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الباب األول

مقدمة البحث

خلفية البحث.أ

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد 

احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون، أرسله باهلدى ودين nأن حممدا عبده ورسوله

وليخرج الناس من الظلمات إىل النور.

}{.)1(

تشمل أقوال الرسولفالسنة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر اإلسالم، وهي أما بعد:

nوأفعاله وتقريراته، وقد فرض القرآن على املؤمنني اتباع الرسولn وطاعته يف آيات كثرية، كما

يف قوله تعاىل: 

}،{)2(}{.)3(

{:والسنة هي بيان وشرح للقرآن كما يف قوله تعاىل

فهي بالنسبة للقرآن كاملذّكرة التفسريية للدستور يف لغة هذا العصر كالقوانني اليت تعربِّ عن )4(}
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مبّني للقرآن ومفّسر له أو مقّيد ملا يف األنظمة املعاصرة.املبادئ العامة اليت يتضمنها الدستور

أطلق فيه أو مؤّكد ملا قّرر فيه أو خمّصص أو مثبت للحكم الذي مل يرد ذكره يف القرآن. 

مبلغ nه، ألنقام بتوضيح وتبيني ما أشكلت هلم من املشاكلnفالنيب بوةيف عهد النأما 

.وحصلوا على اجلواب من عند الرسولاهسألو صحابةللرسالة واألحكام ومبني هلا، وبإمكان ال

القرون املفّضلة وتوّسعت البلدان اإلسالمية واعتنقت خري ولكن، بعد أن انقرضت تلك 

ن األعاجم اإلسالم واختلفت العادة والبيئة من بلد إىل بلد وظهرت األمور املستجّدات اليت مل تك

، انتشرت العلوم والكتب يف األمصار، منها ما يتعلق بعلم الرواية تقع يف تلك القرون املفّضلة الثالثة

أو علوم احلديث النبوي.

أشد اهتمام قدميا وحديثا. فمنهم من درسه وحفظه وتفهم علم احلديثوقد اهتم الدارسون ب

ما فيه من أجل االنتفاع به والعمل به ونشره بني الناس. ومنهم من قام بدراسته من أغراض خمتلفة، 

فمن تلك األغراض إدخال الشكوك وإثارة الشبهات حول احلديث النبوي.

ن درسه وبذل اجلهد فيه من أجل فقد شارك يف هذا الصنف فئات خمتلفة من الناس، منهم م

الوقوف على احلقيقة، ومنهم من رغب يف الفوز بعيب اإلسالم وأهله. ومنهم من اهتم به من أجل 

ومما ظهرت يف هذه اآلونة األخرية دراسات غري قليلة من املستشرقني الغربيني ومن تبعهم من 

نون الظن بالباحثني الكفار واملشركني ويسيؤون الظن بعلماء 
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. وقد كتب يف حمود أيب ريةاملسلمني.

.أضواء على السنة احملمديةالطعن يف احلديث وعلمائه كتبا من أشهرها كتاب

من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أشد إساءة وقد أساء فيه املذكور إىل اإلسالم وعلمائه

حيث ذكرهم بالسب والشتم واإلهانة وغري ذلك من األلفاظ اليت ال ينبغي أن يصدر من باحث 

. فضال عن رجل ادعى أنه مسلم

وقال يف مقدمة كتابه: "وكان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول اهللا على حني أنه مل 

ية اإلسالم، و اوكان نصيب الصحايب اجلليل، ر احدة وتشعة أشهر".يصاحب النيب إال سنة و 

من أكثر الصحابة رواية a،من هذا الكيد اجلديد الشيء الكثري، ألنهaوحبيب املؤمنني، أيب هريرة

n ،فسمع ما مل يسمعه غريه ،

ثري، يرويه للناس ويعلمهم غريه من الصحابة، فصار عنده الشيء الكإضافة إىل مسموعاته من

)5(.إياه

،وابتهلها فرصة ساحنة، aكخصوم اإلسالم، كثرة الرواية من أيب هريرةريةلذا استغل أبو 

وجعلها ثغرة ينفذ منها للتشكيك بصدق أيب هريرة 

؟ zرأ بطعن أيب هريرة دفعين إىل حبث هذا املشكل، كيف جتوهذا هو السبب الرئيسي الذي 

، وقد اتفق له مجهور nمن عاش يف خري القرون، ومن يالزم خبري الناس zأال يعلم أن أبا هريرة

العلماء بعدوله، فأي عيب فيه.

8-7)،الطبعة الثانية، بريوت: دار القلم، ص. 1981(دفاع عن أيب هريرة صاحل العلي العّزي، عبد املنعم، 5
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ومل يتوقف بطعن كثرة الرواية فقط، إمنا يأيت باملطاعن األخرى من حيث نشأته وحياته 

وصفاته، فالسؤل عند الباحث ما هي األسباب اليت دفعته بإتيان تلك املطاعن. 

