
 
  



 

 قدمة: م
  العلم   نظرايت لا  خمالف    جاء   «اللحم  خينز  ل   إسرائيل   بنو  لوال»  حديث  أن  البعض  زعم
  ويف  عنه،  هللا  رضي   هريرة  أيب  رواية   يف  للطعن  سبيل    احلديث  هذا  وجعل  والعقل،  والطبيعة

 .احلديث ألهل النقدي املنهج 
  بنو  لوال»  قوله صلى هللا عليه وسلم:  خمالفة  دعوى  مناقشة  املقالة  هذه  يف  نتناول  وسوف

 :قوله صلى هللا عليه وسلم  وهي  احلديث  بقية  وأما  والعلم،  للعقل  «للحما  خينز  ل  إسرائيل 
 .تعاىل  هللا شاء  إن آخر  حمل هلا سيكونف «قط أنثى  ختن ل حواء ولوال»

  أحاديث خري الربية   عن  الغوية  الشبه  من  جانب  بكشف  عىنت    اليت  املقالة  هذه  فاحتة  ويف
 ون حياول  املتمعقلني  أو   العقلنية   الدعاوى  أصحاب   منا  كثري    أن   إىل  النظر  لفت  من  بد   ال

  أصحاب   رأسهم  وعلى-  السلف  أئمة   ونل  م   وحي    ، مفهمه  قلة   آصار  الصريح   الوحي  حتميل
وسلم    هللا  رسول عليه  هللا    زر و    -الكبار  واألئمة  واملسانيد  الصحاح  كتب  أصحاب و صلى 

السقيمهفهم   يرددون  الباطل  أهل  زال  وما  . األئم ة  ال  جنايتها   ونيتحمل   واليت  لنصوص، ل  م 
 .التجهيل أو اجلهل على اتفقوا ملكنه وذوائقهم، طرائقهم اختلفت  وإن الدعاوى هذه

  قال:  مث  وأترابه،  احلديث  هذا  ذكر  حني  هـ(543  )ت   العريب  ابن  بكر  أبو  أحسن  وقد
  « اللحم  خينز  ل  إسرائيل  بنو  لوال»  :صلى هللا عليه وسلم  كقوله  صحيح   حديث  جاءان  إذا"

  جاء   فإذا  ابطل،  هذا  قلتم:  وأمثاله،   «إبراهيم  الشيب  رأى  من  أول»  : صلى هللا عليه وسلم  وقوله
  يف  تقربوان   ال  به،   صادمتموان   يوافقكم،  صاحب   له  يعرف  وال  رواية،   له   ليست  مقطوع  حديث

 منكم،  قومنا  ولغة  نبينا،  وكلم  ،صلى هللا عليه وسلم  رسولنا   مبقاصد  أعلم  حنن  لكم،  حجة
 . (1) واملانوية« اليواننية معشر

 يفهم  اليت  واللغة  الوحي  نصوص  إلينا  واوأد    رووا،  مبا  أعلم  أئمتنا  :ونردد   نقول  حنن  وها
  إىل  صدره   وانشرح  أيقن  األعلم  الكبار  هؤالء  رهسط    ما  للوحي  ماملعظ     العاقل  نظر  وإذا  هبا، 

  مصادم صلى هللا عليه وسلم    هللا  رسول  عن  حديث  يثبت   مل  أنه   وهي   تنخرم،  ال  كلية  قاعدة
 

 . (129:  ص)  القواصم  من   العواصم  (1)



 وما  ،اتصرفاهتو   واللغة  وعلومها  ابلسنة  جاهل  يهذو  أن  احلقيقية  واآلفة،  للبدهيات و   للعقل
  ترك   عنده  احلل  ويكون   ،الذايت  والنقد  ي والرتو     لالتعق    بعدها  يزعم  مث   يقبله،  وما  العقل  حييله
 والتنوير! والبحث العقل ابسم  هللا أنزله ما بعض

