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 ملخص الورقة البحثية:

يتناول هذا البحث حملات مهمة تُعني على تلمُّس تعامل الدكتور عدانن إبراهيم من السُّنَّة 
عموماً، ومن صحيح البخاري خصوصا، من خالل دراسة أحاديث استشكلها؛ ابعتبارِها رواايٍت 

قيقة تناقض العقل والواقع والعلم التجرييب، ومن مثَّ مناقشة انتقاداته، وتفكيك عباراته؛ إلدراك ح
االستشكال، وسبب االنتقاد، واألساس النظري الذي تقوم عليه، هتيئة لعرضها على ميزان النقد 

 العلمي الصحيح؛ حيث أظهر أهنا ال تقوم على أسس علمية وال أصول موضوعية.
 صحيح البخاري، احلداثيني، عدانن إبراهيم، مناقضة العلم والعقل.الكلمات املفتاح: 

  

Abstract 

This research deals with important glimpses that help to grasp 
Dr. Adnan Ibrahim's position on the Sunnah in general, and 
from Sahih al-Bukhari in particular, by studying the hadiths 
that he formed as narratives that contradict reason, reality and 
experimental science, and then discuss his criticisms, and 
deconstruct his statements in order to understand the reality 
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of the problem, the reason for criticism, and the theoretical 
basis that It is based on it, preparing it for presentation to the 
correct scientific criticism balance, as it has been shown that it 
is neither based on scientific foundations nor on objective 
principles. 

Keywords: Bukhari, the modernists, Adnan Ibrahim, 
contradicting science and reason. 
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 مقّدمة:
الُبخارِيِ  خري كتاٍب بعد كتاب هللا تعاىل؛ حيُث حيتوي بني يُعتبَ ُر اجلاِمُع الصحيح لإلمام 

ين وأصول األحكاِم، وما حيَتاُجه املسلُم يف أُموِر  َدفَّتيه أصحَّ احلديث، واشتمَل على أصوِل الدِ 
ِديِنه؛ ولقد حفظ هللا تعاىل هذا السِ ْفر الص حيح لوعده حبفِظ الوحي من التَّحريِف والتَّبديِل؛ وال 

لَّ على ذلك من تَ َلِقي األمَِّة له ابلَقُبول، بَ ْله اإلمجاُع على صحِته، وِصْدِق ما فيه وكفى هبذا أَدَ 
 فخرا !!.

على أنَّ هذه املكانة، وهذه احلظوة، مل متنع العلماء الن قاد منذ القدمي، من استشكال 
ا، انُتِقدَ  ًا ِجدًّ وأكثُر هذا -ت على الُبخارِيِ  متون قليلة، والتنبيه على وجوِد أحاديَث يسريٍة ِجد 

يًا بِه  ِغريًة على ُسنَِّة رسول هللا  -الَيسرِي ُمتَعلِ ٌق ابلسََّند دون املَ ْت  يف  -أي البخاري-وََتَسِ 
ِخدَمِة السُّنَّة؛ وكان من نتائِجها ثُبوُت ِدقَّة اإلماِم الُبخاريِ ، وواِفُر ِعلِمه يف اختيار األحاديِث 

ت الر جال ممَّا زاَد األمَّة ُطَمأنيَنًة ويقينًا هبذا السِ فر العظيِم؛ وهي شهاَدٌة ال الصَّحيَحة وا نِتَقاء َمرِوايَّ
َيسَتِحقُّها إالَّ العباِقَرة الذين بَلُغوا الَكَمال الَبَشرِيَّ؛ إذ ال يُنَتَظُر من الَبَشر مْهَما أوتُوْا من الِعلِم 

 سبُة اخَلطَِأ.والَعبَقرِية أْن تَنعِدم ِعنَدهم نِ 
اهاٌت فكريَّة تُ َقلِ ُل من َشْأن السُّنَّة النَّبويَّة وَدْورِها  ومع ُمستَ َهلِ  هذا العصِر ظهَرت اّتِ 
يَِّتها وعدالة ُرواهتا، وتَ ُبثُّ يف أوساِط األُمَّة َموَجَة من الشبهات املشك كة يف السُّنَّة، مثل: َزْعِم  وُحجِ 

ثْ رَة الوضِع، وَغْفَلة نُ قَّاد احلديِث عن نَ ْقد امل َْت، وتصحيِح ُمُتوٍن تُعاِرض ََتخُّر َتدويِن احلديث، وك
القرآن والَعْقل واحِلسَّ والعلم...إخل، وكانت ِدراساُت املسَتشرقنَي َمْصَدراً ِخْصبًا َيْسَتقي منه هؤالء، 

ة على َمرِ  التاريخ، كاملعتزلة والشيعة، إضافة إىل الشَُّبِه اليت أاثَرهْتا الِفَرُق املخاِلَفُة ألهِل السُّنَّ 
 وغريهم.

 مشكلة البحث:
تتمثل يف ادعاء الدكتور عدانن إبراهيم أنه حيمل ُروَح الت جديد واملعاصرة واحلداثة  َوتَنِقَية 
ين من الش وائب وُسْلطة الُعلماء؛ فوجه سهم انتقاده لصحيح الُبخاري، ُمَصر ًِحا ابحتوائِه على  الدِ 

موضوَعٍة، هي َسبب ََتلُّف املسلمني وََتَخُّرِهم؛ لذلك جيب على املختصني بعلوم  أحاديثَ 
احلديث إكمال ما بدأه املتقدمون من جهد يف نقد الشبهات، َذابًّ على السُّنَّة ووفاء لرسول هللا 

 . 
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 تساؤل البحث الرئيس:
 لم التجرييب؟هل توجد يف صحيح البخاري أحاديث تناقض العقل وَتالف الواقع والع

 اهلدف الرئيس للبحث:
اجلواب على هذا التساؤل؛ وبيان: هل هذه الشبهة قائمة على أصول علمية ودراسات 
موضوعية معتمدة معتربة، أم أهنا جمرد إشكاالت إسقاطيه مبنية على أحكام مسبقة جيب إثبات 

 هتافتها؟
 منهج البحث:

املنهج التحليلي االنتقائي ملواضع من استشكاالت الدكتور عدانن إبراهيم ألحاديث يف 
صحيح البخاري، رأى أهنا تناقض العقل والواقع، والعلم التجرييب؛ وهي ثالثة أحاديث على 

 الرتتيب: 
 حديث: سجود الشمس. -1
 حديث: إذا هلك ِكْسَرى فال كسرى بعده. -2
 ون ذراعا.حديث: إن هللا خلق آدم وطوله ست -3

وقد استخدم املنهج النقديَّ يف تتب ع هذه األحاديث الثالثة ببياِن وجه االستشكال فيها 
مث عرضه على فهوم العلماء والن قاد، وأرابب هذا الشأن؛ بُغَيَة تفسري النصوص الطاعنة يف 

لنظري  األحاديث وتفكيك عباراهتا؛ إلدراك حقيقة هذا االستشكال، وسبب االنتقاد، واألساس ا
 الذي يقوم عليه مث  عرضها على ميزان النقد العلمي الصحيح.

أما منهجييت يف البحث فمن أهم مالحمها: قيامي بتشكيل اآلايت القرآنية ووضعها بني 
قوسني مزهرين، وَترجيها يف املت مباشرة، وَتريج األحاديث النبوية من مصادرها احلديثية، وذكر 

 ملة يف آخر البحث، واالكتفاء بذكرها خمتصرة يف أثناء البحث.بياانت املصادر واملرجع كا
 هيكلية البحث:

 يتكون البحث من مقدمة، ومدخل مفاهيمي، ومبحثني، وخامتة.  
 احلداثة يف اللغة ويف االصطالح.فاملدخل املفاهيمي: يتناول مفهوم 

 مها:عدانن إبراهيم وموقفه من السنة النبوية، وفيه مبحثان  -املبحث األول

 التعريف بعدانن إبراهيم. -املطلب األول
 منهج تعامله مع السنة النبوية.  -املطلب الثاين
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األحاديث املستشكلة بدعوى خمالفة العقل والواقع والعلم التجرييب، وفيه  -املبحث الثاين
 ثالثة مباحث هي:

 األحاديث املنتقدة بدعوى خمالفة العقل: حديث سجود الشمس. -املطلب األول
األحاديث املنتقدة بدعوى خمالفة الواقع: حديث: إذا هلك كسرى فال   -املطلب الثاين
 كسرى بعده.
األحاديث املنتقدة بدعوى خمالفة العلم التجرييب: حديث إن آدم طوله  -املطلب الثالث

 ستون ذراعا.
 اخلامتة: وتتضمن نتائج البحث.

 يف هذا البحث فهي: أهم املصادر واملرجع اليت اعتمدُت عليهاأما 

حول دوران األرض من منظور علمي، زغلول النجار، حبث: اإلعجاز العلمي... يف  -1
 اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي. 10-4بعض آايت األرض، زغلول النجار، أعمال الندوة 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر. -2
 عدانن ابراهيم؟املوقع الرمسي للدكتور عدانن ابراهيم، من هو  -3
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 املدخل املفاهيمي
 احلداثة يف اللغة ويف االصطالحمفهوم 

 احلداثة يف لغة العرب: 
مأخوذة من قوهلم: حدث الشيء حيدث حداًث وحداثة وأحدثه فهو حمدث وحديث. 

وكذلك استحدثه... فاحلديث اجلديد من األشياء نقيض القدمي، وكون الشيء مل يكن. وما ابتدع  
هو األمر املبتدع، واستحدثُت خرباً: أي وجدت خربًا جديداً، واحلدث هو الشباب، أو  واحملدث

 .1األمر املنكر الذي ليس معتاداً وال معروفاً. فاحلداثة هي اجلدة، وأول األمر وابتداؤه
  أّما يف االصطالح:

فإن احلداثة مصطلح مطاطي غري منضبط، وغري واضح السمات حىت قيل عنه إنه 
؛ لكنه ميكننا أن نقول إن احلداثة: "حماولة صياغة منوذج للفكر واحلياة 2الذي ال يعرفالشيء 

يتجاوز املوروث ويتحرر من قيوده )ثوابته(؛ ليحقق تقد م اإلنسان ورقي ه بعقله، ومناهجه العصرية 
 .3الغريبة؛ لتطويع الكون إلرادته واستخراج مقدراته خلدمته"

تقوم على قراءة الواقع والنصوص وفق معطيات مسبقة : "صاحب إيديولوجيا فاحلداثي
تعتمد أولية العقل والشك والتفكيك... ويتعاطى مع احلداثة على أهنا هناايت معرفية توزن هبا  
احلقائق، بينما يتعاطى مع النصوص على أهنا معطيات فكرية قابلة للنقد والتحوير؛ فخطاب 

علن أنه يقرأ ما حيجبه النص ويقصيه؛ لينتهي احلداثي احلداثي يعتمد احلجب واإلبعاد بقدر ما  ي
 .4من حيث ما بدأ"

                                                           

، وإبراهيم مصطفى وأمحد الزايت وآخرون، املعجم الوسيط، جممع 3/75ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  -1
 .1/160اللغة العربية، 

عبد الغين ابرة، إشكالية َتصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، مقارابت حوارية يف األصول  -2
 .16-15املعرفية، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ص 

 .33احلارث فخري عيسى عبدهللا، احلداثة وموقفها من السنة النبوية، ص  -3
 .35املرجع نفسه، ص  -4
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أما عن أهم األسباب املؤدية إىل استشكال النص الشرعي عموما )قرآان وسنة( فيمكن 
 .5إمجاهلا فيما يلي

ظنية داللة النص الشرعي، حبيث َتتلف فهوم العلماء يف فهمه، وحتديد املراد منه ما  -أ
ومصيب؛ مما قد يوهم تعارضا أو تناقضا مع دليل آخر؛ كما أن غالب األحاديث النبوية بني خمط 

ظنية الثبوت كذلك؛ مما قد يعد  عامال آخر من عوامل استشكال النصوص  -خال املتواتر منها –
بسبب االختالف احلاصل يف تصحيحها أو تضعيفها، أو ّتريح رواهتا أو توثيقهم أو ما يلحق 

 وي نفسه من علل، كاختصار، أو رواية ابملعىن أو إدراج  أو قلب...إخل.احلديث النب
تنوع األحكام اليت تدل عليها النصوص الشرعية ما بني عام وخاص، ومطلق ومقيد  -ب

وانسخ ومنسوخ؛ ويف هذا املعىن يقول اإلمام الشافعي: "ورسول هللا عريب اللسان والدار فقد يقول 
ويقول أيضا: "ويسن  السنة مث ينسخها بسنته  6، وعاما يريد به اخلاص"القول عاما؛ يريد به العام

ومل يدع أن يبني كلما نسخ من سنته بسنته، ولكن رمبا ذهب على الذي مسع من رسول هللا بعض 
 احلديَث اآلخَر. علم الناسخ، أو علم املنسوخ؛ فحفظ أحدمها دون الذي مسع من رسول هللا 

ام، وتباين املستوى الثقايف واملعريف، واختالف املذاهب الفقهية تفاوت املدارك واألفه -ج
والعقدية والفكرية، زايدة على التأثر ابحمليط والبيئة واجملتمع؛ كلها عوامل مؤثرة  سلبا أو إجيااب يف 

 فهم النصوص  أو استشكاهلا لدى السامع واملتلقي قدميا وحديثا.
شكال النص ال يعين بطالنه، ووجود النصوص : إن است-كما يقول املعلمي–وهبذا يتبني 

اليت يستشكل ظاهرها مل يقع يف الكتاب والسن ة عفوا، وإمنا هو أمر مقصود شرعا ليبلو هللا تعاىل 
ما يف النفوس، وميتحن ما يف الصدور، وييسر للعلماء أبوااب من اجلهاد العلمي يرفعهم هللا به 

  . 7درجات"

                                                           

ينظر تفصيل هذه األسباب عند : فتح هللا بيانوين، مقال:" أسباب استشكال مت احلديث الشريف  -5
ه ، 1431شوال جامعة ابن سعود اإلسالمية، الرايض، وأوجهه دراسة استقرائية، جملة العلوم الشرعية، 

 وما بعدها.  81، ص17عدد 
 .214الفكر، د.ت، ص  حممد بن ادريس الشافعي، الرسالة، حت  أمحد شاكر، دار  -6
عبد الرمحن املعلمي، األنوار الكاشفة  ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل واجملازفة،  -7

