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 مرتكزات السنة النبوية 

 

يكثر الجدل في مرحلة مابعد انهيار الخالفة العثمانية حول السنة النبوية سووا  مون ناحيوة يي يوة فهمهوا 

 وعالقتها بالقرآن، ويان للهجمة الثقافية الغربية دور يبير 

ادة فهم السونة وإنزالهوا علوى الواقو  في ظهور هذه اإلشكالية على السطح، حيث حاول اإلصالحيين إع

الووذب بووده يتووهد تغيوورا نوعيووا فووي بنيووة المجتموو  ، ويلمووا اادادت التغيوورات فووي المجتموو  وتعموو  ا  توورا  

الثقافي للمجتمعات العربية يلما اادادت إشوكالية السونة النبويوة عمقوا ، وفوي الطورا المقابوي ل صوالحيين 
ثقافية يوان هنواا المتمسوكين وبتودة بحرفيوة السونة النبويوة، وموا بوين الذين يانوا في صراع م  مكوناتهم ال

متمسووب بااحاديووث الةووحيحة بحرفيتهووا وبووين منكوور لهووا يليووة موودارا متعووددة ، وههميووة السوونة فووي العقووي 

الجمعووي اإلسووالمي تكموون فووي هنهووا تمثووي القاعوودة المعرفيووة التووي ارتكووزت عليهووا مع ووم ااحكووا  ال قهيووة 
تحتي في المخزون الثقافي امتنوا حيوزا يبيورا ،ودا، وقود صودت مةودر التتوري  اايبور،  والتتريعية، فهي

 حيث هن آيات ااحكا  في القرآن قليلة ،دا و  سيما الناحية اإلقتةادية والناحية السياسية. 

 
ديوة لذلب فنحن بحا،ة لتحديد عالقة القرآن بالسنة ولكن تسوب  هوذه العمليوة  طووة وهوي معرفوة البنوى العق

وال كرية التي انبنت عليها ما يسمى بااحاديث الةحيحة فمن  الل هذا التحديد يمكننا  حقا معرفوة وان 

 هذه ااحاديث الةحيحة ثم يمكننا بالتالي تحديد دورها ومكانتها من القرآن. 

   

 ة ولكن الد ول بهذا الدرب شائب وفيه  طوط حمرا  م ترضة ، وهفكار واعتقادت  لعوت عليهوا صو
القدسية وما سأقو  به هو ا ترا  هذه الخطووط الحمورا  انهوا فوي الحقيقوة هوي المرتكوزات التوي تأسسوت 

عليووه مووا يسوومى بااحاديووث الةووحيحة، طبعووا هنووا هنووا هسووتثني الحووديث عوون السوونة المتووواترة وحووديثي يتجووه 

الم سسوة للسونة فوي حةرا نحو هحاديوث اححواد، والسو ال هوو مواهي هوذه المرتكوزات هو البنوى المعرفيوة 

 عقولنا وفي الموروث الثقافي لألمة اإلسالمية. 

   

 هناا هربعة مرتكزات سنناقتها: 

. عدالة الةحابة: حيث هن هحاديث اححاد تعتمد على مونه  للجورو والتعوديي يتوقور دوره عنود مون 1

ر هنوا دور علوم ينطب  عليه توصير الةحابي ، فعندما يحودد حسوع علوم الر،وال هن فالنوا صوحابيا يتوقو
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 الجرو والتعديي. 

   

. علم الجرو والتعديي: هناا ات اقات يثيرة بين علما  الجرو والتعديي حول شوروط صوحة الحوديث 2

ولكن هناا ا تالفات ، وما يهمنا هو اإل تالفات عند إسقاط م اهيمهم للجرو والتعديي علوى هر  الواقو  

 ،وثانيا مدى التزامهم بتروط صحة الحديث. 

   

. اامر الثالث هو هي صحة السند تعني صحة الحديث يامال هذا ما سيتبين لدى مناقتة متوون صوح 3

 سندها حسع قول علما  الحديث. 

   

 . تدوين الحديث. 4

   

ثمة مالح ة هامة وهي هنه ربما تتتبه اامور فتةنر هفكارب في حقي الةراع السني التيعي حول 

ن هنوووه هن منطلقوواتي مغووايرة تمامووا، هضوور إلووى يلووب هن ااحاديووث التووي ااحاديووث ولووذلب اقتألووى ااموور ه
تةنر صحيحة عند اا وة التيعة تحتاج هيألا لمرا،عة شاملة، فةحة الحديث عندهم تعتمد علوى ريون 

رئيسي وهو عةمة ههي البيت وهوذا موا نختلور معهوم فيوه ولعوي هوذه العةومة امتودت إلوى الكثيورين ممون 

 ر، وسيكون لي قريبا وق ة تأمي م  منهجهم في تةحيح الحديث. حول اائمة ا ثنا عت

   

 . عدالة الصحابة 1

مةووطلح الةووحابي يتوومي: الةووحابة المهووا،رين وهنوواا اانةووار وهنوواا هصووحاب بيعووة الرضوووان 

 وهناا ههي بدر وهناا الطلقا  وهناا من ،الس الرسول يو  هو يومين. 

   

  مناقشة األدلة

عدالة الةحابة هدلة قرآنية يثبتون فيها و،هة ن ورهم ويكرسوون مون  اللهوا يستدعي هصحاب ن رية 

في  -المرتكز ااول للحديث الةحيح، ويما قلنا هن علم الجرو والتعديي يتوقر دوره عند من ينطب  عليه

 مةطلح الةحاب، لذلب  بد من مناقتة هذه اادلة وهي:  -عرفهم

   

لمهوا،رين واانةوار والوذين اتبعووهم بنحسوان رضوي   عونهم قوله تعالى }والسابقون ااولوون مون ا

. وقال تعالى: }محمد رسول   والذين معه هشودا  علوى الك وار رحموا  بيونهم{ 100ورضوا عنه{ التوبة 
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، و}لل قوورا  المهووا،رين الووذين ه ر،وووا موون ديووارهم وهموووالهم يبتغووون فألووال موون   ورضوووانا 29ال ووتح 

هولئب هم الةادقون * والوذين تبووهوا الودار واإليموان مون قوبلهم يحبوون مون هوا،ر وينةرون   ورسوله 
إليهم و  يجدون في صدورهم حا،ة مما هوتوا وي ثرون على هن سوهم ولوو يوان بهوم  ةاصوة ومون يوو  

شح ن سه فأولئب هم الم لحوون *والوذين ،وا وا مون بعودهم يقولوون ربنوا اص ور لنوا وإل واننوا الوذين سوبقونا 

، و}لقد رضوي   عون 10-8يمان و  تجعي في قلوبنا صال للذين آمنوا إنب ص ور رحيم{ الحتر احية باإل
الم منين إي يبايعونب تحت التجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علويهم وهثوابهم فتحوا قريبوا{ ال وتح آيوة 

 . وهذه احية  اصة بمن باي  تحت التجرة فقط. 18

ضووا   عوون المهووا،رين واانةووار، ولكوون إيا تتبعنووا رواة ااحاديووث لو،وودنا هن هووذه اادلووة تثبووت ر  

الغالبية الع مى من صير المها،رين واانةار، ولكن يبقى هيألا إيا استثنينا المها،رين هنه ليس ،مي  من 

هسلم بعد  يان في المدينة يانوا هنةارا فقد يان فيهم المنافقين وهناا بعد يلب ممن هسلم من ااعراب ومن

 ال تح. 

 وهذه بعض اادلة التي تثبت هن في مجتم  الةحابة المنافقين وصيرهم:   

ْن َحْولَُكم ِمَن ا َعراِب ُمنَافِقُوَن َوِمن ههِي المدينِة َمردُوا على الن ِ واِ    تَْعلَُمُهوْم نَْحوُن  يقول تعالى: }وِممَّ
ل  عليهم مةطلح الةحابي مونهم المنوافقون مون ااعوراب . هذا يدل على هن ممن يط101نَعلَُمُهْم{ التوبة 

 ومن ههي المدينة. 

   

ا يَودُ ِي اِ يمواُن فوي قلووبُِكم... إن موا الم منووَن  }قالِت ا َعراُب آمن ا قُْي لم ت منُوا ولِكن قُولُوا هسلَمنا ولم 
ِلِهم وهن ُِسوهم فوي سووبيِي  ِ هُولئِوَب هُوُم الةوواِدقُون{ الَّوِذيَن آمنُووا بواوِ َوَرُسوووِلِه ثُومَّ لوم يَرتوابُوا وَ،اهوودُوا بوأموا

. وهذا هيألا دليي آ ر فااعراب هم ممون ينطبو  علويهم ل وص الةوحابة حسوع العورا الوذب 14الحجرات 

 اعتمده المحدثون. 

   

 والَّوذب توول ى ِيبوَرهُ مونُهم }إنَّ الَّذيَن ،اُ وا باِ فِب ُعةبَةٌ ِمنُكم... لُكي ِ امرىٍ  ِمنُهم ما ايتَسَع ِمَن اِ ثومِ 

 ويذلب ايألا ه    ينطب  عليهم ل ص الةحابي.  11لهُ عذاٌب ع يٌم{ النور 

   

. 60وقوله تعالى: }لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مر  والمر، ون في المدينوة{ ااحوزاب 

 فهناا منافقين ومر، ون ومن في قلوبهم مر  في المدينة. 

   

نوي ا سوتاي هبوو القاسوم حوواج حمود عنود اطالعوه علوى الموضووع إلووى آيوة هاموة ،ودا تتوير إلووى وقود نبه

 83الموضوع وهذا نص يالمه "التقُول عليه صلى   عليه وسلم هناا إشارة لوه فوى سوورة النسوا  احيوة 
يتون فأعر  }ويقولون طاعة فأيا براوا من عندا بيت طائ ة منهم قو ً صير الذب تقول و  يكتع ما يب

عونهم وتويوي علووى   وي وى بوواو ويويالً{ ورد   المر،عيووة  فوي احيتوين اللتووين تليهواف إلووى القورآن }هفووال 
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يتوودبرون القوورآن ولووو يووان موون عنوود صيوور   لو،وودوا فيووه ه تالفوواً يبيوورا * وهيا ،ووا هم هموور موون ااموون هو 

 منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم{.  الخوا هياعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى هولى اامر

   

 صحيح مسلم. « في هصحابي اثنا عتر منافقا فيهم ثمانية   يد لون الجنة»وحديث 

وقوود يووان عموور يتتبوو  حذي ووة فووي الجنووائز فوونيا حألوور حذي ووة صوولى عليهووا عموور وإ  فننووه يووان يمتنوو ، 
ا  المنووافقين ، ويووذلب فوونن سووورة ومعووروا هن رسووول   صوولى   عليووه وسوولم يووان يخبوور حذي ووة بأسووم

المنافقين تثبت و،ود منافقين في عةر الةحابة ولم يكونووا معوروفين معوروفين مون قبوي الةوحابة يقوول 

الديتور ااع مي "لكنهم يانوا مخت ين في ،سد المجتم  آنذاا ويمارسون هعمالهم الن اقية بتوكي مسوتور 

 . 113تماما" ص

   

: عن بن عباا رضوي   تعوالى عنهموا قوال  طوع رسوول   صولى وهناا الحديث في صحيح مسلم

  عليه وسلم فقال يا هيها الناا إنكم محتورون إلى   ح اة عراة صر  ثم قال }يما بدهنا هول  ل  نعيده 

وإنوه وعدا علينا إنا ينا فاعلين{ إلى آ ر احية ثم قوال ه  وإن هول الخالئو  يكسوى يوو  القياموة إبوراهيم ه  
يجا  بر،ال من همتي في  ذ بهم يات التمال فأقول يا رب هصحابي فيقال إنوب   تودرب موا هحودثوا بعودا 

فأقول يما قال العبد الةالح }وينت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني ينت هنت الرقيع عليهم وهنوت 

 ذ فارقتهم ==صحيح البخارب. على يي شي  شهيد{ فيقال إن ه    لم يزالوا مرتدين على هعقابهم من

   

هو  احية فيها دليي على هنهم المجتم  الذب يان حول الرسول ان الرسول يستتهد بآية العبد الةالح 
}وينت شهيدا عليهم ما دمت فيهم{ فقوله مادمت فيهم دليي على يلب، ويلمة مذ فارقتهم تعني هنهم مجتم  

 الةحابة وهم الذين فارقهم. 

   

وايووة السوويدة ه  الموو منين عائتووة: ورد عوون عائتووة رضووي   عنهووا هنَّهووا قالووت: "َ،َموو  هبووي وهنوواا ر

 الحديث عن رسول   صلى   عله وسلم ويانت  مسمائة حديث، فبات ليلته يتقل ع يثيراً. 

ني، فقلت: هتتقل ع لتكوى هو لتي  بَلَغب؟   قالت: فغم 

ي ا َ  ا هصبح قال: هب بُني ة، َهلُم ِ  حاديث التي عندا. فجئته بها، فدعا بنار فحرقها. فلم 

 فقلت: ِلَم هحرقتها؟ 

قال:  تيت هن هموت وهي عندب فيكون فيها هحاديث عن ر،ي قد ائتمنتُه ووثقُت ]به[، ولم يكون يموا 

 حد ثني فأيون نقلت يلب" را،  تذيرة الح اظ 
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 ل. فهذا دليي على هن هبا بكر لم يكن يرى هن ،مي  الةحابة عدو

ولنأ ذ هيثر الةوحابة روايوة للحوديث هبوو هريورة ونستقةوي حوول هوذه التخةوية التوي هثوارت ،ود  

 ونسع لها آ ا ااحاديث: 

   

 أبو هريرة 

  600-601ص:  2أوال: أقوال بعض العلماء والصحابة في أبي هريرة .. سير أعالم النبالء ج: 

ين الحديث عن رسول   صلى   عليوه وسولم عن السائع بن يزيد سم  عمر يقول ابي هريرة لتتر

 هو الحقنب بأر  دوا وقال لكعع لتترين الحديث هو الحقنب بأر  القردة 

يحيى بن هيوب عن ابن عجالن هن هبا هريرة يان يقول إنوي احودث هحاديوث لوو تكلموت بهوا فوي امون 

يث عن رسول   صولى   عليوه عمر لت  رهسي قلت هكذا هو يان عمر رضي   عنه يقول هقلوا الحد

وسلم وا،ر صير واحد من الةحابة عن بث الحديث وهذا مذهع لعمر ولغيره فباو عليب إيا يان اإليثار 
من الحديث في دولة عمر يانوا يمنعون منه م  صدقهم وعدالتهم وعد  ااسانيد بي هو صض لم يتع فموا 

اماننا م  طول ااسانيد ويثرة الووهم والغلوط فبوالحرب هن  ظنب باايثار من رواية الغرائع والمنايير في

نز،وور القووو  عنووه فيووا ليووتهم يقتةوورون علووى روايووة الغريووع والألووعير بووي يووروون و  الموضوووعات 
وااباطيي والمستحيي في ااصول وال روع والمالحوم والزهود نسوأل   العافيوة فمون روى يلوب مو  علموه 

الم لن سه ،ان على السنن واحثوار يسوتتاب مون يلوب فونن هنواب وهقةور وإ  ببطالنه وصر الم منين فهذا ظ

فهو فاس  ي ى بوه إثموا هن يحودث بكوي موا سوم  وإن هوو لوم يعلوم فليتوورع وليسوتعن بمون يعينوه علوى تنقيوة 
مروياته نسوأل   العافيوة فلقود عوم الوبال  وشوملت الغ لوة ود وي الودا ي علوى المحودثين الوذين يورين إلويهم 

سلمون فال عتبى على ال قها  وههي الكال  قال محمود بون يحيوى الوذهلي حودثنا محمود بون عيسوى ه برنوا الم

يزيد بن يوسر عن صالح بن هبي اا ألر عن الزهرب عن هبي سلمة عن هبي هريرة قال ما ينا نستطي  

 هن نقول قال رسول   صلى   عليه وسلم حتى قبض عمر 

  603 ص: 2سير أعالم النبالء ج: 

مغيرة عن التعبي قال حدث هبو هريرة فرد عليه سعد حديثا فوق  بينهموا يوال  حتوى هرتجوت اابوواب 

بينهما وفي تأويي مختلر الحديث، ويير هبا هريرة فقال هيذبه عمور وعثموان وعلوي وعائتوة رضووان   

لوت ا وال ن هبووا علويهم وروى حوديثا فوي المتوي فوي الخور الواحود فبلوف عائتوة فمتوت فوي  ور واحود وقا
هريرة وروى هن الكلع والمرهة والحمار تقط  الةالة فقالت عائتوة رضوي   عنهوا ربموا رهيوت رسوول 

  صلى   عليه وسلم يةلي وسط السرير وهنا على السرير معترضة بينه وبين القبلة قال وبلف عليوا هن 
فتوضأ فبده بمياسره وقوال ا وال ن هبوا هريورة هبا هريرة يبتدئ بميامنه في الوضو  وفي اللباا فدعا بما  

 ويان من قوله حدثني  ليلي وقال  ليلي ورهيت  ليلي فقال له علي متى يان النبي  ليلب يا هبا هريرة 

   

وقد قا  ابن قتيبة بمحاولوة التوفيو  بوين ااحاديوث والودفاع عون هبوي هريورة ولكون يوي الودفاع   ي وض 

تهمووا موون الةووحابة ، وهحاديووث الح ووص  النموورة والكسووا فالتي هوردهووا عوون اإلشووكال الووذب يقووول هنووه يووان م

This file was downloaded from QuranicThought.com



رسول   إنما ييرها هو يمتدو بها ن سه ولم يذيرها هحد من الةحابة،ولنا وق ة  حقة م  هذه ااحاديوث 

 التي تعار  بعألها البعض. 

