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فألمهيتهما ومكانتهما ال بعد القرآن الكرمي. ا البخاري ومسلم على النصوص ادلتعلقة ابلدين صحيح نيتضم
. وهتدف ىذه الدراسة شبهاتسواء علمًيا أم و  سواء يف القدمي أو احلديثالنتقادات إىل ا موجهان ستغرب أهنماي

، أحاديث الصحيحُت يف تالىت ورد األماكن والبلدانحول ن يادلعاصر بعض  الشبهات اليت أاثرىاإىل مناقشة 
 النبوي أن احلديث على العامة ليثبتوا إللقاء الشبهة ميدااناألحاديث قد اٗتذ ىؤالء تلك . عنهاوكذلك لإلجابة 

أحاديث غَت إىل حد ما اعتبار تلك األحاديث ، أو ملسو هيلع هللا ىلص عصمة النيب وىدفوا وراءه إسقاطلقرآن الكرمي، لسلالف 
لها يلمث ٖت للحصول على ادلواد ادلتعلقة ابدلوضوع ئيستقرااال ادلنهجيالدراسة  تماستخدصحيحة وغَت موثوقة. 

أن األحاديث الواردة فيها صحيحة فبها نتائج الدراسة على الواقع ادلعاكس الذي أثبت  أثبت. وقد ٖتليال علميا
 . والشبهاتاإلنتقادات ردت على 

 
 .صحيحُتال، ، ادلعاصرونانتقادالكلمات ادلفتاحية: 

 

Abstract 

Al-Sahihayn are the major hadith compilations in which contains the sources of the law second only to the al-

Quran al-Karim. In light of the high prominence rendered to them, it is not surprising that it is often the target 

for modern-day criticism as well as of the past whether in the form of scholarly criticism or point-blank 

slanderous. This study tries to discuss the modern scholarly criticism of selected hadiths in al-Sahihayn and to 

answer all the criticism that had been thrown. They made the hadith as a field of criticism as if to impose on the 

public that the hadith is contrary to the al-Quran, one that nullifies the infallibility of the Prophet (peace be 

upon him), one that which is unauthentic and devoid of credence. Data for this research is obtained through 

literary reviews before the same be subjected to analysis based on inductive and deductive methods. The 

findings of this study reveal contradictory evidence which proves the validity that hadiths and simultaneously 

answers and denies the criticism.  
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 مقدمةال

احلمد  الذي أوضـح لنا الديـن، وىـداان بغيـر حول مـنا وال 
قــــوة إىل خَت شرائع ادلرسلُت، وأخرجنا بفضلو من الظلمات 
إىل النور، وصلوات ريب وسالمو على رسولو الكرمي وعلى آلو 

 وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يوم الدين. أما بعـــد،

فإن صحيح اإلمام البخاري وصحيح اإلمام مسلم 
ذلما مكانة عظيمة خاصة يف قلوب ادلسلمُت دلا فيهما من 
إبداعات فاق فيها غَتمها وعد ىذان الكتاابن خَت كتاب 

 بعد كتاب هللا تعاىل وتلقى األمة ذلما ابلقبول.

يف عصران ىذا حيث توالت زلاوالت لكن من ادلؤسف 
النقض واإلسقاط، فمنها من خص الصحيحُت ابلطعن 
والتشكيك يف متون أحاديثهما بدعوى تعارضهما للقرآن أو 
لألحاديث الصحيحة األخرى أو للعقل أو للعلم، وأخرى 
بدعوى موافقتهما لإلسرائيليات، وإساءهتا لعصمة النيب صلى 

لك من طعوانت وشبهات ٖتتاج هللا عليو وسلم وإىل غَت ذ
إىل ردود علمية وفق ادلنهج العلمي الصحيح القائم على 
البحث والتقصي وادلوضوعية إلظهار قبح تلك الشبهات 

 وتفنيدىا.

بناء على ما تقدم ذكره، فقد رأيت من واجيب أن 
أقوم بدراسة ما أثَت من اإلنتقادات والشبهات حول بعض 

ماكن والبلدان راجيا من هللا أحاديث الصحيحُت اخلاصة ابأل
 عزوجل أن يعينٍت ويسددين ويوفقٍت يف ىذا البحث.

 مشكلة الدراسة

 تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

. ما األحاديث ادلنتقدة يف الصحيحُت اخلاصة ابألماكن ٔ
 والبلدان؟

. ما ادلفهوم ابألماكن والبلدان وما إتاىات الطاعنُت ٕ
 حاديث اخلاصة هبما؟أل

. ما االنتقادات ادلوجهة لألحاديث موضوع البحث؟ وما ٖ
 الرد العلمية عليها؟

 الدراسات السابقة

مل أجد يف حدود علمي أن ىناك من أفرد ىذا ادلوضوع 
بدراسة خاصة اليت تناولت أحاديث منتقدة يف الصحيحُت 

اليت ذلا ادلتعلقة ابألماكن والبلدان، ومن الدراسات السابقة 
 صلة بشكل عام ٔتوضوع ىذه الدراسة ما أييت:

عبد هللا  . مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا للشيخٔ
 م.ٜٙٛٔ-هٙٓٗٔالقصيمي، 

دفاع عن السنة ورد شبو ادلستشرقُت والكتاب ادلعاصرين . ٕ
 م.ٕٓٓٓ، أبو شهبة دمحم دمحمللدكتور 

وأما الدراسات ادلتخصصة يف الرد على الشبهات 
والطعون ادلوجهة لبعض األحاديث ادلنتقدة يف جانب معُت، 

 وىي: 

. طعون ادلعاصرين يف أحاديث الصحيحُت اخلاصة ٔ
أبسباب النزول والتفسَت بدعوى سلالفة القرآن دراسة نقدية، 

ي مصطفى إبشراف رسالة دكتوراه اليت كتبها علي صاحل عل
 م.ٕٕٔٓاألستاذ الدكتور دمحم عيد زلمود الصاحب، 

http://www.goodreads.com/author/show/7121742._
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األحاديث ادلنتقدة يف الصحيحُت اخلاصة ابدلرأة، رسالة . ٕ
دكتوراه، اعداد قاسم قول بيك دمحم بلوج، إشراف األستاذ 

 م.ٕٗٔٓشرف زلمود القضاة، الدكتور 

 طعون ادلعاصرين يف أحاديث الصحيحُت ادلتعـلقـة. ٖ
ابلغيبيات، رسالة ماجيسًت للباحث إبراىيم عياشي، إشراف 

  م.ٖٕٔٓالدكتور صاحل عومار، 

ومن اجلدير ابلذكر، أن دراسيت ىذه تتناول طعوان 
لألحاديث الصحيحُت اخلاصة ابألماكن والبلدان مع جعل 
بعض أحاديث كنموذج يف الدراسة ومناقشة ىذه الطعون 

