

ــــز و  ــــه مفســــدة ابالضــــبط و  فــــردأبغــــريه، فلمــــا علــــم القــــرآن ومتي حلفــــظ، وأمنــــت علي
  االختالط أذن يف الكتابة.

                                                 
  ). ٩٤-٩٣ :تقييد العلم ( ص  )١(
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وقــد قــال بعضــهم: إمنــا كــان النهــي عــن كتابــة خمصوصــة، وهــي: أن جيمــع بــني  
وكـان بعـض السـلف ، بة احلديث والقرآن يف صـحيفة واحـدة، خشـية االلتبـاساكت

  وكان بعضهم يرخص فيها، حىت حيفظ فإذا حفظ حماها.، يكره الكتابة مطلقاً 
وقــد وقــع االتفــاق علــى جــواز الكتابــة وإبقائهــا، ولــوال الكتابــة مــا كــان بأيــدينا 

  )١( اليوم من السنة إال أقل القليل."
يف شــــرح حــــديث أيب هريــــرة:" مــــا مــــن  -رمحــــه هللا-ابــــن حجــــر قــــال احلــــافظ 
بــن عمــرو  أحــد أكثــر حــديثاً عنــه مــين، إال مــا كــان مــن عبــد هللا أصــحاب النــيب 

   اكتب"احلديث:فإنه كان يكتب وال
أذن يف   املتقدم ومن قصة أيب شاه أن النـيب  ومن حديث علي "ويستفاد منه

 كتابــــة احلــــديث عنــــه وهــــو يعــــارض حــــديث أيب ســــعيد اخلــــدري أن رســــول هللا 
  مسلم." رواه ال تكتبوا عين شيئاً غري القرآنقال:" 

ه، واجلمــــع بينهمــــا أن النهــــي خــــاص بوقــــت نــــزول القــــرآن خشــــية التباســــه بغــــري 
أو أن النهـي خـاص بكتابـة غـري القـرآن مـع القـرآن يف شـيء ، واإلذن يف غري ذلـك

أو أن النهــي متقــدم واإلذن ناســخ لــه عنــد األمــن مــن ، واحــد واإلذن يف تفريقهمــا
ا مع  وقيل النهي خاص مبـن خشـي منـه االتكـال نه ال ينافيها، أااللتباس وهو أقر

  منه ذلك.من أعلى الكتابة دون احلفظ، واإلذن ملن 
ومنهم من أعلَّ حـديث أيب سـعيد وقـال: الصـواب وقفـه علـى أيب سـعيد، قالـه 

  البخاري وغريه.
اســتحبوا أن قــال العلمــاء: كــره مجاعــة مــن الصــحابة والتــابعني كتابــة احلــديث و 

حفظــاً، ولكــن ملــا قصــرت اهلمــم وخشــي األئمــة  هخــذو يؤخــذ عــنهم حفظــاً كمــا أ
  ضياع العلم دونوه.

بـن عبـد الزهري على رأس املائـة بـأمر عمـر ديث ابن شهاب وأول من دون احل
  )٢(التصنيف وحصل بذلك خري كثري فلله احلمد"مث العزيز، مث كثر التدوين 

                                                 
  ).٢٤٦-٥/٢٤٥ذيب السنن (  )١(
  ).١/٢٠٨الفتح(  )٢(
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ا –رضي هللا عنهما  –عبد هللا بن عمر  كتابة -٨   .وثبو
زيد حـدثنا يحدثين أبو عبد الرمحن عبد هللا بن  :-رمحه هللا– قال اإلمام أمحد 

كـان البـن عمـر   :، حـدثين أبـو صـخر عـن نـافع قـال-ين بن أيب أيـوبيع –سعيد 
فكتــب إليــه مــرة عبــد هللا بــن عمــر إنــه بلغــين أنــك يكاتبــه،  صــديق مــن أهــل الشــام

 فإيــــاك أن تكتــــب إيل فــــإين مسعــــت رســــول هللا  ،تكلمــــت يف شــــيء مــــن القــــدر
  .)١( "سيكون يف أميت أقوام يكذبون بالقدر" :يقول

  :-رمحه هللا  -وقال 
أنــا ابــن عجــالن  :" حــدثنا محــاد بــن مســعدة، عــن ابــن عجــالن، وصــفوان قــال

 :املعين، عن القعقاع بن حكيم أن عبدالعزيز بن مروان كتب إىل عبد هللا بن عمر
 فكتب إليه عبد هللا بن عمـر إين مسعـت رسـول هللا  :قال، رفع إيل حاجتكاأن 
، وإين ألحسـب اليـد "لسـفلىبدأ مبن تعول واليد العليا خـري مـن اليـد اا" :يقول

رزقــاً ســاقه هللا إيل  العليــا املعطيــة والســفلى الســائلة، وإين غــري ســائلك شــيئاً وال رادّ 
  ". )٢(  منك

  :-رمحه هللا  -وقال اإلمام البخاري 
أخربنا أبو محزة عن إبراهيم الصائغ عـن نـافع: كـان  :وقال يل علي بن احلسن"

  .)٣(نظر يف كتبه "  ابن عمر إذا أراد أن خيرج إىل السوق
ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أيب فروة اهلمـداين مسعـت  ":وقال اإلمام أمحد

كان عمر بـن عبيـد هللا بـن معمـر أمـرياً علـى فـارس، فكتـب إىل   :األزدي قال عوناً 
كـان إذا خـرج مــن   إن رســول هللا :ابـن عمـر يســأله عـن الصـالة فكتــب ابـن عمـر

  .)٤( "إليهم أهله صلى ركعتني حىت يرجع
  .ويف تصحيحه نظر )٥(صحح إسناده أمحد حممد شاكر 

                                                 
  ) إسناده حيتمل التحسني. ٢/٩٠املسند (   )١(
  ) إسناده حسن. ٢/١٥٢املسند (   )٢(
  حيتمل الصحة.) إسناده حسن  ١/٣٢٥التاريخ الكبري (   )٣(
  ). ٢/٤٥املسند (   )٤(
  ) حتقيق أمحد شاكر. ٥٠٤٢) رقم احلديث (  ٧/٩٩املسند (   )٥(
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كـــان عنـــد أمحـــد أنـــه  وقـــد كتـــب مجاعـــة أحاديـــث ابـــن عمـــر مـــنهم نـــافع مـــواله و 
  .)١(نافع كتاب ذكره ابن عونل

  .للعلم وثبوت ذلك عن تالميذه-رضي هللا عنهما–كتابة ابن عباس -٩
ة ثنـــا احلجــاج عــن عطــاء عــن ثنـــا أبــو معاويــ ":-رمحــه هللا  -قــال اإلمــام أمحــد 

كتب جندة احلروري إىل ابن عباس يسـأله عن قتل الصـبيان، وعـن   :ابن عباس قال
كــان خيــرج هــل  اخلمــس ملــن هــو، وعــن الصــيب مــىت ينقطـــع عنـــه اليــتم، وعــن النســاء 

  .؟وعن العبد هل له يف املغنم نصيب ن أو حيضرن القتال
ضـر تعـرف الكـافر مـن فـإن كنـت اخلأما الصـبيان  :فكتب إليه ابن عباس :قال
  .قتلهمااملؤمن ف

  .إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا :وأما اخلمس فكنا نقول
خيرج معه بالنساء فيداوين املرضى، ويقمـن  وأما النساء، فقد كان رسول هللا 

  .على اجلرحى وال حيضرن القتال، وأما الصيب فينقطع عنه اليتم إذا احتلم
  .)٢(هلم "  لكنهم قد كان يرضخه من املغنم نصيب، و وأما العبد فليس ل

حــدثنا خــالد بــن حيــىي، حــدثنا نــافع بــن عمــر  " :-رمحــه هللا-وقــال البخــاري 
قضــى  ن النــيب أ :" كتبــت إىل ابــن عبــاس، فكتــب إيلَّ  :عــن ابــن أيب مليكــة قــال
  .)٣( "عليه أن اليمني على املدعى

قـال  ،-رمحـه هللا-يد بـن جبـري وكان تالميـذه يكتبون احلديث عنـه ومـنهم سـع
أخربنــا إمساعيــل بــن أبــان عــن يعقــوب القمــي عــن جعفــر بــن أيب  ":اإلمــام الــدارمي

كتـــب عنـــد ابـــن عبـــاس يف صـــحيفة كنـــت أ  :املغـــرية، عـــن ســـعيد بـــن جبـــري، قـــال
  .)٤("  وأكتب يف نعلي

  .-رضي هللا عنه –جابر بن مسرة كتابة   -١٠

                                                 
  ) إسناده صحيح. ٢/٢٩املسند (   )١(
) فقــد أورده مســلم مــن عــدة  ١٨١٢) وانظــر صــحيح مســلم كتــاب اجلهــاد حــديث (  ١/٢٢٤املســند (   )٢(

  طرق بنحوه.
  ). ٢٦٦٨الشهادات حديث ( ) و  ٢٥١٤الصحيح، يف الرهن حديث (   )٣(
  ) وإسناده حسن. ١٠٥/ ١السنن (  )٤(
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كتبــت إىل جــابر   :أيب وقــاص قــال روى مســلم بإســناده إىل عــامر بــن ســعد بــن
فكتــب  :قــال بــن مســرة مــع غالمــي نــافع أن أخــربين بشــيء مسعتــه مــن رســول هللا 

ال يزال الدين يوم مجعة عشية رجم األسلمي. يقـول: "  مسعت رسول هللا  :إيل
، "قائماً حىت تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنـا عشـر خليفـة كلهـم مـن قـريش

أو بيـت كسـرى  .حون البيـت األبـيضتن املسلمني يفتم ةبعصي:" ومسعته يقول
ومسعتــه  "إن بــني يــدي الســاعة كــذابني فاحــذروهم ":ومسعتــه يقــول "كســرىآل  
"  :، ومسعتـه يقـول"إذا أعطى هللا أحدكم خـرياً فليبـدأ بنفسـه وأهـل بيتـه ":يقول

  .)١(" أنا الفرط على احلوض
إىل عـامر بـن  - عنـهرضـي هللا-فهذه مجلة من األحاديث كتبها جابر بن مسرة 

  .سعد
  .-رضي هللا عنه –جابر بن عبد هللا األنصاري الكتابة عن  -١١

  .)٢( "له منسك صغري يف احلج أخرجه مسلم :"قال احلافظ الذهيب
  . يفةعنه سليمان بن قيس اليشكري صحكتب و 

وروى عنــه أبــو الــزبري وأبــو ســفيان والشــعيب عــن جــابر وهــم قــد مسعــوا مــن جــابر 
  .)٣(من الصحيفة وكذلك قتادة وأكثره 

قتــادة وأبــو بشــر واجلعــد أبــو عثمــان عــن كتــاب ســليمان  :" روىوقــال البخــاري
  .)٤(بن قيس " 

وهـذا وكل منهما إمـام يف بلـده،  ،والشعيب كويف ،وقتادة بصري ،وهؤالء علماء
عطاء بن أيب ربـاح تلميـذ ابـن عبـاس وإمـام أهـل مكـة يف زمانـه يـروي اإلمـام أمحـد 

بـن عبـد هللا اه إىل يزيد بـن أيب حبيـب أن عطـاء كتـب يـذكر أنـه مسـع جـابر بإسناد
وجــل ورســوله حــرم  إن هللا عــز"  :يقــول عــام الفــتح مسعــت رســول هللا  :يقــول

يـا رسـول هللا  :، وقـال رجـل"بيع اخلنازير وبيع امليتة، وبيع اخلمر، وبيع األصـنام
                                                 

  ). ٥/٨٩) وهو يف مسند أمحد (  ١٨٢٢يف الصحيح كتاب اإلمارة حديث (   )١(
  ). ١/٤٣تذكرة احلفاظ (   )٢(
  ). ٤/١٣٦انظر اجلرح والتعديل البن أيب حامت (   )٣(
  ) دار الصميعي للنشر.١/٣٢٥التاريخ األوسط(  )٤(
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ــا الســفن واجل ــا يــدهن  ــامــا تــرى يف شــحوم امليتــة، فإ فقــال  ؟لــود، ويستصــبح 
قاتـــــل هللا اليهـــــود إن هللا ملـــــا حـــــرم علـــــيهم شـــــحومها أخـــــذوه " :رســـــول هللا 

  .)١( "نهمثباعوه فأكلوا مث ملوه جف
  .-رضي هللا عنه –رافع بن خديج ابة تك  -١٢

روى مســـلم بإســـناده إىل نـــافع بـــن جبـــري أن مـــروان بـــن احلكـــم خطـــب النـــاس، 
يـــذكر املدينـــة وأهلهـــا وحرمتهـــا فنـــاداه رافـــع بـــن فـــذكر مكـــة وأهلهـــا وحرمتهـــا، ومل 

مايل أمسعـك ذكـرت مكـة وأهلهـا وحرمتهـا ومل تـذكر املدينـة وأهلهـا  :خديج، فقال
وذلــك عنــدنا يف أدمي خــوالين  .مــا بــني البتيهــا وقــد حــرم رســول هللا  .؟وحرمتهــا

  .)٢( "ذلك  قد مسعت بعض  :فسكت مروان مث قال :إن شئت أقرأتكه قال
  

ــ -١٣ – يكتــب إىل أنــس بــن مالــك -رضــي هللا عنــه –د بــن أرقــم زي
  .-رضي هللا عنه

بإســـناده إىل عبـــد هللا بـــن الفضـــل أنـــه مســـع أنـــس بـــن  )٣(روى اإلمـــام البخــــاري 
حزنــت علــى مــن أصــيب بــاحلرة فكتــب إيل زيــد  :يقــول -رضــي هللا عنــه -مالــك 

لهــم اغفــر ال" :يقــول يــذكر أنــه مســع رســول هللا  –وبلغــه شــدة حــزين–بــن أرقــم ا
، فسـأل -وشـك ابـن الفضـل يف أبنـاء أبنـاء األنصـار- "لألنصار وألبنـاء األنصـار

هـذا الـذي أوىف هللا  هو الذي يقول رسـول هللا  :أنساً بعض من كان عنده فقال
  .له بإذنه "

وأخرجـه اإلمــام أمحــد مــن طريــق محــاد بــن سـلمة عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان 
بن أرقم إىل أنس يعزيه مبن أصيب من ولده  كتب زيد  :عن أيب بكر بن أنس قال

                                                 
) وطرفـه يف التفسـري حـديث (  ٢٢٣٦) وهو يف صحيح البخاري يف البيوع حـديث (  ٣/٣٢٦(  املسند  )١(

٤٦٣٣ .(  
  ). ٤/١٤١) وأخرجه اإلمام أمحد يف السند (  ١٣٦١يف الصحيح يف احلج حديث (   )٢(
  ). ٤٩٠٦يف صحيحه يف التفسري حديث (   )٣(
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وذكـره بنحـوه وفيـه بعـض الزيـادة  ..."،وقومه يـوم احلـرة فكتـب إليـه أبشـرك ببشـرى
)١(.  

