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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو
وصحابتو وأزواجو وذريتو ،ومن اتبعهم بإحساف إىل يوـ الدين ،أما بعد:
فإف من سنن اهلل الكونية الثابتة اليت ال تتغَت :سنة ا١تدافعة ،دفع ا٠تَت واإلدياف للشر والكفر،
ودفع الشر والكفر للخَت واإلدياف ،فال يزاالف يعتلجاف ويتصاوالف حىت يقضي اهلل بينهما ٔتا
يناسب حكمتو البالغة ،ويظهر آثار أٝتائو اٟتسٌت وصفاتو العلى ،من نصره ألوليائو ،وإذالؿ
أعدائو ،وعزتو ورٛتتو وحلمو وانتقامو وقوتو.
ومل ينقطع أىل الباطل عن ٤تاولة الدفع ُب صدور النصوص الشرعية والطعن ُب خواصرىا،
وجهودىم مل تقتصر على السعي ُب إنكار أصل الشرع وصحة الرسالة ،بل يتطور حا٢تم من ىذه
ا١ترحلة إىل ٤تاولة العبث بتأويل النصوص وتفريغها من دالئلها ،ولكن اٟتاؿ معهم كما قاؿ حساف
بن ثابت: 
باسم الذي ال ديػن إال دينُو
باسم الذي ٤تػم ٌد رسػولُوُ
خلُّوا بٍت ال ُك َّفار عن سبِيػلِوِ
َ
َْ َ
اليوـ نضربكم على تَْأويػلِوِ
ِ ِ1
كما ضربنػاكم على تنزيلو

ومن ىنا كانت ىذه الكتابة ا١تتواضعة؛ ُب الرد على كتاب وضعو أحد ا١تعاصرين ٝتاه:
(اٟتديث والقرآف) ،الطبعة األوىل  2008إفر٧تي ،ومنشور ُب دار اٞتمل ،وىي الدار ا١تعروفة
با١تسابقة إىل إخراج الكتب ا١تشبوىة وا١تشكلة ،وعاِب فيو الكاتب ٚتلة من ا١تسائل اٟتديثية
التشريعية ْتسب وجهة نظره ،وكاف منهجو فيو ْتسب ما ذكره ُب ثنايا الكتاب :يقوـ على
عرض نزر يسَت من األحاديث على كتاب اهلل؛ إلثبات أ ّف اٟتديث ال ديكن أ ْف يكوف صدر
 1تفسَت ابن كثَت .)357 / 7( -
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من رسوؿ اهلل  بصورتو اليت ُب كتب اٟتديث ،..اكتفى فيو ٔتناقشة بعض أحاديث
البخاري ُب صحيحو ،كممثل لألحاديث السنية ،..يورد اٟتديث ٍب يقارنو ٔتا جاء ُب القرآف
ُب نفس ا١توضوع ،..وقسم الكتاب إىل ٜتسة أقساـ:
 - 1األحاديث العامة اليت تناولت كافة ا١تواضيع.
- 2األحاديث عن اٟتكاـ والسالطُت.
 - 3صورة رسوؿ اهلل ُب كتب اٟتديث.
- 4عن جرأة كتب اٟتديث على اهلل.
 - 5أحاديث الكاُب للكليٍت .1
وألف الكتاب اشتمل على ٚتلة من ا١تغالطات العلمية ،وٕتاوز الطرائق ا١تعروفة ُب أروقة العلم
عند مناقشة مسألة أو معاٞتة قضية ْتثية ،استوجب ذلك التصدي لتلك الكتابة بياناً ١تا فيها من
آّازفة والتضليل ،فوجو فضيلة شيخنا األستاذ الدكتور/خالد بن منصور الدريس ،أستاذ اٟتديث
وعلومو بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الًتبية من جامعة ا١تلك سعود ،إىل العمل على كتابة
شيء حوؿ ىذا الكتاب لطالب وطالبات مرحلة الدكتوراه بالقسم ،فكاف نصييب منو :أوؿ
( )100صفحة فقط.
وقد جعلت البحث على بابُت:
الباب األوؿُ :ب بياف العيوب ا١تنهجية ُب كتاب (اٟتديث والقرآف) ،وٖتتو ستة مباحث:
المبحث األول :ا نتزاع النتائج من المسلمات األولية.
المبحث الثاني :االنتقائية في اختيار المصادر.
المبحث الثالث :الشك غير المنهجي.
 1انظر( :اٟتديث والقرآف) .25-23
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المبحث الرابع :إىمال األدلة المضادة.
المبحث الخامس :التفسير المتعسف للنصوص.
المبحث السادس :التعميم الفاسد.
والباب الثاينُ :ب دراسة مناذج من األحاديث ا١تنتقدة ُب كتابو ،على النحو التايل:

 حديث أبي سعيد ( :يدخل أىل الجنة الجنة ،وأىل النار النار.)..
 حديث ابن مسعود( :إني ألعلم آخر أىل النار خروجاً منها.)..
 حديث ابن عمر ( :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها.)..
 حديث ابن عباس  في قصة صاحب موسى.
 حديث أبي ىريرة( :إنما سمي الخضر ألنو.)..

 حديث أبي ىريرة( :يا رسول اهلل؛ إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه.)..
 حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن( :دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة).
ثم الخاتمة.

حدة؛ وذلك
وأقدـ بُت يدي ىذا العمل عذراً ١تا قد جيده الناظر ا١تنصف فيو من نوع ّ
أمر دفع إليو منهج صاحب (اٟتديث والقرآف)؛ فإ ّف من ال ُكتَّاب من يلتزـ الطرائق ا١ترعيّة ُب
ٌ
الدراسة ،ويبٍت نتائجو على ا١تقدمات الصحيحة ،مالزماً ألدب البحث ،ومالكاً ألدواتو،
فهذا إذا ما نُوقِش فإنو يسلك معو طريق قَػرع اٟتجة باٟتجة ،وإقامة س ِ
وؽ الرباىُت.
َ
ُ
ُ
ْ

ومنهم من إذا كتب فإنو يسلك سبيل ٣تأّة القطعيات وا١تسلمات ٔتحض الظن،
ا٠ترص على رقاب
ويهجم على ما مل حيط بو علماً وال سبق لو بو ُخْبػٌر؛ مسلطاً سيف ْ
اٟتقائق ،مع ٕتاوز أساليب أدب البحث واٟتجاج ،ويبٍت النتائج على مقدمات كسيحة ال
تقوـ على قدـ وال ساؽ ،فمثل ىذا ال تعنيو اٟتجة وال الربىاف ،فتقدديها بُت يديو ال ٖترؾ
ٍ
الص ْف ِع
مكامن التفكَت عنده ،فيحتاج إىل
أسلوب يناسب حالو ،فيو شيء من َع ْرِؾ األُذُف ،و َّ
الق َفا.
على َ
4

بطثرةىهباءى"ابنىظرناس"ىالذيىلبَّسىبهىصلىىالناسى


أسأؿ اهلل تعاىل ٔتنو وكرمو أف يوفق شيخنا الدكتور خالد الدريس ،وأف يرفع درجتو ُب
الدنيا واآلخرة ،وأ ْف يتوالنا ٚتيعاً برٛتتو وعفوه وسًته ،وأ ْف جيعلنا جنوداً لدينو ،ومن أنصار
سنة نبيو  ،اليت ىي سفينة نوح  ، من ركبها فهو الناجي ،ومن ٗتلف عنها فإنو مل
يفوت إال نفسو ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.
ّْ
كتبو:

صالح بن علي بن عبد اهلل الزيات
الرياض

فجر يوم االثنين 1431/7/9ىـ
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بيان العيوب المنهجية في كتاب (الحديث والقرآن)

المبحث األول:

ىانتزاعىالنتائجىمنىالمسلماتىاألولوظى
6

بطثرةىهباءى"ابنىظرناس"ىالذيىلبَّسىبهىصلىىالناسى


ى
يسمى باألفكار ال َقْبلِيَّة ،ال يتكلم ع
علمي من مسلّمات أولية أو ما ّ
"ال خيلو ّ
أي ْتث ّ

يلىا

يصرح بػها ،ولكنو ينطلق منها ُب معاٞتة القضايا اليت يتطرؽ ٢تا ُب ْتثو "( ،)1والباحث
الباحث وال ّْ
إذا أراد أف يكوف منصفاً ،ويصل إىل نتائج علمية صحيحة تقف على عتبة التحقيق؛ فإنو ال
يستسلم لتلك ا١تسلمات؛ وىو ْتاجة إىل التأمل ُب ا١تعطيات العلمية اليت بُت يديوٍ ،ب يعمل على
دراستها بتجرد حىت توصلو تلك ا١تعطيات إىل التنائج اليت ال يكتشف دقتها أو صحتها إال بعد

ىذه الدراسة وتلك ا١تقدمات العلمية.
وىو إف مل يسلك ىذا السبيلٔ ،تعٌت أنو اعتقد ٍب ْتث ليصل إىل النتيجة اليت اعتقدىا فإنو

–

واٟتالة ىذه -ال يصلح أف يوصف عملو بػ(البحث) ألنو مل حيصل ،وال بػ(العلمي) ألنو على غَت
ا١تنهجية العلمية ا١تنطقية ا١تفًتضة للوصوؿ للحقائق.
وبناء على ىذه ا١تقدمة فلننظر ُب عمل الكاتب الذي ارتضى لنفسو لقب (ابن قرناس) ،وىل
وزور ما بو
ٖتقق ُب عملو صفة البحث العلمي وشرطو ،أـ أنو اعتقد ٍب َّ
قعد ،وحكم ٍب استدؿَّ ،
َّقرر.
فهو ُب أوؿ صفحة من كتابو ،بل ُب األسطر األوىل وصل إىل النتيجة اليت أراد الوصوؿ إليها
بتأليفو ىذا الكتاب ،وعرب خط النهاية قبل أف يبدأ ،فقاؿ عن اٟتديث النبوي والسنة النبوية؛ أف
اإلنساف ( :لو أتاح لنفسو الفرصة لتقليب أي كتاب من كتب اٟتديث ..فسيجد قصصاً وأخباراً
وأساطَت من كل حدب وصوبٗ ..تالف ما يقولو اهلل تبارؾ وتعاىل ُب كتابو الكرمي ،)..و(قصص
تعكس الزمن الذي اختلقت فيو ،)..و(حكايات من نسج ا٠تياؿ ،)..و(

قصص من الًتاث

ا١تندائي واإلغريقي وآّوسي وا٢تندي ومن كل تراث ) ،و( أحاديث دخلها اٟتذؼ والتغيَت

( )1مقتبس من كالـ شيخنا األستاذ الدكتور (خالد الدريس) ُب ّْرده على ا١تستشرؽ شاخت ص .19
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والتبديل) ،و( قصص مل تنسب للرسوؿ وليس ٢تا أي مغزى ) ،و(مل يوح للرسوؿ غَت القرآف) ،1
و(مل يكن ىناؾ تفسَت حملمد) ، 2و(مل يأمر الرسوؿ بكتابة شيء سوى القرآف)..3
ىكذا إذاً ! فما اٟتاجة لتسويد (  )528صفحة والنتيجة ىا ىنا من أوؿ ستة أسطر ،وما اٟتاجة

لذلك وىذه القواعد "اللملمانية"  4قد قطعت طريق البحث ،إنو لعناء ليس وراءه كبَت طائل.

َّ
إف من قرأ مقدمة كتابو ىذه كفتو ُب الوصوؿ إىل خالصة البحث من أوراقو األوىل ،دوف حاجة
لعناء تقليب الكتاب ،والتأمل فيما سوؼ يسوقو من أدلة وبراىُت.
إنو مل يًتؾ لنا الفرصة لنشاركو اٟتكم على اٟتديث النبوي وقصصو وأخباره ،من خالؿ عرضو أدلة
ثبوهتا أو افًتائها بزعمو ،فدلت أسطر كتابو األوىل أنو كاف قد بيَّت قرارات ونتائج ُب ذىنو؛ وىو
من خالؿ ىذا الكتاب يسعى لالستدالؿ ٢تا ال الختبار صدقيتها ،وينطلق من مسلمات عقلية
يتم
اسًتوح إليها وصغى ٨توىا قلبو ،ومل تسعفو حىت آّاملة العلمية حملاولة التظاىر بكتمها حىت َّ
دراستو ،ولكنو قدَّـ دعاواه -اليت غلت ُب قلبو وفارت  -نقداً ناجزاً.
ومن ىنا فال ديكن الوثوؽ بشيء من ىذه النتائج اليت خلص إليها ُب كتابو ،حيث إهنا مل تُعرض
ُب دراستو -ا١تدعاة -للدراسة ،وقد كاف مقتضى ا١توضوعية ُب الدراسات العلمية لألفكار ،أ ْف
تدرس بتجرد كامل ،دوف ٖتيُّ ٍز إىل خلفية ذىنية تتحكم ُب مسار النتائج؛ أو ٖترؼ استواء طريقها،
ومهما كرب عقل الباحث وصفى ذىنو فإنو ال ديكن أ ْف يصل إىل نتيجة صحيحة ُب مثل ىذه
األجواء ،ألف ٙتت مؤثر خفي يدب بُت خلجات النفس ،ويوجو األفكار إىل حيث يريد ىو؛ ال
إىل حيث يقود التجرد العلمي.

( 1اٟتديث والقرآف) .12
 2ا١ترجع السابق .13
 3ا١ترجع السابق.
 4كلمة مصنوعة من حرؼ النفي "مل" الذي أكثر الكاتب من ترداده ُب تقعيداتو.
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المبحث الثاني:

ىاالنتقائوظىطيىاختوارىالمصادرى
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" من أخطر العيوب ا١تنهجية ُب البحث العلمي ،أف يتوصل الباحث إىل نتائج ٤تددة عامة
تكوف مبنية على معلومات مستقاة من مصادر غَت متخصصة ُب موضوع ْتثو"(.)1
ويكوف ذلك االختيار للمصادر ا١تعيّنة من الباحث انتقاءً وتشهياً من قبلو ،وليس لسبب

أي باحث من مراجعة ا١تصادر ا١تتخصصة
مقبوؿ ،وليس ٙتَّ َ
ت سبب مقبوؿ -بطبيعة اٟتاؿ -دينع ّ

ُب ا١توضوع الذي يعاٞتو؛ إال أف يكوف أراد أمراً خيفيو.

منهجي معدود ُب ٚتلة العيوب ا١تنهجية ُب الدراسات البحثية واٟتالةُ ىذه؛ فما
فهذا عيب
ّّ

القوؿ لو أف ىذا الباحث ا١تدعى نظر ُب مسألة من علم ليس من ٗتصصو ،وليست لو فيو دراسة
كل ْتثو
أو خربة ودراية؛ ٍب ىو يهجم على االستدراؾ والتصويب ُب مسائل ىذا العلم ،وقد بٌت َّ
ا٠تاصة؛ ومرئياتو الذاتية على البديهة ،وعلى ما يقع ُب فهمو بادي الرأي ،بال
على وجهات نظره َّ
تأمل وال اعتبار ،ودوف رجوع إىل أي مصدر إطالقاً ! ،ال من ا١تصادر ا١تتخصصة وال من غَتىا..
أبداً ! ،فما الظن بنتائج دراسة ىذا منهجها.
ورد اٟتق بال برىاف؛ وُب معناه يقوؿ ربنا تبارؾ وتعاىل:
وىذا الصنيع من جحود البيّْناتّ ،

(قُتل اإلنساف ما أكفره)؟؛ قاؿ اإلماـ العماد ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية( :وىذا ٞتنس اإلنساف
ّْ
ٔتجرد االستبعاد وعدـ العلم)  ،2وىو مشابو ٟتاؿ الكفار
ا١تكذب؛ لكثرة تكذيبِوِ بال ُمستَػنَد ،بل َّ
الذين قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل عنهم( :بل َّ
أهنم
كذبوا ٔتا مل حييطوا بعلمو و١تا يأهتم تأويلو)؛ أي:
َّ
َّ
كذبوا بو على البديهة قبل التدبُّر ومعرفةِ التأويل.3
فإين أضرب مثالً ٟتاؿ ىذا
وحىت يظهر قبح مثل ىذه الطريقة ُب ا١تسائل العلمية والبحثية؛ ّ

مرة يراه ،وطلب
الطب ألوؿ َّ
اإلنساف :كحاؿ رجل من العامة األميُت ،وقع ُب يده ٌ
كتاب ُب علم ّ
من أحد اٞتالسُت أ ْف يقرأه عليوٍ ،ب إنو ١تا استشكل بعض ما ُب الكتاب؛ واستغرب بعض

( )1مقتبس من كالـ شيخنا األستاذ الدكتور (خالد الدريس) ُب ّْرده على ا١تستشرؽ شاخت ص .30
( )2تفسَت ابن كثَت .322 / 8
( )3الدر ا١تصوف ُب علم الكتاب ا١تكنوف .2314/1
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يرد فيو ا١تسائل اليت استشكلها ،ويبطل فيو األدوية اليت
االصطالحات واألدوية= شرع يؤلف كتاباً ّ
مل يسبق لو أ ْف ٝتع ّٔا ،فيبدي إشكاالتو متذاكياً متحذلقاً على طريقة األ١تعي ُب االنتقاد :كيف

ديكن لقرص دواء "البندوؿ" يبتلعو اإلنساف ُب بطنو ويعاِب أمل رأسو ،وفرؽ بُت البطن والرأس!؛ ٍب
يتنحنح -منتشياً -ويعتدؿ ُب جلستو :كيف لألطباء أ ْف ي ّدعوا علم الغيب فيزعموف أ ّف ىذا
الدواء يعاِب صداع الرأس وخيفف أ١تو ،ىل نزؿ عليهم بذلك وحي ،أـ شهدوا أسرار الغيب.!!..
وٖتَ ُام ٌق ،وليست من ا١تباحثات العلمية ُب قَبِ ٍ
يل وال َدبَِت ،وٚتيع ىذه االعًتاضات
فهذه ٥تَْ َرقَةٌ َ
مشكل حقيقي ُب ا١تسألة ا١تعينة ،وإمنا ىي أثر للجهل ِ
ٍ
وجدَّة ا١تعلومة،
واإلشكاالت مل تنشأ من
ٌ
سأؿ أىل االختصاص لداووا ِطبَّوُ ،وأنعشوا بالعلم لُبّو ،ولكن اٟترماف ال هناية لو.
ولو َ
ىذا بالضبط نظَت ما فعلو "ابن قرناس"؛ فليس ُب كتابو نقل عن أي مصدر من كتب علم
الرد -يلحظ
اٟتديث وا١تصطلح وال من غَته ،ففي أوؿ (  )100صفحة من كتابو –وىي ٣تاؿ ىذا ّ
أي مصدر علمي مطلقاً؛ إال اإلحاالت على مواضع
أنو قد خلت ُّ
كل حواشيو من أي إحالة على ّ
األحاديث ا١تنتقدة من صحيح البخاري  ،1وىذه ُجرأةٌ علمية مذمومة ،بل ىي تغرير بالنفس ،فهو

يناقش مسائل حديثية وفقهية واصطالحية؛ وال ديكن عالجها إال بالرجوع إىل ا١تؤلفات فيها ،وىو

مل يفعل شيئاً من ذلك.
وىذا كلو يضعف الثقة بطريقة عالج ا١تسائل ا١تدروسة ،ويسقط االعتماد على النتائج اليت
توصل إليها من خالؿ ْتثو.



 1يالحظ أيضاً أ ّف الكاتب أحاؿ خالؿ ىذه الصفحات ا١تائة على كتاب آخر لوٝ ،تاه( :سنة األولُت) ُب ٜتسة
مواضع ،ويبدو أ ّف ىذا نوع نرجسية حا١تة يعاين منها "ابن قرناس" ،وأيضاً فهو قد جعل حاشية ُب صفحة ( ،)51نقل
فيها عن كتاب تقريب التهذيب نقالً ال عالقة لو بالكالـ ُب صلب الكتاب ،وعليو فهذه اإلحالة ال تعكر ما قررتو ُب
األعلى.
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بطثرةىهباءى"ابنىظرناس"ىالذيىلبَّسىبهىصلىىالناسى


المبحث الثالث:

الشكىضورىالمنكجيى
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يقوؿ شيخنا األستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس( :

يعطي أساتذة ا١تنهجية الشك

عرب عنها أحدىم بقولوُ (( :ب كل علم ينبغي أف تكوف نقطة البدء ىي
ا١تنهجي مكانة مهمةّ ،

الشك ا١تنهجي .فكل ما لم يثبت بعد ،ينبغي أن يظل مؤقتاً موضوعاً للشك ،ولتوكيد قضية ما
ينبغي تقدمي األسباب اليت تربر االعتقاد بأنػها صحيحة صادقة )).
وقد عرؼ ٣تمع اللغة العربية الشك ا١تنهجي بأنو (( :مرحلة أساسية من مراحل منهج البحث
ُب الفلسفة ،وقوامها ٘تحيص ا١تعاين واألحكاـ ٘تحيصاً تاماً ْتيث ال يُقبل منها إال ما ثبت يقينو،
ومن أبرز من قاؿ بو الغزايل ٍب ديكارت .فعلى الباحث أف حيرر نفسو من األفكار ا٠تاطئة "

يتروى فيما يعرض لو ،فال يتسرع ُب حكمو )) ) ،1وجييب فضيلتو عن إشكالية:
بالشك " ،وأف َّ
مىت حيكم على العمل بأنّو مشتمل على شك غَت منهجي ،فيقوؿ ( :يكوف كذلك إذا كاف الشك
فيو إفراط وإنكار ونفي؛ من دوف بيّْنةٍ أو قرينةٍ مقبولة).2
َّ
ا١تنهجي
ب ُب الشك غَت
فأما الكاتب "ابن قرناس" –ىداه اهللُ -ب كتابو ىذا :فقد تَػ َقل َ
ّ
ظَهراً لبطن ،ومل يػبق ُب جس َده عِ ٌ ِ
وداخلَوُ فيو الشك ُب سنة النيب  وحديثو،
ص ٌل إال َ
ْ
رؽ وال م ْف َ
َْ َ َ َ

تتصور حجم
دوف أ ْف يوجد دليالً واحداً يقوـ عند اٟتجاج على صدؽ شكوكو وأوىامو ،ولك أ ْف َّ
ىذه الشكوؾ ُب نفسو وىو يردد عن اٟتديث النبوي من بداية ْتثو عبار ٍ
ات من مثل( :
ّ
"أساطَت"٥" ،تتلق"" ،فيها حذؼ"" ،تبديل"" ،تعديل"" ،إضافة"" ،مبتور"" ،نسج ا٠تياؿ")،
ِ
قلب واح ٌد اجتمعت فيو وصرب عليها!.
سْتػ َرَؾ يا ّ
رب ،كلُّ ىذه األوىاـ كيف احتملها ٌ
يقوؿ الكاتب –ىداه اهللُ -ب ىذا السبيل( :لو ثبت عن الرسوؿ..بطرؽ قطعية ،وىو ما ال

يتوافر فيما يسمى باٟتديث ،ولكننا نقوؿ جدالً إنو حىت لو ثبت عن الرسوؿ غَت القرآف :فال ديثل

3
وشوُ ،حيث إنو يعتقد أنو
احتَػ َو َشْتوُ ُو ُح ُ
دين اهلل)  ،فالحظ كيف استولت عليو ىواجيس الشك و ْ

ٍ
بشكل قاطع عن الرسوؿ  سنةٌ فإنو -مع قطعيَّة ثبوهتا -ال يقبلو ُب دين اهلل! ،وىذه
لو ثبت

 1من كتاب :العيوب ا١تنهجية ُب كتابات ا١تستشرؽ شاخت .36
 2ا١ترجع السابق.
( 3اٟتديث والقرآف) .18
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َّس ِهيب"  ،1وللعلم فإ ّف من شك ُب القطعيات وا١تسلمات ،ككوف الشمس
مرحلة متقدّْمة من "الت ْ

طالعة مثالً؛ فقد تُػ ُوّْدع من عقلو.