   

  608ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

هبوو هريورة يودلس يودلس قلوت تودليس الةوحابة يثيور و  قال يزيد بن هارون سمعت شوعبة يقوول يوان 
عيع فيه فنن تدليسهم عن صاحع هيبر منهم والةوحابة يلهوم عودول شوريب عون مغيورة عون إبوراهيم قوال 

 يان هصحابنا يدعون من حديث هبي هريرة وروى حسين بن عياش عن ااعمش عن إبراهيم نحوه 

   

لسوا فحسوع حيوث هن هنواا مون ااحاديوث التوي ي ون ههوا ولكن سنثبت  حقا هن هبو هريورة لوم يكون مد

 سمعها من صيره من الةحابة لم يجدوا لها رواية عن صحابي آ ر 

   

  609ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

الثورب عن منةور عن إبراهيم قال ما يانوا يأ ذون من حديث هبي هريرة إ  ما يان حديث ،نة هو 

 نار 

   

  615ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

 يحيى بن سعيد عن ابن المسيع قال يان هبو هريرة إيا هعطاه معاوية سكت فنيا همسب عنه تكلم 

   

  441ص:  7اإلصابة ج: 

وه رج بن هبي  يثمة من طري  بن إسحا  عن عمر هو عثمان بن عروة عن هبيه قال هبوي هدننوي مون 

دث والزبيور يقوول صود  يوذب فقلوت موا هوذا قوال هذا اليماني يعني هبا هريرة فننوه يكثور فأدنيتوه فجعوي يحو

 صد  هنه سم  هذا من رسول   ولكن منها ما وضعه في صير موضعه 

   

  ثانيا اتهام الصحابة له بالكذب

حدثنا سليمان بن هحمد ثنا هبو ارعة الدمتقي ثنا هبو اليمان ه برنا شعيع بن هبي حمزة عون الزهورب 
يرة قال إنكم تقولون إن هبا هريرة يكثر الحديث عن النبي صلى   عليه حدثني سعيد وهبو سلمة هن هبا هر

وسلم وتقولون ما للمها،رين واانةار   يحدثون عن النبي صلى   عليه وسلم مثوي حوديث هبوي هريورة 
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وإن إ واني من المها،رين يان يتغلهم الة   بااسوا  ويان يتغي ا واني من اانةوار عموي همووالهم 

مر ا مسكينا من مسايين الةو ة هلوز  النبوي صولى   عليوه وسولم علوى موي  بطنوي فأحألور حوين وينت ا

 يغيبون وهعي حين ينسون 

   

حدثنا محمد بن سال  قال ه برنا هبو معاوية عون ااعموش عون هبوي رايون عون هبوي هريورة قوال رهيتوه 

 صلى   عليه وسولم هيكوون يألرب ،بهته بيده ويقول يا ههي العرا  هتزعمون هني هيذب على رسول  

لكم المهنأ وعلي المأثم هشهد لسمعت رسول   صلى   عليه وسلم يقول إيا انقط  شس  هحديم فال يمتي 

 في نعله اا رى حتى يةلحه==اادب الم رد ورواه ابن ما،ة 

   

وامووالهم واانةوار سبحان   هبو هريرة يوتهم مون وصو هم   مون المهوا،رين الوذين تريووا ديوارهم 

الذين نةروا رسول   والذين قال   عنهم }ر،ال   تلهيهم تجارة و  بيو  عون ييور  { هو    يقوول 

 ابو هريرة هنهم يانوا منتغلين بالة   بااسوا  و بااموال فهي نةد  هبو هريرة ونكذب القرآن؟؟؟؟ 

 ن بأبي هريرة؟؟؟ وهي يانت السنة ضائعة قبي هن يمن   على المسلمي

   

 وانظر إلى افترائه على السيدة عائشة 

  604ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

محمد بن يناسة ااسودب عون إسوحا  بون سوعيد عون هبيوه قوال د وي هبوو هريورة علوى عائتوة فقالوت لوه 
كحلة و  الودهن هيثرت يا هبا هريرة عن رسول   قال إب و  يا هماه ما يانت تتغلني عنه المرآة و  الم

 قالت لعله 

   

  هدرب إيا يان هبو هريرة بهذه المواص ات من الح ص وال قه والتي يةر بها ن سوه فلموايا لوم ير،و  

 إليه هبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟؟؟ 

   

لو يان عندهم ثقة ويقبلوون روايتوه لسوألوه إيا هشوكلت علويهم مسوألة لعلهوم يجودون فيهوا حوديثا عنود هبوو 

 ولكن يان هذا الحديث من هبي هريرة ليداف  عن ن سه بسبع رد السيدة عائتة احاديثه: هريرة. 

   

بلف عائتة هن ابا هريرة يقول: ان رسول ّللا  صلى   عليه وسولم قوال:  ن امتو  بسووط فوي سوبيي ّللا  

شور الثالثوة، وان  احع الي من ان اعت  ولد الزنى، وان رسول ّللا  صولى   عليوه وسولم قوال: ولود الزنوى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الميت يعذب ببكا  الحي. سنن البيهقي. 

 فقالت عائتة: رحم ّللا  ابا هريرة اسا  سمعا فأسا  اصابة. 

 اما قولهف:  ن امت  بسوط في سبيي ّللا  احع الي من ان اعت  ولد الزنى، انها لما نزلت: }فوال اقوتحم 

ما عندنا ما نعتو ، إ   ان احودنا لوه ،اريوة سوودا  تخدموه العقبة * وما ادراا ما العقبة{ قيي: يا رسول ّللا  
وتسعى عليه، فلو امرناهن فزنين فجئن با و د فاعتقناهم، فقال رسول ّللا  صلى   عله وسولم:  ن امتو  

 بسوط في سبيي ّللا  احع الي من ان آمر بالزنى ثم اعت  الولد. 

   

ن الحوديث علوى هوذا، انموا يوان ر،وي مون المنوافقين يو يب  واموا قولوهف: ولود الزنوا شور الثالثوة، فلوم يكو

رسول ّللا  صلى   عليه وسلم فقال: من يعذرني من فالن ؟ قيي: يار سوول ّللا  مو  موا بوه ولود انوى، فقوال 

 رسول ّللا  صلى   عليه وسلم: هو شر الثالثة، وّللا  عز  و،ي  يقول: }و  تزر واارة وار ا رى{. 

   

يه حديث من اصبح ،نبا ثم اعترا هنه من ييسه ، وحديث إن الميت يعوذب ببكوا  ههلوه واستدريت عل

 عليه لم يكن يما رواه هبو هريرة.  را،  ا صابة فيما استدريته السيدة عائتة على الةحابةف 

 وهذه بألعة هحاديث تثبت ااقوال السابقة: 

   

  628ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

 رهيت على هبي هريرة يسا   ز قال هبو هريرة نتأت يتيما وها،رت مسكينا  شعبة عن محمد بن اياد

يقول ه برني هبو هريرة قال إنكم تزعمون هن هبا هريرة يكثر الحديث على رسول   صولى   عليوه 

 وسلم و  الموعد إني ينت امره مسكينا هلز  رسول   صلى   عليه وسلم على مي  بطني...إلخ 

   

هبي هريرة قال د لت على رقية بنت رسول   صلى   عليوه وسولم امورهة عثموان وبيودها متوط  عن
فقالت  رج رسول   صلى   عليه وسلم من عندب آن ا ر،لت رهسه فقوال لوي ييور تجودين هبوا عبود   

تن فونن رقيوة قلت بخير قال هيرميه فننه من هشبه هصحابي بي  لقوا هوذا حوديث صوحيح اإلسوناد واهوي المو

ماتت سنة ثالث من الهجرة عند فتح بدر وهبو هريرة إنما هسلم بعد فتح  يبور و  هعلوم وقود يتبنواه بنسوناد 
آ ر. وقد روى الحديث يي من الحايم والبيهقي وهحمود فوي فألوائي الةوحابة وقوال الوذهبي صوحيح منكور 

 المتن 

ه عن صحابي آ ر  و  هشب هن هبوا هريورة وفي رواية ه رى يقول الحايم هن هبا هريرة قد يكون روا
رحمه   تعالى روى هذا الحديث عن متقد  من الةحابة هنه د ي على رقية رضي   تعالى عنها لكنوي 
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 قد طلبته ،هدب فلم ه،ده في الوقت ففولن يجده عن هحد سوى هبي هريرةف 

   

  حديث آخر

لم الحكوم فوي اانةوار اححاد والمثوانيف ورواة عن هبي هريرة قال قال رسوول   صولى   عليوه وسو

الحديث ثقات==ولكن متن الحديث باطي ان فيه نص على هن الحكم في اانةار وهوذا موالم يقوي بوه هحود 

 فهي هذا من ييس هبو هريرة ؟؟؟؟ 

   

  ثالثا: أبو هريرة وتأثره بالثقافة الكتابية

قدت همة من بني إسرائيي   يدرب ما فعلوت وإنوي عن هبي هريرة عن النبي صلى   عليه وسلم قال ف

  هراها إ  ال أر إيا وض  لها هلبان اإلبي لم تترب وإيا وض  لهوا هلبوان التوا  شوربت فحودثت يعبوا فقوال 

 هنت سمعت النبي صلى   عليه وسلم يقوله قلت نعم قال لي مرارا فقلت هفأقره التوراة==البخارب== 

   

ر هووذا الحووديث وتعارضووه موو  حووديث هن   لووم يجعووي لمسووخ نسووال ،وبوورر وقوود اشووكي علووى ابوون حجوو

 التعار  بأن الرسول قال يلب على سبيي ال ن ولكن ورد هذا في صحيح مسلم بتأييد على هنها مسخ: 

   

عن هبي هريرة قال ال أرة مسخ وآية يلب هنه يوض  بين يديها لبن الغنم فتتربه ويوض  بين يديها لوبن 

تذوقه فقال له يعع هسمعت هذا مون رسوول   صولى   عليوه وسولم قوال هفأنزلوت علوي التووراة اإلبي فال 

 ==صحيح مسلم 

   

وفي مسند اإلما  هحمد: قال هبو هريرة ال أر مما مسخ وسأنبئكم بآية يلب إيا وض  بين يديها لبن اللقاو 
ه رسوول   صولى   عليوه وسولم قوال لم تةع منه وإيا وض  لبن الغنم هصابت منه قال فقال له يعع قال

 فقال هبو هريرة إيا نزلت على التوراة. 

   

  وهذه األحاديث تعارض هذا الحديث

قوال « ال أرة يهودية وإنها   تترب هلبان اإلبي»مسند ابي يعلى عن هبي هريرة قال هن رسول   قال 

 التيخ حسين هسد: إسناده صحيح 

إن   عز و،ي لوم يهلوب قوموا هو يعوذب »لحديث الذب رواه مسلم هيألا وهذه ااحاديث تتعار  م  ا
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  4ج« قوما فيجعي لهم نسال وإن القردة والخنااير يانوا قبي يلب

  600ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

الطيالسي حدثنا عمران القطان عن بكر بن عبد   عن هبي راف  عن هبي هريرة هنوه لقوي يعبوا فجعوي 

 فقال يعع ما رهيت هحدا لم يقره التوراة هعلم بما فيها من هبي هريرة.  يحدثه ويسأله

   

  606ص:  2سير أعالم النبالء ج: 

عن بكير بن ااش  عن بسر بن سعيد قال اتقوا   وتح  ووا مون الحوديث فوو  لقود رهيتنوا نجوالس هبوا 
يقوو  فأسوم  بعوض مون يوان معنوا  هريرة فيحدث عن رسول   صلى   عليه وسلم ويحدثنا عن يعع ثم

 يجعي حديث رسول   عن يعع ويجعي حديث يعع عن رسول   صلى   عليه وسلم 

   

هنا نقر هما إشكالية  طيرة وهي عالقة هبي هريرة بكعع ااحبوار، وعالقتوه بوالتوراة فكعوع ااحبوار 

يروب عنه ، حتى هن يعبوا تسوا ل مورة يان من اليهود ويان يروب للناا بما في التوراة ويان هبو هريرة 

 إن يان قد سم  حديث ال أرة من الرسول وااصرب إ،ابة هبي هريرة بقوله  إيا هنزلت علي التوراةف 

   

وقد نبهنا   من اليهود واحترافهم للتحرير والدا وتتويه صورة اإلسال  ، والروايات السابقة تأل  

لتوراة هيثر من علم قرا  التوراة حسع قوول سوعد ، ويوان يحودث هبا هريرة في موض  التبهة فهو يعلم با

في المجلس الواحد عن يعع وعن الرسول ، وهناا هحاديث منسووبة ابوي هريورة عون الرسوول مو،وودة 

 بنةها الحرفي في التوراة مثي حديث  ل    آد  على صورته. 

   

 لب عن حسن نية هو العكس. من هنا ينبغي الحذر من هحاديث هبي هريرة سوا  يان ي عي ي

وهناا حديث  ل  الجبال واار  في صحيح مسولم والوذب رواه عون هبوي هريورة وثبوت عنود علموا  

 الحديث هن هذا مروب عن يعع ااحبار وليس عن الرسول صلى   عليه وسلم. 

   

  خالصة

برنووا عنهووا القوورآن يتبووين ممووا سووب  هن افتوورا  عدالووة الةووحابة فيووه مجانبووة يبيوورة للحقووائ  التووي يخ
والتاريخ والحديث ن سه، و  يو،د حديث واحد يتير إلى عدالة ،مي  الةحابة و يرية الةحابة   تعني 

عدالتهم ،ميعا، ناهيب عن اإلشكال في تحديد مون ينطبو  عليوه مةوطلح الةوحابي وهوذا الخوالا مو،وود 

لموون ثبووت لووه شوورير الةووحبة ويمكوون لموون يحووع ا سووتزادة الر،وووع إلووى يتوواب  تحقيوو  منيوور الرتبووة 
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 للسيوطيف 

   

لذلب   بد هن يمتد علم الجرو والتعديي ليطال هذا المجتم ، ولكن ما يحول دون يلب هو القدسية التي 

 لعت عليهم فوي يتوع التواريخ والر،وال والتنقيوع فوي هوذا الموضووع صوعع ،ودا  سويما إيا ه وذنا بعوين 
طات، ناهيب عن هن هب يتابة   تسير في  ط السولطة الدينيوة % من تراثنا   يزال مخطو70اإلعتبار هن 

 آنذاا سوا تحارب وتحر  يتبها يما حةي م  ابن رشد مثال. 

   

اامر الثواني يتعلو  بالألوبط فتوروط قبوول الروايوة هن يكوون الوراوب عودل ضوابط فالعدالوة وحودها   

 تك ي ، والس ال هي ثبت ضبط وح ص ،مي  الةحابة لألحاديث؟ 

يان الألبط ثابتا للجمي  لما احتاج الرسول هن يعين من يكتع القرآن ومن يح  ه، ومعلو  هنه يان  لو
حول الرسول هشخاص حددت لهم هذه المهمة، فالألبط إيا صير ثابت ومن البديهي هن تغيير يلمة هو 

قطة هامة  بد من نسيانها هو اقتطاع الحديث من سياقه هو هب تقديم وتأ ير يخي بالمعنى ويغيره، وهذه ن

 مراعتها.

  ( 2السنة النبوية بين البحث والمسلمات )
    محمد الحاج 

Tuesday, 30 January 2007  

 الجرو والتعديي -2

لن هد ي في ت اصيي هذا العلم لتتعع فروعه وحتى هبسط الموضوع للقارئ فسوا هتناول 

 صحيحي البخارب ومسلم حيث ي تر  هن البخارب ومسلم يانا 

 اايثر التزاما بتروط صحة الحديث حول صحيحي البخارب ومسلم: 

   

صحيحي البخارب ومسلم مبتغيا من ورا  يلب حةرت حديثي عن علم الجرو والتعديي في إطار 
 همرين: 

   

ااول تبسيط الموضوع للقارئ ويلب ان البخارب ومسلم يعتبران حسبما هو سائد يتابين ليس 
فيهما هب حديث ضعير، وإنما هما  يما يتاعف ههم يتابين في الةحيح، وترييزب سيكون حول 

 ااحاديث الةحيحة فقط. 