 .223ص
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 املبحث األول
 وموقفه من السنة النبوية عدانن إبراهيم

 :8التعريف بعدانن إبراهيم -املطلب األول

م، انتقل 1966ه /1386عدانن إبراهيم: طبيب، فلسطيين، ولد يف مدينة غزة سنة 
يف أوائل  -عاصمة النَّمسا-لدراسة الطب يف إحدى جامعات يوغسالفيا؛ مث  سافر إىل فيينا 

ب بعد َترُّجه من الطِ ب انتقل إىل لبنان لدراسة العلوم التسعينيات ليسَتكِمل دراَسَته يف الط ِ 
الشرعية؛ ليعود اثنيًة إىل الن مسا ليستكمل بقية دراساته العليا؛ حيُث حصل على درجيت املاجستري 

م من جامعة فيينا؛ وكان عنوان رسالته يف الدكتوراه: "حري ة االعتقاد 2014والدكتوراه سنة 
 .9"ومعرتضاته يف القرآن الكرمي

له اشتغال ابلفلسفة والرتبية واألدب، جييد اللغات العربية واإلجنليزية واألملانية والصربو  
كرواتية. خطيب أبحد مساجد الن مسا، صاحُب مشروع فكري ّتديدي، ولديه العديد من 
ُه كثري من أبرز املفكرين  األفكار والنظرايت واألطروحات الفريدة واملثرية للجدل؛ كما يَ ُعدُّ

 اإلسالميني اإلصالحيني من مذهب أهل السنة واجلماعة. 
م؛ حيث قدَّم العديد من الربامج؛ كما كانت له العديد 2012اّتَََّه إىل امليداي يف سنة 

من اللقاءات التلفزيونية واخلطب واحملاضرات املصورة واملنشورة على الشبكة العنكبوتية؛ وليَس له 

                                                           

للوقوف على ترمجته ينظر املواقع اإللكرتونية التالية: املوقع الرمسي للدكتور عدانن ابراهيم، من هو عدانن  -8
 م. رابط املوقع:  9/01/2021ابراهيم؟، مت االطالع عليه 

http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-
%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A
8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/ 

 موقع ويكبيداي،            
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%

D98_%D8%A5%D8%A(8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%
D9%85_ (%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1).  

 .9/01/2021/ اتريخ الدخول 01:47، الساعة 2021يناير  1آخر تعديل هلذه الصفحة كان يوم 
 .13-12إبراهيم يف ميزان البحث العلمي،  ص  طارق السيد، عدانن -9

http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D98_%D8%A5%D8%25A(8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D98_%D8%A5%D8%25A(8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D98_%D8%A5%D8%25A(8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_
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ُجل  أعماِله ُمتوفِ ٌر على شبكة اإلنرتنت، وعلى موقِعه اخلاص وتُنَشُر من الِكتاابت كثرٌي؛ إالَّ أن  
خطبه منذ سنني، وله كثري من املتتبعني؛ من مؤلفاته: مطرقة الربهان وزجاج اإلحلاد التعريف 

 مبباحث الفلسفة، نظرية التطور )املؤيدات واملعارضات(...إخل.
اول من خالِل ِخطاابتِه ودروسه الدينية بعض اشتهر أبفكاره ومعتقداته املثرية للَجدل، وتن

املسائل الشائكة؛ فقد طَعَن يف بعض الصحابِة رضي هللا عنهم وأنَكَر ُصحبَ َتهم، واعترب انتقاَد 
الصحابة ليس ابلشَّيِء الذي َيسَتِحقُّ التَّجرمَي؛ كوهُنم بشرًا غري معصومني، وال منزَّهني عن اخلطأ 

-للصَّحابيني اجلليلني سيِدان معاوية بن أيب سفيان، وسيدان أيب هريرة ومن أشهر انتقاداتِه كانت 
؛ كما َطَعَن يف أحاديِث البخاريِ  ومسلم؛ فقد ذكر أبن فيهما َأحاديَث غرُي 10-رضي هللا عنهما

ال يعرَتُِف بظهور الد جال، وال خبروج املهدي املنتظر وال  -أيضاً -اثبتٍة وُخرافيٍة وأسطوريَّة؛ وهو 
ما يف آخر الزمان؛ كما أنه يُنِكر حدَّ الر د ة والرَّجِم و   -عليه السالم-بنزول سيدان عيسى  يرى أهنَّ

وحشيَّان ضد  اإلنسانية، مل أيِت هبما القرآن ومل يِقف عند هذا احلدِ  بتصرحياتِه الغريبة؛ فقد طالت 
يف إحدى  -أيضاً –أْهل البيِت ابنتقاِده ألمِ  املؤمنني، السيدة عائشة رضي هللا عنها وذكر  -أيضا-

-بل يكفي فقط االعرتاف بنبوته  ُسنِة حممد  خطاابته أبنَّ الدُّخوَل للَجنَّة ال َيسَتوِجُب ات ِباع
ُقها عقل؛ بل -عليه الصالة والسالم ... وغريها من العديد من التصرحيات واألفكار اليت ال يصدِ 

يُغر ُِر هبا الشباَب اجلاهل بدينه وعقيَدتِه، وقد َواَجه إثْ َر هذه اآلراء العديد من االنتقادات من ِقَبل 
هم من اهتمه ابلزَّندقة والتَّشيُّع، وكونُه قرآنيا ال يؤمن ابلسنة، بل وصل األمُر كثرٍي من املشايخ؛ فمن

 إىل حدِ  تكفريِه وإخراجه من امللَّة.
كما أنَّ ِمَن املشايخ َمن انتقَد أفكارَه وانقش آراءه إبنصاف وحنكٍة علميٍَّة، بعيدًا عن  

 حممد احلسن ولد الد دورَّض لشخِصه من أمثاِل الشَّيِخ َكْيِل التُّهِم وامل ُ زايَدة على النِ ياِت، ومل يتع
الدكتور علي العمري وغريهم، وَقد دعاه بعُضهم إىل مناظرة تلفزيونية على والشَّريف حامت الُعوين، و 

 املباشر؛ ملناقِشة أفكارِه  لكنَّه اعتذر عن ذلك.
 منهج تعامله مع السنة النبوية: -املطلب الثاين

                                                           

 .لألمانة يُذكر أنَّه تراجع عن طعِنه يف الصحابة يف حص ة تلفزيونية على قناة الرسالة. وهللا اعلم - 10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88
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للدكتور عدانن منهٌج خاٌص به، بعيًد عن منهِج احملد ثني، بل إنه يصُل إىل َحدِ  الَغرابَة 
ث عن منهجه يف مقطع فيديو، نشره على موقعه على اإلنرتنت ُعنِوَن ب    "ملخص منهج  وقد حتدَّ 

 .11د. عدانن ابراهيم يف التعامل مع احلديث الن بِوي ِ 
 معامل منهجه يف األخذ ابلسنة:

أينما كان ولو يف الصحيحني، يتناقض مع كتاب هللا    أيُّ حديٍث يُنَسُب للنَّيبِ   -1
 مناقضة ال خملص منها، يَردُّ ويرمى به مباشرة.   -عز  وجل  –

 أحاديث تناقض احلقائق الكونية أو العلمية الثابتة تَردُّ من غري تكلُّف اإلجابة عنها. -2
نَّ هذا هو منهج يف أحاديث األحكام ال يُقَبل إال احلديث العزيز على األقل؛ أل -3

 القرآن يف األمور البسيطة بني البشر ال يقبل إال بشاهدين؛ واحلديث شهادة عن رسول هللا 
لكن ُيستأنُس حبديث اآلحاد؛ ولو كان يف الصحيحني؛ بشرط موافقته لروح القرآن، ومقاِصد 

 الشريعة، وضمان احلقوق، والقانون العديل. 
كلَّ األحاد حىت  الضَّعيفة، وأيَُّة حكَمة نسبت إىل   أما يف موضوع األخالق فَ َيقَبلُ  -4

صحَّت أو مل َتِصح ، املِهمُّ أن تكون سائغة توافق العقل؛ ألن  احلكمَة تُقَبل حىت من  النيب 
 أرسطو ونتشه وغريه.

الدُّكتور عدانن أاثر قضي ة مسألة عصمة صحيح البخاري  يضاف إىل هذا أن  -5
اتفاق أئمَّة أهل السنة على شبه القطع بصحة ما فيه سلم هبا؛ مستغال م ومناقشها وكأهنا قضية

بعد  -عند أهل السنة-وتلقيهم له ابلقبول والتسليم دون القول بعصمته؛ ألنه ال عصمة ألحد 
الرسول 

12 . 
وهكذا ميكن القول أبن الدكتور عدانن قد ضرب عرَض احلائِط جبميع نقوِل أئمَّة أهل 

عرب القرون واألعصر، واألنكى استخفافُه بعقوهلم واستنباطاهِتم وترجيحاهِتم يف  احلديث وتقريراهتم
من انتقاض  -حسب رأيه–ذات املوضوع  مبا قرَّرَه هو، ودافع عنه، وتوصَّل إليه بعقِله امل ُتَحر ِر 

                                                           

 ينظر املقطع كامال على اليوتيوب رابط: -11
                           .https://www.youtube.com/watch?v=cBgZvDjsmR8  

: "إن ما انفرد به البخاري ومسلم ُمْندرٌج -46-45يف مقدمته ص -ه ( 643يقول ابن الصالح )ت:  12-
يف قبيل ما يُقطع بصح ته؛ لتلق ي األم ة كل واحد من كتابيهما ابلقبول، على الوجه الذي فص لناه من 

رقطين وغريه، وهي حاهلما فيما سبق، سوى أحرف يسرية  تكل م عليها بعُض أهل النقد احلف اظ، كالدا
 معروفة عند أهل هذا الشأن". 

https://www.youtube.com/watch?v=cBgZvDjsmR8
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إمجاع على االتفاق؛ بل عدم حتقُِّقه أصاًل؛ بدليِل انتقاِد بعِض الُعلماِء ألحاديثه؛ أي: أنَّه ال 
 . -على حدِ  تعبريه- !صحيح الُبخاري ؛ وليس كلُّ ما يف الصَّحيح صحيح؛ هكذا بال مثنوية

وميكن  -كما صرَّح هو بنفسه-هذا هو املوقف العام للدكتور عدانن ّتاه الس نة النبوية 
 من خالل ذلك إبراز املالحظات واملآخذ اآلتية:

حديٍث اثبٍت صحيٍح يناقض صريَح القرآن، وال يقبل التأويل إن االت ِفاق حاِصٌل على أنَّ أي  -1
، إالَّ أن هذا عزيز ِجداًّ، بل قد ال يوَجد أبداً؛ ألنَّه يستحيل أن يتناقض وحيان 13فإن ه يُ َردُّ 

، وبرز 14مصدُرمها واحٌد؛ وقد اهتمَّ األوائل هبذا األمر غاية االهتمام، وألَّفوا فيه مؤلفات خاصَّةً 
، له قواِعُده وضواِبطُه اليت تضبطه وتنظِ ُمه 15به، هو علم يسمى: خمتلَِ ف احلديثعلم مستقٌل 

 .  16غايُته دفع توهُّم التناقض بني نصوص الشريعة
                                                           

 يقول اخلطيب البغدادي: "وإذا روى الثقة املأمون خرباً متصل اإلسناد ُرد  أبمور: -13
أحدها: أن خيالف موجبات العقول، فيُ ْعلم بطالنه؛ ألن الشرع إمنا يَرُِد مبجوزات العقول، وأما 

 خبالف العقول فال.
 كتاب أو السنة املتواترة فيُ ْعلم أنه ال أصل له، أو منسوخ.والثاين: أن خيالف نص ال

والثالث: أن خيالف اإلمجاع؛ فُيْسَتدل على أنه منسوخ، أو ال أصل له؛ ألنه ال جيوز أن يكون 
 صحيحاً غري منسوخ وّتمع األمة على خالفه.

لى أنه ال أصل له؛ والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما جيب على كافة اخللق علُمُه؛ فيدل ذلك ع
 ألنه ال جيوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بني اخللق العظيم.

واخلامس: أن ينفرد مبا َجَرت العادة أبن ينقله أهل التواتر، فال يقبل؛ ألنه ال جيوز أن ينفرد يف 
بلوى مل يُ َرد ". ينظر: مثل هذا ابلرواية. وأما إذا ورد خمالفًا لقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به ال

 .355-1/354اخلطيب البغدادي  
من أهم املؤلفات املفردة يف هذا الفن كتاب اختالف احلديث للشافعي، وَتويل خمتلف احلديث البن  14-

 قتيبة ومشكل اآلاثر للطحاوي، وغريها. 
ن الطوائف". يطلق عليه يقول النووي: "هذا فٌن من أهمِ  األنواع، ويضطرُّ إىل معرفته مجيع العلماء م -15

مشكل احلديث واختالف احلديث، ومناقضة احلديث، وقد فر ق بعضهم بني خمتلف احلديث، ومشكل 
احلديث، فعمم املراد مبشكل احلديث ليشمل خمتلف احلديث، إضافة إىل األحاديث اليت عارضت القرآن 

مشكال، وليس كل مشكل خمتلفا.  والعقل والتاريخ والواقع واحلقائق العلمية؛ وبذلك يكون كل خمتلف
. وأسامة خياط، خمتلف احلديث بني 337ينظر: نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث، ص 
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نَّ دعوى التناُقِض ال ُتسلَّم إال عند التحقُّق من َتضم ن احلديث النبوي خَلرَبٍ ُمفصَّل عن واقع إ -2
ستِقرَّ املشاَهَد ضرورًة؛ حبيث ينتفي اجلانب الغييب يف هذا اخلرب حمسوس )حقيقة علمية( يُناِقُض امل

أمَّا إذا مل ينتِف عن اخلرب هذا اجلانب  فاملناقضة منتفية؛ لكون احلسِ  مل َيشَهْده كي َتِصحَّ دعوى 
؛ مبعىن أنَّ احلديث إذا أخرَب عن أمٍر غييب ال يقع للعقل إدراك ُكْنِهِه لعجزه، 17خمالفة الضرورة

عن حتصُِّل هذا اإلدراك، فال طريق إىل معرفِة هذا الَغيب  -احلواس-لقصور الواسطة الناقلة للعقل و 
ُب اإلميان مبا أخرب به الصادق  وذلك من مقتضيات اإلميان  إال عن طريق الوحي وحينئذ جيَِ

 به؛ وإال فوجب اإلذعاُن لكلِ  ما خُيربُ  ألنَّ العقل دلَّ على صدق نبوته ورسالته  ابلرسول 
 .لوقع التناقُض بني تصديِق نبوَّتِه وبني تكذيِب َخربِه 

إنَّ ثبوت مناقضة احلديث للحقيقة الكونية أو العلمية، اليت بلغت مبلغ القطعيات وهو ما  -3
، يُوجب ردَّ احلديث بشرطني اثنني: أال ميكن اجلمع بني احلقيقتني، 18يُعب َُّر عنه ابلضرورة احِلسيَّةِ 

ميِكَن َتويل احلديث؛  حبيُث يتوافق مع احلقيقة العلمية، وإالَّ فاألسلم التوقُّف ملن مل يستنب له وأال 
 وجه التأويل خاصة يف احلديث الثابت الصحيح احملتفِ  ابلقرائن، كأحاديث الصحيحني مقال. 