وأخرجــه اإلمــام الرتمــذي مــن طريــق ابــن جــدعان عــن النضــر بــن أنــس عــن زيــد 
  .)٢(بن أرقم بنحوه " ا

وقــد  ،أو يكتــب عــنهم ،مــن كــان يكتــب حــديث رســول هللاواحلــديث يطــول ع
ذكــر الــدكتور حممــد مصــطفى األعظمــي يف كتابــه "دراســات يف احلــديث النبــوي"، 

وذكـــر عـــدداً كثـــرياً ممـــن كتـــب  ،اثنـــني ومخســـني صـــحابياً ممـــن كتـــب عـــنهم احلـــديث
  .عنهم من التابعني

ذكــر اخلطيــب يف كتابــه تقييــد العلــم عــدداً جيــداً مــن التــابعني اهتمــوا بكتابــة و 
  .ام لذكرهم ودراسة األسانيد إليهماحلديث النبوي ال يتسع املق

ن  ممـــ) وأضـــعافهم  ١٥٢وذكـــر حممـــد مصـــطفى األعظمـــي عـــدداً كبـــرياً يبلـــغ ( 
 ،كتــب عــنهم مــن أهــل العلــم وطالبــه وحنيــل مــن يريــد املزيــد إىل املصــادر املعروفــة

  :ولكن ال بد أن نذكر بعضهم ،ومنها املصدران املشار إليهما
  .-رضي هللا عنهما  –ر فمنهم اإلمام نافع موىل ابن عم -١

أخربنــا الوليــد بــن شــجاع أخربنــا حممــد بــن شــعيب بــن " :قــال اإلمــام الــدارمي
أنــه رأى  :شــابور ثنــا الوليــد بــن ســليمان بــن أيب الســائب عــن ســليمان بــن موســى

  .)٣( لي علمه ويكتب بني يديه"مينافعاً موىل ابن عمر 
ن أئمــة مــ ) هـــ١٠٤ومــنهم أبــو قالبــة عبــد هللا بــن زيــد اجلرمــي ت (  -٢

  .اإلسالم
  :قال حممد بن سعد

أوصــى أبــو قالبــة،  :حــدثنا محــاد بــن زيــد قــال :أخربنــا عــارم بــن الفضــل، قــال
  .)١(ادفعوا كتيب إىل أيوب إن كان حياً وإال فأحرقوها ؟ " ":قال

                                                 
  ). ٤/٣٧٤يف املسند (   )١(
) وقـال: هـذا حـديث حسـن صـحيح والظـاهر أنـه يريـد مبجمـوع  ٣٩٠٢) حديث (  ٥/٧١٣يف سننه (   )٢(

  طرقه وقال عقبة وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم.
  ). ١/١٠٦السنن (     ) ٣(
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مات أبـو قالبـة بالشـام بـداريا وكـان مكتبـه  :أخربنا حممد بن عمر قال :مث قال
  .بالشام "
  .اإلمام الشعيب اإلمام الشهريومنهم  -٣

إذا  :مسعـــت الشـــعيب قـــال :حـــدثنا وكيـــع عـــن أيب كـــريان قـــال :قـــال أبـــو خيثمـــة
  .)٢(" ولو يف احلائطكتبه ا مسعت شيئاً ف

ــــه كتــــب منهــــا ــــاب "اجلراحــــات"  :ول وكتــــاب يف  ،وكتــــاب يف "الصــــدقات" ،كت
  .)٣(وكتاب يف "الطالق"  ،"الفرائض"

  
  
  .) هـ١٠١:ت(بن عبدالعزيز ومنهم اخلليفة العادل عمر  -٤

 بن منصور ثنا أبو أسامة، حـدثين سـليمان نيأخربنا احلس :قال اإلمام الدارمي
خـــرج علينـــا عمـــر بـــن عبـــدالعزيز لصـــالة الظهـــر ومعـــه  :بـــن املغـــرية قـــال أبـــو قالبـــة

يــا أمــري املــؤمنني ماهــذا  :قرطــاس مث خــرج علينــا لصــالة العصــر وهــو معــه فقلــت لــه
  .)٤(دثين به عون بن عبد هللا فأعجبين فكتبته "حديث ح :الكتاب؟ قال

...وكتـــب عمـــر بـــن عبـــدالعزيز إىل أيب ":–رمحـــه هللا  -قـــال اإلمـــام البخـــاري و 
كتبـه، فـإين خفـت دروس فا  انظـر مـا كـان مـن حـديث رسـول هللا  :بكر بن حزم

ولتجلســوا  ،ولتفشــوا العلــم ،وال تقبــل إال حــديث النــيب  ،العلــم وذهــاب العلمــاء
  "....علم من ال يعلمحىت ي
حـــدثنا العـــالء بـــن عبـــد اجلبـــار حـــدثنا عبـــدالعزيز بـــن مســـلم عـــن عبـــد هللا بـــن  

  .)٥("..." ذهاب العلماء :دينار بذلك يعين حديث عمر بن عبدالعزيز إىل قوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) واإلسناد صحيح إىل محاد بـن زيـد إذ الظـاهر أن شـيخ ابـن سـعد هـو حممـد بـن  ٧/١٨٥يف الطبقات (   )١(

  ارم.الفضل السدوسي امللقب بع
وهــــــو يف الطبقــــــات البــــــن ســــــعد ) وصــــــحح األلبــــــاين إســــــناده،  ١٤٤( ص  ١٤٦كتــــــاب العلــــــم رقــــــم   )٢(

  )،من طريق مندل بن علي وهو ضعيف عن أيب كريان لكنه ال يضر ضعفه باالسناد األول ٦/٢٥٠(
  ). ١٥٣انظر كتاب دراسات يف احلديث النبوي للدكتور األعظمي ( ص   )٣(
   بن منصور هو السلمي النيسابوري ثقة فقيه.نياالسناد واحلس ) صحيح ١/١٠٧( السنن   )٤(
  ). ١/١٠٤) وانظر سنن الدارمي (  ٣٤الصحيح العلم ( باب   )٥(



  - ١١٤ -

ومـنهم اإلمـام حممــد بـن مســلم بـن شـهاب الزهــري الـذي لــه يـد طــوىل  -٥
  .شهور عنهيف خدمة السنة وحفظها ونشرها وهذا أمر م

اجتمعــت أنــا وابــن " :قــال عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن صــاحل بــن كيســان قــال
شــهاب وحنــن نطلــب العلــم، فاجتمعنــا علــى أن نكتــب الســنن فكتبنــا كــل شــيء 

ـــاه عـــن النـــيب  ال لـــيس  :مـــا جـــاء عـــن أصـــحابه، فقلـــت –أيضـــاً –مث كتبنـــا  مسعن
  .)١(بل هو سنة، فكتب ومل أكتب فأجنح وضيعت "  :بسنة، وقال هو

  ).هـ١١٠:ت( ومنهم اإلمام احلسن بن أيب احلسن البصري اإلمام الشهري - ٦
" إن لنـــا كتبـــاً :حـــدثنا جريـــر عـــن األعمـــش عـــن احلســـن قـــال :قـــال أبـــو خيثمـــة

   .)٢(نتعاهدها" 
  
  
  .)هـ١٠٨وقيل  ٩٨أو زيد بن أسامة (ت  ومنهم أبو املليح عامر -٧
 ن زيـد عـن أيـوب عـن أيب قال الدارمي أخربنا سليمان بن حـرب ثنـا محـاد بـ

 ِعْلُمَهـا ِعْنـَد َريبِّ ِيف ِكتَـابٍ  :يعيبون علينا الكتاب وقد قـال هللا:"املليح، قال
  .)٣( ")٥٢(طـه: 

ــم فــال حيصــى  أمــا الــذين كتبــوا احلــديث مــن التــابعني كبــارهم وصــغارهم وطال
  عددهم إال هللا.

  :الشبهة السادسة عشرة 
  قال حممد صدقي:
ى بعضهم عن    .وكذلك علماء التابعني" ،التحديث"

  أقول:
  ومن هم هذا البعض ؟.هذه دعوى كبرية فأين أدلتها؟ 

                                                 
  ) وإسناده صحيح. ١١/٢٥٨املصنف (   )١(
  .)١٢٥ :ص( ٦٦العلم رقم   )٢(
  ).٨٧) وجامع بيان العلم (ص  ١/١٠٤السنن (   )٣(
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ومـــن هـــم هـــؤالء العلمـــاء مـــن التـــابعني الـــذين كـــانوا ينهـــون عـــن التحـــديث عـــن 
  ؟. ؟، وكيف يكون هؤالء علماء دون تعلمهم سنة نبيهم رسول هللا 

 –رمحـه هللا -مبا ذكره الـذهيب وقد تعلق شبيهه يف حرب السنـة حممود أبو رية 
"ومــن مراســيل  :حيــث قــال يف ترمجــة أيب بكــر الصــديق  )١( "تــذكرة احلفــاظ"يف 

إنكــم حتــدثون عــن  :ابــن أيب مليكــة أن أبــا بكــر مجــع النــاس بعــد وفــاة نبــيهم فقــال
أحاديــث ختتلفــون فيهــا والنــاس بعــدكم أشــد اختالفــاً فــال حتــدثوا عــن  رســول هللا 

فمــــن ســــألكم فقولــــوا بيننــــا وبيــــنكم كتــــاب هللا فاســــتحلوا حاللــــه  رســــول هللا شــــيئاً 
  ."وحرموا حرامه

ــا مرســلة واملرســل ال بيانــه ولقــد أمهــل هــذا الرجــل نقــد الــذهيب هلــذه الروايــة و  أ
  .تقوم به احلجة

وأمهـل بيــان الــذهيب ملقصــود أيب بكــر علــى فــرض صــحة الروايــة أال وهــو التثبــت 
  .واالحتياط

يب يف سياق احلديث عن الصديق أن اجلدة جـاءت إىل أيب وأمهل ما نقله الذه
مــا أجــد لــك يف كتــاب هللا شــيئاً، ومــا علمــت أن  :بكــر تلــتمس أن تــورث، فقــال

حضــرت رســول  :مث ســأل النــاس فقــام املغــرية، فقــال .ذكــر لــك شــيئاً  رســول هللا 
يعطيهــا الســدس، فقــال لــه هــل معــك أحــد، فشــهد حممــد بــن مســلمة مبثــل  هللا 

  نفذه هلا.أفذلك، 
  .أفمن هذا حاله ينهى الناس عن احلديث عن رسول هللا 

"إيـاكم  :وصح عـن الصـديق أنـه خطـبهم، فقـال" :قال الذهيب يف هذا السياق
   .والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور والفجور يهدي إىل النار"

 والـذي خطـب وهـذا الـذي رواه حـديث عـن النـيب  وذكر حديثاً آخر عنه 
ملاذا جتاهل هذا الرجل حكم الـذهيب علـى هـذا  ك هو حديث عن النيب به كذل
  .؟األمر

                                                 
)١/٣(   )١ .(  
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  .؟د منهجه وغايتهاذا جتاهل هذه السياقات اليت هي ضومل
وملـــاذا جتاهـــل بيـــان الـــذهيب مقاصـــد أيب بكـــر الالئقـــة بـــه ويســـوق الـــنص لضـــد 

  .؟مقصده وما يليق مبكانته
أربعـني حـديثاً اتفـق الشيخـــان مائة واثنني و  لقد روى أبو بكر عن رسول هللا 

" هـذا علــى )١(علـى ســتة منهـا وانفــرد البخـاري بأحــد عشـر حــديثاً ومسـلم حبــديث
لـــى اء عـاد والقضــــواشـــتغاله بأعبـــاء اخلالفـــة واجلهـــ قصـــر مـــدة حياتـــه بعـــد النـــيب 

  .-رضي هللا عنه-عنه الكثري املبارك  ولو طالت به احلياة لروي ،ردةـال
  :الشبهة السابعة عشرة

فون عنه، ولو كان واجبـاً ملـا كـان د" كان أفاضلهم أقلهم حديثاً ويص :قوله
  .هذا حاهلم "

  :واجلواب عنها من وجوه ،وهذه شبهة سخيفة
م ال يرجـع إىل قلـة الروايـة  ـا أن الصحابة كلهم أفاضل وتفـاو وإمنـا يرجـع وكثر

  :إىل أمور أخرى منها
على عموم املسلمني يف اجلملـة إذ أن تبليغ القرآن والسنة إمنا هو واجب   -١

ــذا الواجــب بعــض األمــة ســقط احلــرج عــن  هــو مــن فــروض الكفايــات فــإذا قــام 
  الباقني.