 .لميوالرد عليها يف ميزان النقد الع

 التعريف بصاحب الصحيحين 

 التعريف باإلمام البخاري وصحيحو

نسبة  اإلمام البخاري ىو دمحم بن إمساعيل البخاري، والبخاري
الواقعة يف بالد ما وراء النهر، وىي اآلن تقع  ٓتارى إىل مدينة

ولد يف ىذه ادلدينة  .أوزبكستان يف اجلزء الغريب من مجهورية
 .ٔمٓٔٛمن أغسطس  ٗىـ، ادلوافق ٜٗٔمن شوال  ٖٔيف 

وبدأ بطلب العلم ببلده مث رحل إىل مكة، وادلدينة، والشام، 
وغَتىا من بالد إسالمية، قال اخلطيب: "رحل يف طلب 

. كان عدد شيوخو كثَتون، ٕالعلم إىل سائر زلدثي األمصار"

                                                 
ٖتقيق رلموعة من اققُت  .سَت أعالم النبالء .دمحم بن أمحد الذىيب،  ٔ

بَتوت: مؤسسة ( ٕٔج.  .ٖط  .إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط
 الرسالة، 

         .ٕٜٖص  ،)مٜ٘ٛٔ  -ىـ ٘ٓٗٔ  
ٖتقيق الدكتور بشار عواد . اتريخ بغداد .أمحد بن علي اخلطيب،  ٕ

-ىـ ٕٕٗٔ)بَتوت:  دار الغرب اإلسالمي، ٕج.   .ٔ ط .معروف
   ص ،)م ٕٔٓٓ

    ٖٕٕ.     

مكي بن الم، ومنهم: وقد كانوا مجيعهم من الثقات األع
أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو حامت الرازي، وأمحد بن إبراىيم، و 

 . ٖحنبل، وحيِت بن معُت
وأما تالميذه فهم من العلماء ادلشهورين مثل مسلم بن 
احلجاج صاحب الصحيح، واإلمام دمحم بن سورة الًتمذي 

ن، وابن خزدية،  صاحب اجلامع، وأبو حامت وأبو زرعة الرازَّيا
وإبراىيم بن إسحاق احلريب، ودمحم بن يوسف الفربري راوي 

سنة ست  وتويف اإلمام رمحو هللا  .ٗوغَتىم كثَت الصحيح،
 ومخسُت ومائتُت، يف مسرقند وكان عمره اثنتُت وستُت سنة.

 صحيحالبخاري
وقد اشتهر الكتاب على ألسنة الناس قدديا وحديثا هبذا 

ان جلي على اإلسم، وصنفو لست عشر سنة وىذا برى
إىتمامو وعنايتو يف أتليفو، ومل يدخل فيو إال ما صح عن 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قال البخاري: "ما أدخلت يف كتايب اجلامع
. أثٌت ٘إال ما صح، وتركت من الصحيح حىت ال يطول"

العلماء على الكتاب وعدوه أصح كتب بعد كتاب هللا تعاىل 
وأما  تو العلمية. وقال السبكي: "شلا يدل على عظمتو ومكان

كتابو اجلامع الصحيح فأجل كتب اإلسالم وأفضلها بعد  
. ومن ٙ"كتاب هللا وال عربة ٔتن يرجح عليو صحيح مسلم

أىم شروحو أعالم احلديث أليب سليمان محد بن دمحم اخلطايب 
 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري إلبن حجر العسقالين.

                                                 
 .ٜٖٙ-ٜٖٗص  .سَت أعالم النبالءالذىيب،   ٖ
 ادلرجع السابق.  ٗ
 .ٚادلرجع السابق، ص   ٘
ٖتقيق   .طبقات الشافعية الكربى .السبكي، عبد الوىاب بن تقي الدين  ٙ

د.م: دار ( ٕ. ج. ٕط  .زلمود دمحم الطناحي و عبد الفتاح دمحم احللو
   ىجر

 .ٕ٘ٔه(ـ، ص ٖٔٗٔوالتوزيع، للطباعة والنشر   
 



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 41, No. 2, (2142), pp. 21-91 

ISSN: 4221-1134 | eISSN: 2412-1122 

08 

 

 وصحيحوالتعريف باإلمام مسلم 

ىو أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشَتي 
النيسابوري. والنيسابور تقع يف بالد خراسان ادلعروف اآلن 

ه ونشأ يف أسرة   ٕٙٓابسم إيران. ولد اإلمام مسلم سنة 
كردية، وأتدب يف بيت علم وفضل. ومسع وىو يف الثامنة من 
 عمره من مشايخ نيسابور، وكان اإلمام حيِت بن بكَت

. مث رحل إىل عدة ٚالتميمي أول شيخ جيلس إليو ويسمع منو
 .ٛأقطار إسالمية لطلبو مثل العراق واحلجاز والشام ومصر

حيِت بن ومن الشيوخ ادلشهورين الذين روى مسلم عنهم: 
حيِت، وإسحاق بن راىوية، وأمحد بن حنبل، والبخاري 

أمثال أيب وغَتىم كثَتون. وأما من تالميذه من كبار األئمة 
حامت الرازى، وموسى بن ىارون، وأمحد بن سلمة، والًتمذى، 

 ٕٔٙبنيسابور سنة . تويف مسلم رمحو هللا ٜوغَتىم ال حيصون
  .ه

  

                                                 
ٚ
حسب الرسول . "ترمجة اإلمام مسلم". حسب الرسول الطيب الشيخ  

 م. ٕٛٔٓم. ينظر يف أغسطس، ٜٕٓٓيناير،  ٕٔ. الطيب الشيخ
  http://www.feqhweb.com.. 
 .د. ط .هتذيب األمساء واللغات .زليي الدين حيِت بن شرف النووي،  ٛ

 .ٜٔد.س(، ص   بَتوت: دار الكتب العلمية، ( ٕج. 
 ادلرجع السابق.  ٜ
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 صحيح مسلم

يعترب اثين أصح كتب احلديث النبوي بعد ىذا الكتاب 
مخسة عشرة صنفو يف مدة طويلة وىي  .صحيح البخاري

مة على الكتاب ادلبارك، وقال سنة شلا يدل على عنايتو التا
مسلم كما نقلو ابن الشرقي: "ما وضعت يف كتايب ىذا 

عرض  .ٓٔادلسند إال ْتجة وما أسقطت منو شيئا إال ْتجة"
مسلم كتابو الصحيح على جهابذة ادثُت وكبار أىل العلم 

ومن وىم أثناه كما أثٌت صحيح البخاري. قال النووي: "
و هللا، واطلع على ما أودعو حقق نظره ىف صحيح مسلم، رمح

ىف إسناده وترتيبو، وُحسن سياقو، وبديع طريقو من نفائس 
التحقيق وجواىر التدقيق، وأنواع الورع واالحتياط والتحرى ىف 
الرواَّيت، وتلخيص الطرق واختصارىا، وضبط متفرقها 
وانتشارىا، وكثرة اطالعو واتساع روايتو، وغَت ذلك شلا فيو من 

. ٔٔعجوابت واللطائف الظاىرت واخلفيات"ااسن واأل
وأىم شروح صحيح مسلم ىو شرح النووي لصحيح مسلم 
الذي إعتٌت فيو النووي يف ضبط األلفاظ والتنبيو على لطائف 

 اإلسناد مع اإلشارة يف األحيان إىل بيان فقو احلديث.