                                                                                                                                                            

. وفتح الدين بيانوين، مقال: "شروط االشتغال بعلم مشكل 39-38احملدثني واألصوليني والفقهاء، ص 
  2، العدد 4مية العاملية ماليزاي، اجمللداحلديث وقواعده"، جملة اإلسالم يف آسيا، اجلامعة اإلسال

 .  25م، ص 2007ديسمرب
ه (: "ال أعرف حديثني متضادين، فمن كان عنده فليأتين به ألؤلف 311حىت قال ابن خزمية )ت  -16

. وحممد بن 1316بينهما". ينظر: اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علوم الرواية، تح. ماهر الفحل، ص
حممد -ه (، فتح املغيث شرح ألفية احلديث، تح. عبد الكرمي اخلضري 902)ت:  عبد الرمحن السخاوي

 .3/470آل فهيد، 
ينظر: عيسى بن حمسن النعمي، دفع دعوى املعارض العقلي عن األحاديث املتعلقة مبسائل االعتقاد  17-

 .603دراسة ملا يف الصحيحني، ص 
احلديث املوضوع املختلق، ما أمجله ابن اجلوزي بقوله: من عناية احملدثني بنقد املتون جعلهم من أمارات  -18

"فكل حديث رأيته خيالف املعقول، أو يناقض األصول فاعلم أنه موضوع، فال تتكلف اعتباره" ومعناها 
تفصيال: أن احلديث يرد ملخالفته للعقل الصحيح، أو املشاهدة واحلس، عند عدم إمكان َتويله َتويالً 

نقاد كثريًا ما يردون احلديث ملخالفته للقرآن، أو السنة املشهورة الصحيحة، أو التاريخ قريبًا حمتماًل وأن ال
. 1/106املعروف، مع تعذر التوفيق. ينظر: املوضوعات، ابن اجلوزي تح: عبد الرمحان حممد عثمان، 

 .31وأبو شهبة، دفاع عن السنة وردُّ شبة املستشرقني والكتاب املعاصرين ص 
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، وخالفهم فيه 20حىت يُعَمل به هو شْرٌط وضَعه امل  ُعتزلةُ  19إنَّ اشرتاَط أن يكوَن احلديُث َعزيزاً  -4
اجلمهور من احملد ثني واألصوليني، وحىت بعض املعتزلة، وأدلتهم يف ذلك كثرية سيأيت بعضها يف 
ثنااي هذا البحث؛ ورأي الدُّكتور عدانن مبين على رأي ال يؤيِ ُده العقل، فضال عن الشرع؛ فإن 

 االثنني، كما يَرُِد على الواحِد والعقل ال يفر ِق بينهما. احتمال اخلطأ وارٌد على
ا، وتفضي إىل ردِ  أحاديث اآلحاد رأساً،  أضف إىل ذلك أنَّ توف َُّر شروط احلديث العزيز اندرة جد 

 .21وذلك ال يِصحُّ؛ لقيام الدليل على بطالنِه
أم ا قياُسه الرواية على الشهادة فهو قياٌس مع وجود الفارق

 الشهادة مبنيَّة على التَّضييق. ؛ ألنَّ 22
وقد حاول تطبيق منهجه هذا من خالل استشكاله مناذَج اختارها؛ ابعتبارِها رواايٍت مشكلة 

والغالب عليها أهنا مما اتفق –تناقض العقل والواقع والعلم، موجودة يف صحيح اإلمام البخاري 
، الذي طَبَّقه على أحاديث وهو ما سنقف عليه  بُغَية استشفاف منهجه -عليها الشيخان

 الصحيح بشكل دقيق، ومن مثَّ مناقشُته واحلكم عليه.

                                                           

يز: هو ما انفرد بروايته راواين يف مجيع طبقات السند، وال يقل العدد عن ذلك؛ وقال ابن احلديث العز  -19
حجر: هو أال يرويه أقل من اثنني عن اثنني، وليس شرطًا للصحيح خالفًا ملن زعمه، وهو أبو علي 

 .26اجلبائي من املعتزلة. ينظر: أمحد بن علي بن حجر، نزهة النظر، ص 
 . 333لة األصولية دراسة وتقوميا، علي بن سعد الضوحيي، ص ينظر: آراء املعتز  -20
ال يرتتب على هذا إبطال حكم شرعيٍ فحسب، بل يرتتب عليه إبطال مجيع األحكام الشرعية الواردة  -21

وال أعلم أحداً من فرق اإلسالم القائلني بقبول خرب »عن طريق خرب اآلحاد؛ وهو ما عناه احلازمي بقوله: 
العدد سوى متأخري املعتزلة، فإهنم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتربوا يف الرواية ما اعتربوا الواحد اعترب 

يف الشهادة، ومغزى هؤالء تعطيل األحكام، كما قال أبو حامت ابن حبان. حممد بن موسى أبو بكر 
ا   . أما قول ابن حب ان املقصود:  فأما61ه (، شروط األئمة اخلمسة، ص 594احلازمي )ت:  األخباُر فإهن 

كلها أخبار آحاد؛ ألنه ليس يوجد عن النيب ج َخبَ ٌر من رواية َعْدلني، روى َأحدمها عن َعْدلني وكل 
فَلمَّا استحال هذا وَبَطل ثَ َبَت أَن اأَلخبار   واحد منهما عن َعْدلني، حىت  ينتهي ذلك إىل رسول هللا 

خبار اآلحاد، فَ َقد َعَمَد إىل ترِك السَُّنِن ُكلِ ها؛ لَعَدِم وجود ُكلَّها َأخبار آحاد وأَن  من تنكَّب عن قبول أ
 .1/156السُّنن إال من رواية اآلحاد". علي بن بلبان، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، 

ه (، شرح الكوكب املنري، تح: حممد زحيلي ونزيه 979ينظر: حممد بن أمحد بن النجار احلنبلي )ت:  -22
 . 2/364محاد، 
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 املبحث الثاين
 األحاديث املستشكلة بدعوى خمالفة العقل والواقع والعلم التجرييب

 األحاديث املنتقدة بدعوى خمالفة العقل: -املطلب األول

 حديث سجود الشمس:

َتْدرِى أَْيَن َتْذَهُب؟ : »-ِحنَي َغَرَبِت الشَّْمسُ -أَلِِب َذرٍ   النَِّبُّ َعْن َأِِب َذرٍ  قَاَل: قَاَل 
هَلَا،  قُ ْلُت: اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم. قَاَل: فَِإن ََّها َتْذَهُب َحىتَّ َتْسُجَد حَتَْت اْلَعْرِش، فَ َتْسَتْأِذَن، فَ يُ ْؤَذنَ 

َها، َوَتْسَتْأِذَن َفاَل يُ ْؤَذَن هَلَا، يُ َقاُل هَلَا: اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، َويُوِشُك َأْن َتْسُجَد َفاَل يُ ْقَبَل ِمن ْ 
ِلَك تَ ْقِديُر اُْلَعزِيِز  ےَوالشَّْمُس َّتْرِ فَ َتْطُلُع ِمْن َمْغرهِِبَا َفَذِلَك قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿ َا ذََٰ ِلُمْستَ َقر  هلَّ

 .23[ 37﴾]يس: اِْلَعِليمِ 
 وجه االستشكال:

إنَّ القرآن الكرمي ليس فيه أن الشمس تدور، وَتيت كل ليلة تبيت حتت العرش  -1
 ساجدة.

فسجود الشمس يعين  والواقع احملسوس؛ خيالف العلم احلديث والعقلإن احلديث  -2
خروجها عن مدارها، وتعُطل حركة الليل والنهار، وهذا شيء ال حيدث أبدا؛ ألانَّ نراها ما َغربت 

 رِض إال أشَرَقت على األخر، فمىت تْذَهُب للسُّجوِد حتت العرش؟على طرٍف من األ
 فهوم العلماء للحديث      

قال اخلطايب: "ليس يف سجود الشمس كل ليلة حتت العرش ما يُِعيق عن دوراهنا يف 
ال ينكر أن يكون هلا استقرار حتت العرش، من حيث ال ندركه وال نشاهده، . وقال: "24سريها"؟

 .25 عن غيب، فال نكذب به، وال نكيفه؛ ألن علمنا ال حييط به"وإمنا هو خرب

                                                           

، وكتاب التفسري، ابب قَ ْولِِه: 3235البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب ِصَفِة الشَّْمِس َواْلَقَمِر،  - 23
وكتاب التوحيد، ابب  .4850[، 38﴿َوالشَّْمُس َّتْرِى ِلُمْستَ َقرٍ  هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم﴾]يس: 

ان، ابب بَ يَاِن الزََّمِن الَِّذى اَل يُ ْقَبُل ِفيِه اإِلميَاُن، . ومسلم كتاب اإلمي7513وكان عرشه على املاء، 
418. 

 .8/403ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، عناية: حمب الدين اخلطيب،  - 24
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؛ وقال البدر 26وقال ابن العريب: "قد أنكر قوٌم سجود الشمس، وهو صحيح ممكن"
: "دوران الشمس يف فَلِكها ال يستلزم َمْنَع سجودها يف أي موضع أراده هللا تعاىل". مُث  27العيين

نعت أولئك الذين ينكرون سجود الشمس بقوله: "هؤالء قوم من املالحدة؛ ألهنم أنكروا ما أخرب 
احليوان  وثبت عنه بوجٍه صحيٍح، وال مانع من قدرِة هللا تعاىل أن مُيَكِ َن كل شيٍء من به النيب 

 [. 6واجلمادات أن يسُجَد له". قال تعاىل: ﴿َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن﴾]الرمحن: 

وحُيَتَمُل أن يكون امل ُراُد »وَتو ل احلافظ ابن حجر وجهًا هلذا احلديث دفعًا لردِ ه، فقال: 
، فيكون عبارة عن الز ايدة ابلسُّجوِد سجوُد من هو موكٌَّل هبا من املالئكة، أو تسُجُد بصورِة احلالِ 

. "والتَّعبري عن سجود الشَّمِس بسجود املالئكِة نوٌع من 28يف االنقياد واخلضوع يف ذلك احلني"
أنواع امل َجاز املعروف إبطالق السَّبب على امل ُسبب، وهو أقسام كذلك، والذي ذَكرَه احلافُظ هو 

، كقوهِلم: نزل الس حاب، و   .    29«امل ُراد حقيقًة املطُر ال السحابمن قسم السبب الفاعليِ 

 ردُّ االعرتاض:

 :اإلشارات القرآنية حلركة الشمس وسائر األفالك وموافقتها للعلم احلديث

بداية نقول: إن القرآن الكرمي قد تضمن اإلشارة إىل حركة األرض والشمس وسائر 
األفالك، بل بنيَّ بعض التفاصيل الدقيقة لتلك احلركة، فجاءت هذه اإلشارات موافقة للعلم 

ِلَك ت َ  ےاحلديث يف حقائقه؛ من تلكم اآلايت قول هللا تعاىل: ﴿َوالشَّْمُس َّتْرِ  َا ذََٰ ْقِديُر ِلُمْستَ َقر  هلَّ
ْرنََُٰه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اِْلَقِدمِي﴾]يس:  [ وبعد أن حتدثت 38-37اُْلَعزِيِز اِْلَعِليِم َواْلَقَمُر َقدَّ

                                                                                                                                                            

أعالم احلديث شرح صحيح البخاري، حت . حممد بن سعد آل ه (، 388محد بن حممد اخلطايب )ت  - 25
 . 3/1893سعود، 

 .8/403اري فتح الب - 26
ه (، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ت . عيد هللا حممود حممد 855حممود بن أمحد العيين )ت  - 27

 .15/164عمر، 
 (.6/299فتح الباري ) - 28
وممَّن مال إىل محل احلديث على اجملاز الشيخ حممد أبو شهبة. ينظر: دفاع عن السُّن ة وردُّ شبة   - 29

 .  44م.ص 1989ه /1409، 1عاصرين، مكتبة السُّنَّة، القاهرة، طاملستشرقني والكتاب امل
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اآلايت الكرميات عن الشمس والقمر واألرض ذكرت حقيقتني علميتني مذهلتني متعلقتني مبا قد 
 :30حتدثت عنهم الشمس والقمر واألرض، ومها

إن حركة األرض ىف الفضاء من خالل ذِكر حركِة كٍل من الش مس والقمر واألرض  –1
هَلَا َأن تُْدرَِك اَْلَقَمَر َواَل اَلْيُل َساِبُق اُلنَّهاِر وَُكل   ے﴿اَل اَلشَّْمُس يَنَبغِ مجيعا، كما يف قول هللا تعاىل: 

صف هذه احلركة بدقة ابلغة ليَس ذلك فَحْسب، بل جاء و [ 39فَ َلك َيْسَبُحوَن﴾]يس:  ےفِ 
وأهنا حركٌة منتظمٌة سهلٌة َسِلَسٌة مثَل حركِة الس ابح يف املاء بسهولٍة ويف انسيابِي ٍة، كما يف قوله 

 تعاىل: ﴿َيْسَبُحوَن﴾.

حركة األرض يف الفضاء، من خالل ذكر ِصَفة احلَرَكة لكلٍ  مَن  وصف شكل –2
ركة يف مدار شبِه ُمستديٍر )فَ َلٍك( كما نصَّت على الش مس والقمر واألرِض مجيعا، وأن هذه احل

 ذلك اآلية السَّالَفة الكر.

