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نحو منهج لدراسة اإلشارات العلمية في األحاديث النبوية
كارم السيد غنيم
أستاذ بكلٌة العلوم جامعة األزهر (بالقاهرة) ،عضو اتحاد ُك ّتاب مصر ،أمٌن عام جمعٌة اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة بمصر.
برٌد إلكترونًkaremghoneim@gmail.com :
استبلم ٗٔ ،ٕٕٓٔ/ٕٔ/الموافقة والنشر :اإلثنٌن ٕٓ ،ربٌع األول  ،ٖٔٗ1الموافق ٖٕٔٓٔ٘/ٕٔ/

الموجز
ٌتم توظٌف دراسات وبحوث اإلشارات العلمٌة فً األحادٌث النبوٌة فً خدمة السُنة والدفاع عنها ضد المشككٌن فٌها .كما
تستهدف هذ ه البحوث والدراسات األمة اإلسبلمٌة ،فتدفعها نحو النهوض واالرتفاع بها كً تتبوّ أ مكانتها التً أرادها هللا لها ...إن
الكثٌر من الك ّتـاب والمإلفٌن والمحاضرٌن ال ٌلتزمون منهجا واضحا فً تناول اإلشارات العلمٌة (أو ما ٌسمى اإلعجاز العلمً)
الواردة باألحادٌث النبوٌة ،بل ٌعتمدون على حماسهم فقط لخدمة السُنة النبوٌة ،وهو ما جعل عددا كبٌرا منهم ٌسقط فً أخطاء
عدٌدة ،شجّعت الحاقدٌن على اإلسبلم ،فراحوا ٌحاولون النٌل من السُنة الشرٌفة ...ومن هنا وجب علٌنا وضع منهج ذي ضوابط
ب ٌنبغً التزامه وهو موضوع البحث الحالً مشاركة منا فً خدمة سُنة النبً  ،وٌتضمن المنهج الحالً الضوابط أو القواعد
التالٌة :القواعد اللغوٌة والضوابط البٌانٌة (ومراعــاة تعدد مدلوالت اللفظ) -توثٌـق النصـوص -التثبُّت من المعطٌات العلمٌة
الحدٌثة -مراعاة التخصص العلمً الدقٌق -الوحدة الكلٌة واإلطار العام للحدٌث النبوي -دور القرآن فً دراسة األحادٌث
النبوٌة -خطـــورة ر ّد األحادٌث الصحٌحة -خطورة ر ّد أحادٌث اآلحـاد -الموقف من األحادٌث الضعٌفة -الشــرح الموضوعً
للسُنة النبوٌة -تخصٌص العُمــوم -معرفة أسـباب الورود -الثابت والمتغٌّر فً األحادٌث النبوٌة -الجمـع والتوفــٌق بٌن النصوص
الصحٌحة المتعارضة -الترجٌـح فٌما بٌن النصوص الصحٌحة المتعارضة -الناسـخ والمنسـوخ -عـدم ولوج األمور الغٌبٌة
المطلقة -ضوابط أخرى.

الكلمات المفتاحية
الوحً؛ القرآن؛ السُنة؛ معجزة؛ اآلحاد؛ المعارف؛ فرض؛ حقٌقة؛ نظرٌة؛ متواتر؛ صحٌح؛ ضعٌف؛ الرواٌة؛ الدراٌة؛ السند؛
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نحو هنهج لدراسة اإلشارات العلوية في األحاديث النبوية( ...كارم السيد غنين)

 .1المقدمة
الحمد هلل الذي نهج لنا سُبل الرشاد ،وجعلنا من أتباع خٌر العباد ،وهدانا بنور القرآن ،كبلم العزٌز المنان ،المنـ ّزه عن الزٌادة
والنقصان ،المُعجز فً ك ّل وقت وآن ،الصالح لكل زمان ومكان ،والصبلة والسبلم على صاحب هذه المعجزة الخالدة ،التً جبّــت
ما قبلها منن معجنزات باةندة ،وحوّ لنت العنرب منن قباةنل آبندة ،إلنى أمّنـة متحضنرة راشندة ...معجنزة صننعت نفوسنا عابندة ،راكعنة
ساجدة ،مجتمعة تحت راٌة واحدة ...إننً أحد الذٌن قدّموا منهجا لدراسة اإلشارات العلمٌة فنً القنرآن الكنرٌم ،وقند طبنع هنذا فنً
عننام ٘ٔ99م ( ...)1وبعنند هننذا التننارٌخ وجن ُ
ندت انتباهننا لخدمننة ال ُسنننة النبوٌننة ،فكثننرت الكتابننات ،وتعننددت المحاضننرات ،وتنوعننت
المطبوعننات ،وطالعننت أغلبهننا ،وشنناركت فننً بعننض الفاعلٌننات التننً تنندور حولهننا ،فبلحظننت أن معظننم األخننوة الك ّتننـاب والمننإلفٌن
والمحاضرٌن ال ٌلتزمون منهجا ،بل ٌعتمدون على حماسهم فقط فً تناول األحادٌث النبوٌة ،وهو ما جعل عددا كبٌنرا مننهم ٌسنقط
ُ
وجندت
فً أخطاء عدٌدة ،شجّعت الحاقدٌن على اإلسبلم ونبٌّـه فً حقدهم ،فراحوا ٌحاولون النٌنل منن سُننة النبنً  ... ومنن هننا
أنه من الضروري العكوف على وضع منهج ذي ضوابط أنصح نفسً أوال ،وأخوتً الباحثٌن ثانٌا ،بالتزامه والسٌر وفق قواعده،
فجاء البحث الحالً مشاركة منا فً خدمة السُنة الشرٌفة ،وعنوانه "نحنو مننهج لدراسنة اإلشنارات العلمٌنة فنً األحادٌنث النبوٌنة"،
وقنند أشننار بعننض األخننوة بحننذف كلمننة "نحننو" ،ولكننننً تربٌن ُ
نت ع لننى التواضننع أوال ،وكننذا علننى القناعننة بننؤن مننن خصنناةص العلننم
ُ
فآثرت اإلبقاء على الكلمنة ،لعن ّل هللا سنبحانه أن ٌهٌنم لؤلمنة منن العلمناء منن ٌطنوّ ر هنذا المننهج ،أو ٌضنٌف إلٌنه ،أو
"التراكمٌة"،
ٌجبر ما ٌراه فٌه من نقص أو تقصٌر.

 .2تمهيد
 .2.1تعريفات
"السُنة النبوٌة" هى كل ما أثر عن النبً  من قول أو فعل أو تقرٌر أو صفة أو سٌرة ،وإن كان علماء األصول ٌقصرونها على
الثبلثة األول فقط  ،سواء كان هذا قبل البعثة أم بعدها .والسُنة نوعان :األول :وحىٌ ،وهو قسمان ،أولهما :الوح ُى معنىً ولفظا،
ومقصو ٌد به التعبّد ،واإلعجاز ،والتحدي .وثانٌهما :ال ٌُقص ُد منه كذلك ،وإن كان وحٌا معنىً ولفظا ،وهو "الحدٌث القدسً" .وأما
النوع الثانً من السُنة فهو ما صدر عن رسول هللا  بدون قصد التبلٌغ عن هللا ،لكن هللا أقرّه علٌه ،فهو بمنزلة الوحً وإن لم
النقل عن الرسول  من أقوال وأفعال وما شابه ذلك (ٕ)  ...وأما "الحدٌث النبوي" فهو الخبر
ٌكن وحٌا فً ذاته ،وهو الصحٌ ُح
ِ
المؤثور عنه  ، من قول أو فعل أو تقرٌر ،وقد أطلق اصطبلحا على ما رُوى عن رسول هللا  ، وقد أفرد له األةمة علما سموه
"علم مصطلح الحدٌث" ،وعلوما أخرى ،مثل" :علم الجرح والتعدٌل"  ...إلخ ،وذلك لٌتوصلوا إلى تمحٌص ما ٌُروى عن رسول
هللا  ، فٌقفوا على صحٌحه الخالص من شاةبات التحرٌف والتصحٌف ،وتمٌٌز الناسخ من المنسوخ ...ومن علوم الحدٌث
النبوي ،أٌضا :النظر فً األسانٌد ،من أجل االطمةنان على الرواٌة من الخطؤ والوضع ،وهذا ٌستلزم معرفة تراجم الرواة
وسٌرهم ودرس أخبلقهم وتمٌٌز درجاتهم ...ومن هنا اضطروا إلى تقسٌم األحادٌث النبوٌة إلى طواةف شتى ،بحسب درجة
رواتها  -قو ًة وضعفا ،فمن األحادٌث :الصحٌح والحسن والضعٌف والمرسل والمنقطع والمنفصل والمعضل والشاذ والغرٌب
وغٌر ذلك (ٖ) .

سنة في اإلسالم
 .2.2أهمية ال ُ
السُنة النبوٌة تقرر وتإكد ما ورد فً القرآن الكرٌم من أمور ،وتبٌّن وتفصّل ما أجمله من أمور أخرى ،وتكشف اللثام عما
سكت عنه القرآن الكرٌم ،فلم ٌثبته ولم ٌنفه ،وتضٌف إلٌه الكثٌر من شةون الدٌن وأحكامه ...وهى المصدر الثانً للتشرٌع
اإلسبلمً ،بعد القرآن الكرٌم مباشرة ،وللعلماء أدلة كثٌرة لتؤكٌد هذاٌ ،ضٌق المقام اآلن عن سردها.
إن امتثال السُنة الشرٌفة والعمل بمقتضاها أمر من أوامر هللا تعالى ،إذ طاعة الرسول من طاعة هللا ،وقد وردت بذلك النصوص
هللا َشدٌِ ُد ْال ِع َقابِ{}1
هللا إِنَّ َّ َ
القرآنٌة العدٌدة ،مثل قول هللا تعالىَ ... :و َما آ َتا ُك ُم الرَّ سُو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفان َتهُوا َوا َّتقُوا َّ َ
هللا
[سورة الحشر] ،وقد قرن هللا تعالى طاعة الرسول بطاعته سبحانه فً آٌات قرآنٌة عدٌدة  ،مثل قول هللا تعالى َ  :وأَطِ ٌعُو ْا ّ َ
هللا الَ ٌُحِبُّ
َوالرَّ سُو َل لَ َعلَّ ُك ْم ُترْ َحم َ
هللا َوالرَّ سُو َل فإِن َت َولَّ ْو ْا َفإِنَّ ّ َ
ُون{ٕٖٔ}[ سورة آل عمران] ،وقوله تعالى :ق ْل أَطِ ٌعُو ْا ّ َ
هللا
ٌِن آ َم ُنو ْا اسْ َت ِجٌبُو ْا ِ ّ ِ
ٌن{ٕٖ}[سورة آل عمران] ،وقوله تعالىٌَ  :ا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ْال َكاف ِِر َ
هلل َولِلرَّ س ِ
ُول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ٌُحْ ٌٌِ ُك ْم َواعْ لَمُو ْا أَنَّ ّ َ
هللا َفا َّت ِبعُونًِ ٌُحْ ِب ْب ُك ُم ّ
هللاُ َو ٌَ ْغ ِفرْ
ُون{ٕٗ}[سورة األنفال] ،وقوله تعالى :قُ ْل إِن ُكن ُت ْم ُت ِحب َ
ٌَحُو ُل َبٌ َْن ْال َمرْ ِء َو َق ْل ِب ِه َوأَ َّن ُه إِلَ ٌْ ِه ُتحْ َشر َ
ُّون ّ َ
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لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو ّ
هللا َو َرسُولِ ِه لِ ٌَحْ ُك َم
ٌِن إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ان َق ْو َل ْالم ُْإ ِمن َ
هللا ُ َغفُو ٌر رَّ حٌِ ٌم{ٖٔ}[سورة آل عمران] ،وقوله تعالى :إِ َّن َما َك َ
ُون{ٔ٘}[سور النور]...
ِك ُه ُم ْال ُم ْفلِح َ
َب ٌْ َن ُه ْم أَن ٌَقُولُوا َس ِمعْ َنا َوأَ َطعْ َنا َوأ ُ ْولَة َ
كما أمر رسول هللا  باالستمساك بسنته وحذر من تركها ،فقال( :ال ألفٌنّ أحدَكم متكةا على أرٌكتهٌ ،ؤتٌه األمر من أمري ،مما
ُ
ُ
نهٌت عنه ،فٌقول :ال أدري ،ما وجدناه فً كتاب هللا اتبعناه)  ،وفً رواٌة أخرى زٌادة( :أال إن ما حرّم رسول هللا
أمرت به أو
مثل ما ح ّرم هللا) ،وقال ( :علٌكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشٌا ،فإنه من ٌعش منكم فسٌرى اختبلفا كثٌرا ،فعلٌكم بسنتً
وسنة الخلفاء الراشدٌن المهتدٌن ،عضّوا علٌها بالنواجذ ،وإٌاكم ومحدثات األمور ،فإن كل بدعة ضبللة) ،وقال ( :بلغوا عنً
ولو آٌة ،وحدّثوا عنً وال تكذبوا ،فمن كذب علىّ متعمدا فلٌتبّوأ مقعده من النار) ...وقال  فً خطبته بح ّجة الوداع( :إن الشٌطان
ُ
تركت فٌكم ما إن
قد ٌةس أن ٌُعبد بؤرضكم ،ولكن رضى أن ٌُطاع فٌما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم ،فاحذروا ،إنً
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :كتاب هللا وسنة نبٌه).

 .2.3األحاديث النبوية بين الحفظ اإللهي وحرص المسلمين عليها
ضمِنـن بقناءه ،وذلنك بننص قولنه
ضنمِن بقاءهنا كمنا َ
لقد تكفل هللا تعالى بحفظ القرآن الكرٌم ،وتك ّفل أٌضا ً بحفنظ سننة الرسنول  ،و َ
الذ ْك َر َوإِ َّنا لَ ُه لَ َحاف ُ
العظٌم :إِ َّنا َنحْ نُ َن َّز ْل َنا ِّ
ون{[ }9سورة الحجر] .وٌُفهم من هذه اآلٌنة الوعن ُد القناطع بنالحفظ .ولمنا كاننت السُننة
ِظ َ
مب ٌّ نة للقرآن ،فإن حفظ المبٌَّن ٌستلزم حفظ البٌان ،إذ ال معنى للمبٌَّـن بدون بٌان  ،ولهذا قال هللا تعنالىَ  :و َمنا أَ َ
ناب
ْنك ْال ِك َت َ
نز ْل َننا َعلٌَ َ
إِالَّ لِ ُت َبٌ َِّن لَ ُه ُم الَّذِي ْ
ون{ٗ[  }ٙسورة النحل] .
اخ َتلَفُو ْا فٌِ ِه َو ُه ًدى َو َرحْ َم ًة لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
ومن أشهر العلماء الذٌن ذهبوا إلى أن السُنة من "الذكر" الذي تك ّفل هللا بحفظه ،ابن حزم الذي عقد فصبل فً كتابه "اإلحكام فً
أصول األحكام" ساق فٌه أدلة كثٌرة لذلك ،ونقل بعضها الدكتور /سعد المرصفى فً بحث قٌم له (ٗ)  ،ثم أضاف قاةبل :قد ٌقول
قاةل :إنما عنى هللا تعالى بذلك (أىْ  :الذكر) القرآن وحده ،ال ساةر الوحى الذي لٌس قرآنا !! ولكنه ر ّد هذا بقوله :هذه دعوى كاذبة
مجردة عن البرهان ،وتخصٌصٌ للذكر ببل دلٌل  ،وما كان هكذا فهو باطل ...والذ ْكر اسم واقع على كل ما أنزل هللا على نبٌه 
من قرآن أو سنة ٌبٌّنُ بها القرآن .وممن ذهب إلى هذا من العلماء :عبدهللا بن المبارك  ،وحٌن سُةل عن "األحادٌث الموضوعة"
(أىْ  :المكذوبة والمنسوبة زوراً إلى رسول هللا) ،قال :تعٌش لها الجهابذة ،أىْ  :سٌقٌّض هللا لها فحول العلماء لٌكشفوها وٌحذروا
األمة من خطرها .وقال بهذا أٌضا ً عبد الرحمن بن مهدي ،وابن القٌم ،وجمهور كبٌر من العلماء (٘).
هذا ،ولقد سلّم الصحابة الكرام لسنة الرسول  ، أقواال وأفعاال وتقرٌرات ،تسلٌما تاما ،واتبعوها اتباعنا دقٌقنا ،والتزمنوا بؤوامرهنا
ونواهٌها التزاما كامبل ،كما حفظوها وتناقلوها فٌما بٌنهم ،وحرصوا على تدوٌنها فً حٌاة الرسول  وبعد وفاته ،ونقلوها إلى من
تبلهم من التابعٌن ،وسار تابعو التابعٌن على منوالهم ...وهكذا بذل علماء المسلمٌن فً الحرص على السُننة وتحقٌقهنا وتنقٌتهنا منن
دسَّ الوضّاعٌن وكشف ما قد ألصق بها من أقنوال زاةفنة ،جهنودا عظٌمنة ،واتبعنوا طرقنا فنً التمحنٌص والتحقٌنق والتندقٌق منا لنم
ٌعرفه غٌرُهم من البشر ،وأسسوا من أجل ذلك علوما لم تعرفها البشنرٌة منن قبنل ،علومنا وصنل عنددها إلنى خمسنة وسنتٌن (٘)ٙ
علما أو ثبلثة وتسعٌن (ٖ )9علما ...وص ّنفوا األحادٌث النبوٌنة بحسنب درجنة قوتهنا واالسنتٌثاق منن صندق رواتهنا ،ووضنعوا فنً
الصحٌح كتبا وموسوعات ،وكذا فً الض عٌف ...والخبلصة أن السلف الصالح ضربوا فً دقة التوثٌق المثل األعلى النذي احتنذاها
الغرب من بعدهم فً التوثٌق العلمً الصحٌح.

سنة النبوية
 .2.4محاوالت التشـــكيك في ال ُ
على الرغم من كل ما بذله علماء المسلمٌن منذ العهد النبوي  ،وإلنى قنرون عدٌندة بعنده ،منن جهنود مضننٌة فنً غربلنة األحادٌنث
النبوٌة وتحقٌقها وفضح الموضوعات وتحذٌر الناس منهنا ومنن أصنحابها الكنذابٌن ،وعلنى النرغم منن خدمنة العلمناء للسُننة النبوٌنة
على م ّر العصور ،لكشف الدخٌل علٌها ...على الرغم من كل هذا ،جاء َمن ٌحناول إنكنار السُننة أو ٌشنكك فنً األحادٌنث النبوٌنة،
وإن كانت صحٌحة السند والمتن!!..
وبالرجوع إلى حدٌث رسنول هللا  النذي قنال فٌنه( :ال ألفنٌنَّ أحندَكم متكةنا علنى أرٌكتنهٌ ،ؤتٌنه األمنر منن أمنري ،) ...وقند ذكرنناه
سابقا ،نجده داال على معجزة من معجزاته  ،إذ ظهرت هذه الفرق من الناس ،قدٌما ً وحدٌثا ً  ،الفرق الداعٌة إلى االكتفناء بنالقرآن
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واالستغناء به عن السُنة  ،وهم الذٌن ٌســــمٌّهم البعض "القرآنٌٌن" ،وهنم فنً الحقٌقنة غٌنر هنذا ...وإنهنم لٌتبناهون بنؤنهم قرآنٌنـون
هللا َوالرَّ ُسننو َل لَ َعلَّ ُك ن ْم
علننى الننرغم مننن تناقضننـهم مننع أنفسننهم ،إذ ٌنكننـرون ال ُسنننة التننى أمننر هللا تعالننـى باتبننـاعها لقولننه َ  :وأَطِ ٌ ُعننو ْا ّ َ
ُون (ٕٖٔ) [ سورة آل عمران] .إن الذٌن ٌنادون باالكتفاء بالقرآن ،ال ٌنادون بذلك ح ًّبا فٌه ،بل هدما ً لنصف الدٌن.
ُترْ َحم َ
ٌقول الدكتور /محمد أبو شهبة (فً كتابه "دفاع عن السُنة") ( : )ٙهناك حدٌث موضوع ٌتمسك به الذٌن ال ٌرٌدون اعتماد السُنة فً
التشرٌع ،هو( :إذا جاءكم عنً حدٌث فاعرضوه على كتاب هللا  ،فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه) ،وفً رواٌة أخرى له ( :إن
الحدٌث سٌفشو عنً ،فما أتاكم ٌوافق القرآن ،فهو عنً ،وما أتاكم ٌخنالف القنرآن ،فلنٌس مننً) .وقند بنٌّن أةمنة الحندٌث أننه حندٌث
موضوع مختلق على النبً  ، وضعه الزنادقة كً ٌصلوا إلى غرضهم الدنًء من إهمال األحادٌث ،وقد عارضه بعنض األةمنـة
فقـالوا :عرضـنا هذا الحدٌث الموضوع على كتاب هللا فوجدناه مخالفا ً له ،ألنننا وجندنا فنً كتناب هللا  :ومنا أتناكم الرسنول فخنذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا ([  )1سورة الحشر] ،ووجدنا فٌه  :من ٌطع الرسول فقد أطناع هللا (ٓ[ )0سنورة النسناء] .وهكنذا ننرى
أن القننرآن الكننرٌم ٌكن ّنذب هننذا الحنندٌث وٌننردّه .وقنند حنناول بعننض المستشننرقٌن وأتبنناعهم (مننن العننرب والمسننلمٌن) الننذٌن صنننعهم
االستعمار (القدٌم والحدٌث) على عٌننه أن ٌحٌنوا منا انندرس منن هنذه الندعوى الخبٌثنة ،ولكنن هللا سنبحانه هٌنؤ لهنإالء فنً العصنر
الحدٌث  -كما قٌّض ألسبلفهم قدٌما َ -منْ وضـع الحق فً نصابه ،ور ّد كٌدهم فً نحورهم (... )1
هننذا ،وهننناك أسننباب دعننت الننبعض إلننى تننرك العمننل بال ُسنننة النبوٌننة ،ن ّبننه حنندٌث األرٌكننة المننذكور (برواٌاتننه) إلٌهننا ،وهننى :الجهننل
باإلسبلم (بؤصوله ومصادره) ،والكبر وقسوة القلب .وأما شهبة منكنري السُننة ،فقند ر ّد رسنول هللا  فنى حدٌثنه هنذا علٌهنا ،وهنى
ُون{}ٖ0
قولهم إن القرآن الكرٌم كاف واف ،وٌستدلون بمثل قول هللا تعالى  ... مَّا َفرَّ ْط َنا فًِ ال ِك َتا ِ
ب مِن َشًْ ٍء ُث َّم إِلَى َرب ِِّه ْم ٌُحْ َشر َ
ٌِن{[ }09سورة النحل].
اب ِت ْب ٌَانا ً لِّ ُك ِّل َشًْ ٍء َوه ًُدى َو َرحْ َم ًة َو ُب ْش َرى ل ِْلمُسْ لِم َ
ك ْال ِك َت َ
[ سورة األنعام] ،وقوله تعالىَ ...  :و َن َّز ْل َنا َعلَ ٌْ َ
وهإالء المنكرون ٌرفضون الحدٌث النبوى ،وٌرون أن مهمنة الرسنول كاننت تبلٌنغ القنرآن فقنط  ...وهنم فنً الحقٌقنة ال ٌرٌندون
القرآن وال ال ُسنة ،ولكنهم ال ٌجاهرون بذلك حتى ال تلفظهم األمة ،فعمدوا إلى التشكٌك فً السُنة وحدها ،ووجهنوا سنهامهم نحوهنا،
ٌحاولون بذلك قطع الصلة بٌن المسلمٌن وبٌن نبٌهم  ،سواء كانت سنن قولٌة أم سنن عملٌة...

