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The Status of Sunnah in the Light of the Views of the
Qur’anic Commentators
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Abstract:
This article is about misunderstandings of "Ah-lul-Quran"
towards "Al-Sunnah" they call themselves Ah-lul-Quran, though
they do not deserve this title. They deny authenticity of the
Hadith as well as the work of Mohaddisien, following in the
footprints of their spiritual mentors who are primarily
orientalists such as subringer, William mowver and Goldzehar.
Actually in sub-Continent treacherous act of denial of Ahadith,
was outcome of conspiracies hatched by imperial world.
Major misunderstandings of Ah-lul-Quran towards Sunnah arise
from the following.
*
Status of the Prophet (SAW) in their eyes.
*
According to their view Sunnah was not compiled during
the time of prophet hood.
*
Doubts about the ahadith as fabrication
Indeed their views are based on nothing but merely
misconceptions and ill-will against Islam. They not only deny the
Sunnah but also the Quran.
This paper refutes the objections held forth by the Ah-lul-Quran
by indepth analysis and valid references.

………………………………………………...

إن السنة هي التطبيق العملي للقرآن الکرمي (لقد کان لکم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن
 (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا:) کما قال تعاىل۱()کان يرجو هللا واليوم اآلخر
 فکان التمسک هبا،) وهبذا املعىن اقرتنت السنة ابلکتاب۲(.السبل فتفرق بکم عن سبيله
 ولکن مجاعة أهل القرآن قد أتثروا أبفکار املستشرقني ال.کالتمسک ابلقران وهجرها هجرله
. الهور،* أستاذة مشاركة بكلية ملكة ماري
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تعتقد حبجية السنة وال ترى العمل هبا من مقتضيات اإلميان وإمنا تقول کيف ميکن االعتماد
على رواايت أشخاص مثل بکر وزيد الذين ماتوا وال نعرف عن صدقهم وکذهبم شيئا ،قالوا فضال
عن ذلک أن هؤالء الرواة مل يهموا بكتابة السنة وإن مهمة النيب عليه الصالة والسالم کانت
تقتصر على إبالغ ما أوحي إليهم دون القيام بشرحه وال توضيحه.
وال شک أن شبها هتم هذه نتجت عن قلة العلم واملعرفة وال عالقة هلا ابلعلم واألمر
خالف ذلک .وهنا نقتصر احلديث على النقاط التإلية :
مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف نظرهم
*
عدم االهتمام بكتابة السنة حسب زعمهم.
*
إنكار حجية السنة الحتمال وضع احلديث
*
الشبهة األوىل مكانة الرسول يف نظرهم
قد أخطأت مجاعة أهل القراان يف إدراك منزلة النيب صلي هللا عليه وسلم وذهبوا إىل
التفريق بني منصب الرسالة واإلمامة ،کما ذهبوا إىل إنكار طاعة الرسول عليه الصالة والسالم
وقالوا ال جتب طاعته من حيث كونه رسوال .مث قد زعموا أن مهمة الرسول کمهمة رجل الربيد
الذي تقتصر مهمته على محل الرسالة مث تسليمها إىل شخص معلوم .فالرسول عندهم اذا قام
إببالغ ما أنزل إليهم فقد أدي واجبه وأيت مبا أمر وليس عليه بعد ذلک أن يقوم بشرحه قوال
وال عمال.
أما من حيث كونه مرکزا للملة فإن طاعته واجبة يف حياته وأما بعد وفاته فهذا احلق
ينتقل إىل من يتوىل منصب اإلمامة  .قال برويز هبذا الشأن :أول ما جيب على الرسول هو القيام
إببالغ ما أوحي إىل الناس أمجعني وذلک أن الوحي اإلهلي ال يکون خاصا ابلرسول فقط بل
هداية الناس أمجعني .ويدعم موقفه بسرد اآلايت القرآنية منها  :أييها الرسول بلغ من أنزل إليك
من ربک .وإن مل تفعل فما بلغت رسالته .وهللا يعصمک من الناس .ان هللا ال يهدي القوم
()۳
الکفرين.
وإنه ال يستطيع أن يتصرف يف آايته أو يبدهلا من تلقاء نفسه کما قال هللا عزوجل:
واذا تتلى عليهم آايتنا بينت قال الذين ال يرجون لقاء ان ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما
يکون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إىل اين أخاف إن عصيت ريب عذاب
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يوم عظيم )۴(.وأن حممدا صلي اهلل عليه وسلم کان مرکزا للملة يف زمنه مث ينتقل هذا املنصب إىل
األمة بعد وفاته.
قال مبينا معىن اإلمامة  :واذا انتقلت الطاعة للحکومة فال بد أن يکون فيها مرکزا
للملة لينف ّذ األوامر واألحکام ويکون مسؤوال عن مراقبة أمر تطبيق األحكام وتنفيذها وهذه
()۵
املرکزية تسمي إمارة أو امامة.
ويف تفسري قوله تعاىل  :أييها الذين آمنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول )6(.قال يراد هنا ابهلل
والرسول مرکز امللة .والدليل على ذلک وجود بعض اآلايت القرآنية ذکر فيها هللا والرسول معا
ولکن استخدمت هلا صيغة الواحد مع أن املفرتض وفق القاعدة اللغوية استعمال صيغة تثنية.
()۷مثالً يف قوله :اي يها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاکم ملا حيييکم )۸( .واذا دعوا إىل
()۹
هللا ورسوله ليحکم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
’هنا يف هذه اآلايت دعوة إىل طاعة هللا والرسول معا ولکن يف قوله تعاىل (اذا دعاکم)
و(ليحکم) نرى أن الضمري قد استخدم للواحد وهذا يعين أن طاعة هللا والرسول التعين طاعتان
مستقلتان وإمنا تعين طاعة هللا بطريق طاعة مرکز امللة حيث أن ضمائر الواحد تشري إىل مرکز امللة
()۱۰
اليت کان ميثلها الرسول يف ذلک الوقت‘‘ .
إن منصب اإلمامة ينتقل إىل األمة قال برويز يف هذا الشأن:
’منزلة حممد (صلي هللا عليه وسلم) يف النظام الديين ال تتجاوز كونه رسوال ومرکزا للملة
کما أن الرسالة اإلهلية تبقى غري حمرفة بعد وفاته إىل األبد فکذلک تستمر رسالته ونبوته إىل األبد
أما منصب األمارة أي مرکز امللة فهو ينتقل إىل األمة بعد وفاته ويستمر انتقاله من جيل إىل جيل
()۱۱
حىت يوم القيمة‘‘ .
وبعد تقسيم واجبات الرسول أنکر طاعة الرسول واتباع سننه حيث قال :اليوم يراد
بطاعة الرسول اتباع سنته کما يراد بطاعة هللا العمل وفق أحکام القرآن ولکن هذا املفهوم نتاج
لعهد االضطراب والتشتت يف صفوف املسلمني أما يف عصر النيب واخللفاء الراشدين فکانت
()۱۲
طاعة هللا والرسول تعين طاعة أقضية مرکز امللة فحسب‘‘.