مبعىن أوضح نقول: إن ُكالًّ من الش مس والقمر واألرض َيْسَبُح يف فَ َلٍك خاٍص بسرعٍة 
ر له، ال ي تحوَّل عنه دورانيٍة خاصٍة يف فَ َلِكه؛ بل إنَّ ُكلَّ كوكٍب وكلَّ جنٍم َيسَبُح يف فَ َلِكه الذي ُقدِ 

وال حَييُد، ويف الوقت نفسه مجيُعها يف وحدٍة متماِسكة بفعِل اجلاذبية، وعمومًا فالكون ُكلُّه ال 
. وهذا ما مَتَّ اكتشافُه حديثاً، يف ِحنِي أنَّ الُقرآَن 31يَعِرف السُّكون؛ ألنَّ الُكلَّ جَيري ألجٍل ُمسمَّى

 عام.1400الكرمَي قد أخرب بذلك منذ حنو 

لقد وجد : »-حول حقيقة جراين الشمس يف الفضاء-بد الدائم الكحيل يقول ع
 Solarالعلماء بعد دراسات معمقة أن الشمس ّترى ابّتاه حُمدَّد، أمَسْوه ُمستَقرَّ الشَّمس أو "

Apex :؛ أي: « النقطة اليت تتحرك الشمس مع كواكبها ابّتاهها»". ويُعر ِفُه الفلكيون مبا يلي

                                                           

 حممد السيد حممد، اإلسالم ومكتشفات العلم احلديث، حبث منشور ومتاح للتحميل على موقع األلوكة - 30
آايت هللا يف خلق الكون ونشأة احلياة، ماهر أمحد الصويف وآخرون،  -ينظر: املوسوعة الكونية الكربى - 31

(. و موسوعة حقائق اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية يف مواجهة الشبهات، 486-4/484ا
وما  1/240إعداد. اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنَّة، رابطة العامل اإلسالمي، جدة، 

 بعدها(.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_apex
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كيلو مرت يف   19.4درجات جنوب غرب جنم النسر... بسرعة تقدر يف حدود  10بزاوية متيل 
 . 32«الثانية

وعليه فدعوى أن  هذا احلديث خُياِلُف العلَم احلديَث من ِجَهِة أنَّه جَعَل الشُّروق والغروب 
من فعل الشمس، مع أن الليل والنهار حيُداُثن بسبب دوران األرض مردوٌد بنص القرآن، الذي 

َرَأى الشَّْمَس َنَسَب عمليَة الشُّروِق والغروِب للشَّمس يف كثرٍي من اآلايت، قال تعاىل: ﴿فَ َلمَّا 
: ﴿َوتَ َرى -يف قصة أصحاب الكهف-[ فَنَسَب الُبزوغ هلا؛ وقوله تعاىل 78اَبزَِغًة﴾]األنعام: 

َماِل َوُهْم يف  َفْجَوٍة  الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ زَاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقرُِضُهْم َذاَت الشِ 
ِلَك مِ  ُ فَ ُهَو اْلُمْهَتِد  َوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن ّتََِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا﴾]الكهف: ِمْنُه  ذََٰ ْن آاَيِت اَّللَِّ  َمْن يَ ْهِد اَّللَّ

أنَّ   [ فهذه أربعة أفعاٍل ُنِسَبت إىل الشمس: الطلوع، والغروب، واالْزورَار والقرض؛ فأنت ترى17
ا هي اليت تتَحرَّك، وأن حرَكَتها هذه هي اليت  ِنسَبَة هذه األفعال كلِ ها للشَّمِس أمرٌ  ظاهرُه يف أهنَّ

ُتسبِ ُب الشُّروق والغروب وجميُء اللَّيل ورجوُع النَّهار؛ وحنن نعَلم أن هذه األفعال املنسوبَة للشَّمس 
ا هي فعُل األرض يف احلقيقة بدوراهنا على نفسها  .33يف كتاِب رب ِنا إمن 

  ثبوت سجوِد الشمس ومعناه: 
أخرب القرآن أن كلَّ شيء يف السَّمواِت واألرِض يسُجد هلل تعاىل، كما قال: ﴿َوَّللَِِّ 

وقال [. 16َيْسُجُد َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظاَلهُلُْم اِبْلُغُدوِ  َواآْلَصاِل﴾]الرعد: 
ا يف اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَماَلِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكربُوَن﴾ تعاىل: ﴿َوَّللَِِّ َيْسُجُد َما يف السََّماَواِت َومَ 

 [.49]النحل: 

                                                           

م، متاح  22/02/2017عبد الدائم الكحيل، مقال: "هل الشمس تدور أم متشي؟ "، اتريخ االطالع  -32
 على موقع أسرار اإلعجاز العلمي رابط: 

 -04/504-06-20-02-02-http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010
52-07-18-17-10-2012  

نظور علمي ينظر: زغلول النجار، حبث:" اإلعجاز العلمي... يف بعض آايت حول دوران األرض من م - 33
م،  2004اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، ماي  10-4األرض"، زغلول النجار، أعمال الندوة

1/18 . 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/504-2012-10-17-18-07-52
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/504-2012-10-17-18-07-52
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/504-2012-10-17-18-07-52
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[. واآلايت يف هذا كثرية . كما قد 4: ﴿َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن﴾]الرمحن: وقال تعاىل
أخرب أن كلَّ شيٍء قد أْسَلم له وكلُّ شْيٍء ُيسبِ ُحه، قال تعاىل: ﴿ُتَسبِ ُح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع 

ِدِه َولََِٰكْن اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِ ُح حِبَمْ 
[ وقال تعاىل: ﴿أملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد َلُه َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض 44َغُفورًا﴾]اإلسراء: 

َوابُّ وََكِثرٌي ِمَن النَّاِس وََكِثرٌي َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلَِباُل َوالشََّجُر َوالدَّ 
[ وال يُراُد بذلك سجوٌد كسجوِد 18يُِهِن اَّللَُّ َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما َيَشاُء﴾]احلج: 

 البشر الُعقاَلء، وإمنا يعين به أحُد ما أييت: 
 راد التَّعبرُي عن االنقياد واخلضوع واخلشوع.إمَّا أن يكون ذل -1

ُ
 ك امل

وإما أن يكون املراد ابلسُّجود الداللة على هللا؛ يعين: أن هذه املخلوقات َتُدلُّ على  -2
هللا على أنه يسَتِحقُّ أن َيسُجد له كلُّ شْيٍء، وأن يَعُبَده كلُّ شْيٍء، وهذا جماز مشهور يف اللغة 

  السُّجوِد هو التَّفسري.والتفسرُي اأَلوَُّل يف
وإم ا أن تَقييد أن السُّجود يكوُن حتَت الَعرِش، وهَو ُمبالَغٌة يف االنقياِد، وعبارة عن  -3

متام ذلك، كما يقاُل: "فالٌن يسُجد حتت َقَدَمْي فالن، وَيسُجد حتت سريره، وحتت عرش امللك"؛ 
ا تسُجُد حتت العرش»]يف احلديث[:  واملعىن يف ذلك املبالغة وال تُراُد احلقيقُة؛ فقولُه يعىن أهنا « إهنَّ

 .34خاضعٌة له أكَمَل اخلضوع وأمَتَّه"
إذن فُسجوُد الشَّمِس اثبٌت يف القرآن الكرمي، كما سبق بيانُه من خالل سياق اآلايت، 

ديث، وليس سجوُد الشَّمِس ممَّا انفَرَدت به السُّنَّة؛ حىت يكون ُسجوُدها َمْطَعًنا يف رواايت احل
واستشكاهُلا يف احلديِث جُيرُّ إىل استشكاهِلا يف القرآن الكرمي، والعكُس ابلعكس، األمر الذي 
يفحم هؤالء القرآنيون الذين يصدون رؤوسها أبهنم يتمسكون ابلقرآن دون السنة؛ ففهم بتكذيبهم 

 لسجود الشمس الوارد يف السنة يكذبون ابلقرآن أيضا من حيث ال يدرون.
عمَّا هو أعجُب من السجود؛ وهو تسبيُح  -يف آايت كثريات-خربان القرآن بل لقد أ

، وخشيَ ُتها هلل، وطاعُتها له -عز  وجل  -اجلمادات واحليواانت والطيور وأجرام السَّموات وقُنوهُتا هلل 
جل جالله ومن املعلوم أنَّ سجوَد هذه املخلوقاِت ليس هو السُّجود على سبعِة أعضاء، كبين آدم  

                                                           

-112ينظر: عبد هللا القصيمي، مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا، طبع اجمللس العلمي السلفي، ص  -34
113. 
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ا أن تسبيَحها ليس كمثِل تسبيِح بين آدم؛ فإن تبني أنه ليس طعنا يف القرآن الكرمي، فقد تبني كم
 .35)لزوما( أنه ليس طعنا أيًضا يف السنة املشرفة

وابجلملة: فإنَّ الشمس دائمُة السُّجود، وليس هلا وقٌت خاٌص ابلسُّجود ال َتسُجد يف 
ا إذا غربت على قْوٍم طلعت عل ى قْوٍم آخرين؛ فسجوُدها مستِمرٌّ، وهي مع سائِر هذا غريِه فإهنَّ

العامل حتت العرش ألنَّه سقف العامل أمَجع أبرضه ومساواته، وجنَِّته وانرِه، وهذا وأمثالُه جيُب اإلميان 
به على ما أراَده هللا ورسولُه 

36 . 
له، وميكن كما أنَّ هناك تصوُّراً آخر لدى مستشِكل احلديث جر ه لَرفض احلديث من أص

صياَغُته على شكل السؤال التايل: من قال إن  سجود الشمس يقتضي غياهبا، حىت جُيَعَل من 
 .37انتفاء غياهِبا عن األرض طرفَة عنٍي مناِقضا لذهاهِبا للسجود حتت العرش؟؟

ا  ا فيه أهن  أو « تذهب»واجلواب: إن ه ليس يف لفظ حديث أيب ذر أن تَغيَب، وإمن 
ا تغيب؛ مبعىن: َتتفي وال يتض« تغُرب» وهو ما فهمه الدكتور عدانن، وأراد -من احلديث لفظ أهن 

، وهو املعىن الذي أاثر اإلشكال أمام ما هو معروٌف من أن الشمس ال تغيُب عن -إلزامنا به
 األرض كلِ ها اثنية واحدة؛ فكيف تذهب وَتتفي للسجود حتت العرش؟   

العرب تراِدف بني لفظي: الغروب والذهاب؛ من ذلك إن الناظر يف كالم العرب جِيد أن 
؛ إذن فغروب الشمس هو ذهاهُبا وحترُُّكها وجرايهُنا وليس 38«غر ب القوم: ذهبوا يف املغرب»قوهلم: 

وهبذا املعىن ال تناقض بني احلديث والواقع احلسي املشاهد؛  -كما قرَّره الدكتور-غياهُبا واختفاُؤها 
يف سجوَدها حتت العرش. وخباصة أن سجود الشمس الوارد يف احلديث ألن  غروب الشمس ال ينا

 يف القرآن الكرمي، وال تناقض بني ما أتت به السنة، وبني ما ورد القرآن الكرمي.  -أيضا–وارد 
                                                           

ينظر: الشريف حامت العوين، مقال "مع حديث سجود الشمس: حديث من األحاديث اليت يطعن هبا  -35
على املنهج النقدي للمحدثني"، منشور مبوقعه على األنرتنيت، وموقع مناء للبحوث، اتريخ النشر: 

   م، رابط:                               .22/02/2017ه. اتريخ االطالع، 04/09/1435
center.com/ActivitieDatials.aspx?id=135-http://nama. 

عبد هللا التليدي، اجلواهر والآللئ املصنوعة يف تفسري القرآن العظيم ابألحاديث الصحيحة املرفوعة،  -36
2/695. 

 .431مد رشيد رضا يف قضااي السنة النبوية من خالل جملة املنار، صحممد بن رمضان رمضاين، آراء حم -37
 .3225ه (، لسان العرب، ص 711حممد بن مكرم بن منظور األفريقي )ت - 38

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=135
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=135
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 املطلب الثاين
 األحاديث املنتقدة بدعوى خمالفة الواقع

 

 حديث: إذا هلك كسرى فال كسرى بعده:

ِإَذا َهَلَك ِكْسَرى َفالَ ِكْسَرى بَ ْعَدُه »قَاَل:  َعْن َأِِب ُهَريْ رََة  رضي هللا عنه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
 .39«َوِإَذا َهَلَك قَ ْيَصُر َفالَ قَ ْيَصَر بَ ْعَدُه، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، لَتُ ْنِفُقنَّ ُكُنوَزمُهَا يف َسِبيِل اَّللَِّ 

 وجه االستشكال:

اجلزء الثاين من احلديث يتعارض مع الواقع التارخيي، ذلك أنَّه بعد أن هلك قيصر  -1
 سنة. 300قيصرا على مدى  96جاء بعده 
هناك حديث آخر خُياِلف هذا احلديث ونصه: "... لكن الر وم ذات القرون كلَّما  -2

 هلك قرٌن أتى قرن". 
 فهوم العلماء:

ء يف شرح هذا احلديث أبنه: قد اسُتشِكل هذا مع أمجل احلافظ ابن حجر أقوال العلما
مع بقاِء مملكِة الرُّوم  -أيضاً -بقاء مملكة الفرس؛ ألن آخرهم قتل يف زمان عثمان، واسُتشِكَل 

وأجيب عن ذلك أبن امل ُراد ال يبقى كسرى ابلعراق، وال قيصر ابلشام، وهذا منقول عن الشافعي 
أيتون الشَّام والِعراق ُّتَّارًا، فلما أسَلموا خافوا انِقطاَع سفرِهم  قال: وسَبُب احلديث أن قريًشا كانوا

ذِلك هلم؛ َتْطييبا لُقلوهِبم، وتبشريًا هلم أبنَّ ُملَكُهما  إليِهما لدخوهلم يف اإلسالم؛ فقال النَّيب 
ا ارت فَع من الش ام وما سيزوُل عن اإلقليَمني املذكوَرين، وقيل: احلكمة يف أن قَيصَر بَقَي ُملُكه، وإمنَّ

-قَِبَله، وكاد أن ُيسِلم  واالها وكسرى َذَهَب ُملُكه َأصاًل ورْأساً، إنَّ قيصر مل َّا جاَءه كتاٌب النَّيب 
أن  مزََّقه، فدعا النَّيب  وكسرى ملا أاتُه كتاب النيب  -كما مضى بسط ذلك يف أوَّل الكتاب

: معناه فال قيصر بعده مَيِلك مثَل ما ميِْلك وذلك اخلطايب  قال ميَزََّق ُملُكه ُكلَّ مُمَزَّق فكان كذلك؛ 
                                                           

. وكتاب 3158. 3157لكم الغنائم  أحلت البخاري، كتاب فرض اخلمس، ابب قول النيب  -39
. وكتاب األميان والنذور، ابب كيف كانت 3662. 3661املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم 

.  ومسلم كتاب الفت وأشراط الساعة، ابب ال تقوم الساعة حىت مير   6711 .6712ميني النيب 
 .7514الرجل بقرب الرجل فيتمىن أن يكون مكان امليت من البالء 
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أن ه كان ابلشام، وهبا بيت املقدس، الذي ال يَِتمُّ للنصارى ُنُسٌك إالَّ به، وال مَيِلك على الرُّوم أحٌد 
ه إمَّا سر ًا وإمَّا جهراً؛ فاجْنلى عنها قيصُر، واسُتفِتَحت خزائُنه، ومل خَيُلْفه أحٌد من إال كان قد دخلَ 

القياصرة يف تلك البالد بعده؛ ووقع يف الرواية اليت يف كتاب اجلهاد، ابب احلرب خدعة للبخاري 
 من هالك كسرى، مث ال يكون كسرى بعده، وليهلك قيصر...إخل.   

