بسم هللا الرحمن الرحيم
انكار السنة فى مقدمة صحيح مسلم (  1من ) 8
منصور
الحلقة األولى
مقدمة
 1ـ بدأ مبكرا فى عهد الصحابة اختراع األحاديث (النبوية) التى نشأت
فى حمأة الفتنة الكبرى  ،حيث بادر األمويون فى عهد خالفة عثمان
بتوظيف أبى هريرة ليدافع عنهم بأحاديث يزعم أنه سمعها من النبى  ،ثم
أضاف له األمويون له كعب األحبار  .بتولى معاوية الخالفة أنشأ منصب
صاص للترويج له سياسيا باألحاديث والحكايات  ،وبهذا وبزعامة ابى
الق ّ
هريرة بدأ عهد الرواية الشفهية للحديث مبكرا مع الفتنة الكبرى
وتحولها الى صراع مسلح أسفر عن قيام الدولة األموية.
 2ـ وقد تم التدوين بالتدريج لهذه الروايات الشفهية فى العصر العباسى
 ،ثم عمدوا الى إسناد روايتها الى اشخاص ماتوا من قبل خالل عصرى
األمويين والراشدين ،وزعموا أن هؤالء الموتى قد رووا بالتتابع الزمنى
تلك األحاديث عن النبى محمد عليه السالم .
والشافعى والبخارى ومسلم من أهم من سجل تلك األحاديث باالسناد.
ويمتاز الشافعى (  151ـ ) 212بأنه كتب رسالة فى التأصيل للفقه
(السنى ) كما ترك موسوعته الفقهية (األم ) التى صارت الكتاب المرجع
فى المذهب الشافعى.
ولقد نال البخارى ( ت  ) 252شهرة ال يستحقها ـ علميا ـ ألن كتاب
تلميذه مسلم (صحيح مسلم ) أكثر تنظيما من (صحيح البخارى) كما
يمتاز عنه بمقدمة منهجية تحدثت مبكرا عن األحاديث من حيث الرواية
الشفهية والتدوين واالسناد .وهذه المقدمة فى (صحيح مسلم) هى البداية
الحقيقية لما يعرف بعلم المصطلح الذى يتناول األحاديث من حيث
الرواية والدراية .ومن الطريف أن تكون مقدمة( صحيح مسلم ) فى
(علم الحديث والمصطلح ) هى البداية ثم تأتى فى النهاية ( مقدمة ابن
الصالح ) .
 3ـ ونتوقف مع لمحة عن االمام مسلم قبل التعرف على مقدمة (صحيح
احمد صبحي

مسلم ).
مسلم بن الحجاج )ت ) 221ـ كأكثرية أهل الحديث ـ فارسى من
نيسابور  ،نشأ فيها فسمع الحديث عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد
وإسحاق بن راهويه وغيرهم ،وسافر ليسمع الحديث فى مدن أخرى مثل
الري و بغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومكة ومصر . .وله مصنفات
كثيرة أهمها (صحيح مسلم ) أو" كتاب المسند الصحيح " وقال :صنفته
من ثلثمائة ألف حديث مسموعة ( .المنتظم البن الجوزى )( / 12
)171: 172أى أنه إختار كتابه ( صحيح مسلم ) من بين ثلثمائة
ألف حديث مسموعة ،وكلمة (السماع ) و(سمع ) من مصطلحات التعلم
والعلم فى (علم الحديث ) أى كان عدد األحاديث التى يدور عليها علم
الحديث فى عهد مسلم  311ألف  ،وقد إعتبر مسلم الصحيح
منها( ) %1فقط  ،أى  3133حديثا سجلها فى صحيحه ّ
وكذب البقية.
وفى مقدمة (صحيح مسلم ) اعلن تكذيبه لمعظم األحاديث الرائجة فى
عصره.
ومقدمة صحيح مسلم إحدى الكتابات التى بدأت مبكرا التأطير للدين
السنى القائم على األحاديث المنسوبة للنبى محمد عليه السالم.
ونقسم قراءتنا النقدية لمقدمة صحيح مسلم فى عدة محاور  ،تتناولها
هذه الحلقات الثمان  .وهذه هى الحلقة األولى.
قراءة فى مقدمة صحيح مسلم
الحلقة األولى :
مسلم يجعل األحاديث وحيا .
