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Abstract 

This research aims to respond to those who claimed that memorizing hadiths is a matter of 

memorizing the Torah and the BibleGospel, just as it has Misrepresentation of Torah and the Bible 

, and we do not know the right side of the error; so is also the Prophetic Sunnah. And to demonstrate 

the differences between keeping the Torah and the Bible and keeping the Sunnah revealed to the 

master of missionaries () 

 

 

 ملخص البحث:
الرّد على من زعم أنَّ حفظ األحاديث هو من ابب حفظ التوراة واإلجنيل، فكما أنَّه قد يهدف هذا البحث إىل 

دخل التوراة واإلجنيل التحريف، وال نعرف وجه الصواب من اخلطأ؛ فكذلك السنة النبوية. وإثبات الفروق بني حفظ 
  التوراة واإلجنيل وبني حفظ السنة املنزلة على سيد املرسلني  
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 :املقدمة  
احلمد هلل الذي أنزل على عبده كتاابً يُتلى، وأوحى على لسانه من البيان ما أوحى، وأكرم هذه األمة دون غريها 

ِمن هلا حفظه غضاً طرايً، فتناقل ﴾. وضح ِإَّنَّ لحُه حلححاِفظُونح ته األمة جيالً حبفظ ما أنزل إليها، فقال: ﴿ِإَّنَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح
جيٍل، وزمنًا بعد زمٍن ال يُداخله الباطل حبيث ال يعرف الصواب، ولو ح اول أهل الباطل اإلتيان مبثل القرآن، أو  بعد

سَّ يف حديث النيب العدَّنن  ، فإنَّ ذلك زائل، واحلق ابٍق ومعلوم، وقد هيأ سبحانه لذلك أئمة حنفاء، وحفاظاً الدَّ
ة وبلَّغوها، فبقي هذا الدين بتمامه وكماله حمفوظًا من الزايدة والنقص، أوفياء، مجعوا القرآن ونقلوه، وحفظوا السن

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً سيد األولني واآلخرين، صلى هللا   والتحريف والتصحيف.
ا بعد عليه وعلى أصحابه أمجعني، والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليماً كثرياً    !. أمَّ

ِثني يف حفظ أحاديث سيِّد املرسلني  كح يف مكانة الصحيحني فقد تكلَّم بعض احمُلدح ، وثبوت املروايت، وشكَّ
طَّ من منزلتهما، بل جزم بوجود املوضوع فيهما  ة، وحح ، فسلك يف 1يف كالٍم طويٍل ممَّا قال  -فضالً عن الضعيف-خاصَّ

بعد  ذلك مسلك الزَّندقة واملبتدعة حني طعنوا يف السنة مجلة وتفصيالً، ذلك أهنَّا كانت هي البيان، واألص ل الثاين
نة عرب التأريخ، وشبهاهتُم اليت أشكلوا هبا على السنة قد أجاب  القرآن، فاجرتَّ ما الكه غريه، وكرَّر ما ذكروه، فأقواهلم مدوَّ
عنها أهل العلم والفضل أعظم جواب وأظهره، فذكر هذا املتأخر طرفًا من تلك الشبهات، وأرىب عليهم فذكر ما مل 

أنَّ حفظ األحاديث "افقهم يف الطعن وزاد عليه يف األدلَّة، وكان ممَّا أاثره من الشبهات: يذكروه ممَّا يعلم بطالنه، فو 
النبوية إمنَّا هو مبنزلة حفظ الكتب السماوية السابقة، فكما أنَّ الكتب السابقة قد دخلها التحريف والتبديل فكذا احلال  

 . "... إىل آخر ما قال من الكالم  كذا األحاديثههنا، وصرَّح أبنَّ التوراة واإلجنيل قد دخلهما التحريف، و 
سيكون الكالم بتوفيق هللا تعاىل يف هذا البحث عن إثبات الفروق بني حفظ التوراة واإلجنيل من جانب، وبني و 

حفظ السنة النبوية من جانب آخر، وهل حفظ األحاديث راجع إىل حفظ القرآن ومتصل به، أْم مشابه حلفظ التوراة 
ِإنَُّه لحِكتحاٌب عحزِيٌز  واإلجنيل و  ا القرآن فهو كما قال هللا: ﴿وح ْلِفِه   *قابل للتحريف. أمَّ ْيِه وحالح ِمْن خح ْتِيِه اْلبحاِطُل ِمْن بحنْيِ يحدح الح َيح

يٍد﴾ ِكيٍم َحِح  [.  42- 41]فصلت:   ت حْنزِيٌل ِمْن حح

 
 ابلعاصمة الشورى مبسجد  خطيب بعنوان )مشكليت مع البخاري(. واملذكور هو: -على اليوتيوب-ذكر ذلك كّله: د. عدَّنن إبراهيم يف خطبة مجعة  1

م، له الكثري من اخلطب واحملاضرات واللقاءات املتلفزة. تلّقى تعليمه 1966هبا، فلسطيين األصل ولد بغزة عام   احلضارات لقاء مجعية ورئيس فيينا، النمساوية
يف جامعاهتا. وبسبب ظروف احلرب األهلّية هناك، انتقل إىل   الطبحيث درس  يوغسالفياليغادره إىل  األونُروااالبتدائي واإلعدادي والثانوي يف مدارس 

 أوائل التسعينيات، حيث واصل دراسة الطب جبامعتها. أه  حبسب موقعه ابلفيسبوك، وموقع ويكيبيداي.  لنمسااب فيينا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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ا، وإشارة إىل عدم قدرة البشر مع هذا الكتاب كعالمة لنهاية الدني  2فالقرآن نزل إكراماً، وحفظ إعجازاً، مثَّ يُرفع
يف نزوله، وال يف اإلتيان مبثله، وال يف حتريفه، وال يف طمسه وإطفاء نور هللا الذي أَّنر الدنيا، فاهلل هو الذي أنزل القرآن 

ن ضعفاء عاجزون ال  أبمره، وهو الذي حفظه أبمره، وهو الذي يرفعه أبمره، فاخللق أمام القرآن كالم امللك الدايَّ
 يستطيعون منعه، وال دفعه، وال رفعه، وليس هلم معه سوى اإلميان به، أو الكفر. 

