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 وإىل كل من محل لواء اإلسالم وجاهد يف سبيل اهلل
 أهدي هذا البحث املتواضع
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 مقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من ُشرور أنفسنا 
أعمالنا، َمن يَهدي اهلُل فال ُمضلَّ له، ومن ُيْضلل فلن جتد له َوليا وَسيِّئات 

 ُمرشدا.
وبعد، فهذا حبث يف السنة والفكر اإلسالمي معا، قصدت به إفادة 
القارئ العريب خاصة، واملسلمني عامة، املناخ الفكري والواقع الثقايف 

هلجومات  -وال يزال  -للمسلمني يف إندونيسيا، ذلك البلد الذي تعرض 
احلركة التنصريية الشرسة. كما تعرض كذلك للغزو الفكري والثقايف من جانب 

 الغرب، مما أدى إىل انقسام على الصعيد الفكري والثقايف بني أبناءها.
وميكن اعتبار االستعمار اهلولندي خمطِّطا أساسيا هلذا الصراع يف هذه 

رها يف أوساط املسلمني. املنطقة. فاالستعمار هو الذي أتى بالنصرانية ونش
زرع  -خالل فرتة استعماره هلذه البالد مدة أربعة قرون تقريبا  -مث هو 

بذور العلمانية يف احلكم والتعليم ، وتوىل رعايتها ، إدراكا منه خلطورة 
هذين اجملالني يف حتديد مستقبل األمة. فقامت السلطة االستعمارية بفصل 

حكومية تدرِّس العلوم التجريبية الدين عن التعليم. فهناك مدارس 
واإلنسانية ، وال تلقي باال للعلوم الشرعية ، وأغلب هذه املدارس تقع يف 

وأغلبها  -املدن واألماكن املتحضرة. وهناك مدارس دينية ومعاهد تقليدية 



 ب 

 

هتتم بالعلوم الشرعية وال تعرف  -يف القرى البعيدة عن اجملتمع احلضري 
 العلوم التجريبية.

تب على هذا الفصل املقصود، حدوث انقسام بني أبناء اجليل وتر 
الواحد يف التوجه على املستوى الفكري والثقايف ؛ قسم مثقف بالثقافة 
األوربية ال يعرف عن اإلسالم شيئا ، وآخر متدين تقليديا ال يعرف عن 

 التطورات احلضارية إال القليل.
بل دخل إىل عمق ومل يقف االستعمار اهلولندي عند هذا احلد ، 

نصِّر )سنوك 
ُ
اإلسالم ، فوظَّف أحد رجاله وعمالئه وهو املستشرق وامل

هورخرونيه( لتحريف املفاهيم اإلسالمية ، فيشكك يف العقيدة ، ويطعن يف 
 السنة ، ويهاجم الشريعة اإلسالمية ، وينشر مسومه يف أوساط املسلمني.

ذورها )سنوك( ، ظهور وكان من آثار الثقافة االستعمارية اليت زرع ب
اجتاه يعرف بثقافة )التنوير( ، أو )العقالنية( ، أو )التجديد( ، تلك الثقافة 
اليت تسري على منط املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية ، وتلبس لباس 
اإلسالم وتستخدم شعاراته مثل )التجديد(، وترفع بعض رموز املفكرين 

ة، ومجال الدين األفغاين ، وحممد املسلمني أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمي
عبده ، ورشيد رضا ، وغريهم. لكن كان ذلك مبفهوم خمالف ملضمونه 
احلقيقي ، فهذه الثقافة ليست تنويرا ، وهم عن التنوير احلقيقي أبعد، بل 

 هي ثقافة التزوير إن صح التعبري.
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وجاء أحدهم إىل الفكر اإلسالمي مثال ، ورفع شخصية ابن تيمية 
مه ، وهو يشكك يف عقيدة اإلسالم ، ويطعن يف شريعته ، ويردد وعظَّ 

أقوال املستشرقني وجيري وراءهم، مث َيدَّعي أن ذلك من باب )التجديد( ، 
 وشتان ما بينهما. وصدق فيه قول الشاعر : 

 كٌل يدَّعي وصال بليلى   وليلى ال تقر هلم بذلك.
ا من فرض ثقافة واليوم ، وبالرغم من مرور حنو مخسة وعشرين عام

)التنوير( ومحلته اإلعالمية ، لكنها مل يكتب هلا النجاح يف إقناع الشعب 
اإلندونيسي املسلم بأهنا هي اخليار يف املسار الديين والثقايف. بل يشهد 
الواقع تطورات مغايرة متاما ملا كان ختططه أصحاب الثقافة التنويرية ، 

 وخمالفة ملا يتوقعونه.
ة اإلسالمية تصعد أمام التيارات املعادية لإلسالم يف  وقد بدأت الصحو 

كافة املستويات. ومل يعد يف قدرة أحد دفع موجات الصحوة املتصاعدة 
يوما بعد يوم ، السيما يف اجلامعات الكبرية. وبدأ الشعب اإلندونيسي 

الذي سبق أن حكم البالد من شرقها يف جزر  -يدرك ويعي أن اإلسالم 
على نظام اإلمارات   ACEHإىل غرهبا يف )آشيه(   MALUKU)مالوكو( 

اإلسالمية ، وكان ذلك قبل دخول االستعمار بقرون وميتد إىل أيام حكم 
هو اخليار الوحيد ملستقبل هذه األمة ، ومنهجه الشامل هو  -االستعمار 

املنهج الصاحل للحياة اإلنسانية . فهذا الوعي ازداد رسوخا بشكل أوضح 
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خاصة بعد اهنيار االحتاد السوفييت وتفرغ الغرب ملواجهة  خرية ،يف اآلونه األ
 أبناء هذا الدين يف شرق األرض وغرهبا مثل ما حدث يف البوسنة واهلرسك.

ومن ناحية أخرى ، وعلى الصعيد السياسي قد ظهرت مؤشرات إجيابية 
تبشر املسلمني وتعينهم على رفع مستواهم وإصالح أحواهلم ، حيث 

لبعض مطالب الشعب اإلندونيسي  -بفضل من اهلل  -كومة استجابت احل
املسلم إىل حٍد ما ، فسمحت بإقامة مصرف إسالمي يطبق الشريعة يف أمور 
املعامالت ، وفتحت األبواب أمام املسلمني ليستدركوا ما فاهتم من فرص يف 
إدارة البالد ، بعد أن كانت حتت سيطرة النصارى. كما أهنا أعطت شيئا من 

رية لرجال الدعوة اإلسالمية للتحرك يف إصالح أمورهم وممارسة نشاااهتم احل
على حنو أفضل مما كان يف الفرتات السابقة ، مما أدى إىل تعرضها النتقادات 
التيارات املعادية لإلسالم ؛ ألن هذه السياسات االصالحية لن ترضي أعداء 

ويف  -مانيني اإلسالم ولن ختدم مصاحلهم. وهبذا ، فشلت جهود العل
يف حتقيق أهدافها وهتميش دور اإلسالم  -مقدمتهم أنصار ثقافة )التنوير( 

 يف تنظيم شؤون احلياة.
وباإلضافة إىل ذلك ، وعلى الصعيد الفكري ، قد حقق التيار 
اإلسالمي اجنازات كبرية ، إذ جنح يف كشف نقاب ثقافة )التنوير( أمام 

اإلسالم وتنحيته من جماالت احلياة املسلمني ومدى خطورهتا يف إجهاض 
 املختلفة.
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 TAMANوميكن اعتبار حَدث )مسرح إمساعيل مرزوقي األديب( 

ISMAIL MARZUQI (TIM)   من أهم اإلجنازات يف  1992يف ديسمبري
تاريخ الفكر اإلسالمي يف إندونيسيا ، إذ جنحت جهود الغيورين من أبناء 

وما حاولت تلبيسه على  املسلمني يف الكشف عن غطاء العلمانية
املسلمني . وذلك يف مناظرة علمية بني الطرفني : اإلسالمي والعلماين 
حيضرها آالف من الطلبة واملثقفني. وقد أدت هذه املناظرة يف النهاية إىل 
تغلب اجلانب اإلسالمي على خصومهم يف اجلانب العلماين ودحض 

 شبهاهتم ، وذلك لقوة حججهم وسطع برهاهنم . 
ان هلذه املناظرة أثر إجيايب مل يكن من املتوقع حدوثه ، حيث وك

اهتزت القوى العلمانية واالستشراقية ومؤسساهتا وقنواهتا اإلعالمية ، وانتشر 
صيتها ومسع دويها يف املراكز االستشراقية بأمريكا وأوربا ، وجاءت ردود 

 معارض.األفعال من جهات خمتلفة داخل البالد وخارجها ، مابني مؤيد و 
وتعد هذه املناظرة هي األوىل من نوعها يف تاريخ الثقافة اإلسالمية 
اإلندونيسية ، وانكشف للجميع ما وراء املخططات الصهيونية يف جمال 

 الفكر والثقافة.
وحنن ، إذ نقدم هذا الكتاب للقارئ العريب ، نرجو من اهلل القبول  

ومه ، داعني املوىل سبحانه هلذا اجلهد املتواضع يف إظهار احلق وإبطال خص
وتعاىل أن يوفقنا إىل اريقه احلق والثبات فيه ، وأن جيعل هذا العمل يف 
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ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه ، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل 
 بقلب سليم.

 
 م.1996هـ/أغسطس 1417يع األول ر ربالقاهرة آخ

 
املؤلف.
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 : تمهيد
أدرك أعداء اإلسالم أن اهلجوم الذي وجهوه ضد القرآن قد باء 
بالفشل، ومل يعد ينفعهم يف كثري من احلاالت، بل يؤدي هبم إىل عواقب 
وخيمة، نفسية ومالية وفكرية. وظنوا أن توجيه اهلجوم ضد املصدر الثاين 

سالم والتغيري من أولويات سياسة اهلجوم سوف يفلحهم من مصادر اإل
ويعود عليهم بالنفع والتمكن من صرف أنظار املسلمني عن تراث نبيهم 
العظيم. ويغفلون أن اهلل قد تكفل باحلفاظ على السنة كما تكفل حبفظ 

 القرآن الكرمي، مصداقا لقوله تعاىل : 
 .( 1) } إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون {

إن احلديث عن جهود العلماء اإلندونيسيني يف الدفاع عن السنة 
يتطلب يف املقام األول أن نعرض خصوم السنة أو بالتعبري األدق اهلجوم 
على السنة، الذي بسببه يأيت الدفاع عنها كرد فعل ابيعي ؛ ألن أي فعل 
يستدعي رد فعل مضاد له. وهذا أمر ابيعي يف الصعيد الفكري عامة، 

ضال عن السنة النبوية الشريفة. فالرد على اهلجوم الذي تتعرض له السنة ف
والقيام بالدفاع عنها ضد أعدائها من أكرب الواجبات اإلسالمية ؛ ألن هذا 

                                                
من سورة احلجر. ويرى بعض العلماء أن لفظ )الذكر( يف اآلية يشمل  9آلية ا (1)

  القرآن والسنة والشريعة عامة.
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اهلجوم يتزايد كما ونوعا من وقت آلخر يف كل بلد من بلدان العامل 
ة ضد السنة اإلسالمي. وليس من املبالغ فيه إذا قلنا إن هذه اهلجمة الشرس

 النبوية متت بإعداد دقيق وختطيط مدروس ووسائل متطورة.
ويف ميدان الواقع نرى أن هناك هجوما خاصا ُمعدّا للمثقفني، حيث 
يلبس هذا اهلجوم اللباس األكادميي، مستخدما وسائل البحث العلمي مثل 
الكتب اجلامعية والبحوث واملقاالت واجملالت العلمية اليت تصدرها بعض 

ملؤسسات العلمية الراقية، ومتسرتا وراء البحث العلمي الذي يدَّعون بأنه ا
يتسم باملوضوعية والنزاهة والنقد العلمي وعدم التحيز ألية فكرة مسبقة ، 
ومتحرٌر عن مجيع القيود اليت فرضها دين أو مذهب معني للباحث. بالرغم 

العملي الذي  من أن هذه النظريات املغرية مل يكن هلا وجود يف الواقع
ابقوه يف حبوثهم بل العكس هو الصحيح. ولذلك رأينا أن نقسم هذا 
البحث إىل ثالثة فصول ؛ حيث خنصص الفصل األول لبيان نوعية 
اهلجوم، وأشكاله ومستواه اليت وجهها تالمذة املستشرقني على السنة يف 

اذ إندونيسيا. ونعرض كتاب )نظرات يف اإلسالم من خمتلف جوانبه( ألست
 جامعي ، كنموذج لتأثري املستشرقني يف تفكري بعض املثقفني اإلندونيسيني. 
إن املتتبع للشبهات اليت رددها تالمذة املستشرقني فيما يتعلق بالسنة 
يف إندونيسيا، يرى أن تلك الشبه هي نفسها الشبه اليت قاهلا شيوخهم من 

املستشرقني  املستشرقني يف الغرب. بل كانت يف بعض األحيان أشد من
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أنفسهم. وهذه الشبهات منها ما يتعلق بالسنة كمصدر للتشريع ومنها ما 
 يتعلق بكتابة احلديث وحفظه يف عصر الرسالة وغريها.

ويف الفصل الثاين نعرض مطاعن العلمانيني يف بعض األحاديث 
الصحيحة الثابتة، من خالل دراساهتم وأحباثهم اليت نشرت يف إحدى 

نية املعروفة. وتعترب هذه اجمللة إحدى قنوات العلمانيني الفعالة اجملالت العلما
لبث أفكارهم وآرائهم، اذ كانت كتاباهتم فيها تتميز باجلدية ومظاهر 
مغرية. ويدعون للكتابة فيها كثريا من املثقفني وأساتذة اجلامعات وأصحاب 

ن بعض األقالم املعروفة بالشذوذ الفكري. لكن تنقصهم يف كثري من األحيا
األمور األساسية يف البحث العلمي، مثل االنصاف وعدم فرض رأي 

 -ويف هذه احلالة جند أن االجتاه السائد بالطبع هو العلمانية  -مسبق 
ونقص املواد العلمية املتخصصة ، فضال عن التحريف املتعمد للمفاهيم 

 اإلسالمية الصحيحة.
م يف اخلارج، مث ومن املالحظ أن بعض هذه الشبه وردت يف كتاباهت

ترمجت إىل اللغة اإلندونيسية، ونشرهتا بعض اجملالت والدوريات اليت هتتم 
بنشر ما اعوج من األفكار، ليس لقصد تصحيحها ونقدها، بل لإلسهام 

 يف نشرها وبثها يف أوساط املثقفني اإلندونيسيني. 
وهناك أيضا اهلجوم املخصص للمستوى الشعيب حيث يهتم بنشر 

ب وببث األباايل يف جمال السنة بالذات وهي ال تستند ألية حجة األكاذي
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وال برهان. وكل ما يهمهم هو إثارة الفنت وزعزعة الثقة والطمأنينة من 
قلوب املسلمني العوام عن هذا املصدر الثاين من مصادر اإلسالم. فإذا 
اكتشف الناس مذهبا من مذاهبهم املشبوهة، ارحوه وأوجدوا مذهبا آخر 

يبعد كثريا عن األول، وإمنا خيتلفان من حيث األشكال واملظاهر فقط. ال 
 وهذا الذي سوف نعرضه يف الفصل الثالث.

مث يأيت دور الرد على هذا اهلجوم من اجلانب اآلخر وهو الدفاع عن 
السنة، قام به العلماء والدعاة إىل اهلل، فأدوا واجبهم حنو دينهم بإخالص، 

للمسلمني وبينوا هلم احلقائق اليت قد تكون غائبة عن وكشفوا الزيف والزور 
أذهان بعض املسلمني. وقاموا بالدعوة إىل التمسك بالسنة النبوية ؛ ألن 
الذين تأثروا بأفكار ومسوم املستشرقني وأمثاهلم هم الذين كانوا بعيدين عن 
السنة منذ البداية، سواء كان البعد يف اجلانب العملي أم النظري ، أي 

هل باالسالم. أما الذين متسكوا هبا واعتمدوا عليها يف حياهتم فكانوا اجل
بعيدين عن التأثر باألفكار املنحرفة اليت بثها أعداء اإلسالم واملسلمني 

 املنتشرون يف مجيع املواقع وكافة املستويات.
كما قام العلماء بإنشاء املعاهد واملؤسسات العلمية املعنية بالسنة ؛ 

ض الشبهات ورد املفرتيات قد ال يكفي يف الدفاع. فاهلجوم يف ألن جمرد نق
كثري من احلاالت ال يتوقف، بل قد يتزايد بني حني وآخر عددا ونوعا. 
فاالنشغال به وحده قد ال جيدي، بل ال بد من وضع خطة بعيدة املدى، 
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وتنسيق العمل بني الفئات العاملة يف هذا احلقل. وهذا التخطيط الذي 
إعداد جيل قادر على التصدي ملواجهة كافة أنواع اهلجوم ضد  نقصده هو

السنة املشرفة إعدادا جيدا، وإقامة املعاهد واملؤسسات التعليمية اليت تعىن 
بالسنة واحملافظة عليها. وهبذا يكتمل بناء صرح حتصني السنة الذي يستعد 

 ملواجهة أي هجوم متوقع ضدها.
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 ين وأشياعهم في السنةالفصل األول : رد شبهات المستشرق
 

 المبحث األول : نشأة الهجوم على السنة )االستعمار الهولندي(
لو تتبعنا تاريخ املؤامرة على السنة خاصة، وعلى اإلسالم عامة، وحبثنا 
عن اجلهة املسؤولة عن زرع بذوره، أمكننا القول بأن االستعمار اهلولندي 

سنة يف هذه البالد. فاالستعمار وراء كل هذه األعمال اخلبيثة املدبرة ضد ال
مل يكتف بالتخريب املادي من قتل األبرياء وهدم البنيان وسرقة األموال، 
بل قام أشد من ذلك بالتخريب الفكري، حيث خطط ضد املسلمني 
اإلندونيسيني أدق ختطيط يف حماربة اإلسالم، مبا مل يقم به غريهم من 

وهو غزو املسلمني يف عقر دارهم  املستعمرين األوربيني يف ديار املسلمني،
وبث السموم داخل جمتمعهم مستخدما لباسهم ورموزهم. هذا ما فعله 
االستعمار اهلولندي عندما كلف واحدا من أبنائه احلاقدين، وهو املستشرق  

 (1)كريستيان سنوك هورخرونيه 
(C. Snouck Hurgronje) بدراسة اإلسالم ،

                                                
 8/2/1857هبولندا يف  Oosterhoutسنوك هورخرونيه ولد مبدينة أوسرتهوت  (1)

. حصل على الدكتوراة يف اللغات السامية سنة 26/6/1936ومات بليدن يف 
برسالة كان موضوعها )احلج اىل مكة(. وكان من أسر القسس  1880

الربتستانية التقليدية شبه األرثوذكس، لكن بيئته  التعليمية كانت متحررة ليربالية 
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مث وظَّفه فيما بعد يف أوساط جمتمع إندونيسيا املسلم إلثارة الفنت، حىت 
متكن من تعزيز قوى االستعمار مستخدما يف ذلك اخلدعة، واخليانة، 
والتظاهر باالسالم وغريها من الوسائل اخلبيثة غري اإلنسانية. ونستطيع أن 

ور فيما بعد نعترب هذه احلقبة هي بداية االستشراق يف إندونيسيا الذي تط

                                                                                                             
يد املنصر والقس املعروف )تيودور  اىل حد ما يف ذلك الوقت. تتلمذ على

عني مدرسا للعلوم  1881نيلدكه( يف )اشرتاسبورج(. وملا عاد منها سنة 
االسالمية يف معهد لتكوين املوظفني يف اهلند الشرقية )إندونيسيا( يف لندن. ويف 

قام برحلته التجسسية اىل اجلزيرة العربية، وأقام مبكة ستة أشهر.  1884عام 
، بناء على دسائس مساعد القنصل 1885يف شهر أغسطس  وارد من مكة

الفرنسي يف مكة. جاءه ذات يوم يف مسكنه يف مكة موظف تركي وأبلغه أن 
عليه أن يغادر مكة فورا وقرأ عليه أمر القائم مقام الرتكي. فأجاب سنوك بأنه 
 يريد أن يأخذ أمتعته معه. فسأله املوظف : كم عدد اجلمال اليت حتتاج اليها

حلملها؟ فقال : أربعة. وبعد وقت قصري جيء اليه باجلمال األربعة ومت ترحيله 
اىل بلده. له مؤلفات ما بني كبرية ومقاالت صغرية. أما الكبرية فمنها )احلج اىل 
مكة(، و )أهل آشيه(، و )بالد اجلابو وسكاهنا(. وقد ابع بعضها اىل 

مت التعاون الثقايف املعروف اإلندونيسية يف السنوات األخرية ، خاصة عندما 
( بعنوان 3باسم إنيس. انظر حياة سنوك هورخرونيه يف ملحق الرسالة رقم )

)جرمية سنوك هورخرونيه( ؛ موسوعة املستشرقني : الدكتور عبد الرمحن بدوي، 
 . 353: ص  1983دار العلم للماليني، بريوت، ط الثالثة 
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على شكل التعاون الثقايف بارسال الباحثني يف الدراسات اإلسالمية 
واحملاضرين يف اجلامعات إىل مراكز الدراسات االستشراقية يف دول أوربا 

 وأمريكا بصورة منظمة وخمططة.
ومعلوم عند الباحثني أن االستشراق له عالقة وثيقة مع االستعمار 

د االستعمار مبعلومات عن البلد الذي حيتله والتنصري ؛ ألن االستشراق مي
املستعمرون وكل ما يتعلق به من الديانة اليت يعتنقها سكانه ومذاهبهم 
وخصائصهم. يقول الدكتور إدوارد سعيد : )فاملعرفة باألجناس احملكومة أو 
الشرقيني هي اليت جتعل حكمهم سهال وجمديا. فاملعرفة متنح القوة، ومزيد 

 .( 1)لب مزيدا من املعرفة( من القوة يتط
وقد اعرتف هبذا التعاون املستمر بني االستشراق واالستعمار وتورط 
عدد من املستشرقني يف ذلك ارتضوا ألنفسهم أن يكون علمهم وسيلة 
إلذالل املسلمني وإضعاف شأن اإلسالم وقيمه ، اعرتف بذلك 

فان فيلد املستشرقون أنفسهم. يقول املستشرق األملاين املعاصر اشت
(Stephan Wild)  واألقبح من ذلك أنه توجد مجاعة يسمون أنفسهم..( :

مستشرقني سخروا معلوماهتم عن اإلسالم وتارخيه يف سبيل مكافحة 
                                                

ه اىل العربية : كمال أبو ديب، الناشر : إدوارد سعيد، نقل االستشراق : الدكتور (1)
 . 68م : ص  1984مؤسسة األحباث العربية، بريوت، ط الثانية 
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اإلسالم واملسلمني. وهذا واقع مؤمل ال بد أن يعرتف به املستشرقون 

 .( 1)املخلصون لرسالتهم بكل صراحة( 
ة يف قضية سنوك هورخرونيه حىت ونرى صحة هذه املعلومات واضح

يسميه بعض املستشرقني اهلولنديني )البطل املكافح( الذي قدم نفسه فداًء 
للمسيح. وله تأثري واضح حىت اليوم يف االستشراق اهلولندي واألوريب، كما 

 .( 2)أكده الدكتور أمحد عبد احلميد غراب 
يني. ويرجع وقصة )هورخرونيه( قصة معروفة لدى املسلمني اإلندونيس

دافع هذه السياسة غري األخالقية من االستعمار اهلولندي إىل ادراكهم بأن 
الشعب اإلندونيسي عامة شعب متدين وثقتهم بعلمائهم كبرية جدا، 
خاصة يف بعض املنااق املعروفة بتمسك أبنائها بإسالمهم، مثل منطقة 

علماء والفقهاء آشيه، حيث ختضع سياسة األمراء املسلمني هناك ملا قرره ال
يف مجيع اجملاالت، سياسيا واقتصاديا ودينيا واجتماعيا. ومل تتمكن هولندا 
من االقرتاب هلذه املنطقة، فضال عن التغلب عليها، بالرغم من جهودها 

 املكثفة املؤججة باجليوش واألسلحة املتطورة إلخضاع املنطقة إىل سلطتها.
                                                

نقال عن االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري : الدكتور حممود محدي  (1)
 . 55: ص  1409زقزوق، دار املنار، القاهرة، ط الثانية 

ور أمحد عبد احلميد غراب، املنتدى اإلسالمي، رؤية إسالمية لالستشراق : الدكت (2)
 . 59: ص  1411لندن، ط الثانية 
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ة اإلسالم يف موقع نزوله رأى االستعمار أن يكلف هورخرونيه بدراس
يف مكة املكرمة مع مهمة جتسس وتتبع كل حتركات اإلندونيسيني هناك 
ومجع معلومات تتصل باالستعمار من قريب أو من بعيد. فاجته إىل مكة 

م وجلس حنو ستة أشهر يف احلجاز واختلط مع اجلاليات  1885سنة 
ائهم، وهو يف اإلندونيسية املوجودة هناك يف ذلك الوقت واتصل بعلم

مهمته هذه تظاهر كذبا باالسالم وانتحل لنفسه اسم )عبد الغفار(، ومل 
 يشك واحد من املسلمني يف إسالم الرجل. 

ونود أن نؤكد أن سنوك مل حيمل فقط يف ذهنه عداوة وحقدا لإلسالم 
واملسلمني، بل مارسها يف حياته، وكانت الوسائل اليت استخدمها يف حتقيق 

مبعىن الكلمة. كيف ال تكون خبيثة، وهو الذي دخل مكة  غايته خبيثة
متظاهرا كذبا باإلسالم، ومنتحال اسم )عبد الغفار( وكان بارعا يف متثيل 
دور املسلم على املسلمني. ويف مكة كان خيتلف إىل جمالس العلم، ووثقت 
صلته بالكثري من علماء مكة، وعلماء إندونيسيا، وخباصة يف جاوا 

 . ( 1)يه وسومطرا وآش

                                                
أدلة وبيانات عن اليهود يف إندونيسيا للزميل األستاذ رضوان صعيدي :  (1)

( )باإلندونيسية(. وهو أول كتاب يف موضوعه، حيث عرض املؤلف أن 2/58)
اىل إندونيسيا، وهلم  اإلستعمار اهلولندي كان حيمل معه اجلاليات اليهودية
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وهو الذي أعطى توصيات للحكومة اهلولندية باحلرب الدموية ضد 
 Van)املسلمني يف إقليم آشيه، تلك احلرب اليت قادها )اجلنرال فان هوتس( 

Heutz)  الذي منح لقب )سيف سنوك الضارب( ؛ ألنه أباد قرى بكامل
شيه على رجاهلا ونسائها وأافاهلا وحىت حيواناهتا. وعقابا للمسلمني يف آ

ثورهتم على هولندا الصليبية أباد اجليش اهلولندي أكثر من مائة ألف من 
 .(1)املسلمني هناك 

وأخبث من ذلك فإنه تزوج امرأتني مسلمتني من بنات املسلمني 
اإلندونيسيني مدعيا أنه مسلم وعامل باإلسالم. وله منهما أوالد وبنات، مث 

 . (2)عاد إىل بالده كافرا ومات على كفره 

                                                                                                             
حركات ونشااات سرية لنشر تعاليم الصهيونية واالحلادية، وتأثر من تأثر من 

 أبناء اإلندونيسيني. وكانت من منظماهتم املعروفة، املاسونية.
Drs. Ridwan Saidi : "Fakta dan Data Yahudi di Indonesia", LSIP, Cet. Pertama, 

Thn 1993, jilid 2, hal. 58. 
 رؤية إسالمية : املكان نفسه.  (1)
أدلة وبيانات عن اليهود يف إندونيسيا للزميل األستاذ رضوان صعيدي :  (2)

(. ونظرا ألمهية املعلومات عن سنوك هورخرونيه قد ال تصل اىل أمساع 2/58)
الباحثني، خنصص شيئا بالتفصيل عن حياة املبشر املستشرق سنوك هور خرونيه 

ملسلمني يف إندونيسيا مبناسبة البحث عن سري وحياة الرجل. وتعليقات زعماء ا
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ومل يأت هذا احلكم من عندنا كمسلمني فقط، حىت اهتمنا غرينا 
بالعصبية والعاافية، بل أتى أيضا من جانبهم. وقد أصاب الباحث 

، إذ تتبع حياة (Van Koningsveld)اهلولندي فان ُكْونِيْنجْس فيلد 
هورخرونيه حبكم توليه وظيفة باحث يف شؤون األرشيف بقسم الوثائق 

سالمية جبامعة ليدن، وقام بدراسة سرية وحياة الرجل الذي قدم العربية واإل
حياته يف سبيل الدنيا الدنيئة وانتهك حرمات العلم واألمانة العلمية، مث 
انتهى كونينج فيلد إىل نتيجة منصفة كتبها بعنوان : )األيدي الواسخة 

 . ( 1)لسنوك هورخرونيه( الذي انتقد فيه سنوك والمه كثريا 
استخبارية هلورخرونيه يف مكة تتطلب منه أن يتفرغ لدراسة إن مهمة 

نفسية الشعب اإلندونيسي، من ناحية متسكهم بأداء فرائض دينهم، 
وثقتهم بعلمائهم. مث رصد حتركات زعماء املسلمني وعلمائهم يف احلجاز 
وما خيططونه يف جهادهم ضد هولندا؛ ألنه كان من املعروف أن موسم 

بية الجياد وتوايد االتصاالت وتبادل املعلومات بني احلج يكون فرصة ذه
زعماء املسلمني من شىت بقاع األرض، ليحلوا مشاكل بالدهم. إنه من 

                                                                                                             
( اإلندونيسية سلسلة من حياة KOMPASحيث صدر من جريدة )كومباس 

  (.3سنوك. وكل هذا أحلقناه يف ملحق الرسالة رقم )
 (. 2/58أدلة وبيانات عن اليهود يف إندونيسيا : ) (1)
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املؤكد أن يكون هناك اتصاالت مكثفة بني العلماء اإلندونيسيني 
املتواجدين يف احلجاز وبني زعمائهم الوافدين للحج ويتبادلون معلومات 

ندا تعرف جيدا أن حمركي احلركات الشعبية هتم أمتهم. وكانت هول
اإلندونيسية هم العلماء الذين كانوا يتلقون العلم يف احلرمني الشريفني. ومن 

 هنا يظهر االهتمام برصد األنشطة اليت جتري يف هذه األماكن املقدسة.
 لسنوك :إلى مكة(  كتاب )الحج

إن القارئ هلذا الكتاب جيده حافال بالتحريف والتشكيك والطعن يف 
مبادئ اإلسالم والصحابة، وسوء الفهم يف تعاليم اإلسالم، ودس أفكار 
نصرانية وغريها. ولن أكون مبالغا إذا قلت إنه ما من صفحة إال وقد جيد 

 فيها القارئ تشكيكا أو حتريفا أو تضليال متعمدا. 
رسالة لسنوك للحصول على الدكتوراه، وكان من فالكتاب يف أصله 

املفروض أن تأيت الرسالة صافية من األفكار املسبقة اليت حيملها الباحث، 
فضال عن التحريف املتعمد. لكن شخصيته كنصراين ومنّصر ظاهرة جدا، 
بل إن النزعة اليهودية بادية يف مواقفه وآرائه. فال يرتك مناسبة أو عمال من 

إال ويفسرها تفسريا يتناسب مع عقيدته. فشخصية الباحث  مناسك احلج
املْنِصف واحملايد كادت أن ختتفي متاما من هذا الكتاب. فيصور مثال أن 
بعض أعمال احلج مثل الطواف وتقبيل احلجر ليست إال مظهرا من مظاهر 
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. فحقده على اإلسالم ينطلق من املفاهيم (1)الوثنية اليت تبناها اإلسالم 
، وبالتايل فالقرآن عنده ليس وحيا انية. فاإلسالم عنده دين حممد النصر 

 .، ولذلك ال يعرتف بنبوة حممد من عند اهلل تعاىل، بل من تآليفه 
فلو كان )سنوك( باحثا منصفا ملا وسعه إال أن يعرتف بأن اإلسالم 
هو الدين الذي أنزله اهلل تعاىل للناس مجيعا، وأن القرآن وحي من عنده 

هو خامت األنبياء واملرسلني ؛ ألن هذه املبادئ ثابتة يف  عاىل، وأن حممدا ت
 الكتب السماوية السابقة كالتوراة واإلجنيل. قال تعاىل : 

ِعندهم يف التوراة   } الَِّذين يـَتَِّبعون الرسوَل النَّيبَّ األُمِّي الذي جِيدونه  مكتوبا
 . (2)َعِن  املنكر {  واإلجنيل  يأمُرهْم  باملعروف  ويـَْنهاهم 

موصوفا يف التوراة واإلجنيل ببعض صفاته يف القرآن. وقد  بل كان 
صرح بذلك بعض أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب األحبار وعبد اهلل 
بن سالم. ومن هذه الصفات املذكورة يف التوراة )) يا أيها النيب إنا أرسلناك 

                                                
)املقدمة(.  2: ص  1989احلج اىل مكة : ابعة إينيس جاكرتا،  (1)

 )باإلندونيسية مرتمجة من اهلولندية(.
Christian Snouck Hurgronje : Perayaan Mekah (Het Mekkaansche Feest), 

INIS, Jakarta, 1989 : hal.  2.  
 .353نظر أيضا موسوعة املستشرقني، املرجع السابق : ص او 

 من سورة األعراف. 156من اآلية  (2)
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نت عبدي ورسويل، مسيتك : شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني. أ
باألسواق، وال يدفع ( 1))املتوكل(، ليس بَفّظ وال غليظ، وال َصِخب 

 .(2)السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر..(( 
، كما  فلو كان املستشرق )سنوك( عاملا منصفا العرتف بنبوة حممد 

هو  ، وتأكد أنه  اعرتف بذلك حُبَريَى من قبل بعد أن يتثبت من حممد 
من قبل. فيقول  -عليهما السالم  -الرسول الذي بشَّر به موسى وعيسى 

يف جتارته إىل الشام : ) ارجع  حبريى أليب االب الذي كان يصحبه النيب 
بابن أخيك إىل بلده، واحذر عليه يهود، فـََو اهلِل لئن رأوه، وعرفوا منه ما 

. لكن (3)شأن عظيم (  عرفُت لَيبـْغُنَّه َشرا ، فإنه كائن البن أخيك هذا
 )سنوك( متعصب لدينه، وخُيِضع األدلة العلمية والنصوص التارخيية إىل هواه.

                                                
 ألصوات واختالاها(.أي : )علو ا (1)
(، 458دالئل النبوة لإلمام احلافظ أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ) (2)

 (.376و  1/374: ) 1405دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
هـ( تعليق :  213السرية النبوية أليب حممد بن عبد امللك بن هشام املعافري ) (3)

 هـ / 1398الكليات األزهرية، القاهرة، ط الثالثة، اه عبد الرؤوف سعد، مكتبة 
(. وقد انتقد اإلمام الذهيب هذه الرواية يف سندها ومتنها 1/189: ) 1978

ووصفها بالنكارة. إن أقوى ارق هذه القصة ورد عند الرتمذي يف جامعه 
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ومن األفكار اليت ارحها هورخرونيه يف كتابه املذكور، أن اإلسالم مل 
يأت جبديد حىت يف عباداته، وحىت األشياء اجلامدة اليت ترتبط بأعمال 

من اللغة العربية، بل كان من آثار احلج مل تأت تسميتها من اإلسالم أو 
اليهودية أو النصرانية أواجلاهلية. فيدَّعي )هورخرونيه( أن لفظ )الكعبة( مل 
تكن من أصل عريب، بل كانت من اجلاهلية، وكذلك األعمال اليت متارس 
حوهلا )يقصد : الطواف(. يقول )سنوك( يف كتابه : ) أما لفظ الكعبة، 

اريخ أصال له سوى األمساء اليت كانت تعرف هبا يف فلم جيد الباحثون يف الت
 . (1)اجلاهلية قبل اإلسالم، وكذلك املناسبات اليت تتعلق هبذا البنيان( 

وحنن لسنا يف موان الرد على )سنوك( يف كل ما ادعاه ؛ ألن الرد على 
شطحاته حيتاج إىل كتاب مثل كتابه بل أكثر. لكن ميكننا أن نقول هبدوء 

عن ذهن )هورخرونيه( معرفة الشىء ال ينبغي أن يدَّعي نفَيه.  إنه لو غاب
فإن لفظ )كعبة( كان له أصل يف العربية، بل كان هذا اللفظ عربيا أصيال. 

                                                                                                             
( ، وقال عنه أبو عيسى : )هذا حديث حسن غريب ال 5/590-591)

(. 616-2/615جه(. واحلاكم صححه يف املستدرك )نعرفه إال من هذا الو 
؛ والسرية النبوية الصحيحة للدكتور  28انظر أيضا السري النبوية للذهيب : ص 

 (.1/107أكرم العمري : )
 .3ص :  (1)
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ومسيت )الكعبة( بذلك ؛ ألهنا مكعبة على صورة املكعب، كما قال ياقوت 
 . (2)تفع والكعبة جتمع على الكعبات، وهو البيت املربع، وقيل املر  .(1)احلموي 

مث إن الطواف الذي مارسه املسلمون كان خيتلف عما كان معروفا 
لدى اجلاهلية من حيث املبدأ والكيفية. فاملسلم الذي يطوف بالبيت، 
ويقبِّل احلجر األسود، ال يأيت يف ذهنه أنه يعبد احلجر. كال. بل إنه يعبد 
رب الكعبة، ولكنه حيرتمها جلعلها بيتا هلل تعاىل، وإن كانت مبنية 

احلجارة. فالعربة بروح العبادة وهو النية والقصد، وبصورهتا وهي االمتثال ب
ألمر الشارع واتباع ما ورد بال زيادة وال نقصان. ومن ناحية أخرى هل 
أدرك )سنوك( أن العرب يف اجلاهلية كانوا يطوفون بالكعبة عراة، وأن 

م الشرك، ذلك حمرم يف اإلسالم مبقتضى اإلعالن النتصار التوحيد واهنزا
: ) َأاَل ال حُيجُّ بعد العام ُمْشِرٌك. وال يطوف  حيث قال رسول اهلل 

 ؟.  (3)بالبيت عريان ( 

                                                
 (، حتت عنوان )الكعبة(.4/465انظر معجم البلدان : ) (1)
فضل عوض اهلل، انظر مكة يف عصر ما قبل اإلسالم : السيد أمحد أبو ال (2)

: ص  1981-1401مطبوعات دارة امللك عبد العزيز، الرياض، ط الثانية، 
113. 

 ( باب ال يطوف بالبيت عريان.67( كتاب احلج. )25خ : ) (3)
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أَوال يعرف )سنوك( أن عمر بن اخلطاب عند ما قبل احلجر األسود 
 ؟.( 1)قبـََّلك ما قبـَّْلُتَك(  قال خماابا إياه : )لو ال أين رأيت رسول اهلل 

األسود لَْيسا من آثار الشرك، وال من وضع مث إن الكعبة واحلجر 
 املشركني. وإمنا مها من وضع إمام املوحدين إبراهيم، عليه السالم.

والغريب أن )سنوك( حاول أن يربط رموز اإلسالم مبصدر يهودي، 
ورمبا كان هذا هو هدفه، أن اإلسالم كان ينبثق من تعاليم اليهودية 

أكد األستاذ دوزي  يف كتابه والنصرانية. فيقول املستشرق: )وقد 
)اإلسرائيليون يف مكة( بيانا ال شك فيه أنه من العبث أن نبحث عن 
مصدر أمساء هذا اللفظ يف العربية، لكننا وجدنا تشاهبا كبريا مع ألفاظ يف 

 .(2)العربية( 
فكأن اليهود كانوا قااين مكة حىت كان هلم تأثري يف تسمية األشياء، 

ن اليهود ما كانوا يف مكة بل كانوا يف املدينة. وهذا مع أن التاريخ سجل أ
 دليل آخر على جهله بالتاريخ أو تعمده التجاهل.

وهل يعقل أن اإلسالم، ذلك الدين الذي قام على عقيدة التوحيد 
ينبثق من تعاليم اليهودية والنصرانية  -وحارب الشرك بكل صوره وأشكاله 

                                                
 ( باب تقبيل احلجر.60( كتاب احلج. )25)-(496-1/495خ : ) (1)
 .3احلج اىل مكة : ص  (2)
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املسلمني مبخالفة  اليت متتلئ بأنواع الشرك واخلرافات، وقد أمر الرسول 
 أهل الكتاب، حىت يف سلوكهم وتقاليدهم، وإعالن الرباءة منهم ؟

وكان )سنوك( ُمصرا على تأكيد أن اإلسالم مل يأت جبديد، حىت يف 
عباداته، كما حاول بأي اريق أن ينسب لألراضي اإلسالمية البالدة 

واجلفاف. يقول )سنوك( : )كما أننا مل نعثر على بيان جديد  والتخلف
عن احلج يف اإلسالم، إال اذا أردنا أن نبحثه يف نظرية )فون مالتزان( أن 

 .(1)مكة كان أصلها مكانا أقام فيه غريب يف واد الصحراء اجلاف( 
وأكد )سنوك( يف موضع آخر أن اسهام أهل الكتاب الذين أسلموا  

إلعطاء صورة واضحة عن تعاليم اإلسالم، وأن املصادر  كان كبريا جدا
اليت نبعت من شخصيات إسالمية أصيلة كالصحابة الذين نشأوا يف 

ليست موثوقا هبا، بل مشكوكا يف صحتها.  اإلسالم وعلى تربية الرسول 
يقول )سنوك( : )إن املعلومات عن احلج يف اجلاهلية ميكن احلصول عليها 

ات اليهودية اليت أسلمت، مثل كعب األحبار فقط من بعض الشخصي
ووهب بن منبه. أما املصادر عن ابن عباس وأمثاله فهي غري موثوق هبا، 

 .(2)ألنه كان معروفا بأنه من اجملروحني( 

                                                
 املكان نفسه. (1)
 .10السابق : ص  (2)
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وهذا دليل آخر على احتكام )سنوك( إىل هواه يف اختيار النصوص، 
َكْعب   وكذلك بعده عن قواعد البحث العلمي. إذ كيف يقبل روايات

األحبار وَوْهب بن ُمَنبِّه من جهة، ويرفض روايات ابن عباس من جهة 
أخرى؟ مث مل يكتف بذلك، بل راح يتهم ابن عباس رضي اهلل عنه بأنه 
جمروح. فمن أين أتى هبذا احلكم؟ وما هو املقياس الذي اعتمد عليه لقبول 

ليته أتانا رواية دون أخرى، وما قواعده يف جتريح شخص وتعديل آخر؟ فيا
بدليل واحد على جرح ابن عباس. لكن الذي يبدو بوضوح أن مقياسه هو 

رواية من شاء وارح رواية من شاء.   -بناء عليه  -هواه ومزاجه. فأخذ 
كما يتضح من ذلك أيضا تعصبه لدينه ومذهبه، وحاول أن يفرض أفكار 

يه ومبادئ دينه على حبثه وكتابه. فأين هذا من البحث العلمي النز 
واملوضوعي وعدم التحيز؟ وكل ذلك مما جيعل كتاب )سنوك( ساقطا أمام 

 قواعد املنهج العلمي، وأنه ال قيمة له.
وهناك الكثري والكثري من تضليالت وشطحات )سنوك هورخرونيه( يف  
كتابه مما حيتاج إىل رد ونقد مستقلني، مما ال يتسع اجملال إلحصائها يف 

 حبثنا هذا.
 : (KAREL STEENBRINK)ستينبرينك المستشرق كارل 

وقد يظن القارئ أنه بانتهاء عهد االستعمار وباستقالل إندونيسيا 
، انتهت أفكار )هورخرونيه(، وانتهى أيضا عهد االستشراق 1945سنة 
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اهلولندي يف إندونيسيا ومل تعد هناك حتديات فكرية أخرى من جانب 
سلكوا هنجه، واقتفوا االستشراق، ولكن )سنوك( خلف تالميذ وأجياال 

أثاره، وحاولوا بكل جهد جهيد أن يبثوا األفكار املنحرفة لدارسي الثقافة 
اإلسالمية يف إندونيسيا. فجاء منذ قريب املستشرق واملبشر اهلولندي ، 

الذي كان يعمل يف إندونيسيا لعدة سنوات ( 1)الدكتور كارل ستينربينك 

                                                
. خترج من كلية الالهوت قسم مقارنة 1942ولد مبدينة بريدا اهلولندية عام  (1)

األديان. وكان درس اإلسالم واللغة العربية من هذه الكلية. مث سافر إىل 
إندونيسيا وأقام هبا مدة ليعمل أحباثا ميدانية يف إندونيسيا. وحصل على 

يكية هبولندا. مث شغل بعض )الدكتوراه( يف الالهوت من جامعة نيميجني الكاثول
عمل كباحث يف معهد  1973- 1972املناصب يف هولندا منها : عام 

 - 1978البحوث لتطور النصرانية يف العامل الثالث جبامعة ليدن. ويف عام 
كان مديرا لربامج تثقيف مدرسي اجلامعات اإلسالمية احلكومية   1979

كان أستاذا يف   1983 - 1981اإلندونيسية يف جامعة ليدن. مث يف عام 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية )شريف هداية اهلل( جباكرتا العاصمة. مث انتقل 

اىل مدينة جوكجاكرتا اإلندونيسية ليكون أستاذا يف  1984أغسطس عام 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية )سنن كايل جاغا(. وكانت حماضراته على االب 

اإلسالم يف إندونيسيا يف القرن التاسع عشر الدراسات العليا فيها ابعت بعنوان )
 امليالدي(.
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إندونيسيا وهي اجلامعة اإلسالمية  أستاذا يف كربى اجلامعات اإلسالمية يف
احلكومية )شريف هداية اهلل( جباكرتا ، واجلامعة اإلسالمية احلكومية )سنن  

( مبدينة )جوكجاكرتا(. وكان I.A.I.N SUNAN KALIJAGAكايل جاغا 
يدرس لطالب الدراسات العليا هباتني اجلامعتني دون أي اعرتاض من أحد. 

ح أنه ال يعرتف بأن القرآن وحي من عند وكان ينشر مسومه لطالبه إذ صر 
، كما سبق أن صرح به أستاذه )سنوك اهلل تعاىل، بل هو من صنع حممد 

 .(1)هورخرونيه( 
فردُّنا على )ستينربينك( هو ردنا السابق على )هورخرونيه(، وال داعي 
للتكرار ؛ ألن األول كان مقلدا أعمى ألستاذه )سنوك(، دون أن يعمل 

 تخدم وعيه.عقله وال يس
مث إنين أعتقد أن توظيف ستينربينك يف هذا املكان االسرتاتيجي لبثِّ 
األفكار ليس من باب الصدفة، بل مبوجب ختطيط مسبق وتوصيات مربجمة 
لسنوك الذي يعد من أكرب خمططي سياسة )الرتابط الثقايف( بني هولندا 

                                                
 80قراءة يف مفهوم التجديد يف اإلسالم واالستشراق للباحث : ص  (1)

 )باإلندونيسية(.
Daud Rasyid : "Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam Sorotan", Usamah 
Press, Jakarta, cet. kesatu, Rabi'ul Awwal 1414 H - September 1993, hal 80. 

 .13/3/1984( اإلندونيسية : TEMPOنظر أيضا جملة )تيمبو او 
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وإندونيسيا. وتطبيقا هلذه السياسة يف وقتنا هذا مت االتفاق بني كال اجلانبني 
على مشروع التعاون الثقايف بني إندونيسيا وهولندا يف الدراسات اإلسالمية 

. وقد انتهى (1) 1994إىل  1989( لفرتة INISاملعروف باسم )إينيس 
 الفوج األول من املشروع.

ينقطع هذا املشروع فجأة، بسبب تدهور غري أنه شاءت ارادة اهلل أن 
العالقات السياسية بني البلدين يف سنوات أخرية، لكن هناك التعاون 

 .(2)الثقايف مع كندا ما زال مستمرا إىل اآلن 

                                                
 (.1وملزيد من التفصيل نورد نص االتفاقية يف امللحق رقم : ) (1)
 (.2انظر نص اإلتفاقية يف ملحق الرسالة رقم ) (2)
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المبحث الثاني : كتاب )نظرات في اإلسالم( لألستاذ الجامعي 
 والرد عليه.

 لألستاذ الجامعي : كتاب ) نظرات في اإلسالم من مختلف جوانبه ( 
وقبل أن نقوم بدراسة موقف األستاذ اجلامعي من السنة من خالل 
كتابه ) نظرات يف اإلسالم من خمتلف جوانبه (، حيسن بنا أن نلقي نظرة 
على الفكر الذي حيمله بصورة عامة، والذي يريد أن يطوره وينشره من 

من رواد املدرسة  (1)خالل التدريس باجلامعة. يعترب هذا األستاذ اجلامعي 

                                                
ر الشريف، بعد أن خترج من املعهد اإلسالمي يف إندونيسيا ، التحق باألهلية باألزه (1)

 - 1938مث كلية أصول الدين باألزهر أيضا، ودرس فيها سنتني من سنة 
لعدم اقتناعه  -وقيل أنه كان مفصوال منها وهو الراجح  -، غري أنه تركها 1940

باملنهج الذي ابقه األزهر يف التعليم. وكان يدعي يف كثري من األحيان بأن األزهر 
مث حتول اىل اجلامعة األمريكية بالقاهرة،  يسري على منهج تلقيين تقليدي قدمي،

وأعجب بطريق التدريس فيها واملنهج الذي تسري عليه، فبقى فيها حىت خترج منها. 
مث ساعده الدكتور رشيدي يف االلتحاق بالدراسات العليا مبعهد الدراسات 
ا اإلسالمية )اإلستشراقية( جبامعة )ماك جيل( الكندية. وكان الدكتور رشيدي أستاذ

فيه. ومتىن رشيدي أن يكون هذا الطالب اإلندونيسي مقتفيا أثره يف التعامل مع 
املستشرقني، وأن يكون االبا واعيا ناقدا ملا تلقاه. لكن الذي حدث هو عكس ما 
تصوره رشيدي متاما، بل أصبح التلميذ متأثرا باألفكار االستشراقية ومعجبا هبا. 
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يف إندونيسيا. ومنذ أن توىل رئاسة اجلامعة اإلسالمية )شريف ( 1)الَعْقالنِيَّة 
هداية اهلل( جباكرتا، وهي أكرب جامعة اسالمية هناك، نشط يف إحياء 

وال زال  -. وكان (1)الفكر االعتزايل يف أوساط االبه الذين يدرسون معه 

                                                                                                             
اىل بلده حامال هذه األفكار، مث توىل بعد وبعد أن حصل على )الدكتوراه(، رجع 

ذلك رئاسة اجلامعة اإلسالمية احلكومية جباكرتا مدة عشرة سنوات تقريبا. واآلن 
. وله بعض املؤلفات 1983يتوىل عمادة الدراسات العليا بتلك اجلامعة منذ سنة 

عن الصغرية أغلبها يف جمال الفلسفة والفكر والتصوف، ال يكاد خيلو واحد منها 
حتريف أو تضليل، أو سوء الفهم. انظر نقض كتاب النظرات للدكتور رشيدي : 

 )مقدمة(.
 -هي : القول بأولية العقل وتطلق على عدة معان : )أ( (Rationalism)الَعْقالنِيَّة  (1)

القول بأن كل موجود له علة يف وجوده حبيث ال حيدث يف العامل شيء إال وله مرجح 
القول بأن املعرفة تنشأ عن املبادىء العقلية وهو هبذا يقابل املنهج  -معقول. )ب(

القول بأن  -تجربة. )جـ(التجرييب الذي يرى أن كل ما يف العقل متولد من احلس وال
اإلميان بالعقل وبقدرته على ادراك  -وجود العقل شرط يف امكان التجربة. )د(

احلقيقة. وسبب ذلك يف نظر العقالنيني أن قوانني العقل مطابقة لقوانني األشياء 
العقالنية عند بعض  -اخلارجية. وأن كل موجود معقول وكل معقول موجود. )هـ(

قول بأن العقائد اإلميانية مطابقة ألحكام العقل. وبصفة عامة فإن علماء الدين هي ال
العقالنية ترى أن كل ما هو موجود فهو مردود إىل مبادىء عقلية كما هو مذهب 
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ديكارت. انظر املعجم الفلسفي : الدكتور مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 

 (.91 - 2/90م : ) 1973ط األوىل 
سات العليا باجلامعة اإلسالمية )شريف( على يدي األستاذ فتحت الدرا (1)

اجلامعي، وكان له الفضل يف ذلك. يا حبذا كانت هذه الدراسات تسري على 
منط اجلامعات اإلسالمية املنتشرة يف العامل العريب كاألزهر وغريه فتخرج جيال من 

والدفاع عن  املثقفني ثقافة إسالمية اصيلة تقوم بنشر مفاهيم إسالمية صحيحة،
اإلسالم يف مواجهة التنصري الذي يتعرض له املسلمون يف هذا البلد منذ عشرات 
السنني، ومواجهة خطر اإلستشراق الداهم الذي يغزو عقول املثقفني املسلمني، 
لكن الواقع املؤسف يدل على أن تلك الدراسات تتجه اىل الغرب، فكرا 

د كثرت شكاوى من اجلهات ومنهجا، وتسري على النمط اإلستشراقي. وق
اإلسالمية املختلفة حتذر عن خطورة مستقبل هذه اجلامعات، لكن مل جتد آذانا 
تسمع وتستجيب هلا. وجدير بالذكر أن ظاهرة اإلستشراق فيها بادية بوضوح. 
بدءا من التعاون الثقايف بني هذه اجلامعات اإلسالمية وبني املراكز اإلستشراقية 

خاصة هولندا وكندا. ومرورا على دعوة املستشرقني بصفة يف أوربا وأمريكا، 
منتظمة اىل هذه الدراسات إللقاء احملاضرات فيها لينشروا مسومهم وأفكارهم 
للطالب، وارسال جمموعة من املتخرجني واحملاضرين فيها اىل مراكز االستشراق 

والثقايف.  يف أوربا وأمريكا ليتلقوا عن املستشرقني مناهج وأسلوب الغزو الفكري
وانتهاء اىل السياسة العامة واالجتاه العام يف هذه الدراسات وهو إحياء األفكار 
املنحرفة واهلدامة، كاملعتزلة والشيعة والصوفية املنحرفة وغريها، واتباع مناهج 
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 .( 1)اآلن  به ومتحمسا يف ذلك حىت معجبا -
وكان من آرائه أن التخلف الذي أصاب املسلمني اآلن، إمنا هو راجع 
إىل ختليهم عن الفكر العقالين، والذي كان ميثله املعتزلة يف تاريخ اإلسالم. 
ويرى أن تقدم احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى إمنا كان بفضل 

اذا أردنا أن نسرتد تلك  املنهج العقالين الذي أخذ به املعتزلة. وعلى هذا،
احلضارة الراقية يف هذا العصر، فعلينا أن حنيي هذه الفكرة االعتزالية اليت  

 كانت تؤسس احلضارة اإلسالمية يف املاضي.