ويقوؿ أيضاً عن حديث ابن عباس

( :أف النيب  سجد بالنجم ،وسجد معو ا١تسلموف

وا١تشركوف ،واٞتن واإلنس) ،فقاؿ "ابن قرناس" ( :وبطبيعة اٟتاؿ ىذا مل حيدث ،وال ديكن أف
2
غييب بلغو ،وإما أف يكوف لشهوده اٟتادثة
٠ترب
يكوف
أف
إما
:
منو
النفي
وىذا
،
يكوف حدث)
ّ

وثبت عنده عدـ حصوؿ السجود ،وإما أف يكوف ١تانع عقلي يقطع بعدـ إمكاف ذلك؛ وكل ىذا

٣ترد أىواء وظنوف.
ال وجود لو ُب نفس األمر؛ فبقي أ ّف إنكاره لوقوع ذلك ّ
وقاؿ أيضاً عن عموـ اٟتديث النبوي( :إ ّف اٟتديث ال ديكن أف يكوف صدر من رسوؿ اهلل)
ب :ال ديكن أ ْف يكوف صدر ،..دوف أمار ٍ
ضربةَ ال ِز ٍ
ات صحيحةٍ للشك ،وال أدلة على
ىكذا َ ْ َ
الكذب.

،3

ويقوؿ أيضاً ( :إ ّف ترؾ الرسوؿ ٞتزء من الدين ا١تتمثل بػ"اٟتديث"؛ تتناقلو ألسن الفاجر والكافر

وا١تعتوه والكذاب كيفما تشاء ،ويضاؼ عليها وينقص منها؛ اهتاـ للرسوؿ)  ،4وانظر ىنا كيف أ ّف
الكاتب –ىداه اهلل -حصر رواية اٟتديث النبوي ُب أربعة أصناؼ من البشر؛ وىم:
- 1الفاجر.
- 2الكافر.
- 3ا١تعتوه.
- 4الكذاب.

 1ىو ذىاب العقل بسبب لدغ حيّةٍ أو عقرب و٨توىا من ذوات السموـ ،انظر :لساف العرب.475/1
( 2اٟتديث والقرآف) .69
( 3اٟتديث والقرآف) .21
( 4اٟتديث والقرآف) .20-19
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يرد حديثو ،فيقلب
فجمع من أصناؼ الناس الذين ال يذكرىم علماء اٟتديث إال ُب أبواب من ُّ
ىو ذلك ليجعل علماء اٟتديث ال يرووف سنة النيب  إال من طريق ىؤالء فقط ،مع أ ّف القسمة
العقلية تقتضي وجود أصناؼ أخرى حيتمل أ ْف تشارؾ ُب الرواية؛ مثل :الثقة الضابط ،والصادؽ
قوي اٟتفظ...اخل ،واٟتقيقة َّ
ٕتن ٛتل عليو َسلَس الشَّك الذي يعاين منو
تصرفو ىذا ٤تض ٍّ
أف ُّ
البار ّ
ّ
الكاتب –ىداه اهلل ،-و٨تن بدورنا نسأؿ اهلل تعاىل أ ْف ديُ ّن عليو وعلى سائر مرضى ا١تسلمُت
بالعافية.



المبحث الرابع:

إهمالىاألدلظىالمضادةى
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يقوؿ األستاذ الدكتور خالد الدريس ( :من أسوأ العيوب ا١تنهجية ،وأشدىا خطورة على نتائج
أي ْتث علمي ،ىي أف يتجاىل الباحث األدلة ا١تضادة  -يعٍت ا١تخالفة  -لرأيو سواءً أكاف ذلك

بسبب إمهالو أـ ٖتيزه أ ـ ألي سبب آخر ،ويصف أحد ا١تفكرين الغربيُت العامل أو الباحث الذي

خيفي األدلة اليت ال تؤيد نظريتو بأنو يعد ُب عامل العلم (( مثل ا١تايل الغشاش ،أو احملاسب الذي
يزيف ُب دفاتره ُب عامل ا١تاؿ )) )(.)1
ومن ذلك مثالً ُب ىذا الكتاب؛ استدالؿ الكاتب –ىداه اهلل -على بطالف حديث نبوي

غييب من أحواؿ أىل النار  ،2فالكاتب يستدؿ على بطالنو بأنو
شريف ،أخرب فيو النيب  بأمر ّ

خرب غيب والنيب ال يعلم الغيب؛ فيقوؿ ( :وكل ما سيحدث ُب يوـ القيامة ىو من عامل الغيب،
تفرد اهلل بعلمو لوحده" :عامل الغيب فال يظهر على غيبو أحداً" )  ،3ىكذا ويقف الكاتب
الذي ّ
باآلية على ىذا اٟت ّد ،مع كوف جواب إشكالو الذي أورده على اٟتديث؛ موجود ُب اآلية اليت

تليها مباشرة وىو قد رآىا قطعاً ،يقوؿ تعاىل( :عامل الغيب فال يظهر على غيبو أحداً

إال من

ارتضى من رسول ) ،فدلت اآلية على أ ّف الرسوؿ ٦تن استثٍت ،فال يظهر اهلل على غيبو أحداً إال
الرسل الذين ارتضاىم اهلل لرسالتو فإنو يطلعهم على ما يشاء تعاىل من غيبو.
كامن ُب اآلية التالية :تركها وأعرض عنها،
فالكاتب –ىداه اهلل١ -تا علم أ ّف بطالف استداللو ٌ

ذمو اهلل تعاىل من أىل الكتاب؛ ُب قولو تعاىل( :أفتؤمنوف
وىذا اللوف من التعامل مع النصوص َّ
ببعض الكتاب وتكفروف ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي ُب اٟتياة الدنيا ويوـ
يردوف إىل أش ّد العذاب وما اهلل بغافل عما تعملوف).4
القيامة ّ

( )1العيوب ا١تنهجية ُب كتابات ا١تستشرؽ شاخت .41-40
2
ِ
وؿ
اٞتَنَّةِ ْ
وىو حديث أيب سعيد ا٠تدري ُ ب صحيح البخاري( :13 / 1يَ ْد ُخ ُل أ َْى ُل ْ
َّار ٍبَُّ يػَ ُق ُ
اٞتَنَّةَ َوأ َْى ُل النَّار الن َ
ِ
ٍ
ٍ ِ
اىل أَخ ِرجوا من َكا َف ُِب قػَلْبِوِ ِمثْػ َق ُ ٍ ِ
اٟتَيَا أ َْو
اس َوُّدوا فػَيُػلْ َق ْو َف ُِب نػَ َه ِر ْ
اؿ َحبَّة م ْن َخ ْرَدؿ م ْن إِديَاف فػَيُ ْخ َر ُجو َف مْنػ َها قَ ْد ْ
اللَّوُ تػَ َع َ ْ ُ َ ْ
اٟتِبَّةُ ُِب جانِ ِ
ص ْف َراءَ ُملْتَ ِويَةً).
اٟتَيَاةِ َش َّ
ت ْ
ْ
ب َّ
ك َمالِ ٌ
ك فػَيَػنْبُتُو َف َك َما تػَنْبُ ُ
السْي ِل أَ َملْ تػَ َر أَنػ ََّها َٗتُْر ُج َ
َ
( 3اٟتديث والقرآف) .30
 4سورة البقرة آية .85
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ويقوؿ الكاتب –ىداه اهلل -أيضاً ُب معرض كالـ لو عن اٞتنة( :ىذا إذا سلمنا أف اٞتنة عبارة عن

1
ظاىر ينفي عن
يصوره لنا اٟتديث)  ،فالكاتب –ىداه اهلل -كما ىو ٌ
بناء ٤تصن ،ولو أبواب كما ّ

اٞتنة حقيقة أمرين اثنُت؛ مها:

- 1ينفي أ ْف تكوف عبارة عن بناء.

- 2ينفي أ ْف يكوف ٢تا أبواب حقيقية.

ّقرر ىذه ا١تسألة عنده دوف التفات إىل وجود ما يدؿ على صدؽ ذلك أو كذبو ،والواقع لكل من

عرؼ القرآف الكرمي وقرأه لطلب ا٢تداية منو؛ أنو قد أثبت ٚتيع ما سعى الكاتب ىنا إلنكاره ،فأما
ؼ َم ْببنِيَّةٌ )،2
ؼ ِم ْن فَػ ْوقِ َها غُ َر ٌ
كوهنا بناء؛ فيقوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل( :لكن الذين اتقوا رَّّٔم ٢تم غُ َر ٌ
ٍ
صلَ َح من آبائهم
وأما كوهنا ٢تا أبواب؛ فيقوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل( :جن ُ
َّات َع ْدف يدخلوهنا ومن َ
باب) ،3وقاؿ تعاىلِ ( :
وأزواجهم وذُ ّْريّاهتم وا١تالئكة يدخلون عليهم من كل ٍ
وسْي َق الذين اتقوا رّٔم
ت أبوابها).4
إىل اٞتنة زمراً حىت إذا جاءوىا وفُتِ َح ْب

ِ
يزع ُم دعوَة الناس إىل لزوـ القرآف الكرمي ،كيف أنو ١-تا كانت
فالحظ ىذه ا١تَزال َق ا٠تطَتة ١تن ُ
دعوتو على غَت ِر ْش َدةٍ وال ٍ
سبيل سويّةٍ مستقيمة -وقع ُب مثل ىذا ا٠تطأ الذي يعرفو صبياف
اٟتق ُب ِوْرٍد وال
حاج َج عليو ليس من ّْ
الكتاتيب ،إذ صرفو اهلل عن األدلة اليت تدؿ على أ ّف ما َ
ص َدر ،ولكنو ما تأمل أدلة ا١تسألة اليت ينظر فيها ،وال ما خيالفها.
َ

( 1اٟتديث والقرآف) ُ ، 92ب تعليقو على حديث أيب ىريرة  عند البخاري  ، 25/ 3أ ّف أبا بكر قاؿ للنيب عن
ِ ِ
ضر ٍ
ك
ت َوأ ُّْمي يَا َر ُس َ
َح ٌد ِم ْن تِلْ َ
وؿ اللَّوِ َما َعلَى َم ْن ُدعِ َي ِم ْن تِلْ َ
أبواب اٞتنة( :بِأَِيب أَنْ َ
ورة فَػ َه ْل يُ ْد َعى أ َ
ك ْاألَبْػ َواب م ْن َ ُ َ
ْاألَبْػو ِ
اب ُكلّْ َها) ..اٟتديث.
َ
 2سورة الزمر آية .20
 3سورة الرعد آية . 23
 4سورة الزمر آية . 73
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ا١تضادة أيضاً؛ ما ذكره الكاتب تعليقاً على قوؿ النيب
ومن إمهاؿ الكاتب –ىداه اهلل -لألدلة
ّ

صلى اهلل عليو وسلم( :تلقت ا١تالئكة روح رجل ٦تن كاف قبلكم فقالوا أعملت من ا٠تَت شيئاً؟،

قاؿ :كنت آمر فتياين أف ينظروا ويتجاوزوا عن ا١توسر ،1 )..فعلق الكاتب قائالً( :ا١تالئكة ليس ٢تا
اٟتق ٔتساءلة البشر وال ٤تاسبتهم ألف احملاسب ىو اهلل صاحب اٟتق ُب العبادة "ٍب ردوا إىل اهلل
موالىم اٟتق أال لو اٟتكم وىو أسرع اٟتاسبُت").2
فيقرر الكاتب ىنا بطالف ىذا اٟتديث ،مستدالً على ذلك بأف ُب اٟتديث ذكر مساءلة ا١تالئكة
للبشر ،بينما تلك ا١تساءلة ال تكوف للمالئكة وإمنا ىي هلل وحده ،ىكذا يقوؿ.
وىذا ٤تض ظن من الكاتب –ىداه اهلل -ال يسنده دليل من القرآف الكرمي ،بل آيات الكتاب
الكرمي ناطقة ٓتطأ ىذه الدعوى ،ومصرحة بكوف ا١تالئكة تسأؿ الناس وتناقشهم وٕتاد٢تم ُب
الدنيا عند قبض أرواحهم ،وُب اآلخرة كذلك ُب جهنم ،فمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ:
- 1قولو تعاىل ُب سورة األعراؼ ( :37فمن أظلم ٦تن افًتى على اهلل كذباً أو كذب بآياتو
أولئك ينا٢تم نصيبهم من الكتاب حىت إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا أين ما كنتم
تدعوف من دوف اهلل قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين) ،فدلت
اآلية على كوف ا١تالئكة تسأؿ ا١تفًتين ا١تكذبُت عند توفيهم ٢تم قائلة " أين ما كنتم
تدعوف من دوف اهلل"؛ وأهنم جييبوف قائلُت " ضلوا عنا".
- 2وقاؿ تعاىل ُب غافر  ( :50-49وقاؿ الذين ُب النار ٠تزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا
يوما من العذاب قالوا أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما
دعاء الكافرين إال ُب ضالؿ) ،فالحظ وقوع السؤاؿ من خزنة النار من ا١تالئكة
للكفار الذين فيها ،وأهنم جييبوف ،وأف ا١تالئكة ترد عليهم وتقرعهمُ ،ب ٤تاورة
و٣تادلة.
 1صحيح البخاري .2077/57/3
 2اٟتديث والقرآف .98-97
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- 3وقاؿ تعاىل ُب الزمر ( :72-71وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمراً حىت إذا جاءوىا فتحت
أبوأّا وقاؿ ٢تم خزنتها أمل يأتكم رسل منكم يتلوف عليكم آيات ربكم وينذرونكم
لقاء يومكم ىذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى ا١تتكربين) ،أيضاً تسأؿ ا١تالئكة ا١توكلة ٓتزانة
رد الكفار ٔتا ال ُع ْذ َر فيو أ ُِم َر ّٔم إىل النار.
النار الكفار عند سوقهم إليها ،فإذا َّ
إيل
- 4وقاؿ تعاىل ُب سورة األنعاـ ( :93ومن أظلم ٦تن افًتى على اهلل كذباً أو قاؿ أوحي َّ
ومل يوح إليو شيء ومن قاؿ سأنزؿ مثل ما أنزؿ اهلل ولو ترى إذ الظا١توف ُب غمرات
ا١توت وا١تالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوـ ٕتزوف عذاب ا٢توف ٔتا كنتم
تقولوف على اهلل غَت اٟتق وكنتم عن آياتو تستكربوف).
ألقي فيها فوج سأ٢تم
- 5وقاؿ تعاىل ُب سورة ا١تلك ( :9-8تكاد ٘تيَّػ ُز من الغيظ كلّما َ

خزنتها أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزؿ اهلل من شيء إف

أنتم إال ُب ضالؿ كبَت).
وغَتىا من اآليات الدالة على وقوع مساءلة ا١تالئكة للناس ،غَت أين اكتفيت ٔتا بانت داللتو من
النصوص ،وتركت من احتمل من ظواىر األدلة ،وكل ىذا ّّ
داؿ على أف الكاتب –ىداه اهلل -مل
يوؿ األدلة ا١تضادة العناية الكاملة ،وال تأمل فيها ،وإمنا َى َج َم على تقرير ما يريد دوف توفية ا١تسألة
كفايتها من النظر.

ومن ذلك أيضاً :قوؿ الكاتب –ىداه اهلل -تعليقاً على حديث" :إذا دخل شهر رمضاف
فتحت أبواب السماء ،وغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت الشياطُت"؛ فقاؿ( :ويكوف صوـ
رمضاف عبادة من عبادات ثالث؛ فرضها اهلل على الناس ،ىي :عبادة تؤدى كل يوـ ٜتس
مرات ،وىي الصالة ،وعبادة سنوية تؤدى كصوـ لشهر رمضاف ،وعبادة ١ترة واحدة ُب العمر
١تن استطاع إليو سبيالً ،وىي اٟتج ،والعبادات جزء من الدين الذي يتكوف من أوامر ونواىي
اهلل اليت جاءت ُب القرآف ،وال ميزة ألمر على آخر ،أو عبادة على أخرى ،كما ال ميزة
19

بطثرةىهباءى"ابنىظرناس"ىالذيىلبَّسىبهىصلىىالناسى


للعبادات أو أي منها على أوامر اهلل األخرى اليت يتكوف منها الدين إال ُب ٥تيلة
القصاص.1)..
فأما ما ُب طيّْو من التناقض –
وكالمو ىذا قد اشتمل على ٚتلة من التناقضات وا١تغالطات؛ َّ
وأذكره ىنا استطراداً وإال فليس ىذا مكاف ْتثو-؛ فإ ّف الكاتب من خالؿ سائر ُكتُبِ ِو ،ومن

ويرُّد أحاديثها دوف اعتبار
خالؿ كتابِِو ىذا على وجو ا٠تصوص :يػُْنكر السنة النبوية ً
ٚتلةُ ،

ألي شاف ٍع ُب قبو٢تاٍ ،ب ٧تده ىنا يعود على كل ما بناه با٢تدـ إذ يقوؿ ( :ويكوف صوـ
ٍّ

رمضاف عبادة من عبادات ثالث؛ فرضها اهلل على الناس ،ىي :عبادة تؤدى كل يوم خمس
مرات ،وىي الصالة.)...
فمن أين للكاتب أف الصلوات ا١تفروضة ٜتس صلوات؟ ،ىل جيد ُب القرآف دليالً واحداً
نصاً واضحاً على كوف الصلوات ٜتس؟ ،إمنا الذي ُب القرآف الكرمي( :وأقم الصالة
ينص َّ
ُّ
طرُب النهار وزلفاً من الليل) 2؛ فهذه ثالث صلوات ،وقاؿ( :أقم الصالة لدلوؾ الشمس إىل
غسق الليل وقرآف الفجر إف قرآف الفجر كاف مشهوداً)  ،3وىذه صالتُت أو ثالث.
ِ
سهل
واالستدالؿ ّٔذه اآلية على كوف الصلوات ٜتس على طريقة أىل السنة واٞتماعة ٌ
ِ
الوقوؼ على ِ
داللة
لكن على منهج الكاتب –ىداه اهللُ -ب
ظاىر
ٌ
اج ُع ُب مظانّْو ،و ْ
ميسور يُر َ
ٌ

القرآف الظاىرة فقط :فإمنا ىذه ثالث صلوات ،ورٔتا قيل إهنا صالتُت فقط؛ َّ
ألف الثالثة ليس

ث فضالً عن كوهنا ٜتس
وقت الفجر فقط! ،فمن أين لو أنو ثال ٌ
فيها سوى ذكر قراءة القرآف َ
ُب كل يوـ وليلة.

 1اٟتديث والقرآف .95
 2ىود .114
 3اإلسراء .78
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يقوؿ اإلماـ القرطيب ُب تفسَته ( :ذكر

اهلل سبحانو ُب كتابو الصالة بركوعها وسجودىا

وقيامها وقراءهتا وأٝتائها...؛ وىذا كلو ٣تمل أٚتلو ُب كتابو ،وأحاؿ على نبيو ُب بيانو؛
فقاؿ جل ذكره" :وأَنْػزلْنَا إِلَيك ّْ ِ
ُت لِلن ِ
َّاس َما نػُّْزَؿ إِلَْي ِه ْم" ،فبُت صلى اهلل عليو وسلم
َ َ َْ
الذ ْكَر لتُبَػ ّْ َ
مواقيت الصالة ،وعدد الركعات والسجدات ،وصفة ٚتيع الصلوات فرضها وسننها ،وما ال
تصح الصالة إال بو من الفرائض وما يستحب فيها من السنن والفضائل).1
وقاؿ أبو الفداء ابن كثَت ( :فعلى ىذا تكوف ىذه اآلية دخل فيها أوقات الصالة ا٠تمسة،
ِ ِ
َّم ِ
س إِ َىل غَ َس ِق اللَّْي ِل" وىو :ظالمو ،وقيل :غروب الشمس ،أخذ منو
فمن قولو" :ل ُدلُوؾ الش ْ
الظهر والعصر وا١تغرب والعشاء ،وقولو تعاىلَ " :وقػُ ْرآ َف الْ َف ْج ِر" ،يعٍت :صالة الفجر.
اترا من أفعالو وأقوالو بتفاصيل ىذه
وقد ثبتت السنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم تو ً
خلفا عن سلف ،وقرنًا بعد
األوقات ،على ما عليو عمل أىل اإلسالـ اليوـ٦ ،تا تلقوه ً
قرف).2

وقت كل صالة ابتداء وانتهاء ،و ال عدد

بل ولن جيد الكاتب بُت دفيت ا١تصحف حىت:

ركعات كل صالة ،و ال عدد السجدات ُب كل ركعة ،و ال ىيئاهتا ،وال أركاهنا ،وال ما يقرأ
فيها ،وال واجباهتا ،وال سننها ،وال نواقضها ،إىل غَت ذلك من أحكاـ ال ديكن أف تقاـ
الصالة بدوهنا.3
ويقوؿ الكاتب –ىداه اهلل -أيضاً( :ويكوف صوـ رمضاف عبادة من عبادات ثالث؛ فرضها
اهلل على الناس ،ىي ...وعبادة لمرة واحدة في العمر  ..وىي الحج) ،من أين لو ُب القرآف
صاً واضحاً على َّ
مرة واحدةً ُب العمر؟.
ينص نَ َّ
الكرمي ما ُّ
أف اٟتج إمنا جيب على ا١تكلف َّ
 1اٞتامع ألحكاـ القرآف .112/9
 2تفسَت ابن كثَت  ، 102/5وانظر أيضاً :أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف لألمُت الشنقيطي.117-116/5
 3انظر ْتث :شبهات القرآنيُت حوؿ السنة النبوية ،إعداد  :أ.د٤ .تمود ٤تمد مزروعة ،ص .52
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واٟتقيقة َّ
صاً ،وىو
أف ىاتُت الداللتُت ال ديكن ١تن أن َكَر السنة أ ْف يػُثْبِتَػ ُه َما من القرآف الكرمي نَ َّ

منطقيُت ُمطَّردين:
مضطر ألحد موقفُت
ىنا
َّ
ّّ

 1أْ -ف ينكر كوف الصلوات ٜتس ،وكوف اٟتج واجباً مرة واحدة ُب العمر ،ويكتفي ٔتا
ظهر من داللة القرآف ُب ىذا الباب وىو كوف الصلوات ثالث فقط ،وكوف اٟتج
واجباً ُب وقتو من كل سنة.
يقر ٓتطأ قولو بإنكار السنة واٟتديث.
- 2أو أ ْف َّ
للنص
يدعي بطالف السنة ٚتيعاً؛ ٍب ىو يعود اآلف َّ
وإال فكيف ّ
ليقرر أحكاماً ال وجود ّ
يقر
عليها إال فيما أبطلو من السنة ،أو بإعماؿ قواعد أصوؿ الفقو ُب االستدالؿ ،وىو ال ُّ
بصحة شيء من ذلك لزوماً ؟.
وأما ما ُب كالـ الكاتب –ىداه اهلل -من ا١تغالطة؛ فهي دعوى عدـ تفاضل العبادات ،مع
إعراضو عن نصوص القرآف الدالة على ضد ما قرره ،فهو يقوؿ( :والعبادات جزء من الدين
الذي يتكوف من أوامر ونواىي اهلل اليت جاءت ُب القرآف ،وال ميزة ألمر على آخر ،أو عبادة
على أخرى ،كما ال ميزة للعبادات أو أي منها على أوامر اهلل األخرى اليت يتكوف منها الدين
إال ُب ٥تيلة القصاص ،1 )..ىكذا إذاً ،فال فضل لعبادة على أخرى ،وال ميزة لعبادة على
أخرى ،وكلها ٔترتبة واحدة الٖتاد مصدرىا ،وىو يقوؿ ىذا مهمالً ٞتملة وافرة من اآليات
الدالة على ثبوت التفاضل بُت األوامر الشرعية ،فمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ:
أ /قاؿ اهلل تعاىل( :إف تبدوا الصدقات فنعما ىي وإف ٗتفوىا وتأتوىا الفقراء فهو خَت لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم ،2 )..فهذه اآلية اشتملت على مفاضلة بُت عبادتُت اثنتُت:

 1اٟتديث والقرآف . 95
 2البقرة .271
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العلَن( :إف تبدوا الصدقات فَنِعِ َّما ىي).
 - 1الصدقة ُب َ
السّْر( :وإف ٗتفوىا.)..
- 2الصدقة ُب ّْ
أفض َل وأخيَػَر من وقوع ىذه
ٍب إ ّف اهلل تبارؾ وتعاىل ّبُت أف وقوع عبادة الصدقة ُب حاؿ ّْ
السر َ

العلَ ْن ( :وإف ٗتفوىا وتأتوىا الفقراء فهو خَت لكم ويكفر عنكم من
العبادة ُب حاؿ َ
سيئاتكم) ،فإخفاؤىا خَت من إبدائها.