 .2.5أهداف دراسة اإلشارات العلمية في األحاديث النبوية
-

-

-

-

ٌتم توظٌف دراسات وبحوث اإلشارات العلمٌة فً األحادٌث النبوٌة فً خدمة السُنة والدفاع عنها ضد المشككٌن فً
ضرورة العمل بما ورد فٌها أو االهتداء بهدٌها فً نواحً الحٌاة المختلفة ،وخصوصً ا أن هذه الدراسات والبحوث
تتناول الصحٌح من السُنة ،وبٌان أوجه اإلعجاز العلمً فً نصوصها ،دون اللجوء إلى األحادٌث الضعٌفة أو
األحادٌث الموضوعة.
عـ ّد العلماء بحث وبٌان بعض أوجه اإلشارات العلمٌة فً األحادٌث النبوٌة ،الصحٌحة المتن والسند ،من (دالةل
النبوة) ،أو (عبلمات النبوة) ،التً تفحم المعاند ،وتزٌد اإلٌمان فً قلب المإمن ...وقد أدلى السابقون بدلوهم فً بٌان
هذه الدالةل وعرض تلك العبلمات ،وجمعوا فٌها الكثٌر من األحادٌث ،ونذكر منهم أجمــعهم وأشـــــملهم ،وهو البٌهقى
(ت  ٗ٘0هـ) فً "دالةل النبوة" ( ، )0وقد سبقه إلى ذلك أبو نعٌم األصبهانى (ت ٖٓٗ هـ) إلى وضع كتاب بنفس هذا
العنوان (. )9
ٌتم توجٌه نتاةج هذه ا لدراسات والبحوث إلى غٌر المسلمٌن كؤدلة مقنعة بصدق ما صدر عن الرسول  من أقوال
وأفعال وتقرٌرات ،إضافة إلى كشف كنوز القرآن العظٌم ،وهذه كلها دالةل علمٌة فً زمن ال ٌقبل فٌه العقبلء من
الشعوب المتقدمة علمٌا وتكنولوجٌا بسوى العلم وب ٌَ ّناته ودالةله ..أيْ إن نتاةج هذه البحوث والدراسات تشكل برهانا
جلٌا على أن األحادٌث النبوٌة من وحى هللا تعالى إلى رسوله  . لقوله تعالىَ  :و َما ٌَ ْنطِ ُق َع ِن ْال َه َوى (ٖ)[ سورة
النجم].
ً
إن غٌر المسلمٌن حٌن ٌرون س ّرا من أسرار المخلوقات قد ظهر بعد تقصٌِّه باآلالت واألجهزة والمعدّات المتطورة فى
هذا العصر فقط  ،بالرغم من أنه مذكور (تصرٌحً ا أو تلمٌحً ا) فى القرآن أو فى السُنة ،فى زمن ال أجهزة وال معدّات
للبحث العلمً ،وقد نطق به رجل أمًّ ال ٌقرأ وال ٌكتب ،فإن العقبلء منهم ال شك سٌدخلون فى اإلسبلم ،إذ ٌسلِّمون
بؤن كل هذا ال ٌستطٌعه بشر ،بل ال بد وأن ٌكون مصدره وح ٌى من السماء (ٓٔ) .
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-

-

-

-

-

كما ٌمكن التو ّجه بنتاةج هذه البحوث والدراسات إلى المرجف ِة قلوبُهم وضعافِ اإلٌمان من المسلمٌن ،وخصوصًا من
الشباب المفتون بعلوم غٌر المسلمٌن ومخترعاتهم ،وبالتالً نعٌد لهإالء الثقة بدٌنهم وس ّنة نبٌهم ...وبعبارة أخرى،
فإن نتاةج هذه البحوث والدراسات تزٌدنا إٌمانا بثبوت السُنة النبوٌة وأصالتها ،وأنها علم صحٌح ثابت ،جمع الكثٌر مما
تحدّث به  عن زماننا ،فكان كما أخبر . )ٔٔ( 
ٌجب أن تستهدف هذه البحوث والدراسات العلمٌة فً األحادٌث النبوٌة األمة اإلسبلمٌة ،فتدفعها نحو النهوض
واالرتفاع بها كً تتبوّ أ مكانتها التً أرادها هللا لهاُ  :كن ُت ْم َخٌ َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
ُون ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َت ْن َه ْو َن َع ِن
اس َتؤْ ُمر َ
ت لِل َّن ِ
اهلل [  }ٔٔٓ{ ...سورة آل عمران] .وٌتضمن هذا اتخاذ آٌات القرآن وأحادٌث الرسول  منارات
ون ِب ّ ِ
ْالمُن َك ِر َو ُت ْإ ِم ُن َ
(ٕٔ)
.
هادٌة للعلماء فً بحوثهم واكتشافاتهم
إن كانت السُنة النبوٌة لٌست فى حاجة إلى من ٌإٌّد صدقها أو ٌص ِّدق برسالة صاحبها ،لكن ذلك فض ُل هللا تعالى أراده
آخرها بما فً السُنة من فٌوضات ،كما أٌّد أوّ لها ...وال ٌُحْ َر ُم عصر من العصور من هذا
لخٌرٌة هذه األمة ،حتى ٌإٌ َد َ
المدد الفٌاّض (ٖٔ) .
إن السُنة تتحدث عن علوم ظهرت فً عهد النبً  وشاهدها أصحابه ،وجاءت بتبٌان رآه َمنْ بقى من أصحاب النبً
َ بعْ َد انتقاله إلى الرفٌق األعلى  ،ومنها ما ظـهر بعد ذلك على م ّر العصور ،ومنها ما لم ٌظهر َبعْ ُد ولم ٌؤت أوانه ،
لكن بدون شك سٌظهر فً كل عصر ما ٌُبه ُر أهله وٌحم ُل الٌقٌن إلى معاصرٌه فً صدق النبً المرسل وصدق
الرسالة الخالدة (ٗٔ) .
تستهدف دراسة الجوانب العلمٌة فً السُنة النبوٌة بٌان وجوه الهداٌة واإلرشاد فٌها وما تنطوي علٌه من حكم علمٌة
وصحٌة لئلنسان ،مما ٌإدى إلى توسٌع داةرة االعتماد على السُنة ،من المجال الفقهً وحده ،إلى كافة المجاالت
اإلنسانٌة واالجتماعٌة ...

 .3قواعد المنـهج المقترح
 .3.1القواعد اللغوية والضوابط البيانية
القواعد اللغوية
.3.1.1
ال ٌُتوق ُع فه ٌم لمن ال ٌعرف ً
لغة ما لنصٍّ مكتوب بها ،فإذا أضفنا إلى ذلك ما تتمٌز بنه اللغنة العربٌنة منن أسنالٌب متعنددة ،ومنا طنرأ
على المفردات اللغوٌة من تغٌّر فى الندالالت ،ومنا تتسنع لنه اللغنة العربٌنة منن االشنتقاق ،وغٌنر ذلنك ممنا تحفنل بنه مراجنع اللغنة،
بنحوها وصرفها وفقهها وأسالٌبها وببلغتها وآدابها  ...عرفنا كٌف ٌخطم فى الفهنم ،وٌقنع فنى التنناقضَ ،منن ٌجهنل هنذه الجواننب
اللغوٌة فى التعامل مع النصوص الواردة بها ،وأهمها وأشرفها  -بعد كتاب هللا تعالى  -سُنة رسول هللا . )15( 
وال بؤس من التعرّف على أقسام اللفظ  ،دون تفصٌل القول  -بهدف االختصــار  ،فمن أقســــامه )ٔ( :وض ُع اللفنظ للمعننى ،وبهنذا
ُ
اللفظ إلى خاص (مطلق ومقٌد وأمر ونهى) ،وعام ،ومشترك  )ٕ( .استعما ُل اللفنظ فنى المعننى الموضنوع لنه أو فنى
االعتبار ٌُقسَّم
غٌره ،وهو بهذا االعتبار ٌُقسَّم إلى :حقٌقة ومجاز ،وصرٌح وكناٌة )ٖ( .وضو ُح المعنى وخفاإه ،وبهذا االعتبنار ٌُقسَّنم اللفنظ إلنى:
ظاهر ونص ومُفسَّر ومُح َكم ومُتشابه ومُج َمل ومُشكل  )ٗ(.كٌفٌة داللة اللفظ على المعنى المسنتعمل فٌنه  ،وطنرق فهنم المعننى منن
اللفظ  ،وبهذا االعتبار تكون داللة اللفظ على المعنى إما بطرٌق العبارة أو اإلشارة أو الداللة أو االقتضاء ،أو مفهوم المخالفة (.)16
.3.1.2

مراعــاة تعدد مدلوالت اللفظ

من خصاةص اللغة العربٌة تعدد مدلوالت اللفظ وكثرة معانٌه ،فهى لغة "متعنددة الظنبلل" ) – (Metaphoric languageكمنا
ٌصفها علماء األلسنٌة ) ،(Linguisticsوعلٌه ،فإن استعمال السابقٌن من العلماء لمعنى معٌن ال ٌمنع منن اسنتعمال المعاصنرٌن
من األخذ بمعنى آخر ،طالما أنه سٌفٌد فى تعمٌق مفهوم ا للفظ ،أو ٌعٌن على بٌان إشارة علمٌة ،أو ٌإدى إلى توضٌح مسؤلة كونٌنة
ضا من قدر السابقٌن ،ألنهم بذلوا الجهود واجتهدوا فً خدمة اللفظ وبٌان مفهنوم
أو طبٌة أثبتتها العلوم المعاصرة ..وال ٌعنى هذا غ ًّ
()11
...
الحدٌث بحسب معطٌاتهم العلمٌة ،فاختاروا من معانٌه ما توا َفقَ مع معارفهم وما انسجم مع منا تنو ّفر لندٌهم فنى عصنورهم
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نب تحن ّرى مندلوالت ألفناظ الحندٌث
وقد تتغٌر مدلوالت األلفاظ العربٌة من عصنر آلخنر ،كمنا تختلنف منن بٌةنة ألخنرى ،ولنذاك َو َج َ
النبوي ،لتوقً األفهام غٌر السلٌمة لها فى عصرنا الحاضر (. )11
مثاا توضاايحي لنندٌنا أحادٌننث نبوٌننة صننحٌحة تتو َّعنند المصننوّ رٌن بالعنذاب ،والفهننم السننلٌم لهننذا الوعٌنند ال ٌسننرى علننى مننا ٌُسننمى
(التصننوٌر الفوتننوغرافً) ،ألسننباب ،منهننا أنننه لننم ٌكننن معروف نا ً علننى عهنند النبننً  أو الصننحابة أو التننابعٌن ،وإنمننا المقصننود هننو
(التصوٌر المجسَّم)  ،أيْ ما له ظل ،وقد أجمع علماء السلف على تحرٌمه فً غٌر لعب األطفال (.)11
الضوابط البيانية
.3.1.3
إذا كانت العربٌة لغة غنٌة بالبٌان والبدٌع وصورهما الثرٌنة التنً ال تضنارعها فٌهنا لغنة أخنرى فنى العنالم ،فنإن رسنول هللا  هنو
أعظم من تكلم بها ،وأفصح وأبلغ َمنْ نطق وعبَّر بها ،وعلٌه ففً كبلمه تجد صنورا بٌانٌنة عجٌبنة ،ومنن هنذه الصنور" :المجناز"،
وهو ما ٌخرج باللفظ عن ظاهره ،واألمثلة على هذا عدٌدة فى حدٌثه الشرٌف.
وبالرغم من وجود صور بٌانٌة عدٌدة فى كثٌر من األحادٌث النبوٌة ،فٌجب عدم العدول عن حقٌقة اللفظ إلى مجازه فى فهم الداللة
العلمٌة أو اإلشارة الكونٌنة أو الح َكنم الصنحٌة للحندٌث النبنوي ،إال ّ إذا قامنت القنراةن واضنحة تمننع منن ظناهر اللفنظ و َتحملنه علنى
مجازه  ،سواء كانت قراةن مقالٌة أم قراةن حالٌة(.وهذه قاعدة أساسٌة اعتمدها أهل السُنة والجماعة فى تؤوٌل النصوص الشرعٌة،
ألن األصل فى التخاطب إرادة المعنى الظاهر المتبادر دون خبلفه ،إذ إرادة غٌر الظاهر منن غٌنر داع وال قرٌننة ٌكنون خلنبلً فنً
اإلفادة واالستفادة ،وفى ذلك من المفاسد ما ال ٌخفى) (. )22
َّ
العزة على لسان رسوله ( : إذا تقرّب عبدي إلىَّ شبرً ا تقر ُ
ّبت إلٌه ذراعا،
أمثلة توضيحية الحدٌث القدسً الذي ٌقول فٌه ربُّ
وإن تقرّب إلىَّ ذراعا ً تقرّبت إلٌه باعاً ،وإن أتانً ٌمشى أتٌته هرولنة) متفنق علٌنه .ر َّد المعتزلنة هنذا الحندٌث ألننه ٌُنوهم تشنبٌه هللا
تعالى بخلقه فى القُرب المادي والمشنً والهرولنة ،وهنو منا ال ٌلٌنق بكمالنه سنبحانه .إال ّ أن ابنن قتٌبنة ر ّد علنٌهم (فنى كتابنه "تؤوٌنل
م ُْخ َتلِفِ الحدٌث") بقوله :إن هذا تمثٌل وتشبٌه ،وإنما أرادَ :منْ أتانً مسرعا ً بالطاعة أتٌته بالثواب أسرع من إتٌانه ،فك َّنى عن ذلك
بالمشً والهرولة ...ومن األمثلة ،أٌضا :حدٌث رسول هللا  حٌن قال لنساةه من أمهنات المنإمنٌن( :أسنرع ُكن لحو ًقنا بنً أطنول ُكنّ
ٌدا) رواه مسلم فً صحٌحه .وحدٌثه الشرٌف الذي رواه الشٌخان فً صحٌحٌهما عن أبنى هرٌنرة قنول النبنً ( : اشنتكت الننا ُر
إلى ربّها  ،فقالتٌ :ا رّب أكل بعضً بعضا ،فؤذِن لها بنفسٌْنَ :ن َفسٌ فى الشتاء ،و َن َفسٌ فى الصٌف ،فهو أش ّد منا تجندون منن الحن ّر،
وأش ّد ما تجدون منن الزمهرٌنر) .وفنً الصنحٌحٌن أٌضنا :حندٌث رسنول هللا ( : الحُمنىَّ منن فنٌح جهننم فؤبردوهنا بالمناء)  .وفنً
الصننحٌحٌن ،أٌضننا ،حنندٌث ذبننح المننوت بننٌن الجنننة والنننار ،وحنندٌث النٌننل والفننرات مننن أنهننار الجنننة ،وحنندٌث الجنننة تحننت ظننبلل
السٌوف ،وحدٌث الضؤن من دواب الجنة ،وحدٌث ما بٌن البٌت والمنبر النبوي روضة من رٌاض الجننة ،وحندٌث الحجنر األسنود
ُ
ألفاظهنا ،أو بعنضُ ألفاظِ هنا،
من الجنة ...إلخ ...وهى وغٌرها من األحادٌث النبوٌة التً ال ٌمكن أن ٌستقٌم فهمها إال ّ إذا خرجت
عن الظاهر إلى المجاز (. )21

 .3.2توثيـق النصـوص
من المعروف لدى الباحثٌن أن النصوص الواردة لٌست فى نفس الدرجة من الثبوت والنسبة إلنى رسنول هللا  ، وعلٌنه فبلبند فنى
البداٌة  ،وقبل بحث جوانب أو وجوه علمٌة فً الحدٌث ،أن نستوثق من ثبوت الحدٌث وصحة نسبته إلى الرسنول  ، وذلنك وفقنا ً
للمعاٌٌر التً وضعها "أهل الحدٌث" ،سواء كان هذا مندرجا ً فى السُنة القولٌة ،أم فى السُنة الفعلٌة ،أم فى السُنة التقرٌرٌة ،وٌشنمل
هذا االستٌثاق السند والمتن جمٌعا.
كما ٌجب على الباحث أن ٌكون ملما َّ بالقواعد العامة واألصول البلزمة فى علوم الحندٌث ،وعلنى دراٌنة بمسنتوٌات كتنب الحندٌث،
نن ومقنـبول ومنقطنع ...إلنخ .وعلنى الباحنث ،أٌضنا ،أن ٌنقنل الحندٌث
وأقسام الصحٌح ،والمستوٌات األخنرى لؤلحنـادٌث ،منن َح َس ٍ
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بسنده من الكتب المعتمدة ،من صحاح وسنن ومسانٌد وجوامع وأجزاء وصحاةف أةمة الحندٌث ،وبٌنان صنحته أو حُسننه أو ضنعفه
أو غٌره ،وبعبارة أخرى :الوقوف على درجة الحدٌث والحُكم علٌه .
وأما رواية الحديث ،فمن العلماء من اشترط أن تكون الرواٌة باللفظ والحروف ،ومنهم من ر ّخص فنى رواٌتهنا بنالمعنى .وقند كنان
السننلف الصننالح ٌحرصننون علننى الرواٌننة بنناللفظ وٌننرون أن الرواٌننة بننالمعنى رخصننة ُتق ن َّد ُر بقنندرها ،وكننان منننهم مننن ٌتقٌنند بنناللفظ
وٌتحرجون من الرواٌة بالمعنى ،وممن كان ٌشدد فى األلفاظ  :اإلمام مالك  -رحمه هللا  ،فقد منع الرواٌنة فنى األحادٌنث المرفوعنة
وممننا ٌنبغننً أن ٌُعلننم ،أٌضننا ،أن السننلف الصننالح اسننتثنوا مننن
وأجازها فٌما سواها (رواه البٌهقً عنه فى "المدخل") (. )22
األحادٌث التً َجوَّ زوُ ا رواٌتها بنالمعنى تلنك األحادٌنث التنً ٌُ َت َعبَّن ُد بلفظهنا ،كؤحادٌنث األذكنار واألدعٌنة والتشنهّد ونحوهنا ،كجوامنع
كلمه . )23( 