                                                                                                             
املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية. فليس من الغرابة أن األفكار احملظورة لدى 

ا هنا شائعة بني الدارسني، مثل الطعن يف أيب هريرة، علماء املسلمني جتده
ومقولة )ال سياسة يف االسالم(، وأن الصحابة ليسوا على استعداد إلقامة الدولة 
اإلسالمية مما ينشئ خالفات ونزاعات شديدة بينهم، وغريها من األفكار 

دد أقوال املعوجة اليت ال تستند اىل أي مصدر أو دليل، وإمنا نابعة عن اهلوى وتر 
ومطاعن املستشرقني، بدعوى النزاهة والتحرر من كل أفكار مسبقة، والنقد 

 العلمي وغريها من الدعاوى الزائفة.
وقد صرح األستاذ اجلامعي نفسه بأنه كان يعمل لنشر الفكر االعتزايل يف  (1)

اجلامعات اإلسالمية احلكومية مدة مخس عشرة أعوام. انظر جريدة )بليتا 
PELITA؛ وانظر كتابنا : قراءة يف مفهوم التجديد يف  16/7/1992لعدد : ( ا

 .84اإلسالم واإلستشراق : ص 
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وهذا يذكرنا مبا نبَّه عليه الدكتور امساعيل راجي االفاروقي من أهداف 
األفكار اهلدامة املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية يف الغرب، منها إحياء 

واملنحرفة يف التاريخ اإلسالمي مثل املعتزلة والقدرية واجلربية والصوفية 
 .( 1)واإلمساعيلية وغريها

ومن آرائه الغريبة أنه ينكر اإلميان بالقضاء والقدر كركن من أركان اإلميان، 
ويدَّعي أن ختلف املسلمني عن مواكبة احلضارة العصرية بسبب إمياهنم هبذا 

كن. وكان يعتقد أن اإلميان بالقضاء والقدر يورث التواكل يف نفوس الر 
املسلمني، مما جيعل املسلم مخوال وكسوال وجامدا ؛ ألنه يف هذه احلالة، يعتقد 
أن كل ما حدث إمنا هو بقضاء اهلل تعاىل وقدره، فال حاجة بعد ذلك للكسب 

 .(2)على رأيه واالختيار. ومن أجل هذا ينبغي رفعه عن أركان اإلميان، 
                                                

أكد الدكتور إمساعيل الفاروقي أن اليهود سيطرت على مراكز الدراسات  (1)
اإلستشراقية يف جامعات أوربا وأمريكا، وأن املمولني هلذه املراكز والبحوث هم 

سني من أبناء املسلمني على خطورة التلقي عن هؤالء اليهود. ونبه الفاروقي الدار 
 .102: ص  1985سنة  43املستشرقني. انظر : جملة ) املسلم املعاصر( رقم 

. وبسبب رأيه 16/7/1992( اإلندونيسية، العدد PELITAجريدة )بليتا  (2)
الغريب، رد عليه لفيف من املعلماء اإلندونيسيني منهم الدكتور حممد رشيدي، 

وفيسور على يفي، والدكتور فينوه دايل وغريهم. وقد فصلنا الكالم يف كتابنا والرب 
؛ وأنظر كذلك : جريدة  79-78)قراءة يف مفهوم التجديد يف اإلسالم( : ص 
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يف حديث  أما اإلميان بالقضاء والقدر فإنه ثبت عن رسول اهلل 
اويل أنه قال عن اإلميان عند ما سأله جربيل عن اإلسالم واإلميان 
واإلحسان : )) أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 

 . (1)بالقدر خريه وشره.. (( 
)) واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن  أيضا أنه قال : وثبت عنه 

ينفعوك مل ينفعوك إال بشىء قد كتبه اهلل لك، وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء مل يضروك إال بشىء قد كتبه اهلل عليك. رفعت األقالم 

 .(2)وجفت الصحف (( 

                                                                                                             
؛ و  18/7/1992؛ و  17/7/1992)بليتا( يف األعداد التالية : 

 .23/7/1992؛ و  22/7/1992
احلديث وترجم هلذا الباب مبا يوحي ضرورة وقد بدأ اإلمام مسلم صحيحه هبذا  (1)

( كتاب 1)-(38-1/36اإلميان به وشدة اإلنكار على منكريه. انظر  م : )
( باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات 1اإلميان. )

قدر اهلل تعاىل، وبيان الدليل التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف 
 (.1/8) حقه. رقم :

( ؛ 2516( باب، رقم )59( كتاب صفة القيامة. )38)-(4/667ت : ) (2)
 (.1/293وحم : )
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على من أنكره حيث قال يف حديث صحيح  وقد شدد رسول اهلل 
)) ال يدخل اجلنة عاق، وال مدمن مخر، وال فيما رواه أبو الدرداء : 

. فال ينبغي ألي مسلم، صحيح العقيدة، أن يرد ما ( 1)مكذب قدر (( 
بأي حال من األحوال. وفضال عن ذلك فإن  ثبت عن رسول اهلل 

 القضاء والقدر قد ثبت يف القرآن يف آيات كثرية، منها قوله تعاىل: 
  (2)} واهلل خلقكم وما تعملون {.

 وغريها. (3)وله تعاىل : } إنا كل شيء خلقناه بقدر { وق
كتب األستاذ اجلامعي كتابه الذي مساه )نظرات يف اإلسالم من خمتلف 
جوانبه(، يعرب فيه عن نظرته الشخصية لالسالم من خمتلف جوانبه : منها 
اجلانب العبادي، والتارخيي احلضاري، والسياسي، والفلسفي، والصويف، 

خطري  -كما قاله الدكتور رشيدي   -وغري ذلك. فهذا الكتاب والتشريعي 

                                                
 ( رجاله ثقات، وقد روي من اريق : اإلمام أمحد بن حنبل قال6/441حم : ) (1)

ثنا أبو جعفر السويدي، قال ثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة الدمشقي، قال :  :
إدريس عائذ اهلل به. وأنظر أيضا اجلامع مسعت يونس بن ميسرة، عن أيب 

 .14 - 13الصحيح يف القدر : مقبل بن هادي الوادعي : ص 
 من سورة الصافات. 96اآلية  (2)
 من سورة القمر.  49اآلية  (3)
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للغاية ملا حيمله من أفكار استشراقية ومطاعن يف مبادئ اإلسالم، 
والتشكيك يف عقائده، وتشويه صوره. لكن، لألسف، مع خطورته البالغة، 
مل يتولَّ أحٌد الرد عليه، سوى األستاذ الدكتور حممد رشيدي. ومما يساعده 

املامه باالجتاه الفكري لألستاذ اجلامعي وتطوره ؛ ألنه كان أستاذا  يف ذلك،
يف جامعة )ماك جيل( الكندية، وهي من أكرب مراكز االستشراق يف العامل. 
على أننا نرى أن رد الدكتور رشيدي مل يستوعب مجيع النقاط واألغالط 

الت اليت وردت يف كتاب األستاذ اجلامعي. بل إن الساحة الفكرية ما ز 
تتطلب مزيدا من املناقشات والردود العلمية اإلسالمية على هذا الكتاب، 
لتتجلى لألمة اإلسالمية، خاصة الباحثني منهم، العقيدة الصحيحة، 
والتصور السليم لإلسالم، وحسن الفهم للقرآن والسنة، بعيدا عن الشبهات 

ة أشد، والتحريفات اليت روجت يف الكتاب، بقصد أو بغري قصد. واخلطور 
 عند ما أصبح الكتاب مقررا لطالب اجلامعات على مستوى اجلمهورية. 

وحنن يف هذه الرسالة ال نناقش األستاذ اجلامعي يف مجيع أفكاره اليت 
 -ثانيا  -خارج عن نطاق حبثنا. مث  -أوال  -ألنه  -وردت يف الكتاب 

ألخص وإمنا نقتصر على بعض اجلوانب، وبا -حيتاج الرد إىل مؤلف خاص 
 اجلانب الذي يتعلق بالسنة وهي موضوع دراستنا.

وقد تكلم األستاذ اجلامعي عن السنة يف كتابه يف ثالثة مواضع. وحنن 
من غري  -سوف نورد كالمه ورأيه حول السنة كما ورد يف الكتاب بالنص 

مرتمجا من اللغة اإلندونيسية، كيال يتهمنا أحد  -زيادة وال نقصان 
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لنص على النحو الذي ال يريده مؤلفه، مث نقوم بعد بالتصرف يف هذا ا
 ذلك مبناقشتها والرد عليها. أما املوضع األول فيقول فيه : 

)ان احلديث وهو املصدر الثاين من مصادر اإلسالم، حيوي السنة 
. وخيتلف النبوية. فالسنة قد تكون قوال أو فعال أو تقريرا عن النيب 

حلديث ال يعرف أنه ُكتب وال ُحفظ يف احلديث عن القرآن من حيث إن ا
عن كتابة  . أما السبب الذي يذكر كثريا يف هني النيب زمن النيب 

وهو كالم اهلل  -احلديث يف حياته، فهو خمافة أن خيتلط القرآن الكرمي 
 .  مع السنة الواردة عن النيب  -تعاىل 

مع قد همَّ أن جي -رضي اهلل عنه  -ويذكر أن عمر بن اخلطاب 
األحاديث ويقيدها بالكتابة مث تراجع عنه خشية أن خيتلط القرآن باحلديث 
النبوي. فالتدوين مل يقع اال يف بداية القرن الثاين اهلجري، عند ما كان 

م( يطلب من أيب بكر حممد بن عمرو،  720-717عمر بن عبد العزيز )
ال وحممد بن شهاب الزهري أن جيمعا األحاديث اليت  ميكن أن حيص

هـ، يدون األحاديث يف كتابه  140عليها. وكان مالك بن أنس يف سنة 
 )املواأ(.
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لكن التدوين بصورة جادة وضخمة وقع يف القرن الثالث وهو ما قام 
به كل من البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه. وهذه 

 الكتب الستة اليت تستخدم كثريا إىل اآلن.
ث مل حيفظ ومل يدون منذ البداية، فال يعرف بالقطع ما وملا كان احلدي

وما هو اخلرب املوضوع. وكان  هو احلديث الذي صدر فعال عن النيب 
، بل من أقرب أبو بكر وعمر بن اخلطاب، وإن كانا يف زمن النيب 

احلديث الذي بلغه،  -بسهولة  -أصحابه اليه، مل يكن يقبل واحد منهما 
ب شاهدا يؤكد صحة احلديث. وكان علي بن أيب بل كان أبو بكر يطل

 االب يستحلف الراوي على حديثه الذي رواه.
، مما ويف ذلك، قد تكاثرت األحاديث اليت يقال اهنا صدرت عن النيب 

جيعل األمر أكثر صعوبة يف التمييز بني األحاديث الصحيحة وبني املوضوعة 
)ستمائة ألف حديث(،  600.000ويذكر أن البخاري مجع من األخبار. 

لكن بعد االنتقاء ، أصبحت األحاديث اليت اعتربها البخاري صحيحة 
 % فقط. 0.5)ثالثة آالف حديث( فقط، أي يعين بالنسبة  3000

على صحة كل األحاديث  -حنن املسلمني  -وليس هناك اتفاق بيننا 
 . وعلى ذلك خيتلف احلديث عن القرآن الذي اعرتفاملروية عن النيب 

ألمته.  به مجيع املسلمني على أنه وحي من عند اهلل تعاىل مث بلغه النيب 
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أما صحة األحاديث فقد اختلف فيها املسلمون. وبناء على ذلك فان 

 . ( 1)حجية السنة ليست كحجية القرآن من حيث القوة( 
 رد الدكتور رشيدي على األستاذ الجامعي : 

، وهو من  ( 2)وقد رد عليه املفكر اإلسالمي الدكتور حممد َرشيدي 
كبار ناقدي األستاذ اجلامعي، يف كتابه : )نقض كتاب "نظرات يف 
اإلسالم من خمتلف جوانبه"(، فرد على ما ورد فيه من أفكار بصورة 

                                                
نظرات يف االسالم من خمتلف جوانبه : الدكتور هارون ناسوتيون، ابعة جامعة  (1)

 . )باإلندونيسية(.30-1/28: ص  1985إندونيسيا، ط اخلامسة 
Prof. Dr. Harun Nasution : "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya", Penerbit 

UI Press, Cet. Kelima, 1985, jilid I, hal. 28-30. 
خترج من مدرسة دار العلوم بالقاهرة، مث أمت دراسته اجلامعية يف كلية اآلداب  (2)

امعة السربون، حىت حصل على الدكتوراة منها. توىل جبامعة القاهرة، مث التحق جب
التدريس يف معهد الدراسات اإلسالمية جبامعة ماك جيل الكندية فرتة، وكان 
األستاذ اجلامعي من تالمذته عندما كان يف كندا، وصرح رشيدي بأنه هو الذي 
ساعده لإللتحاق جبامعة ماك جيل، حبكم أنه أستاذ فيها يف ذلك الوقت. وكان 
أول وزير للشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا، كما كان سفريا إلندونيسيا لدى 
مصر. وكان له مؤلفات عديدة يف الباانية والفكر اإلسالمي، وهو الذي ترجم 
اىل اإلندونيسية كتاب )القرآن واإلجنيل والعلوم العصرية( للدكتور موريس بوكاي، 

 فرنسي مرسيل بوسارد.وكتاب )اإلنسانية يف اإلسالم( للعامل ال



35 

 

تفصيلية، فيتكلم عن كل باب من األبواب. فلما وصل إىل مبحث 
قدمة حول مكانة السنة يف اإلسالم كمصدر ثان )احلديث(، بدأ رده مب

 لألحكام وذكر قول اهلل تعاىل : 
} قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور 

 .(1)قل أايعوا اهلل والرسول فإن تولوا فإن اهلل ال حيب الكافرين {  رحيم.
، منذ عهد الرسول مث وضح باختصار اعتناء الصحابة باحلديث 

حىت عهد  )وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم، منذ حياة الرسول  فيقول :
 من أقوال وأفعال(. اخللفاء الراشدين، يعتنون حبفظ ما صدر عن رسول اهلل 

مث تعرض لقضية تدوين السنة الذي مت بأمر من عمر بن عبد العزيز 
 وأيب جعفر قائال : 

)وبعد مرور فرتة من الزمن، أصبحت احلاجة ملحة إىل معرفة سنن 
بصورة مفصلة. فطلب خليفة الدولة األموية، عمر بن عبد العزيز  الرسول 

م( من حممد بن شهاب الزهري أن يدون ما مجعه من  717-720)
كما أمر اخلليفة أبو جعفر املنصور يف عهد اخلالفة العباسية،   األحاديث النبوية.

هـ( جبمع األحاديث اليت عنده يف كتاب مساه  179-93الك بن أنس )م
 حديثا، على ما قاله ابن حزم(. 870)املواأ(. وكان عدد األحاديث فيه 

                                                
 من آل عمران. 32-31اآليات :  (1)
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لكن اجلمع الذي قام به الزهري ومالك ما زال يف إاار حمدود، على 
رأي رشيدي، حىت دخل القرن الثالث اهلجري وهو القرن الذي مت فيه 

 أكمل صوره، ويعترب العهد الذهيب للسنة النبوية. يقول رشيدي : التدوين ب
)إن حماولة اجلمع اليت قام هبا الزهري واإلمام مالك بأمر من اخلليفة 
عمر بن عبد العزيز وأيب جعفر املنصور تعترب حماولة حمدودة، ألن مالك بن 

هري ببحوث أنس مل خيرج من املدينة اال مرات يف أثناء احلج. كما مل يقم الز 
شاملة. على أنه يف القرن الثالث اهلجري ظهرت احلركة العلمية الشاملة، 
متزامنة مع حركة الرتمجة للكتب اليونانية إىل العربية. وفيما يتعلق بتدوين 

( وابن 261(، ومسلم )256السنة ظهرت بعض األمساء مثل البخاري )
 (.275ود )( وأبو دا303( والنسائي )274( والرتمذي )273ماجه )

 مث استطرد قائال : 
)وكان البخاري ومسلم قد وضعا شرواا خاصة يف قبول األحاديث. 
وكان من مثار جهودمها املبذولة يف هذا الشأن أن ظهر كتابان مشهوران يف 
مجع األحاديث الصحيحة ومها اجلامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم. 

احلديث اآلخرون، لكن   وهناك جهود أخرى يف مجع احلديث قام هبا أئمة
كانت شرواهم يف قبول احلديث أكثر تساهال من الشروط اليت كانت 
عند الشيخني. وجبانب هذه الكتب الستة املعروفة كان هناك جمموع آخر 

 من كتب احلديث كاملسند لإلمام أمحد بن حنبل(.
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مث حتدث عن أمهية السنة يف حياة املسلم. كما أكد عليه أن يقرأ 
 يدرسه ويتأمل فيه كما يتأمل يف القرآن. يقول رشيدي : احلديث و 

)ان السنة النبوية هلا أمهية كبرية يف اإلسالم. فاذا كان للقرآن الكرمي 
أمهية، ألنه وحي من عند اهلل تعاىل، ومن قرأه وتدبر فيه فكأنه يعيش يف 

يب املستوى املعنوي الرفيع. فبقراءة احلديث النبوي يظهر اإلنسان كأنه صحا
ويف أوساط الصحابة رضوان اهلل عليهم، وكأنه  عاش مع رسول اهلل 

 وسكناته(. شاهد كل حركات النيب 
ونبَّه الدكتور رشيدي على حماوالت أعداء اإلسالم هلدم السنة 
مستخدما يف ذلك بعض الثغرات اليت حدثت يف تاريخ اإلسالم. كما  

 كشف أساليبهم يف ذلك، يقول أستاذنا: 
ذين حيقدون على اإلسالم حياولون اهلجوم على املصدر الثاين )لكن ال

لإلسالم وهو السنة، ألنه اذا افرتض أنه استطاع أن يهدم السنة فينقص 
بذلك مصادر القوة يف اإلسالم. ومن أساليبهم يف ذلك ابراز وتضخيم 

أن الوضع  -واحلق يقال  -قضية الوضع يف احلديث. وينبغي أن ننبه 
خاصة أثناء النزاع السياسي والصراع على السلطة. لكن حدث بالفعل، 

األخبار املوضوعة قد سبق أن كشفها النقاد من احملدثني، خاصة البخاري 
ومسلم. ولذا وضعا القواعد العلمية الدقيقة يف قبول احلديث. بيد أنه ملا 
تبني أن هناك احتماال يف وضع احلديث، وقد مت كشف هذه األحاديث 
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ى أيدي علماء احلديث، فسرعان ما قام املستشرقون بابراز هذه املكذوبة عل
الثغرة الصغرية، وتضخيمها وجعلوها أساسا ومرتكزا لألمور، فكأن 
األحاديث كلها حتتمل أن تكون أخبارا موضوعة. وهم يف ذلك يستهدفون 

 .(1)ازالة مصدر هام من مصادر اإلسالم وأسرار قواه( 
اجلامعي الذي يتشابه كثريا مع مطاعن  مث مضى ينقل عبارات األستاذ

املستشرقني يف التشكيك يف السنة ؛ ليبني للقارىء مدى خطورة هذه 
الفكرة اليت حيملها األستاذ اجلامعي وينشرها لطالبه يف اجلامعات. مث عقَّب 
 األستاذ رشيدي على هذه التهم واملطاعن والنتيجة اليت يرتتب عليها، قائال :

عادة  الدكتور كاف إلدخال بعض الشكوك وزعزعة إميان )وهذا الكالم لس
الشباب املسلم باحلديث النبوي، كما أراده املستشرقون الذين يكرهون كل 

 . (2)ما ميلكه اإلسالم من قوة( 
 الموضع الثاني : دعوى صعوبة الرجوع إلى السنة.

تكلم األستاذ اجلامعي يف السنة يف موضع آخر من كتابه عما واجهه 
الصحابة من صعوبة الرجوع إىل السنة يف أول األمر قبل تدوينها، مما 

                                                
نقض كتاب "نظرات يف اإلسالم من خمتلف جوانبه" : الدكتور حممد رشيدي،  (1)

 . )باإلندونيسية(32-29: ص  1977ابعة بولن بينتان، جاكرتا، ط األوىل 
Prof. Dr. H. M. Rasyidi, "Koreksi Terhadap Harun Nasution", Bulan Bintang, 
Jakarta, Cet. Pertama, Thn 1977, hal. 29-32. 

 املرجع السابق. (2)



39 

 

يأخذون ما هب ودب من األخبار،  -يف رأي األستاذ اجلامعي  -جيعلهم 
 فيقول :

)مبقتضى توسع األقطار  -)ويف البحث عن حل املشاكل املتجددة 
يرجعون إىل الكتاب  -رضوان اهلل عليهم  -كان الصحابة   -سالمية( اإل

. أما الرجوع إىل القرآن الكرمي فهو أمر سهل ، والسنة اليت تركها النيب 
ألن القرآن مدون يف كتاب، لكن املشكلة تكمن يف الرجوع إىل السنة اليت 

ث عن مل حتفظ ومل تدّون يف ذلك الوقت. وهنا يضطر الصحابة إىل البح
السنة، ويف ظل هذه الظروف ظهرت األحاديث املشكوك يف نسبتها إىل 

 .(1)، بل كانت هي أخبارا موضوعة( النيب 
 رد الدكتور رشيدي :

 يف الرد عليه : ( 2)قال األستاذ رشيدي 
)إن هذه النظرة جتاه احلديث حتمل بعض الوجهات االستشراقية. ومما 

عبارة قد تبدو يف ظاهرها صحيحة، يذكر أن احلديث مل حيفظ. وهذه ال
لكن يف واقع األمر أن كثريا من الناس يعرفون األحاديث، وهي ال حتتاج 
دائما إىل احلفظ ؛ ألن كثريا منها متعلق باألحداث. فإذا نزلت حادثة يف 

                                                
 (.2/11نظرات يف االسالم : ) (1)
 .80نقض كتاب النظرات : ص  (2)
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عهد الصحابة، استشار أبو بكر وعمر وبقية الصحابة الناس عما اذا كان 
ثلها بقضاء. فاذا ثبت ذلك، أتى الصحايب سبق له أن قضى يف م النيب 

الذي عرفه ومسعه بشاهد، وإال عقد الصحابة اجتماعا ملناقشة املوضوع. 
 وكانت النتيجة اليت انتهوا اليها هي اإلمجاع(.

 وفيما يتعلق بظاهرة الوضع أجاب رشيدي قائال : 
)إن البحث عن السنة يف عهد الصحابة ال ينبغي ربطه بظهور حركة 

ع، علما بأن حركة الوضع ظهرت بعد الصحابة بقرنني. إن ابراز الوض
ظاهرة الوضع وادعاء حدوثها يف املرحلة األوىل من مراحل التشريع هلو عادة 

 يستعملها املستشرقون، خاصة جولد زيهر(.
 دعوى الحجية على المتواتر فقط :

أما املوضع الثالث فقد تكلم عن السنة من حيث املصادر وحجيتها 
 األحكام، ويرى أن الذي يصلح لالحتجاج به من السنة هو املتواتر يف

 فقط. يقول : 
)ان احلديث الذي أمجع عليه املسلمون بأنه مصدر من مصادر 
األحكام هو املتواتر فقط. أما املشهور واآلحاد من األحاديث فبعض 
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املسلمني يقبلوهنا، يف حني أن البعض اآلخر مل يقبلها مصدرا للحكم،  

 .(1)املعتزلة مثال( ك
 إنه أسلوب المستشرقين :

وقد حدث تكرار يف املوضوع الذي ورد يف الباب الثاين من اجلزء 
 األول من كتاب األستاذ اجلامعي، وما ورد يف اجلزء الثاين. وكان يقول : 

)ملا كان احلديث مل حيفظ ومل يقم الصحابة بكتابته ، فمن الصعوبة مبكان 
 أم ال(. إذا كان احلديث صادرا فعال عن النيب  أن يعرف بالضبط ما

فيقول : )إن األسلوب اخلسيس الذي ( 2)فرد عليه الدكتور رشيدي 
استخدمه املستشرقون، والذي تبعه الدكتور، بوعي أم بغري وعي، يتلخص 
يف مطالبتهم مبراجعة احلديث كلية. ومما ذكره هارون يف هذا املوضوع ، أن 

 مسعها البخاري بلغت ستمائة ألف حديث(.األحاديث اليت 
مث قال : )بلغ عدد األحاديث اليت أخرجها البخاري يف جامعه 

حديثا، لكن وقع يف بعض األحاديث التكرار؛ ألن الرواة الذين  7397
رووا األحاديث كثريون. لكن اذا أردنا أن نعد أحاديث البخاري 

                                                
 (.2/25نظرات يف االسالم : ) (1)
 .90نقض كتاب النظرات : ص  (2)
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حديثا(. وأما  2762الصحيحة، من غري املكرر، فقد كان عددها 
حديثا، ومن غري املكرر، بلغ  7275أحاديث مسلم، كان عددها كلها 
 عددها أربعة آالف حديث تقريبا(.

 لكن الرشيدي مل يوفق يف رده على األستاذ اجلامعي إذ قال : 
)على أننا ال ندعي أن كل ما أخرجه البخاري ومسلم يف 

وعددها  -اري صحيحيهما، صحيح. ومن األحاديث اليت أوردها البخ
ال بد أن هناك بعض األحاديث غري الصحيحة ؛ ألن  -حديثا  2762

الذي مجع تلك األحاديث واحد من البشر، قد يصيب وخيطئ، وإن كان 
 هو البخاري(.

)على أنه ميكن أن يقال على سبيل اإلمجال أن الكتب الستة حتتوي 
عها خمرجوها األحاديث الصحيحة أو القريبة منها، ألن الشروط اليت وض

 لقبول األحاديث، هي شروط دقيقة(.
)أما موقف املسلمني جتاه احلديث )وخاصة ما ورد يف الكتب الستة( فهو 

اال عددا قليال منها مل تتوافر فيه شروط القبول. وأما موقف صحيح إمجاال، 
 املستشرقني يف ذلك فهو العكس، حيث يعتربون األحاديث كلها موضوعة،

 . )(1)يال منها صحيح وهو الذي صدر عن النيب ما عدا عددا قل

                                                
 .92نفسه : ص  (1)
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 خالصة الشبه :
وبعد أن أوردنا مناقشة الدكتور رشيدي ورده على األستاذ اجلامعي، 
رأينا أن هذا الرد مل يستوعب مجيع النقاط اليت أثارها. ويف بعض املواضع 
جاء الرد غري دقيق، مما حيتاج منا أن نتوسع يف األمور املطلوب فيها 
التوسع. كما أن هناك بعض النقاط تقتضي تصحيح بعض املواقف، 
وخاصة فيما يتعلق بَصِحيَحي البخاري ومسلم، فرد رشيدي قد حيتاج إىل 
رد مثله. ونعتقد أن وقوعه يف مثل هذه املواقف ليس من باب التعمد، وإمنا 
راجع إىل قصور املعلومات عن هذا الصنيع لديه، وهو يف ذلك معذور؛ 

 هذا الفن ليس من ختصصاته.ألن 
وعلى كل، فقد أدى األستاذ رشيدي ما عليه من تبيني احلقائق اليت 
قد ختفى على بعض الناس، وتصحيح املفاهيم املغلواة، وتفنيد املطاعن، 

 وبقي علينا أن نضيف إىل عمله الكبري بعض اإلضافات الصغرية.
النقاط  وميكننا أن نلخص ما ورد فيها من مسائل ونقاط. وهذه

سوف نتكلم يف كل منها مع مناقشة علمية، بعيدة عن العاافية وعدم 
املوضوعية، وسوف نقوم بالرد على ما نراه أنه جمانب الصواب، معتمدا يف 
ذلك على ما قرره العلماء وصناع هذا الفن. وهذه املسائل ميكن تلخيصها 

 على النحو التايل :
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 وحفظه يف عهد النيب إنكار األستاذ اجلامعي كتابة احلديث  -1
مطلقا. وكان من بني أدلته يف ذلك، تراجع عمر عن نيته لتدوين 

 األحاديث اليت مجعها.
إن التدوين مل يقع إال يف القرن الثاين اهلجري. وبالتايل ال ميكن  -2

 التمييز بني حديث صحيح وبني موضوع بسبب تأخري التدوين.
لب أبو بكر كان الصحابة يتشددون يف قبول احلديث حيث ا -3

شاهدا على املخرب، واستحلف علي بن أيب االب بعض الرواة، 
والظاهر من سياق كالم األستاذ اجلامعي أن ذلك لشكهم يف 

 صدق الراوي وبسبب تفشي الوضع يف احلديث.
التدوين بصورة ضخمة مت يف القرن الثالث اهلجري على أيدي  -4

 أصحاب الكتب الستة.
حديث من  3000لصحيح كان اإلمام البخاري يعترب ا -5

 حديٍث الذي مجعه. 600.000
 ليس هناك امجاع املسلمني على صحة األحاديث. -6
 وبالتايل حجية السنة ليست كحجية القرآن. -7
إن الذي يتفق على حجيته هو احلديث املتواتر فقط. أما املشهور  -8

 واآلحاد فمختلف فيه.
 يقبلون أي -من أجل البحث عن حل املشاكل  -كان الصحابة  -9

 حديث وصلهم، حىت ولو كان موضوعا.
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كما أننا سوف نناقش بعض مواقف الدكتور رشيدي اليت نراها جمانبة 
 للحق والصواب، وهي : 

رأي سعادته بأن اجلمع الذي قام به الزهري يعترب حماولة حمدودة،  -1
ويدلل على ذلك بأن مالكا مل خيرج من املدينة إال للحج، ومل يقم 

 حوث شاملة.الزهري على رأيه، بب
موقفه من كتاب الصحيحني حيث يرى أن ليس كل أحاديث  -2

الصحيحني صحاح، بل قال بالنص : )ال بد أن هناك بعض 
األحاديث غري الصحيحة(، حبجة أن جامعه واحد من البشر، ولو 

 كان هو البخاري.
وهذه هي النقاط اليت سوف نتكلم عنها ونبدأ مبناقشة آراء األستاذ 

 .ابة احلديث وحفظه يف عهد النيب اجلامعي حول كت
 .كتابة الحديث في عهد النبي 

 امتثاال لقول اهلل تعاىل : 
 ، ( 1)} وما أتاكم الرسول فخذوه { 

 ، (2)وقوله تعاىل : } َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فقْد أااَع اهلل { 
 ، (1)وقوله تعاىل : } وما يْنِطُق َعِن اهلَوى ِإْن ُهَو إالَّ وحٌي يـُْوَحى { 

                                                
 من سورة احلشر. 7اآلية  (1)
 النساء.من سورة  80اآلية  (2)
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حرص الصحابة على السنة كل احلرص، وعنوا هبا عناية فائقة، 
وحفظوا ما مسعوه، وما غابوا عنه سألوا من  فتسابقوا إىل مساع أحاديثه 

 . (2)حضره. وبكل ما علموا عملوا
أهنم كانوا  وقد بلغ حرصهم على مساع الوحي والسنن من رسول اهلل 

يتناوبون يف هذا السماع. قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه : ))كنت أنا 
وجار يل من األنصار يف بين أمية بن زيد، وهي من عوايل املدينة، وكنا 

ت جئته ، ينزل يوما وأنزل يوما، فاذا نزلنتناوب النزول على رسول اهلل 
 .(3)خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك...(( 

لكن ملا كان الذهن قد يغفل والذاكرة قد تنسى، وهذه من ابيعة 
أنكره يف  البشر، اجتهوا إىل كتابة السنة يف صحف. فلما االع الرسول 

 بداية األمر، وأمرهم أن ميحوا كل ما كتبوا. 
 ه عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهلل روى اإلمام مسلم بسند

قال : )) ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فليمحه، وحدثوا عين 

                                                                                                             
 من سورة النجم. 4و  3اآلية  (1)
 .98السنة النبوية : ص  (2)
 (.89( باب التناوب يف العلم. رقم احلديث : )27( كتاب العلم. )3)-(1/49خ : ) (3)
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متعمدا فليتبوأ  -قال مهام : أحسبه قال  -وال حرج، ومن كذب علي 
 . (1)مقعده من النار(( 

على القرآن املصدر األول للشريعة، والذي  وذلك حرص منه 
من حيث إنه ال جتوز روايته باملعىن، فوجَّه اجلهود لكتابة خيتلف عن السنة 

القرآن وحده. أما السنة فعلى األذهان أن تتحرك لتحفظها وال خوف 
موجود بينهم، وذاكرهتم قوية،  عليها يف بداية األمر ؛ ألن الرسول 

 وذهنهم صاف، واهتمامهم بدينهم شديد.
كان خشية أن يلتبس   عن كتابة األحاديث والظاهر أن هني النيب 

على البعض بالقرآن، أو أن يكون شاغال هلم عنه. فلو دونت السنة كما 
دون القرآن وهي واسعة كثرية النواحي شاملة ألعمال الرسول التشريعية 
وأقواله منذ بدء رسالته إىل أن حلق بربه، للزم إكباهبم على حفظ السنة مع 

خوف اختالط بعض أقوال النيب حفظ القرآن، وفيه من احلرج ما فيه، عدا 
املوجزة احلكيمة بالقرآن سهوا من غري عمد، وذلك خطر على كتاب اهلل 

                                                
( باب التشدد يف احلديث، 16( كتاب الزهد. )53)-(4/2298م : ) (1)

 (.72وحكم كتابة العلم. احلديث رقم : )
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يفتح باب الشك فيه ألعداء اإلسالم. كل ذلك من أسرار عدم تدوين 
  .(1)السنة تدوينا كامال يف عصر الرسول 

وهناك وجهة نظر أخرى وهي أن النهي كان بالنسبة ملن يوثق حبفظه. 
أما من أُِمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا، أو خيف عليه النسيان، وعدم 
الضبط ملا مسع فال حرج عليه يف الكتابة. وعلى هذا حيمل ما ورد من 

 . (2)الروايات الثابتة الدالة على اإلذن يف الكتابة 
من أمر فقد مارس بعض الصحابة كتابة األحاديث يف ومهما يكن 

، وتلك األحاديث املكتوبة ليست بالقليل، كما سيأيت حياة الرسول 
 بيانه فيما بعد.

إىل الرفيق األعلى، تكاثر عدد من كان  وبعد أن انتقل الرسول 
يكتب احلديث من الصحابة رضوان اهلل عليهم ، وكذلك كتب التابعون 

تمر األمر على ذلك، البعض يكتب والبعض ال يكتب إىل أن  وأكثروا، واس
كان عهد اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فرأى مجع السنن وتدوينها 

                                                
ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : الشيخ الدكتور حممد مصطفى  انظر : السنة (1)

 .59: ص  1405السباعي، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط الرابعة 
دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين : الدكتور حممد حممد  (2)

 .20: ص  1411أبو شهبة، دار اجليل، ط األوىل 
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خشية أن يضيع منها شىء أو يلتبس احلق بالباال، وكان ذلك على رأس 
 املائة األوىل.

وحول كتابة احلديث وتدوينه يف العصر األول، نشأت املشكلة حيث 
ارت أعداء اإلسالم ومن حذا حذوهم من املسلمني أن السنة مل تكن  أث

، بل كان تدوينها متأخرا جدا إىل أن أتى عمر كتبت يف عهد الرسول 
بن عبد العزيز يف بداية القرن الثاين اهلجري. وادعوا أن السنة دخلها 
الزيف، حمتجني بأن احلديث الذي يظل قرنا دون تسجيل ال بد وأن يعرتيه 

غيري ويدخله حتريف، فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسى. أما القلم فهو ت
أن التدوين مل يقع ااالقا قبل  -أوال  -حصن أمان ملا يدون به. وظنوا 

أن التدوين هو كل شىء، وغفلوا أن لكل شعب  -ثانيا  -الزهري، وظنوا 
 أو أمة خصائص ومزايا وهبها اهلل تعاىل إياها.

 يث اطالقا في العصر األول :دعوى عدم كتابة الحد
ادعى األستاذ اجلامعي أن احلديث مل يكتب ومل حيفظ يف عهد 

، بل كان التدوين يف القرن الثاين اهلجري. فهذا الكالم لسعادة الرسول 
يفوق كثريا شبهات املستشرقني أنفسهم. فإذا كان  -فيما نرى  -الدكتور 

، وهو ب يف عهد النيب املستشرق جولد زيهر ادعى أن احلديث مل يكت
ادعاء بعيد عن احلق ابعا، لكنه مع ذلك مل ينكر حفظ األحاديث يف 
صدور الصحابة. فاملستشرقون مل يتجرأوا على أن يقولوا  بأن احلديث مل 
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من خالل النصوص اليت  -؛ ألهنم يعرفون جيدا حيفظ يف زمن الرسول 
يث. لكن من ثبوت حفظ الصحابة لألحاد -وردهتم يف هذا األمر 

العجب العجاب أن يأيت عامل مسلم مبوقف أشد خطرا من املستشرقني 
حيث مل يقتصر إنكاره على الكتابة فحسب، بل ينفي أيضا حفظ 

 الصحابة لألحاديث النبوية. 
ونظرا ألمهية املوضوع، ينبغي أن نتكلم سريعا يف كتابة احلديث يف 

إىل أن هذا الطعن قد سبق أن  . وينبغي أن ننبه يف هذا املقامعهد النيب 
قام بالرد عليه عدد من العلماء املعاصرين مثل الدكتور مصطفى السباعي 
يف كتابه )السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي(، والدكتور حممد حممد أبو 
شهبة يف كتابه )دفاع عن السنة(، والدكتور حممد عجاج اخلطيب يف كتابه 

تور حممد مصطفى األعظمي يف كتابه )السنة قبل التدوين(، والدك
)دراسات يف احلديث النبوي(، وأستاذنا الدكتور رفعت فوزي يف كتابه 
)توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري(، وغريهم. وأحباثهم يف هذا املوضوع 
حافلة بالردود العلمية الدقيقة على مطاعن املستشرقني حول موضوع كتابة 

 احلديث يف العصر األول.
هنا ال نريد أن نكرر ما كتبه هؤالء الفضالء، وإمنا نريد أن نؤكد و 

بأن املستشرقني الذين حبثوا يف هذا املوضوع، وجدوا أنفسهم أمام 
النصوص املختلفة، اليت هي يف ظاهرها متعارضة، حيث ورد بعض 
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يف كراهية كتابة احلديث النبوي،  -سواء كان حديثا أو أثرا  -النصوص 
بعض األخر يف إباحة الكتابة، بل هناك بعض النصوص يف بينما ورد ال
 أمر الكتابة.

ال  -لقلة بضاعتهم وقصور فهمهم، وحمدود ثقافتهم  -فاملستشرقون 
يستطيعون أن خيرجوا من هذه النصوص املتعارضة يف ظاهرها، بنتائج صائبة 

ازنة وأفكار مستنرية. وال يستطيعون أن يقوموا مبقارنة هذه النصوص، مث املو 
بينها، وبالتايل اجلمع والرتجيح ؛ ألن هذه العملية حتتاج إىل ختصص دقيق، 
ومسرية اويلة يف البحث، وسعة االاالع، وفقه مستنري، قد ال يصل إليه 

 إال من وفقه اهلل تعاىل.
أي صعوبة املوازنة  -وعندما واجه املستشرقون هذه الصعوبة 

تهم احلرية يف األمر، فغدوا وأصاب -والرتجيح بني النصوص املتعارضة 
خيتارون أسهل اجتاهني، وهو كراهية كتابة احلديث. ومما جيرهم إىل اختيار 

 أمران : -من غري أن يتأملوا فيه  -هذا الرأي 
أوال : ورود بعض القرائن واإلشارات اليت تؤيد هذا القول مثل 

 الروايات اليت وردت يف كراهة الكتابة صراحة.
أي : كراهية الكتابة يف العهد  -األقوى أن هذا االجتاه ثانيا : وهو 

 هو أقرب اآلراء إىل مصاحلهم وأهدافهم. -النبوي 
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بسبب  -إن مل يكن أغلبهم  -ومعلوم أن هناك بعض املستشرقني 
خلفياهتم الفكرية والعقائدية، حيقدون على اإلسالم منذ البداية، وغابت 

 السنة، خاصة قضية تدوين السنة، عنهم املوضوعية واالنصاف، فنظروا إىل
فراحوا يكربوهنا  -حسب رأيهم  -فوجدوا فيها ثغرة وموان ضعف 

ويضخموهنا، ليستهدفوا منها إبطال السنة بكاملها، أو على األقل ادخال 
 .الشكوك يف السنة ؛ ألهنا مل تكتب يف عهد النيب 

، وعن  إن كتابة احلديث يف العهد النبوي ثابتة وواردة عن النيب
الصحابة والتابعني بأدلة قااعة ال يرقى اليها الشك، وال يعرتيها الظن. 
صحيح أن هناك روايات تدل على كراهية الكتابة، وقد تصدى لبحث 
هذه املسألة اخلطيب البغدادي، وسرد كل هذه الروايات  يف كتابه القيم 

 بل بأمرها. )تقييد العلم(. كما أورد فيه روايات صرحية باباحة الكتابة،
وقد سبق أن قام العلماء باملقارنة بني النصوص املتعارضة، وقالوا إن 

، وهو رواية مهام ( 1)األحاديث يف كراهية الكتابة مل يصح منها اال واحد 

                                                
 د يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل واجملازفة :األنوار الكاشفة ملا ور  (1)

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، املطبعة السلفية، القاهرة، ط األوىل سنة 
؛ ودراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه : الدكتور  35: ص  1378

 (.1/80: ) 1401حممد مصطفى األعظمي، ابعة السعودية، ط الثالثة 
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عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول 
رآن فليمحه، قال : )) ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري الق اهلل 

 -قال مهام : أحسبه قال  -وحدثوا عين وال حرج، ومن كذب علي 

 . (1)متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(( 
هذا احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه. لكن العلماء اختلفوا يف هذا 
احلديث يف وقفه ورفعه. ورجح بعض العلماء، أنه موقوف على أيب سعيد 

. يقول ابن حجر : )ومنهم من أعل النيب اخلدري، ومل يكن مرفوعا إىل 
حديث أيب سعيد، وقال : الصواب وقفه على أيب سعيد، قاله البخاري 

. أي : الصواب أنه من قول أيب سعيد نفسه، وغلط بعض  (2)وغريه( 

كما   -ومما يقوي هذا الظن   (3 )الرواة فجعله عن أيب سعيد عن النيب 
أنه وردت رواية موقوفة على أيب سعيد  -قاله الشيخ عبد الرمحن املعلمي 

قريبة من معىن احلديث أوردها ابن عبد الرب يف كتاب العلم، من ارق مل 

                                                
( باب التشدد يف احلديث، 16( كتاب الزهد. )53)-(4/2298م : ) (1)

 (.72وحكم كتابة العلم. احلديث رقم : )
 .43( ؛ واألنوار الكاشفة : ص 1/251فتح الباري : ) (2)
 .35األنوار الكاشفة : ص  (3)
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. ولكين أميل إىل ما رجحه الدكتور حممد عجاج   (1)يذكر فيها النيب 
، ألن الذي اخلطيب من أن حديث أيب سعيد يبقى مرفوعا إىل النيب 

، وهو من هو يف علم احلديث. (2)ه أخرجه هو اإلمام مسلم يف صحيح
ومن املستبعد أن مثل هذه األمور ختفى على اإلمام مسلم، خاصة أن 
اإلمام البخاري، وهو معاصر لإلمام مسلم، أخرج أحاديث أخرى يف اباحة 

 الكتابة يف جامعه. فلو كان رفع احلديث غري صحيح ملا رفعه مسلم.
من علة قادحة جتعله غري وأما بقية األحاديث فال خيلو واحد منه 

 .(3)صاحل لالحتجاج به 

                                                
 .35السابق : ص  (1)
ة، القاهرة، ط السنة قبل التدوين : الدكتور حممد عجاج اخلطيب، مكتبة وهب (2)

 .306م : ص  1963هـ/ 1383األوىل 
وقد وردت روايات عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها كراهية كتابة العلم عن  (3)

ثالثة من الصحابة وهم : أبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت رضي 
ر اهلل عنهم. وقد ناقش كل من الشيخ عبد الرمحن املعلمي يف كتابه )األنوا

الكاشفة(، والدكتور حممد األعظمي يف كتابه )دراسات يف احلديث النبوي( هذه 
 األحاديث وبني العلل املوجودة فيها. 
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 دعوى تراجع عمر عن الكتابة :
وقد أشار األستاذ اجلامعي يف كتابه إىل أن عمر أبطل نيته يف كتابة 

قد هم أن  -رضي اهلل عنه -احلديث قائال : )ويذكر أن عمر بن اخلطاب 
تلط القرآن جيمع األحاديث ويقيدها بالكتابة مث تراجع عنه خشية أن خي

 باحلديث(.
بالرغم من  -ولإلجابة عن هذا نقول : لعل الرواية اليت أراد األستاذ 

أنه مل يذكر مصدرها، وهو تصرف يعاب عليه بأنه غري دقيق يف نظر 
أن يستدل هبا على عدم وقوع كتابة احلديث يف عهد   -البحث العلمي 

                                                                                                             
أما حديث أيب سعيد اخلدري ففي إحدى روايتيها عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

(. والرواية األخرى هي 2/564وهو جممع على ضعفه، انظر ميزان اإلعتدال )
 مسلم وهي صحيحة بالطبع كما أسلفنا.  اليت أخرجها

وأما حديث أيب هريرة ففي إحدى رواياهتا عبد الرمحن بن زيد أيضا وهو 
ضعيف. ويف الرواية األخرى أخرجها اخلطيب البغدادي يف )تقييد العلم : ص 

( وهي رواية علي بن سهل عن أبيه عن عبد الرمحن بن زيد. قال الذهيب 34
 (.2/566منكرة. )امليزان :  على هذه الرواية بأهنا

وأما رواية زيد بن ثابت فهي ضعيفة أيضا ألن من رواته كثري بن زيد وهو غري 
قوي، كما أن املطلب بن عبد اهلل مل يسمع من زيد. )هتذيب التهذيب : 

10/179.) 
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اب أراد أن يكتب هي ما رواه عروة بن الزبري أن عمر بن اخلط النيب 
، فأشاروا عليه أن السنن، فاستشار يف ذلك أصحاب رسول اهلل 

يكتبها، فطفق عمر يستخري اهلل فيها شهرا، مث أصبح يوما وقد عزم اهلل له، 
فقال : ) إين كنت أردت أن أكتب السنن ؛ وإين ذكرت قوما كانوا قبلكم  

وإين  واهلل ال ألبس كتاب  كتبوا كتبا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهلل تعاىل،
 .(1)اهلل بشىء أبدا(

 لكن جياب عن هذه الرواية بأهنا :
أوال : رواية عروة بن الزبري عن عمر بن اخلطاب منقطعة. وبالتايل 

 .(2)يصلح االحتجاج هبا  فهي ضعيفة ال
ثانيا : وعلى فرض صحتها فإهنا إشـــارة إىل أن هناك إمجاعا بني 

الكتابة، ملا استشارهم يف ذلك. وبأسلوب آخر مل يكن  الصــــــحابة علــى
منع عن كتابة احلديث، وإال العرتضوا على  عندهم علم بأن رسول اهلل 

                                                
-392تقييد العلم : أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ) (1)

العش، دار إحياء السنة النبوية، دمشق، ط الثانية  (، حتقيق : يوسف463
 .49: ص  1974

ويف التهذيب، قال مصعب الزبريي : ولد عروة ِلِسّت خلون من خالفة عثمان.  (2)
 (.7/183انظر هتذيب التهذيب : )
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عمر منذ البداية على قصده لكتابة احلديث، لكن ذلك مل يقع، بل الذي 
وقع أن الصحابة وافقوا على رأي عمر. وعلى هذا فإن امتناع عمر عن 

وال على مشورة من  مبنيا على حديث من رسول اهلل الكتابة مل يكن 
الصحابة، بل كان ذلك مبنيا على اجتهاده وحده. ويعلل ذلك الدكتور 
األعظمي قائال : )ورمبا كان اهلدف منه إعطاء األولوية لكتاب اهلل سبحانه 
وتعاىل، ألن املفروض فيه حفظه لفظا ومعىن، بينما يكفي يف احلديث 

 .(1)عىن وهو سهل وميسور( احملافظة على امل
ومن ناحية أخرى لو كانت تلك الرواية صحيحة، فإمنا كانت تلك 
اخلشية يف عهد عمر مث زالت. وقد قال عروة نفسه : )وكنا نقول ال نتخذ  
كتابا مع كتاب اهلل، فمحوت كتيب. فوا اهلل لوددت أن كتيب عندي، وان  

ستقر أمره وعلمت مزيته يعين قد ا .(2)كتاب اهلل قد استمرت مريرته( 
وتقرر يف أذهان الناس أنه األصل، والسنة بيان له، فزال ما كان خيشى من 
أن يؤدي وجود كتاب للحديث إىل أن يكب الناس عليه ويَدُعوا 

 .(3)القرآن

                                                
 (.1/133دراسات يف احلديث النبوي، املرجع السابق : ) (1)
 (.7/183انظر ترمجة عروة يف التهذيب : ) (2)
 .38األنوار الكاشفة : ص  (3)
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 تضافر النصوص في إباحة الكتابة :
يف إباحة الكتابة فكثري، وقد أورده  وأما ما ورد عن رسول اهلل 

يف كتابه )تقييد العلم(. وكذلك ما ورد عن  -كما قلنا   - اخلطيب
الصحابة والتابعني رضوان اهلل عليهم. وقد بوَّب اإلمام البخاري يف 
صحيحه بابا مساه )باب كتابة العلم( أورد حتته بعض األحاديث اليت تدل 

 الكتابة. على إباحة النيب  -بصورة واضحة  -
حاديث، بقصة الصحيفة اليت كانت بدأ اإلمام البخاري يف سرد األ

عند علي رضي اهلل عنه، وهو حديث أيب جحيفة؛ قال : قلت لعلي : هل 
عندكم كتاب؟ قال : ال، إال كتاب اهلل، أو فهم أعطيُه رجٌل مسلم، أو ما 
يف هذه الصحيفة. قال : قلت : فما يف هذه الصحيفة؟ قال : )) العقل، 

 .(1)ر (( وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكاف
زمن الفتح  حديث أيب هريرة يف خطبة النيب  -ثانيا  -مث ذكر 

وسؤال رجل أن يكتب له. )..فجاء رجل من أهل اليمن، فقال : اكتب يل 
يا رسول اهلل. فقال : ))اكتبوا أليب فالن ((. فقال رجل من قريش : )إال 

                                                
باب كتابة العلم. رقم :  -(39( كتاب العلم. )3)-(1/246فتح الباري : ) (1)

(111.) 
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أي  فقيل أليب عبد اهلل :اإلْذِخر يا رسول اهلل، فإنا جنعله يف بيوتنا وقبورنا... 
 .(1)شىء كتب له؟ قال : كتب له هذه اخلطبة(

أحد أكثر  قول أيب هريرة : ) ما من أصحاب النيب  -ثالثا  -وأورد 
حديثا عنه مين، اال ما كان من عبد اهلل بن عمرو، فإنه كان يكتب وال 

 .(2)أكتب( 
وقوله :  حديث ابن عباس يف قصة مرض النيب  -رابعا  -مث أورد 

. وهذا احلديث (3))) ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده (( 
همَّ أن يكتب ألمته كتابا حيصل معه األمن من  دال على أنه 

 .(4)االختالف. يقول ابن حجر : وهو ال يهم إال حبق 
وهناك روايات أخرى كثرية تدل على هذا املعىن، سواء كانت أحاديث 

حابة والتابعني. بل ميكن أن نقول بأن كل من نقل عنه  أم آثارا عن الص
كراهية كتابة العلم، فقد نقل عنه عكس ذلك، ما عدا شخصا أو 

 .(5)شخصني، وقد ثبتت كتابتهم أو الكتابة عنهم 
                                                

 (.112فتح الباري، املصدر السابق : حديث رقم ) (1)
 (.113نفسه، حديث رقم ) (2)
 (.114نفسه، حديث رقم ) (3)
 (.1/253فتح الباري : ) (4)
 (.1/76النبوي : )دراسات يف احلديث  (5)
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 االعرتاض :
وقد يعرتض البعض بالرغم من توافر الروايات على اباحة كتابة 

عن الصحابة والتابعني، لكنه  ، وكذلك الرواياتاحلديث يف عهد النيب 
ال ميكن جتاهل الروايات الصحيحة الواردة عن الصحابة والتابعني يف  

 كراهيتهم كتابة احلديث، فما املوقف الصحيح من هذا التعارض؟
 اجلواب : 

نقول : إن هذه الروايات بعضها صحيح بال شك، فال ميكن جتاهلها 
كتابة العلم، فاملوقف الصحيح   ااالقا، جبانب الروايات الصحيحة يف اباحة

منها هو اجلمع بينهما. وقد ذكر ابن حجر العسقالين وجوه اجلمع بني 
، وخلصها يف أربعة وجوه وهي األربعة األوىل من (1)هذه الروايات املختلفة 

 هذه األوجه التالية : 
يف هذا  أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، فال يبيح النيب  -1

 يلتبس القرآن بغريه. أما بعده فال مانع من  الوقت بالذات، لئال
كتابته. يقول ابن حجر : )أن النهي خاص بوقت نزول القرآن، 

                                                
 (.1/251انظر فتح الباري : ) (1)
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خشية التباسه بغريه، واإلذن يف غري ذلك(. وقاله السيواي أيضا 
 .(1)يف التدريب 

أن النهي كان خاصا بكتابة غري القرآن مع القرآن على ورق  -2
نفراده، لنفس السبب الذي يف واحد، واإلذن اذا كتب كل على ا

الوجه األول. وذكره أيضا السيواي يف التدريب والعراقي يف فتح 
. وهو الرأي الذي رجحه الدكتور حممد األعظمي. (2)املغيث 

 : ( 3)وذلك ألمرين 
وكذلك كتابة الصحابة لألحاديث النبوية اليت  امالء النيب  - أ

 وصلت درجة التواتر.
 حاديث النبوية.كتابة األ  اباحة النيب  - ب

أن أحاديث النهي منسوخة باألحاديث املبيحة للكتابة. يقول ابن  -3
حجر : )أن النهي متقدم واالذن ناسخ له عند األمن من االلتباس 

 .(1).وقاله أيضا العراقي (4)وهو أقرهبا مع أنه ال ينافيها( 
                                                

(1) (2/67.) 
 (.3/18التدريب، املكان نفسه ؛ وفتح املغيث : ) (2)
 (.1/79انظر دراسات يف احلديث : ) (3)
 (.1/251فتح الباري : ) (4)
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أن االذن ملن خيف نسيانه، والنهي ملن أمن وخيف اتكاله. قاله  -4
 .(2)ر ابن حج

 وهناك وجوه اجلمع األخرى ذكرها بعض العلماء، وهي :
أن النهي كان حني خيف اختالط احلديث بالقرآن، واإلذن حني  -5

أمن ذلك. ذكر هذا الوجه والذي قبله اإلمام النووي وابن 
 . (3)الصالح 

                                                                                                             
 فتح املغيث، املكان نفسه. (1)
يف ضوء هذا اجلمع الذي قدمه ابن  -فتح الباري : السابق. وميكننا أن نفهم  (2)

مل تكن يف عصر أصحابه وكبار من تبعهم   قوله : )ان آثار النيب  -حجر 
مدونة يف اجلوامع وال مرتبة ألمرين : أحدمها أهنم كانوا يف ابتداء احلال قد هنوا 

لط بعض ذلك بالقرآن عن ذلك، كما ثبت يف صحيح مسلم، خشية أن خيت
العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيالن أذهاهنم، وألن أكثرهم كانوا ال يعرفون 
الكتابة(. فإن قصد ابن حجر من هذا الكالم أن األحاديث مل تكن مدونة يف 
اجلوامع على حنو ما مت بعده يف العصر الذي يليه. وليس يقصد انكار الكتابة يف 

ألن  -كما فهمه الدكتور حممد األعظمي   -وسلم  عصر النيب صلى اهلل عليه
مثل هذه األمور ال جيوز أن خيفى على ابن حجر، خاصة اذا فهمنا عبارته يف 

 ضوء اجلمع الذي قدمه يف الفتح.
 .182( ؛ واملقدمة : ص 1/67التقريب : ) (3)
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ان اإلذن كان خاصا مبن يتقن القراءة، والنهي ملن مل يتقنها خشية  -6
 .(1)الغلط. قاله ابن قتيبة 

 غري أن أظهر الوجوه عندي : 
أن سبب املنع، هو خشية االنكباب على احلديث دون القرآن وخوف 

لتقييد حديثه، حىت اذا بطلت  التباسه به، وكذلك تؤول كراهة الرسول 
 بطلت الكراهة وصح اجلواز. وقد صح أن الرسول  أسباب تلك اخلشية،

أجاز لعبد اهلل بن عمرو بن العاص كتابة احلديث، فهو كان حيسن الكتابة 
ويتقنها. وكان قد مجع القرآن وبولغ يف ذلك. قال : مجعت القرآن فقرأته 

. كما أن موقف بعض الصحابة الرافض لكتابة احلديث لئال (2)يف ليلة 
كل هذا قبل أن جيمع القرآن يف   -كالم اهلل ويضاهى به يشتبه احلديث ب

وجب أن يتغري، إذا بطلت  -اذا صح  -وهذا املوقف  -املصاحف 
هـ( حيث قال :  74أسباب منعهم. وهذا ما نراه يف موقف أيب سعيد )

                                                
هـ(،  276تأويل خمتلف احلديث : اإلمام عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) (1)

حتقيق عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب اإلسالمية، القاهرة، ط األوىل، 
 .251: ص  1402

( ؛ وتصدير الدكتور يوسف العش لكتاب )تقييد 1/285حلية األولياء : ) (2)
 (.18العلم : ص 
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)كنا ال نكتب إال القرآن والتشهد(. ويدل ذلك على أهنم أصبحوا يكتبون 
وف االنكباب على كتابة غري القرآن دونه، بطلت . واذا بطل خ(1)غريمها 

الكراهية. ومل يعد التباس بني القرآن واحلديث، فجازت كتابة احلديث حىت 
 اذا عاد االلتباس مرة أخرى عاد النهي.