ب /وقاؿ اهلل تعاىل( :وإف كاف ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأف تصدقوا خَت لكم إف كنتم
تعلموف) ،1فبُت اهلل تبارؾ وتعاىل أف للدائن مع ا١تستدين ا١تعسر حالتُت اثنتُت:
- 1أف ينظره ،فال يطالبو بالسداد حاالً؛ مراعاة إلعساره( :فنظرة إىل ميسرة).
- 2أف يتصدؽ على ىذا ا١تستدين ا١تعسر؛ بإسقاط مالو عليو من ماؿ( :وأف تصدقوا
خَت لكم).
ونص اآلية ظاىر على كوف التصدؽ بالعفو واإلسقاط أخَت وأفضل ( :وأف تصدقوا خَت
لكم) ،فصار التعبد هلل بالتصدؽ على ا١تعسرين أفضل من التعبد لو بإنظارىم.
فالغفلة عن كل ىذه اآليات اليت تناقض ما اىتم الكاتب بتقريره- ،مع كونو يظهر التعويل
الكامل على القرآف فقط دوف غَتهٍ ،ب ىو قد غابت عنو آيات ُب ذات الباب الذي يستدؿ
عليو -لدليل كاؼ على حقيقة عنايتو بالقرآف الكرمي اطالعاً ومعرفة وداللة واحتكاماً ،فما
النبوي؛ وىو ينكر وجوده ابتداء فضالً عن حجيتو ،ال
اٟتاؿ ُب شأف اطالعو على اٟتديث ّ
شك أنو سيكوف أبْػ َع َد عن االطالع عليو والعلم بو.

 1البقرة .280
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المبحث الخامس:

التفسورىالمتطسفىللنصوصى

يقوؿ األستاذ الدكتور خالد الدريس ُب ىذا العيب ا١تنهجي ( :ديكن ألي باحث مبتدئ ُب
قضايا التاريخ أف يقع ُب سوء فهم لبعض العبارات أو ا١تصطلحات ا١توجودة ُب النصوص القددية،
ولكن أساتذة ا١تنهجية وضعوا قواعد ُب فهم العبارات ،أوجبوا على كل باحث ُب التاريخ أف
يراعيها ،يقوؿ " :ال٧تلوا " (( ينبغي أف نتعلم كيف نقاوـ الغريزة اليت تدفعنا إىل تفسَت كل عبارات
النص با١تعٌت الكالسيكي أو ا١تعٌت العادي...و يقضي ا١تنهج بتعيُت ا١تعٌت ا٠تاص للكلمات ُب
الوثيقة ،ويقوـ على بعض مبادئ بسيطة جداً:
 - 1إف اللغة ُب تطور مستمر من شأنو أف يفسدىا ،ولكل عصر لغتو ا٠تاصة اليت ينبغي
النظر إليها على أنػها نظاـ خاص من الرموز والعالمات ،وعلى ىذا فإنو لفهم وثيقة ما ،ينبغي
معرفة لغة العصر ،أعٍت معٌت األلفاظ والصيغ ُب العصر اليت كتبت فيو الوثيقة .ومعٌت اللفظ يتعُت
ّتمع ا١تواضع اليت استعمل فيها...
 - 2واالستعماؿ اللغوي ديكن أف خيتلف من إقليم إىل آخر ،و٢تذا ينبغي معرفة لغة اإلقليم
الذي كتبت فيو الوثيقة ،أعٍت ا١تعاين ا٠تاصة ا١تستعملة بػها األلفاظ ُب األقاليم ا١تختلفة.
 - 3ولكل مؤلف طريقتو ا٠تاصة ُب الكتابة ،و٢تذا جيب أف ندرس لغة ا١تؤلف ،وا١تعٌت ا٠تاص
الذي استعمل بو الكلمات...
 – 4وخيتلف معٌت التعبَت ْتسب ا١توضع الذي يوجد فيو ،و٢تذا ينبغي أ الّ تفسر كل كلمة
وكل ٚتلة ،مفردة بل ْتسب ا١تعٌت العاـ (السياؽ) ،وقاعدة السياؽ ىذه قاعدة أساسية ُب
التفسَت ،وتقضي بأنو قبل أف أستعمل ٚتلة من نص أف أقرأ النص كلو أوالً...
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دقيقاً ُب التفسػير ،ال يكاد يًتؾ
بدؽة تؤلف منهجاً ػ
وه ػذه القػواعد لو طبقت ػ

)(.)1

مجاالً للخ ػطأ ))
ػ

فمن التفسَت ا١تتعسف الذي سلكو الكاتب –ىداه اهلل وأصلح قلبو ُ -ب ىذا الكتاب الذي بُت
أيدينا على سبيل ا١تثاؿ:
أ ّف الكاتب ذكر حديث أيب ىريرة ُ ب تقبيل النيب  للحسن بن علي بن أيب طالب ؛
ت فَ ِ
وفيو ( :فَجلَس –يعٍت النيب  - بِ ِفنَ ِاء بػي ِ
اؿ :أ ٍََبَّ لُ َك ُع؟ ،أ ٍََبَّ لُ َك ُع؟،
اط َمةَ رضي اهلل عنها؛ فَػ َق َ
َْ
َ َ
اؿ :اللَّ ُه َّم
ت أَنػَّ َها تُػْلبِ ُسوُ ِس َخابًا أ َْو تُػغَ ّْسلُوُ ،فَ َجاءَ يَ ْشتَ ُّد َح َّىت َعانَػ َقوُ َوقَػبَّػلَوُ؛ َوقَ َ
فَ َحبَ َسْتوُ َشْيئًا ،فَظَنَػْن ُ
ب َم ْن ُِحيبُّوُ).2
َحبِْبوُ َوأ َِح َّ
أْ
قلت :ففي ىذا اٟتديث :يسأؿ النيب  عن سبطو ورحيانتو اٟتسن  يريد أ ْف ٗترجو لو ُّأموُ فَتاه
ويقبّْلو ،فيسأؿ رسوؿ اهلل  فيقوؿ( :أَ ٍَبَّ) فهذه مهزة استفهاـ ،وكلمة ( ٍَبَّ) ٔتعٌت :ىنالك أو

ىناؾ  ،3وأما (لُ َكع) :فهي كلمة تقاؿ ُب مثل ىذا ا١توضع للصغَت تدليالً ورٛتة ،يقوؿ ا٢تروي:

(ىو الصغَت ُب لغة بٍت ٘تيم ..،وقاؿ ذلك للحسن على سبيل اإلشفاؽ والرٛتة)  ،4فصار معٌت
اٞتملة بكل بساطة :ىل اٟتسن موجود ىناؾ ُب البيت؟.

بض ْح َكةٍ تَػ ْفتِ ُق األسارير وتُ ْد ِم ُع العيوف؛
فجاءنا "ابن قرناس" ىنا ليستشكل شيئاً ُب اٟتديث فأتى ُ
فقاؿ:

( )1العيوب ا١تنهجية ُب كتابات ا١تستشرؽ شاخت .50-49
( 2اٟتديث والقرآف)  ، 9-8واٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)66 / 3( -
 3قاؿ صاحب لساف العرب ( :79/12و "ٍبََّ" بفتح الثاء :إِشارة إىل ا١تكاف؛ قاؿ اهلل عز وجل "وإِذا رأَيت ٍبََّ رأَيت
نَعيماً" ) ،وانظر تفسَت ابن كثَت .292/ 8
 4انظره ُب  :فتح الباري  -ابن حجر .)184 / 1( -
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ِ
ؼ الرسوؿ بأنو أ ٍَِبَ وىو مل يكشف عن قلبو؟)
( َم ْن ُى َو لُ َك ْع؟ ،و١تاذا أٍَبَ؟ ،وال كيف َع َر َ
3
2
ِ
تكاد تُ ْذ َكر ،إال ما
لذكريات َىبَػنَّػ َقةَ وأياـ أيب َغْب َشاف َ ،ع َفاءً على أخبارىم لقد نُسيَ ْ
ت حىت ال ُ
ِ ِ
ِ
كاف من لطافة "ابن قر ٍ
ات ،فابن
َّد من ُر ُسوم ِهم ما انْ َد َرس ،وأحيا من ذ ْك ِرى ْم ما َم َ
ناس"؛ الذي َجد َ
قرناس ىنا يبدو أنو فهم َّ
أف (لُ َكع) اسم لشخص وليس وصفاً ،وجعل الكلمة من (ا ِإل ٍْب) ،وصار

 ،1يا

معٌت اٞتملة عنده :وقع ُب اإلٍب الشخص ا١تسمى لُ َكعاً !؛ ففهمها على معٌت ٍ
بعيد ال ُّ
يدؿ عليو
َ

يشَت إليو ولو على االحتماؿ؛ وذلك أ ّف ا ِإل ٍْبَ ّٔذا ا١تعٌت ا١تزعوـ؛ إمنا ىو :اسم لألفعاؿ
ُ
السياؽ وال ُ

ا١تبطئة عن الثواب ،4ويا بُػ ْع َد ما بُت ا١تعنيُت.

معٌت اصطالحيّاً
وأيضاً فمن األمثلة على ىذا العيب ا١تنهجي ،أ ّف الكاتب –ىداه اهللٛ -تل ً
العامي
يتكرر ُب كتب اٟتديث وكتب تراجم رواتو ،غَت أ ّف الكاتب َٛتَلَو -فيما يظهر -على ا١تعٌت ّ

ذاماً رواة اٟتديث النبوي ،ومبيّناً مربرات تكذيبو لرواياهتم ُب السنة:
الدارج ُب بعض البيئات ،فقاؿ ّ

َّ
س على الرسوؿ مع سبق اإلصرار والًتصد).5
(وىناؾ من َدل َ

واٟتقيقة أنو مل يفهم معٌت الكلمة االصطالحية "التدليس"؛ إمنا سبق إىل ذىنو معٌت الكذب
واالفًتاء فاعتَػ َق َد ُه وفَر َِح بو ،وىي إمنا تطلق عند أىل اٟتديث ٔتعٌتٖ :تديث الراوي عمن عاصره
( 1اٟتديث والقرآف) .9-8
2
مشددة فقاؼ ،واٝتو :يزيد بن ثرواف ،ويقاؿ :ابن مرواف ،أحد بٍت قيس ابن ثعلبة ،ومن
بفتح األوؿ والثاين ٍب نوف ّ
ٛتقو :أنو جعل ُب عنقو قالدة من ودع وعظاـ وخزؼ ،وقاؿ :أخشى أف أضل نفسي؛ ففعلت ذلك العرفها بو،
فح ّْولت القالدة ذات ليلة من عنقو لعنق أخيو؛ فلما أصبح قاؿ :يا أخي أنت أنا ،فمن أنا؟ ،وأضل بعَتاً؛ فجعل
ُ
ينادى :من وجده فهو لو ،فقيل لو :فلم تنشده؟ ،قاؿ :فأين حالوة الوجداف! ،وانظر :أخبار اٟتمقى وا١تغفلُت
.41/1
 3أبو غبشاف :بفتح الغُت ا١تعجمة -وتضم أيضاً ،-وبسكوف الباء ا١توحدة ،رجل من خزاعة؛ كاف يلي سدانة الكعبة
ِ
قصيٍ ،ب اشًتى منو ا١تفاتيح بزؽ ٜتر وأشهد
قبل قريش ،فاجتمع ىو وقصي بن كالب ُب شرب بالطائف ،فأسكره ّّ
عليو ،ودفعها قصي البنو عبد الدار وأرسلو ُب اٟتُت إىل مكةٍ ،ب أفاؽ أبو غبشاف من سكره وىو أندـ من الكسعي،
فضرب بو ا١تثل ُب اٟتمق ،وُب الندـ وخسارة الصفقة ،انظر :زىر األكم ُب األمثاؿ و اٟتكم  ، 197/1وصبح
األعشى  ، 409/ 1وأخبار اٟتمقى وا١تغفلُت البن اٞتوزي .42/1
 4وانظر :ا١تفردات ُب غريب القرآف .10/1
( 5اٟتديث والقرآف) .22-21
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ومل يلقو؛ أو عن شيخو الذي ٝتع منو ما مل يسمعو منو بصيغة ٤تتملة ،ويكوف ُب الواقع إمنا ٝتعو
وعتِبُوا
بواسطة را ٍو آخر عن شيخو ،ويفعل ذلك ٞتملةٍ من األسباب اليت َع َذ َر ّْ
احملدثُوف ببعضها َ
على الرواة ُب بعضها اآلخر ،ولكن ليس من بُت ىذه األسباب الداعية للتدليس :قصد الكذب
ونسبة الزور أبداً ،فإ ّف شيئاً من ىذا مل يقع فيو احملدثوف؛ إال عند الكذبة الذين قيّد أىل اٟتديث

أٝتاءىم وأخبارىم ورواياهتم ُب كتب مستقلّة.
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المبحث السادس:

التطمومىالفاسدى

يقوؿ شيخنا األستاذ الدكتور "خالد بن منصور الدريس" ُب ىذا العيب ا١تنهجي( :

من

مسلَّمات ا١تنهج العلمي أف التعميم بدوف استقراء وأدلة كافية يعد مزلة قدـ تفقد الثقة بالباحث
الذي يقع منو ذلك ،يقوؿ " النسوف ":

"إف اليقُت يأخذ ُب التناقص كلما أخذ التعميم ُب

التزايد ،وىذه حقيقة تصدؽ على كل العلوـ " ،وُب نص آخر لو يقوؿ" :نأخذ من ا١تناىج العلمية:
اٟتذ ر  ...وأف نكوف أقل استسالماً ألىوائنا ،وأقل تسرعاً إىل اٞتزـ

الدكتور شوقي
ػ
" ،ويقوؿ

ضيف" :ينبغي االستقراء الكامل ...حىت ال يقع الباحث ُب تعميمات وأحكاـ خاطئة")(.)1
َّ
إف من ضرورات ا١تعقوؿ :أ ّف أغلب التعميمات ُب (اإلثبات) أو (النفي) ناشئة عن واحد من
أمرين اثنُت:
- 1إما سعة العلم و٘تاـ االستيعاب.
- 2وإما اٞتهل وقلة االطالع.
ا١تنطقي ،فلنقارف ىذا بالسلوؾ البحثي الذي انتهجو "ابن قرناس" ُب
وانطالقاً من ىذا التقعيد
ّ

تعميماتو – وقد تالطمت أمواج اإلطالقات ا١ترسلة ُب كتابتو تالطم البحار-؛ فهو يقوؿ مثالً:

2
أي حديث ورد ُب كتب اٟتديث ،ديكن أف ٧تد حديثاً آخر يناقضو ُب نفس الكتاب)  ،حسناً
(و ّ

أيها القرناسي :أوجد لنا حديثاً يناقض قوؿ النيب ( :إف اهلل ال يناـ وال ينبغي لو أ ْف يناـ)  ،3وىو

حديث أخرجو اإلماـ مسلم ُب "صحيحو" ،وأيضاً :فنحن نريدؾ أ ْف توجد ما يعارضو من اٟتديث
( )1العيوب ا١تنهجية ُب كتابات ا١تستشرؽ شاخت .55
( 2اٟتديث والقرآف) .10
 3صحيح مسلم  ، 162/1من طريق أيب عبيدة عن أيب موسى األشعري.
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ليس ُب صحيح البخاري فقط؛ بل ُب كل ما نُسب من اٟتديث إىل الرسوؿ  عند ا١تسلمُت،
من صحيح أوحسن أو ضعيف أوموضوع مكذوب ،وأنت ٦تُْ َهل إىل ِح ِ
ُت َشْي ِ
ب الغَُراب ،ولن ٕتد
ٌ
!.
ويقوؿ أيضاً( :مل يوح للرسوؿ غَت القرآف)  ،1وىذه مغامرة غَت علمية ألهنا تتضمن إنكار
النبوة أصالً ،و سيأٌب شيء من الكالـ ُب ىذا ٔتا ال حيتاج للتكرار

 ،2ويقوؿ أيضاً( :مل يأمر

الرسوؿ بكتابة شيء سوى القرآف)  ،3وقاؿ( :كل من اتبع ا١تشرع البشري فقد ضل وكفر)  ،4وىو

يشرع بغَت ما قاؿ بو القرآف) ،5
ىنا ال يستثٍت النيب  ،ألنو قد قاؿ قبلها( :الرسوؿ ال يستطيع أ ْف ّ

ويصرح بعده
ا١تتلو فقط ،وبالتايل فاتباع السنة النبوية عنده ضالؿ وكفرّ ،
أي :تشريعو ىو القرآف ّ

بصفحات فيقوؿ ( :واتباع ما يقولو ٤تمد من غَت القرآف يعٍت أننا عبدناه من دوف اهلل ،أو أشركناه

ُب العبادة مع اهلل).6
وقاؿ( :كل من أصدر تشريعاً ال وجود لو ُب القرآف فقد نصب نفسو مشرعاً مع اهلل وشريكاً

لو ُب دينو)  ،7مع كوف علماء أىل السنة واٞتماعة مطبقة أقوا٢تم على أ ّف السنة النبوية تأٌب

بأحكاـ زائدة على ما ُب القرآف ،كتحرمي نكاح ا١ترأة على عمتها وخالتها ،والكل وحي من عند
اهلل ( :وما ينطق عن ا٢توى إف ىو إال وحي يوحى).
ويقوؿ ( :ومل يعرؼ باسم اٟتديث ،ومل يكتب ،ال ُب زمن الرسوؿ وال ُب عصور ا٠تلفاء
األربعة ،وبقي يتناقلو الناس مشافهة أكثر من  150سنة)  ،8قاؿ( :فكلها كتب ظنية)  ،1ومل ينتبو
( 1اٟتديث والقرآف) .12
 2انظر صفحة  34من ىذا البحث.
( 3اٟتديث والقرآف) .14
 4ا١تصدر السابق .15
 5ا١تصدر السابق .14
 6ا١تصدر السابق .18
 7ا١تصدر السابق .15
 8ا١تصدر السابق .16
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ينتبو الكاتب –ىداه اهلل -إىل َّ
أف ىذه الدعوى قاؿ مثلها ا١تستشرقوف ُب التشكيك ُب القرآف
ِِ
وبأي جواب أجاب ىو عن دفاعاً عن القرآف؛ فهو ذاتُوُ
الكرمي نفسو ،وإنكار حفظو وثباتوّ ،
جوابُنا دفاعاً عن السنة.
وقاؿ أيضاً ( :ومل يكن ىناؾ مسجد ُب القدس ،وال ُب كل فلسطُت ،طواؿ فًتة عصر رسوؿ

اهلل ،وعصر ا٠تلفاء األربعة ،وصدر عصر األمويُت)  ،2وىذه قَػْرَمطَةٌ ُب أمور تارخيية قطعية ،وال

ديكن اإلقرار بوقوع فتح ا١تسلمُت للشاـ وسكناىم ٢تاٍ ،ب إنكار وجود مساجد خالؿ ىذه العقود

ا١تتطاولة.
وبناء على ما سبق؛ فإنو ال ديكن الوثوؽ بنتائج مثل ىذه الكتابة البن قرناس؛ وقد قامت
تروي ،وإمنا ىي دعاوى ال يسندىا النظر العلمي.
سوقها على إرساؿ العمومات بال دراسة وال ّْ



 1ا١تصدر السابق .17
 2ا١تصدر السابق .72
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(في دراسة نماذج من األحاديث المنتقدة في كتابو)

الحديث األول:
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ساق المؤلف أول حديث ينتقده في الصحيح ،وىو حديث أبي سعيد الخدري



مرفوعاً ( :يدخل أىل الجنة الجنة وأىل النار النار ،ثم يقول اهلل تعالى أخرجوا من كان في
قلبو مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا ،فيلقون في نهر الحيا أو
الحياة –شك مالك ، -فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ،ألم تر أنها تخرج صفراء
ملتوية).1
قاؿ ابن قرناس معلقاً على ىذا اٟتديث النبوي الشريف( :إذا كاف اٟتديث قاؿ بو الرسوؿ ،فمن
أخربه ٓترب اٞتنة والنار ،ومها من عامل القيامة الذي مل خيلق بعد..وكل ما سيحدث ُب يوـ القيامة
ىو من عامل الغيب الذي تفرد اهلل سبحانو بعلمو لوحده" :عامل الغيب فال يظهر على غيبو أحداً"
اٞتن  ،26ويقوؿ النص" :فيخرجوف منها قد اسودوا فيلقوف ُب هنر اٟتيا  -أو اٟتياة ،"-أي أهنم
أخرجوا وىم على ىيئاهتم ،ولكن سودت ألواهنم النار ،فيكوف إلقائهم

–كذاُ -ب النهر لكي

ينظفهم ،وتعود ألواهنم ٟتا٢تا الطبيعية قبل دخوؿ النار ،لكن اٟتديث يعود ليقوؿ" :فينبتوف كما
تنبت اٟتبة ُب جانب السيل ،أمل تر أهنا ٗترج صفراء ملتوية"٦ ،تا يعٍت أنو قد أعيد خلقهم من
جديد ،وأنبتوا كما تنبت اٟتبة ُب جانب السيل ،وىذا يناقض الكالـ السابق الذي ينص على
أهنم كانوا ٥تلوقُت ؤّيئات ،ولكن النار سودهتم ..وبعد اٟتساب يكوف ا١تصَت ،فمن حقت عليو
الشقاوةٔ ،تا طسبت –كذا -يداه فهو ُب النار ،ومن حقت عليو السعادة فهو ُب اٞتنة ،ولن
يكوف ىناؾ خلق ثالث ،ولن ينبتوا كما تنبت اٟتبة ُب جانب السيل صفراء ملتوية ..،وستكوف
وجوه أىل النار مسودة أي مكفهرة ،وليست سوداء من االحًتاؽ ،يقوؿ تعاىل" :ويوـ القيامة ترى
الذين كذبوا على اهلل وجوىهم مسودة.2) "..

