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ملخص
استهدفت الدراسة بيان مدى صحة الدعوى اليت ذهبت إليها الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب بتعارض
بعض األحاديث النبوية مع نصوص القرآن الكرمي ،وبيان مدى داللة األدلة اليت استندت إليها للتدليل
على صحة دعواها .واستندت الدراسة إىل املنهج النقدي لتقييم صحة هذه الدعوى ،ومدى داللة األدلة
اليت استندت إليها .ومتثلت أداة الدراسة ىف مسح األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة .وتوصلت الدراسة
للعديد من النتائج أمهها :أنه ال تعارض بني ما أوردته الكاتبة من أحاديث وبني نصوص القرآن الكرمي-
أن هللا تعاىل تكفل حبفظ الشريعة كلها قرآان وسنةَّ -
َّ
أن مجْع الصحابة للسنة النبوية كان من أسباب حفظ
هللا تعاىل هلاَّ -
أن معظم السنة النبوية قد كتب يف العهد النبوي -أنه ال سبيل إىل فهم القرآن إال عن طريق
السنة .وأوصت الدراسة بضرورة تبصري األفراد أبنه ال تعارض بني الكتاب والسنة أبي وجه من الوجوه،
وحتذيرهم من مغبة االخنداع مبا يثار إزاء ذلك من دعاوى زائفة تستهدف التشكيك يف السنة املطهرة.

 1المؤلف المرسل :حممد جرب السيد عبد هللا مجيلmuhammad.gabr@mediu.my
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. دعوى الكاتبة هنى الشرنويب، السنة، الكتاب، التعارض:الكلمات املفتاحية
Abstract
The study aimed at evaluating the viewpoint and evidence of the
Egyptian writer Noha Al-Sharnoubi concerning the issue that Some
Prophetic Says are in conflict with the Holy Quran. The study used the
critical-analysis methodology to investigate the targets in question. To
gather the required data, a review of literature was administered. The study
came to the conclusion that Noha Al-Sharoubi 's view that Some Prophetic
Says are in conflict with the Holy Quran has proved to be unauthentic. In
addition, it is proved that Allah has guaranteed to preserve Sunna (Prophetic
Says) from twist. The Companion were authorities regarding the
compilation of Sunna. Most of Sunna was written down during the
Prophetic phase. Sunna is the only suitable way to explain the Holy Quran
properly. Noha Al-Sharnoubi 's evidence proved to be unauthentic as well.
The study recommended that individual Muslims ought to be aware that
there is no conflict between the Holy Quran and Prophetic Says, and not to
be influenced by false beliefs regarding this question.
Keywords: Conflict, The Holy Quran, Prophetic Says, Noha Al-Sharnoubi's
View.

مقدمة
 من يهده، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، حنمده،إن احلمد هلل
 وأشهد أن، وحده ال شريك له، وأشهد أن ال إله إال هللا، ومن يضلل فال هادي له،هللا فال مضل له
. ورسوله،حممدا عبده
.)102  اآلية،( اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون ) (سورة آل عمران
( اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا
َّ ، واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام،ونساء
.)1  اآلية،إن هللا كان عليكم رقيبا ) (سورة النساء
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( اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالَكم ويغفر لكم ذنوبَكم ومن يطع هللا
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) (سورة األحزاب ،اآلية .)70
أما بعد (األلباين ،2000 ،ص)3
()1

بعنوان" :األحاديث اليت

فقد طالعتنا صحيفة األهرام املصرية مبقال للكاتبة الصحفية هنى الشرنويب
تتعارض مع القرآن" ( )2ذهبت فيه إىل َّ
أن بعض األحاديث الواردة يف صحيحي البخاري ومسلم تتعارض
مع نصوص القرآن الكرمي .واستدلت على ذلك ابلعديد من األدلة .وقد اثر التساؤل بشأن صحة ما
ذهبت إليه الكاتبة .كما اثر التساؤل بشأن مدى داللة األدلة اليت استندت إليها لتدعيم ما ذهبت إليه.
وهذا ما حتاول أن تتصدى له الدراسة احلالية.
مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل الرئيس اآليت:
ما مدى صحة دعوى الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب بتعارض بعض األحاديث النبوية مع نصوص

القرآن الكرمي؟

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلني الفرعيني اآلتيني:
-1
-2

ما األحاديث النبوية اليت ذهبت الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب إىل تعارضها مع نصوص
القرآن الكرمي وما مدى صحة دعوى التعارض؟
ما األدلة اليت استندت إليها الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب لتسويغ دعوى التعارض؟ وما
مدى صحتها؟

أهداف الدراسة
بناءا علي التساؤالت السابقة ،تتحدد أهداف الدراسة يف اآليت:
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-1
-2

بيان األحاديث النبوية اليت ذهبت الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب إىل تعارضها مع
نصوص القرآن الكرمي وبيان مدى صحة دعوى التعارض.
بيان األدلة اليت استندت إليها الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب لتسويغ دعوى التعارض،
وبيان مدى صحتها.

أمهية الدراسة
تتمثل أمهية الدراسة يف جانبني مها:
اجلانب األول :األمهية النظرية :تتجلي األمهية النظرية يف الدراسة يف أهنا حتاول استكمال
اجلهود العلمية الىت انصبت على تفنيد الدعاوى اليت تذهب إىل وجود تعارض بني
األحاديث النبوية وبني نصوص القرآن الكرمي وذلك يف حماولة إلثراء ما كتب يف هذا
اخلصوص.
اجلانب الثاين :األمهية التطبيقية :تتجلي األمهية التطبيقية للدراسة يف أهنا تسهم يف حتذير
أفراد اجملتمع املسلم من عدم االخنداع ابلدعاوى اليت تطفو بني احلني ،واآلخر وتزعم بوجود
تعارض بني األحاديث النبوية وبني نصوص القرآن الكرمي وحتاول التشكيك يف السنة
النبوية.
حدود الدراسة
تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة احلالية يف أهنا تقتصر علي مسألة الدعوى اليت ذهبت إليها الكاتبة
الصحفية هنى الشرنويب أب َّن بعض األحاديث النبوية تتعارض مع نصوص القرآن الكرمي ،وتقييم ذلك يف
ضوء املذاهب األربعة املعتمدة؛ املذهب احلنفي ،واملذهب املالكي ،واملذهب الشافعي ،واملذهب احلنبلي
مع االستئناس ابملذهب الظاهري عن ابن حزم يف هذا اخلصوص.
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منهج الدراسة
تستند الدراسة إيل املنهج النقدي التفكيكي؛ حيث جيري تقييم مدي صحة الدعوى اليت ذهبت
إليها الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب بوجود تعارض بني بعض األحاديث النبوية وبني نصوص القرآن
الكرمي.
إجراءات الدراسة
تتحدد إجراءات الدراسة يف اآليت:
 مجع املادة العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة. عزو اآلايت القرآنية ختريج األحاديث النبوية و اآلاثر الواردة ىف الدراسة. توثيق النقول من أقوال العلماء من مصادرها األصلية وإال فعزوها إىل املصادر الثانوية إن تعذرذلك.
 توضيح األلفاظ املبهمة. إحلاق فهرس للمراجع.مصطلح الدراسة
التعارض
التعارض لغة :التقابل .يقال :عارضت الشيء ابلشيء :قابلته .ويقال :عارض فالن فالان إذا أخذ يف
طريق وأخذ اآلخر يف طريق فالتقيا وتقابال .والتعارض أيضا مبعىن اجملانبة والعدول عن الشيء .يقال:
وع َد َل عنه (ابن منظور ،1994 ،ج ،7ص .)186إذن فالتعارض يف اللغة
عارض قالن فالان :جانَبَه َ
َ
مبعىن املقابلة ومبعىن اجملانبة والعدول عن الشيء .والتعارض اصطالحا هو " :تقابل الدليلني على سبيل
املمانعة الصورية " (الزركشي ،1994 ،ج ،8ص .)120وقوله " :على سبيل املمانعة "؛ أيَّ :
أن
التقابل بني األدلة إمنا يكون على وجه خمالفة أحدمها لآلخر.
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وقوله " :الصورية "؛ أي :من جهة نظر اجملتهد .فال يوجد تعارض حقيقي بني األدلة (املنياوي،2011 ،
ج ،1ص .)222ويتفق املعىن االصطالحي للتعارض مع املعىن اللغوي .فالتعارض يف املعىن اللغوي مبعىن
املقابلة .كأن الكالم املتعارض يقابل بعضه بعضا؛ فبعضه يف اجتاه والبعض اآلخر يف اجتاه خمالف .وهو
ذات املعىن الذي ينطوي عليه املعىن االصطالحي .ومع هذا َّ
فإن املعىن لالصطالحي للتعارض أخص من
املعىن اللغوي .فالتعارض يف االصطالح ينحصر يف األدلة ،بينما يتسع هذا املعىن يف اللغة ليشمل األدلة
ويشمل غريها.
خطة الدراسة
تتألف الدراسة من مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهرس ،وملحق كاآليت:
املقدمة :تتناول مشكلة الدراسة ،وأهداف الدراسة ،وأمهية الدراسة ،ومنهج الدراسة ،وإجراءات
الدراسة ،وحدود الدراسة ،ومصطلح الدراسة ،وخطة الدراسة.
املبحث األول :يستعرض األحاديث النبوية اليت ذهبت الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب إىل تعارضها مع
نصوص القرآن الكرمي ويستعرض مدى صحة دعوى التعارض.
املبحث الثاين :يستعرض األدلة اليت استندت إليها الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب لتسويغ دعوى
التعارض ،والرد عليها.
اخلامتة :تتناول نتائج الدراسة ،وتوصياهتا.
الفهرس :يتضمن قائمة ابملراجع اليت استندت إليها الدراسة.
امللحق :يتضمن صورة ضوئية من املقال الذي يتناول دعوى الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب بتعارض
بعض األحاديث النبوية مع نصوص القرآن الكرمي.
وجيري تفصيل ذلك علي النحو اآليت:
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املبحث األول
األحاديث النبوية اليت ذهبت الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب إىل أهنا حمل التعارض ومدى صحة ما

أاثرته بشأهنا

ذهبت الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب إىل َّ
أن بعض األحاديث النبوية الواردة يف الصحيحني تتعارض مع
نصوص القرآن .وقد ضربت الكاتبة بعض األمثلة هلذه األحاديث اليت تتعارض – من وجهة نظرها -مع
كتاب هللا تعاىل .ويستعرض املبحث احلايل األحاديث اليت ذهبت الكاتبة إىل أهنا حمل التعارض ويناقش
ما أاثرته الكاتبة من شبهات إزاء ذلك .وجيري إلقاء الضوء على ذلك يف املطالب اخلمسة اآلتية:
املطلب األول
شبهة الكاتبة إزاء حديث رضاع الكبري ،والرد عليها
ذهبت الكاتبة إىل َّ
أن حديث رضاع الكبري يتعارض مع نصوص القرآن بقوهلا " :ومن بني
األحاديث اليت رواها البخاري ومسلم واليت تتعارض مع آايت هللا :حديث إرضاع الكبري حىت وإن كان
ليس املقصود به اإلرضاع من ثدي املرأة وإمنا من إانء من لبنها كما يفسر البعض ،فهذا احلديث يتعارض
الده َّن حولني كاملني ملن أراد أ ْن يُتم الرضاعة) (سورة البقرة ،من
مع قول هللا تعاىل( :والو ُ
الدات يُرضعن أو ُ
اآلية .)233
وجياب عن ذلك من وجوه أربعة كاآليت:
الوجه األولَّ :
أن حديث َرضاع الكبري حديث صحيح ال جمال للتشكيك فيه (ابن قتيبة ،1999 ،ج،1
ص .)435وقد أخرجه البخاري ومسلم -يف صحيحهما  -عن عائش َةَّ ،
أن ساملا ،موىل أيب ُحذيفة كان
ِ
ِ
لنب – صلى هللا عليه وسلم –
[س ْهلة] ابنةَ ُس َهْيل – ا َّ
مع أيب ُحذيفة وأهله يف بيت ِهم ،فأتت – تعين َ
يدخل علينا ،وإين أظن َّ
فقالتَّ :
أن يف نَ ْفس أيب
إن ساملا قد بَلَ َغ ما يَبلُ ُغ
ُ
الرجالَ ،
وع َق َل ما َع َقلوا ،وإنه ُ
النب – صلى هللا عليه وسلم( :-أرضعيه َْحترمي عليه ،و ِ
يذهب الذي يف
حذيفة من ذلك شيئا .فقال هلا ُّ
ُ
ت فقالت :إين قد أَرضعتُهُ .فذهب الذي يف نَ ْفس أيب حذيف َة (انظر اهلامش رقم
نَ ْفس أيب حذيفة)َ .فر َج َع ْ
.)2
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أن مجهور العلماء ذهبوا إىل َّ
الوجه الثاينَّ :
أن رضاع الكبري ال تثبت به احلُرمة ومحلوا هذا احلديث على أنه
ت
كان لسامل خاص ًة .قال النووي-رمحه هللا " :-اختلف العلماء يف هذه املسألة؛ فقالت عائشةُ ُ
وداود :تَثبُ ُ
تثبت برضاع الطفل هلذا احلديث .وقال سائُر العلماء من الصحابة
ُح ْرمةُ َّ
الرضاع برضاع البالغ كما ُ
ثبت إال إبرضاع َمن له دون سنتني إال أاب حنيف َة فقال :سنتني
والتابعني وعلماء األمصار إىل اآلن ال يَ ُ
ِ
ٍ
ٍ
الدات
ور بقوله تعاىل( :والو ُ
ونصف .وقال ُزفَ ُر :ثالث َ
سنني .وعن مالك روايةُ سنتني وأايم .واحتج اجلمه ُ