إذن فهو ال يوافق على أن طاعة الرسول تکون ابتباع سننه فهي يف نظره نتاج لعهد
االضطراب وأن طاعة الرسول يف عهده کانت مقتصرة على طاعة األحکام واألقضية ويقول :إنه
عليه الصالة والسالم کان بشرا عاداي والدليل على ذلک أن هللا تبارک وتعاىل قد استنکر عمله
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يف بعض األمور منها .قوله تعاىل :اي أيها النيب مل حترم ما احل هللا )۱۳(.قال برويز :يتضح من هذا
()۱۴
األمر أنه لو کان حترمي النيب العسل عليه عمال بوحي من هللا عزوجل فلم عاتبه هللا عليهم.
وقوله تعاىل :عفا هللا عنک مل اذنت هلم )۱۵(.وال شک أن االذن لو کان من النيب عمال ابلوحي
ملا ه ّدد هللا )۱6(.تتلخص النصوص السابقة يف النقاط التإلية.
قد أخطأت مجاعة أهل القران يف إدراك منزلة الرسول (صلي هللا عليه وسلم) وذهبوا
.۱
إىل التفريق بني منصب الرسالة واإلمامة واملراد بقوله تعاىل :أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول
طاعة مرکز امللة.
أنکروا طاعة الرسول مبا أنه کان بشرا عاداي وأنه تبارک وتعاىل عاتبه يف بعض األمور
.۲
مكانة الرسول يف ضوء القرآن:
يبدو من خالل النظر إىل حياة النيب عليه الصالة والسالم الطاهرة أن هللا تعاىل قد
عصمه من األاثم واألعمال املستقبحة منذ صغره وحفظه من عادات اجلاهلية يف طفولته .فضل
هللا عليه ابلنبوة والرسالة بعد أن صار حمببا لدى اجلميع بسبب سريته النرية وأخالقه الفاضلة.
فبعثه هللا إىل الناس ليخرجهم من الظلمات إىل النور وأصبح مطاعا إبذن هللا وهذا لكونه معصوما
عن اخلطأ وقد قال هللا عزوجل ( وما ينطق عن اهلو ي إن هو إال وحي يوحى )۱۷(.ولکن أهل
القرآن أخطأووا يف إدراك منزلة النيب عليه الصالة والسالم ومن مث أنکروا طاعته وهنا يليق ابملقام
أن نلقي ضوأ على مکانته ردا عليهم.
واجبات الرسول عليه الصالة والسالم يف ضوء القرآن:

الرسول شارح للقرآن:
.۱
فمن وظيفة الرسول أن يبني القرآن للناس يفصل هلم ما أمجل ويبني هلم ما أشکل بفعله
وقوله وهذه الوظيفة من هللا سبحانه وتعاىل وهو الذي عني رسوله شارحا ومبينا لکتابه .قال
تعاىل  :أنزلنا إىل ک الذکر لتبني للناس ما نزل إليهم ( )۱۸وليس يف وسع کل البشر أن يفهم
معاين القرآن ومفاهيمه .وألجل هذا القصور يبعث الرسول ليشرح األحکام القرآنية ويکلف
بشرح ما عجز الناس عن فهمه هنا رفض وإنكار األحاديث يلزم أمرين.
أوال :قد کفل هللا النيب صلي هللا عليه وسلم ببيان القرآن فخالف أمر الرب وما أدى
فريضته.
اثنيا :أنه أيت مبا أمر ولکن البيان مل يبقي حمفوظا عندان.
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فاالول أشد خطرا وعلى قائله أن ميعن النظر يف مضاره قبل أن جيرؤ على القول ألن
قوله هذا يفضيه إىل الکفر وهذا ال شک خطر على اإلميان .
والثاين أيضا ال تقل خطورة إذ أن قائله ال يؤمن حبفظ القرآن معىن وبياان وقد تکفل هللا
سبحانه وتعاىل حلفظه اذ قال عزوجل( :وإان له حلفظون) على کل حال کلتا الصورتني ال تعين
إنكار احلديث فحسب وإمنا تعين جحود القرآن والرسالة أصال .فقد کلف الرسول العظيم
مبهمة تبيني ما نزل إىل الناس وقد قام صلوات هللا عليه هبذه املهمة خري قيام فأدي األمانة وبلغ
الرسالة وبني املراد من آايت هللا.
.۲

الرسول (ص) هو الشارع:

قال هللا تعاىل عن نبيه عليه الصالة والسالم :أيمرهم ابملعروف وينههم عن املنکر وحيل
()۱۹
هلم الطيبات وحيرم عليهم م اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت کانت عليهم.
تتضمن هذه اآلية بيان سلطة النيب عليه الصلوة والسالم التشريعية اليت منحها هللا
سبحانه وتعاىل رسوله حيث قال :حيل هلم الطيبات فالتحلييل والتحرمي هنا أسنده هللا إىل رسوله.
وال فرق بني ما حرمه هللا سبحانه وحلله وما حرمه رسول هللا وحلله کالمها واجب الطاعة
واالمتثال بدرجة واحدة .وبدراسة اآلية القرآنية اليت مرت بنا نصل إىل نتيجة قطعية وهي وجوب
طاعة رسول هللا ألن طاعة هللا مرتتبة على طاعة الرسول وتتمثل طاعة الرسول بعد وفاته يف اتباع
سنته .ولذا أمجعت األمة عمليا على األخذ بسنته صلي هللا عليه وسلم وهذا ما فهمته األمة من
اول يوم .وال ميکن محل اآلية على أن املراد ابلتحلييل والتحرمي فيها ا ما أحله القرآن وحرمه .وهذا
ال يسمي أتويل اآلية وإمنا حتريفها هل جيرؤ الشخص على أن يقول ان هللا تبارک وتعاىل أخطأ
()۲۰
وأسند الفعل إىل الرسول دون القرآن.
يستقل بتشريع االحکام کما قال
إن من صالحيات النيب عليه الصالة والسالم أن
ّ
تبارک وتعاىل :وما أاتکم الرسول فخذوه وما هناکم عنه فانتهوا )۲۱(.جيب على املسلمني أخذ ما
أييت به الرسول عليه الصالة والسالم واالنتهاء عما ينهي عنه.
وقد قال النيب صلي هللا عليه وسلم :أال اين أوتيت الکتاب ومثله معه أال يوشک رجل
شبعان على أريکته يقول عليکم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فاحلوه وما وجدمت فيه من
حرام فحرموه أال ال حيل لکم احلمار األهلي وال کل ذي انب من السباع وال لقطة معاهد إال أن
()۲۲
يستغين عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فان مل يقروه فله أن يعقبهم مبثل قراه.