   

معرفة ما إيا يان ينطب  على هذين الكتابين ما يتاع من هنهما   يحويان إ   اامر الثاني: هو

الةحيح، وهود هن هورد هو  ما قاله الديتور ف اد سزيين وهو من ههم المختةين في دراسة التاريخ 

 والتراث العربي فقد اعتبر هن علم اإلسناد لم يتطور على يد البخارب واستنت  بعد دراسة قا  بها على
مةادر صحيح البخارب هن البخارب لم ينةع اهتمامه على ااسانيد يما هو شائ  وإنما على المتون 

حديث بدون سند وسميت فيما بعد التعليقات  را،   1300حيث هن البخارب هورد في يتابه هيثر من 
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ف اد سزيين تاريخ التراث العربيف، هضر إلى يلب هن هناا روايات في البخارب هي ليست 

أحاديث بي هقوال للةحابة وصير مرفوعة للنبي، هما بالنسبة لرواة البخارب فنستذير هو  هقوال ب
علما  الجرو والتعديي في العدالة والألبط واللتان تمثالن الة تان الالامتان لرواة ااحاديث 

 الةحيحة: 

   

حت  بروايته هن يقول ابن الةالو  ه،م  ،ماهير ائمة الحديث وال قه على هنه يتترط فيمن ي

  104يكون عد  ضابطا لما يرويهف، ص 

   

هما التافعي فيقول  و  تقو  الحجة بخبر الخاصة حتى يجم  همور: منها هن يكون من حدث ثقة 

في دينه، معروفا بالةد  في حديثه، عاقال لما يحدث به، عالما لما يحيي معاني الحديث من 

فه يما سم ،   يحدث به على المعنى وهو صير عالم بما الل ص،وهن يكون ممن ي دب الحديث بحرو
حاف ا إيا حدث به من ح  ه ؛ حاف ا لكتابه إن حدث من يتابه، إيا شرا ههي .. ……يحيي معناه،

  371الح ص في الحديث واف  حديثهم، بريا من هن يكون مدلساف ص 

   

الة والألبط،وسنلقي ن رة ويمكن هن نقول هن التروط التي ه،م  عليها ههي الحديث هي العد

سريعة على ت ةيي يلب لدى العلما : يقول ابن الةالو  هن يكون مسلما بالغا، عاقال، سالما من 

هسباب ال س  و وار  المرؤة، متيق ا صير مغ ي، حاف ا إيا حدث من ح  ه، ضابطا لكتابه إن حدث 
  104ا بما يحيي المعانىفص من يتابه،وإن يان يحدث بالمعنى اشترط فيه م  يلب إن يكون عالم

   

ويقول ابن المبارا  يكتع الحديث إ  من هربعة: صالط   ير، ، ويذاب، وصاحع هوى يدعو 
 إلى بدعته، ور،ي   يح ص فيحدث من ح  هف 

هما الرااب فيقول في إرشاد ال حول  العدالة هي هيئة راسخة في الن س تحمي على مالامة 

 فيها ا ،تناب عن الكبائر وعن بعض الةغائرف  فيعتبر …المرو ة و التقوى 

وفي الك اية للخطيع البغدادب  العدالة شي  اائد على ظهور ا سال ، يحةي بتتب  و ا تبار 

 ااحوالف 

   

هما الحكم فالعدالة عنده  و هصي عدالة المحدث هن يكون مسلما   يدعو إلى بدعته و  يعلن من 

 التهف معرفة علو  الحديث. انواع المعاصي ما تسقط به عد

هذه هي الة ات التي اشترطوها فلنرى هذه الطائ ة من رواة البخارب ومسلم وآثرت في دراستي 

 هذه هن   هيير من صلع معدليه على مجرحيه. 

   

* عكرمة مولى ابن عباا: روى عنه البخارب ولم يرو له مسلما إ  مقرونا، وهعر  عنه 

 مالب. 

مولى ابن عباا اتقى   وير عن بعض حديثه لتدت إليه المطايا" تذيرة "قال طاوا لو هن 
. " عن ابن سيرين قال قال ابن عمر لناف    تكذب علي يما يذب عكرمة على ابن 95| 1الح اظ 
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عباا..... حدثنا الحكم بن هبي إسحا  يتبت عند سعيد بن المسيع وثم  مولى له فقال:ان ر  تكذب 

 ة على ابن عباا " التعديي والتجريح لمن  رج له البخارب علي يما يذب عكرم

وفي الألع ا  الكبير " يان يحيى بن سعيد اانةارب يقول فيه يذاب.وفي رواية عن عبد   بن 

الحارث قال د لت على علي بن عبد  بن عباا فنيا عكرمة في وثا  عند الباب فقلت له ه  تتقي 

 ذب على هبي. "  ، قال فنن هذا الخبيث يك

"قال سعيد بن المسيع لمو ه برو   تكذب علي يما يذب عكرمة على مو ه ابن عباا" ،ام  

 بيان العلم  بن عبد البر. 

 وعن ابن سعد في الطبقات "تكلم الناا في عكرمة و  يحت  بحديثه " 

   

 * العال  بن عبد الرحمن: وهو من شيوخ مسلم، وله روايتين في البخارب 

عن يحيى بن معين قال:ليس بحجة وفي رواية ا رى ليس بذاا لم يزل الناا يتقون حديثه 
  الجرو والتعديْيف 

 وقال الجر،اني في يتابه الكامي: ليس بالقوب 

 وقال هبو ارعة: ليس هو بالقوب 

وفي الكتر الحثيث عمن رمي بوض  الحديث: سئي عند موته ه  تستغ ر  .قال: هر،و لي وقد 

 عت في فألي علي سبعين حديثا. وض

   

 * إبراهيم بن يوسر بن إسحا : روى له البخارب ومسلم. 

"عن يحيى بن معين: ليس بتي ، وقال النسائي ليس بالقوب وقال الجوا،اني ضعير الحديث 

  تهذيع الكمالف 

 قال اح،رب سألت عنه هبا داود فقال: ضعير  تهذيع التهذيعف، وييره النسائي في يتابه

 الألع ا  والمترويين، وييره العقيلي في يتابه الألع ا  الكبير. 

   

 * يحيى بن هيوب الغافقي: له عدة روايات في مسلم،واستتهاد في البخارب 

 قال ابو حاتم:يكتع حديثه و  يحت  به  ج،تف 

 وقال النسائي: ليس بالقوب   ، ف 

 وقال ابن سعد في طبقاته: يان منكر الحديث 

التهذيع عن عبد   بن هحمد عن ابيه: هو سي  الح ص، وعن الدارقطني: " في  وفي تهذيع
 بعض حديثه اضطراب. 

 وييره العقيلي في ضع ائه. 

   

* سويد بن سعيد: من شيوخ مسلم، ولم يروب له البخارب وقال فيه: عمي فلقن ماليس من حديثه 

 " فيه ن ر ". وقال النسائي ليس بثقة  تذيرة الح اظف 
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 قال الجر،اني في الكامي: هو إلى الألعر هقرب. و

وييره ابن حبان في المجروحين. وفي تهذيع التهذيع " قال عبد   بن المديني سألت ابي عنه 
فقال:ليس بتي  وعن سليمان بن ااشعث قال سمعت يحيى بن معين يقول سويد بن سعيد حالل الد  

 " 

   

ي ثالث روايات في البخارب وقال اح،رب سألت هبا * إسحا  بن محمد بن إسماعيي: له حوال

داود عنه فوهاه ،دا وقال لو ،ا  بذاا الحديث عن مالب يحيى بن سعيد لم يحتمي له ما هو من حديث 

عبيد   بن عمر و  من حديث يحيى بن سعيد و  من حديث مالب قال اح،رب يعني حديث اإلفب 
 بن الزهرب وقال النسائي متروا وقال الدارقطني ضعير الذب حدث به ال روب عن مالب وعبيد  

وقد روى عنه البخارب ويوبخونه في هذا وقال الدارقطني هيألا   يترا وقال السا،ي فيه لين روى 

عن مالب هحاديث ت رد بها وقال العقيلي ،ا  عن مالب بأحاديث يثيرة   يتاب  عليها وقال الحايم 
 وقد صمزوه عيع على محمد إ راج حديثه 

وييره العقيلي في ضع ا ه وقال: إسحا  بن محمد ال روب ،ا  عن مالب بأحاديث يثيرة   يتاب  

 عليها وسمعت هبا ،ع ر الةائف يقول يان إسحا  ال روب ير ويان يلقن منها 

 إسحا  بن محمد ال روب ليس بثقة  الألع ا  والمترويينف 

   

ارب في باب الجهاد وليس له تخري  آ ر وحديثه ليس * هبي بن عباا: له حديث واحد في البخ
 في المتابعات و  التواهد و  التعالي . ييره الجر،اني في الكامي في الألع ا . 

وفي تهذيع الكمال: " قال بتر الدو بي: ليس بالقوب،ويذا قال النسائي، وقال هحمد بن 

 حنبي:منكر الحديث، وعن يحيى بن معين ضعير " 

 لي في يتابه:  يتاب  على حديثه. وييره النسائي في الألع ا  والمترويين وقال العقي

   

 * هشهي بن حاتم: 

"عن يحيى بن معين: هشهي بن حاتم  شي ، وقال هبو ارعة محله الةد  وليس بالقوب."تهذيع 

 الكمال 

 "وعن ابن حبان في المجروحين: يان يخطئ حتى  رج عن حد ا عتداد به " 

 الثقات للعجلي هنه ضعير " "وفي معرفة 

   

 * الحسن بن ييوان: 

"عن يحيى بن معين قال: ضعير، وقال ابو حاتم ضعبر ليس بالقوب، وقال النسائي: ليس 

 بالقوب "تهذيع الكمال 

 وييره العقيلي في الألع ا ، وهيألا الجر،اني في الكامي. 

في الحسن بن ييوان،قال: احاديث وفي تهذيع التهذيع:" قال ااثر  قلت ابي عبد   ماتقول 
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 هباطيي " 

 وييره هبو الوفا في يتابه التبيين اسما  المدلسين. 

   

 * يثير بن شن ير: عن ابن حبان في المجروحين: يان يثير الخطأ. 

 وفي تهذيع الكمال عن يحيى بن معين: ليس بتي ، وقال ابو ارعة الرااب: لين 

 ن سعيد يروب عنه. وفي تهذيع التهذيع:لم يكن يحيى ب

 وقال النسائي في الألع ا  والمترويين: ضعير. 

 وييره العقيلي في ضع ائه. 

   

روى له البخارب ومسلم، وله في البخارب ثالث روايات ليس لها تخاري  ه رى.حديث في باب 

عبد  يرد السال  في الةالة،وحديث: دثنا مسدد حدثنا حماد بن ايد عن يثير عن عطا  عن ،ابر بن 
  رضي   تعالى عنهما رفعه قال  مروا احنية وهويوا ااسقية وه،ي وا اابواب وهي توا صبيانكم 

عند العتا  فنن للجن انتتارا و ط ة وهط ئوا المةابيح عند الرقاد فنن ال ويسقة ربما ا،ترت ال تيلة 

بهذا الل ص وهذه الزيادات  فأحرقت ههي البيت قال بن ،ري  وحبيع عن عطا  فنن التيطان، والحديث
 ليس له تخري  آ ر. 

   

 * محمد بن ميسرة: روى له البخارب ومسلم. 

قال النسائي في الألع ا  والمترويين: ضعير. وفي يتاب التعديي والتجريح لمن  رج له 

البخارب" عن يحيى بن سعيد: يتبت حديثه ثم رميت به،وقال البرقي: صويلح ليس بالقوب، ويتع 

اي بن معاي ثم رصع عنه،قال رهيته يأتي هشعث بن عبد الملب فنيا قمنا ،لس إلى صبيان عنه مع
 فاملوها عليه." 

 ييره العقيلي في الألع ا  الكبير. وقال الجر،اني هو من الألع ا  الذين يكتع حديثهم. 

   

 * فليح بن سليمان: روى عنه البخارب ومسلم. 

عين يقول: ثالثة يتقى حديثهم طلحة بن مةرا وهيوب "عن عبد   بن هحمد: سمعت يحيى بن م
 بن عتبة وفليح" ضع ا  العقيلي. 

 وقال النسائي ليس بالقوب، وفي الجرو والتعديي  بن هبي حاتم:سألت هبي عنه فقال ليس بالقوب. 

وفي تهذيع التهذيع " عن ابن هبي شيبة قال: قال علي بن المديني: يان فليح وه وه عبد الحمبد 
 ي ين.وقال الرملي عن هبي داود: ليس بتي " ضع

   

 * عبد   بن المثنى: له عدة روايات في البخارب ولم يرو له مسلم. 

"قال النسائي: ليس بالقوب، وقال اح،رب عن هبي داود  ه رج حديثه، وقال السا،ي فيه ضعر 

التهذيع. وعن يحيى بن  ولم يكن من ههي الحديث ن وقال الدارقطني ثقة ومرة قال ضعير "تهذيع
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معين وهبو حاتم وهبو ارعة: صالح. وقد يير التيخ عبد ال تاو في تعليق  على الرف  والتكميي " هما 

إيا قالوا فيه صالح بدون إضافة  الحديثف فننما يعنون الةالحية في دينه،هما حيث هريد الةالحية 
  138في الحديث فيقيدونها " ص

 بي داود لم يكن في القريتين ع يم. وفي الألع ا  للعقيلي:عن ه

   

 * محمد بن عبد   بن مسلم: روى له مسلم والبخارب 

 "ضع ه ابن معين" لسان الميزان وفي تهذيع الكمال عن هبي حاتم ليس بالقوب. 

 وقال ابن حبان في المجروحين: ردب  الح ص يثير الوهم. وييره العقيلي في الألع ا  الكبير. 

   

مسعود: إبراهيم بن يوسر بن إسحا : ضع ه إبن معين وهبو داود والجوا،اني * موسى بن 

 والنسائي والعقيلي وإبن عدب. 

، والجز  الخامس 961ص2موسى بن مسعود: لم يرو له مسلم وله هرب  روايات في البخارب ج

لهذه  باب الجنة هقرب إلى هحديم من شرا نعله. وفي باب ويان همر   قدرا مقدورا. ولم ه،د

 الروايات متابعات في ن س الةحيح. 

في تهذيع التهذيع " عن عمرو بن ال الا:  يحدث عنه من يبةر الحديث، وقال ابن  زيمة: 

 يحت  به، وعن هبو هحمد الحايم: ليس بالقوب عندهم، وقال ابن قان : فيه ضعر، وقال الحايم هبو 

ن يةحر وهو لين وعن الدارقطني: هو يثير عبد  : يثير الوهم سي  الح ص، وقال السجي: يا
 الوهم تكلموا فيه، وقال الترمذب: يألعر بالحديث 

   

وعن ابن معين:لم يكن من اهي الكتاب " وقال العقيلي في الألع ا  الكبير عن هحمد بن حنبي: 
 يأن س يان الذب يحدث عنه هبو حذي ة  موسى بن مسعودف ليس هو س يان الذب يحدث عنه الناا. 

   

وبعد هن هورد ابن حجر هقوال العلما  فيه قال:" ماله عند البخارب عن س يان سوى ثالثة هحاديث 
متابعة وله عنده عن اهئدة متابعة هيألا " تهذيع التهذيع. وعند العودة لةحيح البخارب و،دت هن 

فتح البارب الروايات الثالث عن س يان ليست متابعة و تخري  آ ر لها في البخارب، ثم بحثت في 
في شرحه للروايات الثالث التي رواها موسى عن س يان فلم ه،د ييرا لو،ود متابعة لهذه الروايات 

 في البخارب ؟!!. 

   

* عبد   بن اياد بن سمعان: له رواية واحدة في البخارب، وليس لها تخري  آ ر، ولم يذير 

ني ابن فالن عن سعيد المقبرب.حديث رقم اسمه البخارب وإنما قال حدثني مالب ابن هنس، قال ه بر

2420  

   

قال ابن حجر:" وابن فالن هذا هو عبد   بن اياد بن سمعان ويذلب قال المزب و،ز  بذلب هبو 

 نةر الكالبذب وإنما لم يةرو باسمه انه مت   على تألعي ه " 
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 متروا الحديث. ولن هيير من ضع  ه من العلما  ان هقي يلمة قيلت فيه من ههي الحديث: 

   

 * عبد   بن عبيدة: روى له البخارب 

في تهذيع التهذيع " قال عبد   بن هحمد عن هبيه: موسى بن عبيدة وه وه  يتتغي بهما،وعن 

ابن معين ليس بتي  وفي رواية ه رى عن ابن معين قال هو ه و موسى ولم يرو عنه صير موسى 
 الكامي تبين على حديثه الألعر. وحديثهما ضعير ". وقال ابن عدب في 

   

وقال هبو الوفا في الكتر الحثيث:" قال ابن حبان   راوب له صير ه يه و هدرب البال  من هيهما 
 ". وقال ابن حبان في المجروحين: اشتبه همره وو،ع تريه. 

   

ن يحيى بن ع -* عبد الرحمن بن عبد   بن دينار: له عدة هحاديث في البخارب ان رد ببعألها 
 معين: في حديثه ضعر، وقال هبو حاتم: في حديثه لين يكتع و يحت  به "الجرو والتعديي. 

   

وفي المجروحين قال ابن حبان:   يجوا ا حتجاج في  بره إيا ان رد. وفي تهذيع الكمال عن 
". وييره ابن عدب: " بعض مايرويه منكر  يتاب  عليه وهو في ،ملة من يكتع  ديثه من الألع ا 

 العقيلي في الألع ا  الكبير. 

   

 * عمرو ابن هبي عمرو: له هحاديث ان رد ببعألها في البخارب وصيره 

"عن ابن معين: ضعير، وقال ابو داود: ليس هو بذاا، وقال النسائي: ليس بالقوب، وضع ه 

 عثمان الدارمي، وقال الذهبي: حديثه حسن انحط عن الرتبة العليا . 

   

 ن سليمان: * فأليي ب

 "عن هبي حاتم: ليس بالقوب، وعن هبي ارعة: لين الحديث " الجرو والتعديي. 

 وفي التعديي و التجريح لمن.. عن ابن معين " ليس بثقة ". 