ومحَلوا حديث
الده َّن حولني كاملني ملن أراد أ ْن يُتم الرضاعة) (سورة البقرة ،من اآلية َ )233
يُرضعن أو ُ
َس ْهلة على أنه خمتص هبا وبساٍمل وقد روى مسلم عن أم َسلَمة وسائر أزواج النب – صلى هللا عليه وسلم-
أعلم " (النووي ،1972 ،ج ،10ص ".)31-30وقد قالت ُّأم سلمة
أهنن خالفن عائشة يف هذا وهللا ُ
وغريها من أزواج النب -صلى هللا عليه وسلم -إنه كان لسامل خاصة " (ابن قتيبة ،1999 ،ج،1
ُ
حديث َرضاع ساٍمل وهو كبري خاص به " (ابن قتيبة،1999 ،
ص .)435وقال ابن قتيبة-رمحه هللا" :-
ُ

ج ،1ص.)435
الوجه الثالثَّ :
نشز العظم ،وهو الرضاع
أن الرضاع الذي تثبت به احلُرمة هو الرضاع الذي يُنبت اللحم ويُ ُ
النب -صلى هللا عليه وسلم -وعندي َر ُجل،
دخ َل علَ َّي ُّ
يف الصغر .فعن عائشة-رضي هللا عنها -قالتَ :
قال( :اي عائشةُ ،انظُْر َن َم ْن إخوانُ ُك َّن ،فإمنا
قلت :أخي ِمن الرضاعةَ ،
قال( :اي عائشةَ :من هذا؟)ُ ،
الرضاعةُ من امل ِ
ُخوِةَّ ،
فإن ُحرمة
جاعة) (انظر اهلامش رقم)3؛ "قال امل َهلَّب :معناه انظُرن ما سبب هذه األ َّ
َّ
ُ
َ
الرضاع إمنا هي يف ِ
يد ما
ِ
الصغَر حىت تَ ُس َّد الرضاعةُ اجملاع َة " (ابن حجر ،1959 ،ج ،9ص " )148ير ُ

ص َمهُ من اجلوع " (ابن قتيبة ،1999 ،ج ،1ص .)434قال ابن حجر -رمحه هللا" :-
َر َ
ُّ
ض َعهُ
فع َ
الصب َ
ِ
الباعث على إمعان النظر والفكر ألن الرضاع َة تُثبت النسب
تعليل
قوله( :فإمنا الرضاعةُ من اجملاعة)؛ فيه ُ
وجتعل الرضيع ُحمَّرما .وقوله( :من اجملاعة)؛ أي :الرضاعة الىت تثبت هبا احلرمةُ َِ
وحت ُّل هبا اخلُْلوةُ ،هي حيث
َ َ
ُ
ُ
نب جوعته ألن معِدتَه ضعيفة يكفيها اللنب وينبت بذلك حلمه فيصري كجزءٍ
ِ
ِ
يكون
ُ َ ُ
ُُ
َ َُ
لسد الل َ ْ ََ ُ
ُ
ُ
الرضيع طفال َ
اجملاعة أو امل ِ
ِ
طعمة
فيشرتك يف احلُرمة مع أوالدها .فكأنه قال :ال رضاعةَ معتربة إال املغنيةَ عن
من املرضعة
ُ
ُ
ُ
ُ
من اجملاعة " (ابن حجر ،1959 ،ج ،9ص .)148و" استدل به على َّ
أن الرضاع َة إمنا تعترب يف حال
ِ
طرد اجلوع فيها ابللنب خبالف حال الكرب ،وضابط ذلك متام احلَولني " (ابن
الصغَر ألهنا ُ
كن ُ
احلال اليت ُُي ُ
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حجر ،1959 ،ج ،9ص .)148فدل ذلك على َّ
أن رضاع الكبري ال تثبت به احلُرمة .ولَمأ كان هذا
الرضاع ال تثبت به احلُرمة  ،دل ذلك على أنه مل يكن يُقصد من حديث رضاع الكبري إثبات ذلك.
الوجه الرابع :أنه مل يكن املقصود من إرضاع سامل إثبات احلُْرمة بينه وبني مرضعته ،على النحو الذي تثبت
به ملن كان يف احلولني كما تنص اآلية اليت تومهت الكاتبة أهنا حمل التعارض ،وإمنا كان املقصود هو تطييب
الوحشة والكراهة عنه .فاحلُرمة كانت اثبتة بينهما قبل حادثة اإلرضاع ألهنا كانت
نفس أيب حذيفة ونفي َ
موالته املعتِقة له ،وألنه كان من التابعني من غري أويل اإلربة يف النساء (انظر اهلامش رقم  )4ولو مل تكن
ُ
احلُرمة اثبتة بينهما ملا جاز له الدخول عليها ،وملنعه أبو حذيفة من ذلك (ابن قتيبة ،1999 ،ج،1
ص .)437ويف ذلك يقول ابن قتيبة-رمحه هللا " :-لقد كان سامل يدخل عليها ،وترى هي الكراهة يف
وجه أيب ُحذيفة ،ولوال َّ
أن الدخول عليها كان جائزا ،ما دخل ،ولكان أبو حذيفة ينهاه .فأراد رسول هللا
أحب من ائتالفهما ،ونف ِي ا َلو ْح َش ِة عنهما -أ ْن يُزيل عن أيب
– صلى هللا عليه وسلم -مبَ َحلِها عنده ،وما َّ
ِ
ِ
فع ُل
فس ُه بدخوله ،فقال هلا( :أرضعيه) ،ومل يُِرْد :ضعي ثَ ْديَك يف فيه ،كما يُ َ
حذيفة هذه الكراهة ،ويُطَيب نَ َ
ِ
ِ
جيوز غري هذا؛ ألنه ال ََِي ُّل
ليشربَهُ .ليس ُ
ابألطفال ،ولكن أراد :احلب له من لَبَنك شيئا ،مث ادفعيه إليه َ
ول هللا ،أُ ِ
ٍ
رض ُعهُ ،وهو كبري؟
ينظر إىل ث ْدييها  ...ومما يدل على هذا التأويل أيضا ،أهنا قال :اي رس َ
لسامل أ ْن َ
الرضاع،
وض ِح ُكهُ يف هذا
فضحك ،وقال:
ِ
ف هبذا َّ
أعلم أنه كبري؟)؛ َ
املوضع؛ دليل على أنه تَلَطَّ َ
ُ
(ألست ُ
ِ
ِ
لرضع
الو ْحشة ،من غ ِري أ ْن يكو َن
ُ
دخول ساٍمل ،كان حراما ،أو يكو ُن هذ ا ُ
لما أراد من االئتالف ونفي َ
َح َّل شيئا كان حمظورا أو صار سامل هلا به ابنًا " (ابن قتيبة ،1999 ،ج ،1ص .)438-437وعلى
أَ
ده َّن حولني كاملني ملن أراد
ذلك فال تعارض بني حديث رضاع الكبري وقوله تعاىل (والو ُ
الدات يُرضعن أوال ُ
أ ْن يُتم الرضاعة) (سورة البقرة ،من اآلية .)233
املطلب الثاين

شبهة الكاتبة إزاء حديث آية الرجم ،والرد عليها
ذهبت الكاتبة إىل َّ
أن حديث آية الرجم يتعارض مع نصوص القرآن فقالت " :أما األحاديث
أن هناك آية كانت تتحدث عن رجم الزاين والزانية و َّ
اليت تقول َّ
أن هللا نسخها ولكن يبقى حكمها معموال
به (انظر اهلامش رقم ... !! )5فهذا يتعارض مع قول هللا تعاىل( :ما ننسخ من آية أو نُنسها أنت خب ٍري
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كل ٍ
أن هللا على ِ
منها أو ِمثلها ،أمل تعلم َّ
شيء قدير) (سورة البقرة ،اآلية  ... )106فكيف إذًا يتم نسخ
آية ويظل حكمها معموال به رغم نزول آية أفضل منها؟ وهي ما جاءت يف قول هللا تعاىل( :الزانيةُ والزاين
كل و ٍ
احد منهما مائ َة ج ْل ٍ
دة وال أتخ ْذكم هبما رأفة يف دين هللا إ ْن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر
فاجلدوا َّ
َ
وليشهد عذاهبُما طائفة من املؤمنني) (سورة النور ،اآلية .)2
وجياب عن ذلك من وجوه ستة كاآليت:

أن حديث آية الرجم حديث صحيح ال مطعن فيه أبي وجه من الوجوه ،و َّ
الوجه األولَّ :
أن فيه داللة
صرَية وقاطعة على َّ
أن آية الرجم حكمها اثبت ،وتالوهتا منسوخة .واحلديث أخرجه البخاري ومسلم يف
عمر بن اخلطاب وهو جالس غلى ِمْنَِرب رسول هللا -صلى
صحيحهما عن عبد هللا بن عباس ،قال :قال ُ
هللا عليه وسلمَّ ( :-
الكتاب ،فكان
نزل عليه
حممدا – صلى هللا عليه وسلم – ابحلق ،وأ َ
عث ً
إن هللا قد بَ َ
َ
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – َور َمجْنا
وع َق ْلناهاَ ،فر َج َم ُ
وو َعْيناها َ
مما أُن ِزل عليه آيةُ ا َّلر ْج ِم ،قرأَانها َ
ٍ
ضلُّوا ِ
يقول قائل :ما ََِن ُد الَّرجم يف كتاب هللا في ِ
ِ
أنزَهلا
طال
ابلناس زمان أ ْن َ
بَ ْع َدهُ ،فأَخشى إ ْن َ
برتك فريضة َ
َْ
َ
َْ
كتاب هللا حق على من زَن إذا أَحصن من الرجال وا ِ
الر ْجم يف ِ
هللاَُّ ،
لنساء إذا قامت البَ يِنةُ ،أو كان
َ ََ
ْ ََ
وإن َّ َ
اف ) (انظر اهلامش رقم .)6
احلَبَ ُل ،أو االعرت ُ
الوجه الثاينَّ :
أن حصول نسخ التالوة مع بقاء احلكم ( )7اثبت ابألدلة الشرعية (اآلمدي ،د .ت،.
ج ،3ص .) 141فكما ثبت ابحلديث املذكور وغريه من األحاديث الصحيحة ،ثبت إبمجاع العلماء
أيضا .يقول :أبو العباس القرطب -رمحه هللا -يف معرض تعقيبه على احلديث املذكور " :وقول عمر:
وع َقلْناها)؛ هذا نص من عمر-رضي هللا عنه :-على َّ
أن
(فكان مما أُن ِزل عليه آيةُ َّ
وو َعيْناها َ
الر ْج ِم ،قرأَانها َ
هذا كان قرآان يُتلى .ويف آخره ما يدل :على أنه نُسخ كوهنا من القرآن ،وبقي حكمها معموال به ،وهو
الرجم .وقال ذلك عمر مبحضر من الصحابة – رضي هللا عنهم -ويف م ِ
عدن الوحي (انظر اهلامش رقم )8
َ
سمع يف الصحابة وال فيمن بعدهم َمن أنكر شيئا
وشاعت هذه اخلطبة يف املسلمني ،وتناقلها ُّ
الركبان ،ومل يُ َ

مما قاله عمر ،وال راجعه ال يف حياته وال بعد موته ،فكان ذلك إمجاعا منهم على صحة هذا النوع من
النسخ ،وهو نسخ التالوة مع بقاء احلكم ،وال يُلتفت خلالف َمن أتخر زمانُه ،وقَ َّل علمه يف ذلك " (أبو
العباس القرطب ،1996 ،ج ،5ص .)85وقال البيهقي-رمحه هللا -إثر تعقيبه على احلديث املذكور" :
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يف هذا وما قبلَهُ َداللة على َّ
وتالوُهتا منسوخة ،وهذا مما ال أعلم فيه خالفا "
أن آية الرجم حكمها اثبتَ ،
نسخ التالوة
(البيهقي ،2003 ،ج ،8ص .)367وقال اآلمدي-رمحه هللا " :-اتفق العلماءُ على جواز ِ
ِ
ونسخهما معا خالفا لطائفة شاذة من املعتزلة " (اآلمدي ،د .ت ،.ج،3
دون احلكم وابلعكس،
ص.)159
الوجه الثالثَّ :
أن " هللا تعاىل مل يشرتط للنسخ أ ْن أييت آبية انسخة ،وإمنا اشرتط – عز وجل –
اإلتيان خبري منها أو مثلها[ .و] هذا اخلري ال يتقيد بكونه من القرآن  " ...بل اإلتيان مبا هو خري أعم من
ذلك " (اآلمدي ،د .ت ،.ج ،3ص)158؛ فجائز أ ْن ينسخ هللا تعاىل تالوة آية ،مث يُ ْشرع حكما على
لسان رسوله -صلى هللا عليه وسلم -ويكون فيه خري كثري  "...فال ُيتنع رفع حكم اآلية بدليل السنة "
(اآلمدي ،د .ت ،.ج ،3ص " )158ألن السنة أيتيه هبا جربيل عليه السالم عن هللا تبارك وتعاىل،
فيكون املنسوخ من كالم هللا تعاىل الذي هو قرآن ،بناسخ من وحي هللا-عز وجل -الذي ليس بقرآن"
(ابن قتيبة ،1999 ،ج ،1ص[ .)282و] ال يشرتط أ ْن تكون اآلية املنسوخة متحدة يف املوضوع مع
النص الذي أيت وفيه اخلري للبشر؛ فقوله تعاىل( :أنت خبري منها) مل يشرتط ذلك ،وإمنا اشرتط اخلريية
املطلقة؛ فينطبق ذلك على ما إذا كان مضمون اآليت خيتلف عن مضمون الذي نُسخ أو أُنسي " (عبد هللا
رمضان موسى " .)250 ،2011 ،وقد يكون اخلري يف جمرد نسخ اآلية األوىل أب ْن يتم إعفاء املسلمني
من التكليف الذي تتضمنه ،وبذلك يتحقق اخلري دون احلاجة إىل اإلتيان آبية بديلة " (عبد هللا رمضان
خلري على عدم التكليف،
موسى ،2011 ،ص .)249ويف ذلك يقول أبو َحيَّان-رمحه هللا " :-إ ْن أُطلق ا ُ
يقول :ما
فيكو ُن املعىن :أنت خب ٍري من اخلُيُور ،وهو عدم التكليف ،أو أنت مبثل املنسوخ أو املنسوء ،فكأنه ُ
َ
ِ
مماثل ،والذي إىل غريه ٍ
بدل ،أو إىل ٍ
نؤحرها ،فإىل غ ِري ٍ
بدل ِ
بدل ،هو خري أاتكم من
ننسخ من آية أو ْ
جهة اآلية املنسوخة أو املنسوءة ،إذ هو راحتُكم من التكاليف " (أبو حيَّان ،2000 ،ج ،1ص.)552