 .3.3التث ُّبت من المعطيات العلمية الحديثة
.3.3.1

تطــور المعارف العلمية

من المعروف أن الفروض العلمية ظنون ٌحاول بها العلماء تفسٌر بعض الظواهر التً ال ٌجدون لتفسٌرها الواضح دلنٌبل قاطعنا .
وأما النظريات العلمية فهً مجموعة من النتاةج تجمع وتنسق لكنهنا ال تسنلم منن وجنود ثغنرات بهنا أو مآخنذ ُتإخنذ علٌهنا منع تقندم
العلم وتطور أدواته  ،وقد تتغٌر النظرٌة بمرور الزمن أو ٌتم إدخال تعدٌبلت علٌها أو ُتهدم أو ترقى إلى مستوى "الحقيقة" (.)24
ومننن األحننوط أن نشننرح األحادٌننث النبوٌننة ونبحننث دالالتهننا العلمٌننة ،بننالٌقٌنً الثابننت مننن العلننوم ،ال بننالفروض وال بننالظنون وال
بالنظرٌات التً هى محل فحص وموضع تمحٌص ،إن لم تكن عرضة لئللغاء فى وقنت منا منع تقندم العلنوم وتنوالً الكشنوف .إن
ربط النصوص الشرعٌة (قرآنا و سُنة) بالنظرٌات العلمٌة المتغٌنرة ،ال الحقناةق العلمٌنة الثابتنة ،قند ٌنإدي إلنى إنكنار النبعض لهنذه
النصوص إذا تغٌرت النظرٌات أو تعدّلت أو رُفضت أو هُدمت (.!!... )25
وبناء على ذلك ،فإنه ٌجب توظٌف الحقائق العلمية القاطعة فً االستشهاد على سبق الحدٌث النبوي فً بٌنان أمنر منن األمنور ،أو
اإلشارة إلى تلك الحقٌقة العلمٌة ...وٌنبغً عدم إخضاع ألفاظ الحدٌث النبوي أو سنٌاقه العنام ،أو بعنض أجزاةنه ،لتوافنق النظرٌنات
العلمٌة الحدٌثة ...وينبغاي عادم اللجاول لاف الفاروض والنظرياات العلمياة ال اا كاان الحاديث النباوم الصاحيه بماا يتضامن مان
شارات علمية يؤدم لف االرتقال بإحدى النظريات العلمية المطروحة لف مستوى الحقيقاة العلمياة .ومنن األمثلنة علنى هنذا تلنك
األحادٌث النبوٌة الصحٌحة الواردة فً موضوعات الخلق واإلفناء...
نسـبية المعارف العلمية
.3.3.2
لقد صٌغت الحقاةق العلمٌة فً القرآن والسُنة بؤسنلوب ببلغنً معجنز ٌ ،فهنم النناس مننه فنً كنل عصنر بقندر معنارفهم وعلنومهم ،
وذلك من إعجاز اآلٌة أو الحدٌث أو ا لنص عموما  ،أنه ٌؤتً بما ال ٌنكره الناس فنى عصنورهم  ،وفنى نفنس الوقنت فإننه ال ٌوافنق
الناس على خطؤ فً معتقداتهم العلمٌة.
مثا توضيحي ٌقول رسول هللا  مشٌرً ا إلى نجنم فنً السنماء ( :أتندرون منا بٌننكم وبنٌن هنذا الننجم ) قنالوا :هللا ورسنوله أعلنم ،
فقال( :بٌنكم وبٌنه خمسماةة عام) ( . )26وقد فهم الناس قدٌما ً أن المسافة بٌن األرض وهذا النجم هً مسٌرة خمسنماةة عنام بسنرعة
الدابة ،وهو ما كان متاحنا ً لندٌهم .أمنا النناس حندٌثا فنإنهم ٌفهمنون نفنس هنذا القنول النبنوي بالسننٌن الضنوةٌة ولنٌس بسنرعة الدابنة،
فالمسافة بٌن األرض وذلك الننجم النذي أشنار إلٌنه الرسنول  هنى خمسنماةة سننة ضنوةٌة .ولقند أشنار الحندٌث الشنرٌف إلنى ذلنك
تلمٌحاً ،إذ ٌستحٌل الوصول إلى نجم فً السماء على ظهر دابة...
.3.3.3

مااا لو وقع تعارض بين نص من الوحي ونظرية أو حقيقة علمية؟

إذا وقع التعارض بٌن داللة قطعٌة للنص وبٌن نظرٌة علمٌة ،رُفضت هنذه النظرٌنة ،ألن الننص وحنىٌ منن النذي أحناط بكنل شنًء
علما ،وإذا وقع التوافق بٌنهما كان النص دلٌبل على صحة تلك النظرٌة ،وإذا كان النص ظنٌا والحقٌقة العلمٌة قطعٌة ٌُنإوّ ل الننص
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فٌإول الظنًّ من الحدٌث لٌتفنق منع الحقٌقنة
بها ...وإذا وقع التعارض بٌن حقٌقة علمٌة قطعٌة ،وبٌن حدٌث نبوي ظنً فى ثبوتهَّ ،
القطعٌة ،وحٌث ال ٌوجد مجال للتوفٌق فٌُقدَّم القطعىّ  .وعموما ،فإنه ال ٌوجد صدام بٌن نصوص الوحً القاطعة التً تصف الكون
وأسراره  -على كثرتها  -وبٌن الحقاةق العلمٌة المكتشفة  -على وفرتها.

 .3.4مراعاة التخصص العلمي الدقيق
ٌجب أال ّ
ٌندس فنً مجنال دراسنة اإلشنارات العلمٌنة لؤلحادٌنث النبوٌنة أدعٌناء العلنم أو أشنباه العلمناء ،أو حتنى العلمناء المتضنلعٌن
ًّ
بعلومهم الدنٌوٌة ولكنهم غٌر متخصصٌن فً مجنال اإلشنارات العلمٌنة النواردة فنً الحندٌث النبنوي .وٌسنتتبع هنذا ،أٌضنا ،التنبٌنه
على أن عالما واحدا ال ٌستطٌع أن ٌبحث كاف ة اإلشارات العلمٌة المتنوعة فً األحادٌث النبوٌنة ،حتنى وإن بلنغ أعلنى المراتنب فنً
تخصصه األكادٌمً ،بل البد من مشاركة أصحاب التخصصات المختلفة فٌما بٌنهم لبحث تلك اإلشارات ،أو اقتصار الباحنث علنى
ما ٌتعلق بتخصصه من إشارات نبوٌة.
وبالطبع ،فإن األمانة العلمٌة ،التً ٌإكدها اإلسبلم عموماُ ،تحتم على الباحث أن ٌُشٌر إشار ًة واضحة إلنى المحقنق األول لئلشنارة
العلمٌة النبوٌة ،إن كان قد سبقه باحث فً ذلك ،وأال ّ ٌغفل حقـه فً ذلك ...و ُتحتم األخنبلق اإلسنبلمٌة ،أٌضنا ،أالّ ٌقلنل الباحنث منن
قٌمة الجهود التً بذلها السابقون علٌه فً محاوالتهم الجادة لفهم داللة اإلشارة العلمٌة النبوٌة.

 .3.5الوحدة الكلية واإلطار العام للحديث النبوم
ٌجب اإللمام بالوحدة الكلٌة للحدٌث النبوي ،وبحث إطناره العنام ،وكنذلك دالالتنه الجزةٌنة فنى ضنوء اإلطنار العنام لنه .وٌجنب عندم
اللجوء إلى اجتزاء ألفاظ أو جُمل من الحدٌث وبحثها دون مراعاة اإلطار العنام والوحندة الكلٌنة لنه ...وقند ٌتضنمن الحندٌث النبنوي
ب علٌنا أن نستخرج هنذه الحقناةق ونبنٌّن تلنك الظنواهر منن هنذا الحندٌث بالطرٌقنة
عدة حقاةق علمٌة أو ظواهر كونٌة ،ومن ثم َو َج َ
المنهجٌة الصحٌحة (. )21

 .3.6دور القرآن في دراسة األحاديث النبوية
ً
ً
إذا كنا داةما نقول إنّ السُنة مفسر ًة للقرآن الكرٌم ،ومفص ً
وموضحة لغوامضه ،أىْ إنهنا هنى الشنارحة
وكاشفة ألسراره،
ّلة لمجمله،
لهذا الدستور العظٌم ،أو هى (المذكرة التفصٌلٌة) له ،فبلبد إذن أن تدور السُنة فى فلك القرآن ،وال تتعداه ،وال ٌتعنارض منهنا شنم
 ما دام صحٌح الرواٌة والدراٌة  -مع ما ورد بالقرآن العظٌم.وعلى هذاٌ ،جب ربط السُنة الشرٌفة بالقرآن الكرٌم عند دراستها وبحث موضوعاتها  ،فنؤتً باألحادٌث الصحٌحة فى موضوع ما
 ،ونجمعها مع منا وردت بنه آٌنات القنرآن فنً نفنس الموضنوع  ،وذلنك لبلسنتنارة واالهتنداء بهنذه اآلٌنات فنى فهنم نصنوص البٌنان
النبوي وحُسن إدراك مرامٌه .
ومن األمثلة التوضيحية الحدٌث المنسوب إلى النبً ( :شاوروهن وخالفوهن) ،فً شنؤن النسناء ،البند وأن ٌكنون مكنذوبا ،ألننه
ْ
ناح َعلٌَ ِْه َمنا...
ٌنافى قول هللا تعنالى  -فنى شنؤن
ِصناالً َعنن َت َنر ٍ
اض ِّم ْن ُه َمنا َو َت َشناوُ ٍر َفنبلَ ُج َن َ
الوالندٌن منع رضنٌعٌْهماَ ... :فنإِنْ أَ َرادَ ا ف َ
(ٖٕٕ) [ سورة البقرة] .وحدٌث الواةدة والموءُودة فى النار ،وقد رواه أبو داود وغٌره  ،وهو حدٌث البد وأن ٌكون باطبل  ،ألنه
ٌنافً قول هللا تعالى :وإذا الموءودة سةلت ( )0بؤى ذنب قتلت ([  )9سورة التكوٌر]...
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 .3.1خطـــورة رد األحاديث الصحيحة
ٌجب احترام كل حدٌث صحٌح محقق ثابت عن رسول هللا  ، حتى وإن عجز الباحث عن فهمه ،ولكن علٌه التسلٌم به ،والتوقنف
عن التجرّإ بردّه ،أو االدّعاء الكاذب بعدم نسبته إلى الرسول  ، منادام قند أثبتنه المحققنون منن أهنل الحندٌث ،وتحققنوا منن صنحة
سنده ومتنه ،وحكموا بقوته ،أو صحّته..
إن ر ّد األحادٌث الصحٌحة ،أو الحُكم بعدم صنحّتها ،ال ٌمكنن أن ٌفٌند فٌنه رأي فنردى ،بنل البند وأن ٌكنون رأٌنا ً علمٌنا ً متخصصنا،
ومن جمهور مشهور له بالعلم والصدق والنزاهنة والتخصنص فنً علنوم الحندٌث وعلنوم أخنرى تندخل فٌمنا ٌتحندث عننه الحندٌث،
كعلنوم الكنون أو العمنران أو الطبٌعنة ...وإن كنل منا فنً السُننة الصنحٌحة معتمند علنى أصنل القنرآن ومنردود إلٌنه ،ومقٌند بنه ،فننبل
ٌناقضه أبدا ،فالقرآن هو (المٌزان) الذي نزن به األحادٌث الصحٌحة ،فما كان منها متفقا ً مع أصول القرآن ،فبل مجال للبحنث فٌنه،
و ما كان منها متناقضا ً مع القرآن ،وكان التناقض قطعٌا ً ال سبٌل فٌه إلى التوفٌق ،فهذا هو الذي ٌصح أن نقنف عننده ،ونبحنث فٌنه
عن صحة الحدٌث وقوته.
إن المعتزلة (وهى الفرقة التً ظهرت فً أواخر العصر األموي وازدهرت فً العصر العباسً) من أهم الفنرق التنً كاننت تبنادر
بر ّد األحادٌث الصحٌحة إذا عارضت مذهبهم أو لم توافق مسلماتهم ومعتقداتهم ،وقد وضع اإلمام أبو محمند بنن قتٌبنة (تٕٙ1هنـ)
كتابا عنوانه "تؤوٌل م ُْختِلفِ الحدٌث" ( )21للر ّد على مزاعم هإالء القوم ،ودعاواهم التً ٌدّعون بهنا أن بعنض الصنحاح ٌعنارض
القرآن ،أو ٌخالف العقل ،أو ّ
ٌكذبه العٌان ،أو ٌناقض أحادٌث أخنـرى ...كمنا ألنف اإلمنـام أبنو جعفنر الطحنـاوي (تٕٖٔهنـ) كتابنه
"مشكل اآلثار" ( )21لبحـث هذا الموضـوع ودراسـة األحادٌث المشكلة والبحث لها عن تؤوٌبلت مقبولة.
متف يكون الحديث النبوم مخالفا ً للعق ؟ وه يجوز نكار الحديث لمخالفت للعق ؟ إن العقل المقصود هو مجمنوع عقنول العقنبلء
من أهل االختصاص فً المسؤلة التً ٌتحدث عنها الحدٌث النبوي ،فإن كنان الحندٌث ٌبحنث فنً الطنب فإجمناع األطبناء ٌكنون هنو
المقصود بالعقل ،وإن كان الحدٌث ٌبحث فً التشرٌع  ،فإجماع علماء التشرٌع هو المقصود بالعقنل ...وٌبقنى الحندٌث النبنوي (فنً
مسؤلة معٌنة) مإٌَّداً من عقول بعض المتخصصٌن ،و ُم َعارضا ً من البعض ،وهذا فً حالة عدم اإلجماع على صحته ،وهذا ال ٌلغً
العمل بالحدٌث النبوي (.)32
.3.1.1

مثا توضيحي أحاديث التواضع

حدٌث الرسول ( : اللهم أحٌنً مسكٌنا ،وأمتنً مسكٌنا ،واحشرنً فً زمرة المسناكٌن) ،وهنو الحندٌث النذي أخطنؤ ابنن الجنوزي
عندما حكم علٌه بالوضع ،تؤسٌسا على مخالفته للقرآن الكرٌم فً قـــول هللا تعالى :ووجدك عاةبل فؤغنى[ سورة الضحى] ،وهنو
الحدٌث الذي رواه ابن ماجه عن أبً سعٌد الخدري ،ورواه الطبرانً عن عبادة بن الصامت عن رسول  .فلقد فهنم بعضنهم منن
المسكنة الفقر من المال ،والحاجة إلى الناس ،وهذا ٌنافى استعاذة النبً  من فتنة الفقر ،وسإاله من هللا تعالى العفناف والغننى...
والحق أن (المسكنة) هنا ال ٌراد بها الفقر ،إنما المراد بها التواضنع وخفنض الجنناح ،أراد بنه التواضنع واإلخبنات ،وأالّ ٌكنون منن
الجباّرٌن المتكبرٌن (. )31
مثا توضيحي أحاديث الشفاعة
.3.1.2
ومن األحادٌث النبوٌة التً ردّها المعتزلة تلك األحادٌث الصنحٌحة التنً تثبنت الشنفاعة للرسنول  فنً اآلخنرة ،وكنذلك إلخواننه
األنبٌنناء والمبلةكننة وصننالحً المننإمنٌن ،فننً عصنناة الموحنندٌن ،وٌزعمننون أن القننرآن ذاتننه نفننى الشننفاعة ،بمثننل قننول هللا تعننالى:
ون َهـإُ الء ُ
ت َوالَ فِنً
هللا ِب َما الَ ٌَعْ لَن ُم فِنً السَّن َم َاوا ِ
هللا قُ ْل أَ ُت َن ِّب ُة َ
ش َف َعاإُ َنا عِ ن َد ّ ِ
هللا َما الَ ٌَضُرُّ ُه ْم َوالَ ٌَن َف ُع ُه ْم َو ٌَقُول ُ َ
ون ّ ِ
َ و ٌَعْ ُب ُد َ
ون ّ َ
ون مِن ُد ِ
ون{[ }ٔ0سورة ٌونس] .وفى الحقٌقة ،فإن هنذه شافاعة شاركية أبطلهنا القنرآن بنؤكثر منن آٌنة،
ض ُسب َْحا َن ُه َو َت َعالَى َعمَّا ٌُ ْش ِر ُك َ
األَرْ ِ
فقد أبطل أن تكون لآللهنة المزعومنة شنفاعة ،وأن ٌكنون للمشنركٌن شنفٌع ٌطناع َ  :وأَنن ِذرْ ُه ْم ٌَ ْنو َم ْاآل ِز َفن ِة إِ ِذ ْالقُلُنوبُ لَندَ ى ْال َح َننا ِج ِر
ٌِن َما ل َّ
ٌِع ٌُ َطاعُ{[ }ٔ0سورة غافر] .هذا ،وأحادٌث الشنفاعة كثٌنرة ،وهنى أحادٌنث صنحٌحة ثابتنة،
ِلظا ِلم َ
َكاظِ م َ
ٌِن ِمنْ َحم ٍ
ٌِم َو َال َشف ٍ
منها قول رسول هللا ٌ( :خرج قوم من النار بشفاعة محمد فٌدخلون الجنة  ،و ٌُ َس ًّم ْون الجهنمٌٌن) رواه أحمد والبخاري.
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مثا توضيحي حديث خلق العالم
.3.1.3
لقد ثارت الزوابع  -وال تزال  -حول حدٌث خلق الكون األرضً ،المروى فى صحٌح مسلم ،أكثر مما ثار حنول (حندٌث النذباب)،
هذا على الرغم من أنه حدٌث صحٌح .روى مسلم فً صحٌحه عن أبً هرٌرة قال :أخنذ رسنول هللا  بٌندي فقنال( :خلنق هللا عنز
وجل التربة ٌوم السبت ،وخلق فٌها الجبال ٌوم األحند ،وخلنق الشنجر ٌنوم اإلثننٌن ،وخلنق المكنروه ٌنوم الثبلثناء ،وخلنق الننور ٌنوم
األربعاء ،وبث فٌهنا الندواب ٌنوم الخمنٌس ،وخلنق آدم علٌنه السنبلم بعند العصنر منن ٌنوم الجمعنة ،فنى آخنر الخلنق ،فنى سناعة منن
ساعات الجمعة ،فٌما بنٌن العصنر إلنى اللٌنل) .وقند درس الندكتور /سنعد المرصنفً هنذا الحندٌث ونناقش قضنٌته بعند أن جمنع بنٌن
أطراف النقاش المحتدم ،وذلك فً بحثه القٌم "مشكل الحدٌث" ( ،)32وٌمكن الرجوع إلٌه لمن أراد التفصٌل...
مثا توضيحي حديث الاباب
.3.1.4
اتخذ بعض َمنْ ال دٌن لهم (حدٌث الذباب) تكةة للتندٌد بالدٌن ،وأنكره بعض ضعاف اإلٌمان ،وحاول المستنٌرون من المتندٌنٌن أن
ٌبحثوا عن تؤوٌل مقبول له ،لمواجهنة اسنتهجان بعنض المتخصصنٌن فنى العلنوم والطنب ،أو سنخرٌة النبعض اآلخنر منن ننص هنذا
الحدٌث النبوي .ومنن رواٌاتنه :روى البخناري فنى صنحٌحه وابنن ماجنه فنى سنننه عنن أبنى هرٌنرة قنول رسنول هللا ( : إذا وقنع
الذباب فى شراب أحدكم فلٌغمسه ثم لٌنزعه  ،فإن فى أحد جناحٌه داء وفى اآلخنر شنفاء) .هنذا ،وقند وضنعنا بحثنا فنً الموضنوع،
وهو منشور على كثٌر من مواقع الشبكة العنكبوتٌة (اإلنترنت) ،ناقشنا فٌه ص ّحة الحدٌث وبحثنا حُكمه ،وأوضنحنا اآلراء المختلفنة
()33
صا أو عامٍّا...
فً فهمه ،وإن كان خا ًّ
مثا توضيحي حديث الفأرة
.3.1.5
هذا الحدٌث هو اآلخر حدٌث نبوي صحٌح من األحادٌث التً ردَّها البعض وأنكرها ،أو سخر منها بعنض الجهنبلء ،أو اسنتهجنها
َمنْ ال علم له ،إنه حدٌث صحٌح أورده البخاري فى جامعه الصحٌح ،والحدٌث بلفظ أبى داود :عن أبى هرٌرة  قال :قال رسول
هللا ( :إذا وقعت الفؤرة فى السمن ،فإن كان جام ًدا فؤلقوهنا ومنا حولهنا ،وإن كنان ماةعنا فنبل تقربوهنا) .وقند نناقش الندكتور /عبند
البدٌع زللً هذا الحـدٌث النبوي ،فى بحث قٌم ،وألقى بعض الضنوء علنى وجنه اإلعجناز العلمنً فٌنه ،وٌمكنن الرجنوع إلٌنه لمنن
أراد التفصٌل (... )34