في تهذيع الكمال " قال النسائي ليس بالقوب، وعن اح،رب عن هبي داود: يان عبد الرحمن بن 
 مهدب  يحدث عنه. " 

 ع" قال محمد بن صالح: منكر الحديث، وقال ابن قان : ضعير وفي تهذيع التهذي

   

* فأليي بن سليمان: روى عنه البخارب في مواض  يثيرة، وله هحاديث ليس لها طر  ه رى في 

باب ثم هفيألوا  4ج-.617ص2ج-،  ليس له تخري  آ ر في البخاربف560ص2البخارب وصيره. ج

ليس لها تخري  آ ر في البخارب. "وفي الجز  الثالث  من حيث هفا  الناا  والرواية بهذا السيا 
 باب ماين يعطي رسول   صلى   عليه وسلم الم ل ة قلوبهمفليس للحديث تخري  آ ر عن صير 

 فأليي وعن هبي داود: ليس بتي ". وييره النسائي في الألع ا  والمترويين. 
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  * سعيد بن ايد: روى عنه مسلم والبخارب في التعالي .

"عن يحيى بن سعيد: ليس بتي ، وقال النسائي ليس بالقوب، وعن هبو بكر البزار: لين، وقال 

 الجوا،اني يألع ون حديثه وليس بالقوب، وقال الدارقطني: ضعير " تهذيع التهذيع. 

وعن هحمد بن شعيع في التعديي والتجريح: ليس بالقوب. وعن يحيى بن سعيد في الكامي: 
 في تهذيع الكمال: ليس بالقوب.  ضعير. وعن هبي حاتم

   

 * مسلم بن ارير: روى له البخارب ومسلم. 

عن ابن حبان:" لم يكن الحديث صناعته" المجروحين. وفي تهذيع الكمال "عن يحيى بن معين: 

ضعير، وقال هبو داود: ليس بذاا ". وفي تهذيع التهذيع: عن النسائي ليس بالقوب، وعن ابن معين 

 عيد يألع ه. يان يحيى بن س

   

* إبراهيم بن يوسر بن إسحا : روى له البخارب ومسلم و يو،د تخاري  ه رى في البخارب 

لبعض هحاديثه. "عن يحيى بن معين: ليس بتي ، وقال النسائي ليس بالقوب وقال الجوا،اني 
 ضعير الحديث   تهذيع الكمالف" 

   

التهذيعف، وييره النسائي في يتابه قال اح،رب سألت عنه هبا داود فقال: ضعير  تهذيع 
 الألع ا  والمترويين، وييره العقيلي في يتابه الألع ا  الكبير. 

   

* إسحا  بن محمد بن إسماعيي: له حوالي ثالث روايات في البخارب  روى له مقرونا وم ردا 
الب يحيى بن في ااصول  قال اح،رب سألت هبا داود عنه فوهاه ،دا وقال لو ،ا  بذاا الحديث عن م

سعيد لم يحتمي له ما هو من حديث عبيد   بن عمر و  من حديث يحيى بن سعيد و  من حديث 

مالب قال اح،رب يعني حديث اإلفب الذب حدث به ال روب عن مالب وعبيد   بن الزهرب وقال 
الدارقطني  النسائي متروا وقال الدارقطني ضعير وقد روى عنه البخارب ويوبخونه في هذا وقال

هيألا   يترا وقال السا،ي فيه لين روى عن مالب هحاديث ت رد بها وقال العقيلي ،ا  عن مالب 
 بأحاديث يثيرة   يتاب  عليها وقال الحايم عيع على محمد إ راج حديثه وقد صمزوه 

   

يتاب   وييره العقيلي في ضع ا ه وقال: إسحا  بن محمد ال روب ،ا  عن مالب بأحاديث يثيرة  
 عليها وسمعت هبا ،ع ر الةائف يقول يان إسحا  ال روب ير ويان يلقن منها 

 إسحا  بن محمد ال روب ليس بثقة  الألع ا  والمترويينف 

   

* محمد بن الحسن ااسدب: له روايتان في البخارب إحداهما   تخري  آ ر لها، ولم يرو له 

 مسلم. 

ايم ليس بالقوب، وعن السا،ي هنه ضعير".تهذيع "قال يعقوب بن س يان: ضعير، وقال الح
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 التهذيع. 

وفي المجروحين  بن حبان: يان فاحش الخطأ ممن يرف  المراسيي ويقلع ااسانيد ليس ممن 
يحت  به ه برنا مكحول قال حدثنا ،ع ر بن هبان قال قلت ليحيى بن معين محمد بن الحسن ااسدب 

 قال هدريته وليس بتي  

   

العقيلي: يعرا بالتي يوفي   يتاب  على حديثه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عباا وفي ضع ا  

 قال سمعت يحيى حدثنا محمد بن الحسن ااسدب قد هدريته وليس بتي . 

 "وقال ال سوب ضعير " تهذيع الكمال. 

   

د بها * إسماعيي بن عبد   هو ابن هبي هويس: له روايات يثيرة في البخارب وله روايات ان ر

ف وهو من شيو ه، وروى عنه مسلم وله روايات ان رد بها  باب 6760 3093 2559 حديث رقم 
 ف هيألا. -إفراد الح 

   

عبد   بن عبد   بن هبي هويس بن مالب بن هبي عامر ااصبحي هبو -إسماعيي بن هبي هويس 
يذير الذهبي في ميزانه هنه رمي  عبد   المدني محدث مكثر فيه لين مختلر في توثيقه وتجريحه ولم

بالوض  وقد قال شيخنا الحافص سراج الدين التهير بابن الملقن في هول شرحه على البخارب فيما 

قرهته عليه هنه هقر على ن سه بالوض  يما حكاه ا عن سلمة بن شعيع عنه  الكتر الحثيث فيمن 
 رمي بوض  الحديثف 

   

ن عبد   بن هبي هويس المديني حدثني محمد بن هحمد قال ييره العقيلي في يتابه: إسماعيي ب
حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن معين يقول هبو هويس وابنه ضعي ان وحدثني هسامة 

 الرقا  بةرب يقول سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيي بن هبي هويس يسوى فلسا 

   

 العقي ومرة قال ليس بتي  "  وفي التعديي والتجريح: "قال ابن معين صدو  ضعير

 وقال النسائي في يتابه: ضعير. 

 وفي لسان الميزان قال ابن هب حاتم مجهول. 

   

وقال هبو بكر بن هبي  يثمة عن يحيى بن معين صدو  ضعير العقي ليس بذاا يعني هنه   
حيى هبو هويس يحسن الحديث و  يعرا هن ي ديه هو يقره من صير يتابه وقال معاوية بن صالح عن ي

 وابنه ضعي ان 

   

وقال هبو القاسم الاللكائي بالف النسائي في الكال  عليه إلى هن ي دب إلى تريه ولعله بان له ما لم 

 تهذيع الكمالف 0يبن لغيره ان يال  ه    يلهم ي ول إلى هنه ضعير.  
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عباسي صاحع اليمن هن وفي تهذيع التهذيع: حكى بن هبي  يثمة عن عبد   بن عبيد   ال

إسماعيي ارتتى من تا،ر عترين دينارا حتى باع له على اامير ثوبا يساوب  مسين بمائة وييره 
 اإلسماعيلي في المد ي فقال يان ينسع في الخ ة والطيش إلى ما هيره ييره" 

   

طني   قال الدو بي: سمعت النةر بن سلمة المرواب يقول: ابن هبي هويس يذاب، وقال الدارق
 ه تاره في الةحيح. 

   

وقال بن حز  في المحلي قال هبو ال تح ااادب حدثني سير بن محمد هن بن هبي هويس يان يأل  
 قلت ومحمد بن سير يذاب ولكن وضعه للحديث روب من طري  آ رف: وقرهت على عبد  0الحديث 

بة هنا الحافص هبو طاهر السل ي   بن عمر عن هبي بكر بن محمد هن عبد الرحمن بن مكي ه برهم يتا

هنا هبو صالع محمد بن الحسن بن هحمد الباقالني هنا الحافص هبو بكر هحمد بن محمد بن صالع البرقاني 
ثنا هبو الحسن الدارقطني قال يير محمد بن موسى الهاشمي وهو هحد اائمة ويان النسائي يخةه بما 

حكى لي سلمة بن شبيع قال بم توقر هبو عبد لم يخص به ولده فذير عن هبي عبد الرحمن قال 

الرحمن قال فما الت بعد يلب اداريه هن يحكي لي الحكاية حتى قال قال لي سلمة بن شبيع سمعت 
إسماعيي بن هبي هويس يقول ربما ينت هض  الحديث اهي المدينة إيا ا تل وا في شي  فيما بينهم قال 

ن محمد بن موسى قال الواير يتبتها من يتابه وقرهتها البرقاني قلت للدارقطني من حكى لب هذا ع

عليه يعني بالواير الحافص الجليي ،ع ر بن  زابة قلت وهذا هو الذب بان للنسائي منه حتى تجنع 
 حديثه 

 سلمة بن شعيع هو سلمة بن شبيع المذيور في الرواية التي ييرها ابن حجر في تهذيع التهذيع 

   

مر عن هبي بكر بن محمد هن عبد الرحمن بن مكي ه برهم يتابة هنا وقرهت على عبد   بن ع

الحافص هبو طاهر السل ي هنا هبو صالع محمد بن الحسن بن هحمد الباقالني هنا الحافص هبو بكر هحمد بن 

محمد بن صالع البرقاني ثنا هبو الحسن الدارقطني قال يير محمد بن موسى الهاشمي وهو هحد اائمة 
ي يخةه بما لم يخص به ولده فذير عن هبي عبد الرحمن قال حكى لي سلمة بن شبيع ويان النسائ

قال بم توقر هبو عبد الرحمن قال فما الت بعد يلب اداريه هن يحكي لي الحكاية حتى قال قال لي 
سلمة بن شبيع سمعت إسماعيي بن هبي هويس يقول ربما ينت هض  الحديث اهي المدينة إيا ا تل وا 

فيما بينهم قال البرقاني قلت للدارقطني من حكى لب هذا عن محمد بن موسى قال الواير في شي  

يتبتها من يتابه وقرهتها عليه يعني بالواير الحافص الجليي ،ع ر بن  زابة قلت وهذا هو الذب بان 
 للنسائي منه حتى تجنع حديثه 

   

لت للدارقطني لم ضعر النسائى والرواية قد ييرها صاحع سير هعال  النبال  قال البرقاني ق
إسماعيي بن هبي هويس فقال يير محمد بن موسى الهاشمي وهو إما  يان النسائى يخةه قال حكى 

لي النسائي هنه حكى له سلمة بن شبيع عن إسماعيي قال ثم توقر النسائى فما الت هداريه هن يحكي 

يقول ربما ينت هض  الحديث اهي  لي الحكاية حتى قال قال لي سلمة سمعت إسماعيي بن هبي هويس
المدينة إيا ا تل وا في شي  فيما بينهم قال هبو بكر البرقاني فقلت للدارقطني من حكى لب هذا عن ابن 

 موسى قال الواير يعني ابن حنزابه ويتبتها من يتابه  سير هعال  النبال ف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   

روى عن  اله صرائع   يتابعه وقال الدراقطني ليس ه تاره في الةحيح وقال هبو هحمد بن عدب 
عليها هحد........وروى هحمد بن هبي  يثمة هيألا عن يحيى ليس بتي  ثم قال يحيى لنا عبد   بن 

عبيد   الهاشمي صاحع اليمن  ر،ت معي بنسماعيي بن هبي هويس إلى اليمن فد ي إلي يوما ومعه 

لر،ي ثوبه بمئة دينار فسألته بعد فقال فقلت ثوب وشي فقال امرهتي طال  ثالثا إن لم تتتر من هذا ا
قلت  2للغال  ان له فوان وإيا بالثوب يساوى  مسين دينارا إن الر،ي هعطاني منها عترين دينار 

هذه سخافة عقي واضحة  سير هعال  النبال ف: إسماعيي بن عبد   بن هبي هويس المديني حدثني 

ال سمعت يحيى بن معين يقول هبو هويس وابنه ضعي ان محمد بن هحمد قال حدثنا معاوية بن صالح ق
  ومعاوية بن صالح صدو .ف 

   

إيا فقد ضع ه يي من النسائي والدارقطني و إبن معين والاللكائي فقد بان للدار قطني والنسائي 
 وابن معين مالم يبن لغيرهم والجرو الموضح مقد  على التعديي عند هئمة الجرو والتعديي. 

   

 نتيجة 

رصم هن علما  الحديث وضعوا شروطا لةحة الحديث إ  هنهم لم يلتزموا بها وهذا يتاب 

البخارب ومسلم فيهم من الرواة من صلع ،رحه على تعديله، مما يعني هن الكتاب الذب يوصر بأنه 

تتدد بتروط صحة الحديث يان يقبي برواية المتهمين بالكذب والخطأ والوهم، والكثير من هذه 
ات لم تكن يتواهد هو متابعات يما يدعي البعض وهناا الكثير من الرواة صيرهم ولكن ييرت الرواي

البعض  تية اإلطالة، هنا نةي إلى ما هيده ف اد سزيين حيث يتبين صحة قوله بأن ترييز البخارب 

ههمها لم يكن على السند وبالتالي فنن ترييز البخارب على المتن، وترييزه على المتن يعني الكثير و
هن تةني ه وانتقا ه لألحاديث يان يحمي اسقاطاته الن سية، وهن الخل ية الثقافية وال كرية والعقدية 

لعبت دورا بذلب، وهود هن هشير إلى هن صحة السند يان لدى المتقدمين شرطا من شروط صحة 

ذب ينبغي التدقي  الحديث ثم تطور اامر إلى اعتبار صحة السند تعني صحة الحديث، واامر الثاني ال
فيه هو صحة السند هيألا دون قدسية احد، واامر الثالث هو توضيح مةطلحات الجرو والتعديي 

واسقاطاتها فمثال مةطلح البدعة فرب مبتدع عند هحمد صير مبتدع عند صيره و العكس صحيح، 
ن لها تأثير يبير على وي ثر على هذا التقييم الحالة الن سية وال روا المحيطة، فقألية  ل  القرآن يا

ن سية هحمد بن حنبي بسبع مامر به لذلب هناا الكثيرين ممن رد روايتهم قبلها صيره، ويذلب الةراع 

الطائ ي السني التيعي يان له هثر يبير على ميزان الجرو والتعديي فخذ مثال حريز بن عثمان الذب 
يلب قبي البعض روايته ورفألها نسع له المذهع الحريزب ويان ناصبيا مبغألا حل البيت وم  

البعض ويذلب الخار،ي عمران بن حطان وهو من الخوارج الداعين لبدعتهم قبي البعض روايتهم 

ومن بينهم البخارب، م  هنهم اشترطوا في قبول رواية صاحع البدعة هن   يكون داعيا إلى بدعته، 
هو مرا،عة هذه المةطلحات ثم  وهنا لست هنا بةدد تةويع رهب فالن على فالن وإنما ما يهمني

 تبيين هثر الخل يات ال كرية عند تقييم هئمة الجرو والتعديي للر،ال

  ( 3السنة النبوية بين البحث والمسلمات )

    محمد الحاج 

Thursday, 01 February 2007  
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 نقد المتون-3

 ااحاديث السياسية ، حديث ه  حرا  وصزو البحر

عن هنس بن مالب رضي   تعالى عنه هنه سمعه يقول يان رسول   صلى   عليه وسلم يد ي 

 را  تحت على ه  حرا  بنت ملحان فتطعمه ويانت ه  ح

عبادة بن الةامت فد ي عليها رسول   صلى   عليه وسلم فأطعمته و،علت ت لي رهسه فنا  
رسول   صلى   عليه وسلم ثم استيقص وهو يألحب قالت فقلت وما يألحكب يا رسول   قال ناا 

هو مثي الملوا  من همتي عرضوا علي صزاة في سبيي   يريبون ثب  هذا البحر ملويا على ااسرة

على ااسرة شب إسحا  قالت فقلت يا رسول   ادع   هن يجعلني منهم فدعا لها رسول   صلى 
  عليه وسلم ثم وض  رهسه ثم استيقص وهو يألحب فقلت وما يألحكب يا رسول   قال ناا من 

ل   ادع   هن يجعلني همتي عرضوا علي صزاة في سبيي   يما قال في ااول قالت فقلت يا رسو

منهم قال هنت من ااولين فريبت البحر في امان معاوية بن هبي س يان فةرعت عن دابتها حين 
  - ر،ت من البحر فهلكت البخارب

  

حدثنا إسحا  بن يزيد الدمتقي حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن  الد بن معدان 
هن عمير بن ااسود العنسي حدثه هنه هتى عبادة بن الةامت وهو ناال في ساحة حمص وهو في بنا  

ل ،يش من له ومعه ه  حرا  قال عمير فحدثتنا ه  حرا  هنها سمعت النبي صلى   عليه وسلم يقول هو

همتي يغزون البحر قد هو،بوا قالت ه  حرا  قلت يا رسول   هنا فيهم قال هنت فيهم ثم قال النبي صلى 
 -  عليه وسلم هول ،يش من همتي يغزون مدينة قيةر مغ ور لهم فقلت هنا فيهم يا رسول   قال  

 البخارب 

  

 يقول ابن حجر في فتح البارب 

لحديث منقبة لمعاوية ومنقبة لولده يزيد انه هول من صزا مدينة قيةر وتعقبه قال المهلع في هذا ا

وفي باب الجهاد  -6103ج-ابن التين وابن المنير بأنه مغ ور لهم متروط بأن يكونوا من ههي المغ رة 
 من طري  الليث عن يحيى بن سعيد :   فنا  قريبا مني ف 

  

را  حتى ينا  عنده وت لي رهسه، فابن عبد البر يقول  وقد ا تلر شراو الحديث ما هي قرابة ه  ح

 هظن هن ه  حرا  هرضعت رسول   هو ه تها ه  سليم فةارت يي منهما همه هو  الته من الرضاعةف 

  

ولكن في تقريع التهذيع: ه  حرا  بنت ملحان بن  الد بن ايد بن حرا  اانةارية  الة هنس 

 ن رضي   عنه والرسول لم يكن له مرضعة من اانةار صحابية متهورة ماتت في  الفة عثما

  

ويطرو ابن عبد البر تأويال آ را   إنما استجاا رسول    صف هن ت لي رهسه ه  حرا  انها 

يانت منه يات محر  ، من قبي  ا ته ، ان عبد المطلع ،ده يان من بني النجارف ولكن هذه الخ ولة 

 تحريم  صير حقيقية و  ينبني عليها

يعدد ابن حجر ال وائد المستنبطة بقوله : " وفيه ،واا قائلة الألير في صير بيته بترط ياإلين هو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وفيه  دمة المرهة الألير بت لية رهسه ==فتح البارب. هما الدمياطي فيقول   ليس  ……همن ال تنة 

ابن حجر يعقع عليه  في الحديث مايدل على الخلوة ، ولعي يلب يان م  ولد هو  اد  او اوج ف ولكن
بقوله :"وهو احتمال قوب ، لكنه  يدف  اإلشكالية من هصله لبقا  المالمسة في ت لية الرها ويذا النو  

في الحجر وهحسن اا،وبة دعوى الخةوصية و  يردها يونها   تثبت إ  بدليي ، ان الدليي على 

 ير من هو،ه التأويي وهو القول {ويذير ابن حجر الو،ه اا 79ص 11يلب واضح " فتح البارب ج
ولكن يما  …بأن يلب  اص بالرسول باعتباره" معةوما يملب إربه عن او،ته فكير عن صيرها " 

يقول القاضي عيا  باعتراضه على دعوى الخةوصية " إن الخةائص  تثبت باإلحتمال ، 

عاله حتى يقو  على وثبوت العةمة مسلم ، لكن ااصي عد  الخةوصية و،واا اإلقتدا  به في هف
 م  هن الثابت هن رسول   لم يمس إمرهة  الخةوصية.