التعريف باألماكن والبلدان واتجاىات المعاصرين 
 الخاصة باألماكن والبلدانالطاعنين ألحاديث 

 مفهوم األماكن

األماكن مجع لكلمة ادلكان ٔتعٌت ادلوضع. وىي أيضا ٕتمع 
الفَتوزءاابدي: "ادلكان: ادلوضع، ج: أمكنة أبمكنة. قال 

                                                 
)بَتوت: دار  ٕ. ج . ٔ. ط تذكرة احلفاظالذىيب، دمحم بن أمحد.   ٓٔ

 .ٕ٘ٔص  م(،ٜٜٚٔ -ىـٜٔٗٔالكتب العلمية، 
 .ٕٜص  .هتذيب األمساء واللغات .النووي  ٔٔ

. وقال ابن منظور: "وادلكان ادلوضع، واجلمع ٕٔوأماكنة"
ادلكان ىو  اجلوىري أن. وأورد ٖٔأمكنة وأماكن مجع اجلمع"

أمكنة، كقذال وأقذلة، وأماكن مجع  واجلمع ادلوضع،
 .ٗٔاجلمع

وبذلك فإن مفهوم األماكن يدور حول معٌت ادلواضع، 
واحدىا ادلوضع. وقد جاء يف القرءان الكرمي هبذا ادلعٌت لقولو 

تعاىل: ﴿                

        ﴾ٔ٘ فتنحت واعتزلت من  أي

. شلا ٙٔمن أىلها يف موضع قبل مشرق الشمس دون مغرهبا
 تقدم يتبُت لنا أن معٌت األماكن يدور حول ادلوضع، وال.

 مفهوم البلدان

                                                 
ٖتقيق  ٖتقيق مكتب. القاموس ايط. دمحم بن يعقوب، الفَتوزآابدى  ٕٔ

 ٕ. ج. ٛ. ط إبشراف دمحم نعيم العرقُسوسي الًتاث يف مؤسسة الرسالة
 :  بَتوت)
(، ص م ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع  

ٕٔٛٛ. 
بَتوت: ) ٖٔج.   .ٖط . لسان العرب .ابن منظور، دمحم بن مكرم  ٖٔ

 .ٖ٘ٙ، ص (ىـ ٗٔٗٔدار صادر، 
. الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية. إمساعيل بن محاد ،اجلوىري  ٗٔ

دار العلم  :بَتوت) ٖ. ج. ٗ. ط ٖتقيق أمحد عبد الغفور عطار
   ىـٚٓٗٔ، للماليُت

 .ٜٜٕٔ(، ص مٜٚٛٔ -  
 .ٙٔ: ٜٔ مرمي القرآن،  ٘ٔ
ق أمحد دمحم يقٖت .جامع البيان يف أتويل القرآن. دمحم بن جرير ،الطربي  ٙٔ

 -ىـ ٕٓٗٔ، مؤسسة الرسالة)بَتوت:  ٛٔ. ج. ٔ. ط شاكر
 (، ص مٕٓٓٓ

  ٕٔٙ. 
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والبلدان: اسم البلدان مجع البلد والبلدة. وقال ابن منظور: "
كل موضع أو قطعة فالبلدان تطلق على  . ٚٔيقع على الكور"

مستحيزة، عامرة كانت أو غَت عامرة. وقال األزىري: "البلد  
كل موضع مستحيز من األرض، عامر أو غَت عامر، خال 

، أو بعبارة ٛٔأو مسكون، فهو بلد والطائفة منها بلدة"
أخرى نستطيع القول البلدان ىي مكان زلدود تستوطنو 

نو وقراه  مجاعات من الناس، يستعمل للقطر ككل أو دلد
 .ٜٔكالشام والعراق والسعودية وغَتىا من الدول يف العامل

التعريف باتجاىات المعاصرين الطاعنين ألحاديث 
 الخاصة باألماكن والبلدان

ىناك العديد من الطوائف والفرق اليت تثَت الطعن والتشكيك 
عموما وأحاديث اليت رواىا اإلمام  يف أحاديث رسول هللا 

مسلم يف الصحيحُت خصوصا، وىنا أذكر  البخاري و اإلمام
 أمهها وىي:

 القرآنيون .ٔ

ىم الطائفة الضالة الذين يقولون ابلعمل ابلقرآن الكرمي وحده 
يف التشريع، وعدم اإلحتجاج ابلسنة النبوية، ورفضها ألهنا مل 

 تكن مصدرا لألحكام والتشريع يف اإلسالم.

)القرآنيون( قال زلمود طحان: "يدعون أهنم أىل القرآن أو 
الذين ال أيخذون إال ابلقرآن الكرمي، وال حيتجون ابلسنة وال 

                                                 
 .ٜٗ، ص ٖج  .لسان العرب .ابن منظور  ٚٔ
 .ادلرجع السابق  ٛٔ
. ٔط . معجم اللغة العربية ادلعاصرة. أمحد سلتار عبد احلميد، عمر  ٜٔ
 ٜٖٕ(، ص م ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔ، عامل الكتب)بَتوت:  ٔج. 

 بتصرف.

. وقال خادم حسُت ٓتش: "مسوا ٕٓيعملون ابألحاديث"
أنفسهم القرآنيُت الكتفائهم أبخذ القرآن وحده يف أمور 
الدنيا واآلخرة وأن السنة النبوية ليست ْتجة يف الدين فال 

كن تعريفهم أبهنم عبارة . شلا تقدم دئٕرلال إلقحامها فيو"
عن مذىب فكري معاد لإلسالم، يسعون إىل محل الناس 
على رفض السنة النبوية، وإبعادىا عن حياهتم، كخطوة أوىل 
٘تكنهم من الوصول إىل القرآن والعبث يف تفسَته واألحكام 

 .ٕٕالشرعية الواردة فيو

 . الشيعةٕ

إختلف العلماء يف ٖتديد مفهوم الشيعة شامل لنشأهتا وفرقها 
الشيعة ىم الذين شايعوا عليا الشهرستاين: "ومعتقداهتا. قال 

هنع هللا يضر على اخلصوص. وقالوا إبمامتو وخالفتو نصا ووصية، إما 
جليا، وإما خفيا. واعتقدوا أن اإلمامة ال ٗترج من أوالده، 

 .َٖٕته، أو بتقية من عنده"وإن خرجت فبظلم يكون من غ
وشلا ال خيفى علينا أن الشيعة يتطور عرب العصور واألزمان، 

طائفة ذات أفكار من زمن علي هنع هللا يضر إىل يومنا ىذا، وىم 

                                                 
حجية السنة ودحض الشبهات اليت تثار  .بن أمحد طحان، زلمودال  ٕٓ

ادلدينة ادلنورة: اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة، ) .ٗط  .حوذلا
  -ىـٕٜٖٔ

 .ٓٗ، ص (مٕٜٚٔ  
. ٕ. ط القرآنيون وشبهاهتم حول السنةٓتش، خادم حسُت.   ٕٔ

م(، ص  ٕٓٓٓ-ه ٕٔٗٔ)الطائف: مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، 
ٜ٘. 