 : أدلة على وقوع الكتابة في عهد النبي 
كتابة احلديث يف حياته، بقي   بعد أن فصلنا الكالم عن اباحة النيب 

علينا أن نثبت باألدلة القااعة وقوع الكتابة لرتد هي نفسها على مزاعم 
 .األستاذ اجلامعي بأن السنة مل تكتب ومل حتفظ يف عهد الرسول 

لكنه ينبغي أن ننبه يف هذا املقام إىل أن التدوين بشكل رمسي مل يقع 
عهد اخلليفة الراشد عمر بن عبد إال يف مطلع القرن الثاين اهلجري، يف 

العزيز، خشية دروس السنة وتسرب الوضع اليها. وأما التدوين الفردي فقد 
ويف عهد الصحابة والتابعني. ومل تبق السنة مهملة  وقع فعال يف عهد النيب 

ايلة القرن األول إىل عهد عمر  -كما تصورها األستاذ اجلامعي وأمثاله   -
بن عبد العزيز، حىت يتسرب اليها الوضع، بل كان يف ظن األستاذ أن من 
الصعوبة مبكان التمييز بني الصحيح والوضع. كال. بل مت حفظ السنة يف 

                                                
 .19تصدير يوسف العش لكتاب تقييد العلم : ص  (1)
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ا إىل جنب مع حفظها يف الصحف والكراريس. وهناك أخبار  الصدور جنب
 . (1)كثرية يف كتب احلديث عما كتبه الصحابة من صحف 

روى ابن عبد الرب بسنده عن أيب جعفر حممد بن علي قال : وجد يف قائم 
 صحيفة فيها مكتوب ))ملعون من سرق ختوم األرض، سيف رسول اهلل 

 .(2)ال : ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه(( ملعون من توىل غري مواليه. أو ق
وروى نافع عن عبد اهلل بن عمر أنه وجد يف قائم سيف أبيه صحيفة 

 .(3)فيها صدقة السوائم 
ومن الصحف اليت اشتهرت عن الصحابة، صحيفة أمري املؤمنني علي 
بن أيب االب اليت كان يعلقها يف سيفه، احتوت  على الديات وفرائض 

رم املدينة، وال يقتل مسلم بكافر وغريها من األمور اليت تكون الصدقة، وح
 .(4)مادة كبرية يف تلك الصحيفة 

وهو الذي كان يشتهر حبفظ  -هـ( نفسه  59-وكان أبو هريرة )
. روى حيتفظ بكتب فيها أحاديث عن رسول اهلل  -احلديث النبوي 

                                                
 .343السنة قبل التدوين : ص  (1)
 (.1/86يان العلم  :)جامع ب (2)
 .348؛ وتوجيه النظر : ص  354الكفاية : ص  (3)
 .4مقدمة احملقق الدكتور رفعت فوزي على )صحيفة مهام بن منبه( : ص  (4)
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الفضيل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال  : حتدثت 
عند أيب هريرة حبديث فأنكره، فقلت : اين مسعته منك، فقال : إن كنت 
مسعته مين فهو مكتوب عندي، فأخذ بيدي إىل بيته، فأرانا كتبا كثرية من 

، فوجد ذلك احلديث، فقال : )قد أخربتك أين ان  حديث رسول اهلل 
 .(1)حدثتك به فهو مكتوب عندي(  كنت

تلك الصحيفة  -إن مل تكن أشهرها  -ومن الصحف املشهورة كذلك 
 هـ(. 65 -ق هـ  7الصادقة اليت كتبها عبد اهلل بن عمرو بن العاص )

مسح له بكتابة احلديث ؛ ألنه كان حيسن  ومن املعروف أن رسول اهلل 
يفة عبد اهلل بن عمرو ألف الكتابة ويتقنها، فكتب عنه الكثري. وتضم صح

( 104-21. وقد رآها جماهد بن جرب )(2)حديث كما يقول ابن األثري 
عند عبد اهلل بن عمرو، فذهب ليتناوهلا، فقال له : )مه يا غالم بين خمزوم( 
قال جماهد : قلت : ما كتبت شيئا. قال : ) هذه الصادقة فيها ما مسعته 

 .(3)ها أحد( وليس بيين وبينه في من رسول اهلل 
                                                

 (.1/89انظر جامع بيان العلم  ) (1)
 630-555أسد الغابة يف معرفة الصحابة : أبو احلسن علي بن حممد اجلزري ) (2)

:  1970ابراهيم البنا وغريه، ابعة الشعب، القاهرة، هـ(، حتقيق : حممد 
(3/349.) 

 .84؛ وتقييد العلم : ص  367احملدث الفاصل : ص  (3)
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، (1)وهلذه الصحيفة أمهية علمية عظيمة ؛ ألهنا وثيقة علمية تارخيية 
 وبإذنه. تثبت كتابة احلديث النبوي بني يدي رسول اهلل 
 .(2)هـ(  78 -ق. هـ  16ومنها صحيفة جابر بن عبد اهلل األنصاري )

هـ(. وحتتل  131 - 40ومنها الصحيفة الصحيحة هلَمَّام بن ُمنبِّه )
هذه الصحيفة أمهية تارخيية يف تدوين السنة املشرفة ؛ ألهنا تعترب أقوى 
حجة قااعة تبطل مزاعم بعض الناس املشككني بأن احلديث مل يدون اال 

 -لتابعني وهو أحد أعالم ا -يف أوائل القرن الثاين اهلجري. وذلك ألن مهاما 
لقي أبا هريرة. وال شك أنه كتب عنه قبل وفاته، وان وفاة أيب هريرة كانت 

( للهجرة. فمعىن ذلك أن هذه الوثيقة العلمية قد دونت قبل 59سنة )
 .(3)هذه السنة، أي يف منتصف القرن األول 

وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة كما رواها ودوهنا مهام عن أيب هريرة. 
يها الدكتور حممد محيد اهلل وقام بتحقيقها ألول مرة. مث قام بعد فقد عثر عل

ذلك أستاذنا الدكتور رفعت فوزي بتحقيقها مرة أخرى، وأضاف اليها 

                                                
 .350السنة قبل التدوين : ص  (1)
 .354الكفاية : ص  (2)
 .357السنة قبل التدوين : ص  (3)
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حديثا. وذكر ابن حجر  138بعض االضافات املفيدة. وتضم الصحيفة 
 .(1)أن مهاما مسع من أيب هريرة حنو أربعني ومائة حديث بإسناد واحد 

ثري الكثري من األخبار املفيدة بأن الصحابة قد دونوا وهناك الك
 األحاديث قبل القرن الثاين اهلجري.

صحيفته  وقد ثبت لنا أن عبد اهلل بن عمرو دون يف عهد الرسول 
الصادقة، كما ثبت لنا تدوين صحيفة مهام بن منبه يف منتصف القرن 

ين فعال قبل أمر عمر األول، مما يدل على أن العلماء كانوا قد باشروا التدو 
 بن عبد العزيز.

ولعل هذه األدلة اليت سقناها والنصوص املتعددة املوثوق هبا تكفي 
لدحض دعوى األستاذ اجلامعي بأن احلديث مل يكتب يف عهد الرسول. 

 .وقد ثبت لنا وقوع ذلك منذ العصر املبكر يف عهد النيب 
 حجم السنة المكتوبة في العصر األول :

ا، ينبغي لنا أن نوضح حجم السنة اليت كتبت يف عهد النيب مث بعد هذ
 فهل كان حجمها صغريا، كما يتصوره بعض املتشككني، أم كان ميثل ،

 نسبة معقولة باملقارنة ملا دونه اإلمام الزهري يف مطلع القرن الثاين اهلجري؟
وإلعطاء الصورة الواضحة من هذه القضية، تعال نطَّلع على الروايات 

 وردت عن بعض الصحابة الذين مارسوا فعال كتابة احلديث النبوي يف اليت
                                                

 (.11/67التهذيب : ) (1)
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عهدها األول، فتكون روايته يف هذا الشأن أقوى فال جمال للشك فيها. 
 واليك هذه الروايات :

عن عبد اهلل بن عمرو قال : كنت أكتب كل شىء أمسعه عن رسول  -1
أريد حفظه، فنهتين قريش، فقالوا : إنك تكتب كل شىء  اهلل 

بشر يتكلم يف الغضب  ، ورسول اهلل تسمعه من رسول اهلل 
فقال :  والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول اهلل 
 .(1))) اكتب، فوا الذي نفسي بيده ما خرج مين إال حق (( 

تفيد هذه الرواية أن عبد اهلل بن عمرو كان يكتب كل ما مسعه عن 
 . . كما تفيد هي والرواية اآلتية اباحة النيب له كتابة أحاديثه الرسول 

يف كتابة ما مسعته  عن عبد اهلل بن عمرو قال : استأذنت النيب  -2
منه، قال : )فأذن يل فكتبته، فكان عبد اهلل يسمي صحيفته تلك 

 .(2)ة( )الصادق

                                                
يف كتاب العلم. رقم ( باب 3( كتاب العلم. )19)-(61-4/60د : ) (1)

( ؛ واحلاكم يف املستدرك : 1/125( ؛ والدارمي : )3646)احلديث 
 (.10/15مسند أمحد بتحقيق الشيخ أمحد شاكر : ) ( ؛1/105-106)

 (.2/2/125الطبقات الكربى البن سعد : ) (2)
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وعن جماهد قال : رأيت عند عبد اهلل بن عمرو صحيفة، فسألته  -3
، ليس عنها؟ فقال : )هذه الصادقة، فيها ما مسعته من رسول اهلل 

 بيين وبينه أحد(.
فهذه الروايات تشري إىل أن ما كتبه عبد اهلل بن عمرو يف صحيفته 

كتب كل ما ؛ ألنه   الصادقة كان ميثل نسبة كثرية من أحاديث النيب 
. وأحاديث عبد اهلل كان معروفا أهنا كثرية. وقد مسعه عن رسول اهلل 

شهد بذلك أبو هريرة، الصحايب الذي متيز بقوة احلفظ وكثرة رواية احلديث 
 له باحلفظ، مما زادنا ثقة يف كثرة أحاديثه.  بربكة دعاء رسول اهلل 

قال : ) ما من روى اإلمام البخاري يف صحيحه بسنده عن أيب هريرة 
أحد أكثر حديثا عنه مين، اال ما كان من عبد اهلل بن  أصحاب النيب 

 .(1)عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتب( 
من  فإذا كان أبو هريرة، وهو أكثر من روى احلديث عن النيب 

 -الصحابة، اعرتف بأن أحاديث عبد اهلل بن عمرو يفوق حجم أحاديثه 
هلل بن عمرو كاتبا لألحاديث، وليس هو  لسبب ذكره، وهو كون عبد ا

فإن مثل هذه الرواية اشارة إىل أن السنة اليت كتبت يف عهده  -كذلك 
                                                

( باب كتابة العلم. احلديث رقم 39( كتاب العلم. )3أخرجه البخاري يف ) (1)
(113.) 
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   كانت كثرية جدا، وليس كما يتصوره البعض بأنه ضئيل. وقد صرح
. (1)ألف مثل( عبد اهلل بن عمرو نفسه فيقول : ) حفظت عن النيب 

: سبع مائة حديث اتفقا له على  ويقول اإلمام الذهيب : ) يبلغ ما أسند
 سبعة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين(.

أما اإلمام أمحد فقد نقل الينا حمتوى هذه الصحيفة يف مسنده، حيث 
أخرج فيه ، كما أحصاه الدكتور حممد عجاج اخلطيب، يف أربعة أجزاء 

، واجلزء 6477 احلديث 235متتالية، ابتداء من اجلزء التاسع من صفحة 
 50العاشر بكامله، وكذلك احلادي عشر، وانتهاء إىل اجلزء الثاين عشر ص 

 .(2). كما ضمت كتب السنن األخرى جانبا كبريا منها 7103احلديث 
 صحيفة علي بن أبي طالب :

أما صحيفة علي بن أيب االب رضي اهلل عنه، فعلى الرغم من 
كتب السنة تقريبا، فاهنا تبدو   الروايات الكثرية هلا، واملنتشرة يف كل

كما قال أستاذنا   -صغرية، ولكنها يف احلقيقة ليست كذلك ؛ ألن فيها 
اشارات   -الدكتور رفعت فوزي الذي حقق هذه الصحيفة وعلق عليها 

                                                
 (.3/349أسد الغابة : ) (1)
راجع مسند أمحد، حتقيق الشيخ أمحد شاكر ؛ وانظر السنة قبل التدوين :  (2)

  .350هامش ص 
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قصرية إىل موضوعات كبرية كانت فيها ؛ ففيها فرائض الصدقة، وفيها 
جد يف كتاب أيب بكر عن تفصيل لتنوع هذه الفرائض وتفريعاهتا كما و 

. ومن املرجح أن يكون هو الذي يف صحيفة علي رضي رسول اهلل 

 .(1)اهلل عنه 
ويف صحيفة علي اشارة إىل أن فيها الديات واجلراحات، وهي 
أحاديث كثرية. وتأكيدا هلذا املعىن نورد منوذجا منها من كتاب رسول اهلل 

  الذي كتبه إىل أهل اليمن ونقله آل عمرو بن حزم ؛ ألن أباهم عمرو
هلذا الكتاب. وهو كتاب فيه أيضا  بن حزم هو الذي أرسله الرسول 

 )الفرائض والسنن والديات(. 
 صحيفة عمرو بن حزم :

لعمرو بن حزم : )وهو   قال اإلمام ابن القيم عن كتاب الرسول 

. وقد خلص الباحث أمحد (2)ن الفقه..( كتاب عظيم فيه أنواع كثرية م
عبد الرمحن الصويان املسائل اليت جاءت يف هذا الكتاب يف واحد 

                                                
صحيفة علي بن أيب االب : حتقيق وتعليق : الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب،  (1)

 . 46: ص  1406مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط األوىل 
 (. 1/119زاد املعاد يف هدي خري العباد : اإلمام ابن قيم اجلوزية : ) (2)
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 -(2زكاة اخلارج من األرض ونصابه. ) -(1وعشرين مسألة وهي : )
صفة املال املخرج  -(5زكاة الغنم. )-(4زكاة البقر. ) -(3زكاة اإلبل. )

الزكاة ألهل  -(8ان يف الزكاة. )اخلليط -(7زكاة الورق. ) -(6للزكاة. )
 -(10ليس يف عبد املسلم وال فرسه صدقة. ) -( .9)بيت النيب 

ال ميس القرآن اال ااهر.  -(12أكرب الكبائر. ) -(11مقدار اجلزية. )
 -(15الصالة يف الثوب الواحد. ) -(14مقادير الديات. ) -(13)

اسباغ  -(18وقوت الصالة. ) -(17عقد الشعر. ) -(16االحتباء. )
وقت الطالق.  -(20العمرة : احلج األصغر. ) -(19الوضوء. )

 .(1)وقت العتاق  -(21)
ونقتصر هنا على إيراد بعض ما ورد يف الكتاب من الديات 
 واجلراحات كداللة على أهنا كانت كذلك يف صحيفة علي رضي اهلل عنه.

عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده ؛ أن 
كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ... ))وكان يف   رسول اهلل 

                                                
راجع صحائف الصحابة رضوان اهلل عليهم وتدوين السنة النبوية املشرفة : أمحد  (1)

 . 114هـ : ص  1410عبد الرمحن الصويان، بدون ذكر دار النشر، ط األوىل 
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الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة، فانه قود، اال أن يرضى أولياء 
 .(1)املقتول، وأن يف النفس الدية ... إىل آخر احلديث الطويل(( 

قي أنه ملا استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إىل املدينة وروى البيه
يف الصدقات وكتاب عمر ، فوجد عند آل  يلتمس كتاب رسول اهلل 

إىل عمرو بن حزم يف الصدقات ووجد  عمرو بن حزم كتاب رسول اهلل 
عند آل عمر كتاب عمر رضي اهلل عنه يف الصدقات، مثل كتاب رسول 

 .(2)، فنسخا له اهلل 

                                                
اة وكم جتب فيه. انظر موارد أخرجه ابن حبان يف كتاب الزكاة، باب فرض الزك (1)

( ؛ واملستدرك 203 - 202الظمآن اىل زوائد ابن حبان للهيثمي : ص )
( كتاب الزكاة ؛  السنن الكربى للبيهقي : 397 - 1/395للحاكم : )

( كتاب الزكاة. باب كيف فرض الصدقة ؛ والتمهيد البن عبد الرب 4/89-90)
: (17/339-341 .) 

 (. 4/91املصدر السابق : ) (2)
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وهذا دليل آخر أن عمر بن عبد العزيز عند ما كان جيمع السنن من 
مجيع األقطار اليت انتشر فيها الصحابة كان من مدونات بعضها يرجع إىل 

 .  (1)ما كتبه رسول اهلل 
وفيما يتعلق بصحيفة جابر بن عبد اهلل األنصاري، فاهنا صحيفة 

. (2)حيدث منها مشهورة عند احملدثني. وقيل ان جماهد بن جرب كان 
علما كثريا  واذا علمنا أن الصحايب اجلليل قد محل عن رسول اهلل 

أدركنا أنه قد دون الكثري من  -( 3)كما أشار إىل ذلك الذهيب   -نافعا 
هذا العلم يف هذه الصحيفة. وقد قال اإلمام الذهيب : )مسنده بلغ ألفا 

انية ومخسني ومخس مائة وأربعني حديثا، اتفق له الشيخان على مث
حديثا، وانفرد له البخاري : بستة وعشرين حديثا، ومسلم : مبئة وستة 

 .(4)وعشرين حديثا( 

                                                
انظر تعليق أستاذنا الدكتور رفعت فوزي على صحيفة علّي بن أيب االب،  (1)

 . 50املصدر السابق : هامش ص 
 (. 5/344الطبقات الكربى البن سعد : ) (2)
 (. 1/43انظر تذكرة احلفاظ : ) (3)
 (. 3/194سري أعالم النبالء :  (4)
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وقد أخرج مسلم يف صحيحه من هذه الصحيفة يف مناسك احلج ما 
، وكان أاوهلا ذلك احلديث الذي رواه ( 1)يقرب من الثالثني حديثا 

اع. وقد استغرق هذا جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر يف حجة الود
احلديث أكثر من أربع صحائف كاملة من كتاب مسلم، ويصف حجة 

 وصفا كامال. النيب 
وكان جابر يكتب األحاديث يف األلواح، كما أخرب بذلك الربيع 
سعد فيما رواه ابن أيب شيبة أنه قال : )رأيت جابرا يكتب عند ابن 

 .(2)سابط يف ألواح( 
وكان يأيت اليه عدد من التالميذ ويكتبون عنه، فعن عبد اهلل بن حممد 
بن عقيل بن أيب االب قال : )كنا أنطلق أنا وحممد بن علي أبو جعفر 

                                                
( باب بيان 17ج )( كتاب احل15)-(893-2/881انظر صحيح مسلم : ) (1)

( ؛ وانظر أيضا توثيق السنة : 150-136وجوه االحرام. األحاديث رقم : )
  .52ص 

املصنف يف األحاديث واآلثار : اإلمام عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف  (2)
هـ(، حتقيق خمتار أمحد الندوي، الدار السلفية، بومباي  235العبسي )ت 

 (. 9/49: ) 1401اهلند، ط األوىل 
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، وعن وحممد احلنفية إىل جابر بن عبد اهلل فنسأله عن سنن رسول اهلل 
 .(1)صالته، فنكتب عنه ونتعلم منه( 

 -لي بن أيب االب وجابر بن عبد اهلل ومل يكن عبد اهلل بن عمرو، وع
وحدهم أصحاب الصحف والكتب فحسب، بل   -رضوان اهلل عليهم 

، مما كان لدى الصحابة اآلخرين أشياء مكتوبة من أحاديث الرسول 
 كانت كبرية جدا.   يؤكد أن السنة املكتوبة يف عهده 

 وقد حدَّث أبو خيثمة أن ابن عباس كان حيض على قيد العلم، إذ

. ويروي (2)يقول : )قيدوا العلم بالكتاب، من يشرتي مين علما بدرهم( 

 .(3)ابن سعد أنه كانت له كتب محل بعري 

                                                
شرح معاين اآلثار : أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي  (1)

حتقيق حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية،  (،321-229احلنفي )
؛  370( ؛ احملدث الفاصل : ص 4/319هـ : ) 1399ط األوىل بريوت، 

 . 104ص  تقييد العلم :
هـ(، حتقيق  234 - 160كتاب العلم : أبو خيثمة زهري بن حرب النسائي ) (2)

 . 144حممد ناصر الدين األلباين، املطبعة العمومية بدمشق : ص 
 ( ترمجة كريب بن أيب مسلم. 5/216الطبقات الكربى : ) (3)
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، رضي اهلل عنه، ما رواه (1)ومن ناحية أخرى كتب مسرة بن جندب 
، وصحيفته مشهورة عند احملدثني، وقد من األحاديث عن رسول اهلل 

كما   -تكون هذه الصحيفة هي رسالته إىل أبنائه، تلك الرسالة اليت تضم 
. وأكد ذلك أيضا ابن حجر (2)علما كثريا  -يرى ابن سريين ويثىن عليها 

يف التهذيب فيقول عن ترمجة سليمان بن مسرة : ) روى عن أبيه نسخة  
 .(3)كبرية..( 

حتتوي على عدد كبري من األحاديث النبوية املشرفة. وهذه الرسالة 
روى أبو القاسم الطرباين يف املعجم الكبري، عددا كبريا منها، بلغت : 

يرويها مجيعها من اريق واحد وهو : ( 4)( حديثا من غري املكرر 95)

                                                
مسرة بن جندب بن هالل بن جريج بن مرة الفزاري، من علماء الصحابة. حفظ  (1)

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حديثا كثريا. نزل البصرة وهبا تويف. وكان مسرة 
ترمجته يف : شديدا على اخلوارج، قتل منهم مجاعة، فكانوا يطعنون عليه. انظر 

( ؛ وسري أعالم 1/235( ؛ هتذيب األمساء واللغات : )2/354أسد الغابة : )
 (. 2/77( ؛ واإلصابة يف متييز الصحابة : )3/183النبالء : )

 (. 2/77( ؛ واإلصابة : )4/236انظر هتذيب التهذيب : ) (2)
 (. 3/135( ، و )4/198التهذيب، املصدر السابق : ) (3)
 (. 325-7/295كبري : )املعجم ال (4)
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جعفر بن سعد بن مسرة ، عن خبيب بن سليمان بن مسرة، عن أبيه، عن 
هلل عنه. وقد نقل البخاري بعضا منها. وقد تكون مسرة بن جندب، رضي ا

 .(1)هي رسالته إىل بنيه وقد تكون غريها 
تؤدي بنا إىل  -وغريها كثري يف بطون الكتب  -هذه النصوص كلها 

 .القول أن السنة قد كتب الكثري منها يف عهده 
 دعوى عدم حفظ الصحابة األحاديث :

ه حفظ كذلك، فهذا أمر وأما ما ادعاه بأن احلديث مل يعرف بأن
غريب يف منتهى الغرابة، ال يليق أن يصدر من رجل مبتدئ، فضال عن 
أستاذ جامعي. ويكفي للرد عليه بأبسط املنطق، وهو ارح السؤال اآليت :  
كيف انتقلت السنة من الصحابة إىل اجليل الذي يليه، لو مل تكن قد  

 كتبت وال حفظت يف صدورهم؟
حابة رضوان اهلل عليهم قد حفظوا السنة يف أما الدليل على أن الص

صدورهم، فكثري جدا. وها حنن ننقل للقارئ بعض أقوال الصحابة 
والتابعني اليت تبني بكل وضوح أن السنة قد حفظت يف صدورهم قبل 
الكتابة، لتنطق هذه النصوص بنفسها وتكذب األستاذ اجلامعي على 

 دعواه. 

                                                
 . 52توثيق السنة، املرجع السابق : ص  (1)
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وبني أيب سعيد من مناقشات  وقد حكى لنا أبو نضرة ما جرى بينه
؛ ألنه ال يقدر  حول البه بأن يكتب له أبو سعيد من أحاديث الرسول 

على احلفظ. لكن أبا سعيد رفض هذا الطلب، ألن احلفظ كان هو 
األساس للحفاظ على السنة النبوية، وهو الطريق الذي اتبعه كثري من 

كتبتم لنا، فإنا ال الصحابة. يقول أبو نضرة : قلنا أليب سعيد : ) لو  
 حنفظ(. قال : ) ال ُنْكتبكم وال جنعلها مصاحف ؛ كان رسول اهلل 

 .(1)حيدثنا فنحفظ، فاحفظوا عنا كما كنا حنفظ عن نبيكم( 
كما صرح بذلك أيضا أبو موسى األشعري حينما قال : )احفظوا عنا 

 .(2)كما حفظنا(
ذا األمر، خاصة وإذا االعنا تراجم الصحابة، وجدنا أمثلة كثرية هل

بعض الصحابة املعروفني حبفظ احلديث وكثرة الرواية، مثل أيب هريرة رضي 
اهلل عنه. روي عن سعيد بن أيب احلسن قال : مل يكن من أصحاب النيب 

  أكثر من أيب هريرة حديثا عن رسول اهلل )...(3). 

                                                
 . 379. وحنوه يف احملدث الفاصل : ص 36تقييد العلم : ص  (1)
 . 40تقييد العلم : ص  (2)
 . 41تقييد العلم : ص  (3)
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 واذا كان ذلك صورة من حياة الصحابة، فإن هذا النمط أيضا قد ورثه
اجليل الذي يليهم وهم التابعون. وقد صرح سفيان بعدم الكتابة، وإمنا كان 

 .(1)االعتماد على احلفظ ظهر قلبه، فيقول : )وما كتبت عنه شيئا، كنا حنفظ( 
وهكذا يتدرب التابعون حبفظ األحاديث، ومل يلجأ بعضهم إىل 

هـ( : ) ما كتبت  141-الكتابة إال يف حاالت معينة. قال خالد احلذاء )
. وروي عن عاصم بن (2)شيئا، إال حديثا اويال، فإذا حفظته حموته( 

 ضمرة مثله.
ن وخلص اإلمام الذهيب السمة العلمية لدى األجيال األوىل فيقول : )إ

 .(3)علم الصحابة والتابعني يف الصدور، فهي كانت خزائن العلم هلم( 
( أنه كره كتابة احلديث الطبقة األوىل 381-وذكر أبو االب املكي )

 .(4)من التابعني فكانوا يقولون : )احفظوا كما كنا حنفظ( 

                                                
 . 47تقييد العلم : ص  (1)
 . 59؛ تقييد العلم : ص  381احملدث الفاصل : ص  (2)
 . 6نقال عن الدكتور يوسف العش يف تصدير )تقييد العلم( : ص  (3)
هـ(،  387قوت القلوب : أبو االب حممد بن علي بن عطية احلارثي املكي ) (4)

 (. 1/351: ) 1985-1405مطبعة األنوار احملمدية، القاهرة، 
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ونفس النمط العلمي يف احلفاظ على السنة صور لنا ابن حجر قائال : 
من الصحابة  والتابعني كتابة احلديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم )كره مجاعة 

حفظا كما أخذوه حفظا، لكن ملا قصرت اهلمم وخشي األئمة ضياع العلم 
 .(1)دونوه( 

ال غرابة يف هذا، فإن املتتبع حلياة العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، 
دب، يدرك أن العرب كانوا أصحاب ذاكرة قوية، يذهبون إىل أسواق األ

يف وصف هذه  فيلقي الشاعر قصيدة مرة واحدة فتحفظ. ولذا قال 
، أي صحفها (2)األمة : )) أناجيلهم يف صدورهم يقرؤوهنا ظاهرا (( 

 .(3)صدورها 
 وها هو ذا قتادة يقول : )ما مسعت أذناي شيئا قط إال وعاه قليب(.

وها هو ذا ابن شهاب الزهري يقول : )إين ألمر بالبقيع، فأسد آذاين 
خمافة أن يدخل فيها شىء من اخلنا، فوا اهلل ما دخل أذين شىء قط 

                                                
 (. 1/208فتح الباري : ) (1)
هـ(، مكتبة النهضة،  430صبهاين )دالئل النبوة : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األ (2)

 . 31-30: ص  1983بغداد، 
السنة النبوية : مكانتها، عواملها بقائها، تدوينها : الدكتور عبد املهدي بن عبد  (3)

 . 73: ص  1409القادر بن عبد اهلادي، دار االعتصام، القاهرة، ط األوىل 
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. ويقول يف موضع آخر : )ما استعدت حديثا قط، وما (1)فنسيته( 
شككت يف حديث إال حديثا واحدا، فسألت صاحيب فاذا هو كما 

ه، كما قال أبو داود : )ألفان ومائتان، النصف . وعدد حديث(2)حفظت( 
 .(3)منها مسند( 

ومل يكن الزهري وحده يتمتع مبثل هذه املزية، بل شاركه فيها غريه. 
 .(4)قال سفيان: )ما استودعت قليب قط فخانين( 

وهذه النصوص اليت نقلناها تعرب بكل وضوح أن احلفظ يف الصدور  
كان أساسا يف احلفاظ على السنة املشرفة، سواء كان يف عهد الصحابة 
أم التابعني، جبانب كتابة احلديث اليت سبق أن أثبتنا وقوعها منذ عهد 

 . الرسول 
 تحري الصحابة الدقة في قبول الحديث :

جزء من  أن سنة رسول اهلل  - عليهم رضوان اهلل -أدرك الصحابة
احلث  -كما سبق أن ذكرنا   -الدين الذي ارتضاه اهلل هلم. ففي القرآن 

                                                
 (. 1/83جامع بيان العلم وفضله : ) (1)
 (. 1/111اظ : )تذكرة احلف (2)
 (. 1/109املصدر السابق : ) (3)
 (. 1/204املصدر السابق : ) (4)
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واجتناب نواهيه. وفيه أيضا احلث على االقتداء به.  على امتثال أوامره 
حذَّرهم من ترك سنته وامهاهلا، حبجة االكتفاء مبا جاء يف القرآن،  وكان 

اية أن هناك أقواما تستهدف متزيق اإلسالم، بتفريق  منذ البد وأدرك 
، ويدعون أن الواجب هو اتباع ما جاء يف  كتاب اهلل تعاىل عن سنة نبيه 

هذا االجتاه  كتاب اهلل فقط. وأما السنة فال يقيمون هلا وزنا. وقد أدرك 
منذ البداية، ولذلك حذرهم من الوقوع فيه فيقول : )) ال أُْلفنيَّ أحدَكم 

ّتِكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به، أو هنيت عنه، فيقول مُ 
 .(1): ما أدري، ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه (( 

وقد أحسوا باحلاجة امللحة إىل السنة عند ما نزلت بعض اآليات 
القرآنية جمملة كالصالة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فال يستطيعون 

اهلل دون أن تبينه السنة، ونزلت بعضها فلم يستطيعوا فهمها إال تنفيذ أوامر 
 بالرجوع إىل الرسول وبيانه هلا تنفيذا لقوله تعاىل : 

 . (2)} وأنزلنا إليك الذكَر لتبني للناس ما نزل اليهم {  

                                                
( وقال : صحيح على شرط الشيخني 1/108رواه احلاكم يف املستدرك : ) (1)

 ووافقه الذهيب. 
 من سورة النحل.  44اآلية  (2)



85 

 

ونزلت آيات أخرى عامة ومطلقة فال يعرفون تنفيذها اال مبا ثبت عن 
وتقييد مطلقها. كما جاءت السنة ببعض  من ختصيص عامها رسول اهلل 

 أحكام جديدة ومستقلة مل ترد يف كتاب اهلل عز وجل.
وأدركوا هذا كله، فأحسوا باحلاجة إىل أخذ السنة. ويرتتب على ذلك 
حاجتهم املاسة إىل محلها وصيانتها وحفظها وأدائها ملن جاء بعدهم من 

لسنة النبوية، ابتداء من األجيال. فبذلوا كل اجلهد يف سبيل احلفاظ على ا
أخذها أخذا صحيحا، وانتهاء إىل أدائها أداء سليما، ال تبديل فيه وال 

 .(1)تغيري، وال زيادة وال نقصان 
 من مظاهر اهتمامهم بالسنة : 

 :  ( 2)وقد اخذ اهتمام الصحابة بالسنة مظاهر عدة 
 حلرص على مساع احلديث.ا -(1)

ليسمعوا منه  كان الصحابة حيرصون على حضور جمالس رسول اهلل 
مايقول، ويروا ما يصدر منه. وملا كانت عندهم أعمال تشغلهم يف بعض 
األحيان عن حضور جملسه، فقد تناوبوا الذهاب اليه كي يبلغ الشاهد 

                                                
 . 26توثيق السنة : ص  (1)
املدخل اىل توثيق السنة : ألستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب، مكتبة  (2)

 . 31: ص  1398اخلاجني، مصر، ط األوىل 
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الغائب، كما حدث لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وجاٍر له يف احلديث 
ن سقناه، فال يفوت أحدا منهم أمر من األمور اليت جيب أن الذي سبق أ

 حيفظوها عنه.
أكثر  وكان ال ميل أحدهم أن يسمع احلديث من رسول اهلل  -(2)

من مرة. وبعضهم يرى أنه ال حيدث باحلديث إال إذا مسعه أكثر من ثالث،  
 كما حدث لعمرو بن َعبَسة، إذ يقول : ).. لو مل أمسعه من رسول اهلل 

اال مرة أو مرتني أو ثالثا، حىت عد سبع مرات، ماحدثت به أبدا، ولكين 
. وكذلك ما حدث أليب أمامة إذ قال : )لو  (1)مسعته أكثر من ذلك.. ( 

ما  -قال أبو سعيد : إال سبع مرار  -إال سبعا  مل أمسعه من النيب 
 .(2)حدث به..( 

  -نقية   ويف سبيل حرصهم على أن تنقل أحاديث الرسول -(3)
غري مشوبة بشائبة، وغري حمرفة أدىن حتريف، اختذوا  -كما صدر عنه 

احليطة يف مساع احلديث ويف حفظه، وكانوا دائما يضعون نصب أعينهم 

                                                
( باب إسالم عمرو 52( كتاب صالة املسافرين وقصرها. )6)-(1/571م : ) (1)

 (.294بن عبسة. رقم احلديث : )
 (. 5/264حم : ) (2)
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. هذا ( 1): )) من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ((  قوله 
،  ل اهلل احلديث من املتواتر، فقد رواه أكثر من سبعني صحابيا عن رسو 

 .(2)كما قاله اإلمام السيواي 
وخوفا من الوقوع يف الكذب على رسول اهلل، كانوا يتشددون يف مساع 
احلديث وقبوله، سواء كان هذا التشدد مع أنفسهم أم مع غريهم. وهذا 

اال أكون  عثمان بن عفان يقول : )ما مينعين أن أحدث عن رسول اهلل 
لسمعته يقول : )) من قال علي ما مل أوعى أصحابه عنه، ولكين أشهد 

 .(3)أقل، فليتبوأ مقعده من النار (( 
وحيدثنا كذلك اإلمام علي رضي اهلل عنه مبينا مدى خوفه من أن 
يسمع احلديث على غري وجهه، أو حيفظه ليس كما ينبغي فيخطئ يف أدائه 

)  . يقول اإلمام علي بن أيب االب :ويتلفظ مبا مل يصدر من رسول اهلل 

                                                
 ( ورجاله رجال الصحيح. 1/143جممع الزوائد للهيثمي : ) (1)
حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب  (2)

هـ(، حتقيق حممد الصباغ، املكتب اإلسالمي،  911 - 849بكر السيواي )
 (. 57 - 8هـ : ص ) 1392دمشق، ط األوىل 

 (. 1/65حم : ) (3)
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فأَلَْن أخّر من السماء أحب ايل من أن  إذا حدثُتكم عن رسول اهلل 
 .(1)أقول عليه ما مل يقل ( 

وكان من ابيعة األمور أنه ليس كل الصحابة يسمع أقواله ويشاهد 
أفعاله، بل قد يشغله بعض األمور الشخصية ومصاحل املسلمني حىت ال 

هذه احلالة كانوا حيضر جمالس الرسول فيسمع من أصحابه لكن يف 
يتشددون حىت مع أصحاهبم. ويصور لنا هذا الوجه الرباء بن عازب فيقول: 

، كان حيدثنا أصحابنا وكنا ) ما كل احلديث مسعناه من رسول اهلل 
منشغلني يف رعاية اإلبل، وأصحاب الرسول كانوا يطلبون ما يفوهتم مساعه 

أحفظ منهم، وكانوا  ، فيسمعونه من أقراهنم، وممن هومن رسول اهلل 
 .(2)يشددون على من يسمعون منه( 

                                                
عالمات النبوة. احلديث ( باب 25( كتاب املناقب )61)-(2/531خ : ) (1)

( باب قتل اخلوارج وامللحدين 6( كتاب اإلستتابة. )88( ؛ ويف )3611رقم )
 (. 6930بعد اقامة احلجة عليهم. رقم )

؛ وحنوه يف مفتاح اجلنة يف اإلحتجاج  14معرفة علوم احلديث للحاكم : ص  (2)
 849يواي )بالسنة : اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الس

هـ(، حتقيق حمب الدين اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة، ط الرابعة  911 -
 . 21: ص  1410
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وبلغ هذا التشدد يف بعض األحيان أن بعضهم استحلف راوي 
احلديث هلم، كما فعل ذلك علي بن أيب االب رضي اهلل عنه، اذا ما فاته 

 .(1)مث مسعه من غريه  عن رسول اهلل 
.  ( 2)ولكن ليس معىن هذا أهنم كانوا يكذبون ناقل احلديث اليهم 

كال، إنه مل يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان اهلل عليهم شكك يف صدق 
أخيه، فضال عن تكذيبه. وإمنا كل ما خيشون أن خيطئوا يف نقل احلديث. 

)واهلل إن   فال يؤدونه على وجهه. ويصور هذا عمران بن حصني حني يقول :
يومني متتابعني، ولكن  نت ألرى أين لو شئت حدثت عن رسول اهلل ك

، مسعوا كما مسعت، بطأين عن ذلك أن رجاال من أصحاب رسول اهلل 
يقولون، وأخاف أن وشهدوا كما شهدت، وحيدثون أحاديث ما  هي كما 
)أعلمك أهنم كانوا  يشبه، كما يشبه هلم(. ويعلق ابن قتيبة على هذا بقوله :

 .(3)ن، ال أهنم كانوا يتعمدون( يغلطو 

                                                
؛ واحملدث الفاصل :  15انظر : معرفة علوم احلديث، املصدر السابق  :ص  (1)

 . 518ص 
 . 30توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري : ص  (2)
 . 62تأويل خمتلف احلديث : ص  (3)
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ونرى هذه الصورة أكثر وضوحا يف قول عائشة رضي اهلل عنها يف 
أي يف  -صحيح مسلم من زيادته : )ملا بلغ عائشة قول عمر وابن عمر 

قالت : انكم لتحدثوين عن غري كاذَبني  -تعذيب امليت ببكاء أهله عليه 
 .(1)وال مكذوبـَنْي، ولكن السمع خيطىء(

د نفى بعضهم الكذب عنه وعن إخوانه من الصحابة، يقول الرباء ولق
بن عازب : )...ولكن الناس مل يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد 

. ويقول أنس رضي اهلل عنه : ) ولكن كان حيدث بعضنا (2)الغائب( 
بعضا وال يتهم بعضنا بعضا(. وتصور لنا عائشة رضي اهلل عنها نظرة 

صفة من الصفات املذمومة، فتقول : ) ما كان خلق الصحابة للكذب ك
 .(3)من الكذب(  أبغض إىل أصحاب رسول اهلل 

وأخرج السيواي رواية عن قتادة، فيها صورة واضحة عن صفاء 
جمتمع الصحابة عن  الكذب، حىت ال يعرفونه ؛ لعدم وقوعه يف حياهتم. 

عت هذا من يقول قتادة : ) أن انسانا حدث حبديث فقال له رجل : أمس

                                                
( باب امليت يعذب ببكاء أهله 22( كتاب اجلنائز. )11)-(2/621م : ) (1)

 (.22عليه. احلديث رقم : )
 . 21؛ مفتاح اجلنة للسيواي : ص  230احملدث الفاصل : ص  (2)
 (. 6/152حم : ) (3)
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؟ قال : نعم، أو حدثين من مل يكذب. واهلل ما كنا نكذب، رسول اهلل 
 .(1)وال كنا ندري ما الكذب( 

واذا فهمنا هذا التحوط واالهتمام البالغ بصيانة سنته ، سواء كان يف 
التحمل أم يف األداء، أم يف احلفظ، فهمنا على الوجه الصحيح، بعض 

الصحابة حنو أصحاهبم وإخواهنم،   املواقف اليت قد يتخذها بعض
كاستحالف الراوي والب الشهود والتوقف يف قبول احلديث، وغري ذلك 
من مظاهر احليطة والتشدد يف بعض األحيان يف قبول الرواية. إمنا كان 

 ذلك منطلقا من األمور اآلتية :
أوال : الشعور باملسئولية جتاه السنة كي تصل إىل األجيال التالية 
سليمة ؛ ال أهنم يشككون يف صدق أصحابه، فضال عن اهتامهم 
بالكذب، وهم خري أمة أخرجت للناس، وقد أثىن عليهم رب العزة تبارك 

 وتعاىل يف كثري من املواضع يف كتابه العزيز. 
تلك األحاديث، وما تدل عليه، ثانيا : كان ذلك لالختالف يف فهم 

أو أن مدلول احلديث كان معموال به أوال، مث نسخ بعد ذلك. ومل يبلغ 
راويه هذا النسخ، فلم يرتك العمل به. أو توقف الصحايب فيما مل يبلغه قبُل 

قاهلا. وعند ما يتأكد ورود  من األحاديث، حىت يتأكد أن الرسول 

                                                
 مفتاح اجلنة : املكان نفسه.  (1)
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تسليم به والعمل مبا جاء به، بل كان فإنه ال يرتدد يف ال احلديث عنه 
 .(1)الندم على عدم مساع مثل هذه األحاديث 

ويف هذه النقطة وقع كثري من الباحثني املعاصرين يف خطأ، فظنوا أن 
تشدد بعض الصحابة يف قبول بعض األحاديث راجع إىل شكهم يف عدالة 

االجتاه، إذ  الراوي وصدق املخرب. ويبدو أن األستاذ اجلامعي مال إىل هذا
، بل يقول : ) وكان أبو بكر وعمر بن اخلطاب، وإن كانا يف زمن النيب 

احلديث  -بسهولة  -من أقرب أصحابه اليه، مل يكن يقبل واحد منهما 
الذي بلغه، بل كان أبو بكر يطلب شاهدا يؤكد صحة احلديث. وكان 

 علي بن أيب االب يستحلف الراوي على حديثه الذي رواه(.
وقع أيضا يف فهم النصوص على غري وجه صحيح، الذين كما 

ينتسبون إىل أهل العلم، كما حكاه الشيخ مصطفى السباعي، حيث فهموا 
أن خطة أيب بكر وعمر يف قبول األخبار هو ورود احلديث برواية اثنني 
فأكثر، وأن خطة علي هو حتليف الراوي. فهذا الفهم اخلاايء انتقل إىل  

اريخ التشريع اإلسالمي وتاريخ السنة يف العصر كثري ممن كتب يف ت
احلديث، فأصبح قضية مسلمة يتوارثها البعض عن سابقيهم دون مناقشة 
وإمعان النظر يف القضية. يقول الدكتور مصطفى السباعي : )وممن ذهب 

                                                
 . 36املدخل اىل توثيق السنة : ص  (1)



93 

 

إىل هذا أساتذتنا األجالء مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع اإلسالمي يف كلية 
. مث رد عليهم قائال : )والواقع أن بناء هذه القاعدة  (1)الشريعة باألزهر( 

أو النظرية على تلك اآلثار خطأ علمي ترده اآلثار األخرى اليت تشهد بأن 
عمر أخذ بأحاديث مل يروها له إال راو واحد، وأن عليا قبل أحاديث 

 .(2)بعض الصحابة دون أن يستحلفه( 
يتني اليت أسيء وألمهية هذا املوضوع سوف نناقش هاتني القض

 فهمهما من قبل بعض الباحثني.
 ( تثبت أبي بكر الصديق في قبول الحديث :1)

 كان التثبت والتحري يف رواية احلديث السمة الغالبة لدى الصحابة
أوعى الناس مبكانة السنة   -كما سبق -؛ ألهنم  -رضوان اهلل عليهم  -

ذرهم الرسول كمصدر ثان من مصادر التشريع اإلسالمي، خاصة وقد ح
. عن التقول بالكذب عليه، كما حذرهم عن تعمد الكذب عليه 

فتثبتهم يف هذه احلالة أمر منطقي ال جدال فيه، اال من أضمر عداوته 
 لإلسالم كاملستشرقني.

