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الخاتمة

فإن القيام بالبحوث العلمية والدراسات اإلسالمية يعود بالنتائج املهمة والفوائد العظيمة واملنافع اجلمة. ويف 

هذه اخلامتة أذكر أبرز ما توصلت إليه من خالل إعداد هذا البحث املتواضع ومن ذلك:

.أ

وحممد عبده، والثاين؛ تأثره بكتب املستشرقني اليت قرأه يف مدى طلبه للعلم.

اليت تدافعه باتيان تلك املطاعن، حبه على الكشف ما اتفق به العلماء يف احلديث من ومن األسباب.ب

حيث علومه وروايته ورواته، ورغبته على التجديد يف الفكر والفهم لألحاديث النبوية، وتشكيكه على  

كتب األحاديث املنتشرة يف األمة.

معرفة امسه قبل اإلسالم بقبول رواياته أو ال يضر شيئا بعدموهيف اختالف امسه ونشأته طعن الرد على .ت

ند الناس حينذاك، وكذالك اليوم فما بالنا باختالف امسه وال عيب مبوقفه عnردها، وال لصحبته للنيب 

، فنقبل رواياته حيث اجتمعت شروط nوعدم معرفة نشأته قبل اإلسالم باألحاديث اليت رواها عن النيب 

العلماء بعدالة الصحابة.الصحة فيها. وقد اتفق مجهور 

الرد على الطعن يف صحبته:.ث



فأبو طعن أن أبا هريرة صاحبه ليس ألجل احملبة واهلداية، وإمنا قد صاحبه على ملء بطنه، األول: 

تكلم عن هريرة مل يتكلم عن إسالمه وال هجرته وال صحبته املشرتكة بينه وبني غريه من الصحابة وإمنا

هنا بأدب بالغ وأسلوب عال يف تلك الروايةzويأيت أبو هريرة ، nمزيته وهي لزومه للنيب 

فلم يبني لنا أي تاريخ هنا، وهل كان األكل والنهم سببا ال نقبله،zه أيب هريرة هلو كأما تاريخ أالثاين: 

لقبول احلديث أو رده؟ ال واهللا، فال عيب فيه.

وعمر وعثمان يكون هذا تفضيال له عليهم، واعرتاف الثالث: وقوله يف أفضل جعفر من علي وأيب بكر 

.zباملعروف واقرار باجلميل. قد غلبه اهلوى واحلقد فال يرا أي خري يف أيب هريرة

الرد يف طعنه بشيخ املضرية .ج

أو zب من يطعمنا؟ سواء كان معاويةأن حنعيب  الو ،ب حلوى طعام طيبحنأنعيب الاألول: 

غريه.

،هذه القصة الهريرة يف الفنت كما قال الثعاليب، فاشرتاك أيبالثاين: أما

وعلّى كان بالعراق، ومعاوية كان بالشام، وأبو هريرة كان باحلجاز.

الثالث: أما القصص اليت جائت عن الثعاليب والبديع الزمان اهلمذاين وعبد احلسني بن شرف الدين 

.ال متت إىل العلم بصلةن خرفات الرافضة وأشباههم، الرافضي وكلها م

كان مزاحا مهذرا، وليس مزاحه كمزاح جاهل باطل، إمنا يأيت مبزاح zالرد يف مزاحه وهذره: إن أبا هريرة .ح

عال ذي فائدة، وقد أضرب العلماء بذلك املزاح

الرد يف الطعن على اكثاره من الرواية: .خ



إال عاما تسعة أشهر، من أين يأيت هذا العدد؟ يقول العلماء إنه nاألول: طعن أبو رية إنه مل يالزم النيب  

يف مدة أربع سنوات بعد إسالمه، وقيل ثالث سنوات. فانظر الفرق بينهما.nالزم النيب 

إمنا حيب بشيئ يسري، لذلك الثاين: كان أبو هريرة مل يشتغل بأمور الدنيا من األسواق واملزرعات واألموال، 

.nأكثر فراغه مبالزمة االنيب 

،  حىت يسمع مامل يسمع غريه.nالثالث: تفرغه للعلم والرواية من النيب 

حكاية عن أيب جعفر قال أبو رية: "وقد أفزعت كثرة...اخل"، أخذه من شرح النهج البن أيب احلديدالرابع: 

االسكايف، هم من دعاة الروافض، فال نقبل رواية من ميلء قلبه بالشتم والسب على الصحابة، وال اسناد 

يف هذه احلكاية، لو ال االسناد لقال من شاء ما شاء. 

الرد يف تسويغ كثرة الرواية:.د

، إمنا هو عن عبداهللا ابن أكمية zةاألول: إن حديث "إذا مل حتلوا حراما" ليس مبوضوع ومل يرويه أبو هرير 

األحاديث اليت ذكرها بعد هذا احلديث فهي موضوعة ال ريب فيهاالليثي،

يتوهم أن احلديث ما دام روي عن أيب هريرة وهو موضوع أن يكون واضعه أبو هريرة، وهو الثاين: كان

واهم يف ومهه. انظر كيف يرغب عنه.

إن البخرتي   حديثا" فروايته مردود، أخرجه ابن عساكر البخرتي،الثالث: أما قوله يف حديث "من حّدث

كذاب وأبوه جمهول. 

قبل الفتنة تدليس أيب هريرة عندهم أن كثريا من أحاديثه مسعه من كبار الصحابة .ذ

أن يروي من أيب وظهور الكذب، وأما بعد ظهور الفنت قالوا "مسوا لنا رجالكم"، فال عيب يف أيب هريرة

بكر وعمر وأكابر الصحابة.



وبعد أن شرح الباحث البيانات يف أبواب السابقة مع تكميلها باخلالصة. فيقرتح الباحث من مساحة القراء 

الكرماء عدة اقرتاحات لكي يكون هذا البحث ذا منفعة وإفادة للحياة: 

من العلماء املتمسكني بالسنة النبوية، الذين أن يتعلم علوم احلديث من أصلها : العلموطالبللمسلمني

والشتم لإلسالم.

تحقق يءة والتدبر والفهم والتطبيق حىت لدعاة    : أن يوضحوا هذا األمر ويرشدوا املسلمني للقراالعلماء وا

. عند الناس كاملصدر الثاين لشريعة اهللاحلديثموقف

هذا من أهم اخلالصات والفوائد واألقرتاحات اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث وأملي أن أكون قد 

عاً وفقت فيه، وأضرع إىل املوىل الكرمي أن يتقبل مين هذا العمل املقل، واجلهد القاصر، وأن يرزقين واجلميع علمًا ناف

وعمالً صاحلاً ورزقاً طيباً.

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثرياً.
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