 حىت زمن عمر سنة عشرين على الصحيح، وقيل مات يف زمن النَّيب وأمَّا قيصُر فعاش 
والذي حارَب املسلمني ابلش ام ولُده، وكان يلقَّب أيضًا قيصر، وعلى كل تقديٍر؛ فاملراد من 

ما مل تبَق مملكُتهما على الوجه، الذي كان يف زمن النيب  كما - احلديث وَقع ال حمالَة؛ ألهنَّ
 40.-قررته

وقال النووي يف شرحه هلذا احلديث: "قال الشافعي وسائر العلماء: معناه ال يكون  
ابنقطاع ُملِكهما يف هَذين  فأعلمنا   -كما كان يف زمنه-كسرى ابلعراق، وال قيصر ابلشام 

فأما كسرى، فانقَطع ُملُكه وزال ابلُكليَّة من مجيع األرض ومتزَّق ملكه   اإلقليمني فكان كما قال 
وأما قيصر فاهنَزَم من الش ام، ودخل أقاصي بالِده،  ل مُمزَّق واضمحلَّ بدعوة رسول هللا كُ 

وأنفق املسلمون كنوزمها يف سبيل هللا   -وهلل احلمد-فافتَتح املسلمون بالَدمها، واستقرَّت للمسلمني 
 .41وهذه معجزات ظاهرة" كما أخرب 

 جواب االستشكال:
 ارخيي. إن احلديث خيالف الواقع الت -1

قال إىل هذا اإلشكال وأجابوا عنه؟  -منذ القدمي-واجلواب: إن العلماء قد تنبَّهوا 
الطحاوي يف بيان مشكل اآلاثر: "فَ َتَأمَّْلَنا َهَذا احْلَِديَث؛ لَِنِقَف َعَلى اْلَمْعىَن اْلُمرَاِد بِِه َما ُهَو؟ 

َتاُب الشَّاَم انْتِ  ريًا َيااًب َكثِ فَ َوَجْداَن اْلُمَزينَّ َقْد َحَكى لََنا َعِن الشَّاِفِعيِ  يف ََتِْويِلِه، قَاَل: َكاَنْت قُ َرْيٌش تَ ن ْ
 وََكاَن ُكثْ ُر َمَعاِشِهْم ِمْنُه، َوََتْيت اْلِعرَاَق. 

ْساَلِم ذََكَرْت َذِلَك لِلنَّيبِ   َخْوفًا ِمِن اْنِقطَاِع َمَعاِشَها  -َعَلْيِه السَّاَلمُ -فَ َلمَّا َدَخَلْت يف اإْلِ
ْساَلِم، َمَع ِخاَلِف َمِلِك الشَّاِم َواْلِعرَاِق اِبلتِ َجاَرِة ِمَن الشَّاِم َواْلِعرَاِق، َوفَاَرَقِت اْلَكَفرََة، َوَدخَ  َلْت يف اإْلِ

                                                           

 .724-6/723ينظر فتح الباري  -40
 .43-42/ 18النووي، املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج،   -41



                                                   اجلزائر - 1اجلزائر جامعة         مصطفى حاج قويدر        ...استشكاالت احلداثيني ألحاديث صحيح البخاري   
______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 

ْساَلِم، فَ َقاَل:  فَ َلْم َيُكْن أِبَْرِض اْلِعرَاِق ِكْسَرى يَ ثْ ُبُت « إَذا َهَلَك ِكْسَرى َفاَل ِكْسَرى بَ ْعَدهُ »أِلَْهِل اإْلِ
فَ َلْم َيُكْن أِبَْرِض الشَّاِم قَ ْيَصُر بَ ْعَدُه؛ « َصَر بَ ْعَدهُ إَذا َهَلَك قَ ْيَصُر َفاَل قَ يْ »َلُه أَْمٌر بَ ْعَدُه َوقَاَل: 

 َعَلى َما قَاُلوا؛ َفَكاَن َكَما َكاَن إىَل اْليَ ْوِم. -عليه السالم-فََأَجابَ ُهُم النَّيبُّ 
اِم َوقَاَل يف قَ ْيَصَر: َوَقَطَع هللُا اأْلََكاِسرََة َعِن اْلِعَراِق َوفَاِرَس، َوقَ ْيَصَر َوَمْن قَاَم بَ ْعَدُه اِبلشَّ 

ُق بَ ْعُضُه بَ ْعًضا. قَ  اَل أَبُو ثَ َبَت ُمْلُكُه بِِباَلِد الرُّوِم، َويُ َنحَّى ُمْلُكُه َعِن الشَّاِم، وَُكلُّ َهَذا ُمتَِّفٌق ُيَصدِ 
 خِبِاَلِف َهَذا اْلَقْوِل، َوذََكَر َأنَّ َجْعَفٍر: َوَسأَْلُت َأمْحََد ْبَن َأيب ِعْمرَاَن َعْن ََتِْويِل َهَذا احْلَِديِث، فََأَجاَبيِن 

، قَاَل فَ َهَلَك ِكْسَرى َكَما أَْعَلَمَنا «إَذا َهَلَك ِكْسَرى َفاَل ِكْسَرى بَ ْعَدهُ : »-َعَلْيِه السَّاَلمُ -َمْعىَن قَ ْولِِه 
ىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة. وََكاَن َمْعىَن قَ ْولِِه: أَنَُّه َسيَ ْهِلُك، فَ َلْم َيُكْن بَ ْعَدُه ِكْسَرى، َواَل َيُكوُن بَ ْعَدُه ِكْسَرى إ

ُهْم أَنَُّه َسيَ ْهِلُك، َوملَْ يَ ْهِلْك إىَل اآْلَن َوَلِكنَُّه َهاِلٌك « إَذا َهَلَك قَ ْيَصُر َفاَل قَ ْيَصَر بَ ْعَدهُ » إْعاَلًما ِمْنُه إايَّ
َنُه َوبَ نْيَ ِكْسَرى يف تَ ْعِجيِل َهاَلِك ِكْسَرى، َوََتِْخرِي َهاَلِك قَ ْيَصَر  قَ ْبَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة؛ َوُخوِلَف بَ ي ْ

ُهَما ِعْنَد ُوُروِد ِكَتاِب َرُسوِل هللاِ  ُهَما"  اِلْخِتاَلِف َما َكاَن ِمن ْ  .42َعَلى ُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ
 واختار توجيه الشافعي، وأن اخلرب خاص يف قيصر الشام هو قيصر املعروف عند العرب.

لث ذكره ابن اجلوزي، فقال: "ورمبا أشكل هذا احلديث، وقال قائل: فقد وهناك توجيه اث
َمَلك بعد كسرى وقيصر مجاعة مُسُّوا هبذا االسم، فإنَّ كلَّ مِلك كان لفارس يسمَّى كسرى، وكل 
ملك كان للروم يسمى قيصر. فاجلواب: إنه ما َمَلك َمن كان ملِْلكه طائل وال ثبوت، وما زال 

: -(1/448يف كشف مشكل الصحيحني )-. وقال ابن اجلوزي 43 حىت امنحق"ُمْلكهم متزلزالً 
"فَِإن قَاَل قَاِئل: قدُروا ِصَحة َهَذا يف كْسَرى، َفكيف بقيصر ومملكة الر وم ِإىَل اْليَ ْوم اَبِقَية؟ فقد 

نْيِ كالكرة يلعبان هبم، أَجاب َعن َهَذا أَبُو اْلَوفَاء بن عقيل، فَ َقاَل: َكاَنت اْلَعَرب َبني هَذْين اْلملكَ 
ْساَلم َصاَرت كلمة اْلَعَرب اْلعليا، َفاَل كْسَرى، َواَل قَ ْيصر؛ من  وحيملون إِلَْيِهَما اهْلََدااَي فَ َلمَّا َجاَء اإْلِ

َا ُهَو اْسم فارغ من اْلَمْعىن"  .44َحْيُث اْلَمْعىن، ِإمنَّ
ه يف دالئل النبوة أبو نعيم وقد عد أهل العلم هذا احلديث من أعظم دالئل النبوة؛ فذكر 

 األصبهاين، وشيخ اإلسالم يف اجلواب الصحيح وغريهم.
 «.والروم ذات القرون كلما هلك قرن خلف مكانه قرن»...حديث  -2

                                                           

 .9/356الطحاوي، حتفة األخيار برتتيب مشكل اآلاثر، ترتيب أيب احلسني خالد حممود الر ابط،  -42
 .1/468ابن اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى، تح: حممد زهري النجار،  -43
 .1/448تح. علي حسني البواب،  كشف املشكل من حديث الصحيحني،اجلوزي،  ابن  -44
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 :  نصُّ هذا احلديث

فارٌس نطحة أو نطحتان مث ال فارس بعدها : »عن ابن حمرييز قال: قال رسول هللا 
هلك قرن خلف مكانه قرن أهل صخر، وأهل حبر؛ هيهات آلخر أبدا، والروم ذات القرون، كلما 

. وهذا اخلرب ال حج ة فيه، وهو خرب مرسل؛ ال 45«الدهر هم أصحابكم ما كان يف العيش خري
يقوى على رد  الصحيح املتفق عليه؛ وهو كذلك يَتكلَّم عن الر وم أنفِسهم، وفعاًل: ُمْلُك فارَس 

ولكن الروم ال زالوا يقاتلون املسلمني  هم، ويعلي شأن ملوك فارس،زال، ومل يَ ُعد أحٌد حَيِمُل امسَ 
  .46ويُؤذوهَنم، وإن كان ذلك يف غري قيصرية على بالد العرب

 املطلب الثالث
 األحاديث املنتقدة بدعوى خمالفة العلم التجرييب:

 حديث إن آدم طوله ستون ذراعا:

ُ آَدَم َوطُولُُه ِستُّوَن »قَاَل:  َعِن النَّيبِ   -رضي هللا عنه-َعْن مَهَّاٍم َعْن، َأِِب ُهَريْ رَة  َخَلَق اَّللَّ
ِتَك، يَُّة ُذر ِيَّ ِذرَاًعا، مُثَّ قَاَل: اْذَهْب َفَسلِ ْم َعَلى أُولَِئَك ِمَن اْلَمالَِئَكِة، فَاْسَتِمْع َما حُيَيُّوَنَك؛ حتَِي َُّتَك َوحتَِ 

                                                           

 . قال19688مصن ف ابن أيب شيبة،  كتاب. فضل اجلهاد، ابب ما ذكر يف ابب اجلهاد واحلث عليه،  -45
. وينظر بغية 10/256احملقق: "وال علة فيه إال اإلرسال؛ فيقبله من يقبل املرسل ويردُّه من يُردُّه". 

. واللفظ له. 2/703. 702الباحث عن زوائد مسند احلارث، كتاب املغازي، ابب. قتال فارس والروم، 
 .5/259خلرية املهرة . وسكت عنه. والبوصريي يف إحتاف ا15/614وذكره احلافظ يف املطالب العالية 

ينظر: مقال: الدفاع عن أحاديث الصحيحني والرد على الزنديق عدانن إبراهيم، عبد هللا بن فهد  -46
 اخلليفي، متاح على مدونته يف الشبكة العنكبوتية 

                        .-http://alkulify.blogspot.co.il/2013/10/blog
post_7548.html  

http://alkulify.blogspot.co.il/2013/10/blog-post_7548.html
http://alkulify.blogspot.co.il/2013/10/blog-post_7548.html
http://alkulify.blogspot.co.il/2013/10/blog-post_7548.html
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َفُكلُّ َمْن «. َوَرمْحَُة اَّللَِّ »فَ زَاُدوُه: «. السَّاَلُم َعَلْيَك َوَرمْحَُة اَّللَِّ »فَ َقاُلوا: «. السَّاَلُم َعَلْيُكمْ »فَ َقاَل: 
ُقُص َحىتَّ اآلن  .47«يَْدُخُل اجْلَنََّة َعَلى ُصورَِة آَدَم، فَ َلْم يَ َزِل اخْلَْلُق يَ ن ْ

 وجه االستشكال:

اليت الف املنهج العلمي، ويناقض علم األحياء، والطب والبيولوجيا...إخل احلديث خي -1
ترى استحالة وجود جسد هبذه الضخامة، ووفق هذه الصفات الواردة فال حَتِْمُله العظام، وال تقوى 

 األعضاء علي خدمته، مثل القلب والرئتني، وال ُوِجدت حفرايت تدل عليه.
استشهد بقرى مثود، اليت تُعترَب أقرب العهود إيل  فقداحلديث استشكله ابن حجر؛  -2

 ومع ذلك مل يقع البن حجر إىل آدم ومع ذلك َتُدلُّ هيئُتها علي أن أجساد أصحاهبا كأجسادان؛
 عصرِه ما يُزِيُل هذا اإلْشكال.