اً علــى مجيــع الصــحابة فضــًال عــن يَّــفمــن قــال: إن تبليــغ القــرآن كــان فرضــاً عين
  السنة؟.
وإمنـا سـببه  ،أو حمبتهـان قلة احلديث وكثرته ليس سببه كراهة تبليـغ السـنة أ -٢

مـن املكثـرين  وإخوانـه لتفرغ لتحمله أوًال مث لتبليغه ثانياً كما هو حال أيب هريرة ا
-بــن عبــاس اهللا  دمثــل جــابر بــن عبــد هللا وعائشــة وأنــس وعبــد هللا بــن عمــر وعبــ

  .-رضي هللا عنهم
  لدواعي إىل التبليغ وعدمها.إىل ا أن األمر يرجع -٣

                                                 
  ).٢/٧٨)  واخلالصة للخزرجي ( ١٤٠:) والرياض املستطابة ( ص ٢٧٨ :جوامع السرية ( ص  )١(
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ليــــــغ إمنــــــا هــــــو مــــــن فــــــروض أن هــــــذا التبهم عتقــــــادأن األمــــــر يرجــــــع إىل ا -٤
  الكفايات.

  هذا مع اشتغال بعضهم باجلهاد وتفرغ اآلخرين للتبليغ كما قال تعاىل: 
  يِن َولِيُـْنــــِذُروا ــــوا ِيف الـــدِّ ُهْم طَائِفــــٌَة لَِيتَـَفقَُّه ـــنـْ ـــْن ُكـــلِّ ِفْرقَــــٍة ِم ـــْوال نـََفــــَر ِم َل فـَ

فــإذا تصــدى بعضــهم  .)١٢٢(التوبــة:   َذُرونَ قـَْوَمهـــُْم ِإَذا رََجُعـــوا ِإلَْيِهـــْم َلَعلَُّهـــْم َحيْــ
للجهــاد وغــريه مــن مصــاحل املســلمني تصــدى غــريهم للــدعوة ونشــر القــرآن والســنة 

  فيكمل عمل بعضهم عمل البعض اآلخر تبليغاً وتطبيقاً.
ــم يصــدفون عــن روايــة احلــديث وتبليغــه  ــا  استصــغاراً أمــا الــدعوى أ لشــأنه فإ

  برأهم هللا منها واملؤمنون.  فرية كبرية على أصحاب حممد
   :الشبهة الثامنة عشرة

  :قول حممد صدقي
ــوه وزجــروه كمــا فعــل   " مــن كــان مــن الصــحابة كثــري احلــديث ملــوا منــه و

عمر بأيب هريرة، وشكوا فيه وقالوا إنـه يضـع الشـيء يف غـري موضـعه، ونسـبوه 
  للجنون كما يف كتبكم".

  أقـول: 
  .وافرتاء على أصحاب رسول هللا  هذا الكالم كله هذيان بالباطل

وقــد ســبقه إىل مثــل هــذا الباطــل املالحـــدة وغــالة الــرفض وشــاركه يف اإلرجــاف 
جهـم مـن املنتسـبني إىل اإل محـد خـان أسـالم مثـل به املستشرقون ومن سـار علـى 

وقد دفع أباطيل هـؤالء ن خذله هللا باتباعهم، وأتباعه ومثل أمحد أمني وأيب رية وم
"، األنـوار الكاشـفةيف كتابـه " علماء منهم الشيخ عبد الرمحن املعلمـي عدد من ال
  ."ظلمات أيب رية"يف كتابه  الرزاق محزة عبد والشيخ
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" األنــوار الكاشــفة ملــا يف أضــواء علــى الســنة قــال العالمــة املعلمــي يف كتابــه 
، الــذي دحــض فيــه أباطيــل أيب ريــة وبــني فيــه )١(" مــن الزلــل والتضــليل واجملازفــة 

  .جمازفاتهو  تهأكاذيبه وخيان
   :-رمحه هللا  -قال 

 قال مث ،)٢(" كثرة أحاديثه" -أبا رية :يعين– )١٦٢:ص(وقال "
): وقد أفزعت كثرة رواية أيب هريرة عمر بن اخلطاب فضربه بالدرة ١٦٣(ص:

  .واية وَأْحِر بك أن تكون كاذباً"وقال له: "أكثرت يا أبا هريرة من الر 
) إىل ١٧١أقـــول: مل يعـــز هـــذه احلكايـــة هنـــا وعزاهـــا (ص:"قـــال املعلمـــي:  -١
وابـن أيب احلديـد  ،البن أيب احلديد حكاية عن أيب جعفر اإلسـكايف "النهج"شرح 

مــــن دعــــاة االعتــــزال والــــرفض والكيــــد لإلســــالم وحالــــه مــــع ابــــن العلقمــــي اخلبيــــث 
  معروفة.

يعــرف لــه  يف القــرن الثالــث وال -أيضــاً –واإلســكايف مــن دعــاة املعتزلــة والــرفض 
  سند.

ومثــل هــذه احلكايــات الطائشــة توجــد بكثــرة عنــد الرافضــة والناصــبة وغــريهم مبــا 
ا من ال يعقل.   فيه انتقاص أليب بكر وعمر وعلي وعائشة وغريهم وإمنا يتشبث 

) أشــياء عــن اإلســكايف مــن الطعــن يف أيب ١/٣٦٠وقــد ذكــر ابــن أيب احلديــد (
زاح أيب هريـرة فقـال ابـن أيب احلديـد " هريرة وغـريه مـن الصـحابة وذكـر مـن ذلـك مـ

قولـه يف ترمجـة أيب هريـرة، و  )٣(قلت: قد ذكر ابـن قتيبـة هـذا كلـه يف كتـاب املعـارف
  ".فيه حجة ألنه غري متهم عليه

                                                 
  ).١٥٢(ص:   )١(
  .-رضي هللا عنه -با هريرة أيعين   )٢(
بقصـــد الطعــن فيـــه وإمنــا ذكــره يف ترمجتـــه ولعلــه ينـــوه  -رضــي هللا عنــه–يب هريـــرة مل يســق ابــن قتيبـــة مــزاح أ  )٣(

مـــن صـــور تواضـــعه، واملنصـــف املتأمـــل هلـــذا املـــزاح  صـــورة -رضـــي هللا عنـــه –بتواضـــعه ألن مـــزاح أيب هريـــرة 
  .)٢٧٨-٢٧٧اللطيف يدرك هذا وانظر كالم ابن قتيبة يف "املعارف" (ص: 
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ويف هـــذا إشـــارة إىل أن اإلســـكايف مـــتهم. وحنـــن كمـــا ال نـــتهم ابـــن قتيبـــة قـــد ال 
ألكاذيـــب مـــن أفـــاكي نـــتهم اإلســـكايف بـــاختالق الكـــذب، ولكـــن نتهمـــه بتلقـــف ا

  أصحابه الرافضة واملعتزلة.
وأهل العلم ال يقبلون األخبار املنقطعة، ولو ذكرها كبار أئمة السنة فمـا بالـك 

  .بزمان" مبا حيكيه ابن أيب احلديد عن اإلسكايف عمن تقدمه
): "ومن أجل ذلك كثـرت أحاديثـه بعـد وفـاة ١٦٣رية (ص: قال أبو"مث قال: 

  أصبح ال خيشى أحداً بعده".عمر وذهاب الدرة إذ 
وســيأيت متــام  -رضــي هللا عنــه– قــال املعلمــي: أقــول: مل ميــت احلــق مبــوت عمــر

  .هذا"
مث ذكـــر أثـــرين إىل أيب هريـــرة أحـــدمها معـــّل باالنقطـــاع ويف إســـناد الثـــاين مـــتهم 

  وذكر أنه يقابلهما آثار.
وإمجـاع  وبعـد فـإن اإلسـالم مل ميـت مبـوت عمـر،" :-رمحه هللا-مي مث قال املعل

 ،الصـــحابة بعـــده علـــى إقـــرار أيب هريـــرة علـــى اإلكثـــار مـــع ثنـــاء مجاعـــة مـــنهم عليـــه
وروايتهم عنـه كمـا يـأيت يـدل علـى بطـالن احملكـي عـن عمـر  ،ومساع كثري منهم منه

  .من منعه
بل لو ثبت املنع ثبوتاً ال مدفع لـه لـدّل إمجـاعهم علـى أن املنـع كـان علـى وجـه 

ال يستند إىل حجة ملزمـة، وعلـى  ساناً حمضاً خمصوص أو لسبب عارض أو استح
ـــفــ رضــي هللا -الف الــرأي فإمجــاعهم بعــد عمــر أوىل بــاحلق مــن رأي عمــرـرض اخت

  .)١("-عنه
مــــن الصــــحابة معــــدودين يف املكثــــرين مــــن الروايــــة فمــــنهم أصــــحاب  اً إن عــــدد

ومـنهم  األلوف ومنهم من روى ما يربوا على ألف حـديث ومـنهم أصـحاب املئـني
  .أتنيأصحاب امل

                                                 
  ).١٥٦-١٥٢األنوار الكاشفة (ص:  )١(
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قــد روى مخســة آالف حــديث وثالمثائــة  -رضــي هللا عنــه -فــإذا كــان أبــو هريــرة
علــى هــذا  هيزيــد جمموعــ  حــديثاً فقــد روى ثالثــة مــن الصــحابة مــانيوأربعــة وســبع

ألفـــي حـــديث وســـتمائة  -رضـــي هللا عنهمـــا -العـــدد فقـــد روى عبـــد هللا بـــن عمـــر
  .وثالثني حديثاً 

ي حــــديث ومــــائتني وســــتة ومثــــانني ألفــــرضــــي هللا عنــــه وروى أنــــس بــــن مالــــك 
  .اً حديث

ألفــــــي حــــــديث ومــــــائيت حــــــديث وعشــــــرة  -رضــــــي هللا عنهــــــا-وروت عائشــــــة 
  أحاديث.

فمجمـــوع مــــا رواه هـــؤالء الثالثــــة رضـــي هللا عــــنهم يبلـــغ ســــبعة آالف حــــديث 
  .ومائة وستة وعشرين حديثاً 

ـــــا ت بســـــبعمائة حـــــديث وألـــــف  يـــــد علـــــى جممـــــوع مـــــا رواه أبـــــو هريـــــرة ز أي أ
             حديث.

وأربعــة آخــرون وهــم عبــد هللا بــن عبــاس وجــابر بــن عبــد هللا وأبــو ســعيد وابــن  
يـروون مخسـة آالف حـديث ومـائتني وعشـرة أحاديـث  -رضي هللا عـنهم-مسعود 

أي أن الفـــارق بســـيط جـــداً بـــني مـــارواه أبـــو هريـــرة وجممـــوع مـــا رواه هـــؤالء األربعـــة 
وهم وزجروه   م.فمن هم الصحابة الذين ملوهم و

الـربيء رضـي هللا عنـه مل تستطع أن تذكر من هؤالء الزاجـرين النـاهني إال عمـر 
عليــــه الــــروافض والزنادقــــة ليشــــوهوه  هــــا يفرتييتمــــن هــــذه التهمــــة الــــ -هلل واحلمــــد-

 عيـنهم ألنـه أحفـظ حفـاظ أصـحاب حممـدأويشوهوا أبا هريـرة الـذي هـو قـذى يف 
  ب حممد يغيظهم أصحا السنة رسول هللا اليت تغيظهم كم.  

فهـذا اً ما كان الصحابة يشك بعضهم يف بعض وال يكذب بعضهم بعض -٢
الــــذي حيشــــد أهــــل اإلحلــــاد والــــرفض قــــواهم إلســــقاطه رضــــي هللا عنــــه أبــــو هريــــرة 

مــن الصــحابة والتــابعني وأفاضــل األمــة ال يلقــى  وإســقاط رواياتــه عــن رســول هللا 
  قة الكبرية به. إال اإلجالل واإلكبار والث -رغم أنوف احلاقدين  -

  .فريوي عنه من أهل العلم والفضل من الصحابة والتابعني حنو من مثامنائة
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مــن التــابعني الكــرام ومــن تبعــوهم بإحســان يقدرونــه ويعتــزون بــه وحبفظــه  واألمــة
وحرصـه علـى السـنة كمـا  الـذي كـان مثـرة ملالزمتـه لرسـول هللا  لسنة رسـول هللا 

ذا احلرص رسول هللا    .شهد له 
  : الشبهة التاسعة عشرة

" إن أئمة املسلمني مل يتفقوا على الصـحيح منهـا ومـا مـنهم مـن أحـد قوله: 
  إال خالف يف مذهبه كثريًا منها".