أن قوله تعاىل( :الزانيةُ والزاين فاجلدوا ك َّل و ٍ
الوجه الرابع :أنه ما من دليل على َّ
احد منهما مائ َة
جلْ ٍ
دة) (سورة النور ،اآلية )2انسخ آلية الرجم؛ أي :أنه " ليس يف ذلك داللة على َّ
أن اآلية املأيتَّ هبا هي
َ
َ
الناسخة " (اآلمدي ،د .ت ،.ج ،3ص.)158
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كل و ٍ
احد منهما مائ َة جلْ ٍ
الوجه اخلامس :اتفق العلماء على َّ
دة)
أن قوله تعاىل( :الزانيةُ والزاين فاجلدوا َّ
َ
(سورة النور ،اآلية  )2انسخ لقوله تعاىل( :والاليت أيتني الفاحش َة من نسائكم فاستشهدوا علي ِهن أربع ًة
جيعل هللا هلُ َّن سبيال ،واللذان أيتِيَاهنا
منكم ،فإ ْن ش ِهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت
يتوفاه َّن ا ُ
ُ
ملوت أو َ
منكم فآذومها ،فإ ْن اتاب وأصلحا فأعرضوا عنهما َّ
إن هللا كان توااب رحيما) (سورة النساء ،اآليتان - 15
( )16القرطب ،1964 ،ج ،12ص .) 159فعن " جماهد يف قوله( :والاليت أيتني الفاحش َة من
نسائكم)؛ يعين الزان ،ويف قوله( :فآذومها)؛ يعين سبًّا ،مث نَسخها (الزانيةُ والزاين فاجلدوا ك َّل و ٍ
احد منهما
ََ
َ
ٍ
السبيل احل ُّد " (البيهقي،
جيعل هللاُ هلن سبيال)؛ قال:
ُ
مائ َة َج ْلدة) (سورة النور ،اآلية )2؛ ويف قوله( :و َ
 ،2003ج ،8ص .) 365و" عن احلسن يف هذه اآلية( :والاليت أيتني الفاحش َة من نسائكم) إىل قوله:
ِ
ِ
النساء ُك َّن َُيبسن يف ٍ
بيوت هلن حىت َنزلت اآليةُ اليت يف
حدود
أول
جيعل هللا هلن سبيال)؛ قال :كان ُ
َْ ْ َ
(أو َ
كل و ٍ
احد منهما مائ َة جلْ ٍ
دة) " (البيهقي ،2003 ،ج ،8ص.)365
النور( :الزانيةُ والزاين فاجلدوا َّ
َ
كل و ٍ
احد منهما مائ َة ج ْل ٍ
الوجه السادسَّ :
دة) (سورة النور،
أن قوله تعاىل( :الزانيةُ والزاين فاجلدوا َّ
َ
اآلية  )2فيتعلق إبثبات حد اجللد للزاين احلر البالغ البكر ،وكذلك الزانية البالغة البكر احلرة (القرطب،
 ،1964ج ،12ص .)159أما آية الرجم فتتعلق إبثبات حد الرجم للزاين املحصن والزانية املحصنة
ُ
ُ
(البيهقي ،2003 ،ج ،8ص .)366ومن مث فال تعارض بني اآليتني كما تومهت الكاتبة.
املطلب الثالث
شبهة الكاتبة إزاء احلديث الذي يتحدث عن تعرض النيب -صلى هللا عليه وسلم -للسحر،

والرد عليها

ذهبت الكاتبة إىل َّ
أن احلديث الذي يتحدث عن تعرض النب -صلى هللا عليه وسلم-
للسحر يتعارض من نصوص القرآن بقوهلا " :وهناك أحاديث منسوبة للسيدة عائشة يف صحيح البخاري
() 9
أن النب -صلى هللا عليه وسلم -قد تعرض ِ
ومسلم عن أهنا أخربت َّ
صم
للس ْحر على يد لَبِيد بن ْ
األع َ
حىت أنه كان ُخييَّل له أنه يفعل الشيء وما يفعله مث شفاه هللا بعدها ".

49

جملة أنثروبولوجية األديان

اجمللد  15العدد15 02ماي 2019م ص 76-38

ISSN/2353-0197
هذا ومل تبني الكاتبة النص القرآين الذي يتعارض معه هذا احلديث .إال أنه يفهم من كالمها إنكارها
لتعرض النب – صلى هللا عليه وسلم – للسحر استنادا إىل َّ
أن املسحور أييت من األقوال واألفعال مما قد
جيعله خيلط بني ما هو حقيقة وبني ما ليس كذلك .وهذا ال يليق مبقام النبوة .وإاثرة الكاتبة هلذه الشبهة
إمنا هو ترديد ملا أاثره املبتدعة قدُيا .يشري املازري-رمحه هللا -إىل ذلك بقوله " :أنكر بعض املبتدعة هذا
احلديث وزعموا أنه ََي ُّ ِ
ب النُّبُ َّوة ويُشكك فيها .قالوا :وكل ما أدى إىل ذلك فهو ابطل .وزعموا أن
ُ
ط َمنص َ
ِ
تمل على هذا أ ْن ُخييَّل إليه أنه يرى جربيل وليس هو.
جتويز هذا يَ ْعد ُم الثقة مبا شرعوه من الشرائع .إذ َُي ُ
بشيء ومل يوح إليه ٍ
مث وأنه يوحى إليه ٍ
بشيء " (ابن حجر ،1959 ،ج ،10ص.)227
ُ
ُ َ
وجياب عن ذلك من وجوه أربعة كاآليت:
الوجه األولَّ :
أن تعرض النب – صلى هللا عليه وسلم – للسحر ثبت ابحلديث الصحيح الذي رواه
البخاري ومسلم يف صحيحهما عن عائشة قالتُ :س ِحَر النب – صلى هللا عليه وسلم  ،-حىت كان ُخيَيَّ ُل
ٍ
َش َع ْر ِت َّ
أن هللا أفتاين ( )10فيما
ود َعا ،مث قال " :أ َ
دعا َ
يفعلُهُ ،حىت كان ذات يوم َ
يفعل الشيءَ وما َ
إليه أنه ُ
ِ
ِ
ِ
أح ُد ُمها لآلخ ِر :ما َو َج ُع
اآلخر عند ِر ْجل َّي ،فقال َ
فيه شفائي ،أاتين َر ُجالن :ف َق َع َد أ َ
َح ُد ُمها عند رأسي ،و ُ
ٍ ()12
()11
ص ِم .قال :فيما ذا؟ قال :يف ُم ُشط
قالَ :مطْبُوب
الر ُج ِل؟ َ
َّ
ومن طَبَّهُ؟ قال :لَبِ ُ
يد بن األ ْ
َع َ
 .قالَ :
()16
)
15
(
)
14
(
)
13
(
ٍ
ٍ
وج ِ
النب
ذََك ٍر .قال :فأين هو؟ قال :يف بِْئ ِر َذ ْرَوا َن
طَْل َعة
ف
وم َشاقة
" .فخرج إليها ُّ
ُ
ُ
ِ
ت:
– صلى هللا عليه وسلم  ،-مث َر َج َع ،فقال لعائشةَ حني َر َج َعَ :
ؤوس الشياطني) .ف ُقلْ ُ
(خنْلُها كأنه ر ُ
ِ
استَخرجتَه؟ فقال( :ال ،أما أان فقد شفاينَّ هللاِ ،
ت البِْئ ُر
يت أ ْن يُثري ذلك على الناس َشَّرا) .مث ُدفنَ ْ
وخش ُ
ُ َ
َْ ْ ُ
(( )17انظر اهلامش رقم .)18
ِ
الوجه الثاينَّ :
ص َمتِِه -صلى هللا عليه وسلم – فيما يتعلق أبمور الدين .أما يف أمور
أن اإلمجاع قام على ع ْ
الدنيا ،فإنه يعرتيه ما يعرتي سائر البشر من األوجاع واألسقام مبا يف ذلك السحر (القاضي عياض،
 ،1998ج ،7ص ،87وابن القيم ،1994 ،ج ،4ص .)116يقرر املازري -رمحه هللا – هذا األصل
يف معرض رده عن هذه الشبهة بقوله " :وهذا كلُّه مردود َّ
الدليل قد قام على ِص ْدق النب – صلى هللا
ألن
َ
ِ
ِ
ص َمتِِه يف التبليغ واملعجزات شاهدات بتصديقه .فتجويز ما
عليه وسلم – فيما يُبَ لغُهُ عن هللا تعاىل وعلى ع ْ
قام الدليل على خالفه ابطل .وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا اليت مل يُبعث ألجلها وال كانت الرسالة من
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فغري بعيد أ ْن ُخييَّ َل إليه يف أمر من أمور الدنيا ما
أجلها ،فهو يف ذلك ُعرضة لِما
ُ
البشر كاألمراضُ .
يعرتض َ
ال حقيقة له مع ِعصمته عن ِمثل ذلك يف أمور الدين " (ابن حجر ،1959 ،ج ،10ص.)227
الوجه الثالثَّ " :
السحر مرض من األمراض ،وعارض من العلل ،جيوز عليه صلى هللا عليه وسلم كأنواع
أن
َ
األمراض مما ال يُن َكُر وال يَ ْق َدح يف نبوته " (القاضي عياض ،1998 ،ج ،7ص ،86وابن القيم،
يدخل نقصا على ما يتعلق ابلتبليغ بل هو من
 ،1994ج ،4ص .)116و " ما انله من ضرره ما
ُ
ٍ
ضعف عن الكالم أو َعج ٍز عن بعض الفعل أو حدوث
جنس ما كان ينالُه من ضرر سائر األمراض من
صا ِر على َّ
أن الذي أصابه كان من
ختيُّ ٍل ال يستمر بل ُ
كيد الشياطني .واستدل ابن ال َق َّ
بطل هللا َ
يزول ويُ ُ
ِجنس املرض بقوله يف آخر احلديث( :أما أان فقد شفاين هللا) " (ابن حجر ،1959 ،ج،10
ص.)227
الوجه الرابعَّ :
أن " غاية هذا السحر فيه إمنا هو يف جسده ،وظاه ِر جوارحه ،ال على عقله وقلبه ،ولذلك
مل يكن يعتقد صح َة ما ُخييَّل إليه من إتيان النساء ،بل يعلم إنه خيال ال حقيقة لهِ ،
ومثل هذا قد َيدث
ُ
من بعض األمراض ،وهللا أعلم " (ابن القيم ،1994 ،ج ،4ص.)116
املطلب الرابع
شبهة الكاتبة عن احلديث الذي يتحدث عن أثر انقطاع الوحي عن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -والرد عليها