 1ـ بعد اسناد طويل يقول مسلم إن أحدهم راى النبى محمدا فى المنام
س ِعي ٍدَ ،ح َّدثَنَا َعلِ ُّي ْبنُ
(..و َح َّدثَنَا ُ
س َو ْي ُد ْبنُ َ
فأخذ عنه حوالى ألف حديث َ :
ش نَ ْح ًوا ِمنْ
س ِم ْعتُ أَنَا َو َح ْم َزةُ ال َّزيَّاتُ ِ ،منْ أَبَ َ
ُم ْ
س ِه ٍر ،قَا َل َ
ان ْب ِن أَبِي َعيَّا ٍ
ث  .قَا َل َعلِ ٌّي فَلَقِيتُ َح ْم َزةَ فَأَ ْخبَ َرنِي أَنَّهُ َرأَى النَّبِ َّي صلى هللا عليه
ف َح ِدي ٍ
أَ ْل ِ
ش ْيئًا
ف ِم ْن َها إِالَّ َ
ان فَ َما َع َر َ
س ِم َع ِمنْ أَبَ َ
ض َعلَ ْي ِه َما َ
وسلم فِي ا ْل َمنَ ِام فَ َع َر َ
ستَّةً .) .هنا وحى يزعم صاحبه أنه تلقاه مناما من النبى
سي ًرا َخ ْم َ
سةً أَ ْو ِ
يَ ِ
محمد عليه السالم .وهذا الوحى يتعرض للشك حتى من الراوى.
وحتى ال يتهمنا أحد بأننا ندعى أن االمام مسلم يسمى األحاديث وحيا
فاننا نستشهد بما قاله هو نقال عن أئمته فى الدين السنى  :يقول :

يرةَ ،عَنْ إِ ْب َرا ِهي َم ،قَا َل قَا َل
س ِعي ٍدَ ،ح َّدثَنَا َج ِري ٌر ،عَنْ ُم ِغ َ
(ح َّدثَنَا قُتَ ْيبَةُ ْبنُ َ
َ
سنَتَ ْي ِن  .فَقَا َل ا ْل َحا ِر ُ
ش ُّد ) .
ث ا ْلقُ ْرآنُ َهيِّنٌ ا ْل َو ْح ُى أَ َ
َع ْلقَ َمةُ قَ َر ْأتُ ا ْلقُ ْر َ
آن فِي َ
أى أن حفظ القرآن هين أما وحى األحاديث والسنة فهو أشد !!.
اج ْبنُ الشَّا ِع ِرَ ،ح َّدثَنَا أَ ْح َمدُ،
(و َح َّدثَنِي َح َّج ُ
وتؤيد ذلك رواية أخرى تقول َ :
ش ،عَنْ إِ ْب َرا ِهي َم ،أَنَّ ا ْل َحا ِر َث،
 يَ ْعنِي ا ْب َن يُونُ َس َ -ح َّدثَنَا َزائِ َدةَُ ،ع ِن األَ ْع َم ِ
سنَتَ ْي ِن  -أَ ْو قَا َل ا ْل َو ْح َى فِي
سنِ َ
قَا َل تَ َعلَّ ْمتُ ا ْلقُ ْر َ
ين َوا ْل َو ْح َى فِي َ
ث ِ
آن فِي ثَالَ ِ
سنَتَ ْي ِن ) .
ين َوا ْلقُ ْر َ
سنِ َ
آن فِي َ
ث ِ
ثَالَ ِ
 2ـ وتعليقا على هذا الزعم بالوحى بعد موت النبى محمد عليه السالم
نقول  :هناك نوعان للوحى  :وحى هللا لألنبياء فى الدين السماوى،وهذا
قد انقطع باكتمال القرآن الكريم نزوال و االسالم دينا (ا ْليَ ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم
سالَ َم ِدينًا ) ( المائدة) 3
اإل ْ
ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
ضيتُ لَ ُك ُم ِ
وهناك وحى الشيطان ألوليائه أعداء األنبياء  ،وهو مستمر الى قيام
الساعة باستمرار الشيطان فى غوايته لبنى آدم  .واليه ينتمى ذلك الوحى
الذى تحدث عنه مسلم  .وهم بذلك يحققون إعجازا للقرآن الذى أخبر
مقدما بما سيفعلون .