 .3ولوال تيسري هللا تعاىل له ملا أطاقه البشر، فعند البخاري تعليقاً: قال جماهد: ﴿يسرَّن﴾ هوَّن قراءته 
، قال شيخ مشاخينا الشيخ  4يسرَّن حفظهمن أهل التفسري عند قوله تعاىل: ﴿ولقد يسرَّن الذكر﴾ أي: وقد ذكر كثري 

 . 5، ومعانيه للفهم والعلمِ السعدي: ولقد يسرَّن وسهلنا هذا القرآن الكرمي، ألفاظه للحفظ واألداء
 بيان خطأ هذه املقارنة:  األول  بحثامل

وحى لنيب هللا عيسى على ، وكذا اإلجنيل 6يعلُم كّل مسلٍم أنَّ مقام التوراة اليت    كتبها هللا تعاىل بيده لنبيه موسى
ُ

امل
نبينا وعليهما الصالة والسالم ، أن تُقرَّن مع الق رآن كالم الرَحن، ال مع السنة النبوية    وإن كانت وحياً    حبكم أهنَّا مجيعاً 

أقوال   من كالم هللا، وليست من أقوال الرسل الكرام، فالتوراة ليست من أقوال النيب الكرمي موسى، وكذا اإلجنيل ليس من
ٍد عليهم مجيعاً صلوات ريب وسالمه.  نيب هللا عيسى بن مرمي، ومعلوٌم أنَّ القرآن ليس من ألفاظ نبينا حممَّ

وا عنها أبلفاظهم.   فهذه كتٌب منزلة من عند هللا تعاىل أبلفاظها. وليست هي ممَّا أوحى هللا ألنبيائه، فعربَّ
ُُم اْلْحنَّةح ولذا قرهنما هللا تعاىل ابلقرآن يف مثل قوله ت ُْم أبِحنَّ هلح ُهْم وحأحْموحاهلح عاىل: ﴿ِإنَّ اَّللَّح اْشرتححى ِمنح اْلُمْؤِمِننيح أحنْ ُفسح

يِل وحاْلُقرْ  جنِْ ْورحاِة وحاإْلِ ا يف الت َّ قًّ ْعًدا عحلحْيِه حح ُلونح وح يُ ْقت ح ْقتُ ُلونح وح ِبيِل اَّللَِّ ف حي ح اتُِلونح يف سح ْن أحْوَفح بِعحهْ يُ قح مح ْبِشُروا آِن وح ِدِه ِمنح اَّللَِّ فحاْست ح
ْوُز اْلعحِظيُم﴾   ذحِلكح ُهوح اْلفح ي حْعُتْم بِِه وح ْيِعُكُم الَِّذي ابح  [. 111]التوبة:بِب ح

 ووصفهما مبا وصف به القرآن من اإلنزال، واهلدى، والنور.
يلح﴾   جنِْ ْورحاةح وحاإْلِ ْيِه وحأحنْ زحلح الت َّ ا بحنْيح يحدح دِّقًا ِلمح  [. 3]آل عمران:فقال سبحانه ﴿ن حزَّلح عحلحْيكح اْلِكتحابح اِبحلْحقِّ ُمصح

 
وليسرى على كتاب هللا عز وجل يف ليلة فال يبقى يف األرض منه  -وفيه–كما يف حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه، مرفوعاً: »يدرس اإلسالم ...   2

 .  87، فقد صححه برقمالسلسلة الصحيحة ، وينظر: األلباين، 473، ص 4، واحلاكم، ج4049برقم آية ...«. رواه ابن ماجه
، فقال: أمَّا قول جماهد، فقال الفراييب تغليق التعليق، ووصله ابن حجر يف  302البخاري، الصحيح، ابب ﴿ولقد يسرَّن القرآن للذكر فهل من مدكر﴾، رقم  3

، عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه قال: 77، ص14، جالدُّر املنثورجنيح، عن جماهد ... فذكره. وذكر السيوطي يف  يف تفسريه: حدثنا ورقاء، عن ابن أيب  
بن مردويه، وللبيهقي    لوال أن هللا يسره على لسان اآلدميني ما استطاع أحد من اخللق أن يتكلم بكالم هللا. وعزاه البن أيب حامت    وليس يف املطبوع   ، وال

 وسنده ضعيف جداً فيه: جويرب بن سعيد، وهو مرتوك.  572برقم األمساء والصفات كما يف
وحممد شرعي أبو   مجع القرآن الكرمي حفظا وكتابًة؛والسعدي. وخبصوص حفظ القرآن ينظر: العبيد،  احملرر الوجيز، ، وابن عطية،التفسري ينظر: القرطيب، 4

 . صر النبوي إىل العصر احلديثمجع القران يف مراحله التارخيية من العزيد، 
 . 84، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانابن سعدي،  5
 . 6912حديث أيب هريرة: »أنَّ هللا تعاىل كتب التوراة بيده«، عند مسلم، رقم 6
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ُت اْلِكتحاِب احلْحِكيِم    *وقال سبحانه عن كتابه: ﴿امل  ﴾    *تِْلكح آايح  [.  2]لقمان:ُهًدى وحرحَْححًة لِْلُمْحِسِننيح
نُوٌر﴾ وقال ا ُهًدى وح ْورحاةح ِفيهح ويف سياق هذه اآلايت قال عن عيسى، وعن  [،44]املائدة:  عن التوراة: ﴿ِإَّنَّ أحنْ زحْلنحا الت َّ

ْورحاِة وحآت ح  ْيِه ِمنح الت َّ ا بحنْيح يحدح دِّقًا ِلمح ْرميحح ُمصح ى اْبِن مح رِِهْم بِِعيسح نحا عحلحى آاثح ي ْ ق حفَّ نحاُه اإْلِ كتابه اإلجنيل: ﴿وح نُوٌر﴾ي ْ يلح ِفيِه ُهًدى وح  جنِْ
 [. 46]املائدة:

ْيٍء وحُهدً  ت حْفِصياًل ِلُكلِّ شح نح وح ى اْلِكتحابح َتححاًما عحلحى الَِّذي أحْحسح نحا ُموسح ى وحرحَْححًة ويف آية أخرى قال سبحانه: ﴿مُثَّ آت حي ْ
﴾ اِء رحهبِِّْم يُ ْؤِمُنونح  ت، واضحات بينات. يف آايت كثريا  [.154]األنعام:  لحعحلَُّهْم بِِلقح

 وهذا أمٌر ظاهٌر متقرٌر، وإمنَّا ذكرته لبيان خطأ القائِل يف أصِل قوله، فما يكون بعد ذلك من النتائج فهو خطأ. 
والعلماُء قد فرَّقوا بني احلديث النبوي، واحلديث القدسي، كما فرقوا بينهما وبني القرآن، وهي مجيعها متلقاة عن 

ٍة مع اختالف الرسل الرسول  ، فمن ابب أوىل أن يقع الفرق بني السنة النبوية وبني كتايب التوراة واإلجنيل، خاصَّ
 ت هذه الفروق جاز أن ختلتف يف حفظها. الكرام، لساَّنً، وزماَّنً، ومكاَّنً. فإذا وقع

 وإن قيل: إمنَّا قُرنت هبما لبيان كون السنة وحياً كما أنَّ التوراة واإلجنيل وحي. 
 قلنا: فِلمح مل جيعل السنة مثل القرآن، وكالمها وحي، فيشملها ما مشل القرآن من احلفظ والصيانة؟

ل إليه التَّعبري عنها بلفظه كمثل التوراة اليت كتبها هللا بيده الكرمية؟،  مثَّ كيف تكون السنة اليت أوحاها هللا لنبيه    ووكح
وملاذا مل يلتزم هذا القائل أبنَّ السنة كالتوراة واإلجنيل يف التعبُّد هبما، فتكون السنة متعبدًا هبا وتكون جزًءا من 

 الدين، فيلزم حفظها من الضياع وإالَّ ضاع جزء من الدين؟ 
لنا على أنَّه ال بُدَّ من حفظ هذا القدر من الدين، وبقائه إىل آخر الدهر، فهل حفظها هللا كما  ويف هذا دليل

 حفظ القرآن ؟ أم حفظت بفعل أهل العلم فيكون حفظ البشر كحفظ هللا؟
؛  7حبفظهاومن جهة أخرى، فإنَّ حفظ الكتب السماوية السابقة إمنَّا وُِكل إىل الناس ليحفظوها، ومل يتكفل هللا تعاىل  

ا كتب وقتيَّة نزلت ألمة خمصوصة يف زمن خمصوص، وألنَّه قد مضى يف سابق علمه سبحانه ببعث أنبياء بعُد، فإن  ألهنَّ
 

قوهلما: حفظه هللا من أن تزيد فيه الشياطني ابطال أو تنقص منه حقا، فتوىل سبحانه حفظه فلم يزل حمفوظا، وقال يف  نقل القرطيب عن قتادة واثبت البناين 7
 . مث قال القرطيب: أنبأَّن الشيخ الفقيه اإلمام أبو القاسم عبد هللا، عن أبيه الشيخ الفقيه اإلمام 5، ص10، جالتفسريغريه: ﴿مبحا اْسُتْحِفظُوا﴾"، القرطيب، 

- لدينوري احملدث أيب احلسن علي بن خلف بن معزوز الكومي التلمساين قال: قرئ على الشيخة العاملة فخر النساء شهدة بنت أيب نصر أَحد بن الفرج ا 
أبو الفوارس طراد بن قيل هلا: أخربكم الشيخ األجل العامل نقيب النقباء  -وذلك مبنزهلا بدار السالم يف آخر مجادى اآلخرة من سنة أربع وستني ومخسمائة

بن عمر بن عبد  حممد الزيين قراءة عليه وأنت تسمعني سنة تسعني وأربعمائة، أخربَّن علي بن عبد هللا بن إبراهيم، حدثنا أبو علي عيسى بن حممد بن أَحد
جملس  -وهو أمري إذ ذاك -كان للمأمون   امللك بن عبد العزيز بن جريج املعروف ابلطوماري، حدثنا احلسني بن فهم، قال: مسعت حيىي بن أكثم يقول: 

لس نظر، فدخل يف مجلة الناس رجل يهودي، حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكالم والعبارة، قال: فلما أن تقوض اجمل
 ودين آابئي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة دعاه املأمون، فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حىت أفعل بك وأصنع، ووعده. فقال: ديين

ا كان سبب جاءَّن مسلما، قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكالم، فلما تقوض اجمللس دعاه املأمون، وقال: ألست صاحبنا ابألمس؟ قال له: بلى. قال: فم
حسن اخلط، فعمدت إىل التوراة، فكتبت ثالث نسخ، فزدت إسالمك؟ قال: انصرفت من حضرتك، فأحببت أن أمتحن هذه األداين، وأنت مع ما  تراين  
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ِإْذ قحالح  وقع يف شيٍء منها    أي: الكتب السابقة    حتريف، أو جتديف، أو ضياع قام النيب التايل مقام النيب السابق، ﴿وح
ْرميحح   ى اْبُن مح رًا ِبرحسُ ِعيسح ُمبحشِّ ْورحاِة وح يَّ ِمنح الت َّ ا بحنْيح يحدح دِّقًا ِلمح وٍل َيحِْت ِمْن ب حْعِدي امْسُُه ايح بحيِن ِإْسرحائِيلح ِإيّنِ رحُسوُل اَّللَِّ ِإلحْيُكْم ُمصح

 [.  6]الصف:أحَْححُد﴾  
، حىت إذا انقضى األنبياء، وختموا بسيد األصفياء عليه 8فكان حفُظ الدين منوطاً ابتص ال النبوة ال ببقاء الكتب

وعليهم صلوات رب األرض والسماء وسالمه، فلم يكن بعده نيٌب وال رسوٌل، كانت احلجة يف الدين مستلزمة حلفظه 
زول من الضياع والنقص، والتبديل والتحريف، حىت تستمرَّ احلجة، ويبلغ الناس يف آخر أزماهنم ما بلغ أوَّهلم زمن ن

من سرَّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن »الذي قال فيه:  الوحي، ومن هنا نفهم حديث النيب 
 . 9«أم عبد 

وهكذا استمرَّ الوحي غضاً طرايً يسمعه اآلخر كما مسعه األول، استمرَّ خماطباً التايل مبا خاطب به السابق، صاحلاً 
لكل شؤون احلياة، ومتضمناً من دالئل اإلعجاز، واألسرار ما يدعو الكافر لإلميان، واملؤمن   لكل زمان ومكان، وشامالً 

ليزداد إمياَّنً، ومن كرمه ولطفه سبحانه أن جعل كلَّ شريعة أتِت أيسرح وأخفَّ من الشريعة السابقة هلا، فاجتمع يف هذه 
 اب، ويقضي على الدنيا ابلفناء. الشريعة الغراء كمال اليسر، مع دوام البقاء إىل أن يرفع الكت

من الكتاب واحلكمة جيمع مصاحل العباد يف املعاش، واملعاد  يقول ابن تيمية: وأنَّ ما بعث هللا به نبيه حممدًا 
خامت النبيني، وال نيب بعده، وقد مجع هللا يف شريعته ما فرقه شرائع من قبله من الكمال؛ إذ  على أكمل وجه؛ فإنَّه 

نيب فكمل به األمر كما كمل به الدين. فكتابه أفضل الكتب، وشرعه أفضل الشرائع، ومنهاجه أفضل ليس بعده 
 .10املناهج، وأمته خري األمم

 

دت  فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشرتيت مين، وعمدت إىل اإلجنيل، فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشرتيت مين، وعم
ن وجدوا فيها الزايدة والنقصان رموا هبا فلم يشرتوها، فعلمت إىل القرآن، فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقني فتصفحوها، فلما أ

ق أن هذا كتاب حمفوظ، فكان هذا سبب إسالمي. قال حيىي بن أكثم: فحججت تلك السنة، فلقيت سفيان بن عيينة، فذكرت له اخلرب فقال يل: مصدا
﴾، فجعل حفظه هذا يف كتاب هللا عز وجل. قال قلت: يف أي موضع؟ قال: يف قول هللا تبارك وت عاىل يف التوراة واإلجنيل: ﴿مبحا اْسُتْحِفظُوا ِمن ِكتاِب اَّللَِّ

﴾ فحفظه هللا عز وجل علينا فلم يضع". اِفظُونح ِإَّنَّ لحُه حلح  إليهم فضاع، وقال عز وجل: ﴿ِإَّنَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح
د عزير ابن هللا﴾. وإمنا قالوا: هو ابن هللا من أجل أنَّ عزيراً  كان يف أهل الكتاب، وكانت يف قوله: ﴿وقالت اليهو  روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس  8

وا التوراة، ونسخت التوراة عندهم، يعملون هبا ما شاء هللا أن يعملوا، مث أضاعوها وعملوا بغري احلق ... وأنساهم التوراة، ونسخها من صدورهم ... حىت نس
كثوا ما شاء هللا أن ميكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم، وكان عزير قبل من علمائهم، فدعا عزير هللا وابتهل إليه أن من صدورهم، وفيهم عزير. فم

فه من التوراة،  يرد إليه الذي نسخ من صدره من التوراة. فبينما هو يصلي مبتهال إىل هللا، نزل نور من هللا فدخل جوفه، فعاد إليه الذي كان ذهب من جو 
عزير هذا إالَّ إنَّه ابن هللا.   ذن يف قومه فقال: اي قوم قد آاتين هللا التوراة، وردها إيل، فعلق يعلمهم، فمكثوا ما شاء هللا وهو يعلمهم... فقالوا: وهللا ما أوِتفأ

 . 310، رقم409، ص11، ج التفسري الطربي،
 . 3404، 3403، برقمصحيحه رواه ابن حبان يف  9

 . 159، ص 33، جفتاوىجمموع ال ابن تيمية،  10
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 :ذكر الفروق بني حفظ التوراة واإلجنيل، وحفظ السنة النبوية:  الثاين  بحثامل
، وليس يف القرآن وال : تكفل هللا تعاىل حبف ِظ ذكرِه املنزل على عبده املصطفى، ورسوله اجملتىب حممد  الفرق األول

لح بشيٍء من ذلك فيما سبق من الرساالت، والنبوات.    يف السنة أنَّ هللا تعاىل تكفَّ
اً صرحياً على استحفاِظ بين إسرائيل لكتاب موسى على نبينا وعليه الصالة والسالم، فقال:   بل إنَّ القرآن نصَّ نصَّ

اءح﴾  دح انُوا عحلحْيِه ُشهح نِيُّونح وحاأْلحْحبحاُر مبحا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكتحاِب اَّللَِّ وحكح . قال شيخ مشاخينا الشيخ األمني [44]املائدة:﴿وحالرَّابَّ
ب هللا يعين استودعوه، وطلب منهم أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنَّ األحبار والرهبان استحفظوا كتا"الشنقيطي: 

ر  حفظه، ومل يبني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك وحفظوه، أو مل ميتثلوا األمر يف ذلك وضيعوه؟ ولكنه بني يف مواضع أُخح
ِلمح عحن مَّ  لوه عمداً كقوله: ﴿حُيحّرُِفونح اْلكح ،  46]النساء:وحاِضِعِه﴾ أهنَّم مل ميتثلوا األمر، ومل حيفظوا ما استحفظوه، بل حرَّفوه وبدَّ

[ 13املائدة:و 
11. 

ل هللا تعاىل حفظهما للناس، فلم يقوموا هبما، ودخل عليهما الدخل، ووقع  فالتوراة واإلجنيل كذلك هي ممَّا وحكح
 فيهما التحريف.

