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 ػػػػػػػػ أستاذ زلاضر) ب( يف ختصص القراءات كالتفسري كعلـو القرآف

ادلعنوف ب: صحيحا البخارم كمسلم يف القراءات ملخص حبث مقّدـ للمشاركة يف ادللتقى الوطين      
 احلداثية  ػػػ عرض كنقد ػػ

حبثي الذم أنوم التقدـ بو للمشاركة يف ىذا ادللتقى ، كعنواف يطيب يل أّف أقّدـ ذليئتكم ادلّوقرة ملخص 
 حبثي ىو : كتاب أكثر أبو ىريرة دلصطفى بوىندم ػػػػػػ عرض كنقد ػػػػػ

العلمية إىل استعراض اإلشكاالت كاالعرتاضات اليت اعرتض هبا صاحب الكتاب على هتدؼ ىذه ادلداخلة 
إكثار أيب ىريرة ػػػػػرضي اهلل عنو ػػػػ من ركاية احلديث النبوم ، ففي ضمن ىذه االعرتاضات كاالستشكاالت 

رتاضات مجلة من الشبهات أثريت حوؿ السنة النبوية ، كأسعى يف ذلك إىل دفع تلك  اإلشكاالت كاالع
 كتوجيهها مبا يتوافق كأصوؿ البحث العلمي الدقيق .
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 مقدمة :

مل يلق علم من أعالـ الصحابة ػػػػػ رضواف اهلل عليهم ػػػػ حتامال كهتجما مثلما لقّيو الصحايب اجلليل عبد 
م كاحليف ، الظل الرمحاف بن صخر الّدكسي ادلّلقب كادلكّّن ػػػػػػ بأيب ىريرة ػػػػ حتامل كهتّجم مجع فيو تارة بني

، كمرّة بني االستهزاء كاالزدراء ، كما نقموا منو يف ذلك كّلو إاّل أنّو كاف مكثرا من  كأخرل بني احلّط كالغط
يظهر لو جلّيا بادلعّن القريب أّف ادلقصود ىو أبو ، كإّف الّناظر كادلتأمل يف تلك الطعوف ركاية احلديث النبوم 

 غري أّف ادلقصود بادلعّن البعيد ىو السنة النبوية . ىريرة ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ

إّف السنة النبوية ىي ادلصدر الثاين بعد القرآف الكرمي ذلذه الشريعة ادلباركة الغرّاء ، كما فتئ أعداء اإلسالـ 
منذ الزمن األكؿ من اليهود كالّنصارل ، أك من جاء بعدىم من الفرؽ ادلخالفة ذلدم الكتاب كالسنة على 

تهجوا كاتبعوا يف ذلك سبال كطرقا شّّت ، الطعن فيها كتشكيك ادلسلمني يف مكانتها كحجيتها ، كقد ان
كأساليب متعّدددة ، كإّف من تلك األساليب ىو الطعن يف ناقيلها كحاميلها من الصحابة رضواف اهلل عليهم 

 ـكمن جاء بعدىم من أعالـ التابعني من احملّدثني كادلعتنني حبفظ السنن كنقل األخبار كاآلثار كحفظها 

األسلوب من أساليب التشكيك يف السنة فيما ذكره اإلماـ اخلطيب البغدادم  كقد كردت اإلشارة إىل ىذا
شاكر رأس بىاركف الرشيد  ػػػػػػ رمحو اهلل ػػػػػ  أيب داككد السجستاين أنّو قاللّما جاءيف تارخيو بسند جّيد عن 

قدر؟ قاؿ : أّما قولنا قاؿ أخربين دلا تعلموف ادلتعلم منكم أك ما تعلمونو الرفض كال ضرب عنقو ،ليالزنادقة 
، كأّما قولنا بالقدر فإنّا  بطل ادلنقوؿينريد الطعن على الناقلة ، فإذا بطلت الناقلة أك شك أف  بالرفض فإنّا

 (.1)« نريد أف صلوز إخراج بعض أفعاؿ العباد إلثبات قدر اهلل ، فإذا جاز أف خيرج البعض خرج الكل

ػػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػ كاحلّط منو الّنظاـ ادلعتزيل يف مجلة من تكّلم عنو ىذا كقد تّوىل كرب الطعّن على أيب ىريرة 
من خيار الصحابة رضواف اهلل عليهم أمجعني ، كقد أكرد اإلماـ ابن قتيبة يف كتابو تأكيل سلتلف احلديث 

 .(2)باحلج الّدامغة كالرباىني الساطعةبعضا من تلك الطعوف . كتّوؿ الرّد عنها كدحضها 
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كيف العصور ادلتأخرة تّوىل ىذه الفرية كبار ادلستشرقني األكربيني الذين عنوا بدراسة الرتاث اإلسالمي ، مبا يف 
ذلك السنة النبوية ، فبّثوا يف ضمن حبوثهم شبها كطعونا نالت شخصيات عديدة من خيار الصحابة 

النصيب األكرب كاحلظ األكفر منها طاؿ الصحايب اجلليل أبا ىريرة ػػػػػػػ رضي اهلل  رضواف اهلل عليهم ، غري أفّ 
 . (3)كمن بني ىؤالء ادلستشرؽ األدلاين جولد تسهري عنو ػػػػػػ

كقد اقتفى أثرىم كاتّبع خطاىم يف تلقف ىذه الشبهات كالرتكيج ذلا بعض ذيوؿ ادلستشرقني من أبناء 
، ثل ىذه احلمالت ، كالذين كانوا عدكا كحزنا على أصوؿ ىذه األمة كثوابتها ادلسلمني العرب ادلستأجرين دل

بل كانوا ىم أشّد من ادلستشرقني يف الطعن كالتضليل كإثارة الشّبو . كقد قاموا هبذا الدكر على أكمل كجو 
بو ريّة الذم كأدتّو فنفّدكا رغبات أسيادىم من ادلستشرقني كادلبشرين . كقد كاف من بني ىؤالء : زلمود أ

، للطعن يف السنة كالتشكيك يف حجيتها ، (4)«ب أضواء على السنة احملمدية »تعرض يف كتابو ادلسمى : 
كيف مجلة ما أثارة يف كتابو ىذا ، ىو النيل من شخص الصحايب اجلليل أيب ىريرة  ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػ 

رضي اهلل ػػػػػػ طلق العناف لقلمو للحطّ  من أيب ىريرة باعتباره أكثر الصحابة ركاية للحديث النبوم . كقد أ
ما  و. كقد جانب يف ذلك كلّ كالنيل منو باالسفاؼ يف القوؿ كاالستهزاء كالسخرية ، كسوء األدب  ػػػػػػػ عنو

يقتضيو البحث العلمي من العدؿ كاالنصاؼ ، كالسري على قواعد النقد الصحيحة . مع مراعاة األدب 
األلفاظ اجلارحة كالعبارات النابية اليت ال يقتضيها البحث العلمي كيأباىا مجلة  نكحسن القوؿ ، كالرتفع ع

 كتفصيال .

 عليو كسلم ، كعن ناقيلها كحامليها من الركاة كقد قّيض اهلل ذلذه األمة من يدافع عن سنة النيب صلى اهلل
من الصحابة رضواف اهلل عليهم إىل من بعدىم من أعالـ التابعني كاحملدثني يف كّل عصر كمصر ، ففّندكا 
تلك الشّبو كأدحضوىا ، كطّهركا ساحات احملّدثني شلّا رموا بو كأحلق هبم ، فتوىّل الرّد على أيب ريّة يف مزاعمو 

ماء العصر يف ذلك الوقت ، منهم اإلماـ العالمة الشيخ عبد الرمحاف بن حيىي ادلعلمي اليماين يف  فطاحل عل
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. كقد أجاد فيو   (5)كتابو ادلاتع : األنوار الكاشفة دلا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل كالتضليل كاجملازفة
كأباف يف كتابو عن رسوخو يف ىذا الفّن كاقتداره عليو  كعادتو  ػػػػػ رمحو اهلل ػػػػػػ يف تفنيد تلك الشّبو كإبطاذلا ،

. 