يروى عن عائتة اوج النبي صلى   عليه وسلم قالت يانت الم منات إيا ها،رن إلى رسول   

صلى   عليه وسلم يمتحن بقول   عز و،ي } يا هيها النبي إيا ،ا ا الم منات يبايعنب على هن   
و شيئا و  يسرقن و  يزنين { قالت عائتة فمن هقر بهذا من الم منات فقد هقر بالمحنة يترين با

ويان رسول   صلى   عليه وسلم إيا هقررن بذلب من قولهن قال لهن رسول   صلى   عليه 

ط صير هنه وسلم انطلقن فقد بايعتكن و  و  ما مست يد رسول   صلى   عليه وسلم يد امرهة ق
يبايعهن بالكال  قالت عائتة و  ما ه ذ رسول   صلى   عليه وسلم على النسا  قط إ  بما همره 

  تعالى وما مست ير رسول   صلى   عليه وسلم ير امرهة قط ويان يقول لهن إيا ه ذ عليهن 

 قد بايعتكن يالما. 

  

ضة وحقيقة هن الحديث   يخد  سوى شي  واحد وهو هوردت هذه التبريرات المتألاربة والمتعار

وض  فأليلة لمعاوية وابنه يزيد وتبرير صزو البحر، وفي هذا الحديث يتبين تأثير السياسي على 
 الديني واضحا ،ليا. 

  

 * حديث القرشية 

 هستعر  هو  ااحاديث التي تنص على هن الخالفة في قريش: 

 الترمذب « ى يو  القيامةقريش و ة الناا بالخير والتر إل»

 «  يزال اامر في قريش مايان في الناا اثنان»الحديث المت   عليه في البخارب ومسلم 

 مسلم ، هحمد « الناا تب  لقريش في الخير والتر»

وقد استنت  ال قها  والمحدثون من ااحاديث السابقة، هن من شرائط ا ما  هن يكون قرشيا يقول 
ا  السلطانية هن من شرائط اإلما    وهو هن يكون من قريش لورود النص فيه ، الماوردب في ااحك

  6وانعقاد اإل،ماع عليه ف ص

وقد رد ابن ااثير في يتابه النهاية في صريع ااثر هذه الدعوى فقال  هن حديث اائمة من قريش 
 قال هذا على ،هة اإل بار عنهم   على طري  الحكم فيهمف 

  

إن يانت ،ا ت على ،هة اامر والحكم يما يدعي ال قها  والمحدثون ، فهذا باطي  وهذه ااحاديث
انه  يمكن لرسول   ان يأمر قريش ان يكونوا و ة الناا في التر  قريش و ة الناا في الخير 

 700والتر إلى يو فف وحتى دعوى اإل بار فهي باطلة اننا لم نسم  بو ية للقرشيين منذ هيثر من 
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ا  ، وهذا يقتألي هن يبقى النسع القرشي مو،ودا و يختلط بغيره ، يقول ابن  لدون   وقريش ع

. إيا يان ابن  لدون ومنذ مئات ااعوا  يقول ان  208ا،م  قد تالشت من احفا  ف المقدمة ص
قريتا قد تالشت ، فما حال قريش اليو  ؟!!، والمعروا هن الةحابة لم يحتجوا بحديث من هذه 

حاديث عندما حدث الخالا في السقي ة، ولم يدعوا هن حقهم في الخالفة ي يده نص شرعي، هناا اا

رواية واحدة ضعي ة مروية من طري  حميد بن عبد الرحمن يذير فيها هن ابا بكر قال يو  السقي ة : " 
اا تب  لبرهم ولقد علمت يا سعد هن رسول    صف قال و هنت قاعد : قريش و ة هذا اامر ، فبر الن

، وفا،رهم تب  ل ا،رهم ، فقال سعد : صدقت ، نحن الوارا  وانتم اامرا  " . مسند اإلما  هحمد ج 

1  . 

  

وحميد بن عبد الرحمن هذا تابعي لم ير ابا بكر ولم يعاصره فالحديث منقط ، فألال عن هن 

وليس ينص منسوب  الحديث يعار  الروايات الةحيحة والتي يذير قول ابي بكر يرهب ومتورة
إلى رسول   والعلة الثانية في هذه الرواية قةة مبايعة سعد ابي بكر والثابت لدى الم ر ين هن 

 سعد بن عبادة لم يباي  هبا بكر والروايات بهذا الةدد يثيرة و داعي لذيرها هنا . 

  

 صف وإ  لكان إيا فكتع التاريخ والحديث  تذير احتجاج هبي بكر بنص منسوب إلى رسول  

انةاع سعد بن عبادة لحجة المها،رين ، ولكننا نعلم انه مات ولم يباي  هبا بكر ويذلب الةحابي 

حباب بن المنذر الذب هدد بالحرب " و  لو شئتم لنعيدها ،ذعة " ، ولم نسم  لهذه ااحاديث ييرا 
ااموب ،وي يد دعوانا ما ه ر،ه إ  على لسان بعض الةحابة الذين امتد بهم العمرإلى عهد الحكم 

من فتح البارب هن عمر  119ص 3هحمد في مستده عن عمر بسند ر،اله ثقات يما يقول ابن حجر ج

قال   إن هدريني ه،لي وقد مات هبو عبيدة ، استخل ت معاي بن ،بي  ومعاي بن ،بي هنةارب وليس 
، لت هر على لسان بعألهم هثنا  فترة قرشي.. فأين ا ت ت هذه الروايات طوال حكم الخل ا  الراشدين

تأسيس الحكم ااموب ويرد على القبائي اا رى التي بدهت تنتقد ظلم بني همية ، وتعبر عن رفألها 

 حتكار السلطة من قبي قريش ، وهو ليس تعبير عن رفض لقبيلة ما بقدر ماهو تعبير عن رفض 
ذه ااحاديث بين التابعين ، ف ي فتنة عبد الرحمن ال لم وا ستبداد . يما هنه من المتكوا فيه اشتهار ه

بن ااشعث من قبيلة يندة الذب  ل  عبد الملب بن مروان ، بايعه الكثير من التابعين والقرا  م  هنه 
ليس بقرشي منهم عامر التعبي و سعيد بن ،بير و عبد الرحمن بن هبي ليلى ومالب بن دينار والحسن 

 ني. ر البداية والنهاية  بن يثيرف البةرب و مسلم بن يسار المز

  

 مما سب  نستنت  ان هحاديث القرشية مردودة لألسباب التالية: 

. معارضة مألمون ااحاديث اصول قرآنية }وهمرهم شورى بينهم{ }إن هيرمكم عند   1

 هتقايم{ 

  

 تقو  »م . معارضة الروايات لروايات ه رى . حديث هبي هريرة الذب يرويه البخارب ومسل2

يما ان للحديث شاهدا  3329حديث رقم « الساعة حتى يخرج ر،ي من قحطان يسو  الناا بعةاه
يان هذا »عن النبي  ًصف  116ص  13في مسند اإلما  هحمد يما يقول ابن حجر في فتح البارب ج 

 « اامر في حمير ، فنزعه   منهم ، وصيره في قريش ، وسيعود إليهم
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تحت باب " ما ،ا  هن الخل ا  في قريش إلى هن تقو  الساعة" حديثا عن رسول  ويروب الترمذب

،ا  هذا الحديث ردا من عمرو بن العاص « قريش و ة الناا في الخير والتر إلى يو  القيامة»  
على ر،ي من بكر بن وائي يقول   لتنتهين قريش هو ليجعلن   هذا اامر في ،مهور من العرب 

 عمرو بن العاص ممن يان له مواقر سياسية متبوهة صيرهم.ف و

  

 . اصطدا  هذه اا بار التي تنبئ عن المستقبي بالمستقبي ن سه وحقائقه التاريخية . 3

  

. للراوب مةلحة سياسية فيما يرويه.  عمرو بن العاصففي الحديث الساب  ومعاوية في 4
 الحديث الالح  

  

وية ، وهم عنده في وفد من قريش : ان عبد   بن عمرو روى البخارب في سنده انه بلف معا
يحدث : انه سيكون ملب من قحطان ، فغألع ، فقا  فأثنى على   بما هو اهله ثم قال : اما بعد فننه 

بلغني هن ر،ا  منكم يحدثون هحاديث ليست في يتاب   ، و  ت ثر عن رسول   ، وهولئب ،هالكم 

إن هذا اامر في قريش  يعاديهم فيه »لتي تألي ههلها فنني سمعت رسول   يقول ، فنيايم وااماني ا
 «. هحد إ  هيبه   على و،هه ما هقاموا الدين

  

القألية هنا واضحة فهي عملية هدلجة لرصبات تتعل  بالبنية القبلية للمجتم  ، فألال عن ورود هذا 
 و منه رائحة السياسة وه عيبها. الحديث على لسان معاوية وبهذا السيا  الذب ت و

  

. عد  احتجاج ه،لة الةحابة ويبارهم بمثي هذه ااحاديث عند الحا،ة إلى و،ود مثي هذه 5
 النةوص .يما ييرت سابقا. 

  

 فنحن هما  يارين : 

 ه. هن هذه ااحاديث مل قة وليس لها هصي 

ااحاديث إما هنها مل قة على لسان  ب. هو هن اإلسال  يدعو للتمييز على هسس عرقية قبلية ، فهذه
الرواة وهذا يطعن بمنه  النقد عند المحدثين هو هن عد  إ ألاع الةحابة لهذا المنه  واستثنائهم منه 

 صير صحيح 

  

فهي نبقى مةرين على التمسب بهذه ااحاديث رصم اصطدامها العنير م  الواق  التاريخي، 

ألها البعض ،والمةالح السياسية الواضحة لبعض والمنه  القرآني فألال عن تعارضها م  بع

رواتها. هي نطرو ااصول القرآنية ،انبا ونتمسب بالمنط  الذب يقبي بالحديث لةحة ر،ال إسناده 
 ولمجرد وروده في البخارب هو مسلم ؟ 

  

ينبغي هن   نتقبي ااحاديث التي تتعل  بالسياسة والحكم بهذه البساطة، ان تديين السياسة من 
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مةلحة الحايم، وقد يتع في يلب الكثيرون را،  مثال يتاب محمد عابد الجابرب  فتنة ابن رشد 

 ومحنة اإلما  هحمد بن حنبيف 

  

و ذ مثال ااحاديث التي تجعي الخارج على الجماعة بحكم الخارج على الدين بي إن مات فننه 

من  رج من الطاعة »لم هنه قال يموت ميتتة ،اهلية  عن هبي هريرة عن النبي صلى   عليه وس
 مسلم «ف وفار  الجماعة فمات مات ميتة ،اهلية

 مسلم « من رهى من هميره شيئا يكرهه فليةبر فننه من فار  الجماعة شبرا فمات فميتة ،اهلية»

مسند « من فار  الجماعة شبرا  ل  ربقة اإلسال  من عنقه»قال رسول   صلى   عليه وسلم 
 هحمد 

حكم سعد بن عبادة وطلحة والزبير والحسين وماهو موقر الترع على ضو  هذه إيا ما

 النةوص؟ 

  

ولمايا لم يحت  الةحابة بمثي هذه ااحاديث عندما  رج من  رج على عثمان بن ع ان ه  هن 

 هذه ااحاديث ظهرت فجأة في امن يزيد: 

لحرة ما يان امن يزيد بن معاوية  ،ا  عبد   بن عمر إلى عبد   بن مطي  حين يان من همر ا

فقال اطرحوا ابي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتب ا،لس هتيتب احدثب حديثا سمعت رسول   

من  ل  يدا من طاعة لقي   يو  القيامة   حجة له ومن مات وليس في »صلى   عليه وسلم يقول 
 مسلم. « عنقه بيعة مات ميتة ،اهلية

  

ااحداث التي ،رت امن عثمان وعلي محرضة للذايرة بما يك ي لتذير مثي هذه هلم تكن 
 ااحاديث إن يانت مو،ودة هصال؟!!! 

  

  ا فترا ات الجنسية

القألبة تتعدى الناحية السياسية لتةبح ااحاديث متلبسة بلبوا الترييبة الن سية والن رة العرفية 

 الية تبين يلب بوضوو: للمرهة في واق  ا،نماعي معين واامثلة الت

  

 الرواية ااولى 

عن قتادة هن هنس بن مالب حدثهم هن نبي   صلى   عليه وسلم يان يطوا على نسائه في الليلة 
 الواحدة وله يومئذ تس  نسوة== البخارب 

عن قتادة عن هنس هن النبي صلى   عليه وسلم يان يطوا على نسائه في صسي واحد قال وفي 

عن هبي راف  قال هبو عيسى حديث هنس حديث حسن صحيح هن النبي صلى   عليه وسلم يان  الباب
 يطوا على نسائه بغسي واحد==البخارب 

  

 الرواية الثانية 
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حدثنا محمد بن بتار قال حدثنا معاي بن هتا  قال حدثني هبي عن قتادة قال حدثنا هنس بن مالب 

دور على نسائه في الساعة الواحدة من الليي والنهار وهن إحدى قال يان النبي صلى   عليه وسلم ي
عترة قال قلت انس هو يان يطيقه قال ينا نتحدث هنه هعطي قوة ثالثين وقال سعيد عن قتادة إن هنسا 

 حدثهم تس  نسوة ==البخارب 

  

 الرواية الثالثة 

ويان يغتسي عند يي واحدة  عن هبي راف  هن النبي صلى   عليه وسلم طاا على نسائه في ليلة

 منهن فقيي له يا رسول   ه  تجعله صسال واحدا فقال هو هايى وهطيع وهطهر ==ابن ما،ة 

  

 الرواية الرابعة 

عن قتادة عن هنس هن رسول   صلى   عليه وسلم يان يطوا على نسائه في الليلة الواحدة وله 
الى عنه في  بر هتا  الدستوائي عن قتادة وهن إحدى يومئذ تس  نسوة قال هبو حاتم رضي   تع

عترة نسوة وفي  بر سعيد عن قتادة وله يومئذ تس  نسوة هما  بر هتا  فنن هنسا حكى يلب ال عي 

منه صلى   عليه وسلم في هول قدومه المدينة حيث يانت تحته إحدى عترة امرهة و بر سعيد عن 
لمدينة صلى   عليه وسلم حيث يان تحته تس  نسوة ان هذا قتادة إنما حكاه هنس في آ ر قدومه ا

 ال عي يان منه صلى   عليه وسلم مرارا يثيرة   مرة واحدة ==صحيح ابن حبان 

  

  هدرب يير ينسبون مثي هذا الحديث للنبي ليةورونه بهذه الةورة التهوانية، وهي يمكن 

مدة مجامعة الواحدة هقي من ثمان دقائ ، هي هذه  احد هن يأتي تسعة نسا  في ساعة واحدة، يعني