 1اٟتديث ُب صحيح البخاري  :13 /1عن أَِيب سعِ ٍ
ي رِ
يد ْ ِ
ض َي اللَّوُ َعنْوُ ،وقد تكلم عليو ابن قرناس ُب كتابو ص
ْ
َ
ا٠تُ ْدر ّْ َ
.29
 2اٟتديث والقرآف .31-29
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لقد استفتح الكاتب –ىداه اهلل -كالمو على ىذا اٟتديث بقولو( :إذا كاف اٟتديث قاؿ بو
الرسوؿ :فمن أخربه ٓترب اٞتنة والنار)  ،1يعٍت أنو اآلف سيفًتض جدالً أ ّف النيب

 قد قالو،

وسيناقشو بناء على ىذا االفًتاض ،وا١تفاجأة َّ
أف ىذا االفًتاض مل يكن عاصماً للحديث من
لَتَّد على الرسوؿ  قولو إذ قاؿ( :لن يكوف ىناؾ خلق ثالث ،ولن
تكذيب الكاتب لو ،فَػ َر َج َع ُ
ينبتوا كما تنبت اٟتبة ُب جانب السيل صفراء ملتوية).! 2

فالحظ َّ
رد اٟتديث إمنا ىي ُب حالة ما( :إذا كاف
أف ىذه اٞترأة من الكاتب –ىداه اهللُ -ب ّ

اٟتديث قاؿ بو الرسوؿ)؛ فال أدري ما الذي بقي ليقولو ُب تكذيب اٟتديث لو كاف النيب  مل
ذرة من إدياف ،أو ُب قلبو نصيب للشريعة
يقلو ،فهل عند من ّ
رد على النيب  خربه وقولو مثقاؿ ّ

من تعظيم؟.

أقوؿ :ساؽ ا١تؤلف اٟتديث السابق ٍب استشكل من اٟتديث أربعة إشكاالت:
- 1من أخرب الرسوؿ ّٔ ذا وىو من عامل الغيب الذي تفرد اهلل بعلمو؟.
- 2أهنم ألقوا ُب هنر اٟتيا لكي ينظفهم من االسوداد الذي ٟتقهم بسبب النار فقط ،فكيف
يعود اٟتديث ليخربنا أهنم قد أعيد خلقهم ثانية( :فينبتوف كما تنبت اٟتبة ُب جانب
السيل ،)..وىم أصالً ٥تلوقوف من قبل؟.
- 3أ ّف سواد وجوه أىل النار ٔتعٌت االكفهرار ال ٔتعٌت السواد من االحًتاؽ.
- 4أف الناس ُب اآلخرة إما إنساف حقت عليو الشقاوة فهو ُب النار ،وإما إنساف حقت على
السعادة فهو ُب اٞتنة ،فكيف خيربنا اٟتديث بوجود خلق ثالث ينبت الناس فيو كما
تنبت اٟتبة ُب جانب السيل ؟.
وىذه األسئلة -كما ىو ظاىر -جوأّا يسَت جداً ،فأما األوؿ:
 1اٟتديث والقرآف .29
 2ا١ترجع السابق .31-30
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فيقاؿ فيو :الذي أخرب النيبّٔ ذا األمر الغييب ىو ذات من أخربه بالقرآف الكرمي؛ وىو اهلل تبارؾ
وتعاىل ،وال ديكن ١تن سلَّم بكوف الوحي نزؿ بالقرآف الكرمي من عند اهلل تعاىل أف ينفي نزوؿ

الوحي بالسنة النبوية ،وذلك َّ
آخر منو،
جنس ،والقرآف نوعٌ منو ،والسنة أيضاً نوعٌ ُ
أف الوحي ٌ

إثبات أنواعو ،وال يستقيم لو اٟتاؿ بإثبات اٞتنس مع إنكار
جنس الوحي لَ ِزَموُ ُ
فمن أثبت َ

يقر بنظَته –
نوعو الذي ىو َّ
مضمن فيو ،ويلزمو بإثباتو لنوع من أنواع الوحي الرباين ٠تلقو أف َّ
وىو ىنا السنة النبوية-؛ وذلك بنفي الفارؽ بينهما ،من جهة أف كليهما وحي نزؿ على
قلب ٤تمد.
يتم لو إنكار السنة بإنكار جنس الوحي ،كما قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل عمن كفر ٔتحمد
وإمنا ُّ
 من اليهود مع إدياهنم ٔتوسى( :وما قدروا اهلل حق قدره إذ قالوا ما أنزؿ اهلل على بشر
من شيء قل من أنزؿ الكتاب الذي جاء بو موسى نوراً وىدى للناس ٕتعلونو قراطيس

تبدوهنا وٗتفوف كثَتاً وعُلّْمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم قل اهلل ٍب ذرىم ُب خوضهم

يلعبوف).1

و القسمة العقلية تقتضي أ ْف يكوف الناس ُب ىذا الباب على أقساـ ثالثة:
- 1من أثبت الوحي بكل صوره "قرآناً وسنة".
- 2من أنكر الوحي بكل صوره "قرآناً وسنة".

 1سورة األنعاـ آية  ، 91ومن فوائد كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب ىذه اآلية ما ُب الفتاوى  165/19؛ إذ قاؿ( :
َإىل أَمث ِاؿ َذلِ ِ
اطبػهم بِاستِ ْفه ِاـ التَّػ ْق ِري ِر ،الْمتض ّْم ِن إقْػرا ِرِىم واعًِتافِ ِهم بِالْم َقدّْم ِ
ِ
ات الْبُػ ْرَىانِيَّةِ ،الَِّيت تَ ُد ُّؿ َعلَى
َ
َْ
َُ َ
ك ٦تَّا ُخيَ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ ََْ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْمطْلُ ِ
ط فيو أَ ْف يُ َسلّْ َم ْ
َح َس ِن َج َد ٍؿ بِالْبُػ ْرَىاف؛ فَإِ َّف ْ
اٞتَ َد َؿ َّإمنَا يُ ْشتَػ َر ُ
ّْماتَ ،وإِ ْف َملْ تَ ُك ْن بػَيّْػنَةٌ
ا٠تَ ْ
وب ،فَػ ُه َو م ْن أ ْ
ص ُم الْ ُم َقد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صم َّٔا َ -ك َما ى َي
ّْمة ل ُم َجَّرد تَ ْسليم ْ
ت بػَيّْػنَةٌ َم ْعُروفَةٌ َكانَ ْ
َم ْعُروفَةٌ؛ فَإذَا َكانَ ْ
ا٠تَ ْ
ت بػُْرَىانيَّةًَ .والْ ُق ْرآ ُف ال ُحيْتَ ُّج ُب ُ٣تَ َادلَتو ٔتَُقد َ
ِ ِ ِِ
الطَّ ِر َيقةُ ْ ِ ِ
ِ
ضايَا والْم َقد َ ِ َّ
ّْ
َّاس َوِى َي بػُْرَىانِيَّةٌ ،وَ إِ ْف َكا َف
اٞتَ َدليَّةُ عنْ َد أ َْى ِل الْ َمنْطق َوغَ َْتى ْم -بَ ْل بالْ َق َ َ ُ
ّْمات ال ِيت تُ َسل ُم َها الن ُ
ع فِ َيهاَ ..ك َق ْولِوَِ " :وَما قَ َد ُروا اللَّوَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إ ْذ قَالُوا َما أَنْػ َزَؿ اللَّوُ َعلَى بَ َش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء قُ ْل
ض ُه ْم يُ َسلّْ ُم َها َوبػَ ْع ُ
بػَ ْع ُ
ض ُه ْم يػُنَا ِز ُ
ِ
اب الَّ ِذي بو موسى.)..
َم ْن أَنْػ َزَؿ الْكتَ َ
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- 3من أثبت الوحي بالقرآف ،وأنكر الوحي بالسنة.
وأسعد ىؤالء باٟتق ،وألزمهم ١تقتضى النقل والعقل ،وأثبتهم على ساؽ االطراد ىم أصحاب
القسم األوؿ ،وأما أصحاب القسم الثاين فربغم ضالؿ مذىبهم وتضمنو إلنكار كل النبوات
واألنبياء ،إال أهنم وافقوا العقل من جهة واحدة وىي اطراد القوؿ ،وأبعد ىؤالء عن االطراد؛
وأجفاىم ١تقتضى النقل والعقل؛ ىم أصحاب القسم الثالث

–أصحاب ابن قرناس وشيعتو،-

الذين أثبتوا شيئاً وأنكروا نظَته ،ووافقوا على وقوع شيء وعارضوا وقوع مثيلو.
فمْن ِزُؿ القرآف (اهلل  )ىو ُمْن ِزُؿ السنة ،والنَّا ِزُؿ بالقرآف(جربيل  )ىو النَّا ِزُؿ بالسنة ،وا١تْنػ َزُؿ
ُ
ُ
ت عليو السنة ،والنَّا ِزُؿ ُب القػرآف ِم َن الش ََّرائِ ِع –ُب اٞتملة-
عليو القرآ ُف (٤تمد  )ىو من أُنْ ِزلَ ْ
ٕتوزاً -1بالقرآف وكفروا بالسنة.
السنة منها ،وبرغم كل ذلك إال أهنم آمنوا – ُّ
ُت النَّا ِزِؿ ُب ُّ
َع ْ ُ
ِ
ِِ
اختالؼ
العلم بنَػ ْقلِها قَطْعِ ّّي ،لكثرة النَّػ َقلَة و
وآيات وجود ُسنَّتو - إٚتاالً -عظيمةٌ كبَتةٌ باىرةٌ؛ و ُ
بآيات ِص ْد ِؽ وج ِ
أم ِ
ِ
ود ُسنَّتِوِ 
فالعلم
صا ِرِىم ،واستحالةِ تواطُئِ ِهم على الكذب،
ُُ
صا ِرىم و ْأع َ
ْ َ
ُ
ِِ
ِِ
ْتيث ال ٘تُْكِن ا١ت َكابػرةُ ُب ذلك ،وا١تكابِر فيوِ ُب غَايةِ
كالعل ِم بِنَػ ْف ِ
س ُو ُجوده  وظُ ُهو ِرهِ و بَػلَده؛ ُ
َ
ُ
ُ ُ ََ
اى ُده الناس ومل يش ِ
ِ
ِ
الوقَاحةِ والبػه ِ
اى ْد ُه ُى َو ِمن البالد و األقاليم و
ت ،كا١تكابرة ُب ُو ُجود ما يُ َش ُ ُ ُ َ
َ َ َْ
فالقدح ُب وجود األنبياء كعيسى وموسى عليهما
اٞتباؿ و األهنار ،فإ ْف َج َاز ال َق ْد ُح ُب َذلك ُكلّْوِ؛
ُ
وآيات نُػبػ َّوهتِِما أَجوز و أَجوز ،وإ ْف امتَػنَع القدح فيهما -عليهما السالـ -وُب ِ
السالـِ ،
آيات
َ
ُ
ُ َ ْ َُ ْ َ
نُػبػ َّوهتِِما فامتِناعو ُب وجود سنَّةِ ٍ
٤تمد ِ 
َش ُّد .2
وآيات نُػبُػ َّوتِوِ أ َ
ُ َ َ ُُ
ُ
ومن ىنا فإف اإلدياف بكوف اهلل تبارؾ وتعاىل ىو الذي أعلم ٤تمداً

ّٔ ذا الغيب ا١تذكور ُب

اٟتديث :ليس من ا١تستعصيات الفكرية اليت توجب الوقوؼ عندىا للسؤاؿ ،وما معٌت إقرار

1
ٕتوزاً) ألنو ال يستقيم إدياهنم بالقرآف وال يصح مع إنكار السنة النبوية.
إمنا قلت ُب إدياهنم بالقرآف ( ُّ
 2تضمُت مع تغيَت ٍ
لكالـ ٍ
نفيس البن القيم رٛتو اهلل ُب إثبات نبوة ٤تمد  ، انظر أصلو ُب كتاب ىداية اٟتيارى ُب
أجوبة اليهود والنصارى .185/1
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الكاتب بكوف النيب  ىو رسوؿ من عند اهلل؛ إذا كاف ال يفهم أف اهلل تبارؾ وتعاىل يوحي لنبيو
 باألحكاـ الشرعية واألخبار الغيبية ،اليت تدؿ على كونو رسوؿ من عامل الغيب والشهادة.
ٍب َّ
إف إخبار النيب  بالغيب ليس فيو أي معارضة لتفرد اهلل تعاىل بعلم الغيب ،وذلك أف الغيب
ا١تطلق علمو عنده ( :وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو)  ،1وىو مع ذلك يطلع أنبياءه
ورسلو على بعض ما يشاء من الغيب( :عامل الغيب فال يظهر على غيبو أحداً  إال من ارتضى

من رسوؿ).2

وأما اإلشكاؿ الثاين :فال أدري من أين فهم الكاتب –ىداه اهلل -أف سبب إلقاء من أخرج من
النار ُب هنر اٟتيا ىو التنظيفٍ ،ب أليس من عِ َر ِ
ض ال َق َفا ،وَكثَافَةِ ال َف ْه ِم أف يعتقد إنسا ٌف أف من
فضلت حرارهتا على نار الدنيا بسبعُت ضعفاً -فخرج منها بعدما
ألقي ُب نار جهنم -اليت ّ

احًتؽ؛ ٍب ىو بعد خروجو منها ال حيتاج إال إىل أ ْف يُلقى ُب هنر اٟتيا :لكي يتنظف فقط؟ ،أىذه
عملية ذىنية ديكن أف ٕتري ُب عقل إنساف سوي؟ .

بطبيعة اٟتاؿ ىم قد احًتقوا و احتمشوا حىت صاروا ُٛتَ َماًكما جاء مصرحاً بو ُب ألفاظ أخرى ،3

فلما أخرجوا من النار احتاجوا إىل أ ْف يعاد َخْل ُق ُهم بعد االحًتاؽ ،فيجعل اهلل سبب ذلك ا٠تلق

اٞتديد أهنم يُلقوف ُب ىذا النَّهر فينبتوف -بإذف اهلل -فيو على الوصف النبوي( :كما تنبت اٟتبة

ُب جانب السيل) ،وبو يعلم جواب اإلشكاؿ اآلخر ،فإهنم وإف كانوا قد خلقوا سابقاً ،ولكن

دخو٢تم النار أدى إىل احًتاقهم وذىاب خلقهم ،فيحتاجوف إىل خلق جديد ،واهلل تعاىل خيلق
عباده ُب الدنيا خلقاً من بعد خلق كما قاؿ اهلل تعاىل( :خيلقكم ُب بطوف أمهاتكم خلقا من بعد

 1سورة األنعاـ آية .59
 2سورة اٞتن آية .27-26
3
ضتَػ ْ ِ
ُت
ضةً ِم ْن النَّا ِر أ َْو قَ َ
جاء ُب حديث أيب سعيد ا٠تدري ُ ب مسند أٛتد  ( :395/18قَ َ
اؿ قَػْب َ
ض قَػْب َ
اؿ فَػيَػ ْقبِ ُ
اس َملْ يػَ ْعملُوا لِلَّوِ َخْيػرا قَ ُّ
ص ُاروا ُٛتَ ًما).
ط قَ ْد ْ
احتَػ َرقُوا َح َّىت َ
نَ ٌ
َ
ً
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خلق ُب ظلمات ثالث)  ، 1ووقوع ذلك ُب الدنيا يدؿ على إمكاف وقوعو ُب اآلخرة على الوجو
اؿ ١تا يريد).2
الذي يريده اهلل( :إ ّف ربك فعَّ ٌ
والكاتب –ىداه اهلل -مل تثبت على ىذا ا١تقاـ قَ َد ُموُ ،فهو بعد أ ْف أثبت َّ
أف اإللقاء ُب هنر اٟتيا

لكي يزوؿ لوف السواد عنهم؛ رجع مرة أخرى لينفي أصل وقوع االسوداد بسبب النار ،ليدعي أف

ا١تراد بالسواد ىو اكفهرار وجوىهم ال تغَت لوهنا ،وىذا صرؼ للكالـ من حقيقتو إىل ٣تازه بال
مسوغ وال دليل ،وٛتل الكالـ على ظاىر معناه ىو ا١تتعُت ،وال يفهم العريب من سواد الوجو أصالة
ّْ
إال تغَت لونو ،وٛتلو على غَت ىذا ا١تعٌت حيتاج إىل قرينة.
وأما اإلشكاؿ الرابع؛ فغايتو أف النيب  يقوؿ إهنم خيلقوف بعد خروجهم من النار خلقاً آخر،
رسوؿ اهلل  فيما قاؿ وأخرب ،وكذب الكاتب
ص َد َؽ ُ
والكاتب يقوؿ ال خيلقوف خلقاً آخر ،وقد َ

(ابن قرناس) فيما زعم.



 1سورة الزمر آية .6
 2سورة ىود آية . 107
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الحديث الثاني:
ِ
وجا ِم ْبنـ َها
حديث عبداهلل بن مسعود  أن النبي قال ( :إِنِّي َأل ْبَعلَ ُم آخ َر أ ْبَى ِل النَّا ِر ُخ ُر ً
ِ
ج ِم ْبن النَّا ِر َك ْببـ ًوا فَـيَـ ُق ُ
ول اللَّوُ ْب
ْبجنَّةِ ُد ُخ ً
ْبجنَّةَ
ب فَ ْب
اد ُخ ْبل ال َ
اذ َى ْب
َوآخ َر أ ْبَى ِل ال َ
وال َر ُج ٌل يَ ْبخ ُر ُ
اد ُخ ْبل
ب َو َج ْبدتُـ َها َم ْبْلَى فَـيَـ ُق ُ
يها فَـيُ َخيَّ ُل إِلَْبيوِ أَنـَّ َها َم ْبْلَى فَـيَـ ْبر ِج ُع فَـيَـ ُق ُ
ول ْب
ول يَا َر ِّ
ب فَ ْب
فَـيَأْبتِ َ
اذ َى ْب
ب
ب َو َج ْبدتُـ َها َم ْبْلَى فَـيَـ ُق ُ
يها فَـيُ َخيَّ ُل إِلَْبيوِ أَنـَّ َها َم ْبْلَى فَـيَـ ْبر ِج ُع فَـيَـ ُق ُ
ول ْب
ول يَا َر ِّ
ْبجنَّةَ فَـيَأْبتِ َ
اذ َى ْب
ال َ
شرةَ أَمثَالِها أَو إِ َّن لَ َ ِ
شرةِ أ ْبَمثَ ِ
ال ُّ
ك ِم ْبث َل ُّ
الدنْبـيَا
فَ ْب
ْبجنَّةَ فَِ َّن لَ َ
الدنْبـيَا َو َع َ َ ْب َ ْب
اد ُخ ْبل ال َ
ك م ْبث َل َع َ َ
ول اللَّوِ صلَّى اللَّوُ َعلَيوِ
ت َر ُس َ
فَـيَـ ُق ُ
ول تَ ْبس َخ ُر ِمنِّي أ ْبَو تَ ْب
ك فَـلَ َق ْبد َرأَيْب ُ
ْبملِ ُ
ك ِمنِّي َوأَنْب َ
ض َح ُ
ْب
َ
ت ال َ
ت نـَو ِ
ْبجنَّةِ َم ْبن ِزلَةً).1
اج ُ ُه َوَكا َن يَـ ُق ُ
ول ذَ َ
ض ِح َ
َو َسلَّ َم َ
اك أ ْبَدنَى أ ْبَى ِل ال َ
ك َحتَّى بَ َد ْب َ
ُب ىذا اٟتديث كرر الكاتب –ىداه اهلل -اإلشكاؿ الذي اعًتض بو على اٟتديث السابق
ولكن بعبارة أبسط؛ فقاؿ( :كيف عرؼ الرسوؿ بآخر أىل النار خروجاً منها ودخولو اٞتنة،
فالرسوؿ ال يعلم الغيب..واٞتنة والنار مل ٗتلقا بعد "يوـ تبدؿ األرض غَت األرض
والسموات"  ،وحىت لو افًتضنا أهنما ٥تلوقتاف اآلف فقد ولد ومات مليارات البشر ..وسيولد
وديوت مليارات أخرى قبل أف تقوـ الساعة..فكيف عرؼ الرسوؿ آخر أىل النار خروجاً

منها ،والذي قد ال يكوف قد خلق بعد).2

مفصالً ُب اٟتديث السابق؛ و خالصتو :أف النيب
وجواب ىذه االعًتاض قد سبق ذكره َّ



رسوؿ اهلل ،ويطلعو اهلل تعاىل على ىذه األخبار الغيبية من أحواؿ الناس ،كما قاؿ اهلل تعاىل:
3
أت بِوِ
أسر
وإذ
(
:
وقاؿ
،
(قد نبأنا اهلل من أخباركم)
النيب إىل بعض أزو ِاجوِ حديثاً َّ
َّ
فلما نػَبَّ ْ
ّ