هللا  سئل القاضي إمساعيل بن إسحاق: ما ابل التوراة واإلجنيل زيد فيهما ونقص منهما خبالف القرآن؟ فقال: إنَّ 
  ﴾ ، وتوىل حفظ [44]املائدة:جل ثناؤه وكل حفظ التوراة واإلجنيل إىل أهل الكتاب، فقال: ﴿مبحا اْسُتْحِفظُوا ِمن ِكتحاِب اَّللَِّ

  ﴾ ِإَّنَّ لحُه حلححاِفظُونح [ 9]احلجر:القرآن بنفسه، فقال: ﴿ِإَّنَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح
12. 

، أنَّه قال يف مع رض كالمه التحريف والتبديل، روى البخاري عن ابن عباس   والذي يف القرآن والسنة هو إثبات
وه، وكتبوا أبيديهم الكتاب،  لوا كتاب هللا وغريَّ ثكم هللا تعاىل أنَّ أه ل الكتاب قد بدَّ دَّ عن سؤاِل أهِل الكتاب: وقد حح

 .13وقالوا: هو من عند هللا ليشرتوا به مثناً قليالً 
ُوا بِِه مثححًنا قحِلياًل ف ح ﴿ف حوحْيٌل لِّ قال تعاىل:  ا ِمْن ِعنِد اَّللَِّ لِيحْشرتح ذح َّ وحْيٌل هلَُّ لَِّذينح يحْكتُ ُبونح اْلِكتحابح أبِحْيِديِهْم مُثَّ ي حُقوُلونح هح ا م ممِّ

ْيٌل هلَُّ  بحْت أحْيِديِهْم وحوح ت ح َّ كح ﴾  م ممِّ  [. 79]البقرة:ا يحْكِسُبونح
ا الوحي املنزل على هذ ل احلفيظ سبحانه حبفظه، فحفظ ذِكرحِه املنزل على حممد  أمَّ ة، فقد تكفَّ ، ق ال تعاىل: ه األمَّ

﴾ ِإَّنَّ لحُه حلححاِفظُونح والذكر وإن كان املقصود به أصالة القرآن فإنَّ أهل العلم يدخلون  [.9]احلجر: ﴿ِإَّنَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وح
آن، ومبيِّنة له فال انفكاك بينهما، وال امتثال ملا جاء يف القرآن إالَّ ابتباع ما جاء عن السنة فيه، ذلك أهنَّا شارحة للقر 

 . النيب العدَّنن  

 
 . 404، ص1، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي،  11
 .  1871، برقماملشيخة البغداديةأبو طاهر السلفي،  12
 . 2685، برقمالصحيح البخاري، 13
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أال إينِّ أوتيت الكتاب ومثله معه، أال إينِّ »:  ويف حديث املقدام بن معد يكرب الكندي، قال: قال رسول هللا  
 .14«أوتيت القرآن ومثله معه

ويلزُم من أخرجح السنة من الذكر    املوعوِد ابحلفظ    أن يدخل فيه ما كان منها شرحاً، أو بياَّنً لبعض اآلايت، ذلك 
 أنَّه ال يكتمل احلفظ إذا ُحفظح اللفظ، وحترَّف املعىن. 

بتفصيل ذلك أو بيانه، فإنَّ حفظ   فكل أمٍر أو هني كان يف القرآن عاماً، أو جممالً، أو حمتاجاً لبياٍن فنطق النيب  
 ، اتبٌع حلفظ القرآن. هذا القول عنه  

وكل حديث فيه شرٌح ملا ُأمجلح يف القرآن، أو كان فيه توضيٌح مل أشكلح، أو زايدة بيان، وَنو ذلك فهذا كله حفظه 
ع األمر إىل ما ُنسخح من القرآن وأشارت إليه السنة. تبعٌ    حلفظ القرآن. ويتوسَّ

 . 15فال سواء بني حفظ التوراة واإلجنيل من جانب، وحفظ السنَّة من اْلانب اآلخر
 نعم.. ال سواء بني ما ثبت فيه التح ريف والتبديل، وما هو داخل يف الذكر املوعوِد ابحلفظ. 

ت دون األمم ابإلسناد، ونقل الثقة عن الثقة إىل من نزل عليه الوحي : أنَّ االفرق الثاين ة اختصَّ ، ومل يكن ألمَّ
 ذلك لغريها من األمم. 

ة وفضلها وشرفها ابإلسناد، وليس ألحٍد من "ه (: 379قال حممد بن حامت بن املظفر )ت إنَّ هللا أكرم هذه األمَّ
و صحٌف يف أيديهم، وخلطوا بكتبِهم أخبارحهم، فليس عندهم َتييز بني ما األمم كلها قدميها وحديثها إسناٌد، وإمنَّا ه

ة إمنَّا ينّص احلديث عن الثقة  نزل من التوراة واإلجنيل، وبني ما أخفوه بكتبهم من األخبار عن غري الثقات، وهذه األمَّ
 يبحثون أشدَّ البحث حىت يعرفوا املعروف يف زمانه املشهور ابلصدق واألمانة والضبط عن مثله حىت تنتهي أخبارهم، مثَّ 

األحفظ واألضبط واألطول جمالسة مييزونه ممَّن كان أقلَّ جمالسة، مثَّ يكتبون احلديث من أكثر من عشرين وجهًا حىت 
ة فنستوزع هللا شكر  يهذِّبوه من الغلط واخللل، وحيفظون حروفه ويعدوهنا عداً، فهذا من أعظم نعم هللا على هذه األمَّ

 .16النعمة"هذه  
 

 . 17213، برقممسنده رواه أَحد يف  14
ه 15 ، وال شريعة أخرى، فإذا ضيَّعُه البشر يف زمن من األزمان، مل تكن احلجُة قائمة على  والسرُّ يف حفظ الذكر ألنّه آخر وحٍي نزل من السماء، فال وحيح بعدح

لسنة شارحة للقرآن من بعدهم، لعدم وصول احلق إليهم، ولعدم قدرهتم على معرفة الشريعة، لذا تكفل هللا تعاىل حبفظ ذِكرِه املنزل كتااًب وسنة ذلك أنَّ ا
ى هبا، املليئة ابإلعجاز، وألنَّه يقرأ مَّا اختصاص القرآن الكرمي حبفظ ألفاظه وحروفه، فألنَّه معجزة النيب ومبيَّنة له فال انفكاك بينهما، وأ ، اخلالدة، املتحدَّ

وفيه ابتالء علماء، به يف الصالة، ومل حتفظ السنة كذلك، لبيان فضل العلماء، وفتح ابٍب من اخلري بل أبواٍب يف حفظها ونشرها بني الناس، وإبراز جه ود ال
 واختبار لألمَّة مجعاء.  