ػػػػػػ إماـ احلرمني الشيخ زلمد عبد رضي اهلل عنو ػػػػػػػ كمن الفضالء أيضا الذين نالوا شرؼ الدفاع عن أيب ىريرة 
. كقد أجاد فيو ػػػػػػ رمحو اهلل ػػػػػػ   (6)«مات أيب ريّة لظ»يف كتابو ادلوسـو ب : ق  1392الرزاؽ محزة ت 

 عن أيب ىريرة ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػ كأزاؿ الغبش من ظلمات أيب ريّة . افعكعادتو كد

كمن فضالء تلك الطبقة أيضا الذين نالوا شرؼ الدفاع عن الصحايب اجلليل أيب ىريرة ، األستاذ الدكتور : 
ػػػػػػػػ كقد تفرّغ  «كالكتاب ادلعاصرين عن السنة كرّد شبو ادلستشرقني  دفاع»زلمد زلمد أبو شهبة يف كتابو : 

فو باحلجة الّدامغة كالربىاف الساطع يجاالكتاب للّرد على أيب ريّة كفّند شبهو كأبطل أر يف ىذا  ػػػػػ رمحو اهلل
 النقد ادلوضوعي كفق قواعد البحث العلمي كأصولو .ملتزما يف ذلك كّلو مبا يقتضيو 

كقد توالت تلك احلمالت ادلصعورة ، كاألقالـ ادلأجورة يف الطعن يف السنة النبوية عموما كيف شخصية 
الصحايب اجلليل أيب ىريرة ػػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػػ على كجو اخلصوص ، ألّف تلك اذلجمات كاحلمالت ال خيلو 

زمن كيف كّل مرحلة لبوسا جديدا ،  يف كلّ  فو سصر . كأصحاهبا كأقطاهبا يلبممنها عصر كال ينفك منها 
كإّف من بني األقالـ اليت طالت الصحايب اجلليل أبا ىريرة ػػػػػ رضي اهلل ػػػػػػ قلم لباحث كأكادديي مغريب . كضع  

عرض فيو كما يزعم لقضية إكثار الصحايب اجلليل أيب كتابا مسّاه أكثر أبو ىريرة ػػػػػػػ دراسة حتليلية نقدية ػػػػػػػ 
. كأّف ىذا اإلكثار منو للركاية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كخصوصيات مركياتو أثار عديدا من رة ىري

، كأّف ىذا الكّم اذلائل من األحاديث الواردة التساؤالت كاإلشكاالت لدل الدارسني كالنقاد قدديا كحديثا 
رضي اهلل عنو كعصره . كأّف ما  من ركاية أيب ىريرة كانت زلط جدؿ منذ القدمي ، أم من زمن أيب ىريرة

من أجوبة كردكد عن ادلنكرين لو من اإلكثار من الركاية حيتاج إىل كثري من التأمل  ػػػػ رضي اهللػػػػ أجاب بو 
كالدراسة . كعلى ىذه اإلشكالية الكربل فرّع عّدة تساؤالت ضمّنها مجلة من الشبهات كشحن كتابو كمؤله 
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عن الصحة كاخلالية من الدليل كاليت ال تنهض لالحتجاج كال تصلح دلا يريد  من االعرتاضات العاريةبكثري 
أف يؤصل لو ، فجاءت ىذه ادلداخلة العلمية يف ىذا ادللتقى بعنواف : كتاب أكثر أبو ىريرة ػػػػػػػ عرض كنقد 

يت بّن عليها ادلؤلف واليت أسعى فيها إىل التعريف هبذا الكتاب كبياف مضمونو كفحواه ، مّث ذكر األصوؿ الػػػػػػ
ىذا الكتاب مبّينا موارده كمنابعو ، كموضحا احللقة اليت يندرج فيها ادلؤلف كمؤلفو ، ألتوىل بعدىا دفع تلك  
اإلشكاالت كاالعرتاضات اليت أكردىا يف كتابو ، كتوجيهها مبا يتوافق كأصوؿ البحث العلمي الدقيق ، 

العبارة كمجيل القوؿ مبتعدا يف ذلك كّلو عن اإلسفاؼ يف القوؿ ملتزما يف ذلك كلو باألمانة العلمية كحسن 
 .، كالتحامل ادلبين على التعصب كاذلول ادلذمـو كادلقيت 

 : كبياف اجتاىو الفكرم : التعريف بادلؤِلف كادلَؤلف ادلبحث األكؿػػػػػػػ 

 ادلطلب األكؿ :التعريف بادلؤِلف كادلَؤلف

كأكادديي مغريب ، أستاذ التعليم العايل يف مقارنة األدياف جبامعة احلسن الدكتور مصطفى بوىندم باحث 
بالدار البيضاء بادلغرب ، يرتأس مدير مركز أدياف للبحث كالرتمجة العلـو اإلنسانية  اآلداب ك الثاين ، كلية

ت منها :  باحملمدية ، كتب كحاضر يف العديد من ادلوضوعات اإلسالمية الفكرية ، صدرت لو بعض التأليفا
التأثري ادلسيحي يف »،  ككتاب :  «ضلن كالقرآف »كتاب أكثر أبوىريرة ػػػػػػ دراسة حتليلة نقدية ػػػػػػػ ، ككتاب :

 .«موسى كالتوحيد»ككتاب : «اإلضافة النوعية القرآنية »، ككتاب :  «تفسري القرآف 

 اجتاىو الفكرم :ادلطلب الثاين 

نقاد ادلعاصرين للفكر الديين ، كأبرز حامل لواء ىذا االجتاه بالقطر يعّد الدكتور مصطفى بوىندم أحد ال
ادلغريب ، فجميع حبوثو ككتاباتو العلمية تندرج ضمن السعي لتحرير العقل العريب من ادلوركث الديين كالثقافة 

ورثات الدينية ينظر إليها بنظرة التقديس كالكماؿ حّّت أصبح أسريا لتلك ادلاإلسالمية اليت ظّل العقل العريب 
ال ديكنو جتاكزىا كال نقدىا . فقد حرص يف سلسلة كتاباتو كحبوثو على إزالة طابع القداسة على ادلوركث 
الديين يف مصادره كموارده ػػػػػػ الكتاب كالسنة ػػػػػػػ . كىو بذلك مندرج ضمن ادلشركع الذم تبناه من سبقو من 

الفكر الديين . من أمثاؿ : زلمود أبورية ، كعبد احلسني أقطاب ىذه ادلدرسة الذين سعوا جاىدين لنقد 
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، كأمحد صبحي منصور ، كمجاؿ البنا ، كسامر إسالمبويل ، كإمساعيل الكردم ، كجورج شرؼ الدين 
 .طرابيشي 

كيف ضمن كتاباتو كزلاضراتو يدعو إىل جتديد الفكر الديين ، مبّينا أّف األفكار زلدّدة بأعمار كفرتات فهي 
لالضمحاالؿ كالزكاؿ . كعليو فال بّد من إثارة كابتكار أفكار جديدة تالئم ركح العصر كحتدياتو . معرضة 

 كأّف ىذا الوحي ػػػػػػ الكتاب كالسنة ػػػػػػػ ينبغي النظر إليو على أنّو من قبيل اإلذلاـ ال اإللزاـ .

 مضموف الكتاب كفحواه :ادلبحث الثاين : 

كغرض ادلؤلف من تأليفو متحمور يف األصل حوؿ قضية إكثار الصحايب اجلليل إّف ادلوضوع العاـ للكتاب 
أيب ىريرة من ركاية األحاديث النبوية دكف بقية الصحابة كانفراده بتلك ادلركيات مع تأخر إسالمو ، شلّا يثري 

ا يغلب الشكوؾ حوؿ تلك ادلركيات اليت مصدرىا ىذا الصحايب ، باإلضافة إىل طابع تلك ادلركيات . كم
 عليها من طابع القصص كالتاريخ كالعجائب كالغرائب من األخبار ادلتعلقة بتاريخ األمم كالغيبيات كغريىا .

، كيف ضمن ذلك إّف الغرض العاـ من الكتاب ىو التشكيك يف مركيات الصحايب اجلليل أيب ىريرة 
ذه ادلركيات كما أثاره حوؿ التشكيك يف السنة النبوية من خالؿ تلك اإلشكاالت اليت أثارىا حوؿ ى

 مصدرىا كموردىا . كىو ىذا الصحايب اجلليل .

كيف سعيو لتحقيق ىذا اذلدؼ كالغرض رّكز على إثارة إشكاالت ديكن  حصرىا كضبطها يف ثالثة أمور 
 ديكن عّدىا ىي أىم زلاكر الكتاب .

ة من الركاية ، كتساؤؿ  الّناس عن ذلك احملور األكؿ : تطّرؽ فيو دلعاجلة قضة إكثار الصحايب اجلليل أيب ىرير 
ابتداء من صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إىل من بعده ، كحتّدث يف ضمن ذلك عن تربيرات أيب 
ىريرة لسبب اإلكثار من خشيتو لكتماف العلم ، كشّدة مالزمتو للنيب صلى اهلل عليو كسلم ، كانشغاؿ 

ؽ كزراعة األرض . مع التعريج لردكده ػػػػ أم أيب ىريرة ػػػػػػ على من بالصفق يف األسواادلهاجرين كاألنصار 
 أنكر عليو اإلكثار من لدف الصحابة رضواف اهلل عليهم كعائشة كغريىا .
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رّكز فيو صاحب الكتاب على مدل إثبات الصحبة أليب ىريرة ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ مثريا ػػػػػػ احملور الثاين : 
بذلك بعض الشكوؾ حوؿ ثبوت صحبتو للنيب صلى اهلل عليو كسلم ، كقد عنوف ذلذ القضية بعنواف صاغو 

اكؿ بعضا من . كيف سعيو إلنكار ىذه الصحبة كالتشكيك فيها تنهبذا الشكل : ىل يعّد أبو ىريرة صحابيا 
. كاهتامو أيضا  اجلزئيات ادلتعلقة بعلم احلديث ، كرميو أليب ىريرة ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػ بالتدليس كاهتامو بو