ه ال  الرسول الذب يان يأمر هن يداعع الر،ي او،ته قبي هن يواقعها، وحتى في ليلة، فكير يتسنى 
له هن يجام  تس  هو إحدى عتر ويغتسي عند يي واحدة هذا اامر يحتاج إلى هيثر تس  ساعات 

ذب يان يقو  به الرسول، ه  هن هذه الناحية يانت تدل على تتألمن الغسي فأين التهجد وقيا  الليي ال

البطولة والقوة الخارقة التي يتم  بها البطي في ااساطير، لقد استغي المزي ون والمحرفون هذه 
ا عتقادات ااسطورية ليزينوا للناا دسهم ويقدموا لهم السم على طب  من الورود، والعجيع اصرار 

 قبول مثي هذه ااحاديث.  فقها  التكي والةورة على

  

 وهذا الخبر يعار  ما ورد من هن الرسول يان يقسم لنسائه: 

اللهم هذه قسمتي فيما »عن عائتة هن النبي صلى   عليه وسلم يان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول 
د بن قال هبو عيسى حديث عائتة هكذا رواه صير واحد عن حما« هملب فال تلمني فيما تملب و  هملب

سلمة عن هيوب عن هبي قالبة عن عبد   بن يزيد عن عائتة هن النبي صلى   عليه وسلم يان يقسم 

ورواه حماد بن ايد وصير واحد عن هيوب عن هبي قالبة مرسال هن النبي صلى   عليه وسلم يان 
ود والحايم في يقسم وهذا هصح من حديث حماد بن سلمة ==ابن حبان، وقد رواه ابن ما،ة وهبو دا

 المستدرا 

 وننتقي إلى اإلفترا  التالي 

عن عائتة قولها : هن سودة بنت امعة وهبت يومها لعائتة . ويان النبي يقيم لعائتة بيومها ويو  
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 سودة== البخارب 

  

عن عكرمة عن بن عباا قال  تيت سودة هن يطلقها النبي صلى   عليه وسلم فقالت   تطلقني 

ي يومي لعائتة ف عي فنزلت }فال ،ناو عليهما هن يةلحا بينهما صلحا والةلح  ير{ وامسكني وه،ع

فما اصطلحا عليه من شي  فهو ،ائز يأنه من قول بن عباا قال هبو عيسى هذا حديث حسن صريع 
 الترمذب 

  

عن هتا  بن عروة عن هبيه عن عائتة هن سودة رضي   تعالى عنها ،علت يومها لعائتة 
يلب نزلت }وان امرهة  افت من بعلها نتواا هو إعراضا{ النسا  هذا حديث صحيح  وهحسع في

 على شرط مسلم ولم يخر،اه == المستدرا 

  

عن عكرمة عن بن عباا رضي   تعالى عنهما قال  تيت سودة رضي   تعالى عنها هن 

همسكني وا،عي يومي لعائتة يطلقها رسول   صلى   عليه وسلم فقالت يا رسول     تطلقني و

ف عي فنزلت هذه احية }وإن امرهة  افت من بعلها نتواا هو إعراضا{ قال فما اصطلحا عليه من 
 شي  فهو ،ائز سنن البيهقي 

  

ولكن ما العالقة بين طالقها ووهع يومها لعائتة هذا ما يخبرنا عنه ابن حجر وابن سعد:فحسع 
 مارواه ابن حجر في اإلصابة : 

  

 رج الترمذب عن بن عباا بسند حسن هن سودة  تيت هن يطلقها رسول   صلى   عليه ه
وسلم فقالت   تطلقني وهمسكني وا،عي يومي لعائتة ف عي فنزلت }فال ،ناو عليهما هن يةلحا بينهما 

صلحا والةلح  ير{ وه ر،ه بن سعد من حديث عائتة من طر  في بعألها هنه بعث إليها بطالقها 

بعألها هنه قال لها اعتدب والطريقان مرسالن وفيهما هنها قعدت له على طريقه فناشدته هن  وفي
يرا،عها و،علت يومها وليلتها لعائتة ف عي ومن طري  معمر قال بلغني هنها يلمته فقالت ما بي على 

 اااواج من حرص ولكني هحع هن يبعثني   يو  القيامة او،ا لب 

  

اته: عن عائتة قالت يانت سودة بنت امعة قد هسنت ويان رسول   وروى ابن سعد في طبق

صلى   عليه وسلم   يستكثر منها وقد علمت مكاني من رسول   صلى   عليه وسلم وهنه يستكثر 
مني فخافت هن ي ارقها وضنت بمكانها عنده فقالت يا رسول   يومي الذب يةيبني لعائتة وهنت منه 

النبي صلى   عليه وسلم وفي يلب نزلت }وإن امرهة  افت من بعلها نتواا هو  في حي فقبله

إعراضا{ احية ه برنا محمد بن عمر قال حدثني معمر عن الزهرب عن عروة عن عائتة هن سودة 
وهبت يومها وليلتها لعائتة تبتغي بذلب رضى رسول   ه برنا محمد بن عمر حدثنا حاتم بن 

ان بن ثابت التيمي قال قال رسول   صلى   عليه وسلم لسودة بنت امعة إسماعيي عن النعم

فقعدت له على طريقه ليلة فقالت يا رسول   مابي حع الر،ال ولكني هحع هن هبعث في « إعتدب»
هاوا،ب فار،عني قال فر،عها رسول   صلى   عليه وسلم ه برنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هتا  

حدثنا القاسم بن هبي بزة هن النبي صلى   عليه وسلم بعث إلى سودة بطالقها لما هتاها الدستوائي 
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،لست على طريقه بيت عائتة فلما رهته قالت هنتدا بالذب هنزل عليب يتابه واصط اا على  لقه لم 

 قالت فنني هنتدا بمثي ااولى هما را،عتني وقد يبرت و «  »طلقتني المو،دة و،دتها في قال 
حا،ة لي في الر،ال ولكني هحع هن هبعث في نسائب يو  القيامة فرا،عها النبي صلى   عليه وسلم 

قالت فنني وقد ،علت يومي وليلتي لعائتة حبة رسول   صلى   عليه وسلم ه برنا محمد بن حميد 

دة فكلمته في يلب العبدب ه برنا معمر قال بلغني هن النبي صلى   عليه وسلم يان هراد فرا  سو
 فقالت يا رسول   مابي على اااواج حرص ولكني هحع هن يبعثني   يو  القيامة او،ا لب. 

  

 وفي تهذيع التهذيع: قالوا لما اسنت هم النبي صلى   عليه وسلم بطالقها فوهبت يومها لعائته. 

  

انها شا ت ، هي هذه  ةال  سبحان   هي هذه من ص ات النبي الكريم هن يهم بطال  او،ته

 سنة.  15النبي الذب تزوج بخديجة ويانت تكبره بـ

 هي هذا ما علمنا إياه النبي؟ هي الزواج فقط من ه،ي الجنس؟؟ 

  

لقد تم دا مثي هذه ااحاديث لتألليي المسلمين ولتتويه صورة النبي الذب وص ه   بأنه على 
سن ، والغريع من سذا،ة العلما  الذين يقبلون بمثي هذا  ل  ع يم ، ومع م نساؤه ين يبيرات في ال

الدا الخبيث لمجرد صحة السند ، ه  هن قبولهم لمثي هذا الحديث يبين مافي عقولهم من صورة دونية 

للمرهة وهنها ،سد للمتعة ، هعتقد بي وه،ز  هن الن رة الدونية والتهوانية للمرهة هي التي تبرر قبول 
ن يانت تمس وتتوه ه ال  نبيهم ولكن حاشا و ويبرت يلمة تخرج من هفواههم مثي هذه ااحاديث وإ

ماهكذا نبينا ، هو هيبر وهير  وهرف  من هن يكون هكذا ، ولكن يان للمحرفون مرت  يبير في البنية 

ا ،تماع السائدة ويان لهم دور يبير في تكريس الةورة المتوهة عن رسول   المرسي رحمة 
يث ،علوه  حاشا و هن يكون يذلبف قاسيا وقليي الرحمة م  هقرب الناا إليه، قاسيا م  للعالمين، ح

 واإلفترا  اح ر هشد بهتانا و اورا  او،ته !!!!

يروى هن رسول     ص ف رهى امرهة فأتى امرهته اينع وهي تمعس منيئة لها فقألى حا،ته ثم 
شيطان وتدبر في صورة شيطان فنيا هبةر  إن المرهة تقبي في صورة» رج إلى هصحابه فقال : 

 صحيح مسلم « == هحديم امرهة فليأت ههله فنن يلب يردها في ن سها

  

عن ،ابر بن عبد   هن النبي صلى   عليه وسلم رهى امرهة فد ي على اينع فقألى حا،ته 

أعجبته فليأت ههله إن المرهة إيا هقبلت هقبلت في صورة شيطان فنيا رهى هحديم امرهة ف»و رج وقال 
قال وفي الباب عن بن مسعود قال هبو عيسى حديث ،ابر حديث صحيح « فنن معها مثي الذب معها

 حسن صريع وهتا  الدستوائي هو هتا  بن سنبر وقال الذهبي صحيح 

  

و  إني اشعر بالحرج إاا  هذا الحديث الم ترى: رسول     يغض بةره وتعجبه المرهة و  

ان يمسب ن سه، بينما من معه استطاعوا هن يمسكوا هن سهم و رج إليهم يحدثهم مايا فعي!!!!  يستطي 

 وهي يانت النسا  سافرات ومايا يانت تلبس هذه المرهة؟؟ 
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ثم هي المرهة تقبي في صورة شيطان؟؟؟؟ هذا التةوير الدوني للمرهة هي يةدر عن الرسول 

يست هذه إحدى صور الوهد، إيا يانت المرهة على صورة الكريم، ه  هن الرسول هرسي للذيور، هل
التيطان فلمايا   توهد، هليس يلب هفألي من هن تمتي التياطين بيننا، ه  هن هذا الحديث ا تل  

ليكرا ن رة معينة للمرهة هعانت عليها هعراا الجاهلية والبداوة، المتكلة هصلع التتريعات الخاصة 

منطل  وإنما يانت تتخذ من ن وا الر،ال وهعراا المجتم  اإلطار بالنسا  لم تكن تتخذ القرآن ي
التتريعي للمرهة، لذلب يانوا ين رون للمرهة من منطل  شهواتهم ورصباتهم، فةوتها عورة انهم 

ي تنون به وليس ان   قال يلب ، وهي تقبي وتدبر بةورة شيطان ان في هذا التةوير تبرير لما 

 هو رسوله قال يلب، والمراة ،سد لالستمتاع فقط لذلب يجع هن نغل  عليها في ن وسهم وليس ان  
بابا و  يراها هحد وإيا شا ت نستبدل صيرها ويذلب الر،ي إيا شاخ يستبدل هو يتزوج ه رى لتنتط 

 رصباته الذيورية وتعيد له شبابه يما يقال، في يال الحالتين المرهة هي الألحية. 

  

هذا الدا ونعلم هيألا مبررات قبوله، فقألية الدا وتتويه صورة اإلسال   ولكننا نعلم مبررات

من  الل تتويه صورة نبيه يانت عملية مقةودة ومنهجية ومدروسة ولم تكن عتوائية ، لست من 

المتحمسين ،دا لن رية الم امرة ولكن يي الم شرات تتير إلى يلب وقد هوضح   لنا في يثير من 
على يلب ونبهنا إلى شدة عداوتهم ومحاولتهم النيي من اإلسال  ومن نبيه،و بدل هن احيات دهب اليهود 

يكون دين رحمة هصبح دين ،نس وقسوة وهساطير ، ولكن إيا يان يلب دهبهم وتلب ص اتهم وقد نبهنا 

   لذلب فكير نقبي بذلب فهي اصابنا ما هصاب اامم السابقة من دا  الغ لة وعمى البةيرة؟؟ 

 نت هم ا ن لمايا نهى الرسول عن تدوين الحديث وهذا ما سأعالجه ان شا     وهي 

  ( 4السنة النبوية بين البحث والمسلمات )

    محمد الحاج 

Saturday, 03 February 2007  

 تدوين الحديث -4

 مد ي  عادة الترييع المنهجي لدور السنة:

لن هبده من حيث هنتهى اا رون، حيث تكال ا تهامات لكوي مون يبودب رهيوا ونقودا للسونة النبويوة ، 

  ة فتناول موضوع السنة النبوية ليس من قبيي التسلية هو المخال

العبثية ، فعندما نقو  بت كيب مرتكزات السنة فاننا نسعى بذلب إلعادة الترييع علوى هسوس معرفيوة 

وبهذذا التككيذو وإعذادة التر يذن فاننذا نسذعى للصذعود بذالواقل ت ذاه الذن  ه رى تستجيع لحا،اتنا، 

قل فيستعين القرآني المطلق، على عكس ما يكعله البعض من محاولة انزال الن  القرآني على الوا

وعنودما   يسوتجيع الواقو  لهوذا ا نوزال يقوو   بإنزاله بالسنة وبما يتبعها من إجماع وقياس وغيذره،

بتبرير وتاويي للنص ليتوافو  مو  موا يريود فيخورج بتبريورات عو،وا  يقوو  بتغطيوة عو،هوا بااسولوب 
أسلوب التتكيب والطعن الخطابي ا ن عالي والتحريألي، ويقو  بعزل ن سه ايديولو،يا عن اح رين ب

 والتس يه. 

وظن البعض هنني هسعى  يتتاا مثالع صحيح البخارب هو هيتتر ما لم تكتتو ه ااموة هو هننوي 
هصربوووي التوووراث، هو هننوووي هطعووون بالةوووحابة وعلموووا  ااموووة وسووول ها،   و لوووط الوووبعض بوووين طرحوووي 

يووان   بوود موون تحديوود منطلقووات والطروحووات ا ستتووراقية هو الت كيكيووة هو العلمانيووة الوضووعية، لووذلب 
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 البحث وتوضيح بعض النقاط قبي ا نتقال إلى النتائ  المعرفية للموضوع الذب تم طرحه:

 بداية لم يكن الطعن هو التجريح هدفي وإنما انطلقت من المحددات التالية:

   يو،د يتاب صير يتاب     يأتيه الباطي من بين يديه و  من  ل ه.  -او 

  نطعن بالسلر المجتهدين والعلما  و  ننوتقص مون قودراتهم العقليوة هو نتوكب فوي نوايواهم  -ثانيا

 حاشا و يلب هنهم قد ا،تهدوا وهبدعوا في إطار شروطهم ال كرية و ظروفهم ا ،تماعية والثقافية.

  

ولكون  لم يكون البحوث فوي عدالوة الةوحابة دعووة للتجوريح بهوم و  نتطواول علوى هحود هبودا، –ثالثا 

مجتم  الةحابة يباقي المجتمعات يو،د فيوه الةوالح والطالح،وهوذا   يمنو  مون  يريتوه، ويو،ود فيوه 

بعض المنافقين وهذا ثابت بالنةوص القرآنية، والتقول على رسول   صف يان مو،ودا هثنا  حياته 
ل هو عاشره لذلب يان موضوع اإلشكال يتعل  في تحديد مةطلح الةحابي فليس يي من رهى الرسو

يةبح عد ، وعندما تناولت شخةية هبي هريرة اتهمني البعض بأنني قلت فيوه يالموا يبيورا مو  هننوي 

هوردت هقوال الةحابة الكبار همثال عمر وعلي وعائتة و الزبير رضوان   عليهم، ثم طلبت حوديثا 
وة ح  وه لوم تورو إ  عون واحدا عن الةحابة يمتدو هبا هريرة هموا ااحاديوث التوي تتويد بوه وتمتودو قو

 طريقه، ثم هثبتنا تأثره بالثقافة الكتابية ، والمتتب  احاديث هبي هريرة يدرا يلب بتكي واضح.

  

  لوو يوان الألوبط ثابتوا للجميو  لموا احتواج الرسوول هن تطرقت لموضووع الألوبط وقلوت:  –رابعا 
ص حوددت لهوم هوذه المهموة، يعين من يكتع القرآن ومن يح  ه، ومعلو  هنه يان حول الرسول هشوخا

فالألبط إيا صير ثابت ومن البديهي هن تغيير يلمة هو نسيانها هو اقتطاع الحديث من سياقه هو هب تقديم 
وقود رهينوا فوي رد السويدة عائتوة  وتأ ير يخي بالمعنى ويغيره، وهوذه نقطوة هاموة  بود مون مراعاتهوا.ف

معناه  را،  حديث ولد الزنا شر الثالثةف وقد على هبي هريرة يير هن اقتطاع الحديث من سياقه صير 

تنبه لذلب الةحابي الجليي الزبير حيث قال لدى سماعه لبعض هحاديث هبي هريرة صد  يذب فقلوت 
ما هذا قال صد  هنه سم  هذا من رسول   ولكون منهوا موا وضوعه فوي صيور موضوعهف را،و  الحلقوة 

 ااولى 

                  

ت موضوع الجرو والتعديي لوم هتخوذ مون علوو  الجورو والتعوديي وت اصويلها عندما ناقت – امسا 
إطارا مر،عيوا، ولوم هد وي فوي نطوا  التبريورات والتوأويالت والمودافعات التوي هوردهوا ابون حجور فوي 

مقدمة شرحه لةحيح البخارب، ولم هد ي في إطار المناقتات يالتي دارت بين التيخ المليبارب وهحد 

عة اإلسالمية هو الدراسات التي صدرت إلعادة إحيا  منه  المتقدمين يالتي طرحها ااساتذة في الجام
التيخ حاتم الترير هو مرا،عات التيخ االباني م  ههمية هذه الحوارات في إطوار مر،عيوة التوراث، 

 حيث هنني:

  

نيد تو،هووت فووي بحثووي ل ةووي التوودقي  فووي السووند عوون التوودقي  فووي المووتن فوونيا اتجهنووا لدراسووة ااسووا

لو،دنا هن هسانيد البخارب لم تخي من علي، ناهيب عون إيوراده ايثور مون هلور وهربعمائوة حوديث دون 

سند ، واعتبار صحيح البخارب ومسلم هصح الكتع من حيث السند ،ا    حقا وليس من المعاصورين 
سوور فو اد له، لذلب ن رت اسانيد البخارب حسع منه  النقد عند المتوأ رين،  وهوردت قوول البروفي

سزيين والنتيجة التي  لص إليها  فقد اعتبر هن علم اإلسناد لم يتطور على يود البخوارب واسوتنت  بعود 
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دراسة قا  بها على مةوادر صوحيح البخوارب هن البخوارب لوم ينةوع اهتماموه علوى ااسوانيد يموا هوو 

د علوى الموضووع شائ  وإنما على المتوون ف را،و  فو اد سوزيين تواريخ التوراث العربوي، ولكون الوردو
تطرقت لقألايا لم هتناولها حيث ظن البعض هنني هناقش من دا ي اإلطار المعرفي الموروث، ولكنني 

آثرت الخروج من هذه الدائرة انها ممتلئوة بوالردود و  مجوال لتأسويس طورو ،ديود مون دا وي النسو  

 ال كرب ن سه. 