                                                
 . 67السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : ص  (1)
 املرجع السابق : املكان نفسه.  (2)
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ومع ذلك فإن تثبت أيب بكر وأمثاله من اخللفاء األربعة رضي اهلل 
ب الناس اليه، ويف نفس عنهم كان أشد من غريهم ؛ حبكم أنه كان من أقر 

الوقت كان من كبار الصحابة وخليفة املسلمني، فتخوفه من تسرب 
العناصر األخرى إىل السنة، وكذلك ختوفه من وقوع املسلمني يف خطأ 
يؤدي هبم إىل ما ال حتمد عقباه، كان أشد. يقول اإلمام الذهيب يف ترمجة 

 .(1)ل األخبار( أيب بكر الصديق إنه : ) كان أول من احتاط يف قبو 
فهذا أمر ابيعي، يدركه بسهولة كل من يعرف مكانة هذا الصحايب 

ومكانته يف تاريخ اإلسالم. وحيدثنا عن ذلك  اجلليل عند رسول اهلل 
من حني أْسلَم إىل  احلافظ السيواي بقوله : )صحب أبو بكر النيبَّ 

حني توىف، مل يفارقه َسَفرا وال َحَضرا، اال فيما أذن له عليه الصالة والسالم 
يف اخلروج فيه من حج وغزو، وشهد معه املشاهد كلها، وهاجر معه، وترك 

 . وهو رفيقه يف الغار. قال تعاىل :عياله وأوالده رغبة يف اهلل ورسوله 
ُه اهللُ إْذ أخرَجُه الَّذين كفروا ثاينَ اثنني إْذ مُها يف } إالَّ تْنُصرْوه فَقْد نَصر 

 . (2)الغاِر إْذ يقول لصاحبه : ال حتَزْن إن اهلل معنا{ 

                                                
 (. 1/3تذكرة احلفاظ : ) (1)
 من سورة التوبة.  40من اآلية  (2)
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يف غري موضع، وله اآلثار اجلميلة يف  وقام بنصر رسول اهلل 
 .(1)املشاهد، وثبت يوم ُأُحد وُحنَـنْي، وقد فرَّ الناس( 

أكثر من غريه، فانه أمر  اهلل وعلى هذا، فاذا كان حبه لرسول 
معقول وابيعي، وبالتايل كان اهتمامه واعتناؤه بالسنة النبوية وحتريه عن 

 كان أشد من غريه.  رواية أحاديث رسول اهلل 
وحيدثنا عن ذلك اإلمام مالك بسنده عن قـُبَـْيصة بن ُذؤيب ؛ أنه قال : 

ل هلا أبو بكر : ما )جاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق تسأله مرياثها. فقا
شيئا.  لك يف كتاب اهلل شىء. وما علمت لك يف سنة رسول اهلل 

فارجعي حىت أسأل الناس. فسأل الناس. فقال املغرية بن شعبة : حضرت 
أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد  رسول اهلل 

 .(2)ا أبو بكر..( بن مسلمة األنصاري، فقال مثل ما قال املغرية، فأنفذه هل
ولعل هذه الرواية هي اليت يعنيها األستاذ اجلامعي حيث استدل هبا على 
أن أبا بكر رضي اهلل عنه كان ال يقبل األحاديث إال يف حدود ضيقة جدا، 

                                                
 911تاريخ اخللفاء : احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيواي ) (1)

بريوت،  -ة العصرية، صيدا هـ(، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتب
 . 41: ص  1409سنة 

 (. 4( باب مرياث اجلدة. رقم )8( كتاب الفرائض. )27)-(2/513ط : ) (2)
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وبقيود شديدة، موحيا أن ظروف ذلك العصر كانت صعبة للغاية، مما جيعل 
احلديث. وإال وقع يف الكذب والوضع اإلنسان يتحرى أكثر فأكثر حىت يقبل 

 النتشارمها وتفشيهما. هذا ما ظهر لنا عند قراءة كالم األستاذ اجلامعي.
على أنه لو دققنا النظر يف هذه الرواية وجدنا أن األمر ليس كما زعم. 
فأبو بكر عندما أخربه املغرية بن شعبة بنصيب اجلدة وهو السدس، مل 

رواية، ومل يقل سوى : )هل معك غريك؟(. يعرتض عليه ومل يرفض تلك ال
فهل تعين هذه العبارة التشكيك يف صدق الراوي. ان العبارة لو وضعت يف 
نصاهبا، فاهنا ال تعين أكثر من زيادة التأكد واالامئنان القليب عما وصله من 
اخلرب. فكان حيبِّذ أن يأيت آخر باخلرب نفسه، ليطمئن بذلك قلبه ؛ رمبا يدفعه 

ك أن املوضوع الذي جاء اخلرب من أجله، موضوع حساس للغاية، إىل ذل
وهو إثبات حكم من األحكام الشرعية، وزد على ذلك كان األمر متعلقا 
حبق من حقوق املسلمني، حيث لو أخطأ فيه القاضي لرتتبت عليه عواقب 
ال حتمد. فليس أبو بكر يكذب راوي احلديث وال أحدا من أصحابه، ألن 

ال يعرف يف أصحاب الرسول ويف اجملتمع  -سبق أن أكدنا  كما  -الكذب 
اإلسالمي األول. وهذا أيضا ما فهمه اإلمام الذهيب إذ يقول : )ويدلك هذا 

 .(1)أن مراد الصديق التثبت يف األخبار والتحري، ال سد باب الرواية..( 

                                                
 (. 1/3تذكرة احلفاظ : ) (1)



97 

 

يف ولعل مكمن اخلطأ الذي وقع فيه البعض أهنم قرأوا هذه الرواية وأمثاهلا 
عن اخلصائص اليت  -وقل إن شئت : متجاهال  -حتري الصحابة، متجردا 

يتميز هبا اجملتمع اإلسالمي األول والبيئة اليت أحاات باجملتمع الصحايب من 
ثقة وصدق. ويف نفس الوقت، قرأوا هذه النصوص مبنظار الواقع الذي نعيش 

داع من فيه اآلن حيث يتفشى فيه الكذب، وأصبح الكذب والنفاق واخل
مسات اجملتمع املعاصر، مث ابقوا هذا التصور على اجملتمع الذي أنشأه رسول 

 ، ورىب رجاله. وهم هبذا لن يصيبوا احلق أبدا.اهلل 
مث إنه مل يرو عنه رضي اهلل عنه أنه الب راويا آخر إال يف تلك احلادثة، 

أن تكون  ، فهي ال تصح( 1)وقد ردها ابن حزم األندلسي وأعلها باالنقطاع 
مقياسا صحيحا لشرط أيب بكر يف قبول األخبار، وهو الذي قبل أخبارا كثرية 
برواية خمرب واحد. ومل يذكر أنه كان يطلب ممن يأتيه باخلرب شاهدا على ما 

 .  (2)يقول. وقد قبل خرب عائشة رضي اهلل عنها يف كفن رسول اهلل 
                                                

 يقول ابن حزم : )..رواية منقطعة، ال تصح. ولو صحت ملا كان هلم فيها حجة ؛ (1)
ألهنم يقولون خبرب الواحد ذا وافقهم. وال معىن لطلب راو آخر. فالذي يدخل 
خرب الواحد يدخل خرب االثنني وال فرق..(. االحكام يف أصول األحكام : أبو 

هـ(، حتقيق أمحد  456حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي )ت 
 (. 2/141: ) 1400حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط األوىل، 

 (. 2/12اإلحكام : ) (2)
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عند ما الب  ويدخل يف هذا الباب أيضا تثبت عمر رضي اهلل عنه
شاهدا آخر ليؤكد صحة ما رواه الراوي. يقول أستاذنا الدكتور حممد 
بلتاجي حسن  عن منهج عمر بن اخلطاب يف قبول احلديث : )كان عمر 
يتطلب نوعا من االامئنان القليب، املبين على التثبت العقلي بالنظر إىل راو 

ى به، واال الب ومفهوم اخلرب. ومىت حتقق هذا برواية واحد قبله واكتف
شهادة أخرى له، فلم تكن هذه الشهادة األخرى من شرواه الدائمة 

. ومل خيطر ببال عمر أنه شك يف صدق الراوي (1)لقبول األخبار( 
وعدالته. )وإمنا كان يرى أن السبب هو احتمال نسيانه أو تومهه، أو عدم 

م البشرية دقته يف السماع، أو الفهم، مما يصدق على الناس حبكم ابيعته
 .(2)اليت تتعرض لكل هذه األمور(

وال يقصد من هذا إال محل املسلمني على جادة التثبت العلمي 
والتحفظ يف دين اهلل، حىت يتأكد الراوي من احلديث قبل أن حيدِّث، وال 

ما مل يقل. ويتضح هذا يف قول عمر رضي  يتقول أحد على رسول اهلل 
اهلل عنه عندما رجع أبو موسى األشعري مع أيب سعيد اخلدري وهو صغري 

                                                
 . 14: ص  1406دراسات يف السنة، مكتبة الشباب، القاهرة،  (1)
 . 15املرجع السابق : ص  (2)
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يف ذلك الوقت وشهد له، قال عمر : ) أما أين مل أهتمك، ولكين خشيت 
 .  )(1)أن يتقول الناس على رسول اهلل 

ق يف ويؤكد ذلك أيضا اإلمام الذهيب يف تعليقه على اريقة الصدي
التثبت : )ان مراد الصديق التثبت يف األخبار والتحري، ال سد باب 

. وكما الب الصحابة من الراوي شهادة غريه أيضا، قبلوا ( 2)الرواية..( 
 أحاديث كثرية برواية اآلحاد، وبنوا عليها أحكامهم.

ومما يدل على أن الب الشهود ليس من منهج عمر بن اخلطاب ما 
. ويقول ب عمر وجاره يف حضور حلقات الرسول اشتهر من خرب تناو 

فيه عمر : )ينزل يوما، وأنزل يوما، فاذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من 
. وهذا اقرار من أمري املؤمنني (3)الوحي وغريه، واذا نزل فعل مثل ذلك...( 

 رضي اهلل عنه بقبول خرب جاره، وال فرق بني جاره وغريه ممن تقبل روايته. 

                                                
( ؛ 3( باب االستئذان. رقم )1( كتاب االستئذان. )54)-(2/964ط : ) (1)

( باب اخلروج يف التجارة. 9( كتاب البيوع. )34وأخرجه أيضا البخاري يف )
  (.26( باب االستئذان. احلديث رقم )7( كتاب اآلداب. )38ومسلم يف : )

 (. 1/3تذكرة احلفاظ : ) (2)
( باب التناوب يف العلم. رقم احلديث 27( كتاب العلم. )3)-(1/49خ : ) (3)

( :89.)  
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 بُّت علي بن أبي طالب :( تث2)
اكتفى باحضار شاهد  -يف الرواية السابقة  -وإذا كان أبو بكر 

يشهد للراوي فيقبل به احلديث، فإن عليا رضي اهلل عنه اختذ موقفا أشد 
حنو محاية السنة، واستحلف الراوي الذي حدث باحلديث، فإذا حلف 
قه وقبل روايته. ورد ذلك عن علي رضي اهلل عنه قال : ) كنت إذا  صدَّ

حديثا نفعين اهلل مبا شاء منه. وإذا حدثين غريه  سول اهلل مسعت من ر 
استحلفته، فإذا حلف يل صدقته، وأن أبا بكر حدثين، وصدق أبو بكر، 

قال : )) ما من رجل يذنب ذنبا، فيتوضأ فيحسن الوضوء  أنه مسع النيب 
 .(1)ويصلي ركعتني فيستغفر اهلل عز وجل إال غفر له (( 

هو منهج الصحابة يف التثبت والتأكد من  -كما قدمنا   -وهذا 
األخبار، ليس أكثر من ذلك. وال يعين أبدا أن الصحابة اشرتاوا لقبول 
احلديث، أن يرويه راويان فأكثر، أو أن يشهد الناس على الراوي، أو أن 
يستحلف، فإذا مل حيصل شىء من هذا رد خربه. كال بل كان الصحابة 

 . (2)ي قبول األخبار، ويتبعون الطريقة اليت ترتاح إليها ضمائرهم يتثبتون ق
                                                

( ؛ معرفة علوم احلديث 1/10( ؛ وتذكرة احلفاظ : )10،  1/2حم : ) (1)
 . 518دث الفاصل : ص ؛ واحمل 15للحاكم : ص 

؛ وانظر أيضا : املدخل إىل علم احلديث  117السنة قبل التدوين : ص  (2)
 )باإلندونيسية(.  67للدكتور حممد حسيب الصديقي : ص : 
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ومما يدل على أن استحالف الراوي مل يكن منهج علي بن أيب االب 
يف قبول األخبار، أنه قبل بعض األخبار من غري أن يستحلف الرواة، فقبل 

وال فرق بني أيب بكر  -كما ذكر هو نفسه   -مثال أخبار أيب بكر الصديق 
غريه ممن تقبل روايته، كما عمل خبرب املقداد بن األسود يف حكم املذي و 

 .(1)من غري أن حيلفه 
وهكذا رأينا أن اخللفاء الراشدين مل يكن لواحد منهم شروط خاصة 
لقبول األخبار، وأن كل ما روي عنهم مما يوهم ذلك ال يعدو التثبت 

هم من عامة الصحابة واالستظهار، وقد قبلوا أخبار اآلحاد كما قبلها غري 
 وعلمائهم. وكل ما صدر عنهم كان يف سبيل احملافظة على السنة املطهرة.

، واحليطة يف حتملها ويف وهذا االهتمام البالغ بأحاديث الرسول 
قد أداها الصحابة نقية  أدائها جيعلنا نطمئن إىل أن سنة رسول اهلل 

 خالية من اخلطأ والتحريف مل تشبها أدىن شائبة.
ومن هنا تبني لنا أن دعوى األستاذ اجلامعي بأن السنة ال يعرف منها 

وما هو اخلرب املوضوع، إمنا هي دعوى باالة، ال  ما هو صادر عن النيب 

                                                
هـ :  1366مسند أمحد : حتقيق الشيخ أمحد شاكر، ابعة دار املعارف مبصر،  (1)

(. وإسناده 618( حديث )2/46( ؛ و يف )606( رقم : )40 - 2/39)
  صحيح.
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أساس هلا من الصحة. كيف ال مييز الصحابة بني الصحيح واملختلق وهم 
ب ما أشد االعتناء. وهذا إىل جان الذين اعتنوا بكل ما صدر عن النيب 

لديهم من وازع ديين قوي راسخ يف نفوسهم مما يقيهم من املنكرات 
 والصفات املذمومة، كالكذب.

ومع فرض وقوع ظاهرة الوضع اليت مل تظهر اال بعد مقتل اخلليفة 
عثمان بن عفان، لكن كيف كان موقف الصحابة حينئذ ؟ هل وقف 

إىل احلفاظ على  الصحابة جتاه هذه الظاهرة مكتويف األيدي دون أن يسعوا
 السنة النبوية. وهذا ما سوف نعاجله يف املبحث اآليت :

 بداية التزام اإلسناد :
إىل فتنة  منذ عهد الرسول  -مل يكن املسلمون يف صدر اإلسالم 

يكذب بعضهم بعضا، بل كانت الثقة متأل صدورهم، واإلميان  -عثمان 
ق واألحزاب، وبدأ يعمر قلوهبم، حىت إذا وقعت الفتنة، وتكونت الفر 

وقف الصحابة  -، يتخذ مطية ألهل األهواء الكذب على رسول اهلل 
والتابعون من هذه الظاهرة وقفة قوية للحفاظ على احلديث، وأصبحوا 
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يشددون يف الب اإلسناد من الرواة، والتزموه يف احلديث، ألن السند 
 .(1)للخرب كالنسب للمرء، )وقاموا بالنقد والتفلية لألخبار( 

هذا النقد أو التفلية الذي بدأ يف أواخر منتصف القرن األول يعتمد 
 : ( 2)على 

عرض اخلرب املروي على اخلرب احملفوظ لدى الصحايب العامل.  -(1)
فما وافق احملفوظ املعروف قُِبل، وما خالف ذلك رفض. روى اإلمام 
مسلم يف مقدمة صحيحه عن ابن أيب مليكة قال : )كتبت إىل ابن 
عباس أن يكتب يل كتابا وخيفي عىن، فقال : ولد ناصح، وأنا أختار له 
األمور اختيارا وأخفي عنه. قال : فدعا بقضاء علي، فجعل يكتب منه 
أشياء، ومير بالشىء فيقول : واهلل ما قضى هبذا علي، إال أن يكون قد 

 .(3)ضل(
يد. تعرف شأن الراوي وحاله من العدالة والضبط والصدق والتز  -(2)

قال التابعي حممد بن سريين : ) مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما 

                                                
حملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  (1)

 .  39: ص  1404املطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، ط األوىل 
 انظر حملات من تاريخ السنة : املكان نفسه.  (2)
 ( باب بيان أن اإلسناد من الدين. 5املقدمة ) -(1/13م : ) (3)
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وقعت الفتنة، قالوا مسوا لنا رجالكم، فينظر إىل أهل السنة، فيؤخذ 
 .(1)يؤخذ حديثهم( حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال

 السؤال عن اإلسناد، كما سبق آنفا يف كالم ابن سريين. -(3)
روي على اخلرب احملفوظ وهو ما يعرب عنه يف وهذا العرض للخرب امل

املصطلح بنقد املنت. وذاك التعرف حلال الراوي من الصدق أو التزيد هو مما 
يعرب عنه بنقد اإلسناد. وعلى هذا فيمكن أن يقال بكل ثقة واامئنان إن 
البحث يف الراوي واملروي واإلسناد نشأ يف أواخر منتصف القرن األول 

 اهلجري.
ء ما تقدم ميكننا أن حندد زمن نشوء الوضع للحديث وعلى ضو 

بأواخر منتصف القرن األول للهجرة، وحتديد نشوء نقد املنت واإلسناد من 
أوائل عهد الصحابة والتابعني، فلم تكن هناك فجوة بني السنة وحفاظها 
األمناء، متكن املغريين عليها من أهل األهواء والبدع، أن يُدّسوا فيها ويتخذ 

 .(2)ّدسُّوه وَزوَُّروه دينا وشريعة ما 
وكذلك تبني من العرض السابق أن الصحابة كانت هلم عناية بالغة يف 
التحري، وقد ثبت أن عمر الب شاهدا إذا مل يطمئن قلبه إىل رواية 
املخرب. وكان علي بن أيب االب يستحلف بعض الرواة. وهذا كله دليل 

                                                
 ( باب بيان أن اإلسناد من الدين. 5املقدمة ) -(1/15م : ) (1)
 . 44حملات، املرجع السابق : ص  (2)
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يف ظل  -ول احلديث. فال يتصور قوي على تثبتهم وحتريهم البالغ يف قب
وقوع ما ادعاه األستاذ اجلامعي بأن الصحابة، من أجل  -هذه الظروف 

البحث عن حلول ملشكالت املسلمني، يقبلون أي حديث بلغهم، حىت 
 ولو كان موضوعا.

ومن ناحية أخرى فإن هذه الدعوى تكّذبه دعواه األخرى بأن أبا بكر 
يقبلوا بسهولة، احلديث الذي بلغهم، بل ال وعمر وعلي رضي اهلل عنهم، مل 

بد من اضافة األمور املؤكدة له، كأن الصحابة يشك بعضهم يف بعض. وهنا 
بدا لنا بكل وضوح ختبط الرجل يف فكره ومنهجه. فمرة اهتم الصحابة بقبول 
أي حديث، حىت ولو كان املوضوع. لكن يف نفس الوقت اهتمهم أيضا 

 يف عدالة الراوي. انظروا إىل هذا التخبط الفكري ! بالتشدد يف القبول لشكهم
 دعوى صعوبة التمييز بين الصحيح والموضوع :

وادعى األستاذ اجلامعي يف موضع آخر أن األحاديث بعد وفاة النيب 
  مما يؤدي  -وهو عهد التصنيف  -تكاثرت، خاصة يف القرن الثالث

ألخبار املوضوعة. ويبدو إىل صعوبة التمييز بني األحاديث الصحيحة وبني ا
من سياق كالمه أن سعادته استدل مبا ورد عن البخاري أنه انتقى من 
ستمائة ألف حديث ، ثالثة آالف حديث فقط، وظن أن عددا كبريا من 

 األحاديث اليت تركها البخاري، غري صحيح.
 نقول :
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إن هذا االدعاء ال يصدر اال عن الشخص الذي جيهل جهود احملدثني 
ثيق السنة ، سندا ومتنا. وقد سبق أن عرضنا منذ قريب اعتناء العلماء يف تو 

. وقد بذلوا قصارى جهدهم باحلديث وصيانتهم له منذ عهد الرسول 
 يف ذلك. ووضعوا األسس العلمية لصيانة السنة، من أمهها : 

 التزام اإلسناد. -1
ولعل أقوى الوسائل اليت استخدمها النقاد يف معرفة الصحيح عن 
املوضوع هو اإلسناد ؛ ألنه من اريق اإلسناد، يعرف الواقف عليه رجاله 
الذين يتألف منهم اإلسناد. وذلك بالبحث عن حاهلم يف كتب تراجم 
الرواة. كما يعرف باإلسناد اتصال السند وانقطاعه. فلو ال اإلسناد ما عرفنا 
صحيح األحاديث واألخبار من مكذوهبا ، ولتجرأ على اختالقها كل 

. ولذلك يقول عبد اهلل بن املبارك : )اإلسناد من الدين، (1)مبتدع ومبطل 
 .(2)ولو ال اإلسناد لقال من شاء ما شاء( 

فهذا اإلسناد بدأ التزامه منذ بداية ظهور الوضع، وهو بعد مقتل 
باشرة، وهو يف أواخر منتصف القرن األول عثمان بن عفان رضي اهلل عنه م

                                                
أصول التخريج ودراسة األسانيد : الدكتور حممود الطحان، مكتبة املعارف،  (1)

 . 139الرياض، دون ابعة، ودون تاريخ : ص 
 ( املقدمة. 1/15م : ) (2)
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اهلجري. ومل يتح ألصحاب األهواء والبدع أن يدسوا يف السنة. وحيدثنا 
جماهد عما كان عليه احملدثون من التحوط يف قبول احلديث حىت مل يقبلوا 

 احلديث اال ما كان معروفا لديهم. 
ي ؛ روى اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه عن جماهد أن بشري العدو 

جاء إىل ابن عباس رضي اهلل عنه، فجعل حيدث ويقول : قال رسول اهلل 
   كذا، وقال رسول اهلل   كذا، فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه وال

ينظر اليه. فقال : يا ابن عباس. مايل أراك ال تسمع حلديثي؟ أحدثك عن 
رجال  وال تسمع؟ فقال ابن عباس : ) انا كنا مرة إذا مسعنا رسول اهلل 

ابتدرته أبصارنا، وأصغينا اليه بآذاننا، فلما ركب  يقول : قال رسول اهلل 

 .(1)الناس الصعب والذلول، مل نأخذ من الناس اال ما نعرف( 
 تتبع تاريخ الرواة والرجال. -2

وألمهية علم الرجال قال علي بن املديين : )الفقه يف معاين احلديث 
م(. ومن أجل هذا دون العلماء يف نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العل

تراجم الرجال وتارخيهم كتبا تفوق احلصر وال ميكن احصاؤها. ومن رجع 
إىل كتاب )الرسالة املستطرفة( للشيخ الكتاين عرف ذلك، مع أنه فاته 

                                                
 . 7( رقم : 1/13م : ) (1)
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الكثري من كتب الرتاجم والرجال. ومثال ذلك كتاب )التاريخ( إلمام اجلرح 
اريخ الكبري( للبخاري، و )اجلرح والتعديل( والتعديل حيىي بن معني، و )الت
 البن أيب حامت الرازي، وغريها.

 نقد الرواة وبيان حاهلم من تزكية أو جرح. -3
وقد قام العلماء النقاد بنقد كل راو صدر منه خطأ، أو ضعف، أو 
ختليط، أو اضطراب، أو تزيد أو سهو أو نسيان، سواء كان ذلك الراوي 

قريبا، أو صديقا. فكان علي بن املديين إذا سئل  أبا او أخا، أو ابنا، أو
إنه  -هو الدين  -عن والده، قال : سلوا عنه غريي. فأعادوا عليه فقال : 

ضعيف. ومل يتورع واحد منهم عن أن يكشف للناس بعض الشبهات اليت 
قد تطرأ على أقرب أقربائه. كان وكيع، لكون والده كان على بيت املال، 

 ا روى عنه.يقرن معه آخر، إذ
، صاحب )السنن( : )ابين ومن ناحية أخرى قال أبو داود السجستاين

هـ( : )ال تأخذوا  124كذاب(. وقال زيد بن أيب أنيسة )( 1) عبد اهلل

                                                
 (. 9/464هـ. انظر تاريخ بغداد : ) 316عبد اهلل بن سليمان، تويف سنة  (1)
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عن أخي(. يعين : حيىي املذكور بالكذب. وحنوه قال الذهيب يف ولده أيب 
 .(1)هـ( : )انه حفظ القرآن مث تشاغل عنه حىت نسيه(  799هريرة )ت 

 نقد منت احلديث ومعناه. -4
ومل يكن النقد الذي اعتىن به احملدثون مقتصرا على إسناد احلديث 

ديث وما حواه من ، بل ميتد إىل منت احل-كما يدعيه البعض   -فقط 
معىن. وقد نشأت بذوره منذ عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم. ومنى وتطور 

 يف العصور اليت تليه.
 علم اجلرح والتعديل.  -5

هذا العلم مما تفردت به األمة اإلسالمية عن سائر األمم، وقد 
من التقول والدخيل.  أداها إىل ابداعه احلفاظ على سنة الرسول 

رب النتائج النافعة اليت تولدت عن تلك احلملة الضارة فكان هو من أك
على السنة املطهرة. وهبذا العلم متكن السلف واخللف من كشف العلل 

                                                
اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ : حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي  (1)

هـ(، حتقيق فرانز روزنثال، ترمجة : الدكتور صاحل أمحد العلي،  831-902)
؛ وانظر  (113-112: ص ) 1407مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل 

؛  83( ؛ حملات يف تاريخ السنة : ص 1/27أيضا مقدمة صحيح مسلم : )
 . 89السنة النبوية للدكتور عبد املهدي : ص
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يف كل علم منقول. وقد حظي هذا العلم برجال موهوبني مثل: 
الشعيب، واألعمش والثوري، وابن املبارك، وأيب اسحاق الفزاري، وحيىي 

محن بن مهدي ، وأيب الوليد الطيالسي، بن سعيد القطان، وعبد الر 
 .(1)وحيىي بن معني، وغريهم 

 تأليف الكتب يف املوضوعات والضعفاء واجملروحني والوضاعني. -6
ملا فشا يف الرواية الكذب واالخالل والتقول واالنتحال ، وجه كثري 
من احملدثني النقاد قسطا كبريا من عنايتهم إىل كتابة األحاديث املوضوعة 

بار املزورة، ليفرعوها على حقيقة حاهلا. فال خيدع هبا أحد من واألخ
الناس إذا ركب هلا إسناد صحيح، أو أضيف إىل إمام رجيح، فتكون 
معروفة األصل. وقد حفظ اإلمام إسحاق بن راهويه أربعة آالف حديث 

 .(2)مزورة 
وألف اجلهابذة النقاد إىل جانب كتب املوضوعات، كتبا خاصة يف 

ضعفاء واجملروحني. وترمجوا فيها للوضاعني والكذابني، وكشفوا تراجم ال
حاهلم وذكروا يف ترامجهم األحاديث املوضوعة اليت نقلت عنهم. ونبهوا 
عليها، ذلك مثل كتاب )الضعفاء( للبخاري، و )الضعفاء( للنسائي، و 

                                                
 . 100حملات يف تاريخ السنة ، السابق : ص  (1)
 (. 6/352تاريخ بغداد : ) (2)
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)الضعفاء( للعقيلي، و )الضعفاء واملرتوكني( البن حبان. وألف بعضهم  
صة يف الوضاع مثل كتاب )الكشف احلثيث عمن رمي بوضع كتبا خا

 .(1)احلديث( للحافظ برهان الدين احلليب 
وكان احملدثون يعرفون جيدا األحاديث املوضوعة اليت اخرتعها 
الوضاعون، وذلك من خالل أماراته. وبعد تتبع بالغ لألحاديث املوضوعة 

 وأحوال الوضاعني ، وضع النقاد الضوابط واألوامر ملعرفة املوضوع، منها : 
إقرار واضعه بوضعه أو ما ينزل منزلة إقراره، كحديث فضائل  -1
سورة سورة من أوله إىل أخره. وكأن يعني املتفرد باحلديث تاريخ  القرآن

مولده أو مساعه مبا ال ميكن معه األخذ عن شيخه، أو يقول انه مسع يف 
 مكان يعلم أن الشيخ مل يدخله.

أن يصرح بتكذيب راويه مجع كثري من النقاد من احملدثني. وهذا  -2
 اجلمع ميتنع يف العادة توااؤهم على الكذب.

 قرينة يف حال الراوي. -3
وقرينة يف املروي، كمخالفته ملقتضى العقل حبيث ال يقبل التأويل.  -4

 .(1)ومنافاته لداللة القرآن القطعية، أو السنة املتواترة، أو االمجاع القطعي 

                                                
 فوعة( :انظر مقدمة األستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف يف كتاب )تنزيه الشريعة املر  (1)

 ص )ح( و )ي(. 
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 وركاكة يف اللفظ. -5
ويف هذا قال ابن دقيق العيد : وكثريا ما حيكمون بالوضع باعتبار أمور 

لكثرة معايشتهم وتعاملهم مع  -إىل املروي وألفاظ احلديث. والنقاد ترجع 
حصلت هلم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون هبا ما هو  - ألفاظ النيب 

 .(2)ألفاظ النبوة وما هو غريه 
ومن هنا تبني لنا جهود علماء احلديث يف محاية السنة عن كذب 

ون من السنة واملفسدون الكذابني ووضع الوضاعني، ومل يتمكن املغري 
واحلاقدون من حتقيق أهدافهم اخلبيثة. فهذه األسس والركائز الثابتة اليت 
وضعها العلماء متكن كل عامل ومتعلم من معرفة احلديث الصحيح من 
املوضوع، ومعرفة الكاذب من الصادق، واملصيب من املخطئ، والضابط 

التخوف على السنة من من املهمل. وقيل لعبد اهلل بن املبارك يف شأن 

                                                                                                             
انظر تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة : اإلمام أبو احلسن  (1)

هـ(، حتقيق عبد الوهاب عبد  963-907علي بن حممد بن عراق الكناين )
اللطيف وعبد اهلل حممد الصديق، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل 

1399 ( :1/5-8 .) 
 (. 1/6: ) السابق (2)
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صنيع الدساسني والوضاعني : )هذه األحاديث املوضوعة؟ فقال : تعيش 
 هلا اجلهابذة، } إنا حنن نزلنا الذكر وانا له حلافظون {.

 جهل بصحيح البخاري :
وأما ظن األستاذ اجلامعي أن األحاديث اليت تركها البخاري ومل خيرجها 

ظن خاائ والسبب يف ذلك  يف صحيحه هي أحاديث غري صحيحة، فهو
راجع إىل جهله مببادىء وأساسيات علم احلديث. وننقل هنا رواية عن 
اإلمام البخاري لرتد هي نفسها على صاحب الشبهة. فروى االمساعيلي 
عن البخاري أنه قال : )مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحا، وما تركت 

 .(1)من الصحيح أكثر( 
في قال : مسعت البخاري يقول : )ما وعن ابراهيم بن معقل النس

أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح وتركت من الصحيح حىت ال 
 .(2)يطول( 

 ما الذي يستهدفه األستاذ الجامعي وراء هذه الشبهات؟

                                                
 . 9هدي الساري مقدمة صحيح البخاري : ص  (1)
( ؛ هتذيب األمساء واللغات : 9-2/8املصدر السابق ؛ تاريخ بغداد : ) (2)

( ؛ وأنظر أيضا : مكانة الصحيحني : الدكتور خليل ابراهيم مال 1/74)
 . 179: ص  1402خاار، املطبعة العربية احلديثة، القاهرة، ط األوىل 
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إذا دققنا النظر يف الشبهات اليت أثارها ، ابتداء من إنكاره كتابة 
جري، وإنكاره مطلقا احلديث بصورة مطلقة قبل مطلع القرن الثاين اهل

وهي دعاوى  -حفظ األحاديث يف مجيع عصوره. فهذه الشبهات فقط 
تكفى  -باالة وبعيدة عن احلق وال توجد النصوص واألدلة اليت تؤيدها 

إلدخال الشك حول السنة، ألنه يرتتب على ذلك أن السنة قد دخلت 
 رن من الزمان. فيها شبهة كبرية ؛ ألهنا ظلت غري مكتوبة وال حمفوظة ملدة ق

 -زيادة على ذلك فانه ظن أن الصحابة رضوان اهلل عليهم، اضطروا 
للبحث عن السنة من أي جهة كانت، حلل املشاكل  -على حسب تعبريه 

اليت واجهها املسلمون بسبب توسع رقعة الدولة اإلسالمية يف ذلك الوقت، 
نتيجة تؤدي إىل  -إن صحت، لكن هيهات هيهات  -وكل هذه املقدمات 

أخبار موضوعة صنعها  -إن مل تكن كلها  -واحدة وهي أن السنة معظمها 
الصحابة وغريهم، والعياذ باهلل. وهبذا استطعنا أن ندرك مدى خطورة هذه 

وهو العصف  -بقصد أم بغري قصد  -الشبهات اليت أثارها األستاذ اجلامعي 
ا الكتاب املقرر على بالسنة وإبطاهلا كلية. وما أخطر هذه الفكرة اليت حيمله

مجيع االب اجلامعات اإلسالمية كلها اليت بلغ عددها أربع عشرة جامعة 
منتشرة يف البالد. وبالتايل ندرك أيضا مدى ضرورة الرد على هذه الدعاوى 

 والشبهات البعيدة عن املناهج العلمية السليمة اليت يرددوهنا.
 نشاط حركة التدوين :
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، لكن نة قد بدأ منذ عصر الرسول سبق أن قلنا إن تدوين الس
ذلك مت جبهود فردية، ومل يأخذ التدوين صبغة رمسية تشرف عليه الدولة. 
وذلك ملا ورد من النهي عن ذلك خشية اختالاها بالقرآن، أو اشتغال 
الصحابة هبا عن القرآن. وقد أحصى الدكتور حممد مصطفى األعظمي 

بتهم للحديث، أو الكتابة عنهم، عدد الصحابة الذين أجازوا الكتابة وكتا
 .(1)وبلغ عددهم اثنني ومخسني صحابيا 

وحجم  وسبق أن ذكرنا أيضا الصحف اليت كتبت يف عصر الرسول 
السنة املسجلة يف تلك الصحف، وهو ميثل عددا كبريا جدا من أحاديث 

 .الرسول 
وأما التابعون الذين كانوا يكتبون وأجازوا كتابته فهم : سعيد بن 
املسيب، والشعيب، واحلسن البصري، وبشري بن هنيك، ومهام بن منبه، وكثري 
بن أفلح، وسعيد ابن جبري، وعبيدة بن عمرو السلماين، وابن عقيل، 
وحممد بن علي أبو جعفر، وحممد ابن احلنفية، وعروة بن الزبري، وعبد اهلل 

بن دعامة  بن يزيد اجلرمي، وأبو املليح عامر بن أسامة ابن عمري، وقتادة
 .(2)السدوسي، وغري هؤالء كثريون 

                                                
 (. 142-1/92سات يف احلديث النبوي : )درا (1)
 . 52( ؛ واملدخل اىل توثيق السنة : ص 108-99تقييد العلم : ص ) (2)
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فلو أردنا أن حنصي كل أمسائهم والصحف اليت كتبوها لضاق بنا املقام 
إىل أن هؤالء   -كما قال أستاذنا الدكتور رفعت فوزي   -هنا، إال أننا ننبه 

كانوا مهزة الوصل بني الصحابة يف القرن األول واملصنفني األوائل يف بداية 
 .(1)اين القرن الث

وظل األمر على ذلك يف عصر الصحابة والتابعني، البعض يكتب 
والبعض ال يكتب حىت جاء عصر اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فأمر 
بتدوين السنة تدوينا شامال بعد أن كانت مقيدة عند الصحابة والتابعني، 

 ويف جمموعات ال ترقى إىل مستوى املصنفات واملؤلفات.
 :( 2)وفيما يتعلق جبمع السنة وتدوينها، هناك حماولتان ينبغي ابرازمها 

 : يف عهد عبد العزيز بن مروان األموي. احملاولة األوىل
هـ(، والد اخلليفة  85هناك حماولة بذهلا عبد العزيز بن مروان )ت 

عمر بن عبد العزيز جلمع السنة، قبل أن يقوم األخري باجلمع يف عهده. 
روى عن يزيد بن أيب حبيب؛ أن عبد العزيز بن مروان كتب إىل كثري بن 

هـ(، وكان قد أدرك حبمص سبعني بدريا من 80أو  70مرة احلضرمي )ت 
. قال ليث : وكان يسمى اجلند املقّدم. قال : ب رسول اهلل أصحا

                                                
 املدخل اىل توثيق السنة : املكان نفسه.  (1)
 . 219انظر صحائف الصحابة : أمحد عبد الرمحن الصويان : ص  (2)
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من  فكتب اليه أن يكتب اليه مبا مسع من أصحاب رسول اهلل 
 .(1)أحاديثهم، اال حديث أيب هريرة ، فانه عندنا 

تفيد هذه الرواية أن الذي مت مجعه من السنة هو أحاديث أيب هريرة، 
يفة عبد العزيز ال زالت أخبارها لكن اجملموعة األخرى اليت مجعها اخلل

جمهولة. وال نعلم بقية نتائج هذه احملاولة. وعلى كل فيها اشارة إىل أن تلك 
احملاولة تعترب أوىل حماولة جلمع السنة، ورمبا كانت هي اللبنة األوىل من 
احلملة اليت قام هبا اخلليفة عمر بن عبد العزيز، وليس من املستبعد أيضا أن 

بصورة شاملة  -هو الذي أهلم اخلليفة للقيام جبمع السنة  هذا املشروع
 الذي سبق أن وضع أساسه والده. -ومتكاملة 

 هـ(. 101: يف عهد عمر بن عبد العزيز بن مروان ) احملاولة الثانية
وميكن أن نعترب هذه احملاولة بأهنا هي التدوين الشامل للسنة، حيث 

 أن : )انظروا حديث رسول اهلل قام اخلليفة باحلملة وكتب إىل اآلفاق 
 .(2)فامجعوه( 

                                                
( ؛ هتذيب 7/448( ؛ ابقات بن سعد : )4/46سري أعالم النبالء : ) (1)

 (. 429/ 8التهذيب : )
 . 329( ؛ السنة قبل التدوين : ص 1/235فتح الباري : ) (2)
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ومن املؤكد أن الذي يدفع اخلليفة إىل هذا العمل اجلليل هو خوفه من 
دروس العلم وذهاب العلماء، حيث توىف كثري الصحابة الذين كانوا 
حيفظون السنة، ويوشك أن يتوىف أيضا التابعون الذين تلقوها منهم. 

: )) ان اهلل ال ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه   وخشي اخلليفة أن يتحقق قوله
 .(1)من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء..(( 

وقد صرح اخلليفة هبذا التخوف يف رسالته إىل أيب بكر بن حزم 
هـ(، عامله باملدينة. يروي البخاري : )) وكتب عمر بن عبد  120)

نظر ما كان من حديث العزيز إىل أيب بكر بن حزم )عامل املدينة( : ا
فاكتبه، فإين خفت دروس وذهاب العلماء، وال تقبل اال  رسول اهلل 

. ويف رواية أخرى أمره أن يكتب له العلم من عند   ))(2)حديث النيب 

                                                
( باب كيف يقبض العلم. احلديث : 34( كتاب العلم. )3)-(1/53خ : ) (1)

وقبضه.  ( باب رفع العلم5( كتاب العلم. )47)-(4/2058( ؛ م : )100)
( باب ما جاء يف 5( كتاب العلم. )42)-(5/31( ؛ ت : )13احلديث : )

( باب 8)املقدمة(. )-(1/20( ؛ جه : )2652ذهاب العلم. احلديث )
( ؛ الدارمي : 2/162( ؛  حم : )52اجتناب الرأي والقياس. احلديث رقم )

 (. 245رقم )
 العلم.  ( باب كيف يقبض34( كتاب العلم. )3) -(1/52خ : ) (2)
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هـ( فكتبه له  107هـ(، والقاسم بن حممد ) 98عمرة بنت عبد الرمحن )
(1). 

ألهنما أثبت الناس يف  -فيما يبدو  -وإمنا خص عمرة والقاسم 
 .(2)حديث عائشة رضي اهلل عنها، وهي من املكثرات 

كما يدفع اخلليفة إىل مجع السنة أيضا ظهور الوضع بسبب اخلالفات 
السياسية واملذهبية. وقد ملح ذلك أخو ابن شهاب الزهري إذ يقول : 

: لو ال أحاديث تأتينا من قبل املشرق يقول  -يعين ابن شهاب -)مسعته 
 .(3)ننكرها ال نعرفها، ما كتبت حديثا ، وال أذنت يف كتابه( 

ويؤكد ذلك أيضا احلافظ ابن حجر إذ يقول : )مث حدث يف أواخر 
عصر التابعني تدوين اآلثار وتبويب األخبار ملا انتشر يف األمصار وكثر 

 .(4)قدار( االبتداع من اخلوارج والروافض ومنكري األ

                                                
 . 21تقدمة اجلرح والتعديل : ص  (1)
( 238-161انظر اإلمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن خَمْلد احلنظلي املروزي ) (2)

ْسَند : الدكتور عبد الغفور عبد احلق حسني، مكتبة األميان، املدينة 
ُ
وكتابه امل

 . 37: ص   1411املنورة، ط األوىل 
 . 108تقييد العلم : ص  (3)
 . 8هدي الساري : ص  (4)
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وشرع أبو بكر بن حزم يف مجع احلديث فعال، ولكن اهلل مل ميهل عمر 
بن عبد العزيز حىت يرى مثار جهوده. فقد روى ابن عبد الرزاق عن ابن 
وهب قال : مسعت مالكا يقول : )كان عمر بن عبد العزيز يكتب إىل 

مضى، وأن األمصار يعلمهم السنن والفقه. ويكتب إىل املدينة يسأهلم عما 
يعملوا مبا عندهم. ويكتب إىل أيب بكر بن حزم أن جيمع السنن ويكتب 

 .(1)هبا اليه، فتوىف عمر. وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث هبا إليه(
لكن الذي يؤسف كل مسلم أن هذا الرتاث العظيم ال يعرف مصريه. 

ال : قال مالك : )فسألت ابنه عبد اهلل بن أيب بكر عن تلك الكتب فق
. ويعترب كتاب ابن حزم هذا (2)ضاعت. وكان أبو بكر عزل عزال قبيحا( 

                                                
شرح مواأ اإلمام مالك : حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، مكتبة  (1)

 (. 1/10: ) 1399الكليات األزهرية، سنة 
(، حتقيق أكرم 277-املعرفة والتاريخ : أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي ) (2)

( 1/645: ) 1394ضياء العمري، اجلمهورية العراقية، رئاسة ديوان األوقاف، 
 . 222صحائف الصحابة، املرجع السابق : ص  ؛
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أول كتاب صنف يف  -( 1)كما قاله الشيخ السيد قاسم االندجاين   -
 . حديث رسول اهلل 

هذا هو الطريق األول الذي سلكه اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف مجع 
كمحاولة ناجحة للتدوين السنة. وأما الطريق اآلخر وهو ما ميكن اعتباره  

الشامل وذلك بتكليف إمام من أئمة احلديث وهو ابن شهاب الزهري، 
 جلمع السنن، وتبعه أئمة املسلمني من األمصار املختلفة.

 التدوين الشامل للسنة :
هـ(  124-51أمر اخلليفة عمُر بن عبد العزيز ابَن شهاب الزهري )

لناس حديثا، فعن أبراهيم بن سعد ليقوم جبمع السنن ؛ ألنه يف نظره أكثر ا
 .(2)ما مجع ابن شهاب(  عن أبيه قال : )ما رؤي أحد مجع بعد رسول اهلل 

وكان اخلليفة حيث الناس على لقائه وكان يفضله على سائر األئمة 
املوجودين يف عصره ؛ لتميز هذا التابعي بكثرة األحاديث. روى معمر بن 
راشد عن رجل من قريش قال : قال عمر بن عبد العزيز  )أتأتون الزهري؟ 

                                                
انظر املصباح يف علوم احلديث : السيد قاسم االندجاين، مطبعة املدين مبصر،  (1)

 .5: ص  1379/1960
 (. 5/335سري األعالم : ) (2)
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قال  قلنا : نعم. قال : فأتوه، فاين ال أعلم أحدا أعلم بسنة ماضية منه(.
 .(1)معمر : واحلسن ونظراؤه يومئذ أحياء 

وبلغ إعجاب اخلليفة بابن شهاب إىل يقول : )ما ساق احلديث أحٌد 
. كما أمر العلماء بالرجوع اليه، خاصة فيما يتعلق بالسنة. (2)مثل الزهري(

وقد كتب عمر يف اآلفاق : )عليكم بابن شهاب، فإنكم ال جتدون أحدا 
 .(3)منه( أعلم بالسنة املاضية 

واحلق أن االعرتاف بإمامة الزهري يف احلديث ليس صادرا عن عمر 
بن عبد العزيز فقط، بل كان ذلك أيضا عن العلماء اآلخرين. قال مالك : 

 .(4))بقي ابن شهاب، وماله يف الدنيا نظري( 
وكان الزهري مرجعا للخليفة يف كل ما يواجهه من أمور، خاصة 

فة يرسل رسالة لإلمام الزهري يطلب فيه أن الصدقة منها. فنجد اخللي

                                                
( ؛ وحنوه يف سري 1/639( ؛ املعرفة والتاريخ : )3/360حلية األولياء : ) (1)

 (. 5/336أعالم النبالء : )
 (. 1/71سري األعالم، السابق ؛ وانظر أيضا : الكامل البن عدي : ) (2)
 (. 5/25( ؛ الوايف بالوفيات : )4/177وفيات األعيان : ) (3)
 (. 1/109احلفاظ : )سري األعالم، املصدر السابق ؛ تذكرة  (4)
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يكتب له مواضع الصدقة يف السنة ، فريسل له الزهري رسالة اويلة بني 
 .(1)فيها منازل الصدقات ومواضعها 

وقد لىب اإلمام الزهري الب اخلليفة العادل وكان شغوفا جبمع احلديث 
فكتبناها دفرتا والسرية حيث قال : )أمرنا عمر بن عبد العزيز جبمع السنن، 

 .(2)دفرتا، فبعث إىل كل أرض له عليها سلطان دفرتا( 
)يعين احلديث(.  (3)ومن هنا عد ابن شهاب أول من دون العلم 

 .(4)وكان يفاخر فيقول: )انه مل يدون هذا العلم أحد قبل تدويين( 
كما أمر اخلليفة أئمة املسلمني اآلخرين يف األمصار جبمع السنن، 

ف عمر بن عبد العزيز بأمر َمن أَمر جبمع احلديث، فأرسل كتبا ورمبا مل يكت
إىل اآلفاق حيث املسؤولني فيها على تشجيع أهل العلم على دراسة السنة 

                                                
: ص  1981األموال أليب عبيد، مؤسسة ناصر الثقافية، بريوت، ط األوىل  (1)

 . 1850، رقم 231
 . 332( ؛ السنة قبل التدوين : ص 1/92جامع بيان العلم : ) (2)
اإلمام إسحاق بن راهويه وكتابه املسند : الدكتور عبد الغفور عبد احلق حسني :  (3)

 (. 1/91( ؛ جامع بيان العلم : )3/363ولياء : )؛ حلية األ 38ص 
؛ اإلمام اسحاق بن راهويه وكتابه املسند : املرجع  4الرسالة املستطرفة : ص  (4)

  السابق.
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وإحيائها. روى أبو نعيم األصبهاين يف تارخيه عن عبد اهلل بن دينار قال : 
،  )كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاق انظروا حديث رسول اهلل 

 .(1)مجعوه واحفظوا، فإين أخاف دروس العلم وذهاب العلماء( فا
على رأس املائة  -الرمسي  -فمن هنا كان يعد ابتداء تدوين احلديث 

الثانية يف خالفة عمر بن عبد العزيز، لقيامه بالتدوين رمسيا على مسئولية 
الدولة على نطاق واسع بشمول وعناية، حيث مهد الطريق للعلماء 

 القادمني يف القرن الثاين للهجرة.املصنفني 
واستجاب العلماء يف األمصار اإلسالمية لدعوة اخلليفة الراشد عمر 
بن عبد العزيز، وجترد جلمع األحاديث يف األمصار أناس هلم قدم ثابتة يف 
الدين والعلم. وتبارى العلماء يف هذا املضمار الفسيح. فألف عبد امللك 

 ( مبكة. 150-ري )بن عبد العزيز بن جريج البص
( 151-( أو حممد بن إسحاق )179-93ومالك بن أنس )

-80باملدينة املنورة. وصنف هبا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب )
 ( مواأ أكرب من مواأ مالك. 158

                                                
 430ذكر أخبار إصبهان : احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل اإلصبهاين )ت  (1)

حتت : )باب ( 1/312هـ(، الناشر دار الكتاب اإلسالمي، دون تاريخ : )
 الدال(. 
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( أو 156-( أو سعيد ابن أيب عروبة )160-والربيع بن صبيح )
 ( بالكوفة. 161-97( بالبصرة. وسفيان الثوري )167-محاد بن سلمة )

 ( باليمن. 153-95ومعمر بن راشد )
 ( بالشام. 157-88واإلمام عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي )

( خبراسان، وهشيم بن بشري 181-118وعبد اهلل بن املبارك )
( 188-110، وجرير بن عبد احلميد )(1)( بواسط 104-183)

 بالري. 
تالهم كثري من ، مث (2)( مبصر 197-125وعبد اهلل بن وهب )

 أهل عصرهم يف النسج على منواهلم.
وكان منهج املؤلفني يف هذا القرن مجع األحاديث خمتلطة بأقوال 

 الصحابة وفتاوى التابعني، ويظهر ذلك جبالء يف مواأ اإلمام مالك.
يف مؤلفات خاصة، فألفت  مث رآى بعضهم أن تفرد أحاديث النيب 

بأسانيدها خالية من  ل اهلل املسانيد وهي كتب تضم أحاديث رسو 

                                                
 (. 1/248( ؛ تذكرة احلفاظ : )14/85تاريخ بغداد : ) (1)
وما بعدها ؛ اجلامع ألخالق الراوي  611راجع : احملدث الفاصل : ص  (2)

؛ السنة قبل  8( ؛ هدي الساري : ص 427-2/423وآداب السامع : )
 . 338التدوين : ص 
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فتاوى الصحابة والتابعني، جتمع فيها أحاديث كل صحايب حتت اسم 
 .(1)مسند فالن، ومسند فالن، وهكذا 

وأول من ألف املسانيد أبو داود سليمان بن اجلارود الطيالسي 
هـ(، وتبعه بعض من عاصره من أتباع التابعني وأتباعهم، 133-204)

هـ(، وعبيد اهلل بن موسى العبسي 212-ألموي )فصنف أسد بن موسى ا
هـ(، ونعيم ابن محاد اخلزاعي 228-هـ(، ومسدد البصري )213-)

-164هـ(، واقتفى األئمة آثارهم، كأمحد بن حنبل )228-املصري )
هـ(، وعثمان بن أيب شيبة 238-161هـ(، واسحاق بن راهويه )241

 .(2)هـ(، وغريهم 156-239)
املصنفات يف هذا الطور أن أصحاب املسانيد  ومن املالحظ يف هذه

 وإن كانوا خطوا خطوة عن سابقيهم، فأفردوا أحاديث الرسول اهلل  -
بالتأليف، دون أن خيتلط مع أقوال الصحابة وفتاوى التابعني، لكنهم مل 
مييزوا بني الصحيح والضعيف، بل خرجوا الصحيح واحلسن والضعيف، 

قة قد تصلح جلهابذة العلم وصيارفة احلديث وجتنبوا املوضوع. فهذه الطري

                                                
 السنة قبل التدوين : املوضع نفسه.  (1)
( ؛ تدريب الراوي : 66-60؛ الرسالة املستطرفة  ص ) 8هدي الساري : ص  (2)

(2/154 .) 
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من معرفة الصحيح من الضعيف، ألهنم أهل هذا الفن، لكن ذلك ال 
يتيسر للطالب املبتدئ. وميكن أن ندرج يف هذه املصنفات الكتاب 

هـ(، بالرغم من أنه عاش يف عصر  211املصنف لعبد الرزاق الصنعاين )
 اميع واملصنفات.أصحاب املسانيد، لكن صنف على اريقة اجمل

 رأي األستاذ الجامعي عن تدوين السنة :
حتدث األستاذ اجلامعي عن تدوين السنة يف القرن الثاين للهجرة 

 وعرب عن اعتقاده بأن التدوين مل يقع قبل مطلع هذا القرن، فيقول :بإجياز، 
)فالتدوين مل يقع اال يف بداية القرن الثاين اهلجري، عند ما كان عمر بن 

م( يطلب من أيب بكر حممد بن عمرو، وحممد  720-717د العزيز )عب
بن شهاب الزهري أن جيمعا األحاديث.. وكان مالك بن أنس يف سنة 

 هـ، يدون األحاديث يف كتابه )املواأ(. 140
غري أن ذلك التدوين مل يكن شامال يف نظره، بل ان التدوين اجلاد 

التدوين بصورة جادة وضخمة وقع يف القرن الذي يليه ، فيقول : )لكن 
وقع يف القرن الثالث وهو ما قام به كل من البخاري ومسلم وأبو داود 

 والرتمذي والنسائي وابن ماجه(.
 تعقيب الدكتور رشيدي على األستاذ الجامعي :

وقد عقَّب عليه الدكتور رشيدي ، غري أننا نرى أن تعليقه هذا مل يأت 
قاله صاحب الشبهة، مما يزيد الطني  مصححا للموقف، بل ورد مؤكدا ملا
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بلة. يقول األستاذ رشيدي : )إن حماولة اجلمع اليت قام هبا الزهري واإلمام 
مالك بأمر من اخلليفة عمر بن عبد العزيز وأيب جعفر املنصور تعترب حماولة 
حمدودة، ألن مالك بن أنس مل خيرج من املدينة اال مرات يف أثناء احلج.  