باختالؽ تلك األحاديث كتلقيها من قبل مسلمة أىل الكتاب كذلك بإثبات خركج أيب ىريرة كسفره 
 لبصرة بن أيب بصرة الغفارم ..كخركجو إىل الطور . كلقياه للسماع من كعب األحبار 

احملور الثالث : رّكز فيو صاحب الكتاب على معاجلة مركيات أيب ىريرة رضي اهلل عنو ببياف االجتاه اليت 
ب من أخبار ئتندرج فيو . كالطابع الذم غلب عليها من القصص اخلرايف كاحلرص على إيراد العجائب كالغرا

األحاديث كادلركيات . ىل : ىي أحاديث أـ إسرائيليات ؟ كيف التاريخ متسائال يف ذلك عن حقيقة ىذه 
. كساعة ضمن ذلك أكرد بعض األحاديث كناقشها كحديث خلق آدـ يـو اجلمعة ،كقياـ الساعة فيو 

 .اإلجابة اليت خّص هبا ذلك اليـو دكف بقية أياـ األسبوع كحتديد تلك الساعة 

ا يف ىذا الكتاب . كمن خالذلاأكرد مجلة من اإلشكاالت محلت فهذه أىّم احملاكر كالقضايا اليت سعى إلثارهت
 .بني طياهتا مجلة من الشبهات حوؿ السنة النبوية 

 المبحث الثالث : النقد العلمي لكتاب أكثر أبو هريرة  

 :النقد اإلجمالي لكتاب أكثر أبو هريرة  المطلب األول :

عن اإلشكاالت اليت استشكلها ،  ةىريرة ، كاإلجاب بوقبل الولوج يف النقد التفصيلي لكتاب أكثر أ
يف ركاية احلديث النبوم . كما بثّو ضمن كاالعرتاضات اليت اعرتضها على إسهاب الصحايب اجلليل أيب ىريرة 

تلك االعرتضات كاالستشكاالت من شبهات حوؿ السنة النبوية ، ارتأيت أف أبتدأ احلديث بنقد إمجايل 
احث من خاللو على الفكرة العامة للكتاب كإبراز أىّم مالمح منهجو العاـ فيو . موجز للكتاب أكقف الب
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،  (7)كإيّن متأس يف ذلك بصنيع الشيخ زلمد أيب شهبة يف رّده على أيب ريّة يف كتابو دفاع عن السنة النبوية
 كديكن إجياز ىذا النقد اإلمجايل يف العناصر اآلتية :

 إىل اجلديد يف ادلوضوع كادلضموف .ػػػػػػ اإلعادة كالتكرار كاالفتقار  1

إّف الّناظر يف كتاب أكثر أبو ىريرة ألّكؿ كىلة يعتقد أّف صاحبو قد أتى فيو بقضايا علمية جديدة فيمايتعلق 
مسائل  أثارأنّو بشخصية الصحايب أيب ىريرة رضي اهلل عنو كإكثاره من ركاية احلديث النبوم خصوصا . أك 

، بيد يف نقد ادلتوف كاألسانيد . كما يتعلق بذلك علمية جديدة تتعلق بتدكين السنة النبوية كمنهج احملدثني 
أّف ادلتصفح فيو كالناظر إليو بذىن ثاقب . كقرحية كقادة يدرؾ أمّت اإلدراؾ أنّو كتابو ال يعدك أف يكوف إعادة 

الصحايب أيب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػ كال خيرج عن كونو  دلا سبق طرحو كبسطو من مطاعن حوؿ اكتكرار 
لكأ كمضغا دلا سبق إيراده كمجعو من مطاعن حوؿ السنة النبوية . قد سبقو إىل ذلك كثري من ادلستشرقني 

فوف   ككذلك ،فيما خطّو قلمو يف كتابو : العقيدة كالشريعة يف اإلسالـ  جولد تسهري كعلى رأسهم شيخهم
: أمحد يف العامل اإلسالمي العريب كأمثاؿ من األساتذة ادلثقفني كردير . كمن ضاىهم كحاكاىم من التنويرين

 .الذم ألبس تلك الشبهات لباسا إسالمياأيب ريّة يف أضوائو  أمني يف كتابو فجر اإلسالـ ، ك

، فلننظر يف موضوعات الكتاب كحّّت ال يكوف كالمي ىذا رلّرد اّدعاء خاؿ عن الدليل كعار عن البينة 
 :كلنستعرض ادلسائل كالقضايا اليت عاجلها فيو ، فإّف ذلك يبيني لنا صدؽ ما ذكرتو 

ػػػػػ اّدعاؤه االختالؼ يف اسم أيب ىريرة ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػ حيث قاؿ يف بداية كتابو عند التعريف بأيب  1
حتديثا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، اختلف يف امسو على أبو ىريرة من أكثر الرككاة  »ىريرة ما نّصو : 

( . كالدكتور مصطفى بوىندم قد أخذ ىذه اجلزئية حبذافريىا كابتدأ هبا 8)«أقواؿ مجّة . ككذا يف اسم أبيو 
يف كتابو متأسيا يف ذلك بأيب ريّة ، فهو الذم أثار مسألة اختالؼ أصحاب الطبقات كالرتاجم يف امسو 

 (.9) كاسم أبيو
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إّف الغرض من صنيع الدكتور مصطفى بوىندم كمن قبلو أيب ريّة يف ذكر اختالؼ ادلرتمجني لو يف امسو إّّنا 
ىو التهوين كالتقليل من شأف ىذا الصحايب الذم عليو أغلب مدار احلديث النبوم . كقدنّبو على ذلك 

بأنّو مل يكن معركفا يف كسط أيب ىريرة  يريد أبو ريّة أف يهّوف من شأف »بقولو : الدكتور مصطفى السباعي 
 ( .10) «الصحابة حّّت إّف امسو فيو خالؼ كثري ...

اّدعاؤه تساؤؿ الناس عن إكثار أيب ىريرة ػػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػػ من الركاية . كقد جعل ىذه ادلسألة أّكؿ  ػػػػػػ 2
كابتدأ ىذه ادلسألة بإيراد مجلة  «اإلكثار من الركاية كتساؤؿ الناس عليو  »مسائل كتابو ، كعنوف ذلا بقولو : 

إّف ىذه الركايات اليت  »من األحاديث كمقدمات ذلذه ادلسألة ، مّث استنتج منها خالصة ادلسألة ، فقاؿ : 
ل كاف ىذا يركيها أبو ىريرة نفسو عن أقواؿ الناس كمزاعمهم بشأف إكثاره من الركاية ، تبنّي إىل أّم مد

ادلوضوع مثارا يف عصره كمن طرؼ معاصريو ، شلّا دعاه إىل التطرؽ إىل ىذا األمر كالّرد عليو كاهتاـ مثريه 
 (.11)«أخطاؤا يف حقو كسيدعوىم إىل اهلل  مبأنّ 

إّف ىذه ادلسألة أثارىا من قبلو ادلستشرؽ جولد تسهري كتعّرض ذلا استنتاجا من خالؿ تتبعو لؤلحاديث اليت 
ر فيها أبو ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػاعرتاض البعض عليو من إكثاره التحديث ، كيف ىذا يقوؿ جولد ذك

كيظهر أّف علمو الواسع باألحاديث اليت كانت حتضره دائما قد أثار الشك يف نفوس الذين  »تسهري :
 (.12)«... أخذكا عنو مباشرة ، كالذين مل يرتددكا يف التعبري عن شكوكهم بأسلوب ساخر

كقد تابع جولد تسهري يف الرتكيج ذلذه الشبهة أمحد أمني يف كتابو فجر اإلسالـ ، بل إنّو كاف أشّد من 
كقد أكثر  »جولد تسهري يف إطالؽ العبارة بتكذيب الصحابة أليب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ كيف ىذا يقوؿ : 

 (.13) « صلى اهلل عليو كسلم كشّكوا فيو ...بعض الصحابة من نقده على اإلكثار من حديث رسوؿ اهلل

، كهبذا يتأكد أّف الدكتور مصطفى  (14)كتعّرض ذلذه ادلسألة أيضا أبو ريّة يف أضواء على السنة احملمدية
 بوىندم ال يعدك أف يكوف مقلدا دلا سبق عند ىؤالء كزلاكيا دلا قالو من سبقو . 
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 :ػػػػػ نفيو لصحبة أيب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ للنيب صلى اهلل عليو كسلم  3

اّدعى الدكتور مصطفى بوىندم أّف أبا ىريرة ػػػػرضي اهلل عنو ػػػػ ال يعّد يف طبقات الصحابة ، كلتدليلو على 
قد ذكر أّف كثريا من ىذه القضية خّصص ذلا بابا عنونو بصيغة تساؤؿ : ىل يعّد أبوىريرة صحابيا ؟ . ك 

بناء على الركايات اليت يركيها ىو  الباحثني درجوا على عّد أيب ىريرة رضي اهلل عنو يف طبقات الصحابة
نفسو . كأّف ىذه الركايات بدؿ أف تؤكد صحبتو أثارت شكوكا حوؿ ىذه الصحبة ، كىو األمري الذم 