القرآنيون العرب وموقفهم من التفسَت: دمحم ىاجر، مجال بن دمحم.   ٕٕ
م(، ص   ٕ٘ٔٓ-هٖٙٗٔ. )جدة: دار التفسَت، ٔ. ط دراسة نقدية

ٕٙ. 
صححو وعلق عليو  .ادللل والنحل. الشهرستاين، دمحم بن عبد الكرمي  ٖٕ

 -ىـٖٔٗٔبَتوت: دار الكتب العلمية، ) ٔ. ج. ٕط  .دمحم أمحد فهمي
  ،(مٕٜٜٔ

 .ٙٗٔص    
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وصارت تلك ادلعتقدات خاصة هبم،  وآراء اعتقادية 
كاعتقادىم يف اإلمامة، وقوذلم بعصمة األئمة عن الكبائر 

التقية يف مذىبهم أصال أصيال، مث الزعم والصغائر، واعتقاد 
برجعة األئمة، والقول بغيبة اإلمام وىو دمحم بن احلسن 
العسكري، وأنو ادلهدي ادلنتظر الذي سيظهر يف آخر الزمان، 
واجلرح ّتمهور الصحابة مهنع هللا يضر، والقول بكفر كثَت منهم وعدم 

 قبول رواَّيهتم إال نفر قليل منهم.

 . العقالنيونٖ
 وىم الذين يغلبون العقل على كل شيء حىت النص الشرعي
، وٖتت مبدأ ٖتكيم العقل ىم رفضوا التسليم ألوامر الشرع 

واجملادلة فيها ْتجة عدم االقتناع هبا، أو عدم قبول العقل ذلا 
فتمذىبوا ٔتذىبو يف الرفع من شأن العقل والعقالنية على 

ترد كثَت من  تفاوت يف جرعات العقل فيما بينهم. فأصبحت
األحاديث وأألحكام موصوفة ابلتنقص، وإاثرة الشبهات 

حوذلا حىت تزعزعت مسلمات الشرع وثوابتو، وأصبح عقل 
 . ٕٗالفرد ىو الفصل واحلكم دلا يتبعو من األحكام

 . احلداثيونٗ

وىم الذين يدعون إىل دراسة النص وفق ادلناىج الغربية، 
ٔتا تقدم اإلنسان يف وٕتاوز ادلوروث، والتحرر من قيوده، 

عقلو ومناىجو، ويدعون إىل إعادة نقد السنة من خالل 
 قواعد وضعوىا، ىي:

. رفض القراءة اإلسالمية للنصوص ورفض منهج أىل ٔ
 احلديث.

                                                 
بنت  سارة ".العقالنيون وادلسلمات الشرعية"احلميد،  دمحمبنت  سارة  ٕٗ

 م. ٕٛٔٓ. د.ت. ينظر يف أغسطس. احلميد دمحم
  http://www.saaid.net. .بتصرف 

 . النقد الداخلي والنقد اخلارجي.ٕ

 . إعادة نقد السنة بعرضها على القرآن.ٖ

والقيم العليا . إعادة نقد السنة بعرضها على روح اإلسالم ٗ
للمجتمع، وعلى العلم الطبيعي، وعلى احلياة االجتماعية 

 .ٕ٘والذوق

انتقاد المعاصرين الطاعنين ألحاديث الخاصة باألماكن 
 والبلدان والرد على ذلك االنتقاد

الحديث المنتقد بدعوى أن الفتنة تخرج من مسكن 
 رضي اهلل عنهاعائشة 

لم خطيبا، فأشار قام النبي صلى اهلل عليو وسالحديث:  
من  -ثالثا  -نحو مسكن عائشة، فقال: "ىنا الفتنة 

 حيث يطلع قرن الشيطان"

 نص الحديث

، قال: قام النيب صلى روى البخاري عن عبد هللا بن عمر
هللا عليو وسلم خطيبا، فأشار حنو مسكن عائشة، فقال: 

 .ٕٙمن حيث يطلع قرن الشيطان" -ثالاث  -"ىنا الفتنة 

 الحديثغريب 

                                                 
أألحاديث ادلنتقدة يف الصحيحُت بدعوى . "رائد أمحد عطا ادلعايطة  ٕ٘

رسالة  ".ألخالقو )دراسة ٖتليلية نقدية( إساءهتا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أو منافاهتا
  .الدكتوراه

 .٘ٔم. ص ٕٙٔٓاجلامعة أألردنية.    
. ٖتقيق دمحم زىَت صحيح البخاري دمحم بن إمساعيل. البخاري،أخرجو  ٕٙ

ابب ما جاء  كتاب فرض اخلمس،،  ٗ. ج. ٔبن انصر الناصر. ط 
)بَتوت: دار يوت إليهن، الب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وما نسب من يف بيوت أزواج
 .   ٖٗٓٔ، رقم احلديث ٕٛص  م(،ٕٕٓٓ-هٕٕٗٔطوق النجاة، 
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 .ٕٚادلنزل والبيتمسكن: 

 االنتقاد الموجو للحديث

طعن بعض ادلبتدعة من الرافضة يف أم ادلؤمنُت عائشة رضي 
صلى اهلل هللا عنها هبذا احلديث وأوىم الناس أبن إشارتو 

إمنا ىي دلسكن عائشة وأن الفتنة ٗترج من بيتها عليو وسلم 
الفتنة، ىا  فهي إذا سبب الفتنة. يقول ادلوسوي: "وىا ىنا

ىنا الفتنة، ىا ىنا الفتنة، حيث جابت يف حرب أمَت 
ادلؤمنُت األمصار، وقادت يف انتزاع ملكو وإلغاء دولتو ذلك 

 .ٕٛالعسكر اجلرار"

 الرد على االنتقاد الموجو للحديث

يبدو واضحا من احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أراد بيان منشأ الفنت 
من جهة ادلشرق ومل يقصد زوجتو عائشة اهنع هللا يضر. ويف احلديث 
إشارة ب "حنو" وليس "إىل". وىذا فرق كبَت جيب فهمو أبن 

يشَت الرسول ومل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أشار حنو مسكن عائشة اهنع هللا يضر الرسول 
صلى هللا عليو  اهنع هللا يضر أي أشار الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إيل مسكن عائشة

ومل يشَت إيل مسكن  اهنع هللا يضر  وآلو وسلم حنو جهة مسكن عائشة
  .اهنع هللا يضر  عائشة