 يلتفت  ومل  ،الوحي  علىا  حاكم    التجريبية  العلوم  من  يفهمه   قد ما  يجعلل  بعضهم  إن  حىت
  يف   والعلم  والعقل  جانب  يف  الوحي  يكون  أن  وحمال  اخلبري،  العليم  من  تنزيل  الوحي  أن  إىل

  األئمة   تلقاها  اليت  النصوص  تضعيف  إىل   ابملبادرة  التدين  منهم  فتجد  مضاد،  آخر   جانب
 الذي   العصر  علوم  بعضل  خمالفات   فيها  جيد أنه    زعمب  ؛ابلقبول  القرون  مدى  على  والعلماء

 الناقد.  يعيشه
  مجلة   فيه   مبا   وأقر  احلديث،  هذا   أثبته  ما  وأثبت  أقر    زمنك   يف  التجرييب  العلم  أن  وهب
  اإلسلم   أئمة  ئترب     وكنتأ    املنزل؟!  الوحي  علىا  معيار    هوجاعل    ذلك   قابل    أكنت  ،وتفصيل  

  التسليم   ال  جتاهه،  وهواجسك   التجرييب  العلم  معيار ك  هبذا  فأنت  ؟!األخطاء  على  التوارد  من
 به.  واالستعلء ابلوحي

 : وخترجيه احلديث نص
 لَْ   ِإْسَرائِيلَ   بَ ُنو  َلْواَل »  :صلى هللا عليه وسلم  النيب  قال  قال:  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب   عن

 . (1)ومسلم البخاري رواه  «الدَّْهرَ   َزْوَجَها أُنْ َثى خَتُنْ  لَْ  َحوَّاءُ  َوَلْواَل  اللَّْحُم،   خَيَْنزِ 
 الوهم: منشأ
 وجعله  ،احلديث  هذا  بنقد  وغريهم  والقرآنيني  والعقلنيني  احلداثيني  من  الباطل  أهل  تفرد

  املنتسبني   بعض  النقد  هذا  تلقف مث  ، اورجاهلم  الصحيحنيمن  و   ته،ل  ق  ونـ    الوحي   من  للنيل  تكأة
 . ونل  املض   نثره ما بعض فرددوا ،العقلنية ابملدرسة  املتأثرين الشرعي العلم إىل

  إنتان  نإ  : فقالوا  ،احملسوسة  والطبيعة  العلم  قواننيو   للعقل  احلديث  خمالفة  شبهتهم:   ومدار
  أن   بد   ال  فاللحم  احلديث،  التجرييب  العلم  حقيقته  عن  أابن   قدمي،  حْبت    مادي    سببه  اللحم

  هلذه   علقة    فأي    بداهة ،  العقول  تدركه  مما  وهذا  اللحم،  جدو    أن  منذ  كذلك   وهو  يفسد،
 إسرائيل؟! ببين اللحوم على اجلارية السنة
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 وال  جبهة    وال  بدين    له   علقة  ال  وعفانته  اللحم  فساد  إن"  الفيتوري:  احلكيم  عبد  يقول
،   هو  مما  ذلك   وغري  وفريوسات،  بكترياي  من  احلديث،  العلم  قررها  لعوامل  ختضع  وإمنا  بلون 
  الدينية  العنصرية  منتجات   من  منتج   الرواية  هذه  شطر  ولعل  احلديثة،  العلوم  علماء  عند  مقرر

  وجلية  واضحة    -اليهود  خاصة  -  وغريهم  املسلمني  بني  ي  ل   امل    التدافع  رائحة  ألن  ؛ةي  ل   وامل  
 . (1) "فيه

  نأ  هللا  سنن  من  سنة "  اجلزيرة":  قناة"  على  له  حوار  يف  القرضاوي  يوسف   الدكتور  يقولو 
 شيخ  وغلط  البخاري  غلط  ،آفات   وتصيبه  خينز  فإنه  منضبطة  بطريقة  حيفظ  مل  إذا  اللحم

  هم  االختصاص  وأهل  ،قليلة  أحاديث  وهذه   ،اأيض    شيخه   وشيخ  منه،  أخذ  الذي  البخاري
  مل  املاضي،  العصر  عنها  غفل  أبشياء   االختصاص   أهل  بعض  أييت  وقد  فيها،  يبحثون  من