 1صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)117 / 8( -
 2اٟتديث والقرآف ص .32
 3التوبة .94
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فلما نػَبَّ ِ ِ
ِ
وأَظْ َه َرُه اهللُ عليو َعَّر َ
ؼ بَ َ
ض عن بعض َّ َ
عضوُ و ْأع َر َ
أىا بو قالت َم ْن أنْػبَأ ََؾ ىذا قاؿ نػَبَّأَينَ
ا٠تبَت).1
العليم ُ
ُ
وإطالع اهلل نبيّو  على ىذه األخبار من الغيوب ٟ :تكم ربانية كثَتة يعلمها اهلل؛ منها:
ّْؽ رسلَوُ ومن ّْ
يكذبُػ ُهم ُب أخبارىم ،وال أحد أشد
ابتالء العباد واختبارىم إلظهار من يصد ُ
ِِ
لكل ِذ ْي َع ْ ٍ
ظلماً ٦تن َّ
ُت وتَ ْسطَع:
تلوح ّْ
كذب بالصدؽ الذي جاءت بو الرسل ،بأ ََم َاراتو اليت ُ
(فمن أظلم ٦تن َك َذب على اهلل وَك َّذب ّْ ِ
ى للكافرين).2
َ
َ
َّم َمثْػ َو ً
س ُب َج َهن َ
بالص ْدؽ إ ْذ َجاءَه أَلَْي َ
شخص ٤تد ٍ
ٍ
َّد
يظن أ ّف ا١تراد باٟتديث :اإلخبار عن عُت
والكاتب –ىداه اهلل َّ
ورده للحقّ -

سيكوف ىو آخر أىل النار خروجاً منها ،و َّ
ا١تعٍت
أف ىذا الشخص َّ
نفسوُ ُّ
ا١تعُت َ
يع ْْ َملُ أنَّوُ ىو ُ
الرجل ِ
بيدهِ أ ْف يُػ ْف ِس َػد كل ىذا بأ ْف يؤمن
باٟتديث؛ وبالتايل فكيف يكو ُف اٟتديث صحيحاً وىذا َّ ُ ُ

دخوؿ للنار أصالً !.
ويذعن-مثالً-؛ وبالتايل ال يكو ُف ىناؾ ٌ

ىذا الفهم –فيما بدا يل -ىو الذي سبق إىل ذىن "ابن قرناس" ،ولذا فأنت تراه يقوؿ:
(فقد ولد ومات مليارات البشر ..وسيولد وديوت مليارات أخرى قبل أف تقوـ الساعة..وكلهم
سيكوف لديهم ا٠تيار ا١تطلق ُب عمل ما يشاءوف..ولن يعلم أحد من البشر ..ما مصَتىم إال يوـ
اٟتساب..وبعد اٟتساب ال قبلو سيعلم كل إنساف مصَته.3)..
س ال َع ْن َع ٍ
والواقع أف اٟتديث إخبار عن ِجْن ٍ
ُت ،وشأف اسم اٞتنس كشأف النكرات :ال يدؿ

4
َّ
جنس ىو آخر من خيرج من النار،
الناس
أجناس
من
سيكوف
و
ن
أ
ُت
ػ
ب
ػ
ي
فهو
،
على واحد معُت
ّْ
ُ
َُ ُ
ٌ

اٞتنس واحداً؛ وقد يكوف عددىم بالعشرات أو ا١تئات أو
وآخر من يدخل اٞتنةٍ ،ب قد يكوف ىذا
ُ
ما ال يعلمو إال اهلل ،ؤتقتضى ا١تعلوـ من الشريعة بالضرورة فإف ىؤالء اٞتنس من الناس ال يعلموف

 1سورة التحرمي .3
 2سورة الزمر آية .32
 3اٟتديث والقرآف .32-31
 4انظر :النحو الواُب عباس حسن  ، 281 / 1وقاؿ الشيخ مصطفى الغالييٍت ُب كتابو "جامع الدروس العربية"
( :1/20اسم ِ
آخر من أفراد جنسو كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصاف).
اٞتنس ىو الذي ال ُّ
خيتص بواحد دوف َ
ُ
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ُب الدنيا ما مصَتىم ،وأهنم سيكونوف من ىؤالء الذين يدخلوف اٞتنة آخراً ،يقوؿ اٟتافظ ابن
حجر( :قاؿ عياض :جاء ٨تو ىذا ُب آخر من جيوز على الصراط  ،..قاؿ :فيحتمل أهنما اثناف،
وعرب فيو بالواحد عن اٞتماعة الشًتاكهم ُب اٟتكم الذي
إما شخصاف ،وإما نوعاف أو جنسافّ ،
كاف سبب ذلك ،)..قاؿ اٟتافظ معلقاً على كالـ القاضي عياض( :قلت :وقع عند مسلم من
يقوي االحتماؿ الثاين؛  ..وعند اٟتاكم من طريق مسروؽ
رواية أنس  عن ابن مسعود  ما ّْ

عن ابن مسعود ما يقتضي اٞتمع). 1

ولو سلمنا بأ ّف ا١تراد شخصاً معيَّناً يكوف آخر أىل النار خروجاً منها ،فإ ّف اهلل تبارؾ وتعاىل
ِ
ت بال َمنَاص؛ ذلك أ ّف اهلل
قد علم عينو واٝتو قطعاً ،فإ ْف أقررت يل ّٔذه ا١تقدّْمة :فقد ُخص ْم َ
ِ
عقلي دينع من أ ْف يطلع اهلل نبيَّو
نقلي وال ّّ
تبارؾ وتعاىل الذي َعل َم ىذه اٟتقيقة وتعيينها ال مانع ّّ
٤تمداً  على ىذا األمرٟ ،تكمة يريدىا ،كما أطلعو على القرآف الكرمي.



الحديث الثالث:
 1فتح الباري  -ابن حجر .) 443 / 11( -
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ِ ِ
ال
ال قَ َ
يل بْب ُن َج ْبع َف ٍر َع ْبن َع ْبب ِد اللَّوِ بْب ِن ِدينَا ٍر َع ْبن ابْب ِن ُع َم َر قَ َ
( َح َّدثـَنَا قُـتَـ ْبيبَةُ َح َّدثـَنَا إ ْبس َماع ُ
ول اللَّوِ  إِ َّن ِم ْبن َّ
ْبم ْبسلِ ِم فَ َح ِّدثُونِي َما ِى َي
َر ُس ُ
الش َج ِر َش َج َرًة َال يَ ْبس ُق ُ
ط َوَرقُـ َها َوإِنـَّ َها َمثَ ُل ال ُ
فَـوقَع النَّاس فِي َشج ِر الْببـو ِ
ت ثُ َّم
ادي قَ َ
ال َع ْبب ُد اللَّوِ َوَوقَ َع فِي نـَ ْبف ِسي أَنـَّ َها الن ْب
استَ ْبحيَـ ْبي ُ
َّخلَةُ فَ ْب
َ َ
َ ََ
ُ
َّخلَةُ) .1
ول اللَّوِ قَ َ
قَالُوا َح ِّدثْبـنَا َما ِى َي يَا َر ُس َ
ال ِى َي الن ْب

لقد عنوف "ابن قرناس" على ىذا اٟتديث بقولو( :أحاجي وألغاز) كذاٍ ،ب علق عليو قائالً:
( فما الفائدة العلمية أو التشريعية ا١ترجوة من إدراج مثل ىذه اٟتكاية؟ وأين ىي العالقة بُت ىذا
اٟتديث ودين اهلل وتشريعاتو اليت ال ٣تاؿ فيها لألحاجي واأللغاز.2)..
وكما ىي عادة "ابن قرناس" أنو يسوؽ اٟتديث النبوي؛ ٍب ديطره بوابل من األسئلة اليت ال
٣ترد حكايةٍ منو ِٞته ِل ِ
نفسوِ،
يضيف ّٔا فائدة وال حيكي من خال٢تا علماً ،وإمنا ىي ُب حقيقتهاُ َّ :
َْ
وأنت تراه ىنا يسلك ذات السبيل فيقوؿ( :ما الفائدة ،)..و(أين ىي العالقة ..)..ىكذا يرسل
نفسوُ بػ" :بياف" ىذه الفائدة اليت يسأؿ عنها أو حىت "دحضها" ،و
اإلشكاالت دوف أ ْف يُكلّْ َ
ف َ

ال حاوؿ "إجياد" تلك العالقة اليت يستفسر عنها أو حىت "إبطا٢تا" ،وإمنا أراح نفسو واتكأ على
كل ٍ
أحد يستطيع أ ْف
"كيف" و"أين" و"١تاذا" ،وليست ىذه الطريقة من العلم ُب شيء ،و ُّ

كل أحد
يستشكل على ىذا النحو على اٟتديث النبوي وعلى القرآف الكرمي أيضاً ،ولكن ليس ُّ
يُػ ْه َدى لشرح داللتهما ،وتوضيح مراد اهلل ورسولو منهما على الوجو الصحيح.
والذي يقاؿ جواباً على ما أورده الكاتبَّ :
خرب عن كالـ دار ُب ٣تلس كاف
أف ىذا اٟتديث ٌ

فيو النيب  وأصحابو الكراـ  ،وأ ّف النيب  سأؿ أصحابو ىذا السؤاؿ اللطيف( :إف من

الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وإهنا مثل ا١تسلم فحدثوين ما ىي)؟ ،وُب طرح النيب  مثل ىذه
األسئلة على أصحابو مالطفة ٢تم ،وفيو تنبيو إىل العالقة الرابطة بُت ا١تسلم وبُت ىذه الشجرة
"النخلة" وىي :عموـ النفع وعظم الربكة ،مع كوهنا من أساليب التعليم واختبار حضور الذىن،

 1اٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)22 / 1( -
 2اٟتديث والقرآف .33
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اسات الًتبوية اٟتديثة ،ولذا فقد ساقو البخاري ُب
وقد َّ
نصت على مثل ىذه الطرائق التعليمية الدر ُ

أحد ا١تواضع من كتاب "العلم" ُب صحيحو؛ و ترجم عليو بػ( :بَاب
َص َحابِوِ لِيَ ْختَِ َرب َما عِْن َد ُى ْم ِم ْن الْعِْل ِم).1
أْ

طَْرِح ِْ
اإل َم ِاـ الْ َم ْسأَلَةَ َعلَى

وأيضاً فإ ّف اإلماـ البخاري ساؽ ىذا اٟتديث الشريف لالستدالؿ بو على مسألة اصطالحية
ُب علوـ الرواية ،وىي :ىل قوؿ احملدث عند الرواية "حدثنا" كقولو "أخربنا"؛ أـ أ ّف بينهما فرقاً من
جهة ثبوت اتصاؿ الرواية بُت احملدث وشيخو الذي يروي عنو؟ ،ولذلك فقد أخرج البخاري ىذا
ِ
َخبَػ َرنَا
اٟتديث ُب موضع آخر من صحيحو ٖتت باب ( :بَاب
قَػ ْوِؿ الْ ُم َحدّْث َح َّدثػَنَا ْأو أ ْ
َوأَنْػبَأَنَا).2
يقوؿ اٟتافظ ابن بطاؿ –مبيّناً ىذه ا١تسألة الكبَتة اليت أشار ٢تا البخاري بسطر واحد: -

(اختلف العلماء ُب ىذا الباب ،فروى ابن وىب عن مالك أف "حدثنا" و"أخربنا" سواء ،وىو قوؿ
الكوفيُت ،وذىبت طائفة إىل الفرؽ بينهما ،وقالوا " :حدثنا" ال يكوف إال مشافهة ،و"أخربنا" قد
يكوف مشافهةً وكتابًا وتبليغًا).3
ومن ِدقَّة اإلماـ البخاري أنو أراد بياف اٞتواب على ىذه ا١تسألة االصطالحية الدقيقة من
خالؿ ىذا اٟتديث؛ الذي يستدؿ ّتمع ألفاظو أ ّف "حدثنا" و "أخربنا" كالمها سواءٌ ُب ثبوت

اتصاؿ الرواية ،يقوؿ اٟتافظ ابن حجر( :فإف قيل  :فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر 

للًتٚتة ،و٤تصل الًتٚتة التسوية بُت صيغ األداء الصرحية؛ وليس ذلك بظاىر ُب اٟتديث ا١تذكور؟،
فاٞتواب :أ ّف ذلك يستفاد من اختالؼ ألفاظ اٟتديث ا١تذكور ،ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقو،
فإف لفظ عبد اهلل بن دينار ا١تذكور ُب الباب " :فحدثوين ما ىي " ؛ وُب رواية نافع عند ا١تؤلف ُب
التفسَت " :أخربوين "؛ وُب رواية عند اإلٝتاعيلي " :أنبئوين "؛ وُب رواية مالك عند ا١تصنف ُب

 1صحيح البخاري .22/1
 2ا١ترجع السابق.
 3شرح صحيح البخارى ػ البن بطاؿ .)140 / 1( -
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باب اٟتياء ُب العلم " :حدثوين ما ىي "؛ وقاؿ فيها " :فقالوا أخربنا ّٔا "َّ ،
فدؿ ذلك على َّ
أف
التحديث واإلخبار واإلنباء عندىم سواء).1
فالحظ ىذه الدقة ا١تتناىية من اإلماـ البخاري ،حيث روى ىذا اٟتديث لبياف ىذه ا١تسألة
الدقيقة ُب علوـ الرواية ،واليت ينبٍت عليها اٟتكم باتصاؿ أو انقطاع ٚتلة كبَتة جداً من أحاديث
السنة النبوية الشريفة ،والحظ أيضاً سالمة أفهاـ أىل العلم من احملدثُت؛ حيث تنبهوا ١تراد
البخاري وشرحوه ،وبطبيعة اٟتاؿ :فإف مثل ىذا العلم –ُب دقتو ومتانتو -ال يَ ْستَػ ْوعِبُوُ َع ْق ٌل ما
ظن بالسنة النبوية الشريفة ،ولذا فأنت و ِاج ٌد ُب
ب فيو سوء ٍّ
َ٘تََّرس العلم وال اشتغل بدقائقو ،وال قَػْل ٌ

يتعجب من وجود مثل ىذه األحاديث ُب صحيح اإلماـ البخاري؛
ىذا اٞتنس من الناس من َّ
ويسأؿ ٓتََرٍؽ بارد ( :ما الفائدة العلمية أو التشريعية ا١ترجوة من إدراج مثل ىذه اٟتكاية؟) ،وال
يصرح بتسمية مثل ىذه األسئلة النبوية
يستحي من كثافة فهمو لدقائق العلم ووسائل التعليم حىت ّْ

أحاج وألغاز" !! ،ولك أ ْف تعجب إذا علمت َّ
أف مثل ىذه اإلشكاالت السطحية ىي اليت
" ٍ
ٛتلت "ابن قرناس" ىداه اهلل على اٟتكم على ىذا اٟتديث
٥تتلق ،فسبحاف من جعل العقل قيد اللساف.



1

فتح الباري البن حجر .144/1
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الحديث الرابع:
ِ ِ
ال َح َّدثَنِي أَبِي َع ْبن
يم قَ َ
ي قَ َ
( َح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد بْب ُن غُ َريْب ٍر ُّ
الزْبى ِر ُّ
ال َح َّدثـَنَا يَـ ْبع ُق ُ
وب بْب ُن إبْبـ َراى َ
صالِ ٍح َع ْبن ابْب ِن ِش َه ٍ
اب َح َّدثَوُ أ َّ
َخبَـ َرُه َع ْبن ابْب ِن َعبَّ ٍ
ارى ُى َو
َن ُعبَـ ْبي َد اللَّوِ بْب َن َع ْبب ِد اللَّوِ أ ْب
َ
اس أَنَّوُ تَ َم َ
ي فِي ص ِ
والْبح ُّر بن قَـي ِ ِ
اس ُىو َخ ِ
اح ِ
ض ٌر فَ َم َّر بِ ِه َما أُبَ ُّي
وسى قَ َ
ص ٍن الْب َف َزا ِر ُّ
س بْب ِن ح ْب
َ ُ ْب ُ ْب
َ
ب ُم َ
ال ابْب ُن َعبَّ ٍ َ
احبِي ى َ ا فِي ص ِ
ت أَنَا وص ِ
اح ِ
بْب ُن َك ْبع ٍ
ب فَ َد َع ُاه ابْب ُن َعبَّ ٍ
وسى الَّ ِ ي
اس فَـ َق َ
َ
َ
اريْب ُ َ َ
ب ُم َ
ال إِنِّي تَ َم َ
وسى َّ ِ
ال نَـ َع ْبم
صلَّى اللَّوُ َعلَْبيوِ َو َسلَّ َم يَ ْب ُك ُر َش ْبأنَوُ قَ َ
َسأ َ
يل إِلَى لُ ِقيِّوِ َى ْبل َس ِم ْبع َ
ت النَّبِ َّي َ
َل ُم َ
السب َ
ِ
ت رس َ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يل َجاءَ ُه
صلَّى اللَّوُ َعلَْبيوِ َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ول اللَّو َ
ول بَـ ْبيـنَ َما ُم َ
َسم ْبع ُ َ ُ
وسى في َم ٍ م ْبن بَني إ ْبس َرائ َ
وسى ال 1)..الحديث.
ك قَ َ
َر ُج ٌل فَـ َق َ
َح ًدا أ ْبَعلَ َم ِم ْبن َ
ال ُم َ
ال َى ْبل تَـ ْبعلَ ُم أ َ
ُب البداية شرع الكاتب –ىداه اهلل -يستدؿ على َّ
أف القصة اليت تناظر فيها ابن عباس 
اٟتر بن قيس إمنا وقعت متأخرة حاؿ شهرة ابن عباس  وكربه  ،2ليخلص من ىذه ا١تقدمة
مع ّْ

إىل َّ
نقل عن
أف ا١تناظرة ُب خرب موسى  مع صاحبو وقعت بعد وفاة النيب  ،إذاً فليس ىو ٌ

وٗترص ،وعليو فتسمية صاحب موسى
خرب الوحي وإمنا ىو رجم بالغيب ُّ

" خضراً"

كذب!.
اٟتر بن قيس
يقوؿ "ابن قرناس" ُب ىذا( :مناسبة اٟتديث ىي أف ابن عباس ٘تارى مع رجل اٝتو ّ
–أي كاف بينهما اختالؼ أو رىاف -حوؿ اسم صاحب موسى الذي ذكر ُب سورة الكهف،

وكاف ىذا رٚتاً بالغيب بعد موت رسوؿ اهلل ،ألف شهرة ابن عباس و٣تالسو اليت جيتمع فيها الناس

علي بن أيب طالب وما بعده).3
مل تظهر إال ُب عهد ّ

 1انظر اٟتديث والقرآف  ، 34واٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)26 / 1( -
2
سن ابن عباس  عند حصوؿ ىذه اٟتادثة على أقل األحواؿ (  ،)21وعلى أكثر ما قيل (  ،)34وذلك أ ّف ُب
ُّ
أيب بن كعب ؛ وأيبّّ اختلف ُب سنة وفاتو ،وأقل ما قيل ُب سنة وفاتو ىو سنة (19ىػ) ،وأكثر ما
القصة أهنما سأال َّ
قيل سنة (33ىػ).
 3اٟتديث والقرآف . 35
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ولذا فقد َّ
عقب على ىذه ا١تقدّْمة اليت أ١تح إليها بقولو( :وقصص األمم السابقة إذا مل ينزؿ ّٔا
قرآف على الرسوؿ فهي من أنباء الغيب اليت ال يعلمها ،ولذا فالرسوؿ مل يعلم اسم صاحب
موسى.1)..
علي بن
فأما قولو( :ألف شهرة ابن عباس و٣تالسو اليت جيتمع فيها الناس مل تظهر إال ُب عهد ّ

أيب طالب وما بعده) ،فهي مقدمة غَت مسلمة ،وىي تفيد أف ابن عباس  إمنا اشتهر وعمره 37
سنة على أقل تقدير ،وذلك أف علي بن أيب طالب

 توىل ا٠تالفة آخر سنة 35ىػ ،وابن

عباس ولد قبل ا٢تجرة بثالث سنوات  ،2فيكوف عمره عند تويل علي بن أيب طالب  ا٠تالفة
قرابة  37عاماً.
للسن اليت اشتهر فيها ابن عباس  بعيد –والعلم عند اهلل تعاىل ،-فإنو قد
وىذا التقدير ّ

عرؼ بالعلم واشتهر بو قبل ىذا التاريخ بكثَت ُب حياة عمر بن ا٠تطاب وعثماف بن عفاف

،

وما قصة إدناء عمر  لو وسؤالو ْتضرة كبار أصحاب النيب  عن تفسَت سورة النصر عنا
يتم العشرين من عمره ،أو بعدىا بقليل.
ببعيدة ،وىي دالّة على ظهور نبوغو مبكراً قبل أ ْف ّ

( 1اٟتديث والقرآف) .35
 2ىذا الذي اعتمده الذىيب ُب السَت  ، 332/3وروى الطرباين  ، 10567/233/10وأبو نعيم معرفة الصحابة 1701/3
ِ
ِ
ِ ِِ
ّْع ِ
ب،
ُتَ ،وَْ٨ت ُن ُِب الش ْ
ت قػَْب َل ا ْ٢ت ْج َرةِ بِثَالث سن َ
من طريق حيِت بن بكَت قاؿ :قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهماُ ( :ول ْد ُ
الث َع ْش َرةَ)  ،ولكن إسناده منقطع كما قاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد
صلَّى اللَّوُ َعلَْيوِ َو َسلَّ َم َوأَنَا ابْ ُن ثَ َ
ُب النِ ُّ
َّيب َ
َوتػُ ُو َّْ
ت َراكِبًا َعلَى ِٛتَا ٍر
 ، 15530/464/9ويغٍت عنو ما ُب صحيح البخاري  76/26 / 1عن ابن عباس أنو قاؿ( :أَقْػبَػلْ ُ
ِ
ٍِ
وؿ اللَّوِ صلَّى اللَّو علَيوِ وسلَّم ي ِِ
ٍ
ُت يَ َد ْي بػَ ْع ِ
ض
ت ِاال ْحتِ َال َـ َوَر ُس ُ
ت بػَ ْ َ
صلّْي ٔت ًٌت إِ َىل غَ َِْت ج َدا ٍر فَ َم َرْر ُ
اى ْز ُ
أَتَاف َوأَنَا يػَ ْوَمئذ قَ ْد نَ َ
ُ َْ ََ َ َُ
َ
ِ
ك َعلَ َّي) ،فدؿ اٟتديث على أنّو كاف قد ناىز االحتالـ
الص ّْ
الص ّْ
ت ُِب َّ
َّ
ف فػَلَ ْم يػُنْ َك ْر ذَل َ
ت ْاألَتَا َف تػَ ْرتَ ُع فَ َد َخلْ ُ
ف َوأ َْر َسلْ ُ
عاـ حجة الوداع ،وقد أخرج البالذري ُب أنساب األشراؼ  458/1بإسناده عن الواقدي أنو قاؿ( :ال خالؼ أنو ولد
ُب الشعب ،وبنو ىاشم ٤تصوروف ،فولد قبل خروجهم منو بيسَت ،وذلك قبل ا٢تجرة بثالث سنُت ،أال تراه يقوؿ :وقد
راىقنا االحتالـ) ،قاؿ الذىيب ُب السَت  335/3بعد نقلو لقوؿ الواقدي فقاؿ( :وىذا أثبت ٦تا نقلو أبو بشر ُب سنو).
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وكذلك قصة كراىيتو لتسارع الناس ُب حفظ القرآف ُب ٣تلس عمر  ،وانتهار عمر لو  ،وفيها