 فهوم العلماء:

دة، من ذلك:  أوََّل العلماء هذا احلديث َتويالت متعدِ 
ِهُر احْلَِديِث الصَِّحيِح أَنَُّه ُخِلَق يف ابِْتَداِء اأْلَْمِر َعَلى طُوِل ظَا»قال احلافظ ابن حجر: 

 ِستِ نَي ِذرَاعا، َوُهَو اْلُمْعَتمد، وروى ابن َأيب َحامتٍِ إبِِْسَناٍد َحَسٍن َعْن ُأيَبِ  ْبِن َكْعٍب َمْرُفوًعا َأنَّ اَّللََّ 
ُقُص َحىتَّ »لرَّْأِس، َكأَنَُّه ََنَْلٌة ُسُحوٌق. قَ ْولُُه: َخَلَق آَدَم َرُجاًل طَُوااًل، َكِثرَي َشْعِر ا فَ َلْم يَ َزِل اخْلَْلُق يَ ن ْ

َلُه؛ فَانْ تَ َهى تَ َناُقُص الطُّ « اآْلنَ  وِل َأْي: َأنَّ ُكلَّ قَ ْرٍن َيُكوُن َنَشْأتُُه يف الطُّوِل أَْقَصَر ِمَن اْلَقْرِن الَِّذي قَ ب ْ
 .48«تَ َقرَّ اأْلَْمُر على َذِلكِإىَل َهِذِه اأْلُمَِّة، َواسْ 

ُعلِ مي 
وقد يكون ُخلَق ستني : »-يف معِرض ردِ ه على أيب ريَّة- -رمحه هللا-يقول امل

ذراعاً، فلما أهبط إىل األرض نَ َقَص من طوله دفعًة واحدَة؛ ليناسب حال األرض، إال أنه بقي 
 .49«قص يف اجلملة. وهللا أعلمأطول مما عليه الناس اآلن بقليل، مث مل يزل ذلك القليل يتنا

 جواب االعرتاض:

 الرَّد العلمي على دعوى أن احلديث ينافض احلقائق العلمية، وقوانني الفيزايء احلديثة: -1
                                                           

البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل ﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإين ِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض  -47
 .6299[. وكتاب االستئذان، ابب بدء السالم، 30َخِليَفًة﴾]البقرة: 

 (.6/366ري )فتح البا - 48
 .187األنوار الكاشفة، املعلمي،ص -49
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حاول الدكتور عدانن إثبات أن احلديث خمالٌف لعلم احلياء، خمالفًة يستحيل معها إثباُت 
 هبذا الطول، وعلى هذا احلجم؛ واستدل على كالمه ب ما يلي:  -بل وأي خملوق -وجوِد إنسان 

، عرَّف هذا القانون مبا يلي: إن Scalingتضخم األنظمة يف األبعاد املكانية قانون 
زن اجلسم احلي تتناسب طرداي مع مكعَّب الزايدة يف أبعاده اخلطية )طول، عرض، الزايدة يف و 

 –مقطع العظم–اهليكل ابلذات اهليكل العظمي -الزايدة اليت يكتسبها اجلسم  . ولكن50ارتفاع(
 ملقاومة الثقل والوزن تتناسب مع مربع الزايدة يف أبعاده اخلطية.

مرتا )أزيد منا  30تون ذراعًا )ابملتوس ط( وإبسقاط القانون على طول آدم الذي هو س
مرة( مما يعين أنه  بتطبيق هذا القانون على اإلنسان يكون التناُسُب يف احلجم مع  20بنحو 

مرة( وهيكله العظمي، كم سيتضاعف؛  كي حيتمل هذا  8000=  20*  20*  20املكعَّب )
 مرة(. 400=20*20الثقل الزائد؟ التناُسب مع املربع )

مرة، وحتمًا سيقول لك أي عامل يف  8000مرة، والوزن  400إذن اهليكل العظمي 
ألنه  -البيولوجي: مستحيل أن خُيلق هذا اخللق على الكوكب األرضي هبذا الشكل. ملاذا؟ 

سينهار مباشرًة حتت ثقله ووزنه ابلقانون". وهناك إشكال آخر من منظور بيولوجي يعرفُه دارسو 
 هو؟يزيولوجي. ما وظائف األعضاء الف

القلب مشكلته أن حجمه أصغر من أن ميد أنسجة اجلسم كلها ابلدماء، حني يضخ؛ 
فهو عضو صغري نسبيًا وإىل حد بعيد. ولكن القلب يعوض هذا النقص يف حجمه، مباذا؟ 
مبطاطية الشرايني ومرونتها ، ولذلك، هبذا احلجم الصغري ميكن أن ميد هذا اجلسم، ولكن، كل  

                                                           

احلجم ال بد أن يزداد بنسبة )ل * ل * ل(،حيث أننا إذا كان  مبعىن إذا كان الطول زاد بنسبة )ل( فإن -50
= 5*3*2(، ومن مث يكون حجمه = 2،3،5لدينا متوازي مستطيالت أبعاده )طول، عرض، ارتفاع( = )

. ومن الواضح أن النسبة بني احلجم 240( ويكون حجمه =4،6،10. فلو زادت ُكلٌّ األبعاِد ابلِضْعِف، )30
 –ضعفاً  20( أضعاف فإن كانت ل = 8( أي )2*2*2( هي )30حلجم القدمي )أي ( وا240اجلديد )أي 

مرة. وحيث أن الوزن هو ضرب احلجم  8000( = 20*20*20فاحلجم سيزداد ) -كما قال فيما خيص آدم
مرة قدر الوزن األول ألنه افرتض أن الكثافة اثبتة لغياب  8000يف الكثافة، فال بد أن الوزن املتضخم سيكون 

 لداعي إىل التشكك فيها.ا
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ام زائد يف الوزن يقتضي أن يُنشئ اجلسم عدة كيلومرتات من الشرايني اجلديدة، ومن هنا كيلو جر 
 تظهر خطورة السمنة على صحة اإلنسان، وعلى قلبه. 

األخطر لو رجعنا إىل قانون الرتبيع وقانون التكعيب. إذا كان آدم أعظم منا بعشرين مرة، 
مستحيل أن يوجد هذا املخلوق على كوكب  مرة. طبياً  8000إذًا هو أثقل منا بكم مرة؟ بعدد 
 8000مرة فقط، يستطيع أن يغذي وزاًن قد تضاعف  400األرض، وأن قلبه، وقد تضاعف 

 آالف مرة، طبياً. 

 :  51يف الرد على هذه الشبهة يقول الدكتور عز الدين كزابر
 هنا عدد من املالحظات واإلشكاالت حىت هذه املرحلة من كالم عدانن إبراهيم:

قوله: ])هناك( قانون يف علم األحياء )يقول( الزايدة يف وزن اجلسم احلي املخلوق  -1
تتناسب طرداًي مع مكعب... الزايدة يف أبعاده اخلطية[ غري صحيح يف َقْصر هذا القانون على 
اجلسم احلي املخلوق؛ فالقانون صحيح ألي نظام، وأشهرها األجسام املكانية، طاملا أنه قابل 

أو التقلص حىت إن ذلك يشمل ما وراء األجسام امليتة واحلية ومنها أنظمة شبكات  للتضخم
احلواسيب، بل والربجميات واملعلومات، بل واخلدمات العامة لدولة من الدول يتضخم تعداد 
سكاهنا أو يتقلص، ومن مث يف التخطيط احلضري، بل وحجم الشركات واملؤسسات واجلمعيات 

 اد ال تنتهي القائمة من هذه األنظمة اخلاضعة هلذا القانون.واالحتادات...إخل وتك
كما قيل من أن نتاجه يكون مبجرد تكعيب -إن هذا القانون ليس صلبًا جامدًا  -2

. فهذا التكعيب والرتبيع -الطول أو تربيعه حسبما تتعلق الصفة املطلوبة بثالثة أبعاد أو بُعدين
، وهو isometric scalingابلتضخم املتجانس  يكون فقط يف أبسط أنواع التضخم، ويسمى

فهو األعم،  -وابألخص يف تطبيقاته يف علم األحياء-حالة خاصة واندرة! أما القانون األصوب 
، أي اليت تتضخم أبعاده املختلفة algometric scalingوُيسم ى التضخم غري املتجانس 

 بنسب خمتلفة.

                                                           

، لعز الدين كزابر، متاح ينظر حبث: طول آدم واإلنسان، ومنحىن نقصانه مع الزمان، والرد على عدانن -51
 م:22/2/2017على موقعه اخلاص )القرآن والعلم(. اتريخ االطالع: 

  post.html-azaaber.blogspot.com/2012/12/bloghttp://k        

http://kazaaber.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
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إن هذه األفكار البسيطة يف مسألة تضخم األجسام بَغضِ  النَّظر عن نوعها وردت  -3
يف كتابه الشهري: حول علمني  Galileo Galileiيف صورة قانون يُنسب إىل "جاليليو جاليلي 

م، وقد مُسِ ي القانون: قانون 1638. املنشور سنة Two    New Sciencesجديدين 
إنه  -يف أبسط معانيه-. ذلك أن هذا القانون يقول square-cube lawالرتبيع والتكعيب 

مع تزايد أبعاد اجلسم يكون معدل الزايدة يف حجمه أسرع كثريًا من معدل الزايدة يف مسطحاته. 
 وهلذه املالحظة تبعيات مهمة، خاصة يف علم اهلندسة امليكانيكية وامليكانيكا احليوية.

سألة أحجام األحياء والعالقة بني صغريها وكبريها إن هذه األفكار التبسيطية يف م -4
وردت أول ما وردت يف مقال بعنوان: "حول أنسب األحجام يف الكائن احلي" يف مارس سنة 

بعنوان:  لصاحبها جون هالدين، وذلك ضمن كتاب يضم جمموعة مقاالت له. وقد نشر  1926
أن األنظمة احليوية يف الكائن احلي تتعني العوامل احملتملة ومقاالت أخرى. وكان غرض املقال بيان 

 حبجمه يف املكان؛ صغرياً كان أو كبريا. 

ضعفاً،  20 -عليه السالم-إذا كانت نسبة املضاعفة بني اإلنسان املعاصر وآدم  -5
 20*  20*  20يقول عدانن إبراهيم: "كم سيتضاعف وزن آدم؟ التناسب هنا مع املكعب: 

ي، كم سيتضاعف كي حيتمل هذا الثقل الزائد؟ الحظ أنه مع مرة! وهيكله العظم 8000أي 
مرة،  8000مرة والوزن  400مرة! ...  400، أي 20*20املربع وليس مع املكعب؛ أي: 

حتمًا سيقول لك أي عامل يف البيولوجي: مستحيل أن خُيلق هذا اخللق على الكوكب األرضي، 
 لقانون.ألنه سينهار مباشرًة حتت ثقله ووزنه اب -ملاذا؟ 

واآلن، لنتساءل الستجالء املسألة: إذا كان هذا الكائن العمالق االفرتاضي )آدم ذو 
بسبب تضخمه فقط هبذه النسب،  –حسب رأي عدانن إبراهيم–الستني ذراعًا طواًل( سينهار 

 فال بد أن ينهار كل كائن يتعرض ملعدالت التضخم نفسها!. 

ه أنواع بينها من النسب احلجمية ما يقارب ولكننا نعلم أن من الكائنات ما يوجد من
نسبة العشرين ضعفًا يف االستطالة، وأحياانً يزيد عن ذلك، ومن مث مضاعفة الوزن قريب من عدة 
آالف ومضاعفة املساحات املقطعية لعدة مئات. ويف الواقع توجد سالحف بينها هذه النسب 

 وما زالت على قيد احلياة.
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ال بد أن يكون كل خملوق مت مضاعفة طوله ووزنه هبذه وإذا كان كالمه صحيحاً، ف
طن )بفرض صحة حساابته( فال بد أن ينهار؛ واستجابة  600النِ سب، ووصل إىل وزن 

مرتا )أي  83.8للمقارنة، يوجد يف العامل نوع من األشجار، يبلغ ارتفاع هذه النوع من الشجر 
، وُقد ر وزن هذا النوع من الشجر ب  ثالثة أضعاف طول آدم(، وهي من نوع: )جنرال شريمان

طن( وهذه األشجار ليست بدعًا من األشجار؛ فاألمر مألوف كما يف شجر: رد وود،  2100)
مرتاً، وترتاوح أعمارها ما بني  109بل إن من هذا النوع من األشجار ما يتخطى طوله حاجز ال 

 ورنيا إىل املئات. سنة، ويصل تعدادها يف أحدى الغاابت يف كاليف 2700إىل  2300

 ُقدرة عظمة القدم على حتمل األوزان:
خمالف للمعهود  isometric scalingنقر ُِر أوال: أن  قانون التضخم املتجانس  -

من صفات املخلوقات املعاصرة وهنا نرى أن خلق آدم وأبناءه من بعده مل يسري يف نسب أعضائه 
اهيم وأن اخلربة الراهنة بعلوم األحياء تؤكد كل يوم على هذا النحو املبسط، الذي افرتضه عدانن إبر 

على أن عالقة وظائف األعضاء يف الكائنات احلية أبحجامها املختلفة تتبع عالقات غري 
، وأن أهلية األعضاء يف allometric scalingمنسجمة؛ أي: تتبع توافقات حجمية متباينة 

 ضو يف أدائه. أداء وظيفتها تتعدل بدرجة النشاط، الذي ينخرط الع

لذا سُنعدد اآلن األسباب اليت ّتعل من قانون الرتبيع والتكعيب الذي وضعه جاليليو  -
على  -بعيداً كلَّ البُ ْعد-تطبيقًا  -كما هو-قبل عدة قرون، واستخدمه عدانن إبراهيم على حاله 

 الرَّصانة العلمية، اليت جيب أن تعاجل هبا املسألة.
ر وأكرب سلحفاة معروفتني على وجه األرض، وما زالتا على قيد عندان مثاٌل حيٌّ ألصغ -

ضعفاً، ومع ذلك، مل تصل نسبة  22.5احلياة؛ وكيف أن النسبة بني طوليهما املتوسط يصل إىل 
(، فما الذي يلزمنا بتطبيقه على آدم واإلنسان 22.5األكرب إىل األصغر يف الوزن القانون )

 (؟16ضعفاً( للتنبئ بوزن آدم، وأنه حتماً ) 16املعاصر والنسبة بني طوليهما )

فإن قيل إن جنسي السلحفاتني خمتلفان، قلنا إن العربة كانت بوظائف األعضاء  -
وجدير ابملالحظة أن هذا هو معدل وزن  هلياكل متشاهبة الرتكيب، وليس بذات األجناس.