 عند  املقبولة  الصحاح  من  يعترب  أن  جيوز  ال  أنه  أرى  أان  :فيقول  رجل  فيأيت  منها،  ابهلم  أيخذوا
 . (2)"األمة

 قوانني   فيه   ما  بعض  خمالفته"ا  زاعم    التواصل،  مواقع  على  أحدهم  درد    أن  ذلك   وآخر
  ، يومنا  ىلإ  وبعده  قبله   احلال  وكذلك   ،موسى   زمن  يف  يفسد  فاللحم  ،العلم  وحقائق  الطبيعة
 . (3)"حتفظ مل ذاإ ختنز اللحوم

 الوهم:  دفع
 التوقف   تستحق  رو أم  تظهر  مغالطات   طياهتا  يف  حتمل  اليت  الدعوى  هذه  يف  النظر  عند
 :والتأمل
 الفرضيات   هذه   عنهم   تغيب أ  ، القرون  هذه   عب   والعقل  العلم   أساطي   كان   أين  -1

 !الواضحة؟ واألجبدايت
  ما   فيه  يروا  ومل  وقبلوه،  احلديث  حواصح    قد  املسلمني  علماء  من  وقتهم  يف   الدنيا  فأذكياء

 قد   -الشيخان  رأسهم  وعلى-  والفقهاء  احملدثني  أولئك   كل  يكون  أن  يعقل  فهل  ،يستنكر
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 املبطلون؟! يدعيه كما  العقول لبدائه بطلنه  ظهور مع احلديث هذا حواصح  
  هم  مث  يروونه،  ما   به  يدركون  ال  الذي  املبلغ  هذا  السنة  أئمة   بعقول  السخف  بلغ  هل
 اآلن؟!  إىل الرواية عهد من مجيعهم عليه يتفقون

  يشهد   أن  عنه   هللا  رضي  هريرة  أيب  اخلرب  لراوي   كان  وما  العقلء،  سادات   فهم   حاشاهم؛
  يف  همؤ عقل  يرتدد   ال   حبديث    الناس   خيرب  أبن   -منهما  وحاشاه -  غفلته  أو  كذبه  على  العقلء

 تكذيبه! 
 شيخه   وشيخ   وشيخه  ، أخطأ  البخاري  وإن  وأخطأ،  وهم  هريرة   أب   إن   : قوهلم  -2

 :امجيع   وا ؤ أخط
  حممد  أمة  على  فتحهيست  الذي  السوء  وابب   املقالة،   هذه  شؤم  القول  هذا  مردد  يعلم  أال

 ؟! صلى هللا عليه وسلم
ا  نقولو    مثل   عن  هؤالء  تنزيه  اآلن  يوجب  العقل  إن  :القضية  جتاه  العاطفة  لوازم  عن  بعيد 

 الذي  اجلليل،  التابعي  منبه  بن  مهام  صحيفة  يف   عنه  مروي    فاخلرب؛  عليهم  ىع  املد    الغلط  هذا
  لشدة  ؛الصحيحة«  »الصحيفة  بـ   بةامللق    صحيفته   يف   عنه  هللا  رضي هريرة   أيب  عن  مسعه  ما   دون

  وخترس  ابلنسيان،  الغلط  لوقوع   احتمال    أي   تبعد  عنه   الكتابة  فهذه   ،العلماء  عند   إتقاهنا
  جلة   من  واحد    غري  مهام  مع  رواه  قد  هو  مث   تدوينها.   بعدم  الرواايت   يف  يشكك   من  دعوى

 ابملرة. اخلطأ مظنة جمموعهم عن حييل مما الثقات، التابعني
  لكان   املعرتضون،  فهمه  الذي   بملعىن  كان   لو  اخلب   هذا   أن  شك  ال  نعم؛   نقول:   -3