 .3.1خطـــورة رد أحـــاديث اآلحـــاد
قبل أن نوجز القول فى أحادٌث اآلحاد  -وهى أحادٌث صنحٌحة فنى الغالنب  -وحُجٌ ًتهنا وخطنورة ردّهناُ ،نعنرّ ف بالقسنم األول منن
أقسام الصحٌح ،وهو (الحديث المتواتر )  .وخبلصة القول فٌه أنه خبر أقوام بلغنوا فنً الكثنرة إلنى حٌنث حصنل العلنم بقنولهم .ولنم
ٌخالف أحد من أهل اإلسبلم وال من العقبلء فى أن خبر التواتر ٌفٌد العلم .ولكنن ،متاف يفياد المتاواتر العلام الضاـرورم ال ٌكنون
الخبر المتواتر مفٌد للعلم الضروري إال ّ بشروط  ،منهنا منا ٌرجنع إلنى المخبنرٌن ،ومنهنا منا ٌرجنع إلنى السنامعٌن ( . )35أمنا خبار
(حديث) اآلحاد ،فقد قال الجمهور فى تعرٌفه  :هو خبر ال ٌفٌد بنفسه العلم ،سواء كان ال ٌفٌده أصنبلً أم ٌفٌنده بنالقراةن الخارجنة
عنه .أو هو ما لم ٌنته بنفسه إلى التواتر ،سواء كثر رواته أم قلّوا .أو هو الذي لم ٌصل نقله مبلغ الخبر المتواتر .أو هو النذي لنم
ٌجمع شروط المتواتر ...وقد فهم كثٌر من الناس خبر اآلحاد على أنه ما رواه واحد ،وهذا فهم خاطم تماما ً (. )36
نكار ُحجية أحاديث اآلحاد
.3.1.1
كانت بدعة عدم االحتجاج بؤحادٌث اآلحاد من مزاعم الخوارج والرافضة والمعتزلة (وهى الفرق التً ظهنرت فنً عصنور سنابقة
من التنارٌخ ،وال ٌنزال لهنم اآلن منن ٌحناول إحٌناء أفكنارهم المرٌضنة) .أمنا الخاوار فهنى فرقنة ظهنرت أثنناء الخنبلف بنٌن علنىّ
ومعاوٌة رضى هللا عنهما ،وظهرت منهم جماعة ٌقولون بالقرآن فقنط  ،وعندم االحتجناج بالسُننة ،ور ّد كثٌنر منن األحادٌنث الثابتنة.
وأمننا الرافضااة فهننم الننذٌن رفضننوا زٌنند بننن علننىّ بننن الحسننٌن  حننٌن سننةل عننن أبننً بكننر وعمننر -رضننى هللا عنهمننا -فمنندحهما،
فانصرفوا عنه .وهم لم ٌردّوا أحادٌث اآلحاد فقط  ،بل ردّوا السُننة عمومنا ،ورفضنوا أحادٌنث صنحٌحة ألنهنا ال توافنق معتقنداتهم.
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وأما المعتزلة فهم فرقة ظهرت فى القنرن الثنانً الهجنري بالبصنرة واعترفنوا فقنط بنالمتواتر منن األحادٌنث ولنم ٌعترفنوا بؤحادٌنث
اآلحاد ،وأطلقوا ألسنتهم فً النٌل من الصحابة ،وكانوا ٌح ّكمون أهواءهم فً األحادٌنث بصنفة عامنة ،ممنا ٌوضنح محناربتهم للسُننة
(. )31
شروط العم بأحاديث اآلحاد
.3.1.2
ُخبر) ،وشروط فً مدلول الحدٌث (المُخ َبر عننه) ،وشنروط فنً اللفنظ الندال (الخبنر
تتنوع هذه الشروط بٌن شروط فً الراوي (الم ِ
نفسه) .أما التفاصٌل فٌعرضها صاحب كتاب "الحندٌث فنً علنوم القنرآن والحندٌث"  ،وأمنا موجزهنا فتنتلخص فنى شاروط الاراوم
الخمسة ،وهى )ٔ( :التكليف  ،فبل ُتقبل رواٌة الصبً أو المجننون )ٕ( .اإلساالم  ،فنبل ُتقبنل رواٌنة الكنافر إجماعنا )ٖ( .العدالاة ،
وتتضمن استقامة السٌرة والدٌن )ٗ( .الضبط  ،فبلبند أن ٌكنون النراوي ضنابطا ً لمنا ٌروٌنه ،وعلنى ثقنة مننه فنً حفظنه وقلنة سنهوه
وغلطه )٘( .أالَّ يكون الراوم مدلسا ،سواء فً المتن أو اإلسناد ،فبل ٌزٌد فً كبلم الرسنول  ، فنٌظن السنـامع أن جمٌنع الكنـبلم
من عند الرسول  ، و ال ٌدلس فً اإلسناد كؤن ٌبندل األسنماء أو ٌسنـمى شخصنا ً باسنم غٌنر معنروف بنه ... ،إلنخ  .وأمنا شاروط
مدلو الخبر ،وشروط لفظ الخبر نفسه ،فإنهنا مشنروحة فنً المرجنع المنذكور ،النذي ذهنب صناحبه إلنى أن خبنر اآلحناد ال ٌضنره
عمل أكثر األمة بخبلفه ،وال ٌضره عمل الراوي له بخبلفه ،وال ٌضرّه كونه ما تعم به البلوى ،وال ٌضرّه كونه زٌادة علنى الننص
القرآنً أو السُنة القطعٌة ،وال ٌضرّه كون راوٌه انفرد بزٌادة فٌه على ما رواه غٌره إذا كان عندالً ،فقند ٌحفنظ الفنرد منا ال تحفظنه
الجماعة.)31( ..
ُحجية أحاديث اآلحاد
.3.1.3
ناقش الدكتور /محمد فإاد شاكر هذه القضٌة ،وأورد العدٌد من األدلة على حُجٌة العمل بخبر اآلحاد ،سواء أدلة منن القنرآن أم منن
السُنة أم من اإلجماع  ،وٌمكن الرجوع إلنى كتابنه لمعرفنة التفصنٌبلت ( ...)31وعلٌننا أن نعلنم بؤهمٌنة أحادٌنث اآلحناد إذ ثبتنت عنن
طرٌقها أمور عظام ،ننذكر منهنا :الشنفاعة العظمنى للرسنول  فنً المحشنر  -معجزاتنه  كلهنا منا عندا القنرآن (ومنهنا :معجنزة
انشقاق القمر التً جاءت األحادٌث الصحٌحة تصرّح بها)  -أحادٌث بدء الخلق وصفات المبلةكة والجنن  -أحادٌنث الحجنر األسنود
من الجننة  -أحادٌنث أرواح الشنهداء فنً حواصنل طٌنر خضنر فنً الجننة  -أحادٌنث عنذاب القبنر والصنراط والعنرش والكرسنً -
أحادٌث أشراط الساعة كخروج المهدي وخروج الدجال ودابة األرض ....إلخ.

 .3.1الموقف من األحاديث الضعيفة
إن األحادٌث الموضوعة ،أو المكذوبة ،أو الضعٌفة ،أو المن َكرة ،خطن ٌر كبٌنر علنى األمنة ،وتطناو ٌل عظنٌم علنى الرسنول  ،ألنهنا
أقوال لفقها البعض ونسبها زورا إلى الرسول  ،أىْ إن هإالء أدخلوا فى الدٌن ما لنٌس مننه ،حتنى وإن حسُننت نٌناتهم… ونظنرا
لخطورة الوضع وضرره على اإلسبلم ،انبرى بعض العلمناء ،منن األقندمٌن ومنن المحندثٌن ،للتصندي لهنذه األحادٌنث الموضنوعة
والضعٌفة وتفنٌدها وكشفها وفضحها ،عموما ،حتى أن كثٌرا منن السنلف كنانوا أول منا ٌبندأون بنه فنى تعلنٌم تبلمٌنذهم منن الحندٌث
تعلٌمهم ما ال أصل له ،وما لم ٌثبت عن النبً  ، حرصا منهم على كشف كل ما ٌُنسب إلنى الرسنول  وهنو مننه بنر … ومنن
العلماء المسلمٌن المحندثٌن النذٌن درسنوا (الوضنع فنى الحندٌث) منن جواننب شنتى :الندكتور /عمنر فبلتنه ،فقند حصنل علنى درجنة
العالمٌة (الدكتوراه) من كلٌة أصول الدٌن جامعة األزهر ،فى هذا الموضوع ،خبلل عام  ٖٔ91هنـ (الموافنق عنام  ٔ911م ) ،ثنم
ُنشرت هذه الرسالة فى ثبلثة مجلدات فٌما بعد .وقد خصص الباحث الباب الثانً من هذه الدراسة لمعرفة "الموضوعات" (… )42
إنه ٌمكن الكشف عن الحدٌث الموضوع من دراسة (سنده) ،والسنند هنو اإلخبنار عنن طرٌنق المنتن ،أو هنو الطرٌنق الموصّنل إلنى
المتن .كما أن علماء الحدٌث وضعوا ضوابط لتح ّري متون األحادٌث التً وصلت إلٌه وعرضها على أصول الشنرٌعة ومقاصندها
وإخضاعها للنقد داخلٌا ً وخارجٌا .إنها ضوابط لتمٌٌز الصحٌح من الباطل والصنادق منن الكناذب ...وإذا أردننا شنٌةا منن التفصنٌل،
فإن عمليات الوضع في (المتن) ،قد تكون بإنشاء الواضع كبلمنا ً منن عنند نفسنه ،ثنم ٌنسنبه إلنى النبنً  ، مثنل منا روى عنن أبنً
هرٌرة مرفوعنا( :شنرب المناء علنى الرٌنق ٌعقند الشنحم) .أو ٌؤخنذ الواضنع كبلمنا ً لنبعض الصنحابة أو التنابعٌن أو الحُكمناء أو منن
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اإلسراةٌلٌات وغٌرها ،فٌنسبه إلى النبً  ، وذلك تروٌجا ً له .ومن هذه األحادٌث( :المعدة بٌنت النداء ،والحمٌنة رأس كنل دواء)..
ولخطورة هنذا األمنر ،هنناك ضنوابط للكشنف عنن األحادٌنث الموضنوعة متنناً ،ضنوابط إجمالٌنة وأخنرى تفصنٌلٌة .فمنن الضنوابط
اإلجمالٌة :أن يكون الحديث مخالفا ً لصحيه القرآن (مثل الحدٌث :عمر الدنٌا سبعة أٌام من أٌام اآلخرة)  .أو يكون مخالفا ً لصريه
سنة الصحيحة المتواترة (مثل حدٌثَ :منْ وُ لد له مولود فسماه محمندا تبركنا ً بنه ،كنان هنو ومولنوده فنً الجننة)  .أو تكاون ألفااظ
ال ُ
الحديث ركيكة أو معانيها مما ال يتفق مع العق السليم أو ال يقبا التأويا المحماود (مثنل حندٌثَ :مننْ فنارق الندنٌا وهنو سنكران،
دخل القبر سكرانا ،وبعث من قبره سكرانا ،وأُمر به إلنى الننار سنكرانا) ،وحندٌث :الباذنجنان شنفاء منن كنل داء ،وال داء فٌنه)  .أو
يشتم الحديث علف كالم ليس من جنس كالم األنبيال ب أشب بوصفات األطبال والطرقيين (مثل حدٌث :جاء رجل النً النبنً 
ف شكا إلٌه قلة الولد ،فؤمر أن ٌؤكل البٌض والبصل) .أو ٌرد فً الحدٌث تارٌخ معٌن لوقوع فتنة أو زوال نعمنة أو هنبلك أمنة أو منا
نحو ذلك (مثل حدٌثُ :ترفع زٌنة الدنٌا سنة خمسة وعشنرون وماةنة)  ...إلنى غٌنر ذلنك منن الضنوابط اإلجمالٌنة والتفصٌنـلٌة التنً
شرحهـا صاحب كتاب "الوضع فً الحدٌث" (. )41
وبعنند ،فمااا هااو الموقااف ماان األحاديااث الضااعيفة (أو الموضننوعة أو المكذوبننة ،أو مننا شننابه هننذا أو ذاك) فننً المنننهج الننذي نضننع اآلن
قواعده وضوابطه إذا كان المحدثون قد اتفقوا على أن الحدٌث الضعٌف ٌجوز العمل به فً الترغٌنب والترهٌنب فقنط  ،فنإن العبلّمنة
أحمد محمد شاكر ذكر (فً كتابه " الباعث الحثٌـث اختصنـار علنوم الحندٌث") منا أجنازه بعضنهم منن رواٌنة الضنعٌف منن غٌنر بٌنان
ضعفه بشروطه ،ثم قال( :والذي أراه أن بٌان الضعف فً الحدٌث الضعٌف واجب على كل حال ،ألن ترك البٌان ٌوهم المطلنـع علٌنه
أنه حدٌـث صحٌح  )42( )...وقد ذهب الدكتورٌ /وسف القرضاوي إلى القول بـ (إنه إذا كان لدٌنا فً الموضنوع الواحند حندٌث أو
أكثر من صنف الصحٌح والحسن ،وحدٌث أو أكثر من صنف الضعٌف ،فاألجدر بنا أن نسنتغنً بمنا لندٌنا منن الصننف األول عنن
الثانً ،وال داعً ألن نعبم حوافظنا من الضعٌف ،فإن ذلك سٌكون حتما ً على حساب الصحٌح) (. )43

.3.12

سنة النبوية
الشــرح الموضوعي لل ُ

ٌجب جمع األحادٌث الصحٌحة التً تشٌر تصرٌحا ً أو تلمٌحا ً إلى الحقٌقة الكونٌة أو الطبٌنة ،وكنذلك رواٌنات الحندٌث الواحند ،ور ّد
وحمل مطلقها على مُـقٌَّدها ،وشرح عامّها بخاصّها ،بهدف دراستها وبٌان ما تد ّل علٌه من حقاةق علمٌنة أو
متشابهها إلى مُحكمهاَ ،
ِ
حِكنم صنحٌة .ونإكند خطننورة االقتصنار فنً فهننم الظناهرة الكونٌنة ،أو الحقٌقنة الطبٌننة ،علنى حندٌث نبننوي واحند ،أو رواٌنة واحنندة
للحدٌث النبوي .إذ قند ال ٌتبنٌّن هنذا إال ّ فنً ضنوء بقٌنة األحادٌنث فنً الموضنوع الواحند ،أو بقٌنة الرواٌنات التنً وردت فنً كتنب
الحدٌث لهذا الحدٌث أو ذاك (. )44
أما ما دون الصحيه من األحاديث النبوية ،فيمكن الرجوع لي اا كان موافقا ً للصحيه (كما أشرنا في موضع سابق من
المنهج الحالي) ،أو متفقا ً مع حقيقة كونية أو طبية .وبعبارة أخرى ،فإن في حالة ثبوت معطيات الحقائق العلمية ،ود
عليها حديث ضعيف ،فإن يكون شاهداً لها ،و ن كنا نفض عدم التوسع في الرجوع لف ما دون الصحيه من األحاديث .
مثا توضيحي ورد فً صحٌح البخاري (كتاب المزارعة) عنن أبنً أمامنة البناهلً حنٌن نظنر إلنى آلنة حنرث (محنراث ) ،فقنال:
سننمعت رسننول هللا ٌ قننول( :ال ٌنندخل هننذا بٌننتَ قننوم إال ّ أدخلننه هللا الننذلّ)  .وظنناهر الحنندٌث ٌفٌنند كراهٌننة الرسننول  للحننرث
والزراعة ،ألنها تفضً إلى ذ ّل العناملٌن فٌهنا .إال ّ أن هنذا الحندٌث تعارضنه نصنوص صنحٌحة صنرٌحة أخنرى ،سنواء فنً السُننة
سنة التقريرياة وجند الرسنول  األنصنار أهنل زرع وغنرس ،فلنم ٌنؤمرهم أن ٌتخلنوا عنن غرسنهم
التقرٌرٌة أم فً غٌرها ،ففً ال ُ
ساانة القوليااة ،مننا رواه
وزرعهننم ،بننل ف ّ
صننلت ال ُسنننة الشننرٌفة أحكننام المزارعننة والمسنناقاة وإحٌنناء مننوات األرض  ..إلننخ  .ومننن ال ُ
ً
الشٌخان وغٌرهما عن رسول هللا( :ما من مسلم ٌغرس غرسا ،أو ٌزرع زرعا ،فٌؤكل منه طٌر أو إنسان أو بهٌمة إال كان له به
صدقة) (.)45
وعمومننا ،فإنننه إذا بنندا هننناك تعننارض (ظنناهري) فٌمننا بننٌن األحادٌننث المتننوفرة لنندٌنا فننً نفننس المحننل ،فعلٌنننا تطبٌننق قاعنندة الجمننع
والتوفٌق ،فإذا زال التعارض فبها ونعمت ،وإال ّ فعلٌنا أن نطبق قاعدة الترجٌح والتفضٌل ،على نحو ما سنوضح فٌما بعد .
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.3.11

تخصيص ال ُعمـــــوم

وردت أحادٌث نبوٌة عدٌدة فً مناسبات خاصة وظروف معٌنة ،وبالرغم من ذلك ،سحب البعض ألفاظهنا وعباراتهنا لنتع ّم وتشنمل
وال تخصّ أو تقصر ،أيْ بالرغم من أن هذه التوجٌهات الصحٌحة واإلرشادات الطبٌة ،النبوٌة ،لٌست عامة لجمٌع البشر ،أو مفٌدة
فً كل البٌةات أو نافعة لجمٌع األ حوال ،فإن البعض وجّهها توجٌها عاما ،ولم ٌفقه التخصنٌص النوارد فٌهنا ،بعند دراسنة ظروفهنا،
وربما ٌكون قد استند فً تعمٌم الخاص استنادا إلى القاعدة المعروفة( :العبرة بعموم اللفظ  ،ال بخصوص السبب) فً قوله ،ولكنهنا
قاعدة ال تفٌد فً هذا المقام ..
أمثلة توضيحية :تحدّث ابن قٌّم الجوزٌة فً كتابه "زاد المعاد فً هدى خٌر العباد" عن (هدٌنه  فنً عنبلج عِ نرْ ق ال َّنسنا) ،وقنال:
روى ابن ماجه فً سننه من حدٌث محمد بن سٌرٌن ،عن أنس بن مالك ،قال :سمعت رسنول هللا ٌ قنول( :د ََوا ُء عِ نرْ ق ال َّنسنا أَ ْلٌن ُة
شا ٍة أعراب ٌَّ ٍة ُتذاَبُ  ،ثم ُتجزأ ثبلث َة أجزاء ،ثم ٌُ ْش َربُ على الرٌق كل ٌوم جزء)  .وبعد أن تحدّث ابن القٌم فً تعرٌف عنرق ال َّنسـنـا،
وفً المعنى اللغوي ،وصل إلى المعنى الطبً ،فقنال :وأمنا المعننى الطبنً ،فقند تقندم أن كنبلم رسنول هللا  نوعنان :أحندهما :عنام
بحسب األزمان ،واألماكن ،واألشخاص ،واألحوال .والثانً :خاص بحسب هذه األمنور أو بعضنها ،وهااا الحاديث مان هااا القسام
الخاص ،فإن هذا خطاب للعرب ،وأهنل الحجناز و َمننْ جناورهم ،وال سنٌما أعنراب البنوادي ،فنإن هنذا العنبلج منن أنفعنه لهنم (. )46
والذي ٌنبغً االنتباه إلٌه من كبلم ابن القٌم ،والذي كرره فً "زاد المعاد" فً أكثر من مناسبة ،هو أن كثٌرا من األحـادٌث الواردة
فً الطب ونحوه ال تإخذ على عمومها وإطبلقهنا ،فكثٌنرا منا تكنون مخصوصنة بظنرف معنٌن ،أو مكنان معنٌن ،أو حنال معنٌن ،ال
ٌحسُن تعدٌته إلى غٌره (. )41
ومن األمثلة األخرى في مجا التخصيص حدٌث تحرٌم لحوم البقر ،وله عـــدة رواٌـــات ،وقد تحندث عنهنا ابنن قــنـٌم الجوزٌنة
(فً كتابه "مفتاح دار السعادة") ( ، )41ومن هذه الرواٌات( :علٌكم بؤلبان البقر ،فإنها دواء ،وأسمانها فإنها شفاء ،وإٌناكم ولحومهنا،
فإن لحومها داء) .ونحوه عن صهٌب( :علنٌكم بؤلبنان البقنر ،فإنهنا شنفاء ،وسنمنها دواء ،ولحمهنا داء) .ومثلنه( :ألبنان البقنر شنفاء،
وسمنها دواء ،ولحومها داء) ...ومن األحادٌث النبوٌة التً تخصص وال تعمم ،أٌضا( :علٌكم بهنذه الحبنة السنوداء ،فنإن فٌهنا شنفاء
ت َعجْ َوة لم ٌضره ذاك الٌوم س ٌّم وال سِ حْ ر)...
من كل داء إال السام ،والسام الموت)( ،من تصبَّح سبع تمرا ٍ
هذا ،وهناك قاعدة من القواعد المتعلقة بموضوع (تخصٌص العموم)  ،هى (الحصر النسبي) ،أىْ الحصر غٌر المطلق ،فً حدٌث
الرسول  ،وهو من أسالٌب ببلغة الرسول  فً التعبٌر ،وذلك لجذب االنتباه ،ولكن دون أن ٌقصر قصراً حقٌقٌا  .ومثال ذلنك
ما أورد صاحب كتاب "فً رحاب الطب النبنوي والعلنم الحندٌث " حندٌث الرسنول ( : الشنفاء فنً ثبلثنة :فنً شنرطة محجنم ،أو
شربة عسل ،أو كٌة بنار ،وأنا أنهى أمتً عن الكً) رواه البخاري  .ثم قال  :لٌس منراد النبنً  حصنر الشنفاء فنً ثبلثنة أدوٌنة،
ودلٌل ذلك أنه  وصف غٌر هذه العبلجات الثبلثة فً مناسبات أخرى (.. )41