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ثبت من ذلک أن الرسول عليه الصالة والسالم هو الشارع واملقنن جيب امتثال حکمه مثل أمر
هللا تبارک وتعاىل.
.۳

معلم الکتاب واحلکمة:

قد بني هللا سبحانه وتعاىل واجبات الرسول على لسان ابراهيم حيث قال :ربنا وابعث
فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آايتک ويعلمهم الکتاب واحلکمة ويزکيهم )۲۳(.وقد ذکرت يف اآلية
الوظائف التالية للنيب عليه الصالة والسالم وهي :تالوة اآلايت وتعليم الکتاب واحلکمة وتزکية
النفوس.
والظاهر أ ّن تعليم الکتاب واحلکمة غري تالوة القرآن لو کان األمر کما ظنه أهل القرآن
ان مهمته صلي هللا عليه وسلم إبالغ ما أوحي إليهم فحسب القتصر سبحانه وتعاىل على
ذکر تالوة القرآن فقط ولکن ذکر تعليم الکتاب واحلکمة يوحي إىل أنه عليه الصالة والسالم
مامور من قبل هللا عزوجل بشرحه وتوضيحه .أما قوله تعاىل يعلمهم الکتاب فقد قال صاحب
البحر احمليط:
’’أي يبني هلم وجوه أحکامه حالله وحرامه وفروضه ومسنونه ومواعظه وأمثاله وترغيبه
وترهيبه واحلشر والنشر والعقاب واجلنة والنار )۲۴(‘‘ .کلمة حکمة تعين السنة على أرجح األقوال
()۲۵
وأما التزکية قال ابن عطيه :التزکية الطاعة واإلخالص وقيل يدعوا إىل ما يصريون به أزکياء.
خالصة القول أن الرسول عليه الصالة والسالم ليس بريداي کما زعمه هؤالء القوم الذي تقتصر
مهمته على محل الرسالة مث تسليمه إىل شخص معني واحلق أن القرآن مبثابة الطب الروحاين کما
أن شخصا ال يستطيع أن يفهم کتااب يف الطب إال مبساعدة الطبيب کذلک القرآن الکرمي ال
يقدر أحد على فهمه إال مبساعدة الشارح له وهو النيب األمي املبعوث إىل الناس أمجعني إىل يوم
القيمة.
التفريق بني منصب الرسالة واإلمامة:
إن التفريق بني منصب الرسالة واإلمامة الذي ذهب إليه أهل القرآن مل يثبت من القرآن
الکرمي ومل يقل به أحد من السلف وال من خلف .وإمنا القرآن ذکرله حيثية واحدة وهي كونه
رسوال فحسب .وکذلک تفسري قوله تعاىل ’’وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ‘‘ .بطاعة مرکز امللة مل
يثبت من القرآن الکرمي ومل ينقل عن النيب وال من جاء بعده من الصحابة والتابعني وعلماء األمة.
أما استدالهلم ابآلايت ذکر فيها ضمري لواحد بعد ذکر هللا والرسول مع أن القاعدة اللغوية
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حسب زعمهم أن يستخدم ضمري التثنية على أن املراد بطاعة هللا والرسول طاعة مرکز امللة يف
تلک اآلايت فنرد على ذلک من وجوه.
أوال :إن استخدام ضمري الواحد دون االثنني للتوکيد کما قال الزخمشري يف قوله
(إذا دعاء کم) وحد الضمري کما وحده فيما قبله ألن استجابة رسول هللا کاستجابته وإمنا يذکر
()۲6
أحدمها مع اآلخر للتوکيد.
اثنيا :قال الزخمشري يف قوله تعاىل (إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحکم بينهم.
()۲۷
"معىن إىل هللا ورسوله إىل رسول هللا کقولک أعجبتين زيد وکرمه تريد کرم زيدا‘‘.
اثلثا :إن الضمري يرجع إىل ما هو أقرب وفق القاعدة اللغوية.
أما إنكار هم لطاعة الرسول صلي هللا عليه وسلم استدلوا على ذلک أبمرين.
أوال :ان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قد أخطأ يف بعض األمور االجتهادية وقد عاتبه
هللا على ذلک.
هنا نسرد اآلايت وأقوال العلماء يف تفسري تلک اآلايت ليتضح األمر وتکتشف
احلقيقة.
()۲۸
 .۱قوله تعاىل  :اي أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل لک تبتغي مرضات أزواجک.
وردت يف سبب نزوهلا رواايت متعددة منها ما رواه البخاري عن عائشة قالت :کان
النيب يشرب عسال عند زينب بنت جحش وميکث عندها فتوطأت أان وحفصة على ايتنا دخل
عليهما فلتقل له أکلت مغافري إين أجد منک ريح مغافري .قال ال ولکين کنت أشرب عسال عند
زينب بنت جحش فلن أعود له .وقد حلفت أن ال ختربي بذلک أحدا .واحلادث اآلخر ما نقله
ابن جرير أن النيب صلي هللا عليه وسلم وطيء مارية وحلف هبذا وکفلها کتمان األمر فاخربت به
()۲۹
عائشة .فهذا هو احلديث الذي جاء ذکره يف السورة.
قال الزخمشري :وکان هذا زلة منه ألنه ليس ألحد أن حيرم ما أحل هللا ألن هللا عزوجل
()۳۰
أحل ما أحل حلکمة أو ملصلحة عرفها يف إحالله فإذا حرم کان ذلک قلب املصلحة مفسدة.
وقال أمحد ردا على الزخمشري :ما أطلقه يف حق النيب صي هللا عليه وسلم تقول وافرتاء
والنيب منه براء وذلک أن حترمي ما أحله على وجهني :اعتقاد ثبوت حکم التحرمي فيه فهذا مبثابة
اعتقاد حکم التحليل فيما حرمه هللا عزوجل وکالمها حمظور ال يصدر من املتسمني بسعة االميان
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وان صدر سلب املؤمن حکم االميان وامسه الثاين االمتناع مما أحله عزوجل ومحل التحرمي مبجرده
()۳۱
صحيح لقوله .وحرمنا عليه املراضع من قبل :أي منعنا ال غري.
يتضح من ذلک أن الرسول عليه الصالة والسالم مل يکن حرم العسل أو مارية مبعىن
التحرمي الشرعي امنا کان قد قرر حرمان نفسه .وقال انصر الدين مستنکرا ملا قاله الزخمشري:
’’معاذ هللا وحاش هللا وإن أحد املؤمنني حياشي عن أن يعتقد حترمي ما أحل هللا له.
فکيف ال يرأب مبنصب النيب صلي هللا عليه وسلم مما يرتفع عنه منصب عامة األمة وما هذه من
()۳۲
الزخمشري إال جرأة على هللا ورسوله‘‘ .
