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أ

ملخصال

"أضواء على كتابه في  zمطاعن أبي رية في أبي هريرة بعض نقد ";ذا البحثموضوع ه

;رقم اجلامعيال، حتت كتابة إرشاد الفكر،")من خالل وقائع تاريخية وحديثية(السنة المحمدية"

جامعة طالب يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، ،10832004620

للحصول لشروط الالزمة كمال لهذا البحث ميكونو مية.شريف قاسم اإلسالمية احلكو الالسلطان 

ث.واحلديقسم التفسرييفعلى درجة بكالوريوس

zاملطاعن املوجودة يف أضواء على السنة احملمدية يف أيب هريرةفهذا البحث ينضم فيه

علماء السنة ردودا من كتب أمجع الباحث املعلومات يف هذه القضية ، قدطاعنعلى تلك املنقد و 

ياملنهج املوضوعسلك الباحث يحيث،البحث املكتيبهووهذا البحث مبا جاء أبو رية يف كتابه.

يعرف منه موقف أقوال أيب رية حىت، لنقد مطاعن أيب رية يف أيب هريرةمن خالل دراسةيوالتحليل

.zطعن يف أيب هريرةجواب العلماء مباو 

باملنهج املكتيب نقد املطاعن واألراءمن حيث املعلومات والبياناتمث حيلل الباحث تلك

ويأيت الباحث مبقارنة بني أقوال .zاملتعلقة بدفاع عن السنة ودفاع عن أيب هريرةكتبالمبساعدة 

ة أصل فكرة شمبناقأيضاباحثويأخذها الباحث رادا من فكرة أيب رية. ويأيت الالعلماء يف كتبهم، 

لغريه، حىت يُعرف موقفه يف الطلب والبحث العلمي.هأيب رية وتأثر 

أضواء على السنة احملمدية ضاللة وجمازفة ورد به أبو رية يف كتابهأما أن هي نتيجة الو 

وتأثره بأراء املستشرقني والروافض وتردد يف السنة النبوية.zب العلم يف أيب هريرة لتشكيك طال

ملستعان.واهللا ا. سبب لضاللته



ب

تقديرالشكر و ال

احلمد هللا امللك العظيم العلي الكبري الغين اللطيف اخلبري املنفرد بالعز والبقاء واالرادة والتدبري 

احلي العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصري تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء 

عليه على قصد ويسر من قدير أمحده محد عبد معرتف بالعجز والتقصري وأشكره على ما أعان

عسري وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال مشري وال ظهري له وال وزير وأشهد أن حممدا 

عبده ورسوله البشري النذير السراج املنري املبعوث إىل كافة اخللق من غين وفقري ومأمور وأمري صلى 

اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صالة يفوز قائلها م

.من عذاب السعري وحسبنا اهللا ونعم الوكيل فنعم املوىل ونعم النصري

، وأستند إليه وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والثناء على من أستعني به يف الشدة والرخاء

وسهل علي إجناز هذا أنعم علييف البأساء والضراء، وألوذ به مما جيري من القدر والقضاء، الذي 

إىل االنتهاء، إذ لو ال نعمته سبحانه وتعاىل ما ظهر هذا البحث وال انتهى، فله بتداء البحث من اال

احلمد حىت يرضي وله احلمد إذا رضي.

مث أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل فضيلة الشيخ الدكتور دمسان حيىي معايل، الذي أشرف 

، فقد وجدته أستاذًا صابرًا ومعلمًا مربيًا حيث أسدى يل ملحوظاته علي يف إعداد هذا البحث

خري اجلزاء، وأن جيمعه يف رمزة العلماء السعداء، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

كما أشكر مجيع املساعدة من املشاييخ واإلخوة الذين مل يبخلوا علي بإراعة بعض املصادر 

واملعلومات، فجزى اهللا اجلميع عين خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.



ج

رزوقي واألم احلبيبة زبيدة عبداهللا والزوجة احلبيبة وأشكر التشجيعات من األب احلبيب أرقم م

خري اجلزاء.اجلميع عيناهللاجزىف، إرشادية سلمي

هللا رب العاملني.نا أن احلمداعو دوآخر 

م2014مارس 7، يكنباروب
الباحث 

إرشاد الفكر
10832004620
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