يقوؿ ابن عباس  ( :فاضطجعت على فراشي ..فبينا أنا على ذلك ،قيل يل :أجب أمَت
ا١تؤمنُت؛ فخرجت فإذا ىو قائم على الباب ينتظرين ،فأخذ بيديٍ ،ب خال يب ،فقاؿ :ما
الذي كرىت ٦تا قاؿ الرجل آنفا ؟ قلت :يا أمَت ا١تؤمنُت ،إف كنت أسأت ،فأين أستغفر
اهلل ،وأتوب إليو ،وأنزؿ حيث أحببت ،قاؿ  :لتخربين ،قلت  :مىت ما يسارعوا ىذه ا١تسارعة،
َْحيتَػ ُّقوا ،ومىت ما َْحيتَػ ُّقوا خيتصموا ،ومىت ما اختصموا خيتلفوا ،ومىت ما خيتلفوا يقتتلوا ،قاؿ  :هلل

أبوؾ ،لقد كنت أكتمها الناس حىت جئت ّٔا).1

وأما ُب خالفة عثماف بن عفاف  ؛ فقد روى ابن سعد ُب الطبقات بإسناده عن عمرو بن
دينار( :أف أىل ا١تدينة كلموا ابن عباس أف حيج ّٔم ،فدخل على عثماف ،فأمره ،فحجٍ ،ب
رجع ،فوجد عثماف قد قتل) ،2وىذا كلو ظاىر ُب الداللة على أ ّف ابن عباس  قد ظهرت
مكانتو ُب العلم ُب مرحلة متقدمة.
وسواء كاف ذلك أو مل يكن؛ فهذا ال أثر لو ُب ثبوت داللة ا٠ترب ،إذ إف ابن عباس ُ- ب
اٟتديث الذي معنا -ناقل ال منشئ كما سيتضح.
ٍب على فرض التسليم بكوف ابن عباس  إمنا عرؼ بالعلم واشتهر ُب مرحلة متأخرة؛ فإف
"ابن قرناس" قد أَ َك َّد نفسو بالتأمل ُب كيفية إبطاؿ القصة فقط؛ فتشاغل ُب سبيل ذلك ٔتعرفة

سن ابن عباس ..اخل ،ومل يكلّْف نفسو إكماؿ قراءة بقية اٟتديث ،والذي جاء فيو دواء عيّْو
ّْ

وجواب سؤالو ،وبياف أ ّف تسمية صاحب موسى  مل تكن تكهناً من ابن عباس  وال رٚتاً
ِ
ِِ
ُيب بْن َك ْع ٍ
ب فَ َد َع ُاه ابْ ُن َعبَّ ٍ
َّيب
اس فَػ َق َ
ت النِ َّ
اؿَ ..ى ْل َٝت ْع َ
بالغيب ،وىو قولو ُب اٟتديث( :فَ َمَّر ّٔ َما أ َُّ ُ
وسى ُِ ب َم ٍ ِم ْن بٍَِت
ول اللَّوِ  يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
 يَ ْذ ُك ُر َشأْنَوُ؟ ،قَ َ
اؿ :نَـ َع ْبم؛ َس ِم ْبع ُ
ول :بَػْيػنَ َما ُم َ

 1سَت أعالـ النبالء .349/3
 2انظره ُب سَت أعالـ النبالء  ، 349/3وقد ساؽ إسناد ابن سعد.
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ِ ِ
وسى ال ،فَأ ْبَو َحى اللَّوُ َع َّز َو َج َّل إِلَى
ك قَ َ
يلَ ،جاءَ ُه َر ُج ٌل فَػ َق َ
َح ًدا أ َْعلَ َم ِمْن َ
اؿ ُم َ
اؿَ :ى ْل تَػ ْعلَ ُم أ َ
إ ْس َرائ َ
موسى :بـلَى َع ْبب ُدنَا َخ ِ
ض ٌر.1)..
ُ َ َ
فاٟتديث فيو أ ّف تسمية صاحب موسى  با٠تضر  ؛ جاءت مرفوعة للنيب  فيما
يرويو عن ربّْو  ،وىو ( ما ينطق عن ا٢توى إ ْف ىو إال وحي يوحى) ،و٣تيء الرواية ا١ترفوعة
أيب بن كعب؛ يدؿ على ِّ
أف ابن عباس كاف قد ٝتعو من النيب  ،أو
عن النيب من طريق ّ
أُخرب من أحد الصحابة  ، فتكلم ُب ا١تسألة بناء على ىذا العلم السابقٍ ،ب أراد التثبت ُب ذلك

ص ،وال ىو كالـ بغَت علم كما أحب أ ْف
أيب بن كعب ؛ فال ىو برجم بالغيب وال ُّ
من ّْ
ٗتر ٌ
يظهره "ابن قرناس".
ٍب الحظ إشارة الكاتب ا١تاكرة ،واليت أدرجها ضمن كالمو؛ فتسلَّلَت بُت ثنايا ِ
كالموِ كما
ْ

َح َر ِاج؛ فقاؿ ( :وقصص األمم السابقة إذا مل ينزؿ ّٔا قرآف على الرسوؿ فهي
يتسلل ّْ
الص ُّل بُت األ ْ

من أنباء الغيب اليت ال يعلمها)؛ فجعل سبيل علم النيب باألخبار والقصص مصدره الوحيد ىو
القرآف الكرمي فقط ،ويلزـ على قولو ىذا إحدى بواقع ثالث:
َّ - 1
أف كل ما أوحى اهلل تعاىل بو إىل النيب من قصص األنبياء فهو قرآف ،وعليو فأحاديث
قص فيها أخبار األنبياء وأ٦تهم كلها داخلة ُب مسمى القرآف ،وىذا ما
النيب اليت َّ
مل يقل بو أحد ،وال يروؽ للكاتب أصالً ،وىو قد َّفر من إثبات ما ىو دونو.
َّ - 2
أف النيب مل يوح إليو شيء غَت القرآف ،وىذا إبطاؿ ألكثر الشريعة -اليت يتعبد ّٔا "ابن
قرناس" -وال وجود لتفاصيلها ُب القرآف الكرمي.
َّ - 3
أف كل ما أخرب بو النيب٦ تا أطلعو اهلل عليو من أخبار األمم السابقة؛ ومل ينزؿ فيو قرآف
فهو باطل؛ ألنو غيب والنيب  ال يعلم الغيب! ،وىذا ُّ
وتناقض ،فمصدر العلم
ٖتك ٌم
ٌ

1

انظر اٟتديث والقرآف  ، 34واٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)26 / 1( -
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واح ٌد وىو (الوحي)؛ أفيكوف إذا جاء ُب القرآف فهو مقبوؿ ،وإذا جاء ُب كالـ رسوؿ
اهلل فهو مردود !!.
والواقع أ ّف ىذا البغي ُّ
ديتد إلبطاؿ كالـ النيب كلو –٦تا سوى القرآف ،-من تعليمو للصحابة 
بقولو وفعلو ،وشرحو ٢تم تفاصيل الشرائع واألحكاـ اليت وردت ُب القرآف الكرمي ،وىذا كلو قد
سبق الكالـ عنو.
ص إليو ُب ىذا
وىذا كلو داؿ على أف الكاتب –ىداه اهلل -ال يُػ ْعتَ َم ُد على نتائجو وما َخلَ َ
السبيل؛ إذ إنو يستند ُب نقض جباؿ اٟتقائق على شبوٍ أوىى من بيت العنكبوتُ ،ب مسائل مل
حيسن فهمها ،أو تعامى عما يبطل كالمو ُب ثناياىا.
ِ ِ
ولكن ال حيلة ُب من َٕتْلب ِ
ئ ُب
العامل ،وىو مبتد ٌ
ب م ْعطَ َ
ف األُستاذ ،وأ ََد َار على رأسو َك ْوَر ع َم َامة َ
ََ َ

مدارج التعليم ،كما قيل:

ا١تسائِ ِل َعػا ِرَماً
َما يل َأر َاؾ َعلى َ

ِ1

وأر َاؾ تَػْنتَ ِحل ال َف ِ
ضيػلَةَ َحػا١تاً
ُ

ِ2

تَ ْسػُطو َعلَيها باٞتَ َهػالَةِ بَػاذ

تَػ ْغ ُػدو بِثَ ِ
ُستَاذ
وب الشَّْي ِخ واأل ْ



( 1با َذ) الرجل (يبوُذ) :إِذا تعدى على الناس ،وانظر :لساف العرب .)478 / 3( -
 2البيتاف لراقم البحث عفى اهلل عنو.
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الحديث الخامس:
َخبـرنَا ابن الْبمبار ِك َعن م ْبعم ٍر َعن ى َّم ِام ب ِن منَبِّوٍ
ٍِ
يد ابْبن ْباأل ْب ِ
َصبِ َهان ِّي أ ْب َ َ ْب ُ ُ َ َ ْب َ َ ْب َ ْب ُ
( َح َّدثـَنَا ُم َح َّم ُد بْب ُن َسع ُ
ال إِنَّما س ِّمي ال َ ِ
ِ
ِ
ضاءَ فَِ َذا ِى َي
س َعلَى فَـ ْبرَوةٍ بَـ ْبي َ
ْبخض َر أَنَّوُ َجلَ َ
َع ْبن أَبي ُى َريْبـ َرَة َ ع ْبن النَّب ِّي  قَ َ َ ُ َ
تَـ ْبهتَـ ُّز ِمن َخ ِ
ض َراءَ).1
لْبفوِ َخ ْب
ْب
اٟتديث فقط لكي يُو ِرَد
١تا أورد الكاتب –ىداه اهلل -ىذا اٟتديث قاؿ( :وقد اختُلِ َق ىذا
ُ
ِ
تتحوؿ الفروة
سبباً السم ا٠تَضر ،الذي اختلق ليكوف اٝتاً لصاحب موسى ،وإال ال ديكن أ ْف ّ

2
ِ
يف إىل
الكاتب
،
البيضاء إىل خضراء أل ّف شخصاً جلس عليها)..
وظاىر ٤تاكمةُ
َ
اٟتديث الشر َ
ٌ

كرر
ا١تقرر السابق الذي ارتسم ُب ذىنو ،فقد َى َج َم على اٟتكم على ىذا اٟتديث بأنو "٥تتلق" ،و َّ
َّ

مرة أخرى بعد أقل من عشر كلمات ،دوف أ ْف يورد دليالً علميّاً واحداً على دعوى
ىذا اٟتكم َّ
االختالؽ والكذب.

بض ْح َكةٍ تدؿ
ٍب ١تا رجع ليبُت السبب الذي ٛتلو على اٟتكم بكوف اٟتديث ٥تتلق؛ جاء ُ

على عجمة ُب الفهم؛ فقاؿ( :ال ديكن أ ْف تتحوؿ الفروة البيضاء إىل خضراء ألن شخصاً جلس

عليها)! ،إذ إ ّف اٟتديث يتكلّم عن شخص معُت لو وصف ُ٤ت ّدد (ا٠تَ ِ
ضر )؛ و"ابن قرناس"
ّ
أي شخص!.
يطلق قيود الكالـ ويُػ َع ّْم ُم َم ْعنَ ُاه ليجعلو (شخصاً) َّ
تتحوؿ
ٍب ىو ىنا مل ّْ
يبُت لنا ما معٌت كلمة "الفروة" ُب اٟتديث؛ حىت يظهر لنا ىل ديكن أ ْف َّ

إىل خضراء أـ ال؛ وأنا خيتلج ُب قليب شعور أكاد أجزـ ٔتقتضاه؛ وىو َّ
أف "ابن قرناس" أصالً ما

فهم ا١تراد بػ"الفروة" على الوجو الصحيح ،وأنو ١تا ٝتع ُب اٟتديث كلمة "فَػْرَوة" قَػ َف َز إىل ذىنو
العامة ُب بالدنا على نوع من الربود واٞتِبَاب ،وبطبيعة اٟتاؿ فليس ىذا ىو
"ال َفْرَوةَ" اليت يطلقها َّ
ا١تعٌت الذي أراده النيب ُ ب اٟتديث ،وإمنا عٌت بػ"الفروة" :األرض القاحلة أو األرض اليت يبس
نباهتا حىت هتشَّم ،وُب كتاب لساف العرب يقوؿ ابن منظور( :ال َفْرَوة:

األَرض البيضاء اليت ليس

( 1اٟتديث والقرآف)  ، 36واٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)156 / 4( -
 2ا١ترجع السابق.
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فيها نبات وال فَػرش ،وُب اٟتديث :أَف ا٠تَ ِ
ضر " جلس على فَػْروة بيضاء فاىتزت ٖتتو
ْ
َرض اليابسةَ ،وقاؿ غَته :يعٍت ا٢تَشيم اليابس من
َخ ْ
ضراء" ،قاؿ عبد الرزاؽ :أَراد بػ"ال َفْروة" األ َ
النَّبات َشبَّػ َهوُ بال َفروة؛ وال َفروُة :قطعة نبات ٣تتمعة يابسة).1

تتحوؿ إىل
وبناء على تفسَت الفروة ّٔذا ا١تعٌت :فهل ديكن لفروةٍ من األرض يابسةٍ كهذه أف َّ
ٔتجرد جلوس ا٠تضر  عليها؟ ،اٞتواب :أما عاد ًة فال؛ وأما على سبيل اإلعجاز
خضراء ّ
فَػنَػ َعم ،والعقل ال حييل ىذا وال دينعو ،والنقل َّ
دؿ على وقوعو ُّ
وٖتققو كما ُب اٟتديث ،وإ ْف كاف
ْ
ذلك خالؼ العادة.

واهلل تعاىل قد ذكر ُب كتابو أسباباً ٟتياة األرض فقاؿ تعاىل( :وترى األرض ىامدة فإذا أنزلنا
عليها ا١تاء اىتزت وربت وأنبتت من كل زوج ّٔيج) ،وقاؿ تقدَّس وتعاىل( :ومن آياتو أنك ترى
األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ا١تاء اىتزت وربت) ،وقاؿ ( :والبلد الطيب خيرج نباتو بإذف ربو
ِ
ب اهللُ حا٢تا إىل خضراء ناضرةٍ بأسباب
والذي خبث ال خيرج إال نكداً) ،فاألرض اليَبَس يَػ ْقل ُ
يشاؤىا تبارؾ وتعاىل ،كا١تطر ا١تغيث وىذا ىو األصل ُب ذلك ،وقد يقدّْر اهلل تعاىل حصوؿ
ا١تسبَّب بغَت سببو ا١تعتاد إلثبات كماؿ ربوبيتو وقدرتو ،فهو خالق األسباب ومسبَّبَاهتا ،وىذا

يبُت فيو النيب  أ ّف اهلل تعاىل جعل جلوس ا٠تضر  على األرض
اٟتديث الذي بُت أيدينا ّ
ض َرتِو.
ص َفّْر نَػبَ ِاهتا إىل ُخ ْ
القاحلة سبباً لعود ُم ْ
وال عجب؛ فقد دؿ القرآف الكرمي على أنواع من ىذا اٞتنس ُب أفعاؿ اهلل تعاىل ،كما جعل
اهلل تعاىل ضرب قتيل بٍت إسرائيل ببعض البقرة ا١تيّْتة سبباً ٟتياتو من جديد  ،2وكما جعل ضرب

3
لتفجر ينابيع ا١تاء منو  ،1وجعل
موسى بعصاه :على البحر سبباً النفالقو  ،وعلى اٟتجر سبباً ُّ

 1لساف العرب .)151 / 15( -
2
فادارأًب فيها واهلل ٥ترج ما كنتم تكتموف فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيِت اهلل ا١توتى
قاؿ تعاىل( :وإذ قتلتم نفساً ّ
ويريكم آياتو لعلكم تعقلوف) ،سورة البقرة آية .73-72
 3قاؿ تعاىل ( :فأوحينا إىل موسى أف اضرب بعصاؾ البحر فانفلق فكاف كل فرؽ كالطود العظيم) ،سورة الشعراء آية
.63
51

بطثرةىهباءى"ابنىظرناس"ىالذيىلبَّسىبهىصلىىالناسى


ألقاء أـّْ موسى لرضيعها موسى ُ ب البحر ا١تغرؽ سبباً لنجاتو  ،2والتقاط آؿ فرعوف لطريدىم

اليم وقدرهتم عليو سبباً لسالمة حياتو  ،3وجعل ركض أيوب  برجلو ُب األرض
موسى من ّْ
4
ٍ
َّخلَة
وش َراب  ،وجعل َىَّز مرمي ا١ترأة النُّػ َف َساء الضعيفة ِ
سبباً النفجار ُم ْغتَ َس ٍل من ا١تاء با ِرد َ
ٞتذع الن ْ
ا١تتِ
الرطب اٞتٍَِت  ،5إىل غَتىا من األفعاؿ اليت البَ َسْتػ َها أحو ٌاؿ ٘تَْنَ ُع من ُّ
ٖتقق آثارىا
ط
ق
لتسا
ا
سبب
ُت
ً
ُّ
ُ
ّ
َ
ِ
الرب تعاىل خيلق
ومسبَّبَاهتَا؛ ومع ذلك ٖتققت أل ّف اهلل تعاىل أراد ذلك ،يقوؿ اإلماـ ابن القيم( :و ُّ
ويصور خل َقو ُب األرحاـ كيف يشاء ،بأسباب ق ّدرىا ِ
وح َك ٍم دبَّػ َرَىا ،وإذا شاء أ ْف
ََ
ما يشاء وخيتارُ ُ ّْ ،
ب تلك األسباب قواىا َسلَبَػ َها ،وإذا شاء أ ْف يقطع ُم َسبَّبَ ِاهتَا عنها قَطَ َع َها ،وإذا شاء أ ْف يُػ َهيّْ َئ
يَ ْسلُ َ
اؿ ١تا يريد). 6
ضها فَػ َع َل ،فإنو ال َفعَّ ُ
٢تا أسباباً أُخرى تُػ َقا ِوُم َها وتُػ َعا ِر ُ
فليس ُب اٟتديث –ْتمد اهلل تعاىل -ما يوجب اٟتكم عليو بالبطالف ال من جهة اإلسناد
ض على ُم ْستَ ِامي ا٠تَِرؽ،
وال من جهة ا١تنت؛ ولكن ما اٟتيلةُ إذا كانت ُسنَّةُ رسوؿ اهلل  تُػ ْع َر ُ
ِِ ِ
رداً ،ولقد صدؽ -واهلل -األوؿ إذ
ي
أحكام ُهم على رقأّا قبوالً أو ّ
ُ
وأرباب ا١تَطَارؼ والبطَاف ،لتَ ْج ِر َ
قاؿ:
ِ7

الزماف فإنو  ...زما ُف ٍ
عفاء على ىذا ِ
عقوؽ ال زما ُف حقوؽ
ُ
ً


الحديث السادس:

1

قاؿ تعاىل( :وإذ استسقى موسى لقومو فقلنا اضرب بعصاؾ اٟتجر فانفجرت منو اثنتا عشرة عيناً) ،سورة البقرة آية

. 60
 2قاؿ تعاىل ( :وأوحينا إىل أـ موسى أف أرضعيو فإذا خفت عليو فألقيو ُب اليم وال ٗتاُب وال ٖتزين إنا رادوه إليك
وجاعلوه من ا١ترسلُت) ،سورة القصص آية .7
3
عدواً وحزناً )..اآلية 8من سورة القصص.
قاؿ تعاىل( :فالتقطو آؿ فرعوف ليكوف ٢تم ّ
 4قاؿ تعاىل( :اركض برجلك ىذا مغتسل بارد وشراب) ،سورة ص آية.42
 5قاؿ تعاىل( :وىزي إليك ّتذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً) ،سورة مرمي آية.25
 6التبياف ُب أقساـ القرآف )203 / 1( -
 7البيت حملمود سامي البارودي ،وانظر :البديع ُب نقد الشعر .3 / 1
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ول اللَّوِ إِنِّي
لْبت :يَا َر ُس َ
ساق في ى ا الموضع حديثين اثنين؛ ىماَ ( :ع ْبن أَبِي ُى َريْبـ َرةَ قَ َ
ال قُـ ُ
َسمع ِم ْبن َ ِ ِ
ض َّموُ،
ف بِيَ َديْبوِ ثُ َّم قَ َ
س ْبتُوُ قَ َ
س ُاه ،قَ َ
ال فَـغَ َر َ
ال ُ
أ ْب َ ُ
س ْبط ِر َداءَ َك فَـبَ َ
ال :ابْب ُ
ك َحديثًا َكث ًيرا أَنْب َ
ْبت ِم ْبن ر ُس ِ
ول اللَّوِ 
يت َش ْبيئًا بَـ ْبع َد ُه)  ،1وَ ( :ع ْبن أَبِي ُى َريْبـ َرةَ  قَ َ
الَ :ح ِفظ ُ
ض َم ْبمتُوُ فَ َما نَ ِس ُ
فَ َ
َ
ِ
وم)  ،2وعنون عليهما
لْبع ُ
َح ُد ُى َما فَـبَثَْبثتُوَُ ،وأ ََّما ْباا َخ ُر فَـلَ ْبو بَـثَْبثتُوُ قُ َع َى َ ا الْببُـ ُ
ِو َعاءَيْب ِن؛ فَأ ََّما أ َ
فقال( :بعض نصوص دين اهلل تحوي أسراراً غامضة وخ يرة).3

قلت :يشَت "ابن قرناس" ىنا إىل تكذيب اٟتديث األوؿ؛ من جهة أ ّف ا٠ترب يثبت طريقة ١تعاٞتة

النسياف ٗتالف ما َّ
دؿ عليو القرآف الكرمي؛ فيقوؿ( :القاص ينقل على لساف أيب ىريرة أنو أصبح ال
وضمو ،بينما
أي حديث يسمعو ،بعد أف غرؼ الرسوؿ بيديو من ا٢تواءٍ ،ب وضعها ُب ردائو َّ
ينسى َّ
القرآف يرشد النيب صلوات اهلل عليو إىل كيفية ٥تتلفة ١تعاٞتة النسياف" :وال تقولن لشيء إين فاعل
ذلك غداً إال أف يشاء اهلل واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أف يهديٍت ريب ألقرب من ىذا

رشداً"  ،ولو كاف الرسوؿ لديو قدرة سحرية جيعل الغَت ال ينسوف ٔتجرد غرفة بيديو من ا٢تواء؛

فلماذا ينسى ىو؟).4

و اٞتواب على ما ذكره الكاتب –ىداه اهلل -من وجوه:
األول :أ ّف الكاتب جعل من أمارات بطالف خرب أيب ىريرة  :داللتو على طريقة لعالج النسياف
ٗتتلف عن الطريقة اليت دؿ عليها القرآف ،وىذا فهم عجيب؛ فكأ ّف الطريقة الوحيدة ١تعاٞتة
النسياف عند الكاتب ىو ما ذكر ُب اآلية فقط وىوِ :ذ ْك ُر اهللِ تعاىل ،وبالتايل فكل خ ٍرب أو حديث
ُّ
يدؿ على طريقة أخرى سواىا لعالج النسياف فذلك أمارة على بطالف ا٠ترب ،وكأ ّف عالج النسياف
رد اٟتديث -على
٤تض مبناه على النقل ،وال عالقة للتجريب فيو ،وىذا
ٌ
اعتماد ُ-ب ّ
أمر ّّ
غييب ٌ