من حيث nواألخري كيف رد العلماء باملطاعن املوجهة إىل الصحايب اجلليل أيب هريرة 

.ديث النبوية الشريفة.شخصيته وحياته وروايته لألحا

فلما ملثل هذه الدراسات احلاقدة والبحوث املغرضة من آثار سيئة تثري الفنت والتشكيك يف 

وجمازفاته، حممود أبوريةقلوب عباد اهللا املؤمنني، أريد أن أسهم يف الكشف عن بعض أباطيل كتاب 

ذا البحث خالصا لوجه رجاء أن أقوم بواجب النصيحة للمسلمني. هذا، واهللا أسأل أن جيعل ه

الكرمي، نافعا يل يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.

أسباب اختيار الموضوع.ب

: فعتين إىل اختيار املوضوع ما يليومن أهم األسباب اليت د

.ريةأيب فكرةرغبة يف الوقوف على حقيقة .1

قليل من طالب العلم والباحثني.الكشف عن كتابه.2

اإلسهام يف النصيحة للمسلمني عامة وطالب العلم خاصة..3

ئمهارة النقد لدى الباحث وذلك بالوقوف عن املصادر وكالم العلماء.اكتساب.4

مصطلحات البحث .ج

ومن املصطلحات املوجودة يف هذا البحث:
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النقد خالف النسيئة، والنقد واالتنقاد متييز الدراهم وإخراج الزيف منها، :نقد.1

)6(.وناقدت فالنا إذا ناقشته يف األمر

طعنه بالرمح يطعنه ويطعنه طعنا فهو مطعون وطعني : مأخوذة من كلمة طعن: مطاعن.2

)7(.من قوم طعن وخزه حبربة وحنوها

ألّفه حممود أيب ريةأضواء على السنة احملمدية: اسم الكتاب الذي.3

تارخيية.4

)8(ما.

: من كلمة حدث، احلديث نقيض القدمي واحلدوث نقيض القدمة حدث الشيء حديثية.5

اإلصطالح:ويف أي شيء جديد.)9(.حيدث حدوثا وحداثة وأحدثه هو فهو حمدث وحديث

هي دراسة حديثية أي الدرس الذي يتعلق باحلديث الشريف وعلومه.

حدود البحث وتحديد البحث.د

يف كتابه aأما حدود البحث، فريتكز الباحث البحث إىل ما طعن به أبو رية إىل أيب هريرة  

وضعف فيها،، فيأيت الباحث بنقد أرآئه مستندا على أقوال العلماء أضواء على السنة احملمدية

املوضوعات القدرة العلمية وكذلك االبتعاد عن التوسع يف هذا البحث فيقتصر الباحث على

فحدود البحث ما يلي:فقط.املختارة

؟nكيف جترأ بطعن الصحايب اجلليل أيب هريرة.1

425، ص. 3.ج. )1879(حممد األفريقي، املرجع السابق ابن منظور، 6
265، ص. 13_________، املرجع السابق، ج. 7
1132، نسخة املكتبة الشاملة، ص. قاموس فرنسي ـ عريب ـ اجنليزي8
131، ص. 2،املرجع السابق. ج.)1879(حممد األفريقيابن منظور، 9
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ما هي األسباب اليت دفعته بإتيان تلك املطاعن؟.2

كيف يرد العلماء على تلك املطاعن؟.3

حتديد البحث ما يلي:وأما 

.وموقفهأضواء على السنة احملمديةكتاب معرفة  .1

وبيان ضالالته وجمازفاته.ريةمعرفة شخصية أيب .2

الوقوف على ردود العلماء املؤيدة باألدلة والوقائع التارخيية..3

وفوائدهالبحثهدافأ.ه

البحث يف األغراض اليت من أجلها أكتب هذه الدراسة وهي:دافتكمن أه

.وموقفهأضواء على السنة احملمديةكتاب معرفة  .1

وبيان ضالالته وجمازفاته.ريةمعرفة شخصية أيب .2

الوقوف على ردود العلماء املؤيدة باألدلة والوقائع التارخيية..3

وأّما الفوائد من هذا البحث فهي : 

متييز املعلومات الصحيحة من السقيمة من الكتب املنتشرة اليت تتعلق باحلديث..1

إقامة بدفاع السنة النبوية من اهلجوم املستشرقني الضاللة..2

تطبيق النظريات اليت درست يف جمال العلوم األكادميية خاصة علوم احلديث. .3

وسيلة لزيادة كنوز العلوم اإلسالمية. .4
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يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية،)بكالوريوس(لنيل الشهادة اجلامعية.5