.3.12

معرفة أسـباب الورود

صنفات ،إال أن أسباب ورود الحدٌث النبوي ال تزال بحاجة إلى جُهد وبحنث وتصننٌف،
حظٌت أسباب نزول القرآن بالمإلفات والم ًّ
وذلك ألن الحدٌث النبوي ٌعالج الكثٌنر منن األمنور الجزةٌنة والمسناةل الفرعٌنة والمشناكل الموضنعٌة والتفاصنٌل الخاصنة ،ممنا لنم
ٌتناوله القرآن .ومن هناٌ ،جب على الباحث أن ٌنتبنه للظنروف والمبلبسنات التنً ورد فٌهنا الحندٌث النبنوي ،حتنى ٌمكنن أن ٌفهمنه
فهما ً سلٌماً ،وأن ٌستنبط منه ما ٌمكنه االستنباط ( . )52ولقد كان للصحابة والتابعٌن منهجهم فً فهم األحادٌنث علنى ضنوء أسنباب
الورود ،فلقد تركوا العمل بظاهر بعض األحادٌث ،حٌن تبٌّن لهم أنها كانت تعالج حالة معٌنة فً زمن النبوة ،ثم تبندلت تلنك الحنال
عما كانت علٌه .ومن األمثلة التوضٌحٌة :خرا األرض ،فقد قسّم النبنً  خٌْبنر بنٌن الفناتحٌن ،ولكنن عمنر بنن الخطناب ( فنى
عهده) لم ٌقسَّم سواد العراق ،ورأى أن ٌُبقٌه فى أٌدي أربابه ،وٌفرض الخراج علنى األرض ،لٌكنون منددّا داةمنا ألجٌنال المسنلمٌن
(. )51
ومن األمثلة التوضٌحٌة ،أٌضا :حديث (أنتم أعلم بشئون دنياكم) ٌلوك البعض  -وخصوصا العلمانٌون وغٌرهم ممن ٌسعون إلى
عزل الشرٌعة اإلسبلمٌة عن مناشط الحٌاة المختلفة  -جملة (أنتم أعلم بشةون دنٌاكم) ،ظنا منهم أن النبً  نفسه ٌدعو إلنى ذلنك،
ولكنهم أغبٌاء إذ لم ٌعرفوا الحدٌث النبوي بؤكمله ،ولم ٌتعرفوا علنى مناسنبته ،ولنم ٌفقهنوا مرامٌنه ...والحنادث منروى فنى صنحٌح
ُ
مررت مع رسول هللا  فى نخل ،فرأى قومًا ٌلقحون النخل ،فقال( :مناذا ٌصننع هنإالء ) قنالوا:
مسلم عن طلحه بن عبد هللا قال:
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ٌلقحون النخلٌ ،ؤخذون الذكر فٌجعلونه فى األنثى فٌلقح .فقال ( :ما أظن ذلك ٌغنى شٌةاً) ،وفى رواٌة رافع( :لعلكم لو لنم تفعلنوا
لكان خٌراً) ،فتركوه ونزلوا عنها ،فنقصت (أىْ  :سقط ثمرها) ،وقٌل :صار شٌصا ً (أىْ  :ثمرا ال ٌإكل) .فبلغ ذلك النبنً  ، فقنال:
(إنما هو الظن ،إن كان ٌغنى شٌةا ً فاصنعوه ،فإنما أنا بشر مثلكم ،وإن الظن ٌخطم وٌصنٌب ،وأننتم أعلنم بشنةون دنٌناكم ،ولكنن منا
قلت لكم قال هللا فلن أكذب على هللا) … وإذا كان البعض ٌرى أن الرسول  فً هذه الحادثة قد أشار على األنصار برأي ظنً
فى التؤبٌر ،وهو لٌس من أهل الزراعة ،وقد نشؤ بواد غٌر ذي زرع ،فظنه األنصار أمراَ دٌنٌناّ ،فتركنوا التنؤبٌر ،فكنان تنؤثٌره سنٌةا ً
على الثمر ،إال أن صاحب "موسوعة اإلعجاز العلمً فً الحدٌث النبوي" له رأى آخر فنً فهنم هنذا الحندٌث ومناقشنته ،فهنو ٌنرى
أن هذه الحادثة كانت للتربٌة والتدرٌب على اتباع المنهج العلمً الصحٌح ،ألن المنهج الذي كان متبعً ا فى العالم زمن الرسنول ،
هو المنهج اإلغرٌقً الذي ال ٌعتمد على المبلحظة والتجربة كؤساس للبحث العلمنً ...إن النذي ٌتندبر الحندٌث الشنرٌفٌ ،جند فٌنه
تؤسٌسا للمنهج التجرٌبً الصحٌح ،وهدما ً للمنهج اإلغرٌقً الذي كان ساةداً فً عصر نزول الرسالة  ...فسنإال الرسنول ( :مناذا
ٌصنع هإالء ) سإال َمنْ ٌعلم  ،فلٌس م َِن المقبول عقبلً أن الرسول  لم ٌكن ٌعلم تلقٌح النخل ،وهو النذي عناش فنى الصنحراء،
وسافر إلى الشام فً قوافل التجارة ،بل وهو الذي كلّفه هللا تعالى بؤن ٌعلّم الناس ما لم ٌكونوا ٌعلمون من أمور حٌناتهم الندنٌا .إذن،
فقد ثبت أن سإال رسول هللا  كان سإال َمن ٌعلم ،كؤسلوب تعلٌمً وتربوي .أما قوله ( : ما أظن ذلك ٌغنى شٌةاً) ،فهو تعلنٌم
للناس ،وهو مدخل علمً صحٌح لبحث أٌة مسؤلة علمٌة ،إذ البد مان وضاع الفارض الظناي فاف تجرباة تطاو مادتها حتاف تظهار
نتائجهاا ،وقنند حنندث مننا أراده الرسننول  منننهم ،فقند نزلننوا عننن النخننل وتركننوا تلقٌحننه ،فظهنرت نتٌجننة التجننـربة سننلبٌة  ،فقنند قننال
طلحــــة( :فصار شٌصاً) ،وأظهر للناس أن الفرض الظنً لم ٌكن صحٌحاً ،لٌس بقول نظري ،بل عن تجربة وعلم (مشناهدة) …
لذلك قال رسول هللا ( : إنمنا هنو الظنن) ،ثنم ٌزٌند الرسنول األمنر وضنوحا ً بقولنه( :وإن الظنن ٌخطنم وٌصنٌب) ،وهنو شنرح
لماهٌة الفرض الظنً ،أو الفرض العلمً … ولم ٌقل :وأنا أخطم وأصنٌب ،أبنداً ،لنم ٌقنل ذلنك ،ألن الرسنول  عصنمه ربنه ّ
عنز
وج ّل من الزلل والخطــؤ .وقولنه ( أننتم اعلنم بشنةون دنٌناكم)  ،لايس أناتم أعلام بشائون دينااكم مناف ،و نماا أناتم أعلام بشائون
دنياكم من بعضكم البعض ،وهو ما لم ٌفهمه البعض ،ففهمنوا هنذه الجملنة فهمنا ً مخطةناً ،واتخنذوه مبنررا لعنزل الهداٌنة النبوٌنة عنن
جمٌع الشةون الحٌاتٌة واألمور المعاشٌة والمساةل الدنٌوٌة …(!! )52

.3.13

الثابت والمتغير في األحاديث النبوية

هناك العدٌد من األحادٌث النبوٌة ،توضح الدراسة المتؤنٌة لهنا شنٌةٌن ،أحندهما :هادف الحندٌث ،واآلخنر :الوسايلة لتحقٌنق الهندف.
وعلى الباحث أَالَّ ٌخلط بٌن هذٌن ،فٌخطم فنً فهنم الحندٌث ،كمنا ٌجنب أَالَّ ٌهنتم الباحنث بنالتركٌز علنى الوسنٌلة وٌنسنى الهندف أو
المقصد العام الذي ورد الحدٌث من أجلنه .وهنذا ٌعننى أن بالحندٌث النبنوي ثابنت ومتغٌنر ،أمنا الثابات فهنو الهندف والمقصند ،وأمنا
المتغير فهو الوسٌلة ،وهى تختلف من عصر إلى عصر ،ومن شعب إلى شعب ،ومن بٌةة إلى بٌةة.
ومن األمثلة التوضيحية لذلك ما روى فً كتب الصٍّحاح من حندٌث رسنول هللا ( : صنوموا لرإٌتنه – أىْ  :الهنبلل – وأفطنروا
لرإٌته ،فإن ُغـ ِّم علٌكم فاقدروا له) ،وفى لفظ آخر( :فإن ُغـ َّم علٌكم فؤكملوا عدة شعبان ثبلثٌن) .فالهندف هنو صنوم رمضنان كلنه،
وعدم تضٌٌع ٌوم منه ،وأما الوسٌلة فكانت الرإٌة بالنظر ،وهى الوسٌلة السهلة المتاحة لعامة النناس فنى ذلنك العصنر ،ولنم ٌكلفهنم
بوسٌلة أخرى كالحساب الفلكً ألنهم كانوا أمة أمٌة ،ال تكتب وال تحسب ،فإذا لجؤ الناس إلى استعمال وسٌلة أخرى تإدى إلى دقنة
تحرّ ي الهبلل فلماذا نرفضها ! … إن األخذ بالحساب الفلكً القطعً اآلن ،إنما هو وسٌلة إلثبات الشهورٌ ،نبغً قبولها من باب،
" قٌاس األولى" فالسُنة التً شرعت لنا األخذ بوسٌلة أدنى ،ال ترفض األخذ بوسٌلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقٌق الهدف (. )53

.3.14

الجمــع والتوفــيق بين النصوص الصحيحة المتعارضة

ً
بداٌة ،نقول :إن االختبلف فً النصوص لٌس ذاتٌا ،وإنما هو اختبلف ناشم من التقصٌر فً تحصنٌل النناظر فنى نصنوص السُننة.
وال ٌمكن أن ٌكون االختبلف فٌما بٌن النصوص ذاتٌا ً ألن مصدرها واحد .وأكثر من هذا ،فإن هذا المصدر له عصمة النوحً منن
هللا ،ولذلك ال ٌمكن أن ٌكون فٌما بٌن النصوص الثابتة الصنحٌحة أىّ اخنتبلف ،بنل مصندر االخنتبلف ٌنؤتً منن قصنور فنً كفناءة
الباحث (. )54
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وعمومننا ،فااإاا باادا وجااود تعااارض ظاااهرم بااين متااون بعااض األحاديااث النبويااة وبااين بعضااها ،فعلينااا وضااع كا منهااا فااف مكانا
الصحيه ،ومحاولة التوفيق فيما بينها ،أو التأليف بين ُمختلفها .أماا اا عجزناا عان هااا ،فعليناا اللجاول لاف قاعادة أخارى ،هاف
قاعدة الترجيه ،أو التفضاي باين هااأل األحادياث .وٌعّنرف علمناء األصنول "التعاارض" بؤننه تقابنل الندلٌلٌْن علنى سنبٌل الممانعنة،
وٌع ّرفه علماء الحدٌث بؤنه األحادٌث التً تتعارض فً الظاهر ،وٌطلقون علٌه "مُختلَف الحدٌث" .أما الجمع والتوفٌق بٌن مختلنف
الحدٌث ،فهو مقدَّم علنى التنرجٌح ،ولنه أهمٌتنه ألننه ٌندل علنى اسنتٌعاب السُننة لجواننب الموضنوع الواحند ،علنى النرغم منن ورود
الرواٌات على ألسنة رواة متعددٌن ،وفى مواقف متعنددة ،وفنى أزمنان متعاقبنة ،فطبٌعنة البٌنان تقتضنً هنذا التعندد ،بحسنب المبنٌَّن
لهم ،وعلى مقتضى الحال النذي ٌقندَّم فٌنه البٌنان .فضنبل عنن أن هنذا الجمنع بهنذا التتبنعٌ ،تنٌح الفهنم الندقٌق لكنل رواٌنة علنى حندة،
الرتباطها بموقفها وظروفها ومبلبساتها ،قبل أن تنسجم فى بنناء الموضنوع الواحند ( . )55ولقند وضنع العلمناء شنروطا ً للعمنل بهنذه
القاعدة ،وردت تفصٌبلتها فى كتاب "األصول فى دراسة سُنة الرسول" (... )56
مثا توضيحي أحاديث العدوى بين النفي واإلثبات
هناك أحادٌث نبوٌة ٌدل ظاهرها على نفف وجود العادوى ،ومنهنا منا رواه البخناري فنى صنحٌحه قنول رسنول هللا ( : ال عندوى
ص َفنـر وال هامنة) ،
ص َفـر) .وروى البخاري فى صحٌحه – أٌضنا– قنول رسنول هللا ( : ال عندوى وال َ
وال طٌرة وال هامة وال َ
فقال أعرابًٌ :ا رسول هللا :فما بال إبلى تكون فى الرمل كؤنها الظباء ،فٌؤتً البعٌنر األجنرب فٌندخل بٌنهنا فٌجربهنا فقنال( :فمنن
أعدى األول )  ...وروى الترمذي فى سننه عن جابر بن عبدهللا  أن رسول هللا  أخذ بٌد مجذوم فؤدخله معه فى القصنعة ،ثنم
قالُ ( :ك ْل باسم هللاً ،
ثقة باهلل وتوكبل علٌه) ،وفى سنده ضعف ،ورواه أٌضا ً ابن ماجه فى سننه من حدٌث جابر بن عبد هللا.
هذا ،وهناك أحادٌث نبوٌة أخرى تثبت وجاود العادوى ،ومنهنا قنول الرسنول  عنن الطناعون( :إذا سنمعتم بالطناعون بنؤرض فنبل
تدخلوها ،وإذا وقع بؤرض وأنتم بها ،فبل تخرجوا منها) أخرجه البخاري .وقصة طاعون عمواس بالشام معروفة فى كتب السٌرة،
وأمر عمر بن الخطاب  الصحابة بالتوقف عن دخول البلدة المصابة بهذا المرض المعدي ،وقول عبد الرحمن بن عوف فى هذه
الحادثة لعمر :سمعت رسول هللا ٌ قول( :إذا سمعتم بالوباء فى أرض فبل تقدموا علٌه ،وإذا وقع فى أرض وأنتم بها فبل تخرجنوا
فراراً منه)  ...كما أن رسول هللا  وضع أساس " الحجر الصحي " بؤحادٌنث أخنرى ،إضنافة إلنى الحندٌث السنالف النذكر ،وهنو
إجراء وقاةً لمنع انتشار األمراض المعدٌة أو األمراض الوباةٌة .ومن أحادٌثه الشنرٌفة أٌضنا ً قولنه ( :ال ٌنوردنَّ مُمنرضٌ علنى
مُصح) رواه الشٌخان .وهناك رواٌة لحدٌثه ( : ال عدوى وال طٌرة… ) مثبتة فى صحٌح البخناري ،هنى( :ال عندوى وال طٌنرة
وال هامة وال صفر ،وفرَّ من المجذوم كما تفر من األسد)  .ففً النصنف األول منن الحندٌث نفنى (ظناهري) لوجنود العندوى ،وفنى
نصفه األخٌر إثبات لوجودها.
ً
ً
فكيف يمكن الجمع والتوفيق بين تلك األحاديث وهاأل األحاديث؟ بذل عالمان جلٌبلن جهدا مشكورا لئلجابة على هذا السإال همنا
الدكتور/محمود طلوزي ( ، )51والدكتور/محمد سعٌد السٌوطً ( ، )51وكان مما توصَّل كبلهما إلٌنه فنً هنذا الموضنوع أن المنراد
بنفً العدوى هو أن شٌةا ً ال ٌعدي بذاته  ،وإنما ٌعدي بإرادة هللا ومشٌةته .ولمنا كاننت العنرب فنً الجاهلٌنة تعتقند فنً أن األمنراض
تعدى بطبعها ،من غٌر إضافة هلل تعالى ،فؤبطل النبً  اعتقادهم ذلك  ،وأكل مع المجنذوم  ،لٌبنٌّن لهنم أن هنذا منن األسنباب التنً
أجرى هللا العادة بؤنها تفضً إلى مسبباتها  ،ففً نفٌه  إثبات األسباب ،وفى فعله إشارة إلنى أنهنا ال تسنتقل  ،بنل هللا هنو النذي إن
شاء سلبها قواها فبل تإثر شٌةا ً  ،وإن شاء أبقاها فؤثرت ...فأحاديث الوقاية تخاص األماراض الساارية ( ال ُم ةعدياة ) فقاط  .وبالتنالً
خلّنص الرسننول  الننناس (أو بعننض الننناس) الننذٌن كننانوا ٌعتقنندون أن جمٌننع األمننراض تنتقننل بنناالختبلط والعنندوى ،مننن هننذا الفهننم
المغلوط. ..
ومن أوجه التوفٌق فٌما بٌن هذه النصوص وبٌن بعضها ،أٌضا ،أن نفى النبً  بقوله( :ال عدوى) ،إنما هو على غرار (ال ضرر
وال ضرار) ،فإن الضرر بٌن الناس أمر واقع ،فلٌس المقصود إذن هو نفى وجوده ،وإنما المراد هو النهى عن إٌقاعنه .ومنن نافلنة
القول ما ثبت أن أبا هرٌرة رجع عن التحدٌث بالحدٌث (ال عدوى وال طٌرة) ...وبهذا ٌزول الخبلف والتناقض الظاهري بٌن هذا
الحدٌث الذي ٌنفى وجود العندوى وبنٌن األحادٌنث التنً تثبنت وجودهنا… وحتنى إذا سنلمنا بصنحة هنذا الحندٌث ،فإننه ٌنطبنق علنى
األمراض البنٌوٌة والعادٌة ،أيْ إنه (ال عدوى) فى غٌر األمراض الوباةٌة والسارٌة (المعدٌة).
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.3.15

الترجيــــه فيما بين النصوص الصحيحة المتعارضة

الترجٌح فٌما بٌن األحادٌث الصحٌحة هو الوسٌلة التً ٌلجؤ إلٌها الباحث بعد عجزه عن "الجمع والتوفٌق" فٌما بٌن هنذه األحادٌنث
وبننٌن بعضننها ...و"التننرجٌح" هننو بٌننان المجتهنند للقننوة الزاةنندة فننى أحنند النندلٌلٌن الظنٌنٌْن المتعارضننٌن لٌعمننل بننه .وذهننب جمهننور
المحدّثٌن والفقهاء واألصولٌٌن إلى جواز الترجٌح بٌن األدلة عند التعارض ،ووجوب العمل بالدلٌل الراجح دون المرجوح (. )51
هذا ،وقد حصر صاحب كتاب "األصـول فً دراسة سنة الرسول" شروط األصولٌٌن للترجٌح بٌن المتعارضٌْن ،فوجد من أهمهنا
ما ٌلً :استواء الحدٌثٌنْ المتعارضٌن فً الحُجٌة ،وفى أحدهما قوة زاةدة ،كؤن ٌكون راوي أحد الحدٌثٌْن أفقه من الراوي اآلخنر -
ّ
تعذر الجمع أو التوفٌق بٌن المتعارضٌن ،بمعنى السعً من أجل الترجٌح بٌن الحدٌثٌن فً حالة تعذر الجمع بٌنهما فقط  -أالّ ٌكنون
أحد الحدٌثٌن ناسخا ً لآلخر -أال ّ ٌكون الحدٌثان متواترٌن ،ألن المتواترٌن قطعٌان ،وال تنرجٌح لقطعنً علنى قطعنً ،ألن التنرجٌح
ال ٌكون إال ّ فً الظن ٌٌّْن  -أن ٌكون المشتغل بالترجٌح مستكمبلً شروط االجتهاد ..وقد ناقش صاحب الكتاب آلٌات وكٌفٌنات وطنرق
الترجٌح ،سواء باعتبار السند ،أم باعتبار المتن ،أم باعتبار الح ْكم أو المدلول ،أم بحسب األمر الخارجً (. )62

.3.16

الناسخ والمنسوخ

"النسااخ" هننو التوقننف عننن األخننذ بنننصٍّ ألن هننناك نننصٌّ آخننر جنناء بعننده فؤبطلننه أو ع َّدلننه ،فكننؤنَّ اآلخننر (المتننؤخر) قنند نسننخ األول
(المتقدم) ..ولكن كيف نعرف المتقدم من المتأخر فً الرواٌات ،أو فً األحادٌث ،المتعلقة بنؤمر منن األمنور ٌمكنن إٌجناز اإلجابنة
التفصٌلٌة على هذا السإال فً النقاط التالٌة:
ُ
(كنت نهٌتكم عن زٌارة القبنور أال فزوروهنا)،
أ) قد تكون ألفاظ الرواٌات مصرِّ حة تحدٌد المتقدم والمتؤخر ،كما فً قول النبً :
ً
وفً رواٌة أخرى زٌادة( :فإنها ترق القلنب ،وتندمع العنٌن ،وتنذ ّكر اآلخنرة ،وال تقولنوا هجنرا) ،فنالنهً عنن الزٌنارة كنان أوال ،ثنم
األمر بالزٌارة كان آخراً.
ب) وقد ٌكون لفظ الصحابً ناطقا بهذا التحدٌد للسابق والبلحق ،كما جناء فنً حندٌث علنً بنن أبنً طالنب  :كنان رسنول هللا 
أمرنا بالقٌام فً الجنازة ،ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس) .
ج) وقد ٌكون تحدٌد السابق والبلحق استنباطا ً من فهم الرواٌات .ومثال ذلك أحـــــادٌث النهً عن الكتابة (كتابة الحندٌث فنً زمنن
نزول القرآن) وأحادٌث األمر بها .فحدٌث النهً هو ما رواه أبو سعٌد الخدري أن رسول هللا  قنال( :ال تكتبنوا عننً ،ومنن كتنب
عنً غٌر القرآن ْفلٌمْحه ،وحدَّثوا عنً وال حرج ،ومن كذب علىَّ فلٌتبوّ أ مقعده منن الننار) .إال ّ أن منا ورد عنن عبند هللا بنن عمنرو
ٌ فٌد أن الرسول  أمر بكتابة ح دٌثه ،فحٌن نهته قرٌش عن الكتابة أمسك عنها ،فذكر ذلنك لرسنول هللا  ، فقنال لنه ( :أكتنب،
فوالذي نفسً بٌده ما خرج منً إال ّ الحق)  ،فكان النهي في البداية عن الكتابة ماع القارآن فاي صاحيفة واحادة ،أو مطلقاا ،خشاية
وقوع الخلط  ،ولكن أحاديث األمر بالكتابة نسخت حديث النهي عنها (.)61
كمننا أنننه وجنند مننن العلمنناء مننن قننال بننؤن األحادٌننث النبوٌننة التننً أثبتننت العنندوى نسننخت األحادٌننث النافٌننة لهننا ،وهننى متننؤخرة عنهننا،
والمتؤخر قد ٌنسخ المتقدم .هذا ،وقد سبق أن عرضنا لموضوع أحادٌث العدوى وكٌف أمكن لنبعض العلمناء الجمنع والتوفٌنق فٌمنا
بٌنها ،أيْ إنها لٌست من قبٌل الناسخ والمنسوخ ،كما ذهب صاحب كتاب "السُنة مصدرا للمعرفة والحضارة" (. )62

.3.11

عـدم ولو األمور الغيبية المطلقة

ٌجب فً دراسة اإلشارات العلمٌة الواردة فً األحادٌث النبوٌة أن نتجنب الخوض فً األمور الغٌبٌة المطلقة التً لٌس لمعرفتها
سوى مصدران ،هما القرآن الكرٌم والسُنة النبوٌة الصحٌحة ،وذلك كاألمور المتعلقة بالذات اإللهٌة ،والمبلةكة ،والجن ،والروح،
والبرزخ ،والبعث ،والحساب ،والمٌزان ،والصراط ،والجنة والنار ...إلخ .كما ٌجب الحذر من اإلٌغال فً الكبلم عن قضاٌا
الخلق (خلق الكون ،خلق الحٌاة ،وخلق اإلنسان)  ،وذلك ألن علوم اإلنسان فٌها ال ترقى إلى مستوى الحقٌقة العلمٌة التامة  ،وإنما
تدور فً مجال النظرٌات أو حتى الفروض ،وهى مستوٌات علمٌة معرضة للتطوٌر أو الحذف أو التعدٌل ،ألنها ترتبط بمعتقدات
واضعٌها ،من حٌث اإلٌمان والكفر ،والج ّد والهزل ...وإنما أصح ما ورد فً قضاٌا الخلق جمٌعها هو ما صدر عن رسول هللا 
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 ،من وحى متلو ،وهو القرآن ،أو وحً مقروء ،وهو السُنة ...مع التؤكٌد على أن أحادٌث رسول هللا  فً شةون اآلخرة
ومشاهدها ال ٌمكن تفسٌرها أو شرحها علمٌا ،ألن اآلخرة لها سنن وقوانٌن تختلف عن سنن الدنٌا وقوانٌنها اختبلفا كامبل...