رلموعة من األحاديث جعلها كمقدمات  يقتضي كيستلـز حسب رأيو التحقيق يف ادلسألة ، مّث أكرد
 .كشلهدات دلسألتو اليت يريد التحقيق فيها ، مثّ يورد أىّم ما استخلصو كاستنتجو من تلك الركايات 

إّف ىذه القضية اليت أثارىا الدكتور مصطفى بوىندم مل يكن بدعا شّلن سبقو يف التعرض ذلذه ادلسألة ، بل 
لغربيني كأبناءالتنويرين العرب . ككاف أبرزىم يف ىذا الشأف أبو ريّة عند ما سبقو إليها كثري من ادلستشرقني ا

تعّرض يف أضوائو للحديث عن الصحايب أيب ىريرة . ككاف شلّا أكرده يف حّقو أنّو ػػػػػ أبو ىريرة ػػػػ مل يذكر يف 
نصار باالنفراد بتلك طبقات الصحابة كمل خيص بتلك الفضيلة اليت جتعلو يتميز عن غريه من ادلهاجرين كاأل

كمن ىو أبوىريرة حّّت يؤثره النيب ػػػػػ صلى اهلل  »الركايات الغريبة العجيبة حسب زعمو ، كيف ىذا يقوؿ : 
عليو كسلم ػػػػ بشيء خيصو بو ، كيكتمو كخيفيو من أصفيائو كأحبابو كأقرب الناس إليو ، إنّو مل يكن لو أم 

من أيّة طبقات من طبقات الصحابة فضل يدنو بو إىل النيب ، كال عّد بعد انتقاؿ الرسوؿ إىل الرفيق األعلى 
من السابقني األكلني ، كال من ادلهاجرين كال من األنصار ، كال من اجملاىدين بأمواذلم كأنفسهم  ، فال ىو

...» (15.) 

لقد ظهر أّف ما ذكره الدكتور مصطفى بوىندم يف ىذه ادلسألة . قد سبق إليو كمل يكن بدعا شّلن تقّدمو من 
 أصحاب ىذا االجتاه .
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 اف يركيها أبو ىريرة ػػػػػػػ اعرتاضو على األحاديث اليت ك

كسعيو الدؤكب يف التأكيد على أّنا تتصف بطابع  ػػػػ رضي اهلل عنوػػػػ يف معرضو ذكره دلركيات أيب ىريرة 
من قبيل الغرائب كالعجائب كالقصص اخليالية البعيدة ، كاهتامو أليب ىريرة بتلقف  والغرابة ، كأّف جّل مركيات

 ىذه األحاديث كرايتها من كعب األحبار . كغريه من مسلمة أىل الكتاب .

يف سبيل حتقيق ىذا  الغرض ذكر رلموعة من األحاديث منها : حديث خلق آدـ يـو اجلمعة ، كقياـ 
كحديث ساعة اإلجابة اليت خّص هبا يـو اجلمعة ، كما تعّرض لسماع أيب ىريرة من  الساعة يف ىذا اليـو ، 

كعب األحبار كاهتامو ذلذا األخري بالكذب كالوضع شأنو شأف عبد اهلل بن سالـ ، كمسألة خركج أيب ىريرة 
 إىل الطور ، كذىابو إىل بصرل الشاـ .

ىذه القضية ال خيرج عن بقية القضايا كادلسائل  أقوؿ : إّف جّل ما استعرضو الدكتور بوىندم كأثاره يف
األخرل ، فهو ال يعدك أف يكوف مكررا كحاكيا دلا سبق إيراده يف ىذا الشأف ، ككدت لو أنّو استعرض 

 أحاديث جديدة كأشار إىل مركيات أخرل يظهر فيها كيتجلى ما يريد تأكيده كتقريره .

ج للطور للسماع من كعب األحبار . كأنّو اتصل بعبد اهلل بن إّف اّدعاء الدكتور بوىندم أّف أبا ىريرة خر 
يب بصرل الغفارم يف شأف ىذا اخلركج قد أثاره من قبلو أمحد أمني ، حيث أبن اسالـ كحديثو مع بصرل 

أشار إىل اتصاؿ بعض الصحابة ببعض مسلمة أىل الكتاب كركايتهم عنهم . كأّف ىذا االتصاؿ كاف بداية 
اتصل بعض الصحابة بوىب  ». كيف ىذا يقوؿ : ت كادلسيحات يف القرآف كالسنة النبوية دخوؿ اإلسرائيليا

بن منبو ككعب األحبار كعبد اهلل بن سالـ ، كاتصل التابعوف بابن جريج ػػػػػ كىؤالء كانت ذلم معلومات 
انب آيات القرآف يركنا عن التوارة كاإلصليل كشركحها كحواشيها ، فلم ير ادلسملوف بأسا من أف يقصوىا جب

 (16)«، فكانت منبعا من منابع التضخم 

إّف الدكتور بوىندم متأثر يف ىذا األمر بأيب ريّة فهو الذم خّصص يف كتابو األضواء فصال تناكؿ فيو 
مركيات أيب ىريرة مّدعيا أّف كعب األحبار لقّن أبا ىريرة األخبار ادللفقة ادلكذكبة مستغال سذاجتو فّدس لو  
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. كمن العجب أف تكوف الركايات اليت (17)االسرائيليات اليت حتوم الغرائب كحتمل العجائبكثريا من 
أكردىا أبو ريّة يف كتابو للتدليل على ما يزعمو ىي نفس الركايات اليت تشّبت كدتّسك هبا الدكتور بوىنيدم 

. 

فهذه األمثلة كالنماذج تبنّي أّف غالب ما أثاره كاستعرضو الدكتور بوىندم يف كتابو مل يكن لو فيو قصب 
السبق كال فضيلة االنفراد مبا تفطّن إليو حسب رأيو من استشكاالت تتطلب التحقيق فيها . كال أكاد أبالغ 

نظر كيسرتعي االىتماـ ، شلّا يدفع يف القوؿ ، إذا قلت : إّف مادتو كلها ليس فيو شيء جديد يستحق ال
الغيورين على السنة احملمدية للنهوض للّرد عليو كتفنيد شبهاتو . فجميع ما أكرده ال تعدك أف تكوف شبها 

 ضعيفة كاىية توىل فطاحل احملدثني الّرد عليها عّمن توىل كربىا شلّن تقّدموه يف ىذا ادليداف .

 ليل :ػػػػػػ السطحية يف الطرح كضعف التح 2

إّف الّناظر فيما كتبو ادلتقّدموف من أصحاب ىذا االجتاه من شبهات حوؿ السنة النبوية سواء من ادلستشرقني 
أك من التنويرين العرب يلحظ يف كتبهم كحبوثهم شيئا من العمق يف الطرح كالقوة يف التحليل كادلناقشة 

ر اإلسالـ أك غريىا من الكتب ، أك ما كتبو أمحد أمني يف فج و. فما كتبكاالستنتاجات على تفاكت بينهم 
أبو ريّة يف أضوائو . كيف كتابو شيخ ادلضرية يستشف شيئا من ىذا الذم ذكرناه . كإف كاف يف أصلو باطال 
مرجوحا ال مستند لو . لكن تظهر اجلدية يف الطرح كالعمق يف التحليل . ككثرة ادلصادر احملتج هبا ، كشحد 

لة ادلؤكدة دلا يسعوف لتقريره ، كيضاؼ إىل ذلك كّلو إتباع تلك األفكار كاآلراء العدد الكبري من األد
كلكّنهم يف مجيع ذلك إذا ما قورنوا مبن سبقهم من القدماء  بالتحليل الذم ينمي عن سعة اّطالع .

إلماـ أمحد السباقني ذلذه الطعوف من أمثاؿ الّنظاـ كغريه ، جيد فرقا كبريا كبونا شاسعا . كما أحسن كالـ ا
كمن :» شاكر كىو يصف حاؿ ىؤالء ادلعاصرين الواجلني دلثل ىذا الباب مقارنا إيّاىم مبن سبقهم ، قاؿ 

عجب أف جتد ما يقوؿ ىؤالء ادلعاصركف، يكاد يرجع يف أصولو كمعناه إىل ما قاؿ أكلئك األقدموف! بفرؽ 
كاحد فقط: أف أكلئك األقدمني، زائغني كانوا أـ ملحدين، كانوا علماء مطلعني، أكثرىم شلن أضلو اهلل على 
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لفاظ حيسنونا، يقلدكف يف الكفر، مث علم!!، أما ىؤالء ادلعاصركف فليس إال اجلهل كاجلرأة، كامتضاغ أ
 ( .18) «يتعالوف على كل من حاكؿ كضعهم على الطريق القومي!!.