.للمستوى الدويلكلية أصول الدين قسم التفسري واحلديث

الدراسات السابقة.و

من املؤلفات واملقاالت والرسائل اليت سبقت بدراسة هذا املوضوع مايلي:

، كتاب .1

الرمحن بن حيىي املعلمي، تكلم فيه الشيخ دفاعا عن احلديث كرّد للكتاب املردود للشيخ عبد

.أضواء على السنة احملمدية

للشيخ عبد املنعم صاحل العلي العزي ختصص املؤّلف بدفاع عنه، دفاع عن أيب هريرةكتاب .2

أبو القسم الثاينيف القسم األول، و aوقّسم املؤّلف كتابه إىل مخسة أقسام فبدأ حبياة أيب هريرة

مصدرا أساسيا هلذا بني هجوم األعداء و نقد األصدقاء، واختذ الباحث هذا الكتابaهريرة

البحث.

للدكتور الشيخ حممد بن حممد أبو شهبة، أستاذ علوم القرآن واحلديث دفاع عن السنةكتاب .3

عاصرين وبيان الشبه جبامعة األزهر وجامعة أّم القرى، رّد الشيخ شبه املستشرقني والكّتاب امل

الواردة على السنة قدميا وحديثا ورّدها رّدا علمّيا صحيحا. 

.الرزاق محزةمد بن عبدحملظلمات أيب رية أمام أضواء على السنة احملمديةوكتاب .4
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للدكتور ودحض مزاعم املستشرقني وأتباعهماهتمام احملدثني بنقد احلديث سندا ومتناكتاب .5

حممد لقمان الّسلفي وغريها من الكتب.

تكّلمت الكتب السابقة عن هذه القضية إمجاال أو تفصيال، فرّمبا وجدنا بيانا صرحيا 

، ما هلا وما عليها، وما ريةفيأيت من جهة أخرى وهي فكرة أيب وشرحا واضحا منها، وأما الباحث

.aواهلجوم على أيب هريرةن و هي األسباب اليت تدفعه إىل التجرؤ على الطع

منهج البحث .ز

هذا البحث هو البحث املكتيب حيث جيمع الباحث املعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع 

ذلك. 

أ) مصادر املعلومات. 

تنقسم مصادر املعلومات يف هذا البحث إىل قسمني: 

. املصادر األولية. 1

األنوار كتاب و ،حملمود أيب ريةأضواء على السنة احملمدية كتاب تشمل يف هذه املصادر  

الرمحن بن ، للشيخ عبد

دفاع عن كتاب ،  للشيخ عبد املنعم صاحل العلي العزيدفاع عن أيب هريرةكتاب ،حيىي املعلمي
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ظلمات أيب رية أمام أضواء على السنة ، وكتاب للدكتور الشيخ حممد بن حممد أبو شهبةالسنة

.الرزاق محزةمد بن عبدحملاحملمدية

. املصادر الثانوية. 2

اهتمام احملدثني بنقد كتاب مثل  وهذه املصادر تشمل كتب التكميالت اليت تتعلق بالبحث. 

سري وكتاب ، للدكتور حممد لقمان الّسلفيودحض مزاعم املستشرقني وأتباعهماحلديث سندا ومتنا

وغريها من الكتب اليت تتعلق بالبحث. إلبن كثري البداية والنهاية للذهيب، وأعالم النبالء

ب) اخلطوات يف مجع البيانات وحتليلها. 

أما اخلطوات يف مجع البيانات وحتليلها فمتعّددة، وهي ما يلي: 

ومؤلفه حممود أيب رية واملطعون فيه أيب أضواء على السنة احملمديةبكتاب ةمجع املعلومات املتعلق.1

. zهريرة 

، zالصحايب اجلليل أيب هريرةستقراء على مجيع البيانات ونقلها لكي يعطي صورة عامة عن . اال2

. أضواء على السنة احملمديةوأيب رية كتابه 

، وقّسم الباحث إىل أضواء على السنة احملمدية. الذكر على بعض املطاعن املوجودة يف كتاب 3

، مع إتيان التعليقات zواملطاعن يف روايتهzقسمني، مها: املطاعن املتعلقة بشخصية أيب هريرة

القصرية يف كل املطاعن املذكورة.
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وقوفا على أقوال العلماء، وذلك مبساعدة الكتب واملراجع z. ذكر الردود املوجهة على أيب هريرة4

األولية كما مّر ذكرها، واملراجع الثناوية إما من املكتبة الشاملة أم غريها.