هري ببحوث شاملة. على أنه يف القرن الثالث اهلجري كما مل يقم الز 
ظهرت احلركة العلمية الشاملة، متزامنة مع حركة الرتمجة للكتب اليونانية إىل 

 العربية(.
وملا رأينا كال الرأيني جمانَبني للصواب الذي كان عليه العلماء، فاننا 

أن نقرر بأن  سوف نتناوهلما باملناقشة. لكننا قبل أن نناقش الرأيني علينا
هناك فرقا شاسعا بني اخلطأ الذي وقع عليه األستاذ اجلامعي وبني ما عليه 
األستاذ رشيدي. فاألول كان حيمل أفكارا شاذة ووقع يف حتريف متعمد ، 

وهو الذي بذل جهدا كبريا يف الدفاع عن  -بينما وقع األستاذ الرشيدي 
عنه كالباانية، واالستشراق، اإلسالم ووقف أمام التيارات الفكرية املنحرفة 

وقع يف ثغرات صغرية يف رده،  -و)التجديد(، والكل يعرفه يف إندونيسيا 
ونعتقد أن ذلك ليس من قبيل التعمد، بل كان مبنيا على قصور املعلومات 

 احلديثية اليت كانت لديه.
 مناقشة األستاذ الجامعي والدكتور رشيدي :

أما رأي األستاذ اجلامعي أن التدوين مل يقع اال يف القرن الثاين، فانه 
وحنن نعتقد   -قد يكون فيه وجه الصواب إذا كان املراد بالتدوين هنا 



129 

 

هو التدوين الرمسي الذي مت باشراف الدولة وبأمر من  -كذلك أيضا 
ميع اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. لكن إذا قصد فيه نفي التدوين جب

 صوره، فالواقع كذَّبه وأثبت عكس ما اعتقده ؛ ألن كتابة احلديث وتقييده ،
وهي صورة من صورة التدوين ، لكنه اتسم جبهود فردية، قد وقع فعال منذ 

 ، على حنو ما سبق أن بيناه.عصر الرسول 
ما حدث يف  -يف العرض السابق  -وفيما يتعلق بالتدوين، قد رأينا 

 -هـ(  124-51التدوين الشامل وما قام به الزهري ) القرن الثاين من
من مجع السنن، وما كتبه  -وهو يف احلديث من هو باعرتاف اجلميع 

األئمة يف كآفة األقطار واألمصار من األحاديث يف املصنفات الضخمة 
والتدوين الشامل، سواء كان يف منتصف القرن الثاين أم يف آخره، تضامنا 

. كل هذا حَدث يف يف خطته جلمع سنن الرسول مع اخلليفة الراشد 
القرن الثاين سواء كان يف منتصفه أم يف آخره. وبعد هذا كله، فهل يستطيع 
أحد أن يدَّعي أن اجلمع بصورة ضخمة إمنا حدث يف القرن الثالث، كما 
زعم األستاذ اجلامعي، وأن اجلمع الذي قام به الزهري ومالك وحركة 

ذا القرن كلها حماولة حمدودة، كما ظنه الدكتور التدوين الضخمة يف ه
 رشيدي ؟ 

ان هذه الدعوى يكّذهبا الواقع على النحو الذي سبق أن رأيناه. بل 
نستطيع أن نقول إن كل من جاء بعد الزهري عيال عليه. وقد قال اإلمام 
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مالك، إمام دار اهلجرة، الذي ورث علم الزهري يقول : ) كان الزهري إذا 
ينة مل حيدث هلا أحد من العلماء حىت خيرج منها، وأدركت دخل املد

باملدينة مشايخ أبناء سبعني ومثانني ال يؤخذ منهم، ويقدم ابن شهاب وهو 
 .(1)دوهنم يف السن فيزدحم عليه( 

وقد روى عنه األئمة مثل : مالك وأبو حنيفة، وعطاء بن أيب رباح، 
عد واألوزاعي، وابن جريج، وعمر بن عبد العزيز وابن عيينة، والليث بن س

وخرج له الشيخان البخاري ومسلم، وكتب السنن األربعة، ومالك يف موائه 
والشافعي وأمحد يف مسنديهما. وال خيلو مسند حمدث وال حافظ من ختريج 

 -كما قال الدكتور مصطفى السباعي   -أحاديث له، بل ال يكاد خيلو 
 .(2)أو أثر أو رأي  باب من أبواب احلديث إال للزهري فيه حديث

والغريب أن األدلة اليت استند اليها رشيدي على قصور اجلمع الذي 
قام به الزهري هو أنه مل يقم ببحوث شاملة، وأن مالكا مل خيرج من املدينة 
اال مرات يف أثناء احلج. فهذه االستنادات نرى أهنا غري قوية. كيف مل يقم 

قاله اخلليفة الراشد واإلمام مالك كما   -الزهري ببحوث شاملة، وهو الذي 

                                                
( ؛ السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : 5/343انظر سري أعالم النبالء : ) (1)

 . 210ص 
 . 213السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : ص  (2)
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على ما  -مل يبق على وجه األرض أحد أعلم بالسنة منه. وكان حديثه  -
ألفني ومئيت حديث، النصف منها مسند.  -( 1)قاله اإلمام علي بن املديين 

وهو  .(2)وهو الذي ذكر اإلمام مسلم أن له تسعني حديثا ال يرويها غريه 
هـ(  124-51علم يف عصره أنه لو ال الزهري )الذي ذكر كثري من أئمة ال

لضاعت كثري من السنن، هذا مع وجود احلسن البصري وأمثاله يف عصر 
 الزهري.

وأما ما أثري عن اإلمام مالك أنه مل خيرج من املدينة ، كما ذكره 
رشيدي، فانه ال عالقة له جبمع السنن. وال حاجة باإلمام مالك إىل اخلروج 
من املدينة ، ألنه تتلمذ على يد إمام احلديث ابن شهاب الزهري يف املدينة 

ات الزهري يوم املنورة. وقد كفاه الزهري يف احلديث. وقد قال سفيان : ) م
. كما أنه مل يلزم من (3)مات، وما على األرض أحد أعلم بالسنة منه( 

عدم خروج مالك من املدينة املنورة أن تدوين السنة يف ذلك العصر حمدود. 
ألن السنة اليت دونت تشمل األحاديث اليت مجعها اإلمام الزهري ومالك 

                                                
 (. 5/328سري األعالم، السابق : ) (1)
 . 104مكانتها يف التشريع اإلسالمي : ص السنة و  (2)
 (. 3/360حلية األولياء : ) (3)
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نصفا يدعى أن هذا وغريمها من علماء األمصار. فال أعتقد أن أحدا م
 اجلمع هبذه الصورة الضخمة، حمدود.

وبعد، فقد ثبتت لنا إمامة الزهري يف احلديث وكثرة أحاديثه باعرتاف 
 اجلميع، مما جيعل دعاوى هؤالء باالة من أساسها.

صحيح أن القرن الثالث يعترب العصر الذهيب لتدوين السنة وكان هذا 
لسباعي : )أزهى عصور السنة العصر ، كما ورد يف عبارة الدكتور ا

؛ ملا ظهر يف هذا ( 1)وأسعدها بأئمة احلديث وتآليفهم العظيمة اخلالدة( 
القرن تآليف فريدة ، خاصة الكتب الستة اليت افتخرت هبا األمة اإلسالمية 
يف مجيع العصور املختلفة. كما ظهر يف هذا القرن كتب يف نقد احلديث، 

ن إمساعيل البخاري، وأبو زرعة الرازي، وأبو واشتهر من أئمة النقاد حممد ب
. لكن ليس معىن ذلك أن (2)حامت الرازي، وابنه عبد الرمحن بن أيب حامت 

القرن الثاين خال متاما عن مصنفات يف السنة حىت جاء اإلمام البخاري 
ومسلم وغريمها. أو أن حماولة اإلمام الزهري يف مجع السنة كانت حمدودة. 

 يدها أي دليل موثوق به.هذا دعوى ال يؤ 
 الموقف الصحيح من الصحيحين :

                                                
 (. 106-105السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : ص ) (1)
 . 64املدخل اىل توثيق السنة : ص  (2)
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أمجع العلماء على أن الصحيحني أصح الكتب السنة كلها ؛ ألن 
اإلمامني البخاري ومسلم قد وضعا شرواا دقيقة الخراج األحاديث يف 
صحيحيهما، تفوق ما اشرتاه األئمة اآلخرون، مما جيعل األحاديث اليت 

ى صحتها وال يتطرق اليها شك يف سالمتها. أخرجها يف جامعه متفق عل
ولكن ليس معىن ذلك أن ما وضعه األئمة اآلخرون من شروط هو غري 
منضبط. بل كان للمحدثني ضوابط ثابتة ملعرفة صحة احلديث أو عدمها. 
وقد ذكر احلافظ أبو بكر احلازمي الشروط اليت إن توفرت يف راوي اخلرب  

مة أمثال البخاري ومسلم. وهذه كان خربه صحيحا، ويأخذ به األئ
 الشروط : 

 ( اإلسالم.1)
 ( العقل.2)
 ( العدالة.3)
 ( الضبط.4)

بيد أن اإلمام البخاري زاد عليها شرواا أخرى ليؤكد أن األحاديث 
اليت أخرجها يف صحيحه أعلى ما تكون يف درجات الصحيح، حيث ال 

يف صحيحه ، يتطرق اليها شك يف صحته. وهذه الشروط مل ينص عليها 
لكن العلماء استنبطوها من خالل األحاديث اليت أخرجها فيه. ومن هذه 

 الشروط اخلاصة للبخاري  :
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؛ ألن ذلك  أن يالزم الراوي شيخه الذي يروى عنه مالزمة اويلة( 1)
 -كما ذكره احلازمي   -. ومثال ذلك (1)أدعى إىل حفظه وضبطه للحديث 
خذوا علمه وروايته يتفاوتون، حبيث ميكن أن تالميذ اإلمام الزهري الذين أ

 :( 2)أن نقسمهم يف مراتب، أو يف ابقات 
 الطبقة األوىل : -1

وهم تالميذه الذين توافرت فيهم شروط العدالة والضبط، وفوق ذلك  
كانوا يالزمون الزهري سفرا وحضرا. فهؤالء بطبيعة احلال، كان حفظهم 

ومن هؤالء مالك بن أنس، وضبطهم ألحاديث الزهري أقوى من غريهم. 
 وسفيان بن عيينة، وهذه الطبقة يعتمد على أحاديثها البخاري.

 الطبقة الثانية : -2

                                                
انظر : كتب السنة ، دراسة توثيقية : الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب ، مكتبة  (1)

 (. 75 - 74هـ : )1399اخلاجني، ط األوىل 
راجع شروط األئمة اخلمسة : احلافظ أبو بكر حممد بن موسى احلازمي  (2)

هـ(، تعليق الشيخ حممد زاهد الكوثري، نشر مكتبة القدسي،  584)
( ؛ 1/127( ؛ تدريب الراوي : )42 - 39هـ : ص ) 1357القاهرة، 

 . 86توجيه النظر للجزائري : ص 
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هذه الطبقة ال ختتلف عن اليت سبقتها حيث إهنم تالميذ الزهري 
العدول الضابطون، والفرق بينهم وبني الطبقة األوىل إمنا هو يف اول 

قصرية، فلم ميارسوا حديثه كما  املالزمة، حيث كانت مالزمتهم للزهري
مارسته وعايشته الطبقة األوىل، ومن هؤالء عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، 

 والليث بن سعد. 
كما هو   -وهذه الطبقة أخرج أحاديثها اإلمام مسلم ؛ ألن فيها 

من الصفات ما جيعل مروياهتا تسلم من التحريف  -احلال يف الطبقة األوىل 
 .(1)ج اإلمام البخاري أحيانا عن أعيان هذه الطبقة تعليقا واخلطأ. وقد خير 

                                                
 . 12هدي الساري : ص  (1)
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 الطبقة الثالثة : -3
وهم تالميذ الزهري الذين مسعوا منه، والزموه كثريا مثل أعيان الطبقة 
األوىل، لكنهم مل يسلموا من اجلرح، الذي جيعل حديثهم بني الرد والقبول. 

ن حفص العمري. ويقول ومن هؤالء جعفر بن برقان، وعبد اهلل بن عمرو ب
 احلازمي : إن هذا شرط أيب داود والنسائي.

 الطبقة الرابعة : -4
مجعت مساوئ الطبقة الثانية والثالثة، فلم تالزم الزهري، ومل تسلم من 
اجلرح وإن كان يسريا، ومن هؤالء إسحاق بن أيب فروة املدين، وإبراهيم بن 

 يزيد املكي وغريهم.
 الطبقة اخلامسة : -5

يها نفر من الضعفاء واجملهولني، وهؤالء ال خيرج أحاديثهم أحد من وف
أهل الكتب اخلمسة، ولكنهم قد خيرجون منها على سبيل االعتبار 
واالستشهاد فقط. ومن هؤالء حممد بن سعيد املصلوب، وعبد القدوس 

 الدمشقي، واحلكم األيلي.
نه احلديث الذي ، ومساعه مأن يثبت عنده تارخييا لقاء الراوي بشيخه( 2)

يروي عنه بصيغة حتتمل السماع وعدمه. فإذا قال راوي احلديث : )) عن 
فالن (( فإن هذا حيتمل أنه مسع احلديث منه، وحيتمل أنه مل يسمعه منه. 
وهذا من بني املواضع اليت يتوقف عندها البخاري حىت يتأكد أن )عن فالن( 
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كذا( ؛ ألنه قد مسعه فعال هنا تساوي يف حقيقة األمر )مسعت فالنا يقول  
 منه يف جملس من جمالس اليت حضرها عند شيخه. هذا هو شرط البخاري.

وأما اإلمام مسلم فقد خالف أستاذه يف هذا االثبات التارخيي، فريى 
أن الراوي إذا حدث عن شيخه )بالعنعنة( وقد عاصره، ومل يعهد منه 

فإن روايته حتمل على  - التدليس ، ومل يكن هناك دليل على عدم التقائهما
السماع، وحيتج هبا. ومن ناحية أخرى ادعى مسلم إمجاع العلماء قدميا 
وحديثا على أن )املعنعن( حممول على االتصال والسماع، إذا أمكن اللقاء 

 .(1)الراوي واملروي عنه  -بينهما 
وبدقة هذه الشروط للشيخني وعدم احتمال تسرب األحاديث غري 

فال ينبغي ألي منصف أن يشك يف صحة أحاديث  الصحيحة اليها،
الصحيحني. وكان سعادة الدكتور يف رده على األستاذ اجلامعي حول أحاديث 

أنه غري موفق ؛ حيث يزعم أن هناك بعض  -يف رأيي  -اجلامع الصحيح 
أحاديث اجلامع غري صحيحة، بدعوى أن صاحبه واحد من البشر، فيقول : 

ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما،  )على أننا ال ندعي أن كل
ال  -حديثا  2762وعددها  -صحيح. ومن األحاديث اليت أوردها البخاري 

بد أن هناك بعض األحاديث غري الصحيحة ؛ ألن الذي مجع تلك األحاديث 
 واحد من البشر، قد يصيب وخيطئ، وان كان هو البخاري(.

                                                
 ومصادره.  191 - 190كتب السنة، املرجع السابق : ص  (1)
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تبعوا كل العلل املوجودة يف فإذا كان العلماء النقاد اجلهابذة الذين ت
احلديث، صغريها وكبريها، قد أمجعوا على أن الصحيحني أصح الكتب بعد  
كتاب اهلل، فهل لنا أن نشكك يف علو مكانة هذين الكتابني مبجرد بشرية 
صاحبه. ال شك أن البخاري واحد من البشر يصيب وخيطيء، لكن براعته 

ذي سبق أن رأيناه، مما جيعلنا يف هذا اجملال ودقة شرواه على النحو ال
نطمئن إىل أن أحاديثه اليت أخرجها يف الصحيح ال يتطرق إليها الشك يف 

 صحته. والدكتور رشيدي نفسه اعرتف هبذه الدقة.
كما أنه ليس هناك ما يعارض بشرية البخاري إذا قلنا أن أحاديث 

 اجلامع كله صحيحة. وهذا ليس مبستحيل، وقد قال اهلل تعاىل :
 ، ( 1)} إنَّا حْنن نزَّْلنا الذِّكَر وإنا لُه حَلاِفظُون {  

ومعلوم أن الذكر املذكور يف اآلية يشمل الكتاب والسنة، فما املانع 
إذا أراد اهلل أن يتكفل حبفظ السنة جبهود احملدثني، والبخاري منهم؟ وهو 

 الذي حدث فعال. 
كل حديث من ويزيدنا ثقة به إذا علمنا حال البخاري حني يكتب  

أحاديثه، حيث ال تنقطع صلته برب العاملني. يقول حممد بن يوسف 
الفربري : قال البخاري : ) ما كتبت يف كتاب الصحيح حديثا إال 

                                                
 من سورة احلجر.  9اآلية  (1)
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اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني(. وقال أبو علي الغساين : )روي عنه 
 .( 1)أنه قال خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث( 

ورنا ما عرب عنه الدكتور رشيدي عن موقفه على أن الذي يثلج صد
عامة جتاه الكتب الستة وهو موقف صحيح، وكذلك رده على موقف 

 املستشرقني كان واضحا جليا وصرحيا. يقول :
)على أنه ميكن أن يقال على سبيل اإلمجال أن الكتب الستة حتتوي 

وها األحاديث الصحيحة أو القريبة منها، ألن الشروط اليت وضعها خمرج
لقبول األحاديث، هي شروط دقيقة. أما موقف املسلمني جتاه احلديث 
)وخاصة ما ورد يف الكتب الستة( فهو صحيح إمجاال، اال عددا قليال منها 
مل تتوافر فيه شروط القبول. وأما موقف املستشرقني يف ذلك فهو العكس، 

حيح حيث يعتربون األحاديث كلها موضوعة، ما عدا عددا قليال منها ص
 . )(2)وهو الذي صدر عن النيب 

وأما عدد أحاديث البخاري فقال ابن الصالح إهنا سبعة آالف 
( حديثا باألحاديث املكررة. وقال : قيل 7275ومائتان ومخسة وسبعون )

 إهنا باسقاط املكرر أربعة آالف حديث. لكن الذي عده احلافظ ابن حجر :

                                                
 . 9هدي الساري مقدمة فتح الباري : ص  (1)
 . 90نقض كتاب النظرات : ص  (2)
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املكرر سبعة آالف وثالمثائة ( حديثا. وب2602ألفان وستمائة واثنان )
( حديثا. وأما باملتابعات واملعلقات فاملوجود 7397وسبعة وتسعون )

 .(1)( حديثا 9082تسعة آالف واثنان ومثانون حديثا )
وأما صحيح مسلم فبرتقيم حممد فؤاد عبد الباقي : ثالثة آالف وثالثة 

ا مثانية آالف ( حديثا. وأما باملكرر فقد ذكر املياجني أهن3033وثالثون )
 .(2)( حديث 8000)

 إنكار اإلجماع على صحة األحاديث :
وقد نفى األستاذ اجلامعي اإلمجاع على صحة األحاديث فيقول : 

على صحة كل األحاديث  -حنن املسلمني  -)وليس هناك اتفاق بيننا 
. وعلى ذلك خيتلف احلديث عن القرآن الذي اعرتف املروية عن النيب 

ألمته.  سلمني على أنه وحي من عند اهلل تعاىل مث بلغه النيب به مجيع امل
أما صحة األحاديث فقد اختلف فيها املسلمون. وبناء على ذلك فان 

 . (3)حجية السنة ليست كحجية القرآن من حيث القوة( 

                                                
 )الفصل العاشر(.  492هدي الساري : ص  (1)
 . 184مكانة الصحيحني للدكتور إبراهيم خليل مال خاار : ص  (2)
نظرات يف االسالم من خمتلف جوانبه : الدكتور هارون ناسوتيون، ابعة جامعة  (3)

 . )باإلندونيسية(.30-1/28: ص  1985إندونيسيا، ط اخلامسة 
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 وللرد على هذه الشبهات نقول :
إن دعوى االنكار باالة ال أساس هلا. بل قد أمجعت األمة على  -1

أن كل ما يف الصحيحني من األحاديث صحيح. وأن األمة 
اإلسالمية تلقته بالقبول. وقد نص العلماء على أن الصحيحني 

. ومل ينكر أحد هذا االمجاع إال (1)أصح الكتب بعد كتاب اهلل 
اد االمجاع على صحة هو وأمثاله. فإنكارهم ال يقدح يف انعق

 أحاديث الصحيحني.
إن إنكاره بصيغة التعميم بعيد عن االنصاف واملوضوعية اليت يتسم  -2

هبا البحث العلمي ؛ إذ كيف يعمم االنكار مع أنه مل ينكره اال 
هو ومن سار على هنجه. فهذا التعميم باال متاما. ويف نفس 

ستشرقني مل الوقت تعترب هذه الدعوى دليال على أن تالميذ امل
 يتصفوا باملوضوعية كما يدَّعون كثريا. 

إن زعمه بأن احلديث خيتلف عن القرآن الذي هو وحي من عند  -3
اهلل تعاىل، هلو زعم باال. فاحلديث وحي مثل القرآن ؛ ألن كالم 

 هو وحي أيضا بنص القرآن :  الرسول 

                                                                                                             
Prof. Dr. Harun Nasution : "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya", Penerbit 
UI Press, Cet. Kelima, 1985, jilid I, hal. 28-30.  

 .18املقدمة البن الصالح : ص  (1)
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 . (1)} وما ينِطق عن اهَلوى .  إْن ُهو إال َوْحٌي يوَحى { 
 كما كان مكلفا بتبليغ القرآن.  وهو مكلف أيضا بتبليغ سنته 

إن النتيجة اليت توصل اليها وهي أن حجية السنة ليست كحجية  -4
القرآن من حيث القوة، قد تكون مقبولة إذا استقلت وحدها، 
لكن املقدمة اليت سبقتها باالة كما أثبتنا. فالسنة حجة كما هي 

ين من مصادر األحكام، واستقلت حال القرآن. وحتتل املصدر الثا
بالتشريع. فإن حجية السنة ثابتة بنص القرآن نفسه، حيث يقول 

 اهلل تعاىل : 
 .(2)} وما آتاُكم الرَُّسوُل َفُخذوه وما هناكم عنه فانـَْتهوا { 

 دعوى عدم حجية خبر اآلحاد :
اتفق علماء املسلمني على أن خرب الواحد حجة ووجب العمل به. 
مث اختلفوا فيم يفيد هذا اخلرب. قال الفقهاء وكثري من احملدثني إن خرب 
الواحد العدل حجة للعمل به يف أمر الدين وال يثبت به علم اليقني. بينما 

                                                
 من سورة النجم.  4و  3اآليتني  (1)
 من سورة احلشر.  7من اآلية  (2)



143 

 

قال بعض أهل احلديث : يثبت به علم اليقني، وهو مذهب أمحد بن 
 .(1). وروي هذا عن مالك حنبل

وعلى كل فإن خرب الواحد عند هؤالء مجيعا موضع ثقة، فأخذوا به يف 
احلالل واحلرام وجعلوه مصدرا من مصادر التشريع. مث شذ قوم يف القرن 
الثاين اهلجري عن هذا االتفاق فأنكروا حجية خرب الواحد من األحاديث. 

تواتر من األخبار. وحدد وبعضهم غالوا لدرجة أهنم أنكروا حجية امل
البغدادي يف كتابه )الفرق بني الفرق( بأهنم من املعتزلة. وقال : إن النظام 

. (2)هـ( كان يقول بأن املتواتر مع كثرة ناقليه جيوز أن يقع كذبا  230)
ويؤكد ذلك ابن حزم بقوله : )فان مجيع أهل اإلسالم كانوا على قبول خرب 

ري على ذلك، كل فرقة يف علمها كأهل . جيالواحد الثقة عن النيب 

                                                
( ؛ 1/119هـ( : ) 456االحكام يف أصول األحكام البن حزم األندلسي ) (1)

 . 89توثيق السنة : ص 
هـ(، حتقيق  429الفرق بني الفرق : عبد القاهر بن ااهر بن حممد البغدادي ) (2)

و  132حممد حمىي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، تصوير، دون تاريخ : ص 
(143-144 .) 
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السنة واخلوارج والشيعة والقدرية حىت حدث متكلمو املعتزلة بعد املائة من 
 . (1)التاريخ، فخالفوا االمجاع يف ذلك...( 

وقد ادعى األستاذ اجلامعي من ناحية أخرى أن املتفق على حجيته هو 
املتواتر فقط. وأما املشهور واآلحاد من األحاديث فمختلف فيها. يقول : ) 
ان احلديث الذي أمجع عليه املسلمون بأنه مصدر من مصادر األحكام هو 

قبلوهنا، يف املتواتر فقط. أما املشهور واآلحاد من األحاديث فبعض املسلمني ي
 .(2)حني أن البعض اآلخر مل يقبلها مصدرا للحكم، كاملعتزلة مثال ( 

: إن هذه الدعوى يف حقيقة األمر ليست جبديدة، كما عرفنا ،  نقول
بل هي دعوى قدمية ، وقد تعرض هلا اإلمام الشافعي يف القرن الثاين 

م بأدلة اهلجري، وناظر هؤالء الذين أنكروا حجية خرب اآلحاد، وناقشه
نقلية كانت وعقلية. وسجل هذه املناظرة يف كتابه )الرسالة(. غري  -علمية 

أن الشافعي مل يعني من هؤالء ، وإىل أية فرقة من الفرق انتموا اليها. إال 
أنه قال إن موان هؤالء املنكرين كان بالبصرة ؛ وأكثر هؤالء املتكلمني، مبا 

حلافظ احلازمي صرح يف موضع آخر فيهم املعتزلة، كان بالبصرة. على أن ا
بأن املنكرين هم املعتزلة، واهتمهم بأهنم يقصدون من هذه الشبهة تعطيل 

                                                
 (. 1/114االحكام، املصدر السابق : ) (1)
 (. 2/25نظرات يف االسالم : ) (2)
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األحكام؛ ألن كثريا من األحكام الشرعية ثبتت بأخبار اآلحاد. فإذا بطل 
االحتجاج بأخبار اآلحاد، بطل بالتايل كثري من األحكام الشرعية. يقول 

 احلازمي : 
من فرق اإلسالم القائلني خبرب الواحد اعترب العدد )وال أعلم أحدا 

سوى متأخري املعتزلة، فاهنم قاسوا الرواية على الشهادة.. وما مغزى هؤالء 
 .(1)اال تعطيل األحكام، كما قال أبو حامت بن حبان(

وقد ساق ناصر السنة اإلمام الشافعي بعض األدلة اليت تدل على أن 
 الء املنكرين، منها :خرب الواحد حجة، وواجه هبا هؤ 

قال : )) نضر  عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ، أن النيب  -1
اهلل عبدا مسع مقاليت، فحفظها، ووعاها ، وأداها ، فرب حامل فقه 

 .(2)غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه (( 
قال الشافعي مبينا وجه الداللة من هذا احلديث : ) فلما ندب 

واإلمرؤ  - إىل استماع مقالته وحفظها وأدائها امرءا يؤديها رسول اهلل
دل على أنه ال يأمر أن يؤدى عنه اال ما تقوم به احلجة على  -واحد 

من أدى اليه ؛ ألنه إمنا يؤدى عنه حالل، وحرام جيتنب، وحد يقام، 

                                                
 . 47شروط األئمة اخلمسة : ص  (1)
 سبق ختريج احلديث.  (2)
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 .(1)ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة يف دين ودنيا( 
: )) ال ألفني أحدكم متكئا  النيب وعن أيب رافع ؛ أنه قال : قال  -2

 على أريكته، يأتيه األمر من أمري مما هنيت عنه، أو أمرت به، فيقول :
 .(2)ال ندري، ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه(( 

ووجه الداللة من احلديث كما قال الشافعي : هذا تثبيت اخلرب 
مل جيدوا له  عن رسول اهلل، واعالمهم أنه يلزم هلم أن يعملوا به، وان

 .(3)نص حكم يف كتاب اهلل 
عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال : )بينما الناس بقباء يف صالة الصبح  -3

إذ أتاهم آت، فقال : إن رسول اهلل  قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن 

                                                
هـ( حتقيق : الشيخ  204-150الرسالة : اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ) (1)

-402أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، تصوير، دون تاريخ : ص 
403 . 

 رواه احلاكم، سبق خترجيه.  (2)
 . 404الرسالة : ص  (3)
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يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إىل الشام، فاستداروا 
 .(1)إىل الكعبة( 

: ان أهل قباء كانوا يستقبلون قبلة  من هذه القصةووجه الداللة 
فرضها اهلل عليهم، ومل يرتكوا هذا الفرض اال مبا تقوم به احلجة. فلما 

 ، أتاهم خمرب عن حتويل القبلة، مل ينتظروا حىت حيضر إليهم الرسول 
فيتأكدوا من هذا اخلرب. كما أهنم مل يتوقفوا عن صحته حىت شاع 

نهم حتولوا عما كانوا عليه وتوجهوا إىل الكعبة وذاع بني الناس، لك
مل ينكر عليهم ذلك. فلو كان خرب الواحد  بإخبار واحد. والرسول 

:  -إن شاء اهلل  -الذي عملوا مبقتضاه ال تقوم به احلجة، لقال هلم 
) قد كنتم على قبلة ، ومل يكن لكم تركها اال بعد علم تقوم عليكم 

و خرب عامة، أو أكثر من خرب واحد به حجة، من مساعكم مين، أ
 ، لكن ذلك مل حيدث.( 2)عين ( 

                                                
( باب ما جاء يف القبلة. حديث 4( كتاب القبلة. )14)-(1/195املواأ : ) (1)

(6 .) 
 . 408الرسالة : ص  (2)
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وهناك الكثري والكثري من نصوص السنة عرضها اإلمام الشافعي، وهي 
 -إذا كان املخرب عدال  -يف جمموعها تدل داللة واضحة على أن خرب الواحد 

 تقوم به احلجة.
بالواحد من  ويف القرآن الكرمي دليل على أن احلجة على اخللق تقوم

الرسل، ومع هذا، وزيادة يف تأكيد احلجة على القوم الذين أرسل اليهم 
 :قد يرسل عز وجل أكثر من رسول، قال تعاىل  -الرسل 

}  َواْضِرْب هلم مثال أصحاَب الَقْرية إذ جاَءها  املْرَسلون ؛ إذ أْرَسلنا اليهم 
 . (1)ليكم ُمْرَسلون  { اثنني َفكذَّبومها، فعزَّْزنا بثالٍث فقالوا : إنا إ

على هذا بقوله : )فظاهر احلجج عليهم باثنني،  عقب اإلمام الشافعي
مث ثالث وكذا أقام احلجة على األمم بواحد، وليس الزيادة مانعة أن تقوم 

 .(2)احلجة بالواحد( 
ومن هنا تبني لنا أن خرب الواحد حجة ووجب العمل به، وأمجعت 

ة املعتزلة كما قاله األستاذ اجلامعي، فاهنا غري األمة على ذلك. وأما خمالف
معتربة وال تقدح يف االمجاع ؛ ألهنم شذوا عن عامة املسلمني، وخللو هذا 

 القول عن أدلة قوية.

                                                
 من سورة يس.  14و  13اآليتان :  (1)
 . 100( ؛ توثيق السنة : ص 438-432الرسالة : ص ) (2)
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ومن ناحية أخرى فان املعتزلة أنكروا السنة كلها مبا فيها املتواتر، وليس  
 واملشهور فقط. كما زعمه األستاذ اجلامعي أن هؤالء ينكرون خرب اآلحاد

وبعد، فقد تبني لنا أن ما أثاره األستاذ اجلامعي من شبهات حول 
احلديث، كله باال وليس له أساس من الصحة. بل كان ذلك مبنيا على 
املزاعم، وترديد أقوال املستشرقني، واجلري وراءهم من غري اعمال العقل 

  والوعي.
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 علمانيةالفصل الثاني : الطعن في السنة في مجلة 
 

إذا كانت الشبهات السابقة تنطلق وتدور داخل سور اجلامعة، حيث  
كان مثريها هو األستاذ اجلامعي، وأن الذين وقعوا ضحايا هذه األفكار هم 
الطالب ، وأن الوسيلة اليت بعث عربها هذه األفكار املسمومة كتب املذكرات 

إلسالمية، مدعيا أن اليت قرأها آالف مؤلفة من الطالب يف كافة اجلامعات ا
ذلك من باب حرية الكالم وحرية الفكر داخل اجلامعة، وكان هو وأمثاله 
يستغلون هذه الشعارات لنشر الكفر واالحلاد واألفكار املنحرفة للطالب 
املبتدئني يف ميادين البحث العلمي، وهم يف هذه املرحلة يف أَمسِّ احلاجة إىل 

الل علومه املتشعبة. غري أن هناك ارشاد وتوجيه يف فهم اإلسالم من خ
حماوالت أخرى للطعن يف السنة خارج اجلامعة بثها الكتاب العلمانيون، الذين  
كانوا يتتلمذون على أيدي علماء الغرب بطريق مباشر أو غري مباشر. وهذا 
الصنف من الناس، مل تكن هلم صلة باالسالم يف جمال ختصصاهتم، من قريب 

ختصصاهتم علمانية حبتة، ومل توجد لديهم أرضية يف أو من بعيد، اذ كانت 
العلوم اإلسالمية، لكنهم فرضوا على أنفسهم ليخوضوا هذا اجملال فيتحدثون 
عن اإلسالم وباسم اإلسالم يف حماضراهتم وكتاباهتم، كأهنم علماء  
متخصصون، فينتقدون ما حيلو هلم، ويطعنون فيما شاءوا من تعاليم اإلسالم 

 هنا مصيبة كربى تعاين منها أمتنا وال بد من التصدى للرد عليها.وشريعته. إ
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فهؤالء العلمانيون ينتهزون كل فرصة لبث أفكارهم، يف احملاضرات 
والندوات، وكتابة املقاالت يف الصحف اليومية واجملالت والدوريات، بل 
أقاموا مؤسسة خاصة ليجتمعوا فيها وينسِّقوا جهودهم ، ووضعوا برامج 

ية يف الدراسات اإلسالمية على منطهم، على مستوى األغنياء تعليم
واملثقفني. كما عقدوا ندوات )علمية( منتظمة شهرية يف أفخم الفنادق ويف 
أرقى منااق العاصمة ليستجذبوا حضور ومشاركة رجال األعمال 
وأصحاب املال واملثقفني فيها. ودعوا ليتحدث فيها أناس أمثاهلم وكل من 

 شذوذ فكري أو تصور خاائ لإلسالم. له اعوجاج و 
انك إذا حضرت احدى ندواهتم لسمعت فيها أفكارا غريبة يف منتهى 
الغرابة وهي ال تليق أن تصدر من مسلم عادي، فضال عن مثقف ادعى 
أنه مسلم ويتكلم عن اإلسالم، لكنه يتكلم هبواه وال يستند إىل أي دليل. 

متسكا بعقيدة التوحيد ؛ إذ إنه فقال أحدهم مثال : إن ابليسا كان أشد 
رفض السجود آلدم ، وآدم بشر. فهو ال خيضع اال هلل. انظروا إىل هذا 
الضالل، كأهنم اعتربوا هذا الدين مهزلة ولعبة. وقد ذم اهلل تعاىل يف كتابه 

 املبني هذا السلوك ووصفه بأنه من أفعال الكافرين فيقول تبارك وتعاىل : 
أصحاَب اجلنة أْن أِفيُضوا َعلينا ِمَن املاء أْوِ مما  } وناَدى أصحاُب النار

رَزقُكم اهللُ  قالوا  إنَّ اهلل  حرَّمُهما  على الكافرين . الَّذين اختذوا ِديـَْنهم 
 . (1)هلْوا وَلِعبا  وغرَّتْـُهم احلياُة  الدنيا{ 

                                                
 من سورة األعراف.  51و   50من اآليتني  (1)
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 وقد حدد اهلل سبحانه وتعاىل موقفنا من هؤالء بقوله تعاىل : 
 ا فأْعِرْض عنهم حىت خيْوضوا  يفالذين خيوُضون يف أياتن } وإذا رأْيتَ 

 ال تقُعْد بعد الذِّكرى مع القومحديث غريِه  وِامَّا يـُْنِسيَـنَّك الشيطاُن ف
 .(1)الظاملني { 

 وقال سبحانه وتعاىل يف آية أخرى : 
 .(2)} وَذِر الذين اختذوا دينهم هلْوا ولِعبا وغرَّهْتم احلياُة  الدنيا..{ 

قال اآلَخر يف مناسبة االسراء واملعراج : ان املسجد األقصى املذكور و 
يف القرآن ليس هو املسجد الواقع يف أرض فلسطني احملتلة.، وال هو على 
وجه األرض ااالقا، وامنا كان يقع يف السماء، بدليل أن لفظ )األقصى( 

؛ ألنه إذا وقع  املذكور يعين : )البعيد(، والبعيد هنا اشارة إىل أنه يف السماء
على وجه األرض، أينما كان ، فليس هو ببعيد. واستدل أيضا جهال، بأن 
)الروم( اليت هي أبعد بكثري من القدس، لكنه ُوصف يف القرآن بأنه } يف 

 .(3)أدىن األرض { 

                                                
 من سورة األنعام.  68من اآلية  (1)
 من سورة األنعام.  70من اآلية  (2)
 من سورة الروم.  3من اآلية  (3)
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وحنن لسنا يف موان الرد على صاحب الشبهة، لكن الذي نريد أن 
هيونية، أراد صاحبها أن يصرف نظر نؤكد أن هذه فكرة بَدْت فيها نزعة ص

شعبه املسلم عن قضية فلسطني، وكأنه أراد أن يقول : )اتركوا فلسطني 
لليهود ليتصرفوا فيها ما يشاؤون، وهي ليست أرضا إسالمية كما تظنون(. 
أليس هذا من صميم الفكرة الصهيونية اليت استحلت كل الوسائل النتهاك 

لعامل بأن قضية فلسطني ليست قضية املقدسات اإلسالمية، والقناع ا
 إسالمية.

وقال أحد كبارهم يف احدى ندواهتم إن الدين هو السبب الرئيسي يف 
إحداث النزاعات والصراعات واحلروب الدامية اليت حدثت يف العامل 
مؤخرا، سواء كان ذلك يف الشرق أم يف الغرب. مث راح يتهم الصحوة 
اإلسالمية اليت شهدهتا إندونيسيا يف اآلونة األخرية، بأهنا ظاهرة األصولية 

إلسالمية، وال بد من االنتباه إىل )خطورهتا( منذ أول يوم، قبل أن تقع ا
الكارثة كما وقعت بالفعل يف الشرق األوسط. ولكن الرجل، بالرغم من 
حماوالته املعروفة منذ ربع قرن تقريبا من الزمان يف حماولة اافاء نور اإلسالم 

اإلسالم، قد تبني وحتريف مفاهيمه، بأفكاره وضالالته، وتعاونه مع أعداء 
فشله بظهور مشاهد ايبة ومبشرة  يف تطبيق اإلسالم والغرية عليه عند 
شباب اجلامعات ، على وجه اخلصوص. فأراد أن حيرض املسئولني على 
حماربة اإلسالم ويوقظ انتباههم للقضاء على هذه الظواهر اإلسالمية يف 
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تاح لالسالم جمال كيال ي  -كما فعلها حكام مشال افريقيا   -تلك البالد 
للعودة مرة أخرى إىل أرض الواقع. لكنه بفضل اهلل، فشل هو مرة أخرى يف 
حماولته اخلبيثة، بدليل أن املسؤولني مل يتأثروا هبذا التضليل، والظاهر أهنم 
أدركوا أن تطبيق اإلسالم بصورة صحيحة ال يأيت بالعنف وأعمال الشغب، 

حة، وإقناع الناس مجيعا بأدلة علمية بل حيمل يف اياته تعاليم وشريعة مس
اليت تعاين منها البشرية  ثابتة بأن اإلسالم هو احلل الوحيد لكافة املشاكل

 مجعاء.
 مجلة علمانية مزيفة :

ومن خمططاهتم املكشوفة أهنم أصدروا جملة راقية ملمعة يلفت اليها 
حلادية النظر ، فيها مقاالت وأحباث من مجيع أشكال الكفر الفكرية، من ا

واستشراقية، وعلمانية، واشرتاكية، وليربالية، وماركسية، ونصرانية، ويهودية، 
وينطبق عليها قول قائل : فيها كل شىء اال احلق. ما من عدد من اجمللة 
إال وجدَت فيه أحباثا للمستشرق الفالين يطعن يف اإلسالم وحيقد على 

لباالة، أو من ماركسي املسلمني، أو مقاال للقس يدس عقيدته النصرانية ا
ينشر دينه الفاسد، أو التعريف باملفكر املاركسي والعلماين الذي كفَّره 
وحاربه علماء بلده، كالدكتور فضل الرمحن، وحسن حنفي، وحممد أركون، 
وغريهم على شاكلتهم. ولألسف فإن اجمللة حتمل امسا خادعا هو من 

لعاميني الذين ال مييزون بني صميم العلوم اإلسالمية، ليغرروا هبا القراء ا
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صحيح الفكر وسقيمه، وبني سليم الرأي وفساده. فبمجرد القاء النظر إىل 
امسها قد يظن القارىء أهنا جملة اسالمية عريقة يف اسالمها، لكنه إذا 

 تصفحها وجد أشياء عجيبة وغريبة عن اإلسالم.
ليب ومن املالحظ أهنم صاغوا أفكارهم فيها بعبارات معقدة وأسا

فلسفية، واستكثروا من استعمال مصطلحات أجنبية، ليتوهم القارئ أن 
اجمللة راقية املستوى وال يفهمها اال من كان له خلفية لغوية وثقافية عالية. 
فإن املخدوعني ، لألسف مرة أخرى، بسبب جهلهم بالضوابط العلمية، 

لفكري. يزعمون أن الصعوبة والتعقيد هي مقياس العلمية يف اإلنتاج ا
فكلما يصعب للقارىء فهم عبارات الكاتب، كان صاحبها يتميز مبستوى 
فكري أعلى. وبالتايل كانت اجمللة تصطبغ بصبغة علمية عالية. انظروا إىل 

 هذه الغباوة وذاك اخلداع.
والذي يلفت اليه النظر أنه توجد يف غالف اجمللة صورة جمموعة من 

وال أدري كيف يفسر القارىء هذا النجوم تشكل جنم )داود( اليهودية. 
املظهر. فلذلك دعى أحد الدعاة اإلندونيسيني إىل تغيري اسم اجمللة من 
امسها احلايل احملرَّف إىل )علوم التلمود( ؛ ألنه هو التعبري الصحيح ملكامن 

 اجمللة وحمتوياته.
وهناك مطاعن أخرى أشنع وأبشع مما ذكرنا غري أنه ال يتسع اجملال 
اليرادها ههنا ، لكن الذي يتصل بقضية السنة من قريب هو ورود بعض 
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مقاالت وأحباث يف اجمللة العلمانية اليت تصرح بالطعن يف أحاديث تتعلق 
،  مبكانة املرأة يف اإلسالم، سواء كان بالتشكيك يف ثبوهتا أو سوء فهمها

 أو الطعن يف مضموهنا.
 مطاعن في أحاديث المرأة.

إن أحاديث املرأة من أكثر األحاديث اليت تعرضت هلجوم العلمانيني 
واملستشرقني، فمرة اهتموها بأن فيها إهانة للمرأة، ومرة ادعوا أهنا أحاديث  
كانت صاحلة يف فرتة من فرتات الزمن مل تعد تصلح بعدها، وهي يف 

اما عامة صاحلة لكل زمان ومكان. ومرة أخرى زعموا زعمهم ليست أحك
أهنا معارضة لنص القرآن، وبالتايل سقطت حجيتها، وأخرى ادعوا أن يف 
أسانيدها ومتوهنا علال مما يسقط االحتجاج هبا. وهكذا } كربت كلمة 

 خترج من أفواههم ، إن يقولون إال كذبا {.
ض املقاالت اليت تتعلق وقد وردت يف اجمللة اإلندونيسية املذكورة بع

بالسنة، حيث اهتمت كاتبتها أن هناك بعض األحاديث عن املرأة متثل 
اهانة هلا. منها مقالة للباحثة الباكستانية وهي تعمل حماضرة يف احدى 
املعاهد األمريكية لالهوت. ومنها مقالة كتبتها الباحثة اإلندونيسية. وسوف 

 آلتية.نتعرض هلاتني املقالتني يف املباحث ا
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 المبحث األول : مقالة للباحثة الباكستانية والرد عليها.
 سوء فهم بحديث التوصية بالنساء.

كتبت الباحثة الباكستانية، رِفعة حسن مقالة بعنوان : )نظرية املساواة 
أمام اهلل : نظرات يف تطبيق املساواة بني الرجل واملرأة يف التقاليد 

حبديث الوصية بالنساء وما ورد فيه من تستهزئ فيها .  (1)اإلسالمية( 
خلق املرأة، وتطعن فيه. وهو ما روي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال 

: )) استوصوا بالنساء، فإن املرأة خلقت من ِضَلع، وإن اعوج  رسول اهلل 
شىء يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، 

 .(2)فاستوصوا بالنساء((. ويف رواية : )) ..واستوصوا بالنساء خريا (( 
 فاحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه.

                                                
 Equal before Allah? Women-Men Equality in the Islamic)كان عنوان املقالة :  (1)

Tradition)  نشرت يف اجمللة اليت أصدرها معهد هارفاد لالهوت يف أمريكا
(Harvard Divinity Bulletin)  مث ترمجتها الكاتبة 1987مايو  -العدد يناير .

سنة  4حافظ اىل اللغة اإلندونيسية ونشرت يف جملة )علوم القرآن( رقم وردة 
 . 55 - 48ص  : 1990

( باب خلق آدم وذريته. 1( كتاب أحاديث األنبياء. )60)-(2/451خ : ) (2)
باب ( 80( كتاب النكاح. )67)-(3/383( ويف )3331رقم احلديث : )
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هذا احلديث مأخوذ من اإلجنيل. ومرة زعمت فمرة ادعت بأن مثل 
أن احلديث متعارض مع نص القرآن يف خلق االنسان، لكنه متفق متاما مع 
االجنيل. تقول الكاتبة : ) إن احلديث متعارض مع نص القرآن يف خلق 
االنسان. لكنه متفق متاما مع تعاليم الكتاب املقدس املذكور يف سفر 

 .(1)( 3/20، و33، 2/18التكوين 
وقد انتقدته من ناحيتني : من ناحية اإلسناد، ومن ناحية املنت. وكل 
هذه االنتقادات ال وزن هلا ؛ الفتقارها إىل األدلة واحلجج الكافية. وامنا 

عن حقد عميق، وعاافة شديدة،  -ان مل تكن كلها  -ظهرت يف غالبها 
له من فانتقدت احلديث على مزاجها وقالت كالما هبواها، وال أساس 

 الصحة وال دليل عليه.

                                                                                                             
( كتاب الرضاع. 17)-(2/1091(. ؛ م : )5186الَوَصاة بالنساء. رقم )

( كتاب 10)-(3/458؛ ت : ) 61( باب الوصية بالنساء. رقم 18)
( ؛ جه 1163( باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها. رقم : )11الرضاع. )

( باب حق املرأة على الزوج. رقم 3( كتاب النكاح. )9)-(1/594: )
(1851.)  

 . 53جملة )علوم القرآن( ، السابق : ص  (1)
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وقد بدأ اعنها يف احلديث من ناحية املنت باستخراج املعاين الين 
فهمتها من احلديث ، فتقول : ) إن دراسة منت احلديث ميكننا أن نستخرج 

 منه بعض املعاين اآلتية:
إن أعوج شىء  -(2إن املرأة خلقت من ضلع أو ما يشبهه. ) -(1)

عوج الضلع )وكذلك عوج املرأة( ال ميكن  إن -(3من ضلع أعاله. )
 -(4اصالحه، وبالتايل كل حماولة الصالحه ستبوء بالفشل أو الكسر. )

وملراعاة هذه االعتبارات، ينصح مبالافة املرأة. وعلى الذين يريدون أن ينتفعوا 
هبا، أن يعطف عليها، رغم أن عوج املرأة ال ميكن اصالحه حبال من األحوال 

 )(1). 
جهْت بعد ذلك مطاعنها إىل منت احلديث بناء على املعاين اليت مث و 

 فهمتها منه، وتتلخص هذه املطاعن يف النقاط التالية :
ان أسطورة الضلع ال بد أن تكون صادرة من الكتاب املقدس املذكور  -1

يف سفر التكوين. غري أن املالحظ أن اسم )آدم( مل يرد يف تلك 
 األحاديث.

                                                
 . 54ااملرجع السابق : ص  (1)
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املرأة يف احلديث النبوي، والذي مل يرد يف الشعور بالبغض على  -2
الكتاب املقدس، متعارض بتعاليم القرآن اليت نصت بأن مجيع البشر 

 خلقوا يف أحسن تقومي.
 ال أستطيع فهم معىن عبارة )ان أعوج شىء يف الضلع أعاله(. -3
إن احلث على مالافة املرأة يكون معقوال، إذا ما كانت املرأة ولدت  -4

تقتضي العطف والرأفة والرمحة. فهل العوج الذي ال بعيب. وهي هبذا 
 ميكن اصالحه أو تقوميه يعترب عيبا للمرأة.

أن الوصية بالعطف على املرأة والرأفة عليها يشعر باالهانة على بشرية  -5
املرأة واهلزء هبا، وأنه نظرة انتفاعية وال وزن هلا، حىت مع الفرض بأن 

 .(1)املرأة معوجة ال يرجى شفاؤها 
مث شرعت بعد ذلك يف نقد احلديث من ناحية إسناده، وادعت أن 

 احلديث معلول بعلل كثرية. تقول الكاتبة: 
) ومع ذلك فإن احلديث من حيث اإلسناد أيضا مرفوض ألسباب 

 آتية : 
كل هذه األحاديث رواها أبو هريرة، ذلك الصحايب الذي اعتربه كثري  -1

بأنه شاذ(. مث  -من علماء املسلمني يف عصره، منهم أبو حنيفة 

                                                
 . 54( ااملرجع السابق : ص 1)
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استطردت الكاتبة قائلة : ) وينبغي أن نؤكد هنا بأن التحري يف قبول 
احلديث ونقد رواته كان من مسة العصر األول، أصبح توثيق الصحابة 

 ترب جرمية كربى (.فيما بعد يع
كل األحاديث غريبة )أي أضعف درجات احلديث( ؛ ألن يف سنده  -2

بعض الرواة املنفردين. إن علماء احلديث املتقدمني يعتربون احلديث 
صحيحا ألنه أوال : رواه صحايب. وثانيا : إذا رواه اثنان من أتباع 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم. وثالثا : إذا رواه كثري الناس.
ل األحاديث ضعيفة ؛ ألن يف اسانيدها كلها عددا من الرواة غري ك -3

 املوثوق هبم.
وتعترب الكاتبة من أشد املهامجني على أحاديث املرأة، عامة، وعلى 
هذا احلديث خاصة، ورمبا فاقت يف ذلك هجوم املستشرقني أنفسهم. 
 وكانت تبغضه بغضا شديدا، وتقول كالما ال يليق بامرأة مسلمة. وبسبب

انتقاداهتا العنيفة ألحاديث املرأة، دعتها إىل اندونيسيا مؤسسة علمانية 
هْتا وسائل االعالم العلمانية يف البالد. وهكذا  لتلقَي حماضرات، وكربَّ
يتعاونون يف نشر مسومهم. ويظهر هذا البغض للحديث من كالمها 

 بوضوح، إذ تقول يف خامتة مقالتها : 
ي لكل من له عناية حبقوق املرأة املسلمة، أن )نظرا ألمهية املوضوع، ينبغ

يدرك بأن نصوص القرآن اليت أكدت املساواة بني الرجل واملرأة من حيث 
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اخللق، قد قلَّبها احلديث النبوي. وأعتقد أن الطريق الوحيد أمام بنات حواء  
كي ينهنَيَّ تاريخ اضطهاد بين آدم عليهن، هو الرجوع إىل النقطة األوىل 

عن صحة احلديث الذي وضع املرأة يف املرتبة الثانية من حيث  والتساؤل
اخللق، لكنها يف الدرجة األوىل من حيث اخلطايا والذنوب والعيوب 
األخالقية والنفسية. وال بد أن يتساءلن عن املصادر اليت تعتربهن ليس كما 

 .(1)ينبغي أن يكن، بل جتعلهن آالت لالنتفاع واالستمتاع للرجل فقط ( 
لظاهر أن الكاتبة اتبعت يف السخر من حديث خلق املرأة، موقف وا

( 2)الباحثتني األمريكيتني : ومها جني مسيث 
(Jane I. Smith) ويوين حداد ،

(Yvonne Y. Haddad) وقد كتبتا مقالة يف جملة )املنتدى العاملي للدراسات .
فيها بعض  ، انتقدت( 3)النسوية( بعنوان : )حواء : نظرة إسالمية للمرأة( 

                                                
 . 55املرجع السابق : ص  (1)
نائبة عميد، وحماِضرة يف علم تاريخ األديان مبعهد الالهوت جبامعة هارفاد. ويوين  (2)

حدة من مساعدي حترير حداد، أستاذة مساعدة يف كلية الالهوت هارتفورد، ووا
 جملة )العامل اإلسالمي( األمريكية.  

ونشر يف جملة  (Eve :  Islamic Image Of Women)وكان عنوان املقال باإلجنليزية :  (3)
(Women's Studies International Forum)  1982، 5اجمللد  2األمريكية العدد 
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األحاديث يف خلق حواء. لكن هجوم الكاتبة الباكستانية كان أعنف، يف 
 من هجوم الغربيني أنفسهم. -رأينا 

وقبل أن نرد على هذه االنتقادات والشبهات حول احلديث املذكور، نرى 
أن منهد هذا البحث بلمحة سريعة عن وضع املرأة قبل اإلسالم، مث نتبعها ببيان 

سالم، كي يتبني لنا كيف كرَّم اإلسالم املرأة ورفع من شأهنا وضعها بعد اإل
 وأنقذها من وضعها املهني والعبودية اليت تفوق التصور عند األمم السابقة. 

 وضع المرأة قبل اإلسالم :
معلوم أن اإلسالم عند ما جاء وجد املرأة على حالة من االمتهان 
والعبودية، فأكرمها وأعلى من شأهنا. وكانت املرأة عند اليونان يف غاية 
االحنطاط. وكانت معزولة عن اجملتمع تعيش يف أعماق البيوت على أهنا 

نت سقط ومتاع ينظر اليها على أهنا تلد األافال وال تعلو عن اخلدم، وكا
 حمرومة عن املرياث. 

وأما يف جمتمع الرومان فقد كان الرجل هو كل شىء واملرأة ال شىء. 
ولو تزوجها الرجل تدخل يف سيادته وتصري يف حكم ابنته وتنقطع صلتها 

                                                                                                             
ت مبجلة )علوم وما بعدها، مث ترمجت اىل اإلندونيسية ونشر  135: ص 

 . 36- 28: ص  1990سنة  1القرآن(، العدد : 
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بأسرهتا. وكان للزوج أن حياكمها إذا اهتمت يف جرمية ويعاقبها بنفسه وله 
 أن حيكم عليها باإلعدام.