ونعطى بعض التفاصيل:
فى سورة الشعراء يقول تعالى عن القرآن الكريم إنه الوحى االلهى الذى
(وإِنَّهُ لَتَن ِزي ُل َر ِّب
نزل به جبريل على قلب النبى محمد بلسان عربى مبين َ
ان
ون ِم َن ا ْل ُمن ِذ ِر َ
وح ْاألَ ِمينُ َعلَى قَ ْلبِكَ لِتَ ُك َ
ا ْل َعالَ ِم َ
ين نَ َز َل بِ ِه ُّ
الر ُ
ين بِلِ َ
س ٍ
ين ) ( الشعراء  192ـ  ) 195وقال ان الشياطين ال عالقة
َع َربِ ٍّي ُّمبِ ٍ
اطينُ َو َما يَنبَ ِغي
(و َما تَنَ َّزلَتْ بِ ِه ال َّ
شيَ ِ
لهم به و ال يستطيعون الوحى بمثله َ
ون ) ( الشعراء : 211
س ْم ِع لَ َم ْع ُزولُ َ
ست َِطي ُع َ
لَ ُه ْم َو َما يَ ْ
ون إِنَّ ُه ْم َع ِن ال َّ
 ) 212ثم يخبر رب العزة إن الشياطين تتنزل بوحيها على كل أفاك أثيم
س ْم َع
( َه ْل أُنَبِّئُ ُك ْم َعلَى َمن تَنَ َّز ُل ال َّ
يم يُ ْلقُ َ
ون ال َّ
اطينُ تَنَ َّز ُل َعلَى ُك ِّل أَفَّ ٍ
شي َ ِ
اك أَثِ ٍ
ون) ( الشعراء  .) 223 : 221:ويصفهم رب العزة
َوأَ ْكثَ ُر ُه ْم َكا ِذبُ َ
بأنهم أعداء األنبياء  ،وأن بعض الشياطين يوحى ألوليائهم من االنس
والجن كالما مزخرفا يضلون به العوام فيصغون اليه ويتبعونه ويقترفون
(و َك َذلِكَ َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نِبِ ٍّي
الجرائم اعتمادا على ما فيه من امنيات وشفاعات َ
ف ا ْلقَ ْو ِل
َع ُد ًّوا َ
ض ُز ْخ ُر َ
اط َ
وحي بَ ْع ُ
س َوا ْل ِجنِّ يُ ِ
شيَ ِ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
اإلن ِ
ين ِ
َص َغى إِلَ ْي ِه أَ ْفئِ َدةُ
ُغ ُرو ًرا َولَ ْو شَاء َربُّكَ َما فَ َعلُوهُ فَ َذ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفتَ ُر َ
ون َولِت ْ

ون أَفَ َغ ْي َر ّ
ض ْوهُ َولِيَ ْقتَ ِرفُو ْا َما هُم ُّم ْقتَ ِرفُ َ
ين الَ يُ ْؤ ِمنُ َ
الَّ ِذ َ
اآلخ َر ِة َولِيَ ْر َ
هللاِ
ون بِ ِ
صالً ) ( األنعام : 112
َاب ُمفَ َّ
أَ ْبتَ ِغي َح َك ًما َوه َُو الَّ ِذي أَنَ َز َل إِلَ ْي ُك ُم ا ْل ِكت َ
) 112
ويالحظ فى كل ما سبق أن التعبير يفيد االستمرار ،وأنه بينما اكتمل
الدين االلهى بنزول القرآن فان الوحى الشيطانى قائم ومستمر بعد نزول
القرآن الكريم  ،ولذلك جاء التحذير االلهى منه .ومعنى وجود وحى بعد
القرآن أى قيام دين أرضى مصنوع على أساس تلك األحاديث .وهذا ما
يعترف به االمام مسلم.
مسلم يجعل األحاديث دينا .
سنَا َد
اإل ْ
 1ـ يجعل مسلم تلك األحاديث دينا فى عنوان يقول (:باب فِي أَنَّ ِ
ِّين ) والعنوان يقول إن االسناد الذى لم يعرفه المسلمون فى عصر
ِم َن الد ِ
النبى و لم يعرفه النبى هو جزء من الدين  ،و المعنى أن هناك جزءا من
الدين لم يعرفه النبى ولم يقم بتبليغه ولم يأمر به  ،فقاموا هم ـ غير
مشكورين ـ باكتشافه والعمل به و التوصية به .
يعَ ،ح َّدثَنَا َح َّما ُد ْبنُ
تحت العنوان السابق يقول مسلم ( َح َّدثَنَا َح َ
سنُ ْبنُ ال َّربِ ِ
َام ،قَا َل
َام ،عَنْ ُم َح َّم ٍدَ ،و َح َّدثَنَا فُ َ
َز ْي ٍد ،عَنْ أَ ُّي َ
ض ْي ٌل ،عَنْ ِهش ٍ
وبَ ،و ِهش ٍ
ين ،قَا َل إِنَّ َه َذا
سي ِر َ
َو َح َّدثَنَا َم ْخلَ ُد ْبنُ ُح َ
َام ،عَنْ ُم َح َّم ِد ْب ِن ِ
س ْي ٍن ،عَنْ ِهش ٍ
ون ِدينَ ُك ْم ) .