قال شحاتة دمحم صقر: "كالم الشيعة ال يعٍت إال 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عٌت بتلك اإلشارة إما أن يقولوا أن النيب أحد شيئُت:

فإن  أو يقول أنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قصد مسكنها نفسو. عائشة نفسها،
قالوا األول فبطالنو واضح من معرفة الًتاكيب اللغوية اليت يف 
احلديث، وأهنا ال تستعمل إال لإلشارة دلكان معُت ال 

"َىاُىَنا اْلِفتـَْنة"  يشَت لشخص، كقولو: "ِمْن َحْيُث" وقولو: 

                                                 
 .ٖٕٙٔص ، ٘ج.  .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوىري،  ٕٚ
، د. إيران: مؤسسة الوفاء. د. ط. )ادلراجعات .ادلوسوي، عبد احلسُت ٕٛ

 .ٕٔٗ-ٕٓٗص س(، 

إىل مكان تستوطن فيو الفتنة. وإن قالوا الثاين، وىو أنو صلى 
هللا عليو وآلو وسلم أراد مسكنها نفسو، فال ديكن أن يكون  

فيو، ويًتدد  كذلك طيلة حياة النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىو مّقر السكن
ل كان يًتدد إليو أكثر من إليو كل يوم فيو نوبة عائشة اهنع هللا يضر، ب

بيوت زوجاتو األخرَّيت ٔتقدار الضعف، فإن لعائشة رضي 
هللا عنها يف القسم يومُت، يومها ويوم سودة بنت زمعة رضي 

صلى هللا عليو وآلو  النيب هللا عنها اليت وىبتو ذلا لعلمها ٔتحبة
 .ٜٕذلا"وسلم 

وقد ورد احلديث يف الصحيحُت وغَتمها من كتب 
فاظ تبُت أن ادلقصود ليس مسكن عائشة اهنع هللا يضر وإمنا السنة أبل

 اإلشارة إىل جهة ادلشرق، ومن تلك الرواَّيت ىي: 

صلى هللا عليو وآلو  أنو مسع رسول هللا  عن ابن عمر  -ٔ
"أال إنَّ الفتنة ىاىنا، من وسلم وىو مستقبل ادلشرق يقول: 

 .ٖٓحيُث َيطلع قرُن الشيطان"

هنع هللا يضر  أن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال: "رأس الكفر عن أيب ىريرة  -2
 .ِٖٔقَبل ادلشرق"

"َّي أىل العراق ما  :قال سامل بن عبد هللا بن عمر  -ٖ
أسألكم عن الصغَتة وأركبكم للكبَتة، مسعت أيب يقول: 

                                                 
دار  اإلسكندرية:د. ط. ) .أمنا عائشة حبيبة نبينا .دمحم صقر، شحاتة  ٜٕ

  .ٕٜ-ٜٔص ، ، د. س(اخللفاء الراشدين
قول النيب صلى  ابب كتاب الفنت،  .صحيح البخاريالبخاري، أخرجو  ٖٓ

، رقم احلديث ٖ٘، ص ٜهللا عليو وسلم: "الفتنة من قبل ادلشرق"، ج 
ٜٖٚٓ.  

. ٖتقيق دمحم فؤاد عبد صحيح مسلممسلم، مسلم بن احلجاج. أخرحو  ٖٔ
ابب تفاضل أىل اإلديان فيو  ،كتاب االديان  .٘الباقي. د. ط. ج. 

  (،، د. سورجحان أىل اليمن فيو، )بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب
 .ٕ٘، رقم احلديث ٖٚص
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ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقول: "إن الفتنة ٕتيء من ىهنا  "مسعت رسول هللا 
 .ٕٖوأومأ بيده حنو ادلشرق من حيث يطلع قران الشيطان"

وخالصة القول كيف يكون ادلسكن الذي  ىو 
مسكنو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مع زوجتو احلبيبة عائشة اهنع هللا يضر و نزل فيو الوحي 

"َّي أم سلمة ال تؤذيٍت  : يكون سلرج الفنت"؟ فقال النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
واهلل، ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة  ، فإنويف عائشة

بريئة من  اهنع هللا يضرونجزم القول بأن عائشة  .ٖٖمنكن غيرىا"
وىو عنها راض وىي من  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقد تويف النيبىذه البهتان. 

أحب أزواجو إليو ومن آل بيتو الطاىرين، قال هللا تعاىل يف 
اأْلَواُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالاِذيَن َوالسااِبُقوَن ﴿حقهم: 

ُ َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدا ذَلُْم َجنااٍت  اتـابَـُعوُىْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللا
َٕتْرِي َٖتْتَـَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز 

 .ٖٗ﴾اْلَعِظيمُ 

الحديث المنتقد بدعوى أنو يذم مصر  المطلب الثاني:
 وأىلها

ى ِفيَها الحديث:   ِإنَُّكْم َستَ ْفَتُحوَن ِمْصَر َوِىَي َأْرٌض ُيَسمَّ
اْلِقيَراُط، فَِإَذا فَ َتْحُتُموَىا فََأْحِسُنوا ِإَلى َأْىِلَها، فَِإنَّ َلُهْم 

 ِذمًَّة َورَِحًما

 نص الحديث

                                                 
ابب الفتنة  ،وأشراط الساعة كتاب الفنت  .صحيح مسلممسلم، أخرجو  ٕٖ

، رقم ٜٕٕٕ ، صٗمن ادلشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، ج 
    .ٜٕ٘ٓاحلديث 

 ابب كتاب أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص،.صحيح البخاريالبخاري، أخرجو  ٖٖ
 .ٖ٘ٚٚ، رقم احلديث ٖٓ، ص ٘فضل عائشة اهنع هللا يضر، ج 

89
 .ٓٓٔ: ٜالتوبة  القرآن،  

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: "إِناُكْم روى مسلم َعْن َأيب َذرٍّ هنع هللا يضر
َستَـْفَتُحوَن ِمْصَر َوِىَي أَْرٌض ُيَسماى ِفيَها اْلِقَتَاُط، فَِإَذا 

 .ٖ٘فـََتْحُتُموَىا فََأْحِسُنوا ِإىَل َأْىِلَها، فَِإنا ذَلُْم ِذماًة َوَرمِحًا"

 غريب الحديث

ر، وىو نصف عشره يف أكثر جزء من أجزاء الدينا القَتاط:
 .ٖٙالبالد

ويقال:   ىاجر كانت قبطية وىي أم إمساعيل،ذمة ورمحا: 
 .ٖٚكانت مارية أم إبراىيم قبطية

 االنتقاد الموجو للحديث

ىذا احلديث من األحاديث الصحيحة الثابتة يف فضل 
األماكن والبلدان ولكن من ادلؤسف ينكره بعض الناس يف 

 ينكروا ىذا احلديث:ىذا العصر. ومن الذين 

حسُت أمحد أمُت حيث قال: "كذلك وضع أىايل  -ٔ
االقاليم واألمصار وادلدن ادلفتوحة ادلختلفة أحاديث تثٍت على 
ىذا االقليم أو ذلك، على أىلو، أو ٕتعل منو االقليم ادلفضل 