  واجلواب على هذا من وجوه:  
أن علمــــاء اإلســــالم وعلــــى رأســــهم أئمــــة الفقــــه واحلــــديث متفقــــون علــــى  -١

ـا يف  تعظيم سنة رسول هللا  ـا األصـل وعلى وجوب األخذ  ديـنهم ودنيـاهم وأ
ا حجة يف دين هللا أصوله وفروعه.   الثاين مع كتاب هللا وعلى أ

إال حـث أتباعـه علـى التمسـك بالكتـاب والسـنة ودعـاهم  مأنه مـا مـن إمـا -٢
وقــد ســبق أن ذكرنــا أقــواهلم يف هــذا  ،إىل تــرك أقوالــه إذا خالفــت الكتــاب والســنة

  .املشهور عنه عند أصحابه وغريهم الشأن. ومن ذلك قول اإلمام الشافعي
 إذا خــالف قــويل قــول رســول هللا "" وقولــه: إذا صــح احلــديث فهــو مــذهيب "

وقــد خــالف أصــحابه  "،عــرض احلــائط واضــربوا بقــويل فخــذوا بقــول رســول هللا 
  حديثه.من وصح عندهم  أقواله اليت خالفت ما ثبت عن رسول هللا 

حابه يف األخــذ بقــول هللا وقــول رســول ألصــ -رمحــه هللا-ونصــائح أيب حنيفــة  
ومــن هنــا خالفــه صــاحباه أبــو يوســف وحممــد  ،بــل بــأقوال الصــحابة معــروف هللا 

ا إال اتباعـــاً للحـــق وتقـــدمياً مـــبـــن احلســـن يف ثلـــث أو ثلثـــي املـــذهب ومـــا ذلـــك منه
  على رأي واجتهاد شيخهما. منهما ملا صح هلما عن رسول هللا 

فلـــيس مـــن  خمالفـــة حلـــديث رســـول هللا  إّن مـــا حيصـــل مـــن بعضـــهم مـــن -٣
فهـــم يعظمـــون  -حاشـــاهم مـــن ذلـــك  -ق الـــذي يرجـــف بـــه أعـــداء الســـنة لـــاملنط

ــا حجــة مـــن حجــج هللا علــى عبـــاده وال يقــع ألحــد مـــنهم  ـــا وأ الســنة ويؤمنــون 
ا.   خمالفة حلديث ثابت إال لعذر من األعذار الشرعية اليت يعذره هللا 

  :وذلك مثل



  - ١٢٢ -

ثة مل يكن قد بلغه فيها نص من كتاب هللا أو سـنة رسـول هللا أن تأتيه حاد -أ
  فيجتهــد فيهــا فيخــالف نصــاً عــن رســول هللا  قــد بلــغ غــريه مــن أئمــة اإلســالم

   .وصّح عندهم فقالوا به ودانوا هللا به
أو يكــون قــد بلغــه الــنص لكنــه عنــد فتــواه أو تدوينــه نســيه فيعــذره هللا يف  -ب

  ذلك ويثيبه على اجتهاده.
 رَبـََّنا ال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا قال تعاىل تعليماً للمؤمنني أن يقولـوا:

، وقـــد وقعـــت "قـــد فعلـــت"ال هللا كمـــا يف احلـــديث القدســـي: . مث قـــ)٢٨٦(البقـــرة: 
خمالفـة لنصـوص مـن القـرآن والسـنة ال تعمـداً مـنهم وإمنـا  العلمـاءفتاوى مـن بعـض 

ــاهــو لعــذر مــن األعــذار  النســيان أو عــدم كومنهــا مــا ذكرنــاه   ،الــيت يعــذرهم هللا 
بلــوغ الــنص وحيصــل مثــل ذلــك لألئمــة الكبــار لألســباب نفســها الــيت يعــذرهم هللا 

  ا.
 ومــن ادعــى علــيهم أو علــى أحــدهم تعمــد املخالفــة ملــا صــح عــن رســول هللا 

اً بكـل مـا ومن زعم ألحد منهم أنه قد أحاط علم فقد افرتى عليهم افرتاًء عظيماً 
واحلاصــل أننــا جنــزم أن علمــاء  ،فقــد غــال فيــه وقــال الباطــل صــح عــن رســول هللا 

اإلسالم املشهود هلم بالعلم والورع والتقوى وقدم الصدق يف اإلسالم ال يتعمدون 
خمالفــــة أو رد األحاديــــث الثابتــــة عــــن نبــــّيهم كيــــف وهــــم يوصــــون بــــرد أقــــواهلم إذا 

وبعضـهم حيـتج باملرسـل والضـعيف أحيانـاً  كيف  خالفت ما ثبت عن رسول هللا 
الصـــحيحة أو خيالفهـــا فكيـــف يتصـــور مســـلم يف أحـــد مـــنهم أنـــه يـــرد األحاديـــث 

  .عمداً 
أحدهم  أو يكون يف املسألة حديثان أحدمها ناسخ واآلخر منسوخ فيبلغ -ج

ويبلغ يبلغ عاملًا آخر الناسخ فيأخذ به، املنسوخ دون ناسخه فيأخذ مبا بلغه و 
  ناسخ واملنسوخ فيقدم الناسخ على املنسوخ.ثالثاً ال
أو يكــون يف البــاب أحاديــث مطلقــة وأحاديــث مقيــدة أو أحاديــث عامــة  -د

وأخـــــرى ختصصـــــها فيبلـــــغ بعضـــــهم العامـــــة دون املخصصـــــات أو املطلقـــــات دون 
  املقيدات فيعمل ويفيت مبا بلغه ويعذره هللا ذلك.
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حمل العـام علـى اخلـاص واملطلـق بلغ غريه العامة واخلاصة واملطلقة واملقيدة فييو 
علــى املقيــد وقــد خيتلفــون يف األصــول فيقــدم بعضــهم العــام علــى اخلــاص واملطلــق 

   .على املقيد
ـا يف كتابـه القـّيم  وقد استوىف شـيخ اإلسـالم األعـذار لألئمـة الـيت يعـذرهم هللا 

  "، فأوصلها إىل عشرة أسباب.رفع املالم عن األئمة األعالم"
  :الشبهة العشرون

  :حممد صدقي قول
مل يعــنت املســلمون حبفظهــا يف صــدورهم كمــا اعتنــوا حبفــظ القــرآن الشــريف، "  

ـا، فـأي  فإذا كان هذا هو حال األحاديـث ومـا قالـه املسـلمون فيهـا، ومـا عملـوه 
ا تثقون   .؟فائدة منها ترجون وأي ثقة 

  .؟وأي شيء خالفت فيه اإلمجاع أو ابتدعته حىت أرمي بالكفر أو املروق
مع أن هـذه املطـاعن وأمثاهلـا كثـري مل خيـل منهـا عصـر مـن عصـور املسـلمني ومل 

  .تصدر إال منهم
فيجــب علينــا أن نقــدر أخبــار اآلحــاد حــق قــدرها وال يعمينــا اجلهــل والتعصــب 

  .عن حقيقة أمرها"
  :واجلواب من وجوه

يف اجلملــة وهــم يعتنــون بــالقرآن والســنة  أن املســلمني مــن عهــد الرســول  -١
ماحفظ   .اً وعمًال 
أن هللا مل يكلف املسلمني مجيعًا حبفظ القرآن، ولذا مل حيفظه كله إال  -٢

نفر قليل من الصحابة، حىت أن من كبارهم من مات وهو مل يستوف حفظ 
القرآن، لكن القرآن كله حمفوظ عند بعضهم وحمفوظ يف مجلتهم فعلى شبهته 

  .الباطلة يكون القرآن مطعوناً فيه
ة ففـــي الصحــــابة مـــن حفـــظ الكثـــري ومـــنهم املتوســـط ومـــنهم املقـــّل، أمـــا الســـن

ومجلتهــا حمفـــوظ عنــد اجلميــع حبيــث مل يضــع منهــا شــيء إذ يصــــدق علــى القــرآن 
  .)٩ر:(احلج  ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفُظونَ  وعليها قول هللا جل وعال 
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شارحة لـه؛ فـإن ضـمان هللا حلفـظ القـرآن الن و وحيث إن السنة هي املبينة للقرآ
والســنة وحــي   .لــة يف الــذكر، ألّن الــذكر هــو الــوحيضــمان حلفظهــا، بــل هــي داخ

  :وأقواله وأفعاله بياناً ملكانة الرسول  -تعاىل-كما قال هللا 
 َوى َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى * َما َضلَّ َصـاِحُبُكْم َوَمـا غَـَوى * َوَمـا يـَْنِطـُق َعـِن اْهلَـ

معصــوم مــن الضــالل والغــي،  فهــو  .) ٤-١ :( الــنجم  * ِإْن ُهــَو ِإالَّ َوْحــٌي يُــوَحى
ق مـــن هـــوى أبـــداً، وإمنـــا هـــو وحـــي يـــوحى مـــن رب األرض لـــونطقـــه بالســـنة ال ينط

والســـماء، ولـــذا كلـــف هللا البشـــر مجيعـــاً باإلميـــان بـــه وطاعتـــه طاعـــة مطلقـــة واتّباعـــه 
ــا التشــريع، وذلــك معلــوم كلــه عنــد والتأســي بأقوالــه وأفعالــه وتقري راتــه الــيت يقصــد 

  .علماء األمة ومعمول به ومسلم به عندهم واحلمد هلل
فإذا كان هذا هـو حـال األحاديـث، ومـا قالـه املسـلمون فيهـا "  :وقوله -٣

ا تثقون ا فأي فائدة منها ترجون وأي ثقة    ".؟وما عملوه 
وال يبعـد أنـه يقصـد  رسـول هللا  انظر إليه يسميها باألحاديـث وال يقـول سـنة

  .ما يقصد أعداء هللا يف وصفهم للقرآن بأنه أساطري
فــإذا كــان هـــذا هــو حـــال األحاديــث الشـــريفة عنــدك وعنـــد أمثالــك وأســـالفك 
املندسني يف املسلمني وحاهلـا عنـد اليهـود والنصـارى وال سـيما املستشـرقني فـإن هلـا 

إن  .يـه علـى السـنة النبويـة وعلـى علمائهـاملـا تفرت  اً عند املسـلمني حـاًال آخـر مضـادّ 
م  هلـــا حـــاًال آخـــر عنـــدهم هـــو احرتامهـــا وإجالهلـــا والتزامهـــا يف عقائـــدهم وعبـــادا

م جنباً إىل جنب مع نصوص القرآن الكرمي   .وسائر شؤون حيا
ولقـد لقيـت  ،وهم علـى هـذه احلـال مـن عهـد الصـحابة والتـابعني هلـم بإحسـان

ـا والـرحالت يف سـبيلها، حـىت من العناية العظيمة مـن احلفـ ظ لنصوصـها والعمـل 
إنه لريحل الرجل مسافة الشهر وأكثر مـن أجـل حـديث واحـد، بـدأ مـن الصـحابة 

، وألفــوا فيهــا ويف العلــوم الــيت ختــدمها مــا تزخــر بــه املكتبــات يف -رضــي هللا عــنهم-
هلـــا املـــدارس إىل جانـــب مســـاجدهم الـــيت  وأنشـــئوا .شـــرق العـــامل اإلســـالمي وغربـــه

  خترج األلوف من فحول العلماء وخاصة يف السنة.
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فهذا حاهلا عند املسلمني أما عند أعدائها من الزنادقة وغـالة الـرفض والباطنيـة 
خــــزائهم آخــــر، وقــــد تصــــدى لفضــــحهم وإهــــانتهم وإوســــائر أعــــداء الســــنة فحــــال 

 أفـراخعلماء اإلسالم والسنة على امتداد العصور مبا فيهم حممد توفيق وأمثالـه مـن 
الزنادقـــة واملستشـــرقني ووراث احلقـــد علـــى اإلســـالم فهـــذا هـــو مـــا يقولـــه املســـلمون 

  .ويعملونه
  ."؟وأي فائدة منها ترجون" :وقوله -٤

فيقـــول املســـلمون مـــاال خيطـــر ببـــال أعـــداء هللا ورســـوله ودينـــه مـــن الســـعادة يف 
   الدين والدنيا واآلخرة.

ـا  الفـوز والفـالح يف اآلخـرة يرجوا املسلمون من إجالهلـا واحرتامهـا والتمسـك 
م يف هذه الدنيا   .واستقامة حيا

ا خسـران ف ا ودون االستضاءة بنورها فاحلياة بـدو ال قيمة حلياة املسلمني بدو
حلــديث واحــد منهــا خــري  -وهللا- ،مبــني وضــالل مهــني وغضــب مــن رب العــاملني

ــا هــذه بعــض فوائــدها و  ،مــن الــدنيا ومــا عليهــا مــن ذهــب وفضــة ومــال وســلطان
مـا الشـعوب والقلـوب  وبالقرآن ساد سلف هذه األمـة الـدنيا وساسـوها وفتحـت 
وذلــت هلمــا أعنــاق اجلبــابرة واملالحــدة والزنادقــة وعتــاة اليهــود واجملــوس والنصــارى، 

م من الذل واهلـوان مـا نـزل وال يرفـع سلمني يف التزامها وتطبيقها نزل ضعف املبو 
م من ذلك إال بالعو    .دة إليهاعنهم ما نزل 

ا تثقونوقولك: " – ٥   ."؟وأي ثقة 
ـا مثـل  ،إن ثقة املسلمني فوق ما خيطر ببالك وبـال أمثالـك :نقول إن ثقـتهم 

ـا إىل درجـة اإليثـار علـى األبنـاء  ثقتهم بالقرآن ومثل ثقـتهم بالرسـول الكـرمي وحيبو
ويعـادون  ،ان احرتموهـإ بعـدين نسـباً والـون ويعـادون مـن أجلهـا يوالـون األواآلباء وي

  .أقرب األقربني إن هم نالوا من كرامتها
 وهجـر عبـد ،ابنـه وهجـره مـن أجـل حـديث واحـد بن عمـر هللا لقد أهان عبد 

وشــك أحــد وجــوه قــريش يف  ،أوىف ابــن أخيــه مــن أجــل حــديث واحــدأيب هللا بــن 
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زنـــديق والســـيف النطـــع ":حـــديث واحـــد يف جملـــس الرشـــيد فغضـــب الرشـــيد وقـــال
  . )١( "ل هللا يطعن يف حديث رسو 

واالسـتهانة  ،فكيف لو رأى الرشـيد ومسـع مثـل هـذه الطعـون والشـبهات اخلبيثـة
ا إىل درجة أنه ال ى منها والدعوة إىل جفائدة تر  بعموم سنة رسول هللا والسخرية 

ــا فــأين ســيف ونطــع الرشــيد عــن أمثــال حممــد توفيــق اجملــاهرين  .إســقاط كــل ثقــة 
اوامل باحلرب على سنة حممد    .؟علنني للطعن فيها واالستهانة والسخرية 

وأي شــــيء خالفــــت فيــــه اإلمجــــاع أو ابتدعتــــه حــــىت أرمــــى  ":وقولــــك -٦
  ."بالكفر واملروق

أي شيء أبقيـت لإلسـالم واملسـلمني، إذا كنـت قـد حشـدت كـل شـبه  :وأقول
م يف سنة رسول هللا لَّ جُ  أوأعداء هللا    .ها وطعو

ن والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني ومن تـبعهم ولقد خالفت بل حتديت القــرآ
ذه احلرب الضـروس الـيت وجهتهـا لسـنة حممـد  وابتـدعت بدعـة كفريـة  بإحسان 

جلبت هلا خبيلك ورجلـك وخيـل ورجـل شـياطني اإلنـس واجلـن فمـا تركـت سـالحاً 
مـــن أســـلحة هـــؤالء الشـــياطني إال وجهتـــه إىل حنـــر ســـنة رســـول هللا بـــل إىل القـــرآن 

اع املسلمني فماذا تنتظر بعد كـل هـذه العـداوة والعــدوان والتحـدي مـن نفسه وإمج
  .املسلمني وآه مث آه على عصر الرشيد ومن قبله

مـــع أن هـــذه املطـــاعن وأمثاهلـــا كثـــري مل خيـــل منهـــا عصـــر مـــن  قولـــك:" -٧
  ."عصور املسلمني ومل تصدر إال منهم

ملطــاعن ومل أقــول: هــذه حجــة داحضــة، فقــد خلــت القــرون املفضــلة مــن هــذه ا
تبــدأ هــذه الطعــون أو بعضــها إال بعــد انقراضــها علــى أيــدي الزنادقــة مث غــالة أهــل 

  علم بإسالمهم.أاملنتسبني إىل اإلسالم وهللا من الضالل 
ولقد تصـدى هلـم أهـل احلـق والسـنة والعلـم، فهتكـوا أسـتارهم ودحضـوا أبـاطيلهم، 

اس اآلن أن املســـلمني وهـــذا أمـــر معلـــوم عنـــد أهـــل العلـــم، فهـــل تريـــد أن تـــوهم النـــ
                                                 

  ).٢٨٥"تاريخ اخللفاء" للسيوطي (ص:  )١(
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ومل حيصـل  العصور؟، وهم بـني طـاعن وسـاكت، تواطؤا على حرب السنة على مرّ 
  .اعرتاض إال على مطاعنك

إن علماء اإلسـالم مل يسـكتوا عـن أي خطـأ صـدر باسـم اإلسـالم ولـو مـن أفضـل 
عــن مطــاعن امللحــدين  ف يســكتونالعلمــاء ولــو يف حــديث واحــد أو بعضــه، فكيــ

جهــــ ، وذلــــك م مــــن الضــــالني يف العصــــور املاضــــية أو احلاضــــرةومــــن ســــار علــــى 
  مصداق وعد هللا حبفظ دينه.