 .۲قوله تعاىل  :عفا اهلل عنک مل أذنت هلم حىت يتبني لک الذين صدقوا وتعلم
الکاذبني )۳۳(.نزلت هذه اآلية يف أانس استاذنوا رسول اهلل يف القعود والتخلف عن اجلهاد فأذن
هلم رسول هللا صلي هللا عليه وسلم.
وعن قتادة’’ :لقد کانوا يستطيعون اخلروج ولكنهم مل خيرجوا )۳۴( .أما ما قيل أن النيب
صلي هللا عليه وسلم معاتب هبذه اآلية ال يصح لوجهني: .
أوال :هذا األسلوب کان جراي على العادة فقد جرت عادة العرب أهنم خياطبون مبثله
ملن يعظمونه ويرفعون من قدره يقصدون بذلک الدعاء له فيقولون أصلح هللا األمري کان کذا وکذا
فعلى هذا صيغة اخلرب معناه الدعاء.
اثنيا :إن ذکر العفو مل يستلزم تقدم ذنب وقال أبو عبدهللا  :ذهب أانس إىل أن النيب
صلى هللا عليه وسلم معاتب هبذه اآلية ،حاشاه هللا من ذلک بل کان له أن يفعل وأن ال يفعل
حىت ينزل عليه الوحي ...واستأذنه املخلفون يف التخلف وقالوا إنه اختار أيسر األمرين تکرما
()۳۵
وتفضالمنه.
إن نسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أخطأ يف هذه األمور کما يزعمون هؤالء
فهذا العتاب ال يلزم عدم طاعته وإمنا يدل على صيانة الشريعة ومراقبة النيب صلي هللا عليه وسلم
مراقبة شديدة من قبل هللا تبارک وتعاىل حىت يف االمور البسيطة مثل امتناع عما أحله هللا
وإطالق األسرى وإذن املنافقني قبل أن ينزل الوحي .فبذلک يزداد ثقتنا ابلتشريع وأن ما عدا
ذلک فهو حمفوظ ومأمون من اخلطأ.
الشبهة الثانية :عدم اإلهتمام بكتابة السنة حسب زعمهم :
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أنکرت مجاعة أهل القرآن حجية السنة مستدلة مبا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أنه هنى عن کتابتها قائلني:
’’إن الرسول قد سلک موقف احلزم واالحتياط ابلنسبة للقرآن الکرمي لذلک فإنه مل يهتم
حبفظ السنة وکتابتها حيث توجد هذه الرواية يف الکتب احلديثية .قال صلي هللا عليه وسلم :ال
تکتبوا عين غري القرآن ومن کتب عين غري القرآن فليمحه )۳6(‘‘ .قال برويز’’ :لو کانت السنة
جزء ا من الدين لکان على الرسول أن أيمر الصحابة بكتابة جمموعة من األحاديث الصحيحة
وکان على خلفاء الراشدين بعد وفاته أن جيعلوا منها نسخا ويرسلوها إىل اقطار خمتلفة )۳۷(.وقال:
أيضا لو کانت السنة جزء ا من الدين فلم مل يهتم النيب حبفظها )۳۸( .وقال :هل ألحد أن يزيل
هذا االشکال؟ فلو کان القرآن والسنة کالمها جزء ا من الدين فلماذا مل يرتک النيب صلي هللا عليه
وسلم أحاديث مدونة بيننا کما ترک القرآن حمفوظا مدوان )۳۹( .ومل يهتم الصحابة أبمر الكتابة
قال’’ :لو اعترب اخللفاء الراشدون السنة جزء ا من الدين ألهتموا بنشرها بعد تدوينها حتت
اشراف اخلالفة کما صنعوا يف أمر القرآن واعتنوا بنشره )۴۰( .ليس هذا فحسب بل أحرقوا ما
کتبوه کما روي عائشة أن أاب بکر قام إبحراق صحيفة األحاديث )4۱(.يستدلون هبذه الرواايت
()4۲
على عدم اإلهتمام بكتابة السنة.
قال برويز :ويقال أبن العرب کانوا اقوايء الذاکرة يف ذلک الزمن .لذلک اعتمدوا على
ذاکرهتم ومل يسجلوا األحاديث ولکن هنا ينشأ السؤال فلو کانت الذاکرة تغين عن الكتابة فلما ذا
()4۳
اهتموا بكتابة القرآن ومل يکتفوا ابلذاکرة يف أمره.
وکذلک اعرتضت مجاعة أهل القرآن على أن تدوين السنة مل يتم إال يف عصر متأخر
کما قال برويز’’ :إن کتب السنة املعتمدة قد دونت بعد مضي القرنني والنصف على وفاة النيب
()44
صلي هللا عليه وسلم واول کتاب من الکتب الستةقد کتبه مؤلفه بعد قرن ونصف.
وقال ’’ :کما ان کتاب املؤطا وهو اول کتاب يکتب يف السنة (وقد کتب قبل صحيح
البخاري) کتبه االمام مالک املتويف ۱۷۹ه يشتمل على ثالث ماءة إىل مخس ماءة حديث فقط
()4۵
يف نسخه املختلفة.
يتبني من هذا کله االمور اآلتية:
هني النيب صلي هللا عليه وسلم عن كتابة السنة
)۱
عدم اهتمام الصحابة أبمر كتابة السنة بل احراق ما کتبوه منها.
)۲
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لو کانت الذاکرة تغين عن الكتابة فلماذا أهتم أبمر الكتابة بشأن القرآن الکرمي.
مت تدوين السنة بعد  ۲۵۰من اهلجرة حيث الف االمام البخاري واملسلم يف
صحيحهما.
الرد

الرسول(ص) وموقفه من كتابة األحاديث:
هنا ک ثالثة من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني اشتهرت عنهم أحاديث عن النيب
صلي هللا عليه وسلم فيها ا کراهة كتابة العلم وهم وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وزيد بن اثبت
رضي هللا عنهم امجعني .وأما رواايت أيب هريرة وزيد بن اثبت فهي ضعيفة .بقيت أمامنا رواية أيب
سعيد اخلدري بطريق مهام عن زيد بن أسلم عن عطا بن يسار .هذا احلديث أخرجه االمام مسلم
يف صحيحه وقد اختلف العلماء حيت يف هذا احلديث يف وقفه ورفعه .قال ابن حجر :ومنهم من
()46
أعل حديث أيب سعيد وقال :الصواب وقفه على أيب سعيد قال البخاري وغريه.