                                                 
كتاب الفضائل، ابب وصية النيب  .صحيح مسلممسلم،  أخرجو  ٖ٘

 .ٖٕٗ٘، رقم احلديث ٜٓٚٔ، ص ٗ، ج ملسو هيلع هللا ىلص أبىل مصر
 ٖتقيق .األثرالنهاية يف غريب احلديث و .ادلبارك بن دمحم بن دمحم ابن األثَت، ٖٙ

بَتوت: ) ٗ. د. ط. ج. الزاوى و زلمود دمحم الطناحي طاىر أمحد
 .ٕٗ، ص (مٜٜٚٔ -ىـٜٜٖٔادلكتبة العلمية، 

كشف ادلشكل من حديث  .ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن دمحم ٖٚ
الرَّيض: ) ٔ. د. ط. ج. ٖتقيق علي حسُت البواب. الصحيحُت
 .ٖٗٚ، ص ، د. س(دار الوطن
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ويفسر حسُت أمحد  .ٖٛعند هللا تعاىل من بُت االمصار كافة"
 القومية.  أمُت ذلك برده إىل النعرة

الشيعة بدعوى أن احلديث يذم مصر ويثَت الشك يف  -ٕ
أىلو وقال: "ىل أىل مصر خسيسي األخالق والطباع وذلم 
بذاءة لسان وقلة مروءة ويكثر عندىم ذكر ادلال 

 .ٜٖ)القراريط("

 الرد على االنتقاد الموجو للحديث

الزعم أبن احلديث موضوع ابطل ال أساس لو ألن  -ٔ
رواه مسلم يف صحيحو وىو أصح كتب  احلديث صحيح

السنة بعد صحيح البخاري، الذي تلقتو األمة ابلقبول جلاللة 
مسلم وإتقان علمو يف احلديث. وقال ابن حجر: "إطباق 

. ولذلك ٓٗمجهور األئمة على تسمية الكتابُت ابلصحيحُت"
ليس يف احلديث وضع وال اختالق حيث على العصبية 

ديثي ال يهتم بدعوى القومية وال والشعوبية، فإن النقد احل
الشعوبية. وحسُت أمحد أمُت عندما يلقى ىذا االهتام ال 
يذكر مرجعًا من كتب احلديث، كما ال يذكر من قال أبن 

                                                 
، كتب عربية. )القاىرة:  ٖط  .دليل ادلسلم احلزين .أمحد أمُت، حسُت ٖٛ

بعنوان اجلذور . ويكرر ىذا االهتام يف مقالو ٛٓٔ، ص د. س(
 اجلذور، "الستة لألحاديث ادلوضوعة. انظر: حسُت أمحد أمُت

م. ينظر يف ٜٜٜٔ. حسُت أمحد أمُت". الستة لألحاديث ادلوضوعة
 م.ٕٛٔٓأغسطس. 

http://www.alhayat.com/article/ٜٖٛٚٙٗ.  
 ".عند السنة )عداوة البلدان( احلديث يف ذم مصر، "الغالب أسد هللا ٜٖ

 م.ٕٛٔٓم. ينظر يف أغسطس. ٕٕٔٓ. الغالب أسد هللا

alghadeer.net/vb/showthread.php?t=ٕٜٙٚٛ 
http://www.room- 

فتح الباري شرح صحيح  ر.ابن حجر، أمحد بن علي بن حج ٓٗ
 .ٖٗٛ، ص (مٜٖٚٔبَتوت: دار ادلعرفة، ) ٔج.  د. ط. .البخاري

احلديث موضوع من نقاد احلديث وبذلك تظهر عدم أمانتو 
 يف النقل. 

ومعلوم للجميع أن اإلسالم أثٌت على بعض  
ثل قولو تعاىل لنبيو موسى عليو األماكن والبلدان، يف م

 بِاْلَوادِ  ِإنَّكَ  ۖ  ِإنِّي أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك السالم: ﴿
سِ  يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض وقال أيضا: ﴿ .ٔٗ﴾طًُوى اْلُمَقدَّ

وا َعَلٰى َأْدبَارُِكْم  َسَة الَِّتي َكَتَب اللَُّو َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ اْلُمَقدَّ
 .ٕٗ﴾فَ َتنَقِلُبوا َخاِسرِينَ 

أما يف السنة النبوية فقد أخرج البخاري أربعة 
أحاديث يف فضائل ادلدينة عن على بن أيب طالب، وحديثُت 
عن أنس بن مالك وحديثًا واحداً عن أيب ىريرة مهنع هللا يضر أمجعُت. 
و أخرج البخاري ستة أحاديث يف ذكر مناقب قبيلة "أسلم"، 

نة"، و"جهينة"، و"أشجع"، وأهنم مواىل و"غفار"، و"مزي
 .ٖٗالنيب ملسو هيلع هللا ىلص

احلديث ليس دلياًل على ذم مصر وأىلو، وكذلك كثرة  -ٕ
ذكر القراريط ليس بعيب، وال ببذاءة لسان، وال قلة مروءة 
ألن القراريط ىي عملة، كما يقال: "الدينار، والدرىم"، 

النووي يف شرح وأىل مصر يتعاملون فيها ابلقَتاط. قال 
قال العلماء القَتاط جزء من أجزاء الدينار احلديث: "

والدرىم وغَتمها وكان أىل مصر يكثرون من استعمالو 
وقال ابن األثَت: "القَتاط: جزء من أجزاء  .ٗٗوالتكلم بو"

الدينار، وىو نصف عشره يف أكثر البالد. وأىل الشام 

                                                 
 .ٕٔ: ٕٓطو  القرآن،  41
 .ٕٔ: ٘ادلائدة  القرآن،  42
. ٔ، ط  .كيف ودلاذا التشكيك يف السنة .الرمحن، أمحدعبد  ٖٗ
 .ٙٛص  م(،ٕٚٓٓ-ىـٕٗٔ، القاىرة: مكتبة وىبة)

ط  .ادلنهاج شرح صحيح مسلم .النووي، زليي الدين حيِت بن شرف ٗٗ
 .ٜٚص  (، ىـٕٜٖٔبَتوت: دار إحياء الًتاث العريب، ) ٙٔج. ، ٕ
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بدل من الراء، جيعلونو جزءا من أربعة وعشرين. والياء فيو 
فإن أصلو: قراط. وأراد ابألرض ادلستفتحة مصر، وخصها 
ابلذكر وإن كان القَتاط مذكورا يف غَتىا، ألنو كان يغلب 
على أىلها أن يقولوا: أعطيت فالان قراريط، إذا أمسعو ما 
يكرىو. واذىب ال أعطيك قراريطك: أي سبك وإمساعك 

 .٘ٗادلكروه، وال يوجد ذلك يف كالم غَتىم"