لكّن ادلتأمل فيما أكرده الدكتور بوىندم يف كتابو يظهر لو جليا سطحيتو يف الطرح إف مل نقل سذاجتو ، 
 مع ضعفو يف التحليل كادلناقشة كيتأكّد ىذا يف نقطة مهمة كىي :

الدكتور بوىندم سار يف مجيع مراحل كتابو على نسق كاحد مل يغرّيه ، كمل يبّدلو . كذلك أنّو اعتمد  ػػػػػ أفّ 
على منهج كاحد قائم على إيراد مجلة من ادلركيات يف ادلسألة اليت يريد التحقيق فيها حسب زعمو ، كىذه 

. كإف كانت ىي مرتّبة من قبل ، مثّ  ادلركيات عنده ىي مبثابة ادلقدمات اليت يرتب عليها نتائجو يف األخري
يتبع تلك ادلركيات باستنتاجات مقتضبة موجزة تفتقر إىل التحليل كالتدليل على صدؽ ما يريد ، بل إّف 

كحّّت ال يكوف كالمي عاريا عن احلجة كالربىاف ،  .تلك االستنتاجات ال تناسب حجم تلك ادلركيات 
ىريرة من الركاية كتساؤؿ الناس عن ذلك . لقد أكرد يف ىذه ادلسألة  فلننظر إىل ما ذكره يف مسألة إكثار أيب

سبع ركايات من صحيح البخارم كمسند اإلماـ أمحد جعلها أصال دلا يريد تقريره كمقدمة لذلك ، لكّنو يف 
 »اخلتاـ مل يعقب تلك ادلركيات بتحليل أك مناقشة ، بل أكرد استنتاجا ال يتجاكز أربعة أسطر ، قاؿ فيو : 

إّف ىذه الركايات اليت يركيها أبو ىريرة نفسو عن أقواؿ الناس كمزاعهم بشأف إكثاره من الركاية تبني إىل 
مدل كاف ىذا ادلوضوع مثارا يف عصره كمن طرؼ معاصريو ، شلّا دعاه إىل التطرؽ إىل ىذا األمر ، كالّرد 

اهلل ) كاهلل ادلوعد ( كىو الذم سيحكم بينهم  عليو ، كاهتاـ مؤثريو بأّنم أخطاؤا يف حقو كأنّو سيدعوىم إىل
.» (19.) 

فقرة كهذه ال تناسب حجم تلك ادلركيات اليت أكردىا يف ىذه ادلسألة . كىذا كإف دّؿ على شيء فإّّنا ينبئ 
عدـ سعة االطالع كأنّو مل يكلف نفسو عناء البحث كالتنقيب يف الكتب كادلصادر ، كمل يراع التدقيق على 

كالتحقيق كما يقتضيو ادلنهج العلمي الّرصني كإّّنا يكتفي يف الغالب بتصدير رلموعة من ادلركيات يبين 
ادلركيات كال االستعانة يف ذلك  عليها األحكاـ بعد ذلك جزافا كاهتاما دكف مراجعة يف ذلك دلا قيل يف ىذه
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بادلصادر كادلراجع األصيلة يف ذلك سواء يف الكتب الشرعية أك يف كتب أصحاب ىذا االجتاه ، كإّف ىذا 
النسق ىو الغالب على منهجو يف الكتاب ، كانظر على سبيل ادلثاؿ إثارتو دلسألة عدـ ركاية ادلهاجرين 

 (21ن مسألة كتماف العلم )كانظر حديثو ع (20)كاألنصار مثل ركايتو 

حقيقة إّف الدكتور مصطفى بوىندم أقحم نفسو يف فّن ال حيسنو ، أك باألحرل أكجل نفسو يف ختصص ال 
يتقنو كىو األكادديي الذم يعي األعراؼ األكادديية كما تقتضيو من ضركرة التخصص يف البحث العلمي ، 

ليس لو  ، كىاكيا ناشئا ف يكوف مبتدئا يف ىذا اجملاؿلقد أباف يف ىذا الكتاب عن مستواه كأنّو ال يعدك أ
 .طوؿ الباع يف ىذا الفّن ذلذا أتى يف كتابو بالغرائب كالعجائب

 خرقو كخرمو دلنهج البحث العلمي كقواعده ادلتعارؼ عليها :ػػػػػ 3

التدليل عليو من إّف الدكتور مصطفى بوىندم يف سعيو لتحقيق مايريد الوصوؿ إليو ، كدأبو يف طرح ما يريد 
تلك ادلسائل كالقضايا اليت يزعم أنّو حيقق فيها القوؿ سلك يف ذلك مسلكا سلالفا دلنهج أىل العلم كأىل 
السنة خصوصا ، فقد سلك مسالك أىل البدع الذم اليكتبوف كال يوردكف من احلجج إاّل ما يكوف ذلم . 

ذا مسلك كثري من الطوائف كالفرؽ القددية ادلخالفة كأّما ما يكوف عليهم فال يذكركنو كال ينبهوف عليو . كى
 ألىل السنة ، كالدكتور بوىندم قد سلك ىذا ادلسلك كضلاه ، كيتجلى ذلك يف النقاط اآلتية :

ػػػػػ اقتصاره على الركايات كاألخبار اليت ختدمو يف معرض االستدالؿ على ما يريد ، كطرحو كنبذه للمركيات 
كالغرابة أف يرمي الصحايب أبا ىريرة بالكذب كالتدليس كينفي عنو الصحبة عجب ، فمن ال ذلك اليت ختالف

، كيرّد كثريا من مركياتو كحيكم عليها بالغرابة كطابع القصص . كيف ادلقابل اآلخر ىو يتشبت بركايتو 
ؤؿ تساعن على ما يرل فيو طعنا كقدحا يف ذاتو ، كما يف ذكره لؤلحاديث اليت أجاب فيها  اكيستدؿ هب

 الصحابة عن إكثاره . كاألحاديث اليت أكردىا يف رميو بالتدليس كغريىا من ادلسائل كالقضايا .
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 (22)ػػػػػػػ اطالقو لؤلحكاـ جزافا دكف مراعاة ما يعرؼ عند األصولني بوحدة القضية يف االستدالؿ 

األعراؼ العلمية كما  ومن مسلك الدكتور مصطفى بوىندم الذم ارتضاه لنفسو يف تأليفو ىذا ، كخالف في
يف ادلسائل كحتريرىا بالشكل الواجب كالطريقة ادلرضية اليت تشفي يقتضيو البحث العلمي . ىو عدـ حتقيقو 

الغليل كتركم العليل ، ألنّو كاف يلزمو يف حبثو الوقوؼ على ما أمكنو من ادلصادر ادلتعلقة باجلزئيات 
ثو اقتصر على ركايات أك ركايتني تصّرؼ فيها حسب ما خيدمو كادلسائل اليت يزعم التحقيق فيها ، فهو يف حب

من حذؼ يف بعض ادلواطن ، أك ترؾ اإلشارة إليها كعدـ التنبيو عليها مطلقا أك اقتضاب يف بعض ادلواطن 
دكف إسهاب يف إيراد تلك ادلركيات . كىذا ىو الغالب عليو يف البحث ، كطريقة كهذه سلالفة لؤلعراؼ 

 . ّل ما يقتضيو البحث العلمي من تدقيق كحتوط بالغ للوصوؿ إىل احلقيقة العلمية ، كلك

انعداـ ادلصادر كادلراجع يف كتاب أكثر أبوىريرة مع سرقتو للمادة العلمية من كتاب أضواء على السنة ػػػػػ 
 احملمدية أليب ريّة :

إىل اإلحالة على ادلصادر كادلراجع  إّف ادلتأمل يف كتاب الدكتور مصطفى بوىندم يظهر لو جبالء افتقار كتابو
اليت استقى منها ادلادة العلمية لكتابو ، فغالب مصادر الكتاب كمراجعو ال جتاكز كتب السنة اليت يعتمد 

كسنن أيب داككد  عليها يف سياؽ ادلركيات اليت حيتج هبا على ما يريد من إثباتو أك نفيو ، كالصحيحني ،
كسنن ابن ماجة ،كادلوطأ ، كمسند اإلماـ أمحد ، كسنن الّدارمي، كمن  ، كسنن النسائي كسنن الرتمذم ، ،

كتب الرتاجم كالطبقات كتاب : طبقات بن سعد ، كحلية األكلياء أليب نعيم ، ك سري أعالـ النبالء للذىيب 
، كالكتاب ادلقّدس ، فهذه ىي مصادره كمراجعو يف الكتاب ،  ، كاإلصابة يف دتييز الصحابة البن حجر

حّّت ال أكوف متأليا عليو يف القوؿ أك متجنيا عليو فلينظر يف كتابو . يف حني أّف ما أثاره من استشكاالت ك 
يف قضايا كمسائل علمية كانت تقضي عليو كتلزمو بالرجوع إىل كتب أصيلة يف التخصص ككتب ادلصطلح 

ائل على الوجو الذم يقتضيو ، ككتب األصوؿ ، كالشركح احلديثية ، ككتب الفقو ، حّّت يعاجل تلك ادلس
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البحث العلمي كيستلزمو ، لكّنو مل يفعل ذلك حلاجة يف نفسو أك لضعفو يف التحصيل ، أك ال فتقاره 
 الصرب كاجللد يف سرب تلك الكتب كاستقرائها .