يف كل املطاعن املذكورة يف هذا البحث. اإلتيان باخلالصة . 5

أضواء على السنة التوضيح على أصل فكرة أيب رية وتأثره لغريه، والتحليل مبجازفته يف كتاب .6

. احملمدية

منهج الكتابة)ج

أما منهج الكتابة الذي يسري الباحث عليه مايلي:

التزمت رسم العثماين يف مجيع أزود األيات القرآنية إىل سورها بذكر األية بني القوسني، وكما .1

اآلية الواردة يف ثناي البحث.

إذا تكرر اسم األعالم فأكتفي بذكر ويرتجم الباحث لألعالم الواردة يف البحث ترمجة خمتصرة..2

ترمجته يف أول مرة.

وهي كاآليت: يضع الباحث الفهارس الالزمة الىت تعني القارئ يف فهم هذا البحث.3

.فهرس اآليات القرآنية.1

فهرس األحاديث واآلثار..2

ذكرهم يف البحث.ةفهرس األعالم الوارد.3

: املراجع احلروف، وقّسمت الكتب إىل قسمنيعلىمرتبةواملراجعاملصادرفهرس.4

ية.جنبالعربية واملراجع األ
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.املوضوعاتفهرس.5

italic)(يذكر الباحث أمساء الكتب الواردة يف هذا البحث على حروف مائلة .4

البحثخطّة .ح

:قّسمت البحث إىل مخسة أبواب

: مقّدمة الباب األول

وحدود بيان املصطلحات البحث،و اختيار املوضوع، فتشتمل على : خلفية البحث، وسبب

خطةو ،ومنهج البحثالدراسات السابقة، و البحث وحتديد البحث، أهداف البحث وفوائده، 

.البحث

أضواء على السنة وكتابه ريةوأبي zهريرةبأبي : التمهيد والتعريفالباب الثاني

المحمدية

:ثالثة فصولوفيه 

ونشأته قبل وكنيته،ونسبهامسه، وتشتمل هذه على a: ترمجة أيب هريرةالفصل األول

الصحابة و nوثناء الرسول ،لهوخدمتهnاهللالرسولحبهو ،االسالم، اسالمه وصحبته

.ووفاته،وحفظه وروايته وبره بأمه، العلماء عليه،والتابعني 

رية: ترمجة أبو الفصل الثاين

وفاته.امسه ونسبه، وطلبه للعلم، و وتشتمل على
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: التعريف بالكتاب أضواء على السنة احملمديةالفصل الثالث

.aعلى أبي هريرةريةالباب الثالث : نقد أبي 

:وفيه فصالن

شخصيته وحياته.ن يف و : اهلجوم على أيب هريرة والطعالفصل األول

يف امسه ونشأتهبسبب االختالفzعنه يف أيب هريرةط: املبحث األول

nطعنه يف صحبته للنيب : املبحث الثاين 

شيخ املضرية: املبحث الثالث

مزاحه وهذره: املبحث الرابع 

: الطعن يف روايتهالفصل الثاين 

: الطعن يف إكثاره من الروايةاملبحث األول

كيف سوغ كثرة الرواية: املبحث الثاين 

ملبحث الثالث ا

aالباب الرابع: الدفاع عن أبي هريرة

: رّد العلماء على اهلجوم والطعون املوجهة إليه، وفيه مباحث:الفصل األول 

اختالف امسه ونشأتهعلى الطعن يف : رّد العلماءاملبحث األول

nللنيبرّد العلماء على الطعن يف صحبته: املبحث الثاين 

يف لقبه شيخ املضرية: رّد العلماء على الطعن املبحث الثالث
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: رّد العلماء على الطعن يف مزاحه وهذرهاملبحث الرابع 

:رّد العلماء على الطعن يف روايتهالفصل الثاين 

: رّد العلماء على الطعن يف إكثاره من الروايةاملبحث األول

تشويغ كثرة احلديث: رّد العلماء على الطعن يف املبحث الثاين 

بالتدليس.:املبحث الثالث 

بغريهه تأثر و أصل فكرة أيب رية:رية: رأي الباحث يف فكرة أيب لثالثاالفصل

وجمازفته

الخاتمة: الباب الخامس

النتائج والتوصيات والدروس والعرب املستفادة من هذا يف هذا الباب األخري خلصت أهم 

البحث. ومتمت ذلك بوضع الفهارس الفنية من فهرس اآليات القرآنية، وفهرس األحاديث واآلثار، 

احلروف على قسمني: علىمرتبةواملراجعاملصادروفهرس األعالم الوارد ذكرهم يف البحث، وفهرس

.املوضوعاتوفهرسة،املراجع العربية واملراجع األجنبي
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العملهذاجيعلأنيف البحث، وأسألهأكتبماعلىويعينينيوفقينتعاىل أناهللاوأسأل

لوجهه الكرمي،  وحبثا نافعا للناس أمجعني. واهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل الصراط خالصاً 

املستقيم.