  

آن ولكن الردود والتعقيبات لم تتجره على وبعد يلب انتقلت لمناقتة المتون في ضو  التاريخ والقر

مناقتة مألمون هذه ااحاديث وإنموا ايت وت بوالطعن وطلوع التوبوة هو بو،وود ه طوا  لغويوة وإمالئيوة 
 وتحولت بعض الردود إلى دروا نحوية.

  

واستندت في رد بعض ااحاديث  إلى مر،عيوة القورآن التوي وصو ت النبوي بأنوه علوى  لو  ع ويم 
يلووب هن ينسووع إليووه بأنووه هووم بطووال  او،ووة لووه قوود شووا ت؟؟؟ هو هن اموورهة ليسووت موون فكيوور هقبووي بعوود 

محارمه ت لي رهسه هو ينا  في حجرها حتى لو يان سند الحديث من اصح ااسانيد وفوي هصوح الكتوع 

 يما يقال.

  

 هقبي بالنقاش والحوار والنقد والرفض ولكن عندما يغلع تع يمنا للتوراث والورواة علوى تع ويم  

 لخل  النبي فهذا يعني هننا نعاني من متكلة ن سية قبي هن تكون فكرية . 

ولنا هن نتسوا ل موا هوي القيموة المعرفيوة للحوديث الةوحيح سوندا الألوعير متنوا؟ ه  يعنوي يلوب هن 

الراوب العدل الألابط يمكن هن يخطئ هو هن   يكوون عود  ضوابطا يموا تبودى ظواهره لعلموا  الجورو 

 والتعديي؟

 يكون الوض  له دواف  ه رى يما في الحديث التالي:هو هن 

عن ابن عباا قال يان المسلمون   ين رون إلى هبي سو يان و  يقاعدونوه ، فقوال للنبوي  صف يوا 

 نبي   ثالث هعطينهن قال نعم:

 قال عندب هحسن العرب وه،مله ه  حبيبة بنت هبي س يان هاو،كها

 قال : نعم 

 بين يديب  قال ومعاوية تجعله ياتبا

 قال : نعم 

 قال : وت مرني حتى هقاتي الك ار يما ينت هقاتي المسلمين 

 قال : نعم .

يقول النووب في شرحه على صحيح مسلم ان هذا الحديث فيه إشكال وو،ه اإلشكال هن هبا س يان 

 -إنما هسلم يو  فتح مكة سنة ثمان للهجرة .... والرسول تزوج ه  حبيبة سنة ست

 بترو النووب.صحيح مسلم 

الحديث الساب    يثبت إ  شيئا واحودا: فألويلة لمعاويوة وهبيوه، والحوديث موردود متنوا ان واضو  

 الحديث ا تلطت لديه التواريخ ونسي هن النبي  صف تزوج ه  حبيبة قبي هن يسلم هبو س يان.
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 إشكاليات التدوين:

والمقووا ت واحرا  حووول توودوين  هنتقووي  احن إلووى  قألووية التوودوين فلوودى اطالعووي علووى  الكتووع 

الحديث و،دتها محةورة  في الخالا بين النهي واإلباحة واستقر قول السلر على هن النهي منسوخ 

باإلباحة ، و المخال ون لهذا القول قد انتهوا إلى هن الرسول قد نهى عن تدوين الحديث وتبعه فوي يلوب 
حة  حجة بأن النهي عن تدوين الحديث إنما افتعي من الةحابة، هما التيعة فقد اتخذوا من هحاديث اإلبا

قبي بعوض الةوحابة الكبوار رضووان   علويهم ولكون   يخ وى للمحقو  هن هوذا الموقور إنموا هوو هحود 

تجليات الموقر السياسي للتيعة ولهذا مقا  آ ور للنقواش   يتسو  لوه موضووعنا فبوا تالا المنطلقوات 
 ال كرية تختلر النتائ  ، 

في هذا الجدل وإنما سأعمد إلى تحليي هذه الروايات واحثوار بعيودا عون إشوكاليات النسوخ لن هد ي 

 وتبريرات النهي م  التعري  قليال على ههم تبريرات النهي لتعلقها بمنهجية القرآن وبنائيته:

  

عنوى  هنوه قوال   تكتبووا عن هبى سعيد الخدرى عون النبوي 7702الحديث ااول: في صحيح مسلم 

ثوا عنى و  حرج ومون يوذب َعلَوىَّ ومن ي هْ مقعودَه مون  تع عنى صير القرآن فَْليَْمُحهُ وَحد ِ متعمودا فَْليَتَبَووَّ
 النار

  

الحديث الثاني: روى اإلما  هحمد وهبوو داود عون عبود   ابون عمورو قوال : ينوت هيتوع يوي شوي  
عون يلوب ، وقوالوا : تكتوع يوي هسمعه من رسول   صلى   عليه وسلم هريد ح  ه ، فنهتنوي قوريش 

شوي  تسومعه مون رسوول   صوولى   عليوه وسولم، ورسوول   صولى   عليووه وسولم بتور يوتكلم فووي 

الغألووع والرضووا ؟ فأمسووْكُت عوون الكتابووة حتووى ييوورت يلووب لرسووول   صوولى   عليووه وسوولم فأومووأ 
 ما يخرج منه إ  ح  ف . بنصبعه إلى فيه   هب فمه ف فقال :   ايتع .. فو الذب ن سي بيده

  

الحديث الثالث: ومن يلب هن ر،الً من ههي اليمن قال في فتح مكة : ايتع لي يا رسول   ، فقوال 
 عليه الةالة والسال  : 

   ايتبوا ابي شاة ف يما عند هبي داود .

  

الكوذب في الحديث ااول يان نهي الرسول عن الكتابوة ولويس التحوديث  ونهوى عون الكوذب عليوه ف

على رسول   يان واردا يما ،ا  في القرآن }ويقولون طاعة فنيا براوا من عندا بيت طائ ة مونهم 
قوو ً صيوور الووذب تقووول و  يكتووع مووا يبيتووون فوأعر  عوونهم وتويووي علووى   وي ووى بوواو ويوويالً{ يمووا 

  83هوضحت في الحلقة ااولى نقال عن ااستاي هبو القاسم حاج حمد  النسا  

 هما في الحديث الثاني فقد هباو رسول   صف الكتابة .

وبووالن ر إلووى تةوورا الةووحابة  نجوود هنهووم لووم يهتموووا بتوودوين الحووديث هو يتابتووه و  سوويما يبووار 

 الةحابة  و،ا  في بعض احثار ما يلي:
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ديوث الرواية ااولوى: هن الةودي  ،مو  النواا بعود نبويهم ، فقوال إنكوم تحودثون عون رسوول   هحا

تختل ون فيها ، والناا من بعديم هشد ا تالفا ، فال تحدثون عن رسول   شيئا ، فمون سوألكم فقولووا : 
 32: 1بيننا وبينكم يتاب   فاستحلوا حالله وحرموا حرامهف تذيرة الح اظ 

  

الرواية الثانية:  عن عروة هن عمر بن الخطاب هراد هن يكتوع السونن فاستتوار فوي يلوب هصوحاب 
سول   ص فأشاروا عليه هن يكتبها فط   عمر يستخير   شهرا ثم هصوبح يوموا وقود عوز    لوه: ر

فقال إني هردت هن ايتع السنن وييرت قوما يانوا قبلكم يتبوا يتبا فأيبوا عليها فتريوا يتاب   وإني 

 و    هلبس يتاب   في شي  هبدا  ف تقييد العلم

  

 هن عمر بن الخطاب بلغه انه قد ظهرت في هيدب النواا يتوع فاسوتنكرها ويرههوا الرواية الثالثة:

وقال انه قد بلغني انه قد ظهرت في هيديكم يتع فاحبها إلى   هعدلها هقومها فال يبقين هحد عنوده يتابوا 
 إ  هتاني به فأرى فيه رهيي 

ا وتالا فوأتوه بكتوبهم فأحرقهوا  قال ف نوا انه يريد هن ين ور فيهوا ويقومهوا علوى همور   يكوون فيوه

 بالنار 

 ثم قال همنية يأمنية ههي الكتاب 

 وفي الطبقات الكبرى مثناة يمثناة ههي الكتابف

و بتحليي هذه الروايوات علوى ضوو  المةوادر التاريخيوة وبت كيكنوا لهوا نجود هن هبوا بكور وعمور لوم 
ح هنوه لوم يسومعها مون الرسوول انوه يحتجا بأحاديث النهي بي إن هبا بكر ،م   مسمائة رواية والواضو

 تي هن تكون مكذوبة هو هنه ائتمن هحدا ولم يكن يما ظن، فلو يان سمعها من الرسول بن سه لما ورد 

 عليه مثي هذا التخوا. 

والنتيجة الثانية المستخلةة من هذه الرواية هن الرسول لم يحثهم على تدوين الحديث هو ا ستعانة 

 بكر هن يمحص هذه الروايات، ثم يقو  بتدوينها وإثباتها. به وإ  يان يمكن ابي

هما الرواية الثانية فتتير إلى هن الةحابة يانوا مختل ين في الحديث و اا هبو بكر من تعاظم هذا 
 ا  تالا  حقا، 

هما عمر فقد يان سبع منعه لكتابة الحديث هو هن تتكي هذه ااحاديث مر،عية ه رى صير القرآن 
 من ثم تنسى المر،عية ااساسية واستتهد بما حي بأهي الكتاب، الكريم و

ولو ه ذنا الحديثين ااول الوارد بالنهي واح ر المتتمي على اإلباحوة وهضو نا إلويهم نتوائ  تحليوي 

فعي الةحابة لخلةنا إلى هن الرسول لم يوأمر هو يحوث علوى تح ويص هو يتابوة السونة بوي لوم يهوتم بهوا ، 
يحث رسول   صحابته  على يتابة الحديث ومذايرته حتى   ينسى هو يألوي  ، واضعر اإليمان هن 

 هذا إن افترضنا هن   هراد احاديث اححاد هن تتكي مر،عية. 

  

وهذا يقودنا إلى هن الرسول  صف يان يسعى إلثبات مر،عية واحدة فقط وهي القرآن، لذلب لم ينه 

يقها وإثباتها لئال تتكي مر،عيوة تتوريعية هو يموا قوال عمور بون عن تداول ااحاديث يما هنه لم يقم بتوث

الخطاب  رف   وييرت قوما يانوا قبلكم يتبوا يتبا فوأيبوا عليهوا فتريووا يتواب   وإنوي و    هلوبس 
 يتاب   في شي  هبدافف  
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منطقيوا هو  هما دعوى هن علة النهي يانت  تية ا  تالط بالقرآن ، فهي دعوى   تجد لها مرتكزا

 شرعيا:

  

حيووث صوواب عوون المحتجووين بووذلب هن القوورآن مت وورد ببنائيتووه، فةووياصة القوورآن الخاصووة وبالصتووه  

 ون مه تجعي من المستحيي هن يختلط يال    بكال  النبي.

فالقرآن وحدة موضوعية واحدة وآياته من ومة في سور فكير يمكن هن يختلط ، بي إن هذا الكال  

لقرآن اللغوية وإعجااه اللغوب الذب طالما تغنى به السلر وعلما  اللغة، وقد ،ا  يطعن بخةوصية ا

في القرآن الكريم هنهم يانوا ية ون القرآن بقولهم سحر مستمرف وفي سورة المدثر   إن هذا إ  سحر 
 ي ثرف

  

م ار  فعجبا يير يخاا الرسول هن يختلط القرآن بغيره والك ار و المتريون ية ونه بأنه يال  
في ن مه اب يال  آ ور حتوى ادعووا بأنوه سوحر، فكيور بالمسولمين الوذين آمنووا بهوذه البنائيوة المت وردة 

 والم ارقة اسلوبهم البالصي والتعرب، وهي تستقيم دعوى الخوا من ا  تالط.

  

قألية ه رى هود هن اشير إليها وهي هن تدوين السونة يختلور عموا حةوي فوي ،مو  القورآن فهنواا 

لقرآن وليس تدوين ، حيث هن القرآن يان مكتوبا وما حدث هو ،م  للةحر، هما السنة النبوية ،م  ل

فتدوينها هو يتابتها لم يتعد فوي العةوور الهجريوة الخمسوة ااولوى يتابوة المحودثين لمرويواتهم الخاصوة 

 -لمتأخرينا دراسة نقدية ومقارنة بين ال انن التطبيقي لدى المتقدمين وال انن النظري عند را،  

     الشيخ حمزة المليباري(

  

 النتائ  المعرفية:

 هناا فار  منهجي وفار  بااسس المعرفية بين هحاديث اححاد والقرآن:

القرآن مرتع بتكي توقي ي و  يمكن استبدال آية مكان ه ورى و  يحو  حتوى للرسوول هن يقوو   -

 بذلب.

 هما السنة فهي مرتبة بأشكال توفيقية مختل ة . -

 القرآن هعيد ترتيع آياته بتكي م ار  لبنية الواق  والكي ية التي تنزل بها. -

 هما السنة فهي متلبسة بلبوا الواق . -

 القرآن وحدة موضوعية واحدة  -

 السنة ه،زا  مقتطعة من سياقاتها ومجزهة. -

 القرآن همر   بكتابته وتح ي ه . -

 كتابتها هو مذايرتها هو تح ي ها.هما السنة فلم يأمر   و  رسوله ب - 

إشكالية التدوين تمس عم  القألية فنيا يانت سنة اححاد علوى هوذا القودر مون الخطوورة ولهوا هوذا 

الوان التتريعي الذب هصبح مهيمنا على القرآن فلمايا لم يهتم بها الرسول، ويير يلزمنا   بأحاديث 
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ةادقة المنسوبة لعبد   بن عمرو يقول عنها: فيها لم يطل  عليها سوى صحابي واحد فمثال صحي ة ال

وتألم صحي ة عبد   بن عمرو هلر حوديث يموا  ما سمعته من رسول   وليس بينى وبينه فيها هحد 

 يقول ابن ااثير في هسد الغابة ،

  

و هصلع هحاديث اححاد مدارها على صحابي واحد فكير يتم إلوزا  ااموة بهوا بحيوث لوو موات هوذا 

 الةحابي هو نسي لألاع الحكم!!

  

هناا هحاديث   هدرب موا الغايوة منهوا ف يهوا قودر يبيور مون التسو يه وا سوتخ اا بوالعقول وتتوويه 

 صورة النبي وهاوا،ه وهيير هنا الحديث الم ترى على ه  الم منين عائتة:

  

ئتوة   فسوألها حدثني هبو بكر بن ح ص قال سمعت هبا سلمة يقول د لت هنا وه وو عائتوة علوى عا

ه وها عن صسي النبي   صلى   عليه وسلم   فدعت بننا  نحوا مون صواع فاصتسولت و هفاضوت علوى 
 رهسها وبيننا وبينها حجاب قال هبو عبد   قال يزيد بن هارون وبهز والجدب عن شعبة قدر صاع.