 ىذا من جانب ، كمن جانب آخر فإّف الدكتور بوىندم لو كاف ملتزما باألعراؼ كالتقاليد العلمية ادلتعامل
هبا يف معاجلة القضايا العلمية لذكر لنا كّل ما يتعلق بادلوضوع كجزئياتو ، شلّا كتب فيو كأثري حولو من 
اعرتاضات أك مناقشات ، مّث يبنّي لنا الشيء الذم يريد أف يعاجلو من دراستو ، كيوضح لنا ما يريد االنفراد 

وضوع ، لكّن ذلك كّلو مل يكن يف مقدمة الكتاب بو حّّت يبنّي دتيز حبثو كجادتو مقارنة مبا كتب يف ىذا ادل
، شلّا جيعل ادلرء يوّجو لو سهاـ النقد ، كيتهمو مباشرة بالسرقة . كالسطو على أفكار غريه . كأّف ما أثاره 
كأتى بو ال ديلك فيو ناقة كال مجل ، ألّف الباحث كالّدارس للكتاب يلفي صراحو أخذتو مادة الكتاب 

ا من كتاب أضواء على السنة احملمدية أليب ريّة الذم أخذىا ىو أيضا من كتب أمحد بتفاصيلها كجزئياهت
أمني ، كعبد احلسني شرؼ الدين ادلوسوم . كما رّدده من سبقهما من ادلستشرقني ، كإاّل كيف يفسر 

هتاـ ال بّد الباحث تطابق عناكين كتاب أيب ريّة مع عناكين الدكتور بوىندم ، كحّّت ال يكوف الكالـ رلّرد ا
 من اإلتياف البّينة ، كلنأخذ على سبيل ادلثاؿ تشابو موضوعات الكتابني :

أثاره أبو ريّة يف  ( 4يف ص ) ػػػػػ موضوع اإلكثار من الركاية عند أيب ىريرة الذم تعّرض لو الدكتور بوىندم 
 (.192)كتابو يف ص 

( ، ىو 10الذم تعّرض لو الدكتور بوىندم يف ص )ػػػػػ موضوع مالزمة أيب ىريرة للنيب صلى اهلل عليو كسلم 
 ( .197عني ما أثاره أبو ريّة يف ص )

( ىو نفس  18ػػػػػ موضوع إنكار عائشة لبعض مركيات أيب ىريرة الذم تعّرض لو الدكتور بوىندم يف ص) 
 ( .207ما أثاره أبو ريّة يف ص ) 

، ىو عني ما  49تعّرض لو الدكتور بوىندم يف ص ػػػػ موضوع رمي أيب ىريرة رضي اهلل عنو بالتدليس الذم 
 . 202تناكلو أبو ريّة يف كتابو يف ص 



 كتاب أكثر أبو هريرةـ ــ عرض ونقدـ ــ
 

ػػػػػ موضوع كعب األحبار كعبد اهلل بن سالـ اللذاف تلقف أبو ىريرة تلك األحاديث منهما عند الدكتور 
عات ( . كغريىا من موضو  149ػػػ  145( ىو عينو عند أيب ريّة ص )  83ػػػػ  73بوىندم يف ص )

 . (23)الكتاب 

إّف صنيعا مثل ىذا من الدكتور بوىندم دكف إيراده كذكره السم أيب ريّة أك مصّنفو ال يدّع رلاال للّشك يف 
 اهتامو بالسرقة ، كالسطو على أفكار الغري 

 : ادلطلب الثاين النقد التفصيلي

بعد إيراد نقد إمجايل لكتاب أكثر أبو ىريرة أسعى يف ىذا ادلطلب إليراد نقد تفصيلي ، كبناء على ىذا 
فإيّن سأنتقي بعضا من ادلسائل اليت أثارىا الدكتور بوىنيدم يف كتابو ، إذ يستحيل نقد مجيع ادلسائل يف 

 مقاؿ أك مداخلة ، كلذا فإيّن سأركز على بعض من ادلسائل ادلثارة

ـّ ادلؤمنني اّدعاؤه نقد (  1  أيب ىريرة . دلركيات عليهم اهلل وافرض من الصحابة اهلل اكغريىعائشة أ

أثار الدكتور مصطفى بوىنيدم يف كتابو أكثر أبو ىريرة مسألة مهمة تتعلق بكثرة مركيات أيب ىريرة كانفراده 
ذلك تربير أيب ىريرة ذلذا اإلكثار من أّف  بأحاديث كأخبار مل يركىا غريه من ادلهاجرين كاألنصار . ذاكرا يف

إخوانو من ادلهاجرين كاف يشغلهم الّصفق باألسواؽ كأّف إخوانو من األنصار كاف يشغلهم عمل أمواذلم ، 
إاّل أّف ىذا اإلكثار مل يسلم منو أبو ىريرة ، فانتقده كرّد عليو كثريا من مركياتو خيار الصحابة تتقّدمهم يف 

ـّ ادلؤمنني ، كنقل الدّكتور مصطفى  عائشة رضي اهلل ، كعبد اهلل بن عباس ػػػػ رضي اهلل عنهما ػػػػ ذلك أ
ـّ ادلؤمني على أيب ىريرة رضي عنو حتديثو بأشياء مل تسمعها  بوىندم رلموعة من الركايات أنكرت فيها أ

عن تلك األخبار ادلراءة ىي من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كإجابة أيب ىريرة ذلا بأنّو مل تكن تشغلو 
 ، كاإلجابة عّما أثاره الدكتور بوىندم يكوف من كجوه :كادلكحلة كما شغلت ىي بذلك عن تلك األخبار 
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أكال : إّف رّد بعض الصحابة رضواف اهلل عليهم ألخبار بعضهم ليس مرّده للتشكيك يف صدقهم كعدالتهم 
عن غالة الشيعة ككالركافض الذين يزعموف أّف عليا رضي كال مستند لو ، إالّ ما عرؼ  ، فهذا أمر مستبعد .

اهلل عنو كّذب كثريا من الصحابة كأطلق لسانو فيهم ، كىو رضواف اهلل عليو برمء من ذلك براءة الذئب من 
مبدأ دـ يوسف عليو السالـ ،كما كرد يف اآلثار من رّد بعض الصحابة ألخبار بعضهم البعض إّّنا مرجعهل
، ألّف التثبت يف األخبار كالتحوط البالغ يف نقلها ، فرمّبا يكوف بعضهم قد نسي حديثا ، فيذكره اآلخر بو 

اإلنساف قد يصيبو سهو أك نسياف ، أك يقع لو يف خربه زيادة أك نقصاف . كقد يسمع الصحايب من 
عليو كسلم . فيبادر إلنكاره الصحايب اآلخر خربا يتعارض يف ظاىره مع ما مسعو من النيب صلى اهلل 

دلخالفتو دلا مسعو ، فملخص األمر أّف ذلك الّرد كاإلنكار مرّده إىل التثبت كالتحوط البالغ ال إىل التكذيب 
ـّ ادلؤمنني عائشة ػػػ رضي أك التشكيك ، فالصحابة رضواف اهلل عليهم كّلهم عدكؿ . كيف ىذا الشأف تقوؿ أ

 .(24) « عن غري كاذبني كال مكذبني ، كلكّن السمع خيطئ إّنكم لتحدثوين »اهلل عنها ػػػػ 

ركايات كاستشكاذلا لبعض األخبار ليس مقصورا على أحاديث ثانيا : إنكار عائشة رضي اهلل عنها لبعض ادل
ـّ ادلؤمنني عائشة ػػػػ رضي اهلل عنها ػػػػ راجعت كثريا منأيب ىريرة ػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ فحسب   ، فقد ثبت أّف أ

الصحابة يف أحاديث كثرية . كأنكرت عليهم بعض الركايات اليت خالفت ما مسعتو ىي من النيب صلى اهلل 
، فقد استدركت على عمر بن اخلطاب ، كعلي بن أيب طالب كعبد اهلل بن عباس ، كعبد اهلل عليو كسلم 

رم ، كعلى زيد بن بن عمر ، كعلى عبد اهلل بن مسعود كعلى عمرك بن العاص ، كعلى أيب سعيد اخلذ
ثابت ، كعلى أيب موسى األشعرم ، كعلى عبد اهلل بن الزبري ، كعلى عركة بن الزبري . كغريىم الصحابة ، 
ىذا الكّم اذلائل من االستدراكات ىو الذم حدا باإلماـ الزرّكشي لتأليف كتابو : اإلجابة إليراد ما 

 استدركتو عائشة على الصحابة . 