.3.11

ضوابط أخرى

بالرغم من الفواةد المستثمرة من بحث ودراسة وجوه اإلشارات العلمٌة فً األحادٌث النبوٌة  ،وتوظٌفهنا فنً دعنوة غٌنر المسنلمٌن
لئلسبلم ،ولتثبٌت دعاةم اإلٌمان وتقوٌتها فً قلوب المسلمٌن ،وقند عرضننا لهنذا فنً تمهٌند البحنث الحنالً ،إالّ أننه ٌجنب عندم عقند
سباق بٌن إشارات ومندلوالت األحادٌنث النبوٌنة وبنٌن الكشنوف العلمٌنة الحدٌثنة ،ألنننا بنذلك نن ُدخل سن َّنة الرسنول  فنً تفصنٌبلت
لٌسننت مننن أهنندافها الرةٌسننة ،فالرسننول  لننم ٌُبعننث لتوضننٌح قننوانٌن الطفننو أو ٌخبننر عننن دوران األفننبلك و ُنظمهننا ،أو ٌتحنندث فننً
انشطار الذرة وارتٌاد الفضاء ،وإنما بُعث لهداٌة البشر جمٌعهم ،وٌقوم بهذه المهمة من بعده ورث ُتنه منن العلمناء علنى منرِّ العصنور
إلى قٌام الساعة ..
كما ٌجب على القاةم بهذه المهمة أالَّ ٌجزم بما ٌراه أو ٌفهمه أو ٌتوصل إلٌه فً مدلول الحدٌث النبنوي ،ولكنن ٌجنب أن ٌكنون ذلنك علنى سنبٌل
الترجٌح أو التوضٌح أو االحتمال أو االستةناس ،ولٌس الجزم أو الحصنر( ... )63وبعبنارة أخنرى ،فنإن جنذب النصنوص الشنرعٌة (قرآننا ً
وسُنة) وإخضاعها لتوافق المعطٌات العلمٌة عمل غٌر مقبول ،بل ٌجب أن تكون الحقاةق الشرعٌة هى المعٌار وهى األساس ،ومنا
عداها تابع لهنا ،وإالَّ سنتكون اإلسناءة إلنى النصنو ص الشنرعٌة والنزج بهنا فٌمنا لنم تننزل (أو تنرد) منن أجلنه ،وهنو هداٌنة اإلنسنان
وإصبلح معاشه ومعاده ( ، )64وقد أشرنا إلى هذا بشم من التفصٌل فً القاعدة الثالثة من بحثنا الحالً ،هذا ،إضافة إلى ما فصلناه
فً كتابنا "اإلشارات العلمٌة فً األحـادٌث النبوٌة" (. )65

 .4الخالصة واالستنتاجات
ٌتم توظٌف دراسات وبحوث اإلشارات العلمٌة فً األحادٌث النبوٌة فً خدمة السُنة والدفاع عنها ضد المشككٌن فٌها .وتستهدف
هذه الدراسات والبحوث توسٌع داةرة االعتماد على السُنة ،من المجال الفقهً وحده ،إلى كافة المجاالت اإلنسانٌة واالجتماعٌة.
كما ٌجب أن تستهدف هذه البحوث والدراسات األمة اإلسبلمٌة ،فتدفعها نحو النهوض واالرتفاع بها كً تتبوّ أ مكانتها التً أرادها
هللا لها ،إذ ٌتضمن هذا اتخاذ آٌات القرآن وأحادٌث الرسول  منارات هادٌة للعلماء فً بحوثهم واكتشافاتهم ...وفً البحث
الحالً حاولنا وضع منهج ذي ضوابط ٌنبغً التزامه ،مشاركة منا فً خدمة سُنة النبً  ،وٌتضمن المنهج الحالً الضوابط أو
القواعد التالٌة:
القواعد اللغوية والضوابط البيانية ،فإنه ٌخطم فى الفهمَ ،من ٌجهل هذه الجوانب اللغوٌة فى التعامل مع كتاب هللا تعالى وسُنة
رسول هللا . 
توثيااـق النصااـوص ،إذ البنند قبننل بحننث جوانننب أو وجننوه علمٌننة فننً الحنندٌث ،أن نسننتوثق مننن ثبننوت الحنندٌث وصننحة نسننبته إلننى
الرسول  ، وذلك وفقا ً للمعاٌٌر التً وضعها "أهل الحدٌث".
التث ُّبت من المعطيات العلمية الحديثة ،إذ من األحوط أن نبحث الدالالت العلمٌة لؤلحادٌث النبوٌة بالٌقٌنً الثابت من العلوم ،ال
بالفروض وال بالظنون وال بالنظرٌات التً هى محل فحص وموضع تمحٌص.
الوحدة الكلية واإلطار العام للحديث النبوم ،فٌجب عدم اللجوء إلى اجتزاء ألفاظ أو جُمل من الحدٌث وبحثها دون مراعاة اإلطار
العام والوحدة الكلٌة له.
دور القرآن في دراسة األحاديث النبوية :فمن المعروف إنّ السُنة مفسنر ًة للقنرآن الكنرٌم ،ومفص ً
ّنلة لمجملنه ،فبلبند إذن أن
تدور السُنة فى فلك القرآن ،وال تتعداه ،وال ٌتعارض منهنا شنم  -منا دام الحندٌث صنحٌح الرواٌنة والدراٌنة  -منع منا ورد بنالقرآن
العظٌم.
خطـــورة رد األحاديث الصحيحة ،وٌجب احترام كل حدٌث صحٌح محقق ثابت عن رسول هللا  ،فإن عجنز الباحنث عنن فهمنه،
علٌه التسلٌم به ،والتوقف عن التجرّإ بردّه.
ُخبر) ،وشروط فً مدلول الحدٌث
خطـــورة رد أحـــاديث اآلحـــاد :تتنوع شروط العمل بحدٌث اآلحاد بٌن شروط فً الراوي (الم ِ
(المُخ َبر عنه) ،وشروط فً اللفظ الدال (الخبر نفسه) .وعلٌنا أن نعلم بؤهمٌة أحادٌث اآلحاد إذ ثبتت عن طرٌقها أمور عظام.

109

نحو هنهج لدراسة اإلشارات العلوية في األحاديث النبوية( ...كارم السيد غنين)

الموقف من األحاديث الضعيفة أو المكاوبة ،أو الضعيفة ،أو المن َكرة ،خط ٌر كبٌر على األمنة ،وتطناو ٌل عظنٌم علنى الرسنول ،
ألنها أقوال لفقها البعض ونسبها زورا إلى الرسول .
سنة النبوية ،فٌجب جمع األحادٌث الصحٌحة التً تشٌر تصرٌحا ً أو تلمٌحا ً إلى الحقٌقة الكونٌة أو الطبٌة،
الشــرح الموضوعي لل ُ
وكذلك رواٌات الحدٌث الواحد ،بهدف دراستها وبٌان ما تد ّل علٌه من حقاةق علمٌة أو حِكم صحٌة.
تخصيص ال ُعمـــــوم ،فمن المعلوم أن التوجٌهات الصحٌحة واإلرشادات الطبٌة النبوٌنة ،لٌسنت عامنة لجمٌنع البشنر ،أو مفٌندة فنً
كل البٌةات أو نافعة لجمٌع األحوال.
معرفة أسـباب الورود ،أي ٌجب على الباحث أن ٌنتبه للظروف والمبلبسات التً ورد فٌها الحدٌث النبوي ،حتنى ٌمكنن أن ٌفهمنه
فهما ً سلٌماً ،وأن ٌستنبط منه ما ٌمكنه االستنباط.
الثابت والمتغيار فاي األحادياث النبوياة ،الثابات فهنو الهندف والمقصند ،وأمنا المتغيار فهنو الوسنٌلة ،وهنى تختلنف منن عصنر إلنى
عصر ،ومن شعب إلى شعب ،ومن بٌةة إلى بٌةة.
الجمــع والتوفــيق ،أو الترجيه ،فإذا بدا وجود تعارض ظاهري بٌن متون بعض األحادٌث النبوٌة وبٌن بعضها ،فعلٌنا وضع كل
منها فى م كانه الصحٌح ،ومحاولة التوفٌق فٌما بٌنها .وإذا عجزنا عن هذا ،فعلٌنا اللجوء إلى قاعدة أخرى ،هى قاعدة الترجٌح.
الناســخ والمنســـوخ" :النسخ" هو التوقف عن األخذ بنصٍّ ألن هناك نصٌّ آخر جاء بعده فؤبطله أو عدَّله ،فكؤنَّ اآلخر (المتؤخر)
قد نسخ األول (المتقدم)..
عـدم ولو األمور الغيبية المطلقةٌ :جب أن نتجنب الخوض فً األمور الغٌبٌة المطلقة التً لٌس لمعرفتها سوى مصدران ،هما
القرآن الكرٌم والسُنة النبوٌة الصحٌحة ،وذلك كاألمور المتعلقة بالذات اإللهٌة ،والمبلةكة ،والجن ،والروح ،والبرزخ ،والبعث،
والحساب ..إلخ.
ضوابط أخرى ٌ :جب عدم عقد سباق بٌن إشارات األحادٌث النبوٌة وبٌن الكشوف العلمٌة الحدٌثة .كما ٌجب أالَّ نجزم بما نراه أو
نفهمه من مدلول الحدٌث ،ولكن ٌجب أن ٌكون ذلك على سبٌل الترجٌح أو التوضٌح أو االحتمال أو االستةناس ،ولٌس الجزم أو الحصر.

المراجع والحواشي – REFERENCES
[ٔ]
[ٕ]
[ٖ]
[ٗ]
[٘]
[]ٙ
[]1
[]0
[]9

الدكتور /كارم السٌد غنٌم" :اإلشارات العلمٌة فً القرآن الكرٌم  -بٌن الدراسة والتطبٌق" .دار الفكر العربً بالقاهرة ،طٔ،
٘ٔ99م
الدكتور /عبد الغنً عبد الخالق" :حجٌة السنة" .المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً (واشنطن) ،ودار القرآن الكرٌم (بٌروت)،
طٔ ٔٗٓ1 ،هـ  ٔ90ٙ /م .
محًٌ الدٌن أبً زكرٌا ٌحٌى بن شرف النووي" :األذكار المنتخبة من كبلم سٌد األبرار  ."دار إحٌاء الكتب العربٌة
بالقاهرة .تحقٌق :طه عبد الرءوف سعد ،بدون رقم الطبعة وتارٌخها.
الدكتور /سعد محمد محمد الشٌخ المرصفً" :مشكل الحدٌث فً ضوء أصول التحدٌث :رواٌة ودراٌة"  .مجلة الهداٌة
(البحرٌن)ٕٔٗٔ ، )ٔ1ٕ ،ٔ1ٔ( ،هـ  ٔ99ٔ /م.
الدكتور /سعد محمد محمد الشٌخ المرصفً :نفس المرجع.
الدكتور /محمد محمد أبو شهبة" :دفاع عن السنة ور ّد شبه المستشرقٌن والك َّتاب المعاصرٌن" .سلسلة البحوث اإلسبلمٌة
تصدر عن مجمع البحوث اإلسبلمٌة باألزهر  ،طٕٕٔٗٓ ،هـ ٔ999/م .
الدكتور /محمد محمد أبو شهبة :نفس المرجع.
أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى ال ُخسْ َر ْو ِجردي الخراسانً ،أبو بكر البٌهقً" :دالةل النبوة" .تحقٌق :الدكتور /عبد
المعطً قلعجً ،دار الكتب العلمٌة بٌروت ،دار الرٌان للتراث القاهرة ،طٔ ٔٗٓ0 ،هـ  ٔ900 -م.
أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانً" :دالةل النبوة" .تحقٌق :الدكتور /محمد
رواس قلعه جً ،عبد البر عباس ،نشر دار النفاةس ،بٌروت ،طٕ ٔٗٓٙ ،هـ  ٔ90ٙ -م.

[ٓٔ] أحمد بن حسن بن أحمد الحارثً" :األحادٌث النبوٌة التً ٌستدل بها على اإلعجاز العلمً" .أطروحة لنٌل درجة الماجستٌر
من كلٌة الحدٌث والدراسات اإلسبلمٌة ،الجامعة اإلسبلمٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة ٖٔٗٔ ،هـ ٔ99ٕ /م .

110

نحو هنهج لدراسة اإلشارات العلوية في األحاديث النبوية( ...كارم السيد غنين)