األحاديث الدالة على كتابة السنة:

هناک حديث واحد صحيح ال غري الذي ينهي عن كتابة األحاديث النبوية علما أبن
فيه االختالف أيضا يف رفعه ووقفه .ومن انحية أخري جند أحاديث عدة صحيحة فيها ا تصريح
من النيب صلي هللا عليه وسلم ابلكتابة وجيد ربنا أن نذکرها هنا .۱ .حدثنا أبو نعيم الفضل بن
دکني قال :حدثنا شيبان عن حيي عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب قال ان هللا حبس عن
مکة القتل أو الفيل ،شک أبو عبدهللا ،وسلط عليهم رسول هللا واملؤمنني أال واهنا مل حتل ألحد
قبلي ومل حتل ألحد بعدي اال واهنا حلت يل ساعة من هنار أال واهنا ساعيت هذه حرام ال خيتلي
شوکها وال يعضد شجرها وال تلتقط سأقطتها إال ملنشد ،فمن قتل فهو خبري النظرين إما أن يعقل
وإما يعاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل إىل من فقال اکتب يل اي رسول هللا فقال ’’اکتبوا أليب
فالن .۲ )4۷(‘ .حدثنا على بن عبداهلل قال :حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخربين وهب
عن منبه عن أخيه قال مسعت أاب هريرة يقول :ما من أصحاب النيب صلي هللا عليه وسلم أحد
أکثر حديثا عنه مين إال ما کان من عبدهللا بن عمرو فانه کان يکتب وال أکتب .)4۸( .حدثنا
قتيبة ،أخربان الليث عن اخلليل بن مرة عن حيي بن أيب صاحل عن ايب هريرة :کان رجال من
االنصار جيلس إىل الرسول صلي هللا عليه وسلم فيسمع منه احلديث فيعجبه وال حيفظه فشکا
()4۹
ذلک إىل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فقال استعن بيمينک وأومأ بيده اخلط.
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التوفيق بني حديث النهي عن كتابة السنة وإابحتها:
وقد اختلف العلماء يف التوفيق بني حديث النهي عن كتابة السنة وبني اآلاثر اليت تدل
على اإلذن هبا فذهبوا مذاهب شيت منها.
قد يکون النهي عن الكتابة إمنا يعين النهي عن اجلمع بني احلديث والقرآن يف صحيفة
.۱
واحدة خمافة اخللط بينهما ويف هذا ما فيه من اخلطورة.
وميکن القول أبن هني النيب صلي هللا عليه وسلم إمنا کان ملن يثق حبفظه ووعيه ملا يسمع
.۲
من رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أما من خياف على نفسه عدم الضبط وضياع ما مسع
ولن يتکل على حفظه وهو على هذا احلال فلم يکن مشموال هبذا النهي ويدل على
ذلک ما رواه أبو هريرة قال :کان رجل من األنصار جيلس’’ .إىل رسول هللا صلي هللا
عليه وسلم فيسمع منه احلديث فيعجبه وال حيفظه فشکا إىل رسول هللا صلي هللا عليه
وسلم فأمره ابلكتابة وکذلک قصة أيب شاه.
أو کان اإلذن ملن جييد الكتابة ويؤمن عليه االلتباس واخلطأ ويدل عليه بعض
.۳
القرأئن مثل إذن النيب صلي هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عمرو بن العاص وکان جييد الكتابة
()۵۰
ويعرف اللغة السراينية قال شريک بن خليفة :رأيت عبدهللا بن عمرو يقرأ ابلسراينية.
ان أحاديث النهي منسوخة ابألحاديث اليت تبيح كتابة األحاديث النبوية.
.4
الصحابة وموقفهم من كتابة السنة:
و أما ما قيل عن الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني أهنم مل يهتموا بكتابة السنة فهذا
مبين على جهل اتم وال يصح مثل هذا القول يف حق الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ويليق
ابملقام أن نذکر ما ورد عن کتاابهتم ابإلجياز.
أبو هريرة الدوسي :اإلمام الفقيه اجملتهد احلافظ صاحب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
سيد احلفاظ األثبات دعا له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ابحلفظ .جند ذکر الکتب يف حوزته
يف أايمه األخرية إذ روى الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية قال حتدثت عند أيب هريرة حبديث
فأخذ بيدي إىل بيته فأراان کتبا من حديث النيب صلي هللا عليه وسلم قال هذا هو مکتوب
()۵۱
عندي.
عبدهللا بن عمرو بن العاص :اإلمام احلرب العابد صاحب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وکان جييد الكتابة .وله صحيفة يسميها ’’الصادقة‘‘ وکانت هذه الصحيفة أعز شيء
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عنده .قال جماهد :دخلت على عبدهللا بن عمرو فتناولت صحيفة حتت رأسه فمنع على ،قلت:
متنعين شيئا من کتبک؟ فقال :إن هذه الصحيفة الصادقة اليت مسعتها من رسول هللا صلي هللا
عليه وسلم ليس بيين وبينه أحد فاذا سلم يل کتاب هللا وهذه الصحيفة والوهط مل أابل ما ضيعت
()۵۲
الدنيا.
عبدهللا بن عباس :حرب األمة وفقيه العصر وإمام املفسرين ابن عم رسول هللا صلي هللا
عليه وسلم کان شغوفا بطلب العلم وحتمل املشاق يف سبيله .کان يکتب أحاديث رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم .قالت سلمى :رأيت عبدهللا بن عباس معه ألواح يکتب عليها من أيب رافع
شيئا من فعل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم )۵۳(.ويبدو أنه کان يستخدم مواليهم للكتابة.
جابر بن عبدهللا بن عمر اإلمام أبو عبدهللا األنصاري الفقيه مفيت املدينة يف زمانه .وهو
آخر من مات من الصحابة ابملدينة وهو من املؤلفني األوائل له منسک صغري يف احلج أخرجه
مسلم )۵۴(.أن التابعي اجلليل قتادة بن دعامة السدوسي ت ۱۱۸هـ کان يکرب قيمة هذه
()۵۵
الصحيفة ويقول :ال أحد لصحيفة جابر أحفظ مين لسورة البقرة.
أنس بن مالک اإلمام املفيت املقرئ  ،وکان جييد الكتابة حىت بعثه أبو بکر رضي هللا
عنه إىل البحرين )۵6(۰وقد ورد يف بعض الرواايت أنه کانت لديه کتب کثرية روى عتبة بن أيب
احلکيم عن هبرية بن عبدالرمحن (وهو أبو عمرو بن هبرية) قال کان أنس بن مالک اذا حدث
وکثر عليه الناس جاء بکتاب فألقاها .مث قال :هذه أحاديث مسعتها عن رسول هللا صلي هللا عليه
وسلم وکتبتها عن رسول هللا وعرضتها عليه )۵۷(.عالوة على هؤالء ،هنا ک کثري من الصحابة مثل
مسرة بن جندب وزيد بن اثبت وحسن بن علي رضوان هللا عليهم الذين کتبوا األحاديث ألنفسهم
وکان هلم الصحف.