  ".ومل تصدر إال منهم  ":وقولك -٨
أقول: هذا افرتاء على املسلمني وبـرأهم هللا ممـا تـرميهم بـه ، وإمنـا صـدرت هـذه 
الطعـــون مـــن زنادقـــة يف القـــدم واحلـــديث يندســـون بـــني املســـلمني، وإال مـــن اليهـــود 

ومــــن تــــابعهم، وهللا يــــرد مكايــــدهم ويــــدحض ى مستشــــرقني ومســــتغربني والنصــــار 
  أباطيلهم على أيدي املسلمني.

فيجـــب علينـــا أن نقــــدر أخبـــار اآلحـــاد قـــدرها وال يعمينــــا وقولـــك:"  -٩
  ."اجلهل والتعصب

العظيمة اليت ال يقوم هلم  أما املسلمون فيعرفون منـزلة سنة رسول هللا  :وأقول
ا ا يطاردون اجلهل والتعصب األعمى وأهلهما. دين وال دنيا بدو   و

حممد توفيـق صـدقي وشـيوخه شـيوخ اجلهـل والضـالل والتعصـب للـرفض  مومنه
والزندقــــة والتزلــــف إىل اليهــــود والنصــــارى بــــالطعن يف اإلســــالم حتــــت ســــتار حــــرب 

وحنمــد هللا ونشــكره الــذي أعــان علــى دحــض أباطيــل وطعــون  ،اجلهــل والتعصــب
  نبيه بل يف صميم اإلسالم نفسه.أعداء هللا يف سنة 

  الفصل الخامس
حجج أهل السنة على أن أخبار اآلحاد المتلقاة بالقبول  

  تفيد العلم ال الظن
إن أعــداء اإلســالم ليتســللون إىل هــدم اإلســالم مــن شــىت املنافــذ فتبــذل جهــود 
علماء املسلمني للدفاع عنه بكل ما يستطيعون عن دينهم وسنة نبيهم اليت كثرت 

  .يها الغارات من فئات اإلحلاد والضالل املتسرتة باإلسالمعل
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 اويف هـــذا العصـــر تظـــافرت جهـــود علمـــاء اإلســـالم لصـــد هـــذه الغـــارات فســـدو 
علــيهم كــل األبــواب واملنافــذ إال بابــاً واحــداً فتحــه علــيهم املعتزلــة يف مطــالع القــرن 

  .فتابعهم الروافض واخلوارج ،الثاين اهلجري
ن إ: "إغــالق هــذا البــاب اخلطــري أال وهــو بــابجاهــدين وأهــل الســنة حيــاولون  

ولكن على مر الزمان اخندع بعض املنتسبني إىل السـنة  "،أخبار اآلحاد تفيد الظن
  .فوجلوا بعض أبواب املعتزلة واملتكلمني

مث وقفـوا مـع األسـف مـع املعتزلـة واخلـوارج والـروافض  ،ومنها هـذا البـاب اخلطـري
    .يعاركون أهل السنة

هجـــم أعـــداء اإلســـالم أو هـــذه الفـــرق علـــى بعـــض العقائـــد اإلســـالمية أو فـــإذا 
علـــى الســـنة امتشـــقوا أســـلحتهم جنبـــا إىل جنـــب مـــع أهـــل الســـنة احملضـــة وواصـــلوا 

م وســـدوا علـــيهم كـــل األبـــواب حـــىت إذا مل يبـــق إال  بعـــض األبـــواب ومـــن مطـــارد
تزلـــة للمعبلســـان حـــاهلم  نلـــو و قيأســـلحتهم و  نضـــعو أخطرهـــا هـــذا البـــاب فعنـــدها ي

 ،حنــن معكـم ال نــزاع بيننـا وبيــنكم يف أن أخبـار اآلحــاد ال تفيـد العلــمواملتكلمـني: 
ا ال تفيد إال الظن ولذا ال نبين عليها عقائدنا ألننا ال نبنيها إال  ونوافقكم على أ

أمـــا  ،علـــى القطعيـــات وهـــي النصـــوص الواضـــحة مـــن القـــرآن أو املتـــواتر مـــن الســـنة
ـا هـي  ،لسـنة املتـواترة فـال نبـين عليهـا عقائـدناالظواهر من نصـوص القـرآن وا -أل

مث تقــوم املعــارك بيــنهم وبــني  ،ظنّيــات الداللــة وإن كانــت قطعيــات الثبــوت -أيضــاً 
ها املعتزلــــة هــــذه النظريــــات الفلســــفية الــــيت اســــتقاأهــــل الســــنة احملضــــة بنــــاء علــــى 

لــــيت واملتكلمــــون ومــــن تــــابعهم مــــن الفلســــفات اليونانيــــة وغريهــــا مــــن الفلســــفات ا
  .استهدفت عقائد اإلسالم وأصوله قبل فروعه من وقت مبكر

ولــو اســتعرض احملــب للســنة بعــض الكتــب يف هــذا العصــر الــيت قامــت بالــدفاع 
ـــرد عـــدوان أعـــدائها مـــن املستشـــ رقني وامللحـــدين والقـــرآنيني عـــن الســـنة وتصـــدت ل

هــــؤالء مــــن املعاصــــرين لوجــــد جهــــوداً قــــد بــــذلت ملواجهــــة هــــذه الفئــــات،  وأفــــراخ
حــىت يفاجــأ باستســالم هــؤالء املنــافحني عنــد  باطيلهــا ولكنــه ال يلبــث إال قلــيالً وأ

م ولــو أنكــر  عتبــات هــذا البــاب واالســتحذاء أمــام هــؤالء األعــداء واألخــذ بشــبها
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ـــــون هم بتلـــــك الشـــــبهات الـــــيت ورثهـــــا القرآعلـــــيهم أهـــــل الســـــنة احملضـــــة لواجهـــــو  ني
  .واملستشرقون عن املعتزلة واخلوارج والروافض

املؤســف جــداً أن هــذه الشــبهات تقــوم عليهــا مــدارس إســالمية مــن وقــت ومــن 
ـــا مـــن مكائـــد فالســـفة املعتزلـــة ومـــن ركـــض وراءهـــم مـــن فـــرق  مبكـــر ومـــا عرفـــوا أ

  .الضالل
  دعوة جادة

ذه املناسبة دعوة جادة إىل القائمني علـى هـذه املـدارس يف هـذا   وإين ألوجه 
نتيجــة خمــالفتهم لكتــاب هللا وســنة  العصــر الــذي تعــاين فيــه األمــة الــويالت والــذل

ة إىل هـــذه املـــدارس رســـوله وســـنة اخللفـــاء الراشـــدين واألئمـــة املهـــديني أوجـــه الـــدعو 
يف مناهجهــا وإىل الســعي يف إصــالحها إصــالحاً جــذرياً وشــامًال  لتعيــد النظــر جبــدٍّ 

مبا يتفق مع الكتاب والسنة وفقه السلف الصاحل هلما عقائدياً ومنهجيـاً وعبـادات 
إن هــذا  ،عــامالت ومــن هــذا اإلصــالح ســد بــاب أن أخبــار اآلحــاد تفيــد الظــنوم

اإلصـــالح ليســـري علـــى مـــن يســـره هللا عليـــه واطلـــع هللا منـــه علـــى نيـــة صـــادقة وعـــزم 
    .ماض

 :مثـل ،ومن نظر نظرة صادقة متجردة إىل تفسري السلف الصاحل للقرآن الكرمي
وتأمــل نصــوص ،  الســلفتفســري ابــن جريــر والبغــوي ومــا جــرى جمرامهــا مــن تفاســري

األمهـــــات الســـــت يف أبـــــواب اإلميـــــان والتوحيـــــد والســـــنة ويف مؤلفـــــات أيب احلســـــن 
األشعري األخرية كاإلبانة واملقاالت واملوجز وقرأ ما قرره ابن عبدالرب وابـن أيب زيـد 
وأمثاهلمـــا تبـــني لـــه بكـــل وضـــوح العقائـــد الـــيت قررهـــا هللا يف كتابـــه ورضـــيها وقررهـــا 

ا الصحابة الكرام والتابعون هلم بإحسانرسوله يف سنته  وتبني له بوضـوح  ،ودان 
بطـــالن كـــل املـــذاهب الـــيت ختـــالف مقـــررات الكتـــاب والســـنة ومـــا دان بـــه الســـلف 

  .الصاحل من القرون اخلرية
  يَــــا أَيـَُّهــــا الَّــــِذيَن آَمنُــــوا اْســــَتِجيُبوا هلِلَِّ َوِللرَُّســــوِل ِإَذا َدَعــــاُكْم ِلَمــــا ُحيِْيــــيُكْم

ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن وَ    .)٢٤(ألنفال: اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَ
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أمــام هللا عــن بقائهــا  مســئولونواعلمــوا يــا مــن بأيــديهم أزمــة أمــور األمــة أنكــم 
على ما هي عليه اآلن من جهل حبقائق القرآن والسنة وخمالفات هلا ذلكـم اجلهـل 

   .واملخالفات املهلكة يف الدنيا واآلخرةاخلطري 
وإنه ملن املناسب لقطع دابر شبهات أن أخبار اآلحاد تفيد الظن وال تفيد 
العلم أن أسوق بعض حجج أهل السنة اليت تدمغ هذه الشبهات لتساعد من 

ويريد محايتها من غوائل أعدائها ويريد سّد أبواب  يريد نصرة سنة رسول هللا 
  ها عن دين هللا احلق.الفنت وذرائع

 اجلهمية على املرسلة الصواعق" العظيم كتابه يف هللا رمحه القيم ابن اإلمام قال
  :)١("واملعطلة

 يف األمـــر وضـــوح ولـــوال ذلـــك يعلـــم إليهـــا والتفـــات بالســـنة إملـــام أدىن لـــه ومـــن"
 أخبــار عــن العلــم نفــاة اعتمــده الــذي فهــذا ،موضــع مائــة مــن أكثــر لــذكرنا ذلــك
 وإمجــاع التــابعني  وإمجــاع بالضــرورة املعلــوم الصــحابة إمجــاع بــه خرقــوا  هللا رســول
 هــذه انتهكــوا الــذين واخلــوارج والرافضــة واجلهميــة املعتزلــة بــه ووافقــوا اإلســالم أئمــة
 األئمــة مــن ســلف هلــم يعــرف فــال وإال والفقهــاء األصــوليني بعــض وتــبعهم احلرمــة
 يفيــد الواحــد خــرب أن لــىع نــص مــنمف ، قــوهلم خبــالف األئمــة صــرح بــل بــذلك
 حممـد كـأيب وأصـحابه علـي بـن وداود حنيفة أيب وأصحاب والشافعي مالك العلم
 قـال ،احملاسـيب أسـد بـنا واحلـارث الكرابيسـي علـي بـن احلسني عليه ونص حزم بن
 يــروه مل الــذي الواحــد خــرب ذكــر وقــد ،"الفقــه أصــول" كتــاب يف منــداد زاخــو  ابــن
 ذلــك علــى نــص الضــروري العلــم أيضــاً  الضــرب ــذا ويقــع:  واالثنــان الواحــد إال

ــا نعلــم الرؤيــة حــديث يف أمحــد وقــال مالــك،  ،)٢( ــا العلــم علــى ونقطــع حــق أ
 اخلـرب نإ :يقـوالن اثنـان ههنـا :هللا عبـد أليب قلـت :قـال املـروذي عن روي وكذلك

                                                 
صة حجج أهل السنة يف اخرتت كالم ابن القيم ألنه عبارة عن خال .احلديثة الرياض مكتبة طبعة) ٢/٣٦٢( ) ١(

 هذا الباب. وعلى رأسهم اإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أمحد والسمعاين وابن تيمية.