د اليهود فقد كان بعضهم يعتربوهنا مثل اخلادم. وكان وأما املرأة عن
ألبيها أن يبيعها وكانت ال ترث ؛ ألن املرياث للذكور فقط، إال إذا تربع 
أبوها هلا بشىء يسري. واليهود يعتربون املرأة لعنة ؛ ألهنا هي اليت أغرت آدم 

 ويقولون اهنا أمرُّ من املوت، وأن الصاحل ينجو منها.
املسيحيني فيكفي لتصوير وضعها عندهم أن نسوق هنا  واملرأة عند 

م حيث عقد يف فرنسا اجتماع على  586كلمة عن اجتماع باريس سنة 
هيئة مؤمتر حبثوا هل املرأة انسان أو غري إنسان. وبعد مناقشات اويلة 

 توصلوا إىل أهنا إنسان خلق خلدمة الرجل. 
عن اجملتمعات السابقة.  واملرأة عند العرب قبل اإلسالم ال تقل امتهانا

وكانت حمرومة من معظم حقوقها. وكانوا يتشاءمون من مولد األنثى ؛ ألهنا 
بالء وشر عليه، وعلى أسرته، مما أدى بالكثريين منهم إىل حماولة التخلص 

. وقد سجل القرآن (1)منها بالقضاء عليها بدون قانون أو عرف حيميها 
 وله تعاىل : هذا املوقف اجلاهلي جتاه املرأة بق

                                                
انظر وعاشروهن باملعروف : الدكتور أبو سريع حممد عبد اهلادي، مكتبة الرتاث  (1)

 (. 8-4: ص ) 1988االسالمي، القاهرة، ط األوىل 
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} وإذا ُبشِّر أَحُدهم باألنثى ظلَّ وْجُهه ُمْسوّدا وهو كظيم يتوارى من القوم  
ما ُبشَِّر به  أميسكه على هون أم يدسه يف الرتاب  أال  ساء ما  من ُسْوءِ 

 .( 1)حيكمون { 
وهكذا كان وضع املرأة يف اجملتمعات السابقة قبل اإلسالم. وبعد أن 

هلي، كرَّم اإلسالم املرأة وصاهنا وأعطاها حقوقا مل تكن جاء هذا الدين اإل
تتمتع هبا من قبل، فقرر اإلسالم أهنا مثل الرجل يف االنسانية، حيث قال 

 تعاىل : 
} يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 

 .(2)زوجها ..{ 
احدة. قال وقرر أهنا أخت الرجل حيث ينتسبان إىل أب واحد وأم و 

 تعاىل : 
} يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأُنـَْثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

 .(3)لتعارفوا ..{ 

                                                
 من سورة النحل.  59و  58اآليتان  (1)
 من سورة النساء.  1من اآلية  (2)
 من سورة احلجرات.  13من اآلية  (3)
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وهلذا قرر اإلسالم هلا حقوقا ووضع عليها واجباٍت فقرر أهليتها 
 للعبادة والتكاليف الشرعية مثل الرجل والتسوية يف الثواب. قال تعاىل : 

 أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى }فاستجاب هلم رهبم أين ال
 .(1)بعضكم  من بعض { 

وكذلك قرر هلا أهليتها االجتماعية واالقتصادية املستقلة عن الرجل.  
 كما أمرها أيضا بأن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر كالرجل. قال تعاىل : 

يأمرون باملعروف وينهون عن  منون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض} واملؤ 
 .(2)ملنكر { ا

لكن الذي ال يَسع أحدًا أن ينكره أن اهلل تعاىل خلق املرأة خبصائص 
وابائع ليست يف الرجل، كما أن للرجل خصائص وانطباعات ليست يف 
املرأة. ولذلك جند الشريعة جاءت بأحكام تراعي ظروف ووضع املرأة 

ينبغي أن وتناسبها، فأعطت للمرأة حقوقا وواجبات مناسبة هلا كأنثى، فال 
تتجاوزها، وحددت هلا أحكاما ال جتوز أن تتعداها، فإذا جتاوزهتا قامت 
املشاكل وانقلبت املوازين. وهكذا أيضا بالنسبة للرجل. فاهلل سبحانه 

 وتعاىل أعلم بعباده.

                                                
 من سورة آل عمران.  195من اآلية  (1)
 من سورة التوبة.  71من اآلية  (2)
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بأحاديث تبني وتفصل ما أمجله القرآن من أحكام.   وجاء الرسول 
أن تتعارض حبال من األحوال مبا ورد يف  -إذا صحت  -فال ميكن 

يعارض  -  إذا صح عن رسول اهلل  -القرآن. فليس هناك حديث 
القرآن. فإذا ما ظهر إلنسان أنه يناقضه، فيحتمل أن هناك خلال حيث أنه 

 ال يفهمه على وجه صحيح.
 ولإلجابة عن تلك الشبهات يف منت احلديث نقول :

جيب أن نفهم أن موقف اإلسالم من املرأة ال جيوز أن يؤخذ من  -(1)
حديث واحد أو حديثني، بل ال بد أن يؤخذ من نصوص القرآن عامة، مث 

نفسه. فمثل هذا احلديث لو  من جممل األحاديث وتطبيق الرسول 
بأحاديث أخرى كثرية يف املرأة، قد خيرج يؤخذ منه وحده من غري مقارنته 

 القارىء بالنتائج اليت ال تتوافق مع موقف اإلسالم الصحيح.
قد محلها مجيع  -كما سبق أن بينا   -فاالسالم الذي كرم املرأة 

مسئولياهتا األساسية، ومن هذه املسئوليات ما ختتص به وهو حضانة 
ان سوي. وما كان لنا حنن األافال، وهذه ما كان اهلل ليسندها إال إلنس

الرجال أن نأمن على أبنائنا وبناتنا يف كنف إنسان عاجز وذي عوج 
 نفسي.

 ومن املسئوليات ما تشارك فيه املرأة الرجل مثل األمور اآلتية :
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املسئولية اإلنسانية : أي حتمل اإلنسان مسئولية عمله وحماسبته  (أ )
 عليها يف اآلخرة وهذه مقررة يف الكتاب العزيز.

املسئولية اجلنائية وحتمل العقوبات اجلزائية يف الدنيا عن السلوك  (ب )
 املنحرف. وهذه مقررة يف القرآن الكرمي.

املسئولية املدنية وحق التصرف يف األموال وعقد العقود والوالية على  (ج )
 القصر. وهذه يقرها عامة الفقهاء بأدلتها من الكتاب والسنة.

 وهذه يقرها أبو حنيفة.مسئولية توىل القضاء يف األموال،  (د )
مسئولية رواية السنة املبينة للكتاب، وهذه جيمع عليها علماء  (ه )

 املسلمني.
ومن هنا ال نتصور أن اإلسالم قلل من شأن املرأة أو حط من  
كرامتها. ولذلك ال بد أن يُفهم احلديث على وجهه الصحيح، يف ضوء 

 النصوص الكثرية من القرآن والسنة الصحيحة.
يف احلديث ما يشعر بالبغض على املرأة. والظاهر أن الذي ليس  -(2)

أزعج الكاتبة يف احلديث هو قصة خلق حواء من ضلع آدم، فاعتقدت أهنا 
اهانة للمرأة، ومتعارضة مع نص القرآن بأن االنسان خلق يف أحسن تقومي. 
هذا اعتقادها، لكنها غري مصيبة فيه. واحلقيقة أنه ليس هناك تعارض بني 

النسان يف أحسن تقومي وبني خلق املرأة من ضلع. أما املراد بأحسن خلق ا
تقومي فهو الذي شاهدناه يف االنسان من كمال البنية، وكمال اهليئة، وقد 
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خلقه اهلل تعاىل  يف أحسن تقومي وأحسن تركيب، وأحسن تعديل. وليس 
ي اهليئة املراد منه االصل الذي خلق منه االنسان. فالعربة هنا يف النتيجة وه

اليت هو عليها اآلن. وال أحد يستطيع أن ينكر بأن اهليئة اليت هي فيها املرأة 
اآلن، هي يف غاية اجلمال والكمال، حىت يفتنت هبا الرجل. فهذا ينطبق على 

 جنس املرأة عامة، فكل امرأة، أبيضها وأسودها ، مجيلة يف هيئتها وبنياهنا.
ع الرجل ميثل اهانة هلا، فان فإذا زعمت الكاتبة بأن أصلها من ضل

الرجل كان أصله من تراب، فأيهما أكرم وأفضل. فأعتقد أهنا ال ختتلف 
معي يف أن أصل املرأة الذي هو الضلع أكرم وأرفع من الرتاب الذي هو 

 أصل آدم.
مث إن أصل املرأة من ضلع آدم، فيه معىن االنسجام بني اجلنسني، 

جلنسني ال يستغين عن اآلخر. ففي حيث يكمل أحدمها اآلخر، فكل من ا
 املرأة ما حيتاجه الرجل، ويف الرجل ما حتتاجه املرأة.

مل يبني جمال هذا  وأما عن العوج الذي ورد يف احلديث فالرسول  -(3)
العوج وال مداه، وإمنا أشار إىل أثر العوج اخْلِلقي يف بعض سلوك املرأة مما 

واقع املشاهد أن نفسر العوج يضيق به الرجل. فهل ميكن بناء على ال
بسرعة االنفعال وشدته أو بفرط احلساسية أو بتقلب املزاج؟ والعوج أصال 
يقابل االستقامة، فإذا كان اتزان االنفعال وضبطه استقامة فان سرعة 
االنفعال وشدته عوج، وإذا كان ضبط االنسان لعواافه استقامة، فغلبة 
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قد تغلبها العاافة  فتفوهتا احلكمة  -خباصة  -العاافة عليه عوج. واملرأة 
يف اختاذ قرار أو يكون منها ما ال جيمل من قول أو فعل. وقد ينتج من 

: ))لن تستقيم لك  سرعة انفعاهلا تقلب يف املزاج. وصدق رسول اهلل 
على اريقة((. وهذا التقلب مما يكدر خاار الرجل ويثري غضبه. ويرجح 

يف عظته للنساء : ))تكثرن اللعن وتكفرن  هذا التفسري ما قاله الرسول 
العشري((. فهذا سلوك عادة ما يكون ساعة غضب أي نتيجة سرعة 

 االنفعال وشدته.
أما إذا أراد البعض أن يفسر )العوج( بأن املرأة ذات ابيعة ملتوية، 
وااللتواء هنا املكر واخلديعة، فانا نعتقد أن يف هذا القول بعدا وغلوا وجترحيا 

النساء يعارض النصوص املتكاثرة عن حياة الصحابيات اليت تدل  لعموم
على براءهتن من املكر واخلديعة وااللتواء وخيالف الواقع املشاهد بني أمهاتنا 
وأخواتنا وزوجاتنا، وهل يعقل أن نوكل االشراف على تربية أوالدنا إىل 

 .(1)انسان ذي ابيعة ملتوية؟ 
 الصرب على ما يصدر من املرأة من ويف احلديث توجيه الرجل إىل -(4)

: )) وان ذهبت تقيمها كسرهتا  سلوك مبعثه ذاك )العوج(، وذلك قوله 
                                                

حترير املرأة يف عصر الرسالة : الشيخ عبد احلليم أبو شقة، دار القلم الكويت ط  (1)
 (. 289-1/288: ) 1410األوىل 
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. وعلى الرجل أن يتذكر أهنا ال تتعمد هذا السلوك (1)وكسرها االقها(( 
ملضايقته وإحراجه، فامنا هو نتيجة ما قدره اهلل تعاىل على املرأة من ابيعة 

فعال وشدته، فليصرب، وليكن مسحا كرميا، وليعلم خاصة تتميز بسرعة االن
أن هذه اخلاصية من خصائص املرأة ميكن أن يكون هلا أثر ايب يف 
اقدارها على أداء مهمتها األساسية من محل وارضاع وحضانة ، اذ حتتاج 

 .(2)إىل عاافة بالغة وحساسية مرهفة 
عوض هذا مث ليذكر الرجل أن لزوجته من الفضائل واحملاسن ما قد ي

يف قوله احلكيم الذي فيه عالج عند ما يبدر  العيب، وصدق رسول اهلل 
من املرأة ما يبدر : )) ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها 

 .(3)آخر (( 
ليس هناك تعارض بني نصوص القرآن واحلديث، إذا صح عن  -(5)

. فاحلديث مفصِّل ومبني ملا أمجله القرآن. فإذا سكت القرآن رسول اهلل 
عن تفصيالت خلق حواء، مث جاءت يف احلديث عن امسها، وكيفية 

                                                
 (. 59( حديث : )2/1091م : ) (1)
 (. 1/289السابق : ) (2)
 ( باب الوصية بالنساء. 18( كتاب الرضاع. )17)-(2/1091م : ) (3)
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ليست معارضة  -ان صحت  -خلقها، وسببه، وعمَّ خلقت، فهذه 
للقرآن، بل كانت زيادة بيان للقرآن ؛ ألن الكتاب ورد جممال يف أمور  

لعامة، مث تكفلت السنة ببيان تفصيالته. كثرية، وحتدث عن اخلطوط ا
وهكذا ينطبق على قصة آدم وحواء. فما املانع أن خيلق اهلل تعاىل حواء من 

 ضلع آدم، كما ورد يف حديث أيب هريرة السابق.
 

أما عن دعوى التشابه بني االجنيل ونصوص احلديث يف خلق حواء،  -(6)
فهذا أمر ال عيب فيه. وليس جمرد هذا التشابه دليال على أن األحاديث 
تتأثر باالجنيل والكتب السماوية األخرى. وامنا كانت تلك املعلومات من 
بقايا النصوص اليت سلمت من عبث العابثني ؛ علما بأن كثريا من 

نصوص يف التوراة واالجنيل قد حرفت على أيدي اليهود والنصارى. ال
وحيتمل أن يكون من هذه النصوص اليت سلمت من التحريف بعض 

 -إن صحت  -النصوص عن قصة حواء. فاملصدر من هذه املعلومات 
هو رب العاملني، فما املانع أن يكون هناك تشابه بينهما ؛ ألن املصدر 

على  راة واالجنيل هو الذي أالع نبيه حممدًا واحد. فالذي أنزل التو 
لتصديق رسالة األنبياء  الغيب. وقد نص القرآن أن اهلل أرسل النيب 

 السابقة. قال تعاىل : 
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 .(1)} نزَّل عليك الكتاب باحلق مصدِّقا لِما بني يَديه وأنزل التوراة واالجنيل { 
رة. فإن ليس صحيحا أن قصة خلق املرأة من ضلع هي أسطو  -(7)

االسطورة ما تناقله الناس من غري دليل. أما أصل املرأة فإنه ثابت باحلديث 
الصحيح، وال جمال للشك فيه. فادعاء الباحثة بأهنا أسطورة ليست باالة 

 .فحسب، بل متثل انتهاكا للحديث النبوي الشريف، وانكار ما ثبت عنه 
فيجاب عنه بأنه هو أما الظن بأن اسم )آدم( مل يرد يف احلديث،  -(8)

قول الفقهاء. قال النووي : ) وفيه دليل ملا يقوله الفقهاء أو بعضهم أن 
حواء خلقت من ضلع آدم. قال تعاىل : } خلقكم من نفس واحدة {،  

. فضال عن أن ذلك ورد يف (2)أهنا خلقت من ضلع(  وبنيَّ النيبُّ 
 أحاديث أخرى أوردها السيواي يف تفسريه، منها : 

 رج أبو الشيخ عن ابن عباس يف قوله } خلقكم من نفس واحدة {)أخ
قال : من آدم، }وخلق منها زوجها{ قال : خلق حواء من قصرياء 
أضالعه. كما أخرج عبد بن محيد وابن أيب شيبة وابن جرير وابن املنذر 

 .(3)وابن أيب حامت عن جماهد حنوه( 

                                                
 من سورة آل عمران.  3اآلية  (1)
 (. 10/311شرح صحيح مسلم : ) (2)
 ( تفسري سورة النساء. 2/116الدر املنثور : ) (3)
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وإن كانت موقوفة على هذه الروايات اليت أوردها السيواي يف تفسريه، 
ابن مسعود وابن عباس وجماهد وغريهم رضي اهلل عنهم، إال أن هلا شاهدا 

 من حديث أيب هريرة السابق.
وأما مطاعن الكاتبة يف إسناد احلديث فال قيمة هلا ااالقا ؛ ألن 
احلديث رواه الشيخان يف صحيحيهما، وهو أعلى درجات الصحة، كما 

عليه أئمة احلديث وخرباء علله قدميا وحديثا، ومل قرره احملدثون. وقد االع 
يشر أحد منهم إىل ضعفه أو وجود علة فيه. فدل ذلك على اتفاق األئمة 
على صحته وامجاعهم على حجيته. ومل أقف على من تناول هذا احلديث 
بالتضعيف سوى الباحثة، فشذت عن األئمة حني ضعَّفته. فرُتى مبن 

لى صحته، أم مبا شذت به امرأة ال نعرف من نأخذ، مبا أمجعت األئمة ع
 هي؟ ومع ذلك نريد أن نؤكد بطالن زعمها من خالل هذه النقاط اآلتية :

أما اعنها يف أيب هريرة والذي تنسبه أليب حنيفة اذ تقول : )ذلك  -(1)
 -الصحايب الذي اعتربه كثري من علماء املسلمني يف عصره، منهم أبو حنيفة 

قول مكذوب. وهذا الطعن على الصحايب اجلليل يشبه  بأنه شاذ(. فانه 
كثريا اعن أيب رية، مما حداين بأن الظاهر يدل على أن هذا الكالم سرقته 

الذي قال : )وروى أبو يوسف  -بالرغم من أهنا مل تذكره  -من أيب رية 
وعد  -قال : قلت أليب حنيفة : الصحابة كلهم عدول ما عدا رجاال 
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. مث إن أبا رية سرق هذا الكالم من (1)نس بن مالك( منهم أبا هريرة وأ
آخر، وقد كشف الشيخ عبد الرمحن املعلمي مصدره ومل يذكره أبو رية، 

( 2)وهو )شرح هنج البالغة( البن أيب احلديد، عن أيب جعفر االسكايف 
وكالمها ضعيف. ال شك أن هذا الكالم ال يصح عن أيب يوسف وال أيب 

ما وعن أصحاهبما ما عليه سائر أهل السنة أن حنيفة. واملعروف عنه
 الصحابة كلهم عدول.

وال يصح أيضا أن أبا حنيفة اهتم أبا هريرة بالشذوذ، كما نسبته اليه 
الكاتبة. وأقوى دليل على كذهبا وعلى أن أبا حنيفة كان يقبل الكثري من 

 : أحاديث أيب هريرة وحيتج هبا، ما رواه صاحبه حممد بن احلسن الشيباين
 -رمحة اهلل عليه  -)أخربنا أبو حنيفة قال : حدثنا عثمان بن عبد اهلل بن وهب 

أنه صلى خلف أيب هريرة رضي اهلل عنه، فكان يكرب كلما سجد وكلما رفع. 
 .(3)قال حممد : وبه نأخذ، وهو قول أيب حنيفة، رضي اهلل عنه( 

                                                
 . 170أضواء على السنة النبوية : أبو رية : ص  (1)
( نقال عن األنوار الكاشفة للشيخ عبد 1/360بالغة : )انظر شرح هنج ال (2)

 . 176الرمحن املعلمي : ص 
(، منشورات 189 - 132اآلثار : أبو عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين ) (3)

 . 15: ص  1407ادارة القرآن والشؤون االسالمية، باكستان، ط األوىل 
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ناء من وكذلك نرى أن احلنفية أخذوا بفتوى أيب هريرة يف غسل اال
ولوغ الكلب ثالثا. ويف هذا قال ابن حجر : )وأما احلنفية فلم يقولوا 
بوجوب السبع وال الرتتيب، واعتذر الطحاوي عنهم بأمور، منها كون أيب 

. وغري (1)هريرة راويه أفىت بثالث غسالت، فثبت بذلك نسخ السبع( 
ا عنه أبو ذلك من أحاديث أيب هريرة الكثرية اليت رواها أبو حنيفة ورواه

. (3). وكذلك مسنده الذي يرويه احلصكفي (2)يوسف يف كتابه )اآلثار( 
مث ان حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة هو أحد مشاهري رواة 

 املواأ عن اإلمام مالك، وروايته مشحونة حبديث أيب هريرة.
فها حنن نرى أن أبا حنيفة وصاحبه يرتضيان عليه، ويعمالن بعمله، 

طعان الطريق على الذي يدعى أهنما يضعفانه. فتبني أن كالم الكاتبة ال ويق
 أساس له من الصحة، وامنا كان ذلك افرتاء منها على أيب حنيفة وأيب هريرة معا.

                                                
العلي العزي، مكتبة النهضة  نقال عن دفاع عن أيب هريرة : عبد املنعم صاحل (1)

 . 244: ص  1973 - 1393درا الشروق بريوت، ط األوىل  -بغداد 
هـ( تعليق : أبو الوفا،  182اآلثار : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ) (2)

 . 107، 55، 27، 22: ص  1355دار الكتب العلمية، تصوير، 
وغريها، نقال عن دفاع عن أيب هريرة :  46، 28، 17، 13، 11، 7، 3ص  (3)

 . 243ص 
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كما تبني كذهبا بوضوح من قوهلا السابق الذي يفهم منه أن أبا   -(2)
هريرة قط، إذ  حنيفة من معاصري أيب هريرة، مع أن أبا حنيفة مل يلق أبا

توىف أبو هريرة على املشهور سنة تسع ومخسني من اهلجرة، وكان مولد أيب 
 .(1)حنيفة سنة مثانني من اهلجرة

وأما عن دعواها بأن نقد الرواة كان من مسة العصر األول بقوهلا :  -(3)
)وينبغي أن نؤكد هنا بأن التحري يف قبول احلديث ونقد رواته كان من مسة 

ول، لكن أصبح توثيق الصحابة فيما بعد يعترب جرمية كربى(، العصر األ
فاهنا باالة. وقد سبق أن تعرضنا يف الفصل األول عند ردنا لألستاذ 
اجلامعي، أن التزام اإلسناد بدأ منذ وقوع الفتنة ، وهو بعد مقتل اخلليفة 
عثمان بن عفان بقليل. وأما قبل ذلك فلم يكن الصحابة يسألون عن 

كما صرح به ابن سريين. فليس صحيحا أن نقد الرواة كان من   اإلسناد،
مسة العصر األول. وحنن نتحداها أن تأيت بدليل واحد. وأما ما ورد عن 
بعض الصحابة من العبارات اليت تدل على حتريهم يف قبول احلديث، فقد 
قلنا بأن ذلك ال يأيت من شك بعضهم يف عدالة بعض. فالصحابة كلهم 

عرف عن أحد من الصحابة أنه قال على رسول اهلل  مامل عدول، ومل ي

                                                
 1377انظر : أبو هريرة يف امليزان : حممد حممد السماحي، مطبعة األزهر، سنة  (1)

 . 210ص  :
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، وزكاهم خري تزكية بقوله سبحانه (1)يقل، فقد حفظهم اهلل من ذلك 
 تعاىل : 

} والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
 .(2)رضي اهلل عنهم ورضوا عنه { 
اهلل عنهم : )الذي عليه قال اإلمام الغزايل يف عدالة الصحابة رضي 

سلف األمة، ومجاهري اخللف، أن عدالتهم معلومة بتعديل اهلل تعاىل إياهم، 
وثنائه عليهم يف كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إال أن يثبت بطريق قااع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما ال يثبت، فال حاجة هلم إىل 

 .(3)التعديل( 
 يف الثناء عليهم :مث ذكر قول اهلل تعاىل 

 . (4)} كنتم خري أمة أخرجت للناس { 

                                                
 . 22حملات من تاريخ السنة : ص  (1)
 من سورة التوبة.  100من اآلية  (2)
و حامد الغزايل، دار العلوم احلديثة، بريوت، املستصفى من علم األصول : أب (3)

 (. 49-46( ؛ والكفاية للخطيب : ص )1/164تصوير، دون تاريخ : )
 من سورة آل عمران.  110من اآلية  (4)
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وقال تعاىل : } وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
 . (1)الناس { 

 وهو خطاب مع املوجودين يف ذلك العصر. وقال تعاىل : 
 . (2)} لقد رضي اهلل عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة { 

 . (3)األولون { وقال تعاىل : } والسابقون 
وقد ذكر اهلل تعاىل املهاجرين واألنصار يف عدة مواضع وأحسن الثناء 

يف قوله : )) خري أميت قرين ، مث الذين  عليهم. كما أثىن عليهم النيب 
 .(4)يلوهنم، مث الذين يلوهنم (( 

مث قال الغزايل : ) فأي تعديل أصح من تعديل عالم الغيوب سبحانه؟ 
؟ كيف ولو مل يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من  وتعديل رسوله 

                                                
 من سورة البقرة.  143من اآلية  (1)
 من سورة الفتح.  18من اآلية  (2)
 من سورة التوبة.  100( من اآلية 3)
( باب فضائل أصحاب النيب 1( كتاب فضائل الصحابة. )62) -(3/6( خ : )4)

  : ومن صحب النيب أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه. حديث ،
(3650 .) 
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حاهلم يف اهلجرة واجلهاد، وبذل املهج واألموال وقتل اآلباء واألهل، يف 
 .(1)مواالة رسول اهلل  ونصرته ، كفاية يف القطع بعدالتهم( 

أما باقي مطاعنها يف إسناد احلديث فال يلتفت اليها ؛ ألهنا مل تأت  -(4)
ليؤيد قوهلا، وهو تصرف بعيد جدا عن القواعد العلمية بدليل واحد 

السليمة. إذ كيف تدعي أن يف اسانيد احلديث عددا من الرواة غري املوثوق 
هبم، وهي عاجزة عن اتيان واحد منهم. بل إهنا جتهل أساسيات يف علم 
املصطلح، إذ قالت بأن الغريب هو أضعف درجات احلديث. فمن قال 

ا قالت كالما مضحكا مما يدل على جهلها بأبسط هذا من األئمة؟ كم
مبادىء علم املصطلح : ) إن علماء احلديث املتقدمني يعتربون احلديث 

. صحيحا ألنه أوال : رواه صحايب. وثانيا : إذا رواه اثنان من أتباع النيب 
 وثالثا : إذا رواه كثري من الناس(.

وتبني كذلك عدم صدقها وهبذا تبني لنا أن ما ادعته الكاتبة ال يصح. 
يف بعض األمور، وغلبة عاافتها على عقلها وهي من ابيعة املرأة لكنها 
تنكرها. وثبت أن احلديث صحيح ألنه خمرَّج يف الصحيحني، ومل يتناوله 
أحد من األئمة بالتضعيف. لكن احلديث حيتاج إىل فهم دقيق حىت ال 

 .يفهم منه ما يتعارض مع موقف اإلسالم من املرأة

                                                
 ( املستصفى والكفاية، املصدرين السابقني. 1)
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 المبحث الثاني : مقالة للباحثة اإلندونيسية
 سوء فهم حديث ) يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب( :

مقالة بعنوان : ) ظاهرة  ( 1)كتبْت إحدى الباحثات اإلندونيسيات 
كراهية املرأة يف األصولية اإلسالمية ( ، عربت فيها عن شعورها بالضيق 

اليت شهدهتا إندونيسيا يف اآلونة األخرية بسبب املظاهر اإلسالمية اجلديدة 
من انتشار احلجاب بني الفتيات والطالبات يف املدارس واجلامعات ويف كثري 
من األماكن. ويبدو أهنا كغريها من النساء اليت تتأثر إىل حد ما باحلضارة 
الغربية، تلك احلضارة اليت تدعو املرأة إىل السفور واالختالط والتحرر من 

قيود الدينية والتقاليد اإلسالمية. فتشعر الباحثة بالضيق من جراء مجيع ال
هذا التغري املفاجئ والسريع يف أوساط الشابات املسلمات واحلقد عليه. 
واهتمت مالبس املرأة املسلمة املنتشرة اآلن رمزا لألصولية اإلسالمية. 

مسينات، واعتربهتا كذلك تراجعا عما كانت عليه املرأة اإلندونيسية يف اخل

                                                
وردة حافظ، الباحثة اإلندونيسية، حصلت على املاجستري يف علم االجتماع من  (1)

األرضية يف العلوم  -فيما يبدو -جامعة )إنديانا( األمريكية، ومل تكن لديها 
اإلسالمية. وتعترب من أشد املهامجني على املظاهر اإلسالمية املنتشرة يف أوساط 

سم بالعنف وسوء األدب وعدم احرتام الطالبات اإلندونيسية، وكانت عباراهتا تت
رأي املخالفني هلا مما يسقط كتاباهتا من معايري البحث العلمي، ونشرت مقالتها 

 . 1993سنة  4اجمللد  3يف جملة )علوم القرآن( : العدد 
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وهي عبارة عن  -حيث كانت يف تلك الفرتة تلبس املالبس التقليدية 
املالبس الضيقة الواصفة مع وضع اخلرقة املطلقة على رأسها فال تلزم أن 

فإذا هبا اآلن تلبس املالبس الواسعة الفضفاضة  -تسرت رأسها ورقبتها 
 صدر.الساترة جلميع بدهنا مع احلجاب الذي يسرت الرأس ويغطي ال

مث مضت تتهم أن هناك بعض األحاديث اليت أهانت املرأة، واهتمتها 
بأهنا ضعيفة، حيث تقول : ) ومن أدلة كراهية املرأة يف اإلسالم رواية 

 األحاديث الضعيفة اليت تشعر باإلهانة باملرأة، منها : 
: )) يقطع الصالة  ما روي عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل  -1

 حلمار والكلب. وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ((.املرأة وا
: )) ااَّلعُت  وعن ابن عباس رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل  -2

يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واالعت يف النار فرأيت أكثر أهلها 
 . (1)النساء (( 
 املناقشة :

عيفان، فقد أما احلديث األول من احلديثني اللذين اهتمتهما بأهنما ض
: )) يقطع الصالَة املرأُة  روي عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل 

 .(1)واحلماُر والكلُب. وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل (( 

                                                
 جملة )علوم القرآن(، املرجع السابق. (1)
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فمن ناحية اإلسناد فان احلديث صحيح بال شك ؛ ألنه حديث 
مسلم. أما دعواها بأنه ضعيف من غري بيان علته فإهنا مرفوضة ؛ ألهنا 

ة. وأما معىن احلديث الذي أساءت فهمه، مما جيرها إىل دعوى بال حج
تضعيفه، واهتامها بأنه إهانة للمرأة، فانه ليس كما فهمته. فالذي يقرأ 
احلديث ويأخذ بظاهره، أو مل يطلع على ما قاله الفقهاء فيه، حيتمل أن 
يقع يف مثل هذا التوهم. خاصة هؤالء الذين يف قلوهبم زيغ يف نظرهتم هلذا 

 -يف ظنهم  -ين، فيرتبصون بتعاليمه. فإذا ما وجدوا منفذا صغريا الد
دخلوا منه، وكربوه وراحوا يصورونه كأنه عيب أساسي يف الدين، واختذوه 
ذريعة هلم يف خمططاهتم للنيل من اإلسالم واإلااحة به. لكن الذي يقرأه 
بالتأين وقلبه صاف من الظنون، ويطلع على أقوال العلماء يف فهم 

 ديث، فانه مل خيف له املعىن الصحيح منه.احل
 اعرتاض عائشة على احلديث :

وليست الباحثة املذكورة أول من اعرتض على احلديث بسبب ظاهر 
معىن احلديث الذي قد يوحى بالتشبيه بني املرأة واحليوان، ومثل هذا 
احلديث يرتبص به العلمانيون وأعداء اإلسالم، ليتسلح به للطعن يف هذا 

بل كانت عائشة قد سبقتها منذ أربعة عشر قرنا  - ين وسنة نبيه الد

                                                                                                             
 (. 266( حديث )1/366( م : )1)
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ماضيا. فها هو عروة بن الزبري حيكي لنا عن قصة  اعرتاضها حيث روى 
عنها قوهلا : ) ما يقطع الصالة؟ قال قلنا : املرأة واحلمار. فقالت : إن 

معرتضة كاعرتاض  املرأة لدابة سوء. لقد رأيتين بني يدي رسول اهلل 
 .(1)اجلنازة، وهو يصلي( 

ويف رواية أخرى كان اعرتاضها أوضح إذ تقول : ))قد شبـَّْهُتمونا 
يصلي وإين على السرير  باحلمري والكالب. واهلل. لقد رأيت رسول اهلل 

 بينه وبني القبلة مضطجعة..((.
ويرتتب على ذلك عدم أخذها باحلديث، ألنه يعارض حديثا آخر 

أيب هريرة السابق ؛ خاصة أهنا صاحبة احلادثة  أقوى يف نظرها من حديث
فيه. قال النووي : ) استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن املرأة ال 

 . (2)تقطع صالة الرجل. وفيه جواز صالته اليها( 
وهذا االختالف بني احلديثني مما جيعل العلماء خيتلفون يف هذه 
املسألة، فبعضهم أخذوا حبديث أيب هريرة، وبعضهم أخذوا بقول عائشة. 

                                                
 ( 269( حديث : )1/366( ؛ م : )514( حديث : )1/179خ : ) (1)
 (. 4/475شرح مسلم للنووي : ) (2)
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قال النووي : اختلف العلماء يف هذا احلديث. فقال بعضهم : يقطع 
 . (1)الصالَة  -املرأة واحلمار والكلب  -هؤالء 

الصالة. ويف شرح مسلم : )قال يرون عدم بطالن  لكن اجلمهور
مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي اهلل عنهم ومجهور العلماء من السلف 
واخللف : ال تبطل الصالة مبرور شىء من هؤالء وال من غريهم. وتأول 
هؤالء هذا احلديث على أن املراد بالقطع نقص الصالة لشغل القلب هبذه 

 .(2)األشياء وليس املراد ابطاهلا( 
اك رأي آخر وهو دعوى النسخ. يقول النووي : )منهم من يدعي وهن

نسخه باحلديث اآلخر ))ال يقطع صالة املرء شىء وادرأوا ما استطعتم((. 
وهذا غري مرضي؛ ألن النسخ ال يصار اليه اال إذا تعذر اجلمع بني األحاديث 

 .(3)وتأويلها. مع أن حديث ))ال يقطع صالة املرء شىء(( ضعيف( 
وكره العلماء أو مجاعة منهم الصالة اليها لغري النيب صلى اهلل عليه 
وسلم خلوف الفتنة هبا وتذكرها واشغال القلب هبا بالنظر اليها. وأما النيب 

                                                
 (. 4/473السابق : ) (1)
 (. 4/474املصدر السابق : ) (2)
 شرح مسلم، السابق.  (3)
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صلى اهلل عليه وسلم فمنزه عن هذا كله وصالته مع أنه كان يف الليل 
 .(1)والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 

راد من احلديث، وموقف العلماء، خاصة وهبذا يتضح لنا معىن امل
اجلمهور منهم، وهو أن املراد بالقطع هنا ليس بطالن الصالة، بل املراد هو 
نقص الصالة، النشغال القلب بتلك األشياء املذكورة. فال ينبغي أن 
نتعجل بتضعيف احلديث مبجرد خمالفته لشعورنا أو هوانا، أو ندعي بأنه 

 إهانة للمرأة.
 حديث )إن أكثر أهل النار النساء( بسبب اجلهل مبعناه:الطعن يف 

أما احلديث الثاين الذي أنكرته الباحثة واعتربته دليال على كراهية 
 املرأة، وبالتايل ادعت ضعفه فهو ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال :

: )) ااَّلعُت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء،  قال رسول اهلل 
 . (2)يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء (( واالعت 

                                                
 (. 4/475السابق : ) (1)
( باب 26( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار. )48)-(4/2096م : ) (2)

( ؛ ت : 2736ثر أهل اجلنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء. رقم احلديث )أك
( باب ماجاء أن أكثر أهل النار 11( كتاب صفة جهنم. )40)-(4/715)

 (. 4/429، 359، 1/234( ؛ حم : )2602النساء. رقم )
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واحلق أن احلديث روي أيضا من اريق آخر وهو عن عمران بن 
: )) االعت يف النار فرأيت أكثر أهلها  حصني قال : قال رسول اهلل 

 . (1)النساء، واالعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء (( 
عمران بن حصني، وبذلك ورد احلديث من اريقني : أحدمها عن 

واآلخر عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما. أما الطريق األول فقد روي 
من اريقني أيضا. األول عن أيب رجاء العطاردي، عن عمران. والثاين عن 

 مطرف عن عمران.
أما اريق ابن عباس فمروي من اريق أيب رجاء العطاردي، عنه. 

أخرجه أصحاب السنن وأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما كما 
 وأمحد يف مسنده.

                                                
( باب ما جاء يف صفة اجلنة 8( كتاب بدء اخللق. )59)-(2/431خ : ) (1)

( كتاب النكاح. 67)-(3/388( ؛ و يف )3241. رقم احلديث )وأهنا خملوقة
( كتاب 81)-(4/182( ؛ و )5198( باب كفران العشري. رقم )88)

( باب صفة اجلنة 51(، و )6449( باب فضل الفقر. رقم )16الرقاق. )
(. قال أبو عيسى : 2603( رقم )4/716( ؛ ت : )6546والنار. رقم )

 (. 4/429هذا حديث حسن صحيح ؛ حم : )
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وهناك روايات أخرى تؤكد معىن احلديث، منها ما روي عن عبد اهلل 
: )) إين رأيت اجلنة،  بن عباس رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل 

فتناولت عنقودا ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأريت النار فلم أر 
أكثر أهلها النساء. قالوا : مب يا رسول اهلل؟  منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت

قال : بكفرهن. قيل : يكفرن باهلل؟ قال : يكفرن العشري، ويكفرن 
اإلحسان، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله مث رأت منك شيئا قالت : 

 . (1))ما رأيت منك خريا قط(( 
 : وهناك حديث آخر رواه أيب سعيد اخلدري قال : قال رسول اهلل 

)) يا معشر النساء تصدقن، فإين أريتكن أكثر أهل النار. فقلن : ومب يا 
رسول اهلل؟ قال : تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن. قلن : وما نقصان ديننا 

جل؟ وعقلنا يا رسول اهلل؟ قال : أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الر 

                                                
( باب صالة الكسوف 9( كتاب الكسوف. )16)-(332-1/331خ : ) (1)

 (. 1052مجاعة. رقم )
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قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت مل تصل ومل 
 .(1)تصم؟ قلن : بلى. قال : فذلك من نقصان دينها (( 

 يتبني من هذا العرض أن احلديث صحيح، وال جمال للشك فيه.
 املناقشة :

فإذا نظرنا إىل احلديث مبنظار الغرب، رمبا نقع فيما وقع فيه العلمانيون 
اءة الفهم للحديث، والطعن فيه، والزعم بأن اإلسالم يكره املرأة من إس

ويهينها ؛ ألنه قد يبدو للبعض أنه خمالف لعقوهلم، إذ كيف حنكم على 
املرأة بأهنا أكثر سكان النار مع أهنا خلقت كغريها من غري ذنب. لكن 

وردت حاشا وكال. فان احلديث حيتاج إىل الوقفة والتأين ومجع الروايات اليت 
 يف املوضوع نفسه، كي خنرج منه بفهم سليم.  

 ولنا وقفتان أمام هذا احلديث، كما قال األستاذ عبد احلليم أبو شقة :
الوقفة األوىل : ما هي داللة احلديث؟ هل النساء أكثر أهل النار ألن الشر 
غالب على فطرهتن من دون الرجال؟ لو كان األمر كذلك لُكنَّ غري 

زيادة يف فعل الشر. ولكن احلديث يقرر أهنن مسئوالت مسئوالت عن ال
ويعاقنب مبا كسبت أيديهن من كفر العشري وكفر اإلحسان. وصدق احلافظ 

                                                
( باب ترك احلائض الصوم. رقم : 6( كتاب احليض. )6)-(1/115خ : ) (1)

(304 .) 
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ابن حجر إذ يقول : ووقع يف حديث جابر ما يدل على أن املرئي يف النار 
من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه : )) وأكثر من رأيت 

اليت إن اؤمتن أفشني، وإن سئلن خبلن ، وإن سألن أحلفن، فيها من النساء ال
: )) االعت  . وهذا يذكر بقول الرسول (1)وإن أعطني مل يشكرن (( 

يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ((. فماذا قلل األغنياء؟ إنه مبا كسبت 
أيديهم من أخذ مال حرام أو إنفاقه يف حرام أو خبل به وحبسه عن وجوه 

 .(2) اخلري
والوقفة الثانية : ملعرفة ماذا نفيد حنن املسلمني رجاال ونساء من هذا 
احلديث؟ وكيف يتقي النساء النار؟ يتقينها باجتناب كفر العشري. وكيف 
يتقني كفر العشري؟ بالرتبية والتوجيه بدءا، مما يزكي تقوى اهلل وااعته يف 

عندما يوسوس هلن الشيطان. واذا غلبهن  قلوهبن، مث يتذكر قول الرسول 
ووقعن يف املعصية فعليهن باالستغفار وعليهن بالصدقة كما علمهن رسول 

 .   (3)اهلل 

                                                
 (. 1/273نقال عن كتاب )حترير املرأة يف عصر الرسالة( : ) (1)
 (. 274-1/273حترير املرأة، املرجع السابق : ) (2)
 املرجع السابق.  (3)
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وهبذا اتضح لنا املعىن الصحيح للحديثني، وليس كما ادعته الباحثة 
املذكورة بأنه اهانة للمرأة، واهلزء هبا. كال! فان اإلسالم الذي شرف املرأة 

ا مبا مل يأت هبا األمم السابقة، ال يتوقع أن يصدر عن رسوله ما وكرمه
 يغض من شأن النساء أو حيط من كرامتها، أو ينتقص من شخصيتها.

وكل ما يفعله العلمانيون من تضعيف األحاديث والطعن فيها 
والتشكيك حيث ما شاءوا من غري دليل وال برهان، فانه يدخل ضمن 

النبوية واإلااحة هبا. وذلك ألن السنة هي خمططاهتم للنيل من السنة 
املصدر الثاين لالسالم، وفيها بيان واف وشروح ضافية عن األصل األول 
وهو القرآن. فاذا مل يبق للقرآن شرح ومنهاج لفهمه، جلأوا إىل عقوهلم 

 وهواهم ليشرحوا هبا اآليات كما شاءوا.
نيني وتالمذة ويف ختام هذا الفصل نريد أن نؤكد بأن مشكلة العلما

املستشرقني أهنم قاسوا اإلسالم على احلضارة الغربية اليت احنطت فيها القيم 
االنسانية وجعلوها مقياسا للتقدم أو التحضر، فكل ما يوافق احلضارة 
األوربية من أديان الشرق ، خاصة اإلسالم، فانه جدير باألخذ، وما 

يتعارض مع احلضارة املادية خيالفها فهو األجدر بالطرح. فاالسالم كثريا ما 
اليت تبىن عليها احلضارة األوربية، خاصة يف النظر إىل املرأة. فاالسالم ينظر 
إىل املرأة على أهنا خلق اهلل املكلف بالعبودية اليه وخليفة اهلل على أرضه. 
واحلضارة الغربية تنظر اليها بأهنا أداة من أدوات االنتاج وتقوِّمها كما تقوم 



193 

 

وحتاول أن جتردها من كل آداب وفرائض اليت فرضها اهلل عليها  املادة. 
كانسان. فاالسالم حترص على صيانتها وتكرميها وتشريفها بآداب وأحكام 
حتمي كرامتها وشرفها. لكن احلضارة األوربية تكره هذه األحكام ألهنا 

 تعرقل حتقيق أهدافها جلعل املرأة أداة الشباع شهوانية الرجال. 
الف النظرة األوربية يف تعاليم اإلسالم للمرأة، يراه فكل ما خي

العلمانيون بنظرة االستغراب، واالستنكار. فالغرب يدعو إىل السفور 
واالختالط وحترير املرأة عن مجيع القيود، وتشجيعها على احلياة احلرة تفعل 
ما تشاء وكيف ما تشاء، وتعاشر من تشاء من الرجال، وتعمل العالقة 

مع أي رجل اذا شاءت، بل مع بنات جنسها، كما أرادها وثيقة اجلنسية 
 منذ قريب.( 1)مؤمتر السكان، ومؤمتر املرأة يف بكني 

                                                
وقد عقد يف بكني املؤمتر العاملي للمرأة الذي تنظمه هيئة األمم املتحدة يف الفرتة  (1)

املاضي. وقد اعرتض األزهر واهليئات  1995سبتمبري  15اىل  4ما بني 
اإلسالمية يف البالد اإلسالمية بشدة الوثيقة املقدمة للمؤمتر، حيث اعتربت أن 

ة جاءت معارضة صرحية لإلسالم، ولألديان السماوية عامة. ومعلوم أن الوثيق
هذا املؤمتر جاء ليربر االحنرافات األخالقية والعالقات اجلنسية احلرة، والشذوذ 
اجلنسي املنتشرة يف أوربا وأمريكا باسم )حقوق املرأة(. وكانوا قد فشلوا من 

املاضية. وذلك ملا  1994حتقيق هذا اهلدف يف مؤمتر السكان بالقاهرة سنة 
القوه من معارضة شديدة من علماء املسلمني يف مجيع أحناء العامل، وكذلك 
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معارضة أغلب مبعوثي الدول اإلسالمية املشاركة يف املؤمتر، خاصة أن مؤمتر 
السكان كان يعقد بالقاهرة. ويف مؤمتر بكني، يبدو أن الغربيني حاولوا أن 

القاهرة من حتقيق أهدافهم لتربير اإلحنرافات األخالقية يالحقوا ما فاهتم يف مؤمتر 
باسم )حقوق املرأة(. ويف القاهرة وجه ستة من العلماء واملفكرين اإلسالميني، 
هم الشيخ حممد الغزايل، والشيخ يوسف القرضاوي، وعبد احلليم أبو شقة، 

انعقاد والدكتور حممد عمارة، وفهمي هويدي، والدكتور حممد سليم العوا، قبل 
املؤمتر بأيام قليلة، وجهوا رسالة إىل نساء العامل مبناسبة املؤمتر، أكدوا فيها 
مساواة اإلسالم بني املرأة والرجل يف خمتلف جوانب الدنيا والدين. قالت الرسالة 
: إن املساواة ال تعين التماثل أو التطابق، بل يرى اإلسالم أنه من الظلم أن 

متطابقني. وأشارت الرسالة إىل عناية اإلسالم باألسرة يعترب اجلنسان متماثلني 
الصغرية والكبرية، وإىل أن األسرة يف مفهوم اإلسالم تعين زوجا وزوجة جيمعهما 

متشي يف مناكب األرض، وتساهم يف  -كالزوجة   -رباط شرعي، والزوجة 
 من 2تاريخ  974عمارة الكون وتنمية اجملتمع. انظر جريدة )الشعب( العدد : 

هـ ؛ وصحيفة )العامل اإلسالمي( السعودية، العدد :  1416ربيع اآلخر 
 هـ.  1416من ربيع اآلخر  2تاريخ  1419
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الفصل الثالث : حركات إنكار السنة في إندونيسيا 
 وموقف العلماء منها

 
سبق أن أحملنا إىل أن حماوالت هدم السنة مل تأت من جهة واحدة، 

وبأشكال متعددة وألوان شىت. واملقصود من  بل جاءت من جهات خمتلفة،
أنه لو فشلت احملاولة يف اريقة رمبا جنحت يف  -على ما يبدو  -هذا 

أخرى. ومبا أن اجملتمع اإلندونيسي ليس على ابقة واحدة، واألسلوب 
الذي يناسب بعضها قد ال يناسب األخرى، فقد جعل أعداء السنة 

 ر.يوجهون ضدها ألوانا من اهلجوم املدب
فاذا كانت احملاوالت السابقة تصطبغ بصبغة علمية، وتلبس لباسا 
أكادمييا، فإن هناك لونا آخر من اهلجوم وهو موجه لعامة املسلمني، وذلك 
ببث الضالالت ونشر األكاذيب حول السنة، وباستخدام املنطق السطحي 

ن الذي قد يغرت به بعض العوام ويقتنع به اجلهالء، وهذا اهلجوم يأيت م
 حركات منكري السنة اليت يشوب الغموُض نشأهَتا ومن يقف وراءها.

 تقسيم إنكار السنة :
لو أمعنا النظر يف تعاليم حركات إنكار السنة وجدناها يف النهاية تؤول 

 إىل ثالثة مستويات : 
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 املستوى األول : إنكار السنة مطلقا. -(1)
 املستوى الثاين : إنكار بعض السنة. -(2)
 املستوى الثالث : إنكار السنة من غري اريق منقول. -(3)

وسوف نتكلم عن كل هذه االجتاهات الثالثة، مبينا مبادئها وتعاليمها 
اليت يدعون الناس اليها، مث نتبعها مباشرة بالرد الذي قام به العلماء 
اإلندونيسيون. وقد تفضل األستاذ أمحد ُحْسنان من اجمللس األعلى 

ة اإلسالمية مشكورا بالرد على هذه التيارات فكتب  اإلندونيسي للدعو 
كتابا بعنوان ) حركة إنكار السنة والرد عليها (، حيث مجع فيه تعاليم 
ومبادئ تلك اجلماعات مث ناقشها مناقشة علمية، وردَّ على ما ورد فيها 

 مفرتيات وضالالت، وفند مزاعمهم. من
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 المبحث األول : إنكار السنة مطلقا
 

اعة يف إندونيسيا ادعوا أهنم )قـُْرآنيون( حيث زعموا أن أساس هناك مج
اإلسالم هو القرآن وحده ورفضوا السنة كمصدٍر لألحكام مجلًة. وتعرف 
هذه اجلماعة عند املسلمني باسم )مجاعة منكري السنة(، ويتزعمها رجل 
 يُْدعى )حممد إرحام ُسوتـَْرتـُْو(. وال يعرف املسلمون الكثري عن خلفيته، مث

فجأة ظهر بتعاليمه الغريبة، وأعطى دروسا دينية يف بعض القرى يف جاوا 
( جباوا الغربية، وبعض Tasikmalayaالوسطى ويف منطقة )تاسيك ماليا 

ضواحي )جاكرتا(. وهذه األفكار املشبوهة ارحها يف جمالسه التعليمية اليت 
عة باسم حضرها أبناء تلك القرى. ويف منطقة جاوا الغربية تعرف اجلما

زعيمها )عبد الرمحن(، وهلا زعيم آخر يف جاكرتا يُدعى تيجوه إيسا 
(Teguh Essa) ومن املالحظ أن هذه اجلماعة كان هلا خطة مدروسة يف .

نشر دعوهتا، حيث كشف بعض الشباب املسلمني امتالك أفرادهم ملطبعة 
ط خاصة وُدور نشٍر ابعت كتبهم ومنشوراهتم فيها، وتنشر آالف الشرائ

كتابا حيمل   13اليت تسجل حماضراهتم بشكل مسلسل. وكان عدد كتبهم 
أفكارهم، بل كان هلم كتاب )تفسري القرآن( الذي كتبه أحد مفكريهم يف 
جملدين، ومن الطبيعي أن هذا التفسري حيمل أفكارا منحرفة، وتفسريا آليات 

 قرآنية باهلوى.
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والعجائب مل تكن معروفة وملا كانت تعاليم اجلماعة تأيت بالغرائب 
لدى املسلمني، فاشتكى بعضهم لبعض، فبلغت القصة علماء القرية، مث 
قام بعضهم بالواجب حنو دينهم وبينوا لألمة احلقائق وكشفوا للناس الزيف 

 والزور والضالل.
 ومن تعاليم هذه اجلماعة : 

أن ااعة اهلل واجبة، لكن اهلل غائب عن البشر، وأن ااعة  -(أ )
قد مات، وبالتايل ال  اجبة كذلك، لكن الرسول الرسول و 

 سبيل لطاعة اهلل ورسوله باملعىن احلقيقي.
بتعليمه  أن اهلل تعاىل علَّم رسوله الكتاب، وقام الرسول  -(ب )

للناس، فالقرآن هو الوثيقة الوحيدة اليت تبقى، ألن كالم الرسول 
 ممزوج يف كالم اهلل فال حاجة للسنة.