  

نسي واض  الحوديث هنوه هو  ما ال ائدة من اصتسال السيدة عائتة ورا  الحجاب ولمايا تغتسي هي 
   يمكن الرؤية من ورا  حجاب، وهي من عاقي يتعلم بهذا التكي؟؟؟

وقد حاول ابن حجر فض اإلشكال بأن قال هنهم رهوا ما يراه المحار  مون بعألوهم يالقسوم العلووب 

لوب فقط وهنا هتعجع من هذا التأويي وما ال ائدة هصال من هن ت يض الما  على رهسها ه  يمكنهوا قوول ي
لهم ه  هنها تحتاج لد ول الحما  وإفاضة الما  على الرها؟!! هي يان الدرا يله حوول إفاضوة الموا  

 على الرها؟؟؟

  

ه  هن في الحديث صمز من طرا   ي بالسيدة عائتوة مثوي ا وتال  عودة ه ووة لهوا مون الرضواعة 

 النبي ومقامهم ؟؟ وفي بعض هذه ااحاديث من اإلشكاليات ما ليس له تأويي يلي  بحرمة هاواج 

  

 الطعن بالن  القرآني ومصدره اإللهي:

لقد هوقعتنا ااحاديث التي تم التسليم بةحتها ن را لةحة هسانيدها بمطبات   يخورج منهوا المور  
إ  بنيمانه ال طورب هموا إيا هعموي التحليوي العقلوي فسيحةوي لديوه شورخ ن سوي عميو ، وعنودما عمودوا 

 ا في دوامة ه رى.لتأويي هذه المختل ات د لن

  

ولم يقر الدا عند هوذا الحود بوي يهوع إلوى المسواا بقألوايا منهجيوة وبااسوس التوي تبنوى عليهوا  

معرفية القرآن يعةمته من التحريور ومةودره اإللهوي وبنائيتوه المت وردة يالروايوات التوي تتوير إلوى 

 ياملة  نسخت تحرير القرآن مثي القول بو،ود آية الرضاع ور،م الكبير وهن هناا سورا 

 روى مسلم في صحيحه هن عائتة قالت : يان فيما هنزل من القرآن

  عتر رضوعات معلوموات يحورمن ف ثوم نسوخن بخموس معلوموات ، فتووفي رسوول   صولى    
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 عليه وسلم وهن فيما يقره من القرآن .

 فنيا يانت العتر رضعات منسو ة فأين آية الخمس رضعات ومن نسخها؟؟؟

بن ما،ة عن عائتة :   لقد نزلت آية الر،م ، ورضواعة الكبيور عتوراً . ولقود يوان فوي وفي سنن ا

صحي ة تحت سريرب ، فلما مات رسول   صلى   عليه وسلم وتتاصلنا بموته ، د ي دا،ن فأيلهاف 

. 

 فنيا يانت آية الرضاعة والر،م منسو ة وهيلها دا،ن ، فبمايا نسخت الخمس رضعات ؟؟

 ،م المزعومة:هما آية الر

 التيخ والتيخة إيا انيا فار،موهما البتة 

 فقد تحلى التيخ الجزيرب بجرهة ورد بقوله:

التويخ  –  هما ما نقله البخارب تعليقاً من هن الذب يان في يتاب   و رف  ل  ه دون معناه ، فهوو 

ل وهلوة يوـجز   فوننني   هتوردد فوي ن يوه ان الوذب –والتيخة إيا انيا فار،موهما البتة الخ  يسومعه او 

 بأنه يال  مةنوع   قيمة له بجانع يال    الذب بلف النهاية في ال ةاحة و البالصة ف

 257ال قه على المذاهع ااربعة للجزيرب الجز  الراب  ص

  

ويذلب تةدى لمثي هذه ااقاويي اإلما  ابن حوز  ولوم يقوم هب وان لو،وود مثوي هوذه ااقاويوي فوي 
 صيره فقال: البخارب هو

وييروا حديثا عن ايد بن ثابت هنه قال :   افتقدت آية من سورة برا ة هي }لقد ،ا يم رسول من 

فلوم ه،ودها إ  عنود  128 -هن سكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالم منين رؤوا رحويمف التوبوة 
  حتى يتهد عليها ر،الن ر،ي واحد . وييروا في يلب هياييع و رافات هنـهم يانوا   يثبتون احية إ

 ! وهذا يله يذب بحت من توليد الزنادقة. 

  256ص  6ااحكا   بن حز  ج

والرواية في صحيح البخارب هي: عن  ار،ة بن ايد هن ايد بن ثابت قال : نسخت الةحر في 

 المةاحر ف قدت آيةً من سوورة ااحوزاب ينوت هسوم  رسوول   صولى   عليوه وسولم يقوره بوـها فلوم

ه،دها إ  م   زيمة بن ثابوت اانةوارب الوذب ،عوي رسوول   صولى   عليوه وسولم شوهادته شوهادة 
 ر،لين وهو قوله  من الم منين ر،ال صدقوا ما عاهدوا   عليهف

  

هما الموضوع الثاني المتعل  بتحرير القرآن فهو الزعم القائي بأن القرآن هنزل على سبعة هحرا 
تألاربة ،دا لن هييرها هنوا  توية اإلطالوة ،حتوى هن ااقووال فوي هوذه المرويوات والروايات في يلب م

التي ادعى البعض هنها متواترة وصولت إلوى هربعوين قوو  ولكون هييور هنوا إحودى هوذه الروايوات التوي 

 ،علت البعض يجيز رواية القرآن بالمعنى:

  

وهوع و الئو  ، ونسوبه ابون وقال السيوطي:   وإلى هذا يهع س يان بن عيينة وابون ،ريور وابون 

عبد  البر ايثر العلما  ، ويدل له ما ه ر،ه هحمد والطبراني من حديث هبي بكرة إن ،بريي قوال : يوا 
محمد اقره القرآن على حرا . قال ميكائيي : استزده حتى بلف سبعة هحرا  قال : يي شواا يواا موا 
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وهقبوي و هلوم و ايهوع وهسورع وعجوي،  لم تختم آية عذاب برحمة هو رحمة بعذاب ، نحو قولوب: تعوال

 وهذا الل ص رواية هحمد ، وإسناده ،يد . 

  

وه رج هحمد والطبراني هيألا عن ابن مسعود نحوه ، وعند هبي داود عن هبي: قلوت سوميعاً عليمواً 

عزيزاً حكيماً  ما لم تخلط آية عذاب برحمة ، هو آية رحمة بعذاب ، وعند هحمد من حديث هبي هريرة 
القرآن على سبعة هحرا عليماً حكيماً ص وراً رحيماً ، وعنده هيألا من حديث عمر : إن القرآن  : هنزل

 1يله صواب ما لم تجعي مغ رة عذابا هو عذابا مغ ورة، وهسوانيدها ،يواد ف اإلتقوان فوي علوو  القورآن ج
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مورهم وهسوودهم وفي يلب يقول الجزرب:  والنبي صلى   عليه وسولم بعوث إلوى ،ميو  الخلو  هح

عربيهم وعجميهم، ويان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتـهم مخـتل ة وهلسنتهم شوتى ويعسور علوى 
هحدهم ا نتقال من لغة إلى صيرها ومن حورا إلوى آ ور بوي قود يكوون بعألوهم   يقودر علوى يلوب ولوو 

ه صلى   عليوه وسولم فلوو يل ووا بالتعليم والعالج  سيما التيخ والمرهة ومن لم يقره يتابا يما هشار إلي

العدول عن لغتهم وا نتقال عن هلسنتهم لكان من التكلير بما   يستطاع وما عسى هن يتكلر المتكلور 
 وتأبى الطباع بهف را،  تاريخ القرآن للكردب .

  

  هريوود هن هعلوو  علووى هووذه التووأويالت ال اسوودة فوونحن نوورى اليووو  عتوورات الماليووين موون المسوولمين 
 هم ااعا،م يتلون القرآن على حرا واحد .ومن

  

ولكن بعد هن عجزوا عن إيجاد الروايات الستة اا رى قالوا هنها نسخت في عهود النبوي مو  العلوم 
هنه   يو،د دليي على نسخها ولكن اسوتدعا  النسوخ يوان ل وض اإلشوكال بوين هوذه الروايوات والحقوائ  

 التاريخية .

  

ه ااياييع انها ترتبط بقألايا ،د  طيرة وحساسة فمن له   يجع هن نتساهي م  مثي هذ

 المةلحة بالطعن بح ص القرآن وه ال  الرسول وتتويه صورته وعةمة الكتاب ومةدره اإللهي؟؟؟

  

 الخطورة تكمن في هن مثي هذه الروايات يانت وستكون مادة دسمة للطعن بالقرآن .

  

طور الرواية القرآنية معتمدا على ما يير في لقد قا  المستتر  د آرثر ، رب بدراسة حول ت

يتع السلر والخلر حتى هنه حق  وطب  يتاب المةاحر  بن هبي داود السجستاني، وهو يتاب 

ي يده في إثبات تطور الرواية القرآنية وهو هحد الكتع التي هل ها السلر في هذا المألمار، وبتطور 
ين على صحة الحديث بنا  على صحة السند بحوث التحليي التاريخي وب ألي إصرار التقليدي

 فسوا يجد المبطلون في هذه الروايات مادة دسمة لت كيب هصي الدين اإلسالمي. 

 ولكن هي نلومهم ه  نلو  هن سنا.   

السنة النبوية الةحيحة هي الةحيحة متنا ويي ما يخالر ااصول القرآنية   عبرة فيه، والقألية 
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 ر السنة النبوية وعالقتها بالقرآن. تحتاج إلى تحديد معرفي لدو

  

 الدور المعرفي للسنة في اطار المرجعية القرآنية:

 هناا س الين مطروحين :

 هل األحاديث السليمة سندا ح ة أم ال؟ 

 وما هو دور وقيمة األحاديث السليمة متنا وسندا؟

واصذذلة الذذدفاع هنذذاج جهذذد  بيذذر ي ذذن أي يبذذذل فذذي هذذذا الم ذذال وال عذذذر لنذذا فذذي التكاسذذل أو م

 العاطكي الممل.

البداية تبدأ من تحديد موقكنا من روايات اآلحاد  كذل، وبعذد كلذو نت ذه إلذى الروايذات الصذحيحة 

سندا ومتنا لنحدد دورها وعالقتها بالقرآي و هذا يترافق مل ال هود الرامية إلى تطوير مذنه  النقذد 

ة وبوجود األدوات المساعدة والتذي تسذهل عند المحدثين على ضوء أدوات التحليل التاريخي الحديث

عملية البحث والتنقين فما ين زه البخذاري بسذنوات يمكذن إن ذاسه بسذاعات وجذزى ف السذل  عنذا 

خير ال زاء لل هد الذي قاموا به برد قسذ  هائذل و بيذر مذن الروايذات المدسوسذة ، وبتذألي  الكتذن 

ل فال هذد هنذا مبنذي علذى العلذوم الحديثذذة ومصذنكات الحذديث و علذوم ال ذرل والتعذديل و تذن الرجذذا

وعلى جهود السل  دوي عصمة أو قدسية أو تخوف ، أما المتن فيحتاج إلى جهد أ بر يستخدم فذي 

دراسته علوم اللسانيات والبحث التاريخي واالجتماعي وقبل  ل كلو تذت  دراسذته فذي ضذوء القذرآي 

، وهذذا يحتذاج إلذى بذذل جهذود م ذنية الكري  المأخوك  وحدة موضوعية واحدة ولذيس بشذكل م ذزأ

 لتأسيس أدوات معرفية جديدة للتعامل مل القرآي، 

  

ولكن هل لدى المهتمين والمثقكين الهمة للقيام بذذلو للذدفاع عذن القذرآي الكذري ،  وت ريذد سذنة 

 نبيه  من الدس الذي يطعن بأخالق النبي الكري  و يطعن بحكظ وعصمة القرآي .

دى الكثيذذرين بالتشذذكيو فذذي النوايذذا والتككيذذر والمزايذذدات العاطكيذذة التذذي مذذا وجدتذذه هذذو الهمذذة لذذ

نتعامل بها في  ل ق ايانا فأصابنا مذا أصذاب األمذ  السذابقة عنذدما نق ذنا العهذد وقذد وردت اآليذات 

 القرآنية بتحليل هذا المرض يقول تعالى:

  

وأطعنذا واتقذوا ف إي ف علذي  واك روا نعمة ف عليك  وميثاقه الذذي واثقكذ  بذه إك قلذت  سذمعنا 

بذات الصدور* ياأيها الذين آمنوا  ونوا قوامين هلل شهداء بالقسط وال ي رمنك  شنآي قذوم علذى أال 

 8-7تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(المائدة 

  

وينبهنا ف إلى تبعذات هذذا األمذر ونتائ ذه علذى المسذتوى المعرفذي مذن نسذياي وتحريذ  للقذول 

ت ليات كلو على المستوى الثقافي واالجتماعي فيقول تبارج اسمه عما أصاب األم  السابقة ومن ث  

 بسبن نقض الميثاق:

  

)فبما نق ه  ميثاقه  لعناه  وجعلنا قلوبه  قاسية يحرفوي الكل  عن مواضعه ونسوا حظذا ممذا 

 يحذن المحسذنين * ك روا به وال تزال تطلذل علذى خائنذة مذنه  إال قلذيال مذنه  فذاع  واصذك  إي ف
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ومذذن اللذذذين قذذالوا إنذذا نصذذارى أخذذذنا ميثذذاقه  فنسذذوا حظذذا ممذذا ك ذذروا بذذه فأغرينذذا بيذذنه  العذذداوة 

 والبغ اء إلى يوم القيامة وسوف ينبئه  ف بما  انوا يصنعوي( المائدة.

  

لذذة الميثذاق هذو القيذام هلل والشذذهادة بالقسذط دوي سيذادة أو نقصذاي وعذذدم البغذي والتعذدي ومقاب 

السيئة بال ور والبغي ، ولنا أي نرى أي تبعات نقض الميثاق في األم  السابقة يت لى بتحري  الكل  

عن مواضعه وهذا أصاب السنة عندنا ول  يصن القرآي ألي ف تولى حكظذه ولعذدم إمكانيذة اإلتيذاي 

مكارقذذة لذذنظ   بمثذذل بنائيتذذه ومنه يتذذه، وقذذد مذذر معنذذا  يذذ  أي اآليذذات المذذدعى أنهذذا منسذذوخة تذذالوة

القرآي وبنائيته المتكردة، والقرآي ال ينسخ بذداجن !!!!! وبحكذظ ف القذرآي مذن التحريذ  حكذظ لنذا 

 المنه  الذي نسترجل على أساسه السنة النبوية ونمحصها.

  

هذه أمراض ابتليت بها األم  فهل يمكننا أي نحدد أعراض مرضنا )االخذتالف والكرقذة والعذداوة 

 نرجل إلى قرآننا لنشخ  علة المرض الرئيسية والبغ اء( ث  

  

وفيما يتعلق بتدوين السنة يشير ف في قرآنه إلى ق ية هامة جدا بشأي تقييد المطلق بالنسذبي 

عنذد تنذذزل القذذرآي، يقذذول تعذذالى) يذذا أيهذذا الذذين آمنذذوا ال تسذذألوا عذذن أشذذياء إي تبذذد لكذذ  تسذذ    وإي 

عكا ف عنها وف غكور حلي  * قذد سذألها قذوم مذن قذبلك  ثذ   تسئلوا عنها حين ينزل القرآي تبد لك 

 102-101اصبحوا بها  افرين( المائدة 

  

اآلية جاءت هنا في سياق آيات تتحذد  عمذا حذرم ف ومذا أحذل ثذ  نكذى ف مذا يكتذرى عليذه مذن 

ى الرسذول قذالوا تحري  ورد المرجعية له وللرسول فقال ) وإكا قيذل لهذ  تعذالوا إلذى مذا أنذزل ف وإلذ

 104حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو  اي آباؤه  ال يعلموي شيئا وال يهتدوي( المائدة 

  

والق ية المشار إليها في اآلية هو النهي عن الس ال ، فالسذ ال هنذا مذرتبط بذالم تمل وثقافتذه 

خاصذذا بتلذذو وهمومذذه وهمذذوم السذذائل المذذ طرة بتر يبتذذه االجتماعيذذة لذذذلو سذذيكوي ال ذذواب عنهذذا 

المرحلة وأوض  ف سبن النهي :) قد سألها قوم من قبلك  ث  اصبحوا بها  افرين (. لذذلو لذ  يذأمر 

الرسول بكتابة السنة أو بتحكيظها ول  يأمره ف بذلو ألي كلذو يحيلنذا إلذى مشذكالت وهمذوم منوطذة 

سذذترجعها علذذى ضذذوء بواقذذل اجتمذذاعي معذذين ، وبذذذلو نكهذذ  السذذنة اآلحذذاد الصذذحيحة متنذذا والتذذي ن

المرجعية القرآنية فقط بأنها االرتقاء بالنسبي )الواقل( إلذى المطلذق)القرآي( فالق ذية ليسذت تنزيذل 

وإنما عروج بهذا الواقل إلى نور اإلسالم والقذرآي بذالقرآي وبذوحي السذنة المطهذرة ، وأرجذو أي ال 

الزمذاي والمكذاي فذالتوراة يخلط البعض بين الوحي واإلطذالق، فلذيس  ذل وحذي يكذوي مطلقذا وفذوق 

 واإلن يل وحي ولكنه وحي نسبي وغير مطلق، الوحي المطلق هو القرآي فقط.

  

لذلو يمكننا أي نحدد دور السنة أو الدور المعرفي األه  للسنة وهو ا تشاف اآللية والكيكية التي 

التصذذرف عذرج بهذذا المصذذطكى بواقعذه وبصذذحابته الكذذرام إلذى مسذذتوى آخذذر مذن مسذذتويات الحيذذاة و

المتالسم مل القول اإللهي واإلرادة اإللهية وكلو بتعليمه  الكتاب والحكمة ، وبتز يته  التي استوت 

 على سوقها برضواي ف عليه .
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ألحمذذد الكذذري  كو الخلذذق  والحمذد هلل حذذافظ القذذرآي والذذذ ر الحكذذي  والصذذالة والسذذالم علذذى النبذذي

 العظي . 

  

 محمد الحاج

 2004آب  -أغسطس 27
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