 طن. 122الديناصورات العمالقة، واليت مت تقدير وزن نوٍع منها فكان 
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: وهو تنظرٌي وضعه مبكراً Wolff's lawفكرة عدانن إبراهيم تناقض قانون وولف  -
( يف 1936- 1902) Julius Wolff الطبيب اجلراح وعامل التشريح األملاين يوليوس وولف 

القرن التاسع عشر، وقد لقى تصديقًا عمليًا واسعًا حىت وإن تعرض للتنقيح فيما بعد، يقول فيه: 
إن العظام لدى احليوان، أو اإلنسان الصحي البدن يتآلف مع األمحال، اليت يتعرض هلا. فإذا 

مع الزمن؛ فتتقوى  زادت األمحال على حد عظام البدن، تتجه آليات النمو إىل إعادة التشكل
وتتواءم مع احلمل اجلديد، وتقاوم احلمل الزائد، الذي ّتاوز قدرهتا اآلمنة على التعامل معه. 
والعكس أيضًا صحيح، فلو أن األمحال على العظام اَنفضت عن معدالت حتملها، وكانت قد 

ا كانت؛ تشكلت لتتحملها، تتجه آليات التشكل إىل َتفيف مقاومة العظام، وتصبح أضعف مم
 ومما ُيصدِ ق هذا القانون: 

ما يعانيه رواد الفضاء من فقدان لعظامهم مع رحالت الفضاء املمتدة، ووجوب  -
 التدخل للحد من هذا الفقد.

إن الرايضيني الذين ميارسون رايضتهم ببعض أطراف اجلسد دون األخرى ينشأ لديهم  -
 خرى؛عدم اتزان يف عظام تلك األطراف مقابل األطراف األ

ونستخلص من ذلك أن العظام يف الكائنات احلية ليست اثبتة الكثافة املعدنية )وهو 
العامل املسبب لقوة حتملها(، وال اثبتة مساحة املقطع. وأهنا تتأقلم مع احلمل امللقى عليها، وأن 

ام لتحقيق أعلى اقتصادية يف أداء العظ -إجيااًب أو سلباً -آليات إعادة التشكل تعمل دومًا 
والعضالت لوظيفتها، والنتيجة اليت نصل إليها أن تثبيت كثافة العظام يف املقارنة بني حتمل عظام 

 آدم وعظام اإلنسان املعاصر مغالطة علمية يف إطار علم وظائف األعضاء.

: أن هناك يف اجلسم ما هو أصعب على التهشيم واالنكسار من عظام الفخذ. واخلالصة
ولو تطلب األمر عظامًا أقوى منها لَِتحمل الكائن احلي، ملا كان ذلك مستحياًل، ولتهيأ له من 

 اخللق ما يدعم هامش األمان، واألدلة الواقعية أكثر من أن تؤكد ذلك.

 ن إبراهيم يف قدرته على تغذية جسد آدم:نظام القلب واألوعية الدموية وطعن عدان
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من جهة عدم  -عليه السالم-وأخرياً: أنيت على استشكال عدانن إبراهيم على بنية آدم 
-قدرة القلِب على تغدية جسد آدم. يقول عز الدين كزابر: لرمبا كفاان يف تفنيد كالم إبراهيم هذا 

حد الكائنات احلية، اليت ما زالت ما نستحضره من بعض املعلومات عن أ -يف مسألة القلب
طن،  200تعيش حولنا اليوم، ونقصد بذلك: احلوت األزرق. فمن املعلوم يقيناً أن وزنه يزيد عن 

 -مبا فيها الديناصورات القدمية-مرت، ويُعد أكرب الكائنات احلية على األرض  30ويصل طوله إىل 
يارة صغرية، وشرايينه القلبية تسع مرور ويصل وزن لسانه فقط إىل وزن فيل، وحجم قلبه كحجم س

 اإلنسان فيها عائما بُيسر وسهولة.

املفرتض أن يُثار إشكال قدرة قلب آدم على إيصال الدم إىل   كان من مث أضاف:
أمتار ضد اجلاذبية األرضية، يف حالة طول آدم ذو ال   8الرأس، وهي مسافة متوقع هلا أن تكون 

لى العودة إىل القلب من األطراف الدنيا، كالقدمني، يف رحلة تبلغ يف مرت. وأيضاً قدرة الدم ع 28
 مرتا، وقد وجد هلا العلماء حلوال وإجاابت. 19أقصاها 

وخالصة القول: إن اإلشكال الذي أاثره عدانن إبراهيم يف مسألة القلب كان أوىل به أن 
القة مثل براكيوسوراس، خاصة يتعلق ابإلشكاالت نفسها املتعلقة بفهمنا لقلب الديناصورات العم

طبقًا حلساابتنا كان يف معدل وزنه وحجمه نفسه. وإذا كان األمر   -عليه السالم-وأن آدم 
هبذا احلجم العمالق، ذو  -أصال-كذلك، فاملسألة مل تعد تتعلق بوجود آدم، أو عدم وجوده 

العظمي األصلي، الذي الستني ذراعاً؛ ألن هذا الديناصور كان موجودًا بال شك بشهادة هيكله 
نراه اآلن، وُّترى عليه القياسات األحفورية من تركيب وعمر...إخل إمنا أصبحت املشكلة منحصرة 

براكيوسوراس...إخل(، والظروف البيئية، اليت كانت  –يف إحاطتنا علمًا هبذا اخللق العمالق )آدم 
اإلشكال مفهومي يتعلق  قائمة أثناء وجودهم، وِنسب أعضاء أجسامهم بعضها ببعض؛ أي: أن

 بقدرتنا على اإلحاطة العلمية ابملسألة، وليست وجودية نستنكر هبا ما مل حنط به علماً.

أما اعتماد الدكتور عدانن على استشكال ابن حجر للحديث، فنقول: نعم؛ استشكل 
ابن حجر يف فتح الباري على حديث طول آدم، ورغم أن ابن حجر نفسه مل يكن هو من أاثر 

ه(، هو من أاثر هذا 611الستشكال، بل كان ابن التني، عبد الواحد الصفاقسي املالكي )ت: ا
إال أن ابن حجر مل يستطع إزالة اإلشكال  -كما أشار ابن حجر نفسه يف كالمه-اإلشكال 

واعرتف أنه قد استعصى عليه. وذلك اعتمادًا على أن أبنية أهل احِلْجر املشار إليها يف القرآن 
[ واليت نعهدها 80يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب احلِْْجِر اْلُمْرَسِلنَي﴾]احلجر:  الكرمي
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منا. واجلواب عليه سيكون  -عليه السالم-أببواهبا الصغرية تعود إىل مثود، وهم أقرب إىل آدم 
 أبمرين:

َردُّه،  ، الذي أاثره احلديث ال يعين عنده52تصريح احلافظ ابن حجر ابالستشكال -1
بل يعين طلب عالج اإلشكال، وألن ابن حجر مل يستطع عالج اإلشكال فتوق ف. وهذا هو 

 املسلك األصوب يف حل مثل هذه املواقف. 

أبِْنيُة أهل احِلْجر هي مساكن قوم مثود، إالَّ أن اخلالف واقع يف موِضعها، هل هي  -2
العتماد على حديث البخاري يف قصة غزوة مدائُن صاحل املعروفة اليوم ابألردن، أو لغريِهم، وا

ا أرض مثود  -عليه السالم-تبوك، والنَّهي عن االستقاء من بئر انقة صاحل  يثِبُت مكان البئر، وأهنَّ
دون األبنية املوجودة هناك، فلعها قد سكنت بعدهم خاص ة أنَّ األمد طويل، وعوامل التعريَّة مل 

. املهم أن يف 53أن ذلك املوضع قد سكَنه األنباط وغريهمتَعَمل فيها، وقد رأى بعُض الباحثني 
 األمِر متَّسعاً من التأويل والتفكري.

خالصة القول: إنَّ الدُّكتوَر عدانن كثرياً ما يَعَتِمد يف نقد أدلَّة أهل احلديث وعلماء السُّنَّة 
على املعتزلة والشِ يعة واإلابضية، والعقالنيني، وما شذَّ من أقوال بعض علماء السُّنة، وكذا يعتمد يف 

ذا دائمًا ما يفعل يف مقابل ما علمية قد ال َترقى إىل احلقائق. هنقده على ما يعرِفُه من نظرايت 
تواضع واشتهر عند نقاِد احلديث وأئمَّته املتخصِ صني يف النقد، وما أصلوه وقعَّدوه وضبطوا به هذا 

 الفنَّ.
على الدكتور كأنه يرد ه (  276بن قتيبة )ت: ويف هذا السياق، ميكن القول أبن اإلمام ا

-قَاَل أَبُو حُمَمٍَّد: َوَقْد َتَدب َّْرُت   » :حلديث يف قولهعدانن إبراهيم وأشباهه يف كتابه َتويل خمتلف ا
 وَن على هللا َما ال يَ ْعَلُموَن،م يَ ُقولُ أهل اْلَكاَلم[ فوجدهتُّ  أيَكاَلَم اْلَعايِِبنَي َوالزَّارِيَن ]  -َرمِحََك اَّللَُّ 
أي ى يف ُعُيوِن النَّاِس، َوُعُيونُ ُهْم َتْطِرُف ]َويُ ْبِصُروَن اْلَقذَ  ،يفتنون[ النَّاَس مبَا أَيْتُونَ أي َويَِعيُبوَن ]

                                                           

حبث منشور على  ينظر: جواب استشكال ابن حجر يف الفتح عند شرحه حلديث طوله ستون ذراعا. -52
                                                                                                                          http://majles.alukah.net/t41318شبكة األنرتنيت موقع األلوكة:                     .

مقال: بني احلجر.. ظفار، وادي أحنور، والقهر انقة صاحل حائرة.، جريدة عكاظ،  حممد علي احلريب، -53
 .24/06/2011ه . /1432رجب  22، 3659العدد 

http://majles.alukah.net/t41318
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َرُهْم يف الن َّْقِل، َواَل  ،]مجع جذع: الن خل[ على اآلخر[ َعَلى اأْلَْجَذاعِ  جفناُتْطبق  َويَ تَِّهُموَن َغي ْ
ْن َلطَاِئِف احلِْْكَمِة َوَغرَاِئِب َوَمَعاين اْلِكَتاِب َواحْلَِديِث، َوَما أَْوَدَعاُه مِ  يَ تَِّهُموَن آرَاَءُهْم يف التَّْأِويِل.

 ،]اْلعرض من اْلَكاَلم: فحواه[ َوالت ََّولُِّد َواْلَعْرضِ  ،الوثب يف اْرتَِفاع[أي اللَُّغِة، اَل يُْدَرُك اِبلطَّْفرَِة ]
َتفع بِِه، مثَّ اْستْعمل جَمازًا لكل أَمر أَو ي ُ  ْسَتْخرج ِمْنُه َشْيءٌ ]كل حجر يُ  َواجْلَْوَهرِ  َشْيء يْسَتْخرج ِمْنُه ن ْ

َتفع بِِه[ يَّةِ  َواْلَكْيِفيَّةِ  ،َشْيء ين ْ ]َمْأُخوَذة من  َواأْلَيِْنيَّةِ  ،]َمْأُخوَذة من كم[ ]َمْأُخوَذة من َكيَف[ َواْلَكمِ 
 أَْين[.

ُهَما َوَلْو َردُّوا اْلُمْشَكلَ  َهُج، َواتََّسَع هَلُُم اْلَمْخرَُج.  ِمن ْ ِإىَل أَْهِل اْلِعْلِم هِبَِما، َلَوَضَح هَلُُم اْلَمن ْ
   .54«َوَلِكْن مَيَْنُع ِمْن َذِلَك طََلُب الر اَِيَسِة، َوُحبُّ اأْلَتْ َباِع، َواْعِتَقاُد اإلخوان ابملقاالت

خمتلف قاالت يف معرفة فابن قتيبة يعيب على أهل زمانه اتباعهم ألهل الكالم وامل
، ولو َردُّوا احلديث املشكل منها إىل أهل العلم ابحلديث؛ لوضحوا هلم املنهج السليم يف احلديث

معرفة احلديث املشكل، ولكن مينعهم من ذلك طلبهم الرايسة، وحبهم أن يكون هلم أتباع، وهو ما 
دون زاد رغبة  -ة علم احلديثوخباص–يفعله كثري من ابحثي عصران، ممن خيوضون يف علوم الدين 

 منهم يف الزعامة، وحب االتباع.     

 

 اخلامتة: وتتضمن أهم نتائج البحث.

 ويف اخلتام توصل الباحث إىل أهم النتائج اآلتية:  

هيبة مكانَة الص حيحني، وعظيم من زلة الشيخني )البخاري ومسلم(، مع ما انضم   إن -1
لذلك من إمجاع األمَّة وتلقيها هلما ابلقبول، عوامُل توجُب على الباحث الت ََّريَُّث، وطول التَّأمُّل 

 أثناء التعامل مع هذين املصدرين العظيمني، السيما ما يتعلق مبواضع النقد.

ع بصنيع األئِم ة النقاد عرب القرون والعصور يف انتقادهم لصحيحي اإلمام ِإن  التذرُّ  -2
؛ لَيسلك َمسلَكهم،  البخاري، واإلمام مسلم ال يقوم دلياًل على َّتَرُّئ أيٍ  كان أبيٍ  مستوى ِعلِميٍ 

                                                           

 .61ابن قتيبة، خمتلف احلديث، ص  - 54
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، فشت ان بني صنيع األئم ة النقاد، وبني تطاُول  العقالنيني وهو مل   َّا يستكمل آالت النَّقد العلميِ 
 والعلمانيني واحلداثيني وغريهم.   