وأما ما روي عن أيب بکر الصديق رضي هللا عنه وعمر رضي هللا عنه أهنما أحرقا
األحاديث النبوية ومن مث کرها كتابة السنة فنقول عن ذلک .أن الرواية األوىل اليت ترويها عائشة
عن أيب بکر الصديق أنه أحرق أحاديث مکتوبة فهي ضعيفة من وجوه.
انتقد هذه الرواية وضعفها کبار علماء احلديث کالذهيب وابن کثري وآخرين:
.۱
()۵۸
قال الذهيب معلقا على هذه الرواية’’ :فهذا ال يصح وهللا اعلم.
يف اإلسناد على بن صاحل وهو ال يعرف .وقال املعلمي’’ :ويف السند غريه ممن
.۲
()۵۹
فيه نظر‘‘ .
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مضمون الرواية يدل على ضعفه مبا أن ااببکر کان أقرب الناس إىل رسول هللا
.۳
صلي هللا عليه وسلم فإذا أراد أن جيمع األحاديث النبوية ملا احتاج إىل وسيط بينه وبني رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم.
وهذا خالف ما ثبت عن أيب بکر يف کتابته لألحاديث وإعطاؤها لآلخرين.
.4
هذا من جانب وأما من جانب آخر فهذه الرواية لو کانت صحيحة لکانت حجة على إابحة
السنة دون العکس اذ لو کان النيب صلي هللا عليه وسلم هنى عن كتابة األحاديث مطلقا ملا کتب
أبو بکر.
وأما ما اعرتض أن لو کانت الذاکرة تغين عن الكتابة فلم اهتم أبمر الكتابة يف شأن
القرآن ومل مت تدوينه تدوينا رمسيا يف عهد النيب صلي هللا عليه وسلم والصحابة رضوان هللا عليهم
أمجعني فنقول .إن السنة مبنزلة البيان والشرح لکتاب هللا عزوجل وال شک أن الشرح والبيان
يکون متأخرا عن األصل فکيف ميکن تدوين السنة تدوينا رمسيا ومل يتم نزول القرآن بعد .وال
شک أن تدوين القرآن الکرمي تدوينا رمسيا يف العصر املتقدم نسبيا يدل على أو لوية کتاب هللا
سبحانه وتعاىل ألن املفروض فيه حفظه لفظا ومعىن بينما يکفي يف احلديث احملافظة على املعىن
وهو سهل ميسور.
وأماما قالوا أن الصحيحني مل يتم إتليفهما إال بعد مضي القرنني والنصف فهذا
االعرتاض ليس بشيء مبا أن إتليفهما يف العصر املتأخر ال يؤثر على حجية السنة وال يدل على
عدم اإلهتمام أبمر كتابة السنة .وإذا نظران إىل اتريخ تدوينها نري أن مجعها يف الکتب املرتبة على
مر أن الصحابة سجلوا األحاديث يف
األبو اب الفقهية مل يتم إال يف القرن الثالث .تبني لنا مما ّ
الصحف کما أقبلوا على حفظها يف القلوب وأن هني النيب صلي هللا عليه وسلم عن كتابة السنة مل
يکن عاما بل کان خيص ملن خيتلط عليه األمر.
ويف بداية األمر مجعت أحاديث رسول هللا صلي هللا عليه وسلم مضافا إليه أقوال
الصحابة والتابعني مع ضم األبو اب بعضها إىل بعض يف کتاب واحد .مث بدا التاليف على طريقة
املسانيد وهي مجع ما يروى عن الصحايب يف ابب واحد بقطع النظر عن موضوعها .فصنف
اإلمام أمحد مسنده املشهور وکذلک فعل اسحاق بن راهويه وعثمان بن أيب شيبة وغريهم وکانت
طريقتهم يف التأليف أن يفردوا حديث النيب صلي هللا عليه وسلم ابلتأليف دون أقوال الصحابة
والتابعني ولکنهم کانوا ميزجون فيها الصحيح بغريه ويف ذلک من العناء ما فيه على طالب
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احلديث فإنه ال يستطيع أن يتعرف على الصحيح منها إال أن يکون من أئمة هذا الشأن .مث
جاٰء عصر إمام احملدثني حممد بن امساعيل البخاري وحنا يف التأليف منحا جديدا أبن يتقصر
على احلديث الصحيح دون ما عداه فألف کتابه اجلامع الصحيح املشهور وتبعه يف طريقته
معاصره وتلميذه اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي.
الشبهة الثالثة :ينکرون حجية السنة الحتمال الوضع يف احلديث:
أنکرت مجاعة أهل القرآن حجية السنة مبا أهنا غري موثوق هبا وقد أدخل فيها املنافقون
أحاديث موضوعة يف العصر األول کما قال برويز :لقد ظهر آالف املنافقني يف صفوف املسلمني
خالل قرنني ونصف حيث أظهروا اإلسالم والتقوى والورع وبعد أن بسطوا نفوذهم بني الناس
أخذوا يضعون األحاديث وينسبوهنا إىل النيب صلي هللا عليه وسلم وقد کشف الغطاء عن نفاق
()6۰
بعضهم وبعضهم قد اعرتف أبعماهلم اخلبيثة.
وقال :ان شخصا يف املدينة کان يقوم بتدوين السنة حتت إشراف أيب هريرة يف سنة
۵۸هـ وال يزيد عدد أحاديثه عن  ۱۳۸حديثا ولکن شخصا آخر من خبارا بعد مضي قرنني من
الزمان توىل مهمة مجع األحاديث وحصل ست مئة ألف حديث يتضح من هذا العدد اهلائل أن
()6۱
الناس خالل هذه الفرتة قد اختلقوا أحاديث وقاموا بنشرها.
وقال برويز’’ :مجع اإلمام البخاري مئة الف حديث تلقاها من علماء موجودين يف
عصره مث بعد التنقيح ترک منها سبعا وتسعني ومخس مئة الف حديث ظنها غري صحيح حسب
عقله وبصريته وسجل ما تبقى وهو يقارب ثالثة آالف حديث يف صحيحه)6۲ .
وتتبني من هذا کله االمور اآلتية:
 )۱قلة عدد احلاديث يف عصر أيب هريرة مث کثرهتا يف العصر املتأخر يدل على وضع
احلديث.
 )۲ترک البخاري العدد اهلا ئل من األحاديث اليت ظنها غري صحيحة.
 )۳اشتهر أبو هريرة بکثرة مروايته مع أنه أسلم قبل ثالث سنوات من وفاة النيب فهذا يدل
على اختالق احلديث.
 )4إن املنافقني قاموا ابختالق األحاديث خالل قرنني ونصف
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الرد
أما االعرتاض أبن أاب هريرة نقل عنه تلميذه مهام بن منبه فقط  ۱۳۸مع أن البخاري
بعد مضي القرنني على ذلک مجع ستة مئات آالف حديث وهذا العدد اهلا ئل يدل على وضع
احلديث خالل هذه الفرتة ومبا أن البخاري أخذ ثالث ألف حديث فقط ورفض بقية األحاديث
ظنها غري صحيحة فنرد على هذا االعرتاض من وجوه:
 .۱إن أهل القرآن ذکروا تلميذا واحدا أليب هريرة الذي نقل عنه صحيفته مع أن عدد
()6۳
تالمذته يتجاوز من مثان مئة نفس کما قال البخاري :روى عنه مثان مئة نفس أو أکثر.