    كذا بالتأتنيث ولعله الصواب "به".   )٢(
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 :القاضـــي وقـــال هـــذا، مـــا أدري ال :وقـــال فعابـــه، علمـــاً  يوجـــب وال عمـــالً  يوجـــب
 خــرب :"رباحملــ" أول يف القاضــي وقــال والعمــل، العلــم بــني يســوي أنــه هــذا روظــاه
 بــالقبول األمــة وتلقتــه فيــه الروايــة ختتلــف ومل ســنده صــح إذا العلــم يوجــب الواحــد

  .  "..بالقبول تتلقه مل وإن القول يطلقون وأصحابنا
  :)١(املرجع نفس يف قوله الصدد ذا هللا رمحه كالمه ومن

  :كثرية أدلة العلم يفيد العدل الواحد ربخ أن يبني ومما"
 القبلـة أن الصبح صالة يف بقباء وهم الواحد أخربهم ملا املسلمني أن :أحدها

 إىل واســـتداروا عليهـــا كـــانوا الـــيت احلجـــة وتركـــوا خـــربه قبلـــوا الكعبـــة إىل حولـــت قـــد
 أمــــر علــــى وكــــانوا ذلــــك علــــى شــــكروا بــــل  هللا رســــول علــــيهم ينكــــر ومل ،القبلــــة
 املقطـوع يرتكـوا مل الواحـد خبـرب هلـم العلـم حصول فلوال األوىل القبلة من به مقطوع

 وكثــري ،قرينــة اقرتنتــه خــرب نــهإ :فيــه يقــال مــا وغايــة العلــم، يفيــد ال خلــرب املعلــوم بــه
 ينـةر ق أن ومعلـوم .املكابرة غاية يف وهذا غريها وال بقرينة العلم يفيد ال يقول منهم
 القـــرائن أقـــوى مـــن نكـــري غـــري مـــن قـــرن بعـــد قرنـــاً  ايتـــهورو  بـــالقبول لـــه األمـــة تلقـــى

  .)٢(منها أقوى تلك كانت فرضتها قرينة فأي وأظهرها
 َفاِســقٌ  َجــاءَُكمْ  ِإنْ  آَمُنــوا الَّــِذينَ  أَيـَُّهــا : قــال تعــاىل هللا أن :الثــاني الــدلیل

َتبَـيـَُّنــوا بَِنَبــأٍ   اجلــزم علــى يــدل ذاوهــ واُتــبَّ ثَ تَ فَـ   األخــرى القــراءة ويف، )٦(احلجــرات: فـَ
 ألمــر العلــم يفيــد ال خــربه كــان ولــو التثبــت إىل حيتــاج ال أنــه الواحــد خــرب بقبــول

 وأئمــــة الصــــاحل الســــلف أن أيضــــاً  عليــــه يــــدل وممــــا.  العلــــم حيصــــل حــــىت بالتثبــــت
ـى ،بكـذا وأمـر ،كـذا وفعـل ،كـذا  هللا رسـول قـال:  يقولون يزالوا مل اإلسالم  و

  .كذا عن
 يف  هللا رسـول قال البخاري صحيح ويف بالضرورة، مهمكال يف معلوم وهذا 
  هللا رســول قــال أحــدهم فيهــا يقــول الصــحابة أحاديــث مــن وكثــري ،مواضــع عــدة

                                                 
  .)٤٠٥- ٣٩٤:ص( ) ١(

لق تومل يضعفه أحد من أئمة احلديث أن هذا  يرى اإلمام ابن القيم أن كل حديث صح عن رسول هللا  (٢)
من األمة بالقبول هلذا النوع من األحاديث، وهذا خبالف ما يفهم بعض الناس من القرائن ومن تلقي األمة 

ا على أخبار الصحيحني فقط، وما قرره ابن القيم  م يكادون يقصرو  .أعلم هللاق وهو احلبالقبول ، فإ
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 مبـا  هللا رسـول علـى وجـزم القائـل مـن شهادة وهذه غريه، صحايب من مسعه وإمنا
  .فعل أو قول من إليه نسبه
 علـم بغري  هللا رسول على هداً شا لكان العلم يفيد ال الواحد خرب كان فلو 

.  
ــدلیل ــث ال               رســول عــن صــح يقولــون يزالــوا مل باحلــديث العلــم أهــل أن :الثال

 نإ املتــأخرين بعــض قالــه مــا مــرادهم يكــن ومل قالــه، بأنــه مــنهم جــزم وذلــك  هللا
 أحاديـــث أن زعـــم مـــن مـــراد هـــذا بــل املـــنت صـــحة ال الســـند صـــحة بالصـــحة املــراد
 كمـا قـال وأنـه إليـه اإلضـافة صـحة مـرادهم كـان وإمنا العلم، تفيد ال  هللا رسول
ى وأمر  هللا رسول قال بقوهلم جيزمون كانوا  كـان وحيـث  هللا رسـول وفعـل و
 ذلـــك وحنــو عنــه ويــروى  هللا رســول عــن يــذكر يقولــون ذلــك يف الــوهم هلــم يقــع
 قولــه وبــني يحصــح احلــديث هــذا أحــدهم قــول بــني يفــرق باحلــديث خــربة لــه ومــن

 بصـحة شـهادة والثـاين  هللا رسـول إىل نسبته بصحة جزم فاألول صحيح إسناده
 أنـــه حيكمـــون وال صـــحيحاً  ســـنده فيكـــون شـــذوذ أو علـــة فيـــه يكـــون وقـــد ســـنده
  . نفسه يف صحيح

 نـََفـرَ  فـَلَـْوال َكافـَّةً  لِيَـْنِفـُروا اْلُمْؤِمنُـونَ  َكـانَ  َوَمـا: تعـاىل قولـه :الرابـع الدلیل
ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمنْ   ِإلَـْيِهمْ  رََجُعـوا ِإَذا قـَْوَمُهمْ  َولِيُـْنِذُروا الدِّينِ  ِيف  لَِيتَـَفقَُّهوا طَائَِفةٌ  ِمنـْ

ــــَذُرونَ  َلَعلَُّهــــمْ   أن فــــأخرب فوقــــه فمــــا الواحــــد علــــى تقــــع والطائفــــة ،)١٢٢(التوبــــة: َحيْ
 لعلهـم وقولـه العلـم يـديف مبـا اإلعـالم واإلنـذار إليهم رجعوا إذا قومهم تنذر الطائفة
 لعلهـــم.يتفكـــرون لعلهـــم  :واملشـــهودة املتلـــوة آياتـــه يف قولـــه نظـــري حيـــذرون
 ال العلـم حيصـل فيمـا ذلـك يـذكر إمنـا سـبحانه وهـو يهتـدون لعلهـم  .يعقلون
  . العلم يفيد ال فيما

 ، )٣٦(اإلسـراء:  ِعْلـمٌ  بِـهِ  لَـكَ  لَـْيسَ  َمـا تـَْقـفُ  َوال   :قولـه :الخامس الدلیل
 أخبـــار يقفـــون الصـــحابة عهـــد مـــن املســـلمون يـــزل ومل بـــه تعمـــل وال تتبعـــه ال :أي

 لكـان علمـاً  تفيد ال كانت فلو الصفات ا تعاىل هلل ويثبتون ا ويعملون اآلحاد
  .علم به هلم ليس ما قفوا قد كلهم اإلسالم وأئمة وتابعوهم والتابعون الصحابة
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 تـَْعَلُمـونَ  ال ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْهلَ  أَُلواَفاسْ   :تعـاىل قوله :السادس الدلیل
 والعلـــم، الكتـــاب أولـــوا وهـــم الـــذكر أهـــل يســـأل أن يعلـــم مل مـــن فـــأمر ،)٤٣(النحـــل:
 وهــــو علمــــاً، خــــربه يفيــــد ال مــــن بســــؤال يــــأمر مل العلــــم تفيــــد أخبــــارهم أن ولــــوال

 كـــان فلـــو مطلقـــاً  الـــذكر أهـــل بســـؤال أمـــر بـــل التـــواتر عـــدد ســـلوا يقـــل مل ســـبحانه
  . كافياً  وجوابه سؤاله لكان واحداً 

 رَبِّـكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بـَلِّغْ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها يَا  :تعاىل قوله :السابع الدلیل
ــا :وقــال ،)٦٧(املائــدة:  ِرَســالََتهُ  بـَلَّْغــتَ  َفَمــا تـَْفَعــلْ  ملَْ  َوِإنْ   الإِ  الرَُّســولِ  َعَلــى َوَم

 يف ألصــــحابه وقــــال، "عــــين بلغــــوا" : النــــيب وقــــال ،)٥٤(النــــور:  اْلُمِبــــنيُ  اْلــــَبالغُ 
 نشـــهد :قـــالوا ؟قـــائلون أنــتم فمـــاذا عـــين مســـئولون أنــتم :عرفـــة يـــوم األعظـــم اجلمــع
  .ونصحت وأديت بلغت أنك
 فلـو العلـم بـه وحيصـل املبلـغ، علـى احلجة به تقوم الذي هو البالغ أن ومعلوم 
 هللا حجــة بــه تقــوم الــذي التبليــغ بــه يقــع مل العلــم بــه حيصــل ال الواحــد خــرب كــان
 يرسـل  هللا رسـول كـان وقـد العلـم، بـه حيصل مبا تقوم إمنا احلجة فإن العبد على

 حجتـه قامـت وكـذلك بلغـه مـن علـى احلجـة فتقـوم عنـه، يبلـغ أصحابه من الواحد
 قــمت مل العلــم يفــد مل ولــو وســنته وأفعالــه أقوالــه مــن الثقــات العــدول بلغنــا مبــا علينــا
 دون أو أربعـــة أو ثالثـــة أو اثنـــان أو واحـــد بلغـــه مـــن علـــى وال حجـــة بـــذلك علينـــا
 ال  هللا رســـول أخبـــار نإ :قـــال مـــن فيلـــزم الباطـــل أبطـــل مـــن وهـــذا التـــواتر، عـــدد
  :  أمرين أحد العلم تفيد
 ومـا التـواتر عدد عنه رواه وما القرآن غري يبلغ مل الرسول نإ :يقول أن إما -١
  . تبليغ وال حجة به تقم مل ذلك سوى
 وال علمــــاً  يوجــــب ال مبــــا حاصــــالن والــــبالغ احلجــــة نإ :يقــــول أن وإمــــا  -٢
 .مالً ع يقتضي
 العــدول الثقــات رواهــا الــيت  أخبــاره بــأن القــول بطــل األمــران هــذان بطــل وإذا
  .به خفاء ال ظاهر وهذا علماً  تفيد ال بالقبول األمة تلقتهاو  احلفاظ
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 ُشـَهَداءَ  لَِتُكونُـوا َوَسـطاً  ُأمَّـةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ  :تعاىل قوله :الثامن الدلیل
ــى ــِهيدا َعلَــْيُكمْ  الرَُّســولُ  َوَيُكــونَ  النَّــاسِ  َعَل  َهــَذا َوِيف : وقولــه ،)١٤٣البقــرة:( ◌ً َش

 وجــه، )٧٨(احلــج:  النَّــاسِ  َعَلــى ُشــَهَداءَ  َوَتُكونُــوا َعَلــْيُكمْ  َشــِهيداً  الرَُّســولُ  لَِيُكــونَ 
 النـاس علـى ليشـهدوا خيـاراً  عـدوالً  األمـة هـذه جعل هأن أخرب تعاىل أنه اللاالستد
 يتنــــاول وهــــذا ذلــــك،  )١( علــــيهم وأدوا رســــالته هللا عــــن بلغــــوهم قــــد رســــلهم بــــأن

م م املاضية األمم على شهاد  رسـول أن بعـدهم ومـن عصـرهم أهل على وشهاد
ــاهم بكــذا أمــرهم  هللا  هللا رســول خــالف مــن علــى هللا حجــة فهــم كــذا عــن و

م مل أنه وزعم  الوسـط األمـة هـذه وتشـهد ،احلجة  )٢( عليه به تقوم ما هللا من يأ
 إليـه وصـل مبـا بـانفراده واحـد كـل ويشـهد عليـه قامـت بالرسـل هللا حجـة بأن عليه
 ال  هللا رســول أحاديــث كانــت فلــو الشــهادة أهــل مــن بــه كــان الــذي العلــم مــن
  . عليه املشهود على احلجة به تقم ومل اهدالش به يشهد مـلالعلم  تفيد

 الشَّـَفاَعةَ  ُدونِـهِ  ِمـنْ  يَـْدُعونَ  الَِّذينَ  َميِْلكُ  َوال  :تعـاىل قوله :التاسع الدلیل
 رواهــــا الــــيت األخبــــار وهــــذه ،)٨٦(الزخــــرف:  يـَْعَلُمــــونَ  َوُهــــمْ  بِــــاْحلَقِّ  َشــــِهدَ  َمــــنْ  ِإال

 ال فيهـا مشـكوكاً  أو بـاطالً  أو حقـاً  تكون أن إما  هللا رسول عن احلفاظ الثقات
  .  باطل أو حق هي هل يدري
 وهـذا إليهـا يلتفـت ال وأن طراحهـاا وجـب فيهـا مشـكوكاً  أو بـاطالً  كانـت فإن
ـا البـت علـى ا الشهادة فيجب حقاً  كانت وإن بالكلية اإلسالم من انسالخ  أ

 بـه ملشـهودا صـحة يعلـم وهـو بـاحلق شـاهداً  بـذلك الشـاهد وكان  هللا رسول عن
 .  