ذهبت الكاتبة إىل َّ
أن احلديث الذي يتحدث عن أثر انقطاع الوحي عن النب  -صلى هللا عليه
وسلم  -يتعارض مع نصوص القرآن ،فقالت " :واحلديث اآلخر يف صحيح البخاري ومسلم الذي رواه
الزهري عن عُروة عن عائشة – رضي هللا عنها – أهنا قالت" :وفَََرت الوح ُي ( )19فَْرتةً حىت َح ِزن النب –
ُّ
غدا ( )20منه ِمرارا كي يََرتَّدى ( )21من ُرءوس شواهق اجلبال
صلى هللا عليه وسلم –  ،فيما بَلَغَناُ ،حزًان َ
(( " )22انظر اهلامش رقم .)23
ومع ذلكَّ ،
فإن الكاتبة مل تذكر النص القرآين الذي يتعارض معه هذا احلديث .ولكن يفهم من
كالمها أهنا تنكر هذا احلديث ألنه يوهم أن النب -صلى هللا عليه وسلم -قد هم بقتل نفسه حينما
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انقطع عنه الوحي حينا من الوقت .وهذا يتعارض مع نصوص القرآن اليت حترم االنتحار ،فضال عن َّ
أن
ذلك ال يليق مبقام النبوة.
وجياب عن ذلك من وجوه ستة كاآليت:
الوجه األولَّ :
الوحي فَْرتًة حىت َح ِزن النب – صلى هللا عليه وسلم – ،فيما بَلَغَناُ ،حزًان
أن قوله (وفَََرت
ُ
غدا منه ِمرارا كي يََرتَّدى من ُرءوس شواهق اجلبال) زايدة مدرجة يف حديث طويل -أخرجه البخاري
َ
ومسلم يف صحيحهما -يتعرض لكيفية بدء الوحي على النب صلى هللا عليه وسلم (انظر اهلامش رقم
 .)24وهذه الزايدة ليست من كالم عائشة – رضي هللا عنها ،-وإمنا هي من كالم الزهري رمحه هللا.
والزهري من التابعني (انظر اهلامش رقم  ،)25وهو مل يدرك احلادثة ومل يصرح َّ
أبن أحدا من الصحابة-
رضوان هللا عليهم -حدثه هبا .وهلذا السبب نص على ذلك يف نفس الرواية بقوله( :فيما بلغنا) .ويدلل
الوحي فَْرتًة حىت َح ِزن النب – صلى هللا
على ذلك أبو شامة املقدسي-رمحه هللا-بقوله " :قوله( :وفَََرت
ُ
َ
غدا منه ِمرارا كي يََرتَّدى من ُرءوس شواهق اجلبال)؛ هذا من كالم
عليه وسلم – ،فيما بَلَغَناُ ،حزًان َ
الزهري أو غريه غري عائشة وهللا أعلم لقوله (فيما بلغنا) ،ومل تقل عائشة يف شيء من هذا احلديث ذلك "
(أبو شامة املقدسي ،1999 ،ج ،1ص .)177كما يدلل على ذلك ابن حجر -رمحه هللا -يف معرض
ري .ومعىن الكالم َّ
شرحه هلذا احلديث -بقوله " :مث َّ
أن يف ُمجلة ما وصل
إن
القائل (فيما بَلَغَنا) هو ُّ
الزْه ُّ
َ
إلينا من خرب رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – يف هذه القصة وهو من بالغات الزهري وليس موصوال
وقال ِ
الكرماين :هذا هو الظاهر " (ابن حجر ،1999 ،ج ،12ص.)359
الوجه الثاينَّ :
أن بالغات الزهري وغريه ال تقبل ألهنا مقطوعة اإلسناد .واألحاديث املنقطعة أحاديث
ضعيفة ال َيتج هبا يف العقائد.
الوجه الثالثَّ :
أن وجود مثل هذه البالغات يف (صحيح البخاري) ال يعين أهنا صحيحة عند اإلمام
البخاري رمحه هللا .فهي ليست على شرطه يف الصحة ألهنا مقطوعة اإلسناد .ولذا فهي ال تصح عنده،
وال يصح أ ُن تُنسب لكتابه (الصحيح) .كما ال يصح أن يقال فيها( :رواه البخاري) النقطاعها .فالذي
يقال فيه (رواه البخاري) هو ما رواه البخاري مسندا (األلباين ،د .ت ،.ج ،1ص .)41ويقرر ذلك
األلباين-رمحه هللا -بقوله ":هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ألنه يُوهم أن قصة الرتدي هذه صحيحة على
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شرط البخاري وليس كذلك " (األلباين ،د .ت ،.ج ،1ص)40؛ فهي ال تصح عنده ألهنا زايدة مرسلة.
فينبغي التفريق بني احلديث املسند يف (الصحيح) واحلديث املعلق ،واحلديث املوصول فيه واحلديث املرسل
الذي جاء فيه عرضا كحديث عائشة هذا الذي جاءت فيه هذه الزايدة املرسلة (األلباين ،د .ت ،.ج،1
ص.)41
أن هذه الزايدة مل ِ
الوجه الرابعَّ " :
أتت من طريق موصولة َيتج هبا " (األلباين ،د .ت ،.ج،1
ص .)41ولذا فإهنا ال تثبت وال يصح االستدالل هبا.
الوجه اخلامسًّ :
أن " هذه الزايدة منكرة من حيث املعىن ألنه ال يليق ابلنب – صلى هللا عليه وسلم
(م ْن تَ َّردى ِمن
– أ ْن َياول قتل نفسه اب لرتدي من اجلبل مهما كان الدافع له على ذلك ،وهو القائلَ :
خالدا ُخمَلَّ ًدا فيها أبدا) (انظر اهلامش رقم ( ")26األلباين،
هنم يَ َّ
رتدى فيها ً
َج ٍبل فقتل نَ ْف َسهُ فهو يف انر َج َ

د .ت ،.ج ،1ص.)41

الوجه السادسَّ :
أن انقطاع الوحي عن النب صلى هللا عليه وسلم حينا من الوقت مل يكن إال إلزالة
الرهبة اليت اعرتت النب – صلى هللا عليه وسلم -حينما جاءه الوحي ألول مرة وهتيئته لتحمل شدته،
والتشوق إليه يف املرات التالية .يقرر الصاحلي الشامي -رمحه هللا -ذلك بقوله " :احلكمة يف فَرتة الوحي-
الرْوع وليحصل له التشوق إىل ال َع ْود " (الصاحلي الشامي،
وهللا أعلم -ليذهب عنه ما كان جيده من َّ
 ،1993ج ،2ص .)272لذا فليس هناك ما يدفعه إىل اهلم بقتل نفسه وذلك إ ْن سلمنا جدال َّ
أبن النب
– صلى هللا عليه وسلمُ -يكن أن يَع ِرض له مثل هذا اخلاطر ،وهو حمال على مقام النبوة.
املطلب اخلامس

شبهة الكاتبة إزاء احلديث الذي يتحدث عن إمساع النيب-صلى هللا عليه وسلم -املوتى والرد

عليها

ذهبت الكاتبة إىل َّ
أن احلديث الذي يتحدث عن إمساع النب-صلى هللا عليه وسلم -املوتى يتعارض
مع نصوص القرآن بقوهلا " :أما احلديث الذي يُروى عن ابن إسحاق عن ُمحَيد الطويل ،عن أنس بن
مالك قالَِ :مسع أصحاب النب رسول هللا من َج ْوف الليل ،وهو يقول ( :اي أهل ال َقلِيب ( ،)27اي ُعتبة بن
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فعدَّد من كان منهم يف ال َقلِيب
َربِيعة ،واي َشْيبة بن َربيعة ،واي أُمية بن َخلَف ،واي أب َجهل بن هشام – َ
وع َدين ريب حقا) .فقال املسلمون :اي رسول هللا:
– هل وجدمت ما َو َعد ربكم حقا؟ فإين قد
وجدت ما َ
ُ
أتنادي قوم قد ُجيِفوا ( )28؟ فقال ( :ما أنتم أبَمسَ َع لِما أقول منهم ،ولكنهم ال يستطيعون أ ْن جييبوين )
ات،
(انظر اهلامش رقم  .)29فهذا احلديث يتعارض مع قول هللا تعاىل ( :وما يستوى األحياءُ وال األمو ُ
إن هللا يس ِمع من يشاء ،وما أنت مبُ ِ
سم ٍع من يف القبور ) (سورة فاطر ،اآلية .)22
َّ ُ ْ ُ
وجياب عن ذلك من وجهني كاآليت:

الوجه األول :أن مساع املوتى لألحياء اثبت ابلعديد من األدلة منها احلديث املذكور وهو حديث صحيح
ال جمال للتشكيك يف صحته ،كما أنه ثبت أبحاديث أخرى صحيحة منها ما أخرجه مسلم يف صحيحه
عن أنس بن مالك -رضي هللا عنهَّ -
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – قال ( :إ َّن الع َبد إذا ُو ِض َع
أن َ
يف قَ ِربِه وتَوَّىل عنه أصحابه ،وإنه ليسمع قَر ِ ِ
ِ
تقول يف هذا
نت ُ
َ َْ ُ َْ
ع ن َعاهلم ،أاتهُ َملَكان فيُقعدانه ،فيقوالن :ما ُك َ
ُُ
ْ َ
الر ُج ِل حملمد صلى هللا عليه وسلم ) (انظر اهلامش رقم  .)30يقول النووي-رمحه هللا " :-قد ذكر ُمسلم
َّ
ِ
ب فيه
هنا أحاديث كثرية يف إثبات
عذاب ال َق ْرب ِ
ص ْو َ
ت َم ْن يُ َع َّذ ُ
ومساع النب – صلى هللا عليه وسلم – َ
ع نَِع ِال دافنيِهم " (النووي ،1972 ،ج ،17ص .)201ويف ذلك داللة صرَية على
ومساع املوتى ْقر َ
مساع املوتى لألحياء.
الوجه الثاين  :أنه ال تعارض بني احلديث املذكور ونص اآلية الكرُية كما تومهت الكاتبة .فاحلديث يدل
على مساع املوتى لألحياء .وقوله تعاىل( :وما أنت مبُ ِ
سم ٍع من يف القبور ) ال ينايف ذلك ألن املراد من نفي

إمساع املوتى يف اآلية هو نفي انتفاعهم مبا يسمعونه ال نفي إيصال الصوت املسموع إليهم .ويقرر
القرطب-رمحه هللا -هذا املعىن يف معرض تفسريه هلذه اآلية بقوله( " :وما أنت مبُ ِ
سم ٍع من يف القبور )؛

قلوهبُم  ...أي هم مبنزلة أهل القبور يف أهنم ال ينتفعون مبا يسمعونه وال
أي :الكفا ِر الذين أمات هللا َ
يقبلونه " (القرطب ،1964 ،ج ،14ص " )340يريد :أنك ال تَقدر على إفهام َمن جعله هللا تعاىل
أصم عن اهلدى " (ابن قتيبة ،1999 ،ج.)229 ،1
جاهال ،وال تقدر على إمساع من جعله هللا تعاىل َّ
ويدلل على ذلك تصدير اآلية بقوله تعاىل( " :وما يستوي األحياء وال األموات)؛ يعين ابألحياء :العقالءَ،
وابألموات :اجلهالءَ" (ابن قتيبة ،1999 ،ج ،1ص .)229ويقرر ابن كثري -رمحه هللا -هذا املعىن أيضا
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(إن هللا يس ِمع من يشاء)؛ أي :يهديهم إىل مساع احل ِ
جة وقبوهلا واالنقياد هلا( .وما
ُ
ْ
بقوله " :قوله تعاىلُ ْ ُ َّ :
ِ
وص ْ ُري َورِهتم إىل قبورهم وهم كفار
أنت مبُسم ٍع من يف القبور )؛ أي :كما ال ينتفع األمو ُ
ات بعد موهتم َ
ِ
يع
ابهلداية والدعوة إليها ،كذلك هؤالء املشركني الذين ُكتب عليهم الشقاوةُ ال حيلة لك فيهم وال تستط ُ
ِهدايتَ ُهم " (ابن كثري ،1999 ،ج ،6ص.)481-480
املبحث الثاين
دعوى التعارض بني القرآن وبني السنة واألدلة اليت ساقتها الكاتبة لتسويغ هذه الدعوى
يتناول املبحث استعراضا ومناقشة ملا تومهته الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب من وجود تعارض بني القرآن
الكرمي وبني السنة النبوية .كما يستعرض األدلة اليت استندت إليها لتسويغ دعوى التعارض والرد عليه يف
مطلبني على النحو اآليت:
املطلب األول
دعوى التعارض بني القرآن وبني السنة
َّ
إن دعوى الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب من وجود تعارض بني بعض األحاديث وبني نصوص القرآن
الكرمي دعوى مردودة –مجلة وتفصيال -ألنه ال يوجد تعارض بني الكتاب والسنة على أي وجه من
الوجوه .ولو فرض َّ
أن هناك تعارضا ،فإمنا هو تعارض ظاهري؛ أي يف نظر اجملتهد ،وليس تعارضا حقيقيا.
فاألدلة الشرعية يساند بعضها بعضا ويدعم بعضها بعضا .وامتناع التعارض بني األدلة الشرعية اثبت
ابلكتاب والسنة واإلمجاع.
فمن الكتاب:
قوله تعاىل( :أفال يتدبرون القرآ َن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا) (سورة النساء ،اآلية
 .)82يقول ابن كثري -رمحه هللا -يف تفسريه هلذه اآلية " :يقول تعاىل آمرا هلم بتدبر القرآن وانهيا هلم عن
اب ،وال
اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه امل ْح َكمة وألفاظه البليغةُ ،
وخمربا هلم أنه ال اختالف فيه وال اضطر َ
ُ
تعارض ألنه تنزيل من حكيم محيد ،فهو حق من ٍ
حق " (ابن كثري ،1999 ،ج ،2ص .)321و ال
َ
يفهم من ذلك امتناع التعارض يف القرآن فقط ،بل َّ
إن ذلك يتضمن السنة النبوية ابلضرورة ألهنا وحي من
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هللا تعاىل أيضا .يدلل على ذلك قوله تعاىل( :وأنزلنا إليك ِ
الذ ْكر لتبني للناس ما نُ ِزَل إليهم) (سورة النحل،
من اآلية  .)44قال ابن حزم-رمحه هللا -مستدال هبذه اآلية " :فصح َّ
أن كالم رسول هللا-صلى هللا عليه
وسلم -كله يف الدين وحي من عند هللا – عز وجل -ال شك يف ذلك ،وال خالف بني أحد من أهل
اللغة والشريعة يف َّ
أن كل وحي من عند هللا تعاىل فهو ذكر ُم َّنزل ،فالوحي كله حمفوظ حبفظ هللا تعاىل له
بيقني ،وكل ما تكفل هللا حبفظه فمضمون أال يضيع منه وأال َُيَّرف منه شيء أبدا حتريفا ال أييت البيان