إن يف احلديث وصية ألىل مصر الذين تزوج منو إبراىيم -ٖ
 .  نو النيبعليو السالم فكان لنا فيهم نسب، وتزوج م

رية فكانوا إصهارا للمسلمُت. قال رسول هللا ما
ملسو هيلع هللا ىلص: "إنكم ستفتحون مصر وىي أرض يسمى فيها القَتاط، 

ذمة ورمحا" أو فإذا فتحتموىا فأحسنوا إىل أىلها، فإن ذلم 
قال "ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلُت خيتصمان فيها يف موضع 

 .ٙٗلبنة، فاخرج منها"

الحديث المنتقد بدعوى أنو تثير أكذوبة حول األقصى  
 كأول القبلتين

صليت مع النبي صلى اهلل عليو وسلم إلى الحديث:  
 بيت المقدس ستة عشر شهرا

  نص الحديث

، قال: "صليت مع النيب روى مسلم عن الرباء بن عازب 
ملسو هيلع هللا ىلص إىل بيت ادلقدس ستة عشر شهراً"، حىت نزلت اآلية اليت 

﴾ فنزلت َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرهُ ﴿ يف البقرة
، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من بعد ما صلى النيب 

                                                 
 .ٕٗ، ص ٗج  .النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثَت،  ٘ٗ
كتاب الفضائل، ابب وصية النيب صلى هللا  .صحيح مسلممسلم،  ٙٗ

 .ٖٕٗ٘، رقم احلديث ٜٓٚٔ، ص ٗ، ج عليو وسلم أبىل مصر

لون، فحدثهم، فولوا وجوىهم قبل األنصار وىم يص
 .ٚٗالبيت"

 غريب الحديث

بيت ادلقدس: فيو لغتان مشهوراتن إحدامها فتح ادليم 
وإسكان القاف والثانية ضم ادليم وفتح القاف ويقال فيو 

 .ٛٗأيضا إيلياء والياء وأصل ادلقدس والتقديس من التطهَت

 االنتقاد الموجو للحديث

 يستطيع إمجاذلا كما اآلتية:وجهت ذلذا احلديث الشبهة 

أكذوبة أن األقصى أول القبلتُت واثلث احلرمُت. يقول  -ٔ
أمحد صبحي منصور: "امديون ىف تقديسهم للرجس 
ادلسمى ابدلسجد األقصى ىف القدس إفًتوا لو أحاديث ٕتعلو 
أوىل القبلتُت، وىذا جهل فادح. واستدل أيضا ٔتجموعة من 

َقْد نَ َرٰى تَ َقلَُّب َوْجِهَك تعاىل: ﴿ اآلَّيت القرآنية مثل قولو
َماِء  َلةً  فَ َلنُ َولِّيَ نَّكَ  ۖ  ِفي السَّ  َوْجَهكَ  فَ َولِّ  ۖ   تَ ْرَضاَىا ِقب ْ

على أن البيت احلرام ىو أول  ٜٗ﴾اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ 
قبلة، وىو )آخر قبلة( وما بينهما قبلة رلهولة ال نعرفها. 

أئمة الدين السٌت عن وابلتاىل فإنو جهل فاضح قول 
 .ٓ٘مسجدىم األقصى أنو )أوىل القبلتُت("

 الرد على االنتقاد الموجو للحديث
                                                 

ٖتويل ، ابب ادلساجد ومواضع الصالةكتاب  .صحيح مسلممسلم،  ٚٗ
 .ٕ٘٘، رقم احلديث ٖٗٚ، ص ٔالقبلة من القدس إىل الكعبة، ج 

 .ٜ، ص ٘ج  .صحيح مسلمادلنهاج شرح النووي،  ٛٗ

  .ٗٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   ٜٗ
". ىذا األقصى ىف القدس ىو مسجد ضرار" .أمحد صبحي منصورٓ٘

  م.ٕٛٔٓم. ينظر يف أغسطس، ٕٛٔٓ. أمحد صبحي منصور
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp

?aid=ٜ٘ٛ٘٘ٔ    
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ال شك أن للمسجد األقصى وبيت ادلقدس فضائل مجة 
. وال عجب وبركات وفَتة ذكرت يف كتاب هللا وسنة نبيو 

إذا كان أعداء اإلسالم حياولون أن يثَتوا الشبهات حول ىذا 
  مسرى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ومن تلك الفضيلة:احلديث لفضيلة 

قبلة ادلسلمُت األوىل وكانت القبلة إىل ادلسجد أنو  -ٔ
األقصى دلدة ستة أو سبعة عشر شهرًا قبل نسخها وٖتويلها 

ىذا اثبت يف أحاديث صحيحة  .إىل الكعبة بيت هللا احلرام
، يـَُقوُل: "َصلايـَْنا َمَع َعْن الْبَـَراَء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها: 

َعَة  َرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص حَنَْو بـَْيِت اْلَمْقِدِس ِستاَة َعَشَر َشْهرًا، أَْو َسبـْ
 . وَعِن اْبِن ُعَمرَ َٔ٘عَشَر َشْهرًا، مُثا ُصرِفْـَنا حَنَْو اْلَكْعَبِة"

َنَما النااُس يف َصاَلِة ا لصُّْبِح ِبُقَباٍء ِإْذ َجاَءُىْم آٍت قَاَل: "بـَيـْ
َلَة، َوَقْد أُِمَر َأْن  فـََقاَل: "ِإنا َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َقِد اُْنزَِل َعلَْيِو اللايـْ
َيْستَـْقِبَل اْلَكْعَبَة فَاْستَـْقِبُلوَىا، وََكاَنْت ُوُجوُىُهْم ِإىَل الشااِم، 

 .ٕ٘"فَاْسَتَداُروا ِإىَل اْلَكْعَبةِ 

، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كان يصلي حنو بيت وعن أنس 
َماِء ادلقدس، فنزلت ﴿  ۖ  َقْد نَ َرٰى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ

َلةً  فَ َلنُ َولِّيَ نَّكَ   اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فَ َولِّ  ۖ   تَ ْرَضاَىا ِقب ْ
"، فمر رجل من بٍت سلمة، وىم ركوع يف ٖ٘﴾اْلَحَرامِ 

صالة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: "أال إن القبلة قد 

                                                 
كتاب تفسَت القرآن، ابب   .صحيح البخاريالبخاري،  أخرحو ٕ٘

﴿ولكل وجهة ىو موليها فاستبقوا اخلَتات أينما تكونوا أيت بكم هللا 
، رقم احلديث ٕٕ، ص ٙمجيعا إن هللا على كل شيء قدير﴾، ج 

ٜٕٗٗ.  
، ابب ادلساجد ومواضع الصالةكتاب  .صحيح مسلممسلم، أخرجو  ٕ٘

احلديث ، رقم ٖ٘ٚ، ص ٖٔتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، ج 
ٕ٘ٙ. 