 الشـمس إىل إشـارة "فاشـهدوا مثلهـا علـى" :  النـيب قـول :العاشر الدلیل
 قــال أنــه القطــع علــى  عليــه يشــهدون احلــديث وأئمــة والتــابعون الصــحابة يــزل ومل
ى به وأمر كذا  قـال فيقولـون والثالثـة واالثنـان الواحـد إيـاه بلغهـم ملـا وفعلـه عنه و

                                                 
  كذا ولعله " إليهم".  )١(
  كذا ولعله "عليهم".  )٢(
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 أن يعلمــــون جازمــــة شــــهادة وهــــذه ،كــــذا احوأبــــ كــــذا وحــــرم كــــذا  هللا رســــول
 ســـنة إىل التفـــات لـــه مـــن كـــل أن ريـــب وال ،الوضـــوح يف كالشـــمس بـــه املشـــهود
ـــم يـــرون املـــؤمنني أن جازمـــة شـــهادة يشـــهد ـــا واعتنـــاء  هللا رســـول  يـــوم عيانـــاً  ر
 وأن ،بالشـفاعة منهـا خيرجـون مث النـار يدخلون التوحيد أهل من قوماً  وأن ،القيامة
 إىل أعتــــق ملــــن الــــوالء وأن كــــذلك القيامــــة يــــوم لعبــــاده هللا وتكلــــيم حــــق الصــــراط
 ينكــره مل بــالقبول متلقــى صــحيح خــرب بكــل يشــهد بــل ،ذلــك أضــعاف أضــعاف

  . فيها يشك ال شهادة احلديث أهل
 العلـــم  النـــيب أخبـــار إلفـــادة املنكـــرين هـــؤالء أن :عشـــر الحـــادي الـــدلیل
ـم وأقـواهلم ذاهبهممبـ أئمـتهم علـى قاطعة جازمة شهادة يشهدون  قيـل ولـو قـالوا أ

ـــا هلـــم  قائلـــه جهـــل مـــن وتعجبـــوا اإلنكـــار غايـــة ذلـــك ألنكـــروا عـــنهم تصـــح مل أ
 مل وحنــوهم والثالثــة واالثنــان الواحــد إال عــنهم يروهــا مل املــذاهب تلــك أن ومعلــوم
 الضـــروري العلـــم هلـــم حصـــل فكيـــف يقينـــاً  معلـــوم وهـــذا التـــواتر عـــدد عـــنهم يروهـــا

 ومل كـذا إىل وذهبوا بكذا أفتوا دينهم قلدوهم ومن أئمتهم بأن لضروريل واملقارب
 الصـحابة وسـائر اخلطـاب بن وعمر الصديق بكر أبو به أخرب مبا العلم هلم حيصل
 طرقــه وتعــددت وذاع األمــة يف وشــاع التــابعون عــنهم رواه مبــا وال  هللا رســول عــن

 ،متبـوعيهم أقـوال لـىع أولئـك حـرص مـن بكثـري أعظم عليه حرصه وكان وتنوعت
 أمـرين أحـد يلـزمهم دلـيالً  نفسـه يكـن مل وإن وهـذا ،العجـاب العجـب هلو هذا إن
 :  
  .  العلم تفيد وأقضيته وفتاواه  هللا رسول أخبار يقولوا أن إما -١
م يقولوا أن وإما -٢  النقـول وأن أئمـتهم عـن نقـل ممـا شيء بصحة هلم علم ال أ

  .  علماً  تفيد ال عنهم
 هللا رسـول عـن املنقـول دون أئمـتهم عـن بصـحته للعلـم اً مفيـد ذلـك يكون أن ماأو 
 الباطل أبني من فهو .  

 هلِلَِّ  اْســَتِجيُبوا آَمُنــوا الَّــِذينَ  أَيـَُّهــا يَــا : تعــاىل قولــه :عشــر الثــاني الــدلیل
 أمـــر ذاهـــ أن االســـتدالل ووجـــه ،)٢٤(األنفـــال: ُحيِْيـــيُكمْ  ِلَمـــا َدَعـــاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّســـولِ 
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 مواجهـــة:  نوعـــان ودعوتـــه ، القيامـــة يـــوم إىل  الرســـول دعـــوة بلغتـــه مـــؤمن لكـــل
 حياتــه أن علــم وقــد احلــالتني يف الــدعوتني بإجابــة مــأمور وهــو املبلــغ بواســطة ونــوع
 ال ملــا باإلجابــة تعــاىل هللا يــأمره أن املمتنــع ومــن ، هلــا واالســتجابة الــدعوة تلــك يف

 يفيــد ال ملــا االســتجابة تــرك علــى يتوعــده أو علمــاً  يفيــد ال مبــا حيييــه أو علمــاً  يفيــد
  . قلبه وبني بينه وحال عاقبه يفعل مل إن بأنه علماً 

ْلَيْحـَذرِ : تعـاىل قولـه :عشر الثالث الدلیل  َأنْ  َأْمـرِهِ  َعـنْ  ُخيَـاِلُفونَ  الـَِّذينَ  فـَ
َنــةٌ  ُتِصــيبَـُهمْ   بلغــه خمــالف كــل يعــم هــذاو  ،)٦٣(النــور: أَِلــيمٌ  َعــَذابٌ  ُيِصــيبَـُهمْ  َأوْ  ِفتـْ

 ما مبخالفة متعرضاً  كان ملا علماً  يفده مل بلغه ما كان ولو القيامة يوم إىل  أمره
 القاطعـة احلجـة قيـام بعـد يكـون إمنـا هـذا فـإن األلـيم والعـذاب للفتنة علماً  يفيد ال
  .  عذراً  أمره ملخالف معها يبقى ال اليت

 اهللََّ  َأِطيُعـــوا آَمُنـــوا الَّـــِذينَ  يـَُّهـــاأَ  يَـــا  :تعـــاىل قولـــه :عشـــر الرابـــع الـــدلیل
 أنـه االسـتدالل ووجـه، )٥٩(النسـاء: ِخـراآل َواْليَــْومِ   :قولـه إىل الرَُّسـول َوَأِطيُعـوا

 كتابـه إىل الـرد هـو هللا إىل والـرد ورسـوله هللا إىل املسـلمون فيـه تنـازع ما يرد أن أمر
 إليـه املـردود أن فلـوال ،وفاتـه بعـد سـنته وإىل حياتـه يف إليـه الـرد هو رسوله إىل والرد
 فيـه املتنـازع حكم يرد كيف إذ فائدة إليه الرد يف يكن مل النـزاع وفصل العلم يفيد
 حبمـد- قـاطع برهـان وهـذا ،باطـل أم هـو حـق ىيـدر  وال البتـة علمـاً  يفيـد ماال إىل
 تنازعنــا مــا نــرد نــاإ علمــاً  تفيــد ال  هللا رســول أخبــار أن زعــم مــن قــال فلهــذا -هللا
ا واألقيسة واآلراء العقول إىل فيه   .العلم تفيد فإ

ــنَـُهمْ  اْحُكــمْ  َوَأنِ  : تعــاىل قولــه :عشــر الخــامس الــدلیل ــَزلَ  ِمبَــا بـَيـْ  اهللَُّ  أَنـْ
ــَزلَ  َمــا بـَْعــضِ  َعــنْ  يـَْفِتُنــوكَ  َأنْ  َواْحــَذْرُهمْ  َأْهــَواَءُهمْ  تـَتَِّبــعْ  َوال  إىل ِإلَْيــك اهللَُّ  أَنـْ

غُـــــــونَ  اْجلَاِهِليَّـــــــةِ  َفُحْكـــــــمَ أَ : قولـــــــه  ِلَقـــــــْومٍ  ُحْكمـــــــاً  اهللَِّ  ِمـــــــنَ  َأْحَســـــــنُ  َوَمـــــــنْ  يـَبـْ
 فهــو  هللا رســول بــه حكــم مــا كــل أن االســتدالل ووجــه ،)٥٠-٤٩(املائــدة:يُوِقُنــونَ 

 فلــو حبفظــه ســبحانه تكفــل وقــد رســوله علــى أنزلــه هللا مــن ذكــر وهــو هللا أنــزل ممــا
 غلطــه علــى دليــل يقــم ومل ،الــرواة مــن لســهووا والغلــط الكــذب حكمــه علــى جــاز

 ،الباطـــل أعظـــم مـــن وهـــذا حلفظـــه وكفالتـــه هللا ضـــمان حكـــم لســـقط ناقلـــه وســـهو
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 فـال سـها أو غلـط أو كـذب إذا الـراوي إن نقـول بـل الـرواة عصمة ندعي ال وحنن
 وغلطــه كذبــه يعــرف مــن األمــة يف يكــون أن بــد وال ذلــك علــى دليــل يقــوم أن بــد
 اجلاهليـــة حكـــم مـــن فإنـــه ،منهـــا لـــيس مبـــا تلتـــبس وال أدلتـــهو  حلججـــه حفظـــه ليـــتم

 إلينـــا املنقولـــة واألحكـــام األخبـــار هـــذه كـــل تكـــون أن جيـــوز أنـــه زعـــم مـــن خبـــالف
 :عنــده علــم ال مــن قالــه كمــا تكــون أن وغايتهــا  هللا رســول علــى كــذباً  آحــاداً 

  ."مبستيقنني حنن وما ظناً  إال نظن إن"
اآلحــاد تفيــد العلــم، ذكرهــا ابــن القــيم وابــن  أخبــار نّ وهنــاك أدلــة أخــرى علــى أ

فلريجـــع إليهـــا مـــن أراد االســـتزادة مـــن  ،هادوغريمهـــا مل يتســـع املقـــام لســـر  )١( حـــزم
  احلجج والرباهني .

وأصـحابه يف   للعودة إىل مـا كـان عليـه الرسـول املسلمني سأل أن يوفق أوهللا 
م مبا يف ذلك القناعة بأن أخبـار اآلحـاد  املتلقـاة بـالقبول تفيـد كل شأن من شئو

 .العلم
  وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

  
 
 

                                                 
  ).١٢٠-١/٩٧يف أصول األحكام"(انظر "اإلحكام   )١(
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  الخالصة
تعرضت يف املقدمة حلال الناس وقت بعثة النيب صلى هللا عليه وما هم فيه مـن 

وتبليـغ  ،كل ما أنـزل إليـه  -صلى هللا عليه وسلم-وتبليغ الرسول  ،جاهلية وضالل
ــا خــري قيــام تبليغــاً وتطبيقــاً وهدايــة األمــم علــى الصــحابة هــذه الرســالة وقيــام هم 

  أيديهم.
وذكـــرت كيـــف واجـــه احلاقـــدون مـــن اليهـــود والنصـــارى واملالحـــدة هـــذه الرســـالة 

ـــا ومنهـــا  ،-صـــلى هللا عليـــه وســـلم-ومنهـــا الكـــذب علـــى رســـول هللا  ،ومـــن دان 
د وكيـف تصـدى أئمـة احلـديث وغـريهم لـر  ،الطعن فيمـا جـاء بـه مـن اهلـدى والعلـم

هـــذه املكايـــد وفضـــح أهلهـــا وكيـــف وقعـــت بعـــض الفـــرق يف االحنـــراف ورد فحـــول 
  السنة هذه االحنرافات.

يف  -صــــلى هللا عليــــه وســــلم-وبينــــت يف هــــذا البحــــث منزلــــة ســــنة رســــول هللا 
جهــم مــن خيــار األمــة،  الكتــاب والســنة وعنــد الصــحابة الكــرام ومــن ســار علــى 

هــل اإلحلــاد قــدمياً وحــديثاً مقرونــة وبينــت ضــالالت وشــبه أهــل األهــواء وشــبهات أ
  مبا يدحضها من احلجج والرباهني.

وشبهات وضالالت أهل األهواء وشبهات أهل اإلحلاد حول السنة عموماً يف 
  العصر احلديث مقرونة مبا يدحضها.

ـا  وذكرت شبهات بعض الطوائف حول إفادة أخبـار اآلحـاد العلـم وزعمهـم أ
ا ال تفيد إال الظن .تفيد الظن مبا يف ذلك أخبار ال   صحيحني وأ

  ذكرت ذلك مفصًال وموضحاً يف فصول مخسة.
ـــذا اجلهـــد املتواضـــع إن ريب لســــميع أو  ســـأل هللا أن ينفعـــين واملســـلمني مجيعــــاً 

  الدعاء.
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Summary 
 

In this research, I endeavored to clarify the 
following: 
 
 The condition of the people at the time of 

the commissioning of the Prophet  and the 
ignorance and misguidance that they were in 
at that time. 

  The Messenger's  conveying everything 
that was revealed to him, the Companions 
also conveying and  applying this Message, 
upholding it in the best way, and how 
numerous nations were guided at their 
hands. 

 I mentioned how the rancorous amongst the 
Jews, Christians and atheists confronted this 
Message and its adherents with plots, 
including lying against Allah's Messenger  
and discrediting the Guidance and 
Knowledge which he  came with. I further 
mentioned how the Imams of Hadeeth and 
others countered these plots and exposed 
their proponents as well as how some sects 
deviated and how the paragons of the 
Sunnah rebutted these deviations. 

 I explained in this research paper the status 
of the Sunnah of Allah's Messenger  as 
laid out in the Qur'an and the Sunnah, and 
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the status it held with the noble Companions 
and those who trod their path, from the best 
of the Muslim Ummah. 

 I clarified the misguidance and doubts of the 
People of Desires and the doubts of the 
otheists surrounding the Sunnah in the past 
and in the present, along with the proofs and 
evidences that refute them. 

 I mentioned the doubts of some groups 
surrounding non-concurrent (aahaad) 
narrations constituting knowledge and their 
claim that these narrations, including the 
reports contained within the two Saheehs 
(Al-Bukhari and Muslim), amount only to 
speculation (dhann). 