  ميكن  ال   إذْ ؛  أتويل  إل   واحتاج  ،عاقالن  عليه   اختلف   وما  البطالن،  ظاهر  غلط ا   خب ا
  عليه   موسى  قبل  بتات    يفسد  يكن  مل  اللحم  أن   ابحلديث:  املقصود  يكون   أن  العقل  مبقتضى
 مثل  بدهي    خيفى   أن  حمال    املوت،  بعد  تبلى  وعظمها  بلحمها  واألجساد  ،كل  ،وقومه  السلم

  غريمها  وال  ومسلم،  البخاري  على  وال  بعدهم،  فمن  التابعني  على  وال  جليل،  صحايب     على  هذا
 التكذيب  هذا  النظر  بهيكذ     الذي  املعىن  هبذا  متنه  كون  مع  حه؛وصح    احلديث  قبل  ممن

 الظاهر.
 تسرع   أو  ما،  زمن   ف   اللحم  إل   الفساد  تسرع   أسباب    للا   خيلق  أن   عقال    يصح   أنه  -4



 ذلك:  قبل عليها  تكن ل  وترية   على  للحوم الطبيعية ل التحل   عملية هبا
 يف  غازات    وخبث  تعفنات    ونشوء  الفساد  شدة  من  تزيد   جديدة    جراثيم   هللا  خيلق  وكذلك 

  احلديث   العلم  وال  العقل،  جهة  من  كله  هذا  من  مانع  ال  ،ذلك   قبل   توجد  مل  التحلل  عملية
 املشاهدة.  حيز يف ليس مضى قد أمر ا كونه   نفيه، على قادر   احلس وال حييله،

،  غابر  زمن    يف  معني  مكان    يف  نشأ  جديد    مرض    كأي  -الوقوع  جهة  من -  هذا  مثل  قدمي 
  عليه،   الناس  اعتاد   حىت  وأزماهنم،  أمكنتهم  اختلف  على  الناس  يف  انتشر  أن   لبث  ما  مث

 وسببه.  األول منشأه  قرون   بعد وتناسوا
 وهو-  شيء  حتللها  فإن  نتنها؛   وبني  األبدان  حتلل  بني  الفرق  بيان  هذا:  من  واملقصود

  شيء    شرحناه   الذي   الوجه   على  وتعفنها  ونتنها  -قررانه  قد   كما  احليوان  بقدم  قدمية  حقيقة
 آخر.

 من   عندان  ذلك   على  يلزم  ما  دون  الطويل،  الوقت  مع  ويتحلل  احليوان  يفىن  كان  فلرمبا
  البيولوجيا   علماء  وال  بشيء ،   فيها  يقطع  ال  اليت  الغيبية   األمور  من  هذا  أوله؛   يف  واإلنتان  العفن

 يف   اخللقية  النواميس  ابطراد  القول  إال  اللهم  عليه،  ترخيي     علمي     دليل    جْلب  على  قادرون
.  هذا وليس ،القدم  بلزم 

  أزليته،   منه  يلزم  ال  ا حس    ووقوعه  العقل،  جهة  من  واجب ا   ليس  التعفن  أبن  القول  قدمنا  وكنا
 كتحرميه  خملوقاته،   بعض  على  جرايهنا   منع   أو  خلقية،   سنة   تغيري  على   قادر    سبحانه   واخلالق

 السلم. عليهم األنبياء ألجساد األرض أكل
  طائل ال قول  هي  قدمية   كونية    سنة   واإلنتان ابلتعفن اللحم تلفكون   دعوى أن هبذا لتعلم

 .الفهم لبيب مع جتدي ال علمية   مصطلحات   حبشد للقارئ وهتويل   ورائه، من
 احلديث:  شرح ف  العلم أهل كالم  -5

 :(1)أقوال عدة احلديث هذا معىن يف العلماء ذكر
  منهم   وخباصة  والشح،  املنع  من  آدم  بين  من  يقع  مبا  تعاىل  هللا   علم   لوال  أنه   األول:   القول