ببطالنه " (ابن حزم ،د .ت ،.ج ،1ص.)121

ِ
ِ
ِ
وض ْرِهبم
األمم ِمن قَبلكم ابختالفهم على أنبيائهمَ ،
ومن السنة :قوله صلى هللا عليه وسلم " :أُهل َكت ُ
بعضها
ب َ
ال ُكتُ َ

إن القرآ َن مل ي ْن ِزل ي َك ِذب بعضه ب عضا ،بل ي ِ
ٍ
ببعضَّ ،
بعضهُ بعضا ،فما عرفتم منه ،فاعملوا به ،وما
صد ُق ُ
َ ُ ُ ُُ َْ ً
َُ
فردوه إىل عاملِِه " (انظر اهلامش رقم  .)31فاحلديث يدل داللة صرَية وقاطعة على امتناع
َجهلتُم منهُّ ،

التعارض يف كتاب هللا .كما يدل على امتناعه يف السنة النبوية ،وامتناعه بني القرآن والسنة ألن ما يُصدق
على الكتاب يصدق على السنة ابلضرورة .وذلك ألن السنة وحي من هللا مثلها يف ذلك مثل القرآن.
خر
يقول ابن تيمية -رمحه هللا " :-وأما
الرسول -صلى هللا عليه وسلم – ُ
ُ
وحي القرآن ووحي آ ُ
فينزل عليه ُ
هو احلِ ْكمةُ " (ابن تيمية ،1995 ،ج ،7ص .)40والوحي كله -قرآان وسنة – ُيتنع فيه التعارض
والتناقض ألنه من عند هللا تعاىل.

احلديث القرآن ،ولكن حديث رسول هللا –
ومن اإلمجاع :قال الشافعي-رمحه هللا " :-وليس خيالف
ُ
صلى هللا عليه وسلم -يبني معىن ما أر َاد خاصا وعاما ،وانسخا ومنسوخا ،مث يَلَْزم الناس ما َس َّن ب َف ْرض
هللا ،فمن قَبِ َل عن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – فعن هللا قَبِ َل " (السيوطي ،1989 ،ج،1
يتناقض
احلق ال
ص .)22وقال ابن تيمية –رمحه هللا " :-األدلة الصحيحة ال يكون مدلوهلا إال حقا و ُّ
ُ
ِ
بعضهُ بعضا " (ابن تيمية ،1995 ،ج ،8ص .)29وقال-رمحه هللا " -وكذلك إذا قلنا
بل يُصدق ُ
فمدلول الثالثة واحدَّ .
فالرسول – صلى هللا عليه وسلم-
كل ما يف الكتاب
الكتاب والسنةُ واإلمجاع
ُ
ُ
فإن َّ
ِ
كل
وجب اتباع الكتاب وكذلك ُّ
موافق له واألمةُ ُجممعة عليه من حيث اجلُملة .فليس يف املؤمنني إال َمن يُ ُ
كل
ُ
أيمر ابتباعه فيه واملؤمنون ُجممعون على ذلك .وكذلك ُّ
ما َسنَّهُ
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فالقرآ ُن ُ
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ما أمجع عليه املسلمون فإنه ال يكو ُن إال حقا موافقا ملا يف الكتاب والسنة .لكن املسلمون يتلَق َّْون دينَ ُهم
كلَّهُ عن الرسول صلى هللا عليه وسلم" (ابن تيمية ،1995 ،ج ،7ص .)40وقال ابن القيم-رمحه هللا:-
" توافق النصوص بعضها بعضا ،وي ِ
صد ُق بعضها بعضا ،فإهنا كلَّها من عند هللا .وما كان من عند هللا فال
ُ ُ
ُ
ُ
التناقض فيما كان من عند غريه " (ابن القيم ،1991 ،ج،2
االختالف و
تناقض ،وإمنا
اختالف فيه وال
ُ
َ
ُ
َ
تحقق هبا متحقق مبا يف نفس
ص .)210وقال الشاطب -رمحه هللا " :-الشريعة ال تعارض فيها البتة .فاملُ ُ
جتد البت َة دليلني أمجع املسلمون على ِ
تعارض ِهما حبيث
األمر ،فيلزم أ ْن ال يكون عنده تعارض .ولذلك ال ُ
وجب عليهم الوقوف؛ لكن ملا كان أفر ُاد اجملتهدين غري معصومني من اخلطأ؛ أمكن التعارض بني األدلة
َّ
عندهم " (الشاطب ،1997 ،ج ،5ص.)341

املطلب الثاين
األدلة اليت ساقتها الكاتبة لتسويغ دعوى التعارض بني القرآن وبني السنة
استندت الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب إىل عدد من األدلة لتسويغ دعواها بتعارض بعض األحاديث
النبوية مع نصوص القرآن الكرمي .وجيري استعراض هذه األدلة ومناقشتها كاآليت:
الدليل األول :استشهادها بقوله تعاىل( :ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني) (سورة البقرة ،اآلية
أن القرآن الكرمي ال ريب أي :ال شك به ،ومل يقل سبحانه َّ
أن " هللا خيربان َّ
)2؛ يف َّ
أن أي كتاب كتبه
بشر ال أيتيه الباطل ،ولذا فكتب البخاري ومسلم وغريهم من رواة احلديث والسرية النبوية من األئمة بشر
خيطئون ويصيبون ".
وهذا استدالل غري مسلَّم به من وجوه كاآليت:
الوجه األولَّ :
يب فيه) التوكيد أبن القرآن الكرمي ُم َّنزل من عند هللا
أن املراد بقوله تعاىل( :ذلك
ُ
الكتاب ال ر َ
تعاىل وليس من وضع البشر .قال ابن كثري – رمحه هللا -يف معرض تفسريه هلذه اآلية الكرُية " :معىن
الكالم هنا َّ
أن هذا الكتاب هو القرآن ال شك فيه أنه نزل من عند هللا " (ابن كثري ،1999 ،ج،1
ص.)73
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أن نفي الشك واالرتياب يف كتاب هللا تعاىل ال يلزم منه ابلضرورة َّ
الوجه الثاينَّ :
أن أي كتاب آخر اليعتد
به وال يوثق فيه .فحينما يقول قائل( :هذا كتاب حق) فال يعين أن غريه ابطل ابلضرورة .فإمنا مراده توكيد
صدق هذا الكتاب فحسب.
الوجه الثالثَّ :
أن " سلسلة احلفظ والصيانة [للسنة] متصلة مل يتطرق إليها االنقطاع ،فال يصح أن يتطرق
س على السنة من َك ِذب فقد تصدى له العلماء وبينوه مبا ال يرتك جماال للشك "
إليها الشك ،أما ما ُد َّ
(مصطفى السباعي ،1982 ،ج ،1ص.)160

الوجه الرابع :مع التسليم أبن األئمة بشر يصيبون وخيطئون ،إال َّ
أن العصمة قد ثبتت جملموع األمة .فاألمة
ال جتتمع على ابطل .وقد اتفقت األمة على َّ
أن كتب البخاري ومسلم وغريمها من كتب السنن املعتمدة
هي أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل ،وقد تلقتها األمة ابلقبول .يقول النووي-رمحه هللا " :-اتفق
العلماء  -رمحهم هللا -على َّ
أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة
ابلقبول " (النووي ،1972 ،ج ،1ص .)14ويقول ابن تيمية-رمحه هللا " :-وأما كتب احلديث املعروفة:
أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن ،وما ُمجع
مثل البخاري ومسلم ،فليس حتت أدمي السماء كتاب ُ
بينهما؛ مثل اجلم ِع بني الصحيحني ِ
تب السنن؛ كسنن أيب
َ
للحميدي ولعبد احلق اإلشبيلي ،وبعد ذلك ك ُ
داود ،والنسائي ،وجامع الرتمذي ،واملساند؛ كمسند الشافعي ،ومسند اإلمام أمحد ،وموطأ مالك " (ابن
تيمية ،1995 ،ج ،18ص .)74ويقول الشوكاين-رمحه هللا " :-فقد أمجع أهل هذا الشأن [أي :علماء
الدين] َّ
جمع على ثبوته.
أن أحاديث الصحيحني ،أو أحدمها كلها من املعلوم صدقه ،املُتلقى ابلقبول ،املُ َ
وعند هذه اإلمجاعات تندفع كل شبهة ،ويزول كل تشكيك " (الشوكاين ،د .ت ،.ج ،1ص.)218
الدليل الثاين :استدالهلا َّ
أبن " :كل فروض هللا وسنة نبيه – صلى هللا عليه وسلم -تؤدى ابلتواتر
منذ وفاة النب -صلى هللا عليه وسلم – حىت قيام الساعة ،فاملسلمون يؤمنون ابهلل ابلقرآن الذي نزل على
حممد – صلى هللا عليه وسلم -ابلوحي من هللا تعاىل ويصلون ويصومون ويزكون وَيجون قبل مجع
أحاديث البخاري ومسلم مبا يقرب من قرنني من الزمان من خالل مشاهدهتم لغريهم من املسلمني وهم
يؤدون الفرائض والشعائر السابقة كما كان يؤديها النب صلى هللا عليه وسلم ".
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وجياب عن ذلك من وجهني كاآليت:
الوجه األول :مع التسليم َّ
أبن املسلمني كانوا يُصلُّون ويصومون ويَُزُّكون وََي ُّجون قبل مجع أحاديث
أن هذا ال يعين َّ
البخاري ومسلم ،إال َّ
أن السنة مل تكن موجودة قبل ذلك .فقد سبقت اإلشارة إىل أن
أكثر السنة جرى كتابته يف العهد النبوي ،وما مل يكتب جرى حفظه يف الصدور حفظا ال تشوبه شائبة.
وما كان يتسىن ألحد-كائنا من كان  -أداء الفرائض على النحو الذي افرتضه هللا تعاىل إال ابلرجوع إىل
السنة .ويف ذلك يقول ابن حزم-رمحه هللا " :-ونسأل قائل هذا القول الفاسد :يف ِ ٍ
ُّ
هر
أي قرآن َوجد الظ َ
ُ
أن املغرب ثالث ركعات ،و َّ
أربع رَك َعات ،و َّ
أن الركوع على صفة كذا ،والسجود على صفة كذا ،وصفة
القراءة والسالم ،وبيان ما ُجيتنب يف الصوم ،وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة ،والغنم واإلبل والبقر ...
حرم ،وما ََيُرم من املأكل وصفتا الذابئح
وبيان أعمال احلج  ...وقطع السارق ،وصفة الرضاع امل َّ
ُ
والضحااي ،وأحكام احلدود ،وصفة وقوع الطالق ،وأحكام البيوع  ...وسائر أنواع الفقه ،وإمنا يف القرآن
مجل لو تُركنا وإايها مل نَدر كيف نعمل فيها ،وإمنا املرجوع فيها إليه يف كل ذلك ،النقل عن النب -صلى
هللا عليه وسلم  ...فالبد من الرجوع إىل احلديث ضرورة " (ابن حزم ،د .ت ،.ج ،2ص.)79
الوجه الثاين :قوهلا َّ
وَي ُّجون  ...من خالل مشاهدهتم
أن املسلمون " يُصلُّون ويصومون ويَُزُّكون َ
لغريهم من املسلمني " قول غري مسلم به ألن تعلم العبادات ال يقوم على املشاهدة فحسب ،بل يتطلب
– قبل ذلك -معرفة ماهية هذه العبادات ،ومعرفة أركاهنا ،وواجباهتا ،وسننها ،وشروط صحتها ومبطالهتا.
وال يتسىن احلصول على هذه املعرفة التفصيلية إال ابلرجوع إىل السنة .ولو اقتصر تعلم العبادات على جمرد
املشاهدة-كما فهمت الكاتبة ،-ملا تسىن للمسلم تعلم األقوال املخصوصة اليت تنفرد هبا كل عبادة .فهذه
األقوال ال ختضع للمشاهدة ،وابلتايل سيتعذر حتصيلها.
الدليل الثالث :استشهادها بقوله تعاىلَّ ( " :إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون ،حنن نقص عليك
أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني) (سورة القصص ،اآليتان - 2
أن السنة النبوية ليست من الوحي .و َّ
أن الوحي يقتصر على القرآن فقط و َّ
 )3وذلك للداللة على َّ
أن هللا مل
يتكفل حبفظها كما حفظ القرآن.
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وما ذهبت إليه الكاتبة ليس فيه دليل على املطلوب من وجهني كاآليت:
الوجه األولَّ :
أن قوله تعاىل( :مبا أوحينا إليك هذا القرآ َن) ال ينايف أ َّن هللا تعاىل قد أوحى إىل -رسوله
صلى هللا عليه وسلم -خالف القرآن ،وهو السنة .ويدلل على ذلك قوله تعاىل( :إان حنن نَّزلنا ِ
الذكَر وإان
ُ
له حلافظون) (سورة احلِجر ،اآلية )9؛ فالذكر – يف اآلية الكرُية -يشمل القرآن والسنة ،فكل منهما
كر اسم واقع على ِ
كل ما
وحي من عند هللا تعاىل .يقول ابن حزم-رمحه هللا -معلقا على هذه اآلية " :والذ ُ
قرآن أو ٍ
أنزل هللا على نبيه -صلى هللا عليه وسلم -من ٍ
سنة وحي يبني هبا القرآن " (ابن حزم ،د .ت،.
ج ،1ص .)122فالسنة داخلة يف معىن الذكر ابلتضمن ألهنا شارحة ومفسرة له .لذا فإن حفظ الكتاب
يستوجب حفظها.
الوجه الثاينَّ :
أن هللا تعاىل تكفل حبفظ الشريعة كلها – قرآان وسنة – كما يدل عليه قوله تعاىل( :يريدون
ليطفئوا نور هللا أبفواههم وأيىب هللا إال أ ْن يُتم نوره ولو كره الكافرون) (سورة التوبة ،اآلية )32؛ فنور هللا:
شرعه الذي ارتضاه لعباده .يقول ابن كثري-رمحه هللا -يف تفسريه هلذه اآلية " :يقول تعاىل :يريد هؤ ِ
الء

الكفار من املشركني و ِ
ول هللا – صلى هللا عليه وسلم –
أهل الكتاب أن يطفئوا نور هللا أي :ما بُعث به رس ُ
ُ
ِ
من اهلدى ودين احلق مبجرد جداهلم وافرتائهم " (ابن كثري ،1999 ،ج ،4ص.)119
الدليل الرابع :استدالهلا بقوله تعاىل( :وقال الرسول اي رب َّ
إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا) (سورة
الفرقان ،اآلية َّ " )30
أبن الرجوع للحديث فيه هجر للقرآن ألن القرآن يفسر بعضه بعضا وهو ليس يف
حاجة إىل احلديث لفهمه وتفسريه.