: "فإن هللا تعاىل ذكره أنعم على هذه األمة ابصطفائه بصحبة  2، ص1، جاملستدركه ( يف  405. وقال احلاكم )ت3، ص3، جفتح املغيثالسخاوي،    16
ا شرع ألمته أبمر هللا نبيه صلى هللا عليه وعلى آله أخيار خلقه يف عصره، وهم الصحابة النجباء، الربرة األتقياء، لزموه يف الشدة والرخاء، حىت حفظوا عنه م

را بعد عصر إىل عصرَّن هذا، وهو هذه األسانيد املنقولة إلينا بنقل العدل عن العدل، وهي كرامة من هللا تعاىل ذكره، مث نقلوه إىل أتباعهم، مث كذلك عص
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  .وهذا اإلسناد الذي نُقلت به السنة هو الذي نُقل به القرآن 
فالسنة منقولة ابإلسناد خبالف التوراة واإلجنيل! وليس عند اليهود وال النصارى إسناٌد إىل النبيني الكرميني موسى 

حيح من السقيم، واملقبول من وعيسى    على نبينا وعليهما صلوات هللا وسالمه    فأمكن من خالل اإلسناد معرفة الص
ْضِل اْلعحِظيِم﴾   ُ ُذو اْلفح اُء وحاَّللَّ ن يحشح      [.21]احلديد:املردود. ﴿ذحِلكح فحْضُل اَّللَِّ يُ ْؤتِيِه مح

بلغوا »: والطعن يف سند احلديث مستلزم للطعن يف نقل القرآن، فالصحابة    ومن بعدهم    الذين امتثلوا قوله 
 . 18«نضر هللا امرأً مسع مقاليت فحفظها فرب مبلغ أوعى من سامع »  :. فنقلوا القرآن، امتثلوا أيضاً قوله  17«عين ولو آية

ا األحاديث املسندات إىل فهي أصل الشريعة، ومنها تستفاد األحكام، وما اتصل منها    النيب قال اخلطيب: فأمَّ
 .19والرَّاد له آمثسنُده، وثبتت عدالة رجاله فال خالف بني العلماء أنَّ قبولحه واجٌب، والعمل به الزٌم، 

يد اليت نقل فإن كان سرُّ حفظ القرآن أنه منقول ابإلسناد جياًل عن جيٍل فكذا السنة النبوية نقلت بذات األسان
هبا القرآن، وإن كان السرُّ أنَّ القرآن وحٌي فكذا هي السنة وحي، وإن كان السرُّ أن القرآن متعبٌَّد به فكذا السنة متعبَّد 
ا السنة  هبا، وإمنَّا حفظ القرآن حبرفه ولفظه ألنَّه هكذا نزل، وهكذا تكلم به هللا، ولذا ترتَّب الثواب على قرآءته لذاته، وأمَّ

بلفظه، وقد أعطاه ربه جوامع الكلم، وأحاط بلسان العرب، فرتحص العلماء يف روايته   انت وحياً أابن عنها النيب فك
ل إذن لرواية احلديث ابملعىن  . 20ابملعين ألنَّه لفظ بشٍر ال قول رب البشر، وهذا أوَّ

ا أهلها )الكتاب املقدس(، وبني السنة : وهو من الفروق اْلوهرية بني التوراة واإلجنيل، اليت يسميهالفرق الثالث
النبوية، وهو: أنَّ الكتاب املقدس عندهم مظنوٌن به عن غرِي أهله، فقد مضت عليه قرون طويلة ال يطلع عليه أحد 
سوى األحبار، والكهان، والقساوسة، وحيرم على غريهم النظر فيه، أو اقتناؤه، خبالف السنة فهي مبثوثة عند كل أحد، 

 

: "والثالث ما نقله الثقة عن 68، ص 2، جالفصل يف امللل واألهواء والنحله ( يف 456هلذه األمة خصهم هبا دون سائر األمم". وقال ابن حزم )ت
، خيرب كل واحد منهم ابسم الذي أخربه ونسبه، وكلهم معروف احلال والعني والعدالة والزمان واملكان، على أن أكثر ما الثقة كذلك حىت يبلغ إىل النيب 

من طرق مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم، وإما إىل الصاحب، وإما إىل التابع، وإما إىل  جاء هذا اجمليء فإنه منقول نقل الكواف، إما إىل رسول هللا 
أهل امللل خذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل املعرفة هبذا الشأن، واحلمد هلل رب العاملني، وهذا نقل خص هللا تعاىل به املسملني دون سائر إمام أ

طريقه،  يف معرض حديثه عن مجع احلديث وكتابته وت 42، صمقدمتهه ( يف 643كلها، وبناه عندهم غضا جديدا". مث نقل هذا الكالم ابن الصالح )ت
: "فاإلسناد 204، ص3، ججمموع رسائل احلافظ، فهي من خصائص هذه األمة". وقال العالئي يف  فقال: "إبقاء سلسلة العنعنة املتصلة أبشرف البشر  

يصة من خصائص هذه األمَّة، وفضيلة ميَّت هلل عز وجل عليهم هبا النعمة، به ُعرف الصحيح من السقيم، وصان هللا دينه عن ق ول كلِّ أفَّاٍك أثيم، وليس  ِخصِّ
ُرها مبقبوهلِا، واشتبه صحيحها مبعلوها، فال َتيز عند أحد منهم بني ما جاءت به أنبياؤهم امل رسلون وبني ما أدخل ملن قبل هذه األمة غري صحف اختلط ُمنكح