 .۲تکشف لناحقيقة هذه الکثرة اهلا ئلة إذا نظران إن احملدثني يطلقون لفظ احلديث
على أقوال الصحابة والتابعني أيضا وإن احلديث الواحد إذا يروي بطرق خمتلفة قد يبلغ أحياان
عشرة طرق فيعدها احملدث عشرة أحاديث وهي ليست إال حديثا واحدا وقد کان إبراهيم بن
سعيد اجلوهري يقول :کل حديث مل يکن عندي من مئة وجه فأان يتيم .وهبذا إذا مجعت أقوال
النيب صلي هللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إىل أقوال الصحابه والتابعني ومجعت طرق کل حديث
منسوب إىل النيب صلي هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني ال يستغرب أبدا أن يبلغ ذلک کله
مئات اآلالف هبذا املعىن  .وما قيل عن البخاري ال يصح ألن اإلمام خباري مل يستوعب الصحيح
يف کتابه وقد يعرتف بذلک بنفسه وصرح أبن ما ترکه من الصحاح أکثر مما أخذه لکتابه وذلک
فيما رواه امساعيل من قوله :مل أخرج يف هذا الکتاب إال صحيحا ،وما ترکت من الصحيح
()64
أکثر.
وأما السبب يف اقتصاره على هذا القدر إىل سري الذي أورده إال ليحمي الکتاب من
الطول .،وبذلک يدحض شبهتهم وإن البخاري ترک األحاديث ملالل الطول وليس کما يزعمه
أهل القرآن أنه ترکها لکوهنا موضوعة .أما االعرتاض الذي وجه إىل أيب هريرة أبنه أسلم عام خيرب
وعاش ثالث سنوات فقط مع النيب صلي هللا عليه وسلم فکيف يقبل مع وجازة هذه الفرتة أنه
کان من مکثري احلديث ونقلت عنه  5374حديثا فرتد على هذا االعرتاض من وجوه .أوال :ما
قيل أنه عاش حممد صلي هللا عليه وسلم ثالث سنني ففيه اختالف .هنا ک رواية عن أيب هريرة
أنه قال :صحبت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ثالث سنني )6۵(.والرواية عن محيد بن
عبدالرمحن احلمريي فقال :صحب أربع سنني( )66وعلق عليه الذهيب وقال :وهذا أصح ،فمن
فتوح خيرب إىل الوفاة أربعة عوام وليال )6۷( .اثنياً :کان أبو هريرة شديد املالزمة لرسول اهلل صلي
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هللا عليه وسلم يدور معه حيثما دار وأيکل عنده يف غالب األحيان إىل ان تويف عليه الصالة
والسالم وکثريا ما حتمل أالم اجلوع حرصا منه على أن ال يفوته شيء من حديث رسول هللا صلي
هللا عليه وسلم .وعن ابن عمر رضي هللا عنه أنه قال :اي أاب هريرة إن کنت أل لزمنا لرسول هللا
()6۸
صلي هللا عليه وسلم وأعلمنا حبديثه.
وقد بني أبو هريرة سبب کثرة مروايته وقال :انکم تقولون :إن أاب هريرة يکثر احلديث
عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وتقولون :ما للمهاجرين واألنصار ال حيدثون مثله؟ وإن
إخواين املهاجرين کان يشغلهم الصفق ابألسواق وکان إخواين من االنصار يشغلهم عمل أمواهلم،
وکنت إمرا مسکينا من مساکني الصفة ،الزم رسول هللا صلي هللا عليه وسلم على ملء بطين
فأحضر حني يغيبون وأعي حني ينسون وقد قال رسول هللا صلي هللا عيه وسلم يف حديث حيدثه
يوما :إنه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مجيع مقاليت مث جيمع إليهم ثوبه ،إال وعي ما أقول
فبسطت غرة على حىت اذا قضي مقالته مجعتها إىل صدري فما نسيت من مقالة رسول هللا صلي
()6۹
هللا عليه وسلم تلک من شيء.
ويبدو حرصه على السنة ما روي عن أيب هريرة ،قلت اي رسول هللا  :ما أسعد الناس
بشفاعتک؟ قال :لقد ظننت اي أاب هريرة ال يسألن عن هذا احلديث أحد أول منک ،ملا رأيت
من حرصک على احلديث ،إن أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال :ال اله إال هللا خالصا
من نفسه )۷۰(.وقد دخل أبو هريرة على عائشة فقالت له :أکثرت اي أاب هريرة عن رسول اهلل
قال :أي وهللا اي أماه ،ما کانت تشغلين عنه املرأة وال املکحلة وال الوهن قالت لعله )۷۱(.ورجا له
ثقات :اثلثا :کان من أثر مالزمة أيب هريرة للرسول صلي هللا عليه وسلم مالزمة اتمة أن اطلع
على ما مل يطلع عليه غريه من أقوال الرسول وأعماله ولقد کان سيء احلفظ حني أسلم ،فشکا
ذلک إىل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فقال له :افتح کساءک فبسطه ،مث قال له :ضمه إىل
صدرک فضمه ،فما نسي حديثا بعده قط)۷۲( .کان حفظ أيب هريرة اخلارق من معجزات النبوة:
()۷۳
عن أيب صاحل قال:کان أبو هريرة من أحفظ الصحابة.
عن عمرو بن عبيد األنصاري :حدثين أبو الزعيزية .کاتب مروان .إن مروان دعا أاب
هريرة فأقعدين خلف السرير وجعل يسأله وجعلت أکتب حىت اذا کان عند رأس احلول ،دعا به
()۷۴
فأقعده من وراء احلجاب ،فجعل يسأله عن ذلک فما زاد وال نقص وال قدم وال أخر.
صححه احلاکم وأقره الذهيب.
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رابعاً :وقد محل أبو هريرة حديث عن غري النيب صلي هللا عليه وسلم من الصحابة
()۷۵
مثل أيب وأيب بکر وعمر وأسامة وعائشة والفضل وبصرة بن أيب بصره وکعب احلرب.
خامساً :لو تقسم هذا العدد على ثالث سنوات فال يزيد عدد مروايت کل يوم عن
مخسة أحاديث .هل هذا العدد کبري جدا حىت اليقبله العقل السليم کال .أما العقل السقيم
فرفضه لذلک ليس ببعيد.