يف القرآن نفسه ولذلك ال حاجة إىل  أن بيان القرآن موجود -(ج )
بيان من السنة أو احلديث النبوي. وأن كل ما جاء من بيان 
للقرآن من خارج القرآن يعترب هوى، فاحلديث أيضا من ضمن 

 اهلوى، ولذلك ال حيتج به يف الدين.
 رد األستاذ أمحد ُحْسنان على هذه اجلماعة :

يسيون منذ أن كشفوا أمرهم وقد رد على هذه التعاليم العلماء اإلندون
وفضحوهم. كما اختذت احلكومة اإلندونيسية موقفا حامسا جتاه اجلماعة، 
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بناء على التقرير الذي قدمه جملس العلماء اإلندونيسي. وصرح األستاذ 
أمحد ُحْسنان يف مقدمة رده بأن تلك التعاليم ال تستهدف السنة النبوية 

ثل خطورة على عقيدة املسلمني ملا فقط كما ظهر لبعض الناس، بل إهنا مت
يتضمنه من حتريف صريح للعقيدة الصحيحة. ونظرا إلصرار اجلماعة على 
نشر تعاليمها املزيفة يف أوساط املسلمني، رغم معارضتهم الشديدة فإنه 
ليس من املستبعد أن يثري هذا املذهب القلق عند املسلمني يف املستقبل ، 

 .(1)عه اذا قويت شوكته وتكاثرت أتبا
 :  ادعاء غيب اهلل ووفاة الرسول 

بأن اهلل  -لتربير رفضهم للسنة مجلة-وقد ادعت اجلماعة املذكورة 
قد تويف، وبالتايل ال سبيل لطاعة اهلل  غائب عنا، وأن الرسول 

ورسوله باملعىن احلقيقي، وقد رد عليهم األستاذ أمحد حسنان ورأى أن 
هذه األفكار الغريبة ناجتة عن التفكري السطحي الذي يتميز به 
أعضاؤها ويتسلحون به يف مواجهة املسلمني العوام. ويف رده على 

ال األوامر أن يكون اآلِمر هؤالء قال متسائال : ) فهل يشرتط المتث

                                                
انظر حركة إنكار السنة والرد عليها : األستاذ أمحد حسنان، نشر )ميديا دعوة(،  (1)

 )باإلندونيسية(. 9: ص  1402جاكرتا، ط األوىل 
Ahmad Husnan : "Gerakan Inkaru As-Sunnah Dan Jawabannya", Penerbit 

Media Dakwah, Jakarta, cet. kesatu, 1402/1981, hal. 9.  
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مث مضى يقول : )فاذا صح هذا الشرط، فال  .(1)عينا مشاهدا؟( 
استطاع أن يؤدي الطاعة هلل ؛ ألن اهلل تعاىل غائب أيضا عن  الرسول 
. فمن يستطيع إذن أن يؤدي الطاعة هلل باملعىن احلقيقي كما  الرسول 

 .(2)يّدعون؟( 
مث ألفَت أمحد حسنان أنظار هؤالء إىل التشريعات والقوانني املطبقة يف 
خااَبني بالقانون بامتثال أوامره باملعىن 

ُ
دول العامل، حيث قام مجيع امل

. ومن هنا فإن  (3)احلقيقي دون أن يعرفوا من الذي أصدره يف أول األمر 
 اس له.القول بلزوم مشاهدة اآلمر كشرط لتنفيذ أوامره قول ال أس

وفيما يتعلق بطاعة اهلل ورسوله وغياهبما عن املشاهدة أجاب قائال : 
)وكان معلوما أن اهلل غائب والرسول قد تويف، لكن هل يسبب كل ذلك 
تفريقا بني اهلل ورسوله يف الطاعة؟ أليست الطاعة باملعىن احلقيقي تُعرف من 

ه الواردة يف الكتاب خالل استعداد االنسان المتثال أوامر اهلل تعاىل ورسول
 .(4)والسنة؟( 

                                                
 . 10نفسه : ص  (1)
 املوضع نفسه.  (2)
 . 10انظر املرجع نفسه : ص  (3)
 نفسه.  (4)
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ومن هنا تبني بطالن رأي هذه الفرقة ؛ ألنه يفتقر إىل األدلة واحلجج 
العلمية. واذا اعتقدوا أن تربيرهم مبين على الدليل العقلي، فإنه ال يلتفت 
إليه ؛ ألنه ضعيف وخمتلق. بل إن الدليل العقلي والنقلي يدالن معا على 

له بال شروط. )فالغيب والوفاة ال يصحان أن يكونا ااعة اهلل وااعة رسو 
 .(1)يف الطاعة(  دليلني على التفريق بني اهلل ورسوله 

ونضيف إىل رد األستاذ أمحد حسنان فنقول : إن هذه دعوة إىل 
اإلحلاد بال شك، دعا فيها صاحبها الناس إىل الكفر باهلل ورسوله والتنكر 

قدمات الباالة. فإن الكفر نتيجة منطقية هلما باستخدام املنطق الفاسد وامل
لتلك املقولة ؛ إذ اعتقدت مجاعة منكري السنة أنه ال سبيل لطاعة اهلل 
ورسوله باملعىن احلقيقي. فإذًا ال داعي ألداء تلك الطاعة، ألهنا ستكون 

 عبثا بال جدوى، فهذا هو الكفر بعينه، وهو مفهوم باال بال ريب.
 القرآن وحده؟

القرآَن، وأن الرسول قد  وادعوا أيضا أن اهلل تعاىل قد عّلم الرسوَل 
علمه للناس، فالقرآن هو الذي يبقى وحده. ويعنون بذلك أن الذي يعتمد 

هو القرآن وحده ؛ ألن اهلل  -بناء على الواقع املشاهد  -يف اإلسالم 
وا غائب والرسول قد تويف. أرادوا من خالل وجهة نظرهم هذه، أن يشري 

 إىل الواقع امللموس.
                                                

 . 10نفسه : ص  (1)
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وقد يصدِّق بعض املسلمني العوام هذه املقدمات لو أنه مل يدقق النظر 
فيها ومل ينظر إىل النتيجة اليت ادعوها بتمعن. فهي حتملهم إىل عامل كأنه 

، بل حاولوا أن يهربوا منه ( 1)واقعي، لكنه يف نفس الوقت بعيد عن الواقع 
)أليست السنة أيضا  -د حسنان متسائال كما قال أمح  -وينكروه ؛ ألنه 

موجودة بني أيدينا؟ فمن يستطيع أن ينكر وجودها؟ وهل كل ما حيملها 
الكتب املعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أيب داود والرتمذي 

 .(2)والنسائي وابن ماجه، إال السنة النبوية املشرفة؟( 
لذي حبث يف السنة مث أكد نتيجة هامة يف هذه القضية وهي أن ا

بإنصاف فإنه سوف يصل إىل االعرتاف هبا بكل تأكيٍد فقال: )وإذا  
كان هؤالء موضوعيني ومنصفني يف البحث، فال بد وأن يصلوا، من 

إىل نتيجة واحدة، وهي أن كل ما  -خالل التعرف على الكتب املذكورة 
 حتمله تلك الكتب هو السنة بعينها، وليس أسطورة كما ادعته تلك

 .(3)اجلماعة( 

                                                
 انظر املرجع السابق: املوضع نفسه.  (1)
 . 10نفسه : ص  (2)
 . 11نفسه : ص  (3)
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 السنة النبوية واقع تاريخي :
هو أن  -إضافة إىل بيان األستاذ أمحد حسنان -والذي نود أن نؤكده 

السنة النبوية واقع تارخيي معاش، وليست أمرا من قبيل االفرتاض الذي يثبته 
 عقل وينفيه آخر حىت حنتكم إىل التجربة فيه. 

ا يفهمها املسلمون أمر إن مجاعة منكري السنة تقول إن السنة كم
منكر، وهذا أمر ال يصدقه عقل. ومن يقول ذلك : إما أن يكون فامها 
وواعيا يفهم األمور ويتعقل األشياء، وإما أال يكون. فإن كانت األخرى فال 
حديث لنا معه. وإن كانت األوىل، قلنا : إنه من الصعب جدا على العقل 

ي، إذ الواقع التارخيي يدركه من يراه واحلواس مجيعا إنكار شىء له واقع تارخي
بأوائل احلواس، وال يطلب على اإلميان به برهانا. مث يطبق مجيع من رأوه 

إذن على اجلملة أمر تارخيي  على نقله بالتواتر إىل غريهم. فسنة النيب 
 واقع قد أدركته احلواس، ونقله التواتر عرب األجيال.

لى إنكار السنة، أوَّال مل يعتمدوا وأحب أن أؤكد هنا أن الذين جترأوا ع
على إقامة دليل واحد معتمد يثبت هلم هذا اإلنكار، ويدعم هلم هذا 
الرفض. وثانِيا أهنم حني عجزوا عن أن يأتوا بدليل يثبت ما ذكروه من 
إنكار السنة مجلة، جنحوا إىل جانب معني من السنة، وجلأوا إىل قضايا يف 

ون مثال األحاديث اليت تتعلق بالغيبيات ؛ األصول أو يف العقائد. فينكر 
ألهنا يف نظرهم مبثابة أسطورة وخياالت ال يقبلها العقل واملنطق. وهذا ما 

 سوف نتعرض له يف املبحث اآليت.
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واهلدف من هؤالء مجيعا هو اإلااحة بالسنة، مث بالتايل هدم اإلسالم 
قيقة نفسه. وقد كشف ذلك األستاذ أمحد حسنان فيقول : )ويف احل

نستطيع أن ندرك من خالل احليل اليت وضعوها أهنم يستهدفون السنة 
بالقضاء عليها والعسف هبا، بقوهلم : )إن القرآن هو الذي يبقى وحده(. 

 .(1)مث يقصدون بعد ذلك هدم بنيان اإلسالم كله( 
 تفسير منكري السنة للقرآن هو الهوى بعينه :

اعتقدت اجلماعة أن كل بيان جاء من خارج القرآن يعترب هوى، مبا 
فيه السنة النبوية، )والعياذ باهلل(. ويف هذا يقول األستاذ أمحد حسنان : 
)وقبل أن نرد  على هذه الشبهة ميكن ارح السؤال اآليت : أي هوى أفضل 

 .(2)أن يتبع يف هذا الدين؟( 
 مث راح يناقشهم قائال :

ل بيان يأيت من خارج القرآن هو اهلوى مبا فيه السنة، وان )اذا كان ك
اهلوى ال يعتمد عليه يف الدين، فكان املفروض أن ال يفسر القرآن أحد 
على االاالق وال بيني معانيه، مبا فيه أتباع مجاعة منكري السنة أنفسهم ؛ 
ألن كل بيان وتفسري جاء به صاحبه سيكون داخل ااار اهلوى بالتأكيد. 
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 ذا مل يفسر القرآن ومل يبني معانيه، فيحتمل أنه ال يفهمه كثري من الناس ،فا
 .(1)خاصة العجم منهم، ألهنم ال يفهمون العربية( 

مث أثبت أمحد حسنان عدم إنصاف هؤالء اجلهالء يف موقفهم 
ومبادئهم حيث إهنم مل يلتزموا باملنهج الذي وضعوه هم أنفسهم إذا كان 

هم اخلاصة فيقول: )لكن الغريب يف هذا األمر أن األمر متعلقا مببادئ
)مجاعة منكري السنة( قامت أيضا بتفسري آيات القرآن وتبيينها، حسب 
اجتاهها ومزاجها. وكان املفروض أن يدخل ضمن اهلوى، كما يعتقدون، 
لكنهم مل يقولوا بذلك، إمنا اهلوى يف نظرهم كل بيان للقرآن جاء من 

مقبوال ومنطقيا؟ وأعتقد أن اإلجابة بالطبع هي :  غريهم. فهل هذا التفكري
ال! ألن ذلك سلوك غري منصف، وليس مههم إال االنتصار ملذهبهم ورأيهم 

 .(2)فقط( 
أن   -فرضا وجدال  -مث أضاف قائال : )ومن جانب آخر اذا سلمنا 

كل ما جاء من خارج القرآن من بيان فهو اهلوى، ُترى أي هوى خنتار، 
، أم هوى مجاعة منكري السنة؟  هل اهلوى الصادر عن رسول اهلل 

ال يسعه اال أن يقول  وأعتقد أن املؤمن الذي يعي معىن االميان بالرسول 

                                                
 ( املوضع نفسه. 1)
 ( نفسه. 2)
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هو األفضل، بالرغم من أننا ال نوافقهم  وى( الصادر عن الرسول أن )اهل
على أن الصادر عن الرسول داخل يف معىن اهلوى. بل نعتقد أن بيان 

 .(1)هو السنة املبينة للقرآن الذي نعتمد عليها يف الدين(  الرسول 
 وقد أحسن مناقشة هذه الطائفة املنحرفة عند ما قال :

رى ميكننا أن نتفق مع تلك اجلماعة املذكورة على أن  )مث إننا من ناحية أخ
كل بيان صادر عن مجاعة منكري السنة هو اهلوى الذي يلزم رفضه، خاصة 
تلك اآلراء اليت هتدف االااحة بالسنة. وذلك بسبب اهتامهم بأن أحاديث 

 .(2)ماهي إال أسطورة. وهذه اآلراء كلها هي اهلوى بعينه(  الرسول 
أمحد حسنان هذه املناقشة والرد على تفكري تلك وخلص بعد ذلك 

 اجلماعة فيقول:
) وخالصة القول يف املسألة أن كل ما ورد يف القرآن من بيان له وما 

من أحاديث تبني القرآن، كلها ميكن أن يعتمد عليها  صدر عن الرسول 
وتكون حجة يف التشريع اإلسالمي. وبالعكس أن كل بيان ورد عن مجاعة 
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السنة متعارضا مع القرآن والسنة وجب تركه. وهبذا نقوم على منكري 
 .(1)أحكام ثبتت يف القرآن والسنة( 

 قولنا يف هذه القضية :
ويكفي إلسقاط حججهم ورد مفرتياهتم يف االستغناء بالقرآن عن 
السنة أن نقول : إن الذين ينكرون السنة، كلها أو بعضها، واعتقدوا أن 

قد خالفوا القرآن نفسه ؛ ألن اهلل تعاىل أوجب يف  القرآن يغين عن السنة،
من غري تردد. فإذا  والتسليم حبكمه، وااعة أمره  القرآن اتباع النيب 
فمعىن ذلك أهنم رفضوا ااعة الرسول اليت أوجبها اهلل  أنكروا سنة رسوله 

عليهم يف القرآن الكرمي بنصوص صرحية. وبالتايل فإهنم مل يؤمنوا بالقرآن 
 كرمي ملخالفتهم أمرا من أوامره.ال

 النزعة الصهيونية في تعاليم الجماعة :
ومن اجلاذب لالنتباه أن هناك ارتبااا وثيقا بني أفكار هذه اجلماعة 
وبني الفكرة الصهيونية، حيث تتجلى يف أفكارها النزعة الصهيونية، مما 

، مثل بالرغم من أهنا تظهر بلباس ديين -جيعلنا نرجح أن تلك اجلماعة 
يف حقيقة األمر تنتمي إىل الصهيونية، على  -رفع شعار االكتفاء بالقرآن 

األقل انتماء فكريا ؛ ألن أفكارها ال ختدم إال املصلحة الصهيونية. بل 
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وردت يف بعض أفكارها عبارات صرحية تدافع عن اليهود املغتصبني، 
وتلفق  وحتسن صورة اليهودي الفاجر، وتطعن يف املقدسات اإلسالمية

التهم على املسلمني وأعالمهم. وهذا يشري لنا إىل نتيحة واحدة مفادها أن  
كل حماولة هلدم اإلسالم وتقبيح صورته جتد أن اليهود والصهيونية العاملية 
 تقف وراءها بشكل مباشر أو غري مباشر. وقد صدق اهلل تعاىل إذ يقول : 

 .(1)الذين أشركوا { } لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود و 
 ومن تعاليمه الىت حتمل النزعة الصهيونية بصورة جلية ما يلي :

 أن املسجد األقصى ليس من األماكن املقدسة للمسلمني. -
 مل يكن يف فلسطني املكان املقدس للمسلمني. وإمنا يكون يف مكة فقط. -
يف صالته إىل البيت املقدس قط. وامنا كان يتجه إىل  مل يتجه النيب  -

 الناحية الشمالية.
وأن فلسطني أرض إلسرائيل، ومطلوب من املسلمني أن يتخلوا عنها  -

 ويرتكوها إلسرائيل.
 وأن مصر أيضا أرض ملك إلسرائيل، احتلها العرب من غري وجه حق. -
ن كان عمر بن اخلطاب ظاملا عند ما )اغتصب( أرض فلسطني م -

 .(1)أيدي بين إسرائيل

                                                
 من سورة املائدة.  82من اآلية  (1)
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وهذه اآلراء كلها متثل أسااري وخياالت ال تستند إىل أي دليل، سواء  
كان من النص أو التاريخ. ياليت هذه الفرقة تستطيع أن تقدم دليال تارخييا 
يثبت حق إسرائيل يف أرض فلسطني، فضال عن أرض مصر؟ بل إنين 

هي صهيونية صلبة،  أعتقد أن القارئ اتفق معي على أن هذه األفكار
حتاول أن تتسرب إىل األمة اإلسالمية، وهي تلبس لباس اإلسالم وترفع 
شعاره، مثل شعار )القرآنيني(، ويف نفس الوقت تنشر يف داخل كيان األمة 
أفكارها ومسومها، وهي يف احلقيقة تعادي القرآن وحتارب السنة. ولكنه 

ها ويتأثر بسمومها لألسف، وجدت من أبناء املسلمني من جيري وراء
 القاتلة.

وهناك مفاهيم أشنع وأبشع من هذه اليت ذكرناها، مما تقشعر منه 
 جلود الذين يؤمنون باآلخرة.

 موقف علماء المسلمين من هذه الحركة :
وقد انتبه املسلمون إىل خطورة هذه احلركات املشبوهة منذ بداية 
نشأهتا، فلم يتح هلا وقت كاف للنمو واالنتشار يف أوساط اجملتمع 
اإلندونيسي املسلم، فسرعان ما قام بعض الشباب بكشف زيفها وأنشأوا 

                                                                                                             
مقال بعنوان : )تعاليم أساسية جلماعة منكري السنة( لألستاذ حممد أمني مجال  (1)

 )باإلندونيسية(.  10الدين : ص 



210 

 

جلنة مسوها )جلنة مكافحة حركة منكري السنة(. وتعمل هذه اللجنة بإعداد 
ة كل الوسائل والربامج اليت متنع ظهور وانتشار تلك احلركة وأفكارها ودراس

. وقد كان (1)اهلدامة، سواء كان على املستوى السياسي والقانوين والديين 
 DEWAN DA'WAH)للمجلس األعلى اإلندونيسي للدعوة اإلسالمية 

ISLAMIYAH INDONESIA = DDII)  الذي أسَّسه املفكر اإلسالمي
رحوم الدكتور حممد ناصر، جهد كبري يف التصدي ملثل هذه الكبري امل

احلركات املعادية لإلسالم، سواء أكانت التنصريية، أو األمحدية، أو 
القاديانية، أو إنكار السنة أوغريها، إذ كانت تلك اللجنة ناشئة حتت مظلة 
هذا اجمللس ورعايته وحتت إشرافه. إن كل من يتتبع جهود اإلندونيسيني يف 

دفاع عن اإلسالم يف هذه الديار، يعلم أن هلذا الرجل الكبري واجمللس ال
املذكور جهودا مشكورة يف الدفاع عن اإلسالم حيث يكون حصنا منيعا 
أمام كل التيارات اليت تبذل أقصى جهدها للنيل من هذا الدين، وما 

 أكثرها.
كما بذل نفس اجلهد يف سبيل الدفاع عن اإلسالم وعن السنة 

( PERSATUAN ISLAM = PERSISية، مجاعة )اإلحتاد اإلسالمي  النبو 
مبجلتها املعروفة )املسلمون(. وقد شهدت الساحة اإلسالمية جهود هذه 
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اجمللة والقائمني عليها يف الرد على كآفة الشبهات اليت رددهتا التيارات 
 املعادية لإلسالم يف هذه املنطقة.

وقف احلاسم جتاه هذه اجلماعة كما اختذ جملس العلماء اإلندونيسي امل
وأفكارها املضللة حيث قرر بأن هذه الفرقة ضالة ومضللة وخارجة عن ملة 

 اإلسالم.
وكان رد فعل احلكومة اإلندونيسية جتاه هذا املوقف يستحق الشكر 
والتقدير. وقد جاء على لسان وزير الشؤون الدينية يف تعليقه على هذه 

االسالم على منط احلزب الشيوعي اجلماعة : )هي فرقة تستهزئ ب
 احملظور(. (Partai Komunis Indonesia = PKI)اإلندونيسي 

وقد تتابعت ردود كثيفة عن لفيف من العلماء اإلندونيسيني على 
تلك اجلماعة. وقد اختذت احلكومة اإلندونيسية بناء على تقرير من عدة 

ندونيسية برقم جلان متخصصة حيث قرر املدعي العام يف اجلمهورية اإل
169/J. A/ 9/1983  بشأن حظر نشر التعاليم اليت قام بتطويرها السيد عبد

الرمحن وأتباعه )مجاعة منكري السنة( وحظر تداول الكتب خبط يدوي 
منَع  1985من تأليف حممد ارحام سوترتو. كما قرر املدعي العام سنة 

وداليمي لوبيس  (Nazwar Syamsu)تداول الكتب اليت ألفها نزوار مشسو 
(Dalimi Lubis)  وهم من رموز الفرقة املذكورة. وكذلك متت مصادرة ،

 كتاب التفسري هلم.
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 مفاهيم أساسية أخرى :
 وهناك مفاهيم أخرى لتلك اجلماعة قد تكون أشنع مما سبق، منها :

أن القرآن هو كالم اهلل وكالم الرسول يف نفس الوقت. فاالمتثال  -(1)
االمتثال لكالم اهلل وكالم الرسول. وهو املعىن لتعاليم القرآن يعين 

 .الصحيح لطاعة اهلل وااعة الرسول 
ان مهمة الرسول هي تبليغ القرآن للناس وتعليمهم إياه. وليس  -(2)

تبيينا للكتاب حيث أتى بأحكام جديدة، اليت عرفت باسم السنة 
 أو احلديث.

 يب ان كل ما يعرف باحلديث النبوي ما هو اال أسااري عن الن -(3)
تناقله الناس شفاهة. وقد ارحه كفكرة ، بعض الذين عاشوا بني 

 .هـ بعد وفاة الرسول  200إىل  180سنة 
حق يف أمور الدين. ويستدلون باآلية : } ليس  ليس للرسول  -(4)

 .(1)لك من األمر شيء { 
 وسنقوم بالرد على هذه النقاط األساسية يف السطور اآلتية :

 : الرد على الشبهة األولى

                                                
 من سورة آل عمران.  128من اآلية  (1)
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إن دعواهم بأن القرآن هو كالم اهلل تعاىل وكالم الرسول يف نفس الوقت، 
باالة ال أساس هلا من الصحة. ومل يقل هبا أحد قدميا وحديثا. فالقرآن هو  

عن اريق الوحي. أما كالم الرسول  كالم اهلل تعاىل الذي أنزله على حممد 
  يستطيع أن يفرق بينهما فإنه يتمثل يف السنة النبوية. فكالمها واضح حيث

يف عباراهتما كل من له أدىن معرفة بأصول اإلسالم. فصياغة القرآن ختتلف عن 
 صياغة احلديث. لكن منكري السنة ال يستطيعون أن يفرقوا بينهما.

وقد أوجب اهلل تعاىل على املسلمني امتثال السنة، كما أوجب امتثال 
كم الرسول فخذوه وما هناكم عنه القرآن الكرمي. وقد قال تعاىل : } وما آتا 

 .(1)فانتهوا { 
فإن امتثال القرآن وحده، مع ترك السنة، هو موقف ال ميكن حدوثه. 
فإنكار السنة وعدم األخذ هبا، إمنا يعين عصيانا هلل تعاىل وخمالفة لتعاليم 

 القرآن.
واملعىن الصحيح لطاعة اهلل وااعة الرسول هو العمل بالقرآن وبالسنة 

ومن هنا فإن تعاليم تلك اجلماعة على حنو ما سبق بيانه، باالة وال معا. 
 يلتفت إليها، ألهنا صادرة عن اجلهل بأساسيات اإلسالم ومبادئه.

 الرد على الشبهة الثانية :

                                                
 من سورة احلشر.  7اآلية  (1)
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هي تبليغ القرآن  ادعت مجاعة منكري السنة أن مهمة الرسول 
اإلتيان  وتعليمه للناس فحسب، وليس له أن يبني القرآن، فضال عن

 بأحكام جديدة شرعت بالسنة.
فإذا كان منكرو السنة يعتربون أنفسهم )قرآنيني(، مبعىن أهنم 
يتمسكون بالقرآن وحده وال يعملون بالسنة، فإن ذلك يدل على أهنم آمنوا 

هي  ببعض الكتاب وكفروا ببعض، عند ما ادعوا أن مهمة الرسول 
لتبيني كتاب اهلل تعاىل منصوص  التبليغ ال التبيني ؛ ألن مهمة الرسول 

 عليها يف القرآن بداللة قطعية واضحة، إذ يقول اهلل تعاىل :
 .(1)}  وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم  {  

جبانب التبليغ  -األساسية  ومن هنا كان من مهمات الرسول 
تبيني القرآن، حيث فصَّل ما أمجله القرآن،  -واإلنذار والتبشري وغريها 

وخصَّص عامه، وقيد مطلقه. وباإلضافة إىل ذلك فقد جرت السنة بأحكام 
ال  أخرى مل ترد يف القرآن. وكلها وحي من عند اهلل تعاىل ؛ ألن الرسول 

 ه لغو وال هوى. قال تعاىل :يتكلم إال بالوحي، وال يصدر عن
 .(2)}  وما ينطق عن اهلوى .  إن هو إال وحي يوحى  { 
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ومن الناحية العملية، فإننا ال نستطيع أن نؤدي كثريا من الفرائض وال 
نستطيع أن ننفذ بعض األوامر والنواهي، إال بالرجوع إىل السنة النبوية. 

الصلوات، من حيث وأقرب مثال لذلك كيفية أداء الصالة. كيف نؤدي 
عددها يف اليوم والليلة، وعدد ركعاهتا، ومواقيتها، وكيفيتها، وشرواها 
ومبطالهتا، وغري ذلك، دون أن نلجأ إىل الُسنَّة اليت تولت بياهنا كامال 
ومفصال. والقرآن مل يوضح هذه التفصيالت، وإمنا اكتفى بنص وجوب 

{. فهل لنا أن خنرتع كيفية إقامتها، فيقول اهلل تعاىل : } أقيموا الصالة 
خاصة لصلواتنا. فإذا جاز ذلك، لرتتب عليه البلبلة يف الدين وسيطرة 
اهلوى. وهذا ما ال ميكن قبوله بأي حال. وقس على ذلك باقي الفرائض 

 والواجبات الدينية.
مث إن دعوى منكري السنة السابقة خمالفة العتبارات عقلية منطقية. 

ثها اهلل تعاىل للبشر، ال بد من وجود رسول توىل فإن كل رسالة مساوية بع
مهمة التبليغ والتبيني؛ ألن البشر متفاوتون يف قوة اإلدراك والفهم، ومل 
يكونوا على مستوى واحد. فهذا أمر ابيعي ال ينكره عاقل. فإذا جردنا 
الرسول عن مهمة التبيني، فمن الذي يقوم بتبيني كتاب اهلل تعاىل، وتفصيل 

ختصيص عامه، وتقييد مطلقه، وهو أمر حمتم حدوثه. فهل يتوىل جممله، و 
الشرح والبيان كل فرد من أفراد املبعوث إليهم الرسول؟ فهذا أمر ينكره 
الواقع والعقل والشرع ؛ ملا يرتتب على ذلك حدوث شىء ال حتمد عواقبه. 
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وإذن يقتضي العقل أن يكلف اهلل رسوله مبهمة التبيني ؛ ألنه أدرى 
 ني كتاب اهلل تعاىل والرسالة اليت يؤديها.مبضام

والصحابة رضوان اهلل عليهم، وهم الرعيل األول هلذه األمة، قد أحسوا 
بذلك يقينا حني نزلت بعض آيات من القرآن، فلم يستطيعوا فهمها، أو 

، وبيانه هلا.  تنفيذ ما فيها من األوامر والنواهي، إال بالرجوع إىل الرسول 
 ة الكرمية :لقد نزلت اآلي

 .(1)} الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون { 
فأهبم معىن كلمة )الظلم( عليهم، ويئسوا وقالوا : أينا مل يظلم، 
وانتشلهم نبيهم الكرمي من هذا اليأس حني وضح هلم هذه الكلمة بأن املراد 

 .(2)بالظلم يف اآلية إمنا هو )الشرك( 
 على الشبهة الثالثة :الرد 

إن هذا القول إمنا يصدر عن أناس جيهلون أبسط املعرفة باحلديث 
النبوي. فاحلديث الشريف الذي ورد يف كتب السنة، إن كان صحيحا، 

، وقد تناقله املسلمون جيال بعد  فإننا متيقنون بأنه هو صادر عن النيب 
ول من هذا الباب، جيل، مشافهة وكتابة. وقد تعرضنا لذلك يف الفصل األ

                                                
 من سورة األنعام.  82من اآلية  (1)
 (. 25 - 24انظر توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري : ص ) (2)
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، كما مت  وأثبتنا أن األحاديث النبوية قد مت نقلها كتابة منذ عهد النيب 
 نقلها شفاهة وحفظا. 

وأما املوضوعات من األخبار فكان أمرها واضحا، وقد سبق أن قام 
علماء احلديث بصيانة هذا األصل الثاين من عبث العابثني. واملؤلفات يف 

حدِّثون األخبار اليت وضعها الوضاعون،  هذا الصنيع كثرية. وقد
ُ
أحصى امل

ووضعوا األسس والقواعد ملنع تسرب املوضوعات إىل احلديث النبوي. 
فالذين جيهلون ذلك من أتباع اجلماعة املذكورة، عليهم أن يتعلموا أمر 

 دينهم، كيال يقعوا فريسة لليهود وأعداء اإلسالم، بسبب جهلهم بدينهم.
 الرابعة :الرد على الشبهة 

 من املضحكات املبكيات أن ادعى منكرو السنة أنه ليس للرسول 
 حق يف أمور الدين، ويستدلون هلذا الرأي الباال بقوله تعاىل : 

 . (1)} ليس لك من األمر شيئ { 
وسبب الوقوع يف هذا الضالل، على ما يبدو، هو اجلهل مبعاين 

سري وأقوال العلماء ملعرفة القرآن، واالستكبار عن الرجوع إىل كتب التفا
مفاهيم صحيحة من كتاب اهلل تعاىل. فلو رجعوا إىل أي كتاب تفسري 
معتمد، أو إىل ما يفيد سبب نزول اآلية، عرفوا أن املراد باآلية، ليس كما 

                                                
 من سورة آل عمران.  128من اآلية  (1)
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يفهمون. بل لو قرأوا تلك اآلية كاملة دون قطع بعضها عن بعض لغرض 
ور يف اآلية ليس هو كل أمر من مقصود، لتبني هلم أن لفظ )األمر( املذك

أمور الدين، كما فهموه. بل )األمر( املراد به يف اآلية، هو أمر هداية الناس 
إىل اريق احلق أو إىل الضالل. فهذا اختصاص اهلل سبحانه وتعاىل وحده، 
وال دخل للعبد فيه سواه. يقول ابن كثري عن هذه اجلملة : ) إهنا مجلة 

لدنيا واآلخرة له وحده ال شريك له. وقال يف دلت على أن احلكمة يف ا
يف عبادي إال ما  ذلك حممد بن إسحاق : ) ليس لك من احلكم شىء

 . فهذه كقول تعاىل : (1)أمرتك به فيهم ( 
 (2)} ليس عليك هداهم ولكن اهلل يهدي من يشاء { 

 وقوله تعاىل :
 .(3)} إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء { 

مبا  -وميكننا أن نستعني، للوصول إىل مفهوم صحيح لآلية الكرمية 
 ورد يف سبب نزوهلا. وقد روي عن أنس رضي اهلل عنه ؛ أن النيب 

                                                
هـ(، دار  774تفسري القرآن العظيم : أبو الفدا إمساعيل بن كثري القرشي )ت  (1)

 (. 1/402هـ : ) 1403املعرفة، بريوت، 
 ن سورة البقرة. م 272من اآلية  (2)
 من سورة القصص.  56من اآلية  (3)
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 كسرت رباعيته يوم أحد وشج يف وجهه حىت سال الدم على وجهه، فقال :
)) كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إىل اهلل عز وجل((، 

 } ليس لك من األمر شيئ أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم فأنزل اهلل
 .(1)ظاملون { 

 -يقول  وما روي عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أنه مسع رسول اهلل 
: )) اللهم العن  -إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة األخرية من الفجر 

 بنا ولك احلمد (،فالنا وفالنا وفالنا(( بعد ما يقول : )مسع اهلل ملن محده، ر 
 .(2)فأنزل اهلل } ليس لك من األمر شيئ { اآلية 

ومن هنا يتبني أن تفسري مجاعة منكري السنة لآلية الكرمية تفسري ال 
أساس له من الصحة، وال يعتمد على قول من أقوال املفسرين، بل إنه 

 تفسري نبع من اهلوى فال يلتفت إليه.
 سبب التنكر للسنة وهدفه :

                                                
 (. 3/99حم : ) (1)
( باب ) ليس لك من األمر شيئ 21( كتاب املغازي. )64)-(3/107خ : ) (2)

. حديث : 128آل عمران : -أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون (
4069 . 
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تتبعنا أفكار هذه الفئة املنفلتة عن الطريق السوي واألسس اليت بنوا فإذا 
عليها أقواهلم وآراءهم، تبني لنا أن السبب يف وقوع هؤالء يف هذا املزلق اخلطري، 

 وهو إنكار األصل الثاين من أصول اإلسالم، يرجع إىل أمرين مهمني :
 السبب األول :

هو حال كثري من املسلمني، اجلهل مببادئ اإلسالم وأساسياته. وهذا 
خاصة يف هذه البالد البعيدة عن موقع نزول اإلسالم. فإن كثريا منهم 
ينتسبون لإلسالم بسبب األبوة والتقليد، وليس على أساس الفهم والوعي 

 حلقيقة اإلسالم.
ولذلك عند ما أال عليهم تيار فكري منحرف، أو غرَّهم أصحاب 

وائر بكل وسائلها وقواها، جتد أن بعض ديانة غري مسلمة، ترتبص هبم الد
هؤالء جيرون يف أذناب املضللني واملنصرين. وكم من أخبار وردت يف 
اجملالت اإلسالمية املهتمة بشأن املسلمني، عن ارتداد أبناء قرية أو إقليم 
بكاملها، جبهد منصر واحد أو اثنني. فإن ذلك ليس لسبب الفقر 

سالم. إهنا مصيبة هذه األمة، وقلَّ فحسب، بل بسبب اجلهل مببادئ اإل
 َمن فاق من نومه العميق.

 السبب الثاين :
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أما زعماء هذه اجلماعة الضالة ودعاهتا وحمركوها، فقد أصاهبم ما 
أصاب إبليس من استكبار، فاعتربوا أنفسهم أقدر على فهم مراد اآلية 

 نفسه الذي أنزل عليه الوحي. وتفسري معاين القرآن من الرسول 
ولذلك ترى يف إحدى جلساهتم، كما ذكر األستاذ أمحد حسنان، 
يقوم واحد من دعاهتم بشرح معاين القرآن وتفسري آياته بعقله وهواه، 

 .(1)ويرفض ما جاءه من السنة النبوية ويسخر منها 
واهلدف الذي يستهدفونه من وراء هذا اإلنكار هو هدم اإلسالم بعينه 

أدركوا أن السنة وهي األصل الثاين لإلسالم والنيل منه بال شك. إذ إهنم 
حتتوي على أحكام كثرية. وال يستطيع أي مسلم أي يؤدي ما أوجبه اهلل 
تعاىل عليه على هنج صحيح دون االهتداء بالسنة. فإن جنحوا يف هذه 
املهمة اخلبيثة، استطاعوا أن يهدموا اإلسالم. لكن هيهات هيهات. فإن 

كت عن مكرهم، وأبناء املسلمني املخلصني لن اهلل سبحانه وتعاىل لن يس
يلتزموا الصمت كلهم أمام هذه التيارات امللحدة، فيقوم بعضهم بالرد 

 عليها، وجياهد آخر ليدافع عن دينه ونفسه.
 صدى سنوك هورخرونيه :

                                                
 . 45إنكار السنة والرد عليها : ص  (1)
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َنصِّر 
ُ
وقد أرجع األستاذ أمحد حسنان أصول هذه احلركة اهلدامة إىل امل

ك هورخرونيه( الذي وضع قواعد ولبنات هلدم واملستشرق اهلولندي )سنو 
، عن اريق حتريف ( 1)اإلسالم عامة، والسنة النبوية خاصة يف هذه البالد 

املعاين اإلسالمية السامية والغزو الفكري املوجه إىل أبناء املسلمني. إنه 
 حتليل جيد وربط متكامل واٍع لألمور.

  

                                                
 . 46نفسه : ص  (1)
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 المبحث الثاني : إنكار بعض السنة
م يعملون بالسنة وحيتجون هبا فيما يتعلق بالعبادات وهناك قو 

واملعامالت والنكاح وغريها، لكنهم ينكرون منها ما يتعلق بالغيبيات ؛ ألهنا 
يف نظرهم أمر غري معقول. ومثال ذلك بعض األحاديث اليت وردت يف 

 .(1)ليلة االسراء  اإلسراء واملعراج، مبا فيها من أخبار ما شاهده الرسول 
وقد رد عليهم األستاذ أمحد حسنان قائال : ) حنن مل نعثر على الدليل 
الذي حيتجون به يف رأيهم هذا، حىت يفرقوا بني األحاديث اليت جاءت من 

 .  )(2)مصدر واحد، وهو رسول اهلل 
مث يقول : )هناك من يدعي أن القرآن قطعي، وأن السنة ظنية. وعلى 

ظنية؟ كيف اذا وردت يف الغيبيات هذا نقول: هل كانت السنة كلها 
أحاديث متواترة، فهل تعترب قطعية أم ظنية؟ والذي نريد أن نؤكده هنا أن 
العقل من غري إميان جيرُّ صاحبه إىل التساؤل والتفكري يف متاهات. لكن 
العقل مع االميان سيتوقف عند حده عند ما ال يستطيع أن خيوض غمار 

إىل أن العقل له حدوده حيث ال يقدر  تلك الغيبيات ؛ ألنه قد اامئن
 .(3)على ختطيها( 

                                                
 . 31انظر إنكار السنة لألستاذ أمحد حسنان : ص  (1)
 . 31إنكار السنة : ص  (2)
 املكان نفسه.  (3)
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لكن أمحد حسنان ذكر أنه جيب التمييز بني أمرين : بني كون العقل 
 .(1)مل يصل إىل درجة معينة، وبني كون األمر ليس معقوال 

 شيعة إندونيسيا وتشكيكهم في السنة :
عة وهناك قوم ينكرون السنة ويشككون يف صحتها ويطالبون مبراج

احلكم على صحة األحاديث ولو كانت يف الصحيحني، مستخدمني يف 
ذلك موضوعات هي حمل خالف بني العلماء قدميا وحديثا، مثل نقد منت 

 احلديث.
فإذا كان السابقون قد تكلموا يف منت احلديث هبدف تنقيته ومحايته 
من الدسائس واألكاذيب، فإن غريهم من أعداء السنة يتكلمون فيه من 

 أجل التشكيك يف السنة ونزع الثقة واالااحة هبا.
ويدخل يف هذا اإلاار مزاعم دعاة الشيعة، وتلك احلركة اليت نشأت 
حديثا يف وسط اجملتمع اإلندونيسي السين بعد جناح الثورة اإليرانية وكانت 
تسبب قلقا جلمهور املسلمني ؛ الستخدامها العنف والقهر يف نشر دعوهتا 

ما وصراعا يف بعض املنااق بني مجهور املسلمني السنيني مما أحدث تصاد
 من جهة وبني أتباع الشيعة من جهة أخرى.

ومن املؤكد أن هذا الشعب مل تسبق هلم دراية بالشيعة ومذهبهم إال 
سنة  -املوايل ألمريكا  -بعد قيام الدولة اإليرانية فور اإلااحة بنظام الشاه 

                                                
 انظر املرجع السابق : املوضع نفسه.  (1)
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تحمس بأفكار الشيعة وغلب م. حيث اخندع بعض الشباب امل1978
على ظنهم اعتقاد أن الشيعة هي احلل الوحيد ملواجهة السيطرة الغربية على 
الشعوب اإلسالمية، بدليل أهنا جنحت يف اإلااحة بالنظام الديكتاتوري 
العميل الذي كان ميثِّله شاه إيران، وبالتايل ظهر إعجاهبم هبذه الطائفة 

 ومذهبهم.
املني بالساحة اإلسالمية أن حكومة الثورة وكان معلوما لدى الع

اإليرانية كانت ترفع يف بداية أمرها شعار اإلسالم وتطرحه كبديل للنظام 
الغريب املطبق يف أغلب الدول اإلسالمية وقتئٍذ. وحنن نتفق معها على هذا 
املشروع ونقف وراءها يف ذلك، غري أن هذا الشعار مل يلبث اويال حىت 

ذلك إىل أن تبنت الدولة العقيدة الشيعية ومذهبها أكثر من تطور األمر بعد 
اخليار اإلسالمي األول، وتدعو الناس إليها باستقطاب الشباب املسلم حوهلا 
ومتدهم باملعونة املالية كمنح دراسية وتريب الكوادر على هنجهم وعقيدهتم 

 لسين.ليكونوا فيما بعد أداة لنشر تلك العقيدة العفنة يف وسط اجملتمع ا
وادعت الشيعة أهنا دخلت إندونيسيا منذ عدة قرون ولكن هذه 
الدعوى مل تثبت قط، بدليل أن الشعب اإلندونيسي مل يُعرف واحد منهم 
اتبع مذهبا من مذاهب الشيعة منذ دخول اإلسالم إليها. وإمنا كان 
املذهب السائد يف هذه البالد هو مذهب األشعري يف العقيدة ومذهب 

 يف الفقه ، فلو كان هناك من اتبع مذهب الشيعة الشتهر أمره.الشافعي 
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نعم، فقد كان اإلسالم الذي دخل هذه الديار يف بعض فرتاته 
يصطبغ بصبغة صوفية وكان أغلب دعاة اإلسالم وعلمائه املعروفني منهم، 
ولكن هل نستطيع أن ندعي بأن الصوفية هي الشيعة، شتان ما بينهما، 

حيث ادعوا أن  -فيما نرى  -لذي وقع فيه الشيعة فهنا موضع اخلطأ ا
؛ وذلك ملا ألَفْوا بينهما من ( 1)دعاة الصوفية األوائل من أقطاب الشيعة 

التشابه يف بعض األمور كمدح أهل البيت، ولكن فرق بني الغلو 
واالعتدال. فهل يكفي جمرد مدح الصوفية آل البيت أن يكون ذلك دليال 

مع أن الثابت أهنم سنيو العقيدة شافعيو املذهب؟ على أهنم من الشيعة، 
وهل نستطيع أن ننسب كل من مدح آل البيت واعرتف بفضلهم إىل 

 الشيعة؟ إنه حَلٌق جتنٍّ سافر وادعاء باال على علمائنا.
 خطورة الشيعة

إن الشيعة ال تقل خطورًة على مسلمي إندونيسيا من العلمانية، بل  
كثري من القضايا واملواقف يف هذه املنطقة، كان بني احلركتني تعاون يف  

وكان لديهم دور نشر لطبع الكتب واجملالت اليت تبث أفكارهم وختدم 

                                                
انظر تقرير )تاريخ الشيعة يف إندونيسيا( للكاتب حممد أسد شهاب، يف جملة  (1)

لثالثون، شهر صفر )أهل البيت( الصادرة يف لندن، الطبعة العربية، العدد ا
 . 8م : ص 1995هـ/يوليو 1416
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مصاحلهم وتسىيء إىل أهل السنة. ومن سياستهم يف التقرب إىل الشعب 
استقطاهبم شخصيات إسالمية بارزة ال تلقي ملن يقف وراء هذه الدار باال 

كما قاموا برتمجة بعض كتب أهل السنة  اليت   فيتولَّون اباعة كتب هلم،
تتفق وأهدافهم إىل اللغة اإلندونيسية ككتاب )السنة النبوية بني أهل الفقه 

 وأهل احلديث( للشيخ حممد الغزايل.
والناظر يف هذا الكتاب جيد عددا من األحاديث الصحيحة اليت نقدها 

واحملدِّثني، ومع هذا فقد  الشيخ الغزايل ومل يتكلم فيها السابقون من الفقهاء
 القى الكتاب ردودا من علماء أهل السنة أعادت فيه احلق إىل نصابه.

ولكن مذهب الشيعة يأىب النظر يف تلك الردود ليستخدم الكتاب يف 
أهداف خبيثة، مث ينِعقون قائلني : هذا كتاب ألفه عامل سين فيه اعن 

 فما قولكم؟ -كما تزعمون   -حول أحاديث صحيحة 
داعية   -رمحه اهلل-ورداً على ذلك نقول هلم : إن الشيخ حممد الغزايل 

كبري وعامل جليل له جهوده العظيمة يف الدفاع عن اإلسالم ضد املرتبصني 
به، وله باعه الطويل يف ساحة الدعوة اإلسالمية ولكنه قد جانب الصواب 

ة، وهذا حيث جعل مما يسمى بـ)الفكر اإلسالمي( حَكما على السنة النبوي
يف نظرنا منشأ اخلطأ، فالفكر اإلسالمي ال بد أن يكون مثرة للكتاب 
والسنة ال حَكماً عليهما، ونقول أيضا : إن ِفكراً ال يقوده كتاب أو سنة ال 

كما هو   -يُلتفت إليه ؛ ألنه حينئذ يكون نابعاً من عقٍل إنساينٍّ، واإلنسان 
 كثري اخلطأ.  -معروف 
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س من ختصصه، وياليته ركز جهوده يف الدفاع كما أنه خاض جماال لي
 عن اإلسالم ضد أعدائه وترك احلكم على األحاديث ألهله وما أكثرهم.

 اعنهم يف حديث )أنتم أعلم بأمر دنياكم( :
وقد اعن أحدهم يف حديث صحيح عند مسلم يف قضية تأبري 

ذا النخل، ملا يرى فيه من تعارض مع مقتضيات العقل. وقد بىن اعنه يف ه
 :(1)احلديث على أمور ثالثة هي

تأبري النخل، وقد عاش يف جمتمع يُعرف أهله  كيف ال يعرف النيب  (1)
بزراعة النخيل أكثر من مخسني سنة، فكأنه شاهد هذه العملية ألول 

 مرة يف املدينة املنورة.
تأبرَي النخل متامًا يرتتب عليه أمره مبا ليس له  أن القول جبهل النيب  (2)

، وقد كانت السيدة عائشة  هذا من االستحالة يف حقه به علم، و 
تقول كان خلقه القرآن، واهلل يقول يف القرآن :  -رضي اهلل عنها  -

 .(2)} وال تقف ما ليس لك به علم { 

                                                
اإلسالم املعاصر : جالل الدين رمحت، مكتبة )امليزان(، باندونغ، ط الرابعة،  (1)

 ( )باإلندونيسية(.166-165: ص ) 1992
Jalaluddin Rakhmat : "ISLAM AKTUAL", Penerbit "Mizan", Bandung, cet. 
ke-empat, Mei 1992, hal. 165-166.  

 من سورة اإلسراء.  36من اآلية  (2)
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أن هذا احلديث يؤكد صراحة فصل أمور الدنيا عن الدين، وهو حجة  (3)
سياسة ونظام قوية للعلمانية، حيث يقتضي هذا احلديث أن البنوك وال

األسرة وغريها ال شأن للسنة فيها ؛ ألهنا أمور دنيوية. فهذه النتيجة 
 سببها االعتماد على سند احلديث دون النظر إىل متنه.

 مناقشة الشبهة والرد عليها :
وقبل الرد على افرتاءات هذا الكاتب ينبغي أن نقرر بأن ِمن ُحسن 
فقه السنة النبوية النظر فيما ُبين من األحاديث على أسباب خاصة أو 
ارتبط بعلة معينة. فلكي يصل املرء إىل فهم احلديث فهما سليما دقيقا ال 

هلا بد أن يكون على دراية باملالبسات اليت سيق فيها النص، وجاء بيانا 
وعالجا لظروفها، حىت يتحدد املراد من احلديث بدقة وال يتعرض 

 .(1)لشطحات الظنون، أو اجلري وراء ظاهر غري مقصود 
ومما ال خيفى أن السنة تعاجل كثريا من املشكالت املوضعية واجلزئية 
واآلنية، وفيها من اخلصوص والتفاصيل ما ليس يف القرآن. وهنا كان من 

بني ما هو خاص وما هو عام، وما هو مؤقت وما هو الضروري التفرقة 
خالد، وما هو جزئي وما هو كلي، فلكل منها حكمه، والنظر إىل السياق 
واملالبسات واألسباب يعني على سداد الفهم واستقامته ملن أراد الوصول 

 إىل احلق بإخالص.
                                                

 . 125كيف نتعامل مع السنة النبوية : للدكتور يوسف القرضاوي : ص  (1)
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إن حديث تأبري النخل قد رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة وأنس ؛ 
مرَّ بقوم يُلقِّحون فقال : ))لو مل تفعلوا لصُلح(( قال : فخرج  أن النيب 
، فمر هبم فقال: ))ما لَِنخِلكم؟(( قالوا : قلَت كذا وكذا، قال : (1)ِشيصاً 

 ))أنتم أعلُم بأمِر ُدنياكم((.
ال شك، وأما ما يتعلق بالشبهات اليت وبالتايل فاحلديث صحيح ب

أثارها الكاتب حول منت احلديث فمردودة ؛ ألهنا جمرد َوْهٍم وسوء فهٍم 
 منه. تعال معي نر ونناقش تلك األمور :

قد  تأبري النخل أي عجب ؛ ألن النيب  ليس يف عدم معرفة النيب  (1)
ذكر  نشأ مبكة، ومل توجد فيها زراعة إذ هي واٍد غرُي ذي زرع كما

القرآن، فمن أين اكتسب حرفة الزراعة وهو ليس من أهلها؟ فأشار 
 .عليهم برأي ظين فظنَّه األنصار وحيا أو أمرا دينيا فرتكوا التأبري 

: ))فإين إمنا  ويؤكد ذلك ما ورد يف رواية أخرى عند مسلم قوله 
 ظننت ظنا، فال تؤاخذوين بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن اهلل شيئا فخذوا

 به فإين لن أكذب على اهلل عز وجل((.
يف هذه القضية تأكيدا إلنسانيته وبشريته، حيث قد  بل كان اجتهاده 

خيفى عليه أمور مل يكن يعلمها وال تأيت من اريق الوحي وهي أمور دنيوية 
                                                

 هو البسر الردىء الذي إذا يبس صار حشفا.  (1)
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كما خيفى على غريه من البشر. وقد ورد   -كزراعة النخيل مثال   -جتريبية 
: ))إمنا أنا بشر، إذا أمرتكم  مسلم وهو قوله  ذلك يف رواية أخرى عند

 بشىء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشىء من رأٍي. فإمنا أنا بشٌر((.
وردت يف األمور ( 1)إن آية } وال تقف ما ليس لك به علم {  (2)

الشرعية، واحلديث وارد يف األمور الدنيوية اليت ختضع إىل التجربة 
نفكَّة، وليس هناك أي تعارض، بل األمر واملمارسة، فاجلهة إذًا مُ 

يف أمور املعايش  واضح من الرواية األخرى السابقة حيث إن )رأيه 
وال ينقص ذلك من نبوته ( 2)وظنه كغريه، فال ميتنع وقوع مثل هذا( 

 شيئا، مع أن هذا مل يكن حيدث إال نادرا جدا.
الدين والدنيا إن الدعوى بأن احلديث تربير للعلمانية اليت تفصل بني  (3)

دعوى باالة مل يقل هبا إال اجلهالء ؛ ألن احلديث ورد يف قضية معينة 
وليس حكما عاما كما سبق أن أوضحنا، ويفسره سبب وروده، وهو 
قصة تأبري النخل. كما أن أمور املعامالت من اقتصاد وسياسة 
وحدود ونظام األسرة قد ورد فيها تشريع عام ال جيوز تعطيله بأي 

 ن األحوال.حال م

                                                
 من سورة اإلسراء.  36من اآلية  (1)
 (. 126-15/125شرح صحيح مسلم للنووي : ) (2)
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ومن هنا يتبني أن حماولة النيل من السنة النبوية من اريق نقد متوهنا 
لن تكون لصاحل أعدائها مهما ظنوا ذلك، ألن هلذه السنة رجاهلا الذين 
قاموا بتنقيتها ووضعوا هلا قواعد متنع من تسرب العناصر اخلارجية إليها 

اخرتاع الشيعة وأشباهها بل  سندا ومتنا. وليس نقد املنت والنقد التارخيي من 
كان ذلك من وضع العلماء منذ القرون األوىل، فإن دارسي علم احلديث 

 يعلمون ذلك متام العلم.
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 المبحث الثالث : إنكار السنة من غير طريق منقول
وكل ما سبق من تيارات إنكار السنة، سواء كان باإلنكار الكلي أو 
اجلزئي، يتعلق بإنكار السنة يف ذاهتا. فالسنة يف نظرهم ليست حجة يف 
حياة املسلم. لكن هناك مجاعة تعرتف بالسنة وحتتج هبا، كما هو شأن 
املسلمني، بشرط أن تكون قد وردت بسند متصل من أمري اجلماعة إىل 

أو ما يسمونه بـ)السند واملنقول(. أما األحاديث اليت وردت  هلل رسول ا
يف كتب السنة، ويدرسها املسلم بنفسه، أو عن شيخ ليس له إجازة، فإهنم 

إذا كان منقوال  -يف نظرهم  -ال يعرتفون هبا. )فاحلديث يكون مقبوال 
يث بطريق متصل. وأما اذا مل يتصل سنده، فإنه مرفوض، وإن كان منت احلد

ورواته هو نفسه الذي رواه أصحاب كتب السنة. ويعتقد أصحاب هذه 
اجلماعة أن صحة احلديث والعمل به متعلق بتلقيه احلديث عن أمري اجلماعة 

 .  )(1)الذي ادعى أنه اتصل سنده يف رواية احلديث إىل رسول اهلل 
 Islamوتعرف هذه اجلماعة بـ)دار احلديث(، أو مجاعة )املسلمني( 

Jama'ah  وكان أمريها يُدعى احلاج )نور حسن العبيدة لوبيس( الذي ،
ادعى لنفسه بأنه هو الوحيد من العلماء اإلندونيسيني الذين هلم سند 

. أما باقي العلماء املعاصرين فال سند هلم،  متصل إىل رسول اهلل 

                                                
 . 32إنكار السنة : ص  (1)
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وبالتايل ال يصح علمهم، وال جيوز أن يؤخذ العلم منهم. ويقال إن الرجل  
ن يتلقى عن الشيخ عمر بن محدان، أحد كبار علماء مكة، وهو عن كا

السيد أمحد الربزجني، وهو عن السيد إمساعيل الربزجني، وهكذا اتصل 
 .(1)، وجربيل، وإىل اهلل سبحانه وتعاىل  سنده إىل الرسول 

ويستندون يف ذلك إىل قول اإلمام عبد اهلل بن املبارك : )اإلسناد من 
عله اإلمام مسلم عنوانا لباب يف صحيحه. وقالوا إن صحة الدين(. وقد ج

العمل باحلديث ال جتوز إال من روايته بطريق منقول. وقد ذكر ذلك 
األستاذ )عمران أ. م( يف كتابه حيث قال : )اختذت هذه اجلماعة قول ابن 

 .(2)املبارك حديثا نبويا( 
 الهجري :عصر الجمع والتدوين قد انتهى منذ القرن الثالث 

 وقد رد على هذه اجلماعة األستاذ عبيد اهلل فيقول : 
) ينبغي أن نعلم أن تدوين األحاديث قد انتهى، وأن األحاديث 
النبوية كلها قد مت تسجيلها يف كتب السنة، مثل صحيح البخاري، 

                                                
حملات عن )مجاعة املسلمني( وتعاليمها : الدكتوراندوس عبيد اهلل أ. م، نشر  (1)

. 22م : ص  1993مؤسسة اإلميان، ماديون، جباوا الشرقية، ط األوىل، 
 )باإلندونيسية(.