با ىريرة ػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ ليس ىو كحده ادلنكر عليو أك ادلستدرؾ عليو فحسب . لقد اتضح هبذا أّف أ
 كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو دلاذ قصر اإلنكار كاالستدراؾ على أيب ىريرة فقط ؟
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يضاؼ إىل ذلك كّلو أّف كّل ما أظهرتو كأبدتو عائشة رضي اهلل عنو من استدراكات ، كما يقوؿ الدكتور 
قابلة للمناقشة ػػػػ االستدراكات ػػػػ أك جاءت فيها بالقوؿ ليس معناه أّنا غري  »: د ادلطلبرفعت فوزم عب

الفصل ، بل كثري منها اجتهادات تقابلها كجهات نظر أخرل تقّر ما عليو اآلخركف ، شلّا استدركتو عليهم 
حبيث ال تتعارض الركايات اليت استدركتها مع ما تراه ىي صحيحا ، أك تكوف ىذه الركايات ادلستدركة 

ناسخها دكف علم بعض الصحابة الذين يرككنا بالناسخ ، أك يكوف ىذا كذاؾ من باب  منسوخة كصدر
العاـ كاخلاص ، أك ادلطلق كادلقيد . حبيث ديكن اجلمع بني ىذه الركايات اليت تبدك متعارضة كىي يف احلق 

 (.25) «ليست مبتعارضة 

فيها على صدؽ ما يريده ، أم من ثالثا : لقد حشد الدكتور مصطفى بوىندم رلموعة من الركايات يدلل 
كياتو كاستدراكهم عليو يف ة مر على أيب ىريرة كثر  ػػػػػ رضواف اهلل عليهمػػػػ إنكار عائشة كبعض الصحابة 

بعضها ، كيف ادلقابل اآلخر عدؿ عن ترؾ الركايات اليت أفصحت عن توثيق كثري من الصحابة أليب ىريرة 
ماع من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، ككانت األمانة العلمية .كشهوده ذلم بالعلم . كالسبق يف الس

تقتضي أف يذكر ذلك ، مّث يوجو تلك اآلثار كينتقدىا ، كلكّنو مل يفعل . كسأذكر لو بعض شهادات 
 الصحابة رضواف اهلل عليهم أليب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ :

 شهادة طلحة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػػػػ 

جاء رجل إىل طلحة بن عبيد اهلل فقاؿ يا  »إلماـ الرتمذم يف جامعو عن مالك بن أيب عامر قاؿ : أخرج ا
أبا زلمد : أرأيت ىذا اليماين ، يعين أبا ىريرة ، ىو أعلم حبديث رسوؿ اهلل منكم ؟ نسمع منو ما ال 

أف يكوف مسع من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مامل يقل ؟ قاؿ : أّما  ؿنسمع منكم أك يقوؿ على رسو 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما مل نسمع فال أشك إاّل أنّو مسع من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مامل نسمع 
، كذاؾ أنّو كاف مسكينا ال شيء لو ضيفا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يده مع يد رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ّنا نأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم طريف النهار ، فال نشك عليو كسلم ، ككّنا ضلن أىل بيوتات كغّن كك
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ما مل نسمع ، كال صلد أحدا فيو خري يقوؿ على رسوؿ اهلل إاّل أنّو مسع من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
 (.26) «صلى اهلل عليو كسلم ما مل يقل 

كاف أبو ىريرة جالسا فمّر رجل بطلحة   »كركل اإلماـ البيهقي من طريق أشعث عن موىل لطلحة قاؿ : 
 ( .27) «فقاؿ لو : لقد أكثر أبو ىريرة . فقاؿ طلحة : قد مسعنا كما مسع كلكن حفظنا كنسينا 

 ػػػػ شهادة عبد اهلل بن عمر ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ:

ا أبا ىريرة : أنت كنت ي »عن عبد اهلل بن عمر ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ أنّو قاؿ : اإلماـ الرتمذم يف جامعهركل 
 .(29)«كأعلمنا حبديثو  »: للحاكمكيف لفظ  (28)«ألزمنا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأحفظنا حلديثو 

قاؿ رجل البن عمر : إّف أبا ىريرة  »كركل احلاكم أيضا عن حذيفة بن اليماف ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػ أنّو قاؿ : 
يكثر احلديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ ابن عمر : أعيذؾ باهلل أف تكوف يف شك شلّا جيئ 

 . «بو ، كلكّنو اجرتأ كجبنا 

 ػػػػػػ شهادة أيب بن كعب ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ

إّف أبا ىريرة كاف جريئا على  »رضي اهلل عنو ػػػػػ أنّو قاؿ :  أخرج اإلماـ أمحد يف مسنده عن أيب بن كعب  ػػػػ
كال  »كيف لفظ للحاكم : ( 30)«أف يسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أشياء ال يسألو عنها غريه 

 . 31«نسألو عنها 
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 فهذه الشهادات كغريىا من كبار الصحابة كأعيانو تؤكد صدؽ أيب ىريرة كتوثقو . كتوضح اختصاصو
 باحلفظ كدتيزه عن كثري منهم هبذه اخلاصية .

 :بالتدليس  ػػػػػ رضي اهلل عنهاػػػػػ ( اهتامو أليب ىريرة  2

من التهم اجلزاؼ اليت كادىا كألصقها الدكتور بوىندم بالصحايب اجلليل أيب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ اهتامو 
 «تدليس أيب ىريرة »ؿ كتابو عنونو بقولو : بوصمة التدليس ، فقد خّصص ذلذه التهمة فصال من فصو 

قاؿ  «... مسعت الشعيب يقوؿ : كاف أبو ىريرة يدلس  »كصّدره بأثر نقلو عن الذىيب يف السري يقوؿ فيو :
 كال عيب فيو ، فإّف تدليسهم عن صاحب أكرب منهم كالصحابة كلهم ريتدليس الصحابة كث»الذىيب : 

، مّث ذكر الدكتور بوىندم أّف ادلشكلة ليست كامنة يف الصحايب الذم يدلس ،بل ادلشكلة  (32)«عدكؿ 
 يف شخص يّدعي الصحبة .

أقوؿ : إّف ما أثاره الدكتور بوىندم من تدليس أيب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػ مل يكن بدعا فيو ، فقد سبقو 
زاده مسا ، كعليو فالدكتور بوىندم ال يعدك أف يكوف يف ىذه إىل ذلك الّنظاـ ادلعتزيل ،كقّلده فيو أبو ريّة ك 

التهمة زلاكيا كمقلدا أليب ريّة يف زعمو ، كقد توىّل األئمة النقاد تفنيد ىذه الشبهة . كتوجيو كالـ اإلماـ 
 شعبة كالشعيب كبّينوا مرادمها .

بن شبيب قاؿ : مسعت شعبة  أخربنا احلسن بن عثماف التسرتم ، أخربنا سلمة»قاؿ اإلماـ ابن عدّم : 
 (. 33)«أبو ىريرة كاف يدّلس  »يقوؿ : 

 (.34)«مسعت شعبة يقوؿ : كاف أبو ىريرة يدلس »كنقل اإلماـ ابن كثري عن يزيد بن ىاركف أنّو قاؿ : 

كالسامع دلثل ىذه النصوص يتوىم كيتبادر إىل ذىنو أّف كالـ اإلماـ شعبة يعين بو التدليس ادلذمـو عند 
احملدثني ، كالذم يركم فيو الراكم عّمن لقيو ما مل يسمعو منو مومها أنّو مسعو ، أك أف يركم عّمن عاصره كمل 

 (.35) «يلقو ما مل يسمعو منو 
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تدليس الصحايب ىو أف يركم الصحايب عن بعض الصحابة عن رسوؿ اهلل كاألمر ليس كذلك ، بل ادلراد ب
صلى اهلل عليو كسلم كال يذكرىم . كىذا يف اصطالح احملدثني يطلقوف عليو اسم مرسل الصحايب ، كىو 

يو سوؿ اهلل صلى اهلل علأصحاب  كإّّنا قبلنا أخبار »مقبوؿ عندىم ، قاؿ اإلماـ ابن حّباف ػػػ رمحو اهلل ػػػػػ : 
كسلم ، ما رككىا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كإف مل يبّينوا الّسماع يف كّل ما رككا ، كبيقني نعلم أّف 
أحدىم رمّبا مسع اخلرب من صحايب آخر ، كركاه عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ، من غري ذكر ذلك الذم مل 

، نزّه اهلل عّز كجل عدكؿ  أئمة سادة قادة عل كّلهميسمعو منو ، ألّنم ػػػػ رضي اهلل عنهم أمجعني ػػػػ كقد ف
 .(36) «أقدار أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أف يلزؽ هبم الوىن 

ىذا كّلو يف غري مرسل الصحايب . أّما  »كقاؿ اإلماـ السيوطي شارحا كالـ اإلماـ النوكم يف التقريب :
... زلكـو بصحتو على ادلذىب  »قاؿ السيوطي :  «مرسلو فمحكـو بصحتو على ادلذىب الصحيح 

الصحيح الذم قطع بو اجلمهور من أصحابنا كغريىم ، كأطبق عليو احملدثوف ادلشرتطوف للصحيح ، القائلوف 
 (.37)«بضعف ادلرسل... 