ٌة  -3 مجيُع األوُجِه اليت انتَ َقَد الدكتوُر عدانن إبراهيم من أجِلها أحاديث الصحيح، متومه 
يف الَغاِلب، أجاب العلماُء على ُجلِ ها، واستشكلوْا بعضها، وتعس فوا يف الن اِذر منها، إالَّ أنَّه مل 

ردَّ حديثًا جملرَّد استشكالِه، وهذا هو وْجه الفارق بني صنيع عدانن  يُعَرف عن أحٍد منهم أن
 وصنيع األئمَّة املتقد منَي.  

احلقيقة اليت قرََّرها اجلمهور وغَفَل عنها الدكتور عدانن أنَّه ال مُيِكُن أن َيكوُن هناَك  -4
من ُكلِ  َوْجٍه؛ ألنَّ القرآن والسُّنََّة   حديٌث صحيٌح تَلقَّْته األمَُّة ابلقبول، وهو خُياِلُف الُقرآن الكرمي

اُم الَعْقِل بُسوِء الَفهِم، وَعَدِم الُقْدَرة  كالمها وْحٌي، والَوْحُي ال يَ َتناَقُض مع بعضه؛ فَلم يَ ْبَق ِإالَّ اهتِ 
 على التَّوِفيِق بنَي اأَلِدلَِّة امل ُتَعاِرَضة.

الذين انتقدوا متون  -خاصَّة احلداثيني ِمنُهم-إنَّ كِثريًا من الُكتَّاِب امل ُعاِصريَن  -5
أحاديث الصحيحني وغريمها؛ ال يُفر قون بني احلديث املشكل، واحلديث املكذوب املختلق؛ فهم 
يردُّون احلديَث جملر ِد استشكاٍل يف معناه ويتعج لون يف إنكاِر متِنه، دون الن ظِر يف التأويل الص حيح، 

.الذي يَرفُع اإلشكاَل، وهذ  ا خطأ علمي  منهجي 

بدعوى معارضِته -إن  نقد مت احلديث الصحيح الثابت، الذي ال مطعن يف سَنِده  -6
قاعدٌة توس ع يف تطبيِقها املعاِصرون على األحاديث، وخاص ة أحاديُث  -للعلم التَّجرييب

التَّفريق بني النَّظرية  الصحيحني، من غري ُمراعاِة كون ذلك العلم قاباًل للتَّغيري والتَّطور؛ مبعىن عدمُ 
 العلميَّة واحلقيقة العلميَّة، وهذا يُفِضي إىل ردِ  األحاديِث الصحيحة ابلظ ن ، وليس ابلقطعيات.

املالحُظ أنَّ مجيع هذه النماذج من األحاديث الثالث اليت انتقدها الدُّكتور عدانن،  -7
ن ِقَبله؛ من طائفة من الد ارسني، الذين تناولوا ومجيع الشَُّبه والطُّعون اليت ساقها، قد َسبقه إليها م

هذه األحاديث؛ بناًء على حَتكيِمهم العقليِ  املطلق وغري امل ُنضِبط، يف ردِ  األحاديث أمثال حممود 
أبو ريَّة يف كتابه: أضواء على السنة احملمدية، وأمحد أمني يف كتابيه:  ضحى اإلسالم، وفجر 

مد رشيد رضا اليت تطعن يف األحاديث الصحيحة يف جملة املنار، اإلسالم.، ومقاالت الشيخ حم
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ويف تفسري املنار الشهري، ومن قَ ْبِله أستاُذه الشيخ حممد عبده وغريِهم من الطَّوائف املعاِصرة  
 كالعلمانيني والقرآنيني والقاداينيني ...اخل.

كم َتصصه حب–جد د الدكتور عدانن نوعًا ما يف عرض بعض الشََّبه والطعون  -8
حيث حاول توظيف القوانني  -عليه السالم-خاصة تلك املتعلِ قة بشبهة طول آدم  -العلمي

وقد تصد ى  -عليه السَّالم-العلمية املتعلقة ابلفيزايء وعلم األحياء وغريها؛ لردِ  حديث طول أدم 
 اليت وظََّفها. لذلك بعض الباحثني وأجابوه ابللغة نفسها اليت أستعملها؛ انطالقاً من القوانني

سعى الدكتور عدانن عن قصٍد أو بغري قْصٍد إىل هدٍف غرِي ُمْعلٍن؛ وهو الطَّعن يف  -9
أهمِ  مرجٍع من مراجع الد ين، وهو صحيح اإلمام البخاري، وينسحب قطعاً ليشمل صحيح اإلمام 

ختار تطبيق هذه مسلم، بل وكتب السُّنَّة كلِ ها؛ وهو فحوى عباراته يف بعض حماضراته: من أنه ا
القاعدة على بعض أحاديث الصحيحني؛ ألنه إذا ثبت ما قاله فيهما، مع أهنما أصح الكتب، 
فهو اثبت من ابب أوىل فيما هو دوهنما يف الصحة من كتب احلديث؛ وكأنه يريد أن يقول: إذا 

 فكيف حال الكتب األخرى؟. -حبسب مدعاه-هذا هو حال الصحيحني 
 لقصد وأخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.هذا وهللا من وراء ا
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 قائمة املصادر واملراجع:

ه (، اجلامع 463أمحد بن علي بن اثبت، أبو بكر اخلطيب البغدادي )ت:  .1
 ه . 1403ألخالق الراوي وآداب السامع، حت . حممود الطحان، مكتبة املعارف، 

ه (، الفقيه 463أمحد بن علي بن اثبت، أبو بكر اخلطيب البغدادي )ت:  .2
، 1واملتفقه، حت : أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط

 م.1997ه ،1417
ه (،  فتح الباري شرح صحيح 852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت:  .3

، وطبعة الشيخ عبد القادر شيبة احلمد، البخاري، طبع املطبعة السلفية، مبصر
 م. 2001ه /1،1421ط

أمحد بن حممد الطحاوي، حتفة األخيار برتتيب مشكل اآلاثر، ترتيب أيب  .4
 (.9/356احلسني خالد حممود الر ابط، دار بلنسية، د.ت، )

أسامة عبد هللا خياط، خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني والفقهاء، دار  .5
 م.2001ه /1421ريوت، لبنان، ابن حزم، ب
وِجبة لتضعيف حديث الثقة )دراسة نظرية  .6

ُ
زكراي بن قادر غالم خبش، األسباب امل

 م.2013ه /1434تطبيقية(، رسالة ماجستري، جامعة املدينة العاملية، ماليزاي، 
سليمان بن حممد الدبيخي، أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني،  .7
 ه .1427، 1املنهاج، السعودية، طمكتبة دار 
عبد الرمحن بن اجلوزي، كشف املشكل من حديث الصحيحني، حت . علي  .8

 م.1997ه /1،1418حسني البواب، دار الوطن، السعودية، ط
عبد الرمحن بن اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى، حت . حممد زهري النجار،  .9

 املؤسسة السعيدية، الرايض، د.ت.
علمي، األنوار الكاشفة  ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل عبد الرمحن امل   .10

 م.1983ه /1403والتضليل واجملازفة، عامل الكتب، بريوت، 
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عبد الرحيم العراقي زين الدين، املغين عن محل األسفار يف األسفار ) َتريج  .11
، 1، طإحياء علوم الدين(، اعتىن به أشرف بن عبد املقصود، مكتبة دار طربية، الرايض

 م.1995ه /1415
ه (، وولده أبو زرعة أمحد 806عبد الرحيم بن احلسني العراقي أبو الفضل )ت:  .12
 ه (، طرح التثريب يف شرح التقريب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.826العراقي )ت

عبد هللا التليدي، اجلواهر والآللئ املصنوعة يف تفسري القرآن العظيم ابألحاديث  .13
 م.2003ه /1424، 1ة املرفوعة، دار البشائر، بريوت، طالصحيح

عبد هللا القصيمي، مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا، طبع اجمللس العلمي  .14
 م.1986ه /1406السلفي، دار الدعوة السلفية ) ابكستان(، 

علي بن سعد الضوحيي، آراء املعتزلة األصولية دراسة وتقوميا، مكتبة الرُّشد،  .15
 م.1995ه / 1415 ،1الرايض، ط

طارق السيد، عدانن إبراهيم يف ميزان البحث العلمي، مركز بي نة للدراسات  .16
 م،2017، 1اإلسالمية، ط
آايت هللا يف خلق  -ماهر أمحد الصويف وآخرون، املوسوعة الكونية الكربى .17

 م. 2007ه  /1429الكون ونشأة احلياة، املكتبة العصرية ) لبنان(، 
عن السنة وردُّ شبة املستشرقني والكتاب املعاصرين، حممد أبو شهبة، دفاع  .18

 م.1989ه /1409، 1مكتبة السُّنَّة، القاهرة، ط
ه (، شرح الكوكب املنري يف أصول 979حممد بن أمحد ابن النج ار احلنبلي )ت .19

 ه . 1400الفقه، حت . حممد زحيلي ونزيه مح اد، دار الفكر، دمشق، 
ذيب اللغة، حت . عبد السالم سرحان ه (، هت370حممد بن أمحد األزهري )ت .20

 م. 1964وآخرون، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، 
حممد بن رمضان رمضاين، آراء حممد رشيد رضا يف قضااي السنة النبوية من  .21

 ه .1434، 1خالل جملة املنار، البيان مركز البحوث والدراسات، الرايض، ط
املغيث شرح ألفية احلديث، حت .  ه (، فتح902حممد بن عبد الرمحن السخاوي ) .22

 ه .1426،  1حممد آل فهيد، دار املناهج، السعودية، ط -عبد الكرمي اخلضري 
ه (، لسان العرب،  دار صادر، 711حممد بن مكرم بن منظور األفريقي)ت:  .23

 ، )د.ت(. 1بريوت، لبنان، ط
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ه (، شروط األئمة اخلمسة، دار 594حممد بن موسى أبو بكر احلازمي )ت .24
 .م1984ه / 1405، 1لكتب العلمية، بريوت، طا

ه (، شرح الكرماين على صحيح البخاري، 786يوسف الكرماين )ت حممد بن  .25
 م. 1981ه /1401، 2دار إحياء الرتاث العريب ) بريوت(، ط

ه (، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 855حممود بن أمحد العيين )ت:  .26
 م. 2001ه / 1421، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، طحتق . عبد هللا حممود حممد عمر

مصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، دار السالم، القاهرة،  .27
 م.2006ه / 1427، 3ط

، 3نور الدين عرت، منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، دمشق، ط .28
 م.1981ه /1401

والسنَّة، موسوعة حقائق اإلعجاز  اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن .29
 العلمي يف القرآن والسنة النبوية يف مواجهة الشبهات،، رابطة العامل اإلسالمي، جدة.

يوسف القرضاوي،  كيف نتعامل مع السنة النبوية، معامل وضوابط، سلسلة  .30
، 6صورة، طفرجينيا، دار الوفاء، املن -، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي4قضااي الفكر اإلسالمي

 م.1993ه /1414
ه ( َتويل خمتلف 276ابن قتيبة، أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري )ت:  .11

 م.1999-ه 1419، 3احلديث، املكتب االسالمي، مؤسسة اإلشراق، ط 
 مقاالت: 

فتح الدين بيانوين، مقال: " شروط االشتغال بعلم مشكل احلديث وقواعده"،  .1
 م.2007، ديسمرب 2، العدد4اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزاي، اجمللدجملة اإلسالم يف آسيا، 

فتح هللا بيانوين، مقال:" أسباب استشكال مت احلديث الشريف و أوجهه  .2
،شوال 17دراسة استقرائية، جملة العلوم الشرعية، جامعة ابن سعود اإلسالمية، الرايض، عدد 

 ه . 1431
حلجر.. ظفار، وادي أحنور، والقهر انقة صاحل حممد علي احلريب، مقال: " بني ا .3

 .24/06/2011ه  /1432رجب 22، 3659حائرة"، جريدة عكاظ، العدد 
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 مقاالت إلكرتونية:

الشريف حامت العوين، مقال " مع حديث سجود الشمس: حديث من احلاديث اليت  -1
وقع مناء للبحوث،  يطعن هبا على املنهج النقدي للمحدثني"، منشور مبوقعه على األنرتنيت وم

 م، رابط:22/02/2017ه ، اتريخ االطالع،  1435/09/04اتريخ النشر : 

       http://namacenter.com/ActivitieDatials.aspx?id=135     

الدائم الكحيل، مقال: "هل الشمس تدور أم متشي؟ "، اتريخ االطالع  عبد -2
 م، متاح على موقع أسرار اإلعجاز العلمي رابط:  22/02/2017

-02-02-http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010
52-07-18-17-10-2012-04/504-06-20  

حبث: "طول آدم واإلنسان، ومنحىن نقصانه مع الزمان، والرد على عدانن "،  -3
 .م22/2/2017عز الدين كزابر، متاح على موقعه اخلاص )القرآن والعلم(.اتريخ االطالع: 

http://kazaaber.blogspot.com/2012/12/blog-post.html   
الدفاع عن أحاديث الصحيحني والرد على الزنديق عدانن إبراهيم"، عبد هللا بن فهد مقال: "    

 اخلليفي، متاح على مدونته يف الشبكة العنكبوتية:

http://alkulify.blogspot.co.il/2013/10/blog-post_7548.html   

املوقع الرمسي للدكتور عدانن ابراهيم، من هو عدانن ابراهيم؟، مت االطالع عليه  -4
 م. رابط املوقع:  9/01/2021

http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86%D9%87%
D9%88-  %D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%
D9%85/  

 
 
 

http://namacenter.com/ActivitieDatials.aspx?id=135
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/504-2012-10-17-18-07-52
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/504-2012-10-17-18-07-52
http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88-%20%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88-%20%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88-%20%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
http://www.adnanibrahim.net/%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88-%20%20%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/
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 امللتقيات: 
بعض آايت األرض"، حول دوران  زغلول النجار، حبث: "اإلعجاز العلمي... يف -

اإلعجاز العلمي يف القرآن  10-4األرض من منظور علمي.  زغلول النجار،أعمال الندوة 
 م.2004الكرمي، ماي 

عبد هللا الفوزان، حبث: "أثر السياق ومجع الرواايت وأسباب الورود يف فهم احلديث"،  -
لسديد ومتطل بات التجديد(، كلية الدراسات )السن ة النبوية بني ضوابط الفهم ا 4الندوة العلمية 

 .1430، 1ه ، ط26/04/1430-24اإلسالمية والعربية، ديب، 