وهذا مردود وجياب عنه من وجهني على النحو اآليت:
الوجه األولَّ " :
أن الكتاب يبني أمور الدين ابلنص الذي ورد فيه ،أو ابإلحالة على السنة اليت تولت
بيانه ،وإال فلو مل يكن األمر كذلك [لتناقض ذلك] مع قوله تعاىل( :وأنزلنا إليك الذكر لتبني
للناس ما نُ ِزل إليهم) (سورة النحل ،من اآلية ( " )44أمحد عمر هاشم ،د .ت ،.ج ،1ص.)39
وجلُ -مر َاد ُه
ويف ذلك يقول القرطب-رمحه هللا" :-
ُ
فالرسول –صلى هللا عليه وسلمُ -مبَِني عن هللا – عز َّ
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ممن أمجلَه يف كتابه من أحكام الصالة والزكاة ،وغري ذلك مما مل ي َف ِ
صلْهُ " (القرطب ،1964 ،ج،10
َُ
ُ
ص.)109
الوجه الثاين :أنه " ال سبيل إىل فهم القرآن إال عن طريق السنة الصحيحة اليت يعلم هبا املفسر أسباب
النزول ،والظروف واملناسبات والوقائع اخلاصة اليت نزلت فيها آايت القرآن الكرمي " (أمحد عمر هاشم ،د.
ت ،.ج ،1ص.)40
الدليل اخلامس :استدالهلا َّ
أبن " هذه األحاديث مجعها البخاري ومسلم بعد وفاة النب – صلى هللا عليه

وسلم – والسيدة عائشة مبا يقرب من قرنني من الزمان ".
وهذا الدليل ال حمل له من وجهني كاآليت:

الوجه األول :أنه قد " بدأت كتابة احلديث منذ عهد النب صلى هللا عليه وسلم بصورة خاصة ...
فالسنة مل تبق مهملة طوال القرن األول  ...وإمنا كانت تكتب كتابة فردية يف عهد الرسول -صلى هللا عليه
وسلم -والصحابة والتابعني ،وحفظت يف الكراريس والصحف جبانب حفظها يف الصدور ،حيث كانت
توجد بعض الصحائف اليت شاركت الصدور يف حفظ السنة ،ومن بني هذه الصحائف صحيفة عبد هللا
بن عمرو بن العاص اليت تسمى ابلصادقة؛ ألنه كتبها عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم مباشرة (،)32
ولس ُمَرة بن ُجندب صحيفة،
وهي تشتمل على ألف حديث ،وكان لسعد بن ُعبادة األنصاري صحيفةَ ،

والصحيفة اليت دونت فيها حقوق املهاجرين واألنصار واليهود وعرب املدينة .وكان جلابر ب عبد هللا
وهلمام بن ُمنبه صحيفة تسمى
األنصاري صحيفة ،وألنس بن مالك صحيفة كان يربزها إذا اجتمع الناسَّ ،
الصحيفة الصحيحة رواها عن أيب هريرة ،وكان ابن عباس معروفا بطلب العلم ،وبعد وفاة النب – صلى
هللا عليه وسلم -كان يسأل الصحابة ويكتب عنهم .وكانت تلك الصحف واجملاميع حتتوي على العدد
األكرب من األحاديث اليت دونت يف القرن الثالث " اهلجري (أمحد عمر هاشم ،د .ت ،.ج ،1ص.)28
الوجه الثاينَّ :
أن مجع الصحابة للسنة النبوية كان من أسباب حفظ هللا تعاىل هلا كما هو احلال
ابلنسبة حلفظ كتابه تعاىل .فقد " اشتغلت الصحابة جبمع القرآن يف املصحف ،وقد وعد هللا تعاىل حبفظه،
ُ
ِ
مجعهم للقرآن كان من أسباب حفظ هللا تعاىل إايهُ ،فإنه تعاىل
ما َحفظه هللا فال خوف عليه [ ...فإن] ُ
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ِ
ضهم لذلك " (الفخر الرازي ،2000 ،ج ،19ص " .)123وال شك أن هللا كما
لَ َّما أ ْن َحفظَهُ قَيَّ ُ
حفظ كتابه حفظ سنته؛ مبا هيأ هلا من أئمة العلم َيفظوهنا ويتناقلوهنا ويتدارسوهنا وُييزون صحيحها من
دخيلها " (مصطفى السباعي ،1982 ،ج ،1ص .)157ولذا يقول ابن الصالح – رمحه هللا " :-ولوال
()33
َعصر ( )34اآلخرة " (ابن الصالح ،1986 ،ج،1
س
يف األ ُ
تدوينه [أي :احلديث] يف الكتبُ ،لدَر َ
ص.)183
اخلامتة
استهدفت الدراسة بيان مدى صحة الدعوى اليت ذهبت إليها الكاتبة الصحفية هنى الشرنويب بشأن
مسألة تعارض بعض األحاديث النبوية مع نصوص القرآن الكرمي ،وبيان مدى داللة األدلة اليت استندت
إليها للتدليل على صحة دعواها .وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أمهها:
الده َّن حولني كاملني
أوال :أنه ال تعارض بني حديث رضاع الكبري وبني قوله تعاىل (والو ُ
الدات يُرضعن أو ُ
حديث َرضاع ساٍمل وهو كبري خاص به وألن مقصوده
ملن أراد أ ْن يُتم الرضاعة) كما تومهت الكاتبة ألن
ُ
الوحشة والكراهة عنه ،ومل يكن املقصود منه إثبات احلُْرمة بني سامل
كان تطييب نفس أيب حذيفة ونفي َ
وبني مرضعته.
كل و ٍ
احد منهما مائ َة
اثنيا :أنه ال تعارض بني حديث آية الرجم وبني قوله تعاىل( :الزاني ُة والزاين فاجلدوا َّ
جلْ ٍ
دة) ألن آية الرجم موضوعها عقوبة الزاين املحصن ،بينما تتعلق اآلية املذكورة بعقوبة الزاين البكر.
َ
ُ
أن حديث تعرض النب – صلى هللا عليه وسلم – للسحر حديث اثبت صحيح مطعن فيه و َّ
اثلثاَّ :
أن
ِ
ص َمتِِه -صلى هللا عليه وسلم – فيما يتعلق أبمور
تعرضه للسحر ال يَ ْق َدح يف نبوته ألن اإلمجاع قام على ع ْ
الدين .أما يف أمور الدنيا ،فإنه يعرتيه ما يعرتي سائر البشر من األوجاع واألسقام مبا يف ذلك السحر.
رابعاَّ :
أن رواايت هم النب – صلى هللا عليه وسلم -ابالنتحار لتأخر الوحي عليه أول أمر الرسالة ال تصح
سندا وال متنًا.
ً
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خامسا :أنه ال تعارض بني حديث إمساع النب -صلى هللا عليه وسلم -املوتى وقول هللا تعاىل ( :وما أنت
مبُ ِ
سم ٍع من يف القبور) ألن املراد من اآلية هو نفي انتفاع املوتى مبا يسمعونه ال نفي إيصال الصوت
املسموع إليهم.
سادساَّ :
أن هللا تعاىل تكفل حبفظ الشريعة كلها – قرآان وسنة – وأنه ال سبيل إىل فهم القرآن إال عن

طريق السنة.

سابعاَّ :
أن كتابة احلديث بدأت منذ عهد النب  -صلى هللا عليه وسلم  -وأ َّن مجع الصحابة للسنة النبوية
كان من أسباب حفظ هللا تعاىل هلا.
وبناءًا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،توصي الدراسة بتبصري األفراد من أنه ال يوجد تعارض بني
الكتاب والسنة أبي وجه من الوجوه ،وضرورة حتذيرهم من االخنداع ابلدعاوى اليت تظهر بني احلني واآلخر
للتشكيك يف السنة املطهرة.
اهلوامش
 )1هنى الشرنويب كاتبة صحفية مصرية هلا عمود أسبوعي بصحيفة األهرام املصرية ،وهي خرجية
كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة.
 )2انظر نص املقال وبياانت نشره مبلحق الدراسة ص .30
 )3متفق عليه .رواه البخاري ومسلم يف صحيحهما من حديث عائشة واللفظ ملسلم .يراجع:
البخاري ،صحيح البخاري ،ط ،1ج ،7كتاب :النكاح ،ابب :األَ ْك َفاء يف الدين ،احلديث
رقم ( ،)5088ص ،7ومسلم ،صحيح مسلم ،د .ط ،.ج ،2كتاب :الرضاع ،اببِ :رضاعة
الكبري ،احلديث رقم ( ،)1453ص.1076
 )4متفق عليه .أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما ،واللفظ للبخاري .يراجع :البخاري،
صحيح البخاري ،ط ،1ج ،3كتاب :الشهادات ،ابب :الشهادة على األنساب ،والرضاع

املستفيض ،واملوت القدمي ،احلديث رقم ( ،)2647ص ،170ومسلم ،صحيح مسلم ،د.
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ط ،.ج ،2كتاب :الرضاع ،ابب :إمنا الرضاعة من اجملاعة ،احلديث رقم (،)1455
ص.1078
كهن عليهن ،ودخول من ال إربة له يف النساء
َّ )5
رخص هللا عز وجل " للنساء يف دخول َمن َملَ ُ
ِ
وس َّوى بينهم يف ذلك ،وبني ذوي احملارم ،فقال تعاىل( :وال
كالشيخ الكبري ،والطفل ،وخلَص ِيَ ،
يُبدين زينَ تَ ُه َّن إال لبُ ُعولتِ ِه َّن أو آابئهن أو آابء بُ ُعولَتِ ِهن أو أبنائهن أو أبناء بُ ُعولتِهن أو إخواهنن
ُياهنن [يعين:
أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسائهن [يعين :املسلمات] أو ما ملكت أ ُ
العبيد] أو التابعني غ ِري أويل اإلربة من الرجال) (سورة النور ،من اآلية )31؛ يعينَ :م ْن يَْت بَ ُع
أن
الر َج َل ويكو ُن يف حشيته كاألجري ،وامل ْوىل ،واحلَلِيف ،وأشباه هؤالء ،وليس خيلو سامل من ْ
َّ
َ
يكون من التابعني غري أويل اإلربة يف النساء " .يراجع :ابن قتيبة ،أتويل خمتلف احلديث ،ط،2
ج ،1ص.437-436

(الشيخ والشيخةُ إذا زنيا فارمجومها
 )6آية الرجم اليت نُسخ تالوهتا وبقي حكمها معموال به هي:
ُ
البتة) .يراجع :البيهقي ،السنن الكربي ،ط ،3ج ،8كتاب :احلدود ،ابب :ما يستدل به على
َّ
أن السبيل هو جلد الزانيني ورجم الثَّيِب ،احلديث رقم ( ،)16910ص.366
 )7متفق عليه .أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما من حديث عبد هللا بن عباس -رضي هللا
عنهما -واللفظ ملسلم .يراجع :البخاري ،صحيح البخاري ،ط ،1ج ،8كتاب :احلدود ،ابب:

َرجم احلُبلى من الزان إذا أحصنت ،احلديث رقم ( ،)6830ص ،168ومسلم ،صحيح مسلم،
رجم الثَّيِب يف ِ
الزَن ،احلديث رقم (،)1691
د .ط ،.ج ،3كتاب :احلدود ،اببُ :
ص.1317
 )8جتدر اإلشارة إىل َّ
أن النَّسخ يف القرآن على ثالثة أنواع:
النوع األول :نسخ التالوة واحلكم :كنسخ تالوة عشر رضعات ونسخ حكم التحرمي هبن.