Ubaidillah, A.M, Drs : "Selintas Mengenal ISLAM JAMA'AH Dan 
Ajarannya", Penerbit Al-Iman, Madiun, Thn 1993, hal. 22.  

 . 33نقال عن إنكار السنة : ص  (2)
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ومسلم، وسنن أيب داود، والرتمذي والنسائي، وابن ماجه، ومسند أمحد 
وغريها. وأن كل حديث مقيد بأسانيده كاملة، حيث تضمن اإلسناد أمساء 
رواة احلديث، ابتداء من خُمرِّجي احلديث إىل الصحايب الذي رواه عن 

. ومن هنا، فإن قضية تدوين احلديث ومجعه قد متت  رسول اهلل 
على أن الذي ال زال يستمر العمل فيه هو تفسري وحتليل معاين  وانتهت.

احلديث، وكذلك البحث عن صحة احلديث أو ضعفه، من حيث اإلسناد 
واملنت، ومن حيث اتصال السند وانقطاعه. هذا جبانب أحوال رجال 

 .(1)احلديث اليت تتوقف عليها صحة احلديث أو ضعفه( 
حاديث النبوية، انتهت كذلك مث أضاف قائال : )فبانتهاء مجع األ

مشكلة السند ؛ ألنه مل تعد تظهر هناك أمساء جديدة لرواة احلديث اليت 
ستدرج يف سلسلة إسناده، بعد أن انتهى عصر اجلمع والتدوين. ولذلك 

بعد اول الزمان من انتهاء عصر  -فإنه من املغاالة إذا أتى أحد من الناس 
مل إندونيسي وحيد له سند متصل إىل وادعى لنفسه بأنه عا -مجع احلديث 

 .(2)وجربيل، وبالتايل إىل اهلل سبحانه وتعاىل(  رسول اهلل 

                                                
 (. 23 - 22حملات عن تاريخ )مجاعة املسلمني(، املرجع السابق : ص ) (1)
 املوضع نفسه.  (2)



236 

 

كما رد على صاحب الدعوى ردا مفحما فيقول : ) إن كل من يتتبع 
أسانيد كل األحاديث، لن جيد اسم احلاج نور حسن العبيدة مكتوبا يف 

س من الرواة. فإن إسناد أي حديث كراٍو من رواة احلديث ؛ ألنه لي
املذكورين يف سند احلديث هم الرواة فقط. وأن احلاج نور حسن ما هو إال 

 قارئ احلديث، أو دارس احلديث(.
 مث استخلص عبيد اهلل مناقشته قائال :

) ومن هذا العرض السريع ميكن أن نستنتج بأن تعاليم مجاعة دار 
 .(1)أنفسهم( احلديث حول السند، إمنا هي بدعة ابتدعوها من عند 

 مناقشة األستاذ أمحد حسنان :
ومن ناحية أخرى ناقش األستاذ أمحد حسنان أفكار هذه اجلماعة 
الغريبة فيما يتعلق بلزوم اإلسناد حىت يف عصرنا هذا ، ورأى ضرورة توضيح 
معىن قول ابن املبارك، كيال يفهم على النحو الذي ال يراد منه ويوضع يف 

مام النووي معىن هذه العبارة فيقول : )إن جاء غري حمله. وقد وضح اإل
 .(2)بإسناد صحيح، قبلناه، وإال تركناه( 

                                                
 نفسه.  (1)
 (. 1/204شرح صحيح مسلم للنووي : ) (2)
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وأكد أمحد حسنان أن لفظ )اإلسناد من الدين( ليس حديثا، كما 
اعتقده أتباع تلك اجلماعة. ومن أجل ذلك فإنه ال حيتج به يف التشريع. 

قول ابن املبارك فبطل بالتايل قول من اختذه دليال على قوهلم. على أن 
 .(1)ميكن قبوله باملعىن العلمي يف ااار علم اإلسناد

 مث أضاف قائال :
) مث إن األحاديث اليت وردت يف كتب السنة مثل البخاري ومسلم 
وأيب داود والرتمذي وغريها هي أحاديث صحيحة، مبا سبق تصنيفه بطريق 

عن أمري  علمي. وأما ما يدَّعون أن احلديث يصح ويعمل به إذا ورد
اجلماعة ؛ ألنه ورد متصال، فإنه ال ميكن قبوله. بل سيؤدي إىل إفساد 
السند نفسه، باعتبار انقطاعه واتصاله، وباعتبار سالمة الراوي أو جرحه. 
ويف تاريخ تدوين احلديث، بعد أن انتهى تدوين احلديث على أيدي 

يتكلم  األئمة، أصحاب كتب السنة، مل يعد هناك أحد من نقاد احلديث
عن رواة احلديث توثيقا وجترحيا، ابتداء من عصر أئمة احلديث الذين صنفوا 

 الكتب، إىل عصرنا هذا، مبا فيهم أمري اجلماعة اليت تدعي اتصال السند(.
وختم حديثه بقوله : )كيف ميكننا أن ندرس تلك األسانيد الطويلة؟ 

نه يف القرون إذا حصل ذلك فالنتيجة املتوقعة هي الغموض املؤكد ؛ أل

                                                
 . 34انظر حركة إنكار السنة والرد عليها ، املرجع السابق : ص  (1)
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وصحابته، من الصعب أن يوجد أناس على  البعيدة عن عصر الرسول 
مستوى من الضبط واألمانة والعدالة وغريها من األوصاف اليت ال بد أن 

 .(1)تتوافر يف رواة احلديث كله على اول اإلسناد(
  

                                                
 . 34 نفسه : ص (1)
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 خاتمة
وقد رأينا فيما سبق حتديات متنوعة وهجومات مشكلة وجهت إىل 
السنة النبوية قصدا أو جهال، فمنها ما يلبس اللباس األكادميي والبحث 
العلمي ومنها ما يتسلح باملنطق السطحي وكلها موضوع حسب مستويات 
املسلمني الذين ميثلون أهدافا ألعداء اإلسالم. فلم يكونوا يستخدمون 

حدة وأسلوبا واحدا للوصول إىل غايتهم، بل عمدوا إىل تنويع اريقا وا
األساليب وتعديد املنافذ لكن اهلدف واحد وهو إبعاد املسلمني عن 

 اإلسالم. 
ومما يثلج صدور املسلمني أن علماءهم ودعاهتم وهم محاة اإلسالم يف 
هذه الديار لن يسكتوا عما فعل أعداءهم ضد دينهم ولن يتخلوا عن أكرب 

وهي رد  -اجباهتم يف الدفاع عن سنة نبيهم، ومل يكتفوا هبذه الطريقة و 
اليت قد ال تستمر اويال، بل أوجدوا اريقا أخرى وبذلوا  -الشبهات 

جهودا يف محاية املسلمني عن أعدائهم. وتتمثل هذه اجلهود يف تكوين 
لماء الكوادر العلمية وبناء األجيال القادرة على حتمل املسئولية، فقام الع

ببناء املعاهد اإلسالمية املهتمة بالسنة، دراسة وتطبيقا سواء كان على منط 
 قدمي أم على هنج جديد، وكل ميسر ملا خلق له.
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 (1ملحق )
 (I.N.I.Sالمعلومة العامة عن إينيس )

 الدوافع :
تعترب ظاهرة  (I.A.I.N)إن اجلامعة اإلسالمية احلكومية اإلندونيسية 

جديدة يف التاريخ اإلندونيسي الثري والطويل. هناك أربعة عشر جامعة 
إسالمية حكومية يف الوقت احلايل منتشرة يف أحناء إندونيسيا تعطي دروسا 
وجتري حبوثا يف اإلسالم، على املستوى اجلامعي، وكلها حتت رعاية وزارة 

اء كليات جديدة يف بعض شؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا. وما زال انش
 املنااق مستمرا إىل اآلن كفرع هلذه اجلامعات.

بالرغم من أن وضع اجلامعات اإلسالمية قد استقر اآلن، لكن وزارة 
 الشؤون الدينية حترص حرصا شديدا على تطوير هذه اجلامعات فيما بعد.

 
 : (INIS)التعاون الثقافي بين إندونيسيا وهولندا في الدراسات اإلسالمية 

وحتقيقا هلذا اهلدف تسعى احلكومة اإلندونيسية إجياد التعاون املشرتك 
مع املعاهد العلمية اإلسالمية العليا على املستوى العاملي. ومن هذه املعاهد 
جامعة ليدن احلكومية هبولندا ؛ ألن يف هذه اجلامعة قد جرت دراسة 

ارة اإلسالمية يف اإلسالم لزمن اويل، كما مت تدريس مادة التاريخ واحلض
 األقسام املختلفة باجلامعة.
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وهذا املشروع الذي يعرف )بالتعاون الثقايف بني إندونيسيا وهولندا يف 
الدراسات اإلسالمية( يرمز له بـ)إينيس(، يتوىل تنفيذه قسم اللغات 
والثقافات جلنوب شرق آسيا واحمليط اهلادي، جبامعة ليدن مع مديرية 

عالية ، بوزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا. املعاهد اإلسالمية ال
وسوف تقوم  1994إىل سنة  1989وسيجري هذا التعاون من سنة 

بتمويله احلكومتان اإلندونيسية واهلولندية. يهدف هذا التعاون تطوير 
وتدريب الكفاءة العلمية ملوظفي وزارة الشؤون الدينية ومدرسي اجلامعات 

 الدراسات اإلسالمية. كما يهدف كذلك  تطوير اإلسالمية احلكومية يف
 نظام املكتبات والبحوث الالزم يف تلك اجلامعات.

 
 نشاط إينيس :

 وحتقيقا هلذا اهلدف سوف تتم ممارسة هذه األنشطة اآلتية :
فتح الدراسات العليا يف الدراسات اإلسالمية ملوظفي وزارة الشؤون  -1

تتم الدراسة يف إندونيسيا أو الدينية ومدرسي اجلامعات اإلسالمية. و 
 يف هولندا.

اعطاء مناهج ووسائل البحوث للخرجني اإلندونيسيني يف الدراسات  -2
 اإلسالمية بليدن، هولندا.
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تكثري نوعية الكتب املوجودة يف مكتبة اجلامعات احلكومية  -3
اإلندونيسية وذلك مبنح الكتب واجملالت والدورية يف اإلسالميات كل 

 اجلامعات اليت بلغ عددها أربعة عشر جامعة إسالمية.عام لكافة 
 اصدار الكتب املتعلقة باإلسالم يف سلسلة مطبوعات إينيس. -4
وذلك لتعزيز  INIS NEWSLETTERاصدار دورية )أخبار إينيس(  -5

االتصاالت العلمية بني خرجيي الدراسات اإلسالمية يف اندونيسيا 
 والغرب.

 
 مدير إينيس يف هولندا

 الدكتور و. أ. ل. ستوكهوف.األستاذ 
 جامعة ليدن احلكومية.

 (.2. ص 1989سنة  5)املصدر : أخبار إينيس رقم 
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 (2ملحق )
 تعاون ثقافي بين إندونيسيا وكندا في الدراسات اإلسالمية

 
اتفاقية التعاون  11/5/1990أبرمت حكومة إندونيسيا وكندا يوم 

وقد قام بتمثيل احلكومة  الثقايف يف الدراسات اإلسالمية بني البلدين.
اإلندونيسية وزير الشؤون الدينية مناور شاذيل، كما مثل السفري الكندي 

 لدى جاكرتا حكومة بالده.
وقد وقَّع اجلانبان مذكرة التفاهم يف تطوير الدراسات العليا يف جمال 
الدراسات اإلسالمية. ومن جانب كندا سيتوىل تنفيذ االتفاقية معهد 

 المية جبامعة ماك جيل مونرتيال بكندا. الدراسات اإلس
شخصا من مدرسِّي  75وتنص اإلتفاقية على أنه سوف يتم ارسال 

إلكمال  (IAIN)وِخرجيي اجلامعات اإلسالمية احلكومية اإلندونيسية 
الدراسات العليا يف جامعة ماك جيل الكندية، منهم مخسة مرشحون 

رون منهم مرشحني لدرجة للحصول على درجة )الدكتوراه(، بينما كان عش
 )املاجستري(.

باالضافة إىل ذلك، وقد عرض كندا من جانبه على اجلامعة اإلسالمية 
االندونيسية، االشراف على مكتبيَت جامعة )شريف هداية اهلل اإلسالمية 
احلكومية( جباكرتا، وجامعة )سونان كايل جاغا اإلسالمية( جبوكجاكرتا.  
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اضرين )املستشرقني( منهم إىل إندونيسيا كما عرضت كندا أيضا ارسال احمل
بشكل منتظم، اللقاء سلسلة من احملاضرات العلمية املكثفة يف اإلسالم 
على االب الدراسات العليا يف خمتلف اجلامعات اإلسالمية اإلندونيسية، 

 وباألخص جامعة شريف جباكرتا وجامعة سونان كايل جاغا جبوكجاكرتا.
رسال مخسة من املتخصصني ومن جانب آخر، سوف يتم ا

اللقاء حماضرات  -وكل واحد منهم ملدة سنة كاملة  -اإلندونيسيني 
واالشراف على البحوث املتعلقة باالسالم يف إندونيسيا يف جامعة ماك 

 جيل، مونرتيال بكندا.
 

؛ وجريدة  12/5/1990( اجلاكرتاوية PELITA)املصدر : جريدة )بليتا 
 (.15/5/1990( تاريخ MEDIA INDONESIA)ميديا إندونيسيا 
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 (3ملحق )
 م( 1936-1857جريمة سنوك هرخرونيه )

 
ومات بليدن يف  8/2/1857ولد بأوسرتهوت هبولندا يف 

برسالة كان  1880. أهنى دراسته يف اللغات السامية سنة 26/6/1936
موضوعها )احلج إىل مكة(. وكان من أسر القسس الربوتستانية التقليدية 

وذكس، لكن بيئته  التعليمية كانت متحررة ليربالية إىل حد ما يف شبه األرث
 ذلك الوقت.

يرى سنوك أن القرآن ليس من وحي اهلل تعاىل، بل كان من صنع 
 حممد صلى اهلل عليه وسلم وحيوي تعاليم دينية.

أن  (Konings Veld)وذكر الباحث اهلولندي املعاصر كونينجس فيلد 
ترك أثرا كبريا يف نفس وسلوك )سنوك( فيما بعد.  الواقع الثقايف يف هولندا

ففي هذه الفرتة كان علماء مقارنة األديان ومقارنة تاريخ األديان متأثرين 
( الداروينية. وهذا التأثري يولد  Evolutionإىل حد كبري بنظرية )التطور 

نظرية حضارية خاصة لدى مثقفي الغرب مقتضاها أن احلضارة األوربية 
ة احتلت قمة عمليات التطور احلضارية. وبالتايل كان اإلسالم والنصراني

الذي أتى بعدها يف نظرهم عبارة عن قطع تطوير احلضارة واليت اعتربها 
النصارى هناك كعقوبة من اهلل على ذنوهبم. وخالصة القول أن الدين 
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والثقافة األوربية كانت أعلى وأفضل من دين وحضارة الشرق. هذه هي 
ضارية اليت تركت أثرا عميقا يف نفس وسلوك وفكر )سنوك( فيما النظرية احل

 بعد.
، عندما كان االبا يف ليدن، كان يقول : )كان من 1876ويف سنة 

وهو يقصد شعب  -واجبنا أن نساعد شعوب األراضي املستعمرة 
من التحرر عن اإلسالم(. ومنذ ذلك الوقت مل يكن  -إندونيسيا املسلم 

 ا جتاه الدين اإلسالمي.موقف )سنوك( متغري 
وكان )سنوك( يدّرس يف )معهد ليدن وديلف(، ذلك املعهد الذي 
أعد التدريبات الالزمة جلميع املسؤولني اهلولنديني قبل أن يتم توظيفهم يف 
إندونيسيا. وكان )سنوك( يف ذلك الوقت مل يكن يذهب إىل إندونيسيا ، 

ة وحرب آشيه قد بدأت لكن هنا بدأ يشتغل بأمور االستعمار اهلولندي
 تنشب.

وعندما سكن يف جدة ، تعرف على رجلني إندونيسيني ومها رادين أبو 
بكر جايادينغرات واحلاج حسن مصطفى. ومنهما تعلم سنوك اللغة 
املاليوية وكان خيتلط مع احلجاج اإلندونيسيني الذين وفدوا إىل احلجاز 

كان يظهر اإلسالم حيث لتلقي بعض املعلومات املطلوبة. ويف هذه الفرتة  
أسلم ونطق بالشهادتني كذبا أمام املأل وانتحل اسم )عبد الغفار(. يقول 
أحد املسلمني يف مكة يف رسالته إىل )سنوك( : )حيث إنك قد أسلمت 
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أمام املأل، وقد أقر علماء مكة بصحة اسالمك(. وكل أنشطة )سنوك( 
 تبة جامعة ليدن اهلولندية.أثناء اقامته يف السعودية حمفوظة يف الوثائق مبك

أقام )سنوك( يف مكة املكرمة مدة ستة أشهر، وقد استقبله واحد من 
كبار علماء مكة يف ذلك الوقت وهو وايل احلجاز. مث عاد إىل بالده سنة 

. ومن خالل إقامته يف السعودية كان سنوك يتلقى معلومات هلا 1885
وقد تلقى هذه املعلومات قيمة اسرتاتيجية بالنسبة حلكومة االستعمار. 

بسهولة ألن اجلاليات اإلندونيسية هناك قد اعتربوه أخا يف الدين. وانتهز 
سنوك هذه الفرصة لتوثيق العالقة والتعرف مع جاليات آشيه املقيمني يف 

 احلجاز آنذاك.
مث عرض )سنوك( نفسه على حكومة هولندا لتويل الوظيفة يف آشيه، 

بدأ حرهبا مع هولندا حربا واسعا، وما زال  وكان آشيه يف ذلك الوقت قد
 يراسل بعض علماء آشيه يف مكة.

. وقد أعد اجلنرال )سي. 1889وصل )سنوك( يف جاكرتا سنة 
بيناكر هورديك( يف احلال مساعدين لسنوك، منهم عامل إندونيسي من 
أصل العرب وهو السيد عثمان بن حيىي بن عقيل العلوي، أحد مستشاري 

ولندية يف شؤون اإلسالم واملسلمني. كما ساعده أيضا زميله احلكومة اهل
القدمي يف مكة وهو احلاج حسن مصطفى، ونصبه سنوك كمستشار لعلماء 
جاوا الغربية. أما سنوك نفسه فقد توىل وظيفة رمسية ومستقرة وهو مستشار 
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رمسي يف اللغة الشرقية والفقه اإلسالمي حلكومة االستعمار. وما زال يف 
 .1906ملنصب حىت بعد عودته إىل هولندا سنة هذا ا

 تصفية آشيه :
إن املهمة األساسية لـ)سنوك هورخرونيه( هي تصفية آشيه. وبعد 
دراسة دقيقة على كل ما يتعلق هبذا الشعب، كتب )سنوك( تقاريرا مطولة 
مساها )جرائم آشيه( وهي اليت اعتمد عليها وجعلها حكومة هولندا أساسا 

سياستها وعسكريتها جتاه مشكلة آشيه. فصَّل )سنوك( يف القسم يف رسم 
األول من الكتاب الكالم عن شعب آشيه، ودور اإلسالم والعلماء فيه، 
ودور األمراء. وأكد الكاتب يف هذا القسم بأن علماء املسلمني هم وراء 
حرب آشيه الشديدة ضد هولندا. وأما أمراء البلد فيمكن التفاوض معهم 

هم كشريك حلكومة هولندا ألن مصلحتهم هي التجارة. وصرح واختاذ
سنوك بأنه ال بد من اعتبار اإلسالم كأمر سليب ألنه هو الذي يبعث روح 
التعصب لالسالم يف نفوس املسلمني، ويف نفس الوقت يوقظ روح البغض 
والعداوة على هولندا يف نفوس شعب آشيه املسلم. فاذا أمكنت تصفية 

اجملتمع، فلم يبق لالسالم قوة يف آشيه، وميكن لألمراء بعد  العلماء من هذا
 ذلك أن يسيطروا على األوضاع بسهولة.

أما القسم الثاين من التقارير فهي عبارة عن اقرتاحات وموقف 
اسرتاتيجي عسكري. افرتح )سنوك( القيام باجراء عملية عسكرية يف قرى 
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ى العلماء. فاذا جنحت آشيه للتخلص من املقاومة الشعبية وهي مصدر قو 
 هذه احلملة تتهيأ بعد ذلك الفرصة لتسوية العالقة مع األمراء احملليني.

وجدير بالذكر أن سنوك دائما حميط بشبكة املخربين من أبناء الشعب 
اإلندونيسي. أما أسلوب عمله فهو نفس أسلوب الذي مارسه حينما كان 

اد الشعب للحصول على يف احلجاز وهو اجياد العالقة واالتصال مع أفر 
املعلومات الكاملة املكتوبة. وهؤالء )العلماء( ساعدوه يف مهمته ظنا منهم 
بأنه مسلم وأخ يف الدين. ويف احدى مراسالته مع علماء جاوا، كتب 
أحدهم اليه )يا فضيلة الشيخ العالمة موالنا عبد الغفار مفيت الديار 

 اجلاوية(.
احدى بنات عمدة  1890يناير وأغرب من هذا فقد تزوج سنوك يف 

جباوا الغربية. وله منها أربعة أوالد منهم : سلمة  (Ciamis)قرية شياميس 
 وعمر وآمنة وابراهيم.

ويف آخر القرن التاسع عشر امليالدي تزوج مرة أخرى بالسيدة سييت 
، أحد كبار العلماء يف مدينة (Khalipah Apo)سعدية، بنت اخلليفة أبو 

 نها ولد مسي برادين يوسف.باندونج. وله م
 Theodor)وكتب )سنوك( يف مراسالته مع أستاذه تيودور نولدكه 

Noeldekhe)  املستشرق األملاين املعروف، وصرح فيه بأن اسالمه وتصرفه ،
كمسلم إمنا هو حيلة يستهدف هبا خماداعة شعب إندونيسيا من أجل احلصول 
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)أظهرت اإلسالم كذبا ، ألنه هو على املعلومات. يقول )سنوك( يف رسالته : 
 الطريق الوحيد الذي ميكن أن يقبلين عربه شعب إندونيسيا التقليديون(.

وعثر كونيجس فيلد على رسالة أخرى لسنوك عرب فيه عن شعوره بأنه 
شك يف وجود اإلله. صرح هبذا الكالم يف رسالة له إىل القس الربوتستاين 

يقول سنوك : )أنت من املؤمنني بالرب. املعروف يف زمانه هريمان بارفينك، 
 أما أنا فقد شككت يف كل شىء(.
 : (1) (Van Konings Veld)تعليق الدكتور فان كونينجس فيلد 

وقد علق الدكتور )فيلد( على حياة سنوك وأعماله فيقول : )كان 
سنوك يتسرت بالبحوث العلمية يف ممارسة أعماله االستخبارية ملصلحة 

وهو الباحث  -ارية. أكد الدكتور )فان كونينجس فيلد( السلطة االستعم
أن  -اهلولندي الذي تتبع حياة سنوك هرخرونيه وختصص فيها فيما بعد 

سنوك من خالل حبوثه امليدانية عن جمتمع آشي اإلسالمي، كتب تقريرا 
مزدوجا، حبيث كتب كتابني كبريين عن آشي بنفس املوضوع، لكن 

 ان متاما من حيث املضمون واملوقف. الكتابني يف الواقع خمتلف

                                                
الباحث اهلولندي، خترج من جامعة فريج اهلولندية. مث شغل خبريا يف قسم  (1)

الوثائق العربية واالسالمية جبامعة ليدن. وهنا عثر على جمموعة كبرية من الوثائق 
 التارخيية املتعلقة حبياة سنوك وأنشطته. 
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ومعروف أن سنوك من أجل هذه التقارير عاش يف وسط جمتمع آشيه 
ومكث فيه ملدة ثالثة وثالثني شهرا، وتظاهر كذبا باإلسالم. ويف خالل 
هذه املدة شاهد تقاليد اجملتمع والحظ ابائع أفراد الشعب وتابع كل ما 

ست أكثر من عمل جتسسي، حدث. فكل نشاااته يف هذه املنطقة لي
حيث يالحظ ويكتب. فألف نتيجة لذلك كتابني كبريين. أما الكتاب 
األول فعنوانه )اآلشيه( حيوي تقارير علمية عن خصائص جمتمع آشيه 
والكتاب منشور. لكن سنوك يف نفس الوقت كتب تقارير أخرى للسلطة 

قتال آشيه.  اهلولندية يف كتاب مساه )جرائم آشيه( حيث أكد فيه مربرات
وهذان الكتابان متناقضان متاما من ناحية املضمون واملبدأ. على أن الذي 
يريد أن يتعرف على موقف سنوك احلقيقي، جيده يف هذا املؤلَّف، حيث  
كان سنوك يذم ويستهزئ هبذا اجملتمع اآلشي ويطعن يف دينهم، وميكن 

ض بذلك السلطة القول بأن هذه التقارير كلها مطاعن وشتائم ومذمة ليحر 
 االستعمارية ملواصلة قتال الشعب اآلشي املسلم.

 تعليق المفكر اإلندونيسي أحمد هاشمي اآلِشي :
كما علق على عمل سنوك التجسسي يف عهد االستعمار، 
الربوفيسور أمحد هامشي وهو من أبناء البلد الذي عمل فيه سنوك جرائمه، 

حماولتها إلخضاع املنطقة للسلطة  فيقول : )بدأْت هولندا يف حماربة آشيه يف
م. وظلت حتارهبا ملدة عشرين سنة ومل  1873االستعمارية اهلولندية منذ 

تتمكن جنود االستعمار من السيطرة على شعبها؛ ملا يواجهونه من مقاومة 
عنيفة من أفراد الشعب يف كل حرب من حروبه. وكان سر جناح املقاومة 
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هتني من قيادات الشعب ومها العلماء الشعبية تكمن يف توحيد صفوف جب
واألمراء. وكان سنوك يدرك جيدا سر هذا النجاح تكمن يف اإلسالم نفسه  
كمحرك أساسي يف نفوس املسلمني، فأراد أن يضربه ويهدمه من أساسه، 
فدرس اإلسالم وحضر إىل مكة وتظاهر كذبا باإلسالم. بل كان منتحال 

لنفسه. وهبذه الطريقة استطاع أن  (ا الغرض اخلبيث اسم )عبد الغفارهلذ
يتعرف على علماء آشيه الذين كانوا يدرسون يف مكة مثل الشيخ احلبيب 
عبد الرمحن الظاهر، وبىن عالقات وايدة مع هؤالء اجلاليات اإلندونيسية، 
خاصة اآلشيون منهم، حىت مل يكن أحد منهم يتصور بأن هذا الرجل غري 

. كما توعد سنوك بأنه سوف ينصر شعب مسلم، وأنه ألد أعداء املسلمني
 آشيه يف حرهبم ضد املستعمرين اهلولنديني.

يستقبله مجهور  1893وكان سنوك فور وصوله يف آشيه سنة 
املسلمني هناك، ظنا منهم بأنه مسلم وأن املسلمني يف كل مكان إخوة. 
ومما يقوي ظنهم هذا، أن الرجل كان فصيحا بالعربية وتكلم كأهلها، 

دوه يف مجيع مهماته وأكرموه كضيف مسلم عاش يف وسط اخوته فساع
حىت ال حيس بالغربة والوحشة. بل كان سكان منطقة )أويل ليو( اآلشية 
يساعدونه يف تعلم اللغة احمللية ليتيسر له التعامل مع سكان املنطقة وقضاء 
حاجاته. ومن هنا بدأ سنوك يعمل يف خفاء فيبحث عما أخفاه يف نفسه، 

ي حبوثا ويكتب تقارير من عقر دارهم كمسامهة فعالة يف مساندة وجير 
 السلطة اهلولندية إلخضاع املنطقة املسلمة لسلطة االستعمار. 
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وبعد دراسة متأنية جملتمع آشيه اكتشف سنوك بأن سر قوة هذا 
الشعب هو التوحد والتعاون الكامل بني اجلبهتني املؤثرتني ومها العلماء 

لذي قام سنوك هبدمه فبدأ مبخططات لتفريق صفوف األمة واألمراء. وهذا ا
وأثار اخلالفات بني الفئتني املؤثرتني للمجتمع اآلشي، عمال مببدأ )فرق 

 تسد(، حىت جنحت سلطة االستعمار يف التغلب على هذا الشعب(.
 انتاجه العلمي :

وإنتاجه العلمي ينقسم إىل قسمني كبريين : األول هو كالكتب 
 الثاين هو املقاالت الصغرية.الكبرية، و 

 الكتب الكبرية : -أ
 أما كتبه الكبرية فتشمل :

 كتابه عن مدينة مكة، ويشتمل على جزءين :  -1
ص( ظهر يف مدينة دن هاخ  228اجلزء األول )كج + 

 ، وحيمل عنوانا فرعيا هو )املدينة وأشرافها(.1889)الهاي( يف 
وحيمل عنوانا  ،1889اجلزء الثاين ظهر يف مدينة الهاي يف 

 فرعيا هو )من احلياة املعاصرة(.
)أهل آشيه(. وهو أيضا يف جزءين ظهرا يف جاكرتا وليدن، األول  -2

 .1894، والثاين يف 1893يف 
 .1903)بالد جابو وسكاهنا(، جاكرتا )بتافيا سابقا(،  -3
)حماضرات عن اإلسالم(، ألقاها يف أمريكا يف عام  -4

 ا شامال.م، وفيها عرض اإلسالم عرض1914/15
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 املقاالت الصغرية :  -ب
وقد مجعها ونشرها تلميذه فنسنك حتت عنوان : )كتابات متفرقة 

 6(، وتقع يف 1927-1923لكريستيان سنوك هورخرونيه( )بون وليدن 
 جملدات، وعناوينها كما يلي : 

 اجمللد األول : كتابات تتعلق باإلسالم وتارخيه.
 ريعة اإلسالمية.اجمللد الثاين : كتابات تتعلق بالش

 اجمللد الثالث : كتابات تتعلق باجلزيرة العربية وتركيا.
اجمللد الرابع : كتابات تتعلق باإلسالم يف جزر اهلند اهلولندية 

 )إندونيسيا(، ويقع يف جزأين.
 اجمللد اخلامس : كتابات تتعلق باللغة واألدب.

 اجمللد السادس : نقد الكتب، متفرقات، فهارس، مراجع. 
املصدر : كتاب )بيانات وأدلة عن اليهود يف إندونيسيا( لألستاذ 

 ( )باإلندونيسية(. 90-57رضوان صعيدي : ص )
Drs. Ridwan Saidi : "Fakta dan Data Yahudi di Indonesia", 

LSIP, Cet. Pertama, Thn 1993, jilid 2, hal. 57-90. 
-354: ص ) و)موسوعة املستشرقني( : الدكتور عبد الرمحن بدوي

355) 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 أوال : القرآن الكريم وعلومه
 القرآن الكرمي. -
تفسري القرآن العظيم : أبو الفدا إمساعيل بن كثري القرشي )ت  -

 هـ.1403هـ(، دار املعرفة، 774
الدر املنثور يف التفسري باملأثور : احلافظ جالل الدين السيواي، دار  -

 تاريخ.املعرفة، بريوت، دون 
 

 ثانيا : الحديث النبوي، وعلومه، وشروحه
(، 189 - 132اآلثار : أبو عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين ) -

منشورات ادارة القرآن والشؤون االسالمية، باكستان، ط األوىل 
1407. 

هـ( تعليق :  182اآلثار : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ) -
 هـ.1355ة، أبو الوفا، دار الكتب العلمي

يـْنَـَورِي  - تأويل خمتلف احلديث : اإلمام عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدِّ
هـ(، حتقيق عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب اإلسالمية،  276)

 .1402القاهرة، ط األوىل، 
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حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص لإلمام جالل الدين عبد الرمحن  -
حتقيق حممد الصباغ،  هـ(، 911 - 849بن أيب بكر السيواي )

 هـ. 1392املكتب اإلسالمي، دمشق، ط األوىل 
تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن  -

هـ(، حتقيق عبد الوهاب عبد  911 - 849أيب بكر السيواي )
 م. 1966-هـ 1385اللطيف، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط الثانية، 

، مطبوع هبامش تدريب الراوي للسيواي، دار الكتب التقريب للنووي -
 م. 1966-هـ 1385احلديثة، القاهرة، ط الثانية، 

تقييد العلم : أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  -
(، حتقيق : يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، 392-463)

 .1974دمشق، ط الثانية 
بار الشنيعة املوضوعة : اإلمام أبو تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخ -

هـ(، حتقيق  963-907احلسن علي بن حممد بن عراق الكناين )
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل حممد الصديق، دار الكتب 

 .1399العلمية، بريوت، ط األوىل 
توجيه النظر إىل أصول األثر : ااهر بن صاحل بن أمحد اجلزائري  -

 دار املعرفة، بريوت، تصوير.هـ(، 1338-1268الدمشقي )
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جامع بيان العلم وفضله : أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري  -
هـ(، تصحيح : عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر : 463القرايب )

 م.1968هـ/1388املكتبة السلفية، باملدينة املنورة، ط الثانية، 
-194اجلامع الصحيح : أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ) -

هـ(، حتقيق : حمب الدين اخلطيب وغريه، املكتبة السلفية، 256
 هـ.1400القاهرة، ط. األوىل، 

اجلامع الصحيح يف القدر : مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن  -
 تيمية، القاهرة، دون تاريخ.

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع : احلافظ أبو بكر أمحد بن  -
(، حتقيق الدكتور حممد رأفت سعيد، هـ463علي اخلطيب البغدادي )

 هـ.1401مكتبة الفالح، الكويت، ط األوىل، 
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : اإلمام احلافظ أمحد بن  -

هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 458احلسني البيهقي )
 هـ.1405

هـ(، 430دالئل النبوة : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ) -
 م.1983مكتبة النهضة، بغداد، 

زاد املعاد يف هدي خري العباد : اإلمام مشس الدين أبو عبد اهلل حممد  -
-691بن أيب بكر الزرعي الدمشقي املعمروف بابن قيم اجلوزية )
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هـ(، حقق نصوص وخرج أحاديثه : شعيب األرنؤوط وعبد 751
نة، القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الثام

 م.1985هـ/1405
سنن أيب داود : لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين  -

هـ(، إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس، نشر 275-202األزدي )
 م.1969هـ/1388حممد علي سيد، محص، سوريا، ط األوىل، 

-209سنن الرتمذي : أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة ) -
أمحد حممد شاكر، مكتبة مصطفى البايب هـ(، حتقيق : العالمة 279

 م.1937هـ/1356احلليب، مبصر، ط األوىل، 
-207سنن ابن ماجه : أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ) -

هـ(، حتقيق : األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي، مكتبة عيسى 275
 البايب احلليب، مبصر، دون تاريخ.

الرمحن بن الفضل بن هبرام  سنن الدارمي : أبو حممد عبد اهلل بن عبد -
هـ(، حتقيق حممد أمحد دمهان، دار إحياء السنة 255الدارمي )

 النبوية، دون تاريخ.
السنن الكربى : أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي  -

هـ(، دار املعرفة، نسخة مصورة من نسخة دائرة املعارف 458)
 هـ.1344النظامية يف اهلند، 
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هـ(  213حممد بن عبد امللك بن هشام املعافري ) السرية النبوية أليب -
تعليق : اه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط 

 م. 1978هـ /  1398الثالثة، 
السرية النبوية الصحيحة )حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد روايات  -

وم احلكم، السرية النبوية( : الدكتور أكرم ضياء العمري ، مكتبة العل
 م.1992هـ/1412املدينة املنورة، ط األوىل، 

شرح صحيح مسلم للنووي، حتقيق : الشيخ خليل امليس، دار القلم،  -
 م.1987هـ/1407بريوت، ط األوىل 

شرح معاين اآلثار : أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي  -
(، حتقيق حممد زهري النجار، دار 321-229الطحاوي احلنفي )

 هـ. 1399العلمية، بريوت، ط األوىل  الكتب
شرح مواأ اإلمام مالك : حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين،  -

 .1399مكتبة الكليات األزهرية، سنة 
شروط األئمة اخلمسة : احلافظ أبو بكر حممد بن موسى احلازمي  -

هـ(، تعليق الشيخ حممد زاهد الكوثري، نشر مكتبة القدسي،  584)
 هـ. 1357القاهرة، 

صحيح ابن حبان )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان( : أبو  -
هـ(، حتقيق األستاذ شعيب 354حامت حممد بن حبان الُبْسيت )

 م.1988هـ/1408األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، 
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صحيح مسلم : اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري  -
حممد فؤاد عبد الباقي، مكتبة هـ(، حتقيق : األستاذ 206-261)

 م.1955هـ/1374عيسى البايب احلليب، مبصر، ط األوىل، 
هـ(،  234 - 160العلم : أبو خيثمة زهري بن حرب النسائي ) -

حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، املطبعة العمومية بدمشق، بدون 
 تاريخ.

بن  فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري : اإلمام احلافظ أمحد -
هـ(، حتق األستاذ حمب  852-773علي بن حجر العسقالين )

 .1407الدين اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة، ط الثالثة، 
فتح املغيث شرح ألفية احلديث : اإلمام مشس الدين حممد بن عبد  -

هـ( ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  902الرمحن السخاوي )
 م. 1983 -هـ  1403األوىل، 

هـ(، دار  463-392ية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )الكفا -
 الكتب العلمية، بريوت، دون تاريخ.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  -
 م.1987هـ/1407هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 807)
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حدِّث الفاصل بني الراوي والواعي : للقاضي احلسن بن عبد ال -
ُ
رمحن امل

هـ(، حتقيق : د. حممد عجاج اخلطيب،  360-260الرامهرمزي )
 م. 1971 -هـ  1391دار الفكر، دمشق، ط األوىل 

ستدَرك على الصحيحني : احلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  -
ُ
امل

هـ(، دار الفكر، بريوت،  405-321احلافظ النيسابوري )
 م.1978هـ/1398

الشيخ أمحد شاكر، ابعة دار املعارف مسند أمحد بن حنبل : حتقيق  -
 هـ. 1366مبصر، 

املصباح يف علوم احلديث : السيد قاسم االندجاين، مطبعة املدين  -
 .1379/1960مبصر، 

مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  -
هـ(، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، 211)

 م.1983/هـ1403دمشق، ط الثانية، 
-260املعجم الكبري : أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ) -

هـ(، حتقيق محدي السلفي، وزارة األوقاف، اجلمهورية العراقية، 360
 م.1978هـ/1398ط األوىل، 

معرفة علوم احلديث : احلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلافظ  -
م حسني ، هـ(، تعليق : السيد معظ 405-321النيسابوري )
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 -هـ  1397منشورات املكتبة العلمية باملدينة املنورة، ط الثانية ، 
 م.1977

مفتاح اجلنة يف اإلحتجاج بالسنة : اإلمام احلافظ جالل الدين عبد  -
هـ(، حتقيق حمب الدين  911 - 849الرمحن بن أيب بكر السيواي )

 .1410اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة، ط الرابعة 
ة يف علوم احلديث : اإلمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن املقدم -

 هـ( ، حتقيق وشرح : 643-577الشهرزوري املعروف بإبن الصالح )
 هـ. 1406الدكتور نور الدين عرت ، تصوير دار الفكر ، دمشق، 

موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان : احلافظ نور الدين علي بن أيب  -
عبد الرزاق محزة، دار الكتب العلمية، دون بكر اهليثمي، حتقيق حممد 

 تاريخ.
املواأ : إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس، حتقيق حممد فؤاد عبد  -

 الباقي، مكتبة عيسى البايب احلليب، مبصر، دون تاريخ.
هدي الساري مقدمة فتح الباري : اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن  -

حمب الدين هـ(، حتق األستاذ  852-773حجر العسقالين )
 هـ.1407اخلطيب، املكتبة السلفية، القاهرة، ط الثالثة، 

 

 ثالثا : األخالق والتصوف الفرق
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هـ(،  429الفرق بني الفرق : عبد القاهر بن ااهر بن حممد البغدادي ) -
 حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، تصوير، دون تاريخ.

علي بن عطية احلارثي املكي قـُْوت القلوب : أبو االب حممد بن  -
 1985 -هـ  1405هـ(، مطبعة األنوار احملمدية، القاهرة،  387)

 م.
 

 رابعا : الفقه وأصوله 
األموال أليب عبيد، مؤسسة ناصر الثقافية، بريوت، ط األوىل  -

 م.1981
اإلحكام يف أصول األحكام : أبو حممد علي بن أمحد بن حزم  -

حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، هـ(، حتقيق أمحد 456األندلسي )
 هـ.1400بريوت، ط األوىل، 

هـ( حتقيق : 204-150الرسالة : اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ) -
 أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، تصوير، دون تاريخ.

املستصفى من علم األصول : أبو حامد الغزايل، دار العلوم احلديثة،  -
 تاريخ.بريوت، تصوير، دون 

 
 خامسا : التاريخ 
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االعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ : حممد بن عبد الرمحن بن حممد  -
هـ(، حتقيق فرانز روزنثال، ترمجة : الدكتور  902-831السخاوي )

 .1407صاحل أمحد العلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل 
، هـ(463تاريخ بغداد : أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ) -

 م.1931هـ/1349مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط األوىل، 
تاريخ اخللفاء : احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيواي  -

هـ(، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية،  911)
 .1409بريوت، سنة  -صيدا 

هاين ذكر أخبار إصبهان : احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل اإلصب -
 هـ(، الناشر دار الكتاب اإلسالمي، بدون تاريخ. 430)ت 

الكامل يف التاريخ : أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد  -
هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت، 630الشيباين املعروف بابن األثري )

 م.1983هـ/1403ط الرابعة، 
 

 سادسا : الطبقات والرجال والتراجم
رفة الصحابة : أبو احلسن علي بن حممد اجلزري أسد الغابة يف مع -

هـ(، حتقيق : حممد ابراهيم البنا وغريه، ابعة الشعب،  555-630)
 .1970القاهرة، 
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اإلصابة يف متييز الصحابة : أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  -
حممد بن علي الكناين العسقالين، مث املصري )الشافعي( املعروف بابن 

 هـ.1328هـ(، مكتبة املثىن، لبنان، ط األوىل، 852-773)حجر 
تذكرة احلفاظ : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  -

م(، دار إحياء الرتاث العريب، مصورة من نسخة 1374هـ/748)
 م.1956هـ/1376دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد، اهلند، 

ىي الدين بن شرف النووي هتذيب األمساء واللغات : أبو زكرياء حم -
 هـ(، إدارة الطباعة املنريية، القاهرة، دون تاريخ.676)

هتذيب التهذيب : احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  -
هـ(، دائرة املعارف النظامية، حيدرآباد، اهلند، ط 773-852)

 هـ، تصوير دار صادر، بريوت.1325األوىل، 
حممد عبد الرمحن بن أيب حامت اجلرح والتعديل لإلمام احلافظ أيب  -

هـ( ، ابعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ،  327الرازي )
 م. 1953 -هـ  1372اهلند ، 

حلية األولياء وابقات األصفياء : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل  -
هـ(، مطبعة السعادة، مبصر، ط األوىل، 430األصبهاين )

 م.1974هـ/1394
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ء : مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب سري أعالم النبال -
م(، حتقيق : األستاذ شعيب األرنؤوط، مؤسسة 1374هـ/748)

 م.1985هـ/1405الرسالة، بريوت، ط الثالثة، 
الطبقات الكربى : حممد بن سعد كاتب الواقدي، ابعة دار التحرير،  -

 م.1968هـ/1388القاهرة، 
(، 277-ن سفيان البسوي )املعرفة والتاريخ : أبو يوسف يعقوب ب -

حتقيق أكرم ضياء العمري، اجلمهورية العراقية، رئاسة ديوان األوقاف، 
1394. 

موسوعة املستشرقني : الدكتور عبد الرمحن بدوي، دار العلم  -
 .1983للماليني، بريوت، ط الثالثة 

ميزان االعتدال يف نقد الرجال : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  -
م(، حتقيق علي حممد البجاوي، 1374هـ/748عثمان الذهيب )

 م.1963هـ/1382مكتبة عيسى البايب احلليب، مبصر، ط األوىل، 
هـ(، اعتناء س. 764الوايف بالوفيات : خليل بن أيبك الصفدي ) -

 هـ.1394ديدرينع، 
وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان : مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب  -

ـ(، حتقيق الدكتور إحسان عباس، ه681-608بكر بن خلكان )
 دار صادر، بريوت، دون تاريخ.
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 سابعا : المعاجم والموسوعات والقواميس

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة : العالمة حممد بن  -
هـ(، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط 1345جعفر الكتاين )

 هـ.1406الرابعة، 
دين ياقوت احلموي الرومي البغدادي معجم البلدان : شهاب ال -

 هـ(، الناشر : دار صادر، بريوت، دون تاريخ.627)
املعجم الفلسفي : الدكتور مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت،  -

 م. 1973ط األوىل 
 

 ثامنا : الدراسات اإلسالمية الحديثة
 أبو هريرة يف امليزان : حممد حممد السماحي، مطبعة األزهر، سنة -

 هـ. 1377
أصول التخريج ودراسة األسانيد : الدكتور حممود الطحان، مكتبة  -

 املعارف، الرياض، بدون تاريخ.
 أضواء على السنة النبوية : حممود أبو رية. -
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األنوار الكاشفة ملا ورد يف كتاب "أضواء على السنة" من الزلل  -
ملطبعة والتضليل واجملازفة : عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، ا

 .1378السلفية، القاهرة، ط األوىل سنة 
-161اإلمام إسحاق بن راهويه إبراهيم بن خَمْلد احلنظلي املروزي ) -

ْسَند : الدكتور عبد الغفور عبد احلق حسني، مكتبة 238
ُ
( وكتابه امل

 .1411األميان، املدينة املنورة، ط األوىل 
العربية : كمال أبو ديب، االستشراق : الدكتور إدوارد سعيد، نقله اىل  -

 م. 1984الناشر : مؤسسة األحباث العربية، بريوت، ط الثانية 
االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري : الدكتور حممود محدي  -

 .1409زقزوق، دار املنار، القاهرة، ط الثانية 
حترير املرأة يف عصر الرسالة : األستاذ عبد احلليم أبو شقة، دار القلم  -

 هـ.1410الكويت، ط األوىل، 
توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري : ألستاذنا الدكتور رفعت فوزي  -

 هـ. 1400عبد املطلب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط األوىل، 
دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه : الدكتور حممد مصطفى  -

 .1401األعظمي، ابعة السعودية، ط الثالثة 
سنة ألستاذنا الدكتور حممد بلتاجي حسن، مكتبة دراسات يف ال -

 .1406الشباب، القاهرة، 
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دفاع عن أيب هريرة : عبد املنعم صاحل العلي العزي، كمتبة النهضة  -
 م. 1973 -هـ  1393درا الشروق بريوت، ط األوىل  -بغداد 

دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين : الدكتور  -
 .1411شهبة، دار اجليل، بريوت، ط األوىل  حممد حممد أبو

رؤية إسالمية لالستشراق : الدكتور أمحد عبد احلميد غراب، املنتدى  -
 .1411اإلسالمي، لندن، ط الثانية 

السنة النبوية : مكانتها، عواملها بقائها، تدوينها : الدكتور عبد  -
ط  املهدي بن عبد القادر بن عبد اهلادي، دار االعتصام، القاهرة،

 .1409األوىل 
السنة قبل التدوين : الدكتور حممد عجاج اخلطيب، مكتبة وهبة،  -

 م. 1963هـ/ 1383القاهرة، ط األوىل 
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي : الشيخ الدكتور حممد مصطفى  -

 .1405السباعي، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط الرابعة 
السنة النبوية املشرفة : صحائف الصحابة رضوان اهلل عليهم وتدوين  -

 هـ. 1410أمحد عبد الرمحن الصويان، بدون ذكر دار النشر، ط األوىل 
صحيفة علي بن أيب االب : حتقيق وتعليق : الدكتور رفعت فوزي  -

 .1406عبد املطلب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط األوىل 
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كتب السنة، دراسة توثيقية : الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب ،  -
 .1399بة اخلاجني مبصر، ط األوىل مكت

كيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاوي، دار الوفاء،  -
 هـ.1410مبصر، ط األوىل، 

حملات من تاريخ السنة وعلوم احلديث : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة،  -
 .1404مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، ط األوىل 

: ألستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب،  املدخل اىل توثيق السنة -
 .1398مكتبة اخلاجني، مصر، ط األوىل 

مكانة الصحيحني : الدكتور خليل ابراهيم مال خاار، املطبعة العربية  -
 .1402احلديثة، القاهرة، ط األوىل 

مكة يف عصر ما قبل اإلسالم : السيد أمحد أبو الفضل عوض اهلل،  -
-1401العزيز، الرياض، ط الثانية، مطبوعات دارة امللك عبد 

1981. 
وعاشروهن باملعروف : الدكتور أبو سريع حممد عبد اهلادي، مكتبة  -

 .1988الرتاث االسالمي، القاهرة، ط. األوىل، 
 

 تاسعا : الدوريات
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من ربيع اآلخر  2تاريخ  974جريدة )الشعب( املصرية، العدد :  -
 هـ. 1416

من  2تاريخ  1419السعودية، العدد : جريدة )العامل اإلسالمي(  -
 هـ. 1416ربيع اآلخر 

هـ اجمللد 1378جريدة )املسلمون( العدد السادس ىف رمضان  -
 .577السادس ص 

 م.1985سنة  43جملة )املسلم املعاصر( : رقم  -
- Harian "PELITA", 16-7-1992. 

- Harian "PELITA", 17-7-1992. 

- Harian "PELITA", 18-7-1992. 

- Harian "PELITA", 22-7-1992. 

- Harian "PELITA", 23-7-1992 

 ( اإلندونيسية.PELITAجريدة )بليتا  -

جملة )أهل البيت( الصادرة يف لندن، الطبعة العربية، العدد الثالثون،  -
 م.1995هـ/يوليو 1416شهر صفر 

- Majalah "TEMPO", 13-3-1984. 
 ( اإلندونيسية.TEMPOجملة )تِيْمُبو  -

 
- Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 1, Tahun 1990 

- Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 4, Tahun 1990 

- Majalah "Ulumul-Qur'an" Tahun 1992. 

- Majalah "Ulumul-Qur'an", No. 3, Vol. 4, Tahun 1993 

 جملة )علوم القرآن( اإلندونيسية. -
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 عاشرا : المراجع اإلندونيسية

- Ahmad Husnan Lc., K. H. : "Gerakan Inkaru As-Sunnah Dan 

Jawabannya", Penerbit Media Dakwah, Jakarta, cet. Pertama, 

1402/1981 

حركة إنكار السنة والرد عليها : األستاذ أمحد حسنان، دار نشر  -
 م.1981هـ/1402)ميديا دعوة(، جاكرتا، ط األوىل، 

- Christian Snouck Hurgronje, Dr : Perayaan Mekah (Het 

Mekkaansche Feest), INIS, Jakarta, 1989. 

احلج إىل مكة : د/ سنوك هورخرونيه، نشر إينيس، جاكرتا،  -
 م.1989

- Daud Rasyid : "Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam 

Sorotan", Usamah Press, Jakarta, cet. Pertama, Rabi'ul Awwal 

1414 H - September 1993. 

سالمي واالستشراق : داود رشيد، دار قراءة يف مفهوم التجديد اإل -
 م.1993هـ/1414نشر أسامة، جاكرتا، ط األوىل، 

- Harun Nasution, Prof. Dr. : "Islam Ditinjau dari Berbagai 

Aspeknya", Penerbit UI Press, Cet. Kelima, 1985. 

نظرات يف اإلسالم من خمتلف جوانبه : د/ هارون ناسوتيون، نشر  -
 م.1985نيسية، ط اخلامسة، اجلامعة اإلندو 

- Jalaluddin Rakhmat : "ISLAM AKTUAL", Penerbit "Mizan", 

Bandung, cet. ke-empat, Mei, 1992. 

اإلسالم املعاصر : جالل الدين رمحت، دار نشر ميزان، باندونغ، ط  -
 م.1992الرابعة، 
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- M. Rasyidi, Prof. Dr. "Koreksi Terhadap Harun Nasution", 

Bulan Bintang, Jakarta, Cet. Pertama, 1977. 

نقض كتاب )نظرات( للدكتور هارون : الدكتور حممد رشيدي،  -
 م.1977مطبعة بوالن بينتانج، جاكرتا، ط األوىل، 

- Ridwan Saidi, Drs.  : "Fakta dan Data Yahudi di Indonesia", 

LSIP, Jakarta, Cet. Pertama,1993. 

إندونيسيا : األستاذ رضوان صعيدي، أدلة وبيانات عن اليهود يف  -
 م.1993معهد البحوث العلمية والتنمية، جاكرتا، ط األوىل، 

- Ubaidillah, A. M, Drs. : "Selintas Mengenal ISLAM JAMA'AH 

Dan Ajarannya", Yayasan Al -Iman, Madiun, 1993. 

)حملة عن مجاعة املسلمني وتعاليمهم، مؤسسة اإلميان، ماديون،  -
 م(.1993
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