[ٔٔ] الدكتور /عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي" :أحادٌث معجزات الرسول التً ظهرت فً زماننا" .جٔ  ،جٕ  ،مكتبة
اإلٌمان بالقاهرة ،طٔ ٕٖٔٗ ،هـ ٕٕٓٓ/م .
[ٕٔ] محمد خٌر حسب الرسول أحمد" :ضوابط اإلعجاز فً القرآن والسنة" .ثبت وقاةع المإتمر الدولً األول لئلعجاز العلمً
فً القرآن والسنة ،إسبلم آباد ،باكستانٔ901 ،م.
[ٖٔ] الدكتور /محمد فإاد شاكر" :من إعجاز السنة المشرفة" .دار النٌل للطباعة بالقاهرة ،طٔ ٔ99٘ ،م .
[ٗٔ] الدكتور /محمد فإاد شاكر :نفس المرجع.
[٘ٔ] الدكتور /محمد رأفت سعٌد" :أسباب ورود الحدٌث  -تحلٌل وتؤسٌس" .سلسلة كتاب األمة (قطر)  ،العدد ( ، )ٖ1طٔ،
ٗٔٗٔهـٔ99ٗ/م.
[ ]ٔٙالدكتور /عبد الباسط السٌد مرسً" :األصول فً دراسة سُنة الرسول" .مكتبة الدعوة بالقاهرة ،طٔ ٕٔٗٓ ،هـ  ٕٓٓٓ /م
.
[ ]ٔ1الدكتور /كارم السٌد غنٌم" :اإلشارات العلمٌة فً القرآن الكرٌم  -بٌن الدراسة والتطبٌق" .مرجع سابق.
[ ]ٔ0الدكتورٌ /وسف القرضاوي" :كٌف نتعامل مع السنة " .دار الوفاء للطبع والنشر بالمنصورة -مصر ،طٔ ٔٗٔٓ ،هـ /
ٓ ٔ99م .
[ ]ٔ9الدكتورٌ /وسف القرضاوي :نفس المرجع.
[ٕٓ] محمد فاضل" :الحراب فً صدر البهاء والباب" .دار المدنً (جدة) -السعودٌة ،طٕ ٔ90ٙ ،م.
[ٕٔ] الدكتورٌ /وسف القرضاوي :مرجع سابق.
[ٕٕ] الدكتور /محمد محمد أبو شهبة :مرجع سابق.
[ٖٕ] الدكتور /محمد محمد أبو شهبة :مرجع سابق.
[ٕٗ] الدكتور /كارم السٌد غنٌم :مرجع سابق.
[ٕ٘] محمد خٌر حسب الرسول أحمد :مرجع سابق.
[ ]ٕٙالدكتور /أحمد شوقً إبراهٌم" :موسوعة اإلعجاز العلمً فً الحدٌث النبوي" .جٔ ،جٕ ،دار نهضة مصر  ،طٔ ،
ٖٕٓٓ م .
[ ]ٕ1الدكتور /كارم السٌد غنٌم :مرجع سابق.
ْ
[ ]ٕ0أبو محمد عبد هللا بن عبد المجٌد بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري" :تؤوٌل مُختِلفِ الحدٌث" .طبعة المكتب اإلسبلمً ،تحقٌق:
محمد محً الدٌن األصفرٔٗٔ9 .هـٔ999 /م.
[ ]ٕ9أبو جعفر الطحاوي" :مشكل اآلثار" .تحقٌق :شعٌب األرناإوط  ،مإسسة الرسالة -بٌروتٔٗٔ٘ ،هـ ٔ99ٗ -م.
[ٖٓ] محمد نور سوٌد" :هل ٌجوز إنكار حدٌث نبوي لمخالفته للعقل " مجلة الوعً اإلسبلمً بالكوٌـت ٕٔٗٓ )ٗٔٓ( ،هـ /
ٕٓٓٓ م .ونحـن من جانبنا ال نرى اإلجماع الزما حتما للقطع بمساٌرة النص للعقل ،ولماذا ال ٌكون قول الجمهور على
الترجٌح حجة فً ذلك فإن كثٌرا من حاالت اإلجماع محل نظر فً ربطها بالعقل والعكس صحٌح فً بعض األحٌان ،إذ قد
ٌكون قول الجمهور سدٌدا تماما ً !!...
[ٖٔ] الدكتورٌ /وسف القرضاوي :مرجع سابق.
[ٕٖ] الدكتور /سعد محمد محمد الشٌخ المرصفً :مرجع سابق.
[ٖٖ] الدكتور /كارم السٌد غنٌم" :تنبٌه األلباب إلى حدٌث الذباب" .موقع موسوعة اإلعجاز العلمً فً القرآن والسنة ،على
شبكة اإلنترنت.
[ٖٗ] الدكتور  /عبد البدٌع حمزة زللً" :إعجازات نبوٌة متجددة" .مجلة المنهل (السعودٌة ) ٕٔٗٓ ، )٘٘1( ،هـ  ٔ999 /م .
[ٖ٘] حسن أٌوب :مرجع سابق.
[ ]ٖٙحسن أٌوب :مرجع سابق.
[ ]ٖ1الدكتور /محمد فإاد شاكر" :حدٌث اآلحاد ومكانته فً السنة" .مكتبة الحجاز للنشر والتوزٌع (القاهرة )  ،طٔ  ٔ99ٗ ،م
.
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[ ]ٖ0الدكتور /محمد فإاد شاكر" :حدٌث اآلحاد ومكانته فً السنة" .نفس المرجع.
[ ]ٖ9الدكتور /محمد فإاد شاكر" :حدٌث اآلحاد ومكانته فً السنة" .نفس المرجع.
[ٓٗ] الدكتور  /عمر بن حسن عثمان فبلته" :الوضع فً الحدٌثط .رسالة حصل بها صاحبها على درجة العالمٌة (دكتوراه) من
كلٌة أصول الدٌن  -جامعة األزهر بالقاهرة ،ونشرتها فً ثبلثة أجزاء مكتبة الغزالً (دمشق) ،ومإسسة مناهل العرفان
(بٌروت) ،طٔٔٗٓٔ ،هـ  ٔ90ٔ /م.
[ٔٗ] الدكتور /عمر بن حسن عثمان فبلته :نفس المرجع.
[ٕٗ] انظر "األذكار" للنووي" ،إنسان العٌون" لعلً بن برهان الدٌن الحلبً ،و "األسرار المحمدٌة " البن فخر الرومً،
وغٌرها ..
[ٖٗ] الدكتورٌ /وسف القرضاوي :مرجع سابق.
[ٗٗ] الدكتور /كارم السٌد غنٌم" :اإلشارات العلمٌة فً القرآن" .مرجع سابق.
[٘ٗ] الدكتورٌ /وسف القرضاوي :مرجع سابق.
[ ]ٗٙابن قٌم الجوزٌة " :زاد المعاد فً هدى خٌر العباد محمد خاتم النبٌٌن وإمام المرسلٌن" .المطبعة المصرٌة ومكتبتها
(القاهرة)  .بدون رقم الطبعة وتارٌخها .
[ ]ٗ1الدكتورٌ /وسف القرضاوي" :السنة مصدرا للمعرفة والحضارة" .دار الشروق بالقاهرة ،طٔٔٗٔ1 ،هـ  ٔ991 /م .
[ ]ٗ0ابن قٌم الجوزٌة " :مفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم واإلدارة" .تصحٌح وتعلٌق :محمود حسن ربٌع  .مكتبة حمٌدو
باإلسكندرٌة  -مصر ،طٖٖٔ99 ،هـ ٔ919 /م .
[ ]ٗ9الدكتور /محمود طلوزي" :فى رحاب الطب النبوي والعلم الحدٌث" .مكتبة األسد بدمشق -سورٌة ،طٕٔ99ٗ ،م.
[ٓ٘] هناك مخطوط نفٌس لئلمام السٌوطً بعنوان "أسباب ورود الحدٌث" ،لم ٌُطبع حتى اآلن ،على أغلب الظن.
[ٔ٘] الدكتورٌ /وسف القرضاوي" :كٌف نتعامل مع السنة " .مرجع سابق.
[ٕ٘] الدكتور /أحمد شوقً إبراهٌم :مرجع سابق.
[ٖ٘] الدكتور ٌ /وسف القرضاوي" :كٌف نتعامل مع السنة " .مرجع سابق.
[ٗ٘] الدكتور /محمد رأفت سعٌد" :أسباب ورود الحدٌث – تحلٌل وتؤسٌس" .سلسلة كتاب األمة (قطر)  ، )ٖ1( ،طٔ ،
ٗٔٗٔهـٔ99ٗ/م.
[٘٘] الدكتور /محمد رأفت سعٌد :نفس المرجع.
[ ]٘ٙالدكتور /عبدالباسط السٌد مرسً :مرجع سابق.
[ ]٘1الدكتور /محمود طلوزي :مرجع سابق.
[ ]٘0الدكتور /محمد سعٌد السٌوطً" :معجزات فً الطب للنبً العربً محمد  ."مإسسة الرسالة (بٌروت)  ،طٕ ،
ٔٗٓٙهـ  ٔ90ٙ /م .
[ ]٘9محمد خٌر حسب الرسول أحمد :مرجع سابق.
[ٓ ]ٙالدكتور /عبدالباسط السٌد مرسً :مرجع سابق.
[ٔ ]ٙالدكتور /محمد رأفت سعٌد :مرجع سابق.
[ٕ ]ٙالدكتورٌ /وسف القرضاوي" :السنة مصدرا للمعرفة والحضارة" .مرجع سابق.
[ٖ ]ٙالدكتور  /كارم السٌد غنٌم" :اإلشارات العلمٌة فً القرآن" .مرجع سابق.
[ٗ ]ٙمحمد خٌر حسب الرسول أحمد :مرجع سابق.
[٘ ]ٙالدكتور /كارم السٌد غنٌم" :اإلشارات العلمٌة فً األحـادٌث النبوٌة  -دراسة فً المنهج" ،مطبعة بحر العلوم بالجٌزة ،ط
ٔ ٕٔٗٙ ،هـ ٕٓٓ٘ /م.
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تخريج األحاديث (بحسب ورودها في نص البحث)
ُ
ُ
نهٌت عنه ،فٌقول :ال
أمرت به أو
عن أبً رافع  قال :قال رسول هللا ( :ال ألفٌنّ أحدَكم متكةا على أرٌكتهٌ ،ؤتٌه األمر من أمري ،مما
أدري ،ما وجدناه فً كتاب هللا اتبعناه) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبٌهقً فً (دالةل النبوة) .وفً رواٌة أخرى زٌادة( :أال
إن ما حرّم رسول هللا مثل ما حرّم هللا)...
ت ِم ْنهَا ا ْلقُلُوبُ  ،قُ ْل َنا ٌَ :ا رَ سُو َل َّ
َار ٌَ َة َ ،قالََ :و َع َظ َنا رَ سُو ُل َّ
جلَ ْ
هللاِ  م َْو ِع َظ ًة َذرَ َف ْ
هللاِ َه ِذ ِه م َْو ِع َظ ُة
َن ا ْلعِرْ ب ِ
ت ِم ْنهَا األَعْ ٌُنُ َووَ ِ
َاض ب ِ
ع ِ
ْن س ِ
ُ
هللاَِ ،وال َّسمْع َو َّ
م َُو ِّدعَ ،فؤ َ ْوصِ َناَ ،قالَ( :أوصِ ٌ ُك ْم ِب َت ْق َوى َّ
الطا َع ِة َوإِنْ َكانَ َع ْب ًدا حَ بَشِ ًٌّاَ ،فإِ َّن ُه َمنْ ٌَعِشْ ِم ْن ُك ْم َبعْ دِي َف َسٌَرَ ى ْ
اختِبل ًفا َكثٌِرً اَ ،ف َعلَ ٌْ ُك ْم
ٍ
ب ُس َّنتًِ َو ُس َّن ِة ا ْل ُخلَ َفا ِء َبعْ دِي الرَّاشِ دٌِنَ ا ْل َم ْه ِد ٌٌِّنَ َ ،و َع ِضُّوا َعلَ ٌْهَا بال َّن َواجذَِ ،وإٌَّا ُك ْم َو ُمحْ َد َثا ِ ُ
ُ َ
ٌ
اسِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ت األم ِ
ُورَ ،فإِنَّ ُك َّل مُحْ َد َث ٍة ِب ْد َعة )َ .واللَّ ْفظ أل ِبً ا ْل َق ِ
َّ
الطبَرَ انًِِّ .
كذبا فلٌتبوأ مقعده من النار) أخرجه مسلم .وعن
قال أنس بن مالك  :إنً ل ٌَ ْم َنعُنً أن أح ِّدثكم حدٌثا كثٌرا :أنَّ النبًَّ  قال( :مَنّ تعمَّد علًَّ ِ
عبد هللا بن عمرو بن العاص  أنَّ النبًَّ َ قالََ ( :بلِّ ُغوا َع ِّنً َولَ ْو آٌ ًَة ،وَ حَ ِّد ُثوا َعنْ َبنًِ إسْ رَ اةٌِ َل َوالَ حَ رَ جََ ،و َمنْ َك َذبَ َعلًََّ ُم َت َعمِّداً َف ْل ٌَ َتبَوَّ أْ
ار) رواه البخاري.
َم ْق َع َدهُ مِنَ ال َّن ِ
قال رسول هللا  :فً خطبته بحجّة الوداع ،ما رواه عنه ابن عباس ( :إن الشٌطان قد ٌةس أن ٌُعبد بؤرضكم ،ولكن رضى أن ٌُطاع فٌما
ُ
تركت فٌكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :كتاب هللا وسنة نبٌه) رواه الحاكم
سوى ذلك مما تحقرون من أمركم ،فاحذروا ،إنً
النٌسابوري (فً "المستدرك على الصحٌحٌن") واإلمام مالك (فً "الموطؤ") .ورواه الحاكم (فً "المستدرك") عن عكرمة ،عن ابن عباس،
أن رسول هللا  خطب الناس فً حجة الوداع ،فقال( :قد ٌةس الشٌطان بؤن ٌعبد بؤرضكم ،ولكنه رضً أن ٌطاع فٌما سوى ذلك مما
تحاقرون من أعمالكم ،فاحذروا ٌا أٌها الناس إنً قد تركت فٌكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب هللا وسنة نبٌه  ،إن كل مسلم أخ
مسلم ،المسلمون إخوة ،وال ٌحل المر من مال أخٌه إال ما أعطاه عن طٌب نفس ،وال تظلموا ،وال ترجعوا من بعدي كفارا ٌضرب بعضكم
رقاب بعض).
حدٌث( :إذا جاءكم عنً حدٌث فاعرضوه على كتاب هللا ،فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه) ،حدٌث موضوع ،وفً رواٌة أخرى له( :إن
الحدٌث سٌفشو عنً ،فما أتاكم ٌوافق القرآن ،فهو عنً ،وما أتاكم ٌخالف القرآن ،فلٌس منً) .وهو حدٌث موضوع مختلق على النبً . 
وقال الشافعً (فً "الرسالة") :وقد سةل عن أن النبً  ،قال( :ما جاءكم عنً فاعرضوه على كتاب هللا ،فما وافقه فؤنا قلته ،وما خالفه فلم
أقله) :ما روى هذا أحد ٌثبت حدٌثه فً شًء صغٌر وال كبٌر ،ثم قال :وهذه رواٌة منقطعة عن رجل مجهول ،وعمن ال ٌقبل (عنه) مثل هذه
الرواٌة فً شًء.
َّ
العزة فً الحدٌث القدسً على لسان رسوله ( :إذا تقرّب عبدي إلىَّ شبرً ا تقر ُ
ّبت إلٌه ذراعا  ،وإن تق ّرب إلىَّ ذراعا ً تقرّبت إلٌه
ٌقول ربُّ
َ
َ
َّ
َّ
َ
باعاً ،وإن أتانً ٌمشى أتٌته هرولة) متفق علٌه .وعن أ َنسُ بْنُ مَالِكٍ َ ،عنْ أ ِبً ُهرَ ٌْرَ َة َقالََ :قا َل رَ سُو ُل هللاِ َ ( :قا َل هللا ُ ع ََّز َوجَ لَّ :إِذا َت َقرَّبَ
ْت ِم ْن ُه بَاعًاَ ،وإِ َذا أَ َتانًِ َم ْشًٌا أَ َت ٌْ ُت ُه َهرْ وَ لَ ًةَ ،وإِنْ َهرْ وَ َل َس َعٌ ُ
ْت ِم ْن ُه ذِرَ اعًاَ ،وإِ َذا َت َق َّربَ ِم ِّنً ِذرَ اعًا َت َقرَّ ب ُ
ا ْل َع ْب ُد ِم ِّنً شِ بْرً ا َت َقرَّ ب ُ
ْت إِلَ ٌْهَِ ،وأَ َنا أَسْ رَ ُع
جهَِ .فؤ َ ْخرَ جَ ُه مُسْ لِ ٌم َعنْ ُمحَ َّم ِد بْن َع ْب ِد األَ
ٌ
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َو َقا َل مُعْ َت ِمرٌَ ،و َذ َكرَ
َ ْ ِ
ِ ِ
ٌِحَ ِ
َ ِ
َعنْ أَبًِ ُهرَ ٌْرَ َة َغ ٌْرَ هُ . .
قال رسول هللا  لنساةه من أمهات المإمنٌن( :أسرع ُكن لحو ًقا بً أطول ُكنّ ٌدا) رواه مسلم فً صحٌحه .قالت عاةشة( :فكنا إذا اجتمعنا فً
بٌت إحدانا بعد وفاة رسول هللا  نمد أٌدٌنا فً الجدار نتطاول ،فلم نزل نفعل ذلك حتى توفٌت زٌنب بنت جحش ،وكانت امرأة قصٌرة ولم
تكن أطولنا ،فعرفنا حٌنةذ أن النبً  إنما أراد بطول الٌد الصدقة ،وكانت زٌنب امرأة صانعة بالٌد ،وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق فً سبٌل
هللا) .هذا لفظ رواٌة الحاكم (فً "المستدرك") ،كما حكاها الحافظ (فً "فتح الباري") .والحدٌث فً الصحٌحٌن ،ولكن وقع فً رواٌة
البخاري اختصار ووهم نبه علٌه الحافظ فً الفتح.
ت ال َّنا ُر إِلَى رَ ِّبهَا َف َقالَ ْ
َعنْ أَ ِبً ُهرَ ٌْرَ َة َ عنْ ال َّن ِبًِّ َ قالَ( :ا ْش َت َك ْ
س فًِ
س فًِ ال ِّش َتا ِءَ ،و َن َف ٍ
ْنَ :ن َف ٍ
تٌَ :ا رَ بِّ أَ َك َل َبعْ ضِ ً َبعْ ضًاَ ،فؤَذِنَ لَهَا ِب َن َف َسٌ ِ
ج ُدونَ مِنْ َّ
ٌر) الحدٌث صحٌح فً أعلى درجات الصحة ،وقد اتفق على إخراجه
ال َّ
ج ُدونَ مِنْ ا ْلحَ رِّ َ ،وأَ َش ُّد مَا َت ِ
ص ٌْفَِ ،فه َُو أَ َش ُّد مَا َت ِ
الز ْمه َِر ِ
اإلمامان البخاري ومسلم ،رحمهما هللا.
عن ابن عمر  عن النبً ( :الحُمىَّ من فٌح جهنم فؤبردوها بالماء) رواه البخاري فً صحٌحه (كتاب الطب) ،ومسلم فً صحٌحه.
وأخرجه النساةً من طرٌق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك.
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قال رسول هللا  مشٌرً ا إلى نجم فً السماء( :أتدرون ما بٌنكم وبٌن هذا النجم ) قالوا :هللا ورسوله أعلم ،فقال( :بٌنكم وبٌنه خمسماةة عام)
حدٌث مرفوع ،ولكن لم نعثر له على تخرٌج واضح !!
الحدٌث المنسوب إلى النبً ( : شاوروهن وخالفوهن) ،فً شؤن النساء ،حدٌث مكذوب ،أو هو حدٌث ال ٌصح ،ضعفه السخاوي (فً
"المقاصد الحسنة") ،والشوكانً (فً "الفواةد") ،وحكم علٌه بعض العلماء بالوضع.
حدٌث (الواةدة والموءُودة فى النار إال أن تبلغ الواةدة اإلسبلم) ،رواه أبو داود (فً سننه) مختصرا ،ورواه اإلمام أحمد وأبو داود والنساةً
(فً سننه الكبرى) ،وقد حكم علٌه بعض أهل الحدٌث بالبطبلن .ومن رواه مفصبل رواه ضمن قصة من رواٌة سلمة بن ٌزٌد الجعفً 
قال :انطلقت أنا وأخً إلى رسول هللا  قال :قلناٌ :ا رسول هللا إن أمنا ملٌكة كانت تصل الرحم وتقري الضٌف وتفعل وتفعل ،هلكت فً
الجاهلٌة فهل ذلك نافعها شٌةا ً قال :ال ،قال :قلنا :فإنها كانت وأدت أختا لنا فً الجاهلٌة فهل ذلك نافعها شٌةا ً قال( :الواةدة والموإدة فً النار
إال أن تدرك الواةدة اإلسبلم فٌع فو هللا عنها) .وهذا الحدٌث مشكل من جهة أن الموإدة قد تكون بنتا صغٌرة لم تبلغ الحنث ،والحدٌث قد ذكر
أنها فً النار ،وقد حمل بعضهم هذه القصة على أنها واردة على سبب معٌن فبل تحمل على العموم ،وحمله آخرون على أن المراد بالواةدة
القابلة ،والموإدة أم الطفلة ،أي بم عنى الموإدة لها وهً األم ،وقد مال إلى اختٌار هذا التؤوٌل المناوي (فً كتابه "فٌض القدٌر") ،وقال :وهذا
أولى من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقعة معٌنة ال ٌجوز إجراإه فً غٌره.
س  أَنَّ رَ سُو َل َّ
هللاِ َ قالَ( :اللَّ ُه َّم أَحْ ٌِنًِ مِسْ كٌِ ًناَ ،وأَ ِم ْتنًِ مِسْ كٌِ ًناَ ،واحْ ُ
ٌِن ٌ َْو َم ا ْلقٌَِا َم ِة ) .و َقا َل الترمذيَ :ه َذا
َعنْ أَ َن ٍ
شرْ نًِ فًِ ُز ْمرَ ِة ا ْل َمسَاك ِ
حَ د ٌ
ٌِث غ َِرٌبٌ  .ورواه ابن ماجه من حدٌث أبً سعٌد الخدري  .ورواه الطبرانً عن عبادة بن الصامت .وقد صححه بعض أهل الحدٌث،
وضعفه كثٌر من أهل الحدٌث ،منهم الشٌخ عبد هللا السعد ،وقال :إنه ال ٌتناسب مع مقام النبوة لما فً مقام المسكنة من انكسار .وعلى فرض
صحته فالمراد بالمسكنة هنا التواضع واإلخبات ،ولٌس المراد قلة المال.
ار بِ َش َفا َع ِة ُمحَ َّم ٍد َ ،فٌ َْد ُخلُونَ ا ْلجَ َّن َةَ ،و ٌُ َسم َّْونَ ا ْلجَ َه َّن ِم ٌٌِّنَ )َ .ه َذا حَ د ٌ
صحٌِ ٌح
ٌِث َ
عن ِع ْمرَ انُ بْنُ ُح َ
صٌ ٍ
ْن ،ع ِ
َن ال َّنبًِِّ َ ،قالََْ ٌ( :خ ُر ُج َق ْو ٌم مِنَ ال َّن ِ
َ
َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َارٌرُ) .وذكره العسقبلنً (فً "فتح الباري بشرح صحٌح
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ِ
البخاري") عن أنس بن مالك  عن النبً  قالٌ( :خرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فٌدخلون الجنة فٌسمٌهم أهل الجنة
الجهنمٌٌن).
عن أٌوب بن خالد عن عبد هللا بن رافع مولى أم سلمة ،عن أبً هرٌرة قنال :أخنذ رسنول هللا  بٌندي فقنال( :خلنق هللا عنز وجنل التربنة ٌنوم
السبت ،وخلق فٌها الجبال ٌوم األحد ،وخلق الشجر ٌوم اإلثنٌن ،وخلق المكروه ٌوم الثبلثاء ،وخلق النور ٌوم األربعاء ،وبث فٌها الدواب ٌوم
الخمٌس ،وخلق آدم  بعد العصر من ٌوم الجمعة ،فى آخر الخلق ،فى ساعة من ساعات الجمعة ،فٌما بٌن العصنر إلنى اللٌنل) .وهنذا سنند
مسلم ولفظه فً صحٌحه .ورواه أحمد فً مسنده باختصار ،وابن معٌن ،وابن مننده ،والندوالبً الثقفنً ،والبٌهقنً .قنال ابنن كثٌنر عنند تفسنٌر
قول هللا تعالً :إن ربكم هللا الذي خلنق السنموات واألرض فنى سنتة أٌنام[ ) ٘ٗ ( ...سنورة األعنراف] :هنذا الحندٌث منن غراةنب صنحٌح
مسلم ،وقد تكلم علٌه ابن المدٌنً ،والبخاري ،وغٌر واحد من الحفناّظ  ،وجعلنوه منن كنبلم كعنب ،وأن أبنا هرٌنرة إنمنا سنمعه منن كنبلم كعنب