النوع الثاين :نسخ احلكم مع بقاء التالوة :وهو األكثر كنسخ حكم الوصية للوالدين
واألقربني.
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النوع الثالث :نسخ التالوة مع بقاء احلكم :كنسخ تالوة مخس رضعات وثبوت حكم التحرمي
هبن.
ملزيد من التفصيل؛ يراجع :اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،د .ط ،.ج ،3ص- 141
.164
كل ِ
َ )9م ْع ِد ُن الوحي؛ أي :مركزه .فمرَكُز ِ
شيء َم ْع ِدنُهُ .يراجع :خمتار الصحاح ،ط ،5ج ،1ابب:
العني ،ص.203
ِ
يهودي من يهود بين ُزَريْق .وقيل رجل منافق من بين ُزَريْق كان حليفا لليهود،
صم
)10لَبيد بن األ ْ
َع َ

واشتهر ابلسحر .وبنوا ُزَريْق بطن من األنصار مشهور من اخلَْزَرج .يراجع :ابن سعد ،الطبقات

الكربى ،ط ،1ج ،2ص ،152وابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،د .ط،.
ج ،10ص.226
َجابَه ،واالسم :ال َفْتوى .يراجع :ابن
 )11أفتاين؛ أي :أخربين .يُقال :أَفتاه يف املسألة يُفتيه :إذا أ َ
األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،3ص.411
ب عن ِ
 )12مطْبوب :أي :مسحور .يقال :طَبَّه ِطبًّا :أي :سحره .و َكنَ وا اب ِ
لط ِ
الس ْحر ،تفاؤال
ُ
َ
َ ُ
ْ
َ ََ
ابلربء .يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،3ص.110
ُْ

ٍ
َّعُر اليت يُ َسَّر ُح هبا َش ْعُر الَّرأس واللِ ْحية .يراجع :ابن حجر ،فتح
ُ )13م ُشط :اآللة املعروفة اليت الش ْ
الباري شرح صحيح البخاري ،د .ط ،.ج ،10ص.229

 )14م َش ٍ
الرأس واللِ ْحية عن التسريح ابمل ْشط.
اقة :امل َشاطة :وامل َشاط ُة :الش
َّعُر الذي يَس ُقط من َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،4ص.334
 )15ج ِ
فِ :وعاءُ طَّلْ ِع النخل .وهو الغِ َشاءُ الذي يكو ُن فوقه .يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب
ُ
احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،1ص.278
ٍ
َّخ ِلة – أي َزْهُرها -ما دام يف الكافور .وهو أول ما يُرى
 )16طَْل َعة :مفرد الطَّْلع ،والطَّْل ُع :نَ ْوُر الن ْ
من ِع ْذق النخلة .يراجع :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،8كتاب :العني املهملة ،فصل:
الطاء املهملة ،ص.238
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 )17بِْئ ِر َذ ْرَوا َن :بئر يف املدينة يف بستان بين ُزَريْق من اخلزرج .يراجع :احلموي ،معجم البلدان،
ط ،2ج ،3ص ،5والنووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط ،2ج،14
ص.177
ِ
ت البِْئ ُر :أيُ :رِد َمت .يراجع :القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ط ،1ج،7
ُ )18دفنَ ْ
ص  ،91وابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،2ص.126
 )19متفق عليه .رواه البخاري ومسلم يف الصحيحني واللفظ للبخاري .يراجع :البخاري ،صحيح

البخاري ،ط ،1ج،4كتاب :بدء اخلَلْق ،ابب :صفة إبليس وجنوده ،احلديث رقم (،)3268

ص ،122ومسلم ،صحيح مسلم ،د .ط ،.ج ،4كتاب:السالم ،ابب :السحر ،احلديث رقم

( ،)2189ص.1719
ض ُعف وانقطع .واملراد بفرتة الوحي :احتباسه وعدم تتابعه وتواليه يف
)20فَََرت
الوحي فرتة :فرت :أيَ :
ُ

النزول .يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،3ص،408

والنووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط ،2ج ،2ص.206-205
َ )21غ َدا يَ ْغدو غُ ُدواً :سار أول النَّهار ،والغُ ْدوةُ :ما بني صالة الغَداة ( الصبح) إىل طلوع الشمس.
يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،3ص.346

)22يََرتَّدى :أي :يرمي نفسه ويَ ْس ُقط .يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د.
ط ،.ج ،2ص ،216وأبو شامة املقدسي ،شرح احلديث املُقتفى يف مبعث النيب املصطفى،
ط ،1ج ،1ص.179
 )23شواهق اجلبال :أيَ :عواليها .يقال :جبل شاهق :أيٍ :
عال .يراجع :ابن األثري ،النهاية يف
َ
غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،2ص.516
 )24متفق عليه .أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما .أخرجه البخاري من حديث الزهري عن
عروة عن عائشة هبذا اللفظ .وأخرجه مسلم – بلفظ  -من حديث يونس عن ابن شهاب عن
أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر بن عبد هللا .يراجع :البخاري ،صحيح البخاري ،ط،1
الوحي
ج ،9كتاب :التعبري ،ابب :أول ما بُ ِديء به ُ
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – من َ
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الرؤاي الصاحلة ،احلديث رقم ( ،)6982ص ،29ومسلم ،صحيح مسلم ،د .ط ،.ج،1
كتاب:اإلُيان ،ابب :بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،احلديث رقم (،)161
ص.143
 )25يراجع النص الكامل للحديث يف :البخاري ،صحيح البخاري ،ط ،1ج ،9كتاب :التعبري،
الوحي الرؤاي الصاحلة ،احلديث
ابب :أول ما بُ ِديء به ُ
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – من َ
رقم ( ،)6982ص ،29ومسلم ،صحيح مسلم ،د .ط ،.ج ،1كتاب:اإلُيان ،ابب :بدء
الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،احلديث رقم ( ،)161ص.143

)26ملزيد من التفصيل حول ترمجة اإلمام الزهري ،يراجع :الذهب ،سري أعالم النبالء ،ط ،3ج،5
ص.350-326
 )27هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم يف صحيحهما من حديث أيب هريرة ،واللفظ
الس ِم
للبخاري .يراجع :البخاري ،صحيح البخاري ،ط ،1ج ،7كتاب :الطب ،ابب :شرب ُّ
والدواء به ومبا ُخياف منه واخلبيث ،احلديث رقم ( ،)5778ص ،139ومسلم ،صحيح
مسلم ،د .ط ،.ج ،1كتاب :اإلُيان ،اببِ :غلَظ حترمي قتل اإلنسان نفسه ،احلديث رقم

( ،)109ص.103
ِ
البئر اليت مل تُطَْو؛ أي :اليت مل تُ َّعَرش ابحلِ َجارة .يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب
 )28ال َقليبُ :
احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،4ص ،98ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،15ابب :الواو،
فصل الطاء املهملة ،ص.19
ت واجتافت .واجلِي َفةُُ :جثَّةُ امليت إذا أَنََْت.
ُ )29جيِفوا :أي :أَنتَنوا .يُقال:
وجيَّ َف ْ
ْ
جافت املَّْيتةَُ ،
يراجع :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د .ط ،.ج ،1ص.325
 )30رواه مسلم يف صحيحه من حديث أنس بن مالك ،ولفظهَّ :
رسول هللا – صلى هللا عليه
أن َ
جهل بن ٍ
وسلم – تََرك قَتلى بدر ثالاث ،مث أاتهم فقام عليهم فناداهم ،فقال( :اي أاب ِ
هشام ،اي
أُمية بن َخلَف ،اي ُعتبة بن َربِيعة ،اي َشْيبة بن َربيعة :أليس قد وجدمت ما َو َعد رب ُكم حقا؟ فإين
النب – صلى هللا عليه وسلم ،-فقال :اي
قد
قول ِ
عمر َ
وجدت ما َ
ُ
وع َدين ريب حقا) .فسمع ُ
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أَن ُجييبوا وقد جيِفوا؟ قال ( :والذي نَ ْفسي ِ
بيده ما ما أنتم أبَمسَ َع
رسول هللا :كيف يَ ْس َمعوا و َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
فس ِحبوا ،فأُل ُقوا يف قَلِيب بد ٍر.
لما أقول منهم ،ولكنهم ال يَ ْقدرون أ ْن جييبوا ) ،مث أُمَر هبم ُ
يراجع :مسلم ،صحيح مسلم ،د .ط ،.ج ،4كتاب :اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،اببَ :عرض

قعد امليت من اجلنة أو النار عليه ،وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه ،احلديث رقم (،)2874
َم َ
ص.2203
)31مسلم ،صحيح مسلم ،د .ط ،.ج ،2كتاب :اجلنائز ،ابب :ما جاء يف عذاب القرب ،احلديث
رقم ( ،)1374ص.98
 )32هذا جزء من حديث أخرجه أمحد يف مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وإسناده صحيح .يراجع :أمحد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ط ،1ج ،11مسند

املكثرين من الصحابة ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،احلديث رقم
(.)6702
 )33عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،قال" :الصادقةُ صحيفة كتبتها من رسول هللا صلى هللا عليه
" .يراجع :اخلطيب البغدادي ،تقييد العلم ،د .ط ،.ج ،1ص.84

س ُدروساَ :ع َفا وامنحى .يراجع :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،6ابب:
الشي يَ ْد ُر ُ
َ )34دَر َ
س ُ
السني ،فصل :الدال ،ص.79
َّهر .يراجع :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،3ج ،4ابب:
الع ْ
)35األ ُ
صر ،و َ
َعصر :مفرد َ
صر :الد ُ
الع ُ
الراء ،فصل :العني ،ص.575
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مراجع الدراسة
 أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين ،املتويف سنة (241ه).(1421ه2001-م) .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعادل مرشد
وآخرون ،ط ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة.
 أمحد عمر هاشم( ،د .ت .).كتابة السنة النبوية يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلموالصحابة وأثرها يف حفظ السنة النبوية ،د .ط ،.املدينة النبوية ،جممع امللك فهد لطباعة

املصحف الشريف.
 ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيبايناجلزري ،املتويف سنة (606ه)1399( .ه1979-م) .النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د.
ط ،.حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي ،بريوت ،املكتبة العلمية.
 األلباين ،حممد انصر الدين ،املتويف سنة (1420ه)( .د .ت .).دفاع عن احلديث النبويوالسرية ،د .ط ،.د .م ،.د .ن.

 األلباين ،حممد انصر الدين ،املتويف سنة (1420ه)1421( .ه2000-م) .صحيحالرتغيب ،والرتهيب ،خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يعلمها

أصحابه ،ط ،1الرايض :مكتبة املعارف.

 اآلمدي ،أبو احلسن سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعلب ،املتويف سنة(631ه)( .د .ت .).اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،د .ط،.
بريوت-دمشق :املكتب اإلسالمي.
 -البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا ،املتويف سنة (256ه)1422( .ه) .صحيح

البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،ط ،1دمشق ،دار طوق النجاة.
 البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسر ِوجردي اخلُراساين ،املتويف سنة
َ َْ
(458ه)1424( .ه2003-م) .السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط،3
بريوت ،دار الكتب العلمية.
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 ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ،املتويف سنة (728ه).(1416ه1995-م) .جمموع الفتاوى ،حتقيق :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ،د .ط،.
املدينة النبوية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
 ابن حجر ،أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين ،املتويف سنة (852ه)1379( .ه) .فتحالباري شرح صحيح البخاري ،د .ط ،.ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،تصحيح :حمب الدين

اخلطيب ،تعليق :عبد هللا بن عبد العزيز بن ابز ،بريوت :دار املعرفة.
 ابن حزم ،أبو حممد على بن أمحد بن سعيد األندلسي ،املتويف سنة (456ه)( .د .ت.).اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،د .ط ،.بريوت ،دار اآلفاق اجلديدة.

 احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي ،املتويف سنة (626ه).(1415ه1995-م) .معجم البلدان ،ط ،2بريوت ،دار صادر.

 أبو َحيَّان ،حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن أثري الدين األندلسي ،املتويف سنة(745ه)1420( .ه) .البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،د .ط،.
بريوت ،دار الفكر.
 اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي ،املتويف سنة(463ه) .تقييد العلم ،د .ط ،.بريوت ،إحياء السنة النبوية.

 الذهب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قاُياز ،املتويف سنة (748ه).(1405ه1985-م) .سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من احملققني؛ إشراف :شعيب
األرانؤوط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة.
 -الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي ،املتويف سنة (666ه).

(1420ه1999 -م) .خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،ط ،5بريوت -صيدا،

املكتبة العصرية – الدار النموذجية.
 الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين بن حممد بن عبد هللا بن هبادر ،املتويف سنة (794ه).(1414ه1994-م) .البحر احمليط يف أصول الفقه ،ط ،1د .م ،.دار الكتب.
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 -ابن سعد ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن َمنيع اهلامشي ابلوالء ،البصري البغدادي ،املتويف سنة

(230ه)1410( .ه1990-م) .الطبقات الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية.
 السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،املتويف سنة (911ه).(1409ه1989-م) .مفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنة ،ط ،3املدينة املنورة ،اجلامعة

اإلسالمية.
 الشاطب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي ،املتويف سنة (790ه)1417( .ه-1997م) .املوافقات ،حتقيق :أبو ُعبيدة بن مشهور بن حسن آل سلمان ،ط ،1القاهرة ،دار
ابن عفان.
 -أبو شامة املقدسي ،أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم الدمشقي،

املتويف سنة (665ه)1420( .ه1999-م) .شرح احلديث املُقتفى يف مبعث النيب
املصطفى ،حتقيق :مجال عزون ،ط ،1الشارقة /اإلمارات ،مكتبة العمرين العلمية.
 الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،املتويف سنة (1250ه)1419( .ه-1999م).إرشاد الفحول ،إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حتقيق :أمحد عزو عناية ،ط،1
دمشق ،دار الكتاب العريب.

 الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،املتويف سنة (1250ه)( .د .ت .).والية هللاوالطريق إليها ،حتقيق :إبراهيم إبراهيم هالل ،د .ط ،.القاهرة ،دار الكتب احلديثة.

 الصاحلي الشامي ،حممد بن يوسف ،ملتويف سنة (942ه)1414( .ه1993-م) .سبلاهلُدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،
ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن أبو عمرو ،تقي الدين ،املتويف سنة (643ه).(1406ه1986-م) .مقدمة ابن الصالح ،حتقيق :نور الدين عرت ،د .ط ،.سوراي ،دار
الفكر ،بريوت ،دار الفكر املعاصر.
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 أبو العباس القرطب ،أمحد بن عمر بن إبراهيم ،املتويف سنة (656ه)1417( .ه1996-م).املُف ِهم لِما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،حتقيق :حميي الدين ديب مستو ،ويوسف علي
بديوي ،وأمحد حممد السيد ،وحممود إبراهيم بََّزال ،ط ،1دمشق -بريوت ،دار ابن كثري ،دار
الكلم الطيب.

 عبد هللا رمضان موسى1432( ،ه2011-م) .هدم أصول أهل البدع ،فضح أكاذيبوجهاالت الغُ َماري ،ط ،1القاهرة ،الدار النورانية للرتاث والبحوث العلمية.
َ

حصب السبيت ،املتويف
 القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليَّ ُسنة (544ه)1419( .ه1998-م) .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،حتقيقَ :ييي إمساعيل،
ط ،1اإلسكندرية ،دار الوفاء.
 -الفخر الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التَّ ْيمي ،املتويف سنة (606ه).

(1420ه) .مفاتيح الغيب ،ط ،3بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب.
 ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم ِالدينَ ْوِري ،املتويف سنة (276ه)1419( .ه-
1999م) .أتويل خمتلف احلديث ،ط ،2دمشق ،املكتب اإلسالمي.
 القرطب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ،املتويفسنة (671ه)1384( .ه1964-م) .اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم

أطفيش ،ط ،2القاهرة ،دار الكتب املصرية.
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين بن ق يِم اجلَوزية ،املتويف سنة(751ه)1411( .ه1991 -م) .إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد
السالم إبراهيم ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين بن ق يِم اجلَوزية ،املتويف سنة(751ه)1415( .ه1994-م) .زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ط ،27بريوت ،مؤسسة
الرسالة ،الكويت ،مكتبة املنار اإلسالمية.
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 ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي ،املتويف سنة(774ه)1419( .ه) .تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،ط،1

 مسلم ،أبو احلسن بن احلجاج ال ُقشريي النيسابوري ،املتويف سنة (261ه)( .د .ت .).صحيحمسلم ،د .ط ،.حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب.

 مصطفى بن حسين السباعي ،املتويف سنة (1384ه)1402( .ه1982-م) .السنةومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،ط ،3دمشق-بريوت ،املكتب اإلسالمي.
 ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل ،مجال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي،املتويف سنة (711ه)1414( .ه) .لسان العرب ،ط ،3بريوت ،دار صادر.
 املنياوي ،أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد اللطيف1432( .ه2011 -م).املعتصر يف شرح خمتصر األصول من علم األصول ،ط ،2القاهرة ،املكتبة الشاملة.
 النووي ،أبو زكراي حميي الدين َييي بن شرف ،املتويف سنة (676ه)1392( .ه) .املنهاجملحق

شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.

األحاديث اليت تتعارض مع القرآن

)(2

) (2مقال منشور بصحيفة األهرام املصرية بتاريخ :األربعاء ( )24من ذي القعدة (1438ه) – ()16
أغسطس (2017م) ،العدد ( ،)47735السنة (.)141
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هنى الشرنويب
ِ ِ
ْكتَاب َال ري ِ ِ
يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي َٰ “:ذَلِ َ ِ
ني " ويتضح من اآليه ان
ب ۛ فيه ۛ ُه ًدى لل ُْمتَّق َ
ك ال ُ َ ْ َ

هللا خيربان ان القرآن الكرمي ال ريب أي ال شك به ومل يقل سبحانه ان أي كتاب كتبه بشر ال أيتيه

الباطل  ،ولذا فكتب البخاري ومسلم وغريهم من رواة احلديث والسرية النبوية من اآلئمة بشر

خيطئون ويصيبون.
وكل فروض هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم تؤدى ابلتواتر منذ وفاة النب صلى هللا عليه وسلم وحىت
قيام الساعة  ،فاملسلمون يؤمنون ابهلل ابلقرآن الذي نزل على حممد صلى هللا عليه وسلم ابلوحي من هللا
تعاىل ويصلون ويصومون ويزكون وَيجون قبل مجع أحاديث البخاري ومسلم مبا يقرب من قرنني من الزمان
من خالل مشاهدهتم لغريهم من املسلمني وهم يؤدون الفرائض والشعائر السابقة كما كان يؤديها النب
صلى هللا عليه وسلم.
ص ِ
ك
آان َعَربِيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن َحنْ ُن نَ ُق ُّ
َنزلْنَاهُ قُ ْر ً
ص ِمبَا أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
ص َعلَْي َ
َح َس َن الْ َق َ
كأْ
ويقول هللا تعاىل " :إِ َّان أ َ
ِِ
.
ني“
لَ ِم َن
قَ ْبلِِه
ِمن
نت
َوإِن
الْ ُق ْرآ َن
ََٰه َذا
الْغَافل َ
ُك َ
ول َاي َر ِب إِ َّن قَ ْوِمي َّاختَ ُذوا ََٰه َذا الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُج ًورا"
الر ُس ُ
ويقول هللا تعاىل َ " :وقَ َ
ال َّ
كتبت ما سبق ألين أطلع على بعض املواقع اإللكرتونية اليت تشكك ابإلسالم وبفروض هللا من خالل
انتقاء بعض األحاديث من كتاب صحيح البخاري ومسلم وغريهم من الكتب وأعيد وأكرر صراحة ان أي
حديث يتعارض مع آايت هللا ليس حبجة على اإلسالم ألنه مت مجعه من قبل بشر بعد وفاة النب صلى هللا
عليه وسلم مبا يقرب من  200عام كما ان ذلك ال يشكك احد يف فروض هللا من صالة وصوم وزكاة
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وحج يؤدي شعائرها املس لمون منذ اايم الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلتواتر  ،أي من خالل مشاهدة
غريهم من املسلمني وهم يصلون ابملساجد وَيجون ابلكعبة ويصومون ويزكون بعد وفاة النب صلى هللا
عليه وسلم وحىت قيام الساعة مبشيئة هللا
ومن بني األحاديث اليت رواها البخاري ومسلم واليت تتعارض مع آايت هللا:
حديث إرضاع الكبري حىت وإن كان ليس املقصود به اإلرضاع من ثدي املرأة وامنا من إانء من لبنها كما
ِ
ني َك ِاملَ ْ ِ
ات يُر ِض ْعن أَْوالَ َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِ
ني لِ َم ْن
يفسر البعض  ،فهذا احلديث يتعارض مع قول هللا تعاىل َ :والْ َوال َد ُ ْ َ
اع َة
أََر َاد أَن يُتِ َّم َّ
الر َ
ضَ
ِ
ني ُحتَ ِرُم فَأ ََّما َما َكا َن بَ ْع َد ا ْحلَْولَ ْ ِ
اعةُ قَلِيلُ َها وَكثِريَها إِ َذا َكا َن ِيف ا ْحلَْولَ ْ ِ
وأوضح اإلمام مالك أن َّ
الر َ
ضَ
ني فَِإ َّن قَليلَهُ
َ ُ
َوَكثِ َريهُ ال َُيَ ِرُم َشْي ئًا َوإَِّمنَا ُه َو ِمبَنْ ِزلَِة الطََّع ِام.
كما ذكر ابن عساكر أن الرضاع ىف احلولني َُيرم الزواج ألسباب تتعلق بعوامل الوراثة  ،ولكنه ُجيرم
االختالط  ،فال جيوز للراضع بعد الكرب أن خيتلي ابملرضعة أو اببنتها  ،حبجة أهنا أمه أو أخته يف الرضاعة
فاخللوة حرام
أما األحاديث اليت تقول ان هناك آيه كانت تتحدث عن رجم الزاين والزانية وان هللا نسخها ولكن يبقى
حدها معموال به !!  ...فهذا يتعارض مع قول هللا تعاىل " :ما نَنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُ ِ
نس َها َأنْ ِت ِخبٍَْري ِمْن َها أ َْو
َ َ ْ َ ْ
ِمثْلِ َها ۗ أََملْ تَ ْعلَ ْم أ َّ
اَّللَ َعلَ َٰى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِدير"( ...فكيف اذا يتم نسخ آية ويظل حكمها معموال به رغم
َن َّ
الزِاين فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمْن ُه َما ِمائََة
الزانِيَةُ َو َّ
نزول آية أفضل منها ؟! ) وهى ما جاءت يف قول هللا تعاىل َّ :
ْ
َ
اَّلل إِ ْن ُكْن تم تُؤِمنُو َن ِاب َِّ
جلْ َد ٍة ۖ وَال َأتْخ ْذ ُكم هبِِما رأْفَة ِيف ِدي ِن َِّ
َّلل َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر ۖ َولْيَ ْش َه ْد َع َذ َاهبَُما طَائَِفة ِم َن
ُْ ْ
َ َ ُ ْ َ َ
ِِ
ني .وهناك أحاديث منسوبة للسيدة عائشة يف صحيح البخاري ومسلم عن اهنا اخربت ان النب
الْ ُم ْؤمن َ
صلى هللا عليه وسلم قد تعرض للسحر على يد لبيد بن األعصم حىت انه كان خييل له انه يفعل الشيء
ي عن ُع ْرَوةُ َع ْن
وما يفعله مث شفاه هللا بعدها واحلديث اآلخر يف صحيح البخاري ومسلم الذي رواه ُّ
الزْه ِر ُّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فِ َيما بَلَغَنَا ُح ْزًان
صلَّى َّ
َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها أ ََّهنَا قَالَ ْ
ت َ :وفَََرت الْ َو ْح ُي فََْرتًة َح َّىت َح ِز َن النِ ُّ
َّب َ
َغ َدا ِمْنهُ ِمَر ًارا َكي يَََرتَّدى ِم ْن ُرءُ ِ
وس َش َو ِاه ِق ا ْجلِبَ ِال ؛ هذه األحاديث رواها بشر قد خيطئوا ويصيبوا ومجعها
ْ
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البخاري ومسلم بعد وفاة النب والسيدة عائشة مبا يقرب من قرنني من الزمان ويكفينا قول هللا تعاىل ردا
على إدعاءات كفار قريش وتكذيبهم لنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ونزول الوحي عليه ؛ يقول هللا تعاىل
ِ
ني وما ِ ِ ٍ
 " :إِنَّه لََقو ُل رس ٍ
ول َك ِرٍمي ِذي قُ َّوٍة ِع َند ِذي الْ َعر ِش َم ِك ٍ
صاحبُ ُكم مبَ ْجنُون َولََق ْد َرآهُ
ني ُّمطَ ٍاع َمثَّ أَم ٍ َ َ َ
ُ ْ َُ
ْ
ني وما هو بَِقوِل َشيطَ ٍ
ضنِ ٍ
ني وَما ُهو َعلَى الْغَْي ِ
ِابْألُفُ ِق الْمبِ ِ
ان َّرِجي ٍم“
ب بِ َ
ْ
ْ
َ
ُ
ََ َُ
َ
اما احلديث الذي يروى عن ابن إسحاق عن محيد الطويل  ،عن أنس بن مالك قال  :مسع أصحاب النب
رسول هللا من جوف الليل ،وهو يقول« :اي أهل القليب ،اي عتبة بن ربيعة ،واي شيبة بن ربيعة ،واي أمية
بن خلف ،واي أاب جهل بن هشام  -فعدد من كان منهم يف القليب  -هل وجدمت ما وعد ربكم حقا ؟
فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا» فقال املسلمون :اي رسول هللا أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال« :ما أنتم
جييبوين».
أن
يستطيعون
ال
ولكنهم
منهم،
أقول
ملا
أبمسع
اَّللَ يُ ْس ِم ُع َمن يَ َشاءُ ۖ
ات ۚ إِ َّن َّ
َحيَاءُ َوَال ْاأل َْم َو ُ
فهذا احلديث يتعارض مع قول هللا تعاىل َ " :وَما يَ ْستَ ِوي ْاأل ْ
َنت ِمبُ ْس ِم ٍع َّمن ِيف الْ ُقبُوِر"
َوَما أ َ
واختتم حديثي بقول هللا تعاىل  " :ولََق ْد ي َّسرَان الْ ُقرآ َن لِ ِ
لذ ْك ِر فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر"
َ َ ْ ْ
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