ض
غَت معتمد ،نعم :ليس كل ما صلح عالجاً للنسياف تصح نسبتو للنيب  ،ولكن ليس ىذا فَػْر ُ
( 1اٟتديث والقرآف)  ، 36واٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)35 / 1( -
 2ا١تصدر السابق  ، 37واٟتديث ُب صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)35 / 1( -
 3ا١تصدر السابق.
( 4اٟتديث والقرآف) .37
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النقاش ىا ىنا ،إمنا فرض ا١تسألة :ىل ورود عالج للنسياف ُب اٟتديث النبوي خيتلف عما ذكر ُب
القرآف يكوف دليالً على بطالف اٟتديث؟ ،أقوؿ :ىكذا يزعم" ابن قرناس".
الثانيَّ :
أف اٟتديث يدؿ على إثبات حفظ أيب ىريرة  للحديث الذي ىو دين وشرع ،وليس
فيو إشارة إىل حفظ مطلق لكل شيء من الكالـ ٦تا يرتبط بالتشريع وغَته ،وكذا فإ ّف نسياف
النيب  الذي أشارت لو اآلية ال عالقة لو بالشرع والدين

–على ما سيأٌب بيانو ،-ومن ىنا

فمقابلة ما ُب ا٠ترب من إثبات اٟتفظ أليب ىريرةٔ تا ُب اآلية من إثبات النسياف الذي ىو صفة
بشرية للنيب ُ ب ما ال يرتبط بالتشريع؛ ىو نوع مغالطة.
أف ىذه اآلية( :واذكر ربك إذا نسيت) ُّ 1
وإال فهل يقوؿ الكاتب َّ
تدؿ على أ ّف النيب  جيوز أ ْف
ينسى شيئاً من التشريع قبل تبليغو؟.
الذي يظهر أنو ال يقوؿ ّٔذا ،واآلية يقطع ْتملها على نسياف ال يرتبط بالتشريع أصالً ،إذ الشرع
نصاً ،وبناء عليو فجهة اٟتفظ ا١تثبت أليب ىريرة  منفكة عن جهة النسياف ا١تثبت للنيب
٤تفو ٌظ ّ

 ،فال يصح قوؿ الكاتب( :ولو كاف الرسوؿ لديو قدرة  ..جيعل الغَت ال ينسوف ٔتجرد غرفة
بيديو من ا٢تواء؛ فلماذا ينسى ىو) ،يوضحو ما بعده:

الثالث :ال داللة ُب اٟتديث على َّ
أف أبا ىريرة  ال يداخلو ما يداخل طبائع البشر من النسياف
ُب كل شيء ،وإمنا اٟتديث -عند النظر ُب بقيَّة رواياتو -يظهر منو أنو ٥تصوص بعدـ نسياف كالـ
النيب  فقط ،يقوؿ اٟتافظ ابن حجر عن ىذا اٟتديث أنو( :ظاىر العموـ ُب عدـ النسياف منو
لكل شيء من اٟتديث وغَته ،ووقع ُب رواية ابن عيينة وغَته" ..فو الذي بعثو باٟتق ما نسيت
شيئا ٝتعتو منو" ،وُب رواية يونس عند مسلم "فما نسيت بعد ذلك اليوـ شيئاً حدثٍت بو" ،وىذا

يقتضي ٗتصيص عدـ النسياف باٟتديث).2

 1سورة الكهف آية .24
 2فتح الباري  -ابن حجر .)215 / 1( -
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ومع ذلك فقد كاف أبو ىريرة  قوي اٟتافظة نظيف الذىن؛ (خاصة بعد أف دعا لو الرسوؿ 
باٟتفظ وعدـ النسياف  ..فكاف حافظاً متقناً ضابطاً ١تا يرويو  ..يدؿ على ذلك قصة امتحاف
الز َعْي ِز َعة كاتب مرواف بن اٟتكم ،أف مرواف بن اٟتكم دعا أبا
مرواف لو ،فيما رواه اٟتاكم عن أىب ُّ

ىريرة  فأقعدين خلف السرير ،وجعل يسألو وجعلت أكتب ،حىت إذا كاف عند رأس اٟتوؿ؛
آخر" ،وقد
دعا بو فأقعده وراء اٟتجاب ،فجعل يسألو عن ذلك ،فما زاد وال نقص ،وال قدَّـ وال َّ
نقل ىذه القصة الذىيب ُب سَت أعالـ النبالءٍ ،ب َّ
ب بقولو  " :قلت ىكذا فليكن اٟتفظ"،
عق َ
وىذه القصة نقلها أيضاً ابن حجر ُب اإلصابة ،وابن كثَت ُب البداية ،وىى تدؿ على قوة حفظو
وإتقانو).1

الرابع :ليس ُب اٟتديث ما يدؿ على أ ّف كل من خشي النسياف وأراد اٟتفظ شرع لو أ ْف يبسط

خص بو النيب  أبا ىريرة - راويةُ اإلسالـ على َرْغ ِم
ثوبو..اخل فيكوف حافظاً ،وإمنا ىو شيء َّ
س ا١تستشرقُت وأ َْز ِ
مع ِ
اط ِ
شكل من أشكاؿ ُّ
وؼُ -ب ٍ
ٖتقق َو ْع ِد
الم ِه ْم ،وال أ َْر َغ َم اهللُ إال تلك األُنُ َ
ََ
اهلل تعاىل ْتفظ الشرع ،وبناء عليو فليس اٟتديث بياناً لطريقة من طرؽ عالج النسياف لكل أحد؛
وإمنا ىي معجزة خاصة.
الخامس :ىل يسلَّم القوؿ بأ ّف اآلية فيها كالـ عن أصل النسياف على وجو العموـ -كما أفهمو
تصرؼ "ابن قرناس" ،-أـ أهنا تتحدث عن حالة نسياف خاص لذكر ٤تدد.
ُّ
اٟتقيقة َّ
أف اآلية ُب سياقها تتحدث عن نسياف ٥تصوص ،لذكر ٤تدد وىو أحد ثالثة أشياء على
ما ذكره اإلماـ القرطيب ُب تفسَته:
 إما االستثناء وىو قوؿ( :إ ْف شاء اهلل).
 وإما قوؿ( :وقل عسى أ ْف يهدين ريب ألقرب من ىذا رشداً).2

1
2

السنة النبوية ُب كتابات أعداء اإلسالـ والرد عليها لعماد الشربيٍت ،ص ، 593من النسخة اإللكًتونية.
سورة الكهف آية .24
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 وإما دعاء مأمور بو دوف ىذا التخصيص.1
وأما النسياف الوارد ُب اآلية؛ فالذي ذكره ا١تفسروف ُب معناه يدور حوؿ:
- 1نسياف خصوص االستثناء إذا قاؿ (سأفعل كذا).
- 2نسياف خصوص االستثناء ُب حاؿ اليمُت تعييناً.
أي شيء.
- 3عموـ نسياف ّ
 4أ-نّو ٔتعٌت العصياف.
- 5أنو ٔتعٌت الًتؾ.
- 6أنو ٔتعٌت الغضب.2
و الذي جيزـ بو فيما َّ
دؿ عليو ظاىر اآلية ُب سياقها :أهنا تأديب من اهلل  لنبيو ؛ عهد إليو
أف ال جيزـ على ما حيدث من األمور أنو كائن ال ٤تالة ،إال أف يصلو ٔتشيئة اهلل ،ألنو ال يكوف
شيء إال ٔتشيئة اهلل ،وىذا ىو قوؿ اٞتمهور.3
يقوؿ شيخ ا١تفسرين اإلماـ ٤تمد بن جرير الطربي( :اختلف أىل التأويل ُب معناه؛ فقاؿ بعضهم :
واستثن ُب ديينك إذا ذكرت أنك نسيت ذلك ُب حاؿ اليمُت  ..وقاؿ آخروف  :معناه  :واذكر ربك
إذا عصيت)  ،4والذي رجحو ابن جرير ىو عموـ معٌت القوؿ األوؿ ،يقوؿ رٛتو اهلل( :وأوىل

 1انظر :اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب .386-385/10
 2قاؿ ابن اٞتوزي ُب زاد ا١تسَت ( :128 / 5وللمفسرين ُب معٌت اآلية ثالثة أقواؿ :أحدىا :أف ا١تعٌت إذا نسيت
االستثناءٍ ،ب ذكرت فقل إف شاء اهلل ،ولو كاف بعد يوـ أو شهر أو سنة ،قالو سعيد بن جبَت واٞتمهور ،والثاين :أف
معٌت إذا نسيت إذا غضبت ،قالو عكرمة ،قاؿ ابن األنباري :وليس ببعيد؛ ألف الغضب ينتج النسياف ،والثالث :إذا
نسيت الشيء فاذكر اهلل ليذكرؾ إياه ،حكاه ا١تاوردي).
 3انظر :زاد ا١تسَت البن اٞتوزي .128/5
 4تفسَت الطربي .)645 / 17( -
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القولُت ُب ذلك بالصواب ،قوؿ من قاؿ  :معناه  :واذكر ربك إذا تركت ذكره ،ألف أحد معاين
النسياف ُب كالـ العرب الًتؾ).1
ويقوؿ العالمة األمُت الشنقيطيُ( :ب ىذه اآلية الكردية قوالف معروفاف لعلماء التفسَت؛ األوؿ :أف
ىذه اآلية الكردية متعلقة ٔتا قبلها ،وا١تعٌت  :أنك إف قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أف تقوؿ إف
شاء اهللٍ ،ب تذكرت بعد ذلك فقل إف شاء اهلل ..وى ا القول ىو الظاىر  ..،القوؿ الثاين :أف
اآلية ال تعلق ٢تا ٔتا قبلها؛ أف ا١تعٌت  :إذا وقع منك النسياف لشيء فاذكر اهلل ،ألف النسياف من
الشيطاف)ٍ ،2
وبكل قاؿ قائل من السلف .
واألوىل ُب معٌت اآلية –فيما أظنو والعلم عند اهلل تعاىل -أ ْف تكوف متصلة ٔتعٌت الكالـ الذي
سيقت فيو ُب تعليم االستثناء ٖتديداً ،وأما القوؿ بأ ّف ُب اآلية توجيهاً ١تا يقاؿ عند النسياف مطلقاً
فهو قوؿ لو حظ من النظر؛ إال أف فيو فصالً للجملة من سياقها وىو خالؼ األصل ،إضافة على
كونو قوالً حكاه ا١تاوردي دوف نسبتو إىل قائل.3

قلت؛ فإنو ال ُّ
يدؿ واح ٌد منها على أ ّف اٟتديث الذي رواه البخاري ُب
وبأي وجو من األقواؿ َ
ّ
عالج
صحيحو؛ عن ا١تعجزة النبوية ُب حفظ أيب ىريرة :
دؿ على طريقةِ ٍ
باطل؛ ألنو ّ
ٌ
حديث ٌ
ٗتالف الطريقة اليت أرشدت إليها اآلية ،وال قائل ّٔذا من الفرؽ ا١تنتسبة للسنة مطلقاً،
للنسياف
ُ
وٚتلة القوؿَّ :
أف "ابن قرناس" ٛتل اآلية على أضعف ما قيل ُب معناىا٦ ،تا يضعف كل ما بناه

على ىذا اٟتمل.
و٦تا حيسن ذكره ىنا فيما يرتبط بنسبة النسياف للنيب

 قوؿ اإلماـ ابن عطية األندلسي:

(والصحيح ُب ىذاَّ :
أف نِسيَا َف النيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا أر َاد اهللُ تعاىل أ ْف يَػْن َساهُ ومل يُِرْد

فالنيب صلى اهلل عليو وسلم
جائز؛ َّ
ت قُرآناً ٌ
أ ْف يػُثْبَ َ
فأما النّْسيا ُف الذي ىو آفَةٌ ُب البَ َشرّ :
 1تفسَت الطربي .)646 / 17( -
 2أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف .) 118 / 19( -
 3زاد ا١تسَت البن اٞتوزي . 128/5
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ظ
َح ٌد من أصحابِِو ،وأما بعد أ ْف ُْحي َف َ
ٌ
معصوـ منو قبل التبليغ وبعد التبليغ؛ ما مل َْحي َفظْوُ أ َ
جيوز على البَ َشر ،ألنَّو قد بَػلَّ َغ وأ ََّدى األمانة) ،1ويقوؿ اإلماـ العيٍت( :وقاؿ
فَ َجائٌِز عليو ما ُ
اٞتمهور :جاز النسياف عليو أي على النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما ليس طريقو البالغ
بد أ ْف يُ َذ ّْكَره ...وأما نسياف ما بَػلَّغَوُ -كما ُب ىذا
والتعليم ،بشرط أال يػُ َقَّر عليو ،بل ال َّ
اٟتديث -فهو جائز بال خالؼ).2
السادس :بناء على طريقة "ابن قرناس" ُب ضرب النصوص بعضها ببعض؛ دوف إعماؿ طرائق
اٞتمع والًتجيح ا١ترعية عند أىل العلم؛ فيمكن أف يُقاؿ ىنا  :أثبت الكاتب النّسياف للنيب  من

قولو تعاىل( :واذكر ربك إذا نسيت) 3؛ دوف التفات إىل معارضة ذلك لقوؿ اهلل تعاىل( :سنقرؤؾ
فال تنسى) ،!4وال شك أ ّف اآليتُت ليس بينهما تعارض حقيقي ،ولكٍت قصدت بياف فساد طريقة
"ابن قرناس" ُب التعامل مع النصوص عند ظهور تعارضها.

وٚتلة القوؿ َّ
أف حديث أيب ىريرة ىذا دؿ على أمرين اثنُت –وليس ُب واحد منهما ما خيالف
داللة القرآف -ومها:
- 1أف اٟتديث فيو معجزة للنيب ، ودليل من دالئل نبوتو.
النبوي.
- 2أف فيو خصوصية أليب ىريرةُ ب حفظ اٟتديث ّ
و وقوع ا١تعجزة لألنبياء عموماً؛ ولنبينا ٤تمد خاصة متحقق نقالً كما أخرب بو القرآف الكرمي ُب
ِ
مقر بصدؽ
ض ا١تسألة أ ّف ا١تخالف ّّ
غَت ما آية منو ،وأيضاً فليس ُب العقل ما ُحيْيػلُوُ ال سيما وفَػْر ُ
النبوات ،ومقتضى ذلك أ ّف اهلل تعاىل يؤيّد رسلو وأنبياءه ٔتا يوجب على الناس تصديقهم واإلدياف
 1احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز البن عطية األندلسي (.)178 / 1
 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيٍت .144 /29
 3سورة الكهف آية .24
 4سورة األعلى آية .6
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صور نوعاً من تلك ا١تعجزات فما وجو
ّٔم ،من األدلة والرباىُت وا١تعجزات ،وىذا اٟتديث َّ
اإلنكار؟.
ومن بديع تشابو األقواؿ:
الرسل؛ إذ
أنك ترى "ابن قرناس" ىنا يضع قَ َد َموُ على آثار ُخطَى كفار قريش ُب ٣تأّة معجزات ُّ

قالوا عن النيب - فيما أتاىم بو من اآليات -إنو ساحر( :وإ ْف يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر
مستمر)  ،1فيجيء "ابن قرناس" ليجعل من الفرضيات ا١تًتتبة على القوؿ بصحة اٟتديث :أ ْف

يكوف النيب  عنده قدرات سحرية؛ فيقوؿ ( :ولو كاف الرسوؿ لديو قدرة سحرية جيعل الغَت ال
ينسوف ٔتجرد غرفة بيديو من ا٢تواء؛ فلماذا ينسى ىو؟) !!.
وصدؽ اهلل ( :كذلك قاؿ الذين من قبلهم مثل قو٢تم تشأّت قلؤّم)

 ،2وىل معجزات

رسوؿ اهلل تشابو أسحار ا١تشعبذين؟ ،وإمنا حاؿ الكاتب كما قيل :
ك ال تَػ َرى
ت ُعيُونُ َ
و َأر َاؾ قَ ْػد َع ِميَ ْ
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ب
ب ا٢تػداية َوْى َي َر ْح ٌ
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5

وأما اٟتديث اآلخر الذي ذكره الكاتب ،وىو حديث أيب ىريرة ( :ح ِف ْظت ِمن رس ِ
وؿ اللَّوِ 
َ ُ ْ َُ

ِ
وـ) ،وقد علَّق عليو بقولو( :فما
َح ُد ُمهَا فَػبَثَثْتُوَُ ،وأ ََّما ْاآل َخ ُر فَػلَ ْو بَػثَثْتُوُ قُط َع َى َذا الْبُػْل ُع ُ
ِو َعاءَيْ ِن؛ فَأ ََّما أ َ
أسرىا
اٟتكمة من ذلك اٞتانب ا١تخفي من الدين ،أو األسرار ا٠تطَتة اليت َّ
أسرىا اهلل لرسولو الذي ّ

 1سورة القمر آية .2
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أليب ىريرة دوف بقية الناس ،وعندما مات دفنت معو ،والرواية جاءت ٖتت باب ٝتاه البخاري
"حفظ العلم" ،فهل ىكذا حيفظ اهلل العلم؟).1
ِ
قلتَّ :
ع َسْتػ َرُه عنهم -لعدـ
إف اهلل تعاىل ال يُسأؿ عما أبداه ٠تلقو من العلم ملَ أبداه ،وال َع َّما َش َر َ
وى ْم يُسألوف).2
حاجتهم إليو ِ -ملَ شرع إخفاءه ،يقوؿ اهلل تعاىل( :ال يُ ُ
سأؿ َع َّما يَػ ْف َع ُل ُ
وقد َّبُت تقدَّس وتعاىل أنو قد أخفى عن نبيو  سيما بعض أىل النفاؽ ٟتكمةٍ بالغةٍ يعلَ ُم َها:

(و٦تن حولكم من األعراب منافقوف ومن أىل ا١تدينة َم َرُدوا على النفاؽ ال تَػ ْعلَ ُم ُهم َْ٨ت ُن نَػ ْعلَ ُم ُهم) ،3
ِ
َّه ْم ُب َْٟت ِن القوؿ واهلل يعلم
ألريْػنَا َك ُه ْم فَػلَ َع َرْفػتَػ ُه ْم بِسْي َم ُ
اى ْم َولَتَػ ْع ِرفَػنػ ُ
وقاؿ تعاىل( :ولو نشاء َ
أعمال ُك ْم).4
أمثاؿ "ابن قرناس"؛ ولْيقطّْ ْع ساعاتِوِ ُشكراً؛ أ ّف اهلل
ولْيَ ْح َم ِد اهللَ ُ
ِ
القلوب وبُت اٞتوانح -عند البعض -فلم يُطْلِ ْع عليها الناس ،وإال فلو أ ّف ُك َّل
النّْفاقِيَّةَ ا١ت ْستَ ِسَّرَة ُب
ُ
ِ
ِ
اٟتاؿ كما قاؿ اهلل
أظه َر َمكْنُو َف قلبو على وجهو وسْي َم ُاه :لكاف ُ
َم ْن أخفى ن َفاقَوُ؛ فَ َ
ض َحوُ اهللُ و َ
لنغرينك بهم ثم ال
تعاىل ( :لئن مل ينتو ا١تنافقوف والذين ُب قلؤّم مرض وا١ترجفوف ُب ا١تدينة
يجاورونك فيها إال قليالً ملعونين أينما ثقفوا أ ِ
ُخ ُ وا وقُـتِّـلُوا تَـ ْبقتِيالً ) ،5ورٔتا لو ًبَّ ذلك اإلغراء
 قد أخفى ىذه اٟتقيقة

الربّاينّ با١تنافقُت١ :تا رأينا كثَتاً من خفافيش النّْفاؽ اآلف وىم يقدحوف ُب الشَّرع ،ويهدموف السنة،
ِ
ين باألٝتاء واأللقاب ا١تستعارة.
ُم ْستَسّْر َ
وحديث أيب ىريرة  ىذا الثاين الذي ذكره "الكاتب"؛ مطابق ٘تاماً للتبويب الذي َّبوبو اإلماـ
البخاري عليو "حفظ العلم"؛ وذلك أ ّف اٟتديث دؿ على أف أبا ىريرة

( 1اٟتديث والقرآف) .38
 2سورة األنبياء آية .23
 3سورة التوبة آية .101
 4سورة ٤تمد آية .30
 5سورة األحزاب آية .60
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البث ىو عُت حفظ العلم -الذي حيتاج الناس إليو ُب دينهم -من الضياع ،وأما
الوعاءين ،فهذا ُّ
الوعاء اآلخر فقد َكتَ َموُ حفظاً لو أيضاً؛ ألنو ٦تا ال حيتاج الناس إليو ُب دينهم من أخبار ا١تستقبل.
وُب ىذا ا١تعٌت يقوؿ اٟتافظ ابن حجر( :وٛتل العلماء الوعاء الذي مل يَػبُثَّوُ؛ على األحاديث اليت
يصر ُح
تبيُت أسامي أمراء السوء وأحوا٢تم وزمنهم ،وقد كاف أبو ىريرة يكٍت عن بعضو وال ّْ
فيها ُ

بو؛ خوفاً على نفسو منهم ،كقولو" :أعوذ باهلل من رأس الستُت ،وإمارة الصبياف" ،يشَت إىل

خالفة يزيد بن معاوية ،ألهنا كانت سنة ستُت من ا٢تجرة ،واستجاب اهلل دعاء أيب ىريرة 
فمات قبلها بسنة)  ،1قاؿ اٟتافظ( :وإمنا أراد أبو ىريرة  بقولو" :قطع"؛ أي :قطع أىل اٞتور
رأسو إذا ٝتعوا َعْيبَوُ لفعلهم ،وتضليلو لسعيهم ،ويؤيد ذلك أ ّف األحاديث ا١تكتوبة لو كانت من
األحكاـ الشرعية ما وسعو كتماهنا١ ،تا ذكره ُب اٟتديث األوؿ من اآلية الدالة على ذـ من كتم
العلم).2
وعلى كل حاؿ :فما اعتمد عليو "ابن قرناس"

–ىدى اهلل قلبوُ -ب التشكيك ُب ثبوت ىذين

ص ُم ُد عند التحقيق.
أوىاـ وظنو ٌف ال تَ ْ
قائم وال صحيح ،وإمنا ىي ٌ
اٟتديثُت؛ ليس شيءٌ منو ٌ



 1فتح الباري  -ابن حجر .)216 / 1( -
 2ا١تصدر السابق.
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الحديث السابع:
ت أَبَا َسلَ َمةَ
( َس ِم ْبع ُ
ت
النَّبِ ِّي ؛ فَ َد َع ْب
ِ
اب).1
ح َج ٌ