 .ٗٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   53

حولت،  أال إن القبلة قد حولت إىل الكعبة"، قال: 
 .ٗ٘"فمالوا كما ىم حنو القبلة"

ىذه األحاديث تدل على أن مسجد األقصى ىو أوىل 
القبلتُت للمسلمُت، وأهنم صلوا إليو زمناً قبل نسخها وٖتويلها 

ٖتويل القبلة، يف قول اجلمهور، بعد  وكانإىل الكعبة ادلشرفة. 
ستة عشر شهراً من قدومو ملسو هيلع هللا ىلص، يف رجب بعد زوال الشمس 

 .٘٘قبل قتال بدر بشهرين

ملسو هيلع هللا ىلص وإمنا كان بوحي ىذا التحويل ليس ابجتهاد الرسول 
من هللا عزوجل، وأنو ملسو هيلع هللا ىلص ما كان أن أيمر ادلسلمُت أبمور 
العبادات ابجتهاد منو وال يفعلها إال بوحي. وىذا الراجح 

 . ٙ٘الذي عليو اجلمهور كما ذكره القرطيب والنووي

َقْد نَ َرٰى ﴿استدالل أمحد صبحي منصور آبية كردية  -ٕ
َماِء  َلةً  فَ َلنُ َولِّيَ نَّكَ  ۖ  تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ  ۖ  تَ ْرَضاَىا  ِقب ْ

يف سبيل تقوية  ٚ٘﴾اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فَ َولِّ 
زعمو أبن البيت احلرام ىو أول قبلة ىو استدالل فاحش 
وخطأ كبَت ألن كل العلماء ادلتقدمُت من الصحابة والتابعُت 

                                                 

مسند أمحد بن  بن حنبل. ، أمحد بن دمحم بن ىاللأمحدأخرحو
. ج. ٔ. ط عادل مرشد، وآخرون -ٖتقيق شعيب األرنؤوط .حنبل
، ادلكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك  . مسندٕٔ

، رقم ٜٕٗص  ،(مٕٔٓٓ -ىـٕٔٗٔبَتوت: مؤسسة الرسالة، )
 .ٖٗٓٗٔ احلديث

زاد ادلعاد يف ىدي خَت . ابن قيم اجلوزية، دمحم بن أيب بكر بن أيوب ٘٘
-ىـ٘ٔٗٔبَتوت: مؤسسة الرسالة، ) ٖج.  .ٕٚط . العباد

 .ٜ٘، ص (مٜٜٗٔ
القرطيب، دمحم بن و  .ٜ، ص ٘ج  .ادلنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٙ٘

ٖتقيق أمحد الربدوين  .اجلامع ألحكام القرآن .أمحد بن أيب بكر
 ،دار الكتب ادلصرية :القاىرة) ٕج.  .ٕط  .أطفيش وإبراىيم
 .ٛ٘ٔص  ،(مٜٗٙٔ-ىـٖٗٛٔ

 .ٗٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   57
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ومن سار على هنجهم من أىل العلم على أن تلك اآلية 
الكردية نسخت التوجو إىل بيت ادلقدس يف الصالة. وىذا 

قبلة للمسلمُت ىو ادلسجد األقصى الذي ابرك  ٔتعٌت أن أول
هللا حولو مث نزلت اآلية الكردية وجعلت البيت احلرام قبلتهم 
الثانية. وقد سطرت لنا كتب التفاسَت قضية ٖتويل القبلة، 
وينقل لنا ابن جرير الطربي أبسانيده يف كتابو جامع البيان 

"عن ابن  عن أتويل آي القرآن يف تفسَته ذلذه اآلية فيقول:
عباس"، قال: "كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دلا ىاجر إىل ادلدينة. وكان أكثر أىلها 
اليهود، أمره هللا عز وجل أن يستقبل بيت ادلقدس، ففرحت 
اليهود، فاستقبلها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بضعة عشر شهراً، فكان 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيب قبلة إبراىيم عليو السالم فكان يدعو رسول 
َقْد نَ َرٰى تَ َقلَُّب ﴿وينظر إىل السماء، فأنزل هللا تبارك وتعاىل: 

َماءِ  فَ َولُّوا ُوُجوَىُكْم ﴿ إىل قولو: ٛ٘﴾َوْجِهَك ِفي السَّ
ُىْم فاراتب من ذلك اليهود، وقالوا: ﴿ ٜ٘﴾ۖ  َشْطَرُه  َما َوالَّ

َهاَعن  َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَلي ْ ُقل ﴿ فأنزل هللا عز وجل: ٓٙ﴾ِقب ْ
أَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجوُ ﴿ وقال: ٔٙ﴾لِّلَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ 

َوِللَِّو اْلَمْشِرُق ﴿ وعن قتادة: "قولو جل وعز: ٕٙ﴾اللَّوِ 
مث نسخ ذلك  ٖٙ﴾للَّوِ فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو ا ۖ  َواْلَمْغِرُب 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ َوْجَهَك ﴿ بعد ذلك، فقال هللا:
وأيضا عن قتادة: "يف قولو:  ٗٙ﴾ ۖ  َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 

                                                 
 .ٗٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   58
 .ٗٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   59
 .ٕٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   ٓٙ
 .ٕٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   61
 .٘ٔٔ: ٕالقرآن، البقرة   62
 .٘ٔٔ: ٕالقرآن، البقرة   63
 .ٜٗٔ: ٕالقرآن، البقرة   64

قال: ىي القبلة، مث  ٘ٙ﴾فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَّوِ ﴿
 .ٙٙنسختها القبلة إىل ادلسجد احلرام"

 

 الخالصة

يف ختام ىذا البحث أمحد هللا الذي أنعم علينا بنعمو و 
الكثَتة، وصلوات هللا وسالمو على رسولو الكرمي وعلى آلو 

 وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يوم الدين. وبعـــد،

 ديكن أن نلخص فيو أىم النتائج، وىي:

اإلمام البخاري واإلمام مسلم إمام من أئمة احلديث  -ٔ
 من أصح كتب احلديث يف اإلسالم.وعمالقو وكتابيهما 

معظم ادلعاصرين الذين انتقدوا الصحيحُت فإهنم من  -ٕ
 الطوائف ادلعروفة كالشيعة، والعقالنيُت، واحلداثيُت والقرآنيُت.

االنتقادات ادلوجهة ألحاديث موضوع البحث ال تثبت  -ٖ
عند البحث والتحقيق ألهنا قائمة على فهم خاطئ للحديث 

 بضاعتهم يف احلديث وعلومو. وروايتو، وقلة

أحاديث موضوع البحث يف أعلى الصحة، ورواه  -ٗ
البخاري ومسلم يف كتاهبما. فزعم ادلنتقدين ابطل ال أساس 

 لو.

 

 

                                                 
 .٘ٔٔ: ٕالقرآن، البقرة   65
 .ٓ٘ٗص ، ٕج.  .جامع البيان عن أتويل آي القرآن الطربي، ٙٙ
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