  علمه  يف  سبق  ملا  تعاىل  لكنه،  فساد    بل  به  الناس  ولتنعم  يفسد،  اللحم  جعل  ملا  إسرائيل:  بنو
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  ابملنع   تعاىل  هللا   ابتدرهم  -الفقراء  على  هبا   خبل  -  اللحوم  يدخرون   األغنياء   سيجعل  الشح  أن
 . (1)الزمن مع فيها اإلنتان قانون سن أبن ذلك  من

 بعض   يف  وجدت   قال:   منبه  بن  وهب  رواه   مبا  هذا  يف  يستأنسون  القول  هذا  وأصحاب 
  أين   ولوال  بيوهتم،  يف  أهله  حلبسه  امليت  على  الفناء  كتبت  أين  لوال"  تعاىل:  هللا  عن  الكتب
 . (2) "الفقراء عن األغنياء خلزنته الطعام على الفساد كتبت

 تكفل  قد  وكان  والسلوى،  املن  إسرائيل  بين  على  أنزل  عندما  تعاىل  هللا   أن   الثاين:   القول
،  من  فيه   هم  ما   انقطاع  خافوا  منهما،   يكفيهم  مبا   هلم   ففكروا   ،عليهم  ابملنعم  الظن  وا ؤ وأسا  نعيم 
 سريع ا  فساد ا  بفسادها  تعاىل  هللا  ابتلهم  حىت  السلوى،  حلوم  يكنزون  وصاروا  االدخار،  يف

 . (3)غريهم عند واملعتاد املألوف عن خارج ا 
  ولكن  البتة،  إسرائيل  بين  قبل  يتحلل  وال  يفسد  يكن  مل  اللحم  أن   احلديث  من  املراد  فليس

 اللحم  فتغري  خاصة،   هلم   فساده  إسرائيل  بين  قبل  الناس  على  يفسد  يكن  مل  اللحم  أن  املعىن:
 من   أثرها  مشل  هلم،   عقوبة    كان  رائحته  وخبث  سرعته  من  أيلفوه  مل   الذي  النحو  ذلك   على

 بعدهم. 
  املن  عليهم  أنزل  وقد-  التيه  يف  هناهم  قد  كان  تعاىل  إنه "  هـ(:854  )ت   امللك   ابن  يقول
  فإهنم   بسببه،  اللحم  رائحة  فتغريت   ،ممنه  حرص ا  فخالفوا  كفايتهم،  فوق  أيخذوا  أن  -والسلوى

  فيه،  صنيعهم لسوء إسرائيل بنو به عوقبت شيء   اللحم فخْنز حلمه؛  أننت حىت السلوى ادخروا
 . (4) "ابهلل الثقة عدم من الناشئ  االدخار وهو

 الفساد  أن  املعىن:  هذا  على  بلعقوبة  إسرائيل   لبن   جرى  فيما  احلديث  من  فاملستفاد
 ما  مع  ،-تقريره  سبق  كما-  قبل  عندهم  مألوف ا  يكن  مل  إسراع ا  اللحوم   إىل  أسرعا  واإلنتان
 يقال  أن  املشروح  االعتبار   هبذا  فصح  يعهدوه.   مل  وتدويد    نتنة    روائح  من  ذلك   عن  ينبعث
:  اللحم«. خينز لو  إسرائيل بنو »لوال عقل 

 

 (. 367  / 6)  حجر  البن الباري  فتح  :انظر  (1)
 (. 37  / 4)  احللية  يف  نعيم  أبو  رواه  (2)
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 ال   ما  حىت  األطعمة،  يدخرون  وحرصهم  هملشح     كانوا  إسرائيل  بين  أن  الثالث:  القول
  الناس،   عادة  خلف   على  السيئة   السنة  هذه   أشاع   من  أول  فكانوا  كاللحم!  ادخاره  يصح
  ولو   ع اش ج  األطعمة  ادخار  لوافض    حىت  الشح،  هذا  إشاعة  يف  سبب ا   هذا  ادخارهم  فصار

 اخلري. وجوه يف ينفقوها أن على زمن   بعد فسدت 
 فلم   ادخر  ملا   خنز،   حىت  اللحم  ادخار  وا سن    إسرائيل  بين   أن  لوال  املعىن:"  البيضاوي:  يقول