أما قوهلم إن املنافقني قاموا بوضع األحاديث خالل قرنني ونصف فنرد على ذلک
ونسأل هؤالء  :هل استحالت معرفة املوضوعات ،أو ان کتب السنة املدونة کلها موضوعة ،وکال
األمرين يرفضه الواقع والعقل .إذ لو استحال معرفة الرواايت املوضوعة ملا وجدان مصنفات انفردت
بذکر املوضوعات ،ولو صح زعمهم أن کتب السنة کلها ا افرتاء وکذب لرفضه العقل ،إذ يستحيل
التزييف يف الشيء إال حني وجود أصل صحيح له ،ويتعذر استعمال العملة املزيفة إال جبوار
العملة الصحيحة.
ومن خالل هذه الدراسة تبني ان هللا تکفل بصيانة الدين احلنيف من أيدي الغدر.
فظهر العلماء الذين أفنوا حياهتم خلدمة االسالم واملسلمني ومن مث مل يبق جمال للشک يف صحة
السنة.
اهلوامش:
()۱
()۲
()۳
()۴
()۵
()6
()۷
()۸
()۹
()۱۰

االحزاب ۳۳:۲۱
األنعام6:۱۵۴
املائدة۵ :6۷ :
يونس :۱۰:معارف القرآن ۴ ،ص6۰۸ :
املصدر السابق ۴ ،ص6۱۲ :
النساء۴:۵۹
برويز ،غالم أمحد ،معارف القرآن ،مطبعة رتن ،بريس دهلي ۴،ص6۱۱ :
االنفال۸ :۲۴ :
النور۲۴ :۴۸ :
معارف القرآن ۴ ،ص6۲۷،6۲۸ :
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املصدر السابق ۴ ،ص66۹ :
برويز ،غالم أمحد ،مقام حديث ،مطبعة طلوع اسالم ،الهور ۱،ص6۵ :
التحرمي66:۱
مقام حديث ۱،ص۳۲۰ :
التوبة۹ :۴۳ :
مقام حديث ۱،ص۳۲۰ :
النجم ۴ .۵۳:۳
النحل۱6 :۴۴ :
االعراف ۷:۱۵۷
مودودي ،أبو االعلى  ،سنت کي آئيين حيثيت ،مطبعة نور عامل ،الهور ،ط .رابعة ،ص۸۰
احلشر۵۹:۷
ا لقرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحکام القرآن،مطبعة دار احياء الرتاث العريب ،بريوت،لبنان۱ ،
۹6۷م ۱،ص۳۸ .۳۷ :
البقرة۲:۱۲۹
االندلسي ،أبو حيان ،البحر احمليط ،مطبعة النصر احلديثية ،الرايض ۱،ص۳۲۳ :
البحر احمليط ۱،ص۴۴۵ :
الزخمشري ،حممود بن عمر ،الکشاف،مطبعة دار الکتب العريب ،بريوت،لبنان ۲،ص۲۱۰ :
املصدر السابق ۳ ،ص۲۴۸:
التحرمي66:۱
السيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مطبعة دار العربية ،بريوت،لبنان ۸،ص ۲۲ :ص16:
الکشاف ۴،ص۱۲۵ :
املالکي ،انصر الدين ،االنتصاف فيما تضمنه الکشاف من االعتزال ۴،ص۱۲۵ :
املصدر السابق ۴ ،ص۱۲۵ :
التوبة۹ :۴۳ :
املراغي ،أمحد مصطفي ،تفسري املراغي ،مطبعة مصطفي البايب احلليب ،مصر ،ط .أويل۱۹۴6 ،م،
ج ۱ص۱۲6:
البحر احمليط ۴ ،ص۴۷ :
مقام حديث ۱،ص۴۳ :
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املصدر السابق ۱ ،ص۵۰ :
املصدر السابق ۱ ،ص۴۵ :
مقام حديث ۱،ص۳۴۱:
املصدر السابق ۱ ،ص۴۸ :
الذهيب ،مشس الدين ،تذکرة احلفاظ ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،حيدر آابد ۱ ،ص۵:
مقام حديث ۲،ص۱۳ .۱۰ :
املصدر السابق ۱ ،ص۴۴ :
مقام حديث ۱،ص6۸ :
مقام حديث ۱،ص۵۰ :
العسقالين ،ابن حجر ،شهاب الدين ،فتح الباري،دار املعرفة ،بريوت ،ط .اثنية ۱،ص۱۸۵ :
البخاري ،حممد بن امساعيل ،اجلامع الصحيح،دار السالم للنشر والتوزيع ،الطبعة األويل،
۱۹۹۹م،کتاب اللقطة ،ابب کيف تعرف لقطة أهل مکة ،رقم احلديث۲۴۳۴ :
الرتمذي ،أبو عيسي حممد بن عيسي ،السنن ،کتاب العلم ،ابب ما جاء يف الرخصة يف كتابة ،رقم
احلديث۲66۸
املصدر السابق ،کتاب العلم ،ابب ما جاء يف الرخصة يف كتابة العلم ،رقم احلديث ۲666
الواقدي ،ابن سعد ،الطبقات الکربي ،مطبعة دار صادر ،بريوت۱۹6۸،م ۷ ،ص ۲ :ص۱۸۹:
فتح الباري ۱ ،ص۱۸۴ :
سري اعالم النبالء ۳ ،ص۸۹ :
املصدر السابق ۲ ،ص ۲ :ص۱۲۳ :
املصدر السابق ۱ ،ص۳۷ :
البخاري ،حممد بن امساعيل ،التاريخ الکبري ،مطبعة مجعية دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد،
۱۳6۰ه ۴،ص ۱ :ص۱۸6 :
سري اعالم النبالء ۳ ،ص۲6۹ ،۲6۸ :
تقييد العلم ،ص۹6 ،۹۵
تذکرة احلفاظ ۱ ،ص۵ :
إىل ماين ،عبدالرمحن ،األنوار الکاشفة،املطبعة السلفية،القاهر ۱۹۷۸م ،ص۳۸
مقام حديث ۱ ،ص۵۵ :
مقام حديث ۲ ،ص۴۱۵ :
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املصدر السابق ۱ ،ص۵6 :
تذکرة احلفاظ ۱ ،ص۲۸ :
مقدمة الصحيح للبخاري ،ص۹
طبقات ابن سعد ۴ ،ص۳۲۷ :
سري اعالم النبالء ۲ ،ص۵۸۹ :
املصدر السابق ۲ ،ص۵۹۰ :
تذکرة احلفاظ ۱ ،ص۳۱ :
طبقات ابن سعد ۴ ،ص۳۳۰ :
طبقات ابن سعد ۴ ،ص۳۳۰ :
سري اعالم النبالء ۲ ،ص6۰۴ :
فتح الباري ۱،ص۱۹۱ :
سري اعالم النبالء ۲ ،ص۵۹۷ :
املستدرک ۳ ،ص۵۱۰ :
سري اعالم النبالء ۲ ،ص۵۷۹ :
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