كثري ،بل إنّو مذىب   عليو فحسب اكالذم فعلو أبو ىريرة ػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ يف بعض مركياتو مل يكن مقصور 
من الصحابة كال سيما صغار الصحابة الذين رككا عن األكابر ، فلماذ سكت الدكتور بوىندم كمن قبلو 

 لحديث عن مراسيل الصحابة اآلخرين ، فعبد اهلل بن عّباس ػػػ رضي اهلل عنو عن تلك ادلركيات كمل يتطّرقوا ل

ديثا ، كنّص احلافظ ابن حجر على أّف ػػػػ أخرج لو البخارم يف صحيحو ما يبلغ مائيت عشر كسبعة عشر ح
عدد األحاديث اليت صرّح فيها ابن عباس بالسماع أك الرؤية أك ما يف حكمهما ال تتجاكز إاّل أكثر من 

 (.38الثالثني بقليل )

إّف الدكتور مصطفى بوىندم قد ذىب إىل أبعد من ذلك عندما تلفظ هبا صراحة كمل يسرىا يف نفسو 
القواعد العلمية ادلشرتكة بني األصوليني كاحملدثني ، مّدعيا أّف مركيات أيب ىريرة كىو عندما صرّح هبدـ بعض 
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، تصبح ذلا حكم الرفع برفعها ىو أك ادلوسـو بالتدليس كغري ادلعدكد يف طبقات الصحابة حسب زعمو 
،  «الرفعقوؿ الصحايب يف ما ال رلاؿ لالجتهاد فيو فحكمو »بعض القواعد ادلعموؿ هبا ، كقاعدة : 

قوؿ الصحايب حجة فيما ال يرتتب عليو »، ك «جواز التحديث عن بين إسرائيل يف أخبار األمم السالفة»ك
 .«تدليس الصحابة ال يضر »، ك «الصحابة كلهم عدكؿ»، ك «عمل

مدارىا  كحّّت يؤيد الدكتور بوىندم على صدؽ دعواه من اهتاـ أيب ىريرة بالتدليس تصّيد بعض الركايات
أنّو مسع أبا ىريرة ػػػػ رضي اهلل »على حديث أخرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو عن عبد الرمحاف بن أيب بكر : 

، مّث أكرد ركايات أخرل ذلذا  (39)«عنو ػػػػػ يقص يف قصصو أنّو من أدركو الصبح كىو جنب فال يصم
يف ىذا  ما محد يف مسنده ، كملخصاحلديث بألفاظ سلتلفة أخرجها اإلماـ مالك يف موطأه ، كاإلماـ أ

كمل احلديث حسب ىذه الركايات أّف أبا ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ كاف يفيت بعدـ صحة صـو من أصبح جنبا 
ـّ  يغتسل قبل طلوع الفجر ، مّث ذكر أّف مركاف دلّا كاف أمريا على ادلدينة كمسع بفتول أيب ىريرة أرسل إىل أ

ـّ س لمة ػػػػ رضي اهلل عنهما ػػػػ يراجعهما يف ىذا األمر ، فكاف جواهبما على خالؼ ما ادلؤمنني عائشة ، كأ
أفّت بو أبو ىريرة ، فقد صّرحا : بأنّو صلى اهلل عليو كسلم كاف يدركو الفجر من أىلو كىو جنب ، مثّ 

اب أيب ىريرة يغتسل كيصـو ، كدلّا مسع مركاف بذلك أرسل بعض أعوانو لتقريع أيب ىريرة ، فما كاف من جو 
حسب ما أكرده يف بعض الركايات أنّو حتجج بأنّو أخربه بذلك سلرب .كأّف ادلخرب لو حسب بعض الركايات 
ىو الفضل بن عباس. كىذه ىي النقطة اليت يبحث عنها الدكتور بوىندم حّّت يؤكد صدؽ دعواه ، فراح 

ليجيب عن ذلك أّف أسهل طريقة يتساءؿ عن سبب إسقاط أيب ىريرة للفضل بن عباس ، كإخفاءه لو ، 
 رآىا أبو ىريرة للتخلص شلّا كّجو لو كنسب لو ىو نسبة األخطاء لآلخرين .

قلت : إّف احلديث الذم أراد من خاللو الدكتور بوىندم إلصاؽ كصمة التدليس بأيب ىريرة ػػػػ رضي اهلل عنو 
ػػػػ مل يكن لو فيو قصب السبق كمل يأت فيو بشيء جديد ، بل إنّو أخذه كأخذ ما يتعلق بو من جزئيات 

جاب األئمة عّما أثري يف ىذا احلديث يف كتابو أضواء على السنة احملمدية ، كقد أكمباحث من عند أيب ريّة 
من شبهات بإجابات منها ما نقلو الدكتور زلمد أبو شهبة يف كتابو عن فطاحل احلديث كأساتذتو من أّف 
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أبا ىريرة رضي اهلل عنو مل يتعمد الكذب ، كإّّنا كاف يفيت مبا أعلمو إياه الفضل ، ككاف ىذا يف بداية 
 »مة كرمحة هبم ، كنقل عن احلافظ ابن حجر يف ىذا اجلواب ما نّصو : اإلسالـ ، مّث نسخ ختفيفا على األ

... كذكر ابن خزدية أّف بعض العلماء توىم أّف أبا ىريرة غلط يف احلديث ، مّث رّد عليو بأنّو مل يغلط بل 
ليل  أحاؿ على ركاية صادؽ إاّل أّف اخلرب منسوخ ، ألّف اهلل تعاىل عند ابتداء فرض الصياـ كاف منع يف

الصـو من األكل كالشرب كاجلماع بعد النـو قاؿ : فيحتمل أف يكوف خرب الفضل كاف حينئذ مّث أباح اهلل 
، فيلـز أف يقع اغتسالو بعد طلوع الفجر ذلك كّلو إىل طلوع الفجر فكاف للمجامع أّف يستمر إىل طلوعو 

أبا ىريرة الناسخ فاستمّر أبو ىريرة  فدّؿ على أّف حديث عائشة ناسخ حلديث الفضل ، كمل يبلغ الفضل كال
على الفتيا بو ، مّث رجع عنو بعد ذلك دلّا بلغو ...كإىل دعول الّنسخ ذىب ابن ادلنذر كاخلطايب كغري كاحد 

» (40.) 

فتبنّي من خالؿ ىذا الّنص أّف أبا ىريرة رضي اهلل كاف يفيت مبا لقّنو إياّه الفضل يف أّكؿ اإلسالـ ، كمل يكن 
ـّ سلمة ػػػػ رضي اهلل عنهما ػػػػ رجع  يعلم بأفّ  ـّ ادلؤمنني عائشة كأ ىذا األمر منسوخ . فلّما ركجع من قبل أ

عّنفو ، كأرسل إىل من يقّرعو أجاب عن عن فتواه ، كليس كما يّدعي الدكتور بوىندم من أّف مركاف دلّا 
تبنّي لو فضيلة كمنقبة بدال من أف ذلك ، بل بالعكس إّف فيما فعلو أبو ىريرة من الرجوع إىل احلق بعدما 

 تكوف نقطة للحّط منو أك الطعن فيو . 

كيف اخلتاـ ال أجد أبلغ تعبري أعرّب بو عماّ أحيك حوؿ الصحايب اجلليل أيب ىريرة ػػػػ رضي اهلل ػػػػ من اهتامات 
الذم خلّص القوؿ  خزديةابن كأراجيف ، كما أثري حوؿ مركياتو من رلازفات كمغالطات أبلغ من تعبري اإلماـ 

كإّّنا يتكلم يف أمر »بقولو : فيما نقلو اإلماـ احلاكم عن بعض شيوخو  يف الطاعنني يف أيب ىريرة كمركياتو 
أيب ىريرة لدفع أخباره ، من قد أعمى اهلل قلوهبم ، فال يفهموف معاين األخبار : إّما معّطل جهمي ، يسمع 

ػ الذم ػػػػ ىو كفر ػػػػػ فيشتموف أبا ىريرة ، كيرمونو مبا اهلل تعاىل قد نّزىو أخباره اليت يركنا خالؼ مذىبهم ػػػ
 ، أّف خباره ال تثبت هبا اجلنة ؟ ..عنو ، دتويها على الّرعاء كالّسفل 

                                                           
 . 147، ص  4فتح البارم : ج  ػػػػػ 40



 كتاب أكثر أبو هريرةـ ــ عرض ونقدـ ــ
 

ليفة كال إماـ ، إذا مسع خكإّما خارجي يرل السيف على أّمة زلمد صلى اهلل عليو كسلم ، كال يرل طاعة 
عن النيب ػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػ ، خالؼ مذىبهم ػػػ الذم ىو ضالؿ ػػػػ : مل جيد حيلة أخبار أيب ىريرة 

 يف دفع أخباره حبجة كبرىاف ، كاف مفزعو الوقيعة يف أيب ىريرة .

أك قدرّم اعتزؿ اإلسالـ كأىلو ، ككّفر أىل اإلسالـ ، الذين يتبعوف األقدار ادلاضية ، اليت قّدرىا اهلل تعاىل 
ضاىا ، إذا نظر إىل أخبار أيب ىريرة اليت قد ركاىا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم يف إثبات القدر ػػػػ مل كق

جيد حبجة يريد صحة مقالتو اليت ىي كفر كشرؾ ، كانت حجتو عند نفسو : أّف أخبار أيب ىريرة ال جيوز 
ا مسع أخبار أيب ىريرة فيما خيالف ...أك جاىل يتعاطى الفقو كيطلبو من غري مظانو ، إذ ! االحتجاج هبا

مذىب من قد اجتىب مذىبو كاختاره تقليدا بال حجة كال برىاف تكلم يف أيب ىريرة ، كدفع أخباره اليت 
 ( .41) «..!! ختالف مذىبو ، كحيتج بأخباره على سلالفيو ، إذا كانت أخباره موافقة دلذىبو
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