 .(1) "خينز
 .(2) "اخلناز " :تسميهم العرب  كانت  األطعمة  ادخار يف الشح هبذا  اشتهروا أهنم فألجل
  إشاعتهم   لوال  أنه  مبعىن:  والطعام،  اللحم   فسد  ملا   لوالهم  إنه  عنهم:   يقال  أن  ذاهب  فصح

 يف   معروف ا  يكن  مل  الفعل  هذا  فإن  بسببه،  فسادها  شاع  ملا  االدخار،  يف  اجلشعة  الطريقة  هذه
 قبلهم.  الناس

 :هوتدعم احلديث ُمَفادَ  تعضد  العربية شواهد -6
  وجيعله   العقل  يقبله  مبا  احلديث  تفسري  جيد  الكلم  يف  موتصرفاهت  العرب   لغة   يف  فالناظر

،  تعضيد. إىل  حباجة ليس عنه الثابتصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول حديث كان  وإن مقبوال 
  فهموا   أهنم  وزعموا  الكونية،  والسنن  والعقلنية  العقل  بزعم  للحديث  الرادون  تعجل  فقد

  مييزه   الذي  اخلاص  معناه  قوايتحق    ومل  اللغة،  كتب  بعض  يف  الدارج  عمومه  على  )اخلنز(  لفظ
 والفساد. اإلنتان معىن جمرد عن

  وليس  خاصة، واخلزن االدخار بسبب فسد ما التدقيق: وجه على »خنز« لفظ معىن فإن
  الزاي،   بتقدمي  »خزن«   : املتعدي  غري  اللزم   الفعل  من  أصله  فإن  ؛الطعام  فساد  مطلق

 . (3)اللغة يف املعروف القلب  من وهو واحد، مبعىن   ومها »خنز«،  : وبتأخريها
 هـ(:  ق. 60 )ت  العبد بن طرفة قول هذا يؤيد
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 ( 1) املدخر حلم خيزن إمنا ***  حلمها  فينا  خيزن ال مث
  به  فكين  االدخار،   أصله  اللحم  يف  اخلْزن "  قوله:   يف  األصبهاين  الراغب  املعىن  هذا  ويقرر

 . (2) "نتنه عن
  إنه   عنهم:  يقال  أن   ذاهب  فصح  خباصة،  االدخار  عن  الناتج   اإلنتان  مبعىن:  »اخلنز«  لفظف
  ملا   االدخار،   يف  اجلشعة  الطريقة  هذه  إشاعتهم  لوال  أنه  مبعىن:  والطعام،  اللحم  فسد  ملا  لوالهم

 قبلهم.  الناس يف معروف ا يكن مل الفعل هذا فإن بسببه،  فسادها شاع
 ال  اإلفساد،  إىل  املفضي  االدخار  لسنة  إشاعة    أولية  احلديث  يف   األولية  تكون  هذا  وعلى

 املعرتض. ظنه كما   حلم   هو حيث من  نفسه اللحم فساد أولية
  يبادر  وأال  الوحي،  من  جاء  امل  التسليم  مسلك  يسلك   أن  ابملسلم  األوىل   فإن  :اوختام  

  يف   والطعن  الدين  أئمة  إسقاط  منه  يلزم  عقلي   توهم  أو  ظن  جملرد  الوحي  نقلة  وجتريح  ابإلنكار
 فيه.  والتشكيك  الوحي رد -ابهللا  عياذ  - أو احلديث(، علم )قواعد املسلمني مفخرة

  ، يرد  وأ  يقبل   املا  معيار    العقل  علهجب  ضلنيم  ـال  نة س    واتبع  ، وعانده  احلق  رد    إنسان  من  وكم
 ونقلته. الوحي يف التشكيك  إىل ذلك  فجره ،الوحي دون

 . أمجعي وصحبه آله وعلى  حممد، نبينا على  وسلم للا وصلى  أعلم، وللا
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