 يف ذلك وأحلق به الغواة  املبطلون". 
 .  3461رقمالصحيح، البخاري،  17
 .  67381رقماملسند، أَحد،  18
 . 278، ص2، ج اجلامعاخلطيب البغدادي،  19
 وإن قيل إن السرَّ يف حفظ القرآن أنه كالم الرَحن. قيل: فلماذا حترفت التوراة، وهي كالمه الذي كتب بيده سبحانه؟   20
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ة عند العامل، وغري الع امل، والكبري والصغري، واحلرِّ والعبد، والذكر واألنثى، مدونٌَّة يف آالف املصنفات،  حمفوظة يف األمَّ
وهذا االشتهار واالنتشار يضعف احتمال الكذب فيها والتحريف، خبالف التوراة واإلجنيل اليت اخُتصَّ هبا األحبار 

، أو على األقل 21ملمكن أن يتواطئوا على التحريف، والتبديل وَنو ذلكوالرهبان، فال يطلع عليها أح د! فكان من ا
 فإنَّ قلة عدد من يعرفها يلزم عنه زايدة احتمال وقوع اخلطأ فيها.

 .22قال اإلمام الشافعي: وإن كانت احلجة تثبت خبرب الواحد فخرب اثنني أكثر، وهو ال يزيدها إالَّ ثبواتً 
أال إنَّ رىب »، قال: ذات يوم يف خطبته:  وعند مسلم من ح ديث عياض اجملاشعى رضي هللا عنه: أنَّ رسول هللا  

أمرين أن أعلمكم ما جهلتم ممَّا علمين يومي هذا ... وممَّا قال: وإنَّ هللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم، 
 داٌل على قلَّة من يعلم التوراة واإلجنيل. . وهذا احلديث  23«إالَّ بقااي من أهل الكتاب

. واحلفظ الشك أحد طرق نقل احلديث، وفيه جواب على 24قال ابن جبري: مل ُيستظهْر من كتب هللا سوى القرآن
 الذين يطعنون يف تدوين السنة، فهي حمفوظة َتاماً. 

ومن أسباب عدم إظهار التوراة واإلجنيل هو ما يوجد فيهما من اإلشارات الواضحات لتوحيد رب األرض 
عو من يقرأ فيهما إىل اإلميان ابهلل ، وهو ما يد والسماوات، وما فيهما من البشارات األكيدات يف مبعث النيب 

 . والتصديق مبحمد  
: وهو من أهمِّ الفروق، ذلك أنَّ ما حترَّف من التوراة، واإلجنيل حماٌل معرفة صوابه، خبالف األحاديث الفرق الرابع 

 ب. اليت وقع فيها خطأ أو غلط، فإنّه من الُيسر مبكان أن نع رف موطن اخلطأ، وأيضاً أن نعرف وجه الصوا
ذلك أنَّ األحاديث مروية ابألسانيد املتصلة، فإذا ُجعمت طرق احلديث، أمكن معرفة الصواب من اخلطأ، 

 والصحيح من الضعيف. 
 .25وعن علي بن املديين، قال: الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه

 
ُوا ِبِه مثححًنا قحِلياًل ف حوحْيٌل وهو ما نصَّت شريعتنا على إثبات وقوعه، كما يف قوله تعاىل: ﴿ف حوحْيٌل لِلَِّذينح يحْكتُ ُبونح اْلِكتحابح   21 ا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ لِيحْشرتح ذح  أبِحْيِديِهْم مُثَّ ي حُقوُلونح هح

﴾ وغريها من اآلايت واألحاديث.  ُْم ممَّا يحْكِسُبونح بحْت أحْيِديِهْم وحوحْيٌل هلح ت ح ُْم ممَّا كح  هلح
 . 433، صالرسالةالشافعي،  22
 . 7386رقمالصحيح، مسلم،  23
 . 215، ص5، جاحملرر الوجيزابن عطية،  24
 . 389، ص4، جاجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي،  25
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وإمناَّ املراد من الكالم ، 26وليس كالمي ههنا عن كيفية معرفة صحيح احلديث من ضعيفه، فلذلك طرق متعددة
، وهذا ال يتأتى إالَّ جبمع الطرق، ومعرفة االتصال والعدالة والضبط، وعدم 27كيفية معرفة الصواب عند االختالف

الشذوذ والعلة، وهي الشروط اليت اشرتطها أهل احلديث ملعرفة احلديث الصحيح، فبجمع الطرق يظهر إن كان يف 
 التصال والعدالة والضبط هي َتام الشروط اخلمسة املتفق عليها لقبول األخبار. احلديث علة أو شذوذ، ومعرفة ا

حديثاً كان من املمكن معرفة صحته من عدمها، خبالف ما ينسب إىل  فإن نسب أحد من الناس إىل النيب 
 الكتب السابقة، خاصة مع انقطاع األسانيد، واختالف النسخ، وتباعد األزمان. 

 األداين السابقة منسوخة خبالف هذا الدين، واحلديث ال شكَّ أنَّه جزٌء من الدين، فكيف : أنَّ الفرق اخلامس
 يُعامل ما هو منسوخ مثل معاملة ما هو ابٍق وغري منسوٍخ؟

فحفظ السنة والدين عمومًا مرتبٌط حبفظ القرآن، فببقاء الكتاب العزيز بني الناس تكون حجة هللا تعاىل قائمة، 
 .  28 به، حىت إذا رُفع الق رآن بدأ الدين يف االنتهاء حىت ال يقال: هللا، هللاودين هللا معمولٌ 

«إنَّ هللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إالَّ بقااي من أهل الكتاب»ومن هذا الباب نفهم حديث:  
29 .