ا ْل ِع ْل َم ِدينٌ فَا ْنظُ ُروا َع َّمنْ تَأْ ُخ ُذ َ
هنا اسناد من ثالثة طرق مختلفة كلها تنتهى ليس للنبى محمد عليه
السالم ولكن ألحد األئمة وهو محمد بن سيرين الذى نسبوا اليه اقتراح
فكرة إسناد األحاديث للنبى محمد قائال لهم ان هذا العلم دين  ،وعليه
فليدققوا فيمن يأخذون عنه دينهم .ال توجد هنا إشارة لالسالم الذى اكتمل
بالقرآن الكريم  ،وال توجد إشارة للقرآن  ،وليس فى القرآن رواة
وأسانيد .إى نحن هنا أمام دين جديد له أصحابه وأئمته ورواته.
(و َح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد ْبنُ َع ْب ِد َّ
هللاِ ْب ِن قُ ْه َزا َذِ - ،منْ أَه ِْل َم ْر َو  -قَا َل
ويقول مسلم َ
س ِم ْعتُ َع ْب َد َّ
سنَا ُد
ان ْب َن ُع ْث َم َ
س ِم ْعتُ َع ْب َد َ
اإل ْ
هللاِ ْب َن ا ْل ُمبَ َ
ان ،يَقُو ُل َ
َ
ار ِك ،يَقُو ُل ِ
سنَا ُد لَقَا َل َمنْ شَا َء َما شَا َء ) هنا ينقل االمام مسلم عن
اإل ْ
ِم َن الد ِ
ِّين َولَ ْوالَ ِ
أعمدة الدين الجديد ضرورة االسناد لضبط أقاويل الدين الجديد .أى حتى
يتمتع بالتصديق ال بد أن يكون إسناده جيدا للنبى محمد عليه السالم ،
ولوال االسناد لقال فى الدين الجديد كل من هب ودب .الواضح ان أعمدة

الدين الجديد هم من فارس ،وظهروا فى الحياة بعد موت النبى محمد
بقرنين  ،وهم يؤمنون أن هناك جزءا من الدين ـأو دينا ـ لم يبلغه النبى
و لم يأمر بتدوينه مثلما فعل مع القرآن الكريم  .ولم يقم أيضا الخلفاء
الراشدون وغير الراشدين بتدوينه واسناده فقام أبناء مرو وخراسان
بتدوينه و اسناده (ليتداركوا ما ف ّرط فيه النبى محمد عليه السالم وصحبه
والسابقون فى االسالم.)!!.
وعلى فرض أن النبى محمد قد قال تلك األحاديث فان تدوينها يعتبر
عصيانا له باعتراف مسلم واالخرين أن النبى نهى عن كتابة أى شىء
من حديثه  .فقد روى أحمد ومسلم والدارمى والترمذى والنسائى عن
أبى سعيد الخدرى قول الرسول "ال تكتبوا عنى شيئا ً سوى القرآن فمن
كتب عنى غير القرآن فليمحه" وأخرج الدارمى -وهو شيخ البخارى-
عن أبى سعيد الخدرى أنهم "استأذنوا النبى فى أن يكتبوا عنه شيئا ً فلم
يأذن لهم" .ورواية الترمذى عن أبى سعيد الخدرى تقول :أستأذنا النبى
(صلى هللا عليه وسلم) فى الكتابة فلم يأذن لنا.وروى مسلم وأحمد أن
زيد بن ثابت -أحد مشاهير كتاب الوحى -دخل على معاوية فسأله عن
حديث وأمر إنسانا ً أن يكتبه فقال له زيد" :أن رسول هللا أمرنا أال نكتب
شيئا ً من حديثه ،فمحاه معاوية".
هذا لو كنا نتحدث عن االسالم.
أما حين نتحدث عن أديان أرضية ابتدعها المسلمون فاألمر مختلف .ولقد
كان ألبناء فارس الفضل األكبر فى تطوير األديان األرضية من سنة و
تشيع وتصوف  ،بعد أن كانوا ـ الموالى رواد الفكر فى العصر االموى ـ
ثم استمر نفوذهم العلمى فى العصرالعباسى  ،وبهم بدأ التدوين ..
والى اللقاء فى الحلقة الثانية .