لْبت
يَـ ُق ُ
ولَ :د َخ ُ
بِِ نَ ٍاء نَ ْبح ًوا ِم ْبن

وىا َع ْبن غُ ْبس ِل
شةَ َعلَى َعائِ َ
َخو َعائِ َ
سأَلَ َها أ ُ
أَنَا َوأ ُ
َخ َ
شةَ؛ فَ َ
ت َعلَى َرأْب ِس َهاَ ،وبَـ ْبيـنَـنَا َوبَـ ْبيـنَـ َها
ص ٍاع ،فَ ْب
اض ْب
سلَ ْب
ت َوأَفَ َ
َ
اغتَ َ

لقد عنوف الكاتب "ابن قرناس" –ىداه اهلل -على ىذا اٟتديث بطريقة مثَتة؛ فقاؿ( :أـ
تتعرى أماـ أخيها ورجل معو) ٍ ،2ب يقوؿ معلقاً( :إذا كاف اٟتجاب ساتر  3ال يرى
ا١تؤمنُت عائشة َّ
من خاللو ،فال فائدة من غسلها ،ألهنما لن يريا كيفية الغسل ،وإف كاف اٟتجاب شفاؼ  4يرى
من خاللو ،فقد ٝتحت أـ ا١تؤمنُت ألخيها ولرجل معو بالنظر إىل ما حرـ اهلل من جسدىا ،فهل
يؤخذ الدين من أـ ا١تؤمنُت ّٔذه الطريقة؟ .. ،ولو كانت القصة قد حدثت بالفعل فيكفي أف
تشرح أـ ا١تؤمنُت ٢تما طريقة الغسل بعباراهتا دوف حاجة للتعري ا١تخالف للحشمة والدين .. ،ومل
نستفد من نص اٟتديث عن  5كيفية غسل الرسوؿ من اٞتنابة ،..وبالنسبة للغسل من اٞتنابة فال
حاجة لسؤاؿ أـ ا١تؤمنُت وال حىت الرسوؿ عنو.6)..
واٞتواب على ىذه الشبو –ومن اهلل تعاىل أستمد العوف والتأييد -أ ْف يقاؿ:
َّ
إف أصل السياؽ الذي جاءت فيو ىذه القصة ىو :مسألة مقدار ا١تاء الذي كاف النيب



يغتسل فيو ،وقد كانت عند بعض التابعُت ُب تلك الفًتة مسألة مشكلة ،من جهة استبعاد البعض
أ ْف ديكن اإلنساف االغتساؿ -فقط -بصاع من ا١تاء ،يعٍت :بأربعة أمداد فقط وىو ما يعادؿ قرابة
اللًت ،و٦تا يدؿ على ىذا ما جاء ُب صحيح البخاريَّ :
أف أَبُا

َج ْع َف ٍر الباقر ٤تمد بن علي بن

 1صحيح البخاري -طوؽ النجاة  ،)60 / 1( -وىو ُب (اٟتديث والقرآف) ص.39
( 2اٟتديث والقرآف) .39
 3كذا عنده ،وصوأّا :ساتراً.
 4كذا عنده ،وصوأّا :شفافاً.
( 5عن) ىنا ال وجو ٢تا ،والفعل يتعدى بدوهنا.
( 6اٟتديث والقرآف) .40-39
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اؿ:
اٟتسُت َ كا َف عِْن َد َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّوِ ُ ى َو َوأَبُ ُوه؛ َوعِْن َد ُه قَػ ْوٌـ فَ َسأَلُ ُوه َع ْن الْغُ ْس ِل ،فَػ َق َ
ِ
اؿ رجل :ما يك ِ
ِ
ك َش َع ًرا؛ َو َخْيػٌر
ْف ِيٍت ،فَػ َق َ
اؿ َجابٌِرَ " :كا َف يَكْفي َم ْن ُى َو أ َْو ََب ِمْن َ
صٌ
يَكْف َ
اع ،فَػ َق َ َ ُ ٌ َ َ
يك َ
ك" ،1يقصد النيب .
ِمْن َ
وىذا ىو ا١تعٌت الذي ألجلو روى البخاري ىذا اٟتديث ٖتت باب" :الغسل بالصاع و٨توه"،
وُب ٍ
حاؿ من ذلك اٞتدؿ الدائر ُب مقدار ما يغتسل بو؛ جاء أبو سلمة ودخل على ّأـ ا١تؤمنُت

عائشة الصديقة رضي اهلل عنها وعن أبيها ،ومعو أحد إخواهنا ،يسأالهنا عن صفة غسل النيب.
وعائشة رضي اهلل عنها مل تكتف ببياف جواب سؤا٢تم بالقوؿ؛ حىت زادت األمر توضيحاً بأ ْف

كماً (صاع من ماء)؛ وكيفاً (وأفاضت على رأسها) ،وُب رواية أٛتد
أرهتم صفة غسل رسوؿ اهلل َّ 

ُب ا١تسند( :وأفرغت على رأسها ثالثا)  ،2وأفهمتهم بذلك أ ّف االغتساؿ ٔتثل ىذه الكمية ٦تكن
3
مقرٌر ُب
وواقع  ،وىذا من أبلغ طرائق التعليم ،وأوضحها وأثبتها ُب قلب ا١تتعلم ،كما ىو َّ

الكتابات والبحوث الًتبوية ا١تعاصرة.

وىنا ثالث مسائل؛ ال ب ّد من النظر فيها:
األوىل :تعيُت أخي عائشة رضي اهلل عنها ىذا ،ومن يكوف.
الثانية :من ىو أبو سلمة ىذا ،وىل ىو من ٤تارـ أـ ا١تؤمنُت –رضي اهلل عنها -أـ ال؟.
الثالثة :وىل يلزـ من اٟتديث وقوع تَػ َعٍّر ،أو كشف للعورات؟.
ول جابة على ىذا ا١تسائل يلزـ مراجعة كتب شروحات اٟتديث ،وأقواؿ أىل اٟتديث والتواريخ
البُت أ ْف يتكلم اإلنساف ُب مثل ىذه ا١تسائل ا١تبنيّة على النقل
واألنساب ،ومن آّازفة وا٠تطأ ّْ

 1صحيح البخاري -طوؽ النجاة .)60 / 1( -
 2مسند أٛتد بن حنبل .)71 / 6( -
 3ينظر للفائدة كالـ الشيخ ٤تمد ٤تمد عبد الودود ُب فتاوى واستشارات اإلسالـ اليوـ ،وىو موجود على الشاملة (5
 ،)128 /وقد استفدت منو ُب ىذا اٞتواب.
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آّرد؛ فكيف إذا انضاؼ إىل ذلك ضحالة علم وضعف اطالع وفساد فهم؛ ودوف
وا٠ترب بعقلو َّ
ويزور.
حجة قائمة :يثبت وينكر ،ويتهم ّْ
َخو
ت أَنَا َوأ ُ
تبُت وصفوَ ( :د َخْل ُ
فأما أخو أـ ا١تؤمنُت ىذا :فقد جاء ُب مسند أٛتد وغَته زيادة ّ
اعةِ َعلَى َعائِ َشةَ)  ،1فهو أحد إخواهنا من الرضاعة من أبناء أيب القعيس  ،وأبو
َعائِ َشةَ ِم ْن َّ
الر َ
ضَ
2
عمها من الرضاعة.3
القعيس  ىذا ىو والد عائشة من الرضاعة  ،وأخوه "أفلح" ىو ُّ

وأما أبو سلمة؛ فهو :أبو سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ الزىري القرشي ،وقيل اسػمو "عبد
اهلل" ،وىو ابن أخت عائشة رضي اهلل عنها من الرضاعة؛ أرضعتو أـ كلثوـ بنت أيب بكر الصديق
 ،فعائشة خالتو.4
فصار ىاذاف الرجالف اللذاف دخال على عائشة رضي اهلل عنها كالمها من ٤تارمها ،فليس ٙتت
رجح -فوؽ ذلك -أ ْف
رجل غريب كما أجلب بو "ابن قرناس" ،مع كوف اإلماـ ابن رجب اٟتنبلي َّ
يكوف أبا سلمة إذ ذاؾ غالماً صغَتاً ،فيقوؿ رٛتو اهلل( :والظاىر

 :أف أبا سلمة كا َف إذ ذاؾ

5
صغَتاً دوف البلوغ)  ،ويقوؿ األستاذ ٤تمد عبد الودود( :وقد يكوف ُب وقت ىذه القصة صغَتاً

دوف البلوغ؛ ألنو ولد سنة بضع وعشرين للهجرة ،وأل ّف َّأموُ من الرضاعة -أـ كلثوـ  -مل تولد إال
بعد وفاة والدىا -رضي اهلل عنو وأرضاه -كما ىو مشهور).6
وأما ا١تسألة الثالثة؛ فيقاؿ فيها :إنو ال يلزـ من وقوع االغتساؿ حصوؿ اطالعهما على شيء من
العورة اليت ال حيل لذي احملرـ االطالع عليها ،وغاية ما ىنالك أهنا أرهتما ما حياجاف إىل العلم بو

 1مسند أٛتد  -الرسالة .)490 / 40( -
 2فتح الباري البن حجر . 140/9
 3انظر تفصيل ذلك ُب فتح الباري البن حجر .151-150/9
 4انظر :التمهيد البن عبد الرب  ،61/7وسَت أعالـ النبالء  ، 288/4وعمدة القاري شرح صحيح البخاري / 5( -
.)205
 5فتح الباري ػ البن رجب .)248 / 1( -
 6من فتاوى واستشارات لو على موقع اإلسالـ اليوـ ،وىي موجودة على الشاملة برقم (.)129 / 5
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ػاؿ القرطيب :
من إمكاف أرواء شعر الرأس ّٔذا ا١تقدار من ا١تاء ،يقوؿ اإلماـ اٟتافظ ابن رجب( :ق َ
ظاىر ىذا اٟتديث أهنما  -يعٍت  :أبا سلمة وأخا عائشة  -أدركا عملها ُب رأسها و أعلى
جسدىا٦ ،تا حيل لذي احملرـ أ ْف يطّلع عليوِ من ذوات ٤تارمو ،وأبو سلمة ابن أخيها نسباً ،واآلخر

ِ
ك
أخوىا من الرضاعة ،وٖت ّققا بالسماع كيفية غسل ما مل يشاىداه من سائر اٞتسد ،ولوال ذَل َ
ِ
ك الفعل).1
الكتفت بتعليمهما بالقوؿ ،ومل ٖتتج إىل ذَل َ
تعر من ّأـ ا١تؤمنُت رضي اهلل عنها ،واالغتساؿ با١تاء ال يفتقر
وليس من الزـ ذلك أصالً وقوع ٍّ

صحة إطالقو إىل نزع الثياب كلها ،بل الظاىر أهنا صبت على رأسها من ا١تاء بعد أ ْف نزعت ما
تعتجر بو على رأسها فقطٍ ،ب لو ثبت ذلك جدالً؛ فقد جاء النص ُب رواية الصحيحُت وغَتمها

على َّ
أف أبا سلمة وأخا عائشة كانا ٚتيعاً من وراء حجاب -كما سبق.-

ومهما يكن من شيء ،ومهما قلت من قوؿ ُب ىذه اٟتادثة وكيفية حصو٢تا ،فدعك من تقليب
القوؿ فيها وإطالتو ،وال يلبسن عليك الكاتب باالشتغاؿ ّٔذه التفاصيل؛ ألف "ابن قرناس" ىنا ال
يعنيو أكثر من أ ْف يبطل اٟتديث ،بغض النظر عن حقيقة داللتو الصحيحة ،ولذلك فقد فزع ُب
يقف منو شعر البدف استنكاراً وتعظيماً ،حيث التفت
سبيل إبطاؿ السنة النبوية ىنا إىل قوؿ شنيع ُّ
إىل اٟتديث التفاتة الضبع ،وقد استجمع العزـ على الفتك بالسنة وافًتاسها؛ فقاؿ( :وبالنسبة
للغسل من اٞتنابة فال حاجة لسؤاؿ أـ ا١تؤمنُت وال حىت الرسوؿ عنو.!!)..
أحقاً لسنا ْتاجة لسؤاؿ رسوؿ اهلل  عما أنزؿ اهلل ُب كتابو من صفة غسل اٞتنابة؟ ،أفليس اهلل
تبارؾ وتعاىل قد قاؿ ُب ٤تكم تنزيلو ( :وأنزلنا إليك الذكر لتبُت للناس ما نزؿ إليهم ولعلهم
يتفكروف)  ،2فالذكر ىو القرآف ،وأما البياف النبوي فهو قطعاً أمر آخر غَت ما نزؿ إليهم من
القرآف ،وإمنا ىو شرح وتفصيل صادر من النيب١ تعٌت ما نزؿ إلينا من القرآف الكرمي ،وىو السنة

 1فتح الباري ػ البن رجب .)248 / 1( -
 2سورة النحل آية .44
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النبوية الشريفة ،ولكن "ابن قرناس" يرى أنو ال حاجة ٢تذه الغاية الربانية ،وأهنا ٤تض عبث ،تعاىل
اهلل عن قولو علواًكبَتاً.
ٍب إنو لو كاف الكتاب بيّْناً قائماً بنفسو ُب الداللة والبياف :فما اٟتاجة إلرساؿ الرسوؿ معو أصالً،
بُت واضح ظاىر ،أمل يكن إنزاؿ الكتاب وحده كافياً ُب قياـ اٟتجة على ا٠تلق ،وُب اعتقاد
وىو ّْ ٌ

ك ُب صحة االعتقاد ُب أبواب
مثل ىذا القوؿ إبطاؿ ألصل النبوات والرساالت ،ولذا فإنو يُ َش ُّ
النبوات عند من ينكر السنة.

وعلى كل حاؿ فما ذكر ىنا فيو اإلجابة الوافية عن اٟتديثُت اآلخرين اللذين ذكرمها الكاتب حوؿ
غسل اٞتنابة ،ومها حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري

 ،وحديث ابن عباس ُب غسل

ميمونةٚ تيعاً وأرضاىم ،وال حاجة يب للوقوؼ معهما وقد ذكرت كالماً جامعاً يصلح اٞتواب
بو عن ذينك اٟتديثُت.
وبو يظهر سقوط ما استشكلو الكاتب –ىداه اهلل -من ىذه األحاديث ،وأف ما اعتمد عليو ُب
اٟتكم عليها بالبطالف غَت قائم عند التحقيق ،وأنو مل ينب نتائجو على مقدمات علمية صحيحة،
وأ ّف أدلةً ّٔذا القدر من الضعف وانعداـ التحقيق واالفتقار إىل ا١تنهجية كيف يستند إليها عند
النظر ُب مسائل ثبوت السنة النبوية ،اليت أسست قواعدىا وأصو٢تا على بنياف تتابعت أجياؿ على
مدى ثالثة عشر قرناً على غربلتو وتنقيتو وتقوديو.
اٟتَ ِقْيػ َقةَ َش ّد ُه
ِّٔا بَطَالً َْحي ِمي ْ

يعش
عفػاءٌ على الدُّنيا إذا ا١ترءُ مل ْ

وَب َّ ِ
ُّه
السيف ما يكفى ألم ٍر يعد ُ

من العػا ِر أ ْف يرضى الفىت ٔتذلَّةٍ
َ
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اخلامتة
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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو وأزواجو وذريتو
إىل يوـ الدين وبعد:
ا١تقصر الوجل ،سلكت فيو سبيل الذابُّْت عن دين اهلل  -فيما أظن -
ا١تقل ،وعمل ّ
فهذا جهد ّ
؛ عسى أ ْف أحشر معهم يوـ القيامة ،وحرصت فيو على توخي سنة العدؿ قدر ما استطعت،
وإين ألرغب إىل اهلل تبارؾ وتعاىل أ ْف تكوف مثل ىذه الكتابات سبباً ُب صحوة القلوب،
وعودة إخواننا الذين شطت ّٔم السبل عن صراط اهلل ا١تستقيم ،وأ ْف تلُت لذكر اهلل قلوبنا
وقلؤّم ،فإ ّف اٟتق شريف وال يوفق لو إال كل مؤمن ّتواب ،ويصرؼ عنو كل متكرب على
اٟتق جبار ،وكل مسرؼ مرتاب.
من خالؿ ما سبق يظهر للمتأمل ٚتلة من ا٠تالصات حوؿ كتاب ابن قرناس " اٟتديث
والقرآف"؛ فمن ذلك:

 -1أف الكاتب –ىداه اهلل -مل يراع ُب ٤تاولة الوصوؿ إىل نتائجو أف ينتهج طريقة البحث
العلمي الصحيح ،وإمنا عمد إىل مقررات كاف قد زورىا قبل ُب عقلوٍ ،ب إنو عاد ُب البحث
إىل تقريرىا دوف دراستها ،ودوف االستسالـ ١تا تقود إليو ا١تقدمات العلمية الصحيحة ،وىذا
ٖتكم يفقد الثقة ُب سالمة نتائج كتابتو.
 -2أف الكاتب "ابن قرناس" –ىداه اهلل -مارس لوناً صارخاً من االنتقائية العلمية ،حيث
إنو بٌت نتائجو على معلومات ليست مستقاة من مصادر علمية متخصصة؛ وإمنا اعتمد على
عقلو آّرد ،فخلى كتابو من النقوؿ ا١تتخصصة ُب علوـ اٟتديث واالصطالح.
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 -3أف الكاتب – ىداه اهلل -اعتمد ُب بناء نتائجو على شك غَت منهجي وال علمي ،وإمنا
ىو شك فيو إفراط وإنكار ونفي؛ من دوف بيّْ ٍنة أو قر ٍ
ينة مقبولة٦ ،تا جعل نتائجو ٣ترد ىدـ
بال روية.
 -4أف الكاتب – ىداه اهلل -سلك ُب عملو أسوأ العيوب ا١تنهجية ،وأشدىا خطورة على
نتائج أي ْتث علمي ،وىي أنو ٕتاىل األدلة ا١تضادة لرأيو ،فقرر وجهات نظره ا٠تاصة مع
قياـ ا١تعارض الراجح أماـ عينيو يربؽ ويلوح وىو معرض عنو ال يراه أو يتعامى عنو٦ ،تا ًّل
عن إمهاؿ بالغ و ٖتيز مرفوض.
 -5أف الكاتب –ىداه اهلل -تعسف عند تفسَته لبعض النصوص واألحاديث ،فحملها على
ٍ
معاف عجيبة ،وتفاسَت ملتوية ،فصار يعيب النص ويبطلو بناء على معٌت باطل وتفسَت ال
قيمة لو وال وجود؛ أقحمو ُب داللة النص ،مع كوف النص ال يدؿ عليو ال من قريب وال من
بعيد.
 -6أف الكاتب – ىداه اهلل -حشى ْتثو بتعميمات وأحكاـ مطلقة مرسلة ال خطاـ ٢تا وال
زماـ٦ ،تا جعل كتابتو أشبو ما تكوف بكالـ من يظن أنو ال يسأؿ عن شيء منو أبداً ،ورٔتا
كانت كتابتو ٖتت االسم ا١تستعار من أكرب الدوافع ١تثل ىذا السلوؾ غَت العلمي .
 -7أف الكاتب – ىداه اهلل -ال حيمل ُب كتاباتو علماً جديداً ،وال ٖتتوي ْتوثو على أي
أفكار ٕتديدية ،وإمنا ىو صريع لبعض كتاب الذين سبقوه ُب ا٢تجوـ على الصحيحُت ،فهو
ص ْر َعى كتابات "نيازي عز الدين"؛
ينهج على منوا٢تم ،ولذا فأنت تراه يبوح بكونو أحد َ

عندما قاؿ ُب منتدى ٤تاور ( :إال أني أجد نفسي أقرب لكتابات نيازي عز الدين ال ي
أتفق معو في مسارات كثيرة ،وأسعى ألن ألتقيو أو أتصل بو).1

1

على الرابط التايلhttp://www.muhawer.net/forum/showthread.php?t=22633 :
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واٟتقيقة أنو ليس فقط يتفق معو ولكنو  -وبعبارة أبعد عن آّاملة العلمية -يأخذ عنو ويتبع
جرتو ،فالكاتب فهم طريقة نيازي ُب النقد وتشرّٔا ٍب جاء ألمثلة جديدة من األحاديث
ّ
ليطبق عليها الطريقة "النيازية" ُب النقد ،ولذا فكثَت من ىؤالء الذين أشهروا أسلحة كالَّ ًة ُب
نقد السنة؛ لو صدؽ مع نفسو وأحاؿ ُب حواشيو على الكتب اليت يعتمد عليها لوجدنا مثل
ىذا االسم وغَته يًتدد كثَتاً.

وأخَتاً ىي دعوة صادقة من قلب ٤تب مشفق ألخي "ابن قرناس":
أدعو نفسي وإياه فيها إىل وجوب توخي اٟتذر ُب سلوؾ مثل ىذه السبل اليت ا٠تطأ فيها
دائر بُت ٥توفات مهلكات ،ولنقف أخي "ابن قرناس" ٟتظة تأمل وتفكر ُب ساعة الوقوؼ
بُت يدي اهلل تعاىل ،فيسألنا( :ويوـ ينادينهم فيقوؿ ماذا أجبتم ا١ترسلُت)..
تأمل :ىل درست آالت العلم اليت يفهم ّٔا وعنها كالـ اهلل تعاىل :من أبواب اللغة
و َّ
وعلومها وعلوـ التفسَت وأصولو وقواعده وأصوؿ الفقو وأبوابو ،وقبل ذلك كلو ىل أحاط
أحدنا بقدر كاؼ من علوـ االعتقاد وتفاصيلها..اخل ٦تا يكوف ل نساف فيو حجة عند اهلل
تعاىل وعند الناس أنو إذا ما قاؿ بقوؿ فإمنا صدر فيو عن علم واؼ قائم على قاعدة متينة
راسخة من العلوـ الشرعية..
دعوة لنجاة النفس ..قبل يوـ اٟتسرة واآلزفة ..إذ القلوب لدى اٟتناجر كاظمُت ما للظا١تُت
من ٛتيم وال شفيع يطاع..
أسأؿ اهلل أف يكتب يل وألخي "ابن قرناس" ولسائر إخواننا ا١تسلمُت السالمة و العافية ،وأف
يهدينا ٚتيعاً سواء السبيل.
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الرد ،مع ضيق
وبعد :فيا أيها الناظر قد عرفت السبب الدافع للكتابة ،واألمر اٟتامل على ّ
الوقت وقلة البضاعة ،فما وجدت فيو من خلل ونقص علم؛ فاكسو جلباب سًتؾ ٍب عذرؾ
ٍب نصحك ،واهلل ا٢تادي إىل سواء السبيل ،اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل ،فاطر
السموات واألرض ،أنت ٖتكم بُت عبادؾ فيما كانوا فيو خيتلفوف ،اىدنا ١تا اختلف فيو من
اٟتق بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم.
بقلم مؤلفو:
صالح بن علي بن عبد اهلل الزيات
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