، فقد ظل ديُنهم حمفوظًا أو على األقلِّ ما تقوم به احلجة، ويُنجي العمل به من دينهم ظل حمفوظًا إىل زمن النيب 
وبعده مل يكن فيما عندهم حجه فكان بقاؤه كاماًل ال معىن له، فزال ما بقي من احتمال حفظه كما سيزول حفظ 

 ِقوام للسنة دون القرآن، وهللا أعلم.   األحاديث والدين كلِّه عند رفع القرآن، ألنَّه ال
ل هللا تعاىل حبفظ دينه إىل قيام الساعة. وأخرياً:  فال سواء بني حفظ كتِب أدايٍن منسوخٍة، وحفِظ أحاديث نيٍب تكفَّ
ال أدري هل يقصد هذا املتحدث مبساواته بني التوراة واإلجنيل من جهة، والسنة النبوية من جهة أخرى: عدم االحتجاج 

لسنَّة لوجوِد التحريف فيها! كما أنَّه ال حيُتج ابلتوراة واإلجنيل لوجود التحريف فيهما؟ أو يقصد عدم نسبتها إىل النيب اب
 .الحتمال الكذب فيها ، 

 إن قال بذلك فقد آلح أمرُُه إىل إنكار السنة!
و حال التوراة واإلجنيل ليس وإن قال: بل هنالك أحاديث صحيحة وأخرى ابطلة، لكنها خمتلطة ال تتميز، كما ه

كل ما فيهما ابطل وال العكس، وال جنزم بصحة شيء أو ضعفه. قلنا: رجع األمر إىل ما سبق، ألَّنَّ إذا مل منيِّز الصحيح 
 من الضعيف مل يشرع العمل ابْلميع. 
 

 ابختالل أحد شروط القبول. 26
 وذلك حني يروى احلديث من طرق متعددة رواهتا ثقات.  27
 .392رقم ،قال: »ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض: هللا هللا« أنَّ رسول هللا  صحيحهعند مسلم يف  28
 . 7386، رقمصحيحهمسلم يف  29
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حدمها على اآلخر. وإن وإن قال: ميكن التمييز بني الضعيف والباطل، قلنا: ها قد أثبت فرقاً بينهما، فال قياس أل
دح بعض الكذابني الكذب على رسول هللا   ه إثبات وقوع اخلطأ يف بعض األحاديث أو تعمَّ  .قصد أنَّ مرادح

 قلنا له: فماذا كان؟ 
أليس قد حاول مسيلمة قدمياً    وتبعه على ذلك آخرون    أن َيِت مبثل القرآن، وأن يكذب على الرَحن سبحانه؟ 

ِإنَُّه لحِكتحاٌب عحزِيٌز  قوهلم، وبقي القرآن حمفوظًا مصوَّنً مقدساً، فظهر كذهبم، وزال ْيِه وحالح  *﴿وح ْتِيِه اْلبحاِطُل ِمن بحنْيِ يحدح الح َيح
يٍد﴾   ِكيٍم َحِح ْلِفِه تحنزِيٌل ِمْن حح     [.42]فصلت:ِمْن خح

، والكذب عليه، فلم وكذا احلال يف األحاديث، فكم حاول كذاب، وسعى زنديق للوضع يف أحاديث النيب 
يفلحوا، ومل ينجحوا، ولن يستطيعوا، ذلك أنَّ العلماء زيَّفوا السليم من البهرج، والصحيح من الضعيف، وخنلوا السنة 

 ومعىًن، ومن نظر يف جهود العلماء يف كتابة احلديث وتوثيقه وخترجيه خنالً، ودقَّقوا فيها لفظاً وحرفاً، كتابًة ورمساً، جوهراً 
على املسانيد والكتب واألبواب وغري ذلك، ومن نظر يف مؤلفاهتم يف القواعد والضوابط اليت يعرف هبا املقبول من املردود 

 رأى شيئاً عظيماً من احليطة واالحرتاز عن وقوع اخلطأ فضالً عن وقوع املكذوب. 
يوجد حديث مكذوب يف حقيقته أمجع العلماء على صحته، كما أنّه ال يوجد حديث صحيح يف نسبته جيمع   فال

العلماء على احلكم بوضعه. يقول الذهيب: ولكن هذا الدين مؤيد حمفوظ من هللا تع اىل، مل جيتمع علماؤه على ضاللة، 
 .30تضعيف ثقةال عمداً وال خطأ، فال جيتمع اثنان على توثيق ضعيف، وال على  

 فإن كان كذلك يف حق الرواة فهو يف األحاديث آكُد، وأعظُم، وأوىل. 
 أم تُرى هذا املتكلم يتكلَّم وال يعي ما يقول ؟ أو ال يدري ما الذي يرتتب على قوله؟ 

 وإن كنتح تدري فاملصيبُة أعظم      إذا كنتح ال تدري فتلكح مصيبٌة    
 :اخلالصة

ن املقارنة بني حفظ األح اديث وحفظ الكتابني الكرميني التوراة واإلجنيل مقارنة غري صحيحة، ونتائجها خطرية إ
ذلك أهنا تفضي إىل الشك يف السنة النبوية جبملتها، ومن نظر يف الفروق السابقة علم أن هذه املقارنة ابطلة، وأن 

بعد القرآن الكرمي، وتعظيمها، والعمل هبا، والرجوع إىل قول أهل  الواجب النظر إىل األحاديث ابعتبارها األصل الثاين
احلديث يف معرفة الصحيح من الضعيف، فهم أهل االختصاص، وهم الذين خالطوا احلديث قروَّنً طويلة، وتتبعوا طرقه؛ 

 العايل منها والنازل، واملشهور واملغمور، فوجب املصري إىل قوهلم عند االتفاق. 
 .لم وأحكم، وصلى هللا وسلم على عبده حممد وآله وصحبه والتابعنيوهللا تعاىل أع

 __________________________ 

 
 . 84ص املوقظة يف علم مصطلح احلديث،الذهيب،  حممد بن أَحد 30
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  :املصادر واملراجع
 . القرآن الكرمي  .1
 ، مجع وترتيب: عبدالرَحن بن حممد بن قاسم )الرايض(.  جمموع الفتاوىابن تيمية، أَحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم،   .2
، اعتىن بتحقيقه وفهرسته مكتب التحقيق واإلعداد العلمي  جامع البيان عن أتويل آي القرآنابن جرير، حممد بن جرير الطربي،   .3

 م(. 2002ه /1423، 1يف دار األعالم، )بريوت: دار األعالم، ط
، حتقيق: الدكتور حممد على شومنر، والدكتور  املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع سيت،  ابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان الب .4

 م(.  2012ه /1433، 1خالص آي دمري، )بريوت: دار ابن حزم، ط
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