 
All this I mentioned with full clarification and 
detail in five sections. 
I ask Allah to benefit me and all the Muslims 
with this humble effort, indeed my Lord 
answers the prayers. 
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  فهرس المصادر والمراجع
  

 رضا نعسان :ت: دار الراية، ط، اإلبانة، لإلمام ابن بطة. 
  مؤسسة الرسالة، طيب صحيح ابن حباناإلحسان يف تقر :. 
 ،الطبعة اخلامسة، دار املعارف ريةأليب أضواء على السنة ،. 
 .األعمال الكاملة حملمد عبده، مجع وحتقيق حممد عمارة 
 نشر مكتبة الكليات األزهرية.القاسم بن سالم األموال، لإلمام أيب عبيد ، 
 باكستان -، نشر حديث آكادمياألنوار الكاشفة، للمعلمي-. 
 املنار الطبعة األوىل ، مطبعةتاريخ األستاذ اإلمام، حملمد رشيد رضا. 
 .التاريخ األوسط، لإلمام البخاري، دار الصميعي 
 ط: مؤسسة الكتب الثقافية التاريخ الكبري، لإلمام البخاري ،. 
 ط: دار اجليلتأويل خمتلف احلديث، البن قتيبة ،. 
 ط: دار إحياء الرتاث العريبتذكرة احلفاظ، للحافظ الذهيب ،. 
 هرة.تفسري املنار، ط: مكتبة القا 
 نشر دار إحياء السنة النبويةتقييد العلم، للخطيب البغدادي ،. 
 حتقيق عبد هللا هاشم مياينالتلخيص احلبري، للحافظ ابن حجر ،. 
 ط: وزارة األوقاف املغربيةالتمهيد، البن عبدالرب ،. 
 ط: املطبعة العربية باكستانذيب السنن، البن القيم،. 
 .جامع الرتمذي، ط: احلليب 
 نشر الكتبة السلفية باملدينة النبويةالرب يان العلم وفضله، البن عبدجامع ب،. 
 نشر دار الكتب العلميةالبن أيب حامت اجلرح والتعديل ،. 
 نشر دار اآلثارمجاع العلم، لإلمام الشافعي ،. 
  باكستان –جوامع السرية، نشر إدارة إحياء السنة-. 
 طبوعات اإلسالمية، نشر مكتبة املخالصة تذهيب التهذيب، للخزرجي. 
 مطابع جامعة الراياضدراسات يف احلديث النبوي، للدكتور األعظمي ،. 
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 الهور –، مطبعة األشراف الرد على بشر املريسي، لإلمام الدارمي-. 
 .الرسالة، لإلمام الشافعي، حتقيق أمحد شاكر 
 ط: إحياء العلوم بريوترسالة التوحيد، حملمد عبده ،. 
  األعالم ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية.رفع املالم عن األئمة 
 مكتبة املعارف بريوتالرياض املستطابة ،. 
 .زعماء اإلصالح يف العصر احلديث 
 مكتبة املعارف الرياضالسلسلة الصحيحة، للشيخ األلباين ،. 
 .السلسلة الضعيفة، للشيخ األلباين، مكتبة املعارف الرياض 
 بد الباقي. سنن ابن ماجة، ط: احلليب بتحقيق حممد فؤاد ع 
 .سنن أيب داود، تعليق عزت عبيد الدعاس 
 عبد هللا هاشم اليماين ، ت:سنن الدارقطين. 
 عبد هللا هاشم اليماين. ، ت:سنن الدارمي 
 .سنن النسائي، ط: دار البشائر اإلسالمية 
 مطبعة األنوار احملمديةشرح معاين اآلثار، أليب جعفر الطحاوي ،. 
 ة، دار طوق النجاصحيح البخاري. 
 باين، املكتب اإلسالميصحيح اجلامع الصغري وزيادته، للشيخ األل 
 .صحيح ابن خزمية، املكتب اإلسالمي 
 إشراف املكتب اإلسالميصحيح سنن ابن ماجة، للشيخ األلباين،. 
 حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيةصحيح مسلم ،. 
 مكتبة اخلاجني صحيفة مهام بن منبه ،. 
  النيبصفة صالة مطبعة املكتب اإلسالمي، للشيخ األلباين ،. 
 ت: محدي السلفيالضعفاء، للعقيلي ،. 
 ط: دار صادر ودار بريوتالطبقات الكربى، البن سعد ،. 
 املطبعة العمومية بدمشق، حتقيق األلباينالعلم، لإلمام أيب خيثمة ،. 
 خلطيب، املطبعة السلفية، ت: حمب الدين افتح الباري، للحافظ ابن حجر. 
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 ت: العالمة ابن باز فتح اجمليد، للشيخ عبدالرمحن بن حسن. 
 مطبعة السنة احملمدية، ت: املعلميالفوائد اجملموعة، للشوكاين ،. 
 نشر مكتبة الصديقالقرآنيون، خلادم حسني ،. 
 املكتبة اإلسالمية، ط ، للشيخ األلباينقصة املسيح الدجال. 
 ؤسسة الرسالة، ط: مكنز العمال، لتقي الدين اهلندي. 
 ط: دار إحياء الرتاث العريبلسان امليزان، للحافظ ابن حجر ،. 
 طبعة دار الوعياجملروجني، البن حبان ،. 
 بواسطة القرآنيونجملة أهل احلديث ،. 
 .جملة املنار، الطبعة الثانية 
 مطابع الرياضجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،. 
 يب بكر الرازيخمتار الصحاح، لأل. 
 تصر ابن كثري ملقدمة ابن الصالح، تعليق أمحد شاكر.خم 
 .خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم، للموصلي، مكتبة الرياض احلديثة 
 .خمتصر املؤمل، أليب شامة، مكتبة الصحوة اإلسالمية 
 ت: شعيب األرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة ،املراسيل، أليب داود . 
 مد رشيد رضا، ت: حممسائل أيب داود لإلمام أمحد. 
 مكتبة النصر احلديثةاملستدرك على الصحيحني، للحاكم النيسابوري ،. 
  ،ؤوط،.اشعيب األرن ت: أمحد شاكر، وت:مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
 ت: عامر العمري األعظمياملصنف، البن أيب شيبة ،. 
 .املعارف، البن قتيبة، ت: ثروت عكاشة 
 بواسطة كتاب القرآنيونلفيمقاالت سرسيد، للشيخ حممد إمساعيل الس ،. 
 مكتبة املطبوعـات اإلسـالمية ، البن القيمنيف يف الصحيح والضعيفاملنار امل ،

 .حلب
 ط: مؤسسة الرسالةالروميلعقلية، للدكتور فهد منهج املدرسة ا ،. 
 نشر املكتبة السلفيةاملوضوعات، البن اجلوزي ،. 
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 .موطأ اإلمام مالك بن أنس، ط: احلليب 
 ط: دار إحيـاء الـرتاث مصطفى صـربي والعلم من رب العاملني،عقل موقف ال ،

 .العريب
 ط: دار إحياء الكتب العربيةميزان االعتدال، للحافظ الذهيب ،. 
 ط: دائرة املعارف العثمانيةنزهة اخلواطر، لعبد احلي بن فخر الدين،. 
 .نزهة النظر، للحافظ ابن حجر، نشر مكتبة طيبة 
 اهلند –جمللس العاملي نصب الراية، للزيلعي، ط: ا-. 
 اثر من احلديث املتواتر، للكتاين، نشر دار الكتب العلمية.نظم املتن 
 على ابن الصالح، للحافظ ابن حجر، ت: ربيع املدخلي. النكت 
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  فهرس الموضوعات
  ٣  .........................................................  املقدمة 
 :٨  ...................  بيان منزلة السنة يف الكتاب والسنة الفصل األول 
 ٨  ............................................  منزلة السنة يف الكتاب 
 ١١  ..............................................  يف السنة منزلة السنة 
  :منزلة السنة عنـد الصـحابة الكـرام فمـن بعـدهم مـن خيـار األمـة الفصل الثاين

ا  ١٣  ............................................................  وسادا
 ١٣  ............................  أوًال: منزلة السنة عند أصحاب رسول هللا 
 ١٦  .................  ثانياً: منزلة السّنة عند التابعني وأهل احلديث والفقهاء 
 :ذكـــــر ضـــــالالت وشـــــبه أهـــــل األهـــــواء حـــــول الســـــّنة قـــــدمياً  الفصـــــل الثالـــــث
 ١٨  ...........................................................  حضهاود
  :ذكـــر شـــبهات أهـــل األهـــواء حـــول الســـنة يف العصـــر احلاضـــر الفصـــل الرابـــع

 ٢٨  ...........................................................  ودحضها
 ٢٨  ................  أوًال: مدرسة أمحد خان اهلندي مؤسس جامعة عليكره 
 ٤٢  ..................................  ثانياً: مدرسة مجال الدين األفغاين 
 ٤٩  ..................................................  موقفه من السنة 
 ٥٠  .................................  حممد عبده حامل لواء هذه املدرسة 
 ٥٥  ...........................................  موقفه من أخبار اآلحاد 
 ٦٢  .............................................  ه املدرسةمن أبناء هذ 
 ٦٣  ..................  أسباب الرتكيز على نقد شبهات حممد توفيق صدقي 
 ٦٣  ...............................................  حممد توفيق صدقي 
  الشــــبهة األوىل: قــــول أمحــــد: األحاديــــث الــــواردة يف تفســــري القــــرآن عبــــارات ال

 ٦٧  ........................................  أصل هلا، ودحض هذه الشبهة
  الشـــبهة الثانيـــة: قـــول الشـــافعي: إن نســـخ القـــرآن باحلـــديث ال جيـــوز، ودحـــض

 ٧٠  .........................................................  هذه الشبهة
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 ــــا غــــري جــــائز، ال شــــبهة الثالثــــة: قــــول الظاهريــــة: إن ختصــــيص عمــــوم القــــرآن 
ا غري واجب، ودحض هذه الشبهة  ٧٠  ............................  والعمل 

 ا ظنّية، ودحض هـالشبهة الرابعة: قول مجهور األصولي  ٧١  .  ةـذه الشبهـني: إ
  ،ــا يف العقائــد الشــبهة اخلامســة: قــول مجهــور املســلمني: إنــه ال جيــوز األخــذ 

 ٧١  .................................................  بهةودحض هذه الش
  ـــا يف املســـائل الشــبهة السادســـة: قـــول كثـــري مـــن األئمــة: إنـــه ال جيـــب األخـــذ 

 ٧٢  .........................................  الدنيوية، ودحض هذه الشبهة
 إن املوضـوع منهـا كثـري، ومتييـزه عسـري ويف  :الشبهة السابعة: قول مجيع احملدثني

 ٧٣  ..........................  بعض األحوال مستحيل، ودحض هذه الشبهة
  ٧٤  ....  من الضعيف واملوضوعبيان جهود علماء احلديث يف متييز الصحيح 
  الشبهة الثامنة: قول أهل الرأي: إّن الصحيح منها قليل جدًاَ◌، ودحـض هـذه

 ٧٥  .............................................................  الشبهة
  الشـــبهة التاســـعة: تقـــدمي مالـــك عمـــل أهـــل املدينـــة عليهـــا، وتقـــدمي أهـــل الـــرأي

 ٧٦  ..............................  القياس اجللي عليها، ودحض هذه الشبهة
  من أنكـر أي حـديث الشبهة العاشرة: أمجع مجهور املسلمني على عدم تكفري

 ٧٧  ...........................................  منها، ودحض هذه الشبهة
  :تناقضها كثري ومعرفة الناسخ من املنسوخ وأسـباب قوهلـا الشبهة احلادية عشرة

 ٧٩  ....................................... مستحيل، ودحض هذه الشبهة
  الشـــبهة الثانيـــة عشـــرة: قيـــام الـــدليل احلســـي علـــى عـــدم حفظهـــا مـــن التحريـــف

 ٨٠  ........................................  والتبديل، ودحض هذه الشبهة
 جيمعهـــا الصـــحابة ومل يتفقـــوا عليهـــا، ودحـــض هـــذه  الشـــبهة الثالثـــة عشـــرة: مل

 ٨١  .............................................................  الشبهة
 ٨٣  ....  الشبهة الرابعة عشرة: مل يبلغوها لألمة بالتواتر، ودحض هذه الشبهة 
  ي الصحابة عن كتابتهـا، وأمـرهم بإحراقهـا، ودحـض الشبهة اخلامسة عشرة: 

 ٨٤  .........................................................  هذه الشبهة
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 ٨٥  ........................  ما نسب إىل أيب بكر من إحراقه احلديث -١ 
 ٨٧  ...........................................  عمر  ما نسب إىل -٢ 
 ٨٨  ............................................  ما نسب إىل علي -٣ 
 ٨٨  ................................  ما نسب إىل أيب سعيد اخلدري -٤ 
 ٨٩  .....................................  ما نسب إىل زيد بن ثابت -٥ 
 ٩٠  ...............................  ما نسب إىل أيب موسى األشعري -٦ 
 ٩٠  ................................  ما نسب إىل عبدهللا بن مسعود -٧ 
 ٩٢  .................................  ما نسب إىل عبدهللا بن عباس -٨ 
 ٩٢  ..................................  ما نسب إىل عبدهللا بن عمر -٩ 
 ٩٣  .......................................  ما نسب إىل أيب هريرة -١٠ 
 ٩٤  .........................................  جة النظر يف هذه اآلثارنتي 
  ـــــا عـــــن النـــــيب صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم وأصـــــحابه مشـــــروعية كتابـــــة الســـــنة وثبو

 ٩٥  ..........................................  والتابعني فضًال عمن بعدهم
 ٩٥  ............................  كتابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -١ 
 ١٠٤ صلى هللا عليه وسلم بعد موته كتابة الصحابة حلديث رسول هللا-٢ 
 ١١٦  ...........   صلى هللا عليه وسلمكتابة التابعني حلديث رسول هللا  -٣ 
  ،ي بعضهم عن التحـديث، وكـذلك علمـاء التـابعني الشبهة السادسة عشرة: 

 ١١٨  ...............................................  ودحض هذه الشبهة
  الشــبهة الســابعة عشــرة: كــان أفاضــلهم أقلهــم حــديثاً ويصــرفون عنــه، ودحــض

 ١١٩  .......................................................  هذه الشبهة
  الشـــبهة الثامنـــة عشـــرة: ذمهـــم ملـــن كـــان يكثـــر روايـــة احلـــديث، ودحـــض هـــذه

 ١٢١  ...........................................................  ةالشبه
  ،الشــــبهة التاســــعة عشــــرة: أن أئمــــة املســــلمني مل يتفقــــوا علــــى الصــــحيح منهــــا

 ١٢٤  ...................  وخالفوا كثرياً منها يف املذهب، ودحض هذه الشبهة
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  الشــــبهة العشــــرون: مل يعــــنت املســــلمون حبفظهــــا يف صــــدورهم، ودحــــض هــــذه
 ١٢٦  ...........................................................  الشبهة

  :ل حجــج أهــل الســنة علــى أن أخبــار اآلحــاد املتلقــاة بــالقبو الفصــل اخلــامس
 ١٣١  .................................................  تفيد العلم ال الظن

 ١٤٢.......................................................ة اخلالص 
 ..............................................١٤٣اخلالصة باإلجنليزية 
 ١٤٥  .........................................  فهارس املصادر واملراجع 
 ١٤٩  .............................................  فهارس املوضوعات  

 