األحبار ،وإنما اشتبه على بعض الرواة ،فجعلوه مرفوعًا ،وقد حرّر ذلك البٌهقً .وقال البخاري (فى التارٌخ) :وقال بعضهم عن كعب ،وهنو
أصحٌ ،عنً أن هذا الحدٌث مما سمعه أبو هرٌرة وتلقاه من كعب األحبار .وفى متن هذا الحدٌث غرابنة شندٌدة ،فمنن ذلنك أننه لنٌس فٌنه ذكنر
خلق السموات ،وفٌه قصة خلق األرض وما فٌها فى سبعة أٌام ،وهذا خبلف القرآن ،ألن األرض خلقت فنى أربعنة أٌنام ،ثنم خلقنت السنموات
فى ٌومٌن من دخان (وهو ما ٌفهم من ظاهر اللفظ فى بعض اآلٌات) .
عن أبى هرٌرة قول رسول هللا ( : إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فلٌغمسه ثم لٌنزعه ،فإن فنى أحند جناحٌنه داء وفنى اآلخنر شنفاء) رواه
البخاري فى صحٌحه وابن ماجه فى سننه .وذكره البزار ،وكذلك التبرٌزي (فى "مشكاة المصابٌح") ،وابن حجر (فى "تلخٌص الحبٌر").
حدٌث الفؤرة حدٌث صحٌح أورده البخاري فى جامعه الصحٌح ،والترمنذي والنسناةً فنى سنننٌهما ،كمنا ورد فنى مسنند أبنى داود وفنى موطنؤ
مالك ،برواٌات متقاربة .ومن رواٌاته :والحدٌث بلفظ أبى داود  -كما أورده (فى كتاب األطعمة  -باب :فى الفؤرة تقع فى السمن)  -هنو :عنن
أبى هرٌرة  قال :قال رسول هللا ( :إذا وقعت الفؤرة فى السمن ،فإن كان جام ًدا فؤلقوها وما حولها ،وإن كان ماةعا فبل تقربوها).
ٌِنث لَن ٌْسَ لَهَنا أُصُنولٌ ،وكنان ٌُحَ ن ِّد ُ
ٌِث و ٌُحَ ن ِّد ُ
ث ِبؤَحَ اد َ
ضن ُع ا ْلحَ ند َ
َقا َل َع ْمرُو بْنُ َعلًٍِّ َسمِعْ ُ
ْنن
ت عَاصِ َم ْبنَ سُنلَ ٌْمَانَ ا ْل َعبْندِيَّ َ ،و َكنانَ ٌَ َ
نام ب ِ
ث َعننْ ِه َش ِ
َّ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ٌنق ٌَعْ قِند الشنحْ َم) .نقلنه ابنن حجنر العسنقبلنً (فنً "لسنان
َّانَ ،عنْ ُمحَ َّمدٍَ ،عنْ أَبًِ ُهرَ ٌْرَ ةَ ،قالَ :قا َل رَ سُو ُل ِ
حَ س ٍ
هللا ( :شرْ بُ المَا ِء َعلنى الرِّ ِ
المٌزان") وحكم عنه بؤنه( :فٌه عاصم بن سلٌمان ،ذكر من جرحه) .ومن علماء الحدٌث من قال إنه موضوع ،وضعه عاصم الكوزي.
حدٌث (المعدة بٌت الداء ،والحمٌة رأس كل دواء)..قال ابن القٌم (فً "زاد المعاد") :وأما الحدٌث الداةر على ألسنة كثٌر من النناس( :الحمٌنة
رأس الدواء والمعدة بٌت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد) فهذا الحدٌث إنما هو من كبلم الحارث بن كلدة طبٌب العرب ،وال ٌصح رفعه إلى
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النبً  . قاله غٌر واحد من أةمة الحدٌث .وربما ٌإٌد صحة الحكمة التً ذكرت حدٌث آخر( :ما مؤل آدمً وعاء شرا من بطن ،بحسنب ابنن
آدم أكبلت ٌقمن صلبه ،فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) .رواه الترمذي وصححه األلبانً.
حدٌث( :عمر الدنٌا سبعة أٌام من أٌام اآلخرة) حدٌث موضوع.
هللا َ ( :مننْ وُ لِن َد لَن ُه م َْولُنو ٌد َف َسنمَّاهُ ُمحَ مَّن ًدا َتبَرُّ ًكنا ِبن ِه َكنانَ ه َُنو َوم َْولُنو ُدهُ فِنً ا ْلجَ َّننةِ) .الحندٌث ذكنر فنً
َعنْ أَ ِبً أُمَا َم َة ا ْلبَا ِهلًِِّ َ ،قالََ :قا َل رَ سُو ُل َّ ِ
موضوعات ابن الجوزي .قال الشٌخ االلبانً (كما فً "سلسلة األحادٌث الضعٌفة") :موضوع.
حدٌثَ ( :منْ فارق الدنٌا وهو سكران ،دخل القبر سكرانا ،وبعث من قبره سكرانا ،وأُمر به إلى النار سكرانا) .وفً رواٌة عن أنس بن مالك
( :من فارق الدنٌا وهو سكران دخل القبر سكرانا وبعث من قبره سنكرانا وأمنر بنه إلنى الننار سنكرانا إلنى جبنل ٌقنال لنه سنكران فٌنه عنٌن
ٌجري منها القٌح والدم هو طعامهم وشرابهم مادامت السموات واألرض) .ذكره ابن القٌسرانً (فً "ذخٌرة الحفاظ") ،وهو حندٌث مكنذوب،
ففٌه أبو هدبة ،وهو كذاب.
َ
َ
هللا  ،إِنَّ ا ْلبَا ِذ ْنجَ نانَ
َام فٌِن ِه بَا ِذ ْنجَ نانُ َ ،ف َقنا َل رَ جُن ٌل مِننَ ا ْل َق ْنو ِمٌَ :نا رَ سُنو ُل َّ ِ
ْن َعب ٍ
َع ِن اب ِ
َّاس َ ، قا َل ُ :ك َّنا فًِ َولٌِ َم ِة رَ ج ٍُل مِنَ األ ْنص ِ
َارَ ،فؤ َتى ِب َطع ٍ
َ
َ
َّ
َّ
ً
ْ
ُ
ِّ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
هللا ( :إِنمَا البَا ِذنجَ انُ شِ فاء مِنْ ك ِّل دَاءٍَ ،وال دَا َء
هللا  بَا ِذنجَ انة فًِ لق َمةٍ ،فؤعَا َد الرَّ ُجلُ ،فقا َل رَ سُو ُل ِ
ٌُ َه ٌِّ ُج ا ْلمرارَ َو ٌُ ٌَبِّسُ اللسَانَ  ،فؤك َل رَ سُو ُل ِ
َ
َ
َ
َ
ْنن حنرب .قنا َل ابْننُ َعندِيٍّ  :كنانَ ٌتعمند الكنذب وٌلقنن فٌنتلقن
ُول َّ ِ
فٌِهِ)َ .ه َذا حدٌث موضوع َعلَى رَ س ِ
هللا  والمتهم بِ َهذا الحدٌث أحْ مَد بْن ُمحَ َّم ِد ب ِ
ب ووضع الحدٌث.
َوه َُو مشهور ِبا ْل َك ِذ ِ
حدٌث :جاء رجل الً النبنً  فشنكا إلٌنه قلنة الولند ،فنؤمر أن ٌؤكنل البنٌض والبصنل) .قنال أحمند بنن علنً بنن حجنر العسنقبلنً (فنً "لسنان
المٌزان") :محمد بن ٌحٌى بن ضرار المازنً األهوازي عن أبً الربٌع الزهرانً ضعٌف .قال بن حبنان :ال ٌجنوز االحتجناج بخبنره ،وهنو
الذي روى عن الزهرانً عن مفضل بن فضالة عن حماد بن سلمة عن أٌوب عن نافع عن بن عمنر  قنال جناء رجنل النى النبنً  فشنكا
إلٌه قلة الولد فؤمره أن ٌؤكل البٌض والبصل .وقد سرقه عن هذا الشنٌخ جماعنة وأدخنل علنى أحمند بنن األزهنر النٌسنابوري عنن أبنً الربٌنع،
فحدث به .وأدخل على محمد بن أبً صالح وأبو طاهر البلدي عن أبً الربٌع فحدث به .قال بن حبان :وال نشك أننه موضنوع .انتهنى .وقنال
الحاكم :حدث عن أبً الربٌع الزهرانً ومسلم بن إبراهٌم بؤحادٌث موضوعة .وقال أبو نعٌم حدث بمناكٌر
حدٌثُ ( :ترفع زٌنة الدنٌا سنة خمسة وعشرون وماةة) حدٌث موضوع ،رواه بركة بن محمد الحلبً عن ٌوسف بن أسباط والولٌند بنن مسنلم،
متهم بالكذب .قال بن حبان حدثونا عنه كان ٌسرق الحدٌث وربما قلبنه .قنال أحمند بنن علنً بنن حجنر العسنقبلنً (فنً "لسنان المٌنزان") عنن
بركة :قال بن عدي :وساةر أحادٌثه باطلة .وقال الحاكمٌ :روي أحادٌث موضوعة.
عن أبً أمامة الباهلً حٌن نظر إلى آلنة حنرث (محنراث) ،فقنال :سنمعت رسنول هللا ٌ قنول( :ال ٌندخل هنذا بٌنتَ قنوم إال ّ أدخلنه هللا النذلّ).
حدٌث صحٌح رواه البخاري فً صحٌحه (كتاب المزارعة).
سَ ،قالََ :قا َل رسول هللا ( :ما من مسلم ٌغرس غرساً ،أو ٌزرع زرعا ،فٌؤكل منه طٌر أو إنسنان أو بهٌمنة إال كنان لنه بنه
َعنْ َق َتا َدةََ ،عنْ أَ َن ٍ
صدقة) حدٌث صحٌح رواه الشٌخان وغٌرهما.
عن أنس بن مالك ،قال :سمعت رسول هللا ٌ قولَ ( :د َوا ُء عِرْ ق ال َّنسا أَ ْلٌ ُة شا ٍة أعراب ٌَّ ٍة ُتذاَبُ  ،ثم ُتجزأ ثبلث َة أجزاء ،ثم ٌُ ْشرَ بُ على الرٌق كل
ٌوم جزء) رواه ابن ماجه (فً سننه) من حدٌث محمد بن سٌرٌن.
عن ابن مسعود قال :قال رسوا هللا ( : علٌكم بؤلبان البقر ،فإنها دواء ،وأسمانها فإنها شفاء ،وإٌاكم ولحومها ،فنإن لحومهنا داء) رواه الحناكم
وابن السنً وأبو ن عٌم ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبً ،وذكره األلبانً فً صحٌح الجامع الصغٌر .ونحوه عن صهٌب( :علٌكم بؤلبنان البقنر،
فإنها شفاء ،وسمنها دواء ،ولحمها داء) رواه ابن السنً وأبو نعٌم وصححه األلبانً أٌضا .ومثله( :ألبان البقر شفاء ،وسمنها دواء ،ولحومها
داء) رواه الطبرانً فً الكبٌر عن ملٌكة بنت عمرو السعدٌة ،وهو فً صحٌح الجامع كذلك...
عن أبً هرٌرة  أننه سنمع رسنول هللا ٌ قنول( :علنٌكم بهنذه الحبنة السنوداء ،فنإن فٌهنا شنفاء منن كنل داء إال السنام ،والسنام المنوت) رواه
البخاري فً صحٌحه (كتاب الطب -باب "الحبة السوداء") ،كما أخرجه من حدٌث عاةشة رضى َّ
هللا عنها .وفً رواٌة عن أبً هرٌرة  أنه
سمع رسول هللا ٌ قول( :فً الحَ َّب ِة ْ
السودَا ِء شِ َفا ٌء من كل دَا ٍء إالَّ السَّام) .وأخرجنه مسنلم فنً صنحٌحه عنن أبنً هرٌنرة (كتناب السنبلم -بناب
التداوي بالحبة السوداء) ،وأخرجه الترمذي عن أبً هرٌرة أٌضًا (كتاب ال طب باب ما جاء فً الحبة السوداء ،وأخرجه أحمد فً المسند عنن
أبً هرٌرة ،كما أخرجه أحمد من حدٌث برٌدة األسلمً  ،ومنن حندٌث عاةشنة رضنً َّ
هللا عنهنا .قنال ابنن شنهاب :والسنام :المنوت ،والحبنة
السوداء :الشونٌز.
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ت َعجْ َوة لم ٌضره ذاك الٌوم س ٌّم وال سِ حْ ر) .الحدٌث متفق
عن سعد بن أبً وقاص  قال :سمعت رسول هللا ٌ قول( :من تصبَّح سبع تمرا ٍ
علٌه .العجوة :نوع من تمور المدٌنة بالجزٌرة العربٌة.
نار ،وأننا أَ ْنهَنى أ ُ َّمتِنً عنن ا ْل َكنًِّ ).
عن ابن عباس  قال :قال رسول هللا ( :ال ِّش َفا ُء فً َث َبل َث ٍة  :فً َشرْ َط ِة مِحْ جَ ٍم ،أو َشرْ َب ِة َع َس ٍ
نل ،أو َكٌَّن ٍة بِ َن ٍ
َ
نل،
أخرجه البخاري فً صحٌحه .وعن جَ ِاب ِر بن عبد َّ ِ
هللا  قال :سمعت النبً ٌ قول( :إن كان فً َشًْ ٍء من أ ْد ِو ٌَتِ ُك ْم َخٌْن ٌر َففِنًَ :شنرْ َب ِة َع َس ٍ
ار ،وما أُحِبُّ أَنْ أَ ْك َت ِويَ )  .الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم ،واللفظ للبخاري.
أو َشرْ َط ِة مِحْ جَ ٍم ،أو لَ ْذ َع ٍة من َن ٍ
ُ
مررت مع رسول هللا  فى نخنل ،فنرأى قومًنا ٌلقحنون النخنل ،فقنال( :مناذا ٌصننع هنإالء ) ،قنالواٌ :لقحنون
عن طلحة بن عبد هللا  قال:
ً
ً
النخلٌ ،ؤخذون الذكر فٌجعلونه فى األنثى فٌلقح .فقنال ( :منا أظنن ذلنك ٌغننى شنٌةا) ،وفنى رواٌنة رافنع( :لعلكنم لنو لنم تفعلنوا لكنان خٌنرا)،
فتركوه ونزلوا عنها ،فنقصت (أيْ سقط ثمرها) ،وقٌل :صار شٌصا ً (أيْ ثمرا ال ٌإكل) .فبلغ ذلنك النبنً  ،فقنال( :إنمنا هنو الظنن ،إن كنان
ٌغنى شٌةا ً فاصنعوه ،فإنما أنا بشر مثلكم ،وإن الظن ٌخطم وٌصٌب ،وأنتم أعلم بشةون دنٌاكم ،ولكن ما قلت لكم قال هللا فلن أكذب على هللا )
حدبث صحٌح رواه مسلم فً صحٌحه.
روى فً كتب الصٍّحاح من حدٌث رسول هللا ( : صوموا لرإٌته – أىْ  :الهبلل – وأفطروا لرإٌته ،فإن ُغـ ِّم علٌكم فاقدروا له) .عنن َعبْن َد
هللا ْبنَ ُعمَرَ َقالََ :سمِعْ ُ
هللا ٌَ قُولُ( :إِ َذا رَ أَ ٌْ ُتمُوهُ – أىْ  :الهبلل – َفصُومُواَ ،وإِ َذا رَ أَ ٌْ ُتمُوهُ – أىْ  :الهبلل – َفؤ َ ْفطِ رُواَ ،فإِنْ ُغ َّم َعلَ ٌْ ُك ْم
ت رَ سُو َل َّ ِ
َّ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْن ٌَحْ ٌَى .وثبت عن رسول هللا  من طرق كثٌنرة أننه قنال( :صنوموا لرإٌتنه ،وأفطنروا
َفا ْق ُدرُوا لهُ) أخرَ جَ ُه مُسْ لِ ٌم فًِ ال َّ
ٌِحَ ،عنْ حَ رْ َملة ب ِ
صح ِ
لرإٌته فإن غم علٌكم فاقدروا له ثبلثٌن) رواه مسلم فً صحٌحه .وفى لفظ آخر( :فإن ُغـ َّم علٌكم فؤكملوا عدة شعبان ثبلثٌن) .وفً لفظ آخر:
(فؤكملوا العدة ثبلثٌن ٌوماً) .وفً رواٌة أخرى( :فؤكملوا عدة شعبان ثبلثٌن ٌوماً) رواه البخاري فً صحٌحه.
ص َفـر وال هامة) ،فقال أعرابنًٌ :نا رسنول هللا :فمنا بنال إبلنى تكنون فنى الرمنل كؤنهنا
عن أبً هرٌرة  قول رسول هللا ( : ال عدوى وال َ
الظباء ،فٌؤتً البعٌر األجرب فٌدخل بٌنها فٌجربها فقال( :فمن أعدى األول ) روى البخاري فى صحٌحه  .وقال رسول هللا ( :ال عدوى
ص َفـر) متفق علٌه.
وال طٌرة وال هامة وال َ
عن ابً هرٌرة  عن النبً  قنال( :ال عندوى وال طٌنرة وال هامنة وال صنفر ،وفنرَّ منن المجنذوم كمنا تفنر منن األسند) رواه البخناري فنً
صحٌحه (كتاب الطب).
عن جنابر بنن عبندهللا  أن رسنول هللا  أخنذ بٌند مجنذوم فؤدخلنه معنه فنى القصنعة ،ثنم قنالُ ( :كن ْل باسنم هللاً ،
ثقنة بناهلل وتنوكبل علٌنه) ،رواه
الترمذي فى سننه ،وفى سنده ضعف .ورواه أٌضا ً ابن ماجه فى سننه من حدٌث جابر بن عبد هللا.
عن أسامة بن زٌد  عن النبً َ قالَ( :إِ َذا َسمِعْ ُت ُم َّ
ض ،وأ ْنن ُت ْم فٌِهَناَ ،فنبل َت ْخ ُرجُنوا ِم ْنهَنا) .متفنق
ضَ ،فبل َت ْد ُخلُوهَاَ ،وإِ َذا َو َقعَ ِبنؤرْ ٍ
الطا ُعونَ ِبؤَرْ ٍ
َعلَ ٌْهِ.
ض َّ
ٌق لَقِ ٌَ ُه أَبُو ُع َب ٌْ َد َة َوأَصْ نحَ ا ُبهَُ ،فنؤ َ ْخ َبرُوهُ
َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
َّاس َ ، قالََ :خرَ َج ُع َم ُر بْنُ ا ْل َخ َّطاب ُِ ٌ رٌ ُد ال َّشا َم  ،حَ َّتى إِ َذا َكانَ فًِ َبعْ ِ
ْن َعب ٍ
الط ِر ِ
هللا ب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
جنعَ َعننهَُ ،وقنا َل
ج ُرونَ َواألنصَا ُر أنْ ٌَمْضِ ًَ  ،فقالوا :خرَ جْ تَ أل ْم ٍنر َوال ننرَ ى أنْ ترْ ِ
أَنَّ ا ْل َوبَا َء َق ْد َوقعَ بِالش ِام ،فاسْ تشارَ الناسَ  ،فؤشارَ َعل ٌْ ِه ال ُمهَا ِ
ْ َ
الَّذٌِنَ أَسْ لَمُوا ٌ َْو َم ا ْل َف ْتحَ :معَا َذ َّ ِ َ
ْ
ْ
َ
ف غَاةِبًنا َ ،فجَ نا َء
َن بْننُ َع ْنو ٍ
َار العَافٌَِنةَِ ،قنالََ :و َكنانَ َعبْن ُد النرَّ حْ م ِ
هللا أنْ َنرَ ى َه َذا الرَّ أيَ أنْ َن ْخ َتارَ دَارَ البَبل ِء َعلنى د ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َف َقالَ :إِنَّ ِع ْندِي ِع ْلمًا مِنْ َه َذا َسمِعْ ُ
ض َوأ ْن ُت ْم ِبهَناَ ،فنبل َت ْخ ُرجُنوا
ض َفبل َت ْق َد ُموا َعلَ ٌْهَِ ،وإِذا َو َقعَ ِبؤرْ ٍ
هللا ٌَ قُو ُل ( :إِذا َسمِعْ ُت ْم ِب ِه فًِ أرْ ٍ
ت رَ سُو َل ِ
فِرَ ارً ا ِم ْنهُ) .وفً رواٌة عنه :سمعت رسول هللا ٌ قول( :إذا سمعتم بالوبناء فنى أرض فنبل تقندموا علٌنه ،وإذا وقنع فنى أرض وأننتم بهنا فنبل
تخرجوا فراراً منه) .
عن أبً سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول هللا  قنال( :ال ٌنوردنَّ مُمنرضٌ علنى مُصنح) .قنال األلبنانً (فنً "السلسنلة الصنحٌحة"):
أخرجه البخاري مسلم وأبو داود والطحاوي وأحمد من طرٌق الزهري عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة مرفوعا به( . .الممرض) :هو النذي
له إبل مرضى و (المصح) ،من له إبل صحاح.
عن ابن مسعود  قال :قال رسول هللا ( : كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها ،فإنها تزهد فً الدنٌا وتذكر اآلخرة) أخرجه ابن ماجنه
بلفظه .عنن أبنً هرٌنرة  قنال :زار النبنً  قبنر أمنه فبكنى ،وأبكنى منن حولنه ،فقنال( :اسنتؤذنت ربنً فنً أن أسنتغفر لهنا فلنم ٌنإذن لنً،
ُ
(كننت نهٌنتكم عنن زٌنارة
واستؤذنته فً أن أزور ق برها فؤذن لً ،فزوروا القبور فإنهنا تنذكر المنوت) أخرجنه مسنلم بلفظنه .وقنول النبنً :
ّ
القبور أال فزوروها) أخرجه الحاكم عن طرٌق أنس بن مالك ،بسند حسن ،وفٌه زٌادة( :فإنها ترق القلب ،وتندمع العنٌن ،وتنذكر اآلخنرة ،وال
تقولوا هجراً).
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عن علً بن أبً طالب  قال :كان رسول هللا  أمرنا بالقٌام فً الجنازة ،ثم جلس بعد ذلنك وأمرننا بنالجلوس) .وهنناك حندٌث فنً صنحٌح
مسلم ٌقول بؤن وقوف النبً  هذا فً المقابر قد ُنسخ ،وبؤنه كان بعد ذلك ٌجلس حتى ٌوضع المٌت فً القبر.
عن همام عن زٌد بن أسلم عن عطاء بنن ٌسنار عنن أبنً سنعٌد الخندري أن رسنول هللا  قنال ال تكتبنوا عننً ،ومنن كتنب عننً غٌنر القنرآن
فلٌمحه ،وحدثوا عنً وال حرج ،ومن كذب علً  -قال همام أحسبه قال "متعمدا" -فلٌتبوأ مقعده من النار) .و َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ا ْل ُخ ْد ِريِّ أَنَّ رَ سُو َل
آن َف ْل ٌَ ْم ُح ُه َوحَ ِّد ُثوا َع ِّنً َوال حَ رَ َج )...رواه مسلم فً صحٌحه (كتناب الزهند والرقناةق).
َّ ِ
هللا َ قالَ ( :ال َت ْك ُتبُوا َع ِّنً َو َمنْ َك َتبَ َع ِّنً َغ ٌْرَ ا ْلقُرْ ِ
عن عبد هللا بن عمرو  أن الرسول  أمر بكتابة حدٌثه ،فحٌن نهتنه قنرٌش عنن الكتابنة أمسنك عنهنا ،فنذكر ذلنك لرسنول هللا  ،فقنال لنه:
(أكتب ،فوالذي نفسً بٌده ما خرج منً إال ّ الحق)َ ،وأَ َشارَ بِ ٌَ ِد ِه إِلَنى َفمِنهِ .رواه أحمند فنً مسننده  .وأَ ْخرَ جَ ن ُه أَبُنو دَاوُ َد فِنً السُّن َن ِنَ ،عننْ ُم َسن َّددٍ،
ْن أَ ِبً َش ٌْ َب َة ؛ إِال أَ َّن ُه َقالَ( :مَا ٌ َْخ ُر ُج ِم ْن ُه إِال حَ ٌّق).
َوأَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
ٌسمح باالقتباس واالستشهاد بالبحث وبؤجزاء منه مع االستشهاد به كما مدون فً هامش الصفحة األولى من هذا البحث (مع ذكر المإلف
والمجلة) .كما ٌسمح بالطباعة والتوزٌع عدا التوزٌع التجاري.
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